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ค�าน�า

พืชกระท่อมได้รับความสนใจในสังคมไทยเป็นระยะเวลานานกว่าทศวรรษ และยังคงเป็น

ประเดน็ทีไ่ม่สิน้สดุว่าพชืกระท่อมควรจะมสีถานะอย่างไร คณะผู้วจัิยจึงท�าหน้าทีใ่นการช่วยถ่ายทอด

สิ่งที่ได้เรียนรู้และส่งผ่านให้กับผู้สนใจทุกท่าน ให้ช่วยกันพิจารณาต่อไป หนังสือ บทสรุปของ 

พืชกระท่อมนี้ เป็นการพิมพ์ครั้งที่ 2 

คณะผู ้วิจัยขอขอบคุณศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) ทีส่นบัสนนุงบประมาณในการจัดพิมพ์เล่มบทสรุปของพืชกระท่อมใน

ครั้งนี้ โดยได้จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี 2558 เพื่อใช้ในการประชุม การน�าเสนอผลการศึกษาแบบแผน

การใช้และผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ใช้พืชกระท่อมแบบพื้นบ้าน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558  

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นทีมผู้วิจัยได้แยกย้ายกันไปท�าการศึกษา 

ค้นคว้าต่อในประเด็นของพืชกระท่อม และเมื่อปี 2561 สถาบันส�ารวจและติดตามการปลูก 

พชืเสพตดิ (สพส.) ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้ขอให้ทีมผูวิ้จัยรวบรวมผลการวจิยัต่าง ๆ  เกีย่วกับพชืกระท่อม

เพื่อใช้ประโยชน์ต่อการก�าหนดนโยบายและแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมของประเทศไทย 

จึงเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ด้านพืชกระท่อมอีกครั้งที่ครอบคลุมในทุกประเด็น เช่น ชีววิทยา  

พฤกษเคม ีฤทธิท์างเภสชัวิทยา บทเรยีนจากสตัว์ทดลอง พิษวิทยาและการวจิยัในมนษุย์ พชืกระท่อม
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สงัเคราะห์สถานการณ์พืชกระท่อมและการใช้พชืกระท่อมในทางทีผ่ดิ และบทเรยีนของการขับเคลือ่น

งานเพื่อควบคุมพืชกระท่อมโดยชุมชน

ทมีผูว้จิยัเหน็ว่าข้อมลูวชิาการและผลการวจัิยดังกล่าวมปีระโยชน์มาก หากได้มกีารเผยแพร่

ข้อมูลให้กับหมอพื้นบ้าน อสม. นักวิชาการ บุคลากรด้านสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 

ทุกภาคส่วน รวมทั้งผู้น�าชุมชนและประชาชนที่สนใจ ก็จะท�าให้เข้าใจในทุกมิติเกี่ยวกับพืชกระท่อม 

และใช้อย่างถูกวิธี ร่วมกันดูแลป้องกันการน�าพืชกระท่อมไปใช้แบบผิดแผนในกลุ่มวัยรุ่น จึงได้ 

ขออนุญาตผู้อ�านวยการสถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) ส�านักงาน ป.ป.ส.  

ในการขอใช้ข้อมูลดังกล่าวพิมพ์ซ�้า โดยได้ปรับเพิ่มเนื้อหาบางส่วน เช่น ประวัติศาสตร์ความเป็นมา

ของการใช้พืชกระท่อมและกฎหมายพืชกระท่อม อีกทั้งได้ปรับเนื้อหาให้ถูกต้องทันต่อสถานการณ์

ปัจจุบันและปรับภาษาให้กระชับยิ่งขึ้น 



ข้อมูลเชิงประจักษ์จากหนังสือเล่มนี้จะมีส่วนในการช่วยให้ผู ้มีส่วนเก่ียวข้องได้เข้าใจ  

และสังเคราะห์ข้อมูลท่ีมีอยู่ได้ชัดเจนมากข้ึนเพื่อการวางแผนในการท�างานเรื่องพืชกระท่อมและ 

งานยาเสพติดต่อไป คุณประโยชน์ที่จะเกิดจากหนังสือเล่มนี้ คณะผู้วิจัยขออุทิศให้กับครูบาอาจารย์ 

และกลุ่มตัวอย่างทุกคน สัตว์ในห้องทดลองทุกตัวที่เข้าร่วมในการศึกษาวิจัยในทุก ๆ โครงการที ่

ทีมผู้วิจัยได้ท�าการศึกษา 

     คณะผู้วิจัยและเรียบเรียง

          กรกฎาคม 2563
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บทที่ 1 

ประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมาของการใช้พืชกระท่อม

สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และ อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา 

  พืชกระท่อมคืออะไร
 พชืกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) เป็นไม้ยนืต้นทีเ่ป็นพชืถิน่พบในบรเิวณ
แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชอบขึ้นในบริเวณป่าดิบชื้น ริมล�าธาร ในประเทศไทยพบมากในภาคใต้ 
โดยชาวบ้านปลูกภายในบริเวณบ้าน ในร่องสวนหรือทุ่งนาและในป่าธรรมชาติ นอกจากนั้นยังพบได้
ในภาคกลาง เช่น จังหวัดปทุมธานี และอยุธยา เป็นต้น ใบกระท่อมมีช่ือเรียกตามภาษาถิ่นใน
ประเทศไทยหลายชื่อ เช่น อีถ่าง ท่อม กระทุ่มโคก คอยโคน จากการส�ารวจคุณภาพชีวิตและสภาพ
ความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อประมาณการจ�านวนประชากรที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด พ.ศ. 2562 
ซึ่งส�ารวจประสบการณ์ใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ ในประชากรอายุ 12-65 ปีทั่วประเทศ พบว่า  
ใบกระท่อมเป็นสารเสพติดท่ีมีจ�านวนผู้ใช้ใน 30 วันที่ผ่านมามากเป็นอันดับสามรองจากกัญชาและ
ยาบ้า และใช้สูงสุดในภาคใต้1 
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  วัฒนธรรมการใช้พืชกระท่อมตั้งแต่ดั้งเดิม
 ชาวบ้านในภาคใต้เค้ียวใบกระท่อมมาตัง้แต่ด้ังเดิม โดยใช้เป็นตัวกระตุ้นเพ่ือช่วยในการท�างาน
ให้ทนนานมากขึ้น ใช้เป็นยารักษาโรค และใช้ในการสังสรรค์กับเพื่อน ๆ กระท่อมจึงเป็นพืชที่แสดง
บทบาทหน้าที่ทางสังคมวัฒนธรรมของท้องถ่ินภาคใต้อย่างชัดเจน ท้ังในด้านการใช้เป็นเคร่ือง 
เสริมแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ท�านา ท�าสวน ประมง

 นอกจากนี้ กระท่อมยังถูกใช้เป็นยารักษาโรค เป็นของขบเคี้ยวระหว่างเพื่อนฝูง และเป็น
ของกินเพือ่ต้อนรบัแขกท่ีมาเยอืน รวมท้ังถกูใช้ให้ท�าหน้าทีส่นบัสนนุกจิกรรมสร้างสรรค์ศลิปวฒันธรรม 
สร้างความสมัพันธ์ของผูค้นในสงัคม ทัง้ในการแสดงพืน้เมอืง เช่น หนงัตะลงุ การเล่นกีฬาพืน้บ้าน เช่น 
ชนวัว ชนไก่ เป็นต้น และใบกระท่อมถูกใช้เพื่อการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเซ่นไหว้บรรพบุรุษ หรือใช้ 
บนบานศาลกล่าวกับวิญญาณหรือเทพยดา เจ้าที่ ตามความเชื่อและศรัทธาของแต่ละบุคคล ในอดีต
ก่อนที่จะมีการปราบปรามการใช้พืชกระท่อมอย่างเข้มงวดและการโค่นท�าลายต้นกระท่อม ในเขต 
ลุ่มน�้าทะเลสาบสงขลา ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตามร้านน�้าชาจะมีใบกระท่อม
ให้กินฟรี และในตลาดจะมีใบกระท่อมสดมัดวางขายเป็นประจ�าทั่วไป

  กฎหมายพืชกระท่อม
 ในประเทศไทยเริม่มกีฎหมายเกีย่วกบัพชืเสพตดิมาตัง้แต่สมยัพระเจ้าอูท่อง ปฐมกษัตรย์ิของ
กรุงศรีอยุธยา โดยเริ่มจากกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝิ่น ซึ่งห้ามการซื้อ ขาย และเสพฝิ่น

 ต่อมาในรชักาลที ่3 พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ซ่ึงเป็นช่วงตรงกบัทีป่ระเทศองักฤษ
น�าฝิ่นจากอินเดียไปขายที่ประเทศจีน ท�าให้คนจีนติดฝิ่นมากขึ้น และเป็นช่วงเดียวกันกับช่วงที่คนจีน
เข้ามาค้าขายในประเทศไทย และลกัลอบน�าฝ่ินเข้ามาในประเทศไทย จงึเป็นเหตใุห้การเสพฝ่ินระบาด
มากยิ่งขึ้น 

 ในสมัยรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราโชบายควบคุมฝิ่น
แทนการปราบปราม โดยให้คนจนีขออนญุาตค้าขายฝ่ินให้ถกูต้องตามกฎหมาย และห้ามคนไทยไม่ให้
เสพฝิ่นแต่ก็ไม่ได้ผล

 รัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าการที่ประชาชนเสพ/ 
ค้าฝิ่นเป็นภัยต่อความมั่นคงและอันตรายต่อสุขภาพ ทรงด�าริยกเลิกการค้าและเสพฝิ่น และให้ม ี
การขึ้นทะเบียนคนเสพฝิ่นเพื่อควบคุมการใช้ในระดับหนึ่ง

 รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้น�าข้อตกลงในสนธิสัญญานครเฮก 
มาออกพระราชบัญญัติยาเสพติด ซึ่งนอกเหนือจากฝิ่นแล้ว ยังได้ระบุใบโคคาและอัลคาลอยด์จาก 
ใบโคคาเป็นสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมาย แต่ก็ยังไม่ได้ระบุถึงพืชกระท่อม
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 รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาล
ให้มีการขึ้นทะเบียนคนเสพฝิ่นอีกครั้ง และได้ก�าหนดเพ่ิมให้กัญชาเป็นยาเสพติดภายใต้สนธิสัญญา
นครเฮก เมือ่เกดิสงครามมหาเอเชยีบูรพา ในปี พ.ศ. 2485 เกดิภาวะข้าวยากหมากแพง ผูท้ีข่ึน้ทะเบยีน
เสพฝิ่นหันไปใช้พืชกระท่อมแทน ท�าให้รายได้ของรัฐลดลง รัฐบาลจึงเปิดขึ้นทะเบียนรับคนเสพฝิ่น 
เพิ่มเติมอีกครั้ง ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติฝิ่น ฉบับที่ 5 เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้รัฐ แต่ไม่ประสบความ
ส�าเรจ็ ดงันัน้ในปี พ.ศ. 2486 จงึได้ออกพระราชบญัญติัควบคมุพชืกระท่อมเป็นครัง้แรก แต่ยงัอนญุาต
ให้ใช้พืชกระท่อมในการประกอบโรคศิลปะ แต่ก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคนไม่เห็นด้วยกับ 
การออกพระราชบัญญัติฉบับนี้ ด้วยความเห็นว่าควรที่จะควบคุมการใช้ฝิ่นมากกว่าที่จะควบคุม 
การใช้พืชกระท่อม

 ดังน้ัน ประเทศไทยจึงนับเป็นประเทศแรกที่ประกาศควบคุมการใช้พืชกระท่อม โดยตรา 
พระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. 2486 ซึ่งระบุการห้ามปลูกและครอบครอง รวมท้ังห้ามจ�าหน่าย
และเสพใบกระท่อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2486 เป็นต้นมา และต่อมาในปี พ.ศ. 2522 กระท่อมได้ถูกจัดให้
เป็นพืชเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ทั้ง ๆ  ที่ในขณะนั้น
ยังไม่มีข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่ียืนยันชัดเจนว่าพืชกระท่อมมีผลท�าให้เกิดการเสพติด
เท่ากับกัญชา พืชฝิ่น หรือใบโคคา2

 กฎหมายควบคมุพชืกระท่อมเมือ่ประกาศใช้วนัที ่3 สงิหาคม พ.ศ. 2486 ได้มเีหตุผลประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติไว้ ดังนี้

 “ด้วยกระท่อมเป็นใบพฤกษชาติชนิดหนึ่ง ใบมีรสมึนเมาคล้ายฝิ่น ปรากฏว่าประชาชนไทย
นิยมเสพกันแพร่หลายมาก การเสพใบกระท่อมเป็นการให้โทษแก่ร่างกาย โดยท�าให้เกิดการเสพติด 
และเกิดอาการมึนเมา ท้องอืด เบื่ออาหาร เป็นโรคหัวใจอ่อนและโรคประสาทตื่นเต้น เพราะฉะนั้นจึง
สมควรมีบทบัญญัติบังคับห้ามการปลูก การมีไว้ในครอบครอง การพาเข้าและส่งออกซึ่งใบกระท่อม 
และส่วนต่าง ๆ ของต้นกระท่อม ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองป้องกันให้ความปลอดภัยแก่ประชาชนให้เกิดผลดี
ต่อไป”

 พระราชบญัญัตพิชืกระท่อมนีมี้เพยีง 7 มาตรา3 ในแต่ละมาตรามข้ีอความเพียงส้ัน ๆ  ทีก่�าหนด
เป็นข้อปฏิบัติในด้านกฎหมายการควบคุมโดยทั่วไป ได้แก่

มาตรา 1 ชื่อพระราชบัญญัติ
มาตรา 2 เกี่ยวข้องกับการก�าหนดบังคับใช้หลัง 6 เดือนที่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 3 เกีย่วกบันยิามศพัท์ “พชืกระท่อม” ทีใ่ห้ความหมายคอื หมายความรวมตลอดถงึ

ทุกส่วนของพืชกระท่อม ซึ่งเรียกตามพฤกษศาสตร์ว่า มิตรายินา สเปซิโอชา  
ไม่ว่าจะมีสิ่งอื่นผสมอยู่ด้วยเป็นรูปหรือของปรุงใด ๆ

มาตรา 4 เกี่ยวกับการห้ามน�าเข้าส่งออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
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มาตรา 5 เกี่ยวกับการห้ามมิให้ผู้ใดเสพ ปลูก มี ซื้อ ขาย ให้ หรือแลกเปลี่ยนพืชกระท่อม 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการประกอบโรค
ศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์

มาตรา 6 บทก�าหนดโทษ ฝ่าฝืนมาตรา 4 และมาตรา 5 ปรับไม่เกิน 200 บาท จ�าคุกไม่เกิน 
6 เดือน หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

มาตรา 7 ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 การประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2522  
มกีารยกเลกิพระราชบญัญตัพิชืกระท่อม พทุธศกัราช 2486 มผีลให้เปล่ียนสถานภาพพชืกระท่อมจาก 

“เพื่อประโยชน์ในการประกอบโรคศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ (มาตรา 5) ไปเป็นยาเสพติดในประเภท 5”

 มีการวิจัยและวิเคราะห์สาเหตคุวามเป็นมาของมาตราการออกกฎหมายควบคมุพชืเสพตดิไว้ 
ดังนี้

 การก�าหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ น่าจะมีสาเหตุจากการลดลงของรายได้จาก
การเก็บภาษีฝิ่น4 เนื่องจากรัฐบาลในยุคนั้นมีการตราพระราชบัญญัติภาษีฝิ่น พ.ศ. 2414 ขึ้นมา และ
มีการออกกฎหมายเกีย่วกบัภาษีฝ่ินตามมาอกีใน พ.ศ. 2434, พ.ศ. 2450, พ.ศ. 2456 และ พ.ศ. 2477 
มาตรการเหล่านี้ท�าให้เกิดรายได้จ�านวนมากแก่ประเทศ การท่ีรัฐบาลจัดเก็บภาษีหรือค่าธรรมเนียม
จากการค้าฝ่ินและมลูฝ่ิน รวมทัง้ค่าธรรมเนยีมอนญุาตเสพฝ่ิน ท�าให้ฝ่ินมรีาคาแพงขึน้ ประชาชนท่ีตดิฝ่ิน
จึงหันไปหาพืชชนิดอื่นทดแทน เช่น กระท่อม และกัญชา ผู้ขึ้นทะเบียนเสพฝิ่นไว้จึงเข้าโรงฝิ่นน้อยลง

 การประกาศใช้ พ.ร.บ. ฝิ่น พ.ศ. 2485 (ฉบับที่ 5) เพื่อเปิดโอกาสให้คนไปขึ้นทะเบียนสูบฝิ่น
เพิ่มขึ้นอีกครั้ง (ครั้งแรก พ.ศ. 2477) ขณะที่ พ.ร.บ. พืชกระท่อม พ.ศ. 2486 ก็ประกาศใช้ในปีถัดมา 
ย่อมแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลต้องการควบคุมพืชกระท่อม เพ่ือขจัดไม่ให้เป็นคู่แข่งของฝิ่น และเพ่ือให้ 
คงรายได้เข้ารัฐจากการขึ้นทะเบียนสูบฝิ่นไว้ดังเดิม

 มีการต้ังข้อสังเกตจากงานวิจัยว่า แม้ฝิ่นจะมีอันตรายกว่าพืชชนิดอื่นแต่รัฐบาลไม่ห้ามเสพ 
กลบัส่งเสรมิทัง้ระบบตัง้แต่การจดัหา การเกบ็รกัษา การอ�านวยความสะดวก และการให้สิทธเิสพ ท้ังนี้
เพราะฝิ่นท�ารายได้ให้กับประเทศทุกขั้นตอน ดังนั้นการควบคุมพืชกระท่อมจึงน่าจะมีเหตุผลทาง 
รายได้มากกว่าเหตุผลอื่นที่กล่าวอ้างในกฏหมาย ข้อสังเกตนี้มีการอภิปรายในการประชุมสภา 
ผู้แทนราษฎรครั้งที่ 1/2486 (สมัยวิสามัญ) สมัยที่ 2 ชุดที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2486 โดย 
พล.ต.ต.พิน อมรวิสัยสรเดช ว่า “ฝิ่นน้ันมีภาษีมาก แต่พืชกระท่อมไม่มีภาษี เมื่อฝิ่นแพงขึ้นคนก็ 
หันไปสูบกระท่อมแทนฝิ่น ท�าให้การค้าฝิ่นของรัฐบาลลดหย่อนลงเช่นนี้ เพื่อให้ต้องตามวัฒนธรรม 
อันดีงามแล้ว จึงเห็นว่าฝิ่นส�าคัญกว่าควรจะเลิก”
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  พระราชบัญญติัยาเสพติดให้โทษ พทุธศกัราช 2522
 เมื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขยายมาเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ  
โดยองค์การสหประชาชาติให้มีการท�าอนุสัญญาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษรวมเป็นฉบับเดียวคือ  
Single Convention on Narcotic Drugs 1961 (พ.ศ. 2504) ส่งผลให้ประเทศไทยมีการ 
แก้ไขพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษอีกหลายครั้ง และในปี พ.ศ. 2522 ประเทศไทยประกาศใช ้
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยยกเลิก พ.ร.บ. ยาเสพติดทุกฉบับ (15 ฉบับ)  
ที่ผ่านมา ถือเป็นการสิ้นสุดกฎหมายควบคุมยาเสพติดให้โทษระยะแรกโดยปริยาย

 สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม คือ 
“มาตรา 7” มีข้อก�าหนดเกี่ยวกับการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษเป็น 5 ประเภท เป็นการแบ่งตาม
ความร้ายแรงจากมากไปน้อย และตามลักษณะของยาเสพติดให้โทษ ดังนี้

ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน 
ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน โคเดอีน ฝิ่นยา
ประเภท 3 ยาเสพตดิให้โทษทีม่ลีกัษณะเป็นต�ารบัยา และมยีาเสพตดิให้โทษในประเภท 2 

ผสมอยู่
ประเภท 4 สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษ ประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น  

อะเซติคแอนไฮไดรด์
ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มิได้อยู่ในประเภท 1-4 ได้แก่ ฝิ่น กัญชา พืชกระท่อม และ

เห็ดขี้ควาย

 พืชกระท่อม จึงถูกควบคุมในฐานะยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้อง 
เพียง 2 มาตรา คือ “มาตรา 26” ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง  
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือประเภท 5 เว้นแต่รัฐมนตรีจะอนุญาต โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป ส่วน “มาตรา 57” ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือ
ประเภท 5 

 นอกจากน้ี ในหมวด 12 ว่าด้วยบทก�าหนดโทษ มกีารแก้ไขเพิม่เติมทีเ่กีย่วข้องกบัพชืกระท่อม 
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่	1	บทก�าหนดโทษพืชกระท่อม	(พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545)

คดีเกี่ยวกับพืชกระท่อม บทลงโทษ

ผลิต น�าเข้าหรือส่งออก จ�าคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท

ขาย 
มีครอบครองเพื่อขาย

-  ปริมาณต�่ากว่า 10 กก. จ�าคุกไม่เกิน 2 ปี  
 หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
-  ปริมาณตั้งแต่ 10 กก. ขึ้นไป จ�าคุกไม่เกิน 2 ปี  
 หรือปรับ ไม่เกิน 200,000 บาท

มีไว้ในครอบครอง จ�าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

เสพ จ�าคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท

 มีความพยายามทั้งจากนักการเมือง นักวิชาการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหลายครั้งที่จะเสนอให้เอา
พชืกระท่อมออกจากยาเสพตดิให้โทษประเภท 5 ข้อเสนอนัน้น�าไปสู่การศกึษาวจัิยอย่างเป็นระบบถงึ
โทษภัยต่อสุขภาพและต่อสังคม ในขณะที่ความพยายามยังไม่สามารถบรรลุจุดหมาย พัฒนาการของ 
“การใช้พืชกระท่อม” ได้ก้าวหน้าไปอย่างมาก พืชกระท่อมกลายเป็นส่วนหนึ่งของเคร่ืองดื่มท่ีใช้กัน
แพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น น�้าต้มใบกระท่อม พัฒนาในชื่อ “สี่คูณร้อย” จึงกลายเป็นปัญหาสืบเนื่องที่
ท�าให้ผู้เกี่ยวข้องต้องตามแก้ไขกันอีกต่อไป

  เอกสารอ้างอิง
1.  เครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

รายงานผลการส�ารวจครัวเรือนเพื่อคาดประมาณจ�านวนประชากร ผู้ใช้สารเสพติดของประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2562. เครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติด ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 

ยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม, กรุงเทพฯ: จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์; พิมพ์ครั้งที่ 1, 2562.

2.  สาวติรี อษัณางค์กรชยั และ อาภา ศริวิงศ์ ณ อยธุยา, บรรณาธกิาร. พชืกระท่อมในสงัคมไทย. ส�านกังาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม, กรุงเทพฯ: บางกอกบล๊อก; 2548.

3. ราชกิจจานุกเบกษา เล่ม 60 ตอนที่ 7 หน้า 241 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2486 จาก “รายงานการศึกษา 

ผลกระทบต่าง ๆ ในการควบคุมพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5” เอกสารประกอบ 

การประชุมวิชาการเรื่องพืชกระท่อม, ตุลาคม 2548.

4. วิโรจน์ สุ่มใหญ่. กระท่อมกับ พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ. น�าเสนอในงานวิชาการกรมพัฒนาการแพทย์ 

แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก; วันที่ 26 มกราคม 2548.
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บทที่ 2 

บทวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
พืชกระท่อมในประเทศไทยและต่างประเทศ

ไพศาล ลิ้มสถิตย์

พืชกระท่อมมิได้เป็นยาเสพติดที่ถูกควบคุมตามกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศ คือ 
“อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติด ค.ศ. 1961” (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961)  
และมิได้เป็นวัตถุออกฤทธิ์ที่ถูกควบคุมตาม “อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท  
ค.ศ. 1971” (Convention on Psychotropic Substances, 1971) แม้ว่าจะมีการจัดประเภทให้
พชืกระท่อมเป็นสารท่ีออกฤทธ์ิต่อจติและประสาทชนดิใหม่ (New Psychoactive Substance - NPS) 
แต่ก็มิได้หมายความว่าพืชกระท่อมจะต้องถูกควบคุมตามกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ ตัวอย่าง 
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทอื่น ๆ เช่น เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ยาสูบ (บุหร่ี) ยา หรือสมุนไพร 
บางชนิดที่ไม่ถือเป็นยาเสพติดตามกฎหมายไทย 
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รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายเสนอร่างพระราชบัญญัติกะท่อม พ.ศ. ....   
เพ่ือควบคุมหรือจ�ากัดการเสพพืชกระท่อมของประชาชนในขณะนั้น เนื่องจากประชาชนที่มา 
จดทะเบียนสูบฝิ่นกับทางราชการมีจ�านวนลดน้อยลง เพราะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 (หรือ 
สงครามมหาเอเชียบูรพา ที่ขยายมายังเอเชียตะวันออกน�าโดยประเทศญี่ปุ่น) ประเทศประสบวิกฤต
เศรษฐกิจ อยู่ในภาวะข้าวยากหมากแพง ผู้ที่เคยเสพฝิ่นจึงหันไปใช้ใบกระท่อมท่ีมีราคาถูกกว่าแทน 
ท�าให้รฐับาลสญูเสียรายได้จากภาษฝ่ิีนเป็นอนัมาก จงึต้องหนัมาควบคมุหรอืห้ามการเสพกระท่อมแทน 
เพราะพืชกระท่อมเป็นคู่แข่งส�าคัญของธุรกิจฝิ่นของรัฐบาล เหตุผล ความจ�าเป็นในการเสนอ 
พระราชบัญญัติกะท่อม พ.ศ. 2486 ซึ่งอ้างว่าเพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนผู้เสพนั้น เป็นเพียง 
แบบพธีิในการเสนอกฎหมายเท่านัน้ เพราะไม่พบว่าข้อมลูทางวทิยาศาสตร์หรอืการแพทย์ทีช่ดัเจนใน
ขณะนั้น1 

ในช่วงเวลาเดยีวกนักบัทีม่กีารตราพระราชบัญญัติกะท่อม พ.ศ. 2486 รัฐบาลได้ออกประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายเวลาจดทะเบียนคนเสพฝิ่นหลายคร้ัง เนื่องจากมีจ�านวนผู้มา 
จดทะเบียนเสพฝิ่นน้อยกว่าที่ราชการคาดการณ์ไว้  การด�าเนินนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดของรัฐบาล
ในขณะนั้น จึงค�านึงถึงรายได้ของรัฐเป็นส�าคัญ มากกว่าที่เหตุผลเรื่องการคุ้มครองสุขภาพของ
ประชาชน ขัดแย้งกับเหตุผลในการตรากฎหมายพืชกะท่อมที่ระบุไว้อย่างสิ้นเชิง อย่างไรก็ดี ในช่วง
หลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 ยังไม่มีการบังคับใช้ พ.ร.บ.กะท่อม 2486 อย่างเข้มงวด จึงยังมีการปลูก 
ต้นกระท่อมในปริมาณที่เหมาะสมและมีการเคี้ยวใบกระท่อมอย่างเปิดเผย จนกระทั่งมี พ.ร.บ. 
ยาเสพติดให้โทษ 2522 เจ้าหน้าที่จึงมีความเข้มงวดมากขึ้น2 

พระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายทีจ่�ากดัสิทธแิละเสรีภาพของบคุคล
ทีข่ดัต่อหลกักฎหมายทัว่ไป  การลงโทษทางอาญาในบางลักษณะเป็นส่ิงไม่เกดิประโยชน์  ไม่สอดคล้อง
กับมาตรการลดทอนการเป็นความผิดทางอาญา (Decriminalization) โดยเฉพาะกรณีการเสพหรือ
ครอบครองพืชกระท่อมเพื่อเสพ เช่น การห้ามเสพหรือใช้ใบกระท่อมในทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น  
การบัญญัติความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมหลายลักษณะที่แม้จะมีโทษไม่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับ 
ยาเสพตดิประเภทอ่ืน กส่็งผลกระทบต่อกระบวนการยตุธิรรม เนือ่งจากมคีดยีาเสพตดิของศาลยตุธิรรม
เป็นจ�านวนมาก ท�าให้คดีรกโรงรกศาล มีคดีความผิดเกี่ยวกับพืชกระท่อมเป็นจ�านวนมาก เช่น  
รายงานข้อมูลการด�าเนินคดียาเสพติดของศาลยุติธรรม ประจ�าปี 25583 มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติดที ่
เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักรรวมท้ังส้ิน 273,480 คดี ปรากฏว่า  
เมทแอมเฟตามีน เป็นยาเสพติดที่มีการกระท�าความผิดมากที่สุด รวมทั้งสิ้นจ�านวน 192,953 คดี  
รองลงมา คือ คดียาเสพติดประเภทพืชกระท่อม มีทั้งสิ้นจ�านวน 55,004 คดี ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลท�าให้
กระบวนการพิจารณาคดีในชั้นศาลล่าช้า เป็นผลเสียต่อการพิจารณาคดียาเสพติดและคดีอื่น ๆ ตาม
ไปด้วย อีกทั้งการด�าเนินคดีอาญาแก่ผู้ต้องหาหรือผู้ที่ถูกด�าเนินคดีเกี่ยวกับพืชกระท่อม ท�าให้เกิด
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ตราบาป (stigmatization) แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว เพราะไม่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมหรือ
ชุมชน ส่งผลกระทบต่อสมาชิกในครอบครัว คนรอบข้างในชุมชน 

นอกจากนัน้ การศกึษาวจิยัพชืกระท่อมตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ ยงัเป็นขัน้ตอน
ที่เป็นข้อจ�ากัดในการศึกษาวิจัยพืชกระท่อมเป็นอย่างมาก ไม่สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ขาดการจัดท�าหลักเกณฑ์รายละเอียดท่ีชัดเจน ก�าหนดอายุอนุญาตให้วิจัย 
ไม่เกิน 1 ปีตามปีปฏิทิน ใช้แบบฟอร์มท่ีล้าสมัย ด้วยเหตุนี้ จึงน่าจะเป็นปัจจัยประการหนึ่งที่ท�าให ้
นักวิจัยไทยไม่อยากศึกษาวิจัยต่อไป จนกระทั่งท�าให้นักวิจัยญี่ปุ่นสามารถวิจัยและขอสิทธิบัตรที่ 
เกี่ยวกับสารอัลคาลอยด์ในกระท่อมได้ส�าเร็จก่อนนักวิจัยไทย

ผู้วิจัยได้ศึกษากฎหมายควบคุมพืชกระท่อมในต่างประเทศ 4 ประเทศได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศมาเลเซีย ท�าให้ทราบถึงมูลเหตุ
ในการบัญญัติกฎหมายควบคุม และรูปแบบหรือมาตรการควบคุมพืชกระท่อมที่แตกต่างกัน หาก 
เปรยีบเทยีบกบักฎหมายยาเสพตดิของไทยแล้ว กฎหมายไทยถอืว่าเป็นกฎหมายทีม่มีาตรการเข้มงวด
มากที่สุดในโลก ไม่เปิดโอกาสให้มีการน�าพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการใช้
เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพหรือบ�าบัดรักษาโรคบางอย่าง แตกต่างจากกฎหมายของต่างประเทศท่ี 
เปิดช่องให้น�าพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่ากฎหมายไทย บางประเทศมีการควบคุมโดย 
ไม่ถือว่ากระท่อมเป็นยาเสพติด   

ประเทศมาเลเซีย  ปัจจุบันกระท่อมถูกควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุมีพิษ หรือ Poisons 
Act 1952 พืชกระท่อมถือเป็นวัตถุมีพิษหรือยาเสพติดที่ไม่ร้ายแรงตามบัญชีแนบท้ายกฎหมายนี้  
(อยู่ในบัญชี 3) คือ อัลคาลอยด์ มิตรากัยนีน นอกจากนี้ กฎหมาย Poisons Act ยังบัญญัติให ้
สาร mitragynine เป็นวัตถุมีพิษในบัญชี 1 (FIRST SCHEDULE) ด้วย โดยอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ 
สารนิโคติน (nicotine) ท่ีอยู่ในใบยาสูบด้วย กฎหมาย Poisons Act มิได้บัญญัติความผิดและ 
โทษอาญาแก่ผู้ใช้กระท่อมของบุคคล และไม่มีกฎหมายที่ตัดฟันต้นกระท่อมเหมือนกฎหมายไทย  
อีกทั้งยังอนุญาตให้น�าใบกระท่อมไปใช้ในการรักษาหรือเพ่ือวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ได้ เพราะ 
โดยหลักการแล้วการน�าวัตถุมีพิษทุกชนิดมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการรักษาทางการแพทย์ ไม่ว่า 
จะเป็นการผสมหรือผลิต การสั่งจ่ายวัตถุมีพิษกับสารอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุมีพิษหรือไม่ จะท�าได ้
ก็ต่อเมื่อเข้ากรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้  

ประเทศสหรฐัอเมริกา มลรฐัส่วนใหญ่ไม่มีกฎหมายควบคมุพชืกระท่อมและสาร mitragynine 
แต่มีเพียง 6 มลรัฐท่ีมีกฎหมายก�าหนดให้พืชกระท่อมเป็นสารเสพติด (controlled substances)  
ทีอ่ยูใ่นบญัชี 1 ตามกฎหมาย หรอืมบีทบัญญติัห้ามการผลติ จ�าหน่าย การให้เงนิทนุสนบัสนนุ ส่งเสรมิ 
หรอืห้ามครอบครองใบกระท่อม ได้แก่ กฎหมายมลรฐั Indiana, Tennessee, Wisconsin, Vermont, 
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Arkansas และ Alabama และเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 หน่วยงานยาเสพติดของสหรัฐคือ Drug 
Enforcement Administration (DEA) ได้ออกประกาศเร่ืองการบรรจุเอาสารอัลคาลอยด์จาก 
พืชกระท่อมคือ mitragynine และ 7-hydroxymitragynine มาไว้ในบัญชี 1 ของกฎหมาย 
Controlled Substances Act เป็นการชั่วคราว 

ประเทศออสเตรเลีย พืชกระท่อม หรือสาร mitragynine ถูกจัดอยู่ใน Schedule 9 มีผล
ท�าให้พืชกระท่อมไม่สามารถปลูกในออสเตรเลียได้ ไม่สามารถน�าเข้า จ�าหน่ายหรือครอบครอง 
ใบกระท่อม หรือผลติภณัฑ์ทีท่�าจากใบกระท่อม รวมถงึสาร mitragynine ในออสเตรเลีย ยกเว้นกรณี
การศึกษาวิจัยในทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ หรือใช้ในการเรียนการสอนเท่านั้น สาเหตุที่ท�าให้
คณะกรรมการจดักลุม่ยาและวตัถมุพีษิฯ มมีติข้างต้น น่าจะเกดิจากข้อมลูเกีย่วกบัสรรพคณุการรกัษา
ของพืชกระท่อมและสาร mitragynine ที่ยังไม่มีการศึกษาวิจัยในมนุษย์อย่างชัดเจน ประกอบกับมี
ข้อมลูจากต�ารวจหรอืหน่วยงานบงัคบัใช้กฎหมายในไทยและต่างประเทศท่ีมกัจะให้ข้อมลูในเชงิลบต่อ
พืชกระท่อมเป็นส่วนใหญ่ว่า มีการน�าไปใช้ในทางที่มิชอบ แต่ก็ไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยัน 
ข้อเสียของพืชกระท่อมในออสเตรเลีย 

ประเทศนวิซแีลนด์  กฎหมายประเทศนีม้ไิด้บญัญติัให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดแต่อย่างใด 
แต่ถกูควบคมุตามกฎหมายยา ค.ศ. 1981 (Medicines Act 1981) กล่าวคอืพืชกระท่อม (Mitragyna 
speciosa (Korth.) Havil.) และสาร mitragynine ถูกจัดให้เป็นยาในบัญชี 1 ประเภทยาที่ต้องมี
ใบสัง่ยาของผูป้ระกอบวิชาชีพด้านสขุภาพ (Prescription medicine) ฉะนัน้ การจ�าหน่ายพชืกระท่อม
หรือใบกระท่อมหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสาร mitragynine โดยไม่มีใบส่ังยาของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
สุขภาพ ย่อมถือเป็นความผิดตามกฎหมายยา 

 แนวทางการปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด 
 เพื่อการจัดการพืชกระท่อม  

ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด	ซึ่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการ “ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้
ประมวลกฎหมายยาเสพตดิ พ.ศ. ....” เมือ่วนัที ่12 เมษายน 2559 ปรับปรงุเน้ือหากฎหมายยาเสพติด 
ปัจจบุนัในประเดน็ส�าคญัหลายเรือ่ง แต่เนือ้หาของร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิยงัขาดความสมบรูณ์
ในบทบัญญัติเก่ียวกับพืชเสพติดหรือพืชกระท่อม ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิจัย การน�า 
พืชเสพติดโดยเฉพาะพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ สุขภาพ จึงควรพิจารณาเพิ่มเติม 
หมวด 4 การควบคุมและความผิดเกี่ยวกับพืชเสพติด ในลักษณะ 2 การควบคุมและความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 
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ผู ้วิจัยเคยมีข้อเสนอในเรื่องนี้ในงานวิจัยเร่ืองมาตรการทางกฎหมายเพ่ือการจัดการ 
พืชกระท่อม แต่ในสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อเสนอดังกล่าวอาจไม่เหมาะทันต่อเหตุการณ์ เพราะมี
พฒันาการทางกฎหมายยาเสพตดิทีเ่ปลีย่นแปลงไป กล่าวคอื ร่างประมวลกฎหมายยาเสพตดิดงักล่าว
ไม่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จึงส่งผลท�าให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ตกไป 
กระทรวงยุติธรรมในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบร่างกฎหมายนี้จะต้องพิจารณาเสนอร่างกฎหมาย 
ดังกล่าวต่อรัฐบาลต่อไป

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 บัญญัติให้กัญชาและพืชกระท่อม เป็น 
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยไม่อนุญาตให้มีการน�าพืชเสพติด โดยเฉพาะพืชกระท่อม กัญชา  
มาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือสุขภาพ ต่อมา สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติกลุ่มหนึ่งได้เสนอ
ร่างพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ....  โดยแก้ไขในประเด็นกญัชาและพืชกระท่อม  จนกระทัง่
มีการตรา “พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2562” ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่กฎหมายเปิดโอกาสให้น�าพืชกระท่อม กัญชา และยาเสพติด 
ให้โทษประเภท 5 อื่น ๆ มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปี ทั้ง ๆ ที่ในอดีตมี 
การใช้กัญชา พืชกระท่อมในต�ารับยาแผนไทยมาเป็นเวลานานหลายร้อยปีดังปรากฏใน “ต�ารา	
พระโอสถพระนารายณ์”	 ท�าให้ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยที่สืบทอดกันมานานแทบจะสูญหายไป  
เพราะไม่มีแพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้านท่ีกล้าเปิดเผยเรื่องการน�าพืชกระท่อม กัญชามาใช้ในต�ารับ 
ยาแผนไทยเพื่อรักษาผู้ป่วย การหาวัตถุดิบก็ท�าได้ยาก ต้องท�าแบบหลบ ๆ ซ่อน ๆ

เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2562 มีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเสนอแก้ไข
กฎหมายยาเสพติด และการเสนอร่างกฎหมายใหม่เกี่ยวกับกัญชา พืชกระท่อม กล่าวคือ เมื่อวันที่ 24 
สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุม Dipak C. Jain อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่าย
วิชาการและภาคประชาสังคมด้านพืชยา กัญชา กระท่อม จัดแถลงข่าว “ร่างพระราชบัญญัต	ิ
พืชยา	กัญชา	กระท่อม	พ.ศ.	 ....”4 จัดโดย มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ศูนย์วิชาการเฝ้าระวัง
และพฒันาระบบยา (กพย.) คณะเภสชัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย และมลูนธิิศนูย์คุม้ครองสิทธิ
ด้านเอดส์ ร่างพ.ร.บ.พืชยาฯ มีสาระส�าคัญคือ การแยกการจัดการพืชเสพติดหรือพืชยา อันได้แก่  
กัญชา พืชกระท่อม และพืชยาอื่น ออกจากพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ท้ังนี้  
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) คณะเภสัชศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และภาคเีครอืข่าย กลุม่นกัวชิาการด้านสขุภาพและยาเสพตดิได้ร่วมกับเสนอ 
“ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. .... (ฉบับประชาชน)” ต่อ ประธานรัฐสภา (นายชวน  
หลีกภัย) โดยมีเลขานุการประธานรัฐสภาเป็นผู้รับเรื่องไว้
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“ร่าง พ.ร.บ. พืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. ....” ซ่ึงเป็นร่างกฎหมายฉบับประชาชน โดย 
การริเริ่มของ ผศ.ภญ.ส�าลี ใจดี มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ซ่ึงได้ชักชวนให้ผู้เขียนร่วมในการ 
จัดท�าร่างกฎหมายนี้ด้วย ร่างพระราชบัญญัติพืชยาฯ มีสาระส�าคัญในการจัดการพืชกระท่อม ซึ่งควร
มีมาตรการหรอืความเข้มงวดท่ีแตกต่างจากกรณีกัญชา เนือ่งจากพชืกระท่อมส่งผลเสยีต่อสขุภาพของ
ผู้ใช้น้อยกว่ามาก หากผู้ใช้กระท่อมใช้หรือบริโภคอย่างถูกวิธีก็จะไม่มีผลกระทบต่อร่างกายมากนัก  
ดังต่อไปนี้

1. นิยามส�าคัญ ได้แก่ 

“พืชยา” หมายความว่า 
(1) กัญชา (Cannabis spp.)
(2) กระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.)

  (3) พชืยาอืน่ท่ีมฤีทธิท์างยาซึง่มส่ีวนประกอบของสารทีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสาท 
และมีสารส�าคัญที่สามารถใช้ในการป้องกัน บ�าบัด บรรเทา รักษาความเจ็บป่วย รวมถึงผลิตภัณฑ์
ส�าเร็จรูปตามที่รัฐมนตรีประกาศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ความตาม (1) (2) หรือ (3) ไม่หมายความรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วย
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

“ผลิตภัณฑ์กระท่อม” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระท่อม สารสกัดจากกระท่อม  
หรือสารบริสุทธิ์จากกระท่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นยาในการบ�าบัดโรค บรรเทา รักษา 
ความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยยา

“ปลูก” หมายความว่า การปลูกพืชยา รวมถึงการปลูกกัญชาเพื่อผลิต จ�าหน่าย น�าเข้า หรือ
ส่งออกเมล็ดพันธุ์กัญชา

“ผลิต” หมายความว่า กระบวนการผลิตสารส�าคัญที่ได้จากพืชยาหรือการท�าให้มีการ 
แปรสภาพจากพืชยาอื่น แต่ไม่รวมถึงการปลูก หรือกระบวนการต่อไปนี้

(1) การแยกเรซิ่นหรือสารอัลคาลอยด์ ออกจากพืชยา
(2) การจัดเตรียมสารส�าคัญ โดยวิธีการผสม ท�าให้มีสภาพแข็งตัว หรือท�าให้เป็น 

 ของเหลว
(3) การแบ่งบรรจุและรวมบรรจุ

“แปรสภาพ” หมายความว่า การบด การหั่น การแยกเรซิ่นหรือสารอัลคาลอยด์ออกจาก 
พืชยา เพื่อให้ได้สารบริสุทธิ์หรือสารสกัดที่มีสภาพคงตัว 
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“ธรรมนูญชุมชน” หมายความว่า กติกาของชุมชนที่สมาชิกของชุมชนตกลงร่วมกัน เพ่ือ
ก�าหนดแนวทางการใช้ การครอบครอง หรือการใช้ประโยชน์อื่นใดจากพืชยา เพื่อประโยชน์ใน 
การป้องกัน บ�าบัดโรค รักษาผู้ป่วย บรรเทาอาการของโรคบางอย่าง รวมถึงการใช้ประโยชน์อื่นใด  
ทีส่อดคล้องกบัวถิชีวีติ วฒันธรรม จารตีประเพณ ีของสมาชกิของชมุชน ท้องถิน่ โดยมมีาตรการป้องกนั
และแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน

“ชุมชนพืชยา” หมายความว่า บุคคลหลายคนรวมตัวกันเป็นกลุ่มคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน
และมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างเป็นปกติและต่อเนื่อง และอยู่อาศัยในอาณาบริเวณเดียวกัน 
มีวัฒนธรรมความเชื่อหรือความสนใจร่วมกัน และหมายรวมถึงกลุ่มคน กลุ่มผู้ป่วย หรือองค์กร
สาธารณประโยชน์ทีม่วีตัถปุระสงค์หรอืเป้าหมายทีจ่ะน�าพืชยามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ซ่ึงได้
จดแจ้งเป็นชุมชนตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้

“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการร่วมพืชยา กัญชา กระท่อม

“คณะกรรมการชุมชน” หมายความว่า คณะกรรมการชุมชนพืชยา

2. พืชยาไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมาย  
“มาตรา 6  ให้พืชยาที่ด�าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ไม่ถือเป็นยาเสพติดให้โทษหรือ

วัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท และไม่ถือเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร

พืชยาที่มุ่งหมายให้เป็นยา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยยา เว้นแต่บทบัญญัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมราคา การโฆษณา การส่งเสริมการขาย และบทบัญญัติอื่น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความในวรรคสองไม่ใช้บังคบักบัการใช้ประโยชน์จากพชืยาของชมุชนตามวถิชีวีติ วฒันธรรม
ของสมาชิกของชุมชน”

3. การบรหิารจดัการพืชกระท่อมโดยไม่ถอืเป็นความผิดตามพระราชบัญญตัิ
นี้และกฎหมายอื่น

“มาตรา 8 เพื่อคุ้มครองสุขภาพของประชาชน ผู้ป่วย และป้องกันผลกระทบต่อบุคคลอื่น 
และความม่ันคงด้านยาของประเทศ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประกาศหลกัเกณฑ์ เงือ่นไขเกีย่วกบัการน�าเข้า ส่งออก ปลกูหรอืจ�าหน่ายกระท่อมตาม
ที่ก�าหนดไว้ โดยไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น    

การปลูก การครอบครอง และการใช้ประโยชน์จากกระท่อมในกรณีต่อไปนี้ ไม่ถือเป็นความ
ผิดตามพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น  
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(1) การปลกูกระท่อมของบคุคลจ�านวนไม่เกนิสามต้นในทีด่นิทีบ่คุคลนัน้มกีรรมสทิธิห์รอืสทิธิ
ครอบครองตามกฎหมาย

(2) การใช้ การครอบครองกระท่อมหรอืผลติภณัฑ์ยาทีท่�าจากกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการ
ป้องกัน บ�าบัดโรค หรือบรรเทาอาการของโรคของบุคคล หรือเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ 

(3) การใช้ การครอบครองกระท่อมตามวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมในชุมชน ท้องถิ่น และมิได ้
ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลอื่น  

(4) การต้ม การผลิตหรือแปรสภาพกระท่อมที่มิได้มีส่วนผสมของยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุ
ออกฤทธิ์

(5) การด�าเนินการอื่น ๆ ตามธรรมนูญชุมชน 
(6) กรณีอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการก�าหนด”

4. หน้าที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระท่อมของภาครัฐ
“มาตรา 9 ให้กระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานของรัฐอื่นที่

มีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับยาเสพติดมีหน้าท่ีเผยแพร่ความรู้หรือให้ค�าแนะน�าวิธีการใช้ใบกระท่อมที่
ปลอดภัยแก่ประชาชน”

5. สิทธิชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพืชยา 
“มาตรา 11 ชุมชนพืชยาย่อมมีสิทธิและหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) ใช้ประโยชน์จากพืชยาในทางการแพทย์ สุขภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมผ่านระบบ
บริการสาธารณสุข เช่น การปลูก ครอบครอง และใช้พืชยาตามที่ก�าหนดในธรรมนูญชุมชน เพื่อ
ประโยชน์ในการป้องกัน บ�าบัดโรค หรือบรรเทาอาการเจ็บป่วย

(2) ก�าหนดให้มีคณะกรรมการชุมชน และธรรมนูญชุมชนในการบริหารจัดการพืชยาของ
ชุมชน

(3) รวมตัวกนัเป็นเครอืข่ายองค์กรภาคประชาสงัคมทีด่�าเนนิงานเกีย่วกบัพืชยาในด้านต่าง ๆ
(4) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในการศึกษาวิจัย การเข้าถึง หรือ 

การใช้ประโยชน์อื่น ๆ จากพืชยา
(5) เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ ป้องกันการฝ่าฝืนธรรมนูญชุมชนหรือการน�าพืชยาไปใช้ 

ในทางที่ขัดต่อกฎหมายอื่น
(6) เสนอความเห็นต่อหน่วยงานในการปรับปรุงมาตรการป้องกันหรือลดผลกระทบจาก 

การใช้พืชยาที่ไม่ถูกต้องหรือฝ่าฝืนกฎหมายอื่น”
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6. สถาบันพืชยา กัญชา กระท่อมแห่งชาติ
“มาตรา 26 ให้จัดตั้งสถาบันพืชยา กัญชา กระท่อมแห่งชาติ ขึ้นเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่

เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น ให้สถาบัน
มีฐานะเป็นนิติบุคคลและอยู่ในก�ากับของนายกรัฐมนตรี”

7. การอนุญาตเกี่ยวกับพืชยา กัญชา กระท่อม  
ร่างพระราชบัญญัติพืชยาบัญญัติให้มีการอนุญาตให้ปลูก จ�าหน่าย น�าเข้า ส่งออกกระท่อม

ในกรณีที่เป็นการปลูกเชิงพาณิชย์

8. บทก�าหนดโทษ
ก�าหนดให้ผู้อนุญาตมีอ�านาจลงโทษทางปกครอง และมีอ�านาจสั่งให้ผู้ถูกลงโทษกระท�าการ

หรอืงดเว้นกระท�าการเพือ่แก้ไขหรอืป้องกนัมใิห้เกดิการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตั ิ และ
ก�าหนดให้มโีทษอาญากรณีการผลติ น�าเข้า ส่งออก จ�าหน่ายพชืยาโดยมไิด้รบัอนญุาต  และมมีาตรการ
ป้องกนั คุม้ครองเดก็ เยาวชนจากการใช้กญัชา กระท่อมท่ีส่งผลเสยีต่อสขุภาพหรอืสังคม  แต่ไม่มบีทลงโทษ
ผูใ้ช้กญัชา

9. การนิรโทษกรรม
บทเฉพาะกาลก�าหนดให้มีการนิรโทษกรรมแก่ผู้ผลิต จ�าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซ่ึง 

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พืชกระท่อม และพืชยาอื่น อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
น้ีใช้บังคับ ซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์  
การรักษาผู้ป่วย การใช้รักษาโรคเฉพาะตัว
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บทที่ 3 

ชีววิทยา พฤกษเคมี ของพืชกระท่อม

จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล และ นิวัติ แก้วประดับ

พืชกระท่อม	 (kratom) เป็นพืชวงค์เดียวกับกาแฟ มีช่ือเรียกหลายชื่อ ทางใต้เรียก ท่อม 
(thom) ภาคกลางเรียก อีถ่าง มาเลย์เรียก เบี๊ยะ (biak) หรือ เคอตุ่ม (ketum) หรือ เซบัท (sepat) 
มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. วงค์ Rubiaceae1 พืชกระท่อมเป็น 
ไม้ยืนต้นขนาดกลาง สูงประมาณ 15-30 เมตร เปลือกต้นสีเทา ล�าต้นของกระท่อมมีลักษณะตรง  
แตกกิ่งก้านน้อย ลักษณะเป็นใบเดี่ยว เรียงเป็นคู่ตรงกันข้าม ใบเป็นรูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบป้าน 
ขอบใบเรียบ ผิวใบเรียบลื่น แผ่นใบบาง ด้านท้องใบมีเส้นใบเป็นสันเห็นได้ชัดเจน มีเส้นแขนงใบ 
ข้างละประมาณ 10-15 เส้น ขนาดใบแตกต่างกันในแต่ละพื้นถิ่น ใบเพสลาดกว้าง 10-16 เซนติเมตร 
ก้านใบยาว 3-5 เซนติเมตร ยอดอ่อนเห็นหูใบรูปใบหอกอยู่ตรงกลางระหว่างกันใบอ่อนทั้งสองข้าง 
จ�านวน 1 คู่ เส้นบริเวณท้องใบเป็นสัน เส้นใบเป็นสีแดง เรียก ชนิดก้านแดง และเส้นใบเป็นสีเขียว 
เรียก ชนิดก้านเขียว บางชนิดอาจมีปลายใบเป็นหยัก เรียก ชนิดหางกั้ง หรือ ยักษ์ใหญ่ ดอกเป็น 
ช่อกระจุกแน่นทรงกลม ออกจากปลายกิ่ง ประมาณ 1-3 ช่อ ก้านช่อดอกยาว 7-12 เซนติเมตร  
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แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อยประมาณ 70-80 ดอก ดอกเมื่อแรกบานมีสีขาวนวลแล้วเปลี่ยนเป็น 
สีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ เป็นชนิดดอกสมบูรณ์เพศ ลักษณะผลกลุ่มอัดแน่นเป็นรูปทรงกลม  
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร ภายในผลย่อย มีเมล็ดประมาณ 140-160 เมล็ด และมีปีกบาง ๆ 
สามารถปลิวไปได้ไกล2

	 ชนิดก้านใบสีแดง	 ชนิดก้านใบสีเขียว	(แตงกวา)	 ชนิดขอบใบหยัก	(ยักษ์ใหญ่,	หางกั้ง)

รูปที่	2.1	ลักษณะใบกระท่อมที่พบทางภาคใต้ของไทย

ป่าธรรมชาติของภาคใต้ สามารถพบต้นกระท่อมได้ทั่วไป การกระจายตัวของกระท่อมพบ 
ได้ต้ังแต่ภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนล่าง ลักษณะของพืชกระท่อมขึ้นกับลักษณะทางภูมิศาสตร์  
ความอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงระดับความชุ่มชื้นของดิน พืชกระท่อมจัดเป็นไม้ประจ�าถิ่นของประเทศ
แถบเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้ คาบสมทุรมลาย ูมาเลเซยี เกาะบอร์เนยีว สมุาตรา นวิกนิ ีและฟิลปิปินส์ 
ชีววิทยาของพืชกระท่อมที่เติบโตในสถานที่ต่าง ๆ ยังไม่มีการน�ามาเปรียบเทียบในแง่ ลักษณะต้น  
รูปแบบใบ ขนาดใบ และอาจรวมไปถึงลักษณะทางพันธุกรรม  

พืชกระท่อมใช้เมล็ดในการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติ เมล็ดที่มีปีกบาง จะสามารถปลิวไป 
ได้ไกลตามแรงลม และสามารถแขวนลอยไปกับน�้าได้ง่าย จึงสามารถพบต้นกระท่อมได้ตามริมล�าธาร 
โดยเฉพาะดินชื้นแฉะ เนื่องจากพืชกระท่อมจัดเป็นพืชเสพติดให้โทษ จึงไม่มีการศึกษาวิธีการ 
ขยายพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปก็เพาะต้นกล้าจากเมล็ด จนได้ต้นกล้าสูง 15-20 เซนติเมตร 
ย้ายไปปลูกในพื้นที่ท่ีมีความชุ่มชื้นที่เหมาะสม นอกจากนี้อาจใช้วิธีการติดตา ทาบกิ่งกับต้นตอที่มี
ความแขง็แรง รวมไปถงึการตดิตากบัต้นกระท่อมขีห้มทูีโ่ตไวกว่า มรีายงานวจิยัของประเทศมาเลเซยี3 
เรื่อง การขยายพันธุ์พืชกระท่อมโดยวิธีการปักช�า โดยใช้ต้นกล้าอายุ 2 ปี จากน้ันตัดกิ่งที่มีตาข้าง  
(ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 8) ปักในกระบะดิน โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเร่งราก สภาวะเลี้ยงคือ ที่อุณหภูมิ 
25-30 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต�่ากว่า 80% 
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ในประเทศไทย พืชกระท่อมจัดอยู่ในพืชเสพติด ตามข้อก�าหนดใน พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 ดงันัน้การปลกูและขยายพนัธุถ์อืเป็นการผลติ และการครอบครอง หากยงัไม่ได้รบัอนญุาต
จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ถือว่า “ผิดกฎหมาย” ดังนั้น
พืชกระท่อมที่พบส่วนใหญ่เป็นการขยายพันธุ์พืชโดยธรรมชาติ ความหลากหลายของสายพันธุ์ของ 
พืชกระท่อม ยังไม่มีรายงานว่าสายพันธุ์ใดท่ีจะเติบโตได้เร็ว อีกทั้งยังไม่มีการศึกษาอย่างจริงจัง 
ถึงสายพันธุ์ที่สร้างสารส�าคัญทางยาได้ดีท่ีสุด ดังนั้นหากจะน�าพืชกระท่อมมาเป็นทางเลือกของ 
ยารกัษาโรค ในแง่การรกัษาคณุภาพวตัถดุบิของสมนุไพรทีจ่ะน�ามาผลติเป็นยา จ�าเป็นต้องด�าเนนิการ 
การเพาะปลูกตามหลักมาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี (GAP: Good Agricultural Practice) ศึกษา
คุณภาพดิน คุณภาพของสารเร่งการเจริญเติบโต ระยะเวลาของการเก็บผลผลิต อายุของใบ ขั้นตอน
การเก็บรักษาวัตถุดิบ กระบวนการสกัดที่ได้มาตรฐาน นับเป็นข้อมูลส�าคัญของการคัดเลือกวัตถุดิบ 
ที่มีคุณภาพ เพื่อสามารถน�าไปผลิตเป็นยารักษาโรค ภายใต้มาตรฐานการผลิตท่ีดี (Good 
Manufacturing Practice) ในล�าดับต่อไป 

 พฤกษเคมีของพืชกระท่อม
รายงานจากฐานข้อมูล NAPRALERT (http://www.napralert.org) ของมหาวิทยาลัย 

อิลลินอยด์แห่งชิคาโก ผนวกกับงานวิจัยที่มีรายงานเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีที่พบในส่วนต่าง ๆ 
ของพืชกระท่อม พืชกระท่อมสร้างและสะสมสารเคมีหลายกลุ่ม เช่น แอลคาลอยด์ ฟลาโวนอยด์  
ไตรเทอร์ปีน สารประกอบฟีนอลิก เป็นต้น ดังสรุปในตารางที่ 2.1 
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ตารางที่	2.1	องค์ประกอบทางเคมีที่พบในส่วนต่าง ๆ ของพืชกระท่อม

ส่วนของพืช ชื่อสารเคมี

ใบ กลุ่มสาร: แอลคาลอยด์
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; -3isoajmalicine; 
-3,4,5,6tetradehydromitragynine; 7a-hydroxy7-H-mitragynine; 
-3dehydro-mitragynine4-12

กลุ่มสาร: ฟลาโวนอยด์
apigenin; apigenin-7-O- rhamnoglucoside; astragalin; cosmosiin; 
hyperoside; kaempferol; quercetin; quercitrin; 
quercetin-3-galactoside-7-rhamnoside; rutin; (-)-epicatechin9,13

กลุ่มสาร: เฟนิลโพรพานอยด์  caffeic acid; chlorogenic acid13

กลุ่มสาร: ลิกแนน (+)-pinoresinol14

กลุ่มสาร: ไตรเทอร์ปีนอยด์ ursolic acid; oleanolic acid15

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

เปลือกราก กลุ่มสาร: แอลคาลอยด์
ciliaphylline; corynoxeine; isocorynoxeine; isomitraphylline; 
isorhynchophylline; isospecionoxeine; mitraciliatine; 
mitraphylline; rhynchociline; rhynchophylline; speciociliatine; 
speciogynine; specionoxeine8,16
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ผล กลุ่มสาร: แอลคาลอยด์ 7a-hydroxyspeciociliatine17

หมักด้วยแบคทีเรีย กลุ่มสาร: แอลคาลอยด์ 
mitragynine pseudoindoxyl; 
hydroxylmitragynine pseudoindoxyl18

รูปที่	2.2		ตัวอย่างโครงสร้างแอลคาลอยด์ที่พบในพืชกระท่อม

พืชกระท่อมสร้างและสะสมสารเคมีในกลุ่มแอลคาลอยด์มากมายหลายชนิด สารเคมีที ่
นักวิจัยให้ความส�าคัญอย่างมาก คือ สารมิตรากัยนีน เนื่องจากมีสรรพคุณในการรักษาอาการปวด 
และมีแนวโน้มในการพัฒนาไปเป็นยาแก้ปวดเช่นเดียวกับมอร์ฟีน ในปี ค.ศ. 1907 นักวิทยาศาสตร์
ได้แยกสารมิตรากัยนีน จนได้สารบริสุทธิ์ และรายงานโครงสร้างเคมี นับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางเคมี กายภาพ และคุณสมบัติทางยา 

สารมติรากยันนี จดัเป็นสารกลุม่แอลคาลอยด์ ลกัษณะทางกายภาพของสารมติรากยันนีเป็น
ผงสีขาว ละลายได้ดีในตัวท�าละลายอินทรีย์ เช่น แอลกอฮอล์ คลอโรฟอร์ม และละลายได้ดีในกรด 
สารมิตรากัยนีนพบมากในใบกระท่อม การสกัดสารมิตรากัยนีน ใช้หลักการสกัดกรด-ด่าง และแยก
บนโครมาโตกราฟี จนได้สารบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมีรายงานการสกัดสารมิตรากัยนีนโดยใช้คลื่นเสียง
ไมโครเวฟ19 ปริมาณมิตรากัยนีนสะสมในใบมีความแตกต่าง หลากหลาย ขึ้นกับฤดูกาล ความชื้น  
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และสภาพของดิน ในประเทศไทยปริมาณสารมิตรากัยนีนในใบกระท่อมท่ีพบในภาคใต้ของไทยของ
ต้นท่ีขึ้นตามธรรมชาติบริเวณภาคใต้ตอนบน ลงไปถึงภาคใต้ตอนล่างยังไม่มีการศึกษา รวมไปถึง
รายงานเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งเสรมิการสร้างสารมติรากยันนีในพชืกระท่อม มงีานวจิยัเปรยีบเทียบปรมิาณ
มิตรากัยนีนในใบกระท่อมของไทยเปรียบเทียบกับมาเลเซีย พบปริมาณสารมิตรากัยนีนของไทยมี 
สูงกว่ามาเลเซียประมาณ 5 เท่า12 และพบว่ารูปแบบการสร้างและสะสมสารแอลคาลอยด์ของทั้งสอง
แหล่งแตกต่างกัน ด้วยปัจจัยของสภาพแวดล้อม ท�าให้พืชเจริญเติบโต สร้างและสะสมสารที่แตกต่าง
กัน ดังน้ันการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการสร้างสาร รวมไปถึงความแตกต่างของลักษณะทาง
พันธุกรรมของพืชกระท่อมของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะเป็นข้อมูลส�าคัญในการ
ตรวจสอบสายพนัธุพ์ชืกระท่อม ซึง่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์หรอืการควบคมุการปลูก
พืชกระท่อมต่อไป

ความพยายามของนักวิจัยชาวญี่ปุ่น ที่จะสังเคราะห์สารมิตรากัยนีนด้วยวิธีทางเคมี ทดแทน
การสกัดจากพืชที่ปรากฏในรายงานวิจัย20-21 อย่างไรก็ตามปริมาณที่สังเคราะห์ผ่านวิธีการทางเคม ี
น้อยกว่าปริมาณที่สกัดจากใบกระท่อมอย่างมาก อีกทั้งมีขั้นตอนการสังเคราะห์ที่ซับซ้อนและยุ่งยาก 
ผลจากการวิจัยดังกล่าวน�าไปสู่การใช้โครงสร้างของสารมิตรากัยนีนเป็นต้นแบบในการสังเคราะห์  
“ยาแก้ปวด” นักวิจัยชาวญี่ปุ่นประสบความส�าเร็จในการหาโครงสร้างยาที่มีแนวโน้มพัฒนาให้เป็น 
ยาแก้ปวด และได้จดสิทธิบัตร22-23 นับต้ังแต่การค้นพบสารมิตรากัยนีนในใบกระท่อมจนถึงปัจจุบัน 
นกัวทิยาศาสตร์โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความสนใจและศกึษาเคมขีองสารมติรากยันนี 
อย่างมาก ด้วยเห็นว่าสารมิตรากัยนีนมีโอกาสพัฒนาให้เป็นยาแผนปัจจุบันได้ แต่จ�าเป็นต้องศึกษา 
ให้รอบด้านก่อนการน�าไปใช้จริงกับผู้ป่วย ในปี ค.ศ. 2010 มีรายงานความสัมพันธ์ของโครงสร้าง 
สารมติรากัยนีนกับฤทธิล์ดความเจบ็ปวด ดงัแสดงในรปูที ่2.3 การเปลีย่นแปลงโครงสร้าง ณ ต�าแหน่ง
ลูกศร การทดแทน การเปลี่ยนหมู่แทนท่ี การตัดออก เป็นผลให้คุณสมบัติของการเป็นยาแก้ปวด 
ลดลงหรือหมดไป24 

รูปที่	2.3	ส่วนของโครงสร้างที่มีความส�าคัญต่อการออกฤทธิ์แก้ปวดของสารมิตรากัยนีน
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บทที่ 4 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
บทเรียนจากสัตว์ทดลอง

สมสมร ชิตตระการ, เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ และ ดาร์เนีย เจ๊ะหะ

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา คือ ผลของยาหรือสารต่ออวัยวะหรือระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งผล
หรือฤทธิ์ที่ต้องการจะเป็นข้อบ่งใช้ในการรักษา ส่วนผลหรือฤทธิ์ท่ีไม่ต้องการจะเป็นอาการข้างเคียง 
นอกเหนือจากการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาแล้ว ยังต้องศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยาหรือสาร 
เหล่านั้นด้วย การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของยา เป็นการศึกษาของยาหรือสารเมื่อเข้าสู่ร่างกาย หรือ
หมายถึงการที่ร่างกายจัดการอย่างไรกับยาที่ได้รับ ได้แก่ การดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกาย การกระจายตัว
ของยาในร่างกาย การเมแทบอลซิมึหรอืการแปรรูปยา และการก�าจดัยาออกจากร่างกาย องค์ประกอบ
เหล่านี้รวมกับขนาดยา/สารที่ได้รับจะเป็นตัวก�าหนดความเข้มข้นของยาในบริเวณที่ยาไปออกฤทธิ์ 
ปริมาตรการกระจายยาในร่างกาย ความแรงของยา เวลาที่ยาเริ่มออกฤทธิ์ และระยะเวลาการ 
ออกฤทธิ์ของยาในร่างกาย เป็นต้น 
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การศกึษาฤทธิท์างเภสชัวทิยาของสารท่ีสนใจจะพฒันาเป็นยา จะเริม่ต้นศกึษาในสตัว์ทดลอง
ก่อน เพื่อทดสอบฤทธิ์ของสารที่สนใจต่อการท�างานของอวัยวะต่าง ๆ หรือต่อผลต่าง ๆ ของร่างกาย 
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของพืชกระท่อมอาจศึกษาจากสารสกัดหยาบ, crude alkaloids,  
สารส�าคัญมิตรากัยนีน หรือ 7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีน ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

 การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ์ระงับปวด	

มติรากยันนีมฤีทธิร์ะงบัปวดโดยออกฤทธิค์ล้ายมอร์ฟีน นอกเหนอืจากนัน้ 7-ไฮดรอกซมีติรา
กัยนีน (7-hydroxymitragynine) ซึ่งเป็นแอลคาลอยด์ในใบกระท่อมเช่นกันมีฤทธิ์ระงับปวดดีกว่า
มอร์ฟีน1 แต่ทั้งมิตรากัยนีนและ 7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีนมีข้อดีกว่ามอร์ฟีนคือการเกิดการเสพติดยา 
ภาวะทนต่อยา และกลุ่มอาการถอนยาจะน้อยกว่ามอร์ฟีน2 รวมทั้งการท�าให้เกิดอาการท้องผูกก็ 
น้อยกว่าผลที่เกิดจากมอร์ฟีน (ผลข้างเคียงน้อยกว่ามอร์ฟีน)

ผลต่อสมองและพฤติกรรม
สารสกัดหยาบชนิดท่ีประกอบไปด้วยสารแอลคาลอยด์ทั้งหมดที่มีอยู่ในใบกระท่อมนั้น  

เมื่อน�ามาทดสอบในหนูทดลองพบว่าสารสกัดนี้ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งคือสมอง ท�าให้พฤติกรรมการกินอาหารลดลงอย่างชัดเจน3 เมื่อป้อนสารสกัดให้หนูอย่าง 
ต่อเนื่องท�าให้น�้าหนักตัวลดลงอย่างมาก เนื่องจากพฤติกรรมการกินนั้นถูกควบคุมโดยสมอง ดังน้ัน 
การศึกษานี้ยืนยันว่าสารสกัดจากใบกระท่อมสามารถเข้าสู่สมองได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาผลของ
สารสกัดแอลคาลอยด์จากใบกระท่อมต่ออารมณ์ ในหนูทดลองด้วยเทคนิคการย้อมดูสมองและ 
การศึกษาทางพฤติกรรม ปรากฏว่าสารสกัดจากใบกระท่อมมีผลกระตุ้นเซลล์ประสาทที่อยู่บริเวณ 
ก้านสมองส่วนที่ผลิตสารสื่อประสาทซีโรโทนิน4 ตามปกติก็มีการหลั่งสารชนิดนี้ในสมองท�าให ้
การหลับ-ตื่นเป็นปกติ ถ้าสารนี้หลั่งน้อยลงจะท�าให้เกิดความผิดปกติต่าง ๆ ในด้านพฤติกรรมและ
อารมณ์ จากนั้นงานวิจัยยังได้ยืนยันว่าหนูท่ีได้รับสารสกัดจากใบกระท่อมมีการเคล่ือนไหวและ
พฤติกรรมที่มีลักษณะคล้าย ๆ กับหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับยาต้านอาการซึมเศร้ามาตรฐาน เป็นการ
ยืนยันด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่าพืชกระท่อมมีฤทธิ์ท่ีสามารถเทียบเคียงหรือคล้ายคลึงกับ 
ยามาตรฐาน โดยปกติแล้ว ยาต้านซึมเศร้าที่เป็นยาแผนปัจจุบันนั้น มีการสั่งจ่ายในผู้ป่วยที่มีอาการ
ซึมเศร้า เป็นยาที่ออกฤทธิ์ในสมองท�าให้ผู้ป่วยรู้สึกดีขึ้นสามารถท�างานหรือกิจวัตรประจ�าวันได้ดีขึ้น 
ไม่พบว่าท�าให้เสพตดิหรอืเคลบิเคลิม้ แต่อย่างไรกต็าม การได้รับยาทีม่กีลไกในสมองย่อมมผีลข้างเคยีง
และควรระวัง ที่พบบ่อยหลังการได้รับยาต้านซึมเศร้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานคือการนอนหลับ  
ในผู้เคี้ยวใบกระท่อมเป็นเวลาหลายปีมักมีอาการนอนไม่หลับหรือมีภาวะหลับยาก
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 ผลของสารสกัดจากใบกระท่อมต่อรูปแบบ 
 คลื่นไฟฟ้าสมองและการนอนหลับ

ดงัทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น สารสกดัหยาบจากพืชกระท่อมมฤีทธิค์ล้ายคลึงกบัยาต้านซึมเศร้า 
เชือ่ว่าฤทธิด์งักล่าวน่าจะมผีลผ่านระบบสารสือ่ประสาทซโีรโทนนิ เช่นเดยีวกบัยามาตรฐานทีใ่ช้ส�าหรบั
รักษาอาการซึมเศร้า อย่างไรก็ตามสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเกือบทุกชนิดรวมท้ังยาต้านอาการ 
ซึมเศร้ามีผลต่อรบกวนการนอนหลับได้ ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีการศึกษาฤทธิ์ของพืชกระท่อมต่อ 
การนอนหลับ โดยในปี 2015 Cheaha และคณะได้ศึกษาผลของสารสกัดจากกระท่อมต่อรูปแบบ 
คลืน่ไฟฟ้าสมองและการนอนหลบัในสตัว์ทดลอง โดยผู้วจัิยได้ท�าการผ่าตัดสัตว์ทดลองและฝังข้ัวไฟฟ้า
ในสมองบริเวณที่ชื่อว่า ฟรอนทอล (frontal) และพาไรเอทอล (parietal) เพื่อบันทึกคลื่นไฟฟ้าสมอง
จากทัง้ 2 บรเิวณ และยงัท�าการบันทกึคลืน่ไฟฟ้ากล้ามเนือ้หรอืการตรวจอเีอม็จ ี(electromyography: 
EMG) เพื่อศึกษารูปแบบการนอนหลับอีกด้วย ท้ังนี้เพื่อใช้เปรียบเทียบผลกับยาฟลูออกซีทีน 
(fluoxetine) ซึ่งเป็นยามาตรฐานที่ใช้ส�าหรับรักษาอาการซึมเศร้า

จากการเปรยีบเทยีบลกัษณะรปูแบบคลืน่ไฟฟ้าสมองในสตัว์ทดลองกลุม่ทีไ่ด้รบัสารสกัดจาก
กระท่อมขนาด 60 มิลลิกรัมต่อน�้าหนักตัว 1 กิโลกรัม พบว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับผลของการได้รับ
ยาฟลอูอกซทีนี ทัง้นีย้าฟลอูอกซีทนีเป็นยาในกลุ่มยบัยัง้การน�าซีโรโทนนิกลบัเข้าไปในปลายประสาท 
(selective serotonin reuptake inhibitors) โดยมีผลเพิ่มระดับของสารสื่อประสาทซีโรโทนิน 
(serotonin) ในสมองให้สูงกว่าปกติ ดังนั้นรูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองที่คล้ายคลึงกันระหว่างหนูทดลอง
กลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากกระท่อมและกลุ่มท่ีได้รับยาฟลูออกซีทีนนี้ อาจสรุปได้ว่า ฤทธิ์ต้านซึมเศร้า
ของพืชกระท่อมส่วนหนึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับการเพิ่มระดับสารสื่อประสาทซีโรโทนินในสมองนั่นเอง

สารสื่อประสาทซีโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทส�าคัญที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการกระตุ้น 
ความตื่นตัว ดังน้ันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ยาหรือพืชสมุนไพรที่มีผลเกี่ยวข้องกับระบบสารสื่อประสาท 
ดังกล่าวจะกระทบต่อการนอนหลับ มีรายงานมากมายเกี่ยวกับผลการรบกวนการนอนหลับในผู้ป่วย
หรือกลุ่มทดลองที่ได้รับยาต้านซึมเศร้า เมื่อเปรียบเทียบการศึกษาผลของสารสกัดใบกระท่อมต่อ 
การนอนหลับกับฟลูออกซีทีน การนอนหลับในสัตว์ทดลองสามารถศึกษาได้จากรูปแบบคลื่นไฟฟ้า
สมองและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อคอ ทั้งนี้วงจรหลับ-ตื่น ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน�้านมส่วนใหญ่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน โดยเฉพาะในหนูทดลองซึ่งจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับในมนุษย์ จากรูปที่ 4.1 สามารถ
จ�าแนกจากรูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองและคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อคือได้ 3 ช่วง ได้แก่
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1. ช่วงต่ืน (Awake) เป็นช่วงที่จ�าแนกได้ง่ายที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนไหว 
ขยับร่างกาย หรือมีการเคลื่อนท่ีนั่นเอง อย่างไรก็ตามช่วงที่อยู่นิ่ง ๆ แต่ยังอยู่ในภาวะตื่นอาจมี 
บางลักษณะที่คล้ายคลึงกับช่วงนอนหลับ ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องอาศัยรูปแบบคลื่นไฟฟ้าสมองและ 
คลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อช่วยในการจ�าแนกให้แม่นย�า โดยในช่วงนี้สัญญาณไฟฟ้าจากท้ังฟรอนทอลและ
พาไรเอทอลจะมีแอมพลิจูดต�่า แต่มีความถี่สูง ในขณะที่สัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อจะมีแอมพลิจูด
และความถี่สูง

2. ช่วงหลบัลกึ (Slow wave sleep) หรือช่วงหลับแบบไม่กลอกลกูตา (non rapid eye 
movement sleep, NREM sleep) รูปแบบสัญญาณไฟฟ้าจากสมองทั้งสองบริเวณ คือ ฟรอนทอล 
และพาไรเอทอล มีแอมพลิจูดสูงในช่วงความถี่ต�่า (slow wave) จึงเป็นท่ีมาของการเรียกช่ือการ 
นอนหลับแบบ slow wave ในขณะเดียวกันสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อเริ่มลดลง แสดงให้เห็นว่า 
กล้ามเนื้อมีการท�างานน้อยลง

3. ช่วงหลับแบบกลอกลูกตา (Rapid eye movement sleep, REM sleep)  
จากรปูแบบคลืน่ไฟฟ้าสมองจะเหน็ได้ว่า สญัญาณไฟฟ้าจากสมองบรเิวณฟรอนทอลมลีกัษณะเหมอืน
ในช่วงตื่น ในขณะที่สัญญาณไฟฟ้าจากสมองบริเวณพาไรเอทอลมีลักษณะพิเศษ คือ มีลักษณะคลื่น
คล้ายฟันเลื่อย (saw tooth wave) ซึ่งเป็นคลื่นในช่วงความถี่ประมาณ 4-8 เฮิรตซ์ หรือ คลื่นทีต้า 
เป็นคลื่นลักษณะเฉพาะที่พบช่วงนี้ ส่วนสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อคอหายไป เนื่องจากเป็นการเข้าสู่ 
ช่วงการนอนหลับท่ีกล้ามเนื้อเป็นอัมพาตชั่วคราวนั่นเอง และอีกลักษณะส�าคัญ คือ เป็นช่วงการ 
นอนหลับที่มีการกลอกตา ดังนั้นจึงมักเรียกการนอนหลับในช่วงนี้ว่า การนอนหลับแบบกลอกลูกตา

รูปที่	4.1 เปรียบเทียบรูปแบบสัญญาณคลื่นไฟฟ้าสมองและกล้ามเนื้อคอในเเต่ละช่วง
ของวงจรหลับ-ตื่นในหนูขาวใหญ่
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การศึกษารูปแบบการนอนหลับหรือวงจรหลับ-ตื่นมักจะแสดงการนอนหลับในรูปแบบของ
แผนภูมิหลับต่ืนหรือ hypnogram ดังรูปที่ 4.2 แสดงแผนภูมิรูปหลับตื่นในหนูทดลองท่ีบันทึก 
การนอนหลับเป็นเวลา 4 ชม. ในช่วงเวลากลางวันเปรียบเทียบระหว่าง 3 กลุ่มการทดลอง ได้แก่  
กลุ่มควบคมุ กลุม่ทีไ่ด้รับสารสกดัจากกระท่อม และกลุม่ทีไ่ด้รบัยาต้านซมึเศร้ามาตราฐานฟลอูอกซทีีน5  

พบว่ากลุม่ทีไ่ด้รบัยามาตราฐานฟลอูอกซทีนีมีรปูแบบหลบัต่ืนทีแ่ตกต่างจากกลุม่ควบคมุทีไ่ด้รบัเพยีง
น�้ากลั่นอย่างเห็นได้ชัด คือ การขาดหายไปของช่วงของการนอนหลับที่มีการกลอกลูกตา แสดงถึง 
การออกฤทธิ์ของยานี้ในสมอง อย่างไรก็ตาม พบว่าหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับสารสกัดจากใบกระท่อม 
ในปริมาณที่แสดงฤทธิ์ต้านซึมเศร้านั้น ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการหลับ-ตื่นแต่อย่างใด  
จากข้อมูลนี้ สามารถอภิปรายผลได้ว่า แม้พืชกระท่อมจะมีสรรพคุณต้านซึมเศร้าคล้ายยามาตรฐาน
ฟลูออกซีทีน แต่ก็วิเคราะห์ได้ว่ามีกลไกการออกฤทธิ์ที่มีลักษณะเฉพาะ ที่ส�าคัญ การศึกษานี้แสดง 
ให้เห็นผลของการใช้พืชกระท่อมที่น่าจะปลอดภัยกว่าการใช้ยามาตรฐานในแง่ของการใช้ยาใน 
ชีวิตประจ�าวัน การที่ยาหรือสมุนไพรไม่มีผลข้างเคียง นับเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งควรหลีกเลี่ยงยาที่มีผลกระทบภาวะหลับ-ต่ืน เพราะว่าจะมีผลเสียต่ออารมณ์ ความ
กระปรี้กระเปร่าหรือระบบการท�างานอื่น ๆ  ของร่างกาย ด้วยคุณสมบัติของพืชกระท่อมที่สามารถน�า
มาช่วยลดปวดจากการใช้แรงงานหรือเพิ่มความพร้อมในการท�างานโดยไม่รบกวนการนอนหลับ จึง
ท�าให้ผู้ใช้แรงงานสามารถใช้ในชีวิตประจ�าวันได้เป็นระยะเวลายาวนานกว่ายาทั่ว ๆ  ไป อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าการศึกษาผลของสารสกัดจากใบกระท่อมแบบป้อนครั้งเดียวจะไม่มีผลต่อรูปแบบการหลับ-ตื่น 
แสดงให้เหน็แนวโน้มทีค่่อนข้างปลอดภยัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการใช้ยาแผนปัจจุบนัซึง่เป็นยาสงัเคราะห์
ทางเคม ีอย่างไรก็ตามการใช้อย่างต่อเนือ่งเป็นเวลานาน ย่อมเกดิผลเสยีสะสมต่อการท�างานของสมอง
อยู่แล้ว ดังนั้นควรใช้พืชกระท่อมในปริมาณที่ได้ได้รับค�าแนะน�าและใช้ในช่วงเวลาสั้น ๆ ส�าหรับ 
การรักษาอาการเจ็บป่วยเท่านั้น

รูปที่	4.2 แผนภูมิหลับตื่น หรือ hypnogram
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 การทดลองใช้พืชกระท่อมเพื่อลดการเสพติด
ค�าถามทีพ่บได้บ่อยเกีย่วกบัสรรพคณุของพชืกระท่อมคอื สามารถใช้ใบกระท่อมเพือ่ทดแทน

การเสพติดสารเสพติดรุนแรงเช่น แอลกอฮอล์ มอร์ฟีน หรือ เฮโรอีน ได้หรือไม่ ที่ผ่านมาค�าถาม 
เหล่านี้ยังขาดการตอบด้วยหลักฐานท่ีเช่ือถือได้ เป็นเพียงการคาดเดาหรือการสนับสนุนที่มักจะมีผล
ของความชอบหรือไม่ชอบแฝงอยู่ ไม่ใช้ผลจากการยืนยันด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความ
น่าเช่ือถอืสงูพอ ด้านการพสิจูน์นัน้ เริม่ต้นจากการทดลองทีใ่ช้สารสกดัน�า้ต้มใบกระท่อมในหนทูีไ่ด้รบั
แอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน แล้วงดการให้แอลกอฮอล์ทันทีเพื่อกระตุ้นให้เกิดอาการ 
ถอนยาจากแอลกอฮอล์และอยากแอลกอฮอล์ ซึ่งสังเกตได้โดยง่ายจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหว  
พบว่าการทีห่นไูด้รบัแอลกอฮอล์เป็นเวลานานแล้วงดการให้แอลกอฮอล์ทันทีนัน้จะมอีาการทุรนทุราย 
เห็นได้จากการเคลื่อนไหว กระสับกระส่ายมาก แต่พบว่าการได้รับสารสกัดน�า้ใบกระท่อมสามารถ
บรรเทากลุ่มอาการเคลือ่นไหวกระสบักระส่ายลงได้อย่างมนียัส�าคญั เป็นการพสิจูน์ทีช่ดัเจน นอกจาก
การใช้สารสกดัน�า้ต้มแล้ว การใช้สารแอลคาลอยด์สกดัหยาบกส็ามารถบรรเทาอาการถอนแอลกอฮอล์
ได้ดีเช่นกัน พบว่าอาการทุรนทุรายลดระดับลงเหลือประมาณครึ่งหนึ่งเมื่อสังเกตจากพฤติกรรม

ส่วนการทดลองในหนูที่ได้รับมอร์ฟีนอย่างต่อเนื่องก็เช่นกัน กลุ่มท่ีถูกงดการให้มอร์ฟีน 
แบบกะทันหันจะเกิดอาการทุรนทุราย อยากยารุนแรงจนกระทั่งกระโดดซ�้า ๆ ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับ
สารแอลคาลอยด์สกัดหยาบนั้น อาการทุรนทุรายลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ ตัดสินได้จากการนับจ�านวน
ครั้งของการกระโดดและการถ่ายเหลวซึ่งเป็นอาการลงแดงจากการเสพติดสารกลุ่มฝิ่น มอร์ฟีน หรือ 
เฮโรอนี เป็นต้น นบัว่าสารแอลคาลอยด์สกดัหยาบจากใบกระท่อมมสีรรพคณุทีส่ามารถใช้เพือ่บรรเทา
อาการที่เกิดจากการเสพสารเสพติดได้จริงในสัตว์ทดลอง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ที่จะประยุกต์ใช้ 
พืชกระท่อมเพื่อการบ�าบัดการเสพติด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพัฒนารูปแบบการเตรียมยาและควรอยู่ 
ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น

 โอกาสเสี่ยงของการเสพติดพืชกระท่อม
ประเด็นที่ส�าคัญที่สุดของการพิจารณาเรื่องพืชกระท่อมคือ การใช้พืชกระท่อมท�าให้เกิด 

การเสพติดหรือไม่ เพราะถึงแม้ว่าพืชกระท่อมจะมีสรรพคุณที่ดีเพียงใด แต่ถ้าท�าให้ผู้ใช้เกิดการ 
เสพติดย่อมเป็นการใช้ประโยชน์ที่ไม่คุ้มกับผลเสีย การหาค�าตอบส�าหรับค�าถามนี้เป็นเร่ืองยากมาก
เพราะข้อมูลที่ได้มีความคลุมเครือและก�้ากึ่งอย่างมาก สาเหตุหลักคือการเสพติดในแต่ละบุคคลนั้น 
มคีวามแตกต่างกนัมาก ขึน้กบัการท�างานของสมอง ทศันคต ิกรรมพนัธุแ์ละความกดดนัหรอืส่ิงแวดล้อม
เป็นต้น ดงัน้ันในอนาคตจ�าเป็นต้องมกีารวจิยัในสัตว์ทดลองเพือ่หาค�าตอบทีช่ดัเจนท่ีสดุ อย่างไรก็ตาม 



บทสรุปของพืชกระท่อม 31

ณ ปัจจุบันนี้ จากข้อมูลและรายงานวิจัยที่รวบรวมได้ พบว่ามีการรายงานอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ 
การเสพติดในคนซึ่งได้มาจากการท�าวิจัยแบบส�ารวจ ตัวชี้วัดที่ส�าคัญที่สุดที่จะชี้ขาดว่าพืชกระท่อม 
มีฤทธิ์เสพติดหรือไม่คือ การเกิดอาการถอนยาเมื่อทดลองหยุดใช้โดยสิ้นเชิงแบบเด็ดขาด พบรายงาน
ว่ามีอาการถอนยาทางร่างกายเช่น อาการกะปลกกะเปลี้ย หงุดหงิด หาวถี่ ๆ น�้ามูกน�้าตาไหล  
ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้ ปวดตามข้อ และ มอีาการถ่ายเหลว ส่วนอาการทางจิตก็มอีาการกระสับกระส่าย 
ตึงเครียด ก้าวร้าว หรืออาจมีอารมณ์เศร้า ประสาทลวงประสาทหลอน และ อยากเสพรุนแรง มีความ
รู้สึกวิตกกังวล ฉุนเฉียว ขี้ร�าคาญและนอนไม่หลับ ผู้ใช้มีความยากในการเลิกเคี้ยวใบกระท่อม อาการ
เหล่านี้บ่งชี้ถึงแนวโน้มของอาการเสพติด 

ในประเทศมาเลเซียนั้นมีรายงานว่า ผู้ใช้พืชกระท่อมนั้นมีอาการที่ต้องพึ่งการใช้ใบกระท่อม
และขาดไม่ได้ถึง 55% ของผูใ้ช้ ในกลุม่ประเทศตะวนัตกกม็กีารรายงานในลกัษณะเช่นเดียวกัน มกีรณี
ของการเสพติดในประเทศ สหราชอาณาจักร ประเทศเยอรมนี และประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจาก
นี้ยังมีข้อมูลท่ีน่าเช่ือถือและส�ารวจได้โดยง่าย ซ่ึงก็คือการมีเว็บไซต์ส�าหรับการส่ังซ้ือสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์พืชกระท่อมส�าหรับผู้ใช้ในแถบประเทศตะวันตก

อย่างไรก็ดี พบว่าความหงุดหงิดขาดสมาธิในผู้ที่ใช้มานานแล้วงดใช้ทันทีก็ยังไม่รุนแรง 
เทียบเท่ากับในกรณีของผู้ท่ีมีอาการถอนสารกลุ่มฝิ่น หรือยาที่มีฤทธิ์เสพติดชัดเจนอื่น ๆ เนื่องจาก
พฤติกรรมการเสพติดมี 2 รูปแบบหลัก ๆ คือ การเสพติดด้วยคุณสมบัติของยาเพียงอย่างเดียวที่แม้ 
ผูเ้สพไม่ได้ตัง้ใจ ยานัน้กอ็อกฤทธิต่์อสมองแล้วท�าให้รู้สึกเคลิบเคล้ิม กบัการเสพติดด้วยปัจจยัเสริมหรือ
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการได้รับยาเช่นความคุ้นเคยกับกิจกรรมการได้รับยาหรือบริบททางสังคมท่ี 
พึงพอใจขณะท่ีได้รับยาก็น�าไปสู่การเสพติดได้เช่นกัน เรียกว่าการเสพติดทางพฤติกรรม การเสพติด
ในรูปแบบหลังนี้ก็มีความยากต่อการลด ละ เลิกเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์มักจะเลือกท�าส่ิงท่ีคุ้นเคย 
ถ้าขาดหายไปก็จะรู้สึกไม่สบายใจ หงุดหงิด กระวนกระวายใจได้เช่นกัน ส�าหรับการวิจัยผลของ 
สารแอลคาลอยด์ท่ีสกัดจากใบกระท่อมในสัตว์ทดลองนั้น พบว่าไม่มีผลกระตุ้นสมองบริเวณที่ท�าให้
เกิดอารมณ์เคลิบเคลิ้มแต่อย่างใด ซึ่งก็ตรงกับผลของการใช้ในกลุ่มผู้ใช้ใบกระท่อมเพื่อการท�างานที่
ใช้แรงงานที่ว่า หลังเคี้ยวใบกระท่อมก็ไม่ได้มีความรู้สึกเคลิ้มสุขเคลิ้มฝันแต่อย่างใด ดังนั้น เป็นไปได้
ว่า การใช้ใบกระท่อมจนเกิดความคุ้นเคยนั้นอาจเป็นการเสพติดทางพฤติกรรมซึ่งเกิดขึ้นร่วมกับฤทธิ์
ของสารจากใบกระท่อมที่ช่วยลดปวด ไม่ใช่ฤทธิ์เคลิบเคลิ้มหรืออาการร่าเริงแต่อย่างใด ดังนั้นด้วย
ความจ�าเป็นในการลดความปวดเมื่อยจากการใช้แรงงาน ท�าให้ผู้ใช้ยังคงใช้ใบกระท่อมต่อไปตราบใด
ที่ยังคงต้องท�างานใช้แรงงานเพื่อยังชีพ
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 ผลต่อระบบทางเดินอาหาร
จะเห็นได้ว่าในต�ารับแพทย์แผนโบราณมีการใช้พืชกระท่อมในสูตรต�ารับเพื่อรักษาโรคบิด  

ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร หรือแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน แม้แต่ชาวบ้านเอง
เมื่อมีอาการท้องเสียก็จะเคี้ยวใบกระท่อมเพื่อลดอาการดังกล่าว จากการทดสอบพบว่ามิตรากัยนีน 
ซึ่งเป็นสารส�าคัญในใบกระท่อมลดการหดตัวของล�าไส้เล็กส่วนต้น ลดการเคลื่อนที่ของอาหารใน
ล�าไส้เล็ก ซึ่งมีผลลดอาการท้องเสียได้ดีใกล้เคียงกับยามาตรฐาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในต�ารับแพทย ์
แผนไทยมกีารใช้พชืกระท่อมเป็นส่วนประกอบในการรักษาโรคทีเ่กีย่วกบัทางเดินอาหาร และกพ็บว่า
ชาวบ้านเมื่อเกิดอาการท้องเสียก็จะเคี้ยวใบกระท่อมเพื่อลดอาการดังกล่าว แต่เมื่อให้สารสกัด 
ใบกระท่อมเป็นประจ�าทุกวันระยะเวลานาน 15 วัน ถึง 30 วัน พบว่าอัตราการเคลื่อนที่ของอาหาร
ในล�าไส้เลก็ไม่ลดลง6 แสดงว่าเมือ่มกีารให้สารสกดัใบกระท่อมเป็นระยะเวลานาน ระบบทางเดินอาหาร
จะมีการปรับตัวหรืออาจเกิดภาวะทนต่อยา 

 ผลต่อความอยากอาหาร
การให้สารสกัดจากใบกระท่อมการบริโภคอาหารและน�้าลดลง และเมื่อใช้เป็นเวลานาน 

พบว่าการเพิ่มของน�้าหนักตัวน้อยกว่ากลุ่มควบคุม3 ซ่ึงจะพบว่าผู้ที่ใช้พืชกระท่อมเป็นประจ�า จะไม่
พบภาวะอ้วน อาจเนื่องจากท�างานได้มากขึ้น และพบว่าคนที่เคี้ยวพืชกระท่อมเพื่อการท�างานจะมี 
การทานอาหารโดยปกติเพียง 2 มื้อต่อวันเท่าน้ัน หรือสามารถท�างานได้ตลอดทั้งวัน โดยที่ไม่ 
รับประทานอาหารในเวลาเที่ยง เนื่องจากผู้ที่ใช้พืชกระท่อมให้ข้อมูลว่าไม่หิว

	 		

 ผลต่อการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหาร
สารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อมสามารถป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารในสัตว์

ทดลองที่เหนี่ยวน�าให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยใช้ความเครียด แต่ในสัตว์ทดลองที่เหนี่ยวน�า 
ให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยการใช้แอทานอลนั้นจะต้องใช้สารสกัดจากใบกระท่อมในขนาดสูง
จึงจะเห็นผลในการป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารได้7
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 ผลต่อระดับน�้าตาลในเลือด
สารสกดัใบกระท่อม รวมถงึมติรากยันนีเพิม่อตัราการน�ากลโูคสเข้าสูเ่ซลล์กล้ามเนือ้8  ซึง่ตรง

กับต�ารับแพทย์พื้นบ้านท่ีใช้ใบกระท่อมรักษาโรคเบาหวาน และชุมชนในพื้นที่หลาย ๆ คน ได้ใช ้
พืชกระท่อมเพื่อรักษาเบาหวาน

 ผลต่อกล้ามเนื้อลาย
ทั้งสารสกัดใบกระท่อมและมิตรากัยนีนท�าให้กล้ามเนื้อลายคลายตัว โดยสารสกัดเมทานอล

จะท�าให้กล้ามเนือ้ลายคลายตัวได้มากกว่ามติรากยันนี เมือ่เปรยีบเทียบการออกฤทธิต่์อกล้ามเนือ้ลาย
โดยตรง หรอืต่อเส้นประสาททีค่วบคมุการท�างานของกล้ามเนือ้ลาย สารสกดัเมทานอลจากใบกระท่อม
ท�าให้กล้ามเนื้อลายคลายตัวโดยอาจจะออกฤทธิ์ตรงบริเวณรอยต่อปลายประสาท-กล้ามเนื้อลาย9  
ซึ่งผลในส่วนนี้อาจท�าให้ผู้ที่ใช้ใบกระท่อมเพื่อการท�างานสามารถท�างานได้ทน เนื่องจากจะช่วยลด
อาการปวดเม่ือย แต่ก็พบว่าผู้ท่ีใช้พืชกระท่อมเป็นประจ�าในระยะเวลานาน เมื่อหยุดใช้พืชกระท่อม
จะพบอาการของกล้ามเนื้อกระตุก

 ผลต่อการสร้างพรอสตาแกลนดิน  
 (Prostaglandins)

พรอสตาแกลนดินเป็นสารท่ีร่างกายสร้างขึ้นเมื่อเกิดกระบวนการอักเสบ จะเห็นได้ว่าเมื่อ
บริเวณใดของร่างกายเกิดกระบวนการอักเสบ จะเกิดอาการที่ส�าคัญท�าให้ทราบว่าบริเวณนั้นเกิดการ
อักเสบเกิดขึ้น คือ ปวด บวม แดง และ ร้อน มิตรากัยนีนสามารถยับยั้งการสร้างพรอสตาแกลนดิน 
อ2ี (PGE2) โดยมผีลยบัยัง้การแสดงออกของเอนไซม์ไซโครออกซิจิเนส2 (cycloxygenase 2; COX2) 
ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเมื่อมีการอักเสบ ดังนั้นมิตรากัยนีนมีผลยับยั้งกระบวนการอักเสบได้10

 ความเป็นพิษแบบเฉียบพลัน
การทดสอบความเป็นพิษของยาเป็นสิ่งจ�าเป็นและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานขององค์การอาหาร

และยา (อย.) ถ้าจะพัฒนาสารนั้นเป็นยาที่ใช้ในทางการแพทย์ จากการทดสอบความเป็นพิษแบบ
เฉียบพลันพบว่า ขนาดของสารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อม และสารสกัดแอลคาลอยด์ (crude 
alkaloids) ที่ท�าให้สัตว์ทดลองตายไป 50% (LD50) คือขนาด 4.90 กรัม/กิโลกรัม และ 173.20 
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มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามล�าดับ11 และมีการทดลองโดยให้สารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อมใน 
ขนาดสูง จะท�าให้ความดันเลือดสูงขึ้นใน 1 ชั่วโมงแรกหลังจากการให้สารสกัด และค่าเอนไซม์ในตับ 
alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), ไตรกลีเซอไรด์ และ  
โคลเลสเตอรอล สูงขึ้น ส่วนสารสกัดในขนาดสูง 1,000 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ท�าให้ค่าครีเอตินิน 
(creatinine) สงูขึน้ซึง่อาจเป็นพษิต่อไต แต่ไม่มผีลต่อน�า้หนกัตัว ปริมาณอาหารและน�า้ทีบ่ริโภค หรือ
ค่าอื่น ๆ ทางโลหิตวิทยา12

 

 บทสรุปและมุมมองของการใช้พืชกระท่อม 
 ในภาพรวม

ท่ามกลางความเห็นที่หลากหลายและแตกต่างกัน การถกและอภิปรายในวงกว้างจะมี
ประโยชน์ในการรวบรวมความคิดเห็น แต่ถ้าการโต้แย้งนั้นขาดหลักการและการวิธีการที่ดีก็จะท�าให้
หาข้อสรุปได้ยากและไม่ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด ดังนั้นประเด็นที่ควรน�ามาใช้เป็นข้อบ่งชี้ควรเรียบง่ายและ
น�าไปสู่การตัดสินได้ ส�าหรับพืชกระท่อมควรเน้นวิเคราะห์และตอบค�าถามเบื้องต้น 2 ข้อหลัก ๆ คือ 
พืชกระท่อมมีสรรพคุณหรือไม่ และการใช้พืชกระท่อมเป็นโทษต่อสุขภาพของประชากรในภาพรวม
ของประเทศหรือไม่ ซึ่งจากข้อมูลที่ประมวลได้พบว่า พืชกระท่อมมีสรรพคุณและสามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ได้จริง ส่วนผลเสียหรือโทษต่อร่างกายนั้น จากข้อมูลที่รวบรวมสามารถ
วเิคราะห์ได้ 2 ทางคือมโีทษไม่เด่นชดันกั และผลเสยีทัง้หมดนัน้เกดิจากการใช้ในปรมิาณมากและเป็น
เวลานานหลายปี ไม่พบการรายงานจากการใช้แบบคร้ังเดียวหรือช่วงสั้น ๆ เพ่ือแก้ปัญหาหรือปรับ
สภาพร่างกายเลย ประเด็นที่น่าสนใจที่สุดและน่าจะเป็นการประยุกต์ใช้พืชกระท่อมที่เหมาะสมและ
เกิดคุณค่าสูงที่สุดก็คือ การน�ามาใช้เพื่อปรับสภาพร่างกายหรือลดอาการถอนจากการติดยาเสพติด
ชนิดรนุแรง เช่น แอลกอฮอล์ หรือการเสพตดิสารกลุม่ฝ่ินทีป่ระกอบไปด้วยฝ่ินดบิ มอร์ฟีน หรอืเฮโรอนี 
เป็นต้น เนื่องจากในปัจจุบันนั้น ผู้เข้ารับการบ�าบัดที่ต้องการเลิกเสพยังคงต้องพึ่งพาการใช้เมทาโดน
ซึง่เป็นยาแผนปัจจุบนัทีช่่วยลดความอยากยาและความทรมานได้ดพีอสมควร แต่ไม่สามารถงดการใช้
เมทาโดนได้เลย กลายเป็นว่าความพยายามในการบ�าบดัได้น�าไปสู่การเสพติดยาอกีชนดิ เหตุผลนีช้ีใ้ห้
เห็นโอกาสในการพัฒนาและการค้นพบทางเลือกท่ีดีกว่า เพราะการใช้พืชกระท่อมนั้น แม้จะต้องใช้
ต่อเนื่องแต่ไม่ต้องใช้ติดต่อกันเป็นเวลาหลายปีเท่ากับการใช้ในผู้ใช้แรงงานที่ขาดค�าแนะน�าจนท�าให้
ใช้เป็นเวลาหลายสบิปีจนเกดิผลเสยีต่อร่างกายท่ียากต่อการเยยีวยา การประยกุต์ใช้พชืกระท่อมอย่าง
มีหลกัการภายใต้การดแูลของสถานบ�าบัดร่วมไปกบัการท�ากจิกรรมบ�าบดัและการฝึกวชิาชพีทีจ่ะช่วย
เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางจิตใจและร่างกายน่าจะเป็นทางออกที่ดีและยั่งยืนที่สุด
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บทที่ 5 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา 
และการวิจัยในมนุษย์

สมชาย ศรีวิริยะจันทร์, สมสมร ชิตตระการ และ จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล

ปัจจุบันการงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพืชกระท่อมในส่วนทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและ 
พิษวิทยา ซึ่งเป็นการทดสอบฤทธิ์การรักษาโรคหรืออาการผิดปกติในร่างกายมนุษย์ รวมถึงความเป็น
พิษของสารสกัดหรือสารส�าคัญที่ได้จากพืชกระท่อมนั้น ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ท�าในสัตว์ทดลอง  
โดยมรีายงานทีเ่กีย่วข้องกบัการออกฤทธิท์างเภสชัวทิยาของสารทีไ่ด้จากพืชกระท่อมในมนษุย์จ�านวน
ไม่มาก
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 ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัด 
 จากพืชกระท่อม

มีรายงานการใช้พืชกระท่อมแบบดั้งเดิมทั้งของคนไทยและต่างประเทศในการรักษาอาการ
ปวดกล้ามเนื้อ อาการอักเสบ อาการไอ และ อาการท้องเดิน1-4 ซึ่งเป็นการออกฤทธิ์ผ่านตัวรับชนิด
โอปิออยด์ (opioid receptors, ตัวรับสารฝิ่น)5-8  พืชกระท่อมยังถูกใช้ในชีวิตประจ�าวันของคนไทย
และมาเลเซียบางคนในรูปแบบต้มน�้าดื่มหรือเคี้ยวใบสด เพ่ือให้สามารถท�างานกลางแจ้งได้นานขึ้น
ทั้งนี้เนื่องจากพืชกระท่อมมีฤทธิ์คล้ายพืชฝิ่น1, 9-10   โดยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาดังกล่าวได้มีรายงานการ
ท�าการทดลองยืนยันในสัตว์ทดลองมากมาย เมื่อปี 2531 ได้มีรายงานว่าบริษัท Smith-Kline and 
French Laboratories ได้ทดลองในขั้นพรีคลินิกในมนุษย์ ซึ่งเป็นการทดลองเชิงคลินิกครั้งแรก 
ที่มีการรายงาน แต่ผลการทดลองพบอาการไม่พึงประสงค์ (side effects) เกิดข้ึนหลายอย่าง2   

อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานการเสียชีวิตจากการใช้พืชกระท่อมโดยล�าพังท้ังในรูปแบบการต้มน�้าด่ืม
และเคี้ยวใบสด10

ฤทธิ์ระงับปวด มิตรากัยนีนออกฤทธ์ิคล้ายกับสารฝิ่นที่ระบบประสาทส่วนกลางท�าให้ 
การรับรู้ ความรู้สึกเจ็บปวดลดลง และสารส�าคัญอีกชนิดในใบกระท่อมคือ 7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีน  
มีฤทธ์ิระงับปวดดีกว่ามอร์ฟีน และอาการข้างเคียงที่ท�าให้เกิดอาการท้องผูกน้อยกว่าผลที่เกิดจาก
มอร์ฟีน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในหนูทดลองที่พบว่ากระท่อมมีฤทธิ์คล้ายยารักษาอาการซึมเศร้า

ผลต่อระบบทางเดินอาหาร มิตรากัยนีนลดการหดตัวของล�าไส้เล็กส่วนต้น (ileum) โดย
มีความแรงน้อยกว่ามอร์ฟีน 10 เท่า สารสกดัใบกระท่อมลดอตัราการเคลือ่นทีข่องอาหารในล�าไส้เล็ก
โดยเฉพาะจะชัดเจนเมื่อใหย้าแบบครัง้เดยีว แต่เมื่อใหส้ารสกดัใบกระท่อมเป็นระยะเวลานาน 15-30 
วนั พบว่าจะไมล่ดอตัราการเคลือ่นทีข่องอาหารในล�าไส้เลก็ แสดงว่าเมือ่มกีารให้สารสกดัใบกระท่อม
เป็นระยะเวลานาน ระบบทางเดินอาหารจะมีการปรับตัวหรืออาจเกิดภาวะทนยา (tolerance) และ
สารสกัดใบกระท่อมใช้รักษาอาการท้องเสียได้ดีใกล้เคียงกับยามาตรฐาน

ผลต่อความอยากอาหาร การให้สารสกัดจากใบกระท่อมจะลดปริมาณอาหารและน�้า 
ที่บริโภค และเมื่อใช้เป็นเวลานานพบว่าน�้าหนักตัวลดลง 

ผลต่อระดับน�้าตาลในเลือด สารสกัดน�้า สารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อม สารสกัด 
อัลคาลอยด์ในใบกระท่อม รวมถึงมิตรากัยนีนเพิ่มอัตราการน�ากลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ ซึ่งตรงกับ
ต�ารับแพทย์พื้นบ้านที่ใช้ใบกระท่อมรักษาโรคเบาหวาน 
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ผลต่อกล้ามเน้ือลาย ทั้งสารสกัดจากใบกระท่อมและมิตรากัยนีนท�าให้กล้ามเนื้อลาย 
คลายตัว ซึ่งอาจท�าให้ลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 

นอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมเพื่อทดแทนการเสพติดฝิ่นและมอร์ฟีน 
ทั้งในคนไทยและมาเลเซีย10-11จากรายงานของ Tanguay10 ได้มีการใช้กระท่อมเพื่อทดแทนการ 
เสพติดเฮโรอีนในคนไทย 2 ราย เนื่องจากใช้เมทาโดนทดแทนแล้วไม่ได้ผล 1 รายและไม่สามารถ 
เข้าถงึเมทาโดน 1 ราย พบว่าผูใ้ช้ทัง้ 2 รายมคีวามพงึพอใจกบัการใช้กระท่อมทดแทนเฮโรอนี รายงาน
อกีฉบบัเป็นของประเทศมาเลเซยีซึง่ใช้พชืกระท่อมในการรกัษาอาการถอนยาของผูท้ีเ่คยเสพตดิกญัชา
และเฮโรอีนจ�านวน 136 ราย พบว่า 84% ของผู้ใช้ท้ังหมดสามารถรักษาอาการถอนยาจากกัญชา 
และเฮโรอีน ผลข้างเคียงที่พบได้แก่ น�้าหนักลด และ ท้องผูก11

เมื่อผู้เสพติดต้องการจะหยุดการใช้สารฝิ่น เฮโรอีน หรือมอร์ฟีน จะท�าให้เกิดอาการถอนยา 
(withdrawal symptoms) ซึ่งอาการถอนยาของผู้เสพติดสารเสพติดประเภทฝิ่นและมอร์ฟีน ได้แก่ 
มีอาการกระสับกระส่าย อารมณ์หงุดหงิดฉุนเฉียว ขนลุก คลื่นไส้ อาเจียน หาวแต่นอนไม่หลับ  
ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อกระตุก น�้าตาไหล น�้ามูกไหล เหงื่อออก ปวดท้อง ท้องเสีย เป็นต้น12 ท�าให้ 
ผูเ้สพตดิไม่สามารถทนต่อการหยดุเสพสารเสพติดได้ ดังนัน้จึงมแีนวคดิท่ีจะใช้พืชกระท่อมซ่ึงออกฤทธิ์
ผ่านตัวรับโอปิออยด์เหมือนกับสารสกัดจากฝิ่นหรือมอร์ฟีนมาใช้ทดแทนการเสพติดสารฝิ่น เฮโรอีน 
มอร์ฟีน หรือยาแก้ปวดกลุ่มสารฝิ่น เพื่อลดอาการถอนยาที่เกิดขึ้นในขณะหยุดการเสพ ยังมีรายงาน
การทดลองของ Matsumoto และคณะ13 ท�าการทดลองในหลอดทดลอง (in vitro) พบว่าสารส�าคัญ
ทีส่กดัได้จากพชืกระท่อมท่ีชือ่มติรากยันนี (mitragynine) เป็นสารกลุม่แอลคาลอยด์พบได้ในสารสกดั
จากพืชกระท่อมประมาณ 60-65%2,4 สามารถกระตุ้นตัวรับอะดรีนาจิกชนิดแอลฟา-2 (α-2 
adrenergic receptor) ซึ่งสารหรือยาที่ออกฤทธิ์ผ่านตัวรับชนิดนี้สามารถใช้ในการรักษาอาการ 
ถอนยาของสารฝิ่น มอร์ฟีน ยากลุ่ม benzodiazepine (ยากล่อมประสาทและยานอนหลับ) และ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ เช่น ยาเด็กซ์เมเดโทมิดีน (dexmedetomidine) เป็นต้น14 ยาดังกล่าวมี
ความจ�าเพาะต่ออะดรีนาจกิชนดิแอลฟา-2 สงูมากถงึ 1620 เท่าเมือ่เทยีบกบัอะดรีนาจิกชนดิแอลฟา-1 
ซึ่งการกระตุ้นตัวรับดังกล่าวในระบบสมองส่วนกลางจะส่งผลให้เกิดการสงบประสาท (sedation)  
และลดอาการปวดต่าง ๆ 
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 เภสัชจลนศาสตร์ของสารสกัดจากพืชกระท่อม  
เภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetics) เป็นกระบวนการที่ร่างกายจัดการกับยาที่เข้าสู่

ร่างกายด้วยกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การดูดซึมยาเข้าสู่ร่างกาย (absorption) การกระจายตัวของ
ยา (distribution) การแปรรปูของยา (metabolism) และ การขบัถ่ายยาออกจากร่างกาย (excretion) 
ซึง่องค์ประกอบเหล่านีร้วมกบัขนาดยาท่ีให้จะเป็นสิง่ทีก่�าหนดถึงความเข้มข้นของยาในบรเิวณทีย่าไป
ออกฤทธ์ิ และเป็นผลต่อเนือ่งไปถงึความแรงของฤทธิย์าทีเ่กดิข้ึน เวลาทีย่าเริม่ออกฤทธ์ิ (onset) และ
ระยะเวลาการออกฤทธิข์องยาในร่างกาย (duration of action) ดังนัน้ความรู้เกีย่วกบัเภสัชจลนศาสตร์
จะท�าให้แพทย์หรือเภสัชกรผู้สั่งใช้ยาเข้าใจถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน จากการเปล่ียนแปลงขนาด
ของการให้ยาและสามารถเลือกใช้ขนาดยาได้ถูกต้อง

ใบของพืชกระท่อมมีสารส�าคัญมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่เป็นกลุ่มแอลคาลอยด์หลายชนิด เช่น 
mitragynine (60-65%) paynantheine (9%) speciogynine (7%) และ 7-hydroxymitragynine 
(2%) เป็นต้น2,4  สารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพดีได้แก่ มิตรากัยนีนและ 7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีน ในทางตรง
กันข้ามสารทั้งสองชนิดสามารถเกิดความเป็นพิษต่อร่างกายคนเราได้เช่นกันในกรณีที่ได้รับเข้าสู่
ร่างกายในขนาดสูง ซึ่งก็เหมือนกับยาหรือสารทุกชนิดถ้าร่างกายได้รับในขนาดสูงก็เกิดความเป็นพิษ
เช่นกัน ซึ่งความเป็นพิษของสารสกัดพืชกระท่อมจะได้กล่าวในหัวข้อถัดไป ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นที่
ต้องศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของสารส�าคัญดังกล่าวเพื่อให้สามารถก�าหนดขนาดการให้สารสกัดพืช
กระท่อมที่เหมาะสม

สารมิตรากัยนีน และ 7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีน ในใบกระท่อม เมื่อเข้าสู่ร่างกายทางปากทั้ง
ในรปูแบบต้มน�า้ดืม่หรือเคีย้วใบสด จะเกิดการขนส่งยาจากต�าแหน่งทีบ่รหิารยาเข้าสู่กระแสเลอืดและ
ระบบน�า้เหลอืงโดยผ่านเยือ่หุม้เซลล์ด้วยการแพร่ทีไ่ม่อาศยัพลงังาน (passive transport) จากรายงาน
ของ Parthasarathy และคณะ17 ท�าการทดลองโดยให้มิตรากัยนีนทางหลอดเลือดด�าขนาด 1.5 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแก่หนูขาว พบว่าระดับสารมิตรากัยนีนที่สูงสุดในเลือด (C

max
) เท่ากับ 2.3 

ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร มีค่าครึ่งชีวิต (half-life) เท่ากับ 2.9 ชั่วโมง และมีค่าการกระจายตัวของยา 
(V

z
/F) เท่ากับ 0.79 ลิตรต่อกิโลกรัมซึ่งมีค่าน้อย แสดงให้เห็นว่ามิตรากัยนีนกระจายตัวเข้าสู่เนื้อเยื่อ

ได้น้อย ในขณะที่ให้มิตรากัยนีนทางปากในขนาด 50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแก่หนูขาว พบว่าสาร 
ดังกล่าวใช้เวลาที่ระดับยาขึ้นสูงสุดในเลือดมีค่า 1.2-1.83 ชั่วโมง17-18 และมีค่าสัดส่วนของปริมาณยา
ที่ให้แก่ผู้ป่วยที่ไปถึงระบบไหลเวียนของเลือดท่ัวร่างกายได้ (bioavailability; F) เท่ากับ 3% ยังมี
รายงานหลายฉบับที่ให้มิตรากัยนีนทางปากขนาด 20-50 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแก่หนูขาว17-19 พบว่า 
มีค่าการกระจายตัวอยู่ในช่วง 37-89 ลิตรต่อกิโลกรัมซ่ึงมีค่าสูงกว่ากรณีที่ให้สารมิตรากัยนีนทาง 
หลอดเลอืดด�า นอกจากนี้มติรากัยนีนยงัสามารถกระจายตัวผา่นโครงสร้างที่ขวางกัน้ระหว่างเลอืดใน
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ระบบหมุนเวียนเลือดกับของเหลวที่ล้อมรอบเซลล์ในระบบประสาทส่วนกลางหรือที่เรียกว่า blood-
brain barrier (BBB) ได้ดีกว่า 7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีน และสะสมในเนื้อเยื่อสมองในปริมาณที่สูงกว่า 
7-ไฮดรอกซีมิตรากัยนีน 18 เท่า20

ส�าหรับการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ของมิตรากัยนีนจากพืชกระท่อมในมนุษย์มีเพียง 2  
การศึกษา โดยการศึกษาแรกเป็นของ Trakulsrichai และคณะ21  ที่ให้น�้าต้มใบกระท่อมในผู้เสพติด
กระท่อมเรื้อรังเป็นเวลา 8 วัน ผลการทดลองพบว่า เวลาที่ระดับยาสูงที่สุดในเลือด คือ 0.83 ชั่วโมง 
ค่าครึ่งชีวิตเท่ากับ 23.24 ช่ัวโมง ค่าการกระจายตัวของสารเท่ากับ 38.04 ลิตรต่อกิโลกรัม  
ค่าการก�าจัดยา (Cl/F) เท่ากับ 98.1±51.34 ลิตรต่อชั่วโมงต่อกิโลกรัม และการขับออกของมิตรากัย
นีนทางปัสสาวะเท่ากับ 0.14% ส่วนอีกการศึกษาเป็นของทีมวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ีได้
ท�าในอาสาสมัครสุขภาพดีจ�านวน 18 ราย โดยให้น�้าต้มใบกระท่อมปริมาตร 50 มิลลิลิตรที่มีปริมาณ
มิตรากัยนีนทีไ่ด้รบัเฉลีย่ 46.20±3.57 มลิลกิรมัทางปากเพยีงครัง้เดยีว พบว่าระดบัความเข้มข้นสงูสดุ
ของมติรากยันนีในเลอืดเท่ากบั 74.94±31.9 นาโนกรัมต่อมลิลิลิตร ทีเ่วลา 0.87±0.33 ชัว่โมง ค่าการ
ช�าระยาทั้งหมดออกนอกร่างกายเท่ากับ 3.33±2.13 ลิตรต่อชั่วโมงกิโลกรัม และมีปริมาตรการ 
กระจายตัวของยาเท่ากับ 69.82±30.01 ลิตรต่อกิโลกรัม22 

ส่วนการแปรรูปของสารมิตรากัยนีนในร่างกายมนุษย์นั้น สารดังกล่าวถูกเปลี่ยนแปลง 
ในร่างกายผ่านกลไก phase I และ phase II โดยเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลสิส ตรงหมู่ methyl ester  
ที่ต�าแหน่ง 16 เกิด O-demethylation ตรงหมู่ methoxy ต�าแหน่งที่ 9 และ 17 รวมทั้งเกิดปฏิกิริยา 
oxidation และ reduction เปลี่ยนหมู่ aldehyde เป็น carboxylic acid และ alcohol ตามล�าดับ 
จากนั้นเมทาบอไลต์ท่ีได้จะเช่ือมต่อกับหมู่ glucuronide และ sulfate แล้วขับออกทางปัสสาวะ23  
ดังแสดงในรูปที่ 5.1

รูปที่	5.1	แสดงวิถีการแปรรูปของมิตรากัยนีน
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 พิษวิทยาของสารสกัดพืชกระท่อม 

ความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดแอลคาลอยด์จากพืชกระท่อมและมิตรากัยนีน พบว่าสาร
สกดัแอลคาลอยด์จากพชืกระท่อมมคีวามเป็นพษิต่อเซลล์เพาะเล้ียงชนดิ HepG2, HEK 293, MCL-5, 
cHol และ SH-SY5Y แบบขึ้นกับความเข้มข้น (dose-dependent manner) และที่ความเข้มข้น 
1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรท�าให้เซลล์ตายท้ังหมด24 ส่วนการศึกษาความเป็นพิษของสารสกัดพืช
กระท่อมสัตว์ทดลองแบบเฉียบพลันมีรายงานว่าค่า  LD

50
 (Lethal Dose 50%) ซึ่งหมายถึง ปริมาณ

ของสารเคมีที่ให้กับสัตว์ทดลองทั้งหมดเพียงครั้งเดียว แล้วท�าให้กลุ่มของสัตว์ทดลองตายร้อยละ 50 
(ครึ่งหนึ่ง) ของสารสกัดแอลคาลอยด์จากพืชกระท่อมมีค่าเท่ากับ 173.20 ถึง 591 มิลลิกรัมต่อ
กโิลกรมั25-26 ส่วนมติรากยันีนมค่ีา LD

50 
เท่ากบั 477 มลิลกิรมัต่อกิโลกรมั26 ส่วนสารสกดัน�า้พชืกระท่อม

มีค่า LD
50 

มากกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม27 ซึ่งถือว่าสารสกัดน�้าพืชกระท่อมมีความเป็นพิษน้อย   

การศึกษาความเป็นพิษในมนุษย์มีรายงานฉบับแรกของ Grewal และคณะ28 โดยให ้
อาสาสมัครจ�านวน 5 ราย ดื่มสารละลายมิตรากัยนีนในน�้าที่มีปริมาณมิตรากัยนีนอะซิเตรด 
(mitragynine acetate) เท่ากับ 50 มิลลิกรัมในอาสาสมัคร 4 ราย และผงใบกระท่อมน�้าหนัก  
1.3 กรมัในอาสาสมคัร 1 ราย พบว่าอาสาสมคัรทกุรายมอีาการ cocaine-like effects ได้แก่ มอีารมณ์
เคลิบเคล้ิมมีความสุข หัวใจเต้นเร็ว เบื่ออาหาร และนอนไม่หลับ เป็นต้น บางรายมีอาการคลื่นไส้ 
อาเจียน มือสั่นเล็กน้อย และ หน้าแดง

การศึกษาของ Singh และคณะ29 ท�าการศึกษาความเป็นพิษของพืชกระท่อมต่อ 
ค่าพารามิเตอร์ทางห้องปฏิบัตการทางโลหิตวิทยาและเคมีคลินิกของเลือด (hematological  
and clinical-chemistry parameters) ในผู้ใช้พืชกระท่อมจ�านวน 55 รายเทียบกับอาสาสมัคร
สุขภาพแข็งแรงจ�านวน 19 ราย พบว่าค่าพารามิเตอร์หรือผลการตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการของ 
ผู้ใช้พืชกระท่อมส่วนใหญ่มีค่าไม่แตกต่างจากอาสาสมัครสุขภาพแข็งแรง มีเพียงค่าฮีโมโกบิน จ�านวน
เม็ดเลือดขาว ปริมาณแคลเซียม คลอเลสเตอรอลชนิด HDL (high density lipoprotein) ที่แตกต่าง
อย่างมีนัยส�าคัญจากอาสาสมัครสุขภาพแข็งแรง ส่วนค่าพารามิเตอร์อื่น ๆ ที่เป็นผลตรวจจาก 
ห้องปฏิบัติการอยู่ในช่วงค่าปกติ รวมถึงผู้ใช้ใบพืชกระท่อมมาเป็นเวลานานมากกว่า 5 ปีและได้รับ 
มิตรากัยนีนในปริมาณ 76.3-114.8 มิลลิกรัมต่อวันที่เข้าร่วมการศึกษาดังกล่าว
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บทที่ 6 

รายงานผลกระทบต่อสุขภาพ 
จากการใช้พืชกระท่อมร่วมกับสารออกฤทธิ์

ประเภทอื่น 

สมสมร ชิตตระการ, จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล และ สมชาย ศรีวิริยะจันทร์

เนื่องจากในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศทางแถบยุโรป พืชกระท่อมไม่ได้จัดเป็น 
พืชเสพติดให้โทษ จึงสามารถหาซื้อได้ง่ายทางอินเตอร์เน็ต หรือร้านขายผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่ว ๆ ไป  
ซึ่งในบางร้านจะมีการจ�าหน่ายคู่มือการใช้พืชกระท่อมด้วย (รูปที่ 6.1) ผู้ที่ใช้พืชกระท่อมจะใช้ใน 
การรักษาหรือบ�าบัดตนเอง เมื่อมีภาวะปวด วิตกกังวล ติดแอลกอฮอล์หรือสารเสพติดอื่น หรือใช ้
ลดอาการถอนยาจากการใช้ยากลุม่สารฝ่ินหรอืเฮโรอนี ซ่ึงมรีายงานการใช้พืชกระท่อมในหลากหลาย
ประเภท ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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รูปที่	6.1	หนังสือเกี่ยวกับพืชกระท่อมที่มีการจ�าหน่ายในร้านขายผลิตภัณฑ์สุขภาพในอเมริกา	

 Case report 1
ชาย อายุ 43 ปี ถูกน�าส่งโรงพยาบาลเน่ืองจากมีอาการชัก มีประวัติปวดเรื้องรัง ได้รับยา 

แก้ปวดกลุม่สารฝ่ิน ไฮโดรมอร์โฟน (hydromorphone) ผู้ป่วยเกดิภาวะทนต่อยา (drug tolerance) 
เนื่องจากใช้ยาไฮโดรมอร์โฟนแล้วไม่สามารถระงับปวดได้เหมือนเดิม จึงน�ายานี้มาบดและฉีดเข้า 
ใต้ผวิหนัง เม่ือไม่สามารถหายาไฮโดรมอร์โฟนมาใช้ จงึใช้พชืกระท่อมทีส่ัง่ซือ้จากทางอนิเตอร์เนต็เพือ่
บรรเทาอาการถอนยาจากไฮโดรมอร์โฟน ผู้ป่วยดื่มชากระท่อมวันละ 4 คร้ัง เพ่ือบรรเทาปวดและ
ท�าให้ตืน่ตัว ซึง่ต่างจากการใช้ยาแก้ปวดกลุม่สารฝ่ินทีท่�าให้ง่วงซมึ ค่าใช้จ่ายพชืกระท่อมปีละ 15,000 
ดอลล่าห์ ประมาณ 490,000 บาทต่อปี เพื่อท�าให้ตื่นตัวมากขึ้นผู้ป่วยจึงใช้ยากระตุ้นระบบประสาท
ส่วนกลาง โมดาฟินิล (modafinil) ร่วมกับพืชกระท่อม และเกิดอาการชักภายใน 20 นาทีหลังการใช้
ยา ผลการตรวจร่างกายปกติ ยกเว้นรูม่านตาเล็ก ผู้ป่วยไม่มีประวัติชักหรือได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ 
มาก่อน ผลการเอ็กซ์เรย์สมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่พบส่ิงผิดปกติ ผู้ป่วยบอกว่าอาการถอนยา
จากพืชกระท่อมจะน้อยกว่าอาการถอนยาจากยาแก้ปวดกลุ่มสารฝิ่นที่เคยใช้ ผลการตรวจร่างกาย 
ผู้ป่วยมีน�้ามูกไหล นอนไม่หลับ สมาธิสั้นลง ปวดกล้ามเนื้อ ซึ่งผู้ป่วยมีอาการเหล่านี้ประมาณ 10 วัน 
แพทย์สั่งจ่ายยา suboxoneÒ (buprenorphine/naloxone) อาการน�้ามูกไหลหยุดภายในวันแรกที่
ได้รับการรักษา และติดตามผู้ป่วยเพื่อรักษาอาการปวดต่อไป1 
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 Case report 2
ผู้ป่วยชาย อายุ 44 ปี มาพบจิตแพทย์เพ่ือต้องการหยุดใช้พืชกระท่อม แพทย์ส่ังจ่าย 

ยาเมอร์เทซาปีน (mirtazapine) เพือ่รกัษาโรคซมึเศร้า เนือ่งจากผูป่้วยมอีาการวติกกงัวลและซมึเศร้า
จากความเครียดจากบริบทด้านสังคม และปัญหาทางด้านการเงิน 

ประวัติในอดีต ผู้ป่วยเคยมีปัญหาทางจิตเวช เนื่องจากติดแอลกอฮอล์ โคเคน แต่หยุดการใช้
แอลกอฮอล์และโคเคนมาแล้ว 9 ปี มีภาวะซึมเศร้าร่วมกับอาการวิตกกังวล มีประวัติติดสารเสพติด
หลายชนิด เช่น โคเคน แอมเฟตามีน กัญชา ยานอนหลับไดอะซีแพม และยาหลอนประสาท LSD  
แต่ปัจจุบันไม่ได้ใช้สารเหล่านี้

ประวัติครอบครัว ผู้ป่วยไม่มีความสุขในวัยเด็ก เนื่องจากพ่อ-แม่ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
มารดาออกจากบ้านตั้งแต่ผู้ป่วยอายุ 11 ขวบ บิดาเสียชีวิตเมื่ออายุ 52 ปี ด้วยโรคตับแข็งจากการดื่ม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้ป่วยใช้พืชกระท่อมมา 3 ปี จากการสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต เนื่องจากใช้แล้วรู้สึกดีขึ้น ระงับ
อาการวิตกกังวลได้นาน ผู้ป่วยบอกว่ารู้สึกดีกว่าพืชสมุนไพรชนิดอื่นที่ผู้ป่วยเคยใช้ เช่น spirulina, 
barley grass, valerian, kava kava และ Rhodiola เนื่องจากผงใบกระท่อมมีรสขม จึงผสมกับน�้า
หรอืนม ผูป่้วยเริม่ต้นใช้ครัง้ละ 4 กรมั ท�าให้เคลิม้สขุ ขยนั และ ผ่อนคลาย ซึง่จะออกฤทธิน์านประมาณ 
4 ชั่วโมง หลังจากนั้นเพิ่มขนาดการใช้มาเรื่อย ๆ จนถึง 40 กรัมต่อวัน แบ่งใช้วันละ 4 ครั้ง ทุก  
6 ชั่วโมง ผู้ป่วยมีอาการถอนยา โดยมีความรู้สึกอยากยา วิตกกังวล กระสับกระส่าย เหงื่อออก และ 
คนั ผูป่้วยใช้พชืกระท่อมมา 3 ปี ไม่ปรากฏอาการถอนยาทีช่ดัเจน ผู้ป่วยพยายามใช้ยากล่อมประสาท
เบนโซไดอะซีปีนในการบรรเทาอาการถอนยาจากพืชกระท่อมแต่ไม่ประสบผลส�าเร็จ สาเหตุหลักที่ 
ผู้ป่วยต้องการหยุดใช้พืชกระท่อมเนื่องจากราคาแพง โดยผู้ป่วยใช้จ่ายค่าพืชกระท่อมประมาณ 
เดือนละ 600 ปอนด์ หรือประมาณ 26,000 บาทต่อเดือน ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนาน 
4 วัน และนัดผู้ป่วยมาพบเป็นระยะ2
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 Case report 3
ผู้ป่วยชาย อายุ 64 ปี ภรรยาน�าส่งโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการชักและหมดสติเนื่องจาก 

ดื่มน�้าชาใบกระท่อมและพืชสมุนไพรล�าโพง (Datura stramonium) 30 นาทีก่อนเกิดอาการชัก 
และหมดสติ

ประวัติในอดีต ผู้ป่วยเข้ารับการซ่อมแซมศัลยกรรมท�ารูเปิดล�าไส้ใหญ่มา 1 เดือน มีอาการ
ปวดเรื้อรังและซึมเศร้า ได้รับยารักษาโรคจิตชนิดซึมเศร้าอะมิทริพไทลีน (amitriptyline) ยาแก้ปวด
ออกซโิคโดน (oxycodone) และพืชกระท่อม ผูป่้วยมปีระวติัดืม่แอลกอฮอล์และสบูบหุรี ่ผลการตรวจ
ปัสสาวะพบกัญชา ยารักษาโรคจิตชนิดซึมเศร้า ยาแก้ปวดออกซิโคโดน สาเหตุการชักในผู้ป่วยรายนี้
อาจเกิดจากพืชสมุนไพรล�าโพง เนื่องจากมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง3

 Case report 4 
ชาย อายุ 21 ปี เสียชีวิตมาแล้ว 8 ชั่วโมง น้องสาวผู้ตายให้ข้อมูลว่า ผู้ตายกลับบ้านมา 

เมื่อคืนบอกว่ารู้สึกไม่ค่อยสบาย ง่วงนอน วันรุ่งข้ึนน้องสาวพบผู้ตายนอนบนพ้ืนห้อง ไม่หายใจ  
มีน�้าเลือดไหลออกทางปากและจมูก จากการตรวจระดับยาในเลือดพบ ยากล่อมประสาท 
อัลพราโซแลม (alprazolam) 0.2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ยาแก้ปวดทรามาดอล (tramadol)  
0.27 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ยารักษาโรคจิตชนิดซึมเศร้านอร์ทริปไทลีน (nortriptyline)  
1.78 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ยากลุ่มสารฝิ่นเมทาโดน (methadone) 0.3 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร  
เมทแอมเฟตามนี (methamphetamine) 0.4 ไมโครกรัมต่อมลิลิลิตร และ คาเฟอนี 0.39 ไมโครกรัม
ต่อมิลลิลิตร นอกจากน้ียังตรวจพบแอลคาลอยด์พืชกระท่อม ยาต้านฮีสตามีนไดเฟนไฮดรามีน 
(diphenhydramine) และ นิโคติน พบว่าผู้ตายใช้ยาหลายชนิดร่วมกัน โดยเฉพาะอัลพราโซแลม  
นอร์ทริปไทลีน พบระดับยาที่สูงกว่าท่ีใช้ในการรักษา และใช้ร่วมกับยาท่ีมีผลกดระบบประสาท 
ส่วนกลาง เช่น ทรามาดอล เมทาโดน รวมทั้งไดเฟนไฮดรามีน ซึ่งผลข้างเคียงของยาท�าให้ง่วงนอน  
ดังนั้นอาจเป็นฤทธิ์ของยาที่ใช้ร่วมกัน4
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 Case report 5 
ชาย อายุ 20 ปี เสียชีวิตในห้องพัก พบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร ยาที่แพทย์สั่งจ่าย 

และยาที่แพทย์ไม่ต้องสั่งจ่าย รวมทั้งหมด 39 ชนิด ผู้ตายใช้พืชสมุนไพรและพืชกระท่อมเป็นประจ�า
เพื่อบ�าบัดอาการนอนไม่หลับ จากการตรวจเลือดพบโปรพิวเฮกซิดีน (propylhexedine) และ 
มติรากยันนี โดยยาโปรพวิเฮกซิดนีเป็นอนพุนัธุข์องเมทแอมเฟตามนี ใช้เป็นยาลดความอ้วน ลดอาการ
คดัจมกู และกระตุน้จิตประสาท การเสยีชวีติอาจเป็นผลจากการใช้ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง
มากเกินไป เพราะพบขนาดยาโปรพวิเฮกซดินีในเลอืดสงูกว่าขนาดท่ีใช้ในการรกัษาประมาณสามเท่า5

 Case report 6 
ชาย อายุ 17 ปี พบนอนหมดสติอยู่บนเตียงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา มีอาเจียนสีน�้าตาล

เป้ือนบนใบหน้า พบถงุซิปล๊อคใส่กระท่อมบาหล ี(Bali kratom) และขวดเปล่าทีเ่คยใส่กระท่อมทีเ่ป็น
ของเหลว ซึ่งเพื่อนหญิงบอกว่าผู้ตายกินเมื่อคืน และขวดเปล่าที่ใส่ยาโปรเมทาซีน (promethazine) 
ผู้ตายมีประวัติภาวะซึมเศร้า เคยมีประวัติคิดฆ่าตัวตาย เสพเฮโรอีนและปวดหลังเรื้อรัง ผู้ตายจึง 
ใช้พืชกระท่อมเพื่อบ�าบัดภาวะดังกล่าว จากการตรวจเลือดพบตัวยา 5 ชนิด คือ ยาระงับอาการไอ 
กลุ ่มสารฝิ ่นเด็กโตรเมโทรเฟน (dextromethorphan) ยาต้านฮีสตามีนไดเฟนไฮดรามีน 
(diphenhydramine) ยากล่อมประสาททีมาซเีพม (temazepam) และคลอนาซเีพม (clonazepam) 
และมิตรากัยนีน ซึ่งยาทั้ง 5 ชนิด มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลาง จึงเสริมฤทธิ์กัน6 

 Case report 7 
หญิง อายุ 37 ปี เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากเสพติดกระท่อม ผู้ป่วยมีประวัติ

เป็นโรคซึมเศร้าภายหลังคลอดบุตร ได้รับการรักษาด้วยยาต้านซึมเศร้าเซอทราลีน (sertraline)  
ซึ่งเป็นยากลุ่ม selective serotonin reuptake inhibitor ผู้ป่วยหยุดการใช้ยาเซอทราลีนด้วย 
ตนเอง ผู้ป่วยท�างานเป็นครู ได้รับการแนะน�าให้ใช้พืชกระท่อมจากเพ่ือนที่ใช้ในการระงับปวดจาก 
โรคไฟโบรมัยอัลเจีย (fibromyalgia คือ โรค/กลุ่มอาการที่มีการเจ็บปวดกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และ
เนื้อเยื่ออ่อน) ผู้ป่วยใช้ใบกระท่อมแบบผงแห้งบรรจุในแคปซูลโดยสั่งซื้อทางอินเตอร์เน็ต โดยช่วย
บรรเทาปวดและท�าให้ความรู้สึกดีข้ึน ต่อมาผู้ป่วยรู้สึกใช้กระท่อมมากขึ้นกว่าที่ตั้งใจ ผู้ป่วยต้องการ
หยุดใช้พืชกระท่อมแต่เกิดกลุ่มอาการถอนยา คือ ปวดท้องมาก เหงื่อออก ตาพร่ามัว คลื่นไส้ อาเจียน 
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และท้องเสยี ผูป่้วยพยายามใช้ยาโคลนดินี (clonidine) ในขนาดต�า่เพ่ือบ�าบดัรักษาแต่ไม่ได้ผล ผูป่้วย
มีน�้าหนักลดลงเนื่องจากพืชกระท่อมท�าให้ลดความอยากอาหาร สามีของผู้ป่วยบอกแพทย์ว่า ผู้ป่วย
แอบซ่อนกระท่อมและยังคงแอบซื้อทางเฟดเอ็กซ์ (FedEx) เนื่องจากผู้ป่วยห่วงเร่ืองสัมพันธภาพใน
ครอบครัว อาจจะเสียครอบครัวไปถ้ายังคงใช้พืชกระท่อมอยู่ ทั้งสามีและบิดาของผู้ป่วยจึงน�าผู้ป่วย
เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยได้รับการรักษาแบบการรักษาผู้เสพติดสารฝิ่น โดยการให้ 
ยาโคลนิดีน ในขนาด 0.1-0.2 มิลลิกรัม ทุก 2 ชั่วโมง และยาไฮโดรไซซีน (hydroxyzine ยากลุ่มต้าน
ฮีสตามีน หรือ ยาแก้แพ้) ในขนาด 50 มิลลิกรัม ทุก 6 ชั่วโมง หลังจากนั้น 2-3 วัน อาการดีขึ้น และ
แพทย์ได้สั่งจ่ายยาเพื่อบ�าบัดโรคซึมเศร้าด้วยและนัดผู้ป่วยมาพบเป็นระยะ7

 Case report 8 
ชาย อายุ 19 ปี มีประวัติวิตกกังวล มีประวัติเป็นลมชักคร้ังแรกพบหมดสติในห้องน�้าของ

โรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับยา lisdexamfetamine dimesylate รักษาโรคสมาธิสั้นแบบไม่ต่อเนื่อง 
1 ปีต่อมา ผู้ป่วยมีอาการลมชักเป็นครั้งท่ี 2 ผู้ป่วยใช้พืชกระท่อมมาหลายเดือน วันละหลายเม็ด  
เพื่อบรรเทาอาการวิตกกังวล หลังจากผู้ป่วยมีอาการลมชักคร้ังที่ 3 ผู้ป่วยได้รับยารักษาโรคลมชัก  
ลิวิททิราซิเทม (levetiracetam) ผู้ป่วยยังคงมีการใช้พืชกระท่อม แต่ไม่ได้ใช้ยารักษาโรคสมาธิสั้น  
ต่อมาผู้ป่วยมีอาการลมชักครั้งที่ 5 และผู้ป่วยไม่ให้ความร่วมมือในการใช้ยารักษาโรคลมชักเนื่องจาก
มีอารมณ์แปรปรวน แพทย์จึงจ่ายยารักษาโรคลมชักใหม่คือ ลาโมไตรจีน (lamotrigine) การชัก 
ครั้งที่ 6 ท�าให้ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ นอกเหนือจากการใช้พืชกระท่อม ยังมีการใช้กัญชา
สัปดาห์ละครั้ง ยารักษาโรคสมาธิสั้น 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ยากล่อมประสาทอัลปราโซเลมเดือนละครั้ง 
การรักษาคือการได้รับยารักษาโรคลมชักลาโมไตรจีน และหยุดการใช้พืชกระท่อม ไม่พบอาการชัก 
ในผู้ป่วย แต่ก็สูญเสียการติดตามผู้ป่วยเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงประกันสุขภาพ8

จากรายงานการใช้พืชกระท่อม พืชสมุนไพร หรือ ยารักษาโรคร่วมกัน โดยเมื่อร่างกายได้รับ
ยาหรือสารต่าง ๆ เข้าไป ยาหรือสารเหล่านั้นจะถูกแปรรูปโดยเอนไซม์ชนิดต่าง ๆ ภายในร่างกาย 
อวัยวะหลักที่ใช้ในการแปรรูปยาส่วนใหญ่คือ ตับ เพราะตับจะเป็นอวัยวะในการสร้างเอนไซม์หลาย ๆ  
ชนดิ ซึง่เอนไซม์เหล่านีอ้าจถกูยบัยัง้ท�าให้การแปรรปูยานัน้ลดลงหรอืเหนีย่วน�าท�าให้ยานัน้ถกูแปรรปู
ได้เร็วขึ้น โดยมีรายงานสารมิตรากัยนีนเหนี่ยวน�าเอนไซม์ CPY1A29 ยับยั้งเอนไซม์ CYP2D610 และ
เอนไซม์ UGT1A611 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการใช้พืชกระท่อมร่วมกับยารักษาโรค พืชสมุนไพร หรือกับ
สารเสพติดชนิดอ่ืน ๆ อาจมีผลท�าให้เสริมฤทธิ์และเป็นผลท�าให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย เน่ืองจาก 
พบว่ามิตรากัยนีนสามารถยับยั้งเอนไซม์ในร่างกายได้หลายชนิด รวมทั้งยาท่ีใช้ในการรักษาโรคก็จะ 
มีผลต่อเอนไซม์เหล่านี้เช่นเดียวกัน การใช้ยา หรือสารต่าง ๆ ร่วมกันจึงต้องระวังการใช้ยาเหล่านี้
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บทที่ 7 

บริบทของพืชกระท่อม
กับการแพทย์แผนไทย

จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล และ ดาริกา ใสงาม

“พืชกระท่อม” มีความผูกพันกับวัฒนธรรมทางภาคใต้มาช้านาน ชื่อ “ท่อม, กระท่อม”  
เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจ�าวัน ประชาชนทางภาคใต้เคี้ยว “ใบกระท่อม” เพื่อหวังกระตุ้น
ประสิทธิภาพของการท�างานเป็นหลัก แม้ว่าพืชกระท่อมจะเป็นหนึ่งในพืชเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 
ตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. 2522 กต็าม การเคีย้วใบกระท่อม ได้รับการยอมรบัมากกว่า
การเสพพืชเสพติดชนิดอื่น ๆ เช่น ฝิ่น และกัญชา นั่นอาจเป็นเพราะ “พืชกระท่อม” เป็นพืชพื้นถิ่นที่
ขึ้นในภาคใต้โดยธรรมชาติ อีกทั้งฤทธิ์การท�าให้เสพติดของพืชกระท่อมมีผลน้อยกว่าฝิ่นและกัญชา 
อีกด้วย การพบต้นกระท่อมในครัวเรือนจึงพบโดยทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้ของไทย นับว่าการเค้ียว 
ใบกระท่อมเป็นสิ่งจ�าเป็นเช่นเดียวกับ “การดื่มกาแฟของคนเมือง” ก่อนการไปท�างานในแต่ละวัน 
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หนังสือ “พืชกระท่อมในสังคมไทย” โดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม1 ได้กล่าวถึงการใช้พืชกระท่อมเป็นยารักษาโรค ตามภูมิปัญญาพื้นบ้าน 
และต�ารับยาแผนโบราณ ดังตัวอย่างเช่น 

คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 3 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อ�าพัน กิตติขจร) (สมาคม
เภสัชกรรมไทยโบราณแห่งประเทศไทย)2

ยาประสะกระท่อม

เอาเทียนทั้ง 5 ฝางเสน แก่นสน ครั่ง งาช้าง สักขี แก่นจันทน์ทั้ง 2 ข่า ใบเทียน
ใบทับทิม ใบชิงช้าชาลี เขากวาง ใบมะลิซ้อน ใบมะลิลา เอาสิ่งละ 1 สลึง
ก�าลังวัวเถลิง ขิงแห้ง ขมิ้นชัน การะบูน เอาสิ่งละ 1 เฟื้อง ขมิ้นอ้อย 1 สลึง
เฟื้อง กระทือ 2 สลึง ไพลหมกไฟ 1 บาท ใบกระท่อมเท่ายาทั้งหลาย บดปั้นแท่งด้วยสุรา
แก้ปวดมวน ละลายน�้ากานพลูต้มกิน ยานี้แก้โรคธาตุพิการ (อย่างแรง) 

ยาท�าให้อดฝิ่น  
เอาขี้ยา 2 สลึง เถาวัลย์เปรียงพอประมาณ กัญ(น)ชาครึ่งก�า ใบกระท่อมเอาให้มากกว่า 
ยาอย่างอื่น ต้มกิน ให้กินตามเวลาที่เคยสูบฝิ่น เมื่อกินไป 1 ถ้วย ให้เติมน�้า 1 ถ้วย ให้ท�าดังนี้
จนกว่ายาจะจืด เมื่อกินจนน�้าจืดแล้วยังไม่หาย ให้ต้มกินหม้อใหม่ต่อไป

คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 1 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์ (อ�าพัน กิตติขจร)  
(สมาคมเภสัชกรรมไทยโบราณแห่งประเทศไทย)3

ยาหนุมานจองถนนปิดมหาสมุทร

เบญกานี ผลกล้วยตีบ ใบกระท่อม ใบกระพังโหม ใบทับทิม ลูกทับทิมอ่อน ใบสะแก  
ชันย้อย ดินกิน กระเทียมกรอบ บดละลายน�้าเปลือกต้นคาง แก้ท้องร่วงอย่างแรง

ยาแก้บิดลงเป็นเลือด

ใบกระท่อม ขมิ้นอ้อย ไพล เมล็ดผักกาด กระพังโหมทั้ง 2 ต�าใส่กระบอกไม้ไผ่สีสุก  
เอาสุราเป็นน�้าหลามแทรกฝิ่นกิน แก้บิด

ยาแก้บิดหัวลูก

ใบพลู 3 ใบ ใบกระท่อม ใบไม้ทั้งสองปิ้งให้เกรียม กระเทียมสุกบด แทรกฝิ่น  
ละลายน�้าปูนใส น�้ากระชายกิน แก้บิด
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ยาประสะกาฬแดง

รากช้าพล ูสะค้าน รากเจตมลูเพลงิแดง ขงิ ดีปลี หวัแห้วหม ูลูกมะตูมอ่อน ลูกจันทน์ กานพลู 
พริกไท โกฐทั้งห้า เทียนทั้งห้า เปลือกลูกทับทิม เอาสิ่งละ 1 บาท ลูกกระวาน 1 สลึง  
เบญกานี สีเสียดทั้งสอง ครั่ง หมากขี้ไก่ เปลือกลูกมังคุด เมล็ดตะบูน เปลือกขี้อ้าย เอาสิ่งละ 
4 บาท บดปั้นแท่ง แก้ลงท้อง ละลายน�้า เปลือกต้นแค ต้มกิน หรือละลายน�้า เปลือกสะเดา 
เปลือกขี้อ้าย เทียนด�า ต้มกิน แก้บิดปวดมวน เอาเปลือกต้นไข่เน่า ใบกระท่อม บอระเพ็ด 
ขมิ้นอ้อย เทียนด�า ใบเสนียด เอาสิ่งละ 1 บาท ขี้ยาฝิ่น 2 สลึง ต้มเป็นน�้ากระสาย เวลาบด
แทรกน�้าเนื้อไม้ต้มแทรกพิมเสนด้วย แก้บิด

ประมวลต�ารับยา อโรคยาศาล วัดป่ากุดฉนวนอุทุมพร (ฉบับสงวนเก็บรักษา) 4

ยาเหลืองกระท่อม

เอาเทียนทั้ง 5 ฝางเสน 1 ครั่ง 1 เขากวาง 1 งาช้าง 1 แก่นใน 1 สักขี 1 จันทน์ทั้ง 2 ข่า 1 
ใบเทียน 1 ใบทับทิม 1 ใบชิงชาชาลี 1 ใบมะลิทั้ง 2 ก�าลังวัวเถลิง 1 ขิงแห้ง 1 ขมิ้นชัน 1 
การบูร 1 เอาสิ่งละ 1 สลึง ขมิ้นอ้อย 1 สลึง 1 เฟื้อง กระทือ 1 สลึง 1 เฟื้อง ใบกระท่อม  
7 บาท แก้บิดปวดมวนฯ

ประมวลศิลาจารึกต�ารายา วัดราชโอรสาราม 5

ประมวลศิลาจารึกว่าด้วยริดสีดวง บิด เลือดเน่า ศิลาจารึกแผ่นที่ 28 ค�าอ่านจารึก

  สิทธิการิยะ ยาลงเลือด ฝาง 1 รากกล้วยตีบ 1 ฝิ่นต้น 1 ต้ม 3 เอา 1 กินหายแลฯ

แก้บิดลงเลือด เบญจกะเม็ง 1 ต�าเอาน�้า 1 เอาลูกช้าพลู 1 ดีปลี 1 พริก 1 กะเทียม 1 
เทียนด�า 1 ต�าใส่น�้ากะเม็ง แล้วเผาสรรพคุณชุบเสกด้วยสักกัตวากินหายฯ

ขนานหนึ่งใบกระท่อม 1 ขมิ้นอ้อย 1 ไพล 1 พรรผักกาด 1 กระพังโหมทั้ง 2   
ต�าใส่กระบอกไม้หลามให้สุก เอาเหล้าเป็นกระสายแทรกฝิ่นกินหายฯ

ถ้ามิฟังพริก 1 ขิง 1 กระเทียม 1 หอม 1 ไพล 1 ดินประสิวขาว 1 สารส้ม 1 ก�ามะถัน 1 
หรดาล 1 ลูกจันทน์ 2 ดอกจันทน์ 2 ลูกกราย 1 ใบไม้เท้ายายม่อม 1 ขมิ้นอ้อย 1 กัญชาเท่า
ยาทั้งหลายบดด้วยน�้ามะนาว น�้ามะงั่ว น�้าส้มสายชู  แก้สรรพโรคบิด ออกฝีหัดกินหายฯ
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หากพิจารณาต�ารับยาแผนโบราณดังกล่าวข้างต้น ใบกระท่อมเป็นหนึ่งในเครื่องยาอีกหลาย
ชนิด โดยสรรพคุณหลักของใบกระท่อม คือ รักษาโรคบิด อาการท้องร่วงอย่างรุนแรง มีเพียงต�ารับ 
“ยาประสะกระท่อม” ท่ีใช้เครื่องยาใบกระท่อมเท่าเคร่ืองยาทั้งหมด กล่าวอีกนัยหน่ึงคือ เป็น 
ตัวยาหลัก แต่ส�าหรับต�ารับอื่น ๆ ใบกระท่อมเพียงแทรกในเครื่องยาซึ่งส่วนใหญ่มีรสฝาด เช่น  
เบญกานี สีเสียด เปลือกลูกทับทิม เปลือกลูกมังคุด เป็นต้น การมีอยู่ในต�ารับของพืชกระท่อมจัดเป็น
เพียงยารองเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบเครื่องยารสร้อนที่มีกลิ่น สรรพคุณลดอาการท้องอืด เช่น ขิง  
ดีปลี ขม้ินอ้อย เทียนทั้ง 5 เป็นต้น อีกหนึ่งต�ารับที่น่าสนใจคือบันทึกการใช้ใบกระท่อมในต�ารับ  
“ยาท�าให้อดฝิ่น” ที่มีการใช้ร่วมกับกัญชา เพื่อลดความอยากฝิ่น นอกจากนี้อาการถอนยาจากฝิ่น  
จะมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว อาเจียน และท้องเสียร่วมด้วย ใบกระท่อมก็น่าจะท�าให้อาการถอนยา 
จากฝิ่น บรรเทาความรุนแรงลงไปได้  

 แบบแผนการใช้พืชกระท่อมเพื่อการรักษาโรค 
 ของหมอพื้นบ้าน

รายงานการวิจัยในปี พ.ศ. 2548 เกี่ยวกับภูมิปัญญาการใช้กระท่อมของหมอพื้นบ้าน แถบ 
14 จังหวัดภาคใต้ที่มีประสบการณ์การใช้พืชกระท่อมในการรักษาโรคอย่างน้อย 10 ปี1  ได้รายงาน 
ร้อยละของโรคที่หมอพื้นบ้านภาคใต้รักษาด้วยพืชกระท่อม ดังแสดงในรูป

ที่มา1: ดัดแปลงจากข้อมูลใน พืชกระท่อมในสังคมไทย วัฒนธรรม พฤติกรรม สุขภาพ  
 วิทยาศาสตร์ กฎหมาย 2548 หน้า 120
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ห้าอันดับแรกที่หมอพื้นบ้านเลือกใช้พืชกระท่อมมาเป็นยารักษาโรค คือ โรคท้องร่วง ร้อยละ 
67.4 โรคเบาหวาน ร้อยละ 63.3 โรคปวดเมื่อย ร้อยละ 32.7 แก้ไอ ร้อยละ 26.5 ขับพยาธิ แก้ 
ปวดท้อง นอนไม่หลับ ร้อยละ 14 ตามล�าดับ ใบและเปลือกกระท่อม เป็นส่วนของเครื่องยาที่เลือกใช้ 
โดยมีวิธีการใช้ดังนี้

1. การใช้รักษาอาการท้องร่วง ปวดท้อง เช่น

- เคี้ยวใบกระท่อมให้ละเอียด ดื่มน�้าตาม
- ต้มใบกระท่อม เกลือ น�้าตาลทรายแดง กินแก้ปวดท้อง
- เปลือกต้นกระท่อม เปลือกต้นสะเดา เปลือกต้นมะขาม หนักอย่างละ 50 กรัม หัวขมิ้นชัน 

(แก่) หัวกระทือ (แก่) อย่างละ 1 หัว เผาไฟพอสุก ต้มรวมกับน�้าปูนใส น�้าธรรมดาอย่างละเท่า ๆ กัน 
รับประทานครั้งละ 2-3 ช้อนแกง เมื่อหายจึงหยุด

- ต้มใบกระท่อม 10 ใบ กับน�้า ดื่ม 3 ช้อนแกง เช้า-เย็น จนหาย

เมื่อพิจารณาต�ารับหรือส่วนประกอบที่หมอพื้นบ้านใช้พืชกระท่อมเป็นยารักษาโรค  
ในสรรพคุณรักษาอาการท้องร่วง แก้บิด ใช้หลักการเดียวกันกับการก�าหนดต�ารับยาแผนโบราณ  
กล่าวคือ ใบกระท่อมอาจเป็นยาหลักหรือยารอง ในการบรรเทาอาการท้องร่วง หากเป็นต�ารับก็มัก
ผสมกับเครื่องยาที่มีรสฝาด และเครื่องยาลดอาการท้องอืด เช่นเดียวกัน

2. รักษาโรคเบาหวาน มีวิธีการดังนี้
- ใช้กระท่อมทั้ง 5 (ใบ กิ่ง เปลือกต้น ราก เนื้อไม้ หรือใช้ต้นกระท่อมต้นเล็ก สูงประมาณ  

1 ศอก 1 ต้น) สับใส่หม้อตามวิธี รับประทานครั้งละ 3-5 ช้อนแกง เช้า-เย็น
- เคี้ยวใบกระท่อม วันละ 1 ใบ นาน 41 วัน
- ต้มใบกระท่อม หญ้าหนวดแมว ไม้ค้อนตีนหมา อย่างละเท่ากัน ต้มน�้า 3 เอา 1 ดื่มครั้งละ 

1 ช้อนโต๊ะ เช้า-เย็น
- ใบกระท่อม อินทนินน�้า กระเทียมต้น กระเทียมเถา ต้มน�้าดื่ม

เป็นที่น่าสนใจที่พืชกระท่อม ถูกน�ามาใช้ลดระดับน�้าตาลในเลือด ในผู้ป่วยเบาหวาน อาจ
แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการใช้การเลือกใช้สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน อาศัยข้อมูลท่ี (อาจ) มีหลักฐาน
ยืนยันเป็นบันทึกต�ารับยาของหมอพื้นบ้านแต่ละท่าน โดยในต�ารับอาจใช้พืชกระท่อมเพียงชนิดเดียว 
หรือร่วมกับเครื่องยาอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติลดน�้าตาลในเลือด เช่น อินทนินน�้า เป็นต้น หรือร่วมกับ 
เครือ่งยาทีมี่คุณสมบัตขิบัปัสสาวะ เช่น หญ้าหนวดแมว เป็นต้น เป็นทีท่ราบกนัว่าโรคเบาหวาน สามารถ
ตรวจได้จากการตดิตามระดบัน�า้ตาลในเลอืด แต่โรคเบาหวานมสีาเหตุท่ีแตกต่างกนั ดังนัน้การจ�าแนก
ชนิดของโรคเบาหวาน นับเป็นปัจจัยส�าคัญของการออกแบบต�ารับยา ซึ่งยังต้องอาศัยข้อมูลในเชิง
คลินิกของพืชกระท่อม เพื่อให้มีการใช้ที่ถูกต้องต่อไป  
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3. แก้ปวดเมื่อย มีวิธีการดังนี้ 

- เถาวัลย์เปรียง มะค�าไก่ มะแว้งต้น มะแว้งเครือ เถาโคคลาน เถาสังวาลพระอินทร์ หญ้าหนู 
ต้นผักเสี้ยนผี แก่นขี้เหล็ก ใบมะกา อย่างละ 1 ส่วน เนื้อในฝักราชพฤกษ์ 5 ฝัก ใบกระท่อม 2 ส่วน 
เถาก�าแพงเจ็ดชั้น 3 ส่วน ต้มตามวิธี ใช้รับประทานก่อนอาหาร เช้า-เย็น ครั้งละ ครึ่ง-1 ถ้วยกาแฟ

แม้ว่าพืชกระท่อม จะมีคุณสมบัติในการแก้ปวด ท�าให้มีการท�างานที่ทน แต่ในต�ารับนี ้
ใบกระท่อมเป็นเพียงตัวยารองในต�ารับแก้ปวดเมื่อย ที่มีตัวยาส�าคัญอย่างเถาวัลย์เปรียง เถาก�าแพง
เจด็ช้ัน เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในต�ารบัมกีารใช้เนือ้ในฝักราชพฤกษ์ เพือ่ลดอาการท้องผกู อนัเนือ่งจาก
ใช้ใบกระท่อม ก็เป็นได้ 

4. แก้ ไอ มีวิธีการดังนี้

- ใช้ใบสด 1-2 ใบ ต้มกับน�้าตาลทรายแดง ด่ืมแก้ไอ หรือเคี้ยวใบสด คายกากและด่ืมน�้า 
ตามมาก ๆ

5. ขับพยาธ ิมีวิธีการดังนี้

- ใช้ใบสดขยี้กับปูน (กินหมาก) ทาท้อง ฯลฯ

หมอพืน้บ้าน ทราบดว่ีาการเคีย้วใบกระท่อมท�าให้ท้องผูก และวธิกีารแก้ไขอาการข้างเคียงนี้
คือการใช้ร่วมกับสมุนไพรท่ีมีคุณสมบัติระบายท้อง เช่น ชุมเห็ดเทศ เป็นต้น ส่วนอาการมึนศีรษะ  
หลังเคี้ยวใบกระท่อม ก็แนะน�าให้ดื่มน�้ามาก ๆ 

แบบแผนการใช้พชืกระท่อมในการรกัษาโรคของหมอพืน้บ้าน อาจมกีารเปลีย่นแปลงไปตาม
แต่ละท้องที่ หลังผ่านไปประมาณ 10 ปี (พ.ศ. 2560) การสัมภาษณ์หมอพ้ืนบ้านที่ใช้พืชกระท่อม 
ในการรักษาโรค พบว่าปัจจุบัน หมอพื้นบ้านที่ยังคงใช้พืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบในยารักษาโรค
เหลือเพียงไม่กี่รายเท่านั้น ส่วนใหญ่ที่เคยใช้กระท่อมรักษาก็เสียชีวิตกันไปเกือบหมดแล้ว ที่ยังมีชีวิต
อยู่ก็ต้องหลบ ๆ  ซ่อน ๆ  ในการปลูก เนื่องจากการปลูก/หาพืชกระท่อมมาใช้เป็นส่วนประกอบในการ
ปรุงยานับวันยิ่งหายาก

จากการให้ข้อมลูของหมอพืน้บ้านจงัหวดัพทัลุงท่ีได้ร�า่เรียนต�ารายามาจากบรรพบรุุษ คนเฒ่า
คนแก่ และอาจารย์ที่ได้จากไปแล้ว บอกว่า กระท่อมที่น�ามาปรุงยามี 3 สายพันธุ์ ได้แก่ กระท่อมกิน
ใบก้านเขียว ก้านแดง กระท่อมขี้หมู กระท่อมนา หมอพ้ืนบ้านท่ีใช้กระท่อมในการรักษามักใช้เป็น 
ส่วนผสมของยาแก้ปวด และรักษาเบาหวาน หรือบางรายใส่เป็นส่วนประกอบลงไปในหม้อยาในการ
อบสมุนไพรรักษาโรคต่าง ๆ ของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งบางต�ารับยาหมอพื้นบ้านขออนุญาตไม่เปิดเผย
สูตรยา และส่วนประกอบของยาให้ทีมผู้วิจัยทราบ ที่เปิดเผยได้ มีดังนี้
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1. ไข้มหาสันนิบาตโลหิต อาการแสดงเหมือนคนบ้า จ�าอะไรไม่ได้ เพ้อคลั่ง เหมือนเป็น
โรคประสาท ถ้าไปให้แพทย์แผนปัจจุบันรักษา วินิจฉัยว่าเป็นโรคประสาท เพราะว่าหมอรักษาอาการ
ของโรค แต่หมอพื้นบ้านรักษาการเกิดของโรค ตัวยาที่ใช้รักษาประกอบตัวยาหลายชนิด ยาโบราณที่
หาได้ตามข้างบ้าน ส่วนใหญ่ไม่มขีาย หากมกีไ็ม่ครบ กระท่อมเองกม็ตีวัยาทีเ่ข้ากบัตวัยามหาสนันบิาต 
กระท่อมตัวยามีรสเบื่อเมา แก้โรคได้ดีที่สุด ทั้งกระท่อมนา กระท่อมขี้หมู 

ไข้มหาสันนิบาต คือ เวลาที่ผู้หญิงมีประจ�าเดือนแล้วประจ�าเดือนมาไม่หมด เป็นการตกค้าง
ของระดู แล้วก�าเริบข้ึนมา ระดูมันออกไม่หมด มีอาการเสียสติ เพ้อคลั่ง เป็นบ้า จ�าอะไรไม่ได้  
ส่วนใหญ่เกิดในผู้หญิงอายุประมาณ 30 กว่า ถึง 40 ปี 

ตัวยาที่ใช้รักษาประกอบด้วย กระท่อมก้านเขียว/ก้านแดง ถ้าไม่มีใช้กระท่อมข้ีหมู  
กระท่อมนาแทน ยาห้ารากหรือเบญจโลกวิเชียร กระดาดแดง กระดาดขาว ย่านลิเภา ปุดนา ปุดเล็ก  
รากมะปลิง รากมะปราง หัวคลุ้ม หัวคล้า ตรีผลา (ผลไม้สามอย่าง คือ สมอไทย สมอพิเภก  
มะขามป้อม) ขอนดอก ชะลูด อบเชย แฝกหอม เกสรทั้งห้า แต่ละตัวใช้ปริมาณเท่า ๆ กัน ต้องดูว่า
เป็นตัวยาสดหรือตัวยาแห้ง ถ้าแห้งใช้อย่างละ 1 ต�าลึง ให้ผู้ป่วยน�าไปต้มดื่ม ใส่น�้าให้ท่วมยาทั้งหมด 
การใส่น�้าต้มขึ้นอยู่กับตัวยา ถ้าตัวยาแห้งก็ใส่น้อยกว่าตัวยาสด ต้มจนเดือดประมาณ 15 นาที ก็ใช้ได้ 
ให้กินก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ เช้า เที่ยง เย็น กินวันละ 3 มื้อ ๆ ละ 1 ถ้วยกาแฟ ส่วนใหญ่ที่รักษา
มักจะหายเป็นปกติดี ใช้เวลาประมาณ 10-15 วัน

“โรคนี้เป็นกันมาก ผมเคยรักษาเด็กที่ไปท�างานที่กรุงเทพฯ รักษาไม่หาย มาที่ผม ผมก็ต้มยา
ให้ มันก็หาย ไม่กี่วัน ประมาณ 10-15 วันอย่างสูง บางคนมาจากโก-ลก เอายาผมไปต้ม ผมไปติดตาม
ข่าว ญาติเขาบอกว่าปกติแล้ว” 

2. รักษาโรคโลหิตจาง โลหิตไม่ปกติ วิปริตโลหิต	 คือประจ�าเดือนมาไม่ตรงเวลา  
มากระปริบกระปรอย ส่วนประกอบของยา ได้แก่ กระท่อม ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ปริมาณ 
อย่างละ 3 บาท (1 บาท = 15 มิลลิกรัม) กระท่อมสด 2 ใบ (ไม่ถึง 1 บาท) ใช้กระท่อมน้อยกว่า
สมุนไพรตัวอื่นเพราะเกรงว่าฤทธิ์มากเกินไป กลัวคนไข้จะมึนเมา ดอกค�าฝอย เถาตะค้าน/สะค้าน 
(เป็นเถาวัลย์อยู่ในตระกูลพริก พลู) แก่นฝาง ปริมาณอย่างละ 3 บาท แล้วให้คนไข้ไปต้มกิน ให้กิน 
วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร 30 นาที หรือหลังอาหารก็ได้แต่ต้องกินหลังอาหาร 30 นาที กินคร้ังละ  
1 ถ้วยตะไล หรือประมาณ 1 ถ้วยชา ต้มกินไปเรื่อย ๆ  จนกระทั่งอาการดีขึ้น กินยาติดต่อกันประมาณ 
1 สัปดาห์ก็รู้ผล 

3. ยาแก้ปวดเมื่อย แก้ปวดข้อ ปวดกระดูก ยาที่เอามาประกอบ ได้แก่ เบญจโลกวิเชียร 
หรือยาห้าราก ได้แก่ รากชิงชี่ รากคนทา รากย่านาง รากมะเดื่อชุมพร รากเท้ายายม่อม และกระท่อม 
ในปริมาณเท่า ๆ  กัน แล้วแต่ว่าโรคหนักเบา เวลาผสมยา หมอพื้นบ้านบอกว่าต้องดูโรคของคนไข้ด้วย 
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และต้องดูถึงฤดูกาลว่าโรคเกิดเมื่อฤดูอะไร ฤดูร้อน ฝนหรือหนาว ถ้าฤดูร้อนใช้ประเภทรสเย็น  
เบญจโลกวิเชียร คือตัวยารสเย็น กระท่อมก็เป็นยารสเย็น ถ้าเป็นฤดูฝนต้องผสมตัวยาอื่นให้เกิด 
ความร้อน ถ้าช่วงฤดูหนาวก็ต้องเอาตัวอื่นมาเสริมอีกให้ถูกกับช่วงฤดูหนาว    

                                                       

                                           

ยารักษาอาการปวดเมื่อย

หมอพืน้บ้านอกีท่านทีม่คีวามช�าชาญในการรักษาอาการปวดเข่า ปวดเมือ่ยของคนในหมูบ้่าน 
ด้วยการนวด และปรุงยารักษา เคยใช้กระท่อมเป็นส่วนประกอบในการปรุงยา บอกว่ากระท่อม 
มีความจ�าเป็นในการน�ามาปรุงยา แต่ปัจจุบันต้องใช้ตัวอื่นทดแทน 

ก่อนการรกัษา หมอพืน้บ้านต้องตรวจโรค ดวู่าอาการของคนป่วย เจบ็ป่วยฉับพลันหรอืเรือ้รงั 
ส่วนมากทีม่าหามักป่วยเรือ้รงั หาสาเหตุของโรคทีเ่ขาเป็น ต้องใช้ประสบการณ์วนิิจฉยัว่าสามารถรกัษา
เขาให้หายได้หรือไม่ หรือรักษาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่นนวด และให้ยา ถ้าผู้ป่วยเป็นโรคที่ 
หมอแผนปัจจุบันรักษาแล้วไม่หาย มาท�าการรักษาต่อ ต้องเริ่มต้นใหม่ ต้องตรวจชีพจร ดูประวัติ  
เบาหวาน ความดัน อาชีพหลักและสถานที่ที่ท�างาน คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นโรคปวดเมื่อย  
ปวดเอว ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดคอ นอนไม่หลับ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ที่มาหาหมอ
มีตั้งแต่อายุ 20 ปี วัยรุ่นก็เป็นโรคปวดเมื่อย จากการท�างาน
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“เมื่อก่อนผมมีกระท่อม 4 ต้น เป็นกระท่อมก้านแดงทั้งหมด พอเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือ 
ก็ต้องโค่นทิ้ง ตอนนี้ไม่ใช้กระท่อมในการปรุงยา เปล่ียนมาใช้สมุนไพรตัวอื่นแทน ที่เคยใช้กระท่อม
รกัษาคนไข้ เช่น คนทีม่อีาการหนาวเยน็ ใช้เสรมิฤทธิใ์ห้เขา คนนอนไม่หลับ พวกท่ีปวดเมือ่ยใช้แรงงาน 
ในยาแก้ปวดเมื่อยก็ใส่เปลือกกระท่อมเข้าไปด้วย บางทีก็ใช้ใบ แต่ตอนนี้ไม่มีเลย โค่นทิ้งตั้งแต่ปี 45 
ทีใ่ช้ก้านแดงเพราะก้านเขยีวพอกนิแล้วมนัมเีมอืก กว่าจะออกฤทธิก์น็าน ก้านแดงออกฤทธิไ์ด้เร็วกว่า
ก้านเขียวประมาณ 5 นาที ความคงทนของฤทธ์ิ ก้านแดงมีฤทธิ์นานกว่าก้านเขียว 2 ชั่วโมง  
ในขณะที่กินปริมาณเท่ากันเวลาเดียวกัน”  

กระท่อมก้านแดงใช้รักษาอาการปวดเมือ่ย น�ามาผสมในยาแก้ปวดเมือ่ย โดยน�าใบสดมาล้าง
น�้าสารส้มฆ่าเชื้อ แล้วน�าไปตากพอหมาด จากนั้นเอาเข้าห้องอบ เมื่ออบแห้งแล้ว น�าไปบดรวมกับ
สมุนไพรตัวอ่ืนผสมลงไปในยาแก้ปวด มีตัวยาทั้งหมด 18 ชนิด ได้แก่ เถาวัลย์เปรียง แก่นขี้เหล็ก  
แก่นต�าเสา ต้นตายปลายเป็น หัวกระทือ กระพังโหม ก�าแพงเจ็ดชั้น แก่นฝาง รากของไมยราบ  
ชุมเห็ดทั้ง 5 (รากชุมเห็ด ต้นชุมเห็ด เปลือกชุมเห็ด ดอกชุมเห็ด ใบชุมเห็ด) หญ้าขัดมอญ เถาเอ็นอ่อน 
ปลาไหลเผือก และกระท่อมผสมเข้าไป ถ้ามีกระท่อมฤทธิ์จะดีกว่า เมื่อไม่มีกระท่อมหมอพื้นบ้านต้อง
เพิ่มปริมาณหัวแห้วหมู กระพังโหม ตดหมู ตดหมา เถาวัลย์เปรียง ที่เอามาแทนกระท่อม สมุนไพร 
บางชนิดต้องซือ้จากร้านสมนุไพร เพราะใช้มาก หาไม่ทนัในพืน้ที ่นอกจากนี ้หมอพืน้บ้านใช้พระขรรค์
ไชยศรี ใส่แทนกระท่อมในยาแก้ปวด ใส่ปริมาณไม่มาก  ให้ช่วยขับเหงื่อ รสชาติมันร้อน รสเมาเบื่อ 
เสริมฤทธิ์ยา เพราะคนถ้าเหงื่อไม่ออก มันเมื่อย กระท่อมไม่ต้องซื้อ แต่พระขรรค์ไชยศรีต้องซื้อ

“ยาของผมส่งมาเลย์เป็นหลัก ลูกค้าท่ีใช้ยานี้ก็คือกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซ้ือท่ีบ้านและขายส่งไป
ที่มาเลย์ 60 บาท ถ้าซื้อที่มาเลย์เขาขาย 200 บาท 1 ซอง กินได้ประมาณ 10-15 วัน ใช้ 1 ช้อนชา 
ผสมน�้าร้อน ดื่มไปเลยไม่ต้องกรอง บดละเอียดแล้ว ถ้ามีต้นกระท่อม ชาวบ้านก็จะซื้อยาได้ในราคาที่
ถูกกว่านี้”

แต่ส่วนใหญ่แล้วหมอพื้นบ้านมักไม่คิดค่ายากับชาวบ้าน คิดเฉพาะค่านวด 

“ชาวบ้านทีน่ีต่ดัยาง ไถนา แบกหาม ลกูค้าในหมูบ้่านทีใ่ช้ยาท่ีมารกัษา มหีลายราย ส่วนใหญ่
ไม่ได้ขาย แล้วแต่เขาจะให้ เพราะท�ามาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวด พ่อเรา บางทีเขาให้ 10 บาท 1 ซอง  
ถ้ากินคนเดียว กินได้ประมาณ 10 วัน ส่วนมากดีขึ้น ยาไม่ทันหมด ถ้าปวดเม่ือยธรรมดา ปวดเข่า  
ถ้าเรื้อรังบางทีกิน 2-3 ซอง คนไข้เรื้อรังบอกว่าพอกินไป 1 ซองรู้สึกตัวเบา จากที่เคยไปนวดก็ไม่ต้อง
ไปนวด แล้วกลับมาซื้อ 2 ซอง เจอที่วัดเขาบอก หายดีแล้ว ไม่ต้องกินแล้ว ลูกค้าในหมู่บ้านร้อยกว่า
รายมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย ส่วนมากคนแก่ผู้หญิง มักมีอาการปวดเข่า”

การใช้เปลือกกระท่อมในการปรุงยา ต้องเอาไปอบ ถ้าไม่อบมันเป็นเชื้อรา เปลือกกับ 
ใบกระท่อมใช้แทนกันได้ กรณทีีใ่ช้ใบหรอืเปลือกข้ึนอยูก่บัฤดกูาล เมือ่ก่อนหมอพืน้บ้านไม่มเีครือ่งอบ 
หน้าแล้งตากแดดได้กใ็ช้ใบ หน้าฝนถ้าขึน้เอาใบไม่ได้ก็ใช้เปลือก คณุสมบติัเหมอืนกนัแต่ปริมาณทีเ่อา
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มาใช้ไม่เหมอืนกนั เช่น กระท่อม 10 ใบ ถ้าใช้เปลอืกกล็ดปรมิาณลง หมอเมือ่ก่อนไม่ได้ชัง่ ใช้การหยบิ
ก�ามือ หยิบมือ เช่น เปลือก 1 หยิบ ใบ 1 ก�ามือ ส่วนประกอบก็แล้วแต่ อาจเท่าหรือไม่เท่ากับตัวยา
สมุนไพรอื่น ๆ  แล้วแต่อาการของคนที่ป่วย ถ้าเพิ่งเป็นไม่เกิน 6 เดือนก็ใช้ปริมาณน้อย ถ้าเกิน 6 เดือน 
หรอืเป็นเรือ้รงักใ็ช้ปรมิาณมาก ถ้าเพิง่เป็นใช้ประมาณ 5 ใบ ถ้าเป็นเร้ือรังประมาณ 8-10 ใบ ส่วนใหญ่
ใช้ใบและเปลือกกระท่อม รากไม่ได้ใช้ เอาเปลือกถึงตอไม้ ทั้งกระพี้ทั้งเปลือก แต่เอาไม่เยอะ ฤทธิ์ไม่
เท่ากับใบ ถ้าเป็นยาต้มนิยมใช้เปลือก ถ้ายาบดใช้ใบ ผู้ป่วยท่ีกินยาสมุนไพรท่ีมีส่วนประกอบของ
กระท่อมไม่มีอาการติดกระท่อม เพราะใช้ในปริมาณน้อย 

 “กระท่อมดีตรงที่ผมสามารถก�าหนดได้ว่าอาการอย่างนี้ น่าจะใช้ปริมาณยาเท่าไรแล้วหาย 
เพราะรู้ว่าฤทธิ์ของกระท่อมเมื่อคนได้รับเข้าไปแล้วมันจะออกฤทธ์ิยังไง โรคที่หายชัดเจน คือ  
ปวดเมื่อย คนไข้สามารถกลับไปท�างานตามปกติได้เลย ผมไม่ต้องนวดเยอะ ตอนนี้พอไม่มีกระท่อม 
ต้องนวด 2 ชั่วโมงต่อคน เมื่อก่อนตอนที่มีกระท่อมผสมในยาแก้ปวดเม่ือย ผมนวดแค่คร่ึงชั่วโมง  
แล้วก็จ่ายยาไป ผมเหนื่อยมาก เมื่อก่อนรับได้วันละ 8 คน ตอนนี้วันละ 4-5 คน ก็ไม่ไหวแล้ว” 

4. ยารักษาริดสีดวงทวาร ชาวบ้านที่มาหาส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย เนื่องจากผู้ชายมักไม่อาย
และกล้าบอก โดยปกตเิวลาท้องเสยีกนิกระท่อมแล้วจะหยดุถ่าย แต่ถ้าเป็นโรครดิสดีวงทวารเป็นอาการ
ท้องผูกเรื้อรัง ดูเหมือนว่าการใช้กระท่อมเป็นส่วนประกอบของยาจะขัดกับโรค เพราะกระท่อมจะ 
ปิดธาตุ แต่ริดสีดวงทวารต้องการให้ถ่าย แต่ยาในการรักษานี้มีหลายชนิดมาประกอบกัน ได้แก่  
สมอพิเภก สมอไทย มะขามป้อม ยาด�า ฝักราชพฤกษ์ แต่ถ้าผสมยาด�ากลัวจะถ่ายมากเกินไป จึงต้อง
ใช้กระท่อมสักหนึ่งส่วน และตัวยาอื่น ๆ  สองส่วน ใส่เข้าไปให้เป็นยาระบาย ดังนั้นการน�าพืชสมุนไพร
ต่าง ๆ มาประกอบปรุงเป็นยา ความยากอยู่ตรงที่ว่าหมอรู้ถึงโรคไหม เพราะคนไข้แต่ละคนไม ่
เหมือนกัน 

5. ยารักษาเบาหวาน เอามาปรุงเป็นยาหม้อ ได้แก่ ใบกระท่อมไม่เกิน 7 ใบ ใบอินทนิล  
7 ใบ หญ้าลูกใต้ใบ ใบพุทรา หัวพุทธรักษา อย่างละ 1 ก�ามือ น�าไปต้มแค่ให้เดือด ยา 1 หม้อ คนไข้
กินไม่เกิน 6-7 วัน ถ้ากินต่อก็ต้องประกอบตัวยาแล้วต้มใหม่ เพราะต้ม 7 วันยาก็หมดฤทธิ์แล้ว กิน 
วันละ 1 ถ้วยชาต่อมื้อ ให้กินก่อนอาหาร แต่ถ้าคนไข้มีโรคกระเพาะอาหารด้วยให้กินหลังอาหาร  
และต้องผสมยาตัวอื่นเข้าไปประกอบ เพื่อรักษากระเพาะด้วย เช่น ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย เป็นต้น

“กระท่อมถูกกันกับโรคเบาหวาน รสเบื่อเมาจากใบกระท่อมเข้าไปปรับน�า้ตาลในเลือดของ
เรา น�า้ตาลทีอ่ยูใ่นเลอืดของเราเยอะ เพราะตับทีผ่ลติอนิซลูนิ มนัสูไ้ม่ได้ มนัไม่พอคุ้มกนัมนัหมด เพราะ
ถ้าเกิดโรคเบาหวานแล้ว ตับมันเสื่อม พอเสื่อมหมายความว่ามันท�าอะไรไม่ได้ มันก็ก�าเริบ ทีนี้น�้าตาล
ในเลือดไม่แตกต่างจากน�้าตาลเมา (หวาก) เช่น ในน�้าตาลโตนด พอใส่เคี่ยม (เป็นไม้ชนิดหนึ่งเรียกว่า
ไม้เคีย่มเป็นไม้เนือ้แขง็ เมือ่น�าไม้ใส่ลงไป น�า้ตาลสดในกระบอกไม้ไผ่จะท�าปฏกิริยิาเป็นยสีต์ธรรมชาติ
และจะคายแอลกอฮอล์ออกมา) ก็ท�าให้น�้าตาลหวาน ๆ กลายเป็นเมา น�้าตาลในตัวเราก็เช่นเดียวกัน 
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ถ้าเรากนิของหวาน อาการยิง่ก�าเรบิ พอใส่ของฝาด มนักป็รับน�า้ตาลในเลือดของเราให้เป็นรสเบือ่เมา
ไปเลย เมื่อความหวานลดลง เบาหวานมันก็หย่อนแล้ว” เนื่องจากกระท่อมเป็นตัวยารสเมาซึ่งจะช่วย
ท�าลายน�้าตาล ดังนั้นใบกระท่อมจึงเข้ากับเบาหวาน 

หมอพื้นบ้านบางท่านได้ปรุงยาที่มีส่วนประกอบของกระท่อมสามารถรักษาได้ 3 โรค  
ทั้ง ความดัน	 เบาหวาน	 ไขมันในเส้นเลือด สูตรยานี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่เป็นหมอพื้นบ้าน  
ส่วนประกอบของยา ได้แก่ น�้านมราชสีห์ ผักเสี้ยนผี หญ้าใต้ใบ และ กระท่อม ใช้สูตรเดียวกัน  
ส่วนประกอบทุกอย่างน�าไปตากแดด จากนั้นช่ังน�้าหนักยาท้ังหมดปริมาณหนักอย่างละ 2 บาท  
(หรือประมาณ 30 กรัม) ก่อนน�าไปบด โดยบด 2 ครั้ง คือ บดหยาบและบดละเอียด เวลาใช้ก็ชงกับ
น�้าร้อน ให้คนไข้กิน ก่อนอาหารครั้งละ 1 ช้อนชาใช้น�้าประมาณครึ่งแก้ว กินวันละ 2 มื้อ เช้า-เย็น 

(ปริมาณกระท่อม 2 บาท ถ้าเทียบเป็นใบแห้งประมาณ 30 ใบ)

ถ้าจะเอาไปต้มดื่มเอง เป็นยาแห้ง ยังไม่ต้องบด ส่วนประกอบของยาทุกอย่างตากแห้งหมด
ให้คนไข้ไปปริมาณอย่างละ 2 บาท (30 กรัม) เวลาต้มใส่น�้าให้ท่วมยา ต้มประมาณ 30 นาที ตั้งให้เย็น 
ดื่มเช้า-เย็น ครั้งละครึ่งแก้ว ประมาณ 1 ถ้วยชา (30 ซีซี) ให้กิน 1 เดือน 

“ผู้ป่วยจะใช้แบบต้ม หรือใช้ที่บดแล้วเป็นผงก็ได้ แล้วแต่ความสะดวก ถ้าใส่แคปซูลต้องกิน
ครั้งละ 6 เม็ด ถ้าชงดื่มใช้ 1 ช้อนชา 1 ช้อนชาเท่ากับ 15 กรัม (1 บาท) ยาสูตรนี้เข้ากระท่อมดีมาก 
ที่จริงแคปซูลกินง่าย แต่จะต้องเพิ่มค่าใช้จ่าย เนื่องจากถ้าขายไม่หมดยาก็จะเสีย หมอไม่มียากันชื้น 
ลมมันเข้ายาจะเสียเร็ว แต่ส�าหรับชาวบ้านที่นี่ นิยมใช้เป็นผงสะดวกมากกว่า” 

“ผมเป็นหมอพื้นบ้านที่รักษาชาวบ้านมา 30 ปีแล้ว เวลาที่คนไข้มาหาเรา มาขอให้ช่วยรักษา 
ก็ถามอาการผู้ป่วย แต่ผู้ป่วยต้องตรวจที่โรงพยาบาลก่อน ว่าเป็นเบาหวาน หรือเป็นทั้งความดัน  
ไขมัน เบาหวาน จึงจ่ายยาให้ ไม่เคยมีใครที่แพ้ยานี้ ยาน้ีถือเป็นยารักษาเพราะมีคนไข้เบาหวานที่
หายขาดจากโรคเบาหวานกม็ ีส่วนใหญ่กนิยา 1 เดือนยงัไม่หายขาดต้องกนิเร่ือย ๆ  ไป คนทีก่นิไปแล้ว
ก็มีอาการดีขึ้นเยอะ เขาบอกว่าเขาหายแล้ว น�้าตาลไม่ขึ้น ความดันไม่ขึ้น แต่เขาต้องควบคุมอาหาร
ด้วย คนไข้ที่กินนานสุดประมาณไม่เกิน 2 ปีก็หาย ต้องกินติดต่อกันเลย กินทุกวันติดต่อไป 2 ปี  
ส่วนใหญ่แค่ 1 กระปุกก็เห็นผลแล้ว” 

คนไข้ในหมู่บ้านเวลาไปติดตามผลที่โรงพยาบาล ไปตรวจแล้วกลับมาบอกว่าอาการดีข้ึน 
น�้าตาลลดลงเยอะ 

“ตอนไปเจาะเลือด ผมตกใจ นึกว่าหมอเอาเลือดใครมาตรวจแล้วว่าเป็นเลือดเรา ผมก็ 
ไม่อยากจะเชื่อหล่าว อาหารผมก็กินปกติ ผมเป็นไขมันในเส้นเลือด ไขมันจาก 500 กว่า พอกินยา
ประมาณ 1 เดือน ลดลงเหลือ 180”
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เนื่องจากหมอพื้นบ้านไม่ได้ท�าประวัติผู้ป่วยเหมือนหมอแผนปัจจุบัน เท่าที่จ�าได้ ในหมู่บ้าน
มีคนมารักษาเบาหวาน ความดัน ไขมัน ประมาณเกือบร้อยคนต่อปี ผู้ป่วยบางรายกินทั้งยาจาก 
โรงพยาบาลและยาหมอพืน้บ้าน ในกรณทีีผู่ป่้วยอาการไม่ดขีึน้หมอพืน้บ้านบอกว่า ปรมิาณใบกระท่อม
ยังคงใช้เท่าเดิม ไม่ได้เพิ่มปริมาณ และยืนยันว่ากระปุกเดียวก็เห็นผลแล้ว และผู้ป่วยที่กินยานี้ ไม่มี
อาการติดกระท่อม

“คนไข้ทีก่นิยาโรงพยาบาลและยาของเรา ก็ไม่มผีลข้างเคยีง หรือผลกระทบอะไรเลย เขากนิ
ร่วมกันได้ ชาวบ้านท่ีใช้เขาก็บอกว่าไม่มีผลกระทบอะไร บางคนก็กินสมุนไพรอย่างเดียว หยุดใช้ยา
โรงพยาบาลเลย เขาอยากลองดูว่ายาจะดีหรือไม่ดี แล้วส่วนใหญ่ก็บอกว่าดี น�้าตาลลดลง ไขมันลดลง 
ความดันลดลง ยานี้คนเป็นโรคหัวใจก็กินได้ ได้ผลแน่ ๆ  ได้ทดลองกับตัวเองแล้ว และชาวบ้านมาบอก
เรา มาหาร้อยคน อาการดีทั้งร้อยคน”

แหล่งที่มาของกระท่อม หมอพื้นบ้านแอบปลูกไว้หลังบ้าน เวลาปรุงยามักใช้ก้านเขียว  
ก้านแดงเป็นกระท่อมตัวผู้ ก้านเขียวตัวเมีย ซึ่งก็ดีเหมือนกัน ถ้าใช้ก้านแดงจะแรงกว่า ปริมาณที่ใช้ก็
จะต้องลดปริมาณลง เวลาปรุงยาก็ใช้ทั้ง 5 คือ ราก เปลือก ใบ ดอก เมล็ด แต่ส่วนใหญ่ใช้ใบ

หมอพื้นบ้านคิดค่ายากระปุกละ 50 บาท ใช้ประมาณ 10 วัน 1 เดือนใช้ประมาณ 3 กระปุก 
(150 บาท) 

ยาสมุนไพรใช้รักษาเบาหวาน

จากการพดูคยุกบัผูป่้วยในหมูบ้่าน ทีไ่ด้ใช้ยาของหมอพืน้บ้านรกัษาเบาหวาน ผูป่้วยหญงิอายุ 
70 ปี อาชีพ ขายของช�าในหมู่บ้าน ค่อนข้างพอใจกับผลจากการใช้สมุนไพรรักษาเบาหวาน ซึ่งคนไข้
เองก็ไม่ทราบว่ายาที่ใช้มีส่วนประกอบของพืชกระท่อม

“โอ้ กินแต่ยาหลวงกัน กิ้นจังฮู้แล้ว เคล็ดเมื่อย เจ็บตามตัว เบาหวาน ความดัน กระเพาะ 
เป็นมา 10 ปีแล้ว กินแต่ยาโรงบาล พอไปตรวจก็เหมือนเดิม น�้าตาลก็ไม่ลด ถึงได้กินยาหมอหวาดแล 
น�้าตาลถึงลดลงมาปกติ ความดันปกติ อาหารก็ต้องคุมอยู่แล้ว น�้าตาลแรก ๆ 180 200 กว่า เกือบ 
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300 ตอนนี้น�้าตาล 140 ความดันตอนแรก 170 ไปกี่เดือนกี่เดือนก็ไม่ลง นี่ไม่ได้ไป 3 เดือนแล้วกินยา
หมอหวาด ยาดี พอกินยา ความดันก็ลงมาเหลือ 140 ตอนนี้ดีขึ้น หมอนัดครั้งล่าสุดเดือนตุลา 58  
แต่ไม่ได้ไป เพราะเป็นช่วงน�้าท่วม ไปล�าบาก เลยได้ยาหมอหวาดมาช่วย เมื่อก่อนกินยาโรงพยาบาล 
น�้าตาล ความดันไม่ลงเลย เดือนธันวา ไปเจาะเลือดตรวจน�้าตาล วัดความดัน ดีขึ้นเลย กินยาหมอ
หวาดได้ไม่ถึงเดือน ลดลงเยอะเลย กินยาหมอหวาดตอนเช้าและตอนเย็น ก่อนอาหาร กินวันละ  
2 ครั้ง ๆ ละ 1 ช้อนชา ความขมนี่ไม่ต้องแหลงเลย ขมดิ้กดิ้ก ขมมาก แต่ก็กินได้ เมื่อก่อนแกท�าเป็น
ยาต้ม หนนี้เขาบดเป็นยาผงแล้ว เวลากินก็ตักยาใส่แก้วกาแฟ ใส่น�้าร้อน ยกดื่มเลยเกือก ๆ  เหมือนกิน
กาแฟ ป้ากินครั้งแรกไม่เมา แต่บางคนเมา อาการเขาคือชอบนอน เวียนหัวหน่อย ๆ กินไปแล้วชอบ
นอน พอตื่นแล้วก็สบายตัว แต่ป้าไม่เป็นอะไรเลย กินแล้วก็ท�างานได้ตามปกติ”

หมอพื้นบ้านบางท่านแนะน�าว่า ผู้ป่วยเบาหวานที่ยังคงใช้ยาหลวง หรือยาจากโรงพยาบาล 
และกินยาสมุนไพร หรือใบกระท่อมด้วยนั้น สามารถกินควบคู่กันได้แต่อย่าใช้พร้อมกัน “ไม่ควรกิน
กระท่อมพร้อมกับยาโรงพยาบาล ต้องกินคนละเวลา ให้กินยาโรงพยาบาลก่อน ประมาณ 1 ชั่วโมง 
แล้วค่อยมากินกระท่อม ให้ยานั้นออกฤทธิ์ให้หมดก่อน คนที่ใช้ใบสดเคี้ยวรักษาอาการเบาหวาน 
ไม่ควรใช้เกินวันละ 2 ใบ ผู้หญิงให้ลดปริมาณลงมา ผู้ชายให้กิน 2 ใบ ผู้หญิงให้กินใบเดียว ถ้าน�้าตาล
ลดลง อาการดีขึ้นก็ให้หยุดใช้ ส่วนมากกินประมาณ 1 เดือนก็รู้ผล”

6. ยารกัษาความดัน ต้องวเิคราะห์ว่ามตัีวยาใดบ้างท่ีเป็นรสจืด แล้วความดันจะลดลง เช่น 
มะแว้งต้น มะแว้งเครอื เถามวก รากล�าเจยีก ก�าแพงเจด็ชัน้ ส่วนใบกระท่อมจะใส่หรอืไม่ใส่กไ็ด้ เพราะ
ตัวยาส�าคัญมีครบแล้ว ที่จริงแล้วกระท่อมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความดัน หมอพื้นบ้านมักไม่ค่อยแนะน�า
ให้คนไข้กนิ เพราะความดนัอาจเพิม่ขึน้ได้ถ้ากนิเยอะ ซ่ึงขัดกบัคนไข้บางรายท่ีเป็นความดันได้ให้ข้อมูล
ว่า วันไหนที่ไม่ได้กินยาความดัน มีอาการหน้ามืด เวียนหัว ตาพร่ามัว พอได้เค้ียวกระท่อม 1 ค�า  
ตาสว่าง มีแรง สดชื่นขึ้นมาทันที ขี่มอเตอร์ไซด์ไปท�างานที่สวนได้เลย 

หมอพื้นบ้านบางท่านยังคงใช้กระท่อมรักษา	ความดันโลหิตสูง ใช้เครื่องยา 3 ตัว โดยการ 
น�ามาต้มเป็นชา ได้แก่ ใบควินิน ฟ้าทะลายโจร ใบชาละอู เอามาอย่างละ 5 กิ่งน�าไปตากแดดแล้วต้ม 
จิบเป็นชาพร้อมกับเคี้ยวใบกระท่อม 1 ใบ เช้าครึ่งใบ เย็นครึ่งใบ กระท่อมต้องเคี้ยวสด ถ้าต้มดื่มจะ
เมา คนไข้รายหนึ่งบอกว่าเป็นความดันเกือบปี ความดันสูงสุดบางที 150-160 หมอพื้นบ้านแนะน�าว่า 
พอกนิข้าวเสรจ็กนิยาโรงพยาบาล น่ังสกัพกั แล้วค่อยเคีย้วใบกระท่อมและจิบยาต้ม เชือ่ว่าเป็นเพราะ
กระท่อมท�าให้ความดันคงที่ “ป้ากินกระท่อมพร้อมกับจิบยาสมุนไพรต้มได้ 5 วัน วันที่ 6 ไปตรวจ 
โรงบาล ความดันลดลงหมอหลวงถามว่าป้าไปกินอะไรมา ความดันไปไหนหมดแล้ว หายแล้วป้า” 
ปัจจุบันป้าไม่ต้องกินยาโรงพยาบาลรักษาความดันแล้ว แต่กินกระท่อมวันละซีกก่อนนอนทุกวัน
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เคี้ยวใบกระท่อมแล้วจิบยาต้มช่วยลดความดัน

7. ยาลดอาการปวดเบ่งก่อนคลอด หมอพื้นบ้านบางท่านที่เคยมีประสบการณ์ใน 
การท�าคลอด เคยต้มใบกระท่อมให้ผูห้ญงิทีก่�าลงัจะคลอดลกูกิน เพราะก่อนคลอดจะมอีาการปวดเบ่ง 
เมื่อได้กินน�้าต้มกระท่อมจะช่วยลดอาการปวดลง แต่หมอพื้นบ้านบางท่านบอกว่าอันตราย คนจะ 
คลอดลูกให้กินใบกระท่อมไม่ได้ เลือดมันจะแรงขึ้น เพราะรสเมาของกระท่อมเข้าไปกระตุ้น อันตราย
มาก ใบกระท่อมเป็นตัวกระตุ้น จึงห้ามใช้ในผู้หญิงตั้งครรภ์ หรือใช้ลดอาการปวดเบ่ง 

8. กระท่อมสามารถใช้รักษามะเร็ง หมอพื้นบ้านได้ให้ข้อมูลในการใช้กระท่อมรักษา 
ผูป่้วยมะเรง็ บางท่านบอกว่าเพียงน�าใบสดต้มน�า้ให้ดืม่รักษามะเร็งต่าง ๆ  บางท่านใช้เป็นส่วนประกอบ
ในตัวยาหลายชนิด

“กระท่อมนีส้ามารถใช้รกัษามะเรง็ทกุประเภท มะเรง็มอียูท่กุคนเพราะมเีชือ้อยูแ่ล้ว วนัไหน
ที่กินของแสลงผิดปกติเข้าไปมันก็มีอาการขึ้นมา เกิดปฏิกิริยา บางทีเป็นจุดบวมแดงขึ้นมา ถ้าคล�า 
รอบ ๆ แล้วรู้สึกปวด แสดงว่าเริ่มเป็นเชื้อมะเร็งแล้ว ให้รีบรักษา ถ้ารักษาตั้งแต่เริ่มต้นไม่มีปัญหาก็
หายง่าย ตามที่เคยบอกว่ากระท่อมเป็นรสเบ่ือเมาซึ่งช่วยล้างพิษ แต่อาหารบางอย่างที่เรากินเข้าไป
มันคือสารพิษ ที่ผ่านมารักษามะเร็งให้คนป่วยที่มาขอให้ช่วยหลายรายแล้ว ที่ตายก็มี ที่รอดก็มี แล้ว
แต่ว่าโรคจะหนักหรอืเบา ถ้ารกัษาในระยะแรก ๆ  รกัษาง่าย มสีทิธิห์าย ถ้าระยะสดุท้ายรกัษายากแล้ว 
การรักษาโรคมะเร็งที่ส�าคัญคือ รักษาต่อมน�้าเหลือง น�้าเหลืองถ้าเปรียบก็เหมือนทหารที่คอยป้องกัน
เชื้อต่าง ๆ ถ้าน�้าเหลืองสู้ไม่ได้โรคก็ก�าเริบ การรักษาก็ใช้ตัวยารสเบื่อเมา”
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อย่างมะเร็งเต้านมระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ที่เคยรักษา ผู้ป่วยที่เป็นในระยะแรกหมอพื้นบ้านมัก
ปรงุยาทีเ่น้นการป้องกนั น�า้เหลอืงเป็นส่วนหนึง่ของธาตุน�า้ ต้องใช้ตวัยาขม ตวัยาเบ่ือเมา ส่วนประกอบ
อันดับแรกคือ ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ ทองพันชั่ง ขันทองพยาบาท หัวร้อยรู พญารากด�า พญาราก
ขาว สหีมอก ก�าแพงเจด็ชัน้ เหงอืกปลาหมอ น�ามาต้ม ถ้าผูป่้วยเป็นโรคหวัใจก็ใส่ชะลดู อบเชย แฝกหอม 
เกสรทั้งห้า ควบคุมระบบหัวใจ ท�าให้หัวใจปกติ ผู้ป่วยที่มีโรคหัวใจไม่ต้องใส่ใบกระท่อม แต่ถ้าไม่ม ี
โรคหัวใจให้ใส่ใบกระท่อมลงไปต้มด้วยเพราะเป็นตัวยารสเบื่อเมา    

ถ้าคนไข้มะเร็งเป็นเบาหวานด้วย เวลาจะใส่กระท่อมควรใช้เปลือก เปลือกกระท่อมแห้ง
ประมาณ 3 บาท ข้าวเย็นเหนือ ข้าวเย็นใต้ อย่างละ 10 บาท ทองพันชั่ง 5 บาท หัวร้อยรู 3 บาท 
เหงือกปลาหมอ 5 บาท พญารากขาว พญารากด�า อย่างละ 3 บาท สีหมอก 5 บาท ก�าแพงเจ็ดชั้น  
5 บาท โรคมะเร็งจะเกดิเป็นตวัฝีข้ึนมาก่อน ทีหลังมันติดเชือ้เป็นมะเรง็ ยานีห้มอพืน้บ้านยงัคงใช้รกัษา
คนไข้มะเร็งอยู่ แต่กระท่อมให้ใช้เปลือก เพราะเราบอกไม่ได้ เพราะมะเร็งเป็นโรคไม่ประจ�าฤดูกาล 
จึงเลือกใช้เปลือก เพราะฤดูฝน ฤดูหนาว ฤทธิ์กระท่อมมักอยู่ที่เปลือก ส่วนฤดูร้อนฤทธิ์กระท่อมอยู่ที่
ราก คนที่เป็นมะเร็งระยะเริ่มแรกที่มารักษารับประกัน 70% ว่าหายแน่ หมอพื้นบ้านคนอื่น ๆ ไม่ใช้
เปลือก ก็สามารถใช้ใบได้ แต่ถ้าไปสกัดท�ายามักใช้ใบไปสกัด ไม่นิยมใช้เปลือก ใช้ใบเพราะสกัดง่าย 
แต่หมอพื้นบ้านใช้เปลือกหรือรากได้ เพราะเอามาต้ม 

หากเป็นแผลมะเร็งภายนอก ที่เป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวาน มียาโบราณขนานหนึ่งใช้ 
ใบกระท่อมใบวารสา (น้อยหน่า) รากหนอนตายหยาก ใบกระท่อม ตัวยาแต่ละตัวต้องใช้ปริมาณ 
เท่ากัน ต�าให้ละเอียดพอกแผลภายนอก ถ้าผสมขมิ้นสดจะช่วยฆ่าเชื้อและเคลือบแผล ถ้าแผลยัง 
ไม่แห้งให้ใช้เปลือกมังคุดผสมไปด้วยจะช่วยท�าให้เนื้อหนังงอกเร็ว ต้องคอยสังเกต ปรุงยาทาทุกวัน
จนกว่าแผลจะแห้งหาย

ส่วนแผลจากการบาดเจ็บไม่ใช้สูตรนี้ เพราะสูตรนี้มีรสเบื่อเมา เน้นฆ่าพิษเป็นแผลเรื้อรัง  
ตัวยาแต่ละตัวต้องมีการพลิกแพลงตามอาการของโรคในผู้ป่วยแต่ละราย

คนพิการที่มีแผลกดทับที่ก้น แผลบาดทะยัก แผลอักเสบ สามารถใช้ยานี้พอกได้ เนื้อที่ถูกขูด
เรียกว่า สันสติ ที่หมอขูดทุกวันมันจะต่อกันได้อย่างไร ก็ใช้ยานี้พอกได้ เพ่ิมขมิ้นกับเปลือกมังคุด  
และกระท่อมให้มาก แล้วสังเกตว่ามันแห้ง แสดงว่าได้ผล ใช้ได้ ถ้าไม่แห้งแต่ยิ่งเปื่อย ให้หมอขูดออก 
แล้วโปะยาอีกรอบ   

9. รักษาโรคตานซาง มักเกิดในเด็กช่วงอายุประมาณ 1-5 ปี เป็นตุ่มพุพอง น�้าเหลืองย้อย 
เด็กมีอาการไข้ ต�ารับยาที่ใช้ได้แก่ เปลือกกระท่อมบ้าน หรือเปลือกกระท่อมนา คนโบราณนิยมใช้
เปลอืก เปลอืกกระท่อมขมน้อยกว่าใบ มรีสฝาด ข้าวเยน็เหนอื ตาลน�า้นม ตาลด�า ตาลเส้ียน ตาลมอญ 
ตาลลูกอ่อน แต่ละอย่างใช้ปริมาณเท่า ๆ กัน อย่างละ 1 ก�า แล้วน�าไปต้ม เอาให้เด็กกินประมาณ 
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วันละ 1 ช้อนโต๊ะ แล้วดูอาการของเด็ก กินจนกว่าแผลที่พุพองจะแห้ง น�้าเหลืองแห้ง กินไปเรื่อย ๆ 
จนกว่าจะหาย  

10. รกัษาอาการไอเรือ้รงั คนไข้ทีม่อีาการไอ บางคนกนิกระท่อมซีกเดียวกห็าย บางคนใช้ 
2-3 ใบ ห่อน�้าตาลทรายแดงแล้วกิน ส่วนคนที่ไอเร้ือรังหมอพื้นบ้านใช้ใบกระท่อมต้มกับอ้อยแดง  
อ้อยแดงสับเป็นท่อน แทนน�้าตาลทรายแดง แล้วต้มกับใบกระท่อม 

“อาการไอเร้ือรัง  คือไอเกิน 15 วัน ไปซื้อยาที่ตลาดกินเท่าไรก็ไม่หาย กินกระท่อมต้มกับ 
อ้อยแดงหม้อเดียวหายเลย หม้อดินเล็ก ๆ ประมาณ 1 ลิตร ก็ให้เขาจิบกิน เพราะอ้อยแดงท�าให้ 
ชุ่มคอ บ�ารุงก�าลังไม่ให้เพลีย ไม่ให้เจ็บอก ใส่กระท่อมก้านแดง ถ้าใบใหญ่ 8 ใบ ถ้าใบเล็ก 12 ใบ  
มีเคล็ดอยู่ว่าถ้ารักษาคนให้ใส่เกิน 7 จะหาย ถ้าไม่เกิน 7 ยังเจ็บอยู่ ไม่หาย ใบกระท่อมใช้ใบค่อนข้าง
แก่ เลยจากเพสลาด (ครึ่งอ่อนครึ่งแก่) ใช้อ้อยปริมาณ 3 ขีด น�้า 1 ลิตร ต้มให้เหลือครึ่งลิตร ก็ใช้ได้ 
ใส่ขวดลิโพให้คนไข้ไปไว้จิบแก้ไอ ถ้าอาการไอเรื้อรังยังไม่หายต้องท�าสูตรใหม่ และต้องดูว่าเป็นเด็ก
หรอืผูใ้หญ่ ก็จะใช้กะเพราด้วยเพือ่เสรมิฤทธิ ์ปรมิาณของกระท่อมและอ้อยแดงเท่าเดมิและเพิม่กะเพรา 
กะเพราหักเป็นก้านแล้วน�าไปตากแดดให้หมาด ตากน�้าค้าง 1 คืน แล้วน�ามาต้มกับกระท่อมและ 
อ้อยแดง ส่วนมากผมไม่ได้คิดค่ายา แล้วแต่ชาวบ้านจะให้ค่าครู บางทีเขาใส่พาน 10 บาท 12 บาท 
บางที 20 บางที 100 บาท”

ส่วนที่เหลือหมอพื้นบ้านมักแนะน�าให้ใช้พืชกระท่อมแบบเดี่ยว โดยไม่ผสมกับอะไรเลย เช่น 
ไอเรื้อรัง ปวดท้อง โรคกระเพาะ ท้องร่วง ปวดบิด ปวดมวนท้อง แก้ไข้ร้อนไข้เย็นหรือไข้หัวลม  
ใช้รักษาแผลเปื่อย แผลพุพอง โดยเอาใบสดมาต�าให้ละเอียด หรือน�าใบกระท่อมต�าผสมกับปูน 
กินหมาก พอกแผล ช่วยสมานแผลได้ดี นอกจากนี้เวลาที่เด็กเล็กร้องกวนโยเย ให้เอากระท่อมมาต�า
แล้วโป๊ะลงบนกระหม่อมเด็ก เด็กจะหลับ 

หมอต�าแย อายุ 85 ปี แม้ไม่เคยใช้กระท่อมในการท�าคลอด แต่ใช้ในการรักษาเด็ก ๆ เวลา
เด็กท้องเสีย เอายอดใบกระท่อมมา 3 ยอด จะมีกี่ใบก็ได้ แต่เก็บ 3 ยอด เพราะยอดอ่อนฝาดกว่า 
ใบแก่ ต�าให้เนียน ไม่ต้องผสมอะไร ต�าแล้วละลายน�้า แล้วโปะที่กระหม่อมเด็ก โปะไว้ 1 วัน 1 คืน 
หรอืจนกว่าจะถ่ายปกต ิบางคนครึง่วนักห็าย ถ้าหายให้รบีล้างกระท่อมออก ถ้าไม่ล้างออก เดก็จะถ่าย
ไปเรื่อย ๆ กระท่อมสามารถเอามาโปะได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 3 ขวบ ถ้าเด็กเคี้ยวได้ก็ให้เค้ียว  
“เด็กก็เมานั่นแหละ แต่ว่าไม่แรง มันเมาก็หลับเลย”

ส่วนเด็กที่ไม่ยอมนอนก็สามารถใช้กระท่อมช่วยได้ “สมัยก่อนเลี้ยงลูกเล็ก 7-8 เดือน แล้ว
เด็กด้น ไม่ยอมนอน ยายต้องเก็บข้าวไร่ (เกี่ยวข้าว) คนแก่ ๆ แถวบ้านบอกให้เอากระท่อมมารองหัว
เด็กจะได้หลับ ก็ไปเก็บใบกระท่อม ใช้ใบแก่ 3-4 ใบวางบนหมอน พอให้กินนม เอเอ้ ถึงวาง สักพัก
เด็กหลับเลย จากที่เด็กไม่ยอมนอนเลย หลับยาว 3 ชั่วโมง เด็กหลับก็ไปท�างานได้ หลับนานเลย  
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ได้เก็บข้าวจนเกือบเสร็จ พอตื่นมาก็สดชื่น อาบน�้าอาบท่าให้ ถ้าเด็กไม่ยอมนอนมันจะซึม ๆ เมื่อก่อน
ล�าบาก เลี้ยงลูกด้วย ท�างานด้วย เวลาไปนาเกี่ยวข้าวก็ต้องพาลูกไป จ้างเกี่ยวก็ไม่ได้ เงินทองไม่มี”

หมอพืน้บ้านบางท่านบอกว่ากระท่อมนัน้มปีระโยชน์ทกุส่วน นอกจากใบแล้ว ไม้กระท่อมยงั
สามารถน�าไปท�าเฟอร์นิเจอร์ เนื้อไม้มีสีเหลือง สวยมาก และยังทนน�้า เวลาที่น�้าท่วมเครื่องเรือน 
ทุกอย่างเสียหายหมด แต่ผลิตภัณฑ์ท่ีท�าจากไม้กระท่อมยังอยู่ดี ส่วนดอกและเมล็ดน�ามาท�าชาชง 
ไว้ดื่ม “สมัยก่อน ผมเอาดอกและเมล็ดกระท่อมมาคั่วเก็บไว้ชงชา ได้จิบชาดอกท่อมมันมีก�าลังกัน 
และ ดอกท่อมหอมมาก ดอกมีสีขาว ถ้าเริ่มแก่ก็มีสีเหลืองอ่อน ๆ กลิ่นของดอกท่อมคล้ายกับ 
กลิ่นดอกไม้สีขาวที่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ  หอมละมุน หอมเย็น สมัยก่อนคนโบราณไม่มีกาแฟกิน เขาก็กิน
แบบนี้ทั้งนั้น”

ส่วนคนท่ีติดกระท่อมหมอพื้นบ้านแนะน�าว่า ให้น�าทั้งรากและเปลือกกระท่อมมาต้มกิน  
‘รากและเปลือกท่อมแก้อาการติดท่อม’

รากกระท่อมนอกจากใช้รักษาอาการแก้ปวดเมื่อย แก้ปวดข้อ ปวดเข่า ยังสามารถใช้รักษา
คนติดเหล้าเวลาลงแดงได้ด้วย

“รากกระท่อมตากแห้งประมาณ 2-3 แดด ส่วนใบกินสด ๆ เลย แก้ปวด แก้เมื่อย ถ้าไม่มีใบ
ก็ใช้รากแทน กระท่อมนี่ยังแก้ลงแดงกันนะ คนกินเหล้าลงแดง คนติดยาลงแดง เอามาต้ม เอาน�้ามัน
กินก็ช่วยได้” 

หมอพื้นบ้านบอกว่า กระท่อมสามารถรักษาโรคได้สารพัดเพราะมีตัวยารสเบื่อเมา เอา
กระท่อมมาผสมกบัสมนุไพรชนดิต่าง ๆ  ต้านเชือ้มะเรง็ได้ แต่ต้องเป็นระยะเริม่แรก อกีทัง้ต้นกระท่อม
ยังมีประโยชน์ทุกส่วนตั้งแต่ราก เปลือก ใบ

- เปลือกกระท่อม น�ามาต�า พออมเข้าไปให้น�้าลายออก ก็หายอยากกระท่อมแล้ว เปลือก
กระท่อมมีรสฝาดเมา

- รากกระท่อม ออกฤทธิเ์หมอืนกนักบัใบ แต่ใบออกฤทธิเ์ร็วกว่า แต่ถ้าช่วงฤดูร้อนใบกระท่อม
สู้รากไม่ได้ เพราะตัวยาไปอยู่ที่ราก ฤดูฝนให้ใช้ใบกระท่อมจะดีมาก ถ้าฤดูหนาวใช้ได้หมดเหมือนกัน
ทุกส่วนของต้นกระท่อม ดังน้ันหมอยาท่ีเอาตัวยามารักษาต้องรู้ถึงเรื่องฤดูกาลและธรรมชาติของพืช
ชนิดนั้น ๆ ด้วย

กระท่อมเป็นส่วนหนึ่งของยา สามารถเอาไปผสมในยาต่าง ๆ ได้ให้ถูกกับโรคที่เขาเป็น  
แต่คนที่เป็นโรคหัวใจ ห้ามกินใบกระท่อม ส่วนคนที่กินกระท่อมหนัก ๆ จะท�าให้เกิดการระคายเคือง
ในระบบหัวใจ โรคหัวใจ ของมึนเมาไม่ถูกกัน แต่ถูกกันกับของหอม อย่างไรก็ตามจากการพูดคุยกับ
หมอพื้นบ้านส่วนใหญ่ เห็นว่ากระท่อมยังมีความจ�าเป็นในการเข้าเป็นตัวยารักษาของหมอพื้นบ้าน
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รากกระท่อม เปลือกกระท่อม

ใบกระท่อมสด ใบกระท่อมแห้ง

ดอกและเมล็ดกระท่อม

ภูมิปัญญาการใช้พืชกระท่อมในการรักษามีมานานมากแล้วและค่อย ๆ สูญหายไปตาม 
กาลเวลา ตายไปพร้อมกับหมอพื้นบ้าน แม้ว่ากระท่อมได้รับการบรรจุเป็นยาในต�าราแพทย์แผนไทย 
แต่การน�ามาใช้ถูกจ�ากดัด้วยกฎหมาย แต่อกีนยัหนึง่ การใช้พชืกระท่อมตามภมูปัิญญาพืน้บ้าน ขึน้กบั
ความเชือ่ วฒันธรรม ของคนพืน้ถิน่ผนวกเข้าไปด้วยกนั ดงันัน้รูปแบบการใช้พืชกระท่อมในแต่ละต�ารบั
กจ็ะแตกต่างกัน ทัง้ทีม่ข้ีอมลูพสิจูน์ได้ หรอืยงัต้องหาหลกัฐานมาสนบัสนนุในล�าดบัต่อไป พชืกระท่อม 
แม้เป็นพืชที่ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ กระท่อม ก็มีตัวยาที่ส่งผลต่อร่างกาย มีการแปรสภาพ ของตัวยา 
ถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เพื่อออกฤทธิ์และสามารถรักษาอาการต่าง ๆ ได้ และท้ายสุด ก็ต้องขับออก
จากร่างกาย นั่นก็หมายความว่าการใช้พืชกระท่อม ก็ไม่นับเป็นข้อยกเว้นที่ว่า “เป็นสมุนไพร” และ
จะปลอดภัยเสมอไป การใช้ไม่ถูกวิธีก็ย่อมน�าไปสู่การก่อให้เกิดพิษกับร่างกายได้เช่นกัน 
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บทที่ 8 

แบบแผนการใช้พืชกระท่อมแบบพื้นบ้าน

สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และ ดาริกา ใสงาม 

 แบบแผนการใช้พืชกระท่อม
ชาวบ้านท่ีใช้พชืกระท่อมแบบด้ังเดมินัน้นยิมใช้ใบสด โดยการลอกก้านใบออกและเคีย้วเฉพาะ

ส่วนที่เป็นเนื้อใบพร้อมกับกลืนน�้าลงไป เมื่อเคี้ยวจนจืดก็จะคายกากทิ้ง ใช้ใบที่ไม่อ่อนและไม่แก่ 
จนเกินไป ถ้าใบอ่อนเกินไป “เคี้ยวแล้วมันแปล้ ๆ แหยะ ๆ เป็นชานก็ไม่ได้ ต้องกลืนเข้าไป กลืนกาก
เข้าไปก็ไม่ดีต่อสุขภาพ ถ้าแก่เกินไปเวลาเคี้ยวเศษก้านใบจะแทงเข้าไปในเหงือก เสียดข้างฟัน ต้อง 
จิ้มฟันอยู่เร่ือย” เคี้ยวครั้งละ 1-3 ใบ บางรายก็กลืนทั้งกาก ทั้งน�้า หรือน�าใบสดไปต้มดื่มแบบชา  
บ้างก็น�าใบสดไปตากแดดให้แห้งแล้วบดเป็นผงและชงดื่มแบบชา หรือผสมกับน�้าผึ้งแล้วปั้นเป็นก้อน
กลม ๆ เล็ก ๆ คล้ายยาลูกกลอนเพื่อความสะดวกในการพกพาไว้ใช้ในยามที่ต้องเดินทางไปต่างถ่ิน
และไม่สามารถหาใบกระท่อมสดได้ก็จะใช้แบบแห้งแทน ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องฟัน หรือ 
ไม่มีฟัน ก็จะใช้กระบอกบิดกระท่อมให้ละเอียดก่อนเคี้ยว เหมือนคนแก่ที่ต�าหมากก่อนเคี้ยว
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ในปัจจุบัน ผู้ใช้มักเป็นผู้ใหญ่วัยแรงงานอายุ 45 ปีขึ้นไป ใช้เพื่อการท�างานหรือใช้ตาม
วัฒนธรรมท้องถิ่น นิยมใช้โดยการเคี้ยวใบสดมากกว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะใช้กระท่อมในช่วงเช้า  
ช่วงบ่าย หรือเวลาที่เหนื่อยจากการท�างาน และก่อนนอน บางคนใช้เพียงวันละ 1 ครั้ง บางคนเคี้ยว
ทุก ๆ 1 หรือ 2-3 ชั่วโมงต่อค�า บางคนต้องเคี้ยวทั้งวันทั้งคืน โดยปริมาณในการใช้แต่ละคร้ังนั้น 
ขึ้นอยู่กับขนาดของใบกระท่อมด้วย เช่นถ้าใบใหญ่ก็ใช้ประมาณครึ่งใบ ถ้าใบเล็กก็ประมาณ 1-2 ใบ 
บางคนใช้ 2-4 ใบ และส่วนใหญ่ใช้กระท่อมร่วมกับ กาแฟ ชา โอวัลติน เครื่องดื่มชูก�าลัง น�้าเปล่า และ 
สูบใบจากมวนยาสูบ 

ผูท้ีใ่ช้ใบกระท่อมส่วนใหญ่บอกว่ากนิกระท่อมเพ่ือท�างาน เพ่ือสังสรรค์ และกนิเพ่ือรักษาโรค 
นอกจากนี้ผู้ใช้กระท่อมส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อกระท่อมทั้งในด้านสุขภาพ การท�างาน และสังคม

ลอกก้านใบก่อนเคี้ยว กระบอกบิด

กระท่อมเป็นพืชเขตร้อน ข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในสภาพภูมิอากาศร้อนชื้น ผู้ใช้
กระท่อมประจ�านยิมแอบปลกูไว้หลงับ้าน 1-2 ต้น ในสวนยางพารา สวนปาล์ม และสวนผลไม้ ในพืน้ที่
ที่ท�าการศึกษาพบว่า มีพืชกระท่อม 2 ชนิด ที่ชาวบ้านนิยมใช้ ได้แก่ กระท่อมก้านแดง และ ก้านเขียว 
เม่ือก่อนชาวบ้านนิยมใช้ก้านแดง ในช่วงหลังมีการปราบปรามและตัดท�าลายต้นกระท่อม กระท่อม
ก้านแดงเริ่มหายาก ปัจจุบันชาวบ้านจึงนิยมใช้กระท่อมก้านเขียวมากกว่าก้านแดง ผู้ใช้กระท่อมให้
ข้อมูลว่ากระท่อมก้านแดงมีรสชาติขมกว่ากระท่อมก้านเขียวและออกฤทธิ์ได้นานกว่า 30 นาทีและ
ออกฤทธิ์เร็วกว่าภายใน 8 นาทีก็ออกฤทธิ์ ถ้าเคี้ยวก้านเขียวประมาณ 15 นาทีจึงจะออกฤทธิ์ 
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กระท่อมก้านแดง

กระท่อมก้านเขียว

ในอดีตกระท่อมสามารถซื้อได้ทั่วไปในตลาดสดในชุมชน ปัจจุบันนี้กระท่อมค่อนข้างหายาก 
และไม่สามารถขายในตลาดได้เพราะคนขายเส่ียงต่อการถูกจับ ในความเป็นจริงคนที่ใช้กระท่อม 
เป็นประจ�ายังสามารถหาซ้ือกระท่อมได้จากร้านน�้าชาในหมู่บ้าน ร้านผลไม้ข้างทางที่ลักลอบขายให้
คนขบัรถสบิล้อ รถพ่วง ผูใ้ช้แรงงาน หรือขอซือ้จากบ้านทีแ่อบปลูก ซ่ึงผู้ซ้ือและผู้ขายจะรู้กนั แต่ราคา
ในปัจจุบันค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน ปี 2552 ราคาประมาณ 25-40 บาทต่อ 1 ก�า  
(40-50 ใบ) ปัจจุบันราคา 50-200 บาท ราคาแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ พื้นที่ไหนต�ารวจเข้มงวด
กระท่อมก็จะมีราคาแพงมาก สถานที่ที่นิยมใช้กระท่อม นอกจากที่บ้านของตัวเองและบ้านเพื่อนฝูง
แล้ว ชาวบ้านมกันยิมไปนัง่ทีร้่านน�า้ชาในหมูบ้่านตอนเช้าก่อนไปท�างาน และพกพาใส่กระเป๋าไปไว้ใช้
ช่วงเวลาท�างาน ใช้ท่ีสนามวัวชน สนามไก่ชน ในวันเสาร์และอาทิตย์ เมื่อก่อนเจ้าของสนามจะ 
จัดเตรียมไว้ให้บริการ แต่ตอนนี้หายาก ส่วนใหญ่ก็จะพกพามากันเอง
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ราคาก�าละ	50	บาท	มีประมาณ	50	ใบ

 ใช้เพื่อการท�างาน
“กระท่อมช่วยเพิ่มก�าลังในการท�างาน”

ชาวบ้านส่วนใหญ่ในพื้นท่ีท่ีท�าการศึกษายังคงมีอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่ 
มักท�างานหนักตั้งแต่รุ่งสางจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกดิน และต้องท�างานกลางแดดตลอดทั้งวัน

โดยทั่วไปชาวบ้านมักใช้กระท่อมในช่วงเวลากลางวันเพื่อช่วยในการท�างานและตอนเย็น
ส�าหรบัสงัสรรค์ หลงัจากทีผู่ใ้ช้เคีย้วใบกระท่อมแล้ว กจ็ะมเีรีย่วแรงเพิม่ขึน้ในการท�างาน ทนต่อสภาพ
อากาศที่ร้อนได้ตลอดวัน 

หากเป็นชาวสวนยางหรอืคนขับรถสบิล้อกม็กัใช้ในเวลากลางคืน นอกจากจะช่วยให้มแีรงแล้ว 
ยังสดชื่น กระปรี้กระเปร่าและไม่ง่วง

 “เวลาไปท�านา กินกระท่อมมันไม่เหนื่อย ไม่หิว ตอนเช้าต้องเดินไปนา 6-7 กิโล ก็ห่อผ้าพา
ไปกนิทีน่า พอเหนือ่ยอยากข้าว ก็กนิกระท่อม ไม่อยากกนิข้าว อยากกนิกระท่อมจะได้ท�างาน 
กินแล้วเต็มแรง ก�าลังดี ไถนาตากแดดได้ทั้งวัน กับแดดตาสู้ได้ แต่ถูกฝนไม่ได้ มันหนาวเย็น
ปวดเข้าไปถึงกระดูก” 

     เกษตรกรวัย 75 ปี
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“...กระท่อมมีผลดีกับการท�างาน ท�างานขยัน ท�างานตากแดดได้ทั้งวันไม่เหน่ือย ไม่เมื่อย
ง่าย” “กินท่อมนี่ขุดดิน ไถนา ชับชึก (แข็งแรง ทนทาน)” 

เกษตรกรวัย 59 ปี 

“กระท่อมไม่มีโทษอะไรเลย มีแต่ประโยชน์ ยืนตีเหล็กได้ทั้งวัน ถ้าเขาแคบ (รีบ) เราก็ต้อง
ท�าให้ทัน บางวันก็กินข้าวมื้อเดียว ประหยัดข้าวดีด้วย” 

ช่างตีเหล็ก ท�ามีดวัย 70 ปี 

“…กินท่อมเพือ่ท�างาน กนิมานาน ราคาถกูกว่าบหุรีห่รอืยาเสพติดชนดิอืน่ คนกนิท่อมนีดี้กว่า
พวกกินเหล้าสูบยา คนกินท่อมไม่เคยรบกับใคร กินแล้วก็ไปท�างาน คนเฒ่าคนแก่บอกว่า 
เหล้าเอามา กัญชาเดี๋ยวก่อน กระท่อมไปท�างาน ไปหาผักหาปลา แบกคอนอยู่ท่ีกระท่อม  
คนเมื่อก่อนเขาอยากมีลูกเขยกินท่อมมากกว่ากินเหล้าสูบยา”

แรงงานรับจ้างทั่วไปวัย 43 ปี

 ใช้เพื่อรักษาโรค
ชาวบ้านในพื้นท่ีใช้เป็นยารักษาโรคเบาหวาน อย่างไรก็ตามยังไม่มีผลการวิจัยในมนุษย์ว่า

กระท่อมสามารถลดน�า้ตาลได้จรงิหรอืไม่ หากใช้ร่วมกบัยาแผนปัจจบัุนในระยะยาวจะมผีลต่ออวยัวะ
ภายในอย่างไรบ้างโดยเฉพาะตับ จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ผู้ป่วยเบาหวานเบื้องต้นพบว่า 
ส่วนใหญ่ที่ใช้กระท่อมรักษาเบาหวาน ค่อนข้างพอใจกับผลท่ีได้รับ เนื่องจากน�้าตาลลดลงอย่างเห็น 
ได้ชัด และพบ 2 รายที่เป็นเบาหวานจากพันธุกรรม ที่มีประวัติ พ่อ หรือ แม่ เป็นเบาหวานมาก่อน 
แม้จะกินกระท่อมแต่ก็ยังเป็นเบาหวาน  

“กระท่อมเป็นพืชสมุนไพรที่มีคุณสมบัติเทียบเท่ากับยาแผนปัจจุบัน”

ความรู้จากผู้เฒ่าผู้แก่ได้ถ่ายทอดสู่ลูกหลานรุ่นต่อรุ่นในการใช้ใบกระท่อมรักษาโรค ได้แก่ 
อาการไอเรื้อรัง ท้องเสีย แก้ปวดเมื่อย ปวดท้อง แผลอักเสบ แก้ไข้ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
มะเร็ง เป็นต้น ผู้ใช้บางคนบอกว่าเคยมีอาการปวดท้อง ปวดนานหลายวัน กินยาที่สถานีอนามัยให้มา
จนหมดไปหลายขวดอาการปวดท้องก็ไม่ทุเลาลง เคยได้ยินคนแก่ในหมู่บ้านบอกว่ากระท่อมช่วย 
ลดอาการปวดได้ เวลาเข้าป่าไปหาของป่าแล้วถูกมีดบาดมือหรือกิ่งไม้ข่วนเป็นแผลเลือดไหล ก็จะหา
ใบกระท่อมมาเคี้ยวและเอามาใส่แผลให้เลือดหยุดไหลและบรรเทาอาการปวด เขาจึงลองเคี้ยว 
ใบกระท่อมดู ปรากฎว่าอาการปวดท้องทุเลาลง จากนั้นมาก็หยุดกินยาจากสถานีอนามัย แล้วหันมา
ใช้ใบกระท่อมแทนวันละ 3 ใบ 3 มื้อ เพียงไม่กี่วันอาการปวดท้องเรื้อรังก็หาย



บทสรุปของพืชกระท่อม80

ผู้ใช้พืชกระท่อมในการรักษาโรคมักจะกินเกลือหรือน�้าตาลลงไปพร้อมกับเคี้ยวใบกระท่อม
ด้วย เพื่อลดความขมเฝื่อนจากใบกระท่อม เคี้ยวกลืนน�้าแล้วคายกากทิ้ง บางคนก็กลืนเข้าไปทั้งหมด

“ตอนแรกที่กิน ลุงปวดท้อง ไปหาหมอที่อนามัยกินยาจนขวดยาเต็มบ้านก็ไม่หาย ไปขอยา
เขาบ่อยจนลงุอาย กเ็ลยลองเคีย้วกระท่อมด ูเหน็คนแก่เขากนิกนั กห็ยบิมาเคีย้ว สักพักอาการ
ปวดท้องเริ่มทุเลาลง จากนั้นมาลุงก็กินมาเรื่อยจนติด ตอนนี้ถ้าไม่กินจะปวดท้อง” 

เกษตรกรวัย 60 ปี

“เคยท้องร่วงถ่ายทั้งคืน ตี 2 ลุกขึ้นไปเก็บใบกระท่อมมากินกับน�้าปูนใส หายเลย บางทีเวลา
ไม่สบายไออยูเ่ป็นเดอืน กนิยาไม่หายสกัท ีพ่อเฒ่าบอกว่าให้กนิกระท่อมกบัเกลอืหรอืน�า้ตาล 
บางคนก็กินกับน�้าฝน เลยลองดู กิน 2 ครั้ง หายเลย”

ชาวสวนวัย 42 ปี

“ถ้าเป็นเบาหวานกินกระท่อมยิ่งดี ป้องกันได้ด้วย คนที่กินกระท่อมไม่ค่อยเป็นเบาหวาน  
ท้องเสีย ปวดท้องไม่ต้องไปหาหมอ กินกระท่อมสัก 2 ใบ ใส่น�้าตาลลงไป หายเลย เป็นยา 
แก้ไออย่างดี ไม่ต้องซื้อยากิน”

เกษตรกรวัย 42 ปี 

“กระท่อมไม่มีผลเสยี แต่ต้องรูจ้กักนิ มนัให้โทษกับร่างกายอย่างเดียว คอื ถ้าเรากนิกระท่อม
จะไม่อยากกินข้าว กินไม่เป็นเวลา”  

เกษตรกรวัย 57 ปี 

จากค�าบอกเล่าของคุณตาท่านหนึ่ง “สมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา ตายังเป็นเด็ก ตอนนั้นที่
จ�าความได้ ชีวิตคนในหมู่บ้านมีความยากล�าบากมาก แถมมีโรคห่าระบาด ก็เห็นผู้ใหญ่เขา
เก็บใบไม้ชนิดหนึ่งมากิน เอามารักษา มารู้ทีหลังว่าเป็นใบกระท่อม เมื่อก่อนสมัยสงคราม 
หยูกยาหาล�าบากมาก ก็ได้อาศยัพชืสมุนไพรตามความรู้ของคนเฒ่าคนแก่ โชคดีได้ใบกระท่อม
มาช่วย”

การตามหาต้นกระท่อมอายุร้อยกว่าปีในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง เริ่มต้นขึ้นตามค�าบอกเล่าของ 
ชาวบ้าน นอกจากการได้สัมผัสและรับรู้เรื่องราวอันน่าสะพรึงที่หลายคนกล่าวขาน ต้นกระท่อมแฝด
คู่นี้ยังเปรียบเสมือนผู้มีพระคุณ ท่ีช่วยรักษาและต่ออายุให้บุคคลอันเป็นที่รักของครอบครัวได้มีชีวิต
อยู่กับลูกหลานจนถึงวินาทีสุดท้าย   



บทสรุปของพืชกระท่อม 81

สภาพอากาศในวันที่แดดร้อนระอุ จน 
นกัวจัิยและทมีงานแทบจะไหม้เกรยีม แต่เมือ่เดนิ
เข้ามาในสวนผลไม้ และเดินทะลุมายังท้ายสวน 
เพื่อชมต้นกระท่อมท่ีตามหา กลับพบว่า อากาศ
ช่างแตกต่างจากเม่ือครู่ มันวังเวง เย็นยะเยือก  
จนเจ้าของสวนและทีมงานขนลุก เมื่อเดินมาถึง 
จุดหมาย ผูว้จัิยกลบัมองหาต้นกระท่อมไม่เจอ จน
ต้องถามเจ้าของสวนว่าต้นกระท่อมอยู่ตรงไหน  
ทั้ง ๆ ที่ต้นกระท่อมตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าพวก
เรา แม้ปลายปีจะเป็นช่วงที่กระท่อมผลัดใบ แต่
ความยิ่งใหญ่และความสมบูรณ์ท�าให้ไม่อาจละ
สายตาได้ ถ้าได้มาประมาณช่วงเดือนหก เดอืนเจ็ด 
ช่วงฤดูท่ีเงาะสุก เป็นช่วงที่ใบกระท่อมผลิใบเต็ม
ต้น ใบกระท่อมเป็นเงาแวววับ ช่วงนี้ใบกระท่อม
จะสวยมาก

กระท่อม 2 ต้นนี้มีมานานก่อนที่พ่อของเจ้าของสวนจะมาอยู่ท่ีนี่ ท่ีดินตรงนี้เป็นท่ีด้ังเดิม
ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของแม่เจ้าของสวน 

“กระท่อม 2 ต้นนี้ สมัยพ่อก็กิน เตี่ยผมเป็น
คนจีน แกมาจากเมืองจีน ก่อนที่แกจะได ้
มาเริ่มกินท่อม เรื่องมีอยู่ว่า แกไปหาหมอ  
มีอาการปวดท้อง เมื่อก่อนหมอไม่เก่ง รักษา
ยังไงแกก็ไม่หาย คนแก่ ๆ บอกว่าลองเอา 
ใบท่อมมากินดู พอแกกินเข้าไปแล้วอาการ
ปวดท้องทุเลาลง ต่อมาแกเอาท่อมนีแ้หละมา
กิน แล้วแกหาย ก็กินมาเรื่อย ๆ จนแกเสียไป 
ตอนที่เตี่ยเสีย แกอายุ 90 ปี แกเสียไปนาน
หลายปีแล้ว” 

แม้ว่าเจ้าของสวนและสมาชิกใน
ครอบครัวไม่มีใครเลยที่กินกระท่อม แต่
กระท่อมแฝดคู่นี้ จะไม่มีการถูกตัดท�าลายทิ้ง
อย่างแน่นอน 
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ทั้ง 2 ต้นนี้ คือกระท่อมก้านเขียว ชาวบ้านในละแวกนี้ที่ปลูกกัน ก็คือกระท่อมต้นนี้ เวลาที่
ออกดอก เมล็ดแก่จัด พอร่วงมันก็ปลิวไปไกล แล้วก็งอกเป็นต้นใหม่ ตามสวนเงาะมีต้นอ่อนของ
กระท่อมเต็มไปหมด แล้วชาวบ้านก็มาขุดไปปลูก เอาไปขยายพันธุ์ 

กระท่อม 2 ต้นนี้ คนในพื้นที่รู้ดีว่ามีความน่ากลัวแค่ไหน เด็กวัยรุ่นไม่มีใครกล้ามาลักขโมย 
ไม่มีใครกล้าเข้ามาเลย ก่อนหน้านั้นมีหลายรายที่มาขโมยแล้วตกต้นท่อมตาย ส่วนใหญ่ตกลงมาจาก
ต้นท่อม มักไม่รอด เมื่อปีที่แล้ว (2560) มี 2 ราย 

“เมือ่ต้นปีทีแ่ล้ว มวัียรุน่มาขโมยข้ึนต้นท่อมแล้วตกลงมา ผมนอนแลมวย พอลกุมาเข้าห้องน�า้ 
แล้วหันไปเห็นเด็กวิ่งเต็มไปหมด ไอ้พวกนี้มาท�าอะไรกัน มาลักท่อมกันหล่าว ผมเดินมาที่ต้น 
ถงึเหน็ว่าวยัรุน่ตกลงมาจากต้นท่อมลงมาอยูห่ว่างกลางนัน้เลย พอเสร็จแล้วมนัหามกนัไปใส่
ซาเล้ง ถงึผมไปแล ผมว่าบ่าวเอ้ย มงึไม่รอดแน่แล้ว พอแลดหูน้าซดีหมด มอืเลบ็อะไรซีดหมด
แล้ว ผมว่าไม่รอดแน่แล้วตกลงมาขนาดนี้ แต่ว่ามันไม่ตาย กระดูกสันหลังนี่หักหมด กระดูก
เชิงกรานหักหมด นอนติดเตียง เลยตอนนี้ ตอนหลังมันพูดได้ มันพูดกับเพื่อน ๆ ว่า มันขึ้น
ไปแล้วพกัเหนือ่ย ตรงก่ิงท่อม ถงึมันนัง่อยู ่มนัว่ามนันัง่เฉย ๆ  นัง่ให้หายเหนือ่ย อะไรไม่รูผ้ลกั
มันแล้วหงายลงมาเลย”

“อีกรายมาลักท่อมตอนกลางคืน มากัน 2 คน แล้วก็ตกลงมาตายทั้งคู่เลย ญาติพี่น้องก็มา
เอาศพตอนกลางคืน พอตอนเช้า 
เดินไปดูที่ต้นกระท่อม ของเซ่นไหว้ 
ทั้งไก่ ทั้งเหล้า เต็มหมดเลยใต้โคน
กระท่อม มนัมาลกัเซ่นไหว้ตอนกลาง
คนื คนทีต่กลงมาตายแล้วเขามาเชญิ
วญิญาณไป ส่วนคนท่ีไม่ตาย นอนตดิ
เตียง ก็มาท�าพิธีขอขมา”

พชืกระท่อมนอกจากเป็นยาสมนุไพร
ส�าหรับชาวบ้านแล้ว ยังเป็นยาสมุนไพร
ส�าหรับสัตว์เลี้ยงด้วย เช่น วัว ควาย และหมู 
เมื่อสัตว์เลี้ยงท้องเสีย เจ้าของจะเก็บใบ
กระท่อมมาผสมกับอาหารให้กิน ผสมให้กิน
ประมาณ 2-3 มือ้ อาการกด็ีขึน้ ชว่ยประหยดั
เงินในการไปหาซื้อยามารักษา

ความยิ่งใหญ่ของกระท่อมแฝดอายุร้อยกว่าปี
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 ใช้เพื่อทดแทนสารเสพติด
แม้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ยังมีไม่มากพอที่จะสรุปได้ว่า กระท่อมสามารถใช้เป็นยารักษา

ผู้ที่ติดยาบ้า เฮโรอีน หรือสารเสพติดตัวอื่นได้หรือไม่ มีเพียงข้อมูลรายกรณีว่ามีผู้ที่เคยใช้ สุรา ยาบ้า 
เฮโรอีน เมื่อเปลี่ยนมาใช้กระท่อม ท�าให้เลิกสารเหล่านี้ได้ ผู้ที่เคยใช้เฮโรอีน เมื่อมีอาการขาดยาหรือ
ผูท้ีอ่ยู่ในช่วงก�าลงัจะเลกิ เมือ่ใช้กระท่อมทดแทนสามารถลดอาการถอนยาหรือเส้ียนยาเม่ือไม่มีเฮโรอนี
ใช้ ผู้ที่มีประวัติการติดเหล้า เมื่อใช้พืชกระท่อมทดแทน ท�าให้ลดอาการเสี้ยนเหล้าลงและลดอาการ
อยากดื่ม และสามารถเลิกดื่มเหล้าได้ 

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแถบยุโรป1 พืชกระท่อมไม่ได้จัดเป็นสารเสพติดท่ี 
ผิดกฎหมาย ดังนั้นจึงมีการซื้อขายพืชกระท่อมผ่านทางอินเตอร์เน็ต และยังพบมีการขายในประเทศ
ญี่ปุ่น มีรายงานการใช้พืชกระท่อมเพื่อใช้ทดแทนการติดสารฝิ่น2-3 ใช้เพื่อป้องกันอาการถอนยาจาก
แอลกอฮอล์4 หรือเพื่อผ่อนคลาย ลดความวิตกกังวล5 และบรรเทาปวด6

 

เมทาโดน

ใช้น�้าท่อม	(4x100)	ทดแทน

ใช้ใบท่อมทดแทน

จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้เฮโรอีนในพื้นที่ จังหวัดสงขลา พบว่า ส่วนใหญ่เมื่อหาเฮโรอีนไม่
ได้ มักใช้กระท่อมหรอืน�า้ต้มใบกระท่อมทดแทน โดยปรมิาณการใช้ใบและน�า้กระท่อมขึน้อยูก่บัปรมิาณ
เฮโรอีนที่ใช้ประจ�า 
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กรณีศึกษา	: พี่ A ปัจจุบัน อายุ 32 ปี มีประวัติการใช้สารเสพติดมาอย่างโชกโชน สารเสพติด 
ที่ใช้ครั้งแรก คือ ยาม้า เหล้าขาว ต่อมาใช้ผงขาว เคยไปรับการบ�าบัด เมื่อหยุดเมทาโดน ก็กลับมาเล่น
ผงขาวอีก รวมทั้งไอซ์ และ 4x100 ก็ลองมาหมด ปัจจุบันเลิกใช้สารเสพติดทุกชนิด เข้ารับการบ�าบัด
รักษาที่โรงพยาบาลชุมชนและมารับยาเมทาโดนทุกวัน ในวันที่ไม่สะดวกมักเคี้ยวใบกระท่อมเพื่อ 
ลดอาการถอนยา (เสี้ยนยา)

“เมื่อก่อนยาม้าเม็ดละ 50 บาท สูบวันนึง 10-15 เม็ด ฉลาม 10 ขวด เมื่อก่อนเวลาใช้ก็ดอง
ในขวดฉลาม มันสะดวก ถ้าจะสูบก็ลอกฟอยล์ยาสูบแล้วท�าเป็นรูปเรือ ใช้ไฟเช็คลน สูบครั้งแรกตอน
อายุ 17 ปี จบ ป. 6 ก็ออกมาช่วยพ่อขับรถส่งของ ใช้มาประมาณ 10 ปี ช่วงนั้นก็กินเหล้าขาวด้วย 
แต่ไม่ได้กินทุกวันใช้เวลาตอนที่เรานอนไม่หลับ แบนนึงก็ใช้ทีเดียวไปเลย เวลาท่ีกินยาม้าเราท�างาน 
ไม่ได้นอน ตาค้าง ก็กินเหล้า 4 ขวดเลย

จากนั้นก็เริ่มเล่นผงขาว เริ่มใช้ตอนอายุ 27 ปี ใช้ครั้งแรกเพราะวิ่งของปาดังเบซาร์ ชายแดน
ไทย-มาเลเซีย วิ่งของหนีภาษี เวลาที่รอขึ้นของ เพื่อนก็ชวนไปเที่ยว แถวปาดังมีมาก ลูกละ  
2,500 บาท หุ้นเงินกัน เพ่ือนเขาสูบแต่ผมฉีด พอสูบมันจะเหม็นกล่ิน กล่ินจะฉุน ก็หุ้นเงินคนละ  
500 บาท ลูกคือบิ๊ก เขาใส่เหมือนขวดยาลม เขาเรียกเป็นบิ๊ก ๆ ละ 2,500 บาท แทงวันเดียวหมด 
ผสมน�้า เรามีสูตรผสมของเรา แต่แรกไม่มีน�้ากลั่น ก็ใช้น�้าบริสุทธิ์ที่เรากิน ใช้วิธีวัดขนาด เทใส่ใน 
ฝาฉลาม กะว่าแทง 2 ที แล้วก็ไปซื้อ syringe ที่ร้านขายยา เรารู้ว่าเส้นไหนเป็นเส้นเลือดเข้าหัวใจ  
เส้นไหนเป็นเส้นเลือดด�า เราจะต้องแทงเข้าเส้นเลือดท่ีเข้าหัวใจ มันจะวิ่งเร็วกว่า ช่วงแรก ๆ แทง
ต้นคอ แทงที่คอมันจะขึ้นเร็วกว่า ตอนหลัง ๆ มาที่ศูนย์โอโชนเขาบอกว่าไม่ได้ มันอันตราย มีโอกาส
แทงเส้นพลาดได้ มีทีมที่ใช้อยู่ 5 คน ตอนนี้คนที่เล่นด้วยกันเขาก็เสียไปแล้ว เขาน็อคยาแล้วก็เสียชีวิต 
ใช้ปริมาณมากเกินไป 

แรก ๆ ฉีดผงขาวก่อน ผงขาวมันไม่หรอยแล้ว ฉีดแล้วมันอยากจะนอน ขี้คร้าน พอหลัง ๆ  
ก็ผสมไอซ์ พอผสมแล้วรู้สึกดี ท�าให้ตาแข็ง ไอซ์ก็คือส่วนประกอบสารบริสุทธิ์ของยาม้า ส่วนมาก 
ตอนนี้เขาเอามาผสมกับยาบ้าแล้ว ใช้ครั้งเดียวติดเลย มันมีรสชาติที่หอม ถ้าใครอยากลอง  
แค่ครั้งเดียวนี่ติดเลย ช่วงนั้นผสมกับไอซ์กัน ไอซ์กรัมละ 2,000 บาท มันเบา กรัมนึงใช้ประมาณ  
1 วันก็หมด ส่วนมากเอาละลายในน�้า เวลาใช้ก็ผสมน�้าเอาผงขาวใส่ลงไปแล้วฉีด ถ้าสูบก็ท�าลายปอด 
กินก็ท�าลายตับ จึงต้องฉีดให้เข้าหัวใจ ต่อมาก็ใช้ 4x100 สูตรก็จะมีใบกระท่อม น�้าโค้ก น�้าแข็ง  
ยาแก้ไอตราไก่ เมื่อก่อนขวดละ 15 บาท ทุกวันนี้ขวดละ 200 บาท พอกินเข้าไปรู้สึกว่าจะท�างาน 
ได้ดี ลุล่วง ขยัน จากที่เรารู้สึกเหนื่อย มันก็ไม่เหนื่อย กินแล้วสดชื่น เวลาต้มใช้ใบกระท่อมประมาณ 
50 ใบ น�้า 2 ลิตร เคี่ยวให้เหลือ 1 ลิตร ตั้งไว้ให้เย็น เอาน�้าแข็งใส่กะละมัง เอาน�้าต้มใส่ในเหยือก  
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ตั้งในน�้าแข็ง พอน�้าท่อมเย็นใส่ยาแก้ไอลงไป ใส่โค้ก 1 ลิตร ยาแก้ไอ 1 ขวด รสชาติจะกลมกล่อมดี 
กินแล้วสดชื่น อันนี้ถ้าใครลองมันก็ติดนั่นแหละ เวลาที่เราท�างานมันจะขยัน สมองรู้สึกตื้อ ๆ ทื่อ ๆ 
แต่ขยัน เด็กตอนนี้เวลาที่กินแล้วก็ไปนอน เพราะว่าเกี่ยวกับยาแก้ไอ กินมา ประมาณ 2-3 ปี ต้องกิน
ทุกวัน กินวันละ 2-5 ลิตร เฉพาะ 4x100 เมื่อก่อนเขาไม่จับหนักแบบนี้ก็ไปขอเพื่อนมาเป็นกระสอบ
เลย ต้มเคี่ยวกับกระทะแล้วนั่งกินกัน ต้มเก็บไว้ก็ไม่เสีย ต้มใส่ขวดแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ 20 ขวดโค้ก
ลติรต่อวนั เดก็ทีก่นิแล้วขีเ้กยีจเป็นเพราะใบกระท่อมทีใ่ช้เยอะกนิเข้าไปแล้วยนั และยาแก้ไอ มอีาการ
เมาแล้วนอน ขี้เกียจ 

พอเปลี่ยนจาก 4x100 จากไอซ์แล้วมาเคี้ยวใบกระท่อม ถ้าพูดง่าย ๆ คือมันติดใบกระท่อม 
กินแล้วท�างานรู้สึกว่าไม่เหนื่อย ไม่หิว เริ่มแรกใช้ประมาณ 2-3 ใบ หลัง ๆ มาใช้วันละประมาณ  
10 ใบ กนิช่วงเวลาทีไ่ปกรดียาง ท�างานอะไรก็หรอย กนิเฉพาะตอนทีไ่ปท�างาน วนัไหนไม่ได้ไปตัดยาง
ไม่ได้กินกระท่อม ก็ไม่มีอาการอะไร ที่ไม่มีอาการเพราะกินยาเมทาโดนด้วย 

มีช่วงที่ใช้ยาหนักมีอาการชัก เกร็ง ตอนนั้นใช้ผงขาว ยาบ้า ไอซ์ ผสมเข้ากันแล้วก็แทง ก็มา
รักษาที่โรงพยาบาลก็ดีขึ้น แล้วก็กินกระท่อมช่วย เวลาที่มีอาการอยากยา กินกระท่อมแล้วช่วยได้  
บางวันต้องตื่นตัดยาง เอาน�้ายางไปขาย กว่าจะเสร็จงานก็สายมากแล้ว ไปรับเมทาโดนไม่ทันเพราะ
บ้านไกล เขาให้รับยาได้ถึงเที่ยง วันไหนที่ไม่ได้มารับเมทาโดน แล้วมีอาการเส้ียนยา ก็กินกระท่อม  
วันละประมาณ 20-30 ใบ อยู่ที่ขนาดใบ ใช้ก้านแดงด้วยเพราะมันแรง ก็เอาอยู่ พอกินแล้วก็จะดีขึ้น 
ปกตถ้ิากนิมากมนัเมา กห็ลบัเหมอืนกนั แต่ในวนัทีเ่ส้ียนยากนิกระท่อมปริมาณมากกท็�างานดี ไม่ปวด
กระดูก ปกติเวลาที่เสี้ยนยา จะมีอาการปวดกระดูก ทรมาน มันมีอาการอยากใช้ เจ็บกระดูกหลังถึง
กระดกูต้นคอ นัน่แหละอาการเสีย้นยา ไม่อยากจะพูดกบัใครเลย เคยท�าลายข้าวของ ท�าร้ายแฟนบ้าง
ในบางครั้ง ช่วงที่ไม่สบายอย่างมาก มีอาการหูแว่วว่าจะมีคนมาท�าร้าย ช่วงนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาล

ยืนยันเลยว่าเวลาที่เสี้ยนยา และไม่ได้มารับเมทาโดน ก็ไปเก็บกระท่อมมากิน 20 ใบ มันรู้สึก
ดีขึ้นไม่ปวดกระดูก มันใช้ได้ ต่อไปถ้าไม่ต้องมารับเมทาโดน แล้วกินกระท่อมวันละ 20 ใบ ก็คิดว่า 
ช่วยได้ พอหลังจากนั้นก็ติดกระท่อมแล้วหล่าว ติดกระท่อมก็จะเลิกยากอีก มันล�าบากตรงนี้แหละ  
คนติดกระท่อมก็เหมือนกับคนติดหมาก ไปไหนต้องพาไปด้วย เพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้น คนเฒ่า 
คนแก่ทีม่ต้ีนกระท่อมเยอะ เขากก็นิกนั พอเขาถูกโค่นกระท่อมหมด คนแก่ก็ล้มนอนป่วยเลย ไม่สบาย
เลย สมัยก่อนจนถึงตอนนี้เราไม่มีที่ให้เลิกกระท่อม ไม่รู้จะเอาอะไรมาให้เขาเลิก เวลาที่เลิกกระท่อม
จะเป็นอย่างไรบ้าง มนัจะมีอาการปวดกระดกู ต้องท�ากายภาพบ�าบดั ต้องกนิยา มนักด็อีย่าง เสยีอย่าง 
กระท่อม มันรักษาโรคเบาหวาน ความดัน แต่เสียที่ว่าพอกินมาก ๆ แล้วมันติด” 
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ปัจจุบันพี่ A ลดยาเมทาโดนลงเหลือ 10 มิลลิลิตร จาก 90 มิลลิลิตร ผลกระทบจากการใช้
กระท่อม ได้แก่ เวลาที่ฝนตกมีอาการกลัวฝน มีอาการท้องผูก และถ่ายเป็นขี้แพะบ้างในวันที่ไม่ได้มา
รับยาเมทาโดนแล้วกินกระท่อม 20-30 ใบ

กรณีศึกษา :  B ชายหนุ่มวัยท�างาน ที่หลงทางไปชั่วขณะ ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการบ�าบัด
รักษาและรับยาเมทาโดนที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่ง เร่ิมเข้าสู่วงการยาเสพติดต้ังแต่อายุ 16 ปี  
สารตัวแรกที่ใช้คือกัญชา ต่อมาก็ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ จากนั้นก็มาใช้ผงขาว เริ่มใช้ผงขาวเมื่ออายุ 20 ปี 
ใช้ตามเพื่อน โดยใช้วิธีการสูบไม่ได้ฉีด เพราะกลัวเข็ม มารับยาเมทาโดนที่โรงพยาบาล 9 ปีแล้ว  
กิน ๆ หยุด ๆ อยู่ 3 รอบ เมื่อหยุดผงขาวก็มารับยาเมทาโดน สักพัก ก็หาของเริ่มเล่นใหม่ แล้วก็หยุด
ของมารับยา ใจก็พยายามเลิกอย่างที่สุด แต่มันก็ทรมานมากที่สุดเช่นกัน จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้มาใช้ 
4x100 

“ถ้าเทียบเมทาโดนกับกระท่อม เมทาโดนขมกว่ามาก ที่มาใช้ 4x100 ก็เพราะกระท่อมมัน
ขม ที่ใช้ก็เพื่อลดอาการเสี้ยนผงขาว ใช้สัปดาห์ละ 2 วัน เพราะต้องมารับยาเมทาโดนทุกวันอยู่แล้ว 
แต่ถ้าวันไหนที่ไม่สะดวกก็ต้องใช้ 4x100 ที่รู้ว่ามันช่วยลดอาการเสี้ยนผงขาว เพราะเห็นเด็กวัยรุ่นกิน
กนัเกอืบทกุคนเวลาทีไ่ม่มผีงขาวใช้ ถามว่าเขารูม้าจากไหน กค็นเฒ่าคนแก่ในหมูบ้่านบอกให้เคีย้ว แต่
ต้องเคี้ยวหลายใบ ต้องเคี้ยวจนความขมหมด แล้วเคี้ยวต่อจนอาการเสี้ยนมันทุเลา รสชาติมันขม ไม่
ไหวเลยต้องต้มเอา เวลาทีม่อีาการเสีย้นผง มนัปวดกล้ามเนือ้ กล้ามเนือ้กระตุก หงุดหงิด นอนไม่หลับ 
ร�าคาญ หงุดหงิด ทรมาน พอกินน�้าท่อมเข้าไป ประมาณ 4-5 แก้ว อาการเส้ียนผงหายไปเลย  
แป๊บเดยีว ประมาณ 10 นาท ีไม่ต้องออกไปหาผงขาวเลย ปกตใิช้ผงขาวประมาณ 200 บาท (2 หลอด) 
น�้าท่อมก็ประมาณ 200 บาทเหมือนกัน ส่วนประกอบของ 4x100 มีใบกระท่อมประมาณ 30 ใบ ใส่
น�้า 1 ลิตรครึ่ง เคี่ยวให้เหลือ 1 ลิตร หรือ ต้มจนกว่ากลิ่นเหม็นเขียวของใบกระท่อมจะหมดประมาณ 
30 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น จากนั้นใส่โค้กครึ่งขวดเล็ก ราคา 15 บาท ใส่ยาแก้ไอครึ่งขวด ยาแก้ไอยี่ห้อ 
ไดเฟ็นดริล ขวดละ 120 บาท ไม่ได้ไปซื้อที่ร้านขายยามีวัยรุ่นเอามาขายในหมู่บ้าน กระท่อมกิโลละ 
800 บาท ส่วนใหญ่จะซื้อเป็นขีด ๆ ละ 100 บาท กระท่อมมาเลย์ใบจะบาง 1 ขีดก็ได้เยอะ 1 ขีดก็
ต้มได้ 1 วัน ถ้าไม่มีเงินซื้อยาแก้ไอก็ใส่ชามิกซ์ โค้ก บ๊วยเค็ม รสชาติจะกลมกล่อม”  

กรณีศึกษา : C ช่างก่อสร้างวัยกลางคน ที่เคยติดสุรามาก่อน ปัจจุบันเลิกได้แล้ว เมื่อใช ้
พืชกระท่อมก็ไม่ดื่มสุราอีกเลย เขาใช้กระท่อมมา 25 ปีแล้ว ปัจจุบันใช้วันละ 20 ใบ ที่ใช้กระท่อม
เพราะท�างานก่อสร้าง เมื่อก่อนติดสุราหนักมาก วันไหนที่ไม่มีเงินไปซื้อสุรามาดื่มจะมีอาการก้าวร้าว 
ไม่พูดกับคนในครอบครัว โกรธ โมโห และมีอาการประสาทหลอน บางครั้งไม่ยอมนอน นั่งเฝ้าตรง
ประตบู้านทัง้วนัทัง้คืน คอยมองไปทีป่ระตบู้านและหน้าต่าง กลวัว่าจะมคีนเข้ามาขโมยของ มาท�าร้าย
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และฆ่าเขา ช่วงนัน้ทุกคนในครอบครวัเครยีด และกลวัมากว่าเขาจะกลายเป็นคนบ้า แต่เมือ่เขาเปลีย่น
มาใช้พชืกระท่อมแทนเขากเ็ปลีย่นไปเป็นคนละคนกบัเมือ่ตอนทีก่นิเหล้า เวลาเปรีย้วปากอยากดืม่สรุา
ก็เคี้ยวกระท่อมแทน ใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือนก็ไม่ดื่มสุราอีกเลย

“เห็นเพื่อนที่ท�างานก่อสร้างเขากินแล้วท�างานได้ดี ไม่ค่อยเหนื่อยง่าย เลยลองกินตาม เมื่อ
กินแล้วก็ท�างานดี หลังจากท่ีใช้กระท่อมก็สามารถลดการดื่มสุราลงและหยุดดื่มได้ในที่สุด 
ตอนนี้ไม่แตะเหล้าเลยแม้แต่น้อย” 

 คนทีใ่ช้กระท่อมประจ�าส่วนใหญ่มกัไม่ดืม่สรุา โดยให้เหตผุลว่า “พอกนิเหล้าเข้าไปจะไม่สบาย 
เป็นไข้ บางรายมีอาการประมาณ 1 อาทิตย์เลย กระท่อมกับเหล้ามันไม่เข้ากัน ได้กลิ่นเหล้า
ไม่ได้เลย เหม็นเหล้ามาก ฉุน เมามาก และอ้วก”

กรณีศึกษา : D ชาวสวนยางวัย 40 ปี ที่เคยติดสุราเรื้อรัง

คุณ D เริ่มกินเหล้าขาวตอนอายุ 20 ปี กินวันละ 2 ขวด กินเรื่อย ๆ  ทั้งวัน ติดต่อกันนานกว่า
ปี ช่วงที่ติดเหล้านอกจากผลกระทบที่ท�าให้สุขภาพไม่ดีแล้ว ครอบครัวยังล�าบาก เพราะต้องเอาตังส์
ไปซื้อเหล้าวันละประมาณ 100 บาท 

กระท่อมช่วยคุณ D ในการเลิกเหล้าได้ จุดเปลี่ยนที่มากินกระท่อมเพราะไม่สบาย ตับอักเสบ 
ปัจจุบันหายเกือบ 20 ปีแล้ว ตั้งแต่นั้นมาก็ใช้กระท่อมมาตลอด ปัจจุบันใช้วันละ 30 ใบ 

“ตอนนั้นผมติดเหล้ารุนแรง เวลาหลับตาเหมือนฟ้าแลบ มันอยู่ในความคิดเรา ฟ้าแลบนั้น
แหละที่ผมกลัว วันไหนที่ไม่ได้กินมีอาการมือสั่น ตัวสั่น ตาพร่า ๆ ท�างานไม่ไหว ช่วงนั้นเริ่มรู้สึกว่า
ร่างกายไม่เหมือนเดิม อาการเริ่มแรกคือหน้ามืด เป็นลมง่าย ตัวเหลืองหมด ถึงผมไปหาหมอ หมอ 
บอกว่าผมเป็นตับอักเสบ 

………….วนัแรกทีห่ยดุดืม่เหล้ามอีาการลงแดง หมอไม่ได้ให้ยาแก้ลงแดงมากนิ ให้แค่ยารกัษา
อาการตบั ผมเหน็เพือ่นผมตดิผงขาวแล้วมนัเลกิผงขาวได้จากการใช้ท่อม แล้วพีเ่มยีผมเลกิยาม้าได้กบั
ท่อม นี่คือความจริง ที่ผมได้รู้ ได้กินท่อมก็เพราะเหตุนี้ กินไม่ให้มันทรมาน มันปวดเมื่อย ถ้าเราหักดิบ
เลยไม่ได้ ผมกล็องกนิแล ครัง้แรกทีก่นิกเ็มาท่อมเลย แต่ไม่รุนแรง กนิทีละคร่ึงใบ เวลามอีาการลงแดง
ก็เอามาเคี้ยว กินกระท่อมติดต่อกัน 1 อาทิตย์ ไม่คิดถึงเหล้า ไม่กินเหล้าเลย หลังจากนั้นอาการมือสั่น
ตัวสั่นไม่มี หยุดได้เลยเหล้า ผมไม่ไปยุ่งกับมันเลย ผมใช้วันละครึ่งใบ-1 ใบอยู่เป็นปี คือเรากินเพื่อให้
หยุดเหล้า ช่วงนั้นผมกลับไปเรียนหนังสือด้วย เพราะติดเหล้าในช่วงที่เรียนอยู่ จนออกจากโรงเรียน
แล้วมาท�างานถึงได้กินมาก 
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เพื่อนผมที่ใช้ยาบ้า เลิกยาบ้าโดยใช้กระท่อม ใช้เวลาในการเลิกประมาณครึ่งเดือนที่ไม่อยาก
กินเลย เพื่อนอีกคนที่ติดผง เวลาที่มันลงแดง ต้องมัดก่อน ผมให้กินท่อม มันก็ทุเลาลงมาเรื่อย ผมให้
เคี้ยวทีละใบ เคี้ยวเรื่อย ๆ จนอาการลงแดงหาย ท�าแบบนี้ประมาณ 1 อาทิตย์ คนติดผงมันต้องกิน
มากในช่วงแรก หลังจากนั้นมันจะคลายตัวมาเรื่อย ก็ไม่จ�าเป็นต้องกินมาก ให้ข้ามพ้นวิกฤติช่วงเดือน
สองเดือนนั้นไปได้ ก็ค่อยลดปริมาณกระท่อมลง”

กระท่อมเป็นที่ยอมรับของชุมชน เป็นของว่างรับรองแขกที่มาเยือน นิยม
ใช้ที่ร้านน�้าชาและสนามวัวชน และเป็นของเซ่นไหว้บรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ผู้ใช้พืชกระท่อมส่วนใหญ่บอกว่าการใช้พืชกระท่อมนั้นนอกจากจะมีผลเสียต่อสุขภาพน้อย
กว่าสารเสพติดชนิดอื่นแล้ว คนในชุมชนยังยอมรับการใช้พืชกระท่อม คนที่ใช้พืชกระท่อมดีกว่าคนที่
ดืม่เหล้าหรอืสบูบหุรี ่ไม่เคยไประรานใคร ไม่เคยไปทะเลาะววิาทหรือท�าร้ายใคร คนทีก่นิกระท่อมเป็น
คนขยัน ท�างานหนัก ต่างกับคนที่สูบกัญชามักจะขี้เกียจ คนเมื่อก่อนเวลาจะเลือกลูกเขยจะพิจารณา
ว่าชายหนุ่มที่จะมาเป็นสามีของลูกตัวเองน้ันเค้ียวใบกระท่อม ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ ผู้ใหญ่สมัยก่อน
มักชอบคนทีเ่คีย้วใบกระท่อมเพราะเป็นคนขยนัท�างาน ท�าให้พวกเขามัน่ใจว่าชายหนุม่ผู้นัน้จะสามารถ
ดูแลลูกสาวตนเองและครอบครัวได้ 

นอกจากนี ้คนในชมุชนนยิมน�าพชืกระท่อมมาเป็นของรบัแขกทีม่าเยอืน เมือ่ก่อนเวลามแีขก
มาเยี่ยมที่บ้าน จะมีน�้า และตะกร้าหมากหรือเชี่ยนหมาก มารับรอง ในเชี่ยนหมากจัดวางด้วยหมาก 
พล ูปนู มดี กรรไกรหนบีหมาก และใบกระท่อมสด จากค�าบอกเล่าของชาวบ้าน “คนหญงิเขากนิหมาก 
ส่วนคนชายก็กินท่อม” มาถึงยุคปัจจุบันยังมีให้เห็นบ้าง แต่บางบ้านไม่น�าใบกระท่อมมาวางใน 
เชีย่นหมาก จะแยกออกไปวางไว้ในชดุของเครือ่งชงชาและกาแฟ เนือ่งจากปัจจุบนัคนนยิมดืม่ชาและ
กาแฟกันมากขึ้นโดยเฉพาะในผู้ชาย และเมื่อใช้ใบกระท่อมร่วมด้วยถือว่าเป็นของรับแขกช้ันเยี่ยมที ่
ได้รับความนิยมในชนบท รวมทั้งให้บริการกระท่อมท่ีร้านน�้าชาและสนามวัวชน ปัจจุบันกระท่อม 
หายากและมีราคาแพง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จึงต้องน�ามาเอง 

ปัจจุบันในบางพื้นที่ ผู้หญิงนิยมเคี้ยวกระท่อมเพื่อการท�างานและรักษาโรค โดยที่ผู้ชาย 
ส่วนใหญ่กใ็ห้การยอมรบั และไม่ได้นกึรงัเกยีจ วฒันธรรมการใช้สารเสพติดของสาวชาวใต้ โดยเฉพาะ
การดื่มเหล้าและสูบบุหรี่ ผู้ชายและคนทั่วไปจะมองว่าเป็นผู้หญิงไม่ดี การที่ผู้ชายจะเลือกผู้หญิง 
มาเป็นคู่ชีวิต เรื่องนี้ถือเป็นปัจจัยแรกที่ผู้ชายจะให้ความส�าคัญเป็นล�าดับต้น ๆ  
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ของรับรองแขกตามวิถีชาวชนบท

วิถีชาวใต้	ใช้กระท่อมที่ร้านน�้าชาและสนามวัวชน

อีกบทบาทหนึ่งของพืชกระท่อมคือ การใช้บนบานศาลกล่าวเทพยดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์  
ชาวบ้านเล่าว่า หากของมีค่าหายหรือหาไม่พบ เขาจะจุดธูปเทียนบนบานกับเจ้าที่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ที่เคารพนับถือ เพื่อช่วยในสิ่งท่ีเขาขอให้ประสบความส�าเร็จ หากส�าเร็จใบกระท่อมจะถูกน�ามาเป็น
เครื่องบูชา รวมถึงประเพณีพื้นบ้านต่าง ๆ การท�าบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษ ญาติพี่น้อง 
ผู้ล่วงลับ นอกจากลูกหลานจะจัดเตรียมส�ารับอาหารคาวหวานเคร่ืองด่ืมต่าง ๆ ยังไม่ลืมที่จะจัด 
ใบกระท่อมสดวางไว้ข้าง ๆ เพื่อสักการะแด่ดวงวิญญาณอันเป็นที่เคารพรักของพวกเขา     
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ในทุก ๆ  วันที่ตีเหล็ก ช่างตีเหล็กจะน�าใบกระท่อม 3 ใบมาบูชาครูในตอนเช้าก่อนการท�างาน 
เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต

ช่างตเีหลก็ในหมูบ้่านจะได้รบัการยกย่องเป็นครคูนหนึง่ เพราะเป็นวถิกีารผลติทีอ่ยูคู่ก่บัสงัคม
การเกษตร ช่างตีเหล็กในหมู่บ้านจะมีครูที่พวกเขาเคารพบับถือ เรียกว่า “หลวงช่าง” “หลวงแสง” 
พวกเขาต้องเข้าใจเรื่องเหล็ก เรื่องของไฟ แสงไฟบนเหล็ก น�้าหนักของการลงฆ้อนตีเหล็ก ซ่ึงได้รับ 
การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษที่ช่างทั้งหลายให้ความเคารพ 

ทุกเช้าของการท�างาน เมื่อกระท่อมถูกวางไว้บนแท่นเหล็ก ช่างตีเหล็กบูชาครู การท�างาน 
จึงเริ่มขึ้น ของที่ไหว้ครูช่างมักไม่น�ามากิน แต่ถ้าจะน�ามากินก็ได้ เมื่อตีเหล็กเสร็จก็ขอ บอกกล่าวครู 
เรียกว่า “เดนชานของครู”

แม้ใบกระท่อมบนแท่นเหล็กจะค่อย ๆ เหี่ยวเฉาไปตามความร้อนของแสงไฟและเหล็ก  
แต่แรงกายของช่างตีเหล็กมีพลังราวกับแสงไฟในเตาเผาเหล็กจากกระท่อมที่เคี้ยวในตอนเช้า  

                 

 
                                          

“ครูหมอเหล็กมากินท่อมนะ” ค�าไหว้ครูสั้น ๆ ของช่างตีเหล็กในเช้าของวันก่อนเริ่มงาน

ช่างตีเหล็กจะมีพิธีไหว้ครูในช่วงเดือน 6 ของทุกปี ที่เป็นวันเปิด หรือวันข้างขึ้น 9 ค�่า หรือ  
3 ค�่า เรียกว่าไหว้ครูใหญ่ เครื่องไหว้ครู ได้แก่ ข้าวเหนียว ขนมขาว ขนมแดง ขนมถั่ว ขนมงา  
ขนมพอง ขนมลา กล้วย อ้อย มะพร้าวอ่อน หมากพลู ใบกระท่อม เป็นต้น

 
อุปกรณ์ส�าหรับใช้งานการเกษตร 
ที่ผลิตขึ้นโดยช่างตีเหล็กฝีมือเยี่ยมในหมู่บ้าน
มีราคาตั้งแต่ 100-400 บาท
ระยะเวลาในการท�าพร้า ประมาณ 2 ชั่วโมง 
มีดตัดยางใช้เวลาเพียง 40 นาที 
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 เป็นตัวเชื่อมสัมพันธภาพและสร้างความสุข
 ในหมู่เพื่อนฝูง

ผู้ใช้กระท่อมมักบอกว่ามีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้ หลังจากเคี้ยวใบกระท่อมพวกเขารู้สึก 
มชีวีติชวีาขึน้มา สดชืน่ กระปรีก้ระเปร่า และอยากท�างาน บางคนบอกว่าเขารู้สึกแขง็แรงและสุขภาพ
ดีเพราะเคี้ยวใบกระท่อมแล้วหวน (ดื่ม) น�้าอุ่นตาม บ้างบอกว่ารู้สึกอารมณ์ดี ไม่เครียด ในตอนเย็น
หลังจากเลิกงานแล้ว หรือช่วงสาย ๆ  หลังจากขายน�้ายางพาราเสร็จแล้ว ผู้ใช้กระท่อมมักไปนั่งรวมตัว
กันบ้านหลังใดหลังหนึ่งคล้ายกับสมาคมของหมู่บ้านเป็นที่สังสรรค์ของคนในชุมชน มักจะพูดคุยทั้ง
เรือ่งสขุและทกุข์ ปรกึษาแลกเปล่ียนความคดิเหน็กันในประเด็นต่าง ๆ  ทัง้เรือ่งการงาน เรือ่งครอบครวั 
เรื่องการเมือง หรือขอความช่วยเหลือกันในเร่ืองต่าง ๆ ในระหว่างที่พูดคุยก็จะเคี้ยวใบกระท่อม  
ร่วมกับจิบกาแฟหรือชาไปด้วย มิตรภาพของผู้ใช้พืชกระท่อมนั้นเหนียวแน่น ยาวนานกว่ามิตรภาพ
ของกลุ่มที่ดื่มเหล้า เพราะเหล้ามักท�าลายมิตรภาพ กลุ่มที่กินกระท่อมไม่เคยนั่งคุยกันหรือสังสรรค์ถึง
เที่ยงคืน ไม่เกิน 3 ทุ่มก็แยกย้ายกันไปพักผ่อน เพราะตอนเช้าต้องต่ืนแต่เช้าไปท�างานผิดกับกลุ่มท่ี 
กินเหล้า อีกทั้งคนที่กินกระท่อมมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าคนที่กินเหล้า ไม่เคยมีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ 
ทะเลาะวิวาท หรือท�าร้ายร่างกาย มิตรภาพและความสามัคคีในหมู่เพื่อนเป็นส่วนส�าคัญในการสร้าง
ชุมชนที่เข้มแข็ง 
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บทที่ 9 

ผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ใช้พืชกระท่อม
แบบพื้นบ้าน

สาวิตรี อัษณางค์กรชัย และ ดาริกา ใสงาม 

แม้ว่าผู้ใช้กระท่อมจะเห็นประโยชน์จากการใช้ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลกระทบที่เกิดจากการใช้
กระท่อมก็มีเช่นเดียวกัน ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้และแบบแผนการใช้ ซึ่งเห็นถึงความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนระหว่างกลุ่มที่ใช้พืชกระท่อมเป็นประจ�าและกลุ่มที่ใช้แบบครั้งคราว 

 ท�าไมจึงบอกว่าพืชกระท่อมเป็นสารเสพติด    
ผูใ้ช้พชืกระท่อมมพีฤตกิรรมการใช้ และอาการท่ีสอดคล้องกับหลกัเกณฑ์สากลในการวนิจิฉัย

ภาวะติดสารเสพติด
·	 มีความต้องการใช้อย่างรุนแรง เวลาไปไหนต้องพกพากระท่อมไปด้วย ถ้าไม่มีกระท่อม 

ไม่อยากไปไหนเลยและท�างานไม่ได้ กังวลใจเสมอว่าจะหากระท่อมจากที่ไหนมาใช้
·	 ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้ เคยพยายามเลิกใช้กระท่อมแต่ไม่ส�าเร็จ ควบคุม 

ตัวเองยากมากที่จะไม่ใช้กระท่อม
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·	 เมื่อลดปริมาณหรือหยุดใช้มีอาการถอนยา (withdrawal) 
·	 มอีาการทนต่อฤทธิข์องพชืกระท่อม (tolerance) ท�าให้ต้องใช้ในปรมิาณมากขึน้จึงได้ฤทธิ์

เท่าเดิม
·	 มีความหมกมุ่นกับการใช้กระท่อม ต้องหากระท่อมมาเคี้ยวให้ได้ทุกวัน บางคนต้องมี

กระท่อมอยู่ในปากตลอดเวลา 

“ติดกระท่อม”
ผูใ้ช้กระท่อมเป็นประจ�าและใช้มานานกว่า 10 ปี ส่วนใหญ่ยอมรับว่าพวกเขา “ติดกระท่อม” 

และต้องใช้กระท่อมทุกวัน มีความต้องการที่จะใช้มาก บางคนบอกว่าคิดถึงกระท่อมเป็นสิ่งแรก 
หลังจากตื่นนอน ปัจจุบันกระท่อมเริ่มหายากขึ้น พวกเขาต้องเสียเวลาไปหากระท่อมมาใช้ หลายคน
พยายามที่จะเลิกแต่เลิกไม่ได้ เพราะวันไหนท่ีไม่ได้ใช้จะมีอาการขาดกระท่อมเกิดขึ้น ผู้ใช้ส่วนใหญ่
พยายามที่จะลดปริมาณการใช้กระท่อมลงเนื่องจากปัจจุบันกระท่อมเริ่มขาดแคลนหายากมากขึ้น  
แม้พวกเขาจะตระหนกัว่ากระท่อมเป็นพชืเสพตดิ แต่พวกเขากย็งัคงใช้ทกุวนัเหมอืนเป็นส่วนหนึง่ของ
ชีวิตที่ขาดไม่ได้ ส่วนใหญ่มักพูดคล้าย ๆ กันดังนี้  

“...วันไหนที่ไม่มีกระท่อมจะคิดถึงก่อนเลย หงุดหงิด ต้องหามาให้ได้ เวลาอยากกระท่อม 
จะหาว น�้าลายหนืด เปรี้ยวปาก อยากท่อม”

“วันไหนไม่มีกระท่อม คิดถึงกระท่อม เวลาไปโรงพยาบาลไปอ�าเภอก็พากระท่อมไปด้วย”

“...ตั้งแต่เช้าลืมตาตื่นขึ้นมาเคี้ยวกระท่อมค�าแรกก่อนเลย”

“ตื่นขึ้นมาคิดถึงกระท่อมเลย ต้องไปหามาให้ได้กินทุกวัน”

“...ควบคุมตัวเองล�าบากท่ีจะไม่ให้กิน ยังไงต้องได้กินทุกวัน มันปวดมันเม่ือย ต้องบีบ 
ต้องนวด”

“ไม่คิดจะเลิกกระท่อมแล้ว ถ้าเลิกมันท�างานไม่รอด”

“มันต้องได้กินทุกวันจะมากจะน้อยก็ตาม ตอนเช้าพอได้กินแล้ว ก็สบายใจมีแรงไปท�างาน” 

ผู้ใช้กระท่อมเป็นประจ�ารายหนึ่งมีกระท่อมอยู่ในปากตลอดเวลาเกือบ 24 ชั่วโมง แม้ในยาม
นอนหลับ กระท่อมก็ต้องอยู่ในปาก ไม่ใช้เฉพาะตอนท่ีแปรงฟันและเวลากินข้าว “ใช้กระท่อมตอน
อายุ 37 ปี ใช้มา 6-7 ปี ใช้วันละ 40 ใบ ใช้จนติดแล้ว เคี้ยวอยู่เรื่อย ๆ ทั้งวันทั้งคืน ต้องเคี้ยวตลอด 
สูบใบจากแล้วก็เคี้ยวกระท่อมไปด้วย ใช้ครั้งละใบ แต่ใช้เรื่อย ๆ ใช้ตลอด พอหมดความขมก็จะเคี้ยว
ใบเพิ่มอีก พอมันหมดความขมก็เคี้ยวต่ออีก ไม่เอาก้านออกเพราะมันหายาก แล้วก็แพง แต่กินเข้าไป
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ทั้งก้านมันเจ็บฟัน มันเคี้ยวไม่ขาดแล้วฟันร้าว กรามร้าวหมด พอเคี้ยวนาน ๆ เวลากินข้าวก็ปวดฟัน 
แต่ไม่เคยไปหาหมอ เคีย้วกระท่อมบางครัง้กค็ายชาน บางครัง้ก็กลนื แล้วแต่จงัหวะ ถ้าเราขบัรถกต้็อง
กลืนหมด คนท่ีเขาขับรถรับจ้าง เขาก็จะเคี้ยวทั้งวัน เมื่อก่อนหากระท่อมได้ง่ายก็รูดก้านทิ้งเคี้ยว 
เฉพาะใบ แต่ตอนนี้หายากต้องเคี้ยวท้ังก้านทั้งใบ ติดแล้ว ขาดไม่ได้ ถ้าไม่ได้กินกระท่อมแล้วจะ 
มีอาการหาว ก็ต้องไปหามากิน ถ้าได้กินกระท่อมแล้วจะขยันทันทีเลย” 

เกษตรกรวัย 37 ปี รายหนึ่งบอกว่า “ถ้าไม่มีกระท่อมกินไม่ไปท�างาน ต้องหาให้ได้กินก่อน
สัก 2-3 ใบ ถ้าไม่ได้กินกระท่อมไม่อยากท�าอะไรเลย แม้จะโดนจับก็ยอมเสียค่าปรับ” 

ผูใ้ช้กระท่อมเป็นประจ�าส่วนใหญ่จ�าไม่ได้ว่าเริม่ตดิกระท่อมตัง้แต่เมือ่ไร ทราบเพยีงว่าต้องใช้
กระท่อมทุกวัน บางรายบอกว่าเมื่อใช้กระท่อมติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 1 เดือน ก็พบว่าตัวเองติด
กระท่อมแล้ว และต้องใช้กระท่อมอย่างต่อเนือ่งไม่สามารถหยดุใช้ได้ บางรายบอกว่าใช้กระท่อมเพียง
วันละ 1-2 ใบ เป็นเวลา 1 เดือน ก็กลายเป็นผู้เสพติดกระท่อม แต่บางรายบอกว่าใช้กระท่อมมากว่า 
3 ปี ก็ยังไม่ติดกระท่อมถ้าจะเลิกก็สามารถเลิกได้ อย่างไรก็ตาม ภาวะติดกระท่อมไม่ได้ขึ้นกับ 

ระยะเวลาในการใช้เพยีงอย่างเดยีว แต่รวมถึงปรมิาณและความถีใ่นการใช้กระท่อมของแต่ละบคุคลด้วย 

 อาการขาดพืชกระท่อมเป็นอย่างไร
ผู้ใช้กระท่อมเป็นประจ�า เมื่อหยุดใช้จะมีอาการซึ่งจ�าแนกได้ เป็น 4 หมวด ได้แก่ 
	 มีความอยากใช้อย่างรุนแรง และเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรงท�างาน 
	 ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูก เจ็บในข้อ ปวดหลัง กล้ามเนื้อกระตุก (ทก) นอนไม่หลับ ซึ่ง

เป็นอาการทีท่รมานมาก และท�าให้ผูท้ีพ่ยายามจะเลกิใช้กระท่อมทนไม่ไหว และกลบัมา
ใช้กระท่อมต่อไป 

	 โมโหง่าย อารมณ์เสียบ่อย เครียด วิตกกังวล หงุดหงิด ไม่สบายใจ กระวนกระวายใจ  
ซึมเศร้า 

	 อาการทางระบบประสาทอัตโนมัติ คร่ันเนื้อคร่ันตัว หนาวสั่น เหมือนจะเป็นไข้  ง่วง  
หาว น�้ามูกน�้าตาไหล น�้าลายเหนียว เบื่ออาหาร ท้องเสีย 

ผู้ที่ติดกระท่อมอย่างรุนแรง คือกลุ่มที่ต้องเคี้ยวใบกระท่อมเกือบทุกชั่วโมง หรือต้องม ี
ใบกระท่อมอยู่ในปากตลอดเวลา ในวันที่ไม่ได้เคี้ยวใบกระท่อม จะมีอาการท้องเสียในตอนเช้า 
บางรายถ่ายท้ังวัน มกีลิน่เหมน็เขยีวใบกระท่อม กนิยาแก้ท้องเสียกไ็ม่หาย ต้องกลับมาเคีย้วใบกระท่อม
อาการจึงจะทุเลาลง คลื่นไส้ พะอืดพะอม บางรายถึงขั้นอาเจียนในตอนเช้าเหมือนคนแพ้ท้อง  
ในรายที่เลิกกระท่อมได้นั้น พบว่าอาการดังกล่าวจะเกิดขึ้นประมาณ 2 อาทิตย์ถึง 1 เดือน และต้อง
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กินยาแก้ปวดทุกวัน และที่ส�าคัญต้องมีจิตใจที่เข้มแข็ง ในกลุ่มนี้น้อยคนท่ีสามารถเลิกกระท่อมได้  
โดยที่ไม่ใช้สารเสพติดชนิดอื่น ๆ  มาทดแทน เช่น ดื่มเหล้า ยาดองเหล้า หรือ เบียร์ ส่วนใหญ่มักพบว่า 
คนที่เลิกกระท่อมจะหันมาดื่มเหล้าแทน โดยให้เหตุผลว่า เหล้าหาง่าย กระท่อมหายาก อีกทั้งเหล้า
เป็นสารเสพติดถูกกฎหมาย แถมยงัช่วยเพิม่ภาษใีห้กบัประเทศชาตด้ิวย และทีส่�าคัญคนทีเ่ลกิกระท่อม
น้ันในช่วงแรกจะมอีาการนอนไม่หลบัหรอื “นอนตาแห้ง” ซ่ึงมผีลต่อการท�างาน ไม่สามารถท�างานได้ 
หรอืท�าได้ไม่เตม็แรงแบบเมือ่ก่อน เมือ่คนเหล่านีต้้องพึง่สรุาทกุเยน็ เราจงึมกัพบว่าในหมูบ้่านใดกต็าม
ที่มีการปราบปรามกระท่อม หรือท�าลายกระท่อมทั้งหมู่บ้าน จ�านวนผู้บริโภคแอลกอฮอล์ก็จะเพิ่ม 
มากขึ้น

“ไม่สามารถทนกับอาการถอนยาเมื่อหยุดใช้กระท่อม”
จากประสบการณ์ในการเลิกกระท่อมของผู้ใช้บอกว่าเมื่อไรก็ตามท่ีพวกเขาหยุดใช้กระท่อม 

อาการขาดกระท่อมจะเกิดขึ้นภายใน 1 ชั่วโมง ถึง 2 วัน อาการที่เกิดขึ้น ได้แก่ ปวดเมื่อยไปทั้งตัว 
เจ็บในข้อ รู้สึกว่า “ข้อห่าง ข้ออ่อนแรง” ยกแขนไม่ขึ้น ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ปวดกระดูกเหมือน
จะหลุดออกมา นอนไม่หลับ เซื่องซึม เศร้าหมอง เครียด ไม่สบายใจ วิตกกังวล โมโหง่าย อารมณ์เสีย
บ่อย หงุดหงิด กระวนกระวายใจ ครั่นเนื้อครั่นตัว หนาวสั่น จาม ไอ เหมือนจะเป็นไข้หวัด ง่วง หาว 
น�้ามูกน�้าตาไหล น�้าลายเหนียว ปากเหนียว เปรี้ยวปากอยากกินกระท่อม เหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ไม่มี
เรี่ยวแรงท�างาน รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไปสักอย่าง ไม่มีอารมณ์อยากจะท�าอะไรเลย

ผู้ใช้กระท่อมประจ�าเมื่อหยุดใช้กระท่อมจะมีอาการถอนยาหรืออาการขาดกระท่อมเกิดขึ้น 
ซึ่งมีลักษณะของอาการคล้ายคลึงกัน คือ

“บางวันท่ีไม่ได้กิน หากระท่อมไม่ได้ มันมีอาการอ่อนเพลีย ครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็น 
ไข้หวัด มันทรมาน หงุดหงิด” 

 “...อาการเหมือนคนเป็นหวัด เคล็ด ปวดเมื่อย หนาว จาม ไอ ท�างานไม่รอด ขุดดินไม่ไหว 
ข้อมันคล็อกแคล็ก (ข้ออ่อน) ไม่มีแรง”  

“...นอนไม่หลบั สับสนหลบัลน (กระวนกระวาย) ทก (กระตกุ) ปวดกระดกู ปวดข้อหมดเลย”

“มันเหมือนคนไม่ได้นอน มันอ้อแอ้ เหมือนกับคนขี้เกียจงาน ในกระดูกมันชา ปวดเมื่อย 
ไปหมด บางทีเหมือนกระดูกจะแตกหลุดออกมา ทรมานที่สุดเลยถ้าไม่ได้กินกระท่อม”

“...สั่นสะท้านเหมือนจะเป็นไข้ ต้องนอน ไม่มีอารมณ์จะท�าอะไร ไม่อยากท�างาน อยู่แบบ 
เครียด ๆ แล้วก็หงุดหงิด”

ผู้ใช้กระท่อมเป็นประจ�าส่วนใหญ่บอกว่า กระท่อมค�าที่เลิกยากที่สุดคือ ‘กระท่อมค�าสุดท้าย 
ท�าใจยากมากที่จะเลิก’ 
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“ถ้าไม่ได้กินกระท่อมจะมีอาการ หาว ปวดเมื่อยตามตัว ตามข้อ ตามกล้ามเนื้อ มันเมื่อย 
ทุรนทุราย นอนไม่หลับ มีอาการกระตุก ไม่ได้กินกระท่อมแล้วเครียด หงุดหงิด ต้องหามากิน
ให้ได้ พอได้เคี้ยวกระท่อมก็หายเลย”

ผู้รับเหมาก่อสร้างวัย 42 ปี

“ถ้าไม่ได้กินกลางคืนนอนไม่หลับ ทุรนทุราย ทรมาน หาว ปวดเมื่อยไปหมด ส่วนมาก 
ปวดหลังก่อน ปวดกล้ามเนื้อ แขน ขา ทุรนทุราย ทรมาน ท�างานไม่ได้เลย อาการมัน 
ปวดเม่ือย เคล็ด ไม่มีแรง ธรรมดาถ้าเราปวดเมื่อย บีบนวดก็หาย แต่นี่มันปวดข้างในเลย  
ปวดกระดูกเข้าไปข้างใน หาวจนน�้าตาเล็ด ตอนเช้าท้องเสีย ถ่าย 3-4 ครั้ง ถ่ายออกมาจน
หมดไส้หมดพุง ถ้าไม่ได้กินกระท่อม 2 วันก็ท้องเสีย 2 วัน กินยาก็ไม่หายต้องกินกระท่อม 
จึงจะหาย กลางคืนนอนตาแห้ง (นอนไม่หลับ)”

ช่างก่อสร้างวัย 50 ปี

ผู้ใช้กระท่อมประจ�าจ�านวนมาก รายงานว่า พวกเขาพยายามหยุดใช้กระท่อมหลายครั้งแล้ว 
สุดท้ายก็ต้องกลับมาใช้อีก เพราะไม่สามารถท�างานได้ และรู้สึกว่าชีวิตไม่มีความสุขเลย บางรายไป 
หาหมอที่โรงพยาบาลและได้ยาแก้ปวดมากินบรรเทาอาการขาดกระท่อม อย่างไรก็ตามเมื่อฤทธิ์ของ
ยาแก้ปวดหมด อาการถอนยาหรือขาดกระท่อมก็จะเกิดขึ้นอีก ดังนั้นคนที่ตั้งใจจะเลิกกระท่อมอย่าง
จรงิจงัต้องอดทนกบัอาการต่าง ๆ  ให้ได้ ซึง่จะใช้ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ถึง 3 ปี จึงจะเลิกกระท่อม
ได้อย่างเด็ดขาด ส่วนใหญ่มักจะถอดใจและกลับมาใช้กระท่อมอีก เพราะสังคมในชนบทเป็นวิถีที่คน
ส่วนใหญ่ยังใช้กระท่อมเพื่อการท�างานและสังสรรค์ เมื่อเห็นเพื่อนใช้ เพื่อนชวนหรือยื่นให้ ก็เป็น 
เรื่องง่ายที่พวกเขาจะกลับมาใช้กระท่อมอีกครั้ง 

“เห็นคนแก่กินเลยลองกินตาม เมื่อกินแล้วก็ท�างานดี กินตอนแรกไม่รู้ว่ามันจะติดขนาดนี้  
พอติดแล้วก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร เลิกก็ล�าบาก มันเมื่อย อยากจะเลิกแต่เลิกไม่ได้ ใช้ใบกระท่อม
วันละประมาณ 20-30 ใบต่อวัน ถ้าใบใหญ่ก็ใช้ใบเดียวต่อ 1 ค�า ถ้าใบเล็กก็ใช้ 2-3 ใบ  
กนิทัง้วนั ระยะห่างในการใช้เริม่ตัง้แต่ต่ืนนอนลกุข้ึนมาท�าธรุะ กนิกาแฟและเคีย้วใบกระท่อม
กับน�้าร้อน กินเรื่อย ๆ มีมากกินมาก จากนั้นก็ไปท�างาน ส่วนใหญ่ไปเก็บใบกระท่อมตาม 
บ้านเพือ่น ซือ้บ้าง ปัจจบุนัหายาก ร้านค้าจะขายให้คนทีต่ดิจรงิ ๆ  เขาไม่ขายให้เดก็ ถ้าเพือ่น
หามาได้ก็น�ามาแบ่งขายให้ 1-2 ก�า (1 ก�าใช้ 2 วัน) ส่วนอาการหลังจากกินกระท่อม รู้สึกว่า
อยากจะท�างาน ถ้าไม่ได้กินก็ไม่คิดเลยว่าจะท�าอะไร จะเมื่อยทั้งตัว ยาอะไรกินก็ไม่หาย 
ถ้าไม่ได้กินกระท่อม ต้องกินกระท่อม เวลาเมื่อยก็กินกระท่อม คนกินกระท่อมไม่ค่อยเป็นไข้ 
ปวดท้องกินกระท่อมกห็าย ปกตกินิกระท่อมกบัน�า้เปล่า แม้จะรูว่้ากระท่อมไม่ได้มผีลเสยีกบั
ร่างกาย แต่อยากจะเลกิก็เลกิไม่ได้ เนือ่งจากหายากขึน้ทกุวนั ถ้ากระท่อมมผีลเสียกต็ายแล้ว 
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เพราะเคี้ยวมา 20 กว่าปีแล้ว เหล้ามีผลเสียกว่าเยอะ ถ้าไม่ได้กินกระท่อมท้องไม่ค่อยดี เคย
เลกิกระท่อมมาหลายหนแล้ว แต่เลกิไม่ได้ ทีเ่ลกิเพราะเวลาไปท�างานไกล ๆ  ไม่มกีระท่อมกนิ 
ต้องกลับมาเอากระท่อมที่บ้าน 9-10 วัน ก็กลับมาเอา บางครั้งก็เอาไปเป็น 10 ก�า เคยลอง
เลิกแล้วท�างานไม่รอด ปวดเมื่อยไปทั้งตัว ไม่ได้นอน กระดูกเหมือนจะแตก งานไม่คิดท�า  
ถงึท�ากย็กไม่รอด รูส้กึทรมาน ทนไม่ได้ ตดัสนิใจกลับมากนิกระท่อมต่อ เวลาไม่ได้กนิกระท่อม 
มีอาการซึม ๆ รู้สึกหงุดหงิด เสียงดัง ร�าคาญ เครียด คนที่เลิกกระท่อมได้ คือคนที่กินน้อย 
กินไม่ถึง 5 ปี ถึงจะเลิกได้ง่าย ตอนที่เลิกกระท่อมมีอาการปวดเมื่อยตามตัว ท้องเสีย วันนึง
ถ่ายอย่างน้อย 5-6 หน มากที่สุดประมาณ 10 ครั้ง กลางคืนก็ท้องเสีย นอนกลางคืนก็ทก 
(กระตุก) ถ้าเลิกกระท่อมแล้วไปกินเหล้านี่ตายทุกคน เลิกกระท่อมไปกินเหล้าแล้วตายเลย  
มีคนแก่เคยช็อกตายมาแล้ว บ้านแกโดนโค่นต้นกระท่อม ก็เลยหันไปกินเหล้าแทนก็เลย 
ช็อคตาย ไม่เคยไปหาหมอ เพราะคนที่เคยไปหาหมอเพื่อจะเลิกกระท่อม เลิกกระท่อมไม่ได้
เลยสกัคน หมอให้ยามากนิก็เลกิไม่ได้ ไม่หาย ต้องกลบัมากนิอกี คนทีเ่ลกิกระท่อมไม่ได้เพราะ
ถ้าเลิกก็ไม่มีแรงไปท�างาน”

ช่างก่อสร้างวัย 44 ปี

“…..กระท่อมมันเลิกยาก มันทรมาน กว่าจะเลิกได้ 3-4 เดือน กว่าจะอยู่ตัว แต่ช่วงนั้นไม่มี
เรี่ยวมีแรง ท�าอะไรก็เหนื่อย ไม่มีก�าลังจะท�า ทรมาน พอถึงเวลานอนก็นอนไม่หลับ หาว  
น�้าตาไหลเหมือนกับร้องไห้ แต่นอนไม่หลับ หาวเพราะฤทธิ์กระท่อม มันเคล็ด มันเมื่อย  
ช่วงหยุดจะเป็นลักษณะนี้ทุกวันเป็นเวลากว่า 3 เดือน กินพาราก็ทุเลา แต่ไม่หาย คือมัน 
มีอาการที่เราปวดไม่มาก ถ้าปวดไม่มากก็ไม่กิน อาการหนัก ๆ ก็กิน ถ้าอาการครั่นเนื้อ 
ครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้หวัด พอจะเป็นไข้หวัดกินพาราก็หายแต่ไม่ได้กินทุกวัน ถ้ามี 
อาการหนัก ๆ  ก็กิน ช่วงที่มีอาการหนัก คือช่วงดึก ตี 1 ตี 2 ปวดมาก นอนไม่หลับ ทุรนทุราย 
ปวดเมื่อย ต้องลุกขึ้น ช่วงเวลากลางวันไม่ค่อยทรมานเท่าไร แต่กลางคืนไม่ค่อยได้นอน  
กลางวันก็ไม่ค่อยมีแรง กินข้าวไม่ค่อยได้ ปกติกินข้าววันละ 2 มื้อ แต่เหนื่อย ก็ไม่อยากจะกิน 
เบื่อข้าว เคยไปเอายาคลายกล้ามเนื้อที่โรงพยาบาลมากิน ได้ 10 วัน แต่ก็ไม่มีเรี่ยวมีแรง  
หายปวดกล้ามเนื้อ แต่แรงท�างานไม่มี ใน 10 ปีที่กินกระท่อมเคยหยุดกิน 1 ปี แต่อาการ 
ต่าง ๆ เหล่านี้มีอยู่ 3-4 เดือน อาการทุรนทุราย หลังจากนั้นก็กลับมากินกับเพื่อน ก่อนจะ
หยุดกินใช้กระท่อมวันละ 40 ใบ หลังจากที่ได้หยุดใช้และกลับมาเร่ิมใช้ก็เคี้ยวประมาณ  
20 ใบต่อวัน ถ้าไม่ได้ใช้เลยอาการจะหนัก อาการปวดเมื่อยจะกลับมา น�้ามูกไหลคล้าย 
คนเป็นไข้หวัด ปวดครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนคนไม่สบาย ทุกวันนี้กินไม่มากเหมือนเมื่อก่อน 
เมื่อก่อนกินหนัก ทุกวันนี้กินลดลง”

ช่างก่อสร้างวัย 50 ปี
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ในจ�านวนของผู้ใช้กระท่อมประจ�าท่ีสามารถเลิกกระท่อมได้ และเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่า 
การเลกิกระท่อมนัน้ข้ึนอยูก่บัจติใจท่ีเข้มแข็งและอดทน ในช่วงเวลาของการเลกิกระท่อม พวกเขาต้อง
อดทนกับความทรมานของอาการต่าง ๆ ประมาณ 2-4 สัปดาห์ บางรายกินยาแก้ปวด 10 เม็ดต่อวัน
เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย อาการปวดกระดูกและกล้ามเนื้อ บางรายท่ีใช้กระท่อม 
มานาน ติดมากจะมีอาการคลื่นไส้ อาเจียนตอนเช้าเหมือนคนแพ้ท้อง และมีอาการท้องเสียร่วมด้วย 
ถ่ายเกือบทั้งวัน พวกเขาต้องหลีกเลี่ยงการด่ืมน�้าร้อนหรือน�้าอุ่นมิเช่นนั้นจะท�าให้รู้สึกอยากเคี้ยว
กระท่อมขึ้นมา คนที่เคยใช้กระท่อม 1 ราย ณ ปัจจุบันอ้วนขึ้นเพราะจะกินข้าวแทนทุกครั้งที่คิดถึง
กระท่อม 2 รายติดเหล้า เพราะเมื่อไรที่มีอาการนอนไม่หลับจากสาเหตุของกล้ามเนื้อกระตุกในเวลา
กลางคนื (นอนทกท่อม) พวกเขาจะดืม่เบียร์หรอืเหล้าขาวแทนการใช้กระท่อมเพือ่ให้หลบั เม่ือใช้ตดิต่อ
กันทุกวันเป็นเวลานาน เหล้าก็เข้ามาแทนที่กระท่อม บางรายที่พยายามลดและเลิกกระท่อมจะใช ้
พืชสมุนไพรหลากหลายชนิดที่มีรสขมช่วยทดแทนในยามที่ไม่มีกระท่อมใช้ ซึ่งการออกฤทธ์ิของ 
พืชสมุนไพรเหล่านี้ไม่สามารถทดแทนกระท่อมได้ เพียงแค่ช่วยลดอาการอยาก (craving) หรือ 
ลดอาการน�้าลายหนืด เปรี้ยวปาก เท่านั้น พืชสมุนไพรที่นิยมใช้ทดแทนกระท่อมได้แก่ ฟ้าทะลายโจร 
บอระเพ็ด ยอดขี้เหล็ก เป็นต้น 

จากการศกึษาถงึอาการและผลกระทบจากการขาดกระท่อมในกลุม่ผูใ้ช้กระท่อมประจ�าและ
ครั้งคราวนั้น พบว่า กลุ่มผู้ใช้กระท่อมเป็นประจ�ามีอาการถอนยารุนแรงและอาการดังกล่าวข้างต้น
เกิดขึ้นเร็วกว่ากลุ่มที่ใช้กระท่อมเป็นครั้งคราวอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามอาการถอนยาดังกล่าวก ็
ไม่ได้รุนแรงมากเหมือนสารเสพติดชนิดอื่น ๆ อีกทั้งผู้ใช้กระท่อมสามารถจัดการกับปัญหาและมีวิธี
แก้ไขเม่ือไม่มีกระท่อมใช้ โดยหาพืชสมุนไพรในท้องถิ่นที่มีอยู่มาทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชที่มี 
รสขม แต่ฤทธิ์ของพืชดังกล่าวไม่สามารถทดแทนกระท่อมได้ แต่ก็พอช่วยบรรเทาอาการเปรี้ยวปาก 
ปากเหนียว น�้าลายหนืด โดยพืชสมุนไพรท่ีนิยมน�ามาใช้ทดแทนกระท่อม ได้แก่ บอระเพ็ด  
ฟ้าทะลายโจร ยอดขีเ้หลก็ พญาวานร/ ป่าช้าเหงา/ หนานเฉาเหว่ย ใบสวาด ใบกะเพรา รวมถงึสารพัด
ยาแก้ปวด แก้ไข้ ในกรณีที่ต้องการเลิกขาดจากกระท่อม

นอกจากน้ี ยังมีชาวบ้านบางคนใช้เปลือกต้นกระท่อมมาต้มเพื่อลดและเลิกกระท่อม และ 
ชาวบ้านบางกลุ่มยังน�าพืชท่ีมีในท้องถ่ินมาต้มด่ืมเป็นชา เช่น ต้นต้อยติ่ง โดยน�าทั้งต้นและรากมา 
ต้มดื่ม เพื่อช่วยในการลดและเลิกกระท่อม รวมถึงแก้อาการปวดเมื่อยตามร่างกาย บางรายสามารถ
เลิกได้ บางรายก็ยังต้องกลับไปใช้กระท่อมต่อ 
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 อาการเมากระท่อม
ผู้ที่ใช้ใบกระท่อมส่วนใหญ่เคยมีอาการเมากระท่อมเมื่อใช้กระท่อมเป็นครั้งแรก หรือเคี้ยว 

ใบกระท่อมในปริมาณที่มากติดต่อกัน เมื่อกินกระท่อมขณะที่ท้องว่าง หรือใช้กระท่อมชนิดที่เมา ซึ่ง
กระท่อมที่กินได้มี 2 ชนิด ได้แก่ กระท่อมก้านเขียว และ ก้านแดง กระท่อมก้านแดงมีรสชาติขมกว่า
กระท่อมก้านเขียวและมีฤทธิ์ยาวนานกว่าประมาณ 30 นาที เมื่อใช้ในปริมาณท่ีเท่ากัน ในปัจจุบัน 
พบว่ากระท่อมก้านเขยีวมจี�านวนมากกว่ากระท่อมก้านแดง อกีทัง้เป็นทีน่ยิมมากกว่าก้านแดง เพราะ
มีรสชาติที่ขมน้อยกว่าก้านแดง ส่วนกระท่อมที่ไม่สามารถกินได้ คือ กระท่อมนา และกระท่อมขี้หมู 
กระท่อมนาใบจะเล็กกว่ากระท่อมก้านเขียวและก้านแดง และจะมีขนอยู่หลังใบ เมื่อเคี้ยวเข้าไปจะ 
มีอาการระคายคอ บางรายมีอาการเมากระท่อมอย่างรุนแรงถึงขั้นอาเจียนออกมา   

อาการเมากระท่อมได้แก่ แขนขาอ่อนแรง เดินไม่ไหว หน้าแดงชาและตึง หูร้อน อื้อและชา 
ง่วง ซึม ล้ินชา ตาลาย พร่ามัว มึนหัว ปวดหัว อ่อนเพลีย คลื่นไส้ อยากอาเจียนแต่ไม่อาเจียน 
พะอืดพะอม หรือบางคนอาการหนักถึงขั้น
เวียนหัวและอาเจียน มือสั่น ตัวสั่น แน่น
หน้าอก ปวดปัสสาวะ อุจจาระแต่ไม่ถ่าย ร้อน
ไปท้ังตวั เหง่ือออก อาการเหล่านีจ้ะหายไปเอง
ภายใน 5-10 นาท ีบางคนมอีาการเมามากต้อง
นอนพักทั้งวัน ส่วนใหญ่ผู้ใช้จะมีวิธีการรักษา
อาการดังกล่าวด้วยตนเอง เช่น นั่งหรือ 
นอนพัก หรือไปท�างานให้เหงื่อออก หรือไป
อาบน�า้เยน็ กินน�า้เยน็ กินผลไม้เปรีย้ว กินข้าว 
เป็นต้น อาการดังกล่าวก็จะหายไปเอง กระท่อมขี้หมู

กระท่อมนา
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 ผลกระทบต่อสุขภาพ

“ท้องผูก”
อาการท้องผูกมักเกิดในกลุ่มผู้ใช้ที่เคี้ยวกระท่อมแล้วไม่คายกากท้ิง กลืนเข้าไปทั้งหมด  

บางคนเชื่อว่าถ้าเคี้ยวกระท่อมแล้วกลืนเข้าไปทั้งกาก ฤทธิ์ของกระท่อมจะอยู่ได้นานกว่าคายกากทิ้ง 
เช่น ถ้าคายกากทิง้ฤทธิข์องกระท่อมจะอยูไ่ด้ประมาณ 30 นาที ถ้ากลืนเข้าไปท้ังกากฤทธิข์องกระท่อม
จะอยู่ได้ประมาณ 1 ชั่วโมง กากของกระท่อมท�าให้ท้องผูก ผู้ใช้กระท่อมประจ�ารายหนึ่งใช้กระท่อม
วนัละ 30-40 ใบต่อวนั เคีย้วกระท่อมแล้วกลนืเข้าไปท้ังหมด เขามีปัญหาเร่ืองการขับถ่ายมาก มอีาการ
ท้องผูก 3-4 วนั ถ่ายครัง้ อจุจาระเป็นเมด็เล็ก ๆ  สดี�าคล้ายกบัขีแ้พะ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผูใ้ช้กระท่อม
จะรู้วิธีการใช้กระท่อมอย่างปลอดภัย ส่วนใหญ่เคี้ยวแล้วคายกากทิ้ง จากนั้นก็ดื่มน�้าตามมาก ๆ

“ผอม”
ผู้ใช้กระท่อมส่วนใหญ่จะผอม เนื่องจากกินอาหารวันละ 1-2 มื้อ พวกเขาบอกว่าเมื่อใช้

กระท่อมแล้วจะไม่รู้สึกหิวหรืออยากกินข้าว บางรายที่ใช้กระท่อมมานานและใช้ในปริมาณมากจะ 
มีอาการเบื่ออาหาร ต่างกับกลุ่มผู้ใช้กระท่อมเป็นครั้งคราวที่บอกว่าหลังจากที่เคี้ยวกระท่อมแล้ว 
ช่วยให้เขาท�างานได้มากขึ้น เมื่อเหนื่อยก็จะหิวและกินได้มาก

“สุขภาพช่องปาก”
ผูท้ีใ่ช้กระท่อมเป็นเวลานานและเคีย้วกระท่อมเร่ือย ๆ  เกอืบตลอดทัง้วนัโดยไม่เอาก้านใบทิง้ 

เศษก้านทีแ่ขง็อาจทิม่เหงอืกและเจบ็ได้ บางรายทีใ่ช้กระท่อมจ�านวนมากต่อวนั กล่ินตัวและกล่ินปาก
จะคล้ายกบักลิน่ใบกระท่อม เป็นกลิน่เหมน็เขียวของใบกระท่อม อย่างไรกด็ ีผูใ้ช้ไม่ได้คดิว่านีค่อืปัญหา
ส�าหรับพวกเขา แม้ว่าบางครั้งจะมีอาการปวดฟัน เสียวฟัน หรือการรับรู้รสชาติของอาหารไม่ดี  
ในทางตรงกันข้ามพวกเขาบอกว่าการเคี้ยวกระท่อมสามารถช่วยป้องกันฟันผุได้  

“กลัวฝน”
อาการกลวัฝนมกัเกิดกบัผูท้ีใ่ช้พชืกระท่อมเป็นเวลานาน และใช้ในปรมิาณมาก ผูใ้ช้กระท่อม

เล่าว่าเมื่อไรก็ตามที่ฝนตกเขาจะรู้สึกหนาวเย็นเข้ากระดูก ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อแขน ขา ไอ  
น�า้มกูไหล และมอีาการหนาวสัน่ วนัทีม่ฝีนตกบางรายไม่ออกไปท�างาน นัง่ห่มผ้าอยูบ้่าน เคีย้วกระท่อม
แล้วดื่มน�้าอุ่น บางครั้งฤดูฝนก็เป็นอุปสรรคส�าหรับผู้ใช้กระท่อมที่เป็นชาวนา ชาวสวน หรือคนที่ต้อง
ท�างานกลางแจ้ง แต่บางคนเชื่อว่าอาการดังกล่าวขึ้นอยู่กับความแข็งแรงและสุขภาพของผู้ใช้ด้วย 
เพราะไม่ใช่ว่าทุกคนที่ใช้กระท่อมจะมีอาการกลัวฝน
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“…..เวลาที่ฝนตกจะกลัวฝน โดนฝนแล้วมันเย็นเข้ากระดูก เมื่อยในกระดูก ในข้อ ลุงรู้สึก
หนาวสั่น ปวดกระดูกและเหน็บชา มีอาการไอ จาม พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนฝน ถ้าตก 
หนกั ๆ  ออกไปท�างานกลางฝนไม่ได้เลย เวลาท�านา แล้วเหน็ฝนต้ังเค้าจะตก ลุงจะหยดุท�างาน
ก่อนแลว้รบีกลับบ้านใหเ้รว็ที่สดุก่อนทีฝ่นจะตกเพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้ตัวเองเปียกฝนด้วย เหมอืน
วัว วัวมันทนแดด เริ่มท�างาน 7 โมงเช้าถึงเที่ยงก็ท�ากลางแดดอยู่อย่างนั้น มากินข้าวกลางวัน 
ตอนบ่ายก็กลับไปท�าต่อ ท�างานกลางแดดทั้งวันทนได้ แต่ฝนทนไม่ได้”

ชาวนาวัย 63 ปี

“กลัวฝน เมื่อก่อนไม่ค่อยกลัว ถ้าแดดสบาย ถ้าฝนวิ่งหนีเข้าร่ม มันเย็น หนาว ปวดเข้าไป 
ในกระดูก กลัวฝนเหมือนแพะ เวลาฝนมาก็วิ่งขึ้นบ้าน”

ช่างตีเหล็กวัย 70 ปี

“เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ”
เคี้ยวกระท่อมแล้วท�าให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ยังคงเป็นประเด็นที่บอกไม่ได้ว่าแท้จริง

แล้วเป็นอย่างไร บ้างก็บอกว่ากระท่อมช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ บ้างก็บอกว่าหากใช้พืชกระท่อม
นาน ๆ  จะท�าให้เสือ่มสมรรถภาพทางเพศ แต่ผูใ้ช้ส่วนใหญ่เหน็ตรงกนัว่าสมรรถภาพทางเพศของแต่ละ
บุคคลนั้นไม่ได้เกี่ยวกับการใช้พืชกระท่อมเลยแต่ขึ้นอยู่กับสุขภาพของแต่ละคน อายุ และการใช ้
พืชกระท่อมร่วมกับสารชนิดอื่น เช่น ชา กาแฟ และ บุหรี่ ผู้ใช้กระท่อมบางรายบอกว่า เขาและเพื่อน
เห็นด้วยว่าการใช้กระท่อมในระยะ 10 ปีแรกจะช่วยเพิม่สมรรถภาพทางเพศ แต่หลงัจากนัน้จะเสื่อมลง 

“เลือดข้น”
ผู้ใช้กระท่อมจ�านวนหนึ่งให้ข้อมูลว่า เมื่อกินกระท่อมไปนาน ๆ จะมีอาการเลือดข้น ตัวซีด 

ดงันัน้เม่ือใช้กระท่อมเพือ่การท�างานในตอนเช้าแล้ว ช่วงเยน็จงึต้องดืม่สรุาเพือ่ไปฆ่ากระท่อม ให้เลอืด
สูบฉีด เลือดจะไม่ข้น แต่ผู้ใช้กระท่อมอีกส่วนหนึ่งบอกว่า มันเป็นความเชื่อที่ผิด หรือเป็นข้ออ้างของ
คนทีจ่ะดืม่เหล้า คนเฒ่าคนแก่ทีก่นิกระท่อมกนัมาแต่ดัง้เดิม กไ็ม่เหน็ใครกนิเหล้าเพือ่ฆ่ากระท่อม หรือ
ได้ข่าวว่าเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคเลือด 

“ผิวคล�้า”
ผู้วิจัยพบว่าผู้ใช้กระท่อมส่วนใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้เป็นประจ�า ผิวจะด�าเกรียม ซึ่งอาจ 

เกิดจากการท�างานภายใต้แสงแดดที่ร้อนระอุเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามผู้ชายโดยเฉพาะชาวนา 
ชาวสวนในชนบทไม่ได้กังวลถึงรูปลักษณ์ภายนอกของตนอยู่แล้ว ดังนั้น จะคล�้า จะด�าเกรียม หรือด�า
จนเขยีวเขากไ็ม่ได้กงัวลอะไร อกีทัง้ยงัไม่เคยพบรายงานการเจ็บป่วยเกีย่วกบัโรคมะเร็งผิวหนงัในผู้ใช้
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พืชกระท่อม กลุ่มตัวอย่างบางรายบอกว่า ผู้ใช้กระท่อมที่ไม่ชอบคายกากกระท่อมทิ้งใบหน้าของเขา
จะเป็นสีด�าจนข้ึนเขียว อีกทั้งผู้ใช้กระท่อมเป็นประจ�าจะมีใบหน้าที่ดูแก่ก่อนวัย หน้าด�ามีกระและ 
ริ้วรอย เพราะกลุ่มนี้มักท�างานหนักเกินก�าลังเป็นเวลานานติดต่อกัน 

“วัยรุ่นน�าพืชกระท่อมมาใช้แบบผิดแผน”
การตดัต้นกระท่อมในหมูบ้่านทิง้นัน้ นอกจากการบงัคบัใช้กฎหมายทีเ่ข้มงวดแล้ว เรือ่งการน�า

กระท่อมไปใช้แบบผิดแผนของกลุ่มวัยรุ่นก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเป็นกังวลมาก วัยรุ่นน�าพืชกระท่อมไป
ใช้ในรูปของ 4x100 มีส่วนผสมหลักประกอบด้วยน�้าต้มใบกระท่อม ยาแก้ไอ และ โค้ก เวลาจะดื่มก็
ใส่น�้าแข็งลงไป วัยรุ่นมักรวมกลุ่มสังสรรค์หลังเลิกเรียน เมื่อดื่ม 4x100 วัยรุ่นเหล่านี้จะมีความสุข 
สนุกสนาน แต่จะขี้เกียจท�างาน ตื่นสาย ชอบขาดเรียน

มักมีข่าวลือว่ามีการใส่สารบางชนิดลงไปผสมในเครื่องดื่ม 4x100 ด้วย เช่น ยาบ้า  
ยาคลายเครียด (benzodiazepines) ยานอนหลับ ยากันยุง สารที่เคลือบในหลอดไฟ ขี้วัว หรือ 
แม้กระทั่งขี้เถ้าเผาศพ ประเด็นดังกล่าวส่วนใหญ่จะได้ข่าวจากสื่อโทรทัศน์ ผู้ใช้กระท่อมแบบพื้นบ้าน
จึงพยายามที่จะปกป้องลูกหลานเยาวชนในหมู่บ้านของเขา บางครั้งต้องตัดท�าลายต้นกระท่อมด้วย 
ตัวเอง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเองที่ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและมีโอกาสพูดคุยกับเยาวชนที่ใช้ 4x100 ไม่พบ
ว่าพวกเขาใส่สารอันตรายเหล่านี้ลงไป มีเพียงบางคนที่ใส่ยานอนหลับลงไป อีกทั้งได้มีโอกาส 
แลกเปลีย่นประเดน็ดงักล่าวกบัเจ้าอาวาสวดัแห่งหนึง่ในพืน้ท่ีทีเ่กบ็ข้อมลู ท่านบอกว่า วนัหนึง่มวียัรุน่
กลุ่มหนึ่งแอบไปต้ม 4x100 หลังเมรุเผาศพ พอต�ารวจตามมาจับ วัยรุ่นกลุ่มนี้ก็พยายามท�าลาย 
หลักฐานโดยการน�าข้ีเถ้าใส่ลงไปในหม้อต้ม 4x100 ต�ารวจก็จับตัวพร้อมของกลางไปที่สถานีต�ารวจ
และแถลงเป็นข่าวใหญ่ว่ามส่ีวนผสมอะไรบ้าง จากนัน้เป็นต้นมากเ็กดิการเลยีนแบบ วยัรุน่กอ็ยากรูว่้า
ถ้าใส่ขี้เถ้าเผาศพลงไปใน 4x100 จะเป็นอย่างไร จึงเกิดการลองใช้ขึ้นมา   

 ทัศนคติของผู้ไม่ใช้พืชกระท่อมที่มีต่อผู้ใช้ 
 พืชกระท่อม

กลุ่มตัวอย่างในพื้นท่ีท่ีไม่ใช้พืชกระท่อมทุกคน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้พืชใช้กระท่อมทั้งในด้าน
สขุภาพ การท�างาน และสงัคม จากค�าบอกเล่า เนือ่งจากพวกเขารูจ้กัและเข้าใจพชืกระท่อมและคนใช้
พชืกระท่อมมานานแล้ว สิง่เหล่านีเ้ป็นวถิชีวีติของชาวบ้าน ผู้ไม่ใช้พืชกระท่อมส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าที่
ไม่ใช้พืชกระท่อมเนื่องจากกระท่อมมีรสชาติขมเฝื่อน อีกทั้งอาชีพของเขาไม่จ�าเป็นต้องพึ่งพา 
พืชกระท่อม ผู้ไม่ใช้พืชกระท่อมท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้าน อายุ 48 ปี เล่าว่า สมัยที่เป็นเด็กเคยใช้
กระท่อมเพื่อการรักษาโรค
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“แม่เห็นว่าผมปวดท้อง เขาก็เอาใบกระท่อมมาให้กินกับน�้าตาล เวลาเป็นหวัดเจ็บคอก็เคย
ให้กินใบกระท่อมกับน�้าตาล กินประมาณครึ่งใบ ไม่เกิน 2 วันอาการดีขึ้น”

รู้สึกอย่างไรกับคนใช้กระท่อมในชุมชน
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่บอกว่า การกินกระท่อมตามวิถีชีวิตของชาวบ้านนั้นเป็นภาพที่คุ้นเคย

ตั้งแต่เป็นเด็กจนปัจจุบันส่วนมากชาวบ้านที่ใช้พืชกระท่อม ไม่มีผลเสียอะไรต่อชุมชน ไม่มีผลเสียต่อ
สุขภาพและการเงินของเขา ถ้าถามคนกินกระท่อมเขาบอกว่ากินแล้วท�าให้สู้งาน ขยัน สู้แดดแต่ไม่สู้
ฝน คนในหมู่บ้านส่วนมากกินกระท่อมเพื่อท�างาน กระท่อมไม่ได้ให้โทษอะไร คนกินกระท่อมไม่เคย
คลุ้มคลั่งขึ้นเสาไฟฟ้า ผลเสียระยะยาวกับคนที่ติดกระท่อมก็ไม่มี คนแก่ที่กินกระท่อมก็เห็นเขากินมา
นานเห็นแข็งแรงดี อารมณ์ดี สดชื่นแจ่มใส มีปัญหาอยู่นิดเดียวตอนเลิกกระท่อมซึ่งอาจใช้เวลาสักนิด
และต้องอยู่ที่ใจของคนที่จะเลิกด้วย ถ้าเปรียบเทียบการกินกระท่อมกับสุรา 

“ทั้งกระท่อมหรือสุราก็ไม่ดีทั้งนั้น ที่เคยสัมผัสมา คดีต่าง ๆ เรื่องทะเลาะวิวาท เรื่องของ
อุบัติเหตุ ปัญหาสังคม ผลจากการใช้กระท่อมไม่มี แต่ท่ีเป็นปัญหากับสังคมก็คือสุรา หรือ 
ยาเสพติดอื่น ๆ มันเป็นผลเสียกับสังคมมาก เน่ืองจากสุราเป็นลักษณะของการอนุญาต 
กระท่อมไม่มีอนุญาต คนที่กินกระท่อมไม่มีเรื่องของอุบัติเหตุ กระท่อมไม่เป็นผลเสียกับ
ชุมชน” 

“อาการของคนทีก่นิกระท่อมหลงัจากทีเ่ขากนิ เขากจ็ะสู้งาน คนทีไ่ม่กนิกระท่อมนัง่ใต้ต้นตาล 
แต่คนที่กินกระท่อมไถนาได้ท้ังวันจนเสร็จ เวลาไปลงแขก เปรียบเทียบได้เลยว่าคนที่กิน
กระท่อมกับคนที่ไม่กินกระท่อมแตกต่างกัน หลังจากที่กิน เขาก็มีอาการขยันขึ้นมา อาการ
ข้างเคยีงอย่างคนกนิเหล้า เมากญัชากไ็ม่เคยเหน็ กระท่อมไม่มอีาการดังกล่าว เหน็เขาพูดจา
ปกติดี คนท่ีเมากระท่อมแล้วพูดจาเพ้อเจ้อไม่มี ก็มีอาการเฉย ๆ ไม่เห็นว่าเขามีอาการเมา  
ไม่แสดงออกอาการอะไร ด่าเด็ก ตีเมีย ไม่มี” 

คนขายของช�าในหมู่บ้าน อายุ 59 ปี

ชาวบ้านบางคนบอกว่า คนกินกระท่อมบางคนก็เกียจคร้านขี้เกียจท�างาน บางคนก็ขยัน  
บางคนที่ไม่กินกระท่อมขี้เกียจงานก็มี บางคนก็ชอบท�างาน คิดว่าแล้วแต่นิสัยของคน บางคนบอกว่า
ไม่ชอบเวลาที่คนกินกระท่อมแล้วคายชานทิ้งเรี่ยราด   

จากการสังเกต พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่ไม่ใช้กระท่อมมีความเข้าใจผู้ใช้พืชกระท่อมเป็นอย่างดี 
เนื่องจากคนเหล่านี้อาศัยอยู่ร่วมกันในชุมชนมาเนิ่นนาน ได้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน เข้าใจว่าเพราะ
อะไรพวกเขาจึงต้องใช้กระท่อม และถ้าเลิกใช้จะมีอาการอะไรเกิดขึ้นบ้าง 
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 ผลกระทบจากการใช้กระท่อมต่อสุขภาพ
จากการศึกษาแบบแผนการใช้และผลกระทบต่อสุขภาพในผู้ใช้พืชกระท่อมแบบพื้นบ้าน 

เป็นประจ�าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2558 ในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช จ�านวนกลุ่มอย่างท้ังสิ้น  
1,118 คน เป็นเพศชาย อายุ 25 ปี ข้ึนไป ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา และ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาคือรับจ้างทั่วไป ในจ�านวนนี้เป็นผู้ใช้กระท่อม 526 ราย และ 
ไม่ใช้ 592 ราย ในจ�านวนผู้ใช้กระท่อม 526 ราย แบ่งเป็นผู้ใช้กระท่อมทุกวันหรือใช้เป็นประจ�า  
จ�านวน 355 ราย และใช้ครั้งคราวจ�านวน 171 ราย พบว่า ในกลุ่มที่ใช้กระท่อมเป็นประจ�า ร้อยละ 
41 มีอาการกลัวฝน ร้อยละ 34 มีอาการเบ่ืออาหาร ร้อยละ 15 มีอาการท้องผูก และร้อยละ 78  
เคยมีอาการถอนยาเมื่อไม่ได้ใช้กระท่อม ส่วนกลุ่มที่ใช้ครั้งคราวมีอาการน้อยกว่ากลุ่มที่ใช้ประจ�า
ประมาณ 2-3 เท่า
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 ประวัติการเจ็บป่วยเรื้อรังและโรคทั่วไป 
 ของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษาติดตามกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,118 คน ที่ติดตามได้จ�านวน 914 คน พบคนที่
รายงานว่าตนเองมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจ�านวน 674 คน (ร้อยละ 73.7) มีโรคประจ�าตัว/เจ็บป่วย
เรื้อรัง 216 คน (ร้อยละ 23.6) เจ็บป่วยนาน ๆ ครั้ง 33 คน (ร้อยละ 3.6) และมีทั้งโรคประจ�าตัวและ
เจ็บป่วยเรื้อรัง 9 คน 

กลุ่มตัวอย่าง 170 คน (ร้อยละ 18.6) มีโรคเรื้อรังหนึ่งโรค 36 คน (ร้อยละ 3.9) มีสองโรค 
เช่น เบาหวาน และความดันโลหิตสูง และ 8 คน (ร้อยละ 0.9) มี 3 โรค เช่น โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง และโรคหัวใจ โดยกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้กระท่อมเป็นประจ�า เป็นเบาหวาน 1 คน  
ความดันโลหิตสูง 12 คน ไขมันในเลือดสูง 3 คน หัวใจและหลอดเลือด 3 คน หอบหืด 7 คน 

ข้อมูลจากแฟ้มประวัติการเจ็บป่วยจากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	
(รพ.สต.)	

ในกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 1,118 ราย พบว่า มีผู้เจ็บป่วยทั่วไปและภาวะโรคเรื้อรัง บันทึกใน
แฟ้มประวัติการรักษา ดังนี้ (137 ราย ไม่มีแฟ้มประวัติการรักษาทั้งที่โรงพยาบาลและ รพ.สต. และ
อีก 248 ราย มีแฟ้มประวัติแต่ไม่มีการบันทึกอาการเจ็บป่วย) 

ภาวะโรคเรื้อรัง
กลุ่มที่ไม่เคยใช้กระท่อมเลย พบว่าโรคเรื้อรังดังต่อไปนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ปี 2554-2557 

ผู้ป่วยเบาหวาน 32 ราย เพิ่มเป็น 34 ราย ความดันโลหิตสูง มีผู้ป่วย 77 ราย และเพิ่มขึ้นมาเป็น  
86 ราย ไขมันในเส้นเลือด 27 ราย เพิ่มเป็น 46 รายในปี 2557 หอบหืด 6 ราย เพิ่มเป็น 7 ราย  
โรคหัวใจ 14 ราย เพิ่มเป็น 18 ราย ภูมิแพ้จาก 4 ราย เป็น 6 ราย โรคหลอดเลือดสมองจาก 9 ราย
เป็น 11 ราย

กลุ่มที่ใช้กระท่อมครั้งคราว พบผู้ป่วยเบาหวาน 2 รายในปี 2554 และ 4 รายในปี 2557 
ความดันโลหิตสูงจาก 17 รายในปี 2554 เป็น 19 รายในปี 2557 และมีโรคเรื้อรังอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นมา
เรื่อย ๆ ได้แก่ ไขมันในเส้นเลือด และ โรคหัวใจ

กลุ่มที่ใช้กระท่อมเป็นประจ�าทุกวัน พบผู้ป่วยเบาหวานคงที่ต้ังแต่ปี 2554-2557 จ�านวน  
3 ราย หอบหืด 1 ราย โรคหัวใจ 2 ราย ความดันโลหิตสูงจาก 30 รายในปี 2554 เพิ่มเป็น 35 ราย 
ในปี 2557
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เปรียบเทียบอาการทางสุขภาพระหว่างผู้ใช้กระท่อมประจ�า (355 คน) ผู้ใช้ครั้งคราว (171 คน) และ
ผู้ไม่เคยใช้เลย (592 คน) ปี 2554-2555 และ ปี 2556-2557  
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อาการเจ็บป่วยทั่วไป 
 อาการเจ็บป่วยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เนื่องมาจากโรคที่เกิดจากการท�างาน ได้แก่  

กล้ามเนื้ออักเสบ ปวดหลัง ปวดเอว มีอาการอ่อนเพลีย ระคายเคืองตา แสบตา 

คนที่ไม่เคยใช้กระท่อมเลยมีอัตราการเจ็บป่วยมากกว่าคนที่ใช้กระท่อม เช่น เป็นไข้หวัด  
ปวดเมื่อยตามร่างกาย เวียนศีรษะ หน้ามืด ตาลาย ปวดแน่นท้อง/ท้องผูก/จุกเสียด/ท้องอืด เป็นต้น

จากการติดตามอาการเจ็บป่วยของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ใช้พืชกระท่อมยังคงมีสุขภาพแข็ง
แรง ผู้ใช้พืชกระท่อมมีโรคเรื้อรังน้อยกว่าผู้ที่ไม่เคยใช้พืชกระท่อมเลย โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ไม่พบ
ว่าผู้ใช้มีอาการหรือผลกระทบต่อจิตประสาทท่ีเกิดจากการใช้พืชกระท่อมแบบพื้นบ้าน และไม่พบ
ว่าการใช้พืชกระท่อมแบบพื้นบ้านก่อให้เกิดปัญหาในชุมชนและสังคม ผลกระทบต่อสุขภาพใน 
ระยะยาวของผู้ใช้พืชกระท่อมพบเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้อย่างหนัก โดยเฉพาะในคนที่เคี้ยวกระท่อมแล้ว
กลืนเข้าใปทั้งกากใบ 

	กรณีศึกษา:	ก้อนท่อมในกระเพาะอาหาร

กรณีที่	1	นายกระท่อมวัน (ข้อมูล	ณ	วันที่	20	เมษายน	2556)

ชาย อายุ 75 ปี นับถือศาสนาพุทธ สุขภาพโดยทั่วไปไม่ค่อยแข็งแรง แม้ไม่มีโรคประจ�าตัว 
เริ่มใช้กระท่อมคร้ังแรกตอนอายุ 40 ปี เมื่อก่อนท�าอาชีพรับจ้างทั่วไป ก่อสร้าง ท�าสวน ท�างาน 
ทุกอย่างที่มีคนมาจ้าง 

นายกระท่อมวัน ได้รับการผ่าตัดเมื่อ 12 ปีที่แล้ว ภรรยาของนายกระท่อมวัน เล่าว่า ก่อนที่
จะได้รับการผ่าตัด นายกระท่อมวัน กินกระท่อมปริมาณมาก ตอนที่ผ่าท้องผู้ป่วยมีอายุ 63 ปี  
กินกระท่อมมานานประมาณ 23 ปี โดยการเคี้ยวใบสด วันละ 1 มัดกว่า ๆ (ประมาณ 50 ใบ) โดยกิน
ประมาณ 2-3 ใบต่อค�า ถ้าใบเล็ก ๆ ก็รูดก้านตรงกลางทิ้ง ใส่ปาก เคี้ยวเรื่อย ๆ เกือบตลอดเวลา และ 
“หวนน�้า” (ดื่มน�้า) ตาม เคี้ยวแล้วก็กลืนไปทั้งกาก 

“เม่ือก่อนนัน้ลงุอยูห่นองบัวล�าภ ูภาคอสีานไม่มีกระท่อม ลงุแต่งงานกบัป้าแล้วมาอยูด้่วยกนั
ที่นครฯ พอมาอยู่ที่นครฯ ก็กินกระท่อมตามเขา กินครั้งแรกก็ไม่เมา กินแล้วท�างาน กินมาเรื่อย ๆ  
ส่วนใหญ่ก็กินสด จะบดเป็นผงก็ต่อเมื่อเดินทางไปต่างจังหวัด เช่น ไปเยี่ยมบ้าน ท�าป็นผง ใส่กระป๋อง
ไว้ โดยการเอาใบกระท่อมไปตากแห้ง บดแล้วใส่กระป๋อง กินแต่ละครั้ง 3 ช้อนกินข้าว กินแล้วก็หวน
น�้าตาม กากอะไรก็กินเข้าไปหมด”
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“ไม่ใช่คนกินท่อม แต่ท่อมกินคน”
ภรรยาเล่าว่า สมยัก่อนกระท่อมมจี�านวนมาก ต�ารวจไม่จบั นายกระท่อมวัน ก็เอาใบกระท่อม

มาตากบริเวณลานหน้าบ้านเต็มไปหมด ตากแห้งแล้วก็เอามาบดเป็นผง ไปจ้างบดที่ต�าบลการะเกด 
ใช้เครื่องบด เหมือนเครื่องบดยาผง บดละเอียดมาเลย 

“ตอนไปหนองบัวล�าภู ลุงบดใส่กระป๋องไป 4 กระป๋อง แล้ว
ก็ใส่ถุงไปอีก นั่งรถไฟไปกัน จากสถานีรถไฟนครฯ ไปหนองบัวล�าภู 
เดี๋ยวกิน ๆ กินทีละ 3 ช้อนกินข้าว แล้วก็น�้าครึ่งขวด พอไปไม่ทันถึง
ไหนก็ตักกินอีก กินน�้าอีก เดี๋ยวก็ตักกระท่อมกินอีก กินน�้าจากนครฯ 
ไปถึงหนองบัวล�าภู พาน�้าไปประมาณ 40 ขวด เยอะมาก (ขวดน�้าที่
เป็นขวดขุ่น ขนาด 5 บาท) กว่าจะไปถึงบ้านที่หนองบัวล�าภู กิน
กระท่อมบดหมด 1 ถุง เท่ากับ 1 กระป๋องนี้เลย”

“ลุงกลับไปเยี่ยมบ้านท่ีหนองบัวล�าภูประมาณ 7 วัน ลุงกินกระท่อมเยอะมาก ป้าเห็นว่า 
ผิดปกติแล้ว พุงใหญ่มาก ดูอาการลุงไม่ค่อยดีแล้ว พุงตึงขึ้น พุงเริ่มเจ็บ ก็เลยพากลับนครฯ ป้าก็พา
นั่งรถไฟกลับมา บนรถไฟลุงก็กินแต่กระท่อมกับน�้า กระป๋องนี้ไม่ทันได้กิน กลับมาถึงนครฯ ป้าเอาไป
เททิ้งหมดเลย ขากลับป้าไม่ได้นับขวดน�้า ลุงกินได้ไม่มาก แกป่วยมาแล้ว ท้องตึง ท้องโตขึ้นแล้ว”  

“ปกติที่เขาท�าแห้งกิน เวลาที่กินเขากินประมาณ 1 ช้อนชา แต่ลุงกิน 3 ช้อนแกง ส่วนใหญ่
จะไม่ค่อยท�าเป็นผง จะกินสดคายชาน กินกระท่อมบด 1 ช้อนกินข้าว เท่ากับใบกระท่อมประมาณ  
20 ใบ กินแต่ละครั้งก็ตักกระท่อมใส่ปาก 3 ช้อนกินข้าว ก็เท่ากับใบกระท่อมประมาณ 60 ใบ  
กินวันละหลายช้อน กินไปเรื่อย ๆ ตามท่ีอยากกิน เฉลี่ย ช่ัวโมงละ 3 ช้อน กินจนถึงค�่า กินจนถึง 
เวลานอน” 

“ตอนที่กระท่อมแห้งเข้าไปอยู่ในท้อง พอกินน�้าเข้าไปใบกระท่อมก็จะพอง กินกระท่อมบด 
3 ช้อน กินน�้าเข้าไป 1 ขวด กินเยอะเกินไป ข้าวก็ไม่ค่อยกิน” 

“ช่วงเวลาของความเป็นและความตายจากกระท่อม”
ภรรยาพานายกระท่อมวัน กลับมานอนบ้านที่นครฯ ได้ 2-3 คืน จึงได้ส่งไปโรงพยาบาล

เชียรใหญ่ โดยในช่วงสองสามวันนี้นายกระท่อมวัน นอนตลอดเวลา ท�างานไม่ไหว ปวดท้อง ไม่ได ้
กินยาใด ๆ และไม่ได้กินใบกระท่อมด้วย ท้องป่องบวมขึ้นจนใหญ่มาก “เหมือนแตงจีน” (แตงโม)  
จนกระทั่งนายกระท่อมวัน มีอาการเจ็บมากจนนอนไม่ได้ เหมือนจะตายแล้ว ภรรยาจึงน�าส่ง 
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ ซึ่งในตอนนั้นนายกระท่อมวัน ไม่รู้สึกตัวแล้ว 
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“ตอนอยูท่ีโ่รงพยาบาลเชยีรใหญ่ ลงุปวดท้องมาก เจ็บจังแล้วกเ็ลยว่าจะพากลับมาตายท่ีบ้าน 
หมอให้แต่น�้าเกลือ ลุงก็เจ็บพุง พุงก็บวมขึ้น ๆ ฮึด ๆ ขึ้นจนสุดเลย ป้าก็ไปบอกหมอว่าจะกลับบ้าน
แล้ว ลุงเจ็บทนไม่ได้แล้ว ป้าจะพาลุงไปตายที่บ้าน หมอโรงพยาบาลเชียรฯ ก็ท�าหนังสือส่งไป 
โรงพยาบาลมหาราช แล้วก็เอารถโรงพยาบาลไปส่ง”

“พอไปถงึโรงพยาบาลมหาราชเขากใ็ห้เข้าผ่าเลย หมอบอกว่าถ้ามาโรงพยาบาลช้าอกี 5 นาที 
กระเพาะแตก ก็ตายเลย นี่เขาได้ช่วยไว้ทัน กระเพาะบวมมากท้องพองขึ้นมามากเลย” 

“วิธีจัดการกับก้อนท่อมในท้อง”
ภรรยาเล่าต่อไปว่า “หมอเจาะที่ข้างท้อง ทั้งซ้ายและขวา เจาะที่คอ เจาะ 3 ทางเลย เพื่อ 

ดูดน�้าออก เขาใส่น�้าเกลือแล้วก็ดูดออกมา หมอดูดน�้าออกมาเยอะมาก พอดูดน�้าออกหมดแล้ว  
ยังเหลือแต่เนื้อล้วน ๆ เขาก็ผ่าออกเลย ตอนผ่า หมอให้ป้าออกมารอข้างนอก พอเขาผ่าเสร็จแล้วเขา
ก็เรียกป้าเข้าไปดู 2 คนกับลูกชาย หมอบอกว่าคนไข้แบบนี้เขาไม่เคยเห็นเลย ทั้งดูด ทั้งผ่า ดูดก้อน 
แล้วถึงดูว่ามันออกไม่หมดเหลือแต่กาก แล้วก็ผ่า ดูดออกมาเป็นน�้าสีเขียวดิ๊ก ๆ มีกากออกมาด้วย  
หมอผ่าตรงท้องใต้สะดือ ตอนที่หมอผ่าเอาก้อนท่อมออกมา ป้าเห็นเป็นชั้น ๆ  เลย กลิ่นกระท่อมทั้งนั้น 
เลย เหมือนกับก้อนขี้วัวสด ๆ หมอผ่าออกมาเยอะมาก เต็มกระเพาะเลย เขาผ่าแล้วก็เอาออกมาเทใน 
ถงุด�า เป็นช้ัน ๆ  เยอะมากเลย เตม็ถงุเลย ทีเ่ป็นน�า้กถ็งุด�าใบใหญ่นีเ้ตม็เลย เขาเอาไปเทกนัหลายรอบ”

“ตอนที่เข้าไปดูลุงในห้องผ่าตัด ไม่คิดว่าลุงจะรอด ลุงหน้าบวม เท้าบวม บวมหมดทั้งตัวเลย 
ใครไปเห็นก็บอกให้พากลับบ้าน คนเขาบอกว่าถ้าค่าจ้างน�าศพกลับนั้นต้องเสียเงินหลายบาท  
ถ้าพากลับตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นไม่กี่บาท ป้าคิดว่าไหน ๆ ก็พาลุงมารักษาแล้ว ก็รักษาให้ถึงที่สุด  
ถ้าจะตายก็ขอให้รู้ว่าได้รักษาจนถึงที่สุดแล้ว”

“หลังจากที่หมอผ่าท้องลุงเสร็จ เขาก็ x-ray สมอง ตอนนั้นลุงแกจ�าอะไรไม่ได้เลย ตอนส่งไป
โรงพยาบาลเชียรใหญ่ ลุงปวดท้องมากจนจ�าอะไรไม่ได้ ลุงนอนอยู่โรงพยาบาลมหาราชประมาณ  
3-4 เดือน ค่ารักษาพยาบาล 4 แสนบาท แต่เราไม่ได้เสียซักบาท เสีย 1,200 บาท ค่า x-ray สมอง  
ที่จริง ค่า x-ray 1,500 บาท แต่เขาเอา 1,200 บาท เขาให้กลับคืนมา 300 บาท บอกว่าให้เก็บไว้เป็น
ค่าอาหารและค่าผ้านุ่ง เมื่อก่อนค่ารักษาพยาบาลแพงมาก ป้าไม่รู้จะไปเอาเงิน 400,000 บาท ที่ไหน
มาให้เขา ป้าเลยพาลุงหนีออกมาจากโรงพยาบาล ก็ไม่ได้ยามาซักเม็ดเดียว ตอนแรกหมอแนะน�าว่า
ให้ไปแจ้งเรื่องขอรักษากับบัตรสงเคราะห์ เมื่อก่อนเขาจะออกบัตรสงเคราะห์ให้ แต่ป้าไม่ได้ไปแจ้ง
เรื่องไว้” 

หลังจากการรักษาที่โรงพยาบาล นายกระท่อมวันได้มาพักฟื้นท่ีบ้าน โดยไม่ได้ท�างานอะไร
เลย เมื่อถามลุงว่าเวลาท่ีเห็นกระท่อมรู้สึกอย่างไร นายกระท่อมวัน ตอบด้วยรอยย้ิมว่า เวลาที่เห็น
กระท่อมก็นั่งมอง แต่ไม่อยากใช้ และไม่เคยใช้อีกเลยหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล
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ปัจจุบันนายกระท่อมวัน ยังมีฟันท่ีแข็งแรง ไม่มีโรคเร้ือรัง นอนหลับดี แต่เดินไม่ค่อยไหว 
ปัจจุบันนี้ขับถ่าย 3-4 วัน ต่ออาทิตย์ ไม่ค่อยมีอาการท้องผูก ตอนนี้กินอาหารได้ครบ 3 มื้อ เมื่อก่อน
กินกระท่อมมากกว่าอาหาร ยังสูบยาเส้น วันละ 1-2 มวน

นายกระท่อมวันได้เสียชีวิตไปแล้วในปี 2557 โดยไม่ทราบสาเหตุ 

	กรณีที่	2	นายกระท่อมทู	(ข้อมูล	ณ	วันที่	20	เมษายน	2556)

ชาย อายุ 76 ปี นับถือศาสนาพุทธ อาชีพท�านา ท�าสวน ปลูกผัก สุขภาพโดยทั่วไปไม่ค่อย
แข็งแรง มีโรคประจ�าตัว ร่างกายอ่อนเพลีย เดินไม่ค่อยไหว เวียนหัวบ่อย ๆ

นายกระท่อมทูเล่าว่า เลิกกินกระท่อมมา 1 ปีกว่าแล้ว กินกระท่อมครั้งแรกตอนอายุ 30 ปี 
กินกระท่อมมานานกว่า 40 ปี กินเพื่อท�างาน แต่ตอนนี้ไม่ได้ท�าอะไรแล้ว ท�างานไม่ไหว เมื่อก่อนกิน
ทกุวนัๆ ละ 20 ใบ (กนิ 2 ใบต่อค�า) ไม่เอาก้านออก เคีย้วทัง้ก้านและใบ กนิกระท่อมกลืนชานมาต้ังแต่
อายุ 30 ปี คิดว่าตอนนั้นติดไม่รุนแรง แต่ว่าหยุดไม่ได้ เพราะมีอาการปวดเมื่อยตามตัว กินกระท่อม
แล้วท�างานดี ไม่ค่อยเหนื่อยง่าย แต่มาให้โทษทีหลังตอนอายุมากขึ้น

ภรรยาของนายกระท่อมทูเล่าว่า “ก่อนที่ลุงจะไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ ลุงกิน
กระท่อมเยอะมาก และมีอาการเจ็บป่วยเรื้อรังด้วยอาการปวดท้องเป็นมานานประมาณ 10 ปี ปกติ
แล้วลุงไม่ค่อยกินข้าว กินแต่กระท่อม กินเรื่อยๆ ตลอดทั้งวัน กินวันละกว่าหนึ่งก�า (40-60 ใบ)  
กินกาแฟวันละ 5 แก้ว สูบใบจากมวนยาสูบ 40 มวนต่อวัน วันไหนที่กินกระท่อมเยอะก็จะสูบยา 
เยอะด้วย เมือ่ก่อนปลกูไว้กนิเองทีบ้่าน ตอนหลงัต�ารวจเขาให้ตดั เราเองกส็ูก้บัเดก็ทีม่าขโมยกระท่อม
ไม่ไหว เลยตัดท้ิง ก่อนท่ีลูกจะตัดสินใจพาลุงไปรักษา ลุงมีอาการแน่นหน้าอก จุกขึ้นมา ท้องผูก 
อย่างรุนแรง ถ่ายอาทิตย์ละครั้ง ถ่ายเหมือนขี้แพะเป็นประจ�าเลยใน 3 เดือนที่ผ่านมา หน้าเป็นสีด�า  
มีอาการเครียด ปวดทรมานมาก กินข้าววันละม้ือ น�้าไม่ค่อยอาบ อาบ 1-2 คร้ังต่ออาทิตย์ เร่ือง 
กลัวฝนนั้นเป็นเรื่องปกติของลุงเลย”  

“เพราะอะไรจึงอยากเลิกกระท่อม”
นายกระท่อมทูเล่าว่า “ช่วงหลังมานี้กระท่อมหายาก มันล�าบากต้องซ้ือ ต�ารวจสั่งตัดหมด 

เด็กขึ้นหักกระท่อมหมดทั้งต้น เอาไปต้ม บ้านใครมีมันขึ้นหักหมด สมัยก่อนที่กิน คือปลูกไว้กินเองที่
บ้าน พอต�ารวจให้ตัดก็ตัดทิ้ง ตอนหลังต้องซื้อกิน เมื่อก่อนก�าละ 2-3 บาท ครั้งล่าสุดที่ซื้อประมาณ 
40 บาทต่อ 1 ก�า”

“ลูกท�างานอยู่กรุงเทพฯ บอกว่าจะพาไปโรงพยาบาลธัญญารักษ์ เมื่อปีที่แล้วลูกก็มารับไป
รักษาที่ธัญญารักษ์ 1 เดือน 10 วัน ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไร เบิกได้ตามสิทธิ์ ลูกรับราชการ”
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“วันแรกของการเลิกกระท่อม” 
วันแรกที่นายกระท่อมทูไม่ได้กินกระท่อม มีอาการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เคล็ดเมื่อย 

ไม่ได้นอน ข้ออ่อนไปหมด อาการเกิดขึ้นภายในครึ่งชั่วโมง ปวดกระดูก เจ็บในข้อ ปวดหลัง ปวดเส้น 
เจ็บไปหมด เป็นอยู่หลายวันจึงจะดีขึ้น ทางโรงพยาบาลให้กินยา

“มีอาการมือเท้าสั่น ตัวสั่น กลางคืนมีอาการนอนทก กลางวันก็ทก กลางคืนก็ทก ถ้าไม่ได้กิน
ก็ทกอยู่เรื่อย ๆ มีอาการอยู่เรื่อย ๆ ภายในครึ่งชั่วโมงก็ทกได้ โมโหง่าย อารมณ์เสีย หงุดหงิด เครียด 
วิตกกังวล ซึมเศร้า เบื่อหน่าย เหมือนจะเป็นหวัด ง่วงหาว น�้ามูกน�้าตาไหล น�้าลายหนืด ปากเหนียว 
เปรี้ยวปาก แต่ไม่มีอาการท้องเสีย มีอาการปวดท้อง ปวดมวนท้อง เบื่ออาหารไม่อยากกินข้าว หัวใจ
เต้นแรง ใจสั่น นอนตาแห้ง (นอนไม่หลับ) คอแห้ง คันคอ จาม ไอ”

“ขั้นตอนการรักษา”
นายกระท่อมทูไม่ได้รับการผ่าตัด แต่แพทย์ที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ส่องกล้องเข้าไปดู  

บอกว่าในท้องมีก้อนกระท่อมอยู่ จากนั้นเขาก็ให้ยาถ่าย เข้าไปกัดก้อนกระท่อม เข้าไปย่อยกระท่อม
ข้างใน แล้วก็ให้ถ่ายออกมา 

“ใช้เวลากี่วันจึงเลิกกระท่อมได้”
นายกระท่อมทูบอกว่าไปนอนโรงพยาบาลเดือนกว่าก็เลิกได้เลย ส่วนอาการนอนไม่หลับ  

ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เมื่อยล้า ใช้เวลาประมาณเกือบ 2 อาทิตย์ จึงจะดีขึ้น หลังจากนั้นหมอก็ให้นอน 
โรงพยาบาลต่ออกี เพือ่ให้กนิยาสลายก้อนท่อมในกระเพาะ รู้สึกว่าตอนนีก้้อนท่อมในท้องหายไปแล้ว 

 “ชีวิตหลังเลิกกระท่อม”
ปัจจุบันน้ีนายกระท่อมทูยังคงมีอาการท้องผูก ถ่าย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ มีฟันหน้าเหลือ 

อยู่เพียง 2-3 ซี่ มีอาการปวดฟัน ในสามเดือนที่ผ่านมามีอาการเบื่ออาหาร กินอาหารวันละ 2	มื้อบ้าง 
3 มื้อบ้าง แต่กินไม่อร่อย รู้สึกว่าสุขภาพแย่ลง อ่อนเพลีย นอนไม่หลับ ความจ�าไม่ดี ขี้หลง ขี้ลืม  
มีอาการหงุดหงิด โมโหง่าย เมื่อเทียบกับเมื่อก่อน

ตอนนี้ยงัมีอาการกลวัฝนอยู่ กอ่นทีจ่ะเริม่กนิกระท่อมไม่กลวัฝน พอกินกระทอ่มแลว้กลวัฝน 
ตอนน้ีเลกิกระท่อมแล้วแต่กย็งักลวัฝน เวลาทีฝ่นตกลงมาจะมอีาการหนาวสัน่ เวลาเป็นไข้หวดัรูส้กึว่า
หายช้า ต้องใช้เวลามากกว่าสองสัปดาห์จึงจะหาย

มโีรคประจ�าตวัคอืโรคหอบหดื ซึง่เป็นมาประมาณ 15 ปีแล้ว โดยเป็นมาก่อนทีจ่ะเลกิกระท่อม 
ตอนนี้มีทั้งยาพ่นและยากิน 
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โรคปอด เมื่อก่อนสูบบุหรี่จัดมาก สูบ 40 มวนต่อวัน สูบบุหรี่ พอ ๆ  กับเคี้ยวกระท่อม “เคี้ยว
แล้วก็ดูดยา มันเป็นของคู่กัน คนที่กินกระท่อมจะสูบยา ก็มีโรคที่ตามมาเยอะ โรคที่ตามมาไม่ใช่จาก
กระท่อมอย่างเดียวแต่มาจากตัวอื่น” โรคปอดเรื้อรังเป็นมา 15 ปีแล้ว พอ ๆ กับโรคหอบหืด

ทุกเช้านายกระท่อมทูมีอาการไอ มีเสมหะ มีอาการภูมิแพ้ เป็นหวัดเรื้อรัง อาการดังกล่าว 
เกดิขึน้ภายหลงัจากท่ีนายกระท่อมทูเลกิกระท่อม รูส้กึว่าภมูต้ิานทานลดลง ไม่แขง็แรงเหมอืนเมือ่ก่อน 
งานที่เคยท�าได้ก็ท�าได้น้อยลงมาก รู้สึกวิตกกังวลบ่อย ๆ ท้อแท้ หดหู่ ไม่ค่อยมีความสุข นอนทั้งวัน 
นอน ๆ นั่ง ๆ คิดว่าถ้ายังกินกระท่อมอยู่ก็จะท�างานไหว 

นอกจากนี้นายกระท ่อมทูยังม ี
โรคกระเพาะอาหารด้วย หมอบอกว่า
กระเพาะอาหารอักเสบ 

นายกระท่อมทูบอกว่าก่อนหน้าที่
กนิกระท่อม ไม่เคยต้องกนิยาเลย พอเลกิกนิ
กระท่อม กนิยามากขนาดนีเ้ลย (ดงัรปู) มทีัง้
วิตามินบ�ารุง  ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร 
ยาขับลมแก้ท้องอืด ยาขยายหลอดเลือด  
ยาแก้หอบ ยาลดอาการคลื่นไส้อาเจียน

ปัจจุบัน นายกระท่อมทูเลิกสูบยาสูบได้ปีกว่า เลิกพร้อมกับกระท่อม เมื่อก่อนสูบใบจากมวน
ยาสูบวันละ 40 มวน ตอนเริ่มกินกระท่อมใหม่ตอนอายุ 40 ปี ก็ดื่มเหล้าด้วย แต่รู้สึกว่ากระท่อมกับ
เหล้าไม่ค่อยเข้ากัน ส่วนใหญ่คนกินกระท่อมไม่กินเหล้า

อย่างไรก็ตาม นายกระท่อมทูยังรู้สึกว่ากระท่อมมีประโยชน์มากกว่าโทษ เวลาที่กินกระท่อม
ท�าให้เขามกี�าลงั มแีรงทีจ่ะท�างาน ท�างานไม่เหนือ่ย ผลเสียคือเวลาทีไ่ม่ได้กนิ มอีาการปวดเมือ่ย ท�างาน
ไม่ไหว เวลาที่กินกระท่อมแล้วมักท�างานเกินก�าลัง เกินกว่าปกติ เพราะเวลาที่กินกระท่อมเขารู้สึกว่า
มีความอดทน สู้แดด ท�างานเกินก�าลัง “หวนท่อมแล้วก็ท�างานชับ ท�างานอย่างเดียว”

เดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. 2557 นายกระท่อมทูมีอาการหน้ามืด และล้มลงก้นกระแทกกับ 
พื้นปูนซีเมนต์ ขณะลงจากรถมอเตอร์ไซด์ท่ีหลานขับไปส่งหน้าบ้านเพ่ือน ได้เข้ารับการผ่าตัดที่หลัง
เพราะกระดูกหัก ท่ีโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช นอนโรงพยาบาลเกือบหนึ่งเดือน 
ปัจจุบันกลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน
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 บทสรุปจากการศึกษา
พชืกระท่อมเป็นพชืถ่ินมกีารใช้มานาน ถ้าพจิารณาการใช้แบบดัง้เดิมจะเหน็ได้ว่าพืชกระท่อม

มีประโยชน์มากกว่าโทษ และฤทธิ์ในการเป็นสารเสพติดจะน้อยกว่าและท�าให้เกิดโทษน้อยกว่า 
สารเสพติดชนิดอื่นมาก หรือรวมทั้งสารเสพติดที่ไม่ผิดกฎหมาย เช่น แอลกอฮอล์ และบุหรี่ ส่วน 
รปูแบบการใช้ทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิควรจะต้องพจิารณาท่ีส่วนผสม/สารท่ีใช้ มากกว่าจะพิจารณาว่าเป็น
ผลของกระท่อมเพียงอย่างเดียว หรือการพิจารณาตัดหรือท�าลายต้นกระท่อมเป็นผลมาจากเรื่องของ
การเมืองและความมั่นคง โดยไม่ได้ใช้เหตุผลของทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้อง ในต่าง
ประเทศมีการวิจัยใช้แอลคาลอยด์ในใบกระท่อมเพื่อพัฒนาเป็นยาระงับปวด เพราะมีฤทธิ์ระงับปวด
แรงกว่ามอร์ฟีนหลายเท่า นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอีกมาก รวมทั้งสามารถใช้ทดแทนใน 
ผู้ที่เสพติดสารเสพติดชนิดอื่น

จากการศึกษาผลกระทบของผู้ใช้พืชกระท่อม พบว่า ผู้ใช้กระท่อมส่วนใหญ่ยังคงมีสุขภาพ
แข็งแรงดี พบการเจ็บป่วยเรื้อรังในกลุ่มผู ้ใช้พืชกระท่อมแบบพื้นบ้านน้อยกว่ากลุ่มท่ีไม่เคยใช ้
พืชกระท่อมเลย โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ในกรณีของผู้ป่วยเบาหวาน 2 รายที่ยังคงใช้กระท่อม  
พบว่ามีประวัติ พ่อหรือแม่ หรือทั้งพ่อและแม่เป็นเบาหวาน ไม่พบปัญหาสุขภาพจิต ผลกระทบทาง
ด้านเศรษฐกิจ ครอบครัวและปัญหาในชุมชน ข้อมูลจากโรงพยาบาลไม่พบสาเหตุการตายจาก 
การใช้กระท่อม มีเพียงรายเดียวที่ไปรักษาอาการติดกระท่อมท่ีสถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี 
อย่างไรก็ตามผู้ใช้กระท่อมส่วนใหญ่ยังคงใช้เพื่อการท�างาน เมื่อกินแล้วจะมีแรงท�างานมากขึ้น  
บางครั้งอาจท�างานเกินก�าลังในระยะเวลานาน ซึ่งอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวเมื่ออายุมากขึ้น

 ข้อเสนอแนะจากประชาชนและผู้แทนจาก 
หน่วยงานในพื้นที่ (ในการประชุมคืนข้อมูลให้แก่พื้นที่)

จากการประชุมคืนข้อมูลให้แก่พื้นที่เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 90 คน ประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้แทนหน่วยงานฝ่ายปกครอง ต�ารวจ ปลัดอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากร 
ด้านสาธารณสุข และ คณะผู้วิจัย การประชุมครั้งนี้นอกจากการน�าเสนอผลการศึกษาแล้ว ได้ม ี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องพืชกระท่อมในหลากหลายมิติ จากการอภิปรายและ 
ร่วมแสดงความคิดเห็น ในประเด็น “บทสรุปของพืชกระท่อม: ประโยชน์และโทษเป็นอย่างไร”  
ในหลากหลายมิติ เช่น กฎหมาย วัฒนธรรม การใช้แบบผิดแผนในกลุ่มวัยรุ่น การพัฒนางานวิจัย  
การใช้ในรูปแบบแพทย์แผนไทย ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเห็นและข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้
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	 เสนอให้มีการร่างกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมพืชกระท่อมแบบพื้นบ้าน พ.ศ. ….

กระท่อมเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเป็นทุนทางสังคม ถึงแม้ว่าจะมีโทษ แต่ก็มีประโยชน์มาก  
เมื่อเทียบกับแอลกอฮอล์ บุหรี่ ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นว่าควรจะมีการร่างกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุม 
พืชกระท่อมแบบพื้นบ้าน พ.ศ. …. ซึ่งเป็นโจทย์ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจะผลักดันให้มีกฎหมาย
ควบคุมพืชกระท่อม อาจจะเทียบเคียงกับ พ.ร.บ. ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือ พ.ร.บ. ควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ ท่ีมีการจ�ากัดอายุในการใช้ เช่นเดียวกันกับการห้ามจ�าหน่ายสุราให้แก่บุคคลอาย ุ
ต�า่กว่า 20 ปี และการห้ามจ�าหน่ายยาสบูให้แก่บคุคลทีอ่ายตุ�า่กว่า 18 ปี เป็นต้น หรอืใช้ในการประกอบ
โรคทางศิลปะ หรือใช้ในทางวิทยาศาสตร์ หรือใช้เพื่อการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น 

	 เสนอให้มีการเก็บภาษีพืชกระท่อม
	 เสนอให้มีใบอนุญาตในการพกพากระท่อมได้ไม่เกิน …. ใบ  
	 ฝ่ายกฎหมายและฝ่ายปกครองควรดูเจตนารมณ์ของผู ้ใช้และแก้ปัญหาโดยใช้หลัก

รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ควบคู่กัน
	 ออกกฎหมายควบคุม ดูแล ไม่ให้วัยรุ่นน�าพืชกระท่อมไปท�า 4x100 และควรบังคับใช้

กฎหมายอย่างเข้มงวด 

ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่าที่ผ่านมาในพื้นที่ของปากพนังนั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้
กระท่อมตั้งแต่จ�าความได้ ไม่เคยมีคนที่เมากระท่อมแล้วสร้างปัญหาให้สังคม จ�านวนคดีจับกุม 
ส่วนใหญ่เป็นข้อหาผลติ มไีว้เพือ่จ�าหน่าย ถ้าจะจับข้อหาเสพด้วยคงต้องจับทัง้อ�าเภอ วถิขีองชาวบ้าน
ที่นั่นตอนเช้านั่งร้านกาแฟ ทุกร้านจะมีใบกระท่อมไว้บริการ ร้านไหนไม่มีกระท่อมชาวบ้านก็ไม่นั่ง 

“การใช้พืชกระท่อม เป็นวัฒนธรรมชุมชนในพื้นที่ของลุ่มน�้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ�าเภอ
เชียรใหญ่ อ�าเภอปากพนัง และ อ�าเภอเฉลิมพระเกียรติ คิดว่ากฎหมายกระท่อมนี้ เป็น 
การท�าลายวัฒนธรรมชุมชนอย่างหนึ่ง เพราะว่าต�ารวจจะไปจับ หาผลงาน เป็นเรื่องจริงใน
สังคมที่เกิดขึ้น เพราะว่าโทษกระท่อมเล็กน้อย แต่ได้ผลงาน ต�ารวจไม่มีงานท�าในเขตลุ่มน�้า 
คดียาเสพติดมีน้อยเพราะไม่มีแหล่งผลิต จึงเอาเรื่องน้ีเป็นผลงาน ตั้งข้อหาผลิต เม่ือม ี
ต้นกระท่อมที่บ้าน เนื่องมาจากกฎหมายมันเอื้อ ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ก็ตั้งข้อหาผลิต เพราะ
ว่ามีต้นกระท่อม มีหลักฐานอยู่ สิ่งนี้คือปัญหาท�าลายวัฒนธรรมชุมชนของคนลุ่มน�้าเป็น 
อย่างมาก”

 เจ้าหน้าที่ไม่ควรท�าลายต้นกระท่อมแบบถอนรากถอนโคน ควรแยกประเด็นในการจัดการ
ปัญหา

“หากผู้ใช้ไม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่น ใช้เป็นยารักษาโรคหรือใช้เพื่อการท�างาน แต่เมื่อไรที่ไป
ผสมกบัสารทีอ่นัตราย ควรแยกตรงน้ีออกมาแล้วจดัการให้ได้ ถ้าไปใช้ผสมกบัสารทีอ่อกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท ก็ให้ถือว่าผิด การแก้ให้ตรงปัญหาต้องเคลียร์ปัญหาให้ดี”
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ที่ผ่านมาเคยมีการประชุมในระดับจังหวัด เรื่องการถอดพืชกระท่อม แต่หน่วยงานที่ไม่เห็น
ด้วยคอืกระทรวงสาธารณสขุ การด�าเนนิงานด้านกฎหมายกระท่อม ควรมองท้ังนติศิาสตร์และรฐัศาสตร์ 
และต้องมองวตัถปุระสงค์ในการน�าไปใช้ว่าน�าไปใช้เพ่ืออะไร อย่างวยัรุ่นใช้ในการแปรรูป ใส่ส่วนผสม
ต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ถ้าวัตถุประสงค์นั้นส่งผลกระทบในภาพรวมก็ผิด ควรจะมีกฎหมาย
มาแยกในส่วนนี้ แต่ถ้าคนเฒ่าคนแก่ใช้ใบกระท่อมสด ใช้ตามวิถีชุมชน ใช้เพื่อประโยชน์ในการดูแล
สุขภาพ หรือเรื่องการท�างาน ในมุมมองผู้ดูแลกฎหมายน่าจะมองในส่วนนี้ด้วย 

 ชาวบ้านในพืน้ท่ีส่วนใหญ่คดิว่าพชืกระท่อมมข้ีอดมีากกว่าข้อเสยี เป็นวถิชีวีติของคนในชมุชน
ที่ยังคงต้องใช้เพื่อการท�างาน ข้อเสียก็คือ 4x100 

“พืชกระท่อมมีประโยชน์มากกว่าโทษ จริง ๆ คิดว่าถ้าเราใช้แบบพอดี ๆ ก็มีประโยชน์มาก 
เหมือนกับอาหารทั่วไป แม้แต่ข้าวขาหมูถ้ากินมากมันก็มีโทษ ถ้าเราใช้ในวิถีชุมชน ใช้เพ่ือ
ท�างาน ใช้เพื่อผ่อนคลายความเครียดบ้าง เพราะว่าไม่มีใครที่กินแต่อาหารอย่างเดียว ก็ต้อง
มีบ้างและเห็นว่าสมควรยกเลิกกฎหมาย”  

 สถานการณ์ ณ ตอนนี้ ในชุมชนบางแห่งไม่มีพืชกระท่อมแล้ว หลายพื้นที่ต้องสั่งซื้อมาจาก 
ที่อื่น ชาวบ้านใช้จ่ายเงินในส่วนน้ีเยอะมาก เพราะอะไรการบังคับใช้กฎหมายไม่เหมือนกัน
ในแต่ละพื้นที่ พื้นที่อื่นยังคงปลูกได้ แต่ที่อ�าเภอเชียรใหญ่ไม่มี จับ โค่น แล้วต้องสั่งซื้อมาจาก
ที่อื่น 200 บาทต่อ 1 ก�า 

	 นโยบายของรัฐที่สั่งให้โค่น ปราบ ท�าลาย ต้นกระท่อม ซึ่งขัดกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน วัยรุ่น
ส่วนใหญ่ในชุมชนตอนนี้นิยมเสพ 4x100 มาก จึงต้องแยกให้ออกว่าเราจะโค่นพืชกระท่อม 
บังคับใช้กฎหมาย อนุญาตให้บริโภคใบสด หรือจะบังคับในส่วนของ 4x100

	 ปลัดอ�าเภอท่านหนึ่งบอกเล่าถึงความอึดอัดคับข้องใจในประเด็นพืชกระท่อม “เรื่อง 
พืชกระท่อมเป็นวิถีชุมชนมาตั้งนานแล้ว สมัยก่อนคนที่อายุรุ ่น 60 ปีขึ้นไปจะรู้จัก 
หมอพื้นบ้าน หมอพื้นบ้านคั้นเป็นน�้าทานวันละ 2 ขวด คนเป็นหมอทานมันต้องดี ชาวบ้าน
เขาก็กิน ถ้าหมอไม่กินแล้วชาวบ้านจะกินได้ยังไง กฎหมายในเร่ืองพืชกระท่อมนั้น ถ้าอ่าน
หนังสือเรื่องชุมชนเข้มแข็งของนายแพทย์ประเวศ วะสี ท่านจะพูดว่ากฎหมายแบบนี้
พระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสว่าเป็นกฎหมายบุกรุกราษฏร เช่น คนที่อยู่ในเขตป่า วันดีคืนดีรัฐบาล
บอกว่าน่ีมันเขตป่า แล้วชีวิตชุมชนเขาอยู่กันดี ๆ เขาก็ต้องออกไป ชาวบ้านก็เดือดร้อน  
พืชกระท่อมก็เหมือนกัน เขากินกัน มันมีท้ังคุณทั้งโทษ อย่างข้าวขาหมูกินมากก็มีโทษแล้ว
ท�าไมมนัไม่ผดิ อย่างพวกผมทีท่�าเรือ่งยาเสพติดบางทกีว็งัเวง ตอนนีว้ฒันธรรมมนัเปล่ียนแปลง
ไปเยอะแล้ว เราเป็นฝ่ายปกครอง เราก็ท�าทุกอย่างโดยเฉพาะความสมานสามัคคีของคน 
ในหมู่บ้าน ถ้ารู้ว่ามีกระท่อมเอาเข้ามาขาย 5 ก�าจากพื้นที่ใกล้เคียง แล้วเราเป็นปลัดป้องกัน 
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ถามว่าเราละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ ถ้าผมไปจับแล้วอะไรจะเกิดขึ้น นี่คือวิถีชีวิตชุมชน 
มหาตมะคานธี สอนว่าวัฒนธรรมทางสมองต้องอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาวัฒนธรรมภายใต้
ของจิตใจ ที่เมืองไทยเป็นแบบนี้เพราะวัฒนธรรมทางสมองไม่ได้อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของ
วัฒนธรรมทางด้านจิตใจ สังคมเลยเป็นแบบนี้ วุ่นวายไปหมดเลย เรื่องพืชกระท่อมก็เหมือน
กัน เราจะเอาเรื่องทางด้านจิตใจหรือเรื่องความมั่นคง ขอเสนอว่าพืชกระท่อมถ้าไม่อยู่ใน
กฎหมาย รัฐบาลประหยัดงบประมาณเยอะเลย”

	 บุคลากรด้านสาธารณสุขเสนอความเห็นว่า “ในฐานะของคนที่ท�างานด้านสาธารณสุข และ
อยู่ในชนบท สิ่งแวดล้อมคือคนท่ีกินกระท่อม และต้นกระท่อม เรื่องที่จะสนับสนุนหรือ 
ต่อต้านเรื่องของกระท่อม อยู่ที่พวกเราว่าเรากลัวปัญหานี้หรือเปล่า ถ้าเรากลัวว่ากระท่อม
ท�าให้เกิดผลเสีย พวกเราท�าได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ แกนน�าทุกคน เหมือนกับเราปฏิวัติ
วัฒนธรรม ไม่ต้องเอาสักต้น โค่นให้หมด ถ้าเรากลัวว่ากระท่อมมีปัญหาต่อลูกหลานของเรา 
เพราะถ้ายังมีอยู่ลูกหลานของเราก็จะใช้ในทางที่ผิด แต่ถ้าเราไม่กลัว เราบอกว่าผู้ใหญ่ก็กิน
ไม่เห็นมีปัญหาอะไร ก็ให้ลองตัดสินใจเลือกดูว่าเราจะให้มันมีอยู่และก็มีปัญหากับเด็กวัยรุ่น
ต่อเนื่องไปอีก หรือว่าจะก�าจัดมันให้หมดเพื่อไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นกับเด็กวัยรุ่น แต่พวก
ผู้ใหญ่เขาไม่มีปัญหาอยู่แล้ว คนที่กินตามวิถีชีวิต เป็นคุณเสียมากกว่า ส่วนการบ�าบัดเด็ก 
ไม่ค่อยสนใจเร่ืองการเสพกระท่อม แต่จะถามว่าใช้อะไรบ้างเป็นส่วนประกอบของสารที ่
ผลิตขึ้นมาเป็น 4x100 ใช้วัตถุดิบอะไรบ้าง ที่ผ่านมาจะแนะน�าเรื่องโทษจากการใช้ยาตัวอื่น
มากกว่าเรือ่งการเสพตดิกระท่อม เขากรู้็อยูแ่ล้วว่ากินกระท่อมก็จะท�าให้เสพติดแต่ติดไม่มาก 
ก็เห็นปู่ย่าตายายพ่อแม่เรากินอยู่ทุกวัน ก็ไม่เคยคิดว่าเมื่อติดกระท่อมแล้วจะต้องกลัว  
แต่จะช้ีให้เห็นว่ายาแก้ไอ ยาท่ีใส่ลงไป จะท�าให้ตับวายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ก็ท�าให้เขา 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”

	 มุมมองของแพทย์แผนไทย ”มีคนไข้ที่เป็นโรคเบาหวานท่านหนึ่ง ขาดยาแผนปัจจุบันไป
ประมาณ 6 เดือน กลับมาเจาะเลือด ปรากฎว่าน�้าตาลในเลือดประมาณ 129 ซ่ึงคนนี้ไม่
ควบคมุอาหาร ช่วงทีม่กีารประท้วงจะกนิกาแฟเยอะมากประมาณ 7-8 แก้วต่อวนั แต่พอเรา
ไปตรวจน�้าตาลทั้ง ๆ ที่ยาเขาไม่กินนานมาก ปรากฎว่าน�้าตาลเขาลดเยอะมาก ก็ถามว่าเขา
กนิอะไร เขาบอกว่าเขากนิกระท่อม ทัง้ ๆ  ทีล่ดยาแผนปัจจุบนัหมดเลย ในมมุมองของแพทย์
แผนไทยถ้าเกิดว่าเราตัดกระท่อมทิ้งหมดต่อไปกระท่อมจะเป็นพืชที่หายาก พืชที่สูญพันธุ์ 
ภูมิปัญญาไทยท่ีดั้งเดิมเขาบอกว่ารักษาโรคได้หลาย ๆ โรค ถ้าเกิดว่าเราท�าลายตรงนี้ไป 
หมดเลย พืชกระท่อมไม่มีอีกแล้วในประเทศไทย แล้วเราจะเอาภูมิปัญญาหรือเอาตัวยาที่ 
เป็นประโยชน์จากไหนมาใช้ ในมุมมองของกฎหมายนี้ก็มีทั้งผลดีผลเสีย แล้วญี่ปุ่นไม่รู้เขา 
จดลิขสิทธิ์เราไปหรือยัง ถ้าเกิดเขาเอาไปปลูกที่บ้านเขา แล้วได้ประโยชน์และจดลิขสิทธิ์  
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เราก็ต้องไปใช้ยาญี่ปุ่น ข้อดีของกระท่อมน่าจะเยอะมากในการสกัดหรือท�าเป็นยาเพ่ือท่ีจะ
ใช้ในการรักษาโรค”

	 ผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งให้ข้อคิดเห็นว่า 

“ประเทศไทยเรามองในเรื่องของยาเสพติดไม่ได้มองในเรื่องของเศรษฐกิจ จะเห็นว่า
สหรัฐอเมริกาหรือยุโรปก็ใช้กระท่อมถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อก่อนเราพูดว่ามันท�าลายวิถี
ชีวิต ท�าลายวัฒนธรรมของคนใต้อย่างแท้จริง ชาวบ้านคนที่มีปัญหาเรื่องยาเสพติดทะเลาะ
กันส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่จากกระท่อมแต่เป็นยาบ้า ไอซ์ อ ีเคยตัง้ข้อสงสยัว่าสมยันีท้�าไมเขาต้อง
จับใบกระท่อมอยู่ตลอด เคยถามตัวเองว่าถ้าเป็นพ่อค้าเอเย่นรายใหญ่ ยาบ้า ไอซ์ ยาอี  
พวกนี้ ผมจะต้องจ้างให้รัฐบาลด�าเนินการจับใบกระท่อมอย่างเดียวเพราะกระท่อมสามารถ
ช่วยในการไม่ให้อยากยาบ้า ยาไอซ์ ได้ นี่คือการลดต้นทุนของพวกผู้มีอิทธิพล ผู้ค้ารายใหญ่ 
มันน่าจะเป็นไปได้ เพราะใบกระท่อมต้นทุนราคามันต�่า กระท่อม 1 ก�ามีอยู่ 40 ใบ ปัจจุบัน
นี้แพงเพราะต�ารวจโค่นหมด ส่วนใหญ่ต�ารวจจะถามจากเด็กที่เอาใบกระท่อมมาว่าใครขาย 
เขาถามจากเด็กว่าเอามาจากไหน ซื้อมาจากไหน คิดว่าควรให้มีการปลูกต่อ”

	 ค�าถามจากท่ีประชุมว่า กฎหมายพืชกระท่อมควรมีลักษณะอย่างไร การเคี้ยวใบอย่างเดียว
แบบดั้งเดิมผิดหรือไม่ ถ้าน�ามาต้มเป็น 4x100 ผิดหรือไม่ ต้นกระท่อมที่ปลูกไว้จะท�าอย่างไร 
จะให้ก่ีใบ กีต้่น นีค่อืสิง่ท่ีต้องคดิกันต่อไป และในทางปฏบิติัจรงิ ๆ  ของฝ่ายปกครอง ท้ังก�านนั 
ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเขาใช้กระท่อมแบบพื้นบ้านจริง ๆ แค่เคี้ยวก็ปล่อยเขาไป แต่ถ้าวัยรุ่นเอาไป
ท�าเป็น 4x100 ก็จับ หรือว่าคนที่ผลิต จ�าหน่าย ก็จับ ถ้าอยู่ในหมู่บ้านในพื้นที่จริง ๆ  สามารถ
ปฏิบัติได้หรือไม่ หากจะแยกแยะแบบนี้ต้องด�าเนินการอย่างไร

 เจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ เสนอให้ รพ.สต. ทุกแห่งปลกูกระท่อม 1-2 ต้น (ก้านแดงและก้านเขียว) 
เอาไว้ใช้เพื่อการรักษา และเป็นส่วนประกอบในต�ารับยาแพทย์แผนไทย

	 พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนให้ข้อเสนอแนะว่า “กระท่อมมีท้ังข้อดีและข้อเสียแล้วแต่เราจะ
น�ามาใช้ มมุมองในฐานะของผูบ้�าบดั มองว่าจากประสบการณ์ทีท่�าบ�าบดัยาเสพตดิ เดก็ทีถ่กู
จับแล้วส่งมาบ�าบัดที่โรงพยาบาล อาการผลข้างเคียงของเด็กที่ใช้ยาบ้าเจอเยอะ แทบไม่เจอ
เด็กที่มาจากการใช้กระท่อมเลย และยังไม่เคยพบว่าคนใช้กระท่อมมีอาการทางจิต อาการ
ประสาทหลอน ถ้าเราได้ท�างานวิจัยต่อ เช่น เราใช้พืชกระท่อมมาบ�าบัดในกลุ่มแอมเฟตามีน 
มีรายงานการวิจัยที่ออกมาค่อนข้างชัดเจน จะท�าให้การที่เราจะไปแก้กฎหมาย แก้ในส่วนที่
ให้กระทรวงสาธารณสุขหรือในเรื่องของกฎหมายน่าจะมีน�้าหนักเพิ่มมากขึ้น ก็น่าสนใจ  
จากการวิจยัท่ีผ่านมา พบว่า สารในพืชกระท่อมมผีลในการรกัษา บ�าบัดหรอืดูแลด้านสขุภาพ 
และสามารถทดแทนสารเสพติดได้หลายชนิด” 
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	 ผู้ใหญ่บ้านกลุ่มหน่ึงแลกเปลี่ยนข้อมูลดังนี้ ”เร่ืองกฎหมายของพืชกระท่อม จากหนังสือ
ประวัติศาสตร์ท่ีมาก็คือเรื่องภาษี เมื่อก่อนภาษีเรื่องฝิ่นเก็บรายได้มาก คนหันมากินใบ
กระท่อมแทน ก็เลยมีกฎหมายบังคับใช้ น่าจะมีกฎหมายการเก็บภาษีพืชกระท่อมกับคนที่
ปลกูเพือ่ให้เข้าสูร่ะบบการเกบ็ภาษท่ีีถกูต้อง ส่วนมากทีเ่กดิอยูปั่จจบุนั เรือ่งการทะเลาะววิาท
มาจากสุรา แต่ท�าไมสุราเข้าสู่กฎหมายที่ถูกต้อง ดื่มกันได้ทุกครัวเรือน ท�าไมกฎหมายไม่จับ 
ท�าไมมาจับแต่พืชกระท่อม เป็นมุมมองของพวกผมว่าท�าไมเราไม่แก้กฎหมายให้มันถูกต้อง 
คนทีม่กีระท่อมไว้ในครอบครอง ต้นละเท่าไร ท�าไมภาษไีม่เข้าไปเก็บ ตรงนีเ้ป็นการแก้ปัญหา
ที่ปลายเหตุ คิดว่าข้อดีข้อเสียมีเยอะอยู่ที่ตัวปฏิบัติโดยเฉพาะวัยรุ่น ก็อยากฝากฝ่ายต�ารวจ
ไว้ว่าถ้าชาวบ้านกินอย่าไปจับเขาเลย ชาวบ้านเขาปลูกไว้ 1 ต้น ไม่น่าจะไปท�าลายของเขา 
แต่กไ็ม่เหน็ด้วยทีว่ยัรุน่เอาใบกระท่อมไปต้ม และอยากจะฝากไปยงัส่ือด้วย ท�าไมไม่ลงข่าวที่
วัยรุ่นต้มน�้ากระท่อมแล้วตาย ส่วนมากจะลงข่าวว่า 4x100 กินแล้วมันอย่างนั้นอย่างนี้ แล้ว
ท�าไมไม่ลงข่าวที่นอนโรงพยาบาลขี้รั่วอยู่ (ท้องเสีย) ก�าลังจะตาย ตอนนี้ข่าวไม่ค่อยจะออก 
วัยรุ่นไม่กลัว ก็เลยท�าให้เป็นปัญหา ในนามผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าพืชกระท่อมน่าจะมีไว้ และ 
ขึ้นภาษีให้ถูกต้อง ที่ผิดกฎหมายก็ว่าไป เพราะว่าผลดีของมันก็เยอะ ส่วนเสียมันนิดเดียวก็
คือการที่ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ และเป็นการประโคมสื่อ ท�าให้ 4x100 นี้ดังขึ้นมา ก็อยากจะ
ฝากสะท้อนข้ึนไปว่า ถ้าเราท�าให้มันเข้ากระบวนการถูกกฎหมายจะได้หรือไม่ ประชาชน 
ปลูกไว้ 1 ต้น ๆ ละ 50 บาท เก็บภาษีเลยปีละ 50 บาท ส่วนที่วัยรุ่นผิดก็ว่ากันไปเพราะเรา
มีต�ารวจ มีผู้ใหญ่บ้านที่จะช่วยกันสอดส่องดูแล เพราะว่าวัยรุ่นแถวบ้านก็เหมือนกัน ถ้าหาก
ต้มน�้ากระท่อมแล้วกลางคืนนอนดึก พวกนี้จะสังเกตง่าย นอนดึก ตื่นสาย ไม่ท�างาน ไม่ช่วย
งานพ่อแม่ เป็นเรื่องที่พบอยู่ในหมู่บ้าน ชอบรวมกลุ่มกัน แต่ปัญหาไม่ค่อยจะเกิด ไม่ค่อยได้
ท�างาน ไม่ได้ช่วยเหลือในครอบครัว เพราะว่าตื่นสาย พอถึงเวลาช่วงบ่ายจะรวมกลุ่ม และ
อาจมีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นตามมา”

	 นักวิชาการสาธารณสุขให้ความเห็น ดังนี้ “ถ้าพืชกระท่อมเป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมาย และ
ถ้าเราเข้าใจพฤติกรรมของวัยรุ่น อะไรที่ห้ามเด็กมักชอบท�า ส่วนอะไรที่ดีที่ท�าได้มันไม่ท�า 
พฤติกรรมวัยรุ่นอะไรที่ถูกกฎหมายมันก็จะไม่ยุ่ง ถ้าเราท�าใบชาให้ผิดกฎหมายมันก็ไปต้ม 
ใบชาแทน กลับกันถ้ากระท่อมเป็นยาเสพติดที่ถูกกฎหมาย รับรองว่าเด็กไม่ใช้”

 พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งให้ข้อมูล ดังน้ี “ในฐานะที่เป็นผู้บ�าบัด ท�างานด้าน 
ยาเสพตดิมา 12 ปี จากประสบการณ์ กระท่อมมข้ีอดีหากเราใช้แบบด้ังเดิม ในคนไข้เบาหวาน
ถ้ากินวันละ 1-2 ใบ เขาลดน�้าตาลจริง ๆ แต่เขาทานยาด้วย อันนี้ยังไม่เห็นงานวิจัยที่ชัดเจน
ว่า ที่ระดับน�้าตาลลดลงเกิดจากการใช้พืชกระท่อมหรือยาเบาหวาน เห็นด้วยว่าควรให้ม ี
การปลูกต่อไป เพราะกระท่อมจะเป็นพืชที่หายากในอนาคต แต่เราจะบังคับใช้กฎหมายใน
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กลุม่ทีใ่ช้ 4x100 ได้หรอืไม่ เดก็จะไปขโมยกระท่อมมาต้มจะท�าอย่างไร เด็กท่ีมาบ�าบดั 4x100 
อายุ 11 ปี อยู่ชั้นประถม กินน�้ากระท่อม พอโตมาก็พัฒนา เขาไม่ได้หยุดแค่นั้น กัญชา ยาบ้า 
ไอซ์ เคยเจอเด็ก 13 ปี ใช้สารเสพติดทุกชนิดเลย แล้วปัจจุบันเขาเป็นเด็กเดินยา เพราะว่า
ต้องหาเงินมาซื้อไอซ์ เราต้องคิดให้ยาวว่า เด็กไม่คิดเหมือนผู้ใหญ่ ที่ใช้เพื่อประโยชน์ใน 
การท�างาน ที่ผ่านมาที่เจอเขาไม่คิดอย่างนี้ แล้วเขาก็พัฒนาต่อยอดไปเรื่อย ๆ” 

	 ตัวแทนแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของพืชกระท่อมใน 
การเป็นยารักษาโรค จึงมีความต้องการที่จะรักษาต�ารับยาที่มีค่านี้เอาไว้ ซึ่งโรงพยาบาล 
การแพทย์แผนไทยมีต�ารับยาที่ใช้กับกระท่อมร่วมด้วยหลายต�ารับเหมือนกัน ท้ังภายใน 
ภายนอก ”ณ ตอนนี้หมอก็เลี่ยงไปใช้ตัวอื่นแทน ที่จริงหมออยากใช้กระท่อมมาก แต่เราอยู่
ในสถานศกึษากเ็ลยต้องพยายามเลีย่งให้มากทีส่ดุ ทีเ่ราใช้ค่อนข้างบ่อยคอืรกัษาโรคภายนอก
มีผลค่อนข้างดี แต่ทางโรงพยาบาลผลิตยาต�ารับนี้ไม่ได้เลย อย่างเราเห็นว่ากรณีท่ีต้องใช้
กระท่อมจริง ๆ โรงพยาบาลก็แอบกระซิบว่าให้ลองไปหาดูแถว ๆ บ้านก็เอาไปผสม  
แต่โรงพยาบาลจะไม่จดัหาให้เพราะว่าผดิกฎหมาย ถ้าสามารถท�าให้ถกูได้ ในเรือ่งของการใช้
รักษาก็จะดีกับการรักษามาก จะมีอีกหลายต�ารับที่มีประสิทธิภาพที่ต้องอาศัยกระท่อม” 

	 การแก้ปัญหาในกลุ่มเยาวชนนั้นก่อนอื่นต้องมีความเข้าใจ และต้องกลับไปมองในมุมของ 
วัยรุ่นว่าท�าไมเขาต้องเล่นยา ต้องมองในเรื่องการศึกษา ทัศนคติ ในมุมมองของผู้ใหญ่คิดว่า
กระท่อมคือวิถีวัฒนธรรม เด็กสามารถท่ีจะคิดได้ว่าเมื่อผู้ใหญ่เสพได้ เด็กก็น่าจะเสพได้  
การแก้ปัญหาที่ถูกนั้นผู้ใหญ่ไม่ควรคิดแทนเด็ก ปัญหาต่าง ๆ  เป็นเรื่องของสังคมด้วย ควรคิด 
วางแผนในการป้องกันและแก้ปัญหาให้ครอบคลุมในทุกมิติ      

การใช้พืชกระท่อมแบบพื้นบ้านนั้นถือเป็นวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ีชนบทภาคใต้โดยเฉพาะ
เกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน จากค�าบอกเล่าของชาวบ้าน กระท่อมได้ถูกใช้มาตั้งแต่บรรพบุรุษจาก
รุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต

กระท่อมยังคงเป็นประเด็นท่ียังไม่มีข้อสรุปว่าควรจะมีสถานะอย่างไร ในช่วงทศวรรษ 
ที่ผ่านมาในประเทศไทย มีทั้งการพิจารณาถึงการตัดท�าลายต้นกระท่อมและห้ามใช้พืชกระท่อมใน 
ทุกกรณี และการพิจารณาลดทอนความเป็นอาชญากรรมของพืชกระท่อม  
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 ข้อเสนอแนะจากผู้เขียน  (สาวิตรี อัษณางค์กรชัย)

การเคี้ยวใบกระท่อมเพื่อวิถีชีวิตดั้งเดิม เป็นต้นทุนทางสังคม วัฒนธรรม มิได้น�าไปสู่การก่อ
อาชญากรรม ผลกระทบจากการใช้ประจ�าท�าให้เกิดการเสพติดได้ อาจพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย 
เพ่ือลดผลกระทบจากการปราบปรามทีม่ต่ีอเกษตรกร แต่ควรมกีารควบคมุมใิห้เกดิการแปรรูปเพือ่ใช้
ในทางท่ีผดิ ส่วนการน�ากระท่อมมาใช้ในทางการแพทย์ ควรก�าหนดให้มขีัน้ตอนการทดสอบประสทิธผิล
ในมาตรฐานเดียวกันกับสมุนไพรชนิดอื่น ๆ ที่องค์การอาหารและยาให้การรับรอง

 ข้อเสนอแนะจากผู้เขียน  (ดาริกา ใสงาม) 

จากการศึกษามาตรการ และการแก้ปัญหาพืชเสพติด ประเทศโบลิเวียอาจเป็นตัวอย่างที่ดี
ส�าหรบัประเทศไทยในการจดัการปัญหาพชืกระท่อม แม้ใบโคคาจะเป็นส่วนประกอบในการผลติโคเคน 
แต่ประชาชนชาวโบลิเวียสามารถเคี้ยวใบโคคาได้ อะไรที่ท�าให้ผู้น�าประเทศและประชาชนข้ามผ่าน
เรื่องนี้ไปได้ ในปี 2009 ใบโคคาได้รับการปลดแอกโดยประธานาธิบดี Juan Evo Morales Ayma 
(ควน เอโบ โมราเลส ไอย์มา) หากศึกษาลึกลงไป จะยิ่งเข้าใจว่าท�าไมผู้น�าประเทศเข้าใจปัญหา และ
แก้ปัญหาได้ตรงใจคนโบลิเวีย ปัจจุบันประชาชนชาวโบลิเวีย โคลอมเบีย เปรู ตอนเหนือของ 
อาเจนตินา และ ชิลี สามารถเคี้ยวใบโคคาได้ตามวัฒนธรรมดั้งเดิมและใช้เป็นยารักษาโรคได้

ส่วนใบกระท่อมของไทยนั้น ผู้เขียนมีความเห็นว่าการแก้ปัญหาพืชกระท่อมควรเดินกลับไป
ยังจุดเดิม คือ ถอดออกจากพืชเสพติด (legalization) หรือให้แพทย์แผนไทยดูแล จัดการ หน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวข้องควรสนบัสนนุการศกึษาวจิยัพชืกระท่อมเป็นยารกัษาโรค และสารทดแทนสารเสพตดิ และ
สนับสนุนให้เกษตรกรไทยพัฒนาและผลิต ผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อม เชน่ ชาชงสมุนไพร ยาสมุนไพร
ทางเลือก และอนุญาตให้ส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ 



บทสรุปของพืชกระท่อม122



บทสรุปของพืชกระท่อม 123

บทที่ 10 

สังเคราะห์สถานการณ์พืชกระท่อม  
และการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิด

สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, สมสมร ชิตตระการ และ ดาริกา ใสงาม

 สถานการณ์การใช้พืชกระท่อมและน�้าต้ม 
ใบกระท่อมในประเทศไทย พ.ศ. 2562

จากโครงการส�ารวจคุณภาพชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อประมาณการ
จ�านวนประชากรที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด พ.ศ. 2562 โดยเครือข่ายพัฒนาวิชาการและข้อมูลสารเสพติด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ซึ่งส�ารวจประสบการณ์การใช้สารเสพติดชนิดต่าง ๆ ในประชากรอายุ 
12-65 ปีทั่วประเทศ พบว่า ประชากรไทยประมาณ 3.75 ล้านคนเคยใช้สารเสพติด (ไม่รวมสุราและ
ยาสูบ) อย่างน้อยหนึ่งชนิดในชีวิต สารเสพติดที่มีจ�านวนผู้เคยใช้ในชีวิตมากที่สุดคือ กัญชา (1.70  
ล้านคน หรือคิดเป็นอัตรา 33.87 ต่อพันคน) รองลงมาได้แก่ ยาบ้า (1.61 ล้านคน หรืออัตรา 31.93 
ต่อพันคน) กระท่อม (1.61 หรืออัตรา 31.91 ต่อพันคน) ไอซ์ (7.66 แสนคน หรือคิดเป็นอัตรา 15.23 
ต่อพันคน) และน�้าต้มใบกระท่อม (5.12 แสนคน หรือคิดเป็นอัตรา 10.19 ต่อพันคน) (รูปที่ 1)
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เมื่อพิจารณาประสบการณ์การใช้ในปัจจุบัน ซึ่งหมายถึงการใช้ภายในหนึ่งปีและภายใน 30 
วันก่อนการสัมภาษณ์ ใบกระท่อมเป็นสารเสพติดที่มีจ�านวนผู้ใช้ในปัจจุบันมากเป็นล�าดับ 3 รองจาก
กัญชาและยาบ้า โดยประชากร 490,704 คน รายงานว่าใช้ใบกระท่อมภายในหนึ่งปี และ 305,408 
คน ใช้ภายใน 30 วันที่ผ่านมา เมื่อเปรียบเทียบกับการส�ารวจในปี 2559 ตัวเลขเหล่านี้ลดลงอย่าง
ชัดเจน (ในปี 2559 ประชากร 1.60 ล้านคน หรืออัตรา 31.45 ต่อพันคนเคยใช้ในชีวิต ประชากร 
843,861 คน รายงานว่าใช้ใบกระท่อมภายในหนึ่งปี และ 701,080 คน ใช้ภายใน 30 วันที่ผ่านมา) 
นอกจากนี้ ใบกระท่อมยังเป็นสารเสพติดท่ีมีผู้รายงานว่าใช้มากกว่า 20 วันใน 30 วัน ซ่ึงหมายถึง 
การใช้เป็นประจ�าเกือบทุกวันจ�านวนสูงเป็นล�าดับสองรองจากกัญชา (105,148 คน) ส่วนกัญชา และ
ยาบ้า มีประชากร 147,042 คน และ 91,329 คน ที่รายงานว่าใช้เป็นประจ�า (รูปที่ 1) 

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาว่าน�้าต้มใบกระท่อมก็เป็นสารเสพติดผิดกฎหมายเช่นกัน ตัวเลข
จ�านวนประชากรที่รายงานว่าเคยใช้น�้าต้มใบกระท่อมในชีวิตก็สูงมากข้ึนกว่าที่พบในการส�ารวจเมื่อ 
ปี 2559 (512,298 คน หรือเท่ากับอัตรา 10.19 ต่อพันคนในปี 2562 และ 485,855 คน หรือเท่ากับ
อัตรา 9.53 ต่อพันคนในปี 2559) และจ�านวนประชากรที่ยังคงใช้น�้าต้มกระท่อมในหนึ่งปีและ 30 วัน
ก่อนการส�ารวจในปี 2562 ม ี221,300 คน และ 166,760 คน ซ่ึงลดลงเลก็น้อยเมือ่เทยีบกบัการส�ารวจ
ในปี 2559 แต่การใช้ 20 ใน 30 วันเพิ่มขึ้น (55,927 คน หรือเท่ากับอัตรา 1.11 ต่อพันคนในปี 2562 
และ 41,629 คน หรือเท่ากับอัตรา 0.82 ต่อพันคนในปี 2559)

เมือ่จ�าแนกตามภมูภิาค ภาคใต้มจี�านวนและอตัราความชกุของประชากรท่ีเคยใช้พืชกระท่อม
ในชีวิต 383,637 คนหรืออัตรา 54.70 ต่อพันคน ใช้ใน 1 ปี จ�านวน 150,078 คน หรืออัตรา 21.40 
ต่อพันคน รวมทั้งยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันหรือ 30 วันก่อนการส�ารวจ 122,874 คน หรืออัตรา 17.52 
ต่อพันคน และจ�านวนผู้ที่ใช้อย่างน้อย 20 วันใน 30 วันก่อนการส�ารวจ 58,475 คน หรืออัตรา 8.34 
ต่อพันคน ซึ่งอาจเรียกว่าเป็นผู้ใช้ประจ�าหรือติดพืชกระท่อมสูงท่ีสุด เมื่อเปรียบเทียบกับการส�ารวจ
เมื่อปี 2559 พบว่าประชากรในภาคใต้มีการใช้พืชกระท่อมลดลง ในขณะที่กรุงเทพมหานครมีอัตรา
การใช้พืชกระท่อมเพิ่มสูงขึ้น (ตารางที่ 1)
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รูปที่	1 จ�านวนประมาณการประชากร อายุ 12-65 ปีทั่วประเทศที่ใช้สารเสพติด ปี 2562 (คน)

ทีม่า: เครอืข่ายพฒันาวชิาการและข้อมูลสารเสพตดิ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. การส�ารวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจ�านวนผู้ใช้สารเสพติดทั่วประเทศ 
พ.ศ. 2562

นอกจากน้ียังพบว่าอัตราการใช้พืชกระท่อมของประชากรนอกเขตเทศบาลสูงกว่าอัตราของ
ประชากรในเขตเทศบาลหลายเท่าในทกุภมูภิาค ตวัเลขดงักล่าวสอดคล้องกบัข้อมลูท่ัวไปทีค่นรบัรูก้นั
ว่า กระท่อมเป็นพชืเสพตดิทีช่าวบ้านในชนบทนยิมใช้กนัมากกว่าคนในเมอืง อย่างไรกต็าม ในปัจจบุนั
มีการอพยพย้ายถ่ินและการจ้างแรงงานข้ามจังหวัดหรือภูมิภาคเกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย โดย
เฉพาะผูใ้ช้แรงงานในภาคอตุสาหกรรมและภาคการเกษตร รวมทัง้ในธรุกจิบรกิาร เช่น คนขบัรถรบัจ้าง
ที่เดินทางมาจากชนบทเพื่อมาท�างานในเขตเมือง คนเหล่านี้อาจจะเป็นผู้ใช้กระท่อมเพื่อช่วยในการ
ท�างานมาตั้งแต่ตอนที่อยู่ในชนบท เมื่อมาท�างานในเมืองก็ยังน�าใบกระท่อมเข้ามาใช้เช่นเดิม

เมื่อพิจารณาข้อมูลการใช้น�้าต้มใบกระท่อม พบว่าประชากรที่เคยใช้น�้าต้มใบกระท่อม  
ส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้ (1.78 แสนคนหรืออัตรา 25.40 ต่อพันคน) ซึ่งในจ�านวนนี้ มีประชากรภาคใต้
เพียง 1.13 แสนคนหรืออัตรา 16.18 ต่อพันคนเท่านั้นที่ยังคงใช้น�้าต้มใบกระท่อมในหนึ่งปีที่ผ่านมา 
และ 87,767 คนใช้ใน 30 วนัทีผ่่านมา และมผู้ีใช้เป็นประจ�า 40,309 คน โดยอตัราการใช้ในประชากร
นอกเขตเทศบาลจะสูงกว่าในเขตเทศบาล เช่นเดียวกันกับในภาคอื่น ๆ ที่ประชากรนอกเขตเทศบาล
มีอัตราการใช้น�้าต้มกระท่อมสูงกว่าประชากรในเขตเทศบาล และไม่พบประชากรในภาคเหนือที่ใช้ 
น�้าต้มกระท่อม 20 ใน 30 วันเลย (ตารางที่ 1)
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ตารางที่	1 จ�านวนและอัตรา (ต่อพัน) ของประชากรที่ใช้พืชกระท่อมและน�้าต้มใบกระท่อม จ�าแนก
รายภาค

จ�านวนและอัตรา	(ต่อพัน)	ของประชากร	12-65	ปี	ที่ใช้พืชกระท่อม

ภาค เคยเสพ 1	ปี 30	วัน 20	ใน	30	วัน

กลาง 357,654
(27.55)

101,392
(7.81)

52,396
(4.04)

12,296
(0.95)

เหนือ 135,547
(15.11)

11,835
(1.32)

3,955
(0.44)

0
(0.0)

ตะวันออกเฉียงเหนือ 267,653
(15.72)

79,203
(4.65)

34,027
(2.00)

18,032
(1.06)

ใต้ 383,637
(54.70)

150,078
(21.40)

122,874
(17.52)

58,475
(8.34)

กทม. 460,550
(107.12)

148,196
(34.47)

92,156
(21.44)

16,345
(3.80)

รวม 1,605,040
(31.91)

490,704
(9.76)

305,408
(6.07)

105,148
(2.09)

จ�านวนและอัตรา	(ต่อพัน)	ของประชากร	12-65	ปี	ที่ใช้น�้าต้มใบกระท่อม	(4x100)
ภาค เคยเสพ 1	ปี 30	วัน 20	ใน	30	วัน
กลาง 57,234

(4.41)
28,861
(2.22)

18,386
(1.42)

5,594
(0.43)

เหนือ 43,884
(4.89)

1,750
(0.20)

1,750
(0.20)

0
(0.0)

ตะวันออกเฉียงเหนือ 73,768
(4.33)

31,845
(1.87)

24,957
(1.47)

5,498
(0.32)

ใต้ 178,116
(25.40)

113,491
(16.18)

87,767
(12.52)

40,309
(5.75)

กทม. 159,296
(37.05)

45,354
(10.55)

33,900
(7.89)

4,526
(1.05)

รวม 512,298
(10.19)

221,300
(4.40)

166,760
(3.32)

55,927
(1.11)

ทีม่า: เครอืข่ายพฒันาวชิาการและข้อมูลสารเสพตดิ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. การส�ารวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจ�านวนผู้ใช้สารเสพติดทั่วประเทศ 
พ.ศ. 2562
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จ�านวนและอัตราการใช้พืชกระท่อมในประชากรชายจะสูงกว่าในประชากรหญิงหลายเท่า 
โดยผู้ชายประมาณ 1.31 ล้านคนทั่วประเทศเคยใช้พืชกระท่อมในชีวิต ในขณะที่จ�านวนดังกล่าว 
ในผู้หญิงประมาณ 2.88 แสนคน ประชากรชายประมาณ 2.54 แสนคน และประชากรหญิง  
5.09 หมื่นคน ใช้กระท่อมใน 30 วันก่อนการส�ารวจ ซึ่งในกลุ่มผู้ใช้ประจ�านี้เป็นเพศชายและเพศหญิง
มากกว่าครึ่งอยู่ในภาคใต้ (1.05 แสนคน และ 1.70 หมื่นคน) (รูปที่ 2) อัตราการใช้พืชกระท่อมสูงสุด
อยู่ในประชากรกลุ่มอายุ 45-65 ปี (อัตราการเคยใช้ใน 1 ปี เท่ากับ 15.11 ต่อพันคน และอัตราการ
ใช้ใน 30 วัน เท่ากับ 9.52 ต่อพันคน) (ตารางที่ 2)

รูปที่	2 จ�านวนประมาณการประชากรที่ใช้พืชกระท่อมและน�้าต้มใบกระท่อม จ�าแนกตามเพศ
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ตารางที่	2 จ�านวนและอัตรา (ต่อพัน) ของประชากรที่ใช้พืชกระท่อมและน�้าต้มใบกระท่อม จ�าแนก
ตามกลุ่มอายุ

อายุ กระท่อม น�้าต้มใบกระท่อม

ใช้ใน	1	ปี	
ที่ผ่านมา

ใช้ใน	30	วัน	
ที่ผ่านมา

ใช้ใน	1	ปี	
ที่ผ่านมา

ใช้ใน	30	วัน	
ที่ผ่านมา

12-19 ปี 25,548
(0.40)

7,841
(0.12)

66,663
(1.03)

44,050
(0.68)

20-24 ปี 43,268
(9.11)

24,901
(5.24)

76,502
(16.11)

60,602
(12.76)

25-44 ปี 140,420
(6.86)

95,450
(4.66)

47,125
(2.30)

37,577
(1.84)

45-65 ปี 281,468
(15.11)

177,217
(9.52)

31,011
(1.67)

24,531
(1.32)

ทีม่า: เครอืข่ายพฒันาวชิาการและข้อมูลสารเสพตดิ ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม. การส�ารวจครัวเรือนเพื่อประมาณการจ�านวนผู้ใช้สารเสพติดทั่วประเทศ 
พ.ศ. 2562

ส่วนอัตราผู้ใช้น�้าต้มกระท่อมนั้น จะเห็นว่าสูงสุดอยู่ที่กลุ่มอายุ 20-24 ปี (16.11 ต่อพันคน 
หรือประมาณ 76,502 คนใช้ใน 1 ปีที่ผ่านมา) รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 12-19 ปี (1.03 ต่อพันคน หรือ
เท่ากับจ�านวนประชากรประมาณ 66,663 คนทั่วประเทศ) (ตารางที่ 2) ข้อมูลเหล่านี้ช่วยสนับสนุน
ข้อสังเกตในเวชปฏิบัติและในชุมชนท่ัวไปว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของน�้าต้มใบกระท่อมอยู่ที่ 
กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน นอกจากนี้ยังพบว่า ประชากรชายมีอัตราการใช้น�้าต้มใบกระท่อมสูงกว่า
ประชากรหญิงในทุกภูมิภาค และประชากรที่ใช้น�้าต้มกระท่อมใน 1 ปี และ 30 วัน นอกเขตเทศบาล
มีอัตราการใช้สูงกว่าประชากรในเขตเทศบาลในทุกภูมิภาค 
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 จ�านวนคดีจับกุมพืชกระท่อมและน�้าต้มใบกระท่อม
คดีการจับกุมพืชกระท่อมและน�้าต้มใบกระท่อมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2550 ถึง 2562 ดังรูปที่ 3 

แสดงให้เหน็ว่า มจี�านวนลดลงอย่างเหน็ได้ชดัใน 2 ปีทีผ่่านมา จากสถิติการจับกมุคดียาเสพติดปี 2562 
มีคดีทั้งหมด 161,887 คดี เป็นคดีพืชกระท่อมจ�านวน 12,634 คดี และคดีน�้าต้มใบกระท่อม  
12,228 คดี ภาคใต้มีคดีการจับกุมพืชกระท่อมและน�้าต้มกระท่อมมากที่สุดในทุกปี โดยปีล่าสุดมีคดี
การจับกุมพืชกระท่อมถึง 11,395 คดี และน�้าต้มกระท่อม 11,807 คดี รองลงมาคือ ภาคกลางมีคดี
จับกุมพืชกระท่อม 370 คดี และกรุงเทพมหานครมี 355 คดี น�้าต้มใบกระท่อมเริ่มมีการใช้ในปี 2549 
หรือก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่ปี นิยมใช้ในกลุ่มวัยรุ่นเพื่อความสนุกสนาน 

เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าจ�านวนคดีปีล่าสุดนี้ลดลง ซ่ึงอาจเป็นปีที่ประเทศไทย 
เร่ิมมีแนวคิดเกี่ยวกับการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของคดียาเสพติด และความพยายามจาก 
นักวิชาการและ ป.ป.ส. ในการปรับแก้กฎหมายพืชกระท่อมให้สามารถใช้แบบพื้นบ้าน ใช้เพื่อ 
การรักษาโรค และใช้เพื่อการศึกษาวิจัย

รูปที่	3 จ�านวนคดีจับกุมพืชกระท่อมและน�้าต้มใบกระท่อมระหว่างปี พ.ศ. 2550-2562

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ NCR ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
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 จ�านวนการเข้ารับการบ�าบัดรักษา 
ข้อมูลการเข้ารับการบ�าบัดรักษาจากแบบรายงานการบ�าบัดรักษาผู้ใช้สารเสพติด (บสต.3)  

ปี 2550-2562 ในตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าการใช้พืชกระท่อมและน�้าต้มใบกระท่อมมีจ�านวน 
ผูเ้ข้ารบัการบ�าบดัรกัษาน้อยมากเมือ่เทยีบกบัยาบ้าและกญัชา ในปี 2562 มผีูเ้ข้ารบัการบ�าบดัท้ังหมด
จ�านวน 209,912 ราย ในจ�านวนนี้เป็นผู้เข้ารับการรักษาจากการใช้พืชกระท่อมจ�านวน 4,434 ราย 
(ร้อยละ 2.11) 

แม้จ�านวนผู้ใช้พืชกระท่อมท่ีเข้ารับการบ�าบัดรักษาในปี 2562 ไม่แตกต่างจากปีท่ีผ่านมา  
เป็นข้อสงัเกตว่าในสภาพการณ์ความเป็นจรงิ พบว่า ผู้ใช้พืชกระท่อมแบบพ้ืนบ้านนัน้แม้จะยอมรับว่า
ตนเองติดพืชกระท่อม แต่แทบไม่พบคนที่ต้องไปรับการบ�าบัดรักษาเหมือนผู้ใช้เฮโรอีน อย่างมาก 
หากไม่มีพืชกระท่อมใช้ ผู้ใช้มีอาการถอนยาก็จะไปซ้ือยาหรือพบแพทย์เพ่ือรักษาตามอาการ ดังนั้น 
ในการจะน�าข้อมูลนี้ไปใช้ควรพิจารณาให้รอบด้าน

ตารางที	่3 เปรยีบเทยีบจ�านวนการเข้ารบัการบ�าบัดรักษาผู้ทีใ่ช้พชืกระท่อมและน�า้ต้มใบกระท่อม กบั
สารเสพติดชนิดอื่น ๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2550-2562 

พ.ศ. ผู้เข้ารับการ
บ�าบัดทั้งหมด

ยาบ้า
n	(%)

กัญชา
n	(%)

เฮโรอีน
n	(%)

ไอซ์
n	(%)

กระท่อม
n	(%)

4x100
n	(%)

2550 62,366 49,279 
(79.02)

5,949 
(9.54)

1,214 
(1.95)

13
(0.02)

274
(0.44)

159
(0.25)

2551 95,593 80,030 
(83.72)

6,159 
(6.44)

1,104 
(1.15)

5
(0.01)

900
(0.94)

155
(0.16)

2552 125,181 103,009 
(82.29)

8,749 
(6.99)

1,381 
(1.10)

19
(0.02)

1,580 
(1.26)

372 
(0.30)

2553 137,824 117,315 
(85.12)

7,556 
(5.48)

1,440 
(1.04)

111 
(0.08)

1,724 
(1.25)

487 
(0.35)

2554 201,546 175,413 
(87.03)

7,624 
(3.78)

2,209 
(1.10)

643 
(0.32)

2,087 
(1.04)

646 
(0.32)

2555 331,072 273,808 
(82.70)

15,855 
(4.79)

2,697 
(0.81)

6,488 
(1.96)

10,638 
(3.21)

1,364 
(0.41)

2556 325,973 278,124 
(85.32)

15,464 
(4.74)

2,757 
(0.85)

14,459 
(4.44)

7,739 
(2.37)

1,304 
(0.40)



บทสรุปของพืชกระท่อม 131

พ.ศ. ผู้เข้ารับการ
บ�าบัดทั้งหมด

ยาบ้า
n	(%)

กัญชา
n	(%)

เฮโรอีน
n	(%)

ไอซ์
n	(%)

กระท่อม
n	(%)

4x100
n	(%)

2557 234,089 196,329 
(83.87)

13,907 
(5.94)

3,106 
(1.33)

8,540 
(3.65)

4,923 
(2.10)

1,373 
(0.59)

2558 133,280 105,392 
(79.08)

9,460 
(7.10)

3,269 
(2.45)

6,005 
(4.51)

1,964 
(1.47)

1,021 
(0.77)

2559 87,491 67,252 
(76.87)

6,289 
(7.19)

2,635 
(3.01)

4,721 
(5.40)

1,458 
(1.67)

841 
(0.96)

2560 206,969 164,990
(79.72)

14,871
(7.19)

3,386
(1.64)

10,739
(5.19)

6,915
(3.34)

-

2561 231,544 190,641
(82.33)

13,046
(5.63)

3,821
(1.65)

12,743
(5.50)

5,401
(2.33)

-

2562 209,912 167,019
(79.57)

15,480
(7.37)

3,518
(1.68)

14,486
(6.90)

4,434
(2.11)

-

หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2550-2559 จากระบบ บสต. ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2559 
 ข้อมูลปี 2560-2562 จากระบบ บสต. ณ วันที่ 27 มกราคม 2563 ไม่มีข้อมูล ผู้เข้ารับการบ�าบัด 4x100 

 การจดสิทธิบัตรในใบกระท่อม
จากการที่กระท่อมมีการใช้ในรูปแบบต่าง ๆ และมีงานวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของ

พืชกระท่อมมากมายท�าให้ทีมวิจัยในต่างประเทศมีการจดสิทธิบัตรเกี่ยวกับพืชกระท่อมที่จะน�า
ประโยชน์ไปใช้ในการรักษาโรค หรือใช้ในการวิเคราะห์สาระส�าคัญของพืชกระท่อมในผู้ที่ใช้ 
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บทที่ 11 

“น�้าพุโมเดล” การขับเคลื่อนงาน
เพื่อควบคุมพืชกระท่อมโดยชุมชน

วัชรพงศ์ พุ่มชื่น และ คณะ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“น�า้พโุมเดล” เป็นพฒันาการของความพยายามอย่างสร้างสรรค์ในการหาทางออกให้กบั
ปัญหาและผลกระทบจากพชืกระท่อมทีเ่กดิขึน้ในชมุชนท้องถิน่ จุดก่อเกดิของความพยายามดังกล่าว
มาจากการแลกเปลี่ยนทัศนะ และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในระดับพื้นที่ของกลไก 3 ส่วนส�าคัญ 
คือ 

1. ผู้น�าชุมชนท้องถิ่น 
2. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. 
3. กลุ่มนักวิชาการและนักพัฒนา 

ด้วยเบ้ืองหลงัความคดิท่ีว่า พชืกระท่อม ถงึแม้จะเป็นพชืเสพตดิ ทีม่กีฎหมายควบคมุ แต่เป็น
พืชท่ีอยู่ในวิถีวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีชาวบ้านสามารถใช้ประโยชน์ได้ ปรากฏการณ์ความจริงสะท้อนให้
เห็นว่า พืชกระท่อมมีทั้งข้อดี และข้อเสีย ส�าคัญคือ จะสามารถควบคุมปัญหาและผลกระทบจาก 
พืชกระท่อมได้อย่างไร ด้วยวิธีการแบบมีส่วนร่วม สร้างสรรค์ และมีงานวิชาการรองรับอย่างมีเหตุผล 
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น�้าพุโมเดลจึงก่อเกิด เริ่มกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ต�าบลน�้าพุ รับฟัง
เสียงสะท้อนและมุมมองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เก็บข้อมูลผ่านเครื่องมือวิจัยทั้งในรูปแบบทางการ 
และไม่ทางการ ทีส่�าคญักระบวนการนัน้มพีฒันาการ ทีม่าจากฐานการมส่ีวนร่วมของชาวบ้านในชมุชน
ท้องถิ่น จากคนเล็ก คนน้อย ท่ีอาศัยท�างานหากินในต�าบลน�้าพุ ทั้งคนที่ใช้และไม่ได้ใช้พืชกระท่อม 
กระบวนการของน�้าพุโมเดลพยายามน�าไปสู่การสร้างผลลัพธ์ที่สูงสุดของความเป็นจริง คือ มนุษย ์
ทุกคนมีความปลอดภัย มีสุขภาพท่ีดี และเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาสูงสุดโดยการปฏิรูปกฎหมาย 
ยาเสพติด (drug law reform) ที่เอื้อและเหมาะสมต่อประชาชน การตื่นตัวของผู้น�าชุมชนท้องถิ่น
และประชาชนในพื้นที่ต�าบลน�้าพุเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจ และ 
ความพยายามในการหาทางออกให้กับชมุชน เพือ่ท่ีลูกหลานในอนาคตจะสามารถใช้ชวีติอยูกั่บปัญหา
ยาเสพติดได้อย่างปลอดภัย กระบวนการด�าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากพืชกระท่อม
ในต�าบลน�้าพุ มีรายละเอียด ดังนี้

1. พัฒนาการการควบคมุและแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมในพืน้ท่ี
ต�าบลน�้าพุ

1.1	ความรู้สึกนึกคิดและความเข้าใจต่อพืชกระท่อมที่มาจากวิถีการใช้ชีวิต

พื้นฐานความคิดและความเชื่อของคนในพื้นที่ภาคใต้ พืชกระท่อมเป็นพืชท้องถิ่นที่เป็น 
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนใต้ “เกิดมาก็เจอ โตมาก็เห็น และจ�าเป็นต้องใช้” ในวิถีการท�ามาหากินของ
คนใต้สัมพันธ์กับการใช้ใบกระท่อม ใน 3 มิติการใช้ คือ

มิติที่	1 การใช้ใบกระท่อมกับความเชื่อ บางครอบครัวในต�าบลน�้าพุท�าบุญให้กับบรรพบุรุษ
ท่ีล่วงลับโดยใช้ใบกระท่อม เพราะเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่หลายคนเคี้ยวใบกระท่อม และมีชีวิตท่ีผูกพัน
กบัพชืกระท่อม เมือ่เสยีชวิีตไปแล้ว ลกูหลานยงันกึถงึและท�าบญุโดยใช้ใบกระท่อมอทุศิไว้หน้าภาพถ่าย
ของบรรพบุรุษ

มิติที่	2 การใช้ใบกระท่อมเพื่อเสริมสร้างก�าลังกายและใจในการท�างาน ในวิถีชีวิตประจ�าวัน
ของคนในพื้นที่ต�าบลน�้าพุ โดยเฉพาะผู้ชาย วิถีปกติตั้งแต่เช้า หลังตื่นนอน คือ การสูบยาเส้นที่ใช ้
ใบจากมวนแล้วสูบ พร้อมกับการนั่งกินกาแฟและพูดคุยเร่ืองการเมือง เศรษฐกิจหรือพูดคุยเร่ือง 
ท�ามาหากิน โดยกลุ่มผูช้ายจะใช้เวลาในช่วงเช้ามาพบปะกนัประมาณ 30-50 นาท ีเมือ่เตรยีมแยกย้าย
เกือบทุกคนจะต้องหยิบใบกระท่อมมาเคี้ยวและไปท�างาน คนต�าบลน�้าพุหลายคนที่สะท้อนความ 
คิดเห็นต่อใบกระท่อมว่า ต้นกระท่อม	เป็นต้นพืชที่สร้างอนาคต	ใบกระท่อม	คือ	เครื่องมือที่ช่วยให้
ท�างานหนัก สร้างรายได้ เคี้ยวใบกระท่อมแล้วสามารถท�างานได้ดีข้ึน	 อดทนข้ึนจนสามารถ	
เก็บเงินและตั้งตัวได้ ผู้ที่เคี้ยวใบกระท่อมหลายคนได้สะท้อนความรู้สึกว่า การที่ได้เคี้ยวใบกระท่อม
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แล้วออกไปท�างานนั้นเป็นการเสริมก�าลังกายและใจว่า แม้จะต้องท�างานหนักแต่ก็ยังมีตัวช่วย มีผู้ให้
ค�านิยามว่า “ใบกระท่อมเป็นเสมือนยาชูก�าลังของคนจน” ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต�าบลน�้าพุ
หรือหมู่บ้านอื่นในพื้นที่ภาคใต้สะท้อนให้เห็นว่าคนใต้ผูกพันกับต้นกระท่อมอย่างแนบแน่น

มิติที่	3 การใช้ใบกระท่อมเพราะความคุ้นชิน ผู้ชายหลายคนในต�าบลน�้าพุ เคี้ยวใบกระท่อม
แล้วไปท�างาน พอกลบัมาบ้านช่วงเยน็หรือไม่ได้ออกไปท�างานกน็ยิมเคีย้วใบกระท่อมเล่นอยูเ่ป็นประจ�า 
เคี้ยวตอนนั่งคุยกันตอนเย็น เคี้ยวระหว่างขับรถมอเตอร์ไซค์ไปหาเพื่อนในหมู่บ้าน รูปแบบการเคี้ยว
แบบนีห้ลายคนในต�าบลน�า้พใุห้นยิามว่าเป็นความคุน้ชิน ไม่ได้ตดิหรอืใช้เป็นประจ�าทกุเวลา หลายคน
สะท้อนความรูส้กึว่าบรรยากาศในการคุยกนัและต่างคนต่างเคีย้วใบกระท่อมนัน้ท�าให้เกดิอรรถรสใน
การสนทนาที่ออกรสออกชาติ สนุกกับการพูดคุย หลายเรื่องที่คุยกันพบทางออกหรือสิ่งที่สร้างสรรค์ 
ไม่เหมอืนวงนัง่ดืม่สรุาทีอ่าจเกดิความขดัแย้งหรือทะเลาะววิาท จึงท�าให้คนต�าบลน�า้พุหลายคนรู้สึก
ดีและติดบรรยากาศในการพูดคุยและเคี้ยวใบกระท่อม

การใช้ใบกระท่อมท้ัง 3 มิตินั้นได้แทรกซึมเข้าไปในชีวิตประจ�าวันจนกลายเป็นวิถีปกติของ
ชาวบ้านในพื้นที่ วิถีที่เกิดขึ้นส่งผลให้เป็นความเชื่อที่ไปสัมพันธ์กับการท�ามาหากินของคนต�าบลน�้าพุ 
ท�าให้ใบกระท่อมอยู่คู่กับคนต�าบลน�้าพุ และอยู่คู่กับคนใต้อย่างแยกไม่ออก ถึงแม้ว่าพืชกระท่อมจะ
ผิดกฎหมายและเป็นพืชเสพติดก็ตาม 

พืชกระท่อมท่ีผูกเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตการท�างานหากิน จึงเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้คนในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะผูน้�าในต�าบลน�า้พตุ้องหาทางออกทีส่มดุลระหว่างการบงัคบัใช้กฎหมายและการใช้กระท่อม
ในวิถีวัฒนธรรม เพื่อลดช่องว่างในความเข้าใจและความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่รัฐ

1.2	ความรู	้ความเข้าใจทีไ่ด้มาจากข้อเท็จจรงิเชงิวชิาการเกีย่วกบัพชืกระท่อม

จากการที่ก�านันต�าบลน�้าพุ ในฐานะของผู้น�าต�าบลน�้าพุที่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม การปฏิรูป
แนวทางการปฏิบัติต่อพืชกระท่อมในประเทศไทย ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี จ.สตูล เมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม ถงึ 2 มถินุายน 2559 จัดโดยสถาบนัส�ารวจและติดตามการปลกูพชืเสพตดิ (สพส.) ส�านกังาน 
ป.ป.ส. ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดความคิดและความตั้งใจของก�านันต�าบลน�้าพุ ที่ต้องการจะ
แก้ไขปัญหาและพยายามท่ีจะควบคุมผลกระทบจากพืชกระท่อมอย่างสร้างสรรค์ โดยมีข้อมูลส�าคัญ
ที่ส่งผลต่อวิธีคิดและการตัดสินใจของผู้น�าต�าบลน�้าพุ ดังนี้

 ข้อมูลชุดท่ี	 1 เป็นข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาของนักวิชาการ โดยคณะวิทยากรจากคณะ
วิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ�านวน 3 ท่าน 
ได้แก่ รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์ รศ.ดร.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล และ รศ.สมสมร ชิตตระการ 
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มีประเด็นเนื้อหาที่ส�าคัญ และมีผลต่อความคิดผู้น�าต�าบลน�้าพุ คือ 

1. สถานการณ์งานวจิยัพชืกระท่อมของโลก: ในปัจจุบนัทัว่โลกสนใจศกึษาวจิยัสารส�าคัญใน
พชืกระท่อมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประเทศสหรฐัอเมรกิาและประเทศญีปุ่น่ ได้มกีารจดสทิธบัิตรเพือ่
พัฒนาสารส�าคัญในใบกระท่อมเป็นยารักษาโรคเมื่อ พ.ศ. 2557 

2.  การทดลองด้านการบ�าบัดอาการถอนสรุาในสตัว์ทดลอง: โดยเปรียบเทยีบผลระหว่างการ
ให้สารสกัดแอลคาลอยด์จากใบกระท่อมและยาต้านซมึเศร้ามาตรฐาน คอื ฟลอูอกซทินี (fluoxetine) 
เพือ่รกัษาอาการติดสรุา พบว่าสารสกดัแอลคาลอยด์จากใบกระท่อมช่วยลดอาการทุรนทรุายจากการ
ถอนสุราได้ในลักษณะเดียวกับการได้รับยาฟลูออกซิทีน อีกทั้งเมื่อวิเคราะห์ผลจากคลื่นไฟฟ้าบริเวณ
สมองส่วนหน้าและขมับ พบว่า คลื่นไฟฟ้าสมองเปลี่ยนแปลงไปในหนูทดลองกลุ่มที่ได้รับแอลกอฮอล์
มานานแล้วงดสุราทันทีจนเกิดอาการทุรนทุราย แต่พบว่าสารสกัดแอลคาลอยด์จากใบกระท่อม
สามารถบรรเทาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งทางพฤติกรรมและคลื่นไฟฟ้าสมอง ซ่ึงให้ผลที ่
เปรียบเทียบกับการได้รับฟลูออกซิทีน ซึ่งเป็นยารักษามาตรฐาน ดังนั้น จากผลการทดลองครั้งนี้
สามารถสรุปได้ว่า สารสกัดแอลคาลอยด์ที่มีอยู่ในพืชกระท่อมสามารถลดอาการทุรนทุรายจากการ
ถอนพิษสุราได้อย่างชัดเจนเทียบเคียงได้กับการใช้ยามาตรฐาน นอกจากแนวโน้มการมีสรรพคุณใน
การบรรเทาอาการท่ีเกิดข้ึนจากการงดเสพสุราแบบหักดิบแล้ว คุณสมบัติพิเศษของสารสกัดจาก 
ใบกระท่อมคือไม่พบว่ามีผลข้างเคียงต่อการนอนหลับแบบที่พบจากการได้รับยาฟลูออกซิทีนที่ท�าให้
กลไกการนอนหลับเปลี่ยนแปลงไปซึ่งชี้ให้เห็นแนวโน้มที่เป็นอันตรายต่อการท�างานของสมองหาก 
มีการใช้ในชีวิตประจ�าวันเป็นเวลานานมาก ๆ

3. ประโยชน์ของพชืกระท่อมต่อระบบนเิวศวทิยาและวิง่แวดล้อม: พืชกระท่อมเป็นพืชต้นน�า้
เทือกเขาบรรทัด โดยเฉพาะท่ีจังหวัดสตูล มีป่ากระท่อมธรรมชาติที่ขึ้นตามล�าน�้า และไม่เคยพบว่า 
มีการปลูกเหมือนที่อื่น ช่วยป้องกันน�้ากัดเซาะพังทลายของดิน โดยเก็บน�้าไว้ที่ซอกโคนต้นตลอดปี  
รวมทั้งเป็นที่เพาะพันธุ์และเป็นที่อยู่ของสัตว์น�้าขนาดเล็ก

4. ความเชื่อ/พฤติกรรมเกี่ยวกับกระท่อมในด้านต่าง ๆ 

 4.1 คนติดสุรากับกระท่อมน้ันแตกต่างกัน กล่าวคือ คนติดกระท่อมมีจอบเสียม เคี้ยว
กระท่อมแล้วไปขุดดินท�าสวน ท�าไร่ ท�างานหาเงินเป็นรายได้ แต่พบว่าคนที่ติดสุราเมื่อหันกลับมาใช้ 
ใบกระท่อมแทนจะไม่มีอาการสั่น

 4.2 ความคิด ความเชื่อที่บอกว่ากินกระท่อมแล้วจะกลัวฝนนั้น ไม่เป็นความจริง เห็นได้
จากชาวประมงเคีย้วใบกระท่อมแล้วยงัสามารถท�างานกลางทะเลและตากฝนได้ท�างานเป็นปกติ ทัง้นี้
เป็นอุบาย/ภูมิปัญญาให้รีบท�างานอย่าตากกร�าฝนเพราะอาจท�าให้ป่วยเป็นไข้หวัดได้

 4.3 กระท่อมเป็นพืชสมุนไพรและเป็นพืชวัฒนธรรม
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ข้อมูลชุดที่	 2 สถานการณ์พืชกระท่อมในปัจจุบันและ 4x100 จากมุมมองของพื้นที่และ 
ข้อเท็จจริงกับการจัดการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมในมุมมองเชิงบวกและลบ โดยมีวิทยากรจาก
ส�านักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานความมัน่คงในพืน้ทีภ่าคใต้ พบประเดน็ทีม่ผีลต่อวธิคีดิของผูน้�าต�าบล
น�้าพุ คือ

1. จ�านวนคดีเกี่ยวกับกระท่อมเพิ่มขึ้นในห้วง 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2555-2558) และรุนแรง
มากทีส่ดุในปี พ.ศ. 2558 จนถงึปัจจบัุน เป็นอนัดับหนึง่ของภาคใต้ และพบว่ากลุม่วยัรุน่ทีม่พีฤติกรรม
ใช้ 4x100 นั้นเคยเป็นผู้เสพยาบ้ามาก่อน

2. การจดัการแก้ไขปัญหาพชืกระท่อมควรต้องพจิารณาแยกประเดน็ให้ถกูต้องชดัเจน ได้แก่ 
การก�าหนดโทษทางสังคม การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และผู้ใช้/ผู้เสพ โดยเฉพาะผู้ใช้/ผู้เสพที่มี
สองกลุ่มหลัก ๆ คือ คนชรา/คนท�างาน และ กลุ่มเด็ก-เยาวชน

ข้อมูลชุดที่	 3	 ผลกระทบของการใช้พืชกระท่อมและ 4x100 ต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ในมุมมองของภาคประชาชน โดย มีวิทยากรภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�าปกครองท้องที่  
พบประเด็นที่มีผลต่อวิธีคิดของผู้น�าต�าบลน�้าพุ คือ

1. สถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถปฏิเสธได้ว่ามีการใช้ใบกระท่อมโดยวิธีการเคี้ยวใบเพื่อ
ท�างานกนัอย่างแพร่หลาย ทุกกคนทุกอาชีพรวมถึงเจ้าหน้าทีร่ฐัซ่ึงเป็นคนท้องถ่ินภาคใต้ และมมีมุมอง
ทีเ่กดิการตัง้ค�าถามของชาวบ้าน คอื เจ้าหน้าทีรั่ฐทีเ่คีย้วใบกระท่อมไม่ผิด แต่เยาวชนทีใ่ช้น�า้กระท่อม 
หรือชาวบ้านที่เคี้ยวใบกระท่อมแล้วถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกลับผิดกฎหมาย สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงเป็น
เสมือนการเกิดภาวะสองมาตรฐาน (double standard) มีผลต่อความรู้สึกของประชาชนต่อความ
เชื่อมั่นของกฎหมาย 

2. การใช้ใบกระท่อมแบบเคี้ยวบ่อยครั้งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพบ้างแต่ไม่มาก หากม ี
การเคี้ยวทั้งใบแล้วกลืนกากใบกระท่อมอาจส่งผลกระทบต่อระบบการย่อยของกระเพาะอาหาร และ
จากการสังเกตและตดิตามพฤตกิรรมของกลุม่วยัรุน่ทีใ่ช้ 4x100 กลบัส่งผลกระทบต่อสขุภาพมากกว่า
การใช้กระท่อมแบบดั้งเดิมอย่างชัดเจน ท�าให้เยาวชนรวมกลุ่มมั่วสุมส่งผลต่อการยกระดับพฤติกรรม
ความเสี่ยงต่อยาเสพติดชนิดอื่น รวมถึงความเสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรมอีกด้วย

3. การแก้ไขปัญหาพืชกระท่อม นอกจากจะต้องท�าความเข้าใจ เข้าถึงปัญหา และการม ี
ส่วนร่วมของชุมชนแล้วสิ่งส�าคัญ คือ ต้องพิจารณาบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ 
น�้าต้มกระท่อม 4x100 ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง เครือญาติ และ คนในครอบครัว รวมถึงผู้น�าชุมชน
ต้องช่วยกนัดแูลเยาวชนทีม่คีวามเสีย่งและมพีฤติกรรมใช้พืชกระท่อมในทางท่ีผิดเพราะข้อเท็จจริง คอื 
การเสพกระท่อมยังคงเป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมายยาเสพติด
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 ข้อสังเกตและข้อเสนอจากภาคประชาชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น�าปกครองท้องที่ มีดังนี้

ข้อที่ 1  เสนอให้ถอดถอนพชืกระท่อมออกจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยเสนอ
ให้มีกระบวนการท�าประชาพิจารณ์ในพื้นที่ภาคใต้อย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ

ข้อที่ 2  สนบัสนนุให้มกีารควบคมุดแูลการใช้พชืกระท่อมในทางทีผ่ดิโดยชมุชน โดยสนบัสนนุ
ให้มีการจัดท�าแผนทีเ่พือ่แสดงต�าแหน่งพืน้ทีต้่นกระท่อมทัง้พ้ืนทีก่ระท่อมในป่าธรรมชาติ และกระท่อม
ในชุมชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามควบคุมอย่างเป็นระบบและสมดุล

ทัง้นีแ้นวทางการด�าเนนิการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากพืชกระท่อมในประเทศไทยจ�าเป็น
อย่างยิง่ทีพ่จิารณาถงึผลด ีผลเสยีต้องค�านงึถึงผลกระทบในทกุมติิและค�านงึถงึประโยชน์ต่อประชาชน
เป็นส�าคัญ

ข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมและนักวิชาการที่ร่วมหาทางออกของการแก้ไขปัญหา 
พืชกระท่อมอย่างบูรณาการ จากประชุมการปฏิรูปแนวทางการปฏิบัติต่อพืชกระท่อมในประเทศไทย 
ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี จ.สตูล เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2559 ที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่ม
ต้นของการขบัเคลือ่นการสร้างแนวทางการควบคมุปัญหาและผลกระทบจากพชืกระท่อม พ้ืนทีต่�าบล
น�้าพุ คือ ข้อเสนอที่ว่าด้วยการให้โอกาสชุมชนที่มีศักยภาพและมีบทเรียนในการแก้ไขปัญหา  
ได้น�าเสนอกระบวนการ/รูปแบบหรือมาตรการจัดการควบคุมพืชกระท่อมในชุมชน ทั้งนี้เสนอให้
ส�านักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนและศึกษาเพื่อถอดบทเรียนการด�าเนินงานดังกล่าวและจัดเตรียมค�าตอบ
ส�าหรับประชาชน

2. ลกัษณะของผู้น�าและองค์ประกอบการขับเคลือ่นในการแก้ไข
ปัญหาพืชกระท่อมต�าบลน�้าพุ

การขับเคลื่อนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการใช ้
พืชกระท่อมในทางที่ผิดพื้นที่ต�าบลน�้าพุ แกนหลักส�าคัญ คือ ก�านันต�าบลน�้าพุ ซึ่งเป็นผู้น�าท้องท่ี
ปกครองหมู่บ้านในพื้นที่ต�าบลน�้าพุ ทั้ง 6 หมู่บ้าน 

ก�านันต�าบลน�้าพุ นอกจากการมีบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยแล้ว คุณลักษณะท่ีส�าคัญ คือ การเป็นผู้น�าท่ีมีวิสัยทัศน์และ 
การคดิถงึปัญหาและความทุกข์ร้อนของชาวบ้านเป็นตัวต้ัง ในกรณปีระเด็นปัญหาพืชกระท่อมในพืน้ที่
ต�าบลน�้าพุ เป็นปมปัญหาที่เรื้อรังและสร้างความอึดอัดใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง เพราะ
ปมปัญหานี้มีปรากฏการณ์ความจริง 2 ชุด
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ความจริงชุดที่	1  คือ พืชกระท่อมเป็นพืชเสพติดที่ผิดกฎหมาย ในปี พ.ศ. 2486 
ประเทศไทยเป็นประเทศแรกทีป่ระกาศควบคมุการใช้พืชกระท่อม โดยตราพระราชบญัญติัพืชกะท่อม 
พ.ศ. 2486 ระบุห้ามปลูกและครอบครองรวมท้ังห้ามจ�าหน่ายและเสพใบกระท่อม และต้ังแต่ปี  
พ.ศ. 2522 กระท่อมเป็นพชืเสพตดิให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522

 ผู้ใดผลิต จ�าหน่าย น�าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5  ต้องระวางโทษ 
จ�าคุกตั้งแต่ 2 - 5 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 150,000 บาท

 ครอบครองโดยมิได้รบัอนญุาต ต้องระวางโทษจ�าคกุไม่เกนิ 5 ปี หรอืปรบัไม่เกิน 100,000 
บาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ความจริงชุดที่	2  คอื ในพืน้ท่ีต�าบลน�า้พ ุอ�าเภอบ้านนาสาร มพีชืกระท่อมเป็นจ�านวนมาก
ทั้งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติอยู่ในป่าท้ายบ้าน และพืชกระท่อมที่อยู่ในหมู่บ้าน ริมรั้วชาวบ้าน และผู้คน
ในพื้นที่ต�าบลน�้าพุส่วนใหญ่ก็ใช้ใบกระท่อมเป็นประโยชน์ต่อการท�ามาหากิน ความจริงชุดที่ 2 นี้ ผู้น�า
และประชาชนในพื้นที่ต�าบลน�้าพุต่างได้ให้ความคิดเห็นที่ส�าคัญ ดังนี้

ความคดิเหน็ที	่1: “ใบกระท่อมเป็นยาสมนุไพรทีเ่กดิขึน้ตามธรรมชาตอิยูคู่ก่บัวถิชีวีติคนไทย 
ตั้งแต่พ่อและผมยังไม่เกิด ใบกระท่อมเปรียบเสมือนเครื่องจักรเพราะวิถีชีวิตของเราอยู่กับป่า อยู่กับ
น�้า อยู่สวน ผมกล้าพูดว่าภาคใต้เราเลี้ยง (พัฒนา) ประเทศชาติด้วยใบกระท่อม ดังนั้นเราไม่ควรไป
ท�าลายวิถีชีวิตของมนุษย์ อย่างใบกระท่อมก็เป็นเหมือนยาชูก�าลัง (ป๊อบอายกินผักโขม คนใต ้
กินใบกระท่อม) คนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าลุงมีบ้าน/รถได้ทุกวันนี้เพราะการท�างานหนัก บุกเบิก 
สวนยางพารา สวนปาล์ม ในการท�างานหนักเราต้องพึ่งพาใบกระท่อม”

ความคดิเหน็ท่ี	2: “ใบกระท่อมมมีาต้ังแต่สมยัพ่อผม ผมเองกก็นิทัง้ในวงกาแฟ ในวงทีพ่บปะ
พูดคุยกันงานสังสรรค์ งานศพ งานบวช คนท่ีไม่เคยกินใบกระท่อมเมื่อเข้าร่วมวงดังกล่าวบางคร้ังก็
จ�าเป็นต้องกินเพื่อเข้าสังคม ผู้ชายส่วนมากก็เข้าสู่สมาคมใบกระท่อม ดังนั้นใบกระท่องจึงพบเห็นได้
ในเกือบทุกหมู่บ้าน คนที่กินใบกระท่อมก็เริ่มเป็นกังวลเมื่อ 4x100 ได้ถือก�าเนิดขึ้นมา ท�าให้คนที่กิน
พืชกระท่อมทั้งผู้เฒ่าผู้แก่ก็ต้องอด ๆ อยาก ๆ ไปด้วย เพราะว่าจะต้องโค่นต้นกระท่อมทั้งหมด”

ความคิดเห็นที่	3: “ตอนนี้ผมอายุ 70 กว่าปีแล้ว ตอนเป็นเด็ก เคยไปเก็บใบกระท่อมเพราะ
พ่อชอบกนิกระท่อม บางครัง้ฝนตกขึน้ต้นกระท่อมแล้วกมั็กจะล่ืน ก็พยายามเกบ็ใบกระท่อมไปให้พ่อ
จนได้ เมือ่ถงึฤดูแล้งกจ็ะเกบ็ใบกระท่อมมาตากแห้งแล้วกท็�าเป็นผง ใช้ใบกระท่อมเป็นยาชูก�าลงั เพราะ
ในหมู่บ้านของเราทุกคนต้องใช้แรงงาน”
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ความคิดเหน็ของแกนน�าชาวบ้านต�าบลน�า้พ ุต่างสะท้อนปรากฏการณ์ทีย้่อนแย้ง (paradox) 
พืชกระท่อมเป็นเสมือนพืชสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับประชาชนในพื้นที่ต�าบลน�้าพุ หรือชุมชน 
ภาคใต้ แต่กลบัเป็นพชืทีผ่ดิกฎหมายและจดัให้อยูใ่นพชืเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบญัญตัิ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ท�าให้หน่วยงานราชการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมายกับ
ชาวบ้านต้องมาขดัแย้งและมคีวามคดิเหน็ทีต่่างกนั หลายคร้ังส่งผลกระทบต่อความรู้สึกและกลายเป็น
อคติต่อกัน สถานการณ์ดังกล่าวท�าให้ให้ก�านันต�าบลน�้าพุ อึดอัดใจและไม่เห็นทางออกในการแก้ไข
ปัญหาที่สมดุล เพราะมุมหน่ึงก�านันก็คือเจ้าหน้าท่ีรัฐ มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมาย หากแต่อีก
มุมหนึ่งก�านันก็เป็นตัวแทนของประชาชน เป็นลูกเป็นหลานของคนในต�าบล ดังนั้นการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่ค�านึงถึงเงื่อนไขและความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในพื้นที่ หรือไม่ค�านึงถึงวิถีรูปแบบ
การใช้ชีวติก็อาจท�าให้เป็นผลในทางลบต่อการปกครองและการมส่ีวนร่วมของประชาชน ก�านนัต�าบล
น�า้พจุงึพยายามทีจ่ะหาข้อมลูและรบัฟังความคิดเห็นในเชงิวชิาการเพือ่ทีจ่ะน�าความรูแ้ละความเข้าใจ 
หาทางออกให้กับการแก้ไขปัญหาจากพืชกระท่อม

ลักษณะและคุณสมบัติของผู้น�าที่สามารถขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและผลกระทบจาก 
การใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดที่ได้บทเรียนจากต�าบลน�้าพุ สามารถสรุปได้ดังนี้

คุณสมบัติที่	1:	เป็นผูน้�าทางการทีม่บีทบาทในการปกครองในท้องที ่เช่น ก�านนั หรือ ผู้ใหญ่
บ้าน หรือผู้น�าทางธรรมชาติที่มีความเข้าใจในมิติกฎหมายและเงื่อนไขทางสังคมเป็นอย่างดี เพราะว่า
พชืกระท่อมยงัคงเป็นพชืทีผ่ดิกฎหมายและจดัให้อยูใ่นพชืเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบญัญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังนั้นผู้น�าที่จะขับเคลื่อนจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องค�านึงถึงกฎหมาย และ
ในขณะเดียวกันต้องค�านึงถึงสถานการณ์และความคาดหวังในชุมชนเป็นส�าคัญ

คุณสมบัติที่	2:		เป็นผู้น�าที่มีทักษะในการรับฟังและเรียนรู้ การขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะพืชกระท่อม จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น�าต้องมีข้อมูลในทุกมิติ และเป็นข้อมูลที่
ครอบคลุมทุกความคิดเห็น ทั้งด้านวิชาการที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based) และ 
หลักฐานทางสังคมที่ผ่านมาถกเถียงแลกเปลี่ยนและแสดงความรู้สึกนึกคิดจากผู้คนในหน่วยระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน

คุณสมบตัิที่	3:		เป็นผูน้�าทีม่ทีกัษะในการส่ือสารและสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะ เพราะ
การทีจ่ะขบัเคลือ่นเรือ่งการแก้ปัญหากระท่อม ซึง่เป็นปมปัญหาทีซ้่อนทบัหลายเง่ือนไข ทัง้มติิกฎหมาย
และความเป็นจริงทางสังคม จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้น�าต้องมีการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี
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คุณสมบัติท่ี	4:		เป็นผู้น�าที่มีความเชื่อม่ันในการมีส่วนร่วม	 และเช่ือมั่นในการรับฟัง	
ความคดิเห็นทีแ่ตกต่าง การท�างานเพือ่น�าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทางสงัคมนัน้ จ�าเป็นอย่างยิง่ทีต้่องใช้
ฐานการมส่ีวนร่วมและต้องให้ความเข้าใจต่อประชาชนทัง้ในระดบัพืน้ทีแ่ละสาธารณะ กรณกีารแก้ไข
ปัญหาที่มีปมซ่อนอยู่หลายมุมอย่างพืชกระท่อมยิ่งจ�าเป็นที่ต้องใช้การมีส่วนร่วมเพื่อขับเคล่ือนไม่ว่า
จะผลักดันให้ปลดพืชกระท่อมจากพืชเสพติดให้โทษประเภท 5 หรือจะผลักดันให้ชุมชนมีส่วนในการ
ควบคุมพืชกระท่อมเองก็ตาม

คุณสมบัติที่	5:		เป็นผูน้�าทีก่ล้าตดัสนิใจ บทเรียนของการขบัเคลือ่นงานทางสงัคมโดยเฉพาะ
ประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในมิติการป้องปราม หรือป้องกัน ผู้น�าที่มีความกล้าคิดและ 
ตัดสินใจมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง

คุณสมบัติที่	6:		เป็นผูน้�าทีม่ทีมีงาน การขบัเคลือ่นประเดน็กระท่อมต้องอาศยัการมองปัญหา
ที่เชื่อมโยงในทุกมิติ พืชกระท่อมเป็นพืชท่ีเชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรม ความเชื่อ ค่านิยมและรูปแบบ
การท�ามาหากินของประชาชน และเชื่อมโยงกับปัญหาความมั่นคงที่มีกฎหมายควบคุม การที่ผู้น�าจะ
ด�าเนินการสร้างความเข้าใจต่อสาธารณะนัน้ต้องอาศยัการสร้างทมีงานทีม่วีธีิคดิและเป้าหมายตรงกัน

พื้นที่ต�าบลน�้าพุ มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมในทุกมิติ และมีความ
ตั้งใจที่ต้องการให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขและลดผลกระทบจากการใช้พืชกระท่อม
อย่างแท้จริง และต้องการท่ีจะคงรักษาต้นกระท่อมในพื้นที่ต�าบลน�้าพุเพื่อใช้ประโยชน์ตามวิถีชีวิต
อย่างเหมาะสม

องค์ประกอบการขับเคลื่อนในการแก้ ไขปัญหาพืชกระท่อมต�าบลน�้าพุ

ในการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาและควบคมุผลกระทบจากพชืกระท่อมของพืน้ทีต่�าบลน�า้พุ
ในช่วงทีผ่่านมา เริม่ตัง้แต่ เดอืนมถินุายน 2559 นอกจากตวัผูน้�า คอื ก�านนัต�าบลน�า้พแุละทมีงานแล้ว 
ยังมีองค์ประกอบส�าคัญอื่น ๆ ท่ีส่งผลต่อการสร้างพัฒนาการของการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อม โดย
องค์ประกอบส�าคัญในเชิงสังคมที่พบในพื้นที่ต�าบลน�้าพุ คือ

องค์ประกอบที่ว่าด้วยพืชกระท่อม เป็นพืชท่ีสัมพันธ์กับวิถีวัฒนธรรมที่ช่วยในการท�างาน 
ให้กับคนในพ้ืนท่ี เคี้ยวใบกระท่อม ท�างานหนัก ท�าให้เกิดการสร้างรายได้และอนาคตของคนสู้งาน 
และท�าให้เกิดการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่ต�าบลน�้าพุหรือชุมชนในภาคใต้ ดัง
ความคิดเห็นที่มาจากความรู้สึกของคนในพื้นที่ “พืชกระท่อมความเป็นจริงมันก็ผิด พ.ร.บ. ยาเสพติด 
แต่ชาวบ้านเขาใช้มาตัง้แต่รุ่นพ่อผม พชืกระท่อมนีเ้ป็นยาชกู�าลงั” อาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบทีส่�าคญั
ที่สุดที่น�าไปสู่การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดและการสร้างแนวทางการ
ควบคุมพืชกระท่อมอย่างบูรณาการจากชุมชน คือ ชาวบ้านในชุมชนที่ต้องการเสนอให้ยังคงมี 
พืชกระท่อมในชุมชน เป็นความต้องการที่ซ้อนประโยชน์หลายประการ ทั้งใน 5 มิติ
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มิติ (1) กระท่อม = การอนุรักษ์ต้นไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ 
มิติ (2) กระท่อม = การพึ่งพากระท่อมเพื่อใช้ประโยชน์ในการท�างานสร้างรายได้ 
มิติ (3) กระท่อม = การอนุรักษ์พืชท้องถิ่นที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ 
มิติ (4) กระท่อม = การใช้เป็นพืชสมุนไพรบรรเทาอาการความเจ็บป่วย
มิติ (5) กระท่อม = การใช้เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ และความบันเทิงทางเลือกของคนในชุมชน

องค์ประกอบข้อมลูวชิาการและข่าวสารสาธารณะ ทีใ่ห้ข้อมลูทางเลือกว่าพชืกระท่อมเป็น
พชืสมนุไพรรกัษาโรคจากแนวคดิจะยกเลกิใบกระท่อมจากยาเสพตดิให้โทษประเภท 5 ของหน่วยงาน
ภาครัฐ แต่ต้องมีข้อมูลการวิจัยสนับสนุนถึงข้อดี-ข้อเสียที่ชัดเจนเสียก่อน รวมถึงการเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นสาธารณะ หากได้รับการสนับสนุนจริงจังก็สามารถผลักดันให้เป็นจริงได้ กลายเป็นที่
วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ จากการให้ข้อมูลของทีมนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “ถึงแม้ใบกระท่อมมีประโยชน์ทางยา ใบกระท่อม ใช้รักษาโรคบิด แก้
ปวดมวนท้อง ปวดเม่ือยร่างกาย ท้องเฟ้อ ข้อมลูการศกึษาผลดแีละผลเสยีของการบรโิภคพืชกระท่อม 
ระบุว่า กระท่อมมีสรรพคุณทางยา ต�าราแพทย์แผนโบราณ ใช้ใบกระท่อมปรุงเป็นยา พืชกระท่อมมี
สารแอลคาลอยด์มิตรากัยนีน อยู่ในใบ มีฤทธิ์ระงับอาการปวดเช่นเดียวกับมอร์ฟีน โดยมีความแรงต�่า
กว่ามอร์ฟีนประมาณ 10 เท่า และมข้ีอดีกว่ามอร์ฟีนคือ ไม่กดระบบทางเดินหายใจ ไม่ท�าให้เกดิอาการ
คลื่นไส้อาเจียน พัฒนาการในการติดยาเกิดช้ากว่ามอร์ฟีน ไม่มีปัญหาเรื่องอาการอยากได้ยา จึงไม่มี
กรณีผู้ติดกระท่อมก่อเหตุร้ายหรือพัวพันกับอาชญากรรมใดเลย”

องค์ประกอบในด้านข้อมูลวชิาการและข่าวสารทีเ่กีย่วกบัพชืกระท่อมว่าเป็นพชืสมนุไพรรกัษา
โรคนั้น มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้ผู้น�าและชาวบ้านในพื้นที่ต�าบลน�้าพุต้องการให้ปลดพืชกระท่อมออกจาก
พืชเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพราะเห็นประโยชน์
ของกระท่อมมากกว่าโทษจึงน�าไปสู ่การพูดคุยเพ่ือหาทางออกและสร้างแนวทางการควบคุม 
พืชกระท่อมอย่างบูรณาการจากชุมชน

                                                                                                                                                         “น�้าพุโมเดล”

สร้างแนวทางการควบคุม 
พืชกระท่อม

อย่างบูรณาการจากชุมชน

องค์ประกอบ
ข้อมูลวิชาการ

ข่าวสาร
สาธารณะผู้น�า

องค์ประกอบ
พืชกระท่อมเป็น
พืชที่สัมพันธ์กับ

วิถีชีวิต
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3. กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและกฎประชาคมในการ
ควบคุมและแก้ ไขปัญหาพืชกระท่อมในหมู่บ้านต้นแบบต�าบล
น�้าพุ

จาการที่สถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการ
สัมมนาเชิงวิชาการ “การปฏิรูปแนวทางการปฏิบัติต่อพืชกระท่อมในประเทศไทย” ระหว่างวันที่  
31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2559 จ.สตูล ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างการมีส่วนร่วมของการ
ด�าเนินการแก้ไขปัญหาพชืกระท่อมระหว่างภาคประชาชนและภาครฐั จากการประชมุดงักล่าว จงึเกดิ
ความร่วมมือระหว่าง สพส. กับ ก�านันต�าบลน�้าพุและคณะกรรมการต�าบลน�้าพุ 

กระบวนการและกิจกรรมเริ่มต้นในพ้ืนท่ีหมู่ 4 บ้านดอนทราย ต.น�้าพุ อ.บ้านนาสาร  
จ.สุราษฏร์ธานี ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 สิงหาคม 2559 มีกระบวนการและกิจกรรมส�าคัญ ดังนี้

กระบวนการที่	1: เปิดเวทีเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในระดับพื้นที่
หมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนงานเพื่อแก้ไขปัญหาพืชกระท่อม (หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย ซึ่งเป็นหมู่บ้านใน
เขตการปกครองของก�านันต�าบลน�้าพุ)

กระบวนการที่	2: ด�าเนินการส�ารวจและสัมภาษณ์ข้อมูลชาวบ้านที่มีพืชกระท่อมใน 
ครอบครอง โดย สพส. ได้ด�าเนนิการจัดท�าฐานข้อมลูหลงัคาเรอืนทีม่กีารปลกูกระท่อม และแผนทีก่าร
ปลกูพชืกระท่อม เพือ่ใช้เป็นเครือ่งมอืในการศกึษาหาแนวทางการควบคมุพืชกระท่อมโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน

ขั้นตอนการปฏิบัติการส�ารวจ	

(1) การส�ารวจทางภาคพื้นดิน โดยวัดพิกัดจุดต�าแหน่งที่ปลูกพืชกระท่อม ถ่ายภาพลักษณะ
บ้าน ลักษณะพืชกระท่อมทุกต้นที่พบ และบันทึกข้อมูล เช่น ชื่อเจ้าของบ้าน จ�านวนสมาชิก จ�านวน
ผู้เสพ ความสูงของต้นกระท่อม เส้นรอบวงของต้นกระท่อม และรายละเอียดอื่น ๆ 

(2) การส�ารวจทางอากาศโดยการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ท�าการบินถ่ายภาพให้
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมู่บ้านดอนทราย 

ผลจากการส�ารวจได้ฐานข้อมูลเบื้องต้น คือ หมู่ที่ 4 บ้านดอนทราย ต.น�้าพุ อ.บ้านนาสาร  
จ.สุราษฏร์ธานี มี ส.ท.สงคราม บัวทอง ก�านันต�าบลน�้าพุ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครอง มีประชากร
จ�านวน 559 คน 129 หลังคาเรือน สภาพโดยทั่วไปที่อยู่พื้นที่ราบ มีถนนลาดยาง ประชาชนส่วนใหญ่
มีอาชีพเกษตรกร ปลูกสวนปาล์ม ปลูกยางพารา ทุเรียน เงาะ และ มังคุด
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การส�ารวจข้อมูลภาคพื้นดินพบว่า ครัวเรือนที่มีการปลูกพืชกระท่อมจ�านวน 72 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 55.81 ของครัวเรือนทั้งหมด มีต้นกระท่อมจ�านวน 185 ต้น ปลูกตั้งแต่ 1 ถึง 3 ต้น 
จ�านวน 56 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 78.78 ของจ�านวนครัวเรือนที่ปลูกทั้งหมด และปลูกมากกว่า  
3 ต้นขึ้นไป จ�านวน 16 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของจ�านวนครัวเรือนที่ปลูกทั้งหมด

กระบวนการที่	3: ด�าเนินการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อคืนข้อมูลและรับฟังความคิด
เห็นของชาวบ้าน และจัดท�ากฎประชาคมของหมู่บ้านอย่างมีส่วนร่วม โดยมีก�านันต�าบลน�้าพุเป็น 
แกนหลักในการด�าเนินงาน

หลังจากการส�ารวจข้อมูลพืชกระท่อมในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านดอนทราย ต.น�้าพุ อ.บ้านนาสาร  
ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559 ได้มีการด�าเนินงานกระบวนการที่ 3 คือจัดเวทีประชาคมเชิญ
ชาวบ้านมาร่วมเวทีทุกหลังคาเรือน โดยมีเป้าหมายส�าคัญคือการหาแนวทางการควบคุมพืชกระท่อม
ไม่ให้ส่งผลต่อเยาวชนและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยก�านันต�าบลน�้าพุเป็นประธานการท�าประชาคม  
ได้ข้อสรุปเป็นกฎประชาคมหรือกติกาของหมู่บ้านร่วมกันเกี่ยวกับการควบคุมและแก้ไขปัญหาจาก 
พืชกระท่อมในพื้นที่ พร้อมกับด�าเนินการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทุกครัวเรือนรับทราบ ดังนี้ 

กฎประชาคมในการควบคมุและแก้ไขปัญหาจากพืชกระท่อมในพืน้ที	่หมูท่ี	่4	บ้านดอนทราย	ต.น�า้พุ	
อ.บ้านนาสาร	จ.สุราษฏร์ธานี	มีดังนี้

กฎประชาคมข้อที่ 1 ให้คงพืชกระท่อมไว้ได้ หลังคาเรือนละไม่เกิน 3 ต้น บ้านใดที่มีเกินให้
ด�าเนินการตัดฟันท�าลาย บ้านใดที่มีไม่ถึง 3 ต้น ห้ามปลูกเพิ่มให้คงไว้ตามจ�านวนเดิม โดยการตัดฟัน
พชืกระท่อมมอบหมายให้ชาวบ้านด�าเนินการตดัฟันพืชกระท่อมในพืน้ท่ีรบัผดิชอบของตนเอง ให้เหลอื
ไม่เกิน 3 ต้น และจะมีคณะกรรมการออกส�ารวจพืชกระท่อมทุก 3 เดือน ตามทะเบียนควบคุม 
พืชกระท่อม 

กฎประชาคมข้อที่ 2	 หลงัคาเรอืนใดจ�าหน่าย จ่ายแจกพชืกระท่อมให้กบัเยาวชนและบคุคล
ทั่วไป หากสืบทราบจะมีการตัดฟันท�าลายพืชกระท่อมทุกต้นที่มีไว้ในครอบครอง ส่วนบุคคลทั่วไป
สามารถขอแบ่งปันใบเพื่อเสพในการท�างานได้และรักษาโรคได้ตามความเหมาะสม 

กฎประชาคมข้อที่ 3 ผู้น�าหมู่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนทุกคนในหมู่บ้าน
ต้องมีส่วนร่วมในการควบคุมเฝ้าระวังเยาวชนไม่ให้เสพน�้าต้มกระท่อมที่มีส่วนผสมอื่น ๆ เช่น โค้ก  
ยาแก้ไอ เป็นต้น มอบให้ผู้น�าและคณะกรรมการหมู่บ้านโดยใช้วิธีการกดดันผ่านไปยังผู้ปกครอง 
ให้ทราบถึงความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายของภาครัฐรวมทั้งกฎประชาคม และให้ผู้ปกครอง
ช่วยกันดแูลเยาวชนบตุร หลานของตนไม่ให้มัว่สมุต้มน�า้กระท่อม อีกท้ังพยายามให้ผู้ท่ีเสพน�า้กระท่อม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ ลด ละ เลิก ส่วนคนที่เสพน�้าต้มกระท่อมแล้วถูกจับด�าเนินคดี ก�านันจะไม่
ช่วยเหลอื ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยตุธิรรม หากมเียาวชนลักขโมยใบกระท่อมให้มาแจ้งก�านนั
หรือคณะกรรมการหมู่บ้านทราบ เพื่อจะได้หาแนวทางแก้ไขต่อไป 
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กฎประชาคมข้อที่ 4 หากใครยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งยาเสพติดในที่นี้หมายถึง ยาบ้า  
ยาไอซ์ กญัชา ก�านนัจะไม่ให้การรบัรองในทุกกรณ ีเช่น หากผูใ้ดในหมูบ้่านประสงค์ทีจ่ะบวชต้องตรวจ
ปัสสาวะกับก�านันก่อน หากผลการตรวจพบสารเสพติด ก�านันจะไม่รับรองการบวชให้ ต้องส่งตัว 
เข้ารับการบ�าบัดตามกระบวนการ และจะด�าเนินการตามมาตรการทางสังคมอื่น ๆ หากผู้ใดค้า 
ยาเสพติดจะมอบให้เป็นกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ก�านันจะไม่ให้การช่วยเหลือใน 
ทกุกรณี ส่วนพชืกระท่อมขอให้เป็นไปตามกตกิาทีร่่วมกนัท�าประชาคมในครัง้นี ้ขอให้ทกุคนถอืปฏบิตัิ
ตามกติกานี้ร่วมกันอย่างเคร่งครัด 

กฎประชาคมข้อที่ 5 ผู้ใดขาดประชุมประจ�าเดือนติดต่อกันเกิน 3 คร้ัง ก�านันจะไม่เซ็นต์
รับรองในทุกกรณี

กระบวนการที่	4: จัดท�าฐานข้อมูลการขึ้นทะเบียนควบคุม ท�าแผนที่และพัฒนาระบบ
ติดตามการปลูกพืชกระท่อมของชุมชน (กระบวนการที่ 4 สพส. เป็นผู้สนับสนุนการจัดท�าและมอบ 
ให้กับผู้น�าในพื้นที่)

กระบวนการที่	5:		ผูน้�าและคณะกรรมการหมูบ้่าน ด�าเนนิการตดิตาม เฝ้าระวงัและบงัคบั
ใช้กฎประชาคมหมู่บ้านด้วยความเคร่งครัดและยุติธรรม

4. การขยายแนวทางการควบคมุพืชกระท่อมโดยกระบวนการ
มีส่วนร่วมของชุมชน

จากการด�าเนินงานในพื้นที่ หมู่ 4 บ้านดอนทราย ต.น�้าพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฏร์ธานี ซึ่ง
เป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการควบคุมปัญหาและผลกระทบจากพืชกระท่อมโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน โดยมีผู้น�าทางการ คือ ก�านันต�าบลน�้าพุและคณะกรรมการฯ เป็นแกนหลัก  
พร้อมทั้งภาคีความร่วมมือภาครัฐและนักวิชาการเป็นส่วนในการสนับสนุนการขับเคล่ือนการ 
ด�าเนินงานเพื่อขยายผลไปพื้นท่ีหมู่บ้านในเขตต�าบลน�้าพุอีกจ�านวน 5 หมู่บ้าน กระบวนการขยาย
แนวทางการควบคุมพืชกระท่อมฯ ในต�าบลน�้าพุจึงมีขั้นตอนส�าคัญ ดังนี้

ขัน้ตอนที	่1 ประสานและพฒันาความเข้าใจร่วมกบัผูใ้หญ่บ้านและคณะกรรมการหมูบ้่านใน
พื้นที่เป้าหมาย คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6

ขั้นตอนที่	 2 จัดเวทีสะท้อนความคิดเห็นและพัฒนาแนวทางการควบคุมพืชกระท่อมโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับพื้นที่หมู่บ้าน

โดย ด�าเนินการจัด 2 เวที/โซนพื้นที่หมู่บ้าน คือ  โซนที่ 1 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6
 โซนที่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5
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 ก�าหนดให้มีผู้เข้าร่วม คือ  (1) ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน
    (2) ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
    (3) คณะกรรมการหมู่บ้าน 
    (4) อาสาสมัครในหมู่บ้าน เช่น อสม. อป.พร. ชรบ.
    (5) ชาวบ้านที่ใช้พืชกระท่อม
    (6) หน่วยงานภาครัฐ (ส�านักงาน ปปส.ภาค8 และ สพส.)
    (7) หน่วยงานวิชาการ
    (8) ประชาชนที่สนใจ

วัตถุประสงค์ส�าคัญในการจัดเวที คือ เพื่อรับฟังความคิดเห็น สะท้อนมุมมองที่มีต่อปัญหา
และผลกระทบจากพืชกระท่อม พร้อมพัฒนาแนวทางการควบคุมพืชกระท่อมโดยกระบวนการม ี
ส่วนร่วมของชุมชนในระดับพื้นที่หมู่บ้าน

กระบวนการส�าคัญในเวที คือ  

ส่วนท่ี	 1 ชวนให้ผู้เข้าร่วมที่เป็นคนในพื้นที่ได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนทัศนะและ 
มุมมองที่มีต่อพืชกระท่อม มุมมองที่มีต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และชวนวิเคราะห์ถึง ข้อดี ข้อเสีย และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน พร้อมชักชวนให้เสนอแนวทางแก้ไข หาทางออกของปัญหา และ
รบัฟังแนวทางการควบคมุพชืกระท่อมโดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของชมุชนในระดับต�าบล และสร้าง
ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนงาน ลดภาวะความรู้สึกว่า สิ่งที่ขับเคล่ือนอยู่เป็นงานของผู้น�า
ชาวบ้านไม่เกี่ยว เพื่อน�าไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

ส่วนที่	 2 ให้หน่วยงานภาครัฐและนักวิชาการได้น�าเสนอความคิดเห็นต่อพืชกระท่อมในทุก
มิติ และน�าเสนอแนวทางในการศึกษาพืชกระท่อมในพื้นที่ต�าบลน�้าพุ

ความคิดเห็นที่ส�าคัญ ทั้ง 2 เวทีฯ ดังนี้

(1) คนในหมู่บ้านกินกระท่อมเพื่อใช้เป็นยาชูก�าลัง หากมีโอกาสก็อยากให้มี พ.ร.บ. รับรอง
พชืกระท่อม ส่วนการน�าพชืกระท่อมไปผสมกบัสารอืน่ ๆ  เช่น 4x100 ให้ถอืว่าผดิกฎหมาย 
คนที่กินใบกระท่อมน่าจะปล่อยให้เป็นไปตามวิถีชีวิตของคนท�างาน 

(2) การมีอยู่ของพืชกระท่อมนั้นไม่ผิด เพราะมันเป็นพืชธรรมชาติอยู่คู่กับโลกมานานแล้ว 
ผมตัง้ค�าถามว่าการมอียูข่องใบพลนูัน้ผิดหรือไม่เพราะมนักเ็สพติดเช่นกนั แต่ใบพลูไม่ผิด
กฎหมาย ใบกระท่อมนั้นเริ่มผิดเมื่อ พ.ศ. 2486 ในสมัยนั้นพืชชนิดเดียวที่สามารถช่วย
คนเสพย์ฝิ ่นไม่ให้เสพย์ฝิ ่นได้ก็คือกระท่อม รัฐก็เลยบรรจุให้พืชกระท่อมเป็นสิ่งที่ 
ผิดกฎหมาย เพราะฉะนั้นผู้ที่บัญญัติว่าผิดจากความเข้าใจผิด ๆ ก็คือรัฐ ส่วนนี้เป็นมุม
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ของประวตัศิาสตร์ทีต้่องอธบิายว่า ท่ีมาท่ีไปของการบญัญติัโทษมนัมาจากประวติัศาสตร์
ของการเขียนกฎหมาย 

(3) ผมคดิว่าใบกระท่อมทีใ่ช้กนิ/เคีย้วไม่ควรผิดกฎหมาย เราต้องแก้ปัญหาพ้ืนฐานในเรือ่งนี้
ให้ได้ ก่อนจะปลดล็อคเรื่องอื่น เพราะว่าใบกระท่อมส่วนมากมีอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ หาก
เราไปเปรียบเทียบกับภาคอื่นแล้วใช้กฎเดียวกันนั้นมันคงเป็นการยาก หากรัฐบาลยัง 
ปลดล็อคในส่วนนี้ไม่ได้อย่างน้อยก็ขอเว้นพื้นที่บริเวณต�าบลน�้าพุไว้เป็นพื้นที่ในการวิจัย 
เพราะใบกระท่อมนัน้จรงิ ๆ  แล้วกเ็ป็นสมนุไพร เป็นยาเบาหวาน เราต้องพจิารณาทัง้คณุ
และโทษ ผมคดิว่าใบกระท่อมนัน้ให้คณุมากกว่าโทษ และอยากให้ทกุภาคส่วนลองน�าไป
วิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของใบกระท่อม

(4) ใบกระท่อม เป็นทั้งยาบ�ารุงใจและยาชูก�าลัง ถ้าย้อนกลับไป ผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีได้สร้างเมือง 
สร้างชุมชนตรงนี้ขึ้นมาส่วนใหญ่ใช้ใบกระท่อม แต่ท่ีเป็นปัญหาตอนนี้คือ 4x100 หรือ 
น�้าต้มใบกระท่อมมันมาจากไหน ถ้าเราย้อนกลับไป จะเห็นว่าเกิดท่ี 4 จังหวัดภาคใต ้ 
แต่ท�าไมขยายเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ มานครฯ มาสุราษฎร์ฯ เดี๋ยวนี้อาจจะถึงเชียงใหม่แล้ว
ก็ได้ เพราะอะไร มันเกิดจากสื่อ ตอนนั้น นักข่าวบอกหมดว่าใส่อะไรลงไป ถ้าสื่อไม่ออก
มาแบบนัน้ ผมเชือ่ว่าเดก็สรุาษฎร์ฯ ไม่มีทางเอามนัไปใช้ แล้วเราจะแก้อย่างไร การแก้ไข
ตรงนี้ จริง ๆ แล้ว สูตรผสมมาจากไหน ก็มาจากที่พ่อค้าหัวดีคิดสูตรขึ้นมา ผมถามว่า 
ยาแก้ไอตัวน้ี อย. ได้อนุญาตหรือไม่ เจ้าหน้าที่ต�ารวจบ้านเมืองรู้เรื่องไหม รู้ แต่ท�าไม 
ไม่ไปจัดการตรงนั้น ในหมู่บ้าน ผมถามว่าสายสืบ เจ้าหน้าที่ปกครอง รู้ไหมว่าแหล่งขาย
ยาแก้ไออยู่ไหน รู้ ไม่มีอะไรที่ต�ารวจไทยท�าไม่ได้และไม่รู้ เราไปไล่จับเด็กที่ใช้ ผมสงสาร
พ่อแม่ ถูกปรับแล้วปรับอีก วิ่งแล้ววิ่งอีก บางคนก็กรีดยางจ้าง ต้องเอาเงินไปเสียค่าปรับ 
ไปขึ้นโรงข้ึนศาลกัน เสียหายมาก แต่ถ้าเราตัดทุกอย่างต้ังแต่ต้นลม ผมคิดว่าปัญหา 
ตรงนี้ก็น่าจะพอหาทางแก้ไขได้

(5) พืชกระท่อมผมว่าดี ตอนอายุ 17-20 ปี ยาเสพติดหลาย ๆ อย่าง ผมใช้มาหมด ในอดีต
ผมตดิเฮโรอนี ยาม้า ฝ่ิน แต่ตดิระยะสัน้ ๆ  สดุท้ายผมว่าปัญหายาเสพตดิมนัไม่เกินเฮโรอนี 
พอเสพเข้าไปแล้วมันก็ติด ของที่แก้พวกนี้ได้ คือ กระท่อม เมื่อผมหยุดยาเสพติดต่าง ๆ 
ก็มากินกระท่อม ตั้งแต่อายุ 30 ปี ถึงปัจจุบัน ผมกินกระท่อมมาตลอด การเลิก 
ยาเสพติดต่าง ๆ คือ กระท่อมควบคุมได้ คนที่กินกระท่อม น่าจะปรบมือให้ท่านก�านัน 
เพราะกระท่อมที่นี่จากที่ผิดกฎหมายท�าให้ถูกกฎหมาย แต่ไม่ใช่เอาไปใช้ผิดประเภท 
การน�าไปต้ม 4x100 ต้องให้ผิดกฎหมาย แต่ส�าหรับกินใบผมว่ารัฐบาลน่าจะลดให้ตรงนี้



บทสรุปของพืชกระท่อม150

(6) ใบกระท่อมมีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย คนที่กินเพราะว่าท�างาน ผมไปอยู่กรุงเทพฯ 25 ปี 
พวกคนใต้ที่ขับรถเมล์ในกรุงเทพฯ เขากินกระท่อมแห้ง กระท่อมป่นกัน ถามว่าเอามา
จากไหน เขาบอกว่าตากแห้งแล้วเอามากิน ปัญหาที่เห็นในหมู่บ้านของต�าบลน�้าพุ พวก
เด็กวัยรุ่นที่เขากินกัน กินแล้วไม่ท�างาน ต้มตั้งแต่ 5-6 โมงเย็น กินยันตี 3 ตี 4 พ่อแม่
ปลุกไปให้ช่วยกรีดยาง เก็บยาง ไปโรงเรียนก็ไม่ไป เพราะกินดึก นอนดึก กินแล้วนั่งคุย 
น่ังหัวเราะ อยู่แบบนั้น การแก้ปัญหาวัยรุ่นในหมูบ้าน บางบ้านมีพ่อแม่สนับสนุน จะ 
แก้ปัญหากันอย่างไร ผู้ใหญ่ที่กินท�างาน เราจะอนุโลม หรือให้ปลูกได้ แต่เราจะจ�ากัด 
ครัวละกี่ต้น หรืออยู่ที่ว่ารัฐบาลเขาจะให้ เคยได้ยินมาว่าประเทศไทยกลัวไม่ได้ภาษ ี
ค่าเหล้า ค่าเบียร์ ค่ายา เลยไม่ให้ปลูกกระท่อม ถ้าปลูกกระท่อมกินขายกันเกล่ือน 
แบบนี้ คนก็จะหันมากินกระท่อมกันหมด เหล้ายาภาษีก็จะได้น้อย 

(7) ถ้าปลดล็อคได้ ถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่น่าสนใจมาก การด�าเนินการที่เกิดจากการม ี
ส่วนร่วมของภาคประชาชน คือ พี่น้องชาวบ้าน นักวิชาการ และ ภาครัฐ เป็นเร่ืองท่ี
รัฐบาลอยากเห็นและมีค�าถาม คือ ถ้าให้อ�านาจหน้าที่กับคนในท้องถิ่นท้องที่ จะดูแล 
เร่ืองนี้ได้จริงไหม ท่ีก�านันบอกว่าต้องมีข้อตกลงร่วมกัน หรือว่าท�าธรรมนูญ หรืออะไร
บางอย่างร่วมกันในต�าบล ที่ท่านสมาชิกถามว่าควรจะมีหมู่บ้านละกี่ต้น ฉะนั้นคณะร่าง
ธรรมนูญ หรือข้อตกลงการควบคุมพืชกระท่อมในต�าบลน�้าพุ ต้องเกิดคณะนี้ก่อน  
ร่างเสร็จแล้วจึงเปิดเวทีร่วมกันรับฟังความเห็นเรื่องธรรมนูญที่ร่างในระดับต�าบล  
หลังจากน้ันจะได้เป็นเอกสาร และได้ข้อตกลงร่วมกัน มีทุกภาคส่วนท้องถิ่นท้องท่ีให้ 
ความเห็น และน�าไปสู่การปฏิบัติ จะเป็นขั้นตอนแบบนี้ทุกคนจะได้สบายใจ เพราะ 
ตอนนีเ้รามใีบอนญุาตทีช่ดัเจนว่าท�าอยูภ่ายใต้กฎหมาย แต่ส่วนส�าคญัเขาไม่มัน่ใจว่าเรา
จะควบคุมได้จริงไหม ควบคุมอย่างไร มีข้อตกลงกันอย่างไร เรื่องนี้ต้องคุยกัน

(8) หน่วยงานรัฐ ป.ป.ส. และนักวิชาการ เห็นว่า ต�าบลน�้าพุเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ในการ
ที่ประชาชนมีส่วนร่วมผลักดันให้ปรับแก้กฎหมายยาเสพติด

เมื่อด�าเนินการจัดเวทีสะท้อนความคิดเห็นและพัฒนาแนวทางการควบคุมพืชกระท่อม 
โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับพื้นที่หมู่บ้านครบทุกหมู่บ้านแล้ว ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน  
ผู้น�า และคณะกรรมการหมู่บ้านที่เหลืออีกจ�านวน 5 หมู่บ้าน ร่วมกับ สพส. ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้
ด�าเนินการเปิดเวทีสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในระดับหมู่บ้าน และด�าเนินการขั้นตอนที่ 3 
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ขั้นตอนที่	 3 ด�าเนินการส�ารวจต้นกระท่อมทางภาคพื้นดินอย่างมีส่วนร่วมจากชุมชน โดย
กิจกรรมและขั้นตอนที่ส�าคัญ คือ 

(1) วัดพิกัดจุดต�าแหน่งที่ปลูกต้นกระท่อมในพื้นที่หมู่บ้าน 
(2) ถ่ายภาพลักษณะบ้านและลักษณะพืชกระท่อมทุกต้นที่พบ 
(3) บันทึกข้อมูล 
(4) ด�าเนินการจัดท�าฐานข้อมูลเป็นเอกสาร
(5) ด�าเนินการคืนข้อมูลที่ได้ให้กับผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น�าหมู่บ้าน

ขั้นตอนที่	4	ด�าเนินการจัดเวทีประชุมเพื่อน�าเสนอกระบวนการส�ารวจต้นกระท่อมทางภาค
พืน้ดนิอย่างมส่ีวนร่วมจากชมุชน และแนวทางการควบคุมพืชกระท่อมโดยกระบวนการมส่ีวนร่วมของ
ชุมชนในระดับพื้นที่ต�าบล/หมู่บ้านให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต�าบลน�้าพุ 
อ�าเภอบ้านนาสาร สภ.ท่าชี รพ.สต.น�้าพุ และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่	5	จัดให้มีการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้น�าและคณะกรรมการ
ในระดบัหมู่บ้านทีม่บีทบาทหน้าทีใ่นการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ และตดิตามบงัคบัใช้กฎประชาคมทีใ่ช้
ควบคมุพชืกระท่อม หากหมูบ้่านใดทีย่งัไม่มคีณะกรรมการฯ ท่ีรับผิดชอบท่ีชดัเจน ให้ก�านนัและผู้ใหญ่
บ้านด�าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบภารกิจติดตามบังคับใช้กฎประชาคมที่ใช้ควบคุม 
พืชกระท่อมเป็นการเฉพาะ

ขั้นตอนที่	 6	 ด�าเนินการจัดประชุมคณะท�างานเพื่อร่าง “ธรรมนูญต�าบลเพื่อการควบคุม 
พืชกระท่อม และสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน”

ขั้นตอนที่	7	จัดเวทีประชุมระดับต�าบลเพื่อรับรองธรรมนูญต�าบลฯ และน�าไปสู่การบังคับใช้
ในระดับพื้นที่หมู่บ้าน ต่อไป 

ขัน้ตอนที	่8	ด�าเนนิการจดัเวทปีระชาคมในระดบัหมูบ้่านเพือ่รบัร่างธรรมนญูและสร้างความ
เข้าใจร่วมกันให้กับสมาชิกในหมู่บ้านในการควบคุมพืชกระท่อม และสร้างชุมชนเข้มแข็งปลอดภัย 
ยาเสพตดิโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชมุชน โดยให้จดัเวทปีระชาคมทกุหมูบ้่าน ให้ผูใ้หญ่บ้านเชิญ
ทุกหลังคาเรือนเข้าร่วมเวทีประชาคม

ขัน้ตอนที	่9	ด�าเนนิการบงัคบัใช้ธรรมนญูต�าบลเพ่ือการควบคมุพืชกระท่อม และสร้างชมุชน
เข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างจริงจัง

ขัน้ตอนที	่10	ตดิตามประเมนิผลการใช้ธรรมนญูต�าบลเพ่ือการควบคมุพืชกระท่อม และสร้าง
ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน



บทสรุปของพืชกระท่อม152

กระบวนการส�ารวจและสนับสนุนให้เกิดการจัดท�าฐานข้อมูลเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ 
น�าพาประชาชนในพื้นที่เข้าถึงความจริงของสถานการณ์และสามารถน�าข้อมูลที่ได้ไปประกอบการมี
ส่วนร่วมในการควบคุมพืชกระท่อม และสิ่งส�าคัญเบื้องหลังของการขับเคลื่อนงาน คือ กระบวนการ
ให้ค�าปรกึษา โดยเฉพาะการให้ค�าปรกึษากบัผูน้�า แกนน�าและเป็นหวัขบวนของการด�าเนนิงาน ในพืน้ที่
ต�าบลน�้าพุ ซึ่งอยู่ในเขตความรับผิดชอบในการดูแลของ ส�านักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 นั้นมีผู้ประสานงาน
คือ นางสาวสุนิตา วงษ์สวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ มีบทบาทรับผิดชอบในการ
ประสานงานกับจังหวัด อ�าเภอ เพื่อเป็นแกนกลางในการสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานกับ
ผู้น�าให้พื้นที่ได้เป็นอย่างดี การที่เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 สามารถเป็นตัวกลางที่สร้างสรรค์
จะท�าให้การขับเคลื่อนงานในพื้นที่เป็นไปได้อย่างดียิ่ง 

เห็นได้ว่า ส�านักงาน ป.ป.ส. ท้ังในส่วนของสถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 
(สพส.) และส�านักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 สามารถก�าหนดบทบาทของหน่วยงานที่ท�าหน้าที่สนับสนุนให้
เกดิการจดัท�าฐานข้อมลูและการให้ค�าปรกึษาท่ีสร้างสรรค์กจ็ะน�าไปสูก่ารสร้างการมส่ีวนร่วมของชมุชน
ได้เป็นอย่างดี

รายงานข้อมูลพืชกระท่อมของชุมชนตั้งแต่เริ่มด�าเนินการจนถึงปัจจุบัน มีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้

·	 หมู่ที่ 1 บ้านยางอุง มีจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด 477 ครัวเรือน ปลูกพืชกระท่อม 132  
ครัวเรือน มีต้นกระท่อม 412 ต้น ติด QR CODE ไปแล้ว 341 ต้น 

·	 หมูท่ี ่2 บ้านน�า้พุ มทีัง้หมด 475 ครวัเรอืน ปลูกพืชกระท่อม 106 ครัวเรือน มต้ีนกระท่อม 
389 ติด QR CODE ไปแล้ว 368 ต้น 

·	 หมู่ที่ 3 บ้านนายาว-ดอนสร้อยทอง มีทั้งหมด 230 ครัวเรือน ปลูกพืชกระท่อม 89  
ครัวเรือน มีต้นกระท่อม 258 ติด QR CODE ไปแล้ว 232 ต้น 

·	 หมู่ท่ี 4 บ้านดอนทราย มีทั้งหมด 142 ครัวเรือน ปลูกพืชกระท่อม 75 ครัวเรือน  
มีต้นกระท่อม 197 ติด QR CODE ไปแล้ว 157 ต้น

·	 หมู่ที่ 5 บ้านหนองต้อ มีทั้งหมด 261 ครัวเรือน ปลูกพืชกระท่อม 76 ครัวเรือน  
มีต้นกระท่อม 244 ติด QR CODE ไปแล้ว 188 ต้น

·	 หมู่ที่ 6 บ้านควนใหม่ มีทั้งหมด 362 ครัวเรือน ปลูกพืชกระท่อม 177 ครัวเรือน  
มีต้นกระท่อม 412 ติด QR CODE ไปแล้ว 392 ต้น
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ข้อมูล ณ ปัจจุบัน ต�าบลน�้าพุ มี 1,924 ครัวเรือน ปลูกพืชกระท่อมทั้งหมด 1,912 ต้น ติด 
QR CODE ไปแล้ว 1,678 ต้น ในขณะนี้หมู่บ้านทุกหมู่บ้านพร้อมคณะสถาบันส�ารวจและติดตาม 
การปลูกพืชเสพติดได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจ�านวนพืชกระท่อมของชุมชน หากเกินจ�านวนที่ก�าหนดต้อง
ตัดทิ้งทั้งหมด 

บทเรียนและส่ิงที่ค้นพบจากกระบวนการแก้ไขและแนวทางการควบคุมพืชกระท่อมและ
ปัญหายาเสพติดของต�าบลน�้าพุ	เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนงานโดยกลไกชุมชน	ดังนั้นอาจ
สรุปได้ว่า	 การที่ผู้น�าคณะกรรมการ	 ชาวบ้าน	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันด�าเนินงาน	
ขบัเคล่ือนผ่านขัน้ตอนต่าง	ๆ 	ทีก่ล่าวมาข้างต้นนัน้	คอื	การมส่ีวนร่วมในการพฒันา	“น�า้พโุมเดล”

“น�า้พโุมเดล” มปีฐมบทของการเริม่ต้นจากการตัง้ค�าถามกบัปรากฏการณ์ของความจริง ความ
จรงิทีม่สีองด้าน คอืกฎหมาย และวถิชีมุชน การจัดสมดลุทีน่�าไปสู่การควบคมุแก้ไขปัญหาจึงต้องอาศยั
องค์ความรู้ผสานกับความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้น�าในพื้นที่เป็นส�าคัญ

ในความเป็นจริงยังคงมีค�าถามจากชาวบ้านและสังคมโดยรวม	 และยังคงมีความ	
ยากล�าบากในการขับเคลื่อนของคณะท�างานในพื้นที่ต�าบลน�้าพุ	 ประเด็นส�าคัญที่ได้มาจากเสียง
สะท้อนของคณะท�างานฯ	ดังนี้	

1. ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ชาวบ้านไม่ยอมให้ความร่วมมือ ผู้น�าต้องสร้างความเข้าใจเป็น 
สิ่งส�าคัญในการด�าเนินการ

2. ความเข้าใจของชาวบ้านในข้อตกลง ว่าท�าไมต้องสามต้น ท�าไมต้องตัดต้นท่ีเกิน  
การควบคุมท�าไมไม่ให้มีการแปรรูป

3. การใช้กระท่อมในทางที่ผิดมีการแปรรูปในกลุ่มเยาวชน เป็นความยากในการจัดการ
ควบคุม

4. เกดิผลกระทบกับคนท�างานฝ่ายปกครองท้องที ่คนท�างานทีท่�าหน้าทีฝ่่ายปกครอง ทีต้่อง
บังคับใช้กฎหมายด้วยไม่ใช่แค่ป้องกัน

5. การสร้างความเข้าใจ ความเคยชินของคนใช้กระท่อม ผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีใช้มานาน เห็นว่า
กระท่อมไม่ได้เป็นปัญหา เมื่อมีการควบคุมเลยเกิดค�าถามว่าจะควบคุมท�าไม

6. ผูป้กครองจะสามารถควบคมุการใช้กระท่อมในทางทีผ่ดิอย่างไร ผูป้กครองทีเ่หน็ลกูหลาน
ใช้ แต่ไม่ได้มีบทบาทมาป้องกันลูกหลาน 

7. ผู้น�าต้องท�าจริง ด�าเนินการสร้างความเข้าใจ ควบคุมดูแลการใช้กฎหมาย ค่อย ๆ เป็น 
ค่อย ๆ ไปในการจัดการร่วมกัน ไม่ได้ใช้บังคับทีเดียวแล้วส�าเร็จ

8. การท�าความเข้าใจยังไม่แนบเนียน หลายคนยังไม่เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน มีความ 
คลุมเครือ
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9. การปลูกเพิม่ การควบคมุจ�านวน ในบางพืน้ทีย่งัไม่ได้ให้ความร่วมมอื การบงัคบัใช้กฎจะ
เป็นอย่างไรต่อไป

10. การตรวจสอบและการบังคับใช้กฎประชาคม หากบางพ้ืนที่ไม่มีการติดตามตรวจสอบ 
อาจมีการปลูกเพิ่ม

11. ต้องท�าข้อมูลเชิงวิชาการมาสนับสนุน 
12. จรงิหรอืไม่ทีเ่ดก็ ๆ  เป็นปัญหา เยาวชนทีเ่ป็นกลุ่มผู้ใช้ 4x100 และคนท�างานทีใ่ช้ใบ ควร

มาร่วมพูดคุยว่าเขาเป็นอย่างไร ร่วมกันหาแนวทาง จะช่วยให้เกิดความเข้าใจซึ่งกัน 
และกัน 

ในการขบัเคล่ือนงานเพ่ือควบคมุพืชกระท่อมในต�าบลน�า้พใุห้เป็น	“น�า้พโุมเดล”	ทีส่ามารถ
น�าไปขยายผลในพื้นที่อื่นได้ต้องค�านึงสิ่งที่ท้าทาย	ทั้งในมิติภายในบริบทชุมชนต�าบลน�้าพุและใน
มิติสังคมคนภายนอก	ความท้ายทายของการขับเคลื่อนของต�าบลน�้าพุ	สรุปได้ดังนี้	คือ

1. การควบคุมพืชกระท่อมในทางที่ผิด ต้องตกผลึกว่าควรเป็นอย่างไร
2. การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจทั้งคนในชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่ขับเคลื่อน สาธารณสุข 

ฝ่ายปกครอง ต�ารวจ ท�าความเข้าใจชาวบ้านทั้งที่ใช้และไม่ใช้ 
3. การบังคับข้อตกลงอย่างเป็นระบบ ทุกฝ่ายต้องยอมรับ
4. การสร้างความเข้าใจกนัระหว่างช่วงวยั เด็กเยาวชนทีใ่ช้กระท่อมอยูห่รอืแม้แต่ผูใ้หญ่หรอื

คนท�างานต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน ผู้ใหญ่ต้องรับฟังเด็กมากขึ้น ต้องมีพื้นที่เชิงบวกเพื่อ
ให้มีกิจกรรมและการรับฟังมากขึ้น

5. บทบาทผู้น�าที่เอาจริงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการควบคุม ผู้น�าเป็นก�าลังส�าคัญ
6. ผู้ปกครองต้องมีบทบาท ในชุมชนเริ่มต้นจากครอบครัว ต้องมีหน้าที่ขับเคลื่อนอย่างไร

ในการดูแลเด็กในครอบครัว
7. การเปิดใจของคนท�างาน ทศันคตเิจ้าหน้าที ่คนภายนอกทีเ่ข้ามามส่ีวนร่วมเป็นสิง่ส�าคญั 

การปรับทัศนคติเกี่ยวกับพืชกระท่อมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในความเป็นจรงิ พืน้ทีต่�าบลน�า้พยุงัคงประสบกบัสถานการณ์ปัญหาทางสงัคมทีส่มัพนัธ์และ
เกีย่วข้องกบัพชืกระท่อมและสารเสพตดิชนดิอืน่ๆ กระบวนการขบัเคลือ่นงานและแนวทางการควบคมุ
พืชกระท่อมอย่างเหมาะสมโดยชุมชนต�าบลน�้าพุ เป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวทางสังคม (social 
movement) ที่น�าไปสู่การสร้างชุมชนเข้มแข็งอยู่ดีมีสุข จากการสังเคราะห์ของคณะศึกษาโครงการ
การส�ารวจและติดตามสถานการณ์พืชกระท่อมในบริบทสังคมไทย เพ่ือสร้างแนวทางการควบคุม 
พชืเสพตดิอย่างบรูณาการจากชมุชน โดยทมีงานจากสถาบนัวจิยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ 
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ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าปัจจัยและองค์ประกอบที่ท�าให้การ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมในพื้นที่ต�าบลน�้าพุเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและน�าไปสู่
การเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ได้ คือ

1.	 ผู้น�า ทั้งผู้น�าทางการ หรือผู้น�าตามธรรมชาติ ที่มีความจริงจัง จริงใจต่อการด�าเนินงาน 
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของชุมชน มีความเด็ดขาด เป็นที่ย�าเกรงของคนในชุมชน มีความเสียสละสูง 
มีความเป็นผู้น�า มีทักษะการบริหาร

2.	 ความร่วมมือของชุมชน การเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้ร่วมคิดร่วมท�าสร้างความ 
ร่วมมอืของคนในชมุชนอย่างจรงิจงั นบัว่าเป็นส่วนส�าคญัยิง่โดยเฉพาะการก�าหนดมาตรการทางสังคม

3.	กลไกการจดัการปัญหาภายในชมุชน ทีจ่ะน�ามาประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เช่นกฎของหมู่บ้าน วัฒนธรรมท้องถิ่น พิธีกรรมทางศาสนา ความเป็นเครือญาติ ระบบเกื้อหนุนของ
คนในชุมชน ระบบ เคารพผูอ้าวโุสและกลุม่องค์กรต่าง ๆ  สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและปัญหาสังคมอื่นๆได้เป็นอย่างดี

4.	การเรียนรู้ การจัดเวทีชาวบ้านหรือเวทีประชาคมที่เกิดจากการรวมตัวของคนในชุมชนที่
หลากหลายและเป็นไปอย่างธรรมชาติที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกกลุ่มในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน 
การคิดร่วมวางแผนและร่วมท�ากิจกรรมท�าให้เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ทุกคนยอมรับได้ 

5.	ความหลากหลายของวิธีการและความต่อเนื่อง ทั้งการป้องกันการป้องปรามการบ�าบัด
รกัษาและการฟ้ืนฟสูมรรถภาพซึง่กระตุน้ให้ชุมชนตระหนกัในปัญหาและเอาจรงิเอาจังกับปัญหาท�าให้
เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ขึ้นอยู่เสมอ รวมทั้งท�าให้เกิดการเรียนรู้ข้ามพื้นที่ข้ามองค์กรและสามารถ 
เชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนภายนอกได้

6.	การสร้างและการขยายเครือข่าย การด�าเนินการแก้ไขปัญหาในจุดใดจุดหนึ่งยังไม่มีพลัง
เพียงพอที่จะต่อสู้กับปัญหายาเสพติด ชุมชนบางแห่งแม้ไม่มีการเสพการขายในชุมชนแต่ยังมีการ
ลกัลอบไปเสพไปขายนอกชมุชนหรอืชมุชนใกล้เคยีง จงึจ�าเป็นต้องสร้างพลงัชมุชนและสร้างเครอืข่าย
ชุมชนให้เข้มแข็ง

7.	 การสนับสนุนจากภายนอกอย่างเหมาะสม	 ได้แก่ ด้านทุนเทคนิควิชาการและการ 
แลกเปลีย่นเรียนรู ้ซึง่หน่วยงานทีม่บีทบาทส�าคญัได้แก่ส�านกังาน ปปส. ภาค 8 หน่วยงานสาธารณสุข 
อ�าเภอ ต�ารวจ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

อย่างไรกต็ามปัจจยัเงือ่นไขเหล่านีห้าได้ขึน้กบัปัจจัยใดปัจจัยเดียว หากแต่เก่ียวเนือ่งสัมพันธ์
กันสภาพความซับซ้อนของปัญหาในชุมชนจึงจ�าเป็นต้องอาศัยกลไก ทั้งภายในชุมชนเองและการ 
หนุนเสริมจากองค์กรภายนอกด้วยจึงจะท�าให้การแก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพ
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ทัง้นีไ้ม่ว่าเป็นการก่อเกดิการเคลือ่นไหวของชมุชนในรูปแบบใดกต็าม หวัใจส�าคญัอยูท่ีก่ารมี
ส่วนร่วม กลไกการจัดการของชุมชน และความต่อเน่ือง โดยบทบาทของภาครัฐมีความส�าคัญยิ่ง 
ในการสนับสนุนชุมชน โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามอย่างต่อเนื่อง

ปัจจยัและองค์ประกอบของความส�าเร็จและล้มเหลวในการควบคมุพชืกระท่อมและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ที่ส�าคัญคือ	 ผู้น�าและภาวะการน�า ท้ังผู้น�าทางธรรมชาติ ผู้น�าทางการ และผู้น�า 
ส่วนราชการ ซึ่งต้องเป็นคนเห็นแก่ส่วนรวม เป็นคนที่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น คนอื่นรู้เรื่อง เป็น
ทีย่อมรบัของสมาชิก มคีวามกล้าหาญเดด็เดีย่วและเป็นแบบอย่างทีด่ ีโดยบทบาทของผูน้�าทางการจะ
มีส่วนส�าคญัในระดบัต้น ๆ  ความร่วมมอืจากคนในชมุชน	แรงสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ในการ
ร่วมคดิ ร่วมท�า และร่วมตดิตามผลการท�างานพร้อมท้ังการตรวจสอบ โดยการระดมทนุและภมูปัิญญา
ท้องถิ่นมาใช้อย่างเหมาะสม ความปลอดภัยและแรงจูงใจ โดยให้การคุ้มครองความปลอดภัย สร้าง
แรงจงูใจ และก�าลงัใจทีจ่ะต่อสูก้บัปัญหายาเสพตดิ กระบวนการแก้ไขปัญหาต้องมคีวามหลากหลาย	
สอดคล้อง	ต่อเนื่อง	และ	มีการวัดประเมินผล ที่ส�าคัญ คือ ต้องยึดโยงการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ท้องถิ่นเป็นส�าคัญ




