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ควำมเป็นมำ

ชาวชนบทพ้ืนบ้านพ้ืนถิ่นในภาคใต้ ต่างรู้จักพืชกระท่อมกันเป็นเวลาช้านาน และรู้จักจ าแนกพันธุ์
ต้นพืชกระท่อม เช่น กระท่อมข้ีหมู กระท่อมนา กระท่อมบ้าน และรู้จักการใช้ประโยชน์จากต้นพืชกระท่อม 
ชนิดต่าง ๆ นับตั้งแต่แปรรูปล าต้นพืชกระท่อมเป็นไม้กระดานเพ่ือใช้ท าโครงสร้างบ้าน กิ่งต่าง ๆ น ามาเผาถ่าน

ตาจาง สมรักษา ชาวบ้านดอนทรายผู้สืบทอดต ารับยาตานทราง ซึ่งเป็นอาการโรคชนิดหนึ่งที่
มักจะเป็นในเด็ก จู่ ๆ เด็ก ก็มีอาการเป็นผด เผื่อนแดง ตามผิวหนัง และมีอาการไข้สูง ลิ้นเป็นฝ้า ตาจาง
รีบปรุงยาเพ่ือช่วยลูกหลานโดยคว้าขวานคู่มือ ลงริมหนองชุมแสงที่ต้นกระท่อมนายืนต้นอยู่เป็นดง ตาจาง
กะเทาะเปลือกกระท่อมนา มาสับป่นกับเปลือกกระท่อมบ้าน ซึ่งเป็นชนิดที่ใช้ใบเคี้ยวอยู่เป็นประจ าวัน
และสับสมุนไพร ชื่อ ตาน ต่าง ๆ อันประกอบด้วย ตานค า ตานลูกอ่อน ตานค้อน ตาล โหนด ตาลน้ านม 
ตามสูตรที่สืบทอดมา หลังจากนั้นน าใส่หม้อดินแล้วรินน้ า 3 ขัน ก่อนจะยกหม้อตั้งบนเตาไฟ ตาจางท าปาก
ขมุบขมิบเสกยาด้วยบาลีบทสักกัตวา และเอ่ยนามเพ่ือล ารึกถึงครูเจ้าของยาช่วยปรกปักรักษาลูกหลาน
ให้หายจากโรคภัย “คุณค่าย่อมมีแก่ผู้รู้จักประโยชน์ของประโยชน์นั้น มิใช่การคาดคะเนว่าเอานึกเอา 
แต่ต ารับต าราที่จารึกอยู่ในบุคขาวบุคด าหรือสมุดข่อยที่วางอยู่บนหิ้ง เป็นเหมือนคลังความรู้คู่วิถีชาวบ้าน”



แถวลุ่มน้ าคลองฉวาง อ าเภอบ้านนาสาร ต่างร่ าลือถึงต้นพืชกระท่อมของ ก๋งเจียม ว่า มีสรรพคุณ
ทางยาสูงมาก ก๋งเจียมเดิมป่วยด้วยอาการเกี่ยวกับกระเพาะล าไส้ หายขาดเมื่อดื่มชากระท่อมเป็นประจ า 
หลายคนมาขอใบ ขอต้นที่ปลิวหล่นไปงอกโดยธรรมชาติ บางคนเก็บผลแก่ไปเพาะ แต่ก็อับจนปัญญาเพราะ 
เพาะเท่าไหร่ก็ไม่ข้ึน จึงได้แต่สงสัยและสังเกตสังกาว่า ท าไม มันขึ้นของมันเองได้โดยธรรมชาติ

ปี พ.ศ. 2531 ฝนหมื่นปีกระหน่ าภาคใต้ตลอด 7 วัน 7 คืน หลังน้ าลด มองจากไกลไปยังเทือกเขา
นครศรีธรรมราช และเห็นแถบขาวพาดจากยอดเขาถึงตีนเขา บางท้องที่ เช่น บ้านนาสาร พบท่อนซุง 
ที่มาเป็นพะเนินเทินทึก เททับถมพ้ืนที่จนเสียหายยับเยิน หลังอุทกภัยบางพ้ืนที่ ริมคลอง เช่น ที่ท่าน้ าร้อน
ต้นพืชกระท่อมมางอก ที่ใต้ทุนขน าของน้าหงบ นับหมื่นต้น และที่หลังบ้านน้าเตือบซึ่งอยู่ติดกับคลองฉวาง 
ก็มีต้นพืชกระท่อมงอกจ านวนมากเช่นกัน ซึ่งหลายคนพากันสังเกต และน ามาเป็นประเด็นพูดคุยกัน
ในวงกระท่อมว่า เหตุผลหนึ่งที่ต้นกระท่อมมางอกขึ้นเป็นดงก็เพราะที่นั่นมันเหมาะสมกับธรรมชาติ
หรือนิสัยของพืชกระท่อม 

บางคนบอกว่า ที่ตรงที่พืชกระท่อมงอกจะต้องมีความเหมาะเจาะลงตัวของสภาพดิน น้ า ไฟ ลม 
ซึ่ง ธาตุทั้งสี่ล้วนเป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง แต่บางคนก็สังเกตต่อว่า ที่บ้านหลวงส้อง มีต้นพืชกระท่อมงอก
เองทุกปี และเป็นการงอกริมคลองฉวาง บางคนในวง ตั้งข้อสังเกตต่อว่า อาจจะเป็นเพราะ ผลของ
พืชกระท่อมที่ลอยมากับน้ าก็เป็นได้ กล่าว คือ เท่าที่สังเกต พบว่า ผลของพืชกระท่อม เป็นผลรวมทรงกลม
เหมือนกระสุนดิน และได้พยายามนับว่าในผลรวมนั้นประกอบด้วยผลจ านวนเท่าใด และพบว่า ผลรวมของ
พืชกระท่อมมีทรงกลมเหมือนกัน แต่ขนาดต่างกัน แต่เมื่อแกะน าทีละฝักกลับพบว่า เลขจ านวนหลักหน่วย
จะลงด้วยเลขแปด คือ 58 68 78 98 อย่างน่าอัศจรรย์และแต่ละฝักที่ประกอบเป็นผลรวมจะมี “สารใน” 
หรือเมล็ด ซึ่งมีลักษณะคล้ายขุยไม้ไผ่ไม่น้อยกว่าจ านวนสิบ ซึ่งเมล็ดพืชกระท่อมมีรูปพรรณสัณฐานแตกต่าง
จากเมล็ดพืชทั่ว ๆ ไป เมล็ดพืชกระท่อมจะมันมีลักษณะจ าเพาะและเลือกถ่ินที่อยู่ มีธาตุน้ าเป็นเจ้าเรือน

ข



บางคนสรุปให้ฟังและบอกต่อว่า ควรที่จะศึกษาต่อถึงสภาพ ดิน น้ า ลม ไฟ และปัจจัยแวดล้อม
อ่ืน ๆ เช่น โรค แมลง แม้กระทั่งมูลนกเขา มูลไก่ กากมะพร้าว และอย่าลืมว่าในกระบวนการศึกษานั้น
ต้องทบทวนภาพอดีตเพ่ือเข้าใจปัจจุบัน และวาดฝันสู่อนาคต คือ ศึกษาแล้วอย่าเก็บไว้บนหิ้งครู ไว้เพ่ือ
จุดธูปบูชา แต่ควรกระซิบบอกกันบ้าง และถ้าให้ดีไปกว่านั้น ก็อย่าลืมจูงมือบุตร ฉุดมือหลานประสานกันไป
ทั้งชุมชน สร้างประโยชน์ผลใหม่จากใบพืชกระท่อมได้ก็เป็นการดี

ผมก็ว่านอนสอนง่าย คอยปรึกษาหารือกับหมู่คณะ ตั้งวงศึกษา วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ กุมสภาพ
ทราบประเด็น เขียนให้เห็นเป็นเรื่องราว ผิดพลาดประการใดโปรดให้อภัย รอบหน้ารอบใหม่จะตั้งใจให้ดีกว่านี้ 
สิ่งใดที่ว่าดีขอน้องพ่ีโปรดรับไว้ สิ่งใดที่ค้ันแล้วเหลือเพียงกากน าไปหมักกับสาร พด.2 เป็นปุ๋ยหมักได้ก็ยังดี

ขอขอบคุณ เจ้าของนามที่เอ่ยข้างในข้อเขียนนี้

น้ าพุ บ้านนาสาร
วันที่ฟ้าใกล้สว่าง
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บทน้ำ

ผม (64 ปี) ได้พบเห็นและรู้จักพืชกระท่อมในต าบลน้ าพุมาตั้งแต่จ าความได้ ต้นไม้ชนิดนี้มันมี
อยู่ในธรรมชาติ โดยเฉพาะในที่ลาดลุ่มชุ่มน้ า และพ้ืนที่ริมน้ าต าบลน้ าพุมีล าคลองฉวางไหลผ่านกลางพ้ืนที่ต าบล 
สายน้ าพัดพาเมล็ดกระท่อมมางอกในพ้ืนที่ริมน้ า โดยเฉพาะที่ที่เป็นตระพักดินตะกอนเลน ซึ่งชาวบ้านอย่างผม
เรียกพ้ืนที่นี้ว่า “ทอน” ใน “ทอน” มีต้นไม้หลากชนิด ส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ที่ชอบน้ า เช่น ตุ่มน้ า ก้างปลา 
หว้าอินทนิลน้ า เนียน ด า หวายน้ า ผักหนาม ผักกูด ฯลฯ และพืชกระท่อมที่มีตั้งแต่ ต้นกระท่อมขี้หมู 
ต้นกระท่อมนา และต้นกระท่อมท่ีชาวบ้านน าใบมาเค้ียวและน ามาท าเป็นยา

ตอนที่ผมยังเด็ก ผมเห็นคนรุ่นทวด รุ่นปู่ ปีนต้นกระท่อมเพ่ือเก็บใบมาใช้ประโยชน์ ที่ทอน
หลังบ้านตาพ่วง ที่ทอน ที่เรียกว่า พรุตาแว่น ที่หนองน้ าตาย หลังโรงเรียนวัดน้ าพุ หลังวัดน้ าพุ ตอนนั้น
ยังไม่มีการปลูกต้นกระท่อมภายในบริเวณบ้านหรือตามเรือกสวน เพราะในพ้ืนที่สาธารณะ เช่น ทอน 
มีต้นกระท่อมอยู่มาก ต่อมาเมื่อพ้ืนที่ทอนสาธารณะถูกบุกรุกท าลาย ต้นกระท่อมในธรรมชาติลดลง 
ชาวบ้านจึงเอากล้าจากธรรมชาติมาปลูกริมบ้านในเรือกสวน วิถีดั้งเดิมของชาวต าบลน้ าพุนั้น ต่างท านา 
เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและสัตว์เลี้ยง เช่น ควาย วัว ไก่ เป็ด เป็นต้น 



ใน พ.ศ. 2505 พายุใต้ฝุ่นแฮเรียตกระหน่ าภาคใต้ ต้นไม้โค่นลงทั่วทั้งภูมิภาค ต่อมาใน พ.ศ. 2507
รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยางพารา ชาวบ้านต าบลน้ าพุ เกือบทุกครัวเรือนต่างทยอย
ท าสวนยางพันธุ์ดี โดยมีแรงกระตุ้นจากการที่ภาครัฐได้มีนโยบายจัดสรรที่ดินท ากินให้รายละ 15 ไร่
และให้ทุนสงเคราะห์ ปุ๋ย ยา การต้องใช้แรงงานถางป่าเป็นสวน ต้องใช้แรงงานหนัก และต้องช่วยกันทั้ง
ครอบครัว รวมทั้งจะต้องขอแรงจากเพ่ือนร่วมสังคม เช่น การจุดไฟเผาไร่ ที่ได้แผ้วถาง ความเหน็ดเหนื่อย
เมื่อยล้า ท าให้ชาวบ้านต่างใช้พืชกระท่อมเคี้ยวเพ่ือบรรเทาอาการเหนื่อยล้า และใช้กันมาอย่างต่อเนื่อง 
นอกเหนือจากการใช้เป็นยาตามภูมิปัญญาดั้งเดิม และยังใช้เพ่ือประกอบพิธีกรรมเป็นบางครั้งบางคราว 
ต้นกระท่อม ซึ่งเดิมขึ้นในธรรมชาติ กลายเป็นพืชประจ าบ้านนับแต่สภาพพ้ืนที่สาธารณะถูกท าลายและ
เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตทางการเกษตร 

นอกเหนือจากการต้องการคลายจากการเหน็ดเหนื่อยแล้ว ชาวบ้านยังทราบดีว่า หากไม่ได้ใช้
พืชกระท่อมอย่างต่อเนื่องจะมีอาการถอนยา นับตั้งแต่ ไอ จาม มีน้ ามูก ท้องร่วง อุณหภูมิขึ้นสูง ปวดกล้ามเนื้อ 
กล้ามเนื้อกระตุก ฯลฯ จึงเห็นว่าควรจะมีกระท่อมเป็นพืชสามัญประจ าบ้านเพ่ือใช้ประโยชน์และได้ใช้ต่อเนื่อง
เป็นปกติกาล เมื่อมีการปลูก ก็มีการพัฒนาคุณภาพ เนื่องจากต้นกระท่อมแต่ละต้นออกฤทธิ์ต่างกัน และ
ชาวบ้านต่างพูดว่า “ต้นนั้นเมาดี” “ต้นนี้ไม่เมา” ค าว่า “เมา” ในความหมายของชาวบ้านคือ กินเคี้ยวแล้ว
สนองต่อความต้องการเร็ว มีพละก าลัง คลายเหนื่อยได้เร็ว ให้ผลได้นาน ไม่ต้องเคี้ยวบ่อย ด้านรสชาติที่ต้องการ
คือ ไม่ขมจนเกินไป มีรสออกหวาน ใบนิ่มไม่แข็งกร้าน เคี้ยวแล้วฉ่ าปาก ไม่ฝืดหรือแฉะจนเกินไป

การพัฒนาพันธุ์นั้น ชาวบ้านจะคัดเอายอดของต้นที่คิดว่า เมาดี มีรสชาติดี มาเสียบยอด โดยใช้
กล้ากระท่อมในธรรมชาติ และกล้ากระท่อมนามาเป็นต้นตอ และใช้วิธีเสียบเปลือกข้างล าต้น (วิธีนี้จะได้
คุณภาพเฉพาะกิ่ง) และมีภูมิปัญญาการบ ารุงดูแลพืชกระท่อมอีกมากมาย และต่อไปนี้คือรายละเอียด
ในด้านต่าง ๆ ของพืชกระท่อม ตามที่ผมพบเห็นมา
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พันธุ์ในทำงวิชำกำร1



สายพันธุ์พืชกระท่อมที่กินใบได้ จ าแนกเป็น 3 สายพันธุ์หลัก โดยจ าแนกตามสีของก้านใบ คือ 
พันธุ์ก้านแดง พันธุ์ก้านเขียว และจ าแนกตามลักษณะใบที่โดดเด่นกว่าพันธุ์อ่ืน คือ ที่ขอบใบมีติ่งแหลม 3-5 ติ่ง
โดยเรียกสายพันธุ์นี้ว่าหางกั้ง (ที่น้ าพุ ชาวบ้านเรียกว่า “พันธุ์นางฟ้าหย่อนได” ซึ่งหมายถึง นางฟ้าหย่อนบันได
มาให้ดังที่เห็นติ่งใบเป็นชั้น ๆ) แต่จากการส ารวจสายพันธุ์พืชกระท่อมในต าบลน้ าพุ พบว่า ส่วนใหญ่คือ 
พันธุ์ก้านแดง แต่ทั้งนี้ก็พบว่ามีก้านเขียวในต้นเดียวกัน โดยใบคู่แรกจากปลียอดจะมีก้านสีแดง คู่ถัดไปจะมีก้าน
ใบสีเขียว และในคู่ถัดไปสีเขียวจะค่อยลดลงเป็นสีออกขาว ส่วนพันธุ์หางก้ังจะมี 2 ลักษณะคือ ต้นที่มีลักษณะ
ใบแบบหางกั้งทั้งต้น มีใบใหญ่ และค่อนข้างหนา กว่าพันธุ์ก้านแดง และยังได้ส ารวจพบว่า บางต้นจะมี 
3 ลักษณะใบอยู่ในต้นเดียวกัน คือ มีก้านสีแดง เขียว และหยักติ่งหางกั้งอยู่ในต้นเดียวกัน ในต าบลน้ าพุมีพันธุ์
หางกั้ง จ านวนน้อยมาก ชาวบ้านไม่นิยมปลูก โดยให้เหตุผลว่า เมื่อเคี้ยวใบพันธุ์หางกั้ง จะมีอาการเมา มากกว่า
พันธุ์ก้านแดง
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อาการ “เมา” กระท่อม จะแตกต่างจากการเมาสุรา จากการสอบถามจากชาวบ้าน ชาวบ้านจะ
เปรียบเทียบให้ฟังว่าอาการเมาสุรา จะท าให้ไม่สามารถควบคุมร่างกายได้ตามปกติ มีอาการเดินเซ หากเมามาก
จะท าให้อาเจียน มีอาการบ้านหมุน รู้สึกโคลงเคลงเหมือนนั่งชิงช้า แต่อาการ “เมา” กระท่อม เนื่องจากเคี้ยวใบ
กระท่อมมากเกินกว่าจ านวนปกติที่เคยเคี้ยว หรือเคี้ยวใบกระท่อมจากต้นที่ใบออกฤทธิ์แรง จะมีอาการสวงิสวาย 
อย่างฉับพลัน เหงื่อแตกชุ่มตัว ใจสั่น อยากอาเจียน ปวดหัวด้วยเหตุนี้ จึงมีผู้นิยมเคี้ยวใบพันธุ์หางกั้งน้อย สิ่งที่
น่าศึกษา คือ สาเหตุของการ “เมา” หลังจากเคี้ยวพันธุ์หางก้ัง มีสาเหตุจากสารส าคัญในใบกระท่อมพันธุ์หางก้ัง
หรือไม่ และเป็นผลของสารส าคัญชนิดใด และน่าศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบปริมาณสารส าคัญในใบกระท่อมพันธุ์
หางกั้ง กับพันธุ์ก้านแดง โดยธาตุแท้ที่เป็นเป้าหมายของการปลูกพืชต่าง ๆ เพ่ือเข้าไปเป็นวัตถุดิบแปรรูปเป็นยา 
คือควรที่พืชชนิดนั้นมีสารส าคัญสูงตรงกับความต้องการ เพราะฉะนั้นการศึกษาเรื่องสายพันธุ์พืชกระท่อม ควร
เน้นเรื่องปริมาณสารส าคัญมากกว่าการให้ความส าคัญต่อสายพันธุ์ที่จ าแนกด้วยลักษณะจ าเพาะจากสีก้านใบ 
หรือลักษณะโครงสร้างพิเศษของรูปทรงใบ ซึ่งประเด็นนี้ จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล และนิวัติ แก้วประดับ 
ได้แนะน าไว้ในบทความหัวข้อ ชีววิทยา พฤกษเคมี ของพืชกระท่อม ดังนี้

“ในประเทศไทย พืชกระท่อมจัดอยู่ในพืชเสพติดตำมข้อก้ำหนดในพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 ดังนั นกำรปลูกและขยำยพันธุ์ถือเป็นกำรผลิต และครอบครอง หำกยังไม่ได้รับอนุญำตจำก
ส้ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) กระทรวงสำธำรณสุข ถือว่ำผิดกฎหมำย ดังนั นพืชกระท่อม
ที่พบส่วนใหญ่ เป็นกำรขยำยพันธุ์พืชโดยธรรมชำติ ควำมหลำกหลำยของสำยพันธุ์พืชกระท่อม ยังไม่มี
รำยงำนว่ำสำยพันธุ์ใดจะเติบโตได้เร็ว อีกทั งยังไม่มีกำรศึกษำอย่ำงจริงจังถึงสำยพันธุ์ที่สร้ำงสำรส้ำคัญ
ทำงยำได้ดีที่สุด ดังนั นหำกจะน้ำพืชกระท่อมมำเป็นทำงเลือกของยำรักษำโรค ในแง่กำรรักษำคุณภำพ
วัตถุดิบของสมุนไพรที่จะน้ำมำผลิตเป็นยำ จ้ำเป็นต้องด้ำเนินกำร กำรเพำะปลูกตำมหลักมำตรฐำน
กำรเพำะปลูกที่ดี (GAP : Good Agricultural Practice) ศึกษำคุณภำพดิน คุณภำพสำรเร่งกำรเจริญเติบโต 
ระยะเวลำของกำรเก็บผลผลิต อำยุของใบ ขั นตอนกำรเก็บรักษำวัตถุดิบ กระบวนกำรสกัดที่ได้มำตรฐำน 
นับเป็นข้อมูลส้ำคัญของกำรคัดเลือกวัตถุดิบท่ีมีคุณภำพ เพื่อสำมำรถน้ำไปผลิตเป็นยำรักษำโรคภำยใต้
มำตรฐำนกำรผลิตที่ดี (GMP : Good Manufacturing Practice) ในล้ำดับต่อไป” (สถาบันส ารวจและ
ติดตามการปลูกพืชเสพติด ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม 
เอกสารวิชาการพืชกระท่อม : การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ชุมชนและงานวิจัยเกี่ยวกับพืชกระท่อม
เพ่ือก าหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมของประเทศไทย เชียงใหม่ : บริษัท ทรีโอ แอดเวอร์ไทซิ่ง 
แอนด์ มีเดีย จ ากัด หน้า 26)
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ล้ำต้น (Trunk)2



ต้นกระท่อมคู่ที่บ้านวังหล้อ เทศบาลเมืองนาสารมีความสูงถึง 34.5 เมตร (วัดด้วยเครื่องมือล่าสุด 
โดยทีมวิจัยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) มีเส้นรอบวงถึง 2.5 เมตร แสดงให้เห็นถึงธรรมชาติ
ของต้นกระท่อมว่าหากอยู่ในที่โล่งแจ้ง สามารถมีความสูงเหมือนไม้ยืนต้นทั่วไป และมีอายุยาวนานนับร้อยปี

2/3 ของความสูงจะเป็นทรงพุ่ม 1/3 จะเป็นล าต้น โดยกิ่งหลักท่ีแผ่ออกจากล าต้นจะยาวประมาณ
2-3 เมตร ฉะนั้นจึงมีทรงพุ่มกว้างราว 5-6 เมตร ความสูงของล าต้นในส่วน 1/3 นั้นจะเปลี่ยนแปลงใบทุก ๆ ปี 
เพราะเป็นผลพวงจากการติดดอกออกลูกแล้วทิ้งกิ่ง ส่วนความสูงของเรือนยอดจะสูงไปเรื่อย ๆ เพราะอิทธิพล
ของแสง ความสูงของเรือนยอดและล าต้นช่วง 1/3 เป็นอุปสรรคในการเก็บใบ ชาวบ้านจึงใช้วิธีการท าสาว
เพ่ือสร้างทรงพุ่มใหม่ โดยตัดล าต้นให้ต่ า ส่วนมากจะท าสาวในช่วงฤดูฝน เพราะไม่ต้องรดน้ า แต่หากเป็น
ฤดูร้อนถึงจะรดน้ าก็อาจจะตายได้

ล าต้นที่ถูกตัดให้ต่ า จะแตกกิ่งใหม่รอบ ๆ ล าต้น ซึ่งสามารถเว้นจ านวนกิ่งได้ตามความต้องการ 
เมื่อก่ิงโตได้ขนาด สามารถตัดก่ิงเพ่ือให้เกิดก่ิงใหม่ได้อีกและจะท าให้มีเรือนยอดหลาย ๆ เรือนยอด และ
มีจ านวนใบที่ใช้ประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้น
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การโน้มเรือนยอด ในขณะที่ต้นกระท่อมสูงราว 4 เมตร โดยใช้เชือกผูกดึงเรือนยอดให้โค้งลง
เท่าที่จะท าได้ จะท าให้กิ่งแขนงพัฒนา กลายเป็นเรือนยอดใหม่ หลายเรือนยอด และจะท าให้มีใบมากขึ้นเช่นกัน 
แสดงว่าการปลูกพืชกระท่อมเป็นแปลงเพ่ือน าไปท ายาเพ่ือสะดวกต่อการเก็บใบและการควบคุมคุณภาพ
ของใบต้องหาวิธีการควบคุมล าต้นให้เหมาะสมต่อการเก็บเกี่ยวใบ การปลูกโดยวิธีชิดก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถ
ควบคุมความสูง
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กิ่ง (Bough)3



กิ่งของต้นกระท่อมที่สมบูรณ์ท่ีสุดจะต้องทอดกิ่งใบทั้ง 4 ทิศ แบบสลับชั้นกิ่ง โดยกิ่งคู่แรกจะหันไปทาง
ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก คู่ต่อไปจะหันไปทางทิศเหนือและทิศใต้ และจะสลับทิศไปถึงเรือนยอด 
หากจ าแนกชนิดของกิ่งพืชกระท่อม พอจ าแนกได้เป็น 3 ชนิด คือ กิ่งหลัก กิ่งแขนง และกิ่งกระโดง

(1)  กิ่งหลัก (Bough) คือ กิ่งที่แตกจากล าต้นมีขนาดใหญ่กว่ากิ่งแขนงที่แตกจากกิ่งหลัก

(2)  ก่ิงแขนง (Branch) คือ ก่ิงที่แตกจากก่ิงหลักมีขนาดเล็กกว่าก่ิงหลัก

(3)  กิ่งกระโดง คือ กิ่งกระโดงนั้นจะแตกออกจากกิ่งหลัก แต่จะพุ่งไปทิศทางเดียวกับเรือนยอด และ
จะกลายเป็นเรือนยอดใหม่ที่จะท าให้พืชกระท่อมขยายทรงพุ่ม มีกิ่งและใบมากขึ้น และกิ่งกระโดงจะมีกิ่งแขนง
แตกออกจากข้อใบบริเวณด้านล่างของตาใบ กิ่งแขนงมากใบย่อมมากตาม

ดังนั้น การปลูกพืชกระท่อมเป็นแปลงและต้องการผลิตผล คือ มีใบมาก ควรพิจารณาถึงการจัด
ระเบียบถึงกิ่งของต้นพืชกระท่อม ให้หันไปในทิศทางเดียวกัน โดยก าหนดให้แถวตามยาวหันไปทางทิศเหนือ-ใต้
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ดอกและผล4



พืชกระท่อมไม่ออกดอกพร้อมกันทั้งต้นเหมือนพันธุ์ไม้ยืนต้นทั่วไป แต่จะออกดอกและผลบริเวณ
ปลายกิ่งแขนง (Branch) และก่อนที่กิ่งแขนงจะออกดอกจะมีสัญญาณบ่งบอกให้สังเกตได้คือ คู่ใบ 2-3 คู่ 
ที่ปลายกิ่งแขนงจะเล็กลง ดอกพืชกระท่อมมีรูปทรงกลมคล้ายดอกกระถิน มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ คล้ายดอกกระถิน
หรือดอกกระดังงา ดอกที่สมบูรณ์เพศจะมีกลีบเกสรตัวเมีย (Pistil) ส่วนดอกที่ไม่สมบูรณ์เพศจะไม่มีเกสร 
ดอกทั้งสองแบบจะติดอยู่กับขั้วปลายกิ่งและจะพัฒนาเป็นผลสุกและแก่ ตามล าดับ เมื่อผลแก่กิ่งกระท่อม
จะทิ้งก่ิง ก่ิงจะค่อย ๆ แห้งและผุ ฉะนั้น พืชกระท่อมต้นใดติดดอกออกผลปลายก่ิงแขนงมากย่อมท าให้
มีการทิ้งกิ่งมาก กระทบต่อจ านวนใบและขนาดใบที่ต้องการ และหากในกิ่งหลักมีกิ่งแขนงที่ติดดอกออกผล
เป็นจ านวนมาก ก็จะทิ้งก่ิงหลักได้เช่นกัน และจะมีผลต่อเนื่องคือ ท าให้ช่วงล าต้นสูง ยากแก่การเก็บเกี่ยวใบ 
ฉะนั้น ชาวบ้านจึงหมั่นสังเกตการติดดอกออกผลและจะคอยปลิดดอกออก เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อกิ่งและ
ทรงพุ่ม การจัดการพืชกระท่อมเพ่ือเก็บใบจะต้องปลิดดอกอยู่เสมอ
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แสง5



พืชกระท่อมต้องการแสงสูง และต้องไม่มีร่มเงาบังทรงพุ่ม ถ้าหากอยู่ในต าแหน่งที่มีร่มเงาบังตลอดวัน 
ต้นกระท่อมจะพุ่งเรือนยอดเพ่ือรับแสงท าให้มีทรงพุ่มที่เล็กแคบ มีการทิ้งกิ่งสูงมากแต่ในที่รับแสงได้ตลอดวัน 
พบว่า ในระยะสองเดือนแรก ต้นกระท่อมสูงได้ถึง 50 เซนติเมตร และมีการจัดระเบียบใบแบบสลับทิศ
เมื่อต้นพืชกระท่อมเริ่มแตกกิ่งคู่แรก คู่ใบที่ผลิจากกิ่งคู่แรกก็จัดระเบียบใบ และสร้างกิ่งทรงพุ่มสลับทิศทางเช่นกัน 
ทั้งนี้ บริเวณล าต้นที่เป็นข้อเรือนยอดจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเพ่ือบังคับใบให้ออกสลับทิศ แสงจึงมีอิทธิพลส าคัญ
ต่อการเจริญเติบโตของต้นกระท่อม และย่อมมีอิทธิพลต่อการผลิตสารส าคัญ เช่น Mitragynine เช่นกัน 
ซึ่งเรื่องผลของแสงต่อการสร้าง Mitragynine จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล ได้ศึกษาไว้ในต้นกระท่อมว่า การผลิต
กระท่อมเป็นแปลง ควรพิจารณาพ้ืนที่ที่ได้รับแสงได้ตลอดวัน อีกประการหนึ่งต้นพืชกระท่อมที่ขึ้นอยู่
ภายใต้ร่มเงาจะมีอัตราการแตกกิ่งน้อยมาก ทรงพุ่งจะโล่งมีจ านวนใบน้อย และมีขนาดใบที่ใหญ่ขนาดฝ่ามือ 
แต่ใบจะบางมากมีสีเขียวเข้ม และมีโรคพืชรบกวน เช่น มักมีราขาว ราด า ชาวบ้านไม่นิยมน ามาเคี้ยว 
เพราะใบจะมีรสขมมากแต่ไม่ให้พลังงานหลังเคี้ยวตามที่ชาวบ้านต้องการ
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ระยะห่ำง ระหว่ำงต้น 
และระหว่ำงแถว6



พืชกระท่อมในธรรมชาติจะข้ึนเป็นกลุ่ม ๆ โดยเฉพาะที่มีแสงตลอดวัน และมีน้ าตลอดปี เช่น พ้ืนที่
ชุ่มน้ า ชายคลอง หรือที่ลาดลุ่มชุ่มน้ า ริมแม่น้ าที่ริมคลองฉวาง บริเวณบ้านน้ าพุและบ้านนาควน ต .ท่าชี 
เคยมีดงไม้กระท่อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีระยะห่างของโคนต้นราว 1 เมตร พืชกระท่อมเมื่อขึ้น
อย่างเบียดเสียดจะไม่เร่งความสูง ไม่เหมือนกับต้นพืชกระท่อมที่ขึ้นอยู่ต้นเดี่ยวโดด ๆ พืชกระท่อมสามารถ
ปลูกวิธีชิด โดยจัดระยะห่างต้น 0.5 - 1 เมตร และระหว่างแถว 1.5 เมตร
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กำรผลิของคู่ใบเพื่อ
พิจำรณำรอบกำรเก็บเกี่ยว7



ต้นพืชกระท่อมหากไม่เก็บใบ การยืดข้อใบจะมีระยะเท่ากัน แต่ถ้ามีการเก็บใบ โดยเว้นให้เหลือคู่ที่ 1 
(นับจากปลายกิ่ง) ในการเก็บรอบต่อไปจะเก็บได้ใน 7 วัน และในรอบต่อไปจะเก็บได้เพียงคู่เดียวหรือ 2 ใบ
เท่านั้น ถ้าเริ่มเก็บคู่ท่ี 3 หรือคู่ท่ี 5 โดยเว้นคู่ที่ 1 และคู่ที่ 2 ไว้ ในรอบต่อไปจะเก็บได้ครั้งละ 2 คู่ใบหรือ 4 ใบ 
และสามารถเก็บรอบต่อไปได้ภายใน 10 วัน ในระยะก่อนการเก็บเกี่ยวครั้งแรก ควรเว้นใบคู่ที่ 1-4 ซึ่งหลังจาก
การเก็บเกี่ยวกิ่งพืชกระท่อมจะยืดและผลิใบ จะท าให้เก็บรอบต่อไปได้ปริมาณใบต่อรอบมากกว่า 2 แบบแรก
ข้อใบของก่ิงกระท่อมจะยืดข้อใบสั้น หากมีการเก็บใบคู่ 2 และคู่ 3 โดยเว้นใบคู่ 1 ไว้ ควรรักษาก่ิงแขนง
กระท่อมให้ยาวสม่ าเสมอเพ่ือให้ได้ปริมาณใบตามต้องการ ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาว่าปริมาณสารส าคัญ
โดยเฉพาะมิตรากัยนีนในคู่ใบคู่ต่าง ๆ มีปริมาณเท่ากันหรือแตกต่างกันอย่างไร แต่การเก็บใบเพ่ือเคี้ยวตามวิถี
ชาวบ้านมักจะเลือกเก็บใบคู่ที่ 2 คู่ที่ 3 และคู่ที่ 4 เท่านั้น ส่วนใบคู่ที่ 5 ขึ้นไป จะมีรสชาติแตกต่างกันกับคู่ที่ 
2,3,4 คาดคะเนได้ว่า ปริมาณสารส าคัญย่อมน้อยลงตามอายุของใบที่มากขึ้น ฉะนั้นการพิจารณารอบการ
เก็บเกี่ยว นอกจากต้องค านึงถึงปริมาณสารส าคัญแล้ว ยังต้องค านึงถึงการยืดข้อใบเพ่ือสามารถเก็บเกี่ยว
ในรอบต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
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ปุ๋ย และ ยำ8



พืชกระท่อมดูดซับปุ๋ยเคมี อินทรีย์ และสิ่งอ่ืน ๆ ได้ดี และให้ผลตามที่ผู้บ ารุงรักษาต้องการ แต่การ
ตอบสนองผลต่อการใส่ปุ๋ยเคมีมักท าให้เกิดอาการใบเหลืองและใบเป็นจุดเป็นด่าง ๆ สังเกตได้อย่างชัดเจน 
จากใบด้านล่างทรงพุ่มตรงกันข้ามกับการใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก นอกจากจะไม่มีอาการใบเหลือง ใบจุด 
ใบด่างแล้ว ยังท าให้ใบมีสีเขียว ขนาดใบโตเท่ากัน ชาวบ้านปรับปรุงคุณภาพใบเพ่ือการเคี้ยว คือ ต้องการให้
ใบนุ่ม ผิวใบเป็นมันวาว โดยการน ากากมะพร้าวที่เหลือจากการคั้นกะทิ หลังจากโรยกากมะพร้าวไประยะหนึ่ง 
ผิวใบจะเป็นมัน และนุ่มเคี้ยวง่ายชาวบ้านต้องการเคี้ยวใบที่ออกฤทธิ์ “ถึงของ” หรือที่พูดกันว่า “เมา” 
ซึ่งหมายถึงเคี้ยวน้อยใบแต่ให้ผลตามความต้องการ คือ คือมีพลังงานอย่างรวดเร็ว จึงเลือกปรับปรุงคุณภาพใบ
ของต้นที่เคี้ยวแล้วไม่มีอาการ “ถึงของ” โดยใช้ขี้นกเขา (ซึ่งชาวบ้านเลี้ยงไว้ในกรง) แต่ละกรง มีถาดรับขี้นกไว้
ที่ก้นกรง โรยรอบทรงพุ่ม ผลปรากฏว่าเกิดการพัฒนาคุณภาพ คือ มีอาการ “ถึงของ” ตามที่ต้องการ 
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ในช่วงที่มีการระบาดของแมลง หนอนใต้ดิน ชาวบ้านจะโรยผงฟูราดาน ซึ่งเป็นยาเคมีท าลายแมลง
ใต้ดิน และชาวบ้านจะหยุดเก็บใบพืชกระท่อมต้นนั้นราว 30 วัน หรือหนึ่งเดือน และคอยสังเกตว่ามีแมลง
หรือหนอนกินใบหรือไม่ ซึ่งหากมีแมลงหรือหนอนกินใบจ านวนมาก ๆ ชาวบ้านจึงเก็บมาเค้ียว พืชกระท่อม
ดูดซับสารต่าง ๆ ที่โรยรอบพุ่มได้เป็นอย่างดี พูดได้ว่าใส่อะไรโรยสิ่งใดก็จะมีฤทธิ์หรือรสเป็นไปตามสิ่งที่ใส่ 
แต่มีข้อสังเกตในผลของการใส่ปุ๋ยเคมีที่ท าให้เกิดอาการใบเหลือง ใบด่าง ใบจุด ซึ่งท าให้คุณภาพของใบไม่ตรง
กับความต้องการในด้านกลับกันผลการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก น้ าหมักชีวภาพ น้ าหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง 
จะท าให้มีคุณภาพใบที่สมบูรณ์ มีการผลิใบเป็นปกติ และมีปริมาณใบที่มาก
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โรคและแมลง
ท้ำลำยพืชกระท่อม 

9



ใบพืชกระท่อมจะมีเชื้อราขาว ราด า มีลักษณะใบตกกระและใบจะแข็งกร้าน มักเกิดอาการโรค
และการระบาดของโรคจากเชื้อราในต้นที่ได้รับแสงน้อย และในบริเวณท่ีมีความชื้นในอากาศสูง แมลงศัตรู
พืชกระท่อมที่ส าคัญ คือ แมลงพรัดหรือแมงจีนูน หนอนผีเสื้อกลางคืน และเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งแมลงพรัด
หรือแมงจินูนที่พบในต าบลน้ าพุมี 5 ชนิด คือ แมงจินูนหลวง ซึ่งมีขนาดตัวขนาดใหญ่กว่าแมงจินูนอ่ืน ๆ 
แต่แมงจินูนชนิดนี้พบว่ามีการระบาดท าลายใบพืชกระท่อมน้อยมาก แต่จะกินใบอ่อนของต้นกระถินณรงค์ 
มะม่วงหิมพานต์ เนียง มะปริง ฯลฯ ชาวบ้านจะหาแมลงจินูนหลวงน ามาขายสดหรือแปรรูปเป็นอาหาร 
โดยน ามาผัดกับหัวกะทิหรือคลุกพริกแกงใต้ ทุกฤดูที่แมลงจินูนหลวงระบาด แม้ว่าจะมีการหาแมลงจินูนหลวง
มาเป็นสินค้า แต่ด้วยปริมาณที่มหาศาลท าให้แมลงจินูนหลวงระบาดได้ทุกปี แมลงจินูนอีก 4 ชนิด จ าแนก
ตามลักษณะสีของล าตัวคือ ด า เขียว เหลือง แดง แมลงจินูนทั้ง 4 ชนิดนี้จะระบาดและท าลายใบพืชกระท่อม
ในต าบลน้ าพุและต าบลใกล้เคียงเป็นพ้ืนที่กว้าง แมลงพรัดจะระบาดในช่วงต้นฝนและจะระบาดประมาณ 
2-3 เดือน การท าลายของแมลงพรัด ทั้ง 4 ชนิด รุนแรงมากโดยกัดกินใบพืชกระท่อมหมดทั้งต้นและหลังจาก
การระบาดของแมลงพรัด ต้นกระท่อมค่อย ๆ ฟ้ืนตัวมีการผลิใบใหม่
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และจะมีการระบาดของผีเสื้อกลางคืนมาวางไข่ที่ใบกระท่อมเป็นจุดกลม ๆ เล็ก ๆ บริเวณใต้ใบ
และต่อมาจะเติบโตเป็นตัวหนอนสีด า ซึ่งหนอนจะส ารอกใยมาม้วนใบกระท่อม แต่ความเสียหายกรณีระบาด
ของหนอนผีเสื้อกลางคืน จะก่อผลเสียหายต่อใบพืชกระท่อมน้อยกว่าการระบาดของแมลงพรัด เพราะชาวบ้าน
จะหมั่นสังเกตใบที่ต้องเก็บมาเคี้ยวเกือบทุกวัน หรือทุกวัน (ในกรณีที่ปลูกไว้ต้นเดียว) ถ้าพบก็จะปลิดใบ
และท าลายตัวหนอนผีเสื้อการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชกระท่อมนั้น นอกจากจะคอยสังเกตว่ามีร่มเงาบังต้น
พืชกระท่อมหรือไม่ ถ้าพบว่า มีร่มเงาพืชอ่ืนบังแสง ชาวบ้านก็จะเปิดทางให้แสงส่องต้นพืชกระท่อม เพ่ือป้องกัน
ไม้ให้โรคร้ายระบาดและหมั่นเก็บใบที่มีเชื้อรามาท าลายการป้องกันแมลงศัตรูพืช ชาวบ้านจะใช้วิธีใช้แสงไฟฟ้า
ล่อแมลงพรัดให้ตกลงในกะละมังที่ใส่น้ าไว้แล้วเก็บมาท าลายการทดลองใช้น้ าส้มควันไม้และน้ าหมักชีวภาพ
สูตรสาร พด.7 ฉีดพ่นเพื่อป้องกันนั้นได้ผลระดับเป็นที่น่าพอใจมีการใช้สารเคมีฉีดพ่น ซึ่งต้องใช้ยาฆ่าแมลง
ที่มีฤทธิ์แรง เช่น ยาฆ่าแมลงยี่ห้อเมกก้า ยี่ห้อคาราเต้ รวมทั้งโรยสารฟูราดานรองพุ่ม และหยุดการเก็บใบ
ราว 30 วัน เมื่อสังเกตว่ามีแมลงมากัดกินใบพืชกระท่อมบ้างถึงจะเก็บมาใช้
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กำรขยำยพันธุ์ และ
กำรปรับปรุงพันธุ์10



ชาวบ้านจะขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดเพ่ือจะได้จ านวนต้นอ่อนมากที่สุดการขยายพันธุ์ด้วยวิธีอ่ืน ๆ 
เช่น การช ากิ่ง การเสียบยอด โดยใช้ต้นกระทุ่มนาเป็นต้นตอ การติดตา สามารถกระท าได้ แต่ได้จ านวน
ต้นพันธุ์น้อยการน ากิ่งมาขยายพันธุ์โดยแช่โคนกิ่งในขวดน้ าที่ ปิดมิให้อากาศเข้า สามารถงอกรากได้
ภายใน 1 เดือน แต่ถือว่าท ายาก และให้ผลช้าการขยายพันธุ์เพ่ือเตรียมปลูกเป็นแปลงควรขยายพันธุ์
ด้วยการเพาะกล้าจากเมล็ด และการโคลนนิ่ง
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ดินและระบบกำรให้น ้ำ11



ดินที่มีอินทรียวัตถุสูง และมีปริมาณออกซิเจนสูง ท าให้ต้นพืชกระท่อมยืดข้อกิ่ง ผลิใบได้ดีมีคุณภาพ
ใบตรงตามความต้องการ มีขนาดใบเท่ากัน คือประมาณ 500-600 ใบ ต่อกิโลกรัม และน้ าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
พอ ๆ กับปริมาณแสงที่เหมาะสม การให้น้ าอย่างสม่ าเสมอ จะท าให้พืชกระท่อมยืดยอดและผลิใบได้ดีกว่า
การไม่ให้น้ าเลยการปลูกพืชกระท่อมในพ้ืนที่ริมน้ าให้คุณภาพใบดีกว่าพืชกระท่อมที่ปลูกบนควน (เนิน)
การปลูกกระท่อมเป็นแปลงควรจัดให้มีระบบน้ าให้เหมาะสมตลอดปี โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน
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กำรเก็บเก่ียวใบ
เพื่อท้ำเป็นยำ
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การเก็บใบกระท่อมหรือการปลิดใบกระท่อมออกจากกิ่งแขนง มีผลต่อการแตกใบ เพ่ือให้เก็บได้
ในรอบต่อไป ชาวบ้านจะเก็บใบคู่ที่ 3 และคู่ที่ 4 โดยเว้นใบคู่ที่ 1-2 ไว้ เพ่ือจะได้เก็บในรุ่นต่อไป ในอีก 10 วัน
ต่อมา ฉะนั้นการเก็บใบพืชกระท่อมเพ่ือท าเป็นยาจะเว้นเสียมิได้ในการค านึงถึงรอบการเก็บเกี่ยวและปริมาณ
ใบที่เก็บได้ในรอบปัจจุบัน และรอบต่อไป

ประการส าคัญที่พึงต้องศึกษาก่อน คือ ปริมาณสารส าคัญในคู่ใบคู่ต่าง ๆ ซึ่งในเรื่องนี้เชลลาร์ด
(Shellard) และฮูสตัน (Houghton) ได้รายงานผลการศึกษาว่า ในใบพืชกระท่อมอ่อน พบ Alkaloid น้อยมาก 
ใบพืชกระท่อมประกอบด้วย Alkaloid ประมาณ ร้อยละ 0.5 ในจ านวนนั้นเป็น Mitragynine เสียร้อยละ 0.25
ที่เหลือส่วนมากเป็นสเปโอไจนีน (Speciogynine) ไพแนนทีน (Paynanthine) สเปซโิอซีเลียทีน (Speciociliatine) 
พบปริมาณน้อย และพบออกอินโดลแอลคาลอยด์ปริมาณน้อยมาก

เชลลาร์ด และฮูส แห่งห้องปฏิบัติการ วิจัยเภสัชเวท วิทยาลัยเชลซี มหาวิทยาลัยลอนดอน ได้ศึกษา
วิเคราะห์ปริมาณสารมิตรากัยนีนในใบพืชกระท่อมที่เก็บในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2505-2513 พบว่า
ไม่ต่างกันมากนัก กล่าวคือ ปริมาณมิตรากัยนีนเปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ ในแต่ละเดือนเพียง 30-50 mg%
โดยในช่วงเดือนธันวาคม และเมษายน พบปริมาณมิตรากัยนีน สูงสุดที่ 50 mg% ในแหล่งเพาะปลูกที่เดียวกัน

ปริมาณมิตรากัยนีนในใบมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับฤดูกาล ความชื้น สภาพดิน แสง อายุใบ และ
การบ ารังรักษาต้นพืชกระท่อม ฯลฯ ฉะนั้นการเก็บใบกระท่อมเพ่ือท าเป็นยานอกเหนือจะต้องค านึงถึงปริมาณ
สารส าคัญที่เป็นอิทธิพลจาก ฤดูกาล ความชื้น สภาพดิน แสง อายุใบ และการบ ารุงรักษา สิ่งที่จะเว้นเสียมิได้ 
คือ พิจารณาถึงคู่ใบที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่เก็บใบอ่อนคู่ที่ 2 และควรเก็บคู่ที่ 3 และคู่ที่ 4
เพ่ือจะท าให้สามารถเก็บในรอบต่อไปได้ (4 ใบต่อกิ่งแขนง) และข้อที่ที่ควรค านึงในการก าหนดรอบ
การเก็บเกี่ยว คือ จะต้องบ ารุงรักษาให้ต้นพืชกระท่อมยืดข้อใบเป็นระยะเท่า ๆ กัน และต้องรักษาปลียอด
มิให้ขาดหรือช้ า ปริมาณใบที่เก็บได้เป็นจ านวนมากย่อมมาจากก่ิงแขนงที่มีจ านวนมากโดยได้สัดส่วนต่อกัน 
และจากการค านวนปริมาณใบพืชกระท่อมในน้ าหนัก 1 กิโลกรัม พบว่ามีจ านวนใบระหว่าง 500-600 ใบ 
มีน้ าหนักใบสดเฉลี่ย 0.5-0.6 กรัม

ดั้งนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างแปลงต้นแบบ การปลูกพืชกระท่อมโดยมุ่งให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
ฐานชุมชน จะต้องพิจารณาองค์ประกอบของความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย ดังนี้
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องค์ประกอบของควำมส้ำเร็จ
และบรรลุเป้ำหมำย



(1)  ดินและกำรเตรียมดิน

ต้องเป็นดินที่ อุดมไปด้วยอินทรียวัตถุ มีปริมาณออกซิเจนในดินสูง ไม่มีการปนเปื้อนสารเคมี
หรือโลหะหนัก ควรเตรียมดินก่อนปลูกด้วยการไถพรวนเพ่ือก าจัดวัชพืชและแมลงใต้ดิน หลังจากนั้น 
ควรปรับปรุงสภาพดินโดยใส่ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยน้ าชีวภาพ ไม่ควรใส่ปุ๋ยเคมีเพราะมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ใบ และเป็นการควบคุมต้นทุนการผลิต ซึ่งเกษตรกรสามารถผลิตได้ด้วยตนเอง โดยใช้วัสดุย่อยสลายได้ 
ในท้องถิ่นมาดัดแปลงสภาพเป็นสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์แก้ต้นกระท่อม และเกษตรกรสามารถท าได้โดย
ไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีที่สูง ทั้งนี้ ในประเทศไทย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้ง 
“หมอดินอาสาทุกหมู่บ้าน” และให้บริการนับตั้งแต่ความรู้ สาร พด. ต่าง ๆ  (ส าหรับปรังปรุงดิน) สาร พด. 
เพ่ือป้องกันและไล่แมลง เป็นต้น เป็นการใช้ต้นทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชนมาสนับสนุนต่อการจัดการแปลง

(2)  น ้ำและกำรจัดกำรน ้ำ

ดังที่กล่าวมา พืชกระท่อมชอบขึ้นอยู่ในที่ริมน้ า และสามารถเติบโตได้ดีในที่มีน้ ามาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทนทานจากผลกระทบอุทกภัยน้ าท่วม แต่ส าหรับแปลงท่ีไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติ จ าต้องหาแหล่งน้ า
มาใช้บ ารุงพืชกระท่อม โดยการขุดบ่อบาดาลน้ าตื้น หรือดึงน้ าจากแหล่งน้ าสาธารณะ (ถ้ามี) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเติบโตของพืชกระท่อมในฤดูร้อนที่ยาวนานประมาณ 3-4 เดือน ต้นกระท่อมจะหยุดผลิใบ 
ใบหล่น ใบแห้ง จึงขาดไม่ได้ที่จะต้องให้น้ า เพ่ือสามารถเก็บใบได้อย่างต่อเนื่อง

(3)  แสง

ต้องเลือกพ้ืนที่ที่มีแสงส่องถึงตลอดวัน ไม่มีร่มเงาบังต้นพืชกระท่อมและแสงมีความส าคัญต่อการ
มีปริมาณสารส าคัญในใบกระท่อม ต้นกระท่อมที่ได้รับแสงน้อยหรือไม่ได้รับแสงตลอดวัน จะมีใบที่บาง 
ขนาดใบใหญ่ และมีรสขม (ไม่เหมาะต่อการเคี้ยว) “การพิจารณาเรื่องแสง เป็นนัยส าคัญต่อคุณภาพใบที่มี
สารส าคัญ เป็นปัจจัยที่ต้องตระหนักเป็นพิเศษ” นอกจากนี้ดังที่กล่าวมา ด้วยธรรมชาติของพืชกระท่อม
ที่ต้องการแสงสูง ฉะนั้นเมื่อได้รับแสงน้อย ต้นกระท่อมจะเพ่ิมความสูงเพ่ือหาแสงและให้พ้นร่มเงาที่บดบัง 
หากเป็นเช่นนี้ พืชกระท่อมจะทิ้งกิ่ง นอกจากไม่เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจแล้วยังเป็นการยากต่อการ
เก็บเกี่ยวใบเพ่ือน าไปสกัดเป็นยา

(4)  พันธุ์และกำรคัดเลือกพันธุ์ 

ควรมีวิจัยพันธุ์ และปัจจัยแวดล้อม เช่น สภาพดิน น้ า แสง ว่ามีผลสนับสนุนต่อกันในการมีสารส าคัญ 
Mitragynine มากน้อยเพียงไร บริเวณแปลงต้นพืชกระท่อมไม่ควรอยู่ใกล้กระทุ่มนา เพราะมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพใบ แต่พืชกระท่อม 3 ลักษณะ คือ ก้านแดง ก้านเขียว และหางก้ังปลูกในพ้ืนที่ใกล้กัน 
ไม่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงในคุณภาพใบ
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(5)  ล้ำต้น

ต้องจัดการไม่ให้ต้นกระท่อมสูง เป็นอุปสรรคต่อการเก็บเกี่ยว โดยการตัดแต่งทรงพุ่ม ซึ่งมีหลายวิธี
ด้วยกัน เช่น การปลูกระยะชิด การตัดยอดเรือน การโน้มกิ่งสร้างเรือนยอดใหม่ การเร่งให้แตกกิ่งแขนง ทุกวิธี
ต่างมุ่งที่จะท าให้พืชกระท่อม ผลิใบมาก มีจ านวนใบที่เก็บเกี่ยวได้ตามความต้องการ

(6) กิ่ง

การให้ความส าคัญกับกิ่ง ทั้งกิ่งหลักและกิ่งแขนง บ ารุงรักษาจัดการให้กิ่งแข็งแรง โดยสังเกตจากการ
เพ่ิมขนาดของกิ่งหลัก และปริมาณของกิ่งแขนง หากกิ่งหลักน้อย จะต้องโน้มกิ่งเพ่ือสร้างกิ่งกระโดง เพ่ือจะได้
มีปริมาณก่ิงหลักท่ีเพ่ิมขึ้น และมีกิ่งแขนงเพ่ิมขึ้นตามมา การทิ้งกิ่ง เพราะการติดดอกออกผล มีผลกระทบต่อ
ปริมาณใบพืชกระท่อม และจะมีผลกระท่อม ท าให้ปริมาณใบลดลง

(7)  ใบ

คือ เป้าหมายในการผลิตพืชกระท่อมเป็นแปลง ใบคู่ต่าง ๆ มีนัยส าคัญต่างกันไป ข้อมูลที่ได้อ้างมาจาก
การวิจัยว่า ใบอ่อนไม่มีสารส าคัญ หรือ มีสารส าคัญน้อยมาก ส่วนใบที่สุกเหลือง ยังไม่มีรายงานทางวิชาการ
ในการศึกษาสารส าคัญ แต่ในความรู้ของชาวบ้าน พบว่า ไม่มีรสขม มัน และไม่ให้พลังงาน จ านวนใบที่มี
ปริมาณมากย่อมมาจากการที่พืชกระท่อมมีก่ิงแขนงมาก

(8)  ดอกและผล

จะต้องปลิดทิ้ง เพ่ือไม่ให้เกิดการหดใบและทิ้งกิ่ง

(9) ระยะห่ำงระหว่ำงต้นและแถว

ควรปลูกวิธีชิด เพ่ือให้ได้ปริมาณต้นต่อไร่สูงและเป็นหลักในการลงทุนเพ่ือให้ได้ปริมาณใบตาม
ความต้องการ

(10)  กำรเก็บเกี่ยว

รอบการเก็บเกี่ยวสัมพันธ์กับการเก็บคู่ใบ คู่เก็บคู่ที่ 3-5 เว้นคู่ที่ 1 และ 2 ไว้ให้ยืดออก ผลิใบ เพื่อได้
เก็บคราวต่อไป

(11)  กำรจัดกำรโรคและแมลง

ใช้วิธีที่ปลอดสารพิษ จะท าให้เก็บเก่ียวอย่างต่อเนื่อง ใช้สารประกอบอินทรีย์ ไม่ใช้เคมีภัณฑ์

(12)  กำรขยำยพันธุ์เพื่อเตรียมเป็นต้นกล้ำ

การเพาะจากเมล็ดเพ่ือให้ได้ปริมาณมาก การโคลนนิ่งสามารถท าได้แต่ต้องท าในห้องปฏิบัติการ
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ผู้เขียน

1.  ชื่อ-สกุล นายศุภวัฒน์ กล่อมวิเศษ

2.  อำยุ 64 ปี

3.  ภูมิล้ำเนำ ต าบลน้ าพุ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4.  ประวัติกำรศึกษำ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
(รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง)

5.  ประสบกำรณ์ด้ำนอำชีพ

• ธุรกิจอ้อยและน้ าตาล
• ธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์/สื่อสารมวลชน

6.  ประสบกำรณ์ด้ำนสังคม

• เลขาธิการเครือข่ายองค์กรชุมชนสุราษฎร์ธานี
• ตัวแทนในท่ีประชุมระดับชาติสภาองค์กรชุมชน
• ประธานชมรมอนุรักษ์ลุ่มน้ าคลองฉวาง อ าเภอบ้านนาสาร 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
• ตัวแทนผู้มีอ านาจลงนาม วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรต าบลน้ าพุ
• ตัวแทนภาคประชาชนร่วมขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนา

รูปแบบการควบคุมพืชกระท่อมโดยชุมชนมีส่วนร่วม : กรณีศึกษา 
พ้ืนที่ต าบลน้ าพุ อ าเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.  ประสบกำรณ์ด้ำนศิลปวัฒนธรรม

• นายหนังตะลุง
• นักดนตรีและผู้ประพันธ์เพลง
• ช่างตีเหล็ก
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ประสบกำรณ์เก่ียวกับพืชกระท่อม 
ในต้ำบลน ้ำพุ อ้ำเภอบ้ำนนำสำร 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี

ศุภวัฒน์  กล่อมวิเศษ

หนังสือเล่มนี มีวัตถปุระสงค์เพ่ือถ่ำยทอดแลกเปลีย่นเรียนรู้ 
ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้ำหน่ำย (ห้ำมจ้ำหน่ำย)


