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  การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การให้ความหมายต่อกระท่อมภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง 
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ในกลุ่มหมอพ้ืนบา้น กลุ่มผูใ้ช้ (ผูป่้วยและเยาวชน) และกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ี (เจา้หน้าท่ีของรัฐและ
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3) วิธีการต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติดของหมอพ้ืนบา้นในจงัหวดัภาคใตต้อนล่าง คดัเลือกพ้ืนท่ีศึกษาแบบเจาะจง                
คือ จงัหวดัสงขลาและสตูล มีผูใ้ห้ขอ้มูล 3 กลุ่ม จ  านวน 32 คน เก็บขอ้มูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ ดว้ยวิธีการสนทนากลุ่ม 
การสงัเกต และสมัภาษณ์เชิงลึก 
 ผลการศึกษาพบว่า การให้ความหมายต่อกระท่อมจากผูใ้ห้ขอ้มูล 3 กลุ่ม พบว่า กระท่อมเป็นยาสมุนไพรใช้รักษา    
โรคได้ ช่วยกระตุน้การท างานของร่างกาย ช่วยเพ่ิมความแข็งแกร่งแก่ร่างกาย และมีผลต่อพฤติกรรมและจิตใจ ส่วนแบบแผนการ              
ใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอพ้ืนบา้น พบลกัษณะการใช้กระท่อมในฐานะยาสมุนไพร สาเหตุท่ีเลือกใช้กระท่อมปรุงยา            
รักษาผูป่้วย การเลือกชนิดกระท่อมใชเ้ป็นยา การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบกระท่อม รูปแบบ/วิธีการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค และการใช้ยา
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ความหมายต่อกระท่อมท่ีตรงกนัคือ เป็นยาสมุนไพรท่ีใช้รักษาโรค และกระตุน้การท างานของร่างกายได้จริง ขณะท่ียงัมีการให้
ความหมายยอ้นแยง้กนั โดยกลุ่มหมอพ้ืนบา้นและผูป้ฏิบติังานในพ้ืนท่ี ต่อกลุ่มผูใ้ช้วยัรุ่นว่า การใช้กระท่อมในทางท่ีผิด จะส่งผล              
ต่อพฤติกรรมและจิตใจ แต่กลุ่มผูใ้ช้วยัรุ่นกลบัมองว่า กระท่อมช่วยท าให้จิตใจสงบ และไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม นอก               
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วฒันธรรมการใช้กระท่อมจากความรู้/แบบแผนปฏิบติัท่ีสืบทอดต่อกนัมาจากผูเ้ฒ่า ผูแ้ก่ และการใช้ตามประสบการณ์เพ่ือเป็นยา
ไม่ได้ใช้ในทางอนัตราย  ภาพลักษณ์ดังกล่าวน้ี อาจยืนยนัได้ว่า มีการด ารงอยู่ของกระท่อมในฐานะยาสมุนไพร เน่ืองจากยงัมี                 
ชุดความรู้ท่ีหลงเหลือ มีความเฉพาะ ไม่ไดแ้พร่หลายในชุมชนมากนกั ท่ามกลางการต่อรองกบักระแสวาทกรรมกระท่อมในสถานะ         
ยาเสพติดผิดกฎหมาย ท่ียงัหยุดน่ิงตายตวั แต่อตัลกัษณ์ความเป็นสังคมและวฒันธรรมของหมอพ้ืนบ้านภาคใต ้กลบัถูกสร้างข้ึน                 
สามารถสร้างข้ึนใหม่ ให้มีความหลากหลายและซบัซอ้น เล่ือนไหลไปตามเง่ือนไข และบริบทต่างๆ                  
 ขอ้เสนอแนะ กระท่อมมีความหมายเชิงสัญญะมากกว่าค  าว่ายา ควรพฒันามาตรการนโยบายกระท่อมในกลุ่มผูใ้ช้
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เขา้ใจ ยอมรับความรู้ของหมอพ้ืนบา้นโดยไม่มีอคติทางชาติพนัธุ์ 
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ABSTRACT 

 This was a qualitative study on “Kratom”. Whose purposes were to study 

the meaning of Kratom under the change of political, economic and cultural contexts 

among folk healers, Kratom users (patients and teenagers), and local state authorities 

in the lower south of Thailand, Traditional usage of Kratom for treatment and the 

implementation of discourse on Kratom as a narcotic drug for negotiation shall also be 

considered. This study was conducted in Songkhla and Satun province through focus 

group discussion, participant observation, and in-depth interview with three groups (32 

participants in each group). The results showed that the definitions of Kratom were 

Kratom being used as a herb for treatment, enhancement of stimulation of the body 

system, promoting strength of the body, and effect on behavior and mind. The usage 

of Kratom as medicine by folk healers consisted of usage of Kratom as a herb, reason 

for selection of Kratom for treatment, type of Kratom, obtaining of raw materials, 

method of usage, and using drugs containing Kratom in patients. The negotiation of 

Kratom usage patterns by folk medicine healers was based on individual, on behavior 

and on information. Not only was Kratom represented as a herb medicine, but also it 

was a sign of the existing culture. Matters concerning the argument on suspicion of the 

illegality or non-illegality of the used Kratom, the identity of the folk medicine healers 

in south of Thailand could agreeably alter or re-establish under other contexts. The 

suggestion of definition of Kratom in terms of sign, not drug, it was found that the 

policy of using Kratom should be developed for those who use it for health purposes 

among healthcare practitioners. It is also recommended that Kratom should be 

considered and taken on as a local area identity since it is the natures gift for the 

locals. Kratom use should be given emphasis and priority as a function of the folk 

knowledge preserves. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 กระท่อม เป็นช่ือพืชทอ้งถ่ินเขตร้อนช้ืนแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ข้ึนอยู่มากทาง
ภาคใตข้องประเทศไทย มาลายู จนถึง เกาะนิวกินี เป็นไม้ยืนตน้ขนาดกลางใหญ่ มีแก่นเป็นไม ้       
เน้ือแขง็ มีความสูงประมาณ 10-15 เมตร ลกัษณะใบมีความคลา้ยกบัใบกระดงังา มีชนิดกา้นใบสีแดง
และสีเขียว ดอกกลมโตขนาดเท่าผลพุทรา (กองควบคุมวตัถุเสพติด ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2546) ชาวบา้นภาคใตมี้การเค้ียวใบกระท่อมมาตั้งแต่ดั้งเดิม เพื่อกระตุน้ให้ท างานไดท้น 
นานมากข้ึน ท าให้ไม่เหน่ือยง่าย โดยเฉพาะงานประเภทเกษตรกรรม อีกทั้ง ยงัถูกน ามาใช้เพื่อ                 
เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค เช่น ระงบัปวดเม่ือยตามร่างกาย รักษาโรคกระเพาะอาหาร โรคเบาหวาน 
โรคผิวหนัง เป็นต้น โดยหมอพื้นบ้านในชุมชนภาคใต้ท่ีมีองค์ความรู้ประสบ การณ์การใช้พืช
กระท่อมเพื่อการรักษาโรคจริง ตามภูมิปัญญาท่ีสืบทอดต่อกนัมาหลายชัว่อายคุน 

เม่ือเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาในปี พ.ศ. 2485 สมยัรัชกาลท่ี 7 ส่งผลท าให้เกิด            
ภาวะขา้วยากหมากแพง ผูท่ี้เคยข้ึนทะเบียนเสพฝ่ินไว ้หันไปใช้พืชกระท่อมแทน ท าให้รายได ้        
ของรัฐลดลง และต่อมาในปี พ.ศ.2522 พืชกระท่อมถูกบญัญติัให้เป็นยาเสพติดให้โทษ ไดบ้ญัญติั 
ให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ในประเภทเดียวกบัพืชฝ่ิน กญัชา และพืช เห็ดข้ี 
ควาย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 135 (พ.ศ.2539) ท่ีตอ้งห้ามมิให้มีการผลิต จ าหน่าย 
น าเข้า ส่งออก มีไวใ้นครอบครอง เพื่อจ าหน่ายและมีไวใ้นครอบครอง เวน้แต่คณะ กรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษ ให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขใน การอนุญาต
ให้กระท าการนั้นได ้(มาตรา 13 พระราชบญัญติัยาเพสติดให้โทษ, 2522) รวมทั้ง ห้ามมิให้เสพพืช
กระท่อมดว้ย มิฉะนั้นจะถูกด าเนินคดีตามกฎหมายยาเพสติดให้โทษ (มาตรา 13 พระราช บญัญติั          
ยาเสพติดใหโ้ทษ, 2522)  

ประเทศไทยจึงนับเป็นประเทศแรกท่ีประกาศควบคุมการใช้พืชกระท่อม ทั้งๆท่ีพืช
กระท่อมยงัไม่มีขอ้มูลทางวิชาการเพียงพอท่ียืนยนัว่า กระท่อมมีผลท าให้เกิดการเสพติดเท่ากับ
กญัชา พืชฝ่ิน หรือไม่ (คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,กม.คปก.(ร) ท่ี 3/2558) จึงไดถู้กจดัให้เป็นยา
เสพติดให้โทษประเภท 5 ในประเภทเดียวกับพืชฝ่ิน กัญชาและพืชเห็ดข้ีควาย ตามประกาศ
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กระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 135 (พ.ศ.2539) ท่ีตอ้งหา้มมิให ้มีการผลิต จ าหน่าย น าเขา้ ส่งออกมีไว้
ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายและมีไวใ้นครอบครอง รวมทั้งหา้มมิใหเ้สพพืชกระท่อมดว้ย มิฉะนั้น จะ
ถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย ขณะท่ีการควบคุมพืชกระท่อมในมุมมองของต่างประเทศ เช่น สหภาพ
ยุโรป ประเทสหรัฐ อเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ พม่า และมาเลเซีย จะให้ความส าคญักบัการ
ควบคุมตวัสารท่ีอยูใ่นพืชกระท่อม มากกวา่การควบคุมพืชกระท่อมในลกัษณะของยาเสพติดให้โทษ  
และหากบางประเทศมีความกงัวลวา่ จะมีการน าพืชกระท่อมไปใชใ้นทางท่ีผิด ก็จะมีการก าหนดพืช
กระท่อมเป็นสารท่ีตอ้งเฝ้าระวงัเพื่อป้องกนัการกระท าท่ีผิดกฎหมาย  ขณะท่ีองค์การสหประชา               
ชาติ (UN) ไม่ได้ก าหนดให้กระท่อมเป็นส่ิงเสพติดหรือผิดกฎหมาย โดยข้อมูลจากรายงาน
สถานการณ์ยาเสพติดโลก 2013 (World Drug Report 2003) ของส านกังานควบคุมยาเสพติด และ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) พืชกระท่อมไม่จดัเป็นพืชสารเสพติด ท่ีได้รับการ
ควบคุมโดยอนุสัญญาสหประชาชาติดา้นยาเสพติด หากแต่ถูกเรียกว่าเป็นวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและ
ประสาทชนิดใหม่ (New Psychoactive Substances: NPS) ประเภทพืชซ่ึงองคก์ารสหประชาชาติระบุ
วา่ NPS คือ สารหรือวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทท่ีไดรั้บการควบคุมทางกฎหมาย ซ่ึงมกัถูกใช้
ในทางท่ีผดิ และไม่ถูกควบคุมโดยสหประชาชาติ  
 จากขอ้มูลการน าเขา้พืชกระท่อมในประเทศไทย ท่ีพบในช่วงปี 2551-2555 (สุรพร ชล
สาคร, 2556) มีการจบักุมขอ้หาการลกัลอบน าเขา้เพิ่มข้ึนถึง 39 เท่า พบวา่ เกือบทั้งหมดของปริมาณ
การน าเขา้จะอยู่ในพื้นท่ีภาคใต ้ในพื้นท่ี 3 จงัหวดัไดแ้ก่ จงัหวดัสงขลา จงัหวดัยะลา และจงัหวดั
นราธิวาส ในส่วนพื้นท่ีน าเขา้อ่ืนๆเท่าท่ีมีการจบักุมไดป้รากฏในพื้นท่ีเช่น จงัหวดัสระแกว้ จงัหวดั
บุรีรัมย ์และจงัหวดัระนอง แต่ปริมาณของกลางท่ียึดไดมี้จ านวนน้อย โดยผูต้อ้งหาท่ีจบักุมไดส่้วน
ใหญ่เป็นชาวไทย ส่วนชาวต่างชาติท่ีพบมีเพียงสัญชาติเดียว คือ สัญชาติมาเลเซีย สอดคล้องกับ               
การรายงานช่องข่าวไทยพีบีเอส (PBS) ปี 2556 (องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ง
ประเทศไทย, 2556) เก่ียวกบัเร่ืองกระท่อม มุมต่างทางกฎหมายไทยและมาเลเซีย พบวา่ ช่องทางด่าน
ชายแดน อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และด่านชายแดนวงัประจนั จงัหวดัสตูล เป็นเส้นทางลกัลอบ
ล าเลียงกระท่อมเขา้สู่ฝ่ังไทยมากท่ีสุด นอกเหนือจากการลกัลอบน าเขา้ทางทะเล โดยแรงจูงใจของ
ผูค้า้เกิดจากความแตกต่างในเร่ืองราคา ซ่ึงในมาเลเซียมีการจ าหน่ายกนัเพียงแค่กิโลกรัมละไม่เกิน 
200 บาท แต่เม่ือน าเขา้มาในฝ่ังไทย ราคากลบัสูงข้ึนถึงเกือบ 5 เท่าตวั โดยจ าหน่ายในราคากิโลกรัม
ละ 600 ถึง 1,000 บาท จึงยงัท าให้มีผูก้ระท าผดิทั้งหนา้เก่า และหนา้ใหม่เกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ี
การแกปั้ญหาพืชกระท่อมและส่ีคูณร้อย ในปี 2558 (ส านักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
,2559) กลบัมิไดล้ดน้อยลง อีกทั้งยงัมีการแพร่ระบาดและขยายวงกวา้งมากข้ึน โดยผลการจบักุม
ขอ้หาการผลิตพืชกระท่อม ในปี 2558 สามารถจบักุมผูต้อ้งหาได ้4,996 คน จบักุมคดีพืชกระท่อม 
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17,409 คดี ของกลาง 53,890 กิโลกรัม จบักุมน ้ าตม้กระท่อม 8,938 คดี ของกลาง 21,970 กิโลกรัม 
และการบ าบดัรักษาพืชกระท่อมใน ปี 2558 มีผูเ้ขา้รับการบ าบดั 988 คน ส่วนใหญ่เป็นเยาวชน 15 
ถึง 24 ปี โดย ส านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดร่วมกบัทหาร ต ารวจ ด าเนินการแกปั้ญหา
พืชกระท่อม และส่ีคูณร้อย ท าการเขา้ตดัท าลายตน้กระท่อมในพื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง  
 กระท่อมจึงมีภาพลักษณ์ ท่ีมีการถูกสร้างและผลิตซ ้ าในสังคมไทยมาอย่างช้านาน                  
คือ พืชกระท่อมในสถานะยาเสพติด ดังท่ีปรากฏในส่ือโทรทศัน์ บทความหนังสือพิมพ์เร่ือยมา 
ส่งผลให้กระท่อม ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีบทบาทเชิงสังคมวฒันธรรม และการแพทย์ ท่ีฝังรากลึกลงใน
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ได้แก่ พิธีกรรมทอ้งถ่ิน ศิลปะการแสดงทางวฒันธรรม (Asnang 
kornchai, S. & Siriwong, A. (eds.), 2005) ไดก้ลายเป็นพืชตอ้งห้ามตามกฎหมาย แต่ในความเป็น
จริงร้านขายยาทางอินเตอร์เน็ต และคลินิกแผนโบราณทัว่โลก ได้ท าการผลิตผงและสารสกดัพืช
กระท่อม (Kratom Ticture Extraction Guide) เพื่อใช้ในการรักษาโรคหลายชนิด รวมทั้งมีการ
ส่งออกใบกระท่อมจ านวนมากจากประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอ่ืนในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตไ้ปยงัทวีปอเมริกาเหนือและยุโรป เพื่อน าไปผลิตเป็นยาและจ าหน่ายตามการรายงานการ
ประเมินประสิทธิภาพทางเศรษฐศาสตร์ (Data Envelopment Analysis: DEA) จากการท่ีมีใบ
กระท่อมจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ตเป็นจ านวนมาก ช้ีให้เห็นว่า ความตอ้งการใบกระท่อมมีสูงมาก
เช่นกนั (US Drug Enforcement Administration, 2005) ขณะท่ีผลรายงานการวิจยั ช้ีให้เห็นวา่ฤทธ์ิ
ทางเภสัชวิทยาของพืชกระท่อม มีฤทธ์ิกระตุน้ระบบประสาทส่วนกลาง มากกว่าฤทธ์ิกดระบบ
ประสาทส่วนกลาง (สมสมร ชิตตระการ, 2558)  มีคุณสมบติัในการบรรเทาอาการปวดไดม้ากกว่า
มอร์ฟีน (Chittarakarn, S. et al, 2010) เน่ืองจาก สารมิตรากยันีนจะออกฤทธ์ิคลา้ยกบัสารฝ่ินท่ีระบบ
ประสาทส่วนกลางท าให้การรับรู้ ความรู้สึกเจ็บปวดลดลง (Thongpradichote S et al., 1998)  อีกทั้ง 
กระท่อมยงัมีฤทธ์ิช่วยลดระดบัน ้าตาลในเลือดไดอี้กดว้ย (Purintrapiban J et al., (2011) นอกจากนั้น 
ดา้นผลกระทบต่อผูใ้ช้เป็นระยะเวลานาน ยงัไม่พบรายงานหลกัฐานท่ีแน่ชดัถึงอาการทางจิตท่ีเกิด
จากการใช้กระท่อม จะมีเพียงอาการ มึนงง เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ประสาทหลอน เป็นต้น 
(Suwanlert S.,1975)   
 แมว้า่กระท่อมเป็นส่ิงเสพติดผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่ชุมชนภาคใตจ้  านวนมาก                
ยงัถือวา่ ใบกระท่อมเป็นยาแผนโบราณ (พาสคาล ทงัเก, 2553) จากงานวิจยัของนิโลบลและอมัพร 
(นิโลบล สัตยานุมฏัฐ ์และ อมัพร ไกรเพชร,2548) ไดมี้การรวบรวมองคค์วามรู้หมอพื้นบา้น จ านวน 
49 คน ใน 14 จงัหวดัภาคใต ้พบวา่ หมอพื้นบา้นส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในจงัหวดัสงขลา และความถ่ี
ของโรคท่ีหมอพื้นบา้นนิยมใชก้ระท่อมในการรักษา พบวา่ ใชรั้กษาทอ้งร่วงมากท่ีสุด รองลงมาคือ 
โรคเบาหวาน จนกระทัง่ ปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2558 ไดมี้การวิจยัศึกษาการใช้ประโยชน์กระท่อมใน
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ต ารับยารักษาโรคของหมอพื้นบา้นภาคใตอี้กคร้ัง (Nakaphan T. & Teerachaisakul M., 2016) พบวา่ 
หมอพื้นบา้น จ านวน 39 คน ใน 8 จงัหวดัภาคใต ้ยงัมีการใช้ประโยชน์จากกระท่อมในรูปแบบยา
เด่ียว จ านวน 65 รายการ และยาต ารับจ านวน 43 รายการในดา้นสรรพคุณ พบวา่  มีการใชย้าต ารับท่ี
มีกระท่อมเป็นส่วนประกอบ เพื่อลดระดบัน ้ าตาลในเลือดมากท่ีสุด จ านวน 12 ต ารับ  และรองลงมา
คือลดอาการปวดจ านวน 10 ต ารับ จากผลการศึกษาวจิยั 2 ช่วง คือ ปี 2548 และปี 2558 แสดงให้เห็น
ถึงภาพลักษณ์ท่ีส าคญัในมิติด้านการเยียวยารักษาพยาบาลในชุมชนภาคใต้ เน่ืองจาก  พบหมอ
พื้นบา้นท่ียงัมีใหคุ้ณค่า และความหมาย แก่กระท่อมวา่มนัคือ “สมุนไพรรักษาโรค” แมว้า่สมุนไพร
ชนิดน้ี จะถูกให้นิยามความหมาย ภายใตบ้ริบทภาครัฐว่าเป็น “ยาเสพติดผิดกฎหมาย” แลว้ก็ตาม               
ส่ิงเหล่าน้ีจึงไดถู้กสะทอ้น ตอกย  ้าให้ประชาชนในสังคมเช่ือ และเขา้ใจดว้ยวาทกรรมภาครัฐ และ
ภาคปฏิบติัการทางสังคม ตลอดจนการเผยแพร่จากส่ือออกสู่สาธารณะ สถานการณ์เหล่าจึงท าให ้
เกิด ความหมายกระท่อมท่ีมีความขดัแยง้กนัอยู่ จนน ามาสู่ขอ้โตแ้ยง้ตลอดมาในการพยายามท่ีจะ 
แกไ้ข บทบญัญติักระท่อมของประเทศไทย  
 จากงานวิจยัดงักล่าว ขอ้มูลกระท่อมในมิติความมีประโยชน์ต่อมนุษย ์ก็มีนกัวิจยัให้
ความสนใจในแง่น้ีอยู ่แต่งานท่ีพบค่อนขา้งนอ้ย ส่วนใหญ่จะเป็นงานทางดา้นเภสัชศาสตร์ ท่ีมุ่งเนน้
หาสารส าคญัท่ีอยู่ในกระท่อม และการทดลองใช้สาระส าคญักระท่อมในหนู จึงเป็นลกัษณะการ
ตอบโจทยย์ืนยนัผลทางดา้นวิทยาศาสตร์ ทว่า การศึกษาท่ีตอบโจทยใ์นแง่ท าไมหมอพื้นบา้นยงัมี 
การใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรค ทั้งท่ีกระท่อมเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายให้โทษในปัจจุบนั ยงัไม่มี
การศึกษาในประเด็นน้ี มีเพียงแต่การส ารวจและยืนยนัวา่ ยงัพบหมอพื้นบา้นในสังคมภาคใต ้มีการ
ใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรคอยู ่ทั้งในประเภทยาต ารับและยาเด่ียว แต่ก็ยงัไม่ทราบขอ้มูลเชิงลึกของ
การให้คุณค่า และการใชก้ระท่อมตามศาสตร์ของหมอพื้นบา้น ต่อผูป่้วยจริงในชุมชนปัจจุบนั และ
ยงัไม่มีงานท่ีศึกษากระท่อมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือมุมมองด้านมานุษยวิทยามาท าการศึกษา 
ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะการตรีตราให้กระท่อมเป็นยาเสพติด มากกวา่การพูดถึงประโยชน์ดา้นการ
ใชเ้ป็นยาสมุนไพรในต ารับยารักษาโรค 
 จึงท าใหผู้ว้จิยัในฐานะบุคลากรดา้นการแพทยแ์ผนไทย กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็น
ความส าคญัของการใช้ประโยชน์กระท่อมเป็นยารักษาโรค มากกว่าการพิจารณาถึงผลเสีย หรือ
ผลกระทบของผูใ้ช้กระท่อมท่ีมีการศึกษาวิจยัแล้วนั้น ผูว้ิจ ัยจึงมุ่งศึกษา การให้ความหมายต่อ
กระท่อมภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ในกลุ่มหมอพื้นบา้น 
กลุ่มผูใ้ช้ และกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ด้วยเหตุผลด้านการเมือง การปกครอง เน่ืองจากรัฐได้มี        
การสร้างชุดความรู้ด้านความมัน่คง มีจุดมุ่งหมายของกฎหมายห้ามส่ิงเสพติด ลดการผลิต การ
จ าหน่าย สั่งโค่นและปราบปรามอยา่งเขม้งวด เพื่อสร้างสังคมปลอดยาเสพติด (การควบคุมยาเสพติด
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แห่งสหประชาชาติ,1998) แต่ยาเสพติดทัว่โลกกลบัเพิ่มข้ึนตลอดเวลา ขณะท่ีนโยบายยาเสพติดโลก 
มีการเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2008-2014 กระท่อมก็เป็นหน่ึงในพืชยาเสพติดท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง มาตั้ งแต่สมัยรัชกาลท่ี 7 เป็นต้นมา ด้วยเหตุการณ์เหล่าน้ี จึงมีการน าเสนอภาพ        
ลกัษณ์ความแตกต่างว่า เป็นความแตกแยก เป็นภยัต่อความมัน่คง ประเทศไทยจึงตอ้งมีนโยบาย 
สร้างความกลมกลืน ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัภายในชาติ โดยมีหน่วยรักษาความมัน่คง ต ารวจ
ตระเวนชายแดน ต้องด าเนินการตามนโยบายกวาดล้าง ส่ิงเสพติด หรือกระท่อมท่ีมีพลวตัการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ตามยุคตามสมยั อีกทั้งด้านเศรษฐกิจในพื้นท่ีจงัหวดัทางภาคใต้แต่ละ               
แห่งก็มีระดบัการพฒันาท่ีแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็นดา้นของเกษตรกรรม การประมง ปศุสัตว ์การ
พาณิชย ์การบริการ การคมนาคม เห็นไดว้่าการขยายตวัภาคของการคา้ และการก่อสร้างต่างๆจาก
นโยบายการกระตุน้ภาคเศรษฐกิจของภาครัฐก็มีการเปล่ียนแปลงตามนโยบายแต่ละยุคสมยัเช่นกนั                 
อีกทั้ ง ด้านวฒันธรรมจากเดิมท่ีมีการใช้กระท่อมในวิถีชีวิตดั้ งเดิม เช่น หนังตะลุง กีฬาววัชน             
ชนไก่ ท านาท าสวน ชาวประมง หรือการใชข้องหมอพื้นบา้นทางภาคใตต้ั้งแต่ ปี 2548 -2558 พบวา่ 
กลบัลดนอ้ยลงเร่ือยๆจนถึงปัจจุบนั  
 นอกจากนั้น ผูว้ิจยัยงัมีความสนใจศึกษาแบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค            
ของหมอพื้นบ้านภาคใตต้อนล่าง โดยมองการใช้กระท่อมในฐานะวฒันธรรมของสังคมภาคใต ้          
และความหมายจากมุมมองของ ตามแนวคิดของ คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Clifford Geertz, 1973) ท่ีมอง
วฒันธรรมคือ ความหมาย ท่ีมีระบบแนวคิดสืบทอดมาในฐานะสัญลกัษณ์ จึงน ามาสู่การศึกษา
วิธีการต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติดของหมอพื้นบา้น ณ ยุคปัจจุบนั จึงท าให้ผูว้ิจยั 
ตอ้งน าแนวคิดของนกัทฤษฎี ดา้นมานุษยวิทยามาใช้เป็นมุมมองในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อให้เห็นถึง
การใหคุ้ณค่า ความหมายต่อกระท่อมภายใตบ้ริบทการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ท่ีอาจมีความ
ล่ืนไหล หรือยอ้นแยง้กัน ตลอดจนรูปแบบและแบบแผนการใช้กระท่อมของหมอยาสมุนไพร 
ประโยชน์กระท่อมในทางสุขภาพของหมอยาพื้นบา้น ท่ีมีความต่างจากการใช้กระท่อมในกลุ่ม                
ผูใ้ช้ทัว่ไป จนน ามาสู่วิธีการต่อรองกับตวับทกฎหมายกระท่อมเป็นยาเสพติด เน่ืองจากท่ีใดมี                
อ านาจท่ีนัน่ย่อมมีการต่อรองตามแนวคิดของมิแช็ล ฟูโกต์ (Michel Foucault, 1926-84) นัน่เอง
 มุมมองเหล่าน้ี จะท าให้ผูศึ้กษาเขา้ใจการให้นิยามความหมายกระท่อม พฤติกรรมการ
ใชพ้ืชกระท่อมของหมอพื้นบา้น กระบวนการต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติด ของผูใ้ช้
ประโยชน์จากพืชกระท่อมในการรักษาโรค และท าให้เกิดการรับรู้ เขา้ใจต่อภาพลกัษณ์พืชกระท่อม
กบัหมอพื้นบา้นท่ียงัคงด ารงอยู ่เน่ืองจากวาทกรรมภาครัฐท่ีมีนิยามความหมายอย่างหยุดน่ิงตายตวั 
ท่ียงัขดัแยง้กบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างต่อเน่ือง และเป็นพลวตั ขอ้คน้พบจากการศึกษา
คร้ังน้ี อาจเป็นฐานข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติมท่ีอาจน าไปสู่การพิจารณาพืชกระท่อมในมิติการ
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น ามาใชป้ระโยชน์ในทางการแพทย ์และต่อยอดงานวจิยัเก่ียวกบัสมุนไพรท่ีอยูใ่นสถานะยาเสพติดท่ี
มีความจ าเป็นต่อการรักษาโรคต่อไปในอนาคต 
 
 

ค าถามการวจิัย 
 หมอพื้นบา้นภาคใตต้อนล่าง มีการให้ความหมาย และแบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยา                          
รักษาโรค ตลอดจนวธีิการต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อมในสถานะยาเสพติดผดิกฎหมายอยา่งไร 
 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  

 1. เพื่อศึกษาการให้ความหมายต่อกระท่อม ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงด้านการ                  
เมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมในกลุ่มหมอพื้นบา้น กลุ่มผูใ้ช้ และกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดั
ภาคใตต้อนล่าง 
 2. เพื่อศึกษาแบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอพื้นบา้นในจงัหวดั
ภาคใตต้อนล่าง  
 3. เพื่อศึกษาวิธีการต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติดของหมอพื้นบา้นใน
จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง 

 
 
ขอบเขตของการศึกษา  
 การศึกษาคร้ังน้ี ใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research)  เลือกพื้นท่ีการศึกษา 2 
แหล่ง คือ จงัหวดัสงขลา และสตูล  ท าการคดัเลือกประชากรแบบเจาะจง (purposive sampling) มี                  
ผูใ้ห้ขอ้มูล 3 กลุ่ม จ านวน 32 คน ไดแ้ก่ กลุ่มหมอพื้นบา้น จ านวน  16 คน, กลุ่มผูใ้ช้ ประกอบดว้ย 
คนไข้และเยาวชน จ านวน 7 คน และกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และอาสา              
สมคัรสาธารณสุข จ านวน 9 คน  ใช้วิธีการเก็บขอ้มูล 3 วิธี คือ การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก ระยะเวลาท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลวิจยั จ  านวน 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม             
2559 ถึง กนัยายน 2559  
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ  
 1. ท าให้เกิดความเขา้ใจความหมายกระท่อม ในกลุ่มหมอพื้นบา้น กลุ่มผูใ้ช้ และกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดัภาคใตต้อนล่าง 
 2. ท าให้เกิดความเขา้ใจแบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอพื้นบา้น 
และวธีิการต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อมในสถานะยาเสพติด  
 3. เป็นฐานขอ้มูลทางวิชาการเพิ่มเติม ท่ีอาจน าไปสู่การพิจารณากระท่อมในมิติการ
น ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย ์และต่อยอดงานวิจยัเก่ียวกบัสมุนไพรท่ีอยู่ในสถานะยาเสพติด 
ต่อไปในอนาคต 

 
 
นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

 1. กระท่อม หมายถึง พืชประจ าถ่ินเขตร้อน ในทางภาคใตข้องประเทศไทย สามารถ
เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติตามหุบเขา ป่าดิบช้ืน และโดยวิธีการปลูกบริเวณบ้าน ถูกน ามาใช้ใน
ทอ้งถ่ิน ตั้งแต่โบราณเพื่อเป็นสมุนไพรหรือยาท่ีใชใ้นการรักษาโรค และใชเ้พื่อน ามาเสพในรูปแบบ
น ากระท่อมมาผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย 
 2. ความหมาย หมายถึง การให้ความหมายต่อกระท่อมภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลง
ด้านเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ตามบริบทนโยบายกวาดล้างส่ิงเสพติด ระดับการพฒันา         
ของเศรษฐกิจ และวฒันธรรมท่ีมีระบบแนวคิดสืบทอดมาในฐานะสัญลักษณ์  ท่ีมีพลวตั การ
เปล่ียนแปลงตามยคุตามสมยั  
 3. การต่อรอง หมายถึง การต่อรองของหมอพื้นบา้นกบักฎหมาย เพื่อให้ตนเองน า
กระท่อมมาใช้เป็นยารักษาโรคได้ ด้วยวิธีการต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อมในฐานะยาเสพติด                 
ผดิกฎหมายใหโ้ทษ ประเภท 5 ท่ีตอ้งหา้มมิให ้มีการผลิต จ าหน่าย น าเขา้ ส่งออกมีไวใ้นครอบครอง
เพื่อจ าหน่ายและมีไวใ้นครอบครอง ห้ามมิให้เสพพืชกระท่อม มิฉะนั้น จะถูกด าเนินคดีตาม     
กฎหมาย  

4. แบบแผนการใช้กระท่อม หมายถึง ลกัษณะการใช้กระท่อมในฐานะยาสมุนไพร 
ของหมอพื้นบ้าน ท่ีประกอบด้วย สาเหตุท่ีเลือกใช้กระท่อมปรุงยารักษาผูป่้วย การเลือกชนิด
กระท่อมใช้เป็นยา การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบกระท่อม รูปแบบ/วิธีการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคและ
การใชย้าท่ีมีกระท่อมในผูป่้วยท่ีมารับการรักษา 
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บทที ่2 

ทบทวนวรรณกรรม 
 
 

 การศึกษาวจิยั เร่ือง กระท่อม : ยาเสพติดผิดกฎหมายหรือสมุนไพรรักษาโรค ในคร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ แนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
กรอบแนวคิดในการวจิยั มีรายละเอียด ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 แนวคิด ทฤษฎี และวธีิการน ามาใชใ้นการวจิยั 
  1.1 แนวคิดวาทกรรม (discourse) 
  1.2 แนวคิดวฒันธรรม (Cultures)  
 ส่วนท่ี 2        สถานการณ์เก่ียวกบักระท่อม 
  2.1 พืชกระท่อมในประเทศไทย  
  2.2 พืชกระท่อมในต่างประเทศ 
 ส่วนท่ี 3        การแพทยพ์ื้นบา้นและสมุนไพร 
  3.1 หมอพื้นบา้นกบัความเป็นวชิาชีพ 
  3.2 สมุนไพรกบัหมอพื้นบา้น 
 ส่วนท่ี 4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   
  

ส่วนที ่1 แนวคดิ ทฤษฎ ีและวธิีการน ามาใช้ในการวจิัย 

 1.1 แนวคิดวาทกรรม (discourse) ของมิแช็ล ฟูโกต์ 
 มิแช็ล ฟูโกต ์(Michel Foucault, (1926–84) เกิดท่ีเมืองปัวติเยอร์ (Poitiers) ในประเทศ
ฝร่ังเศส ไดรั้บปริญญาดา้นปรัชญาในปี ค.ศ. 1948 เป็นผูท่ี้ตั้งค  าถามอย่างแข่งขนัต่อองค์ความรู้                
แบบโมเดิร์น (modern) และเป็นหน่ึงในผูใ้ห้ก าเนิดค าว่า วาทกรรม (discourse) และวาทกรรม
วิเคราะห์ การเคล่ือนตวัของนกัปรัชญาตะวนัตก อาจมองไดจ้ากการวิเคราะห์ความคิดและเหตุผล 
ดงัเช่น งานของเดส์การ์ต คานท ์มาสู่การวเิคราะห์ภาษา แบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วง คือ การศึกษาความหมาย 
(meaning) ของประโยค และช่วงสองคือ การศึกษากฎเกณฑข์องภาษาไวยากรณ์ระดบัลึก 
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 ความหมาย (significance) หรือในโลกภาษาองักฤษ ท่ีเรียกวา่ meaning เป็นค านิยมใช้
แพร่หลายในชีวิตประจ าวนั แต่ในญานวิทยาและวิธีวิทยาแล้วสองค าน้ี ค่อนขา้งแตกต่างกนัคือ            
1) meaning หมายถึง ความหมายท่ีมีอยู่ในตวัของมนัเอง หรือความหมายท่ีเป็นปกติธรรมดา หรือ
เป็นธรรมชาติ ท่ีอาจมีความซ่อนเร้น สามารถเปิดเผยไดใ้นบางคร้ัง และ 2) significance หมายถึง 
ความหมายในเชิงท่ีถูกสร้าง หรือท าให้เกิดข้ึนด้วยปัจจยัต่างๆโดยผูศึ้กษาเองหรือส่ิงท่ีถูกศึกษา            
จะมีบทบาทส าคญัในการร่วมสร้างความหมายนั้นๆ ให้เกิดข้ึนดว้ยไม่ใช่มีหนา้ท่ีเพียง คน้พบ และ
ถูกคน้พบ อย่างในกรณีของญาณวิทยาแบบประจกัษ์นิยมท่ีกล่าวว่า เม่ือมีความหมายเกิดข้ึนแล้ว 
ความหมายดงักล่าวในตวัของมนัเอง ก็สามารถสร้างความหมายอ่ืนๆให้เกิดข้ึนอีกเช่นกนั อยา่งไม่รู้
จบส้ิน (Saussure,1959)  

 ความหมายวาทกรรม (discourse) 
ความหมายโดยรวมของค าวา่ วาทกรรม หมายถึง การพูด ถกเถียง ขีดเขียนในลกัษณะ 

ท่ีจริงจงั แต่ยงัไม่เท่ากบักาถกทฤษฏี มาเป็นหน่วยในการศึกษาแทนภาษา ประโยค หรือตวับท โดย
รากศพัทข์อง discourse มาจาก dis ซ่ึงหมายถึงหลายทิศทาง และ currere หมายถึงการวิ่งโดยรวม จึง
หมายถึงการเคล่ือนตวัไปในทิศทางต่างๆของความหมายนัน่เอง (ธีรยุทธ บุญมี, 2557: 39) ทวา่ ค  าวา่
วาทกรรม ก็อาจมิไดห้มายถึงแค่ ภาษา ค าพูด อยา่งท่ีมกันิยมเขา้ใจกนั แต่จะใช้ในความหมายแบบ
เดียวกนัดงัท่ีกล่าวมาของมิแช็ล ฟูโกต ์(Michel Foucault,1926-1984) ซ่ึงนกัคิด นกัเขียน นกัปรัชญา
ชาวฝร่ังเศส ท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัก็ได้ใช้ในงานศึกษายุคหลงัของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตั้งแต่                
ตน้คริสตท์ศวรรษ 1970 เป็นตน้มา  

วาทกรรมในงานการศึกษาขา้งตน้จึงหมายถึง ระบบ และกระบวนการในการสร้าง   
หรือผลิต (constitute) เอกลกัษณ์ (identity) และความหมาย (significance) ให้กบัสรรพส่ิงต่างๆใน
สังคมท่ีห่อหุม้เราอยู ่ไม่วา่จะดว้ยความรู้ ความจริง อ านาจ หรือตวัตนของเราเอง และวาทกรรมยงัท า
หนา้   ท่ีตรึงส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหด้ ารงอยู ่และเป็นท่ียอมรับของสังคมในวงกวา้ง (valorize) กลายเป็นส่ิง
ท่ีผูเ้ขียนเรียกงานการศึกษาน้ีวา่ วาทกรรมหลกั เพราะนอกจากจะเป็นการลดทอนท าให้มองไม่เห็น
แง่มุมท่ีซบัซ้อนของการต่อสู้ระหวา่งวาทกรรมแลว้ ยงัอาจท าให้เราเขา้ใจผิดไปไดว้า่มีการแบ่งแยก
กนัเด็ดขาดระหวา่งวาทกรรมหลกัและวาทกรรมรอง โดยยกให้วาทกรรมหลกัมีอ านาจสมบูรณ์อยา่ง
เด็ดขาด ท าให้มองไม่เห็นการขบเค่ียวระหวา่งวาทกรรม และท าให้มองไม่เห็นอยา่งท่ีฟูโกต ์มองวา่ 
ชุดของส่วนเส้ียวท่ีไม่มีความหมายต่อเน่ืองสัมพนัธ์กนั แต่ตอ้งมาอยู่ร่วมกนัและอยู่ร่วมกนัมิใช้ใน
ฐานะท่ีเป็นเอกภาพและมีความมั่นคง แต่ในฐานะท่ีเป็นชุดวาทกรรมท่ีมีความแตกต่างและ
หลากหลายต่างก็มียุทธศาสตร์เฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนกนัในการมาอยูร่่วมกนั (Foucault, 1978b:100)  
ดงันั้น วาทกรรมจึงสร้างสรรพส่ิงต่างๆ ข้ึนมาภายใตก้ฎเกณฑ์ท่ีชัดเจนชุดหน่ึง โดยกฎเกณฑ์น้ี          
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จะเป็นตวัก าหนดการด ารงอยู่ เปล่ียนแปลงหรือการเลือนหายไปของสรรพส่ิงนั้น (Foucault, 1972 
อา้งถึงใน ชยัรัตน์ เจริญสินโอฬาร, 2554)  
 อีกทั้ง เม่ือกล่าวถึงทฤษฎีของฟูโกตส์ามารถเห็นไดจ้ากเร่ือง การปกครองโดยชีวญาณ 
(governmentality) นบัวา่ เป็นตวัอยา่งท่ีดีท่ีสามารถท าความเขา้ใจเร่ือง สุขภาพ วฒันธรรมและสังคม
ได ้ซ่ึงการปกครองแบบชีวญาณ อธิบายกลไกวา่ วาทกรรมนั้นไดค้วบคุมและประกอบสร้างบุคคล 
รวมทั้งกลุ่มสังคม ตลอดจนช้ีให้เห็นถึงวาทกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบสร้างความหมายของ
สังคม วาทกรรมจึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่ถ้อยค าใดถ้อยค าหน่ึงเท่านั้น (Parton, 1994) ยงัถือเป็น
เทคโนโลยีอีกอย่างหน่ึงท่ีมนุษย์สร้างข้ึนเพื่อน ามาใช้ในการพูดคุย และส่งผ่านเร่ืองราวต่างๆท่ี
เกิดข้ึน เร่ืองราวเหล่านั้นคือ ความรู้ (knowledge) ของมนุษยโ์ดยฟูโกต์ เช่ือวา่ พฤติกรรมทางสังคม
ของมนุษยใ์นทุกรูปแบบ มีความหมาย มีความเก่ียวขอ้งกบัวาทกรรม ปัจเจกชน ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นผูผ้ลิต
ความรู้ แต่เป็นผูรั้บเอาระบบความรู้ต่างๆท่ีถูกผลิต หรือถูกสร้างข้ึนจากปฏิบติั  การทางวาทกรรม
ของสังคมเขา้มาไวใ้นตนเอง วาทกรรมจึงมีบทบาทในการก าหนดโลกทศัน์ สร้างมาตรฐานความถูก
ผดิ สร้างอุดมการณ์ สร้างภาพเชิงอุดมคติ ช้ีน าพฤติกรรมต่างๆของสมาชิกในสังคม (Foucault, 1980 
อา้งถึงใน สุชาดา ทวีสิทธ์ิ ,2548) ส่วนแหล่งท่ีสร้างกฎเกณฑ์เหล่าน้ีท่ีส าคญัในสังคมในความเห็น
ของฟูโกตน์ั้น คือ อ านาจ  (power) แต่ไม่ใช่อ านาจในรูปแบบท่ีดิบหรือหยาบกร้านอยา่งการใชก้ าลงั
เพื่อบีบบงัคบั แต่เป็นอ านาจท่ีผ่านการขดัเกลา ซักฟอกจนขาวมีความสะอาดในรูปของ “ความรู้” 
(knowledge) วา่ดว้ยเร่ืองนั้นๆ 

 การวเิคราะห์วาทกรรม (discourse analysis) 
 โดยสาระส าคญัแล้วการวิเคราะห์วาทกรรมคือ การพยายามศึกษาและสืบคน้ถึงกระ 
บวนการ ขั้นตอน ล าดบั เหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงลกัษณะรายละเอียดปลีกยอ่ย ในการสร้างเอกลกัษณ์
และความหมายให้กบัสรรพส่ิงท่ีห่อหุ้มเราอยูใ่นสังคมในรูปของวาทกรรม และภาคปฏิบติัการของ
วาทกรรมวา่ดว้ยเร่ืองนั้นๆ วา่มีความเป็นมาอยา่งไร มีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงการน า (hegemony) ในการ
ก าหนดกฎเกณฑว์า่ดว้ยเร่ืองนั้นๆ อยา่งไรบา้ง มีความเก่ียวขอ้งกบับุคคล สถาบนั สถานท่ี เหตุการณ์
อะไรบา้ง และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการสร้าง รวมตลอดถึงการเก็บกด ปิดกั้น ส่ิงเหล่าน้ีของวาท
กรรมมีอยา่งไร และอีกนยัหน่ึง การวิเคราะห์วาทกรรมยงัอยู่ท่ีการพิจารณาคน้หา ดว้ยกระบวนการ
หรือวิธีการใดท่ีส่ิงต่างๆ ในสังคมถูกท าให้กลายเป็นวตัถุ เพื่อการศึกษาหรือเพื่อการพูดถึงของ                  
วาทกรรม ซ่ึงเป็นการพิจารณาถึงภาคปฏิบติัการจริงของวาทกรรมนัน่เอง (Foucault, 1972)           

แมว้า่จุดสนใจในการถกเถียงอภิปรายของฟูโกตน์ั้น จะอยูท่ี่เร่ืองวาทกรรมและปฏิบติั 
การทางวาทกรรม ตลอดจนความสัมพนัธ์ของมนั แต่อย่างไรก็ตาม ยงัมีการอา้งอิงถึงปฏิบติั การ 
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และความสัมพนัธ์ท่ีไม่ใช่วาทกรรม เช่น สถาบัน กระบวนการเชิงสังคม เศรษฐกิจ แบบแผน
พฤติกรรม เป็นตน้ ฟูโกตจึ์งไดน้ าเสนอระดบัแห่งความสัมพนัธ์ 3 ประการ คือ 1) ความสัมพนัธ์ จริง
อนัเป็นอิสระจากวาทกรรมทั้งมวล เช่น สถาบนั เทคนิค รูปแบบทางสังคม 2) ความสัมพนัธ์ท่ี 
สะทอ้นถึงกนั ท่ีก่อตวัภายในวาทกรรม เช่น จะสามารถกล่าวอะไรไดบ้า้งเก่ียวกบั ความสัมพนัธ์
ระหวา่งครอบครัวกบัการเกิดอาชญากรรม และ 3) ความสัมพนัธ์เชิงวาทกรรม ท่ีสามารถท าให้บรรลุ
เป้าหมายของวาทกรรมและสามารถธ ารงอยู่ ส่ิงเหล่าน้ีเอง แมจ้ะมีค าถามเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งการก่อตวัทางวาทกรรมกบัอาณาบริเวณท่ีไม่ใช่วาทกรรม จะมีความส าคญันอ้ยมากก็จริง แต่
มนัก็เป็นศูนยก์ลางในการวเิคราะห์เชิงวงศาวทิยาของฟูโกตร่์วมดว้ย นัน่เอง (แบร่ี สมาร์ท,2555) 

วาทกรรมจึงเป็นโครงสร้างของชุดความรู้และการปฏิบติั ท่ีสามารถท าให้เขา้ใจในส่ิง
ต่างๆได ้เช่น วาทกรรมทางการแพทยท่ี์มีผลต่อร่างกาย จะมีผลในการอธิบายเร่ืองสุขภาพ ความ
เจ็บป่วย ตลอดจนปัญหาทางสังคมท่ีเกิดข้ึน (Michell D P, 1996) วาทกรรมท่ีก ากบัให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่อการแพทยใ์นแต่ละยุคสมยั โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงจากการแพทยด์ั้งเดิมไปเป็น
การแพทยต์ะวนัตก ไม่วา่จะเป็นวาทกรรมการสร้างรัฐชาติให้ทนัสมยั วาทกรรมวิทยาศาสตร์ วาท
กรรมทางการแพทย์ วาทกรรมด้านภูมิปัญญา ลว้นมีท่ีมาท่ีไปซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสภาพแวดล้อมทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมืองในแต่ละยุคสมยั และไม่อาจตดัขาดจากกระแสภายนอก ไม่วา่จะเป็นลทัธิ
ล่าอาณานิคม กระแสโลกาภิวฒัน์ก็ตาม ดว้ยวาทกรรมเหล่าน้ี เราได้เห็นปฏิบติัการเปล่ียนแปลง
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนกบัการแพทยไ์ทยโดยผา่นการบงัคบัใชก้ฎหมาย การให้การศึกษาอบรม การโฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ และส่ือสาร มวลชนนานาชนิด ปฏิบติัการเหล่าน้ีลว้นแฝงไปดว้ยอ านาจและความรู้
ท่ีท าให้ผูค้นรู้สึกเป็นเร่ืองปกติ เคยชินจนไม่จ  าเป็นตอ้งตั้งค  าถามใดๆกบัความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึน   
ยุคปัจจุบนัถา้กล่าวถึง หมอพื้นบา้นในระบบสุขภาพของประเทศไทย ยงัคงเป็นส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัใน
ประเด็นของผูถู้กกระท าในฐานะเป็นส่ิงแปลกปลอมของระบบสุขภาพนัน่เอง (ยงศกัด์ิ, 2550) 
 จากแนวคิดดงักล่าว ผูว้ิจยัไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัท่ีมีผูน้  าแนวคิดวาท
กรรม (discourse) ของมิแช็ล ฟูโกต์ มาใช้ในการอธิบายหรืออภิปรายผลการศึกษา  ท่ีเก่ียวกบั
กระท่อม พบวา่ ไม่พบงานท่ีเก่ียวกบักระท่อมท่ีมีผูน้ าแนวคิดวาทกรรมมาใชศึ้กษา แต่จะน าเสนอ
งานวิจยัท่ีมีมุมมองการศึกษาท่ีใกล้เคียงและน่าสนใจ ท่ีผูว้ิจยัสามารถน ามาประยุกต์ได้ จ  านวน                  
1 ฉบบั คือ งานวิจยัของ Aranya Siriphon (2011) ท่ีไดท้  าการศึกษา พืชท่ีอยูใ่นสถานะพืชเสพติด
เช่นกนั คือ ฝ่ินกบัคนมง้ พลวตัความหลากหลายและความซับซ้อนแห่งอตัลกัษณ์ของคนชายขอบ 
พบว่า กระบวนการกกัขงัอตัลกัษณ์ของชาวมง้ เป็นผลมาจากการสร้างภาพตวัแทน หรือชุดนิยาม
ความหมาย และปฏิบติัการทางภาษาท่ีเกิดข้ึนในบริบททางการเมือง เร่ืองความสัมพนัธ์เชิงอ านาจ
ระหว่างรัฐ และกลุ่มวฒันธรรมครอบง ากบักลุ่มชาติพนัธ์ุมง้ ท่ีเป็นกลุ่มผุด้อ้ยอ านาจรัฐไดมี้การให้
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นิยามความหมายท่ีหยุดน่ิงตายตวัแบบเดียวเสมอ แต่ขณะท่ีอตัลกัษณ์ความเป็นชาติพนัธ์ุกลบัเป็น
การสร้างข้ึน และถูกสร้างข้ึนใหม่ไดใ้หมี้ความหลากหลายและซบัซอ้น  
 จึงน ามาสู่เหตุผลท่ีผูว้ิจยัเลือกน า แนวคิดวาทกรรมมาใชศึ้กษาเร่ืองกระท่อม เน่ืองจาก 
กระท่อมก็เป็นพืชเสพติดเช่นเดียวกบัฝ่ิน แต่อาจมีความแตกต่างเร่ืองของวฒันธรรมการน ามาใช้
ประโยชน์ในบริบทพื้นท่ีๆแตกต่างกนั ซ่ึงฝ่ินจะมีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมการใช้เป็นยาโดย
ชาวเขามง้ในภาคเหนือ แต่ในขณะท่ีกระท่อมก็มีความสัมพนัธ์กบัวฒันธรรมการน ามาใชป้ระโยชน์
ในทางสุขภาพในหมอพื้นบ้านภาคใต ้พืชทั้ง 2 ชนิดจะถูกน ามาใช้ประโยชน์ หรือน ามาใช้ใน
รูปแบบอ่ืนๆ จึงแสดงให้เห็นชุดความรู้ท่ีหลากหลาย ท่ีอยูภ่ายใตก้ารเปล่ียนดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรมทั้งส้ิน ดงันั้น การท่ีผูว้ิจยัจะท าความเขา้ใจชุดนิยามความของหมอพื้นบา้นกลุ่มเดียว 
อาจไม่ได้ตอบโจทยเ์ร่ืองการวิเคราะห์วาทกรรมในภาคปฏิบติัการจริงในสังคมชุมชนของหมอ
พื้นบา้น ผูว้จิยัจึงตอ้งท าความเขา้ใจเร่ือง การใหค้วามหมายในกลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นผูป่้วยหรือเยาวชน และ
กลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีร่วมดว้ย เพื่อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของชุดวาทกรรมท่ีด ารงอยู่
ในสังคมภาคใตใ้นปัจจุบนั จนน ามาสู่การต่อรองกบัชุดความรู้ดา้นกฎหมายกระท่อมอยา่งไร  

 1.2 แนวคิดวฒันธรรม (Cultures) ของคลฟิฟอร์ด เกยีรซ์ 
 คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ เป็นนกัมานุษยวิทยาท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงั โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ 
แวดวงนักวิชาการสาขาอ่ืนๆ เช่น ประวติัศาสตร์ และวรรณคดี เกียร์ซ ได้แสดงความเห็นว่า 
วฒันธรรมเป็นแนวคิดหลกัในวิชามานุษยวิทยาก็จริง แต่มีความหมายกวา้งขวางและครอบคลุม              
มากเกินไป อาจมีความยากในการท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้ในการวิจยั ใน ปี พ.ศ. 2516 ไดมี้การ
รวบรวมหนังสือบทความของเกียรซ์ ท่ีมีช่ือว่า การตีความหมายของวฒันธรรม (The Interpre                         
tation of Cultures) โดยไดรั้บการตีพิมพค์ร้ังแรกและไดรั้บการยกยอ่งทัว่ไปอยา่งสูง ถือเป็นหนงัสือ            
ท่ีเกียร์ซ์ได้เขา้มากู้หน้าความเป็นสังคมศาสตร์ เน่ืองจากมีการถูกโจมตีด้านมาตรฐานท่ีมีการน า                
หลกัทางวทิยาศาสตร์มาเปรียบเทียบ เน่ืองจากหนงัสือของเกียรซ์ ไดมี้การเสนอมุมมองใหม่ แนวคิด
ใหม่ และทฤษฎีใหม่ทางสังคม (postmodern) 

 วฒันธรรมคือความหมาย 
 ปัจจุบนัได้มีการถกเถียงกันถึงจุดเร่ิมต้น และท่ีมาของแนวคิดมาก มีการเกิดความ    
สงสัยดา้นการให้ค  าจ  ากดัความของ อี บี เทเลอร์ ท่ีได้รับการยอมรับว่าท่ีมาของแนวคิดน้ี ไม่เป็น
ความจริง (A. L. Kroeber, 1963, p.60 ) ซ่ึงหนงัสือเล่มน้ี จะมีความเหมือนกบัของเกียรซ์ ซ่ึงเป็น                
การท่ีจะพยายามใหค้  านิยามของค าวา่ วฒันธรรม (Culture) คือ อารยธรรม (Civilization) เกิดข้ึนการ
แผ่ขยายความคิด ชาติพนัธ์ุวรรณา(Ethnographic sens) ท่ีเป็นความซับซ้อนทั้งหมด ท่ีซ่ึงรวมถึง
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ความรู้ ความเช่ือ ศิลปกรรม กฎหมาย ประเพณี ความสามารถ และลกัษณะพฤติกรรมนิสัยอ่ืนๆ ท่ี
ถูกยดึถือยอมรับโดยมนุษย ์ท่ีเป็นสมาชิกคนหน่ึงของสังคม (E. B. Tylor et al., 1871, p.1) 
 เห็นได้ว่า อี บี เทเลอร์ ได้พยายามรวมเอาแนวความคิดทางวฒันธรรมไวด้้วยกัน                      
กบัแนวคิดทางสังคม เช่นเดียวกบัการมองวา่ วฒันธรรมเป็นส่วนหน่ึงของระบบและโครงสร้างทาง
สังคม ท่ีกลายเป็นเคร่ืองหมายส าคัญของนักมานุษยวิทยาอังกฤษ เทเลอร์จึงเป็นผูใ้ห้แนวคิด                      
ทางวฒันธรรม ท่ีถูกน าไปใช้โดย มาลีนอฟสก้ีในองักฤษ และโบแอสในอเมริกนั เน่ืองจากมีการ
น าไปใช้ศึกษาคนพื้นเมือง ชนเผ่า ในมุมมองวฒันธรรม และพฒันาจนมาเป็นการศึกษาเก่ียวกบั
ประเภทของวฒันธรรมยอ่ยอ่ืนๆ ทั้งหมด   

ดงันั้น ไม่อาจปฎิเสธไดว้า่ แนวทางของนกัสังคมวิทยาชาวฝร่ังเศสท่ีมีอิทธิพลทาง
ความคิด ในระบบสังคม (Social System) และโครงสร้างทางสังคม(Social Structure) ท่ีก าหนด
ระบบความสัมพนัธ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ในปฎิสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่ม น าเข้ามารวมใน
แนวความคิดเก่ียวกบัวฒันธรรม  ท่ีเห็นไดจ้ากร่วมมือกนัของนกัมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา อยา่ง 
อลัเฟรด โครเบอร์(Kroeber) และ ทาค็อต พาร์สัน (Tacott Parson) ในความคิดเก่ียวกบัสังคมและ
วฒันธรรม (นฐัวฒิุ สิงห์กุล,2556)  
 เห็นไดว้่าค าจ  ากดัความขา้งตน้ของเทเลอร์ มีความครอบคลุมหลายส่ิงหลายอย่าง ทั้ง
ทางความคิดและเป็นวตัถุ ศาสตราจารยช์าร์ลส์ เอฟ คายส์ (Charles F. Keyes) เป็นนกัมานุษยวิทยา
ท่านหน่ึงท่ีเป็นผูบุ้กเบิก และมีส่วนอยา่งส าคญัในการวางรากฐานทิศทาง การศึกษาดา้นสังคมและ
วฒันธรรมแถบภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เขาไดส้ร้างความรู้ความเขา้ใจท่ี  มีความเก่ียวขอ้งกบั
สังคมไทยหรือไทยศึกษา และท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมของคนไท หรือกลุ่มชนท่ีพดูภาษาตระกูลไทหรือ
ไทศึกษา (วสันต ์ปัญญาแกว้, 2550) อีกทั้ง ศาสตราจารยช์าร์ลส์ เอฟ คายส์ ไดมี้การแยกความหมาย
จากท่ีปรากฏใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั โดยนกัวชิาการส านกัต่างๆออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี 
  กลุ่มท่ี 1 วฒันธรรม คือ รูปแบบของปรากฏการณ์ละเหตุการณ์ท่ีไดส้ังเกตเห็น ซ่ึงเป็น
ลกัษณะของพฤติกรรมศาสตร์และวตัถุนิยม Charles F. Keyes ไดป้ระชดวา่ ในกรณีน้ีวฒันธรรมมี
อยูเ่พื่อใหค้นขา้งนอกมอง ไม่ไดมี้ไวส้ าหรับผูถู้กศึกษาวิจยั หรือเจา้ของวฒันธรรมใช ้2) วฒันธรรม
ในฐานะเป็นบุคลิกภาพ เป็นความหมายส าหรับ นักมานุษยวิทยาวฒันธรรมและบุคลิกภาพ 3) 
วฒันธรรมคือการรับรู้ นักมานุษวิทยากลุ่มท่ีเรียกตนเองว่า นักมานุษยวิทยาส าหรับการรับรู้ 4) 
วฒันธรรมคือ โครงสร้างพื้นฐานของจิตมนุษย์ เป็นนักมานุษยวิทยาของฝร่ังเศสใช้ และ 5) 
วฒันธรรมคือ ความหมาย ศาสตราจารยค์ายส์ กล่าวเป็นภาษาองักฤษวา่ culture as (public) meaning 
เกียร์ตและมานุษยวิทยาอ่ืนๆใช้ความหมายน้ี แนวคิดวฒันธรรมของเกียรซ์ (Clifford Geertz)                       
มีหลายมิติแต่มิติหน่ึงท่ีส าคญัคือ เป็นมิติท่ีมีการตอบค าถามว่า เราจะรู้จกัและเข้าใจวฒันธรรม                      
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ไดอ้ยา่งไร ดงับทความ “แนวคิดวฒันธรรมท่ีขา้พเจา้ยึดถือ บ่งช้ีถึงรูปแบบของความหมาย (pattern 
of mean ings) ท่ีไดรั้บการสืบต่อกนัมาในรูปของสัญลกัษณ์ เป็นระบบของแนวคิดท่ีไดรั้บสืบทอด
กนัมา (inherited conceptions) และแสดงออกในรูปของสัญลกัษณ์ ซ่ึงผูค้นใชใ้นการติดต่อส่ือสาร 
เก็บรักษาไว ้และพฒันา เพื่อสร้างเสริมความรู้เก่ียวกบัชีวติและทศันะท่ีมีต่อชีวติ”  
  
 วฒันธรรมกบัสัญลกัษณ์ 
 เกียร์ซ ได้ให้ความหมายของค าว่า สัญลักษณ์ ซ่ึงหมายถึง การกระท า เหตุการณ์ 
คุณลกัษณะ หรือความสัมพนัธ์ ท่ีใชเ้ป็นส่ือแทนแนวความคิด (conception) ซ่ึงแนวความคิดนั้นก็
หมายถึงสัญลกัษณ์นั่นเอง ซ่ึงเขาได้ท าการยกตวัอย่างเร่ืองของ ไมก้างเขน ซ่ึงไม่ว่าจะอยู่ในการ
สนทนา จินตนาการ หรือรูปบนท้องฟ้า ล้วนแล่แต่คือสัญลักษณ์ อีกทั้ง ค  าว่า หลวง ท่ีมีการใช้
ประกอบค าอ่ืน เช่น หลวงพ่อ ทั้งหมดน้ีจึงถือเป็นสัญลกัษณ์นัน่เอง ซ่ึงเป็นรูปแบบของความคิดท่ี
สัมผสัได ้และเกียร์ซยงัไดมี้การยกตวัอยา่ง บทความเร่ือง ผลกระทบของมโนทศัน์วฒันธรรมท่ีมีต่อ
มโนทศัน์มนุษย ์(The Impact of Culture on the Concept of Man) พบวา่ ถา้มนุษยท่ี์ปราศจาก
วฒันธรรมจะเป็นสัตวท่ี์ท าอะไรไม่ไดเ้ลย เพราะมนุษยข์าดสันชาตญาณท่ีจ าเป็นส าหรับการด ารงอยู่
ของโลก ต่างจากสัตวต่์างๆ เช่น ชา้ง มา้ ววั ควาย ท่ีลว้นแลว้แต่มีสัญชาตญาณเพื่อการด ารงอยูท่ ั้งส้ิน  
 ดงันั้น มนุษยไ์ดว้วิฒันาการข้ึน จากการปฏิสัมพนัธ์เป็นส่วนใหญ่ และไดรั้บความรู้มา
จากความสามารถในการปรับตวั เพื่อให้อยูร่อด จึงท าให้เราตอ้งพึ่งพาวฒันธรรมมากข้ึนเร่ือยๆ โดย
ท่ีมาของวฒันธรรมก็คือสัญลกัษณ์ท่ีไดร้วบรวมข้ึนมากข้ึนเร่ือยๆ สัญลกัษณ์จึงจ าเป็นส าหรับการ
ด าเนินชีวิตทางสังคมในทุกๆดา้น ถ้าไม่มีวฒันธรรมก็ไม่มีมนุษยน์ัน่เอง หรือแมก้ระทัง่เร่ืองของ
ศาสนาเอง มนุษยถื์อเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเปราะบาง เป็นผูท่ี้ตอ้งการความหมาย ท่ีเป็นนยัของความเป็น
ระเบียบ จุดมุ่งหมาย และเหตุผล ทั้งน้ีเพื่อความอยู่รอด เพื่อต่อสู้กบัความคุกคามของความสับสน
วุน่วาย ไร้ระเบียบ และความชัว่ร้าย (อคิน รพีพฒัน์, 2551:77-78) 
 นอกจากนั้น เกียร์ซ ยงัไดมี้การกล่าวถึง แบบแผนของวฒันธรรม (cultural patterns) 
หรือเรียกไดอี้กอย่างหน่ึงวา่ ชุดของสัญลกัษณ์ (sets of symbols) ท่ีเป็นตวัแบบ โดยตวัแบบท่ี 2 
ประเภท คือ ตวัแบบของ (model of) และตวัแบบส าหรับ (model for) ประเภทแรกเป็นการสร้าง
โครงสร้างของสัญลกัษณ์ข้ึนมาเลียนแบบส่ิงท่ีไม่ใช่สัญลกัษณ์ เป็นการแสดงเพื่อให้ทราบวา่ส่ิงนั้น
คืออะไร ท างานอย่างไร เช่น จะรู้ว่าเข่ือนท างานอย่างไร จะต้องท าแผนท่ีแสดงการไหลของ
กระแสน ้ า ซ่ึงถือไดว้า่เป็นตวัแบบของส่ิงท่ีเป็นจริง (model of reality) ท่ีสร้างข้ึนเพื่อให้คนอ่ืนรู้จกั
และเขา้ใจ ในส่ิงท่ีเป็นจริง และประเภทท่ี 2 เป็นการจดัการระบบท่ีไม่ใช่สัญลกัษณ์ เช่น เม่ือท าการ
สร้างเข่ือนตามพิมพเ์ขียว หรือแผนท่ีแสดงการไหลของกระแสน ้ า ดงันั้น จึงใชเ้ป็นตวัแบบท่ีใชว้าง
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แนวทางการสร้างความสัมพนัธ์ทางกายภาพหรือสังคม และเรียกโดยสรุปวา่ เป็นตวัแบบส าหรับส่ิง
ท่ีเป็นจริงนั่นเอง แสดงให้เห็นว่า ความสามารถในการมองเห็น แล้วส าเหนียกว่ากระบวนการ 
กิจกรรม ความสัมพนัธ์ และส่ิงอ่ืนๆท่ีมีโครงสร้างสอดคลอ้งกนั จนกระทัง่สร้างเป็นรูปแบบจ าลอง
หรือสัญลกัษณ์ไดน้ั้น ถือวา่ เป็นแก่นของมนุษย ์(Clifford Geertz, Religion as a Cultural System, pp 
92-94)   
 แสดงให้เห็นว่า การใช้มุมมองทางวฒันธรรมนั้น จะตอ้งใช้หลกัการลงสู่ภาคสนาม
ท่ีวา่ หลกัคิดของคนใน ความเขา้ใจของคนนอก (อคิน รพีพฒัน์, 2551:145) ซ่ึงในวิชามานุษยวิทยา
นั้น ปัญหาการวเิคราะห์แบบทศันะของคนในกบัคนนอก เป็นส่ิงท่ีตรงขา้มกนั มีการถูกเรียกในนาม
ท่ีแตกต่างกนั เช่น คนในกบัคนนอก (inside & outside) หรือการบรรยายโดยบุคคลท่ีหน่ึงกบับุคคล
ท่ีสาม (first person & third person) ซ่ึงเกียร์ซใชแ้นวคิดน้ีในการศึกษาใชมุ้มมองทางวฒันธรรม 
เร่ือง ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากคนใกลต้วัและไกลตวั ซ่ึงจะเป็นมุมต่างจากนกัมานุษยวิทยา มาลิ
นอฟสกี ท่ีกล่าวไว้ว่า เราไม่จ  าเป็นต้องเป็นคนพื้นเมือง เพื่อท่ีจะเข้าใจคนพื้นเมือง (Clifford 
Geertz,1983)  
 จากแนวคิดดังกล่าว ผูว้ิจ ัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีมีผูน้  าแนวคิด 
วฒันธรรม คือความหมาย มาใชใ้นการอธิบายหรืออภิปรายผลการศึกษาท่ีเก่ียวกบักระท่อม พบว่า              
มีงานวิจยัท่ีศึกษาคน้ควา้โดยนักวิชาการหลายสาขา ในหนงัสือของสาวิตตรี อษัณางค์กรชัย และ 
อาภา ศิริวงศ ์ณ อยุทธยา (2548) ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษา โดยแบ่งประเด็นออกเป็น 7 ประเด็น คือ 1) 
กระท่อมกบัหนงัตะลุงในภาคใต ้2) กระท่อมในบ่อนชนววัชนไก่ 3) กระท่อมกบัการท านาและท า
สวน กระท่อมกับชาวประมง 5) กระท่อมในลุ่มน ้ าทะเลสาบ 6) กระท่อมในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล
ตะวนัตกสงขลา 7) แบบแผนการใชก้ระท่อมแบบพื้นบา้น   
 จึงน ามาสู่เหตุผลท่ีผูว้จิยั เลือกน าแนวคิดวฒันธรรมมาใชศึ้กษาเร่ืองกระท่อม เน่ืองจาก 
การศึกษากระท่อมในวิถีชีวิตของคนในชุมชนภาคใต ้ย่อมไม่ต่างกนักบัการศึกษาเจาะลึกดา้นภูมิ
ปัญญาการใช้กระท่อมของหมอพื้นบา้น แต่จะต่างกนัตรงประสบการณ์ แบบแผนของวฒันธรรม
การใชก้ระท่อมในกลุ่มผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม ท่ีอาจมีความต่างกนัในบางแง่มุม ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงตอ้งท าความ
เขา้ใจเร่ือง แบบแผนการใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรค เพื่อแสดงให้เห็นถึงวฒันธรรมดา้นการรักษา
โรคโดยใชก้ระท่อม ท่ียงัคงด ารงอยูใ่นสังคมภาคใตข้องประเทศไทย ณ ยคุปัจจุบนั   
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ส่วนที ่2      สถานการณ์เกีย่วกบักระท่อม 

 2.1 พชืกระท่อมในประเทศไทย  
 กระท่อมเป็นพืชทอ้งถ่ินเขตร้อนช้ืน ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีไดรั้บความสนใจใน
สังคมไทยมาอยา่งยาวนาน อีกทั้ง ยงัคงเป็นประเด็นท่ีมีการพูดถึงและไม่มีท่ีส้ินสุดวา่กระท่อม ควร
จดัให้อยูใ่นสถานะอยา่งไร มีความส าคญัต่อการน ากระท่อมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์อย่างไร ในจุดที
เหมาะสมกบัประเทศไทยในปัจจุบนั โดยประวติัศาสตร์กฎหมายท่ีเก่ียวกบักระท่อมตั้งแต่ พ.ศ. 1903 
กล่าววา่ ประเทศไทยเร่ิมมีกฎหมายเก่ียวกบัพืชเสพติด ตั้งแต่สมยัพระรามาธิบดีท่ี 1 (พระเจา้อู่ทอง) 
ปฐมกษตัริยแ์ห่งกรุงศรีอยุธยาในกฎหมายตราสามดวงวา่ดว้ยลกัษณะ โจร มีการก าหนดฝ่ินให้เป็น
ส่ิงผิดกฎหมาย (กฎหมายตราสามดวง เล่ม 2 มาตรา 8) ไดริ้เร่ิมกฎหมายเก่ียวกบัการควบคุมฝ่ิน สั่ง
หา้มการซ้ือขาย และเสพฝ่ิน  

ต่อมาสมยัรัชกาลท่ี 3 พระบาทสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัเป็นช่วงตรงกบัท่ีประเทศ
องักฤษน าฝ่ินจากอินเดียไปขายท่ีประเทศจีน ท าให้คนจีนติดฝ่ินมากข้ึนและเป็นช่วงเดียวกบัช่วงท่ี
คนจีนเขา้มาคา้ขายในประเทศไทย และท าการลกัลอบน าฝ่ินเขา้มาในประเทศไทย เป็นเหตุให้การ
เสพฝ่ินระบาดมากยิ่งข้ึน ในสมยัรัชกาลท่ี 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจา้อยู่หัวทรงมีพระ                   
ราโชบายควบคุมฝ่ินแทนการปราบปราม โดยให้คนจีนขออนุญาตคา้ขายฝ่ินให้ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และห้ามคนไทยไม่ให้เสพฝ่ินแต่ก็ไม่ได้ผล สมยัรัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หัว ทรงเห็นว่าการท่ีประชาชนเสพหรือคา้ฝ่ินเป็นภยัต่อความมัน่คงและอนัตรายต่อสุขภาพ 
ทรงด าริยกเลิกการคา้และการเสพฝ่ิน และใหมี้การข้ึนทะเบียนคนเสพฝ่ินเพื่อควบคุมการใชใ้นระดบั
หน่ึง ต่อมาสมยัรัชกาลท่ี 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยูห่วั ไดน้ าขอ้ตกลงในสนธิสัญญา
นครเฮกมาออกพระราชบญัญติัยาเสพติด ซ่ึงนอกเหนือจากฝ่ินแล้วยงัได้ระบุใบโคคา และอลัคา
ลอยด์จากใบโคคา เป็นส่ิงเสพติดท่ีผิดกฎหมาย และสมยัรัชกาลท่ี 7 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้
เจา้อยูห่วั มีการเปล่ียนแปลงการปกครอง รัฐบาลให้มีการข้ึนทะเบียนคนเสพฝ่ินอีกคร้ัง ไดก้ าหนด
เพิ่มให้กญัชาเป็นยาเสพติfภายใตส้นธิสัญญานครเฮก เม่ือเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา ในปี พ.ศ. 
2485 เกิดภาวะขา้วยากหมากแพง ผูท่ี้ข้ึนทะเบียนเสพฝ่ินหนัไปใชใ้บกระท่อมแทนท าให้รายไดข้อง
รัฐลดลง รัฐบาลจึงเปิดข้ึนทะเบียนรับคนเสพฝ่ินเพิ่มเติมอีกคร้ัง ซ่ึงเป็นพระราชบญัญติัฝ่ิน ฉบบัท่ี 5 
เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดใ้หรั้ฐ แต่ไม่ประสบความส าเร็จ ดงันั้นปี พ.ศ. 2486 จึงไดอ้อกพระราชบญัญติั
ควบคุมกระท่อมเป็นคร้ังแรก แต่ยงัอนุญาตให้ใช้พืชกระท่อมเพื่อการประกอบโรคศิลปะ แต่ก็มี
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรบางคนไม่เห็นดว้ยกบัการออกพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  ดว้ยความเห็นวา่ท่ี
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จะควบคุมการใชฝ่ิ้นมากกวา่ท่ีจะควบคุมการใชพ้ืชกระท่อม ดงัตาราง (พระราชบญัญติัยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ. 2522) 
 

ตารางที ่2.1 แสดงล าดบัการก่อเกิดกฎหมายควบคุมยาเสพติดใหโ้ทษ 

ล าดับ ปี (พ.ศ.) ลกัษณะ 
1 2455 ลงนามในสนธิสัญญานครเฮกวา่ดว้ยเร่ืองฝ่ิน  
2 2465 พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ 
3 2477 พระราชบญัญติักญัชา 
4 2486 พระราชบญัญติักระท่อม  
5 2522 พระราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ 

 ประเทศไทยจึงนับเป็นประเทศแรกท่ีประกาศควบคุมการใช้พืชกระท่อม โดยตรา
พระราชบญัญติัพืชกระท่อม พ.ศ.2486 ซ่ึงระบุการห้ามปลูก การครอบครอง รวมทั้งห้ามจ าหน่าย
และเสพใบกระท่อมตั้งแต่ปี พ.ศ.2486 เป็นตน้มา และต่อมาปี 2522 กระท่อมไดถู้กจดัให้เป็นพืช   
เสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 (สาวิตรี อาณางคก์รชยั 
และ อาภา ศิริวงศ ์ณ อยุธยา,2548) ทั้งๆท่ีในขณะนั้นยงัไม่มีขอ้มูลทางดา้นวิทยาศาสตร์การแพทยท่ี์
ยืนยนัชัดเจนว่า พืชกระท่อมมีผลท าให้เกิดการเสพติดเท่ากับกัญชา พืชฝ่ิน หรือใบโคคา โดย
กฎหมายควบคุมพืชกระท่อมประกาศใช้ตั้ งวนัท่ี 3 สิงหาคม 2486 ได้มีเหตุผลประกอบร่าง
พระราชบญัญติัไว ้ดงัน้ี “ดว้ยกระท่อมเป็นใบพฤกษชาติชนิดหน่ึงใบมีรสมึนเมาคลา้ยฝ่ิน ปรากฏวา่
ประชาชนไทยนิยมเสพกนัอยา่งแพร่หลายมาก การเสพใบกระท่อมเป็นการให้โทษแก่ร่างกาย โดย
ท าใหเ้กิดการเสพติด และเกิดอาการมึนเมา ทอ้งอืด เบ่ืออาหาร เป็นโรคหวัใจอ่อนและโรคประสาท 
ต่ืนเตน้ เพราฉะนั้น สมควรมีบทบญัญติับงัคบัห้ามการปลูก การมีไวใ้นครอบครอง การพาเขา้และ
ส่งออกซ่ึงใบกระท่อม และส่วนต่างๆของตน้กระท่อม ทั้งน้ีเพื่อคุม้ครองป้องกนัให้ความปลอดภยั
แก่ประชาชนให้เกิดผลดี ต่อไป” พระราชบญัญติัพืชกระท่อมน้ีมีเพียง 7 มาตรา (เอกสารประชุม
วิชาการพืชกระท่อม, ตุลาคม 2548) ในแต่ละมาตรา มีเพียงขอ้ความสั้นๆท่ีก าหนดเป็นขอ้ปฏิบติัใน
ด้านกฎหมาย การควบคุมโดยทัว่ไปเช่น มาตรา 3 เก่ียวกับนิยามศพัท์ “พืชกระท่อม” ท่ีให้
ความหมายคือ หมายความรวมตลอดถึงทุกส่วนของพืชกระท่อม ซ่ึงเรียกตามพฤกษศาสตร์วา่ มิตรา
ไจนา สเปซิโอซา ไม่ว่าจะมีส่ิงอ่ืนผสมอยู่ด้วยเป็นรูปหรือของปรุงใดๆ อีกทั้งมาตรา 5 เก่ียวกบั                  
การห้ามมิให้ผูใ้ดเสพ ปลูก มี ซ้ือ ขาย ให้ หรือแลกเปล่ียนพืชกระท่อม เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาต
จากเจา้พนกังาน เพื่อประโยชน์ในการประกอบโรคศิลปะ หรือวิทยาศาสตร์ และมาตรา 7 ผูรั้กษา    
การตามพระราชบญัญติัคือ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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เป็นตน้ การประกาศใช้พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2522               
มีการยกเลิกพระราชบญัญติัพืชกระท่อมพุทธศกัราช 2486 มีผลให้เปล่ียนสถานภาพพืชกระท่อม        
จาก “เพื่อประโยชน์ในการประกอบโรคศิลปะหรือวิทยาศาสตร์ (มาตรา 5) ไปเป็นยาเสพติดใน
ประเภทท่ี 5 โดยสาระส าคญัพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พุทธศกัราช 2522 และฉบบัแกไ้ข
เพิ่มเติมคือ มาตรา 7 มีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการแบ่งประเภทยาเสพติดให้โทษ เป็น 5 ประเภท เป็นการ
แบ่งตามความร้ายแรง จากมากไปหานอ้ยตามลกัษณะของยาเสพติดใหโ้ทษ ดงัน้ี 
 
ตารางที ่2.2 แสดงการแบ่งประเภทยาเสพติดใหโ้ทษ ประเภทท่ี 1-5 

ประเภท ลกัษณะของยาเสพติดให้โทษ 
1 ยาเสพติดใหโ้ทษ ชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน 
2 ยาเสพติดใหโ้ทษ ทัว่ไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน โคเดอีน ฝ่ินยา 
3 ยาเสพติดใหโ้ทษมีลกัษณะต ารับยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผสมอยู ่
4 สารเคมีในการผลิตยาเสพติดใหโ้ทษประเภท 1 หรือ 2  เช่น อะเซติคแอนไอไดรด์ 
5 ยาเสพติดใหโ้ทษท่ีมีไดอ้ยูใ่นประเภท 1-4 ไดแ้ก่ ฝ่ิน  กญัชา พืชกระท่อม เห็ดข้ีควาย 

 ผลการประกาศใหพ้ืชกระท่อมเป็นวตัถุเสพติด และมีพระราชบญัญติับทลงโทษต่อคดี
เก่ียวกบัพืชกระท่อม ซ่ึงเป็นบทบญัญติัทางกฎหมายของภาครัฐในการมีอ านาจท่ีจะควบคุมต่อผูใ้ช้
หรือผูล้ะเมิดก็ตาม คนไทยใช้ใบกระท่อมมาเป็นเวลานานและใช้กนัอย่างแพร่หลาย แมก้ระทัง่
ประเทศเพื่อนบา้น อาทิ ประเทศลาว เขมร มาเลเซีย อินโดนีเซีย พบว่าพืชกระท่อมท่ีอยู่ในรูปของ 
ตน้ ใบ ราก ไม่เป็นส่ิงผิดกฎหมายของประเทศเหล่าน้ี และประชาชนบางกลุ่มท่ีนิยมบริโภคในรูป
ของใบสดเพื่อกระตุน้การท างาน อีกทั้งในขอ้ตกลงของสหประชาชาติ (UN) ก็ไม่ได้ก าหนดให้
กระท่อมเป็นส่ิงเสพติดหรือผิดกฎหมาย คงมีประเทศ ไทยประเทศเดียวเท่านั้ น ท่ีก าหนดให้
กระท่อมเป็นพืชท่ีผดิกฎหมาย (คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กม.คปก.(ร) ท่ี 3/2558) โดยกระท่อม
ถูกจดั เป็นยาเสพติดตอ้งห้าม ตามกฎหมายคร้ังแรกในรัชกาลท่ี 8 นัน่เอง โดยเหตุผลท่ีแทจ้ริงของ
การออกพระราชบญัญติัพืชกระท่อม พ.ศ. 2486 เน่ืองจากรัฐผูกขาดการเก็บภาษีฝ่ิน แต่ฝ่ินสุกและ           
ฝ่ินดิบมีราคาแพง ท าใหค้นหนัมาสูบกระท่อมแทนฝ่ินมากข้ึน ซ่ึงเป็นเหตุผลและหลกัการทางการคา้
ทางภาษีของรัฐ ใช่เพราะพืชกระท่อมเป็นพืชยาเสพติด  
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 2.2 พชืกระท่อมในต่างประเทศ 
 การควบคุมพืชกระท่อมในนานาประเทศส่วนใหญ่จะควบคุมพืชกระท่อมในลกัษณะ
เป็นวตัถุมีพิษหรือควบคุมเฉพาะตวัสารท่ีเป็นองคป์ระกอบของพืชกระท่อม มากกวา่ท่ีจะควบคุมใน
ลกัษณะท่ีเป็นยาเสพติดให้โทษ ทั้งน้ีหากบางประเทศมีความกงัวลวา่จะมีการน าพืชกระท่อมไปใช้
ทางท่ีผิดก็จะมีการก าหนดพืชกระท่อมเป็นสารท่ีตอ้งเฝ้าระวงัเพื่อป้องกนัการกระท าท่ีผิดกฎหมาย
แทน 

ก.) สหรัฐอเมริกา ก าหนดใหพ้ืชกระท่อมอยูใ่นรายช่ือ “ยาและสารเคมีท่ีตอ้งเฝ้าระวงั” 
(Drug and Chemical of Concern List) แต่ไม่ไดมี้การระบุว่าเป็นพืชควบคุมท่ีผิดกฎหมายตาม
กฎหมายของรัฐบาลกลาง (Federal Government of the United States) เช่น มลรัฐแมสซาซูเซตส์                 
ในปี ค.ศ.2011  เคยมีการผลกัดนัใหส้ารประกอบในพืชกระท่อมเป็นสารท่ีตอ้งควบคุม, มลรัฐอินเดีย
น่า ในปี ค.ศ.2012 โดยผู ้แทนราษฎรมลรัฐอินเดีย ผ่านกฎหมายเพื่อควบคุมการใช้ยาเสพติด
สังเคราะห์ ก าหนดให้สารแอลคาลอยด์ 2 ชนิด เป็นสารองคป์ระกอบของใบกระท่อม ไดแ้ก่ สารมิ
ตราไจนีน และสาร 7-ไฮโดรไซมิตราไจนีน เป็นสารควบคุม จึงท าให้พืชกระท่อมเป็นส่ิงผิดกฎ 
หมายทางออ้ม, มลรัฐลุยเซียนา ก็มีการก าหนดอายุขั้นต ่าของผูซ้ื้อ ผูถื้อครอง และผูเ้สพพืชกระท่อม
ไวท่ี้อาย ุ18 ปี หากฝ่าฝืน มีโทษปรับจ าคุก หรือทั้งจ  าและปรับ และมลรัฐไอโอวา ยงัมีการผลกัดนัให้
พืชกระท่อมเป็นสารท่ีออกฤทธ์ิคลา้ยอนุพนัธ์ุฝ่ิน 
 ข.) สหภาพยุโรป ระบุว่า พืชกระท่อมมีสารมิตราไจนีน (Mitragynine) และสาร 7-
ไฮโดรไซมิตราไจนี (7-hydroxymitragynine) โดยอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของรัฐบาลในหลายประเทศ 
เช่น เดนมาร์ก ลตัเวีย โปแลนด์ โรมาเนีย สวีเดน เป็นตน้ ขอ้มูลจากศูนยเ์ฝ้าระวงัยาเสพติด และการ
เสพยาเสพติดแห่งสหภาพยโุรป (European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction) 
 ค.) ออสเตรเลีย ก าหนดให้พืชกระท่อมอยู่ในบญัชีกลุ่มยาและสารพิษ ประเภทท่ี 9      
เป็นสารท่ีไม่มีการใช้บ าบดัอาการหรือโรค แต่มีแนวโน้มการน าไปใช้ในทางท่ีผิด ห้ามปลูก ห้าม
จ าหน่าย ห้ามเสพ หรือห้ามน าเขา้ ยกเวน้การน าเขา้เพื่อการศึกษาวิจยั ซ่ึงระบุไวใ้นกฎหมายยาและ
เวชภณัฑ ์(Therapeutic Goods Act) 
 ง.) นิวซีแลนด์ ก าหนดให้สามารถใช้พืชกระท่อมไดต้ามค าสั่งแพทยเ์ท่านั้น และการ
จ าหน่ายจะต้องได้รับใบอนุญาต ซ่ึงอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายควบคุมยา 2009 (Drug 
Amendment Regulation, 2009) 
 จ.) มาเลเซีย ไม่ไดค้วบคุมพืชกระท่อม แต่ก าหนดควบคุมเฉพาะสารมิตราไจนีน ซ่ึง
เป็นสารองคป์ระกอบประเภทแอลคาลอยด์ในใบกระท่อม จดัเป็นวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท 
ประเภทท่ี 3 ตามกฎหมายวตัถุมีพิษ 1952 (Poisons Act, 1952) 
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 ฉ.) พม่า ไดก้  าหนดให้พืชกระท่อมอยูใ่นการควบคุมภายใตก้ฎหมายยาเสพติดให้โทษ
และวตัถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท (Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law) 

แมว้่าการประชุมเก่ียวกบัยาเสพติดในระดบันานาชาติ จะไม่มีการบงัคบัให้ประเทศ
สมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ (UN) ควบคุม ออกกฎหมายเก่ียวกบัการใช ้การครอบครอง การผลิต 
การจ าหน่ายและการคา้พืชกระท่อมไดก้็ตาม แต่ประเทศท่ีบญัญติักฎดงักล่าวแลว้มีจ านวนเพิ่มข้ึน
เร่ือยๆ โดยมีเหตุผลวา่พืชกระท่อมอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกาย ในปี 2547 ทั้งสารมิตรากยันีน 
(mitragynine) พืชกระท่อมจึงถูกระบุในบญัชีสารเสพติดประเภทท่ี  9 (ระดบัการควบคุมสูงสุด) ใน
กฎหมายยาเสพติด และสารมีพิษแห่งชาติของประเทศออสเตรเลีย (DS Drug Enforcement 
Administration, 2006) แมว้า่พืชกระท่อมจะไม่ใช่ส่ิงท่ีผิดกฎหมายในประเทศสหรัฐอเมริกา แต่เม่ือ
เร็วน้ีเองส านกังานป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด (Drug Enforcement Administration, DEA) ได้
ระบุพืชกระท่อมในบญัชียา และสารเคมีท่ีตอ้งระวงั ในเวบ็ไซต์ วิกิพิเดีย (Wikipedia) และ อิโรวิต 
(Erowid) ระบุว่าประเทศไทย ยุโรปก็เร่ิมมีการควบคุมการแพร่ระบาดของพืชกระท่อมทาง
อินเตอร์เน็ตแล้ว ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  พืชกระท่อมเป็นสารควบคุมในประเทศต่างๆ                      
เช่น มาเลเซีย ภายใตก้ฎหมายสารมีพิษ ตั้งแต่ปี 2546 (Chan K. B. et al, 2005)  และพม่า (เป็นการ
เรียกช่ือประเทศตาม  ของคนไทย โดยไม่มีนยัทางการเมืองแต่อยา่งใด)  

ภายใตก้ฎหมายยาเสพติดให้โทษ และสารท่ีส่งผลต่อระบบประสาท (มาตราท่ี 30) ใน
ประเทศไทยพืชกระท่อมถูกจดัให้เป็นสารควบคุมคร้ังแรกเม่ือปี พ.ศ. 2486 ภายใตพ้ระราชบญัญติั
พืชกระท่อม ในเวลานั้นรัฐบาลก าลงัจดัเก็บภาษีจากผูเ้สพ ฝ่ิน และร้านคา้ฝ่ิน ต่อมาเน่ืองจากราคา 
ฝ่ินสูงข้ึน ผูเ้สพฝ่ินจ านวนมากจึงหนัไปใชพ้ืชกระท่อม เพื่อบรรเทาอาการอยากยา แต่อยา่งไรก็ตาม
จากภาวะสงครามมหาเอเชียบูรพาท่ีเร่ิมข้ึนในปี 2485 และรายไดจ้ากภาษีฝ่ินลดนอ้ยลง ผลกัดนัให้
รัฐบาลไทยตอ้งควบคุมและปราบปรามคู่แข่งทางการตลาดของฝ่ิน โดยออกพระราชบญัญติัพืช
กระท่อม เพื่อให้พืชกระท่อมเป็นส่ิงผิดกฎหมาย ตามค าอภิปรายของ สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร
จงัหวดัล าปาง ในการประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร สมยัวิสามญั เม่ือวนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2486 วา่ “ฝ่ิน
นั้นมีภาษีมาก พืชกระท่อมไม่มีภาษี เม่ือฝ่ินแพงข้ึนคนก็หนัไปสูบกระท่อมแทนฝ่ิน ท าให้การคา้ฝ่ิน
ของรัฐบาล หยอ่นลง” (Asnangkornchai, S. & Siriwong, A. (eds), 2005) ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ัง
ท่ี 2 ยงัไม่มีการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญติัพืชกระท่อมอยา่งเขม้งวด เป็นเวลาหลายปี ยงัมีการปลูกตน้
กระท่อมในปริมาณท่ีเหมาะสม และมีการเค้ียวใบกระท่อมอยา่งเปิดเผย ในปี 2522 พืชกระท่อมถูก
ระบุอยู่ในพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 (มีโทษน้อยท่ีสุด) ประเภทเดียวกบักญัชา
และเห็ดเมา ซ่ึงมีโทษลดหยอ่นลงมาจากท่ีระบุไวใ้นพระราชบญัญติัพืชกระท่อมนัน่เองดงัท่ีกล่าวมา 
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ส่วนที ่3 การแพทย์พืน้บ้านกบัสมุนไพร 
 สุขภาพ ความเจ็บป่วย และการแพทย ์ท่ีด ารงอยู่ในสังคมของทุกประเทศ ลว้นแลว้แต่  
มีความหลากหลาย ในลกัษณะของการแพทยพ์หุลกัษณ์ (pluralism medical) ประชาชนส่วนใหญ่                 
จึงมีความเขา้ใจและแบ่งการแพทย ์ไว ้2 ระบบ คือ ระบบการแพทยต์ะวนัตก (western medical 
system) หรือการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ท่ีไดรั้บความนิยมแพร่หลาย และระบบการแพทยต์ะวนัออก 
(non-western medical system) ท่ีมีความหลากหลายแตกต่างกนัออกไป เป็นเฉพาะกลุ่มชาติพนัธ์ุ 
ตามสภาพแวดลอ้มทางสังคม ภูมิประเทศ วฒันธรรม และระบบนิเวศวิทยา ดงัเช่น การแพทยแ์ผน
ไทย เป็นการเรียนรู้สืบทอดต่อกนัมารุ่นต่อรุ่น โดยอาศยัจากการสั่งสมประสบการณ์ มิไดอ้าศยัการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ หรือทางห้องปฏิบติัการทางการแพทย์ มีหลกัการมองปัญหาในระดบัแบบ              
มหภาค ใชว้ธีิการศึกษาแบบสังเคราะห์ และพึ่งพาธรรมชาติมากกวา่เทคโนโลย ี 

 การแพทยพ์ื้นบา้น (Folk Medicine) หมายถึง การแพทยท่ี์มีการสืบทอดการใช้ประ 
โยชน์จากรุ่นสู่รุ่นโดยการบอกเล่า ไม่มีระบบทฤษฎีท่ีแน่นอนและตายตวั ไม่มีการจดบนัทึกท่ี
สมบูรณ์และเป็นระบบ (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย, 2544 :467-468 แปลจาก Traditional medicine 
and Health care coverage WHO, 1983) เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิม ท่ีเนน้ความเช่ียวชาญเฉพาะในทอ้งถ่ิน 
ไดรั้บการเรียนรู้จากบรรพบุรุษ และเรียนรู้จากภาคปฏิบติัจริง มีการใชย้าสมุนไพรทอ้งถ่ิน การรักษา
โรคโดยใช้คาถาอาคม และพิธีกรรม ท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน เพื่อดูแลสุขภาพของชาวบา้นในทอ้งถ่ิน 
(รุจินาถ และคณะ,2554:72) หลงัจากนั้น ในปี 2008 องค์การอนามยัโลก (World Health Organi 
zation: WHO) ไดใ้หนิ้ยามความหมายของการแพทยพ์ื้นบา้นวา่ การปฏิบติั แนวคิด องคค์วามรู้ และ
ความเช่ือดา้นสุขภาพท่ีผสมผสานกบัยาท่ีไดจ้ากพืช สัตว ์และแร่ธาตุ การบ าบดัทางจิตวิญญาณ ดว้ย
การประยุกต์เทคนิคต่างๆรวมกนั เพื่อการรักษา วินิจฉัย และป้องกนัความเจ็บป่วย หรือด ารงสุข
ภาวะ 
 การแพทย์พื้นบ้าน มีความเก่ียวโยงกับค าว่าการแพทย์แผนโบราณ ( traditional 
medicine) ซ่ึงเป็นค าท่ีค่อนขา้งกวา้งขวาง ชาวบา้นหรือประชาชนส่วนใหญ่มกัคุน้และเป็นท่ีรู้จกั
ในทางสุขภาพแบบพื้นบา้น เน่ืองจากเป็นการรักษาโรคตามวฒันธรรมของกลุ่มชนต่างๆ โดยใน
ประเทศไทยจะมีการแบ่งลกัษณะทางภูมิศาสตร์ออกเป็น 4 ภาค ประกอบดว้ย ภาคเหนือ ภาคใต ้ 
ภาคอีสาน และภาคกลาง วฒันธรรมของแต่ละภาคจะมีความแตกต่างกัน จึงท าให้ระบบการ                   
รักษาโรคโดยวิธีการแพทย์แผนไทยโบราณย่อมมีความต่างกันด้วย นอกจากนั้ น การแพทย ์                    
แผนโบราณ นอกเหนือจากการใช้ค  าว่า การแพทยพ์ื้นบา้นแลว้นั้น มีค าหลากหลายมากมาย ไดแ้ก่ 
การแพทยท์างเลือก (alternative) การแพทยน์อกแบบแผน (unorthodox) การแพทยก์ลุ่มชาติพนัธ์ุ 
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(ethnomedicine) การแพทยช์ายขอบ (fringe) หรือการแพทยแ์ผนดั้งเดิม (indigenous) เป็นตน้ แสดง
ให้เห็นถึงการให้นิยามความหมายท่ีหลากหลาย อาจยงัไม่ได้มีการจดัระบบการแพทยท่ี์แน่นอน              
และตายตวัใหเ้ห็นในปัจจุบนั  
 
 3.1 หมอพืน้บ้านกบัความเป็นวชิาชีพ  
 หมอพื้นบ้าน หมายถึง ผูท่ี้ได้รับการยอมรับจากแหล่งชุมชนท่ีหมอพื้นบ้านอาศยัอยู ่                 
เป็นผูมี้วิชาความรู้ ความสามารถด้านการดูแลสุขภาพ โดยใช้ประโยชน์จากพืช สัตว์ และแร่ธาตุ                       
มีรูปแบบวิธีการเฉพาะในการรักษาท่ีมาจากภูมิหลงัทางสังคม วฒันธรรม ตลอดจนองคค์วามรู้ ความ
เช่ือ และทศันคติ ส่วนใหญ่มีลกัษณะรูปแบบการรักษาท่ีมองแบบองค์รวม ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ 
และสังคม  
 นอกจากนั้น ยงัมีนิยามความหมายของหมอพื้นบา้น ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในปี 2542 ว่า เป็นบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความสามารถในการ
ส่งเสริม และดูแลสุขภาพของประชาชนในทอ้งถ่ิน ดว้ยภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทย ตามวฒันธรรม
ของชุมชน ท่ีสืบทอดต่อกนัมานานเป็นท่ีนิยมจากชุมชน โดยมีประชาชนในหมู่บา้นรับรอง ไม่น้อย
กวา่ 10 คน หรือเป็นผูไ้ดรั้บการรับรองจากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ  
 การรักษาแบบแผนโบราณในประเทศไทย (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย, 2544 แปลจาก 
Traditional medicine and Health care coverage WHO, 1983) ไดรั้บการรับรองเป็นสาขาหน่ึง                    
ของ การประกอบโรคศิลปะ (art of healing) กฎหมายควบคุมการประกอบโรคศิลปะเร่ิมมีข้ึน                        
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1936 ภายหลงัมีการแก้ไขฉบบัเพิ่มเติมในปี ค.ศ.1968 บทบญัญติัในกฎหมายดัง                   
กล่าวครอบคลุมการปฏิบติัทางการแพทย ์ทนัตกรรม เภสัชกรรม พยาบาล ผดุงครรภ์ และแพทย ์     
แผนโบราณท่ีไดรั้บการจดทะเบียนและใบอนุญาต มาไม่ต ่ากวา่ 3 ปี ตอ้งผา่นการตรวจสอบท่ีจดัโดย
คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ ซ่ึงแพทยแ์ผนโบราณทุกประเภทจะได้รับการข้ึน
ทะเบียนกบักองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นในปี ค.ศ.1979 ไดมี้การ
ตรากฎหมายยา ในส่วนของการแพทยแ์ผนโบราณ ไดใ้หค้  าจ  ากดัความไวใ้นมาตราท่ี 4 ของกฎหมาย
ฉบบัน้ีวา่ “ยาท่ีมีเจตนาเพื่อใชใ้นการรักษาโรคแผนโบราณ หรือยารักษาโรคสัตวท่ี์มีในต ารับยาแผน
โบราณ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือยาท่ีกระทรวงประกาศวา่ เป็นยาแผนโบราณ หรือยา
ท่ีไดรั้บการจดทะเบียนสูตรยาเป็นยาแผนโบราณ” 

 3.2 สมุนไพรกบัหมอพืน้บ้าน 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงในเขตเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ มีพื้นท่ีกว่า 500,000 
ตารางกิโลเมตร มีดินแดนติดต่อกบัประเทศสหภาพเมียนม่าห์ สาธารณรัฐประชาชนลาว กมัพูชา 
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และมาเลเซีย ประเทศไทยมีท่ีตั้ งอยู่บริเวณเขตศูนย์สูตร อุดมด้วยป่าไม้หลายประเภท ตั้ งแต่              
ลกัษณะป่าดิบช้ืน ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแลง้ ป่าพรุ ป่าชายเลน เป็นตน้ แสดงให้เห็นวา่ประเทศไทย
มีความหลากหลายทางชีวภาพ โดยจากการส ารวจทรัพยากรป่าไมใ้นประเทศไทย พบพนัธ์ุไมท่ี้มีใน
ประเทศไทยกวา่ 20,000 ชนิด คาดวา่ร้อยละ 8 ของพรรณพืชท่ีมีการศึกษาทัว่โลก  
 ปัจจุบนัคนไทยมีการใชป้ระโยชน์จากพรรณพืชทั้งดา้นท่ีอยูอ่าศยั อาหารและยารักษา
โรค จากการบนัทึกคมัภีร์การแพทยแ์ผนไทย และการข้ึนทะเบียนยาแผนโบราณ พบวา่ ประเทศไทย
มีการใช้ยาสมุนไพรเพื่อสุขภาพประมาณ 800-1,500 ชนิด โดยมีความนิยมใช้สมุนไพรในหลาย
ลกัษณะ ไดแ้ก่ ยาสมุนไพรแบบเด่ียว ยาสมุนไพรต ารับ เคร่ืองด่ืมสมุนไพร อาหารเสริมสุขภาพจาก
สมุนไพร เคร่ืองส าอางจากสมุนไพร และผลิตภณัฑ์สมุนไพรส าหรับการนวด การอบ การประคบ 
เป็นตน้ (กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยฯ, ส านกัการแพทยพ์ื้นบา้นไทย,2554: 52)  
 นบัไดว้า่ยาแผนไทยและสมุนไพร อยูใ่กลต้วัคนไทยมากกวา่ท่ีคิด โดยส านกังานสถิติ
แห่งชาติ (2557) พบจ านวนครัวเรือน ท่ีท าการส ารวจพฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองดว้ยการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรทัว่ประเทศ พบวา่ ยาสมุนไพรยงัคงมีบทบาทไม่นอ้ยในวิถีชีวิตคนไทย โดย
กวา่ร้อยละ 58.4 ของกลุ่มตวัอยา่งช้ีใหเ้ห็นวา่ ปัจจุบนัคนไทยยงัคงรู้จกัยาแผนไทยหรือสมุนไพรเพื่อ
การรักษาโรค อีกทั้ง จากการส ารวจจากจ านวน 5,800 ครัวเรือนทัว่ประเทศ พบว่า มีเพียง 1,112 
ครัวเรือนท่ีระบุวา่รู้จกัและเคยใชย้าแผนไทยประเภทยาต ารับ อยา่งนอ้ย 1 รายการ และยงัพบวา่ใน
รายการยาแผนไทยประเภทยาต ารับทั้ง 9 รายการ (ยาสหสัธารา เหลืองปิดสมุทร ธาตุบรรจบ ธาตุ
อบเชย ประสะกานพลู ถ่ายดีเกลือ จนัทลีลา หา้ราก และยาประสะไพล) เฉล่ียแลว้ครัวเรือนหน่ึงๆจะ
รู้จกัและเคยใชย้าต ารับประมาณ 2 รายการ จาก 9 รายการเท่านั้น ซ่ึง รายการยาท่ีเป็นท่ีรู้จกัสูงสุด 3 
อนัดบัแรก คือ ยาเหลืองปิดสมุทร ยาธาตุบรรจบ และยาธาตุอบเชย 
 สมุนไพรจึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบการแพทย์พื้นบ้าน ท่ีมีมิติทางสังคมและ
วฒันธรรมเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัการทางการแพทย ์เน่ืองจาก การแพทยก์ระแสหลกั  
แมจ้ะได้รับความนิยมจากประชาชน แต่การแพทยก์ระแสรองอย่างเช่น การแพทยพ์ื้นบา้น หรือ
การแพทย์ดั้ งเดิมก็ยงัคงด ารงอยู่ในสังคมแต่ละพื้นท่ี ไม่เฉพาะในประเทศไทยเพียงอย่างเดียว                
ซ่ึงไดมี้งานการศึกษาท่ีไดศึ้กษารูปแบบการรักษาดว้ยการแพทยร่์วมสมยัและการแพทยท์าง เลือก 
(Complementary Medical & Alternative: Cam) ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ 1) การแพทยด์ั้งเดิมในโบลิเวีย 
มีการกล่าวถึงประวติัศาสตร์รูปแบบการรักษาท่ีเช่ือมโยงกบัพิธีกรรม ศาสนา มีการให้คุณค่าต่อ
กระบวนการรักษาท่ีต้องพึ่ งตนเอง แต่เน่ืองจากประเทศประสบกับปัญหาทางการเมือง และ
เศรษฐกิจท าใหส้ถานการณ์สุขภาพของประชาชนอยูใ่นสภาพย  ่าแย ่ท าใหเ้สถียรภาพทางการเมืองไม่
ค่อยดี ส่งผลโดยตรงต่อระบบสุขภาพของประชาชนในประเทศโบลิเวีย  2) การแพทยด์ั้งเดิมในอิน
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โดนิเซีย ไดมี้การผสมผสานระบบการแพทยส์มยัใหม่กบัระบบการแพทยด์ั้งเดิมไดอ้ยา่งค่อนขา้งลง
ตวั ประชาชนมีอ านาจในการเลือกรับบริการทางการแพทย์อ านาจในการเลือกไดอ้ย่างอิสระโดย
ปราศจากการกดทบัของการแพทยก์ระแสหลกั ทั้งท่ีการครอบง าของการแพทยก์ระแสหลกัพยายาม
เนน้ย  ้าความเป็นวิทยาศาสตร์ แต่ส าหรับชาวอินโดนีเซีย แทนท่ีจะท าให้เกิดปัญหาเหล่านั้นเหมือน
ประเทศไทย แต่ส่ิงเหล่านั้นท าให้เกิดความหลากหลายในระบบการแพทย ์ แมว้่าประสิทธิผลของ
การรักษาอาจไม่ไดถู้กพิสูจน์ โดยหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์การแพทย ์แต่การรักษาทุกวิธี ก็สามารถ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจต่อการมารับบริการของผูป่้วยไดอ้ยา่งน่าพอใจ และ 3) การแพทยด์ั้งเดิม
ในออสเตรเลีย ก็มีประวติัศาสตร์ทางการเมือง ความเป็นรัฐชาติท่ีมีส่วนส าคญั ในการก าหนดทิศทาง
การแพทยด์ั้งเดิม ซ่ึงมีความเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิตของชนชาวพื้นเมือง ขอ้สังเกตอีกอย่างหน่ึง คือ แต่
ละระบบการแพทยท่ี์มีมกัจะถูกก าหนดล าดบัชั้นดว้ยการถูกครอบง า ท่ีท าให้ประชาชนไม่ค่อยมี
ทางเลือกโดยความสมคัรใจ แมจ้ะมีความหลากหลายซ่ึงแตกต่างจากการแพทยด์ั้งเดิมในอินโดนีเซีย 
(Merrili & Hans, 2007) 

 
 
ส่วนที ่4 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
 จากการทบทวนวรรณกรรม งานการศึกษาวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระท่อมของการศึกษา                       
ท่ีผ่านมานั้น ผูว้ิจยัท าการสืบคน้จากฐานขอ้มูลวิชาการ 3 แหล่ง คือ 1) ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์              
พบงานวิจยักระท่อม ตั้งแต่ ปี 2008-2016 จ านวน 27 ฉบบั 2) ขอ้มูลจากวารสาร พบงานวิจยั
กระท่อม  จ  านวน 1 งานวจิยั 3) ฐานขอ้มูล Thailis พบงานวจิยักระท่อม ในรูปแบบหนงัสือจ านวน 2 
เล่ม และสุดทา้ย โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งรายงานการศึกษา ออกเป็น 4 ส่วน คือ ความหลากหลายของการ
ใช ้กระท่อม ผลขา้งเคียงจากการใชก้ระท่อม กระท่อมกบันยัทางสังคมวฒันธรรม กระท่อมกบัหมอ
พื้นบา้นภาคใต ้มีรายละเอียดดงัน้ี   

 4.1 ความหลากหลายของการใช้กระท่อม 
 จากผลการค้นควา้และรวบรวมงานวิจัย  ท่ีเก่ียวข้องกับกระท่อมในภูมิภาคเอเชีย                
ใต ้ยุโรป และอเมริกา ผูว้ิจยัแบ่งผลการศึกษา ออกเป็น 5 หัวขอ้ ประกอบดว้ย 1) รูปแบบการใช้
กระท่อมทางสุขภาพ 2) รูปแบบการใชก้ระท่อมเป็นสารเสพติด มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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1) การใช้กระท่อมทางสุขภาพ  
 ตั้งแต่ ปี 2008 - 2016 พบงานวิจยั 8 ฉบบั ใช้วิธีการศึกษา โดยการรวบรวมขอ้มูล
เอกสารงานวจิยั และศึกษาวจิยักระท่อมเก่ียวกบัรูปแบบการใช ้ในประชากรและกลุ่มตวัอยา่งทัว่ไป 
ในเมืองต่างๆของประเทศมาเลเซีย ไตห้วนั ไทย แคนนาดา อิตาลี ฮงัการี เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา 
ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  าการแบ่งกลุ่ม ผลการศึกษากระท่อมทางสุขภาพ ออกเป็น 3 ประเด็น คือ  
 ประเด็นท่ี 1 ด้านการรักษาโรคหรืออาการ พบว่า กระท่อมสามารถช่วยลดอาการไข ้
(Sakaran R et al 2015, Vicknasingam B Et al. 2009 และ Saingam D et al.  2012)  แกป้วด (Swogger 
MT et al. 2015, Sakaran R et al 2015, Vicknasingam B Et al 2009 และ Saingam D et al.  2012)  แก้
ทอ้งเสีย (Sakaran R et al 2015 และ Saingam D et al. 2012)  แกไ้อ (Saingam D et al.  2012)  ช่วยคราย
เครียดหรือลดความกงัวล (Swogger MT et al. 2015, Sakaran R et al 2015 และ Boyer EW Et al. Jun 
2008 ) และช่วยลดการติดยาเสพติดชนิดอ่ืนๆได ้(Cinosi E et al. 2015 และ Boyer EW et al. 2008 )    
 ประเด็นท่ี 2 ดา้นการป้องกนัโรค พบว่า กระท่อมสามารถช่วยป้องกนัโรคเบาหวาน 
(Singh M et al 2015, Sakaran R et al 2015 และ Saingam D et al.  2012 ) ความดนัโลหิตสูง 
(Saingam D et al.  2012, Sakaran R et al. 2015 และ Singh M et al 2015)  โรคมะเร็ง (Sakaran R et 
al 2015)และโรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือเอชไอว ี(Saingam D et al. 2012 
 ประเด็นท่ี 3 ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ พบว่า กระท่อมสามารถช่วยเพิ่มพละก าลงัในการ
ท างานได ้(Vicknasingam B Et al. 2009, Assanangkornchai S et al 2010, Swogger MT et al. 2015 และ 
Cinosi E et al. 2015)  
 นอกจากนั้น ยงัมีขอ้คน้พบ ประเด็นน่าสนใจท่ีเก่ียวขอ้งกบักระท่อม จ านวน 2 ฉบบั         
ท่ีมีบางประเด็นบางอย่าง แตกต่างจากงานวิจยัขา้งตน้ คือ 1) ผลงานวิจยัในประเทศสหรัฐอเมริกา              
และแคนาดา (Swogger MT et al. 2015) ท่ีมีผูร่้วมวิจยัจ  านวน 161 คน มีความพึงพอใจในประโยชน์
ของกระท่อม ไดแ้ก่ รู้สึกเคลิบเคล้ิม (Euphoria /sense of well-being) 49 คน (ร้อยละ 30.4) รู้สึกผอ่น
คลาย (Relaxation) 48 คน (ร้อยละ 9.3) เขา้สังคมไดง่้าย (Enhanced sociability/empathy) 15 คน 
(ร้อยละ 8.7) เพิ่มพละก าลงัในการท างาน (Increase in energy) 14 คน (ร้อยละ 8.3) และช่วยลด
อาการปวดได ้(Analgesia) 14 คน (ร้อยละ 8.7)  
 และ 2) ผลงานวิจยัของประเทศมาเลเซีย (Vicknasingam B Et al. 2009) ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วม
วิจยัจ านวน 72 คน มีความรู้สึกว่าตนเองได้ประโยชน์จากการใช้กระท่อม ได้แก่ ช่วยให้ท างาน
ไดม้ากข้ึน (Work harder) 63 คน (ร้อยละ 87.5) ช่วยกระตุน้ (More active) 62 คน (ร้อยละ 86.1) เพิ่ม
สมรรถภาพทางเพศ (Increases sex desire) 61 คน (ร้อยละ 84.7) ช่วยเจริญอาหาร (Increases 
appetite) 56 คน (ร้อยละ 77.8) ช่วยลดอาการถอนจากเฮโรอีน (Reduces heroin withdrawal 
symptoms) 45 คน (ร้อยละ 62.5) 
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 2) การใช้กระท่อมเป็นสารเสพติด 
 ผูว้จิยัพบงานวิจยั 2 ฉบบั ท่ีท าการศึกษาวิจยักระท่อม เก่ียวกบัรูปแบบการใชก้ระท่อม 
เป็นส่วนประกอบน ามาผสมสารเสพติดชนิดอ่ืนๆ ในประชากรหรือกลุ่มตวัอยา่งทัว่ไป ในประเทศ
มาเลเซีย และไทย พบวา่ Tanguay P et al. (2011) ไดท้  าการศึกษา การใชน้ ้ าจากใบกระท่อม เพื่อใช้
เป็นส่วนประกอบหน่ึงในการผลิตเคร่ืองด่ืม 4x100 (ส่ีคูณร้อย) ประกอบไปดว้ย น ้ าจากใบกระท่อม 
น ้ าอดัลมสีด า และยาแกไ้อ (เช่น codeine diphenhydramine ) เป็นส่วนประกอบหลกั ส่วนอยา่งท่ีส่ี
ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของผูใ้ช้ เช่น ยาจุดกันยุง ยาคลายเครียด หรือยาลดวิตกกังวล (เช่น 
alprazolam, diazepam, amitriptyline, nortriptylin.) ยาแกป้วด (เช่น paracetamol, tramadol) สารเสพ
ติดอ่ืนๆ (เช่น ยาบา้/เมทแอมเฟตามีน เมทาโดน) หรือแมก้ระทัง่ ผงจากสารเคมีในหลอดไฟ (Tung 
tananuwat W. 2010) 
 นอกจากนั้น ผูว้ิจยัพบประเด็น รายงานกรณีศึกษาวิจยักระท่อม (Case report) จาก
รายงานผลการวิจยั จ  านวน 13 ฉบบั ท่ีมีการรายงานกรณีศึกษาการใช้กระท่อม พบรูปแบบการใช้
กระท่อม 2 รูปแบบหลกั คือ 1) ใชก้ระท่อมเพียงอยา่งเดียว (Nelson JL et al. 2010, Kapp FG et al. 
2011, Forrester MB 2013, Singh D et al. 2014 และ Galbis -Reig D 2016)  และ 2) ใชก้ระท่อม
ร่วมกบัสารหรือยาชนิดอ่ืนๆ (Boyer EW et al. 2008, Tungtananuwat W et al. 2010, . Holler JM et 
al. 2010, Kronstrand R, et al. 2011, Trakulsrichai S, et al. 2013, Neerman MF et al. 2013, Karinen 
R et al. 2014, Karinen R, et al 2014 และ McIntyre IM, et al  2015 ) อีกทั้ง มีส่ิงท่ีน่าสนใจดา้นการ
รายงานการเสียชีวิตของผูใ้ช้กระท่อมทั้ งแบบกระท่อมอย่างเดียว และผสมกับสารอ่ืน พบว่า                        
มีการรายงานวิจยั จ  านวน 6 ฉบบั ท่ีรายงานถึงผลของการใช้กระท่อม ร่วมกบัสารอ่ืนๆแล้วท าให ้  
ผูใ้ชเ้สียชีวิต (Tungtananuwat W et al 2010, Holler JM et al 2010, Kronstrand R, et al 2011, 
Neerman MF, et al 2013, Karinen R et al 2014 และ McIntyre IM, et al 2015) 
 ทั้งน้ี ยงัพบงานวิจยั จ  านวน 2 ฉบบั ท่ีมาการกล่าวถึง การน ากระท่อมท่ีซ้ือมาในราคา
ไม่สูง มาใช้ในการรักษาอาการปวดเร้ือรัง ทดแทนการใช้ยาลดอาการปวดอ่ืนๆซ่ึงมีค่าใช้จ่ายท่ีสูง
กว่ามาก (Nelson JL et al 2010 และ Galbis-Reig D 2016) และมีการน ากระท่อมมาใช้ในการ   
ทดแทนการเสพติดสารเสพติดในกลุ่มฝ่ินและช่วยลดอาการถอนจากสารเสพติดในกลุ่ม                      
ฝ่ินได ้(Boyer EW et al 2008) 
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 4.2 ผลข้างเคียงจากการใช้กระท่อม 
 จากผลการค้นควา้และรวบรวมงานวิจัย ท่ีเก่ียวข้องกับกระท่อมในภูมิภาคเอเชีย                
ใต ้ยุโรป และอเมริกา ผูว้ิจยัแบ่งผลการศึกษา ออกเป็น 2 หวัขอ้ ประกอบดว้ย 1) กระท่อมกบัภาวะ
อาการไม่พึงประสงคจ์ากการใช ้2) กระท่อมกบัภาวะอาการถอนเม่ือหยดุบริโภค 

 1) กระท่อมกบัภาวะอาการไม่พงึประสงค์จากการใช้ 
 จากผลงานวิจยั จ  านวน 9 ฉบบั ท่ีมีการรวบรวมขอ้มูลเอกสาร และศึกษาเก่ียวกบั     
อาการไม่พึงประสงค์และผลข้างเคียง ท่ีพบเห็นได้บ่อยในผูท่ี้ใช้กระท่อมติดต่อกันระยะเวลา
ยาวนาน ผูว้จิยัไดจ้ดักลุ่มแบ่งตามระบบของร่างกาย ออกเป็น 5 ระบบ ดงัน้ี 

ระบบท่ี 1  ระบบทางเดินอาหาร พบอาการปวดทอ้ง (Swogger MT et al. 2015) 
คล่ืนไส้อาเจียน (Swogger MT et al. 2015) ทอ้งเสีย (Cinosi E et al. 2015) เบ่ืออาหาร (Cinosi E et 
al. 2015, Cinosi E et al. 2015) ขาดสารอาหาร  (Saingam D et al. 2012 ) น ้ าหนกัลด (Vicknasingam 
B Et al. 2009 และ Cinosi E et al. 2015) ทอ้งผกู (Vicknasingam B Et al. 2009)  ระบบท่ี 2  ระบบ
ผิวหนงั พบอาการเหง่ือออกมาก หนาวสั่น คนั  (Swogger MT et al. 2015)  และผิวคล ้า (Saingam D 
et al. 2012 ) 
ระบบท่ี 3  ระบบประสาท พบอาการวิงเวียนศีรษะ(Swogger MT et al. 2015)  และนอนไม่หลบั 
(Cinosi E et al. 2015) ระบบท่ี 4  ระบบกลา้มเน้ือ พบอาการคร่ันเน้ือคร่ันตวั ปวดกลา้มเน้ือ (Boyer 
EW et al. 2008 และ Cinosi E et al. 2015) และ ระบบท่ี 5  ระบบสืบพนัธ์ุ ลดความตอ้งการทางเพศ 
(Saingam D  et al. 2012 )  

นอกจากน้ี ยงัมีผลการวิจยัในหนูทดลอง (Preclinical study) ท่ีมีความสอดคลอ้งกนั  
ของประเทศมาเลเซีย และสหรัฐอเมริกา พบว่า  การใช้กระท่อมเป็นระยะเวลานานจะท าให้ระบบ
ความจ าและการเรียนรู้ลดลง  (Yusoff N et al 2014) โดยมีส่วนท าให้ปริมาณเน้ือสมองส่วนนอก
ลดลงได ้(Compton DM et al 2014) 

2) กระท่อมกบัภาวะอาการถอนเมื่อหยุดบริโภค  
 จากผลงานวิจยัจ านวน 4 ฉบบั มีการรวบรวมข้อมูลเอกสาร และศึกษาเก่ียวกับ                     
ผูใ้ช้กระท่อมเม่ือหยุดบริโภคกระท่อมจะแสดงอาการถอนกระท่อม ผูว้ิจ ัยได้จดักลุ่มแบ่งตาม               
ระบบของร่างกาย ออกเป็น 5 ระบบ ดงัน้ี 

ระบบท่ี 1 ระบบทางเดินอาหาร ท าใหรู้้สึกไม่สบายทอ้ง (Reig DG et al. 2016) คล่ืนไส้
อาเจียน (Reig DG et al. 2016) ทอ้งเสีย (Reig DG et al. 2016)  ระบบท่ี 2 ระบบผิวหนงั ท าให้เหง่ือ
มาก (Reig DG et al. 2016 และ McWhiter L et al. 2010)  ระบบท่ี 3 ระบบประสาท ท าให้เวียน

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saingam%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23083922
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saingam%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23083922
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Saingam%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23083922
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ศีรษะ (Reig DG et al. 2016) นอนไม่หลบั(Vickna singam B Et al. 2009, Cinosi E et al. 2015 และ
Trakulsrichai S 2015) เครียด/ซึมเศร้า (McWhiter L et al. 2010 และ Reig DG et al. 2016)  ระบบท่ี 
4 ระบบกลา้มเน้ือ ท าให้ปวดกลา้มเน้ือและเส้นประสาท (Vicknasingam B Et al. 2009, Trakulsri  
chai S 2015 และ Reig DG et al. 2016) เม่ือยลา้ (Trakulsrichai S 2015) ระบบท่ี 5 ระบบตา หู คอ 
จมูก ท าให้ตามวั  น ้ าตา/น ้ ามูกไหล (Vicknasingam B Et al. 2009 และ Reig DG et al. 2016) และ
อาการอ่ืนๆ ท าให้อาการสั่น (Reig DG et al. 2016)  มีไข ้(Reig DG et al. 2016)   มีความตอ้งการใช้
กระท่อม (Craving) (Vicknasingam B Et al. 2009 และ McWhiter L et al. 2010)   

นอกจากน้ี มีผลงานวจิยัในประเทศไทย ของ Trakulsrichai S. (2015) ไดท้  าการศึกษาผูป่้วยใน
โรงพยาบาลรามาธิบดี พบวา่ ผูป่้วยท่ีเขา้รับการรักษาในศูนยพ์ิษวทิยา มีอาการแสดงของภาวะถอนกระท่อม
ท่ีพบบ่อย คือ ปวดเม่ือยตวั (36.4%) นอนไม่หลบั (18.2%) และ อ่อนลา้ (18.2%) เป็นตน้ 
 
 4.3 กระท่อมกบันัยทางสังคมวฒันธรรม  
 จากผลการคน้ควา้งานวิจยั จากหนงัสือเก่ียวกบักระท่อมในสังคมภาคใต ้ของประเทศ
ไทย พบหนงัสือจ านวน 2 เล่ม คือ 1) หนงัสือท่ีมีการรวบรวมผลงานวิจยั ท่ีศึกษากระท่อมในบริบท
สังคม วฒันธรรม วิถีชีวิตของชุมชนหลายแห่งในภาคใตข้องประเทศไทย (สาวิตตรี อษัณางคก์รชยั 
และ อาภา ศิริวงศ ์ณ อยุทธยา, 2548)  2) หนงัสือบทสรุปพืชกระท่อม ท่ีศึกษาแบบแผนการใชแ้ละ
ผลกระทบต่อสุขภาพ (สาวิตตรี อษัณางคก์รชยั และคณะ, 2558) และ 3) ฐานขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์              
พบงานวิจยัในประเทศมาเลเซีย จ านวน 1 ฉบบั ผูว้ิจยัไดแ้บ่งหวัขอ้ประเด็นท่ีน่าสนใจ ออกเป็น 8 
หวัขอ้ คือ 1) กระท่อมกบัหนงัตะลุงในภาคใต ้ 2) กระท่อมในบ่อนชนววัชนไก่3) กระท่อมกบัการ
ท านาและท าสวน 4) กระท่อมกบัชาวประมง 5) กระท่อมในลุ่มน ้ าทะเลสาบ 6) กระท่อมในพื้นท่ี
ชายฝ่ังทะเลตะวนัตกสงขลา 7) แบบแผนการใช้กระท่อมแบบพื้นบา้น และ 8) หนา้ท่ีทางสังคมของ        
ผูใ้ชก้ระท่อมในมาเลเซีย มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 1) กระท่อมกบัหนังตะลุงในภาคใต้                                                 
 การถ่ายทอดวฒันธรรมของคนกินใบกระท่อมผา่นศิลปินพื้นบา้น ท่ีเรียกวา่ หนงัตะลุง
ในจงัหวดันครศรีธรรมราช (จรัส ชูช่ืน, 2544) ผลการศึกษา มีการกล่าวถึงการใชก้ระท่อม ตามความ
เช่ือวา่ กระท่อมเป็นยาสมุนไพร ตามผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ท่ีเล่าขานสืบต่อกนัมาจนถึงปัจจุบนั ผลการรายงานน้ี               
กล่าวถึงกรณีศึกษา ท่ีมีความเช่ือเร่ืองการรับประทานกระท่อม การกินใบกระท่อมของคณะ                    
หนงัตะลุงนั้น พบวา่ ก่อนแสดง ก าลงัแสดง และภายหลงัเลิกแสดงหนงัตะลุง เขามีความเช่ือวา่ กิน
กระท่อมเพื่อให้มีอารมณ์ร่วม ในการบรรเลงดนตรีหนงัตะลุง ไม่ให้เกิดอาการง่วงนอน สามารถ
ท างานหารายไดใ้หแ้ก่ครอบครัวได ้การแสดงเหล่าน้ีจึง ไม่ค่อยมีเวลาไดพ้กัผอ่น 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trakulsrichai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24592666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trakulsrichai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24592666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trakulsrichai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24592666
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trakulsrichai%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24592666


บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล   ศศ.ม. (สงัคมศาสตร์และสุขภาพ) /  29 

 อีกทั้งการแสดงหนังตะลุง บางบทละครจะต้องใช้มุขตลกอย่างมาก ในการแสดง                 
จากมุขตลกต่างๆท่ีปรากฏในวรรณกรรม แสดงให้เห็นถึง ใบกระท่อมท่ีเขา้ไปเก่ียวเน่ืองอยู่ในวิถี
ชีวิตชุมชนของชาวบา้น และความเช่ือทางดา้นสุขภาพ บอกเล่าว่า “หากกินใบกระท่อมติดต่อกนั            
เป็นเวลาหลายปี จะให้ผลในการรักษาโรคเบาหวาน และโรคหวดั ช่วยให้สมรรถภาพทางเพศดี               
และถ้ากินใบกระท่อม แล้วด่ืมเหล้าขาวตาม 2 เป๊ก จะท าให้รู้สึกอารมณ์ทางเพศดีข้ึน และยงัใช ้           
เค้ียวพ่นแกโ้รคเริม (งูสวดั) โดยบดละเอียดผสมเหลา้ขาว (สุราไทย) ใช้ทาบริเวณท่ีเป็น ถา้กินใบ
กระท่อมแลว้จะไม่เป็นโรคเบาหวาน เพราะมีขอ้มูลเชิงประจกัษ์ว่า ชาวชุมชนใบกระท่อมทุกคน              
ไม่เคยเป็นเบาหวานและโรคความดนัโลหิต”  
  
 2) กระท่อมในบ่อนชนววั ชนไก่ 
 ใบกระท่อมในบ่อนชนววั ชนไก่ท่ีมีมานานกว่า 100 ปี ถือเป็นรูปแบบทางสังคมท่ี
ก าหนดวิถีชีวิตของคนไทยในชนบทภาคใต ้(สุทธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย,์ 2534) การศึกษาคร้ังน้ีพบว่า 
ผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงเป็นผูเ้ล่นกีฬาทั้งววัชน และชนไก่ ในสงขลาบอกตรงกนัว่า “พวกชนววัจะอายุ 30 ปี
ข้ึนไป ส่วนพวกชนไก่จะเด็กกวา่ บางทีอาย ุ18 ปี 19 ปี ถึง 25 ปี หรือ 30 ปี  แต่กลุ่มววัชนก็ประมาณ 
30 ปีข้ึนไป  เพราะการเล่นววัชน เป็นคนท างานมานาน การเล่นตอ้งใชเ้งินมาก จนพนนัหมดตวัก็มี 
ส่วนพวกท่ีเล่นกีฬาววัชน ชนไก่ จะใชใ้บกระท่อมดว้ย”  
 งานวิจยัน้ี  ยงัมีผลการศึกษาดา้นสุขภาพจิต และพฤติกรรมการดูแลตนเองดา้นจิตใจ                
ของผูเ้ล่นกีฬาววัชน ท่ีใช้ใบกระท่อมในจงัหวดันครศรีธรรมราชและสงขลา (ขวญัธิดา พิมพกร
,2547) ในกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 88 ราย พบวา่ ผูเ้ล่นกีฬาววัชน 5 รายในสงขลา และกีฬาชนไก่ 5 ราย  
ท่ีใชใ้บกระท่อม มีอายุเฉล่ีย 30 ปีข้ึนไป ให้ขอ้มูลวา่ “เร่ิมกินใบกระท่อมตามพ่อแม่ เหมือน ปู่ ก็กิน 
แลว้ลูกๆ พอถึงจะท างาน ก็พลอยกินใหท้ างานได ้เร่ิมกนัตั้งแต่หนุ่มๆ 19-20 ปี ” และกลุ่มผูเ้ล่นกีฬา
ววัชน จ านวน 88 ราย มีพฤติกรรมการใชใ้บกระท่อมมานาน โดยเฉล่ีย 9 ปี นอ้ยท่ีสุด 1 ปี และมาก
ท่ีสุดถึง 39 ปี แสดงใหเ้ห็นวา่ การใชก้ระท่อมก็ยงัข้ึนอยูก่บัความยากง่ายในการหา และแหล่งของใบ
กระท่อมร่วมดว้ย  และมีการใหข้อ้มูลคลา้ยคลึงกนัวา่ การใชใ้บกระท่อมของตนนั้น ไม่เก่ียวกบัการ
เล่นกีฬา แต่เป็นการใช้เพื่อท างาน และการรักษาอาการเบาหวานและความดนั ท่ีเป็นวฒันธรรม
ทอ้งถ่ิน  

 3) กระท่อมกบัการท านาและท าสวน 
 การใช้ใบกระท่อมในกลุ่มชาวนา ชาวสวน จังหวดันครศรีธรรมราช พบข้อมูล 
พฤติกรรมการกินใบกระท่อม ท่ีมีลักษณะวงจรการกินกระท่อมตามลักษณะของกิจกรรมใน               
วิถีชีวิต ดังน้ี ลกัษณะการกินใบกระท่อมขณะท่ีอยู่บ้าน “จะกินค าแรกหลงัจากต่ืนนอนตอนเช้า 
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พร้อมกบัด่ืมน ้ าตาม แลว้จะลา้งหนา้ ต่อจากนั้น จะรีบเตรียมอาหารห่อใบตองหรือใบกลว้ย พร้อม
ดว้ยน ้ าด่ืมใส่กรวยอุดไมไ้ผ่ไว ้ผูกเชือกไวก้บังอนคนัไถ เดินไร่ววัไปทุ่งนาเพื่อไถนา ส าหรับใบ
กระท่อมนั้น จะห่อดว้ยใบตองแลว้ห่อพายไวก้บัผา้ขาว น ามาคาดสะเอว” 
 ชาวสวนก็เช่นเดียวกัน “กินใบกระท่อมขณะท่ีไถนา หรือท าสวน ทั้ งชาวนาหรือ
ชาวสวน เม่ือเดินทางไปถึงนาหรือสวนของตนเอง จะเร่ิมกินใบกระท่อมอีกค าหน่ึง พร้อมทั้ ง       
หวนน ้ า ใบกระท่อมท่ีใช้กินนั้น จะมีทั้งชนิดก้านแดงและก้านเขียว แล้วแต่จะมีชนิดใด กินได ้             
หมด” อีกทั้ง ส าหรับผลกระทบทางดา้นร่างกายของผูกิ้นกระท่อมนั้น รวมถึงด้านครอบครัวและ
สังคมไดรั้บการยืนยนัวา่ ไม่มี เน่ืองชาวบา้น ท่ีรับประทานใบกระท่อม จะไม่พบอาการมึนเมา และ
ยงัมีสติดีทุกประการ แตกต่างจากการด่ืมสุรา ท่ีท าให้ควบคุมสติไม่อยู่ เกิดปัญหาแก่คนใน           
ครอบครัวได ้และการรวบรวมประโยชน์ของกระท่อมก็มีความคล้าย และสอดคลอ้งกบังานก่อน
หนา้น้ีท่ีกล่าวมา คือ ช่วยใหท้  างานไดม้าก ไม่วา่จะเป็นงานหนกัหรืองานเบา ไม่มีความเกียจคร้านใน
การท างาน แมว้า่แดดจะร้อนก็ทนได ้ถา้ทางดา้นสุขภาพ ยงัสามารถป้องกนัไม่ให้เกิดโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง รักษาโรคเริม (งูสวดั) และช่วยรักษาเยียวยาให้เด็กวยัรุ่นในชุมชน ท่ีติดยา                 
เสพติด หายเป็นปกติและสามารถด ารงชีวิต ท าการประกอบอาชีพได ้(ศรีสมภพ จิตร์ภิรมยศ์รี และ
กุสุมา กใูหญ่, 2545) 

 4) กระท่อมกบัชาวประมง 
 พฤติกรรมการกินใบกระท่อมของกลุ่มผูมี้อาชีพประมง ฝ่ังทะเลดา้นตะวนัออก เป็น
การกล่าวถึงการส ารวจว่า มีชุมชนชาวประมงใดบ้างท่ีกินกระท่อมเป็นประจ า มีรูปแบบการ                     
ด ารงชีพและการปฏิบติังานอย่างไรแต่ละวนั มีวงจรของวิถีชีวิต อย่างไร ซ่ึงก็พบว่า ชุมชนชาว
นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะอ าเภอท่าศาลา และปากพนัง มีการกินใบกระท่อมเยอะท่ีสุด และ        
ชุมชนชาวประมงในสุราษฎร์ธานี  มีการกินใบกระท่อมน้อยมาก จากการศึกษาพบลกัษณะอาชีพ              
ประมง  2 ประเภท คือ ประมงน ้ าจืด และน ้ าเค็ม ชาวบา้นจะใช้เรืออวนรุน ซ่ึงจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 
ชนิด คือ เรือขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เวลาออกหาปลาของชาวประมง ชนิดอวนรุน          
นั้น จะเร่ิมออกหาปลาตอนเย็น กลับตอนเช้า มีออกตอนเช้ากลับเย็นบ้าง แต่น้อยมาก การออก        
ท  างานแต่ละคร้ัง จะใช้แรงงาน 3-4 คน ท างานร่วมกนั จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการกิน โดยจะ
เร่ิมตน้ “กินใบกระท่อมค าแรกตั้งแต่เรือเร่ิมวิ่งออกจากท่าจนกระทัง่ ออกปากอ่าวสู่ทะเลอ่าวไทย   
ส าหรับเรืออวนขนาดเล็กนั้น ขณะท่ีเดินทางเคร่ืองยนต์ เรืออวนอยูช่าวประมงจะกินใบกระท่อมทุก
ระยะเวลา 1 ชัว่โมงต่อค าโดย ประมาณ และเรืออวนขนาดกลาง การกินใบกระท่อม จะเพิ่มจ านวน
ค ามากข้ึนระหวา่งเรือเร่ิมออกจาท่าจอดเรือ เพราะตอ้งออกเรือไปท่ีน ้าลึก ประมาณ 3 วา  
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 นอกจากเกินเดินเรือในประเทศแล้ว ยงัมีพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมท่ีจะออก             
เรือไปจบัปลาท่ีน่านน ้ าสากล หรือระหวา่งประเทศ  ไดแ้ก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย แต่ละคร้ัง
นั้น จะใชเ้วลามากกวา่เรือประมงชายฝ่ัง เน่ืองจาก การออกจบัปลาระหวา่งประเทศ จะใชเ้วลาคราว
ละ 3-6 เดือน ส่ิงส าคญัสมาชิกในเรือประมงขาดไมได ้คือ การน าใบกระท่อมทั้งชนิดกา้นแดงหรือ
กา้นเขียวติดเรือไปดว้ย โดยถา้เรือประมงล าใด ออกจบัปลาท่ีประเทศมาเลเซีย หรืออินโดนีเซีย เป็น
เวลา 3 เดือน สมาชิกในเรือจะกินใบกระท่อมคนละ 100 ก า (ก าหน่ึงมีส่ีแบะๆ หน่ึงมี 10 ก า) ถา้ออก
จบัปลา 5 เดือน จะกินใบกระท่อมคนละ 200 ก า จึงเป็นส่ิงท่ีลืมไม่ได ้และไม่เคยมีผูใ้ดลืม” (อาภา               
ศิริวงศ ์ณ อยธุยา และ สาวติรี อาณางคก์รชยั, 2548) 

 5) กระท่อมในลุ่มน า้ทะเลสาบสงขลา 
 สืบเน่ืองจากกระท่อมกบัอาชีพประมง ก็ยงัมีการศึกษาวฒันธรรมการใช้กระท่อมใน
พื้นท่ีลุ่มทะเลสาบสงขลา ซ่ึงเป็นชายฝ่ังตะวนัออกของภาคใต ้ลกัษณะพื้นท่ีครอบคลุม 3 จงัหวดั              
คือ สงขลา พทัลุง และนครศรีธรรมราช โดยบริเวณทะเลสาบสงขลา สามารถติดต่อไปมากนัได้
อย่างสะดวกและมีความสัมพนัธ์อย่างแนบแน่น ทั้ งด้านการเมือง และวฒันธรรม มาเป็นเวลา
ยาวนาน ลกัษณะชุมชน ก็เหมาะแก่การปลูกขา้วและการท านาอยา่งชดัเจน (ยงยทุธ ชูแวน่, 2546)  
 การใชก้ระท่อมในลุ่มแม่น ้ าทะเลสาบสงขลา (ช่อลดา พนัธุเสนา และ สุจิตรา จารจิตร 
,2546) พบว่า มีผูใ้ช้ร้อยละ50 ของประชากรกลุ่มวยัรุ่นข้ึนไป ในพื้นท่ีระโนด จงัหวดัสงขลา ไป
จนถึงนครศรีธรรมราช จะมีสัดส่วนของผูใ้ช้กระท่อมค่อนขา้งสูง เม่ือเทียบกบัพื้นท่ีอ่ืน และในแง่
ของอุปสงค์หรือความตอ้งการของการใช้กระท่อม มีการใช้กนัมากใน ผูช้ายวยัท างาน เพื่อให้มี
เร่ียวแรง ท างานได้ทน ผูช้ายใช้กนัมากถึงร้อยละ 60-80 ส าหรับผูห้ญิง มกันิยมใช้กระท่อมเพื่อ        
รักษาเบาหวาน และความดนัโลหิตสูง ส่วนวยัรุ่น จะใช้เพื่อรักษาอาการไอ ใช้กระท่อมฉีกกินใบ
ควบกบัน ้าตาลทราย และระยะหลงั เม่ือรูปแบบการด าเนินชีวติเปล่ียนไป จากอาชีพเกษตรกรรมเป็น
อาชีพผูใ้ชแ้รงงานในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นการท างานในท่ีร่มมากกวา่ โอกาสหรือความจ าเป็นท่ี
จะใช้กระท่อมก็ย่อมลดน้อยลง ในการศึกษาน้ี พบความเช่ือว่า ใบกระท่อมใช้รักษาอาการไอ 
ทอ้งร่วง เม่ือผูสู้งอายุกินจะท าให้เลือดลมดี ถา้รักษาอาหารเบาหวาน กินคร้ังละ  2 ใบ ร่วมกบัยอด
ผกัหวานก็จะช่วยได ้และยงัใหส้ัตว ์หมู หรือววั กินเม่ือมีอาการทอ้งร่วง  
 ด้านผลกระทบของกระท่อม พบ 3 หัวขอ้ ดงัน้ี  ก.) ผลกระทบท่ีมีต่อผูใ้ช้กระท่อม           
เอง พบว่า กลุ่มท่ีกินกระท่อมจะไม่ค่อยหิวขา้ว บางคนปวดทอ้ง ปวดเม่ือย หงุดหงิด น ้ าตาไหล           
ไม่มีแรง  ข.) ผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ชาวบ้านให้ทศันะว่า ไม่รู้สึกรังเกียจ เน่ืองจากผูท่ี้              
กินใบกระท่อมไม่ได้ระรานผูอ่ื้น กลุ่มเพื่อนท่ีกินกระท่อมจะช่วยเหลือกนัท างาน มากกว่าก่อการ
ทะเลาะวิวาทกนั ท าให้มีกลุ่มเพื่อนในวงกวา้ง  และ ค.) ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ พบวา่ บางชุมชนมี
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การปลูกกระท่อมไวใ้นสวนเพื่อการขาย การแจก เพราะในชุมชนจะน าใบกระท่อมไปใชใ้นร้านน ้ า
ชา ท่ีตั้งเรียงรายตามขา้งถนน ในยุคก่อนท่ีเกิดการปราบปราม อีกทั้ง ล าตน้กระท่อมยงัใช้ท าเรือได ้
แต่ยคุหลงั ไม่พบแลว้ เน่ืองจากบางคนก็น าไปท าเสาบา้นท่ีอยูอ่าศยั ของตนเอง เป็นส่วนใหญ่ 

 6) กระท่อมในพืน้ทีช่ายฝ่ังทะเลตะวนัตก 
 การศึกษาวฒันธรรมการใช้กระท่อมในพื้นท่ีชายฝ่ังตะวนัตก (วิชยั โปษยะจินดา และ
อุษณีย ์พึ่งปาน, 2547) ในภาคใตข้องประเทศไทย  ไดแ้ก่ จงัหวดัระนอง พงังา ภูเก็ต กระบ่ี ตรัง และ
สตูล ซ่ึงมีพื้นท่ีชายแดนของจงัหวดัดา้นหน่ึง ติดกบัทะเลอนัดามนั และภูเก็ตเป็นจงัหวดัเดียวท่ีมี
ลกัษณะเป็นเกาะ จากขอ้มูลกรมพฒันาท่ีดินในปี พ.ศ.2543 ไดถ่้ายภาพจากดาวเทียม พบภูมิประเทศ
แถบน้ี ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบช้ืน พื้นท่ีบริเวณชายฝ่ังทะเลอนัดามนั เป็นป่าชายเลน เหมาะแก่การ
เจริญเติบโตของพืชกระท่อม  
 การศึกษาพบว่า การใช้กระท่อมของประชาชน มีความคล้ายคลึงกนัในเร่ืองของ
พฤติกรรมสุขภาพ ดังเช่น ก.) ระนอง มีการใช้กระท่อมตามภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีได้รับการถ่าย             
ทอด คือ ใช้รักษาโรคเริม ต าใบกระท่อม ผสมเหล้าขาวแล้วทาบริเวณท่ีเป็น แต่อาการท้องร่วง 
ทอ้งเสีย ก็ให้น าเปลือกของล าตน้ มาตม้ในน ้ า 3 ส่วน จนเหลือหน่ึงส่วน น ามากิน 2-3 คร้ัง บางคน
กินกบักาแฟด า แลว้หยุดถ่าย บางคนน าใบกระท่อมมายา่งให้เห่ียว อม เค้ียว กลืน คายกาก และถา้มี
อาการปวดทอ้ง ทอ้งอืด ท่ีไม่ทราบสาเหตุ ให้น าใบสดๆมาห่อน ้ าตาลทราย แลว้เค้ียวกินแต่น ้ า ส่วน
อาการไอก็น าใบมายา่งใหเ้ห่ียว อม เค้ียว กลืนน ้า คายกาก บางคนน าใบสดมาห่อน ้าตาลทรายกิน  ข.) 
พงังา มีการสุ่มถามประชาชนในจงัหวดั จ านวน 6 คน เป็นเพศชาย 4 คน หญิง 2 คน ส่วนใหญ่รู้จกั
กระท่อม มากกว่า 20 ปี ให้ข้อมูลท่ีคล้ายคลึงคือ มีการปลูกกระท่อมไวบ้ริเวณบา้น ในสวน ใน
หมู่บา้นของตน กระท่อมมีประโยชน์ในการเพิ่มพลงัในการท างาน มีเร่ียวแรงมากข้ึน ช่วยลดความ
ดนัโลหิต ลดน ้ าตาลในเลือดของผูป่้วยเบาหวาน และป้องกนัโรคกระเพาะ และแกป้วดศีรษะ  ค.) 
จงัหวดัภูเก็ต ประชากรจ านวน 10 คน เป็นเพศชาย 3 คน หญิง 3 คน ทุกคนให้ขอ้มูลว่า กระท่อม
รักษาโรคได ้ร้อยละ 70 ระบุวา่ ช่วยรักษาเบาหวาน และร้อยละ 50 ระบุวา่ รักษาความดนัโลหิตสูง
ได ้ภาพรวม ส่วนใหญ่มองไม่เป็นผลเสียต่อสุขภาพ 
 นอกจากนั้น จังหวดักระบ่ี มีผลการใช้พืชกระท่อมต่อผู ้ใช้ แบ่งออกเป็น 5 ด้าน 
ประกอบดว้ย ดา้นสุขภาพกาย จิต การท างานและรายได้ ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพื่อนฝงู ชุมชนของ
ผูใ้ช ้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ มี 2 ประเด็นใหญ่ ดงัน้ี  1.) ดา้นสุขภาพกาย พบวา่ บางส่วนร้อยละ 32 มี
อาการเบ่ืออาหารและ มีเพียงส่วนน้อยร้อยละ 4 พบ อาการทอ้งผูก ซูบผอม น ้ าหนักลด 2.) ด้าน
สุขภาพจิตพบวา่ บางส่วนร้อยละ 12 รายงานวา่นอนไม่หลบั มีเพียงส่วนนอ้ยร้อยละ 4 พบอาการง่วง
นอน ถา้ไมไดกิ้น จ.) จงัหวดัตรัง มีการสุ่มถามประชาชน ในอ าเภอเมือง ห้วยยอด ยา่นตาขาว และ
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อ าเภอปะเหลียน จ านวนทั้งส้ิน 24 คน  ต่างใหข้อ้มูลท่ีคลา้ยคลึงกนัวา่ มีการปลูกพืชกระท่อมบริเวณ
บา้นของตนเอง และบา้นเพื่อน บางคนปลูกไวใ้นสวน นอกจากน้ี ยงัสามารถลดน ้ าตาลในเลือดของ
ผูป่้วยโรคเบาหวาน แกว้งิเวยีน ศีรษะ แกล้มชกั แกป้วดเม่ือย แกไ้อ และใชล้ะลายเสมหะ โดยเฉพาะ
วยักลางคน จะกินพืชกระท่อมทุกวนัๆละ 1-2 คร้ัง และ ฉ.) จงัหวดัสตูล จากการศึกษาสุ่มถาม
ประชาชนจ านวน 7 ราย ต่างเช่ือว่าพืชกระท่อมมีผลต่อสุขภาพทั้งด้านความอ่อนแอ และความ
แข็งแรงของร่างกาย มีผลต่อระบบขบัถ่าย ความต่ืนตวัของกลา้มเน้ือ สามารถใช้เป็นยาสมุนไพร
รักษาความดันโลหิตสูง ซ่ึงยงัมีบางคนท่ีให้ทศันคติว่า “หากไม่มีพืชกระท่อมในชุมชนจะดีข้ึน 
เพราะเด็กรุ่นหลงัไม่ตอ้งเห็นแบบอยา่งต่อการใชพ้ืชกระท่อม” 

 7) แบบแผนการใช้กระท่อมแบบพืน้บ้าน 
 มีการศึกษาแบบแผนการใช ้และผลกระทบต่อสุขภาพในผูใ้ชพ้ืชกระท่อมแบบพื้นบา้น  
(สถานภาพการใชส้ารเสพติด, 2546) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2554 – 2558 โดยกระท่อมท่ีชาวบา้นนิยมใชมี้ 2 
ชนิด คือ กระท่อมก้านเขียว และกา้นแดง ซ่ึงกระท่อมก้านแดงจะมีรสชาติขมกกว่ากระท่อมกา้น
เขียว และมีการออกฤทธ์ิท่ียาวนานกว่า 30 นาที ปัจจุบนัตน้กระท่อมในพื้นท่ีๆท าการศึกษา โดน
ตดัทิ้งเกือบ 100 %  ผูใ้ชก้ระท่อมตอ้งหาซ้ือใบกระท่อม ในพื้นท่ีใกลเ้คียงท่ีราคาท่ีสูง ถึง 140 บาท
ต่อ 1 ก า ประกอบดว้ย 35-40 ใบ ซ่ึงจากเดิมก าละ 30-40 บาท เม่ือปี 2554  และจากการศึกษากลุ่ม
ตวัอยา่งแต่ละต าบล ในจงัหวดันครศรีธรรมราช เพศชาย จ านวน 1,118 คน เป็นผูใ้ชก้ระท่อม 562 
ราย มีผูใ้ชก้ระท่อมทุกวนั 355 ราย ใชค้ร้ังคราว 171 ราย โดยผลกระทบท่ีพบคือ ผูท่ี้ใชเ้ป็นประจ าจ า
มีอาการกลวัฝน เบ่ืออาหาร ทอ้งผูก และอาการถอนยาเม่ือไม่ไดใ้ช้กระท่อม ส่วนเร่ืองสมรรถภาพ
ทางเพศ ความจ า และสมาธิเสียไปนั้น กลุ่มตวัอยา่งกล่าววา่ ไม่เก่ียวกบัการใชก้ระท่อม และยงักล่าว
อีกวา่ใชก้ระท่อมเป็นประจ า พวกเขามกัไม่เจบ็ป่วย ถา้ไม่กินอาการไขจ้ะหายชา้กวา่การกิน  
  
 8) หน้าทีท่างสังคมของผู้ใช้กระท่อมในมาเลเซีย 
 งานวิจยั 1 ฉบบั ในประเทศมาเลเซียของ Darshan  Singh (2015) ท่ีมีความสงสัยใน
ความไม่ชดัเจนของพืชกระท่อมว่า มีความเป็นอนัตรายมากน้อยเพียงใด ส าหรับผูน้ ากระท่อมมา              
ใช้เป็นระยะเวลายาวนาน ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ชก้ระท่อมไม่พบความบกพร่องในการท างานทาง
สังคม แม้จะใช้กระท่อมเป็นระยะเวลายาวนาน และก็ไม่ได้ท าให้เกิดความเส่ียงทางด้านสังคม              
และสุขภาพ เหมือนเช่น ผูท่ี้ใช้กัญชาในประเทศฝ่ังยุโรป น ามาใช้บ าบัดรักษาอาการติดเหล้า               
อาการถอนยาได ้แต่ถา้ใชเ้ป็นเวลานาน ก็จะไม่สามารถหยุดกระท่อมไดเ้ช่นกนั อีกทั้ง ในประเทศ
มาเลเซีย ก็ยงัไม่พบขอ้มูลการเสียชีวิตจากการใช้กระท่อม แต่กลบัพบวา่ มีการใช้ในปริมาณท่ีเพิ่ม
มากข้ึน และมีความแตกต่างทางมิติวฒันธรรมเม่ือเทียบกบัชาวตะวนัตก  
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 4.4 กระท่อมกบัหมอพืน้บ้านภาคใต้ 
 จากผลการคน้ควา้งานวิจยั จากหนงัสือเก่ียวกบักระท่อมในสังคมภาคใต ้ของประเทศ
ไทย พบหนงัสือจ านวน 1 เล่ม คือ 1) หนงัสือท่ีมีการรายงานผลงานวิจยั ท่ีศึกษารวบรวมองคค์วามรู้
กระท่อมของหมอพื้นบา้น และ 2) ขอ้มูลจากวารสาร พบงานวิจยักระท่อมท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 1 
ฉบบั มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 แมว้า่กระท่อมเป็นส่ิงเสพติดผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่ชุมชนภาคใตจ้  านวนมาก                
ยงัถือวา่ ใบกระท่อมเป็นยาแผนโบราณ (พาสคาล ทงัเก, 2553) จากงานวิจยัของนิโลบลและอมัพร 
(2548) ไดมี้การรวบรวมองค์ความรู้หมอพื้นบา้น จ านวน 49 คน ใน 14 จงัหวดัภาคใต ้พบวา่ หมอ
พื้นบา้นส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในจงัหวดัสงขลา และความถ่ีของโรคท่ีหมอพื้นบา้นนิยมใชก้ระท่อม
ในการรักษา พบวา่ ใชรั้กษาทอ้งร่วงมากท่ีสุด รองลงมาคือ โรคเบาหวาน  
 จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2557-พ.ศ.2558 ได้มีการวิจัยศึกษาการใช้ประโยชน์กระท่อม           
ในต ารับยารักษาโรคของหมอพื้นบา้นภาคใตอี้กคร้ัง (Nakaphan T. & Teerachaisakul M., 2016) 
พบว่า หมอพื้นบ้าน จ านวน 39 คน ใน 8 จงัหวดัภาคใต้ ยงัมีการใช้ประโยชน์จากกระท่อมใน
รูปแบบยาเด่ียว จ านวน 65 รายการ และยาต ารับจ านวน 43 รายการในดา้นสรรพคุณ พบวา่  มีการใช้
ยาต ารับท่ีมีกระท่อมเป็นส่วนประกอบ เพื่อลดระดบัน ้าตาลในเลือดมากท่ีสุด จ านวน 12 ต ารับ  และ
รองลงมาคือลดอาการปวดจ านวน 10 ต ารับ  

 บทสรุปผลการทบทวนวรรณกรรม 
 จากผลการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระท่อมข้างต้น สรุปได้ว่า 
สามารถแบ่งรายงานการศึกษา ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนท่ี 1 ความหลากหลายของการใช้
กระท่อม พบประเด็นกระท่อม 2 ประเด็น คือ การใชก้ระท่อมทางสุขภาพ และการใชก้ระท่อมเป็น
สารเสพติด ส่วนท่ี 2 ผลขา้งเคียงจากการใช้กระท่อม พบประเด็นกระท่อม 2 ประเด็นเช่นกนั                       
คือ กระท่อมกบัภาวะอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ และกระท่อมกบัภาวะอาการถอนเม่ือหยุด
บริโภค ส่วนท่ี 3 กระท่อมกบันยัทางสังคมวฒันธรรม พบประเด็นกระท่อม 8 ประเด็น คือ กระท่อม
กบัหนงัตะลุงในภาคใต,้ กระท่อมในบ่อนชนววัชนไก่, กระท่อมกบัการท านาและท าสวน, กระท่อม
กบัชาวประมง, กระท่อมในลุ่มน ้ าทะเลสาบ, กระท่อมในพื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัตกสงขลา, แบบ
แผนการใช้กระท่อมแบบพื้นบา้น และกระท่อมกบัหน้าท่ีทางสังคมในมาเลเซีย และส่วนท่ี 4 
กระท่อมกบัหมอพื้นบา้นภาคใต ้            

 



บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล   ศศ.ม. (สงัคมศาสตร์และสุขภาพ) /  35 

 การทบทวนวรรณกรรมคร้ังน้ี สะท้อนให้เห็นว่า ขอ้มูลท่ีมีการศึกษามาแล้วนั้นจะ             
เป็นขอ้มูลดา้นประวติัศาสตร์ของกระท่อมในประเทศไทย มุมต่างของกฎหมายกระท่อมในประเทศ
และต่างประเทศ ตลอดจนงานวิจยักระท่อมในภูมิภาคเอเชียใต ้ยุโรป และอเมริกา ผูว้ิจยัพบงานการ
ศึกษาวิจยักระท่อมในหลายลกัษณะท่ีได้รับการตีพิมพ์ ได้แก่ งานวิจยัท่ีศึกษาเชิงส ารวจ (Survey 
research) เชิงสังเกต (Observational Research) ภาคตดัขวาง (A cross-sectional survey) ระยะก่อน
คลินิก (Preclinical study) เชิงทดลอง (Experimental Study) รายงานกรณีศึกษา (Case report) 
การศึกษากรณีศึกษาไปขา้งหลงั (Retrospective case series) และการศึกษากระท่อมดา้นเภสัชศาสตร์ 
เป็นตน้ อีกทั้ง การศึกษากระท่อมในมิติทางสังคมวฒันธรรมชองชาวภาคใต้ ท่ีแทรกอยู่ในวิถีชีวิต 
อาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ท่ีมีขอ้มูลผลการศึกษาค่อนขา้งละเอียดในดา้นแบบแผนการใช ้ 

แต่อยา่งไรก็ตาม ขอ้มูลกระท่อมในมิติความมีประโยชน์ต่อมนุษย ์ก็มีนกัวิจยัให้ความ
สนใจในแง่น้ีอยู่ แต่งานท่ีพบค่อนขา้งนอ้ย ส่วนใหญ่จะเป็นงานทางดา้นเภสัชศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นหา
สารส าคญัท่ีอยู่ในกระท่อม และการทดลองใช้สารส าคญักระท่อมในหนู จึงเป็นลกัษณะการตอบ
โจทย์ยืนยนัผลทางด้านวิทยาศาสตร์ ทว่า การศึกษาท่ีตอบโจทย์ในแง่ ท าไมหมอพื้นบ้านยงัมี         
การใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรค ทั้งท่ีกระท่อมเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายให้โทษในปัจจุบนั ยงัไม่มี
การศึกษาในประเด็นน้ี มีเพียงแต่การส ารวจและยืนยนัวา่ ยงัพบหมอพื้นบา้นในสังคมภาคใต ้มีการ
ใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรคอยู ่ทั้งในประเภทยาต ารับและยาเด่ียว แต่ก็ยงัไม่ทราบขอ้มูลเชิงลึกของ
การให้คุณค่า และการใชก้ระท่อมตามศาสตร์ของหมอพื้นบา้น ต่อผูป่้วยจริงในชุมชนปัจจุบนั และ
ยงัไม่มีงานท่ีศึกษากระท่อมโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี หรือมุมมองด้านมานุษยวิทยามาท าการศึกษา 
ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะการตรีตราให้กระท่อมเป็นยาเสพติด มากกว่าการพูดถึงประโยชน์ด้าน    
การใชเ้ป็นยาสมุนไพรในต ารับยารักษาโรค  

จึงท าให้ผูว้ิจยั ตอ้งน าแนวคิดของนักทฤษฎี ด้านมานุษยวิทยามาใช้เป็นมุมมองใน
การศึกษาคร้ังน้ี เพื่อใหเ้ห็นถึงการใหคุ้ณค่า ความหมายต่อกระท่อมภายใตบ้ริบทการเมือง เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรม ท่ีอาจมีความล่ืนไหล หรือยอ้นแยง้กนั รูปแบบและแบบแผนการใช้กระท่อมของ
หมอยาสมุนไพร ประโยชน์กระท่อมในทางสุขภาพของหมอยาพื้นบา้น ท่ีมีความต่างจากการใช้
กระท่อมในกลุ่มผูใ้ชท้ ัว่ไป จนน ามาสู่กระบวนการต่อรองกบัตวับทกฎหมายกระท่อมเป็นยาเสพติด 
เพื่อใหส้ามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในทางสุขภาพ อยา่งไรในปัจจุบนั 
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กรอบแนวคิดของการวจัิย (Conceptual Framework) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แผนภาพที ่2.1 กรอบแนวคิดของการวจิยั 
 
 

 

ข้อมูลบริบทในพืน้ท่ีสงขลาและสตูล :  

- สภาพพื้นท่ีและภูมิประเทศ 
- สภาพทางการปกครองและการเมือง 
- สภาพทางเศรษฐกิจ 
- สภาพสงัคมและวฒันธรรม 
- การสาธารณสุข 
- บริบทชุมชนการใชก้ระท่อมในพื้นท่ี 
- การล าเลียงกระท่อมในบริบทชายแดนไทย-มาเลเซีย 

 

วาทกรรมกระท่อม : 
- วาทกรรมหลกั (รัฐ) 
- วาทกรรมรอง 3 กลุ่ม  

(หมอพื้นบา้น ผูใ้ช ้ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี) 

การให้ความหมายต่อกระท่อม  : 

- ยาสมุนไพรรักษาโรค 

- กระตุน้การท างาน 

- เพิ่มความแข่งแกร่ง 

- พฤติกรรมและจิตใจ 

- ยาเสพติด 

วิธีการต่อรองกับวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติดของหมอ
พืน้บ้าน : 

- ระดบัอตัวิสยั 

- ระดบัพฤติกรรม 

- ระดบัการจดัการขอ้มูล 

แบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอพืน้บ้าน :  

- ลกัษณะการใชก้ระท่อมในฐานะยาสมุนไพร 

- สาเหตุท่ีเลือกใชก้ระท่อมปรุงยารักษาผูป่้วย 

- การเลือกชนิดกระท่อมใชเ้ป็นยา 

- การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบกระท่อม 

- รูปแบบ/วิธีการใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรค 

- การใชย้าท่ีมีกระท่อมในผูป่้วยท่ีมารับการรักษา 
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บทที ่3 

ระเบียบวธิกีารวจิัย 
  
 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัตอ้งการศึกษา 1) การใหค้วามหมายต่อกระท่อมภายใตบ้ริบทการ

เปล่ียนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมในกลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มผูใ้ช้ และกลุ่มผู ้

ปฏิบติังานในพื้นท่ีในพื้นท่ีจงัหวดัภาคใตต้อนล่าง 2.) แบบแผนการใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรคของ

หมอพื้นบา้นในจงัหวดัภาคใตต้อนล่าง และ 3) วิธีการต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติด

ของหมอพื้นบา้นในจงัหวดัภาคใตต้อนล่าง ใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research) เน่ืองจาก

เป็นการศึกษาบริบทพื้นท่ี ประสบการณ์ พฤติกรรมและการให้ความหมาย รวม ถึงถอ้ยค าท่ีสะทอ้น

จากผูใ้ห้ขอ้มูลหรือคนใน (emic view) ท าให้เห็นความสัมพนัธ์หลายมิติในบริบทของบุคคลหน่ึงท่ี

เลือกใชก้ระท่อม ความรู้ท่ีไดน้ั้นท าใหมี้ความหลากหลาย มีวธีิการศึกษาดงัน้ี  

3.1 พืน้ทีศึ่กษา ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
  
 3.1.1) พืน้ทีศึ่กษา 
 ก่อนเลือกพื้นท่ีการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้วิธีก่อนการคดัเลือกพื้นท่ี 2 วิธีการ คือ                    
1) ทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัท่ีศึกษาเก่ียวกบักระท่อมในหมอพื้นบา้นภาคใต ้และ 2) สุ่มลงพื้นท่ี
ส ารวจสภาพบริบทสังคม ชุมชน เก่ียวกบัการใช้กระท่อมในจงัหวดัภาคใต ้จากการด าเนินวิธีการ
ก่อนคดัเลือกพื้นท่ี พบว่า มีงานวิจยัท่ีศึกษากระท่อมในหมอพื้นบา้น 2 งานวิจยั ท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ              
ทราบพื้นท่ีๆมีหมอพื้นบา้นกระจุกตวัอยู ่คือ งานแรก ในปี พ.ศ. 2548 ผูเ้ขียนนิโลบล สัตยานุมฏัฐ์
และคณะ ศึกษาเก่ียวกบัหมอพื้นบา้นและผูป่้วยท่ีติดใบกระท่อม ในรายงานของสาวิตรี อษัณางค ์             
กรชยั รูปเล่มพืชกระท่อมในสังคมไทย และงานท่ีสอง ในปี 2558 สถาบนัวิจยัการแพทยแ์ผนไทย   
ได้ท าการศึกษาการใช้ประโยชน์จากกระท่อมในการรักษาโรค พบหมอพื้นบ้านภาคใต้ท่ียงัมี                 
องค์ความรู้ ในเขตพื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทย 8 จงัหวดั ไดแ้ก่ ตรัง พทัลุง สตูล สงขลา ชุมพร 
นครศรีธรรมราช กระบ่ี และสุราษฎร์ธานี จ  านวน 39 คน หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัไดล้งพื้นท่ีจริง และท า
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การเลือกพื้นท่ีการศึกษาจาก 2 แหล่ง คือ จงัหวดัสงขลา และจงัหวดัสตูล เป็นพื้นท่ีในการศึกษา                 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. พื้นท่ีจงัหวดัสงขลา มีช่องทางด่านชายแดน อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา ท่ีเป็น
เส้นทางการล าเลียงใบกระท่อมเขา้สู่ฝ่ังไทยมากท่ีสุด และภาพรวมหมอพื้นบา้นในจงัหวดั ยงัมีการ
ใช้ประโยชน์จากกระท่อมเพื่อการรักษาโรคทั้งในแบบยาเด่ียวและแบบยาต ารับในปัจจุบนั สภาพ
พื้นท่ีศึกษา ประกอบดว้ย อ าเภอสวนเคียง อ าเภอกะละ อ าเภอ จากล่อม และอ าเภอเมกา (นามสมมุติ) 
ในจงัหวดัสงขลาไดรั้บการคดัเลือก เน่ืองจากเป็นอ าเภอท่ีมีลกัษณะสภาพก่ึงชนบท และก่ึงเมือง              
พบหมอพื้นบา้นท่ีกระจุกตวัในแถบอ าเภอท่ีกล่าวถึง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ ประสบการณ์ใช้กระท่อม
เป็นตวัยาส าคญัในต ารับยารักษาโรค มาแกอ้าการในผูป่้วยท่ีมารับการรักษาหลายชนิด ทั้งในอาการ
เฉียบพลนัและเร้ือรัง และท าการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนดการวิจยัในคร้ังน้ี 
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหมอพื้นบา้น 7 ราย กลุ่มผูใ้ช ้(ผูป่้วยและเยาวชน) 4 คน และกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี จ  านวน  5 คน รวมทั้งส้ิน 16 คน  

2. พื้นท่ีจงัหวดัสตูล มีช่องด่านชายแดนวงัประจนั จงัหวดัสตูล ท่ีเป็นเส้นทางการ
ล าเลียงใบกระท่อมเขา้สู่ฝ่ังไทยมากท่ีสุด เช่นเดียวกบัจงัหวดัสงขลา และสภาพพื้นท่ียงัพบหมอ
พื้นบา้นในจงัหวดั มีการใชป้ระโยชน์จากกระท่อมเพื่อการรักษาโรคในปัจจุบนั สภาพพื้นท่ีศึกษาคือ 
อ าเภอจะกรู (นามสมมุติ) ในจงัหวดัสตูล ไดรั้บการคดัเลือก เน่ืองจากเป็นอ าเภอท่ีมีลกัษณะสภาพ
ชนบท มากกว่าจงัหวดัสงขลา มีประชาชนในชุมชนยงันิยมใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค และ
รวมถึงวยัรุ่นยงัมีการน ากระท่อมมาใช้ในชีวิต ประจ าวนั อีกทั้ ง ละแวกอ าเภอใกล้เคียงคือ 
อ าเภอบะนงั (นามสมมุติ) พบป่าตน้กระท่อมท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติ ประมาณ 200 ไร่ ในพื้นท่ีเขต
รักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเทือกเขาบรรทดั หน่วยพิทกัษป่์าภูผาเพชรท่ียงัคงรักษาระบบนิเวศให้สมบูรณ์ ไม่
มีการตดัท าลาย พร้อมทั้งมีการเฝ้าระวงัไม่ให้ชาวบา้นลกัลอบเอาใบกระท่อม และล่าสัตว ์สถานท่ี
แห่งน้ีอาจเป็นตน้น ้ าของกระท่อมท่ีมีเยอะท่ีสุดใน ภาคใตก้็ว่าได้ และท าการเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล ท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามขอ้ก าหนดการวจิยัในคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหมอพื้นบา้น 9 คน กลุ่ม
ผูใ้ช ้(ผูป่้วยและเยาวชน) 3 คน และกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี จ  านวน 4 คน รวมทั้งส้ิน 16 คน 
 การคดัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลจากทั้ง 2 แหล่ง ท าให้ผูว้ิจยัไดเ้ห็นถึง บริบทชุมชนในภาพรวม
ท่ีมีทั้งความเหมือน และความแตกต่างกนัของพื้นท่ีๆจะท าการศึกษา พบเห็นชุดความรู้ท่ีหลากหลาย 
รวมถึงการด ารงอยู่ของวฒันธรรมการใช้กระท่อมแบบหมอพื้นบา้น และการยอมรับหรือปฏิเสธ
กฎหมายการควบคุมไม่ใหน้ ากระท่อมมาใชใ้นพื้นท่ี 
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3.1.2) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
การคดัเลือกประชากรท่ีศึกษา ผูว้ิจยัใช้วิธีการคดัเลือกเป็นแบบเจาะจง (purposive 

sampling) จ านวน 32 ราย โดยก าหนดคุณสมบติัของผูใ้หข้อ้มูล 3 กลุ่ม ตามเกณฑต่์อไปน้ี  
1. กลุ่มหมอพื้นบา้น ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูล โดยอา้งอิงจากผลการวิจยัของสถาบนั            

วิจยัการแพทยแ์ผนไทยปี 2558 ท่ีได้ท  าการศึกษาการใช้ประโยชน์จากกระท่อมในการรักษาโรค           
พบหมอพื้นบา้นในจงัหวดัสงขลา จ านวน 9 คน และจงัหวดัสตูล 7 คน ท่ีไดมี้การส ารวจและศึกษา
ไว ้ซ่ึงเป็นผูป้ระสบการณ์ในการรักษาโรคแก่ผูป่้วยในชุมชุนมาไม่ต ่ากวา่ 10 ปี มีประสบการณ์ใน
การใชก้ระท่อม เพื่อการรักษาโรคมาไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี และหรือในปัจจุบนัยงัคงมีวิธีการน ากระท่อม
มาใชเ้ป็นส่วนประกอบในการน ามาปรุง เป็นต ารับยารักษาโรค แก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการรักษาโรคกบั
หมอพื้นบา้นในชุมชน อย่างน้อยจ านวน 1 โรคหรืออาการ ท่ีหมอพื้นบา้นมีความเช่ียวชาญในการ
รักษาอาการนั้นๆ เน่ืองจากระยะเวลา 10 ปี เป็นช่วงเวลานานพอท่ีจะเห็นถึงประสบการณ์การใช้
กระท่อมในการรักษาโรค การให้คุณค่าและความหมายต่อกระท่อม ตลอดจนแบบแผนพฤติกรรม
การใชห้รือไม่ใช้กระท่อมในการรักษาโรค จนน ามาสู่รูปแบบการต่อรองการใช้กระท่อมกบัความ
เป็นยาเสพติดได ้

นอกจากนั้ น กลุ่มตัวอย่างดังกล่าว เป็นหมอพื้นบ้านท่ีได้รับการบอกกล่าวจาก 
เจา้หนา้ท่ีส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัวา่ เป็นผูมี้ประสบการณ์ในการรักษาโรคจริงในชุมชน และ
สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการรักษาโรคต่างๆได้ อีกทั้ ง  ผู ้ให้ข้อมูลจะต้องทราบถึง
วตัถุประสงค ์รายละเอียดการวจิยั และมีความสมคัรใจท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการวจิยัคร้ังน้ี 
 2. กลุ่มผูใ้ช้ ผูว้ิจ ัยเลือกผูใ้ห้ข้อมูลเป็นเพศชายและเพศหญิง  มีการก าหนดคุณ 
ลกัษณะเฉพาะของกลุ่มผูใ้ชก้ระท่อม 2 รูปแบบ คือ ใช้เพื่อการรักษาโรค และใชเ้พื่อผสมสูตรเป็น           
ส่ีคูณร้อย มีรายละเอียด ดงัน้ี 1) ผูป่้วยท่ีใช้เพื่อการรักษาโรค คดัเลือกจากการบอกกล่าวจากหมอ
พื้นบ้าน และผูว้ิจยัจะมาท าการคดัเลือกอีกคร้ัง ท่ีเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์น ากระท่อมมาใช้เป็น
สมุนไพรเด่ียวหรือผสมกบัสมุนไพรอ่ืน น ามาใช้เป็นยารักษาโรคให้กบัตนเองเวลามีอาการป่วยท่ี
เกิดข้ึนอย่างเฉียบพลนัหรืออาการเร้ือรังกบัตนเอง มาไม่น้อยกว่า 6 เดือน  เน่ืองจากระยะเวลา 6 
เดือน เป็นช่วงเวลานานพอท่ีจะเห็นถึงการด ารงอยู ่รูปแบบการใช้กระท่อมเพื่อการรักษาการรักษา
โรคกบัตนเอง สามารถใหคุ้ณค่า และความหมายต่อกระท่อมในบริบทท่ีตนเองใชไ้ด ้และ 2) เยาวชน
ท่ีใช้เพื่อผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย คดัเลือกโดยการบอกกล่าวจากหมอพื้นบา้นและชาวบา้นในชุมชน 
และผูว้ิจยัจะมาท าการคดัเลือกอีกคร้ัง ท่ีเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในการน าใบกระท่อม มาตม้ผสมยา
แกไ้อ (เช่น ตราไก่ เอนาดริล ซีเฟนดริล ฯลฯ) และสารตอ้งห้ามอ่ืนๆ ตามรูปแบบการใชใ้นพื้นท่ี มา
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ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน  เน่ืองจากระยะเวลา 6 เดือน เป็นช่วงเวลานานพอท่ีจะเห็นถึง วิธีการใชก้ระท่อม
เพื่อผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย สามารถใหคุ้ณค่า และความหมายต่อกระท่อมในบริบทท่ีตนเองใชไ้ด ้
นอกจากนั้น กลุ่มผูใ้ชท่ี้เป็นผูป่้วยและเยาวชน จะตอ้งไดรั้บการบอกเล่า แนะน าผูท่ี้สามารถให้ขอ้มูล
ได ้จากหมอพื้นบา้นหรือชาวบา้นในชุมชน โดยสามารถพูดคุยให้ขอ้มูลกบันกัวิจยัได ้อีกทั้ง ผูใ้ห้
ขอ้มูลจะตอ้งทราบถึงวตัถุประสงค ์รายละเอียดการวิจยั และมีความสมคัรใจท่ีจะให้ความร่วมมือใน
การวจิยัคร้ังน้ี 
 3. กลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ผูว้ิจยัเลือกผูใ้ห้ขอ้มูลเป็นเพศชายและเพศหญิง มีการ
ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี 2 ลกัษณะ คือ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ และอาสาสมคัร
สาธารณสุข มีรายละเอียด ดงัน้ี 1) ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีๆเป็นเจา้หน้าท่ีของรัฐ ได้แก่ นักวิชาการ
สาธารณสุข เภสัชกร ต ารวจ ผูใ้หญ่บา้น อาจารยม์หาวิทยาลยั เป็นตน้ จะตอ้งเป็นผูป้ระกอบอาชีพ
รับราชการ ท่ีมีภูมิล าเนาหรืออาศยัอยูใ่นชุมชนนั้น ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี มีขอ้มูลเบ้ืองตน้หรือรับทราบ
ขอ้มูลเก่ียวกบัผูน้ ากระท่อมมาใชป้ระโยชน์ทางยา หรือใชเ้พื่อการน ามาผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อยใน
ละแวกชุมชนหรือภายในจงัหวดัของตนเอง เน่ืองจากระยะเวลา 5 ปี เป็นช่วงเวลานานพอท่ีจะเห็นถึง 
รูปแบบการใช้กระท่อมท่ีหลากหลายในพื้นท่ี และสามารถให้คุณค่า ความหมายต่อกระท่อมใน
บริบทอาชีพของตนเองได ้และ 2) เจา้หน้าท่ีอาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) เป็นผูมี้ความสมคัรใจ            
ท่ีจะท างานเพื่อส่วนรวมด้วยความเสียสละ มีเวลาพอท่ีจะช่วยเหลือชุมชน เป็นผูท่ี้ชาวบ้านไว ้          
วางใจ ไม่ไดป้ระกอบอาชีพเป็นขา้ราชการ ก านนั ผูใ้หญ่บา้น หรือแพทยป์ระจ าต าบล มีท่ีอยู่อาศยั 
ในชุมชนนั้นๆ และด ารงต าแหน่งอาสาสมคัรสาธารณสุข มาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีขอ้มูลเบ้ืองตน้หรือ
รับทราบข้อมูลเก่ียวกับผูน้ ากระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางยา หรือใช้เพื่อการน ามาผสมสูตรเป็น             
ส่ีคูณร้อยในละแวกชุมชนหรือภายในจงัหวดัของตนเอง เน่ืองจาก ระยะเวลา 1 ปี เป็นช่วงเวลานาน
พอท่ีจะเห็นถึง รูปแบบการใช้กระท่อมท่ีหลากหลายในพื้นท่ี และสามารถให้คุณค่า ความหมายต่อ
กระท่อมในบริบทอาชีพของตนเองได ้

นอกจากนั้น กลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีๆเป็นเจา้หนา้ท่ีของรัฐ และอาสาสมคัรสาธารณ 
สุข จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูบ้งัคบัชาภายในหน่วยงาน หรือไดรั้บการบอกต่อแนะน าจากหมอ
พื้นบ้าน เจ้าหน้าท่ีของรัฐกลุ่มอ่ืนๆ และชาวบ้านในพื้นท่ี เพื่อให้ผูว้ิจยัมาสอบถามข้อมูล และ
สามารถ พูดคุยให้ขอ้มูลกบันกัวิจยัได ้อีกทั้ง ผูใ้ห้ขอ้มูลจะตอ้งทราบถึงวตัถุประสงค์ รายละเอียด
การวจิยั และมีความสมคัรใจท่ีจะใหค้วามร่วมมือในการวจิยัคร้ังน้ี 
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3.2 กระบวนการเกบ็ข้อมูล  
 
 3.2.1 การรวบรวมข้อมูลก่อนลงสนาม  
 ตวัผูว้ิจยัประกอบอาชีพนกัวิชาการสาธารณสุข เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นการแพทย์
แผนไทย มีประสบการณ์การวิจยัดา้นการแพทยแ์ผนไทย สมุนไพรและกระท่อมในหมอพื้นบา้น 
นอกจากนั้น ตวัผูว้จิยัเป็นคนภาคใต ้ไดรั้บรู้และทราบสถานการณ์เก่ียวกบักระท่อมในพื้นท่ีตามการ
รับรู้ตามส่ือต่างๆ หรือเคยสัมผสัเองในช่วงอายุตอนเด็ก ผูว้ิจยัมีวิธีการรวบรวมขอ้มูลก่อนลงสนาม 
มีรายละเอียด ดงัน้ี   
 1. ข้อมูลรายงานการประชุมการพิจารณามาตรการกระท่อม ของหน่วยงานภาครัฐ             
จากเอกสาร 3 ชุด คือ 1) เอกสารความเห็นและขอ้เสนอแนะเร่ืองกฎหมายเก่ียวกบัพืชกระท่อม 
(กม.คปก.(ร) ท่ี 3/2558) และ 2) เอกสารรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณามาตรการ
การควบคุมพืชกระท่อมคร้ังท่ี 1/2558 วนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข สะทอ้นให้เห็นว่า การพิจารณามาตรการกระท่อม มีการให้ทศันะท่ี
แตกต่างหลากหลายจากผูน้กัวชิาการแขนงต่างๆ มีทั้งเห็นดว้ย และไม่เห็นดว้ย ทั้งน้ี การจะพิจารณา
หรือแกไ้ขกฎหมายต่างๆ ตอ้งมีงานวิจยักระท่อมมาสนบัสนุนในการจะแกไ้ขประเด็น หรือปัญหา
ต่างๆมาเป็นส่วนหน่ึงในการจดัการกระท่อมในสังคมไทย   
 2. ขอ้มูลสถานการณ์ปัจจุบนั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัข่าวกระท่อมในพื้นท่ีสังคมภาคใตข้อง
ประเทศไทย พบข่าวสารตามส่ือโทรทศัน์ และอินเตอร์เน็ต ดา้นขอ้มูลการด าเนินคดียาเสพติดในปี 
2558 จากรายงานสรุปผลการด าเนินงานดา้นคดีของศาลยุติธรรมทัว่ราชอาณาจกัร ของส านกั งาน
ยุติธรรม พบปริมาณคดีพืชกระท่อมจ านวน 55,004 คดี และคดีกญัชา จ านวน 20,709 คดี ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่าคดีพืชกระท่อมมากกว่าคดีของกญัชา จ านวน 34,295 คดี สะทอ้นให้เห็นว่า แมจ้ะมีการ
ควบคุมการจ าหน่าย การจบัคุมผูน้ ากระท่อมมาใช ้แต่ปริมาณคดีต่างๆ ก็กลบัไม่ไดล้ดนอ้ยลง  
 3. ขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบักระท่อมในสังคมไทย  
และต่างประเทศ ผูว้ิจยัท าการสืบคน้จากฐานขอ้มูลวิชาการ 3 แหล่ง คือ แหล่งท่ี 1 ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ พบงานวิจยักระท่อม ตั้งแต่ ปี 2008-2016 จ านวน 27 ฉบบั โดยไดท้  าการแบ่งกลุ่ม
ประเด็นวิจยัท่ีพบ  7 กลุ่ม 1) กระท่อมกบัการใช้แบบดั้งเดิม 2) กระท่อมกบัภาวะอาการไม่พึง
ประสงคจ์ากการใชย้า 3) กระท่อมกบัภาวะอาการถอนเม่ือหยุดบริโภค 4) กระท่อมกบักฎหมายการ
ก ากบัดูแล 5) กระท่อมกบัความเป็นยาเสพติด 6) แบบรายงานกรณีศึกษาวิจยักระท่อม (Case report) 
และ 7) สารอลัคาลอยด์ในพืชกระท่อม อีกทั้ง แหล่งท่ี 2 ขอ้มูลการรวบรวมงานวิจยักระท่อมดา้น
สังคมศาสตร์และวฒันธรรมการใชก้ระท่อมในสังคมภาคใตข้องประเทศไทย จากหนงัสือกระท่อม
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ในสังคมไทย จ านวน 1 เล่ม และบทสรุปของพืชกระท่อม จ านวน 1 เล่ม รวม 2 เล่ม ซ่ึงจากการ
รวบรวมขอ้มูล 2 แหล่งขอ้มูล พบว่า งานวิจยักระท่อมส่วนใหญ่กระจุกตวัไปทางดา้นการศึกษา                
เชิงปริมาณมากกวา่เชิงคุณภาพแบบเจาะลึก เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีการศึกษาในแง่ดา้นสังคมบา้งใน
ต่างประเทศ ส่วนแง่การศึกษากระท่อมในประเทศไทย ก็มีรายงานการศึกษากระท่อมดา้นสังคม
วฒันธรรม จะเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใช้ในการท างานหรือการใช้ในทางสังคมดั้งเดิมภาคใต ้                
ท่ีเก่ียวข้องกับวิถีชีวิต แต่ในกลุ่มของหมอพื้นบ้าน พบข้อมูลการศึกษาวิจัยจากหนังสือในเล่ม 
จ านวน 1 เร่ือง และวารสารงานวิจยั จ  านวน 1 งานวิจยั ซ่ึงผูว้ิจยัยงัไม่พบงานวิจยัท่ีมุ่งเน้นศึกษา
กระท่อมกบัหมอพื้นบา้นอย่างจริงจงั แค่ศึกษาสถานการณ์และการใช้กระท่อมเบ้ืองตน้ ว่ายงัพบ
หมอพื้นบา้นท่ีสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้กระท่อมได ้อีกทั้ง ยงัน ามาใชเ้ป็นยารักษาโรค  

 3.2.2 การเข้าสู่ภาคสนาม และก าหนดบทบาทผู้ศึกษา 
 หลงัจากโครงร่างวิทยานิพนธ์ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัใน
มนุษย ์จ านวน 2 แห่ง คือ จากมหาวิทยาลยัมหิดล และกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์าง 
เลือก กระทรวงสาธารณสุขแลว้นั้น ผูว้ิจยักา้วเขา้สู่สนามท่ีเป็นพื้นท่ีของหน่วยงานภาครัฐก่อน คือ 
ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา และส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล หลงัจากนั้น จะท าการ
เก็บขอ้มูลภาคสนาม ในกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 3 กลุ่ม ในพื้นท่ีๆท่ีตอ้งการศึกษาในจงัหวดัสงขลาและ
จงัหวดัสตูล ท่ีเป็นพื้นท่ีเป้าหมายท่ีผูว้จิยัตอ้งการ มีรายละเอียดการเขา้สนามพื้นท่ี 2 แห่ง ดงัน้ี 

 1. การเข้าสนาม : ชุมชนในจังหวดัสงขลา  
 วนัแรก ผูว้ิจยัเร่ิมก้าวเข้าสู่สนามท่ีเป็นพื้นท่ีของหน่วยงานภาครัฐ คือ ส านักงาน
สาธารณสุขจงัหวดัสงขลา ก่อนหน้าน้ีผูว้ิจยัไดท้  าหนงัสือขออนุญาตต่อผูบ้งัคบับญัชา หน่วยงาน
จงัหวดัแลว้เบ้ืองตน้ ในการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลในกลุ่มประชากรดงักล่าว วนัแรกท่ีกา้วสู่สนาม
แห่งน้ี ผูว้ิจยัไดรั้บการตอ้นรับท่ีเป็นกนัเองจากหัวหนา้งานการแพทยแ์ผนไทย และรุ่นพี่แพทยแ์ผน
ไทยเป็นอยา่งดี โดยวนัแรกท่ีเขา้สู่สนาม จะมีผูป้ระสานงานท่ีไดรั้บมอบหมายคอยช่วย อ านวยความ
สะดวก และแนะน าบริบทพื้นท่ีเบ้ืองตน้ของจงัหวดัสงขลา รวมทั้งประสบการณ์หมอพื้นบา้นท่ีมี
ความเช่ียวชาญในการรักษาโรคแก่ผูป่้วยในจงัหวดัสงขลา หลงัจากนั้น ผูว้ิจยัท าการรวบรวมรายช่ือ
หมอพื้นบา้นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ ท าการติดต่อประสานงานนัดวนัสะดวกของหมออีกคร้ัง โดยไม่ไป
รบกวนวนัท่ีหมอพื้นบา้นไม่สะดวก รวมถึงกลุ่มเป้าหมายอ่ืนเบ้ืองตน้ร่วมดว้ย พร้อมทั้งผูว้ิจยัจะตอ้ง
ท าการวางแผนการเก็บขอ้มูลภาคสนาม เน่ืองจากหมอพื้นบา้นจ านวน 7 คน มีภูมิล าเนาท่ีต่างกนั 
ผูว้จิยัจะตอ้งเดินทางเขา้สู่สนามจ านวน 4 แห่ง ประกอบดว้ย อ าเภอสวนเคียง อ าเภอกะละ อ าเภอจา
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กล่อม และอ าเภอเมกา (นามสมมุติ) ในจงัหวดัสงขลาท่ีไดรั้บการคดัเลือก จึงตอ้งใชเ้วลาลงพื้นท่ีจริง
อีกคร้ัง ประมาณ 1 สัปดาห์ เป็นอยา่งนอ้ย      

 2. การเข้าสนาม : ชุมชนในจังหวดัสตูล   
 ผูว้ิจ ัยก้าวเข้าสู่สนามท่ีเป็นพื้นท่ีของหน่วยงานภาครัฐ คือ ส านักงานสาธารณสุข
จงัหวดัสตูล ก่อนหน้าน้ีผูว้ิจยัไดท้  าหนังสือขออนุญาตต่อผูบ้งัคบับญัชา กลุ่มงานการแพทยแ์ผน          
ไทย จงัหวดัสตูลแลว้เบ้ืองตน้ ในการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูลในกลุ่มประชากรดงักล่าว วนัแรกท่ีกา้ว
สู่สนามแห่งน้ี ผูว้ิจยัไดรั้บการตอ้นรับท่ีเป็นกนัเอง จากนกัวิชาการสาธารณสุขเป็นอย่างดี ซ่ึงเป็น
ผูรั้บผิดชอบงานการแพทยแ์ผนไทยในพื้นท่ี วนัแรกท่ีเข้าสู่สนาม จะเป็นผูป้ระสานงานท่ีได้รับ
มอบหมาย คอยอ านวยความสะดวก และแนะน าบริบทพื้นท่ีเบ้ืองตน้ของจงัหวดัสตูล รวมทั้งประสบ 
การณ์หมอพื้นบา้น ท่ีมีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคแก่ผูป่้วยในจงัหวดัสตูล หลงัจากนั้นท าการ
รวบรวมรายช่ือหมอพื้นบา้นท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ ท าการติดต่อ นดัวนัสะดวกของหมออีกคร้ัง โดยไม่ไป
รบกวนวนัท่ีหมอพื้นบา้นไม่สะดวก รวมถึงกลุ่มเป้าหมายอ่ืนเบ้ืองตน้ร่วมดว้ย และเขา้สู่สนามใน
พื้นท่ีแห่งน้ี ผูว้ิจยัเจออุปสรรค เร่ืองการติดต่อหมอพื้นบา้นทางโทรศพัท์ เน่ืองจาก หมอพื้นบา้น            
บางราย ไม่สามารถติดต่อทางโทรศพัท์ได ้ท าให้ผูว้ิจยัเป็นกงัวลอย่างมากในการไดก้ลุ่มเป้าหมาย              
ท่ีไม่ครบจ านวนท่ีตอ้งการ แต่อย่างไรก็ตามผูป้ระสานท่ีเป็นผูดู้แลในพื้นท่ี คอยช่วยประสานงาน
บอกต่อหมอท่ีรู้จกัต่อๆกนั จึงท าให้ได้กลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการ พร้อมทั้งผูว้ิจยัจะตอ้งท าการวาง
แผนการเก็บข้อมูลภาคสนาม เน่ืองจากหมอพื้นบ้านจ านวน 9 คน แม้จะมีภูมิล าเนาในอ าเภอ                
เดียวกนั แต่ตอ้งใช้ระยะเวลาการเดินทางเขา้สู่สนามพอสมควร ผูว้ิจยัจะตอ้งเดินทางเขา้สู่สนาม
จ านวน 1 แห่ง คือ อ าเภอบะนัง (นามสมมุติ) ในจงัหวดัสตูล ท่ีได้รับการคดัเลือก ตอ้งใช้เวลาลง
พื้นท่ีไม่ต ่ากวา่  ประมาณ 1 สัปดาห์ เช่นเดียวกบัจงัหวดัสงขลา  
 เห็นได้ว่า การเขา้สู่สนามของนักวิจยัในพื้นท่ี 2 แหล่ง เร่ิมแรกจะมุ่งเน้นกลุ่มผูใ้ห้
ข้อมูลหลักส าคัญก่อน คือ กลุ่มหมอพื้นบ้าน จ านวน 16 ราย หลังจากนั้น ผูว้ิจ ัยจะท าการ                   
คดัเลือกและนัดหมายกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม อีกคร้ัง คือ กลุ่มผูใ้ช้ และกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี                   
2 กลุ่มตวัอยา่งน้ี ผูว้จิยัไดท้  าการคดัเลือกไวแ้ลว้ ตอนสุ่มลงพื้นท่ีส ารวจ และผูว้ิจยัจะท าการคดัเลือก
อีกคร้ังตอนเขา้สู่สนาม จากการเก็บขอ้มูลภาคสนามจริงไปพร้อมๆกนั ดว้ยเหตุผลเพื่อให้ไดก้รณี 
ศึกษาท่ีน่าสนใจ ตามบริบทสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน ตามหลกัเกณฑ์การเลือกและจ านวนประชากร
ตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัตอ้งการ ดงัรายละเอียด เช่น 1) กลุ่มผูใ้ช ้จ  านวน 7 คน ประกอบดว้ย กลุ่มผูป่้วยท่ีมา
รับการรักษาโรคกบัหมอพื้นบา้น โดยใช้พืชกระท่อมเป็นตวัยาส าคญัในการรักษาอาการเจ็บป่วย 
หรือแมก้ระทัง่จากการแนะนะของหมอพื้นบา้น โดยผูว้ิจยัจะเขา้ไปพูดคุย ท าความรู้จกั แนะน า
ตนเองก่อนในเบ้ืองตน้ เพื่อให้ผูใ้ชไ้ดถ่้ายทอดประสบการณ์ต่างออกมาไดเ้ต็มท่ี อีกทั้ง กลุ่มวยัรุ่น
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ชายผูใ้ช้กระท่อมเพื่อผสมสูตรในรูปแบบ 4 คูณ 100 ซ่ึงก่อนลงพื้นท่ี จากการรับฟังข่าวนั้น พบว่า   
เราไม่สามารถทราบขอ้มูลท่ีแน่ชดัถึง วิธีการใช ้สาเหตุการใชก้ระท่อมของเขาในบริบทหรือในชีวิต               
ประจ าวนัท่ีเกิดข้ึนจริงได ้เพียงแค่จากการการให้คุณค่า ให้ความหมาย เพื่อท าให้การเขา้สู่สนามได้
กลุ่มเป้าหมายท่ีน่าสนใจ ผูว้ิจยัจะใชส้ถานการณ์สมมุติ (Hypothetical situations) ในการเขา้ไปขอ
ซ้ือยาแกไ้อ (cough medicine) ชนิดหน่ึง ในร้านขายยาในชุมชน 3 แห่ง ท่ีวยัรุ่นใชใ้นการผสมเป็น
เคร่ืองด่ืมประเภท 4 คูณ 100 แต่กลบัไม่พบวา่มีร้านไหนขายตวัยาแกไ้อเหล่าน้ีให้แก่นกัวิจยัเลย จึง
เป็นประเด็นท่ีผูว้ิจยัได้น าไปคิดต่อ เพื่อประโยชน์การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจริงอีกคร้ัง และ 2) กลุ่ม
ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี เป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทอยา่งมาก ในการพบเห็นสถานการณ์ในแง่มุมพืชกระท่อม
ของกลุ่มชาวบา้น หมอพื้นบา้น วยัรุ่นท่ีน ากระท่อมมาใช้ตามบริบทต่างๆ ท าให้ได้กลุ่มท่ีผูว้ิจยั
จะตอ้งท าการนดัหมายเก็บขอ้มูลในคร้ังถดัไป  
  จากการเข้าสู่สนามเบ้ืองตน้ ทั้ งสองแหล่งน้ี ผูว้ิจยัจะเลือกบทบาทการเข้าสู่สนาม             
คือ เป็นนกัศึกษา ท่ีก าลงัศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสังคมและสุขภาพ มหาวิทยาลยัมหิดล ในการเขา้
ไปแนะน าตวั ท าความรู้จกัพูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ เหตุท่ีเลือกบทบาทความเป็นนกัศึกษา 
เน่ืองจากจะไดเ้กิดความเป็นกนัเอง ผูใ้ห้ขอ้มูลจะไดถ่้ายทอดเร่ืองราวต่างๆท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ ให้ดว้ย
ความเตม็ใจ และมีความไวใ้จท่ีจะให้ขอ้มูล เน่ืองจากการศึกษาเร่ืองราวเก่ียวกบักระท่อม ซ่ึงเป็นพืช
ท่ีอยู่ในสถานะยาเสพติดผิดกฎหมาย ก็ท  าให้ผูว้ิจยัเกิดความล าบากใจเช่นกนั ในการท่ีจะตอ้งใช้
ค  าถามใหเ้หมาะสม และมีความกงัวลต่อการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มผูถู้กศึกษา จึงจะตอ้งเตรียมตวัใน
การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลให้รอบคอบ อีกทั้ง ผูว้ิจยัจะมีบทบาทของผูฟั้งท่ีดี แมต้วัผูว้ิจยัเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพการแพทยแ์ผนไทยเช่นกนั แต่ก็ไม่เลือกท่ีจะแสดงบทบาทน้ีในขณะเก็บขอ้มูล โดยจะตอ้ง
ระมดัระวงั และพึงส านึกรู้อยู่ตลอดเวลา ว่าก าลงัอยู่ในบทบาทของความเป็นนักศึกษา อีกทั้ง ไม่
แสดงความรู้ของตนเองเพื่อเป็นการช้ีน าค าถาม หรือครอบง า ท าการตดัสินความถูกหรือผิดของของ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บ แมจ้ะไม่เลือกบทบาทท่ีตนเองเป็น แต่ก็จะมีการเลือกใชใ้นบางกรณี เพื่อสร้างความ
เป็นกนัเอง เป็นพวกเดียวกนั ท าให้เขากลา้ท่ีจะเปิดเผยขอ้มูลมากข้ึนในรายท่ีรู้สึกวา่เขาเร่ิมอึดอดัใน
การท่ีจะใหข้อ้มูลแก่เรา จึงท าใหก้ารสนทนาเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืน  

 3.2.3 การเกบ็ข้อมูลภาคสนาม 
 วิธีการเก็บขอ้มูล มี 3 วิธี คือ การสนทนากลุ่ม (focus group discussion) การสังเกต 
(observation) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) มีระยะเวลาการเก็บขอ้มูลวิจยั
จ านวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 ถึง กนัยายน 2559 
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 1. การสนทนากลุ่ม (focus group discussion)  
 การสนทนากลุ่มหมอพื้นบ้าน ผูว้ิจยัจะใช้หมอพื้นบ้านกลุ่มเดียวกันกบัท่ีจะท าการ
สังเกต และสัมภาษณ์เชิงลึก ในขั้นตอนถดัไป การสนทนากลุ่ม ประกอบดว้ย ผูด้  าเนินการสนทนา 
(Moderator/ Researcher) 1 คน และผูจ้ดบนัทึก (Note taker) 1 คน เป็นหลกั โดยผูด้  าเนินการ
สนทนา จะมีการเตรียมประเด็น แนวค าถามการพดูคุยไว ้ผูว้ิจยัออกแบบการด าเนินการสนทนากลุ่ม 
จ านวน 2 พื้นท่ี คือ 1) สนทนากลุ่มในพื้นท่ี จงัหวดัสงขลา และ 2) สนทนากลุ่มในพื้นท่ี จงัหวดัสตูล 
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 สนทนากลุ่มหมอพืน้บ้าน ในพืน้ทีส่งขลา 
 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัจะเร่ิมดว้ยการบนัทึกขอ้มูล จากการสนทนากลุ่มหมอ              
พื้นบา้นในพื้นท่ี จงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัเลือกใช้สถานท่ี (Location) ห้องประชุมโรงแรมในจงัหวดั  
เน่ืองจาก เป็นสถานท่ีๆหมอพื้นบา้นรู้จกั สามารถเดินทางไปมาไดส้ะดวก มีหมอพื้นบา้นเขา้ร่วม            
ท  าการสนทนากลุ่ม จ านวน 7 คน และผูด้  าเนินรายการ ผูจ้ดบนัทึก จ านวน 2 คน โดยช่วงเวลาการ
สนทนาจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า และภาคบ่าย เร่ิมการสนทนาโดยการนั่งล้อมรอบเป็นวง                 
ผูด้  าเนินรายการ และผูจ้ดบนัทึก จะท าการแนะน าตนเองพร้อมทั้งทีมงาน ซ่ึงการสนทนากลุ่มคร้ังน้ี 
จะไม่มีผูส้ังเกตการณ์ เพราะอาจมีผลต่อการแสดงออกของหมอพื้นบา้นได้ และผูว้ิจยัจะท าการ
อธิบายจุดมุ่งหมายการสนทนากลุ่มในคร้ังน้ี โดยภาพรวมว่า เป็นการศึกษาการให้คุณค่าหรือ
ความหมาย  ต่อกระท่อมในกลุ่มหมอพื้นบา้น กลุ่มผูใ้ชใ้นพื้นท่ี และผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี รวมไปถึง
รูปแบบการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอพื้นบา้น และกระบวนการหลบหลีกหรือการใช้
กระท่อมอยา่งไร ในการน ามาใชป้ระโยชน์ เน่ืองจากกระท่อมเป็นยาเสพผดิกฎหมาย  
 เร่ิมแรก ผูว้ิจยัจะท าการสร้างบรรยากาศ โดยการสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการก่อนเร่ิม            
การสนทนา พูดเร่ืองใกลต้วัของหมอพื้นบา้น เก่ียวกบัประสบการณ์การท างานเป็นหมอพื้นบา้น              
ในชีวติประจ าวนั ความประทบัใจต่อการรักษาคนไขใ้นชุมชน  เพื่อให้เกิดความเป็นกนัเองมากท่ีสุด 
เม่ือเร่ิมคุ้นเคย ผู ้วิจ ัยจะเร่ิมค าถามประเด็นท่ีจัดเตรียมไว ้เจาะลึกในประเด็นประวติัศาสตร์            
กระท่อมในชุมชน  พลวตัการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคในชุมชนตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั                
อย่างไรบา้ง มุมมองประสบการณ์ร่วมท่ีมีต่อหมอพื้นบา้นดว้ยกนั ตลอดจนวิธีการน ากระท่อมมา           
ใชป้ระโยชน์ และแนวทางจดัการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยพ์ื้นบา้นในชุมชน เม่ือถามค าถามไป
สักระยะ ผูว้ิจยัจะมีการทิ้งช่วงให้ถกประเด็น และโตแ้ยง้กนัพอสมควร พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศ          
ให้เกิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกนั  ท่ีส าคญัผูว้ิจยัจะพยายามไม่ให้เกิดการข่มทางความ                
คิด หรือชักน าผูอ่ื้นให้เห็นคล้อยตามหมอพื้นบ้านท่ีพูดเก่งกว่า (Dominate) อีกทั้ ง ผูว้ิจ ัยเจอ                
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หมอพื้นบ้านท่ีค่อยกล้าพูดและแสดงความคิด ท าการแก้ปัญหาโดยการสร้างบรรยากาศให้มี             
ความสนุกสนาน พยายามให้เขาพูดส่ิงท่ีเขาชอบหรือถนดั ตามประสบการณ์การเป็นหมอพื้นบา้น 
มาในระยะเวลาหลายปี ก็ท  าให้หมอท่ีไม่ค่อยกลา้พูดแสดงทศันะออกมาให้เห็นได ้ซ่ึงการสนทนา             
คร้ังน้ี จะใชร้ะยะเวลาการสนทนา (Duration) ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่โมง ในแต่ละช่วง 
พร้อมทั้งจะมีการซักถามประเด็นนอกรอบ เฉพาะประเด็นท่ีผูด้  าเนินการอาจตกหล่น และหมอ
พื้นบา้นท่ีไม่ค่อยกลา้พูดในบางประเด็นเก่ียวกบักระท่อม เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
กบัความเป็นยาเสพติด  หลงัจากสนทนากลุ่มเสร็จแลว้ ผูด้  าเนินการจะน าผลท่ีไดม้าสรุปผล และ
วเิคราะห์ขอ้มูล พร้อมทั้งวางแผนการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป 
 
 สนทนากลุ่มหมอพืน้บ้าน ในพืน้ทีส่ตูล 
 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัจะเร่ิมดว้ยการบนัทึกขอ้มูล จากการสนทนากลุ่มหมอ              
พื้นบา้นในพื้นท่ี จงัหวดัสตูล เช่นเดียวกับจงัหวดัสงขลา ผูว้ิจยัเลือกใช้สถานท่ี (Location) ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล เน่ืองจากเป็นสถานท่ีๆเป็นแหล่งศูนยก์ลางในชุมชน สามารถ
เดินทางไปมาได้สะดวก  มีหมอพื้นบา้นเขา้ร่วมท าการสนทนากลุ่ม จ านวน 9 คน และผูด้  าเนิน
รายการ ผูจ้ดบนัทึก จ านวน 2 คน โดยช่วงเวลาการสนทนาจะแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเชา้ และภาค
บ่าย เร่ิมการสนทนาโดยการนัง่ลอ้มรอบเป็นวง  ผูด้  าเนินรายการ และผูจ้ดบนัทึก จะท าการแนะน า
ตนเองพร้อมทั้งทีมงาน การสนทนากลุ่มคร้ังน้ี จะไม่มีผูส้ังเกตการณ์เช่นเดียวกนั เพราะอาจมีผล             
ต่อการแสดงออกของหมอพื้นบ้านได้ และผูว้ิจ ัยจะท าการอธิบายจุดมุ่งหมายการสนทนากลุ่ม                
ในคร้ังน้ี โดยภาพรวมว่า เป็นการศึกษาการให้คุณค่าหรือความหมายต่อกระท่อมในกลุ่มหมอ
พื้นบา้น กลุ่มผูใ้ชใ้นพื้นท่ี และผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี รวมไปถึงรูปแบบการใชก้ระท่อมเป็นยารักษา
โรคของหมอพื้นบ้าน และกระบวนการหลบหลีกหรือการใช้กระท่อมอย่างไร ในการน ามาใช้
ประโยชน ์เน่ืองจากกระท่อมเป็นยาเสพผดิกฎหมาย  
 เร่ิมแรก ผูว้ิจยัจะท าการสร้างบรรยากาศ โดยการสนทนาอยา่งไม่เป็นทางการก่อนเร่ิม            
การสนทนา พูดเร่ืองใกลต้วัของหมอพื้นบา้น เก่ียวกบัประสบการณ์การท างานเป็นหมอพื้นบา้น              
ในชีวติประจ าวนั ความประทบัใจต่อการรักษาคนไขใ้นชุมชน  เพื่อให้เกิดความเป็นกนัเองมากท่ีสุด 
เม่ือเร่ิมคุ้นเคย ผู ้วิจ ัยจะเร่ิมค าถามประเด็นท่ีจัดเตรียมไว ้เจาะลึกในประเด็นประวติัศาสตร์            
กระท่อมในชุมชน  พลวตัการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคในชุมชนตั้งแต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบนั                
อย่างไรบา้ง มุมมองประสบการณ์ร่วมท่ีมีต่อหมอพื้นบา้นดว้ยกนั ตลอดจนวิธีการน ากระท่อมมา           
ใชป้ระโยชน์ และแนวทางจดัการส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยพ์ื้นบา้นในชุมชน เม่ือถามค าถามไป
สักระยะ ผูว้ิจยัจะมีการทิ้งช่วงให้ถกประเด็น และโตแ้ยง้กนัพอสมควร พร้อมทั้งสร้างบรรยากาศ          
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ใหเ้กิดการแลกเปล่ียนความคิดเห็นต่อกนั  การสนทนาคร้ังน้ี จะใชร้ะยะเวลาการสนทนา (Duration) 
ประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาที ถึง 2 ชัว่โมง ในแต่ละช่วง พร้อมทั้งจะมีการซักถามประเด็นนอกรอบ 
เฉพาะประเด็นท่ีผูด้  าเนินการอาจตกหล่น และหมอพื้นบา้นท่ีไม่ค่อยกล้าพูดในบางประเด็นเก่ียว            
กบักระท่อม เน่ืองจากเป็นประเด็นท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัความเป็นยาเสพติด  หลงัจากสนทนากลุ่ม
เสร็จแลว้ ผูด้  าเนินการจะน าผลท่ีไดม้าสรุปผล และวิเคราะห์ขอ้มูล พร้อมทั้งวางแผนการลงพื้นท่ี   
เก็บขอ้มูลสัมภาษณ์เชิงลึกต่อไป 
 
 2. การสังเกต (observation)  
 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ผูว้ิจยัจะเร่ิมดว้ยการบนัทึกขอ้มูล จากการด าเนินการสังเกต               
หมอพื้นบา้นจ านวน 16 ราย ท่ีมีการเตรียมประเด็น แนวทางการสังเกตไว ้โดยผูว้ิจยัใช้การด าเนิน 
การสังเกต จากจ านวน  2 แหล่ง คือ 1) จงัหวดัสงขลา และ 2) จงัหวดัสตูล มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 เร่ิมแรก ผูว้ิจยัจะใช้การสังเกตเบ้ืองต้น โดยสังเกตบริบทพื้นท่ีในชุมชนของหมอ
พื้นบา้นแต่ละ แห่ง รวมถึงการคมนาคม ตลอดจนวิถีชีวิตการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคทั้งใน
รูปแบบยาเด่ียวและยาต ารับ จ านวนผูป่้วยท่ีมารับบริการการซ้ือยาสมุนไพรเพื่อการบริโภค และ           
การมารับการรักษาด้วยวิธีทางการแพทย์ของหมอพื้นบ้าน หลังจากนั้น ผูว้ิจยัจะท าการสังเกต
บุคลิกภาพ การแต่งกาย สีหนา้ ท่าทาง น ้าเสียง การมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งหมอพื้นบา้นกบัผูป่้วย และ
ประชาชนบุคลอ่ืนๆรอบขา้ง เพื่อเขา้ใจลกัษณะของผูใ้ห้ขอ้มูล การด าเนินการสังเกตคร้ังน้ี ผูว้ิจยั
ไม่ไดเ้ขา้ไปนัง่ดู หรือนัง่จอ้ง ในระหวา่งท่ีหมอพื้นบา้นก าลงัรักษาผูป่้วย เพื่อไม่ให้หมอพื้นบา้นเกิด
ความรู้สึกอึดอดั และไม่สะดวกใจท่ีจะใหข้อ้มูลคร้ังถดัไป  
 นอกจากนั้น ผูว้ิจยัยงัใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) ร่วม
ดว้ยตามสถานการณ์ท่ีเหมาะสม โดยการมีชีวติอยูใ่นชุมชน ท ากิจกรรมบางอยา่งร่วมกนั เช่น ช่วยจดั
ต ารับยาสมุนไพร ช่วยตอ้นรับผูป่้วยท่ีมารับการรักษากบัหมอพื้นบา้น  เพื่อสังเกตพฤติกรรมของ
กลุ่มผูถู้กศึกษา ท่ีศึกษาในบริบทภายใต้การด าเนินกิจกรรมนั้นๆ ท่ีท าอยู่ในชีวิตประจ าวนัใน
ลกัษณะมีความเป็นธรรมชาติตามวิถี ตลอดจนการสร้างความคุน้เคย การมีสัมพนัธภาพอนัดี ความ
ไวเ้น้ือเช่ือใจของหมอพื้นบา้นต่อผูว้ิจยั ท าให้ผูว้ิจยัไดเ้รียนรู้ พร้อมทั้งไดข้อ้มูลท่ีไม่ไดจ้ากการวิจยั
เชิงปริมาณ โดยเฉพาะเร่ืองของระบบความคิด ความเช่ือ ทศันคติ และพฤติกรรมการแสดงออกทาง
กายและทางใจ ซ่ึงเป็นการมองในเชิงวฒันธรรม (culture) สะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาท่ีมีต่อ              
สัมพนัธสารหรือวาทกรรมท่ีข้ึนอยูก่บัส่ิงตรงกนัขา้มระหวา่งวฒันธรรม และธรรมชาติ ตามท่ีมนุษย์
ได้อยู่อาศัยในสภาวะธรรมชาตินั้ นๆ นักวิจัยจะใช้ทัศนะแบบองค์รวมในการมองระบบ
ความสัมพนัธ์ (holistic nature of the data) ทางสังคมและวฒันธรรมของชุมชน เนน้การมองดว้ย
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ทศันะคนใน (emic view) และเก็บขอ้มูลจากหลายจุด การสังเกตผูใ้ห้ขอ้มูล 16 ราย ท่ีมาจากการ
คดัเลือกพื้นท่ีในโครงการวจิยัน้ี จะใชร้ะยะเวลาการสังเกต ตามระยะเวลาท่ีหมอพื้นบา้นท าการรักษา
โรคแก่คนไขใ้นชุมชน หลงัจากท าการสังเกตเสร็จแลว้ ผูว้ิจยัจะน าผลท่ีไดม้าสรุปผล และวิเคราะห์
ขอ้มูล พร้อมทั้งวางแผนการด าเนินการคร้ังต่อไป  
 
 3. การสัมภาษณ์เชิงลกึ (in-depth interview) 
 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู ้วิจ ัยจะเร่ิมด้วยการบันทึกข้อมูล จากการด าเนินการ              
สัมภาษณ์เชิงลึก หมอพื้นบา้นจ านวน 16 ราย กลุ่มผูใ้ช้ 7 ราย และผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี 9 ราย รวม
ทั้งส้ิน 32 ราย ท่ีมีการเตรียมประเด็น แนวทางการสัมภาษณ์ ซ่ึงค าถามท่ีใช้ จะเป็นแบบสัมภาษณ์
หมอพื้นบา้นแต่ละคน มีไวเ้พื่อให้เป็นประเด็นส าคญัๆเป็นแนวท่ีจะตอ้งท าความเขา้ใจ แลว้ปรับ       
และเลือกใชค้  าสัมภาษณ์ การสังเกตหรือวธีิการพดูคุยอ่ืนๆร่วมดว้ย ท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์
อีกคร้ัง โดยผูว้จิยัใชก้ารด าเนินการสัมภาษณ์จาก  2 แหล่ง คือ จงัหวดัสงขลา และสตูล มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

1. กลุ่มหมอพืน้บ้าน 
 เร่ิมแรก ผู ้วิจ ัยจะท าการแนะน าตนเอง บอกล่าวข้อมูลเบ้ืองต้นให้ทราบก่อนว่า 
การศึกษาในคร้ังน้ี  จะเป็นฐานขอ้มูลทางวิชาการเพิ่มเติมท่ีอาจน าไปสู่การพิจารณากระท่อมใน               
มิติการน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย ์และต่อยอดงานวิจยัเก่ียวกบัสมุนไพรท่ีอยู่ในสถานะ          
ยาเสพติด ท่ีมีความจ าเป็นต่อการรักษาโรคต่อไป หลงัจากนั้นผูว้ิจยั จะถามค าถามวา่ หมอพื้นบา้น
ยินดีหรือไม่ท่ีจะให้มีการเปิดเผยขอ้มูลในระดบัใด เช่น ในวงการวิชาการเพื่อการศึกษาใช้อา้งอิง           
เผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นตน้ พร้อมทั้งเน้นย  ้ากบัผูว้ิจยัว่าจะไม่ท าการเปิดเผย ช่ือและนามสกุล                  
จริงของผูใ้ห้ขอ้มูล จะใช้เป็นช่ือนามสมมุติแทนในการายงานผลการศึกษางานวิจยัแทน หลงัจาก               
ท าการ เก็บขอ้มูลเสร็จ เพื่อสร้างความเช่ือใจ ความไวใ้จระหว่างผูว้ิจยัและผูใ้ห้ขอ้มูล จากนั้นจะ
พูดคุย ซักถามข้อมูลเฉพาะตวัผูใ้ห้สัมภาษณ์เบ้ืองต้น เช่น เพศ อายุ อาชีพหลัก  การใช้ชีวิตใน             
พื้นท่ี บทบาททางสังคม ประวติัความเป็นมาของชุมชนท่ีส าคญั และเก่ียวขอ้งกับหมอพื้นบ้าน             
เม่ือผูว้จิยั สังเกตผูใ้หข้อ้มูลเร่ิมรู้สึกพดูคุยไดอ้ยา่งไม่มีความกงัวลเร่ืองต่างๆต่อการวจิยัคร้ังน้ี  
 ระยะต่อมา ผูว้จิยัเร่ิมสัมภาษณ์ลงลึกถึงประเด็นค าถามการวจิยั ท่ีผูว้จิยัตอ้งการจะมีการ
สังเกตเร่ือง กิริยาท่าทาง สีหน้า น ้ าเสียงการพูด การปฏิบัติงาน ในประเด็นหลักเร่ือง การให้
ความหมายต่อกระท่อม เร่ิมจากการถามถึงทศันะการให้ความหมาย ในความคิดของหมอพื้นบา้น     
ว่า กระท่อมคืออะไร หากกล่าวถึงกระท่อมหมอพื้นบา้นจะนึกถึงส่ิงใด พืชกระท่อมมีความเก่ียว              
โยงกบัความเป็นหมอพื้นบา้นของท่านอย่างไร จากนั้นผูว้ิจยัจะเล่าถึงขอ้มูลว่าท าถึงมีการศึกษา                              
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หรือทราบนิยามความของกระท่อมจากกลุ่มผูใ้ช้ เขา้มูลเหล่าน้ีจะน าไปภาคปฏิบติัการวาทกรรมท่ี
ท่านมีการประพฤติอยู่ในปัจจุบนั น ามาสู่ประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึก เก่ียวกบัแบบแผนการใช้
กระท่อมเป็นยารักษาโรค  มีรายละเอียดท่ีผูว้จิยัสนใจ ไดแ้ก่ โรคอะไรบา้ง ท่ีหมอใชก้ระท่อมในการ
รักษารูปแบบยาต ารับ  และโรคอะไรท่ีใชก้ระท่อมรักษาบ่อยคร้ังท่ีสุด เป็นส่วนประกอบในต ารับยา
รักษาโรค ยาต ารับท่ีใชก้ระท่อมเป็นส่วนประกอบหลกั ประกอบดว้ยเคร่ืองยาอะไรบา้ง มีการตั้งยา
หรือหลกัการวเิคราะห์ตวัยาในการรักษาโรคอยา่งไร เป็นตน้ น ามาสู่แบบแผนการไดม้าซ่ึงวตัถุดิบยา 
ว่ากรณีท่ีหมอใช้กระท่อมรักษาผูป่้วย หมอได้ยาเหล่าน้ีมาจากท่ีใด ด้วยวิธีการอย่างไร เช่น ซ้ือ                 
เก็บ ปลูกเอง ฯลฯ มีปัญหาในการหายาสมุนไพรหรือไม่ อย่างไร วิธีการใช้ยาหรือการเตรียมยา            
หมอท าอย่างไร ท าเองหรือให้ร้านยาเป็นคนเตรียมให้ ถ้าเตรียมเองมีวิธีการอย่างไร และเหตุผล
ประการส าคญัต่างๆในการใช้หรือไม่ใช้กระท่อมแล้วเพราะเหตุผลอะไร กลุ่มตวัอย่าง มีวิธีการ
ปรับตวัเขา้กบัวิกฤตการณ์ท่ีหน่วยงานภาครัฐ มาก ากบัพืชกระท่อมให้เป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย
อยา่งไรบา้ง ตั้งแต่ยคุสมยัอดีตจนกระทัง่ถึง ณ ปัจจุบนั  

2. กลุ่มผู้ใช้ (ผู้ป่วยและเยาวชน) 
 เร่ิมแรก ผู ้วิจ ัยจะท าการแนะน าตนเอง บอกล่าวข้อมูลเบ้ืองต้นให้ทราบก่อนว่า 
การศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็นฐานขอ้มูลทางวิชาการเพิ่มเติมท่ีอาจน าไปสู่การพิจารณากระท่อมใน               
มิติการน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย ์และต่อยอดงานวิจยัเก่ียวกบัสมุนไพรท่ีอยู่ในสถานะ          
ยาเสพติด ท่ีมีความจ าเป็นต่อการรักษาโรคต่อไป หลงัจากนั้นผูว้ิจยั จะถามค าถามว่า ผูป่้วยและ
เยาวชน ยินดีหรือไม่ท่ีจะให้มีการเปิดเผยขอ้มูลในระดบัใด เช่น ในวงการวิชาการเพื่อการศึกษาใช้
อา้งอิง เผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นตน้ พร้อมทั้งเน้นย  ้ากบัผูว้ิจยัว่าจะไม่ท าการเปิดเผยช่ือและ
นามสกุลจริงของผูใ้ห้ขอ้มูล จะใช้เป็นช่ือนามสมมุติแทนในการายงานผลการศึกษางานวิจยัแทน 
หลังจากท าการ เก็บข้อมูลเสร็จ เพื่อสร้างความเช่ือใจ ความไวใ้จระหว่างผูว้ิจยัและผูใ้ห้ข้อมูล 
จากนั้นจะพดูคุย ซกัถามขอ้มูลเฉพาะตวัผูใ้หส้ัมภาษณ์เบ้ืองตน้ เช่น เพศ อาย ุอาชีพหลกั  การใชชี้วิต
ในพื้นท่ี บทบาททางสังคม สังเกตผูใ้ห้ขอ้มูลเร่ิมรู้สึกพูดคุยไดอ้ย่างไม่มีความกงัวลเร่ืองต่างๆต่อ     
การวจิยัคร้ังน้ี  
 ระยะต่อมา ผูว้ิจยัเร่ิมสัมภาษณ์ลงลึกถึงประเด็นค าถามการวิจยั ท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะมี 
การสังเกตเร่ือง กิริยาท่าทาง สีหน้า น ้ าเสียงการพูด การปฏิบติังาน ในประเด็นหลกัเร่ือง การให้
ความหมายต่อกระท่อม เร่ิมจากการถามถึงทศันะการให้ความหมาย ในความคิดของผูป่้วยและ
เยาวชนวา่กระท่อมคืออะไร หากกล่าวถึงกระท่อมกลุ่มผูใ้ชจ้ะนึกถึงส่ิงใด พืชกระท่อมมีความเก่ียว              
โยงกบักลุ่มผูใ้ชอ้ยา่งไรบา้ง จากนั้นผูว้ิจยัจะเล่าถึงขอ้มูลวา่ท าถึงมีการศึกษา หรือทราบนิยามความ
ของกระท่อมจากกลุ่มผูใ้ช้  ขอ้มูลเหล่าน้ีจะน าไปภาคปฏิบติัการวาทกรรมท่ีท่านมีการประพฤติ              
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อยู่ในปัจจุบนั ท่านไดก้ระท่อมมาจากท่ีใด ดว้ยวิธีการอยา่งไร เช่น ซ้ือ เก็บ ปลูกเอง ฯลฯ มีปัญหา              
ในการหากระท่อมหรือไม่ อย่างไร วิธีการใช้กระท่อมในรูปแบบยาสมุนไพรหรือในรูปแบบผสม
สูตรส่ีคูณร้อย อย่างไรบ้าง ท าเองหรือให้คนอ่ืนเป็นคนเตรียมให้ ถ้าเตรียมเองมีวิธีการอย่างไร              
และเหตุผลประการส าคญัต่างๆ ในการใชห้รือไม่ใชก้ระท่อมแลว้เพราะเหตุผลอะไร กลุ่มตวัอย่าง             
มีวิธีการปรับตวัเขา้กบัวิกฤตการณ์ท่ีหน่วยงานภาครัฐ มาก ากบัพืชกระท่อมให้เป็นยาเสพติดผิด
กฎหมายอยา่งไรบา้ง  

3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพืน้ที ่ 
 เร่ิมแรก ผู ้วิจ ัยจะท าการแนะน าตนเอง บอกล่าวข้อมูลเบ้ืองต้นให้ทราบก่อนว่า 
การศึกษาในคร้ังน้ี จะเป็นฐานขอ้มูลทางวิชาการเพิ่มเติมท่ีอาจน าไปสู่การพิจารณากระท่อมใน               
มิติการน ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย ์และต่อยอดงานวิจยัเก่ียวกบัสมุนไพรท่ีอยู่ในสถานะ          
ยาเสพติด ท่ีมีความจ าเป็นต่อการรักษาโรคต่อไป หลงัจากนั้นผูว้ิจยั จะถามค าถามวา่ ผูป้ฏิบติังานใน
พื้นท่ี ยินดีหรือไม่ท่ีจะให้มีการเปิดเผยข้อมูลในระดับใด เช่น ในวงการวิชาการเพื่อการศึกษา              
ใช้อ้างอิง เผยแพร่ต่อสาธารณชน เป็นต้น พร้อมทั้ งเน้นย  ้ ากับผูว้ิจ ัยว่าจะไม่ท าการเปิดเผยช่ือ                  
และนามสกุลจริงของผูใ้ห้ขอ้มูล จะใช้เป็นช่ือนามสมมุติแทนในการายงานผลการศึกษางานวิจยั
แทน หลงัจากท าการ เก็บขอ้มูลเสร็จ เพื่อสร้างความเช่ือใจ ความไวใ้จระหวา่งผูว้ิจยัและผูใ้ห้ขอ้มูล 
จากนั้นจะพดูคุย ซกัถามขอ้มูลเฉพาะตวัผูใ้หส้ัมภาษณ์เบ้ืองตน้ เช่น เพศ อาย ุอาชีพหลกั  การใชชี้วิต
ในพื้นท่ี บทบาททางสังคม สังเกตผูใ้ห้ขอ้มูลเร่ิมรู้สึกพูดคุยไดอ้ย่างไม่มีความกงัวลเร่ืองต่างๆต่อ     
การวจิยัคร้ังน้ี 
 ระยะต่อมา ผูว้ิจยัเร่ิมสัมภาษณ์ลงลึกถึงประเด็นค าถามการวิจยั ท่ีผูว้ิจยัตอ้งการจะมี 
การสังเกตเร่ือง กิริยาท่าทาง สีหน้า น ้ าเสียงการพูด การปฏิบติังาน ในประเด็นหลกัเร่ือง การให้
ความหมายต่อกระท่อม เร่ิมจากการถามถึงทศันะการให้ความหมาย ในความคิดของผูป้ฏิบติังานใน
พื้นท่ีว่ากระท่อมคืออะไร หากกล่าวถึงกระท่อมกลุ่มผูใ้ช้จะนึกถึงส่ิงใด พืชกระท่อมมีความ                  
เก่ียวโยงกับท่าน หรือกลุ่มผู ้ใช้อ่ืนๆอย่างไรบ้าง จากนั้ นผู ้วิจ ัยจะเล่าถึงข้อมูลว่าท าถึงมีการ                
ศึกษา หรือทราบนิยามความของกระท่อมจากกลุ่มผูใ้ช้  ข้อมูลเหล่าน้ีจะน าไปภาคปฏิบัติการ                  
วาทกรรมท่ีท่านมีการประพฤติอยูใ่นปัจจุบนั  
 การศึกษาคร้ังน้ี เห็นได้ว่าผู ้วิจ ัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นหลัก ซ่ึงเป็นวิธีการ
สัมภาษณ์ ท่ีเปิดให้ ผูใ้ห้ข้อมูลนั้น ได้แสดงถึงความคิดของตนเองเป็นหลัก โดยสามารถเล่า
ความรู้สึกเร่ืองราว ประสบการณ์ การรับรู้ การสัมภาษณ์ลกัษณะน้ีจะแสดงถึงความยืดหยุน่สูงใน
การพดูคุย  จนน าไปสู่ประเด็นค าถามท่ีมีความละเอียด ความรู้สึกนึกคิด และมีความลุ่มลึกของขอ้มูล
ท่ีผูว้ิจยัตอ้งการ การศึกษาคร้ังน้ีจะใช้ค  าถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลไดแ้สดง
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ความคิดเห็น สะทอ้นความรู้สึกนึกคิดของตนเองออกมาไดอ้ยา่งอิสระอีกทั้ง ผูว้ิจยัจะไม่ไดใ้ชก้าร
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และเป็นทางการในลกัษณะท่ีถามเชิงการส ารวจ (servey) เน่ืองจากอาจ
เป็นการละลาบละลว้งความเป็นส่วนตวัของผูต้อบเกินไป การสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่ม 3 กลุ่ม จะใช้
ระยะเวลาคร้ังละประมาณ 4-7 วนั ข้ึนอยูก่บัความอ่ิมตวัของขอ้มูล 
 
 

3.3  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในงานวจิัย 
 
  3.3.1 ตัวผู้วจัิย 
  ผูว้จิยัเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัอยา่งมาก ส าหรับการวิจยัเชิงคุณภาพทั้ง 3 วิธีการ คือ การ
สนทนากลุ่ม การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก เม่ือท าการลงสู่สนามเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี ผูว้ิจยัตอ้ง
ตระหนักต่อตนเองเสมอว่าจะไม่น าความคิดของตนเองเขา้ไปตดัสินขอ้มูลท่ีได้รับมา และผูว้ิจยั
จะตอ้งไม่ยึดติดกบักรอบดา้นแนวคิดและทฤษฎีท่ีผูว้ิจยัใชท้  าการศึกษา โดยขอ้มูลต่างๆท่ีไดรั้บมา
ตอ้งท าการสะทอ้นกลบัไปมาอยูเ่สมอ เพื่อวเิคราะห์ขอ้มูลใหมี้ความคิดท่ีหลากหลายไม่ยดึติด 
  
 3.3.2 แนวค าถามทีใ่ช้ในการสัมภาษณ์ 
 ผูว้ิจยัใช้แบบฟอร์มแนวค าถามสัมภาษณ์ ท่ีมีความครอบคลุมทั้งแนวคิดทฤษฎี และ
จากการลงพื้นท่ีเข้าสู่สนามเพื่อท าความรู้จกัและคุ้นชินกับพื้นท่ี ประกอบด้วย แบบฟอร์มแนว   
ค  าถาม 2 แบบ คือ 1) แนวค าถามการสนทนากลุ่ม (focus group discussion) เป็นการระดมสมองและ
อภิปรายในเร่ืองท่ีผูว้ิจยัก าลงัศึกษา และผูเ้ขา้ร่วมสนทนาตอ้งมีพื้นฐานประสบการณ์ท่ีใกล้เคียง          
หรือคล้ายคลึงกันในการจัดกลุ่มสนทนา และ 2) แนวค าถามการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth 
interview) เป็นการใชแ้นวค าถามปลายเปิด ท่ีแสดงให้เห็นถึงค าถามในมิติต่างๆ ตามประสบการณ์     
ท่ีมีการถ่ายทอดเร่ืองราว รวมทั้งระบบคิดของผูถู้กศึกษา ผ่านการบอกเล่า เพื่อให้ได้ประเด็นและ
ตอบค าถามวจิยั ตามท่ีผูว้จิยัตอ้งการ 
 
 3.3.3 แนวทางการสังเกต 
 ผูว้ิจยัใช้แบบฟอร์มแนวทางการสังเกต เพื่อเฝ้าดูศึกษาเหตุการณ์หรือเร่ืองราวโดย
ละเอียด การสังเกตเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ยาสมุนไพรของหมอพื้นบ้าน โดยนักวิจยัจะเป็นผู ้
สังเกต ภายใตส้ภาพการณ์การให้บริการการรักษาโรคของหมอพื้นบา้นกบัผูป่้วยท่ีมารับบริการ           
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โดยมีรายละเอียดการสังเกต ไดแ้ก่ ผูป่้วยไดรั้บการใช้ต ารับยารักษาโรคท่ีมีกระท่อมหรือไม่ ใช้ยา
ต ารับอะไร มีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งกนัอยา่งไร เป็นตน้  
 
 3.3.4 บันทกึภาคสนาม (field note) 
 บนัทึกภาคสนามเป็นสมุดเล่มเล็ก ชนิดท่ีสามารถพกพาไดส้ะดวก ในการเดินทางเขา้สู่
สนามลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลวิจยั เพื่อช่วยจดบนัทึกย่อ เป็นส่ิงส าคญัส าหรับนกัวิจยัท่ีควรจะมีติดตวัไว้
ตลอด ส่ิงส าคญัท่ีผูว้ิจยัใช้บนัทึกขอ้มูลภาคสนามคือ วนั เวลา สถานท่ี วิธีท่ีใช้เก็บขอ้มูล รวมถึง
ขอ้มูลรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นตน้ 
 
 3.3.5 แบบบันทกึข้อมูล 
 แบบบนัทึกขอ้มูลเป็นส่ิงส าคญัอย่างหน่ึง ท่ีผูว้ิจยัท าการออกแบบเพื่อท าการบนัทึก
ขอ้มูลภาคสนามทุกวนั หลงัจากท่ีลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่มและ
การสัมภาษณ์เชิงลึก รวมทั้งศึกษาข้อมูลจากรายละเอียดการบันทึกภาคสนาม เพื่อตรวจสอบ 
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดแ้ต่ละวนั น าไปปรับปรุงประเด็นค าถาม แนวทางการสัมภาษณ์คร้ังต่อไป 
  
 3.3.6 อุปกรณ์บันทกึข้อมูล  
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีสามารถช่วยบนัทึกขอ้มูล จากการลงสู่ภาคสนามในระดบัลึกได ้
เช่น เทปบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปดิจิทอล โทรศพัท์มือถือ ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยเพิ่มความสะดวก            
ป้องกนัขอ้มูล เพื่อไม่ให้ประเด็นแนวค าถามต่างๆท่ีผูว้ิจยัตอ้งการตกหล่น โดยเร่ิมตน้ ผูว้ิจยัจะตอ้ง
ท าการขออนุญาตจากผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคร้ัง หากผูใ้ห้ขอ้มูลไม่อนุญาต ผูว้ิจยัจะไม่สามารถใชอุ้ปกรณ์
เทคโนโลยดีงัท่ีกล่าวมาได ้ 
 
 

3.4 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 ความส าคญัของการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ในการวิจยัเชิงคุณภาพนั้น             
เป็นส่ิงส าคญัอย่างมากท่ีผูว้ิจยัควรตระหนักถึง เน่ืองจากความแม่นตรงและความน่าเช่ือถือของ
ขอ้มูล ผูว้ิจยัจะตอ้งไม่มีความล าเอียงต่อขอ้มูล เพราะเม่ือนกัวิจยัลงสู่สนาม ได้เขา้ไปคลุกคลีกบั
เหตุการณ์ และปรากฏการณ์ต่างๆท่ีเกิดข้ึนท าให้เกิดการล าเอียงได ้ดงันั้น ผูใ้ห้ขอ้มูลจะตอ้งท าการ
ตรวจสอบขอ้มูลดงักล่าวอยูเ่สมอ มีวธีิการดงัน้ี 
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  1. การตรวจสอบสามเส้าด้านขอ้มูล (data triangulation) จะตอ้งมีหลกัการพิจารณา
ตรวจสอบขอ้มูลจาก 2 แหล่ง คือ 1) แหล่งสถานท่ี ถา้ขอ้มูลต่างสถานท่ีกนัจะมีความเหมือนกนัหรือ 
ไม่  และ 2) แหล่งบุคคล ถา้บุคคลผูใ้หข้อ้มูลเปล่ียนไป ขอ้มูลจะเหมือนเดิมหรือไม่  

 2. การตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีการ (Methodological triangulation) ผูว้ิจยัจะท าการ
ตรวจสอบขอ้มูลท่ีไดจ้ากวิธีการเก็บขอ้มูล 3 วิธี ท่ีแตกต่างกนั เช่น ใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์ 
และการสนทนากลุ่ม เป็นตน้ น ามาวเิคราะห์วา่ไดผ้ลเหมือนกนัหรือไม่  

 
 
3.5 การสะท้อนกลบัไปมา (Reflexivity) 
 ขั้นตอนกระบวนการเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยัจะท าการสะท้อนกลบัไปมาของข้อมูลเสมอ 
เน่ืองจาก ผูว้ิจยัควรตระหนักถึงบทบาทตวัตนของตนเอง ณ ขณะเก็บข้อมูล ท่ีอาจส่งผลต่อการ             
แปลความหมาย การตีความข้อมูลต่างๆได้ท่ีได้รับมา โดยส่ิงท่ีผูว้ิจยัได้พึงระวงัตนเองไวเ้สมอ                 
เม่ือลงสู่สนามเพื่อเก็บขอ้มูล ประกอบดว้ย 2 อยา่ง คือ  
 1. การก้าวข้ามตวัตนบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยมาเป็นนักวิจยั เป็นส่ิงท่ีควร             
พึงระวงัมากท่ีสุด เพราะ การลงพื้นท่ีคร้ังน้ีตอ้งมองบริบทต่างๆดว้ยความเป็นกลาง ไม่ไดม้าจบัผิด
กระบวนการทางการแพทยข์องหมอพื้นบา้น ท่ีอาจเรียนมาคนละระบบกนั ไม่ดูถูกความคิดของหมอ
พื้นบา้น ตอ้งใหเ้กียรติ จะท าใหเ้กิดความเขา้ใจประเด็นท่ีผูว้จิยัตอ้งการศึกษาไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
 2. การก้าวข้ามข้อมูลท่ีละเอียดอ่อน เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษา เร่ือง           
พืชกระท่อม ท่ีมีสถานะเป็นพืชเสพติด มีการตราพระราชบญัญติัทางกฎหมายให้โทษ หากผูใ้ด
น ามาใช้ในทางท่ีผิด การลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล การซักถามประเด็นต่างๆจะตอ้งรัดกุม คิด ไตร่ตรอง
ข้อมูลท่ีถามออกไปเสมอ เน่ืองจาก กลุ่มผูถู้กศึกษาอาจไม่มั่นใจ ต่อการเปิดเผยข้อมูลการใช ้             
กระท่อมของตนเองออกไป แมว้า่จะน ากระท่อมมาใชป้ระโยชน์ทางสุขภาพไดก้็ตาม โเกิดเหตุการณ์ 
ท่ีกลุ่มผู ้ถูกศึกษา เช่น กลุ่มเยาวชน ไม่เต็มใจถ่ายทอดประสบการณ์หรือไม่กล้าพูด ในส่ิงท่ี               
ตนเองถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบันเก่ียวกับการใช้กระท่อม ผู ้วิจ ัยไม่ควรบังคับ แต่ควรท าให้เขา                  
เช่ือใจ ไวใ้จ ท่ีจะตอบให้ได้มากท่ีสุด ถ้าเขาไม่ต้องการแสดงความคิดเห็นใดๆ ก็ควรจะท าการ            
หยดุสนทนาในกรณีศึกษาลกัษณะน้ีก่อนในเบ้ืองตน้ 
  3. การถอดแนวคิดหรือทฤษฎีออกจากตวัตน ถือไดว้า่เป็นส่ิงส าคญัอีกอยา่งหน่ึง ท่ี
ผูว้ิจยัไม่ควรท าการละเลยประเด็นน้ี เน่ืองจาก ก่อนท่ีจะเขา้สู่สนาม ลงพื้นท่ีเพื่อเก็บขอ้มูล ผูว้ิจยั                
ได้ท  าการทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย แนวคิดการวิจยั ทฤษฎีต่างๆท่ีใช้ รวมถึงขอ้มูลงาน              
วิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ผูว้ิจยัมีแนวคิดต่างๆในระบบความจดจ าค่อนขา้งเยอะ ดงันั้น ขณะท่ี           
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ผูว้ิจยัลงสนาม จะตอ้งท าให้ตนเองรู้สึกว่างเปล่า ไม่มีขอ้มูลในประเด็นท่ีเคยศึกษามา และไม่ควร      
คาดการณ์ค าตอบท่ีจะไดรั้บล่วงหนา้ หากเกิดความสงสัยก็ตอ้งท าการหาค าตอบในพื้นท่ีนั้นๆทนัที     

 
 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัได้ท าการจดบนัทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบ ระหว่างการลงพื้นท่ีศึกษาในภาค       
สนาม และท าการถอดเทปจากการบนัทึกเทปข้อมูลท่ีได้จากการจดบันทึก จากการสัมภาษณ์                  
การสังเกตการณ์ และการบนัทึกเทป  หลังจากนั้นผูว้ิจยั ได้น ามาท าการให้รหัสแบบเปิด (open 
coding) น าขอ้มูลทั้งหมดมาประมวลผลตามแบบแผนท่ีวางไว ้ตามวิธีการศึกษา 2  แนวคิด คือ                  
1.) วาทกรรม (discourse) การศึกษาความหมาย (meaning) ตามแนวคิดของมิแช็ล ฟูโกต ์(Michel 
Foucault, 1926-84) และ 2.) วฒันธรรม (Cultures) การตี ความหมาย (Interpretation) ตามแนวคิด
ของ คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ (Clifford Geertz, 1973) กบัขอ้มูลท่ีได ้ ประกอบกบัเร่ืองราวต่างๆ ท่ีผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกั และผูใ้หข้อ้มูลรองไดบ้อกกกล่าวเล่าให้แก่นกัวิจยัฟัง ทั้งในแง่ภาษาทอ้งถ่ินภาคใต ้ท่ีใช้
และความหมายของค า ตลอดจนสภาพแวดลอ้มบริบทของค าท่ีใชเ้หล่านั้น เพื่อให้ผูว้ิจยัไดข้อ้คน้พบ
ท่ีมาจากมุมมองผูใ้หข้อ้มูลโดยแทจ้ริง มิใช่ขอ้คน้พบท่ีไดจ้ากมุมมองสมมุติฐานของตวัผูว้จิยั  

 
 
3.7 จริยธรรมการวจิัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี  ผู ้วิจ ัยได้ตระหนักถึงประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และ
จรรยาบรรณการวจิยั โดยผูว้จิยัมีการศึกษาและไดต้อ้งท าการพิจารณาขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 3.7.1) การขอความยนิยอมก่อนท าการเก็บขอ้มูล (Informed Consent) การวิจยัในคร้ังน้ี
ผูว้ิจยัจะท าหนงัสือถึงกลุ่มงานการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัสงขลาและ จงัหวดัสตูล จ านวน 2 จงัหวดั เพื่อขออนุญาตเก็บขอ้มูล โดยช้ีแจงวา่ การวิจยัใน
คร้ังน้ีจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นท่ี จะขอความยินยอมด้วยวาจาจากผูใ้ห้ขอ้มูลในทุกคร้ัง 
เน่ืองจากผูว้ิจ ัยเห็นว่า การให้ความยินยอมด้วยวาจา จะดีกว่าการให้ความยินยอมทางเอกสาร 
เน่ืองจากหมอพื้นบา้นส่วนใหญ่มีอายุค่อนขา้งมาก ระบบสายตาการมองเห็นไม่ค่อยชัด ตอ้งการ
ความเป็นกันเองมากกว่าซ่ึงสอดคล้องกับบริบทวิถีชีวิตของคนใต้ พร้อมทั้ งช้ีแจงให้ทราบถึง
สาระส าคญัเร่ืองท่ีจะท าการวิจยั ตั้งแต่วตัถุประสงค ์ลกัษณะผูใ้ห้ขอ้มูลการวิจยั เหตุผลท่ีผูว้ิจยัเลือก
ผูใ้ห้ขอ้มูล ช้ีแจงให้ทราบถึงการรักษาความลบัของแหล่งขอ้มูล จะไม่มีการเปิดเผยช่ือจริง ขอ้มูลท่ี
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ได้จากการสัมภาษณ์จะไม่มีการเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ผูใ้ห้ขอ้มูลจะร่วมมือหรือไม่
ร่วมมือกบัการวิจยัคร้ังน้ีก็ได ้การตดัสินใจของผูใ้ห้ขอ้มูลนั้นจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูใ้ห้ขอ้มูล 
ในการให้ความร่วมมือในคร้ังน้ีไม่มีอะไรท่ีจะก่อให้เกิดผลในทางไม่ดีต่อผูใ้ห้ขอ้มูล และระหว่าง
การสนทนาหากมีบางเร่ืองท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลรู้สึกไม่สะดวกใจท่ีจะพูด ผูใ้ห้ขอ้มูลมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบ
ค าถามในขอ้นั้นๆ โดยขอใหผู้ใ้หข้อ้มูลใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ไม่มีการตดัสินวา่ถูกหรือผิด การ
มีส่วนร่วมในการให้ขอ้มูลในคร้ังน้ี จึงเป็นความสมคัรใจของผูใ้ห้ขอ้มูล ผูใ้ห้ขอ้มูลมีสิทธ์ิท่ีจะงด
การใหค้วามร่วมมือเม่ือใดก็ได ้ สามารถสอบถามผูว้จิยัไดทุ้กเม่ือหากมีขอ้สงสัย 
 3.7.2) การรักษาความลบัของผูใ้ห้ขอ้มูล (Confidentiality) การวิจยัในคร้ังน้ี ไม่ไดมี้
การเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัท่ีแทจ้ริงจากผูใ้ห้ขอ้มูล แต่เปิดเผยถึงจงัหวดัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลอาศยัอยู่เพียง  
อยา่งเดียว เพื่อแสดงถึงบริบทของพื้นท่ี เมืองท่ีท าการศึกษาเท่านั้น อีกทั้ง การถ่ายรูปผูป่้วยท่ีมารับ
บริการรักษากบัหมอพื้นบา้น วยัรุ่น จะไม่เห็นใบหนา้ท่ีชดัเจน รวมถึงการน าเสนอขอ้มูลจะตอ้งขอ
ความยินยอมจากผูใ้ห้ขอ้มูลทุกคร้ัง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ จะไม่ถูกเปิดเผยแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่
เก่ียวขอ้งในการวจิยั เม่ือท าการวิจยัเสร็จเรียบร้อย ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดบนัทึก หรือการพิมพน์ั้นจะ
ถูกเก็บเป็นความลบั โดยบนัทึกในคอมพิวเตอร์ส่วนตวัของผูว้ิจยัท่ีผูอ่ื้นไม่สามารถเปิดดูขอ้มูลได ้
ส่วนขอ้มูลจากการสัมภาษณ์โดยการอดัเสียง ขอ้มูลเหล่านั้นจะถูกท าลายไม่น ากลบัมาใช้อีก เม่ือ
ผูว้จิยัไดน้ าเสนอขอ้มูลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 3.7.3) ความเป็นส่วนตวัส าหรับการใหข้อ้มูล (Privacy) เพื่อรักษาความเป็นส่วนตวัของ
ผูใ้ห้ข้อมูล ในระหว่างการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู ้วิจ ัยจะให้ผูใ้ห้ข้อมูลเป็นผูเ้ลือก สถานท่ีในการ
สัมภาษณ์ในทุกคร้ัง เพื่อให้ผูใ้ห้ขอ้มูลสบายใจ รู้สึกปลอดภยั เป็นส่วนตวัในการให้ขอ้มูล ทั้งน้ี จะ
ไม่มีบุคคลท่ีสามเขา้ไปรับฟังการสนทนา ทุกคร้ัง ผูว้จิยัจะกล่าวถึงการปกปิดขอ้มูลเป็นความลบัโดย
ใช้ช่ือสมมุติในการอา้งอิง หรือหากผูใ้ห้ขอ้มูลไม่ตอ้งการให้บนัทึกเสียงผูว้ิจยัจะท าการจดบนัทึก 
เพื่อเป็นการหลีกเล่ียงค าถามท่ีชวนอึดอดัใจ หรือค าถามท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลไม่สะดวกใจท่ีจะเล่า หรือ
บางคร้ังหากผูใ้หข้อ้มูลรู้สึกอึดอดัใจ ไม่สบายใจ ผูว้ิจยัจะถอยออกมาเพื่อสร้างความสัมพนัธ์ใหม่แก่
ผูใ้หข้อ้มูลเพื่อเป็นการท าใหผู้ใ้หข้อ้มูลรู้สึกสบายใจมากท่ีสุด 
 3.7.4) บทบาทนักวิจยั การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัจะเขา้ไปในฐานะผูว้ิจยัท่ีตอ้งการเขา้ไป
ศึกษาการให้ความหมาย (meaning) แบบพฤติกรรมการใช้พืชกระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอ
พื้นบ้าน ตลอดจนทราบถึงกระบวนการต่อรองกับวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติด ของผูใ้ช้
ประโยชน์จากพืชกระท่อมในการรักษาอาการเจ็บป่วย จากส่ิงท่ีพวกเขาสะทอ้นจากพฤติกรรมใน
ชีวิตประจ าวนัท่ีเกิดข้ึนจริง โดยผูว้ิจ ัย จะไม่บิดเบือนข้อมูลใดๆ ท่ีได้จากการเก็บข้อมูล ไม่ว่า             
จะดว้ยวธีิใดก็ตาม 
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 
 

 กระท่อมในสถานะยาสมุนไพรรักษาโรค ประโยคน้ีมีความหมายท่ีมากกว่าความ 
หมายในตวัของมนัเองว่า เป็นเพียงแค่พืชชนิดหน่ึงท่ีสามารถน ามาใช้ปรุงยารักษาโรคแก่ผูป่้วย                
ได้ ดงันั้น การท าความเขา้ใจเร่ืองของความหมายต่อกระท่อม ภายใตบ้ริบทการเมือง เศรษฐกิจ              
และวฒันธรรมในกลุ่มคนท่ีแตกต่างกัน ยงัพบมิติท่ีซับซ้อน มีความหลากหลายและเป็นพลวตั 
ขณะท่ีภาคปฏิบัติการด้านพฤติกรรมการน ากระท่อมมาใช้เป็นยารักษาโรคในชุมชนภาคใต ้               
ก็ยงัมีมิติท่ีมีความหมายซ่อนเร้นในพฤติกรรมนั้นๆด้วยเช่นกนั บริบทในสถานการณ์ปัจจุบนั                    
จึงท าให้กลุ่มผู ้ใช้กระท่อมต้องมีวิธีการด้ินรน ต่อรอง กับวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติด               
เพื่อน ามาใชใ้นการรักษาโรค ผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้จิยัแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลบริบทในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลาและสตูล 
 ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลท่ีศึกษา 
 ส่วนท่ี 3  การให้ความหมายต่อกระท่อมภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง  
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในกลุ่มหมอพื้นบ้าน ก ลุ่มผู ้ใช้  และกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานในพื้น ท่ี               
ภาคใตต้อนล่าง 
 ส่วนท่ี 4   แบบแผนการใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอพื้นบา้นภาคใตต้อนล่าง 
 ส่วนท่ี 5  วิธีการต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติดของหมอพื้นบา้นภาคใต้
ตอนล่าง 
 
 

ส่วนที ่1 ข้อมูลบริบทในพืน้ทีจ่ังหวดัสงขลาและสตูล 

 ขอ้มูลบริบทต่างๆในพื้นท่ีจงัหวดัสงขลาและสตูล เป็นประเด็นส าคญัท่ีท าให้ผูว้ิจยั
ทราบขอ้มูลของรัฐชาติและความเป็นทอ้งถ่ินในชุมชนสังคมภาคใต ้การลงพื้นท่ีศึกษาบริบทใน               
แต่ละมิติ  ผูว้ิจยัน าเสนอขอ้มูลผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 จงัหวดั แต่ละจงัหวดัประกอบด้วย 
ขอ้มูล 6 ลกัษณะ คือ สภาพพื้นท่ีและภูมิประเทศ, สภาพการปกครองและการเมือง,สภาพเศรษฐกิจ                
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,สภาพสังคมและวฒันธรรม, การสาธารณสุข, บริบทชุมชนเก่ียวกบักระท่อมในพื้นท่ี และการ
ล าเลียงกระท่อมในบริบทชายแดนไทย-มาเลเซีย มีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

1.1 ข้อมูลบริบทในพืน้ทีจั่งหวดัสงขลา 

  1.1.1)  สภาพพืน้ทีแ่ละภูมิประเทศ 

  จงัหวดัสงขลา เป็นเมืองส าคญัตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัออกของภาคใตต้อนล่าง มี
ความสะดวกด้านการคมนาคม การขนถ่ายสินคา้ และผูโ้ดยสารข้ึนหรือลงเรือเดินทะเลมาตั้งแต่             
สมยัโบราณ  มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของภาคใต ้ ขนาดพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ  7,393,889                
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 4,853,249  ไร่ (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกั          
งานจงัหวดัสงขลา, 2558) รองจากจงัหวดัสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช มีอาณาเขตติดต่อ               
กบัพื้นท่ีใกล้เคียง 1) ทิศเหนือ ติดต่อกับจงัหวดันครศรีธรรมราชและพทัลุง  2) ทิศใต้ติดต่อ                      
กบัจงัหวดัยะลา ปัตตานี รัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ของประเทศมาเลเซีย 3) ทิศตะวนัออกติดต่อ             
กบัอ่าวไทย และ 4) ทิศตะวนัตกติดต่อกบัจงัหวดัสตูลและพทัลุง ประกอบดว้ย พื้นท่ี 16 อ าเภอ 
ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองสงขลา  อ าเภอสทิงพระ อ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา อ าเภอสะบา้ยอ้ย 
อ าเภอระโนด อ าเภอกระแสสินธ์ุ อ าเภอรัตภูมิ อ าเภอสะเดา อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอนาหม่อม  อ าเภอ
ควนเนียง อ าเภอบางกล ่า อ าเภอสิงหนคร และอ าเภอคลองหอยโข่ง  

  ลกัษณะภูมิประเทศ ทางตอนเหนือของพื้นท่ีสงขลา เป็นคาบสมุทรท่ียื่น
ลงมาจากทางใตเ้รียกว่า คาบสมุทรสทิงพระกับส่วนท่ีเป็นแผ่นดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ทางตอนใต ้
แผน่ดินทั้งสองส่วนเช่ือมต่อกนัโดยสะพานติณสูลานนท ์เป็นสะพานคอนกรีตท่ียาวท่ีสุดในประเทศ
ไทยท่ีรองรับการคมนาคมทางบก โดยไม่ตอ้งรอขา้มแพขนานยนต์ ด้านภูมิศาสตร์ของพื้นท่ี ทิศ
เหนือส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็นท่ีราบลุ่ม ทิศตะวนั ออกเป็นท่ีราบริมทะเล ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกเป็น              
ภูเขาและท่ีราบสูง ถือเป็นแหล่งก าเนิดต้นน ้ าล าธารท่ีส าคญัในพื้นท่ีสงขลา นอกจากนั้น ด้าน
ภูมิอากาศในพื้นท่ีสงขลา เป็นเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน จะพบลมมรสุมพดัผ่านประจ า             
ในทุกปี ท าให้จงัหวดัสงขลา มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อนเร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม และฤดูฝน 2 ช่วง คือ ช่วงฤดูฝนจากมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้กลางเดือนพฤษภาคมถึง
ตุลาคม ท่ีมีฝนเคล่ือนตวัมาจากดา้นตะวนัตกฝ่ังทะเลอนัดามนั และฤดูฝน จากมรสุมตะวนัออก                              
เฉียงเหนือกลางเดือนตุลาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์ พบว่า ฝนจะเคล่ือนตวัมาจากด้านตะวนั             
ออกฝ่ังอ่าวไทย ท าให้ฝนตกชุกหนาแน่นกว่า อีกทั้ง ด้านทรัพยากรธรรมชาติ พบว่า มีแหล่งน ้ า
ทะเลสาบสงขลา ท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ประกอบด้วย ส่วนท่ีเป็นพื้นน ้ าประมาณ 1,046 
ตารางกิโลเมตร หรือ 650,000 ไร่  มีพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ 41 ป่า รวมเน้ือท่ีทั้งหมด 1,257,669                  
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ไร่ (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านกังานจงัหวดัสงขลา, 2558) ตลอดจนผืนป่า                  
ท่ีเป็นอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า เขตห้ามล่าสัตวป่์า 12 แห่ง และพื้นท่ีป่า
ตน้น ้าท่ีส าคญั 7 ผนืป่าใหญ่ ท่ีเป็นตน้ทางก าเนิดเป็นคลองสายต่างๆไหลรวมกบัคลองสายหลกั  

 “สงขลาช่วงนี้หน้าฝนพอดี ฝนมันตกบ่อย แค่ทุกวันไป บางทีก็มี ท้ังลม ท้ังฝน                       
ทีjมาจากฝ่ังอันดามันบ้านเราท่ีเข้ามา ถ้าอีออกไปไหน ข่ีรถ ข่ีเรือ นั่งรถต้องระวัง                       
และกช็าวบ้านท่ีออกเรือหาปลาถ้าช่วงนี ้ค่อนข้างอีลาํบากในบางที…” 

(ฟาติน อาย ุ48 ปี ชาวประมง) 

 “จริงแล้วสงขลาค่อนข้างมีความสมบูรณ์ เรามีต้นไม้ ต้นยามาก มีป่าต้นนํ้ามาก              
ถ้าพูดถึงท่อม ท่ีจริงก็พบได้ตามเขาท่ัวไปท่ีมันราบลุ่ ม แถบป่าลึกๆก็มีถ้าตาม                  
ธรรม ชาติ  แลก็เช่ือว่าป่าสงวน หรืออุทยานต่างๆก็ยังมีให้เห็น แต่ว่าเข้าไปไม่ถึง                 
ท่ีโล่งแจ้งไม่ค่อยมีแล้ว…”  

(สาธร อาย ุ56 ปี ชาวสวนยาง) 

  1.1.2)  สภาพทางการปกครองและการเมือง 

  จงัหวดัสงขลา มีรูปแบบการปกครอง 3 รูปแบบ คือ 1) การบริหาร
ราชการสังกดัส่วนกลาง 2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย ระดบัจงัหวดั 36 ส่วน
ราชการ และระดบัอ าเภอ 16 อ าเภอ 3) การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัและเทศบาล 141 แห่ง และดา้นสภาพทางการเมือง ยงัพบวา่จงัหวดัสงขลามีเขต                                
การเลือกตั้ งสมาชิกสภาผู ้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ทั้ งหมด 8 เขต ประกอบด้วย                         
จ  านวนสมาชิกสภา ผูแ้ทนราษฎร 8 คน และมีสมาชิกวฒิุสภาจงัหวดัสงขลา จ านวน 1 คน  

  จากการรวบรวมขอ้มูล ปี 2556- 2557 ในพื้นท่ีต่างๆ (กลุ่มงานขอ้มูล
สารสนเทศ และการส่ือสาร ส านกังานจงัหวดัสงขลา, 2558) พบสถิติคดีอาญา จ านวน 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวญั, คดีชีวิต ร่างกาย และเพศ, คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์, คดีอาญา และ                   
คดีรัฐเป็นผู ้เสียหาย  นอกจากนั้ น ตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา จังหวัดสงขลาได้เกิดเหตุ                               
การณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี เมืองสงขลา หาดใหญ่ และ
อ าเภอสะเดา ท่ีตอ้งเฝ้าระวงัและการเดินทางเขา้ไปในพื้นท่ีเส่ียงเหล่าน้ี ด้วยเหตุน้ีเองหน่วยงาน
ภาครัฐจึงต้องออกมาตรการ การเฝ้าระวงัในพื้นท่ี 3 ลักษณะ คือ 1) พื้นท่ีๆปรากฏเหตุการณ์                      
อนักระทบต่อความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร หรือ ท่ีเรียกว่าพื้นท่ีพฒันาพิเศษเฉพาะกิจ 4 อ าเภอ                                      
คือ อ าเภอจะนะ เทพา นาทวี และอ าเภอสะบ้ายอ้ย 2) พื้นท่ีศูนย์กลางทางธุรกิจ การคมนาคม 
การศึกษา เป็นพื้นท่ีๆสุ่มเส่ียง และมีความอ่อนไหวต่อการเกิดเหตุร้าย การก่อวินาศกรรม และการ
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กระท าท่ีรุนแรงท่ีสร้างความเสียหายต่อพื้นท่ีจงัหวดัในภาคใต ้และส่วนรวม ประกอบด้วยพื้นท่ี                   
3 อ าเภอ คือ อ าเภอหาดใหญ่  เมืองสงขลา และอ าเภอสะเดา 3) พื้นท่ีเฝ้าระวงัทั่วไป ต้องคอย
สอดส่องและเฝ้าระวงัเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของประชาชน นกั
ธุรกิจ และนกัท่องเท่ียว 9 อ าเภอคือ ระโนด สทิงพระ สิงหนคร กระแสสินธ์ุ รัตภูมิ ควนเนียง บาง
กล ่ านาหม่อม และอ าเภอคลองหอยโข่ง  ด้วยเหตุการณ์ต่างๆเหล่าน้ี จึงท าให้เขตพื้นท่ีต่างๆ                      
ในจงัหวดัสงขลาได้รับการแทรกแซง หรือการกดดันต่างๆจากรัฐไทยเพิ่มข้ึน ไม่ว่าจะเป็นด้าน                 
การรับมอบนโยบาย การวางแผนงาน การดูแลความไม่สงบท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.1 และ 4.2 แสดงเขตพื้นท่ีสีแดง และการเฝ้าระวงัเหตุการณ์ ท่ีมา: ธนชั นาคะพนัธ์ (นกัศึกษา
ปริญญาโท ภาควชิาสังคมและสุขภาพ ถ่าย ณ จงัหวดัสงขลา) 

“เวลาเดินทางเข้าเขตพื้นท่ีสีแดง ทางการจะมีการหยุดตรวจ ดูแลเหตุการณ์ความ                         
ไม่สงบ เพราะว่าบางทีกลัวมีการขนระเบิด ขนยา อาวุธต่างๆ ถ้ามาแถวนี้ต้องระวัง                    
ย่ิงไม่ใช่คนในพืน้ท่ีเส่ียง และอันตรายมาก…” 

(หมอปรัช อาย ุ47 ปี หมอยาสมุนไพร) 

“เขตท่ีเขาเรียกว่า พืน้ท่ีสีแดงนั้น มีประมาณ 6-7 อาํเภอ ท่ีเราเห็นชัด แต่ว่ามีอาํเภอ    
แค่ๆ 4 อาํเภอ คือ แถวบ้านผมเอง  อาํเภอจะนะนี้ต้องระวังเรย แล้วก็ เทพา นาทวี                 
และก็อาํเภอสะเดานิ ย่ิงพื้นท่ีๆมีการค้ามากๆ การทาํธุรกิจก็ย่ิงต้องระวัง ท่ีไหนคน
มากๆ แล้วถ้าวันไหนเงียบๆนิ ในโรงบาลนิ หรือว่าในหมู่ บ้าน ต้องรังวังเป็นพิเศษ             
อย่าออกไปไหน…” 

(วรุิต อาย ุ32 ปี ผูรั้กษาความปลอดภยัฯ) 

 1.1.3) สภาพทางเศรษฐกจิ 

 สภาพเศรษฐกิจในพื้นท่ีสงขลา ประกอบด้วยอาชีพพื้นฐาน ได้แก่                  
1) เกษตรกรรมมีการปลูกยาพาราเกือบในทุกอ าเภอ ตามดว้ยขา้วนาปลี ขา้วนาปลงั และมะพร้าว    
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2) ประมงถือเป็นรายได้ให้กบัภาพรวมจงัหวดัสงขลาท่ีสูงกว่าอาชีพอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นประเภท
ประมงน ้ าจืด ประมงทะเล และประมงน ้ ากร่อย (ปลา,กุง้กุลา ด า) 3) ปศุสัตว ์มีการเล้ียงโค กระบือ 
สัตวปี์กและนกกระทา และ 4) การพาณิชย/์การบริการ มีห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ และโรงแรมท่ี
พกัรองรับนกัท่องเท่ียวและการจดัประชุมสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแหล่ง  

 ภาวะเศรษฐกิจจงัหวดัสงขลา ในปี 2559 พบวา่ เศรษฐกิจการเกษตรช่วง
คร่ึงปีแรก เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปี 2558 สาขาพืช ประมงและป่าไมห้ดตวัลงอยา่งเห็นไดช้ดั 
ขณะท่ีสาขาปศุสัตว์ขยายตัว เพิ่มข้ึน เน่ืองมาจากสถานการณ์ภัยแล้ง เป็นปัจจัยอย่างหน่ึงท่ี                
ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร ดา้นการท าประมง ทรัพยากรสัตวน์ ้ า ท่ีเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคญั             
ของประชากรโลก  เป็นแหล่งโปรตีนท่ีส าคัญหาได้ง่าย และสามารถสร้างข้ึนทดแทนได้เอง               
ตามธรรมชาติ ในทางกลับกนั มีการท าประมงท่ีผิดกฎหมายหรือมีการฝ่าฝืน ละเมิดกฎหมาย 
กฎระเบียบ ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ด้านการเกษตรกรรม ยงัพบการปรับเปล่ียน            
ชนิดพืชทางการเกษตร ผลผลิตยางพาราท่ีลดลง ราคาไม่จูงใจให้กรีดยาง ส่งผลท าให้รายได้
เกษตรกรหดตวัลง ดชันีผลผลิตสินคา้เกษตรจึงน้อยลงร่วมดว้ย  นอกจากนั้น ปัจจยัอ่ืนก็มีผลต่อ
ภาพรวมเศรษฐกิจในจงัหวดั ไม่วา่จะเป็นระบบอ านาจท่ีข้ึนอยูก่บัสภาพเศรษฐกิจโลก  สภาพดินฟ้า
อากาศ วิธีกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และท่ีส าคญั คือ การได้รับผลกระทบจากสถานการณ์               
การเมือง และปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ี ทั้งการลงทุนภาคเอกชน การคา้ และภาคชายแดนขยาย  
ตวัเพิ่มข้ึน ขณะท่ีการบริโภคภาคเอกชนกลับหดตวัลง จึงมีผลต่อด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ              
โดยภาพรวมท่ีค่อนข้างแตกต่างจากช่วงปีก่อนๆ แต่ก็ยงัถือว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี ขณะท่ีอตัราเงิน                 
เฟ้อกลบัมีการปรับตวัลดลง เม่ือเทียบกบัในปีก่อน 

“ประมงถือว่า สร้างรายได้ให้กับบ้านเรามาก แต่ช่วงหลังเศรษฐกิจไม่ค่อยดี ถ้าสมัย 
ก่อน มีการออกเรือหาปลาให้เห็นกันมาก แต่เด่ียวนี้ก็ยังมี บางคนก็นานๆก็ออกที              
เวลาออกเรือแต่แรก ช่วงท่ีท่อมยังหาได้ เขานาํใบมาพกเดินทาง และก็เอามาเคี้ยว              
ออกเรือเราจะพกท่อมใช้หาปลากัน ทําให้มีแรงเวลาหาปลา ไม่เจ็บไข้  ไม่มึนหัว  
ตอนนีม้นัหายากแล้ว มีแต่เดก็ท่ีเถเอาไปต้มท่อมกินกันเสีย… ”   

(ตงักวน อาย ุ58 ปี ชาวประมง) 

 1.1.4) สภาพสังคมและวฒันธรรม 

 จงัหวดัสงขลามีประชากร จ านวนรวมทั้งส้ินประมาณ  1,401,303  คน 
เพศชาย 684,223 คน คิดเป็นร้อยละ 48.82 เพศหญิง 717,080 คน คิดเป็นร้อยละ 51.18 และมีจ านวน
ครัว เรือน 497,127 ครัวเรือน ดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม มี 3 อยา่งท่ีส าคญั คือ 1) 
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ดา้นกีฬา สงขลามีลกัษณะกีฬาพื้นบา้นท่ีเป็นท่ีนิยมเล่นกนัแพร่หลาย คือ กีฬาชนไก่ ชนววั แข่ง          
นกเขา แข่งว่าว หมากขุม และกระโดดยาง เป็นต้น 2) ด้านดนตรีพื้นบ้าน เป็นเคร่ืองบรรเลง 
ประโคม ใชใ้นการประกอบพิธีกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด ารงชีวิตร่วมดว้ย ไดแ้ก่ งานศพ  จะ
ใชว้งมโนราห์ในการร าถวาย หรือการแกบ้นต่างๆ 3) ดา้นศาสนา พิธีกรรม ความเช่ือ พบวา่ มีผูน้บั
ถือศาสนามากเป็น 3 อนัดบัแรกคือ  ศาสนาพุทธ อิสลาม และศาสนาคริสต ์  นอกจากนั้น ยงัพบว่า              
ปัจจุบันยงัมีชาวบ้านหรือประชาชนบางกลุ่ม มีการนับถือและมีความเช่ือต่างๆท่ีหลากหลาย                   
ตามบรรพบุรุษท่ีปฏิบติั และสืบทอดต่อกนัมา ได้แก่ การนับถือเทพเจ้าของชาวไทยเช้ือสายจีน 
ประเพณีทรงเจ้า ประเพณีถือศิลกินผกัท่ีจัดข้ึนในทุกปี  ปัจจุบนัวฒันธรรมเหล่าน้ีได้แทรกซึม              
และมีการผสมผสานไปกบัการปฏิบติักิจ พิธีทางศาสนาหลกัๆร่วมดว้ย 

 “เด่ียวนี้ ประเพณี วัฒนธรรมบ้านเราได้เปล่ียนไปแล้ว บางอย่างก็ยังคงมี บาง                
อย่างก็ไม่มี ถ้าถามถึงใบท่อม เวลาชนวัว ชนไก่ ชาวบ้านใช้กระท่อมจริงๆ ส่วนคน                 
ท่ีรํามโนราห์ก็ใช้น่ะ เพราะต้องทํางานคํ่าๆ ไม่เป็นเวลา พิธีกรรมก็มี ใช้ และก ็            
หวนัเยน็ หรือหัวคํา่ เวลาไปกินนํา้ชา แต่ก่อนมีท่อมเห็นอยู่เตม็ หวางนีห้มดแล้ว…”   

(สุกิจ อาย ุ45 ปี อาชีพคา้ขาย) 

 ภายในอ าเภอต่างๆมีกลุ่มท่ีจัดตั้ งข้ึนภายในแต่ละหมู่บ้านโดยการ
สนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานภาครัฐ ไดแ้ก่ กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น (อสม.) 
และกลุ่มหมอพื้นบา้น หรือท่ีชาวบา้นเรียกวา่ปราชญช์าวบา้น ทั้งสองกลุ่มยงัมีการท ากิจกรรมต่างๆ
อย่างต่อเน่ือง คือ 1) กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จะเป็นแกนน าท่ีสามารถเป็น
กระบอกเสียงในการติดต่อส่ือสาร กลุ่มทางสังคมท่ีมีพฤติกรรมคล้ายคลึงกันคือ การท า                   
กิจกรรมร่วมกันระหว่างชาวบ้านในชุมชน เช่น งานประเพณีสงกรานต์ เทศกาลท าบุญเดือน                     
สิบ เทศกาลแห่เทียนพรรษา เทศกาลลากพระ(ชักพระ) และตักบาตรเทโว เป็นต้น 2) กลุ่ม                 
หมอพื้นบ้านในชุมชน ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักและนับหน้าถือตาในสังคมเป็นกลุ่มสังคมท่ีมีพฤติกรรม
เช่นเดียวกัน คือ บ าบดัรักษาอาการเจ็บป่วยด้วยการนวดรักษา การใช้ยาสมุนไพร แนะน าการ                 
เยียวยารักษาอาการหรือโรคแก่ชาวบา้นในชุมชน จะมีการประชุมหมอพื้นบา้นรวมกลุ่มกนักับ
หน่วยงานภาครัฐบ่อยคร้ัง เพื่อทราบข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์ การสาธารณสุข แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้งในชุมชนและกบับุคคลภายนอกผูท่ี้สนใจ อีกทั้ง ยงัมีระบบ      
การส่งต่อการรักษาของหมอพื้นบา้นไปมาระหว่างกนั ตามความเช่ียวชาญในแต่ละโรคหรือตาม
ระบบต่างๆของร่างกาย เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด  ระบบกล้ามเน้ือ ระบบขบัถ่าย ระบบ
สืบพนัธ์ุ ระบบผวิหนงั เป็นตน้ 
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“บ้านเราถือว่า ยังมีหมอบ้าน อยู่ ใช้ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นท่ีรู้จักกันในหมู่ บ้าน ใช้ยา
สมนุไพรมัง้ บางท่านกจ็ะนวด เหมือนผมกเ็คยไปนวดมา เวลาปวดตัว เจ็บหัว เห็นเขา
กมี็การประชุมอยู่บ่อยหน่ะ โบ๋หมอพืน้บ้านในสงขลา…” 

(ประจกัษ ์อาย ุ56 ปี ผูน้ าชุมชน) 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.3 และ 4.4 แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และการคมนาคม ท่ีมา: ธนัช นาคะพนัธ์ (นักศึกษา
ปริญญาโท ภาควชิาสังคมและสุขภาพ ถ่าย ณ จงัหวดัสงขลา) 
 

 1.1.5) การสาธารณสุข 

 จังหวัดสงขลามีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน 
เหมือนกบัจงัหวดัอ่ืนๆ โดยสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ สังกดักระทรวงสาธารณสุข มีจ านวน  
19 แห่ง ไดแ้ก่ 1) โรงพยาบาลศูนย ์(รพ.หาดใหญ่) 1 แห่ง ขนาด 596 เตียง 2) โรงพยาบาลทัว่ไป (รพ.          
สงขลา) 1 แห่ง ขนาด 508 เตียง 3) โรงพยาบาลชุมชน 15 แห่ง จ านวน 638 เตียง มีโรงพยาบาล 
เฉพาะทาง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ 1 แห่ง ขนาด 300 เตียง ศูนย์
บ าบดัรักษายาเสพติด 1 แห่ง 150 เตียง หน่วยบริการปฐมภูมิในสังกดัจ านวน 379 แห่ง และหน่วย
บริการปฐมภูมินอกสังกดั จ านวน 16 แห่ง 

ในพื้นท่ี พบปัญหาสุขภาพความเจ็บป่วยท่ีพบบ่อยในชุมชน ได้แก่ การป่วยและ                  
ตายด้วยโรคไม่ติดต่อ การป่วยและตายด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบไหลเวียน              
เลือด โรคระบบย่อยอาหาร อาการแสดงและส่ิงผิดปกติท่ีพบได้จากการตรวจทางคลินิกและ
ห้องปฏิบัติการท่ีไม่สามารถจ าแนกโรคในกลุ่มอ่ืนได้ เป็นต้น นอกจากนั้ น การป่วยของ               
ผูป่้วยใน พบกลุ่มโรคความผิดปกติเก่ียวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ โรคติดเช้ืออ่ืนๆของล าไส้               
รองลงมาคือ กลุ่มโรคแทรกซ้อนในภาวะตั้งครรภ์ การคลอด หลงัคลอด และโรคความดนัโลหิต            
สูง  ถือเป็นปัญหาส าคญัอย่างหน่ึงส าหรับในแต่ละอ าเภอและหมู่บา้น มีชาวบา้นในบางหมู่บา้น                 
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ส่วนใหญ่เพศชาย ท่ีต้องเสียชีวิตด้วยโรคเก่ียวกับหลอดเลือดในสมองแตก เสียชีวิตจาก               
อาการความดนัโลหิตสูงเกินค่ามาตรฐานในทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ท่ีไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด               
และจากการหกลม้ในห้องน ้ า หรือภายในบา้น การรักษาพยาบาลของชาวบา้นเม่ือเกิดการเจ็บป่วย
และรับรู้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง คือ ไปพบแพทย์แผนปัจจุบนัในโรงพยาบาลอ าเภอและ
โรงพยาบาลชุมชนท่ีใกล้เคียง เม่ือเกิดภาวะอาการป่วยระยะแรก ก็มกัจะหาซ้ือยากินเองจาก             
ร้านขายยาแผนปัจจุบันในราคาเม็ดละ 50 สตางค์  ไปจนถึง 60 บาทก่อน เช่น  ยากลุ่มขยาย          
หลอดเลือดท่ีท าให้หลอดเลือดขยายกว้างข้ึน ช่วยให้เลือดมีแรงดันน้อยลง ท าให้ไหลเวียน                    
ได้ดี ข้ึน นอกจากนั้ น มีก ลุ่มชาวบ้านท่ีมีความเ ช่ือและพฤติกรรมการใช้บริการด้วยการ                  
แพทย์พื้ นบ้านกับหมอพื้ นบ้านในชุมชน เป็นทางเลือกของชาวบ้านในการแสวงหารับ                   
ประทานยาต้มหรือยาหม้อสมุนไพร พบรูปแบบ 3 ลักษณะคือ 1) รักษาโดยตรงกับหมอ                
พื้นบ้าน โดยไม่ผ่านหมอแผนปัจจุบัน 2) รักษาควบคู่กันโดยใช้ทั้ งยาแผนปัจจุบันและยา              
สมุนไพรของหมอพื้นบ้าน 3) รักษาก็ต่อเม่ือหมอแผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาอาการนั้ น                 
ได ้แลว้ซ่ึงหมดหนทางเยยีวยา เป็นตน้  

“ความดันนี้ บ้านเราคนเป็นกันมาก ไปแลแต่ละอาํเภอและก็หมู่ บ้าน ชาวบ้านบาง
หมู่ บ้าน ส่วนใหญ่เป็นคนชายท่ีเป็น และก็ส่วนใหญ่ตายด้วยโรคเก่ียวกับหลอด           
เลือดในสมองแตก เวลาเป็นกห็าหมอปัจจุบันท่ีโรงบาลอาํเภอ บางทีกโ็รงบาลชุมชน
แค่ๆ…”   

(สรศิน อาย ุ42 ปี ชาวสวนยาง) 

“หมอบ้านท่ีเก่งๆบ้านเราก็มี เขาใช้สมุนไพรรักษาโรค ส่วนท่อมผมกเ็คยใช้สมัยก่อน 
เขากินกัน มีประโยชน์เป็นยาจริง เห็นคนเฒ่า คนแก่ พอสมัยนีเ้ดก็มันใช้ต้มกิน มันเลย
เสีย เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดี ระเบิดมั้ง กฎหมายต่างๆมาควบคุมมันไว้ ปัญหาเลยแก้ไม่                  
ตก ทาํให้มีท้ังคนใช้ให้เกิดประโยชน์ กับใช้แบบท่ีว่ามากมี็…”   

(ฟาซนั อาย ุ31 ปี อาชีพคา้ขาย) 

 1.1.6) บริบทชุมชนเกีย่วกบักระท่อมในพืน้ทีส่งขลา 

 หมู่บ้านอ าเภอนาหม่อม มีลกัษณะภูมิประเทศ เป็นท่ีราบสูง เนินควน
สลับกบัท่ีลุ่มพบล าห้วย ล าธารน ้ าไหลให้เห็นในชุมชน ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพสวน
ยางพาราสวนผลไม ้และท านา ผูว้ิจยัเดินทางเขา้ไปโดยใช้เส้นทางหลกัจากถนนสายเอเชีย ผ่าน
บริเวณท่ีว่าการอ าเภอนาหม่อมก่อนเข้าสู่ชุมชน โดยเลือกลงพื้นท่ีส ารวจเก็บข้อมูลในชุมชนน้ี 
เน่ืองจาก ผูว้จิยัพบความน่าสนใจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการใชก้ระท่อมดั้งเดิมในชุมชนสมยัก่อน มี
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การเล่าขานท่ีมาประวติัศาสตร์ในชุมชนแห่งน้ีว่า พื้นท่ีสมยัก่อนในอ าเภอแห่งน้ี มีสภาพแวดลอ้ม                  
ทางภูมิศาสตร์ มีความเป็นหุบเขา ไม่ค่อยพบปรากฏการณ์ภยัพิบติั เช่น พายุและอุทกภยั โดยช่วง
สมยัหม่อมราชวงศ์  สมยัรัชกาลท่ีเท่าไหร่นั้นไม่ทราบแน่ชัด เม่ือเกิดการท าสงครามระหว่างกนั                 
ได้มีการอพยพประชาชนหลบหนีจากภัยสงคราม มาท าการสร้างบ้านเรือนขยายครัวเรือนข้ึน                     
จนกลายเป็นหมู่บ้าน มีวดัเป็นสถานท่ียึดเหน่ียวด้านจิตใจและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา                                       
มีป่าช้า และโรงเรียน ท่ีดินชุมชนแห่งน้ีจึงกลายเป็นทรัพยากร หรือดินสาธารณประโยชน์ของ
ราชวงศ์สมยัก่อน เขาจึงเรียกช่ือว่า บา้นนาหม่อม  ช่วงหลงัมีการแบ่งเขตและจดัตั้งอ าเภอแล้ว                     
จึงเรียกว่า  อ าเภอนาหม่อมจนถึงปัจจุบัน และชาวบ้านได้มีการเล่าขานถึงกระท่อมท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัวถีิชีวติ ความเช่ือ และวฒันธรรมในชุมชนภาคใต ้                  

“อําเภอแถวบ้านผมมีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิบ้านอยู่ เท่เขาเรียกว่า พ่อท่านทุ่งเมรุหรือว่าพ่อ              
ท่านอาจารย์ลิน้ดาํ แกมีความศักด์ิสิทธ์ิมากหนะ ชาวบ้านบนบานศาลกล่าวไหร่ แก           
กจ็ะรับ ท่ีสาํคัญคือ ถ้าสาํเร็จต้องไปทาํการแก้บนด้วย ใบกระท่อม…” 

(หมอสอง อาย ุ67 ปี หมอพื้นบา้น) 

 

 

 

 

รูปที่ 4.5 และ 4.6 แสดงศาลพ่อท่านทุ่งเมรุ และรูปป้ันกราบไหว ้ท่ีมา: ธนชั นาคะพนัธ์ (นกัศึกษา
ปริญญาโท ภาควชิาสังคมและสุขภาพ ถ่าย ณ จงัหวดัสงขลา) 
 

 พ่อท่านทุ่งเมรุ เป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับหลวงพ่อทวดวดัช้างให ้
ปัจจุบนัได้ประดิษฐานอยู่ท่ีจงัหวดัปัตตานี แต่เดิมพ่อท่านทุ่งเมรุ เป็นพระธุดงด์ท่ีรอนแรมไปใน
สถานท่ีต่างๆ จนกระทัง่ท่านไดม้าพ านกั ปักกลดบริเวณทุ่งเมรุ ท าให้ชาวบา้นอ าเภอนาหม่อมหรือ
บุคคลทัว่ไปให้การเคารพนบัถือท่าน กราบไหวบู้ชา บนบานศาลกล่าวมาจนถึงทุกวนัน้ี  ท่านเป็นผู ้
ทรงวทิยาคุณ มีวาจาสิทธ์ิ มีการเล่าต่ออีกวา่ เม่ือคร้ังหน่ึงท่านออกเดินทางจากทุ่งเมรุ ควายของท่าน
ไดไ้ปเหยียบคนันา ได้กดักินตน้ขา้วของชาวบา้นจนได้รับความเสียหาย แต่แลว้ชาวบา้น (หมู่ท่ี 4           
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ต าบลทุ่งขมิ้น) ก็ได้นิมนต์ท่านให้กลับมาอีกคร้ัง จนให้มาพ านักท่ีวดันาหม่อม (เดิมซ่ึงเป็นวดั               
เก่า) คือ สถานท่ีตั้งโรงเรียนวดันาหม่อม ปัจจุบนัพ่อท่านทุ่งเมรุจะมรณภาพท่ีใด วนั เดือน ปีไหน                    
ไม่ปรากฏค ายนืยนัแน่ชดัจากชาวบา้น   

 ปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ี ยงัมีศาลพอ่ท่านทุ่งเมรุให้คนกราบไหวอ้ยูจ่ริง พบ
ประชาชนเดินทางไปกราบไหว ้พบร่องรอยการบนบานศาลกล่าวโดยลูกประทดั หมากพลู ธูป เทียน                           
และดอกไม้ แต่ไม่พบเห็นใบกระท่อมแล้ว เน่ืองจากปัจจุบนัมีการควบคุมทางกฎหมาย สั่งให้
เจา้หน้าท่ีรัฐโค่นท าลาย อีกทั้งชาวบา้นละแวกน้ีได้เล่าถึง อภินิหารของพ่อท่านทุ่งเมรุท่ีมีปรากฏ             
ให้เห็นอยู่เสมอ และพบหลกัฐานการเขียนจารึกบนผนัง ณ ศาลเจา้พ่อล้ินด าว่า เม่ือมีการบนบาน            
ในสมยัก่อนต้องใช้มโนราห์  ลิเก หรือมหรสพน ามาแก้บนท่านเม่ือส าเร็จ ถ้าไม่ท าตามสัญญา             
ผูน้ั้น จะมีอนัเป็นไปต่างๆ นาๆ ซ่ึงในฝาผนงัอดักรอบจารึกนั้นก็ไม่พบการเขียนถึงใบกระท่อม อาจ
มีสาเหตุมาจากการท่ีกระท่อมเป็นส่ิงเสพติดผิดกฎหมาย คงไม่เหมาะแก่การน ามาจารึกไว ้                   
ในปัจจุบนั แต่เม่ือสอบถามพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงในสมยัท่ีใบกระท่อมยงัสามารถหาได้ หมอ
พื้นบา้นและชาวบา้นในชุมชน เล่าวา่ 

“ถ้าบนด้วยมหรสพ ตามเท่เขาเขียนไว้ ส่วนใหญ่ท่านจะไม่ค่อยรับ แต่ถ้าบนด้วยใบ
ท่อมมกัจะเห็นผล เวลาเดก็วยัรุ่นทาํการเกณฑ์ทหาร อยากจับได้ใบดาํ กมี็โบ๋พ่อแม่และ
กเ็ดก็ๆมาไหว้ ถ้าสาํเร็จแล้วจะใช้ท่อมประมาณ 20 ใบ มาถวายแก้…” 

(สาโรจน์ 67 ปี ชาวบา้นในชุมชน) 

“ก็ท่ีมากราบไหว้ ก็เพ่ือมาขอพรท่าน แล้วก็มาบนเก่ียวกับเร่ืองบ้าน ท่ีดิน ลูกเรียน
หนังสือ จะแก้บนหมากพลู ลูกทัด 1,000 นัด ไม่ได้ใช้ท่อมแล้วนะตอนนี ้มันหาไม่ได้ 
แต่ว่าแรกก่อน ปู่ ย่า เขากเ็คยเล่าเหมือนกัน เคยเห็นการใช้ท่อมสมยัก่อน…” 

(แกว้ตา 49 ปี ชาวบา้นในชุมชน) 

 

 

 

 

รูปที่ 4.7 และ 4.8 แสดงทางรถไฟ เดินทางเขา้ออกศาลท่านทุ่งเมรุ ท่ีมา: ธนชั นาคะพนัธ์ (นกัศึกษา
ปริญญาโท ภาควชิาสังคมและสุขภาพ ถ่าย ณ จงัหวดัสงขลา) 
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 จากรูปภาพขา้งตน้ช่วงสมยั 30 ปีก่อน ละแวกชุมชนแห่งน้ียงัมีลกัษณะ
เป็นป่าทึบ บ้านเรือนมีไม่มากนัก มีแต่ทางรถไฟท่ีผ่านให้เห็น หมอพื้นบา้นจะปลูกกระท่อมไว้
บริเวณบา้นคนละไม่ต ่ากวา่ 2 - 3 ตน้ เพื่อใชป้รุงยารักษาตนเองและชาวบา้นในชุมชนเป็นหลกั อีก
ทั้งชาวบา้นก็ยงัปลูกตน้กระท่อมไว ้เพื่อบริโภคเวลาออกไปท างาน เช่น การออกไปกรีดยางตอนย  ่า
รุ่งออกทะเลเพื่อหาปลา และรักษาตนเองยามเจ็บป่วย การเดินทางไปสถานีอนามยัค่อนขา้งล าบาก     
ตอ้งเดินทางโดยรถไฟเพียงอย่างเดียว ท าให้เสียค่าใช้จ่ายค่อนขา้งสูง นอกจากกระท่อมจะใช้ใน              
วิถีชีวิตดงักล่าวแล้ว ยงัถูกน ามาใช้ในการบนบานศาลกล่าว เพื่อขอพรให้ประสบความส าเร็จใน            
ส่ิงท่ีตนเองได้ท าการขอพ่อท่านทุ่งเมรุไว ้เวลาเด็กผูช้ายมีอายุครบ 20 ปี จะตอ้งถึงเวลาเกณฑ ์             
ทหาร แต่ไม่อยากจบัได้ใบแดง เม่ือส าเร็จชาวบา้นจะใช้ใบกระท่อมท่อม 20 ใบ มาถวายแก้บน               
ท่านตอบแทน หรือเม่ือชาวบ้านเกิดความทุกข์ด้านจิตใจ  ก็จะใช้ใบกระท่อมบนบานศาลกล่าว            
ท่ีศาลเจา้แห่งน้ีเช่นกัน จากการเล่าขานเร่ืองราว ประวติัศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกับกระท่อมดังกล่าว               
อาจสันนิษฐานไดว้่า พ่อท่านทุ่งเมรุนั้นท่านชอบกินใบกระท่อม  จึงเป็นท่ีมาว่าคนในสงขลารู้จกั                
ใบกระท่อม เน่ืองจากพ่อท่านทุ่งเมรุ ส่ิงเหล่าน้ี จึงเป็นวิถีวฒันธรรมของคนในชุมชนอย่างหน่ึง 
กระท่อมจึงถูกน ามาใชเ้พื่อประโยชน์อย่างหลากหลาย แต่ปัจจุบนัการใชก้ระท่อมในฐานระบบคิด 
ความเช่ือเหล่าน้ี กลบัลดนอ้ยลงเร่ือยๆ เพราะกระท่อมถือเป็นส่ิงเสพติดผดิกฎหมาย  

 1.2 ข้อมูลบริบทในพืน้ทีจั่งหวดัสตูล 

 1.2.1)  สภาพพืน้ทีแ่ละภูมิประเทศ 

 จงัหวดัสตูล เป็นจงัหวดัสุดเขตทางภาคใต้ ตั้งอยู่ดา้นฝ่ังทะเลอนัดามนั
ของประเทศไทย มีขนาดใหญ่เป็นเป็นอันดับท่ี 12 ของภาคใต้ มีขนาดพื้นท่ีทั้ งหมดประมาณ                  
2,807 กว่าตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,754,701 ไร่ (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสตูล, 2559) 
รองลงมาจากจังหวัดปัตตานีและภูเก็ต มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นท่ีใกล้เคียงประกอบด้วย 1)                   
ทิศเหนือติดต่อกบัอ าเภอรัตภูมิ จงัหวดัสงขลา อ าเภอป่าบอน จงัหวดัพทัลุงและอ าเภอปะ เหลียน 
จงัหวดัตรัง 2) ทิศใตติ้ดกับรัฐเปอร์ลิส และรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย 3) ทิศตะวนัออกติดต่อ              
กบัอ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย  4) ทิศตะวนัตกติดต่อกบัทะเล          
อนัดามนั มหาสมุทรอินเดีย ประกอบดว้ยพื้นท่ี 7 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอเมืองสตูล อ าเภอละงู อ าเภอ          
ทุ่งหวา้ อ าเภอควนกาหลง อ าเภอควนโดน อ าเภอท่าแพ และอ าเภอมะนงั   

 ลกัษณะภูมิประเทศ  ทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกมีลกัษณะเป็นเนิน
เขาและภูเขาสูง มีเทือกเขาท่ีส าคญั คือ ภูเขาสันกาลาคีรี พื้นท่ีค่อยลาดเอียงลงสู่ทะเลดา้นตะวนัตก                        
และทิศใต้ มีท่ีราบแคบขนานไปกับชายฝ่ังทะเล ถัดจากท่ีราบลงไปนั้ น ก็จะเป็นป่าชายเลน               
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ป่าแสม และโกงกางเป็นจ านวนมากท่ีปรากฏให้เห็น ท่ีมีน ้ าเค็มข้ึนถึงฝ่ัง ด้านทิศตะวนัออก                  
ของจังหวดัมีภูเขาจ านวนมากทั้ งลูกเล็กและลูกใหญ่สลับกันไปมา โดยมีทิวเขานครศรีธรรม                    
ราช  แบ่งเขตจงัหวดัสตูลกบัสงขลา และทิวเขาสันกาลาคีรี ท่ีเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศ                 
ไทยและมาเลเซีย อีกทั้ง ลกัษณะภูมิอากาศในสตูล เป็นเขตอิทธิพลของลมมรสุมตะวนัออก                   
เฉียงเหนือ ท่ีพัดอ่าวไทยและลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใต้จากมหาสมุทรของอินเดีย ท าให ้                  
จงัหวดัสตูล มี 2 ฤดู เช่นเดียวกบัสงขลา คือ ฤดูร้อน และฤดูฝนท่ียาวนาน ซ่ึงจะตกชุกมากใน                   
ช่วงเดือน สิงหาคม และกนัยายน ดา้นทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีสตูล มีสภาพป่าท่ีมีความหลาก              
หลายทั้ งป่าบกและป่าชายเลน มีพื้นท่ีป่าไม้จ  านวน 1,259 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ               
787,175 ไร่ (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัสตูล, 2558-2559) มีพื้นท่ีป่าไมจ้ากการสงวนป่า 5 ประเภท 
ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ 18 ป่า (เพื่อเศรษฐกิจและเพื่อการอนุรักษ์), อุทยานแห่งชาติ 3 แห่ง                 
(ทะเลบนั ตะรุเตา และหมู่เกาะเภตรา), วนอุทยาน 1 แห่ง, เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า 2 แห่ง, เขตห้าม               
ล่าสัตวป่์า 1 แห่ง อีกทั้ง มีพื้นท่ีป่าชายเลน ทั้งหมดจ านวน 5 ป่า เป็นตน้ 

“หน้ามรสุม ลมมันแรงมาก ย่ิงพักบริเวณแถวทะเล กลางคืนต้นไม้จะไหวส่ัน ฝนตก
หนัก การเดินทางกจ็ะลาํบากหน่อยนึง ไปบ้านหมอต้องระวังการเดินทาง เพราะฝนตก
ชุกหลายเดือนหน้านี ้ไม่แปลกใจท่ีกระท่อมขึน้อุดมสมบูรณ์ในสตูล…” 

(อารีนา อาย ุ35 ปี อาชีพขายโรตี) 

 1.2.2)  สภาพทางการปกครองและการเมือง 

 จงัหวดัสตูล มีรูปแบบการปกครอง 3 รูปแบบ คือ 1) การบริหารราชการ
สังกดัส่วนกลาง  2) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย ระดบัจงัหวดั 27 ส่วนราชการ               
และระดบัอ าเภอ 6 แห่ง 3) การบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วน              
จงัหวดั 1 แห่ง และเทศบาลเมือง 1 แห่ง  เป็นตน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัการปกครองของจงัหวดั                 
สงขลา ถือว่าสตูลเป็นเมืองท่ีมีขนาดเล็กกว่าจังหวดัสงขลามาก นอกจากนั้ น ด้านการเมือง                       
พบว่า สตูล มีการเลือกตั้ งสมาชิกวุฒิสภา จ านวน 1 คน และมีจ านวนสมาชิกสภาผู ้แทน                  
ราษฎรเพียง 2 คน  

 จากการรวบรวมขอ้มูลในจงัหวดัสตูล ปี 2559 มีการแบ่งสถิติคดีอาญา 
จ านวน 5 กลุ่ม เช่นเดียวกบัพื้นท่ีในจงัหวดัสงขลา ได้แก่ คดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวญั, คดีชีวิต 
ร่างกายและเพศ, คดีประทุษร้ายต่อทรัพย,์ คดีอาญา และคดีรัฐเป็นผูเ้สียหาย ขณะท่ีเหตุการณ์ความ
ไม่สงบจะมีความแตกต่างจากจงัหวดัสงขลาอยา่งชดัเจน เช่น เร่ืองการเฝ้าระวงัและการเดินทางเขา้
ไปในพื้นท่ีสตูล การสอดส่อง เฝ้าระวงัเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภยัในชีวิตและ ทรัพยสิ์นของ
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ประชาชน นักธุรกิจ และนักท่องเท่ียว มีน้อยกว่าจงัหวดัสงขลา เม่ือผูว้ิจยัสังเกตไดจ้ากการเดิน              
ทางลงภาคสนามในพื้นท่ี ทั้งด่านตรวจ ด่านสกดักั้นก็มีน้อย และไม่ได้มีการแบ่งพื้นท่ีๆมีความ             
เส่ียงไวอ้ย่างชัดเจนเหมือนจงัหวดัสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส แสดงให้เห็นว่า การท่ี              
สถานการ์จงัหวดัสตูล ไม่พบการแทรกแซง หรือภาวะกดดนัต่างๆทางดา้นการเมือง การปกครอง               
จึงท าให้สตูลยอมเลือกท่ีจะมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกับรัฐไทย มากกว่าพื้นท่ีในจังหวัด              
สงขลา เน่ืองจากอ านาจส่วนใหญ่จะข้ึนอยูก่บัผูน้ ามุสลิมในทอ้งถ่ิน 

“ความไม่สงบจะไม่ค่อยมีนะบ้านเรา ถ้าเทียบกับสงขลา แล้วก็ 3 จังหวัดชายแดน        
ส่วนท่ีมีก็เหตุการณ์ร้ายๆท่ัวๆไป เร่ืองการทาํตามนโยบายของรัฐ  จากทางการต่างๆ                   
จะไม่ค่อยมีปัญหา กมี็ท่อมนั่นแหละ ท่ีมีฝ่าฝืนมัง้ เดก็วยัรุ่นมนัเอาไปต้มกิน…” 

(จนัเยาะ อาย ุ42 ปี ชาวสวนยาง) 

“ผมไปสงขลา ปัตตานีแถวโน้น จะมีการตั้งด่านตรวจเต็มแหม็ด ทางการเขาดูแล                    
เต็มท่ีเพราะเกิดบ่อย เขาเรียกว่าเขตสีแดง บางทีเขากลัวมีการขนอาวุธ ระเบิดต่างๆ 
บ้านเราไม่ค่อยมี เพราะว่า มันเป็นเมืองเล็กๆด้วยก็ได้ ย่านการค้าดังๆไม่ค่อ ยมีเห็น                    
มีแต่ป่ามากหวาบ้านเรา…” 

(เจษฎ ์อาย ุ52 ปี เจา้หนา้ท่ีต ารวจ) 

 1.2.3) สภาพทางเศรษฐกจิ 

 สภาพเศรษฐกิจในพื้นท่ีสตูล ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพไม่
แตกต่างกนัมากกบักลุ่มคนในจงัหวดัสงขลา ไดแ้ก่ 1) เกษตรกรรม มีการเพาะปลูกยางพารา ปาล์ม
น ้ามนั ขา้วนาปี ผลไม ้(เงาะโรงเรียน ลองกอง ส้มโอ ทุเรียน มะพร้าว) และพืชไร่ เป็นตน้ 2) ประมง                 
มีการประกอบอาชีพหลายลักษณะ ทั้งการเล้ียงสัตวน์ ้ าและจบัสัตว์น ้ า ได้แก่ ประมงหาปลาใน             
ทะเลน ้ าลึก, ประมงหาปลาในทะเลชายฝ่ัง, ท าฟาร์ม การเพาะและอนุบาลปลาน ้ ากร่อย, และการ              
ท  าฟาร์มกุง้เล้ียงทะเล เป็นตน้ ในทางกลบักนัสภาพเศรษฐกิจดา้นการพาณิชย/์การบริการ ไม่ค่อย                
มีปรากฏใหเ้ห็น ซ่ึงแตกต่างจากบริบทพื้นท่ีในจงัหวดัสงขลา  

 ภาวะเศรษฐกิจในจังหวัดสตูล  ปี  2559 พบว่า  ช่วงต้นปีผลผลิต
ภาคอุตสาหกรรมขยายตวัเพิ่มข้ึน ขณะท่ีภาคการเกษตรกรรม การท ายางพาราและปาล์มน ้ ามนัมีการ
หดตวัลง การลงทุนจากภาคเอกชนก็หดตวัลงเช่นกัน พิจารณาได้จาก การชะลอการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยต่์างๆ เหตุผลเพราะว่า ผูป้ระกอบการไม่มีความมัน่ใจในภาวะเศรษฐกิจ แสดงให้
เห็นว่า เศรษฐกิจช่วงระยะหลงัของสตูลไม่ค่อยดีนกัภายในจงัหวดั ในทางกลบักนั การลงทุนดา้น
การคา้ระหว่างชายแดนกบัประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย กลบัมีการขยายตวัข้ึนอย่างต่อเน่ือง               
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ได้แก่ สินค้าประมงและปศุสัตว์ เป็นล าดับต้นๆ และสินค้าน าเข้าท่ีส าคัญ ได้แก่ กระเทียม                       
หัวหอมใหญ่ ปลากะพงขาวแช่เย็น เป็นตน้ ส าหรับสินคา้ส่งออกท่ีส าคญั ไดแ้ก่ น ้ าตาลทรายขาว
บริสุทธ์ิ หวัหอมเล็ก เป็นตน้  

 “ช่วงหลังเศรษฐกิจ บ้านเราไม่ค่อยดี การลงทุนของโบ๋หน่วยงานเอกชน ท่ีเข้ามา                 
เขาไม่ค่อยกล้ากัน กลัวขาดทุนไม่มั่นใจ ท้ังของบ้านเรา และต่างประเทศกัน แต่ก็
ปฏิเสธไม่ได้ว่า การลงทุนค้าชายแดนบ้านเรานี ้ถือว่า ยังดี ท้ังการนาํเข้าและส่งออกก็
พอได้…” 

(ศรเพชร อาชีพ 48 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตวั)  

 1.2.4) สภาพสังคมและวฒันธรรม 

 จงัหวดัสตูลมีประชากร จ านวนรวมทั้งส้ินประมาณ  314,053 คน เพศ
ชาย 156,164 คน คิดเป็นร้อยละ 49.74  เพศหญิง 157,889 คน คิดเป็นร้อยละ 50.27 และมีจ านวน
ครัวเรือน 97,738 ครัวเรือน ดา้นขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม มี 3 อย่างท่ีส าคญัคือ 1) 
ดา้นกีฬา สตูลมีลกัษณะกีฬาพื้นบา้นท่ีนิยมเช่นเดียวกบัสงขลา คือ แข่งวา่ว ท่ีจดัข้ึนประจ าช่วงเดือน
กุมภาพนัธ์   ของทุกปี บริเวณสนามบิน ในจงัหวดัสตูล 2) การออกร้อนจ าหน่ายของดีเมืองสตูล มี
เทศกาลโรตีของดีเมืองสตูล จดัข้ึนในเดือนมกราคมของทุกปี และ 3) ด้านศาสนา/ความเช่ือมี 2 
ประเพณีท่ีส าคญั คือ งานวนัเมาลิดกลางจงัหวดัสตูล ท่ีเก่ียวขอ้งกบัศาสนาอิสลามโดยตรง เป็นการ
ร าลึกหลกัค าสอนทางศาสนาของท่านนบีมูฮมัมดั เพื่อส่งเสริมและผนึกก าลงัของพี่นอ้งชาวมุสลิม                  
ในการร่วมกนัแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนภายในของจงัหวดั และอีกประเพณีท่ีส าคญั คือ การลอย                
เรือของชาวเลเผ่ามอแกน หรือชาวเกาะหลีเป๊ะ พีธีฉลองเสาวิญญาณบรรพบุรุษ ท่ีภาษาชาวบา้น
เรียกวา่  เหนียะเอนหล่อโปง  จะมีการหยุดท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในงาน โดยวนั
งาน จะมีการเขา้ทรง พิธีการเซ่นไวว้ิญญาณบรรพบุรุษ การเส่ียงทาย การเล่นดนตรี และการลอย
ความทุกขโ์ศก โรคภยัไขเ้จบ็ใหพ้น้ไปจากตนเอง ครอบครัว และชุมชน  

“ความเช่ือ ศาสนาของเราเ ด่ียวนี้ยังมี  เมาลิด จะเป็นการเจอกันในพ่ีๆน้องๆ                    
อิสลาม ร่วมกันแก้ปัญหาในชุมชนต่างๆบ้านเรากัน  ถ้าเป็นเร่ืองใบท่อมเอง จริงๆ
ศาสนาก็มีการเคร่งหน่ะ แต่ก็ไม่ได้กล่าวไว้เร่ืองกระท่อมตรงๆ เร่ืองท่ีเด็กเข้าไป                   
ยุ่ งกับยาเสพติด นํ้าท่อมต่างๆ ตอนนี้ สังคมมันเปล่ียนแล้ว เด็กรุ่นหลังๆ มันก็ไม่           
ค่อยเท่าไหร่กับการเคร่งในศาสนา เหมือนคนรุ่นก่อนๆ แต่กย็งัถือปฏิบัติอยู่…”   

(บาเดอะยะ อาย ุ45 ปี ชาวมุสลิม) 
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ภายในอ าเภอต่างๆ พบกลุ่มท่ีจดัตั้ งข้ึนภายในหมู่บ้าน โดยการสนับสนุนโดยเจ้า             
หน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ คือ กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และกลุ่มหมอ
พื้นบา้น เช่นเดียวกบัพื้นท่ีกลุ่มสังคมในจงัหวดัสงขลา พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีการท ากิจกรรมต่างๆ
ร่วมกนัในพื้นท่ีอย่างต่อเน่ือง คือ 1) กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น เป็นกลุ่มแกนน าท่ี
เป็นกระบอกเสียงในการติดต่อส่ือสาร กลุ่มทางสังคมท่ีมีพฤติกรรมคลา้ยคลึงกนั คือ การท ากิจกรรม
ร่วมกนัระหว่างชาวบา้นในชุมชน เช่น วนัฮารีรายอ งานประเพณีลอยเรือของชาวเลเกาะหลีเป๊ะ 
ประเพณีการกินเหนียว การเขา้สุหนตั เป็นตน้ แต่กิจกรรมท่ีเด่นๆ คือ 2) กลุ่มหมอพื้นบา้น หรือกลุ่ม
ท่ีชาวมุสลิมเรียกว่า โต๊ะหมอแขก มีทั้งท่ีเป็นเพศหญิงและเป็น  เพศชาย ส่วนมากจะเป็นผูช้าย
มากกว่า จะมีการแต่งกายท่ีดูแลว้มีความขลงั หรืออาจดูเป็นหมอท่ีเคร่งครัดในศาสนาก็ว่าได ้เป็น
กลุ่มสังคมท่ีมีพฤติกรรมเช่นเดียวกนั คือ ถา้เป็นหมอพื้นบา้นทัว่ไป จะบ าบดัรักษาอาการเจ็บป่วย
ดว้ยการนวดรักษา การใช้ยาสมุนไพร แนะน าการเยียวยารักษาอาการหรือโรคให้แก่ชาวบา้นใน
ชุมชน แต่ถ้ากลุ่มโต๊ะหมอแขกจะใช้การรักษาดว้ยวิธีการปัดเป่าจากดุอาอ์ (คาถาอาคม) ร่วมดว้ย            
กบัยาสมุนไพรหรือไม่ก็ได ้ในการรักษาปัดเป่าอาการเจ็บป่วยในชุมชน ในกิจกรรมทางสังคม จะมี
การประชุมหมอพื้นบา้นรวมกลุ่มกนักบัหน่วยงานภาครัฐบา้งในบางคร้ังเช่นเดียวกบัจงัหวดัสงขลา 
เพื่อทราบข้อมูลข่าวสารทางการแพทย ์แลกเปล่ียนประสบการณ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ในชุมชน              
อีกทั้ ง ยงัมีระบบการส่งต่อการรักษาในหมอพื้นบ้านด้วยกัน ท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละโรค 
เน่ืองจากสภาพชุมชนยงัมีความเป็นชนบทมากกว่าจงัหวดัสงขลา จึงพบหมอพื้นบ้านท่ีเรียกว่า         
โต๊ะบีแด ซ่ึงเป็นเพศหญิง อายุราวประมาณ 40 ปี ข้ึนไป เป็นหมอท่ีชาวมุสลิม ยกย่องให้เป็นผู ้        
ดูแล ด้านสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในชุมชนตั้ งแต่หญิงสาวเร่ิมตั้ งครรภ์ การท า คลอด จน            
กระทัง่ระยะหลงัคลอด ส่วนใหญ่ชาวบา้นจะใช้การคลอดในรูปแบบน้ีก็ต่อเม่ือ พบมารดาคลอด           
ท่ีจะคลอดบุตรในภาวะฉุกเฉิน ไม่สามารถไปโรงพยาบาลละแวกพื้นท่ีใกลเ้คียงทนั  

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.9 และ 4.10 แสดงถนนในหมู่บา้นทางเดินเรือไปหมู่เกาะ ท่ีมา: ธนัช นาคะพนัธ์ (นกัศึกษา
ปริญญาโท ภาควชิาสังคมและสุขภาพ ถ่าย ณ จงัหวดัสตูล) 
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 1.2.5) การสาธารณสุข 

 จงัหวดัสตูล มีสถานบริการสาธารณสุขของภาครัฐและเอกชน โดยสถาน
บริการสาธารณสุขภาครัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข มีจ านวน  19 แห่ง  แบ่งเป็นประเภท 1) 
โรงพยาบาลทัว่ไป (รพ.สตูล) 1 แห่ง ขนาด 202 เตียง 2) โรงพยาบาลชุมชน 7 แห่ง จ านวน 219 เตียง                                  
3) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านทุ่ง              
ต าบลฉลุง  ควนโดน คลองขุด และปากน ้ า เป็นตน้ และสถานีอนามยั จ  านวนทั้งหมด 14 แห่ง ซ่ึงมี
ความแตกต่างกบัสงขลา เน่ืองจากจงัหวดัสตูลไม่มีโรงพยาบาลศูนย ์

 จงัหวดัสตูล พบปัญหาสุขภาพความเจ็บไข้ ตามรายการโรคตามการคดั
กรองปัญหาส าคญัและโรคท่ีพบบ่อย ไดแ้ก่ โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดใน
สมอง กลุ่มโรคเฉพาะในผูสู้งอาย ุจ  านวน 6 โรค มีความผดิปกติ (ซึมเศร้า ขอ้เข่าเส่ือม กลั้นปัสสาวะ                  
การหกลม้ ภาวะขาดโภชนาการ และอาการนอนไม่หลบั) นอกจากนั้น โรคมะเร็ง ก็ยงัเป็นปัญหา
ส าคญัอยา่งหน่ึงส าหรับแต่ละอ าเภอ และมีในบางหมู่บา้น มีทั้งเพศหญิงและเพศชายท่ีตอ้งเสียชีวิต
ดว้ยโรคมะเร็ง การรักษาพยาบาลของชาวบา้น เม่ือเกิดภาวะการเจ็บป่วยและรับรู้ว่าเป็นโรคมะเร็ง 
คือ เม่ือไปพบแพทย์และใช้วิธีการรักษาทางการแพทย์แผนปัจจุบันมาแล้ว  หลังจากนั้นมารับ               
การรักษากบัหมอพื้นบา้น แต่เน่ืองด้วยยงัมีชาวบา้นท่ีมีความเช่ือ และในบางชุมชนมีสภาพทาง
เศรษฐกิจค่อนข้างยากจน การรักษาส่วนใหญ่จึงมุ่งการรักษาไปท่ียาหม้อหรือยาต้มจากร้าน            
ขายยาสมุนไพรหรือหมอยาพื้นบา้นในชุมชน อีกทั้งอาการส าคญัอีกอยา่งคือ โรคทอ้งร่วง (อุจจาระ
ร่วงเฉียบพลนั) ในกลุ่มอายุต  ่ากว่า 5 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีอตัราป่วยสูงสุด และกลุ่มอายุมากกว่า 5 ปี                   
เน้นในโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษา และกลุ่มวยัอ่ืนๆ พบว่า เป็นโรคท่ีเกิดข้ึนบ่อยและ 
หน่วยงานภาครัฐในพื้นท่ีก็ได้มีการเฝ้าระวงั เน่ืองจากจงัหวดัสตูล เป็นจังหวดัท่ีมีจุดเด่นด้าน                
การท่องเท่ียว เม่ือเกิดการระบาดก็ย่อมส่งผลอย่างรวดเร็ว อีกทั้งการปรุงอาหารในบางม้ือของ
ชาวบ้านจะนิยมบริโภคเน้ือ ก่ึงสด ก่ึงดิบ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพอนามยัท่ีเกิดข้ึนได้ การเยียวยา         
รักษาตนเองของชาวบา้น เม่ือมีอาการทอ้งร่วง จะยงัไม่ใชว้ิธีการรับประทานยาแผนปัจจุบนั แต่จะ
ใช้วิธีการรับประทานยาสมุนไพรท่ีหาเองไดใ้นพื้นท่ี เช่น ใบฝร่ัง ใบกระท่อม เป็นตน้  เห็นไดว้่า  
การแสวงหาการรักษาโรคของชาวบ้าน ส่วนใหญ่จะไม่มีความแตกต่างกันกับจังหวดัสงขลา                          
3 ลักษณะ ท่ีกล่าวมาข้างต้น แต่จะเน้นหนักไปทางการใช้ยาสมุนไพรเยียวยาตนเองเป็นหลัก              
ก่อนไปพบแพทยแ์ผนปัจจุบนั  
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“ท้องร่วงนี ้ถือว่าเจอบ่อยหน่ะคนไข้ บางทีเด็กๆแถวบ้านเป็นกัน ส่วนใหญ่เขาจะไม่
ไปหาหมอโรงบาล แต่จะใช้พืชสมุนไพร ให้กินท่ีสามารถหาเองได้ ใบฝร่ัง ใบท่อมนี ้
กมี็บางทีกข็อๆกันมาถ้าหาไม่ได้…”   

(หมอเศก อายุ 53 ปี หมอพื้นบา้น) 

“จริงแล้วต่างจากแหละก่อนมาก การเจ็บไข้ได้ป่วยในยุคนี ้เป็นกันเร็ว เป็นกันมาก 
อายุไม่ค่อยยืนกัน การรักษาก็เปล่ียนไป คนสมัยใหม่ เดก็สมัยใหม่ เหมือนลูกผม ไข้
บ่อย พอไข้กกิ็นพารา กินยา แต่พอให้กินสมุนไพรไม่ค่อยกล้ากิน ท้ังๆท่ีบางทีไม่ต้อง
ซ้ือ ไม่ต้องออกเบีย้ แต่บางคนก็ยังกินยาต้มอยู่  เพราะความเป็นอยู่จะไม่ค่อยเหมือน
สงขลาท่ีเจริญหวา เดินทางสะดวก…”   

(ค าแกว้ อาย ุ58 ปี อสม.) 

 1.2.6) บริบทในชุมชนเกีย่วกบักระท่อมในพืน้ทีส่ตูล 

 จากสถานการณ์เก่ียวกับทรัพยากรป่าไม้รวมพื้นท่ีส่วนน ้ าทะเล ใน
จงัหวดัสตูลมีพื้นท่ีประมาณ 1,754,701 ไร่ หน่ึงในนั้นมีพื้นท่ีป่าไมส้งวน 1 ประเภทคือ เขตรักษา
พนัธ์ุ สัตวป่์า (สตูล สงขลา พทัลุง และตรัง) มีเน้ือท่ีประมาณ 791,847 ไร่ พื้นท่ีจงัหวดัสตูล มี
ประมาณ 88,250 ไร่ เม่ือนกัวิจยัลงไปศึกษาลกัษณะแบบแผนการใช้กระท่อมของหมอพื้นบา้นใน
ชุมชน พบว่า เขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าเป็นพื้นท่ีๆมีความน่าสนใจ คือ อ าเภอมะนัง มีการเล่าขานว่า 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั พบกระท่อมท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติเป็นจ านวน  200 ไร่ ในเขตรักษา
พนัธ์ุสัตวป่์าเทือกเขาบรรทดั ซ่ึงเป็นค าบอกเล่าจากกลุ่มหมอพื้นบา้น ชาวบา้นและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ              
ในชุมชน กล่าวว่า สมยัก่อนรัฐบาลเคยมีนโยบายสั่งโค่นท าลายต้นพืชกระท่อมจ านวน  200                
ไร่ทิ้ง และไดท้  าเร่ืองถึงกรมวนอุทยานนั้น ทางอุทยานไดมี้การแจง้กลบัว่า พื้นท่ีป่ากระท่อมมีพืช
พนัธ์ุไมห้ลากหลายพนัธ์ุผสมอยู่เยอะ อีกทั้งเป็นตน้น ้ าจึงไม่สามารถตดัโค่นทิ้งได ้  วิธีแกปั้ญหา
เบ้ืองตน้ จึงเป็นการตั้งด่านสกดักั้นแทน ส าหรับนกัวิจยัการท่ีจะเดินทางเขา้เพื่อไปดูแหล่งตน้น ้ า    
ของกระท่อมดังกล่าวนั้น เป็นส่ิงค่อนขา้งยากมาก แม้กระทัง่นักวิจยัเองพยายามติดต่อประสาน             
งาน ถึงเจา้หนา้ท่ีหน่วยงานรัฐท่ีควบคุมสถานท่ีแห่งน้ีแลว้ก็ตาม ต่างก็พดูเป็นเสียงเดียวกนัวา่  

“สถานท่ีแห่งนี้อันตรายมาก เส่ียงถ้าเข้าไปด้วยตนเอง เน่ืองจากเคยมีเหตุการณ์วาง                  
ระเบิดและคดีผู้ ต้องหายิงตาํรวจตาย 2 นาย ปัจจุบันเจ้าหน้าท่ีตาํรวจยังคงลงพื้นท่ี                                 
เพ่ือสืบหาข่าวคนร้าย ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนดูแลความไม่สงบท่ีอาจเกิดขึน้ เพราะช่วง                
ก่อน เคยมีผู้ต้องหาหลบหนีเข้าไปในพืน้ท่ีในป่า อย่างต่อเน่ือง…”  

(โสะสกุล อาย ุ52 ปี ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี) 
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รูปที ่4.11 และ 4.12 แสดงการรวมกลุ่มเครือญาติ และความเป็นอยู ่ท่ีมา: ธนชั นาคะพนัธ์ (นกัศึกษา
ปริญญาโท ภาควชิาสังคมและสุขภาพ ถ่าย ณ จงัหวดัสตูล) 

 จากเหตุการณ์ท่ีชาวบา้นและผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ได้เล่าขานต่อกนัมา
เก่ียวกบัคดีการยิงต ารวจ 2 นาย และเหตุการณ์ระเบิดท่ีเคยเกิดข้ึนช่วงสมยัก่อน ท าให้นักวิจยัไม่
สามารถลงพื้นท่ีได้จริง และเป็นช่วงท่ีมีมรสุมพายุเขา้ภายในจงัหวดัสตูล อีกทั้ง เม่ือสอบถามถึง
วธีิการเดินทางเขา้ไป พบวา่ การท่ีจะตอ้งเดินทางเขา้ไปด่านแรกนั้น ผูว้ิจยัจะตอ้งท าการปีนหนา้ผาท่ี
มีความสูงพอ สมควร ลกัษณะเส้นทางมีความคดเค้ียว มีโขดหินมากมาย ค่อนขา้งยากล าบากต่อการ
เขา้ไปถา้ไม่มีความช านาญ ไม่คุน้ชินต่อพื้นท่ีจริง และมีสถานการณ์เก่ียวกบัความไม่ปลอดภยัจาก               
ผูร้้าย ท่ีอาจท าให้เกิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางเขา้ไปได้ ชาวบา้นและเจา้หน้าท่ีของรัฐในพื้นท่ี จึงลง         
มติแก่ผูว้ิจยัว่า ไม่สมควรเดินทางเขา้ไปในช่วงน้ี เหตุการณ์ต่างๆเหล่าน้ี ดงัท่ีกล่าวมาท าให้เห็นว่า 
พื้นท่ีในจังหวดัสตูล มีความอุดมสมบูรณ์ของกระท่อมท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ มีแหล่งต้นน ้ า
กระท่อมอยู่จริงมากกว่าจงัหวดัสงขลา ความอุดมสมบูรณ์ของดงป่าท่ีกล่าวถึงน้ี พบชนิดกระท่อม  
ทั้งก้านแดงและก้านเขียว แต่ชนิดท่ีนิยมน ามาใช้ประโยชน์โดยหมอพื้นบา้น จะเป็นใบกระท่อม           
กา้นแดง และเป็นชนิดท่ีกลุ่มนกัเสพมกัน าไปตม้เพื่อท าการผสมเป็นส่ีคูณร้อยร่วมดว้ย 

นอกจากนั้น ส่ิงท่ีพบเห็นจากการลงพื้นท่ีในชุมชนอ่ืนในจังหวดัสตูล ผูว้ิจ ัยพบ             
บา้นหลงัหน่ึงในชุมชนอ าเภอสาระ (นามสมมุติ) ท่ีมีแหล่งทรัพยากรป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ มีแหล่ง               
ตน้น ้ า ล าธาร และสัตวป่์าให้เห็น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวนยางพารา ปาล์มน ้ ามนั 
และสวนผลไม้ ถือเป็นชุมชนท่ีมีความน่าสนใจส าหรับนักวิจัย เน่ืองจากพบต้นกระท่อมท่ีมี             
ความอุดมสมบูรณ์ทั้งล าต้น ก่ิง ก้าน ดอกให้เห็นอย่างชัดเจนบริเวณสวนข้างบ้าน มีการล้อมร้ัว
สังกะสีท่ีสูงกว่า 180 เซนติเมตรไว ้พร้อมทั้งจดัท าประตูให้สามารถเขา้ออกได้ โดยใช้แม่กุญแจ         
และลูกกุญแจล๊อกไว้อย่างแน่นหนา เพื่อไม่ให้บุคคลอ่ืนสามารถเปิดได้ ยกเว้นผู ้ดูแลท่ีเป็น                    
เจ้าของบ้านท่ีได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐเท่านั้น ท่ีชาวบ้านต้องท าลักษณะเช่นน้ี ก็เพื่อ
ป้องกนัไม่ให้เยาวชนวยัรุ่นขโมยเด็ดใบกระท่อมมาใช้  ผูเ้ป็นเจา้ของบา้นเล่าว่า สมยัก่อนช่วงท่ีมี    
การสั่งโค่นท าลายตน้กระท่อมอย่างต่อเน่ือง มีการแพร่ระบาดของการน าใบกระท่อมมาใชใ้นทาง
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เสพติด แต่เจา้ของบ้านเห็นว่ากระท่อมยงัมีประโยชน์ จึงได้ท าการการขออนุญาตทางเจา้หน้าท่ี
หน่วยงานภาครัฐอย่างถูกตอ้ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นกระท่อมไว ้เพราะตนเองรู้สึกเสียดายต้น               
กระท่อมท่ีมีอายุมายาวนาน อีกทั้ง สมาชิกในบา้นบางท่านก็ยงัมีความจ าเป็นต่อการน ามาใช้เพื่อ                
การรักษาโรคแก่ตนเอง โดยจะน าใบกระท่อมมาใช้รักษาอาการความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน 
และใช้รักษาอาการเม่ือได้รับอุบติัเหตุ เกิดบาดแผลแก่ร่างกายยามฉุกเฉิน ซ่ึงจะเด็ดใบกระท่อม                       
ท่ีอยูบ่ริเวณในร้ัวขา้งบา้น มาใชเ้ฉพาะในยามจ าเป็นเท่านั้น  

“ใบท่อมผมว่า มีประโยชน์รักษาโรคได้ ไม่ทาํให้ติดเหมือนคนเข้าใจกัน  ถ้าอี
ปลูกต้องมีการป้องกันให้รัดกุม เห็นด้วยว่าควรนาํมาใช้ทางการแพทย์ได้แล้วนะ 
วิจัยจริงจัง รู้สึกดายของ ถ้าพืชชนิดนี้ เจ้าหน้าท่ีทาํลายมัน…” 

(สาธร อาย ุ47 ปี ชาวบา้นในชุมชน) 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

รูปที่ 4.13 และ 4.14 แสดงต้นกระท่อมก้านแดง และการกั้นร้ัวล้อม ท่ีมา: นพรัตน์ ทูลมาลย ์
(นกัวชิาการเกษตร สถาบนัวจิยัการแพทยแ์ผนไทย ถ่าย ณ สตูล) 

 1.3  การล าเลยีงกระท่อมในบริบทชายแดนไทย-มาเลเซีย 
 จากขอ้มูลบริบทพื้นท่ีเขตภาคใตใ้นจงัหวดัสงขลาและสตูล พบวา่มีความ
เก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีๆมีความคาบเก่ียวกบัลกัษณะความเป็นเขตแดนไทยกบัมาเลเซีย นอกเหนือจาก 3 
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) นั้น พบวา่ พื้นท่ีสงขลาและสตูล ลว้นเป็นเขตแดน                      
ท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ โดยจงัหวดัสงขลามีพื้นท่ีเขตแดนท่ีมีความคาบเก่ียวกับมาเลเซีย                     
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3 อ าเภอ ประกอบดว้ย 1) สะเดา อ าเภอสะเดา กบั บูกิต คาย ูฮิตมั รัฐเกดะห์ 2) ปาดงัเบซาร์ อ าเภอ
สะเดา กบั ปาดงัเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส 3) ประกอบ อ าเภอนาทวี กบั โกตา บุตรา รัฐเกดะห์ และจงัหวดั
สตูลมีพื้นท่ีเขตแดนท่ีมีความคาบเก่ียวกบัมาเลเซีย 2 อ าเภอ ประกอบด้วย 1) ต ามะลงั อ าเภอ                  
เมือง กบั กวัลาเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิส 2) วงัประจงั อ าเภอควนโดน กบั วงัเกลียน รัฐเปอร์ลิส 

จงัหวดัสงขลาเป็นจังหวดัหน่ึงท่ีมีจ  านวนนักท่องเท่ียว ชาวไทยและชาวต่างชาติ                     
หลั่งไหลเข้ามาในพื้นท่ีเป็นจ านวนมาก ปัจจัยส าคัญ คือ พื้นท่ีสงขลาเป็นเมืองเศรษฐกิจท่ี            
ติดต่อกบัประเทศเพื่อนบา้น ท าให้มีการล าเลียงสินคา้อุปโภค บริโภคไปมาระหวา่งกนัเป็นจ านวน
มาก อีกทั้ง ปัญหาส าคญัประการหน่ึงของสงขลาคือ มีการลกัลอบ ล าเลียง น าเขา้ และส่งออกยา                
เสพติด ท่ีมีการแพร่ระบาดผ่านช่องทางด่านชายแดนไทยและมาเลเซีย พบว่า ปัญหา ด้านการ               
แพร่ระบาด 3 อนัดับแรก (กลุ่มงานขอ้มูลสารสนเทศและการส่ือสาร ส านักงานจงัหวดัสงขลา ,  
2558) ไดแ้ก่ ยาบา้ พืชกระท่อม และยาไอซ์ กระท่อมจึงถือเป็น 1 ใน 3 ของยาเสพติด ท่ีติดอนัดบั
ความนิยม ถือเป็นส่ิงเสพติดผิดกฎหมาย ห้ามท าการคา้ขายในพื้นท่ี ในทางกลบักนั ยงัมีการแพร่
ระบาดเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยช่องทางการล าเลียงกระท่อมท่ีแพร่ระบาดจ านวนมาก จะมีการ
ล าเลียงกระท่อม เพื่อน ามาใช้ต้มผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย เป็นรูปแบบการน าเข้ามาพร้อมกับตวั           
บุคคล มีการซุกซ่อนในยานพาหนะส่วนตวั น าเขา้มาทางด่านพรมแดนสะเดา อ าเภอสะเดา จงัหวดั
สงขลาเป็นจ านวนมาก บา้งก็ลกัลอบแอบไวท้า้ยกระบะรถแลว้ขนมา แสดงให้เห็นว่า ภาพลกัษณ์
กระท่อมดังกล่าว พบเห็นได้บ่อยคร้ังโดยชาวบ้านในชุมชน ซ่ึงมีช่องทางด่านชายแดนไทยและ
มาเลเซีย นอกจากช่องทางเขา้ออกปกติแล้ว ยงัมีช่องทางท่ีเป็นร้ัวลวดหนาม ใช้เพื่อกั้นด่านชาย         
แดน พบว่า มีการลกัลอบน ากระท่อมเข้ามาหลายกระสอบ กระท าโดยการตดัลวดหนามทิ้งเพื่อ          
ขนใบกระท่อมออกมา จึงท าใหร้ะยะหลงั เจา้หนา้ท่ีภาครัฐเฝ้าระวงัเหตุการณ์รัดกุมเพิ่มมากข้ึน 

“เด่ียวนี้มันมีการขนท่อมเป็นสอบๆ เอาออกมาทางร้ัวท่ีเป็นหลวดหนาม ท่ีเป็น
เส้นแบ่งเขตบ้านเรากับมาเลไว้ มันใช้วิธีตัดลวดออกมา ทางการก็ดูซุ่มแลอยู่  มัน
ทาํให้ภาพลักษณ์ท่อมมันเสียไปหมด จากเดิมท่ีเค้ากินเป็นประโยชน์…”  

(ตอเยาะ อาย ุ52 ปี ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี) 

 จงัหวดัสตูล มีเส้นทางการคา้ และแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั คือ หมู่เกาะ
ต่างๆ พบปัญหาการลกัลอบ ล าเลียง น าเขา้ และส่งออกยาเสพติด ท่ีแพร่ระบาดผ่านช่องทางด่าน
ชายแดนไทยและมาเลเซีย ไม่ต่างจากจงัหวดัสงลา แต่จงัหวดัสตูลจะพบการล าเลียงกระท่อม 2 
ลกัษณะ คือ 1) การล าเลียงกระท่อมผ่านด่านชายแดนสตูล มาในรูปแบบตวับุคล และยานพาหนะ
เช่นเดียวกันน าเขา้มา โดยวิธีการซุกซ่อนไวจ้  านวนมาก เพื่อรอระบายต่อไปยงัพ่อค้ายาเสพติด 
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สถานการณ์ในพื้นท่ี พบการลกัลอบใบกระท่อมบริเวณคลองเส็นเต็ม จงัหวดัสตูล ท่ีเป็นเส้นทาง
เช่ือมแดนติดกนัไปสู่ทะเลใหญ่ ใกล้กบัประเทศมาเลเซีย 2) การล าเลียงกระท่อมจากวนอุทยาน 
สถานท่ีแห่งน้ี พบตน้กระท่อมทั้งกา้นแดงและกา้นเขียวให้เห็นเป็นจ านวนมาก แต่ท่ีมีการลกัลอบ           
ล าเลียงออกไปขายหรือจ าหน่ายต่อจะเป็นกระท่อมกา้นแดง ซ่ึงมกัใช้เวลาท าการลกัลอบน าเขา้ใน
ตอนกลางคืน เม่ือเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐได้เขา้ตรวจสอบ ก็พบร่องรอยการจุดไฟเผาใน
พื้นท่ี และการตอนก่ิงและตดัต้นให้ต ่าลงเร่ือยๆ เพื่อให้กระท่อมสามารถแตกยอดใหม่เพิ่มข้ึน        
อีกทั้ง รอวนัเก็บเก่ียวและล าเลียงออกจากพื้นท่ีใหม่ แมปั้จจุบนัชาวบา้นกล่าววา่ จะมีจุดตั้งด่านเฝ้า
ระวงัท่ีเขม้ งวดแลว้ก็ตาม ในทางกลบักนั กลุ่มเยาวชนท่ีลกัลอบก็ไม่ไดเ้กรงกลวัต่อกฎหมายมากนกั 

“แม้ว่าสตูลไม่ค่อยพบเหตุการณ์เหมือนสงขลา และ 3 จังหวัดชายแดน แต่ว่า
เร่ืองท่อมมีคลองเส็นเต็มในสตูล ท่ีเป็นเส้นทางเช่ือมแดนติดกันออกไปทะเล
ใหญ่ แค่กับมาเลแล้ว ตรงนี ้ถือว่าเป็นเส้นทางลักลอบ กระท่อมเข้ามาบ้านเรา
มากเหมือนกัน…”  

(โสะสกุล อาย ุ52 ปี ผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี) 

“การลักลอบ นาํเข้าอีกเท่หน่ึงก็คือ ป่าอนุรักษ์หรือวนอุทยาน ท่ีน่ีมีกระท่อม
มากจริงเป็นดงเลยก็ว่าได้  ถ้าเข้าไปในพื้นท่ีมันจะพบรอยพื้นท่ีจุดไฟ รอยเดิน
เท้า รอยฟันหญ้า รอยตอนก่ิงต้นท่อม ให้ใบมันแตกยอดออกใหม่ เขาทาํกันตอน
กลางคืนเพราะถือว่า ทางการไม่ค่อยเห็น…”  

(เกดอ อาย ุ43 ปี ชาวบา้นในชุมชน) 

  ความเป็นชายแดนดังท่ีกล่าวมานั้น แสดงให้เห็นว่า เม่ือกฎหมายการ
ควบคุมกระท่อมของไทยและมาเลเซียมีความต่างกนั ก็เกิดการน าเขา้ ลกัลอบจากประเทศเพื่อนบา้น                 
มา ซ่ึงชาวบา้นในพื้นท่ี  2 จงัหวดั มีการบอกเล่าว่า “ถ้าเราเดินทางแลไปดูเขตชายแดนบ้านเขา           
ปลูกกันมาก เป็นไร่ๆ เขากินท่อมเอาไปต้มเหมือนกาแฟ จิบกิน บาํรุงร่างกายแต่บ้านเรา เด็กมัน           
เอาไปผสมสูตรนั่นน่ี จนกลายเป็นการเสพติด ไม่แปลกใจท่ีเกิดเหตุการณ์ต้องไปเอามาจากบ้าน        

เขา เพราะบ้านเขาไม่ได้ผิด แบบนีใ้นปัจจุบัน” 
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ส่วนที ่2 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทีศึ่กษา 

 ผูใ้ห้ขอ้มูลท่ีศึกษา จ านวน 32 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) กลุ่มหมอพื้น               
บา้น จ านวน 16 คน 2) กลุ่มผูใ้ชก้ระท่อม (คนไขแ้ละเยาวชน) จ านวน 7 คน และ 3) กลุ่มผูป้ฏิบติั  
งานในพื้นท่ี (เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และอาสาสมัครสาธารณสุข)  จ  านวน 9 คน มีรายละเอียด                      
ขอ้มูล ดงัตารางต่อไปน้ี   
 
ตารางที ่4.1 แสดงข้อมูลกลุ่มหมอพื้นบ้าน 
ช่ือหมอ อายุ ศาสนา ความเช่ียวชาญ ทีม่าของความรู้ ระยะเวลาใช้กระท่อม 
ปราชญ ์ 75 พุทธ ทุกกลุ่มโรค บรรพบุรุษ 54    ปี 
ลกัษณ์ 67 พุทธ โรคอมัพฤกษอ์มัพาต บรรพบุรุษ 20    ปี 
ปราบ 58 อิสลาม อาการปวดเม่ือย บรรพบุรุษ 10    ปี 
ปรัช 47 พุทธ โรคไข ้ บรรพบุรุษ 20    ปี 
ชชั 63 พุทธ โรคอมัพฤกษอ์มัพาต บรรพบุรุษ 30    ปี 
โชติ 67 พุทธ อาการปวดเม่ือย หมอฯในพื้นท่ี 15    ปี 
ภทัร 60 อิสลาม โรคริดสีดวงทวาร การฝึกอบรม 15    ปี 
พล 49 อิสลาม โรคระบบสตรี หมอฯในพื้นท่ี 15    ปี 
ภพ 66 พุทธ โรคความดนัโลหิตสูง การฝึกอบรม 15    ปี 
เศก 53 อิสลาม โรคอมัพฤกษอ์มัพาต บรรพบุรุษ 25   ปี 
เอก 48 อิสลาม โรคระบบสตรี บรรพบุรุษ 12   ปี 
ณฏัฐ ์ 65 พุทธ โรคระบบสตรี บรรพบุรุษ 15   ปี 
นนท ์ 59 อิสลาม โรคอมัพฤกษอ์มัพาต บรรพบุรุษ 12   ปี 
ราม 49 อิสลาม โรคระบบสตรี ต าราและเอกสาร 11   ปี 
ฌาณ 53 อิสลาม โรคระบบสตรี บรรพบุรุษ 13   ปี 
เปรม 69 อิสลาม โรคริดสีดวงทวาร หมอฯในพื้นท่ี 10   ปี 

  
หมอปราชญ์ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 75 ปี นบัถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดบั

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสูง อาชีพหลักเป็นหมอและเป็นอาจารย์ด้านการแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยในพื้นท่ี เป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก) ประเภทเวชกรรม                 
ไทย เภสัชกรรมไทย การนวดไทย และผดุงครรภ์ไทย มีความเช่ียวชาญด้านการรักษาโรคทุก
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ประเภท ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จากบรรพบุรุษและระบบการศึกษาจากการอบรมวิชาการ          
ต่างๆ ประสบการณ์ในการรักษาโรคทัว่ไป เป็นระยะเวลา 54 ปี และมีประสบการณ์การใชก้ระท่อม
ในการรักษาโรค 54 ปี เช่นเดียวกนั ปัจจุบนัยงัคงใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคแก่ผูป่้วยท่ีมารับ   
บริการทั้งในรูปแบบยาเด่ียวและยาต ารับ 
 หมอลักษณ์ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 67 ปี นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี  4 อาชีพหลักท าสวน เป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก)                  
ประเภทเวชกรรมไทย มีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคอมัพฤกษ์ อมัพาต โรคหมอนรองกระดูก   
ทับเส้นประสาท และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้บรรพบุรุษและอาจารย์ภายในจังหวดั มี
ประสบการณ์ในการรักษาโรคทัว่ไป เป็นระยะเวลา 33 ปี และมีประสบการณ์การใชก้ระท่อมในการ
รักษาโรค 20 ปี เช่นเดียวกนั ปัจจุบนัยงัคงใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคแก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการ            
อยูท่ ั้งในรูปแบบยาเด่ียวและยาต ารับ 
 หมอปราบ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 58 ปี นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 อาชีพหลักท าสวน เป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก)                
ประเภทเวชกรรมไทย มีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคปวดเม่ือย แก้ไตพิการ และริดสีดวง                 
ทวาร และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้บรรพบุรุษและครูบาอาจารยห์ลายท่าน มีประสบการณ์               
ในการรักษาโรคทัว่ไป เป็นระยะเวลา 30 ปี และมีประสบการณ์การใช้กระท่อมในการรักษาโรค             
10 ปี เช่นเดียวกนั ปัจจุบนัยงัคงใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรคแก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการอยูท่ ั้งในรูปแบบ
ยาเด่ียวและยาต ารับ 
 หมอปรัช (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 47 ปี นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อาชีพหลกัเปิดร้านขายยาสมุนไพรและคา้ขาย  เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรค          
ศิลปะ (ก) ประเภทเภสัชกรรมไทย มีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคไข้ ปวดเม่ือย โรคทางโลหิต 
และโรคผิวหนัง และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษท่ีสอบต่อกันมา และครูบา       
อาจารยห์มอชาวบา้นท่ีผ่านการรักษาโรคมาอย่างยาวนาน มีประสบการณ์ในการรักษาโรคทัว่ไป 
เป็นระยะเวลา 20 ปี และมีประสบการณ์การใชก้ระท่อมในการรักษาโรค 20 ปี เช่นเดียวกนั ปัจจุบนั
ยงัคงใชก้ระท่อม  เป็นยารักษาโรค แก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการอยูท่ ั้งในรูปแบบยาเด่ียว และยาต ารับ 
 หมอชัช (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 63 ปี นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัท าสวน เป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก) ประเภท
เวชกรรมไทยและเภสัชกรรมไทย มีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคอมัพฤกษ ์อมัพาต ริดสีดวงทวาร 
และโรคเบาหวาน และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษท่ีสอบต่อกันมา และครูบา
อาจารยมี์ประสบการณ์ในการรักษาโรคทัว่ไป เป็นระยะเวลา 30 ปี และมีประสบการณ์การใช้
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กระท่อมในการรักษาโรค 30 ปี เช่นเดียวกนั ปัจจุบนัยงัคงใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคแก่ผูป่้วย          
ท่ีมารับบริการอยูท่ ั้งในรูปแบบยาเด่ียว และยาต ารับ 
 หมอโชติ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 67 ปี นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัท าสวน ยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก) มีความ
เช่ียวชาญในการอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย โรคเบาหวาน โรคเก๊าซ์ ริดสีดวงจมูก อาการปวดทอ้ง
ประจ าเดือน และได้รับการอบรมจากอาจารย์หมอพื้นบ้านและอาจารย์ผูเ้ ช่ียวชาญท่านอ่ืนๆ               
ในพื้นท่ีรวมทั้งศึกษาในต าราร่วมดว้ย มีประสบการณ์ในการรักษาโรคทัว่ไป เป็นระยะเวลา 20 ปี 
และมีประสบการณ์การใชก้ระท่อมในการรักษาโรค 15 ปี ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรค                  
แก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการ 
 หมอภทัร (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 60 ปี นบัถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัท านา ยงัไม่ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก) มีความ
เช่ียวชาญในการรักษาโรคริดสีดวงทวาร และไดรั้บการอบรมจากอาจารยห์มอพื้นบา้นและอาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนๆในพื้นท่ี รวมทั้งศึกษาในต าราร่วมดว้ย มีประสบการณ์ในการรักษาโรคทัว่ไป 
เป็นระยะเวลา 15 ปี และมีประสบการณ์การใชก้ระท่อมในการรักษาโรค 15 ปี เช่นเดียวกนั ปัจจุบนั
ไม่ไดใ้ชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรคแก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการ 
 หมอพล (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 49 ปี นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาปริญ        
ญาตรี สาขากฎหมายอิสลาม จากประเทศปากีสถาน อาชีพหลักพนักงานบริษทัและเป็นหมอ   
พื้นบา้นกรรมการก่อตั้งสวนสมุนไพร ไม่เป็นผูไ้ด้รับใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก) มี
ความเช่ียวชาญในการรักษาโรคระบบสตรี ด้านมดลูก โรคเบาหวาน และไดรั้บการถ่ายทอดองค์
ความรู้จากอาจารยภ์ายในจงัหวดัท่ีมีประสบการณ์ในการรักษาโรคทัว่ไป รวมทั้งผ่านการอบรม
ความรู้ทางการแพทยแ์ผนไทยจากวดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร มีประสบการณ์ 
ในการรักษาโรคทัว่ไป เป็นระยะเวลา 15 ปี และมีประสบการณ์การใชก้ระท่อมในการรักษาโรค 10 
ปี ปัจจุบนัยงัคงใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคแก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการอยู่ทั้งในรูปแบบยาเด่ียวและ          
ยาต ารับ 
 หมอภพ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 66 ปี นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพหลกัท าสวน ไม่ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก) มีความ
เช่ียวชาญในการรักษาโรคความดนัโลหิตสูง และปวดเม่ือยตามเส้นเอ็น  และได้รับการอบรม                 
จากอาจารยห์มอพื้นบา้นและอาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญท่านอ่ืนๆในพื้นท่ี มีประสบการณ์ในการรักษาโรค
ทัว่ไป เป็นระยะเวลา 20 ปี และมีประสบการณ์การใชก้ระท่อมในการรักษาโรค 15 ปี ปัจจุบนัยงัคง
ใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรคแก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการอยูท่ ั้งในรูปแบบยาเด่ียวและยาต ารับ 
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 หมอเศก (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 53 ปี นบัถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาระดบั
ประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัเป็นหมอพื้นบา้น ไม่ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก)              
มีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคอมัพฤกษ ์อมัพาต การนวดรักษาและอาการปวดเม่ือย และไดรั้บ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ จากบรรพบุรุษเป็นหลัก มีประสบการณ์ในการรักษาโรคทั่วไป เป็น
ระยะเวลา 30 ปี และมีประสบการณ์การใช้กระท่อมในการรักษาโรค 25 ปี เช่นเดียวกนั ปัจจุบนั        
ยงัคงใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรคแก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการอยูท่ ั้งในรูปแบบยาเด่ียวและยาต ารับ 
 หมอเอก (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 48 ปี นบัถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษาระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง อาชีพหลกัอาชีพหลกัเปิดร้านขายยาสมุนไพรและคา้ขาย  ไดรั้บ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก) ประเภทเวชกรรมไทย และเภสัชกรรมไทย มีความเช่ียว 
ชาญในการรักษาโรคสตรี โรคไวรัสตบัอกัเสบ อาการปวดเม่ือย และไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้
จากบรรพบุรุษเป็นหลัก  มีประสบการณ์ในการรักษาโรคทั่วไป เป็นระยะเวลา 20 ปี และมี
ประสบการณ์การใชก้ระท่อมในการรักษาโรค 12 ปี ปัจจุบนัยงัคงใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคแก่
ผูป่้วยท่ีมารับบริการอยูท่ ั้งในรูปแบบยาเด่ียวและยาต ารับ 
 หมอณัฏฐ์ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 65 ปี นับถือศาสนาพุทธ จบการศึกษาระดบั
มธัยมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพหลกัอาชีพหลกัเป็นหมอพื้นบา้น  ไดรั้บใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรค       
ศิลปะ (ก) ประเภทเภสัชกรรมไทย มีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคมดลูก โรคมะเร็ง และอาการ
ปวดเม่ือยกลา้มเน้ือหลงั และไดรั้บการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากบรรพบุรุษเป็นหลกั มีประสบการณ์
ในการรักษาโรคทัว่ไป เป็นระยะเวลา 41 ปี และมีประสบการณ์การใช้กระท่อมในการรักษาโรค        
15 ปี ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรคแก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการ 
 หมอนนท์ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 59 ปี นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษา             
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัท าสวนและเป็นหมอพื้นบา้น ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็น                    
ผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก) มีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคอมัพฤกษ์ อมัพาต อาการน้ิวไกปืน            
และ ภาวะอาการเหน็บชา และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษเป็นหลกั มีประสบ 
การณ์ในการรักษาโรคทัว่ไป เป็นระยะเวลา 19 ปี และมีประสบการณ์การใชก้ระท่อมในการรักษา
โรค 12 ปี ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรคแก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการ 
 หมอราม (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 49 ปี นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษา             
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพหลกัอาชีพท าสวนยางพาราและเป็นหมอพื้นบา้น ไม่ได้รับใบ  
อนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก) มีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคโลหิตระดูสตรี อาการปวด
เม่ือย และวยัทอง และไดรั้บการศึกษาจากต าราและเอกสาร มีประสบการณ์ในการรักษาโรคทัว่ไป 
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เป็นระยะเวลา 12 ปี และมีประสบการณ์การใช้กระท่อมในการรักษาโรค 11 ปี ปัจจุบนัไม่ไดใ้ช้
กระท่อมเป็นยารักษาโรคแก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการ 
 หมอฌาณ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 53 ปี นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษา             
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพหลกัอาชีพรับจา้งทัว่ไปและเป็นหมอพื้นบา้น ไม่ไดรั้บใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก) มีความเช่ียวชาญในการรักษาโรคริดสีดวงทวาร โรคงูสวสั (เริม)             
อาการปวดเม่ือย โรคไขมนัในเส้นเลือด ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษเป็นหลัก                  
และได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารยภ์ายในจงัหวดัท่ีมีประสบการณ์ในการรักษาโรค    
ทัว่ไป มีประสบการณ์ในการรักษาโรคทั่วไป เป็นระยะเวลา 22 ปี และมีประสบการณ์การใช้
กระท่อมในการรักษาโรค 13 ปี ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรคแก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการ 
 หมอเปรม (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 69 ปี นับถือศาสนาอิสลาม จบการศึกษา             
ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพหลกัเป็นหมอพื้นบา้นและเปิดร้านขายยาสมุนไพรในพื้นท่ี ไดรั้บ
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ (ก) ประเภทเภสัชกรรมไทย มีความเช่ียวชาญในการรักษา             
โรคริดสีดวงทวาร โรคกระเพาะอาหาร อาการปวดเม่ือย โรคน่ิวในไต และโรคกษยั ได้รับการ            
ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากอาจารยภ์ายในจงัหวดัท่ีมีประสบการณ์ในการรักษาโรคและ        
การใช้ยาสมุนไพรกบัผูป่้วยในชุมชน  มีประสบการณ์ในการรักษาโรคทัว่ไป เป็นระยะเวลา 10          
ปี และมีประสบการณ์การใช้กระท่อมในการรักษาโรค 10 ปี ปัจจุบนัไม่ไดใ้ชก้ระท่อมเป็นยารักษา   
โรคแก่ผูป่้วยท่ีมารับบริการ 
 
ตารางที ่4.2 แสดงขอ้มูลกลุ่มผูใ้ช ้
ช่ือผู้ใช้ อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ รูปแบบการใช้กระท่อม น าเข้าใบกระท่อม 
วลี 48 หญิง พุทธ ท าสวน เพื่อการรักษาโรค จากตน้ในพื้นท่ี 
เกษร 66 หญิง พุทธ แม่บา้น เพื่อการรักษาโรค จากตน้ในพื้นท่ี 
กญัญา 46 หญิง พุทธ แม่บา้น เพื่อการรักษาโรค จากตน้ในพื้นท่ี 
วรัิติ 67 ชาย พุทธ ท าสวน เพื่อการรักษาโรค จากตน้ในพื้นท่ี 
อุดม 27 ชาย อิสลาม ท าสวน ผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย ซ้ือจากคนน าเขา้ 

จกัรกฤษด์ิ 20 ชาย อิสลาม ท าสวน ผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย ซ้ือจากคนน าเขา้ 
องอาจ 24 ชาย อิสลาม รับจา้ง ผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย ซ้ือจากคนน าเขา้ 
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 นางวลี (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 48 ปี นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรสแล้ว                         
จบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพหลกัท าสวน มีประสบการณ์ในการใช้กระท่อมเพื่อการ                
รักษาโรค  2 คร้ัง ในระยะเวลาจ านวน 1 ปี โดยคร้ังแรก สามีเป็นคนชงให้ด่ืม เน่ืองจากมีอาการ              
ปวดทอ้ง และคร้ังท่ีสองใช้รับประทานเอง บางคร้ังก็ไปขอจากสามีเม่ือมีอาการคร่ันเน้ือ คร้ันตวั               
ปวดเม่ือยตามร่างกาย 
 นางเกษร (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 66 ปี นบัถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรสแลว้                         
จบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพเป็นแม่บา้น มีประสบการณ์ในการใช้กระท่อมเพื่อการ                
รักษาโรค  1 คร้ัง ในระยะเวลาจ านวน 1 ปี โดยใชแ้กป้วดทอ้ง และเวลามีอาการไอเร้ือรัง โดยสามี
เป็นคนหาใหแ้ต่ใชป้ริมาณแค่คร่ึงใบ  
 นางกญัญา (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 46 ปี นบัถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรสแลว้                         
จบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพเป็นแม่บา้น มีประสบการณ์ในการใช้กระท่อมเพื่อการ                
รักษาโรค  2 คร้ัง ในระยะเวลาจ านวน 1 ปี โดยใชก้็อาการปวดหัว ปวดทอ้งประจ าเดือน คร้ังแรก             
ท่ีใชไ้ดรั้บค าแนะน าจากสามี และไดรั้บการแนะน าจากหมอพื้นบา้น 
 นายวิรัติ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 67 ปี นบัถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรสแล้ว                         
จบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพเป็นท าสวนยางพารา และรับจา้งทัว่ไป มีประสบการณ์ใน            
การใชก้ระท่อมเพื่อการรักษาโรค 3 คร้ัง ในระยะเวลาจ านวน 1 ปี โดยคร้ังแรกแนะน าให้ภรรยาใช ้               
เพื่อบรรเทาและรักษาอาการปวด ต่อมาคร้ังท่ีสองใช้กับตนเอง เวลามีอาการมึนปวดศีรษะ                     
และคร้ังสุดทา้ยใชก้บัตนเอง ซ่ึงมีภาวะอาการไอเร้ือรัง เพราะเป็นช่วงหนา้ฝน 
  นายอุดม (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 27 ปี นับถือศาสนาอิสลาม สถานภาพโสด จบ
การศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบอาชีพท าสวนและท าประมง มีประสบการณ์ในการใช้
กระท่อมผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย จ านวน 5 คร้ัง ในระยะเวลา 6 เดือน ลกัษณะการใชจ้ะเหมือนกนั   
ทุกคร้ัง จะมีการรวมกลุ่มเพื่อนฝงูและกินน ้ากระท่อมร่วมกนั ไดใ้บกระท่อมมาจากการซ้ือมาต่อ จาก
คนท่ีน าเขา้จากประเทศเพื่อนบา้น  
 นายจกัรกฤษด์ิ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 20 ปี นบัถือศาสนาอิสลาม สถานภาพโสด 
จบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบอาชีพท าสวนยาพารา มีประสบการณ์ในการใชก้ระท่อม
ผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย จ านวน 4 คร้ัง ในระยะเวลา 6 เดือน ลกัษณะการใช้จะเหมือนกนัทุกคร้ัง                 
จะมีการรวมกลุ่มเพื่อนฝูงและกินน ้ ากระท่อมร่วมกนั และมีเพียง 1 คร้ังท่ีใช้รับประทานคนเดียว               
ไดใ้บกระท่อมมาจากการแชร์ร่วมกนัแลว้น ามาตม้ผสมสูตร 
 นายองอาจ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 24 ปี นับถือศาสนาอิสลาม สถานภาพโสด               
จบการศึกษามธัยมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบอาชีพท ารับจา้งทัว่ไป มีประสบการณ์ในการใช้กระท่อม
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ผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย จ านวน 3 คร้ัง ในระยะเวลา 6 เดือน ลกัษณะการใช้จะเหมือนกนัทุกคร้ัง                 
จะมีการรวมกลุ่มเพื่อนฝูงและกินน ้ ากระท่อมร่วมกัน ได้ใบกระท่อมจากการหามาเองและ                   
ซ้ือมาต่อจากคนท่ีน าเขา้จากประเทศเพื่อนบา้น 
 
ตารางที ่4.3 แสดงขอ้มูลกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี 

ช่ือ อายุ เพศ ศาสนา อาชีพ พบเห็นการใช้กระท่อม 
โสะสกุล 52 ชาย อิสลาม เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ยารักษาโรค/ส่ีคูณร้อย 
ตอเยาะ 52 ชาย อิสลาม เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ยารักษาโรค/ส่ีคูณร้อย 
อนาบิน 29 ชาย อิสลาม เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ยารักษาโรค/ส่ีคูณร้อย 
มณีวรรณ 46 หญิง พุทธ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ยารักษาโรค/ส่ีคูณร้อย 
วษิณุ 36 ชาย พุทธ เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ยารักษาโรค/ส่ีคูณร้อย 

เครืองาม 48 หญิง อิสลาม อาสาสมคัรสาธารณสุข ยารักษาโรค/ส่ีคูณร้อย 
สายบุรี 50 หญิง พุทธ อาสาสมคัรสาธารณสุข ยารักษาโรค/ส่ีคูณร้อย 
บุหลนั 46 หญิง อิสลาม อาสาสมคัรสาธารณสุข ยารักษาโรค/ส่ีคูณร้อย 
ค าแกว้ 58 หญิง พุทธ อาสาสมคัรสาธารณสุข ยารักษาโรค/ส่ีคูณร้อย 

  
นายโสะสกุล (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 52 ปี นบัถือศาสนาอิสลาม สถานภาพสมรส    

มีภูมิล าเนาในพื้นท่ี 20 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ต ารวจสายนกัสืบ
และเฝ้าระวงัเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี มีประสบการณ์พบเห็นการใช้กระท่อมในพื้นท่ีแบบ
หมอพื้นบา้นใชเ้ป็นยา และการน ากระท่อมมาใชผ้สมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย ระยะเวลา 15 ปี  
 นายตอเยาะ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 52 ปี นบัถือศาสนาอิสลาม สถานภาพสมรส                
มีภูมิล าเนาในพื้นท่ี 52 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจา้หน้าท่ีของรัฐ ผูใ้หญ่บา้น            
ในพื้นท่ี มีประสบการณ์พบเห็นการใช้กระท่อมในพื้นท่ีแบบหมอพื้นบา้นใช้เป็นยา และการน า
กระท่อมมาใชผ้สมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย ระยะเวลา 18 ปี 
 นายอนาบิน (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 29 ปี นบัถือศาสนาอิสลาม สถานภาพโสด                
มีภูมิล าเนาในพื้นท่ี 29 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจา้หน้าท่ีของรัฐ นกัวิชาการ
สาธารณสุข  มีประสบการณ์พบเห็นการใชก้ระท่อมในพื้นท่ีแบบหมอพื้นบา้นใชเ้ป็นยา และการน า
กระท่อมมาใชผ้สมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย ระยะเวลา 6 ปี 
 นางมณีวรรณ (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 46 ปี นบัถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรส               
มีภูมิล าเนาในพื้นท่ี 46  ปี จบการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพเจา้หน้าท่ีของรัฐ เภสัชกร                 
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มีประสบการณ์พบเห็นการใช้กระท่อมในพื้นท่ีแบบหมอพื้นบา้นใช้เป็นยา และการน ากระท่อม             
มาใชผ้สมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย ระยะเวลา 8 ปี 
 นายวิษณุ (นามสมมุติ) เพศชาย อายุ 36  ปี นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพโสด                      
มีภูมิล าเนาในพื้นท่ี 15  ปี จบการศึกษาปริญญาเอก ประกอบอาชีพเจา้หน้าท่ีของรัฐ อาจารยผ์ู ้         
สอนในระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์พบเห็นการใช้กระท่อมในพื้นท่ีแบบหมอพื้นบ้านใช ้                
เป็นยา การน ากระท่อมมาใชผ้สมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย และการศึกษาวจิยั ระยะเวลา 7 ปี 
 นางเครืองาม (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 48  ปี นบัถือศาสนาอิสลาม สถานภาพสมรส                      
มีภูมิล าเนาในพื้นท่ี 48  ปี จบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6  ประกอบอาชีพอาสาสมคัรสาธารณสุข
และท าสวน มีประสบการณ์พบเห็นการใช้กระท่อมในพื้นท่ีแบบหมอพื้นบา้นใช้เป็นยา การน า
กระท่อมมาใชผ้สมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย ระยะเวลา 5 ปี 
 นางสายบุรี (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 50  ปี นบัถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรส                      
มีภูมิล าเนาในพื้นท่ี 30  ปี จบการศึกษาประกาศณียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบอาชีพอาสาสมคัร
สาธารณสุขและแม่บา้น มีประสบการณ์พบเห็นการใช้กระท่อมในพื้นท่ีแบบหมอพื้นบา้นใช้เป็น           
ยา การน ากระท่อมมาใชผ้สมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย ระยะเวลา 6 ปี 
 นางบุหลนั (นามสมมุติ) เพศหญิง อาย ุ46  ปี นบัถือศาสนาอิสลาม สถานภาพสมรส  มี
ภูมิล าเนาในพื้นท่ี 46  ปี จบการศึกษาประกาศณียบตัรวิชาชีพชั้นสูง ประกอบอาชีพอาสาสมคัร
สาธารณสุขและเย็บผา้ มีประสบการณ์พบเห็นการใช้กระท่อมในพื้นท่ีแบบหมอพื้นบ้านใช ้            
เป็นยา การน ากระท่อมมาใชผ้สมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย ระยะเวลา 5 ปี 
 นางค าแกว้ (นามสมมุติ) เพศหญิง อายุ 58  ปี นบัถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรส              
มีภูมิล าเนาในพื้นท่ี 58  ปี จบการศึกษาประถมศึกษาปีท่ี 6 ประกอบอาชีพอาสาสมคัรสาธารณสุข
และแม่บ้าน มีประสบการณ์พบเห็นการใช้กระท่อมในพื้นท่ีแบบหมอพื้นบา้นใช้เป็นยา การน า
กระท่อมมาใชผ้สมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย ระยะเวลา 20  ปี 
 
 

ส่วนที่ 3 การให้ความหมายต่อกระท่อมภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงด้านการเมือง
เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมในกลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มผู้ใช้ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญใน                    
พืน้ทีภ่าคใต้ตอนล่าง 

ข้อค้นพบจากการศึกษาคร้ังน้ี มีการให้ความหมายต่อกระท่อมหลายมิติ ภายใต ้            
บริบทการเปล่ียนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม ผูใ้ห้ขอ้มูลประกอบด้วย 1) กลุ่ม      
หมอพื้นบา้น  16 คน, 2) กลุ่มผูใ้ช้กระท่อม (คนไขแ้ละเยาวชน) 7 คน และ 3) กลุ่มผูป้ฏิบติังาน            
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ในพื้นท่ี (เจา้หน้าท่ีของรัฐและอาสาสมคัรสาธารณสุข) จ านวน 9 คน แบ่งประเด็นการให้ความ 
หมาย 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

3.1 การให้ความหมายกระท่อมในกลุ่มหมอพืน้บ้าน  
 1) พชืสมุนไพรทีเ่ทวดาประทานมาให้  

 หมอยาพื้นบ้านในจังหวดัภาคใต้ มีวิธีการได้มาและการเก็บเก่ียวพืช
สมุนไพรในทอ้งถ่ินเพื่อมาปรุงเป็นยารักษาโรคท่ียงัอาศยัความเช่ือ ความศรัทธาในตวัยาสมุนไพร
นั้นๆ เช่นเดียวกบักรณีพืชกระท่อม หมอพื้นบา้นไดใ้ห้ความหมายว่า กระท่อมคือของสูงท่ีเทวดา
หรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีตนนบัถือ ไดส่ื้อสารบอกกล่าวมาวา่มนัคือยา ความหมายเหล่าน้ีเองแสดงให้เห็น
ถึงความมีคุณค่าอยา่งมากต่อการน ามาใชป้รุงเป็นยารักษาโรค ดงันั้น ความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือ
เทวดาก็ยงัคงอยู่คู่กบัสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ท่ีสามารถพบเห็นได้ในบริบทวฒันธรรมชุมชน
ต่างๆ ไม่วา่จะเป็นกลุ่มประชากรท่ีนบัถือศาสนาพุทธ อิสลามเองก็ตาม เม่ือหมอเช่ือวา่กระท่อมเป็น
ส่ิงท่ีเทวดามอบมาให ้จึงไดมี้การน ามาใชเ้ป็นตวัยาส าคญัในการรักษาโรคและยื้อชีวติผูป่้วยไดจ้ริง  

“กระท่อม คือ ตัวยาท่ีเทวดาให้มา คือส่ิงท่ีเทวดาประทานมาให้เรา ผมคิดว่า หมอทุก
คนเทวดาให้เรามาเป็นยา เราทาํตามท่ีเทวดาให้มาใช้เราเอามาใช้ พอคนไข้หายถามว่า
เราเก่งไหม ก็ไม่ แต่เรามีความภูมิใจว่าหมอคนอ่ืนรักษาไม่ได้แล้ว มาหายกับเรา ถาม
ว่าหายกับอะไร คือความรู้ ตัวยากระท่อมท่ีส่งมา บรรพบุรุษให้เรามา…” 

                                (พอ่หมอปราชญ ์ 75 ปี) 

“ท่อมมันเป็นส่ิงท่ีเทวดา ท่าน บรรพบุรุษได้บอกเล่าไว้ และก็มอบให้ผมและกค็นรุ่น                  
หลัง ได้นาํมนัมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพ่ือรักษาโรคโดยเฉพาะ…”  
                                                          (พอ่หมอภพ 66 ปี) 

 
 2) ตัวยาทีม่ีสรรพคุณดีเมื่อใช้โดยผู้มีปัญญา 
 สรรพคุณของกระท่อมสามารถน ามาใชป้ระโยชน์กบัตนเองและชาวบา้น
ดา้นสุขภาพไดจ้ริง โดยไม่ก่อให้เกิดการเสพติดเหมือนเยาวชนในปัจจุบนั หมอพื้นบา้นให้ทศันะวา่
กระท่อมเหมาะกับผูมี้ความรู้ มีความสามารถท่ีจะน ามาใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆได้ ผูเ้ป็นหมอ
พื้นบา้นจึงจ าเป็นตอ้งมีศิลปะการปรุงยาตามประสบการณ์ท่ีไดร้ ่ าเรียนมาและไดเ้คยใชก้บัผูป่้วยจริง 
ผูท่ี้ใชพ้ืชกระท่อมในทางท่ีผดิหรือถูกนั้น จะเป็นตวัก าหนดวิถีการด ารงอยูต่ ั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั การ
เปล่ียนแปลงหรือการเลือนหายของกระท่อมจะควบคู่ไปกบัส่ิงต่างๆ ท่ีสังคมนั้นสร้างข้ึน โดยองค์
ความรู้ชุดต่างๆท่ีถูกถ่ายทอดบอกกล่าวมา จนมีชุดความรู้ท่ีมีการตีตราให้กระท่อมเป็นยาเสพติด แต่



ธนชั นาคะพนัธ ์  ผลการศึกษา / 86 

ในทัศนะของหมอพื้นบ้านนั้ นจริงแล้วก็ไม่เห็นด้วย อีกทั้ งได้ยกตัวอย่างมีการเปรียบเปรยว่า 
กระท่อมก็เปรียบเสมือนกบัเปลวไฟ ถา้น ามาใชไ้ม่ถูกตอ้งมนัก็จะแผดเผามอดไหม ้โดยไฟหมดส้ิน 
ปัญหาการใชก้ระท่อมจึงเกิดจากคน ควรแกปั้ญหาท่ีคน ไม่ควรสั่งท าลายพืชสมุนไพรท่ีเป็นยา                                                                                                                      

“ท่อม เป็นยาตัวหน่ึงท่ีมีสรรพคุณดีจริง มันเหมาะสําหรับผู้มีปัญญากิน การกินก็ต้อง
นาํก้านใบออกก่อน ห้ามกินเดด็ขาดจะทาํให้เกิดการเสพติดได้ บางคนกินมากไปโดย
ไม่รู้วิธี จะทาํให้เกิดการมึนงงหัว ขีไ้ม่ออก วิธีแก้คือ ให้กินนํา้เปล่ามากๆ จะค่อยทุเลา
และหายเอง เพราะระบบร่างกาย คนเราจะมีการระบายของเสียตามธรรมชาติ เม่ือหยุด
กินจะไม่เกิดการอยากเสพซํ้าอีก…”  

(พอ่หมอปราญช์ 75 ปี) 
“เรามีปัญญาท่ีจะใช้กระท่อมให้เกิดผลดี เพราะประโยชน์มันมีหลายแง่ เก่ียวกับ
ร่างกาย กระท่อมกเ็ปรียบเสมือนกับเปลวไฟ ถ้านาํมาใช้ไม่ถูกต้องมันกจ็ะแผดเผามอด
ไหม้ โดยไฟหมดส้ิน ปัญหาการใช้กระท่อมจึงเกิดจากคน ควรแก้ปัญหาท่ีคน ไม่ควร
ส่ังทาํลายพืชสมนุไพรท่ีเป็นยา…” 

                (พอ่หมอปรัช 47 ปี) 
 

 3) ยาแผนโบราณทีใ่ช้ได้ทั้งรูปแบบยาเดี่ยวและยาต ารับ 
 เร่ืองราวของของกระท่อมท่ีมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือ วิถีปฏิบติัสืบ
ทอดต่อกนัมาท่ีสัมพนัธ์กบัโรคภยัไขเ้จบ็ อนัเป็นผลมาจากการศึกษา เรียนรู้ จดจ า พฒันาองคค์วามรู้ 
วฒันธรรมดั้งเดิมและวฒันธรรมสมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั ดงันั้น ตวัแบบของความคิดท่ีหมอพื้นบา้นไดมี้
การพิจารณาน ากระท่อมมาใชก้บัมนุษยน์ั้น จึงข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีหมอไดพ้บเจอมา ไดย้กให้
กระท่อมเป็นพืชสมุนไพรท่ีดีท่ีสุดชนิดหน่ึง ในการพิจารณาเลือกน ามาปรุงเป็นยารักษาโรคเป็น
อนัดบัตน้ๆ เน่ืองจากมีสรรพคุณทางยาท่ีหลากหลาย สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการรักษาโรคได้ 
2 รูปแบบ คือ ประเภทยาสมุนไพรเด่ียว คือ พืชกระท่อมสดเพียงอยา่งเดียว โดยไม่มีสมุนไพรชนิด
อ่ืนผสมร่วมด้วยแต่อาจมีน ้ าผึ้ ง น ้ าตม้สุก น ้ าสุรา ท่ีผสมเพื่อให้รับประทานง่าย และ ประเภทยา
สมุนไพรต ารับ คือ การปรุงยาท่ีมีสมุนไพรตั้ งแต่สองชนิดข้ึนไปมารวมกันนอกเหนือจากพืช
กระท่อม 

“กระท่อมใช้ได้ 2 แบบ แต่เพียงตัวเดียวส่วนใหญ่จะไม่นิยมนาํมาบดผง แล้วบรรจุ
แคปซูลหรือ ป้ันเป็นลูกกลอนเลย เน่ืองจาก เม่ือนาํไปกินบ่อยๆจะทาํให้เสพติดได้ ซ่ึง
ต้องมีสมุนไพรบางชนิด เข้ามาเสริมเกือ้กูลซ่ึงกันและกัน เพ่ือให้ได้สรรพคุณทางยา
เพ่ิมขึน้ แรงขึน้ และดีขึน้ จึงทาํให้ยาขนานนั้นได้ผลดี…”  
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(พอ่หมอลกัษณ์ 67 ปี) 
“กระท่อมตั้งแต่สมยัโบราณมาแล้ว จริงแล้วกใ็ช้ท้ัง  2 แบบ แบบแรกกใ็ช้ท่อมตัวเดียว 
นาํมาบดเป็นผงๆ เอานํา้ผึง้เดือน 5 มาผสมใส่แผล ก็ดีมาก แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ารักษา
อาการภายในจะใช้เป็นยาตาํรับ คือมีตัวยาหลายอย่างผสมกันอยู่  แต่กระท่อมจะเป็น
หลักเลย เวลาใช้…”  

(พอ่หมอปรัช 47 ปี) 
“ท่อมถือเป็นยาแผนโบราณหน่ึงท่ีผมคิดว่ามันดีท่ีสุด เวลาเลือกท่ีจะนาํมันมาเข้ายา
อ่ืนๆเป็นแบบยาตาํรับ แต่เวลานาํมาใช้แบบสด ตัวเดียวเลย ก็ส่วนใหญ่แล้วนั้น จาก
ประสบการณ์กรั็กษาอาการไอได้ แต่ต้องผสมกับนํา้ผึง้หน่อยและมะนาว อาการกห็าย
ได้ ดีกว่ากินยาอ่ืนนะบางที…”  

(พอ่หมอพล 49 ปี) 
 

 4) เป็นยาทีใ่ช้รักษาโรคในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน   
 การรักษาโรคตามแบบของหมอพื้นบา้นนั้นสามารถน ามาใชใ้นผูป่้วย 2 
ประเภท ประกอบดว้ย ประเภทโรคเร้ือรัง และอาการเฉียบพลนั เช่น โรคอมัพฤกษ์ อมัพาต ภาวะ
กล้ามเน้ือแขนขาอ่อนแรง เคล่ือนไหวร่างกายไม่สะดวก หมอพื้นบา้นได้ยกตวัอย่างกรณีศึกษา 
ผูป่้วยชายไทย อายุประมาณ 60  ปี มีอาการมือและเทา้อ่อนแรงคร่ึงซีกดา้นขวา เป็นมา 3 ปี หมอได้
จ่ายยาสมุนไพรต ารับ โดยเตรียมเป็นยาผงไวใ้ห้คนไขน้ ามาตม้แลว้รับประทาน วนัละ 3 เวลา ก่อน
อาหาร พบว่า อาการผูป่้วยค่อยๆ ดีข้ึนจนสามารถท างานได้ขับรถได้เอง  เป็นต้น และอาการ
เฉียบพลนั ท่ีใชแ้กไ้อ แกป้วดทอ้ง แผลกดทบั เบ้ืองตน้อาจยงัไม่ตอ้งน าผูป่้วยส่งรักษาท่ีโรงพยาบาล 
วธีิการรักษาใหเ้อากระท่อม 1 ใบ น ากา้นใบออกบดผงพอละเอียด ผสมดว้ยน ้ าผึ้ง แลว้น ามาเค้ียวกิน 
อาการก็จะดีข้ึนและหายเอง แมก้ระทัง่ชาวบา้นโดนผึ้งต่อย เอากากกระท่อมจากการเค้ียว น ามาพอก
บริเวณท่ีโดนแมลงสัตวก์ดัต่อย อาการต่างๆก็จะทุเลาและหายไดใ้นท่ีสุด 

“กระท่อม มีส่วนช่วยกระตุ้นให้ร่างกายคนไข้สามารถค่อยๆฟ้ืนคืนได้ดีจริง คล้ายกับ
ภาวะอาการปวดหัวของคนเรา แล้วไปกินพาราเพ่ือลดปวด ผมใช้รักษาอาการอ่อนแรง 
โดยใช้ท้ังยาสมนุไพร และนวดแก้อาการ ในคราวเดียวกัน แล้วกเ็ป็นตัวยาท่ีช่วยรักษา
อาการปวดเฉียบพลันท่ีเกิดขึน้ มนัใช้ได้ดีจริง…” 

(พอ่หมอชชั 63 ปี) 



ธนชั นาคะพนัธ ์  ผลการศึกษา / 88 

“ตอนนี้โรคทางสมัยใหม่หรือหมอแผนปัจจุบันท่ีรักษากันนั้นเน่ีย บางอาการก็ไม่
หายนะ จากประสบการณ์ท่ีผมรักษาโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตมานี ้ผมว่าใช้ตัวยาท่อม มัน
ได้ผลดีเลยนะ มนัอาจจะไปแทนยาแผนปัจจุบันได้เลย ราคาถกูกว่าด้วย…” 

                     (พอ่หมอปราบ 58 ปี) 
“ท่อมเป็นยาท่ีนาํมาใช้ได้ท้ังกับโรคท่ีคนไข้เป็นเร้ือรังมานานๆ หรือเวลามีอาการป่วย
ทันหัน เวลาคนไข้รักษากับหมอแผนปัจจุบันมาแล้ว ไม่ดีขึน้เท่าไหร่ กม็าหาผมรักษา
ต่อ จะใช้ท่อมน่ีแหละเข้ายารักษาเลย แต่ว่าต้องหาก่อน…” 

                     (พอ่หมอเศก 53 ปี) 
 
 5) เป็นยาธรรมชาติทีต้่องใช้ในชีวติประจ าวนั 
 หมอพื้นบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ ท่ีตอ้งพึ่งพาธรรมชาติ โดยเฉพาะพืช

สมุนไพรมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ตลอดจนระบบนิเวศวิทยาทางภาคใต้ ท่ีเอ้ือต่อการน าทรัพยากรพืช
พรรณสมุนไพรจากธรรมชาติมาใช้เป็นวตัถุดิบทางยาเพื่อการด ารงชีวิต ท าให้หมอพื้นบา้นยงัคงมี
ความศรัทธาต่อกระท่อม ในการน ามาใชป้ระโยชน์เป็นยารักษาโรคในชีวติประจ าวนั เน่ืองจากการท่ี
หมอพื้นบา้นเจอกบัผูป่้วยหรือคนไขใ้นแต่ละวนั จะตอ้งท าการวนิิจฉยัโรค พิจารณาตวัยาสมุนไพรท่ี
จะน ามาใช ้เป็นยา กระท่อมจึงเป็นตวัยาหน่ึงท่ีหมอน ามาใชบ้่อย แมพ้ืชธรรมชาติชนิดน้ีจะถูกท าลาย 
หน่วยงานภาครัฐสั่งโค่นทิ้ง ก าจดัใหห้มดไปจากพื้นท่ีหรือป่าธรรมชาติท่ีเคยอุดมสมบูรณ์ เน่ืองจาก
เม่ือไดน้ ามาปรุงเป็นยาใหท้ั้งคนไขแ้ละตนเองกินแลว้ท าใหร่้างกายมีความแข็งแรงเพิ่มข้ึน ไม่เจ็บไข้
ไดป่้วยบ่อย ถา้ยงัมีอยูใ่นปัจจุบนั หมอพื้นบา้นก็เช่ือวา่ยงัจ  าเป็นตอ้งใชก้ระท่อมในชีวติประจ าวนั  

“ท่อม มันคือวัตถุดิบธรรมชาติชนิดหน่ึงเหมือนสมุนไพรชนิดอ่ืน เท่ต้องใช้มันให้              
เป็นประโยชน์ได้ตลอด เพราะมันคือ วิถีธรรมชาติของพวกเรา มนุษย์เราสามารถใช้
รักษาอาการเจบ็ป่วยได้ด้วยธรรมชาติบาํบัด จนกว่าหมอเราๆจะตายไป…” 

(พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 

“ปฏิเสธไม่ได้ว่า ท่อมมันก็คือยาธรรมชาติ ท่ีคนเป็นหมอเราต้องใช้ในการนาํมาเข้า
ปรุงยา กถื็อเป็นยาท่ีต้องใช้ในชีวิตประจาํวันนั่นแหละ ความเป็นธรรมชาติของตัวยา
พันพรือมนักคื็อ สมนุไพรท่ีควรรักษาไว้…” 

(หมอยาภพ 66 ปี) 
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 6) เป็นยาทีใ่ช้รักษาสัตว์เลีย้ง  
 กระท่อมไม่ได้มีความจ าเพาะว่า จะต้องใช้ในการบ าบดัรักษาอาการ
เจ็บป่วยในมนุษยเ์ท่านั้น  เม่ือสัตวเ์กิดภาวะอาการเจ็บป่วยก็ยงัตอ้งพึ่งพืชสมุนไพรท่ีหาไดง่้ายตาม
ทอ้งถ่ิน เน่ืองจากการคมนาคมยุคสมยัก่อน ไม่มีความสะดวกเหมือน ณ ปัจจุบนั หมอพื้นบา้นได้
ยกตวัอยา่งกรณี ศึกษาจากสัตว ์โดยเม่ือหมูมีอาการทอ้งเสีย ถ่ายเป็นเลือด ฉีดวคัซีนแลว้อาการไม่ดี
ข้ึน สามารถใชว้ธีิการหกัใบกระท่อมทิ้งลงบริเวณพื้นในคอก หรือรางใหอ้าหารในคอกสัตวเ์ล้ียง มนั
ก็จะค่อยๆท าการกดักินเองไปเร่ือยๆ และววัก็เช่นเดียวกนั เวลาววัมีอาการปวดทอ้ง ถ่ายเป็นเลือดให้
น าใบกระท่อม 3-4 ใบ ต าผสมกบัเหล้าขาว แล้วพยายามกรอกให้ววักิน อาการก็จะหายทนัที 
แมก้ระทัง่สัตวท่ี์หมอพื้นบา้นเล้ียงไว ้เม่ือเจ็บป่วยจนใกลเ้สียชีวิต จะตอ้งเดินทางออกจากชุมชนไป
รับการรักษาจากสัตวแพทย ์แต่กลบัไม่ไดรั้กษาตามท่ีคาดหวงัไว ้หมอพื้นบา้นจึงน ากระท่อมมาใช ้ 
เป็นยา ก็ท  าใหส้ัตวท่ี์เล้ียงไวร้อดชีวติได ้

“กระท่อม เป็นยาสมนุไพรท่ีมีประโยชน์ต่อสัตว์เลีย้งของคน เม่ือมันเกิดภาวะเจ็บป่วย
ต่างๆ ขีร้าด ไข้ ซึม ท่อมมนัจึงไม่ใช่แค่คนท่ีใช้ได้…” 

(พอ่หมอปราบ 58 ปี) 
“ผมใช้มา 20 กว่าปีแล้วนะ ในการใช้กระท่อมบาํบัดโรค เพราะมันใช้ได้หลายอย่าง 
ตั้งแต่สัตว์ สัตว์ 2 เท้ากม็นุษย์ สัตว์ 4 เท้ากว็ัว หมู ต้องใช้ใบกระท่อมท้ังนั้นมีท้ังสอง
แบบ เช่น หมูท้องเสีย ถ่ายเป็นเลือด ฉีดวัคซีนก็ไม่อยู่แล้วใช้หักใบกระท่อมทิ้งลงไป 
มนักก็ัดกินไปเองกห็ายเอง ววักเ็หมือนกัน…” 

    (พอ่หมอลกัษณ์ 67 ปี) 

“ใบกระท่อมท่ีใช้ในหม ูหรือควายถ่ายเป็นเลือด สมยัหน่ึงไข้อุจจาระเป็นเลือด บ้านผม
อยู่ไกลจากชุมชน เลีย้งวัวไว้ขาย สัตวแพทย์บอกให้ปล่อยให้ตาย ผมเลีย้งไว้ขายไม่ใช่
เลี้ยงให้ตายทีอะ สัตวแพทย์จังหวัดว่ิงกันวุ่ นเลยตายไม่มีท่ีกลบฝัง ก็มารอดกับ
กระท่อมตาํใส่สุราขาวกรอกเข้าไป แล้วมีใบทุเรียนเทศผสม ตาํๆ ใส่เหล้าขาว ใส่ขวด
แล้วกรอก เวลาท้องเสีย กร็อด รอดทุกตัว…” 

    (พอ่หมอภทัร 60 ปี) 
 
 7) เป็นยาเสพติดเมื่อน าไปผสมในรูปแบบทีผ่ดิ 
 พืชกระท่อมในปัจจุบนั ยงัมีความเก่ียวโยงกนัในแง่รูปแบบพฤติกรรม
การใช้ท่ีค่อนขา้งมีความหลากหลาย ไม่วา่จะเป็นกลุ่มวยัรุ่นบางกลุ่มในสังคมไทยของจงัหวดัทาง
ภาคใต ้มีการน ากระท่อมมาใช้ในวิถีชีวิตในการพกัผ่อนหย่อนใจของพวกเขาท่ีผิดแปลกไปจาก
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ดั้งเดิมโดยน ามาผสมกบัสารเสพติดในรูปแบบส่ีคูณร้อย (4 x 100 คือ ช่ือทอ้งถ่ินท่ีเป็นท่ีรู้จกัและมกั
ใช้เรียกกนัโดยทัว่ไปในกลุ่มวยัรุ่นสังคมภาคใต ้และกลุ่มประชากรทัว่ไป ว่ามนัคือยาเสพติดท่ีผิด
กฎหมาย) ซ่ึงถา้มนุษยมี์พฤติกรรมการกินกระท่อมแบบธรรมดา เห็นไดว้า่ ก็จะไม่เกิดภาวะอาการ
เสพติด ถ้าไม่มีหรือไม่รับประทานก็ยงัสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ จึงเปรียบเสมือนดาบ               
สองคม จึงเป็นการให้ความหมายท่ีน่าสนใจจากหมอพื้นบา้น เน่ืองจากมนัคือส่ิงท่ีอาจท าให้เกิด             
ผลดี และผลเสียไดพ้อๆกนั เม่ือน ามาเปรียบไดก้บัดาบ ถา้ดาบนั้นมีความคมทั้งสองขา้งมนัก็จะเกิด 
ผลดีใชสู้้รบไดส้ะดวกข้ึนในทางกลบักนั ถา้ดาบมีความคมทั้งสองดา้น เม่ือเราใชด้าบฟันไปขา้งหน่ึง 
ความคมอีกขา้งหน่ึงก็อาจท าร้ายถูกตวัเราไดเ้สมอ กระท่อมก็เช่นเดียวกนั 

“กระท่อม เปรียบเสมือนเหมือนดาบสองคม มีส่วนท่ีนาํมาใช้เป็นยาได้ และส่วนท่ี
นาํมาใช้ในทางเสพติดได้…” 

(พอ่หมอโชติ 67 ปี) 
“ท่อม มันคือยาเสพติดจริงถ้านํามาผสมในรูปแบบท่ีผิดแปลกไป  จากความเป็น                
วัตถุธรรมชาติ คนท่ีสร้างปัญหาคือมนุษย์ กลุ่มวัยรุ่นบางกลุ่มท่ีนาํมาใช้แบบผิดๆ 
ปัญหาจึงต้องแก้ท่ีมนุษย์ ไม่ใช่ส่ังให้ทาํลายวัตถุธรรมชาติ จึงเป็นท่ีน่าเสียดายท่ีไม่มี
ใครเห็นประโยชน์ ว่ามนัคือสมนุไพรชนิดหน่ึง เหมือนกับโบ๋ฝ่ิน…”   

                                                                                     (พอ่หมอณฏัฐ ์65 ปี) 
“ข้อเสียท่ีเด็กมันต้ม เรียนไม่ดี กินท้ังวัน การเรียนไม่ดี การงานไม่ทาํ เพราะมันเมา 
ตอนนีม้ันเสีย แต่ก่อนไม่เสียทีเพราะกินเป็นยารักษาโรค กินแล้วทาํงานได้ดี แต่ก่อน
ไม่มีนะ ท่ีนาํมาต้มผสมจนผิดแปลกไป…” 

                                                                                     (พอ่หมอปราบ 58 ปี) 
“การไม่มีกระท่อมในทุกวันนี้ ไม่ได้แก้ปัญหาอะไร แต่กลับต้องซ้ือมาจากมาเลเซีย             
ในราคาแพง เพราะในมาเลปลูกกันแพร่หลาย ปลูกเหมือนสวนยาง แต่บ้านเรากลับมี
การกาํหนดกฎ ควบคุมไว้ ถ้าอยู่ปกติของมันกระท่อมก็คือยา แต่ถ้าเด็กบางคนเอาไป
ผสมนั่นน่ี มนักเ็สียแน่นอน…” 

                                                                                     (พอ่หมอโชติ 67 ปี) 
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3.2 การให้ความหมายกระท่อมในกลุ่มผู้น ามาใช้ 
 1) เป็นยาสมุนไพรรสขมใช้แก้ปวด 
 แมว้่าเทคโนโลยีอนัมีความทนัสมยัทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัจะมีเพิ่ม
มากข้ึนเร่ือยๆ การพึ่งตนเองโดยการใช้พืชสมุนไพรท้องถ่ิน ยามเจ็บป่วยของชาวบา้นในชุมชน
ภาคใตก้ลบัไม่ไดล้ดนอ้ยลง  กระท่อมท่ีข้ึนช่ือวา่เป็นพืชในตระกูลยาเสพติดก็ยงัมีชาวบา้นน ามาใช้
ประโยชน์ในการบรรเทาความเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึน แมว้า่กระท่อมจะมีรสขมตามท่ีชาวบา้นไดก้ล่าวไว้
วา่ “กระท่อมถ้ารสหวานมันเป็นลม แต่น่ีมันรสขมมันจึงคือยา…” (เกษรอายุ 66 ปี) ค  าวา่หวานเป็น
ลมขมเป็นยาท่ีมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ เป็นสุภาษิตหน่ึงท่ีผูใ้หญ่ใช้กล่าวสอนลูกหลาน โดยท่ีบรรพ
บุรุษไทย ไดก้ล่าวเปรียบเปรยไวต้ามท่ีเคยไดย้ินมา การให้ความหมายกระท่อม จึงมีความเป็นยาท่ี
ช่วยลดอาการปวดต่างๆได ้เป็นยาแกป้วดทอ้ง ยาแกไ้อได ้โดยพบวา่ชาวบา้นจะน ามารับประทาน
เฉพาะตอนมีอาการป่วยกะทนัหนั ถา้ไม่มีอาการก็จะไม่กลา้กินเน่ืองจากมีรสชาติท่ีค่อนขา้งขม การ
เลือก ใช้ก็ยงัมีความสัมพนัธ์กับเร่ืองเพศภาวะ โดยเพศชายค่อนข้างมีความเช่ือ และผูกโยงกับ
วฒันธรรมการใช้กระท่อมในวิถีชีวิตมากกวา่เพศหญิงท่ียงัค่อนขา้งมีความกลวัต่อการน ามาใช้กบั
ตนเอง และผูช้าย คือ ชาวบ้านธรรมดาท่ีมีสถานะเป็นสามี ปรุงยาให้ผูห้ญิงหรือภรรยาตนเอง
รับประทาน 

“สามีของฉันชงยาให้กิน ตอนแรกก็ไม่ทราบว่ามันคือยาอะไร กินไปด้วยความ
เจ็บปวด มันก็ดีขึน้และหาย ถ้าคร้ังหลังเป็นอีก แม้มันจะมีความขมมากแค่ไหนกต็าม
ฉันกจ็ะกินมนัยามปวดเท่านั้น…”  

(กญัญาอาย ุ46 ปี)  

“เมียผมอาย ุ66 ปี หายใจไม่สะดวก เจ็บหน้าอก จุก แน่น ก้าวเดินลาํบาก ไม่ตด ไม่เรอ 
ร่างกายรู้สึกไม่โล่ง เม่ือผมได้ทาํการใช้ท่อม บดผงให้กินกับนํา้ร้อนคร่ึงแก้ว ไม่นานก็
ตดลมออก ด้านบนกเ็รอ อาการปวดกค่็อยดีขึน้ และชงให้กินต่อในตอนเช้าอีกวัน จน
ครบ 3 วนั อาการต่างๆกไ็ม่พบเลย…” 

(วรัิติอาย ุ67 ปี) 

“กระท่อมน่ีมนัขมนะ เวลากินงั้น ทาํให้ร่างกายแขง็แรงนะ จริงๆแล้วมันช่วยลดอาการ
ปวดได้ดี ปวดอะไรหายหมด ปวดหัว ปวดตัว มึนหัว บางทีประจาํเดือนปวดถ้ามัน                
กจ็ะหายเลย…”  

(วลีอาย ุ48 ปี)  
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 2) ช่วยเพิม่พละก าลงัและไม่ก่อให้เกดิอาชญากรรม 
 เสียงจากกลุ่มวยัรุ่นและวยัท างาน ไดใ้ห้ความหมายกระท่อมว่า การใช้
กระท่อมเพียงอย่างเดียวนั้นไม่ได้ท  าให้เกิดผลเสียแต่อย่างใด ไม่มีความแรงของยามากพอ เม่ือ
อธิบายในทางวทิยาศาสตร์ก็จะหมายถึง  ผลการออกฤทธ์ิต่อร่างกาย เม่ือน ามาผสมกบัสารชนิดอ่ืนๆ
ปรุงแต่งเขา้ดว้ยกนั จะท าให้เกิดเคร่ืองด่ืมชนิดใหม่ ท่ีกินเขา้ไปแลว้ท าให้รู้สึกสบายใจ ท างานได้
นานข้ึน ถ้าจะเพิ่มความแรงของยานั้นต้องใช้สารอ่ืนท่ีท าให้เกิดปฏิกิริยาการกระตุ้นต่อระบบ
ประสาทช่วย วยัรุ่นไดย้กตวัอยา่งเก่ียวกบัยาโด๊ป ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงค าท่ีมกัไดย้ินกนัมากจากเสียงของ
วยัรุ่น มกัเป็นท่ีรู้จกักนัดีว่ายาโด๊ปถือเป็นสารตอ้งห้ามในการใช้ของนักกีฬา เพราะมีฤทธ์ิท าให้
ความสามารถ สมรรถนะของนกักีฬาเปล่ียนไป ช่วยเพิ่มความสามารถเพิ่มพลงังานในการแข่งขนัท่ี
สูงข้ึน ถือเป็นสารกระตุน้ชนิดหน่ึงเช่นเดียวกบัส่ีคูณร้อยท่ีผสมใบกระท่อม แต่แลว้ผลการศึกษาใน
กลุ่มวยัรุ่น ก็ยงัให้ความหมายในเชิงเปรียบเทียบกับเคร่ืองด่ืมกาแฟ (Coffee) ว่าส่ีคูณร้อยเป็น
เคร่ืองด่ืมท่ีดีกวา่มาก  และอาจไม่ต่างจากกาแฟในแง่การน ามาด่ืม ถา้รับประทานบ่อยๆก็ท าให้ติดได้
เช่นกนั 

“ส่ีคูณร้อย เป็นยาโด๊ปท่ีสามารถช่วยชูกําลัง  ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม                   
ท่ีวัยรุ่นนาํมากิน กเ็พ่ือช่วยให้ทาํงานได้คล่องตัวมากขึน้ วัยรุ่นกินแล้ว ไม่ได้มีการลัก
ขโมยเกิดขึน้ถ้าไม่มีเงินกส็ามารถอาศัยกับกลุ่มเพ่ือนแล้วกินกันได้…”     

        (อุดมอาย ุ27 ปี) 

“ท่อม คือตัวท่ีเพ่ิมความแขง็แรงให้เรา แม้จะกินมันอย่างเดียวหรือนาํมาผสมเป็นส่ีคูณ
ร้อยกไ็ม่ได้ก่อให้เกิดการลักขโมย ยกพวกต่อยตี ฆ่าฟันกัน แต่ความแรงของยาถ้าผสม
จะหรอยกว่า…” 

(จกักฤษด์ิอาย ุ20 ปี) 

“จริงๆแล้ว ท่อมก็ไม่ต่างจากกาแฟนั่นแหละ นาํมาทาํเป็นส่ีคูณร้อยเป็นเคร่ืองด่ืมจะ
ดีกว่ามาก  และคิดว่าไม่น่าจะต่างกับกาแฟในแง่การกิน ถ้ากินบ่อยๆกาแฟก็ทาํให้ติด
ได้เช่นกันนั่นแหละ…” 

(องอาจ อาย ุ24 ปี) 
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3.3 การให้ความหมายกระท่อม ในกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในพืน้ที่  
 1) แต่เดิมเป็นยาขยนัแต่ปัจจุบันเป็นยาขีเ้กยีจ 
 กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลส าคัญซ่ึงเป็นบุคคลหน่ึงจากหน่วยงานภาครัฐ ท่ีมี
ความคุน้เคยกบัชุมชนเป็นอย่างดีมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ไดเ้ห็นการก่อเกิด การด ารงอยู่ของ
กระท่อมและวิธีการน าพืชกระท่อมมาใช้ในวตัถุประสงคต่์างๆนานาชนิด เช่น ใชเ้พื่อการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม ท าสวน ท าประมงหรือแมก้ระทัง่การแสดงมหรสพพื้นบา้น และพิธีกรรมต่างๆ
ทางภาคใต ้ ซ่ึงผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ สมยัก่อนน าใบกระท่อมมาบริโภคเพื่อสร้างพละก าลงัในการท างาน โดย
การน ามาเค้ียวได ้ทีละใบเพื่อการประกอบอาชีพแต่ ณ ปัจจุบนัวยัรุ่นไดน้ ามาผสมเป็นวตัถุดิบหน่ึง
ในยาผสมกบัตวัสารชนิดอ่ืนๆ จนกลายเป็นประเภทเคร่ืองด่ืมส่ีคูณร้อย ท าให้จากการให้เกิดพลวตั
การให้ความหมาย จากยาขยนัจนกลายเป็นยาข้ีเกียจท่ีไม่ไดน้ ามาใช้เพื่อการท างาน แต่ใช้ในการ
พบปะ พูดคุย สังสรรค์ รวมทีม จบักลุ่มกนัมากกว่า เน่ืองจากฤทธ์ิของพืชกระท่อมท่ีผสมกบัสาร
ชนิดอ่ืนๆ กลับออกฤทธ์ิ กดประสาทให้รู้สึกไม่อยากเคล่ือนไหว ท ากิจกรรมต่างๆได้น้อยลง 
โดยเฉพาะการท างานท่ีหนกัท่ีกลบัไม่สู้เหมือนคนสมยัก่อน 

“ท่อม อดีตเป็นยาขยันเพราะในชุมชนนาํมาเคีย้ว กระตุ้นให้โบ๋เขาทาํงานหนักได้ ทาํ
ให้ร่างกายแขง็แกร่งในการทาํงาน แต่ในปัจจุบันนี ้พบวยัรุ่นหรือแม้กระท่ังวัยกลางคน
เองในหมู่บ้าน กินใบท่อมโดยนาํมาต้มผสมกับส่วนผสมอ่ืน โดยเฉพาะยาแก้ไอ จึงช่ือ
ว่าส่ีคูณร้อย ยาตัวนีม้นัจะไปยบัยัง้ประสาท ทาํให้เกิดโบ๋เท่นาํไปด่ืม จนขีค้ร้านทาํงาน 
นาํไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ต่อไปได้…” 

(โสะสกุลอาย ุ52 ปี)    

“เฉพาะใบน่ีถ้าหมอใช้จะไม่มีผลเสีย แต่เม่ือกลุ่ มเด็กนํายาแก้ไอมาผสมจะเกิด              
ผลเสีย ทําให้คนกินมันขี้เกียจแต่คนสมัยก่อนมันใช้ทํางาน ขยัน แต่ก็ไม่ทราบว่า
เกิดปฏิกิริยาอะไร ซ่ึงทางวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์อีกที…” 

(มณีวรรณอาย ุ46 ปี)  
 2) ใช้กระท่อมผดิจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและจิตใจ 

 ปัจจุบันกลุ่มเยาวชนท่ีน าพืชกระท่อมมาใช้ในทางท่ีผิดมีอยู่ให้เห็น
บ่อยคร้ัง ตามข่าวสาร โทรทศัน์ วิทยุ หรือแมก้ระทัง่ตามหน้าหนงัสือพิมพต่์างๆ พบเยาชนท่ีไดท้  า
การด่ืมยาผสมส่ีคูณร้อย จนท าให้เกิดการติดหรือเสพติด ส่งผลต่ออาการป่วยทางระบบประสาท 
และระบบขบัถ่าย เป็นตน้ และเม่ือยิง่วยัเด็กน ามาบริโภคแลว้ โดยไม่รู้จกัวิธีการท่ีถูกตอ้งหรือผลเสีย
ท่ีจะเกิดข้ึนต่อร่างกาย จะท าให้เกิดถาวะอาการนอนไม่หลบัได ้อ่อนเพลีย ส่งผลให้ระบบหายรู้สึก
หลา้ไม่ค่อยไปแรงดว้ย เม่ือเกิดการเสพติดแลว้จะท าให้เลิกยาก จะสู้แดด ทนแดดได ้แต่ไม่สู้ฝน ท า
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ใหเ้กิดอาการอาการหนาวสั่นและอ่อนเพลีย เม่ือรับประทานเยอะติดต่อหลายวนัมากเกินไป ปัจจุบนั
ก็ยงัพบผูป่้วยท่ีตอ้งเขา้รับการบ าบดัในโรงพยาบาลท่ีเก่ียวขอ้งเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นตอ้งใชเ้วลา
ปรับสภาพร่างกายและจิตใจของผูป่้วยดว้ย หลายกระบวนการเขา้ดว้ยกนั  

“กระท่อม มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและจิตใจ มองว่ามันคือยาขี้เกียจ กินแล้วไม่
สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้ได้ เม่ือเสพติดแล้ว จะเข้ารับการบาํบัดรักษาอย่างไร
กย็งัไม่เห็นผลเท่าท่ีควรในบ้านเรา…” 

                                                      (ตอเยาะอาย ุ52 ปี)   

“พฤติกรรมของวัยรุ่นตอนนี้ มันไม่ค่อยดีนัก นาํมาใช้นานๆ มันจะทาํให้จิตใจของ              
เดก็ไม่ค่อยดี พอเสพติดแล้วมันทาํให้เลิกยาก ต้องใช้เวลาปรับร่างกาย ใจหวางอีหลบ
คืนมา ใช้เวลาพอสมควร…” 

                                                      (ค าแกว้อาย ุ58 ปี)   
 3) เป็นพชืทีม่ีประโยชน์ในทางการแพทย์และควรวจัิยต่อไป 
 เม่ือพิจารณาการใช้กระท่อมแบบดั้งเดิมนั้นเห็นได้ว่า ย่อมมีประโยชน์
มากกว่าโทษ ซ่ึงฤทธ์ิในการเป็นสารเสพติดก็น้อยกว่าสารเสพติดชนิดอ่ืนหรือแม้กระทัง่บุหร่ี
แอลกอฮอล ์เองก็เช่นกนั  การศึกษาวจิยัเก่ียวกบัสมุนไพรในทางการแพทยด์ั้งเดิม ท่ียงัมีความเช่ือวา่
การน าสมุนไพรมาท าการแยกสารส าคญัในตวัพืชออกนั้น ถือเป็นส่ิงท่ีควรตอ้งมีการคิดพิจารณาให้
ดี เน่ืองจากสมุนไพรทุกชนิดจะมีรสยาท่ีหลากหลายในตวัยานั้นๆ เม่ือน ามาสกดัเพื่อใหไ้ดส้ารส าคญั
ตามหลกัวิทยาศาสตร์ อาจท าให้สรรพคุณบางอยา่งลดลงไดห้รือไม่เม่ือเทียบกบัการปรุงยาตามองค์
ความรู้ดั้งเดิมตามศาสตร์ของหมอพื้นบา้น กระท่อมก็เช่นเดียวกนั ซ่ึงมุมมองต่อกระท่อมกบัผูมี้
บทบาทในชุมชนก็ยอ่มสนบัสนุนให้น าพืชกระท่อมมาใชเ้ป็นยารักษาโรคจริง แต่ควรมีการควบคุม
การไหลของพืชกระท่อมจากประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ีต้องน่าคิดต่อว่าจะท าอย่างไร 
แกปั้ญหาตรงจุดไหนท่ีเหมาะท่ีควร     

“กระท่อมมันคือสมุนไพรและมีประโยชน์ นาํมาใช้เพ่ือเป็นยารักษาโรคได้ ควรใช้ให้
ถกูวตัถุประสงค์ ยงัมีประโยชน์ทางการแพทย์ควรนาํมาศึกษา วิจัยอย่างจริงจัง…” 

                                                      (วษิณุอายุ 36 ปี)                                                                                                       
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ส่วนที ่4 แบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอพืน้บ้านภาคใต้ตอนล่าง 

หมอพื้นบ้านในชุมชนภาคใต้ของประเทศไทย มีความเก่ียวโยงกับยาสมุนไพรใน
ทอ้งถ่ินท่ีน ามาใชเ้ป็นตวัยาส าคญัในการรักษาโรคแบบพื้นบา้นมาหลายศตวรรษ ไม่วา่จะเป็นการใช้
รูปแบบการนวดรักษา การใช้คาถาบ าบดัอาการป่วยตามความเช่ือ การนบัถือศาสนา แต่ละบุคคล           
ท่ียงัตอ้งมีการพึ่งพาส่ิงเหนือธรรมชาติ เป็นส่ิงยึดเหน่ียวจิตใจ และท่ีส่ิงขาดไม่ได้คือ การปรุงยา
รักษาโรคโดยการใชพ้ืชสมุนไพร จากการลงพื้นท่ีภาคสนาม พบวา่ หมอพื้นบา้นในจงัหวดัสงขลา
และจงัหวดัสตูล พบวา่ ให้นิยามความหมายกระท่อม หมายถึง สมุนไพรชนิดหน่ึงท่ีสามารถน ามา 
ใชป้รุงเป็นยารักษาโรคได้ ในจ านวนยารักษาโรคจากหมอพื้นบา้นท่ีมีอยูอ่ยา่งหลากหลาย ไม่วา่จะ
เป็นรูปแบบยาเด่ียวและยาต ารับ โดยวิธีการท่ีหมอพื้นบ้านจะเลือกใช้ยาในแต่ละต ารับนั้นข้ึน           
อยู่กับปัจจยัหลายด้าน ทั้งปัจจยัของผูป่้วยท่ีมารับการรักษาเอง แมก้ระทัง่ปัจจยัสภาพแวดล้อม               
อ่ืนๆภายนอก ดงันั้น ผูว้ิจยัเสนอผลการศึกษา แบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคแบ่งออก 
เป็น 6 หัวขอ้ ดงัน้ี ลกัษณะการใช้กระท่อมในฐานะยาสมุนไพร, สาเหตุท่ีเลือกใช้กระท่อมปรุงยา
รักษาผูป่้วย, การเลือกชนิดกระท่อมใชเ้ป็นยา, การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบกระท่อม, รูปแบบ/วิธีการใช้
กระท่อมเป็นยารักษาโรค, การใชย้าท่ีมีกระท่อมในผูป่้วยท่ีมารับการรักษา 

1. ลกัษณะการใช้กระท่อมในฐานะยาสมุนไพร 

 แบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคจากหมอพื้นบ้าน พบเหตุผลส าคัญ            
เบ้ืองตน้ในการมี และไม่ไดมี้พฤติกรรมการใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรคในปัจจุบนั สามารถจ าแนก
ได้ 2 แบบ เน่ืองจากการศึกษาหมอพื้นบา้นยุคปัจจุบนั รูปแบบการใช้ย่อมเปล่ียนแปลงไปตาม 
บริบททางสังคม วฒันธรรม หรือแม้กระทั่งกฎหมายท่ีมาควบคุมพฤติกรรมการใช้ ท าให้การ
แสดงออกดา้นพฤติกรรมมีความแตกต่างกนัออกไป ผูว้ิจยัแบ่งพฤติกรรมการใชก้ระท่อมออกเป็น              
2 ลกัษณะ คือ เหตุผลท่ีมีพฤติกรรมการใช ้และเหตุผลท่ีไม่มีพฤติกรรมการใช ้ดงัน้ี 

 1.1) เหตุผลการมพีฤติกรรมการใช้กระท่อมเป็นยา  
 จากการศึกษาหมอพื้นบา้นจ านวนทั้งหมด 16 คน ผลการศึกษาพบวา่ มีหมอพื้นบา้นท่ี
ยงัมีพฤติกรรมการใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรคอยู่ทั้งหมด จ านวน 9 คน ซ่ึงหมอทุกคนต่างมีเหตุ              
ท่ีเลือกใชก้ระท่อม สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1.1.1) เป็นความรู้/แบบแผนท่ีปฏิบติั
สืบทอดต่อกนัมาจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ 1.1.2) ใชต้ามประสบการณ์เพื่อเป็นยาไม่ไดใ้ชใ้นทางอนัตราย 
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 1.1.1) เป็นความรู้/แบบแผนปฏิบัติทีสื่บทอดต่อกนัมาจากผู้เฒ่าผู้แก่  
 ประสบการณ์หมอพื้นบา้นภาคใตท่ี้ไดก้ารรับการซึมซับพฤติกรรมการ

ใชก้ระท่อมมาจากปราชญช์าวบา้นยุคก่อน โดยวิธีการเรียนรู้สืบทอด และพฒันาความรู้เก่ียวกบัการ
ใชก้ระท่อมทางยามาเร่ือยๆจนถึงปัจจุบนั นบัเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน  อนัน ามาสู่พฤติกรรมการใช้
กระท่อมปรุงเป็นยารักษาโรค จนเกิดแบบแผนพฤติกรรมของหมอพื้นบา้นเอง หมอพื้นบา้นเล่าว่า 
ในทางโบราณนั้น บรรพบุรุษของหมอพื้นบา้นจะใชก้ระท่อมทั้งใบ เปลือกตน้ หรือแมก้ระทัง่แก่น      
กระท่อม มาตั้งแต่ช่วงสมยัก่อนกรุงศรีอยุธยา และสมยัช่วงสุโขทยั โดยตั้งแต่หมอพื้นบา้นจ าความ               
ได้นั้น ในช่วงวยัเด็ก เม่ือหมอพื้นบา้นเติบโตข้ึนมาอายุราวไม่ถึง 10 ขวบ มีพฤติกรรมวิ่งเล่นไป              
มาบริเวณรอบบ้าน ท่ีมีการปลูกต้นกระท่อมไว้ ใกล้กับบริเวณคอกสัตว์เล้ียง(คอกววั) เม่ือ                
ชาวบา้นในหมู่บา้น เกิดเป็นไข ้ไม่สบาย เช่น อาการไขป่้า ปวดศีรษะ อ่อนแรงจากการท างานหนกั 
เป็นตน้ ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ก็จะไปท าการเด็ดเอาใบกระท่อมมาประมาณ 1-2 ใบ น ามาปรุงเป็นยาใช้ในการ               
รักษาโรคให้แก่ชาวบ้าน พฤติกรรมเหล่าน้ีแสดงให้เห็นว่าหมอพื้นบ้านท่ีมีประสบการณ์เรียนรู้                
มาตั้งแต่วยัเด็ก และไดรั้บการพฒันาสืบทอดต่อกนัมาจะเกิดความมัน่ใจต่อการใชก้ระท่อม เน่ืองจาก
เช่ือวา่ ตนเองมีความรู้เพียงพอและไดรั้บการสะสมมาเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน 

“ในทางโบราณเขาใช้ท่อมตั้งแต่สมัยก่อนอยุธยา สุโขทัยเสียอีก ตั้งแต่เราจาํความ             
ได้ ประมาณ 8 ปีเรากรู้็แล้ว เพราะว่ิงไปว่ิงมา ตาผมปลูกต้นกระท่อมไว้แค่คอกวัวพอ  
คนไข้เป็นไรสําคัญมา แกกจ็ะเอาใบท่อม หรือไม่กก่ิ็งกระท่อมมาใส่ในหม้อยา ทาํให้
เราต้องใช้มนัรักษาคนจนปัจจุบัน…”                                               

(พอ่หมอลกัษณ์ 67 ปี) 

“ตัวผมเองมีภูมิรู้ด้านกระท่อมตั้งแต่สมยัปู่ ย่า ตา ทวด และพ่อ แม่ มาตั้งแต่เดิม พ่อกับ
แม่เลีย้งลูกมา 6 คน ไม่เคยส่งลูกไป รพ. ในยามเจ็บป่วย ใช้ความรู้สมุนไพรท้ังส้ิน ผม
เลยซึมซับกระท่อมจากผู้ เฒ่า ผู้แก่ ตรงนีม้าตั้งแต่อายุ 10 ขวบ แล้วก็มาเรียนจริงจังกับ
คุณตา ตอนอายุ 20 ปี และเป็นหมอพืน้บ้านตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 และทุกวันนีก้็ยังเป็น
หมอพืน้บ้านอยู่ สาํหรับการใช้กระท่อม ผมใช้เยอะบอกตรง…”                                               

(พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 

“ใช้เหมือนกัน แต่ของผมท่ีผมใช้มา กเ็พราะบรรพบุรุษน่ีแหละ พ่อแก่ รุ่นๆปู่ๆผม เขา
เอามาใช้ให้กับชาวบ้านสมัยก่อน ผมเห็นเลยจาํได้แล้วเอาส่ิงท่ีรู้เหล่านีม้าบอกต่อ แล้ว
ใช้กับตนเองมัง้ ส่วนใหญ่คนไข้ท่ีมารักษาท้ังท่ีอยู่แค่ และอยู่ต่างจังหวดั…”  

(พอ่หมอภพ 66 ปี) 
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 1.1.2)  ใช้ตามประสบการณ์เพือ่เป็นยาไม่ได้ใช้ในทางอนัตราย 
 การน ากระท่อมมาใชเ้ป็นยารักษาโรคนั้น ต่างก็มีเง่ือนไขและปัจจยัหลาย

อยา่งในวิธีการท่ีจะน ามาปรุงเป็นต ารับยารักษาแก่มนุษยห์รือผูป่้วยจริงในชุมชน จากประสบการณ์
ของหมอพื้นบา้น ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกนัว่า ยงัไม่พบเห็นผูน้ ากระท่อมมาใช้ประโยชน์ในทาง 
สุขภาพ ท่ีท าให้เกิดผลเสียแก่ร่างกายมนุษย์ ถ้าใช้อย่างถูกวิธีการปรุงยาตามองค์ความรู้ดั้ งเดิม              
และตามต ารายาการแพทย์สมัยก่อน ในทางกลับกันในปัจจุบันท่ีกระท่อมมีภาพลักษณ์ ท าให ้               
เกิดผลกระทบต่อจิตใจของเยาวชน ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการท่ีเยาวชนบางกลุ่ม น ากระท่อม            
ไปผสมกบัสารตอ้งห้าม จนเกิดช่ือใหม่ว่าส่ีคูณร้อย เม่ือวยัรุ่นท าการเสพเป็นระยะเวลายาวนาน               
จะท าให้เกิดการเสพติดได้ หมอพื้นบ้านยงักล่าวอีกว่า มนุษย์ต้องท าการแยกแยะให้ออกว่า               
ลักษณะอย่างไร คือผลกระทบท่ีเกิดจากการน ามาใช้ผสมปรุงเป็นยารักษาโรคตามวิธีแบบ               
โบราณดั้ งเดิม หรือผลกระทบลักษณะไหนท่ีเกิดจากการน ามาใช้ผสมเป็นสารเสพติดตามวิธี                
แบบเยาวชนในบางกลุ่ม 

“ตั้งแต่เกิดมาและใช้ท่อมมา ผมยังไม่เห็นผลเสีย ผลกระทบกับร่างกายคนไข้ที                    
อะ ผมเลยต้องเลือกใช้มันเอามาทําเข้ายา เข้าตํา รับยาหลายชนิดให้แก่คนไข้                      
ส่ิงท่ีกระทบ คือ เดก็มนัเอาไปทาํให้เสียภาพลักษณ์ของท่อม มนัเลยดูไม่ดี…”   

(พอ่หมอชชั 63 ปี) 

“การปรุงยาตามความรู้สมัยก่อน หรือความรู้ดั้งเดิม เรามีการใช้ท่ีไม่เป็นอันตรายเลย
ระหว่างเหตุกับผล ผมมองว่าเหตุเกิดท่ีมนุษย์ มนุษย์เป็นผู้สร้างขึน้มา และผลกจ็ะยุ่งอยู่
ในปัจจุบัน ต้องแก้มาจากเดก็เลก็ๆ อบรมกันมา…”   

(พอ่หมอเศก 53 ปี) 

“เด็กบางกลุ่มมันเถ นาํท่อมไปสมสารอ่ืน คือส่ีคูณร้อยนั่นแหละ ถ้าวัยรุ่นเสพนาน
บ่อยๆ จะทาํให้เกิดการเสพติดได้ ตั้งแต่เกิดมายังไม่พบผลเสียทีอะ ถ้าใช้ให้ถูกต้อง 
ตามวิธีสมยัก่อน ปรุงยาพันพรือ ผสมยาแบบไหน…” 

(พอ่หมอปราบ 58 ปี) 

1.2 เหตุผลการไม่มีพฤติกรรมการใช้กระท่อมเป็นยา 
จากการศึกษาหมอพื้นบา้นจ านวนทั้งหมด 16 คน ผลการศึกษาพบว่า มีหมอพื้นบา้น           

ท่ีไม่มีพฤติกรรมการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค จ านวน 7 คน ซ่ึงหมอทุกคนต่างมีเหตุผลท่ีไม่
เลือกใช้กระท่อม จ าแนกออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 1.2.1) ไม่ใช้กระท่อมเพราะบทบญัญติัทาง
กฎหมาย  1.2.2) ตน้กระท่อมหายากหรือมีนอ้ยในทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
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 1.2.1) ไม่ใช้กระท่อมเพราะบทบัญญตัิทางกฎหมาย  
 แมก้ระท่อมจะมีประโยชน์ มีขอ้ดีมากมายในทางสุขภาพความเจ็บป่วย

ของมนุษย ์ ในขณะท่ีหมอพื้นบา้นจ านวนหน่ึง ก็มีความเกรงกลัวต่อกระท่อมเช่นกัน เน่ืองจาก
กระท่อมถือเป็นยาเสพติดผิดกฎหมายให้โทษ ประเภทท่ี 5 ตามท่ีหมอพื้นบา้นและประชาชน
รับทราบกันในทางกฎหมายของประเทศไทย ส่ิงเหล่าน้ีเองท าให้หมอพื้นบ้านปฏิเสธการมี
พฤติกรรมกระท่อมมาใชใ้นการรักษาโรค แมโ้ดยบริบทพื้นท่ีถ่ินจริงๆแลว้อาจหากระท่อมไดบ้า้งใน
พื้นท่ี ไม่ว่าด้วยวิธีการไหนก็ตาม เน่ืองจาก หมอพื้นบ้านไม่อยากตอบค าถาม หรืออธิบายต่อ
เจา้หน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ แมว้่าถา้น ามาใช้ประโยชน์ทางยา หน่วยงานอาจมีการเปิดโอกาสให้
ใชไ้ดบ้า้งก็ตาม เน่ือง จากเวลาหมอพื้นบา้นน ามาใชจ้ะไม่ไดใ้ชใ้บกระท่อมในจ านวนท่ีเยอะมาก ท า
ใหไ้ม่ไดเ้กิดผลเสียเหมือนเยาวชนท่ีน ามาใชใ้นปัจจุบนั  ความเกรงกลวัในการใชก้ระท่อมเน่ืองจาก
กฎหมายนั้นเอง ท าให้การใช้กระท่อมลดน้อยลงเร่ือยๆ แมม้นัจะมีประโยชน์ตามประสบการณ์ท่ี
หมอกล่าวมา  

“จริงๆผมอยากใช้มันนะกระท่อม  แต่ทางการเขาห้ามไม่ให้ใช้ในพืน้ท่ีมานา นแล้ว 
เป็นเวลาหลาย 10 ปี กเ็กรงกลัวทางการไม่กล้าใช้ แม้จะใช้ทาํยาดีกต็าม เพราะกฎหมาย
บ้านเรายงัไม่เปิดเสรี เอามาทาํยา…” 

                                                                            (พอ่หมอโชติ 67 ปี)  

“ผมหยุดหลายปีแล้ว ถ้าไม่หยุดนายจะจับเอา กฎหมายห้าม แต่ก่อนเพ่ือนบ้านเขาส่ัง
ให้โค่น ผมก็ไปช่วยเขาโค่น แต่ก็เสียดายเก็บเอามาตากแห้งเก็บใส่ป๊ีบ เอามาชงด่ืม   
เป็นกาแฟสุดยอดครับ…” 

                  (พอ่หมอราม 49 ปี) 

“เม่ือก่อนใช้ใบกระท่อมในตาํรับยาแต่ตอนนีไ้ม่ใช้แล้ว แต่จะแนะนาํให้ผู้ป่วยไปหา               
เอง เน่ืองจากกฎหมายปัจจุบันจึงมีการกวาดล้างและต่อไปในอนาคตอาจจะไม่มีคน
รู้จักกะท่อมแล้ว…” 

                (พอ่หมอนนท ์59 ปี) 

 1.2.2) ต้นกระท่อมหายากหรือมีน้อยในท้องถิ่น 
 จากการท่ีนกัวจิยัไดล้งพื้นท่ีส ารวจป่ากระท่อมทั้ง 2 จงัหวดัในบางอ าเภอ

หรือชุมชนท่ีคาดว่าจะมีกระท่อมอยู่จริง ตามค าบอกกล่าวของหมอพื้นบ้าน พบว่า ความอุดม
สมบูรณ์ของกระท่อมกลับพบมากในจงัหวดัสตูล และปัญหาของการใช้ในวยัรุ่นก็เกิดเยอะใน
จงัหวดัแห่งน้ี แต่ในขณะจงัหวดัสงขลา ก็พบตน้กระท่อม ส่วนใหญ่จะมีแต่รูปแบบของกระท่อมท่ี
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น ามาแปรรูปแลว้ในทางยา แต่การใชป้ระโยชน์เป็นยาจริงๆกบัเป็นจงัหวดัสงขลาท่ีมากกวา่จงัหวดั
สตูลหมอพื้นบา้นในรายท่ีไม่มีพฤติกรรมการใช้กระท่อมแลว้นั้น กล่าวว่า ตน้กระท่อมนั้นหายาก
เวลาท่ีจะน ามาปรุงยารักษาโรค ถา้อยากจะไดม้นัจริงๆตอ้งไปน าเขา้มาจากฝ่ังประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึง
ก็เกิดความเส่ียงต่อการน ามา อีกทั้งในพื้นท่ีทอ้งถ่ินเองก็มีจ  านวนน้อยมาก แต่หมอพื้นบา้นก็บอก
ไม่ไดว้า่ ปัจจุบนันั้นในพื้นท่ีไม่มีตน้กระท่อมหลงเหลืออยูเ่ลย จึงเป็นเหตุผลท่ีและพฤติกรรมท่ีหมอ
พื้นบา้นไดน้ าสมุนไพรชนิดอ่ืนมาทดแทนกระท่อมในการน ามารักษาคนไข ้แมป้ระสิทธิผลทางยา
กระท่อมจะมีฤทธ์ิท่ีมากกวา่ก็จริง   

“ท่อมหายากจริงๆ ไม่มีค่อยมีแล้วในท้องถ่ินท่ีหาได้ง่ายๆ ท่ีมีมากๆก็ในป่าใหญ่ บ้าน
เรามีต้นนํา้อยู่  ถ้าจะไปเอากล็าํบาก เพราะเป็นอุทยาน…”  

(พอ่หมอเปรม 69 ปี) 

“ไม่ใช้เลย เพราะใบกระท่อมไม่ค่อยมี ผมสังเกตเห็นอย่างเช่นเราเป็นเบาหวานเราหมด
แรงเพลีย กินใบกระท่อมแค่ใบเดียวก็มีกาํลัง ทาํงานได้ แต่เ ด๋ียวนีห้มดแรงก็หมดไป
เลย เพราะต้นกระท่อมหายาก…” 

(พอ่หมอภทัร 60 ปี) 

2. สาเหตุทีเ่ลอืกใช้กระท่อมปรุงยารักษาผู้ป่วย 
สาเหตุการเลือกใช้กระท่อมน ามาปรุงยารักษาโรค จ าแนกออกได้เป็น 3 สาเหตุคือ             

2.1) ใช้ปรุงยาได้ทุกส่วนไม่จ  ากัดแค่ใบ 2.2) ใช้เพื่อชดเชย/ทดแทนสมุนไพรชนิดอ่ืน  2.3)                            
ใช้ได้ไม่จ  ากดัช่วงวยัหรืออายุในผูป่้วย  2.4) ใช้เป็นตวัยาทางเลือกในอาการเร้ือรัง/ร้ายแรงของ            
ผูป่้วยท่ีมารักษา มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

2.1)  กระท่อมใช้ปรุงยาได้ทุกส่วนไม่จ ากดัแค่ใบ 
จากภาพลกัษณ์กระท่อมในสังคมไทยปัจจุบนั ไม่วา่กระท่อมจะถูกใชใ้นสถานะยาเสพ

ติด น ามาผสมกบัสารเสพติดชนิดอ่ืนกลายเป็นส่ีคูณร้อย หรือการใชก้ระท่อมในสถานะยาสมุนไพร 
หรือแมก้ระทัง่การใช้ในวิถีชีวิตดั้งเดิม เราจะคุน้เคยการน าใบกระท่อมมาใช้ การศึกษาคร้ังน้ีก็พบ              
เห็นพฤติกรรมการน าเปลือก เน้ือไมห้รือแก่น ราก ดอก มาใช้ในการปรุงยารักษาโรค เป็นหน่ึงใน
สาเหตุท่ีหมอมีการพิจารณาเลือกใช้ เน่ืองจาก การใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่จ  าเป็น
จะตอ้งใช้แค่ใบเท่านั้น ทุกส่วนก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ท่ีจะสามารถน ามาใช้ได้ ข้ึนอยู่กบัองค์
ความรู้ในการใชย้าสมุนไพรแต่ละชนิด นบัเป็นความคุม้ค่าอยา่งหน่ึงของวตัถุดิบกระท่อม ท่ีไม่ไดมี้
ขอ้จ ากดัดา้นการเลือกใช้แต่ละส่วนของกระท่อม ถึงแมจ้ะไม่มีขอ้จ ากดั แต่หมอจะมีวิธีเลือกตาม
อาการสัดส่วนยาต่างๆท่ีน ามาใชก้บัผูป่้วย 
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“กระท่อมมนัใช้ได้หมดเรยนะ เหตุนีท่ี้ผมเลือกใช้ ผมใช้กระท่อมท้ัง 5 สามารถนาํมา
ต้มกินโรคความดันสูงหรือตํ่า ส่วนท่ีใช้ให้ใช้เอาใบกระท่อมท้ัง 5 มาต้มกินไป                 
เร่ือยๆ ประมาณ 3 เดือนกจ็ะหาย โรคความดันตํา่สูงใช้ได้กดี็ขึน้…” 

(พอ่หมอปราบ 58 ปี) 

“ถ้าเราเปรียบเทียบสมนุไพรอ่ืนๆ บางส่วนของสมุนไพรอ่ืนบางตัวกใ็ช้ได้ไม่หมดนะ 
แต่น่ีรากมันกใ็ช้ได้ แก่นหรือว่าเนือ้ไม้ท่อม มันมีข้อดีตรงท่ีหามาแล้วเกบ็เป็นวัตถุดิบ
แห้งได้นาน ถ้าไม่ต้องการใช้สด กห็ยิบใช้ได้สะดวก น่ีแหละถึงเลือกมนัก่อน…” 

(พอ่หมอปรัช 47 ปี) 

2.2) กระท่อมใช้เพือ่ชดเชย/ทดแทนสมุนไพรชนิดอืน่  
การใชว้ตัถุดิบสมุนไพรท่ีน ามาใชรั้กษาโรคของหมอพื้นบา้นในปัจจุบนั หมอพื้นบา้น

ใชส้มุนไพรอยู ่2 ประเภท คือ สมุนไพรสดและสมุนไพรแห้ง โดยสมุนไพรสดท่ีหมอพื้นบา้นนิยม
น ามาใชไ้ดแ้ก่ ใบเตยหอม ดอกดีปลี เถาสะคา้น ตน้รางจืด ขมิ้นออ้ย ขมิ้นชนั เป็นตน้ และสมุนไพร
แหง้ ท่ีหมอพื้นบา้นนิยมใชไ้ดแ้ก่ รากชิงช่ี หวัแห้วหมู อบเชย ลูกจนัทร์ ดอกจนัทร์ กานพลู เป็นตน้ 
ทั้งสองรูปแบบท่ีกล่าวมานั้น การจะได้มาซ่ึงวตัถุดิบแต่ละประเภท การได้มานั้นบางชนิดจะได้
วตัถุดิบสมุนไพรมาจากการปลูกไวใ้นสวนสมุนไพรของหมอพื้นบา้นเอง แต่บางชนิดตอ้งอาศยัโดย
การซ้ือจากร้านขายยาสมุนไพรแห้ง ซ่ึงภายในจงัหวดัสงขลาและจงัหวดัสตูลเองนั้น ร้านขายยา
สมุนไพรแห้งมีไม่มากนัก บางชนิดสมุนไพรก็ต้องสั่งมาจากต่างจงัหวดั การเดินทางก็ต้องใช้
ค่าใชจ่้ายพอสมควรกวา่ไดม้า และท่ีส าคญัราคาสมุนไพรแห้งบางชนิดมีราคาค่อนขา้งสูง เม่ือน ามา
เทียบใน เร่ืองการออกฤทธ์ิ หรือสรรพคุณยาแลว้กบัใบกระท่อมนั้น พบวา่กระท่อมมีฤทธ์ิยาท่ีดีกวา่ 
แรงกว่า สมุนไพรอ่ืน หรือบางชนิดก็เทียบเท่า สามารถใช้กระท่อมแทนกนัได้ดีกว่า พฤติกรรม
เหล่าน้ี จึงเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นตวัก าหนดวิธีการน ากระท่อมมาใช ้เน่ืองจากจะมีเง่ือนไขเร่ืองตน้ทุน 
ราคา และประสิทธิภาพของสมุนไพรท่ีน ามาใชก้บัผูป่้วย  

“ราคาตัวยาแห้งบางตัวมันแพงหนะ เวลาส่ังมาจากร้านอ่ืน บางทีต้องใช้เบี้ยสูง              
เพราะมีท้ังค่าเดินทาง ค่ายา การท่ีอีเอามาใช้ปรุงยานั้นต้องคาํนึงถึงราคาต้นทุน สําคัญ
คือ ความแรงของตัวยา บางตัวยาอ่ืนราคาสูง แต่กระท่อมกับเป็นยาท่ีดีหวา…” 

    (พอ่หมอเศก 53 ปี) 
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“ท่อมนี้ดีมากเลยเพราะว่า มันสามารถท่ีเอามาใช้แทนกันได้กับสมุนไพรท่ีมี                   
รสฝาด ขม ถ้ายกตัวอย่าง ใบสาบเสือท่ีเขาเอามาบดขยี ้โปะกับแผลสด จริงๆแล้ว
กระท่อมดีหวาหล่าว และก็ถ้าเป็นยาแห้งท่ีแพงๆต้องส่ังบางทีก็เปลืองเบี้ย เอาท่อม                
มาแทนถกูหวาเป็นไหนๆ…” 

(พอ่หมอพล 49 ปี) 

“ร้านขายยาสมุนไพรแห้งมีไม่ค่อยมากนัก บางชนิดสมุนไพรท่ีหาไม่ค่อยได้ก็ต้อง                
หา ส่ังมาบางทีก็ถามเพ่ือนๆหมอด้วยกัน แต่ส่วนใหญ่แล้วจะหาสมุนไพรตามบ้าน                        
เราดีท่ีสุดจากธรรมชาติ แต่ท่อมนีย้อมรับว่าดีจริง เอามาแทนสมนุไพรอ่ืนได้…” 

(พอ่หมอเอก 48 ปี) 

2.3) กระท่อมใช้ได้ไม่จ ากดัช่วงวยัหรืออายุในผู้ป่วย 
พืชกระท่อมตามท่ีนกัวจิยัไดเ้ขา้ใจมาตลอดวา่ ไม่สามารถใชก้ระท่อมไดใ้นกลุ่มวยัเด็ก

หรือแมก้ระทัง่ผูที้มาอายุเยอะมาก ในทางกลบักนัจากการลงพื้นท่ีศึกษา สาเหตุหน่ึงท่ีหมอพื้นบา้น
เลือกกระท่อมข้ึนมาใช้ผสมในต ารับยา หรือใช้เป็นยาเด่ียว พบว่า กระท่อมสามารถใช้ไดโ้ดยไม่
จ  ากดัช่วงวยัหรือช่วงอาย ุจะเป็นวยัเด็กเล็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่ หรือวยัชราก็ตามก็ใชก้ระท่อมในการรักษา
โรคไดท้ั้งส้ิน โดยสามารถเร่ิมใชต้ั้งแต่เด็กอ่อน หรือทารกหลงัคลอดประมาณ 2-3 ปีข้ึนไป โดยไม่มี
อนัตรายถา้ใชใ้นปริมาณท่ีถูกตอ้ง การปรุงยาท่ีถูกวิธีตามหมอพื้นบา้น การน าไปรับประทานเป็นยา 
ตลอดจนวธีิการป้องกนัถา้เกิดมีอาการแพห้รืออาการไม่พึงประสงคใ์นผูป่้วย เม่ือไดรั้บการรักษากบั
หมอพื้นบา้นไปแลว้  

“เหตุท่ีผมเลือกหยิบกระท่อมมาเข้ายา เพราะกระท่อมมันเป็นสมุนไพรแผนโบราณ                
ใช้ในการรักษาเด็ก อายุ 2-3 ปีขึน้ไปได้ ไม่จาํกัดอายุไหนก็ได้ จะวัยรุ่น ผู้ เฒ่า หรือ
ผู้ใหญ่ใช้ได้หมด แค่รู้จักการใช้ให้ดี…” 

(พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 
“แม้กระท่อมจะเป็นยาแรง ตามความเข้าใจคนจะบอกว่ากินแล้วมันเสียสุขภาพพัน               
นั้นพันนี ้เดก็เกินไปกอั็นตราย แต่ในทางยาผมบอกได้เลยว่า อายุจะช่วงไหน กลุ่มไหน
กใ็ช้ได้หมดครับ น่ีแหละเหตุมนัท่ีผมใช้…” 

(พอ่หมอชชั 63 ปี) 
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“เดก็อ่อน เดก็ 2 เดือน 3 เดือน ร้องไม่รู้สาเหตุให้กินยาอะไรไป หาหมออะไรไป หมอ
เป่ากระหม่อม หมอเวทย์มนต์คาถา ว่ากันไปหมด หมอพืน้บ้านเน่ียเค้าเอาใบกระท่อม
มาตาํกับสุราผสมเป็นกระสาย โปะกระหม่อม เด็กกน็อนหลับท้ัง น่ีแหละเหตุท่ีผมใช้
เพราะวยัไหนกไ็ด้ มนัมีประโยชน์หมดนะ…”              

                              (พอ่หมอลกัษณ์ 67 ปี) 
2.4)  ใช้เป็นตัวยาทางเลอืกในอาการเร้ือรัง/ร้ายแรงของผู้ป่วยทีม่ารักษา 
อาการของผูป่้วยเป็นปัจจยัหน่ึงต่อการตดัสินใจให้หมอพื้นบ้านใช้หรือไม่ใช้กระ          

ท่อมในการรักษาโรค เน่ืองจาก หมอพื้นบ้านจะมีวิธีการพิจารณาการตั้งต ารับยารักษาโรคท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัอาการของผูป่้วยท่ีมารับการรักษา และการเลือกสมุนไพรท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด          
ต่อคนไขร่้วมดว้ย เม่ือผูป่้วยมาดว้ยอาการของโรคท่ีค่อนขา้งรุนแรงหมอพื้นบา้น จึงจ าเป็นตอ้งใช้
กระท่อมในการรักษาโรค หมอไดเ้ล่าถึงกรณีศึกษาอยู ่3 ราย มีภาพถ่ายในการยืนยนั ประกอบดว้ย               
ภาพถ่ายของผูป่้วย 3 อาการ ได้แก่ 1) ผูป่้วยมีอาการเบาหวานข้ึนตา ค าว่าเบาหวานข้ึนตานนั้น           
เป็นภาษาทางหมอพื้นบ้าน และชาวบ้านใช้กันมาแต่ดั้ งเดิมทางภาคใต้ โดยกรณีศึกษาท่ีหมอ           
เล่านั้นมีอาการเบาหวานข้ึนตา  ถ้าไม่รับการหยอดตาด้วยต ารับยาท่ีมีกระท่อม ผูป่้วยรายท่ีหมอ
กล่าวถึง จะสูญเสียการมองเห็น ท าให้ตาบอดจากโรคเบาหวานท่ีเกิดอาการแทรกซ้อนอย่าง                
2) ผูป่้วยมีภาวะร่างกายจากพิษงูกดั ผูป่้วยเป็นเด็กชาย มีอายุ 2 ขวบ ไปรับการรักษามาหลายแห่ง           
ไม่หาย หมอพื้นบ้านจึงได้รับค่าจ้างให้ล้างแผล วนัละ 200 บาท เพื่อพิสูจน์ว่าเด็กไม่โดนตดัขา             
อย่างแน่นอน หมอพื้นบา้นจึงท าการปรุงยารักษาแผลภายนอกให้ โดยมีส่วนประกอบกระท่อม            
เป็นยาหลกั มียารองคือ พญายอ และฟ้าทะลายโจร เป็นตน้ ยาต ารับน้ีมีสรรพคุณ ขบัพิษงูออกจาก
ร่างกาย หลงัจากนั้น หลงัจากนั้นภายใน 27 วนั อาการของกรณีศึกษาน้ี ก็ดีข้ึนตามล าดบัและหาย
เป็นปกติ  

“เบาหวานขึน้ตา ถ้าไม่ได้ยากระท่อมกต็าบอดจริงๆ และเดก็ 2 ปี ท่ีงูกัดจ้างให้ล้างแผล 
วนัละ 200 เพ่ือพิสูจน์ว่าท่ีหมอจะต้องตัด เราไม่ต้องตัด 27 วันหายเป็นปกติ ตัวยาใส่มี
พญายอ กระท่อม และฟ้าทะลายโจร เพ่ือเอาพิษของงมูนัออก หายวนัหายคืน…” 

(พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 
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รูปที่ 4.15 และ 4.16 แสดงผู ้ป่วยเบาหวานข้ึนตา และเด็กโดนงูพิษกัด ท่ีมา: ธนัช นาคะพนัธ์ 
(นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาสังคมและสุขภาพ ถ่าย ณ จงัหวดัสงขลา) 
 

3. การเลอืกชนิดกระท่อมปรุงเป็นยา 
กระท่อมเป็นพืชสมุนไพรพบมากท่ีสุดทางภาคใตข้องประเทศไทย จากการลงพื้นท่ีพบ

กระท่อม มีลกัษณะเป็นไมย้ืนตน้ขนาดกลาง มีความสูงไดถึ้ง 10-20 เมตร หมอพื้นบา้นมีการแบ่ง
ชนิดพืชกระท่อมเป็น 3 ชนิด คือ กระท่อมกา้นแดง กระท่อมกา้นเขียว และกระท่อมข้ีหมู กระท่อม
ทั้ง 3 ชนิด ผูเ้ป็นหมอสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปรุงยารักษาโรคได้ทั้งหมด แต่ชนิดท่ีมี
ประสิทธิภาพของยาแรงท่ีสุด ถูกกบัโรคได้ดีท่ีสุด และมกันิยมใช้บ่อยท่ีสุดคือ กระท่อมกา้นแดง 
ลกัษณะของรูปใบเป็นใบเด่ียว แผน่ใบกวา้งประมาณ 3-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 7-14 เซนติเมตร 
ใบสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเขม้ การเรียงของกา้นใบ มีลกัษณะเป็นคู่ตรงขา้ม มกัพบดอกท่ีมีลกัษณะ
รูปทรงคลา้ยดอกกระถิน สีเหลืองอมขาวนวล มีให้เห็นในบางช่วงฤดูกาล หมอพื้นบา้นจึงเลือกใช้
กระท่อมก้านแดง เน่ืองจากเป็นตวัยาท่ีออกฤทธ์ิค่อนข้างเร็ว มีรสชาติค่อนข้างขม ขณะท่ีหมอ
พื้นบา้นบางท่านกล่าววา่ กระท่อมรสชาติขมเฝ่ือน ถา้รับประทานเยอะเกินขนาดท าใหเ้มาได ้ 

“กระท่อมท่ีมีลักษณะใบเหลือง ก้านแดง รสชาติ ฝาดน้อย ขมน้อย รสชาติมัน ใบกรอ
กระท่อมท่ีมีลักษณะใบเขียว ก้านเหลือง รสชาติฝาด ขมมาก รสชาติ มันน้อย กระท่อม
ขี้หมู เขาไม่นิยมนํามากิน นิยมนํามาต้มผสมกับสมุนไพรตัวอ่ืนๆ ในส่วนนี้ เช่น               
ผสมกับพญามือเหลก็ สรรพคุณกระจายลม ดับพิษร้อนได้ดี…” 

      (พอ่หมอภพ 66 ปี) 

“กระท่อมก้านแดง ผมนาํมาใช้แล้วดีสุด ถ้าไม่มีจริงๆจําเป็นต้องใช้ ใช้ก้านเขียว ก็
ได้มั้ง เพ่ิมปริมาณมากหลายเท่า แต่ถ้ากระท่อมขีห้มูจะหาง่ายหวาในพืน้ท่ี ใช้มากกว่า
ตัวอ่ืนใน 3 ตัว ใบอ่อนไม่ใช้ แก่เกินก็ไม่เอา ใช้ระดับกลางอ่อน กลางแก่ทํายา
รักษา…” 

      (พอ่หมอปราบ 58 ปี) 
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รูปที่  4.17 และ 4.18 แสดงใบกระท่อมก้านแดง และกระท่อมข้ีหมู ท่ีมา: นพรัตน์ ทูลมาลย ์
(นกัวชิาการเกษตร สถาบนัวจิยัการแพทยแ์ผนไทย ถ่าย ณ สตูลและสงขลา) 

นอกจากนั้น หมอพื้นบา้นไดก้ล่าวถึงวิธีการปลูกกระท่อมให้ไดส้รรพคุณดีตามองค์
ความรู้ตามภูมิปัญญาดั้ งเดิมว่า การปลูกกระท่อมจะข้ึนได้ง่าย แต่การปลูกต้นกระท่อมให้ได้
สรรพคุณทางยาท่ีดีนั้น ตอ้งปลูกในแหล่งดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มีความช้ืนหน้าดินพอสมควร 
โดยเฉพาะหนา้ดินทางภาคใต ้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของตน้กระท่อม เน่ืองจากถา้ดินแหล่งใดมี
ความช้ืนสูง แสดงถึงสารอินทรียใ์นดินค่อนขา้งสูง ส่งผลท าให้กระท่อมเจริญเติบโตไดร้วดเร็ว ล า
ตน้มีความอวบ ใบกระท่อมจะมีความหนา และสีของใบจะสวยงามร่วมดว้ย แต่ถา้บริเวณแหล่งใด
หน้าดินแห้งแลง้ ความช้ืนน้อยหรือแห้งดินร่วน จะท าให้ลกัษณะใบท่ีเจริญเติบโต จะมีความบาง
และไม่กรอบ รูปใบจะไม่สวย วิธีการขยายพนัธ์ุกระท่อม จะใชเ้มล็ดจากดอก หรือรากมาท าการปัก
ช าก็ได ้น ามาปักช าลงในถุงปุ๋ยสีด า และท าการเพาะช า อย่าให้กระท่อมขาดน ้ า จะท าให้กระท่อมท่ี
สามารถเจริญเติบโตต่อไปในอนาคตมีความสูงท่ีดี สรรพคุณทางยาก็เยอะตามมาดว้ย  แสดงให้เห็น
วา่ การเลือกใชก้ระท่อมก็เป็นส่ิงท่ีส าคญั หมอพื้นบา้นไม่ไดเ้ลือกก็วา่ มนัคือกระท่อมอยา่งเดียว แต่
ยงัทราบถึงวิธีการ และลกัษณะการเลือกใบมาใช้ประโยชน์ทางยา เพื่อให้ไดส้รรพคุณท่ีดีต่อการ
น ามาบริโภคเขา้สู่ร่างกายในทางสุขภาพ  

“กระท่อม ถ้าพืน้ท่ีตรงไหนมีปุ๋ยอินทรีย์ในดินเยอะ ใบกจ็ะเข้มข้นขึน้ ถ้าตรงไหนแห้ง
แล้งกจ็ะซีด เห่ียว เฉา ใบบาง ไม่หนา ไม่กรอบ สรรพคุณทางยากจ็ะน้อยลง…” 

(พอ่หมอเอก 48 ปี) 

4) การได้มาซ่ึงวตัถุดิบสมุนไพรกระท่อม 

ปัจจุบนัแมว้่ากระท่อมหาไดย้ากในทอ้งถ่ิน หรือชุมชนบางแห่งไม่พบกระท่อมแล้ว   
แต่อย่างไรก็ตาม หมอพื้นบา้นท่ีเห็นถึงประสิทธิภาพของกระท่อมดา้นการน ามาใช้เพื่อการรักษา 
โรคต่อผูป่้วย วา่เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในฐานะเป็นยาตวัหน่ึงในทางสุขภาพ หมอพื้นบา้นก็มีวิธีการ
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ไดก้ระท่อมมา 4 วิธีคือ 4.1) ใบกระท่อมจากตน้ท่ีปลูกไวบ้ริเวณบา้นของหมอ 4.2) ใบกระท่อมจาก
คนไทยท่ีไปท างานประเทศเพื่อนบา้น 4.3) ใบกระท่อมจากป่าธรรมชาติและชุมชนในพื้นท่ี  

4.1)  ใบกระท่อมจากต้นทีป่ลูกไว้บริเวณบ้านของหมอ 

 ความเป็นหมอพื้นบา้น ก็ยงัตอ้งพึ่งพายาสมุนไพร แมแ้ต่กระท่อมเองยงั
เป็นหน่ึงทางเลือกท่ีหมอเลือกใชก้ระท่อมเพื่อน ามาปรุงยารักษาโรค ลว้นแลว้แต่ยงัเป็นส่ิงท่ีมีความ
จ าเป็น แมว้า่กระท่อมจะเป็นส่ิงเสพติดผิดกฎหมาย แต่หมอพื้นบา้นท่ียงัมีพฤติกรรมเหล่าน้ี ก็ไดรั้บ
การยกเวน้จากเจา้หน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐ ดว้ยเหตุผลท่ีว่า สมยัก่อนในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา หมอ
พื้นบา้นเคยปลูกกระท่อมไวเ้อง บริเวณขา้งบา้น เพื่อน ามาใชป้รุงเป็นยารักษาโรคเป็นหลกั หลงัจาก
นั้นช่วงท่ีหน่วยงานภาครัฐมีการเข้ามาปราบปรามเป็นระยะๆ ท าให้หมอพื้นบ้านเสียดายต้น
กระท่อม ซ่ึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประโยชน์ในทางการแพทย ์และประโยชน์ในการรักษาโรค
ต่อผูป่้วย ท าให้หมอพื้นบา้นขอเจา้หนา้ท่ีของรัฐ เพื่อรักษาตน้กระท่อมของตนเองไว ้ท่ีมีความสูง 5 
เมตรข้ึนไป ก็รู้สึกเสียดายท่ีจะมาโค่นเพราะแค่ เด็กวยัรุ่นน าไปใชใ้นทางท่ีผิด จึงท าให้ภาครัฐปล่อย
ผา่นกลบัหมอพื้นบา้นกลุ่มน้ี แมจ้ะไม่มีลายลกัษณ์อกัษร หรือส่ิงจารึกทางกฎหมายเพื่อให้สามารถ
ปลูกได้ เน่ืองจากด้วยความเป็นวิชาชีพด้านการรักษาโรคท าให้ผูป้ฏิบติังานหน่วยงานรัฐ ไม่ได้
เขม้งวดกลบัคนกลุ่มน้ีมากนกั 

“ผมปลูกกระท่อมไว้ต้นหน่ึงข้างบ้าน มันหลายปีแล้วนะ สัก 10 ปีได้ ผมนาํมันมาใช้
รักษาโรคนะ ใช้เวลาทาํยาจริงๆ ไม่ได้ใช้ทาํอย่างอ่ืนๆ ถ้าโค่นลงก็เสียดายมัน แค่เด็ก
วยัรุ่นจะทาํให้เสียยาสมนุไพรท่ีเป็นวตัถดิุบดีๆ ขอทางการไว้ เขากใ็ห้…” 

    (พอ่หมอภพ 66 ปี) 

“ท่อม ผมยงัต้องใช้มนัเป็นทางเลือกหน่ึงในการต้มยา รวมๆแล้วถ้าอาการแรงกเ็ป็นยา
หลักเลย ผมก็เอามาจากท่ีปลูกไว้นีแ้หละ แต่ก็มีวิธีป้องกันเด็กไว้ ข้างบ้านน่ีแหละต้น
สูงมากแล้ว รัฐจะโค่นเหมือนกันผมเสียดาย ขอเขาไว้ ไม่ได้มีหลักฐานกระดาษไรนะ 
บอกเราเป็นหมอ ใช้กับคนไข้” 

(พอ่หมอเศก 53 ปี) 

 4.2) ใบกระท่อมจากคนไทยทีไ่ปท างานประเทศเพือ่นบ้าน 
 จากการท่ีกระท่อมในพื้นท่ีหายากหรือมีน้อย ความสะดวกต่อการหาก็
ยากเช่นกนั ท าใหห้มอพื้นบา้นตอ้งมีวธีิการเพื่อให้ไดม้า นอกเหนือจากหมอพื้นบา้นท่ีปลูกกระท่อม
ไวใ้ช้เองแลว้ ยงัมีหมอพื้นบา้นท่ีน าเขา้กระท่อมจากคนไทยท่ีไปท างานประเทศเพื่อนบา้น หมอ
พื้นบา้นกล่าววา่ ถา้จะซ้ือกระท่อมในประเทศไทยอาจยงัมีการแอบน ามาขายอยูบ่า้ง ก็มีราคาแพงถึง
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กิโลกรัมละ 1,000 บาท บางวนัมีการข้ึนราคา 1,200 - 1,500 บาท ถือวา่เป็นราคาท่ีแพงมาก บางคร้ัง
การน าเขา้จากมาเลเซียก็มีให้สั่งหลายกิโลกรัมแลว้แต่ตามตอ้งการ เน่ืองจากประเทศมาเลเซีย มีการ
ปลูกกระท่อมขายเป็นจ านวนมาก กิโลกรัมละ 300-400 บาท แต่เม่ือน าเขา้มาฝ่ังไทยท าให้ราคา
สูงข้ึนประมาณกวา่ 3 เท่าของราคาท่ีมีการขาย หมอพื้นบา้นท่ีใชก้ระท่อมจึงน าเขา้จากคนไทยท่ีไป
ท างานด้านการค้าขายในแถบด่านปาดังเบซาร์ ซ่ึงเป็นการประกอบอาชีพเส้นทางการค้าข้าม
พรมแดนไทย-มาเลเซีย จะไม่เสียตงัคเ์พราะจะขอใหน้ ามาฝากคร้ังละ 5-10 ใบ แลว้แต่ปริมาณการใช้
ขอหมอพื้นบา้น บางคร้ังก็เป็นผูป่้วยท่ีหมอพื้นบา้นเป็นเจา้ของไข ้มีอาการป่วยเก่ียวกบัสมรรถภาพ
ทางเพศของผูช้าย หมอไดแ้นะน าการใชว้า่ ตอ้งใชต้  ารับยาท่ีมีกระท่อม ให้น าใบกระท่อมติดมาดว้ย
เวลามาพบหมอท่ีบา้น เพือ่น าไปผสมในต ารับยา อาการก็ดีข้ึนตามล าดบั  

“ท่ีบ้านผม ยังมีการซ้ือกันให้เห็นอยู่  แต่ผมขอคนท่ีไปทํางานมาเลเซีย บอกนาํมา         
รักษาคนป่วย เค้าบอกว่าเด๋ียวเอามาให้ ถามว่าเอามาจากไหน เขาบอกว่าเอามา               
จากมาเลเซียไม่แพง ถ้าน้อยบางทีก็ขอเอาต่อ แต่เมืองไทยเขารู้แล้วว่ากิโลละ                    
1,000 บาทตอนนี ้บางวนั 1,500 หรือ 1,200 บาท แล้วแต่ไม่แน่นอน…” 

(พอ่หมอปราบ 58 ปี) 

“มีอย่างเดียวคือว่าส่ังซ้ือจากมาเลเซียมาเลย ถ้าจะใช้  แต่ส่วนใหญ่ผมไม่ซ้ือ                          
บอกคนไทยท่ีรู้จัก เคยมารักษาต้องใช้ จากท่ีนั่นให้เอามาให้  คนทางโน้นเค้าเอามา                
ฝาก เม่ือ 2-3 เดือนท่ีแล้ว เค้าเอามาฝาก 10 ใบ ก็มาเลเซียมีให้ส่ังกันได้แล้ว วันละ 
1,300 -1400 กิโลกรัม…” 

(พอ่หมอชชั 63 ปี) 

“พืชกระท่อมน่ีมาเลเซีย ไปดูสิ ผมไปดูเม่ือ 2 เดือนท่ีผ่านมาเน่ีย เยอะแยะ ใน                                   
รัฐเคนดาร์ใกล้ๆวัดน่ีเต็มไปหมด บ้านเราน่ีส่ังโค่น ส่ังตัด มันเป็นธรรมชาติส่ังตัด
ทาํไม หมอพืน้บ้านเขาจะนาํมารักษาผู้ ป่วยเยอะแยะ เบาหวานเอย ท้องร่วงเอย หมอ
พืน้บ้านเขาใช้รักษาด้วยใบกระท่อมเน่ีย ดูสิมาเลเซีย ผมไปเม่ือ 2 เดือนก่อน เต็มไป
หมดเขาปลูกขาย คนผู้ หญิงน่ีเขาเก็บขายเต็มไปหมด กิโลละ 300 -400 บาท                                 
ผมไม่ค่อยซ้ือหรอก แต่ฝากเขาเอามาให้อีกทีเม่ือต้องการใช้รักษาจริงๆ…” 

(พอ่หมอปรัช 47 ปี) 
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 4.3) ใบกระท่อมจากป่าธรรมชาติและชุมชนในพืน้ที ่
 ป่าธรรมชาติในพื้นท่ีจังหวดัสงขลาและสตูล นับว่าย ังมีความอุดม

สมบูรณ์ดา้นตน้ไม ้พรรณพืชสมุนไพรหลายชนิดท่ีอยูใ่นป่าธรรมชาติ แมแ้ต่ตน้กระท่อมเองท่ียงัมี
ใหเ้ห็นอยูบ่า้ง พื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งท่ีค่อนขา้งเขา้ถึงไดย้าก การเดินทางตอ้งใชเ้วลา ตลอดจน
การน าวตัถุดิบกระท่อมในป่าดิบช้ืน แถบหุบเขายากต่อการท่ีชาวบา้นจะเขา้ถึง ตอ้งเป็นผูท่ี้ช านาญ
เส้นทางหรือหมอ ท่ีรู้แหล่งกระท่อมจริงจึงจะสามารถน ากระท่อมออกมาใช้ประโยชน์ได้ ถ้าไม่
จ  าเป็นก็ไม่มีใครมีความพยายามท่ีจะน ากระท่อมจากแหล่งธรรมชาติออกมาใช ้ขณะท่ีชุมชนในพื้นท่ี
ทั้ง 2 จงัหวดั ชาวบา้นมีการปลูกตน้กระท่อมไวบ้ริเวณบา้นเช่นกนั ท่ีไดรั้บอนุญาตจากเจา้หน้าท่ี
หน่วยงานภาครัฐ หมอพื้นบา้นท่ีรู้จกัหรือมีความสนิทกบัชาวบา้นในชุมชนนั้นๆ มกัจะไปขอใบ
กระท่อมมาแค่คร้ังละ จ านวน 2-3 ใบ ปริมาณใบกระท่อมข้ึนอยู่กบัอาการของผูป่้วยท่ีตอ้งใชแ้ละ
วธีิการผสมยาใหแ้ก่ผูป่้วยรับประทาน โดยเจา้ของบา้นก็ข้ึนไปเดด็บนตน้มาใหเ้อง หรือหมอพื้นบา้น
ไปเด็ด บนตน้น าออกมาเอง บางคร้ังก็เป็นหมอพื้นบา้นสั่งชาวบา้นในชุมชนให้หาให้อีกทีจากบา้นท่ี
มีกระท่อม  

“แถบสันเขาท่ีลุ่มท่ีนํา้ตก นํา้ไรเน่ียมันจะงอกขึน้มาโดยธรรมชาติของมัน บางคร้ังท่ี
เราว่าไม่มีแรงแล้ว เอาสักใบนึงมาลูดแล้วเคีย้วๆ กลืนนํา้ลงไปสักอึกสองอึกกมี็แรงต่อ 
ตอนนี้ก็เอามาจากป่านั้นแหละ นานๆทีจะเข้าไปนะถ้ามันต้องใช้ ส่วนใหญ่ตรงนั้น
เจ้าหน้าท่ีเข้าไม่ถึงท่ีในหุบเขาลึก…” 

(พอ่หมอภพ 66 ปี) 

“ตามร่องเขาแถวแถบอาํเภอนี้ ต้นเล็ก ต้นใหญ่มากก็มี แต่ต้องหาหน่อยนะ ถ้าคนรู้ก็
เจอง่าย ถ้าไม่รู้กไ็ม่เจอหรอก บางคร้ังบางคราวมีผึง้มีรัยด้วยทาํรังอยู่  ผมจะใช้กขึ็น้ไป
เอา บางทีกบ็อกเขา  แล้วกเ็อามนัลงมาด้วยได้ ตามจาํนวนท่ีจะใช้เข้ายา…” 

(พอ่หมอลกัษณ์ 67 ปี) 

“ผมไปส่ังพรรคพวกให้หาสัก 1-2 ขีดทาํยา ในหมู่ บ้านชุมชนเราน่ีแหละ ท่ีเขามีต้น
สวยมาก ควรอนุรักษ์ไว้ด้วยนะ ไม่อยากให้ข้างหน้าต้องสูญพันธ์ไป เสียดายยา…” 

(พอ่หมอณฏัฐ ์65 ปี) 

 

 

 



ธนชั นาคะพนัธ ์  ผลการศึกษา / 108 

5. รูปแบบ/วธีิการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค 

หมอพื้นบา้นมีการใช้กระท่อม 2 รูปแบบ คือ รูปแบบยาเด่ียวและต ารับ โดยรูปแบบ             
ยาเด่ียว ลกัษณะการใช้กระท่อมจากหมอแต่ละท่าน ไม่แตกต่างกนัในเร่ืองการน าวตัถุดิบกระท่อม                   
มาใช้ปรุงยา หรือผสมตวัยาสมุนไพรเขา้ด้วยกนั หมอพื้นบา้นถ่ายทอดประสบการณ์ว่า กระท่อม
สามารถน ามาใชไ้ดทุ้กส่วนทั้งตน้ ไม่วา่จะเป็นราก ดอก เปลือกตน้ เน้ือไมห้รือแก่น ซ่ึงรูปแบบยา
เด่ียวของกระท่อมนั้น หมอพื้นบา้นใช้กระท่อมใบเดียว หรือ 2-3 ใบ ข้ึนอยู่กบัอาการแล้วน ามา
รับประทานสดหรือต าเป็นผง อาจน าไปต้มกับน ้ าร้อน เติมน ้ าผึ้ งเล็กน้อย เพื่อให้ผูรั้บประทาน
บริโภคยาได้ง่าย อีกทั้ง รูปแบบยาต ารับ จะใช้กระท่อมเป็นยาหลกั น ามาผสมกบัสมุนไพรหลาย
ชนิดตั้งแต่ 4 - 25 ชนิด ข้ึนไป ปริมาณการใช้ข้ึนอยู่กบัการพิจารณาของหมอ วิธีการใช้จะน า
สมุนไพรทุกชนิดผสมเข้าด้วยกัน แล้วน ามาบดผง อดัแคปซูล หรือต้มกับน ้ าต้มสุก  แล้วน ามา                     
ใชจ่้ายยารักษาใหแ้ก่ผูป่้วย ตามการวนิิจฉยัโรคจากหมอพื้นบา้น 

“ยาเด่ียวท่ีใช้บ่อยเลยก็มีแก้ท้องเสีย ใช้ใบ 10 ใบ ต้มนํา้แล้วด่ืม ได้ดีมาก และกพ็วก
แผล บาดแผล ยาห้ามเลือด นาํใบสดใบนึง มาพอก ช่วยสมานแผลได้ผลดีนะ ลองมา
หลายรายแล้ว ชุมชนเราควรจะมี ผมว่าดีหวายาฝร่ังอีก…”                                 

(พ่อหมอปราชญ์ 75 ปี)  

“ผมใช้กระท่อมยาเด่ียวท่ีเด่น เลยคือ แก้ปวดเม่ือย นาํมาบดผงป้ันลูกกลอน ตามวิธีการ
ท่ัวไป ผมลองทาํกินใช้แก้ปวดเม่ือยได้ดี ไม่ค่อยมีอาการอ่อนเพลียด้วยเวลาเหน่ือยๆ 
หรือปวดอ่ืนๆกเ็อามาใช้ได้นะ เห็นผล เจอผู้ป่วยมาผมกล็องให้เขาเอาไปกิน…” 

(พอ่หมอลกัษณ์ 67 ปี) 

                        

 

 

 

รูปที่ 4.19 และ 4.20 แสดงรูปแบบยาเด่ียว ป้ันเป็นลูกกลอนใช้แก้ปวด ท่ีมา: ธนัช นาคะพนัธ์ 
(นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาสังคมและสุขภาพ ถ่าย ณ จงัหวดัสงขลา) 
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 ขอ้มูลดา้น รูปแบบ/วธีิการใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรค จากหมอพื้นบา้น ท่ียงัมีการใช้
กระท่อมทางสุขภาพ จ านวน 9 คน ใช้กระท่อมในรูปแบบยาเด่ียว เม่ือมีการเจ็บป่วยเกิดข้ึนแก่
ชาวบ้านในชุมชน หมอจะเป็นคนปรุงยาให้ แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าในอาการปวดทัว่ไป ก็จะมีการ
แนะน าบอกต่อวิธีการมากกว่า ซ่ึงการใช้จะมีการพิจารณาความละเอียดอ่อนน้อยกว่ารูปแบบยา            
ต ารับ รายละเอียดการใชย้าเด่ียว ดงัตาราง 
 
ตารางที ่4.4 แสดงรายช่ือยาเด่ียว ส่วนท่ีใช ้จ  านวน วธีิการใชย้าของหมอพื้นบา้น 
หมอ ช่ือยา ส่วนทีใ่ช้ จ านวน วธีิการเตรียม สรรพคุณ 

ปราชญ ์ ยาแกท้อ้งเสีย ใบ 10 ใบ ตม้น ้าด่ืม แกท้อ้งเสีย 
 ยาหา้มเลือด ใบ 1 ใบ ใบสดพอก สมานแผล 

ลกัษณ์ ยาแกไ้อ ใบ 1 ใบ ใบสดห่อน ้าตาลทราย 
เค้ียวกลืนเอาแต่น ้า 

แกไ้อ 

 ยาแกป้วดเม่ือย ใบ 2 ใบ บดผงป้ันลูกกลอน แกป้วด 
ปราบ ยาแกป้วดทอ้ง ใบ 1 ใบ เค้ียวกลืนเอาแต่น ้า แกป้วดทอ้ง 

 ยาโรคเริม ใบ 1 ก ามือ ต าละเอียดแลว้พอก แกป้วด 
 

ปรัช 
 

ยาแกท้อ้งเสีย 
 

ใบ 
 

1 ใบ 
 

เค้ียวกลืนเอาแต่น ้า 
 

แกท้อ้งเสีย 
 ยาแกไ้อ ใบ 1 ใบ ตม้น ้าด่ืม 

ผสมน ้าผึ้งรวง 
แกไ้อ 

ชชั ยาบ ารุงก าลงั ใบ 1 ใบ เค้ียวกลืนเอาแต่น ้า บ ารุงก าลงั 
 ยาหา้มเลือด ใบ 1 ใบ ต าผงผสมน ้าผึ้งรวง สมานแผล 

พล ยาแกท้อ้งเสีย ทุกส่วน อยา่งละ 1 ตม้น ้าด่ืม แกท้อ้งเสีย 
ภพ ยาหา้มเลือด ใบ 1 ใบ ใบสดพอก สมานแผล 

 ยาแกไ้อ ใบ 1 ใบ ใบสดห่อน ้าตาลทราย 
เค้ียวกลืนเอาแต่น ้า 

แกไ้อ 

เศก ยาแกท้อ้งเสีย ใบ 2 ใบ ตม้น ้าด่ืม แกท้อ้งเสีย 
เอก ยาหา้มเลือด ใบ 2 ใบ ต าผงผสมน ้าผึ้งรวง สมานแผล 

 ยาแกป้วดทอ้ง ใบ 1 ใบ บดผงป้ันลูกกลอน แกป้วดทอ้ง 
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จากตารางขา้งตน้ พบว่า หมอพื้นบา้นจ านวน 9 คน มีการใช้กระท่อมในรูปแบบยา
เด่ียว จ านวน 7  รายการ ประกอบดว้ย  ยาแกท้อ้งเสีย ยาห้ามเลือด ยาแกไ้อ ยาแกป้วดเม่ือย ยาแก ้    
ปวดทอ้ง ยาโรคเริม และยาบ ารุงก าลงั ทั้งน้ี ยาท่ีหมอพื้นบา้นใช้เยอะท่ีสุด จ านวน 2 รายการ คือ            
ยาแกท้อ้งเสีย และยาหา้มเลือด จ านวนอยา่งละ 4 คน,  ยาแกไ้อ จ านวน 3 คน, ยาแกป้วดทอ้ง จ านวน 
2 คน และยาแกป้วดเม่ือย ยาบ ารุงก าลงั ยาโรคเริม อยา่งละ 1 คน ตามล าดบั เม่ือพิจารณาแลว้ยาส่วน
ใหญ่ท่ีหมอใชเ้ยอะจะอยูใ่นกลุ่มอาการในระบบทางเดินอาหาร และอาการทางระบบผิวหนงั ส่วนท่ี
ใชจ้ะใชใ้บกระท่อมมากท่ีสุด และใชทุ้กส่วนของตน้กระท่อม จ านวนเพียง 1 รายการ ส่วนจ านวน
ปริมาณการใช้ก็ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของหมอพื้นบา้นอีกคร้ัง และรูปแบบการเตรียมยาท่ีหมอ
พื้นบา้นใช ้ไดแ้ก่ น ามาตม้น ้าเดือด บดเป็นผงป้ันลูกกลอน ใบสดห่อน ้ าตาลทรายเค้ียวกลืนเอาแต่น ้ า 
เค้ียวกลืนเอาแต่น ้าต าผงผสมน ้าผึ้งรวง เป็นตน้  
 นอกจากนั้น ยงัมีขอ้มูลด้าน รูปแบบ/วิธีการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค จากหมอ
พื้นบา้น ท่ียงัมีการใชก้ระท่อมทางสุขภาพ จ านวน 9 คน ใชก้ระท่อมในรูปแบบยาต ารับ หมอจะเป็น
ผูป้รุงยาให้เอง มีการจ่ายยาให้แก่ผูป่้วยด้วยตนเอง พร้อมทั้งให้ค  าแนะน าแก่ผูป่้วยท่ีใช้ จะมีความ
แตกต่างจากลกัษณะยาเด่ียว เน่ืองจากสมุนไพรต ารับจะมีการผสมสมุนไพรหลายชนิด การใชต้อ้งมี
ความระมดัระวงัมากกว่า ตอ้งอยู่ในการดูแลของหมอพื้นบา้นร่วมดว้ย รายละเอียดการใช้ยาต ารับ      
ดงัตาราง 
  
ตารางที ่4.5 แสดงรายช่ือต ารับยา วธีิการปรุงยา รูปแบบวธีิการใชย้าของหมอพื้นบา้น 

 
 

หมอ ต ารับยา จ านวน
สมุนไพร 

กระท่อม 
ส่วนทีใ่ช้ 

วธีิการเตรียมยา รูปแบบและวธีิการใช้ยา 

ปราชญ ์ ยาน ้ าลูกมะแวง้ 
 

18 แก่น ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด รับประทานคร้ังละ  1-2 ช้อนโต๊ะ 
ว ันละ  3 ค ร้ั ง  ก่ อนอาหาร  เ ช้ า 
กลางวนั และเยน็ 

 ยาน ้ าบ าบัดอัม
พฤกษอ์มัพาต 

20 แก่น ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด รับประทานคร้ังละ 3 ชอ้นโต๊ะ วนั
ละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร เชา้ กลางวนั 
และเยน็ 

 ยาเก๊าท์รูมาตอย 
รูมาติก 

22 แก่น บดเป็นผงบรรจุ
แคปซูล 

รับประทานคร้ังละ 1 แคปซูล วนั 1-
2 คร้ัง ก่อนอาหาร เช้า และเย็น/
ก่อนนอน 
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ตารางที ่4.5 แสดงรายช่ือต ารับยา วธีิการปรุงยา รูปแบบวธีิการใชย้าของหมอพื้นบา้น (ต่อ) 

 
 

หมอ ต ารับยา 
จ านวน
สมุนไพร 

กระท่อม 
ส่วนทีใ่ช้ 

วธีิการเตรียมยา รูปแบบและวธีิการใช้ยา 

ปราชญ ์ ยาเถาวลัยเ์ปรียง  10 ใบ บดเป็นผงบรรจุ
แคปซูล 

รับประทานคร้ังละ 2 แคปซูล วนัละ 
2 คร้ัง ก่อนอาหาร เชา้ และเยน็ หรือ
เม่ือมีอาการปวด 

 ยาข้ีผึ้งรักษา 
โรคผิวหนงั 

10 ใบ ยาข้ีผึ้ง ทาถูบริเวณท่ีเป็นทุกๆ 2 ชั่วโมง 
หรือเวลาท่ีมีอาการคนั 

 ยาลดปวดประ 
จ า เดือน 

22 แก่น ตม้ดว้ยน ้ า
สะอาด 

อาย ุ10-16 ปี รับประทานคร้ังละ 1 
ชอ้นโต๊ะ วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร 
เช้า  กลางวัน  เ ย็น  ( ใน ช่วง ท่ี มี
ประจ าเดือน) 
อาย ุ17-40 ปี รับประทานคร้ังละ 2-
3 ช้อนโต๊ะ  ว ันละ  3 ค ร้ั ง  ก่อน
อ าห า ร  ( ห า ก เ ป็ น เ ร้ื อ รั ง ค ว ร
รับประทานต่อเน่ืองเป็นประจ าทุก
วนั) 

 ยาน ้ าบรรเทามะ 
เร็ง  

25 ใบ ตม้ดว้ยน ้ า
สะอาด 

รับประทานคร้ังละ 1-2 ช้อนโต๊ะ 
ว ันละ  3 ค ร้ั ง  ก่ อนอาหาร  เ ช้ า 
กลางวนั และเยน็ 

 ยาน ้ ากษัยทิพสุ 
คนธ ์

22 ใบ ตม้ดว้ยน ้ า
สะอาด 

ผูใ้หญ่ 2-3 ช้อนโต๊ะ วนัละ 3 คร้ัง 
ก่อนอาหาร ตามธาตุหนกัเบา 

 ยาแกน่ิ้วในไต 22 ใบ ตม้ดว้ยน ้ า
สะอาด 

ผูใ้หญ่ รับประทานคร้ังละ 2-3 ชอ้น
โต๊ะ วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เช้า 
กลางวนั และเยน็ 

 ยาน ้ ากฐุโรค 25 ใบ ตม้ดว้ยน ้ า
สะอาด 

รับประทาน คร้ังละ  1-2 ชอ้นโต๊ะ 
ว ันละ  3 ค ร้ั ง  หลังอ าหาร  เ ช้ า 
กลางวนั และเยน็ 

ลกัษณ์ ยาเบาหวาน 6 เน้ือไม ้ ตม้ดว้ยน ้ า
สะอาด 

รับประทาน คร้ังละ 1 คร่ึงแกว้ วนั
ละ 2 คร้ัง ก่อนอาหาร เชา้ และเยน็ 

 ยาลดไขมันใน
เสน้เลือด 

7 ใบ บดผงป้ัน
ลูกกลอน 

รับประทาน คร้ังละ 3 เม็ด วนัละ 2 
คร้ัง ก่อนอาหาร เชา้ และเยน็ 
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ตารางที ่4.5 แสดงรายช่ือต ารับยา วธีิการปรุงยา รูปแบบวธีิการใชย้าของหมอพื้นบา้น (ต่อ) 

 
จากตารางขา้งตน้ พบว่า หมอพื้นบา้นจ านวน 9 คน มีการใช้กระท่อมในรูปแบบยา

ต ารับท่ีมีการใช้มากน้อยไม่แตกต่างกนั  มีเพียงหมอปราชญ์รายเดียว ใช้ต ารับยาท่ีมีส่วนประกอบ
ของกระท่อมเยอะท่ีสุด จ านวน 10 ต ารับ รองลงมาหมอท่านอ่ืนใชอ้ยา่งละ 2 และ 1 ต ารับ ตามล าดบั      
จากรายช่ือยาของหมอพื้นบา้น พบยาต ารับ 21 รายการ ประกอบดว้ย ยาน ้ าลูกมะแวง้ ยาน ้ าบ าบดัอมั
พฤกษ์อมัพาต ยาเก๊าท์รูมาตอยรูมาติก ยาเถาวลัยเ์ปรียง ยาข้ีผึ้งรักษาโรคผิวหนงั ยาลดปวดประจ า 

หมอ ต ารับยา 
จ านวน
สมุนไพร 

กระท่อม 
ส่วนทีใ่ช้ 

วธีิการเตรียมยา รูปแบบและวธีิการใช้ยา 

ปราบ ย า ค ว า ม ดั น
โลหิต  

5 ทุกส่วน ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด รับประทาน คร้ังละ 1 แก้วเป๊ก วนั
ละ 2 คร้ัง ก่อนอาหาร เชา้ และเยน็ 

 ยาบ ารุงก าหนดั 5 ใบ บดเป็นผงบรรจุ
แคปซูล 

รับประทาน คร้ังละ 2 แคปซูล วนั
ละ 2 คร้ัง ก่อนอาหาร เชา้ และก่อน
นอน 

ปรับ ยาแกท้อ้งร่วง 4 เปลือก
ไม ้

ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด เด็ก รับประทานคร้ังละ คร่ึง-1 ชอ้น
โต๊ะ ตอนท่ีมีอาการ และ ผู ้ใหญ่ 
คร้ังละ 2-3 ชอ้นโตะ๊ ตอนท่ีมีอาการ
ทอ้งร่วง 

ชชั ยาแก้หลัง่เร็วใน
ชาย 

4 ใบ บดเป็นผงป้ัน
ลูกกลอน 

รับประทาน คร้ังละ 2-3 เม็ด วนัละ 
2 คร้ัง ก่อนอาการ เช้า และก่อน
นอน  

พล ยาเบาหวาน 6 ใบ ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด รับประทาน คร้ังละ 2 ชอ้นโต๊ะ วนั
ละ 2 คร้ัง ก่อนอาหาร เชา้ และเยน็ 

ภพ ยากษยัเสน้ 8 ใบ ตม้ดว้ยน ้ าสะอาด รับประทาน คร้ังละ 1-2 แก้วเป๊ก  
วนั 1-2 คร้ัง หลังอาหาร เช้า 
กลางวนั และเยน็ 

 ยาบ ารุงก าลงั 7 ใบ บดเป็นผงป้ัน
ลูกกลอน 

รับประทาน คร้ังละ 3-4 เม็ด วนัละ 
2 คร้ัง ก่อนอาหาร เชา้ และเยน็ 

เศก ยาเบาหวาน 5 ใบ บดเป็นผงป้ัน
ลูกกลอน 

รับประทาน คร้ังละ 2-3 เม็ด วนัละ 
3 คร้ัง ก่อนอาหาร เช้า กลางวัน 
และเยน็ 

เอก ยากษยัน ้ า 6 ใบ บดเป็นผงป้ัน
ลูกกลอน 

รับประทาน คร้ังละ 3 เม็ด วนัละ 2 
คร้ัง ก่อนอาหาร เชา้ และเยน็ 
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เดือน ยาน ้ าบรรเทามะเร็ง ยาน ้ ากษยัทิพสุคนธ์ ยาแกน่ิ้วในไต ยาน ้ ากุฐโรค ยาเบาหวาน ยาลดไขมนั
ในเส้นเลือด ยาความดนัโลหิต ยาบ ารุงก าหนดั ยาแกท้อ้งร่วง ยาแกห้ลัง่เร็วในชาย ยาเบาหวาน ยา
กษยัเส้น ยาบ ารุงก าลงั ยาเบาหวาน และยากษยัน ้ า เม่ือน ามาจดักลุ่มเพียงแค่ช่ือท่ีซ ้ ากนั พบว่า ยา
เบาหวาน เป็นยาท่ีมีช่ือซ ้ ากนัมากท่ีสุด จ านวน 3 รายการ วิธีการเลือกใชก้ระท่อมจะใชส่้วนใบ เยอะ
ท่ีสุด จ านวน 14 รายการ รองลงมาคือใชแ้ก่น จ านวน 4 รายการ วิธีการเตรียมยาและการรับประทาน
ยาพบวา่ ยาต ารับท่ีมีส่วนประกอบของกระท่อมสามารถรับประทานไดต้ั้งแต่เด็กจนถึงวยัผูใ้หญ่ 

“กระท่อมเป็นหัวหน้ายา เป็นยาใหญ่ สมมติว่าเราใช้ท่อมนาํอย่างท่ีหมอหน่ึงบรรยาย
เม่ือเช้า ใส่หมุนไพรไป 20 ชนิด หมอจะมีวิธีใช้ย่านาง หรือเสลดพังพอนเป็นตัวคุม
ฤทธ์ิ ท่อมน่ีก็ต้องมีตัวคุมฤทธ์ิของมันอยู่ แล้ว แล้วแต่ท่ีหมอพื้นบ้านบอก ยังไงก็
ปลอดภัยอยู่แล้ว วิธีใช้กต็ามท่ีหมอว่า…” 

    (พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 

“ตาํรับเบาหวานน่ี ลดนํา้ตาลดี ลองใช้แล คนใช้ส่วนใหญ่เห็นผล มันดีขึน้คนไข้ว่า        
ใช้ยาแค่ 6 อย่าง เอาใบมารวมกันแล้วต้มกับนํา้เท่สะอาด หรือนํา้ฝนเดือน 5 ก็ได้                   
กินแค่คร้ังละ 2 ช้อน หรือว่าช้อนโต๊ะ วนัละ 2 หน ก่อนอาหาร เช้า แล้วกห็วนัเยน็…” 

(พอ่หมอพล 66 ปี) 

“นอกจากนาํกระท่อมมาใช้ในตาํรับ รักษาภายในร่างกายแล้วนั้น ภายนอกร่างกาย
กระท่อมก็ยังใช้ได้ ถ้าเ ร่ืองของเข้ ายาตํารับนะ คือ อาการเก่ียวกับผิวหนัง นํา                   
กระท่อมมาผสม 10 ใบ แบบขีผึ้ง้ แก้คัน แก้ผ่ืนแพ้เร้ือรังได้เลย…” 

(พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 

นอกเหนือจากขา้งตน้ ต ารับยาท่ีมีสรรพคุณและขอ้บ่งใชท่ี้ตรงกนัหรือใชรั้กษาอาการ
ลกัษณะเดียวกนั ผูว้ิจยัน ามาจดักลุ่มการรักษา โดยใช้กระท่อมเป็นหลกัจากจ านวน 21 ต ารับ                   
แบ่งออกเป็น 5  กลุ่ม ประกอบด้วย 1) กลุ่มอาการแก้ปวด 6 รายการ 2) กลุ่มอาการเบาหวาน                   
5 รายการ 3) กลุ่มอาการทางระบบสืบพนัธ์ุ 2 รายการ 4) กลุ่มอาการทางผิวหนงั 2 รายการ 5)         
กลุ่มอาการอ่ืนๆอยา่งละ 1 รายการ จ านวน 6 รายการ ไดแ้ก่ ทอ้งร่วง ความดนัโลหิต ไขมนัในเส้น
เลือด อัมพฤกษ์อัมพาต มะเร็ง อ่อนเพลีย ด้านข้อบ่งใช้ พบว่า หมอพื้นบ้านใช้ต ารับยา  2                           
แบบ คือ ยาใช้ภายใน จ านวน 20 ต ารับขา้งตน้ และยาใช้ภายนอก คือ ยาข้ีผึ้งรักษาโรคผิวหนงั 1                          
ต ารับมีรายละเอียด ช่ือต ารับยาและสรรพคุณยา ดงัตาราง 
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ตารางที ่4.6 แสดงประโยชน์หรือสรรพคุณทางยาของหมอพื้นบา้น 
ช่ือต ารับยา ข้อบ่งใช้ ประโยชน์หรือสรรพคุณ 

1. ยาน ้าลูกมะแวง้ 
 

ต ารับยาใชภ้ายใน บรรเทาเบาหวาน ปวดเม่ือยร่างกาย เหน็บชา 
ไอ หิวบ่อย ปัสสาวะบ่อย เหง่ือออกผิดปกติ 
ปวดศีรษะคลา้ยจะเป็นไข ้คนัตามผิวหนงั ใจ
สั่น จะเป็นลม เป็นแผลหายยาก 

2. ยาน ้าบ าบดั 
    อมัพฤกษอ์มัพาต 

ต ารับยาใชภ้ายใน บ าบัดอาการความดันโลหิตสูง  อัมพฤกษ ์
อัมพาต เหน็บชา ท้องผูกเร้ือรัง ลดไขมัน
หนา้ทอ้ง ปวดหลงั-เอว ปัสสาวะขดั น ้ าหนกั
ตวัมากเกินไป ปวดเข่า กลา้มเน้ือ 

3. ยาเก๊าทรู์มาตอยรูมาติก ต ารับยาใชภ้ายใน บ าบดัอาการปวดบริเวณขอ้ 
4. ยาเถาวลัยเ์ปรียง ต ารับยาใชภ้ายใน บ าบดัอาการปวด เม่ือย แกอ้กัเสบ  
5. ยาข้ีผึ้งโรคผวิหนงั ต ารับยาภายนอก ทาแกอ้าการคนั หรืออาการผืน่แพเ้ร้ือรัง 
6. ยาสมุนไพรลดปวด   
    ประจ าเดือน 

ต ารับยาใชภ้ายใน เหมาะกับสตรีวยัสาวอายุ 10-16 ปีท่ีมี
ประจ าเดือนคร้ังแรก และมีอาการปวดทอ้ง
ก่อนหรือระหวา่งมีประจ าเดือน มีอาการปวด
ท้องมาก หรือมีไข้ทุกคร้ังท่ีมีประจ าเดือน 
หรือสตรีอายุ 17-40 ปี ท่ีมีอาการปวดท้อง
ก่อนรอบเดือนมาจนตัวคดตัวงอ หรือผู ้ท่ี
มดลูกต ่ า  มดลูกเอียง คอมดลูก หรือปาก
มดลูกอกัเสบ ระดูขาว มีถุงน ้าในรังไข่ 

7. ยาน ้าบรรเทามะเร็ง ต ารับยาใชภ้ายใน บรรเทาอาการเน้ืองอก บาดแผลเร้ือรัง มดลูก
บวมโต มดลูกเป็นฝี มะเร็งภายใน มะเร็ง
ภายนอก 

8. ยาน ้ากษยัทิพสุคนธ์ ต ารับยาใชภ้ายใน เป็นยาระบาย ถ่ายเส้น ปวดเม่ือยเส้นเอ็น 
ปวดกระดูก ปวดกลา้มเน้ือ พรรดึก เถาดาน 

9. ยาแกน่ิ้วในไต ต ารับยาใชภ้ายใน บรรเทาอาการปวดทอ้งเน่ืองจากกอ้นน่ิวใน
ไต ปัสสาวะขัด ปัสสาวะแดง ปัสสาวะ
เหลือง ปัสสาวะขุ่นขน้ ปัสสาวะเป็นโลหิต 
ตวับวม มือบวม หนา้บวม เทา้บวม  
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ตารางที ่4.6 แสดงประโยชน์หรือสรรพคุณทางยาของหมอพื้นบา้น (ต่อ) 
ช่ือต ารับยา ข้อบ่งใช้ ประโยชน์หรือสรรพคุณ 

10. ยาน ้ากุฐโรค ต ารับยาใชภ้ายใน แก้โรคผิวหนัง กลาก เกล้ือน เร้ือนกวาง 
สะเก็ดเงิน ผิวหนงัอกัเสบ ตุ่ม-หนอง พุพอง 
น ้ าเหลืองเสีย ผิวหนังคางคก โรคด่างขาว             
ฝีเป็นๆ หายๆ 

11. ยาเบาหวาน ต ารับยาใชภ้ายใน ช่วยลดระดบัน ้าตาลในเลือด 
12. ยาลดไขมนัเส้นเลือด ต ารับยาใชภ้ายใน ช่วยลดไขมนัในเส้นเลือด 
13. ยาความดนัโลหิต ต ารับยาใชภ้ายใน ช่วยลดความดนัโลหิต 
14. ยาบ ารุงก าหนดั ต ารับยาใชภ้ายใน บ ารุงก าหนดั บ ารุงสมรรถภาพทางเพศ 
15. ยาแกท้อ้งร่วง ต ารับยาใชภ้ายใน ถ่ายอุจจาระเหลวติดต่อกนับ่อยคร้ัง 
16. ยาแกห้ลัง่เร็วในชาย ต ารับยาใชภ้ายใน บ ารุงก าหนดั เพิ่มสรรถภาพทางเพศ  
17. ยาเบาหวาน ต ารับยาใชภ้ายใน ช่วยลดระดบัน ้าตาลในเลือด 
18. ยากษยัเส้น ต ารับยาใชภ้ายใน แกป้วดเม่ือย เส้นเอน็ตึง ปวดหลงั 
19. ยาบ ารุงก าลงั ต ารับยาใชภ้ายใน บ ารุงก าลงั บ ารุงร่างกาย ช่วยใหน้อนหลบั 
20. ยาเบาหวาน ต ารับยาใชภ้ายใน ช่วยลดระดบัน ้าตาลในเลือด 
21. ยากษยัน ้า ต ารับยาใชภ้ายใน ช่วยลดระดบัน ้าตาลในเลือด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 4.21 และ 4.22 แสดงรูปแบบยาใชภ้ายใน และยาใชภ้ายนอก ท่ีมา: ธนชั นาคะพนัธ์ (นกัศึกษา
ปริญญาโท ภาควชิาสังคมและสุขภาพ ถ่าย ณ จงัหวดัสงขลา) 
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6.  การใช้ยาทีม่ีกระท่อมในผู้ป่วยทีม่ารับการรักษา 

การลงพื้นท่ีศึกษาแบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค ในสถานบริการคลินิก
หมอพื้นบ้านภาคใต้ในชุมชน ณ ขณะลงพื้นท่ีภาคสนามด้วยวิธีการสังเกต พบหมอพื้นบ้าน                  
2 ท่าน เลือกใช้ต ารับยาท่ีมีกระท่อมกบัผูป่้วยท่ีมารับการรักษาทั้งหมด 7 ราย ได้แก่ โรคเบา                          
หวาน ความดนัโลหิตสูง และอมัพฤกษ์อมัพาต อาการปวดประจ าเดือน  อาการกระเพาะปัสสาวะ
อกัเสบ ภาวะอาการปวดเข่า และเม่ือยตามร่างกาย เป็นตน้ ผูว้ิจยัแบ่งผลการศึกษาในผูป่้วยออก                  
เป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มผูป่้วยเพศชาย และเพศหญิง  

กลุ่มผู้ป่วยเพศชาย  

กลุ่มผูป่้วยเพศชาย ในทางการตรวจวินิจฉยัโรคของหมอพื้นบา้น แบ่งกลุ่มผูป่้วยออก                  
เป็น 3 ช่วงอายุ คือ ช่วงปฐมวยั นับตั้งแต่แรกเกิดถึง 16 ปี, มชัฌิมวยั อายุ 17-32 ปี และปัจฉิม                  
วยั อายุ 33-64 ปี หรือจนส้ินอายุขยั จะพิจารณาการให้ยารักษาโรคท่ีแตกต่างกนัตามวยั โดยผูป่้วย                 
ท่ีมารับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพรกับหมอพื้นบ้านจะอยู่ในช่วงอายุ 33-64 ปี เม่ือเกิดภาวะ                     
การเจ็บป่วยเบ้ืองต้น จะไม่ค่อยมาหาหมอ ไม่ว่าจะเป็นหมอแผนปัจจุบัน หมอแผนไทย หมอ
พื้นบา้น หรือแมก้ระทัง่ซ้ือยาจากร้านขายยาน ามารับประทานเอง เห็นไดว้า่ เพศชายไม่ค่อย ไดใ้ชย้า
มากนักในกิจวตัรประจ าวนัจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผูช้ายจะมีพฤติกรรมการบริโภคยา
สมุนไพรน้อยกว่าเพศหญิง ในกรณีพืชกระท่อมซ่ึงถือเป็นพืชเสพติด กลับมีความเช่ือเก่ียวกับ
ประสิทธิผลกระท่อมวา่ มีผลทางยาในทางท่ีดี อาการเจ็บป่วยท่ีมาหาหมอพื้นบา้นส่วนใหญ่แลว้ มกั
พบอาการปวดเม่ือยตามร่างกาย อาการชาแขนและขา รวมถึงภาวะโรคอมัพฤกษ์ ตั้งแต่อาการใน
ระดบัเร่ิมตน้ถึงอาการท่ีมีความรุนแรง ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการท างานหนกั ท าสวนยางพารา 
เป็นตน้  

“คนไข้ชายเม่ือป่วยตอนแรก จะไม่ค่อยหาหมอ ไม่ว่าอีเป็นหมอใน รพ. แพทย์แผน
ไทย หรือว่าหมอบ้าน การซ้ือยาจากร้านขายยามากินเอง เห็นได้ว่า คนไข้ผู้ ชาย               
ไม่ค่อยได้ใช้ยาเท่าไหร่ ในแต่ละวัน ส่วนใหญ่แล้ว ผู้ชายจะกินยาสมุนไพรน้อยหวา
ผู้หญิง แต่ว่าตัวกระท่อมเอง กลับมีความเช่ือเก่ียวกับประสิทธิผลกระท่อมว่า มีผล                
ทางยาในทางท่ีดี…” 

(พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 
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รูปที ่4.23 และ 4.24 แสดงปฏิสัมพนัธ์ผูป่้วยกบัหมอและการจ่ายยา ท่ีมา: ธนชั นาคะพนัธ์ (นกัศึกษา
ปริญญาโท ภาควชิาสังคมและสุขภาพ ถ่าย ณ จงัหวดัสงขลา) 

ผูป่้วยเพศชาย หมอพื้นบ้านจะเลือกต ารับยาท่ีเขา้ข่ายอาการของโรคท่ีใช้กระท่อม               
เป็นส่วนประกอบหลักเป็นอันดับแรก ยาท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ในการรักษากลุ่มผู ้ป่วยเพศชาย คือ                         
ยาเถาวลัยเ์ปรียง ยาน ้ าบ าบดัอมัพฤกษ์อมัพาต ยาน ้ ากษยัทิพยสุ์คนธ์ และยาเบาหวาน เป็นตน้ หมอ       
ให้เหตุผลว่า ดีท่ีสุดในต ารับยาท่ีมี และเห็นผลได้ดีถ้ายานั้นใส่กระท่อมไปด้วย ดงัตวัอย่างกรณี     
ศึกษาผูป่้วยกบัหมอ ดงัน้ี 

กรณศึีกษาที ่1 สุหนตั (ช่ือนามสมมุติ) ผูป่้วยชายไทย อายุ 81 ปี มีอาการปวดกลา้มเน้ือ
แขนขาซีกขวาและมีอาการชาขาดา้นขวาร่วมดว้ย มาเป็นมา 5 เดือนก่อนมารักษา เวลาปวดบางคร้ัง
จะรับประทานยาพาราเซตามอล (Paracetamol 500 มิลลิกรัม) ซ่ึงเป็นยาสามญัหาง่ายและราคาก็ไม่
แพง เขาใหเ้หตุผลวา่ ความจริงแลว้ยาพาราเซตามอลในการระงบัความปวดก็ถือวา่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 
แต่ด้วยเหตุผลท่ีมารักษาท่ีน่ีก็เพราะ มีเพื่อนบา้นบริเวณใกล้เคียงแนะน ามาหาหมอ เน่ืองจากมียา    
และค าแนะน าจากหมอท่ีดีกวา่ จากกรณีศึกษาน้ี หมอพื้นบา้น มีการพิจารณาการวิเคราะห์โรค โดย                   
ดูเร่ืองธาตุในร่างกายเป็นท่ีตั้ง และการพิจารณาจากลกัษณะเพศต่อการให้ยาร่วมดว้ย ถา้เป็นผูป่้วย
เพศชาย จะพิจารณาการให้ต ารับยาท่ีมีส่วนประกอบกระท่อมมากกว่าผูป่้วยเพศหญิง หมอให ้     
เหตุผลวา่  

“ร่างกายชายดูเป็นเพศแข็งแรงกว่า เวลาทาํงานบางอาชีพต้องใช้แรงเยอะ ใช้พละ               
กาํลังมากกว่าผู้หญิง ทาํให้ร่างกายมีโอกาสเกิดภาวะทรุดโทรมของระบบต่างๆ ได้
มากกว่า ย่ิงอายุช่วงปัจฉิมวัยถือว่าเป็นช่วงอายุท่ีมากขึน้ สามารถใช้กระท่อมเป็นยา
ส่วนประกอบหลักของตาํรับได้ ถือว่าให้ผลดี…”  

                                                                                            (พอ่หมอปราชญ ์75 ปี)  

กรณีศึกษาข้างตน้หมอพื้นบา้นได้ใช้ยาท่ีมีช่ือว่า ยาน ้ าบ าบดัอมัพฤกษ์และอมัพาต       
เป็นกลุ่มยาท่ีมีรสร้อน ช่วยให้เลือดลมเดินได้สะดวก กระจายลม ลดอาการปวดและอาการชา                  
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เป็นลักษณะรูปแบบของยาต้ม  ประเภทรับประทานใช้เพื่อรักษาอาการปวดกล้ามเน้ือและ                     
อาการ  เหน็บชาขา  รับประทาน 2 ชอ้นโต๊ะต่อคร้ัง วนัละ 3 คร้ัง จ านวน 2 เวลาหลงัอาหาร สั่งจ่าย
ยาจ านวน 14 วนั แลว้ติดตามผลการรักษา และถา้บางรายเม่ือตรวจพบว่ามีอาการทอ้งผกูร่วมดว้ย                
ก็ใหย้าขนานอ่ืนอีกต่อไป   

กรณีศึกษาที่ 2 สาธร (ช่ือนามสมมุติ) ผูป่้วยชายไทย อายุ 43 ปี มีอาการปวดกลา้มเน้ือ
หลงั บั้นเอว บางคร้ังเสียวร้าวชาบริเวณสะโพกถึงกน้ยอ้ย เป็นๆหายๆ 1 เดือนก่อนมารักษา ประวติั
เคยมีอาการค่อนขา้งรุนแรง 2 ปีก่อนมารักษา เวลาปวดจะไม่ค่อยทานยาอะไร ให้เหตุผลวา่ บางคร้ัง
ทานพวกยาแกป้วดประเภทไดโคฟีแนค (Diclofenac) จะช่วยแค่ให้หายปวดเป็นคร้ังคราว บางคร้ัง             
ก็ไม่หายจึงไม่ค่อยใช้ และด้วยเหตุผลท่ีมารักษากบัหมอพื้นบา้นท่ีน่ี เน่ืองจากเคยมีภรรยามารับ               
การรักษา จึงแนะน ามา จากกรณีศึกษาน้ีหมอพื้นบ้านมีการพิจารณาการวิเคราะห์โรคด้วยดู              
ธาตุในร่างกายและเพศเป็นท่ีตั้งเช่นกนั หมอใหเ้หตุผลวา่ 

“คนนี้ผมให้ตาํรับท่ีมีท่อมเป็นหลัก ค่อนข้างแรงนิดนึง ดูแล้วสามารถกินยานี้ได้               
ทันที ถ้าผู้ หญิงต้องตรวจร่างกายระบบอ่ืนด้วย มีระบบซับซ้อนมากกว่าผู้ ชาย                     
เช่น ระบบโลหิตระดูสตรี เพศหญิงมีต่อมระดู ท่ีหมายถึง มดลูก วางยาให้กระท่อม     
ต้องระวงัในการรักษา…” 

(พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 
กรณีศึกษาขา้งตน้หมอพื้นบา้นไดใ้ชย้าท่ีมีช่ือวา่ ยาเถาวลัยเ์ปรียง ซ่ึงเป็นช่ือยาค่อนขา้ง

จะรู้จกักันทัว่ไปในแวดวงยาสมุนไพร เพราะเป็นช่ือยาท่ีอยู่ในบญัชียาหลักแห่งชาติด้วย แต่ยา
เถาวลัยเ์ปรียงขนานน้ีเป็นยาท่ีหมอพื้นบา้นผลิตข้ึนมาใชเ้อง แต่ส่วนผสมจะแตกต่างกนัเน่ืองจากมี
กระท่อมผสมอยูด่ว้ยในต ารับ ยาเถาวลัยเ์ปรียงน้ี ใช้ในการบ าบดัอาการปวดเม่ือยกลา้มเน้ือและบั้น
เอว ช่วยแกอ้กัเสบได ้เป็นลกัษณะยาแคปซูล รับประทานคร้ังละ 1 แคปซูลต่อคร้ัง วนัละ 3 คร้ัง เชา้
เยน็หลงัอาหาร  สั่งจ่ายยาจ านวน 14 วนั แลว้ติดตามผลการรักษาเช่นกนั  

กรณีศึกษาที่ 3 วิน (ช่ือนามสมมุติ) ผูป่้วยชายพม่า อายุ 34 ปี มีอาการปวดกล้ามเน้ือ
หลงั ปวดเม่ือยตามกระดูกเวลาอากาศเยน็บางคร้ัง และมีอาการทอ้งผูกร่วมดว้ย 2 สัปดาห์ก่อนมา
รักษา ประวติัเคยมีภาวะอาการทอ้งผูกบ่อย ร่วมกบัอาการปวดเม่ือยหลงัและศีรษะเม่ือไม่ไดถ่้าย 
เป็นๆหายมาระยะเวลา 1 ปี เวลาปวดจะรับประทานพาราเซตามอล (Paracetamol 500 มิลลิกรัม)      
และใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด แปะบริเวณร่างกายท่ีมีอาการปวด อีกทั้งใช้ยาระบายแมกนีเซีย 
(Magnesium Hydroxide 1.2 กรัม) ช่วยระบายเวลาทอ้งผกู อาการเหล่าน้ีก็ยงัไม่หายไป จะช่วยไดแ้ค่
บรรเทาความปวดเป็นคร้ังคราว และถ่ายไดเ้ป็นคร้ังคราวอาการก็กลบัมาเหมือนเดิม ดว้ยเหตุผลท่ีมา
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รักษากบัหมอพื้นบา้นท่ีน่ีเน่ืองจากมีเพื่อนๆแนะน าบอกต่อมา จากกรณีศึกษาน้ี หมอพื้นบา้นจะมี
การพิจารณาการวเิคราะห์โรคดูเร่ืองของธาตุในร่างกายเป็นท่ีตั้ง และดูเร่ืองเพศร่วมดว้ย 

“ผู้ชายท่ีทํางานหนัก ทําอาชีพใช้แรงงาน อาการท่ีว่ามา เหมาะแก่การใช้ยาตาํรับ                   
ท่ีมีกระท่อม คนไข้นีเ้ป็นคนธาตุแข็งหรือว่าธาตุหนัก ถ้าพูดตามประสาชาวบ้านเรา                 
ถ้าใช้สมุนไพรชนิดท่ีสรรพคุณธรรมดาจะไม่หาย หรือหายช้ากว่า จาํเป็นต้องจัดยา               
ให้เหมาะกับผู้ชาย แน่นอนวิธีคิดในบางโรคจะต่างจากผู้หญิง…” 

(พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 
กรณีศึกษาขา้งตน้หมอพื้นบา้นไดใ้ช้ยาท่ีมีช่ือว่า ยาน ้ ากษยัทิพยสุ์คนธ์ เป็นกลุ่มยาท่ีฤทธ์ิ

ช่วยระงบัการปวด และช่วยปรับสมดุลเลือดลมให้เดินคล่องและสะดวก มีสรรพคุณช่วยเป็นยา
ระบาย ถ่ายเส้น ปวดเม่ือยตามเส้นเอ็นและกระดูก แกพ้รรดึก เถาดาน ยาน ้ ากษยัทิพยสุ์คนธ์อยู่ใน
รูปแบบของยาน ้ า รับประทานคร้ังละ 2-3 ช้อนโต๊ะ วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร ตามธาตุหนกัธาตุเบา 
สั่งจ่ายยาจ านวน 7 วนั เน่ืองจากเป็นยาน ้า แลว้ติดตามผลการรักษา 

กรณีศึกษาที่ 4 ประกอบ (ช่ือนามสมมุติ) ผูป่้วยชายไทย อายุ 46 ปี มีอาการปัสสาวะบ่อย
เวลากลางคืน วิงเวียนศีรษะบ่อยคร้ัง และมีอาการปวดชาบริเวณเท้าด้านขวา  เป็นๆหายๆ                        
1 เดือนก่อนมารักษา ประวติัเคยตรวจระดบัน ้ าตาลในเลือดแต่ไม่ได้งดอาหาร เน่ืองจากหมอ                     
แผนปัจจุบนัสงสัยว่า ผูป่้วยรายน้ีน่าจะมีภาวะน ้ าตาลในเลือดต ่า ตรวจพบค่าน ้ าตาลได้ประมาณ                  
120 mg/dL ถือยงัเป็นค่าปกติถา้ตรวจโดยไม่ไดง้ดอาหาร และยงัไม่ไดรั้บประทานยาท่ีเก่ียวกบั
เบาหวานจากหมอแผนปัจจุบนั ถา้มีอาการวิงเวียนศีรษะจะรับประทานแค่พวกกลุ่มยาแกป้วดโทฟา
โก้ (Tofago) ท่ีภรรยาหาซ้ือให้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบนั เคยไปใช้บริการนวดแผนไทย อาการ
ปวดศีรษะก็ดีข้ึน เหตุผลท่ีมารักษากบัหมอพื้นบา้นท่ีน่ีเน่ืองจาก การเดินทางค่อนขา้งสะดวก และ
บรรพบุรุษเวลาเจบ็ป่วย ก็นิยมเก็บสมุนไพรใชม้าตลอด ถา้อาการไม่หนกัก็จะไม่ค่อยไปโรงพยาบาล 
จากกรณีศึกษาน้ี หมอพื้นบา้นจะมีการพิจารณาการวิเคราะห์โรคดูเร่ืองของธาตุในร่างกายเป็นท่ีตั้ง 
และเพศร่วมดว้ยเช่นกนั จากกรณีศึกษาน้ี หมอใหเ้หตุผลวา่ 

“จริงแล้วคนนี ้มีโอกาสเป็นเบาหวานได้ ถ้าไม่กินยาป้องกัน ยาต้มช่วยได้ จะช่วยเร่ือง
อาการมึนหัว นอนไม่หลับ ลุกขึ้นเย่ียวบ่อยเวลากลางคืน ท่ีสําคัญอาการทางเพศ                
กช่็วยได้มากอีกทางหน่ึง สาํหรับผู้ชายท่ีมีปัญหา…” 

(พอ่หมอลกัษณ์ 67 ปี) 
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กรณีศึกษาข้างตน้หมอพื้นบ้านได้ใช้ยาท่ีมีช่ือว่า ยาเบาหวาน เป็นกลุ่มยาท่ีฤทธ์ิช่วยลด
ระดบัน ้ าตาลในเลือด แกป้วดศีรษะ ปวดชาตามร่างกาย เป็นตน้ ยาเบาหวานต ารับน้ี อยู่ในรูปแบบ
ของยาน ้ า รับประทาน คร้ังละ 2 ช้อนโต๊ะ วนัละ 2 คร้ัง ก่อนอาหาร เช้า และเยน็ สั่งจ่ายยาจ านวน                 
7 วนั เน่ืองจากเป็นยาน ้า แลว้ติดตามผลการรักษา 
 กลุ่มผู้ป่วยเพศหญงิ  

กลุ่มผู ้ป่วยเพศหญิง ในทางการตรวจวินิจฉัยการรักษาโรคของหมอพื้นบ้านจะ
แบ่งกลุ่มผูป่้วย ออกเป็น 3 ช่วงอายุเช่นกันเหมือนกลับผูป่้วยเพศชาย และจะพิจารณาการให้ยา            
รักษาโรคท่ีแตกต่างกนัตามวยัเหมือนกบักลุ่ม ผูป่้วยเพศหญิงท่ีมารับการรักษาโดยใช้ยาสมุนไพร     
กับหมอพื้นบ้านจะอยู่ในช่วงปัจฉิมวยั เม่ือเกิดการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นจะไม่ค่อยมาหาหมอ ส่วน                
ใหญ่จะซ้ือยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบันน ามารับประทานเองก่อน แต่ถ้าเป็นโรคท่ีมีอาการ                 
เร้ือรังหรือรับประทานยาแผนปัจจุบนัแล้วไม่หาย ก็จะไปหาสมุนไพรมารับประทานเอง ซ่ึงยา
สมุนไพรท่ีมักเป็นท่ีนิยมส าหรับเพศหญิงท่ีหาซ้ือมารับประทานเองคือ ยาขมิ้นชัน ใช้ส าหรับ
บรรเทาอาการแน่น จุกเสียด ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ หรือสงสัยว่าเป็นโรคกระเพาะ และยาฟ้าทะลาย                
โจร ใช้บรรเทาอาการเจ็บคอ อาการหวดั และว่านชักมดลูก ช่วยท าให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่สดใส                
ขาวนวล มีเลือดฝาด เป็นตน้ เห็นไดว้่า เพศหญิงไดใ้ช้ยามากในกิจวตัรประจ าวนัมากกว่าเพศชาย 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่ ผูห้ญิงจะมีพฤติกรรม การบริโภคยาสมุนไพรมากกวา่เพศชายนัน่เอง 
และในกรณีของพืชกระท่อมกลบัพบว่า เพศหญิงมีความเช่ือเก่ียวกบัประสิทธิผลกระท่อมว่า มีผล
ทางยาในทางท่ีดีน้อยกว่าทศันะของผูช้าย ถา้สามีหรือคู่สมรสไม่แนะน า หรือบอกให้รับประทาน
เม่ือมีอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินก็จะไม่รับประทานมนั อาการเจ็บป่วยของผูห้ญิงท่ีมาหาหมอพื้นบา้น
ส่วนใหญ่แลว้ มกัพบอาการปวดประจ าเดือน  อาการกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ รวมถึงภาวะอาการ
ปวดเข่า เม่ือยตามร่างกาย เป็นตน้ ตั้งแต่อาการในระดบัเร่ิมตน้ถึงอาการท่ีมีความรุนแรง ส่วนใหญ่
มาจากพฤติกรรมการท างาน การรับประทานอาหารท่ีไม่เหมาะสม เป็นตน้  

ผูป่้วยเพศหญิง หมอพื้นบา้นจะเลือกต ารับยาท่ีเขา้ข่ายอาการของโรคท่ีใช้กระท่อม    
ยาท่ีเป็นท่ีนิยมใช้ในการรักษากลุ่มผูป่้วยเพศหญิงมากสุด เป็นช่ือต ารับยาของหมอพื้นบา้นเอง คือ          
ยาสมุนไพรลดปวดประจ าเดือน รองลงมาคือ ยาแกน่ิ้วในไต และยาเก๊าท ์ รูมาตอย รูมาติก เป็นตน้ 
หมอให้เหตุผลว่า พิจารณาแล้วดีท่ีสุดในยาท่ีมี และเห็นผลดี ดงัตวัอย่างกรณีศึกษาผูป่้วยกบัหมอ 
ดงัน้ี 

กรณศึีกษาที ่1 เนียนหอม (ช่ือนามสมมุติ) ผูป่้วยหญิงไทย อายุ 35 ปี มีอาการปวดทอ้ง
ประจ าเดือน ปวดบั้นเอว และปวดศีรษะ มาประมาณ 3 วนัก่อนมารักษา ก่อนประจ าเดือนมาในทุก
เดือนจะมีอาการปวดเตือนทุกคร้ัง ช่วงระยะ 7 เดือนท่ีผ่านมา เวลาปวดจะรับประทานยาต ารับ
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สมุนไพรช่ือ ยาประสะไพล (Prasaplai 500 มิลลิกรัม) โดยแพทยแ์ผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ         
ในพื้นท่ี แต่เน่ืองดว้ยการเดินทางท่ีไม่สะดวก เม่ือมีอาการปวดจะช่วยแค่ทุเลาอาการปวดลดลงไดใ้น
แต่ละคร้ัง เหตุผลท่ีมารักษาท่ีน่ีก็เพราะ ระยะทางการเดินทางใกลก้วา่ไปโรงพยาบาล จากกรณีศึกษา
น้ี หมอพื้นบา้นจะพิจารณาการวิเคราะห์โรคด้วยดูเร่ืองของธาตุในร่างกายเป็นท่ีตั้ง และเพศของ
ผูป่้วยท่ีมารับการรักษา หมอใหเ้หตุผลวา่ 

“ผู้หญิงกับการตั้งยารักษานั้น โดยเฉพาะกระท่อมช่วยลดปวดประจาํเดือนได้ดี ต้อง
พิจารณาให้มันละเอียดก่อนว่า เหมาะกับยาตาํรับท่ีใช้ไหม แรงไปไหม เพราะคนไข้ 
ระบบโลหิตระดูเป็นเร่ืองสําคัญท่ีต้องเอาใจใส่มากหวาผู้ ชาย ถ้าหมอตั้งยารักษา                 
ไม่รอบคอบ จะส่งผลต่อสุขภาพระยาวได้ เวลาอายมุากขึน้…”     

 (พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 
 กรณีศึกษาข้างต้นหมอพื้นบ้านได้ใช้ยาท่ีมีช่ือว่า ยาสมุนไพรลดปวดประจ าเดือน                  

มีสรรพคุณช่วยลดอาการปวดทอ้ง อาการขา้งเคียงเช่น ปวดเม่ือย ปวดศีรษะได ้ ยาต ารับน้ีนอกจาก                
มีความเหมาะสมกบัผูป่้วยเพศหญิง ในช่วงอายุระหว่าง 17-40 ปี ท่ีสามารถใช้ไดแ้ลว้นั้น ยงัเหมาะ
กบัสตรีวยัสาวอายุระหวา่ง 10-16 ปี ท่ีมีประจ าเดือนคร้ังแรก มีอาการปวดทอ้งก่อนหรือระหว่างมี
ประจ าเดือน และอาการไขร่้วมดว้ยได ้ทั้งน้ีการปรุงยาอาจลดสัดส่วนสมุนไพรแต่ละชนิดให้นอ้ยลง 
แต่ท่ีขาดไม่ได้คือสมุนไพรกระท่อม ซ่ึงยาสมุนไพรลดปวดประจ าเดือนอยู่ในรูปแบบยาน ้ า 
รับประทานคร้ังละ 3 ชอ้นโตะ๊ วนัละ 3 คร้ัง หลงัอาหาร เชา้ กลางวนั และตอนเยน็ สั่งจ่ายยาจ านวน 
7 วนั แลว้ติดตามผลการรักษา 

 กรณีศึกษาที่  2 สายฝน (ช่ือนามสมมุติ) ผู ้ป่วยหญิงไทย อายุ 64 ปี มีอาการปวด
ทอ้งนอ้ย ปัสสาวะออกมาเป็นสีแดง มีฟองขาว มาประมาณ 2 สัปดาห์ก่อนมารักษา ช่วงระยะเวลา 3 
เดือนก่อนหนา้น้ีมีอาการปวดทอ้ง ไดไ้ปรับการรักษาโดยหมอแผนปัจจุบนั ให้นอนพกัรักษาตวัใน
โรงพยาบาลเป็นเวลา 2 วนั แพทยบ์อกมีอาการติดเช้ือในกระเพาะปัสสาวะ ให้ทานยาอาการก็ทุเลา
ลง อีกทั้งผูป่้วยรายน้ีไดห้าสมุนไพรมารับประทานเองช่วงท่ีเป็นแค่ 2 คร้ังก็หยุดไป  จากการท่ีไดมี้
คนแนะน าบอกต่อกนัมา ใชห้ญา้หนวดแมว ยอดอ่อน 3-4 ใบ น ามาลา้งให้สะอาด แลว้ตากแดดให้
แหง้ ใชเ้พียง 1 หยบิมือ น ามาชงผสมกบัน ้าตม้สุก  1 แกว้ ด่ืมขณะน ้ายงัอุ่น วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร 
และด่ืมน ้า   ตามมากๆ ก็ค่อยๆหายไปช่วงเวลานั้น ดว้ยเหตุผลท่ีมารักษาท่ีน่ี เพราะอาการเร้ือรังเป็น
ค่อนขา้งนาน เลยลองเปล่ียนมารักษาโดยใชย้าสมุนไพร จากกรณีศึกษาน้ี หมอพื้นบา้นจะพิจารณา
การวิเคราะห์โรคด้วยดูเร่ืองของธาตุในร่างกายเป็นท่ีตั้ง และสอดคล้องกบัเพศเป็นหลกั หมอให้
เหตุผลวา่  
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“ผู้หญิง กับภาวะปวดเร้ือรังจะใช้สัดส่วนกระท่อมน้อยกว่าผู้ ชายในการปรุงยา                 
รักษาโรค อาการแบบนี้ ควรใช้กระท่อมเป็นยาหลัก และผสมด้วยสมุนไพรอ่ืน                   
ตามสัดส่วนยาในตาํรับ เพราะว่า สมนุไพรชนิดอ่ืนหายากท่ีดีกว่ากระท่อม…”  

         (พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 
 กรณีศึกษาขา้งตน้หมอพื้นบา้นไดใ้ชย้าท่ีมีช่ือวา่ ยาน่ิวในไต มีสรรพคุณช่วยลดอาการ

ปวดทอ้งน้อย เน่ืองจากกอ้นน่ิวในไต ปัสสาวะขดั ปัสสาวะแดง ปัสสาวะเหลือง ปัสสาวะขุ่นขน้ 
ปัสสาวะเป็นโลหิต  ตวับวม มือบวม เทา้บวม ใจสั่น เบ่ืออาหาร เป็นตน้ ยาน่ิวในไตอยู่ในรูปแบบ
ของยาน ้ า รับประทานคร้ังละ 2-3 ช้อนโต๊ะ วนัละ 3 คร้ัง ก่อนอาหาร เช้า กลางวนั เยน็ สั่งจ่ายยา
จ านวน 7 วนั เน่ืองจากเป็นยาน ้า แลว้ติดตามผลการรักษา 

 กรณีศึกษาที่ 3 มะปราง (ช่ือนามสมมุติ) ผูป่้วยหญิงไทย อายุ 52 ปี ประกอบอาชีพท า
สวนมาด้วยอาการปวดศีรษะและปวดเม่ือยตามร่างกาย นอนไม่ค่อยหลับ อ่อนเพลียมีอารมณ์
ฉุนเฉียวง่าย 2 สัปดาห์ก่อนมารักษา มีโรคประจ าตวัโรคเบาหวานและความดนัโลหิตสูง จากการ
วินิจฉัยโดยหมอแผนปัจจุบัน  ผู ้ป่วยรายน้ีเป็นเบาหวานชนิดท่ีไม่ต้องพึ่ ง อินซูลิน ( type2) 
รับประทานยากลุ่ม sulfonylurea เป็นยาท่ีออกฤทธ์ิท าใหต้บัอ่อนผลิตอินซูลินเพิ่มข้ึน แต่รับประทาน
แค่ช่วงแรกท่ีเป็น หลงัจากนั้นหันมาพึ่งพายาสมุนไพร ด้วยเหตุผลท่ีมารักษาท่ีน่ี เพราะไม่อยาก
รับประทานยาแผนปัจจุบนัเป็นเวลานาน จากกรณีศึกษาน้ีหมอพื้นบา้นจะพิจารณาการวิเคราะห์โรค
ดว้ยดูเร่ืองของธาตุในร่างกายกบัเพศเป็นท่ีตั้ง หมอใหเ้หตุผลวา่ 

“เพศหญิงมักมีความแปรปรวนของฮอร์โมนเม่ือถึงวัยท่ีต่างจากเพศชาย  ยาท่ีรักษาจึง
จะต้องเน้นในการปรับสมดุลในร่างกายร่วมด้วย นอกจากใช้กระท่อมเป็นยาหลักใน
ตาํรับแล้วต้องใช้ยาสมนุไพรช่วยเช่น เหง้าข่า เพ่ือบาํรุงธาตุ รักษาธาตุด้วย…”  

(พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 
 กรณีศึกษาขา้งตน้หมอพื้นบา้นไดใ้ช้ยาท่ีมีช่ือว่า ยาน ้ าลูกมะแวง้ (บรรเทาเบาหวาน) 

เป็นกลุ่มยาท่ี ช่วยบรรเทาเบาหวาน ปวดเม่ือยตามร่างกาย เหน็บชา หิวบ่อย ปัสสาวะบ่อย เหง่ือออก
ผดิปกติ ปวดศีรษะคลา้ยเป็นไข ้ใจสั่นจะเป็นลม เป็นลกัษณะรูปแบบของยาตม้ ประเภทรับประทาน
ใชเ้พื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะและปวดเม่ือยตามร่างกาย นอนไม่ค่อยหลบั รับประทาน 2 ชอ้นโต๊ะ
ต่อคร้ัง วนัละ 3 คร้ัง เช้า กลางวนั เย็น เวลาก่อนอาหาร สั่งจ่ายยาจ านวน 14 วนั แล้วติดตาม
ผลการรักษา และถา้บางรายเม่ือตรวจพบวา่มีอาการแผลกดทบัตามร่างกายร่วมดว้ยควรใชย้าอ่ืนๆ
เพิ่มเติมอีกตามสมควร  
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ส่วนที่ 5 วิธีการต่อรองกับวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติดของหมอพืน้บ้านจังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง 

จากขอ้มูลแบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค พบหมอพื้นบา้นจ านวนหน่ึง               
ท่ียงัคงมีความต้องการใช้กระท่อมเป็นยากับผูป่้วย หรือชาวบ้านท่ีมีความเจ็บป่วยด้านสุขภาพ
ร่างกาย แน่นอนว่าการน ามาใช้ ณ สถานการณ์ปัจจุบนั ท าให้หมอพื้นบา้นตอ้งมีวิธีการปฏิเสธกบั
บทบญัญติัด้านกฎหมาย ท่ีได้ตราพระราชบญัญติัให้กระท่อมเป็นส่ิงเสพติดผิดกฎหมาย ส าหรับ
วิธีการต่อรองวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติด เม่ือตอ้งมีการน ามาใช้ประโยชน์ หมอพื้นบา้นทุก
ท่านใหค้วามหมายท่ีตรงกนัวา่ กระท่อมเป็นยาสมุนไพรรักษาโรค และมีประโยชน์ในทางการแพทย ์
ขณะท่ีปฏิบติัการทางวาทกรรม ก็มีหมอพื้นบา้นกลุ่มท่ีไม่ได้น ากระท่อมมาใช้ในการรักษาโรค 
เน่ืองจากเกรงกลวัต่อกฎหมาย ดงันั้น ความพยายามท่ีจะตอ้งใชก้ระท่อมในการรักษาโรคดว้ยวิธีการ
ท่ีตวัเองเลือก หลายวิธีการตอ้งใช้การต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อมท่ีอยู่ในสถานะยาเสพติด อนั
น ามาสู่การปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้เพื่อการต่อสู้ เช่น กฎหมาย หน่วยงานภาครัฐ โดยเร่ิมแต่        
ตนเอง ความรู้สึกและสังคมรอบขา้ง น าไปสู่วิธีการต่อรองกบัวาทกรรมในสถานะยาเสพติด เพื่อใช้
ในทางสุขภาพตามแบบหมอพื้นบา้น จากผลการศึกษาพบวธีิการต่อรอง 5 วธีิ ดงัต่อไปน้ี  
 
 5.1 ใช้กระท่อมรักษาโรคไม่ถือว่าตนผดิกฎหมาย   

วิธีการต่อรองกับวาทกรรมกฎหมายกระท่อมของหมอพื้นบ้านลักษณะน้ี เป็นการ
ต่อรองกบัตนเอง เน่ืองจากหมอพื้นบา้นเช่ือว่า การท่ีตนเองน ากระท่อมมาใช้นั้นก็เพื่อประโยชน์             
ต่อผู ้ป่วยในทางสุขภาพ จึงไม่ถือว่าตนเองกระท าผิดต่อพระราชบัญญัติกฎหมายกระท่อม                    
ด้วยเหตุผลว่า ไม่ได้น าไปใช้ในทางท่ีผิด และปัจจุบันก็ยงัมีความจ าเป็นอยู่ในการน ามาใช ้                  
ปรุงยารักษาโรคอยู่  เม่ือพิจารณากระท่อมด้านการออกฤทธ์ิต่อร่างกายของสมุนไพร หมอเอง                    
มีความเช่ือว่า เม่ือน าสมุนไพรชนิดอ่ืนมาทดแทนกระท่อมในต ารับ สมุนไพรท่ีทดแทนอาจ                
ได้ประสิทธิผลหรือฤทธ์ิยาสมุนไพรไม่เต็มร้อยเม่ือเปรียบเทียบกับกระท่อม จึงท าให้ประสิทธิ              
ภาพของกระท่อมดีกว่ายาสมุนไพรบางชนิด รวมทั้งราคาก็ถูกกว่าสมุนไพรชนิดอ่ืนด้วย แม้จะ                    
หาได้ยากก็ตาม ทั้ งน้ี กรณีท่ีหน่วยงานรัฐมีการสั่งห้ามใช้กระท่อม หมอพื้นบ้านให้แนวคิด                
ว่า ท าให้ประเทศไทยเสียเปรียบด้านทรัพยากรธรรมชาติ หมอพื้นบา้นบางรายต้องมีการน าเข้า
กระท่อมจากประเทศมาเลเซีย ควรมีการอนุญาตให้ใช้ได้และมีการก ากับดูแลท่ีมีความเฉพาะ                     
โดยแตกต่างจากสมุนไพรชนิดอ่ืน แม้ว่าจะเช่ือว่าตนเองไม่มีความผิดต่อกฎหมายเม่ือน ามา                          
ใช้ สถานการณ์กระท่อมท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั หมอพื้นบา้นเองก็มีการติดตามสถานการณ์กระท่อม                  
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ในพื้นท่ีอยูเ่สมอ เช่น คอยดูวา่เจา้หนา้ท่ีต ารวจมีการตรวจสอบลงพื้นท่ีเร่ืองกระท่อม ท่ีไหนหรือไม่ 
อยา่งไร มีการใชก้ระท่อมในพื้นท่ีน ามาผสมเสพเป็นส่ีคูณร้อยในกลุ่มเด็กวยัรุ่นมากนอ้ยเพียงใด  

“การใช้กระท่อมเป็นยา ยังไงก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะมีความจาํเป็นอยู่  ฤทธ์ิสมุนไพร
อ่ืนอาจแทนไม่ได้เต็มร้อย และกรณีท่ีรัฐห้ามใช้ ทําให้ไทยเสียเปรียบ เพราะต้อง              
นําเข้าต่างประเทศจากมาเลเซีย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ควรมีการอนุญาตให้ใช้ได้                 
ไม่ผิดจริงๆในทางปฏิบัติ ต้องควบคู่ไปกับการกาํกับดูแลท่ีเฉพาะ…” 

(พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 

“ผมใช้กระท่อมสําหรับผมถือว่าไม่ผิดกฎหมาย  ก็ให้แก้ในเชิงกฎหมายถ้า                           
ทํายาก็ไม่ผิด ถ้าเป็นยาเสพติดก็ผิด เปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ่าน กํามะถัน                              
ดินประสิว  ถ้ารวมตัวกันเม่ือไหร่ก็ผิดกฎหมายทันที ถ้าแยกกันอยู่ ก็โอเคไม่มี
ปัญหา…” 

(พอ่หมอปรัช 47 ปี) 
 

5.2 ใช้กระท่อมรักษาโรคเพราะจิตวญิญาณความเป็นหมอ 
จิตวิญญาณความเป็นหมอกบัการใช้กระท่อมมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั เน่ืองจาก

หมอพื้นบา้นให้ความส าคญัต่อประสิทธิผลการรักษาโรคกบัผูป่้วยท่ีมารับการรักษา ค านึงถึงการ
เลือกใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตผูป่้วยท่ีมีมาตั้ งแต่สมยัโบราณ การท่ีหมอพื้น                  
บ้านจะเลือกใช้วตัถุดิบกระท่อมส่วนใดส่วนหน่ึงของกระท่อมมาท ายานั้น ไม่ว่าจะเป็นแก่น                    
หรือกระท่อม หมอจะใช้เพื่อรักษาอาการความเจ็บป่วยคนไข้เท่านั้ น ไม่ได้มีการน ากระท่อม                   
มาใช้เพื่อน ามาผสมเป็นรูปแบบอ่ืนๆ เหมือนกลุ่มวยัรุ่นในปัจจุบนั การใช้ประโยชน์กระท่อม              
ในทางสุขภาพหมอจึงให้ทัศนะว่า ตัวหมอไม่มีความผิด เน่ืองจาก จิตวิญญาณหรือจริยธรรม                                 
ความเป็นหมอสูงมาก ความตอ้งการให้ผูป่้วยหายจากการเจ็บป่วยเป็นท่ีตั้ง มีความรัก ความเอ้ือ        
อาทรตั้งแต่คนไขเ้ดินเขา้มารับการรักษาในสถานบริการ ตลอดจนการแนะน า การพูดคุย กบัผูป่้วย                   
ท่ีดีและมีประโยชน์ การปรุงยารักษาโรคเองก็ตาม หมอพื้นบา้นให้ทศันะท่ีดีว่า การปรุงยาต ารับ              
นั้น จะประกอบไปดว้ยจ านวนชนิดสมุนไพรหลายชนิดดว้ยกนั วธีิการปรุงก็ยอ่มแตกต่างกนัออกไป
ตามกระบวนการของหมอแต่ละกนั ข้ึนอยู่กบัการวินิจฉัยโรค ดุลยพินิจของหมอ หมอจะไม่น า
สมุนไพรหรือตวัยาท่ีคิดว่าไม่มีประโยชน์หรือมีความเป็นพิษท่ีก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายอย่าง
แน่นอน เพราะจิตวญิญาณความเป็นหมอมีค่ามากกวา่ส่ิงอ่ืนใด 
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“การท่ีผมใช้แก่นหรือใบท่อมเป็นยาหลักปรุงยานั้น จะใช้เพ่ือรักษาคนไข้ ไม่ได้ใช้     
เพ่ือเสพติดอย่างวัยรุ่นบางกลุ่ม จึงไม่มีความผิดใดๆ เพราะจิตวิญญาณความเป็น              
หมอสมยัก่อนสูงมาก เขารักชีวิตคนไข้ดุจชีวิตตัวเอง เขาจะไม่เอาอะไรท่ีเลวร้ายใส่ให้
คนไข้…” 

(พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 

“ยึดหลักโบราณจริงๆ เห็นแก่ประโยชน์ของคนไข้มาก่อน แล้วก็ฝากไว้ด้วยว่า                    
อย่ามาทําลายธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นมาเพ่ือเป็นยาของมนุษย์  แต่หมอต้องคิดเสมอว่า                  
ชีวิตคนไข้สําคัญเท่ากับชีวิตของหมอ  คนเราถ้าทําลายธรรมชาติมันไม่ใช่คน 
พฤติกรรมของคนมันต้องแก้ท่ีพฤติกรรม  ไม่ใช่ทําลายธรรมชาติ  ท่ี เ กิดขึ้นมา                           
เน่ียมนัเกิดขึน้เพราะพฤติกรรมของคน…”  

(พอ่หมอชชั 63 ปี) 
  

5.3) ใช้หนามมัดรอบต้นกระท่อมบริเวณบ้านเพือ่ป้องกนัเด็กขโมย 
จากการลงภาคสนาม ผูว้ิจยัพบหมอพื้นบา้นในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างท่านหน่ึงปลูก            

ตน้กระท่อมไวจ้  านวน 2 ตน้ ลกัษณะของตน้ทั้ง 2 มีความแตกต่างกนั โดยตน้หน่ึงมีความสูง                     
กว่า 200 เซนติเมตร สามารถเด็ดใบกระท่อมน ามาใช้ได้ง่าย และอีกตน้หน่ึงมีความสูงมากกว่า                 
2 เท่า มองเห็นลักษณะใบไม่ชัด การมองยอดสูงสุดของตน้กระท่อมตอ้งใช้การแหงนมองข้ึน             
ดา้นบน ภาษาของหมอพื้นบา้นจะเรียกวา่ ตน้คอยโคน การน าวตัถุดิบใบมาใช ้ตอ้งใช้วิธีการใชไ้ม้
ยาวสอยปลายตน้ จึงจะสามารถน าใบกระท่อมลงมาได ้ นอกจากนั้น ผูว้ิจยัยงัพบเห็นลกัษณะหนาม
มดัรอบตน้กระท่อมไว ้ เป็นวิธีการต่อรองลกัษณะหน่ึงต่อกฎหมายกระท่อมท่ีอยู่ในสถานะยาเสพ
ติดเพื่อป้องกันตนเองในระดับพฤติกรรม โดยหมอพื้นบ้านนั้นจะต่อรองกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ                   
ในชุมชน ให้เหตุผลว่า ตน้หน่ึงมีมานานแล้วสมยับรรพบุรุษ และอีกตน้หน่ึงขอปลูกกระท่อมไว ้            
เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเจบ็ป่วยกบัตนเอง คนในครอบครัว และผูป่้วยท่ีมารับการรักษาโรค
กบัหมอพื้นบา้นท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใชก้ระท่อมในการรักษา  แมว้า่จะมีปัญหาและอุปสรรคในการ                  
สั่งโค่นมาแลว้ก็ตาม เม่ือไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐอยูบ่่อยคร้ัง หมอพื้นบา้นกล่าววา่
ก็ไม่เคยพบความผิดปกติของการใช้ของหมอพื้นบ้าน ใบไม่ได้ลดลงจากเดิม ซ่ึงหมอพื้นบ้าน            
จะใชน้อ้ยมากเม่ือยามจ าเป็นจริงๆ บางคร้ังก็มีหมอพื้นบา้นท่านอ่ืนท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้บกระท่อมรักษา
คนไขก้็จะมาของวตัถุดิบบา้งบางคร้ังแค่ 1-2 ใบ แลว้แต่วตัถุประสงคข์องการใช ้
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รูปที่ 4.25 และ 4.26 แสดงการใช้หนามมดัรอบต้นกระท่อม ท่ีมา: ธนัช นาคะพนัธ์ (นักศึกษา
ปริญญาโท ภาควชิาสังคมและสุขภาพ ถ่าย ณ จงัหวดัสตูล) 

“ทุกวันนี้มนุษย์กิเลสมันมาก ความอยากมีมากขึ้น ปัญญาในส่ิงท่ีควรรู้ มันรู้อะไร              
บ้าง ศีล สมาธิ ปัญญามันจะเกิด ต้องมีศีลก่อน ถ้ามีศีลจะไม่วอกแวก ทาํสมาธิได้ แล้ว
ปัญญาจะเกิด พระพุทธเจ้าก็บอกพันนั้น เราจึงต้องใช้การกั้นร้ัวหนามรอบต้นไว้                      
กเ็ป็นวิธีท่ีเราขอกับเจ้าหน้าท่ีทางการไว้ใช้รักษาเอง ครอบครัว และคนไข้ท่ีมาหา…” 

                    (พอ่หมอเศก 53 ปี) 

“ผมเห็นว่ามันมีประโยชน์จริงๆ เราปลูกไว้เพ่ืออนุรักษ์มัน ท่ีจริงแล้วมันเป็นพืชท่ี
สวยงาม เป็นเอกลักษณ์บ้านเราก็ว่าได้ แต่เด็กนาํไปใช้ผิดท่ีผิดทาง ปัจจุบันเลยต้อง                  
รัดกุม เพ่ือไม่ให้เกิดการมาขโมยเด็ดใบไปต้มกิน บางทีผมก็มาขอไปทาํยา ใบสอง                  
แต่นานๆคร้ัง ถ้าจาํเป็นต้องใช้มนั…” 

                  (พอ่หมอภพ 66 ปี) 
 
5.4) ปรับเปลีย่นช่ือกระท่อมเป็นช่ือใหม่เพือ่ใช้ปรุงยา 
วิถีชีวิตประจ าวนัของหมอพื้นบ้านในช่วงราวหลายศตวรรษท่ีผ่านมา จากท่ีเคย

สามารถใช้พืชกระท่อมมาปรุงเป็นพืชสมุนไพรในการรักษาโรคไดส้ะดวกนั้น ปัจจุบนัวิถีการน า
วตัถุดิบหรือตัวพืชกระท่อมมาปรุงยาได้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตในชุมชน              
อย่างรวดเร็ว เน่ืองจากการเกิดข้ึนของชุดวาทกรรมพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522                
ท่ีบญัญติัให้กระท่อมเป็นยาเสพติด ลว้นส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของหมอพื้นบา้นท่ีให้สามารถ
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น ามาปรุงเป็นยารักษาโรคให้แก่ผูป่้วยในชุมชนไดไ้ม่มากก็น้อย จากการลงพื้นท่ีศึกษาคลินิกหมอ
พื้นบ้านแห่งหน่ึงในชุมชนพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่าง ซ่ึงเป็นย่านท่ีมีการคมนาคมค่อนข้างสะดวก                      
มีลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท พบว่า หมอพื้นบ้านมีการให้คุณค่าและให้ความส าคัญต่อการใช ้                    
พืชกระท่อมเป็นยาอยู ่ เน่ืองจากท่านใหค้วามส าคญักบัพืชกระท่อมวา่ เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นตอ้งใช ้ 
ขณะท่ีผูท้  าการศึกษาวิจยั  ได้เข้าศึกษาสถานท่ีบริเวณห้องเก็บวตัถุดิบพืชสมุนไพร ในรูปแบบ
สมุนไพร แห้งพบสมุนไพรหลากหลายชนิด เช่น ดีปลี แก่นสน สะคา้น ฯลฯ ซ่ึงเป็นสมุนไพร
ทอ้งถ่ินท่ีคนทัว่ไปค่อนขา้งรู้จกัช่ือ และหาไดง่้ายตามร้านขายยาทัว่ไปส าหรับผูบ้ริโภค ส่ิงท่ีผูว้ิจยั
พบนอกเหนือจากนั้นคือ  แก่นพืชสมุนไพรแห้งชนิดหน่ึง ท่ีมีช่ือท่ีไม่เคยได้ยินมาก่อน ท าให ้                
ผูว้ิจยัเกิดความสงสัยในแก่นสมุนไพรชนิดน้ีว่า มนัคือสมุนไพรอะไร เม่ือไดท้  าการสอบถามหมอ
พื้นบา้นท่านกล่าวว่า น่ีคือแก่นของกระท่อม มีการตั้งช่ือใหม่ว่า แก่นสามแสนนั่นเอง เน่ืองจาก                   
พืชชนิดน้ีมีค่ามากกวา่เงินจ านวน 3 แสนบาท 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.27 และ 4.28 แสดงช่ือใหม่ของกระท่อม และห้องเก็บวตัถุดิบยา ท่ีมา: ธนัช นาคะพนัธ์ 
(นกัศึกษาปริญญาโท ภาควชิาสังคมและสุขภาพ ถ่าย ณ จงัหวดัสงขลา) 
 

“กระท่อม ท่ีผมตั้งช่ือใหม่ให้ว่า แก่นสามแสน เพราะว่ากระท่อมเป็นพืชสมุนไพร              
ชนิดหน่ึงท่ีสามารถนาํมาใช้ประโยชน์ต่อการเข้าตาํรับยารักษาโรค มันมีสรรพคุณทาง
ยาท่ีดีมาก มนัมีมลูค่ามากกว่าเงินหลายๆบาท มนัจึงมีคุณค่ามากกว่าเงินจาํนวน 3 แสน
บาท…” 

(พอ่หมอปราชญ ์75 ปี) 
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การใหค้วามหมายใหม่ของกระท่อมในวิถีการใชก้ระท่อมปรุงเป็นยานั้น แสดงให้เห็น
ถึง การต่อรองทางวาทกรรม แมพ้ืชชนิดน้ีจะถูกให้นิยามความหมายว่าเป็น พืชเสพติด นิยามไว้
ตายตวัแล้วก็ตาม แม้จะมีความพยายาม สังเคราะห์ วิเคราะห์ หาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เข้ามา
สนบัสนุนให้เห็นถึงผลดีผลเสีย พยายามให้ค  าจ  ากดั  ความต่อพืชกระท่อมในลกัษณะต่างๆ แต่ก็ยงั
หยุดน่ิงตายตัวในลักษณะเดิม หมอพื้นบ้านเลยต้องมีพฤติกรรมวิธีการต่างๆ เพื่อให้ได้มาเพื่อ
ประโยชน์ต่อการน ามาใชเ้ป็นยาสมุนไพร  

“เหตุอ่ืนนอกจากกระท่อมมันมีมูลค่าทางยาสูงแล้ว ท่ีผมตั้งช่ือกระท่อมว่า แก่นสาม
แสนเน่ืองจากปัจจุบัน กระท่อมมนัเป็นยาเสพติดให้โทษ ตามพระราชบัญญัติกฎหมาย
ยาเพสติด การจะนาํมาใช้ประโยชน์อย่างโจ่งแจ้ง เปิดเผย อาจไม่เป็นผลดีมากนัก               
แม้การใช้ประโยชน์เพ่ือทาํเป็นยารักษาโรคอย่างเรากต็ามแต่…” 

(พอ่หมอปราชญ ์75 ปี)) 
 

5.5) ไม่ระบุช่ือกระท่อมเป็นส่วนผสมในการปรุงยา  
ประเด็นของกระท่อมในสถานะยาเสพติดน้ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดั 

หลงัจากท่ีประเทศไทยมุ่งเน้นให้ประชาชนตอ้งท าตามกฎหมายทีไดมี้การตราพระราชบญัญติัไว ้
กระท่อมมนัคือยาเสพติดให้โทษ เม่ือผูว้ิจยัไดล้งท าการศึกษาในพื้นท่ีจริง ไดศึ้กษาถึงรูปแบบการ
ปรุงยาของหมอพื้นบา้น  พบวา่ หมอพื้นบา้นท่ีน ากระท่อมมาปรุงเป็นยารักษาโรค ผูป่้วยท่ีมารับการ
รักษาไม่ทราบถึงสูตรหรือส่วนประกอบในต ารับยาท่ีรักษาโรค นอกจากกระท่อมท่ีผูป่้วยไม่ทราบ
แลว้วา่มีผสมอยูใ่นต ารับยาหรือแมก้ระทัง่สมุนไพรชนิดอ่ืนก็ไม่ทราบเช่นกนั ทั้งน้ี ดว้ยความท่ีเป็น
หมอพื้นบา้น ได้ท าการรักษาโรคแก่คนไขใ้นชุมชนมาเป็นระยะเวลาท่ียาวนาน ผ่านการสืบทอด 
และถูกอบรมมาอยา่งดี ท าให้ประชาชนในชุมชนเช่ือใจในประสิทธิภาพของยา และประสิทธิผลใน
การรักษาโรคกบัผูป่้วยท่ีเกิดข้ึน การต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติดในลกัษณะอย่างน้ี 
เห็นไดว้า่ การใช้ชีวิตในยุคน้ี การท่ีจะให้อยูร่อดในสังคมได ้ตอ้งมีการต่อสู้ ต่อรองกบัผูมี้อ  านาจท่ี
เหนือกว่า แมก้ระทัง่ตวับทบญัญติัทางกฎหมายเอง ในขณะท่ีการใช้ยาต ารับท่ีมีพืชกระท่อมเป็น
ส่วนประกอบ ผูป่้วยท่ีใช้แมจ้ะไม่ทราบ แต่ถา้คนไขเ้กิดมีความเช่ือมัน่ในหมอท่ีรักษาโรค ไม่ว่ายา
ต ารับนั้นจะประกอบดว้ยอะไร ผูท่ี้แสวงหาการรักษาโรคในระบบริการก็ยอ่มท่ีจะยอมรับประทาน
เพื่อการรักษาอาการเจบ็ป่วย 
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“เหตุผลท่ีไม่บอกให้คนไข้รู้ ตํารับของเราใส่ตัวท่อมผสม ก็เพราะไม่ว่าจะใช้ยา             
ตาํรับท่ีมีหรือไม่มีท่อม จะใช้รักษาโรคอะไร เบาหวาน ปวดกล้ามเนื้อ ความดัน                
ความเป็นหมอของหมอพื้นบ้าน ไม่ได้มีการบอกสูตรยาอยู่ แล้ว  หรือแม้กระท่ัง                 
กับนักวิชาการ หรือผู้มาเกบ็งานวิจัยก็ตาม เช่ือมั่นได้ว่า หมอไม่ได้เป็นชุ่ยๆ ถูกอบรม
มาอย่างดี…”  

(พอ่หมอลกัษณ์ 67 ปี) 

“ตาํรับยาท่ีเราใช้ เราใช้มานานแต่บรรพบุรุษ กว่าจะได้การถ่ายทอดมา ต้องไปเรียนรู้
ติดตามเป็นเวลานาน เราจึงมีสูตรเฉพาะ แม้กระท่อมเองผู้ป่วยกไ็ม่ได้ทราบ เพราะใช้
เป็นยา ในทางการแพทย์การท่ีเราไม่บอกสูตรกไ็ม่ผิดนะ เพราะเราใช้เพ่ือการประกอบ
โรคศิลปะท่ีเรามี…”  

(พอ่หมอเอก 48 ปี) 
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บทที ่5 

        สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 
5.1 สรุปผลการวจิัย 

 การวิจยัมีวตัถุประสงค์ 3 ประการ 1.) เพื่อศึกษาการให้ความหมายต่อกระท่อมภาย                  
ใต้บริบทการเปล่ียนแปลงด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมในกลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่ม                                                           
ผูใ้ช้ และกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีภาคใตต้อนล่าง 2.) เพื่อศึกษาแบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยา 
รักษาโรคของหมอพื้นบา้นภาคใตต้อนล่าง และ 3.) เพื่อศึกษาวิธีการต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อม
เป็นยาเสพติดของหมอพื้นบา้นในจงัหวดัภาคใต้ตอนล่าง การศึกษาคร้ังน้ี ใช้การศึกษาวิจยัเชิง
คุณภาพ (qualitative research) เลือกพื้นท่ีการศึกษา 2 จงัหวดัในภาคใต ้คือ สงขลาและสตูล เป็น
พื้นท่ีในการศึกษา เน่ืองจากสภาพพื้นท่ี 2 จงัหวดั มีช่องทางด่านชายแดน อ าเภอสะเดา จงัหวดั
สงขลา และด่านชายแดนวงัประจนั จงัหวดัสตูล ท่ีเป็นเส้นทางการล าเลียงใบกระท่อมเขา้สู่ฝ่ังไทย
มากท่ีสุด และปัจจุบนัยงัพบหมอพื้นบา้นในจงัหวดัภาคใตข้องประเทศไทย มีการใชป้ระโยชน์จาก
กระท่อมเพื่อการรักษาโรคทั้งในรูปแบบยาเด่ียว และแบบยาต ารับในปัจจุบนั 

 วิธีการเก็บข้อมูลมี 3 วิธี คือ การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก เลือกประชากรท่ีศึกษาแบบเจาะจง (purposive sampling) จ านวน 32 คน ประกอบดว้ย             
กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหมอพื้นบา้น จ านวน  16 คน, กลุ่มผูใ้ช้ (คนไข ้และเยาวชน)               
จ  านวน 7 คน และกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี (เจา้หนา้ท่ีของรัฐ และอาสาสมคัรสาธารณสุข) จ านวน 
9 คน ระยะเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลวิจยั จ  านวน 5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 ถึง กนัยายน 
2559  จะใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Method) ในขณะเก็บข้อมูล
ภาคสนาม  และเม่ือออกจากภาคสนาม ผูว้ิจยัจะท าการตรวจสอบขอ้มูลอีกคร้ัง หลงัจากนั้นจะท า 
การรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้กรอบแนวคิด 2 แนวคิด ดงัน้ี 1.) วาทกรรม (discourse) 
การศึกษาความหมาย (meaning) ตามแนวคิดของมิแช็ล ฟูโกต์ (Michel Foucault, 1926-84) 2.) 
วฒันธรรม (Cultures) การตีความหมาย (Interpretation) ตามแนวคิดของ คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ 
(Clifford Geertz, 1973) และท าการสรุปผล อภิปรายผล ใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 
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 5.1.1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มทีศึ่กษา 

 1.) กลุ่มหมอพื้นบา้น จ านวน 16 คน เป็นเพศชายทั้งหมด มีอายุระหว่าง 60 - 75 ปี              
มากท่ีสุด จ านวน 8 คน รองลงมาคืออายุ 50 - 59 ปี จ  านวน 4 คน และ 40-49 ปี จ  านวน 4 คน              
นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 9 คน นอกนั้ นนับถือศาสนาพุทธ มีความเช่ียวชาญการรักษา           
โรคสตรี จ านวน 5 คน โรคอมัพฤกษอ์มัพาต จ านวน 4 คน โรคริดสีดวงทวารและอาการปวดเม่ือย 
จ านวนอย่างละ 2 คน โรคอ่ืนๆไดแ้ก่ โรคไข ้โรคความดนัโลหิตสูง จ านวน 2 คน และมีจ านวน   
หมอ 1 ท่าน ท่ีบอกว่าตนเองรักษาได้ทุกกลุ่มโรค และด้านท่ีมาของความรู้ด้านการรักษาโรค          
พบว่า ไดรั้บการถ่ายทอดและสืบทอดองค์ความรู้ จากบรรพบุรุษจ านวน 10 คน มีประสบการณ์         
การน ากระท่อมมาใช้รักษาโรค จ านวนระหว่าง 10-15 ปี มากท่ีสุด จ านวน 11 คน รองลงมาคือ                 
20 - 30 ปี จ านวน 4 คน และมีระยะเวลา  54 ปี จ  านวน 1 คน  
 2.) กลุ่มผูใ้ช้กระท่อม จ านวน 7 คน เป็นเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 3 คน มีอายุ
ระหว่าง 40-70 ปี จ  านวน 4 คน และ 20-30 ปี จ  านวน 3 คน นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 4 คน                  
นอกนั้นนับถือศาสนาอิสลาม ด้านอาชีพ พบว่า ผูใ้ช้กระท่อมประกอบอาชีพท าสวน จ านวน                           
4  คน เป็นแม่บ้าน 2 คน และ 1 คน มีอาชีพรับจ้าง พบรูปแบบการใช้กระท่อม 2 รูปแบบ                         
คือ น ามาใช้เพื่อการรักษาโรค จ านวน 4 คน และใช้กระท่อมผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย จ านวน 3                 
คน การน าเข้าใบกระท่อม ของกลุ่มผูใ้ช้มี 2 ลักษณะ คือ จากต้นกระท่อมในพื้นท่ี จ  านวน 4                      
คน และหาซ้ือต่อมาจากคนน ากระท่อมเขา้มาจากประเทศเพื่อนบา้น จ านวน 3 คน 

 3.) กลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี จ  านวน 9 คน เป็นเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 5 คน               
มีอายุระหว่าง 45-60 ปี จ  านวน 7 คน และ 25-40 ปี จ  านวน 2 คน ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม
จ านวน 5 คน นอกนั้นนบัถือศาสนาพุทธ ดา้นอาชีพ พบว่า เป็นผูป้ระกอบอาชีพเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
จ านวน 5 คน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จ านวน 4 คน กลุ่มผูป้ฏิบติังานทั้ง 2 กลุ่ม                 
เป็นผูมี้ประสบการณ์พบเห็น การใชก้ระท่อมแบบน ามารักษาโรคและผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย 

 
5.1.2 การให้ความหมายต่อกระท่อม  

มีการให้ความหมายต่อกระท่อม ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงด้านการเมือง        
เศรษฐกิจ และวฒันธรรม โดยผูใ้ห้ข้อมูล 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มผูใ้ช้ และกลุ่มผู ้
ปฏิบติังานในพื้นท่ี จ  านวนทั้งหมด 32 คน พบประเด็นการให้ความหมายต่อกระท่อม แบ่งออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มหมอพื้นบา้น 7 ประเด็น 2) กลุ่มผูใ้ช ้2 ประเด็น และ 3) กลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี 
3 ประเด็น มีรายละเอียดดงัน้ี  



ธนชั นาคะพนัธ ์  สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ / 132 

กลุ่มที ่1 ความหมายกระท่อมในกลุ่มหมอพื้นบา้น  
1) พชืสมุนไพรทีเ่ทวดาประทานมาให้  
ความเช่ือเร่ืองส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิหรือเทวดา ยงัคงอยู่คู่กบัสังคมไทยมาอย่างยาวนาน ท่ีพบ

เห็นไดใ้นบริบทวฒันธรรมชุมชนต่างๆ ไม่วา่จะเป็นหมอพื้นบา้นท่ีนบัถือศาสนาพุทธ หรืออิสลามก็
ตาม ล้วนแล้วแต่มีความเช่ือ มีการให้คุณค่าต่อกระท่อมว่า เป็นของสูง เป็นพืชท่ีเทวดามอบมา            
ให ้เพื่อใชป้ระโยชน์ในทางสุขภาพ สามารถน ามาปรุงยารักษาผูป่้วยไดจ้ริงในชุมชน  

2) ตัวยาทีม่ีสรรพคุณดีเมื่อใช้โดยผู้มีปัญญา 
เม่ือหมอพื้นบา้นให้คุณค่าแก่กระท่อมว่า เป็นตวัยารักษาโรคท่ีมีสรรพคุณดีก็จริง แต่

การท่ีจะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์นั้น จะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ดา้นกระท่อมในทางสุขภาพ และมี
ความสามารถจริงในการน ามาใช้ หมอพื้นบา้นจึงจ าเป็นตอ้งมีความรอบคอบ มีความละเอียดอ่อน         
มีศิลปะการปรุงยาท่ีดี จึงจะท าใหก้ระท่อมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3) ยาแผนโบราณทีใ่ช้ได้ทั้งรูปแบบยาเดี่ยวและยาต ารับ 
การพิจารณาน ากระท่อมมาใช้กบัมนุษยน์ั้น ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ท่ีหมอพื้นบา้นได้

พบเจอมา ตวัแบบของความคิดน้ีเอง จึงไดมี้การยกให้กระท่อมเป็นสมุนไพรท่ีดีชนิดหน่ึงในอนัดบั
แรก เม่ือตอ้งการเลือกสมุนไพรมาปรุงเป็นยา โดยสามารถใชก้ระท่อมได ้2 รูปแบบ คือ ประเภทท่ี
ใชก้ระท่อมเพียงตวัเดียว และใชก้ระท่อมกบัสมุนไพรหลายชนิด มาผสมรวมกนัเป็นต ารับยา 

4) เป็นยาทีใ่ช้รักษาโรคในทางการแพทย์แผนปัจจุบัน 
การรักษาโรคตามแบบแผนของหมอพื้นบา้นนั้น มีวธีิการน าต ารับยาท่ีมีกระท่อมมาใช้

กบัผูป่้วย 2 ประเภทคือ ประเภทแรก โรคเร้ือรัง (Chronic disease) ไดแ้ก่ โรคอมัพฤกษ ์อมัพาต ท่ี
ไดรั้บการรักษากบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาแลว้ แต่อาการไม่ดีข้ึน หรืออาการทรงตวัเท่าเดิม และประ 
เภทท่ีสอง อาการเฉียบพลนั (Acute symptom) อาการปวดทอ้งกะทนัหนั มีแผลตามร่างกาย เป็นตน้  

5) เป็นยาธรรมชาติทีต้่องใช้ในชีวติประจ าวนั 
หมอพื้นบา้นเห็นความส าคญัต่อกระท่อมว่าเป็นยาธรรมชาติ เน่ืองจาก เม่ือไดน้ ามา

ปรุงเป็นยาให้คนไขแ้ละตนเองบริโภคแลว้ พบวา่ ช่วยท าให้ร่างกายแข็งแรงเพิ่มข้ึน ไม่เจ็บป่วยง่าย 
ถ้ายงัมีกระท่อมในปัจจุบนั หมอพื้นบ้านก็เช่ือว่า มนัยงัคงมีความจ าเป็นต้องใช้กระท่อมตลอด                   
ชีวติของพวกเขา จนกวา่ชีวติของหมอพื้นบา้นจะหมดลมหายใจ 

6) เป็นยาทีใ่ช้รักษาสัตว์เลีย้ง 
กระท่อมไม่ไดมี้ความจ าเพาะวา่ จะตอ้งน ามาใช้ในการบ าบดัรักษาอาการเจ็บป่วยใน

มนุษยเ์ท่านั้น เม่ือสัตวเ์กิดภาวะอาการเจ็บป่วย เช่น อาการทอ้งเสีย อ่อนเพลีย ถ่ายเป็นเลือด ก็ยงัคง
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ตอ้งพึ่งพาสมุนไพรท่ีหาไดง่้ายตามทอ้งถ่ิน โดยเฉพาะกระท่อม หมอให้ความเห็นวา่ สามารถใชไ้ด ้
ดีกบัสัตว ์เน่ืองจากการคมนาคมยคุสมยัก่อน ไม่มีความสะดวกสบายเหมือน ณ ยคุปัจจุบนั 

7) เป็นยาเสพติดเมื่อน าไปผสมในรูปแบบทีผ่ดิ 
เน่ืองจากกระท่อมมีการน ามาใช้ค่อนขา้งหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มวยัรุ่นบางคน               

ท่ีมีรูปแบบการน ากระท่อมมาใช้ในรูปแบบท่ีผิดแปลกจากดั้งเดิม น ามาผสมกบัสารเสพติดในรูป  
แบบส่ีคูณร้อย (4 x 100) ซ่ึงเป็นช่ือเรียกทอ้งถ่ิน ท่ีเป็นท่ีรู้จกัและมกัใชเ้รียกกนัในทางภาคใต ้หมอ
พื้นบา้นจึงถือวา่ การใชแ้บบน้ียาเสพติด เพราะรูปแบบการใชมี้ความแตกต่างจากดั้งเดิมโดยส้ินเชิง 

 
กลุ่มที ่2 ความหมายกระท่อมในกลุ่มผูน้ ามาใช ้ 

1) เป็นยาสมุนไพรรสขมใช้แก้ปวด 
นอกเหนือจากหมอพื้นบา้นแล้วนั้น ก็ยงัมีชาวบา้นน ากระท่อมมาใช้ประโยชน์เพื่อ

บรรเทาความเจ็บปวดท่ีเกิดข้ึนในทางสุขภาพ และต่างให้ทศันะท่ีตรงกนัว่า กระท่อมมีรสขมจริง            
เม่ือบริโภคเขา้ไปในความรู้สึกแรก และเม่ือชาวบ้านเกิดเจ็บปวดแบบเดิมอีก เขาก็จะยงับริโภค
กระท่อม แต่จะใชเ้ฉพาะยามฉุกเฉินเท่านั้น หรือไม่สะดวกในการเดินทางไปโรงพยาบาล 

2) ช่วยเพิม่พละก าลงัและไม่ก่อให้เกดิอาชญากรรม  
กลุ่มเยาวชนท่ีเป็นวยัรุ่น ไดใ้ห้ความหมายวา่ การใชก้ระท่อมเพียงอยา่งเดียวนั้นไม่ได้

ท  าให้เกิดผลเสียแต่อย่างใด ไม่มีความแรงของยามากพอ แต่ถ้าใช้กระท่อมรูปแบบอ่ืนท่ีน ามา                  
ผสมกัน จะสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงได้ ถือเป็นสารกระตุ้นชนิดหน่ึง เช่นเดียวกับกาแฟ 
อยา่งไรก็ตาม กลุ่มน้ียงัเช่ือวา่กระท่อมไม่ไดก่้อใหเ้กิดปัญหาทางสังคมดงัท่ีกลุ่มผูใ้ชอ่ื้นกล่าวไว ้ 

กลุ่มที ่3 การใหค้วามหมายกระท่อมในกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี  
1) แต่เดิมเป็นยาขยนัแต่ปัจจุบันเป็นยาขีเ้กยีจ 
สมัยก่อนการน ากระท่อมมาบริโภค เพื่อสร้างพละก าลังในการท างาน เพื่อการ

ประกอบอาชีพแต่ ณ ปัจจุบนั วยัรุ่นไดน้ ามาผสมจนกลายเป็นประเภทเคร่ืองด่ืมส่ีคูณร้อย ท าให้เกิด
พลวตัการให้ความหมายท่ีเปล่ียนแปลงไป จากเดิมใช้เป็นยาขยนั แต่ปัจจุบนักลายเป็นยาข้ีเกียจ ท่ี
ไม่ไดน้ ามาใชเ้พื่อการท างาน แต่ใชใ้นการพดูคุย สังสรรค ์รวมทีม จบักลุ่มกนัมากกวา่ 

2) ใช้กระท่อมผดิจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและจิตใจ 
กลุ่มวยัรุ่นท่ีด่ืมน ้ากระท่อมผสมช่ือวา่ ส่ีคูณร้อย จนท าให้เกิดอาการติดหรือเสพติดนั้น 

จะส่งผลต่ออาการป่วยทางระบบประสาท หรือระบบขบัถ่าย ท าให้ร่างกายทรุดโทรมได้ และถ้า
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น ามาบริโภคเป็นระยะเวลานาน แล้วไม่รู้จกัวิธีการใช้ท่ีถูกต้อง จะท าให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย                   
จนนานเขา้เม่ือใชไ้ปบ่อยๆแบบผดิวธีิ ก็จะท าใหเ้กิดผลเสียต่อภาวะจิตใจของผูใ้ชร่้วมดว้ย 

3) เป็นพชืทีม่ีประโยชน์ในทางการแพทย์และควรวจัิยต่อไป 
มุมมองกระท่อมกบัผูมี้บทบาทในชุมชน แมบ้างอย่างจะมีความไม่เห็นดว้ยต่อกลุ่ม 

ผูใ้ชแ้บบผดิวธีิ แต่ก็มีการสนบัสนุนให้น ากระท่อมมาใชเ้ป็นยารักษาโรคจริง โดยตอ้งมีการควบคุม
การไหลของพืชกระท่อมจากประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงก็เป็นส่ิงท่ีน่าคิดต่อว่าจะท าอย่างไร แกปั้ญหา
ตรงจุดไหนท่ีเหมาะท่ีควร และควรมีการศึกษาวิจยักระท่อมเก่ียวกบัสมุนไพรในทางการแพทย์
ดั้งเดิมอยา่งไร เพื่อใหเ้หมาะสมกบัประเทศไทย  

5.1.3 แบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอพืน้บ้านภาคใต้ตอนล่าง 

ข้อค้นพบจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูใ้ห้ข้อมูลโดยหมอพื้นบ้านจ านวน 16 คน มีแบบ
แผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคแบ่งออก เป็น 6 หัวขอ้ ดงัน้ี ลกัษณะการใชก้ระท่อมในฐานะ 
ยาสมุนไพร, สาเหตุท่ีเลือกใชก้ระท่อมปรุงยารักษาผูป่้วย, การเลือกชนิดกระท่อมใชเ้ป็นยา, การ
ไดม้าซ่ึงวตัถุดิบกระท่อม, รูปแบบ/วิธีการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค และการใช้ยาท่ีมีกระท่อม             
ในผูป่้วยท่ีมารับการรักษา 

1) ลกัษณะการใช้กระท่อมในฐานะยาสมุนไพร 

ลกัษณะท่ี 1 เหตุผลการมีพฤติกรรมการใช้กระท่อมเป็นยา พบวา่ มีหมอพื้นบา้นท่ียงั          
มีพฤติกรรมการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคอยู่ทั้งหมด จ านวน 9 คน ซ่ึงหมอทุกคน ต่างมีเหตุท่ี
เลือกใช้กระท่อม สามารถจ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) เป็นความรู้/แบบแผนท่ีปฏิบติัสืบ
ทอดต่อกนัมาจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ประสบการณ์หมอพื้นบา้นภาคใตท่ี้ไดก้ารรับการซึมซบัพฤติกรรมการ
ใชก้ระท่อมมาจากปราชญช์าวบา้นยุคก่อน โดยวิธีการเรียนรู้สืบทอด และพฒันาความรู้เก่ียวกบัการ
ใชก้ระท่อมทางยามาเร่ือยๆจนถึงปัจจุบนั นบัเป็นระยะเวลาอนัยาวนาน  อนัน ามาสู่พฤติกรรมการใช้
กระท่อมปรุงเป็นยารักษาโรค จนเกิดแบบแผนพฤติกรรมของหมอพื้นบา้นเอง 2) ใช้ตามประสบ 
การณ์เพื่อเป็นยาไม่ไดใ้ช้ในทางอนัตราย การน ากระท่อมมาใชเ้ป็นยารักษาโรคนั้น ต่างก็มีเง่ือนไข
และปัจจยัหลายอย่างในวิธีการท่ีจะน ามาปรุงเป็นต ารับยารักษาแก่มนุษยห์รือผูป่้วยจริงในชุมชน 
จากประสบการณ์ของหมอพื้นบา้น ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกนัวา่ ยงัไม่พบเห็นผูน้ ากระท่อมมาใช้
ประโยชน์ในทาง สุขภาพ ท่ีท าให้เกิดผลเสียแก่ร่างกายมนุษย ์ถา้ใช้อย่างถูกวิธีการปรุงยาตามองค์
ความรู้ดั้งเดิม และตามต ารายาการแพทยส์มยัก่อน 
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ลกัษณะท่ี 2 เหตุผลการไม่มีพฤติกรรมการใช้กระท่อมเป็นยา พบว่า มีหมอพื้นบา้น           
ท่ีไม่มีพฤติกรรมการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค จ านวน 7 คน ซ่ึงหมอทุกคนต่างมีเหตุผลท่ีไม่
เลือกใชก้ระท่อม จ าแนกออกไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ 1) ไม่ใชก้ระท่อมเพราะบทบญัญติัทางกฎหมาย
แมก้ระท่อมจะมีประโยชน์ มีขอ้ดีมากมายในทางสุขภาพความเจ็บป่วยของมนุษย ์ในขณะท่ีหมอ
พื้นบ้านจ านวนหน่ึง ก็มีความเกรงกลัวต่อกระท่อมเช่นกัน เน่ืองจากกระท่อมถือเป็นยาเสพติด                
ผดิกฎหมายใหโ้ทษ ประเภทท่ี 5 ตามท่ีหมอพื้นบา้นและประชาชนรับทราบกนัในทางกฎหมายของ
ประเทศไทย ส่ิงเหล่าน้ีเองท าใหห้มอพื้นบา้นปฏิเสธการมีพฤติกรรมกระท่อม มาใชใ้นการรักษาโรค 
แมโ้ดยบริบทพื้นท่ีถ่ินจริงๆแลว้อาจหากระท่อมไดบ้า้งในพื้นท่ี  2) ตน้กระท่อมหายากหรือมีนอ้ย   
ในทอ้งถ่ิน พบวา่ ความอุดมสมบูรณ์ของกระท่อมกลบัพบมากในจงัหวดัสตูล และปัญหาของการใช้
ในวยัรุ่นก็เกิดเยอะในจงัหวดัแห่งน้ี แต่ในขณะจงัหวดัสงขลา ก็พบตน้กระท่อม ส่วนใหญ่จะมีแต่
รูปแบบของกระท่อมท่ีน ามาแปรรูปแลว้ในทางยา แต่การใช้ประโยชน์เป็นยาจริงๆกบัเป็นจงัหวดั
สงขลาท่ีมากกวา่จงัหวดัสตูล 

2) สาเหตุทีเ่ลอืกใช้กระท่อมปรุงยารักษาผู้ป่วย 

สาเหตุการเลือกใช้กระท่อมน ามาปรุงยารักษาโรค จ าแนกออกได้เป็น 3 สาเหตุคือ             
1) ใชป้รุงยาไดทุ้กส่วนไม่จ  ากดัแค่ใบ ข้ึนอยูก่บัองคค์วามรู้ในการใชย้าสมุนไพรแต่ละชนิด นบัเป็น
ความคุ้มค่าอย่างหน่ึงของวตัถุดิบกระท่อม ท่ีไม่ได้มีข้อจ ากัดด้านการเลือกใช้แต่ละส่วนของ
กระท่อม ถึงแมจ้ะไม่มีขอ้จ ากดั แต่หมอจะมีวิธีเลือกตามอาการสัดส่วนยาต่างๆท่ีน ามาใชก้บัผูป่้วย  
2) ใช้เพื่อชดเชย/ทดแทนสมุนไพรชนิดอ่ืน หมอพื้นบา้นใช้สมุนไพรอยู่ 2 ประเภท คือ สมุนไพร                
สดและสมุนไพรแห้ง ร้านขายยาสมุนไพรแห้งมีไม่มากนัก บางชนิดสมุนไพรก็ต้องสั่งมาจาก
ต่างจงัหวดั การเดินทางก็ตอ้งใชค้่าใชจ่้ายพอสมควรกวา่ไดม้า และท่ีส าคญัราคาสมุนไพรแห้งบาง
ชนิดมีราคาค่อนขา้งสูง เม่ือน ามาเทียบใน เร่ืองการออกฤทธ์ิ หรือสรรพคุณยาแลว้กบัใบกระท่อมนั้น 
พบวา่กระท่อมมีฤทธ์ิยาท่ีดีกวา่ แรงกวา่ สมุนไพรอ่ืน หรือบางชนิดก็เทียบเท่า สามารถใชก้ระท่อม
แทนกนัไดดี้กวา่ 3) ใชไ้ดไ้ม่จ  ากดัช่วงวยัหรืออายุในผูป่้วย  กระท่อมสามารถใชไ้ดโ้ดยไม่จ  ากดัช่วง
วยัหรือช่วงอายุ จะเป็นวยัเด็กเล็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่ หรือวยัชราก็ตามก็ใชก้ระท่อมในการรักษาโรคได้
ทั้งส้ิน โดยสามารถเร่ิมใช้ตั้งแต่เด็กอ่อน หรือทารกหลงัคลอดประมาณ 2-3 ปีข้ึนไป โดยไม่มี
อนัตรายถา้ใช้ในปริมาณท่ีถูกตอ้ง การปรุงยาท่ีถูกวิธีตามหมอพื้นบา้น 4) ใช้เป็นตวัยาทางเลือกใน
อาการเร้ือรัง/ร้ายแรงของผูป่้วยท่ีมารักษา หมอพื้นบา้นจะมีวิธีการพิจารณาการตั้งต ารับยารักษาโรค
ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัอาการของผูป่้วยท่ีมารับการรักษา และการเลือกสมุนไพรท่ีเกิดประโยชน์สูงสุด          
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ต่อคนไขร่้วมดว้ย เม่ือผูป่้วยมาดว้ยอาการของโรคท่ีค่อนขา้งรุนแรงหมอพื้นบา้น จึงจ าเป็นตอ้งใช้
กระท่อมในการรักษาโรค 

3) การเลอืกชนิดกระท่อมใช้เป็นยา 

หมอพื้นบา้นมีการแบ่งชนิดพืชกระท่อมเป็น 3 ชนิด คือ กระท่อมกา้นแดง กระท่อม
กา้นเขียว และกระท่อมข้ีหมู กระท่อมทั้ง 3 ชนิด ผูเ้ป็นหมอสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการปรุงยา
รักษาโรคไดท้ั้งหมด แต่ชนิดท่ีมีประสิทธิภาพของยาแรงท่ีสุด ถูกกบัโรคไดดี้ท่ีสุด และมกันิยมใช้
บ่อยท่ีสุดคือ กระท่อมกา้นแดง เน่ืองจากเป็นตวัยาท่ีออกฤทธ์ิค่อนขา้งเร็ว มีรสชาติค่อนขา้งขม 

4) การได้มาซ่ึงวตัถุดิบกระท่อม 

ปัจจุบนัแมว้่ากระท่อมหาไดย้ากในทอ้งถ่ิน หรือชุมชนบางแห่งไม่พบกระท่อมแล้ว   
แต่อย่างไรก็ตาม หมอพื้นบา้นท่ีเห็นถึงประสิทธิภาพของกระท่อมดา้นการน ามาใช้เพื่อการรักษา 
โรคต่อผูป่้วย วา่เป็นส่ิงท่ีมีความจ าเป็นในฐานะเป็นยาตวัหน่ึงในทางสุขภาพ หมอพื้นบา้นก็มีวิธีการ
ได้กระท่อมมา 4 วิธีคือ 1) ใบกระท่อมจากต้นท่ีปลูกไวบ้ริเวณบ้านของหมอ หมอพื้นบ้านขอ
เจา้หน้าท่ีของรัฐ เพื่อรักษาตน้กระท่อมของตนเองไว ้ มีความรู้สึกเสียดายท่ีจะมาโค่นเพราะแค่               
เด็กวยัรุ่นน าไปใช้ในทางท่ีผิด จึงท าให้ภาครัฐปล่อยผ่านกลบัหมอพื้นบา้นกลุ่มน้ี แมจ้ะไม่มีลาย
ลกัษณ์อกัษร หรือส่ิงจารึกทางกฎหมายเพื่อให้สามารถปลูกได ้เน่ืองจากดว้ยความเป็นวิชาชีพดา้น
การรักษาโรคท าให้ผูป้ฏิบติังานหน่วยงานรัฐ ไม่ไดเ้ขม้งวดกลบัคนกลุ่มน้ีมากนกั 2) ใบกระท่อม
จากคนไทยท่ีไปท างานประเทศเพื่อนบา้น หมอพื้นบา้นท่ีใช้กระท่อมจึงน าเขา้จากคนไทยท่ีไป
ท างานด้านการค้าขายในแถบด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย จะไม่เสียตังค์เพราะจะขอให้น ามา            
ฝาก แล้วแต่ปริมาณการใช้ขอหมอพื้นบ้าน บางคร้ังก็เป็นผูป่้วยท่ีหมอพื้นบ้านเป็นเจ้าของไข ้           
3) ใบกระท่อมจากป่าธรรมชาติและชุมชนในพื้นท่ี ยงัมีให้เห็นอยู่บา้ง แมว้่าพื้นท่ีส่วนใหญ่จะเป็น
แหล่งท่ีค่อนขา้งเขา้ถึงไดย้าก การเดินทางตอ้งใชเ้วลา การน าวตัถุดิบกระท่อมในป่าดิบช้ืน แถบหุบ
เขายากต่อการท่ีชาวบา้นจะเขา้ถึง ตอ้งเป็นผูท่ี้ช านาญเส้นทางหรือหมอท่ีรู้แหล่ง ขณะท่ีชุมชนใน
พื้นท่ีทั้ง 2 จงัหวดั ชาวบา้นมีการปลูกตน้กระท่อมไวบ้ริเวณบา้น หมอพื้นบา้นท่ีรู้จกัหรือมีความ
สนิทกบัชาวบา้นในชุมชนนั้นๆ มกัจะไปขอใบกระท่อมมา 

5) รูปแบบ/วธีิการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค 

หมอพื้นบา้นจ านวน 9 คน มีการใชก้ระท่อม 2 รูปแบบ คือ รูปแบบยาเด่ียวและต ารับ  
มีการใช้กระท่อมในรูปแบบยาเด่ียว จ านวน 7  รายการ ประกอบดว้ย  ยาแกท้อ้งเสีย ยาห้ามเลือด                 
ยาแก้ไอ ยาแก้ปวดเม่ือย ยาแก ้ ปวดทอ้ง ยาโรคเริม และยาบ ารุงก าลงั ทั้งน้ี ยาท่ีหมอพื้นบา้นใช ้               
เยอะท่ีสุด จ านวน 2 รายการ คือ ยาแกท้อ้งเสีย และยาห้ามเลือด จ านวนอย่างละ 4 คน, ยาแกไ้อ 
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จ านวน 3 คน, ยาแกป้วดทอ้ง จ านวน 2 คน และยาแกป้วดเม่ือย ยาบ ารุงก าลงั ยาโรคเริม อยา่งละ 1 
คน ตามล าดบั ขณะท่ีการใชก้ระท่อมรูปแบบยาต ารับ พบยาต ารับ 21 รายการ ประกอบดว้ย ยาน ้ าลูก
มะแวง้ ยาน ้ าบ าบดัอมัพฤกษ์อมัพาต ยาเก๊าท์รูมาตอยรูมาติก ยาเถาวลัยเ์ปรียง ยาข้ีผึ้ งรักษาโรค
ผวิหนงั ยาลดปวดประจ า เดือน ยาน ้าบรรเทามะเร็ง ยาน ้ ากษยัทิพสุคนธ์ ยาแกน่ิ้วในไต ยาน ้ ากุฐโรค 
ยาเบาหวาน ยาลดไขมนัในเส้นเลือด ยาความดนัโลหิต ยาบ ารุงก าหนดั ยาแกท้อ้งร่วง ยาแกห้ลัง่เร็ว
ในชาย ยาเบาหวาน ยากษยัเส้น ยาบ ารุงก าลงั ยาเบาหวาน และยากษยัน ้ า เม่ือน ามาจดักลุ่มเพียงแค่
ช่ือท่ีซ ้ ากนั พบว่า ยาเบาหวาน เป็นยาท่ีมีช่ือซ ้ ากนัมากท่ีสุด จ านวน 3 รายการ วิธีการเลือกใช้
กระท่อมจะใชส่้วนใบ เยอะท่ีสุด จ านวน 14 รายการ รองลงมาคือใชแ้ก่น จ านวน 4 รายการ 

6) การใช้ยาทีม่ีกระท่อมในผู้ป่วยทีม่ารับการรักษา 

การลงพื้นท่ีศึกษาแบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค ในสถานบริการคลินิก
หมอพื้นบ้านภาคใต้ในชุมชน ณ ขณะลงพื้นท่ีภาคสนามด้วยวิธีการสังเกต พบหมอพื้นบ้าน                  
2 ท่าน เลือกใช้ต ารับยาท่ีมีกระท่อมกบัผูป่้วยท่ีมารับการรักษาทั้งหมด 7 ราย แบ่งเป็นกลุ่มผูป่้วย  
เพศชาย และเพศหญิง ใช้ต ารับยารักษาโรคเบาหวาน ความดนัโลหิตสูง และอมัพฤกษ์อมัพาต 
อาการปวดประจ าเดือน อาการกระเพาะปัสสาวะอกัเสบ ภาวะอาการปวดเข่า และเม่ือยตามร่างกาย 
เป็นตน้ 

5.1.4 วิธีการต่อรองกับวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติดของหมอพื้นบ้านจังหวัด
ภาคใต้ตอนล่าง 

สถานการณ์ปัจจุบนั ท าให้หมอพื้นบ้านต้องมีวิธีการปฏิเสธกับบทบญัญติัด้านกฎ 
หมาย ท่ีได้ตราพระราชบญัญติัให้กระท่อมเป็นส่ิงเสพติดผิดกฎหมาย ส าหรับวิธีการต่อรองวาท
กรรมกระท่อมเป็นยาเสพติด พบวิธีการต่อรอง 5 วิธี ประกอบด้วย 1) ใช้กระท่อมรักษาโรค             
ไม่ถือว่าตนผิดกฎหมาย วิธีการต่อรองกบัวาทกรรมกฎหมายกระท่อมของหมอพื้นบา้นลกัษณะ                 
น้ี เป็นการต่อรองกบัตนเอง เน่ืองจากหมอพื้นบา้นเช่ือว่า การท่ีตนเองน ากระท่อมมาใช้นั้นก็เพื่อ
ประโยชน์ต่อผู ้ป่วยในทางสุขภาพ จึงไม่ถือว่าตนเองกระท าผิดต่อพระราชบัญญัติกฎหมาย             
กระท่อม ดว้ยเหตุผลว่า ไม่ไดน้ าไปใชใ้นทางท่ีผิด 2) ใชก้ระท่อมรักษาโรคเพราะจิตวิญญาณความ
เป็นหมอ หมอพื้นบ้านให้ความส าคญัต่อประสิทธิผลการรักษาโรคกับผูป่้วยท่ีมารับการรักษา 
ค านึงถึงการเลือกใช้สมุนไพรให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับชีวิตผู ้ป่วยท่ีมีมาตั้ งแต่สมัยโบราณ                 
การท่ีหมอพื้นบา้นจะเลือกใช้วตัถุดิบกระท่อมส่วนใดส่วนหน่ึงของกระท่อมมาท ายานั้น ไม่ว่าจะ
เป็นแก่นหรือกระท่อม หมอจะใช้เพื่อรักษาอาการความเจ็บป่วยคนไข้เท่านั้ น ไม่ได้มีการน า
กระท่อมมาใชเ้พื่อน ามาผสมเป็นรูปแบบอ่ืนๆ เหมือนกลุ่มวยัรุ่นในปัจจุบนั 3) ใชห้นามมดัรอบตน้
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กระท่อมบริเวณบา้นเพื่อป้องกนัเด็กขโมย  เป็นวิธีการต่อรองลกัษณะหน่ึงต่อกฎหมายกระท่อม               
ท่ีอยู่ในสถานะยาเสพติดเพื่อป้องกนัตนเองในระดบัพฤติกรรม โดยหมอพื้นบา้นนั้นจะต่อรองกบั
เจา้หนา้ท่ีของรัฐในชุมชน ใหเ้หตุผลวา่ ตน้หน่ึงมีมานานแลว้สมยับรรพบุรุษ และอีกตน้หน่ึงขอปลูก
กระท่อมไวเ้พื่อประโยชน์ในการรักษาความเจ็บป่วย 4) ปรับเปล่ียนช่ือกระท่อมเป็นช่ือใหม่เพื่อ                
ใช้ปรุงยา แก่นพืชสมุนไพรแห้งชนิดหน่ึง ท่ีมีช่ือท่ีไม่เคยไดย้ินมาก่อน ท าให้ผูว้ิจยัเกิดความสงสัย
ในแก่นสมุนไพรชนิดน้ีว่า มนัคือสมุนไพรอะไร เม่ือไดท้  าการสอบถามหมอพื้นบา้นท่านกล่าวว่า              
น่ีคือแก่นของกระท่อม มีการตั้งช่ือใหม่วา่ แก่นสามแสนนัน่เอง เน่ืองจากพืชชนิดน้ีมีค่ามากกวา่เงิน
จ านวน 3 แสนบาท และ 5) ไม่ระบุช่ือกระท่อมเป็นส่วนผสมในการปรุงยา การใช้ยาต ารับท่ีมีพืช
กระท่อมเป็นส่วนประกอบ ผูป่้วยท่ีใช้แม้จะไม่ทราบ แต่ถ้าคนไข้เกิดมีความเช่ือมัน่ในหมอท่ี             
รักษาโรค ไม่วา่ยาต ารับนั้นจะประกอบดว้ยอะไร ผูท่ี้แสวงหาการรักษาโรคในระบบริการก็ย่อมท่ี 
จะยอมรับประทานเพื่อการรักษาอาการเจบ็ป่วย 
 
 

5.2 การอภิปรายผล 
 
 5.2.1) ชุดความรู้ทีห่ลากหลายกบัการผลติความหมายกระท่อม 

ค าอธิบายชุดวาทกรรมกระท่อม จากการวิจยัน้ีผูว้ิจยัไดค้น้พบความหมาย (meaning)        
ท่ีมีความหลากหลาย ท่ีถูกสร้างข้ึนจากความแตกต่างภายใตบ้ริบทดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และ
วฒันธรรม โดยแหล่งสร้างวาทกรรมกระท่อมท่ีส าคัญนั่นคือ ความรู้ จากการให้ความหมาย           
ของกลุ่มหมอพื้นบา้น กลุ่มผูใ้ช้  และกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี พบประเด็นการให้ความหมาย
กระท่อมแบ่งไดอ้อกเป็น  4 ความหมาย ประกอบดว้ย 1) กระท่อมเป็นยาสมุนไพรสามารถใชรั้กษา
โรคได ้2) กระท่อมช่วยกระตุน้การท างานของร่างกาย 3) กระท่อมช่วยเพิ่มความแขง็แกร่งแก่ร่างกาย 
และ 4) กระท่อมมีผลต่อพฤติกรรมและจิตใจ  

การให้ความหมายของกลุ่มผูถู้กศึกษาทั้ง 3 กลุ่มขา้งตน้ ไดใ้ห้ความหมายท่ีตรงกนั     
คือ กระท่อมคือยาสมุนไพรชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการรักษาโรค และใช้ในการกระตุน้การท างานของ
ร่างกายได ้ขณะท่ีการให้ความหมายกระท่อมในแง่สุขภาพอีกอยา่งหน่ึง คือ ช่วยเพิ่มความแข็งแรง
ต่อร่างกายไดน้ั้น  มีการให้ความหมายไวโ้ดยหมอพื้นบา้นและกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี แต่ยกเวน้
กลุ่มผู ้ใช้วยัรุ่นท่ีไม่ได้ให้ความหมายกระท่อมด้านความเป็นยาสมุนไพรและความแข็งแรง 
นอกจากนั้น หมอพื้นบา้นและผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ไดใ้ห้ทศันะความหมายเก่ียวกบักระท่อมท่ีมี
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ความยอ้นแยง้กนั คือ ความหมายในเชิงลบต่อผูใ้ช้กระท่อมในกลุ่มเด็กวยัรุ่นว่า การใช้กระท่อม
ในทางท่ีผิดนั้น จะส่งผลต่อพฤติกรรมและจิตใจของผูใ้ช้ได้ ขณะท่ีกลุ่มวยัรุ่นได้ให้ความหมาย
กระท่อมเชิงบวกวา่ แมจ้ะน ากระท่อมมาเป็นส่วนผสมหน่ึงกบัสารตอ้งห้ามชนิดอ่ืนๆ จนมีช่ือใหม่ 
ท่ีรู้จกัมกัคุน้กนัดีในทางภาคใตว้่า ส่ีคูณร้อย พวกเขาไดใ้ห้ทศันะกบัส่ิงท่ีกล่าวมาว่า กระท่อมช่วย               
ท าให้พวกเขารู้สึกจิตใจสงบ และด้านพฤติกรรมก็ไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม และปัญหา
อาชญากรรม เหมือนท่ีหมอพื้นบา้น และผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีไดใ้หค้วามหมายท่ียอ้นแยง้ไวข้า้งตน้ 

ผลการวิจยัดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า ชุดองค์ความรู้จากการคน้พบ คือ ความรู้ท่ีแฝง
เร้นและฝังอยูใ่นตวัคน เป็นลกัษณะความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ของผูใ้ชแ้ต่ละกลุ่ม ในการน ามาท า
ความเขา้ใจในส่ิงต่างๆ ซ่ึงตอ้งอาศยักลไกการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งกนั โดยหมอพื้นบา้นภาคใต้
ได้ให้ความส าคญักบักระท่อมว่า มนัคือส่ิงท่ีดี กระท่อมเป็นสมุนไพรพื้นบ้านท่ีใช้รักษาโรคได้
หลากหลาย ท าให้อาการผูป่้วยหายขาดได้ และช่วยกระตุน้ให้ชาวเกษตรกรท างานหนกัได้โดยไม่
เจ็บป่วย กระท่อมจึงไม่มีฤทธ์ิในทางเสพติด แต่เม่ือมีการน ากระท่อมมาใช้ในรูปแบบท่ีผิดแปลก                 
ไปจากเดิม แทนท่ีกลุ่มเกษตรกรท่ีใช้ใบกระท่อมเพื่อการรักษาโรคแบบพื้นบ้านเหมือนท่ีเคย                  
เป็น และจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับกระท่อม ก็ยงัมีชุดความรู้ทางวฒันธรรมท่ีมีการ
กล่าวถึง การใช้กระท่อมในมุมมองในมิติดา้นสังคม วฒันธรรม และวิถีชีวิตในชุมชนภาคใต ้โดย             
จะเนน้เก่ียวกบัพฤติกรรมการใชก้ระท่อมในชีวิตประจ าวนั ของชาวบา้น มากกวา่การเจาะลึกศึกษา
ดา้นการรักษาโรค อีกทั้ง งานวิจยัส่วนใหญ่ ก็มุ่งสนใจศึกษาผลกระทบของกระท่อม โดยใช้วาท
กรรมด้านวิทยาศาสตร์มาอธิบายเพิ่มเติม เพื่อยืนยนัประสิทธิผลและความปลอดภยัของตวัใบ
กระท่อม เช่น การศึกษาอาการไม่พึงประสงค์ ผลขา้งเคียงท่ีพบเห็นในผูเ้สพ  หรือผูใ้ช้กระท่อม
ติดต่อกนัเป็นระยะเวลายาวนาน เป็นตน้  

แมผู้ว้ิจยัยงัไม่พบงานกระท่อมท่ีศึกษาโดยใช้แนวคิดวาทกรรมโดยตรง แต่ผูว้ิจยัก็            
พบความสอดคลอ้งกนัของการใหค้วามหมายต่อกระท่อม ในมุมมองกลุ่มผูใ้ชใ้นต่างประเทศ พบวา่ 
งานวจิยัของ Swogger MT et al. (2015) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมวิจยัเป็น
กลุ่มผูใ้ชบุ้คคลทัว่ไป จ านวน 161 คน พบวา่ มีความพอใจในประโยชน์ของพืชกระท่อมวา่ สามารถ
ช่วยเพิ่มพละก าลงัในการท างาน (Increase in energy) และช่วยลดอาการปวด (Analgesia) ได ้ ซ่ึง   
ตรงกนักบัการให้ความหมายต่อกระท่อมโดยกลุ่มผูถู้กศึกษาทั้ง 3 กลุ่ม ท่ีเป็นตวัแทนประชากร             
ภาคใตข้องประเทศไทย อีกทั้ง ผลงานวิจยัของ Vicknasingam B Et al. (2009) ในประเทศมาเลเซีย  
ท่ีมีผูเ้ขา้ร่วมวิจยั จ  านวน 72 คน มีความรู้สึกว่าตนเองไดป้ระโยชน์จากการใช้กระท่อมคือ ช่วยให้
ท างานไดย้าวนานข้ึน (Work harder) และกระตุน้ร่างกายไดดี้  
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ในทางกลบักนั ผูว้ิจยัก็ยงัพบความยอ้นแยง้กนัของการผลิตความหมายกระท่อม ใน
มุมมองของกลุ่มผูใ้ช้จ  านวน 293 คน ใน 3 รัฐ ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย งานวิจยัของ 
Darshan  Singh (2015) พบวา่ ผูท่ี้ใชก้ระท่อมไม่พบความบกพร่องในการท างานทางสังคม และก็
ไม่ไดท้  าใหเ้กิดความเส่ียงดา้นสังคมและสุขภาพ แมจ้ะใชก้ระท่อมเป็นระยะเวลายาวนานก็ตาม ซ่ึงมี
ความยอ้นแยง้กัน กับการให้ความหมายต่อกระท่อมโดยหมอพื้นบ้านและผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี                 
ท่ีได้ให้ความหมายต่อกระท่อมกับกลุ่มผู ้ใช้ในเด็กวยัรุ่นว่า การใช้กระท่อมในทางท่ีผิดนั้ น                  
จะส่งผลต่อพฤติกรรมและจิตใจของผูใ้ช้ได้ ขณะท่ีกลุ่มผูใ้ช้ในวยัรุ่นได้ให้ความหมายท่ีตรงกัน               
กบักลุ่มผูใ้ช้ในประเทศมาเลเซีย จึงสะทอ้นให้เห็นว่า การให้ความหมายต่อกระท่อมโดยกลุ่มผูใ้ช้
ทัว่ไป ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา มาเลเซีย และประเทศไทยนั้น มีการให้ทศันะภายใตชุ้ด
ความรู้และภาคปฏิบติัการทางวาทกรรม ท่ีไม่มีความแตกต่างกนัในแต่ละบุคคล ในดา้นประโยชน์
ของกระท่อม 2 ประเด็น คือ กระท่อมช่วยกระตุน้การท างาน และเพิ่มความแข็งแกร่งแก่ร่างกายได ้
แต่เม่ือเปรียบเทียบงานการศึกษาทั้ง 4 ประเทศท่ีกล่าวถึง กลบัพบวา่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา 
และมาเลเซียนั้น ไม่ไดมี้การกล่าวถึงประเด็นกระท่อมในมุมมองดา้นความเป็นยาสมุนไพรรักษาโรค
ในผูป่้วย และการน ากระท่อมมาใช้ในการแพทย์ดั้ งเดิมหรือการแพทย์พื้นบ้าน เหมือนกับงาน
การศึกษาในประเทศไทยท่ีก าลงัใหค้วามสนใจวาทกรรมกระท่อมในมิติสมุนไพรรักษาโรค  

นอกจากนั้น ยงัมีการสะทอ้นให้เห็นด้านการผลิตความหมายกระท่อมของกลุ่มคน                  
3 กลุ่ม ให้เห็นถึงความยอ้นแยง้กนัในบางประเด็น ท าให้ส่งผลต่อภาพลกัษณ์ท่ีมีความแตกต่าง
หลากหลายในปัจจุบนั เม่ือมีการให้ความหมายต่อกระท่อม จากชุดความหมายภายใตต้รรกะทาง
กฎหมายว่า กระท่อม คือ ยาเสพติดผิดกฎหมาย ท าให้กระท่อมถูกลดทอนคุณค่า และตีตราให้                
เป็นเพียงแค่ยาเสพติดชนิดหน่ึง ในกระบวนการสร้างภาพตัวแทนและชุดนิยามความหมาย                       
ของกระท่อม ถือเป็นหน่ึงในปฏิบติัการทางภาษาของหน่วยงานรัฐ และวฒันธรรมแบบประชานิยม
ครอบง า แมว้่ากลุ่มหมอพื้นบา้น กลุ่มผูใ้ช้ และผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี มองภาพรวม 3 กลุ่มใหญ่                      
จะเห็นความส าคญัวา่ กระท่อมคือยาสมุนไพรท่ีใชใ้นการรักษาโรคไดก้็จริง ในขณะท่ีการผลิตวาท
กรรมกระท่อมต่อกลุ่มผู ้ใช้วยัรุ่นชาวภาคใต้ ว่ามีการน ากระท่อมมาผสมสูตร เป็นรูปแบบส่ี              
คูณร้อยกลบัถูกมองว่า เป็นกลุ่มคนท่ีสร้างปัญหาให้กบักระท่อม กลายเป็นส่ิงไม่ดี ยิ่งท าให้ให้เกิด
การตอกย  ้า ผลิตซ ้ าให้รัฐไทย มองว่าคนภาคใตห้รือกลุ่มคนมุสลิมบางกลุ่มบางพื้นท่ี ถูกมองว่ามี
ปัญหาทางการเมืองหรือมีความเป็นคนอ่ืน (the otherness) เป็นตน้เหตุหน่ึงในการสร้างปัญหา          
ยาเสพติดให้เกิดข้ึน ปรากฏการณ์ดงักล่าว ยงัสะทอ้นความมีอคติทางชาติพนัธ์ุของรัฐไทย รวมถึง
กลุ่มคนในสังคมบางกลุ่มท่ีมองคนเหล่าน้ีว่า เป็นต้นเหตุหรือจุดเร่ิมของปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท าให้
กระท่อมถูกผลกัดันให้กลายเป็นยาชายขอบจนถึงปัจจุบนั แม้บุคคลในหน่วยงานภาครัฐหลาย               
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ส่วนพยายามผลักดัน แก้ปัญหาปลดกระท่อมให้สามารถใช้ได้อย่างเสรี หรือแม้กระทั่งเห็น
ความส าคญัของการใช้กระท่อมเป็นยาในกลุ่มหมอพื้นบา้น ซ่ึงการมองกระท่อมแต่ในด้านการ    
รักษาโรคอย่างเดียวนั้น อาจไม่ไดต้อบโจทยต่์อการแกปั้ญหาให้ท ามาใช้ในทางการแพทยไ์ดจ้ริงๆ 
ยิ่งแต่ท าให้หมอพื้นบา้นถูกบีบให้มีทางเลือกในการด ารงชีวิต ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้กระท่อมตาม
วฒันธรรมของตนเองนอ้ยลง เช่นเดียวกบัผลการศึกษา เร่ืองฝ่ินกบัคนมง้ ของอรัญญา ศิริผล (2544) 
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงอ านาจรัฐท่ีไดส้ร้างความเป็นคนอ่ืนแก่ชาวมง้ ท าให้ภาพอตัลกัษณ์ชาวมง้กบัฝ่ินท่ี
เช่ือมโยงกบับริบทฝ่ินให้กลายเป็นยาเสพติดในสังคมขนาดใหญ่ ท่ีเกิดความขดัแยง้ทางการเมือง 
ภาพชาวมง้กบัฝ่ิน จึงถูกน าเสนอมากข้ึนจนขยายไปสู่ภาพลกัษณ์ของคอมมิวนิสต ์ท าให้ชาวมง้ถูก
บีบใหมี้ทางเลือกในการด ารงชีวติตามวฒันธรรมของตนเองนอ้ยลง    

 
5.2.2) ยาแรงความหมายต่อกระท่อมในเชิงสัญญะ 

จากการท่ีหมอพื้นบ้านได้ให้ความหมายต่อกระท่อมว่า เป็นยาแผนโบราณท่ีใช้ได ้               
ทั้งรูปแบบยาเด่ียวและยาต ารับ การใชก้ระท่อมเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสมุนไพรอ่ืน หมอพื้นบา้น   
จะไม่นิยมน ามาใช้ ตอ้งมีสมุนไพรชนิดอ่ืนเข้าไปผสมในต ารับร่วมด้วยในสัดส่วนท่ีน้อยลงมา              
ตามการพิจารณาของหมอพื้นบา้น เพื่อป้องกนัการออกฤทธ์ิของตวัยากระท่อมท่ีมีความแรงของยา
มากเกินไป ค าว่ากระท่อมคือยาแรง จึงสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกระท่อมในฐานะความ
เป็นยาสมุนไพรรักษาโรค ซ่ึงความแรงของยานั้น ตามการให้ความหมายของหมอถือว่า กระท่อม
เป็นยาท่ีดีและมีความปลอดภยั สามารถน ามาใช้กบัผูป่้วยท่ีมารับการรักษาได้ดี ประเด็นน้ีจึง 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุภนัย ประเสริฐสุข และวิบูลย์ วฒันนามกุล (2011) พบว่า           
ความเช่ือเก่ียวกบัความแรงของยาหรือยาแรง ยาอ่อน เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงประสิทธิภาพ          
ของยาคนในชุมชนเมืองจะผูกความแรงของยาไวร่้วมกบัความปลอดภยัของยาเสมอ โดยเช่ือว่ายา            
ท่ีมีประสิทธิภาพดีคือ ยาท่ีแรงและเม่ือใชแ้ลว้ตอ้งปลอดภยัร่วมดว้ยเช่นกนั  

นอกจากนั้น ในฐานะท่ีกระท่อมเป็นยาแรง สัญญะของยาท่ีใช้ ยงัมีความเก่ียวขอ้ง           
กับความเป็นเพศชายและเพศหญิง พบว่า มีการเลือกใช้ต ารับยาท่ีมีกระท่อมใน 2 กลุ่ม คือ 1)                 
กลุ่มผูป่้วยเพศชาย หมอพื้นบา้นให้ทศันะวา่ เหมาะกบัสมุนไพรกระท่อมมากกวา่เพศหญิงเป็นส่วน
ใหญ่  และ 2) กลุ่มผูป่้วยเพศหญิง จะมีการพิจารณาการใช้กระท่อมในการน ามาปรุงยาท่ีละเอียด          
กว่าในผูป่้วยแต่ละราย ผลการวิจัยดังกล่าว จึงสะท้อนให้เห็นวิธีคิดและการตัดสินใจเลือกใช้
กระท่อมท่ีมีความสลบัซับซ้อน มีการมองระบบเร่ืองเพศผ่านระบบสรีระร่างกายและการเจริญ          
พนัธ์ุ ให้ผูช้ายเหมาะกบักระท่อมมากกว่า ภายใตฐ้านคติของหมอพื้นบ้านท่ีมีความละเอียดอ่อน            
ต่อการพิจารณาการเขา้ถึงยา แมว้่าปัจจุบนัไม่พบงานวิจยัท่ีมีการศึกษาการใช้กระท่อมในมุมมอง
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ความเป็นผูช้ายและผูห้ญิง แต่ผลการศึกษาดงักล่าว ก็มีความสอดคล้องใกล้เคียงกบัรายงานของ 
Brook and Wakabayashi (2000) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัฝ่ินในประเทศจีน พบวา่ การเสพฝ่ินเป็น
พื้นท่ีทางสังคมของความเป็นผู ้ชาย สามารถใช้ได้ในพื้นท่ีๆนอกเหนือจากพื้นท่ีส่วนตัวได ้
เช่นเดียวกบัการใช้ประโยชน์กระท่อม หมอพื้นบา้นส่วนใหญ่เป็นเพศชายทั้งหมด และกลุ่มผูใ้ช ้
วยัรุ่นในเชิงสารเสพติดก็เป็นเพศชายทั้งหมดเช่นกนั  

ขอ้มูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความหมายต่อกระท่อมในกลุ่มหมอพื้นบ้านท่ีมอง               
ว่ามนัคือ ยาสมุนไพรท่ีใช้แฝงการรักษาโรค และการดูแลสุขภาพความเจ็บป่วยในกลุ่มวยั เพศท่ี
เหมาะให้เหมาะกบัการใช้ยา มีการให้ความหมายเชิงสัญญะแก่กระท่อม คือ ความเป็นยาธรรมชาติ               
ท่ีตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั เป็นวตัถุดิบท่ีบริสุทธ์ิ ไม่ไดมี้การปรุงแต่งสารทางเคมี มีความผกูโยงกบั
สัญลักษณ์แห่งความสดช่ืน ผูกโยงกับความเป็นสีเขียว น ามาใช้กับผูช้ายและผูห้ญิงได้ ขณะท่ี               
ผู ้ชาย มีสัญลักษณ์ด้านความแข็งแรงกว่า จึงท าให้เพศชายเหมาะแก่การใช้กระท่อมเป็นยา              
มากกว่า เน่ืองจากสีแดงท่ีแฝงอยู่ในใบกระท่อมเป็นสัญลักษณ์ของยาแรง ทั้ งหมดน้ีจึงเป็น
ความหมายเชิงสัญญะท่ีหมอพื้นบ้านได้ให้ความส าคัญแก่การใช้กระท่อม เป็นความหมายท่ี
หลากหลายเปิดกวา้ง ไม่ไดมี้การผกูติดให้กระท่อมมีประโยชน์แค่การใช้เป็นยาจากสมุนไพรเพียง
อยา่งเดียว 

 
5.2.3) การด ารงอยู่ของวฒันธรรมการใช้กระท่อมแบบหมอพืน้บ้าน 

จากชุดนิยามความหมายกระท่อมของหมอพื้นบา้นภาคใต ้ท่ีไดใ้ห้ความหมายกระท่อม
ในมิติยาสมุนไพร ไดแ้ก่ กระท่อมเป็นพืชสมุนไพรท่ีเทวดาประทานมาให้ เป็นตวัยาท่ีมีสรรพคุณ               
ดีเม่ือใช้โดยผูมี้ปัญญา กระท่อมเป็นยาแผนโบราณท่ีใช้ได้ทั้ งรูปแบบยาเด่ียวและยาต ารับ ใช ้                 
รักษาโรคเร้ือรังในทางการแพทยแ์ผนตะวนัตก เป็นยาธรรมชาติท่ีตอ้งใช้ตลอดในวิถีการด ารงอยู ่
นอกจากนั้นใช้รักษาสัตว์เล้ียงได้ และเป็นยาเสพติดได้เช่นกันเม่ือน าไปผสมในรูปแบบท่ีผิด                  
ผา่นปฏิบติัการทางภาษา น ามาสู่พฤติกรรมการใช้กระท่อมทางสุขภาพ กลายเป็นแบบแผนการใช้
กระท่อมทางสุขภาพของหมอพื้นบา้นเอง ประกอบด้วย 1) ลกัษณะการใช้กระท่อมในฐานะยา
สมุนไพร 2) สาเหตุท่ีเลือกใช้กระท่อมปรุงยารักษาผูป่้วย 3) การเลือกชนิดกระท่อมใช้เป็นยา 4)                
การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบกระท่อม 5) รูปแบบ/วิธีการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค และ 6) การใช้ยาท่ีมี
กระท่อมในผูป่้วยท่ีมารับการรักษา 

การด ารงอยู่ของแบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคในมิติทางวฒันธรรม จาก
ประเด็นท่ีกล่าวมาข้างตน้ 6 ประเด็น สะทอ้นให้เห็นว่า หมอพื้นบ้านมีการให้ความหมายต่อ
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กระท่อมท่ีไม่แตกต่างกัน แต่มีภาคปฏิบัติการทางภาษาหรือพฤติกรรมท่ีแสดงออกให้เห็นใน
ลกัษณะท่ีไม่สอดคลอ้งกนัในหมอพื้นบา้นบางราย เน่ืองจากเม่ือพิจารณามุมมองดา้นเหตุผลการมี
หรือไม่มีพฤติกรรมการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคนั้น พบว่า การศึกษาโดยใช้มุมมองด้าน
วฒันธรรม (culture) นั้น ไม่สามารถละเลยความแตกต่างหลากหลายของแง่มุมสังคม และวฒันธรรม
ในบริบทท่ีแตกต่างกนัของหมอพื้นบา้นได ้ส าหรับหมอพื้นบา้นท่ียงัใชก้ระท่อมอยูน่ั้นข้ึนอยูก่บัผล
การศึกษาท่ีน่าสนใจ คือ 1) เป็นความรู้/แบบแผนปฏิบติัท่ีสืบทอดต่อกนัมาจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  ประเด็น                
น้ีสะทอ้นใหเ้ห็น ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวและการเคารพผูอ้าวุโส ไดแ้ก่ พ่อแม่ 
ปู่ ย่าตายาย ท่ีล่วงลบัไปแล้วไดถ่้ายองค์ความรู้กระท่อมไว ้เป็นตวัก าหนดลกัษณะพฤติกรรมของ
หมอพื้นบา้นตั้งแต่วยัเด็ก วยัรุ่น และเม่ือเขา้สู่วยัผูใ้หญ่หรือวยัชรา ท าให้เกิดแบบแผนการใช้ว่า              
ควรเลือกใช้กระท่อมชนิดไหน ใชว้ิธีการปรุงยาท่ีมีกระท่อมในลกัษณะไหน และควรใช้กบัผูป่้วย
อย่างไร และ 2) ใชต้ามประสบการณ์เพื่อเป็นยาไม่ไดใ้ช้ในทางอนัตราย หมอพื้นบา้นไม่เคยเห็น
ผลกระทบในผูใ้ชป้ระโยชน์กระท่อมเป็นยารักษาโรค ประเด็นน้ี มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
Darshan  Singh (2015) ท่ีไดท้  าการศึกษา ผลทางสังคมของผูใ้ชก้ระท่อมในประเทศมาเลเซีย มีความ
สงสัยในความไม่ชดัเจนของกระท่อมวา่มีความเป็นอนัตรายมากนอ้ยเพียงใด ส าหรับผูน้ ามาใชเ้ป็น
ระยะเวลายาวนาน ผลการศึกษาพบวา่ กระท่อมไม่เกิดความเส่ียงทางดา้นสังคมและสุขภาพ เหมือน
ดงัเช่น กญัชา ในประเทศฝ่ังยโุรป น ามาใชบ้  าบดัรักษาอาการติดเหลา้ อาการถอนยาได ้แต่ถา้ใชเ้ป็น
เวลานานก็จะไม่สามารถหยุดกระท่อมได้เช่นกนั และในประเทศมาเลเซียก็ยงัไม่พบขอ้มูลการ
เสียชีวติจากการใชก้ระท่อม แต่กลบัพบวา่มีการใชใ้นปริมาณท่ีมากข้ึน เหมือนดงัเช่นพฤติกรรมในผู้
ท่ีน ามาใช ้ไม่วา่จะเป็นการน ามาใชป้ระโยชน์จากหมอพื้นบา้นหรือกลุ่มวยัรุ่นในประเทศไทย กลบั
ไม่ไดล้ดนอ้ยลงเช่นเดียวกนั ส่วนเหตุผลการท่ีหมอพื้นบา้นไม่มีพฤติกรรมการใชก้ระท่อมแลว้นั้น ก็
เพราะความเกรงกลวัต่อกฎหมาย ประเด็นน้ีก็สะทอ้นให้เห็น อิทธิพลของวาทกรรมกระท่อมใน
สถานะยาเสพติดผิดกฎหมาย เป็นอิทธิพลเบ้ืองหลัง บนฐานชุดเหตุผลด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
มากกวา่ทางวฒันธรรม ท่ีมีการตีตราอตัลกัษณ์กระท่อมต่อความเป็นหมอพื้นบา้น ท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
วฒันธรรมการใชก้ระท่อมทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน อนัส่งผลต่อพฤติกรรมการแสดงออก
ของหมอพื้นบา้น ท่ีมีการหยดุใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรค แมม้นัจะมีประโยชน์ทางสุขภาพก็ตาม  

ผลการศึกษารูปแบบการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอพื้นบา้น พบต ารับยา
สมุนไพร จ านวน 21 รายการ ท่ีหมอพื้นบา้นใช้กระท่อมเป็นยาสมุนไพรหลัก พบว่า มีการน า
กระท่อมมาใช้ บ าบดัอาการปวดบริเวณขอ้ ปวดเม่ือย แก้อาการปวดทอ้งประจ าเดือน แก้อาการ
บรรเทาเบาหวาน เป็นตน้ ซ่ึงมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ธนัช นาคะพนัธ์ และคณะ 
(2559) เร่ืองการศึกษาการใช้ประโยชน์จากกระท่อมในการรักษาโรคของหมอพื้นบา้นภาคใต ้พบ
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หมอพื้นบา้นน ากระท่อมมาใชป้ระโยชน์ทางยา โดยใช้รักษาอาการปวดมากท่ีสุด และรองลงมาใช้
ลดระดบัน ้าตาลในเลือด นอกจากนั้น การศึกษาในคร้ังน้ีก็ไม่พบวา่ มีหมอพื้นบา้นรายใดใชต้ ารับยา
ท่ีมีกระท่อมเป็นส่วนประกอบท่ีปรากฏในชุดความรู้ ตามคมัภีร์ต าราการแพทยแ์ผนไทยดั้งเดิมเลย 
หมอพื้นบา้นต่างก็มีแบบแผนการใชก้ระท่อมเพื่อรักษาโรคตามชุดองคค์วามรู้ของตนเอง และไดรั้บ
การสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่ส่ิงท่ีต่างกนัคือ การศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้เขา้ใจพฤติกรรมการใช้
กระท่อมเพิ่มเติมของหมอพื้นบา้น ในแง่มุมสาเหตุท่ีเลือกใช้และไม่ใช้กระท่อมปรุงยารักษาผูป่้วย 
การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบกระท่อม และการใชย้าท่ีมีกระท่อมในผูป่้วยท่ีมารับการรักษา ภายใตอ้ตัลกัษณ์
ของหมอพื้นบา้น อนัเกิดจากประสบการณ์ ท่ีไดถู้กสร้างและผลิตซ ้ า จากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
หมอพื้นบา้นและผูป่้วยท่ีมารับการรักษาโรคในชุมชน 

ส่ิงท่ีน่าสนใจ นอกเหนือจากแบบแผนการใช้การกระท่อมเป็นยาสมุนไพรนั้น ผูว้ิจยั              
พบงานวิจยัอ่ืนท่ีมีผูไ้ด้ท  าการศึกษาไว ้ช่วงปี 2538 - 2546 มีการใช้มุมมองทางวฒันธรรมใน
การศึกษาเร่ืองกระท่อม จ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ เร่ืองแรก งานวิจยัของช่อลดา พนัธุเสนาและคณะ 
(2546) ไดท้  าการศึกษา กระท่อมกบัความสัมพนัธ์ท่ีปรากฏในวถีิชีวติลุ่มแม่น ้าทะเลสาปสงขลา เร่ือง
ท่ีสองงานวิจยัของ วิจิตร พุ่มพวง (2538) วฒันธรรมกีฬาววัชน ในจงัหวดัสงขลา และสุดทา้ย
งานวจิยัของ จรัส ชูช่ืน (2554) ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีปรากฏในหนงัตะลุง สะทอ้นให้เห็นวา่ นอกจาก
กระท่อมกบัความเป็นยาสมุนไพร กระท่อมยงัสะทอ้นการด ารงอยู่ในวิถีชีวิตดั้งเดิมให้เห็นเช่นกนั  
เน่ืองจาก ใบกระท่อมมีความสัมพนัธ์กบัศิลปินการแสดงพื้นบา้นภาคใต ้ถูกน ามาใชใ้นบ่อนชนววั 
ชนไก่ เพื่อการกระตุน้พลงังานของสัตว ์และการใชใ้นวิถีชีวิตชาวประมงในภาคใต ้มาตั้งแต่ดั้งเดิม 
งานวจิยัดงักล่าว จึงสะทอ้นให้เห็นถึงการใชก้ระท่อมในวิถีชีวิตประจ าวนั และการใชเ้พื่อการรักษา
โรคในปัจจุบนั แม้จะมีการด ารงอยู่ของแบบแผนการใช้ทางวฒันธรรม แต่สถานการณ์การใช้
กระท่อมไดเ้ปล่ียนแปลงไปอย่างเห็นได้ชดั นับว่าเป็นเร่ืองน่าเสียดาย ท่ีประเทศไทยน่าจะได้ใช้
ประโยชน์จากบทเรียนของพฤติกรรมการใช้กระท่อมแบบดั้ งเดิม น ามาพฒันาต่อยอดเพื่อให้
กระท่อม สามารถน ามาใชเ้ป็นยาท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศไทยได ้ 

5.2.4) การต่อรองวาทกรรมกฎหมายกระท่อมของหมอพืน้บ้าน 

บทบญัญติัทางกฎหมาย มีการจดัให้กระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 ตาม
พระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 น ามาสู่ภาคปฏิบติัการทางวาทกรรมของหน่วยงานรัฐ    
ท่ีก าหนดให้กระท่อมเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย การสั่งท าลายกระท่อมในพื้นท่ี และความแตกต่าง
ของภาพลกัษณ์ศาสนาและความเป็นชายขอบของคนภาคใต้ ดว้ยภาคปฏิบติัการวาทกรรมของรัฐ   
จึงท าให้ หมอพื้นบ้านเกิดกระบวนการต่อรองกับกฎหมายและหน่วยงานรัฐ จนเกิดรูปแบบ                     
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กระบวนการสร้าง การต่อรองต่อกฎหมายของหมอพื้นบ้าน ผลการศึกษาพบว่า 1) ใช้กระท่อม             
รักษาโรคไม่ถือว่าตนผิดกฎหมาย  2) ใช้กระท่อมรักษาโรคเพราะจิตวิญญาณความเป็นหมอ                   
3) ใช้หนามมดัรอบตน้กระท่อมบริเวณบา้นเพื่อป้องกนัเด็กขโมย 4) ปรับเปล่ียนช่ือกระท่อมเป็น              
ช่ือใหม่เพื่อใช้ปรุงยา และ 5) ไม่ระบุช่ือกระท่อมเป็นส่วนผสมในการปรุงยา ผลงานวิจยัดงักล่าว 
สะท้อนให้เห็นว่า หมอพื้นบ้านมีวิธีการต่อรองใน 3 ลักษณะด้วยกัน คือ การต่อรองในระดับ                  
ปัจเจก การต่อรองในระดบัพฤติกรรม และการต่อรองในระดบัขอ้มูล 

ลกัษณะท่ี 1 การต่อรองในระดบัปัจเจก จะเป็นการต่อรองกบัอตัวิสัยหรือความรู้สึก
ของตนเองอีกชั้น โดยหมอพื้นบา้นมีการให้นิยามความหมายใหม่ ว่าการน ากระท่อมมาใช้ปรุงยา
รักษาโรคไม่ถือว่าตนเองผิดต่อกฎหมาย และการน ากระท่อมมาใช้เน่ืองจากจิตวิญญาณความเป็น
หมอของตนเอง แสดงให้เห็นความสามารถในการควบคุมตนเอง เน่ืองจากวิชาชีพดา้นการแพทย์
ของตนเองป้องกันอยู่ มีทางเลือกของยาท่ีไม่ต้องเผชิญกับการใช้ยาเคมีสมัยใหม่ ส่ิงเหล่าน้ี                
จึงเป็นฐานคติท่ีหมอพื้นบา้นใช้ในการต่อรองกบัเจา้หน้าท่ีรัฐได้ดี ถูกสะทอ้นให้เห็นจากการให้
ความหมายต่อกระท่อม จนน ามาสู่ภาคปฏิบติัการทางวาทกรรมของหมอพื้นบา้น ดว้ยการมีวิธีคิดต่อ
ตนเองในการต่อรองอ านาจของภาครัฐ ท่ีเขา้มาควบคุมตนเอง ต่อความเป็นวิชาชีพของหมอพื้นบา้น
ในระดบัปัจเจก  

ลกัษณะท่ี 2 การต่อรองในระดบัพฤติกรรม การใช้หนามมดัรอบตน้กระท่อมบริเวณ
บา้นเพื่อป้องกนัเด็กขโมย หมอพื้นบ้านจะต่อรองกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในชุมชนว่า ตน้กระท่อม                
มีมานานตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ จึงท าให้ในทางพฤติกรรมของหมอ ได้มีการใช้วสัดุล้อมรอบต้น               
เพื่อป้องกันเยาวชนท่ีน ากระท่อมไปใช้ในทางท่ีผิด ในขณะท่ีพฤติกรรมด้านการเก็บวตัถุดิบ
กระท่อม หมอจะมีวิธีการเปล่ียนช่ือ รูปแบบแห้งเป็น ช่ือแก่นสามแสน ในการเก็บวตัถุดิบยา
สมุนไพร เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบใช ้น ามาปรุงยาต ารับรักษาโรคแก่ผูป่้วยในชุมชน ในสถานบริการ
รักษาโรคของตนเอง ภายใตก้ารประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ ประเภทเวชกรรมไทยและเภสัชกรรม
ไทยของหมอพื้นบา้น การต่อรองในระดบัน้ี สะทอ้นให้เห็นฐานคิดการต่อรองจากพฤติกรรมทั้ง             
2 แบบ ท่ีคิดวา่มีเหตุผลเพียงพอดา้นพฤติกรรม ท่ีจะน าไปสู่การป้องกนัตนเองและความปลอดภยั
จากระเบียบกฎหมายของอ านาจรัฐ จึงน ามาสู่การต่อรองในระดบัพฤติกรรมนัน่เอง 

ลกัษณะท่ี 3 การต่อรองในระดบัขอ้มูล การไม่ระบุช่ือกระท่อมเป็นส่วนผสมในการ
ปรุงยา สะทอ้นให้เห็นถึง ความสามารถในการยืนยนัถึงการด้ินรน เพื่อใช้กระท่อมกบัตนเองและ
การช่วยเหลือผูป่้วยจริงในชุมชน ขณะท่ีการใช้ยาสมุนไพรน ามาปรุงเป็นยารักษาโรคแก่ผูป่้วย             
หมอพื้นบา้นมองว่า อาจจะไม่มีความจ าเป็น ท่ีจะตอ้งบอกสูตรยาหรือส่วนประกอบสมุนไพรใน
ต ารับการรักษาโรคก็ได้ เพราะแมแ้ต่นักวิจยัเองก็ตามในการลงพื้นท่ีและศึกษาแบบแผนการใช้
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กระท่อมของหมอพื้นบา้นเองนั้น ส่วนประกอบในต ารับยารักษาโรคหมอพื้นบา้น ผูว้ิจยัก็ไม่ได้
ทราบองค์ประกอบยาทั้งหมดเช่นกนั จึงไม่แปลกว่า ท าไมผูป่้วยถึงไม่ทราบ นัยส าคญัเหล่าน้ี จึง
น ามาสู่การต่อรองในระดบัขอ้มูล เม่ือคนไขท่ี้มารับการรักษากบัหมอยาพื้นบา้น จะได้รับขอ้มูล
รายละเอียดวา่ใส่กระท่อม หรือไม่ใส่กระท่อมในต ารับยาก็ได ้

จากกระบวนการต่อรองของหมอพื้นบา้นท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จึงน ามาสู่การเคล่ือนไหว
ทางสังคมและวฒันธรรมของหมอพื้นบ้าน เม่ือหน่วยงานภาครัฐเร่ิมเล็งเห็นความส าคัญของ
กระท่อมมากข้ึน จึงเร่ิมมีการเปิดพื้นท่ีให้กับตนเอง ผ่านการแสดงอตัลักษณ์ทางวฒันธรรมใน
รูปแบบของแบบแผนกระท่อมทางสุขภาพ แก่นกัวิจยัท่ีไดล้งไปท าการศึกษา เพื่อยืนยนัถึงการด ารง
อยู่ของตวัตนหมอพื้นบา้นกบักระท่อมในมิติความเป็นยาสมุนไพรรักษาโรค เช่น การน ากระท่อม   
มาใช้ในการรักษาโรค มีรูปแบบการใช้กระท่อมในคลินิกหรือสถานพยาบาลของหมอพื้นบา้นท่ี
ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นท่ี ผลจากการปฏิบติัการต่อรองวาทกรรมกระท่อม ในลกัษณะต่างๆ                
ท่ีกล่าวมานั้น จึงท าให้เกิดภาพลกัษณ์ท่ีสามารถยืนยนัไดว้า่ กระท่อมคือสมุนไพรรักษาโรคไดจ้ริง 
เน่ืองจาก ยงัมีชุดความรู้ท่ีหลงเหลือใหเ้ห็นในการน ากระท่อมมาใชรั้กษาโรคจริงในชุมชน ท่ีมีความ
เฉพาะ และไม่ไดแ้พร่หลายในชุมชนมากนกั ท่ามกลางกระแสวาทกรรมกระท่อมในสถานะยาเสพ
ติดผิดกฎหมายท่ียงัหยุดน่ิงตายตัว ในทางกลับกัน ขณะท่ีภาคปฏิบติัการทางวาทกรรมการน า
กระท่อมมาใชเ้ป็นยาของหมอพื้นบา้นกลบัลดนอ้ยลงอยา่งเห็นไดช้ดัในปัจจุบนั หรืออาจยงัมีการใช้
อยูใ่นรายท่ีบอกไม่ไดใ้ชก้ระท่อมแลว้ โดยมิไดเ้ปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ผูว้จิยัทราบ  

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 
 1. กระท่อมมีความหมายเชิงสัญญะมากกว่าค าว่ายา เป็นความหมายท่ีหลากหลาย              
เปิดกวา้ง ไม่ได้มีการผูกติดให้กระท่อมมีประโยชน์แค่การใช้เป็นยาจากสมุนไพรเพียงอย่างเดียว
หน่วยงานภาครัฐควรท าการพฒันามาตรการนโยบายกระท่อมในกลุ่มผูใ้ช้ทางสุขภาพ โดยเน้น
ความส าคญัดา้น ความเป็นธรรมชาติของพื้นถ่ิน ความสะดวกต่อการเขา้ถึงยา เน้นการพฒันาการ
จดัการความรู้ของหมอพื้นบา้นท่ีมีศกัยภาพจริง  
 
 



บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลยัมหิดล   ศศ.ม. (สงัคมศาสตร์และสุขภาพ) / 147 

2. ควรท าการคดัเลือก ฟ้ืนฟูองค์ความรู้ดา้นกระท่อมของหมอพื้นบา้น เพื่อการน ามา      
ใช้ประโยชน์ทางสุขภาพ โดยหาบทเรียนและพฒันาตน้แบบ เน้นการฟ้ืนฟูองค์ความรู้กระท่อม                
ในระบบการแพทย์พื้นบ้าน ควบคู่กบัการฟ้ืนฟูวิถีวฒันธรรมชาวภาคใต้พร้อมกบัการปรับปรุง 
ประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไข และบริบททางสังคมวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 

3. การต่อรองกบับทบญัญติัทางกฎหมาย ท่ีมีการจดัให้กระท่อมเป็นยาเสพติดให ้             
โทษประเภทท่ี 5 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ของกลุ่มหมอพื้นบา้น แสดง             
ให้เห็นว่า พฤติกรรมเหล่าน้ีมีอยู่จริง ไม่ว่าจะเป็นการต่อรองในระดับปัจเจก ระดับพฤติกรรม               
และระดบัขอ้มูล หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจ และยอมรับ
ความรู้ของหมอพื้นบา้น โดยไม่มีอคติทางชาติพนัธ์ุวา่ หมอพื้นบา้นเป็นกลุ่มคนชายขอบ 

4. ดา้นการศึกษาวิจยักระท่อม ควรให้ความส าคญัในมุมมองมิติทางสังคมศาสตร์และ               
มิติทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กนัไป โดยระยะถดัไปหน่วยงานท่ีมีความสนใจ ควรมุ่งเนน้วิจยัต ารับยา             
ท่ีมีกระท่อมอย่างจริงจงั เช่น เปรียบเทียบประสิทธิผลระหวา่งต ารับยาท่ีมีกระท่อมกบัตดักระท่อม
ออก เป็นตน้ 

 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 1. การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ท่ีมีขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลาการเก็บขอ้มูล
นอ้ยเกินไป ท าให้ไม่สามารถมองเห็นบริบทชุมชน วิถีชีวิตหมอพื้นบา้น แต่ละแห่งไดอ้ยา่งละเอียด 
และหมอพื้นบา้นท่ีเลือกมานั้น เพียงแค่ 2 จงัหวดั อาจไม่ไดเ้ป็นตวัแทนกลุ่มประชากรทั้งหมดใน  
14 จงัหวดัภาคใต ้ 
 2. ควรศึกษาการใช้กระท่อมในแง่ผูป่้วยท่ีมารับบริการใช้ยาต ารับกบัหมอพื้นบา้น
เพิ่มเติม เพื่อให้ได้จ  านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ในแง่ผลการรักษาโดยการใช้กระท่อมเป็นยาใน              
ผูป่้วย นอกเหนือจากแง่มุมการใชข้องหมอพื้นบา้นเพียงอยา่งเดียว  
 3. นอกเหนือจากการศึกษากระท่อมในทางสุขภาพแลว้ ควรมีการศึกษาวิจยักระท่อม
ในประเด็นค าถามการวิจยัท่ีว่า การท่ีกระท่อมถูกกระท าให้เป็นพืชตอ้งห้ามตามพระราชบญัญติั          
ทางกฎหมายจนถึงยุคปัจจุบนั มีประวติัศาสตร์ท่ีมาอย่างไร และองค์ความรู้ของหมอพื้นบา้นท่ีใช้
กระท่อมเป็นยา หมอพื้นบา้นมีการรับมือกบัโรคภยัไขเ้จ็บสมยัใหม่ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไรกบัสถานการณ์
กระท่อมในปัจจุบนั  
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บทสรุปแบบสมบูรณ์ 
 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 กระท่อม เป็นช่ือพืชทอ้งถ่ินเขตร้อนช้ืนแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ข้ึนอยู่มากทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย มาลายู จนถึง เกาะนิวกินี เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางใหญ่ แก่นเป็นไม ้       
เน้ือแข็ง มีความสูง 10-15 เมตร ลกัษณะใบคล้ายกบัใบกระดงังา มีชนิดก้านใบสีแดงและสีเขียว  
ดอกกลมโตขนาดเท่าผลพุทรา (กองควบคุมวตัถุเสพติด ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา , 
2546) ชาวบ้านภาคใต้มีการเค้ียวใบกระท่อมมาตั้ งแต่ดั้ งเดิม เพื่อกระตุ้นให้ท างานได้ทนนาน           
ไม่เหน่ือยง่าย โดยเฉพาะงานประเภทเกษตรกรรม และยงัถูกน ามาใช้เพื่อเป็นยาสมุนไพรรักษา             
โรค เช่น แก้ปวดเม่ือย โรคเบาหวาน โรคผิวหนัง เป็นต้น โดยหมอพื้นบ้านในชุมชนภาคใต้ท่ี                       
มีองคค์วามรู้ การใชก้ระท่อมเพื่อการรักษาโรค ตามภูมิปัญญาท่ีสืบทอดต่อกนัมา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ท่ีประกาศควบคุมการใช้กระท่อม ทั้ งท่ีกระท่อมยงั              
ไม่มีข้อมูลทางวิชาการเพียงพอท่ียืนย ันว่า กระท่อมมีผลท าให้เกิดการเสพติดเท่ากับกัญชา                    
พืชฝ่ินหรือไม่ (คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย,กม.คปก.(ร) ท่ี 3/2558) กระท่อมจึงได้ถูกจดัให้                   
เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 135 (พ.ศ.2539) ขณะ                  
ท่ีการควบคุมพืชกระท่อมในมุมมองต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย                  
นิวซีแลนด์ พม่า และมาเลเซีย จะให้ความส าคญักบัการควบคุมตวัสารท่ีอยู่ในพืชกระท่อมมากกว่า              
การควบคุมพืชกระท่อมในลกัษณะของยาเสพติดให้โทษ  
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 กระท่อมจึงมีภาพลกัษณ์ ท่ีมีการถูกสร้างและผลิตซ ้ าในสังคมไทยมาอย่างช้านาน คือ 
พืชกระท่อมในสถานะยาเสพติด แม้ว่ากระท่อมเป็นส่ิงเสพติดผิดกฎหมายในประเทศไทย แต่          
ชุมชนภาคใตจ้  านวนมากยงัถือวา่ ใบกระท่อมเป็นยาแผนโบราณ (พาสคาล ทงัเก, 2553) พบวา่ ยงัมี
องค์ความรู้เก่ียวกบักระท่อมจากหมอพื้นบา้น (นิโลบลและอมัพร, 2548) และมีการใช้ประโยชน์
กระท่อมในรูปแบบยาเด่ียวและยาต ารับในยุคปัจจุบนั (Nakaphan T. & Teerachaisakul M.,2016) 
ภายใตบ้ริบทกระแสวาทกรรมกระท่อม ท่ีอยูใ่นสถานะยาเสพติดใหโ้ทษและผดิกฎหมาย  
  จึงท าให้ผูว้ิจยั เล็งเห็นความส าคญัของการใช้กระท่อมในมิติยาสมุนไพรรักษาโรค              
จึงมุ่งศึกษา การให้ความหมายต่อกระท่อมภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงดา้นการเมือง เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรม ในกลุ่มหมอพื้นบา้น กลุ่มผูใ้ช้ และกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ตลอดจนแบบแผน            
การใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรค ภายใตฐ้านคิดท่ีน าไปสู่ภาคปฏิบติัการทางวาทกรรม จนเกิดวิธีการ
ต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติดของหมอพื้นบา้น มุมมองเหล่าน้ี ท าให้ผูศึ้กษาเขา้ใจ
ความหมายกระท่อม จากกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล 3 กลุ่ม ภายใตบ้ริบทด้านการเมือง ท่ีรัฐได้มีการสร้าง               
ชุดความรู้ด้านความมัน่คง ห้ามส่ิงเสพติด ลดการผลิต การจ าหน่าย การสั่งโค่น และปราบปราม
กระท่อมอย่างเขม้งวดในพื้นท่ี อีกทั้ง ด้านเศรษฐกิจ วฒันธรรม ท่ีมีระดบัการพฒันา ความแตก               
ต่าง ความล่ืนไหล ปรับเปล่ียนไปตามยุคสมยั ตลอดจนภาคปฏิบติัการของความหมาย ท่ีน าไปสู่
ความเขา้ใจแบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคในผูป่้วย วิธีการต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อม
เป็นยาเสพติดของหมอพื้นบา้น ท่ียงัคงด ารงอยูใ่นพื้นท่ีภาคใตต้อนล่างของประเทศไทย   
  
 

ค าถามการวจิัย 
 กลุ่มหมอพื้นบา้น กลุ่มผูใ้ช้ และผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดัภาคใตต้อนล่าง มีการ                
ให้ความหมายต่อกระท่อมภายใตบ้ริบทสถานการณ์ปัจจุบนั และมีการใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรค               
ตลอดจนวธีิการต่อรองการใช ้กบัวาทกรรมกระท่อมในสถานะยาเสพติดผดิกฎหมายอยา่งไร 
 
 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย  
 1. เพื่อศึกษาการให้ความหมายต่อกระท่อม ภายใตบ้ริบทการเปล่ียนแปลงด้านการ                  
เมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรมในกลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มผู ้ใช้ และกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี           
จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง 
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 2. เพื่อศึกษาแบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอพื้นบา้นในจงัหวดั
ภาคใตต้อนล่าง  
 3. เพื่อศึกษาวิธีการต่อรองกบัวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติดของหมอพื้นบา้นใน
จงัหวดัภาคใตต้อนล่าง 

 
 
วธิีการศึกษา 
 การศึกษาคร้ังน้ี ใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research)  เลือกพื้นท่ีการศึกษา           
แบบเจาะจง (purposive sampling) 2 จงัหวดัในภาคใต ้คือ สงขลาและสตูล เป็นพื้นท่ีในการ         
ศึกษา เน่ืองจากสภาพพื้นท่ี 2 จงัหวดั มีช่องทางด่านชายแดน อ าเภอสะเดา จงัหวดัสงขลา และ           
ด่านชายแดนวงัประจนั จงัหวดัสตูล ท่ีเป็นเส้นทางการล าเลียงใบกระท่อมเขา้สู่ฝ่ังไทยมากท่ีสุด    
และปัจจุบนัยงัพบหมอพื้นบ้านในจงัหวดัภาคใต้ของประเทศไทย มีการใช้ประโยชน์จากกระ           
ท่อม เพื่อการรักษาโรคทั้งในรูปแบบยาเด่ียวและแบบยาต ารับ 
 ใช้วิธีการเก็บข้อมูล 3 วิธี คือ การสนทนากลุ่ม การสังเกต และการสัมภาษณ์เชิงลึก                 
มีผูใ้ห้ข้อมูล 3 กลุ่ม จ านวน 32 คน ได้แก่ กลุ่มหมอพื้นบ้าน จ านวน  16 คน, กลุ่มผูใ้ช้ ได้แก่                   
คนไข้และเยาวชน จ านวน 7 คน และกลุ่มผู ้ปฏิบัติงานในพื้นท่ี  ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีของรัฐและ               
อาสาสมคัรสาธารณสุข จ านวน 9 คน  ระยะเวลาท่ีใช้เก็บขอ้มูลวิจยั  5 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2559 ถึงกนัยายน 2559  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้กรอบแนวคิด 2 แนวคิด คือ 1.) วาทกรรม (discourse) 
การศึกษาความหมาย (meaning) ตามแนวคิดของมิแช็ล ฟูโกต์ (Michel Foucault, 1926-84)                      
2.) วฒันธรรม (Cultures) การตีความหมาย (Interpretation) ตามแนวคิดของ คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ 
(Clifford Geertz, 1973) และท าการสรุปผล อภิปรายผล ใหข้อ้เสนอแนะต่อไป 
 
 

ผลการศึกษา 
 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลพืน้ฐานของกลุ่มทีศึ่กษา 
 1.) กลุ่มหมอพื้นบา้น จ านวน 16 คน เป็นเพศชายทั้งหมด มีอายุระหว่าง 60 - 75 ปี              
มากท่ีสุด จ านวน 8 คน รองลงมาคืออายุ 50 - 59 ปี จ  านวน 4 คน และ 40-49 ปี จ  านวน 4 คน              
นับถือศาสนาอิสลาม จ านวน 9 คน นอกนั้ นนับถือศาสนาพุทธ มีความเช่ียวชาญการรักษา           
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โรคสตรี จ านวน 5 คน โรคอมัพฤกษอ์มัพาต จ านวน 4 คน โรคริดสีดวงทวารและอาการปวดเม่ือย 
จ านวนอย่างละ 2 คน โรคอ่ืนๆไดแ้ก่ โรคไข ้โรคความดนัโลหิตสูง จ านวน 2 คน และมีจ านวน   
หมอ 1 ท่าน ท่ีบอกว่าตนเองรักษาได้ทุกกลุ่มโรค และด้านท่ีมาของความรู้ด้านการรักษาโรค          
พบว่า ได้รับการถ่ายทอดและสืบทอดองค์ความรู้จากบรรพบุรุษจ านวน 10 คน มีประสบการณ์         
การน ากระท่อมมาใช้รักษาโรค จ านวนระหว่าง 10-15 ปี มากท่ีสุด จ านวน 11 คน รองลงมาคือ                 
20 - 30 ปี จ านวน 4 คน และมีระยะเวลา  54 ปี จ  านวน 1 คน  
 2.) กลุ่มผูใ้ช้กระท่อม จ านวน 7 คน เป็นเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 3 คน มีอายุ
ระหว่าง 40-70 ปี จ  านวน 4 คน และ 20-30 ปี จ  านวน 3 คน นับถือศาสนาพุทธ จ านวน 4 คน                  
นอกนั้นนับถือศาสนาอิสลาม ด้านอาชีพ พบว่า ผูใ้ช้กระท่อมประกอบอาชีพท าสวน จ านวน                           
4  คน เป็นแม่บ้าน 2 คน และ 1 คน มีอาชีพรับจ้าง พบรูปแบบการใช้กระท่อม 2 รูปแบบ                         
คือ น ามาใช้เพื่อการรักษาโรค จ านวน 4 คน และใช้กระท่อมผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย จ านวน 3                 
คน การน าเข้าใบกระท่อมของกลุ่มผูใ้ช้มี 2 ลักษณะ คือ จากต้นกระท่อมในพื้นท่ี จ  านวน                            
4 คน และหาซ้ือต่อมาจากคนน ากระท่อมเขา้มาจากประเทศเพื่อนบา้น จ านวน 3 คน 

 3.) กลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี จ  านวน 9 คน เป็นเพศชาย 4 คน และเพศหญิง 5 คน               
มีอายุระหว่าง 45-60 ปี จ  านวน 7 คน และ 25-40 ปี จ  านวน 2 คน ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาอิสลาม
จ านวน 5 คน นอกนั้นนบัถือศาสนาพุทธ ดา้นอาชีพ พบว่า เป็นผูป้ระกอบอาชีพเจา้หน้าท่ีของรัฐ 
จ านวน 5 คน อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บา้น จ านวน 4 คน กลุ่มผูป้ฏิบติังานทั้ง 2 กลุ่ม                 
เป็นผูมี้ประสบการณ์พบเห็น การใชก้ระท่อมในรูปแบบน ามารักษาโรค และผสมสูตรเป็นส่ีคูณร้อย 

 

 ส่วนที ่2 การให้ความหมายต่อกระท่อม 
ผูใ้ห้ข้อมูล มีการให้ความหมายต่อกระท่อมภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลงด้าน              

การเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มหมอพื้นบา้น 7 ประเด็น                
ได้แก่ 1.1) กระท่อมคือพืชสมุนไพรท่ีเทวดาประทานมาให้ 1.2) ตวัยาท่ีมีสรรพคุณดีเม่ือใช้                   
โดยผูมี้ปัญญา 1.3) ยาแผนโบราณท่ีใช้ได้ทั้ งรูปแบบยาเด่ียวและยาต ารับ 1.4) เป็นยาท่ีใช ้                  
รักษาโรคในทางการแพทย์แผนปัจจุบนั 1.5) เป็นยาธรรมชาติท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ าวนั 1.6)               
เป็นยาท่ีใช้รักษาสัตวเ์ล้ียง และ 1.7) เป็นยาเสพติดเม่ือน าไปผสมในรูปแบบท่ีผิด 2. กลุ่มผูใ้ช ้                      
2 ประเด็น ได้แก่ 2.1) กระท่อมเป็นยาสมุนไพรรสขมใช้แก้ปวด และ 2.2) ช่วยเพิ่มพละก าลัง                
และไม่ก่อให้เกิดอาชญากรรม และ 3. กลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี 3 ประเด็น  3.1) กระท่อมแต่เดิม 
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เป็นยาขยนัแต่ปัจจุบนัเป็นยาข้ีเกียจ 3.2) ใช้กระท่อมผิดจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและจิตใจ                
3.3) เป็นพืชท่ีมีประโยชน์ในทางการแพทยแ์ละควรวจิยัต่อไป 

 

 ส่วนที่ 3 แบบแผนการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรคของหมอพืน้บ้านในจังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง 

หมอพื้นบา้นจ านวน 16 คน มีแบบแผนการใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรค 6 หวัขอ้ ดงัน้ี 
ลกัษณะการใชก้ระท่อมในฐานะยาสมุนไพร, สาเหตุท่ีเลือกใชก้ระท่อมปรุงยารักษาผูป่้วย, การเลือก
ชนิดกระท่อมใชเ้ป็นยา, การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบกระท่อม, รูปแบบ/วิธีการใชก้ระท่อมเป็นยารักษาโรค 
และการใชย้าท่ีมีกระท่อมในผูป่้วยท่ีมารับการรักษา 

 1. ลกัษณะการใช้กระท่อมในฐานะยาสมุนไพร 
ลกัษณะท่ี 1 เหตุผลการมีพฤติกรรมการใช้กระท่อมเป็นยา พบวา่ มีหมอพื้นบา้นท่ียงั          

มีพฤติกรรมการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค จ านวน 9 คน ซ่ึงหมอทุกคนต่างมีเหตุผลท่ีเลือกใช ้              
2 ประเภท คือ 1) เป็นความรู้/แบบแผนท่ีปฏิบติัสืบทอดต่อกันมาจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ได้การรับการ              
ซึมซบัพฤติกรรมการใชก้ระท่อมจากปราชญช์าวบา้นยุคก่อน โดยวิธีการเรียนรู้สืบทอด และพฒันา
ความรู้มาเร่ือยๆจนถึงปัจจุบนั 2) ใช้ตามประสบการณ์เพื่อเป็นยาไม่ได้ใช้ในทางอนัตราย การน า
กระท่อมมาใชเ้ป็นยา ต่างก็มีเง่ือนไขและปัจจยัหลายอยา่ง จากประสบการณ์ของหมอพื้นบา้น พบวา่ 
ยงัไม่พบเห็นผูน้ ากระท่อมมาใช้ประโยชน์ในทางสุขภาพ ท่ีท าให้เกิดผลเสียแก่ร่างกายมนุษย ์           
ถา้ใชอ้ยา่งถูกวธีิการปรุงยาตามองคค์วามรู้ดั้งเดิม  

ลกัษณะท่ี 2 เหตุผลการไม่มีพฤติกรรมการใช้กระท่อมเป็นยา พบว่า มีหมอพื้นบา้น           
ท่ีไม่มีพฤติกรรมการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค จ านวน 7 คน ซ่ึงหมอทุกคนต่างมีเหตุผลไม่             
เลือกใช ้2 ประเภท คือ 1) ไม่ใชก้ระท่อมเพราะบทบญัญติัทางกฎหมาย แมก้ระท่อมจะมีประโยชน์  
ขอ้ดีมากมายในทางสุขภาพ หมอพื้นบา้นจ านวนหน่ึง มีความเกรงกลวั เน่ืองจากกระท่อมถือเป็นยา
เสพติดผิดกฎหมายให้โทษ จึงท าให้หมอพื้นบ้านปฏิเสธการมีพฤติกรรมการน ากระท่อมมาใช ้           
รักษาโรค 2) ตน้กระท่อมหายากหรือมีน้อยในทอ้งถ่ิน พบว่า ความอุดมสมบูรณ์ของกระท่อมพบ
มากในจงัหวดัสตูล แต่ปัญหาการใช้ในวยัรุ่นกลบัเกิดเยอะกว่าในสงขลา ขณะท่ีจงัหวดัสงขลา              
ก็พบตน้กระท่อมเช่นกนั แต่ส่วนใหญ่จะพบกระท่อมในรูปแบบท่ีน ามาแปรรูปแล้ว ในทางกลบั            
กนัการใชป้ระโยชน์เป็นยา กลบัเป็นจงัหวดัสงขลาท่ีใชม้ากกวา่ในพื้นท่ีจงัหวดัสตูล 
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2. สาเหตุทีเ่ลอืกใช้กระท่อมปรุงยารักษาผู้ป่วย 
สาเหตุการใช้กระท่อม มี 3 สาเหตุ คือ 1) ใชป้รุงยาไดทุ้กส่วนไม่จ  ากดัแค่ใบ นบัเป็น

ความคุ้มค่าอย่างหน่ึงของวตัถุดิบกระท่อม ท่ีไม่ได้มีข้อจ ากัดด้านการเลือกใช้ ถึงแมจ้ะไม่มีข้อ          
จ  ากดั แต่หมอก็จะมีวิธีการเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัผูป่้วย 2) ใช้เพื่อชดเชย/ทดแทนสมุนไพรชนิด 
อ่ืน ในรูปแบบสมุนไพรสดและแห้ง เน่ืองจากร้านขายยาสมุนไพรแห้งมีไม่มากนกัในพื้นท่ี บาง 
ชนิดตอ้งสั่งมาจากต่างจงัหวดั ท าให้มีค่าใชจ่้ายท่ีสูงกวา่ อีกทั้ง เม่ือน าสมุนไพรอ่ืนมาเทียบในดา้น
สรรพคุณยากบัใบกระท่อมนั้น พบวา่ กระท่อมมีฤทธ์ิยาท่ีแรงกวา่ 3) ใชไ้ดไ้ม่จ  ากดัช่วงวยัหรืออายุ
ในผูป่้วย ไม่ว่าจะเป็นวยัเด็กเล็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ่ หรือวยัชราก็ตาม ก็ใช้กระท่อมในการรักษาโรคได ้
โดยสามารถเร่ิมใชต้ั้งแต่เด็กอ่อน หรือทารกหลงัคลอดประมาณ 2-3 ปีข้ึนไป จะไม่มีอนัตรายถา้ใช้
อยา่งถูกตอ้ง 4) ใชเ้ป็นตวัยาทางเลือกในอาการเร้ือรัง/ร้ายแรงของผูป่้วยท่ีมารักษา หมอพื้นบา้นจะมี
การพิจารณา การตั้งต ารับยารักษาโรคกบัอาการของผูป่้วยท่ีมารับการรักษา เม่ือผูป่้วยมาดว้ยอาการ
ของโรคบางอยา่งท่ีเห็นวา่ค่อนขา้งเร้ือรังหรือร้ายแรง หมอพื้นบา้นก็จะน ากระท่อมมาใช ้

3. การเลอืกชนิดกระท่อมใช้เป็นยา 
หมอพื้นบา้นแบ่งชนิดพืชกระท่อมเป็น 3 ชนิด คือ กระท่อมกา้นแดง กระท่อมกา้น

เขียว และกระท่อมข้ีหมู กระท่อมทั้ง 3 ชนิด ผูเ้ป็นหมอสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการปรุงยา
รักษาโรคไดท้ั้งหมด แต่ชนิดท่ีมีประสิทธิภาพของยาแรงท่ีสุด ถูกกบัโรคไดดี้ท่ีสุด และมกันิยมใช้
บ่อยท่ีสุดคือ กระท่อมกา้นแดง เน่ืองจากเป็นตวัยาท่ีออกฤทธ์ิค่อนขา้งเร็วเม่ือน ามาใชเ้ป็นยา 

 4. การได้มาซ่ึงวตัถุดิบกระท่อม 
หมอพื้นบา้นมีวิธีการได้กระท่อมมา 4 วิธีการ คือ 1) ใบกระท่อมจากต้นท่ีปลูกไว้

บริเวณบา้นของหมอ โดยหมอพื้นบา้นจะท าการขอเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อรักษาตน้กระท่อมของ
ตนเองไว ้ แมจ้ะไม่มีลายลกัษณ์อกัษร หรือส่ิงจารึกทางกฎหมายเพื่อให้สามารถปลูกได ้เน่ืองจาก
ความเป็นวิชาชีพหมอพื้นบา้น ท าให้ผูป้ฏิบติังานหน่วยงานรัฐ ไม่เขม้งวดกลบัคนกลุ่มน้ีมากนัก              
2) ใบกระท่อมจากคนไทยท่ีไปท างานประเทศเพื่อนบา้น มีการน าเขา้จากคนไทยท่ีไปท างานด้าน
คา้ขายในแถบด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย วิธีน้ีหมอพื้นบา้นจะไม่เสียตงัค์ เน่ืองจากมีการขอให้
ชาวบา้นหรือผูป่้วยท่ีหมอพื้นบา้นเป็นเจา้ของไขน้ ามาฝากเพื่อท ายา 3) ใบกระท่อมจากป่าธรรมชาติ
และชุมชนในพื้นท่ี แมว้่าพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่ีค่อนขา้งเขา้ถึงไดย้าก การเดินทางตอ้งใชเ้วลา 
การน าวตัถุดิบกระท่อมจากป่าดิบช้ืน แถบหุบเขาท่ียากต่อการเขา้ถึง หรือในชุมชนในพื้นท่ี ชาวบา้น
จะมีการปลูกตน้กระท่อมไวบ้ริเวณบา้น หมอพื้นบา้นท่ีรู้จกัหรือมีความสนิทกบัชาวบา้นในชุมชน
นั้นๆ ก็มกัจะไปขอใบกระท่อมมาเพื่อเป็นวตัถุดิบในการปรุงยา 
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5. รูปแบบ/วธีิการใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค 

หมอพื้นบา้นจ านวน 9 คน มีการใช้กระท่อม 2 รูปแบบ คือ ยาเด่ียวและต ารับ โดย
รูปแบบยาเด่ียว 7  รายการ ไดแ้ก่ ยาแกท้อ้งเสีย ยาห้ามเลือด ยาแกไ้อ ยาแก้ปวดเม่ือย ยาแกป้วด        
ทอ้ง ยาโรคเริม และยาบ ารุงก าลงั ทั้งน้ี ยาท่ีหมอพื้นบา้นใช้เยอะท่ีสุด 2 รายการ คือ ยาแกท้อ้งเสีย 
และยาห้ามเลือด จ านวนอย่างละ 4 คน, ยาแกไ้อ 3 คน, ยาแกป้วดทอ้ง 2 คน และยาแกป้วดเม่ือย           
ยาบ ารุงก าลัง ยาโรคเริม อย่างละ 1 คน ตามล าดับ ขณะท่ีการใช้กระท่อมรูปแบบยาต ารับมี 21 
รายการ ได้แก่ ยาน ้ าลูกมะแวง้ ยาน ้ าบ าบดัอมัพฤกษ์อมัพาต ยาเก๊าท์รูมาตอยรูมาติก ยาเถาวลัย ์          
เปรียง ยาข้ีผึ้ งรักษาโรคผิวหนัง ยาลดปวดประจ าเดือน ยาน ้ าบรรเทามะเร็ง ยาน ้ ากษยัทิพสุคนธ์            
ยาแกน่ิ้วในไต ยาน ้ ากุฐโรค ยาเบาหวาน ยาลดไขมนัในเส้นเลือด ยาความดนัโลหิต ยาบ ารุงก าหนดั 
ยาแกท้อ้งร่วง ยาแกห้ลัง่เร็วในชาย ยาเบาหวาน ยากษยัเส้น ยาบ ารุงก าลงั ยาเบาหวาน และยากษยัน ้ า 
เม่ือน ามาจดักลุ่มดูช่ือท่ีซ ้ ากนั พบว่า ยาเบาหวาน เป็นยาท่ีมีช่ือซ ้ ากนัมากท่ีสุด จ านวน 3 รายการ 
วธีิการเลือกใชก้ระท่อมจะใชส่้วนใบเยอะท่ีสุด 14 รายการ รองลงมาคือใชแ้ก่น 4 รายการ 

6. การใช้ยาทีม่ีกระท่อมในผู้ป่วยทีม่ารับการรักษา 

ขณะลงพื้นท่ีภาคสนาม ในสถานบริการคลินิกของหมอในชุมชนพบว่า หมอพื้นบา้น          
2 คน เลือกใช้ต ารับยาท่ีมีกระท่อมกบัผูป่้วยรวมกนั 7 ราย โดยแบ่งเป็นกลุ่มผูป่้วยเพศชาย 4 ราย  
และเพศหญิง 3 ราย มีการให้เหตุผลว่า เพศชายเหมาะกบัการใช้ยาท่ีมีกระท่อมมากกว่าเพศหญิง            
เน่ืองจาก เพศหญิงตอ้งมีการพิจารณาการใช้ท่ีค่อนขา้งมีความละเอียดอ่อนมากกว่า และดา้นการ
เลือกยาน ามาใชย้า พบวา่ มีการใชต้  ารับยาท่ีมีกระท่อมกบัผูป่้วย 7 อาการ ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน ความ
ดนัโลหิตสูง อมัพฤกษอ์มัพาต ปวดทอ้งประจ าเดือน กระเพาะปัสสาวะอกัเสบ ภาวะอาการปวดเข่า 
และปวดเม่ือยตามร่างกาย ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มยาแกป้วด และอาการเร้ือรังเป็นส่วนใหญ่  

 
ส่วนที่  4 วิธีการต่อรองกับวาทกรรมกระท่อมเป็นยาเสพติดของหมอพื้นบ้าน        

จังหวดัภาคใต้ตอนล่าง 

วธีิการต่อรองของหมอพื้นบา้นมี 5 วิธี ประกอบดว้ย 1) ใชก้ระท่อมรักษาโรคไม่ถือวา่
ตนผดิกฎหมาย การต่อรองกบัวาทกรรมกฎหมายลกัษณะน้ี เป็นการต่อรองกบัตนเอง เน่ืองจากหมอ
พื้นบา้นเช่ือวา่ การท่ีตนเองน ากระท่อมมาใชน้ั้น ก็เพื่อประโยชน์ต่อผูป่้วยในทางสุขภาพ จึงไม่ถือวา่
ตนเองกระท าผิดต่อพระราชบญัญติักฎหมายกระท่อม 2) ใช้กระท่อมรักษาโรคเพราะจิตวิญญาณ
ความเป็นหมอ หมอพื้นบา้นให้ความส าคญัต่อประสิทธิผลการรักษาโรค กบัผูป่้วยท่ีมารับการรักษา 
ค านึงการเลือกใช้สมุนไพร ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกบัชีวิตผูป่้วยแบบองค์รวม ซ่ึงการจะเลือกใช้
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วตัถุดิบกระท่อมใดมาท ายานั้น หมอจะใชเ้พื่อจุดประสงคใ์นการรักษาหรือต่อชีวิตของผูป่้วยเท่านั้น               
3) ใชห้นามมดัรอบตน้กระท่อมท่ีอยูบ่ริเวณบา้นเพื่อป้องกนัเด็กขโมย  เป็นวิธีการต่อรองเพื่อป้องกนั
ตนเองในระดบัพฤติกรรมกบัเจา้หน้าท่ีของรัฐในชุมชน โดยให้เหตุผลว่า ตน้ทมีมานานแลว้สมยั
บรรพบุรุษ และอีกตน้หน่ึงขอปลูกไวเ้พื่อประโยชน์ในการรักษาโรค 4) ปรับเปล่ียนช่ือกระท่อมเป็น
ช่ือใหม่เพื่อใช้ปรุงยา หมอพื้นบา้นไดน้ าแก่นของกระท่อมมาเก็บเป็นวตัถุดิบใส่ภาชนะไว ้มีการ             
ตั้งช่ือให้ใหม่ว่า แก่นสามแสน ให้เหตุผลว่า พืชชนิดน้ีมีค่ามากกว่าเงินจ านวน 3 แสนบาท และ             
5) ไม่ระบุช่ือกระท่อมเป็นส่วนผสมในการปรุงยา การใช้ยาต ารับท่ีมีกระท่อมกบัผูป่้วย ผูป่้วยท่ี
ไดรั้บยาไปรับประทาน จะไม่ทราบว่ายาต ารับนั้นประกอบดว้ยกระท่อม หรือแมก้ระทัง่สมุนไพร
อ่ืนๆท่ีละเอียด ผูท่ี้แสวงหาการรักษาโรคก็ยอมรับประทานเพื่อการรักษาอาการเจบ็ป่วยของตนเอง 
 
 

อภิปรายผลการศึกษา 
 
 ชุดความรู้ทีห่ลากหลายกบัการผลติความหมายกระท่อม 

ผูว้ิจยัไดค้น้พบความหมาย (meaning) ท่ีมีความหลากหลาย ท่ีถูกสร้างข้ึนจากความ
แตกต่างภายใตบ้ริบทดา้นการเมือง เศรษฐกิจ และวฒันธรรม โดยแหล่งสร้างวาทกรรมกระท่อม               
ท่ีส าคัญนั่น คือ ความรู้ท่ีได้จากกลุ่มหมอพื้นบ้าน กลุ่มผูใ้ช้ และกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี พบ
ประเด็นความหมายต่อกระท่อม 4 ประเด็น คือ 1) กระท่อมเป็นยาสมุนไพรสามารถใชรั้กษาโรคได้ 
2) กระท่อมช่วยกระตุน้การท างานของร่างกาย 3) กระท่อมช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งแก่ร่างกาย  และ 
4) กระท่อมมีผลต่อพฤติกรรมและจิตใจ  

การให้ความหมายของกลุ่มผูถู้กศึกษา 3 กลุ่มขา้งตน้ ไดใ้ห้ความหมายท่ีตรงกนั คือ 
กระท่อมคือยาสมุนไพรชนิดหน่ึงท่ีใช้ในการรักษาโรค และใช้ในการกระตุน้การท างานของร่าง            
กายได ้ขณะท่ีการให้ความหมายกระท่อมในแง่สุขภาพอีกอย่างหน่ึง คือ ช่วยเพิ่มความแข็งแรงต่อ
ร่างกายไดน้ั้น มีการให้ความหมายไวโ้ดยหมอพื้นบา้นและกลุ่มผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี แต่ยกเวน้กลุ่ม
ผูใ้ช้วยัรุ่นท่ีไม่ได้ให้ความหมายกระท่อมด้านความเป็นยาสมุนไพรและความแข็งแรง ซ่ึงหมอ
พื้นบ้านและผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ไดใ้ห้ทศันะความหมายต่อกระท่อมท่ีมีความยอ้นแยง้กัน คือ 
ความหมายในเชิงลบต่อผูใ้ชก้ระท่อมในกลุ่มเด็กวยัรุ่นวา่ การใชก้ระท่อมในทางท่ีผิดนั้น จะส่งผล
ต่อพฤติกรรมและจิตใจของผูใ้ช้ได ้ขณะท่ีกลุ่มวยัรุ่นได้ให้ความหมายกระท่อมเชิงบวกว่า แมจ้ะ             
น ากระท่อมมาเป็นส่วนผสมหน่ึงกบัสารตอ้งห้ามชนิดอ่ืนๆ จนมีช่ือใหม่ท่ีรู้จกัมกัคุน้กนัดีในทาง
ภาคใตว้่า ส่ีคูณร้อย พวกเขาไดใ้ห้ทศันะกบัส่ิงท่ีกล่าวมาว่า กระท่อมช่วยท าให้พวกเขารู้สึกจิตใจ
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สงบ และดา้นพฤติกรรมก็ไม่ไดก่้อให้เกิดปัญหาทางสังคม และปัญหาอาชญากรรม เหมือนท่ีหมอ
พื้นบา้น และผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ีไดใ้หค้วามหมายท่ียอ้นแยง้ไวข้า้งตน้ 

นอกจากนั้น ผูว้จิยัยงัพบความยอ้นแยง้กนัของการผลิตความหมายกระท่อม ในมุมมอง
ของกลุ่มผูใ้ชท้างตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย (Darshan  Singh, 2015) พบวา่ ผูท่ี้ใชก้ระท่อมไม่
พบความบกพร่องในการท างานทางสังคม และก็ไม่ท าใหเ้กิดความเส่ียงดา้นสังคมและสุขภาพ แมจ้ะ
ใช้กระท่อมเป็นระยะเวลานานก็ตาม ซ่ึงมีความยอ้นแยง้กนักบัการให้ความหมายต่อกระท่อมโดย
กลุ่มหมอพื้นบา้นและผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ท่ีไดใ้ห้ความหมายต่อกระท่อมกบักลุ่มผูใ้ชใ้นเด็กวยัรุ่น
ว่า การใช้กระท่อมในทางท่ีผิดนั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมและจิตใจของผูใ้ช้ได ้ขณะท่ีกลุ่มผูใ้ช้ใน
วยัรุ่นได้ให้ความหมายท่ีตรงกันกับกลุ่มผูใ้ช้ในประเทศมาเลเซีย จึงสะท้อนให้เห็นว่า การให้
ความหมายต่อกระท่อมโดยกลุ่มผูใ้ช้ทั่วไปในประเทศมาเลเซีย หรือแม้กระทัง่สหรัฐอเมริกา 
แคนาดา และประเทศไทยนั้น มีการใหท้ศันะภายใตชุ้ดความรู้และภาคปฏิบติัการทางวาทกรรม ท่ีไม่
มีความแตกต่างกนัมากนกัในแต่ละบุคคล ในดา้นประโยชน์ของกระท่อม 2 ประเด็น คือ กระท่อม
ช่วยกระตุน้การท างาน และเพิ่มความแข็งแกร่งแก่ร่างกายได ้แต่เม่ือเปรียบเทียบงานการศึกษาทั้ง 4 
ประเทศท่ีกล่าวถึง กลบัพบวา่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และมาเลเซียนั้น ไม่ไดมี้การกล่าวถึง
ประเด็นกระท่อมในมุมมองดา้นความเป็นยาสมุนไพรรักษาโรคในผูป่้วย และการน ากระท่อมมาใช้
ในการแพทยด์ั้งเดิมหรือการแพทยพ์ื้นบา้น เหมือนกบังานการศึกษาในประเทศไทยท่ีก าลงัให้ความ
สนใจกบัวาทกรรมกระท่อมในมิติสมุนไพรรักษาโรค  

 ยาแรงความหมายต่อกระท่อมในเชิงสัญญะ 

การให้ความหมายต่อกระท่อม คือ ยาแรง สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
กระท่อมในฐานะความเป็นยาสมุนไพรรักษาโรค ซ่ึงความแรงของยานั้น ตามการให้ความหมายของ
หมอถือว่า กระท่อมเป็นยาท่ีดีและมีความปลอดภยั สามารถน ามาใชก้บัผูป่้วยท่ีมารับการรักษาได้
เห็นผลดี ประเด็นน้ีจึง สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ สุภนยั ประเสริฐสุข และวิบูลย ์วฒันนามกุล 
(2011) พบว่า ความเช่ือเก่ียวกับความแรงของยาหรือยาแรง ยาอ่อน เป็นส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ประสิทธิภาพของยาคนในชุมชนเมือง จะผูกความแรงของยาไวร่้วมกบัความปลอดภยัของยาเสมอ 
โดยเช่ือวา่ยาท่ีมีประสิทธิภาพดีคือ ยาท่ีแรง และเม่ือใชแ้ลว้ตอ้งปลอดภยัร่วมดว้ยเช่นกนั  

นอกจากนั้น ในฐานะท่ีกระท่อมเป็นยาแรง สัญญะของยาท่ีใช้ ยงัมีความเก่ียวขอ้ง           
กบัเพศ พบว่า มีการเลือกใชต้  ารับยาท่ีมีกระท่อมใน 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มผูป่้วยเพศชาย หมอพื้นบา้น
ให้ทศันะว่า เหมาะกบัสมุนไพรกระท่อมมากกว่าเพศหญิง และ 2) กลุ่มผูป่้วยเพศหญิง จะมีการ
พิจารณาการใชก้ระท่อมในการน ามาปรุงยาท่ีละเอียดกวา่ในผูป่้วยแต่ละราย ผลการวิจยัดงักล่าว จึง
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สะทอ้นใหเ้ห็น วธีิคิดและการตดัสินใจเลือกใชก้ระท่อมท่ีมีความสลบัซบัซ้อน มีการมองระบบเร่ือง
เพศผา่นระบบสรีระร่างกายและการเจริญพนัธ์ุ ให้ผูช้ายเหมาะกบักระท่อมมากกว่า ภายใตฐ้านคติ
ของหมอพื้นบา้นท่ีมีความละเอียดอ่อนต่อการพิจารณาการเขา้ถึงยา แมปั้จจุบนัไม่พบงานวิจยัการ 
ใช้กระท่อมในมุมมองด้านเพศ แต่ผลการศึกษาดงักล่าว ก็มีความสอดคล้องใกล้เคียงกบัรายงาน            
ของ Brook and Wakabayashi (2000) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบัฝ่ินในประเทศจีน พบวา่ การเสพฝ่ิน
เป็นพื้นท่ีทางสังคมของความเป็นผูช้าย สามารถใช้ได้ในพื้นท่ีๆนอกเหนือจากพื้นท่ีส่วนตวัได ้
เช่นเดียวกบัการใช้ประโยชน์กระท่อม หมอพื้นบา้นส่วนใหญ่เป็นเพศชายทั้งหมด และกลุ่มผูใ้ช ้
วยัรุ่นในเชิงสารเสพติด ก็เป็นเพศชายทั้งหมดเช่นกนั  

ขอ้มูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ความหมายต่อกระท่อมในกลุ่มหมอพื้นบ้านท่ีมอง               
ว่ามนัคือ ยาสมุนไพรท่ีใช้แฝงการรักษาโรค และการดูแลสุขภาพความเจ็บป่วยในกลุ่มวยั เพศท่ี
เหมาะสมกับการใช้ยา มีการให้ความหมายเชิงสัญญะแก่กระท่อม คือ ความเป็นยาธรรมชาติ               
ท่ีตอ้งใชใ้นชีวิตประจ าวนั เป็นวตัถุดิบท่ีบริสุทธ์ิ ไม่ไดมี้การปรุงแต่ง มีความผูกโยงกบัสัญลกัษณ์
แห่งความสดช่ืน ผูกโยงกับความเป็นสีเขียว น ามาใช้กับผู ้ชายและผูห้ญิงได้ ขณะท่ีผู ้ชาย มี
สัญลกัษณ์ดา้นความแข็งแรง จึงท าให้เพศชายเหมาะแก่การใช้กระท่อมเป็นยามากกวา่ เน่ืองจากสี
แดงท่ีแฝงอยู่ในใบกระท่อม เป็นสัญลกัษณ์ของยาแรง ทั้งหมดน้ีจึงเป็นความหมายเชิงสัญญะท่ี           
หมอพื้นบา้นไดใ้หค้วามส าคญัแก่การใชก้ระท่อม เป็นความหมายท่ีหลากหลายเปิดกวา้ง ไม่ไดมี้การ
ผกูติดใหก้ระท่อมมีประโยชน์ แค่การใชเ้ป็นยาจากสมุนไพรเพียงอยา่งเดียว 

 การด ารงอยู่ของวฒันธรรมการใช้กระท่อมแบบหมอพืน้บ้าน 

การศึกษาโดยใชมุ้มมองดา้นวฒันธรรม (culture) นั้น ไม่สามารถละเลยความแตกต่าง
หลากหลายของแง่มุมสังคม และวฒันธรรมในบริบทท่ีแตกต่างกนัของหมอพื้นบา้นได้ ซ่ึงหมอ
พื้นบา้นมีการใช้กระท่อมตามวฒันธรรมของตนเอง คือ 1) เป็นความรู้/แบบแผนปฏิบติัท่ีสืบทอด            
ต่อกนัมาจากผูเ้ฒ่าผูแ้ก่  ประเด็นน้ีสะทอ้นใหเ้ห็น ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัวและ
การเคารพผูอ้าวุโส ได้แก่ พ่อแม่ ปู่ ย่าตายาย ท่ีล่วงลบัไปแล้วไดถ่้ายองค์ความรู้กระท่อมไว ้เป็น
ตวัก าหนดลักษณะพฤติกรรมของหมอพื้นบ้านตั้งแต่วยัเด็ก วยัรุ่น และเม่ือเข้าสู่วยัผูใ้หญ่หรือ            
วยัชรา ท าใหเ้กิดแบบแผนการใชว้า่ ควรเลือกใชก้ระท่อมชนิดไหน ใชว้ิธีการปรุงยาท่ีมีกระท่อมใน
ลกัษณะใด และควรใช้กบัผูป่้วยอย่างไร และ 2) ใช้ตามประสบการณ์เพื่อเป็นยาไม่ได้ใช้ในทาง
อนัตราย พบว่า หมอพื้นบา้นไม่เคยเห็นผลกระทบในผูใ้ช้ประโยชน์กระท่อมเป็นยา ประเด็นน้ี มี
ความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ Darshan  Singh (2015) ท่ีไดท้  าการศึกษา ผลทางสังคมของผูใ้ช้
กระท่อมในประเทศมาเลเซีย มีความสงสัยในความไม่ชัดเจนของกระท่อมว่า อนัตรายมากน้อย
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เพียงใดส าหรับผูน้ ามาใช้เป็นระยะเวลายาวนาน ผลการศึกษาพบว่า กระท่อมไม่เกิดความเส่ียง
ทางดา้นสังคมและสุขภาพ เหมือนดงัเช่น กญัชา ในประเทศฝ่ังยุโรป น ามาใชบ้  าบดัรักษาอาการติด
เหล้า อาการถอนยาได้ แต่ถ้าใช้เป็นเวลานานก็จะไม่สามารถหยุดกระท่อมได้เช่นกัน อีกทั้ ง           
งานวิจยัในประเทศมาเลเซีย ก็ไม่พบขอ้มูลการเสียชีวิตจากการใช้กระท่อม แต่กลบัพบว่า มีการ           
ใชใ้นปริมาณท่ีมากข้ึน เช่นเดียวกบัประเทศไทย ส่วนเหตุผลการท่ีหมอพื้นบา้นไม่มีพฤติกรรมการ
ใชก้ระท่อมแลว้นั้น ก็เพราะความเกรงกลวัต่อกฎหมาย ประเด็นน้ีก็สะทอ้นให้เห็น อิทธิพลของวาท
กรรมกระท่อมในสถานะยาเสพติดผิดกฎหมาย เป็นอิทธิพลเบ้ืองหลัง บนฐานชุดเหตุผลด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ มากกว่าทางวฒันธรรม ท่ีมีการตีตราอตัลักษณ์กระท่อมต่อความเป็นหมอ
พื้นบา้น ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการใช้กระท่อมทางสุขภาพท่ีเกิดข้ึนจริงในชุมชน อนัส่งผล
ต่อพฤติกรรมการแสดงออกของหมอพื้นบา้น ท่ีส่งผลท าให้มีการหยุดใช้กระท่อมเป็นยารักษาโรค 
แมม้นัจะมีประโยชน์ดา้นการเยยีวยารักษาโรคก็ตาม  
 การต่อรองกบัวาทกรรมกฎหมายกระท่อมของหมอพืน้บ้าน 

บทบญัญติัทางกฎหมาย จดัให้กระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 ตามพระ 
ราชบญัญติัยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ. 2522 น ามาสู่ภาคปฏิบติัการทางวาทกรรมของหน่วยงานรัฐ มีการ
กวาดลา้ง ท าลายตน้กระท่อมในพื้นท่ี ดว้ยภาคปฏิบติัการวาทกรรมของรัฐดงักล่าวน้ี จึงท าให้หมอ
พื้นบา้นมีวิธีการต่อรองต่อกบักฎหมาย 5 วิธี คือ 1) ใชก้ระท่อมรักษาโรคไม่ถือวา่ตนผิดกฎหมาย              
2) ใช้กระท่อมรักษาโรคเพราะจิตวิญญาณความเป็นหมอ 3) ใช้หนามมดัรอบต้นกระท่อมท่ีอยู่
บริเวณบา้นเพื่อป้องกนัเด็กขโมย 4) ปรับเปล่ียนช่ือกระท่อมเป็นช่ือใหม่เพื่อใช้ปรุงยา 5) ไม่ระบุ            
ช่ือกระท่อมเป็นส่วนผสมในการปรุงยา ผลงานวิจยัดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นว่า หมอพื้นบา้นมีวิธี 
การต่อรองใน 3 ลกัษณะดว้ยกนั คือ การต่อรองในระดบัปัจเจก ระดบัพฤติกรรม และระดบัขอ้มูล 

ลกัษณะท่ี 1 การต่อรองในระดบัปัจเจก จะเป็นการต่อรองกบัอตัวิสัยหรือความรู้สึก
ของตนเองอีกชั้น โดยหมอพื้นบา้นมีการให้นิยามความหมายใหม่ ว่าการน ากระท่อมมาใช้ปรุงยา
รักษาโรคไม่ถือว่าตนเองผิดต่อกฎหมาย และการน ากระท่อมมาใช้เน่ืองจากจิตวิญญาณความเป็น
หมอของตนเอง แสดงให้เห็นความสามารถในการควบคุมตนเอง เน่ืองจากวิชาชีพดา้นการแพทย์
ของตนเองป้องกนัอยู่ ส่ิงเหล่าน้ี จึงเป็นฐานคติท่ีหมอพื้นบา้นใชใ้นการต่อรองกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐไดดี้ 
ถูกสะทอ้นให้เห็น จากการให้ความหมาย จนน ามาสู่ภาคปฏิบติัการทางวาทกรรมของหมอพื้นบา้น 
ดว้ยการมีวธีิคิดต่อตนเอง ในการต่อรองกบัอ านาจรัฐท่ีเขา้มาควบคุมความเป็นวชิาชีพของหมอ  
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ลกัษณะท่ี 2 การต่อรองในระดบัพฤติกรรม การใช้หนามมดัรอบตน้กระท่อมบริเวณ
บา้นเพื่อป้องกนัเด็กขโมย เป็นการต่อรองกบัเจา้หน้าท่ีภาครัฐในชุมชนว่า ตน้กระท่อมมีมานาน
ตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ จึงท าให้ดา้นพฤติกรรมของหมอ มีการใช้วสัดุลอ้มรอบตน้กระท่อมไวเ้พื่อ
ป้องกันเยาวชนท่ีน ากระท่อมไปใช้ในทางท่ีผิด ขณะท่ีพฤติกรรมด้านการเก็บวตัถุดิบกระท่อม             
จะมีวิธีการเปล่ียนช่ือกระท่อมในรูปแบบแห้งเป็นช่ือ แก่นสามแสน เพื่อให้ง่ายต่อการหยิบใช ้           
น ามาปรุงยา ภายใตก้ารประกอบวิชาชีพโรคศิลปะประเภทเวชกรรมไทย และเภสัชกรรมไทยของ
หมอพื้นบา้น การต่อรองในระดบัน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นฐานคิดการต่อรองจากพฤติกรรมทั้ง 2 แบบ ท่ีคิด
ว่า มีเหตุผลเพียงพอท่ีสามารถป้องกันตนเองและมีความรู้สึกปลอดภัย จากการควบคุมด้วย          
ระเบียบกฎหมายของภาครัฐ  

ลกัษณะท่ี 3 การต่อรองในระดบัขอ้มูล การไม่ระบุช่ือกระท่อมเป็นส่วนผสมในการ
ปรุงยา สะทอ้นให้เห็นถึง การด้ินรนเพื่อให้ตนเองสามารถใช้กระท่อม บรรเทาความเจ็บป่วยและ
ช่วยเหลือผูป่้วยในชุมชนไดอ้ย่างปลอดภยั ซ่ึงหมอพื้นบา้นมองว่า อาจไม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งบอก 
วา่ ต ารับยาน้ีประกอบดว้ยกระท่อมหรือสมุนไพรชนิดอ่ืนๆก็ได ้เน่ืองจาก แมแ้ต่นกัวิจยัเองในขณะ
ลงพื้นท่ี เพื่อศึกษาแบบแผนการใช้กระท่อมของหมอพื้นบา้นนั้น ผูว้ิจยัก็ไม่ทราบรายละเอียดขอ้มูล
ยาสมุนไพรทั้งหมดในต ารับเช่นกนั จึงไม่มีความสงสัยว่า ท าไมผูป่้วยถึงไม่ทราบ นยัส าคญัเหล่าน้ี 
จึงเป็นลกัษณะการต่อรองในระดบัขอ้มูล กบัผูป่้วยท่ีมารับการรักษากบัหมอพื้นบา้นในทางออ้ม   
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. กระท่อมมีความหมายเชิงสัญญะมากกว่าค าว่ายา เป็นความหมายท่ีหลากหลาย              
เปิดกวา้ง ไม่ได้มีการผูกติดให้กระท่อมมีประโยชน์แค่การใช้เป็นยาจากสมุนไพรเพียงอย่างเดียว
หน่วยงานภาครัฐควรท าการพฒันามาตรการนโยบายกระท่อมในกลุ่มผูใ้ช้ทางสุขภาพ โดยเน้น
ความส าคญัดา้น ความเป็นธรรมชาติของพื้นถ่ิน ความสะดวกต่อการเขา้ถึงยา เน้นการพฒันาการ
จดัการความรู้ของหมอพื้นบา้นท่ีมีศกัยภาพจริง  

2. ควรท าการคดัเลือก ฟ้ืนฟูองค์ความรู้ดา้นกระท่อมของหมอพื้นบา้น เพื่อการน ามา      
ใช้ประโยชน์ทางสุขภาพ โดยหาบทเรียนและพฒันาตน้แบบ เน้นการฟ้ืนฟูองค์ความรู้กระท่อม                
ในระบบการแพทย์พื้นบ้าน ควบคู่กบัการฟ้ืนฟูวิถีวฒันธรรมชาวภาคใต้พร้อมกบัการปรับปรุง 
ประยกุตใ์หส้อดคลอ้งกบัเง่ือนไข และบริบททางสังคมวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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3. การต่อรองกบับทบญัญติัทางกฎหมาย ท่ีมีการจดัให้กระท่อมเป็นยาเสพติดให ้             
โทษประเภทท่ี 5 ตามพระราชบญัญติัยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ของกลุ่มหมอพื้นบา้น แสดง             
ให้เห็นว่า พฤติกรรมเหล่าน้ีมีอยู่จริง ไม่ว่าจะเป็นการต่อรองในระดับปัจเจก ระดับพฤติกรรม               
และระดบัขอ้มูล หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จ าเป็นตอ้งท าความเขา้ใจ และยอมรับ
ความรู้ของหมอพื้นบา้น โดยไม่มีอคติทางชาติพนัธ์ุวา่ หมอพื้นบา้นเป็นกลุ่มคนชายขอบ 

4. ดา้นการศึกษาวิจยักระท่อม ควรให้ความส าคญัในมุมมองมิติทางสังคมศาสตร์และ               
มิติทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กนัไป โดยระยะถดัไปหน่วยงานท่ีมีความสนใจ ควรมุ่งเน้นวิจยัองค์
ความรู้ของหมอพื้นบ้านท่ีใช้กระท่อมเป็นยาว่า มีการรับมือกับโรคภัยไข้เจ็บสมัยใหม่ท่ีเกิด            
ข้ึนอย่างไรกับสถานการณ์กระท่อมในปัจจุบัน และควรวิจัยต ารับยาท่ีมีกระท่อมอย่างจริงจัง               
เช่น การเปรียบเทียบประสิทธิผลระหวา่งต ารับยาท่ีมีกระท่อมกบัตดักระท่อมออกกบัผูป่้วย เป็นตน้ 
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EXTENDED SUMMARY 

 

 

Origin and Significance of Problem 

 Kratom is a local plant in the tropical area around the South-east Asia that 

is much available in the southern part of Thailand, Malaysia and New Guinea Island. It 

is a medium-size perennial plant; its core is wood with solid texture; it is 10-15m tall; 

its leaf is like Ylang-ylang leaves; there are two types which are red leaf and green 

leaf; its blossom is as big as a monkey apple (Narcotics Control Division, Food and 

Drug Administration, 2003). Southern villagers have chewed kratom leaves for a long 

time to build up their stamina, especially people in agricultural work, plus it is used as 

herbs to cure diseases such as painkiller, diabetes, dermatitis and so on by folk healers 

in the southern community who know how to use kratom to cure diseases according to 

local knowledge that has been relayed. 

 Thailand is the first country that announced to control the kratom usage 

even there is not enough academic information of its to certify whether kratom makes 

addiction as marijuana or opium (the Office of Law Reform Commission of Thailand, 

Law of OLRCT No. 3/2558). As a result, kratom is categorized the 5th narcotic type in 

accordance with the Ministry of Public Health Notice (Volume #135) B.E. 2539 

whereas the tendency of controlling kratom in foreign countries such as E.U., 
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America, Australia, New Zealand, Myanmar and Malaysia is more controlling 

substance in kratom than controlling kratom as narcotics. 

 The image of kratom that has been repeatedly created and produced in 

Thai society for ages  is narcotics. Even it is illegal drugs in Thailand, people in the 

southern community consider that it is traditional medicine (Pascal Tangled, 2010). It 

was found that there is still the knowledge of kratom from folk healers (Nilobol and 

Amporn, 2005) and it is used as medicine at present (Nakaphan T. and Teerachaisakul 

M.,2016) under the context of kratom discourse as narcotics and illegal drugs. 

 The researchers see the importance of using kratom as herbs to cure 

diseases; thereby, the researchers study the meaning of kratom under the change of 

political, economic and cultural contexts in a group of folk healers, a group of users 

and a group of local officers including its pattern and its kratom usage as medicine 

under the concept towards discourse practice until there is the negotiation with the 

discourse of kratom as narcotics by folk healers. These views make learners 

understand the meaning of kratom. According to 3 groups of respondents under the 

political context that the government created the discourse of stability to ban narcotics, 

reduce production and distribution, eliminate and suppress kratom strictly in the area 

including the economic and cultural context with the level of development, difference 

and flow that will be changed in each age throughout the action of meaning towards 

understanding the pattern of kratom usage as medicine to cure diseases and the 

negotiation with the discourse of kratom as narcotics by folk healers that still exists in 

the lower-southern area of Thailand. 

 

 

Research Questions 

How do a group of folk healers, a group of users and a group of local 

officers in the lower-southern provinces of Thailand define the word kratom according 

to the present context ? How is kratom used as medicine ? How do people negotiate 

kratom against the state of illegal drugs ? 
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Research Objectives 

 1.  to study the meaning of kratom under the change of political, economic 

and cultural contexts in a group of folk healers, a group of users and a group of local 

officers in the lower-southern provinces. 

 2. to study how to use kratom as medicine of folk healers in the lower           

-southern provinces. 

 3. to study how to negotiate the kratom discourse as narcotics of folk 

healers in the lower-southern provinces. 

 

 

Research Methodology 

 The researchers use the qualitative research to study and select the 

purposive sampling of 2 southern provinces which are Songkhla and Satun because 

there are the most used channels to distribute kratom into Thailand in the border of Sa 

Dao District, Songkhla Province and the border of Wang Pra Chan, Satun Province. At 

present, folk healers in the southern provinces of Thailand are still found to utilize 

kratom to cure diseases in the manner of single medicine and mixed medicine. 

 The researchers collected the data in 3 methods which are a discussion in 

group, an observation and an in-depth interview. There were 3 groups of respondents 

or 32 respondents such as 10 respondents from a group of folk healers, 7 respondents 

from a group of users, which are patients and youth and 9 respondents from a group of 

local officer, which are state officers and public health volunteers. The researchers 

spent 5 months to collect the data from May 2016 to September 2016 and analyzed the 

data by 2 frameworks which are 1) the discourse and meaning according to the 

concept of Michel Foucault (Michel Foucault, 1926-84) and 2) the culture and 

interpretation according to the concept of Clifford Geertz (Clifford Geertz, 1973), plus 

the research summarized, discussed and proposed the result henceforth. 
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Research Findings 

 

 Part 1: Basic Data of Sample 

 1) 16 male folk healers divided into 8 folk healers whose age during 60-75 

years the most, 4 folk healers whose age during 50-59 years and 4 folk healers whose 

age during 40-49 years. 9 folk healers were Islamic and the rests were Buddhist. 5 folk 

healers were good at Gynecology, 4 folk healers were good at Paralysis, 2 folk healers 

were good at Hemorrhoids and pain and 1 folk healers claimed that he could cure all 

diseases. According to the origin of disease knowledge, it was found that 10 folk 

healers were relayed from their ancestors, 11 folk healers experienced in using kratom 

to cure diseases for 10-15 years the most, 4 folk healers experienced in using kratom 

to cure diseases for 20-30 years and 1 folk healer experienced in using kratom to cure 

diseases for 54 years. 

 2) 7 kratom users divided into 4 males and 3 female, 4 users whose age 

during 40-70 years and 3 users whose age during 20-30 years. 4 users were Buddhist 

and the rests were Islamic. The career side revealed that 4 kratom users worked as a 

farmer, 2 users worked as a housewife and 1 user worked as a freelancer. There were 2 

types of kratom usage which were that 4 users used it to cure diseases and 3 users used 

it as narcotics. There were 2 types of importing kratom which were 4 users imported 

kratom from its tree in the area and 3 users bought it from a distributor from 

neighboring countries. 

 3) 9 local officer divided into 4 males and 5 females, 7 people whose age 

during 45-60 years and 2 people whose age during 25-40 years. 5 people mostly were 

Islamic and the rests were Buddhist. The career side revealed that 5 people worked as 

a state officer and 4 people worked as village public health officers. Both of them 

experienced to use kratom as medicine and narcotics. 

 

 Part 2: Definition of Kratom 

 The respondents defined kratom under the change of political, economic 

and cultural contexts divided into 3 groups which were 1) 7 points of folk healers such 

as 1.1) kratom is a herb given by the God, 1.2) kratom has an awesome property used 
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by an expert, 1.3) traditional medicine is used in single medicine and mixed medicine, 

1.4) kratom is used as medicine to cure diseases at present, 1.5) kratom is natural 

medicine that must be used daily, 1.6) kratom is used to cure pets and 1.7)kratom is 

narcotics mixed in a wrong method, 2) 2 points of kratom users such as 2.1) kratom is 

a herb with bitter flavor used to kill pain and 2.2) kratom is used to build up stamina 

but not causing crime and 3) 3 points of local officers such as 3.1) in the past, kratom 

was amphetamine or a diligent pill but at present it was a lazy pill, 3.2) when using 

kratom, it affects behavior and mind and 3.3 kratom is medically beneficial and it 

should be kept researching. 

 

 Part 3: Kratom Usage as Medicine by Lower-Southern 

Provincial Folk Healers 

 16 folk healers have how to use kratom as medicine in 6 points as follow: 

the kratom usage as herbs, the reason of using kratom to cure patients, how to select 

kratom type to use as medicine, the raw material of kratom, the method of using 

kratom as medicine and the kratom usage to cure patients. 

 1. Kratom Usage as Herbs 

 1st Feature: The behavior of using kratom as medicine revealed that 9 folk 

healers still used kratom as medicine because 1) kratom was knowledge that was 

relayed from ancestors and they absorbed  the behavior of using kratom from 

philosophers in the past by passed on and developed until now and 2) kratom was used 

as medicine not in a forbidden method that depended on experiences. There were 

many conditions and factors of using kratom as medicine. According to folk healers’ 

experience, it was found that no-one utilized kratom to make their body worse if they 

used it correctly. 

 2
nd

 Feature: The reason of not using kratom as medicine revealed that 7 

folk healers did not use kratom as medicine because 1) it was illegal even kratom 

provided many health benefits and good points; some folk healers were afraid of it 

because kratom was considered narcotics, folk healers then denied to use it as 

medicine and 2) kratom trees were difficult to find or there were few ones in the 

locality; that is to say, there were so many kratom trees in Satun Province, but 

adolescents used it in a wrong way comparing to Songkhla Province whereas there 
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were also kratom trees, but most kratoms were processed; on the other hand, Songkhla 

people more used kratom as medicine than Satun people. 

 2. Reason of Using Kratom to Cure Patients 

 There were 4 reasons of using kratom to cure patients which were 1) all 

parts of kratom trees could be used as medicine; it was very worth to make use of 

kratom without limiting the usage even there was no limit, folk healers had their 

methods to cure patients, 2) kratom was used instead of other herbs both in dried and 

fresh ones because there were a few dried herb shops in the area and some herbs must 

have been ordered from other provinces that made a lot of expenses, plus kratom had 

stronger drug action than other herbs, 3) all ages could use kratom to cure diseases 

whether it be children, adolescents, adults or senile even infants or ones whose age 

more than 2-3 years could start using it without any dangers if they used it correctly 

and 4) kratom was used as alternative medicine in patients with chronic or severe 

symptoms; folk healers would consider what formula of kratom that patients should 

have got and when patients with chronic or severe symptom saw folk healers, they 

would use kratom to cure those patients. 

 3. How to Select Kratom Type to Use as Medicine 

 Folk healers categorized kratom into 3 types which were red kratom, green 

kratom and common kratom. Folk healers could utilize these 3 types of kratom to cure 

all diseases. Red kratom was the one with the strongest drug action, the most matching 

diseases and the most used ones because it activated quite fast when using as 

medicine. 

 4. Raw Material of Kratom 

 The ways that folk healers acquired kratom were divided into 3 ways 

which were 1) kratom that was planted around folk healers’ house; folk healers asked 

for permission from state officers to maintain their own kratom trees even there were 

not any legal documents to certify that they could plant kratom trees because of the 

profession of folk healers, state officers were serious with this group of people much, 

2) kratom from Thai people who worked in neighboring countries, the Thai-Malaysia 

border; this method was good for folk healers because they did not spend any money 

on it, and villagers or patients had their own kratom, so they gave it to folk healers to 

cure their diseases and 3) kratom from nature and a community in the area even most 
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areas were rather difficult to assess; it took much time to travel there, it was difficult to 

enter to mountains or rain forest to get the raw material of kratom; therefore, villagers 

would plant kratom trees around their houses instead, and folk healers could ask it to 

use as medicine from them easily. 

 5. Method of using Kratom as Medicine 

 9 folk healers had 2 types of kratom usages which were the single 

medicine and the mixed medicine. There were 7 lists of single medicine such as anti-

diarrheal medicine, astringent, cough-remedy, painkiller, ampicillin, antiviral pills and 

analeptic. However, the most used medicine that folk healers used which was that 4 

people used anti-diarrheal medicine and astringent, 3 people used cough-remedy, 2 

people used ampicillin and 1 people used each of painkiller, analeptic and antiviral pill 

respectively whereas there were 21 lists of using kratom as the mixed medicine such 

as Ma Waeng liquid, paralysis therapy liquid, anti-gout and rheumatic arthritis 

medicine, liana medicine, ointment for dermatitis, dysmenorrhea medicine, easing 

cancer liquid, wasting disease Tippakun medicine, anti-kidney stone medicine, anti- 

leprosy medicine ,diabetes medicine, hypoglycemic medicine, hypertension medicine, 

sex drug  anti-diarrheal medicine, anti-premature ejaculation medicine, wasting 

disease medicine , analeptic and wasting disease liquid. When categorizing to see the 

duplicate names, it was found that the diabetic pill had the duplicate names the most 

considered 3 lists, kratom leaves would be mostly selected to use considered 14 lists 

and its cores were selected considered 4 lists. 

 6. Kratom Usage to Cure Patients 

 While the researchers were doing fieldwork in a doctor’s clinic in the 

community, it was found that 2 folk healers select kratom to cure 7 patients divided 

into 4 male patients and 3 female patients with the reason that male patients were more 

proper to use kratom to cure diseases than female patients because female patient had 

to be more considered in detail. According to using kratom with diseases, it was found 

that kratom as used with 7 symptoms such as diabetes, hypertension, paralysis, 

morning sickness, cystitis, knee pain and body pain grouped in a group of painkiller 

and most chronic symptoms. 
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 Part 4: How to Negotiate with Discourse of Kratom as 

Narcotics by Lower-Southern Provincial Folk Healers 

 There were 5 methods of negotiating by folk healers which were 1) using 

kratom to cure diseases was not considered illegal; this kind of negotiation was the 

self-negotiation because folk healers believed that the fact that they used kratom was 

beneficial for patients’ health, so it was not considered that they violated the Act of 

Kratom, 2) kratom was used to cure diseases because of doctor’s spirit; folk healers 

focused on how to potentially cure patients’ diseases, so folk healers selected kratom 

as medicine because it was the best herb but the reason of using it was that folk healers 

would use it to cure diseases or help patients only, 3) wrapping kratom around by 

thorns to prevent children to steal it was the negotiating method for self-protect in the 

behavior level with state officers in the community with the reason that kratom had 

been planted for ages and another one would be asked to plant for curing diseases, 4) 

changing the kratom name into the new one for compounding medicine; folk healers 

stored its core as the raw material into a container and named it three-thousand core 

(literally named Kaen Sam Saen) with the reason that this plant cost more than 

300,000 baht and 5) not specifying kratom in the medicine ingredient; when using the 

mixed medicine with kratom to cure patients’ diseases, they would not know that 

kratom was used as the ingredient of the medicine they took or even other herb details; 

a person who needed to get away from diseases was willing to take it so as to cure 

his/her diseases. 

 

 

Discussion 

 Various Discourse and Production of Kratom Meaning 

 The researchers found a variety of the meaning created by difference under 

the political economic and cultural contexts. Importantly, the discourse of kratom was 

created by knowledge from folk healers, users and local officers. There were 4 points 

of kratom meaning which were 1) kratom was a herb that could be used to cure 

diseases, 2) kratom helped stimulate body, 3) kratom built up stamina and 4) kratom 

affected behavior and mind. 
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 The definitions by 3 groups of people above were quite the same; that is to 

say, kratom was a herb used to cure diseases and used to stimulate body whereas the 

health meaning was to build up stamina. The definition by folk healers and local 

officers except adolescent users who did not define that kratom was a herb and a built-

up stamina. Folk healers and local officers in the area defined kratom with the reverse 

pertaining to the negative meaning towards adolescent users that was using kratom in 

a wrong method affected behavior and mind of users whereas adolescents positively 

defined kratom that even using kratom as the mixture of forbidden substances as 

narcotics, it helped them calm and did not make any problems to society and crime 

like folk healers and local officers reversely defined above. 

 In addition, the researchers found the reverse of producing the kratom 

meaning in the view of a group of users in the northern part of Malasia (Darshan 

Singh, 2015), it was found that kratom users did not have the error of working in the 

society and did not risk on society and health even using it for a long time that was 

different from the definition by folk healers and local officers in the area defining 

kratom with adolescent users that using kratom in a wrong method affected behavior 

and mine of users whereas a group of users who was adolescents in Malaysia gave 

different opinions. It reflected that defining kratom by common users in Malaysia or 

even in America, Canada and Thailand was not different much. Kratom benefits were 

divided into 2 points which were kratom helped stimulate body and built up stamina 

but when comparing to the study of 4 countries, it was found that America, Canada 

and Malaysia  did not mention kratom as a herb used to cure diseases and making used 

of it in medical field. It seemed like Thai study focused on the discourse of kratom as a 

herb used to cure diseases. 

 

 Intense Medicine as Symbolic Meaning of Kratom 

 Defining kratom as intense medicine reflected its capability as herbs used 

to cure diseases. According to intenseness of kratom, folk healers defined that kratom 

was good medicine, and it could be used with patients safely and effectively. 

According to matching the study of Supanai Prasertsuk and Wiboon Wattananamkul 

(2011), it was found that the belief of intenseness of medicine or intense medicine and 

weak medicine reflecting the effectiveness of medicine of people in the community. 
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They believed that effective medicine was intense one and it must have been safe 

when used. 

 Moreover, as its intenseness of kratom, the used symbol of medicine was 

pertaining to genders. It was found that there were 2 groups of using kratom as mixed 

medicine which were 1) male patients; folk healers thought that male patients were 

more proper to use kratom to cure diseases than female patients because 2) female 

patient had to be more considered in detail. The aforesaid research findings reflected 

how to think and select kratom that was very complicated. They looked into the body 

and reproduction system; male was more proper to use kratom than female under the 

base of folk healers’ thought that was delicate to consider medicine. Even at present 

there was no research paper about using kratom in the view of gender, the research 

findings matched and close to the report of Brook and Wakabayashi (2000) who 

studied opium in China that taking opium was what male did, they could be used 

everywhere except their own private areas similar to utilization of kratom that folk 

healers were all male as well as a group of user who was adolescents taking it as 

narcotics was all male too. 

 The aforesaid information indicated that the meaning of kratom in a group 

of folk healers who thought that it was a herb with the hidden feature to cure diseases 

and how to take care of sickness in a group that should have used the medicine. The 

symbolic definition of kratom was that kratom was natural medicine that must have 

been used daily; it was the pure raw material without garnished; it was linked to the 

symbol of freshness; it was linked to greenness used with male and female whereas the 

symbol of male was strength; as a result, it made male more proper to use kratom 

because red color hidden in kratom leaves was the symbol of intense medicine. All 

were the symbolic meaning that folk healers placed importance on the kratom usage. It 

was the various and wide meaning that did not imply kratom had only benefits. 

 

 Existence of Use of Kratom in Folk Healer Culture  

 The study focuses on the cultural aspect, diverse issues of society and the 

traditional healer culture in different contexts. Folk healers use Kratom according to 1) 

the knowledge/inherited practices from their ancestors. This reflects the relationship 

among family members and respect paid to the elderly such as parents, grandparents 
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who passed away and left knowledge about Kratom to dertermine the characteristics of 

folk healers from young age, teenage, adulthood to old age in order to tell which type 

of Kratom to use, as well as how to make Kratom medicine and how to use with 

patients. 2) Kratom is used according the experience which is not harmful drug. It was 

found that folk healers never see the effect in those who use Kratom as medicine. This 

issue is in accordance with the research work of Darshan Singh (2015) which studied 

social effects of those who used Kratom in Malaysia. There was a question about how 

dangerous Kratom was for users who used it for a long time. The findings revealed 

that Kratom did not post risks to social and health aspects like Marijuana in Europe 

which was used to treat alcoholism. However, if used for a long time, Kratom could be 

addictive. Nevertheless, it was found that Kratom was used increasingly like in 

Thailand. The reason as to why folk healers do not use Kratom is because they are 

afraid of the law. This issue reflects the influence of Kratom discourse which is seen 

as illegal drug based on political and economic aspects rather than cultural one which 

sees Kratom as traditional medicine not in accordance with the use of Kratom for 

health purposes in the community. This make folk healers stop using Kratom as 

medicine, even though it is beneficial for curing diseases. 

 

 Negotiation with Legal Discourse concerning Use of Kratom 

by Folk healers 

 The law stipulates Kratom as Type-5 narcotic pursuant to the Narcotics 

Act B.E. 2522 which leads to suppression and extermination of Kratom by the 

government. According to this, folk healers deal with the law with 5 methods: 1) using 

Kratom as medicine which is not deemed violation of the law, 2) using Kratom to cure 

people according to the medical principles, 3) using the thorns to tie around Kratom to 

prevent theft, 4) changing the name of Kratom to be used for medicine, and 5) not 

specifying Kratom as an ingredient in the medicine. The findings revealed that folk 

healers negotiated with this discourse in 3 characteristics: individual negotiation, 

behavior negotiation and information negotiation. 

 For the first characteristic – individual negotiation characteristic, it is a 

negotiation with their feelings. Folk healers redefine Kratom and state that using 

Kratom as medicine is not deemed violation of the law and using Kratom is in 
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accordance with their medical practices, which indicates the ability to control 

themselves since they follow the medical profession. Therefore, this is the reason that 

folk healers use to negotiate with the government, which is reflected through how they 

redefine and apply it in a traditional medicine based on their concepts in order to 

negotiate with the government which tries to control their profession. 

 The second characteristic – behavior negotiation, is about how they use 

thorns to tie around Kratom to prevent children from stealing it, which is a negotiation 

with the local government by saying that Kratom has existed for a long time, and they 

use thorns to protect it from misuse by children. In terms of Kratom collection, they 

changed the name to “Kaen Sam Saen” to be easy to use to make medicine under the 

Thai herbal medicine principles and Thai pharmacy of traditional doctors. This 

negotiation reflects the concept of negotiation in 2 ways which deal with having 

enough reasons to protect themselves and to feel safe from the control and law 

implemented by the government. 

 The third characteristic – information negotiation concerns non-specifying 

Kratom as an ingredient in the medicine, which reflects struggle of the doctors to use 

Kratom to relieve the pain and to help patients in the community safely. Traditional 

doctors deem that it is unnecessary to specify that this medicine consists of Kratom or 

other herbs because even though some researcher go on field to study the use of 

Kratom, they do not even know the details of all traditional herbs. It is of no doubt 

why patients do not know. This significance is information negotiation with the 

patients who receive treatments from traditional doctors in an indirect manner. 

 

 

Suggestion 

 1. Kratom symbolically means more than medicine. Its meaning is various 

and wide. Kratom advantages are not only used as herbs. The state agency should 

develop the policy of kratom in a group of health users. They should emphasize local 

naturalness, convenience towards medicine assess and development of knowledge 

management of folk healers with potentiality. 

 2. They should recover of kratom knowledge of folk healers for health 

utilization by lessons and development plans. The recovery of kratom knowledge in 
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the local medical system and the recovery of southern people’s cultures will be 

emphasized as well as amended and applied under socio-cultural changed conditions 

and contexts. 

 3. The negotiation with the legal provision that categorizes kratom as the 

5th narcotic type in accordance with the Thai Narcotics Act B.E. 2522 by folk healers 

shows that these behaviors are still available whether it be the negotiation in the 

individual level, in the behavioral level and in the information level. The state agency 

and the relating agency have to understand and accept folk healers’ knowledge without 

the racial bias that folk healers are a group of borderers. 

 4. According to the kratom research, they should emphasize the social and 

scientific aspects together. The state with better comprehension should emphasize to 

research the knowledge of folk healers who use kratom as medicine towards how they 

handle modern illness by using kratom, plus they should research the medical formula 

mixed with kratom such as the effectiveness comparison between kratom formula and 

non-kratom formula and all. 
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