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บทนํา 
 
    วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณ จากสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวง
ยุติธรรม โดยมีภารกิจดําเนินงานภายใตโครงการ การติดตามพฤติกรรมเสี่ยงตอการใชสาร
เสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนและตรวจสอบผลการชี้สภาพปญหา
ยาเสพติดจากระบบเฝาระวังปญหายาเสพติด  มีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามสถานการณ
ปญหาและเฝาระวังพฤติกรรมที่เกี่ยวของ หรือปจจัยสืบเนื่องตางๆที่อาจสงผลกระทบตอ
การเกิดปญหายาเสพติดที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคตและมุงที่จะสืบเสาะแสวงหาขอมูล 
ขอเท็จจริง ดานสภาพแวดลอมและบริบทตางๆที่เปนสาเหตุหรือที่มาของพฤติกรรม
ดังกลาว รวมถึงทัศนคติ คานิยม และความคิดของบุคคลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมเสียง
ตางๆที่บงบอกถึงสภาพอันเปนปจจุบัน โดยมีการรายงานผลเปนชวงๆไป 

 

       รายงานฉบับน้ีเปนผลงานหนึ่งภายใตโครงการฯนี้ มีวัตถุประสงคเสนอสาระขอมูล    
ที่สะทอนถึงสถานการณการบริโภคน้ํากระทอมในกลุมวัยรุน ประกอบดวยขอมูล 3 สวน 
ไดแกขอมูลจากสถิติการจบักุมคดียาเสพติด ในระบบขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในชวงระยะ 5 ปที่ผานมา ระหวางป พ.ศ. 2548 – 2552 
ขอมูลการสํารวจประสบการณใชยาเสพตดิ ในกลุมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชนทัว่ประเทศเมื่อปลายป 2552  และประมวลขอมูลจากการ
สมัภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทและพฤตกิรรมการบริโภคน้ํากระทอมที่มีสวนผสมตางๆใน
กลุมเยาวชนชายภาคใต ซ่ึงเปสาระหลักของรายงานฉบับน้ี  

  

        คณะทํางานใครขอขอบพระคุณ ผูบริหารและเจาหนาที่ของสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวของทุกทาน ที่อํานวยความสะดวกในการเกบ็รวบรวมขอมูล รวมทั้ง
เด็กและเยาวชนทุกทานทีใ่หขอมูลซ่ึงเปนประโยชนทีท่ําใหผูเกี่ยวของในการแกไขปญหาได
เขาใจสถานการณของกระทอม และบริบทการบริโภคน้ํากระทอมที่มีสวนผสมของกลุม
เยาวชนชายในจังหวัดภาคใตไดเปนอยางดี  
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
การบริโภคน้ํากระทอมที่มีสวนผสมตางๆในกลุมเยาวชนชายภาคใต 
วิภา ดานธํารงกูล1  อนุกูล รักษธรรมเสมอ2 สํารวย วรเตชะคงคา2 สุภาพร สวัสดิชัย2 และ สมปอง สิมมา1                                                           
1วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   2สํานักยุทธศาสตร สํานักงาน ป.ป.ส. 
 

ภาคใตมีการนําพืชกระทอมมาใชเพ่ือการทํางานและรกัษาโรคบางชนิด จนกลายเปนสวน
หน่ึงของวิถีชวีิต กระทั่งกลุมวัยรุนไดพัฒนารูปแบบเปนการบริโภคกระทอม โดยนําใบกระทอมตม
กับนํ้า ผสมกับยาที่มีการควบคุมการจําหนาย สารที่เปนอันตรายบางชนิด และเครื่องด่ืมตางๆ 
โดยมีสวนผสมหลัก  ไดแก นํ้าตมใบกระทอม เครื่องด่ืมนํ้าอัดลม และยาแกไอ สารอื่นๆที่นํามา
ผสมขึ้นอยูกับความพึงพอใจของรสชาต ิ และฤทธิ์ที่สงผลตออารมณความรูสึกทัง้ดานรางกายและ
จิตใจ รวมทัง้ ผลดานสัมพันธภาพในกลุมเพ่ือน สภาพเชนนี้ปรากฎใหเห็นอยางแพรหลาย ซ่ึง
สะทอนไดจากสถิติคดีสารเสพติดและการบําบัดรักษา  รวมทั้งการสํารวจและศึกษาเชิงลึกในกลุม
เด็กและเยาวชนที่มีประสบการณบริโภคน้ํากระทอมที่มีสวนผสมตางๆ พอสรุปไดดังน้ี   

 

คดีพืชและน้ํากระทอมในชวง 5 ป ที่ผานมา ไมเกินรอยละ 5 ของคดีสารเสพตดิทั้งหมด สวนใหญ
เปนคดีในภาคใต ซ่ึงคดีพืชกระทอมเพ่ิมขึ้นถึง 11 เทา เปนวยัรุนมากกวาครึ่ง สําหรับคดีนํ้ากระทอม
ปรากฎครั้งแรกในป 2549  ตอมาในป 2551-2552 จํานวนคดีและผูตองหาเพ่ิมสูงขึ้นประมาณ 2 เทา  ใน
จํานวนนี้เปนวัยรุนประมาณ 3 ใน 4 เฉพาะกลุมวัยรุนภาคใต ในป 2552 พบวา คดีนํ้ากระทอมมีประมาณ 
1 ใน 4 ซ่ึงไมแตกตางจากคดียาบา รองลงมาเปนคดีพืชกระทอมและกัญชาประมาณ 1 ใน 4  ซ่ึงสอดคลอง
กับสถติิผูเขาบําบัดรักษากระทอม สวนใหญอยูในภาคใตประมาณ 3 ใน 4 และมีแนวโนมเปนวัยรุนสูงขึ้น
อยางตอเน่ืองประมาณ 9 เทา จากรอยละ 7 ในป 2548  เปนรอยละ 64 ในป 2552 สถานการณดังกลาว
สะทอนวาแนวโนมปญหากระทอมในภาคใตสูงขึ้นอยางตอเน่ือง แมจะอยูในอัตราที่ต่ําเมื่อเทียบกับสารเสพ
ติดชนิดอ่ืนๆ แตสําหรับกลุมวัยรุนแลว กระทอมเปนปญหามากที่สุด   

 

การสํารวจประสบการณใชกระทอมกลุมเด็กและเยาวชน ป 2552 ในสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน จํานวน 25 แหงทั่วประเทศ 1,912 ราย เปนชาย 1,690 หญิง 222 ราย พบวา เด็กฯเคยใช
กระทอม 1 ใน 5 กลุมเด็กฯชายเคยใชมากกวาหญิง 2 เทา เด็กฯในภาคใตเคยใชรอยละ 54 สูงมากกวา
ภาคอ่ืนๆ มีเพียงรอยละ 12-16  และมีการใชอยางตอเน่ือง 3 ใน 4  นอกจากนี้ยังพบวา กลุมที่เคยใช
กระทอมมีการใชสารเสพตดิชนิดอ่ืนดวยอัตราที่สูงกวากลุมที่ไมใชกระทอม คือ มากกวา 2-3 เทา ยกเวน 
การใชยาบา ที่อัตราการใชไมแตกตางกนัมากนัก การใชมีทั้งใชเปนครั้งคราว ใชตอเน่ือง สลบั และผสม 
โดยเฉพาะยากลอมประสาทที่นํามาเปนสวนผสมกับนํ้ากระทอมเพ่ือการเสริมฤทธิใ์หรุนแรงมากขึ้น 

 

กระบวนการเตรียมน้ํากระทอมที่มีสวนผสมตางๆเพื่อการบริโภค พบวามีกิจกรรมตางๆมากมาย 
ตั้งแตการนัดหมายเวลา สถานที่ การจัดหาใบกระทอม สวนผสมตางๆและคาใชจาย และวิธีการตมนํ้า
กระทอม ที่ตองอาศัยความชํานาญในการรับรูรสชาติ การทําใหเย็นกอนใสสวนผสมตางๆ และ การดื่มนํ้า
กระทอมที่มีความเย็นโดยไมเสียรสชาติ  สิ่งเหลานี้ตองอาศัยประสบการณและปรบัไปตามสภาพแวดลอม
และบรบิทในพื้นที่  สําหรับสารตางๆที่นํามาเปนสวนผสมกบันํ้ากระทอมพอจําแนกไดเปน 3 กลุม คอื     
                                  



1) ยาที่ถูกกฎหมายหรือมีการควบคุมในการจําหนาย ไดแก ยาแกไอยี่หอตางๆ กลุมยากลอมประสาท ยา
แกอักเสบ เปนตน 2) เครื่องด่ืมประเภท ยี่หอตางๆ ไดแก โคก นํ้าสม ชาเขียว โอวัลติน กาแฟ เปนตน 
และ 3) สารที่เปนอันตรายตอรางกาย ไดแก สารสีขาวในหลอดไฟ ยากันยุง เปนตน  ในการผสมจําแนกได
เปน 2  สตูร ไดแก สูตรธรรมดา ประกอบดวย นํ้ากระทอม ยาแกไอ และ เครื่องด่ืม และ 2) สตูรที่มีสาร
ตางๆดังกลาวขางตน  ผสมเพิ่มในสูตรธรรมดา นอกจากนี้มีการใชสวนผสมกลุมที ่ 1และ 2 ผสมกัน เพ่ือ
ด่ืมทดแทน กรณีหาใบกระทอมไมได   รสชาติของน้ํากระทอมที่มีสวนผสมตางๆ ที่ผูด่ืมพึงพอใจตองมีรส
ขมๆหวานๆ อาการเริ่มตนรูสึกมึน เมาอยูในหัว เคลิบเคลิ้ม เพลิดเพลิน สบายใจ และมีผลทําใหนอนหลับ
สบาย ผลกระทบที่รุนแรงยังไมปรากฎมากนัก ซ่ึงเปนการรับรูจากบุคคลรูจัก หรือจากสื่อ ดวยคานิยมใน
การดื่มนํ้ากระทอมของคนในชุมชนและวยัรุน ที่ถือเปนเรื่องปกติจึงสงผลทําใหใบกระทอมในพื้นที่ขาด
แคลน และมีการซื้อขายในราคาที่คอนขางสูง  และจําเปนตองแสวงหาจากนอกพื้นที่ –ตางอําเภอและ
ตางจังหวัด-  กระทั่งมีการนําเขาจากประเทศเพื่อนบาน  ซ่ึงรูปแบบการจําหนายไมแตกตางจากสารเสพติด
ชนิดอ่ืน ผูจําหนายสวนใหญพัฒนามาจากผูเสพ รายไดสวนหนึ่งนําไปซื้อสวนผสมตางๆ มีทั้งลูกคาประจํา
และทัว่ไป ราคาที่จําหนายแตกตางกันไปขึ้นอยูกับตนทุนที่ซ้ือมา ความเสี่ยง และปริมาณที่ซ้ือ มีการ
จําหนายเปนใบ  มัดและกิโลกรัม และมีการจําหนายน้ํากระทอมที่ยังไมมีสวนผสม  สําหรับคาใชจายในการ
ซ้ือใบกระทอมและสวนผสมตางๆ สวนใหญจะรวมกนัออก จํานวนมาก-นอย ขึ้นอยูกับกําลงัของแตละคน 
คนที่ไมมีเงินก็จะชวยออกแรงในการไปซื้อหรือจัดหา ดังน้ันจะเห็นวการดื่มนํ้ากระทอมในสภาพเชนนี้ เปน
การทํากิจกรรมและสังสรรครวมกัน ถอยทีถอยอาศัย ไดพูดคุยสรางความสนุกสนาน สะทอนใหเห็นวิถีชวีติ
ของคนในชนบท แตอยางไรก็ตาม ผลกระทบทีว่ัยรุนเหลานี้สรางปญหาใหกับคนในชุมชน  สวนใหญเปน
การลักทรัพย และเปนพฤตกิรรมรายบุคคล 
 

                                  



การบริโภคน้ํากระทอม 

  ที่มีสวนผสมตางๆในกลุมเยาวชนชาย ภาคใต 
 

วิภา ดานธํารงกูล  สมปอง สิมมา 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

อนุกูล รักษธรรมเสมอ  สํารวย เตชะวรคงคา และ สุภาพร สวัสดิชัย 
สํานักยุทธศาสตร สํานักงาน ป.ป.ส. 

 
พืชกระทอมถกูจัดใหเปนยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 

แตการใชพืชกระทอมโดยการเคี้ยวกินใบเพือ่การทํางานกลางแจงหรอืงานที่ตองใชแรงงาน และการนํามาเปนยา
รักษาโรคบางชนิดยังคงมีใชอยูทั่วไป โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาคใต พืชกระทอมจัดเปนพืชประจําทองถิ่นที่มีการ
นํามาใชจนกลายเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต1 จนกระทั่งปลายป พ.ศ.2548 วัยรุนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีการ
ผสมสารชนิดใหมขึ้นมาเสพ เรียกวา “ส่ีคูณรอย” เกิดจากการผสมหลักของพืชเสพติด-น้ําตมใบกระทอม- 
เครื่องดื่มน้ําอดัลม-โคก- ยาแกไอ และสารอื่นอีกหลากหลายชนิด ซึ่งอาจเปนยากลอมประสาท ยากันยุง หรือ 
น้ํายาซักผาขาว เปนตน2 ต้ังแตนั้นมาวัยรุนไดนํามาสวนผสมตางๆมาผสมกับน้ํากระทอมเพื่อการบริโภคอยาง
แพรหลาย  
 

ก. สถิติคดีสารเสพติด  “พืชและน้ํากระทอม” 
 

คดีสารเสพติดชวง 5 ปที่ผานมาระหวางป พ.ศ. 2548-2552 ในแตละป แมคดีพืชและน้ํากระทอมรวมกัน
ไมเกินรอยละ 5 ของคดีสารเสพติดทั้งหมด แตมีแนวโนมเพิ่มสูงขึน้  คดีสวนใหญเกิดขึ้นในพืน้ที่ภาคใต ซึ่ง
สะทอนถึงการแพรระบาดของกระทอมในพืน้ที่จังหวัดภาคใต กลาวคือ จาก 417 คดี  ในป 2548  เปน  4,554 คด ี
ในป 2552 ภาคอื่นๆมนีอยมากรวมไมเกิน 700 คดี เปนคดีในจังหวัดภาคกลางระหวาง 323-672 คดี แตเปนที่นา
สังเกตวา ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีจํานวนคดีคอนขางนอยมาก แตพบวาในป  2550 มีการจับกุมพืชกระทอมได
น้ําหนักของกลาง จํานวนมากที่สุดถึง 28,629 กโิลกรัม สําหรับผูตองหาในภาคใตชวง 3 ปหลัง สวนใหญเปน
วัยรุน มากกวาครึ่ง คือระหวางรอยละ 55-59 (รูปที่ 1ก 1ข และ 1ค) สําหรบัคดีน้ํากระทอมปรากฏเปนคดีครั้งแรก 
ในป 2549   มผีูตองหาทั้งสิ้น 10 ราย   ในจาํนวนนี้
เปนวัยรุน 6 ราย ปตอมาเริ่มมีคดีชัดเจนขึ้นมี
ผูตองหารวม 206 ราย เปนวัยรุนมากกวาครึ่ง (รอย
ละ 54)  หลังจากนั้นในป 2551-2552 จํานวนคดีและ
ผูตองหาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เทา 
สวนปริมาณน้ําหนักเพิ่มขึ้น 3.5 เทา กลาวคือ 
ปริมาณของกลางน้ํากระทอมที่จับกุมไดในป 2552 
ประมาณ 8,000 กิโลกรัม ซึง่คดีเกือบทั้งหมดเกิดขึ้น
ในพื้นที่ภาคใตเชนกัน และผูตองหาสวนใหญ 
ประมาณ 3 ใน 4 ยังคงเปนวัยรุน  (รูปที่ 2ก และ 2ข)    
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รูปท่ี 1ข  ปริมาณของกลางคดีพืชกระทอม  รูปท่ี 1ค รอยละของผูตองหาท่ีเปนวัยรุนในคดีพืชกระทอม 
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รูปท่ี 2ข  ปริมาณของกลางคดีนํ้ากระทอม ในภาคใต  รูปท่ี 2ก  จํานวนคดีและผูตองหาคดีนํ้ากระทอม ในภาคใต

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เมื่อพิจารณาคดีในกลุมผูตองหาวัยรุนใน
ภาคใต ตามคดีชนิดสารเสพติด พบวา ในระยะ 5 
ปที่ผานมา คดียาบาลดลงอยางชัดเจน จาก
ครึ่งหนึ่งลดลงเหลือ 1 ใน 4 ในป 2552 ซึ่งอตัรานี้
ไมแตกตางกับคดีน้ํากระทอม สวนคดีกัญชาและ
คดีพืชกระทอมลดลงเหลือประมาณ รอยละ 20 
นั่นคือเปนคดพีืชและน้ํากระทอมรวมกันประมาณ
ครึ่งหนึ่ง เปนที่นาสังเกตวา  คดีสารระเหยซึ่งเคย
มีมากในกลุมเด็กและเยาวชน กลบัพบวา ในระยะ 
5 ปที่ผานมาลดลงอยางชัดเจนโดยเฉพาะใน
ภาคใตจากรอยละ 10 ลดลงเหลือรอยละ 2 ในป 
2552 (รูปที ่3)   
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รูปท่ี 3  รอยละคดีแตละชนิดสารเสพติด ในกลุมวัยรุนภาคใต 
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แหลงขอมูล : สํานักงาน ป.ป.ส  พฤษภาคม 2553 
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ข. สถิตการบําบัดรักษา  “กระทอม” 
 ขอมูลในระบบการบําบัดรักษาของประเทศในระยะ 5 ปที่ผานมาตั้งแตป 2548-2552 พบวามีเขา
บําบัดรักษากระทอมจํานวนเพิ่มสูงขึ้น จาก 533 ราย ในป 2548 เปน 1,654 ราย ในป 2552  หรือ ระหวาง   
รอยละ 1.2-1.4 ของผูเขาบําบัดทั้งหมด  ซึ่งผูเขาบําบัดสวนใหญอยูในภาคใต ระหวางรอยละ73-86 และพบวา  
ผูเขาบําบัดกระทอมมีแนวโนมที่จะเปนวัยรุนสูงขึ้น เพิ่มขึน้ 9 เทา คือจากรอยละ 7.3 ในป 2548 เปนรอยละ 64 
ในป 2552 ( รูปที่ 4ก, 4ข) 
 รูปท่ี 4ข รอยละของผูเขาบําบัดรักษารูปท่ี 4ก  จํานวนผูเขาบําบัดรักษากระทอม ป 2548-2552 
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ค. การสํารวจการใชกระทอมในกลุมเด็กละเยาวชน ป 2552 
 

การสํารวจประสบการณใชสารเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในสถานพนิิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 
จํานวน 25 แหงทั่วประเทศ เด็กและเยาวชนเหลานี้มีอายุระหวาง 7-18 ป รวบรวมขอมูลจากเด็กฯจํานวน       
1,912 ราย เปนชาย 1,690 หญิง 222  ราย เด็กฯรายงานวาเคยมีประสบการณใชกระทอมรอยละ 19 โดยที่กลุม
เด็กฯชายมีประสบการณมากกวาหญิง 2 เทา รอยละ 20 และ 10 ตามลําดับ เมื่อจําแนกตามที่อยูรายภูมิภาค 
พบวา เด็กฯในภาคใตมีประสบการณใชกระทอมสูงมากที่สุดประมาณครึ่งหนึ่ง (รอยละ 53.6)  ขณะที่เด็กฯใน
ภูมิภาคอื่นมีประสบการณเคยใชคอนขางต่ํา อยูระหวางรอยละ 12-16  สําหรับการใชในรอบ  1 ป ในกลุมเด็กที่
เคยใช พบวาเด็กฯในภาคใตมีการใชถึงรอยละ 90  ขณะที่ภาคอื่นๆมีการใชระหวางรอยละ 57-66 และการใชใน
ระยะ 1 เดือนกอนถูกจับ อตัราการใชไมแตกตางกันมากนักระหวางรอยละ 60 – 78 (รูปที่ 5)  อายุตํ่าสุดที่ใช
กระทอมครั้งแรก 10 ป อายสูุงสุด 18 ป อายุเฉลี่ยประมาณ 15 ป ( 14.9+ 1.52 ป จํานวน 351 ราย) 
 รูปที่ 5.  รอยละเด็กและเยาวชนที่ใชกระทอมในแตละชวงเวลา จําแนกแตละภูมิภาค   
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กลุมเด็กฯที่เคยใชกระทอมจํานวน 360 ราย เปนหญิงรอยละ 6  เรียนหนังสือจบระดับชั้นสูงสุด 1 ใน 3  
เคยมีคูหรอืปจจุบันมีคูประมาณ 1 ใน 4   ครึ่งหนึ่งมีงานประจํา และงานชั่วคราว  ลกัษณะงานรับจางทั่วไปและ
ชางตางๆรอยละ 53  เด็กฯรอยละ 43.3 มีพอและแมอยูดวยกัน   การถูกจับกุมครั้งนี ้ เปนคดีในขอหายาเสพติด
รัอยละ 45.5 รองลงมาเปนคดีลักทรัพยรอยละ 27  และพบวา รอยละ 42.6  เคยถูกจับมากอนครั้งนี้  

เมื่อเปรียบเทียบประสบการณใชสารเสพติดชนิดอื่นๆระหวางกลุมที่เคยใชกระทอมกับกลุมที่ไมเคยใช
กระทอม พบวา อัตราการเคยใชมีความแตกตางกันในสารเสพติดบางชนิด กลาวคือ ในกลุมที่เคยใชกระทอม มี
การใชสารระเหย กัญชา ไอซ ยานอนหลับ และยากลอมประสาท ดวยอัตราที่สูงกวากลุมที่ไมเคยใชกระทอม 
อยางชัดเจน (รูปที่ 6 )  สําหรับพฤติการณที่เกี่ยวของกับการจดัหา หรือจําหนายสารเสพติ มีประสบการณไม
แตกตางกัน คอืรอยละ 47 และ 42  ตามลําดับ  

 
ูปที่  6  อัตราการใชสารเสพติดแตละชนิดในกลุมที่ใช/ไมใชกระทอม 
% 
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สารร ากลอมฯ 

ขอมูลเชิงคุณภาพเก
พบวามีการใชสารเสพติดชนิด
ลูกเม็ด”  กัญชา  ยาบา และ
และฤทธิ์ของสารแตกตางกัน 
น้ํากระทอม  เชน ยากล
กระทอมใหรูสึกมึนเมามากขึ้น
เสริมฤทธิ์น้ํากระทอม ทําใหร
ด่ืมน้ํากระทอม เพราะฤทธิ์ขอ
ฤทธิ์ของยาบา ในขณะเดียว
ดังนั้นเด็กฯกลุมนี้จะเสพยาบ
หยุดการใชยาบาเนื่องจากรา

 “อมลูกเม็ดไวใตล้ิน ใ
เพ่ือนก็คุยกันไมได พอเพ่ือ
ใสในนํ้ากระทอม พอนํ้ากระ

 “ดื่มนํ้ากระทอมแลวต
“กัญชา สูบเปนบอง เวียนก
ก็หัวเราะสนุกสนาน”   

                          4
     กัญชา          เฮโรอีน             ยาเค             ไอซ       ยานอนหลับ
ั

ะเหย          ยาบา              ฝน               ยาอี             โคเคน          ย
ร

 กับยาหรือสารเสพติดชนิดอื่น 
ี่ยวกับการใชสารเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนฯที่มีประสบการณดื่มน้ํากระทอม
อื่นๆดวย เชน ยากลอมประสาทชนิดมาโนโซแลม หรอืในกลุมผูเสพนยิมเรียกวา ”
เฮโรอีน เปนตน การใชสารเหลานี้มีลักษณะการใชที่หลากหลาย เพราะชวงเวลาที่ใช
ไดแก การใชผสมลงไปในน้ํากระทอมและ/หรือใชตอเนือ่งหรอืใชพรอมๆกับการดื่ม
อมประสาทมาโนโซแลมหรือมีชื่อเรียกในกลุมผูเสพวา ”ลูกเม็ด” ชวยเสริมฤทธิ์น้ํา
 หรือ กรณีกัญชาและยาเสน จะใชสลับกันไปกับการดื่มน้ํากระทอม เพราะจะชวย
ูสึกมึนเมา อารมณดี และงวงซึม   สําหรับยาบา จะไมใชตอเนื่องหรือสลบักันกับการ
งยาบากับน้ํากระทอมจะทําลายกัน คือ เมื่อด่ืมน้ํากระทอมแลวใชยาบาจะไมรูสึกถึง
กัน หากดื่มน้ํากระทอมแลวไปใชยาบา ฤทธิ์ของน้ํากระทอมก็จะหายไปเชนเดียวกัน 
าเมื่อทํางาน ซึ่งเปนเวลากลางวัน หรอืเสพคนละเวลากับการดื่มน้ํากระทอม บางราย
คาแพงกวากระทอม 
หมันละลาย แลวก็กินนํ้ากระทอมหรือนํ้าโคกตาม รสชาติขม เมา กินแลวหาเร่ืองคน 
นพูดจาขัดนิดหนอย ก็ทะเลาะกัน”  เมา กินตอนบายๆก็หลับแลวตื่นเชาเลย อีกวิธี คือ 
ทอมเย็น ก็ตําใหเปนผงแลวใสลงไป 4-5 เม็ด ก็เมาคลายๆกัน แตเมากวากินแตยาเม็ด”   
ามดวยการสูบใบจากใสยาเสน  ท่ีเมาก็เพราะสูบใบจาก มีอาการมึนเมา อยากนอน” 
ันในวง เวลากินนํ้ากระทอมก็สูบกัญชาไปพรอมๆกันทุกครั้ง สูบแลวบางทีก็น่ังซึม บางที

           



“สําหรับยาบาก็กินพอๆกับกระทอม กัญชามีดูดบาง สูบเหมือนสูบยาเสน บางครั้งก็โรยดวยผงขาว อัดสูบไป
พรอมๆกัน” “ตดิท้ังนํ้ากระทอม ท้ังยาบา กินสลับวันกัน  ถากินวันเดียวกัน ยาบาจะไมรูสึกอะไร ก็เลยกินอยางใด
อยางหน่ึง”  “กอนทํางานตื่นมาก็เลนยาบา ถาไมเลนจะทํางานไมได เพราะเลนนํ้ากระทอมมากอน กินนํ้ากระทอม
แลวมันซึม งวงนอน สบายใจ เมา แตเลนยาบาเพ่ือใหทํางานได เลนยาบาแลวนํ้ากระทอมจะหายเลย”  “เพ่ือนท้ัง 7 
คน เลนท้ังยาบากินท้ังนํ้ากระทอม แตยาบาจะเลนตอนแยกยายกันกลับบาน เลนตอนกลางวัน เลนตอนทํางาน แต
กลางคืนจะมากินนํ้ากระทอมดวยกัน และสูบกัญชา”  “ยาบาก็มีขายแตไมคอยเลน นานๆเลนที เพ่ือนเอามาก็ดูด
ดวยกัน หาเบี้ย(เงิน)ยาก เม็ดละ 400 บาท” 

 

ง. บริบทและพฤติกรรมการบริโภคนํ้ากระทอมที่มสีวนผสมตางๆ: การศึกษาเชิงคุณภาพ 
 

การตมน้ํากระทอมเพื่อบริโภคในกลุมเด็กและเยาวชนพบวามีการปรับเปลี่ยนและแสวงหาสวนผสมที่
แปลกใหมมาผสมดวยอยูเสมอดังที่ปรากฏเปนขาวจากการจับกุมและตามสื่อตางๆ ดังเชน  “ กลุมวัยรุนนิยมนํา
ขี้เถาใตเชิงตะกอนเผาศพมาผสมในน้ําตมใบกระทอม เชื่อวาเปนสูตรเด็ดสุดยอดเพิ่มพลังทางเพศ ดึงดูดสาว ต้ัง
ชื่อเรียกสูตรนี้วา “ตายโหง” หรือ “อวตาร” “ เปนตน  ขอมูลดังกลาวสะทอนวาการตมน้ํากระทอมของวัยรุน มี
สวนผสมของสารที่อาจมีผลกระทบตอสุขภาพถึงขั้นชีวิตก็เปนได  

 

สาระเนื้อหาขอมูลที่นํามาประมวลเสนอในที่นี้ ไดจากการสัมภาษณเชิงลึกในกลุมเด็กและเยาวชนที่ถูก
จับกุมจากการกระทําความผิดกฎหมายในคดียาเสพติดและถูกควบคุมตัวไวในสถานแรกรับของสถานพินิจและ
คุมครองเด็กและเยาวชน  จังหวัดสงขลา ทั้งนี้เพื่อใหเห็นบริบทการตมและพฤติกรรการดื่มน้ํากระทอมที่มี
สวนผสมตางๆ ซึ่งเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นต้ังแตกระบวนการจัดหาสวนผสมและอุปกรณตางๆ วิธีการตม การ
ด่ืม รวมทั้ง ผลและผลกระทบจากการบริโภคน้ํากระทอม  
 

 ง.1 ลักษณะทั่วไปของกลุมศึกษา 
 กลุมศึกษาเปนเยาวชนที่ถูกคดัเลือกมาภายใตเงื่อนไขเคยมปีระสบการณและเกี่ยวของในการตมน้ําและ
บริโภคน้ํากระทอม  ผูใหขอมูลเปนเยาวชนชายจํานวน  15 ราย  มีอายุระหวาง 16-18 ป สวนใหญนับถอืศาสนา
อิสลาม  เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6   2 ราย กําลังเรียน กศน.ระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 จํานวน 1 ราย  กําลัง
เรียน ปวช.1 จํานวน 1 ราย สวนที่เหลือเรยีนไมจบชั้นประถมปที่ 6  แตตองออกจากโรงเรียนเนือ่งจาก ออกเอง 
ไมอยากเรียนหนังสือ บางรายบอกวา สมองไมดี ไมชอบวิชาที่เรียน เชน ภาษาอังกฤษ เปนตน  สภาพครอบครัว 
สวนใหญครอบครัวไมสมบูรณ คือ พอแมเลกิกัน  พอหรอืแมเสียชีวิต โดยอาศัยอยูกับพอหรอืแมและครอบครัว
ใหม หรืออาศัยอยูกับญาติ   สวนใหญมงีานทําและมีรายไดคอนขางแนนอน เชน รบัจางทําสวน กรีดยาง งาน
กอสราง  หรือทํางานของครอบครัว เชน กรีดยาง คาขาย รับเหมากอสราง เปนตน   

  

ง.2 ประเภทน้าํกระทอมที่มสีวนผสม  
 

จากการศึกษา พบวา สวนผสมที่เด็กฯนํามาผสมกับน้ํากระทอมเพื่อการบริโภค จําแนกไดเปน 3 กลุม 
ไดแก 1) ยาทีถู่กกฏหมายหรือมีการควบคมุในการจําหนาย  ไดแก  ยาแกไอ  ยากลอมประสาท  เหลาแหง ยา
แกอักเสบ เปนตน  2) ประเภทเครื่องดื่มตางๆ ไดแก โคก น้ําสม กาแฟ เครือ่งดื่มชาโออิชิ และ 3) สารอื่นๆ ที่
เปนอันตรายตอรางกาย ไดแก ผงสีขาวในหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต ยากันยุง  เปนตน จากสวนผสมทั้งหมด
ดังกลาวพอจะสรุปเปนสูตรการผสม ไดเปน 2 กลุมใหญ ไดแก 1) สูตรธรรมดาหรือสูตรทั่วไป ประกอบดวย น้ํา
กระทอม ยาแกไอ และน้ําอัดลม (โคก) และ 2) สูตรที่มีการผสมสารอื่นๆ เพิ่มเติมจากสูตรธรรมดา ซึ่งมีสารตางๆ
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ที่หลากหลายไดแก ยากลอมประสาท (มาโนโซแลม) ยากนัยุง สารสีขาวจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต เหลาแหง 
เปนตน กลายเปนน้ํากระทอมสูตรตางๆดังนี้ 

1. น้ํากระทอม ผสม โคก ยาแกไอ ยากลอมประสาท (มาโนโซแลม)  และ อื่นๆ   
2. น้ํากระทอม ผสม น้ําสม (ยี่หอดีโด) ยาแกไอ  และ กาแฟ 3 in 1 (ซองแดง)  
3. น้ํากระทอม ผสม  ยาแกไอ  โคก  และ ผงสขีาวในหลอดไฟฟลูออเรสเซนต 
4. น้ํากระทอม ผสม  ยาแกไอ โคก และยากันยุง 
5. น้ํากระทอม ผสม ยาแกไอ  ลูกเม็ดสีมวง(เหลาแหง) และ ยาแกอักเสบ 

 

นอกจากนี้ยังพบวามีการนําเครื่องดื่มชนิดอืน่มาผสมกับสารตางๆที่มีลักษณะคลายคลึงกับการผสมน้ํา
กระทอม เปนการบริโภคทดแทนน้ํากระทอม เมื่อด่ืมแลวทําใหรูสึกมึนเมาเชนเดียวกับการดื่มน้ํากระทอมหรือมึน
เมามากกวา เครื่องดื่มและสารตางๆที่นํามาใชผสมกัน เชน    

  1. ชาเขียวสําเร็จรูปยี่หอโออชิิ (แทนน้ํากระทอม) ผสม ยาแกไอ ยากลอมประสาท และ 
          ยาแกอักเสบ 
  2. โคก ผสม ยากลอมประสาท และยาแกไอ   
  3. น้ําชาเขียวสําเร็จรูป ผสมกับยาแกไอ ยากลอมประสาท และ ยาแกอักเสบ 

สาระขอมูล การผสมน้ํากระทอมกับสวนผสมตางๆ 
 “นํ้ากระทอมผสมหลอดไฟขาวๆ ยาว ๆ เคาะใหแตกแลวขูดสารสีขาวๆที่อยูในหลอดไฟใสลงไป แลวใสยากัน

ยุง” สูตรนํ้ากระทอม ผสมยาแกไอ ยากลอมประสาท(มาโนโซแลม) และแคปซูล(ยาแกอักเสบ) “สวนผสมใบกระทอม 
2 มัด ตมนํ้า 6-8 ลิตร  ใสยาแกไอ 1 ขวด ลูกเม็ดสีมวง 10 เม็ด และแคปซูล 2 แพค แพคละ 10 เม็ด แคปซูลเหมือน
ยาแกอักเสบ” “สูตรกาแฟ มีสวนผสม คือ  นํ้ากระทอม  นํ้าสมผสมสําเร็จ ยาแกไอ และกาแฟปรุงสําเร็จชนิดผง “สูตร
กาแฟ มีนํ้ากระทอม ตมนํ้าเปลา แลวใสนํ้าสมขวดละ 5 บาท ยี่หอ ดีโดลงไป 1 ขวด แลวใสกาแฟแบบทรีอินวัน หอ
แดง 2 หอ ใสยาแกไอลงไป รสชาติไมคอยอรอย มันใสหลายอยาง แตวามันยันกวา กินเขาไปเรื่อยๆ แลวมันจะไม
หลับเลย บางทีก็ตาลาย”  “เบตา ขวดละ 180 บาท เบตา 3 ฝา ผสมกับโคก 2 ลิตร กินแลวเมาเหมือนกัน ไมเห็นขวด
เบตา แตรุนพ่ีบอกวาใสแลว 3 ฝา ลองกินดู หวานดี  ไมรูวาเบตาคือยาอะไร แตลูกเม็ดสีมวง คือเหลาแหง ทําใหเปน
ผงแลวใสในนํ้าโคก แลวใสยาแกไอ อีกสูตรคือลูกเม็ดสีมวง 10 เม็ด แคปซูล 2 แพค เบตา 1 ขวด โออิชิ กลองใหญท่ี
กินกับนํ้าแข็ง 3 กลองนํามาผสมกัน รสชาติกลมกลอมกวา พอกินเสร็จแลวก็เมาไมรูเร่ือง พูดไมรูเร่ือง พอกินหมด
น่ังสักพักก็ถามเขาวาใสอะไรบาง กินแลวมันมึนกวา” “ สูตรนํ้ากระทอม ใสยาแกไอ ใสยากันยุง เพ่ือนของเพ่ือนท่ี
เปนเด็กปตตานีเลาใหฟงวา เพ่ือนเขากินแบบน้ีแลวช็อคตาย ก็เลยไมกลากิน ถาเพ่ือนไมเลาใหฟงก็อยากลอง” “ยา
อื่นๆ แปลกๆก็มี ใสยากันยุง แตไมเคยกิน ไมกลาลอง กลัว ไมรูมันมีสารพิษอะไรบาง” 

 

ง.3 วิธีการตมน้ํากระทอมทีม่ีสวนผสม  
 

การตมน้ํากระทอมฯเพื่อการบริโภคมีวิธีการ ขั้นตอนที่หลากหลายและพิถีพิถนั ตองเตรียมอุปกรณใน
การตม ไดแก หมอ เตาไฟ และสวนผสมตางๆใหพรอม ภาชนะในการตมสวนใหญใชหมอทั่วไป หมอหุงขาว
ไฟฟาสวนเตาไฟ ในบางสถานที่ มีรายงานวามีการขุดจอมปลวกเพื่อทําเปนเตา ขั้นตอนในการตมจะใสใบ
กระทอมในน้ําแลวนําไปตม หรือรอกระทั่งน้ําเดือดแลวจึงใสใบกระทอมลงไป การเตรียมใบกระทอมกอนใสลงไป
ในหมอตมมีหลายวิธีเพื่อใหเวลาในการตมนอยลง ใบกระทอมเปอย ออกรสเร็วขึน้ ทําใหน้ํากระทอมมีความ
เขมขน เชน ตําใหละเอียด ขยี้ บิด ฉีกเปนชิ้นเล็กๆ การซักแบบซักผา หรือใสไปเลยทัง้ใบโดยไมตองทําอะไรกับ
ใบกระทอม ในการตมใชเวลาประมาณ 30 นาท-ี1 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรสชาติของน้ํากระทอมวามีความขม 
เขมขนพอหรือยัง ซึ่งมีวิธีการสังเกตไดหลายวิธี ไดแก การชิมรสของน้ําโดยตรงวาขมหรือไม ชิมใบกระทอมที่ตม
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วาจืดหรือยัง ถาดูสีของน้าํตมตองเปนสีเหลือง หรือใบกระทอมที่ตมแลวตองจืด เปนตน หลังจากนั้นนําน้าํ
กระทอมมากรองเศษใบดวยเสื้อ ผา หรือสําลี  

การนําสวนผสมอื่นมาผสมตองรอใหน้ํากระทอมที่ตมเย็นกอน ซึ่งการทําใหน้ํากระทอมเย็นลงไดเรว็กวา
การปลอยใหเย็นลงอยางธรรมชาติ มีวิธีที่หลากหลาย เชน เอาน้ําแข็งใสถุงพลาสติกลงไปกวน หรือนําน้ํา
กระทอมใสถุงพลาสติกไปแชในน้ําปกติ หรอืน้ําตามลําคลอง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานที่ เมือ่น้ํากระทอมเย็นแลวจึงใส
สวนผสมตางๆ เชน ยาแกไอ น้ําอัดลม และยากลอมประสาท หรือสารอื่นๆที่เตรียมไวลงไปตามสัดสวนแลวผสม
ใหเขากันดี  การใสสวนผสมตางๆหลังจากที่น้ํากระทอมเย็นแลว เพราะถาใสสวนผสมในขณะที่น้ํากระทอมยัง
รอนอยูจะทําใหเสียรสชาติ ไมมีรสชาติ กลิ่นไมดี  และดื่มแลวไมเมา นอกจากนีพ้บวามีวิธีการตมที่แตกตางไป
จากที่กลาวมาแลว เปนการใชน้ําอัดลมแทนน้ําเปลาตมกับใบกระทอม แลวผสมยาแกไอทีหลัง เรียการตมเชนนี้
วา ตมคลุก ซึ่งมีรายงานวาทําใหรับรูรสชาติและฤทธิ์ของน้าํกระทอมไดมากกวาการตมดวยน้ําเปลา   

สําหรับสถานที่ในการตม เนือ่งจากการตมน้ํากระทอม
ตองใชเวลาในการตมและผสมสวนผสมตางๆ จึงตองทําใน
สถานที่ที่คอนขางลับตา เปนสวนตัว ตํารวจเขาถึงไดยาก และ
บางครั้งตองเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆ สถานที่นิยมไปตมและดืม่
น้ํากระทอม คอื ในปา สวนยาง น้ําตก ริมคลอง หรือบานพัก
สวนตัว  เปนตน ดังรายงานวา  ”ตมน้ํากระทอมทุกวัน จะมีที่ตม
อยู 3-4 ที่ เฉพาะกลุมของเรา ตามปา ตามหลังบาน จะยายจุดไป
เรื่อยๆ  กลัวนาย (ตํารวจ) เขา ก็วนไปเรื่อยๆ บางทีไปตามบานเพ่ือน 
ตามปา ตามคลองไปเรื่อยๆ พอนายจะเขาก็จะมีคนโทรมาบอก”   

 

 สาระขอมูล ขัน้ตอนการตมน้ํากระทอมที่มีสวนผสม
 “นํากระทอม 1 กก. มาขยี้ใหใบแตก ใสในหมอท่ีมีนํ้าประมาณ 4

ปลวก  เจาชองบนจอมปลวกความกวางพอที่จะวางหมอตมได และเจ
น้ีเพ่ือใหความรอนอยูในท่ีจํากัดท่ีลอมรอบไปดวยดิน ไมใหความรอน
เร็วมากประมาณ 1 นาที นํ้าจะเดือดปุดๆ และ 4-5 นาทีจะเดือดมาก
นํามาขยี้ จะไดออกรสเร็วๆ  ผสมนํ้า 1 1/2  ลิตร ตมประมาณ 20-30
20-30 ใบ นํ้า 2  ลิตร  ตมนํ้าใหเดือดแลวนําใบกระทอมมาขยี้ใหเปนผ
นาที”  “ตมนํ้าใหเดือด นําใบกระทอมมาตํากับครกหรืออะไรก็ได ใหล
หมอ หมอละลิตรครึ่ง เอานํ้าใสหมอแลวบิดใบกระทอมลงไปตมประมา
ลงเอามากรอง” “ใบกระทอม 1 มัด ตมนํ้า 2 ลิตรแลวก็ซักใบกระทอม
เอาใบกระทอมขึ้นมาเคี้ยวดูวาขมไหม ถายังขมอยูก็ตองตมจนกวามัน
ละเอียดใสลงไป ตั้งไฟออนๆ สักครึ่งช่ัวโมง นํ้าก็จะขม” “ลางใบใหสะ
กระทอมลงไปรอจนนํ้าเดือด” “เอานํ้ากับใบกระทอม 30 ใบ ใสในหม
ใหญใสในหมอขาวแลวใสกระทอมลงไปเรียกวาตมคลุก นํ้าโคกจะผส
ลงไป รสชาติจะไดความเขม ความขมมากกวา  ถาผสมน้ําตองกินหล
เด็กปตตานี” “นําไปกรองผานสําลี เพ่ือเอาเศษใบกระทอมออก” “กรอ
ลงไปในทอง ทําใหปวดทองได”    

 สาระขอมูล วิธีการทําใหเย็น การผสม และผลตอรสชาติแล
“ตมทีละหลายหมอ วางไวใหเย็นแลวใสโคก ยาแกไอตราไกเหยีย

ดีกวา  สวนมาโนโซแลมจะนํามาตํากอน แลวใสลงไปผสมกับนํ้า

                          
 
-5   ลิตร กอไฟใหลุกแรงๆ โดยกอไฟบนจอม
าะรูดานขางเพื่อใสฟน ท่ีกอไฟในชองลักษณะ
กระจายไปรอบนอกเมื่อวางหมอ นํ้าจะเดือด
 และกระทอมจะเปอย” “กระทอม 40-50 ใบ 
 นาที กระทั่งนํ้าสีเหลืองเขียวออน” “กระทอม 
ง จะออกรสชาติขมดี ใสในหมอ ประมาณ 20 
ะเอียดแตก ตมนํ้าใหเหลือง” “25 ใบ ตมได 1 
ณครึ่งช่ัวโมง พอมันเดือดเปนนํ้าสีเหลืองก็ยก
ใสเหมือนซักผา ตมจนกวามันจะหมดขม คือ 
จะจืด” “ตั้งนํ้าใหเดือด เอาใบกระทอมมาตําให
อาด หักใบเปนช้ินๆ ขยี้ใหเปนช้ินๆ แลวใสใบ
อหุงขาวไฟฟา รอใหเดือด” “ เอานํ้าโคกขวด
มกับกระทอมเลย กรองใหเย็นแลวใสยาแกไอ
ายหมอกวามันจะยัน สูตรใสโคกเลยไดมาจาก
งดวยเสื้อ” “ถาเคี้ยวใบกระทอม อาจจะมีเศษ

ะฤทธของน้ํากระทอม   
บโลก ฮิตมากกวายี่หออื่น ผสมแลวรสชาติจะ
ทอม กวนใหละลายเขากัน  จากนั้นตักใส
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ถุงพลาสติก แลวนําไปใสในกระติกซ่ึงมีนํ้าแข็งอยูรอบๆ ทําเชนน้ีเพ่ือทําใหนํ้าทอมท่ีผสมแลวมีความเย็น อยู
ตลอดเวลาและรสชาติไมเปล่ียน  เพราะถาไมเย็นกินแลวอาจจะอาเจียน รูสึกคลื่นไส” “นํานํ้าใสถุงกอปแก็ป แลว
นําไปแชในลําคลองเพื่อระบายความรอน แชประมาณครึ่งช่ัวโมง นําขึ้นมา นํามาใสในกระติ๊ก ใสยาแกไอยี่หอบี เปน
ยาแกไอเด็ก ราคาขวดละ 80 บาท 1 ขวด ใสโคกขวดพลาสติก ขนาด 1 ลิตร  จากนั้น นํานํ้าแข็งใสถุงกอปแก็บเต็ม
ถุง นําลงไปกวน ใหสวนผสมเขากัน และนํ้าในกระติกเย็น จากนั้นนําแกวนํ้ามาตักเท ตักเทอีกประมาณ 20 คร้ัง
เพ่ือใหเขากันไดดีขึ้น”  “เอาไมมาคนไปมาใหเย็นเร็วขึ้น ใสนํ้าโคกขวดพลาสติก 1. 5 ลิตร 1 ขวด  ยาแกไอบีเพนดริล 
1 ลิตร คนตอหรือถามีกะละมัง เทกลับไปกลับมา ใหเขากัน” “นํานํ้าแข็งใสถุงมัดปากถุงแลวนําลงไปแชในหมอ” “ใช
ไมคนใหเขากัน ตักนํ้ากระทอมท่ีผสมแลวใสแกวแลวนําไปวางในกระติกท่ีมีนํ้าแข็ง เพ่ือใหนํ้ากระทอมมีความเย็น” 
“เอานํ้าแข็งใสถุงกวนใหนํ้าเย็น ถาใสนํ้าแข็งเลยมันจืด แลวใสนํ้าโคก ยาแกไอ” “รอมันเย็นก็ใสนํ้าโคก ยาไอ ถาใส
ตอนรอนๆ มันไมมีรสชาติ ไมเมา” “เอานํ้าแข็งถุงกวนใหมันเย็น พอเย็นแลวใสยาบีเฟนริล นํ้ากระทอม 2 ลิตร ใส
บีเฟนริลคร่ึงขวด ใสนํ้าโคกครึ่งลิตร แลวก็ใสนํ้าแข็งกวนในหมอใหเย็นแลวก็ตักกินกัน ระหวางที่กินก็ตมอีกหมอรอ” 
“เอานํ้าแข็งใสถุงจุมลงไป คนๆ ใหมันเย็น ใสยาแกไอลงไปกอนประมาณครึ่งขวด แลวใสโคกขวดลิตรประมาณครึ่ง
ลิตร คนๆใหเขากัน ตักใสเหยือก” “คนใหเขากัน เอาน้ําแข็งเทรอบกะละมังแลวเอาหมอวางลงไป” “ทําใหเย็นโดยเอา
นํ้าแข็งใสถุงกวนในหมอใหมันเย็น แลวจึงใสยาแกไอ นํ้าโคก ถามันยังไมเย็นแลวเทยาใสไปเลย กล่ินมันจะแปลก 
รสออกเปรี้ยว ตองรอใหมันเย็นกอนจึงจะไดความหวาน”  

 

ง.4 บริบทการดื่มน้ํากระทอมที่มีสวนผสม   
 การบริโภคน้ํากระทอมที่มีสวนผสมตางๆแลวนิยมดื่มแบบเย็นๆ  วิธีการทําใหน้ํากระทอมฯเย็น

ตลอดเวลาและรสชาติไมเปลี่ยนมีหลายวิธี ไดแก 1) นําน้ําแข็งใสถุงพลาสติกลงไปกวนในน้ํากระทอมที่ผสมแลว 
2) นําน้ํากระทอมใสถุงพลาสติกแลววางในกระติกหรอืภาชนะชนิดใดชนิดหนึ่งแลวเทน้ําแข็งไวรอบ ในการดื่มจะ
ใชหลอดดูดหรอืใชแกวตักดื่มเวียนกันรอบวง ในขณะที่ด่ืม บางครั้งจะมีการตมน้ํากระทอมหมอใหมไวรอสําหรับ
ด่ืมรอบตอไปเรื่อยๆ  ดวยสภาพและวิธีการเตรียมน้ํากระทอมฯสําหรับบริโภค พบวา สวนใหญมักดืม่เปนกลุม มี
ทั้งกลุมที่มีเฉพาะเด็กและวัยรุน และกลุมที่มทีั้งเด็ก วัยรุนและผูใหญมารวมตัวกัน โดยแตละกลุมจะมีต้ังแต 2-20 
คน มีการนัดหมายเวลาและสถานที่ ซึ่งมีภาษาที่รูกันภายในกลุม เชน “ไปกินน้ํา”  สําหรับชวงเวลาที่ดื่ม ด่ืมชวงที่
วางจากงาน อาจเปนชวงบาย เย็น และค่ํา สวนใหญมักนัดหมายกันตอนเย็นหลังเลิกงาน และจะแยกยายกัน
ประมาณสี่ทุมถึงเที่ยงคืน หากวันรุงขึ้นเปนวันหยุดหรือไมทํางานอาจจะอยูถึงตีสอง บางรายที่มีอาชีพทําสวนยาง
สวนใหญมักจะเริ่มตมและดื่มน้ํากระทอมต้ังแตเที่ยงวันไปเรื่อยๆ จนกระทั่งสี่ทุมถึงเที่ยงคืน  นอกจากนี้พบวา
กรณีที่มีการดื่มคนเดียว มักนําไปดื่มแทนน้ําเวลาทํางาน หรือ กรณีไมมีอะไรทําจะดื่มไปเรื่อยๆ บางรายกินใบ
กระทอมเวลาทํางาน และดื่มน้ํากระทอมเมื่อมารวมกลุมเพื่อน สําหรับสถานที่ ที่มีการรวมตัวกันเพื่อด่ืมน้ํา
กระทอม สวนใหญเปนที่เดียวกันกับสถานที่ตมน้ํากระทอม ดังรายงานวา“น้ํากระทอมตองกินแบบหลบๆซอนๆ กลัว
ตํารวจจับ ไปกินกันในปายาง” “ไปกินตามหนํา ( เพิงพักตามทุงนา หรือในสวน)  ในวันหยุด” “จะไปน่ังกินนํ้ากระทอมตาม
บานบาง แถวริมคลองบาง” 

 

 สาระขอมูล บริบทและชวงเวลาของการดื่ม  
 

“นําแกวตักแลวใชหลอดดูดเวียนกันรอบวง”  “นําขวดโคกมาตัดเปนแกว ใสนํ้าแข็งเล็กนอย ตักนํ้าท่ี
ผสมเสร็จแลวใสแกวท่ีดัดแปลง ใชหลอดดูด เวียนกัน” “ตักนํ้ากระทอมท่ีผสมแลวใสแกวแลวนําไปวางในกระติกท่ีมี
นํ้าแข็ง เพ่ือใหนํ้ากระทอมมีความเย็น  เวียนดูดกันเปนวง” “คนใหเขากัน ตักใสเหยือก ใชหลอดดูด เวียนกัน” “กิน
นํ้ากระทอมทุกวัน  กินไปดวยทํางานไปดวย กินแทนน้ํา ไมทํางานก็กินเพราะไมรูจะไปไหน เวลาไปทํางานก็เอาใส
ขวดไปกิน” “ทํางานเสร็จถึงจะไปรวมกันทําแบบน้ี เพราะถากินกันแบบน้ีแลวจะทํางานไมได เพราะมีอาการมึนเมา 
อยากนอน จะไปเก็บยางตั้งแต 7 โมงเชาถึง 11.00 น. จากนั้นนําไปขาย ถึง 11.30 น. กลับบานอาบนํ้า เปล่ียน
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เส้ือผา ประมาณเที่ยงก็ไปกินนํ้ากัน จนกระท่ัง 4-5 โมงเย็น กลับบานไปชวยงานเล็กๆนอยๆ ลางจานชาม อาบนํ้า 
ประมาณ 6-7 โมงเย็นก็เร่ิมตมกันใหม  กระท่ัง 4 ทุม ก็แยกยายกันกลับบาน”  “กลางคืนก็เก็บไวลิตรหน่ึง  ไวกิน
ตอนตัดยาง” “ กินไปดวยทํางานไปดวย กินแทนน้ํา” “กินเปนใบเวลาทํางานมากอน วันละ 1-2 ใบ ทุกวัน สวนนํ้า
กระทอมจะกินชวงตอนเย็น กินเพ่ือใหนอนหลับสบายๆ ”   

“วันศุกรจะนัดกันไปกินนํ้ากระทอม เพราะวันศุกรเปนวันหยุดงานไปละหมาดของอิสลาม ตอนเท่ียงก็ไป
ละหมาด พอละหมาดเสร็จ ตอนบายโมงก็นัดกันไปกินนํ้ากระทอม  ตอนกลางวันจะไมคอยกินจะเร่ิมกินประมาณ
หน่ึงทุมถึงเท่ียวคืน กินเสร็จก็แยกยายกันกลับบาน วันอื่นท่ีวางๆตอนกลางคืนก็ออกมากินนํ้ากระทอมกันอาทิตยละ 
3-4 คร้ัง ตอนเย็นๆเลิกงานแลวก็นัดมาเจอกัน” “ เพ่ือนในกลุมท่ีกินนํ้ากระทอมมีประมาณ 20 คน ทํางานรับจาง 
โรงงาน ปมนํ้ามัน เวลากินนํ้ากระทอมจะมากินท่ีบานเพื่อน เปนบานติดริมทะเล มาลอมวงกันเลย จะรูเวลากัน มา
ประมาณ หกโมงกวาๆ เพ่ือนๆ เลิกงานกันมา  เราก็ยังไมไดไปทํางาน” “จะนัดกัน หน่ึงทุมสองทุม เพ่ือนจะมารับท่ี
บาน แลวก็ไปรับเพ่ือนอีกคน บางทีก็นัดกันมาที่บานเพื่อน กินกันท่ีบานยายเพื่อน ยายไมวา วัยรุน เขาก็ตองเขาใจ
ตามประสาวัยรุน จะเร่ิมน่ังกินตั้งแตหกโมง ทุมหน่ึงจนถึงเท่ียงคืนก็ออกเที่ยวสักตีสอง ก็กลับมากินนํ้ากระทอมสัก
หมอแลวก็นอน ตื่นเชาไปทํางานไหว จะเลนยาบาตอนเที่ยง ตอนหัวคํ่ามั่ง เลนใหหรอย ตกค่ําไปกินน้ํากระทอม”  

“กินนํ้ากระทอมเพ่ือความสนุกสนานดวย เพ่ือทํางานดวย  กินนํ้ากระทอมกับเพ่ือน อยูคนเดียวก็กิน มันอยูไม
ติด เดินไปเดินมาตรงนั้นก็ตองกิน กลางวันไมมีอะไรทํา ตอนเชาทํางานเสร็จก็กินนํ้ากระทอม  ไมมีอะไรทําก็อยูกับ
เพ่ือน เอากีตารไปน่ังเลนในปา ก็ตมนํ้ากระทอมกินกัน สวนใหญจะอยูในปากันมากกวา กลางคืนก็เก็บไวลิตรหน่ึง  
ไวตอนตัดยาง กินแลวตัดยางมันดี” 

   

สวนใหญการดื่มน้ํากระทอมมักดื่มเปนกลุม คลายกับการรวมกลุมดื่มสุรา เปนธรรมชาติของเด็กฯที่
ตองการมีกลุมเพื่อนและรวมกลุมเพื่อมีกิจกรรมรวมกัน การตมน้ํากระทอมแตละครั้ง ทุกคนไดมีสวนรวม คนที่มี
เงินก็ออกเงนิ จะมากนอยหรอืนอยไมใชประเด็นสําคัญ เด็กฯกลุมนี้สวนใหญจะมีงานทํา มีรายไดจากการรับจาง
รายวัน สําหรบัคนที่ไมมีเงินก็ออกแรง ชวยเปนธุระในการจดัหา ทุกคนมีความเปนเพื่อนและรวมดื่มน้ํากระทอม
ดวยกัน กิจกรรมนี้สวนใหญจะเริ่มดื่ม หลังเลิกงาน ตอนเยน็ ด่ืมไปเรื่อยกระทั่ง 4-5 ทุม หากเปนชวงเวลาอื่น เชน
ตอนเที่ยง สวนใหญเปนกลุมที่วางจากการทํางานหรือไมมีงานทํา หรือมีบางรายที่นําไปดื่มแทนน้ําเวลาทํางานก็
รูสึกวาทํางานเพลิน  
 

ง.5 การรับรูประสิทธิภาพและผลเฉียบพลัน  
 

รสชาติของน้ํากระทอมที่มีสวนผสม ที่ทําใหผูดื่มมีความพึงพอใจ สวนใหญรายงานวาขมๆ หวานๆ 
อรอย และรูสึกติดใจในรสชาติ  แมจะมีอาการที่ไมพึงประสงคบาง ดังรายงานวา มึนหัว  เมาอยูในหัว  ซึม  แต
อยางไรก็ตามผลตอรางกายที่ผูด่ืมสวนใหญรายงาน ไดแก ทําใหนอนหลับสสบาย ในรายที่นอนหลับยาก ก็จะทํา
ใหหลับไดเร็วขึน้ ซึ่งสงผลใหรางกายไดพักผอนเต็มที่ สวนการรับรูฤทธิ์ของน้ํากระทอมฯ ที่มีผลตอความรูสึกดาน
จิตใจ สวนใหญรับรูฤทธิ์ที่ทาํใหเกิดความพึงพอใจ รายงานวา อาการลอย  เคลิบเคล้ิม เพลิดเพลิน และสบายใจ  
ลืมทุกเรื่อง มบีางรายที่แสดงภาวะที่อาจจะติดน้ํากระทอม กลาวคือ จะมีอาการเมื่อไมไดดื่มน้ํากระทอม เชน 
หงุดหงิด เกิดอารมณไมพอใจโดยไมมีเหตุผล  บางรายใหความเห็นวา การดื่มน้ํากระทอมดีกวาการดื่มสุราทั้ง
รสชาติและฤทธ์ิของสาร จึงนยิมดื่มน้ํากระทอมมากกวาการดื่มสุรา  รายงานวา “จะมีอาการเมา เหมือนกินเหลา 
แตรสชาติอรอยกวา เหลาจะขมกวา” “ไมชอบกินเหลา เมาแลวหาเรื่องคนอื่น แตน้ํากระทอมกินแลวอยูนิ่งๆ 
ทํางานก็ได นอนก็ได”  อยางไรก็ตาม มีวัยรุนบางราย ที่ลองดื่มน้ํากระทอมแลว รูสึกไมประทับใจรสชาติและ
อาการหลังจากดื่ม  รายงานวา ขม ไมเมา และมีอาการเจ็บคอ 

สาระขอมูล อาการ ความรูสึก และผลจากการดื่มน้ํากระทอม  

                                     9



“พอกินแลวก็มึนหัว เคล้ิม ติดใจ” “เพ่ือนก็ชวนกินนํากระทอม เลยลองดูดดู ตดิใจเลย มันมีความหวานความขม
นิดๆ กินเขาไปแลวมันอรอย” “ติดใจตรงที่มันยัน มันเมา หอม ออกรสยา รสโคก” “กินนํ้าทอมใหมๆรสชาติเหมือน
นํ้าออย กินไปเร่ือยๆจะขมๆหวานๆ อรอย (หรอย) มีอาการลอย เมาอยูในหัว ลืมทุกเร่ือง ทะเลาะกันกลับมาบานจะ
ลืมไปเลย” เม่ือติดแลวหากไมไดดื่มจะรูสึกหงุดหงิด และไมสบายใจ “ติดท้ังนํ้ากระทอม ท้ังยาบา กินสลับวันกัน  
หลังๆกินนํ้ากระทอมมากกวา ถาไมไดกินรูสึกหงุดหงิด ใครพูดอะไรไมไดเลย พอไดกินสัก 2-3 แกว สบายใจเลย” 
“นํ้ากระทอมรสชาติหวาน กลมกลอม กินแลวทําใหงวง ซึม นอนหลับสบาย” “กินแลวติดใจ หวานๆขมๆ  อรอย เมา
ดี”  “กินนํ้ากระทอมแลวมันซึม งวงนอน สบายใจ เมา” “กินเพ่ือใหนอนหลับสบาย ๆ”  “ปกติเปนคนนอนดึก ตี 1 ได
กินกระทอม นอนเร็วขึ้น รางกายไดพักผอน” “กินกระทอมแลวสูบกัญชา บางทีก็น่ังซึม บางทีก็หัวเราะสนุกสนาน” 
“กินประมาณครึ่งช่ัวโมงจะออกฤทธิ์ เหมือนเมาเหลา แตรสชาติอรอยกวา เหลาจะขมกวา”  

“ตอนอยูยะลาเคยลองกินคร้ังเดียว  ขม ไมหวาน เหม็นเหมือนยา กินแลวก็ไมเมา อยูเฉยๆ แลวก็ไมกินอีก พอ
มาอยูนาทวี อยากรูวารสชาติท่ีน่ีเปนอยางไงบาง ก็เลยขอเพ่ือนกิน รสชาติเหมือนกัน กินแลวไมเมา  ก็มากินไดอีก 
3-4 คร้ัง  กินแลวไปกรีดยาง แตเวลาทํางานกินกับไมกินก็เหมือนกัน ไมคอยชอบนํ้ากระทอม แตชอบไปหาเพื่อน” 
“กินนํ้ากระทอมครั้งแรกตอนเชาเจ็บคอเลย รสชาติหวานมั่งขมมั่ง ไมคอยชอบ มึน เดินเขาประตูบานยังไมถูกเลย 
แลวตั้งแตน้ันมาก็ไมไดกินอีก” 

 

แมกลุมที่มีประสบการณด่ืมน้ํากระทอมที่ผสมสารตางๆ สวนใหญรับรูผลดานดี ทั้งนี้อาจเนื่องจากผลเสีย
ตอสุขภาพที่เกิดกับตนเองยังไมปรากฎถึงความรุนแรงที่ชดัเจน  จึงสงผลใหวัยรุนเหลานี้ยังคงดื่มอยางตอเนื่อง 
รวมทั้งเพิ่มปรมิาณและความถี่ในการดื่มดวย อยางไรกต็ามมีวัยรุนบางสวนที่รับรูผลกระทบที่อาจเปนอันตราย
อยางรุนแรงตอสุขภาพรางกาย ซึ่งอนัตรายที่เกิดขึ้น พบวา เกิดจากการดื่มน้ํากระทอมที่ยาวนาน กระทั่งมีเกิด
สภาพที่เรียกวา ภาวะติด ซึ่งจะมีอาการบงชี้ตางๆ  ไดแก ซีด ตาเหลือง หงุดหงิด ปากและตัวสั่น ปากแตกซีด 
ปากและตัวสั่น ปากแตกซีด  นอนไมหลับ ส่ัน หากโดยฝนจะหนาวเย็น โรคกระเพาะ หรือ อนัตรายจากการใส
สวนผสมตางๆที่เปนอันตรายตอรางกาย เชน สารจากหลอดไฟ ยากันยงุ สงผลใหเกิดอาการลําไสเปอย ลําไสเนา 
ปวดทองอยางรุนแรง และถงึขั้นเสียชีวิต  การรับรูผลกระทบเหลานี้ สวนใหญรับรูจากจากสื่อ เห็นอาการของ

ัก หรือรับรูจากคาํบอกเลาของผูอื่น  เพื่อนคนรูจ              

 สาระขอมูล อาการและผลกระทบจากการติดน้ํากระทอม  
 “กินมานานกระทั่ง มีอาการซีด ตาเหลือง หงุดหงิด” “กินกันแบบน้ีแลวจะทํางานไมได แตถาทํางานเสร็จถึงจะ

กินกัน  เพราะมีอาการมึนเมา อยากนอน” “กรณีท่ีกินจนติด ถาถกูฝนจะหนาวเย็นสะทานทั้งตัว” “ถาติดแลว ไมได
กิน จะมีอาการปากและตัวส่ัน ปากแตกซีด พอไดกินก็ปกติ  แถวบานมีเพ่ือนซ่ึงไมไดเรียนหนังสือ ท่ีกินจนติดและมี
อาการเชนน้ี” “ติดนํ้ากระทอม หยุดไมได ถาไมไดกิน นอนไมหลับ ส่ัน มาอยูท่ีน่ี(สถานพินิจ) 2-3 วันแรก นอนไม
หลับ มันส่ันๆ แตตอนนี้อยูไดแลวมันหายสั่น นอกจากนี้ยังแพนํ้าฝน ถูกฝนไมได ขี้ขลาดน้ํา โดนน้ําฝนแลวหนาว”  
“ถาไมไดกินรูสึกหงุดหงิด ใครพูดอะไรไมไดเลย พอไดกินสัก 2-3 แกว สบายใจเลย” “การกินนํ้ากระทอมท่ีมี
สวนผสมเหลาน้ี กินแลวหยุดยาก จะมีอาการเมา ดูเหมือนใกลจะหลับ แตก็ไมนอน  ขมตายังไงก็ไมหลับ” “ถากินนํ้า
กระทอมไปมากๆ อาจเปนโรคกระเพาะ เพราะไมคอยไดกินขาว”   

“เพ่ือนมันปวดทองก็เลยถามวากินอะไร มันบอกวากินนํ้ากระทอมผสมหลอดไฟขาวๆ ยาว ๆ เคาะใหแตกแลว
ขูดสารสีขาวๆที่อยูในหลอดไฟใสลงไป แลวใสยากันยุง เห็นเพ่ือนปวดทองก็เลยไมกิน ถาไมรูวาผสมแบบนั้นก็กิน
แตรูเลยไมกิน เพ่ือนอีกคนบอกวามันใสม่ัว อยากิน ท่ีปวดทองเพราะมันใสม่ัว แลวก็เห็นเพ่ือนคนท่ีมันกินม่ัวท่ีปวด
ทองตายดวย ไปเห็นตอนหมอกําลังชวยชีวิต วันน้ันอยูโรงพยาบาลพอดี เห็นตามันเปนสีขาว  แคสิบนาทีก็เสีย หมอ
บอกวาไสเปอยหมดแลว  ก็เลยไมอยากกิน ไมอยากเปนอยางเพื่อน” “สูตรนํ้ากระทอม ใสยาแกไอ ใสยากันยุง เพ่ือน
ของเพ่ือนท่ีเปนเด็กปตตานีเลาใหฟงวา เพ่ือนเขากินแบบน้ีแลวช็อคตาย ก็เลยไมกลากิน ถาเพ่ือนไมเลาใหฟงก็
อยากลอง”“จะเลิกกินนํ้ากระทอม เพราะกินนํ้ากระทอมนานๆแลวไสเปอย นํ้าโคกมันกัด ดูจากขาวโทรทัศน” 
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ง.6 การจัดหาใบกระทอมและสวนผสม 
 

แหลงจัดหาใบกระทอม 
 ใบกระทอมเปนสวนผสมหลกัในการตมน้ํากระทอมที่มี
สวนผสมตาง ๆ  ซึ่งตองใชใบกระทอมจํานวนมากพอสมควรในการตม
น้ํากระทอมแตละครั้ง จากการใหขอมูลของเด็กฯที่เคยมีประสบการณ
ด่ืมน้ํากระทอมพอสรุปวิธีการจัดหาหรือไดใบกระทอมมาตมแตละครั้ง 
พบวา มีทั้งกรณีที่ไมตองซื้อและตองซื้อ  
 กรณีที่ไมตองซื้อใบกระทอมนั้น สวนใหญเกิดขึ้นในชวงทีก่าร
ด่ืมน้ํากระทอมยังไมเปนที่นยิม หรอืไมแพรหลายมากนัก  ทั้งนี้
เนื่องจากแตละหมูบานจะมีตนกระทอมที่ขึน้เองตามธรรมชาติ หรือ
ชาวบานปลูกไว ซึ่งเพียงพอที่จะนํามากินใบ หรอืนํามาตมเปนครั้ง
คราว  สามารถไปเก็บไดเองหรือขอชาวบานไดโดยไมตองซื้อ  
ตอมาเมื่อมีความนิยมดื่มน้ํากระทอมมากขึ้น และรัฐมีนโยบายปราบปราม
ทําใหใบกระทอมเร่ิมขาดแคลน  บางรายไปซื้อนํ้ากระทอมท่ีตมไวแลวแตยังไม
จังหวัดอ่ืนท่ียังไมมีความตองการใบกระทอมมากนัก ขณะเดียวกันก็เปนจุดเริ่มตน

 

สาระขอมูล  การจัดหาใบกระทอม –แหลง วิธีการ- 
 ขอคนในหมูบานครั้งละ 1-2 ใบ เก็บเองใตตน ไมไดซ้ือ” “ไมเคยซ้ือใบกระท

หาไดตามหมูบาน ไมเคยซ้ือ แตปจจุบันตองซ้ือ เม่ือป 2551 เร่ิมมีการกวาดลาง
ตามควน ตามปา หาตนเล็กๆมาปลูก” “แตละหมูบานจะมี 1-2 ตน  กินมาตลอด 
ตัดหมด ใบกระทอมก็มีราคา ซ้ือขายกัน”  “เวลาจะกินตองซ้ือในหมูบาน ซ้ือใบส
ชอบใบออน จะขมๆ เขาใหพวกผมขึ้นเก็บกันเอง”   

“ในหมูบานมีตนกระทอมประมาณ 40-50 ตน ชาวบานคนแกๆ ปลูกไวนาน
วา ใหระวัง กินมากๆ แลวไสเปอย  แลวก็ปลูกไวเองบนภูเขาในสวนยางของแม
ปลูกไวกอนนานแลว 6 ตน  ตองปลูกไวเพราะตอไปใบกระทอมหายาก บางทีตอ
ตมหมดตนแลว ขอชาวบานบางทีเขาก็ไมให ไมพอ เพราะเพื่อนก็มาเอาดวย แ
บางทีก็ 5 ลิตร กินไมถึงช่ัวโมงก็หมด วันหน่ึงตม 4-5 คร้ัง บางทีไมมีใบกระทอ
ทัน ก็ไปซ้ือนํ้ากระทอมท่ีหมูบานอิสลามหางออกไปประมาณ 5-6 กิโลเมตร ล
อยางเดียว ตองมาซ้ือสวนผสมอื่นผสมเอง นํ้ากระทอมท่ีเขาตมขายจะผสมสีผส
ดํามืดเลย  ไปซ้ือคร้ังละ 4-5 ลิตร บางทีก็ 10  ลิตร รวมเงินกันไปซ้ือ บางทีก็ข
ไปซ้ือ ขอเขาไมให พวกคนแกกินเปนใบๆ ไมกินนํ้า”  

“ท่ีบานเพื่อนอีกคนมีใบกระทอมตนเดียว  ตองไปเอามาจากพัทลุง หางจา
เคยไปเอากับเพ่ือน เปนบานคนรูจัก บานเพื่อนท่ีพัทลุงมีตนกระทอม 4-5 ตน บ
กัน ไปเอาก็ปนขึ้นเอาใสกระสอบ ไมตองซ้ือ เอาฟรีๆ บานขางๆก็ไมไดขาย เข
ไปขอเขาก็ไมวา ก็บอกวาขอสักกระสอบ เขาก็รูวาเอามาตมนํ้ากระทอม ” 

 

เม่ือกระทอมเร่ิมหายากและมีความตองการมากในกลุมวัยรุน จึงเร่ิมมีก
กระทอม มีทั้งซื้อในหมูบานและซื้อจากแหลงอื่น การซื้อในหมูบาน จะเปนก
เปนคนรูจักกนั ผูซื้อจะขึ้นเกบ็ใบเอง ซึ่งไมใชการซื้อขายที่เปนกิจจะลักษณะ

                          
พืชกระทอม ตนกระทอมถูกตัดทําลาย     
ผสมสวนผสมอ่ืนๆ  หรือไปหาในพ้ืนท่ี
ใหมีการซื้อขายกันในพื้นที่  

อม ไดจากบานเพื่อน”  “กระทอม
 ตัดตนกระทอม  ท่ีมีก็ตองไปหา
หลังจากตํารวจเขมงวด ไดเขาไป
ดขนาดฝามือ สีเขียวออน ตนเอง

แลว ก็ไปขอเขา เขาก็ให บอกแค
 ตามริมคลอง ปลูกเอง 2 ตน พอ
งไปเอามาจากหมูบานอื่น  เพราะ
ยงกันกินดวย ตมคร้ังละ 3-4 ลิตร 
ม ชวงใบกระทอมหายาก ออกไม
ิตรละ 50 บาท มีแตนํ้ากระทอม
มอาหาร กล่ินมันออก สีมันเขม 
โมยใบกระทอมในหมูบาน ขี้เกียจ

กหาดใหญประมาณ 25 กิโลเมตร 
านขางๆก็มี  ขับมอเตอรไซคไป

าเอาไวกินเปนยาแกโรคเบาหวาน 

ารซ้ือ-ขายเกิดขึ้น  แหลงท่ีจะซ้ือใบ
ารขอซื้อจากชาวบานที่มีตนกระทอม 
 สําหรับการซื้อจากแหลงอื่น ในกลุม
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ผูด่ืมน้ํากระทอมจะบอกตอๆกันวาที่ไหนม ีเชน ตางหมูบาน ตางอําเภอ หรือตางจังหวัด บางรายซื้อใบกระทอมที่
มีผูนํามาจากประเทศมาเลเซีย  ปริมาณการซื้อแตละครั้งสําหรับการตมในแตละครั้งเทานั้น จะไมซื้อมาเก็บ เพ่ือ
ไมใหเปนหลักฐานหากมีการจับกุม วิธีการซื้อจําแนกได 3 วิธี ไดแก 1) ไปซื้อดวยตัวเองหรือเพื่อนในกลุมจัดหามา 
ในกรณีที่ในหมูบานที่อยูหรอืหมูบานใกลเคียงไมมี พบวามีการไปซื้อขามอําเภอหรือขามจังหวัด   2) วาจางให
ผูอื่นไปซื้อ ผูทีถู่กจางวานใหไปซื้อ สวนใหญด่ืมน้ํากระทอมเชนกัน มรีายงานจาก 1 ราย พบวา ในชวงที่กระทอม
หายาก จะไดรับคาจางสูงมากกวาราคาของกระทอม  ดังรายงานวา “อยูๆ รุนพีโ่ทรมาบอกวา“หาทอมใหหนอย มี
ไหม” ไปซื้อมา กก.ละ 450 บาท  เขาใหคาจางไปหามา 700 บาท  ซึ่งไดคาจางมากกวาราคากระทอม เพราะ
กระทอมหายากมากขึ้น ”  3) การสั่งซื้อทางโทรศัพท และใหผูจําหนายนํามาสง  ในกรณีนี้ ผูจําหนายจะคิดคา
น้ํามันรถตางหาก   
 พฤติการณการจําหนาย 

ผูที่นําใบกระทอมมาจําหนาย ที่ซื้อกระทอมหรือไดกระทอมมาในปริมาณจํานวนมาก ๆ บางรายงานวา
ขนมาเปนกระสอบ  จากภาวะการชาดแคลนกระทอมในพื้นที่ ผูจําหนายบางราย ตองไปนําใบกระทอมมาจาก
จังหวัดอื่น หรอืจากฝงประเทศมาเลเซีย  การแบงขาย จําขายเปน “กําหรือมัด” และ “กิโลกรัม”  ซึ่งราคาจะ
แตกตางกัน ขึน้อยูกับชวงเวลาหรือ ระยะทางใกล ไกลที่ไปรับใบกระทอม แตโดยทั่วไปแลวพบวาราคาขายตอ 1 
กํา หรือ 1 มดั ราคาอยูระหวาง 50-100 บาท  ซึ่งมีประมาณ 30-35 ใบ หรืบางรายซื้อเปนกิโลกรมั ประมาณ 
450-600 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งราคานี้เมื่อเทยีบกับ 6 ป ที่แลว สูงกวาประมาณ 2 เทา  หากมีการนับเปนใบ ราคา
ขายใบละ 2-5 บาท  สําหรับลูกคา มีลูกคาทั่วไป และลูกคาประจํา ทั้งวัยรุนทั่วไปตามหมูบาน ที่ไมมีงานทํา หรือ
กลุมที่มีงานทํา ทั้งงานรับจางทั่วไป และกลุมคนงานในโรงงาน  ลูกคามีทั้งที่มาซื้อที่บาน และใหนําไปสงซึ่งตอง
ส่ังซื้อเปนกิโลกรัม  สถานทีน่ําใบกระทอมไปสงคือที่พัก ซึ่งเปนหองแถวและบานพักทั่วไป  

ผูจําหนายบางรายนํากระทอมมาขายเพื่อนําเงินไปซื้อสวนผสมอื่นๆ เพือ่นํามาตมน้ํากระทอมดื่มเชนกัน  
หรือบางรายขายกระทอมใหกลุมเพื่อน เพือ่นําเงินไปซื้อสวนผสมแลวนํามาตมดื่มดวยกัน  นอกจากการขายใบ
กระทอมแลว ยังมีการตมน้ํากระทอมที่ยังไมผสมสารใด ๆ จําหนายดวยในราคาขายลิตรละ 50 บาท มีรายงานวา 
น้ํากระทอมที่ตมขายลักษระนี้มีกลิ่นของสีผสมอาหาร สีดําเขมกวาน้ํากระทอมที่ตมเอง 

 

สาระขอมูล การจําหนายใบและน้ํากระทอม 
“ตอนอายุ 10 ป (ประมาณ พ.ศ.2547) ราคากิโลละ 350 บาท ปจจุบันราคา กิโลละ 500 บาท”  “เอาใส

กระสอบแลวก็ไวตรงหวางขา ขบัรถมาธรรมดาตามทาง เปนทางบานๆ ไมเคยเจอตํารวจ ไปเอามาประมาณสิบ
กวาครั้ง แรกๆเอามากินอยางเดียว หลังๆเพิ่งเอามาขาย  เอามาขายเพื่อเอาเงินมาซื้อยาแกไอ นํ้าโคก นํ้าแข็ง 
ขาย 50 ใบ 100 บาท เอามาขายใหเด็กยะลา ปตตานี นราธิวาสท่ีมาทํางานโรงงานปลา มีลูกคาประจําประมาณ 
10 กวาคน มีเด็กหาดใหญอีก 4-5 คน ประมาณอาทิตยหน่ึงหมดก็ไปเอาใหม  ท้ังตมกินเอง ท้ังขาย” 

“บางคนสั่งเปนกิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 600 บาท คร่ึงกิโลกรัมขาย 400 บาท บางคนก็ซ้ือเปนใบ ขาย 50 ใบ 
100 บาท มีท้ังคนมาซื้อท่ีบาน และคนท่ีใหเอาไปสงให ก็คิดคานํ้ามันตางหาก มีลูกคาประจําประมาณ 10 กวาคน มี
เด็กหาดใหญอีก 4-5 คน”  “สวนเด็กหาดใหญจะเปนเพ่ือนอีกกลุมหน่ึง แตไมใชเพ่ือนกลุมท่ีเท่ียวดวยกันประจํา 
ลูกคาเด็กหาดใหญเปนเด็กเท่ียว ไมไดทํางาน เอาไปสงใหท่ีบาน บางทีก็ไปกินรวมกับเขาเลย คือเขาซ้ือใบกระทอม 
พอไดเบี้ยคาใบกระทอมก็เอาไปซ้ือยาแกไอ นํ้าโคกมาใหเขา  แลวก็กินดวยกัน เวลาไปเอาหรือไปสงใบกระทอมจะ
ไปกับเพ่ือนแค 2 คน”  “เอาไปสงใหตามหองพัก เปนหองแถว เขาจะอยูรวมๆกัน  คือมีเพ่ือน 2 คนในกลุมท่ีทํางาน
โรงงานปลาเดียวกันกับพวกเด็กยะลา ปตตานี นราธิวาส แนะนําใหรูจักแลวก็เอาใบกระทอมไปขายใหเขา เวลาเอา
ไปสงก็กลัวนาย  เพ่ือนขี่ ผมซอนก็ตองดูซายดูขวาตลอดทาง ถาสั่งนอยๆก็ไมเอาไปสง ส่ังเปนกิโลถึงจะเอาไปให 
นอยๆเอาไปสงมันเสี่ยง นายจับมามันไมคุม” 

                                     12



“ใบกระทอมเอามาจากฝงมาเลย บานอยูติดชายแดนมาเลย คนขายเปนคนไทยที่ไปเอาใบกระทอมมาจาก
ฝงมาเลย มีคนเอามาขายเยอะ หลายเจา ราคาเดียวกันหมด”  “ไปซ้ือใบกระทอมมาจากหมูบานท่ีอยูหางออกไป
ประมาณ 2 กิโลเมตร เขาไปรับมาขาย ไมรูวารับมาจากที่ไหน คิดวามาจากฝงมาเลย มันถูก ไดกําไรเยอะ
กิโลกรัมละ 150 บาท มาขายกําละ 100 บาท มี 35 ใบ (1 กํา มี 5 มัด มัดละ 7 ใบ)”  “เวลาซ้ือ โทรหาคนขาย เขา
ขับรถมาสง 25 ใบ 50 บาท หุนๆกันซ้ือ ซ้ือวันละ 2-3คร้ัง”  “เวลาไปซื้อจะไปซ้ือทีละรอบ พอรอบน้ีหมดก็รวมตังค
กันไปซ้ือใหม จะไมซ้ือมาเก็บไว กลัวตํารวจ เพราะถาเปนนํ้าจะเททิ้งทัน ไปซ้ือวันละ 5-6 รอบ”  “เพ่ือนคนท่ีอายุ 
20 ป ไปซ้ือจากบานหัวดิน หางจากหมูบานประมาณ 3-4 กิโลเมตร เขาซื้อมากิโลกรัมละ 250 บาท แลวมาแบง
ขายเปนมัด มัดละ 50 บาท มี 30 ใบ”  

  

 นอกจากใบกระทอมแลว สารหรอืยาอื่นๆ ที่นํามาเปนสวนผสม ไดแก ยาแกไอ น้ําอัดลม และกลุมยา
กลอมประสาท หรือสารอนัตรายอื่นๆ ทั้งนี้การนํามาผสมเพื่อใหเกิดรสชาติและฤทธที่สรางความพึงพอใจในการ
ด่ืม สวนผสมแตละอยางยังมีแหลงซื้อ วิธีการเลือกซื้อแตกตางกันตามชนิด ยี่หอ มีรายละเอียดดังนี้ 

 

การจัดหายาแกไอ   
ยาแกไอเปนสวนผสมหนึ่งในการทําน้ํากระทอม แหลงซือ้ยาแกไอสามารถหาซื้อไดจากรานขายยา และ

รานคาทั่วไปที่มีการลักลอบจําหนาย ทั้งนี้จากการพูดคุยพบวาการซื้อยาแกไอจากรานขายยา ความสะดวกยาก-
งายในการซื้อและจําหนายขึ้นอยูกับความเขมงวดของเจาหนาที่ภาครัฐในการสอดสอง ตรวจตราเฝาระวัง ซึ่ง
ขอมูลที่เด็กฯ รายงานพบวาปจจุบันยังมีความเขมงวดในการซื้อ-ขาย ในบางพื้นที่ไมมกีารจําหนาย ตองซื้อขาม
พื้นที่ ตองระมัดระวังตัว  และซือ้ไดเฉพาะบางรานเทานั้น บางรานตองใชหลักฐานแสดงตัวตนของผูซื้ออยาง
ชัดเจนและจํากัดกลุมอายุ โดยการจําหนายใหเฉพาะผูอายุ 18 ป ขึ้นไปเพื่อปองกันการถูกดําเนินคดี  และมีกรณี
ส่ังปดรานขายยา ดังรายงายวา “รานขายยามี 3 ราน ปดไป 1  ราน เพราะเด็กซัดทอด ทั้งที่ไมไดไปซื้อที่รานนัน้ 
รานที่ซื้อก็ยังซือ้ไดอยู”  

ยาแกไอที่นํามาผสมมหีลายยี่หอและมีชื่อเรยีกเฉพาะกลุมผูเสพน้ํากระทอม เชน ยีห่อบีเฟนดริล นิยม
เรียกสั้นๆ วา “ยี่หอบี” “ยาบี” และ “บีเอ็ม” ยี่หอคอก และยี่หอโปร เปนตน  นอกจากนี้ ยังมีเรียกตามรูป
สัญลักษณของขวดยาแกไอ เชน ตราไก ตราไกเหยียบลูกโลก ตรารูปปากไก และยี่หอฝาแดง เปนตน    

ยี่หอที่ไดรับความนยิม คือ บีเฟนดริล สวนใหญรายงานวา พึงพอใจในรสชาติเมื่อผสมยาแกไอย่ีหอนี้ น้ํา
กระทอมมีรสชาติหวานและอรอยกวายี่หออืน่ บางรายรายงานการรับรูฤทธิ์วาทําใหเมากวายี่หออื่น และบางราย
รายรายงานวาแมจะไมใชยี่หอที่อรอยที่สุดแตราคาถูกกวาบางยี่หอ โดยราคายาแกไอแตละยี่หอมีความแตกตาง
กันต้ังแตราคาขวดละ 30 -180 บาท ซึ่งยีห่อที่มีราคาถูกแตไมไดรับความนิยมเนื่องจากมีรสชาติไมอรอยและรับรู
ผลกระทบทางลบตอสุขภาพ สําหรับยี่หอบีเฟนดริลมีรายงานราคาแตกตางกันในแตละพื้นที่ โดยมีราคาตั้งแต 
40- 80 บาท และบางรายรายงานวาราคายาแกไอย่ีหอนีร้าคาแพงขึ้นจากป 2551 เกอืบเทาตัว     

 

สาระขอมูล การจัดหา ยี่หอ-ราคา ยาแกไอ 
“ใสยาแกไอยี่หอบี เปนยาแกไอเด็ก ราคาขวดละ 80 บาท 1 ขวด” “ยาแกไอท่ีใชเปนสวนผสม มีดวยกัน 4 ชนิด 

ไดแก ฝาแดง ราคา 35 บาท เขาวากัดไส จะไมนิยมใช  ชนิดบี ราคา 40 บาท  กินอรอยกวา  ตราไกเหยียบโลก 
ราคาแพง 50-60 บาท จะเมากวา และ ยาแกไอคอก ราคา 30 บาท ถาชนิดบีไมมี จะใชแกขัดได” “ยาแกไอยี่หอบี 2-
3 ขวด ( ราคาเมื่อป 2551 ขวดละ 25 บาท ปจจุบันราคา 45 บาท)  สําหรับยี่หออื่นมี ตราไกเหยียบลูกโลก ราคา 100 
บาท อรอยกวา ยี่หอบี แตแพงกวาจึงไมนิยมใช ยี่หอโปร ราคา 80 บาท” “บีเฟนริล ขวดละ 60-65 บาท แตรูปปากไก
ราคา 180 บาท เคยซ้ือมาใสดีกวา ทําใหรสท่ีขมๆ หวานไปหมดเลย  แตใสบีเฟนริลธรรมดาเมากวาเพราะมันยังขม”  
”ยาแกไอยี่หอบีเฟนริล ซ้ือจากรานคาท่ัวไปแตแอบขายยาแกไอ”  “ยาแกไอมีขายเฉพาะราน ในการซื้อตองใช 
บัตรประชาชน  และตองเซ็นช่ือไวเปนหลักฐาน  ใน อ. จะนะไมมีขาย ตองมาซ้ือท่ีสงขลาหรือแถวสวน...” 
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 “ยาแกไอ เขาจะขายใหพวกรุนพ่ี พวกเด็กๆจะไมขายให เพราะเขากลัวถูกจับท่ีขายใหเด็กอายุไมเกิน 18 ป” 
 “ยาแกไอตราไกเหยียบโลก ฮิตมากกวายี่หออื่น ผสมแลวรสชาติจะดีกวา”  “ยาแกไอยี่หอบี เปนยาแกไอเด็ก 

ราคาขวดละ 80 บาท”  “ยาแกไอท่ีใชเปนสวนผสม มีดวยกัน 4 ชนิด ไดแก ฝาแดง ราคา 35 บาท เขาวากัดไส จะไม
นิยมใช  ชนิดบี ราคา 40 บาท  กินอรอยกวา  ตราไกเหยียบโลก ราคาแพง 50-60 บาท จะเมากวา และ ยาแกไอคอก 
ราคา 30 บาท ถาชนิดบีไมมี จะใชแกขัดได”  “ใสยาบีเฟนดริล เปนยาแกไอเด็ก ขวดละ 60-65 บาท แถวบานเรียก บี
เอ็ม อีกยี่หอบีเฟนดริลเหมือนกัน แตฝาขวดเปนรูปไก รสชาติหวานกวา แพงกวา ราคา 180 บาท เคยซ้ือมาใส 
ดีกวา ทําใหรสท่ีขมๆ หวานไปหมดเลย  แตใสบีเฟนดริลธรรมดาเมากวาเพราะมันยังขม” “มีหลายยี่หอ แตบีเฟน

งอื่นไมคอยอรอย” ดริลถูกคอ อยา   

การจัดหายาหรือสารอื่นๆ   
ยาอีกกลุมหนึ่งที่เด็กฯนํามาใชในทางที่ผิด โดยนํามาเปนสวนผสมในการตมน้ํากระทอม ไดแก กลุมยา

กลอมประสาท มีชื่อเรียกเฉพาะในเด็กฯกลุมนี้หลากหลาย เชน ยาเม็ด ยามาโน มาโนโซแลม ลูกเม็ด ลูกเม็ดสี
มวง และยาเม็ดสีมวง เปนตน มีราคาเม็ดละ 20 บาท นอกจากนี้ยังมีสวนที่นํามาผสมทั้งของเหลวและเปนเม็ดที่
เด็กฯนํามาผสม ทั้งที่ไมทราบแนชัดวาเปนยาหรือสารชนดิใด เชน รายงานวาเปนของเหลวบรรจุในขวด เรียกวา 
“เบตา” ราคาคอนขางแพง มรีสหวาน สันนษิฐานวานาจะเปนกลุมยาแกไอ และยาบรรจใุนแผงแคปซูล สันนิษฐาน
วาเปนยาแกอักเสบ สวนผสมเหลานี้สามารถซือ้ไดจากรานขายยาบางรานเทานั้น และขายใหเฉพาะลูกคาประจํา 
สวนใหญเปนรานที่อยูนอกพืน้ที่หรอือยูในเมือง ยกเวนมาโนโซแลมทีร่ายงานวาสามารถไดจากแหลงที่จําหนาย
น้ํากระทอมดวย 

 สาระขอมูล การจัดหาสวนผสมตางๆ 

 “เบตา ขวดละ 180 บาท เบตา 3 ฝา ผสมกับโคก 2 ลิตร กินแลวเมาเหมือนกัน ไมเห็นขวดเบตา แตพ่ีเขาบอก
วาใสแลว 3 ฝา ลองกินดู หวานดี  ไมรูวาเบตาคือยาอะไร”  “แคปซูลแพคละ 10 เม็ด เหมือนยาแกอักเสบ”  “มาโนโซ
แลม มีเพ่ือนไปซ้ือจากรานขายยาในตัวเมืองหาดใหญ ซ้ือมาราคาเม็ดละ 12-15 บาท มาขายเม็ดละ 20 บาท  คนไป
ซ้ือจะตองมีบัตรรับรอง เปนลูกคาประจํา เห็นหนากันประจําเขาถึงจะขายให” “ไปซ้ือนํ้ากระทอม ลูกเม็ด กัญชาท่ี
หมูบานอิสลาม” “รุนพ่ีบอกวาถาจะไปซ้ือยาแบบนี้ แถวบานไมมีหรอก ตองไปซ้ือท่ีสงขลา มีรานประจํา  เวลาไปซื้อ
เจาของรานจะถามวาอายุครบ 18 ปหรือยัง ถายงัไมครบจะไมขายให เวลาไปซื้อก็บอกวาเม็ดสีมวง 10 เม็ด แคปซูล 
2 แผ เบตาดวย”  ง    

การจัดการคาใชจายในการซื้อสวนผสม 
คาใชจายที่ตองนําไปซื้อกระทอมและสวนผสมตางๆในการตมน้ํากระทอมแตละครั้ง ไมนาจะเกิน 400 

บาท ซึ่งจะมากหรือนอยกวานี้ ขึ้นอยูกับ ใบกระทอมวาไดมาอยางไร  ยาแกไอวาจะใชชนิดไหนเปนหลัก  
เนื่องจากเด็กฯเหลานี้ยังไมมีรายไดที่มากพอ  ดังนัน้การตมน้ํากระทอมแตละครั้งจะใชวิธีการเฉลี่ยกันออก ซึง่ไม
จําเปนตองออกเงินคนละเทาๆกัน  ทั้งเนือ่งจากมีความสัมพันธเปนเพื่อนกัน  สวนใหญคนไหนมีมากก็ออกมาก 
มีนอยก็ออกนอย บางคนไมมีก็ไมจําเปนตองดิ้นรนไปหามา  สวนใหญคนละประมาณ 20-100 บาท นอกจากนีม้ี
การแบงหนาที่ในการจัดหาสวนผสมตางๆ สวนใหญวัยรุนที่อายุมากกวาหรือผูใหญจะเปนผูจัดหาใบกระทอม ยา
แกไอ ยากลอมประสาท สวนเด็กที่อายุนอยกวาจะเปนผูจัดหาหรือซือ้น้าํแข็ง น้ําอัดลม  และสวนใหญผูที่ไมได
ออกเงิ เปนผูไปซื้อสวนผสมตางๆ  นจะ     

  สาระขอมูล การจัดการคาใชจาย 

 “ในกลุมมีดวยกัน 5 คนจะรวมเงินกันประมาณ 350 บาท ตนจะออก 100 บาท ท่ีเหลือ เพ่ือนก็ชวยๆกันออก”  
“รุนพ่ีบอกเองวาเขาหาใบกระทอม อีกคนหายาแกไอ สวนเด็กๆ นองๆออกโคกกับนํ้าแข็ง” “ชวยกันออกเงินคนละ 
20-30 บาท คนไหนไมไดออกเงิน อาจจะไปชวยซ้ือจัดหาสวนผสม” “การตมกระทอมแตละคร้ัง ใชเงินประมาณ 200 
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บาท ทุกคนชวยกันออก ตามที่มี ประมาณคนละ 40-50 บาท” “ออกตังคคนละ 50-100 บาท รุนพ่ีบอกเองวาเขาหา
ใบกระทอม อีกคนหายาแกไอ สวนเด็กๆ นองๆออกโคกกับนํ้าแข็ง” “ก็ออกเงินกันแลวแตคนมีมากออกมาก คนมี
นอยออกนอย ทีใครทีมัน ไมวากัน” “จายเงิน 60-70 บาท ซ้ือโคกกับยาแกไอไป ก็โทรไปถามเขากอนวามีนํ้าไหม 
บอกใหเขาตั้งไวกอนจะซ้ือโคกกับยาแกไอไป” “เวลาใครมีนํ้ากระทอมก็จะนัดกันมา 7-8 คน กินกันวันละ 2-3 หมอ 
ออกเงินกันคนละ 30-50 บาท ไปซ้ือยาแกไอ นํ้าโคก คนไมมีก็ไมตองออก ไมวา ขี้เกียจวา เราเที่ยวดวยกันจะมา
ทะเลาะกันแคเร่ืองนํ้ากระทอม” 

 

ง.7 คานิยมสังคม ทัศนคติตอการบริโภคกระทอมของคนในชุมชน 
จากผลการศึกษาที่พบวากลุมเด็กและเยาวชนฯในภาคใตนิยมดื่มน้ํากระทอมที่ผสมสาร ตางๆมากขึ้น 

ซึ่งอาจเปนเพราะพืชกระทอมเปนพืชในทองถิ่น หางาย และไมตองซื้อ อีกทั้งการเคี้ยวกินใบกระทอมยังเปนสวน
หนึ่งของวิถีชีวิตคนภาคใต นอกจากนี้พบวา พฤติการณการใชกระทอมของคนในชุมชนโดยเฉพาะผูใหญ มีการ
ใชอยางเปดเผย กระทั่งเด็กและเยาวชนรับรูไดวาเปนเรื่องปกติ อีกทั้งมีการสนับสนุนจากบุคคลในครอบครัวทั้ง
ทางตรงและทางออม ไมวาจะสงเสริมใหเด็กเขารวมกิจกรรมในการตมน้าํกระทอมหรือ ไมหามปรามเมื่อเด็กรอง
ขอที่จะดื่มน้ํากระทอม นอกจากนี้ มีการดื่มน้ํากระทอมในงานรื่นเรงิหรือประเพณีวัฒนธรรม  การทํางานก็มีสวนที่
ทําใหวัยรุนเขาไปเกี่ยวของกับน้ํากระทอม โดยการสงเสริมจากนายจาง  สภาพดังกลาวนี้สะทอนใหเห็นวา  การ
ด่ืมน้ํากระทอมจึงเปนเรื่องปกติทั่วไปในสายตาของคนในครอบครัวและชุมชน ไมวาจะเปนเด็ก วัยรุน หรอืผูใหญ
สามารถรวมกลุมดื่มน้ํากระทอมดวยกันได เปนที่เปดเผย  ซึ่งหมายถึงชุมชนยังไมตระหนักถึงผลกระทบทางลบ
จากการดื่มน้ํากระทอม เทาท่ีควร 

 

 สาระขอมูล คานิยมและทัศนคติการบริโภคกระทอมของคนในชุมชน 

 “เวลามีงานกลางคืนก็เอานํ้ากระทอมใสขวดนํ้าโคกไปกินดวย เขาก็ไมรูวาเปนนํ้าอะไรเพราะสีมันคลายนํ้าโคก 
แตถาคนเคยกินจะรู” “กินนํ้ากระทอมก็ทํางาน ยาบาก็ทํางานดี  แตนํ้ากระทอมมันดีกวา มันถูกกวา ไมชอบกินเหลา 
กินเหลาแลวหาเร่ืองคน เมาแลวรังควาญคน แตนํ้ากระทอมกินแลวอยูน่ิงๆ ทํางานก็ได นอนก็ได” “คนแกๆจะกิน
เวลาตัดยาง กินคนละ 1-2 ใบ เค้ียวใบสดๆ กินแตนํ้าท่ีออกมาจากใบ คายกากทิ้ง แลวตามดวยเคร่ืองดื่มชูกําลัง
ฉลามบุก คนแก ๆ จะมาขอใบกระทอมจากพวกผม” “บางทีก็ไปน่ังกินนํ้ากระทอมรวมกับพวกผูใหญ” “คนที่ทํางาน
กอสรางสวนใหญก็กินกันทุกคน  ในหมูบานไมมีตนกระทอม แตกินนํ้ากระทอมกันเยอะ กินเปนเร่ืองปกต”ิ “กินเกือบ
ท้ังหมูบานที่เปนเด็กวัยรุน คนทํางาน เด็กเล็ก อายุ 13-14 ป นักเรียน ตางคนตางกิน กลุมใครกลุมมัน” “ตอนจบ ป.6 
อายุประมาณ 13 ป ในหมูบานจะมีการรวมกลุมของผูใหญอายุ 25-26 ป  ประมาณ 20 กวาคน น่ังลอมวงสูบกัญชา 
และกินนํ้าทอม กับมาโนโซแลม(ยาเม็ดสีมวง) ก็เขาไปดู เห็นทุกวันจนชินตา” 

“นายหัวจะเปนคนจัดหากระทอมมาให กินกระทอมแลวตามดวยกาแฟ ไมหิวขาว แทงปาลมกลางแดดจะไม
รอน ตนเองถาไมทํางานจะไมกิน มีคนในหมูบานบางคนตอนเชากินกระทอมกับกาแฟ กินกันท้ังวัน กินขาวเฉพาะ
ตอนเย็น” “ไปขอแมวาอยากกิน อยากลองรสชาติ แมก็ไมวาอะไร ก็ชวนนาวาไปตมใบกระทอมกันไหม ก็เลยไปตม
ท่ีหลังบาน ตมไวในบานก็มี”  

 

ง.8 ผลกระทบตอชุมชน  
การดื่มน้ํากระทอม นอกจากจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยและจิตใจของผูด่ืมดังกลาวมาแลว ยังมี

ผลกระทบดานสังคมทั้งตอตัวผูด่ืมเองและชมุชน ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวัยรุนที่มีพฤติกรรมดื่มน้ํากระทอม ซึง่คน
ในชุมชนรับรูไดนั้น จะเกิดขึ้นในกรณีมีทรพัยสินถูกขโมย วัยรุนเหลานี้มักจะถูกเพงเล็งหรือถูกกลาวหาจากคนใน
ชุมชน เปนอนัดับแรก ทั้งที่ยังไมไดมีการไตรสวนหรือสอบถามความจริง ซึ่งมีทั้งกรณีที่เกิดขึ้นจรงิและเปนการ
กลาวหา นอกจากนี้การแสดงออกตางๆของกลุมวัยรุนทั้งที่เกี่ยวของการบรืบทการตมน้ํากระทอมและไม
เกี่ยวของยอมสงผลกระทบตอชุมชนในภาพรวมพอสมควร มีการยอมรับวาเมื่อมีการรวมกลุมดื่มน้ํากระทอมอาจ
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กอความรําคาญ สงเสียงดัง รบกวนความสงบสุขของคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีพฤติกรรมการลักทรัพยสินของ
คนในชุมชนท่ีเกี่ยวโยงมาจากการดื่มน้ํากระทอม ทั้งเนื่องจากฤทธิ์ของน้ํากระทอมโดยตรงและบริบทอื่นๆที่
เกี่ยวของกับการดื่มน้ํากระทอม 

 

  สาระขอมูล   ผลกระทบตอชุมชนจากกลุมผูดื่มน้ํากระทอม 
“ไปลักโทรศัพทคนในหมูบานเพราะไมมีเงินใช คนในหมูบานเขาดูหมอวาเปนเด็กบานใกลๆ อีกอยางคนใน

หมูบานมักจะมองมาที่ตัวเองเพราะผมเคยทําผิดทุบกระปุกออมสิน  คร้ังท่ีผมทําผิดก็ไมวา แตบางครั้งผมไมไดทํา
ผิด ก็หาวาผมทํา เพราะในหมูบานเด็กวัยน้ี ผมโตท่ีสุด” “เคยขึ้นโรงพักมา 2 คร้ัง คดีเตะคนแก แตเขาไมเอาเร่ือง 
เขามาหาวาขโมยใบกระทอมแตจริงๆเราไมไดเอา อีกครั้งคือลักเบี้ย(ขโมยเงิน) กินลูกเม็ดแลวก็ไปขึ้นเรือนเขา เปน
บานคนที่ไมคอยถูกกัน เขาชอบหาเรื่องแจงนาย คืนน้ันจะไปลักใบกระทอมของเขาที่อยูติดกับบอกบ ไมรูวากบเขา
หายกอน เดินเลยไปแลว เขาเห็นเราก็เขาไปจับเลย  เจาของเขาซอมก็เลยยอมรับคดีลักทรัพย ไมมีหลักฐาน บอก
เขาวาจะมาเอาใบกระทอม เขาไมเช่ือ จะคดีลักทรัพยหรือใบกระทอมก็ตัดสิน 3 เดือน พอๆกัน” “ชาวบานจะระแวง 
เพราะกลางคืนอาจตองไปเรียกซ้ือโคก” “บางครั้งมีชาวบานวากลาวที่มารวมกันกินนํ้ากระทอม แตก็ทําอะไรไมได 
บางทีก็มีพวกเจาหนาท่ีหมูบานไปแจงตํารวจแตก็ไมเคยจับได” 

 “หลังจากกินนํ้ากระทอมผสมลูกเม็ด ก็คุยกันไปมา หลังจากนั้น ตอนเชาเขามาตามที่บานวาไปขโมยใบพัดรถ
ไถนาแตตัวเองไมรูเร่ืองวาไดทําไปเมื่อไร” “ลักโทรศัพทรานขายโทรศัพท  ทีแรกคิดวาจะเอาโทรศัพทไปขายเอาเงิน
ไปซ้ือใบกระทอม”“เพ่ือนสองคนหายไป สักพักกลับมา มันบอกวาไปลักขี้ยางมา เอาไปแอบไวในปา พอกินนํ้า
กระทอมเสร็จก็กลับบาน  พอตอนกลางวัน ประมาณบายสอง บายสาม เจาของขี้ยางก็มาถามวาใครเอาขี้ยางไป ก็
บอกวาเพ่ือน ถึงเราไมเอาก็ถือวาอยูดวยกัน ถือวารวมกัน เจาของไมเอาเร่ืองแตจะเอาตังค คนละ 1000 บาท แมก็
ตกลงยอมจายตังคใหเขา แตยังไมมีตังคจาย อยูมาไดอีก 15 วัน ก็ไปเอาขี้ยางของอีกคนหนึ่ง เปนคนบานใกลๆกัน 
เอาไปขายได 605 บาท  เจาของไปแจงตํารวจจับ ท่ีขโมยขี้ยางครั้งท่ี 2 เพราะคิดวาจะเอาเงินไปจายใหคนแรก
คร่ึงหน่ึงกอน แตก็มาถูกจับกอน”  

 

จ. อภิปราย  
ความนิยมกินใบกระทอมและดื่มน้ํากระทอมที่เพิ่มมากขึ้นยอมสงผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต

ของคนในชุมชนภาคใต เดิมพืชกระทอมปลูกไวเพื่อเคี้ยวกินใบหรือรักษาโรค ไมมีการซื้อขาย สามารถหาไดไม
ยาก  แตปจจุบันพืชกระทอมมีแนวโนมกลายเปนพืชเศรษฐกิจ มีการกําหนดราคาขายเปนใบ กําหรือมัด และ
กิโลกรัม ซึ่งมแีนวโนมดานราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากเริ่มหายาก ไมเพียงพอตอความตองการ  นอกจากนี้มีการตม
น้ํากระทอมจําหนายอยางเปนกิจจะลักษณะ พรอมกับการจําหนายยากลอมประสาทที่นํามาเปนสวนผสม สําหรับ
กลุมเด็กวัยรุนพบวา มีการจัดหาและจําหนายใบกระทอมมากขึ้น นอกจากนี้ ยาหรือสารตางๆที่หาไดโดยทั่วไป
ทั้งที่ไมเปนอันตรายและเปนอันตรายตอสุขภาพรางกาย ซึ่งจะมีความแปลกใหมและหลากหลายมากขึ้น และอาจ
สงผลกระทบตออนาคตของเยาวชนเหลานี้  ในที่สุดยากที่จะควบคุม ดังนัน้จึงควรคิดหามาตรการหรือแนว
ทางการปองกันไมใหเด็กและเยาวชน เขาไปเกี่ยวของเปนดีที่สุด ดวยการใหความรูที่ถูกตอง ตระหนักตอโทษภัย
ที่จะเกิดขึ้น มีการเฝาระวังปองกันในกลุมเด็กต้ังแตระดับประถมปลายหรือมัธยมตน สําหรับผูที่ด่ืมน้ํากระทอม
เปนประจําควรลดการดื่มใหนอยลง โดยทําความเขาใจถึงผลกระทบทางกายและจิตใจในระยะยาวรวมทั้ง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ชุมชนควรเปนตัวอยางและมีมาตรการในชุมชนที่จะตองเขามามีสวนรวมดูแลเด็กและ
เยาวชนในชุมชน  
 

เอกสารอางอิง  
1 หนังสือพืชกระทอมในสังคมไทย  
2 โครงการศึกษาพฤติกรรมการเสพ ผลกระทบจากการใชสารเสพติดท่ีมีสวนผสมของกระทอมฯ ม.สงขลานครินทร 
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