ไม้กฤษณ
ณา (ไม้หออม): ไม้ทรงคุ
ร ณค่า ตอนที่ 1
ผูช้ ่วยศาสตราจา
ย
ารย์ ดร.ภก. วิ เชษฐ์ ลีลามานิ
า ตย์
ภาควิ ชาชีวเคมี คณะเภภสัชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั
ลัยมหิ ดล
ไม้กฤษณาหหรือไม้หอม เป็
เ นไม้ทรงคุ ณค่ามาแต่โบราณ
บ
มีการรนํามาใช้ประะกอบทางยาใในแพทย์
แ
ามาาใช้เพื่อให้เกิดกลิน่ หอมเพื่อการบําบับดหรือทําให้ห้เกิดสุนทรียภาพทาง
ในแถบททวีปเอเชีย และการนํ
อารมณ์ใในหลายประเเทศทัวโลก
่
ซึง่ รูจ้ กั กันดีในนนาม “Arom
matherapy”

ปจั จุบนั ความมต้องการไม้ก้ ฤษณาทีม่ คคุี ณภาพสูง ในทางท้องตลลาดทวีความ รุนแรง จึงทําให้
า มกี าร
ฤ
าจนแทบสู
า่
ญพพันธุ์ จนปจั จุบนั ได้มกี ารปปลูกไม้กฤษณ
ณาขึน้ มากมายในเชิง
แอบลักลลอบตัดไม้กฤษณาจากป
พาณิชย์ท์ วทั
ั ่ ง้ ประเททศไทย ลาว เวี
เ ยดนาม มาาเลเซีย และอิอินโดนีเซีย
ในตอนที่ 1 นี้ เรามาทําความรู
า
จ้ กั ลักษณะทัวไป
่ ปของกฤษณาากันก่อน ว่าาเหตุใดไม้ชนิดนี้ จึงมี
ราคาแพพง และในตอนนที่ 2 เราจะมมาศึกษาถึงคุณสมบัตทิ างงยาและฤทธิ ์ทางเภสั
ชวิท ยาของไม้กฤษณา
ฤ
์ท
ลักษณะะของไม้กฤษ
ษณา
ชื่อพืน้ เมือง กฤษณา (ภภาคตะวันออกก) กายูการู กายู
ก กาฮู กายูยูดงึ ปู (มาเลเเซีย ปตั ตานี) ไม้หอม
(ภาคตะวันออก ภาคคใต้) อครุ, ตคร
ต (บาลี) ติม่ เฮียง (ไม้หอมที
ห จ่ มนํ้า) (จีน), เซงเเคง (ภาษากะเหรีย่ ง),
สีเสียดนํนํ้ า(บุรรี มั ย์), ตะเกรานํ้า(จจันทบุร)ี , ไมม้พวงมะพร้าว (ภาคใต้), gaharu, kkikaras, meengkaras
(อินโดนีเซีย), gaharu, tengkaraas, karas ((มาเลเซีย), agar (พม่า),) Eagle Woood, Aglia, Lignum
Aloes, AAgarwood, Calambac,
C
Akyaw,
A
Aloeewood, Calambour (อังกฤษ), Sasi (Assamesee), Chen
Xiang ((沉 香, จีน)
น

ชื่อวงศ์ Thyymelaeaceaee Genus: AAquilaria
ประเทศศไทยพบ 4 ชนิด คือ Aqquilaria baiillonil, A. crassna
c
Pierre, A. mmalaccensiss Lamk.
อ้ A. agallocha Roxbb.) และชนิดใหม่
ด ทถ่ี ูกค้นพบโดย
น
Drr. Ding Hau
H คือ
(ชื่อพฤกกษศาสตร์พอง
A. subinntegra Ding Hau
แ
จายพันธุ์
ถิ่ นกําเนิ ดและการกระจ
พบในเอเชีย อินเดีย ทิเบต
เ ภูฐาน พพม่า จีน ตลอดแหลมมลลายู เกาะสุมมาตรา บอร์เนียวและ
ฟิลปิ ปิ นนส์กฤษณาเป็ นไม้ยนื ต้นขนนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ไม่
ไ ผลัดใบ มีความสู
ค งตัง้ แตต่ 18-21 เมตตร ขึน้ ไป
ลักษณะของงเนื้ อไม้
ลักษณะของเนื้อไม้กฤษณ
ณาจะมีทงั ้ เนืนื้ อไม้ปกติและเนื้อไม้หอมมทีม่ นี ้ํามันกฤฤษณา ซึง่ คนนไทยรูจ้ กั
า
ง้ แต่โบราณแล้
บ
ว ดังกล่าวถึงในนมหาชาติคาหลวงสมั
ํา
ยออยุธยา ตอนต้น พ.ศ.
จําแนกคความแตกต่างมาตั
2025 ว่าามีทงั ้ ไม้กฤษษณาขาว (เสตตครู) และ กฤฤษณาดํา (ตรระคัร) ซึง่ มีเนื้อไม้หอม
ส่วนเนื้อไม้ทีทม่ี นี ้ํามันกฤษษณา จะมีสดดํี ํา หนัก และจจมนํ้า คุณภาาพของเนื้อไมม้ ขึน้ อยู่กบั การสะสม
ก
ร
านเคมี
า
ของนนํ้ ามันหอมระะเหยจาก
ของนํ้ ามันกฤษณาภภายในเซลล์ต่ตางๆ ของเนืน้้ อไม้ องค์ประกอบทางด้
กฤษณาา ประกอบด้ด้ว ยสารที่เ ป็ นยางเหนี ย ว (Resin)
อยู่มาก
า สารที่ทํา ใให้เ กิด กลิ่นหอม คือ
Sesquiteerpene alcoohol มีหลายยชนิดคือ Dihhydroagarofuuran, -Agarofuran, 
-Agarofan, Agarol,
Agarosppirol, Eudeesmane, Valencane,
V
Eromophilaane, Vetisppirane และะสารพวกอนุพันธุข์ อง
Chromoome นํ้ามันกฤษณานี
ก
้เองทีท่ าํ ให้ไม้กฤฤษณามีกลิน่ หอม และมีราคาแพงอย่าางมหาศาล
คุณภาพของเนื้ อไม้กฤษ
ษณา ในประะเทศไทย สามารถแบ่งเป็น 4 เกรดดังนนี้
เกรด 1 ชาวบ้านเรียกว่าไม้ลกู แก่น มีน้ํามันกฤษณ
ณาสะสมอยูเ่ ป็ปนจํานวนมาาก กระจายออยูท่ วเนื
ั ่ ้อ
ไม้ ทําให้มสี ดํี า มีราคาแพ
พงมากประมมาณ 15,000 - 20,000 บาาทต่อกิโลกรัมั มีน้ําหนักเป็
เ น 1.01
เท่าของนํ้า จึงจมนํ้า
เกรด 2 มีกลิน่ หอมและมมีน้ํามันสะสมมรองจากเกรรด 1 สีจะจางออกทางนํ้าาตาล มีราคาประมาณ
8,000 – 10,000 บาทต่อกิโลกรัม มีนน้้ํ าหนักเบากวว่านํ้า บางครังั ้ เรียกว่าไม้ตตกตะเคียน

เกรด 3 มีกลิน่ หอมและมีน้ํามันสะสมรองจากเกรด 2 มีราคาประมาณ 1,000 – 1,500 บาทต่อ
กิโลกรัม มีน้ําหนักเป็ น 0.62 เท่าของนํ้า เบากว่านํ้าจึงลอยนํ้า
เกรด 4 มีกลิน่ และนํ้ามันสะสมอยูน่ ้อย ใช้กลันนํ
่ ้ ามันหอมระเหย มีราคาประมาณ 400-600 บาท
ต่อกิโลกรัม มีน้ําหนักประมาณ 0.39 เท่าของนํ้า จึงลอยนํ้า ชนิดนี้ชาวบ้านจะเรียกว่า ไม้ปาก
ส่วนเนื้อไม้ปกติทไ่ี ม่มนี ้ํามันกฤษณาสะสมอยู่ จะมีน้ําหนักเพียง 0.3 เท่าของนํ้า
การตรวจคุ ณ ภาพของไม้ก ฤษณา ทํ า ได้โ ดยการทิ้ง ท่ อ นไม้ล งในนํ้ า ถ้า ท่ อ นไม้จ มนํ้ า จะมี
คุณภาพดีเลิศเรียกว่า “Gharki” ชนิดนี้เนื้อไม้มสี ดี าํ กลิน่ หอมมาก ถ้าท่อนไม้เริม่ ลอยปริม่ นํ้า ชนิดนี้มกั มี
สีน้ําตาลอ่อน หรือนํ้าเงินเข้ม เป็ นไม้กฤษณาคุณภาพรองลงมาเรียกว่า “Neem Gharki” ถ้าท่อนไม้ลอย
นํ้ า เป็ นไม้กฤษณาคุณภาพตํ่า ทีเ่ รียกว่า “Samaleh” เมื่อเผาเนื้อไม้จะไม่พบกลิน่ หอมเลย ดังนัน้ ไม้
กฤษณาสีดาํ เกรด 1 จึงมีราคาทีส่ งู ลิว่ และมีความต้องการในท้องตลาดเป็ นอย่างมาก
สารสําคัญที่ พบในนํ้ ามันกฤษณาได้แก่ Essential oils ชนิดต่างๆเช่น Agarol; Agarospiol;
Agarofuran; Dihydroagarofuran เป็ นต้น
แหล่งซื้อขายไม้กฤษณา
ไม้กฤษณาทีม่ คี ุณภาพดีจะมีพอ่ ค้ามาซือ้ ถึงแหล่งปลูก ส่วนนํ้ามันกฤษณามีแหล่งค้าขายหลักที่
ซอยนานา หลังจากนัน้ ก็จะมีการส่งออกไปตะวันออกกลาง ซึ่งเป็ นแหล่งรับซื้อใหญ่สุด และประเทศ
สิงคโปร์ เพือ่ จําหน่ายไปประเทศในแถบตะวันออกกลางอีกที
การปลูกไม้กฤษณาเพื่อให้ได้นํ้ามัน
จะเห็นได้วา่ ราคาของไม้กฤษณาอยูท่ ต่ี วั นํ้ามัน การทีจ่ ะปลูกให้ได้ไม้กฤษณาผลิตนํ้ามันนัน้ ไม่ใช่
เรื่องง่าย ไม้กฤษณาทีผ่ ลิตนํ้ามันส่วนใหญ่ตอ้ งมีอายุมากกว่า 10 ปี และต้องอาศัยเทคนิคบางประการที่
จะต้องกระตุน้ ให้ไม้กฤษณาตกนํ้ามัน ดังนัน้ แม้ไม้กฤษณาจะมีราคาแพงและมีความต้องการในท้องตลาด
ทัง้ ในและต่างประเทศ เกษตรกรชาวสวนควรระมัดระวังในการลงทุน เพราะกว่าจะคืนทุนอาจต้องใช้
เวลานาน 10 ปี ดังนัน้ เกษตรกรต้องมันใจว่
่ ามีสายปา่ นทีย่ าวมากพอ
การซื้อขายนํ้ามันกฤษณาในท้องตลาด
นํ้ ามันกฤษณาขายเป็ นหน่ วยที่เรียกว่าโตร่า (Tora) หนึ่งโตร่าประมาณ 12.5
โดยทัวไปประมาณ
่
2,400-5,000 บาทต่อโตร่า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั คุณภาพของนํ้ามัน

ซีซี ราคา

เอกสารอ้างอิ ง
เฉลิมชัย สมมุ่ง วิเชษฐ์ ลีลามานิตย์ ไม้กฤษณา (ไม้หอม) แก้ปัญหาความยากจนของคน
ไทย บริษทั ดาต้า เปเปอร์ แอนด์ พริน้ ท์ จํากัด กรุงเทพฯ

