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กฤษณา 

1. ชื่อสมุนไพร กฤษณา (KRISANA)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Aquilaria malaccensis Lam.หรือ Aquilaria crassna Pierre ex Lecomte 

    ชื่อวงศ Thymelaeaceae

3. ชื่ออื่น  เนื้อไมไมหอม (ภาคใต), Agar-wood, Aloe-wood, Eagle-wood

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  กฤษณาชนิด  A. malaccensis Lam. เปนไมตน สูงไดถึง 40 เมตร ลำตนเปลา เปลือกเรียบ สีเทาหรือขาว 

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไขกลับ กวาง 2.5-5 เซนติเมตร ยาว 5-9 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือ

รูปลิ่ม ขอบเปนคลื่นมวนลงเล็กนอย แผนใบบางและเรียบ ดานบนเปนมัน 

  ดอก ชอดอกแบบชอซี่รม ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง มี 8-10 ดอก กานชอดอกยาว 0.4-1 เซนติเมตร ดอกเล็ก สีเขียว

อมเหลือง กานดอกยาว 2-5 มิลลิเมตร กลีบเล้ียงโคนเช่ือมติดกันเปนหลอดยาว 3-5 มิลลิเมตร ดานนอกมีขนประปราย ดานในคอนขาง

เกลี้ยง ปลายแยก 5 แฉก กวางประมาณ 2 มิลลิเมตร ยาว 2-3 มิลลิเมตร มีขนประปรายทั้ง 2 ดาน กลีบดอก 5 กลีบ รูปรีหรือรูปไข 

มีขนยาวหาง ติดอยูที่คอของหลอดกลีบเลี้ยง สลับกับแฉกกลีบเลี้ยง เกสรเพศผู 10 อัน รังไขเหนือวงกลีบ มีขน มี 2 ชอง ยอดเกสร

เพศเมียกลม 

  ผล แบบผลแหงแตก แตกกลางพู รูปขอบขนาน กวาง 1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว 2.5-4 เซนติเมตร ผิวมีขนสั้นนุม ที่โคนผล

มีกลีบเลี้ยงติดทน 

  เมล็ด รูปไข กวางประมาณ 6 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร มีขนสีแดง ปลายเปนจะงอยยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร 

  กฤษณาชนิด A. crassna Pierre ex Lecomte เปนไมตน 

  ใบและดอกมีลักษณะเหมือนชนิด A. malaccensis แตกานดอกยาวกวา กลีบเลี้ยงขนาดใหญกวา และเมื่อเปนผลขยาย

ใหญขึ้น ยาวไดถงึ 1.5 เซนติเมตร 

  ผล คอนขางกลมและมีขนประปราย กวาง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 2.5-3.5 เซนติเมตร ที่โคนผลมีกลีบเล้ียงติดทน 

  เมล็ด กวางประมาณ 5 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร 
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5. สวนท่ีใชทำยา
  เนื้อไมและชัน น้ำมันกฤษณา น้ำมันจากเมล็ด น้ำจากใบ

6. สรรพคุณของแตละสวนท่ีใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวากฤษณามีสรรพคุณ ดังนี้

  1) เนื้อไมและชัน - ใชปรุงเปนยาหอม แกลมวิงเวียน บำรุงหัวใจ บำรุงธาตุ บำรุงตับและปอดใหปกติ แกลม 

แกลมซาง แกลมออนเพลีย บำรุงกำลัง แกไข บำรุงโลหิต รักษาโรคปวดขอ

  2) น้ำมันจากเมล็ด - รักษาโรคเร้ือน และโรคผิวหนัง แกมะเร็ง

  3) น้ำจากใบ- ใชเปนยารักษาภูมิแพและรักษาโรคเบาหวานได

  4) น้ำมันกฤษณา (จากเนื้อไม) - แกโรคทองอืด ทองเฟอ เปนตัวยารักษาโรคมะเร็งในลำไส มะเร็งกระเพาะอาหาร

และมะเร็งตับ

7.  รายงานการวิจัยปจจุบัน
  สารสกัด จากไมกฤษณา A. crassna มีฤทธิ์ในการลดไข ระงับปวด ในหนูทดลองได

8. สารสำคัญ
  กฤษณามีองคประกอบเคมีสำคัญเปนน้ำมันระเหยงาย (volatile oil) เรียก น้ำมันกฤษณา (agarwood oil)

มีรายงานวาสารที่ทำใหกฤษณามีกลิ่นหอมมี แอลฟา-อะกาโรฟวแรน (-agarofuran), (-)-๑๐-อีพิ-แกมมา-ยูเดสมอล 

[(−)-10-epi--eudesmol] และโอโซ-แอกาโรสไพรอล (oxo-agarospirol) (1984) เปนตน 

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  ตนกฤษณาชนิด A. malaccensis Lam. มีเขตการกระจายพันธุ ในประเทศไทยทางภาคตะวันตกเฉียงใต

และภาคใต ในตางประเทศพบที่อินเดียทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ พมา และภูมิภาคมาเลเซีย สวนชนิด A. crassna
Pierre ex Lecomte มีเขตการกระจายพันธุในประเทศไทยทางภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงใต ภาคใต และภาคตะวันตก

ของประเทศไทย ขึ้นในปาดิบแลง ในตางประเทศพบที่ภูมิภาคอินโดจีน

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ปาดงดิบทั่วไป ตามสวนไหลเขาทั่วไป ปาเบณจพรรณทั่วไป พื้นที่เนนน้ำไมทวมขัง 

    ระบายน้ำไดดี และมีความชื้นพอสมควร

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   เชียงราย แพร นาน กำแพงเพชร เพชรบูรณ นครนายก นครราชสีมา บุรีรัมย ศรีสะเกษ 

    ปราจีนบุรี สระแกว

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   ไดแก A. malaccensis และ A. crassna
  - พันธุที่ใชเปนอาหาร ไมควรทำเปนอาหาร
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12. การขยายพันธุ
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด โดยการนำเมล็ดกฤษณาที่ไดจากผลที่แกจัดแลวแกะเอาเมล็ดออกตากไวใหแหงเตรียมไว 

และเตรียมดินสำหรับเพาะกลา โดยการนำดินผสมทรายและขี้เถาแกลบอยางละเทาๆ กัน ใหลงในกระบะเพาะและนำเมล็ดกฤษณา

จิ้มเรียงลงไปกระบะเพาะกลาเปนแถว แลวรดน้ำใหชุมประมาณ 1 – 2 สัปดาห กฤษณาจะออกเปนตนออน สูงประมาณ 10 – 15 

เซนติเมตร แยกลงถุงละ 1 ตน เอาไวในเรือนเพาะชำตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ควรปลูกในชวงตนฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน เมื่อเพาะปลูกในฤดูฝนจะไมตองรดน้ำ

และมีโอกาสรอดสูง 

  - การเตรียมดิน ควรขุดหลุมใหมีขนาดใหญพอสมควรประมาณ 30x30x30 เซนติเมตร ใสปุยคอกหรือปุยหมักรองกนหลุม

ไวพรอมที่จะปลูก

  - วิธีการปลูก พอเตรียมหลุมปลูกเรียบรอยแลวเตรียมตนกลา ควรมีความสูง 30 – 50 เซนติเมตร เพื่อชวยกฤษณา

เจริญเติบโตในชวงแรกไดดี นำตนกลาออกจากถุงแลววางตรงกลางหลุม กลบดินประมาณ 10 – 15 เซนติเมตร กดใหแนนแลวปกไมค้ำ

ผูกดวยเชือก พรอมรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ อาจจะหาฟางแหง หรือหญาแหงมากลบโคนตนก็ได ถาปลูกกลางแจง ควรจะมีที่บังแสง 

เชน แสลน หรือใบมะพราว เปนตน 

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย จะใหปุยตอนเตรียมดินและใหปยุอินทรียอีกคร้ังเม่ืออายุ 3 – 4 ป อัตราสวน 1 – 2 กิโลกรัม ตอตน หลังจากน้ัน

ใสปุยปละ 2 ครั้ง 

  - การใหน้ำ ควรเปนระยะแรกถาฝนทิ้งชวง แตถาฝนตกชุกไมควรใหน้ำมาก จะทำใหตนกฤษณาใบเหลืองรากเนาได

  - การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืชในชวงที่ใสปุย โดยพรวนดินพรอมกับการใสปุยไปดวย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ในชวง 1 – 2 ป แรก อาจจะมีแมลงกัดกินใบมากตองฉีดสารเคมีกำจัดหนอน เชน 

จำพวก เซฟวิน เปนตน

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว จะสามารถเก็บเกี่ยวไดตลอดทั้งป ถาอายุกฤษณาเหมาะสมแลว

  - วิธีการเก็บเกี่ยว เมื่ออายุ 5 – 7 ปขึ้นไป จะมีการกระตุนตนกฤษณา เพ่ือชักนำใหเกิดสารในเนื้อไม มีอยูหลายวิธีดวยกัน 

เชน ตอกตะปู การเจาะสวาน การสับ หรือการใชสารเคมี ฯลฯ และปลอยทิ้งไว 1 ป จะเก็บเอาสวนของเนื้อไมที่เกิดสารกฤษณา

ไปขายโดยการตัดตนกฤษณา วิธีการใดท่ีมีประสิทธิภาพกระตุนใหเกิดสารกฤษณาไดดีท่ีสุด ไมมีขอสรุปท่ีชัดเจน นอกจากน้ี การปลอย

ใหแมลง หรือหนอนบางชนิดเจาะลำตน ทำใหเกิดสารเพื่อใหเกิดสารกฤษณานั้นเปนวิธีหนึ่ง ตองใชเวลานานพอสมควร

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดไมกฤษณามาแลว จะทำการแยกเนื้อไมสวนที่มีสารกฤษณา และสวนที่ไมมีสาร 

โดยการสับเปนชอเล็ก แลวนำไปตากแดด 4 – 5 แดด จึงนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อเนื้อไมแหงสนิทแลว เก็บบรรจุกระสอบแยกตัดตามเกรด เพราะราคาจะไมเทากัน 

ขึ้นอยูกับความมากนอยของสารกฤษณาเก็บใสกระสอบไวในหองอุณหภูมิปกติ เพื่อรอการจำหนายตอไป

16. การจำหนาย
  แกน เนื้อไมกฤษณาแหง 80-100 บาท

  แกนไมกฤษณานำไปตากแหง แดดจัดประมาณ 3 วัน ขายกิโลกรัมละ 20-30 บาท

  น้ำมันกฤษณา เกรดเอ ราคากิโลกรัมละ 6,000-8,000 ถาคุณภาพรองลงมาราคากิโลกรัมละ 2,000-4,000 บาท 

(ราคาคอนขางผันผวน)


