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บทคัดย่อ
การเคลื่อนไหวเรียกร้องเรื่องกัญชามิได้จำ�กัดขอบเขตเฉพาะการนำ�มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น แต่
ต้องการให้มนี โยบายกัญชาเสรีเหมือนในบางประเทศ หรือในบางมลรัฐของสหรัฐอเมริกา โดยมุง่ ชีแ้ ต่ดา้ นประโยชน์
และมองกัญชาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยมาแต่โบราณ การศึกษานี้มุ่งทบทวนว่ากัญชามีบทบาทในวิถีชีวิต
คนไทยสมัยก่อนมากน้อยเพียงใด โดยการศึกษาจากวรรณกรรมสำ�คัญบางเล่มทั้งเอกสารประวัติศาสตร์ สารคดี กึ่ง
สารคดี และวรรณกรรมร่วมสมัย ผลการศึกษาพบว่ามีการนำ�กัญชามาใช้ในยาและอาหารบ้าง ไม่มาก ไม่พบการนำ�
มาใช้ในพิธีกรรมเหมือนในบางอารยธรรม การใช้เพื่อนันทนาการส่วนมากพบในคนชั้นล่างในสังคม โดยสังคมไทย
เห็นว่ากัญชาเป็นของไม่ดี และคนเสพเป็นคนไม่ดี
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Received date 04/07/19; Revised date 09/09/19; Accepted date 24/09/19

542

Vol. 17 No. 3 Sep-Dec 2019 543

J Thai Trad Alt Med

Marijuana in the Thai Way of Life: Information from Some Literature
Vichai Chokevivat

Institute for the Development of Human Research Protections (IHRP), Health Systems Research Institute, Building of
Department of Medical Science, Building 8, 7th Floor, Tiwanon Road., Amphoe Mueang, Nonthaburi, 11000, Thailand

Corresponding author : vichaichok@yahoo.com

Abstract
The movement on marijuana or cannabis in Thailand is not limited only for medical use, but also for its
liberal use like in some other countries or some states in the United States of America. The focus is on the benefits
of cannabis as it has been regarded as part of Thai people’s lifestyle since the old days. This study aims to review
the roles of cannabis in Thais’ way of life in the past by reviewing related ancient and contemporary literature
including historical documents, documentaries and semi-documentaries. The study reveals that, in the past, cannabis was used as an ingredient in medicines and foods, but not much; no cannabis was found in performing rituals
like in some civilizations. Its recreational use was mostly prevalent in lower-class people as Thai society regarded
cannabis as a bad thing and the user as a bad person.
Key words: marijuana, old-days’ Thai life-style, literature

บทนำ�
ข้อมูลจากนักวิชาการที่สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต
พบว่าประเทศที่เปิดกว้างให้กัญชา “ถูกกฎหมาย’’ มี
35 ประเทศ เปิดบางส่วน 18 ประเทศ ขณะที่อีกกว่า
ร้อยประเทศยังไม่เปิด ทั้งนี้ประเทศที่เปิดกว้างล้วน
มีข้อจำ�กัดมากมาย โดยมีการเปิดกว้างสำ�หรับสาร
จากกัญชา คือ สารซีบีดี (CBD : Cannabidiol) และ
ควบคุมเข้มงวดกับสารทีเอชซี (THC : Tetrahydrocannabinol)[1]
สำ � หรั บ ประเทศไทย เพิ่ ง “เปิ ด แง้ ม ’’ ให้ นำ �
กัญชามารักษาโรคได้ในวงจำ�กัด[2] ทำ�ให้มีการรณรงค์
ให้เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าวยังจำ�กัด
วงให้นำ�กัญชามาใช้เพื่อการรักษาโรคเท่านั้น ขณะ
ที่ พ รรคการเมื อ งพรรคหนึ่ ง หาเสี ย งเลื อ กตั้ ง โดยชู
นโยบาย “กัญชาเสรี’’ และเมื่อถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า
นโยบายดังกล่าวจะก่อให้เกิดปัญหาสังคมเพิม่ ขึน้ และ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วิจารณ์
ตำ�หนิรุนแรง ก็ได้รับคำ�ชี้แจงว่านโยบายที่เสนอเป็น
นโยบาย “ที่ผ่านการศึกษาวิจัย ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และรับฟังภาคประชาชน การศึกษาวิจัย
พบว่าความสำ�เร็จเกิดขึ้นกับมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ใน
สหรัฐอเมริกา เป็นรูปแบบเหมาะสมกับประเทศไทย
มากที่ สุ ด คื อ กั ญ ชาเพื่ อ การแพทย์ กั ญ ชาเพื่ อ
อุตสาหกรรมอาหาร กัญชาเพือ่ อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่
กัญชาเพื่อสันทนาการแบบยาสูบหรือบุหรี่”[3]
คำ � แถลงดั ง กล่ า วเป็ น การยื น ยั น ที่ จ ะเปิ ด
กว้างให้ใช้กัญชาได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมทั้งเพื่อ
“สันทนาการ’’ ด้วย ซึ่งสอดรับกับคำ�ให้สัมภาษณ์
ของนายยืนยง โอภากุล หรือ แอ๊ด คาราบาวที่ไปร่วม
รณรงค์ “เดินเพือ่ ผูป้ ว่ ย Cannabis Walk Thailand’’
ทีก่ ล่าวว่า “ผมมองว่าควรปลดล็อคกัญชาออกจากยา
เสพติด ประเภท 5 แล้วให้เป็นสินค้าควบคุมเหมือน
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บุหรี่ เหล้า ทำ�ไม บุหรี่ เหล้าขายได้ กัญชาก็ควรจะ
ขายได้อย่างถูกต้องได้เหมือนกัน’’[4] นายชัยพร เกิด
มงคล หรือ “จุ๋ม ด่านเกวียน’’ ศิลปินพื้นบ้าน ก็กล่าว
ว่า “โรคเครียดเป็นอันตราย... หากมีกัญชาใช้ในเชิง
สันทนาการ ทุกคนจะยิ้มแย้ม แจ่มใส ถ้าปลดล็อค
ปลูกกัญชาได้เสรีเป็นสมุนไพรประจำ�บ้าน จะทำ�ให้
กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจโดดเด่นอย่างแน่นอน’’[5]
ชัดเจนว่า มีคนจำ�นวนหนึง่ มองด้านดีของกัญชา
ว่าเป็นอุปกรณ์สันทนาการ นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ
กล่าวถึงการใส่กญ
ั ชาในแกงเขียวหวาน และก๋วยเตีย๋ ว
เนื้อเจ้าเด็ด รวมทั้งกล่าวถึงอาจารย์ทั้งหนุ่ม และแก่
ของวิทยาลัยครูเพชรบุรีสมัยก่อนเสพกัญชากันเป็น
ปกติวสิ ยั “สูบกันไปคุยกันไป นัง่ กินขนมหม้อแกงกัน
ไปจนหัวรุง่ ครัน้ หมดวันพักผ่อนก็กลับไปสอนหนังสือ
อย่างขยันขันแข็ง เป็นครูบาอาจารย์ให้เคารพได้อย่าง
เต็มใจ ไม่เห็นจะมีใครเสพติดคลั่งบ้า คว้ามีดอีโต้ไป
เชือดคอคนขึน้ ข่าวหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึง่ อย่างไอ้
พวกเมายาบ้า...’’[6]
ปัจจุบัน กัญชายังจัดเป็นยาเสพติดให้โทษ การ
เสพกัญชา หรือ นำ�กัญชาเข้ามาใช้ในทางสันทนาการ
หรือในอาหาร จึงยังเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แต่น่าสนใจ
ว่า วิถีชีวิตชาวไทยสมัยก่อน มีกัญชาเข้ามาเกี่ยวข้อง
อย่างไรบ้าง มากน้อยเพียงใด กัญชามีแต่ประโยชน์
ไม่มีโทษ จริงหรือไม่

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ว่ า วิ ถี ชี วิ ต ชาวไทยสมั ย ก่ อ น
มีการนำ�กัญชามาใช้ในทางสันทนาการ เป็นยา เป็น
เครื่องปรุงอาหาร หรืออื่น ๆ อย่างไร

วิธีการสืบค้นข้อมูล
เป็ น การศึ ก ษาจากเอกสาร (documentary
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studies) ทั้งเอกสารทางวิชาการหรือสารคดีที่มิใช่
เรื่องแต่ง (non-fiction) และเรื่องแต่ง (fiction) โดย
เลือกศึกษาแบบเฉพาะเจาะจงจากเอกสารที่คาดว่า
จะมีเรื่องกัญชาหรือเรื่องที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศิลาจารึก
พงศาวดาร จดหมายเหตุ วรรณคดี วรรณกรรมร่วม
สมัย เช่น ศิลาจารึกสมัยสุโขทัย พระราชพงศาวดาร
คำ�ให้การชาวกรุงเก่า จดหมายเหตุลาลูแบร์ หนังสือ
บางเล่มของพระยาอนุมานราชธน วรรณคดีขุนช้าง
ขุนแผน อิเหนา พระอภัยมณี รามเกียรติ์ นิราศของ
สุนทรภู่ วรรณกรรมร่วมสมัย เช่น นวนิยายเรื่องชีวิต
ของประเทศ ของ ดร.วิษณุ เครืองาม ซึง่ กล่าวถึงตำ�รับ
อาหารและตำ�รับยาไว้จำ�นวนมาก งานเขียนของ ,รงค์
วงษ์สวรรค์ ซึ่งแสดงตนเป็นผู้เสพกัญชาเป็นปกติ
วิสัย งานเขียนของอาจารย์ล้อม เพ็งแก้ว วาณิช จรุง
กิจอนันต์ หนังสือสารคดีนทิ านชาวไร่ ของ น.อ.สวัสดิ์
จันทนี หนังสือเรื่องของน้ำ�พุ เยาวชนที่เข้าไปพัวพัน
กับกัญชาและยาเสพติดอืน่ และเสียชีวติ ตัง้ แต่อายุยงั
น้อย
ขอบเขตของการศึกษา การศึกษานี้จะจำ�กัด
ขอบเขตเฉพาะเรือ่ งของกัญชากับวิถชี วี ติ คนไทยสมัย
ก่อน ได้แก่ การนำ�กัญชามาใช้ในอาหาร ยา สันทนาการ
ไม่ครอบคลุมเรื่องลักษณะพืช การค้า การเกษตร
อุตสาหกรรม
ข้อจำ�กัดของการศึกษา โดยที่โลกวรรณกรรม
มีความกว้างใหญ่ไพศาลประดุจมหาสมุทร เฉพาะ
วรรณกรรมไทยก็มีมากมายนับล้านเล่ม นักเขียน นัก
ประพันธ์ หรือนักวิชาการบางคน มีงานเขียนกว่าร้อย
เล่ม สุดวิสยั ทีจ่ ะทำ�การศึกษาได้อย่างครอบคลุม ครบ
ถ้วน การศึกษานี้จึงเลือกศึกษาเฉพาะบางเล่มเท่านั้น
งานศึกษานี้จึงยังมีข้อจำ�กัดอยู่มาก
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ประเทศไทยกำ�หนดให้การปลูก นำ�เข้า ส่งออก
ซือ้ ขาย จำ�หน่าย หรือสูบกัญชา รวมทัง้ บ้องกัญชา หรือ
เครื่องมืออื่นที่ใช้สูบกัญชาเป็นสิ่งผิดกฎหมาย โดย
ตราเป็นพระราชบัญญัติตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.
2477 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ 5 พฤษภาคม
พ.ศ. 2477 ด้วยเหตุผลว่ากัญชา “ให้โทษร้ายแรงแก่ผู้
สูบ’’ ทั้งนี้กฎหมายให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนด 90 วัน
นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และ
“บรรดาผู้ที่ได้ปลูกกัญชาไว้ก่อนวันพระราชบัญญัติ
นี้ ให้จัดการเก็บและจำ�หน่ายให้หมดสิ้นไปภายใน
กำ�หนดหนึ่งปี นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้’’[7]
ชีวิตคนไทยสมัยก่อนที่เกี่ยวข้องกับกัญชา จึง
น่าจะถูกกระทบสำ�คัญโดยผลของกฎหมายฉบับนี้
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2477 ซึ่งกฎหมายเริ่มมี
ผลบังคับใช้ ทั้งนี้สมัยนั้นเขียนกัญชา เป็น “กันชา’’
และให้ “หมายความตลอดถึงทุกส่วนของต้นกันชา
รวมทัง้ วัตถุตา่ ง ๆ ทีอ่ ยูใ่ นต้นกันชา เช่น ใบ ดอก ยอด
ผล ยาง และลำ�ต้น เป็นต้น’’

1. การใช้กัญชาในทางพิธีกรรม
ขณะทีบ่ างประเทศ และบางวัฒนธรรมในอดีต มี
การนำ�กัญชาไปใช้ในพิธกี รรมบางอย่าง เช่น ทีป่ รากฏ
คั ม ภี ร์ อ าถรรพเวท ของศาสนาพราหมณ์ [8] แต่ ไ ม่
ปรากฏหลักฐานการนำ�กัญชามาใช้ในพิธีกรรมสำ�คัญ
ในวิถีชีวิตคนไทยสมัยก่อน เช่น พิธีถือน้ำ�พิพัฒน์สัต
ยา หรือพิธีถือน้ำ�พระพิพัฒนสัจจา หรือ อีกชื่อหนึ่งว่า
พิธีศรีสัจจปานกาล ซึ่ง “สัจจปาน’’ หรือ “สัตยบาล’’
ก็คอื น�้ำ สัตยสาบาล พิธดี งั กล่าวจะมีการอ่าน “โองการ
แช่งน�้ำ ’’ ซึง่ เป็นการสาปแช่งคนทีไ่ ม่ถอื คำ�สัตย์สาบาน
ให้มอี นั เป็นไปต่าง ๆ โดยน่าเชือ่ ว่า โองการแช่งน�้ำ มีมา
แต่กอ่ นยุคกรุงศรีอยุธยา[9] คำ�สาปแช่งต่าง ๆ ประสงค์
จะให้ผู้เข้าร่วมพิธีรับรู้ จึงไม่ควรมีการใช้สารที่มีฤทธิ์
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ต่อจิตประสาทอย่างกัญชาในพิธี พิธีกรรมดังกล่าว
ในสมัยอยุธยา กระทำ�ในวัดพระศรีสรรเพชญ์และ
ต่อมาย้ายไปทำ�ในวิหารวัดพระมงคลบพิตร ในสมัย
กรุงเทพฯ กระทำ�ในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
นอกจากพิธดี งั กล่าวแล้ว ยังมีพธิ ดี �ำ น�้ำ ลุยเพลิง
ในการสืบพยานของคูค่ วามในคดี ก็มีคำ�สัจจาธิษฐาน
ในพิธีดำ�น้ำ�ลุยเพลิง โองการดำ�น้ำ� โองการลุยเพลิง
และคำ�แช่งพยาน[9] ซึ่งประสงค์ให้คู่กรณีรับรู้คำ�สาป
แช่งด้วยสติสัมปชัญญะทั้งสิ้น จึงไม่ควรให้ผู้เข้าร่วม
พิธีหรือผู้เกี่ยวข้องเสพยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท เช่น
กัญชา หรือ สารเสพติดอืน่ ๆ และก็ไม่ปรากฏหลักฐาน
ว่ามีการใช้กัญชาในพิธีกรรมดังกล่าวนั้น

2. กัญชาในเอกสารประวัติศาสตร์
2.1 กัญชาในศิลาจารึก
ในศิ ล าจารึ ก ต่ า ง ๆ เช่ น ศิ ล าจารึ ก พ่ อ ขุ น
รามคำ�แหง (จารึกหลักที่ 1) ปรากฏในด้านที่ 2 กล่าว
ถึงการสร้าง “ป่าหมาก ป่าพลู .... ป่าพร้าว .... ป่าลาง
หมากม่วง ... หมากขาม ... ไร่นา’’ ด้านที่ 3 ก็กล่าวถึง
“ป่าหมากพร้าว ป่าหมากลาง ... มีไร่นา ... ป่าพร้าว ป่า
ลาง ... ป่าม่วง ป่าขาม ... ปลูกไม้ตาล’’[10] ไม่กล่าวถึง
กัญชาเลย (ลาง คือ ขนุน)
ศิลาจารึกวัดศรีชุม (จารึกหลักที่ 2) ด้านที่ 1
กล่าวถึง “... ลูกหมากรากไม้ ปลูกพระศรีมหาโพธิ ...’’
ด้านที่ 2 กล่าวถึง “... สวนหมาก สวนพลู ไร่นา ... แพะ
และหมู หมา เป็ด ไก่ ทั้งห่าน นกหก ปลา เนื้อ ฝูงสัตว์
ทั้งหลาย’’[10] ไม่กล่าวถึงกัญชาเช่นกัน
ศิลาจารึกนครชุม (จารึกหลักที่ 3) กล่าวถึงต้นไม้
ไว้ตน้ เดียวในด้านที่ 1 คือต้นพระศรีมหาโพธิ กล่าวถึง
“ปลูกหมากพร้าวหมากลางทุกแห่ง ... ข้าวเหลือเกลือ
ทุน’’ ในด้านที่ 2[10] (ข้าวเหลือเกลือทุน หมายถึง มี
เสบียงอาหารเหลือเก็บไว้) ไม่กล่าวถึงกัญชา ศิลาจารึก

546 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
วัดป่ามะม่วงมีทงั้ ภาษาเขมร (จารึกหลักที่ 4) ภาษาไทย
หลักที่ 1 (จารึกหลักที่ 5) ภาษาไทย หลักที่ 2 (จารึก
หลักที่ 7) ภาษาบาลี (จารึก หลักที่ 6) มีข้อความค่อน
ข้างยาว กล่าวถึง ต้นมะม่วง ฝูงนก ไม่กล่าวถึงพรรณ
ไม้[10]
ศิลาจารึกวัดจุฬามณี[10] ไม่กล่าวถึงพรรณไม้ใด
2.2 กัญชาในพระราชพงศาวดาร
		 2.2.1 พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา
ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) เป็นพระราชพงศาวดาร
ที่ชำ�ระในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2338 หลังเสด็จ
ขึ้นครองราชย์เป็นปีที่ 14 เป็นพระราชพงศาวดารกรุง
ศรีอยุธยาทีค่ อ่ นข้างสมบูรณ์ และเป็นรากฐานของการ
ชำ�ระพระราชพงศาวดารฉบับต่อ ๆ มา เนือ้ หากล่าวถึง
เหตุการณ์สำ�คัญต่าง ๆ กล่าวถึงชีวิตผู้คนน้อยมาก มี
ตอนหนึ่งกล่าวถึงความเจริญของบ้านเมือง ในเมือง
พ.ศ. 2090 สมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิว่า “... มี
กำ�ปั่นลูกค้าเมืองฝรั่งเศส เมืองอังกฤษ เมืองวิลันดา
เมืองสุรัต และสำ�เภาจีนเข้ามาค้าขายเป็นอันมาก ...’’
ไม่กล่าวถึงว่ามีสินค้าสำ�คัญอะไรบ้าง[10]
		 2.2.2 พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับ
พันจันทนุมาศ (เจิม) เป็นพระราชพงศาวดารที่ชำ�ระ
เมื่อ พ.ศ. 2338 เช่นเดียวกัน เหตุการณ์บ้านเมือง
ช่วงนั้นมากด้วยการศึกสงคราม ราษฎรได้ทุกข์ยาก
อดอยากมากมาย เอกสารนี้ได้บันทึกเรื่องราวการรบ
ทัพจับศึก และสภาพการณ์บา้ นเมืองไว้คอ่ นข้างมาก[10]
		 2.2.3 คำ�ให้การชาวกรุงเก่า คำ�ให้การขุน
หลวงประดู่วัดทรงธรรม และคำ�ให้การขุนหลวงหา
วัด[11]
เป็นคำ�ให้การที่ฝ่ายพม่าสอบถามจากเชลยไทย
ครั้งเสียกรุงครั้งที่ 2 แล้วบันทึกไว้เพื่อให้พม่า “รู้เขา’’
คือ รู้จักภูมิสถานบ้านเมืองประเพณีของไทยที่เป็น
คู่สงครามกันมายาวนาน มีเรื่องราวต่าง ๆ เช่น เรื่อง
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พงศาวดาร ตำ�นานแลทำ�เนียบต่าง ๆ ราชประเพณี
กรุงศรีอยุธยา ฯลฯ ไม่พบข้อความที่กล่าวถึงกัญชา
แต่มีเนื้อความบางตอนที่มีนัยปฏิเสธกัญชา ดังใน
“เรือ่ งพระพิไชยเสนา : เป็นตำ�ราสำ�หรับข้าราชการควร
ประพฤติ’’ ข้อ 2 “ผู้เป็นเสนามาตยาธิบดี หมั่นรักษา
อุโบสถศีลและเบญจศีลต้องรักษาเป็นนิจ ... ตั้งจิต
อยูใ่ นสุจรินธรรมสามประการ กายวจีสจุ ริตเจริญแล้ว
ในอารมณ์ สติ ปัญญา ก็อาจสามารถเห็นทุกข์ภัยของ
นรชน และมหาภัยพิบัติในอิทโลกย์ ประโลกย์ ...’’
ข้อ 11 “... ถ้าไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ประพฤติการงาน
ไม่เป็นประโยชน์แก่ปัจจุบัน และประโลกย์ ก็ให้ห้าม
ปรามเสียด้วยคำ�ดี หรืออาญาตามควร’’ ข้อ 23 “ผูเ้ ป็น
อำ�มาตย์ราชเสนีมขุ มนตรีจะคบหาสมาคมให้พจิ ารณา
โดยละเอียดเห็นว่าสมควรจะสมาคมจึงคบหา แต่อย่า
แสดงความลับอันตรายร้ายแรงออกให้แจ้งปรากฏ
แก่มิตรที่สนิทนั้น หาควรไม่ ถ้าได้พิโรธกันก็จะแสดง
ความลับออกให้ปรากฏแก่ผอู้ นื่ ก็จะเป็นการอัปยศแล
อันตรายแก่ตน จงมัทยัตไว้ในอารมณ์’’
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานียาวนานถึง 417 ปี
ส่วนหนึ่งก็น่าจะด้วยหลักคำ�สอนเช่นนี้
		 2.2.4 จดหมายเหตุลาลูแบร์ เป็นบันทึก
ของมองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ ซึ่งเป็นราชทูตจากราช
สำ�นักฝรั่งเศสเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช เมื่อ พ.ศ. 2230 ได้เข้ามาใน
กรุงศรีอยุธยา เพียง 3 เดือน 6 วัน เมื่อกลับไปแล้ว
ได้เขียนเรื่องที่พบเห็นและรับฟัง แล้วเขียนบรรยาย
ไว้อย่างพิสดาร ฉบับทีแ่ ปลเป็นภาษาไทยความยาวถึง
681 หน้า เขียนทัง้ เรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม การกินอยู่ การ
แต่งงาน ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา มาตราชัง่ ตวง
วัด รวมทั้งบันทึกเพลงไทยชื่อสายสมรไว้เป็นตัวโน้ต
แต่ข้อความโดยมากผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพราะได้
ความรูจ้ ากหนังสือทีฝ่ รัง่ ทีเ่ ข้ามากรุงสยามแต่กอ่ นแต่ง
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ไว้อย่างผิดพลาดบ้าง สอบถามจากคนทีร่ จู้ ริงบ้าง รูผ้ ดิ
บ้าง ข้อสำ�คัญคือข้อจำ�กัดเรือ่ งภาษา ลาลูแบร์กล่าวถึง
เรื่องเหล้าไว้เล็กน้อย แต่ไม่กล่าวถึงกัญชาและยาเสพ
ติดอื่นเลย[12]
		 2.2.5 พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์
รั ช กาลที่ 1-4 ฉบั บ เจ้ า พระยาทิ พ ากรวงศ์ (ขำ �
บุนนาค) เป็นพระราชพงศาวดารที่พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพระยา
ทิพากรวงศ์ (ขำ� บุนนาค) เรียบเรียงขึ้นเมื่อ พ.ศ.
2412 (ปีที่ 2 ในรัชสมัย ขณะที่ทรงพระชนมายุเพียง
16 พรรษา) ต่อมาชำ�ระโดยสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รง
ราชานุภาพ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2444 ฉบับที่อ้าง
ถึง ความยาวรวม 2,136 หน้า บันทึกเรือ่ งราวต่าง ๆ ไว้
มากมาย มีเรือ่ งการจับจีนขายฝิน่ ทีป่ ากน�้ำ บางปะกงใน
สมัยรัชกาลที่ 3 ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องกัญชา คราวเจ้า
อนุมากวาดต้อนครัวไทยไปเวียงจันทน์ พระยาปลัด
พระยาพรหมยกกระบัตร กรมการ “จึงคิดอุบายจัด
หญิงสาว ๆ ให้นายทัพนายกองที่ควบคุมครัวนั้นทุก
คน จนชั้นแต่ไพร่จะชอบใจใครก็ไม่ว่า เห็นว่าพวก
ลาวกับพวกครัวสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้าแล้ว
พระยาปลัด พระยาพรหมยกกระบัตรขึ้นมาหาอนุที่
ค่ายใหญ่ แจ้งว่าอพยพครอบครัวไปได้ความอดอยาก
นัก ขอมีด ขวานสัก 9 บอก 10 บอก พอจะได้ยงิ เนือ้ มา
กินเป็นเสบียงเลี้ยงครัวไปตามทาง อนุก็ยอมให้ ครั้น
ได้มีดขวานปืนไปแล้ว เดินครัวไปถึงทุ่งสัมฤทธิ์ ...
ครั้นเวลากลางคืนดึกประมาณ 3 ยามเศษ ก็ฆ่าพวก
ลาวตายเกือบสิ้น...’’[13]

3. กัญชาในวรรณกรรมร่วมสมัย
3.1 เอกสารวิชาการและสารคดี
		 3.1.1 เรื่ อ งชี วิ ต ชาวไทยสมั ย ก่ อ น โดย
ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน ซึ่งเป็นปราชญ์
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คนสำ�คัญของประเทศไทย เขียนงานวิชาการ และแปล
วรรณกรรมสำ�คัญออกสู่ภาษาไทยไว้เป็นจำ�นวนมาก
หนังสือเรื่องนี้เขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นเรื่องราว
ย้อนไปในสมัยที่ผู้เขียนยังหนุ่ม ราว 50 ปี ก่อนหน้า
นั้น จึงเป็นเรื่องราวตั้งแต่ก่อนจะมีการตรา “พระราช
บัญญัติกันชา พ.ศ. 2477’’ เป็นเรื่องราวของชาวไทย
“ส่วนใหญ่มุ่งถึงไทยภาคกลาง โดยเฉพาะในหมู่พวก
ชาวบ้านชาวชนบท อันมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ
ไม่ใคร่มใี ครจะสนใจ ... เป็นชีวติ คนสามัญ ... ทีร่ กั ถิน่
รักพวกมากกว่าใคร ๆ’’ เป็นเรื่องราวทีผ่ เู้ ขียนประสบ
มาด้วยตนเองบ้าง ซักถามจากคนอืน่ บ้าง เก็บข้อความ
มาจากหนังสือต่าง ๆ บ้าง หนังสือเล่มนี้ไม่กล่าวถึง
กัญชาเลย[14]
		 3.1.2 การศึกษาเรื่องประเพณีไทย โดย
ศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชธน เขียนขึน้ เมือ่ พ.ศ.
2505 ประกอบด้วยเรือ่ งประเพณีไทย และเรือ่ งชนชาติ
ประวัติศาสตร์และศาสนาของไทย มีทั้งเรื่องจารีต
ประเพณี ประเพณีปรัมปรา ขนบประเพณี ธรรมเนียม
ประเพณี วิถปี ระชาชนและความนิยมตามสมัย เป็นต้น
ไม่มีการกล่าวถึงเรื่องกัญชาเช่นกัน[14]
		 3.1.3 ฟื้นความหลัง ฉบับสมบูรณ์ โดย
เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) พิมพ์เผยแพร่
ครัง้ แรกเมือ่ พ.ศ. 2516 เป็นการ “เล่าเรือ่ งเก่าเท่าทีต่ น
รู้และระลึกได้ โดยอาศัยเรื่องในชีวประวัติของตนเอง
เป็นเพียง ขอเกี่ยวเรื่องเก่าเอาไว้เท่านั้น’’ ฉบับพิมพ์
ครั้งที่ 4 เมื่อตุลาคม พ.ศ. 2547 แบ่งเป็น 4 เล่ม รวม
1,309 หน้า ไม่มีการกล่าวถึงกัญชาเลย[15]
		 3.1.4 นิทานชาวไร่ โดย น.อ.สวัสดิ์ จันทนี
เป็น “เรื่องประวัติศาสตร์เก่า ๆ’’ ที่ผู้เขียนเขียน “ให้
นายทหารเรือชั้นหลังอ่านเป็นทำ�นองเล่านิทาน ... ทุก
เรือ่ ง ... ได้จากประสบการณ์จริง ๆ บ้าง ได้จากผูเ้ ล่าเล่า
ให้ฟงั บ้าง ซึง่ ล้วนแต่เป็นเรือ่ งจริงทัง้ สิน้ ’’ เป็นเรือ่ งราว

548 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
ทั้งสิ้น 133 เรื่อง เช่น เรื่องเยี่ยมถ้ำ�เสือหวีด วิธีโกงใน
การเกณฑ์ทหาร เด็กวัดแจ้ง เหตุที่พระพุทธเจ้าหลวง
สวรรคต ชีวิตในคุก ทาส ฯลฯ และได้พูดถึง “ความ
ชั่วของฉัน’’ รวม 22 เรื่อง เช่น เรื่องหนีโรงเรียน โกง
สตางค์ การพนัน ตีกบั นักเรียนนายร้อย มีเมียระหว่าง
เป็นนักเรียน ตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสาร นาวิกศาสตร์
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2502 รวมพิมพ์เป็นหนังสือ 4 เล่ม ปกแข็ง
ยาวถึง 2,268 หน้า ไม่มีการกล่าวถึงกัญชาเลย[16]
		 3.1.5 เกิดเป็นคนใต้ หนังสืออัตชีวประวัติ
ของสามัญชนคนใต้ คือ อาจารย์ลอ้ ม เพ็งแก้ว ปราชญ์
คนสำ�คัญของจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ล้อมเกิดเมื่อ
พ.ศ. 2479 หนังสือเล่าเรื่องราวสืบย้อนไปถึงสมัยปู่
ซึง่ เกิดเมือ่ พ.ศ. 2421 มีบทหนึง่ กล่าวถึง หวาก มีภาพ
ของลูกสะบ้าช้าง และ กิ่ง-ใบลิเภา มีข้อความกล่าวถึง
ท่านนุ้ย สหัสเตโช เจ้าอาวาสวัดสุวรรณวิชัย (เดิมชื่อ
วัดมะขามทอง) ว่า “ท่านชอบฉันหวาก (กะแช่) ซึ่ง
อาจเป็นเหตุให้คุณพระวิชัยฯ (ผู้บังคับการตำ�รวจ
มณฑลนครศรีธรรมราช) เมินเฉยในตอนแรกก็ได้’’
(น.148) หนังสือเล่มนีห้ นา 328 หน้า ไม่กล่าวถึงกัญชา
เลย[17] กลายเป็นลูกสาวท่านทีเ่ ขียนถึงกัญชาอย่างผูม้ ี
ประสบการณ์สูง เพราะแม้เป็นผู้หญิงแต่ก็เสพกัญชา
อย่างผู้ชาย[6]
3.2 หนังสือกึ่งสารคดี (semi-fiction)
		 3.2.1 เมนูบา้ นท้ายวัง ของ ,รงค์ วงษ์สวรรค์
ซึ่งเป็นนักประพันธ์มีชื่อเสียง เกิดเมื่อ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. 2475 ที่ตำ�บลคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท
เมือ่ ยังเด็กแม่พาไปให้ยายเลีย้ งที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เริ่มทำ�งานในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เมื่อ พ.ศ. 2497 มี
งานรวมพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก พ.ศ. 2503 และมีงาน
เขียนต่อเนื่อง มีผลงานรวมเล่มราว 80 เล่ม
		 โดยที่เกิดเมื่อ พ.ศ. 2475 ,รงค์ จึงเติบโตมา
หลังจากรัฐบาลออกกฎหมายให้กัญชาเป็นสิ่งเสพติด
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ผิดกฎหมายแล้ว ,รงค์ แสดงตนเป็น “ผู้มีกัญชาใน
หัวใจ’’ เริ่มเสพกัญชาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น และไม่ตก
เป็นทาสกัญชาจนตลอดอายุขัย หนังสือเล่มนี้เขียน
โดยแทรกกล่าวถึงกัญชากว่า 10 แห่ง ,รงค์ เสียชีวิต
เมื่อ 15 มีนาคม 2552 อายุได้ 76 ปี 9 เดือน 25 วัน
		 เนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ เป็นการหวน
รำ�ลึกถึงยายด้วยความรักอันหวานละมุน โดยเขียนขึน้
ในช่วง พ.ศ. 2526-2538 ตีพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสาร
ลลนา ซึ่งมีสุวรรณี สุคนธา เป็นบรรณาธิการ ก่อน
สุวรรณีจะเสียชีวิต เมื่อ พ.ศ. 2527 เมนูอาหารใน
หนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วย 25 เมนูหลัก และอีกนับ
สิบเมนูทแี่ ทรกเข้ามา เช่น ปลากดต้มมะขาม ต้มโพล้ง
ปลาย่าง ต้มปลาสลิดใบมะขามอ่อน กบผัดสะท้อน
แกงปลาย่างขนุนอ่อน นกเขาผัด
		 น่าสังเกตว่าไม่มตี �ำ รับใดใส่กญ
ั ชาเลย น่าจะ
เป็นเพราะไม่จ�ำ เป็น ไม่สมควร ดีไม่ดอี าจทำ�ให้เสียรส
		 ยั ง มี อี ก 2 ตำ � รั บ อาหาร จากบทกวี ข อง
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ (น.186) และ วิโรจน์ ศรีสุโร
(น.191) ก็ไม่มีการกล่าวถึงกัญชาเลย
		 มูลเหตุสำ�คัญของทุกตำ�รับอาหารที่ไม่ต้อง
พึ่งกัญชาเลย เพราะอาหารทุกอย่างมีความประณีต
ในรสชาติ และวิธีการปรุง ดัง ,รงค์ เขียนไว้ว่า
		 พริกเรากินพริกบางช้าง นับถือกันว่ารสเผ็ด
ระรื่นและสกุลสูงกว่าพริกอื่น
		 แต่ ม ะม่ ว งฉุ น นี้ ไ ม่ ป นปรุ ง รสเผ็ ด เพื่ อ น
ของผมบางคนพยายามโรยพริกขี้หนูหั่นลงเคล้า ผล
ปรากฏว่ารสเฝื่อนอย่างน่าอับอาย
		 ยายพูดว่า : กินอะไรสัปดน
		 เคล็ด - ภาษาหน้าเตาไฟ ยายสอนว่าการป่น
ปลาย่างให้ละเอียดเป็นผง แต่ไม่หยาบเป็นกาบ และ
ปลาย่างนัน้ เลือกเอาทีไ่ ม่เหม็นหืน แต่กรอบ และหอม
กลิ่นคาว
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		 นิสัยข้าวโพดห่างต้นแล้วลืมรสหวาน ผิด
กับส้มหรือมะม่วงต้องรอให้ลมื ต้นก่อนจึงจะคลายรส
เปรี้ยว
		 หนังสือเล่มนี้กล่าวถึง “ไอ้ฉุยบ้ากัญชา’’
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านจำ�นวนน้อยที่ไปเยี่ยมยายตอนยาย
ล้มป่วย ,รงค์ ถามยายว่าเขาเป็นคนดีไหม ยายตอบ
ว่า “ครึ่งดีครึ่งเสียที่มันกินกัญชา!’’[18]
		 3.2.2 เสเพลบอยชาวไร่ และ ผู้มียี่เกใน
หัวใจ เป็นหนังสือรวมเรื่องสั้น 2 เล่ม เล่มแรกมี 31
เรื่อง เล่มสองมี 32 เรื่อง ทั้ง 2 เล่ม รวมกันถือเป็น
นวนิยายเรื่องหนึ่ง ของ ,รงค์ วงษ์สวรรค์ งานเขียน
ชุดนี้เขียนขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2506 ช่วงที่ผู้เขียนไปเป็น
ผู้สื่อข่าวอยู่ที่สหรัฐอเมริกา เป็นงานในช่วงแรก ๆ ใน
วัยฉกรรจ์ของผู้เขียน ขณะมีอายุ 31 ปี เป็นเรื่องราว
ของชาวบ้านในชนบท มีลักษณะคล้ายนวนิยายเรื่อง
“โลกียชน’’ ของจอห์น สไตน์เบค นักประพันธ์ชาว
อเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบล สำ�นวนภาษาคล้ายไม้
เมืองเดิม นักประพันธ์ผู้มีชื่อเสียงก่อนหน้า และงาน
เขียนของ มนัส จรรยงค์ นักประพันธ์ทมี่ ชี อื่ เสียงสมัย
นัน้ มีเรือ่ งราวของเหล้าป่า เหล้าเถือ่ น กะแช่ น�้ำ ตาลเมา
และมีเรื่องกัญชาเกี่ยวข้องกับตัวละคร 4 คน คือ (1)
ฝืด ตำ�แย ผู้ปราดเปรื่องที่เมากัญชา (2) ทอง มะขาม
อ่อน ที่คิดจะแอบใส่กัญชาในแกงให้ แทว มะแพน
กินเพื่อให้ยิ้ม (3) เฉ่ มะเขือพวง ซึ่งชักกบมาได้เต็ม
ข้อง เขาจะนึง่ มันก่อนแล้วยำ�กับมะขามอ่อนและกะหลี่
กัญชา และ (4) ชิน ชุ่มงวง ที่มีความสุขกับกัญชาจน
ไม่ยอมมีเมีย ตัวละครรายนี้ น่าจะเป็นคนเดียวกับ
“ทิดฉุย บ้ากัญชา’’ ในงานชุดกึง่ สารคดีเรือ่ ง เมนูบา้ น
ท้ายวัง งานชุดนี้ของ ,รงค์ วงษ์สวรรค์ มีเรื่องสั้นเรื่อง
หนึ่ง คือ “โทโสของชาวไร่’’ ได้รับเลือกจากสมาคม
นักเขียนแห่งประเทศไทย ยกย่องให้เป็น 1 ใน 15
เรื่องสั้นดีเด่นในโอกาสครบรอบ 100 ปี เรื่องสั้นไทย
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และสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ยกย่องให้
“เสเพลบอยชาวไร่’’ เป็น 1 ใน 100 เล่ม หนังสือดีที่
คนไทยควรอ่าน[19]
		 3.2.3 หลงกลิ่ น กั ญ ชา อีกเล่มของ ,รงค์
วงษ์สวรรค์ เขียนขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2512 หลังกลับจาก
ไปเป็นผู้สื่อข่าวในสหรัฐอเมริกา ช่วง พ.ศ. 25062510 ช่วงของการต่อต้านสงครามเวียดนาม กระแส
ความคิดแนว “บุปผาชน’’ ผลิบาน เขาอธิบายไว้ใน
คำ�นำ�ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2542 ว่า “กลับ
มานั่งเขียนในกรุงเทพฯ ตอนนั้นผมเห็นว่ากรุงเทพฯ
เกิดอันตรายขึ้นแล้ว คือเพื่อนนักหนังสือพิมพ์เอง
ก็เข้าใจคำ�ว่าฮิปปี้ส์ผิด นักการเมืองสมัยนั้น ถนอม
ประภาส เห็ น คนไว้ ผ มยาวบอกว่ า เป็ น ฮิ ป ปี้ ส์ . ..’’
		 เนื้ อ หาสาระหนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น เรื่ อ งของ
ฮิปปีส์ ซึ่งพัวพันและผูกพันกับยาเสพติดนานาชนิด
รวมทั้งกัญชาซึ่งเป็นเรื่องของฮิปปี้ส์ในสหรัฐอเมริกา
ล้วน ไม่ใช่เรือ่ งของสังคมคนเสพกัญชาในประเทศไทย[20]
		 3.2.4 หนังสือบางเล่มของวาณิช จรุงกิจอนันต์ ได้แก่ (1) บ้านเกิดและเพื่อนเก่า[21] (2) ต้มยำ�
ทำ�แกง[22] (3) Wanish 60[23] และ (4) Wanish 60.5[24]
		 วาณิ ช เกิ ด เมื่ อ 9 สิ ง หาคม 2491 ที่
อ.บางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี บิดาทำ�งานโรงสีข้าว
มารดาทำ�ขนมขาย เรียนจบชัน้ มัธยมทีโ่ รงเรียนประจำ�
อำ�เภอบางปลาม้า แล้วเข้ากรุงเทพฯ ไปเรียนต่อที่
โรงเรียนช่างศิลป และจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร จบปริญญาโทจากคณะศิลปะ มหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย เมืองลองบีช สหรัฐอเมริกา วาณิช เขียน
กลอนตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม ได้ตีพิมพ์ในนิตยสารแม่
บ้านการเรือน เมื่อ พ.ศ. 2507 เขียนเรื่องสั้นลงใน
หนังสือวรรณศิลป์ของโรงเรียนช่างศิลป และหนังสือ
รับน้องของมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องสั้นเรื่องแรก
ได้ลงพิมพ์ในนิตยสารลลนา เมือ่ พ.ศ. 2515 มีหนังสือ

550 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
นวนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น สารคดี และบทกวี รวมพิ ม พ์
มากมาย
		 วาณิชดืม่ เหล้าและสูบบุหรีต่ งั้ แต่วยั รุน่ และ
ไม่เลิกจนบั้นปลายชีวิต แต่วาณิชมีความคิดในเรื่อง
การเลีย้ งลูกชัด ๆ 2 ประเด็น คือ “หนึง่ อย่าติดยา สอง
อย่าเป็นโจร’’ (Wanich 60 น.55) ในหนังสือต้มยำ�
ทำ�แกง วาณิชเล่าเรื่องการทำ�อาหารรวม 46 เรื่อง เช่น
จับฉ่าย ไข่เจียว ข้าวหน้าไก่ เนื้อประเทือง ปลาหมอ
ทอดแบบปักษ์ใต้ แกงเผ็ด ไม่มีอะไรเลยที่เข้ากัญชา
		 3.2.5 เรือ่ งของนำ�้ พุ เป็นเรือ่ งของ วงศ์เมือง
นันทขว้าง ลูกชายคนเดียวของสุวรรณี สุคนธา นัก
ประพันธ์ผมู้ ชี อื่ เสียง นำ�้ พุมพี สี่ าว 1 คน น้องสาว 2 คน
น�้ำพุเสียชีวิตเมื่ออายุได้เพียง 18 ปี 2 เดือน 15 วัน
เข้าใจว่าเกิดจากการใช้เฮโรอีนเกินขนาด หลังจากไป
อดยามาแล้วทีว่ ดั ถ�ำ้ กระบอกได้ไม่นาน ซึง่ ทีน่ นั่ รับอด
ยาเสพติด 5 อย่าง คือ ฝิน่ เฮโรอีน มอร์ฟนี กัญชา และ
กระท่อม แม่ตัดสินใจเปิดเผยเรื่องราวของน�้ำพุ เพื่อ
หวังว่าจะช่วยให้แม่คนอืน่ ๆ จะไม่ตอ้ งสูญเสียเหมือน
ตน โดยยอมรับว่าลูกตายเพราะแม่ “เลีย้ งลูกไม่เป็น’’
หนังสือมีข้อเขียนของแม่ และข้อเขียนของน�้ำพุที่เล่า
เรื่องที่เข้าไปติดยาเสพติด และจดหมาย 10 ฉบับ ช่วง
ที่ไปอดยาที่วัดถ�้ำกระบอก การพิมพ์ครั้งหลังมีข้อ
เขียนของน้องสาวคนเล็ก เล่าเรื่องการท�ำงานของแม่
เรื่องของ “น้าแพ็ท’’ สามีใหม่ของแม่ และเรื่องการท�ำ
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นิตยสารลลนา ทีท่ รงคุณค่า น�ำ้ พุเล่าว่ายาเสพติดชนิด
กินหรือสูบเขาลองมาหมด ทัง้ ฝิน่ เฮโรอีน กัญชา และ
ผงขาว น�้ำพุถูกต�ำรวจจับครั้งแรกจากการมั่วสุมเสพ
กัญชากับเพือ่ น ๆ ต�ำรวจจับข้อหา “สูบกัญชา ซ่องโจร
ลักทรัพย์” น�้ำพุเสียชีวิต เมื่อ 28 พฤษภาคม 2517[25]
3.3 วรรณคดี และนวนิยาย
		 3.3.1 วรรณคดี ขุนช้างขุนแผน สมเด็จฯ
กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงนิพนธ์ไว้ในตำ�นาน
เสภาว่า “เรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้น
ในครั้งกรุงเก่า เนื้อความปรากฏจดไว้ในหนังสือคำ�
ให้การชาวกรุงเก่า นับเป็นเรื่องในพระราชพงศาวดาร
... ขุนแผนมีตัวอยู่ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2
ระหว่างจุลศักราช 853 จน 891 (พ.ศ. 2034-2072)[26]
เสภาขุนช้างขุนแผน ได้ก้าวผ่านกาลเวลา และ
ยังคงโลดแล่นอยู่ในใจผู้คนเสมอ เนื่องจากเนื้อเรื่อง
มีความสนุกสนาน และใช้ภาษาเรียบง่าย เป็นกระจก
เงาที่สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี
และความเชื่อของชาวบ้าน[26] น่าจะเป็นเพราะความ
นิยมในเสภาเรื่องนี้ ทำ�ให้มีการแต่งต่อเพิ่มเติมจน
ยาวมาก เฉพาะส่วนทีส่ มเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพ และคณะได้ช�ำ ระไว้ เป็นเพียงภาคที่ 1 ก็ยาวถึง
1,160 หน้า มีเรือ่ งทีก่ ล่าวถึงกัญชา ซึง่ น่าจะสะท้อนวิถี
ชีวิตชาวไทยสมัยนั้นอยู่รวม 5 ตอน ดังนี้

(1) ตอนนางทองประศรีไปสูข่ อนางพิมให้พลายแก้วลูกชาย นางศรีประจันแม่นางพิมสอบถามความ ดังนี้
				
ศรีประจันได้ฟังทางหัวเราะ
			
เราก็เป็นเพื่อนบ้านกันนานมา
			
ถึงยากจนอย่างไรก็ไม่ว่า
			
อุตสาห์ทำ�มาหากินไป
			
ถึงเงินทองเป็นกองพ่อแม่ให้
			
ตูจะขอถามความท่านยาย

จำ�เพาะจะมาอ้อมค้อมว่า
ลูกข้าข้าจะหวงไว้ทำ�ไม
แต่พร้าขัดหลังมาจะยกให้
รู้ทำ�รู้ได้ด้วยง่ายดาย
ไม่รู้รักษาไว้ก็ฉิบหาย
ลูกชายนั้นดีหรืออย่างไร
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ฝิ่นฝามันสูบบ้างหรือไม่
ตูยังไม่เห็นแก่ตาว่าตามจริง[26]

(2) ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง ใช้คาถาสะกดคนในบ้าน มีบ่าวขุนช้างบางคน
			

“หลงปลุกเพื่อนกันหั่นกัญชา

มือเช็ดชี้ตาอยู่จำ�เปรอะ’’[26]

มีข้อสังเกตเรื่อง “ขี้ตา’’ เพราะนักสูบกัญชาบอกว่าส่วนที่นำ�มาสูบคือ ดอกตัวเมียที่เรียกว่า กะหลี่ หรือ กะ
เต็น ทีต่ ากแห้งแล้ว “ส่วนอืน่ ของกัญชามันพอจะสูบได้ แต่ไม่ดี สูบแล้วปากคอพังหมด คนสูบเป็นอาชีพเขาบอก
เลยว่า ‘ก้านไอ – ใบเสลด – เม็ดขี้ตา’ หมายถึงว่า หากกัญชาตากแห้งมี ก้าน-ใบ-เม็ด ติดมาต้องคัดออก เพราะ
ก้านกัญชาหน้าตามันคล้าย ๆ ก้านพลู ถ้าเอามาสูบจะคันคอไม่หยุด ส่วนใบกัญชาเอามาสูบมันจะมีเสลดมาก
ครืด ๆ คราด ๆ ขากเสลดจนไม่ต้องทำ�อะไร แล้วเม็ดกัญชาขนาดเม็ดพริกไทยแต่ผิวเขียว ๆ มัน ๆ นั่นถ้าติดปน
สูบเข้าไปด้วย ขี้ตาจะเกรอะกรัง’’[6]
(3) ตอนขุนแผนยกทัพไปตีเชียงใหม่ ขุนแผนไม่เอาทหารเกณฑ์ไป เอาแต่เพือ่ นนักโทษด้วยกัน 35 คน
ไปร่วมรบ ทหารนอกนั้นใช้คาถาอาคมเสกเอา มีฉากตอนยกทัพ ดังนี้
				
โห่ร้องฆ้องลั่นมาหึ่งหึ่ง
			
กองหลังสีอาดราชอาญา
			
บ้างคอนกระสอบหอบกัญชา
			
บ้างเหล้าใส่กระบอกหอกคอนไป
			
บ้างห่อใบกระท่อมตะพายแล่ง
			
ถุนกระท่อมใส่ห่อพอตึงตึง

นายจันสามพันตึงเป็นกองหน้า
พวกทหารสามสิบห้าต่างคลาไคล
ตุ้งก่าใส่ย่ามตามเหงื่อไหล
ล้าเมื่อไรใส่อึกไม่อื้ออึง
เงี่ยนยาหน้าแห้งตะแคงขึง
ค่อยมีแรงเดินดึ่งถึงเพื่อนกัน[25]

(4) ตอนพระไวยถูกเสน่ห์ ศรีมาลาส่ง “อ้ายทิด” ข้าเก่าไปส่งข่าวพ่อ (พระยาพิจิตร) ระหว่างเดินทาง
				
ทั้งหมากพลูบุหรี่มีทุกอย่าง
			
ครั้นเสร็จสรรพแล้วจับหอกละว้า
			
ครั้นแดดร้อนผ่อนพักชักตุ้งก่า
			
เสียงแกรกกรากก็กลัวจนตัวงอ

ลายฉลางคาดพุงหม้อตุ้งก่า
เอาย่ามใหญ่ใส่บ่ารีบคลาไคล
เมากัญชางกเงิ่นเดินหัวร่อ
ใบไม้สวบควบห้อตะบึงไป[25]

		 พอไปถึงพระพิจิตรถามว่า
				
ครานั้นจึงท่านพระพิจิตร
			
แกด่าว่าน่าเฆี่ยนสักแปดร้อย
			
นี่อะไรในถุงอ้าวตุ้งก่า
			
มันช่างเมายังค่ำ�ทำ�หยำ�เยอะ

เห็นอ้ายทิดขึ้นมาทำ�หน้าจ๋อย
ดูโคลนคล่อยช่างพาขึ้นมาเลอะ
อ้ายทิดสูบกัญชาจนตาเปรอะ
นี่เที่ยวเซอะมาทำ�ไมอ้ายขี้คุก[25]

552 วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลือก
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(5) ตอนพลายชุมพลจับหมอเสน่ห์ คือ เถรขวาด ใช้วิธีมอมเหล้ายาให้มึนเมา
				
แต่ล้วนแกล้งแต่งตัวปลอมเป็นแขก ด้วยฤทธิ์มนตร์คนแปลกไปทั่วหน้า
			
ทำ�ทีกะลาสีเข้าพารา
ทั้งน้ำ�ตาลกัญชาพาเอาไป
			
พร้อมสิ้นกล้องฝิ่นแลเหล้าเข้ม
ใส่เต็มขวดเหลี่ยมเปี่ยมใส
			
ไม่พูดไม่จาภาษาไทย
เข้าในตลาดเดินนาดมา...[25]
				
สองแขกขยับจับตุ้งก่า
จ้าหลิ่มยัดกัญชาไฟจุดเข้า
			
สูบคนละจ้าหลิ่มทำ�ยิ้มเมา
เถรเฒ่าว่าอะไรข้างในดัง
			
สองแขกว่าข้างในนั้นใส่น้ำ�
เถรขวาดว่ามันทำ�เป็นอีฉัง
			
กูจะขอลองรสหมดหรือยัง
หยิบไฟเก้กังมาทันใด
			
สองแขกก็ยัดกัญชาส่ง
เถรซัดคอก่งไม่ทนได้
			
แสบคอเป็นจะตายหงายหน้าไป
กูไม่เอาแล้วอย่าส่งมา
			
สองแขกรับตุ้งก่าเอามาไว้
เอากล้องฝิ่นส่งให้หัวเราะร่า
			
เถรขวาดแลเพ่งเขม็งตา
ร้องว่านั่นอะไรมาให้กู[25]
		 ผลคือเถรขวาดถูกจับได้
		 3.3.2 อิเหนา พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีฉากเหตุการณ์ที่สะท้อนชีวิต
ผู้คนสมัยนั้นอยู่มาก ความยาวถึง 1,028 หน้า มีเรื่องการสูบฝิ่น กินเหล้า สูบบุหรี่ กินหมาก อยู่เป็นระยะ ๆ แต่
ไม่กล่าวถึงกัญชาเลย[27]
		
3.3.3 พระอภัยมณี เป็นงานชิ้นเอกของสุนทรภู่ ซึ่งสมเด็จฯ กรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงมีความ
เห็นว่า “ในบรรดาหนังสือบทกลอนที่สุนทรภู่แต่งไว้ ถ้าจะลองให้ผู้อ่านชี้ขาดว่าเรื่องไหน..... ดีกว่าเพื่อน ก็น่าจะ
เป็นยุติต้องกันโดยมากกว่าเรื่องพระอภัยมณีเป็นดีทสี่ ุด เพราะเป็นหนังสือเรือ่ งยาว แต่งดีทั้งกลอนทั้งความคิด
ที่ผูกเรื่อง...’’
		 วรรณคดีเรื่อง พระอภัยมณีที่พิมพ์เผยแพร่ยาวถึง 1,040 หน้า มีเรื่องราวสะท้อนชีวิตผู้คนสมัยนั้นอยู่
จำ�นวนมาก มีกล่าวถึงกัญชาเพียงตอนเดียว คือ ตอนนางสุวรรณมาลีหลบหลีกพระอภัยมณีมิให้เข้าหา โดยให้
สาวใช้กับนักดนตรี
		
“ให้ปลอมแปลงแต่งกายเป็นชายไพร่
แต่ล้วนใส่หมวกกะลานุ่งผ้าสี
			
แล้วโฉมยงทรงแต่งแปลงอินทรีย์
ทำ�เป็นทีแขกเทศเพศผู้ชาย’’
		 ซึ่งพระอภัยมณีก็หลงกล เพราะ
			
			

“ออกจากเก๋งเล็งแลเห็นแต่แขก
มีตุ้งก่ามาระกู่เหมือนผู้ชาย

ด้วยแปลงแปลกปลอมปนคนทั้งหลาย
พระมุ่งหมายมองตามดูทรามเชย’’

			
ทั้งเล่มกว่าพันหน้ากล่าวถึงกัญชาเพียงวรรคเดียวเท่านั้น[28]
		 3.3.4 งานนิราศของสุนทรภู่ สุนทรภู่แต่งนิราศไว้หลายเรื่อง มีเรื่องเดียวที่พูดถึงกัญชา ซึ่งเป็น
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ประสบการณ์ที่เจ็บปวดของสุนทรภู่ คือ นิราศเมืองแกลง ซึ่งสุนทรภู่แต่งในสมัยรัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2350 เมื่อ
สุนทรภูอ่ ายุได้ 21 ปี สุนทรภูเ่ ดินทางไปตามบิดาพร้อม “นายแสง’’ และศิษย์นอ้ ย 2 คน คือ น้อยกับพุม่ นายแสง
ติดกัญชา และเสพกัญชาเป็นระยะ ๆ ระหว่างทาง สร้างปัญหาให้ตลอดทาง เช่น เมื่อไปถึงบางพลี
			
			

“โอ้เรือเราคราวเข้าไปไปติดแก่ง
นั่งพยุงตุ้งก่านัยน์ตาลาย

เห็นนายแสงเป็นผู้ใหญ่ก็ใจหาย
เห็นวุ่นวายสับสนก็ลนลาน’’

			

ตอนถึงพัทยานายแสงพาหลง ต้อง “ท่องน�้ำอยู่จนเที่ยงจึงพบทาง’’

			
			
			

“ถึงที่โขดต้องกระโดดขึ้นบนแง่
บอกว่าใกล้ไกลมาบรรดาตาย
นำ�ซมเซอะเคอะคะมาปะเขา

			

สุดท้ายเมื่อมาค้างที่ระยองสองวันแล้วนายแสงก็หายตัวไป

			
			
			
			
			
			

“นายแสงหนีลี้หลบไม่พบเห็น
น้อยฤาเพื่อนเหมือนจะร่วมชีวาลัย
จึงกรวดน�้ำร�่ำว่าต่ออาวาส
มาลวงกันปลิ้นปลอกหลอกทั้งเป็น
เดชะสัตย์อธิษฐานประจานแจ้ง
เหมือนชื่อตั้งหลังพิหารเขียนถ่านไฟ

			

สุนทรภู่ถึงขนาดเรียกนายแสงเป็น “เทวทัต’’

ก่นเอาแม่จีนใหม่นั้นใจหาย
ทั้งแค้นนายแสงนำ�ไม่จำ�ทาง
แต่โดยเมากัญชาจนตาขวาง...”

โอ้แสนเข็ญคิดน่าน�้ำตาไหล
มาสูญใจจำ�จากเมื่อยากเย็น
อันชายชาตินี้หนอไม่ขอเห็น
จะชี้เช่นชั่วช้าให้สาใจ
ให้เรียกแสงเทวทัตจนตัดษัย
ด้วยน�้ำใจเหมือนมินหม้อทรชน’’[29]

		 3.3.5 รามเกี ย รติ์ มี ห ลายสำ � นวน ฉบั บ ที่ ส มบู ร ณ์ ที่ สุ ด เป็ น พระราชนิ พ นธ์ ใ นพระบาทสมเด็ จ
พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกย์ ม หาราช นอกนั้ น มี ฉ บั บ ครั้ ง พระเจ้ า กรุ ง ธนบุ รี และฉบั บ ในรั ช สมั ย พระบาท
สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ฉบับพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มี
ตอนหนึ่งกล่าวถึงกัญชา ตอนนางแก้วอุดรอัครมเหสีของท้าวมหาชมพูเรียก “โหรผู้ใหญ่ทั้งสี่’’ มาพยากรณ์
ความว่า
				
“บัดนั้น
โหราวานรถ้วนหน้า
			
นั่งล้อมพร้อมกันสูบกัญชา
ได้ยินเรียกมาก็ตกใจ
			
ต่างคนค้นคว้าหาสมุด
อุตลุดไม่เอาอะไรได้
			
บ้างฉวยตุ้งก่าวิ่งพาไป
เฝ้าองค์อรไทเทวี’’[30]
		 3.3.6 ระเด่นลันได ของมหามนตรี (ทรัพย์) เป็นเรื่องแต่งล้อพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอิเหนา เป็น
เรื่องราวของแขกขอทานและแขกเลี้ยงวัวที่อยู่แถวเสาชิงช้า หน้าโบสถ์พราหมณ์ เป็นคนเสพกัญชาทั้งคู่ ดังความ
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ตอนหนึ่งว่า
			
เที่ยวสีซอขอข้าวสารทุกบ้านช่อง
			
เป็นเสบียงเลี้ยงท้องของถวาย
				 ....
			
บรรทมเหนือเสื่อลำ�แพนแท่นมณี
			
ภูมีซบเซาเมากัญชา
		 และอีกตอนหนึ่ง ว่า
				
เมื่อนั้น
			
ครั้นรุ่งเช้าท้าวประดู่ภูธร
			
โฉมเฉลาเนาในที่ไสยา
			
แล้วอาบน�้ำทาแป้งแต่งตัว
		 3.3.7 นวนิ ย ายชี วิ ต ของประเทศ โดย
ดร.วิ ษ ณุ เครื อ งาม ซึ่ ง เป็ น ปราชญ์ ท างกฎหมาย
และเป็ น พหู สู ต แม้ รั บ ราชการในตำ � แหน่ ง สู ง มาก
โดยต่ อ เนื่ อ ง แต่ ส ามารถสร้ า งผลงานสารคดี อ อก
มาจำ�นวนมาก ที่น่าทึ่งคือสามารถเขียนนวนิยายอิง
ประวั ติ ศ าสตร์ ข นาดยาวมากออกมาเล่ ม แรก คื อ
“ข้ามสมุทร’’ ทีอ่ งิ เหตุการณ์สมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช ส่วน “ชีวิตของประเทศ’’ เป็นนวนิยายอิง
ประวัตศิ าสตร์ขนาดยาวเล่มทีส่ อง ฉากเป็นเหตุการณ์
ตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงต้นรัชกาลที่
5 ในนวนิยายเล่มนี้ ตัวเอกเป็นหมอยาจึงมีเรื่องตำ�รับ
ตำ�รายาแทรกอยูจ่ �ำ นวนมาก และคนรักของตัวเอกเป็น
สาวที่เคยอยู่ในวัง จึงมีเรื่องตำ�รับตำ�ราอาหารจำ�นวน
มากด้วย ทั้งตำ�รับตำ�รายาและตำ�รับตำ�ราอาหารไม่
กล่าวถึงกัญชาเลย[32]
		
3.3.8 นวนิยายพันธุ์หมาบ้า ของชาติ กอบ
จิตติ เป็นนวนิยายขนาดยาวของนักเขียนรางวัลซี
ไรต์ผู้นี้ เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่พัวพันกับยาเสพ
ติดมากมายหลายชนิด รวมทั้งกัญชา โดยเขียนจาก

นางประแดะหูกลวงดวงสมร
เสด็จจรจากเวียงไปเลี้ยงวัว
บรรจงหั่นกัญชาไว้ท่าผัว
หวีหัวหาเหาเกล้าผมมวย[31]
ประสบการณ์จริงของผู้เขียนและเพื่อนจากสถาบัน
เพาะช่างหลายคน ซึ่งมี 7 คน ที่ตายไปก่อนวัยอัน
ควร มีตัวละครคนหนึ่งคือ “เล็กฮิป’’ ได้เป็นผู้เขียน
ภาพประกอบในหนังสือหลงกลิ่นกัญชา ของ ,รงค์
วงษ์สวรรค์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5[33]
3.4 พจนานุกรม
		 3.4.1 อักขราภิธานศรับท์ ฉบับของหมอบรัด
เลย์ เป็นเอกสารที่ตีพิมพ์เมื่อ พ.ศ. 2416 เก็บศัพท์คำ�
กัญชา ไว้ดังนี้
		 กันชา, ต้นผักอย่างหนึ่งใบเล็ก ๆ สูบเมา
คล้ายฝิ่น, ถ้าเมาแล้วมันมักให้หัวเราะ มักกลัวสิ่งทั้ง
ปวงด้วย[34]
		 3.4.2 สัพะ พะจะนะ พาสา ไท ของสังฆราช
ปาเลอกัว เก็บคำ�ในอักษร ก. ไว้ทั้งสิ้น 1,612 คำ� ไม่มี
คำ� กัญชา[35]
		 3.4.3 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 เก็บศัพท์คำ�ว่า กัญชา ไว้ดังนี้
			 กัญชา น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Cannabis
sativa L ในวงศ์ Cannabaceae ใบมนแฉกลึกเข้าไป

J Thai Trad Alt Med
ทางก้านหลายแฉก ดอกสีเขียว ช่อดอกเพศผู้และช่อ
ดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ใบช่อและดอกเพศเมียที่
แห้งเรียกกะหลี่กัญชา ใช้สูบปนกับยาสูบ มีสรรพคุณ
ทำ�ให้มนึ เมา เปลือกลำ�ต้นใช้ท�ำ เชือกป่าน และทอผ้า[36]

บทวิจารณ์
กัญชาเป็นพืชที่มีประวัติการใช้มายาวนานนับ
พันปี โดยนำ�มาใช้ประโยชน์ 4 อย่างคือ (1) เป็นยา
(2) เป็นอุปกรณ์สันทนาการ (3) ใช้ในพิธีกรรม และ
(4) เปลือกลำ�ต้นใช้ทำ�เครื่องใช้ต่าง ๆ[37] แต่กัญชา
น่าจะมิใช่พืชสำ�คัญที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ
ชาวไทยสมัยก่อน เพราะไม่ปรากฏมีการกล่าวถึงใน
ศิลาจารึกตั้งแต่สมัยสุโขทัยและพระราชพงศาวดาร
ต่าง ๆ ซึ่งมีการกล่าวถึงพืชพรรณไม้หลายชนิด เช่น
หมาก มะพร้าว ขนุน มะม่วง มะขาม พลู ตาล และ
กล่าวถึงสัตว์ต่าง ๆ เช่น หมู หมา เป็ด ไก่ ห่าน นก
ปลา เนื้อ แพะ ในเอกสารของชาวต่างประเทศเช่น ลา
ลูแบร์ ซึง่ บันทึกเรือ่ งราวต่าง ๆ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชไว้โดยพิสดาร ก็ไม่กล่าวถึงกัญชาเลย
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-4 ก็
ไม่กล่าวถึงกัญชา เช่นกัน
เมื่อ พ.ศ. 2556 พบหลักฐานทางโบราณคดี คือ
เรือพนมสุรนิ ทร์ในนากุง้ แห่งหนึง่ ทีจ่ งั หวัดสมุทรสาคร
เป็นหลักฐานยุคสมัยในวัฒนธรรมทวารวดี เมื่อราว
1,200 ปีมาแล้ว เป็นเรืออาหรับ พบพืชได้แก่ จันทน์
เทศ หมาก มะพร้าว ข้าว ต้นหญ้า ไม้ไผ่ ก้อนยางไม้
น�้ำ มันดิน และพืชทีย่ งั ไม่สามารถระบุชนิดได้ ไม่กล่าว
ถึงกัญชา[38]
เอกสารชั้ น หลั ง เช่ น เรื่ อ งชี วิ ต ชาวไทยสมั ย
ก่ อ น การศึ ก ษาเรื่ อ งประเพณี ไ ทย และฟื้ น ความ
หลังของพระยาอนุมานราชธน นักปราชญ์คนสำ�คัญ
ของไทย รวมทั้งนิทานชาวไร่ ของ น.อ.สวัสดิ์ จันทนี
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และหนังสือเชิงอัตชีวประวัติของศาสตราภิชาน ล้อม
เพ็งแก้ว ก็ไม่กล่าวถึงกัญชาเลย
ในนวนิ ย ายอิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เ รื่ อ งชี วิ ต ของ
ประเทศ ซึง่ ฉากเหตุการณ์เป็นเรือ่ งราวตัง้ แต่สมัยกรุง
ศรีอยุธยาตอนปลายจนถึงรัชกาลที่ 5 มีเรื่องราวของ
อาหารและยาจำ�นวนมาก ก็ไม่มีการเอ่ยถึงกัญชาเลย
ตำ�รายาทีเ่ ข้ากัญชาในตำ�ราโบราณ คือ ตำ�ราพระ
โอสถพระนารายณ์ ซึ่งมีตำ�รับยารวม 81 ตำ�รับ มี 3
ตำ�รับที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ตำ�รายานี้และตำ�รา
ยาในชัน้ หลังมีต�ำ รับยาทีม่ กี ญ
ั ชาเป็นส่วนประกอบรวม
ทั้งสิ้น 90 ตำ�รับ โดยกัญชาอาจไม่ใช่ตัวยาสำ�คัญ ดัง
ตำ�รับยาอไภยสาลีทเี่ คยจัดเป็นยาสมุนไพรในบัญชียา
หลักแห่งชาติ ก็ตัดกัญชาออก[33]
เมนูอาหารต่าง ๆ ทั้งของยาย ,รงค์ วงษ์สวรรค์
ซึง่ เป็นนักประพันธ์ทปี่ ระกาศโดยเปิดเผยว่านิยมเสพ
กัญชา และของวาณิช จรุงกิจอนันต์ ก็ไม่มรี ายการใดที่
ใช้กญ
ั ชาเป็นเครือ่ งปรุง มีทกี่ ล่าวถึงการใช้กญ
ั ชาผสม
ก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อของน้ำ�พุ และ “แกงเผ็ด แกงเขียว
หวาน และ … ก๋วยเตี๋ยวเจ้าหนึ่ง’’ ที่นิพัทธ์พรเอ่ยถึง
ไว้[6]
ในพิธกี รรมต่าง ๆ ทัง้ พิธถี อื น�ำ้ พิพฒ
ั น์สตั ยา พิธี
ด�ำน�ำ้ ลุยไฟในวิธสี บื พยานของตุลาการไทยแต่โบราณ
ก็ไม่ปรากฏว่ามีการน�ำกัญชามาใช้เหมือนอย่างใน
พิธกี รรมของอารยธรรมอืน่ ดังปรากฏในวรรณคดีขนุ
ช้างขุนแผนตอนขุนช้างกับพระไวยด�ำนำ�้ พิสจู น์[25] และ
ตอนสร้อยฟ้า-ศรีมาลา ลุยไฟ[25] ที่บรรยายเหตุการณ์
ไว้ค่อนข้างชัดเจน ไม่มีผู้ใดน�ำกัญชามาใช้เลย
ในวรรณคดี ขุ น ช้ า งขุ น แผน ชั ด เจนว่ า กั ญ ชา
เป็นของน่ารังเกียจ และใช้กันในหมู่คนชั้นล่างและ
นักโทษ รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือมอมเมาศัตรู แม่ทัพ
นายกองของขุนแผนรวม 35 คน ซึ่งล้วนเป็นนักโทษ
ใช้กัญชาและยาเสพติดอื่น ๆ เป็นปกติวิสัย ผิดกับ
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ที่บันทึกในพระราชพงศาวดารที่ไม่ปรากฏการกล่าว
ถึงการใช้กัญชาในกองทัพ เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า
กัญชาทำ�ให้ “มักกลัวสิง่ ทัง้ ปวง’’ ตามทีเ่ ขียนไว้ชดั เจน
ในอักขราภิธานศรับท์ของหมอบรัดเลย์ และยายของ
,
รงศ์ วงษ์สวรรค์ ก็บอกหลานไว้ชดั เจนว่า คนกินกัญชา
เป็นคนไม่ดี
สุ น ทรภู่ กวี ส ามั ญ ชนคนสำ � คั ญ ของไทยมี
ประสบการณ์ทางลบกับคนสูบกัญชา ปรากฏในนิราศ
เมืองแกลง ส่วนในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีซึ่งเป็น
วรรณกรรมขนาดยาวมากกล่าวถึงกัญชาไว้เพียงวรรค
เดียวเท่านั้น
เรื่องระเด่นลันไดของมหามนตรี (ทรัพย์) ก็
สะท้อนการใช้กัญชาของคนชั้นล่างในสังคมไทยสมัย
นั้น
ด้านการใช้กฎหมายควบคุมกัญชา โดยที่เริ่ม
มี ก ารควบคุ ม การเสพกั ญ ชาในคนงานอิ น เดี ย ใน
อาณานิคมของชาวอังกฤษ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2383
และเพิ่มการควบคุมเข้มงวดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2463
ประเทศไทยจึงเริ่มออกกฎหมายให้กัญชาเป็นยาเสพ
ติด และผิดกฎหมายตั้งแต่ พ.ศ. 2477 แต่แน่นอน
ว่ายังมีผู้ลักลอบ เสพ และค้า ซึ่งส่วนหนึ่งสามารถเอา
ตัวรอด ไม่ตกเป็นทาสของกัญชา แต่มีจำ�นวนไม่น้อย
ทีไ่ ด้รบั อันตรายถึงชีวติ ดังกรณีของน�้ำ พุ และตัวละคร
หลายคนในนวนิยายเรื่องพันธุ์หมาบ้า ระพิน ภูไท นัก
ร้องลูกทุง่ ทีม่ ชี อื่ เสียงมากคนหนึง่ เคยร�่ำ รวยมีรถยนต์
ราคาแพงใช้หลายคัน จนถึงขัน้ ต้องจับฉลากว่าวันนีจ้ ะ
ใช้คนั ไหน แต่บนั้ ปลายชีวติ ยากจนมาก และจบชีวติ ใน
วัยเพียง 35 ปี จากโรคพิษสุราเรือ้ รัง ความดันโลหิตสูง
และภาวะเส้นโลหิตในสมองแตก และมีข้อมูลว่าเสพ
กัญชาหนักด้วย[6] ระพิน ภูไท เสียชีวติ ในสภาพสิน้ เนือ้
ประดาตัว ภรรยาไม่มีเงินพอจะซือ้ โลงให้ มีคนไปงาน
ศพไม่ถึง 10 คน สตีเฟน คิง นักประพันธ์ มีชื่อเสียง

ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562

มากคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกา เมื่อเริ่มประสบความ
สำ�เร็จจากการเขียนนวนิยายเล่มแรก ๆ ไม่นาน ได้หนั
ไปพึง่ ยาเสพติดทัง้ เหล้าและโคเคน โดยหวังว่าจะช่วย
ให้จนิ ตนาการบรรเจิด แต่เริม่ มีอาการจากพิษร้ายของ
สารเหล่านั้น ภรรยาซึ่งมีลูกด้วยกันแล้ว 2 คน จับได้
และยืน่ คำ�ขาดว่า เขาจะเลือกเธอและลูก หรือเลือกสิง่
เสพติด สตีเฟน คิง ตัดสินใจเลือกภรรยาและลูก เข้า
รับการบำ�บัด และมีชื่อเสียงยืนยาวต่อมาได้[39]

บทสรุป
กัญชา เป็นพืชที่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้
และสังคมไทยก็ใช้ประโยชน์จากกัญชา ทัง้ เป็นยา และ
ปรุงอาหาร แต่ไม่ปรากฏการนำ�มาใช้ในทางพิธีกรรม
สำ�คัญเหมือนในบางประเทศ การนำ�มาทำ�เป็นยามี
อยู่ในตำ�รับยาจำ�นวนน้อย โดยบางตำ�รับอาจไม่ใช่ตัว
ยาสำ�คัญ มีการนำ�มาใช้เพื่อเพิ่มรสอาหารบ้างแต่น้อย
มาก สังคมไทยมองกัญชาเป็นของไม่ดี และมองคน
เสพเป็นคนไม่ดีมาช้านานแล้ว
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