
กญัชา (๑) : ขอ้มลูเบือ้งตน้  
 

     สมุนไพร ไทยแท้ แต่ใดมา  คือกัญชา ยาดี ที่ลือลั่น 
จากผลงาน วิจัย ได้รู้กัน  สารส าคัญ มั่นสะเด็ด คือTHC 

      

ชื่อลาติน Canabis sativa  ชื่อวงศา Canabaceae 
ชื่อสามัญ เรียกขาน กันมากมี  ต่างภาษา สถานที่ วิธีคิด 

      

มีทั้งHemp Indian hemp Dope Kuf Grass Skunk hash Mary jane Canabis 
Pot Sens Reefer Smoke Hashish  Kufsess Marijuna Marihuana 

      

ชื่อทั่วไป เรียกว่า ต้นชาจีน  ส่วนชาวจีน เรียกคุณช้า หรือต้าหมา 
เง้ียวเรียกปาง กะเหรี่ยงยานอ พอคุ้นตา สมุนไพร กัญชา ใช้กว่าร้อยปี 

      
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

ต้นกัญชา ไม้ล้มลุก ตายปลูกใหม่  ต้นสูงได้ สามรอ้ยเซ็นต์ เหม็นเขียวอี๋ 
ต้นบอบบาง ตั้งตรง ทรงเล็กดี  เมล็ดมากมี งามได้ ในดินอุดม 

      

ถิ่นก าเนิด เกิดฝ่าย ตะวันออก  หลายละลอก กระจายพันธุ์ ปันสุขสม 
อัฟกานิสถาน อัฟริกา บราซิลนิยม  เขตสุขสม อเมริกา และฮาวาย 

      

อเมริกาเหนือ และใต้ ปลูกได้ครบ  ทวีปยุโรป ครบถ้วน ล้วนปลูกได้ 
ทวีปเอเซีย สิบสองปันนา ภาคเหนือไทย  ปลูกกันได้ ไสว ในดนิดี 

      

ใบกัญชา แตกเป็นแฉก แยกตรงข้าม  ใบคล้ายง่าม ฝ่ามือ ปลายชูชี้ 
ขอบใบหยัก ยักย้าย ปลายเรียวรี  ผิวใบมี ขนต่อม ห้อมด้านบน 

      

ดอกกัญชา ออกง่ามใบ และปลายกิ่ง  ดอกเพศหญิง เพศชาย ฝ่ายละต้น 
ดอกสีเหลือง เรืองขจี มีเขียวปน  กลีบเบื้ยงต้น เพศเมีย เคลียเคล้ากัน 

      

ผลกัญชา ผิวแห้ง ขนาดไม่ใหญ่  ทรงรูปไข่ เมล็ดล่อน ตอนแก่กร้าน 
สีน้ าตาล แกมเทา เป็นเงามัน  ในผลนั้น เมล็ดเดียว เดี่ยวทรงกลม 

      

สรรพคุณ กัญชา ศึกษาไว ้ ต ารับไทย น าใช้ ให้เหมาะสม 
เจริญอาหาร สรรค์พลัง ช่างชื่นชม คนนิยม ชมชู้ ใช้ชูก าลัง 

      

ยอดกัญชา สกัด ด้วยแอลกอฮอล์ ได้สารคลอ พนอประสาท ผวาดยั้ง 
สารทิงเจอร์ คานาบิส ฤทธ์ิดีจัง  แก้เจ็บหลัง แก้อักเสบ สมองพิการ 

      

ดอกเป็นยา รักษา เส้นประสาท  จิตผวาด คิดมาก ไม่อยากอาหาร 
นอนไม่หลับ เคลิ้มฝัน ขวัญร้าวราน  ปรุงเป็นยา เจริญอาหาร ทานรสดี 

      

ใบแก่ใช้ เป็นยา แก้ผอมเหลือง  ใจซึมเซื่อง เยื่องยั้ง นั่งทู่ซี้ 
ยืนตัวสั่น เสียงสั่น ฝนัไม่ดี  ใจริบหรี่ ลี้พลัง นั่งฟูมฟาย 

      
 
 

 

 



 

 

 

 

 

เป็นยาแก้ หืดหอบ กอปรหลอดลม  หั่นเป็นฝอย สูดดม แก้ลมใส่ 
ดอกผลเป็น ยาฉุน สมุนไพร  กัดเสมหะ โล่งไหล ในล าคอ 

      

เมล็ดเป็นยา แก้ไข กระหายน้ า  แก้เจ็บช้ า ในท้อง ต้องร้องขอ 
ใช้น้ าเขียว จากยอด หยอดล าคอ  โรคบิดก็ ใช้เมล็ด เผด็จดี 

      

เมล็ดกัญชา มีน้ ามัน สามสิบเปอร์เซ็นต์  เป็นยาเย็น แก้ท้องผูก ได้ถูกที่ 
ผู้สูงอายุ จุกเสียด เจียดยานี้  แก้ท้องร่วง ได้ดี ปวดคลี่คลาย 

      

ยาคุมก าเนิด ล้านนา ยาพื้นบ้าน  โดยการปั่น เมล็ดกัญชา สามผลไว้ 
เอาพริกไทย สามผล ปนกันไป  กินทุกวัน แก้ไข ไม่ตั้งครรภ์ 

      

ช่วยแก้ไข ประจ าเดือน ไม่ธรรมดา ใช้เป็นยา แก้กลากเกลื้อน ได้เหมือนฝัน 
แก้กล้ามเนื้อ กระตุก ทุกวี่วัน  ไขข้อนั้น อักเสบ เจ็บปวดคลาย 

      

แก้อาการ หวั่นไหว ไออ่อนล้า  ช่วยรักษา ไขข้อ เจ็บคอหาย 
แก้ไมเกรน เป็นประจ า ระก าใจ  ทั้งโรคร้าย หดหาย สลายมะเร็ง... 

 
กญัชา (๒) : ประโยชนข์องกญัชา  

 

     ขอ้มูล ทางเภสัช ของกัญชา  ล้วนมีการ ศึกษา ค้นคว้ามาก่อน 
Tetra hydro cannabinol  เขาเรียกหย่อน กันว่า THC 

      

ทั้งยังมี สารกัญชา Canabinol  Canabidiol และ Lenolledie 
น้ ามันระเหย Lecithin มีกลิ่นดี  วิตามินบี โปรตีน และคลอรีน 

      

ดอกตัวเมีย มียาง จากช่อดอก  THC มากละลอก ไหลออกเสมอ 
ผลทดลอง THC มีพะเรอ  แก้อัลไซเมอร์ พากินสัน อาการชัก 

 

อาการโรค กระเพาะ ปัสสาวะ  กัญชาจะ แก้ได้ แต่ให้ตระหนัก 
ไม่ควรใช้ Canabinol เกินเกณฑ์นัก ความจ าจัก เสื่อมถอย พลอยเคลิ้มฝัน 



 

 

 

      
พวกผู้ชาย ชอบใจ สูบกัญชา  ค้นพบว่า อสุจิ ปริลดหลั่น 
อีกมีผล กระทบ ระบบความดัน  ระบบการ หายใจ คลายภาระ 

      

Canabinol รักษาแผล เซลล์ล าไส้  ลดอันตราย อนุมูล อิสระ 
ภูมิต้านทาน Microgolia เสียวาระ  เอาชนะ การอักเสบ ในลูกตา 

      

THC ขยี้มะเร็ง ในสมอง  ผลทดลอง Ceramide มากมายหนา 
สู้มะเร็ง เต้านม สมราคา  โรคเบาหวาน สารกัญชา รักษาดี 

      

THC มีในรูป ของแคปซูล  ช่วยเพิ่มพูน การพักผ่อน นอนหลับปี๋ 
ปัญหานอน  ฝันร้าย คลายได้ดี  สารกัญชา บ่งชี้ ดีเลิศลอย 

      

ประโยชน์ของ กัญชา โภชนาการ  THC เจริญอาหาร ทานอร่อย 
รักษาอาการ คลื่นไส้ ให้ลดน้อย Canabinoids ในกัญชา คุณค่าอนันต์ 

      

กัญชาลด ความดัน ในลูกตา  ช่วยรักษา การอาเจียน คลื่นเหียนอาหาร 
รักษาโรค ซึมเศร้า แบ่งเบาอาการ  รักษาอาการ อัลไซเมอร์ ละเมอยามนอน 

      

สารกัญชา ฆ่าเซลล์ มะเร็งได้  แก้เนื้อร้าย ในสมอง พร่องลงก่อน 
ฉายรังสี ควบTHC มีฤทธิรอน  เซลล์เนื้อร้าย มลายร่อน ผ่อนแรงรอน 

      

แก้อาการ อักเสบ ไขสันหลัง  ซึ่งรวมทั้ง คลังสมอง ทดลองมาก่อน 
สารสกัด กัญชา Canabidiol  ช่วยบั่นทอน การอักเสบ เจ็บปวดดี 

      

Canabinoid THC มีความสัมพันธ์  กับระบบ การเผาผลาญ แคลอรี ่
พบว่าการ สูบกัญชา มานานปี  น้ าตาลในเลือด ที่มี จะคลี่คลาย 

      

เส้นใยต้น กัญชา ทอผ้าดี  เส้นใยมี ความเหนียวหนึบ อึดแรงได้ 
ยืดหยุ่นสูง น้ าหนักเบา ไม่ขาดง่าย นิยมใช้ ท าเสื้อเกราะ เหมาะเจาะใจ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

วงจรชีวิต กัญชา ระยะสั้น  อายุผ่าน รอ้ยยี่สิบวนั ก็ทันใช้ 
ได้เส้นใย สิบตัน ตอ่สองไร่  เร็วกว่าการ ท าไร่ฝ้าย ถึงหนึ่งปี 

      

ยิ่งกว่านั้น กัญชา ไม่ใช้ปุ๋ย  ไม่ต้องลุย ยาฆ่าแมลง แพงใช่ท่ี 
ได้ผลผลิต มากกว่าฝ้าย หลายเท่าทวี  คุณภาพดี กว่าต้นไม้ หลายแสนไร่ 

      

ครั้งโบราณ ท่านใช้ เส้นใยกัญชา  ท าเสื้อผ้า ยีนส์ลีวาย ได้สวยใส 
ทั้งธงชาติ อเมริกัน อันยิ่งใหญ่  นิยมใช้ ด้ายที่ทอ จากกัญชา 

      

กระดาษใช้ จัดพิมพ์ คัมภีร์ไบเบิล ก็ด าเนิน การจาก กระดาษเหนียวหนา 
เขาจึงใช้ แผ่นกระดาษ จากต้นกัญชา  จารึกสิ่ง มีค่า ศรัทธาคริสต์ 

      

เมล็ดกัญชา มีน้ ามัน ไม่ระเหย  เพราะสมเลย งานทาสี ที่แน่นติด 
ท าสบู่ ถกูายดี ไม่มีพิษ  กากผลผลิต เป็นอาหาร  โคกระบือ... 

 
กญัชา (๓) : โทษของกญัชา  

 

     ที่กล่าวมา กัญชาดี มีคุณอนันต์  ต่างกล่าวขวัญ กันมา น่าเชื่อถือ 
มองอีกด้าน โทษมหันต์ ลั่นระบือ เพราะคนดื้อ ยื้อเกิน เกณฑ์อัตรา 

      

ด้วยกัญชา มีฤทธ์ิ กระตุ้นประสาท จิตปรู๊ดปร๊าด อาจเถลิง เถิดเทิงร่า 
หน้าระรื่น ตื่นเต้น ไม่เป็นเวลา  แต่ต่อมา หรรษา พาลาโรง 

   

มีอาการ คล้ายเมา เหล้านิดหน่อย กะปริดกะปรอย หงอยซึม คล้ายดื่มแม่โขง 
ท่าง่วงนอน หลอนประสาท อาจมึนงง   จิตพะวง สงสัย ใจระแวง 

      

ยินเสียงแว่ว ในแก้วหู ดูสับสน  ควบคุมตน ได้เพียงนิด จิตผิดแผลง 
อาการหนัก ไม่รู้จักตน กมลแพลง จิตกวัดแกว่ง แคลงใจ อะไรรอบตัว 

      

เสพกัญชา แม้ผ่านมา ระยะสั้น  หัวใจสั่น สมาธิสั้น มา่นตาสลัว 
ความจ าเสื่อม ประสาทช้า ล้าทรงตัว  เรื่องดีชั่ว มัวเมา ไม่เข้าใจ 



 

 

      
สูบมานาน ปริมาณมาก จักเสื่อมโทรม  ไม่สามารถ หักโหม งานหนักได้ 

เพราะท าลาย สมรรถภาพ ของร่างกาย  การตัดสินใจ ใช้ความคิด วิปริตพลัน 
      

ความรู้สึก ทางเพศ อาเภทล้น  ระดับฮอร์โมน เพศชาย ไม่เข้าขั้น 
สมรรถภาพ ทางเพศ ระเห็จหั้น  เหลือแต่การ นั่งซึม ลืมนารี 

      

ซิกาแร็ต สี่มวน ยัดไสก้ัญชา  มีฤทธา ค่าหนึ่งซอง ของบุหรี่ 
เพิ่มฤทธิ์สาร ก่อมะเร็ง เร่งผลทวี และไม่ดี ต่อระบบ ทางเดินหายใจ 

      

คนที่เคย เสพกัญชา มาส่วนใหญ่  มักป่วยไข้ คล้ายโรคจิต วิกฤตได้ 
ทั้งยังเพิ่ม ความเสี่ยง เพลี่ยงพล้ ากาย  เสพมากไป อันตราย หลายกรณีย์ 

      

การขับรถ ในขณะ เมากัญชา  มีปัญหา การมองเห็น ไม่เด่นชี้ 
ตอบสนอง การตัดสินใจ ไม่ใคร่ดี  เสียสมาธิ สติลี้ บัดสผีู้คน 

      

หญิงที่เสพ กัญชา คราตั้งครรภ์  อาจแปรผัน พันธุกรรม ท าลายผล 
โครโมโซม ไม่สมประกอบ ดูชอบกล  กลายเป็นคน พิกลพิการ สงสารจัง 

      

เสพกัญชา ติดต่อมา เวลานาน  ภาวะการ ไตรกลีเซอร์ไรด์ ในเลือดคั่ง 
ภาวะหัวใจ ล้มเหลว รวดเร็วประดัง  อาจเกิดการ คลุ้มคลั่ง อย่างรุนแรง 

      

เพราะฤทธิ์ของ กัญชา พาผ่อนคลาย  กลัดกลุ้มใจ หายไป ใจไขแสง 
สนุกสนาน เคลิบเคลิม้ เสริมสุขแรง  เกิดผลแฝง แซงมา สารพัน 

      

เป็นผลให้ คนทั่วไป ใจหลงผิด  มุ่งแต่คิด เสพกัญชา ฮาหฤหรรษ์ 
จ านวนติด กัญชา คณานับอนันต์  พินิจกัน ไม่ทั้งผอง จ้องแต่ดี 

      

ในดีมีเสีย ในเสียมีด ีชี้สัตยา  ควรศึกษา ผลร้าย ให้ถ้วนถี่ 
ใช้สติ ปัญญา ค้นคว้าให้ดี  จะรู้วิธี ให้พิษร้าย กลายเป็นยา... 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

กญัชา (๔) : ขอ้ควรรูเ้กีย่วกบักญัชา  
 

     โดยรวมกัญชา มีฤทธ์ิ ทางเภสัช  เป็นยากระตุ้น ประสาท หวาดผวา 
กดประสาท หลอนประสาท หลายอัตรา คนเสพกัญชา จึงมีปัญหา ด้านจิตใจ 

      

ผู้เสพกัญชา มีลีลา เคลิบเคลิ้มจิต  จากอาการ เพียงนิด ขยายใหญ่ 
บางคนจะ สับสน กังวลใจ  แล้วเคลิ้มจิต เคลิ้มใจ ในความสงบ 

      

ต่อจากนั้น อาการเปลี่ยน กระทันหัน  เดี๋ยวหัวเราะ แล้วเงียบงัน ฉันทาสยบ 
ภาวะใจ ล่องละลาย หลายค ารบ โรคที่พบ หลอดลมอักเสบ ทางเดินหายใจ 

      

ผลวิจัย อัตรากระจาย THC  พบว่ามี การดูดซึม จากควันได้ 
แต่ถ้าเสพ โดยกลืน ลงท้องไป  จะดูดซึม เข้าร่างกาย ได้น้อยลง 

      

ลดจ านวน THC ในสายโลหิต  จะลดฤทธิ์ ครึ่งเกณฑ์ เช่นประสงค์ 
ทางปัสสาวะ อุจจาระ ลดโดยตรง อีกครึ่งคง ยังเหลือพิษ หนึ่งช่ัวโมง 

      

ผู้ที่เสพ เข้ากาย พิษร้ายติด  เกิดอาการ ทางจิต พิษสูงโด่ง 
เกิดอาการ เพ้อฝัน ขวัญงวยงง  ผู้ประสงค์ จงใช้ ให้พอดี 

      

อันส่วนของ กัญชา น ามาเสพ  เขาจะเก็บ เอาใบ และกะหลี่ 
เพราะส่วนนี้ มีสารเด็ด THC  เอามาตาก มวนบุหรี่ ดีนักแล 

      

บางคนอาจ เคี้ยวใบ ก็ได้ผล  หรือเจือปน กับอาหาร ทานดีแน่ 
ใส่ส้มต า อสิาน ทานแซ๊บแท้  ลูกค้าแห่ สั่งจอง ของต้องใจ 

      

คนส่วนใหญ่ ชอบสไตล์ การสูดควัน     ให้ผันผ่าน ทางบ้อง กระบอกไม้ไผ่ 
โดยหั่นก้อน กัญชา มาย าใหญ่  แล้วยัดไส้ ในจะงอย ค่อยจุดไฟ 

      

เมื่อจ่อไฟ ลงไป ปลายจะงอย  ไฟจะค่อย ไหม้กัญชา แดงจ้าไสว 
ผู้เสพจะ สูบควัน เข้าปอดไป  หากอยู่ใกล้ ได้ยินเสียง บุ๋งบุ๋งบุ๋ง 



 

 

 

      
ดอกของต้น กัญชา เรียกว่ากะหลี่  ซึ่งจะมี เรซิน ส่งกลิ่นฟุ้ง 
มีฤทธิ์เป็น ยาเสพติด ที่พิษสูง  ถึงวันรุ่ง ก็ยังฟุ้ง กลิ่นกัญชา 

      

คนที่เมา กัญชา ลีลาต่างกัน  บ้างขบขัน บันเทิง เถลิงหล้า 
บ้างเงียบเหงา เศร้าซึม ลืมกายา  บ้างอ่อนล้า ตาแดง ระแวงภัย 

      

พิษกัญชา คาในกาย หา้ชั่วโมง  ผู้เสพงง เศร้าซึม หิวกระหาย 
คลายเมาลง ประสงค์หวาน ทานทันใด  ทางเดินหายใจ ไม่คล่อง สมองเอ๋อ 

      

THC เข้าไปจับ ตัวรับสมอง  ชื่อถูกต้อง Canabinoid Receptor 
มีผลต่อ ความจ า ซ้ าเพ้อเจ้อ  บางคนเอ๋อ นั่งละเมอ เพ้อร่ าไร 

      

ประเทศไทย ประกาศไว้ เป็นยาเสพติด  มีการคิด ปรับปรุง ผดุงใหม่ 
กัญชาใน กิจการหมอ พอใช้ได้  ให้มีงาน วิจัย การใช้กัญชา 

      

คนทั่วไป ไม่มีสิทธ์ิ คิดครอบครอง โดยจะต้อง รับอนุญาต ซะก่อนหนา 
ใครครอบครอง เสรี มีอาญา  คือปัญหา กระทบ สมุนไพรไทย 

      

บางประเทศ อนุญาต ซื้อขายได้  อย่างถูกต้อง ตามกฏหมาย ไทยไม่ให ้
อเมริกา ออกกฎหมาย ให้ปลูกได้  สิบสี่รัฐ สามารถใช้ กัญชาเสรี 

      

เนเธอแลนด์ อนุมัติ ให้ปลูกได้  อุรุกวัย ให้ปลูก ทุกพื้นที่ 
แต่สยาม ห้ามใช้ ไม่เสรี  ใครที่มี ครอบครอง ตอ้งอาญา 

     

 เปรียบกัญชา กับบุหรี่ มีนิโคติน  ซึ่งมีฤทธิ์ ทั้งสิ้น สูงมากกว่า 
เทียบกับ THC จากกัญชา  มีน้อยกว่า  บุหรี่ ที่สบูกัน 

      

สูบกัญชา มากไป มีภัยหนา  เกิดภาวะ "สมองติดยา" พาเสียขวัญ 
สมองผิด ปกติ พิษรังควาน  สูบกัญชา ทุกวัน "อาการถอนยา" 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

สรุปสุดท้าย หากใช้ ให้พอดี  ย่อมจะดี กว่าสารเคมี ที่แพงกว่า 
ปัญหาไทย งานวิจัย ไม่ก้าวหน้า  อเมริกา จึงเริงร่า ท ายาขายไทย 

                
ผู้ประพันธ์ : สถิตย์พันธ์ ธรรมสถิตย์ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

กญัชา (๑) 
 

อดีตกาล...นานนม...สดุขมขื่น  ช่างชอกช้ า น้ าตารื้น สะอื้นไห้ 
ปลูกเพียง สองสามต้น ทนทุกข์ใจ ถูกจับใส่...กรงขัง...นั่งตาลอย 

 

มาบัดนี้ ดีเยี่ยม เปี่ยมด้วยหวัง  กฏก าลัง...ถูกแก้ไข...มิใช่นัอย 
อนาคต...จักสดใส...ได้รอคอย  รัฐปลดปล่อย กัญชา ค่าอนันต์ 

 

ควบคุมบ้าง บางเรื่อง จักเรืองรุ่ง ห่อนต้องยุ่ง มากมาย ให้เสียขวัญ 
ชาวประชา หน้าใส มากมายครัน  พบสุขสันต์...หรรษา...กัญชาไทย 

 

พืชต้องห้าม ยามนี้ มิเหมือนก่อน  พึงสะท้อน...ให้เห็น...เป็นไฉน 
หาค าตอบ...รอบดา้น...ค้านท าไม  มีสรรพคุณ สมุนไพร ใช้มานาน 

 

น าจุดเด่น...เป็นคุณ...สมุนไพร  เอามาใช้  ประโยชน์ ชนโจษขาน 
อย่ากลัวภัย ไร้เหตุผล จนลนลาน  เหรียญสองด้าน...นั้นม.ี..ชี้ให้ดู 

 

ประโยชน์ เหลอืนับคณา ดังจะกล่าว  เป็นเรื่องราว...อย่างยอ่...พอให้รู้ 
หากบอกถึง รายละเอียด เครียดน่าดู  พึงถามกูรู ผู้ปราดเปรื่อง เรื่องกัญชา 

 

ช่วยบ ารู ชูก าลัง อย่างเพลิดเพลิน  กระตุ้นเจริญ...อาหาร...นั้นดังว่า 
ยามเมื่อนอน ผ่อนคลาย ได้นิทรา ช่วยรักษา โรคประสาท อาจกลับคืน 

 

ระงับปวด รวดร้าว คราวป่วยเจ็บ แก้อักเสบ ไข้ผอมเหลือง ประเทืองชื่น 
โรคหืดหอบ  รักษาได ้คลายยั่งยืน  กระหายน้ า ยามได้กลนื รื่นเริงรมย์ 

 

มีเสมหะ...ระรานคอ...ก็ช่วยได้  ท้องผูกคลาย ในผู้เฒ่า เฝ้าสุขสม 
ปวดท้อง ท้องร่วง บิด จิตระทม  มินอนซม ใช้กัญชา เยียวยาพลัน 

 

ถ้าหญิงใด ไม่พร้อม ยอมมีบุตร  ง่ายสุดสุด ดุจปอกกล้วย เข้าปากนั้น 
กัญชาช่วย...ท่านได้...สบายครัน  มิตั้งครรภ์ ดังมั่นหมาย คลายกังวล 



 

 
ประจ าเดือน เคลื่อนคลาด อึดอัดจิต  มากระปริด กระปรอย นับบ่อยหน 

กัญชาจัก...รักษาได้...ไม่ต้องทน  พบสุขเกษม..เปรมกมล...ล้นมากม ี
 

กล้ามเนื้อกระตุก บุกมา กัญชาช่วย  ปลดระทวย...ออกจากตน...ได้ผลนี ้
แก้กลากหด ลดเกลื้อนพราก จากอินทรีย์ ห่อนต้องอาย...ประชาชี...ชี้ช่องทาง 

 

เคยปวดหัว ไมเกรน เป็นประจ า  ป่วยกระหน่ า พบล าเค็ญ  มิเว้นว่าง 
โรคไขข้อ...อักเสบ...เจ็บจนคราง  แทบวายวาง ห่างหาย ไกลลับลา 

 

แก้อ่อนล้า พาร์กินสัน ไข้สั่นเพ้อ อัลไซเมอร์..อาการไอ..ได้ดังว่า 
โรคลมชัก จักหดหาย ไม่กลับมา  ลดความดัน...นัยน์ตา...ค่ามากมี 

 

ใช้รักษา อาการโศก โรคซึมเศร้า  ของผู้เฒ่า...เข้าวัยชรา...พาสุขศรี 
ฤทธิ์กัญชา...ฆ่ามะเร็ง...เจ๋งเป้งดี  อีกมากนี้ มิกล่าวจบ ได้ครบครัน 

 

ด้านโทษมี...มากมาย...ให้ระวัง  สิ่งที่หวัง อาจพังภินท์ หมดสิ้นนั้น 
ควรใช้ตาม ค าหมอชี้ ที่ส าคัญ  คุณอนันต์ ของกัญชา ค่าคู่ควร 

 
กญัชา (๒) 

  

อันประโยชน์ โทษภัย พึงไตร่ตรอง ด้วยมุมมอง กว้างไกล ใช้เหตุผล 
น าประเมิน...ครบด้าน...มั่นกมล  ลดอคติ...ส่วนตน...หนทางดี  

 

เมื่อพินิจ คิดส่อง มองด้านร้าย  นับมากมาย หลายอยา่ง ดังจะชี้ 
เพื่อให้เห็น...แบบย่อ...ขอพาที  เรื่องโทษที่ มีมหันต์ ของกัญชา 

 

ด้วยมีฤทธ์ิ หฤโหด กดประสาท  ผู้เสพอาจ...พลาดพลั้ง...ได้ดังว่า 
หากน าสูบ เพลิดเพลิน เกินอัตรา  จักน าพา สู่ทางตีบ ชีพวอดวาย 

 

เกิดเรื่องชั่ว มัวหม่น หนทางสู่  แว่วที่หู...ภาพลวงตา...ขึ้นมาได ้
หวาดระแวง เรื่องยุ่ง คนมุ่งร้าย  เกิดอันตราย เหลือนับคณา ฆ่าผู้คน 



 

 

 

 

 

 

 

 

สมาธิสั้น...นัน้หนา...กญัชาก่อ  ความจ าก็  เสื่อมคลาย ใจสับสน 
จิตแตกตื่น ตระหนก วติกกังวล  อาจน าตน สู่เรื่องร้าย มากมายนี้ 

 

ตัดสินใจ...ได้แย่...แดหมองมัว  การทรงตัว มีปัญหา ม่านตาหรี่ 
ระบบทางเดิน...หายใจ...จะไม่ด ี  สมรรถภาพ กายี ที่เสื่อมโทรม 

 

ภูมิคุ้มกัน...ร่างกาย...ไม่ปกติ จ านวนอสุจิ ลดพร่อง ต้องพึ่งโสม 
สูญสิ้นความ เป็นชาย ใจเต้นโครม แม้ถูกสาว เล้าโลม ก้มหน้างุด 

 

โรคมะเร็ง เฮงซวย ชีพม้วยมอด  จักย่องตอด...สู่กาย...ร้ายสุดสุด 
เกิดทุกข์เข็ญ...เป็นภัย...ในมนุษย์  เปรียบประดุจ พระกาฬ มารราวี 

 

ความสามารถ บกพร่อง ด้านมองเห็น  พบล าเค็ญ มากล้น หม่นหมองศรี   
การเคลื่อนไหว เช่ืองช้า ของกายี  ผลร้ายมี...มหันต์...เกินบรรายาย  

 

เสพกัญชา...หากนารี...ที่ตั้งครรภ์  ลูกก าเนิด...เกิดมานั้น...พิการได้ 
อนาถแท้ แม้ชีพยัง  ห่อนวางวาย ก็เหมือนตาย ทั้งเป็น ล าเค็ญจริง 

 

หากพินิจ ด้านฤทธ์ิร้าย ในกัญชา  เกินพรรณนา...จนจบ...ครบทุกสิ่ง 
ดีมากมาย ร้ายเหลือล้น คนอ้างอิง ประโยชน์ยิ่ง น ามาใช้ ให้เกิดคุณ 

 
วิถีสว่าง...กว้างไกล..ใช้กัญชา  ปราบโรคา...พยาธิ...มิเคืองขุ่น 
ชาวประชา...หน้าใส...ได้ผลบุญ  รัฐการุณย์...กูลเกื้อ...ทกุเมื่อยาม 

            
ผู้ประพันธ์ : โกวิท ธีรวิโรจน์ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

กญัชา (๑) : ทัว่ไป  
 

สมุนไพรกัญชาเป็นยาดี  ทุกวันนี้ผู้ชาญรู้กูรูทั้งหลาย 
ผลักดันให้กัญชาเป็นยาไทย สามารถใช้แพร่หลายได้เสรี 

 

สรรพคุณของกัญชาcannabis  เป็นทั้งสารเสพติดฤทธิ์ปานนี้ 
อีกน้ ามัน กรดโปรตีน วิตามินบี  ล้วนของดีคนทั้งหลายแอบใช้กัน 

 

งานวิจัยมากมายหลายส านัก  พบประจักษ์พิสูจน์ว่ากัญชานั้น 
มีประโยชน์สามารถใช้ได้สารพัน  ผลยืนยันหลายโรคหายใช้กัญชา 

 

ประเทศไทยมีกฎหมายได้อนุญาต เปิดโอกาสน ากัญชามารักษา 
ให้สารสะกัดที่ได้ใช้เป็นยา การแพทย์มาผลักดันงานด้านวิจัย 

 
กญัชา (๒) : ลักษณะของกญัชา  

 

มารู้จักกัญชามากกว่านี้  บ้านเรามีปลูกกันอยู่รู้ใช่ไหม 
ตามแนวป่าภูเขาล าเนาไพร  เป็นพรรณไม้ล้มลุกปลูกครั้งเดียว 

 

ต้นกัญชาสูงราวยาวสามเมตร  เหลี่ยมเล็กเด็ดมีขนที่สีออกเขียว 
ออกกิ่งก้านดกคลุมเป็นพุ่มเชียว  จะดินเหนียวซุยร่วนล้วนงอกงาม 

 

ใบกัญชาถ้าจะเปรียบเทียบกันได้  ลักษณะคล้ายใบฝิ่นกินต้องห้าม 
มันส าปะหลังท้ังใบละหุ่งนาม  พืชท้ังสามรูปลักษณ์ใบคล้ายกัญชา 

 

เป็นใบเดี่ยวออกเรียงเยี่ยงฝ่ามือ  นั่นก็คือสลับแยกเป็นแฉกห้า 
รูปยาวรีแปดก็มีสีเย็นตา  ใบกัญชาขอบหยักย้วยดูสวยดี 

 

ผิวใบทั้งล่างบนมีขนเต็ม  สีเขียวเข้มกลิ่นต้องร้องเหม็นยี้ 
ใบเดี่ยวนั้นประมาณก้านหนึ่งมี  มากเต็มที่สิบเอ็ดใบไต่เรียงกัน 

 



 

 

 

 
ดอกกัญชาออกเป็นช่อจ่อง่ามใบ เล็กไม่ใหญ่เห็นได้ปลายกิ่งก้าน 
สีเขียวเหลืองสวยงามอร่ามครัน  เพศผู้เมียแยกต้นกันดอกกัญชา 

 

ผลกัญชาทรงกว้างอย่างรูปไข่  และมีใบประดับหุ้มคลุมรักษา 
ผิวเรียบมีสีน้ าตาลมันเจิดจ้า  ในผลจะมีเมล็ดที่เล็กดีกลม   

 
กญัชา (๓) : สรรพคณุ 

 

คุณค่าของกัญชายาสมุนไพร  ทุกส่วนใช้ท ายาผาสุกสม 
ยอดดอกใบเมล็ดต้นคนนิยม  ล้วนชอบชมกัญชาเป็นยาดี 

 

สารสกัดยอดอ่อนช่วยนอนหลับ  ช่วยระงับแก้รักษาอาการที่ 
ปวดประสาทสมองพิการใช้สารนี้  ท้องไม่ดีโรคบิดหายถ้าได้ทาน 

 

เมล็ดของกัญชาอย่าโยนทิ้ง ประโยชน์ยิ่งใช้เป็นยาเจริญอาหาร 
ทั้งยังช่วยชูก าลังเพิ่มพลังงาน  รู้จักทานถ้ามากไปไม่อภิรมย์ 

 

อีกเป็นยาแก้คลายกระหายน้ า แต่ต้องน าเมล็ดพริกไทยใส่ผสม 
อย่างละสามบดเป็นผงชงดื่มดม  เป็นยาขมคุมตั้งท้องของสตรี 

 

สมุนไพรดีเด็ดเมล็ดกัญชา  ยังเป็นยาแก้ท้องผูกได้ถูกที่ 
ผู้สูงวัยได้ทานอาการจะดี  ใช้สารนี้กินร่วมกับต ารับยา 

 

ดอกกัญชาถ้าน ามาปรุงอาหาร แก้อาการนอนไม่หลับดีนักหนา 
หั่นผสมยาฉุนเส้นสูบเป็นยา เสมหะจะขับละลายหมดหายไป 

 

ใบกัญชาหั่นให้เป็นเส้นเล็กฝอย  ตากแห้งหน่อยสูบเป็นยารักษาไข้ 
โรคผอมเหลืองก าลังลดจักหมดไป เป็นหืดหอบสูบใช้ขยายหลอดลม 

  
 
 



 
 
 

ต้นกัญชาท าเป็นยาทาภายนอก  กลากเกลื้อนลอกออกหายได้ดีสม 
กล้ามเนื้อเกร็งเต้นกระตุกทุกข์ระทม  ปวดระบมเข่าข้อก็ช่วยคลาย 

 

ปัจจุบันการแพทย์ได้ใช้กัญชา  เพื่อรักษาอาการทานแล้วหาย 
ข้อ ไมเกรน เพ้อ หลอน อ่อนล้า ไอ     มะเร็งได้คลายรวดปวดประจ าเดือน 

 
กญัชา (๔) : โทษ 

 

กัญชามีท้ังประโยชน์และโทษร้าย   เสพมากไปท าให้น้ ากามเคลื่อน 
หลอนประสาทภาพลวงตาพาเลอะเลือน จะขอเตือนหากเสพติดฤทธ์ิมากมาย 

 

เสพเข้าไปตอนแรกให้แปลกเปลี่ยน ประสาทเพี้ยนถูกกระตุ้นจนดุนให้ 
เกิดตื่นเต้น หัวเราะร่า บ้าน้ าลาย  นั่งพูดได้ตลอดเวลาจะบ้าเอา 

 

แล้วต่อมาฤทธิ์ยาจะกดประสาท  อาการอาจกลับกลายคล้ายเมาเหล้า 
หวาดระแวง หูแว่ว แล้วซึมเซา  จิตตกเศร้าสับสนกังวลใจ 

 

คุมตัวเองไม่ได้คล้ายคนบ้า  ไม่รู้ว่าตนเป็นใครจ าไม่ได้ 
ไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่เข้าใจ สมองเสื่อมเมื่อนานไปให้เวทนา 

 

มีอาการทางจิตเช่นเห็นบ่อยนั้น  สมาธิสั้นความจ าแย่แม้ปัญหา 
การทรงตัวก็โซเซเฉไปมา  อีกม่านตาหรี่แคบตาแสบแดง 

 

เสพกัญชามากปริมาณนานเวลา  จงรู้ว่าเดินทางผิดฤทธ์ิยาแผลง 
ภูมิคุ้มกันถูกท าลายกายอ่อนแรง  ก่อเกิดแห่งโรคได้ง่ายไร้ภูมิทาน 

 
กญัชา (๕) : ประโยชน ์

 

สาร THC หรือ Dronabinol  ซึ่งแต่ก่อนน ามาผสมอาหาร 
ช่วยกระตุ้นน้ าย่อยอรอ่ยทาน  ช่วยเจริญอาหารทานได้ดี 



 

 
 

 

การแพทย์จึงน ามาประยุกต์ใช้  ลดอาการคลื่นใส้ให้ผูท้ี่ 
เป็นมะเร็งบ าบัดช่วยด้วยเคมี  ท าให้ทานได้มากดีมีก าลังใจ 

 

สาร Cannabinoids คอยเจือจุน ปรับสมดุลในร่างกายช่วยคลายให้ 
ไม่ซึมเศร้ามีความสุขทุกข์หายไป  อารมณ์ไม่รุนแรงช่วยแปลงพฤติกรรม 

 

สารสกัดของกัญชาช่วยฆ่าเซลล์  ส่วนที่เป็นเนื้อร้ายกลายเหี่ยวช้ า 
ฉายรังสีถ้าสารนี้ได้ใช้ควบน า  จะช่วยท าให้ฤทธิ์ฆ่าเพิ่มเติมมี 

 
กญัชา (๖) : สรปุ 

 

สรุปว่าเสพกัญชาอย่าประมาท  กัญชาอาจคร่าชีวิตฤทธิ์ยานี้ 
ประโยชน์แท้แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี  จะต้องมีการชี้แนะและดูแล 

 

สารสกัดจากกัญชาถ้าหากใช้  มากเกินไปจะท าลายร่างกายแย่ 
ใช้ไม่ถูกร่างกายอันตรายแท้ เป็นโทษแก่ร่างกายเสี่ยงร้ายแรง 

            
ผู้ประพันธ์ : จตุพร สุวรรณปากแพรก 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

กญัชา 
 

สมุนไพรนานมาน่าชมชื่น  มีดาษดื่นทั่วไปให้ศึกษา 
ปลูกกันไว้กินได้ใช้เป็นยา  คือกัญชาไม้ล้มลุกฤดูเดียว 

 

ขนาดสูงปานกลางต้นไม่ใหญ่  โดยทั่วไปทรงเป็นเหลี่ยมขนสีเขียว 
ล าต้นตรงไม่แตกก้านเป็นแนวเรียว  เพาะเมล็ดต้นเดี่ยวให้ผลดี 

 

ขึ้นได้ง่ายโตไวในดินขยุ  ดินร่วนซุยใส่ปุ๋ยตามวิถี 
ความอุดมช่วยให้เติบโตดี  พืชชนิดนี้ในเอเซียมีทั่วไป 

 

กระจายพันธุ์ในยุโรปอเมริกา  แพร่ต่อมาฮาวายไม่สงสัย 
พบได้มากทางเหนือชายแดนไทย  ปลูกกันไว้ใบดอกบอกเป็นยา 

 

ใบกัญชาเป็นแฉกแยกเห็นชัด ผิวด้านบนเขียวเข้มจัดปลายหยักหนา 
ข้างใต้ใบสีเทาอ่อนดูงามตา  พืชกัญชามีคุณสมุนไพร 

 

 ดอกเป็นช่อที่ง่ามใบหรือปลายกิ่ง สีออกเหลืองเขียวกระลิงดูสดใส 
มีสองเพศแต่ละต้นต่างกันไป  แยกออกได้เมียผู้ดูง่ายดี 

 

ผลกัญชาขนาดเล็กมีผิวเรียบ  เป็นระเบียบผิวมันมีสองสี 
น้ าตาลเทาหรือเทาเข้มรูปไข่รี  ในผลมีเมล็ดเล็กรูปร่างกลม 

 

สรรพคุณกัญชาน่าเชื่อถือ  ค าร่ าลือช่วยน าความสุขสม 
ใช้เป็นยาให้สบายคลายอารมณ์  คนนิยมใช้กันพืชกัญชา 

 

น ายอดอ่อนมาสกัดสารเข้มข้น  ประโยชน์ล้นเป็นยาช่วยรักษา 
สารทิงเจอร์แคนเนบิสอินดิคา  ช่วยรักษาประสาทคลายใจส าราญ 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

ดอกกัญชาแก้โรคนอนไม่หลับ  หรือใช้กับคนไข้เบื่ออาหาร 
ใบเป็นยาแก้ไข้ใช้ได้นาน  แก้หอบหืดมีอาการขยายหลอดลม 

 

ดอกร่วมกับยาฉุนพญามือเหล็ก  ซอยฝอยเล็กสูบได้ใช้ผสม 
แก้เสมหะในล าคอไม่ระบม  เป็นยาคุมใช้ผสมกับพริกไทย 

 

ประโยชน์ของกัญชามหาศาล  บรรเทาอาการเจ็บป่วยช่วยขานไข 
ใช้ให้เห็นเป็นโทษมีทั่วไป  ต้องเข้าใจศึกษาวิชาการ 

 

ปัจจุบันกัญชายาเสพย์ติด  เวลาใช้ต้องคิดอย่าอาจหาญ 
ใช้บ ารุงร่างกายพอประมาณ ตามต้องการได้ประโยชน์โทษก็มี 

 

พืชกัญชาใช้ทั่วไปในท้องถ่ิน  ใส่อาหารชงน้ ากินตามวิถี 
ปลูกไว้กินดอกใบให้พอดี  ก็จะมีคุณค่ารักษาตน 

  
      ผู้ประพันธ์ : อัญชลี ณ เชียงใหม่ 

 
 

 


