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พงศ์พันธุ์แห่งกัญชา
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กัญชา (Cannabis, Marijuana) เป็นพืชให้ดอกชนิด

หนึ่งในวงศ์ Cannabidaceae (ตระกูล Cannabaceae) มีชื่อ

วิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. indica กัญชามี

ต้นก�าเนิดอยู่ในแถบเอเชียกลาง และกระจายการปลูกอยู่ใน

หลายๆ ส่วนของโลก มีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น Cannabis, Mari-

juana, Ganja หรือบางครั้งก็เรียกว่า Indian Hemp

นอกจากนี้ ยังมีค�าในภาษาของวัยรุ่น ที่เป็นศัพท์สแลงซึ่ง

มีความหมายถึงกัญชาอีกหลายค�า เช่น เนื้อ ปุ๊น ขนม เขียว 

สมุนไพร พืชสวรรค์

ภาพวาดแสดงลกัษณะต้นกญัชาเพศผูแ้ละเพศเมยี
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ลักษณะทั่วไป 

กญัชาเป็นพชืล้มลกุจ�าพวกหญ้า โดยเป็นพชืใบเลีย้งคู ่เมือ่

โตเต็มที่จะมีล�าต้นสูงประมาณ 2-4 ฟุต ลักษณะใบมนแต่แยก

เป็นแฉกลึกเข้าไปทางก้านประมาณ 5-8 แฉก ลักษณะคล้ายใบ

มนัส�าปะหลงั ขอบใบทกุใบจะมีรอยหยักอยู่เป็นระยะๆ ออกดอก

เป็นช่อเล็กๆ ตามง่ามของกิ่งและก้าน ดอกสีเขียว ช่อดอกเพศผู้

และช่อดอกเพศเมียแยกอยู่ต่างต้นกัน (Dioecious plant) ใบ

และช่อดอกเพศเมยีทีแ่ห้งใช้สบูท�าให้รูส้กึมนึเมา เปลอืกล�าต้นใช้

ท�าเชือกป่านและทอผ้า

ช่อดอกเพศผู้
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ต้นกัญชาถูกจัดเป็นพืชในหมวดสารเสพติด โดยส่วนของ

กัญชาที่น�ามาใช้เป็นยาเสพติดก็คือ บริเวณใบ ยอดช่อดอก และ

กิง่ก้านทีน่�ามาตากแดดจนแห้งแล้วบดให้ละเอยีด จากน้ันกน็�ามา

ใส่ในบ้องกัญชา หรือน�ามามวนผสมในบุหรี่เพื่อใช้ในการเสพ

นอกจากนี้ กัญชายังถูกน�ามาเป็นเครื่องปรุงแต่งรสใน

อาหารบางชนิด โดยเฉพาะอาหารประเภทต้ม แกง หรือน�้าซุป 

กล่าวกันว่าเมื่อใส่ใบกัญชาลงไปในอาหารแล้ว จะท�าให้ได้น�้าซุป

ที่มีรสชาติกลมกล่อมและอร่อยยิ่งขึ้นนั่นเอง

ช่อดอกเพศเมยี
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กัญชาสายพันธุ์ต่างๆ 

กัญชาสายพันธุ์หลัก

หากนับกันจริงๆ แล้วจะพบว่า กัญชาทั้งที่เกิดตาม

ธรรมชาติและที่มีการปลูกขึ้นมีมากถึงกว่า 14,000 สายพันธุ์ แต่

กัญชาที่มีอยู่เดิมตามธรรมชาตินั้น มีอยู่ 3 สายพันธุ์หลักๆ ได้แก่

1. Sativa (Cannabis Sativa L.) 

ถิ่นก�าเนิด 

มีแหล่งก�าเนิดในภูมิประเทศเขตร้อนชื้น บริเวณใกล้

เส้นศูนย์สูตร ตั้งแต่ 30 องศาเหนือ ถึง 30 องศาใต้ ในแถบ

อเมริกาใต้ที่มีอุณหภูมิร้อนชื้น เช่น โคลอมเบีย เม็กซิโก รวมถึง

ประเทศไทย โดยพบในแถบลุ่มแม่น�้าสงคราม บริเวณจังหวัด

อุดรธานี หนองคาย สกลนคร และนครพนม

ลักษณะเด่น 

มีกิ่งก้านที่แผ่ขยาย ใบเรียวยาวสีเขียวและมีจ�านวนแฉก

มาก ล�าต้นมีลักษณะสูงใหญ่ ดอกมีการเว้นระยะห่างกันพอ

สมควร เน่ืองจากมีการปรบัตวัให้เข้ากบัสภาพอากาศร้อนชืน้ เพือ่

หลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อรา
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การใช้ประโยชน์ 

เป็นสายพันธุ์ที่นิยมใช้เมล็ดมาสกัดเป็นน�้ามันได้ดี เส้นใย

มีความยืดหยุ่น แข็งแรง และทนทานสูง เป็นวัตถุดิบในการผลิต

เสื้อผ้าและท�าเยื่อกระดาษ

กญัชาสายพนัธุ ์Sativa
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2. Indica (Cannabis Indica Lam.)

ถิ่นก�าเนิด 

มีแหล ่งก�าเนิดในภูมิประเทศที่

หนาวเย็น ห่างจากเส้นศูนย์สูตรออกไป

บริเวณ 30-50 องศาเหนือ และ 30-50 

องศาใต้ บรเิวณแถบเอเชยีกลาง สายพนัธุ์

น้ีจึงปลูกได้ดีในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น เช่น 

เทือกเขาฮินดูกูช ในอัฟกานิสถาน 

ลักษณะเด่น 

ล�าต้นป้อมเตี้ย มีลักษณะเป็นพุ่ม  

ใบมีขนาดกว้างและสีเขียวเข้ม มีจ�านวน

แฉกน้อยกว่า Sativa ดอกติดกันเป็นช่อ 

เนื่องจากมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

อากาศที่หนาวเย็นและแห้ง

การใช้ประโยชน์

ใช้ดอกมาสกัดเป็นน�้ามัน ทางการ

แพทย์น�ามาใช้กับผู้ป่วยที่มีอาการเครียด 

เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลาย
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กญัชาสายพนัธุ ์Indica
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3. Ruderalis (Cannabis Ruderalis Janisch.)

ถิ่นก�าเนิด 

มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในภูมิประเทศที่หนาวเย็นและมีแสงสว่าง

เกือบตลอดทั้งวันในทุกฤดู อยู่ใกล้ขั้วโลกบริเวณ 50 องศาเหนือ

ขึ้นไป และ 50 องศาใต้ลงมา สามารถปลูกได้ดีในป่าบริเวณภาค

กลางของรัสเซีย

ลักษณะเด่น 

มีล�าต้นที่เล็กและเตี้ย ใบมีทั้งขนาดเล็กและกว้างผสมกัน 

สามารถออกดอกได้เร็ว เนื่องจากมีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ

อากาศหนาวเย็นและมีแสงแดดตลอดเวลาเกือบทั้งวัน

การใช้ประโยชน์ 

ใช้ดอกมาสกัดเป็นน�้ามันได้

กญัชาสายพนัธุ์ Ruderalis
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8 ข้อแตกต่างระหว่าง Sativa กับ Indica

พืชตระกูล Cannabis (กัญชา) สายพันธุ์ที่เป็นที่นิยมมาก

ที่สุดได้แก่ Sativa และ Indica ส่วน Ruderalis ไม่ค่อยได้รับ

ความนิยมเพราะว่า THC เปอร์เซ็นต์ นั้นมีน้อยมาก แม้ว่าจะให้

ผลผลิตเร็วที่สุดก็ตาม

หัวข้อ      สายพันธุ์ Sativa  สายพันธุ์ Indica

1. แหล่งกำ�เนิด มีต้นกำ�เนิดม�จ�กประเทศแถว

เส้นศูนย์สูตร เช่น ไทย เม็กซิโก 

โคลัมเบีย บ�งประเทศในแถบแอฟริก�ใต้

มีต้นกำ�เนิดม�จ�กแถบ เอเชีย-

กล�ง เช่น อัฟก�นิสถ�น 

ป�กีสถ�น โมร็อกโก

2. ลำ�ต้น ลำ�ต้นสูง ช่วงโตเต็มวัยอยู่ที่ 150-250 ซม. 

ช่องว่�งระหว่�งกิ่งจะกว้�ง ลักษณะคล้�ย

ต้นคริสต์ม�ส 

ลำ�ต้นไม่สูงม�ก ในช่วงโตเต็มวัย 

อยู่ที่ 100-150 ซม. ช่วงห่�ง 

ระหว่�งกิ่งจะสั้น มีลักษณะเป็น 

พุ่ม

3. ใบ ใบแคบเรียว ไม่ใหญ่ม�ก ใบกว้�งและใหญ่

4. ดอก ดอกย�ว ไม่แน่น ดอกหน�แน่น มีนำ้�หนักม�กกว่�

5. ช่วงเวล�ของ

   ก�รทำ�ดอก 

   (Flowering)*

มีช่วง Flower อยู่ที่ 8-14 สัปด�ห์ มีช่วง Flower อยู่ที่ 6-10 

สัปด�ห์

6. กลิ่น กลิ่นผลไม้ กลิ่นเปรี้ยว หว�น กลิ่นดิน 

(ขึ้นอยู่กับส�ยพันธุ์)

กลิ่นค่อนข้�งแรง มีกลิ่นฉุน 

กล่ิน Skunk (ข้ึนอยู่กับส�ยพันธ์ุ)

7. ส�รประกอบ มีส�ร THC สูง มี CBD สูง
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*พืชตระกูล Cannabis จะมีลักษณะการเติบโตใน 3  

ช่วงวัยได้แก่

1. ช่วง Germinate คือ ช่วงที่เริ่มตั้งแต่มีรากขาวๆ งอก

ออกจากเมล็ด 

2. ช่วง Veg คือ ต้นที่งอกจากเมล็ดเริ่มโผล่พ้นมาจากดิน 

หรือเรียกว่า ช่วงท�าใบ

3. ช่วง Flower คือ ช่วงที่เริ่มต้นตั้งแต่ออกดอกไปจนถึง

ขั้นตอนการเก็บเกี่ยว

หัวข้อ      สายพันธุ์ Sativa  สายพันธุ์ Indica

8. ก�รออกฤทธิ์ ให้คว�มรู้สึกตื่นตัว สดชื่น กระตุ้นให้

เกิดคว�มคิด ลดอ�ก�รคลื่นไส้อ�เจียน 

กระตุ้นคว�มรู้สึกอย�กอ�ห�ร เหม�ะ

สำ�หรับใช้เวล�กล�งวัน

ช่วยคล�ยกล้�มเนื้อ ผ่อนคล�ย 

ลดคว�มตึงเครียด ใช้รักษ�โรค

นอนไม่หลับ ปวดกล้�มเนื้อ 

กล้�มเนื้อหดเกร็ง โรคเครียด 

ไมเกรน เหม�ะสำ�หรับใช้ในก�ร

พักผ่อน

เปรยีบเทยีบลกัษณะของต้นกญัชาแต่ละสายพนัธุ์
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กัญชาสายพันธุ์ CBD

กัญชาสายพันธุ์ CBD เป็นชื่อเรียกกัญชาสายพันธุ์ต่างๆ ที่

มีการปลูกในต่างประเทศ และเป็นสายพันธุ์ที่นิยมใช้ในทางการ

แพทย์ เนื่องจากมีสาร CBD (Cannabidiol - แคนนาบิไดออล) 

ในปรมิาณสงู อนัเป็นทีม่าของชือ่ทีเ่รยีกสายพนัธุก์ญัชาเหล่านีว่้า 

‘สายพันธุ์ CBD’

โดยทั่วไปแล้ว ในกัญชาจะมีสารที่ส�าคัญอยู่ 2 ชนิด คือ 

สาร CBD ซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ และสาร THC 

(Tetrahydrocannabinol - เตตราไฮโดรแคนนาบินอล) ที ่

แม้จะมีประโยชน์แต่ก็มีฤทธิ์ท�าให้มึนเมา อันเป็นอาการที่ไม ่

พึงประสงค์นั่นเอง 

สาเหตุทีท่างการแพทย์นยิมน�ากญัชาสายพนัธุ ์CBD มาใช้

รักษาผู้ป่วย เพราะกัญชาสายพันธุ์นี้มีปริมาณสาร CBD สูง และ

มีปริมาณสาร THC ต�่า ในขณะที่กัญชาสายพันธุ์อื่นๆ โดยทั่วไป 

มักมีสาร CBD ต�่า แต่มีปริมาณสาร THC สูง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ผู้ป่วยคือ ท�าให้รู้สึกเคลิบเคลิ้มและอาจ ‘เมายา’ ได้ 
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สารแคนนาบไิดออล (Cannabidiol - CBD) ในกญัชามปีระโยชน์ทางการแพทย์

(ข้อมลูเกีย่วกบัสารทัง้สองชนดินี ้จะขอกล่าวถงึโดยละเอยีด

อีกครั้งในบทต่อไป)
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กญัชาสายพนัธุ ์CBD ทีน่่าสนใจ และนิยมน�ามาใช้ทางการ

แพทย์ มี 5 ชนิด ได้แก่

1. Cannatonic (แคนนาโทนิก)

เป็นลกูผสมข้ามสายพนัธุร์ะหว่าง Reina Madre และ NYC 

Diesel เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับรางวัลในแง่ท่ีมี CBD สูง โดยมี

ปริมาณ CBD และ THC อยู่ในอัตราส่วน 1:1 ซึ่งหาได้ยากมาก 

เพราะโดยทัว่ไปแล้ว ในพชืกญัชามกัมค่ีา THC สงูกว่า CBD ขณะ

ทีโ่อกาสทีจ่ะได้อตัราส่วน 1:1 เช่นนีม้เีพยีงครึง่ต่อครึง่เท่านัน้เอง 

Cannatonic จึงเป็นสายพันธุ์ที่เหมาะสมอย่างมากในการน�าไป

ท�าเป็นยาเพื่อรักษาผู้ป่วย

กญัชาสายพนัธุ ์Cannatonic เหมาะส�าหรบัน�ามาท�ายารกัษาโรค
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2. CBD Therapy (ซีบีดี เทอราพี)

เป็นสายพันธุ์ที่ถูกปรับแต่งขึ้นเพื่อประโยชน์ในทางการ

แพทย์โดยเฉพาะ โดยกัญชาสายพันธุ์นี้มีปริมาณ CBD สูงถึง 10 

เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ปริมาณ THC มีอยู่เพียง 0.5 เปอร์เซ็นต์ 

เท่านัน้ จงึท�าให้ผูใ้ช้กญัชาแทบไม่ได้รบัผลข้างเคยีงจากฤทธิข์อง 

THC เลย กัญชาสายพันธุ์นี้จึงสามารถน�ามาท�าเป็นน�้ามันกัญชา

คณุภาพดไีด้ และเหมาะอย่างย่ิงส�าหรบัผูป่้วยท่ีต้องการใช้ยาจาก

กัญชา แต่ไม่ต้องการให้เกิดอาการมึนเมา และไม่เกิดผลกระทบ

ต่อการท�ากิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ�าวันด้วย

กญัชาสายพนัธุ ์CBD Therapy เหมาะส�าหรบัน�ามาท�าน�า้มนักญัชาคณุภาพดี
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3. Candida (CD-1) (แคนดิดา)

เป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์ AC/DC กับ 

Harlequin ซึ่งท�าให้กัญชาสายพันธุ์นี้มีปริมาณ CBD ท่ีสูงถึง 

11-20 เปอร์เซ็นต์ และมีปริมาณ THC เพียง 0.5 เปอร์เซ็นต์ 

เท่าน้ัน นับเป็นสายพันธุ์ที่มี CBD สูงที่สุดและ THC ต�่าที่สุด 

ในสายพันธุ์กัญชาทางการแพทย์ที่มีอยู่ในตลาดปัจจุบัน

4. Juanita La Lagrimosa (ฮวนนิตา ลา ลากริมอซา)

เป็นพนัธุล์กูครึง่ระหว่างสายพันธุ ์Reina Madre และสาย

พันธุ์ Mexico/Afgana โดยมีปริมาณ CBD อยู่ที่ 7-8 เปอร์เซ็นต์ 

และมีปริมาณ THC อยู่ประมาณ 6-7 เปอร์เซ็นต์ เป็นสายพันธุ์

ทีเ่หมาะส�าหรบัการน�ามาสกดัท�าน�า้มัน ด้วยอตัราส่วน THC และ 

CBD แบบ 1:1 น�้ามันที่สกัดได้จากกัญชาสายพันธุ์น้ีเหมาะกับ 

ผู้ป่วยที่ต้องการทั้ง THC และ CBD ในการรักษาโดยไม่ต้องการ

ผลข้างเคียงจาก THC
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5. OG Kush CBD (โอจ ีคชุ ซดีบี)ี 

เป็นสายพันธุ์ท่ีถูกผสมกันระหว่าง 

OG Kush และ pureCBD มีอัตราส่วน 

THC กับ CBD อยู่ท่ี 1:1 โดยมีปริมาณ 

THC และ CBD สูงถึง 10 เปอร์เซ็นต์ ด้วย

ปรมิาณ CBD ทีส่งูนีเ้อง จงึท�าให้ผลิตภณัฑ์

ทีไ่ด้จากกญัชาสายพันธ์ุน้ีสามารถน�ามาใช้

บรรเทาอาการปวด ลดความตึงเครียดและ

วิตกกังวลลงได้ ทั้งยังช่วยให้นอนหลับ

สบายอีกด้วย

กญัชาสายพนัธุ์ OG Kush CBD 
เหมาะส�าหรบัใช้บรรเทาอาการปวด
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กัญชาสายพันธุ์ไทย

ส�าหรับประเทศไทยนั้น ก่อนหน้านี้เรามีกัญชาสายพันธุ์

ดัง้เดมิทีไ่ด้รบัการยกย่องจากต่างประเทศว่าเป็นสายพนัธ์ุท่ีดมีาก 

คอืถงึขัน้ตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของสายพนัธุท์ีด่ทีีสุ่ดในโลกเลยทีเดยีว 

นั่นคือ กัญชาสายพันธุ์ ‘หางกระรอก’ (Thai Stick) โดยพบว่า

กญัชาไทยสายพนัธุน์ีม้ปีรมิาณสารส�าคญัอย่าง Tetrahydrocan-

nabinol (THC) ซึ่งมีสรรพคุณทางยาสูงกว่าสายพันธุ ์อื่นๆ 

เนือ่งจากภมูอิากาศ ความช้ืนสมัพัทธ์ รวมทัง้อณุหภมูแิละสภาพ

แสงแดดที่มีในบ้านเรา ล้วนเป็นปัจจัยที่เหมาะสมต่อการเจริญ

เติบโตอย่างมีคุณภาพของกัญชาแทบทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตาม เนือ่งจากหลายทศวรรษทีผ่่านมา ฐานะของ

กัญชาในประเทศไทยเรานั้นถูกจัดให้อยู่ในหมวดสารเสพติด

ประเภทที่ 5 ท�าให้การพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกัญชาถูก

จ�ากัดและไม่อาจท�าได้โดยเสรี เป็นผลให้การด�าเนินการเพื่อ

พัฒนาสายพันธุ์กัญชา ตลอดจนการศึกษาวิจัยเพื่อน�าสารที่มี

ประโยชน์ในกัญชามาใช้ต้องหยุดชะงักลง ในขณะที่หลายๆ 

ประเทศ (โดยเฉพาะประเทศที่ยอมรับให้กัญชาเป็นพืชที่ปลูกได้

อย่างถกูกฎหมายภายใต้การควบคมุของรฐั) ได้น�ากญัชาสายพนัธุ์

ไทยไปพัฒนา จนกระทั่งได้กัญชาสายพันธุ์ใหม่ที่มีคุณภาพดีกว่า

กัญชาสายพันธุ์ดั้งเดิมของไทยไปเสียแล้ว
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‘หางกระรอก’ (Thai Stick) กญัชาไทยสายพนัธุด์รีะดบัโลก
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ความสับสนระหว่าง ‘กัญชง’ กับ ‘กัญชา’

กัญชง (Hemp) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa 

L. subsp. Sativa

กัญชา (Cannabis) มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sa-

tiva L. subsp. indica (Lam.) E. Small & Cronquist

ทั้ง กัญชง และ กัญชา เป็นพืชสายพันธุ์เดียวกัน เพียงแต่

ต่างสายพันธุ์ย่อย ด้วยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่คล้ายคลึงกัน 

ถ้าดูเผินๆ อาจจะท�าให้สับสนได้ แต่หากพิจารณาให้ละเอียด 

จะพบความแตกต่างของพืชทั้งสองชนิดนี้อย่างเห็นได้ชัด ดัง

ตาราง

กญัชง (Hemp) พชืในสกลุกญัชา (Cannabis)
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ลักษณะทั่วไป

                  ข้อเปรียบเทียบ

         กัญชง        กัญชา

1. ลักษณะลำ�ต้น ลำ�ต้นสูง (เกิน 2 เมตร)  ลำ�ต้นเตี้ย 

 และแข็งแรง (ไม่ถึง 2 เมตร)

2. ลักษณะกิ่ง กิ่งก้�นน้อย แตกกิ่งไป แตกกิ่งก้�นม�ก 

 ในทิศท�งเดียวกัน แตกกิ่งแบบสลับ

3. ลักษณะข้อปล้อง ข้อปล้องย�ว ข้อปล้องสั้น

4. ลักษณะก�รเรียงตัวของใบ ใบย�ว เรียว ใบกว้�ง สั้น 

 เรียงตัวห่�ง ใบเรียงตัวชิดกัน

5. สีของใบ สีเขียวอมเหลือง สีเขียวถึงเขียวจัด

6. จำ�นวนแฉกของใบ มีแฉกม�ก (7-11 แฉก) มีแฉกน้อย (5-7 แฉก)

7. ลักษณะเปลือก เปลือกเหนียว ลอกง่�ย เปลือกไม่เหนียว 

  ลอกย�ก

8. ลักษณะเมล็ด ขน�ดใหญ่ ผิวเมล็ดหย�บ  ขน�ดเล็ก ผิวเมล็ดมี

 เป็นล�ย คว�มมันว�ว

9. ปริม�ณเส้นใย เส้นใยย�ว เส้นใยสั้นกว่� 

 คุณภ�พสูง คุณภ�พตำ่�กว่�

10. ปริม�ณส�ร THC น้อยกว่� 0.3 หรือไม่เกิน  ประม�ณ 

 1 เปอร์เซ็นต์ 1-10 เปอร์เซ็นต์


