
กัญชง กัญชา วาดวยสายวิวัฒนาการและกฎหมายไทย

ประวัติศาสตรของกัญชา

กัญชา เปนหน่ึงในพืชท่ีเกาแกท่ีสุดท่ีปลูกโดยมนุษย ซ่ึงในปจจุบันไดมีการนำมาใชประโยชนอยางแพรหลาย โดยกัญชา

มีกำเนิดอยูในเขตอบอุนของทวีปเอเชีย สันนิษฐานวามีการกระจายพันธุเปนบริเวณกวางอยูทางตอนกลางของทวีป ไดแก แถบ
ประเทศอิหราน ตอนใตของแควนไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย ตอนเหนือของประเทศอินเดียบริเวณแควนแคชเมียรและเชิงเขา
หิมาลัย และประเทศจีน โดยหลักฐานทางประวัติศาสตรช้ินแรกของการใชกัญชาพบท่ีประเทศจีนระบุวาไดปลูกเพ่ือใชเสนใย
ต้ังแต 4,000 ปกอนคริสตกาล มีการนำกัญชาไปใชเปนยาแผนจีนโบราณท่ีไดบันทึกไวในตำรายาท่ีเกาแกท่ีสุดในโลก คือ ตำรายา
หวงต้ีเนยจิง ใชรักษาอาการปวดไขขออักเสบ อาการทองผูก โรคมาลาเรียและอ่ืน ๆ ในสมัยจักรพรรดิฉินและฮ่ันในชวง 2,700 ป
กอนคริสตกาล นอกจากน้ีท่ีประเทศอินเดียไดเร่ิมนำกัญชามาใชทางการแพทยและทางศาสนาสำหรับการผักผอนหยอนใจในชวง
1,000 ปกอนคริสตกาล และกัญชาก็ไดกระจายไปแถบยุโรปและทะเลเมดิเตอรเรเนียน ในชวง 450 ปกอนคริสตกาล จนมาถึงใน
ชวง ศตวรรษท่ี 18 กัญชาไดถูกศึกษาในบริบททางเภสัชกรรมและพบผลในการรักษาโรคตาง ๆ ไดมากมาย จนเปนท่ียอมรับใน
ทางการแพทยเร่ือยมา

สายวิวัฒนาการของกัญชา

ในปจจุบันเราอาจจะเคยไดยินมาวากัญชามีเปนรอยๆ สายพันธุ (strain) ท่ีเกิดข้ึนจากการผสมพันธุตามธรรมชาติและ

อีกนับไมถวนท่ีเกิดจากการผสมพันธุของมนุษยเพ่ือพัฒนาและแสวงหาคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการนำไปใชงานในดานตางๆ แต

เพ่ือใหงายตอการเขาใจ จึงไดมีการแบงสายพันธุของกัญชาในโลกน้ีออกเปน 3 สายพันธุหลัก (species) โดยอาศัยลักษณะทาง

กายภาพและคุณสมบัติในทางวิชาการ แบงไดดังน้ี คือ กัญชง (Hemp, Cannabis sativa), กัญชา (Marijuana, Cannabis

indica) และ รูเดอลาริส (Cannabis ruderalis) (รูปท่ี 1 )



รูปท่ี 1 ลักษณะของกัญชาสายพันธุหลัก

กัญชง (Hemp, Cannabis sativa) เปนพันธุเกาแกสุดท่ีมนุษยนำมาใชในหลายจุดประสงคต้ังแตสมัยโบราณ ท้ังใช

ในการบริโภค ส่ิงทอ และยารักษาโรค สายพันธุน้ีเจริญเติบโตไดดีในเขตรอน ชอบกลางวันท่ียาวนานและแดดแรง เชน

ประเทศไทย โคลัมเบียและเม็กซิโก สายพันธุน้ีลำตนสูง อาจสูงไดถึง 4-5 เมตร ใบรูปหยัก ใบแหลม มีแฉก ๆ สีใบออก

เขียว (รูปท่ี 2) จัดเปนสายพันธุท่ีปลูกยากสุดและใชเวลาออกดอกนานสุด สายพันธุน้ีจัดเปนสายพันธุท่ีใหเสนใยเปน

หลัก

รูปท่ี 2 ลักษณะท่ัวไปของกัญชง (Hemp, Cannabis sativa)

กัญชา (Marijuana, Cannabis indica) เปนกัญชาสายพันธุท่ีเจริญเติบโตไดดีท้ังในและบริเวณโดยรอบของ

ประเทศอินเดีย รวมถึงพ้ืนท่ีกวางใหญของแถบเอเชียกลาง สายพันธุน้ีจะเปนไมพุมท่ีมีลำตนหนาและมีความแนนของใบ ความ

สูงของตนนอยกวา 2 เมตร สีใบออกเขียวเขม ดอกจะกอตัวเปนกระจุกหนา ๆ รอบ ๆ โหนดของเพศเมีย (รูปท่ี 3) สายพันธุน้ี

อุดมไปดวยสารสำคัญ จึงเปนสายพันธุท่ีนิยมนำมาใชทำสมุนไพรมากท่ีสุด



รูปท่ี 3 ลักษณะท่ัวไปของกัญชา (Marijuana, Cannabis indica)

รูเดอลาริส (Cannabis ruderalis) เปนสายพันธุนองใหมลาสุดท่ีถูกคนพบเม่ือป 1924 ในปาภาคกลางท่ีรัสเซีย เปน

พืชในเขตหนาว ทนทานตอความแหงแลง ลำตนเล็ก เต้ีย สูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร ใบแคบ (รูปท่ี 4) ออกดอกเร็วภายใน

1-2 เดือน สายพันธุน้ีถูกกลาวถึงนอยมาก เน่ืองจากมีสารสำคัญนอย ไมมีประโยชนทางการแพทย แตอยางไรก็ตามดวยความท่ี

ทนหนาวไดดี นักปรับปรุงพันธุจึงไดนำสายพันธุไปผสมกับพันธุอ่ืน ทำใหลูกผสมรูเดอลาริสถูกนำไปใชประโยชนมากข้ึน



รูปท่ี 4 ลักษณะท่ัวไปของรูเดอลาริส (Cannabis ruderalis)

การปรับปรุงพันธุกัญชงและกัญชา

เน่ืองจากพืชกลุมน้ีจะผลิตสารสำคัญท่ีมีประโยชนอยางมาก คือ สาร “แคนนาบินอยด” (cannabinoid) ท่ี

ประกอบดวยสารสำคัญ 2 ชนิด ไดแก Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ตามลำดับ ซ่ึงจัดเปนสาร

Endocannabinoid ท่ีมีโครงสรางเหมือนกับสารท่ีพบในรางกายมนุษย โดยท้ัง THC และ CBD ไดถูกนำมาใชทางการแพทย

อยางแพรหลาย โดยสามารถลดอาการปวดจากอาการเจ็บปวย ลดอาการคล่ืนไส (nausea) ความวิตกกังวล (anxiety) เพ่ิมความ

อยากอาหาร (appetite) และชวยในการนอนหลับ เปนตน

สาร THC จะมีผลตอระบบประสาทของมนุษย (psychoactive) ในขณะท่ีสาร CBD ไมมีผลตอระบบประสาทและยัง

ชวยลดผลกระทบท่ีเกิดจากสาร THC นอกจากการนำกัญชามาใชทางการแพทยแลว กัญชงกัญชายังสามารถถูกใชประโยชนใน

รูปแบบผลิตภัณฑตาง ๆ เชน อาหาร เคร่ืองด่ืม และเคร่ืองสำอาง สงผลใหเปนพืชชนิดน้ีกำลังเปนพืชทางเศรษฐกิจตัวใหมท่ีมา

แรงของประเทศไทย

นักปรับปรุงพันธุไดพยายามผสมพันธุพืชกลุมน้ีเพ่ือใหไดสารสำคัญตามตองการและเขาไดกับสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี

เพาะปลูกแตละท่ี วิธีการแบบดังเดิมท่ีนิยมใชกัน คือ วิธีผสมเกสร ซ่ึงตองใชระยะเวลานาน ในปจจุบันไดมีวิธีการท่ีสามารถ



ปรับปรุงพันธุพืชไดอยางรวดเร็ว และระยะเวลาอันส้ัน น้ันคือ การใชรังสีในการปรับปรุงพันธุ (รูปท่ี 5) ซ่ึง สทน. เปนหนวยงานท่ี

ไดดำเนินการศึกษาวิจัยในเร่ืองน้ีอยู

รูปท่ี 5 การชักนำใหเกิดการกลายพันธุของพืชดวยรังสี

กัญชงกัญชากับกฎหมายไทย

ตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ 2522 ไดระบุชัดเจนวา กัญชา จัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 ซ่ึงในนิยามของ

กัญชาน้ัน จะรวมกัญชงเขาไปดวย ตอมาไดออกกฏกระทรวงใหม ลงวันท่ี 1 มกราคม 2561 ไดแยกกัญชงหรือท่ี มีช่ือวา เฮมพ

ออกจากกัญชา จะไมใชคำวา กัญชง ในทางกฏหมาย ระบุวา เฮมพ จะตองมีสาร THC ไมเกินรอยละ 1 ตอน้ำหนักแหง

ดังน้ันกฎหมายไทยจึงไมไดนิยามกัญชงและกัญชาโดยอางอิงพ้ืนฐานอนุกรมวิธานทางพฤกษศาสตร แตนิยามโดย

ถือเอาปริมาณสารสำคัญ THC ท่ีมีอยูในสายพันธุน้ัน ๆ คือ Cannabis สายพันธุใดท่ีมีสาร THC มากกวา 1% ตอน้ำหนัก

แหง ถือวาเปนกัญชาท้ังหมด ไมวาผูประกอบการนำเขาในช่ือพันธุของกัญชงหรือไมก็ตาม และ Cannabis สายพันธุใดท่ีมี

สาร THC ต่ำกวา 1% ตอน้ำหนัดแหง จัดวาเปน เฮมพ

จากประโยชนของกัญชาทางการแพทย และกัญชงพืชเศรษฐกิจ ในปจจุบันไดมีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง

ระบุช่ือยาเสพติดใหโทษในประเภท 5 พ.ศ 2563 ซ่ึงเปนสวนหน่ึงใน พรบ. ยาเสพติดใหโทษ มีผลบังคับใชต้ังแตวันท่ี 15



ธันวาคม 2563 เปนตนไป ไดปลดลอคกัญชงและกัญชาในระดับหน่ึงแลว คือ สวนท่ียังจัดวาเปนยาเสพติดของกัญชา มี 2 สวน

คือ ดอกตัวเมีย และเมล็ด สำหรับกัญชงเหลือเพียงดอกตัวเมียเทาน้ัน สวนอ่ืน ๆ ไมจัดวาเปนยาเสพติด ซ่ึงสามารถนำไปใช

ประโยชนในดานตาง ๆ ได โดยไมผิดกฏหมาย (รูปท่ี 6) อีกท้ังกฏกระทรวงกัญชงฉบับใหม เร่ิมบังคับใชวันท่ี 29 มกราคม 2564

เปดกวางใหทุกสวนท้ังเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชนท่ัวไป สามารถขออนุญาตและนำกัญชงไปใชประโยชนไดทุกวัตถุประสงค ถึง

ตอนน้ีกัญชงและกัญชากำลังจะกลายมาเปนพืชเศรษฐกิจตัวใหมของประเทศไทย ท่ีจะสรางรายไดและเกิดประโยชนกับผู

ประกอบการไดหลาย ๆ  สวนตอไป

รูปท่ี 6 สวนใดเปนหรือไมเปนยาเสพติดในกัญชงและกัญชา
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