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ความรู้พ้ืนฐานทางพฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวกับ

บทน�ำ

 พชืกญัชา (cannabis plant) เป็นพชืที่มชีื่อวทิยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. (วงศ์ Cannabaceae) 

เป็นพืชที่มีถิ่นกำาเนิดในภูมิภาคเอเชียกลางและมีประวัติศาสตร์การใช้เป็นยารักษาโรค อาหาร และ 

ใช้เส้นใยทำาเครื่องนุง่ห่มมาเป็นเวลายาวนานหลายพนัปี และเป็นพชืชนดิแรก ๆ  ที่มนษุย์รู้จกัเพาะปลูก

เพื่อใช้ประโยชน์ 

 กญัชาเป็นชื่อที่มาจากภาษา Hindi ว่า ‘Ganja’ ซึ่งเป็นหลกัฐานหนึ่งที่บ่งชี้ได้ว่าคนไทยรู้จกักญัชา

มาจากทางประเทศอนิเดยีและนำามาเข้ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมยักรงุศรอียธุยา ดงัจะเหน็ได้จากมกีาร

ใช้กญัชาเป็นส่วนประกอบในตำารบัพระโอสถพระนารายณ์ อย่างไรกต็ามการใช้ประโยชน์ทางยาที่มกีาร

บันทึกไว้เก่าแก่ที่สุดในโลกคือหนังสือ Materia Medica ซึ่งเขียนโดย Dioscorides แพทย์และ 

นกัพฤกษศาสตร์ชาวกรกี ใน ค.ศ. 65 

 ด้านการใช้ประโยชน์อาจจำาแนกพชืกญัชาได้เป็น 2 กลุ่ม คอื กญัชา (marijuana) กบักญัชง (Indian 

hemp, industrial hemp, ปอกญัชา, ป่านแม้ว) โดยมลีกัษณะการแสดงออก หรอืฟีโนไทป์ (phenotype) 

ที่แตกต่างกันตามเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์พืชและวิธีการเพาะปลูก โดยกัญชาสื่อถึงพืชกัญชาที่

ปลกูเพื่อสารกลุม่ cannabinoids เป็นหลกั ส่วนกญัชงสื่อถงึพชืกญัชาที่ปลกูเพื่อเส้นใยทำาสิ่งทอหรอืเมลด็

เพื่อใช้เป็นอาหาร

ข้อมูลทำงพฤกษศำสตร์ของพืชกัญชำ

	 สณัฐานวทิยา

 พชืกญัชาเป็นไม้ล้มลกุที่สูงได้ถงึ 5 ม. ลำ�ต้น ตั้งตรง ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมอื ที่ออกตาม

ส่วนโคนต้นโดยออกตรงข้ามกนั ส่วนบนของลำาต้นใบเรยีงสลบั มหีูใบรูปเส้นด้ายหรอืรูปลิ่มแคบ ตดิที่

โคนก้านใบ มใีบย่อย 3–11 ใบ รูปหอกแคบ ขอบใบจกัฟันเลื่อย ปลายใบเรยีวแหลมถงึยาวคล้ายหาง 

พืชกัญชำ
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โคนใบรปูลิ่ม ผวิใบดา้นบนมขีนสากแขง็ เซลล์ที่ฐานของขนมซีสิโทลทิ (cystoliths) หรอืหนิปนูชนดิหนึ่ง

สะสมอยู่ ผิวใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบยาว 1.5–7 ซม. ดอก เป็นดอกแยกเพศต่างต้น หรือ 

ดอกแยกเพศร่วมต้น หรอืดอกสมบรูณ์เพศ ดอกตวัผู	้ออกที่ซอกใบหรอืปลายยอด กลบีรวม ม ี5 กลบี 

แยกจากกนั เกสรตัวผู้	ม ี5 อนั ก้านชูเรยีว อบัเรณูแตกเป็นรูที่ส่วนปลาย ดอกตัวเมีย	เป็นดอกเดี่ยว 

ออกที่ซอกใบหรือปลายยอด แต่ละดอกไม่มีวงกลีบแต่มีใบประดับคล้ายกาบสีเขียวเข้มหุ้มอยู่ และ 

มใีบประดบัคล้ายใบเดี่ยวรองรบัดอกไว้ บนใบประดบัมขีนต่อมปกคลมุ รังไข่	ม ี1 ห้อง ก้านชสูั้นปลาย

แยกเป็น 2 แฉก ออวุล (ovule) มี 1 อัน ผล สีนำ้าตาลอมเหลือง มีรูปไข่หรือรูปรี ผิวเรียบเป็นมัน 

อาจมลีวดลายบนผวิ เมลด็มเีอนโดสเปิร์มฉำ่านำ้า

 

ภ�พที่	1  พชืกญัชา A = ลกัษณะทรงพุ่ม, B = ช่อดอกตวัผู้, C = ช่อดอกตวัเมยี

 ปกตแิล้วพชืกญัชาต้นตวัผู้จะมอีายสุั้น เพื่อเร่งสร้างละอองเรณูสำาหรบัการปฏสินธ ิส่วนต้นตวัเมยี

จะมอีายยุนืกว่า เพื่อสร้างเมลด็ในการขยายพนัธุ์ สำาหรบัสารกลุ่ม cannabinoids หรอื terpenoids นั้น 

เมื่อพืชสร้างแล้วจะเก็บไว้ในขนต่อม (glandular trichomes) เพื่อทำาหน้าที่ป้องกันต้นพืชจากศัตรูพืช 

จึงสามารถพบขนต่อมได้มากตามช่อดอกของต้นตัวเมียเนื่องจากเป็นส่วนของพืชที่สำาคัญต่อการ 

 ขยายพนัธุ์

 นอกจากนี้สารกลุ่ม cannabinoids จะได้จากส่วนเหนอืดนิ (aerial part) ของต้นตวัเมยี พบสารกลุ่ม 

cannabinoids จากปรมิาณน้อยไปมากเรยีงลำาดบัตามส่วนของพชืที่พบ คอื ผล → ราก → ลำาต้นขนาด

ใหญ่ → ลำาต้นขนาดเลก็ → ใบแก่ → ใบอ่อน → ดอก → ใบประดบัรองรบัดอก 



ความรู้พื้นฐานทางพฤกษศาสตร์ที่เกี่ยวกับพืชกัญชา

7
7

 การจดัจ�าแนก

 การศึกษาอนุกรมวิธาน (Taxonomy) ของพืชกัญชามีความซับซ้อนเนื่องมาจากการปรับปรุงพันธุ์

และความผนัแปรของลกัษณะพชืเนื่องจากปัจจยัทางสิ่งแวดล้อมและสายพนัธุ์ รวมถงึการที่พชืกญัชา

ในแปลงปลกูสามารถหลดุรอดไปเจรญิในธรรมชาต ิจนมลีกัษณะที่คล้ายคลงึกบัพชืที่เป็นพนัธุพ์ชืดั้งเดมิ 

เนื่องจากพชืกญัชาเป็นพชืที่ถ่ายละอองเกสรโดยลม (wind-pollinated) ทำาให้เกดิพนัธุ์ลูกผสมได้ง่าย 

 มีการศึกษาอนุกรมวิธานของพืชกัญชามาเป็นเวลานานกว่า 200 ปี โดยใน ค.ศ. 1753 Carl 

Linnaeus นักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดน ได้ให้ชื่อวิทยาศาสตร์ของกัญชาว่า C. sativa (คำาว่า sativa 

แปลว่าพืชปลูก ซึ่งหมายถึงมีการปลูกกัญชาอย่างกว้างขวาง) ต่อมาใน ค.ศ. 1785 Jean Lamarck 

นกัพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ตั้งชื่อพชืชนดิที่ 2 ในสกลุ Cannabis ได้แก่ C. indica Lam. (คำาว่า indica 

แปลว่าพบในประเทศอนิเดยี) แนวคดิเกี่ยวกบักญัชาม ี2 ทางที่ต่างกนั ได้แก่ แนวคดิ monotypic คอื 

พชืกญัชาเป็นพชืเพยีงชนดิเดยีว ได้แก่ C. sativa และแนวคดิ polytypic โดยใช้ข้อมูล chemical profifile 

หรอืสดัส่วนของ THC ต่อ CBD เป็นแนวทางในการจำาแนก นั่นคอื จำาแนกพชืกญัชาได้มากกว่า 1 ชนดิ 

ได้แก่ C. sativa และ C. indica แต่แนวคิดอันหลังนี้ไม่ได้รับการยอมรับ ดังจะเห็นได้จากการศึกษา 

พืชกัญชาทางอนุกรมวิธานทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงซึ่งสรุปชัดเจนตรงกันว่ากัญชามีชื่อ

วทิยาศาสตร์ว่า C. sativa เป็นชื่อที่ถูกต้อง (accepted name) ส่วน C. indica เป็นชื่อพ้อง (synonym) 

ดังระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือพรรณพฤกษชาติ (Flora) ของประเทศต่าง ๆ เช่น หนังสือ Flora of 

Thailand ของประเทศไทย, หนงัสอื Flora Malesiana ของประเทศในแถบ Malesia, หนงัสอื Flora of 

China ของประเทศจนี  นอกจากนี้ ในการศกึษาอนกุรมวธิานเชงิเคม ี(chemotaxonomy) ของกญัชานั้น 

พบว่า มผีลกระทบจากความแปรปรวนขององค์ประกอบทางเคม ี(chemical profile) เนื่องจากพชืกญัชา

ต้นเดยีวกนัแต่ระยะการเจรญิเตบิโตต่างกนักส็่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมอีย่างเหน็ได้ชดันั่นเอง 

	 สายพนัธุ์และพนัธุ์ปลูกในประเทศไทย

	 สายพนัธุ์	(strain	หรอื	line) เป็นลกัษณะพชืที่แสดงออกมา ซึ่งมลีกัษณะตามที่นกัปรบัปรงุพนัธุ์พชื

คดัเลอืกลกัษณะที่ต้องการตามเป้าหมายของการปรบัปรงุพนัธุพ์ชื (plant breeding) นั้น ๆ  เช่น Cannabis 

strain Sour Diesel, Cannabis strain Granddaddy Purple ซึ่งต่อมาเมื่อสายพนัธุ์ได้รบัการขึ้นทะเบยีนกบั

หน่วยงานที่ทำาหน้าที่ในการขึ้นทะเบยีนพชืปลูก จงึจะถูกเรยีกว่า	พนัธุ์ปลูก	 (cultivar) ยกตวัอย่างเช่น 

Cannabis ‘Fibranova’ ซึ่งเป็นพนัธุป์ลกูที่เป็นพชืเส้นใย ในประเทศไทยมสีายพนัธุก์ญัชาที่ได้ขึ้นทะเบยีน

กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำานวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์อิสระ 01 

(Cannabis sativa L. ‘Issara 01’), หางกระรอกภูพานเอสท ี1 (Cannabis	sativa L. ‘Hang Kra Rog Phu 

Phan ST1’), หางเสอืสกลนครทที ี1 (Cannabis sativa L. ‘Hang Suea Sakonnakhon TT1’), ตะนาวศรี

ก้านขาวดบัเบลิยูเอ 1 (Cannabis sativa L. ‘Tanao Si Kan Khaw WA1’) และตะนาวศรกี้านแดงอาร์ด ี1 

(Cannabis sativa L. ‘Tanao Si Kan Dang RD1’) 
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ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดควำมแปรผันของสัณฐำนวิทยำ
และคุณลักษณะต่ำงๆ

 ปัจจยัที่ส่งผลต่อการสร้างสารองค์ประกอบทางเคมขีองกญัชาที่จะกล่าวถงึ ณ ทนีี้ ได้แก่ รูปแบบ

การเพาะปลูก และพนัธกุรรม

	 รูปแบบการเพาะปลูก

 รูปแบบการเพาะปลูกส่งผลต่อสารสำาคญัของพชืกญัชา ซึ่งม ี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การปลูกแบบ 

outdoor และ 2) การปลูกแบบ indoor 

	 1)	ก�รปลูกแบบ	outdoor	

 การปลูกแบบนี้ผลผลิตจะขึ้นอยู่กับความแปรปรวนของสภาพอากาศ การรบกวนของศัตรูพืชหรือ

โรคพชื การปนเป้ือนสารเคมจีากสิ่งแวดล้อม รวมถงึความเสยีหายที่เกดิจากการลกัขโมย จงึเหมาะกบั

การปลูกกญัชง หรอืปลูกกญัชาเพื่อเกบ็เมลด็โดยจะปลูกต้นกะเทยเป็นหลกั

 2)	ก�รปลูกแบบ	indoor

 การปลกูแบบนี้จะเหมาะกบัการปลกูกญัชาซึ่งเป็นพชืวนัสั้น (short-day plant) โดยเป็นพชืที่เกดิดอก

ในฤดูกาลที่มกีลางวนัสั้นกว่ากลางคนื เช่น ในฤดูใบไม้ร่วงของประเทศแถบเขตอบอุ่น ในการปลูกช่วง

แรกนั้นจึงมีการให้แสงเป็นช่วงระยะเวลายาวนาน เพื่อส่งเสริมให้พืชมีการเจริญเติบโตของส่วนลำาต้น

หรือใบเป็นหลัก แต่ก็มีการปรับปรุงพันธุ์กัญชาให้เป็นสายพันธุ์ที่แสงไม่มีผลต่อการสร้างช่อดอก 

(autoflowering strains) 

 ด้วยเหตุนี้การปลูกกัญชาเพื่อให้สามารถควบคุมสัดส่วนของสารองค์ประกอบให้คงที่ได้ จึงต้องมี

การควบคุมปริมาณแสงและอุณหภูมิในการปลูก อีกทั้งความชื้นและความหนาแน่นของพืชก็ต้อง 

เหมาะสมเพื่อให้เกดิการสงัเคราะห์แสงได้อย่างทั่วถงึ ระยะเวลาในการเกบ็เกี่ยว วสัดปุลูก การทำาให้

แห้ง การเกบ็ วธิใีนการเตรยีมตวัอย่าง (เพื่อให้เกดิ decarboxylation) และการสกดั รวมถงึพนัธกุรรม

ของพชืกเ็ป็นปัจจยัสำาคญัที่สำาคญัที่สดุต่อการสร้างสาร THC

 เพื่อให้กัญชาสามารถสร้างสารกลุ่ม cannabinoids ได้ในปริมาณมาก จะใช้เทคนิคการปลูกที่ 

เรียกว่า sinsemilla technique นั้นคือการปลูกในโรงเรือนที่มีแต่ต้นตัวเมียซึ่งยังไม่ได้รับการผสมเกสร 

(unpollinated female flower) ซึ่งจะช่วยยดืเวลาในการตดิเมลด็ออกไป เนื่องจากเมื่อกญัชาตดิเมลด็แล้ว

จะทำาให้การสร้างสาร cannabinoids ลดลงอย่างมนียัสำาคญั ทำาให้เกดิดอกที่ยงัไม่ได้รบัผสมเกสรเป็น

จำานวนมากส่งผลให้ช่อดอกมขีนาดใหญ่และแน่นผดิจากสภาพตามธรรมชาติ

	 พนัธกุรรม

 พนัธกุรรมของพชืกญัชาเป็นปัจจยัสำาคญัที่สดุที่ส่งผลต่อการสร้างสารกลุ่ม cannabinoids โดยยนีที่

ควบคมุการสรา้งสารกลุม่ cannabinoids อยูท่ี่ตำาแหน่ง locus B บนโครโมโซมซึ่งประกอบด้วย dominant 
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alleles 2 รูปแบบ ได้แก่ BD ซึ่งควบคมุการสร้างเอนไซม์ cannabidiolic acid (CBDA) synthase และ BT  

ควบคมุการสร้างเอนไซม์ tetrahydrocannabinolic acid (THCA) synthase ซึ่งพชืกญัชาเป็นพชืแบบ diploid 

โดยม ี2 alleles ที่ได้จากต้นพ่อและต้นแม่มาอย่างละ 1 allele หากทั้งพ่อและแม่ม ีallele BT เหมอืนกนั

ทั้งคู่ จะได้พชืกญัชาที่เป็น homozygous BTBT ซึ่งสร้างสาร THC ในปรมิาณสูง แต่สร้างสาร CBD ใน

ปรมิาณที่น้อยมาก หากทั้งพ่อและแม่ม ีallele BD เหมอืนกนัทั้งคู่ จะได้พชืกญัชาที่เป็น homozygous 

BDBD ซึ่งสร้างสาร CBD ในปริมาณสูง แต่สร้างสาร THC ได้น้อยมาก และหากพ่อและแม่มี allele 

ต่างกนั จะได้พชืกญัชาที่เป็น heterozygous BTBD ซึ่งสร้างสาร THC และสาร CBD ในสดัส่วนที่แตก

ต่างกนัไป หรอืนอกจากนี้อาจสร้างสาร cannabinoids ตวัอื่นเป็นหลกั คอื cannabigerol (CBG) ซึ่งเป็น

สารตั้งต้นของ THC และ CBD หรอือาจสร้างเฉพาะสารกลุ่ม terpenoid และไม่พบ cannabinoids เลย 

ด้วยเหตนุี้นกัปรบัปรงุพนัธุ์จงึให้ความสำาคญักบัพนัธกุรรมของพชืกญัชาเป็นอย่างมาก
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