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พืชกัญชา
บทน�ำ

พืชกัญชา (cannabis plant) เป็นพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. (วงศ์ Cannabaceae)
เป็นพืชที่มีถิ่นก�ำเนิดในภูมิภาคเอเชียกลางและมีประวัติศาสตร์การใช้เป็นยารักษาโรค อาหาร และ
ใช้เส้นใยท�ำเครือ่ งนุง่ ห่มมาเป็นเวลายาวนานหลายพันปี และเป็นพืชชนิดแรก ๆ ทีม่ นุษย์รจู้ กั เพาะปลูก
เพื่อใช้ประโยชน์
กัญชาเป็นชื่อที่มาจากภาษา Hindi ว่า ‘Ganja’ ซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งที่บ่งชี้ได้ว่าคนไทยรู้จกั กัญชา
มาจากทางประเทศอินเดียและน�ำมาเข้ามาใช้ประโยชน์ตงั้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ดังจะเห็นได้จากมีการ
ใช้กญ
ั ชาเป็นส่วนประกอบในต�ำรับพระโอสถพระนารายณ์ อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์ทางยาทีม่ กี าร
บันทึกไว้เก่าแก่ท่ีสุดในโลกคือหนังสือ Materia Medica ซึ่งเขียนโดย Dioscorides แพทย์และ
นักพฤกษศาสตร์ชาวกรีก ใน ค.ศ. 65
ด้านการใช้ประโยชน์อาจจ�ำแนกพืชกัญชาได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กัญชา (marijuana) กับกัญชง (Indian
hemp, industrial hemp, ปอกัญชา, ป่านแม้ว) โดยมีลักษณะการแสดงออก หรือฟีโนไทป์ (phenotype)
ที่แตกต่างกันตามเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์พืชและวิธีการเพาะปลูก โดยกัญชาสื่อถึงพืชกัญชาที่
ปลูกเพือ่ สารกลุม่ cannabinoids เป็นหลัก ส่วนกัญชงสือ่ ถึงพืชกัญชาทีป่ ลูกเพือ่ เส้นใยท�ำสิง่ ทอหรือเมล็ด
เพื่อใช้เป็นอาหาร

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ของพืชกัญชา
สัณฐานวิทยา
พืชกัญชาเป็นไม้ล้มลุกที่สูงได้ถึง 5 ม. ล�ำต้น ตั้งตรง ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ที่ออกตาม
ส่วนโคนต้นโดยออกตรงข้ามกัน ส่วนบนของล�ำต้นใบเรียงสลับ มีหูใบรูปเส้นด้ายหรือรูปลิ่มแคบ ติดที่
โคนก้านใบ มีใบย่อย 3–11 ใบ รูปหอกแคบ ขอบใบจักฟันเลื่อย ปลายใบเรียวแหลมถึงยาวคล้ายหาง
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โคนใบรูปลิม่ ผิวใบด้านบนมีขนสากแข็ง เซลล์ทฐี่ านของขนมีซสิ โทลิท (cystoliths) หรือหินปูนชนิดหนึง่
สะสมอยู่ ผิวใบด้านล่างมีขนสั้นนุ่ม ก้านใบยาว 1.5–7 ซม. ดอก เป็นดอกแยกเพศต่างต้น หรือ
ดอกแยกเพศร่วมต้น หรือดอกสมบูรณ์เพศ ดอกตัวผู้ ออกทีซ่ อกใบหรือปลายยอด กลีบรวม มี 5 กลีบ
แยกจากกัน เกสรตัวผู้ มี 5 อัน ก้านชูเรียว อับเรณูแตกเป็นรูที่ส่วนปลาย ดอกตัวเมีย เป็นดอกเดี่ยว
ออกที่ซอกใบหรือปลายยอด แต่ละดอกไม่มีวงกลีบแต่มีใบประดับคล้ายกาบสีเขียวเข้มหุ้มอยู่ และ
มีใบประดับคล้ายใบเดีย่ วรองรับดอกไว้ บนใบประดับมีขนต่อมปกคลุม รังไข่ มี 1 ห้อง ก้านชูสนั้ ปลาย
แยกเป็น 2 แฉก ออวุล (ovule) มี 1 อัน ผล สีน�้ำตาลอมเหลือง มีรูปไข่หรือรูปรี ผิวเรียบเป็นมัน
อาจมีลวดลายบนผิว เมล็ดมีเอนโดสเปิร์มฉ�่ำน�้ำ
ภาพที่ 1 พืชกัญชา A = ลักษณะทรงพุ่ม, B = ช่อดอกตัวผู้, C = ช่อดอกตัวเมีย

ปกติแล้วพืชกัญชาต้นตัวผู้จะมีอายุสั้น เพื่อเร่งสร้างละอองเรณูส�ำหรับการปฏิสนธิ ส่วนต้นตัวเมีย
จะมีอายุยืนกว่า เพื่อสร้างเมล็ดในการขยายพันธุ์ ส�ำหรับสารกลุ่ม cannabinoids หรือ terpenoids นั้น
เมื่อพืชสร้างแล้วจะเก็บไว้ในขนต่อม (glandular trichomes) เพื่อท�ำหน้าที่ป้องกันต้นพืชจากศัตรูพืช
จึงสามารถพบขนต่อมได้มากตามช่อดอกของต้นตัวเมียเนื่องจากเป็นส่วนของพืชที่ส�ำคัญต่อการ
ขยายพันธุ์
นอกจากนี้สารกลุ่ม cannabinoids จะได้จากส่วนเหนือดิน (aerial part) ของต้นตัวเมีย พบสารกลุ่ม
cannabinoids จากปริมาณน้อยไปมากเรียงล�ำดับตามส่วนของพืชที่พบ คือ ผล → ราก → ล�ำต้นขนาด
ใหญ่ → ล�ำต้นขนาดเล็ก → ใบแก่ → ใบอ่อน → ดอก → ใบประดับรองรับดอก
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การจัดจ�ำแนก
การศึกษาอนุกรมวิธาน (Taxonomy) ของพืชกัญชามีความซับซ้อนเนื่องมาจากการปรับปรุงพันธุ์
และความผันแปรของลักษณะพืชเนื่องจากปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและสายพันธุ์ รวมถึงการที่พืชกัญชา
ในแปลงปลูกสามารถหลุดรอดไปเจริญในธรรมชาติ จนมีลกั ษณะทีค่ ล้ายคลึงกับพืชทีเ่ ป็นพันธุพ์ ชื ดัง้ เดิม
เนื่องจากพืชกัญชาเป็นพืชที่ถ่ายละอองเกสรโดยลม (wind-pollinated) ท�ำให้เกิดพันธุ์ลูกผสมได้ง่าย
มีการศึกษาอนุกรมวิธานของพืชกัญชามาเป็นเวลานานกว่า 200 ปี โดยใน ค.ศ. 1753 Carl
Linnaeus นักพฤกษศาสตร์ชาวสวีเดน ได้ให้ชื่อวิทยาศาสตร์ของกัญชาว่า C. sativa (ค�ำว่า sativa
แปลว่าพืชปลูก ซึ่งหมายถึงมีการปลูกกัญชาอย่างกว้างขวาง) ต่อมาใน ค.ศ. 1785 Jean Lamarck
นักพฤกษศาสตร์ชาวฝรั่งเศสได้ต้งั ชื่อพืชชนิดที่ 2 ในสกุล Cannabis ได้แก่ C. indica Lam. (ค�ำว่า indica
แปลว่าพบในประเทศอินเดีย) แนวคิดเกี่ยวกับกัญชามี 2 ทางที่ต่างกัน ได้แก่ แนวคิด monotypic คือ
พืชกัญชาเป็นพืชเพียงชนิดเดียว ได้แก่ C. sativa และแนวคิด polytypic โดยใช้ข้อมูล chemical profifile
หรือสัดส่วนของ THC ต่อ CBD เป็นแนวทางในการจ�ำแนก นั่นคือ จ�ำแนกพืชกัญชาได้มากกว่า 1 ชนิด
ได้แก่ C. sativa และ C. indica แต่แนวคิดอันหลังนี้ไม่ได้รับการยอมรับ ดังจะเห็นได้จากการศึกษา
พืชกัญชาทางอนุกรมวิธานทั้งในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงซึ่งสรุปชัดเจนตรงกันว่ากัญชามีชื่อ
วิทยาศาสตร์ว่า C. sativa เป็นชื่อที่ถูกต้อง (accepted name) ส่วน C. indica เป็นชื่อพ้อง (synonym)
ดังระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือพรรณพฤกษชาติ (Flora) ของประเทศต่าง ๆ เช่น หนังสือ Flora of
Thailand ของประเทศไทย, หนังสือ Flora Malesiana ของประเทศในแถบ Malesia, หนังสือ Flora of
China ของประเทศจีน นอกจากนี้ ในการศึกษาอนุกรมวิธานเชิงเคมี (chemotaxonomy) ของกัญชานั้น
พบว่า มีผลกระทบจากความแปรปรวนขององค์ประกอบทางเคมี (chemical profile) เนื่องจากพืชกัญชา
ต้นเดียวกันแต่ระยะการเจริญเติบโตต่างกันก็ส่งผลต่อองค์ประกอบทางเคมีอย่างเห็นได้ชดั นั่นเอง
สายพันธุ์และพันธุ์ปลูกในประเทศไทย
สายพันธุ์ (strain หรือ line) เป็นลักษณะพืชที่แสดงออกมา ซึ่งมีลักษณะตามที่นักปรับปรุงพันธุ์พืช
คัดเลือกลักษณะทีต่ อ้ งการตามเป้าหมายของการปรับปรุงพันธุพ์ ชื (plant breeding) นัน้ ๆ เช่น Cannabis
strain Sour Diesel, Cannabis strain Granddaddy Purple ซึ่งต่อมาเมื่อสายพันธุ์ได้รับการขึ้นทะเบียนกับ
หน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการขึ้นทะเบียนพืชปลูก จึงจะถูกเรียกว่า พันธุ์ปลูก (cultivar) ยกตัวอย่างเช่น
Cannabis ‘Fibranova’ ซึง่ เป็นพันธุป์ ลูกทีเ่ ป็นพืชเส้นใย ในประเทศไทยมีสายพันธุก์ ญ
ั ชาทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียน
กับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ�ำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์อิสระ 01
(Cannabis sativa L. ‘Issara 01’), หางกระรอกภูพานเอสที 1 (Cannabis sativa L. ‘Hang Kra Rog Phu
Phan ST1’), หางเสือสกลนครทีที 1 (Cannabis sativa L. ‘Hang Suea Sakonnakhon TT1’), ตะนาวศรี
ก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 (Cannabis sativa L. ‘Tanao Si Kan Khaw WA1’) และตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1
(Cannabis sativa L. ‘Tanao Si Kan Dang RD1’)
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ปั จจัยที่ท�ำให้เกิดความแปรผันของสั ณฐานวิทยา
และคุณลักษณะต่างๆ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการสร้างสารองค์ประกอบทางเคมีของกัญชาที่จะกล่าวถึง ณ ทีนี้ ได้แก่ รูปแบบ
การเพาะปลูก และพันธุกรรม
รูปแบบการเพาะปลูก
รูปแบบการเพาะปลูกส่งผลต่อสารส�ำคัญของพืชกัญชา ซึ่งมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) การปลูกแบบ
outdoor และ 2) การปลูกแบบ indoor
1) การปลูกแบบ outdoor
การปลูกแบบนี้ผลผลิตจะขึ้นอยู่กับความแปรปรวนของสภาพอากาศ การรบกวนของศัตรูพืชหรือ
โรคพืช การปนเปื้อนสารเคมีจากสิง่ แวดล้อม รวมถึงความเสียหายทีเ่ กิดจากการลักขโมย จึงเหมาะกับ
การปลูกกัญชง หรือปลูกกัญชาเพื่อเก็บเมล็ดโดยจะปลูกต้นกะเทยเป็นหลัก
2) การปลูกแบบ indoor
การปลูกแบบนีจ้ ะเหมาะกับการปลูกกัญชาซึง่ เป็นพืชวันสัน้ (short-day plant) โดยเป็นพืชทีเ่ กิดดอก
ในฤดูกาลที่มีกลางวันสั้นกว่ากลางคืน เช่น ในฤดูใบไม้ร่วงของประเทศแถบเขตอบอุ่น ในการปลูกช่วง
แรกนั้นจึงมีการให้แสงเป็นช่วงระยะเวลายาวนาน เพื่อส่งเสริมให้พืชมีการเจริญเติบโตของส่วนล�ำต้น
หรือใบเป็นหลัก แต่ก็มีการปรับปรุงพันธุ์กัญชาให้เป็นสายพันธุ์ที่แสงไม่มีผลต่อการสร้างช่อดอก
(autoflowering strains)
ด้วยเหตุนี้การปลูกกัญชาเพื่อให้สามารถควบคุมสัดส่วนของสารองค์ประกอบให้คงที่ได้ จึงต้องมี
การควบคุมปริมาณแสงและอุณหภูมิในการปลูก อีกทั้งความชื้นและความหนาแน่นของพืชก็ต้อง
เหมาะสมเพื่อให้เกิดการสังเคราะห์แสงได้อย่างทั่วถึง ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยว วัสดุปลูก การท�ำให้
แห้ง การเก็บ วิธีในการเตรียมตัวอย่าง (เพื่อให้เกิด decarboxylation) และการสกัด รวมถึงพันธุกรรม
ของพืชก็เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส�ำคัญที่สุดต่อการสร้างสาร THC
เพื่อให้กัญชาสามารถสร้างสารกลุ่ม cannabinoids ได้ในปริมาณมาก จะใช้เทคนิคการปลูกที่
เรียกว่า sinsemilla technique นั้นคือการปลูกในโรงเรือนที่มีแต่ต้นตัวเมียซึ่งยังไม่ได้รับการผสมเกสร
(unpollinated female flower) ซึ่งจะช่วยยืดเวลาในการติดเมล็ดออกไป เนื่องจากเมื่อกัญชาติดเมล็ดแล้ว
จะท�ำให้การสร้างสาร cannabinoids ลดลงอย่างมีนยั ส�ำคัญ ท�ำให้เกิดดอกที่ยังไม่ได้รับผสมเกสรเป็น
จ�ำนวนมากส่งผลให้ช่อดอกมีขนาดใหญ่และแน่นผิดจากสภาพตามธรรมชาติ
พันธุกรรม
พันธุกรรมของพืชกัญชาเป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ุดทีส่ ่งผลต่อการสร้างสารกลุ่ม cannabinoids โดยยีนที่
ควบคุมการสร้างสารกลุ่ม cannabinoids อยู่ทตี่ �ำแหน่ง locus B บนโครโมโซมซึง่ ประกอบด้วย dominant
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alleles 2 รูปแบบ ได้แก่ BD ซึ่งควบคุมการสร้างเอนไซม์ cannabidiolic acid (CBDA) synthase และ BT
ควบคุมการสร้างเอนไซม์ tetrahydrocannabinolic acid (THCA) synthase ซึง่ พืชกัญชาเป็นพืชแบบ diploid
โดยมี 2 alleles ที่ได้จากต้นพ่อและต้นแม่มาอย่างละ 1 allele หากทั้งพ่อและแม่มี allele BT เหมือนกัน
ทั้งคู่ จะได้พืชกัญชาที่เป็น homozygous BTBT ซึ่งสร้างสาร THC ในปริมาณสูง แต่สร้างสาร CBD ใน
ปริมาณที่น้อยมาก หากทั้งพ่อและแม่มี allele BD เหมือนกันทั้งคู่ จะได้พืชกัญชาที่เป็น homozygous
BDBD ซึ่งสร้างสาร CBD ในปริมาณสูง แต่สร้างสาร THC ได้น้อยมาก และหากพ่อและแม่มี allele
ต่างกัน จะได้พืชกัญชาที่เป็น heterozygous BTBD ซึ่งสร้างสาร THC และสาร CBD ในสัดส่วนที่แตก
ต่างกันไป หรือนอกจากนี้อาจสร้างสาร cannabinoids ตัวอื่นเป็นหลัก คือ cannabigerol (CBG) ซึ่งเป็น
สารตั้งต้นของ THC และ CBD หรืออาจสร้างเฉพาะสารกลุ่ม terpenoid และไม่พบ cannabinoids เลย
ด้วยเหตุนี้นักปรับปรุงพันธุ์จึงให้ความส�ำคัญกับพันธุกรรมของพืชกัญชาเป็นอย่างมาก
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