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พืชกัญชา: ความรู้ทั่วไปและการตรวจสอบสารส าคัญ 
ดร.ภญ.ประภัสสร ทิพย์รัตน์ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ 
 

 พืชกัญชา เป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ในเขตอบอุ่นของทวีปเอเชีย สันนิษฐานว่ามีการกระจายพันธุ์เป็นบริเวณ
กว้างอยู่ทางตอนกลางของทวีป ตั้งแต่ทะเลสาบแคสเปียนจนถึงทางตอนใต้ของเทือกเขาหิมาลัยและทางตะวันตก
ของไซบีเรีย เป็นพืชที่ได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารเก่าโบราณหลายเล่มว่ามีการปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นพืชเส้นใย 
และปลูกเป็นพืชเสพติดมาแต่ดึกด าบรรพ์ ในประเทศจีนมีการใช้เส้นใยเพ่ือถักทอมาตั้งแต่ 5,000-4,000 ปีก่อน
คริสตกาล ต่อมาในศตวรรษแรก  จึงมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากเส้นใยมาท ากระดาษ  ในประเทศยุโรป มีการ
ใช้ประโยชน์จากพืชกัญชามาตั้งแต่ 700 ปีก่อนคริสตศักราช ส่วนใหญ่ใช้ท าเป็นเชือกเพ่ือการล่าสัตว์  ในช่วง
ศตวรรษที่ 14 ถึงศตวรรษที่ 15 ในประเทศอิตาลีมีการปลูกพืชกัญชากันมากเพ่ือน าเส้นใยมาท าเชือกใช้ในเรือเดิน
ทะเลเนื่องจากมีความเหนียวและทน นอกจากนี้  พบว่า  มีการปลูกพืชกัญชากระจายไปทั้งในอเมริกาเหนือและ
อเมริกาใต้อีกด้วย(5) 

ในประเทศไทย ชาวเขาเผ่าต่างๆ ทางภาคเหนือมีการใช้เส้นใยจากล าต้นของต้นกัญชาเพศผู้ หรือเรียกว่า 
กัญชง กันมานาน โดยใช้เส้นใยจากล าต้นของกัญชงที่ออกดอกใหม่ มีอายุระหว่าง 3-4 เดือน เนื่องจากเปน็ช่วงที่
เส้นใยมีความเหนียว เบาและเป็นสีขาวเหมาะส าหรับการใช้เป็นเส้นใยทอผ้า จากการศึกษาพบว่าเส้นใยกัญชงเป็น
เส้นใยที่มีคุณภาพสูง มีความยืดหยุ่น แข็งแรงและทนทาน สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผ้าและกระดาษได้ดี มี
คุณภาพดีกว่าเส้นใยจากฝ้ายและลินิน เมื่อเปรียบเทียบปริมาณเส้นใยจากการปลูกกัญชงกับการปลูกฝ้าย  กัญชง
จะให้ผลผลิตมากกว่าฝ้าย 2-3 เท่า เส้นใยกัญชงจึงเริ่มมีบทบาทส าคัญในตลาดเส้นใยธรรมชาติ และนอกเหนือจาก
เส้นใยแล้ว ส่วนอื่นๆ ของกัญชง เช่น น้ ามันจากเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil) ยังสามารถน ามาใช้ประโยชน์ท า
เป็นอาหารเสริมและเครื่องส าอาง ได้อีกด้วย(1) แตใ่นปัจจุบัน ประเทศไทยยังจัดกัญชงเป็นกัญชา ซึ่งเป็นยาเสพติด
ให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522(2)  เนื่องจากทั้งกัญชาและกัญชง มีต้นก าเนิดมา
จากพืชชนิดเดียวกัน  

ประวัติความเป็นมา(3,4) 

พืชกัญชา (Cannabis) จัดอยู่ใน 
 Kingdom:  Plantae 
 Division:  Magnoliophyta 
 Class:  Magnoliopsida 
 Order:  Urticales 
 Family:  Cannabaceaae 
 Genus:  Cannabis L. 
 Species:  Cannabis sativa L. 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์(1) 
พืชกัญชา เป็นพืชล้มลุกมีอายุเพียงปีเดียว มีลักษณะส าคัญดังนี้ 
ราก:  เป็นระบบรากแก้ว (Tap root system) มีรากแขนงจ านวนมาก 
ใบ:  เป็นใบเดี่ยว รูปฝ่ามือ แผ่นใบแยกเป็น 5-7 แฉก ขอบใบเป็นฟันเลื่อยและเว้าลึกจนถึงโคนใบ ปลายใบ

เรียวแหลม ผิวด้านบนใบมีสีเข้มกว่าด้านล่าง ก้านใบยาว 2-7 ซม. เมื่อมีการสร้างดอกจ านวนแฉกของใบจะลดลง
ตามล าดับ เหลือเพียง 1-3 แฉก เท่านั้น 

ล าต้น:  พบว่าล าต้นตั้งตรง สีเขียว สูงประมาณ 1-6 เมตร มีลักษณะอวบน้ าเมื่อเป็นต้นกล้า เริ่มมีการสร้าง
เนื้อไม้เมื่อเจริญได้ 2-3 สัปดาห์ การเจริญเติบโตของต้นจะช้าในช่วง 6 สัปดาห์แรก หลังจากนั้นจะเพ่ิมความสงู
อย่างรวดเร็ว จนมีความสูงเฉลี่ยคงท่ี คือ ประมาณ 300 ซม. เนื่องจากมีการออกดอก เปลือกของล าต้นสามารถ
ลอกออกเพ่ือใช้ประโยชน์จากเส้นใย โดยเปลือกนอก (primary bast fibers) ให้เส้นใยที่ยาว เหนียว แต่ค่อนข้าง
หยาบ ส่วนเปลือกในที่ติดกับเนื้อไม้ (secondary bast fibers) ให้เส้นใยที่ละเอียดกว่าแต่สั้นกว่า(6) 

ดอก:  มี 2 ชนิด คือ ชนิดที่มีดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกัน (monoecious) และชนิดดอกเพศผู้
และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น (dioecious) ในประเทศไทยพบว่าพืชกัญชามีดอกเพศผู้และดอกเพศเมียอยู่ต่าง
ต้นกัน ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด โดยปกติพืชกัญชาจะมีการติดดอกและเมล็ดในช่วง 90-120 วัน 

 ดอกเพศผู้ : ช่อดอกเพศผู้เป็นแบบ panicle ประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ แยกกันเป็นอิสระมีสีเขียว
อมเหลือง พบเกสรเพศผู้ 5 อัน ระยะเวลาการบานประมาณ 2 เดือน 

 ดอกเพศเมีย : เกิดตามซอกใบและปลายยอด ในบริเวณช่อดอกจะอัดตัวกันแน่น ช่อดอกเป็นแบบ spike 
ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวเข้มห่อหุ้มรังไข่ไว้ ภายในมี stigma 2 อัน สีน้ าตาลแดง อายุของดอกค่อนข้างสั้น
ประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็จะติดผล 

เมล็ด:  พบว่าพัฒนาได้อย่างรวดเร็วภายใน 2-3 สัปดาห์หลังออกดอก เป็นเมล็ดเดี่ยว รูปไข่ป้อมผิวเรียบ
เป็นมันมีลายประดับสีน้ าตาล เมื่อแห้งมีสีเทา ขนาดประมาณ 3-4 มม. มีน้ าหนักเฉลี่ย 8-24 กรัมต่อเมล็ด 1000 
เมล็ด ภายในเมล็ดมีอาหารสะสมพวกแป้งและไขมันอัดแน่น โดยมีน้ ามันถึง 29-34% มีไขมันชนิดไม่อ่ิมตัว 
(unsaturated fatty acids) สูง ประกอบด้วย linoleic acid(C18:2) ร้อยละ 54-60 linolenic acid (C18:3) 
ร้อยละ 15-20 และ oleic acid (C18:1) ร้อยละ 11-13 

พืชกัญชา สามารถสร้างสารส าคัญท่ีมีลักษณะเฉพาะ เรียกว่า cannabinoids ซึ่งสารหลายชนิดในกลุ่มนี้มี
ฤทธิ์ต่อระบบประสาท สารในกลุ่ม cannabinoids terpenes และ volatile compounds อ่ืนๆ ถูกขับออกมา
โดย grandular trichomes ในรูปสารเหนียว เรียกว่า เรซิน ซึ่งมีมากท่ีสุดในช่อดอกตัวเมีย สารในกลุ่ม terpenes 
ไม่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทแต่ท าให้เกิดกลิ่นเฉพาะ 

Cannabinoids เป็นสารประกอบ terpenophenolic มีโครงสร้างหลัก คือ geranyl pyrophosphate 
C10 terpenoid subunit ซึ่งในกระบวนการสังเคราะห์ cannabinoids ในพืชส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตัวกันของ 
geranyl pyrophosphate กับ C12 polyketide ส าหรับ pentyl (C5) side chain ได้ intermediate product 
คือ cannabigerol (CBG) หรือรวมกับ C10 polyketide ส าหรับ propyl (C3) side chain ได้ intermediate 
product คือ cannabigerovarin (CBGV) ซ่ึง CBG จะสังเคราะห์เป็น tetrahydrocannabinol (THC) 
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cannabidiol (CBD) และ cannabichromene (CBC) โดยใช้เอนไซม์เฉพาะ เช่นเดียวกัน CBGV จะสังเคราะห์
เป็น tetrahydrocannabivarin (THCV) cannabidivarin (CBDV) และ cannabichromevarin (CBCV) (7) 

ในพืช สารในกลุ่ม  cannabinoids จะอยู่ในรูป carboxylic acid หรือ acid form แต่เมื่อโดนแสงและ
ความร้อนจะถูก decarboxylate เป็น neutral form สารส าคัญที่พบมาก คือ Delta-9-tetrahydrocannabinol 
(∆9THC หรือ THC) ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทที่ส าคัญ (pshychotimimetic), ∆8THC ไอโซเมอร์ของ
∆9THC แต่มีฤทธิ์น้อยกว่าประมาณ 5 เท่า cannabidiol (CBD) สารส าคัญอีกตัวหนึ่งแต่เป็น Non-psychoactive 
มีฤทธิ์ THC antagonist พบมากในสายพันธุ์ที่ให้เส้นใยและเมล็ด (industrial hemp) นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์ลด
อาการชัก ต้านการอักเสบ และลดอาการคลื่นไส้ cannabichromene (CBC) มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดอาการ
ปวด นอกจากนี้มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพและเชื้อรา ส่วน cannabinol (CBN) เป็นสารสลายตัวของ THC เมื่อสัมผัส
ความร้อนและออกซิเจนในอากาศ เกิดการ oxidation พบได้น้อยมากในพืชสด แต่จะมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเมื่อเก็บไว้
นาน มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทอ่อนๆ(7) 

มีการศึกษาทางคลินิกเพ่ือใช้ THC เพ่ือลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบ าบัด กระตุ้นการอยาก
อาหาร ลดอาการปวด และลดอาการของ multiple sclerosis(8) นอกจากนี้พบว่า THC และ CBD มีฤทธิ์ 
neuroprotection  โดยต้านผลของ 6-hydroxydopamine ที่ท าให้เกิด neurodegeneration ในผู้ป่วยโรคพาร์
กินสัน(9) 

ประโยชน์ของกัญชงทางเศรษฐกิจ(10, 11,) 

1. ประโยชน์จากเส้นใย เส้นใยกัญชงเป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นสูง แข็งแรง ทนทานสามารถใช้
เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยได้มากมาย เช่น เชือก ผ้า ผ้าส าหรับท าใบเรือ ถึงแม้ในเวลาต่อมา การ
ผลิตเส้นใยกัญชงจะลดลงเนื่องจากค่าแรงมีราคาแพง และภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเกี่ยวกับความเป็นพืชเสพติด รวมทั้งมี
การใช้ผ้าจากเส้นใยสังเคราะห์แทน แต่ยังมีหลายประเทศที่ยังผลิตเส้นใยจากกัญชง ได้แก่ รัสเซีย จีน ยูเครน 
โปแลนด์ โรมาเนีย เกาหลี ชิลี และเปรู จีนเป็นตลาดใหญ่ของการใช้เส้นใยกัญชงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เนื่องจาก
กรรมวิธีในการผลิตเป็นแบบวิธีดั้งเดิมที่ค่อนข้างยุ่งยาก และต้องใช้แรงงานมาก ส่วนประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย 
แอฟริกาใต้ และประเทศในแถบยุโรป เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส มีความสนใจที่จะปลูกและใช้ประโยชน์จากกัญชง  โดย
ยุโรปมีความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีในการพัฒนาเส้นใยกัญชง มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตเส้นใยที่
ละเอียดและมีคุณภาพดี ท าให้เสื้อผ้าที่ผลิตจากเส้นใยกัญชงมีราคาค่อนข้างสูง นอกจากนี้ยังน ามาผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ อีกหลายชนิด เช่น ผ้าหุ้มเบาะและพรม 

เนื่องจากเปลือกต้นกัญชงมีเส้นใยที่ยาวประมาณ 1-5 เมตร แล้วแต่ความสูงของต้นเหมาะส าหรับ
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ ซึ่งเส้นใยที่ยาวสามารถน ามารีไซเคิลได้หลายครั้ง ในยุโรปใช้เส้นใยกัญชงส าหรับผลิต
กระดาษคุณภาพสูง เช่น cigarette paper, bank notes, technical filters และ hygiene products ส่วนของ
แกนมีเส้นใยที่สั้นกว่าใช้ผลิตกระดาษท่ีมีคุณภาพรองลงมา การส่งเสริมการปลูกกัญชงเพ่ือใช้ในการผลิตกระดาษมี
ข้อดีคือ ไม่ท าลายป่าและสิ่งแวดล้อม สามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 3-4 ครั้งต่อปี น่าจะสามารถใช้ทดแทนการผลิต
กระดาษจากต้นไม้ได้ โดยในช่วงปี 1985 ถึง 1996 พบว่าทั่วโลกมีการผลิตกระดาษเพ่ิมขึ้นจาก 193.3 เป็น 284 
ล้านตัน เฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 7.5 ล้านตันต่อปี แต่ความต้องการบริโภคเพ่ิมขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในเอเชียเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 
60  ซึ่งการผลิตกระดาษจากต้นไม้อย่างอาจจะไม่พอเพียงจึงต้องหาวัตถุดิบจากแหล่งอ่ืน เช่น non-wood plants 
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หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย เป็นต้น  แม้ว่าในปี 1996 มีการใช้กัญชงในการผลิต
กระดาษเพียงร้อยละ 6 แต่ในอนาคตน่าจะมีการใช้เพิ่มขึ้น 

ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ ตั้งแต่จักรยานจนถึงเครื่องบินโดยใช้เส้นใยกัญชงเป็น
ส่วนประกอบของพลาสติกเพ่ือเพ่ิมความเหนียว ทนต่อแรงกระแทก และมีความยืดหยุ่นสูง วัสดุที่ได้มีน้ าหนักเบา 
สามารถลดอันตรายจากอุบัติเหตุได้ นอกจากนี้มีการใช้เส้นใยกัญชงร่วมกับเส้นใยจากธรรมชาติชนิดอ่ืนใน
อุตสาหกรรมผลิตพลาสติกอ่ืนๆ เช่น ฉนวนกันเสียง ในปี 1999 ยุโรปมีการใช้ natural fiber ในอุตสาหกรรมนี้
มากกว่า 20,000 ตัน เป็นเส้นใยจากกัญชงถึง 2,000 ตัน 

ใช้ท าวัสดุก่อสร้าง เช่น ฉนวนกันความร้อน fiberboard และ concrete ส าหรับก่อสร้าง โดยวัสดุที่ได้มี
ความแข็งแรงทนทาน และมีน้ าหนักเบา 

ส่วนของแกนต้นกัญชงใช้ท าวัสดุรองนอนของสัตว์ เช่น ม้า โดยมีคุณสมบัติในการดูดความชื้นได้ดีประมาณ 
5 เท่าของน้ าหนัก ไม่มีฝุ่น และก าจัดได้ง่าย ตลาดในอเมริกาเหนือมีความต้องการมาก คุณสมบัติในการดูดซับนี้ยัง
มีการน าไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตแก็สและน้ ามัน เพ่ือดูดซับและก าจัดคราบน้ ามัน 

ใช้ในทางเกษตร (agricultural textiles) เช่น ใช้ท าผ้าคลุมดินซึ่ งสามารถย่อยสลายได้  ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

2. ประโยชน์จากเมล็ดกัญชง ในยุโรปและแคนาดาปลูกกัญชงเพ่ือใช้ประโยชน์จากเส้นใยและเมล็ด แต่ใน
ยุโรปจะเน้นการใช้ประโยชน์จากเส้นใยมากกว่า ส่วนในอเมริกาเหนือเน้นการใช้ประโยชน์จากเมล็ดมากกว่า  เมลด็
และน้ ามันจากเมล็ดกัญชงมีมูลค่าสูงกว่าเส้นใย ใช้ผลิต natural foods, nutraceuticals และcosmetics ดังนั้น
สายพันธุ์ที่ปลูกในแคนาดาเป็นสายพันธุ์ที่ให้เมล็ดมาก ต้นไม่สูง ออกดอกและติดเมล็ดเร็ว และมีสัดส่วนของกรด
ไขมันที่ดีโดยเฉพาะ gamma-linolenic acid น้ ามันจากเมล็ดกัญชงมีกรดไขมันชนิดไม่อ่ิมตัวสูงมากประมาณร้อย
ละ 75 ประกอบด้วย oleic acid ร้อยละ 10-16 linoleic acid ร้อยละ 50-60 alpha-linoleic acid ร้อยละ 20-
25 และ gamma-linolenic acid ร้อยละ 2-5 ซึ่งกรดไขมัน linoleic acid และ alpha-linoleic acid  ในน้ ามัน
กัญชงมีอัตราส่วนที่เหมาะสม ประมาณ 3:1 ร่างกายต้องการสามารถน าไปใช้ได้ นอกจากนี้ยังมี gamma-
linolenic acid หรือ GLA ซึ่งมีฤทธิ์ลดการอักเสบ ลดการเกิดโรคผิวหนัง เช่น psoriasis, atopic eczema และมี
ประโยชน์ต่อระบบหลอดเลือดหัวใจ ระบบประสาทและระบบภูมิคุ้มกัน เนื่องจากน้ ามันจากเมล็ดกัญชงมีสัดส่วน
ของกรดไขมันที่เหมาะสมจึงท าในรูปแบบแคปซูลเป็นอาหารเสริม นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยวิตามินอี ส่วนใหญ่
อยู่ในรูป alpha form และโปรตีนสูงถึงร้อยละ 20-30 

นอกจากใช้ท าเป็นอาหารเสริมสุขภาพ ยังใช้น้ ามันจากเมล็ดกัญชงในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง โดยเฉพาะ 
nutraceutical cosmetics ด้วย บริษัทเครื่องส าอางใหญ่ของอเมริกาที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก เช่น The Body Shop 
มียอดขายถึง 10 ล้านดอลลาร์ต่อปี และประมาณ 4% ของยอดขายมาจากผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ ามันจากเมล็ดกัญชง 

น้ ามันหอมระเหยจากกัญชงใช้แต่งกลิ่นเครื่องส าอาง สบู่  แชมพู ครีม โลชั่น น้ าหอมและ อาหาร 
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นผู้น าในการผลิตน้ ามันหอมระเหย 
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การควบคุมการปลูกกัญชง 
เนื่องจากพืชกัญชาถูกมองว่าเป็นพืชเสพติด กฎหมายยาเสพติดที่ควบคุมของแต่ประเทศจะแตกต่างกันไป 

ในอเมริกาจัดอยู่ใน Schedule I แต่มีข้อยกเว้นแตกต่างกันในแต่ละรัฐ ในแคนาดา จัดอยู่ใน Schedule II อังกฤษ
จัดอยู่ใน Class C drug ส่วนประเทศไทยจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 เป็นต้น ดังนั้นในการปลูกกัญชงเพ่ือใช้ประโยชน์ต้องใช้การผ่อนผันทางกฎหมาย กว่า 10 ปีที่ผ่านมา การ
ปลูกกัญชงเพ่ือผลิตเส้นใยและน้ ามันจากเมล็ดในอเมริกามีข้อโต้แย้งมาก เช่นเดียวกันใน เยอรมัน อังกฤษ แคนาดา 
ออสเตรเลีย และประเทศอ่ืนๆ จนกระทั่งมีการศึกษาและการรายงานถึงประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ 
จึงมีการอนุญาตให้ปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจได้ ในอเมริกาการปลูกกัญชง ( Industrial hemp) ปัจจุบัน อยู่
ภายใต้ The US Office of National Drug Control Policy 1997: statement on industrial hemp แต่ยัง
ต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือแยกความแตกต่างระหว่างกัญชงและกัญชง รวมทั้งการพัฒนาการปลูกกัญชงให้
แพร่หลายและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศในกลุ่ม G8 ได้แก่ แคนาดา ฝรั่งเศส 
เยอรมัน อิตาลี ญี่ปุ่น รัสเซีย อังกฤษ ยกเว้นอเมริกา ปลูกและส่งออกกัญชง(11) 

กลุ่มประเทศยุโรป เริ่มมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ปี 1968 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอที่น าเข้าเส้นใยจากลินิน
และกัญชง การปลูกกัญชงเพ่ือใช้ประโยชน์จากเส้นใยอยู่ภายใต้ EU Directive ปลูกโดยใช้ certified seed ที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กับ The European Varieties Register โดยอนุญาตให้มี THC content ในระยะออกดอกไม่เกินร้อย
ละ 0.3 w/w by dry weight แต่ในปี ค.ศ.2002 ก าหนดให้ THC content ไม่เกินร้อยละ 0.2 w/w by dry 
weight (3)  ในแคนาดาอนุญาตให้ปลูกกัญชงได้ตั้งแต่ปี 1998 ภายใต้การควบคุมของ Health Canada โดย
ก าหนดให้มี THC content ไม่เกินร้อยละ 0.3 w/w by dry weight ซึ่งเกษตรกรต้องมีใบอนุญาต และปลูกโดย
ใช้เมล็ดที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น(12) 

ในประเทศออสเตรเลีย มีการปลูกกัญชงในหลายรัฐ แต่ละรัฐมีกฎหมายควบคุมแตกต่างกันเช่น รัฐควีนส์
แลนด์ได้ศึกษากฎหมายการอนุญาตให้ปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย์ของประเทศแคนาดาเป็นแม่แบบ โดยในปี ค.ศ.
1998 ได้แก้ไขกฎหมายให้มีการปลูกกัญชงเพ่ือการวิจัยหาสายพันธุ์ที่มี THC ต่ า และในปี ค.ศ.2002 ได้ออก
กฎหมายอนุญาตให้ปลูกกัญชงในเชิงพาณิชย์ส าหรับผลิตเส้นใยเพ่ืออุตสาหกรรมสิ่งทอ และส าหรับเมล็ดเพ่ือสกัด
น้ ามันใช้ท าอาหารสุขภาพ ก าหนดให้มี THC content ไม่เกินร้อยละ 0.5 w/w by dry weight ส าหรับการปลูก
โดยใช้ certified seed หรือไม่เกินร้อยละ 1 w/w by dry weight หากเกิดจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่
สามารถควบคุมได้ (13)แต่ในประเทศไทยยังไม่มีการก าหนดเกณฑ์ THC maximum limit หรือมาตรการควบคุม
และยังจ าแนกกัญชงเป็นกัญชาซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 

ในหลายประเทศที่สามารถปลูกกัญชงได้ภายใต้กฎหมาย ให้ค าจ ากัดความของกัญชง ดังนี้ 
1. ยุโรป ให้ค าจ ากัดความว่า “Fibre cannabis or hemp, Cannabis sativa L., is an annual plant 

species belonging to the order Urticales, family Cannabinaceae and genus Cannabis.  
Textile fibre varieties, wild plants and narcotic population are typically dioeceous, 
heterogamous.”  (5) 
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2. อเมริกา จากรายงานน าเสนอสภาคองเกรส เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 โดย Jean M. Rawson ให้ค า
จ า กั ด ค ว า ม ว่ า  “The terms “hemp” and “industrial hemp” refer specifically to varieties of 
Cannabis sativa characterized by low levels of THC in their leaves and flowers.”  

“hemp” refers to industrial hemp, “marijuana” refers to the psychotropic drug and 
“Cannabis” refers to the plant species that has industrial, medicinal, and recreational varieties. (14) 

เช่นเดียวกับรายงานน าเสนอสภาคองเกรส เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 โดย Renée Johnson ให้ค าจ ากัด
ความว่า “There are many different varieties of cannabis plants. Marijuana and hemp come from 
the same species of plant, Cannabis sativa, but from different varieties or cultivars.  However, 
hemp is genetically different and is distinguished by its use and chemical makeup, as well as by 
differing cultivation practices in its production.”(15) 

3. ออสเตรเลีย .ให้ค าจ ากัดความว่า  Industrial hemp (Cannabis sativa L.) is also known as 
‘Indian hemp’, ‘cannabis’ or ‘hemp’. In Queensland, the Drugs Misuse Act 1986 refers to 
industrial hemp as ‘industrial cannabis’.(13) 

UNODC (16)ได้อธิบายถึง พืชกัญชา (cannabis plant) ดังนี้ พืชกัญชา มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis 
sativa L. เป็น mono specific มีชื่อสามัญหลากหลาย เช่น hemp, marijuana, pot, gandia เป็นต้น โดยทั่วไป
สามารถแบ่ งเป็นหลาย subspecies เช่น  C. sativa subsp. Sativa, C. sativa subsp. Indica, C. sativa 
subsp. Ruderalis, C. sativa subsp. Spontanea, C. sativa subsp. Kafiristanca แต่ไม่สามารถแยกความ
แตกต่างทั้งทางด้านปริมาณสารส าคัญและสัณฐานวิทยาของแต่ละ subspecies ได้อย่างชัดเจน เนื่องจากลักษณะ
ดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงใช้ชื่อ Cannabis sativa กับพืชกัญชาทุก subspecies โดยมี
ลักษณะสัณฐานวิทยา (morphological character) ที่สามารถสังเกตได้ดังรูปที่ 1 และสามารถแยกความแตกต่าง
ของพืชกัญชากับพืชอ่ืนได้โดยใช้การทดสอบทางเคมีเบื้องต้นแบบง่าย (presumptive test)  ซึ่งเป็นการทดสอบ
สารส าคัญในกลุ่ม cannabinoids ซึ่งมีเฉพาะในพืชกัญชาเท่านั้น 

นอกจากนี้ได้จ ากัดความ industrial cannabis หรือ industrial hemp ว่าเป็น Cannabis sativa L. ซึ่งมี
หลายสายพันธุ์ (varieties หรือ cultivars) ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์จากเมล็ด และเส้นใย industrial cannabis 
หมายถึงพืชกัญชาที่มีปริมาณ THC ต่ า แต่มีปริมาณ CBD สูง โดยมีปริมาณ THC ไม่เกิน 0.2% ส าหรับประเทศใน
ยุโรป หรือไม่เกิน 0.3% ส าหรับประเทศแคนาดา และมีอัตราส่วนของ CBD ต่อ THC มากกว่า 1 

เช่นเดียวกับการศึกษาของ E.P.M. de Meijer และคณะ(17-19) ได้รายงานว่า พืชกัญชา (cannabis) มีชื่อ
วิทยาศาสตร์ Cannabis sativa L. แต่เป็นพืชที่มี phenotype หรือ genotype แตกต่างกัน โดยศึกษาจาก
ลักษณะทางพันธุกรรมที่ควบคุมการสร้างสารส าคัญเช่น ยีนที่สร้างสาร THC, CBD, CBC และ CBG เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามมีนักอนุกรมวิธานบางกลุ่มที่ได้รวมรวมพืชกัญชาจากท่ัวโลกท่ีมีลักษณะทางภูมิศาสตร์แตกต่าง
กันน ามาศึกษาลักษณะสารประกอบสารส าคัญ รวมทั้งลักษณะทางพันธุกรรม พบว่าสามารถแยกพืชกัญชาเป็น 3 
species ได้แก่ C. sativa, C. indica และ C. ruderalis จากการศึกษานี้ระบุว่า พืชกัญชาที่ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์
จากเมล็ดและเส้นใย ในประเทศอินเดีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เนปาล และไทย เป็น C. indica (20-22) ซึ่งแตกต่างจาก
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ที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง (ร่าง) อีกทั้งประเทศไทยเองยังมีข้อมูลงานวิจัยทางด้าน chemical fingerprint และ 
genetic fingerprint ของพืชกัญชาน้อย จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม 

รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพืชกัญชา 
Turner และคณะ (23) ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบและปริมาณของสารส าคัญ  (Cannabinoid) ในพืช 

Cannabis Sativa L. ที่ปลูกในเม็กซิโกและรัฐมิสซิสซิปปี ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิเคราะห์พบสาร 
Cannabinoid ต่างๆในพันธุ์พืช Cannabis Sativa L.โดยพบ ∆9THC มากที่สุดเฉลี่ย 1.69% (0.14-2.97%) ส่วน 
CBN และ ∆8THC จะไม่พบในพืชสด แต่อย่างไรก็ตามในระหว่างการเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์ ∆9THC acid 
ในพืชจะเกิดกระบวนการ decarboxylate ให้ ∆9THC จากนั้นจะเกิด hydroxyl intermediates ให้ CBN โดย 
air oxidization หรือ ∆8THC โดย isomerization และเมื่อรวมค่าของ ∆9THC, ∆9THCV, ∆8THC และ CBN 
ค่าเฉลี่ยของสารที่มีฤทธิ์ทางประสาทในตัวอย่างพืช คือ 2.02 % (0.71-3.27 %) และพบปริมาณของ CBD น้อย
มาก จึงสามารถสรุปได้ว่าสายพันธุ์พืช Cannabis Sativa L. ที่ปลูกในเม็กซิโกเป็นชนิดที่ใช้เป็นยาเสพติดซึ่ง
ถึงแม้ว่าลักษณะทางพันธุกรรมจะเป็นตัวก าหนดองค์ประกอบและปริมาณของสาร  Cannabinoid ในพืชแต่จาก
การศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ และปริมาณน้ าฝน วิธีการปลูก วิธีการและ
ระยะเวลาที่เก็บเกี่ยว มีผลต่อองค์ประกอบและปริมาณของสาร Cannabinoid ในพืชด้วยโดยอุณหภูมิสูงและ
ปริมาณน้ าฝนที่พอเหมาะจะท าให้มีปริมาณ ∆9THC สูง 

Baker และคณะ (24) ได้ท าการศึกษาลักษณะเด่นทางกายภาพและเคมีของพืชกัญชาในประเทศอังกฤษ
และทางเหนือของไอร์แลนด์จากเมล็ดที่ทราบที่มาเป็นรุ่นที่ 2 พบลักษณะโดยรวมทั่วไปทางกายภาพที่เห็นทั้ง
รูปร่าง ขนาด และสีของต้นรวมทั้งรูปแบบของสารส าคัญ (cannabinoid pattern) คล้ายต้นของพ่อ-แม่และรุ่นที่ 
1 แต่ปริมาณ THC ต่ ากว่ารุ่นที่ 1 ส่วนในรุ่นที่ 3 และ 4 มีปริมาณ THC ไม่ต่างจากรุ่นที่ 1(25) 

จากเอกสารอ้างอิงของต่างประเทศจ าแนกพืชกัญชาออกเป็น sub-species หรือ varieties โดยอาศัย
ลักษณะองค์ประกอบสารส าคัญ ในพืช ที่ เรียกว่า chemotypes หรือจากลักษณะภายนอก ที่ เรียกว่า 
phenotypes ออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ พืชที่ปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์จากเส้นใยและเมล็ด เรียกว่า “sativa” 
(Cannabis sativa L. var.sativa) ส่วนพืชที่ปลูกเพ่ือใช้เป็นยาเสพติด เรียกว่า “indica” (Cannabis sativa L. 
var.indica)(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

นอกจากนี้  ในการจ าแนกพืชกัญชาตามลักษณะ chemotypes สามารถจ าแนกเป็น 3 ชนิดได้แก่ drug 
type intermediate type และ fiber type (ดังตารางล าดับถัดไป) 

Chemotypes of Cannabis (modified according to Brenneisen et al. 1987) 
Chemotype Designation, 

products 
Leading 

cannabinoids 
THC 

content 
Psychoactivity 

Drug type Marijuana, 
hashish, Cannabis 

THC >1-20% yes 

Intermediate type - THC, CBD >0.3-1.0% yes 
Fiber type Industrial hemp, 

fiber 
CBD <0.3% no 

 
Ratio of THC and CBD (according to analyses of De Meijer 1992) 

Chemotype THC content CBD/THC ratio THC/CBD 
ratio 

Drug type 
Intermediate 
type 
Fiber type 

>1-20% 
>0.3-1.0% 

0.3% 

0.14-0.4 
0.5-2.0 
2-17 

2.3-7.4 
0.5-2.0 
0.06-0.5 

 
พืชกัญชาที่ปลูกเพ่ือใช้เส้นใย ที่เรียกว่า fiber hemp หรือ industrial hemp อนุญาตให้ปลูกได้ในแถบ

ยุโรป ประเทศแคนาดา โดยก าหนดว่าต้องมี THC ไม่เกินร้อยละ 0.3 และมี CBD:THC ratio มากกว่า 2:1  ใน
ประเทศออสเตรเลียอนุญาตให้มี THC ได้ถึงร้อยละ 1   ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกา จัดให้พืชที่มี THC น้อยกว่า
ร้อยละ 1 และมี CBD มากกว่า THC เป็น Hemp (26) 

Fetterman และคณะ (27) จ าแนกกัญชา (drug phenotype) และกัญชง (fibre phenotype) โดย
ใช้อัตราส่วนระหว่าง ([THC]+[CBN])/[CBD] ถ้าอัตราส่วนมากกว่า 1 จัดเป็นกัญชา ถ้าน้อยกว่า 1 จัดเป็นกัญ
ชง 

Small และ  Beckstead จ าแน ก เป ็น  3 phenotypes ค ือ  drug phenotype ม ีป ร ิม าณ  THC 
มากกว่า 0.3%และ CBD น้อยกว่า 0.5% ทั้งเพศผู้เพศเมีย intermediate phenotype คือ เฉพาะพืชเพศ
เมียมี THC มากกว่า 0.3% และมี CBD มากกว่า 0.5% ส่วน non-drug phenotype พืชเพศเมียมี THC น้อย
กว่า 0.3% แต่มี CBD มากกว่า 0.5% 

E.P.M.de Meijer และคณะ จ าแนกพืชกัญชาออกเป็น 3 phenotypes โดยอาศัย cannabinoid 
profiles เช ่น เด ียวก ัน โดยจัดพ ืชก ัญชาที ่ม ีปร ิมาณ THC มากกว ่า 0.5% CBD น้อยกว่า 0.5% และมี 
THC/CBD มากกว่า 1 เป็น drug type พืชกัญชาที่มีปริมาณ THC และ CBD มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5% เป็น 
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intermediate type ส่วนพืชกัญชาที่มีปริมาณ THC น้อยกว่า 0.5% CBD มากกว่าหรือเท่ากับ 0.5% และมี 
THC/CBD น้อยกว่า 1 เป็น non-drug type (28) 

สรุปผลการศึกษาวิจัยปริมาณสารส าคัญในกัญชงในปี 2550-2551: (29) 

จากการศึกษาปริมาณสารส าคัญในกัญชงที่ปลูกในเขตจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยในปี 2550 พบว่า
กัญชงต่างสายพันธุ์มีลักษณะองค์ประกอบของสารส าคัญแตกต่างกันรวมทั้งแตกต่างจากกัญชา (Marijuana) ด้วย 

พบว่าสารส าคัญ (cannabinoids)ในกัญชงที่ส าคัญ ได้แก่ 9-tetrahydrocannabinol (THC) และ cannabidiol 
(CBD) มีปริมาณเพ่ิมข้ึนตามอายุ มากท่ีสุดในระยะออกดอก โดยปริมาณ THC มีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความ
เชื่ อมั่ น  95% เท่ ากับ  1.032-1.220 %w/w ปริมาณ  CBD อยู่ ในช่ วง 0.324-0.407 %w/w ส่ วนปริมาณ 
cannabinol (CBN) พบน้อยกว่า 0.005%w/w และมีค่าอัตราส่วน THC:CBD อยู่ในช่วง 2.5-3.2 เมื่อเปรียบเทียบ
กับพืชกัญชาที่ ได้จากการส ารวจภาคพ้ืนดิน พบว่ามีปริมาณ THC เฉลี่ยค่อนข้างสูงกว่ากัญชงมาก คือ 
2.926%w/w มีปริมาณ CBD เท่ากับ 0.092%w/w และค่าอัตราส่วน THC:CBD สูงมากเฉลี่ย 31.2 มากกว่ากัญ
ชงจากการวิจัยนี้ถึง 10-20 เท่า เนื่องจากค่า THC จะเพ่ิมขึ้นหรือลดลงขึ้นกับสภาพแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ 
เช่น ความสูงของพ้ืนที่ที่ปลูก สภาพภูมิอากาศ เช่น อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ าฝน เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องมี
การศึกษาเพ่ิมเติมด้านปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณ THC ทั้งปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม กรรมวิธีในการปลูกหรือการเขต
กรรม ช่วงเวลาที่ปลูก จ านวนรุ่นที่ปลูก (generation) การเก็บเกี่ยว รวมทั้งปัจจัยด้านพันธุกรรม เพื่อรวบรวมเป็น
องค์ความรู้การปลูกพืชกัญชง 

สรุปผลการศึกษาวิจัยปริมาณสารส าคัญในกัญชงในปี 2551-2552:(30) 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปริมาณและคุณภาพของสารส าคัญ ได้แก่ THC  CBD และ CBN 
ในกัญชง รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณสารส าคัญ ได้แก่ สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ช่วงเวลาที่ปลูก และ
การเจริญเติบโต ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจ าแนกกัญชาที่ใช้เป็นยาเสพติดและกัญชงที่ใช้
เป็นพืชเส้นใย  

จ าก ผ ล ก า ร วิ จั ย ใน ค รั้ ง นี้ พ บ ว่ า ส า ร ส า คั ญ  ( cannabinoids)ใน กั ญ ช งที่ ส า คั ญ  ได้ แ ก่  9-
tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) มีปริมาณเพ่ิมขึ้นตามอายุ มากที่สุดในระยะออกดอก
ตัวผู้ และช่วงเวลาที่ปลูกมีผลต่อปริมาณสารส าคัญโดยกัญชงที่ปลูกในช่วงเดือนมีนาคมถึงช่วงเดือนมิถุนายนมี
ปริมาณ THC และ CBD สูงกว่ากัญชงที่ปลูกในช่วงเดือนสิงหาคมโดยมีค่าประมาณแบบช่วงที่ระดับความเชื่อมั่น 
95% ของ THC เท่ากับร้อยละ 0.682-0.833 w/w ปริมาณ CBD อยู่ในช่วงร้อยละ 0.446-0.580 w/w ส่วนใน
เดือนสิงหาคมมีปริมาณ THC เฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 0.171 w/w  ปริมาณ CBD เท่ากับ ร้อยละ 0.067 w/w ส่วน
ปริมาณ cannabinol (CBN) ในทุกตัวอย่างพบน้อยกว่าร้อยละ 0.005 w/w และมีค่าอัตราส่วน THC:CBD ของ
ทุกสายพันธุ์ไม่ต่างกันอยู่ในช่วง 0.93-1.78 เมื่อเปรียบกับพืชกัญชาที่ได้จากการส ารวจภาคพ้ืนดิน พบว่ามีปริมาณ 
THC เฉลี่ยค่อนข้างสูงกว่ากัญชงมาก คือร้อยละ 2.237 w/w มีปริมาณ CBD เท่ากับร้อยละ 0.12 w/w และค่า
อัตราส่วน THC:CBD สูงมากเฉลี่ย 18.6 มากกว่ากัญชงจากการวิจัยนี้ถึง 10-20 เท่า สอดคล้องกับผลการวิจัย
ปริมาณสารส าคัญในกัญชงในปี 2550 จากผลการศึกษาต่อเนื่องพบว่าสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ที่ปลูก มีผลต่อ
ปริมาณสารส าคัญ และการเจริญเติบโตของกัญชง โดยในพ้ืนที่ที่มีอุณหภูมิค่อนข้างสูงและมีปริมาณน้ าฝน
เหมาะสมไม่มากเกินไป ท าให้กัญชงมีปริมาณ THC สูงประมาณร้อยละ 1 แต่เมื่อเทียบกับกัญชาแล้ว มีความ
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แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดยกัญชามีปริมาณ THC มากกว่าร้อยละ 2 โดยเฉพาะค่าอัตราส่วน THC:CBD ของกัญชา
ค่อนข้างสูง ต่างจากกัญชงประมาณ 10-20 เท่า ซึ่งค่า THC:CBD ratio นี้น่าจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการ
จ าแนกกัญชา กัญชงได้ 

สรุปผลการศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกกัญชงในช่วงปี 2550-2552:(31-33) 

จากการศึกษาปริมาณสารส าคัญในกัญชงที่ปลูกในพื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวงในปี 2550(31)สามารถ
สรุปได้ว่า อายุของต้นกัญชง สายพันธุ ์ของกัญชง  และความสูงของพื้นที ่ที ่ปลูกมีผลต่อปริมาณ THC โดย
ปริมาณ THC เพ่ิมขึ้นเมื่ออายุของกัญชง เพ่ิมขึ้นสูงสุดที่ระยะตัวผู้ออกดอก แต่มีแนวโน้มลดลงเมื่อความสูงของ
พ้ืนที่ที่ปลูกเพ่ิมขึ้น 

จากการรวบรวมพันธุ์กัญชงจากในและต่างประเทศและน ามาปลูกในพื้นที ่เดิมในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยโดยมีความสูงจากระดับน้ าทะเลของพ้ืนที่ที่ปลูกในช่วง 600-1,400 เมตร(32) พบว่าที่ระยะตัวผู้ออก
ดอก กัญชงสายพันธุ์ V50 ที่ปลูกที่ระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตร มีปริมาณ THC ต่ าที่สุดรองลงมา คือ 
สายพันธุ์ปางอุ๋ง ที่ปลูกที่ระดับความสูงประมาณ 1,200 เมตร เท่ากับ 0.724 และ 1.035 %w/w ตามล าดับ 
เช่นเดียวกับผลการทดสอบและคัดเลือกสายพันธุ์ กัญชงที่มี THC ต่ า พบว่าสายพันธุ์ V50 ปางอุ๋ง แม่สาใหม่ 
และห้วยหอย สามารถถูกคัดเลือกเพ่ือใช้ปรับปรุงพันธ์ต่อไปได้ 

จากการปลูกคัดเลือกพันธุ์กัญชงที่มีปริมาณสาร THC ต่ า(33) โดยคัดเลือกจาก 4 สายพันธุ์ ได้แก่ V50 แม่สา
ใหม่ ห้วยหอย และปางอุ๋ง โดยวิธี mass selection เปรียบเทียบ 2 การทดลองที่คัดเลือกพันธุ์โดยมีการคัดต้นเพศ
ผู้และไม่มีการคัดต้นเพศผู้ พบว่าปริมาณ THC รุ่น M0 ของทั้งสองการทดลองไม่ต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ .05 แต่
ปริมาณ THC และ CBD ของกัญชงแต่ละพันธุ์ยังมีความแตกต่างและความแปรปรวนสูงในหมู่ประชากรเดียวกัน 
โดยกัญชงพันธุ์ V50 แม่สาใหม่ ห้วยหอย และ ปางอุ๋ง ในรุ่น M0 มีปริมาณ THC ของต้นเพศเมียเฉลี่ยเท่ากับ 
0.317, 0.559, 0.472 และ 0.858%w/w ตามล าดับ เมื่อทดสอบปลูกกัญชงในรุ่นลูก พบว่ากัญชงรุ่น M1 ทุกพันธุ์
มีปริมาณ THC ต่ ากว่าในรุ่น M0 โดยมีปริมาณ THC เฉลี่ยของพันธุ์ V50 แม่สาใหม่ ห้วยหอย และ ปางอุ๋ง รุ่น M1 
เท่ากับ 0.195, 0.412, 0.258 และ 0.350%w/w ตามล าดับ ซึ่งจากผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าการคัดเลือกเพ่ือ
ปรับปรุงประชากรกัญชงให้มีปริมาณสาร THC ต่ ากว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยวิธี mass selection นั้นมีความเป็นไป
ได ้
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การตรวจสอบพืชกัญชา(13, 16, 34) 
1.  การตรวจสอบลักษณะภายนอก (Macroscopic examination) 

เมื่อได้รับตัวอย่างของกลางเป็นต้นพืช โดยพืชกัญชาจะมีลักษณะตามรูป 

               
รูปที่ 1 Morphological aspects of Cannabis sativa L.    

 
2. การตรวจสอบพืชกัญชาโดยใช้เทคนิค TLC 

การเตรียมตัวอย่าง  แช่ตัวอย่างประมาณ 1 กรัม ด้วยเมทานอล/เอทานอล 10 มิลลิลิตร 
วิธีตรวจ 
- แยก spot สารละลายมาตรฐานและสารละลายตัวอย่าง ชนิดละประมาณ 5 ไมโครลิตร ลงบนแผ่น 

TLC 2 แผ่น โดยเมื่อส่องภายใต้แสง UV ที่ 254 nm ความเข้มของ spot ตัวอย่างใกล้เคียงกับ spot สาร
มาตรฐาน 

- น าแผ่น TLC ทั้งสองแผ่น ใส่ใน TLC tank แยกกัน คือ system A และ system B 
- เมื่อ solvent front ขึ้นถึงขีดที่ก าหนด น าแผ่น TLC ออกมาผึ่งให้แห้งในตู้ดูดควัน หรือเป่าด้วยลม

ร้อน เพื่อไล่แอมโมเนียออกให้หมด 
- น าแผ่น TLC มาส่องภายใต้แสง UV ที่ 254 นาโนเมตร (short wavelength) สังเกต spot ของ

ตัวอย่างเทียบกับสารมาตรฐาน  
- จากนั้นน าแผ่น TLC ทั้งสองแผ่นมา spray ด้วย Fast Blue B salt reagent สังเกตสีที่เกิดข้ึนเทียบ

กับสารมาตรฐาน 
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การเตรียมน้ ายาสเปรย์ 
- 0.1 N sodium hydroxide: ละลาย sodium hydroxide 0.4 กรัม ในน้ า 100 มิลลิลิตร 
- Fast Blue B Salt reagent: ละลาย Fast Blue B Salt 50 มิลลิกรัม ใน 0.1 N sodium 

hydroxide  
20 มิลลิลิตร 

การเตรียม Developing solvent (ส าหรับ TLC) 
System A Cyclohexane: Di-isopropyl ether: Diethylamine = 52:40:8 
System B Petroleum ether: Ether = 4:1 
ผสมน้ ายาเคมีในแต่ละ system ตามสัดส่วนที่ก าหนด ใส่ใน TLC tank 

3. การตรวจสอบพืชกัญชาโดยใช้เทคนิค GC-FID 
การเตรียมตัวอย่างแห้ง 

น าตัวอย่างพืชกัญชามาอบแห้งในตู้อบร้อนที่อุณหภูมิ 40C เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง บดให้ละเอียดเก็บใน

ถุงพลาสติกกันแสง และเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 5-8C ขณะรอการวิเคราะห์ 
สารมาตรฐาน 
Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC), Cannabidiol (CBD), Cannabinol (CBN) และ

2,2,2,triphenylacetophenone as internal standard 
การเตรียมสารละลายมาตรฐาน 
เจือจางสารมาตรฐานแต่ละตัวให้มีความเข้มข้น 0.2 mg/ml จากนั้นเติม 0.2 mg/ml 

2,2,2,triphenylacetophenone ซึ่งใช้เป็น internal standard ด้วยอัตราส่วน 1:1 
การเตรียมสารละลายตัวอย่าง 
ชั่งตัวอย่างแห้งบดละเอียดประมาณ 1 กรัมมาสกัดด้วยเมธานอลโดยการเขย่าประมาณ 1 ชั่วโมง ปรับ

ปริมาตรเป็น 25 มิลลิลิตรด้วยเมธานอล (หากตัวอย่างมีปริมาณน้อยกว่า 1 กรัม ให้ชั่งตัวอย่างประมาณ 200 มิลลิกรัม 
มาสกัดด้วยเมธานอล 10 มิลลิลิตร หรือใช้วิธ ีultrasonic extraction .ในเครื่อง ultrasonic bath เป็นเวลา 15 นาท)ี 
กรองและน าสารละลายที่กรองได้มาเจือจางด้วย 0.2 mg/ml 2,2,2,triphenylacetophenone ด้วยอัตราส่วน 1:1 

การวิเคราะห์สารส าคัญ 
ฉีดสารละลายตัวอย่างและสารละลายมาตรฐานอย่างละ 1 ไมโครลิตร เข้าสู่เครื่อง GC-FID โดยใช้ DB-1 or 

DB-5 capillary column, 30 m X ID 0.25mm, film thickness 0.25 m โดยมีสภาวะเครื่องมือดังนี้  

Injector temperature: 260 C  

Detector temperatre: 280C 

Oven temperature: hold at 230C for 7 min., increase to 260C at 10C/min and hold at 

260C for 2 min 
ค านวณหาปริมาณสาร THC, CBD และ CBN โดยใช้ peak ratio (อัตราส่วนระหว่าง peak area ของ

สารส าคัญกับ internal standard) ของสารส าคัญในตัวอย่าง เทียบกับ peak ratio ของสารมาตรฐานแต่ละตัว 
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2. การตรวจสอบพืชกัญชาโดยใช้ชุดทดสอบ THC test kit  
ชุดตรวจวัดปริมาณสาร THC ภาคสนาม (THC test kit) ใช้หลักการโครมาโตกราฟ่ีผิวบาง (Thin Layer 

Chromatography, TLC) เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการแยกสาร มีความเฉพาะเจาะจง และมีความไวในการ
ทดสอบสูง เพื่อสามารถทดสอบสารที่มีปริมาณน้อยๆ ในพืชสดได้ 
อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ 
ชุดตรวจวัดปริมาณทีเอชซีภาคสนาม (THC test kit) 1 ชุด ประกอบด้วย 

1. น้ ายา KC1 ปริมาตร 100 มิลลิลิตร จ านวน 2 ขวด  

2. น้ ายา KC2 ปริมาตร 60 มิลลิลิตรจ านวน 1 ขวด 

3. สาร KC3 ปริมาณ 0.5 กรัม จ านวน 1 ขวด 

4. น้ ายา KC4 ปริมาตร 60 มิลลิลิตร จ านวน 1ขวด 

5. เอทานอลเชื้อเพลิง ปริมาตร 60 มิลลิลิตร จ านวน 1ขวด 

6. แผ่นทดสอบจ านวน 10 แผ่น 

7. ขวดปากกว้างพร้อมฝาปิด จ านวน 1 ขวด (ขวด Run TLC) 

8. ขวดพลาสติกส าหรับใส่ตัวอย่างและเตรียมตัวอย่างจ านวน 10 ขวด 

9. หลอดทดลองแก้วส าหรับเตรียมตัวอย่างจ านวน 10 หลอด 

10. ขวดแก้วขนาด 2 มิลลิลิตร ส าหรับใส่สารสกัด จ านวน 10 ขวด 

11. ช้อนตวงพลาสติกส าหรับตักตัวอย่าง จ านวน 1 อัน (น้ าหนักตัวอย่างประมาณ 1 กรัม) และกรวย

กระดาษ 

12. ไม้ปาดตัวอย่าง จ านวน 1 อัน 

13. หลอดหยดพลาสติกขนาด 3 มิลลิลิตร จ านวน 12 อัน 

14. หลอดฉีดยาพลาสติกขนาด 10 มิลลิลิตร จ านวน 1 อัน 

15. ที่ตักสารพลาสติกจ านวน 10 อัน 

16. ขวดบรรจุแบบหัวสเปรย์ จ านวน  1 ขวด 

17. หลอดส าหรับหยดน้ ายา (Microcapillary) ขนาด 5 ไมโครลิตร จ านวน 10 อัน 

18. ตะเกียงแอลกอฮอล์ พร้อมตะแกรง จ านวน 1 ชุด 

19. แก้วอะลูมิเนียม จ านวน 1 ใบ 

20. ไฟแช็ก จ านวน 1 อัน 

21. ที่จับหลอดทดลอง (clamp) จ านวน 1 อัน 

22. วิธีใช้ชุดตรวจวัด แผ่นเทียบสารมาตรฐานและตารางแปลผล 
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วิธีใช้ชุดตรวจวัด 
1. เตรียมขวดน้ ายาส าหรับแยกสาร (ขวด Run TLC) โดยใส่น้ ายา KC2 ลงในขวดที่เตรียมไว้ให้ สูงประมาณ 

0.5 เซนติเมตร ปิดฝาให้สนิทแล้วตั้งทิ้งไว้ประมาณอย่างน้อย 30 นาท ี 
2. เตรียมสารละลายตัวอย่าง โดยตักตัวอย่างเฮมพ์สดที่บดละเอียดด้วยช้อนตักตัวอย่างจากนั้นใช้ไม้ปาด

ผิวหน้าให้เรียบ (ประมาณ 1 กรัม) ใส่ในขวดพลาสติกใส่ตัวอย่าง และดูดน้ ายาสกัดตัวอย่าง KC1 จ านวน 10 
มิลลิลิตร ปิดฝาขวดเขย่า 5-10 นาที ตั้งทิ้งไว้ จากนั้นใช้หลอดหยดพลาสติกดูดสารละลายใสด้านบนจ านวน 1 
มิลลิลิตรใส่ในหลอดทดลองแก้ว 

3. เติมเอทานอลลงในตะเกียงจากนั้นจุดไฟ วางแก้วอะลูมิเนียมบนตะแกรงเติมน้ าประมาณ ครึ่งแก้วต้มให้
เดือด จากนั้นใช้ที่จับจับหลอดทดลองต้มในน้ าเดือด (ระวังอย่าให้สารละลายเดือดจนล้น) ระเหยจนแห้งและต้มต่อ
ประมาณ 5 นาที หลังจากนั้นใช้หลอดหยดพลาสติกดูดน้ ายา KC1 จ านวน 1 มิลลิลิตร ใส่ในหลอดทดลองหลอด
เดิมเขย่าเพื่อละลายสารสกัดจนหมด เทสารสกัดลงในขวดแก้วขนาด 2 มิลลิลิตร 

4. ใช้ไมโครแคปิลลารีปริมาตร 5 ไมโครลิตร ดูดสารสกัดจนเต็มหลอด ค่อยๆหยดลงบนจุดที่ก าหนดบนแผ่น
ทดสอบจนหมด รอจนน้ ายาที่หยดไว้แห้ง (ใน 1 แผ่นทดสอบสามารถทดสอบได้ 2 ตัวอย่าง)  

5. น าแผ่นทดสอบใส่ในขวดน้ ายาส าหรับแยกสารที่เตรียมไว้ พร้อมปิดฝาขวด พยายามอย่าให้ขวดกระเทือน
หรือเคลื่อนที ่

6. เมื่อน้ ายาแยกสารขึ้นไปจนถึงระดับที่ก าหนด (ประมาณ 6.5 ซม. ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที) เปิดฝา
ขวดแล้วน าแผ่นทดสอบออกจากขวดวางทิ้งไว้ให้แห้ง 

7. เตรียมน้ ายาท าให้เกิดสีโดยตักสาร KC3 โดยใช้ที่ตักสารพลาสติกประมาณเท่าหัวไม้ขีดไฟใส่ในขวดแบบ
หัวสเปรย์ เติมน้ ายา KC4 ประมาณ 5 มิลลิลิตร เขย่าให้ละลาย (ได้สีน้ าตาลอ่อน) 

8. น าแผ่นทดสอบวางบนแผ่นพลาสติกหรือกระดาษ สเปรย์น้ ายาท าให้เกิดสีให้ทั่วทั้งแผ่นทดสอบ (สเปรย์
ให้ห่างจากแผ่นทดสอบอย่างน้อย 15 เซนติเมตร) สังเกตต าแหน่ง (hRf) ขนาดและความเข้มสีของจุด (spot) บน
แผ่นทดสอบ 

9. การแปลผล:  เทียบขนาดและความเข้มสีของจุด (spot) ของสาร THC บนแผ่นทดสอบกับแผ่นเทียบสาร
มาตรฐาน THC ที่ให้มา ว่าสีเข้มมากกว่าหรือน้อยกว่าจุด cut off (0.5% w/w by dry weight) โดยสังเกตว่า 

Spot สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (THC) เป็นสีแดง อยู่ที่ระดับประมาณ 3.2+0.3 cm. 
Spot สารแคนนาบิไดออล (CBD) เป็นสีส้ม อยู่ที่ระดับประมาณ 3.6+0.6 cm 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 แผ่นเทียบสารมาตรฐาน 
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