


	 กัญชาเป็นพืชล้มลุกจำาพวกหญ้าชนิดหน่ึงท่ีช่ือ	 Cannabis
sativa	L.	มีชื่อเรียกต่างกัน	 เช่น	Mary-June	Thai-Sticks,

ลักษณะทั่วไปของกัญชา

หรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่า	“เนื้อ”	ขึ้นได้ง่ายในเขตร้อน	ลำาต้นสูงประมาณ
2-4	 ฟุต	 ลักษณะใบจะแยกออกเป็นแฉกประมาณ	 5-8	 แฉก	 คล้ายใบ
มันสำาปะหลังท่ีขอบใบทุกใบจะมีรอยหยักอยู่เป็นระยะๆ	ออกดอกเป็นช่อเล็กๆ
ตามง่ามของกิ่งและก้าน	ส่วนที่คนนำามาเสพได้แก่ส่วนของกิ่ง	ก้าน	ใบ	และ
ยอดช่อดอกกัญชา	โดยนำามาตากหรืออบแห้ง	แล้วบดหรือห่ันให้เป็นผงหยาบๆ

	 จากน้ันจึงนำามายัดไส้บุหร่ีสูบ	(แตกต่างจากบุหร่ีท่ัวไปท่ีไส้บุหร่ีจะมีสีเขียว
ต่างจากไส้ยาสูบท่ีมีสีนำา้ตาล	 และขณะจุดสูบจะมีกล่ินเหมือนหญ้าแห้งไหม้ไฟ)
หรืออาจสูบด้วยกล้องหรือบ้องกัญชา	 บ้างก็ใช้เคี้ยวหรือผสมลงในอาหาร
รับประทาน

	 ปัจจุบันรูปแบบของกัญชาท่ีพบ	นอกจากจะพบในลักษณะของกัญชาสด
กัญชาแห้งอัดเป็นแท่งเป็นก้อนแล้ว	ยังอาจพบในรูปของ	“นำ้ามันกัญชา”
(Hashish	Oil)	ซึ่งมีลักษณะเป็นของเหลวสีนำ้าตาลเข้มหรือสีดำา	 ได้จากการ
นำากัญชามาผ่านกระบวนการสกัดหลายๆ	คร้ัง	จึงได้เป็นนำามันกัญชาท่ีมีปริมาณ

C A N N A B I S
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หนังสือชุดองค์ความรู้พืชเสพติด กัญชา (Cannabis)



	 กัญชา	 เป็นพืชพันธุไม้ล้มลุกชนิดหน่ึงข้ึนได้เกือบท่ัวโลก
ต้นกัญชาสามารถนำามาใช้เป็นยาเสพติดได้เกือบทุกส่วน

มนุษยรู้จักกัญชาและเสพกันมานานประมาณ	4,000-5,000	ปมาแล้ว	แต่เดิม
เข้าใจกันว่ากัญชาปลูกขึ้นได้ในประเทศที่มีอากาศร้อน	 เช่นทวีปอาฟริกา
และเอเชีย	ต่อมาได้ทดลองนำากัญชาจากอาฟริกาใต้ไปปลูกในนอรเวย	 และ
ไอซแลนดซึ่งมีอากาศหนาว	 กัญชาก็ปลูกขึ้นได้ดีและมีสารตัวสำาคัญที่ทำาให้
กัญชามีฤทธิ์	 คือ	 เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล	 (Tetrahydrocannabinal)

อยู่มากด้วย	 ดังนั้นกัญชาจึงสามารถปลูกขึ้นได้ทั่วโลกและอาจมีชื่อเรียก
ต่างกันไปในแต่ละประเทศ

สารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทสูงถึง	ร้อยละ	20-60	หรืออาจพบในลักษณะของ
“ยางกัญชา”	 (Hashish)	 เป็นยางแห้งที่ได้จากใบ	 และยอดช่อดอกกัญชา
ซึ่งโดยทั่วไปจะมีฤทธิ์แรงกว่ากัญชาสด	และ	มีปริมาณสารออกฤทธิ์ต่อจิต
ประสาท	ประมาณ	ร้อยละ	4-8

 		กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษ	ที่ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อระบบประสาท
ส่วนกลาง	คือ	ทั้งกระตุ้นประสาท	กดและหลอนประสาท	สารออกฤทธิ์ที่อยู่
ในกัญชามีหลายชนิดแต่สารที่สำาคัญที่สุดที่มีฤทธิ์ต่อสมองและทำาให้ร่างกาย
อารมณและจิตใจเปลี่ยนแปลงไป	คือ	เตตร้าไฮโดรแคนนาบินอล	(Tetrahy-
drocannabinol)	หรือ	THC	ท่ีมีอยู่มาก	ในส่วนของยอดช่อดอกกัญชา	สาร	THC
นี้ในเบื้องต้นจะออกฤทธิ์กระตุ้นประสาท	 ทำาให้ผู้เสพตื่นเต้น	 ช่างพูด	 และ
หัวเราะตลอดเวลา	ต่อมาจะกดประสาท	ทำาให้ผู้เสพมีอาการคล้ายเมาเหล้า
อย่างอ่อน	 เซื่องซึมและง่วงนอน	 หากเสพเข้าไปในปริมาณมากๆ	 จะหลอน
ประสาททำาให้เห็นภาพลวงตา	หูแว่ว	ความคิดสับสน	ควบคุมตนเองไม่ได้

ประวัติความเปนมาของกัญชา
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หนังสือชุดองคความรูพ�ชเสพติด กัญชา (Cannabis)



	 ระยะแรกของการเสพ	ฤทธ์ิของกัญชาจะกระตุ้นประสาท
ทำาให้ร่าเริงหัวเราะง่าย	 ช่างพูดอยากอาหารกระหายนำ้า

อาการเมื่อเสพติดกัญชา

หัวใจเต้นเร็ว	 ตื่นเต้นง่ายส่งเสียงดังกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนเปลี้ย	 และทำางาน
ไม่ประสานกัน	 คล้ายคนเมาเหล้าอย่างอ่อนๆ	 และหลังจากน้ันจะเร่ิมง่วงนอน
ซึม	เห็นภาพลวงตา	ภาพหลอน	หายใจถ่ี	ตกใจง่าย	วิตกกังวล	บางรายคล่ืนไส้
อาเจียน	ความคิดสับสน	เพ้อคลั่ง

	 	 มีอาการตาแดง	 คออักเสบ	 คอแห้ง	 เหง่ือออกมาก	 และกัญชาทำาให้
เพิ่มการขับนำ้าในร่างกายผู้เสพ	 ซึ่งทำาให้ผู้เสพกัญชาหิวนำ้าและต้องการของ
หวานๆ	มาก	ทำาให้กินอาหารจุ

	 	 มีอาการส่ันของกล้ามเน้ือ	มือส่ัน	เท้าส่ัน	ทรงตัวไม่อยู่มีอาการผิดปกติ
ทางสายตา	 ขาดการควบคุมตนเอง	 ซึ่งมีอันตรายอย่างยิ่งถ้าผู้เสพกัญชา
ขับรถยนต	หรือเดินในท้องถนน

	 	 มีอาการเวียนศีรษะอย่างแรง	หูอ้ือ	มีเสียงในหู	ม่านตาขยายกว้างข้ึน
มักอยู่ไม่สุขพูดพล่าม	หัวเราะลั่น	เอะอะ	หรือแสดงตลกต่างๆ	ความรู้สึกต่อ
ความเจ็บปวดและประสาทสัมผัสไวมากขึ้น

	 	 มีอาการความดันเลือดสูง	อัตราการเต้นของหัวใจสูงข้ึน	ทำาให้อุณหภูมิ
ในร่างกายลดตำ่า	 มือเท้าเย็น	 และกัญชามีส่วนทำาให้เปลี่ยนระดับนำ้าตาลใน
เส้นเลือดด้วย

	 	 มีอาการคลื่นไส้	 อาเจียน	ท้องเดิน	ตื่นเต้นกระสับกระส่าย	หายใจ
ไม่สะดวก	ทำาการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆ	ของร่างกายได้พร้อมกันได้ยาก

	 	 มีอาการทางความคิดสับสนการตัดสินใจและสมาธิเสีย	อารมณซึมเศร้า
คุมสติไม่อยู่เกิดอาการเป็นโรคจิตข้ึนได้	 อาการต่างๆ	 เหล่าน้ีอาจจะมีอยู่เป็น
เวลาหลายช่ัวโมงหรือหลายสัปดาหก็ได้	 ดังน้ันผู้เสพกัญชาเป็นประจำามักหลีกเล่ียง
อาการเสื่อมทางจิตไม่พ้น	จนกลายเป็นโรคจิตในที่สุด
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หนังสือชุดองคความรูพ�ชเสพติด กัญชา (Cannabis)



โทษภัยของกัญชา

	 ผู้เสพกัญชาในปริมาณมากๆ	 เป็นระยะเวลานานๆ	จะทำาให้ร่างกาย
เส่ือมโทรมจนไม่สามารถประกอบกิจการงานใดๆ	 ได้โดยเฉพาะงานท่ีต้องใช้
แรงงานความคิดและการตัดสินใจ	รวมท้ังจะมีลักษณะ	Amotivation	Syndrome
คือการหมดแรงจูงใจของชีวิต	จะไม่คิดทำาอะไรเลย	อยากอยู่เฉย	ๆ	ไปวัน	ๆ
ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิต	และการทำางานเป็นอย่่างมาก

ทําลายสมรรถภาพทางกาย

	 การเสพติดกัญชามีผลร้ายคล้ายกับการติดเชื้อเอดส	 (HIV)	กล่าวคือ
กัญชาจะทำาให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำางานเสื่อมลงหรือบกพร่อง
ร่างกายจะอ่อนแอและติดเชื้อโรคต่าง	ๆ	ได้ง่าย

ทําลายระบบภูมิคุมกันของรางกาย

 เนื่องจากผู้เสพจะอัดควันกัญชาเข้าไปในปอดลึก	นานหลายวินาที
การสูบบุหร่ียัดไส้กัญชาเพียง	4	มวน	ซ่ึงเท่ากับการสูบบุหร่ี	1	ซองหรือ	20	มวนน้ัน
สามารถทำาลายการทำางานของระบบทางเดินหายใจทำาให้มีความเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคมะเร็งได้มากกว่าคนสูบบุหรี่ธรรมดาถึง	5	เท่าและในกัญชา
ยังมีสารเคมีที่เป็นอันตราย	สามารถทำาให้เกิดโรคมะเร็งได้	

ทําใหเกิดมะเร็งปอด

	 การเสพกัญชาแม้เพียงในระยะส้ัน	 ทำาให้ผู้เสพบางรายสูญเสียความทรงจำา
เพราะฤทธ์ิของกัญชาจะทำาให้สมองและความจำาเส่ือม	 เกิดความสับสน	 วิตกกังวล
และหากผู้เสพเป็นผู้มีอาการของโรคจิตเภท	 หรือปวยเป็นโรคซึมเศร้า	 จะมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดอาการรุนแรงมากกว่าคนปกติทั่วไป

ทําลายสมอง
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หนังสือชุดองคความรูพ�ชเสพติด กัญชา (Cannabis)



	 กัญชาจะทำาลายโครโมโซม	 ฉะนั้นสตรีที่เสพกัญชาในระยะตั้งครรภ
ทารกที่เกิดมาจะพิการ	 มีความผิดปกติทางร่างกาย	 เช่น	 ความผิดปกติของ
เซลลประสาทในสมอง	ความผิดปกติของฮอรโมนเพศและพันธุกรรม	

ทํารายทารกในครรภ

	 กัญชาจะทำาให้ระดับฮอรโมนเทสโทสเตอโรนในชายลดลงทำาให้ปริมาณ
อสุจิน้อยลงท้ังยังพบว่าผู้เสพติดกัญชามักกลายเป็นคนขาดสมรรถภาพทางเพศ

ทําลายความรูสึกทางเพศ

	 ฤทธ์ิของกัญชาจะทำาให้ผู้เสพมีอาการเล่ือนลอยฝันเฟอน	ความคิดสับสน
และมีอาการประสาทหลอน	จนควบคุมตนเองไม่ได้	ซ่ึงถ้าเสพเป็นระยะเวลานาน
จะทำาให้มีอาการจิตเสื่อม

ทาํลายสขุภาพจติ

กัญชาจัดเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522

ผลิต นําเขา สงออก :	จำาคุกต้ังแต่	2-15	ป	และปรับ	200,000-1,500,000	บาท
(มาตรา	75	วรรค	1)
จําหนายหรือมีไวครอบครองเพื่อจําหนาย :
จำานวนไม่ถึง	10	กก.	จำาคุก	2-10	ป	หรือปรับ	40,000-200,000	บาท
หรือทั้งจำาทั้งปรับ	(มาตรา	76/1	วรรค	1)
จำานวนต้ังแต่	10	กก.	ข้ึนไป	จำาคุก	2-15	ป	และปรับ	200,000-1,500,000	บาท
(มาตรา	76/1	วรรค	2)
ครอบครอง :	จำาคุกไม่เกิน	5	ป	หรือปรับไม่เกิน	100,000	บาทหรือท้ังจำาท้ังปรับ
(มาตรา	76	วรรค	1)
เสพ :	จำาคุกไม่เกิน	1	ป	หรือปรับไม่เกิน	20,000	บาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ
(มาตรา	92	วรรค	1)

โทษทางกฎหมาย

ขอหาและบทลงโทษ
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หนังสือชุดองคความรูพ�ชเสพติด กัญชา (Cannabis)



	 ส่วนมากทำาจากกระบอกไม้ไผ่	โดยมีขนาดประมาณ	1-2	ฟุต
เส้นผ่านศูนยกลางประมาณ	7-10	ซม.	โดยเจาะรูบริเวณข้างกระบอก
เพ่ือต่อท่อ	ย่ืนออกมาคล้ายก่ิงไผ่	เพ่ือให้ควันของกัญชาผ่านเข้ามา
ยังบ้องได้	 โดยมีกรวยเล็กๆ	 สำาหรับบรรจุกัญชาปลายสุดของกิ่ง
ปัจจุบันอาจพบเห็นบ้องกัญชาที่ทำา	 ขวดนำ้าพลาสติก	และวัสดุ
ดัดแปลงอีกหลายประเภท

	 ลักษณะภายนอกไม่ต่างจากบุหรี่หรือ
ยาสูบท่ีใช้วิธีการพันเหมือนยาเส้นของคนไทย
ในอดีต	ภายในเป็นกัญชาหรือกัญชาผสมบุหร่ี

บองกัญชา

บุหร�่ยัดไส

อุปกรณในการเสพกัญชา

ซึ่งเป็นที่นิยมของหมู่วัยรุ่น	 เนื่องจากหาซื้อได้ง่าย	 สะดวกต่อการพกพา
และเสพได้ง่าย
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หนังสือชุดองคความรูพ�ชเสพติด กัญชา (Cannabis)



แปลงปลูกกัญชาและตนกัญชา

ใบกัญชาสด

กัญชาอัดแทง

กัญชาแทง

กัญชายัดไส

กัญชาแหง
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หนังสือชุดองคความรูพ�ชเสพติด กัญชา (Cannabis)



ปกิณกะ

หนม	
ปุน	
มาลีฮวนน่า	
เนื้อ	
ยาเขียว
อีเขียว	
สมุนไพร
หญ้าสมุนไพร
วัชพืช
ยาหอม

กัญชา

พี้
โชก
ดึง
เดินดง	
ใจ	(หนึ่งอึดใจ)

สูบกัญชา

ดอก
ปด

จํานวนคร้ัง/ปร�มาณ
ท่ีบรรจ�ในการสูบ/คร้ัง

บ้อง
ตัว

บองกัญชา

เต็ม
เพียบ
พริ้ม
เยิ้ม
เคลื่อน
ยัน
ลอย

อาการเมากัญชา

โจ	
ปด

ที่บรรจ�กัญชา

สอย	=	บรรจุเป็นมวน

พันลำา	=	บุหร่ียัดไส้
เกม	=	โดนจับ
จอย	=	1	มวนใหญ่ๆ

อื่นๆ

C A N N A B I S
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