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กัญชาในประเทศไทยอยู่ในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของชนพื้นถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์
มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะใช้เป็นส่วนหนึ่งใน
ต ารับยารักษาโรค ซึ่งในการส ารวจเก็บข้อมูล
สายพันธุ์กัญชาพื้นถิ่นในภาคเหนือนี้ เป็น
การศึกษาอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึง
เดือนธันวาคม 2564 ซึ่งได้มีการรวบรวมสายพันธุ์ 
กัญชาพื้นถิ่น 5 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์แดงลังกา
สายพันธุ์ เขี้ยวงู สายพันธุ์ม่วงแม่ขะจาน   
สายพันธุ์แดงแม่ขะจาน และสายพันธุ์คาวแดง 
โดยมีลักษณะฟีโนไทป์ท่ีแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน



1. ประวัติศาสตร์การใช้กัญชาของมนุษย์

กัญชาเป็นพืชสมุนไพรที่มีประวัติการใช้มาอย่างยาวนาน โดยพบว่ามีแหล่งก าเนิดของต้นกัญชาอยู่ในแถบ
เอเชียกลาง ตั้งแต่สมัยยุคหินเก่า เมื่อ 26,900 ปีก่อนคริสตกาล ได้มีการค้นพบเส้นเชือกที่ท าจากเส้นใยของกัญชา โดย
มีการค้นพบที่สาธารณรัฐเช็ก และเมื่อ 8,000 ปีก่อนคริสตกาล ได้มีการพบหลักฐานการปลูกกัญชาในแปลงเกษตร
และมีการน าเส้นใยจากกัญชามาใช้ในงานเครื่องปั้นดินเผาในแถบไต้หวัน

ประวัติศาสตร์การใช้กัญชาช่วงแรก ได้น าเส้นใยกัญชามาผลิตเป็นเส้นเชือกและสิ่งทอ เมื่อประมาณ 6,000 ปี
ก่อนคริสตกาล ประเทศจีนได้น ากัญชามารับประทาน โดยใช้เมล็ดกัญชามาสกัดเป็นน้ ามันเพื่อน ามาใช้ท าอาหาร
เมื่อราว 2,737 ปีก่อนคริสตกาล ในสมัยของจักรพรรดิเสินหนง (Shen Nen) จีนยังน าเอากัญชามาสกัดเป็นยาอีกด้วย
ในช่วงนี้เป็นช่วงที่พบว่า กัญชามีสารที่มีความมึนเมา ท าให้จิตใจล่องลอยสามารถติดต่อกับพลังที่เหนือธรรมชาติได้
จึงน ามาเชื่อมโยงกับเทพเจ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น กัญชาเป็นหนึ่งในสิ่งที่ใช้บูชาเทพเจ้าในหลายอารยธรรม เช่น ชาวฮินดู
ในประเทศอินเดียจะใช้ยาที่ท าจากกัญชาชื่อ บัง (Bhang) ซึ่งบันทึกอยู่ในคัมภีร์อาถรรพเวท (Atharvaveda) โดยถือ
กัญชานี้เป็นพืชศักดิ์สิทธิ์

ชาวอียิปต์โบราณ ได้น ากัญชามาใช้ในเชิงความเชื่อ พิธีกรรมและน ามาใช้ทางการแพทย์ด้วย ในสมัย 1,600 ปี
ก่อนคริสตกาล รวมถึงน าไปแปรรูปเป็นเส้นเชือกและใบเรือ

ชาวไอยคุปต์ทราบถึงประโยชน์ในทางการแพทย์ของกัญชา โดยได้น ากัญชาและน้ าผึ้งมาเป็นส่วนประกอบของ
ยาที่ช่วยในการคลอดบุตร และยังมีสูตรยาที่น าเอากัญชามาเป็นส่วนผสมของยาส าหรับล้างตาเพ่ือรักษาอาการต้อหิน
ซึ่งหลักฐานเหล่านี้ปรากฎอยู่ในกระดาษปาปิรัสทางการแพทย์อายุราว 1,600 ปีก่อนคริสตกาล

ชาวไซเทียน (Scythians) ที่อาศัยอยู่บริเวณตอนกลางของทวีปเอเชียและประเทศอิหร่าน เป็นชนชาติแรก
ที่น ากัญชามาเสพเพ่ือความบันเทิงในช่วงประมาณ 480 ปีก่อนคริสตกาล แต่ก่อนหน้านั้นเริ่มต้นจากการปลูกกัญชา
เพ่ือใช้ในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

หลังจากนั้นเป็นต้นมา กัญชาได้มีการใช้เพื่อสันทนาการมากขึ้น โดยพบจากงานเขียนในสมัยโบราณ เช่น
บันทึก “ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ” ของนักเขียนชาวโรมัน ชื่อ พลินีผู้ชรา (Pliny the Elder) ซึ่งชาวโรมันเรียกกัญชาว่า
“ใบไม้แห่งเสียงหัวเราะ” (Leaves of Laughter)  ใช้ผสมในไวน์เพื่อให้มึนเมา

นอกจากใช้กัญชาเพื่อสันทนาการแล้วชาวโรมันยังใช้กัญชาเป็นยารักษาโรคหลายชนิด โดยมีการรักษาทางการแพทย์
ไว้หลายขนานตามปริมาณยาท่ีเหมาะสม

หลังจากยุคของชาวโรมัน การใช้กัญชาได้แพร่หลายเข้าไปในยุโรป จนถึงช่วงยุคกลางโดยใช้เป็นยารักษาโรค
การน ามาท าเครื่องดื่มและการน ามาเสพเพ่ือความบันเทิง และหลังจากปี ค.ศ.800 เป็นต้นมา กัญชาจึงกลายมาเป็นที่นิยม
ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

เมื่อ 500 ปีก่อนคริสต์ศักราช นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกชื่อ เฮโรโดตัส (Herodotus) ได้บันทึกการใช้กัญชา
เพ่ือการผ่อนคลายในพิธีกรรม โดยมีบันทึกถึงคนในแถบทะเลสาบแคสเปียนใช้วิธีการสูบโดยนั่งในเต็นท์ขนาดเล็กแล้ว
จุดกัญชาในชามที่มีหินร้อนวางอยู่ด้านใน ซึ่งสอดคล้องกับหลักฐานที่ได้จากหลุมฝังศพหลายแห่งตามเส้นทางสายไหม
ทางบกตอนเหนือและเขตทวีปยูเรเชีย (ยุโรป-เอเชีย)

ในปี ค.ศ.1972 ริชาร์ด นิกสัน (Richard Nixon) ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ให้มีการท าวิจัยกัญชา พบว่า
กัญชามีคุณสมบัติในการโจมตีเซลล์มะเร็งในร่างกาย และไม่มีผลข้างเคียง
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2. ประวัติศาสตร์การใช้กัญชาในประเทศไทย

ในประเทศไทยมีหลักฐานพบว่ามีการการน ากัญชามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่สมัยอยุธยา โดยค้นพบหลักฐาน
ปรากฏอยู่ในต ารับโอสถพระนารายณ์ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการน าเข้ามาจากประเทศอินเดีย ในกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งก็
ได้มีการใช้เส้นใยจากกัญชงในชีวิตประจ าวันและพิธีกรรมต่างๆ สายพันธุ์กัญชง กัญชาของชนเผ่าม้งมีอยู่ประมาณ 
20 สายพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่มักน ามาใช้ในเรื่องของเส้นใยเพ่ือท าผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆ

ประวัติศาสตร์การใช้กัญชาในประเทศไทยมักใช้รวมกับสมุนไพรตัวอ่ืนๆ โดยปกติมักอยู่ในต ารับยาแผนไทย 
เนื่องจากประเทศไทยได้ก าหนดให้กัญชาเป็นสารเสพติดผิดกฎหมายมาตั้งแต่ พ .ศ.2477 และมีความเข้มงวดใน
ทศวรรษที่ 1990 (พ.ศ.2533 - 2542) และในปี พ.ศ.2562 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 7 ได้ก าหนด
มาตรการในการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภทที่ 5 โดยอนุญาตให้มีการปลูกกัญชงและกัญชาเพ่ือใช้ประโยชน์
ในทางการแพทย์ การวิจัย การเกษตรและอุตสาหกรรม ฯลฯ โดยต้องขออนุญาตปลูกให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
ได้รับการอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ท าให้ประเทศไทยกลายเป็นประเทศแรกใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อนุญาตให้ใช้ “กัญชา” เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้เผยแพร่ที่มาของต ารับยากัญชาสู่การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
ทั้งนี้ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนยาแผนไทยเป็นส่วนผสมแล้ว 16 ต ารับ ประกอบด้วย

1. ยาน้้ามันสนั่นไตรภพ บรรเทาอาการเจ็บปวดท้องแข็ง ลามไปถึงยอดอก กินอาหารไม่ได้
2. ยาอัคคินีวคณะ แก้คลื่นเหียนอาเจียน เจริญอาหาร บ ารุงก าลัง
3. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง บรรเทาอาการปวดศีรษะ ตาแดง หูตาฝ้าฟาง หูอื้อ อ่อนเพลีย สวิงสวาย
4. ยาศุขไสยาศน์ ช่วยให้นอนหลับเจริญอาหาร
5. ยาไฟอาวุธ แก้ลมจุกเสียด ปวดมวนท้อง
6. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย แก้อาการตึงบริเวณปลายมือปลายเท้า หันหรือเอ้ียวคอไม่ได้
7. ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง บรรเทาอาการท้องผูก ปวดเมื่อยตามร่างกายขับลม
8. ยาแก้นอนไม่หลับ / ยาแก้ไข้ผอมเหลือง แก้นอนไม่หลับ แก้ไข้ผอมเหลือง มีอาการตัวสั่น เสียงสั่น 

อ่อนเพลีย ไม่มีก าลัง
9. ยาแก้โรคจิต ลดความกังวล ความเครียด ช่วยให้นอนหลับ **โรคจิต ตามต าราแผนไทย
10. ยาอัมฤตโอสถ บรรเทาอาการตึงกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น มือ เท้าชา ผอมแห้งแรงน้อย จากความเสื่อมของร่างกาย
11. ยาไพสาลี บรรเทาอาการจุกเสียด แน่นเฟ้อ ขับลม ช่วยให้หลับสบาย
12. ยาอไภยสาลี ช่วยขับลม บรรเทาอาการจุกเสียด แน่นเฟ้อ
13. ยาท้าลายพระสุเมรุ บรรเทาอาการแข็งเกร็งของกล้ามเนื้อ แขนขาอ่อนแรง และอาการชาในผู้ป่วย         

อัมพฤกษ์ อัมพาต
14. ยาแก้ลมแก้เส้น บรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อ ลดอาการมือเท้า ชา อ่อนก าลัง
15. ยาทัพยาธิคุณ แก้จุกเสียดท้องแข็งเป็นเถาดาน อาการอัมพฤกษ์ เสียงแหบแห้ง ปวดเมื่อยร่างกาย นอนไม่หลับ
16. ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง ทารักษาริดสีดวงทวารหนัก และทารักษาโรคผิวหนัง

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขลงในราชกิจจานุเบกษา ให้ปลดล็อกทุกส่วน
ของกัญชา-กัญชง พ้นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ยกเว้น สารสกัดที่มีปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล 
(Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนัก เฉพาะที่ได้รับอนุญาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรือ
กัญชงที่ปลูกภายในประเทศ ดังนั้นจึงสามารถปลูกกัญชาที่บ้านได้แต่ต้องจดแจ้งและไม่เอาไปใช้เป็นยาเสพติด
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3. สายพันธุ์กัญชาพ้ืนถิ่น (Landlase)

จากการศึกษารวบรวมข้อมูลพบว่ามีสายพันธุ์กัญชาพ้ืนถิ่นของโลกอยู่ 7 แห่ง ที่เป็นสายพันธุ์ตั้งต้นใน         
การพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ จนเกิดเป็นสายพันธุ์กัญชา Hybrid จ านวนมากในปัจจุบันตามความต้องการของผู้ใช้
และผู้พัฒนาสายพันธุ์กัญชาทั่วโลก ประกอบด้วย

- Brazillian Sativa 
- Thai Sativa
- Mexican Sativa
- Columbian Sativa
- Indian Indica, Indian Hybrid
- Afgani Indica
- Hindukus

4. สายพันธุ์กัญชาของประเทศไทย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณพ้ืนที่เขตร้อนชื้นใกล้เส้น
ศูนย์สูตร ดังนั้นสายพันธุ์กัญชาในประเทศไทยจึงจัดอยู่ในกลุ่ม
สายพันธุ์ Sativa ซึ่งแตกต่างจากสายพันธุ์ที่พบในประเทศเขต
อบอุ่นซึ่งเป็นสายพันธุ์ Indica จากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น ได้
มีการกล่าวถึงกลุ่มสายพันธุ์กัญชาพ้ืนถิ่นในประเทศไทยออกเป็น        
4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1. Highland Thai 
เป็นสายพันธุ์กัญชาที่ขึ้นตามพ้ืนที่ชายแดนไทย พม่า ซึ่ง

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง อากาศเย็น ปลูกโดยชนเผ่าที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์
เช่น เผ่าละหุ่ง จึงเป็นสายพันธุ์ที่มีส่วนผสมของสายพันธุ์กัญชา
พม่า ไทย และยูนนาน ลักษณะดอกมีดอกขนาดใหญ่และแน่น 
ล าต้นสูง 3-5 เมตร ดอกแบ่งเป็น 2 ฟีโนไทป์ โดยมีทั้งดอกสีเขียว
และดอกสีม่วง ดอกสีเขียวมีกลิ่นเหมือนชะมดและ citrus ส่วน
ดอกสีม่วงกลิ ่นคล้ายมะม่วงและแครอท การออกฤทธิ ์ของ
สายพันธุ์นี้เมื่อใช้วิธีการให้ทางปอดโดยการสูบผ่านน้ าจะท าให้
รู้สึกผ่อนคลาย ไม่มีอาการเมาขึ้นหัว แต่จะรู้สึกตัวหนักท าให้
อยากนอนพักผ่อน

แหล่งที่มา : 
https://www.seedsman.com/eu_en/highland-
thai-regular-seeds
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2. Wild Thailand 
สายพันธุ์นี้ พัฒนาโดยเกษตรกรไทยที่ 

เกาะช้างให้สามารถออกดอกได้มากและระยะเวลา
ออกดอกสั้นลงท าให้เพ่ิมผลผลิตได้มาก ต้นมีความ
สูงได้ถึง 4 เมตร กลิ่นดอกมีกลิ่นดิน กลิ่น spicy 
และกลิ่นออกหวาน ดอกมีสาร THC 27.84 % ไม่
มีสาร CBD มีความทนทานต่อเชื้อรา เวลาเก็บเกี่ยว
ประมาณปลายเดือนพฤศจิกายน การออกฤทธิ์ของ
กัญชาสายพันธุ์นี้เมื่อใช้วิธีการให้ทางปอดโดยการ
สูบผ่านน้ าจะออกฤทธิ์ท าให้กระปรี้กระเปร่า ควร
ใช้ตอนกลางวัน ท าให้รู้สึกมีพลัง ร่าเริง ช่วย
บรรเทาให้ผ่อนคลาย

แหล่งที่มา : https://www.seed-
city.com/th/world-of-seeds/wild-thailand-ryder 

3. Mango Thai 
พบมากแถวบริเวณชายแดนไทยลาว 

ล าต้นมีขนาดสูง 2-4 เมตร ช่วงระยะเวลา         
เก็บเกี่ยวดอกประมาณปลายเดือนธันวาคม              
ถึงต้นมกราคม กลิ่นดอกมีกลิ่นมะม่วง กลิ่น               
ใบยาสูบ กลิ่นดิน กลิ่นชะมด โดยดอกมี 2
ฟีโนไทป์ แบบแรกให้กลิ ่นผลไม้ มะม่วง 
มะละกอ อีกแบบดอกสีเข้มกว่าให้กลิ่นดิน 
กลิ่นชะมด กลิ่นใบยาสูบ

แหล่งที่มา : https://www.seed-city.com/th/mr-
nice-seeds/mango-haze
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4. ช็อคโกแลตไทย (Chocolate Thai) 
เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมที่ใช้สร้าง Thai sticks 

ในยุค 1970 จนท าให้สายพันธุ์นี้โด่งดังมากในช่วง
สงครามเวียดนาม ปลูกแถวอ าเภอโพนสวรรค์ 
จังหวัดนครพนม ดอกมีกลิ่นดิน กลิ่นช็อคโกแลต 
citrus และกลิ่นไม้ เป็นสายพันธุ์ที ่มีสาร THC
18-22 % ไม่มีสาร CBD ดอกกัญชาเมื่อตากแห้ง
สีเข้มและรสคล้ายช็อคโกแลต เมื่อเสพแล้วออก
ฤทธิ์ทางสมองมากกว่าทางตัว เสพแล้วตัวไม่รู้สึก
หนักตัวแต่จะรู้สึกกระปรี้กระเปร่า ร่าเริง ก าจัด
ความเครียด สามารถช่วยยกระดับอาการทางจิต 
สมอง ท าให้มีพลังและเพ้อฝัน

ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นภาคที่มีฤดูกาลที่แตกต่างกันใน 3 ฤดูอย่างชัดเจน
กัญชาพ้ืนถิ่นเป็นสายพันธุ์กัญชาที่ถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติ พบว่าในแต่ละสายพันธุ์
มีความเหมาะสมต่อพ้ืนที่เฉพาะถิ่น โดยธรรมชาติเมล็ดกัญชาที่ร่วงจากต้นเดิมในช่วง
ประมาณฤดูหนาวต่อด้วยฤดูร้อนมักจะร่วงอยู่บริเวณใกล้เคียงเดิม แต่เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน
ช่วงเวลาที่ปริมาณฝน แสงแดด และอุณหภูมิเหมาะสม เมล็ดกัญชาที่ร่วงหล่นจะงอก
เจริญเติบโตในช่วงนี้ ซึ่งมักตรงกับเดือนมิถุนายนเป็นต้นไป และเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวจะ
เป็นช่วงที่กัญชามีการเจริญเติบโตเต็มที่และมีการออกดอกจะตรงกับเดือนพฤศจิกายน
หรือเดือนธันวาคม ลักษณะเด่นของกัญชาพ้ืนถิ่นของภาคเหนือในบางสายพันธุ์เมื่อ
เข้าสู่ฤดูหนาวจะมีการเปลี่ยนสีเป็นสีม่วงหรือสีแดงอย่างชัดเจน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมต าแหน่งที่ปลูกที่แตกต่างกัน อุณหภูมิ ความชื้น ระดับความเข้มแสง
และปริมาณสารอาหาร

ในการศึกษาค้นคว้านี้มีการเก็บข้อมูลอยู่ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมถึง
เดือนธันวาคม โดยมีการเก็บข้อมูล 5 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์แดงลังกา สายพันธุ์เขี้ยวงู
สายพันธุ์ม่วงแม่ขะจาน สายพันธุ์แดงแม่ขะจาน และสายพันธุ์คาวแดง

5. สายพันธุ์กัญชาพ้ืนถิ่นของไทยในภาคเหนือ
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แหล่งที่มา : 
https://www.facebook.com/296758777884303/p
osts/310614773165370/



1. สายพันธุ์แดงลังกา

สายพันธุ์นี้พบที่ดอยลังกา หนึ่งในสายพันธุ์พ้ืนถิ่นภาคเหนือ เป็นสายพันธุ์ Sativa 100 % ที่มีความโดดเด่น
ตรงสีของใบและช่อดอก ในช่วงหน้าหนาวจะมีสีส้ม สีแดง สีน้ าตาลแดง สีม่วงอมแดง และสีม่วงเข้ม ล าต้นสูงโปร่ง
สูงถึง 4-6 เมตร ทรงพุ่มใหญ่ กว้าง 2-3 เมตร คล้ายต้นคริสต์มาส ลักษณะพุ่มเหมือนสายพันธุ์หางกระรอก เริ่มปลูก
ในช่วงฤดูฝนระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเก็บเก่ียว มีอายุ 6-8 เดือน อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 9-20 องศา ถ้าอากาศไม่
หนาวเย็นมากสีจะแดง ไม่สม่ าเสมอทั้งใบ

ลักษณะดอก ช่อดอกไม่เป็นช่อยาว ไม่เป็นกะเปราะแต่มีลักษณะช่อเป็นพวงแน่นจับตัวกันเป็นก้อน (แตก
ตรงปลายยอดอ่อนทุกครั้งที่แตกตา) ตาดอกจะโอบกิ่งเข้ามา เป็นช่อยาวตามกิ่ง รังไข่มีสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม เมื่อ
แก่จัดจะสีส้มแกมม่วง ช่อดอกมีสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม สีแดง สีน้ าตาลแดง สีม่วงอมแดง และสีม่วงเข้ม มีกลิ่น
ที่หอมเหมือนกลิ่นดอกไม้หอม

ลักษณะใบ สายพันธุ์นี้ใบจะ
เรียวยาว มีใบมาก Fan leaf ใบใหญ่
7-9 แฉก ขนาด 30 เซนติเมตร สีเขียวแก่
สีเขียวปนเหลือง เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลแดง
สีม่วง เส้นใบและเส้นหลังใบมีสีแดง 
Sugar leaf ติดกับช่อดอกขนาด 5
เซนติเมตร มีสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีส้ม
สีแดง สีน้ าตาลแดง สีม่วง สีม่วงอมแดง
และสีม่วงเข้ม

ลักษณะกิ่ ง  ไ ม ่ช ิด ก ัน 
ขนาดก่ิงกลางต้นถึงโคน 2-3 เมตร 
กิ่งก้านมีสีเขียวเปลี่ยนเ ป็นสีแดง 
สีน า้ตาลแดง
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2. 
สายพันธ์ุเขี้ยวงู

สายพันธุ์นี้พบท่ีบนเขาภาคเหนือตอนบน หนึ่งในสายพันธุ์พ้ืนถิ่นภาคเหนือ เป็นสายพันธุ์ Sativa 100 %
ที่มีความโดดเด่นตรงช่อดอกโดยส่วนปลายของ Flower bud จะงอเข้า (รังไข่โค้งงอเหมือนเขี้ยวงู) ลักษณะต้นเรียว
โปร่ง กิ่งน้อย ล าต้นไม่ใหญ่ เมื่อแก่เต็มที่ล าต้นจะเป็นสีเหลือง สูงเพียง 2-3 เมตร เริ่มปลูกหลังเข้าพรรษา ตั้งแต่
เดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม การปลูก 4-5 เดือน จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 15-20 องศา

ลักษณะดอก ช่อดอกยาว 50 เซนติเมตรขึ้นไป ดอกจะเกาะกับกิ่งเรียงกันเป็นแท่งตั้งแต่ปลายยอด
ถึงจุดเริ่มต้นของโคน (popcorn) ความยาว 10-20 เซนติเมตร ตาดอกถี่และออกดอกตามกิ่งแบบสลับฟันปลา
เป็นช่อดอกย่อยรวมตัวใน 1 ก้าน ถ้าสมบูรณ์รังไข่สีขาวเหลืองเมื่อแก่จัดจะสีเหลืองทอง หลีสีเขียวเข้ม เมื่อแก่จะ
สีเหลืองทอง หมอยสีส้ม ปลายของ Flower bud จะงอเข้า (รังไข่งอโค้งเหมือนเขี้ยวงู) มีกลิ่นหอมเรื่อยๆ ไม่ฉุน
หอมละมุนๆ คล้ายมะม่วง
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ลักษณะใบ Fan leaf ใบเรียว วง 7 แฉก ใบบาง มีสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วทิ้งใบ Sugar leaf
ใบเล็ก เรียว แหลม มีสีเขียว

ลักษณะกิ่ง การแตกกิ่งแขนงจะห่างกัน ขนาดกิ่งกลางต้นถึงโคน 1.50-2.50 เมตร กิ่งมีสีเขียว สีเขียว
ออกเหลือง

ความเข้มข้นของ THC และ CBD จะ balance กัน นักสูบกัญชาชอบ เพราะจะไม่ท าให้มีอาการ
ปวดหัว รู้สึกผ่อนคลาย สบาย การปวดตามข้อตามกระดูกจะดีข้ึน แต่ต้องสูบผ่านน้ า

3. สายพันธ์ุม่วงแม่ขะจาน

สายพันธุ์นี้พบท่ีบนเขาภาคเหนือตอนบน หนึ่ง
ในสายพันธุ์พื้นถิ่นภาคเหนือ เป็นสายพันธุ์ Sativa 100 %
ที่มีความโดดเด่นตรงสีของกิ่ง ใบที่ติดกับช่อดอกและ
ช่อดอก ในช่วงหน้าหนาวจะมีมีสีม่วง จนสีม่วงเข้ม
เกือบด า ลักษณะล าต้นเป็นทรงพุ่มใหญ่คล้ายต้น
คริสต์มาส กว้าง 2-3 เมตร สูง 4-5 เมตร เริ่มปลูกเดือน
มิถุนายน มีอายุ 6-7 เดือน ช่วงท าดอก 2-3 เดือน 
อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 9-13 องศา ยิ่งอากาศเย็นมาก
สีจะมีความเข้มมากข้ึน

ลักษณะดอก ช่อดอกทรงคล้ายหางกระรอก
ยาว 1-1.5 เมตร ดอกแน่นติดกันถี่ๆ เป็นพวงรวมเป็น
ก้อนๆ รังไข่เอียงเข้าหาล าต้นเหมือนกับไขว้กัน รังไข่มี
สีม่วง ช่อดอกแรกเริ่มมีสีเขียว สีม่วงจนสีม่วงเข้ม
เกือบด า มีกลิ่นหอมคล้ายมะม่วง
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4. สายพันธ์ุแดงแมข่ะจาน สายพันธุ์นี้พบที่บนเขาภาคเหนือตอนบน หนึ่งใน
สายพันธุ์พ้ืนถิ่นภาคเหนือ เป็นสายพันธุ์ Sativa 100 %
ที่มีความโดดเด่นโดยช่วงหน้าหนาวสีของกิ่งและก้านจะมีสีแดง
ลักษณะล าต้นจะเป็นทรงพุ่มไม่ใหญ่ สูงไม่เกิน 2 เมตร 
เริ ่มปลูกช่วงหน้าฝน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป
อายุเก็บเก่ียว 6 เดือน อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 9-20 องศา

สายพันธุ์แดงแม่ขะจาน
สามารถเจริญเติบโตนอกฤดูได้
แต่ดอกจะเล็ก เป็น popcorn
เยอะ ปลูกได้ทุกฤดูกาล แต่ถ้า
ปลูกหน้าหนาวดอกจะใหญ่และ
เยอะ ก ว่า  ก ้า น จะ แ ด งก ว่า
ต้านทานโรคได้ดี

ลักษณะดอก ช่อดอกไม่
ใหญ่ ไม่เป็นพุ่ม ไม่แน่น ช่อดอก
เดี่ยว ไม่กอดกับกิ่ง มีสีเขียว มี
กลิ่นหอมคล้ายมะม่วง

ลักษณะใบ Fan leaf ใบ
เรียวยาวใหญ่ 7 แฉก มีสีเขียว 
Sugar leaf มีสีเขียว

ลักษณะกิ่ง แตกกิ่ งไม่
เยอะ กิ่งเปราะ ล าต้น กิ่ง ก้านมี
สีเขียว สีแดง และสีเขียวปนแดง

ลักษณะใบ Fan leaf ใบเรียวยาวใหญ่ 7-9 แฉก ขนาด 20 เซนติเมตร สีเขียวเข้ม สีเขียวปนเหลือง
สีเหลืองแล้วทิ้งใบ Sugar leaf ขนาด 5 เซนติเมตร สีม่วงจนสีม่วงเข้มเกือบด า

ลักษณะกิ่ง แตกกิ่งไม่เยอะ ไม่เกิน 10 ยอด ขนาดกิ่งกลางต้นถึงโคน 2-2.5 เมตร กิ่งเริ่มมีสีเขียว 
เปลี่ยนเป็นสีแดง สีแดงอมม่วง
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5. สายพันธ์ุคาวแดง

สายพันธุ์นี้พบที่บนเขาภาคเหนือตอนบน
หนึ่งในสายพันธุ์ พื้นถิ่นภาคเหนือ เป็นสายพันธุ์
Sativa 100 % ที่มีความโดดเด่นตรงสีของกิ่ง ใบที่ติด
กับช่อดอกและช่อดอกในช่วงหน้าหนาวจะมีสีส้มแกมแดง
สีแดงน้ าตาล ลักษณะล าต้นเป็นพุ่มไม่ใหญ่ กิ่งในเรือน
ไม่เยอะ ไม่ค่อยมีเมล็ด เกสรผสมติดยาก สูงไม่เกิน 2 เมตร
เริ่มปลูกเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ลงเมล็ดถึงเก็บเกี่ยว
6 เดือน ช่วงท าดอก 3-4 เดือน อุณหภูมิที่เหมาะสม
คือ 11-20 องศา

ลักษณะดอก ช่อดอก เป็นพว ง  ทร ง
หางกระรอก ยาว 2 เมตร ลักษณะดอกแน่น เกิดตา
ดอกถี่ รังไข่สีส้มแกมแดง หลีสีส้มแกมแดง ช่อดอกมี
สีส้มแกมแดง สีแดงน้ าตาล ถ้าอากาศเย็นมากๆ สีจะ
ชัดขึ้นเรื่อยๆ เมื่อแก่เต็มที่เวลาจับจะกรอบ ดอกมี
กลิ่นหอมแรง หอมแบบฉุนๆ กลิ่นดอกไม้ เหมือน
ต้นจิกนา ต้นตีนเป็ด 

ลักษณะใบ Fan leaf ใบเรียวสั้น 7 แฉก
ขนาด 15 เซนติเมตร สีเขียวนวล สีเหลืองแล้วทิ้งใบ
Sugar leaf ติดกับช่อดอก ขนาด 6 เซนติเมตร 
สีแดงน้ าตาล  

ลักษณะกิ่ง กิ่งชูช่อเฉียงขึ้น 45 องศา ขนาดกิ่งกลางต้นถึงโคน 1.50-2.50 เมตร กิ่งมีสีเขียว เปลี่ยนเป็น
สีน้ าตาล ลายเส้นสีแดง กิ่งที่เกิดตาดอกมีลักษณะค่อนข้างยาว ไม่ต่ ากว่า 40 เซนติเมตร

ความเข้มข้นของ THC สูงกว่า CBD 
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บทสรุป
การศึกษารวบรวมครั้งนี้พบสายพันธุ์กัญชาพื้นถิ่นในภาคเหนือที่มีลักษณะฟีโนไทป์ที่แตกต่างกันอยู่ 5 สายพันธุ์

โดยพบว่าสายพันธุ์แดงลังกา มีลักษณะเด่น คือ ใบและช่อดอกมีสีส้ม สีแดง สีน้ าตาลแดง สีม่วงอมแดง สีม่วงเข้ม 
สายพันธุ์เขี้ยวงูมีลักษณะเด่น คือ ปลายของ Flower bud จะงอเข้า (รังไข่โค้งงอเหมือนเขี้ยวงู) สายพันธุ์ม่วงแม่ขะจาน
มีลักษณะเด่น คือ กิ่ง ใบที่ติดกับช่อดอก และช่อดอกมีสีม่วงจนสีม่วงเข้มเกือบด า สายพันธุ์แดงแม่ขะจานมีลักษณะเด่น
คือ กิ่งและก้านมีสีแดง และสายพันธุ์คาวแดงมีลักษณะเด่น คือ กิ่ง ใบที่ติดกับช่อดอกและช่อดอกมีสีส้มแกมแดง 
สีแดงน้ าตาล ซึ่งลักษณะเด่นเหล่านี้ขึ้นอยู่กับการแสดงออกของยีนเมื่อสัมผัสกับสภาพแวดล้อมบางอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
ต าแหน่งที่ปลูก อุณหภูมิ ความชื้น ระดับความเข้มแสงและปริมาณสารอาหาร

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
การศึกษาสายพันธุ์กัญชาพื้นถิ่นในภาคเหนือของไทย ในการศึกษานี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งสายพันธุ์

ที่พบมีลักษณะทาง Phenotype ที่แตกต่างกันแต่ยังขาดการศึกษาในด้าน Genetic และการศึกษาองค์ประกอบ
ของสารส าคัญต่างๆ ในกัญชา จึงเป็นข้อเสนอแนะส าหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อไปให้ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อจะได้ก าหนด
มาตรฐานของสายพันธุ์ที่ชัดเจนต่อไป และในการศึกษาครั้งนี้พบการเชื่อมโยงการใช้กัญชาในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
ที่แตกต่างกัน

ที่ปรึกษา : ทันตแพทย์วิกิต ประกายหาญ รองผู้อ านวยการกองการแพทย์ทางเลือก
อาจารย์พันไมล์ ชัยเศวตสิริกุล นักพัฒนาอิสระ, นักเกษตรอินทรีย์อิสระ, ผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทย  
และต่างประเทศ
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