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เฮมพ์ (Hemp) หรือ กัญชงเป็นเหมือนญาติสนิทกับกัญชา เนื่องจากกัญชา (Drug plant) และกัญชง (Hemp 
plant) เป็นพืชท่ีอยู่ในบัญชียาเสพติดประเภทท่ี 5 เป็นสาเหตุท าให้การปลูกตลอดจนการน ามาใช้ประโยชน์ท าได้
น้อยและมีขีดจ ากัด 

กัญชงเป็นพืชท่ีมีแหล่งก าเนิดในเขตเอเชียกลาง มีการกระจายแพร่ไปท่ัวเอเชียตะวันออก อินเดีย ตลอดจนทวีป
ยุโรป มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. และเป็นพืชในวงศ์ CANNABACEAE คือวงศ์เดียวกับ กัญชา 
หรือ Marijuana (Cannabis indica Lam.) ซึ่งมีลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงกัน ท าให้สับสนเข้าใจว่ากัญชงมี
สรรพคุณเป็นสารเสพติดเหมือนกัญชาในการเสพ การจ าแนกพืชสดทั้งสองชนิดจากลักษณะภายนอกท่ีมองเห็น
สามารถน ามาจ าแนกได้บางส่วน แต่อย่างไรก็ตาม การจ าแนกด้วยองค์ประกอบของสารเคมี สามารถจ าแนกได้
ชัดเจนดีกว่า ในประเทศไทย โดยมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีสูง (สวพส.) มีการศึกษา
และพัฒนาสายพันธ์ุของกัญชง และขึ้นทะเบียนพันธุ์กับกรมวิชาการเกษตรได้ถึง 4 สายพันธ์ุ (1) 

องค์ประกอบส าคัญ 
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องค์ประกอบส าคัญหลัก ๆ ท่ีพบในพืชตระกูลนี้ คือสารในกลุ่มคานนาบินอยด์ (Cannabinoids) โดยมีโครงสร้าง
หลักในรูปของเทอร์พีนอยด์ (Terpenoids) มีสารเคมีท่ีเป็นองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ (δ-9-
tetrahydrocannabinol หรือ Δ9-THC) คานนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) คานนาบินอล (Cannabinol, 
CBN) และอนุพันธ์ของคานาบินอยด์รูปแบบอื่นๆนิยมใช้การตรวจวัด Δ9- THC เป็นการตรวจเอกลักษณ์ 
(Identification) กัญชงแยกจากกัญชาได้ 

กัญชงและกัญชาจึงมีบางส่วนแตกต่างกันที่ส าคัญๆคือ กัญชานั้นจะมีปริมาณสาร THC สูง (ประมาณ 1-10%) แต่
กัญชงมีสาร THC ต่่่ 

เนื่องจากสาร THC เป็นสารท่ีมีฤทธ์ิต่อจิตประสาท (Psychoactive) กับตัวรับคาร์นาบินอยด์ชนิดท่ี 1 
(Carnabinoid receptor I, CB1) ในระบบประสาทส่วนกลาง ส่งผลแบบเฉียบพลัน ท าให้ร่างกายผ่อนคลายและ
มีความรู้สึกสนุก แต่มีอาการข้างเคียงต่อจิตประสาท กระวนกระวาย ซึมเศร้า มีความบกพร่องในความจ าและการ
เรียนรู้ ตลอดจนการท างานของระบบเคลื่อนไหว การพูดและการใช้ศัพท์ มีผลต่อการเต้นของหัวใจและความดัน
โลหิต ในขณะท่ีสาร CBD เมื่อเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางสามารถจับกับ CB1 ได้ไม่ค่อยดี (Non-
psychoactive) พบว่า มีฤทธ์ิต้านการชัก ท าให้ง่วง และลดการกระวนกระวายได้ (2) 

ค าว่า เฮมพ์ มีท่ีมีอย่างไร และในปริมาณความเข้มข้นท่ีไม่เกิน 1% ตามกฎหมาย ปี 2559 

เดิมทีนั้น ข้อความนิยามยาเสพติดให้โทษประเทภ 5 นั้น ไม่มีค าว่า "กัญชง" ปรากฎอยู่ในกฎหมายยาเสพติดฉบับ
อื่นใด ท าให้เกิดปัญหาควรพิจารณาคือ กัญชงเป็นยาเสพติดหรือไม่? จึงท าให้ใมีการออกประกาศกฎกระทรวงการ
ขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึงยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะ เฮมพ์ 
พ.ศ. 2559 ขึ้น (3) 

ดังนั้น ค าว่า เฮมพ์ จึงได้ปรากฎอยู่ในกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ใน
ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภทท่ี 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 อาศัยอ านาจกฎหมายแม่ คือ 
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ได้มีนิยามข้อความว่า "เฮมพ์ (Hemp) หมายความว่า พืชท่ีมีชื่อทาง
วิทยาศาสตร์ว่า Canabis sativa L.subsp.sativa อันเป็นชนิดย่อยของพืชกัญชา (Cannabissativa L.) ท่ีมี
ปริมาณสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 1.0 ต่อน้ าหนักแห้ง..." 
(3) 

โดยกฎกระทรวงดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจาฯ วันท่ี 6 มกราคม 2560 และมีผลบังคับใช้วันท่ี 1 มกราคม 
2561 ท่ีผ่านมานั่นเอง 

ข้อมูลพื้นฐานจากหน่วยงานด้านการวิจัยนโยบายสาธารณะ สภาคองเกรสสหรัฐ รับรองความเข้มข้นของ Thc 

จายรายงานของหน่วยงานด้านการวิจัยประกอบนโยบายสาธารณะเพ่ือก าหนดแนวทางกฎหมาย สภาคองเกรสหส
รัฐ (Congrssional Research service) ได้ออก fact shhet เมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2019 ท่ีผ่านมาว่า ความ
เข้มข้นของปริมาณสาร Thc อย่างน้อย 0.3% ของ delta-9 tetrahydrocannabinol (delta-9 THC) เป็นระดับ
ท่ีปลอดภัยต่อร่างกายมนุษย์ และท่ีระดับไม่เกิน 1% ท่ีร่างกายมนุษย์จะทนรับอาการข้างเคียงด้านจิตประสาท 
(psychotropic effect) ได้ (4) 

โทษทางอาญาเกี่ยวกับกัญชง 
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ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กัญชงเป็นยาเสพ
ติดให้โทษประเภทท่ี 5 เช่นเดียวกับ กัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น เพราะมีสารเสพติดชื่อ เตตราไอโดรแคนนาบินอล 
หรือ THC ซึ่งออกฤทธิ์ต่อสมอง ตามสนธิสัญญาสหประชาชาติ ท่ีก าหนดให้แต่ละประเทศมีมาตรการป้องกันการ
ใช้กัญชงทางท่ีผิด 

ข้อหา ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย โทษจ าคุก 15 ปี ปรับสูงสุด 1.500.000 บาท ข้อหาครอบครอง จ าคุกสูงสุด 
5 ปี ปรับสูงสุด 100,000 บาท ข้อหาเสพ จ าคุกสูงสุด 1 ปี ปรับสูงสุด 20,000 บาท อย่างไรก็ตาม ส าหรับกัญชง 
(Hemp) ท่ีมีสาร THC ไมเ่กิน 1% สามารถขออนุญาต ผลิต (ปลูก) ครอบครอง จ าหน่าย ได้ โดยขออนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ประกอบการขอนุญาตเฉพาะกัญ
ชง (Hemp) พ.ศ. 2559 รัฐบาลมีจุดประสงค์พัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ จากครัวเรือน ไปสู่อุตสาหกรรม สิ่งทอ 
เสื้อผ้า ก่อสร้าง ฉนวนกันความร้อนส าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ 

กัญชงถูกควบคุมตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ดังนี้คือ กัญชง (Hemp) ในนิยามของกัญชา 
ก าหนดให้กัญชา (Cannabis) หมายรวมถึงทุกส่วนของพืชกัญชา (Cannabis sativa L และ Canabis indica 
Auth) และวัตถุหรือสารต่างๆที่มีอยู่ในพืชกัญชา ยกเว้นเปลือกแห้ง แกนล าต้นแห้ง เส้นใยแห้ง และผลิตภัณฑ์ท่ี
ผลิตจากเปลือกแห้ง แกนล าต้นแห้ง เส้นใยแห้ง ดังนั้น กัญชา (Cannabis) จึงมีความหมายรวมไปถึงกัญชง 
(Hemp) อันเป็นชนิดย่อยของกัญชาท่ีมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp.sativa นั่นเอง กัญชง
จึงเป็นยาเสพติดให้โทษของสหประชาชาติปี ค.ศ. 1961 โดยก าหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีมาตรการป้องกันการ
ใช้กัญชา กัญชงในทางท่ีผิด 

บทเฉพาะกาลแนบท้ายกฎหมายฉบับปี พ.ศ. 2559 ก าหนดให้เฉพาะหน่วยงานรัฐผลิต จ าหน่าย ครอบครองได้ 

บทเฉพาะกาลก าหนดให้ภายในระยะเวลา 3 ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้บังคับ นั่นคือ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 
ธันวาคม 2563 ก าหนดให้เฉพาะหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ขออนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพ
ติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ ตามกฎกระทรวงนี้ และอาจจะขยายระยะเวลาต่อไปอีก หากคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดให้โทษประเมินการด าเนินงานพิจารณาทบทวนตามความเหมาะสม ในการอนุญาตให้บุคคล
ท่ัวไปมาขออนุญาตได้ 

โดยวัตถุประสงค์ในการอนุญาต มีดังต่อไปนี้ 

1. ปลูกเพื่อประโยชน์ในครัวเรือน 

2. ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ 

3. ปลูกส าหรบัการศึกษาวิจัย 

4. ผลิตเมล็ดพันธุ์ส าหรับปลูกตามข้อ 1 และ 3 

5. เพื่อจ าหน่ายเมล็ดพันธ์ล าต้นสด 

6. เพื่อใช้ประโยชน์อื่นตามท่ีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษก าหนด โดยก าหนดให้ผู้ได้รับอนุญาต ต้องมี
แผนการผลิต การจ าหน่าย การใช้ประโยชน์ตามขั้นตอนที่ไรดับอนุญาต พร้อมท้ังมีสถานท่ีรักษาเมล็ดพันธุ์ 

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 (5) 
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อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง และมาตรา 8 (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
ออกประกาศไว้ 

โดยมีสาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับกัญชง ซึ่งมีรายละเอียดในข้อ 2 ตามท่ีได้ประกาศในราชกิจจาเมื่อวันท่ี 27 
สิงหาคม 2562 ดังต่อไปนี ้

ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นล าดับท่ี 5 ของชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

ชื่อยาเสพติดให้โทษ กัญชง (Hemp) 

เงื่อนไข 

ซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L. subsp. sativa อันเป็นชนิดย่อยของพืชกัญชา (Cannabis 
sativa L.) ท้ังนี้ ให้หมายความรวมถึง ทุกส่วนของพืชกัญชง เช่น ใบ ดอก ยอด ผล ล าต้น ท่ีมีปริมาณสารเตตรา
ไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) และลักษณะเป็นไปตามท่ี คณะกรรมการประกาศก าหนด 

ยกเว้น 

1. แคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) ท่ีสกัดจากกัญชง ซึ่งมีความบริสุทธิ์มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 99 โดยมี
ปริมาณ สารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.01 โดยน้ าหนัก 

2. สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด ท่ีมีสารแคนนาบิไดออล (cannabidiol, CBD) เป็นส่วนประกอบหลัก และ
มีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนัก ซึ่งเป็นยาหรือ
ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางยาหรือ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เท่านั้น 

3. เมล็ดกัญชง (hemp seed ) หรือน้ ามันจากเมล็ดกัญชง (hemp seed oil) ซึ่งเป็นอาหารตามกฎหมายว่าด้วย
อาหาร และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางอาหารเท่านั้น 

4. น้ ามันจากเมล็ดกัญชง (hemp seed oil ) หรือสารสกดัจาก เมล็ดกัญชง ซึ่งเป็นเครื่องส าอางตามกฎหมายว่า
ด้วยเครื่องส าอาง และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางเครื่องส าอางเท่านั้น ท้ังนี้ เมล็ดกัญชงที่น าไปเป็นอาหาร หรือ
เครื่องส าอางต้องเป็นเมล็ด ท่ีไม่สามารถน าไปเพาะพันธุ์ได้ (non -viable seed) หรือถูกท าให้ ไม่มีชีวิต ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนด 

กล่าวโดยสรุป 

จะเห็นได้ว่าวิวัฒนาการของกัญชง (Hemp) ในประเทศไทยนั้น มีความเป็นมาอย่างไร ท้ังในแง่กฎหมายและ
วิชาการ ซึ่งแรกเริ่มเดิมดีนั้น กัญชง แม้จะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีประชาชนท่ัวไปรู้จักกันดีและถูกน ามาใช้ประ
โยบน์มายาวนาน แต่องค์ประกอบในกัญชงมีสารต้องห้ามและเป็นอันตรายปนอยู่ จึงต้องมีการควบคุมตาม
กฎหมายเพื่อปกป้องประชาชนให้มีสุขภาพท่ีดี อย่างไรก็ตาม วิวัฒนาการที่เกิดขึ้นยังยืนอยู่บนพื้นฐาน การส่งเสริม
ให้มีการเข้าถึงอย่างปลอดภัยต่อสุขภาพและการใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งในช่วงหลายวันท่ีผ่านมา กัญชงได้กลายเป็น
หัวข้อท่ีประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง ข้อมูลที่ได้น าเสนอในวันนี้ หวังเพื่อให้ผู้อ่านท่ีไม่มี



5 
 

โอกาสได้ติดตามข่าวสารได้อัพเดทข้อมูลกันค่ะ ซึ่งหากท่านใดมีความสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรด
ศึกษาจากแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้ค่ะ 
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