
กัญชง-กัญชา และประวัติความเปนมา 
  

กัญชง หรือ เฮมพ (Cannabis sativa L.subsp. sativa) และกัญชา (Cannabis sativa L.subsp. indica)  
มีชื่อทางพฤกษศาสตรเดียวกันคือ  Cannabis sativa L. เพราะมีตนกําเนิดมาจากพืชเดิมชนิดเดียวกัน  ลักษณะ
ภายนอกหรือสัณฐานวิทยาของพืช  ท้ังสองชนิดนั้นจึงไมแตกตางกันหรือมีความแตกตางกันนอยมากจนยากในการ
จําแนก  แตจากการท่ีพืชท้ังสองชนิดนี้มีการใชประโยชนอยางกวางขวางมาเปนระยะเวลายาวนาน     จึงทําใหมีการ
คัดเลือกพันธุเพ่ือใหไดสายพันธุท่ีมีคุณสมบัติดีและเหมาะสมท่ีสุด  ตรงตามวัตถุประสงคของการใชประโยชน   จึงมีความ
แตกตางกันชัดเจนมากข้ึนระหวาง  ตนกัญชาท่ีเปนยาเสพติดและกัญชงท่ีใชเปนพืชเสนใยในปจจุบัน 

กัญชง-กัญชา  เปนพืชเดิมท่ีข้ึนอยูในเขตอบอุนของทวีปเอเชีย   
สันนิษฐานวา   มีการกระจายพันธุเปนบริเวณกวางอยูทางตอนกลางของ
ทวีป  ไดแกพ้ืนท่ีทางตอนใต   ของแควนไซบีเรีย   ประเทศเปอรเซีย   ทาง
ตอนเหนือของประเทศอินเดียบริเวณแควนแคชเมียร  และเชิงเขาหิมาลัย   
และประเทศจีน  เปนพืชท่ีไดรับการบันทึกไวในเอกสารเกาหลายเลม   วา
มีการปลูกใชประโยชนเปนพืชเสนใย  และปลูกเปนพืชเสพติดมาแตดึกดํา
บรรพ 
 
 

ภาพที ่1  แสดงตนกําเนิดของกัญชง-กัญชาบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชีย 

 

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น 
 

ประวัติคําวากัญชา-กัญชง คําวากัญชาเปนคําเรียกเดิมท่ีมาจากภาษาอินเดีย ซ่ึงชาวพ้ืนบานของอินเดียไดนําพืช
ชนิดนี้ไปใชประโยชนอยางแพรหลายท่ีสุดท้ังการเสพติด  และเปนเสนใยมาตั้งแตดึกดําบรรพ   แลวจากนั้นจึงมีผูนํามา
กระจายพันธุ ยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจนถึงอินโดนีเซีย หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก  และประเทศในยานเขต
รอนและเขตอบอุนของโลก  ท่ัวไปอยางแพรหลายในป  960-1279  กอนคริสตศักราชไดมีบันทึกวาในประเทศจีนมีการ
ปลูกกัญชงเพ่ือเปนพืชใชทําเสนใย  และในสมัยโรมันไดมีการนําพืชชนิดนี้จากทวีปเอเชีย   เขาไปปลูกในประเทศอิตาลี
แลวจากนั้นจึงแพรหลายท่ัวไปในทวีปยุโรปและท่ัวโลก  
 
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร  

 
กัญชงและกัญชา   เดิมมีชื่อวิทยาศาสตรเดียวกันคือ   Cannabis sativa  L.  แตเดิมนักพฤกษศาสตรไดจัดให

อยูในวงศตําแย  (Urticaceae)  แตตอมาภายหลังพบวามีคุณสมบัติ และลักษณะเฉพาะหลายประการท่ีตางออกไปจาก
พืชในกลุมตําแยมาก   จึงไดรับการจําแนก  ออกเปนวงศเฉพาะคือ  (Cannabidaceae)ในป ค.ศ. 1998 หรือ พ.ศ. 2541 
นี้เอง นักพฤกษศาสตรชาวอเมริกัน  ไดจําแนก  กัญชาและกัญชง   ออกจากกันโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
(Morphology)  และพฤกษเคมี  (Phytochemistry)  โดยใหชื่อวิทยาศาสตรของกัญชง  Cannabis sativa L. subsp.  
sativa และกัญชา Canabis sativa L. subsp. indica (Lam.) E.Small & Cronquist ดวยลักษณะท่ีคลายคลึงกัน
ทางพฤกษศาสตร   และการใชประโยชน   ท่ีมีกรรมวิธีหลากหลายทําใหกัญชาและกัญชงมีการเรียกชื่อตางๆกันออกไป  
มากมายจนสับสน  อาทิ กัญชา Kanchaa,  กัญชง  Kanchong, กัญชาจีน Kanchaa cheen (ท่ัวไป); คุนเชา Khun  
chao (จีน); ปาง  Paang,  ยาพ้ี  Yaa pee (ชาน และแมฮองสอน ) ยานอ Yaa no (กระเหรี่ยง  แมฮองสอน ); Ganja, 
Kancha (India and general);  Marihuana, bhang (general);  Hemp, Indian Hemp, Industrial 
Hemp(general) etc.             



 
ในปจจุบันโดยท่ัวไปก็ยังมีความสับสนอยูโดยชาวบานนิยมเรียกพืชนี้ตาม  ลักษณะของการใชประโยชนโดยคํา

วากัญชาชาวพ้ืนบานใชเรียกกันท่ัวไปกับตนพืชท่ีใชเปนยาเสพติด   สวนคําวากัญชงหรือเฮมพ เปนคําเรียกท่ีใชกับตน
พืชท่ีใชประโยชนในการผลิต เสนใยสําหรับถักทอ 
 
ขอสังเกตในการจําแนกเฮมพ (Sativa) และกัญชา (Indica) 

เนื่องจากเฮมพเปนพืชท่ีมีความใกลชิดกับกัญชามากเนื่องจากอยูในวงศเดียวกัน 

จึงทําใหมีความคลายกันในหลายลักษณะ จนทําใหเกิดความสับสนและยากตอการจําแนก 

โดยเฉพาะเม่ือตนยังมีขนาดเล็ก แตเม่ือโตเต็มท่ีจะมีหลายลักษณะท่ีมีความแตกตางกัน

อยางเห็นไดชัด อาทิ 

ตนเฮมพ  โดยท่ัวไปสูงใหญกวาตนกัญชาและจะสูงมากกวา 2 เมตร สวนกัญชามักสูงไม

เกิน 2 เมตร 

                                                                                                                               ภาพที่ 2 เปรียบเทียบความสูงของแตละสายพันธุ            
                                              

ใบเฮมพ  จะมีขนาดใหญกวา มีการเรียงสลับของใบคอนขางหางชัดเจนและไมมียางเหนียว

ติดมือ สวนกัญชาใบจะเล็กกวาเฮมพเล็กนอย การเรียงตัวของใบจะชิดกันหรือเรียงเวียนใกล 

โดยเฉพาะใบประดับชอดอกจะเปนกลุมแนน

ชัดเจนและมักมียางเหนียวติดมือ  

ดอก  ของพืชท้ัง 2 ชนิด มีขนาดและสีไม

แตกตางกัน ท้ังดอกตัวผูและดอกตัวเมีย 

 

ภาพที ่3  เปรียบเทียบลักษณะใบกัญชง-กัญชา บน ใบกัญชง  ลาง ใบกัญชา                        ภาพที ่4 ชอดอกเพศเมียมีกลุมใบประดับชอดอก เห็นไดชัดเจน  

 

เมล็ด ของพืชท้ัง 2 ชนิดมีสีสันและลวดลายท่ีมีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย จน

ไมสามารถแยกลักษณะออกจากกันไดอยางชัดเจน   

 

 

              ภาพที ่5 เมล็ดกัญชง 

 

ท้ังนี้ความแตกตางระหวางกัญชงและกัญชา สามารถสรุปไดตามตารางท่ี 1 

 

 

 



ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบทียบความแตกตางทางกายภาพระหวางกัญชงและกัญชา  

กัญชง(เฮมพ) กัญชา 

1. ลําตนสูงมากกวา 2 เมตร 1. ลําตนสูงนอยกวา บางชนิดออกเปนพุมเตี้ย 

2. แตกก่ิงกานนอย 2. แตกก่ิงกานมาก 

3. ใบใหญ การเรียงตัวของใบคอนขางหาง 3. ใบเล็ก แคบ ยาว การเรียงตัวของใบจะชิดกัน 

4. ปลองหรือขอยาว 4.   ปลองหรือขอไมยาว 
5. เปลือกเหนียว ลอกงาย 5.  เปลือกไมเหนียว ลอกยาก 
6. ใบมีสีเขียวอมเหลือง 6. ใบสีเขียว-เขียวจัด 
7. ใหเสนยาว คุณภาพสูง 7. ใหเสนยาว คุณภาพต่ํา 
8. เม่ือออกดอก มียางท่ีชอไมมาก 8. เม่ือออกดอก มียางท่ีชอมาก 
9. ออกดอกเม่ืออายุมากกวา 4 เดือน  9.   ออกดอกเม่ืออายุประมาณ 3 เดือน 
10. ใบและกะหรี่นํามาสูบจะมีกลิ่นหอมนอย และทํา

ใหผูเสพมีอาการปวดศรีษะ 

10. ใบและกะหรี่นํามาสูบมีกลิ่นหอมคลายหญาแหง 

11. ระยะหางระหวางตนแคบ และระหวางแถวแคบ 
เพราะปลูกเพ่ือตองการเสนใย 

11. ระยะหางระหวางตนกวาง และระหวางแถวกวาง 
เพราะปลูกเพ่ือตองการใบและกะหรี(่ชอดอก) 

 

 

การศึกษาคุณสมบัติทางเคมี 
 

ลักษณะทางเคมีเปนลักษณะเสริมสําคัญ  (supporting characters)  สามารถใชกําหนดความเปนพืชเสพติด
จากปริมาณสารในกัญชงและกัญชาได   โดยการวิเคราะหประเภทของสารออกฤทธิ์ดวยเทคนิค   Thin  Layer  
Chromatography  (TLC)  และการวิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์ดวย  Gas Chromatography (GC)  ในทาง
กฎหมายสากล  พืชท่ีใหปริมาณ  THC นอยกวา 0.3 %  ไมถือวาเปนพืชเสพติด   และกัญชงท่ีปลูกเปนอุตสาหกรรม
จะตองมีปริมาณ THC ต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน  

 

ลักษณะ กัญชา เฮมพ 

THC  
∆-9-tetrahydrocannabinol (%) 

1-20 < 1 

CBD (Cannabidiol): THC < 2 ≥ 2 

% fiber สูงสุด 15 % 35 % 

 
 
 
 
 



ประโยชนในดานตางๆ  
 
1. ประโยชนจากเสนใยของกัญชง  

เสนใยกัญชงเปนเสนใยท่ีมีคุณภาพสูง   มีความยืดหยุน   แข็งแรง  และ
ทนทานสูง สามารถใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑจากเสนใยไดกวา  5,000 
ชนิด อยางไรก็ตาม  ตลาดหลักของเสนใยกัญชงในปจจุบันนี้มีอยู  2 ตลาดใหญ 
คือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเสนใยใชในการทําเสื้อผาและทําเยื่อกระดาษ                                                                                                                        
ถึงแมวาเสนใยกัญชงจะใหผามีรอยยนหรือเกิดรอยยับไดงาย   แตลักษณะ ของ
เสนใยท่ีสามารถลอกออกเปนชั้นๆ คลายหัวหอมแตเปนใยยาว  จึงสามารถนํามา
พัฒนาผลิตเปนผาท่ีบางไดเทาท่ีตองการ   และยังสามารถซักดวยเครื่องซักผาได   
โครงสรางของเสนใยทําใหผาท่ีไดสวมใสเย็นสบายในฤดูรอน  อบอุนและ 

        ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑเสนใยกัญชง           สบายในฤดูหนาว  และคุณสมบัติของเสนใยท่ีแข็งแรงกวาผาฝาย  ดูดซับความชื้น
ไดดีกวาไนลอน   อบอุนกวาลินนิน   ทําใหมีความเบาสวมใสสบาย   ก็เปนจุดท่ีทําใหเสนใยกัญชงเริ่มเขามาเปนคูแขง  ท่ี
สําคัญในตลาดเสนใยธรรมชาติ  และจะทวีความสําคัญข้ึนอีกในอนาคต  แตไมมีปริมาณพอกับความตองการของ
ตลาดโลก 
 
2. ประโยชนจากโปรตีนในเมล็ดกัญชง  
 

เมล็ดกัญชงจะประกอบไปดวยโปรตีนซ่ึงมีคุณคาทางโภชนาการสูงกวาโปรตีน  
จากถ่ัวเหลือง   มีปริมาณเสนใยสูงและยังมีราคาท่ีถูกกวา   โปรตีนในเมล็ดของกัญชง
สามารถ  นํามาใชทดแทนผลิตภัณฑท่ีทํามาจากถ่ัวเหลือง   เชน  เตาหู  โปรตีนเกษตร   
เนย ชีส  น้ํามันสลัด  ไอศครีม  และนม  ฯลฯ  นอกจากนี้เรายังสามารถนําเมล็ดของ
กัญชงมาผลิตแปงเพ่ือใชเปนวัตถุดิบ  สําหรับการประกอบอาหาร  เชน พลาสตา คุกก้ี 
ขนมปง ฯลฯ 
 
                                                                                                                                             ภาพที ่6. ผลิตภัณฑอาหารจากกัญชง  

 
3. ประโยชนจากน้ํามันในเมล็ดกัญชง  
 

นอกจากสวนของโปรตีนในเมล็ดของกัญชง  ท่ีสามารถนํามาใช
ประโยชนไดแลว น้ํามันในเมล็ดกัญชงยังใหกรดไขมัน  Omega-3  ซ่ึงเปน
กรดไขมันท่ีมีอยูในน้ํามันจากปลา   และกัญชงเทานั้น   ผลจากการตรวจ
เอกสารพบวาผูท่ีบริโภคปลาและอาหารท่ีมีกรดไขมัน  Omega-3  จะมี
โอกาสเปนโรคหัวใจต่ํากวาบุคคลท่ัวไป   และจากการวิจัยขอ ง
ศาสตราจารย  Andrew Weil จากคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยอริโซ
นา สหรัฐอเมริกาพบวา  การบริโภค Omega-3 สามารถ ชวยลด   อัตรา
การเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งอีกดวย 

                 ภาพ 7  ผลิตภัณฑ Omega-3                
  
 
 
 



 4. ประโยชนทางดานเย่ือกระดาษและส่ิงแวดลอม  
 

ในการเปรียบเทียบปริมาณเสนใย   จากการปลูกกัญชงและการปลูกฝาย
ในระยะเวลา 1 ป เทากัน พบวาการปลูกกัญชง 10 ไร จะใหผลิตผลเสนใยเทากับ
การปลูกฝาย  20-30  ไร  ซ่ึงเสนใยจากกัญชงนี้จะมีคุณภาพดีกวาเสนใยจากฝาย   
โดยเสนใยกัญชงจะยาวเปน  2  เทา  ของเสนใยฝายมีความแข็งแรงและความนิ่ม
ของเสนใยมากกวาฝาย  

จากขอดีดังกลาวของเสนใยกัญชงจะเห็นไดวาในปจจุบันนี้ไดมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากเสนใยกัญชง  100% เชน เสื้อเชิ้ต กางเกง กระเปา ฯลฯ 
สําหรับในดานเทคนิคการเพาะปลูก   เม่ือเทียบกับฝายจะเห็นไดวาฝาย  

ตองการ อุณหภูมิท่ีเหมาะสมและน้ําในปริมาณท่ีมากกวาการเพาะปลูกกัญชง   
นอกจากนี้  ฝายยังตองการสารกําจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง   ซ่ึงนักเกษตรพบวา
ประมาณ 20 %  ของสารกําจัดศัตรูพืชท่ีใชอยูในโลกถูกใชในการเพาะปลูก
ฝาย  ซ่ึงเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสัตวโดยเฉพาะสิ่งแวดลอม   
ในขณะท่ีการปลูกกัญชงไมจําเปนตองใชสารกําจัด  ศัตรูพืช จะใชเพียงปุยและ
น้ําในปริมาณท่ีเหมาะสมเทานั้น  นอกจากนี้ยังพบวาการปลูกกัญชงยังเปนการ 

         ภาพ 8  อุตสาหกรรมกระดาษจากกัญชง      ชวยปรับปรุงคุณภาพของดินท่ีใชเพาะปลูกอีกดวย การปลูกเพ่ือใชประโยชนใน
การทํากระดาษ  จะเปนตัวอยางดานการรักษาสิ่งแวดลอมชัดเจน   พืชท่ีใชทํากระดาษคุณภาพดี   อาทิ  สน  ยูคาลิปตัส  
และปอกระสา  ลวนเปน พืชยืนตน การเจริญเติบโตชามากเม่ือเทียบกับ    กัญชง กวาจะเก็บเก่ียวผลผลิตได  ตองปลูก
เปนลักษณะสวนปา  ใชเวลานานหลายป  ปอกระสาประมาณไมนอยกวา  3 ป ยูคาลิปตัสและสน  ประมาณ 6-8 ป  การ
ปลูกก็ตองใชพ้ืนท่ีมาก  และเม่ือตัดไมแลว  จะฟนคืนคุณภาพพ้ืนท่ีไดยาก   ปลูกซํ้าไดไมก่ีครั้งเพราะจะมีเหงาและตออยู  
ทําใหดูเปนลักษณะทําลายสิ่งแวดลอม   สวนกัญชงจะสามารถปลูกซํ้าในพ้ืนท่ีเดิมไดโดยตอเนื่องไมตองการมีการดูแล
รักษา หรือจัดการพ้ืนท่ีมาก  ตลอดจนการเก็บผลผลิต  และคาใชจายในการแปรรูป   และการขนสงตางๆก็สะดวกมาก   
นอกจากนี้ยังสามารถดําเนินการไดโดยกลุมชาวบานท่ัวๆไปในการทําเปนเชิงธุรกิจ   คาใชจายในการลงทุนและกําไรจึง
จะตางกันเปนจํานวนมหาศาล  
 

 
แนวโนมท่ีจะเปนประโยชนดานอ่ืนแกประเทศไทยในอนาคต  

 
ในอนาคตทรัพยากรพืชของประเทศจะขาดแคลนมากข้ึน   

พืชเสนใยและเยื่อกระดาษ   จะเปนอีกวัตถุดิบหนึ่งท่ีประเทศไทย
จะมีการใชเพ่ิมข้ึนอยางมาก   และจะขาดแคลน   โดยในขณะนี้ก็มี
การสั่งซ้ือเยื่อกระดาษจากตางประเทศคือ   ประเทศจีน   และ
ประเทศแคนนาดา  เปนเงินประมาณหลายพันลานบาทตอป   

กัญชงจะเปนพืชหลักอีกชนิดหนึ่งท่ีจะสามารถแกไข
ปญหานี้ได  และจะสามารถทํารายไดใหกับประเทศ  อยางมหาศาล   
เพราะเปนพืชท่ีมีอายุสั้น  ปลูกไดหลายครั้งตอป  ใชทุนนอยและไม
ตองมีการดูแลรักษามาก ไมตองการดินดีและพ้ืนท่ีกวางมาก  อีกท้ัง
ยังเปนพืชท่ีสามารถปลูกไดซํ้าในพ้ืนท่ีเดิม   จึงจะชวยลดการตัดไม
ทําลายปาและรักษาสิ่งแวดลอมไวไดอีกสวนหนึ่งดวย  

 


