
กรมวิทย์พัฒนาชดุทดสอบกญัชา-กัญชง ส าเร็จรายแรกในประเทศ 

 

 

 

 

 

กัญชา 

ชื่ออื่น ๆ : ยานอ(กะเหร่ียง-แม่ฮ่องสอน) กัญชาจีน(ทุกภาค)คุนเชา้(จีน) 

ชื่อสามัญ : Cannabis, Marihuanam Indian Hemp, pot 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cannabis indica, Cannabis sativa, Linn. 

 

 

วงศ์ : CANNABILACEAE 

 

 

ลักษณะทั่วไป: ต้น : เป็นพรรณไม้จ าพวกหญา้ต้นเล็ก มีความสูงประมาณ 3-4 ฟุต ลักษณะล าตน้เป็นเหล่ียม 

 

 

ใบ : มีสีเขียว ลักษณะของใบแตกออกเป็นแฉก ๆ ใบหนึง่ราว 5-8 แฉก เป็นหยัก ใบเรียวยาว ลักษณะของมันจะเหมือนกับ 

ใบละหุ่ง ใบฝ่ินตัน และใบมันส าปะหลัง 

 

 

ดอก : มีดอกเป็นสีเหลือง ดอกออกเป็นช่อ ซึง่มีทัง้ดอกช่อตวัผู้ และดอกช่อตวัเมีย (เรียกว่า กะหล่ีกัญชา) และดอกของมัน

จะออกตามกิ่งใบ 

 

 

ผล : ผลเป็น achene ในผลนั้นจะมีเมล็ดกลมเล็ก ๆ มีขนาดเท่ากบัลูกผักช ี
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การขยายพันธ์ : ขยายพันธ์โดยการใชเ้มล็ด ปลูกขึ้นดใีนท่ีที่มีอากาศเย็นและดินที่ชื้นแฉะ ตามเชงิเขา 

 

 

ส่วนท่ีใช้ : ใบ, ยอดอ่อน , เส้นใยของล าต้น, ดอก, เมล็ด 

 

 

 

 

 

สรรพคุณ : ใบ ใช้รักษาโรคหอบ หืด วิธีน ามาใช้โดยการน าเอาใบสดมาหั่นใหเ้ป็นฝอย แล้วน าเอาไปตากแหง้ จากนั้นก็

น ามาสูบใช้เป็นยารักษาโรค ยอดอ่อน เมื่อน ามาสกัดด้วยแอลกอฮอล์ ซึ่งจะได้สารชนิดเรยีกวา่ ทิงเจอร์แคนเนบิสอินดคิา 

เป็นยาน้ ามีสีเขยีวเมื่อกินเข้าไป ประมาณ 5-15 หยด กจ็ะชว่ยรักษาโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท เป็นยาสงบเส้นประสาท 

ท าให้นอนหลับ เคลิ้มฝัน เป็นยาแก้อักเสบ (antiinflammation)เป็นยาระงับปวด (analgesic) แก้โรคสมองพิการ แก้โรค

บิด แก้ปวดท้อง และแก้โรคท้องรว่ง เป็นต้น เส้นใยของล าต้น ใชใ้นการทอผ้า ซึง่จะได้ผ้าทีม่ีคุณภาพดี เหนียว คงทนมาก 

ดอก ใชเ้ป็นยารักษาแก้โรคประสาท เช่น คิดมาก นอนไม่หลับ ใชก้ับผู้ป่วยที่เบื่ออาหารโดยใช้ปรงุอาหารใหก้ินชว่ยกดั

เสมหะในคอ โดยใช้ดอกของมันผสมกับยาฉุนพญามือเหล็ก หั่น แล้วใช้สูบ เมล็ด น้ ามันที่ไดจ้ากการเมล็ดเป็นน้ ามันไม่

ระเหย (fixedoil) ซึ่งจะน ามาใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม เช่น ใช้ท าสบู่ สีทาบ้าน เป็นต้น นอกจากนี้เศษ หรือการท่ีได้จาก

การสกัดเอาน้ ามันออกแลว้ ยังใชเ้ป็นอาหารของโค กระบือ ได้ 
 

 

ถิ่นที่อยู่ : มีปลูกมากในยุโรป ประเทศบราซิล อเมริกันแถบตะวันออก และปลูกมากตามแนวเขาทางภาคเหนือของประเทศ

ไทย 

 

 

หมายเหตุ : กัญชา ปัจจุบันนี้ในทางเภสัช ถือว่าเป็นยาเสพติดใหโ้ทษเพราะฤทธิ์ของมันท าให้ผู้ที่สูบ หรือเสพเข้าไปแล้วจะ

ท าให้ตดิ ท าใหเ้พ้อฝัน ความจ าเลอะเลือน ตัวสั่น และท าใหเ้ป็นคนเสียสติเป็นคนวิกลจริตพกิารไดอ้ีกด้วย ฉะนั้นเมื่อมกีาร

ใช้ ในขนาด และปริมาณที่พอควร 
 

 

หมายเหตุ : “กัญชา (ทัว่ไป) ; กันชาจีน (กรุงเทพ) ; คุนเช้า (จีน) ” in Siam.Plant Names, 1948,p.94 “Hemp plant ” 
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กะหล่ี น. ใบกัญชาทีง่อหงิกเป็นชอ่ คือดอกตวัเมียกัญชา.” พจนานุกรม 2493 น.120 Cannavil lativa Dutt., Com. 

Drugs India, 1928,p.57 “Infisn hrmp; Ganja. The unfertilized female flowering tops (Ganja) and resin 

(charas). Leaves (siddhi or bhang). 

 

 

พจนานุกรม สมุนไพรไทย ดร.วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม 

 

 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประสบความส าเร็จในการพัฒนาชุดทดสอบส าหรับแยกกัญชาซึ่งเป็นยาเสพตดิ 
และกัญชงซึ่งเปน็พชืเสน้ใยทีม่ีคุณภาพสูง โดยมีวิธกีารใช้งานที่งา่ยให้ผลรวดเร็ว และมีความแม่นย าสูง เตรียม
ความพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ก่อนรัฐอนุญาตให้ปลกูกัญชงในประเทศได้โดยไม่ผิด
กฎหมาย 

        

       นายแพทย์จกัรธรรม ธรรมศักดิ์ อธิบดกีรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า การใช้ประโยชน์จากเสน้ใยกัญ
ชงซึ่งเปน็เสน้ใยที่มีคณุภาพสงู รวมทั้งน้ ามันจากเมลด็กัญชงเพื่อใช้เป็นผลติภัณฑ์เสริมอาหารและ
เครื่องส าอางมีแนวโน้มที่จะทวีความส าคัญเพิ่มขึ้นในตลาดโลก แต่เนื่องจากกัญชงมีลกัษณะคล้ายกับกัญชา จึง
ยากต่อการจ าแนก ในหลายประเทศสามารถปลูกกัญชงไดอ้ย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยต้องควบคุมให้มีสาร
เสพตดิ คือ เตตราไฮโดรแคนนาบนิอล (THC) ในปริมาณทีก่ าหนด เชน่ ในประเทศแคนาดาก าหนดให้มีสาร
เสพตดิ THC ในกัญชงไม่เกิน 0.3% ส่วนประเทศทางยุโรปก าหนดให้มีไมเ่กนิ 0.2% ประเทศออสเตรเลีย
ก าหนดให้ไม่เกิน 0.5-1% ส าหรับประเทศไทยยังไม่มีเกณฑ์หรือมาตรการควบคุม หากในอนาคตมีการส่งเสริม
ให้เกษตรกรสามารถปลกูกัญชงได้ถูกต้องตามกฎหมาย การจ าแนกกัญชาออกจากกัญชงจึงมีความส าคัญมาก 

 

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ จากการศึกษาปริมาณสารส าคัญในกัญชงที่ปลูกในพ้ืนท่ีของมูลนิธิโครงการหลวง 4 พื้นที่ ได้แก่ สถานีเกษตรหลวง

http://1.bp.blogspot.com/-9ySlwstE3aI/T6ofZ8LVPbI/AAAAAAAAAP0/2enK8r8xbe0/s1600/555000005279301.JPEG


ปางดะ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุง๋ ศูนย์พฒันาโครงการหลวงแม่สาใหม่ และสถานีเกษตรหลวงอ่างขางและองค์การ

สวนพฤกษศาสตร์ 3 พื้นที่ ได้แก่ ศูนย์รวมพรรณไม้ที่สูงเขตร้อน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โรงเรือนเพาะช าพรรณไม้ (หว้ยตาด) 

อ.แม่ริม จ.เชยีงใหม่ และศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้าในพระราชด าริ อ.ชาติตระการ จ.พษิณุโลก พบว่า กัญชงมี

อัตราส่วนสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอลซึ่งเป็นสารเสพติด ต่อสารแคนนาบิไดออลซึ่งไมม่ีฤทธิเ์สพติด ประมาณ 1.2 ซึ่ง

น้อยกวา่กัญชา 10-25 เท่า การใช้อัตราส่วนของปริมาณสารส าคญัไฮโดรแคนนาบินอล และแคนนาบิไดออล ก็จะ

สามารถจ าแนกกัญชงออกจากกญัชาได้เพื่อเตรียมความพร้อมในการควบคุมการปลูกกัญชงให้ถกูต้องตามกฎหมาย 

       กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทยท์ี่ 10 เชียงใหม่ ได้พัฒนาชุดทดสอบกัญชา-กัญชง 

(Cannabis test kit) ขึ้น ซึ่งสามารถจ าแนกกัญชาที่ใช้เป็นยาเสพติดออกจากกัญชงที่ใช้เป็นพืชเส้นใยได้ มีวิธตีรวจที่ง่าย

ให้ผลรวดเรว็ และยังมีราคาถูกเมือ่เทียบกับวิธีการตรวจพิสูจน์โดยใช้เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟ 

 

 

 

นายบ ารงุ คงดี ผู้อ านวยการศูนยว์ิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที่ 10 เชยีงใหม่ กล่าวเสริมวา่ กัญชง เป็นไม้ล้มลุกมีลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์คลา้ยกัญชาแตกตา่งกัน คือ ต่อมน้ ามันของกัญชงมนี้อยกวา่จัดอยู่ในพืชซึง่ให้ประโยชน์หลักทางด้านส่ิงทอ

เป็นส าคัญโดยมีชื่อวิทยาศาสตรว์่า Cannabis sativa L var. sativa ส าหรับชุดทดสอบกัญชากญัชงที่ทางศูนย์

วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที่ 10 พัฒนาขึ้นมานี้ ใช้หลกัการตรวจแบบโครมาโตกราฟีผิวบาง (Thin Layer 

Chromatography, TLC) 

       ในการแยกสารส าคัญในพืชกัญชา และหาปริมาณแต่ละสารโดยเทียบขนาดและความเขม้สีบนแผ่นทดสอบกับแผ่น

เทียบสารมาตรฐาน หากค่าที่ไดน้้อยกวา่ 10 จัดเป็นกัญชง แตถ่า้ค่าที่ไดเ้ท่ากับหรือมากกว่า 10 จัดเป็นกญัชา โดย

ปริมาณต่ าสุดของสารส าคัญในกญัชาที่อา่นผลได้ชัดเจนคือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล และแคนนาบิไดออล เท่ากับ 0.1 

ไมโครกรัม และจากการประเมินประสิทธิภาพโดยเปรียบเทยีบผลวิเคราะห์ ระหวา่งวิธีแก๊สโครมาโตกราฟีกับชุดทดสอบท่ี

พัฒนาขึ้นโดยเจา้หน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตรก์ารแพทย์ที่ 10 จ านวน 15 คน 
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   พบว่า มีค่าความน่าเชื่อถือดเีลิศ และมีความถูกตอ้ง ความไว และความจ าเพาะของวิธี 100% ชุดทดสอบนี้
นับเปน็ชดุทดสอบที่ใช้จ าแนกกัญชากัญชงรายแรกของไทย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทั้งใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงยุติธรรม โดย
สามารถน าชุดทดสอบดังกล่าวมาใช้จ าแนกกัญชา-กัญชง รวมทั้งเกษตรกรผู้ปลูกกัญชงสามารถใช้ชุดทดสอบ
ดังกล่าวในการควบคุมคณุภาพในเบือ้งตน้... 

 

 

 

ขอขอบคุณที่มาของภาพและบทความ: 
www.manager.co.th 

www.samunpri.com 

http://nongtoob5a.blogspot.com/2012/05/blog-post_09.html?spref=fb 
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