กัญชง-กัญชา และประวัติความเปนมา
กัญชง หรือ เฮมพ (Cannabis sativa L.subsp. sativa) และกัญชา (Cannabis sativa L.subsp. indica)
มีชื่อทางพฤกษศาสตรเดียวกันคือ Cannabis sativa L. เพราะมีตนกําเนิดมาจากพืชเดิมชนิดเดียวกัน ลักษณะ
ภายนอกหรือสัณฐานวิทยาของพืช ทั้งสองชนิดนั้นจึงไมแตกตางกันหรือมีความแตกตางกันนอยมากจนยากในการ
จําแนก แตจากการที่พืชทั้งสองชนิดนี้มีการใชประโยชนอยางกวางขวางมาเปนระยะเวลายาวนาน
จึงทําใหมีการ
คัดเลือกพันธุเพื่อใหไดสายพันธุที่มีคุณสมบัติดีและเหมาะสมที่สุด ตรงตามวัตถุประสงคของการใชประโยชน จึงมีความ
แตกตางกันชัดเจนมากขึ้นระหวาง ตนกัญชาที่เปนยาเสพติดและกัญชงที่ใชเปนพืชเสนใยในปจจุบัน
กัญชง-กัญชา เปนพืชเดิมที่ขึ้นอยูในเขตอบอุนของทวีปเอเชีย
สันนิษฐานวา มีการกระจายพันธุเปนบริเวณกวางอยูทางตอนกลางของ
ทวีป ไดแกพื้นที่ทางตอนใต ของแควนไซบีเรีย ประเทศเปอรเซีย ทาง
ตอนเหนือของประเทศอินเดียบริเวณแควนแคชเมียร และเชิงเขาหิมาลัย
และประเทศจีน เปนพืชที่ไดรับการบันทึกไวในเอกสารเกาหลายเลม วา
มีการปลูกใชประโยชนเปนพืชเสนใย และปลูกเปนพืชเสพติดมาแตดึกดํา
บรรพ

ภาพที่ 1 แสดงตนกําเนิดของกัญชง-กัญชาบริเวณตอนกลางของทวีปเอเชีย

ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่น
ประวัติคําวากัญชา-กัญชง คําวากัญชาเปนคําเรียกเดิมที่มาจากภาษาอินเดีย ซึ่งชาวพื้นบานของอินเดียไดนําพืช
ชนิดนี้ไปใชประโยชนอยางแพรหลายที่สุดทั้งการเสพติด และเปนเสนใยมาตั้งแตดึกดําบรรพ แลวจากนั้นจึงมีผูนํามา
กระจายพันธุ ยังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตจนถึงอินโดนีเซีย หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก และประเทศในยานเขต
รอนและเขตอบอุนของโลก ทั่วไปอยางแพรหลายในป 960-1279 กอนคริสตศักราชไดมีบันทึกวาในประเทศจีนมีการ
ปลูกกัญชงเพื่อเปนพืชใชทําเสนใย และในสมัยโรมันไดมีการนําพืชชนิดนี้จากทวีปเอเชีย เขาไปปลูกในประเทศอิตาลี
แลวจากนั้นจึงแพรหลายทั่วไปในทวีปยุโรปและทั่วโลก
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร
กัญชงและกัญชา เดิมมีชื่อวิทยาศาสตรเดียวกันคือ Cannabis sativa L. แตเดิมนักพฤกษศาสตรไดจัดให
อยูในวงศตําแย (Urticaceae) แตตอมาภายหลังพบวามีคุณสมบัติ และลักษณะเฉพาะหลายประการที่ตางออกไปจาก
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 ดวยลักษณะที่คลายคลึงกัน
ทางพฤกษศาสตร และการใชประโยชน ที่มีกรรมวิธีหลากหลายทําใหกัญชาและกัญชงมีการเรียกชื่อตางๆกันออกไป
มากมายจนสับสน อาทิ กัญชา Kanchaa, กัญชง Kanchong, กัญชาจีน Kanchaa cheen (ทั่วไป); คุนเชา Khun
chao (จีน); ปาง Paang, ยาพี้ Yaa pee (ชาน และแมฮองสอน) ยานอ Yaa no (กระเหรี่ยง แมฮองสอน); Ganja,
Kancha (India and general); Marihuana, bhang (general); Hemp, Indian Hemp, Industrial
Hemp(general) etc.

ในปจจุบันโดยทั่วไปก็ยังมีความสับสนอยูโดยชาวบานนิยมเรียกพืชนี้ตาม ลักษณะของการใชประโยชนโดยคํา
วากัญชาชาวพื้นบานใชเรียกกันทั่วไปกับตนพืชที่ใชเปนยาเสพติด สวนคําวา กัญชงหรือเฮมพ เปนคําเรียกที่ใชกับตน
พืชที่ใชประโยชนในการผลิต เสนใยสําหรับถักทอ
ขอสังเกตในการจําแนกเฮมพ (Sativa) และกัญชา (Indica)
เนื่องจากเฮมพเปนพืชที่มีความใกลชิดกับกัญชามากเนื่องจากอยูในวงศเดียวกัน
จึงทําใหมีความคลายกันในหลายลักษณะ จนทําใหเกิดความสับสนและยากตอการจําแนก
โดยเฉพาะเมื่อตนยังมีขนาดเล็ก แตเมื่อโตเต็มที่จะมีหลายลักษณะที่มีความแตกตางกัน
อยางเห็นไดชัด อาทิ
ตนเฮมพ โดยทั่วไปสูงใหญกวาตนกัญชาและจะสูงมากกวา 2 เมตร สวนกัญชามักสูงไม
เกิน 2 เมตร
ภาพที่ 2 เปรียบเทียบความสูงของแตละสายพันธุ

ใบเฮมพ จะมีขนาดใหญกวา มีการเรียงสลับของใบคอนขางหางชัดเจนและไมมียางเหนียว
ติดมือ สวนกัญชาใบจะเล็กกวาเฮมพเล็กนอย การเรียงตัวของใบจะชิดกันหรือเรียงเวียนใกล
โดยเฉพาะใบประดับชอดอกจะเปนกลุมแนน
ชัดเจนและมักมียางเหนียวติดมือ
ดอก ของพืชทั้ง 2 ชนิด มีขนาดและสีไม
แตกตางกัน ทั้งดอกตัวผูและดอกตัวเมีย

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะใบกัญชง-กัญชา บน ใบกัญชง ลาง ใบกัญชา

ภาพที่ 4 ชอดอกเพศเมียมีกลุมใบประดับชอดอก เห็นไดชัดเจน

เมล็ด ของพืชทั้ง 2 ชนิดมีสีสันและลวดลายที่มีความแตกตางกันเพียงเล็กนอย จน
ไมสามารถแยกลักษณะออกจากกันไดอยางชัดเจน

ภาพที่ 5 เมล็ดกัญชง

ทั้งนี้ความแตกตางระหวางกัญชงและกัญชา สามารถสรุปไดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบทียบความแตกตางทางกายภาพระหวางกัญชงและกัญชา
กัญชง(เฮมพ)
1. ลําตนสูงมากกวา 2 เมตร
2. แตกกิ่งกานนอย
3. ใบใหญ การเรียงตัวของใบคอนขางหาง
4. ปลองหรือขอยาว
5. เปลือกเหนียว ลอกงาย
6. ใบมีสีเขียวอมเหลือง
7. ใหเสนยาว คุณภาพสูง
8. เมื่อออกดอก มียางที่ชอไมมาก
9. ออกดอกเมื่ออายุมากกวา 4 เดือน
10. ใบและกะหรี่นํามาสูบจะมีกลิ่นหอมนอย และทํา
ใหผูเสพมีอาการปวดศรีษะ
11. ระยะหางระหวางตนแคบ และระหวางแถวแคบ
เพราะปลูกเพื่อตองการเสนใย

กัญชา
1. ลําตนสูงนอยกวา บางชนิดออกเปนพุมเตี้ย
2. แตกกิ่งกานมาก
3. ใบเล็ก แคบ ยาว การเรียงตัวของใบจะชิดกัน
4. ปลองหรือขอไมยาว
5. เปลือกไมเหนียว ลอกยาก
6. ใบสีเขียว-เขียวจัด
7. ใหเสนยาว คุณภาพต่ํา
8. เมื่อออกดอก มียางที่ชอมาก
9. ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 3 เดือน
10. ใบและกะหรี่นํามาสูบมีกลิ่นหอมคลายหญาแหง
11. ระยะหางระหวางตนกวาง และระหวางแถวกวาง
เพราะปลูกเพื่อตองการใบและกะหรี(่ ชอดอก)

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

กัญชา

เฮมพ

THC
∆-9-tetrahydrocannabinol (%)

1-20

<1

CBD (Cannabidiol): THC

<2

≥2

% fiber สูงสุด

15 %

35 %

ประโยชนในดานตางๆ
1. ประโยชนจากเสนใยของกัญชง

เสนใยกัญชงเปนเสนใยที่มีคุณภาพสูง มีความยืดหยุน แข็งแรง และ
ทนทานสูง สามารถใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑจากเสนใยไดกวา 5,000
ชนิด อยางไรก็ตาม ตลาดหลักของเสนใยกัญชงในปจจุบันนี้มีอยู 2 ตลาดใหญ
คือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเสนใยใชในการทําเสื้อผาและทําเยื่อกระดาษ
ถึงแมวาเสนใยกัญชงจะใหผามีรอยยนหรือเกิดรอยยับไดงาย แตลักษณะ ของ
เสนใยที่สามารถลอกออกเปนชั้นๆ คลายหัวหอมแตเปนใยยาว จึงสามารถนํามา
พัฒนาผลิตเปนผาที่บางไดเทาที่ตองการ และยังสามารถซักดวยเครื่องซักผาได
โครงสรางของเสนใยทําใหผาที่ไดสวมใสเย็นสบายในฤดูรอน อบอุนและ
ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑเสนใยกัญชง
สบายในฤดูหนาว และคุณสมบัติของเสนใยที่แข็งแรงกวาผาฝาย ดูดซับความชื้น
ไดดีกวาไนลอน อบอุนกวาลินนิน ทําใหมีความเบาสวมใสสบาย ก็เปนจุดที่ทําใหเสนใยกัญชงเริ่มเขามาเปนคูแขง ที่
สําคัญในตลาดเสนใยธรรมชาติ และจะทวีความสําคัญขึ้นอีกในอนาคต แตไมมีปริมาณพอกับความตองการของ
ตลาดโลก
2. ประโยชนจากโปรตีนในเมล็ดกัญชง
เมล็ดกัญชงจะประกอบไปดวยโปรตีนซึ่งมีคุณคาทางโภชนาการสูงกวาโปรตีน
จากถั่วเหลือง มีปริมาณเสนใยสูงและยังมีราคาที่ถูกกวา โปรตีนในเมล็ดของกัญชง
สามารถ นํามาใชทดแทนผลิตภัณฑที่ทํามาจากถั่วเหลือง เชน เตาหู โปรตีนเกษตร
เนย ชีส น้ํามันสลัด ไอศครีม และนม ฯลฯ นอกจากนี้เรายังสามารถนําเมล็ดของ
กัญชงมาผลิตแปงเพื่อใชเปนวัตถุดิบ สําหรับการประกอบอาหาร เชน พลาสตา คุกกี้
ขนมปง ฯลฯ
ภาพที่ 6. ผลิตภัณฑอาหารจากกัญชง

3. ประโยชนจากน้ํามันในเมล็ดกัญชง

ภาพ 7 ผลิตภัณฑ Omega-3

นอกจากสวนของโปรตีนในเมล็ดของกัญชง ที่สามารถนํามาใช
ประโยชนไดแลว น้ํามันในเมล็ดกัญชงยังใหกรดไขมัน Omega-3 ซึ่งเปน
กรดไขมันที่มีอยูในน้ํามันจากปลา และกัญชงเทานั้น ผลจากการตรวจ
เอกสารพบวาผูที่บริโภคปลาและอาหารที่มีกรดไขมัน Omega-3 จะมี
โอกาสเปนโรคหัวใจต่ํากวาบุคคลทั่วไป
และจากการวิจัยขอ ง
ศาสตราจารย Andrew Weil จากคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยอริโซ
นา สหรัฐอเมริกาพบวา การบริโภค Omega-3 สามารถ ชวยลด อัตรา
การเสี่ยงตอการเปนโรคมะเร็งอีกดวย

4. ประโยชนทางดานเยื่อกระดาษและสิ่งแวดลอม
ในการเปรียบเทียบปริมาณเสนใย จากการปลูกกัญชงและการปลูกฝาย
ในระยะเวลา 1 ป เทากัน พบวาการปลูกกัญชง 10 ไร จะใหผลิตผลเสนใยเทากับ
การปลูกฝาย 20-30 ไร ซึ่งเสนใยจากกัญชงนี้จะมีคุณภาพดีกวาเสนใยจากฝาย
โดยเสนใยกัญชงจะยาวเปน 2 เทา ของเสนใยฝายมีความแข็งแรงและความนิ่ม
ของเสนใยมากกวาฝาย
จากขอดีดังกลาวของเสนใยกัญชงจะเห็นไดวาในปจจุบันนี้ไดมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑจากเสนใยกัญชง 100% เชน เสื้อเชิ้ต กางเกง กระเปา ฯลฯ
สําหรับในดานเทคนิคการเพาะปลูก
เมื่อเทียบกับฝายจะเห็นไดวาฝาย
ตองการ อุณหภูมิที่เหมาะสมและน้ําในปริมาณที่มากกวาการเพาะปลูกกัญชง
นอกจากนี้ ฝายยังตองการสารกําจัดศัตรูพืชในปริมาณสูง ซึ่งนักเกษตรพบวา
ประมาณ 20 % ของสารกําจัดศัตรูพืชที่ใชอยูในโลกถูกใชในการเพาะปลูก
ฝาย ซึ่งเปนอันตรายตอสุขภาพของมนุษยและสัตวโดยเฉพาะสิ่งแวดลอม
ในขณะที่การปลูกกัญชงไมจําเปนตองใชสารกําจัด ศัตรูพืช จะใชเพียงปุยและ
น้ําในปริมาณที่เหมาะสมเทานั้น นอกจากนี้ยังพบวาการปลูกกัญชงยังเปนการ
ภาพ 8 อุตสาหกรรมกระดาษจากกัญชง
ชวยปรับปรุงคุณภาพของดินที่ใชเพาะปลูกอีกดวย การปลูกเพื่อใชประโยชนใน
การทํากระดาษ จะเปนตัวอยางดานการรักษาสิ่งแวดลอมชัดเจน พืชที่ใชทํากระดาษคุณภาพดี อาทิ สน ยูคาลิปตัส
และปอกระสา ลวนเปน พืชยืนตน การเจริญเติบโตชามากเมื่อเทียบกับ กัญชง กวาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตได ตองปลูก
เปนลักษณะสวนปา ใชเวลานานหลายป ปอกระสาประมาณไมนอ ยกวา 3 ป ยูคาลิปตัสและสน ประมาณ 6-8 ป การ
ปลูกก็ตองใชพื้นที่มาก และเมื่อตัดไมแลว จะฟนคืนคุณภาพพื้นที่ไดยาก ปลูกซ้ําไดไมกี่ครั้งเพราะจะมีเหงาและตออยู
ทําใหดูเปนลักษณะทําลายสิ่งแวดลอม สวนกัญชงจะสามารถปลูกซ้ําในพื้นที่เดิมไดโดยตอเนื่องไมตองการมีการดูแล
รักษา หรือจัดการพื้นที่มาก ตลอดจนการเก็บผลผลิต และคาใชจายในการแปรรูป และการขนสงตางๆก็สะดวกมาก
นอกจากนี้ยังสามารถดําเนินการไดโดยกลุมชาวบานทั่วๆไปในการทําเปนเชิงธุรกิจ คาใชจายในการลงทุนและกําไรจึง
จะตางกันเปนจํานวนมหาศาล
แนวโนมที่จะเปนประโยชนดานอื่นแกประเทศไทยในอนาคต
ในอนาคตทรัพยากรพืชของประเทศจะขาดแคลนมากขึ้น
พืชเสนใยและเยื่อกระดาษ จะเปนอีกวัตถุดิบหนึ่งที่ประเทศไทย
จะมีการใชเพิ่มขึ้นอยางมาก และจะขาดแคลน โดยในขณะนี้ก็มี
การสั่งซื้อเยื่อกระดาษจากตางประเทศคือ ประเทศจีน และ
ประเทศแคนนาดา เปนเงินประมาณหลายพันลานบาทตอป
กัญชงจะเปนพืชหลักอีกชนิดหนึ่งที่จะสามารถแกไข
ปญหานี้ได และจะสามารถทํารายไดใหกับประเทศ อยางมหาศาล
เพราะเปนพืชที่มีอายุสั้น ปลูกไดหลายครั้งตอป ใชทุนนอยและไม
ตองมีการดูแลรักษามาก ไมตองการดินดีและพื้นที่กวางมาก อีกทั้ง
ยังเปนพืชที่สามารถปลูกไดซ้ําในพื้นที่เดิม จึงจะชวยลดการตัดไม
ทําลายปาและรักษาสิ่งแวดลอมไวไดอีกสวนหนึ่งดวย

