
กัญชง...ไม่ใช่กัญชา 
ภคพร สาทลาลัย  นิชณา วิกัยวราภรณ์  และสุรัตน์วดี จิวะจินดา 

     กญัชงและกญัชา มชีือ่ทางพฤกษศาสตรช์ือ่เดยีวกนัคอืCannabis sativa L. เพราะมตีน้
ก าเนดิมาจากพชืเดมิชนดิเดยีวกนั ลกัษณะภายนอกของพชืท ัง้สองชนดินีจ้งึมคีวามแตกตา่งกนั
นอ้ยมากจนยากในการจ าแนก แตจ่ากการทีพ่ชืท ัง้สองชนดินีม้กีารใชป้ระโยชนอ์ยา่งกวา้งขวาง
มาเป็นระยะเวลายาวนาน จงึท าใหม้กีารคดัเลอืกพนัธุเ์พือ่ใหไ้ดส้ายพนัธุท์ ี่มคีุณสมบตัดิแีละ
เหมาะสมทีสุ่ด ตรงตามวตัถุประสงคข์องการใชป้ระโยชน ์จงึมคีวามแตกตา่งกนัชดัเจนมากขึน้
ระหวา่งตน้กญัชาทีเ่ป็นยาเสพตดิและกญัชงทีใ่ชเ้ป็นพชืเสน้ใยในปจัจบุนั 

(Hepm; เฮมพ์) กัญชง  กัญชา  
ชื่อวิทยาศาสตร์: Cannabis sativa L.subsp. sativa 
 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

1. ลําตนสูงมากกวา 2 เมตร 

2. แตกกิ่งกานนอย 

3. ใบมีสีเขียวอมเหลือง มีแฉกประมาณ 7-9 แฉก  

4. ใบเรียวเล็กการเรียงตัวของใบคอนขางหาง 

5. ปลองหรือขอยาว 

6. เปลือกเหนียว ลอกงาย เส้นใยยาวมีคุณภาพสูง 

7. ออกดอกเมื่ออายุมากกวา 4 เดือน 

8. เมื่อออกดอก ไม่ค่อยมียางที่ชอดอก 

9. สามารถปลูกให้ระยะหางระหวางตน และระหวาง

แถวแคบได้ เพราะปลูกเพื่อตองการเสนใย 

10.ใบและกะหรี่ไม่ค่อยมีกลิ่นหอม  เมื่อนํามาสูบจะทํา

ใหมีอาการปวดศีรษะ 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติทางเคมี 

1. มีสาร THC ในปริมาณ 1% (0.3%) 

2. มีสาร CBD : THC ในอัตราส่วน 2 : 1 

3. มีปริมาณ fiber สูง (35%) 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Cannabis sativa L.subsp. indica 
 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

1. ลําตนสูงไม่เกิน 2 เมตร มักแตกเป็นพุ่มเตี้ย 

2. แตกกิ่งกานมาก 

3. ใบสีเขียว-เขียวจัด มีแฉกประมาณ 5-7 แฉก  

4. ใบใหญ่กว้าง การเรียงตัวของใบจะชิดกัน 

5. ปลองหรือขอไมยาว  

6. เปลือกไมเหนียว ลอกยาก เส้นใยคุณภาพต่ํา 

7. ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 3 เดือน  

8. เมื่อออกดอก จะมียางที่ชอดอกมาก 

9. ควรปลูกให้มีระยะหางระหวางตน และระหวาง

แถวกวาง เพราะปลูกเพื่อตองการใบและกะหรี่ 

10.ใบและกะหรี่ เมื่อนํามาสูบจะมีกลิ่นหอมคลาย 

     หญาแหง ชวนสูบ มีสารทําให้เสพติด 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติทางเคมี 

1. มีสาร THC ในปริมาณ 1% ขึ้นไป (1-20%) 

2. มีสาร CBD : THC ในอัตราส่วน 2 : 1 

3. มีปริมาณ fiber ไม่สูง (15%) 

(Marijuana) 

คือ ∆-9-Tetrahydrocannabinol 

 เป็นสารตวัหลกัของกญัชาทีท่าํให้เรารูส้กึถงึความ

ผ่อนคลายเคลบิเคลิม้เปน็สขุ ทําใหข้าดสติ 

 เป็นสารออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท มีผลเสียต่อ

ร่างกายและสมอง  

 กระตุ้นให้อยากอาหาร 

 ช่วยรักษาโรคมะเร็งได้ 

ย่อมาจาก Cannabidiol 

 ทําหน้าทีช่ว่ยลดอาการคลืน่ไสอ้าเจยีน  

 ลดการอกัเสบบวมโตของแผลหรอืเนือ้งอก  

 ระงับเซลลม์ะเรง็ทีก่าํลงัเติบโต  

 ระงับการเกรง็หรอืชกักระตกุ  

 สร้างภมูิคุม้กนัในระบบประสาทได ้ 

 ลดอาการทีเ่กิดจากการ THC 

 CBD ไม่ใช่สารทีท่าํให้เรารูส้กึเคลบิเคลิม้ 

CBD  THC  



ท าความรู้จักกับ กัญชง 
ภคพร สาทลาลัย  นิชณา วิกัยวราภรณ์  และสุรัตน์วดี จิวะจินดา 

ใบกัญชง  
ออกเป็นใบเดี่ยว มีลักษณะเป็นแฉกเรียงกันแบบห่างๆ รูปทรงคล้ายฝ่ามือ มีประมาณ 7-9 

แฉก แผ่นใบมสีเีขยีวอมเหลอืง ขอบใบหยกัแบบฟันเลือ่ย ปลายใบเรยีวแหลม ก้านใบมคีวาม

ยาวประมาณ 2-7 ซม. จํานวนแฉกของใบจะลดลงเมื่อมีการสร้างดอก 

ดอกกัญชง  
ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ดอกมีขนาดเล็กสีขาว 

ดอกเป็นแบบแยกเพศและอยู่ต่างต้นกัน อายุของดอกค่อนข้างสั้น

ประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็จะติดผล 

ผลกัญชง  
ผลเป็นเมล็ดแห้งสีเทา ลักษณะเป็นรูปไข่ผิวเรียบเป็นมัน และมีลายประสีน้ําตาล เมื่อแห้ง 

จะเป็นสีเทา มีขนาดประมาณ 4-5 มิลลิเมตร เมล็ดมีอาหารสะสมจําพวกแป้งและไขมันอัดกัน

แน่น โดยเป็นถึง 29-34% (ซึ่งเป็นไขมันชนิดไม่อิ่มตัวสูงประกอบไปด้วย linoleic acid  

54-60%, linolenic acid 15-20% และ oleic acid 11-13% 

การปลูกและขยายพันธุ ์ 
 ปลูกด้วยการใชเ้มลด็ เมื่อปลกูไปไดป้ระมาณ 8-14 

วันเมลด็กจ็ะเริม่งอก  

 เมื่อมีอายไุด ้3-4 เดือน ก็สามารถทาํการเกบ็เกีย่ว

ผลผลิตไดแ้ลว้  

 กัญชงมักจะปลูกเพือ่ต้องการเส้นใยเพยีงอยา่งเดียว 

จึงใช้ระยะหา่งระหวา่งต้นในการปลูกทีแ่คบได ้

 สามารถเจรญิเติบโตไดด้ีในสภาพดนิรว่นหรอืดนิ

ร่วนปนทราย ที่มีการระบายน้าํได้ด ีไม่มีน้ําทว่มขงั 

การเก็บเก่ียว 
 ควรเกบ็เกี่ยวเมือ่ต้นกญัชงมคีวามสงูประมาณ 2 เมตร 

หรือหลังจากปลกูประมาณ 75-90 วัน จะได้เสน้ใยกัญชง

ที่มีความเหนียว สีขาว เบา เหมาะสาํหรบันาํไปทอผ้ามาก  

 วิธีการเกบ็เกีย่วทาํโดยการตัดบรเิวณโคนตน้ใกลก้ับ

พื้นดิน ตัดใบออกใหเ้หลือเฉพาะลาํตน้ นําไปตากแดดไว้

ประมาณ 4-5 วัน แล้วจึงนาํมาลอกเปลอืกออก นําเปลอืก

ไปต้มในน้ําเดือดทีผ่สมกบัขีเ้ถา้เพือ่ชว่ยทาํใหเ้ส้นใยมี

ความเหนียวและนุ่มยิง่ขึน้ 

 ชื่อสามัญ Hemp (เฮมพ์) 

 ชื่อวิทยาศาสตร์Cannabis sativa L.subsp. sativa  จัดอยู่ในวงศ์กัญชา (CANNABACEAE) 

 ชื่อเรียกอื่นๆ คือ หมั้ง หรือ ม่าง 

 มีถิ่นกําเนิดอยู่ในเขตอบอุ่นของประเทศเปอร์เซียแถบตอนใต้ของแคว้นไซบี เรีย ในประเทศ

อินเดียแถบแคว้นแคสเมียร์ และในประเทศจีนทางตอนเหนือ  

 เป็นพืชที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับต้นกัญชามาก แต่ไม่มีสารเสพติดเหมือนกันกัญชา นิยมปลูก

เพื่อนํามาแปรรูปเป็นเส้นใยใช้ในการถักทอ 

 เป็นพืชล้มลุกที่มีอายุอยู่เพียงปีเดียว มีลักษณะของลําต้นเป็นข้อปล้องยาว แตกกิ่งก้านไปใน

ทิศทางเดียวกัน เปลือกต้นลอกออกได้ง่ายและมีความเหนียว ให้เส้นใยที่ยาวและมีคุณภาพสูง  

กัญชง  

 จังหวดัเชยีงใหม ่4 อําเภอ (อ.แมว่าง อ.แมร่มิ อ.สะเมงิ และ อ.แมแ่จม่)    

 จังหวดัเชยีงราย 3 อําเภอ (อ.เทงิ อ.เวยีงปา่เปา้ และ อ.แม่สาย)  

 จังหวดันา่น 3 อําเภอ (อ.นาหมืน่ อ.สันตสิขุ และ อ.สองแคว)  

 จังหวดัตาก (อ.พบพระ)    

 จังหวดัเพชรบรูณ ์3 อําเภอ (อ. เมือง อ.หล่มเกา่ และ อ.เขาคอ้) 

 จังหวดัแมฮ่อ่งสอน (อ.เมอืง)  



ประโยชน์ของ กัญชง 
ภคพร สาทลาลัย  นิชณา วิกัยวราภรณ์  และสุรัตน์วดี จิวะจินดา 

สรรพคณุทางยาของ กัญชง  

ประโยชนด้านอืน่ๆ ของ กัญชง  

ใบ: มีสรรพคณุเปน็ยาบาํรงุโลหติ ช่วยทาํใหรู้ส้กึผอ่นคลาย สดชื่น 

ช่วยให้นอนหลบัสบาย ช่วยรกัษาอาการวงิเวยีน ปวดศีรษะหรอื 

ไมเกรน และช่วยแกก้ระหาย ใช้รักษาโรคท้องรว่ง โรคบดิ และ

ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวด คลายกลา้มเนือ้ รักษาโรคเกาต ์

เมล็ด: ภูมิปัญญาของ

ชาวม้งจะใชเ้มลด็สด

เป็นยาสลายนิว่ โดย

นํามาเคีย้วสดๆ 

เปลือกจากลาํต้นกญัชง 
ให้เสน้ใยเพือ่นาํไปใช้ทาํเปน็เสน้ดา้ยและเชอืก ใช้สําหรบัการทอผา้ 

ทําเครือ่งนุง่หม่ นอกจากนีย้งัใช้ในพิธกีรรมตา่งๆ และใช้เปน็ 

รองเท้าของคนตายเพื่อเดนิทางไปสูส่วรรค ์ใช้ทําเปน็ดา้ย 

สายสญิจนใ์นพธิกีรรมตา่ง ๆ และใชใ้นพธิอีัวเนง้หรอื 

พิธีเข้าทรง ซึ่งเป็นงานประเพณีสําคญัของชาวม้ง 

เนื้อของลาํต้น 
ที่ลอกเปลอืกออกแลว้สามารถนาํมาผลติเปน็กระดาษได ้

แกนของตน้ 
กัญชงจะมคีณุสมบตัใินการดดูซบักลิน่ น้ําหรอืน้าํมันไดด้ ีในต่างประเทศนยิมนาํไปผลติเปน็

พลังงานชวีมวลในรปูแบบตา่ง ๆ เช่น ถ่านไม้, Alcohol, Ethanol, Methanol นอกจากนีแ้กน

กัญชงยงัถกูนาํไปผลติเปน็ผลติภณัฑ์เพื่อการตกแตง่อาคารและเฟอรน์เิจอร์ 

เมล็ดกัญชง 
ใช้เป็นอาหารของคนและนก เมล็ดกญัชงที่เก็บไดส้ามารถนํามาสกดัเอาน้าํมันมาใชใ้นการ

ปรุงอาหารได ้ซึ่งจากการศกึษาพบวา่ ในน้ํามนัจากเมลด็นัน้มโีอเมก้า 3 สูงมาก นอกจากนี้

ยังมีโอเมก้า 6, โอเมก้า 9, linoleic acid, alpha- และ gamma-linolenic acid และสารใน

กลุ่มวติามิน เช่น วิตามินอี ซึ่งเมื่อบรโิภคแลว้จะมปีระโยชนต์อ่การปอ้งกนัโรคหวัใจและ

หลอดเลอืด และช่วยลดการเกิดโรคมะเรง็ได ้

 น้ํามันในเมล็ดกญัชง 
จากเมลด็สามารถไปผลติเปน็น้ํามนัซักแห้ง ทํา

สบู่ เครื่องสาํอาง ครีมกันแดด แชมพู สบู่ โลชั่น

บํารุงผวิ ลิปสตกิ ลิปบาลม์ หรือแมก้ระทัง่เปน็

น้ํามันเชื้อเพลงิ และถกูพัฒนาเปน็ตาํรบัครมี

น้ํามันกญัชงทีใ่หค้วามชุม่ชืน้และช่วยบาํรงุผวิ

แห้งเพื่อรกัษาโรคผวิแหง้คนัและสะเกด็เงินที่

ได้ผลด ี

 โปรตนีในเมลด็กญัชง 
เมล็ดนอกจากจะให้น้าํมนัแลว้ ยังพบวา่มีโปรตนีสงู

มากอีกดว้ย โดยสามารถนาํมาใชใ้นการทาํ

ผลิตภณัฑ์ตา่ง ๆ ได้มากมาย เช่น เนย ชีส เต้าหู้ 

โปรตนีเกษตร นม ไอศกรีม น้ํามันสลดั อาหารวา่ง 

อาหารเสรมิ หรือผลติเปน็แปง้ทดแทนถัว่เหลอืงได้

เป็นอยา่งด ีซึ่งในอนาคตอาจใชเ้ปน็ทางเลอืกใน

การบรโิภคแทนถัว่เหลอืงซึง่เปน็พืช GMOs ได้ 

เมล็ด       โปรตีน       น้ํามัน 

ใบกัญชง 
นําไปใช้ทาํประโยชนไ์ดห้ลายอยา่ง ตั้งแต่เปน็อาหาร ยารักษาโรค เครื่องสาํอาง 

รวมไปถงึการนาํใบมาเปน็ชาเพื่อสขุภาพ นํามาเปน็ผงผสมกบัสารอาหารอื่น ๆ 

เพื่อผลติเปน็อาหารเสรมิ ผลิตเปน็อาหารโดยตรง เช่น เส้นพาสตา้ คุกกี้ หรือ

ขนมปัง ใช้ทําเบยีร ์ไวน์ ซอสจิ้มอาหารตา่ง ๆ และยงัใช้ประโยชนโ์ดยนาํมาสกดั

เป็นน้ํามนัหอมระเหยเพื่อใชใ้นอุตสาหกรรมเครือ่งสาํอางที่มีคณุสมบตั ิ

ช่วยดแูลผวิพรรณ ทําให้ผวิชุม่ชืน้ เหมาะกับผวิแพ้งา่ย ผิวบอบบาง 



กว่าจะได้มาเป็น...เส้นใย กัญชง 
ภคพร สาทลาลัย  นิชณา วิกัยวราภรณ์  และสุรัตน์วดี จิวะจินดา 

                  มีจุดเดน่ในเรือ่งความแข็งแรง ทนทาน และยดืหยุน่ สามารถใช ้

           เป็นวัตถดุบิในการผลติสิง่ทอและเครือ่งนุง่หม่ได้แขง็แรงกวา่ฝา้ย ดูดซับ 

      ความชืน้ไดด้กีวา่ไนลอน ให้ความอบอุ่นไดม้ากกวา่ลนินิ สีติดคงทนกว่าผา้ฝา้ย  

งานวิจยัของสถาบนัฟสิกิสแ์ละวิทยาศาสตรแ์หง่ชาต ิประเทศจีน พบว่า ผ้าที่ทอจากเสน้ใยกญัชง  

 ช่วยปอ้งกนัรงัส ีUV ได้สูงถงึ 95%  

 ทนความรอ้นสงูถงึ 170 องศาเซลเซียส  

 มีส่วนประกอบของสารที่เอื้อประโยชนก์บัสขุภาพ คือ จะไม่ค่อยมีโรคพชืหรอืแมลงทาํลายตน้กญัชง 

 ใช้ฟั่นทาํเปน็เชือก เสื้อเกราะกนักระสนุ กระเปา๋ รองเท้า เฟอร์นิเจอร ์ซีเมนต์ วัสดบุอรด์ แม่พิมพ์ 

พรม ชิ้นส่วนเครือ่งยนต์ ข้อต่อจกัรยาน วัสดุทดแทนไมเ้นือ้แขง็ ฉนวนกนัความรอ้น 

       ซึ่งปัจจุบนั แบรนดส์นิคา้ชัน้นําของโลกไดม้ีการนาํเสน้ใยกญัชงไปเปน็วตัถดุบิในการผลติ 

เป็นผลติภณัฑ์ตา่งๆ แล้ว เช่น ผลิตภณัฑ์รองเท้าจากแบรนดไ์นกี ้(Nike) อดิดาส (Adidas)  

หลุยส ์วิตตอง (Louis Vuitton) รวมถงึกระเปา๋จากแบรนดเ์ฟนด ิ(Fendi)  

กัญชง  การเตรียมเส้นใย 

1. ตัดต้นกัญชง

แล้วนํามามัด

รวมกนัเป็นกาํ 
2. ตากแดดใหแ้หง้

ประมาณ 1 สัปดาห ์

3. ลอกเปลอืกออกจากลาํตน้ทีผ่า่นการ

ตากแหง้มาเรยีบรอ้ยแลว้ 

4. นําเปลอืกทีล่อกออกจากแต่ละต้นมามดั

รวมกนัเป็นมัดใหญ่ 

5. นําไปตําใหน้ิม่ในครก จนได้เสน้ทีน่ิม่ 

6. นําเส้นใยทีน่ิม่แลว้มามดัต่อกนัเป็นเสน้

ยาว โดยการขยี้ปลายเสน้ใยทัง้สองเสน้ 

ให้เส้นใยแยกออกจากกนั นําเอาเส้นใยที่

แยกออกจากกนัจากปลายของทัง้สองสอง

เส้นมาทาบตดิกนั แล้วใช้มอืริว้ใหเ้ป็นเสน้

เดียวกนัโดยไมม่ปีม 

10. นําไปต้มกบัน้ําขีเ้ถา้เพือ่ฟอกใหข้าว 

11. นําเส้นใยทีฟ่อกและลา้งแล้วไปทาํ

ให้นิ่มอีกครัง้หนึง่โดยการรดีเสน้ใยบน

ท่อนไม้หรอืหนิทีต่นั 

7. นําเอาเสน้ใยทีต่อ่กันแล้ว

พันกับตีน"ตนีตัว่“ เพื่อทาํ

เป็นก้อน 

8. นําเส้นใยทีพ่นัไวเ้ป็นกอ้นมาปัน่

ให้เป็นเกลยีวแลว้เขา้หลอดกรอ 

9.นําไปวนรอบไม้กากบาทเพือ่วดั

ความยาวและทาํเป็นไจ   

12. เมื่อรีดจนนิ่มแลว้นาํไป

วนรอบไมก้ากบาทเพือ่ตา

กลมใหแ้หง้ สําหรบันาํไปทอ

ต่อไป 


