
กญัชงมีช่ือวทิยาศาสตร์ 

กญัชง ช่ือสามัญ Hemp (เฮมพ์) 
กญัชง ช่ือวทิยาศาสตร์ Cannabis sativa L. subsp. Sativa จดัอยูใ่นวงศก์ญัชา (CANNABACEAE) 
ลกัษณะของกัญชง 
ต้นกญัชง จดัเป็นพรรณไมล้ม้ลุกท่ีมีอายเุพียงปีเดียว ล าตน้เป็นสีเขียวตั้งตรง มีความสูงไดป้ระมาณ 1-6 เมตร มีลกัษณะ
อวบน ้าเม่ือเป็นตน้กลา้ และจะเร่ิมมีการสร้างเน้ือไมเ้ม่ืออายไุดป้ระมาณ 2-3 สัปดาห์ การเจริญเติบโตของตน้จะชา้ในช่วง 
6 สัปดาห์แรก หลงัจากนั้นจะเพิ่มความสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว จนมีความสูงโดยเฉล่ียประมาณ 3 เมตร มีรากเป็นระบบราก
แกว้และมีรากแขนงเป็นจ านวนมาก การปลูกตน้กญัชงจะปลูกดว้ยการใชเ้มล็ด ซ่ึงใชเ้วลางอกประมาณ 8-14 วนั และ
สามารถเก็บเก่ียวไดเ้ม่ือตน้อาย ุ3-4 เดือน กญัชงเป็นพืชท่ีมีแหล่งก าเนิดในเอเชียกลางและแพร่กระจายไปสู่เอเชีย
ตะวนัออก อินเดีย และในทวีปยโุรป 
ใบกญัชง ใบเป็นใบเด่ียว ลกัษณะของใบเป็นรูปฝ่ามือ แผน่ใบแก่แยกเป็นแฉกประมาณ 7-9 แฉก การเรียงตวัของใบ
ค่อนขา้งห่าง ขอบใบจกัเป็นฟันเล่ือยและเวา้ลึกจนถึงโคนใบ ปลายใบสอบและเรียวแหลม กา้นใบยาวประมาณ 2-7 
เซนติเมตร เม่ือมีการสร้างดอกจ านวนแฉกของใบจะลดลงตามล าดบั 

 

 

รูปที่ 1  แสดงลกัษณะใบของกญัชง (เฮมพ์) 
 

https://medthai.com/tag/CANNABACEAE/


ดอกกญัชง ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ดอกมีขนาดเล็กสีขาว มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 2-4 
มิลลิเมตร ดอกเป็นแบบแยกเพศและอยูต่่างตน้กนั (บางชนิดอยูต่น้เดียวกนั แต่ท่ีพบปลูกในบา้นเราคือชนิดท่ีอยูต่่างตน้
กนั) โดยช่อดอกเพศผูจ้ะเป็นแบบ panicle ประกอบไปดว้ยกลีบเล้ียง 5 กลีบ แยกจากกนัเป็นอิสระ มีสีเขียวอมเหลือง มี
เกสรเพศผู ้5 อนั มีระยะเวลาการบานประมาณ 2 เดือน ส่วนดอกเพศเมียจะเกิดตามซอกใบและปลายยอด ในบริเวณช่อ
ดอกจะอดักนัแน่น ช่อดอกจะเป็นแบบ spike ประกอบไปดว้ยกลีบเล้ียงสีเขียวเขม้หุม้รังไข่ไว ้ภายใน stigma 2 อนั สี
น ้าตาลแดง อายขุองดอกค่อนขา้งสั้นประมาณ 3-4 สัปดาห์ก็จะติดผล  

 

รูปที่ 2 แสดงลกัษณะช่อดอกของกญัชง (เฮมพ์) 

 

รูปที ่3  แสดงลกัษณะยอดช่อดอกของกญัชง (เฮมพ์) 



 ผลกญัชง ผลเป็นเมล็ดแหง้สีเทา ลกัษณะเป็นรูปไข่ ผวิเรียบเป็นมนัและมีลายประสีน ้าตาล เม่ือแหง้จะเป็นสีเทา มี
ขนาดกวา้งเฉล่ียประมาณ 4.47 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 5.11 มิลลิเมตร และมีความหนาเฉล่ียประมาณ 3.75 มิลลิเมตร 
ภายในเมล็ดมีอาหารสะสมจ าพวกแป้งและไขมนัอดักนัแน่น โดยมีน ้ามนัถึง 29-34%, มีไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัสูง 
ประกอบไปดว้ย linoleic acid 54-60%, linolenic acid 15-20%, oleic acid 11-13% 
 

 

รูปที ่4 แสดงลกัษณะเมลด็ของกญัชง (เฮมพ์) 
 

 
 

รูปที่ 5 แสดงความแตกต่างระหว่างกญัชงกบักัญชา 
 



 
กญัชง กบั กญัชา 
มีหลายคนมกัเขา้ใจผดิคิดวา่ ตน้กญัชงก็คือกญัชา แต่แทจ้ริงแลว้ตน้กญัชงแค่มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัตน้กญัชาในดา้น
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์เท่านั้น ไม่ใช่พืชท่ีเป็นสารเสพติดเหมือนกญัชา เพียงแต่ตน้กญัชงเป็นพืชท่ีนิยมน ามาแปรรูป
ท าเป็นผลิตภณัฑ์เก่ียวกบัการถกัทอ 
กญัชง และ กญัชา เป็นพืชท่ีมีถ่ินก าเนิดมาจากพืชชนิดเดียวกนั โดยมีถ่ินก าเนิดในเขตอบอุ่น ทางตอนใตข้องแควน้ไซบี
เรีย ประเทศเปอร์เซีย แควน้แคชเมียร์ของประเทศอินเดีย และในทางตอนเหนือของประเทศจีน จนไดส้ายพนัธ์ุท่ีมีความ
แตกต่างไปจากสายพนัธ์ุเดิมแลว้เกิดเป็นพืชท่ีเรียกวา่ “กญัชง“ 
โดยตน้กญัชง (Hemp ช่ือวทิยาศาสตร์ Cannnabis sativa L. Subsp. sativa) จะมีล าตน้สูงมากกวา่ 2 เมตร ปลอ้งหรือขอ้ยาว 
แตกก่ิงกา้นนอ้ยและแตกก่ิงไปในทิศทางเดียวกนั เปลือกเหนียวลอกง่าย ใหเ้ส้นใยยาวคุณภาพสูง แผน่ใบเป็นสีเขียวอม
เหลือง ใบมีแฉกประมาณ 7-9 แฉก การเรียงตวัของใบค่อนขา้งห่าง เม่ือออกดอกจะมียางท่ีช่อดอกไม่มาก เมล็ดมีขนาด
ใหญ่และเป็นลายบา้ง ผวิเมล็ดหยาบดา้น ใบเม่ือน ามาสูบจะมีกล่ินหอมนอ้ย ท าใหผู้เ้สพปวดหวั มีสาร 
tetrahydrocannabinol (THC) นอ้ยกวา่ 0.3% การปลูกระยะห่างระหวา่งตน้จะแคบ เพราะปลูกเพื่อตอ้งการเส้นใยเพียง
อยา่งเดียว ในขณะท่ีตน้กญัชา (Marijuana ช่ือวทิยาศาสตร์ Cannabis sativa L. Subsp. indica (Lam.) E. Small & 
Cronquist) จะมีความสูงไม่ถึง 2 เมตร ปลอ้งหรือขอ้สั้น แตกก่ิงกา้นมากและแตกก่ิงเป็นแบบสลบั เปลือกไม่เหนียว ลอก
ไดย้าก ใหเ้ส้นใยสั้นมีคุณภาพต ่า แผน่ใบเป็นสีเขียวถึงเขียวจดั ใบมีประมาณ 5-7 แฉก การเรียงตวัของใบจะชิดกนั เม่ือ
ออกดอกจะมียางท่ีช่อดอกมาก เมล็ดมีขนาดเล็ก ผวิเมล็ดมนัวาว ใบเม่ือน ามาสูบจะมีกล่ินหอมคลา้ยหญา้แหง้ มีสาร 
(tetrahydrocannabinol (THC) ประมาณ 1-10% การปลูกระยะห่างระหวา่งตน้จะกวา้ง เพราะปลูกเพื่อตอ้งการใบ 

พืชกญัชงสามารถสร้างสารส าคญัท่ีมีลกัษณะเฉพาะ เรียกวา่ cannabinoids ซ่ึงสารหลายชนิดในกลุ่มน้ีมีฤทธ์ิต่อ
ระบบประสาท สารในกลุ่ม cannabinoids terpenes และ volatile compounds อ่ืนๆ ถูกขบัออกมาโดย grandular trichomes 
ในรูปสารเหนียว เรียกวา่ เรซิน ซ่ึงมีมากท่ีสุดในช่อดอกตวัเมีย สารในกลุ่ม terpenes ไม่มีฤทธ์ิต่อระบบประสาทแต่ท าให้
เกิดกล่ินเฉพาะในพืช สารในกลุ่ม cannabinoids จะอยูใ่นรูป carboxylic acid หรือ acid form แต่เม่ือโดนแสงและความ
ร้อนจะถูก decarboxylate เป็น neutral form สารส าคญัท่ีพบมาก คือ Delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9THC หรือ THC) 
ซ่ึงเป็นสารออกฤทธ์ิต่อระบบประสาทท่ีส าคญั (pshychotimimetic), Δ8THC ไอโซเมอร์ขอΔ9THC แต่มีฤทธ์ินอ้ยกวา่
ประมาณ 5 เท่า cannabidiol (CBD) สารส าคญัอีกตวัหน่ึงแต่เป็น Non-psychoactive มีฤทธ์ิ THC antagonist พบมากใน
สายพนัธ์ุท่ีใหเ้ส้นใยและเมลด็ (industrial hemp) นอกจากน้ียงัมีฤทธ์ิลดอาการชกั ตา้นการอกัเสบ และลดอาการคล่ืนไส้ 

cannabichromene (CBC) มีฤทธ์ิตา้นการอกัเสบ ลดอาการปวด นอกจากน้ีมีฤทธ์ิตา้นเช้ือจุลชีพและเช้ือรา ส่วน 
cannabinol (CBN) เป็นสารสลายตวัของ THC เม่ือสัมผสัความร้อนและออกซิเจนในอากาศ เกิดการ oxidation พบได้
นอ้ยมากในพืชสด แต่จะมีปริมาณเพิ่มข้ึนเม่ือเก็บไวน้าน มีฤทธ์ิต่อระบบประสาทอ่อนๆ มีการศึกษาทางคลินิกเพื่อใช ้
THC เพื่อลดอาการคล่ืนไส้อาเจียนในผูป่้วยท่ีไดรั้บเคมีบ าบดั กระตุน้การอยากอาหาร ลดอาการปวด และลดอาการของ 
multiple sclerosis นอกจากน้ีพบวา่ THC และ CBD มีฤทธ์ิ neuroprotection โดยตา้นผลของ 6-hydroxydopamine ท่ีท าให้
เกิด neurodegeneration ในผูป่้วยโรคพาร์กินสัน 



กญัชงทุกสายพนัธ์ุท่ีน ามาปลูกจะมีปริมาณของสาร THC และ CBD เพิ่มข้ึนดว้ยเม่ือตน้มีอายมุากข้ึนและจะมี
มากท่ีสุดในระยะออกดอก (ดอกและใบเพศผูจ้ะมีปริมาณสูงสุด) โดยตน้กญัชงท่ีมีอาย ุ60 วนั จะมีสาร THC 0.550-
0.722%, ตน้อาย ุ90 วนั จะมีสาร THC 0.754-0.939% มี CBD 0.361-0.480%, ตน้ท่ีอยูใ่นระยะออกดอกจะมีสาร THC 
1.035-1.142% มี CBD 0.446-0.509% และผลการทดลองยงัพบวา่ ปริมาณของสาร THC นั้นจะมีแนวโนม้ลดลงเม่ือพื้นท่ี
ปลูกมีความสูงจากระดบัน ้าทะเลเพิ่มข้ึน โดยสรุปคือปริมาณของสาร THC จะมีความสัมพนัธ์กบัอายขุองตน้ ความสูง
ของพื้นท่ีท่ีเพาะปลูก สายพนัธ์ุท่ีใชป้ลูก และความยาวของเส้นรอบวงของล าตน้ ส่วนปริมาณของสาร CBD จะมี
ความสัมพนัธ์กบัอายขุองตน้ ความสูงของพื้นท่ีท่ีเพาะปลูก และสายพนัธ์ุท่ีใชป้ลูกเท่านั้น (ขอ้มูลจาก : ประภสัสร ทิพย์
รัตน์ ศูนยว์ทิยาศาสตร์การแพทยเ์ชียงใหม่ กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข) 

 

รูปที ่6  แสดงโครงสร้างองค์ประกอบทางเคมีของกัญชง 

ประโยชน์ทางการแพทย์ของกญัชง 

1. เมล็ดกญัชงมีคุณค่าทางโปรตีนสูง และราคาถูก สามารถน าไปผลิตแป้งเพื่อใชเ้ป็นวตัถุดิบประกอบอาหาร 

หรือผลิตภณัฑเ์สริมโปรตีนหรือผลิตเป็นแป้งทดแทนถัว่เหลืองไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงในอนาคตอาจใชเ้ป็น

ทางเลือกในการบริโภคแทนถัว่เหลืองซ่ึงเป็นพืช GMOs ก็เป็นได ้



2. น ้ามนัเมลด็กญัชงเป็นแหล่งอาหารท่ีอุดมสมบูรณ์มีทั้งกรดไลโนเลอิก (โอเมกา้-6 ) 54-60% และกรดไล

โนเลนิก (โอเมกา้-3) 15-20% ในสัดส่วนท่ีสมดุล น ้ามนัเมล็ดกญัชงเพียงชนิดเดียวจะไดป้ระโยชน์จากกรด

ทั้งสองประเภทกรดไขมนัโอเมกา้-3 (omega-3 fatty acid or alpha linolenic acid (ALA)) และกรดไขมนั โอ

เมกา้-6 (omega-6 fatty acid) เป็นกรดไขมนัชนิดไม่อ่ิมตวัสูง (polyunsaturated fatty acid) ซ่ึงมีประโยชน์ต่อ

ร่างกายมนุษย ์อยา่งไรก็ตามร่างกายมนุษยไ์ม่สามารถสังเคราะห์กรดไขมนัทั้งสองประเภทน้ีไดจึ้ง

จ าเป็นตอ้งไดรั้บจากอาหาร จึงเรียกกรดไขมนัเหล่าน้ีวา่ “กรดไขมนัจ าเป็น essential fatty acid” 

กรดไขมนัโอเมกา้-3 ท่ีจดัเป็นกรดไขมนัจ าเป็นซ่ึงพบมากในพืชน ้ามนับางชนิด เช่น flax (Linum 

usitatissimum L.) และกญัชง (Cannabis sativaL.) เม่ือเขา้สู่ร่างกาย ALA จะถูกเปล่ียนไปเป็นกรดไขมนั โอ

เมกา้-3 อีกสองชนิดคือ eicosapentaenoic acid (EPA) และ docosahexaenoic acid (DHA) ซ่ึงกรดไขมนัทั้ง

สองชนิดน้ีเองท่ีมีผลป้องกนัและรักษาโรคต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ นอกจากน้ีแลว้ DHA ยงัมีคุณสมบติัพิเศษ

คือช่วยเสริมสร้างเซลลส์มอง ท าใหค้วามจ าดีและฉลาด 

ส่วนกรดไขมนัโอเมกา้-6 ท่ีจดัวา่เป็นกรดไขมนัจ าเป็นคือ linoleic acid (LA) ซ่ึงพบมากในพืชน ้ามนัหลาย

ชนิด เช่น ทานตะวนั (Helianthus anuus L.) ค าฝอย (Carthamus tinctoriousL.), evening primrose 

(Oenothera biennis L.) และ กญัชง (Cannabus sativa L.) เม่ือเขา้สู่ร่างกาย LA จะถูกเปล่ียนไปเป็นกรด

ไขมนัโอเมกา้-6 อีกชนิดหน่ึงคือ gamma-linolenic acid (GLA) ซ่ึงเป็นกรดไขมนัท่ีมีผลป้องกนัและรักษา

โรคต่างๆ คลา้ยกบั EPA ในธรรมชาติมีส่ิงมีชีวติหลายชนิดท่ีสามารถสังเคราะห์ GLA ได ้เช่น เช้ือราบาง

ชนิด สาหร่ายบางชนิดและพืชบางชนิด พืชท่ีผลิต GLA ไดใ้นปริมาณมากคือ evening primrose ซ่ึงใน

ปัจจุบนัมีการสกดัน ้ามนัจากพืชชนิดน้ีและน าออกจ าหน่ายเป็นอาหารเสริมสุขภาพท่ีมีราคาแพง แต่ก็ไดรั้บ

ความนิยมกนัอยา่งแพร่หลาย และมีการน าผลิตภณัฑเ์หล่าน้ีเขา้มาจ าหน่ายในประเทศไทยดว้ย 

3. น ้ามนัจากเมล็ดสามารถไปผลิตเป็นน ้ามนัซกัแหง้ ท าสบู่ เคร่ืองส าอาง ครีมกนัแดด แชมพ ูสบู่ โลชัน่บ ารุง

ผวิ ลิปสติก ลิปบาลม์ แผน่มาส์กหนา้ หรือแมก้ระทัง่เป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิง และถูกพฒันาเป็นต ารับครีมน ้ามนั

กญัชงท่ีใหค้วามชุ่มช้ืนและช่วยบ ารุงผวิแหง้เพื่อรักษาโรคผวิแหง้คนัและสะเก็ดเงินท่ีไดผ้ลเป็นอยา่งดี 

4. งานวจิยัของสถาบนัฟิสิกส์และวทิยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศจีน พบวา่ ผา้ท่ีทอจากเส้นใยกญัชง แมจ้ะเป็น

การทอดว้ยเส้นใยกญัชงเพียงคร่ึงหน่ึงก็สามารถช่วยป้องกนัรังสี UV ไดสู้งถึง 95% (ถา้ทอทั้งผนืจะป้องกนั

ได ้100%) ในขณะท่ีเส้ือผา้ท่ีทอดว้ยผา้ประเภทอ่ืนจะป้องกนัรังสี UV ไดเ้พียง 30-50% เท่านั้น และเส้นใย

กญัชงท่ีท าใหแ้หง้สนิทจะมีคุณสมบติัเป็นฉนวนกนัไฟฟ้า มีค่าความตา้นทานไฟฟ้าท่ีนอ้ยท่ีสุดก็ยงัอยูท่ี่ 

30% ซ่ึงมากกวา่เส้นใยฝ้าย ส่วนการทดสอบผา้ท่ีทอดว้ยเส้นใยกญัชงในสภาพความร้อนสูงถึง 370 องศา

เซลเซียส  



5. ในตน้กญัชงจะพบสาร cannabinoids ชนิดต่างๆ  ไดแ้ก่สาร delta-9- tetrahydrocannabinol (THC)  มีฤทธ์ิท า

ใหเ้กิดอารมณ์เคลิบเคล้ิมและเป็นสุข หากเสพดว้ยการสูบจะมีฤทธ์ิแรงมากกวา่การรับประทาน THC เป็น

สารท่ีพบมากในกญัชา ในปัจจุบนัประเทศอเมริกาไดส้กดัสาร THC จากกญัญาเพื่อใชผ้ลิดยาช่ือวา่ 

Dronabinol  ช่ือการคา้ Marinol®  โดยผา่นรับรองการใชข้ององคก์ารอาหารและยา (FDA-approved) ใช้

ส าหรับป้องกนัการคล่ืนไส้และอาเจียนในผูป่้วยโรคมะเร็งท่ีตอ้งไดรั้บยาเคมีบ าบดัก่อนการเขา้รับการรักษา 

และใชเ้ป็นยากระตุน้การอยากอาหารในผูป่้วย AIDs และสาร cannabichromene (CBC) มีฤทธ์ิตา้นการ

อกัเสบ ลดอาการปวด นอกจากน้ีมีฤทธ์ิตา้นเช้ือจุลชีพและเช้ือรา 

ข้อเสีย 

1. สาร delta-9- tetrahydrocannabinol (THC)  มีฤทธ์ิท าใหเ้กิดอารมณ์เคลิบเคล้ิมและเป็นสุข หากเสพดว้ยการ

สูบจะมีฤทธ์ิแรงมากกวา่การรับประทาน หากเสพมากๆ ท าใหเ้กิดอาการหวาดระแวง กงัวล และซึมเศร้า มี

ฤทธ์ิเสพติดเช่นเดียวกบักญัชา 

                                                                                           ฝ่ายเภสัชกรรม สถาบนัยาเสพติดธญัญารักษ์ 

                                                                                             เรียบเรียงขอ้มูลเม่ือ 10 มกราคม 2560 
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