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ควำมเป็นมำ





การจ าแนก กญัชง-กญัชา ทางพฤกษศาสตร์

1.  กญัชงและกญัชำ เดิมมีช่ือวทิยำศำสตร์เดียวกนัคือ Cannabis sativa L.
(Linnaeus 1753)

2.  ในปี ค.ศ. 1998 (พ.ศ. 2541) Dr.Arthur Cronquist นกัพฤกษศำสตร์ชำว
อเมริกนั ไดจ้  ำแนกกญัชง และกญัชำ ออกจำกกนัโดยอำศยัลกัษณะทำง
สัณฐำนวิทยำ (morphology) และพฤกษเคมี (phyto-chemistry)

3.  โดยใหช่ื้อวทิยำศำสตร์ของพืชทั้งสองชนิดเป็น
กญัชง Cannabis sativa L. subsp. sativa

กญัชำ Cannabis sativa L. subsp. indica (Lam.) E.Small & Cronquist



การจ าแนก กญัชง-กญัชา ทางกายภาพ

ต้นกญัชง โดยทัว่ไปจะสูงใหญ่กวา่ตน้กญัชาและจะสูงกวา่ 2 เมตร ส่วน
กญัชา ล าตน้ มกัสูงไม่เกิน 2 เมตรและตน้ตวัเมียจะแตกก่ิงมาก

ใบกญัชง จะมีขนาดใหญ่กวา่ มีการเรียงสลบัของใบค่อนขา้งห่างชดัเจน 
และไม่มียางเหนียวติดมือ ส่วนกญัชาใบจะเลก็กวา่กญัชงเลก็นอ้ย การ
เรียงตวัของใบจะชิดกนั โดยเฉพาะใบประดบัช่อดอกจะเป็นกลุ่มแน่น
ชดัเจน และ มกัมียางเหนียวติดมือ

ดอก พืชทั้งสองชนิด ดอกตวัผูแ้ละดอกตวัเมีย ทั้งขนาดและสี ไม่มีความ
แตกต่างกนั

เมลด็   มีขนาด สีสันและลวดลายท่ีมีความแตกต่างกนัเพียงเลก็นอ้ย จนไม่
สามารถแยกออกจากกนัไดช้ดัเจน



ใบกญัชง-กญัชำ

กญัชง กญัชา



ตน้กญัชง-กญัชำ

กญัชง กญัชา



สารประกอบทางเคมี

1.  ชนิดของสำรประกอบทำงเคมีในพืช เป็นลกัษณะเฉพำะของพืชแต่ละกลุ่ม ใน
กญัชำและกญัชง จะมีสำรกลุ่ม Cannabidiol (CBD), Cannabinol (CBN) และ
สำรเสพติด∆9,10-Tetrahydrocannabinol (THC) ท่ีใชเ้ป็นตวั indicator ก าหนด
ความรุนแรงของพืชเสพติด

2.  THC สำมำรถวิเครำะห์ไดด้ว้ยเทคนิค Thin Layer Chromatography (TLC) 
และสำมำรถวิเครำะห์ปริมำณได ้ดว้ยเทคนิค Gas Chromatography (GC)

3.   ประเทศไทย เดิมก ำหนดปริมำณ THC ในพืชท่ีเกินกวำ่ 0.3 % ถือเป็นพืช
เสพติด สหรัฐอเมริกำ ปริมำณ THC ในพืชท่ีเกินกวำ่ 0.6 % เป็นพืชเสพติด
ประเทศไทยปัจจุบนั ปริมำณ THC ในพืชท่ีเกินกวำ่ 1.0 % ถือ เป็นพืชเสพติด



THC

ในกญัชงพนัธ์ุต่างๆของประเทศไทย
THC จะไม่พบเลย หรือพบปริมาณนอ้ยมากในเปลือก  และแกนล าคน้
THC จะพบปริมาณนอ้ยมากใน ใบแก่ และเมลด็
THC จะพบในปริมาณนอ้ยใน ใบอ่อนและยอดอ่อน
THC จะพบมากท่ีสุดในใบประดบัช่อดอก (Floral bracts) โดยเฉพาะช่อดอกตวัผู ้

(ขอ้มูล: สถาบนัวจิยัจุฬาภรณ์และคณะวทิยาศาสตร์มหาวทิยาลยัมหิดล)







เมลด็พนัธ์ุ

เมลด็พนัธ์ุจากประเทศ
แคนนาดา 

เมลด็พนัธ์ุจากประเทศ
เยอรมันนี





สายพนัธ์ุกญัชงทีใ่ช้ในการทดลองปลูก

1. สำยพนัธ์ุ แม่สำใหม่ จ.เชียงใหม่ 
2. สำยพนัธ์ุบำ้นหว้ยเก๋ียง จ.เชียงใหม่ 
3. สำยพนัธ์ุปำงอุ๋ง จ.เชียงใหม่ 
4. สำยพนัธ์ุพบพระ จ.ตำก 
5. สำยพนัธ์ุบำ้นร่มเกลำ้ (นครไท) จ.พิษณุโลก 
6. สำยพนัธ์ุ QSBG (สวนพฤกษศำสตร์)
7. สำยพนัธ์ุแคนนำดำ
8. สำยพนัธ์ุเยอรมนันี



สถานท่ีทดลองปลูกกญัชง
บา้นแปกแซม จงัหวดัเชียงใหม่

พ.ศ. 2545









สถานท่ีปลูกกญัชง
บา้นหว้ยเก๋ียง จงัหวดัเชียงใหม่

พ.ศ. 2546-2547





กญัชงอำย ุ10 วนั      



กญัชงอำย ุ30 วนั     







อำย ุ60 วนั     อำย ุ90 วนั



อำย ุ120 วนั     อำย ุ120 วนั     



อำย ุ140 วนั อำย ุ140 วนั     



กำรเกบ็เมลด็



เมลด็พนัธ์ุกญัชง

เมลด็พนัธ์ุลูกผสมเมลด็พนัธุ์พื้นบำ้น
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กำรเกบ็เก่ียวกญัชง     







การลอกเปลือกด้วยเคร่ือง



เปลือกตน้กญัชงลอกดว้ยเคร่ือง     



เปลือกตน้กญัชงท่ีลอกดว้ยมือ     



ตำกเปลือกกญัชง



แกนตน้กญัชง



แกนตน้กญัชงบด     



แกนตน้กญัชงบด



เส้นใยจำกเปลือกนอก



เสน้ใยจากแกนไม ้



ขนและต่อมดา้นหลงัใบกญัชง



ผิวใบประดบัของกญัชงเพศเมีย









สถานท่ีปลูกกญัชง
สวนพฤกษศาสตร์บา้นร่มเกลา้ จงัหวดัพิษณุโลก

พ.ศ. 2549



















อำย ุ20 วนั     



อำย ุ60 วนั     



อำย ุ100 วนั



อำย ุ140 วนั



สถานท่ีปลูกกญัชง
มหาวทิยาลยัพะเยา  ต. แม่กา อ. เมือง จ. พะเยา

พ.ศ. 2552



วธีิการปลูกกญัชง

1. ผลจำกกำรวจิยัพบวำ่ กำรใชร้ะยะปลูกระหวำ่งตน้ และระหวำ่งแถว
เท่ำกบั 10 x 15 ซม. จะใหผ้ลิตผลสูงท่ีสุด

2. พ้ืนท่ี 1 ไร่ (1,600 ตรม.) จะมีกญัชงประมำณ 100,000 ตน้
3. ใชไ้มป้ลำยแหลมแทงลงไปในดินใหเ้กิดหลุม ตำมระยะห่ำงท่ีตอ้งกำร
ไม่ใหห้ลุมลึกจนเกินไป (5 ซม.) เพรำะจะท ำใหเ้มลด็กญัชงถูกดินทบั
ถมมำก เม่ือกลบดินแลว้ ตน้อ่อนจะงอกข้ึนมำไดย้ำก

4. รองกน้หลุมดว้ยสำรป้องกนัก ำจดัแมลง (ฟูรำดำน) และปุ๋ยคอกหรือ
ปุ๋ยเคมี

5. หยอดเมลด็กญัชง ในหลุมท่ีเตรียมไวห้ลุมละประมำณ 2-3 เมลด็ แลว้จึง
เกล่ียดินกลบ ไม่ตอ้งบดอดัแน่น



พืน้ทีป่ลูกกญัชง







กำรท ำหลุมปลูก



การหยอดเมลด็





ต้นอ่อนที ่14 วนั



ต้นอ่อนที ่4 วนั



อำย ุ20 วนั



อำย ุ30 วนั



อำย ุ100 วนั     





อำย ุ140 วนั     



อำย ุ140 วนั     



ดอกตวัผู ้



ดอกตวัเมีย



เมลด็พนัธ์ุท่ี 160 วนั     



จ ำนวนเมลด็ประมำณ 33,000 เมลด็/ กก.
ประมำณ 2,400,000 เมลด็/ ไร่



ตน้กญัชง



แกนและเปลือกตน้กญัชง



เปลือกตน้กญัชง



ก่ิงและแกนตน้กญัชง



เน้ือไมจ้ำกแกนตน้กญัชง





กำรออกดอกและติดเมลด็
ลกัษณะพนัธ์ุ นครไทย QSBG พบพระ

จ านวนวนัออกดอก 50 % (วนั) 103.50        95.30        100.20
สัดส่วนตวัผู ้– ตวัเมีย (%) 50 50 50
จ านวนช่อดอกต่อก่ิง 11.37 6.77 8.97  
จ านวนช่อดอกต่อตน้ 309.09 144.50 285.40  
ผลผลิตเมลด็แหง้ (กิโลกรัม/ไร่)             75.78 73.52        74.82





ชีววทิยำของกญัชง

- กญัชงเป็นพืชอายปีุเดียว
- กญัชงมีดอกเพศผูแ้ละเพศเมียแยกกนัอยูต่่างตน้ 
อตัราส่วนตน้ตวัผูต่้อตน้ตวัเมียประมาณ 50 : 50
- กญัชงเจริญเติบโตไดม้ากท่ีสุดในช่วง 100 วนัแรก 
- กญัชงจะออกดอกท่ีประมาณ 100 วนัข้ึนไป 
- ตน้ตวัผูจ้ะเร่ิมแหง้ตายท่ี 110-130 วนั 
- ตน้ตวัเมียติดเมลด็และแหง้ตายท่ี 140-160 วนั



เมลด็กญัชง

เมลด็กญัชงท่ีเก่ำหรือมีอำยนุำนฯ ควำมงอกจะลดลง เพรำะภำยใน
ประกอบดว้ยอนุภำคของแป้ง และน ้ำมนัอดักนัแน่น เม่ือนำนไปแป้งจะ
ค่อยสลำยเปล่ียนเป็นน ้ำมนัมำกข้ึน ท ำใหค้วำมสำมำรถในกำรงอกของ
เมลด็ลดลง

- เมลด็พนัธ์ุปีแรก อตัรำกำรงอกจะสูงกวำ่  95 %
- เมลด็พนัธ์ุปีท่ี  2-3 จะงอกไดป้ระมำณ     75 %
- เมลด็พนัธ์ุปีท่ี  4-5 จะงอกไดป้ระมำณ     50 %
- เมลด็พนัธ์ุปีท่ี  6-10 จะงอกไดป้ระมำณ   5-15 %
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เส้นใยกญัชงและเส้นใยฝ้ำย

1.  การปลูกกญัชง 10 ไร่ ในระยะเวลา 1 ปีจะใหผ้ลิตผลเส้นใย
ปริมาณเท่ากบัการปลูกฝ้าย 20-30 ไร่ 

2.  เส้นใยกญัชงจะมีคุณภาพดีกวา่เส้นใยจากฝ้าย โดยเส้นใยกญัชง
จะยาวเป็น 2 เท่า ของเส้นใยฝ้าย มีความแขง็แรงและความน่ิมของ
เส้นใยมากกวา่ฝ้าย

3.  ฝ้ำยตอ้งกำรอุณหภูมิท่ีเหมำะสมและน ้ำในปริมำณท่ีมำกกวำ่กญัชง
4.  ฝ้ำยตอ้งกำรสำรก ำจดัศตัรูพืชในปริมำณสูง กญัชงไม่ใชห้รือใชเ้พียง

ปริมำณนอ้ย
5.  กำรปลูกกญัชงยงัเป็นกำรช่วยปรับปรุงคุณภำพของดิน



เยือ่กระดำษ
1.  พืชท่ีใชท้  ำกระดำษคุณภำพดี อำทิ สน ยคูำลิปตสั และปอกระสำ ลว้น

เป็นพืชยนืตน้ กำรเจริญเติบโตชำ้มำกเม่ือเทียบกบักญัชง
2.  กำรปลูกตอ้งใชพ้ื้นท่ีมำกลกัษณะเป็นสวนป่ำ กำรเกบ็เก่ียวผลผลิตตอ้งใช้

เวลำนำนหลำยปี ปอกระสำประมำณไม่นอ้ยกวำ่ 3 ปี ยคูำลิปตสัและสน 
ประมำณ 6-8 ปี

3.  เม่ือตดัไมแ้ลว้ จะมีเหงำ้และตออยู ่ท ำกำรฟ้ืนคืนคุณภำพพ้ืนท่ีไดย้ำก
4.  กญัชงสำมำรถปลูกซ ้ ำในพ้ืนท่ีเดิม ไม่ตอ้งดูแลบ ำรุงรักษำหรือจดักำร

พ้ืนท่ีมำกนกั ตลอดจนกำรเกบ็เก่ียวผลผลิต ค่ำใชจ่้ำยในกำรแปรรูป และ
กำรขนส่งต่ำงๆ กค็่อนขำ้งสะดวก

5.  กญัชงสำมำรถปลูกไดห้ลำยซ ้ ำใน 1 ปี มูลค่ำเชิงธุรกิจ ค่ำใชจ่้ำยในกำร
ลงทุน และก ำไรจะต่ำงกบัพืชอ่ืน อำจประมำณไดถึ้ง 20-50 เท่ำ



ตน้ทุนกำรผลิตและเกบ็เก่ียวกญัชง
รายการ/ไร่  ปลูกระยะ 40x10 ซม. (40,000 ตน้)             จ านวนเงิน (บาท)

ค่าเมลด็พนัธ์ุ 2 กก 800
ใส่ปุ๋ย 3 คร้ัง 1,400
สารป้องกนัก าจดัแมลง 50
ค่าไถเตรียมท่ี (ไถ 2 คร้ัง) 800
แรงงานปลูก (300 บาท x 6 แรง x 1 วนั) 1,800
แรงงานเกบ็เก่ียวและแปรรูป (300 บาท x 6 แรง x 2 วนั)      3,600

รวม 8,450




