
“เฮมพ์” จากพืชต้องห้ามสู่พืชเศรษฐกิจ 

หลายคนอาจจะเคยได้ยินและรู้จักกับกัญชากันมาบ้างแล้ว แต่จะทราบหรือไม่ว่ายังมีพืชอีกชนิดหนึ่งที่มี
ลักษณะคล้ายกับกัญชาจนท าให้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นพืชชนิดเดียวกัน พืชชนิดนั้นมีช่ือว่า “เฮมพ์” ถึงแม้ว่า
ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เฮมพ์จะถูกจัดเป็นพืชเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 แต่ส่วนต่างๆ 
ของเฮมพ์นั้นสามารถที่จะน ามาใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมได้แทบทุกส่วน อีกทั้งในดอกของเฮมพ์ยังมี   
สารที่เรียกว่า Cannabidiol (CBD) ที่สามารถบรรเทาความเจ็บปวดจากการท าเคมีบ าบัดเพื่อรักษาโรคมะเร็งได ้
ดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านได้รู้จักกับเฮมพ์มากข้ึน ในบทความนี้จะน าท่านมาท าความรู้จักกับว่าที่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่นี้กัน 

รู้จักกับเฮมพ์ 

เฮมพ์จัดเป็นพืชล้มลุกที่อยู่ในตระกูลเดียวกับกัญชาคือ Cannabaceae โดยเฮมพ์มีช่ือทางวิทยาศาสตร์
ว่า Cannabis sativa L.subsp. sativa ส่วนกัญชามีช่ือทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis sativa L.subsp. indica   
ซึ่งลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเฮมพ์ที่ส าคัญ มีดังนี ้

➢ ต้นเฮมพ์จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีอายุแค่เพียงปีเดียว ล าต้นเป็นสีเขียวตั้งตรง มีลักษณะอวบน้ า
เมื่อเป็นต้นกล้า และจะเริ่มมีการสร้างเนื้อไม้เมื่ออายุได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์ การเจริญเติบโตของต้นจะช้าในช่วง 
6 สัปดาห์แรก หลังจากนั้นจะสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยมีความสูงเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร มีรากเป็นระบบรากแก้ว และมี
รากแขนงเป็นจ านวนมาก การปลูกเฮมพ์นั้นจะใช้เมล็ดในการปลูก ซึ่งจะใช้เวลางอกประมาณ 8-14 วัน และจะสามารถ
เก็บเกี่ยวได้เมื่อต้นอายุประมาณ 3-4 เดือน 

➢ ใบเฮมพ์มีลักษณะเป็นใบเดี่ยวรูปฝ่ามือ ใบแก่แยกออกเป็นแฉกประมาณ 7-9 แฉก การเรียงตัวของ
ใบค่อนข้างห่าง ปลายใบสอบและเรียวแหลม ก้านใบยาวประมาณ 2-7 เซนติเมตร เมื่อมีการสร้างดอกจ านวนแฉก
ของใบจะลดลงตามล าดับ 

➢ ดอกเฮมพ์มีลักษณะเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ดอกมีขนาดเล็กสีขาว ดอกเป็นแบบแยกเพศ 
และอยู่ต่างต้นกัน (บางชนิดอยู่ต้นเดียวกัน) โดยช่อดอกเพศผู้ประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ แยกจากกันเป็นอิสระ 
มีสีเขียวอมเหลือง มีเกสรเพศผู้ 5 อัน มีระยะเวลาการบานประมาณ 2 เดือน ส่วนดอกเพศเมียจะเกิดตามซอกใบ
และปลายยอด ในบริเวณช่อดอกจะอัดกันแน่น ประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวเข้มหุ้มรังไข่ไว้ 

 

 

 

 
 

ความแตกต่างระหว่างเฮมพ์กับกญัชา 

ถึงแม้ว่าเฮมพ์และกัญชาจะมลีักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่คล้ายคลึงกันมาก และเป็นพืชที่มีถ่ินก าเนิด
มาจากที่เดียวกัน แต่เราก็สามารถแยกความแตกต่างของพืชทั้งสองชนิดได้ ดังนี้ 

➢ ล าต้นของเฮมพ์จะมีลักษณะสูงเรียว เป็นเหลี่ยม โดยจะมีความกลมเฉพาะบริเวณโคนต้น
เหนือจากพื้นดินประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงของต้นเฉลี่ยประมาณ 3 เมตร ต่างจากกัญชาที่ล าต้นมีลักษณะกลม 
และมีความสูงน้อยกว่า   

ช่อดอกเฮมพเ์พศผู ้ ช่อดอกเฮมพเ์พศเมีย ใบเฮมพ ์
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➢ ใบของเฮมพ์มีขนาดใหญ่กว่า การเรียงตัวของใบ
ค่อนข้างห่างชัดเจน และไม่มียางเหนียวติดมือ ส่วนกัญชาใบจะมีขนาด
เล็กกว่าเล็กน้อย การเรียงตัวของใบจะชิดกัน และมักจะมียางเหนียว
ติดมือ    

➢ ลักษณะของปล้องหรือข้อของต้นเฮมพ์จะยาว มี
ระยะห่างของใบบนล าต้นกว้าง ซึ่งท าให้ทรงของต้นเฮมพ์เป็นพุ่มโปร่ง 
ส่วนกัญชาปล้องหรือข้อจะสั้น ระยะห่างของใบบนล าต้นแคบท าให้
ทรงของต้นเป็นพุ่มทึบ 

➢ เปลือกเส้นใยของเฮมพ์จะละเอียด เหนียว ลอกง่าย 
และให้เส้นใยยาวคุณภาพสูง ส่วนกัญชาเปลือกเส้นใยจะหยาบ บาง 
ลอกยาก และให้เส้นใยสั้นและคุณภาพต่ า 

➢ เมล็ดของเฮมพ์จะมีขนาดใหญ่ ผิวเมล็ดหยาบด้าน
และมีลายบ้าง ส่วนเมล็ดกัญชาจะมีขนาดเล็ก ผิวมีลักษณะมันวาว 

➢ เฮมพ์จะมยีางที่ช่อดอกไมม่าก และมีสาร Tetrahydrocannabinol ร้อยละ 0.3-7 ส่วนกัญชานั้น
จะมียางที่ช่อดอกมาก และมีสาร Tetrahydrocannabinol สูงถึงร้อยละ 1–10 ซึ่งเมื่อน ามาจุดไฟจะมีกลิ่นหอม
คล้ายหญ้าแห้งมีฤทธ์ิหลอนประสาท  

เฮมพ์ในประเทศไทย 

ในอดีตพื้นที่ปลูกเฮมพ์ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ที่มีชนเผ่าม้งตั้งชุมชนอยู่ โดยมักจะอยู่
บนที่ลาดบนเขาที่มีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางตั้งแต่ 500 เมตร จนถึง 1,400 เมตร เนื่องจากเฮมพ์นั้น
เป็นพืชที่ใช้ในพิธีกรรมของชนเผ่าม้งตามวัฒนธรรมประเพณีที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่นับตั้งแต ่  
ปี พ.ศ. 2525 การปลูกเฮมพ์ในประเทศไทยถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เพราะว่าเฮมพ์ไดถู้กระบุให้เป็นสารเสพติด
ประเภทที่ 5 ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับกัญชา เพราะว่าในดอกของเฮมพ์นั้นมีสารที่ช่ือว่า Tetrahydrocannabinol (THC) 
เหมือนกับที่มีอยู่มากในกัญชา โดยสารดังกล่าวมีฤทธ์ิหลอนประสาท และท าให้ขาดสติ จนท าให้ปริมาณการปลูก
เฮมพ์ในประเทศไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง และได้เปลี่ยนรูปแบบการปลูกให้อยู่ภายใต้งานการศึกษาวิจัยของ
หน่วยงานภาครัฐเท่านั้น 

ข้อจ ากัดการปลูกเฮมพ์ในประเทศไทย 

เนื่องจากตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ที่ระบุให้เฮมพ์เป็นพืชเสพติดให้โทษ
ประเภทที่ 5 โดยห้ามมิให้ผู้ใด ผลิต จ าหน่าย น าเข้า ส่งออก หรือมีไว้ครอบครอง เว้นแต่จะได้รับการอนุญาต
เป็นรายๆ ไป และการขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งตาม
กฎกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการขออนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภทที่ 5 เฉพาะเฮมพ์ ได้ระบุว่าผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตผลิต จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด
ให้โทษในประเภทที่ 5 เฉพาะเฮมพ์ จะต้องท าการขอและได้รับการอนุญาตจากกระทรวงสาธารณสุขก่อน จึงท าให้
การที่จะปลูกเฮมพ์ของเกษตรกร หรือการผลิตสินค้าจากเฮมพ์ของภาคอุตสาหกรรมนั้นดูจะเป็นเรื่องที่มีความ
ยุ่งยากอย่างมาก ซึ่งนั่นก็คือสาเหตุที่ท าให้เฮมพ์ยังห่างไกลกับค าว่าพืชเศรษฐกิจ  

 

 

ต้นเฮมพ ์ ต้นกัญชา 
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ประโยชน์ของเฮมพ์ 
เฮมพ์เป็นพืชที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนตั้งแต่ราก ล าต้น ใบ ดอก และเมล็ด แต่ส่วนหลักๆ 

ของเฮมพ์ที่เราน ามาใช้ประโยชน์ได้แก่ ล าต้น เมล็ด และดอก ซึ่งชาวเขาเผ่าต่างๆ ทางภาคเหนือมีการใช้เส้นใย
ที่ได้จากล าต้นของเฮมพ์กันมานานแล้ว โดยจะใช้เส้นใยจากล าต้นที่มีอายุระหว่าง 3-4 เดือน เนื่องจากเป็นช่วง
ที่เส้นใยมีความเหนียว เบา และเป็นสีขาวเหมาะส าหรับการใช้เป็นเส้นใยทอผ้า นอกเหนือจากเส้นใยแล้ว 
เมล็ด น้ ามันจากเมล็ดของเฮมพ์ และสารสกัดที่ได้จากดอกที่เรียกว่า Cannabidiol หรือ CBD ก็สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสรมิ เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว ได้อีกด้วย 

ประโยชน์จากเส้นใยเฮมพ์ 

เส้นใยของเฮมพ์นั้นไดม้าจากส่วนล าต้นของเฮมพ์ที่น ามาผ่าน
กระบวนการลอกเปลือก (Decorticating) โดยที่ส่วนเปลือกของล าต้น
จะให้เส้นใยที่เรียกว่า Fiber bast และส่วนของแกนด้านในของล าต้น
จะให้เส้นใยที่เรียกว่า Fiber hurd ซึ่งเราสามารถน าเส้นใยทั้งสองชนิด
ที่ได้จากเฮมพ์มาใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ดังนี้ 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม : เส้นใยจากเฮมพ์เป็นเส้นใยธรรมชาติที่มีความยืดหยุ่นสูง 
แข็งแรง ทนทาน สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์จากเส้นใยได้มากมายหลายชนิด แต่อย่างไรก็ตาม
ตลาดหลักของเส้นใยที่ได้จากเฮมพ์คือ การใช้เป็นวัตถุดิบในการท าเสื้อผ้า ซึ่งแม้ว่าเส้นใยที่ได้จากเฮมพ์จะให้
ผา้ที่มีรอยย่นหรือเกิดรอยยับได้ง่าย แตเ่สื้อผ้าที่ท าจากเส้นใยเฮมพ์เวลาสวมใส่จะท าให้รู้สึกเย็นสบายในฤดูร้อน 
และอบอุ่นในฤดูหนาว โดยเส้นใยเฮมพ์มีคุณสมบัติในการดูดซับความช้ืนได้ดีกว่าไนลอน แข็งแรงกว่าผ้าฝ้าย 
และอบอุ่นกว่าลินนิน นอกจากนั้นยังสามารถซักด้วยเครื่องซักผ้าได้อีกด้วย  

อุตสาหกรรมผลิตกระดาษ : เส้นใยที่ได้จากเปลือก
ของต้นเฮมพ์นั้นมีความยาวตั้งแต่ 1-5 เมตร จึงเหมาะ
ส าหรับการผลิตกระดาษ โดยในต่างประเทศจะใช้เส้นใย
ของเฮมพ์ผลิตกระดาษที่มีคุณภาพสูง เช่น Cigarette paper, 
Bank notes, Technical filters และ Hygiene products ในส่วน
ของเส้นใยที่ได้จากแกนเฮมพ์นั้นจะมีความยาวน้อยกว่า แต่ก็
สามารถที่จะน าไปผลิตกระดาษที่มีคุณภาพรองลงมาได ้

อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ : ตั้งแต่จักรยาน
จนถึงเครื่องบินจะใช้เส้นใยของเฮมพ์เป็นส่วนประกอบของ
พลาสติกเพื่อเพิ่มความเหนียว ทนต่อแรงกระแทก และท าให้มี
ความยืดหยุ่นสูง วัสดุที่มีส่วนผสมจากเส้นใยเฮมพ์จะมีน้ าหนัก
เบาสามารถลดอันตรายจากอุบัติเหตุได้  

อุตสาหกรรมก่อสร้าง : เส้นใยของเฮมพ์สามารถใช้
ท าเป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้างได้ เช่น ฉนวนกันความร้อน 
Fiberboard และ Hempcrete โดยวัสดุที่ ท าจากเส้นใย
เฮมพ์นั้น จะมีความแข็งแรง ทนทาน และมีน้ าหนักเบา 

ผลิตภัณฑ์เฮมพใ์นอตุสาหกรรมสิ่งทอ 

ผลิตภัณฑ์เฮมพ์ในอตุสาหกรรมกระดาษ และชิ้นส่วนยานยนต ์

ผลิตภัณฑ์เฮมพ์ในอตุสาหกรรมก่อสร้าง 

Fiber hurd 

Fiber bast 

เส้นใยเฮมพ์ 
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นอกจากนี้ในต่างประเทศ แกนของเฮมพ์นั้นยังสามารถน ามาผลิตเป็นเบาะรองนอนส าหรับสัตว์ได้อีกด้วย 
โดยเบาะรองนอนที่ท าจากแกนของเฮมพ์จะมีคุณสมบัติในการดูดความช้ืนที่ดี ไม่มีฝุ่น และสามารถก าจัดได้ง่าย 
เนื่องจากเป็นวัสดุที่ได้จากธรรมชาติ 

ประโยชน์จากเมล็ดและน  ามันจากเมล็ดเฮมพ์ 

เมล็ดและน้ ามันที่ได้จากเมล็ดเฮมพ์นั้นจะมีมูลค่าที่สูงกว่าเส้นใย เราสามารถน ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวพรรณได้ โดยน้ ามันที่ได้จากเมล็ดของเฮมพ์จะมีกรดไขมัน
ชนิดไม่อิ่มตัวสูงประมาณร้อยละ 75 นอกจากนี้ยังมี Gamma-linolenic acid หรือ GLA ซึ่งมีฤทธ์ิลดการอักเสบ 
ลดการเกิดโรคผิวหนัง และมีประโยชน์ต่อระบบหลอดเลือดหัวใจ ระบบประสาท  และระบบภูมิ คุ้มกัน 
นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยวิตามินอี และโปรตีนที่สูง 

 
 

 

 

ประโยชน์จากสารสกัด Cannabidiol (CBD) จากดอกเฮมพ ์

สาร Cannabidiol หรือ CBD นั้น เป็นสารที่ออกฤทธ์ิทางเภสัชวิทยา
ในการลดความกังวลที่มีอยู่ในเฮมพ์ โดยพบมากที่ดอกของเฮมพ์เพศเมีย ซึ่งจะมี
ปริมาณอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 0.5-2 แต่อย่างไรก็ตามปริมาณของสาร 
Cannabidiol จะมีความแตกต่างกันไปโดยข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น 
สายพันธ์ุ อายุขณะเก็บเกี่ยว สภาวะที่ใช้ในการปลูก เป็นต้น สาร Cannabidiol นั้น 
มีศักยภาพในการใช้รักษาอาการต่างๆ เช่น อาการวิตกกังวล อาการเครียด 
โรคลมบ้าหมู ภาวะกล้ามเนื้อบิด อาการเกร็ง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง อัลไซเมอร์ 
และยังมีผลต่อโรคผิวหนัง โรคตับ โรคอ้วน และโรคสมาธิสั้น 

Cannabidiol (CBD) กับการรักษาโรคมะเรง็ 

ถึงแม้ว่าการใช้สาร Cannabidiol ในการรักษาโรคมะเร็งจะยังไม่มีผลการศึกษาและรับรองอย่างแน่ชัด 
แต่การท าเคมีบ าบัดที่เรียกว่าคีโม (Chemotherapy) เพื่อรักษาโรคมะเร็งนั้น จะสร้างความเจ็บปวดให้ผู้ป่วยอย่างมาก 
จึงมีการใช้สาร Cannabidiol เพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วยโดยที่ไม่กระทบต่อระบบประสาท
ของผู้ป่วยในระยะยาว ส่วนการรักษามะเร็งโดยตรงนั้น ไดม้ีการศึกษาวิจัยโดยการใช้สารประกอบ Cannabidiol 
ที่มีช่ือว่า Cannabigerol ในการรักษา โดยผลการศึกษาพบว่าสาร Cannabigerol มีศักยภาพในการรักษาโรงมะเร็ง
ไดห้ลายชนิด ซึ่งหากในอนาคตมีการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับการใช้สารดังกล่าวในการรักษาโรคมะเร็งมากข้ึน ก็อาจจะ
ท าให้ประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งของสารดังกล่าวเพิ่มสูงข้ึน และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ป่วยได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ทุกท่านคงจะได้รู้จัก และทราบถึงประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของเฮมพ์กันแล้ว 
แตจ่ากการที่เฮมพ์ยังคงถูกระบุให้เป็นพืชเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 จึงท าให้การด าเนินการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับเฮมพ์ทั้งการผลิต การจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง จ าเป็นที่จะต้องขอและได้รับการอนุญาตจาก

ผลิตภัณฑจ์ากเมล็ดและน้้ามนัจากเม็ดเฮมพ ์

ผลิตภัณฑจ์ากสาร CBD 
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กระทรวงสาธารณสุขก่อน ซึ่งการด าเนินการนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งยาก และซับซ้อน จึงเป็นสาเหตุให้ในปัจจุบัน
ประเทศไทยยังไม่มีการปลูกเฮมพ์ในเชิงพาณิชย์ แต่หากในระยะเวลาอันใกล้นี้ทางภาครัฐมีการสนับสนุนโดยการ
แก้ไขข้อก าหนด หรือข้อกฎหมายให้เกษตรกรสามารถปลูกเฮมพ์ได้ ควบคู่กับการส่งเสริมการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับเฮมพ์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเพื่อสกัดสาร Cannabidiol จาก
ดอกของเฮมพ์ เพราะในปัจจุบันตลาดของสารดังกล่าวนั้นมีอัตราการขยายที่ตัวสูงมาก โดยมีตลาดหลักอยู่ที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา และเยอรมัน ประกอบกับสาร Cannabidiol เป็นผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์ที่มีมูลค่าสูงที่สุด 
ซึ่งหากมีการส่งเสริมและพัฒนาในอุตสาหกรรมดังกล่าวอย่างจริงจังแล้ว เฮมพ์ก็น่าจะก้าวข้ึนมาเป็นพืช
เศรษฐกิจชนิดใหม่ของประเทศไทยได้ไม่ยาก  
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