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เราได้ยินคำว่ากัญชง กัญชา กันบ่อย ๆ แต่อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก ใครจะปลูก ปลูกพันธุ์อะไร ใคร

จะขาย ใครจะซ้ือ ดูเหมือนจะเป�นเรื่องไกลตัว ข้อมูลบนอินเตอร์เนตท่ีเก่ียวข้องก็มีมากมายให้ค้นหา (และ

สั่งซ้ือ) อ่านแล้วได้ท้ังความรู้ ความเพลิดเพลินหรืออาจชวนให้สับสนก็มี เพราะข้อมูลดูเหมือนจะเยอะเกินไป

และบางอันก็อ้างสรรพคุณเกินจริง ส่วนมุมมองของการเป�นพืชเศรษฐกิจ ธุรกิจด้านต่าง ๆ เริ่มเข้ามาเกาะ

กระแส ภายหลังจากท่ีกระทรวงสาธารณสุขได้มีประกาศ เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 

2563 ปลดล็อกให้ทุกส่วนของกัญชาและกัญชงไม่เป�นยาเสพติด ยกเว้นส่วนช่อดอก ใบท่ีติดกับช่อดอกและ

เมล็ดกัญชายังถือเป�นส่วนท่ีทำให้เสพติดได้ ทำให้ส่วนต่าง ๆ ท่ีได้จากต้นกัญชงหรือกัญชากลายเป�นของมีค่า

และมีราคาสูง (มาก) หากมีไว้ใช้งานหรือผลิตได้ในปริมาณมาก คงต้องพิจารณาด้วยว่าการเก็บรักษาส่วนต่าง ๆ 

ของกัญชง-กัญชาเพ่ือให้คงคุณภาพนานท่ีสุดก่อนนำไปใช้หรือทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ควรทำอย่างไรจึงเหมาะสม 

เพ่ือไม่ให้สารสำคัญในส่วนต่าง ๆ เหล่านั้นเสื่อมสลายหรือถูกทำลายไป  

เนื่องจากต้นกัญชงและกัญชามีลักษณะคล้ายกันมาก ถ้าไม่ใช่สายเขียวท่ีแท้จริงคงแยกลำบาก แต่สามารถใช้

หลักทางวิชาการแยกออกจากกันได้จากลักษณะต้นและปริมาณสารประกอบหลักในกลุ่มแคนนาบินอยด์ 

(cannabinoid) ท่ีพืชสร้างข้ึนมาตามธรรมชาติ คือ เตตราไฮโดรแคนนาบินอล (tetrahydrocannabinol) 

เรียกสั้น ๆ ว่า ทีเอชซี (THC) และแคนนาบิไดออล (cannabidiol) เรียกสั้น ๆ ว่า ซีบีดี สาร THC เป�นสารท่ี

ทำให้เมาหรือเคลิบเคลิ้ม ในทางการแพทย์มีประโยชน์ช่วยลดอาการปวด เพ่ิมความอยากอาหาร รักษา

ผลข้างเคียงจากการทำเคมีบำบัด แต่ผลข้างเคียงจากการใช้สารชนิดนี้ในการรักษาอาจจะไปกดการทำงานของ

สมอง ทำให้ผู้ป่วยมีการตอบสนองช้าลง หรือปากแห้ง กระหายน้ำ ส่วนสาร CBD เม่ือได้รับจะไม่มีอาการเมา

หรือเคลิบเคลิ้ม ในทางการแพทย์ช่วยลดอาการปวด แก้อาการนอนไม่หลับ แก้อาการโรคลมชัก ไม่มี

ผลข้างเคียงแม้จะใช้ในปริมาณมาก และนิยมนำมาใช้เป�นส่วนผสมในเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์บำรุงผิวต่าง 

ๆ 



 

 

  ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากส่วนของกัญชง-กัญชาได้ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกำหนด แต่ส่วน

ต่าง ๆ ท่ีได้มาจะเก็บไว้ได้นานเท่าไรนั้น จะข้ึนกับหลายป�จจัย เช่น ความชื้น อุณหภูมิ แสง และสภาพ

บรรยากาศ หากไม่ได้ปลูกในระบบป�ดในห้องท่ีมีการควบคุมการได้รับแสง มีระบบการกรองอากาศ มีการ

ป้องกันโรคและแมลง หรือดูแลเรื่องความสะอาดกันเต็มท่ีแล้ว ส่วนของกัญชง-กัญชาท่ีเก็บมาเหล่านั้นย่อมมี

การปนเป��อนจากจุลินทรีย์ท้ังแบคทีเรีย ยีสต์ รา หรือไข่แมลง เหมือนกับสมุนไพรและเครื่องเทศอ่ืนท่ัว ๆ ไป 

เม่ือมีการปนเป��อนมาตั้งแต่แรกแล้ว ไม่ว่าส่วนต่าง ๆ ของกัญชาแห้งของเราจะถูกเก็บไว้อย่างดีในถุงซีล

สุญญากาศ หรือโหลแก้วมีฝาป�ด รวมไปถึงกล่องพลาสติกและกล่องไม้ท่ีออกแบบมาโดยเฉพาะให้ป้องกันแสงยู

วีได้ แถมเก็บไว้ในท่ีมืดและใส่ซองควบคุมความชื้นให้อีก จุลินทรีย์ปนเป��อนก็ไม่ได้หายไปไหน โอกาสท่ีไข่แมลง

จะฟ�กเป�นตัวออกมากัดกินส่วนต่าง ๆ ของกัญชง-กัญชาท่ีเราเก็บไว้ให้เจ็บใจเล่นก็มี 



โดยท่ัวไปจุลินทรีย์ท่ีก่อโรคในพืชจะไม่สามารถติดคนได้ แต่แบคทีเรียและเชื้อราท่ีปนเป��อนอาจเป�นสาเหตุของ

การติดเชื้อในผู้บริโภคท่ีมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง แม้กระท่ังเชื้อท่ีตายแล้วยังอาจกระตุ้นให้เกิดภูมิแพ้หรือหอบหืด

ได้ เช่น มีรายงานการติดเชื้อราในปอดของผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่ีสัมพันธ์กับการสูบกัญชาท่ีปนเป��อนเชื้อ

รา ในบางประเทศจึงมีข้อกำหนดเรื่องความปลอดภัยเพ่ือให้แน่ใจว่ากัญชาและผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง ปราศจาก

การปนเป��อนจุลนิทรยี์ โลหะหนกั และสารฆ่าแมลง เช่น ประเทศแคนาดา ท่ีได้เป�ดกว้างเรื่องการใช้กัญชาทาง

การแพทย์หรือเพ่ือการสันทนาการแล้วนั้น พบว่าประมาณ 80 เปอร์เซนต์ของผู้ผลิตท่ีได้รับใบอนุญาต เลือกฆ่า

เชื้อในผลิตภัณฑ์กัญชาด้วยการฉายรังสี ซ่ึงเป�นท่ีน่าสนใจว่าประเทศแคนาดาเองนั้นกำหนดให้จำหน่ายอาหาร

ฉายรังสีได้เพียงไม่ก่ีชนิดและกัญชาก็เป�นหนึ่งในนั้น คำถามท่ีตามมารัว ๆ คือ แล้วรังสีมีผลต่อคุณภาพของกัญ

ชง-กัญชา และผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องอย่างไรบ้าง บางส่วนก็บอกว่าได้ยินคำว่ารังสีก็รู้สึกไม่ดีแล้ว ทำไมต้องเอา

รังสีมาใช ้แล้วการใช้ปลอดภัยหรือเปล่า  

สำหรับท่านท่ียังไม่เข้าใจหรือยังกลัวคำว่ารังสีอยู่ ก็ขออธิบายสั้น ๆ ไว ้ณ ท่ีนี้ว่า รังสีก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ประเภทเดียวกับเตาไมโครเวฟหรือคลื่นวิทยุท่ีอยู่ในบ้านเรานั่นเอง เพียงแต่รังสีท่ีนำมาใช้ฆ่าเชื้อโรคจะมี

ความถ่ีสูงมากกว่าแต่ความยาวคลื่นสั้นกว่าคลื่นไมโครเวฟ ดังนั้นเราจึงนำมาถ่ายภาพเอกซเรย์หรือใช้ปลอด

เชื้อเครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ได้ ส่วนการฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนั้น เป�นท่ียอมรับและใช้กัน

ท่ัวโลกมานานกว่า 60 ป� มีด้วยกันหลายวิธีการ ได้แก่ การฉายรังสีอาหารหรือผลิตผลการเกษตรด้วยปริมาณ

รังสีไม่เกิน 1 กิโลเกรย ์เพ่ือยับยั้งการแพร่พันธุ์ของแมลงด้วยรังสี เรียกว่า เรดิเอชัน ดิสอินเฟสเตชัน 

(radiation disinfestation) การฉายรังสีอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารด้วยปริมาณรังสีค่อนข้างต่ำ 2.5-10 กิโล

เกรย์ ด้วยวัตถุประสงค์เพ่ือฆ่าเชื้อก่อโรคชนิดท่ีไม่สร้างสปอร์ เรียกว่า เรดิซิเดชัน (radicidation) ในขณะท่ีการ

ฉายรังสีปริมาณต่ำกว่า 10 กิโลเกรย์ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการลดจำนวนจุลินทรีย์ท่ีทำให้เกิดการเน่าเสียหรือ

เสื่อมสภาพและช่วยยืดอายุการเก็บรักษา เรียกว่า ราดูไรเซชัน (radurization) สำหรับการทำให้อาหารปลอด

จากจุลินทรีย์เทียบเท่ากับการใช้ความร้อน ต้องใช้ปริมาณรังสีสูงกว่า 10 กิโลเกรย์ข้ึนไป เรียกว่า เรแดปเพอร์

ไทเซชัน (radappertization) เช่น อาหารท่ีเตรียมให้นักบินอวกาศ ในเรื่องของความปลอดภัย องค์การ

อนามัยโลกและองค์กรทางการแพทย์ต่าง ๆ ในหลายประเทศท่ัวโลกยืนยนัว่า การฉายรังสีอาหารมีความ

ปลอดภัยแน่นอน และเม่ือเทียบกับความร้อนท่ีเกิดจากเตาไมโครเวฟแล้ว การฉายรังสีจัดเป�น cold process 

หรือกระบวนการท่ีไม่ทำให้อุณภูมิของอาหารสูงข้ึนจนเสียหาย โดยรังสีท่ีนำมาใช้กับอาหารได้ คือ รังสีแกมมา 

รังสีเอกซ์ และการฉายด้วยลำอิเล็กตรอน  

การฉายรังสีลดการปนเป��อนเชื้อจุลินทรีย์ในกัญชามีมานานแล้ว โดยใช้ปริมาณรังสีแตกต่างกันไป เช่น การใช้

รังสีแกมมาปริมาณ 10-20 กิโลเกรย์ แต่หากกัญชานั้นมีการปนเป��อนจุลินทรีย์และจุลินทรีย์นั้นสร้างท็อก

ซินหรือสารพิษ ออกมาแล้ว การฉายรังสีไม่สามารถทำลายท็อกซินท่ีสร้างโดยจุลินทรีย์นั้นได้ ดังนั้นกัญชาท่ี

นำมาฉายรังสีจึงควรมีคุณภาพดี รายงานชิ้นหนึ่งจากประเทศเนเธอร์แลนด์ทำการศึกษาในช่อดอกของกัญชา 4 

สายพันธุ์และพบว่า การฉายรังสีแกมมา 10 กิโลเกรย์ไม่มีผลต่อระดับของสาร CBD และ THC เม่ือ

เปรียบเทียบกับตัวอย่างท่ีไม่ฉายรังสี แต่มีผลทำให้สารหลายชนิดในกลุ่มเทอร์ป�น (terpene) ในกัญชาลดลงได้



ตั้งแต่ 6-38 เปอร์เซนต์ และแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ การลดลงของเทอร์ป�นเนื่องจากการฉายรังสีนี้

คล้ายคลึงกับการเก็บกัญชาแห้งในถุงกระดาษ แม้เพียงระยะสั้น ๆ ก็ทำให้สารระเหยเหล่านี้ลดลงได้เช่นกัน 

(เทอร์ป�น คือ โมเลกุลของน้ำมันหอมระเหยท่ีมีส่วนช่วยในเรื่องกลิ่นและรสชาติ เป�นลักษณะเฉพาะตัวและ

เฉพาะสายพันธุ์ของพืชแต่ละชนิด ซ่ึงเชื่อกันว่าเทอร์ป�นในกัญชามีส่วนช่วยในการเสริมฤทธิ์ของ CBD หรือ 

THC ได้ด้วย) ผู้ผลิตโดยท่ัวไปกำหนดระดับความชื้นของกัญชาแห้งไว้ไม่เกิน 15 เปอร์เซนต์ และการฉายรังสีไม่

มีผลให้ความชื้นของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป นอกไปจากนี้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการฉายรังสียังอาจ

ข้ึนอยู่กับความแรงของรังสี ระยะเวลาท่ีได้รับรังสี อุณหภูมิระหว่างการฉายรังสี หรือปริมาณออกซิเจนท่ีมีอยู่

ในบรรจุภัณฑ์ระหว่างการฉายรังสีด้วย 

ข้อมูลท่ีน่าสนใจชิ้นหนึ่งโดยกลุ่มนักวิจัยจากแคนาดาได้รายงานถึงการปลูกกัญชา 4 สายพันธุ์ในระบบป�ดและ

เก็บช่อดอกมาทำให้แห้งก่อนฉายรังสีอิเล็กตรอนปริมาณ 5 กิโลเกรย ์พบว่าการฉายรังสีอิเล็กตรอนช่วยให้

ระดับของสารแคนนาบินอยด์ท่ีสกัดได้เพ่ิมมากข้ึน และระดับของเทอร์ป�นท่ีสกัดได้เพ่ิมข้ึนในบางสายพันธุ์ เม่ือ

นำสารสกัดนี้ไปทดสอบกับเซลล์ผิวหนังปกติและเซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยง 3 ชนิด พบว่ามีสารสกัดถึง 3 สายพันธุ์

ท่ีทำให้สมบัติในการยับยั้งการแบ่งเซลล์เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะท่ีกลุ่มนักวิจัยจากอิสราเอลรายงาน

ว่า การฉายรังสีแกมมา การฉายรังสีอิเล็กตรอน และการใช้พลาสมาเย็น (cold plasma) สามารถลดปริมาณ

เชื้อราในช่อดอกของกัญชาท่ีใช้ทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่วนคำถามท่ีว่า ถ้าไม่ใช้รังส ีจะมีวิธีอ่ืนท่ีลดการปนเป��อนจุลินทรีย์ได้หรือไม่ ผู้ผลิตรายหนึ่งในแคนาดาให้

ข้อมูลว่า ได้เลือกใช้ระบบการปลูกท่ีควบคุมความสะอาดทุกข้ันตอนท้ังสภาพแวดล้อมก่อนและหลังการเก็บ

เก่ียวและสายพันธุ์ เพ่ือให้ได้กัญชาท่ีมีมาตรฐานหรือดีกว่ามาตรฐานความปลอดภัยท่ีกฎหมายระบุไว้ วิธีนี้

อาจจะทำยากแต่ขายได้ราคาดี และการทดสอบเพ่ือลดปริมาณเชื้อด้วย การอบก๊าซเอทิลีนออกไซด์ การนึ่งฆ่า

เชื้อภายใต้ความดัน และการใช้แก๊สพลาสมา ก็สามารถลดจุลินทรีย์ปนเป��อนในกัญชาได้ แต่พบว่าทำให้

ปริมาณ THC ลดลงมากกว่า 10 เปอร์เซนต์ การอบท่ี 300 เซลเซียสเป�นเวลา 15 นาที พบว่าทำลายสปอร์ของ

เชื้อราบางชนิดได้เช่นกัน  

กลับมาดูทางกัญชงซ่ึงเป�นพืชท่ีให้เส้นใยกันบ้าง โดยท่ัวไปพืชเส้นใยหลายชนิดสามารถนำมาใช้เป�นพืชพลังงาน

เพ่ือการผลิตเอทานอลจากเซลลูโลสเพ่ือใช้เป�นเชื้อเพลิงชีวภาพทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากฟอสซิลท่ี

กำลังจะขาดแคลนในอนาคตอันใกล้ นักวิจัยจากเกาหลีใต้กลุ่มหนึ่งได้แสดงให้เห็นว่า การนำ hemp biomass 

(ส่วนของพืชท่ีไม่ใช้เป�นอาหาร) มาพรีทรีตเมนต์ด้วยการฉายรังสีอิเล็กตรอนท่ีปริมาณสูงมาก (150-450 กิโล

เกรย์) ก่อนนำไปผ่านกระบวนการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ (enzymatic hydrolysis) จะชว่ยให้ได้ผลผลิตจาก

การสกัดมากข้ึน แต่พบว่าพอลิแซกคาไรด์ชนิดไซแลน (xylan) ท่ีสกัดได้มีปริมาณลดลงเม่ือใช้ปริมาณรังสีเพ่ิม

มากข้ึน  

สายสัมพันธ์ของรังสีกับสายเขียวอีกอย่างหนึ่งท่ีต้องกล่าวถึง คือ การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในกัญชง-

กัญชาโดยใช้รังสีมีมาช้านานหลายทศวรรษ ซ่ึงมีผู้ศึกษาไว้แล้วท้ังรังสีเอกซ์ รังสีนิวตรอน และรังสีแกมมา ส่วน

ของพืชท่ีนำมาฉายรังสีมีท้ังละอองเกสรตัวผุ้และเมล็ด ผลลัพธ์ท่ีได้ก็มีหลากหลาย เช่น กลุ่มวิจัยจากอินเดียได้



ต้นพันธุ์ท่ีเมล็ดมีขนาดเล็กลง หรือต้นท่ีดอกมีท้ังเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันแต่เป�นหมัน และ

กลุ่มนักวิจัยชาวอิตาลีรายงานว่าต้นกลายพันธุ์ท่ีได้จากการเพาะเมล็ดท่ีผ่านการฉายรังสีแกมมา (300-350 

เกรย์) มีสีของก้านใบและสีของใบย่อยต่างไปจากเดิม และยังโชคดีท่ีพันธุ์กลายนั้นสร้าง THC ในปริมาณท่ีต่ำ

มาก ซ่ึงการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ด้วยรังสีนั้น สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้หลายอย่างใน

นิวเคลียส เช่น การหลุดหายไปหรือเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ของโครโมโซม สายพันธุ์ไทยท่ีมีอยู่น่าจะเอามา

ทดลองบ้าง เผื่อจะได้สายพันธุ์ท่ีสร้าง CBD ได้มากกว่าเดิมหรือได้พันธุ์ท่ีออกดอกเร็วกว่าเดิม ผู้ท่ีสนใจสามารถ

ขอรับบริการฉายรังสีได้ท้ังแกมมา อิเล็กตรอนและเอกซเรย์ ท่ีสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ

มหาชน)  

เล่าสู่กันฟ�งเพ่ือสร้างไอเดียให้เห็นว่า ไม่ว่าจะใช้ทางการแพทย์หรือใช้ประโยชน์จากเส้นใยก็ได้ประโยชน์จาก

เทคโนโลยีการฉายรังสีเช่นเดียวกัน ส่วนใครจะปลูกใครจะรับซ้ือก็ว่ากันไป เพ่ือนสายเขียวและไม่เขียวท้ังหลาย
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