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ท่ีมาและความสำคัญของโครงงาน 
         พืชกัญชา เป็นพืชด้ังเดิมท่ีขึ้นอยู่ในเขตอบอุ่นของทวีปเอเชีย สันนิษฐานว่ามีการกระจายพันธุ์
เป็นบริเวณกว้างอยู่ทางตอนกลางของทวีป ต้ังแต่ทะเลสาบแคสเปียนจนถึงทางตอนใต้ของเทือกเขา
หิมาลัยและทางตะวันตก ของไซบีเรีย เป็นพืชท่ีได้รับการบันทึกไว้ในเอกสารเก่าโบราณหลายเล่มว่ามี
การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์เป็นพืชเส้นใย และปลูกเป็นพืชเสพติดมาแต่ดึกดำบรรพ์ ในประเทศจีนมีการ
ใช้เส้นใยเพื่อถักทอมาต้ังแต่ 5,000-4,000 ปีก่อน คริสตกาล ต่อมาในศตวรรษแรก จึงมีการพัฒนา 
การใช้ประโยชน์จากเส้นใยมาทำกระดาษ ในประเทศยุโรป มีการ ใช้ประโยชน์จากพืชกัญชามาต้ังแต่ 
700 ปีก่อนคริสตศักราช ส่วนใหญ่ใช้ทำเป็นเชือกเพื่อการล่าสัตว์ ในช่วง ศตวรรษท่ี 14 ถึงศตวรรษท่ี 
15 ในประเทศอิตาลีมีการปลูกพืชกัญชากันมากเพื่อนำเส้นใยมาทำเชือกใช้ในเรือเดิน ทะเลเนื่องจากมี
ความเหนียวและทน นอกจากนี้ พบว่า มีการปลูกพืชกัญชากระจายไปท้ังในอเมริกาเหนือและ 
อเมริกาใต้ (สำนักงาน ป.ป.ส., มปป.) 
        กัญชามีสารเคมี cannabinoids อยู่จำนวนหนึ่ง โดยสารสำคัญในกลุ่มนี้ท่ีเช่ือว่าออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท คือ d9- tetrahydrocannabinol (thc) และสารดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มวัตถุท่ีออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาทในประเภท 1 ตาม พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2518 
การค้นคว้าเกี่ยวกับฤทธิ์ของ thc นำไปสู่การผลิตยา dronabinol (marinol) ซึ่งมีส่วนผสมของ thc 
สำหรับใช้ในผู้ป่วยมะเร็งท่ีรักษาด้วยวิธีเคมีบำบัดเพื่อป้องกันอาการคล่ืนไส้ อาเจียน และทำให้เพิ่ม
ความอยากอาหารในผู้ป่วยเอดส์ (กองควบคุมวัตถุเสพติด, 2563) 
 กัญชา เป็นพืชสมุนไพรท่ีมีการนำมาใช้ทางการแพทย์มายาวนานท้ังในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ในประเทศไทย กัญชาเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทท่ี 5 ตาม พรบ.ยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 มีการควบคุมเรื่องการปลูก การครอบครอง การจำหน่ายหรือบริโภค ด้วยสถานการณ์
ปัจจุบันรัฐบาลได้ควบคุมการใช้กัญชา พิจารณาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพร
ควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565  โดยให้กัญชา หรือสารสกัดจากกัญชา ซึ่งเป็นพืชในสกุล Cannabis เป็น
สมุนไพรควบคุม โดยท่ีไม่ต้องขออนุญาต ต้ังแต่วันท่ี 9 มิถุนายน 2565 ให้ประชาชนท่ีต้องการปลูก
กัญชา กัญชง แจ้งข้อมูลผ่านระบบ Application "ปลูกกัญ" ท่ีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จัดทำขึ้น ซึ่งอนุญาตให้ผู้ท่ีมีอายุต้ังแต่ 20 ขึ้นไปสามารถครอบครอง ใช้ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขน
ย้าย จำหน่ายกัญชาได้  แต่ห้ามสูบในท่ีสาธารณะ ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร ห้ามจำหน่าย
แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี สตรีมีครรภ์ หรือให้นมบุตร  อนุญาตให้ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู้ประกอบโรค
ศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีน และหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย 
สามารถใช้ประโยชน์จากกัญชาให้กับผู้ป่วยของตนได้ (กระทรวงสาธารณสุข, 2565) 
 การปลูกกัญชาด้วยเมล็ดเป็นการปลูกแบบอาศัยเพศ ส่วนใหญ่จะประสบปัญหาคือ เมล็ดไม่
งอก หรือใช้เวลานานในการเพาะเมล็ด ต้นกล้าท่ีได้มีความแข็งแรงต่ำ โรคและแมลงต่าง ๆ เข้าทำลาย
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ได้ง่าย ต้นกล้าท่ีงอกนั้นอาจจะมีการเจริญเติบโตท่ีไม่สมบูรณ์ ยากต่อการจัดการหลังการปลูก จาก
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตสูง และใช้ระยะเวลานานในการผลิต  
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจนำน้ำส้มควันไม้ ท่ีมีฤทธิ์เป็นกรด และประกอบด้วยสารอินทรีย์มากกว่า 
200 ชนิด โดยเฉพาะกรดอะซิติก ท่ีมีฤทธิ์ฆ่าเช้ือรา แบคทีเรียและไวรัส รวมถึงสารประกอบฟีนอล 
butenolide และ ethyl nvalerate ท่ีสามารถกระตุ้นการงอกของเมล็ดและเร่งการเจริญเติบโต 
เพื่อให้ได้ต้นกล้าท่ีสมบูรณ์ ซึ่งน้ำส้มควันไม้เป็นของเหลวสีน้ำตาลใส มีกล่ินควันไฟ ได้มาจากการ
ควบแน่นของควันท่ีเกิดจากการผลิตถ่านไม้ในช่วงท่ีไม้กำลังเปล่ียนเป็นถ่าน และในช่วงท่ีอุณหภูมิใน
เตาอยู่ระหว่าง 300-400 องศาเซลเซียส สารประกอบต่าง ๆ ในไม้ฟืนจะถูกสลายตัวด้วยความร้อน
เกิดเป็นสารประกอบใหม่ นำมาประยุกต์ใช้ด้านการเกษตรได้เป็นอย่างดี (อรัญ, 2555)  
จากเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลของความเข้มข้นและระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการแช่เมล็ด
กัญชาด้วยน้ำส้มควันไม้ เพื่อกระตุ้นการงอกของเมล็ดและให้ได้ต้นกล้าท่ีสมบูรณ์ สามารถวางแผนใน
การผลิต การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และได้คุณภาพตามความต้องการของตลาดและผู้บริโภคต่อไป 
 

จุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
  1. เพื่อศึกษาผลของความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้ท่ีมีต่อการงอกของเมล็ดกัญชา 
           2. เพื่อศึกษาการสร้างรากของเมล็ดกัญชาในน้ำส้มควันไม้ท่ีความเข้มข้นต่างกัน เป็นเวลา    
     48 ช่ัวโมง 
สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
  1.  เมล็ดกัญชาท่ีแช่ในน้ำส้มควันไม้ท่ีมีความเข้มข้นต่างกันใช้เวลาในการงอกแตกต่างกัน 
  2.  น้ำส้มควันไม้ท่ีมีความเข้มข้นต่างกันมีผลต่อการสร้างรากของเมล็ดกัญชาต่างกัน 
 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
 ในการศึกษาครั้งนี้ทำการทดลองโดยใช้เมล็ดกัญชาพันธุ์ซาติวา  โดยศึกษาผลของความ
เข้มข้นและระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการแช่เมล็ดกัญชาด้วยน้ำส้มควันไม้ ทำการทดลองท่ีวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง โดยใช้เวลาต้ังแต่วันท่ี 13 มิถุนายน 2565 ถึงวันท่ี 23 มิถุนายน 2565 
 

ตัวแปร 
 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม มีดังนี้ 
 การทดลองที่ 1 ศึกษาผลของความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้ท่ีมีต่อการงอกของเมล็ดกัญชา 
 สมมติฐาน  เมล็ดกัญชาท่ีแช่ในน้ำส้มควันไม้ท่ีมีความเข้มข้นต่างกันใช้เวลาในการงอก
แตกต่างกัน 
          ตัวแปรต้น  

ความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้ 4 ระดับ คือ 
1. น้ำเปล่า 
2. 1:100 น้ำส้มควันไม้ : น้ำเปล่า  
3. 1:300 น้ำส้มควันไม้ : น้ำเปล่า 
4. 1:500 น้ำส้มควันไม้ : น้ำเปล่า  
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 ตัวแปรตาม  
 เปอร์เซ็นต์การงอก 
 ตัวแปรควบคุม  

พันธุ์  ขนาดของเมล็ดกัญชา  ชนิดของน้ำส้มควันไม้  กรรมวิธีในการทดลอง  ขนาดของ
ภาชนะ  
 การทดลองที ่2 ศึกษาการสร้างรากของเมล็ดกัญชาในน้ำส้มควันไม้ท่ีความเข้มข้นต่างกัน 
เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 

สมมติฐาน น้ำส้มควันไม้ท่ีมีความเข้มข้นต่างกันมีผลต่อการสร้างรากของเมล็ดกัญชาต่างกัน
 ตัวแปรต้น 
 ความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้ 4 ระดับ คือ 

1. น้ำเปล่า 
2. 1:100 น้ำส้มควันไม้ : น้ำเปล่า  
3. 1:300 น้ำส้มควันไม้ : น้ำเปล่า 
4. 1:500 น้ำส้มควันไม้ : น้ำเปล่า  

 ตัวแปรตาม  
 จำนวนและความยาวราก 
 ตัวแปรควบคุม  

     ระยะเวลาในการนับจำนวนรากและอุปกรณ์ในการวัดความยาวราก 
 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 ความเข้มข้น หมายถึง การวัดปริมาณของสสารท่ีกำหนดซึ่งผสมอยู่ในสสารอีกชนิดหนึ่ง ใช้
วัดสารผสมทางเคมีชนิดต่าง ๆ  
 การงอก หมายถึง การเจริญเติบโตของเอมบริโอซึ่งอยู่ภายในเมล็ดงอกออกจากเมล็ดเป็นต้น
ใหม่ โดยส่วนประกอบของเมล็ดท่ีโผล่พ้นเมล็ดเป็นอันดับแรกคือ รากแรกเกิด 
 


