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กัญชง (Cannabis sativa L.)  
พันธุอารพีเอฟ 5 (RPF5) 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มูลนิธิโครงการหลวง 
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 
ที่อยู 1. เลขที่ 65 ม. 1 ถนนสุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200 
 2. เลขที่ 65 ม. 1 ถนนสุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200  
โทรศัพท 1. 053-328494-8 
 2. 053-324001 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

กัญชงหรือเฮมพพันธุ “อารพีเอฟ 5 (RPF5) ” ไดวิจัยและพัฒนาพันธุโดยโครงการวิจัยและ

พัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชง “โครงการยอยที่ 1 โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพ” ที่เปนการ

ดำเนินงานวิจัยรวมกันระหวางมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ป พ.ศ. 

2550 -2563  เพื่อใหเฮมพที่มีปริมาณสารเสพติด ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) ต่ำกวารอยละ 0.3 ตอ

น้ำหนักแหง มีรอยละเสนใยสูงกวารอยละ 20 สามารถเจริญเติบโต ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของจังหวัด

เชียงใหม ประเทศไทย และนำไปสงเสริมใหเกษตรกรปลูกกัญชงสำหรับการผลิตเสนใยเชิงพาณิชยได  

พันธุกัญชงพันธุอารพีเอฟ 5  น้ีไดพัฒนาจากกัญชงพันธุอารพีเอฟ 1 (RPF1) ที่ขึ้นทะเบียนพันธุ

กัญชง THC ต่ำกวารอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง เมื่อป พ.ศ. 2554 และในป พ.ศ. 2555 เริ่มตนปลูกเพื่อคัดเลือก

ใหมียังคงมีปริมาณ THC ต่ำตามที่กฎหมายกำหนด และมีรอยละเสนใยเพิ่มสูง ซึ่งพบวากัญชงพันธุ RPF1 

สามารถปรับปรุงพันธุใหมีรอยละเสนใยเพิ่มสูงไดโดยการคัดเลือกรวม (Mass selection) จึงเริ่มตนการคัดเลือก

ทั้งตนเพศเมีย และตนเพศผู ดวยวิธีการคัดเลือกรวมจากประชากรเดิม (M0) ไดประชากรชั่วรุนที่ 1 (M1)  ตั้งแต

ป พ.ศ. 2555 ไดคัดเลือกประชากรช่ัวรุนที่ 1 (M1) ถึงป พ.ศ. 2562  ไดประชากรช่ัวรุนที่ 8 (M8) ระยะเวลา 8 ป 

และปลูกประเมินรุน ชั่วรุนที่ 8 (M8) ในป พ.ศ. 2563 พบวามีลักษณะภายนอกสม่ำเสมอ และมีรอยละเสนใย 

21.75 ปริมาณ THC และปริมาณ CBD เทากับรอยละ 0.017 และรอยละ 0.244 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนัก

แหง ตามลำดับ รวมทั้งมีสัดสวน cannabidiol (CBD) : THC  สูงกวา 2:1 คือ 14.5:1 วิธีการคัดเลือกพันธุและ

พัฒนาพันธุกัญชงพันธุอารพีเอฟ 5  ไดดำเนินงานตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 (พ.ศ. 2555-2562): ปลูกประเมินพันธุและคัดเลือกพันธุ 

ปที่ 1: พ.ศ. 2555 ปลูกกัญชงพันธุ RPF1 (M0) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวารอยละ

0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน วิเคราะห

รอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมีรอยละ

เสนใยสูง จำนวน 20 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 1 (M1) มีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 14.16  

เปนรอยละ 16.13 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.054 และรอยละ 1.296 

ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 
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ปที่ 2: พ.ศ. 2556 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 1 (M1) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 13 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 2 (M2) มีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 

16.13 เปนรอยละ 17.38 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.035 และรอยละ 

0.578 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 3: พ.ศ. 2557 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 2 (M2) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 15 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 3 (M3) มีรอยละเสนใยเปลี่ยนแปลงเล็กนอย

จากรอยละ 17.38 เปนรอยละ 16.91 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.070 

และรอยละ 0.807 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 4: พ.ศ. 2558 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 3 (M3) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 18 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 4 (M4) มีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 

16.91 เปนรอยละ 18.09 โดย คาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.048 และรอยละ 

1.114 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 5: พ.ศ. 2559 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 4 (M4) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 12 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 5 (M5) มีรอยละเสนใยเปลี่ยนแปลงเล็กนอย

จากรอยละ 18.09 เปนรอยละ 18.01 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.091  

และรอยละ 0.819 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 6: พ.ศ. 2560 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 5 (M5) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 61 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 5 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 6 (M6) มีรอยละเสนใยเปลี่ยนแปลงเล็กนอย

จากรอยละ 18.01 เปนรอยละ 18.03 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.046 

และรอยละ 0.693 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 7: พ.ศ. 2561 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 6 (M6) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 70 ตน

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 9 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 7 (M7) มีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 
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18.03 เปนรอยละ 18.90 โดย คาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.036 และรอยละ 

1.278 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 8: พ.ศ. 2562 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 7 (M7) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 60 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 6 ตน จาก 60 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 8 (M8) มีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น

จากรอยละ 18.03 เปนรอยละ 21.75 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.017 

และรอยละ 0.244 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ รวมทั้งมีสัดสวน cannabidiol (CBD) : 

THC  สูงกวา 2:1 คือ 14.5:1 

ขั้นตอนที่ 2 (พ.ศ. 2563) ปลูกทดสอบผลผลิต 

ปที่ 9: พ.ศ. 2563 ปลูกกัญชงชั่วรุนที่ 8 (M8) เพื่อขยายเมล็ดพันธุ ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.

เชียงใหม ปลูกทดสอบในพื ้นที ่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม มีความสูงจาก

ระดับน้ำทะเล 685 เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพภูมิอากาศ ในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 

พบวามีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30 องศาเซลเซียส และความช้ืน

สัมพัทธรอยละ 84.41-102.21 และปริมาณน้ำฝน 0.22-77.88 มลิลิเมตร 

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงหรือกัญชง ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa L. วงศ Cannabaceae  
 
ราก เปนระบบรากแกว 
 
ลำตน ลำตนตั้งตรง มีกิ่งแขนงจำนวนมากเมื่อปลูกหาง (1 เมตร x 1 เมตร) ที่อายุ 180 วัน มีความ

สูงเฉลีย่ 3.16-4.67 เมตร และมีจำนวนกิ่งลดลงเมื่อปลูกถี่ (0.2 เมตร X 0.2 เมตร) ทีอ่ายุ 90-
120 วัน มีความสูงเฉลี่ย 2.14-2.83 เมตร จำนวนขอ 5.57-6.76 ขอ/ตน และจำนวนก่ิง 
15.50-22.07 กิ่ง/ตน 

 
ใบ ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีจำนวน 3-9 ใบยอย กวาง 18 เซนติเมตร ยาว 18 เซนติเมตร ปลาย

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 
 
ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศ ดอกเพศเมียเปนดอกเดี่ยวออกตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุ

ประมาณ 90-100 วันหลังปลูก ดอกเพศผูออกเปนชอตามซอกใบและปลายยอดประกอบดวย 
อับละอองเกสร 5 อัน ลักษณะหอยลง มีละอองเกสรอยูภายในเปนจำนวนมาก เปนประเภท 
wind-pollinated  

 
ผล/มล็ด เปนพืชขยายพันธุดวยเมล็ด เมล็ดรูปทรงรีคลายลูกรักบี้ ผิวเรียบเปนมัน มีลายประสีน้ำตาล 

กวางเฉลี่ย 4.47 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 5.11 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 3.75 มิลลิเมตร และน้ำหนัก 
1,000 เมล็ด เฉลี่ย 34.20 กรัม   
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ลักษณะอ่ืนๆ  1. เสนใยสูงกวารอยละ 20  

2. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 0.1 ตอน้ำหนักแหง (รอยละ 0.017) 

3. สัดสวนปริมาณสาร Cannabidiol (CBD)/ THC สูงกวา 10 เทา 

4. ผลผลิตตนสด 6.77 ตันตอไร เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 

 
ตารางที ่ 1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณประจำพันธุ ของสายพันธุ อารพีเอฟ 1-8  ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ  

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 

 

พันธุ 
ความสูงเฉลี่ย 

(เมตร) 

จำนวนขอ 

(ขอ/ตน) 

จำนวนก่ิง 

(ก่ิง/ตน) 

ผลผลิตตนสด

อายุ 90วัน 

(ตัน/ไร) 

ผลผลิตตนสด

อายุ 120 วัน 

(ตัน/ไร) 

RPF1 2.40-2.61 7.23 22.83 5.97 4.67 

RPF2 1.96-2.15 7.40 22.43 6.03 4.16 

RPF3 1.81-1.90 7.50 20.63 6.83 4.28 

RPF4 2.34-2.54 7.23 21.97 4.44 4.08 

RPF5 2.14-2.83 6.76 22.06 6.11 6.77 

RPF6 2.09-2.39 6.37 19.70 5.61 6.08 

RPF7 2.60-2.75 6.90 21.67 7.21 7.36 

RPF8 2.16-2.65 7.00 20.80 5.02 5.39 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชงพันธุอารพีเอฟ 5 

ก ตน  ข ใบ  ค ชอดอกเพศเมียและชอดอกเพศผู  ง เมล็ด 
 

กัญชงพันธุอารพีเอฟ 5 

  

ก ข 

ค 

ง 
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กัญชง (Cannabis sativa L.)  
พันธุอารพีเอฟ 6 (RPF6) 

 
ยื่นคำขอขึน้ทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มูลนิธิโครงการหลวง 
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 
ที่อยู 1. เลขที่ 65 ม. 1 ถนนสุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200 
 2. เลขที่ 65 ม. 1 ถนนสุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200 
โทรศัพท 1. 053-328494-8 
 2. 053-324001 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

กัญชงหรือเฮมพพันธุ “อารพีเอฟ 6 (RPF6)” ไดวิจัยและพัฒนาพันธุโดยโครงการวิจัยและ

พัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชง “โครงการยอยที่ 1 โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพ” ที่เปนการ

ดำเนินงานวิจัยรวมกันระหวางมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ป พ.ศ. 

2550 -2563 เพื่อใหเฮมพที่มีปริมาณสารเสพติด ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) ต่ำกวารอยละ 0.3 ตอ

น้ำหนักแหง มีเสนใยสูงกวารอยละ 20 สามารถเจริญเติบโต ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของจังหวัดเชียงใหม 

ประเทศไทย และนำไปสงเสริมใหเกษตรกรปลูกกัญชงสำหรับการผลิตเสนใยเชิงพาณิชยได  

กัญชงพันธุอารพีเอฟ 6 น้ีไดพัฒนาจากกัญชงพันธุ RPF2 ที่ขึ้นทะเบียนพันธุกัญชง THC ต่ำกวา

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง เมื่อป พ.ศ. 2554 และในป พ.ศ. 2555 เริ่มตนปลูกเพื่อคัดเลือกใหมียังคงมีปริมาณ 

THC ต่ำ ตามที่กฎหมายกำหนด และมีรอยละ เสนใยเพิ่มสูง ซึ่งพบวา กัญชงพันธุ RPF2 สามารถปรับปรุงพันธุ

ใหมีรอยละ เสนใยเพิ่มสูงไดโดยการคัดเลือกรวม (Mass selection) จึงเริ่มตนการคัดเลือกทั้งตนเพศเมีย และ

ตนเพศผู ดวยวิธีการคัดเลือกรวมจากประชากรเดิม (M0) ไดประชากรชั่วรุนที่ 1 (M1)  ตั้งแตป พ.ศ. 2555 ได

คัดเลือกประชากรชั่วรุนที่ 1 (M1) ถึงป พ.ศ. 2562  ไดประชากรชั่วรุนที่ 8 (M8) ระยะเวลา 8 ป และปลูก

ประเมินรุนชั่วรุนที่ 8 M8 ในป พ.ศ. 2563 ซึ่งพบวากัญชงชั่วรุนที่ 8 M8 มีลักษณะภายนอกสม่ำเสมอ และมีรอย

ละ เสนใย 22.82 ปริมาณ THC ปริมาณ CBD เทากับรอยละ 0.027 และรอยละ 0.428 ตอน้ำหนักแหง ตอ

น้ำหนักแหง ตามลำดับ รวมทั้งมีสัดสวน cannabidiol (CBD): THC  สูงกวา 2:1 คือ 15.6:1 ดำเนินงานตาม

ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 (พ.ศ. 2555-2562): ปลูกประเมินพันธุและคัดเลือกพันธุ 

ปที่ 1: พ.ศ. 2555 ปลูกกัญชงพันธุ RPF2 (M0) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา รอยละ 

0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละ เสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตนวิเคราะห

รอยละ เสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมีรอยละ 

เสนใยสูง จำนวน 20 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 1 (M1) มีเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 13.85 เปนรอย

ละ 16.50 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.054 และ รอยละ 1.296 ตอ

น้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 
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ปที่ 2: พ.ศ. 2556 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 1 (M1) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 14 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 2 (M2) รอยละเสนใยเปลี่ยนแปลงเล็กนอย

จากรอยละ 16.50 เปนรอยละ 15.93 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.035 

และรอยละ 0.578 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 3: พ.ศ. 2557 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 2 (M2) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 47 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละ เสนใยสูง จำนวน 12 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกช่ัวรุนที่ 3 (M3) มีรอยละเสนใยเปลี่ยนแปลงเล็กนอย

จากรอยละ 15.93 เปนรอยละ 15.56 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.070 

และรอยละ 0.807 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 4: พ.ศ. 2558 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 3 (M3) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 12 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 4 (M4) มีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 

15.56 เปนรอยละ 17.65 โดย คาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.046 และรอยละ 

1.304 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 5: พ.ศ. 2559 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 4 (M4) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 13 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกช่ัวรุนที่ 5 (M5) รอยละ เสนใยในประชากรลดลงจาก

รอยละ 17.65 เปนรอยละ 16.51 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับ รอยละ 0.056 และ

รอยละ 1.317 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 6: พ.ศ. 2560 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 5 (M5) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 60 ตน 

วิเคราะหรอยละ เสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและ

มีรอยละเสนใยสูง จำนวน 6 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 6 (M6) รอยละ เสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 

16.51 เปนรอยละ 18.25 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.057 และรอยละ 

1.171 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 7: พ.ศ. 2561 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 6 (M6) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 70 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 7 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 7 (M7) รอยละ เสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 
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18.25 เปนรอยละ 18.78 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.033 และรอยละ 

0.623 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 8: พ.ศ. 2562 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 7 (M7) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 60 ตน

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละ เสนใยสูง จำนวน 7 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 8 (M8) มีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ

18.78 เปนรอยละ 21.75 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.027 และ รอยละ 

0.428 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ รวมทั้งมีสัดสวน cannabidiol (CBD): THC  สูงกวา 2:1 คือ 15.6:1 

ขั้นตอนที่ 2 (พ.ศ. 2563) ปลูกทดสอบผลผลิต 

ปที่ 9: พ.ศ. 2563 ปลูกกัญชงรุน M8 เพื่อขยายเมล็ดพันธุ ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 

ปลูกทดสอบในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 685 

เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพภูมิอากาศ ในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 พบวามีอุณหภูมิเฉลี่ย

ต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ 84.41-102.21 

รอยละ  และปรมิาณน้ำฝน 0.22-77.88 มลิลิเมตร 

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงหรือกัญชง ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa L. วงศ Cannabaceae  
 
ราก เปนระบบรากแกว 
 
ลำตน ลำตนตั้งตรง มีกิ่งแขนงจำนวนมากเมื่อปลูกหาง (1 เมตร x 1 เมตร) ที่อายุ 180 มีความสูง

เฉลี่ย 2.65-4.90 เมตร และจำนวนกิ่งลดลงเมื่อปลูกถี่ (0.2 เมตร X 0.2 เมตร) ที่อายุ 90-120 
วัน มีความสูงเฉลี่ย 2.09-2.39 เมตร จำนวนขอ 6.03-6.37 ขอ/ตน จำนวนกิ่ง 13.93-19.70 
กิ่ง/ตน 

 
ใบ ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีจำนวน 3-9 ใบยอย กวาง 20 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ปลาย

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 
 
ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศ ดอกเพศเมียเปนดอกเดี่ยวออกตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุ

ประมาณ 90-100 วันหลังปลูก ดอกเพศผูออกเปนชอตามซอกใบและปลายยอดประกอบดวย 
อับละอองเกสร 5 อัน ลักษณะหอยลง มีละอองเกสรอยูภายในเปนจำนวนมาก เปนประเภท 
wind-pollinated 

 
ผล/มล็ด เปนพืชขยายพันธุดวยเมล็ด เมล็ดรูปทรงรีคลายลูกรักบี้ ผิวเรียบเปนมัน มีลายประสีน้ำตาล 

กวางเฉลี่ย 4.11 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 4.89 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 3.52 มิลลิเมตร และน้ำหนัก 
1,000 เมล็ด เฉลี่ย 30.87 กรัม   
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ลักษณะอ่ืนๆ  1. เสนใยสูงกวารอยละ 20  

2. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 0.1 ตอน้ำหนักแหง (รอยละ 0.027) 

3. สัดสวนปริมาณสาร Cannabidiol (CBD)/ THC สูงกวา 10-15 เทา 

4. ผลผลิตตนสด 6.08 กิโลกรัมตอไร เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 

 
ตารางที ่ 1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณประจำพันธุ ของสายพันธุ อารพีเอฟ 1-8  ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ  

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 

พันธุ 
ความสูงเฉลี่ย 

(เมตร) 

จำนวนขอ 

(ขอ/ตน) 

จำนวนก่ิง 

(ก่ิง/ตน) 

ผลผลิตตนสด

อายุ 90วัน 

(ตัน/ไร) 

ผลผลิตตนสด

อายุ 120 วัน 

(ตัน/ไร) 

RPF1 2.40-2.61 7.23 22.83 5.97 4.67 

RPF2 1.96-2.15 7.40 22.43 6.03 4.16 

RPF3 1.81-1.90 7.50 20.63 6.83 4.28 

RPF4 2.34-2.54 7.23 21.97 4.44 4.08 

RPF5 2.14-2.83 6.76 22.06 6.11 6.77 

RPF6 2.09-2.39 6.37 19.70 5.61 6.08 

RPF7 2.60-2.75 6.90 21.67 7.21 7.36 

RPF8 2.16-2.65 7.00 20.80 5.02 5.39 
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กัญชง (Cannabis sativa L.)  
พันธุอารพีเอฟ 7 (RPF7) 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มูลนิธิโครงการหลวง 
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 
ที่อยู 1. เลขที่ 65 ม. 1 ถนนสุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200 
 2. เลขที่ 65 ม. 1 ถนนสุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200 
โทรศัพท 1. 053-328494-8 
 2. 053-324001 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

กัญชงหรือเฮมพพันธุ “อารพีเอฟ 7 (RPF7) ” ไดวิจัยและพัฒนาพันธุโดยโครงการวิจัยและ

พัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชง “โครงการยอยที่ 1 โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพ” ที่เปนการ

ดำเนินงานวิจัยรวมกันระหวางมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ป พ.ศ. 

2550 -2563  เพื่อใหเฮมพที่มีปริมาณสารเสพติด ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) ต่ำกวารอยละ 0.3 ตอ

น้ำหนักแหง มีรอยละเสนใยสูง กวา 20% สามารถเจริญเติบโต ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของจังหวัด

เชียงใหม ประเทศไทย และนำไปสงเสริมใหเกษตรกรปลูกกัญชงสำหรับการผลิตเสนใยเชิงพาณิชยได  

กัญชงพันธุอารพีเอฟ 7  นี้ไดพัฒนาจากกัญชงพันธุ RPF3 ที่ขึ้นทะเบียนพันธุกัญชง THC ต่ำ

กวารอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง เมื่อป พ.ศ. 2554 และในป พ.ศ. 2555 เริ่มตนปลูกเพื่อคัดเลือกใหมียังคงมี

ปริมาณ THC ต่ำตามที่กฎหมายกำหนด และมีรอยละเสนใยเพ่ิมสูง ซึ่งพบวา กัญชงพันธุ RPF3 สามารถปรับปรุง

พันธุใหมีรอยละเสนใยเพิ่มสูงไดโดยการคัดเลือกรวม (Mass selection) จึงเริ่มตนการคัดเลือกทั้งตนเพศเมีย 

และตนเพศผู ดวยวิธีการคัดเลือกรวมจากประชากรเดิม (M0) ไดประชากรชั่วรุนที่ 1 (M1)  ตั้งแตป พ.ศ. 2555 

ไดคัดเลือกประชากรชั่วรุนที่ 1 (M1) ถึงป พ.ศ. 2562  ไดประชากรชั่วรุนที่ 8 (M8) ระยะเวลา 8 ป และปลูก

ประเมินรุน M8 ในป พ.ศ. 2563 ซึ่งพบวากัญชงรุน M8 มีลักษณะภายนอกสม่ำเสมอ และมีเสนใยรอยละ 18.97 

ปริมาณ THC ปริมาณ CBD เทากับรอยละ 0.02545 และรอยละ 0.3493 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ รวมทั้งมี

สัดสวน cannabidiol (CBD): THC  สูงกวา 2:1 คือ 13.7:1 ดำเนินงานตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 (พ.ศ. 2555-2562): ปลูกประเมินพันธุและคัดเลือกพันธุ 

ปที่ 1: พ.ศ. 2555 ปลูกกัญชงพันธุ RPF3 (M0) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวารอยละ 

0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน วิเคราะห

รอยละเสนใยแตละตนและคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมีเสนใยสูง 

จำนวน 8 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 1 (M1) มีเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 12.93 เปนรอยละ 14.95 

โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.054 และรอยละ 1.296 ตอน้ำหนักแหง 

ตามลำดับ 

ปที่ 2: พ.ศ. 2556 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 1 (M1) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 เตอน้ำหนักแหง และมีเเสนใยเพ่ิมขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน วิเคราะห
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เสนใยแตละตนและคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมีรอยละเสนใยสูง 

จำนวน 12 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 2 (M2) มีเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 14.95 เปนรอยละ 15.59 

โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.035 และรอยละ 0.578 ตอน้ำหนักแหง 

ตามลำดับ 

ปที่ 3: พ.ศ. 2557 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 2 (M2) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตนและคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 11 ตน วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 3 (M3) มี

เสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 15.59 เปนรอยละ 17.40 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับ 

รอยละ 0.059 และรอยละ 0.706 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 4: พ.ศ. 2558 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 3 (M3) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน 

วิเคราะหรอยละ เสนใยแตละตนและคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 17 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 4 (M4) รอยละเสนใยเปลี่ยนแปลงเล็กนอย

จาก รอยละ 17.40 เปนรอยละ 17.34 โดย คาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.039 

และ รอยละ 0.451 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 5: พ.ศ. 2559 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 4 (M4) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 เตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตนและคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 10 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 5 (M5) รอยละเสนใยเปลี่ยนแปลงเล็กนอย

จากรอยละ 17.34 เปนรอยละ 17.57 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.061 

และรอยละ 0.834 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 6: พ.ศ. 2560 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 5 (M5) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 60 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตนและคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 5 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 6 (M6) รอยละเสนใยเปลี่ยนแปลงลดลงจาก

รอยละ 17.57 เปนรอยละ 16.29 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.070  และ

รอยละ 0.751 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 7: พ.ศ. 2561 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกชั่วรุนที่ 6 (M6) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำ

กวา รอยละ 0.3 รอยละตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพ่ิมขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 

60 ตน วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตนและคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกาน

นอยและมีรอยละเสนใยสูง จำนวน 3 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 7 (M7) รอยละเสนใยเพิ่มขึ้นจาก

รอยละ 16.29 เปนรอยละ 17.02 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.025 และ

รอยละ 0.486 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 
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ปที่ 8: พ.ศ. 2562 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 7 (M7) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตนและคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและมี

รอยละเสนใยสูง จำนวน 6 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 8 (M8) รอยละเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 

17.02 เปนรอยละ 18.97 โดยคาเฉลี ่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.02545 และ  

รอยละ 0.3493 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ รวมทั้งมีสัดสวน cannabidiol (CBD): THC  สูงกวา 2:1 คือ 

13.7:1 

ขั้นตอนที่ 2 (พ.ศ. 2563) ปลูกทดสอบผลผลิต 

ปที่ 9: พ.ศ. 2563 ปลูกกัญชงรุน M8 เพื่อขยายเมล็ดพันธุ ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 

ปลูกทดสอบในพื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 685 

เมตรจากระดับน้ำทะเล สภาพภูมิอากาศ ในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 พบวามีอุณหภูมิเฉลี่ย

ต่ำสุด 21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธรอยละ 84.41-

102.21 และปริมาณน้ำฝน 0.22-77.88 มลิลิเมตร 

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงหรือกัญชง ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa L. วงศ Cannabaceae  
 
ราก เปนระบบรากแกว 
 
ลำตน ลำตนตั้งตรง มีกิ่งแขนงจำนวนมากเมื่อปลูกหาง (1 เมตร x 1 เมตร) ที่อายุ 180 มีความสูง

เฉลี่ย 3.16-4.67 เมตร และมีจำนวนกิ่งลดลงเมื่อปลูกถี่ (0.2 เมตร X 0.2 เมตร) ที่อายุ 90-
120 วัน มีความสูงเฉลี่ย 2.60-2.75 เมตร จำนวนขอ 6.03-6.90 ขอ/ตน และจำนวนก่ิง 
15.33-21.67 กิ่ง/ตน 

 
ใบ ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีจำนวน 3-9 ใบยอย กวาง 21 เซนติเมตร ยาว 19 เซนติเมตร ปลาย

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 
 
ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศ ดอกเพศเมียเปนดอกเดี่ยวออกตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุ

ประมาณ 90-100 วันหลังปลูก ดอกเพศผูออกเปนชอตามซอกใบและปลายยอดประกอบดวย 
อับละอองเกสร 5 อัน ลักษณะหอยลง มีละอองเกสรอยูภายในเปนจำนวนมาก เปนประเภท 
wind-pollinated 

 
ผล/มล็ด เปนพืชขยายพันธุดวยเมล็ด ลักษณะเมล็ดเปนรูปทรงรีคลายลูกรักบ้ี ผิวของเมล็ดเรียบเปนมัน 

มีลายประสีน้ำตาล มีความกวางเมล็ดเฉลี่ย 4.47 มเมตร ความยาวเฉลี่ย 5.11 มเมตร ความ
หนาเฉลีย่ 3.75 มเมตร และน้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 34.20 กรัม 

 
ลักษณะอ่ืนๆ  1. เสนใยรอยละ 18-20 

2. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 0.1 ตอน้ำหนักแหง (รอยละ 0.02545) 
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3. สัดสวนปริมาณสาร Cannabidiol (CBD)/ THC สูงกวา 10 เทา 

4. ผลผลิตตนสด 7.36 กิโลกรัมตอไร เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 

 
ตารางที ่ 1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณประจำพันธุ ของสายพันธุ อารพีเอฟ 1-8  ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ  

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 

 

พันธุ 
ความสูงเฉลี่ย 

(เมตร) 

จำนวนขอ 

(ขอ/ตน) 

จำนวนก่ิง 

(ก่ิง/ตน) 

ผลผลิตตนสด

อายุ 90วัน 

(ตัน/ไร) 

ผลผลิตตนสด

อายุ 120 วัน 

(ตัน/ไร) 

RPF1 2.40-2.61 7.23 22.83 5.97 4.67 

RPF2 1.96-2.15 7.40 22.43 6.03 4.16 

RPF3 1.81-1.90 7.50 20.63 6.83 4.28 

RPF4 2.34-2.54 7.23 21.97 4.44 4.08 

RPF5 2.14-2.83 6.76 22.06 6.11 6.77 

RPF6 2.09-2.39 6.37 19.70 5.61 6.08 

RPF7 2.60-2.75 6.90 21.67 7.21 7.36 

RPF8 2.16-2.65 7.00 20.80 5.02 5.39 
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ภาพ  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชงพันธุอารพีเอฟ 7 

ก ตน  ข ใบ  ค ชอดอกเพศเมียและชอดอกเพศผู  ง เมล็ด 
 

กัญชงพันธุอารพีเอฟ 7 

  

ค 

ข 
ก 

ง 
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กัญชง (Cannabis sativa L.) 
พันธุอารพีเอฟ 8 (RPF8) 

 
ยื่นคำขอขึน้ทะเบียน 
ชื่อ – สกุล 1. มูลนิธิโครงการหลวง 
 2. สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) 
ที่อยู 1. เลขที่ 65 ม. 1 ถนนสุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200 
 2. เลขที่ 65 ม. 1 ถนนสุเทพ ต. สุเทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม 50200 
โทรศัพท 1. 053-328494-8 
 2. 053-324001 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

กัญชงหรือเฮมพพันธุ “อารพีเอฟ 8 (RPF8) ” ไดวิจัยและพัฒนาพันธุโดยโครงการวิจัยและ

พัฒนาการปลูกและแปรรูปกัญชง “โครงการยอยที่ 1 โครงการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุเฮมพ” ที่เปนการ

ดำเนินงานวิจัยรวมกันระหวางมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องคการมหาชน) ป พ.ศ. 

2550 -2563  เพื่อใหเฮมพที่มีปริมาณสารเสพติด ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) ต่ำกวารอยละ 0.3 ตอ

น้ำหนักแหง มีเสนใยสูงกวารอยละ 20 สามารถเจริญเติบโต ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมของจังหวัดเชียงใหม 

ประเทศไทย และนำไปสงเสริมใหเกษตรกรปลูกกัญชงสำหรับการผลิตเสนใยเชิงพาณิชยได  

กัญชงพันธุอารพีเอฟ8 นี้ไดพัฒนาจากกัญชงพันธุ RPF1 ที่ขึ้นทะเบียนพันธุกัญชง THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง เมื่อป พ.ศ. 2554 และในป พ.ศ. 2555 เริ่มตนปลูกเพื่อคัดเลือกใหมียังคงมีปริมาณ 

THC ต่ำตามที่กฎหมายกำหนด และมีรอยละเสนใยเพิ่มสูง ซึ่งพบวา กัญชงพันธุ RPF4 สามารถปรับปรุงพันธุให

มีรอยละเสนใยเพิ่มสูงไดโดยการคัดเลือกรวม (Mass selection) จึงเริ่มตนการคัดเลือกทั้งตนเพศเมีย และตน

เพศผู ดวยวิธีการคัดเลือกรวมจากประชากรเดิม (M0) ไดประชากรชั่วรุนที่ 1 (M1)  ตั้งแตป พ.ศ. 2555 ได

คัดเลือกประชากรชั่วรุ นที่ 1 (M1) ถึงป พ.ศ. 2562  ไดประชากรชั่วรุ นที่ 8 (M8) ระยะเวลา 8 ป และปลูก

ประเมินรุน M8 ในป พ.ศ. 2563 ซึ่งพบวากัญชงรุน M8 มีลักษณะภายนอกสม่ำเสมอ และมีรอยละเสนใยรอยละ 

26.13 ปริมาณ THC ปริมาณ CBD เทากับรอยละ 0.0738 และรอยละ 0.4077 ตอน้ำหนักแหง ตอน้ำหนักแหง 

ตามลำดับ รวมทั้งมีสัดสวน cannabidiol (CBD): THC  สูงกวา 2:1 คือ 5.5:1 ดำเนินงานตามขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 (พ.ศ. 2555-2562): ปลูกประเมินพันธุและคัดเลือกพันธุ 

ปที่ 1: พ.ศ. 2555 ปลูกกัญชงพันธุ RPF4 (M0) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวารอยละ 

0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตนวิเคราะห

รอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและรอยละเสน

ใยสูง จำนวน 13 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 1 (M1) มีเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 14.70 เปนรอยละ 

15.99 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.054 และรอยละ 1.296 ตอน้ำหนัก

แหง ตามลำดับ 

ปที่ 2: พ.ศ. 2556 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 1 (M1) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 5 ตน 
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วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและ

รอยละเสนใยสูง จำนวน 18 ตน วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน พบวาเมื่อคัดเลือกช่ัวรุนที่ 2 (M2) รอย

ละ เสนใยเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 15.99 เปนรอยละ 19.60 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับ 

รอยละ 0.035 และรอยละ 0.578 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 3: พ.ศ. 2557 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 2 (M2) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและ

รอยละเสนใยสูง จำนวน 23 ตน วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน พบวาเมื่อคัดเลือกช่ัวรุนที่ 3 (M3) รอย

ละ เสนใยเปลี่ยนแปลงลดลงจากรอยละ 19.60 เปนรอยละ 18.03 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ 

CBD เทากับรอยละ 0.063 และรอยละ 0.286 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 4: พ.ศ. 2558 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 3 (M3) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและ

รอยละเสนใยสูง จำนวน 15 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 4 (M4) รอยละเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 

18.03 เปนรอยละ 18.22 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.094 และรอยละ 

0.602 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 5: พ.ศ. 2559 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 4 (M4) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 50 ตน

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและ

รอยละเสนใยสูง จำนวน 11 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกช่ัวรุนที่ 5 (M5) รอยละเสนใยลดลงเล็กนอยจาก รอย

ละ 18.22 เปนรอยละ 17.44 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.058 และรอย

ละ 0.971 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 6: พ.ศ. 2560 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 5 (M5) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 60 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและ

รอยละเสนใยสูง จำนวน 5 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 6 (M6) รอยละเสนใยเปลี่ยนแปลงเล็กนอย

จาก รอยละ 17.44 เปนรอยละ 18.51 โดยคาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.032 

และ รอยละ 0.238 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 

ปที่ 7: พ.ศ. 2561 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 6 (M6) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 60 ตน

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและ

รอยละเสนใยสูง จำนวน 7 ตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 7 (M7) รอยละเสนใยเพิ่มขึ้นจากรอยละ 

18.51 เปนรอยละ 21.05 โดย คาเฉลี่ยของปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.021 และรอยละ 

0.369 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ 
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ปที่ 8: พ.ศ. 2562 ปลูกกัญชงที่คัดเลือกช่ัวรุนที่ 7 (M7) และคัดเลือกทั้งตนเพศเมียที่มีปริมาณสาร THC ต่ำกวา 

รอยละ 0.3 ตอน้ำหนักแหง และมีรอยละเสนใยเพิ่มขึ้น โดยคัดเลือกจากตนเพศเมีย จำนวน 60 ตน 

วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน และคัดเลือกกัญชงตนเพศเมีย ที่มีลักษณะลำตนตรง กิ่งกานนอยและ

รอยละเสนใยสูง กิ่งกานนอย จำนวน 6 ตน วิเคราะหรอยละเสนใยแตละตน พบวาเมื่อคัดเลือกชั่วรุนที่ 

8 (M8) รอยละเสนใยเปลี่ยนแปลงเล็กนอยจากรอยละ 21.05 เปนรอยละ 26.13 โดยคาเฉลี ่ยของ

ปริมาณ THC และ CBD เทากับรอยละ 0.0738 และรอยละ 0.4077 ตอน้ำหนักแหง ตามลำดับ รวมทั้ง

มีสัดสวน cannabidiol (CBD): THC  สูงกวา 2:1 คือ 5.5:1 

ขั้นตอนที่ 2 (พ.ศ. 2563) ปลูกทดสอบผลผลิต 

ปที่ 9: ปลูกกัญชงรุน M8 เพ่ือขยายเมล็ดพันธุ ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม ปลูกทดสอบใน

พื้นที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 685 เมตรจาก

ระดับน้ำทะเล สภาพภูมิอากาศ ในเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2563 พบวามีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 21 

องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 30 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธรอยละ 84.41-102.21 

และปริมาณน้ำฝน 0.22-77.88 มิลลิเมตร 

 
ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงหรือกัญชง ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa L. วงศ Cannabaceae  
 
ราก เปนระบบรากแกว 
 
ตน ลำตนตั้งตรง มีกิ่งแขนงจำนวนมากเมื่อปลูกหาง (1 เมตร x 1 เมตร) ที่อายุ 180 วัน มีความ

สูงเฉลี่ย 2.65-4.90 เมตร และจำนวนกิ่งลดลงเมื่อปลูกถี่ (0.2 เมตร X 0.2 เมตร) ที่อายุ 90-
120 วัน มีความสูงเฉลี ่ย 2.16-2.65 เมตร จำนวนขอ 6.17-7.00 ขอ/ตน และจำนวนก่ิง 
15.30-20.80 กิ่ง/ตน 

 
ใบ ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีจำนวน 3-9 ใบยอย กวาง 19 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร ปลาย

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 
 
ดอก ดอกแยกเพศ ดอกเพศเมียเปนดอกเดี่ยวออกตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุ

ประมาณ 90-100 วันหลังปลูก ดอกเพศผูออกเปนชอตามซอกใบและปลายยอดประกอบดวย 
อับละอองเกสร 5 อัน ลักษณะหอยลง มีละอองเกสรอยูภายในเปนจำนวนมาก เปนประเภท 
wind-pollinated 

 
ผล/มล็ด เปนพืชขยายพันธุดวยเมล็ด ลักษณะเมล็ดเปนรูปทรงรีคลายลูกรักบ้ี ผิวของเมล็ดเรียบเปนมัน 

มีลายประสีน้ำตาล มีความกวางเมล็ดเฉลี่ย 4.11 มเมตร ความยาวเฉลี่ย 4.89 มเมตร ความ
หนาเฉลี่ย 3.52 มเมตร และน้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 30.87 กรัม   

 
ลักษณะอ่ืนๆ  1. เสนใยสูงกวารอยละ 20-26  

2. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 0.1 ตอน้ำหนักแหง (รอยละ 0.0738) 
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3. สัดสวนปริมาณสาร Cannabidiol (CBD)/ THC สูงกวา 5 เทา 

4. ผลผลิตตนสด 5.39 กิโลกรัมตอไร เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 

 

ตารางที ่ 1 แสดงการเปรียบเทียบลักษณประจำพันธุ ของสายพันธุ อารพีเอฟ 1-8  ที่สถานีเกษตรหลวงปางดะ  

อ.สะเมิง จ.เชียงใหม 

 

พันธุ 
ความสูงเฉลี่ย 

(เมตร) 

จำนวนขอ 

(ขอ/ตน) 

จำนวนก่ิง 

(ก่ิง/ตน) 

ผลผลิตตนสด

อายุ 90วัน 

(ตัน/ไร) 

ผลผลิตตนสด

อายุ 120 วัน 

(ตัน/ไร) 

RPF1 2.40-2.61 7.23 22.83 5.97 4.67 

RPF2 1.96-2.15 7.40 22.43 6.03 4.16 

RPF3 1.81-1.90 7.50 20.63 6.83 4.28 

RPF4 2.34-2.54 7.23 21.97 4.44 4.08 

RPF5 2.14-2.83 6.76 22.06 6.11 6.77 

RPF6 2.09-2.39 6.37 19.70 5.61 6.08 

RPF7 2.60-2.75 6.90 21.67 7.21 7.36 

RPF8 2.16-2.65 7.00 20.80 5.02 5.39 
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