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กัญชา (Cannabis sativa L.) 

พันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1 (Tanao Si Kan Dang RD1) 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล  1. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

ที่อยู  1. เลขที่ 88/7 ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

2. เลขที่ 744  ถนนสุรนารายณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  

โทรศัพท 1. 02-951-0491 

2. 043-283-700 

แหลงที่มาและประวัติ 

 กัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงเปนกัญชาพันธุไทยชนิดหน่ึงที่มีช่ือเสียงกลาวถึงกันอยางแพรหลาย 

เชนเดียวกับพันธุหางกระรอก หางเสือ และตะนาวศรีกานขาว กัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงช่ือน้ีสันนิษฐานวามีการพบ

การแพรกระจายแถบเทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาถนนธงชัย นอกจากน้ียังพบการกระจายตัวของพันธุน้ีลงไปแถว

ภาคใตของประเทศไทย เชน แถบจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง เชนเดียวกับพันธุตะนาวศรีกานขาว แตมีลักษณะที่

เดนคือมีกานใบ และเสนกลางใบที่เปนสีแดง การปลูกกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงน้ันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

ม งค ล อี ส าน  วิ ท ย า เข ต ส ก ล น ค ร  (ม ท ร .อี ส าน  วิ ท ย า เข ต ส ก ล น ค ร ) ร ว ม กั บ ส ถ า บั ย วิ จั ย ส มุ น ไพ ร 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย คัดเลือกเมล็ดพันธุที่ไดรับจากการนิรโทษกรรม (หนังสือ เลขรับแจงที่ สน 134/2562 (ค) 

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)  โดยไดประเมินลักษณะของเมล็ดพันธุพบวามีลักษณะคลายกับเมล็ดพันธุตะนาวศรีกาน

แดง ซึ่งมีลักษณะตรงกับขอมูลลักษณะเมล็ดพันธุของตะนาวศรีกานขาวโดยการเก็บขอมูลสอบถามจากปราชญชาวบาน 

หรือหมอพ้ืนบานในจังหวัดตาก และกาญจนบุรี ไปจนถึงทางภาคใตในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง เพ่ือใช

เปนขอมูลในการแยกความแตกตางจากกัญชาพันธุอ่ืนๆ จากขอมูลที่ไดพบวาลักษณะกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงมี

ลักษณะของชอดอกและกลิ่นที่เฉพาะตัว คือมีชอดอกที่กระจุกแนนที่ปลายก่ิง มีชอดอกจำนวนมากเชนเดียวกับสาย

พันธุตะนาวศรีกานขาว แตมีลักษณะพิเศษที่แตกตางคือมีสีแดงที่ก่ิง กาน และกานใบ มีกลิ่นที่หอมหวานคลายกลิ่น

ผลไมสุก ไมมีกลิ่นฉุน  

 ดังน้ันทางสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมกับภาควิชาพฤกษศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครไดทำการคัดเลือกตนพันธุของกัญชาพันธุตะนาว

ศรีกานแดงจากเมล็ดพันธุที่ได มีการปลูกและคัดเลือกจำนวน 3 รุนๆ ในการเพาะปลูก โดยไดทำการศึกษาลักษณะ

สัณฐานวิทยา (morphology) ลักษณะทางดานเคมี (chemical profile) และลักษณะทางดานพันธุกรรม (genetic 

profile) รวมถึงขอมูลจากการออกสำรวจการปลูกกัญชาของพ้ืนที่ตางๆ เพ่ือใชในการคัดเลือกพันธุกัญชาตะนาวศรีกาน

แดง  จากการศึ กษ าทั้ งส าม รุ นพ บว าลั กษ ณ ะท างพั น ธุก รรม ในกลุ ม ยี นที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การสร างส าร  

Tetrahydrocannabinol (THC) แ ล ะ  Cannabidiol (CBD) เ ช น Tetrahydrocannabinolic Acid Synthase 
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(THCAS) และ Cannabidiolic Acid Synthase (CBDAS) รวมความยาว 3.2 Megabase ของกัญชาพันธุตะนาวศรี

กานแดงที่ไดรับการคัดเลือกอยูในพันธุกัญชา type 3 หรือ chemotype 3 ซึ่งเปนพันธุมีการสรางสาร CBD ที่เดน 1-3 

และเมื่อเทียบเคียงขอมูลพันธุกรรมของพันธุกัญชาพบวากัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงเปนพันธุที่หายากพบไดเฉพาะถิ่น 

(Rarity: RARE)  ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งจากกราฟแสดงคาความหางไกลของลักษณะทางพันธุกรรมของกัญชาพันธุ

ตะนาวศรีกานแดงเมื่อเทียบกับกัญชาพันธุอ่ืนๆ ในฐานขอมูลของ Kannapedia database พบวาขอมูลทางพันธุกรรม

น้ันอยูดานบนของแกน Y แสดงวาเปนพันธุกัญชาหายาก และพบไดเฉพาะบางพ้ืนที่เทาน้ัน นอกจากน้ีไดทำการศึกษา

คา Heterozygosity ของพันธุกัญชาโดยการเปรียบเทียบขอมูลจากการศึกษากลุมยีน THCAS และ CBDAS พบวา

ความแปรผันทางพันธุกรรมของกัญชาพันธุน้ีคอนขางต่ำเมื่อเทียบกับขอมูลของกัญชาพันธุอ่ืน ๆ ในฐานขอมูล (รูปที่ 2) 

ดังน้ันรุนลูกจะมีความแปรผันทางพันธุกรรมที่ต่ำ และมีโอกาสในการแสดงออกทางดานเคมีในการสรางสาร CBD  คงที่ 

จากขอมูลทางพันธุกรรมที่ไดนำมาเปรียบเทียบกับขอมูลของปริมาณสาร THC และ CBD ทางดาน Chemotype 

พบวาพันธุตะนาวศรีกานแดงมีปริมาณสาร CBD สูงซึ่งตรงกับขอมูลทางดาน genotype โดยมีปริมาณสาร CBD เฉลี่ย

ที่ 5.33±0.28  %W/W และคา ∆9-THC เฉลี่ยที่ 0.26±0.07  %W/W (ตารางที่ 1 และรูปที่ 3) คาปริมาณของสาร

สกัดของ total CBD เฉลี่ยที่ 25.44±0.14 %W/W และคา total THC เฉลี่ยที่ 4.56±0.10 %W/W โดยมีปริมาณ 

total CBD ที่เดนกวา total THC (ตารางที่ 2 และรูปที่ 4) 

รายละเอียดประวัติการคัดเลอืกกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1  

การคัดเลือกลักษณะเมล็ดกัญชาสายพันธุตะนาวศรีกานแดง โดยเปรียบเทียบลักษณะของเมล็ดพันธุกัญชา

ที่ไดกับขอมูลจากการออกสำรวจพ้ืนที่ โดยมีเกณฑในการคัดเลือกดังตอไปน้ี  

1. เมล็ดมีความกวางประมาณ 5.0 มม. ยาวประมาณ 4.5 มม.  

2. เมล็ดมคีวามหนาประมาณ 3.0 มม. ทรงไขกลับ สีน้ำตาล ผิวเรียบ  

3. มีลายแถบสั้นตามยาวและลายแตมสีน้ำตาลเขม  ยอดแหลม  

4. มีขั้วเมล็ดที่ลึกประมาณ 2.0-2.5 มม.  

รุนที่ 1: 30 มิถุนายน 2562  

 ทำการเพาะเมล็ดกัญชาทีไ่ดรับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่กลาวขางตน จำนวน 150 เมล็ด คัดเลือกตน

ที่แข็งแรงสมบูรณ จำนวน 140 ตน ลงปลูก และคัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะสัณฐาน

วิทยา หลังจากน้ันสุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน จาก 113 ตนเพ่ือศึกษา chemical profile ที่เหมาะสมตอ

การพัฒนาพันธุ 

คัดเลือกตนเพศผู หลังจากเพาะเมล็ดกัญชาทำการคัดเลือกแยกเพศผูออกจากเพศเมีย โดยเก็บขอมูล

ลักษณะของดอกกัญชาเพศผูแตละตน และทำการกำจัดทิ้งเพ่ือปองกันผสมขามพันธุ  

คัดเลือกตนเพศเมีย มีลักษณะที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี

1 คือ ตนสูง 2.0-2.5 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 100-120 เซนติเมตร ชอดอกกระจุกแนนที่ปลายกิ่ง มีชอดอกจำนวน

มาก โคนกิ่งสั้น จากการปลูกตนกัญชาไดรับการคัดเลือกจำนวน 140 ตน พบกัญชามีลักษณะตรงกับที่กลาวมาขางตน 

จำนวน 113 ตน คิดเปนรอยละ 80.71 (ตารางที่ 3 และรูปที่ 5) หลังจากน้ันทำการสุมคัดเลือกตนกัญชาที่ดีจำนวน 
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20 ตนที่มีลักษณะทาง morphology ที่กลาวมาขางตน ทำการคลุมชอดอกบางสวนเพ่ือปองกันผสมขามของพันธุและ

เก็บเมล็ดพันธุที่เหมาะสมในการปลูกสำหรับรุนที่ 2 ดวยตาขายที่มีขนาด 30 ไมโครเมตร สวนชอดอกที่เหลือดูลักษณะ

ของ trichrome ที่มีความขุนประมาณรอยละ 80 ตัดชอดอกไปศึกษาทางดาน Chemical profile  โดยดูปริมาณสาร 

THC และ CBD ของแตละตน โดยมีปริมาณสาร CBD เฉลี่ยที่ 4.70±0.28 %W/W และคา ∆9-THC เฉลี่ยที่ 

0.25±0.05 %W/W โดยมีปริมาณ CBD ที่เดนกวา THC (ตารางที่ 1 และรูปที่ 3) และคาปริมาณของสารสกัดของ 

total CBD เฉลี่ยที่ 24.69±0.24 %W/W และคา total THC เฉลี่ยที่ 4.86±0.01 %W/W โดยมีปริมาณ total CBD ที่

เดนกวา total THC (ตารางที่ 2 และรูปที่ 4) 

รุนที่ 2: 18 พฤศจิกายน 2562   

ทำการเพาะเมล็ดกัญชาที่ไดจากรุนที่ 1 จำนวน 200 เมล็ด คัดเลือกตนที่แข็งแรงสมบูรณจำนวน 130 ตน

ลงปลูก และคัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา หลังจากน้ันสุมคัดเลือกตน

เพศเมียจำนวน 20 ตน จาก 118 ตนเพ่ือศึกษา chemical profile ที่เหมาะสมตอการพัฒนาพันธุ 

คัดเลือกตนเพศผู หลังจากเพาะเมล็ดกัญชาทำการคัดเลือกแยกเพศผูออกจากเพศเมีย โดยเก็บขอมูล

ลักษณะของดอกกัญชาเพศผูแตละตน และทำการกำจัดทิ้งเพ่ือปองกันผสมขามพันธุ  

คัดเลือกตนเพศเมีย ลักษณะที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1 

คือ ตนสูง 2.0-2.5 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 100-120 เซนติเมตร ชอดอกกระจุกแนนที่ปลายก่ิง มีชอดอกจำนวน

มาก โคนกิ่งสั้น จากการปลูกตนกัญชาไดรับการคัดเลือกจำนวน 130 ตน พบกัญชามีลักษณะตรงกับที่กลาวมาขางตน 

จำนวน 118 ตน คิดเปนรอยละ 90.77 (ตารางที่ 3 และรูปที่ 5) หลังจากน้ันทำการสุมคัดเลือกตนกัญชาที่ดีจำนวน 

20 ตนที่มีลักษณะทาง morphology ที่กลาวมาขางตน ทำการคลุมชอดอกบางสวนเพ่ือปองกันผสมขามของพันธุและ

เก็บเมล็ดพันธุที่เหมาะสมในการปลูกสำหรับรุนที่ 3 ดวยตาขายที่มีขนาด 30 ไมโครเมตร สวนชอดอกที่เหลือดูลักษณะ

ของ trichrome ที่มีความขุนประมาณรอยละ 80 ตัดชอดอกไปศึกษาทางดาน Chemical profile  โดยดูปริมาณสาร 

THC และ CBD ของแตละตน โดยมีปริมาณสาร CBD เฉลี่ยที่ 5.52±0.21 %W/W และคา ∆9-THC เฉลี่ยที่ 

0.32±0.04 %W/W โดยมีปริมาณ CBD ที่เดนเชนเดียวกันกับรุนที่ 1 (ตารางที่ 1 และรูปที่ 3) และคาปริมาณของสาร

สกัดของ total CBD เฉลี่ยที่ 25.73±0.09 %W/W และคา total THC เฉลี่ยที่ 4.40±0.17 %W/W โดยมีปริมาณ 

total CBD ที่เดนกวา total THC (ตารางที่ 2 และรูปที่ 4) 

รุนที่ 3: 24 กรกฎาคม 2563   

ทำการเพาะเมล็ดกัญชาที่ไดจากรุนที่ 2 จำนวน 200 เมล็ด คัดเลือกตนที่แข็งแรงสมบูรณจำนวน 140 ตน

ลงปลูก และคัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา หลังจากน้ันสุมคัดเลือกตน

เพศเมียจำนวน 20 ตน จาก 134 ตนเพ่ือศึกษา chemical profile ที่เหมาะสมตอการพัฒนาพันธุ 

คัดเลือกตนเพศผู หลังจากเพาะเมล็ดกัญชาทำการคัดเลือกแยกเพศผูออกจากเพศเมีย โดยเก็บขอมูล

ลักษณะของดอกกัญชาเพศผูแตละตน และทำการกำจัดทิ้งเพ่ือปองกันผสมขามพันธุ  

คัดเลือกตนเพศเมีย ลักษณะที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1 

คือ ตนสูง 2.0-2.5 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 100-120 เซนติเมตร ชอดอกกระจุกแนนที่ปลายก่ิง มีชอดอกจำนวน
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มาก โคนกิ่งสั้น จากการปลูกตนกัญชาไดรับการคัดเลือกจำนวน 140 ตน พบกัญชามีลักษณะตรงกับที่กลาวมาขางตน 

จำนวน 134 ตน คิดเปนรอยละ 95.71 (ตารางที่ 3 และรูปที่ 5) หลังจากน้ันทำการสุมคัดเลือกตนกัญชาที่ดีจำนวน 

20 ตนที่มีลักษณะสัณฐานวิทยาที่กลาวมาขางตน ทำการคลุมชอดอกบางสวนเพ่ือปองกันผสมขามของพันธุและเก็บ

เมล็ดพันธุที่เหมาะสมในการปลูกสำหรับรุนตอไปดวยตาขายที่มีขนาด 30 ไมโครเมตร สวนชอดอกที่เหลือดูลักษณะของ 

trichrome ที่มีความขุนประมาณรอยละ 80 ตัดชอดอกไปศึกษาทางดาน Chemical profile  โดยดูปริมาณสาร THC 

และ CBD ของแตละตน  โดยมีปริมาณสาร CBD เฉลี่ยที่  5.72±0.34  %W/W และคา ∆9 -THC เฉลี่ยที่  

0.20±0.15  %W/W โดยมีปริมาณ CBD ที่เดนเชนเดียวกันกับรุนที่ 1 และ 2 (ตารางที่ 1 และรูปที ่3) และคาปริมาณ

ของสารสกัดของ total CBD เฉลี่ยที่ 25.89±0.10 %W/W และคา total THC เฉลี่ยที่ 4.44±0.12 %W/W โดยมี

ปริมาณ total CBD ที่เดนกวา total THC (ตารางที่ 2 และรูปที่ 4) นอกจากน้ีไดทำการศึกษาลักษณะ genetic 

profile ของกัญชาในรุนที่ 3 ซึ่งแสดงใหเห็นวากัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงที่ไดเปนกัญชาที่ยากพบไดเฉพาะถิ่น และ

อยูใน Type 3 ซึ่งเปนพันธุที่ใหสาร CBD ที่เดน  และมีความแปรผันทางพันธุกรรมที่ต่ำเหมาะแกการนำไปพัฒนาพันธุ

ตอไป (รูปที่ 1 และ 2) ซึ่งแสดงใหเห็นวากัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงที่ไดเปนกัญชาที่หายาก พบไดเฉพาะถิ่น  และมี

ความแปรผันทางพันธุกรรมที่ต่ำเหมาะแกการนำไปพัฒนาพันธุตอไป ซึ่งขอมูลทางดาน genetic profile เปนขอมูล

หน่ึงที่ชวยในการรนระยะเวลาในการคัดเลือกพันธุที่มีความแปรผันทางพันธุกรรมที่ต่ำ 4-6 แลวนำพันธุที่ไดไปขยาย

หรือปลูกตอไป 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปรับปรุงกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1 

วัน/เดือน/ป รุนที่ การดำเนินงาน สถานที่/จังหวัด 

15 พ.ค. 2562 -       ไดรับการครอบครองเมล็ดพันธุกัญชานิรโทษกรรม 

 

 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

1-15 มิ.ย. 2562 - คัดเลือกเมล็ดกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดง ตามเกณฑคัดเลือกท่ีไดระบุ

เอาไว 

 

 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

30 มิ.ย. 2562 1 - เพาะเมลด็กัญชาท่ีไดรับการคัดเลือก จำนวน 150 เมล็ด คัดเลือกตนท่ี

แข็งแรงสมบูรณ จำนวน 140 ตน ลงปลูก 

- คัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะทาง

พฤกษศาสตร 

- สุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน เพ่ือศึกษา chemical profile 

และเก็บเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาพันธุในรุนท่ี 2 

 

 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

18 พ.ย. 2562   2 - ทำการเพาะเมล็ดกัญชาท่ีไดจากรุนท่ี 1 จำนวน 200 เมล็ด 

คัดเลือกตนท่ีแข็งแรงสมบูรณจำนวน 130 ตนลงปลูก  

- คัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษา

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 
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วัน/เดือน/ป รุนที่ การดำเนินงาน สถานที่/จังหวัด 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

- สุ มคั ด เลื อกตน เพศ เมียจำนวน  20 ตน  เพ่ื อศึ กษา 

chemical profile และเก็บเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาพันธุใน

รุนท่ี 3 

 

                                         

24 ก.ย. 2563   3 - ทำการเพาะเมล็ดกัญชาท่ีไดจากรุนท่ี 2 จำนวน 200 เมล็ด 

คัดเลือกตนท่ีแข็งแรงสมบูรณจำนวน 140 ตนลงปลูก  

- คัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร  

- สุ มคั ด เลื อกตน เพศ เมียจำนวน  20 ตน  เพ่ื อศึ กษา 

chemical profile และ genetic profile ท่ี เหมาะสมตอการพัฒนา

พันธุ 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

 

 

 
รูปที่ 1   แสดงความหายากของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1  เมื่อเทียบกับขอมูลพันธุกัญชาในฐานขอมูลของ 

Kannapedia database จากขอมูลพันธุกรรมขนาด 3.2 Mb ของยีนในกลุมควบคุมการสังเคราะหสาร 

cannabinoids โดยแกน Y แสดงถึงความแตกตางของลักษณะทางพันธุกรรมของพันธุกัญชาเมื่อเทียบกับ

พันธุอ่ืน ๆ ใน database วาขอมูลทางพันธุกรรมอยูทางดานบนของแกน Y เปนพันธุที่หายาก พบได

เฉพาะถิ่น และขอมลูพันธุกรรมอยูทางดานลางของแกน Y เปนพันธุที่พบไดทั่วไป 
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รูปที่ 2 แสดงแนวโนมการแปรผันทางพันธุกรรม (Heterozygosity) ของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1  เมื่อ

เทียบกับขอมูลพันธุกัญชาในฐานขอมูลของ Kannapedia database จากขอมูลพันธุกรรมขนาด 3.2 Mb ของ

ยีนในกลุมควบคุมการสังเคราะหสาร cannabinoids โดยเสนสีเขียวแสดงถึงระดับ Heterozygosity ของพันธุ

กัญชาที่ศึกษา ถาเสนสีเขียวเบนมาทางซายมือคือมีคา Heterozygosity ที่ต่ำ (Least Heterozygosity) หรือ 

ถาเสนสีเขียวเบนมาทางขวามือคือมีคา Heterozygosity ที่สูง (Most Heterozygosity) 

 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณคาของ THC และ CBD ในแตละรุนการปลูกของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1 

รุน 
ปริมาณสาร (% W/W) 

THC* CBD 

1 0.25±0.03  4.70±0.28  

2 0.32±0.04  5.52±0.21  

3 0.20±0.15  5.72±0.34  

คาเฉลี่ย 0.26±0.07  5.33±0.28 

ปริมาณสารเปนคา mean ± SEM จากตัวอยาง 20 ตัวอยาง * = ∆9-THC 
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รูปที่ 3 แสดงปริมาณคาของ THC และ CBD ในแตละรุนการปลูกของกัญชาพันธุตะนาวศรกีานแดงอารดี1โดยที่

ปรมิาณสารเปนคา mean ± SEM จากตัวอยาง 20 ตัวอยาง 

 

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณคาสารสกัดของ total THC และ total CBD ของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1 

รุน 
ปริมาณสาร (%W/W) 

total THC total CBD 

1 4.86±0.01  24.69±0.24 

2 4.40±0.17  25.73±0.09  

3 4.44±0.12  25.89±0.10 

คาเฉลี่ย 4.56±0.10  25.44±0.14 

ปริมาณสารเปนคา mean ± SEM จากตัวอยาง 20 ตนแบงออกเปน 3 กลุม (3N) เพ่ือใชในวิเคราะหปริมาณ Total 

THC และ Total CBD 
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รูปที่ 4 แสดงปริมาณคาสารสกัดของ total THC และ total CBD ของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1โดยที่

ปริมาณสารเปนคา mean ± SEM จากตัวอยาง 20 ตนแบงออกเปน 3 กลุม (3N) เพ่ือใชในวิเคราะหปริมาณ Total 

THC และ Total CBD 

 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนเมล็ด ตนที่ไดรับการคัดเลือก ตนที่ตรงตามเกณฑทางดานสัณฐานวิทยาที่ดีตรงตามลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร และตนที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาดาน Chemical profile ของกญัชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1 

รุนที ่
เพาะ 

(เมลด็) 

คัดเลือก1 

(ตน) 

ตรงตามเกณฑ2 

(ตน) 

ศึกษา Chemical3 

(ตน) 

Uniformity 4 

(รอยละ) 

1 150 140 113 20 80.71 

2 200 130 118 20 90.77 

3 200 140 134 20 95.71 

 

1 ตนกัญชาที่แข็งแรงสมบูรณ 

2 ตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยาที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดง

อารดี1 คือ ตนสูง 2.0-2.5 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 100-120 เซนติเมตร ชอดอกกระจุกแนนที่ปลายกิ่ง มีชอดอก

จำนวนมาก โคนกิ่งสั้น 

3 ตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยาที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดง

อารดี1ที่ไดรับการศึกษาทางเคมี (THC และ CBD) 
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4 คารอยละของตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยาที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาว

ศรีกานแดงอารดี1 
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รูปที่ 5 แสดงคารอยละของตนกัญชาที่มีลกัษณะทางดานสัณฐานวิทยา (% uniformity of phenotype) ที่ดีตรงตาม

ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร  

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชา ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa L. วงศ Cannabaceae ไมลมลุก  

 

ราก/หัว  เปนระบบรากแกว 

 

 ตน  ไมลมลุกหลายป ลำตนต้ังตรง สูงประมาณ 2.5 เมตร ผิวลำตนเรียบ เปลือกแกสีเขียวอมเทาถึงสีเขียว 

เปลือกออนมักมีสีเขียวอมแดงถึงแดงมวง ลำตนทรงกระบอกและมีรอยแตกตามยาว หูใบแยก รูปหอก 

มีขน 

 

ใบ  ใบประกอบรูปฝามือ ยาวประมาณ 8 ซม. กานใบยาว 0.8-1 ซม. สีแดงมวงหรือแดงอมเขียวถึงเขียว

อมแดง ใบยอย 3-9 แฉก รูปหอก กวาง 1-1.5 ซม. ยาว 6-8 ซมปลายยาวคลายหางหรือเรียวแหลม 

ฐานใบสอบเรียว ขอบใบจักฟนเลื่อยขนาด 5 มม. ผิวใบเรียบ ใบดานบนสีเขียว ดานลางสีเขียวออน 

เสนรางแหแบบขนนก สีแดงมวงหรือแดงอมเขียวถึงเขียวอมแดง  

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน พบนอยที่มีสองเพศรวมตน ชอดอกเพศผูออกที่ซอกใบหรือปลายก่ิง ชอดอก

แบบชอกระจุกบานจากลางขึ้นบน ยาวประมาณ 50 ซม. หน่ึงขอมี 5-35 ดอก ดอกเพศผูยาว 5 มม. 

รองรับดวยใบประดับสีเขียวออน รูปหอก ยาว 2 มม. กานดอกยอยยาว 1.5 ซม. กลีบรวม 5 กลีบ รูป

รีหรือไข ยาว 6 มม. ขอบเรียบ ปลายแหลม สีเขียวออนถึงสีขาว โปรงแสง มีขนสั้นปกคลุม เกสรเพศผู 

5 อัน กานชูอับเรณูติดที่โคนอับเรณู กานชูอับเรณูสั้น ยาวประมาณ 2 มม. อับเรณูรูปขอบขนานและ

โคง กวาง 1 มม. ยาว 5 มม. สีเหลืองอมเขียว แตกตามยาว ชอดอกเพศเมียออกที่ซอกใบและปลายก่ิง 

ปลายชอดอกเจริญไมสิ้นสุด กระจุกชอดอกรูปสามเหลี่ยม ยาวประมาณ 15 ซม. โคนก่ิงยาวประมาณ 

4 ซม. กานมีชอดอกขนาดเล็กตลอดก่ิง ชอดอกแบบแขนงบานจากลางขึ้นบน ชอดอกตอหน่ึงกระจุก

ชอดอกมี 10 ชอ ยาวประมาณ 7 ซม. หน่ึงชอมี 4 ขอ แตละขออาจมีดอกเด่ียวหรือ ชอดอกยอย 3 

ดอกที่ไมมีกาน หรือชอแขนงกานสั้นขั้นกลางยาวประมาณ 0.3 มม. ชอดอกยอยรองรับดวยใบลดรูปที่

มีใบประกอบหน่ึงหรือสามแฉก ใบบริเวณน้ีมีขนที่หลั่งสารได ใบประดับรูปหอกหรือรูปแถบ ปลายยาว

แหลม ยาว 6 มม. สีเขียวออน มีขนสั้นปกคลุม ดอกเพศเมียไมมีกาน ยาว 8 มม. กลีบรวมเช่ือม 1 ช้ิน 

ดานใกลแกนแยก ทรงรูปลูกแพร ปลายยาวแหลม มีสันสีแดงมวงจำนวนมากยาวจากฐานไปบรรจบที่

ปลาย ขนยาวปกคลุม เกสรเพศเมีย 1 อัน ทรงรูปไข สีเขียวออน ผิวเรียบ กานชูเกสร 2 เสน ยาว

ประมาณ 8 มม. ขนสั้นปกคลุม ยอดเกสรเพศเมีย 2 ยอด  
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ผล/เมล็ด ผลแหงเมล็ดลอน กวางประมาณ 5.0 มม. ยาว 4.5 มม. หนาประมาณ 3.0 มม. ทรงไขกลับ สีน้ำตาล 

ผิวเรียบ ลายแถบสั้นตามยาวและลายแตมสีน้ำตาลเขม  ยอดแหลม  ขั้วผลติดที่ฐาน รูปรี ดานขาง

เปนสัน 

 

ลักษณะอ่ืนๆ - เปนกัญชาพันธุ Type 3 ซึ่งเปนพันธุที่มีการสรางสาร CBD สูง 

 - มีปริมาณสาร CBD ที่สูงเฉลี่ยที่ 5.33±0.64 %W/W และปริมาณสารสกัด total CBD สูงเฉลี่ยที่ 

25.44±0.14 %W/W 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

ภาพที่ 6 ลักษณะทางพฤกษศาสตรขอกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1 

ก ทรงตนและชอดอก  ข Schematic diagrams  และ inflorescence architecture  

ค ใบประกอบสวนหลังใบ  ง ใบ ใบประกอบสวนทองใบ  จ เสนกลางใบและเสนใบยอย  ฉ กานใบ 

 

ก 
ข 

ค ง 

จ ฉ 
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ภาพที่ 7 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1 

ช ชอดอกเพศผู  ซ เพศเมีย  ฌ ลักษณะภายนอกของเมล็ดสวนดานขางและสวนขั้วผล  ญ เมล็ด 

 

กัญชา พันธุตะนาวศรีกานแดงอารดี1 (Tanao Si Kan Dang RD1) 

ญ 

ฌ 

ช ซ 


