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กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพี ออโตชารฟ 1 

(Cannabis sativa ‘EHFGP Auto#1’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท เจริญขึ้นทุกวัน จำกัด 

ที่อยู 99/322 หมูที่ 3 ตำบลทาศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000 

โทรศัพท 08-0415-6289 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพี ออโตชารฟ 1 (EHFGP Auto#1) เปนพันธุที่ปรับปรุงพันธุโดยบริษัท 

Frontier Genetic Partners ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตใหบริษัท เจริญขึ้นทุกวัน จำกัด นำขอมูลและพันธุ

ดังกลาวมาขอหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 โดยมีขั้นตอนการ

ปรับปรุงพันธุ ดังน้ี 

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพี ออโตชารฟ 1 (EHFGP Auto#1) เปนพันธุที่ไดรับการปรับปรุงพันธุ

จากประเทศสหรัฐอเมริกาพัฒนาสายพันธุโดยการผสมเกสร (regular open pollination) ผสมขามระหวางแม

พันธุ คือ กัญชงรุนที่ 2 ของสายพันธุ EHFGP#1 กับพอพันธุ คือ สายพันธุ Ruderalis Hemp lineage ที่ผานการ

พัฒนาสายพันธุจนคงทีจ่ำนวน 3 รุน (Generation)  

ปพ.ศ. 2558 ทำการเก็บตัวอยางสายพันธุตนพอและแม (Floral Ruderali) ดำเนินการที่รัฐ

ออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ปพ.ศ. 2559 ทำการปลูกทดสอบและคัดเลือกลักษณะเดน และ ความเสถียร, ขนาด ความสูง 

และ ชอดอก ของ Floral ruderalis  

ปพ.ศ. 2560 ทำการผสมขาม (cross breed) จากนั้นนำมาปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพี ออโตชารฟ 1 (EHFGP Auto#1) รุนที่ 1 (F1) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง 

(Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการ

คัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2561 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพี ออโตชารฟ 1 (EHFGP Auto#1) มาปลูกแบบแปลง

เปด (open field test) เพ่ือทดสอบความเสถียรของสายพันธุ (stress test) เชน อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศจากเพศเมีย

ไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ ลักษณะฟโนไทป จนไดรุนที่ 2 และ 3 (F2, F3) ทำการทดลอง

ปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 
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10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบ

ครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2561-2563 นำเมล็ดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพี ออโตชารฟ 1 (EHFGP Auto#1) ปลูกใน

ทวีปอเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา), ทวีปอเมริกากลาง (เม็กซิโก, เฮติ, จาไมกา และโคลัมเบีย) โดยให

ผลผลิตประมาณ 30-60 กรัมแหงตอตน 

ปพ.ศ. 2564 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพี ออโตชารฟ 1 (EHFGP Auto#1) เขามาทดลองที่

เมืองไทยผานบริษัท เจอเนอรัลเฮมพ จำกัด ใบอนุญาตนำเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง 

ใบอนุญาตเลขที่ ชม 4/2564(น) นำเขามาปลูกในพ้ืนที่จังหวัดราชบุรี โดยใหผลผลิตประมาณ 15-30 กรัมแหงตอตน 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2558 รวบรวมกัญชงพันธุ Floral Ruderali  รัฐออริกอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา   

2559 ปลูกทดสอบและคัดเลือกลักษณะเดน และความเสถียร ขนาด ความสูง และ ชอ

ดอก ของกัญชงพันธุ Floral ruderalis 

 

   

2560 ทำการผสมขาม (cross breed) ปลูกแบบแปลงเปด  

   

 F1  

   

2561 ปลูกทดสอบความเสถียรของสายพันธุ (stress test) คัดเลือก อัตราการ

เปลีย่นแปลงเพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ 

 

   

 F3 

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพี ออโตชารฟ 1 (EHFGP Auto#1) 

 

   

2561-2563 ปลูกทดสอบในพ้ืนท่ีตาง ๆ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 

เม็กซิโก เฮติ จาไมกา และ

โคลัมเบีย 

  

2564 นำเขามาปลูกทดสอบในประเทศไทย จังหวัดราชบุร ี
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพี ออโตชารฟ 1 ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa ‘EHFGP 

Auto#1’ วงศ Cannabaceae ไมลมลุก 

 

ลำตน ลําตนตั้งตรง สูงเฉลี่ย 110.00 เซนติเมตร ทรงพุมเฉลี่ย 68.00 เซนติเมตร ขนาดลำตนเฉลี่ย 

18.46 มิลลิเมตร มีกิ่งแขนงจํานวนมากเมื่อปลูกหาง (1.5 เมตร x 1.5 เมตร) ทีอ่ายุ 91 วัน  

 

ใบ ใบประกอบรูปน้ิวมือ มี 3-9 ใบยอย กวางเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 18 เซนติเมตร ปลาย 

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน (dioecious) ชอดอกเพศเมีย ชอดอกแบบชอเชิงลดออกเปนกลุม

ตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60-91 วันหลังปลูก ชอดอกเพศผูออก

ตามซอกใบและปลายยอด ชอดอกหอยลง อับเรณู 5 อัน  

 

ผล/เมล็ด เมล็ดรูปทรงรีคลายลูกรักบี้ กวางเฉลี่ย 4.35 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 3.26 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 

2.60 มิลลิเมตร ผิวเรียบเปนมัน มีลายประสีน้ำตาล น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 40 กรัม 

 

ลักษณะอ่ืนๆ  1. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 1 ตอน้ำหนักแหง (THC รอยละ 0.494 CBD รอยละ

10.890) ตรวจวัดที่ ACTLABORATORIESINC 2137 S Main St.Morton,IL (309)321-8455  

2. สัดสวนปริมาณสาร Cannabidiol (CBD)/ THC สูงกวา 20 เทา (22:1) 

 3. ผลผลิตชอดอกสดเฉลี่ย 40 กรัมตอตน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 91 วัน 

 4. ระหวางตน 35 เซนติเมตร ระหวางแถว 75-80 เซนติเมตร 

 5. ระยะเวลาการเจริญเติบโตจนเก็บเกี่ยวประมาณ 90-100 วัน โดยใหปุยตามระยะชวงเวลา

ที่เหมาะสม ในกรณีที่เกิดการระบาดของแมลงหรือโรคพืช ใหดำเนินการปองกันรักษาตามวิธี 

GAP ในพืชทั่วไป 
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ตารางที่ 1 การบันทึกขอมูลลักษณะประจำพันธุของสายพันธุ  
 

สัปดาหที ่ อายุ ความสูงเฉลี่ย ทรงพุมเฉลี่ย ขนาดลำตนเฉลี่ย 

  (วัน) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (มิลลิเมตร) 

1 7 5.00 3.00 1.85 

2 14 10.00 5.00 2.18 

3 21 15.00 10.00 3.56 

4 28 30.00 12.00 4.21 

5 35 38.00 14.00 5.27 

6 42 44.00 16.00 6.26 

7 49 52.00 22.00 7.49 

8 56 64.00 28.00 8.16 

9 63 78.00 34.00 8.30 

10 70 86.00 47.00 9.66 

11 77 92.00 56.00 11.43 

12 84 100.00 63.00 12.94 

13 91 110.00 68.00 13.46 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ง จ 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพี ออโตชารฟ 1 
ก ตน  ข ชอดอกเพศเมีย  ค-ง เมล็ด 

  

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพ ีออโตชารฟ 1 

 

  

ก ข 

ค ง 
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กัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 2 

(Cannabis sativa ‘FGP_FO#2’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท เจริญขึ้นทุกวัน จำกัด 

ที่อยู 99/322 หมูที่ 3 ตำบลทาศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000 

โทรศัพท 08-0415-6289 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
กัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 2  (FGP_FO#2) เปนพันธุ ที ่ปรับปรุงพันธุ โดยบริษัท 

Frontier Genetic Partners ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตใหบริษัท เจริญขึ้นทุกวัน จำกัด นำขอมูลและพันธุ

ดังกลาวมาขอหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 โดยมีขั้นตอนการ

ปรับปรุงพันธุ ดังน้ี 

กัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 2  (FGP_FO#2) ที ่ไดรับการปรับปรุงพันธุ จากประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยทำการพัฒนาสายพันธุโดยใชการผสมเกสร (regular open pollination) สายพันธุเปนการผสม

ขามระหวางสายพันธุ BOAX (แมพันธุ) กับสายพันธุ BOAX (พอพันธุ) ที่ผานการพัฒนาสายพันธุจนคงที่จำนวน 3 

รุน (Generation) 

ปพ.ศ. 2558 ทำการปลูกทดสอบสายพันธุ BOAX ดำเนินทดสอบที่รัฐออริกอน และรัฐ

โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ปพ.ศ. 2559 ทำการทดสอบคัดเลือกลักษณะเดน และ ความเสถียร, ขนาด ความสูง และ ชอดอก 

ของตนพอและแม ไดกัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 2 (FGP_FO#2) รุนที่ 1 (F1) 

ปพ.ศ. 2560 ปลูกแบบแปลงเปด (open field test) และปลูกทดสอบความเสถียรของสาย

พันธุ (stress test) เชน อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ 

ปริมาณน้ำมัน ผลผลิตลักษณะฟโนไทป จนไดกัญชงพันธุเอฟจพีี_เอฟโอชารฟ 2 (FGP_FO#2) รุนที่ 2, 3 (F2, F3)  

ปพ.ศ. 2560-2563 นำเมล็ดกัญชงเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 2 (FGP_FO#2) ปลูกในทวีปอเมริกาเหนือ 

(สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา), ทวีปอเมริกากลาง (เม็กซิโก, เฮติ, จาไมกา และโคลัมเบีย)  

ปพ.ศ. 2564 นำกัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 2 (FGP_FO#2) เขามาทดลองที่เมืองไทยผาน

บริษัท แพลนโทโลยี จำกัด ใบอนุญาตนำเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ใบอนุญาตเลขที่ กท 

4/2564(น) นำเขามาปลูกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด

สกลนคร   
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แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2558 รวบรวมกัญชงพันธุ BOAX รัฐออริกอน และรัฐ

โคโลราโด ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

  

2559 ปลูกทดสอบและคัดเลือกลักษณะเดน และความเสถียร ขนาด ความสูง และ ชอ

ดอก ของกัญชงพันธุ BOAX 

 

   

2560 ทำการผสมขาม (cross breed) ปลกูแบบแปลงเปด  

   

 F1  

   

2560 ปลูกทดสอบความเสถียรของสายพันธุ (stress test) คัดเลือก อัตราการ

เปลีย่นแปลงเพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ 

ปริมาณน้ำมัน 

 

   

 F3 

กัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 2 (FGP_FO#2) 

 

   

2560-2563 ปลูกทดสอบในพ้ืนท่ีตาง ๆ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 

เม็กซิโก เฮติ จาไมกา และ

โคลัมเบีย 

  

2564 นำเขามาปลูกทดสอบในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม จังหวัด

ลำปาง จงัหวัดเชียงราย 

จังหวัดนครราชสมีา 

จังหวัดสกลนคร 
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 2 ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa ‘FGP_FO#2’ 

วงศ Cannabaceae ไมลมลุก 

 

ลำตน ลําตนตั้งตรง สูงเฉลี่ย 181.68 เซนติเมตร ทรงพุมเฉลี่ย 69.21 เซนติเมตร ขนาดลำตนเฉลี่ย 

18.37 มิลลิเมตร มีกิ่งแขนงจํานวนมากเมื่อปลูกหาง (1.5 เมตร x 1.5 เมตร) ทีอ่ายุ 120 วัน  

 

ใบ ใบประกอบรูปน้ิวมือ มี 3-9 ใบยอย กวางเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 18 เซนติเมตร ปลาย 

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน (dioecious) ชอดอกเพศเมีย ชอดอกแบบชอเชิงลดออกเปนกลุม

ตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60-90 วันหลังปลูก ชอดอกเพศผูออก

ตามซอกใบและปลายยอด ชอดอกหอยลง อับเรณู 5 อัน  

 

ผล/เมล็ด เมล็ดรูปทรงรีคลายลูกรักบี้ กวางเฉลี่ย 4.28 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 3.13 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 

2.62 มิลลิเมตร ผิวเรียบเปนมัน มีลายประสีน้ำตาล น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 40 กรัมตัวผู

รอยละ 30 ตัวเมียรอยละ 70 

 

ลักษณะอ่ืนๆ  1. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 1 ตอน้ำหนักแหง (THC รอยละ 0.19, CBD รอยละ

5.55) ตรวจวัดที่ PREE Laboratories 545 SW 2nd Street Corvallis Oregon, USA  

2. Dietary Fiber รอยละ 35.4, Total Fat รอยละ 24.7, Protein รอยละ 25.1 

 3. ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 150 กรัมแหงตอตน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 

 4. ระยะเวลาการเจริญเติบโตจนเก็บเกี่ยวประมาณ 110-120 วัน แนะนำใหปลูกชวงวันยาวใน

ระยะทำใบทำตน และเก็บเกี่ยวในระยะเริ่มตนของวันสั้น (ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือน

กันยายน) ถาปลูกนอกฤดูกาลใหดำเนินการเพิ่มระยะของแสง ใหปุยตามระยะชวงเวลาที่

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดการระบาดของแมลงหรือโรคพืช ใหดำเนินการปองกันรักษาตามวิธี 

GAP ในพืชทั่วไป การปลูก 1 ไร ประมาณ 6,000 ตน ระยะระหวางตน 10-20 เซนติเมตร 

ระยะระหวางตน 15-25 เซนติเมตร ตนตัวเมียใหผลผลิตประมาณ 150-200 กรัมแหง 
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ตารางที่ 1 การบันทึกขอมูลลักษณะประจำพันธุของสายพันธุ  
 

สัปดาหที ่ อายุ ความสูงเฉลี่ย ทรงพุมเฉลี่ย ขนาดลำตนเฉลี่ย 

  (วัน) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (มิลลิเมตร) 

1 7 10.38 6.22 1.88 

2 14 20.39 8.95 2.21 

3 21 35.53 13.26 3.59 

4 28 51.41 15.68 4.24 

5 35 61.36 27.23 5.30 

6 42 66.08 29.23 6.29 

7 49 68.88 32.93 7.52 

8 56 76.35 37.81 8.19 

9 63 85.07 39.55 8.33 

10 70 85.48 47.01 9.69 

11 77 105.08 55.01 11.46 

12 84 150.08 56.81 12.97 

13 91 155.68 59.21 13.49 

14 98 161.28 60.16 13.72 

15 105 164.08 60.26 13.89 

16 112 169.91 62.01 17.32 

17 119 173.97 64.81 17.67 

18 126 181.68 69.21 18.37 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 2 
ก-ข ตน  ค ชอดอกเพศเมีย  ง-ฉ เมล็ด 

  

กัญชงพันธุเอฟจีพ_ีเอฟโอชารฟ 2 

  

ก ข ค 

ง จ ฉ 
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กัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 3 

(Cannabis sativa ‘FGP_FO#3’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท เจริญขึ้นทุกวัน จำกัด 

ที่อยู 99/322 หมูที่ 3 ตำบลทาศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000 

โทรศัพท 08-0415-6289 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
กัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 3 (FGP_FO#3) เปนพันธุที่ปรับปรุงพันธุโดยบริษัท Frontier 

Genetic Partners ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตใหบริษัท เจริญขึ้นทุกวัน จำกัด นำขอมูลและพันธุดังกลาว

มาขอหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ 

ดังน้ี 

กัญชงพันธุ เอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 3 (FGP_FO#3) ที่ไดรับการปรับปรุงพันธุ จากประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยทำการพัฒนาสายพันธุโดยใชการผสมเกสร (regular open pollination) สายพันธุเปนการผสม

ขามระหวางสายพันธุ cherry wine (แมพันธุ) กับสายพันธุ cherry wine (พอพันธุ) ที่ผานการพัฒนาสายพันธุจน

คงที่จำนวน 3 รุน (Generation) 

ปพ.ศ. 2558 ทำการปลูกทดสอบสายพันธุ cherry wine ดำเนินทดสอบที่รัฐออริกอน และรัฐ

โคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ปพ.ศ. 2559 ทำการทดสอบคัดเลือกลักษณะเดน และ ความเสถียร, ขนาด ความสูง และ ชอดอก 

ของตนพอและแม ไดกัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 3 (FGP_FO#3) รุนที่ 1 (F1) 

ปพ.ศ. 2560 ปลูกแบบแปลงเปด (open field test) และปลูกทดสอบความเสถียรของสาย

พันธุ (stress test) เชน อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ 

ปริมาณน้ำมัน ผลผลิตลักษณะฟโนไทป จนไดกัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 3 (FGP_FO#3) รุนที่ 2, 3 (F2, F3)  

ปพ.ศ. 2560-2563 นำเมล็ดกัญชงพันธุ เอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 3 (FGP_FO#3) ปลูกในทวีป

อเมริกาเหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา), ทวีปอเมริกากลาง (เม็กซิโก, เฮติ, จาไมกา และโคลัมเบีย)  

ปพ.ศ. 2564 นำกัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 3 (FGP_FO#3) เขามาทดลองที่เมืองไทยผาน

บริษัท แพลนโทโลยี จำกัด ใบอนุญาตนำเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ใบอนุญาตเลขที่ กท 

4/2564(น) นำเขามาปลูกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด

สกลนคร จังหวัดนครนายก จังหวัดตาก   



13 
 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2558 รวบรวมกัญชงพันธุ cherry wine รัฐออริกอน และรัฐ

โคโลราโดประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

  

2559 ปลูกทดสอบและคัดเลือกลักษณะเดน และความเสถียร ขนาด ความสูง และ ชอ

ดอก ของกัญชงพันธุ cherry wine 

 

   

2560 ทำการผสมขาม (cross breed) ปลกูแบบแปลงเปด  

   

 F1  

   

2560 ปลูกทดสอบความเสถียรของสายพันธุ (stress test) คัดเลือก อัตราการ

เปลีย่นแปลงเพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ 

ปริมาณน้ำมัน 

 

   

 F3 

กัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 3 (FGP_FO#3) 

 

   

2560-2563 ปลูกทดสอบในพ้ืนท่ีตาง ๆ สหรัฐอเมริกา แคนาดา 

เม็กซิโก เฮติ จาไมกา และ

โคลัมเบีย 

  

2564 นำเขามาปลูกทดสอบในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม จังหวัด

ลำปาง จงัหวัดเชียงราย 

จังหวัดนครราชสมีา 

จังหวัดสกลนคร จังหวัด

นครนายก จังหวัดตาก 
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 3 ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa ‘FGP_FO#3’ 

วงศ Cannabaceae ไมลมลุก 

 

ลำตน ลําตนตั้งตรง สูงเฉลี่ย 181.68 เซนติเมตร ทรงพุมเฉลี่ย 69.22 เซนติเมตร ขนาดลำตนเฉลี่ย 

18.37 มิลลิเมตร มีกิ่งแขนงจํานวนมากเมื่อปลูกหาง (1.5 เมตร x 1.5 เมตร) ทีอ่ายุ 120 วัน  

 

ใบ ใบประกอบรูปน้ิวมือ มี 3-9 ใบยอย กวางเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 18 เซนติเมตร ปลาย 

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน (dioecious) ชอดอกเพศเมีย ชอดอกแบบชอเชิงลดออกเปนกลุม

ตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60-90 วันหลังปลูก ชอดอกเพศผูออก

ตามซอกใบและปลายยอด ชอดอกหอยลง อับเรณู 5 อัน  

 

ผล/เมล็ด เมล็ดรูปทรงรีคลายลูกรักบี้ กวางเฉลี่ย 4.28 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 3.13 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 

2.62 มิลลิเมตร ผิวเรียบเปนมัน มีลายประสีน้ำตาล น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 40 กรัม        

รอยละ 30 ตัวเมียรอยละ 70 

 

ลักษณะอ่ืนๆ  1. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 1 ตอน้ำหนักแหง (THC รอยละ 0.11, CBD รอยละ

2.73) ตรวจวัดที่ PREE Laboratories 545 SW 2nd Street Corvallis Oregon, USA  

2. Dietary Fiber รอยละ 39.4 Total Fat รอยละ 28.7, Protein รอยละ 29.1 

 3. ผลผลิตเมล็ดเฉลี่ย 150 กรัมแหงตอตน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 

 4. ระยะเวลาการเจริญเติบโตจนเก็บเกี่ยวประมาณ 110-120 วัน แนะนำใหปลูกชวงวันยาวใน

ระยะทำใบทำตน และเก็บเกี่ยวในระยะเริ่มตนของวันสั้น (ประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือน

กันยายน) ถาปลูกนอกฤดูกาลใหดำเนินการเพิ่มระยะของแสง ใหปุยตามระยะชวงเวลาที่

เหมาะสม ในกรณีที่เกิดการระบาดของแมลงหรือโรคพืช ใหดำเนินการปองกันรักษาตามวิธี 

GAP ในพืชทั่วไป การปลูก 1 ไร ประมาณ 6,000 ตน ระยะระหวางตน 10-20 เซนติเมตร 

ระยะระหวางตน 15-25 เซนติเมตร ตนตัวเมียใหผลผลิตประมาณ 150-200 กรัมแหง 
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ตารางที่ 1 การบันทึกขอมูลลักษณะประจำพันธุของสายพันธุ  
 

สัปดาหที ่ อายุ ความสูงเฉลี่ย ทรงพุมเฉลี่ย ขนาดลำตนเฉลี่ย 

  (วัน) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (มิลลิเมตร) 

1 7 10.38 6.23 1.88 

2 14 20.39 8.96 2.21 

3 21 35.53 13.27 3.59 

4 28 51.41 15.69 4.24 

5 35 61.36 27.24 5.30 

6 42 66.08 29.24 6.29 

7 49 68.88 32.94 7.52 

8 56 76.35 37.82 8.19 

9 63 85.07 39.56 8.33 

10 70 85.48 47.02 9.69 

11 77 105.08 55.02 11.46 

12 84 150.08 56.82 12.97 

13 91 155.68 59.22 13.49 

14 98 161.28 60.17 13.72 

15 105 164.08 60.27 13.89 

16 112 169.91 62.02 17.32 

17 119 173.97 64.82 17.67 

18 126 181.68 69.22 18.37 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชงพันธุเอฟจีพี_เอฟโอชารฟ 3 
ก-ข ตน  ค ชอดอกเพศเมีย  ง-ฉ เมล็ด 

  

กัญชงพันธุเอฟจีพ_ีเอฟโอชารฟ 3 

  

ก ข ค 

ง จ ฉ 
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กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 

(Cannabis sativa ‘EHFGP#1’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด 

ที่อยู 9 ซอยบุษกร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท 06-4298-4265 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) เปนพันธุที่ปรับปรุงพันธุโดยบริษัท Frontier 

Genetic Partners ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตใหบริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด นำขอมูลและพันธุ

ดังกลาวมาขอหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 โดยมีขั้นตอนการ

ปรับปรุงพันธุ ดังน้ี 

กัญชงพันธุเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) เปนพันธุที่ไดรับการปรับปรุงพันธุจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยทำการพัฒนาสายพันธุโดยใชการผสมเกสร (regular open pollination) ผสมขามระหวางสายพันธุ 

Cherry wine (แมพันธุ) กับสายพันธุ Lemon tree (พอพันธุ)  ที่ผานการพัฒนาสายพันธุจนคงที่จำนวน 7 รุน 

(Generation)  

ปพ.ศ. 2554 ทำการเก็บตัวอยางสายพันธุตนพอและแม ดำเนินทดสอบที่รัฐออริกอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

ปพ.ศ. 2555 ทำการปลูกแบบแปลงเปด (open field test) โดยใชตนพอ และตนแม จากน้ัน

ทำการคัดเลือกตนพอ-แม ที่แข็งแรงที่สุด  

ปพ.ศ. 2556 ทำการผสมขาม (cross breed) ไดกัญชงพันธุเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) 

รุนที่ 1 (R1) (R คือ เปนเทคนิคในการปรับปรุงพันธุโดยใชเกสรตัวเมียผสมกับเกสรตัวเมียที่มีการกระตุนใหเปนตัวกระ

เทยโดยใชวิธีสารเคมีชื ่อวา Colloidal Silver and Gibberellic Acid) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง 

(Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการ

คัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2557 นำกัญชงพันธุเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) ทำการปลูกแบบแปลงเปด (open 

field test) แลวคัดเลือกไดร ุ นที ่ 2 (R2) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน 

(Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรง

สมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 
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ปพ.ศ. 2558 นำกัญชงพันธุเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) ทำการปลูกแบบแปลงเปด (open 

field test) แลวคัดเลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชน การตานทานตอเชื้อรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความ

เสถียร  

ปพ.ศ. 2559 นำกัญชงพันธุเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) ปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) ที่คัดเลือกตนที่มีลักษณะเดน ไดรุนที่ 3 และ 4 (R3, R4) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) 

ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตน

ที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป ป 2560 ดำเนินการปลูก

กัญชงพันธุเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) แลวคัดเลือกคุณลักษณะเดนของชอดอก น้ำหนัก ความตานทานเช้ือรา

ตางๆ ไดรุนที่ 5 (R5) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกใน

อาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน 

เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2561 ดำเนินการปลูกกัญชงพันธุ เอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) แลวคัดเลือก

คุณลักษณะเดนของชอดอก น้ำหนัก ความตานทานเชื้อราตางๆ ไดรุ นที่ 6 (R6) ทำการทดลองปลูกในแปลง

กลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน 

แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2562 นำกัญชงพันธุเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) มาปลูกทดสอบความเสถียรของสาย

พันธุ (stress test) เชน อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ 

ลักษณะฟโนไทป จนไดรุนที่ 7 (R7) 

ปพ.ศ. 2562-2563 นำเมล็ดกัญชงพันธุเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) ปลูกในทวีปอเมริกา

เหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา) ทวีปอเมริกากลาง (เม็กซิโก เฮติ จาไมกา และโคลัมเบีย)  

ปพ.ศ. 2564 นำกัญชงพันธุเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) เขามาทดลองที่เมืองไทยผานบริษัท 

แพลนโทโลยี จำกัด ใบอนุญาตนำเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ใบอนุญาตเลขที่ กท 4/2564(น) 

นำเขามาปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดชลบุรี จังหวัดพะเยา จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค 

จังหวัดเชียงราย จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดสุรินทร เปนตน  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2554-2555 รวบรวมพันธุตนพอและแม ปลกูและคัดเลือกตนพอ-แม รัฐออริกอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา   

2556 กัญชงพันธุ Cherry wine x กัญชงพันธุ Lemon tree  
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ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

 R1  

   

2557- ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) แลวคัดเลือกไดรุนท่ี 2 (R2)  

   

2558 คัดเลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชน การตานทานตอเชื้อรา ทรงตน 

น้ำหนักดอก และความเสถียร 

 

   

2559 นำปลูกแบบแปลงเปด (open field test) ท่ีคัดเลือกตนท่ีมีลักษณะเดน ไดรุนท่ี 

3 และ 4 (R3, R4) 

 

  

2560 นำปลูกแบบแปลงเปด (open field test) ท่ีคัดเลือกตนคัดเลือกคุณลักษณะ

เดนของชอดอก น้ำหนัก ความตานทานเชื้อราตางๆไดรุนท่ี 5 (R5) 

 

  

 ปลูกคัดเลือกคุณลักษณะเดนของชอดอก น้ำหนัก ความตานทานเชื้อราตางๆ ได

รุนท่ี 6 (R6) 

  

2562 ปลูกทดสอบความเสถียรของสายพันธุ (stress test) เชน อัตราการเปลี่ยนแปลง

เพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ ลักษณะฟโน

ไทป จนไดรุนท่ี 7 (R7) 

 

   

2562-2563 ปลกูทดสอบในพ้ืนท่ีตาง ๆ  ทวีปอเมริกาเหนือ 

(สหรัฐอเมริกา และแคน

นาดา) ทวีปอเมริกากลาง 

(เม็กซิโก เฮติ จาไมกา 

และโคลัมเบีย) 

   

2564 นำเขามาปลูกทดสอบในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม จังหวัด

ชลบุรี จังหวัดพะเยา 

จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัด

ตาก จังหวัดนครสวรรค 

จังหวัดเชียงราย จังหวัด

สิงหบุรี จังหวัดสุรินทร 

เปนตน 
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa ‘EHFGP#1’ วงศ 

Cannabaceae ไมลมลุก 

 

ลำตน ลําตนตั้งตรง สูงเฉลี่ย 181.60 เซนติเมตร ทรงพุมเฉลี่ย 69.20 เซนติเมตร ขนาดลำตนเฉลี่ย 

18.34 มลิลิเมตร มีกิ่งแขนงจํานวนมากเมื่อปลูกหาง (1.5 เมตร x 1.5 เมตร) ที่อายุ 120 วัน  

 

ใบ ใบประกอบรูปน้ิวมือ มี 3-9 ใบยอย กวางเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 18 เซนติเมตร ปลาย 

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน (dioecious) ชอดอกเพศเมีย ชอดอกแบบชอเชิงลดออกเปนกลุม

ตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 79-90 วันหลังปลูก ชอดอกเพศผูออก

ตามซอกใบและปลายยอด ชอดอกหอยลง อับเรณู 5 อัน  

 

ผล/เมล็ด เมล็ดรูปทรงรีคลายลูกรักบี้ กวางเฉลี่ย 2.56 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 3.69 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 

2.14 มิลลิเมตร ผิวเรียบเปนมัน มีลายประสีน้ำตาล น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 45 กรัม 

 

 

ลักษณะอ่ืนๆ  1. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 1 ตอน้ำหนักแหง (THC รอยละ 0.74, CBD รอยละ

19.86) ตรวจวัดที่ PREE Laboratories 545 SW 2nd Street Corvallis Oregon, USA  

2. สัดสวนปริมาณสาร Cannabidiol (CBD)/ THC สูงกวา 20 เทา (26:1) 

 3. ผลผลิตชอดอกสดเฉลี่ย 1.10 กิโลกรัมตอตน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 
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ตารางที่ 1 การบันทึกขอมูลลักษณะประจำพันธุของสายพันธุ  
 

สัปดาหที ่ อายุ ความสูงเฉลี่ย ทรงพุมเฉลี่ย ขนาดลำตนเฉลี่ย 

  (วัน) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (มิลลิเมตร) 

1 7 10.30 6.21 1.85 

2 14 20.31 8.94 2.18 

3 21 35.45 13.25 3.56 

4 28 51.33 15.67 4.21 

5 35 61.28 27.22 5.27 

6 42 66.00 29.22 6.26 

7 49 68.80 32.92 7.49 

8 56 76.27 37.80 8.16 

9 63 84.99 39.54 8.30 

10 70 85.40 47.00 9.66 

11 77 105.00 55.00 11.43 

12 84 150.00 56.80 12.94 

13 91 155.60 59.20 13.46 

14 98 161.20 60.15 13.69 

15 105 164.00 60.25 13.86 

16 112 169.83 62.00 17.29 

17 119 173.89 64.80 17.64 

18 126 181.60 69.20 18.34 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 
ก-ข ตน  ค ใบ  ง-จ ชอดอกเพศเมีย  ฉ ชอดอกเพศผู ช-ซ เมล็ด 

  

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพชีารฟ 1  

ก ข ค 

ง จ ฉ 

ช ซ 
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กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2 

(Cannabis sativa ‘EHFGP#2’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด 

ที่อยู 9 ซอยบุษกร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท 06-4298-4265 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2 (EHFGP#2) เปนพันธุที่ปรับปรุงพันธุโดยบริษัท Frontier 

Genetic Partners ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตใหบริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด นำขอมูลและพันธุ

ดังกลาวมาขอหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 โดยมีขั้นตอนการ

ปรับปรุงพันธุ ดังน้ี 

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2 (EHFGP#2) เปนพันธุที ่ไดรับการปรับปรุงพันธุจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยทำการพัฒนาสายพันธุโดยใชการผสมเกสร (regular open pollination) ผสมขามระหวางสายพันธุ 

Orange peel (แมพันธุ) กับกัญชงรุนที่ 2 ของสายพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (พอพันธุ) ที่ผานการพัฒนาสายพันธุ

จนคงที่จำนวน 5 รุน (Generation)  

ปพ.ศ. 2556 ทำการปลูกแบบแปลงเปด (open field test) ทำการคัดเลือกตนพอ-แม พันธุที่

แข็งแรงที่สุดที่มีลักษณะเดน และความเสถียร ขนาด ความสูง ชอดอก เปนตน  

ปพ.ศ. 2557 ทำการผสมขาม (cross breed) ระหวาง Orange peel กับ กัญชงพันธุอีเอช

เอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) ไดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2 (EHFGP#2) รุนที่ 1 (R1) (R คือ เปนเทคนิคในการ

ปรับปรุงพันธุโดยใชเกสรตัวเมียผสมกับเกสรตัวเมียที่มีการกระตุนใหเปนตัวกระเทยโดยใชวิธีสารเคมีช่ือวา Colloidal 

Silver and Gibberellic Acid) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) 

ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-

100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2558 ปลูกแบบแปลงเปด (open field test) และปลูกทดสอบความเสถียรของสาย

พันธุ (stress test) เชน อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ 

ลักษณะฟโนไทป จนไดรุนที่ 2 และ 3 (R2, R3) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน 

(Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรง

สมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 
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ปพ.ศ. 2559 ปลูกแบบแปลงเปด (open field test) ทำการปลูกกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2 

(EHFGP#2) แลวคัดเลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชนการตานทานตอเชื้อรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความ

เสถียร รุนที่ 4 (R4) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกใน

อาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน 

เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2560 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2  (EHFGP#2) ปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) ที่คัดเลือกตนที่มีลักษณะเดนของชอดอก น้ำหนัก ความตานทานเช้ือราตางๆ รุนที่ 5 (R5) ทำการทดลองปลูก

ในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั ้งหมดจำนวน 

10,000 ตน แลวทำการคัดเลอืกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบ

ครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2560-2563 นำเมล็ดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2  (EHFGP#2) ปลูกในทวีปอเมริกา

เหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา), ทวีปอเมริกากลาง (เม็กซิโก เฮติ จาไมกา และโคลัมเบีย)  

ปพ.ศ. 2564 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2  (EHFGP#2) เขามาทดลองที่เมืองไทยผานบริษัท 

แพลนโทโลยี จำกัด ใบอนุญาตนำเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ใบอนุญาตเลขที่ กท 4/2564(น) 

นำเขามาปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดนคราชสีมา เปนตน 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2555-2556 รวบรวมพันธุตนพอและแม ปลกูและคัดเลือกตนพอ-แม รัฐออริกอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา   

2557 กัญชงพันธุ Orange peel x กัญชงรุนท่ี 2 ของสายพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1  

   

 R1  

   

2558 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) แลวคัดเลือก อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศ

จากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ ลักษณะฟโน

ไทป จนไดรุนท่ี 2 และ 3 (R2, R3) 

 

   

2559 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) เลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชน

การตานทานตอเชื้อรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความเสถียร รุนท่ี 4 (R4) 

 

   



25 
 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2560 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) คัดเลือกตนท่ีมีลักษณะเดนของชอดอก 

น้ำหนัก ความตานทานเชื้อราตางๆ รุนท่ี 5 (R5) 

 

  

2560-2563 ปลกูทดสอบในพ้ืนท่ีตาง ๆ ปลูกในทวีปอเมริกาเหนือ 

(สหรัฐอเมริกา และแคน

นาดา), ทวีปอเมริกากลาง 

(เม็กซิโก เฮติ จาไมกา 

และโคลัมเบีย) 

  

  

  

2564 นำเขามาปลูกทดสอบในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม จังหวัด

นคราชสีมา 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2 ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa ‘EHFGP#2’ วงศ 

Cannabaceae ไมลมลุก 

 

ลำตน ลําตนตั้งตรงสูงเฉลี่ย 183.00 เซนติเมตร ทรงพุมเฉลี่ย 64.00 เซนติเมตร ขนาดลำตนเฉลี่ย 

18.34 มลิลิเมตร มีกิ่งแขนงจํานวนมากเมื่อปลูกหาง (1.5 เมตร x 1.5 เมตร) ที่อายุ 120 วัน  

 

ใบ ใบประกอบรูปน้ิวมือ มี 3-9 ใบยอย กวางเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 19 เซนติเมตร ปลาย

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน (dioecious) ชอดอกเพศเมีย ชอดอกแบบชอเชิงลดออกเปนกลุม

ตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60-90 วันหลังปลูก ชอดอกเพศผูออก

ตามซอกใบและปลายยอด ชอดอกหอยลง อับเรณู 5 อัน 

 

ผล/เมล็ด เมล็ดรูปทรงรีคลายลูกรักบี้ กวางเฉลี่ย 2.56 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 2.85 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 

2.42 มิลลิเมตร ผิวเรียบเปนมัน มีลายประสีน้ำตาล น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 45 กรัม 

 

ลักษณะอ่ืนๆ  1. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 1 ตอน้ำหนักแหง (THC รอยละ 0.58 CBD รอยละ

19.53) ตรวจวัดที่ PREE Laboratories 545 SW 2nd Street Corvallis Oregon, USA  

2. สัดสวนปริมาณสาร Cannabidiol (CBD)/ THC สูงกวา 20 เทา (33:1) 
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 3. ผลผลิตชอดอกสดเฉลี่ย 1.12 กิโลกรัมตอตน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 

 

ตารางที่ 1 การบันทึกขอมูลลักษณะประจำพันธุของสายพันธุ  
 

สัปดาหที ่ อายุ ความสูงเฉลี่ย ทรงพุมเฉลี่ย ขนาดลำตนเฉลี่ย 

  (วัน) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (มิลลิเมตร) 

1 7 10.10 5.00 1.85 

2 14 25.00 7.00 2.18 

3 21 35.12 11.00 3.56 

4 28 60.13 14.00 4.21 

5 35 75.23 23.00 5.27 

6 42 82.10 26.00 6.26 

7 49 90.02 32.00 7.49 

8 56 105.00 36.00 8.16 

9 63 110.00 40.00 8.30 

10 70 122.00 44.00 9.66 

11 77 131.00 49.00 11.43 

12 84 143.00 52.00 12.94 

13 91 152.00 55.00 13.46 

14 98 166.00 58.00 13.69 

15 105 170.00 60.00 13.86 

16 112 175.00 61.00 17.29 

17 119 180.00 63.00 17.64 

18 126 183.00 64.00 18.34 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2 
ก-ข ตน  ค ใบ  ง ชอดอกเพศเมีย  จ-ฉ เมล็ด 

  

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพชีารฟ 2 

  

ก ข ค 

ง จ ฉ 
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กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 3 

(Cannabis sativa ‘EHFGP#3’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด 

ที่อยู 9 ซอยบุษกร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท 06-4298-4265 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 3 (EHFGP#3) เปนพันธุที่ปรับปรุงพันธุโดยบริษัท Frontier 

Genetic Partners ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตใหบริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด นำขอมูลและพันธุ

ดังกลาวมาขอหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 โดยมีขั้นตอนการ

ปรับปรุงพันธุ ดังน้ี 

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 3 (EHFGP#3) เปนพันธุ ที ่ไดรับการปรับปรุงจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยทำการพัฒนาสายพันธุดวยการผสมเกสร(regular open pollination) ผสมขามระหวางสาย

พันธุรุนที่ 2 ของอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (แมพันธุ) กับสายพันธุ Floral Industrial Hemp-Gas Hemp (พอพันธุ) ที่

ผานการพัฒนาสายพันธุจนคงที่จำนวน 5 รุน (Generation) 

ปพ.ศ. 2555 ทำการเก็บตัวอยางสายพันธุตนพอและแม ดำเนินทดสอบที่รัฐออริกอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

ปพ.ศ. 2556 ทำการผสมพันธุโดยเทคนิคการถายเกสร (pollinate donator) จากน้ันคัดเลือก

ลักษณะเดน เชน ความเสถียร ขนาด ความสูง และชอดอก เปนตน  

ปพ.ศ. 2557 ทำการผสมขาม (cross breed) ระหวางกัญชงพันธุ floral sour gas (พอพันธุ) กับ 

กัญชงรุนที่ 2 พันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) จากนั้นนำนำลูกผสมปลูกในแปลงทดสอบ ไดกัญชงพันธุอีเอชเอฟ

จีพีชารฟ 3 (EHFGP#3) ไดรุนที่ 1 (R1) (R คือ เปนเทคนิคในการปรับปรุงพันธุโดยใชเกสรตัวเมียผสมกับเกสรตัวเมียที่

มีการกระตุนใหเปนตัวกระเทยโดยใชวิธีสารเคมีชื่อวา Colloidal Silver and Gibberellic Acid) ทำการทดลอง

ปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 

10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบ

ครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2558 ปลูกแบบแปลงเปด (open field test) และปลูกทดสอบความเสถียรของสาย

พันธุ (stress test) เชน อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ 
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ลักษณะฟโนไทป จนไดรุนที่ 2 และ 3 (R2, R3) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน 

(Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรง

สมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2559 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 3 (EHFGP#3) ปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) แลวคัดเลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชนการตานทานตอเชื้อรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความเสถียร ได

รุ นที่ 4 (R4) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร 

(Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตน

ที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2560 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 3 (EHFGP#3) ปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) คัดเลือกตนที่มีลักษณะเดนของชอดอก น้ำหนัก ความตานทานเชื้อราตางๆ รุนที่ 5 (R5) ทำการทดลองปลูก

ในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั ้งหมดจำนวน 

10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบ

ครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2560-2563 นำเมล็ดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 3 (EHFGP#3) ปลูกในทวีปอเมริกา

เหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา), ทวีปอเมริกากลาง (เม็กซิโก เฮติ จาไมกา และโคลัมเบีย)  

ปพ.ศ. 2564 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 3 (EHFGP#3) เขามาทดลองที่เมืองไทยผานบริษัท 

แพลนโทโลยี จำกัด ใบอนุญาตนำเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ใบอนุญาตเลขที่ กท 4/2564(น) 

นำเขามาปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย เปนตน  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2555-2556 รวบรวมพันธุตนพอและแม ปลกูและคัดเลือกตนพอ-แม รัฐออริกอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา   

2557 กัญชงสายพันธุรุนท่ี 2 ของอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 x กัญชงพันธุ Floral 

Industrial Hemp-Gas Hemp 

 

   

 R1  

   

2558 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) แลวคัดเลือก อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศ

จากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ ลักษณะฟโน

ไทป จนไดรุนท่ี 2 และ 3 (R2, R3) 
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ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2559 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) เลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชน

การตานทานตอเชื้อรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความเสถียร รุนท่ี 4 (R4) 

 

   

2560 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) คัดเลือกตนท่ีมีลักษณะเดนของชอดอก 

น้ำหนัก ความตานทานเชื้อราตางๆ รุนท่ี 5 (R5) 

 

  

2560-2563 ปลกูทดสอบในพ้ืนท่ีตาง ๆ ปลูกในทวีปอเมริกาเหนือ 

(สหรัฐอเมริกา และแคน

นาดา), ทวีปอเมริกากลาง 

(เม็กซิโก เฮติ จาไมกา 

และโคลัมเบีย) 

  

  

  

2564 นำเขามาปลูกทดสอบในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม จังหวัด

สิงหบุรี จังหวัดลำปาง 

จังหวัดเชียงราย 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 3 ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa ‘EHFGP#3’ วงศ 

Cannabaceae ไมลมลุก 

 

ลำตน ลําตนตั้งตรงสูงเฉลี่ย 175.00 เซนติเมตร ทรงพุมเฉลี่ย 86.00 เซนติเมตร ขนาดลำตนเฉลี่ย 

18.24 มลิลิเมตร มีกิ่งแขนงจํานวนมากเมื่อปลูกหาง (1.5 เมตร x 1.5 เมตร) ที่อายุ 120 วัน  

 

ใบ ใบประกอบรูปน้ิวมือ มี 3-9 ใบยอย กวางเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 18 เซนติเมตร ปลาย

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน (dioecious) ชอดอกเพศเมีย ชอดอกแบบชอเชิงลดออกเปนกลุม

ตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60-90 วันหลังปลูก ชอดอกเพศผูออก

ตามซอกใบและปลายยอด ชอดอกหอยลง อับเรณู 5 อัน 

 

ผล/เมล็ด เมล็ดรูปทรงรีคลายลูกรักบี้ กวางเฉลี่ย 3.75 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 3.25 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 

2.57 มิลลิเมตร ผิวเรียบเปนมัน มีลายประสีน้ำตาล น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 38 กรัม 
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ลักษณะอ่ืนๆ  1. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 1 ตอน้ำหนักแหง (THC รอยละ 0.68, CBD รอยละ

16.90) ตรวจวัดที่ PREE Laboratories 545 SW 2nd Street Corvallis Oregon, USA  

2. สัดสวนปริมาณสาร Cannabidiol (CBD)/ THC สูงกวา 20 เทา (24:1) 

 3. ผลผลิตชอดอกสดเฉลี่ย 1.12 กิโลกรัมตอตน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 

 

ตารางที่ 1 การบันทึกขอมูลลักษณะประจำพันธุของสายพันธุ  
 

สัปดาหที ่ อายุ ความสูงเฉลี่ย ทรงพุมเฉลี่ย ขนาดลำตนเฉลี่ย 

  (วัน) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (มิลลิเมตร) 

1 7 10.00 4.00 1.75 

2 14 15.00 6.00 2.08 

3 21 30.00 10.00 3.46 

4 28 38.00 12.00 4.11 

5 35 48.00 18.00 5.17 

6 42 60.00 22.00 6.16 

7 49 68.00 27.00 7.39 

8 56 72.00 34.00 8.06 

9 63 79.00 38.00 8.20 

10 70 84.00 42.00 9.56 

11 77 104.00 46.00 11.33 

12 84 114.00 53.00 12.84 

13 91 126.00 58.00 13.36 

14 98 138.00 64.00 13.59 

15 105 152.00 74.00 13.76 

16 112 166.00 80.00 17.19 

17 119 173.00 83.00 17.54 

18 126 175.00 86.00 18.24 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 3 
ก-ข ตน  ค ใบ  ง ชอดอกเพศเมีย  จ-ฉ เมล็ด 

  

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพชีารฟ 3 

  

ก ข ค 

ง จ ฉ 
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กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 4 

(Cannabis sativa ‘EHFGP#4’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด 

ที่อยู 9 ซอยบุษกร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท 06-4298-4265 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 4 (EHFGP#4) เปนพันธุที่ปรับปรุงพันธุโดยบริษัท Frontier 

Genetic Partners ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตใหบริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด นำขอมูลและพันธุ

ดังกลาวมาขอหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 โดยมีขั้นตอนการ

ปรับปรุงพันธุ ดังน้ี 

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 4 (EHFGP#4) เปนพันธุ ที ่ไดรับการปรับปรุงจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยทำการพัฒนาสายพันธุดวยการผสมเกสร (regular open pollination) สายพันธุเปนการผสม

ขามระหวางสายพันธุ Foral Industrial Hemp-Mint (แมพันธุ) กับสายพันธุรุนที่ 2 ของอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (พอ

พันธุ) ที่ผานการพัฒนาสายพันธุจนคงที่จำนวน 5 รุน (Generation)  

ปพ.ศ. 2555 ทำการเก็บตัวอยางสายพันธุตนพอและแม ดำเนินการทดสอบที่รัฐออริกอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา  

ปพ.ศ. 2556 ทำการคัดเลือกลักษณะเดน เชน ความเสถียร ขนาด ความสูง และชอดอก ของ 

Foral Industrial Hemp-Mint (แมพันธุ)  

ปพ.ศ. 2557 ทำการผสมขาม (cross breed) ระหวางกัญชงพันธุ Foral Industrial Hemp-

Mint (แมพันธุ) กับกัญชงรุนที่ 2 สายพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) จากนั้นนำลูกผสมปลูกในแปลงทดสอบ 

ไดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 4 (EHFGP#4) รุนที่ 1 (R1) (R คือ เปนเทคนิคในการปรับปรุงพันธุโดยใชเกสรตัวเมีย

ผสมกับเกสรตัวเมียที่มีการกระตุนใหเปนตัวกระเทยโดยใชวิธีสารเคมีชื่อวา Colloidal Silver and Gibberellic 

Acid) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) 

รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกได

นำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 
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ปพ.ศ. 2558 ปลูกแบบแปลงเปด (open field test) และปลูกทดสอบความเสถียรของสาย

พันธุ (stress test) เชน อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ 

ลักษณะฟโนไทป จนไดรุนที่ 2 และ 3 (R2, R3) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน 

(Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรง

สมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2559 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 4 (EHFGP#4) ปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) แลวคัดเลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชนการตานทานตอเช้ือรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความเสถียร รุนที่ 

4 (R4) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) 

รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยก

ไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2560 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 4 (EHFGP#4) ปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) คัดเลือกตนที่มีลักษณะเดนของชอดอก น้ำหนัก ความตานทานเชื้อราตางๆ รุนที่ 5 (R5) ทำการทดลองปลูก

ในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั ้งหมดจำนวน 

10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบ

ครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2560-2563 นำเมล็ดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 4 (EHFGP#4) ปลูกในทวีปอเมริกา

เหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา), ทวีปอเมริกากลาง (เม็กซิโก เฮติ จาไมกา และโคลัมเบีย)  

ปพ.ศ. 2564 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 4 (EHFGP#4) เขามาทดลองที่เมืองไทยผานบริษัท 

แพลนโทโลยี จำกัด ใบอนุญาตนำเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ใบอนุญาตเลขที่ กท 4/2564(น) 

นำเขามาปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย เปนตน  

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2555-2556 รวบรวมพันธุตนพอและแม ปลกูและคัดเลือกตนพอ-แม รัฐออริกอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา   

2557 กัญชงพันธุ Foral Industrial Hemp-Mint x กัญชงสายพันธุรุนท่ี 2 ของอีเอช

เอฟจีพีชารฟ 1 

 

   

 R1  

   

2558 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) แลวคัดเลือก การตานทานตอเชื้อรา 

ทรงตน น้ำหนักดอก และความเสถียร จนไดรุนท่ี 2 และ 3 (R2, R3) 
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ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

   

2559 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) เลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชน

ชอดอก น้ำหนัก ความตานทานเชื้อราตางๆ รุนท่ี 4 (R4) 

 

   

2560 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) คัดเลือกตนท่ีมีลักษณะเดนของชอดอก 

น้ำหนัก ความตานทานเชื้อราตางๆ รุนท่ี 5 (R5) 

 

  

2560-2563 ปลกูทดสอบในพ้ืนท่ีตาง ๆ ปลูกในทวีปอเมริกาเหนือ 

(สหรัฐอเมริกา และแคน

นาดา), ทวีปอเมริกากลาง 

(เม็กซิโก เฮติ จาไมกา 

และโคลัมเบีย) 

  

  

  

2564 นำเขามาปลูกทดสอบในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม จังหวัด

สิงหบุรี จังหวัดลำปาง 

จังหวัดเชียงราย 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 4 ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa ‘EHFGP#4’ วงศ 

Cannabaceae ไมลมลุก 

 

ลำตน ลําตนตั้งตรงสูงเฉลี่ย 160.00 เซนติเมตร ทรงพุมเฉลี่ย 72.00 เซนติเมตร ขนาดลำตนเฉลี่ย 

18.30 มลิลิเมตร มีกิ่งแขนงจํานวนมากเมื่อปลูกหาง (1.5 เมตร x 1.5 เมตร) ที่อายุ 120 วัน  

 

ใบ ใบประกอบรูปน้ิวมือ มี 3-9 ใบยอย กวางเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 18 เซนติเมตร ปลาย

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน (dioecious) ชอดอกเพศเมีย ชอดอกแบบชอเชิงลดออกเปนกลุม

ตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60-90 วันหลังปลูก ชอดอกเพศผูออก

ตามซอกใบและปลายยอด ชอดอกหอยลง อับเรณู 5 อัน 
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ผล/เมล็ด เมล็ดรูปทรงรีคลายลูกรักบี้ กวางเฉลี่ย 4.12 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 3.16 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 

2.60 มิลลิเมตร ผิวเรียบเปนมัน มีลายประสีน้ำตาล น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 38 กรัม 

 

ลักษณะอ่ืนๆ  1. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 1 ตอน้ำหนักแหง (THC รอยละ 0.76, CBD รอยละ 

14.97) ตรวจวัดที่ PREE Laboratories 545 SW 2nd Street Corvallis Oregon, USA  

2. สัดสวนปริมาณสาร Cannabidiol (CBD)/ THC สูงกวา 20 เทา (19:1) 

 3. ผลผลิตชอดอกสดเฉลี่ย 1.12 กิโลกรัมตอตน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 

 

ตารางที่ 1 การบันทึกขอมูลลักษณะประจำพันธุของสายพันธุ  
 

สัปดาหที ่ อายุ ความสูงเฉลี่ย ทรงพุมเฉลี่ย ขนาดลำตนเฉลี่ย 

  (วัน) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (มิลลิเมตร) 

1 7 6.00 4.00 1.81 

2 14 12.00 6.00 2.14 

3 21 18.00 9.00 3.52 

4 28 23.00 12.00 4.17 

5 35 28.00 16.00 5.23 

6 42 36.00 20.00 6.22 

7 49 44.00 24.00 7.45 

8 56 50.00 28.00 8.12 

9 63 58.00 32.00 8.26 

10 70 66.00 37.00 9.62 

11 77 74.00 43.00 11.39 

12 84 82.00 48.00 12.90 

13 91 91.00 54.00 13.42 

14 98 100.00 59.00 13.65 

15 105 110.00 62.00 13.82 

16 112 130.00 66.00 17.25 

17 119 150.00 68.00 17.60 

18 126 160.00 72.00 18.30 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 4 
ก-ข ตน  ค ใบ  ง ชอดอกเพศเมีย  จ-ฉ เมล็ด 

  

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพชีารฟ 4 

  

ก ข ค 

ง จ ฉ 
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กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 5 

(Cannabis sativa ‘EHFGP#5’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด 

ที่อยู 9 ซอยบุษกร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท 06-4298-4265 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 5 (EHFGP#5) เปนพันธุที่ปรับปรุงพันธุโดยบริษัท Frontier 

Genetic Partners ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตใหบริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด นำขอมูลและพันธุ

ดังกลาวมาขอหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 โดยมีขั้นตอนการ

ปรับปรุงพันธุ ดังน้ี 

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 5 (EHFGP#5) เปนพันธุ ที ่ไดร ับการปรับปรุงจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยทำการพัฒนาสายพันธุโดยใชการผสมเกสร (regular open pollination) สายพันธุเปนการผสม

ขามระหวางแมพันธุ คือ กัญชงรุนที่ 2 ของอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) กับพอพันธุ คือ กัญชงรุนที่ 2 ของอี

เอชเอฟจีพีชารฟ 3 (EHFGP#3) ที่ผานการพัฒนาสายพันธุจนคงที่จำนวน 4 รุน (Generation) 

ปพ.ศ. 2557 ทำการผสมขาม (cross breed) ระหวางแมพันธุกัญชงรุนที่ 2 สายพันธุอีเอชเอฟจีพี

ชารฟ 1 (EHFGP#1) กับพอพันธุกัญชงรุนที่ 2 สายพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 3 (EHFGP#3) จากนั้นนำลูกผสมปลูกใน

แปลงทดสอบ ไดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 5 (EHFGP#5) รุนที่ 1 (R1) (R คือ เปนเทคนิคในการปรับปรุงพันธุโดย

ใชเกสรตัวเมียผสมกับเกสรตัวเมียที่มีการกระตุนใหเปนตัวกระเทยโดยใชวิธีสารเคมีชื่อวา Colloidal Silver and 

Gibberellic Acid)  ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกใน

อาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บ

ตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2558 ปลูกแบบแปลงเปด (open field test) และปลูกทดสอบความเสถียรของสาย

พันธุ (stress test) เชน อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ 

ลักษณะฟโนไทป จนไดร ุ นที่ 2 (R2) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเร ือน 

(Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรง

สมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 
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ปพ.ศ. 2559 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 5 (EHFGP#5) ปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) แลวคัดเลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชนการตานทานตอเช้ือรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความเสถียร รุนที่ 

3 (R3) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) 

รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยก

ไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2560 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 5 (EHFGP#5) ปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) คัดเลือกตนที่มีลักษณะเดนของชอดอก น้ำหนัก ความตานทานเชื้อราตางๆ รุนที่ 4 (R4) ทำการทดลองปลูก

ในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั ้งหมดจำนวน 

10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบ

ครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2561-2563 นำเมล็ดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 5 (EHFGP#5) ปลูกในทวีปอเมริกา

เหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา), ทวีปอเมริกากลาง (เม็กซิโก เฮติ จาไมกา และโคลัมเบีย)  

ปพ.ศ. 2564 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 5 (EHFGP#5) เขามาทดลองที่เมืองไทยผานบริษัท 

แพลนโทโลยี จำกัด ใบอนุญาตนำเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ใบอนุญาตเลขที่ กท 4/2564(น) 

นำเขามาปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม กรุงเทพ จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย เปนตน 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2557 กัญชงรุนท่ี 2 ของพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) x กัญชงรุนท่ี 2 ของอี

เอชเอฟจีพีชารฟ 3 (EHFGP#3) 

รัฐออริกอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

   

 R1  

   

2558 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) แลวคัดเลือก อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศ

จากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ ลักษณะฟโน

ไทป จนไดรุนท่ี 2 (R2) 

 

   

2559 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) เลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชน

เชนการตานทานตอเชื้อรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความเสถียร รุนท่ี 3 (R3) 

 

   

2560 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) คัดเลือกตนท่ีมีลักษณะเดนของชอดอก 

น้ำหนัก ความตานทานเชื้อราตางๆ รุนท่ี 4 (R4) 
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ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2561-2563 ปลกูทดสอบในพ้ืนท่ีตาง ๆ ปลูกในทวีปอเมริกาเหนือ 

(สหรัฐอเมริกา และแคน

นาดา), ทวีปอเมริกากลาง 

(เม็กซิโก เฮติ จาไมกา 

และโคลัมเบีย) 

  

  

  

2564 นำเขามาปลูกทดสอบในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม กรุงเทพ 

จังหวัดตาก จังหวัด

เชียงราย เปนตน 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 5 ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa ‘EHFGP#5’ วงศ 

Cannabaceae ไมลมลุก 

 

ลำตน ลําตนตั้งตรงสูงเฉลี่ย 181.52 เซนติเมตร ทรงพุมเฉลี่ย 69.16 เซนติเมตร ขนาดลำตนเฉลี่ย 

18.32 มลิลิเมตร มีกิ่งแขนงจํานวนมากเมื่อปลูกหาง (1.5 เมตร x 1.5 เมตร) ที่อายุ 120 วัน  

 

ใบ ใบประกอบรูปน้ิวมือ มี 3-9 ใบยอย กวางเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 18 เซนติเมตร ปลาย

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน (dioecious) ชอดอกเพศเมีย ชอดอกแบบชอเชิงลดออกเปนกลุม

ตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60-90 วันหลังปลูก ชอดอกเพศผูออก

ตามซอกใบและปลายยอด ชอดอกหอยลง อับเรณู 5 อัน 

 

ผล/เมล็ด เมล็ดรูปทรงรีคลายลูกรักบี้ กวางเฉลี่ย 4.05 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 3.13 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 

2.49 มิลลิเมตร ผิวเรียบเปนมัน มีลายประสีน้ำตาล น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 40 กรัม 

 

ลักษณะอ่ืนๆ  1. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 1 ตอน้ำหนักแหง (THCรอยละ 0.39, CBD รอยละ

9.53) ตรวจวัดที่ PREE Laboratories 545 SW 2nd Street Corvallis Oregon, USA  

2. สัดสวนปริมาณสาร Cannabidiol (CBD)/ THC สูงกวา 20 เทา (24:1) 

 3. ผลผลติชอดอกสดเฉลี่ย 1.00 กิโลกรัมตอตน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 
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ตารางที่ 1 การบันทึกขอมูลลักษณะประจำพันธุของสายพันธุ  
 

สัปดาหที ่ อายุ ความสูงเฉลี่ย ทรงพุมเฉลี่ย ขนาดลำตนเฉลี่ย 

  (วัน) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (มิลลิเมตร) 

1 7 10.22 6.17 1.83 

2 14 20.23 8.90 2.16 

3 21 35.37 13.21 3.54 

4 28 51.25 15.63 4.19 

5 35 61.20 27.18 5.25 

6 42 65.92 29.18 6.24 

7 49 68.72 32.88 7.47 

8 56 76.19 37.76 8.14 

9 63 84.91 39.50 8.28 

10 70 85.32 46.96 9.64 

11 77 104.92 54.96 11.41 

12 84 149.92 56.76 12.92 

13 91 155.52 59.16 13.44 

14 98 161.12 60.11 13.67 

15 105 163.92 60.21 13.84 

16 112 169.75 61.96 17.27 

17 119 173.81 64.76 17.62 

18 126 181.52 69.16 18.32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



42 
 

 

 

 
 

ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 5 
ก ตน  ข ใบ  ค ชอดอกเพศเมีย  ง-จ เมล็ด 

  

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพชีารฟ 5 

  

ก ข 

ค ง จ 
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กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 6 

(Cannabis sativa ‘EHFGP#6’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด 

ที่อยู 9 ซอยบุษกร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท 06-4298-4265 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 6 (EHFGP#6) เปนพันธุที่ปรับปรุงพันธุโดยบริษัท Frontier 

Genetic Partners ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตใหบริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด นำขอมูลและพันธุ

ดังกลาวมาขอหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 โดยมีขั้นตอนการ

ปรับปรุงพันธุ ดังน้ี 

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 6 (EHFGP#6) เปนพันธุ ที ่ไดรับการปรับปรุงจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยทำการพัฒนาสายพันธุโดยใชการผสมเกสร(regular open pollination) สายพันธุเปนการผสม

ขามระหวางแมพันธุ คือ กัญชงรุนที่ 2 ของอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2 (EHFGP#2) กับพอพันธุ คือ กัญชงรุนที่ 2 ของอี

เอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) ที่ผานการพัฒนาสายพันธุจนคงที่จำนวน 4 รุน (Generation)  

ปพ.ศ. 2557 ทำการผสมขาม (cross breed) ระหวางแมพันธุ ก ัญชงอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2 

(EHFGP#2) กับพอพันธุกัญชงอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) จากนั้นนำลูกผสมปลูกในแปลงทดสอบ ไดกัญชงพันธุ

อีเอชเอฟจีพีชารฟ 6 (EHFGP#6) รุนที่ 1 (R1) (R คือ เปนเทคนิคในการปรับปรุงพันธุโดยใชเกสรตัวเมียผสมกับเกสร

ตัวเมียที่มีการกระตุนใหเปนตัวกระเทยโดยใชวิธีสารเคมีชื่อวา Colloidal Silver and Gibberellic Acid)ทำการ

ทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมด

จำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูก

ทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2558 ปลูกแบบแปลงเปด (open field test) และปลูกทดสอบความเสถียรของสาย

พันธุ (stress test) เชน อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ 

ลักษณะฟโนไทป จนไดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 6 (EHFGP#6) รุนที่ 2 (R2) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง 

(Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั ้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการ

คัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 
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ปพ.ศ. 2559 นำกัญชงพันธุอีอีเอชเอฟจีพีชารฟ 6 (EHFGP#6) ปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) แลวคัดเลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชนการตานทานตอเชื้อรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความเสถียร ได

กัญชงพันธุ อีเอชเอฟจีพีชารฟ 6 (EHFGP#6) รุนที่ 3 (R3) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูก

ในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มี

ความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2560 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 6 (EHFGP#6) ปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) คัดเลือกตนที่มีลักษณะเดนของชอดอก น้ำหนัก ความตานทานเช้ือราตางๆ ไดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 6 

(EHFGP#6) รุนที่ 4 (R4)  

ปพ.ศ. 2561-2563 นำเมล็ดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 6 (EHFGP#6) ปลูกในทวีปอเมริกา

เหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา), ทวีปอเมริกากลาง (เม็กซิโก เฮติ จาไมกา และโคลัมเบีย)  

ปพ.ศ. 2564 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 6 (EHFGP#6) เขามาทดลองที่เมืองไทยผานบริษัท 

แพลนโทโลยี จำกัด ใบอนุญาตนำเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ใบอนุญาตเลขที่ กท 4/2564(น) 

นำเขามาปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม กรุงเทพ จังหวัดตาก จังหวัดเชียงราย เปนตน 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2557 กัญชงรุนท่ี 2 ของพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2 (EHFGP#2) x กัญชงรุนท่ี 2 ของอี

เอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) 

รัฐออริกอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

   

 R1  

   

2558 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) แลวคัดเลือก อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศ

จากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ ลักษณะฟโน

ไทป จนไดรุนท่ี 2 (R2) 

 

   

2559 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) เลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชน

เชนการตานทานตอเชื้อรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความเสถียร รุนท่ี 3 (R3) 

 

   

2560 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) คัดเลือกตนท่ีมีลักษณะเดนของชอดอก 

น้ำหนัก ความตานทานเชื้อราตางๆ รุนท่ี 4 (R4) 

 

  

2561-2563 ปลกูทดสอบในพ้ืนท่ีตาง ๆ ปลูกในทวีปอเมริกาเหนือ 

(สหรัฐอเมริกา และแคน  



45 
 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

  นาดา), ทวีปอเมริกากลาง 

(เม็กซิโก เฮติ จาไมกา 

และโคลัมเบีย) 

  

2564 นำเขามาปลูกทดสอบในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม กรุงเทพ 

จังหวัดตาก จังหวัด

เชียงราย เปนตน 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 6 ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa ‘EHFGP#6’ วงศ 

Cannabaceae ไมลมลุก 

 

ลำตน ลําตนตั้งตรงสูงเฉลี่ย 181.45 เซนติเมตร ทรงพุมเฉลี่ย 69.05 เซนติเมตร ขนาดลำตนเฉลี่ย 

18.28 มลิลิเมตร มีกิ่งแขนงจํานวนมากเมื่อปลูกหาง (1.5 เมตร x 1.5 เมตร) ที่อายุ 120 วัน  

 

ใบ ใบประกอบรูปน้ิวมือ มี 3-9 ใบยอย กวางเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 18 เซนติเมตร ปลาย

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน (dioecious) ชอดอกเพศเมีย ชอดอกแบบชอเชิงลดออกเปนกลุม

ตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60-90 วันหลังปลูก ชอดอกเพศผูออก

ตามซอกใบและปลายยอด ชอดอกหอยลง อับเรณู 5 อัน 

 

ผล/เมล็ด เมล็ดรูปทรงรีคลายลูกรักบี้ กวางเฉลี่ย 4.05 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 3.13 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 

2.49 มิลลิเมตร ผิวเรียบเปนมัน มีลายประสีน้ำตาล น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 40 กรัม 

 

ลักษณะอ่ืนๆ  1. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 1 ตอน้ำหนักแหง (THC รอยละ 0.89 , CBD รอยละ 

21.78) ตรวจวัดที่ PREE Laboratories 545 SW 2nd Street Corvallis Oregon, USA  

2. สัดสวนปริมาณสาร Cannabidiol (CBD)/ THC สูงกวา 20 เทา (24:1) 

 3. ผลผลิตชอดอกสดเฉลี่ย 1.00 กิโลกรัมตอตน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 
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ตารางที่ 1 การบันทึกขอมูลลักษณะประจำพันธุของสายพันธุ  
 

สัปดาหที ่ อายุ ความสูงเฉลี่ย ทรงพุมเฉลี่ย ขนาดลำตนเฉลี่ย 

  (วัน) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (มิลลิเมตร) 

1 7 10.15 6.06 1.79 

2 14 20.16 8.79 2.12 

3 21 35.30 13.10 3.50 

4 28 51.18 15.52 4.15 

5 35 61.13 27.07 5.21 

6 42 65.85 29.07 6.20 

7 49 68.65 32.77 7.43 

8 56 76.12 37.65 8.10 

9 63 84.84 39.39 8.24 

10 70 85.25 46.85 9.60 

11 77 104.85 54.85 11.37 

12 84 149.85 56.65 12.88 

13 91 155.45 59.05 13.40 

14 98 161.05 60.00 13.63 

15 105 163.85 60.10 13.80 

16 112 169.68 61.85 17.23 

17 119 173.74 64.65 17.58 

18 126 181.45 69.05 18.28 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 6 
ก ตน  ข ใบ  ค ชอดอกเพศเมีย  ง-จ เมล็ด 

  

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพชีารฟ 6 

  

ก ข 

ค ง จ 
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กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 7 

(Cannabis sativa ‘EHFGP#7’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด 

ที่อยู 9 ซอยบุษกร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท 06-4298-4265 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 7 (EHFGP#7) เปนพันธุที่ปรับปรุงพันธุโดยบริษัท Frontier 

Genetic Partners ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตใหบริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด นำขอมูลและพันธุ

ดังกลาวมาขอหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 โดยมีขั้นตอนการ

ปรับปรุงพันธุ ดังน้ี 

กัญชงพันธุอ ี เอชเอฟจีพ ีชาร ฟ 7 (EHFGP#7) ได ร ับการปร ับปร ุงพ ันธ ุ จากประเทศ

สหรัฐอเมริกาโดยทำการพัฒนาสายพันธุโดยใชการผสมเกสร (regular open pollination) สายพันธุเปนการผสม

ขามระหวางแมพันธุ คือ กัญชงรุนที่ 2 ของอีเอชเอฟจีพีชารฟ 5 (EHFGP#5) กับพอพันธุ คือ กัญชงรุนที่ 2 ของอี

เอชเอฟจีพีชารฟ 2 (EHFGP#2) ที่ผานการพัฒนาสายพันธุจนคงที่จำนวน 4 รุน (Generation)  

ปพ.ศ. 2557 ทำการผสมขาม (cross breed) ระหวางแมพันธุกัญชงรุนที่ 2 สายพันธุอีเอชเอฟจีพี

ชารฟ 5 (EHFGP#5) กับพอพันธุกัญชงรุนที่ 2 สายพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 2 (EHFGP#2) จากนั้นนำลูกผสมปลูกใน

แปลงทดสอบ ไดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 7 (EHFGP#7) รุนที่ 1 (R1) (R คือ เปนเทคนิคในการปรับปรุงพันธุโดย

ใชเกสรตัวเมียผสมกับเกสรตัวเมียที่มีการกระตุนใหเปนตัวกระเทยโดยใชวิธีสารเคมีชื่อวา Colloidal Silver and 

Gibberellic Acid) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกใน

อาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บ

ตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2558 ปลูกแบบแปลงเปด (open field test) และปลูกทดสอบความเสถียรของสาย

พันธุ (stress test) เชน อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ 

ลักษณะฟโนไทป จนไดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 7 (EHFGP#7) รุ นที่ 2 (R2) ทำการทดลองปลูกในแปลง

กลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน 

แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 
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ปพ.ศ. 2559 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 7 (EHFGP#7) ปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) แลวคัดเลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชนการตานทานตอเชื้อรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความเสถียร ได

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 7 (EHFGP#7) รุนที่ 3 (R3) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกใน

โรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มี

ความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2560 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 7 (EHFGP#7) ปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) คัดเลือกตนที่มีลักษณะเดนของชอดอก น้ำหนัก ความตานทานเช้ือราตางๆ ไดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 7 

(EHFGP#7) รุนที่ 4 (R4) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูก

ในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 

ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2561-2563 นำเมล็ดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 7 (EHFGP#7) ปลูกในทวีปอเมริกา

เหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา), ทวีปอเมริกากลาง (เม็กซิโก เฮติ จาไมกา และโคลัมเบีย)  

ปพ.ศ. 2564 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 7 (EHFGP#7) เขามาทดลองที่เมืองไทยผานบริษัท 

แพลนโทโลยี จำกัด ใบอนุญาตนำเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ใบอนุญาตเลขที่ กท 4/2564(น) 

นำเขามาปลูกในพ้ืนที่จังหวัดตาก 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2557 กัญชงรุนท่ี 2 ของพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 5 (EHFGP#5) x กัญชงรุนท่ี 2 ของอี

เอชเอฟจีพีชารฟ 2 (EHFGP#2) 

รัฐออริกอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา 

   

 R1  

   

2558 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) แลวคัดเลือก อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศ

จากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ ลักษณะฟโน

ไทป จนไดรุนท่ี 2 (R2) 

 

   

2559 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) เลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชน

เชนการตานทานตอเชื้อรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความเสถียร รุนท่ี 3 (R3) 

 

   

2560 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) คัดเลือกตนท่ีมีลักษณะเดนของชอดอก 

น้ำหนัก ความตานทานเชื้อราตางๆ รุนท่ี 4 (R4) 
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ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2561-2563 ปลกูทดสอบในพ้ืนท่ีตาง ๆ ปลูกในทวีปอเมริกาเหนือ 

(สหรัฐอเมริกา และแคน

นาดา), ทวีปอเมริกากลาง 

(เม็กซิโก เฮติ จาไมกา 

และโคลัมเบีย) 

  

  

  

2564 นำเขามาปลูกทดสอบในประเทศไทย จังหวัดตาก 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 7 ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa ‘EHFGP#7’ วงศ 

Cannabaceae ไมลมลุก 

 

ลำตน ลําตนตั้งตรงสูงเฉลี่ย 181.42 เซนติเมตร ทรงพุมเฉลี่ย 69.04 เซนติเมตร ขนาดลำตนเฉลี่ย 

18.30 มลิลิเมตร มีกิ่งแขนงจํานวนมากเมื่อปลูกหาง (1.5 เมตร x 1.5 เมตร) ที่อายุ 120 วัน  

 

ใบ ใบประกอบรูปน้ิวมือ มี 3-9 ใบยอย กวางเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 18 เซนติเมตร ปลาย

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน (dioecious) ชอดอกเพศเมีย ชอดอกแบบชอเชิงลดออกเปนกลุม

ตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60-90 วันหลังปลูก ชอดอกเพศผูออก

ตามซอกใบและปลายยอด ชอดอกหอยลง อับเรณู 5 อัน 

 

ผล/เมล็ด เมล็ดรูปทรงรีคลายลูกรักบี้ กวางเฉลี่ย 4.06 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 3.12 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 

2.53 มิลลิเมตร ผิวเรียบเปนมัน มีลายประสีน้ำตาล น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 40 กรัม 

 

 

ลักษณะอ่ืนๆ  1. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 1 ตอน้ำหนักแหง (THC รอยละ 0.71, CBD รอยละ

15.95) ตรวจวัดที่ PREE Laboratories 545 SW 2nd Street Corvallis Oregon, USA  

2. สัดสวนปริมาณสาร Cannabidiol (CBD)/ THC สูงกวา 20 เทา (21:1) 

 3. ผลผลิตชอดอกสดเฉลี่ย 1.00 กิโลกรัมตอตน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 

  



51 
 
ตารางที่ 1 การบันทึกขอมูลลักษณะประจำพันธุของสายพันธุ  
 

สัปดาหที ่ อายุ ความสูงเฉลี่ย ทรงพุมเฉลี่ย ขนาดลำตนเฉลี่ย 

  (วัน) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (มิลลิเมตร) 

1 7 10.12 6.05 1.81 

2 14 20.13 8.78 2.14 

3 21 35.27 13.09 3.52 

4 28 51.15 15.51 4.17 

5 35 61.10 27.06 5.23 

6 42 65.82 29.06 6.22 

7 49 68.62 32.76 7.45 

8 56 76.09 37.64 8.12 

9 63 84.81 39.38 8.26 

10 70 85.22 46.84 9.62 

11 77 104.82 54.84 11.39 

12 84 149.82 56.64 12.90 

13 91 155.42 59.04 13.42 

14 98 161.02 59.99 13.65 

15 105 163.82 60.09 13.82 

16 112 169.65 61.84 17.25 

17 119 173.71 64.64 17.60 

18 126 181.42 69.04 18.30 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 7 
ก ตน  ข ใบ  ค ชอดอกเพศเมีย  ง-จ เมล็ด 

  

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพชีารฟ 7 

  

ก ข 

ค ง จ 
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กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 8 

(Cannabis sativa ‘EHFGP#8’) 

 

ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ – สกุล บริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด 

ที่อยู 9 ซอยบุษกร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท 06-4298-4265 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 
กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 8 (EHFGP#8) เปนพันธุที่ปรับปรุงพันธุโดยบริษัท Frontier 

Genetic Partners ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งอนุญาตใหบริษัท เอฟจีพี (ไทยแลนด) จำกัด นำขอมูลและพันธุ

ดังกลาวมาขอหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 โดยมีขั้นตอนการ

ปรับปรุงพันธุ ดังน้ี 

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 8 (EHFGP#8) ที่ไดรับการปรับปรุงพันธุจากประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยทำการพัฒนาสายพันธุโดยใชการผสมเกสร(regular open pollination) สายพันธุเปนการผสมขามระหวางแมพันธุ 

คือ กัญชงรุนที่ 2 ของอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) กับพอพันธุ คือ Foral Chinese hemp ที่ผานการพัฒนา

สายพันธุจนคงที่จำนวน 5 รุน (Generation) 

ปพ.ศ. 2557 ทำการเก็บตัวอยางสายพันธุ ตนพอและแม (Foral Chinese fiber hemp) 

ดำเนินทดสอบที่รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ปพ.ศ. 2558 ทำการทดสอบอละคัดเลือกลักษณะเดน และ ความเสถียร, ขนาด ความสูง และ ชอ

ดอก ของกัญชงสายพันธุ Foral Chinese hemp  

ป 2559 ทำการผสมขาม (cross breed) ระหวางพอพันธุกัญชงรุนที่ 2 ของอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 (EHFGP#1) กับแม

พันธุกัญชง Foral Chinese hemp จากนั ้นนำลูกผสมปลูกในแปลงทดสอบ ไดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 8 

(EHFGP#8) รุนที่ 1 (R1) (R คือ เปนเทคนิคในการปรับปรุงพันธุโดยใชเกสรตัวเมียผสมกับเกสรตัวเมียที่มีการกระตุนให

เปนตัวกระเทยโดยใชวิธีสารเคมีชื ่อวา Colloidal Silver and Gibberellic Acid ทำการทดลองปลูกในแปลง

กลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลว

ทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2560 ปลูกแบบแปลงเปด (open field test) และปลูกทดสอบความเสถียรของสาย

พันธุ (stress test) เชน อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศจากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ 

ลักษณะฟโนไทป จนไดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 7 (EHFGP#7) รุนที่ 2, 3 (R2, R3) ทำการทดลองปลูกในแปลง
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กลางแจง (Outdoor) ปลูกในโรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน 

แลวทำการคัดเลือกตนที่มีความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป  

ปพ.ศ. 2561 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 8 (EHFGP#8) ปลูกแบบแปลงเปด (open field 

test) แลวคัดเลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชนการตานทานตอเชื้อรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความเสถียร ได

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 8 (EHFGP#7) รุนที่ 4 (R4) ทำการทดลองปลูกในแปลงกลางแจง (Outdoor) ปลูกใน

โรงเรือน (Greenhouse) ปลูกในอาคาร (Indoor) รวมทั้งหมดจำนวน 10,000 ตน แลวทำการคัดเลือกตนที่มี

ความแข็งแรงสมบูรณมา 50-100 ตน เก็บตนที่คัดแยกไดนำไปปลูกทดสอบครั้งตอไป 

ปพ.ศ. 2561-2563 นำเมล็ดกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 8 (EHFGP#8) ปลูกในทวีปอเมริกา

เหนือ (สหรัฐอเมริกา และแคนนาดา), ทวีปอเมริกากลาง (เม็กซิโก เฮติ จาไมกา และโคลัมเบีย)  

ปพ.ศ. 2564 นำกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 8 (EHFGP#8) เขามาทดลองที่เมืองไทยผานบริษัท 

แพลนโทโลยี จำกัด ใบอนุญาตนำเขายาเสพติดใหโทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง ใบอนุญาตเลขที่ กท 4/2564(น) 

นำเขามาปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงราย 

 

แผนผงัการปรบัปรุงพันธุ 

ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

2557-2558 รวบรวมพันธุตนพอและแม ปลกูและคัดเลือกตนพอ-แม รัฐออริกอน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา   

2559 กัญชงสายพันธุรุนท่ี 2 ของอีเอชเอฟจีพีชารฟ 1 x กัญชงพันธุ Foral Chinese 

hemp 

 

   

 R1  

   

2560 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) แลวคัดเลือก อัตราการเปลี่ยนแปลงเพศ

จากเพศเมียไปเปนเพศผู ความตานทานโรค ปริมาณสารสำคัญ ลักษณะฟโน

ไทป จนไดรุนท่ี 2 และ 3 (R2, R3) 

 

   

2561 ปลกูแบบแปลงเปด (open field test) เลือกคุณลักษณะเดนของสายพันธุ เชน

การตานทานตอเชื้อรา ทรงตน น้ำหนักดอก และความเสถียร รุนท่ี 4 (R4) 

 

   

2561-2563 ปลกูทดสอบในพ้ืนท่ีตาง ๆ ปลูกในทวีปอเมริกาเหนือ 

(สหรัฐอเมริกา และแคน

นาดา), ทวีปอเมริกากลาง 
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ปพ.ศ. การดำเนนิการ สถานที ่

(เม็กซิโก เฮติ จาไมกา 

และโคลัมเบีย) 

2564 นำเขามาปลูกทดสอบในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม จังหวัด

ลำปาง จงัหวัดเชียงราย 

 

ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร 

ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 8 ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa ‘EHFGP#8’ วงศ 

Cannabaceae ไมลมลุก 

 

ลำตน ลําตนตั้งตรงสูงเฉลี่ย 181.82 เซนติเมตร ทรงพุมเฉลี่ย 69.29 เซนติเมตร ขนาดลำตนเฉลี่ย 

18.36 มลิลิเมตร มีกิ่งแขนงจํานวนมากเมื่อปลูกหาง (1.5 เมตร x 1.5 เมตร) ที่อายุ 120 วัน  

 

ใบ ใบประกอบรูปน้ิวมือ มี 3-9 ใบยอย กวางเฉลี่ย 10 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 18 เซนติเมตร ปลาย

ใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟนเลื่อย 

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน (dioecious) ชอดอกเพศเมีย ชอดอกแบบชอเชิงลดออกเปนกลุม

ตามซอกใบและปลายยอด ออกดอกเมื่ออายุประมาณ 60-90 วันหลังปลูก ชอดอกเพศผูออก

ตามซอกใบและปลายยอด ชอดอกหอยลง อับเรณู 5 อัน 

 

ผล/เมล็ด เมล็ดรูปทรงรีคลายลูกรักบี้ กวางเฉลี่ย 4.28 มิลลิเมตร ยาวเฉลี่ย 3.13 มิลลิเมตร หนาเฉลี่ย 

2.62 มิลลิเมตร ผิวเรียบเปนมัน มีลายประสีน้ำตาล น้ำหนัก 1,000 เมล็ด เฉลี่ย 40 กรัม 

 

 

ลักษณะอ่ืนๆ  1. ปริมาณสาร THC เฉลี่ยต่ำกวารอยละ 1 ตอน้ำหนักแหง (THC รอยละ 0.78, CBD รอยละ

16.88) ตรวจวัดที่ PREE Laboratories 545 SW 2nd Street Corvallis Oregon, USA  

2. สัดสวนปริมาณสาร Cannabidiol (CBD)/ THC สูงกวา 20 เทา (21:1) 

 3. ผลผลิตชอดอกสดเฉลี่ย 1.00 กิโลกรัมตอตน เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตที่อายุ 120 วัน 
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ตารางที่ 1 การบันทึกขอมูลลักษณะประจำพันธุของสายพันธุ  
 

สัปดาหที ่ อายุ ความสูงเฉลี่ย ทรงพุมเฉลี่ย ขนาดลำตนเฉลี่ย 

  (วัน) (เซนติเมตร) (เซนติเมตร) (มิลลิเมตร) 

1 7 10.52 6.30 1.87 

2 14 20.53 9.03 2.20 

3 21 35.67 13.34 3.58 

4 28 51.55 15.76 4.23 

5 35 61.50 27.31 5.29 

6 42 66.22 29.31 6.28 

7 49 69.02 33.01 7.51 

8 56 76.49 37.89 8.18 

9 63 85.21 39.63 8.32 

10 70 85.62 47.09 9.68 

11 77 105.22 55.09 11.45 

12 84 150.22 56.89 12.96 

13 91 155.82 59.29 13.48 

14 98 161.42 60.24 13.71 

15 105 164.22 60.34 13.88 

16 112 170.05 62.09 17.31 

17 119 174.11 64.89 17.66 

18 126 181.82 69.29 18.36 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพีชารฟ 8 
ก ตน  ข ใบ  ค ชอดอกเพศเมีย  ง-จ เมล็ด 

  

กัญชงพันธุอีเอชเอฟจีพชีารฟ 8 

 

 

 

ก ข 

ค ง จ 


