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กัญชาพันธุ์เคเคยูศูนย์หนึ่ง 
(Cannabis sativa ‘KKU01’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่อยู ่ 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
โทรศัพท์ 053-810765 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

กัญชาพันธุ์  เคเคยูศูนย์หนึ่ ง (KKU01) เป็นพันธุ์กัญชาที่คัดเลือกสายพันธุ์ โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชานนท์ ลาภจิตร สาขาวิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ภายใต้การด าเนินงานวิจัยของสถาบันวิจัย
แคนนาบิสศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

แหล่ งที่ มาของสายพันธุ์ กัญชาที่ ใช้ ในการวิจั ยศึกษาและคัด เลือกพันธุ์ ครั้ งนี้ ทาง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ท าเอกสารถึงกระทรวงสาธารณสุข และสาธารณสุขจังหวันขอนแก่น ในการขออนุญาตใช้
เมล็ดพันธุ์กัญชาที่ผ่านการขอนิรโทษกรรมในปี พ.ศ. 2562 และส่งมอบเมล็ดพันธุ์ไว้ที่สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 
เพ่ือให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย เป็นจ านวน 101 เมล็ด โดยภายในแบ่งบรรจุ
ออกเป็น 10 ซอง ซองละ 10 เมล็ด จ านวน 9 ซอง และซอง 11 เมล็ด จ านวน 1 ซอง โดยท าการปลูกทดสอบ 
และคัดเลือกสายพันธุ์ในระบบปิดที่ควบคุมสภาพแวดล้อม โดยใช้แสงเทียม (LED) ในพ้ืนที่ปลูกขนาด 20 ตาราง
เมตร ภายใต้ใบอนุญาตปลูก เลขที่ 12/2563 (ปลูก) จ านวน 2 รุ่น และท าการปลูกในสภาพโรงเรือน ภายใต้
ใบอนุญาตปลูก เลขที่ 12/2563 (ปลูก) จ านวน 2 รุ่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รุ่นที่ 1 ปลูกในระบบปิด (Indoor) ระหว่างเดือน มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2563 
ท าการเพาะเมล็ดที่ได้รับมอบมาทั้งสิ้น 10 ซอง ซองละ 4 เมล็ด รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 เมล็ด ได้ต้นกล้าที่

สมบูรณ์จ านวน 36 ต้น โดยเป็นสายพันธุ์ เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) จ านวน 4 ต้น และเป็นสายพันธุ์อ่ืน ๆ อีก
จ านวน 32 ต้น หลังจากเพาะกล้าเป็นเวลา 15 วัน ท าการย้ายกล้าโดยปลูกลงกระถางขนาด 12 นิ้ว ที่บรรจุวัสดุ
ปลูกท่ีไม่ใช้ดินปริมาตร 25 ลิตร ต้นกล้าเจริญเติบโตในระยะ vegetative (ระยะท าใบ) โดยให้แสงไฟ 18 ชม./วัน 
เป็นเวลา 45 วัน หลังจากนั้น ให้ไฟเป็น 12 ชม./วัน เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จะสามารถสังเกตเห็นการแสดงออกของ
เพศของต้นกัญชา และสามารถแยกเพศได้ ส าหรับสายพันธุ์ เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) ได้ต้นกัญชาเพศเมีย จ านวน 
3 ต้น และต้นตัวผู้จ านวน 1 ต้น จากนั้น ท าการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา (morphology) ลักษณะทางเคมี 
(chemical profile) เพ่ือบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ และหาปริมาณสาร Tetrahydrocannabinol (THC) และ 
Cannabidiol (CBD)  

จากนั้นได้แยกต้นเพศเมียจ านวน 1 ต้น และต้นตัวผู้ 1 ต้น ไปไว้ในตู้คอนเทนเนอร์อีกใบเพ่ือผลิตเมล็ด
พันธุ์ โดยให้แสงไฟเป็นเวลา 12 ชม./วัน ต่อเนื่องจนถึงระยะเก็บเก่ียวเมล็ดพันธุ์ ได้เมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์ จ านวน 70 
เมล็ด  
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ส าหรับต้นเพศเมียอีก 2 ต้น ในตู้คนเทนเนอร์ตู้ที่ 1 เมื่อดอกเจริญเติบโตเต็มที่สามารถท าการเก็บเกี่ยวได้
ที่อายุ 120 วัน เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการสกัดสารแคนนาบินอยด์ พบว่า กัญชาสายพันธุ์ เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) 
มีปริมาณสาร Tetrahydrocannabinol (THC) เท่ากับ ร้อยละ 7.55 และ Cannabidiol (CBD) เท่ากับร้อยละ 
0.17  

รุ่นที่ 2 ปลูกในระบบปิด (Indoor) ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 ถึง เมษายน 2564  
น าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากการผลิตในรุ่นที่ 1 จ านวน 4 เมล็ด มาปลูกทดสอบร่วมกับสายพันธุ์อ่ืนๆ อีกจ านวน 

36 เมล็ด ในตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ที่ควบคุมสภาพแวดล้อม โดยใช้แสงเทียม (LED) ในพ้ืนที่ปลูกขนาด 20 
ตารางเมตร ภายใต้ใบอนุญาตปลูก เลขที่ 12/2563 (ปลูก) ส าหรับรุ่นที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกประเมินสายพันธุ์
ที่ผ่านการคัดเลือกร่วมกับสายพันธุ์อื่นๆ  

ส าหรับสายพันธุ์ เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) ท าการเพาะเมล็ดจ านวน 4 เมล็ด ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ จ านวน 
4 ต้น หลังจากเพาะกล้าเป็นเวลา 15 วัน ท าการย้ายกล้าโดยปลูกลงกระถางขนาด 12 นิ้ว ที่บรรจุวัสดุปลูกที่ไม่ใช้
ดินปริมาตร 25 ลิตร ต้นกล้าเจริญเติบโตในระยะ vegetative (ระยะท าใบ) โดยให้แสงไฟ 18 ชม./วัน เป็นเวลา 
45 วัน หลังจากนั้น ปรับไฟเป็น 12 ชม./วัน สามารถสังเกตเห็นการแสดงออกของเพศของต้นกัญชา และสามารถ
แยกเพศได้ ส าหรับสายพันธุ์ เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) ได้ต้นกัญชาเพศเมีย จ านวน 4 ต้น ท าการศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยา (morphology) ลักษณะทางเคมี (chemical profile) เพ่ือบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ และหา
ปริมาณสาร Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) 

จากนั้นได้แยกต้นเพศเมียจ านวน 2 ต้น ไปไว้ในตู้คอนเทนเนอร์อีกใบเพ่ือท าการให้แสงไฟเป็นเวลา 18 
ชม./วัน อีกครั้ง เพ่ือให้ต้นกลับมาที่ระยะ vegetative (ระยะท าใบ) เพื่อใช้ในการท าเป็นต้นแม่พันธุ์ และ
ขณะเดียวกันได้ท าการตัดช า เพ่ือท าต้นพันธุ์เพ่ือใช้ในการปลูกทดสอบในรุ่นที่ 3 และรุ่นอื่นๆ ต่อไป 

หลังจากให้แสงไฟ 12 ชม./วัน เป็นเวลา 45 วันหลัง ต้นเพศเมีย 2 ต้น ดอกเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะ
ท าการเก็บเกี่ยวดอกเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการสกัดสารแคนนาบินอยด์ หลังจากท าการตัดช่อดอกเพ่ือน าไปศึกษา
ลักษณะทางเคมี (chemical profile) พบว่า กัญชาสายพันธุ์ เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) มีปริมาณสาร 
Tetrahydrocannabinol (THC) เท่ากับร้อยละ 7.06 และ Cannabidiol (CBD) เท่ากับร้อยละ 0.18  

 
 
 รุ่นที่ 3 ปลูกในโรงสภาพเรือน (Greenhouse) มกราคม ถึง เมษายน 2564 
น าต้นกล้าที่ได้จากการปักช าจากต้นกัญชา เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) จากรุ่นที่ 2 จ านวน 10 ต้น ย้ายปลูก

ลงกระถางขนาด 12 นิ้ว ที่บรรจุวัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดินปริมาตร 25 ลิตร ภายใต้สภาพโรงเรือน ต้นกล้าเจริญเติบโตใน
ระยะ vegetative (ระยะท าใบ) โดยให้แสงไฟจากหลอดไฟแอลอีดี 18 ชม./วัน เป็นเวลา 45 วัน หลังจากนั้นให้ไฟ
เป็น 12 ชม./วัน เป็นเวลา 45 วัน ต้นเพศเมียจ านวน 10 ต้น ดอกเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะท าการเก็บเกี่ยว
ดอกเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการสกัดสารแคนนาบินอยด์ หลังจากท าการตัดช่อดอกเพ่ือน าไปศึกษาลักษณะทางเคมี 
(chemical profile) พบว่า กัญชาสายพันธุ์ เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) มีปริมาณสาร Tetrahydrocannabinol 
(THC) เท่ากับร้อยละ 5.81 และ Cannabidiol (CBD) เท่ากับร้อยละ 0.07  

รุ่นที่ 4 ปลูกในโรงสภาพเรือน (Greenhouse) พฤษภาคม ถึง กันยายน 2564  
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น าต้นกล้าที่ได้จากการปักช าจากต้นกัญชาพันธุ์เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) จากรุ่นที่ 2 จ านวน 40 ต้น ย้าย
ปลูกลงกระถางขนาด 12 นิ้ว ที่บรรจุวัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดินปริมาตร 25 ลิตร ภายใต้สภาพโรงเรือน ต้นกล้า
เจริญเติบโตในระยะ vegetative (ระยะท าใบ) โดยให้แสงไฟจากหลอดไฟแอลอีดี 18 ชม./วัน เป็นเวลา 45 วัน 
หลังจากนั้นให้ไฟเป็น 12 ชม./วัน เป็นเวลา 45 วัน ต้นเพศเมียจ านวน 10 ต้น ดอกเจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะท า
การเก็บเกี่ยวดอกเพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการสกัดสารแคนนาบินอยด์ หลังจากท าการตัดช่อดอกเพ่ือน าไปศึกษา
ลักษณะทางเคมี (chemical profile) พบว่า กัญชาสายพันธุ์ เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) มีปริมาณสาร 
Tetrahydrocannabinol (THC) เท่ากับร้อยละ 6.78 และ Cannabidiol (CBD) เท่ากับร้อยละ 0.06 
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แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
วัน/เดือน/ป ี รุ่นที่ การด าเนินงาน สถานที ่

มิถุนายน ถึง ธันวาคม 2563 1 - ท าการเพาะเมล็ดที่ได้รับมอบมาทั้งสิ้น 10 
ซอง ซองละ 4 เมล็ด รวมทั้งสิ้นจ านวน 40 
เมล็ด ได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์จ านวน 36 ต้น โดย
เป็นสายพันธุ์  เค เคยูศูนย์หนึ่ ง  (KKU01) 
จ านวน 4 ต้น  

- หลังจากเพาะกล้าเป็นเวลา 15 วัน ท าการ
ย้ายกล้าโดยปลูกลงกระถางขนาด 12 นิ้ว ที่
บรรจุวัสดุปลูกที่ไม่ใช้ดินปริมาตร 25 ลิตร ต้น
กล้าเจริญเติบโตในระยะ vegetative (ระยะ
ท าใบ) โดยให้แสงไฟ 18 ชม./วัน เป็นเวลา 
45 วัน  

- จากนั้น ให้ไฟเป็น 12 ชม./วัน เป็นเวลา 2 
สัปดาห์ จะสามารถสังเกตเห็นการแสดงออก
ของเพศของต้นกัญชา และสามารถแยกเพศ
ได้ จากนั้น ท าการศึกษาลักษณะสัณฐาน
วิทยา  (morphology)  ลั กษณะทาง เคมี 
(chemical profile)  

- หลังจากให้แสงไฟ 12 ชม./วัน เป็นเวลา 45 
วันหลัง ท าการเก็บเกี่ยวดอกเพื่อน าเข้าสู่
กระบวนการสกัดสารแคนนาบินอยด์  

- หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น   
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ธันวาคม 2563 ถึง เมษายน 
2564 

2 - น าเมล็ดพันธ์ุส่วนท่ีเหลือจากรุ่นที่ 1 จ านวน 6 
เมล็ด มาปลูกทดสอบร่วมกับสายพันธ์ุอื่นๆ ใน
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต ตามใบอนุญาต
ปลูก เลขที่ 12/2563 (ปลูก) (เอกสารแนบ 
5.4)  

- ส าหรับสายพันธ์ุ เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) ท า
การเพาะเมล็ดจ านวน 4 เมล็ด ได้ต้นกล้าที่
สมบูรณ์ จ านวน 4 ต้น หลังจากเพาะกล้าเป็น
เวลา 15 วัน ท าการย้ ายกล้าโดยปลูกลง
กระถางขนาด 12 นิ้ว ที่บรรจุวัสดุปลูกที่ไม่ใช้
ดินปริมาตร 25 ลิตร  

- ต้นกล้าเจริญเติบโตในระยะ vegetative 
(ระยะท าใบ) โดยให้แสงไฟ 18 ชม./วัน เป็น

- หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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วัน/เดือน/ป ี รุ่นที่ การด าเนินงาน สถานที ่
เวลา 45 วัน  

- จากนั้น ปรับไฟเป็น 12 ชม./วัน สามารถ
สังเกตเห็นการแสดงออกของเพศของต้น
กัญชา และสามารถแยกเพศได้  

- ส าหรับสายพันธ์ุ เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) ได้
ต้นกัญชาเพศเมีย จ านวน 4 ต้น จากนั้นได้
แยกต้นเพศเมียจ านวน 2 ต้น ไปไว้ในตู้คอน
เทนเนอร์อีกใบเพื่อท าการให้แสงไฟเป็นเวลา 
18 ชม./วัน อีกครั้ง เพื่อให้ต้นกลับมาที่ระยะ 
vegetative (ระยะท าใบ) เพื่อใช้ในการท า
เป็นต้นแม่พันธุ์  

- หลังจากให้แสงไฟ 12 ชม./วัน เป็นเวลา 45 
วันหลัง ต้นเพศเมีย 2 ต้น ดอกเจริญเติบโต
เต็มที่พร้อมที่จะท าการเก็บเกี่ยวดอกเพื่อ
น าเข้าสู่กระบวนการสกัดสารแคนนาบินอยด์  

 
 
 
 
 
 

มกราคม ถึง เมษายน 2564 3 - น าต้นกล้าที่ได้จากการปักช าจากต้นกัญชา 
เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) จากรุ่นที่ 2 จ านวน 
10 ต้น  

- ย้ายปลูกลงกระถางขนาด 12 นิ้ว ที่บรรจุวัสดุ
ปลูกที่ไม่ใช้ดินปริมาตร 25 ลิตร ภายใต้สภาพ
โรง เ รื อน ต้นกล้ า เจริญ เติบ โต ในระยะ 
vegetative (ระยะท าใบ) โดยให้แสงไฟจาก
หลอดไฟแอลอีดี 18 ชม./วัน เป็นเวลา 45 วัน  

- จากนั้นให้ไฟเป็น 12 ชม./วัน เป็นเวลา 45 
วั น  ต้ น เ พศ เ มี ย จ า น วน  1 0  ต้ น  ด อก
เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะท าการเก็บเกี่ยว
ดอกเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการสกัดสารแคนนา
บินอยด์  

- จากท าการตัดช่อดอกเพื่อน าไปศึกษาลักษณะ
ทางเคมี (chemical profile)  

- หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 
 
 
 
 
 
 

 

พฤษภาคม ถึง กันยายน 
2564 

 - น าต้นกล้าที่ได้จากการปักช าจากต้นกัญชา 
เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) จากรุ่นที่ 2 จ านวน 
40 ต้น  

- หมวดพืชผัก คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
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วัน/เดือน/ป ี รุ่นที่ การด าเนินงาน สถานที ่
- ย้ายปลูกลงกระถางขนาด 12 นิ้ว ที่บรรจุวัสดุ

ปลูกที่ไม่ใช้ดินปริมาตร 25 ลิตร ภายใต้สภาพ
โรง เ รื อน ต้นกล้ า เจริญ เติบ โต ในระยะ 
vegetative (ระยะท าใบ) โดยให้แสงไฟจาก
หลอดไฟแอลอีดี 18 ชม./วัน เป็นเวลา 45 วัน  

- หลังจากนั้นให้ไฟเป็น 12 ชม./วัน เป็นเวลา 
45 วัน ต้นเพศเมียจ านวน 10 ต้น ดอก
เจริญเติบโตเต็มที่พร้อมที่จะท าการเก็บเกี่ยว
ดอกเพื่อน าเข้าสู่กระบวนการสกัดสารแคนนา
บินอยด์  

- หลังจากท าการตัดช่อดอกเพื่อน าไปศึกษา
ลักษณะทางเคมี (chemical profile)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กัญชาพันธุ์เคเคยูศูนย์หนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa ‘KKU01’  

วงศ์ Cannaceae ไม้ล้มลุก 
 
ล าต้น ล าต้นตั้งตรง สีเขียว สูง 150-170 เซนติเมตร ความกว้างทรงพุ่ม 80-120 เซนติเมตร อวบน้ า

ในระยะต้นกล้า จากนั้นเริ่มมีการสร้างเนื้อไม้เมื่อเจริญเติบโตได้ 2-3 สัปดาห์ การเจริญเติบโต
ของต้นจะช้าในช่วง 2 สัปดาห์แรก หลังจากนั้นจะเพ่ิมความสูงอย่างรวดเร็ว จนมีความสูง
เฉลี่ยคงที่ประมาณ 150 เซนติเมตร ในสภาพการผลิตในระบบปิด และสูงประมาณ 170 
เซนติเมตร ในสภาพการผลิตในแปลง หรือแบบในโรงเรือน 

 
ใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ มี 5-7 ใบย่อย กว้าง 14 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร ปลายใบเรียว

แหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย ผิวใบด้านบนใบมีสีเข้มกว่าด้านล่าง เมื่อมีการสร้างดอกจ านวนแฉก
ของใบจะลดลง ตามล าดับ ก้านใบยาว 5-7 เซนติเมตร 

 
ดอก/ช่อดอก ชนิดดอกเพศผู้ และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น (dioecious) ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ 

และปลายยอด โดยปกติพืชจะมีการติดดอกประมาณ 75-90 วัน และติดเมล็ดในช่วง 120-
150 วัน 
ดอกเพศผู้: ช่อดอกเพศผู้เป็นแบบ panicle ประกอบไปด้วยกลีบเลี้ยง 5 กลีบ แยกกันเป็น
อิสระมีสีเขียวอมเหลือง พบเกสรเพศผู้ 5 อัน ระยะเวลาการบานประมาณ 1-2 เดือน  
ช่อดอกเพศเมีย เกิดตามซอกใบ และปลายยอด ในบริเวณช่อดอกจะอัดตัวกันแน่น ช่อดอก
เป็นแบบ spike ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวเข้มห่อหุ้มรังไข่ไว้ ภายในมี stigma 2 อัน สี
น้ าตาลแดง อายุของดอกค่อนข้างสั้น ประมาณ 4-6 สัปดาห์จึงจะเริ่มติดเมล็ด 
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เมล็ด  พัฒนาภายในระยะเวลา 6-8 สัปดาห์หลังออกดอก เป็นเมล็ดเดี่ยว รูปไข่ ผิวเรียบ สีน้ าตาล

ครีม มีลายเป็นแถบสีน้ าตาลกระจายทั่วเมล็ด ขนาดประมาณ 3-4 มม. 
 
ลักษณะอ่ืนๆ  1. มีอัตราส่วนระหว่างเพศผู้และตัวเมีย เท่ากับ 1:4 
 2. ทนต่อสภาพอากาศร้อนได้ดี 
 3. การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักช า 
 
ตารางเปรียบเทียบปริมาณสารเตตระไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) และ แคนนาบิไดออล 
(Cannabidiol, CBD) ในผลผลิตดอกแห้งกัญชาพันธุ์เคเคยูศูนย์หนึ่ง (KKU01) 
 
Code  
no. 

Environment Date Crop no. CBD of crude 
extract (%) 

THC of crude 
extract (%) 

CBD of dry 
sample (%) 

THC of dry 
sample (%) 

KKU-01 Indoor มิ.ย. 63-ต.ค. 63 Crop1 1.32 62.93 0.17 7.55 
KKU-01 Indoor ธ.ค. 63-เม.ย. 64 Crop2 0.96 62.94 0.18 7.06 
KKU-01 Greenhouse ม.ค. 64-เม.ย. 64 Crop3 1.06 60.94 0.07 5.81 
KKU-01 Greenhouse พ.ค. 64-ก.ย. 64 Crop4 1.22 64.28 0.06 6.78 
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ภาพ    ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกัญชาพันธุ์เคเคยูศูนย์หนึ่ง 
ก ต้น  ข ใบ  ค ช่อดอกเพศเมีย  ง ต้นที่ปลูกในระบบปิด  ค ต้นที่ปลูกในโรงเรือน 
  

กัญชาพันธุ์เคเคยูศูนย์หนึ่ง 

 

ก ข 

ค ง จ 


