


กัญชาพันธุฝ์อยทองสุรนารี 1 
(Cannabis sativa ‘Foi Thong Suranaree 1’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ที่อยู ่ 111 หมู่ที่ 6 ถนนมหาวิทยาลัย ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 044-225097 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

กัญชาพันธุ์ “ฝอยทองสุรนารี 1 (Foi Thong Suranaree 1) ” ได้รับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
โดยโครงการวิจัย การผลิต และการใช้ประโยชน์จากกัญชง-กัญชา “โครงการย่อย การปรับปรุงพันธุ์ ทดสอบสาย
พันธุ์  คัดเลือกสายพันธุ์ การผลิต และการใช้ประโยชน์จากกัญชา” ซึ่งเป็นการด าเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ปี พ.ศ. 2563–2565  กัญชาพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 ได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการคัดเลือกจากประชากรกัญชา
พันธุ์ฝอยภูผายล เพ่ือให้ได้สายพันธุ์กัญชาที่มีคุณลักษณะดี แข็งแรง โตเร็ว ใบและล าต้นใหญ่ มีการแตกทรงพุ่มได้ดี 
ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี นอกจากนี้
ยังให้ผลผลิตสูงสามารถน าไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้  

กัญชาพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 ได้พัฒนาจากกัญชาพันธุ์ฝอยภูผายล ที่ได้รับความอนุเคราะห์สาย
พันธุ์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2563 และเริ่มปลูกในปี พ.ศ. 2563 
เพ่ือคัดเลือกกัญชาที่มีคุณลักษณะดีด้วยวิธีการคัดเลือกเป็นหมู่ (Mass selection) และการคัดเลือกซ้ า (Recurrent 
selection) โดยเริ่มต้นการคัดเลือกต้นเพศเมียจ านวน 60 ต้น และต้นเพศผู้จ านวน 20 ต้น จากประชากรเดิม (M0) 
เพ่ือท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) 
ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 1 (M1) จากนั้นได้ท าการปลูกประชากรชั่วรุ่นที่ 1 (M1) และคัดเลือกกัญชาที่มีคุณลักษณะดีด้วย
วิธีการคัดเลือกเป็นหมู่ และการคัดเลือกซ้ า โดยคัดเลือกต้นเพศเมียจ านวน 60 ต้น และต้นเพศผู้จ านวน 20 ต้น 
จากประชากร M1 เพ่ือท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการเก็บ
รวม (Bulk method) ไดเ้มล็ดชั่วรุ่นที่ 2 (M2) ท าการปลูกและคัดเลือกประชากรอย่างต่อเนื่องจนได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 5 
(M5) ในปี พ.ศ. 2565 และปลูกทดสอบชั่วรุ่นที่ 5 พบว่ามีลักษณะภายนอกสม่ าเสมอ แข็งแรง โตเร็ว ใบและล าต้น
ใหญ่ มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างด ีน้ าหนักแห้งเฉลี่ยโดยประมาณของกัญชาพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 ประกอบด้วย ราก 56 
กรัม กิ่งก้าน ล าต้น 220 กรัม ใบ 58 กรัม และช่อดอก 136 กรัม จากการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญคือ ∆9-
tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) พบว่าช่อดอกแห้งกัญชาพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 มี
ปริมาณ THC ประมาณร้อยละ 8–12 และปริมาณ CBD ประมาณร้อยละ 0.3–0.5 วิธีการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนา
พันธุ์ของกัญชาพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 ได้ด าเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 

 
 



ขั้นตอนที่ 1 (พ.ศ. 2563-2565): ปลูกทดสอบเพื่อประเมินพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ 
ปีท่ี 1: พ.ศ. 2563   
รอบการปลูกท่ี 1 (เมษายน 2563-สิงหาคม 2563) 

ปลูกกัญชาพันธุ์ฝอยภูผายล (M0) ที่ได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์ จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ท าการคัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้ ที่มีลักษณะภายนอก
สม่ าเสมอ แข็งแรง โตเร็ว ใบและล าต้นใหญ่ มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จากประชากรเดิม (M0) จ านวน 60 ต้น และ 20 ต้น ตามล าดับ เพ่ือท าการผสมแบบ
สุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 1 (M1)  
รอบการปลูกท่ี 2 (สิงหาคม 2563-ธันวาคม 2563) 

ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 1 (M1) จากนั้นท าการคัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  ที่มีลักษณะ
ภายนอกสม่ าเสมอ แข็งแรง โตเร็ว ใบและล าต้นใหญ่ มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จากประชากรชั่วรุ่นที่ 1 (M1) จ านวน 60 ต้น และ 20 ต้น ตามล าดับ 
เพ่ือท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการเก็บรวม (Bulk 
method) ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 2 (M2)  
ปีท่ี 2: พ.ศ. 2564  
รอบการปลูกท่ี 3 (ธันวาคม 2563-พฤษภาคม 2564) 

ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 2 (M2) จากนั้นท าการคัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  ที่มีลักษณะ
ภายนอกสม่ าเสมอ แข็งแรง โตเร็ว ใบและล าต้นใหญ่ มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง จากประชากรชั่วรุ่นที่ 2 (M2) จ านวน 
100 ต้น และ 30 ต้น ตามล าดับ เพ่ือท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ด
โดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 3 (M3)  
รอบการปลูกท่ี 4 (พฤษภาคม 2564-กันยายน 2564) 

ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 3 (M3) จากนั้นท าการคัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  ที่มีลักษณะ
ภายนอกสม่ าเสมอ แข็งแรง โตเร็ว ใบและล าต้นใหญ่ มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง จากประชากรชั่วรุ่นที่ 3 (M3) จ านวน 
100 ต้น และ 30 ต้น ตามล าดับ เพ่ือท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ด
โดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 4 (M4)  
รอบการปลูกท่ี 5 (กันยายน 2564-กุมภาพันธ์ 2565) 

ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 4 (M4) จากนั้นท าการคัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  ที่มีลักษณะ
ภายนอกสม่ าเสมอ แข็งแรง โตเร็ว ใบและล าต้นใหญ่ มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง จากประชากรชั่วรุ่นที่ 4 (M4) จ านวน 
100 ต้น และ 30 ต้น ตามล าดับ เพ่ือท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ด
โดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 5 (M5) 

 
 
 
 



ขั้นตอนที่ 2 (พ.ศ. 2565) ปลูกทดสอบผลผลิต 
ปีท่ี 3: พ.ศ. 2565  
รอบการปลูกท่ี 6 ปลูกทดสอบผลผลิต (กุมภาพันธ์ 2565-มิถุนายน 2565) 

ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 5 (M5) เพ่ือขยายเมล็ดพันธุ์ ณ แปลงวิจัยกัญชง-กัญชา ภายใต้โครงการ 
การผลิตกัญชง-กัญชาคุณภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
ต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปลูกทดสอบในพ้ืนที่แปลงวิจัยกัญชง-กัญชา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ต าบลสุรนารี อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา มีความสูงจากระดับน้ าทะเล 187 
เมตรจากระดับน้ าทะเล สภาพภูมิอากาศ ในเดือน กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2565 มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด 21 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 36.5 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 40-100 และปริมาณน้ าฝน 16.1-
154.1 มิลลิเมตร การปลูกทดสอบกัญชาชั่วรุ่นที่ 5 (M5) พบว่ามีลักษณะภายนอกสม่ าเสมอ แข็งแรง โตเร็ว ใบและ
ล าต้นใหญ่ มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี น้ าหนักแห้งเฉลี่ยโดยประมาณของกัญชาพันธุ์ฝอยทองสุรนารี  1 ประกอบด้วย ราก 
56 กรัม กิ่งก้าน ล าต้น 220 กรัม ใบ 58 กรัม และช่อดอก 136 กรัม จากการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญคือ ∆9-
tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) พบว่ากัญชาพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 มีปริมาณ THC 
ประมาณร้อยละ 8–12 และปริมาณ CBD ประมาณร้อยละ 0.3–0.5 ต่อน้ าหนักแห้ง 
 

 
  



แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

ปีพ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่
2563 ปลูกกัญชาพันธุ์ฝอยภูผายล คัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้ 

คัดเลือกลักษณะตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จ านวน 60 ต้น และ 20 ต้น 
ตามล าดับ 

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีสรุนาร ี

 ผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากร เก็บเมลด็
โดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) 

 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 1 (M1) 
  
 ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 1 (M1) คัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  

ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จ านวน 60 ต้น และ 20 ต้น ตามล าดับ 
 ผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากร เก็บเมลด็

โดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) 
 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 2 (M2) 
  

2564 ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 2 (M2) คัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้ ตาม
เกณฑ์ที่ตั้งไว้ จ านวน 100 ต้น และ 30 ต้น ตามล าดับ 

 ผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากร เก็บเมลด็
โดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) 

2565 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 5 (M5) 
  

2565      ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 5 (M5) เพ่ือขยายเมล็ดพันธุ์ ทดสอบผลผลิต และ
วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ 

  
 กัญชาพันธุ์ ฝอยทองสุรนารี 1 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กัญชาพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa ‘Foi Thong 

Suranaree 1’ ไม้ล้มลุก  
 
ราก เป็นระบบรากแก้ว (Tap root system) มีรากแขนงจ านวนมาก 
 
ล าต้น ล าต้นตั้งตรง มีลักษณะอวบน้ าในระยะต้นกล้า และมีการสร้างเนื้อไม้เมื่อเจริญเติบโต

ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ ผิว ล าต้นเรียบสีเขียว ล าต้นแก่สีเทาอมน้ าตาล ผิวขรุขระ
เล็กน้อย ที่อายุ 120 วัน มีความสูงเฉลี่ย 3.40 เมตร มีกิ่งแขนงจ านวนมากเมื่อปลูก
ด้วยระยะห่างที่เหมาะสม ทรงพุ่มกว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร  

 



ใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อย 5-9 แฉก ใบกว้างเฉลี่ย 26.47 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 22.14 
เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟันเลื่อย ยอดอ่อนสีเขียว ผิวใบด้านบนสีเข้มกว่า
ด้านล่าง ก้านใบสีเขียว ยาวประมาณ 6-9 ซม.  

 
ดอก/ชอดอก  ดอก 2 ชนิด คือ  

1. ชนิดที่มีดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกัน (hermaphrodite) อาจจะเกิดเป็นกระจุก
ติดอยู่ใกล้ ๆ ดอกเพศเมีย หรือบางก่ิงอาจจะมีแต่ดอกตัวผู้อยู่ทั้งก่ิง  
2. ชนิดดอกเพศผู้ และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น (dioecious) กัญชามีดอกเพศผู้และดอก
เพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด โดยปกติจะมีการติดดอก
และเมล็ดในช่วง 80-120 วัน ช่อดอกเพศผู้เป็นแบบช่อแยกแขนง ดอกเพศผู้มีกลีบดอก 5 
กลีบ แยกกันเป็นอิสระ สีเขียวอมเหลือง พบอับเรณู 5 อัน ระยะเวลาการบานประมาณ 1 
เดือนครึ่ง ดอกเพศเมียเกิดตามซอกใบและปลายยอด ช่อดอกอัดตัวกันแน่น ช่อดอกเป็นแบบ
ช่อเชิงลด ประกอบด้วยกลีบเลี้ยง สีเขียวเข้ม ภายในมีก้านยอดเกสรเพศเมีย 2 อัน สีน้ าตาล
แดง อายุของดอกประมาณ 3 สัปดาห์ จะติดผล ช่อดอกมีขนาดเล็ก แต่มีช่อดอกจ านวนมาก
และมีช่อดอกทุกข้อของกิ่ง และออกดอกทุกกิ่งโดยช่อดอกจะมีความกว้างประมาณ 3-4 
เซนติเมตร ความยาวประมาณ 6-9 เซนติเมตร  

 
ผล/เมล็ด เมล็ดจะพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 สัปดาห์หลังออกดอก เป็นเมล็ดเดี่ยว รูปไข่ป้อม ผิว

เรียบ เป็นมันมีลายสีน้ าตาล เมื่อแห้งมีสีเทา ขนาดประมาณ 3-5 มิลลิเมตร มีน้ าหนักร้อย
เมล็ดเฉลี่ย 18.73 กรัม 

 
ลักษณะอ่ืนๆ 1. ช่อดอกแห้งมีปริมาณสารส าคัญ ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) ประมาณร้อยละ 8–   
  12 และ Cannabidiol (CBD) ประมาณร้อยละ 0.3–0.5  

 2. ใบแห้งมีปริมาณสารส าคัญ ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) ร้อยละ 1.68 และ  
  Cannabidiol (CBD) ร้อยละ 0.067 (วิเคราะห์โดย บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง  
  (ประเทศไทย) จ ากัด วิธีทดสอบอ้างอิง Analysed by HPLC-DAD/MSD) 
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