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กัญชา (Cannabis sativa L.) 
พันธุอิสระ 01 

 
ผูยื่นคําขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล 1. กรมการแพทย 

 2. กรมวิชาการเกษตร 

  3. มูลนิธิวนเกษตรอินทรีย  

ที่อยู 1. 88/23 ถนนติวานนท ตําตลาดขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

 2. 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

 3. 28 หมู 7 ตําบลดงมะดะ อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย 57250 

โทรศัพท 1. 0 2590 6000 

 2. 0 5349 8537 

 3. 08 6911 1379 
 
แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

กัญชาพันธุอิสระ 01 ไดมาจากการพัฒนาคัดเลือกกลุมประชากรกัญชาสายพันธุไทยที่ปลูกในเขตพ้ืนที่
ภาคเหนือ ดําเนินการโดย นายแพทยอิสระ เจียวิริยบุญญา กรมการแพทย นายเสฐียรพงษ แกวสด มลูนิธิวนเกษตร
อินทรีย จังหวัดเชียงราย และนายเพ่ิมศักด์ิ สุภาพรเหมินทร กรมวิชาการเกษตร ระยะเวลาดําเนินการประมาณ 24 ป 
(ต้ังแตป พ.ศ. 2538 ถึง 2562) มีรายละเอียดการพัฒนาพันธุ ดังน้ี 

 
1. การรวบรวมและศึกษาพนัธุ 

ในชวงป พ.ศ. 2538-2545 กรมวิชาการเกษตรไดจัดทําขอมูลเสนองานวิจัยในโครงการ
พระราชดําริเรื่อง กัญชง (Hemp) เพ่ือพัฒนาใหมีศักยภาพเปนพืชเศรษฐกิจและการแกปญหาของเกษตรกรตาม
พระราชเสาวนียในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ในป พ.ศ. 2542 

ในป พ.ศ. 2544 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช มีรับสั่งตอสํานักราชเลขาธิการ
เก่ียวกับพืชกัญชงเปนพืชที่สามารถผลิตเสื้อผาและกระดาษ แตเน่ืองจากเก่ียวของกับกฎหมายยาเสพติดประเภทที่ 5 
สํานักราชเลขาธิการไดเชิญผูเก่ียวของประชุมหารือ ที่ประชุมมีมติใหปลูกกัญชงได โดยกระทรวงสาธารณสุขจะไป
กําหนดระเบียบ ทั้งน้ีใหคํานึงถึง ชาวเขา ชาวไร ที่ยากจนมีรายไดนอย และการขออนุญาตปลูกมิใหมีขั้นตอน 
ที่ยุงยาก การควบคุมใหใชหนวยงานในทองถิ่นเปนผูอนุญาตไดทันที (หนังสือสํานักราชเลขาธิการที่ รล 0009 /3319 
ลงวันที่ 27 ก.พ. 2544) 

ตอมาในป พ.ศ. 2546 ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม สถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร เสนอ
โครงการตามแนวทางพระราชเสาวนียและรับสั่งดังกลาว และไดรับอนุญาตใหดําเนินงานวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนา
พืชกัญชงเพ่ืออุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งทอ โดยมีนายเพ่ิมศักด์ิ สุภาพรเหมินทร เปนหัวหนาโครงการวิจัยและ
เปนผูแทนหนวยงานรับใบอนุญาตผลิตซึ่งยาเสพติดใหโทษในประเภทที่ 5 สถานที่ผลิต ณ ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 
สังกัดสถาบันวิจัยพืชไร กรมวิชาการเกษตร ใบอนุญาต เลขที่ 5/2546 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2546 ออกใหโดย 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา  ซึ่งนายเพ่ิมศักด์ิ สุภาพรเหมินทร และนักวิจัยอิสระซึ่งเปนเกษตรกรและ



3 
 

กรรมการของมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย คือ นายเสฐียรพงษ แกวสด และ นางสาวสุพัชนา ยศสุข (ภรรยานาย 
เสฐียรพงษ แกวสด) ชวยดําเนินการรวบรวมสายพันธุพืชสกุลคานาบิส (Canabis spp.) ชุดที่1 จากสภาพไรของ
เกษตรกรภาคเหนือในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย แมฮองสอน ตาก และนาน รวมถึงจากสํานักงานปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาคเหนือ ไดจํานวน 13 สายพันธุ สายพันธุละประมาณ 100 กรัม (เมล็ดแหง) เก็บรักษาโดย
บรรจุในถุงพลาสติกและเก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส 

 
2. การคัดเลือกสายพนัธุ 

ในชวงป พ.ศ. 2547-2548 ไดนําเมล็ดพันธุที่เก็บรวบรวมไวไปปลูกคัดเลือก ดําเนินการตาม
ใบอนุญาตที่  5/2547 ลงวันที่  1 มกราคม 2547  และ เลขที่  5/2548 ลงวันที่  29 กรกฎาคม 2548  
สถานที่ ดําเนินการ ณ  โรงปลูกพืชทดลอง ศูนย วิจัยพืชไร เชียงใหม  อําเภอสันทราย จังห วัดเชียงใหม  
ปลูกสายพันธุละ 100 ตน ผสมสุมอยางอิสระภายในกลุมประชากรแลวคัดเลือกแบบเก็บรวม (mass selection) 
โดยพิจารณาเลือกกลุมประชากรที่มีความสม่ําเสมอเปนหลัก ดําเนินการปละ 2 รอบ (M0-M3) คัดเลือกกลุม
ประชากรที่มีลักษณะทางการเกษตร คือ มีลักษณะตนเรียว สูงโปรง ไวไดจํานวน 5 สายพันธุ พบวามี 3 สายพันธุที่
ใหคา THC ระดับสูง มีคา CBD-THC Relationship =< 2:1-<1:1 ระดับสาร THC เปนแบบ medium THC- 
high THC ซึ่ งจัดอยู ในประเภท  intermediate type หรือมี  THC ระดับปานกลาง ซึ่ งเกินมาตรฐานของ
วัตถุประสงคที่ กําหนดไว (สมควรคัดเลือกออก ไมผานในสภาพแวดลอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม)  
และดําเนินการทําลายสวนที่มีสาร THC ของลําตน ใบ ดอก ราก ของสายพันธุที่มีคาสาร THC เกินมาตรฐาน ใน
สภาพแปลงปลูก มาทําลายโดยการเผาทันที ตามมาตรการควบคุม ผูวิจัยในฐานะผูรับใบอนุญาตแทนหนวยงาน
และโครงการ ไดใหนายเสฐียรพงษ แกวสด ผูเปนเจาของพันธุเดิม มารับคืนเมล็ดสายพันธุดังกลาวประมาณ 7 กรัม  
อยูในรูปเมล็ดที่ไมมีสารเสพติด THC ซึ่งผานการคัดเลือกออกตามวิธีการปรับปรุงพันธุ ใหนํากลับไปอนุรักษพันธุ  
ในแหลงพันธุกรรมเดิม ใหใชตามวิถีชีวิตเดิมของตนและผูเกี่ยวของ อน่ึง สายพันธุดังกลาวที่นายเสฐียรพงษ แกวสด 
รับคืนไปน้ันเปนพืชอยูในกลุมที่ชาวมงเรียกวา มางหรือมั่ง คนไทยเรียกกัญชง เปนพืชไมผิดกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. 
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) ระบุเรื่องช่ือ
และประเภทยาเสพติดใหโทษ “มิไดแบงแยกชนิดของกัญชา หรือรวมตนกัญชงไวดวย” ซึ่งเปนชวงระยะเวลา  
พ.ศ. 2542-2553 ตามการตัดสินคดีตัวอยางของพืชน้ีของศาล คือการตัดสินของความอาญาจากศาลจังหวัดตาก 
คดีหมายเลขดําที่63/2543, คดีหมายเลขแดงที่ 150/2545 ; ศาลอุทธรณภาค 6 คดีหมายเลขดําที่ 1457/2545, 
คดีหมายเลขแดงที่ 2812/2547 ; ศาลจังหวัดเทิง คดีหมายเลขดําที่ 30/2548, คดีหมายเลขแดงที่ 773/2549,  
คดีหมายเลขดําที่ 29/2548, คดีหมายเลขแดงที่772/2549 ; ศาลจังหวัดแมสอด คดีหมายเลขดําที่ 79/2553,  
คดีหมายเลขแดงที่ 2455/2553 เปนตน 

 
3. การอนุรักษพนัธุกรรม ฟนฟูพันธุกรรม คัดเลือกพันธุ และขยายพนัธุ 

ในชวงป พ.ศ. 2549-2552 นายเสฐียรพงษ แกวสด ไดทําการอนุรักษสายพันธุ CMFCIHC46010 
ที่ไดรับคืนจากนายเพ่ิมศักด์ิ สุภาพรเหมินทร ไว ณ ซากุระฟารม จังหวัดเชียงราย โดยเก็บใสถุงพลาสติกแบบ 
ซองซิปชนิดหนา 2 ช้ัน บรรจุในกลองพลาสติกอีกช้ันหน่ึง เก็บไวในตูเย็นที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส และในแตละ
ปไดสุมตัวอยางเมล็ดออกมาทดสอบความงอกในกระดาษเพาะ ซึ่งพบวามีอัตราการความงอกไมตํ่ากวารอยละ 50 
ทุกป 
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ในชวงป พ.ศ. 2553-2561 ไดนําเมล็ดที่เก็บรักษาไวทําการเพาะบนกระดาษ และเมื่องอกจึงปลูก
ลงในบอคอนกรีตขนาดเสนผานกลาง 100 เซนติเมตร (microplot) จํานวน 4 บอ บอละ 120 ตน ดูแลและ
บํารุงรักษาในสภาพโรงเรือนปดคลุมดวยมุงไนลอน เมื่อถึงอายุเก็บเก่ียวไดคัดเลือกกลุมประชากรตนเพศเมียที่ให
เมล็ดสม่ําเสมอและมีลักษณะใกลเคียงกัน จึงคัดเลือกและนํามาปลูกจํานวนบอละ 30 ตน รวมทั้งหมด 120 ตน  
ไดเปนเมล็ดพันธุ 1,200 เมล็ด นําไปตากใหแหง เมื่อมีความช้ืนตํ่ากวารอยละ 14 จึงบรรจุในถุงพลาสติกเก็บไวใน
ตูเย็นอุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส ดําเนินการเชนน้ีทั้งหมด 4 รอบ (M4-M7) พบวาสายพันธุรหัส CMFCIHC46010  
มีลักษณะเปนไปตามวัตถุประสงค คือ ลําตนเรียว และทรงตนโปรง 

พ.ศ. 2561 นายแพทยอิสระ เจียวิริยบุญญา ไดขอและนําเมล็ดพันธุสายพันธุ CMFCIHC46010 
จํานวน 40 เมล็ด และตนกลาอีก 20 ตนจากนาย เสฐียรพงษ แกวสด ไปทดลองปลูกที่ โรงเรือนปลูกพืช 
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ไดผลผลิตรวม 46,875 เมล็ด  

 
4. การนําไปใชประโยชนในโครงการปลูกและสกัดพืชกัญชาผลิตตํารับยารักษาโรค กรณีจําเปน

สําหรับผูปวยเฉพาะราย (SAS) 
ในป พ.ศ. 2562 เมื่อรัฐบาลประกาศใหประชาชนแจงการครอบครองกัญชาโดยไมมีความผิด  

(นิรโทษกรรม) นายเสฐียรพงษ แกวสด นางสาวสุพัชนา ยศสุข (ภรรยาของ นายเสฐียรพงษ แกวสด) ซึ่งเปน
กรรมการของมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย และนายแพทยอิสระ เจียวิริยบุญญา ไดไปแจงครอบครองกัญชาและไดรับ
เอกสารรับแจง เลขที่ ชร 030/2562 (ผป) เลขที่ ชร .043/2562 (ผป) และเลขที่ อด1/2562 (ค) ตามลําดับ  
และกรมการแพทยไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใหดําเนินการวิจัยได โดยมี นายแพทย
อิสระ เจียวิริยะบุญญา เปนผูไดรับอนุญาต นายเพ่ิมศักด์ิ สุภาพรเหมินทร และนายเสฐียรพงษ แกวสด  
เปนคณะทํางานและที่ปรึกษาดานพันธุกัญชง-กัญชา ตอมามหาวิทยาลัยแมโจและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ไดทํ าบันทึกความตกลง (MOU) กับกรมการแพทย และไดรับอนุญาตให ดําเนินโครงการวิจัย  
ตามใบอนุญาตเลขที่ 7/2562  8/2562 และ 9/2562 เพ่ือใหไดผลผลิตจากสวนของกัญชาเพ่ือใชผลิตยารักษาโรค 
ในสวนของมหาวิทยาลัยแมโจไดดําเนินการโครงการผลิตชอดอกกัญชาแหงจากระบบผลิตกัญชาไทยคุณภาพสูง 
เพ่ือประโยชนทางการแพทย โดยใชเมล็ดพืชสายพันธุ CMFIHC46010 จากกรมการแพทย และนําไปปลูกขยายได
จํานวน 12,000 ตน ซึ่งตอมากําหนดโดยคณะผูดําเนินงานใหช่ือวากัญชา “พันธุอิสระ 01” สื่อความหมายถึงการ 
ที่กัญชาสายพันธุดีของประเทศไทยที่มีสารcannabinoid ระดับปานกลางไดรับการปลดปลอยใหสามารถนํามาใช
ประโยชนในทางการแพทยได 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปรับปรุงพันธุกัญชาพันธุอิสระ 01 
 

ป พ.ศ. การดําเนินการ สถานที/่จังหวัด 

2538-2546 การรวบรวมและศึกษาสายพันธุกัญชง-กัญชา 

ในพ้ืนที่ภาคเหนือ 

 

- ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 

2547-2548 รวบรวมและคดัเลือกสายพันธุ 

 

- ศูนยวิจัยพืชไรเชียงใหม 

2549-2561 การอนุรักษพันธุกรรม ฟนฟูพันธุกรรม  

คัดเลือกพันธุและขยายพันธุ                                

                                                                                                 

- ซากุระฟารม จ. เชียงราย

(ที่ต้ังมูลนิธิวนเกษตรฯ) 

2562 การนําไปใชประโยชนในโครงการปลูกและสกัดพืชกัญชา

ผลิตตํารับยารักษาโรค กรณจีําเปนสําหรับผูปวยเฉพาะราย 

(SAS) และโครงการผลิตชอดอกกัญชาแหง จากระบบผลิต

กัญชาไทยคุณภาพสูง เพ่ือประโยชนทางการแพทย 

- โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี 

- มหาวิทยาลัยแมโจ  

  จ. เชียงใหม 

 
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร 
 
ชนิด/ประเภท ช่ือไทย กัญชา ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa L. วงศ Cannabaceae  ไมลมลุก 
 
ราก ระบบรากแกว (primary root) และมีการแตกเปนรากแขนง เฉลี่ย 5 รากตอตน รากสีขาวถึง 

สีเหลืองอมนํ้าตาลออน 
 
ลําตน ต้ังตรง สูง 300-350 เซนติเมตร ลําตนเรียว กิ่งนอย เสนผานศูนยกลางลําตน 3.0-4.5 

เซนติเมตร ลําตนสีเขียว หลังจากน้ันที่ระยะ 90 วัน จะมีสีเขียวอมนํ้าตาลหรือเทาอมนํ้าตาล 
(ชวงอายุ 120-150 วัน) (เก็บขอมูลที่แปลงปลูกอําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย) 

 
ใบ ใบประกอบแบบน้ิวมือ (palmately compound leave) กวาง 20.8 เซนติเมตร ยาว 20.5 

เซนติเมตร ใบยอยรูปใบหอก จํานวนเฉลี่ย 5-7 ใบยอย ใบยอยตรงกลางกวาง 2.9 เซนติเมตร 
ยาว 20.5 เซนติเมตร ขอบจักฟนเลื่อย ใบสีเขียว ใบที่ปลายยอดสีเขียว ถึงเขียวออน ความยาว
กานใบ 7.1 เซนติเมตร 

ดอก เปนลักษณะดอกแยกเพศตางตน (dioecious plant) มีตนเพศผูและตนเพศเมีย ในสภาพอากาศ
ปกติมีจํานวนตนเพศเมียและตนเพศผูใกลเคียงกัน ตนเพศผูมีชอดอกแบบชอแยกแขนง 
(panicle) ออกบริเวณขอ ชอดอกเพศผูยาว 53 เซนติเมตร กลีบดอกสีเหลืองออน ตนเพศเมีย 
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มีชอดอกเปนแบบกระจะ (raceme) กลีบดอกสีเขียว ยอดเกสรเพศเมียสีเขียวออน การออกดอก
เปนประเภทตอบสนองตอแสงชนิดวันสั้น เริ่มออกดอกต้ังแตเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือน
พฤศจิกายน ดอกเพศผูจะแหงเหี่ยวกอนดอกเพศเมียประมาณ 1 เดือน สวนดอกเพศเมียหลังจาก
มีการพัฒนาเมล็ดสมบูรณที่อายุ 150-180 วัน (ในชวงกลางถึงปลายเดือนธันวาคมจะเก็บเกี่ยว
เมล็ด) ความยาวชอดอกเพศเมีย 30 เซนติเมตร   

 
ผล/เมล็ด เมล็ดไดจากตนเพศเมียเปนแบบผลแหงเมล็ดรอน รูปรางกึ่งกลม สีเทาอมนํ้าตาล 
 นํ้าหนักเมล็ดแหง 1,000 เมลด็  มีคาเฉลี่ย 32 กรัม 
 
ลักษณะอ่ืน ๆ   ปริมาณของสาร Cannanbinoid (% W/W) ตาง ๆ จากสวนของใบกัญชาพันธุอิสระ 01 อายุ 80 วัน 

ตรวจผลโดยเครื่อง THC Analyzer V 9.2  Digital (อิสระและคณะ, 2562) 

 

ชนิดของสาร สวนใบยอด (%) สวนใบลาง (%) เฉลี่ย (%) 

ppm. 5.51 5.01 5.26 

THC 2.61 2.52 2.56 

THCa 6.10 5.89 5.99 

CBD 1.96 1.78 1.87 

CBDa 5.30 4.82 5.06 

Total  THC 8.71 8.41 8.55 

Total CBD 7.26 6.6 6.93 

THC : CBD 1.33:1.00 

(1.14:0.86) 

1.41:1.00 

(1.17:0.83) 

1.36:1.00 

(1.16:0.84) 

Total THC : Total  CBD 1.20:1.00 

(1.09:0.91) 

1.27:1.00 

(1.12:0.88) 

1.23:1.00 

(1.10:0.90) 

หมายเหตุ 

- คา THC : CBD และ Total THC : Total CBD บรรทัดแรก คิดเปนจํานวนเทาระหวางคา 2 คา โดยใหคาใดคาหน่ึง

เปน 1 สวนบรรทัดที่ 2 คิดเปนอัตราสวนระหวางคา 2 คา โดยใหคาจํานวนเต็มของอัตราสวนรวมกันเทากับ 2 

- เก็บขอมูลในฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน) 
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ภาพที่ 1  ลักษณะทางพฤกษศาสตรตนเพศผูของกัญชาพันธุอิสระ 01 

   ก ตนและใบ  ข-ค ชอดอกเพศผู  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  ลักษณะทางพฤกษศาสตรตนเพศเมียของกัญชาพันธุอิสระ 01  

   ง ตนและใบ  จ ชอดอกเพศเมีย  ฉ เมล็ด 

 

กัญชาพันธุอิสระ 01 
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