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กัญชา (Cannabis sativa L.) 

พันธุหางกระรอกภูพานเอสที1 (Hang Kra Rog Phu Phan ST1) 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล  1. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

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

2. เลขที่ 744  ถนนสุรนารายณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  

โทรศัพท 1. 02-951-0491 

2. 043-283-700 

แหลงที่มาและประวัติ 

 กัญชาพันธุหางกระรอกภูพานเปนกัญชาพันธุไทยชนิดหน่ึงที่มีมาแตโบราณ มีการกลาวถึงอยาง

แพรหลาย  ตามประวัติพบการกระจายตัวของกัญชาพันธุหางกระรอกภูพานบริเวณแถบเทือกเขาภูพานที่ต้ังอยูใน

จังหวัดสกลนครและจังหวัดกาฬสินธุ โดยเฉพาะในเขตจังหวัดสกลนครซึ่งมีการกลาวถึงกัญชาพันธุน้ีกันอยางแพรหลาย 

การปลูกกัญชาพันธุหางกระรอกสกลนครน้ันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (มทร.อีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร) รวมกับสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทยคัดเลือกเมล็ดพันธุซึ่งเปนเมล็ดพันธุที่ไดรับ

นิรโทษกรรม (หนังสือ เลขรับแจงที่ สน 134/2562 (ค) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)  โดยไดประเมินลักษณะของเมล็ดพันธุ

พบวามีลักษณะคลายกับเมล็ดพันธุหางกระรอกสกลนคร ซึ่งมีลักษณะตรงกับขอมูลลักษณะเมล็ดพันธุของกัญชาหาง

กระรอกสกลนครจากขอมูลในการสอบถามปราชญชาวบาน หรือหมอพ้ืนบานในแถบจังหวัดสกลนคร แถบเทือกเขาภู

พาน และพ้ืนที่ใกลเคียง จากขอมูลที่ไดพบวาลักษณะของกัญชาพันธุหางกระรอกภูพาน สกลนครน้ันมีลักษณะของชอ

ดอกและกลิ่นที่เฉพาะตัว คือมีชอดอกใหญเปนพวงคลายหางกระรอก และมีกลิ่นหอมคลายมะมวงสุก ไมมีกลิ่นฉุน  

 ดังน้ันทางสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมกับภาควิชาพฤกษศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไดทำการคัดเลือกตนพันธุกัญชาพันธุหางกระรอก

ภูพานเอสที1 จากเมล็ดพันธุที่ไดรับนิรโทษกรรม  โดยปลูกและคัดเลือกจำนวน 3 รุน ทำการศึกษาลักษณะสัณฐาน

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

เพ่ือใชในการคัดเลือกกัญชาพันธุหางกระรอกภูพาน และรวมทั้งขอมูลจากการออกสำรวจการปลูกกัญชาของพ้ืนที่ใน

แถบเทือกเขาภูพาน จ.สกลนคร จากการศึกษาทั้งสามรุนของลักษณะทางพันธุกรรมดวยการศึกษาในกลุมยีนที่เกี่ยวของ

กับการสรางสาร  Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) เชน Tetrahydrocannabinolic Acid 

Synthase (THCAS) และ Cannabidiolic Acid Synthase (CBDAS) รวมความยาว 3.2 Megabase พบวากัญชาพันธุ

หางกระรอกภูพาน ที่ไดรับการคัดเลือกน้ันจัดอยูในกลุมกัญชา type 2 หรือ chemotype 2 ซึ่งเปนพันธุมีการสรางสาร 

THC และ CBD ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน1-3 และเมื่อเทียบเคียงขอมูลพันธุกรรมของพันธุกัญชาพบวากัญชาพันธุหาง

กระรอกภูพาน สกลนครเปนพันธุที่หายากพบไดเฉพาะถิ่น (Rarity: RARE) ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งจากกราฟแสดงคา
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ความหางไกลของลักษณะทางพันธุกรรมของกัญชาพันธุหางกระรอกภูพาน สกลนครเมื่อเทียบกับกัญชาพันธุอ่ืนใน

ฐานขอมูลของ Kannapedia database โดยขอมูลทางพันธุกรรมที่อยูดานบนของแกน Y แสดงวาเปนพันธุกัญชาหา

ยาก และพบไดเฉพาะบางพ้ืนที่ เทาน้ัน นอกจากน้ีไดทำการศึกษาคา Heterozygosity ของพันธุกัญชาโดยการ

เปรียบเทียบขอมูลของกลุมยีน THCAS และ CBDAS พบวาความแปรผันทางพันธุกรรมของกัญชาพันธุน้ีคอนขางต่ำเมื่อ

เทียบกับขอมูลของกัญชาพันธุอ่ืนๆ ในฐานขอมูล (ภาพที่ 2) ดังน้ันรุนลูกจะมีความแปรผันทางพันธุกรรมที่ต่ำ และมี

โอกาสในการแสดงออกทางดานเคมีในการสรางสาร THC และ CBD คงที่  จากขอมูลทางพันธุกรรมที่ไดนำมา

เปรียบเทียบกับขอมูลของปริมาณสาร THC และ CBD ทางดาน Chemotype พบวาพันธุหางกระรอกภูพาน มีปริมาณ

ส าร  THC:CBD  ที่ ใก ล เคี ย งกั น  ซึ่ ง ต ร งกั บ ข อ มู ล ข อ ง  genotype โด ย มี ป ริ ม าณ ส าร∆ 9 -THC เฉ ลี่ ย ที่   

6.06±0.43 %W/W และ CBD เฉลี่ยที่ 6.54±0.28 %W/W หรือ THC:CBD เทากับ 1:1 (ตารางที่ 1 และภาพที่ 3) 

รายละเอียดประวัติการคัดเลือกกัญชาพันธุหางกระรอกภูพานเอสที 01  

การคัดเลือกลักษณะเมล็ดกัญชาพันธุหางกระรอก โดยเปรียบเทียบลกัษณะของเมล็ดพันธุกัญชาที่ได

กับขอมูลจากการออกสำรวจพ้ืนที่ในแถบเทอืกเขาภูพาน โดยมีเกณฑในการคัดเลือกดังตอไปน้ี  

1. เมลด็มีความกวางประมาณ 4.5 มม. ยาวประมาณ 3.5 มม.  

2. เมล็ดมีความหนาประมาณ 2.7-3 มม. ทรงไข ผิวเรียบ สีน้ำตาลครีม  

3. มีลายแถบตามยาวสีน้ำตาลที่ปลายสุดของลายมีลักษะเปนวงกลม  

4. มีขั้วเมล็ดลึกประมาณ 2.5 มม.  

รุนที่ 1: 30 มิถุนายน 2562  

 ปลูก กัญชาจากเมล็ดพัน ธุที่ ได รับการคัด เลือกตามรายละเอียดที่ กล าวมาขางตนที่ คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีหนังสือสำคัญอนุญาตผลิตซึ่งยา

เสพติดใหโทษในประเภท 5 ใหไวแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีนายโฆษิต ศรีภูธร เปนผูดำเนิน

กิจการ หนังสือสำคัญเลขที่ 4/2562(ปลูก) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เพาะเมล็ดกัญชาที่จำนวน 130 เมล็ด คัดเลือก

ตนที่แข็งแรงสมบูรณ จำนวน 120 ตน ลงปลูก แลวคัดแยกตนเพศผูออกจากเพศเมียกัน ทำการศึกษาลักษณะทางดาน

สัณฐานวิทยา หลังจากน้ันสุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน จาก 90 ตนเพ่ือศึกษา chemical profile ที่เหมาะสม

ตอการพัฒนาพันธุ 

คัดเลือกตนเพศผู หลังจากเพาะเมล็ดกัญชาทำการคัดเลือกแยกเพศผูออกจากเพศเมีย โดยเก็บขอมูล

ลักษณะของดอกกัญชาเพศผูแตละพันธุ หลังจากน้ันทำการกำจัดทิ้งเพ่ือปองกันผสมขามพันธุ 

คัดเลือกตนเพศเมีย ที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา ที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของ

กัญชาพันธุหางกระรอกภูพาน คือ ตนสูง 3-4 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 60-80 เซนติเมตร ชอดอกเปนกระจุกแนนที่

ปลายกิ่งลักษณะคลายสามเหลี่ยม มีชอดอกจำนวนมาก โคนกานใบหลุดรวงเมื่อออกดอก โคนกิ่งยาวมีลักษณะคลาย

พวงหางกระรอก จากการปลูกตนกัญชาไดรับการคัดเลือกจำนวน 120 ตน พบกัญชามีลักษณะตรงกับที่กลาวมาขางตน 

จำนวน 90 ตน คิดเปนรอยละ 75.0  (ตารางที่ 2 และภาพที่ 4) หลังจากน้ันทำการสุมคัดเลอืกตนกัญชาที่ดีจำนวน 20 

ตนที่มีลักษณะสัณฐานวิทยาที่กลาวมาขางตน ทำการคลุมชอดอกบางสวนเพ่ือปองกันผสมขามของพันธุและเก็บเมล็ด



4 
 
พันธุที่เหมาะสมในการปลูกสำหรับรุนที่ 2 ดวยตาขายที่มีขนาด 30 ไมโครเมตร สวนชอดอกที่เหลือดูลักษณะของ 

trichrome ที่มีความขุนประมาณรอยละ 80 ตัดชอดอกไปศึกษาทางดาน Chemical profile  โดยดูปริมาณสาร THC 

และ CBD ของแตละตน โดยมีปริมาณสาร∆ 9-THC เฉลี่ยที่ ได เทากับ 3.92±0.37 %W/W และ CBD เฉลี่ยที่  

4.78±0.15 %W/W โดยปริมาณ THC:CBD เทากับ 1:1  (ตารางที ่1 และภาพที ่3) 

รุนที่ 2: 18 พฤศจกิายน 2562   

ทำการเพาะเมล็ดกัญชาที่ไดจากรุนที่ 1 จำนวน 200 เมล็ด คัดเลือกตนที่แข็งแรงสมบูรณจำนวน 125 

ตนลงปลูก และคัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา หลังจากน้ันสุมคัดเลือกตน

เพศเมียจำนวน 20 ตน จาก 100 ตนเพ่ือศึกษา chemical profile ที่เหมาะสมตอการพัฒนาพันธุ 

คัดเลือกตนเพศผู หลังจากเพาะเมล็ดกัญชาทำการคัดเลือกแยกเพศผูออกจากเพศเมีย โดยเก็บขอมูล

ลักษณะของดอกกัญชาเพศผูแตละพันธุ  หลังจากน้ันทำการกำจัดทิ้งเพ่ือปองกันผสมขามพันธุ 

คัดเลือกตนเพศเมีย ที่มีลักษณะที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุหางกระรอกภู

พาน คือ ตนสูง 3-4 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 60-80 เซนติเมตร ชอดอกเปนกระจุกแนนที่ปลายกิ่งลักษณะคลาย

สามเหลี่ยม มีชอดอกจำนวนมาก โคนกานใบหลุดรวงเมื่อออกดอก โคนกิ่งยาวมีลักษณะคลายพวงหางกระรอก จากการ

ปลูกตนกัญชาไดรับการคัดเลือกจำนวน 120 ตน พบกัญชามีลักษณะตรงกับที่กลาวมาขางตน จำนวน 100 ตน คิดเปน

รอยละ 80.0 (ตารางที่ 2 และภาพที่ 4) หลังจากน้ันทำการสุมคัดเลือกตนกัญชาที่ดีจำนวน 20 ตนที่มีลักษณะสัณฐาน

วิทยาที่กลาวมาขางตนทำการคลุมชอดอกบางสวนเพ่ือปองกันผสมขามของพันธุกัญชาและเก็บเมล็ดพันธุที่เหมาะสมใน

การปลูกสำหรับรุนที่ 3 ดวยตาขายที่มีขนาด 30 ไมโครเมตร สวนชอดอกทีเ่หลือดูลักษณะของ trichrome ที่มีความขุน

ประมาณรอยละ 80 นำไปศึกษาทางดาน Chemical profile โดยดูปริมาณสาร THC และ CBD ของแตละตน โดยมี

ปริมาณสาร∆9-THC เฉลี่ย 7.21±0.46 %W/W และ CBD เฉลี่ยที่ 8.10±0.34 %W/W โดยปริมาณ THC:CBD เทากับ 

1:1 (ตารางที่ 1 และภาพที่ 3) 

รุนที่ 3: 24 กรกฎาคม 2563   

ทำการเพาะเมล็ดกัญชาที่ไดจากรุนที่ 2 จำนวน 200 เมล็ด คัดเลือกตนที่แข็งแรงสมบูรณจำนวน 120 

ตนลงปลูก และคัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา หลังจากน้ันสุมคัดเลือกตน

เพศเมียจำนวน 20 ตน จาก 110 ตนเพ่ือศึกษา chemical profile ที่เหมาะสมตอการพัฒนาพันธุ 

คัดเลือกตนเพศผู หลังจากเพาะเมล็ดกัญชาทำการคัดเลือกแยกเพศผูออกจากเพศเมีย โดยเก็บขอมูล

ลักษณะของดอกกัญชาเพศผูแตละพันธุ หลังจากน้ันทำการกำจัดทิง้เพ่ือปองกันผสมขามพันธุ 

คัดเลือกตนเพศเมีย ที่มีลักษณะที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุหางกระรอกภู

พาน สกลนคร คือ ตนสูง 3-4 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 60-80 เซนติเมตร ชอดอกเปนกระจุกแนนที่ปลายกิ่ง

ลักษณะคลายสามเหลี่ยม มีชอดอกจำนวนมาก โคนกานใบหลุดรวงเมื่อออกดอก โคนก่ิงยาวมีลักษณะคลายพวงหาง

กระรอก จากการปลูกตนกัญชาที่ไดรับการคัดเลือกจำนวน 120 ตน พบกัญชามีลักษณะตรงกับที่กลาวมาขางตน 

จำนวน 110 ตน คิดเปนรอยละ 91.67 (ตารางที่ 2 และภาพที่ 4) หลังจากน้ันทำการสุมคัดเลือกตนกัญชาที่ดีจำนวน 

20 ตนที่มีลักษณะสัณฐานวิทยาดังที่กลาวมาขางตนทำการคลุมชอดอกบางสวนเพ่ือปองกันผสมขามของพันธุกัญชาและ
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เก็บเมล็ดพันธุที่เหมาะสมในการปลูกสำหรับรุนตอไป ดวยตาขายที่มีขนาด 30 ไมโครเมตร สวนชอดอกที่เหลือดู

ลักษณะของ trichrome ที่มีความขุนประมาณรอยละ80 นำไปศึกษาทางดาน Chemical profile โดยดูปริมาณสาร 

THC และ CBD ของแตละตน  โดยมีปริมาณสาร∆ 9-THC เฉลี่ ยที่  7 .76  ±0.46  %W/W และ  CBD เฉลี่ ยที่  

7.32±0.34 %W/W โดยปริมาณ THC:CBD เทากับ 1:1  (ตารางที่ 1 และภาพที่ 3) เชนเดียวกันกับรุนที่ 1 และ 2 

นอกจากน้ีไดทำการศึกษาลักษณะ genetic profile ของกัญชาในรุนที่ 3 ซึ่งแสดงรายละเอียดดังที่กลาวมาแลวขางตน 

(ภาพที่ 1 และ 2) จากรูปแสดงใหเห็นวากัญชาพันธุหางกระรอกภูพาน ที่ไดเปนกัญชาที่หายาก พบไดเฉพาะถิ่น  และมี

ความแปรผันทางพันธุกรรมที่ต่ำเหมาะแกการนำไปพัฒนาพันธุตอไป ซึ่งขอมูลทางดาน genetic profile เปนขอมูล

หน่ึงที่ชวยในการรนระยะเวลาในการคัดเลือกพันธุที่มีความแปลผันทางพันธุกรรมที่ต่ำ4-6 แลวนำพันธุที่ไดไปขยายหรือ

ปลูกตอไป 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปรับปรุงกัญชาพันธุหางกระรอกภูพานเอสที1 
 

วัน/เดือน/ป รุนที่ การดำเนินงาน สถานที่/จังหวัด 

15 พ.ค. 2562 - ไดรับการครอบครองเมล็ดพันธุกัญชานิรโทษกรรม 

 

 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

1-15 มิ.ย. 2562 - คัดเลือกเมล็ดกัญชาพันธุหางกระรอกภูพาน ตามเกณฑคัดเลือกท่ีไดระบุ

เอาไว 

 

 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

30 มิ.ย. 2562 1 - เพาะเมล็ดกัญชาท่ีไดรับการคัดเลือก จำนวน 130 เมล็ด คดัเลือกตนท่ี

แข็งแรงสมบูรณ จำนวน 120 ตน ลงปลูก 

- คัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศกึษาลักษณะทาง

พฤกษศาสตร 

- สุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน เพ่ือศึกษา chemical profile 

และเก็บเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาพันธุในรุนท่ี 2 

 

 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

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

ตนท่ีแข็งแรงสมบูรณจำนวน 125 ตนลงปลูก  

- คัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะทาง

พฤกษศาสตร 

- สุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน เพ่ือศึกษา chemical profile 

และเก็บเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาพันธุในรุนท่ี 3 

 

                                         

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

24 ก.ย. 2563   3 - ทำการเพาะเมล็ดกัญชาท่ีไดจากรุนท่ี 2 จำนวน 200 เมล็ด คัดเลือก มทร.อีสาน วิทยาเขต
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วัน/เดือน/ป รุนที่ การดำเนินงาน สถานที่/จังหวัด 

ตนท่ีแข็งแรงสมบูรณจำนวน 120 ตนลงปลูก  

- คัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะ

ทางพฤษศาสตร  

- สุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน เพ่ือศึกษา chemical profile 

และ genetic profile ท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาพันธุ 

สกลนคร จ.สกลนคร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงความหายากของกัญชาพันธุหางกระรอกภูพานเอสที1 เมื่อเทียบกับขอมูลพันธุกัญชาในฐานขอมูลของ 

Kannapedia database จากขอมูลพันธุกรรมขนาด 3.2 Mb ของยีนในกลุมควบคุมการสังเคราะหสาร 

cannabinoids โดยแกน Y แสดงถึงความแตกตางของลักษณะทางพันธุกรรมของพันธุกัญชาเมื่อเทียบกับ

พันธุอ่ืน ๆ ใน database วาขอมูลทางพันธุกรรมอยูทางดานบนของแกน Y เปนพันธุที่หายาก พบได

เฉพาะถิ่น และขอมูลพันธุกรรมอยูทางดานลางของแกน Y เปนพันธุที่พบไดทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 แสดงแนวโนมการแปรผันทางพันธุกรรม (Heterozygosity) ของกัญชาพันธุหางกระรอกภูพานเอสที1 เมื่อ

เทียบกับขอมูลพันธุกัญชาในฐานขอมูลของ Kannapedia database จากขอมูลพันธุกรรมขนาด 3.2 Mb 

ของยีนในกลุมควบคุมการสังเคราะหสาร cannabinoids โดยเสนสีเขียวแสดงถึงระดับ Heterozygosity 

ของพัน ธุกัญ ชาที่ ศึ กษา ถ าเสนสี เขี ยวเบนมาทางซ ายมื อคือมี ค า Heterozygosity ที่ ต่ ำ  (Least 

Heterozygosity) ห รื อ  ถ า เส น สี เขี ย ว เบ น ม าท างข วามื อ คื อ มี ค า  Heterozygosity ที่ สู ง  (Most 

Heterozygosity) 
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณคาของ THC และ CBD ในแตละรุนการปลูกของกัญชาพันธุหางกระรอกเอสท1ี  

รุน 
ปริมาณสาร (% W/W) 

THC CBD 

1 3.92±0.37 4.78±0.15 

2 7.21±0.46** 8.10±0.34** 

3 7.76 ±0.46** 7.32±0.34** 

คาเฉลี่ย 6.06±0.43 6.54±0.28 

ปริมาณสารเปนคา mean ± SEM จากตัวอยาง 20 ตัวอยาง คา **p≤ 0.01 เมื่อเทียบกับรุนที่ 1 (crop1) 
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ภาพที่ 3 แสดงปริมาณคาของ THC และ CBD ในแตละรุนการปลูกของกัญชาพันธุหางกระรอกเอสที1 โดยที่ปริมาณ

สารเปนคา mean ± SEM จากตัวอยาง 20 ตัวอยาง คา **p≤ 0.01  เมือ่เทียบกับรุนที่ 1 (crop1) 

 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนเมล็ด ตนที่ไดรับการคัดเลือก ตนที่ตรงตามเกณฑทางดานสัณฐานวิทยาที่ดีตรงตามลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร และตนที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาดาน Chemical profile ของกัญชาพันธุหางกระรอกภูพานเอสที 1  

รุนที ่
เพาะ 

(เมล็ด) 

คัดเลือก1 

(ตน) 

ตรงตามเกณฑ2 

(ตน) 

ศึกษา Chemical3 

(ตน) 

Uniformity 4 

(รอยละ) 

1 130 120 90 20 75.00 

2 200 125 100 20 80.00 

3 200 120 110 20 91.67 
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1. ตนกัญชาที่แข็งแรงสมบูรณ 

2. ตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา ที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุ

หางกระรอกภูพานเอสที1 คือ ตนสูง 3-4 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 60-80 เซนติเมตร ชอดอกเปนกระจุกแนนที่

ปลายกิ่งลักษณะคลายสามเหลี่ยม มีชอดอกจำนวนมาก โคนกานใบหลุดรวงเมื่อออกดอก โคนกิ่งยาวมีลักษณะคลาย

พวงหางกระรอก 

3. ตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยาที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุ

หางกระรอกภูพานเอสท1ี ที่ไดรับการศึกษาทางเคมี (THC และ CBD) 

 4. คารอยละของตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา ที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตร

ของกัญชาพันธุหางกระรอกภูพาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงคารอยละของตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา (% uniformity of phenotype) ที่ดีตรง

ตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุหางกระรอกภูพานเอสที1 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร  

สถาบันวิจัยสมุนไพร รวมกับภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดศึกษาลักษณะ

ทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุหางกระรอกภูพานเอสที1 (Hang Kra Rog Phu Phan ST1)  และจัดทำคำบรรยาย

ลักษณะโดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

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

 

ราก/หัว  เปนระบบรากแกว 

 

 ตน  ไมลมลุกหลายป ลำตนต้ังตรง สูงประมาณ 3-4 เมตร ผิวลำตนเรียบ เปลือกสีเขียวอมเทาถึงสีเขียว 

ทรงกระบอกและมรีอยแตกตามยาว หูใบแยก รูปหอก มีขน  
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ใบ  ใบประกอบรูปฝามือ ยาวประมาณ 12 ซม. กานใบยาว 1-2 ซม. สีเขียวออน ใบยอย 3-9 แฉกรูปหอก 

กวาง 0.2-1.3 ซม. ยาว 1.2-10 ซม. ปลายยาวคลายหางหรือเรียวแหลม ฐานใบสอบเรียว ขอบใบจัก

ฟนเลื่อยขนาด 5 มม. ผวิใบเรียบ ใบดานบนสีเขียว ดานลางสีเขียวออน  

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน พบนอยที่มีสองเพศรวมตน ชอดอกเพศผูออกที่ซอกใบหรือปลายก่ิง ชอดอก

แบบแขนงบานจากลางขึ้นบน ยาวประมาณ 30 ซม. หน่ึงขอมี 5-20 ดอก ดอกเพศผูยาว 6 มม. 

รองรับดวยใบประดับสีเขียวออน รูปหอก ยาว 3 มม. กานดอกยอยยาว 2 ซม. กลีบรวม 5 กลีบ รูปรี

หรือไข ยาว 6 มม. ขอบเรียบ ปลายแหลม สีเขียวออนถึงสีขาว โปรงแสง ขนสั้นปกคลุม เกสรเพศผู 5 

อัน กานชูอับเรณูติดที่โคนอับเรณู กานชูอับเรณูสั้น ยาวประมาณ 2 มม. อับเรณูรูปขอบขนานและโคง 

กวาง 1 มม. ยาว 4 มม. สีเหลืองปนเขียว แตกตามยาว ชอดอกเพศเมียออกที่ซอกใบและปลายก่ิง 

ปลายชอดอกเจริญไมสิ้นสุด กระจุกชอดอกรูปสามเหลี่ยม ยาว 30 ซม. โคนก่ิงยาวประมาณ 30 ซม. 

ใบบริเวณน้ีหลุดรวงในระยะออกดอก ชอดอกแบบแขนงบานจากลางขึ้นบน ชอดอกตอหน่ึงกระจุกชอ

ดอกมี 20 ชอ ยาว 3 ซม. หน่ึงชอมี 4 ขอ แตละขออาจมีดอกเด่ียวหรือ ชอดอกยอย 3 ดอกที่ไมมีกาน 

หรือชอแขนงกานสั้นขั้นกลางยาวประมาณ 0.8 มม. ชอดอกยอยรองรับดวยใบลดภาพที่มีใบประกอบ

หน่ึงหรือสามแฉก ใบบริเวณน้ีมขีนที่หลั่งสารได ใบประดับรูปหอกหรือรูปแถบ ปลายยาวแหลม ยาว 4 

มม. สีเขียวออน มีขนสั้นปกคลุม ดอกเพศเมียไมมีกาน ยาว 8 มม. กลีบรวมเช่ือม 1 ช้ิน ดานใกลแกน

แยก รูปลูกแพร ปลายยาวแหลม มีสันสีเขียวจำนวนมากยาวจากฐานไปบรรจบที่ปลาย ขนยาวปก

คลุม เกสรเพศเมีย 1 อัน ทรงรูปไข สีเขียวออน ผิวเรียบ กานชูเกสร 2 เสน ยาวประมาณ 8 มม. ขน

สั้นปกคลุม ยอดเกสรเพศเมีย 2 ยอด  

 

ผล/เมลด็ ผลแหงเมล็ดลอน กวางประมาณ 4.5 มม. ยาว 3.5 มม. หนาประมาณ 2.7 มม. ทรงไขกลับ ผิวเรียบ 

สีน้ำตาลครีม มีลายแถบตามยาวสีน้ำตาล ยอดแหลม  ขั้วผลติดที่ฐาน รูปรี ดานขางเปนสัน  

 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. เปนกัญชาพันธุ Type 2 ซึ่งเปนพันธุที่มีการสรางสาร THC และ CBD ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 

 2. มีปริมาณสาร THC: CBD ที่ใกลเคียงกันคือ 1:1 
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ภาพที่ 5 ลักษณะทางพฤกษศาสตรขอกัญชาพันธุหางกระรอกเอสที1 

ก. ทรงตนและชอดอก ข. Schematic diagrams  และ inflorescence architecture  

ค. ใบประกอบสวนหลังใบ (ซาย) และทองใบ (ขวา) 

ก. ข. 

ค. 
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ภาพที่ 6 ลักษณะทางพฤกษศาสตรขอกัญชาพันธุหางกระรอกเอสท1ี 

 ง. ชอดอกเพศผู  จ. เพศเมีย ฉ. ลักษณะภายนอกของเมลด็สวนดานขางและสวนขั้วผล ช. เมล็ด  

 

กัญชาพันธุหางกระรอกภูพานเอสที1 (Hang Kra Rog Phu Phan ST1) 

ง. จ. 

ฉ. 

ช. 
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กัญชา (Cannabis sativa L.) 

พันธุหางเสือสกลนครทีที1 (Hang Suea Sakonnakhon TT1) 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล  1. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

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

2. เลขที่ 744  ถนนสุรนารายณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  

โทรศัพท 1. 02-951-0491 

2. 043-283-700 

 

แหลงที่มาและประวัติพันธุ 

กัญชาพันธุหางเสือสกลนครเปนกัญชาพันธุไทยชนิดหน่ึงที่มีอยูมาแตโบราณมีการกลาวถึงกันอยาง

แพรหลาย ตามประวัติพบการกระจายตัวของกัญชาพันธุหางเสือสกลนครพบไดทั่วไปในประเทศไทย โดยเฉพาะในเขต

ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ซึ่งในเขตพ้ืนที่จังหวัดสกลนครนอกจากพบพันธุกัญชาหาง

กระรอกแลวยังพบการกระจายตัวของกัญชาพันธุหางเสือสกลนครอีกดวย การปลูกกัญชาพันธุหางเสือสกลนครน้ัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร (มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร) รวมกับสถาบัยวิจัย

สมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทยคัดเลือกเมล็ดที่ไดรับนิรโทษกรรม (หนังสือ เลขรับแจงที่ สน 134/2562 (ค) ลงวันที่ 

15 พฤษภาคม 2562) โดยไดประเมินลักษณะของเมล็ดพันธุพบวามีลักษณะคลายกับเมล็พันธุหางเสือ ซึ่งมีลักษณะตรงกับกับ

ขอมูลลักษณะพันธุของกัญชาพันธุหางเสือสกลนครจากการสอบถามปราชญชาวบาน หรือหมอพ้ืนบานในแถบจังหวัด

สกลนคร แถบเทือกเขาภูพาน และพ้ืนที่ใกลเคียง รวมถึงการเก็บขอมูลในเขตพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาคตะวันตกแถว

จังหวัดตาก จากขอมูลที่ไดน้ันพบวาลักษณะของกัญชาพันธุหางเสือสกลนครน้ันมีลักษณะของชอดอกและกลิ่นที่

เฉพาะตัว คือมีชอดอกที่ยาวเปนพวงยาวคลายหางเสือ และกลิ่นที่หอมคลายเปลือกสม มีกลิ่นฉุนเล็กนอย  

ดังน้ันทางสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมกับภาควิชาพฤกษศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไดทำการคัดเลือกตนพันธุของกัญชาพันธุหางเสือ 

สกลนครจากเมล็ดพันธุที่ได โดยทำการปลูกและคัดเลือกจำนวน 3 รุน โดยไดทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา 

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

ในการคัดเลือกพันธุกัญชาหางเสือสกลนคร รวมถึงขอมูลการสำรวจการปลูกกัญชาของพ้ืนที่ตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตน 

จากการศึ กษาการปลู กทั้ งสามรุนพบว าลั กษณ ะทางพัน ธุกรรม ในกลุ มยีนที่ เกี่ ยวข องกั บการสร างสาร 

Tetrahydrocannabinol (THC) แ ล ะ  Cannabidiol (CBD) เ ช น  Tetrahydrocannabinolic Acid Synthase 

(THCAS) และ Cannabidiolic Acid Synthase (CBDAS) รวมความยาว 3.2 Megabase พบวากัญชาพันธุหางเสือ 

สกลนครที่ไดรับการคัดเลือกน้ันจัดเปนกัญชา type 1 หรือ chemotype 1 ซึ่งเปนพันธุมีการสรางสาร THC ที่เดน1-3 
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และเมื่อเทียบเคียงขอมูลพันธุกรรมของพันธุกัญชาพบวากัญชาพันธุหางเสือ สกลนครเปนพันธุที่หายากพบไดเฉพาะถิ่น 

(Rarity: RARE) ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งจากกราฟแสดงคาความหางไกลของลักษณะทางพันธุกรรมของกัญชาพันธุหาง

เสือ สกลนครเมื่อเทียบกับกัญชาพันธุอ่ืนๆ ในฐานขอมูลของ Kannapedia database โดยขอมูลทางพันธุกรรมอยู

ดานบนของแกน Y แสดงวาเปนพันธุกัญชาหายาก และพบไดเฉพาะบางพ้ืนที่เทาน้ัน นอกจากน้ีไดทำการศึกษาคา 

Heterozygosity ของพันธุกัญชาโดยการเปรียบเทียบขอมูลจากการศึกษากลุมยีน THCAS และ CBDAS พบวาความ

แปรผันทางพันธุกรรมของกัญชาพันธุน้ีคอนขางต่ำเมื่อเทียบกับขอมูลของกัญชาพันธุอ่ืนๆ ในฐานขอมูล (ภาพที่ 2) 

ดังน้ันรุนลูกจะมีความแปรผันทางพันธุกรรมที่ต่ำ และมีโอกาสในการแสดงออกทางดานเคมีในการสรางสาร THC คงที่ 

จากขอมูลทางพันธุกรรมที่ไดนำมาเปรียบเทียบกับขอมูลของปริมาณสาร THC และ CBD ทางดาน Chemotype 

พบวาพันธุหางเสือ สกลนครมีปริมาณสาร ∆9-THC สูง ซึ่งตรงกับลักษณะของ genotype ที่ไดทำการศึกษาโดยมี

ปริมาณสาร ∆9-THC เฉลี่ยที่ 5.03±0.36 %W/W และมี CBD เฉลี่ยที่ 0.01±0.003 %W/W (ตารางที่ 1 และภาพที่ 3) 

 

รายละเอียดประวัติการคัดเลือกกัญชาพันธุหางเสือสกลนครทีที1 

การคัดเลือกลักษณะเมล็ดกัญชาพันธุหางเสือ โดยเปรียบเทียบลักษณะของเมล็ดพันธุกัญชาที่ไดกับ

ขอมูลจากการออกสำรวจพ้ืนที่ในแถบเทือกเขาภูพาน โดยมีเกณฑในการคัดเลือกดังตอไปน้ี  

1. เมล็ดมีความกวางประมาณ 5.0 มม. ยาวประมาณ 4.0 มม.  

2. เมล็ดมีความหนาประมาณ 2.7-3 มม. ทรงไข ผิวเรียบ สีน้ำตาลครีม  

3. มีลายแถบตามยาวสีน้ำตาล  

4. มีขั้วเมล็ดที่ลึกประมาณ 2 มม.  

รุนที่ 1: 30 มิถุนายน 2562 

ปลูก กัญชาจากเมล็ด พัน ธุที่ ได รับการคัด เลือกตามรายละเอียดที่ กล าวมาข างตนที่ คณ ะ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีหนังสือสำคัญอนุญาตผลิตซึ่งยา

เสพติดใหโทษในประเภท 5 ใหไวแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีนายโฆษิต ศรีภูธร เปนผูดำเนิน

กิจการ หนังสือสำคัญเลขที่ 4/2562(ปลูก) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เพาะเมล็ดจำนวน 140 เมล็ด คัดเลือกตนที่

แข็งแรงสมบูรณ จำนวน 130 ตน ลงปลูก และคัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะสัณฐาน

วิทยา หลังจากน้ันสุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน จาก 100 ตนเพ่ือศึกษา chemical profile ที่เหมาะสมตอ

การพัฒนาพันธุ 

คัดเลือกตนเพศผู หลังเพาะเมล็ดกัญชาทำการคัดเลือกแยกเพศผูออกจากเพศเมีย โดยเก็บขอมูล

ลักษณะของดอกกัญชาเพศผูแตละพันธุ และขนาดของเรณูของดอกกัญชา พบวาเรณูของดอกกัญชามีขนาดที่ 30–60

ไมโครเมตร หลังจากน้ันทำการกำจัดทิ้งเพ่ือปองกันผสมขามพันธุ 

คัดเลือกตนเพศเมีย ที่มีลักษณะที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุสกลนครทีท1ี คือ 

ตนสูง 3.5-4.5 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 80-100 เซนติเมตร ชอดอกที่ปลายกิ่งขนาดเล็กทรงกระบอก มีชอดอกยอย
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อยูกันหางๆ ตลอดกิ่ง และยาวคลายหางเสือ จากการปลูกตนกัญชาไดรับการคัดเลือกจำนวน 130 ตน พบกัญชามี

ลักษณะตรงกับที่กลาวมาขางตน จำนวน 100 ตน คิดเปนรอยละ 76.92 (ตารางที่ 2 และภาพที่ 4) หลังจากน้ันทำ

การสุมคัดเลือกตนกัญชาที่ดีจำนวน 20 ตนที่มีลักษณะทาง morphology ที่กลาวมาขางตน ทำการคลุมชอดอก

บางสวนเพ่ือปองกันผสมขามของพันธุและเก็บเมล็ดพันธุที่เหมาะสมในการปลูกสำหรับรุนที่ 2 ดวยตาขายที่มีขนาด 30 

ไมโครเมตร สวนชอดอกที่เหลือดูลักษณะของ trichrome ที่มีความขุนประมาณรอยละ 80 ตัดชอดอกไปศึกษาทางดาน 

Chemical profile โดย ดูปริม าณ สาร THC และ CBD ของแต ละต น  โดยมีป ริม าณ สาร ∆ 9-THC เฉลี่ ยที่  

5.96±0.33%W/W และมี CBD เฉลี่ยที่ 0.01±0.003%W/W โดยมีปริมาณ THC ที่สูงเมื่อเทียบกับ CBD (ตารางที่ 1 

และภาพที ่3) 

รุนที่ 2: 18 พฤศจิกายน 2562   

ทำการเพาะเมล็ดกัญชาที่ไดจากรุนที่ 1 จำนวน 200 เมล็ด คัดเลือกตนที่แข็งแรงสมบูรณจำนวน 115 

ตนลงปลูก และคัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา หลังจากน้ันสุมคัดเลือกตน

เพศเมียจำนวน 20 ตน จาก 98 ตนเพ่ือศึกษา chemical profile ที่เหมาะสมตอการพัฒนาพันธุ 

คัดเลือกตนเพศผู หลังเพาะเมล็ดกัญชาทำการคัดเลือกแยกเพศผูออกจากเพศเมีย โดยเก็บขอมูล

ลักษณะของดอกกัญชาเพศผูแตละพันธุ และขนาดของเรณูของดอกกัญชา พบวาเรณูของดอกกัญชามีขนาดที่ 30–60 

ไมโครเมตร  หลังจากน้ันทำการกำจัดทิ้งเพ่ือปองกันผสมขามพันธุ 

คัดเลือกตนเพศเมีย ที่มีลักษณะที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุสกลนครทีท1ี คือ 

ตนสูง 3.5-4.5 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 80-100 เซนติเมตร ชอดอกที่ปลายกิ่งขนาดเล็กทรงกระบอก มีชอดอกยอย

อยูกันหางๆ ตลอดกิ่ง และยาวคลายหางเสือ จากการปลูกตนกัญชาไดรับการคัดเลือกจำนวน 115 ตน พบกัญชามี

ลักษณะตรงกับที่กลาวมาขางตน จำนวน 98 ตน คิดเปนรอยละ 85.22 (ตารางที่ 2 และภาพที่ 4) หลังจากน้ันทำการ

สุมคัดเลือกตนกัญชาที่ดีจำนวน 20 ตนที่มีลักษณะสัณฐานวิทยาที่กลาวมาขางตน ทำการคลุมชอดอกบางสวนเพ่ือ

ปองกันผสมขามของพันธุและเก็บเมล็ดพันธุที่เหมาะสมในการปลูกสำหรับรุนที่ 3 ดวยตาขายที่มีขนาด 30 ไมโครเมตร 

สวนชอดอกที่เหลือดูลักษณะของ trichrome ที่มีความขุนประมาณรอยละ 80 ตัดชอดอกไปศึกษาทางดาน Chemical 

profile โดยดูปริมาณสาร THC และ CBD ของแตละตน โดยมีปริมาณสาร ∆9-THC เฉลี่ยที่ 3.02±0.34%W/W และมี 

CBD เฉลี่ยที่ 0.01±0.003 W/W โดยมีปริมาณ THC ที่สูงเชนเดียวกันกับรุนที่ 1 (ตารางที่ 1 และภาพที่ 3) 

รุนที่ 3: 24 กรกฎาคม 2563   

ทำการเพาะเมล็ดกัญชาที่ไดจากรุนที่ 2 จำนวน 200 เมล็ด คัดเลือกตนที่แข็งแรงสมบูรณจำนวน 125 

ตนลงปลูก และคัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา หลังจากน้ันสุมคัดเลือกตน

เพศเมียจำนวน 20 ตน จาก 113 ตนเพ่ือศึกษา chemical profile ที่เหมาะสมตอการพัฒนาพันธุ 

คัดเลือกตนเพศผู หลังจากทำการเพาะเมล็ดกัญชา  และทำการคัดเลือกแยกเพศผูออกจากเพศเมีย 

โดยเก็บขอมูลลกัษณะของดอกกัญชาเพศผูแตละพันธุ หลังจากน้ันทำการกำจัดทิ้งเพ่ือปองกันผสมขามพันธุ 
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คัดเลือกตนเพศเมีย ที่มีลักษณะที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุสกลนครททีี1 คือ 

ตนสูง 3.5-4.5 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 80-100 เซนติเมตร ชอดอกที่ปลายกิ่งขนาดเล็กทรงกระบอก มีชอดอกยอย

อยูกันหางๆ ตลอดกิ่ง และยาวคลายหางเสือ จากการปลูกตนกัญชาไดรับการคัดเลือกจำนวน 125 ตน พบกัญชามี

ลักษณะตรงกับที่กลาวมาขางตน จำนวน 113 ตน คิดเปนรอยละ 90.40 (ตารางที่ 2 และภาพที่ 4) หลังจากน้ันทำ

การสุมคัดเลือกตนกัญชาที่ดีจำนวน 20 ตนที่มีลักษณะทาง morphology ที่กลาวมาขางตน ทำการคลุมชอดอก

บางสวนเพ่ือปองกันผสมขามของพันธุและเก็บเมล็ดพันธุที่เหมาะสมในการปลูกสำหรับรุนตอไป ดวยตาขายที่มีขนาด 

30 ไมโครเมตร สวนชอดอกที่เหลือดูลักษณะของ trichrome ที่มีความขุนประมาณรอยละ 80 ตัดชอดอกไปศึกษา

ทางดาน Chemical profile โดยดูปริมาณสาร THC และ CBD ของแตละตนโดยมีปริมาณสาร ∆9-THC เฉลี่ยที่ 

5.77±0.42%W/W และมี CBD เฉลี่ยที่ 0.02±0.003%W/W โดยมีปริมาณ THC ที่สูง เชนเดียวกันกับรุนที่ 1 และ 2 

(ตารางที่ 1 และภาพที่ 3) นอกจากน้ีไดทำการศึกษาลักษณะ genetic profile ของกัญชาในรุนที่ 3 ซึ่งแสดง

รายละเอียดที่กลาวมาแลวดานบน และในภาพที่ 1 และ 2 ซึ่งแสดงใหเห็นวากัญชาพันธุหางเสือ สกลนครที่ไดเปน

กัญชาที่หายาก พบไดเฉพาะถิ่น และมีความแปรผันทางพันธุกรรมที่ต่ำเหมาะแกการนำไปพัฒนาพันธุตอไป ซึ่งขอมูล

ทางดาน genetic profile เปนขอมูลหน่ึงที่ชวยในการรนระยะเวลาในการคัดเลือกพันธุที่มีความแปลผันทางพันธุกรรม

ที่ต่ำ4-6 แลวนำพันธุที่ไดไปขยายหรือปลูกตอไป 

แผนผงัแสดงขั้นตอนการปรับปรุงกัญชาพันธุหางเสือสกลนครทีที1 
 

วัน/เดือน/ป รุนที ่ การดำเนินงาน สถานที/่จังหวัด 

15 พ.ค. 2562 - ไดรับการครอบครองเมล็ดพันธุกัญชานิรโทษกรรม 

(หนังสือ เลขรบัแจงที่ สน 134/2562 (ค)  

ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562) 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

1-15 มิ.ย. 2562 - คัดเลือกเมล็ดกัญชาพันธุหางเสือ 

ตามเกณฑคัดเลือกที่ไดระบุเอาไว 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

30 มิ.ย. 2562 1 - เพาะเมล็ดกัญชาที่ไดรับการคัดเลือก จำนวน 140 เมล็ด 

คัดเลือกตนที่แข็งแรงสมบูรณ จำนวน 130 ตน ลงปลูก 

- คัดแยกตนเพศผูและเพศเมยีออกจากกัน ทำการศึกษา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

- สุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน เพ่ือศึกษา 

chemical profile และเก็บเมล็ดพันธุที่เหมาะสมตอการ

พัฒนาพันธุในรุนที่ 2 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

18 พ.ย. 2562 2 - ทำการเพาะเมล็ดกัญชาที่ไดจากรุนที่ 1 จำนวน 200 

เมล็ด คัดเลือกตนที่แข็งแรงสมบูรณจำนวน 115 ตนลงปลกู  

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 
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วัน/เดือน/ป รุนที ่ การดำเนินงาน สถานที/่จังหวัด 

- คัดแยกตนเพศผูและเพศเมยีออกจากกัน ทำการศึกษา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร  

- สุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน เพ่ือศึกษา 

chemical profile และเก็บเมล็ดพันธุที่เหมาะสมตอการ

พัฒนาพันธุรุนที่ 3                                         

24 ก.ย. 2563 3 - ทำการเพาะเมล็ดกัญชาที่ไดจากรุนที่ 2 จำนวน 200 

เมล็ด คัดเลือกตนที่แข็งแรงสมบูรณจำนวน 125 ตนลงปลกู  

- คัดแยกตนเพศผูและเพศเมยีออกจากกัน ทำการศึกษา

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

- สุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน เพ่ือศึกษา 

chemical profile และ genetic profile ที่เหมาะสมตอ

การพัฒนาพันธุ 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงความหายากของกัญชาพันธุหางเสือสกลนครทีที1 เมื่อเทียบกับขอมูลพันธุกัญชาในฐานขอมูลของ 

Kannapedia database จากขอมูลพันธุกรรมขนาด 3.2 Mb ของยีนในกลุมควบคุมการสังเคราะหสาร 

cannabinoids โดยแกน Y แสดงถึงความแตกตางของลักษณะทางพันธุกรรมของพันธุกัญชาเมื่อเทียบกับ

พันธุอ่ืน ๆ ใน database วาขอมูลทางพันธุกรรมอยูทางดานบนของแกน Y เปนพันธุที่หายาก พบได

เฉพาะถิ่น และขอมูลพันธุกรรมอยูทางดานลางของแกน Y เปนพันธุที่พบไดทั่วไป 
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ภาพที่ 2 แสดงแนวโนมการแปรผันทางพันธุกรรม (Heterozygosity) ของกัญชาพันธุหางเสือสกลนครทีที1 เมื่อเทียบ

กับขอมูลพันธุกัญชาในฐานขอมูลของ Kannapedia database จากขอมูลพันธุกรรมขนาด 3.2 Mb ของยีน

ในกลุมควบคุมการสังเคราะหสาร cannabinoids โดยเสนสีเขียวแสดงถึงระดับ Heterozygosity ของพันธุ

กัญชา ที่ศึกษา ถาเสนสีเขียวเบนมาทางซายมือคือมีคา Heterozygosity ที่ต่ำ (Least Heterozygosity) 

หรือ ถาเสนสีเขียวเบนมาทางขวามือคือมีคา Heterozygosity ที่สูง (Most Heterozygosity) 

 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณคาของ THC และ CBD ในแตละรุนการปลูกของกัญชาพันธุหางเสือสกลนครทีท1ี  

รุน 
ปริมาณสาร (% W/W) 

THC CBD 

1 5.96±0.33  0.01±0.003 

2 3.02±0.34  0.01±0.003  

3 5.77±0.42**  0.02±0.03  

คาเฉลี่ย 5.03±0.36 0.01±0.003  

ปรมิาณสารเปนคา mean ± SEM จากตัวอยาง 20 ตัวอยาง คา **p≤ 0.01 เมื่อเทียบกับรุนที่ 1 (crop1) 
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ภาพที่ 3 แสดงปริมาณคาของ THC และ CBD ในแตละรุนการปลูกของกัญชาพันธุหางเสือสกลนครทีที1 โดยที่ปริมาณ

สารเปนคา mean ± SEM จากตัวอยาง 20 ตัวอยาง คา **p≤ 0.0 1เมื่อเทียบกับรุนที่ 1 (crop1) 
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ตารางที่ 2 แสดงจำนวนเมล็ด ตนที่ไดรับการคัดเลือก ตนที่ตรงตามเกณฑทางดานสัณฐานวิทยาที่ดีตรงตามลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร และตนที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาดาน Chemical profile ของกัญชาพันธุหางเสือสกลนครทีที 1  

รุนที ่
เพาะ 

(เมล็ด) 

คัดเลือก1 

(ตน) 

ตรงตามเกณฑ2 

(ตน) 

ศึกษา Chemical3 

(ตน) 

Uniformity 4 

(รอยละ) 

1 140 130 100 20 76.92 

2 200 115 98 20 85.23 

3 200 125 113 20 90.40 
 

1. ตนกัญชาที่แข็งแรงสมบูรณ 

2. ตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยาที่มีลักษณะที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของ

กัญชาพันธุหางเสือสกลนครทีที1 คือ ตนสูง 3.5-4.5 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 80-100 เซนติเมตร ชอดอกที่ปลาย

กิ่งขนาดเล็กทรงกระบอก มีชอดอกยอยอยูกันหางๆ ตลอดกิ่ง และยาวคลายหางเสือ 

3. ตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยาที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุ

หางเสือสกลนครทีที1 ที่ไดรับการศึกษาทางเคมี (THC และ CBD) 

4. คารอยละของตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา ที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตร

ของกัญชาพันธุหางเสือสกลนครทีท1ี 
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ภาพที่ 4 แสดงคารอยละของตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา (% uniformity of phenotype) ที่ดีตรง

ตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุหางเสอืสกลนครทีท1ี 
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ลักษณะประจำพันธุทางพฤกษศาสตร  

สถาบันวิจัยสมุนไพร รวมกับภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดศึกษาลักษณะ

ทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุหางเสือสกลนครทีที1 (Hang Kra Rog Phu Phan ST1)  และจัดทำคำบรรยาย

ลักษณะโดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

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

 

ราก  ระบบรากแกว 

 

ลำตน  ต้ังตรง สูงประมาณ 4.5 เมตร ผิวลำตนเรียบ เปลือกสีเขียวอมเทาถึงสีเขียว ทรงกระบอกและมีรอยแตก

ตามยาว หูใบแยก รูปหอก มีขน 

 

ใบ  ใบประกอบรูปฝามือ ยาวประมาณ 12 เซนติเมตร กานใบยาว 1.5-3 เซนติเมตร สีเขียวออน ใบยอย 

3-9 แฉก รูปหอก กวาง 0.5-1.5 ซม. ยาว 1.5-14  ซม. ปลายยาวคลายหางหรือเรียวแหลม ฐานใบ

สอบเรียว ขอบใบจักฟนเลื่อยขนาด 5 มิลลิเมตร ผิวใบเรียบ ใบดานบนสีเขียว ดานลางสีเขียวออน 

 

ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน พบนอยที่มีสองเพศรวมตน ชอดอกเพศผูออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ชอดอก

แบบแขนงบานจากลางขึ้นบน ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร หน่ึงขอมี 5-45 ดอก ดอกเพศผูยาว 5 

มิลลิเมตร รองรับดวยใบประดับสีเขียวออน รูปหอก ยาว 4 มิลลิเมตร กานดอกยอยยาว 2.5 

เซนติเมตร กลีบรวม 5 กลีบ รูปรีหรือไข ยาว 5 มิลลิเมตร ขอบเรียบ ปลายแหลม สีเขียวออนถึงสีขาว 

โปรงแสง ขนสั้นปกคลุม เกสรเพศผู 5 อัน กานชูอับเรณูติดที่โคนอับเรณู กานชูอับเรณูสั้น ยาว

ประมาณ 2 มิลลิเมตร อับเรณูรูปขอบขนานและโคง กวาง 1 มิลลิเมตร ยาว 4 มิลลิเมตร สีเหลืองปน

เขียว แตกตามยาว ชอดอกเพศเมียออกที่ซอกใบและปลายก่ิง ปลายชอดอกเจริญไมสิ้นสุด กระจุกชอ

ดอกรูปขอบขนาน ยาว 10 เซนติเมตร โคนก่ิงยาวประมาณ 30 เซนติเมตร กานมีชอดอกขนาดเล็ก

ตลอดก่ิง ชอดอกแบบแขนงบานจากลางขึ้นบน ชอดอกตอหน่ึงกระจุกชอดอกมี 25 ชอ ยาว 2.5 

เซนติเมตร. หน่ึงชอมี 5 ขอ แตละขออาจมีดอกเด่ียวหรือ ชอดอกยอย 3 ดอกที่ไมมีกาน หรือชอแขนง

กานสั้นขั้นกลางยาวประมาณ 0.8 มิลลิเมตร ชอดอกยอยรองรับดวยใบลดภาพที่มีใบประกอบหน่ึง

หรือสามแฉก ใบบริเวณน้ีมีขนที่หลั่งสารได ใบประดับรูปหอกหรือรูปแถบ ปลายยาวแหลม ยาว 6 

มิลลิเมตร สีเขียวออน มีขนสั้นปกคลุม ดอกเพศเมียไมมีกาน ยาว 8 มิลลิเมตร กลีบรวมเช่ือม 1 ช้ิน 

ดานใกลแกนแยก รูปลูกแพร ปลายยาวแหลม มีสันสีเขียวจำนวนมากยาวจากฐานไปบรรจบที่ปลาย 

ขนยาวปกคลุม เกสรเพศเมีย 1 อัน ทรงรูปไข สีเขียวออน ผิวเรียบ กานชูเกสร 2 เสน ยาวประมาณ 8 

มิลลิเมตร ขนสั้นปกคลุม ยอดเกสรเพศเมยี 2 ยอด 
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ผล/เมล็ด ผลแบบผลแหงเมล็ดลอน กวางประมาณ 5.0 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 4.0 มิลลิเมตร หนาประมาณ 

2.7มิลลิเมตร ทรงไขกลับ ผิวเรียบ สีน้ำตาลครีม มีลายแถบตามยาวสีน้ำตาล ยอดแหลม ขั้วผลติดที่

ฐาน รูปรี ดานขางเปนสัน 

 

ลักษณะอ่ืน ๆ 1. เปนกัญชา Type 1 ซึ่งเปนพันธุที่มีการสรางสาร THC สูง 

 2. มีปริมาณสาร ∆9-THC สูง เฉลี่ยที่ 5.03±0.36%W/W  
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ภาพที่ 5 ลักษณะทางพฤกษศาสตรขอกัญชาของกัญชาพันธุหางเสือสกลนครทีที1  

ก. ทรงตนและชอดอก ข. Schematic diagrams และ inflorescence architecture  

ค. ใบประกอบสวนหลังใบ (ซาย) และทองใบ (ขวา) 

ก. ข. 

ค. 



22 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       

 

 

 

 

     

   

 

 

 

 

 

  

 

ภาพที่ 6 ลักษณะทางพฤกษศาสตรขอกัญชาของกัญชาพันธุหางเสือสกลนครทีที1  

ง. ชอดอกเพศผู  จ. เพศเมีย ฉ. ลักษณะภายนอกของเมลด็สวนดานขางและสวนขั้วผล ช. เมล็ด 
  

กัญชาพันธุหางเสือสกลนครทีที1 (Hang Suea Sakonnakhon TT1) 

ง. จ. 

ฉ. 

ช. 
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กัญชา (Cannabis sativa L.) 

พันธุตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยูเอ1  (Tanao Si Kan Khaw WA1) 

 
ผูยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 

ชื่อ-สกุล  1. กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

 2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

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

 2. เลขที่ 744  ถนนสุรนารายณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  

โทรศัพท 1. 02-951-0491 

 2. 043-283-700 

แหลงที่มาและประวัติ 

 กัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวเปนกัญชาพันธุไทยชนิดหน่ึงที่มี ช่ือเสียงและเปนที่รูจักกันอยาง

แพรหลายเชนเดียวกับพันธุหางกระรอกและหางเสือ กัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวสันนิษฐานวาช่ือน้ีไดมาจากมีการพบ

การแพรกระจายในแถบเทือกเขาตะนาวศรี ซึ่งเปนแนวตอเน่ืองจากเทือกเขาถนนธงชัย เปนพรมแดนกั้นระหวางไทยกับ

สหภาพเมียนมาร เริ่มต้ังแตจังหวัดกาญจนบุรีลงไปทางใต ผานจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ และชุมพร มี

ความยาวประมาณ 834 กิโลเมตร การปลูกกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวน้ันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร (มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร) รวมกับสถาบัยวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทยคัดเลือก

เมล็ดพันธุที่ไดรับการนิรโทษกรรม (หนังสือ เลขรับแจงที่ สน 134/2562 (ค) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562)  โดยไดประเมิน

ลักษณะของเมล็ดพันธุพบวามีลักษณะคลายกับเมล็พันธุตะนาวศรีกานขาว ซึ่งมีลักษณะตรงกับขอมูลลักษณะเมล็ดพันธุ

ของตะนาวศรีกานขาวโดยการเก็บขอมูลสอบถามจากปราชญชาวบาน หรือหมอพ้ืนบานในแถบเทือกเขาตะนาวศรี 

และเทือกเขาถนนธงชัย ในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก และเลยไปถึงทางภาคใตของประเทศไทยเพ่ือใชเปนขอมูลในการ

แยกความแตกตางจากกัญชาพันธุหางเสือซึ่งมีลักษณะที่คลางคลึงกัน จากขอมูลที่ไดพบวาลักษณะของกัญชาพันธุ

ตะนาวศรีกานขาวน้ันมีลักษณะของชอดอกและกลิ่นที่เฉพาะตัว คือมีทรงตนที่พุม ชอดอกที่กระจุกแนนที่ปลายกิ่ง มีชอ

ดอกจำนวนมาก และมีกลิ่นหอมคลายเปลือกสมผสมกลิ่นตะไคร มีกลิ่นฉุนนอยกวากัญชาพันธุหางเสือ  

 ดังน้ันทางสถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตรการแพทย รวมกับภาควิชาพฤกษศาสตร คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  และมทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนครไดทำการคัดเลือกตนพันธุของกัญชาพันธุตะนาวศรี

กานขาวจากเมล็ดพันธุที่ได โดยทำการปลูกและคัดเลือกจำนวน 3 รุน ในการเพาะปลูก โดยไดทำการศึกษาลักษณะ

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

profile) เพ่ือใชในการคัดเลือกพันธุกัญชาตะนาวศรีกานขาว และรวมทั้งขอมูลจากการออกสำรวจการปลูกกัญชาของ

พ้ืนที่ตางๆ ที่ไดกลาวมาขางตน จากการศึกษาการปลูกทั้งสามรุนพบวาลักษณะทางพันธุกรรมในกลุมยีนที่เกี่ยวของกับ

การสรางสาร  Tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) เชนTetrahydrocannabinolic Acid 

Synthase (THCAS) และ Cannabidiolic Acid Synthase (CBDAS) รวมความยาว 3.2 Megabase ของกัญชาพันธุ
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ตะนาวศรีกานขาวที่ไดรับการคัดเลือกอยูในพันธุกัญชา type 1 หรือ chemotype 1 ซึ่งเปนพันธุที่มีการสรางสาร THC 

ที่เดน1-3 และเมื่อเทียบเคียงขอมูลพันธุกรรมของพันธุกัญชาพบวากัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวเปนพันธุที่หายากพบได

เฉพาะถิ่น (Rarity: RARE)  ดังแสดงในภาพที่ 1 ซึ่งจากกราฟแสดงคาความหางไกลของลักษณะทางพันธุกรรมของ

กัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวเมื่อเทียบกับกัญชาพันธุอ่ืนๆ ในฐานขอมูลของ Kannapedia database โดยขอมูลทาง

พันธุกรรมที่อยูดานบนของแกน Y แสดงวาเปนพันธุกัญชาหายาก และพบไดเฉพาะบางพ้ืนที่เทาน้ัน นอกจากน้ีได

ทำการศึกษาคา Heterozygosity ของพันธุกัญชาโดยการเปรียบเทียบขอมูลจากการศึกษากลุมยีน THCAS และ 

CBDAS พบวาความแปรผันทางพันธุกรรมของกัญชาพันธุน้ีคอนขางต่ำเมื่อเทียบกับขอมูลของกัญชาพันธุอ่ืนๆ ใน

ฐานขอมูล (ภาพที่ 2) ดังน้ันรุนลูกจะมีความแปรผันทางพันธุกรรมที่ต่ำ และมีโอกาสในการแสดงออกทางดานเคมีใน

การสรางสาร THC  คงที่ จากขอมูลทางพันธุกรรมที่ไดนำมาเปรียบเทียบกับขอมูลของปริมาณสาร THC และ CBD 

ทางดาน Chemotype พบวาพันธุตะนาวศรีกานขาวมีการสรางสารที่ตรงกับ genotype คือมีปริมาณสาร ∆9-THC สูง

เฉลี่ยที่ 8.38±0.55 %W/W  สวนปริมาณสาร CBD เฉลี่ยที่ 0.01±0.003 %W/W  (ตารางที่ 1 และภาพที ่3) 

รายละเอียดประวัติการคัดเลือกกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยูเอ1  

การคัดเลือกลักษณะเมล็ดกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาว โดยเปรียบเทียบลักษณะของเมล็ดพันธุกัญชา

ที่ไดกับขอมูลจากการออกสำรวจพ้ืนที่ในแถบเทือกเขาภูพาน โดยมีเกณฑในการคัดเลอืกดังตอไปน้ี  

1. เมล็ดมีความกวางประมาณ 5.0 มม. ยาวประมาณ 4.5 มม.  

2. เมล็ดมีความหนาประมาณ 2.5-3.0 มม. ทรงไข ผิวเรียบ สีน้ำตาลครีม  

3. มีลายแถบสั้นตามยาว และลายแตมสีน้ำตาลเขม 

4. มีขั้วเมล็ดที่ลึกประมาณ 2.0 มม.  

รุนที่ 1: 30 มิถุนายน 2562 

 ปลูก กัญชาจากเมล็ดพัน ธุที่ ได รับการคัด เลือกตามรายละเอียดที่ กล าวมาขางตนที่ คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร โดยมีหนังสือสำคัญอนุญาตผลิตซึ่งยา

เสพติดใหโทษในประเภท 5 ใหไวแกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีนายโฆษิต ศรีภูธร เปนผูดำเนิน

กิจการ หนังสือสำคัญเลขที่ 4/2562(ปลูก) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เพาะเมล็ดกัญชาจำนวน 160 เมล็ด คัดเลือกตน

ที่แข็งแรงสมบูรณ จำนวน 110 ตน ลงปลูก และคัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะสัณฐาน

วิทยา หลังจากน้ันสุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน จาก 85 ตนเพ่ือศึกษา chemical profile ที่เหมาะสมตอการ

พัฒนาพันธุ 

คัดเลือกตนเพศผู หลังจากเพาะเมล็ดกัญชาทำการคัดเลือกแยกเพศผูออกจากเพศเมีย โดยเก็บขอมูล

ลักษณะของดอกกัญชาเพศผูแตละพันธุ และทำการกำจัดทิ้งเพ่ือปองกันผสมขามพันธุ   

คัดเลือกตนเพศเมีย ที่มีลักษณะที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาวศรีกาน

ขาวดับเบิลยูเอ1 คือ ตนสูง 2.0-2.5 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 100-120 เซนติเมตร ชอดอกกระจุกแนนที่ปลายกิ่ง มี

ชอดอกจำนวนมาก โคนกิ่งใบหลุดรวงเมื่อออกดอก โคนก่ิงยาวปานกลาง จากการปลูกตนกัญชาไดรับการคัดเลือก

จำนวน 110 ตน พบกัญชามีลักษณะตรงกับที่กลาวมาขางตน จำนวน 85 ตน คิดเปนรอยละ 72.27 (ตารางที่ 2 และ
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ภาพที่ 4)  หลังจากน้ันทำการสุมคัดเลือกตนกัญชาที่ดีจำนวน 20 ตนที่มีลักษณะสัณฐานวิทยาที่กลาวมาขางตน ทำ

การคลุมชอดอกบางสวนเพ่ือปองกันผสมขามของพันธุและเก็บเมล็ดพันธุที่เหมาะสมในการปลูกสำหรับรุนที่ 2 ดวยตา

ขายที่มีขนาด 30 ไมโครเมตร สวนชอดอกที่เหลือดูลักษณะของ trichrome ที่มีความขุนประมาณรอยละ 80 ตัดชอ

ดอกไปศึกษาทางดาน Chemical profile  โดยดูปริมาณสาร THC และ CBD ของแตละตน ปริมาณสาร ∆9-THC สูง

เฉลี่ยที่ 5.65±0.45 %W/W  สวนปริมาณสาร CBD เฉลี่ยที่ 0.02±0.003 %W/W   โดยมีปริมาณ THC ที่สูงเมื่อเทียบ

กับ CBD (ตารางที่ 1 และภาพที่ 3) 

รุนที่ 2: 18 พฤศจิกายน 2562   

ทำการเพาะเมล็ดกัญชาที่ไดจากรุนที่ 1 จำนวน 200 เมล็ด คัดเลือกตนที่แข็งแรงสมบูรณจำนวน 130 

ตนลงปลูก และคัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา หลังจากน้ันสุมคัดเลือกตน

เพศเมียจำนวน 20 ตน จาก 110 ตนเพ่ือศึกษา chemical profile ที่เหมาะสมตอการพัฒนาพันธุ 

คัดเลือกตนเพศผู หลังจากเพาะเมล็ดกัญชาทำการคัดเลือกแยกเพศผูออกจากเพศเมีย โดยเก็บขอมูล

ลักษณะของดอกกัญชาเพศผูแตละพันธุ และทำการกำจดัทิ้งเพ่ือปองกันผสมขามพันธุ  

คัดเลือกตนเพศเมีย ที่มีลักษณะที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาวศรีกาน

ขาวดับเบิลยูเอ1 คือ ตนสูง 2.0-2.5 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 100-120 เซนติเมตร ชอดอกกระจุกแนนที่ปลายกิ่ง มี

ชอดอกจำนวนมาก โคนก่ิงใบหลุดรวงเมื่อออกดอก โคนกิ่งยาวปานกลาง จากการปลูกตนกัญชาไดรับการคัดเลือก

จำนวน 130 ตน พบกัญชามีลักษณะตรงกับที่กลาวมาขางตน จำนวน 110 ตน คิดเปนรอยละ 84.62 (ตารางที่ 2 และ

ภาพที่ 4) หลังจากน้ันทำการสุมคัดเลือกตนกัญชาที่ดีจำนวน 20 ตนที่มีลกัษณะสัณฐานวิทยาที่กลาวมาขางตน ทำการ

คลุมชอดอกบางสวนเพ่ือปองกันผสมขามของพันธุและเก็บเมล็ดพันธุที่เหมาะสมในการปลูกสำหรับรุนที่ 3 ดวยตาขายที่

มีขนาด 30 ไมโครเมตร สวนชอดอกที่เหลือดูลักษณะของ trichrome ที่มีความขุนประมาณรอยละ 80 ตัดชอดอกไป

ศึกษาทางดาน Chemical profile  โดยดูปริมาณสาร THC และ CBD ของแตละตน ปริมาณสาร ∆9-THC สูงเฉลี่ยที่ 

8.73±0.42 %W/W  สวนปริมาณสาร CBD เฉลี่ยที่ 0.01±0.003 %W/W  โดยมีปริมาณ THC ที่สูงเชนเดียวกับรุนที่ 1 

(ตารางที่ 1 และภาพที่ 3) 

รุนที่ 3: 24 กรกฎาคม 2563   

ทำการเพาะเมล็ดกัญชาที่ไดจากรุนที่ 2 จำนวน 200 เมล็ด คัดเลือกตนที่แข็งแรงสมบูรณจำนวน 115 

ตนลงปลูก และคัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา หลังจากน้ันสุมคัดเลือกตน

เพศเมียจำนวน 20 ตน จาก 109 ตนเพ่ือศึกษา chemical profile ที่เหมาะสมตอการพัฒนาพันธุ 

คัดเลือกตนเพศผู หลังจากเพาะเมล็ดกัญชา และทำการคัดเลือกแยกเพศผูออกจากเพศเมีย โดยเก็บ

ขอมูลลักษณะของดอกกัญชาเพศผูแตละพันธุ และทำการกำจดัทิง้เพ่ือปองกันผสมขามพันธุ  

คัดเลือกตนเพศเมีย มีลักษณะดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาว

ดับเบิลยูเอ1 คือ ตนสูง 2.0-2.5 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 100-120 เซนติเมตร ชอดอกกระจุกแนนที่ปลายกิ่ง มีชอ

ดอกจำนวนมาก โคนก่ิงใบหลุดรวงเมื่อออกดอก โคนก่ิงยาวปานกลาง จากการปลูกตนกัญชาไดรับการคัดเลือกจำนวน 

115 ตน พบกัญชามีลักษณะตรงกับที่กลาวมาขางตน จำนวน 109 ตน คิดเปนรอยละ 94.83 (ตารางที่ 2 และภาพที่ 4)  
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หลังจากน้ันทำการสุมคัดเลือกตนกัญชาที่ดีจำนวน 20 ตนที่มีลักษณะทาง morphology ที่กลาวมาขางตน ทำการคลุม

ชอดอกบางสวนเพ่ือปองกันผสมขามของพันธุและเก็บเมล็ดพันธุที่เหมาะสมในการปลูกสำหรับรุนตอไป ดวยตาขายที่มี

ขนาด 30 ไมโครเมตร สวนชอดอกที่เหลือดูลักษณะของ trichrome ที่มีความขุนประมาณรอยละ 80 ตัดชอดอกไป

ศึกษาทางดาน Chemical profile  โดยดูปริมาณสาร THC และ CBD ของแตละตน ปริมาณสาร ∆9-THC สูงเฉลี่ยที่ 

10.66±0.78 %W/W  สวนปริมาณสาร CBD เฉลี่ยที่ 0.02±0.003 %W/W โดยมีปริมาณ THC ที่สูงเชนเดียวกันกับรุน

ที่ 1  (ตารางที่ 1 และภาพที่ 3) นอกจากน้ีไดทำการศึกษาลักษณะ genetic profile ของกัญชาในรุนที่ 3 ซึ่งแสดง

รายละเอียดดังที่กลาวมาแลวขางตน (ภาพที่ 1 และ 2) ซึ่งแสดงใหเห็นวากัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวที่ไดเปนกัญชาที่

หายาก พบไดเฉพาะถิ่น  และมีความแปรผันทางพันธุกรรมที่ต่ำเหมาะแกการนำไปพัฒนาพันธุตอไป ซึ่งขอมูลทางดาน 

genetic profile เปนขอมูลหน่ึงที่ชวยในการรนระยะเวลาในการคัดเลือกพันธุที่มีความแปลผันทางพันธุกรรมที่ต่ำ4-6 

แลวนำพันธุที่ไดไปขยายหรือปลูกตอไป 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปรับปรุงกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยเูอ1 
 

วัน/เดือน/ป รุนที่ การดำเนินงาน สถานที่/จังหวัด 

15 พ.ค. 2562 -        ไดรับการครอบครองเมล็ดพันธุกัญชานริโทษกรรม 

 

 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

1-15 มิ.ย. 2562 - คัดเลือกเมล็ดกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาว ตามเกณฑคัดเลือกท่ีไดระบุ

เอาไว 

 

 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

30 มิ.ย. 2562 1 - เพาะเมลด็กัญชาท่ีไดรับการคัดเลือก จำนวน 160 เมล็ด คัดเลือกตนท่ี

แข็งแรงสมบูรณ จำนวน 110 ตน ลงปลูก 

- คัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะทาง

พฤกษศาสตร 

- สุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน เพ่ือศึกษา chemical profile 

และเก็บเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาพันธุในรุนท่ี 2 

 

 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

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

ตนท่ีแข็งแรงสมบูรณจำนวน 130 ตนลงปลูก  

- คัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะทาง

พฤกษศาสตร 

- สุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน เพ่ือศึกษา chemical profile 

และเก็บเมล็ดพันธุท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาพันธุในรุนท่ี 3 

 

                                         

มทร.อีสาน วิทยาเขต

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

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

ตนท่ีแข็งแรงสมบูรณจำนวน 115 ตนลงปลูก  

- คัดแยกตนเพศผูและเพศเมียออกจากกัน ทำการศึกษาลักษณะทาง

พฤกษศาสตร 

- สุมคัดเลือกตนเพศเมียจำนวน 20 ตน เพ่ือศึกษา chemical profile 

และ genetic profile ท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาพันธุ 

มทร.อีสาน วิทยาเขต

สกลนคร จ.สกลนคร 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงความหายากของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยูเอ1  เมื่อเทียบกับขอมูลพันธุกัญชาในฐานขอมูล

ของ Kannapedia database จากขอมูลพันธุกรรมขนาด 3.2 Mb ของยีนในกลุมควบคุมการสังเคราะหสาร 

cannabinoids โดยแกน Y แสดงถึงความแตกตางของลักษณะทางพันธุกรรมของพันธุกัญชาเมื่อเทียบกับ

พันธุอ่ืน ๆ ใน database วาขอมูลทางพันธุกรรมอยูทางดานบนของแกน Y เปนพันธุที่หายาก พบได

เฉพาะถิ่น และขอมูลพันธุกรรมอยูทางดานลางของแกน Y เปนพันธุที่พบไดทั่วไป 

 

 
ภาพที่ 2 แสดงแนวโนมการแปรผันทางพันธุกรรม (Heterozygosity) ของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยูเอ1   

เมื่อเทียบกับขอมูลพันธุกัญชาในฐานขอมูลของ Kannapedia database จากขอมูลพันธุกรรมขนาด 3.2 

Mb ขอ งยีน ในกลุ ม ค วบคุ มการสั ง เค ราะห ส าร  cannabinoids โดย เส น สี เขี ย วแสดงถึ งระ ดับ 

Heterozygosity ของพันธุกัญชาที่ศึกษา ถาเสนสีเขียวเบนมาทางซายมือคือมีคา Heterozygosity ที่ต่ำ 

(Least Heterozygosity) หรือ ถาเสนสีเขียวเบนมาทางขวามือคือมีคา Heterozygosity ที่สูง (Most 

Heterozygosity) 
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ตารางที่ 1 แสดงปริมาณคาของ THC และ CBD ในแตละรุนการปลูกของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยูเอ1 

รุน 
ปริมาณสาร (% W/W) 

THC CBD 

1 5.65±0.45   0.02±0.003  

2 8.73±0.42 ** 0.01±0.003  

3 10.66±0.78** 0.02±0.003  

คาเฉลี่ย 8.38±0.55 0.01±0.003  

ปริมาณสารเปนคา mean ± SEM จากตัวอยาง 20 ตัวอยาง คา **p≤ 0.01 เมื่อเทียบกับรุนที่ 1 (crop1) 
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ภาพที่ 3 แสดงปริมาณคาของ THC และ CBD ในแตละรุนการปลูกของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยูเอ1 โดย

ที่ปริมาณสารเปนคา mean ± SEM จากตัวอยาง 20 ตัวอยาง คา **p≤ 0.01 เมื่อเทยีบกับรุนที่ 1 (crop1) 

 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนเมล็ด ตนที่ไดรับการคัดเลือก ตนที่ตรงตามเกณฑทางดานสัณฐานวิทยาที่ดีตรงตามลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร และตนที่ไดรับการคัดเลือกเพ่ือศึกษาดาน Chemical profile ของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาว

ดับเบิลยูเอ1  

รุนที ่
เพาะ 

(เมล็ด) 

คัดเลือก1 

(ตน) 

ตรงตามเกณฑ2 

(ตน) 

ศึกษา Chemical3 

(ตน) 

Uniformity 4 

(รอยละ) 

1 160 110 85 20 77.27 

2 200 130 110 20 84.62 

3 200 115 109 20 94.78 
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1. ตนกัญชาที่แข็งแรงสมบูรณ 

2 ตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา ที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุ

ตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยูเอ1 คือ ตนสูง 2.0-2.5 เมตร ทรงพุมกวางประมาณ 100-120 เซนติเมตร ชอดอกกระจุก

แนนที่ปลายกิ่ง มีชอดอกจำนวนมาก โคนกิ่งใบหลุดรวงเมื่อออกดอก โคนกิ่งยาวปานกลาง 

3 ตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยาที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุ

ตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยูเอ1 ที่ไดรับการศึกษาทางเคมี (THC และ CBD) 

4 คารอยละของตนกัญชาที่มีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา ที่ดีตรงตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของ

กัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยูเอ1 
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ภาพที่ 4 แสดงคารอยละของตนกัญชาทีม่ีลักษณะทางดานสัณฐานวิทยา (% uniformity of phenotype) ที่ดีตรง

ตามลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยูเอ1 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ชนิด  ช่ือไทย กัญชา ช่ือวิทยาศาสตร Cannabis sativa L. วงศ Cannabaceae ไมลมลุก 

 

ราก  เปนระบบรากแกว 

ตน  ไมลมลุกหลายป ลำตนต้ังตรง สูงประมาณ 2.5 เมตร ผิวลำตนเรียบ เปลือกสีเขียวอมเทาถึงสีเขียว 

ทรงกระบอกและมรีอยแตกตามยาว หูใบแยก รูปหอก มีขน 

ใบ  ใบประกอบรูปฝามือ ยาวประมาณ 15 ซม. กานใบยาว 1.5-3 ซม. สีเขียวออน ใบยอย 3-9 แฉก รูป

หอก กวาง 0.5-1.2 ซม. ยาว 1.5-14ซม. ปลายยาวคลายหางหรือเรียวแหลม ฐานใบสอบเรียว ขอบใบ

จักฟนเลื่อยขนาด 5 มม. ผิวใบเรียบ ใบดานบนสีเขียว ดานลางสีเขียวออน 
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ดอก/ชอดอก ดอกแยกเพศอยูตางตน พบนอยที่มีสองเพศรวมตน ชอดอกเพศผูออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่ง ชอดอก

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

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

รีหรือไข ยาว 6 มม. ขอบเรียบ ปลายแหลม สีเขียวออนถึงสีขาว โปรงแสง ขนสั้นปกคลุม เกสรเพศผู 

5 อัน กานชูอับเรณูติดที่โคนอับเรณู กานชูอับเรณูสั้น ยาวประมาณ 2 มม. อับเรณูรูปขอบขนานและ

โคง กวาง 1 มม. ยาว 5 มม. สีเหลืองปนเขียว แตกตามยาว ชอดอกเพศเมียออกที่ซอกใบและปลาย

กิ่ง ปลายชอดอกเจริญไมสิ้นสุด กระจุกชอดอกรูปขอบขนาน ยาว 20 ซม. โคนกิ่งยาวประมาณ 15 

ซม. กานมีชอดอกขนาดเล็กตลอดกิ่ง ชอดอกแบบแขนงบานจากลางขึ้นบน ชอดอกตอหน่ึงกระจุกชอ

ดอกมี 35-40 ชอ ยาว 2.5 ซม. หน่ึงชอมี 9 ขอ แตละขออาจมีดอกเด่ียวหรือ ชอดอกยอย 3 ดอกที่ไม

มีกาน หรือชอแขนงกานสั้นขั้นกลางยาวประมาณ 0.2 มม. ชอดอกยอยรองรับดวยใบลดภาพที่มีใบ

ประกอบหน่ึงหรือสามแฉก ใบบริเวณน้ีมีขนที่หลั่งสารได ใบประดับรูปหอกหรือรูปแถบ ปลายยาว

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

ดานใกลแกนแยก รูปลูกแพร ปลายยาวแหลม มีสันสีเขียวจำนวนมากยาวจากฐานไปบรรจบที่ปลาย 

ขนยาวปกคลุม เกสรเพศเมีย 1 อัน ทรงรูปไข สีเขียวออน ผิวเรียบ กานชูเกสร 2 เสน ยาวประมาณ 8 

มม. ขนสั้นปกคลุม ยอดเกสรเพศเมีย 2 ยอด  

ผล/เมล็ด ผลแหงเมล็ดลอน กวางประมาณ 4.5 มม. ยาว 3.2 มม. หนาประมาณ 2.2 มม. ทรงไขกลับ ผิวเรียบ 

สีน้ำตาลครีม มีลายแถบตามยาวผสมลายแตมสน้ีำตาล  ยอดแหลม  ขัว้ผลติดที่ฐาน รูปรี ดานขางเปนสัน 

ลักษณะอ่ืนๆ 1. เปนกัญชาพันธุ Type 1 ซึ่งเปนพันธุที่มีการสรางสาร THC สูง 

 2. มีปริมาณสาร THC สูง เฉลี่ยที่ 8.38±2.13 %W/W   

 
 

ภาพที่ 5 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยูเอ1  

ก. ทรงตนและชอดอก ข. Schematic diagrams และ inflorescence architecture  

ก. ข.
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ภาพที่ 6 ลักษณะทางพฤกษศาสตรของกัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยูเอ1  

ค. ใบประกอบสวนหลังใบ (ซาย) และทองใบ (ขวา) ง. ชอดอกเพศผู  จ. เพศเมีย ฉ. ลักษณะภายนอกของเมล็ด

สวนดานขางและสวนขั้วผล ช. เมล็ด 

กัญชาพันธุตะนาวศรีกานขาวดับเบิลยูเอ1  (Tanao Si Kan Khaw WA1) 

ค. 

ง. จ. 

ฉ. 

ช 


