


กัญชาพันธุ์เขียวพงัน 01 
(Cannabis sativa ‘Keaw Phangan 01’) 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล     1. นายสฤษดิ์ โชติช่วง 
 2. นายวาสินธุ์ โชติช่วง 
 3. นายพงษ์ศักดิ์ ชูจันทร์ 
 4. นายตรีวิทย์ จงจิตต์ 
 5. นายนฤเดช ทองมาก 
 6. นายทวิช สมหวัง 
ที่อยู ่ 49/1 ม. 2 ต.บ้านใต ้อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280 
โทรศัพท์ 0895931513 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 

กัญชาพันธุ์เขียวพงันเป็นสายพันธุ์กัญชาที่ได้เก็บรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์โดยแพทย์
พ้ืนบ้านประจ าท้องถิ่น (หมอพ้ืนบ้าน) ที่ท าการคัดเลือกต้นกัญชา/สายพันธุ์กัญชาตามวัตถุประสงค์ของการใช้
ประโยชน์ทางยาสมุนไพรและรักษาโรคต่างๆ และด้วยภูมิศาสตร์ของเกาะพะงันที่เป็นเกาะซึ่งอยู่ห่างไกลจาก
แผ่นดินใหญ่ ท าให้กัญชาพันธุ์เขียวพงันมีการเจริญเติบโตแบบเดี่ยวตามล าพังไม่มีสายพันธุ์อ่ืนปะปน ท าให้การ
ผสมข้ามสายพันธุ์จึงค่อนข้างเป็นไปได้ยาก ส่งผลให้กัญชาพันธุ์เขียวพงันคงความโดดเด่นและคงเอกลักษณ์ของ
สายพันธุ์ ไ ว้ ได้อย่ า งดี  ดั งนั้ น การคัด เลื อกสายพันธุ์ และการผสมพันธุ์ จึ ง เป็นแบบพันธุ์ ผสมเปิด 
(open pollination, OP) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540-2563  ทีมแพทย์แผนไทยและสมุนไพรพ้ืนบ้าน ได้คัดเลือก
พันธุ์ของกัญชาสายพันธุ์ท้องถิ่นของอ าเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ พันธุ์ท้องชะนาง โดยรวบรวม
และคัดเลือกกลุ่มของสายพันธุ์ที่มีลักษณะดี คัดเลือกต้นที่มีลักษณะทรงพุ่มได้สัดส่วน ล าต้นอวบ มีช่อดอกที่
แน่น/ปริมาณมาก และมีกลิ่นหอมคล้ายผลไม้สุก ท าให้ได้กัญชาพันธุ์เขียวพะงันมีลักษณะและสรรพคุณที่
เหมือนกัน ซึ่งการผสมพันธุ์แบบเปิด (OP) โดยท าการปลูกกัญชาสายพันธุ์ท้องถิ่น (ท้องชะนาง) ที่ได้จากการ
รวบรวมเมล็ดจากแต่ละแหล่งที่มีการปลูกและใช้ประโยชน์ จ านวน 10-20 เมล็ดจากแต่ละแหล่งปลูกในพ้ืนที่
ของเกาะพะงัน ซึ่งการปลูกในรูปแบบนี้จะท าให้ประชากรที่ได้มีต้นกัญชาเพศผู้และต้นเพศเมียในสัดส่วน
ใกล้เคียงกัน และปล่อยให้กัญชาผสมเปิด (OP) เมื่อติดเมล็ดและเมล็ดมีการพัฒนาจนสุกแก่ได้เป็นลูกผสมเปิด
ชั่วรุ่นที่ 1 (F1) ท าการเก็บเมล็ดจ านวน 200 เมล็ด และน าเมล็ด 50 เมล็ด มาปลูกประเมินแบบ outdoor ที่
ซอยสวนป่า หมู่ที่ 2 บ้านในสวน ต าบลเกาะพะงัน อ.เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งก็คือ  ไร่วิถีพะงัน 
(Phangan Community Garden) ในปัจจุบัน ประเมินคัดเลือกตามเกณฑ์คือ ต้นที่มีลักษณะทรงพุ่มได้
สัดส่วน ล าต้นอวบ ตรง สูง 1.5-2 เมตร มีช่อดอกแน่นและมีปริมาณดอกจ านวนมาก มีกลิ่นหอมคล้ายผลไม้สุก
ชัดเจน เมื่อช่อดอกติดเมล็ดและเมล็ดพัฒนาจนสุกแก่ได้เป็นลูกผสมเปิดชั่วรุ่นที่ 2 (F2) ด าเนินการเช่นเดิมทุกปี 
ปีละหนึ่งครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ. 2563 ได้เมล็ดพันธุ์ชั่วรุ่นที่ 12 (F12) ที่มีลักษณะประจ าพันธุ์ที่ชัดเจนตามที่ตั้ง
เกณฑ์ไว้ เมื่อท าการวิเคราะสารส าคัญของช่อดอกแห้งพบว่า มีปริมาณสารส าคัญ Total THC เฉลี่ยร้อยละ 
7.90 w/w และ Cannabidiol (CBD) ร้อยละ 0.5  w/w  CBG ร้อยละ 4.61 อัตราส่วน THC:CBD คือ 
15.90:1 และให้ชื่อพันธุ์ว่า กัญชาเขียวพงัน 01  



แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 
 

 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กัญชาพันธุ์เขียวพงัน 01 ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa ‘Keaw Phangan 

01’ วงศ์ Cannabaceae ไม้ล้มลุก 
 
ราก เป็นระบบรากแก้ว มีรากแขนงจ านวนมาก 
 
ล าต้น ล าต้นตั้งตรง ความสูง 150-200 เซนติเมตร ทรงพุ่มกว้าง 80-100 เซนติเมตร ล า

ต้นมีเส้นรอบวงเฉลี่ย 12 เซนติเมตร เปลือกล าต้นเรียบ ขรุขระเล็กน้อย สีเขียว หูใบ
แยกเป็นรูปหอก และมีขน 

 
ใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อย 5-7 แฉก ใบกว้างเฉลี่ย 20 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 25 

เซนติเมตร ใบกลางกว้าง 2.0- 3.5 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 25 เซนติเมตร ปลายใบเรียว
แหลม โคนใบสอบเรียว ขอบใบจักฟันเลื่อย จักฟันเลื่อยลึกประมาณ 4-5 มิลลิเมตร แผ่น
ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีเขียวอ่อนกว่า เส้นใบชัดเจน ยอดอ่อนสีเขียว ก้านใบยาว 
4-7 เซนติเมตร สีเขียว 

 

ปีพ.ศ. การด าเนินการ สถานที ่
2540-2550 เก็บรวบรวมและคัดเลือกสายพันธุ์กัญชาพื้นเมืองเกาะพะงัน แหล่งปลูกในพื้นที่

อ าเภอเกาะพะงัน 
2551 กัญชาพันธุ์ท้องชะนาง ผสมเปิด (OP) ไร่วิถีพะงัน ซอย

สวนป่า หมู่ที่ 2 
บ้านในสวน ต าบล
เกาะพะงัน อ.เกาะ
พะงัน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  

  
 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 1 (F1) 
 ปลูกกัญชาจ านวน 50 เมล็ด 

2552-2561 คัดเลือกและปลูกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้ อย่างละ 25 ต้น 
 ท าการผสมเปิดในกลุ่มของประชากร  

 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 2 - 11 (F2-11) 
 ปลูกกัญชาจ านวน 50 เมล็ด 

2561 คัดเลือกและปลูกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้ อย่างละ 25 ต้น 
 ท าการผสมเปิดในกลุ่มของประชากร  

2562 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 12 (F12) 
 ปลูกทดสอบสายพันธุ ์

2563 วิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญ 
  
 กัญชาพันธุ์เขียวพงัน 01 



ดอก/ชอ่ดอก ช่อดอกเพศเมียแน่นลักษณะเป็นกระจุก ช่อดอกกว้าง 4-15 เซนติเมตร ความยาว 15-30 
เซนติเมตร สีเขียวเข้ม ความแน่นช่อดอก มีช่อดอกย่อย 10-20 ช่อดอก รวมกันเป็น
กระจุก มีไตรโครมแน่นละเอียด ยอดเกสรเพศเมีย สีเขียว-ขาว 

 
ผล/เมล็ด เมล็ดรูปกลมรี รูปทรงไข่ กว้าง 0.34 เซนติเมตร ยาว 0.46 เซนติเมตร ผิวเรียบ สีน้ าตาล 

สีครีมบางส่วน มีลายแถบสีเข้มเป็นทางยาว น้ าหนัก 1,000 เมล็ด หนัก 27 กรมั 
 
ลักษณะอ่ืนๆ 1. ช่อดอกแห้ง มีปริมาณสารส าคัญ Total THC เฉลี่ยร้อยละ 7.90 w/w และ 

Cannabidiol (CBD) ร้อยละ 0.5  w/w  CBG ร้อยละ 4.61 อัตราส่วน THC:CBD 
คือ 15.90:1 

 2. ผลผลิตต่อต้น ดอกแห้งที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 คือ 0.5-1 กิโลกรัม และผลผลิตต่อ
ไร่ ได้ดอกแห้งที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ 10 คือ 400-450 กิโลกรัมต่อไร่ 

 3. เป็นกัญชาที่ตอบสนองต่อช่วงแสงวันสั้น 
 4. ฤดูที่เหมาะสมต่อการปลูก คือ ฤดูฝน ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม เป็นต้นไป และมีอายุ 

การเก็บเกี่ยว 110-120 วัน 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกัญชาพันธุ์เขียวพงัน 01 

 ก ต้น ข ใบ  ค-จ ต้นและช่อดอกเพศเมีย ฉ-ช เมล็ด   
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