


กัญชาพันธุส์ุรนารี 3 
(Cannabis sativa ‘Suranaree 3’) 

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

กัญชาพันธุ์ “สุรนารี 3 (Suranaree 3) ” ได้รับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์โดยโครงการวิจัย  
การผลิต และการใช้ประโยชน์จากกัญชง-กัญชา“โครงการย่อย การปรับปรุงพันธุ์ ทดสอบสายพันธุ์ คัดเลือกสายพันธุ์ 
การผลิต และการใช้ประโยชน์จากกัญชา” ซึ่งเป็นการด าเนินงานวิจัยภายใต้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปี พ.ศ. 2563–2565  
กัญชาพันธุ์สุรนารี 3 ได้ผ่านการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง กัญชงพันธุ์ชาร์ลอตต์แองเจิลเพศเมีย  
กับกัญชาพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 เพศผู้ (สายพันธุ์เพศผู้ S1) เพื่อให้ได้สายพันธุ์กัญชาที่มีคุณลักษณะดี โตเร็ว ใบใหญ่
และใบหนา สามารถต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลงเป็นอย่างดี ล าต้นแข็งแรง มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอก
ง่าย มีการปรับตัวให้ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเป็นอย่างดี  มีปริมาณสารออกฤทธิ์สู งทั้ งสองชนิดคือ  
 ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ในอัตราส่วน 1:1 หรือใกล้เคียง อัตราส่วน 1:1 
เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากสารออกฤทธิ์ได้ทั้งสองชนิด นอกจากนี้ยังให้ผลผลิตสูงสามารถน าไปส่งเสริม 
ให้เกษตรกรปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้  

กัญชาพันธุ์สุรนารี 3 ได้พัฒนาและปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ชาร์ลอตต์
แองเจิลเพศเมีย กับพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 เพศผู้ โดยกัญชงพันธุ์ชาร์ลอตต์แองเจิลได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์
จากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หนังสือส าคัญน าเข้าซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ 6/2563 ลงวันที่  
23 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นกัญชงสายพันธุ์ที่ให้ปริมาณสาร CBD สูง ส่วนกัญชาพันธุ์ฝอยทองสุรนารี 1 ได้พัฒนา 
จากกัญชาพันธุ์ฝอยภูผายล ที่ได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเป็นกัญชาสายพันธุ์ที่ให้ปริมาณสาร THC สูง ทั้งนี้โครงวิจัย การปรับปรุงพันธุ์ 
ทดสอบสายพันธุ์ คัดเลือกสายพันธุ์ การผลิต และการใช้ประโยชน์จากกัญชาได้เริ่มปลูกเพ่ือสร้างลูกผสมในปี พ.ศ. 
2564 โดยท าการสร้างลูกผสมจ านวน 4 คู่ผสมดังนี้ ชาร์ลอตต์แองเจิล X ฝอยทองสุรนารี 1 (สายพันธุ์เพศผู้ S1), 
ชาร์ลอตต์แองเจิล X S2 (สายพันธุ์เพศผู้  S2), ชาร์ลอตต์แองเจิล X S3 (สายพันธุ์เพศผู้  S3) และชาร์ลอตต์แองเจิล 
X S4 (สายพันธุ์เพศผู้  S4) ภายใต้การปลูกพืชกัญชง กัญชาในระบบปิดเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชกัญชง กัญชา
ให้ออกดอก ผสม และสร้างเมล็ดได้รวดเร็วมากขึ้น จากนั้นท าการปลูกทดสอบลูกผสมในปี พ.ศ. 2565 พบว่า
ลูกผสมระหว่าง ชาร์ลอตต์แองเจิล X ฝอยทองสุรนารี 1 (สายพันธุ์เพศผู้  S1) มีลักษณะภายนอกค่อนข้างสม่ าเสมอ 
โตเร็ว ใบใหญ่และใบหนา ล าต้นแข็งแรง มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง ออกดอกง่าย  
มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี มีปริมาณสารออกฤทธิ์สูงทั้งสองชนิดประกอบด้วย  
∆9-tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) อายุเก็บเกี่ยวสั้น น้ าหนักแห้งเฉลี่ยโดยประมาณ 



ของกัญชาพันธุ์สุรนารี 3 ประกอบด้วย ราก 50 กรัม กิ่งก้าน ล าต้น 178 กรัม ใบ 62 กรัม และช่อดอก 124 กรัม 
จากการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญคือ ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) พบว่า 
ช่อดอกแห้งกัญชาพันธุ์สุรนารี 3 มีปริมาณ THC ประมาณร้อยละ 6–12 และปริมาณ CBD ประมาณร้อยละ 6–12 
โดยมีอัตราส่วน THC:CBD เท่ากับ 1:1 หรือใกล้เคียง อัตราส่วน 1:1 วิธีการคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ของกัญชา
พันธุ์สุรนารี 3 ได้ด าเนินงานตามขั้นตอนดังนี้ 

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

ปลูกกัญชาพันธุ์ฝอยภูผายล (M0) ที่ได้รับความอนุเคราะห์สายพันธุ์จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร จากนั้นเริ่มสร้างสายพันธุ์พ่อ โดยท าการคัดเลือกด้วยวิธีการคัดเลือก
เป็นหมู่ (Mass selection) เพ่ือแบ่งกลุ่มที่มีลักษณะภายนอกสม่ าเสมอ โตเร็ว ใบและล าต้นแข็งแรง มีการแตก 
ทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จากประชากรเดิม (M0) 
จ านวน 4 กลุ่มประชากรคือ S1, S2, S3 และ S4 แต่ละกลุ่มประกอบด้วย ต้นเพศเมียและต้นเพศผู้จ านวน 30 ต้น 
และ 10 ต้น ตามล าดับ เพื่อท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการ
เก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 1 (M1) เพ่ือใช้คัดเลือกพันธุ์พ่อจากแต่ละกลุ่มในรุ่นถัดไป  
รอบการปลูกท่ี 2 (สิงหาคม 2563-ธันวาคม 2563) 

ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 1 (M1) ทั้ง 4 กลุ่มประชากร จากนั้นท าการคัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้ 
ซึ่งพบว่ามีต้นเพศเมียประมาณร้อยละ 70 และต้นเพศผู้ประมาณร้อยละ 30 คัดเลือกต้นที่มีลักษณะภายนอก
สม่ าเสมอ โตเร็ว ใบและล าต้นแข็งแรง มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จากประชากรชั่วรุ่นที่ 1 (M1) จ านวน 30 ต้น และ 10 ต้น ตามล าดับ เพ่ือท าการ
ผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ด
ชั่วรุ่นที่ 2 (M2) เพ่ือใช้คัดเลือกพันธุ์พ่อจากแต่ละกลุ่มในรุ่นถัดไป 
ปีท่ี 2: พ.ศ. 2564  
รอบการปลูกท่ี 3 (ธันวาคม 2563-พฤษภาคม 2564) 

ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 2 (M2) ทั้ง 4 กลุ่มประชากร จากนั้นท าการคัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้ 
ซึ่งพบว่ามีต้นเพศเมียประมาณร้อยละ 70 และต้นเพศผู้ประมาณร้อยละ 30 คัดเลือกต้นที่มีลักษณะภายนอก
สม่ าเสมอ โตเร็ว ใบและล าต้นแข็งแรง มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสม  
กับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง จากประชากรชั่ วรุ่นที่ 2 (M2) จ านวน 30 ต้น 
และ 10 ต้น ตามล าดับ เพื่อท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการ
เก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 3 (M3) เพ่ือใช้คัดเลือกพันธุ์พ่อจากแต่ละกลุ่มในรุ่นถัดไป 
รอบการปลูกท่ี 4 (พฤษภาคม 2564-กันยายน 2564) 

ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 3 (M3) ทั้ง 4 กลุ่มประชากร จากนั้นท าการคัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้ 
ซึ่งพบว่ามีต้นเพศเมียประมาณร้อยละ 70 และต้นเพศผู้ประมาณร้อยละ 30 คัดเลือกต้นที่มีลักษณะภายนอก
สม่ าเสมอ โตเร็ว ใบและล าต้นแข็งแรง มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง จากประชากรชั่วรุ่นที่ 3 (M3) จ านวน 30 ต้น  



และ 10 ต้น ตามล าดับ เพื่อท าการผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากรที่ได้รับการคัดเลือก และเก็บเมล็ดโดยวิธีการ
เก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ดชั่วรุ่นที่ 4 (M4) เพ่ือใช้คัดเลือกพันธุ์พ่อจากแต่ละกลุ่มในรุ่นถัดไป 
ขั้นตอนที่ 2 (พ.ศ. 2564) ปลูกเพื่อสร้างลูกผสม 
ปีท่ี 2: พ.ศ. 2564  
รอบการปลูกท่ี 5 ปลูกเพ่ือสร้างลูกผสม (กันยายน 2564-กุมภาพันธ์ 2565) 

ปลูกกัญชงพันธุ์ชาร์ลอตต์แองเจิลเพ่ือใช้ป็นพันธุ์แม่จ านวน 10 ต้นต่อหนึ่งคู่ผสม และปลูก
กัญชาชั่วรุ่นที่ 4 (M4) ทั้ง 4 กลุ่มประชากรประกอบด้วย S1, S2, S3 และ S4 เพ่ือคัดเลือกต้นเพศผู้และใช้เป็นพันธุ์พ่อ
ในการสร้างลูกผสมจ านวน 4 คู่ผสมดังนี้ ชาร์ลอตต์แองเจิล X S1, ชาร์ลอตต์แองเจิล X S2, ชาร์ลอตต์แองเจิล X 
S3 และชาร์ลอตต์แองเจิล X S4 จากนั้นเก็บเมล็ดโดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) ได้เมล็ดลูกผสม เพ่ือใช้ปลูก
ทดสอบผลผลิตจากแต่ละกลุ่มในรุ่นถัดไป 
 
ขั้นตอนที่ 3 (พ.ศ. 2565) ปลูกทดสอบผลผลิต 
ปีท่ี 3: พ.ศ. 2565  
รอบการปลูกท่ี 6 ปลูกทดสอบผลผลิต (กุมภาพันธ์ 2565-มิถุนายน 2565) 

ปลูกกัญชาลูกผสมจ านวน 4 คู่ผสมดังนี้ ชาร์ลอตต์แองเจิล X S1, ชาร์ลอตต์แองเจิล X S2, 
ชาร์ลอตต์แองเจิล X S3 และชาร์ลอตต์แองเจิล X S4 เพ่ือทดสอบผลผลิต ณ แปลงวิจัยกัญชง-กัญชา ภายใต้
โครงการ การผลิตกัญชง-กัญชาคุณภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 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  
องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 36.5 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 40-100 และปริมาณน้ าฝน 
16.1-154.1 มิลลิเมตร การปลูกทดสอบผลผลิต พบว่าลูกผสมระหว่าง ชาร์ลอตต์แองเจิล X ฝอยทองสุรนารี 1 
(สายพันธุ์เพศผู้  S1) มีลักษณะภายนอกสม่ าเสมอ โตเร็ว ใบใหญ่ และใบหนา จึงต้านทานต่อการเกิดโรคและแมลง 
โดยเฉพาะในระยะต้นกล้า ล าต้นแข็งแรง มีการแตกทรงพุ่มได้ดี ออกดอกง่าย มีการปรับตัวให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี น้ าหนักแห้งเฉลี่ยโดยประมาณของกัญชาพันธุ์สุรนารี 3 ประกอบด้วย ราก 50 กรัม 
กิ่งก้าน ล าต้น 178 กรัม ใบ 62 กรัม และช่อดอก 124 กรัม จากการวิเคราะห์ปริมาณสารส าคัญคือ ∆9-
tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) พบว่ากัญชาพันธุ์สุรนารี 3 มีปริมาณ THC ประมาณ
ร้อยละ 6–12 และปริมาณ CBD ประมาณร้อยละ 6–12 ต่อน้ าหนักแห้ง 
  



แผนผังการปรับปรุงพันธุ์ 

ปีพ.ศ. การด าเนินการ สถานที่ 
2563 ปลูกทดสอบเพ่ือประเมินพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีสรุนาร ี ผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากร เก็บเมลด็
โดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) 

 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 1 (M1) 
  

2563 ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 1 (M1) คัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จ านวน 30 ต้น และ 10 ต้น ตามล าดับ  

จ านวน 4 ประชากร 
 ผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากร เก็บเมลด็

โดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) 
 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 2 (M2) 
   ผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากร เก็บเมลด็

โดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) 
2564 ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 2 (M2) คัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้  

ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จ านวน 30 ต้น และ 10 ต้น ตามล าดับ  
จ านวน 4 ประชากร 

 ผสมแบบสุ่มในกลุ่มของประชากร เก็บเมลด็
โดยวิธีการเก็บรวม (Bulk method) 

2564 ปลูกกัญชาชั่วรุ่นที่ 3 (M3) คัดเลือกต้นเพศเมียและต้นเพศผู้ 
ตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จ านวน 30 ต้น และ 10 ต้น ตามล าดับ 

จ านวน 4 ประชากร 

  

2564 เมล็ดชั่วรุ่นที่ 4 (M4) (S1, S2, S3, S4) 
  

2564      ปลูกและสร้างลูกผสมจ านวน 4 คู่ ได้แก่ ชาร์ลอตต์แองเจิล x S1  
ชาร์ลอตต์แองเจิล x S2 ชาร์ลอตต์แองเจิล x S3  

และ ชาร์ลอตต์แองเจิล x S4 
  

2565 ปลูกทดสอบและคัดเลือก ได้ S1 
  

2565 กัญชาพันธุ์สุรนารี 3 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กัญชาพันธุ์สุรนารี 3 ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis sativa ‘Suranaree 3’  

วงศ์ Cannabaceae ไม้ล้มลุก  
 
ราก ระบบรากแก้ว มีรากแขนงจ านวนมาก 



 
ล าต้น ล าต้นตั้งตรง มีลักษณะอวบน้ าในระยะต้นกล้า และมีการสร้างเนื้อไม้เมื่อเจริญเติบโตได้

ประมาณ 2 สัปดาห์ ผิวล าต้นเรียบมีสีเขียว ล าต้นที่แก่จะมีสีเทาอมน้ าตาลผิวขรุขระเล็กน้อย 
ที่อายุ 120 วัน มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 2.15 เมตร มีกิ่งแขนงจ านวนมากเมื่อปลูกด้วย
ระยะห่างที่เหมาะสม โดยมีทรงพุ่มกว้างเฉลี่ยประมาณ 1.28 เมตร 

 
ใบ ใบประกอบรูปนิ้วมือ ใบย่อย 7-9 แฉก เมื่อมีการสร้างดอก จ านวนแฉกของใบจะลดลง ใบ

กว้างเฉลี่ย 27.75 เซนติเมตร ยาวเฉลี่ย 21.13 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบจักฟัน
เลื่อย ยอดอ่อนสีเขียว ผิวใบด้านบนสีเข้มกว่าด้านล่าง ก้านใบยาวประมาณ 8-12 เซนติเมตร 
สีเขียว 

   
ดอก/ชอดอก ดอก 2 ชนิด คือ  

1. ชนิดที่มีดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ในต้นเดียวกัน อาจจะเกิดเป็นกระจุกติดอยู่ใกล้  ๆ  
ดอกเพศเมีย หรือบางก่ิงอาจจะมีแต่ดอกตัวผู้อยู่ทั้งก่ิง  
2. ชนิดดอกเพศผู้ และเพศเมียแยกกันอยู่คนละต้น (dioecious plant) กัญชามีดอกเพศผู้
และดอกเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด โดยปกติจะมี 
การติดดอกและเมล็ดในช่วง 80-120 วัน ช่อดอกเพศผู้เป็นแบบช่อแยกแขนงดอกเพศผู้ 
มีกลีบดอก 5 กลีบ แยกกันเป็นอิสระมีสีเขียว อมเหลือง พบเส้าเกสรเพศผู้ 5 อัน ระยะเวลา
การบานประมาณ 1 เดือนครึ่ง ดอกเพศเมียเกิดตามซอกใบและปลายยอด ในบริเวณช่อดอก
จะอัดตัวกันแน่น ช่อดอกเป็นแบบช่อกระจุก ประกอบด้วยกลีบเลี้ยงสีเขียวเข้มห่อหุ้มรังไข่ไว้ 
ภายในมี ยอดเกสรเพศเมีย 2 อัน สีน้ าตาลแดง อายุของดอกค่อนข้างสั้นประมาณ 3 สัปดาห์
จะติดผล ช่อดอกมีขนาดเล็ก แต่มีช่อดอกจ านวนมากและมีช่อดอกทุกข้อของกิ่ง และออกดอก
ทุกกิ่งโดยช่อดอกจะมีความกว้างประมาณ 3-4 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 4-5 เซนติเมตร 

 
ผล/เมล็ด เมล็ดจะพัฒนาอย่างรวดเร็วภายใน 2-3 สัปดาห์หลังออกดอก เป็นเมล็ดเดี่ยว รูปไข่ป้อม  

ผิวเรียบเป็นมัน มีลายสีน้ าตาล เมื่อแห้งมีสีเทา ขนาดประมาณ 3-5 มม. มีน้ าหนักร้อยเมล็ด
เฉลี่ย 1.88 กรัม 

 
ลักษณะอ่ืนๆ 1. ช่อดอกแห้งมีปริมาณสารส าคัญ ∆9-tetrahydrocannabinol (THC) ประมาณร้อยละ 6– 12 

และ Cannabidiol (CBD) ประมาณร้อยละ 6 – 12 โดยมีอัตราส่วน THC:CBD เท่ากับ 
1:1 หรือใกล้เคียง อัตราส่วน 1:1 

2. จัดอยู่ในกลุ่มไวแสง คือแสงมีผลต่อการออกดอก (Photoperiod) แต่ระดับความไวแสง
ค่อนข้างต่ า ดังนั้นช่วงฤดูการปลูกที่เหมาะสมที่สุด ควรปลูกในเดือน มิถุนายน -สิงหาคม 
และเก็บเกี่ยวในเดือน ตุลาคม-ธันวาคม  

3. ปลูกในโรงเรือนได้ผลผลิตช่อดอกแห้งประมาณ 190-198 กิโลกรัมต่อไร่  
4. เป็นพันธุ์ที่เหมาะส าหรับผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือน าไปปลูก และผลิตช่อดอกเพ่ือน าช่อดอกไปใช้

ในการปรุงยาแผนไทยที่มีการใช้ทั้ง CBD และ THC แบบอัตราส่วน 1:1 



  
 

 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกัญชาพันธุ์สุรนารี 3 

 ก ต้นเพศเมีย  ข ต้นเพศผู้  ค-ง ใบ    

ก ข 

ค ง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกัญชาพันธุ์สุรนารี 3 

 ก ช่อดอกเพศผู้  ข ช่อดอกเพศเมีย  ค เมล็ด 
 

กัญชาพันธุ์สุรนารี 3 

ก ข 

ค 


