
นักวิจัยคณะเกษตร มก. 
พัฒนาต้นแบบปลูกกัญชาในระบบปิด 
และวิจัยสกัดสารส�าคัญ เพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

“กัญชา” พืชเศรษฐกิจที่จะน�ำมำใช้ประโยชน์
ทำงกำรแพทย์ ส�ำหรับพืชชนิดนี้ได้รับควำมสนใจ
จำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลำงน�้ำ  
และปลำยน�้ ำ  ซึ่ งคณะเกษตร มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ ได้เห็นควำมส�ำคัญเกี่ยวกับกำร
ปลูกกัญชำ โดยปลูกและผลิตกัญชำในระบบปิด 
(indoor) เพื่อท�ำวิจัยและเพิ่มศักยภำพเพื่อกำร
ใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ โดยเร่ิมด�ำเนินกำรตำม
แนวทำงกำรก�ำกับของคณะกรรมกำรพืชเสพติด 
ของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตั้งแต่ปี 2562 
เป็นต้นมำ และได้รับอนุญำตให้ด�ำเนินกำรวิจัย 
กัญชำจึงได้ร่วมมือกับภำคเอกชนเดินหน้ำพัฒนำ
ห ้องปลูกและห ้องสกัดสำรส�ำคัญจำกกัญชำ  
ในอำคำรวชิรำนุสรณ์ คณะเกษตร มหำวิทยำลัย
เกษตรศำสตร์ บำงเขน

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะหัวหน้า
โครงการวิจัยการปลูกและสกัดสารส�าคัญจาก
กัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ คณะ

Story : Yupadee Klairasamee
ฉบับที่ 36 : 19 สิงหำคม 2564

เกษตร เปิดเผยว่ำ โครงกำรวิจัยนี้จะพัฒนำเป็น 
ต้นแบบกำรปลูกกัญชำระบบปิด โดยมีทีมคณะ 
นกัวจิยัของคณะเกษตร ประกอบด้วย รศ.ดร.สตุเขตต์  
นาคะเสถียร ภาควิชาพืชไร่นา รศ.ดร.พัชรียา  
บุญกอแก้ว ภาควิชาพืชสวน รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ 
ภาควิชาโรคพืช นายนฤพนธ์ น้อยประสาร และ 
น.ส.อมรรัตน์ ม ้ายอง โดยได้รับงบประมำณ
สนับสนุนในกำรพัฒนำห้องปลูกและห้องสกัดจำก  
บริษัท ทีเอช แคนนำ จ�ำกัด จ�ำนวน 6.5 ล้ำนบำท  
และเครื่องมือสกัดสำระส�ำคัญ จ�ำนวน 2.0 ล้ำนบำท  
และงบด�ำเนินงำนปี 2564 - 2566 อีกจ�ำนวน  
2.0 ล้ำนบำท จำก บริษัท กรีนคัลติเวชั่น จ�ำกัด 

โครงกำรวิจัยกำรปลูกและสกัดสำรส�ำคัญจำก
กัญชำเพ่ือกำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ คณะ
เกษตร หลังจำกได้ใบอนุญำตกำรปลูกและน�ำเข้ำ
กัญชำ (ใบอนุญำตปลูกเลขที่ 30/2563) จำกกอง
ควบคุมวัตถุเสพติด กระทรวงสำธำรณสุขแล้ว จึง
ได้สัง่ซือ้เมลด็พนัธุก์ญัชำสำยพนัธ์ุ CBD Charlotte 
Angle จำกบริษัทเอกชน ประเทศเนเธอร์แลนด์ 

รศ.ดร.ธิดา เดชฮวบ รศ.ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว

จ�ำนวน 150 เมลด็ มำปลูกในระบบปิด (indoor) หรอื 
“plant factory with artificial light (PFAL)” 
โดยใช้ห้องปลูก 2 ห้องในอำคำรวชิรำนุสรณ์ คณะ
เกษตร คอื ห้องปลกูเพือ่การเจรญิเตบิโตทางล�าต้น 
(vegetative growth room) ที่มีกำรควบคุมช่วง
แสงยำว คือมีกำรเปิดแสงสว่ำงนำน 18 ชั่วโมง และ
มืด 6 ชั่วโมงต่อวัน และห้องปลูกเพื่อการสร้างช่อ
ดอก (reproductive growth room) ท่ีมีกำร
ควบคุมช่วงแสงสั้น คือมีกำรเปิดแสงสว่ำงนำน 12 
ชั่วโมง และมืด 12 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งในสภำพแบบนี้จะ
ท�ำให้ตำยอด (apical meristem) ของต้นกัญชำ
เปลี่ยนจำกกำรสร้ำงใบมำเป็นกำรสร้ำงช่อดอกแทน  

การปลูกกัญชาในระบบปิด (indoor) 
จะควบคมุสภำพแวดล้อม ได้แก่ อณุหภมูทิี ่24 - 28 �C  
ควำมชื้นสัมพัทธ์ที่ 50 - 60 % กำรเพิ่มปริมำณ
ก๊ำซคำร์บอนไดอ๊อกไซต์ที่ควำมเข้มข้น 1,000 ppm 
และมีพัดลมเพื่อกำรกวนอำกำศให้มีกำรเคลื่อนไหว 
นอกจำกนี้กำรปลูกในระบบปิดจะปลูกต้นกัญชำใน
วัสดุเพำะที่ไม่มีธำตุอำหำรและสำรปนเปื้อนอื่น จึง
ต้องมีกำรให้ธำตุอำหำรมำกับระบบน�้ำหยด  

 หลงัจำกปลกูได้ต้นกล้ำอำยไุด้ 3 - 4 สปัดำห์ หรอื 
มีใบจริง 5 - 6 คู่ใบ จึงเริ่มตัดแต่งทรงต้น (training) 
โดยใช้เทคนิคกำรตัดยอด (topping) เพื่อให้ตำข้ำง 
แตกเป็นยอดออกมำ และตัดยอดแบบน้ีประมำณ  
3 - 4 ครั้งเพื่อให้ได้ยอดประมำณ 
12 - 16 ยอดต่อต้น 

รศ.ดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร

เมล็ดพันธุ์ 
CBD Charlotte Angie ตัดยอดเพื่อให้ตาข้างแตกยอด

  รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย



และเล้ียงไว้ในห้องปลูกประมำณ 6 สัปดำห์ ซึ่ง
สำมำรถวำงกระถำงชิดกันได้ จำกนั้นย้ำยต้นที่ได้ไป
อกีห้องปลกูเพือ่กระตุน้กำรสร้ำงตำดอก ในห้องปลกู
จะจัดระยะระหว่ำงกระถำงเป็น 40 x 40 เซนติเมตร  
มีกำรขึงตำข่ำยและมีกำรใช้เทคนิคกำรปิดต้น 
(super cropping) เพื่อช่วยบังคับแต่ละยอดให้
กระจำยเต็มพื้นที่ และท�ำให้ยอดอยู่ในระดับเดียวกัน 
หลังจำกย้ำยต้นเข้ำห้องนี้มำ 2 สัปดำห์ จะเริ่มเห็น
เพศของต้นกัญชำ และท�ำกำรส�ำรวจเพศของต้น
กัญชำทุกต้น ถ้ำต้นใดเป็นตัวผู้จะคัดออก ดังนั้น 
ต้นกัญชำที่ปลูกทั้งหมด 108 ต้น จะเป็นเมล็ดพันธุ์
ต้นตัวเมียเท่ำนั้น (feminized seed) 

เมื่อต้นกัญชำอยู่ในห้องปลูกครบ 11 สัปดำห์  
กท็�ำกำรเกบ็เกีย่วโดยใช้กรรไกรตดัทีโ่คนต้น แล้วน�ำ
ต้นที่ได้มำแขวนตำก (drying) ในห้องมืดที่ควบคุม
อุณหภูมิ 22 - 24 �C และควำมชื้นสัมพัทธ์ที่ 60 %  
เพื่อให้ช่อดอกกัญชำค่อยๆ แห้ง ใช้ระยะเวลำ
ประมำณ 10 - 14 วัน ช่อดอกที่แห้งจะมีควำมชื้น
ประมำณ 10% แล้วน�ำไปบ่ม (curing) ในภำชนะ
ปิดอีก 3 - 4 สัปดำห์ จำกนั้นจึงน�ำช่อดอกที่ผ่ำน
กำรบ่มแล้วไปลงบันทึกจ�ำนวน และน�้ำหนัก แล้ว
เก็บไว้ในห้องเก็บผลผลิตหรือน�ำไปสกัดสำรส�ำคัญ 
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ กำร
ปลูกกัญชำในระบบปิดที่ควบคุมปัจจัยกำรเจริญ
เติบโตทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นปัจจัยสภำพแวดล้อม 
และธำตุอำหำรท่ีให้กับต้นพืช กำรปลูกในวัสดุเพำะ
ที่ปรำศจำกสำรปนเปื้อนในดิน กำรควบคุมสภำพ
แวดล้อม และกำรดูแลรักษำห้องปลูกให้ปรำศจำก
ศัตรูพืช จึงไม่จ�ำเป็นต้องใช้สำรก�ำจัดศัตรูพืช และ
จำกกำรควบคมุปัจจยัสภำพแวดล้อมทีเ่หมำะสมกบั
กำรเจริญเติบโตของกัญชำ ส่งผลให้ได้ผลผลิตช่อ
ดอกแห้งที่ได้จำกกำรปลูกครั้งแรกจ�ำนวน 162.85 
กรัม/ต้น ทีมคณะนักวิจัยคำดกำรณ์ว่ำจะสำมำรถ
เพ่ิมผลผลิตต่อต้นให้มำกกว่ำนี้ หำกปรับปริมำณ
กำรให้ปัจจัยกำรเจริญเติบโต และกำรคัดเลือกต้น
พันธุ์ที่เหมำะสมต่อไป กำรปลูกในระบบปิดแบบนี ้
จะปลูกกัญชำได้ถึง 4 รอบต่อปี และผลผลิตที่
ได้ออกมำแต่ละรอบจะสม�่ำเสมอ และมีคุณภำพ 
เหมอืนกนั ผลผลติช่อดอกทีไ่ด้ตรงตำมคณุลกัษณะ
ของสำยพันธุ์ ปรำศจำกกำรปนเปื้อนของโลหะหนัก 
สำรก�ำจัดศัตรูพืช และสำรพิษจำกเชื้อรำที่จะเกิดที่ 
ช่อดอก เหมำะส�ำหรับเป็นวัตถุดิบเร่ิมต้นส�ำหรับ
กำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ หรือกำรใช้ประโยชน์
อื่นต่อไป

วิธีกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตและคุณภำพของ

ผู้สนใจต้นแบบกำรปลูกและสกัดสำรส�ำคัญจำกกัญชำเพื่อกำรใช้ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ คณะเกษตร 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน  โทรศัพท์ 08 1390 0091 
หรือ e-mail : taneesree@yahoo.com

ห้องปลูกกัญชาเพื่อการเจริญเติบโตทางล�าต้น

ช่อดอกกัญชา

ห้องปลูกสร้างช่อดอก

ต้นกัญชาในห้องตากแห้ง

นฤพนธ์  น้อยประสาร

อมรรัตน์  ม้ายอง

ผลผลิตที่ได้ให้สูงขึ้น ซ่ึงทีมวิจัยได้พัฒนำวิธีกำร
สกัดสำรส�ำคัญด้วยวิธี cool ethanol เพื่อให้ได้
น�้ำมัน CBD ในระดับ medical grade จำกช่อดอก
ให้ได้คุณภำพและมำตรฐำน ตลอดจนพัฒนำและ
คัดเลือกสำยพันธุ์ที่มีคุณลักษณะเด่นเพื่อประโยชน์
ตำมวัตถุประสงค์เฉพำะ รวมถึงกำรพัฒนำให้เป็น
ศูนย์เรียนรู้ กำรฝึกอบรม กำรเรียนกำรสอนกำร
ผลิตกัญชำในระบบปิด และกำรน�ำผลผลิตไปใช้
ประโยชน์ทำงกำรแพทย์ หรือประโยชน์อ่ืน โดย
มีหน่วยงำนเครือข่ำย อำทิ องค์กำรเภสัชกรรม  
โรงพยำบำลพระมงกฎุเกล้ำ โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ 
เฉลิมพระเกียรติ และมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร ์
ได้แก่คณะสัตวแพทยศำสตร์ สถำบันค้นคว้ำและ
พัฒนำผลิตผลทำงกำรเกษตรและอุตสำหกรรม
เกษตร สถำบันค้นคว้ำและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำร 
และภำควิชำคหกรรมศำสตร์ คณะเกษตร เป็นต้น


