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การเกบ็เกยีวทดีขีองพืชกญัชาเพือประโยชน์ทางการแพทย์และการส่งออก

15 – 16 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอศัวิน แกรนด์ คอนเวนชัน 
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I. พฤกษศาสตร์ของกญัชาทคีวรรู้ก่อนปลูก

III. ปัญหาทพีบในการปลูกกญัชาในโรงเรือน

การปลูกกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือน

II. การปลูกกญัชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
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พืชสกลุกญัชาม ี3 ชนิด
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กญัชง

กญัชาสายพนัธ์ุไทย

กญัชาสายพนัธ์ุต่างประเทศ

รูเดอราลสิ (ยงัไม่มีชือไทย)

I. พฤกษศาสตร์ของกัญชาทคีวรรู้ก่อนปลกู



กญัชามีต้นแยกเพศ
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กญัชามีต้นแยกเพศ

ต้นตัวผู้ ต้นตัวเมยีต้นกระเทย

ดอกตัวเมียมีขนสีขาว

ดอกตัวผู้รูปหอก 

ไม่มีขนสีขาว

I. พฤกษศาสตร์ของกัญชาทคีวรรู้ก่อนปลกู



ผลจากการทกีญัชามีต้นแยกเพศ
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I. พฤกษศาสตร์ของกัญชาทคีวรรู้ก่อนปลกู

 กญัชาเป็นพืชผสมข้ามตามธรรมชาติ

 มีความผนัแปรทางพนัธุกรรมสูง

 เมลด็ทีไม่ได้รับการคัดเลือกพนัธ์ุปรับปรุงพนัธ์ุจะมีอตัราการกลายพนัธ์ุสูง

 เมือปลูกจากเมลด็จะพบมีทังต้นตัวผู้ ตัวเมีย และกระเทย



กญัชาเป็นพืชวนัสัน
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I. พฤกษศาสตร์ของกัญชาทคีวรรู้ก่อนปลกู

 พืชวันสันคือพืชทจีะออกดอกเมือความยาวนานของวนัน้อยกว่าค่าความยาววนัวิกฤต (Critical day length)

 ความยาววนัวกิฤตของกญัชาสายพันธ์ุหางกระรอก ประมาณ 12 ชัวโมง (แตกต่างได้ตามสายพันธ์ุ)

 หากกัญชาหางกระรอก ได้รับแสงยาวกว่าวนัวิกฤต (>12 ชัวโมง ในฤดูร้อนและฤดูฝน) จะเจริญทางกงิใบโดยไม่ออกดอก ออกดอกน้อย หรือ

ออกดอกช้า 

 หากกัญชาหางกระรอก ได้รับแสงสันกว่าวนัวิกฤต (<12 ชัวโมง ในฤดูหนาว) จะหยุดการเจริญทางกงิใบ เปลยีนมาสร้างตาตอก 

 21 กนัยายน – 20 มีนาคม เป็นช่วงเวลาทีวันสันกว่า 12 ชัวโมง

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

21 มีนาคม 21 กนัยายน
ดอก ดอกใบ



ลกัณะต้นทอีอกดอกแล้วกลบัมาเจริญทางกงิใบหลงัได้รับวนัยาว
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I. พฤกษศาสตร์ของกัญชาทคีวรรู้ก่อนปลกู

ภาพถ่ายวนัท ี7 เมษายน 2563

ส่วนยอดทกีลบัมาเจริญทางกิงใบอกีครัง

เพราะได้รับวนัยาว

ส่วนล่างเป็นช่อดอกทอีอกในช่วงวนัสัน



กญัชาลูกผสมทไีม่ตอบสนองต่อช่วงแสง (สายพนัธ์ุ Auto)
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I. พฤกษศาสตร์ของกัญชาทคีวรรู้ก่อนปลกู

กญัชง

กญัชาสายพนัธ์ุไทย

กญัชาสายพนัธ์ุต่างประเทศ

รูเดอราลสิ (ยงัไม่มีชือไทย)

ตอบสนองต่อช่วงแสง 

(กลุ่มสายพนัธ์ุโฟโต้ Photo)

ไม่ตอบสนองต่อช่วงแสง

X
ลูกผสมทไีม่ตอบสนองต่อช่วงแสง

กล่มสายพนัธ์ุออโต้ (Auto)



กญัชาสารสําคญั 2 ชนิดพบมากในช่อดอกทไีม่ได้รับการผสม
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I. พฤกษศาสตร์ของกัญชาทคีวรรู้ก่อนปลกู

1. THC (Tetrahydorcannabinol) มีฤทธิมึนเมา เป็นสารเสพติด 

2. CBD (Cannabindiol) มีฤทธิคลายเครียด ช่วยเจริญอาหาร ไม่เป็น

สารเสพติด

ช่อดอกทีได้รับการผสมจะติดเมลด็

สารสําคัญน้อย

ช่อดอกไม่ได้รับการผสมไม่ติดเมลด็

สารสําคัญสูง



ส่วนประกอบของช่อดอกเพศเมยี
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I. พฤกษศาสตร์ของกัญชาทคีวรรู้ก่อนปลกู

10

Fan leaves

Sugar leaves

กลบีเลยีง Calyx

ยอดเกสรตัวเมีย Pistil

ไตรโคม Trichome

สารสําคญัสูงสุด เมือยอดเกสรตัวเมียเปลยีนเป็นสีนําตาล

ไตรโคมเปลยีนเป็นสีขุ่น



ระยะการเจริญเติบโตของพืชกญัชา

Text2

11

I. พฤกษศาสตร์ของกัญชาทคีวรรู้ก่อนปลกู

ระยะการเจริญเติบโต อายุ 

(หลงัเพาะกล้า)

ลกัษณะ

ระยะต้นอ่อน 0-15 วนั ระยะนีต้นเล็กมากไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดตาตอกได้

ระยะเจริญทางกงิใบ 15-45 วนั ต้นเติบทางกงิใบ เจริญเติบโตรวดเร็ว มีการแตกกงิ สามารถสร้างตาดอกได้หาก

ได้รับการกระตุ้นด้วยวันสัน

ระยะสร้างตาดอก 45-75 วัน มีการสร้างตาดอกภายหลังจากการกระตุ้นด้วยวนัสัน จนมีตาดอกเกดิขึนในทุกข้อ

ทงัต้นจนถึงปลายยอด 

ระยะสร้างไตรโคม 75 – 105 วนั ดอกตามข้อมีจํานวนมากจนขยายตัวจนติดกนัเป็นช่อดอก มีการสร้างไตรโคมทีใบ

เลียงและใบนําตาล (sugar leaf) มีการสร้างสารเทอปีนมากขึนทําให้มีกลนิหอม

ระยะเกบ็เกยีว 105-120 วนั ช่อดอกเริมแก่ ดอกใหม่เกิดขึนน้อยหรือหยุดสร้างดอกใหม่ ใบส่วนใหญ่บนต้น

เปลยีนเป็นสีเหลือง ยอดเกสรตัวเมียเปลยีนเป็นสีนําตาล ไตรโครมเปลยีนจากใส 

เป็นสีขุ่น และเหลือง



ระยะการเจริญเติบโตของพืชกญัชา
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I. พฤกษศาสตร์ของกัญชาทคีวรรู้ก่อนปลกู

ระยะต้นอ่อน ระยะเจริญทางกงิใบ ระยะออกดอก



ระยะการเจริญเติบโตของพืชกญัชา
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I. พฤกษศาสตร์ของกัญชาทคีวรรู้ก่อนปลกู

ระยะสร้างไตรโคม ระยะเกบ็เกยีว



การปลูกกญัชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



การปลูกกญัชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
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Site A1
พืนท ี1 ไร่

โรงเรือนกรีนเฮาส์ 2 หลัง

ขนาด 10x24 เมตร 

ปลูก 200 ต้น/โรงเรือน

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



การปลูกกญัชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
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โรงเรือนตาข่ายหลงัคาจวั 2 ชัน

Net House

โรงเรือน EVAP

Evaporative cooling system

ขนาด 10x24 เมตร
II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



การปลูกกญัชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
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วตัถุประสงค์การปลูก

 ความร่วมมือกบักรมการแพทย์แผนไทย เพือเป็นต้นแบบการผลติวตัถุดบิคุณภาพสําหรับยาแผนไทย

 ส่งผลผลติให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน อาจาโร เพือเข้าตําหรับยาแผนไทย

 ผลผลติทต้ีองการ ราก ใบ ก้านใบ และดอก

 ส่งผลผลติสด ใบ ก้านใบ และดอก

 ส่งผลผลติแห้ง ราก

ยาศุขไสยาศน์ ยาแก้ลมแก้เส้นยาริดสีดวงทวาร

และโรคผวิหนัง

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



การปลูกกญัชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

มาตรฐานการปฏิบัติทดีสํีาหรับพืชสมุนไพร (Good Agricultural  and 

Collection Practices for Medicinal Plants; GACP)

เน้นความปลอดภัย

เน้นปริมาณสารสําคัญ

ควบคุมคุณภาพตังแต่ปลูกจนถึงการเกบ็เกยีวและการปฏิบัติหลงัเก็บเกียว

สามารถใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีป้องกนักําจัดศัตรูพืชได้ แต่ต้องปฏิบัติตามข้อกาํหนด

ความปลอดภัย และไม่ใช้สารต้องห้าม

มาตรฐาน GACP เป็นทยีอมรับระดบัสากล สามารถใช้ได้กบัการปลูกกญัชาทางการแพทย์

มาตรฐานการปลูกกญัชาทางการแพทย์ท ีKU Cannabis เลือกใช้



การปลูกกญัชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

ข้อมูลการปลูก

สายพนัธ์ุกัญชา สายพนัธ์ุไทย (Sativa) หางกระรอกและหางเสือ

มาตรฐานการปลูก GACP

พืนที 480 ตารางเมตร

รูปแบบโรงเรือนปลูก 1) โรงเรือน greenhouse แบบ EVAPOLATION 1 โรงเรือน ขนาด 10x24 เมตร 

2) โรงเรือน greenhouse แบบตาข่าย 1 โรงเรือน ขนาด 10x24 เมตร

จํานวนต้นปลูก โรงเรือนละ 200 ต้น รวมทงัสิน 400 ต้น

ระยะปลูก 1x1 เมตร

รูปแบบการปลูก ปลูกภาชนะปลูก ให้นําด้วยนําหยด ให้ปุ๋ ยพร้อมกับการให้นํา (Fertigation)

วัสดุปลูก 1) ดินผสมปุ๋ยหมัก  ใช้กระถางขนาด 30 นิว

2) ขุยมะพร้าวผสมกาบมะพร้าวสับ ใช้ถุงปลูกขนาด 20 นิว



ขนัตอนการปลูกกญัชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

1. การเตรียมโรงเรือนก่อนปลูกกญัชาทางการแพทย์

2. การเพาะกล้า

3. การย้ายปลูก

4. การเปิดไฟบังคับการเจริญทางกงิใบ

5. การให้นําและธาตุอาหาร

6. การบงัคบัแตกพุ่ม

7. การบังคับให้ออกดอก

8. การคดัแยกเพศต้นกญัชา

9. การเกบ็เกยีวใบ

10. การเกบ็เกยีวดอก



1. การเตรียมโรงเรือนก่อนปลูกกญัชาทางการแพทย์
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- มีแผ่นปูพืนเพือความสะอาด และป้องกนัวัชพืช

- แผนปูพืนสีขาวช่วยเพมิการสะท้อนแสงให้แก่เรือนพุ่ม

กญัชา

- จัดวางกระถางปลูกในระยะทเีหมาะสม

- จัดทําระบบนําให้พร้อมก่อนการย้ายปลูก

- จัดวางท่อนําให้เป็นระเบียบเรียบร้อยง่ายต่อการบํารุงรักษา

และการปฏิบัติงาน

- มีการเว้นทางเดินเพือความสะดวกในการปฏิบัติงาน

- อาจมีการติดตงัตาข่ายพรางแสง (สามารถเกบ็ได้เมือไม่

ต้องการใช้งาน) เพือช่วยลดความร้อน

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



1. การเตรียมโรงเรือนก่อนปลูกกญัชาทางการแพทย์
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- ติดตงัหลอดไฟเพือใช้บังคับไม่ให้กญัชาออกดอก

ก่อนเวลา

- ติดตงัพดัลมระบายอากาศสําหรับโรงเรือนตาข่าย

LED IP65 ขนาด 150W

1 หลอด/20 ตารางเมตร

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



2. การเพาะกล้า
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1. การเพาะกล้า

เพาะลงในถาดเพาะขนาด 104 หลุม

วัสดุเพาะ : พทีมอส (peat moss) ต้นกญัชาเริมงอก 3 วันหลงัเพาะเมลด็ 

(อากาศหนาวเย็นอาจทําให้งอกช้า 1-2 วัน) ต้นกญัชาอายุ 3 วนั หลงังอก

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



3. การย้ายปลูก
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- กระถาง 30 นิว พร้อมถาดรองนํา

- ดินผสมปุ๋ยหมัก 1:1

- 30 กิโลกรัม/กระถาง 

1 เมตร

คุณสมบตัิของวสัดุปลูก

1) อุ้มนําได้พอดี

2) ระบายอากาศพอดี

3) ความเป็นกรดด่าง เหมาะสม และไม่เคม็

4) มีธาตุอาหารเพียงพอ ข้อนีไม่จําเป็นถ้าให้ปุ๋ยพร้อมกบั
การให้นํา (Fertigation)

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



3. การย้ายปลูก
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ต้นกล้ามีใบจริง 2-3 คู่ เหมาะแก่การย้ายปลกู

ขันตอนย้ายปลูก

1. งดให้นําต้นกล้า 1 วันก่อนย้ายปลูก เพือให้วสัดุปลูกหดตัว

สามารถดึงต้นออกจากหลุมเพาะได้ง่ายโดยรากไม่เสียหาย

2. รดนําให้วสัดุปลูกในภาชนะปลูกมีความชืนเหมาะสม

3. ใช้ช้อนปลูกขุดหลุมให้ใหญ่และลึกกว่าขนาดหลุมของถาด

เพาะเลก็น้อย 

4. ถอนต้นกล้าออกจากถาดเพาะอย่างระมัดระวงัไม่ให้รากขาด

5. นําต้นวางลงในหลุมปลูก กลบดินพร้อมใช้มือกดโคนต้นให้

แน่น ให้ระดับของดินโคนต้นเสมอกบัระดับดินในภาชนะปลูก

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



4. การเปิดไฟบังคบัการเจริญทางกงิใบ
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

ระยะการเจริญ อายุ (วันหลังย้ายปลูก) ความยาวนานของแสง แหล่งของแสง

ระยะเจริญทางกงิใบ 0 -30 16 ชัวโมง เสริมแสงด้วยหลอดไฟ LED

17:00 - 22.00

ระยะออกดอก > 30 11 ชัวโมง งดแสงเสริมใช้แสงธรรมชาติ

หมายเหตุ

- ช่วงอายกุารเจริญทางกิงใบขึนกับระยะปลูกและการวางแผนการปลูก อาจอยู่ระหว่าง 30-60 วนั

- ความยาวนานของแสงขึนกับสายพันธ์ุ สายพันธ์ุต่างประเทศอาจให้ชัวโมงแสง 18-20 ชัวโมง

การใช้แสงไฟเพือบงัคบัการเจริญของกญัชา

การให้แสงเสริมทําให้กญัชาเจริญเติบโตทางกงิใบ ไม่ออกดอกก่อนเวลา



5. การให้นาํและธาตุอาหาร
27

- กญัชาเป็นพืชเติบโตเร็ว ต้องการนําและธาตุอาหารทีเพยีงพอและ

สมําเสมอ

- ให้นําด้วยระบบนําหยด

- ให้นําทีละน้อยแต่บ่อยครัง

- ให้ปุ๋ยไปพร้อมกับการให้นํา (Fertigation)

- เสริมด้วยธาตุอาหารรอง และจุลธาตุ

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



5. การให้นาํและธาตุอาหาร
28

ระบบนําหยดมีข้อดี

- ลดการสูญเสีย

- มีความสมาํเสมอ

- ให้ได้บ่อยครัง

- ลดวชัพืช

- ลดความชืนบริเวณโคนต้น ลดความเสียงโคนเน่า

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



6. การบังคบัแตกพุ่ม
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ใบเลยีง

ใบจริงคู่ท ี1

ใบจริงคู่ท ี2

ใบจริงคู่ท ี3

ใบจริงคู่ท ี4

บงัคบัแตกพุ่มโดยการ

เดด็ยอดเมือมีใบจริง 4 คู่

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



6. การบังคบัแตกพุ่ม
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หลงัเดด็ยอด 3 วนั

กญัชาจะเริมแตกตา 2-3 คู่

หลงัเดด็ยอด 9 วนั

จะได้กงิ 4 – 6 กงิ

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



6. การบังคบัแตกพุ่ม
31

ต้นกญัชาอายุ 1 เดือน

มีกงิแกนหลกั 4 – 6 กงิ

มีการแตกกงิย่อย

พร้อมบงัคบัให้ออกดอก

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

หมายเหตุ

- จาํนวนครังของการเดด็ยอด และจาํนวนกิง ไม่มี

ข้อกาํหนดตายตัว ขึนอยู่กับการออกแบบทรงพุ่ม

- จาํนวนกิงมาก มโีอกาสได้จาํนวนช่อจาํนวนมาก 

แต่ช่อดอกอาจจะมขีนาดเลก็ลง 



7. การบังคบัให้ออกดอก
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

ระยะการเจริญ อายุ (วันหลังย้ายปลูก) ความยาวนานของแสง แหล่งของแสง

ระยะเจริญทางกงิใบ 0 - 35 16 ชัวโมง เสริมแสงด้วยหลอดไฟ LED

17:00 - 22.00

ระยะออกดอก > 35 11 ชัวโมง งดแสงเสริมใช้แสงธรรมชาติ

- การงดแสงเสริมจะทําให้ต้นกัญชาพฒันาตาดอก

- เริมเห็นตาดอกประมาณ 10 วนัหลงังดการให้แสงเสริม

การใช้แสงไฟเพือบงัคบัการเจริญของกญัชา



8. การคัดแยกเพศต้นกญัชา
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
33

กญัชาทปีลูกจากเมล็ดจะมีต้นตัว
ผู้และต้นกระเทยซึงมีดอกเพศผู้
ทใีห้ละอองเกสรทําให้กญัชาติด
เมลด็ จําเป็นต้องกาํจัดต้นตัวผู้

และต้นกระเทยออก

ตาดอกจะพฒันาขึนประมาณ 

10 วนัหลงัการงดแสงเสริม

สังเกตตาดอกกัญชาทีโคนใบ 

ยอดทเีริมสร้างตาดอก

ตาดอก

ยอดทยีงัไม่สร้างตาดอก

ตายอด

ไม่มตีาดอก



8. การคัดแยกเพศต้นกญัชา
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
34

ดอกเพศเมยีมยีอดเกสรสีขาว 2 เส้น ดอกตัวผู้มีลกัษณะรูปหอก

- ดอกตัวผู้ใช้เวลาประมาณ 1 

สัปดาห์ตงัแต่เริมเห็นได้ชัด

จนถึงดอกบาน

- ต้องคดัแยกและทาํลายต้นทงิ

ก่อนดอกตวัผู้บาน



8. การคัดแยกเพศต้นกญัชา
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

ดอกตัวผู้ทกีาํลงัจะบานในวนัถดัไป ต้องรีบกาํจัดต้นทงิโดยด่วน



การเจริญเติบโตของกญัชา
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

เมือย้ายปลูก 1 สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 



การเจริญเติบโตของกญัชา
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

1 เดือน 1.5 เดือน เริมออกดอก 2 เดือน  



การเจริญเติบโตของกญัชา
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

3 เดือน ลกัษณะช่อดอกปรากฏชัด 4 เดือน พร้อมเกบ็เกยีว 



9. การเกบ็เกยีวใบ
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

- เกบ็ใบครังแรก 35 วนัหลงัย้ายปลูก

- เกบ็เกยีวใบทขียายขนาดเต็มทขีนาดใหญ่กว่าฝ่ามือ

- เกบ็เกยีวให้เสร็จก่อนดวงอาทิตย์ขึน ระหว่าง 3:00 – 5:30 น.

- เกบ็เกยีวใบทุก 2 สัปดาห์

- เกบ็เกยีวใบโดยเหลือใบทปีลายยอด 6-8 ใบ

- หากเกบ็ใบมากเกนิไปจะทาํให้ต้นชะงักการเจริญเตบิโต

กระทบต่อผลผลติดอกในอนาคต



9. การเกบ็เกยีวใบ
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

บรรจุใบกญัชาใส่ถุงทสีะอาด ขนส่งโดยรถควบคุมอุณหภูมิ



10. การเกบ็เกยีวดอก
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

- เกบ็เกยีวเมือยอดเกสรตวัเมยี (Pistil) เปลยีนเป็นสี

นําตาลมากกว่า 50%

- เกบ็เกยีวครังแรกอายุ 108 วันหลงังอก

- เกบ็เกยีวเสร็จเสร็จสินอายุ 120 วนัหลงังอก

หมายเหตุ

- กัญชาทีเพาะเมลด็มักมคีวามผันแปรทางพันธุกรรม 

ช่อดอกแต่ละต้นอาจแก่ไม่พร้อมกันอาจต้องเกบ็เกียว

หลายครัง



10. การเกบ็เกยีวดอก
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

ตัดช่อดอกออกจากต้นด้วยกรรไกรทีสะอาด



10. การเกบ็เกยีวดอก
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

การตัดแต่งช่อดอกกญัชาหลงัเก็บเกียว

ใช้กรรไกรทีสะอาดตัดใบออกจากช่อดอก



10. การเกบ็เกยีวดอก
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

บรรจุกญัชาใส่ถุงทีสะอาดแล้วส่งมอบให้โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน อาจาโร



วงจรการผลติกญัชาในโรงเรือน

Vegetative

ระยะสร้างใบ

Flowering

ระยะสร้างดอก

Trichome

ระยะสร้างไตรโคม

Harvesting

ระยะเกบ็เกยีว

การเตรียมปลูก

- สถานที

- วสัดุปลูก

- ระบบนาํ

- ยา้ยปลูก

การเกบ็เกียว

และจดัการ

ผลผลิตหลงัเกบ็

เกียว

การจดัการสถานทีปลูกหลงัเกบ็เกียวเสร็จ 

จดัเกบ็วสัดุปลูกและอุปกรณ์, ตรวจสอบปรับปรุงระบบนาํระบบปุ๋ย,  ทาํความสะอาดสถานทีปลูก

การผลติต้น

กล้าพนัธ์ุ

45

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis



การปลูกกญัชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
46

II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

รอบการผลติ 1/2562
วันที กจิกรรม อายุหลงัเพาะกล้า อายุหลงังอก อายุหลงัย้ายปลกู

6 ก.ย. 62 เพาะกล้า 0 - -

9 ก.ย. 62 เมลด็งอก 3 0 -

19 ก.ย. 62 ย้ายปลูก 13 10 0

25 ก.ย. 62 เด็ดยอด 19 16 6

24 ต.ค. 62 ปิดไฟบังคับออกดอก 48 45 35

29 ต.ค. 62 เกบ็ใบครังแรก 53 50 40

3 พ.ย. 62 พบดอกตัวผู้ต้นแรก 58 55 45

27 พ.ย. 62 พบดอกตัวผู้ต้นสุดท้าย 82 79 69

26 ธ.ค. 62 เกบ็ดอกครังแรก 111 108 98

7 ม.ค. 63 เกบ็ดอกครังทสีอง 123 120 110



การปลูกกญัชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

ผลผลติกญัชาในรอบ 1 ปี

รอบการผลิต ช่วงเวลา ใบสด+ก้านใบ ดอกสด ราก รวม

1/2562 ก.ย. – ธ.ค. 2563 67.23 220.65 19.41 307.29

1/2563 ม.ค. – เม.ย. 2563 158.53 229.00 - 387.53

2/2563 พ.ค. – ส.ค. 2563 291.11 - - 291.11

รวม 516.87 449.65 19.41 985.93

ศักยภาพการผลิตดอกสด 0.94 กโิลกรัม/ตารางเมตร/ปี

ศักยภาพการผลิตใบสด 1.08 กโิลกรัม/ตารางเมตร/ปี
ต้นตวัเมยี 50%



การปลูกกญัชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

การพฒันาเทคนิคการปลูกด้วยกงิปักชํา ในถุงพลาสตกิ ใช้ขุยมะพร้าว+กาบมะพร้าวสับ



การปลูกกญัชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

การพฒันาเทคนิคการปลูกด้วยกงิปักชํา ในถุงพลาสตกิ ใช้ขุยมะพร้าว+กาบมะพร้าวสับ

ให้ต้นทสีมาํเสมอและผลผลติสูง



การปลูกกญัชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis
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II. การปลกูกัญชาทางการแพทย์ในโรงเรือนของ KU Cannabis

การใช้กงิปักชํา

ข้อดขีองการใช้กงิปักชํา
- ให้ต้นทสีมําเสมอ ง่ายต่อการดูแล

- ให้ผลผลิตสูงหากได้สายพนัธ์ุทีดี

- ไม่เสียเวลาและแรงงานกับค้นหาและจัดการต้นกระเทย

หรือต้นตัวผู้

- ไม่เสียพืนทปีลูกไปกบัต้นกระเทยหรือต้นตัวผู้

ข้อควรระวงัในการใช้กงิปักชํา
- อาจมีโรคและแมลงติดมากบัยอดพนัธ์ุ

- ทุกต้นทปีลูกเป็นพนัธ์ุเดียวกัน หากอ่อนแอต่อโรคและ

แมลงชนิดใด ถ้าควบคุมไม่ดีอาจเกดิความเสียหายได้มาก



III. ปัญหาทีพบในการปลูกกญัชาในโรงเรือน
51

III. ปัญหาทีพบในการปลูกกัญชาในโรงเรือน

 เน้นการป้องกนั

 ปลูกในโรงเรือนป้องกนัแมลงศัตรู

 มีเซนเซอร์ตรวจวัดความชืนและอุณหภูมิ

 มีพัดลมระบายอากาศ

 ฉีดพ่นชีวภัณฑ์ เช่น สารสกดัสะเดา (ป้องกนัแมลง) เชือราบิววาเรีย (ป้องกนั
แมลง) เชือราไตรโคเดอร์ม่า (ป้องกันเชือรา) แบคทีเรียบาซิลรัส (ป้องกนัเชือรา)

 ใช้วธีิกลก่อน 

 ใช้มือทําลายแมลงศัตรูทพีบปริมาณน้อย

 เกบ็ส่วนทมีีแมลง/โรคออก

 ตัดต้นทมีีแมลงมากหรือเป็นโรคออก

 ใช้สารเคมีช่วยเมือจาํเป็น โดยใช้ตามหลกัวชิาการ และไม่ใช้สารต้องห้าม

 งดการฉีดพ่นทุกชนิด เมือดอกกัญชาใกล้แก่ เพือให้ช่อดอกไม่มีสารตกค้าง

การจัดการโรคและศัตรูพืชกญัชา
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III. ปัญหาทีพบในการปลูกกัญชาในโรงเรือน

โรคโคนเน่า

อาการ : ต้นเหียว โคนต้นมีเส้นใยเชือราสีขาว

สาเหตุ : เชือรา ต้นโยกคลอน เกิดบาดแผลโคนต้น

การจัดการ : ลดความชืนโคนต้น คาํต้นไม่ให้โยก

                     ใช้วสุัดปลูกทสีะอาด สารชีวภัณฑ์ 

   สารเคมี
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III. ปัญหาทีพบในการปลูกกัญชาในโรงเรือน

โรครากเน่า

อาการ : ต้นเหลือง เจริญเติบโตช้า 

สาเหตุ : เชือแบคทีเรีย ดินมีความชืนสูง นําขัง

การจัดการ : ปรับความชืนของดินเหมาะสม 

                      ระบายนําทีขังก้นกระถาง 
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III. ปัญหาทีพบในการปลูกกัญชาในโรงเรือน

โรคใบจุด

อาการ : ใบเป็นแผลหรือมีสีเหลืองอ่อนต่อมากลายเป็นสีนําตาล 

              แต่ไม่เข้าทําลายดอกกญัชา โรคนีชอบสภาพแวดล้อมที  

              มีความชืน เปียก และอุณหภูมิสูง

สาเหตุ : เชือราเซพทอเรีย สภาพความชืนในอากาศสูง

การจัดการ : - กาํจัดและทําลายใบทีเป็นโรคด้วยการเผา

                     - เพมิการหมุนเวียนของอากาศภายในโรงเรือน 

เช่น เพมิพดัลม และเพมิระยะห่างระหว่างต้น 

การตัดแต่งกิง

                     - กาํจัดวัชพืชทงัในและนอกโรงเรือน

                     - สารชีวภัณฑ์กําจัดรา

                     - สารเคมีกาํจัดเชือรา
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III. ปัญหาทีพบในการปลูกกัญชาในโรงเรือน

โรคเชือราบนช่อดอก

อาการ : มีเส้นใยบนช่อดอก ต่อมากลายเป็นสีนําตาล ช่อดอกยุบตัว

สาเหตุ : เชือรา ความชืนในอากาศสูงในช่วงเช้า

การจัดการ : - กาํจัดและทําลายดอกทเีป็นโรค

                     - เพมิการหมุนเวียนของอากาศโดยเพมิพดัลม

                     - ตัดแต่งกิงให้ทรงพุ่มโปร่ง

                     - เลือกใช้สายพนัธ์ุทีเหมาะสม

                     - สารชีวภัณฑ์

                     - สารเคมีกาํจัดเชือรา
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เพลยีอ่อน

การทําลาย : ดูดกนินําเลยีงใต้ใบ และยอดอ่อน

การระบาด : อากาศอบอุ่น-ร้อน

การป้องกนักาํจัด : - ทําลายมดซึงเป็นตัวนําพาเพลยีอ่อนมาสู่ต้นกญัชา

                               - สารชีวภัณฑ์

                               - สารเคมีกําจัดแมลง
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III. ปัญหาทีพบในการปลูกกัญชาในโรงเรือน

57

หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

การทําลาย : หนอนกดักินทําลายใบและยอด มักออกมากนิเวลาเช้าหรือเย็น           

                     ในเวลากลางวันจะหลบอยู่ใต้ดิน

การระบาด : ทุกฤดู ช่วงอากาศอบอุ่น-ร้อน 

การป้องกนักาํจัด : - จับทําลาย

                               - สารสกดัสะเดา

         - สารชีวภัณฑ์

                               - สารเคมีแมลง

  - ตรวจสอบรอยรัวของโรงเรือน

- ระมัดระวังการปิดเปิดประตูโรงเรือน
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หนอนม้วนใบ

การทําลาย : กดักนิใบอ่อน ยอดอ่อน ใบอ่อน แล้วชักใยม้วนใบมาติดกนัเพือหลบภัย

การระบาด : ฤดูร้อน ฤดูฝน

การป้องกนักาํจัด : - ใช้มือเกบ็ทําลาย 

                              - ถ้าพบจํานวนมากให้ให้ตัดต้นนันออก

        - สารชีวภัณฑ์

                              - สารเคมีกาํจัดแมลง

        - ตรวจสอบรอยรัวของโรงเรือน

       - ระมัดระวังการปิดเปิดประตูโรงเรือน
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หนอนชอนใบ

การทําลาย : ดูดกนินําเลยีงใต้ใบ และยอดอ่อน

การระบาด : อากาศอบอุ่น-ร้อน

การป้องกนักาํจัด : - ใช้มือบีทําลายตวัหนอน 

                               - เก็บใบออกไปทําลาย

                               - สารชีวภัณฑ์

                               - สารเคมีกําจัดแมลง
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60

ไรแดง

การทําลาย : กดักนิผวิใบทําให้เสียพืนทกีารสังเคราะห์ด้วยแสง

การระบาด : อากาศร้อนและแห้ง

การป้องกนักาํจัด : - ฉีดพ่นนํา เพมิความชืน

                               - สารเคมีกําจัดไร

ไรเป็นแมง ไม่ใช่แมลง 

สารเคมีกาํจัดแมลงใช้ไม่ได้ผลกบัไร
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III. ปัญหาทีพบในการปลูกกัญชาในโรงเรือน

ต้นกญัชาโค่นล้ม

- ต้นกัญชาเติบโตอย่างรวดเร็ว 2 สัปดาห์หลงัย้ายปลูก ทําให้ต้นล้มหรือโยกคลอน 

- ควรคํายนัหรือยึดด้วยเชือก ป้องกันไม่ให้รากบริเวณโคนต้นเสียหายทําให้เกดิโรค

รากเน่าหรือโคนเน่าตามมา



III. ปัญหาทีพบในการปลูกกญัชาในโรงเรือน
62

III. ปัญหาทีพบในการปลูกกัญชาในโรงเรือน

- ให้นํามากขนึเพือลดผลกระทบของสาร

- หากใช้สารเคมีครังแรก ควรมีการทดลองพ่นกับต้นจํานวนน้อยก่อนเพือทดสอบผลข้างเคียงต่อพืช 

- ความเข้มข้นทเีหมาะสมแตกต่างกนัในแต่ละระยะการเจริญเติบโต

ยอดทผีดิปกติจาก

สารเคมี

ยอดทกีลบัสู่ปกติ

เมือสารหมดฤทธิ

ความเข้มข้นของสารเคม/ีสารชีวภัณฑ์ไม่เหมาะสม
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แพทย์หญิงกญัญาภัค  ศิลารักษ์

ผอ. โรงพยาบาลพระอาจาร์ฝัน อาจาโร
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เภสัชกร ศศิพงค์ ทพิย์รัชดาพร

โรงพยาบาลพระอาจารย์ฝัน อาจาโร 
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ดร. ณธกร ทัศนัส

ผอ. KU Cannabis


