โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์
สถาบัน วิจัยและพัฒ นาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดาเนินการงานวิจัยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ถึง
ปัจจุบัน เพื่อวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปเฮมพ์ให้สามารถปลูกเฮมพ์ได้อย่า งถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งในปี งบประมาณ พ.ศ.2557 ได้ดาเนิ น งานศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่ อง เพื่ อการพัฒ นาพันธุ์และเทคโนโลยี
การผลิตเมล็ดพันธุ์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์ มีผลการดาเนินงาน
สรุปได้ดังนี้
1. การพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ ให้มีเปอร์เซ็นต์
เส้นใยสูงขึ้น รุ่นที่ 3 (M3) พบว่า พันธุ์ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยเพิ่มขึ้นเป็น 20.6,
19.1, 19.9 และ 22.8 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ส่วนการคัดเลือกประชากรเฮมพ์เพื่อผลิตน้ามันในเมล็ด รุ่นที่ 1
พบว่า พัน ธุ์ RPF1, RPF2, RPF3 และ RPF4 มีเปอร์เซ็นต์น้ามันในเมล็ด 26.65, 27.12, 23.09 และ 27.79
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ สาหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเฮมพ์ ที่มี THC ต่า สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์
หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายสาหรับการเพาะปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุมได้
2. การวิ จั ย และพั ฒ นาเทคโนโลยี การเพาะปลูก และการปฏิ บั ติ รั กษาเฮมพ์ พบว่า พั น ธุ์ RPF3
เหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ทคี่ วามสูง 300 และ 1,200 MSL โดยที่ระดับความสูง 1,200 MSL การปลูกแบบ
10 แถว 2 แถว และ 3 แถว ระยะห่างระหว่างแถว 10-15 เซนติเมตร ให้ผลผลิตต้นสดมากที่สุด นอกจากนี้
การใช้ชีวภัณฑ์ GAR1 และเชื้อราไตโครเดอร์ม่าคลุกเมล็ดก่อนปลูก สามารถช่วยลดการเกิดโรคโคนเน่าได้ ส่วน
การพ่นเอทธิฟอนในอัตราส่วน 5 ml./น้า 1 L. สามารถทาให้ใบร่วง 70 เปอร์เซ็นต์ (4 วันหลังพ่น) โดยไม่มีผล
ต่อผลผลิตของเฮมพ์ ซึ่งสามารถลดแรงงานเก็บเกี่ยวริดใบจาก 15 คน/ไร่ เหลือเพียง 5 คน/ไร่
3. การวิจัยและส่งเสริมการผลิตและการตลาดเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม พบว่า การส่งเสริม
การปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมในพื้นที่นาร่องสามารถดาเนินการได้จริง และไม่พบพืชเสพติดชนิดอื่นปน
ในแปลงปลู กเฮมพ์ ท าให้ เกษตรกรมีเส้ น ด้ายเฮมพ์ส าหรับใช้ส อยในครัว เรือน 5 ชุมชน และมีรายได้จาก
การผลิตเฮมพ์เชิงพาณิชย์ในพื้นที่นาร่องอาเภอพบพระ จังหวัดตาก 36 ราย คิดเป็นมูลค่า 2 ล้านบาท
4. การสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเฮมพ์ มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันการศึกษา 5 แห่ ง
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และภาคเอกชนและหน่วยงานอื่น 7 ราย ได้แก่
ศู น ย์ เทคโนโลยี โลหะและวั ส ดุ แ ห่ งชาติ (MTEC) บริษั ท ไทยน าโชคเท็ ก ซ์ ไทล์ จ ากั ด บริ ษั ท ก้ อ งเกี ย รติ
เท็กซ์ไทล์ จากัด บริษัท ตนานุวัฒน์ จากัด ศูนย์กระดาษสาจินนาลักษณ์ บริษัท ดีดี เนเจอร์คราฟท์ จากัด และ
หจก.นรอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนดังกล่าวมีส่วนร่วมในการวางแผนการวิจัย
และส่งเสริม รวมทั้งผลักดันการแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อให้สามารถเพาะปลูกเฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ ร่ า งกฎกระทรวงการขออนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าตปลู ก เฮมพ์ ได้ ผ่ า นความเห็ น จาก
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
5. การวิจัยและพัฒนาเฮมพ์พันธุ์ลูกผสม การประเมินสายพันธุ์ แท้ของเฮมพ์รุ่น ที่ 2 (S2) จานวน
1,049 สายพันธุ์ พบว่า ลักษณะที่สาคัญ ได้แก่ เปอร์เซ็นต์เส้ นใยมีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 21.57 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมี
79 สายพั น ธุ์ ที่ มี เปอร์ เซ็ น ต์ เส้ น ใยมากกว่ า 20 เปอร์ เซ็ น ต์ และมี 76 สายพั น ธุ์ ที่ ป ริ ม าณ THC ต่ ากว่ า
0.3 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจากการพัฒนาเฮมพ์รุ่น S2 จะต้องทาการผสมพันธุ์ระหว่างพี่น้องในตระกูลเดียวกันอีก 4-5
ครั้ง จนกว่าจะได้สายพันธุ์แท้ (Inbred line) เพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางพันธุศาสตร์ สาหรับนาไปพัฒ นา

เป็ น พั น ธุ์ลู กผสม (Hybrid variety) หรือ พัน ธุ์สั งเคราะห์ (Synthetic variety) หรือพั น ธุ์รวม (Composite
Variety) สาหรับนาไปปลูกขยายเป็นเมล็ดพันธุ์ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต่อไป
6. การวิจัยและทดสอบยืนยันสายพันธุ์ด้วยวิธีชีวโมเลกุลของเฮมพ์ การศึกษาเครื่องหมายโมเลกุล
เพื่อบ่งบอกเพศในเฮมพ์ โดยศึกษาเครื่องหมายโมเลกุลทั้งหมด 60 เครื่องหมายโมเลกุล พบเครื่งหมายโมเลกุล
ที่ใช้จาแนกเพศเฮมพ์โดยจาแนกต้นเพศผู้ออกจากเพศเมียได้จานวน 2 เครื่องหมาย ได้แก่ เครื่องหมายโมเลกุล
106 และ 112 ซึ่ งเป็ น เครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ชนิ ด RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) โดยมี
ความแม่ น ย าในการจ าแนกประมาณ 85 เปอร์เซ็ น ต์ และจากการทบทวนวรรณกรรมนานาชาติ ได้ น า
เครื่ องหมายโมเลกุล ที่ มีร ายงานว่า สามารถใช้จาแนกเพศในเฮมพ์ พั นธุ์ต่างประเทศ มาศึ กษาเพิ่ มเติมอี ก
จ านวน 5 เครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ผลการทดสอบพบเพี ย ง 1 เครื่ อ งหมายโมเลกุ ล ได้ แ ก่ MADS1 เท่ านั้ น
ที่สามารถจาแนกเฮมพ์เพศผู้ออกจากต้นเพศเมียได้ โดยมีความแม่นยาประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์
การศึกษาความสัมพันธ์และจาแนกสายพันธุ์เฮมพ์พันธุ์ขึ้นทะเบียน 4 พันธุ์ โดยการสร้างลายพิมพ์
ดีเอ็นเอ โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SSR (Simple Sequence Repeat) จานวน 30 เครื่องหมายโมเลกุล
พบ 10 เครื่องหมายโมเลกุลที่สามารถสร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่สามารถนามาวิเคราะห์ได้ ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยวิธีการจัดกลุ่ม (Cluster analysis) พบว่า เฮมพ์พันธุ์รับรองทั้ง 4 สายพันธุ์ คือ RPF1 RPF2
RPF3 และ RPF4 มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน เนื่องจากพันธุ์เริ่มต้น
ที่นามาปรับปรุงอาจมีฐานพันธุกรรมที่ค่อนข้างแคบ มีพันธุกรรมที่ใกล้เคียงกัน
7. การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากเฮมพ์ พบว่า การผสมคอมโพสิตโดยการใช้
เทอร์โมพลาสติกรีไซเคิล กับเส้น ใยเฮมพ์สัดส่วนที่เหมาะสม ทาให้ ได้วัสดุคอมโพสิตที่ ให้ ค่าความเค้นสู งสุ ด
(34.01±0.9 Mpa) และความต้านแรงดัดโค้งใกล้ เคียงพอลิ โพรไพลี นบริสุ ท ธิ์ โดยมีค่ ามอดุ ลั ส ดัดยื ดหยุ่ น
(2,296.84±145.13 Mpa) และมอดุลัสดัดโค้งสูงสุด (47.87±3.98 Mpa) มากกว่าพอลิโพรไพลีนบริสุทธิ์และ
พบว่าสมบัติทางความร้อนจะลดลง เมื่อมีปริมาณเส้นใยจากแกนเฮมพ์ในคอมโพสิตเพิ่มขึ้น และเมื่อใช้สาร
คู่ควบ ส่งผลทาให้อุณหภูมิเริ่มสลายตัวลดลง และพบว่าคอมโพสิตในทุกๆ สภาวะมีอุณหภูมิก่อนเริ่มสลายตัว
ของคอมโพสิตมากกว่า 250°C ซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิในการผลิตคอมโพสิต 190°C แสดงว่าเส้นใยจาก
แกนเฮมพ์สามารถทนต่ออุณ หภูมิในกระบวนการผลิตได้และค่าของคุณสมบัติเชิงกลมีค่าอยู่ในเกณฑ์ ตาม
มาตรฐาน ASTM D6662 Standard Specification for Polyolefin-Based Plastic Lumber Decking Boards
8. การวิจัยและพัฒนาบ้านที่สร้างด้วยส่วนผสมของเฮมพ์ ผลการวิจัยพบว่า การเติมแกนต้นเฮมพ์
ชนิดบดย่อยเข้าไปในคอนกรีตในอัตราส่วนที่เหมาะสมทาให้เฮมพ์กรีตที่ได้ มีค่าความต้านทานแรงอัด ค่ากาลัง
แรงดึงแยก และค่ามอดุลัสของยังที่สูงที่สุดที่ 39.92, 3.92 และ 11.58 MPa ตามลาดับ ซึ่งสูงกว่าคอนกรีต
มาตรฐานถึง 17.51 1.97 และ 4.45 MPa ตามลาดับ แต่ในมุมมองของการใช้ทดแทนเหล็กเส้นนั้น เฮมพ์ยังคง
มีจุดเสียในด้านของความยืดหยุ่นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความแข็งแรงในการนาเอาไปเป็นโครงสร้าง ซึ่งหากจะ
นาไปใช้ทดแทนเหล็กเส้นได้นั้น ควรมีการปรับปรุงคุณสมบัติในด้านความยืดหยุ่นของการเสริมแรงด้วยเฮมพ์
ก่อนการนาไปใช้งาน ส่วนในด้านของการยึดเกาะระหว่างแกนต้นเฮมพ์กับคอนกรีต พบว่ามีค่าการยึดเกาะที่ใน
ระดับ 1.49-2.84 กก./ตร.ซม. ซึ่งมี ค่าสู งที่ สุ ด ในแกนต้ น เฮมพ์ ที่ มี เปลื อกบริเวณโคนล าต้ น ที่ อ ายุก ารบ่ ม
คอนกรีต 28 วัน อีกทั้งมีค่าต้านทานแรงดึงสูงสุดอยู่ที่ 152 กก./ตร.ซม. สาหรับลาต้นเฮมพ์ชนิดมีเปลือก และ
ยังสามารถแปรรูปการใช้งานแกนต้น เฮมพ์มาเป็นวัสดุทดแทนไม้ ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการบวมน้า และมีค่า
ความต้น ทานการดัดงออยู่ ในระดับ เดียวกับ แผ่ นไม้ MDF ในท้องตลาด ยิ่งไปกว่านั้นในงานวิจัยนี้ ยังได้ท า
การออกแบบบ้านต้นแบบเฮมพ์ ที่ใช้ส่วนผสมจากเฮมพ์ ทั้งในรูปของเปลือกแกน และแกนที่ผ่านการย่อย และ

ดาเนินการสร้างบ้านต้นแบบที่มีส่วนผสมของเฮมพ์เพื่อเป็นแนวทาง และการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
เฮมพ์ในบริเวณพื้นที่ของอุทยานหลวงราชพฤกษ์
การนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ได้เมล็ดพันธุ์เฮมพ์สายพันธุ์ที่มีปริมาณ THC ต่า และมีเปอร์เซ็นต์เส้นใยเพิ่มสูงขึ้นจาก 17.5-19.8
เปอร์เซ็นต์ เป็น 19.1-22.9 เปอร์เซ็นต์ สาหรับใช้ในกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ในรุ่นต่อไป
2. ผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณ THC ต่า ลักษณะตรงตามพันธุ์ คุณภาพสูง สาหรับการส่งเสริม
การปลู ก เฮมพ์ ของเกษตรกร ส าหรับ ใช้ส อยในครัว เรือน 5 ชุม ชน และส าหรับการผลิ ต เฮมพ์ เชิงพาณิ ช ย์
36 ราย พื้นที่ 100 ไร่ สร้างรายได้แก่เกษตรกรมูลค่า 2,000,000 บาท
3. เกษตรกรสามารถใช้พันธุ์เฮมพ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงสุด โดยเฉพาะพื้นที่นาร่อง
อาเภอพบพระ จังหวัดตาก ซึ่งปลูกเฮมพ์เชิงพาณิชย์ เลือกใช้เฮมพ์พันธุ์ RPF3 สามารถให้ผลผลิตสูงสุด
4. เกษตรกรมีระยะการปลูกเฮมพ์ที่เหมาะสมกับการลอกเปลือกด้วยเครื่องลอกเปลือกเฮมพ์ขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่
5. เกษตรกรสามารถพ่นสารเอธิฟอนเพื่อให้ใบร่วงก่อนการเก็บเกี่ยวซึ่งสามารถลดต้นทุนในการริดใบเฮมพ์
6. ได้ระบบและกลไกการควบคุมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมที่ทาให้ เกษตรกรสามารถปลูก
เฮมพ์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ระบบควบคุม
7. เกษตรกรสามารถใช้เฮมพ์เป็นพืชทางเลือก เพื่อทดแทนพืชเดิม
8. ข้อมูลการศึกษาวิจั ยและน าร่ องส่ งเสริมการผลิ ตเฮมพ์ สนับสนุนการแก้ไขกฎหมาย ปัจจุบันร่าง
กฎกระทรวงการขออนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าตเฮมพ์ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะรั ฐ มนตรี แ ละ
คณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้ว
9. นาเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนางานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตาบลแม่เหียะ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ตารางแสดงผลการคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ให้มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงขึ้น รุ่นที่ 3 และการคัดเลือกประชากรเฮมพ์
เพื่อผลิตน้ามันในเมล็ด รุ่นที่ 1
พันธุ์ %เส้นใย (รุ่นที่ 3) %นามันในเมล็ด (รุ่นที่ 1)
RPF1
20.6
26.65
RPF2
19.1
27.12
RPF3
19.9
23.09
RPF4
22.8
27.79

ตารางแสดงปริมาณเมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ขยายที่ผลิตได้ในปี 2557
เมล็ดพันธุ์คัด
เมล็ดพันธุ์หลัก
เมล็ดพันธุ์ขยาย
พันธุ์
(Breeder seed) (Foundation seed) (Extension seed)
RPF1
1.5
34
665.6
RPF2
1.6
120
580
RPF3
4.5
65
392.2
RPF4
2
119
รวม (กก.)
9.7
338
1,637.8
ตารางแสดงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกและการปฏิบัติรักษาเฮมพ์
ระดับความสูง (MSL)
พันธุ์เหมาะสม
ระยะปลูกที่เหมาะสม
1,200
RPF3
1 แถว (ต้องทดสอบซ้า)
900
RPF3 และ RPF4
10 แถว
600
RPF1
5 แถว (ยังไม่มีการทดสอบที่ 10 แถว)
300
RPF3 และ RPF2
200
RPF4 และ RPF3
-

ภาพแสดงขั้นตอนการเสนอกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตเฮมพ์

