โครงการวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ (1) คั ด เลื อ กพั น ธุ์ แ ละพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ เ ฮมพ์
(2) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี การเพาะปลูกเฮมพ์ (3) วิจัยและพัฒนามาตรฐานเส้นด้ายเฮมพ์เชิงพาณิช ย์
(4) วิจัยและพัฒนาระบบการควบคุมการผลิตเฮมพ์ (5) ปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่่า และเปอร์เซ็นต์เส้นใย
สูง และ (6) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของเฮมพ์ ซึง่ สรุปผลการด่าเนินงาน ดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์
1.1 การคัดเลือกพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ ด่าเนินการวิจัยในพื้นที่สถานี
เกษตรหลวงปางดะ พบว่า (1) การคัดเลือกพันธุ์เฮมพ์ที่มีปริมาณสาร THC ต่่าให้มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูงขึ้น
รุ่นที่ 4 (M 4) ของเฮมพ์ทั้ง 4 พันธุ์ คือ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 มีเปอร์เซ็นต์เส้นใยจากรุ่นที่ 3 (M3)
ร้อยละ 20.6, 19.1, 19.9 และ 22.8 เป็นร้อยละ 22.8, 19.6, 22.3 and 22.3 เปอร์เซ็นต์ ตามล่าดับ
โดยที่ทุกพันธุ์ยังคงมีปริมาณ THC ต่่ากว่าร้อยละ 0.3 คือ 0.027, 0.035, 0.026 และ 0.044 ตามล่าดับ และ
(2) พัฒนาระบบผลิตเมล็ดพันธุ์ของเฮมพ์พันธุ์ THC ต่่า จ่านวน 4 พันธุ์ คือ RPF1 RPF2 RPF3 และ RPF4 ได้
ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ คั ด รวม 4 พั น ธุ์ 2.5 กิ โ ลกรั ม เมล็ ด พั น ธุ์ ห ลั ก 589 กิ โ ลกรั ม และ เมล็ ด พั น ธุ์ ข ยาย
2,228.5 กิโลกรัม และได้น่ามล็ดพันธุ์ขยายที่ผลิตได้ส่งเสริมแก่เกษตรกรผู้ปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม
5 กลุ่ม พื้นที่ 191 ไร่
1.2 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูกเฮมพ์ ด่าเนินการวิจัยในพื้นที่สถานีเกษตรหลวง
ปางดะ โครงการขยายผลโครงการหลวงถ้่าเวียงแก และพื้นที่น่าร่อง อ.พบพระ จ.ตาก พบว่า ระยะปลูกมีผล
ต่อขนาดของล่าต้นต่างกัน หากต้องการแปรรูปโดยการลอกเปลือกด้วยเครื่องลอกเปลือกขนาดใหญ่ ควรปลูก
เฮมพ์ ด้ ว ยเครื่ อ งหยอดเมล็ ด ที่ มี ร ะยะห่ า งระหว่ า งแถวที่ 20 เซนติ เ มตรซึ่ ง จะให้ ล่ า ต้ น ขนาดใหญ่
มีความเหมาะสมที่สุด ส่าหรับวิธีการท่าให้ใบร่วงก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อลดต้นทุนแรงงาน พบว่าการพ่นใบด้วย
เอธิฟอนก่อนการเก็บเกี่ยวในการปลูกเฮมพ์ด้วยเครื่องปลูก ด้วยความเข้มข้น 15-20 มิลลิลิตรต่อน้่า 1 ลิตร
สามารถท่าให้ใบร่วงลง 60 เปอร์เซ็นต์ และ การศึกษาการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
เส้ นใย ในพื้นที่ในโครงการขยายผลโครงการหลวงถ้่าเวียงแก จ.น่าน และพื้นที่น่าร่อง จ.ตาก นั้น พบว่า
ทั้ง 2 พื้น ที่มีป ริ มาณธาตุ อาหารต่่า ทั้งอิ นทรี ยวัตถุ และธาตุอาหารหลั ก (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม) ซึ่งต้องเพิ่มอินทรียวัตถุโดยการปลูกพืชบ่ารุงดิน เช่น ปอเทือง ซึ่งสามารถเพิ่มปริมาณธาตุอาหาร
ในดินได้ นอกจากนั้น จ่าเป็ นต้องใส่ปุ๋ ยธาตุอาหารหลัก เพื่อให้ พืช สามารถน่าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที โดยใส่
ปุ๋ยไนโตรเจนที่ความเข้มข้น 55 เปอร์เซ็นต์ต่อไร่ ใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ความเข้มข้น 21 เปอร์เซ็นต์ต่อไร่ และ
ใส่ ปุ๋ย โพแทสเซีย มที่ความเข้มข้น 17 เปอร์เซ็นต์ต่อไร่ รวมทั้งการใส่ธ าตุโบรอนปริมาณ 3 กิโ ลกรัมต่อไร่
เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์เส้นใยให้กับเปลือกเฮมพ์
1.3 การวิจัยและพัฒนามาตรฐานเส้นด้ายเฮมพ์เชิงพาณิชย์ โดยร่วมพัฒนากระบวนการผลิต
เส้นด้ายเฮมพ์ร่วมกับ บริษัทไทยน่าโชคเท็กซ์ไทล์ จ่ากัด และ บริษัทก้องเกียรติเท็กซ์ไทล์ จ่ากัด ซึ่งพบว่า
เครื่องจักรที่มีอยู่ภายในประเทศไม่สามารถปั่นเส้นด้ายเฮมพ์ 100 เปอร์เซ็นต์ ได้ จึงปั่นผสมกับเส้นใยฝ้าย
โดยสัดส่วนสูงสุดที่สามารถปั่นได้ คือ เส้นด้ายเฮมพ์ 60 เปอร์เซ็นต์ และฝ้าย 40 เปอร์เซ็นต์
1.4 การวิจัยและพัฒนาระบบการควบคุมการผลิตเฮมพ์ (1) การวิจัยและพัฒนาระบบควบคุม
การปลูกเฮมพ์ พบว่า การทดลองส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบควบคุมในพื้นที่น่าร่อง อ. พบพระ จ.ตาก
มีเกษตรกรลงทะเบียนปลู กเฮมพ์จ่านวน 50 ราย เป็นพื้นที่ 170 ไร่ ซึ่งการด่าเนินงานตามระบบดังกล่าว
สามารถด่ า เนิ น การได้ จ ริ ง และไม่ พ บพื ช เสพติ ด ชนิ ด อื่ น ปนในแปลงปลู ก เฮมพ์ โดยขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง

การเจริญเติบโตทางเมล็ดพันธุ์ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ได้ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม และ
แปรรูปต้นแห้งในช่วงเดือนธันวาคมตามแผนการผลิต (2) น่าร่องส่งเสริมการผลิตและการตลาดเฮมพ์ภายใต้
ระบบการควบคุม ซึ่งจากการน่าร่องดังกล่าวเกษตรกรมีเส้นด้ายเฮมพ์ส่าหรับใช้สอยในครัวเรือน 5 ชุมชน
34 ราย จากพื้นที่ปลูก 15 ไร่ และเกษตรกรมีรายได้จากการผลิตเฮมพ์เชิงพาณิชย์ 50 ราย 170 ไร่ มูลค่า
ประมาณ 5,650,000 บาท (3) ทดสอบกระบวนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูปขั้นต้นเพื่อลดต้นทุน
ผลิตเฮมพ์ อยู่ระหว่างการรอเก็บเกี่ยวต้นเฮมพ์เพื่อแปรรูปในเดือนธันวาคม
2. การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่า และเปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง ด่าเนินการพัฒนากระบวนการ
ส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม ซึ่งมีขั้นตอนเพื่อให้เกิดการเพาะปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
โดยการขออนุญาตเพาะปลูก จัดท่าพิกัดแปลงปลูก สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรและจัดตั้งเป็นกลุ่มสหกรณ์
ผู้ ป ลู ก เฮมพ์ สุ่ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งใบเฮมพ์ ใ นระยะที่ เ หมาะสม และตรวจวั ด ปริ ม าณ THC เบื้ อ งต้ น ด้ ว ย
ชุด THC test kit และมีการติดตามตรวจสอบ ควบคุมการผลิตอย่างสม่่าเสมอ
การปรับปรุงพันธุ์เฮมพ์ให้มี THC ต่่า และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง ผลการด่าเนินงาน พบว่า สามารถ
ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ เ ฮมพ์ ส ายพั น ธุ์ แ ท้ รุ่ น ที่ 3 (S3)
จ่ า นวน 266 สายพั น ธุ์ และได้ คั ด เลื อ กจ่ า นวน
200 สายพันธุ์น่าไปปลูกทดสอบผลผลิตในรุ่นลูก และการพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล (DNA marker) ส่าหรับ
แยกเพศเฮมพ์ พบว่า เมื่อ น่ า 20 SCAR marker มาทดสอบลายพิมพ์ดี เอ็นเอในเฮมพ์ ที่ทราบเพศ
มี 1 เครื่องหมายโมเลกุล คือ P5_1 สร้างลายพิมพ์ดีเอ็นเอที่เฉพาะเจาะจงกับเฮมพ์เพศผู้ ส่วนการทดสอบ
เครื่องหมายโมเลกุล 10 เครื่องหมาย พบว่า ไม่มีเครื่องหมายโมเลกุลที่สามารถแยกความแตกต่างของเฮมพ์ที่มี
THC ต่่า และ สูงได้ และพบเครื่องหมายโมเลกุล 2 ต่าแหน่งที่แสดงความแตกต่างระหว่างเฮมพ์ที่มีปริมาณ
เปอร์เซ็นต์เส้นใยต่่า และสูง คือ เครื่องหมายโมเลกุล CS303 และ EC5
3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างทีมีส่วนผสมของเฮมพ์ พบว่า การผลิตคอนกรีตบล็อก
โดยน่าส่วนที่เหลือใช้จากแกนเฮมพ์ที่ผ่านการย่อย มาทดแทนการใช้หินฝุ่นซึ่งในบางพื้นที่หายาก น้่าหนักมาก
และมีราคาสูง จ่านวน 7 สูตรที่มีปริมาณทรายลดลงจาก 50-0 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มแกนเฮมพ์จาก 0 เปอร์เซ็นต์
ในชุดควบคุม เพิ่มขึ้น จดถึง 60 เปอร์ เซ็นต์ มาขึ้นรูปและท่าการทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตบล็ อก
ตามมาตรฐาน มอก. 58-2530 พบว่า สัดส่วนของการเพิ่มแกนเฮมพ์ มีแนวโน้มท่าให้คอนกรีตบล็อกมีน้่าหนัก
ที่ลดลง และการเพิ่มแกนเฮมพ์10 เปอร์เซ็นต์ จะมีค่าก่าลังต้านทานแรงอัดสูงกว่านมาตรฐานที่ 3.26 MPa
อีกทั้งมีน้่าหนักที่ลดลง และการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์คอมโพสิตจากแกนเฮมพ์ เพื่อเป็นวัสดุทดแทนไม้ พบว่า
การใช้ โ ฟมและอะซิ โ ตนเป็ น สารผสมกั บ แกนเฮมพ์ ท่ า ให้ ส ามารถขึ้ น รู ป เป็ น แผ่ น ไม้ อั ด ซึ่ ง แสดงสมบั ติ
ความต้านทานก่าลังแรงดัด และความต้านทานก่าลังแรงอัดที่สูง โดยที่มีค่าการดูดซึมน้่าที่ต่า จัดว่ามีคุณสมบัติ
ดีกว่าแผ่น MDF ในท้องตลาด
ผลผลิตทีส่าคัญ
1. เมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์เส้นใย รุ่นที่ 4 จ่านวน 4 พันธุ์
2. วิธีการและเงื่อนไขในการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์มาตรฐาน 1 วิธี
3. วิธีการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวต้นทุนต่่า 1 วิธี
4. วิธีการจัดการธาตุอาหารเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือคุณภาพเส้นใยเฮมพ์ 1 วิธี
5. ระบบและกลไกการผลิตเฮมพ์ภายใต้ระบบการควบคุม 1 ระบบ
6. เมล็ดพันธุ์เฮมพ์ที่ผ่านการผสมตัวเอง รุ่นที่ 3 และมี THC ต่่า และ เปอร์เซ็นต์เส้นใยสูง 200 สายพันธุ์
7. วิธีการท่าผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมจากเฮมพ์ 1 เรื่อง

การน่าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. ด้านกฎหมาย ได้น่าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย ด้วยการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎระเบียบเพื่อ
สนั บ สนุ นการปลู กเฮมพ์เป็ น พืช เศรษฐกิจ โดยมี การประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่อง ระบุชื่อและ
ประเภทยาเสพติ ดให้ โ ทษ (ฉบั บ ที่ 12) ลงในราชกิจ จานุ เบกษา หน้า 31 เล่ ม 130 ตอนพิเศษ 91 ง
วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ซึ่ง ประกาศ ยกเว้นเปลือกแห้ง แกนล่าต้นแห้งและเส้นใยแห้ง และผลิตภัณฑ์จาก
เปลื อกแห้ ง แกนล่ าต้น แห้ งและเส้ น ใยแห้ งออกจากการเป็นพืช เสพติด และเสนอร่างกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จ่าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
เฉพาะเฮมพ์
2. ระบบการควบคุมการผลิตเฮมพ์ โดยน่าระบบไปใช้ในการน่าร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ส่าหรับใช้สอยใน
ครัวเรือนให้แก่เกษตรกร 33 ราย พื้น 22 ไร่ 3 งาน และน่าร่องส่งเสริมการปลูกเฮมพ์เชิงพาณิชย์ให้แก่
เกษตรกร 24 ราย พื้นที่ 150 ไร่
3. ระบบผลิตเมล็ดพันธุ์พันธุ์เฮมพ์ โดยน่าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ในการผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ซึ่งประกอบด้วย
เมล็ดพันธุ์คัด เมล็ดพันธุ์หลัก เมล็ดพันธุ์ขยาย และเมล็ดพันธุ์รับรอง
4. พันธุ์เฮมพ์ THC ต่า ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนพันธุ์ต่อกรมวิชาการเกษตร จ่านวน 4 พันธุ์ โดยน่าเมล็ดพันธุ์
เฮมพ์ THC ต่่ า ไปใช้ ใ นระบบผลิ ต เมล็ ด พั นธุ์ เฮมพ์เ ป็ น เมล็ ดพั น ธุ์ ห ลัก พื้ นที่ 8 ไร่ ได้ เมล็ ดพั น ธุ์
589 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์ขยาย พื้นที่ 87.55 ไร่ ได้เมล็ดพันธุ์ 2,228.5 กิโลกรัม เมล็ดพันธุ์รับรอง พื้นที่
150 ไร่
5. การเขตกรรม: น่าผลการทดสอบระยะปลูกที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มผลผลิตเฮมพ์ และการพ่นสารท่าให้ใบร่วม
ก่อนการเก็บเกี่ยวเพื่อลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการจัดการธาตุอาหารพืช ไปใช้ในการส่งเสริมแก่เกษตรกร
29 ราย พื้นที่ 155 ไร่

(ก) การคัดเลือกต้นเฮมพ์ THC ต่่า

(ข) แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์เฮมพ์ THC ต่่า

(ค) การทดสอบระยะปลูกเฮมพ์ที่เหมาะสม

(ง) การพ่นเอธิฟอนหลังการเก็บเกีย่ ว

(จ) การประชุมร่วมกับกลุม่ สหกรณ์ผู้ปลูกเฮมพ์

(ฉ) เส้นด้ายเฮมพ์ (60%) : ฝ้าย (40 %)

ภาพที 1 การวิจัยและพัฒนาการเพาะปลูกและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเฮมพ์

(ก) เฮมพ์บล็อก

(ข) ไม้อัดเฮมพ์

ภาพที 2 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนผสมของเฮมพ์

