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บทคัดยอ 
 

การศึกษาการปลูกกัญชาเพ่ือประโยชนทางการแพทยแผนไทย มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

การปลูกกัญชาในระบบปดใหมีคุณภาพสูงแบบออรแกนิกเพ่ือนําไปใชประโยชนทางการแพทยแผน

ไทย และเพ่ือตรวจสอบสารพิษตกคางในกัญชาพ้ืนเมือง ใหไดพืชกัญชาท่ีใชเปนสวนประกอบในตํารับ

ยารักษาโรคท่ีมีคุณภาพสูง ซ่ึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ไดรวมมือ

กับกรมการแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกปลูกกัญชาสายพันธุพ้ืนเมือง “หางกระรอก” และ

สงผลผลิตใหโรงพยาบาลพระอาจารยฝน อาจาโร แปรรูปกัญชาเปนยา 16 ตํารับ กระจายใหกับ

ประชาชนท่ัวประเทศท่ีตองการใชประโยชนทางการแพทยและการรักษาอยางสูงสุด โดย

ทําการศึกษาในแปลงทดลองท่ีคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

วิทยาเขตสกลนคร ดวยการปลูกแบบออรแกนิคในโรงเรือน Green house ขนาดพ้ืนท่ี ๘๐๐ 

ตารางเมตร ทําการปลูก ๒ รอบ/ป ปลูกรอบละ ๕๐๐ ตน/โรงเรือน  

จากผลการศึกษาพบวา เมล็ดกัญชามีอัตราการงอก 77 เปอรเซ็นต ความสูงตนเฉลี่ยเม่ือ

อายุ 160 วันหลังเพาะเปน 223 เซนติเมตร การเจริญเติบโตทางลําตนจะเจริญเติบโตตอบสนอง

ตอการใชปุยอินทรียและการจัดการแบบอินทรีย ผลผลิตใบและดอกกัญชาท่ีไดมีคุณภาพและมี

ความสมํ่าเสมอ การควบคุมและปองกันศัตรูพืชโดยใชศัตรูธรรมชาติและสารชีวภัณฑสามารถ

ควบคุมได จึงสามารถวางแผนการเก็บเก่ียวไดตลอดท้ังป สภาพอากาศตลอดท้ังปมีผลตอการ

เจริญเติบโต ปจจัยท่ีสามารถควบคุมไดคือ สารอาหาร ผลลัพธท่ีได คือ ความรูเก่ียวกับการปลูก

กัญชาตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย และไดพืชกัญชาท่ีปราศจากสารพิษตกคาง สามารถนําไปใช
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เปนสวนประกอบในตํารับยารักษาโรคท่ีมีคุณภาพสูงได  นอกจากนี้ยังไดสายพันธุกัญชาไทย “สาย

พันธุหางกระรอกภูพาน” และ “สายพันธุหางเสือสกลนคร” ซ่ึงถือเปนสายพันธุพ้ืนถ่ิน และจาก

การศึกษาครั้งนี้ ควรสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบการปลูก การจัดการปจจัยการผลิตเพ่ือเขาสู

กระบวนการข้ึนทะเบียนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) กัญชาสายพันธุหางกระรอก และเปนการผลิต

ตนกัญชาสายพันธุพ้ืนเมือง “หางกระรอกภูพาน” ใหมีคุณภาพและเหมาะสมตอการนําไปใชปรุงยา

ตามตํารับยาแผนไทย สนับสนุนการผลิตกัญชาเพ่ือเปนวัตถุดิบในการผลิตตํารับยาแผนไทยท่ีมี

กัญชาปรุงผสมอยู อีกท้ังควรพัฒนาหรือปรับปรุงสายพันธุ และรวบรวมใน Seed Bank เพ่ือการ

จําหนายใหกับหนวยงานใชประโยชนท้ังดานงานวิจัยและการผลิตกัญชาท่ีไดคุณภาพสงมอบตาม

วัตถุประสงคของโครงการจํานวน 2,000 กิโลกรัม  

  
คําสําคัญ : การปลูกกัญชา ประโยชนทางการแพทยแผนไทย หางกระรอก สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
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ABSTRACT 
 

  The study of cannabis cultivation for Thai traditional medicine benefits was 
aimed to study the cultivation under closed system with organic standard for the 
beneficial of Thai traditional medicine and for chemical residues in cannabis plants 
to provides high quality for beneficial Thai traditional medicals of native strains of 
cannabis "Squirrel tail". Rajamangala University of Technology Isan, Sakon Nakhon 
Campus in collaboration with the Department of Traditional Thai Medicine and 
Alternative Medicine to grow local strains of cannabis "Squirrel Tail" and deliver the 
product to Phra Ajarn Phan Arjaro Hospital to process cannabis into 16 medicinal 
recipes.  The medicines were distributed to people across the country who require 
the most effective of medical benefits. The study was conducted in an 
experimental plot at the Faculty of Natural Resources, Rajamangala University of 
Technology Isan, Sakon Nakhon Campus.  Grown organically in greenhouse of 800 
square meters, 2 cycles a year, 500 plants per cycle per greenhouse.  

According to the results of the study, Cannabis seeds have a germination 
rate of 77 percent. The average plant height at 160 days after seeding is 223 
centimeters. The stem growth responses to the application of organic fertilizers 
and organic management.  The cannabis leaf and flower yield are high quality and 
consistent. Control and prevent of plant pests using natural enemies and microbial 
pesticide can be applied. Therefore, harvesting can be planned throughout the 
year. Year-round weather affects the cannabis growth. The factors that can be 
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controlled are nutrients. The outcome of this study is knowledge of growing 
cannabis according to organic standards and obtains cannabis material as 
ingredient for high-quality medicinal recipes. This is also registered local cannabis 
varieties as “Phuphan Squirrel Tail” and “Sakon Nakhon Tiger Tail”. This study 
suggested that further study should encourage the development of cannabis 
growing systems, management of growth-related factors to process the registering 
for geographical indications (GI) of the local cannabis strains “Squirrel Tail”. And it 
is the production of local cannabis seedling "Phu Phan Squirrel Tail" suitable for 
mixtures according to Thai traditional medicine recipes.  And it is the production of 
local cannabis seedling "Phu Phan Squirrel Tail" suitable for mixtures according to 
Thai traditional medicine recipes.  Support the production of cannabis as raw 
material for Thai traditional medicines containing cannabis.  In addition, the breed 
should be developed or improved and collected in Seed Bank for supporting the 
various purposes in terms of research and production of quality. The yield of 
cannabis has been delivered according to the project's objectives of 2,000 
kilograms. 
 
Keywords: cannabis growing, Thai traditional medicinal use, squirrel tail,  

      geographical indications (GI) 
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