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พันธ์ุกัญชงสําหรับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม
คําขวัญของงานส่งเสริม: กัญชง มุ่งสู่ การสร้างเศรษฐกิจฐานรากของไทยอย่างย่ังยืน

Agenda

1. ขอบเขตการทํางาน

2. การนําเข้าสายพันธ์ุกัญชงต่างประเทศ

3. รู้จัก 10 สายพันธ์ุและคุณลักษณะท่ีโดดเด่น

4. การทดสอบการเพาะปลูกในประเทศไทย

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน

โรงงานรับซื้อผลผลิต/
แปรรูป

สัญญาระหว่างผู้ปลูก กับ 
โรงงานรับซ้ือผลผลิต/แปรรปู

เมล็ดพันธุ์ ต้นกล้ากัญชง วัสดุ
ปลูก ปุ๋ย เคมีภัณฑ์ สารชีวภัณฑ์

การทดสอบและควบคุมคุณภาพของ
ผลผลิตก่อนเข้าโรงงานรับซ้ือ

ผลผลิต/แปรรูป

การถ่ายทอด อบรม พัฒนา วิธีการปลูก โปรแกรม
การให้ปุ๋ย โปรแกรมการให้แสง การจัดการฟาร์ม

(Train the trainer/Upskill/Re skill/New Skill)

การจัดทํามาตรฐานพื้นที่และ
การเพาะปลูก (เกษตรอินทรีย์/
เกษตรปลอดภัย หรือ GAP)

การตรวจติดตามและการควบคุม
คุณภาพผลผลิตทุกช่วงอายุกัญชง

การขึ้นทะเบียนเกษตรกร
และการจัดการกลุ่มผู้ปลูก

โรงเรือนและเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการผลิตกัญชง 
(เกษตรแม่นยําสูง/Precision agriculture และเกษตร

อัจฉริยะ/Smart agriculture และ
ปัญญาประดิษฐ์/Artificial Intelligent)

การเก็บเก่ียวและการเก็บ
รักษาผลผลิตกัญชง

แนวทางการทํางานส่งเสริมการ
ปลูกกัญชงเชิงอุตสาหกรรม

Started

Started
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เลือกพันธ์ุกัญชง
สําหรับอุตสาหกรรม

ผลผลิต
สูง

ทนต่อ
โรคและ
แมลง

เติบโตดี
ทนต่อ
สภาวะ
แวดล้อม

พันธุกรรม
กัญชงที่ดี

มีโรงงาน
รับซื้อ
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สายพันธ์ุท่ีคัดเลือกนําเข้ามาจะมี Certificate of Analysis (COA)

ข้อมูลสรุปคุณสมบัติเด่นท่ีสําคัญของสายพันธุ์กัญชงซีบีดี ท่ีนําเข้าโดยบริษัท Plantology
วัตถุประสงค์

การใช้
ประโยชน์

ประเภทของ
เมล็ดพันธ์ุ

ช่ือสาย
พันธ์ุ

จํานวน
เมล็ดเพศ
เมีย (%)

ประสิทธิภาพ
การงอก (%)

CBD 
เฉลี่ย

(%)

THC 
เฉลี่ย

(%)

สัดส่วนCB
D:THC

ลักษณะการปลูก น้ําหนักช่อ
ดอกแห้ง (g) 
ต่อต้นปลูกใน
โรงเรือนเปิด/

ปิด

จํานวน (ต้น) ท่ี
แนะนําปลูกใน
โรงเรือนเปิด 
ขนาด 8 ม. × 

20 ม.

(1.5-2.2 ต้น ต่อ 
ตรม.)

ระยะเวล
าท่ีเริ่ม

ออกดอก 
(วัน)

กลางแ
จ้ง

โรงเรือน

เปิด

โรงเรือน

ปิด

CBD Photoperiod 
seed

EHFGP#1 98 97 19.86 0.74 26.8 : 1 √ √ √ 250 - 400 240 - 352 75

EHFGP#2 98 97 19.53 0.58 33.7 : 1 √ √ √ 250 - 400 240 - 352  60
EHFGP#3 98 97 16.90 0.68 24.9 : 1 √ √ √ 250 - 400 240 - 352  55
EHFGP#4 98 99 14.97 0.76 19.7 : 1 - √ √ 250 - 400 240 - 352  60
EHFGP#5 98 97 9.53 0.39 24.4 : 1 - √ √ 250 - 400 240 - 352  60
EHFGP#6 98 97 21.78 0.89 24.5 : 1 - √ √ 250 - 400 240 - 352  60
EHFGP#7 98 97 15.95 0.71 22.5 : 1 - √ √ 250 - 400 240 - 352  60
EHFGP#8 98 97 14.22 0.56 25.4 : 1 √ √ - 200 - 350 240 - 352  60
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ข้อมูลสรุปคุณสมบัติเด่นท่ีสําคัญของสายพันธุ์กัญชงนํ้ามัน ท่ีนําเข้าโดยบริษัท Plantology

วัตถุประสงค์

ในการใช้
ประโยชน์

ประเภทของ
เมล็ดพันธ์ุ

ช่ือสายพันธ์ุ จํานวน
เมล็ดเพศ
เมีย (%)

ประสิทธิภา
พการงอก 

(%)

ปริมาณ
น้ํามัน

(%)

ผลผลิตเมล็ดกัญ
ชงต่อไร่ (กิโลกรัม)

น้ําหนักเมล็ดแห้ง 
(g) ต่อต้น ในการ
ปลูกกลางแจ้ง

จํานวน (ต้น) ท่ี
แนะนําปลูก ต่อ

พื้นท่ี 1 ไร่

 

ระยะเวลาท่ี
เริ่มออก

ดอก (วัน)

ระยะเวลา
ในการเก็บ
เก่ียว (วัน)

Oil, Fiber 
& Super 

food

Photoperiod 
seed

FGP_FO#2 70 97  24.7 ไม่น้อยกว่า 400 ไม่น้อยกว่า 200 6,000-8,000  65  90

FGP_FO#3 80 97 27-30 ไม่น้อยกว่า 400 ไม่น้อยกว่า 200 6,000-8,000  65  90

การเพาะเมล็ดกัญชง สายพันธุ์ 1-4@แปลงวิจัย แม่โจ้ 

เมล็ดพันธุ์กัญชงหลังจากเพาะ 2 คืน อัตราการงอก 99-100 เปอร์เซ็นต์
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ย้ายเมล็ดกัญชงงอก ลงไปในกระถางอนุบาล (อายุ 21-35 วัน)

การอนุบาลต้นสายพันธุ์ 1@Texas USA

ช่วงพัฒนาต้น (vegetative stage) (อายุ 3/5 สัปดาห์)
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1

การปลกู

ผลิตเมลด็สกดันํามนั

Hemp Oil กลางแจ้ง

ชาติประชา สอนกลนิ

ผู้ได้รับใบอนุญาตนําเข้าถูกต้องตามกฎหมาย

ความต้องการอุตสาหกรรมกญัชง
(การใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย)

ช่อดอก (สกดัสาร CBD)เมลด็ (สกดันาํมัน hemp oil)

Greenhouse / IndoorOutdoor
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2

สายพนัธุท์โีดดเดน่สําหรบัการผลติเมล็ด

การดูแลการผลติ

กญัชง

เพาะกล้า

ย้ายกล้า

บาํรงุต้นและใบแตกกิง/
เรง่ต้นโต

สะสมอาหาร

ออกดอก/สรา้ง
เมลด็

แนวคดิการสง่เสรมิการปลกูกญัชงเชงิพานชิย ์

Good soil

ดินดี

Good seed

เมล็ดพันธุด์ี

Good 
practices

การปลูกดูแลดี

หลกัการใหนํ้าและ

ใหปุ้๋ ยทางนํา

สาํหรบั

กญัชง

4
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3

Water requirement

3  คาํถามสาํคญั การให้นําแก่พืช

1. พืชต้องการนําเท่าไหร่ใน 1 วนั

2. เมือไหร่ ทีต้องเริมการให้นํา

3. จะให้นํากบัต้นพืชอย่างไร

Kc x = ETcETo

x =

สตูรการหาปริมาณนําทีพืชต้องการ

นําทรีะเหยจากผวิดนิ %นําทชีดเชยใหพ้ชื

7
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4

ค่าสมัประสิทธิการใช้นําของพืช = ปริมาณนําทีพืชต้องการ

พืชแต่ละชนิดจะดูดใช้นําเป็นกีเปอรเ์ซน็ต์ของนําทีระเหยไปจากผิวดิน ขึนกบัสภาพภมิูอากาศ

ของแต่ละพืนทีและช่วงการเจริญเติบโตของพืชชนิดนันๆ (k) ให้เอาค่านีไปคูณกบัปริมาณนําที

ระเหยไปจากผิวดิน กจ็ะได้ปริมาณนําทีต้องให้แก่พืชในแต่ละวนั

ตวัอย่าง:

พืช: กญัชง

ค่าสมัประสิทธิของกญัชง: 0.75

อตัราการระเหยของนําในแต่ละวนั: 6 มิลลิเมตร

ปริมาณนําทีพืชต้องการ = 6 มม. x 0.75 = 4.5 มม.

การออกแบบระบบนําจะใช้ค่าสูงสุดของอตัราการระเหยของนําในดิน/วนั

เกษตรกรจะใช้ค่าอตัราการระเหยนําต่อวนัจากพืนทีจริงในการคาํนวณปริมาณการให้นําของพืชต่อวนั

ปลกูกญัชง 5 ไร ่ตอ้งใชนํ้า 5 x 1,600 x 4.5 = 36,000 ลติร/วัน

10
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5

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Annual
Temp max 29.0 31.0 33.7 34.8 33.3 32.2 31.7 31.1 31.2 30.9 29.9 28.3 31.4

Temp min 15.8 18.5 21.8 24.1 24.6 25.0 24.7 24.5 24.0 22.3 18.9 15.5 21.6

%RH (mean) 66 64 62 66 77 80 81 84 82 76 70 68 73

Evap(mm) 151.4 154.2 198.2 195.0 157.7 132.5 132.1 122.0 120.4 142.2 142.3 140.3 1788.3

Climate Data in Sakonnakhon Province

Sakonnakorn 
Province
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6

วางแผนระบบการให้นําและให้ปุ๋ ยพร้อมการให้นํา
Fertigation

พชื: กัญชง 
พนืท:ี 4 ไร่
ระยะปลูก: 0.75x0.35
จํานวนตน้: 
1,600/(0.75x0.35)
= 6,095 ตน้/ไร่
=24,000ตน้/4ไร่
พชืตอ้งการนํา:  4 มม.

แปลงปลกูกญัชง

ระบบนําหยดใหนํ้า:
4 มม.x1600x 4 ไร ่= 
25,600ลติร
= 25.6 ลบ.ม

วธิที ี1

16
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7

ระบบนําหยดใหนํ้า:
4 มม.x1600x 4 ไร ่= 
25,600ลติร
= 25.6 ลบ.ม

วธิที ี2

ระบบนําหยดใหนํ้า:
4 มม.x1600x 4 ไร ่= 
25,600ลติร
= 25.6 ลบ.ม

วธิที ี3

ระบบนําหยดใหนํ้า:
4 มม.x1600x 4 ไร ่= 
25,600ลติร
= 25.6 ลบ.ม

วธิที ี4
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8

รปูแบบความชืนในดินจากการให้นําหยดบนดินชนิดต่างกนั

ดินเหนียว ดินรว่น ดินทราย

? Flat area

Slop area

ไมช่ดเชยแรงดัน

ชดเชยแรงดัน

ความยาวท่อแขนง – Design Rules

1.8 L/h
หวันําหยดสดุทา้ย

Sub 
main

Main
Pipe

2 L/h
หวันําหยดแรก

Afghan Drip

22
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9

ระบบนําหยดในทะเลทราย

0.75-0.80

0.35

รปูแบบวางระบบนําหยดในแปลงกญัชงแถวเดียวกลางแจ้ง (Outdoor)

25
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10

50 
cm

1.7 m - 1.8 m

ท่อนําหยด

ปุ๋ ยรองพืน

ยกร่องให้สงูเพือให้รากหา

อาหารและนาํได้มาก

ปุ๋ ยรองพนืและ

ปุ๋ ยคอกใส่พรอ้มกนั

จุดกึงกลางระหว่างแปลงปลูกคือระยะระหว่างแถว

กรณีวางระบบนําหยดบนระบบปลูกแบบแถวคู่

รปูแบบวางระบบนําหยดในแปลงกญัชงแถวคู่กลางแจ้ง (USA)

การลงทนุระบบนําหยดในกญัชงแบบแถวเดยีวเพอืผลติเมล็ดสกดันํามนั

รายละเอยีดระบบ คา่ใชจ้่าย/1ไร่ คา่ใชจ้่าย/4ไร่ หมายเหตุ

นําหยดบนแปลง 3,900 15,600 อัตราไหล 2.2L/H

ระบบ Submain lines 3,000 12,000 ทอ่พวีซียีอ่ย 2”

ระบบ Head Control ใน
แปลง

8,000 32,000 ควบคมุปรมิาตรนํา

ระบบ Main lines 1,800 7,200 ทอ่สง่นํา 2” จาก
ระบบปัม

ระบบปัมนํา, ระบบจ่าย
ปุ๋ ยทางนํา,แผงควบคมุ
การใหนํ้า(ตังเวลา)

17,000 68,000 ระบบสบูนํา/จา่ย
ธาตอุาหาร/

ควบคมุเวลาใหนํ้า
ใหปุ้๋ ย

รวม 33,700 134,800 --

คา่ใชจ้า่ยรวมการตดิตังระบบนํา/ใหปุ้๋ ยในพนืท ี 4 ไร ่จํานวนทงัหมด 40 ครัวเรอืน

1

2
3

4

ภาพประกอบความเขา้ใจเท่านนั

การทํางานใหนํ้ากัญชง จะใหนํ้าทลีะวาลว์ๆละ 1 ไร่ (shift 1, 2, 3 และ4) 
ระยะเวลาการใหนํ้าพชืขนึอยูก่ับชว่งการเจรญิเตบิโต
จํานวนตน้/ไร:่ 6,000 ตน้
ระยะปลกู: 0.75 x 0.35 เมตร (ปลกูแบบแถวสลับฟันปลา)

ตน้ทนุระบบนําตอ่ตน้(5ปี): 1.10 บาท/ตน้ + นําตน้ทนุ: 0.75 บาท
คา่ตน้ทนุนําเฉลยีตอ่ตน้: 1.85 บาท

28
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สะสมอาหาร-

ออกดอก 
46-65 วนั

อนุบาลกล้า
0-15 วนั

ย้ายกล้า
16-30 วนั

บาํรงุต้น เร่งกิง

แขนง
 31-45 วนั

ติดเมลด็-

เกบ็เกียว 

66-115 วนั

วงชวีติการเจรญิเตบิโตกญัชงในแปลงเปิด (open field)

ธาตอุาหารหลกั:
N (ไนโตรเจน),   P (ฟอสฟอรสั),    K (โปแตสเซยีม)

ธาตอุาหารรอง:
Ca (แคลเซยีม),  Mg (แมกนเีซยีม),  S (กํามะถนั)

ธาตอุาหารเสรมิ:
Fe (เหล็ก),  Cu (ทองแดง),  Zn (สงักะส)ี, B (โบรอน),  
Mn (แมงกานสี), Mo (โมลบิดนีมั),   Cl (คลอไรด)์

ธาตอุาหารพืช

ความสมัพนัธข์องการขนยา้ยนําและอาหารในพชื

H2OH2O

H2O

Mg++Ca++

PO4 
3-

K+

NO-
3

NH+
4

Mn++

Cu++
Zn++

MoO-3

N=NH+
4, NO-

3

P= H2PO-
4, HPO-2

4, PO-3
4

K=K+

Ca=Ca +2

Mg=Mg +2

S=SO-2
4

Mn=Mn +2

Cu=Cu +2

Zn=Zn +2

Fe=Fe+2

Mo=MoO-
4

B=BO-3
4

31
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คณุภาพนําสาํหรบัการให้ปุ๋ ยและนําแก่พืชอย่างมปีระสิทธิภาพ

ปญัหา และ สงิทพีงึสงัเกต
เพอืป้องกนัการอดุตนั

คา่มาตรฐาน

ตํา ปานกลาง มาก

การอดุตนั

สารแขวนลอย (ppm) <50 50-100 >100

กรด-ดา่ง pH <7.0 7.0-8.0 >8.0

แมงกานสี (ppm) <0.1 0.1-1.5 >1.5

เหล็ก (ppm) <0.2 0.2-1.5 >1.5

ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(ppm) <0.2 0.2-2.0 >2.0

จํานวนแบคทเีรยี (หนว่ยตอ่ซซี)ี <10,000 10,000-
50,000

>50,000

คณุภาพนําทีใช้มีความสาํคญัมาก

ความเป็นประโยชน์ของธาตอุาหาร ในดินทีมีค่า pH ต่างกนั

ธาตุอาหาร

พชืทุกชนิด

เป็นประโยชน์

34
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ธ าตุ อ าห าร พื ช pH 4.5 pH 5.0 pH 5.5 pH 6.0 pH 7.0

ไน โต ร เจ น 30% 43% 77% 89% 100%

ฟ อ ส ฟ อ ร ัส 23% 31% 48% 52% 100%

โพ แทส เซีย ม 33% 52% 77% 100% 100%

ตารางแสดงประสิทธิภาพของการดดูซึมธาตุอาหาร

ในสภาวะดินมีค่าพีเอช ณ ระดบัต่างๆ กนั

ทมีา : องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of The United Nations, FAO)

ธาตุอาหารพชืเป็นประโยชน์ลดลงเมอื pH < 7.0

อาการขาดธาตุอาหาร

นาํหนกัโมเลกุล
N: 14
P: 31
K: 39

Mg: 24
Ca: 40
S: 32

Fe: 53
Cu: 63
Mn: 55
Zn: 65
Mo: 95
B: 11
Cl: 35

C: 12
H: 1
O: 16

37
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NH4+

H+

NH4+

H+

NH4+

H+

pH pH

R-COO 
-pH

ใชปุ้๋ ยทมีฤีทธติกคา้งเป็นกรด ใชปุ้๋ ยทมีฤีทธติกคา้งเป็นดา่ง

ปรมิาณธาตอุาหารทพีชืไดร้บัจากการใสปุ๋่ยเคมสํีาหรบัการปลูกพชืชนดิหนงึ

รายละเอียด ปุ๋ยสูตร ปริมาณทใีช้

(กก./ไร่)

ปริมาณธาตุอาหารหลกัทีพืชไดร้บั

ตามโปรแกรมการให้ปุ๋ ย (กก./ไร่)

N P2O5 K2O

รองพนื 15 – 15 - 15 20 3 3 3

แต่งหน้า รอบท ี1 15 – 15 - 15 40 6 6 6

แต่งหน้า รอบท ี2 15 – 7 – 18 40 6 2.8 7.2

รวมทงัหมด (กก./ไร)่ 100 15 11.8 16.2

รายละเอียด ปุ๋ ยสูตร ราคาปุ๋ ยต่อ

กระสอบ

(50 กก./กระสอบ) 

(บาท)

ราคาปุ๋ ยต่อ กก.

(บาท)

ปริมาณทใีช้

(กก./ไร่)

ต้นทุนธาตุอาหารหลกัทีพืชได้รบั

(บาท/ไร่)

N P2O5 K2O

รองพนื 15 – 15 - 15 725 14.5 20 96.67 96.67 96.67

แต่งหน้า รอบท ี1 15 – 15 - 15 725 14.5 40 193.33 193.33 193.33

แต่งหน้า รอบท ี2 15 – 7 – 18 790 15.8 40 237.00 110.60 284.40

รวมทงัหมด 44.8 100 527.00 400.60 574.40

40
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ธ าตุอ าหารหลกั

อ รรถ ป ระโยชน์ขอ ง ปุ๋ ยทีใส่

ให้พื ชเมือ ค่าpHป ก ติ  

(6.5-7.5)

(บ าท/ไร ่) pH 6 pH 5.5 pH 5 pH 4.5

ไนโต รเจน 527 469.03 405.79 226.61 158.1

ฟ อ สฟ อ รสั 400.6 208.312 192.288 124.186 92.138

โป แต สเซยีม 574.4 574.4 442.288 298.688 189.552

รว ม ทงั สิน 1502 1251.742 1040.366 649.484 439.79

มู ลค่ าก ารสูญ เสียต้น ทุนธาตุอ าหารพื ชที

หายไป เมือ สภ าว ะดินเป็ นก รด เทียบ ก ับ ค่า pH

 ด ินในระด ับ ต่าง ๆ

250.258 461.634 852.516 1062.21

ค่ า pH ขอ ง ดินทีมีผ ลต่อ อ รรถ ป ระโยชน์ขอ ง ธ าตุอ าหารพื ช(ต้นทุนธ าตุ อ าหาร)ทีใส่

ในพื นที  1 ไร ่ (บ าท)

เกษตรกรลงทุนค่าปุ๋ย 1,502 บาท โดยหวงัว่าธาตุอาหารจากปุ๋ยจะเป็นประโยชน์กบัพืชเตม็ที แต่เมือดินมีความเป็นกรด กลบั

สูญเสียเงินทีซือปุ๋ยมาใช้เพราะธาตุอาหารไม่เป็นประโยชน์แก่พืชเตม็ค่าเงิน 1,502 บาท

นําเงินส่วนหนึงจาก 1,502 บาท มาใช้ปรบัปรงุแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยดีกว่า? นําเงินส่วนหนึงจาก 1,502 บาท มาใช้ปรบัปรงุแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยดีกว่า? 

อรรถประโยชน์จากปุ๋ ยทีใส่ในดินเตม็100%จริงหรือ?

เอน็เนอรก้์า

 ประกอบด้วยแรธ่าตุแคลไซด์ธรรมชาต ิเขม้ขน้สงูอยู่ในรปูแขวนลอย
 แคลเซยีมคารบ์อเนตมคีวามบรสิทุธิ
 อนุภาคละเอยีดเลก็มากทสีดุในตลาด 0.5 ไมครอน (500 นาโนเมตร)
 1 กรมั มพีนืทผีวิสมัผสั 12-14 ตารางเมตร
 แพรก่ระจากตวัรวดเรว็เมอืละลายนํา
 นําหนัก 1.8 ก.ก. ต่อ ขนาด 1 ลติร
 ผสมปุ๋ย ธาตุอาหารเสรมิ ฮอรโ์มน สารกาํจดัโรคและแมลงได้ทกุชนิด
 อตัราใช ้4 – 5 ลติร ต่อไร ่สาํหรบัใชร้ว่มกบัระบบนําหยดหรอืสปรงิเกลอร์ หรอืฉีดพ่นลงดนิเพอืปลดลอ็คอาการพชืไมก่นิ

ปุ๋ย
 เสรมิสรา้งความแขง็แรงใหพ้ชืเพอืการสรา้งผลผลติสงู
 ชว่ยใหพ้ชืสรา้งเกราะป้องกนัโรค/แมลง 
 ใชไ้ด้กบัพชืทกุชนิด

เอนเนอรก้์าแก้ดินกรดอย่างไร

43
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“ปรบัปรงุดินแกรดได้ภายใน 3-4 สปัดาห์” 

Improving plant suffers from acidic soil

แนะนําอตัราใช ้5 ลติร/ไร่ เพอืปรบัดนิกรด ยกระดบัค่า pH +1.0 หน่วย

ฉีดลงแปลงปลูก Boom spray บูมสเปรย์ ร่วมกบัระบบนํา

1. วดัค่าความเป็นกรด pH ของดนิ 

2. คาํนวณอตัราการใช ้แลว้ทาํการผสมเอนเนอกา้กบันําในภาชนะ (ขนัตําใชป้ริมาณนํา 250-300 ลติร/ไร่ ) ปริมาณนํายงิมาก ยงิช่วยกระจายตวัการ

ทาํปฏิกริิยาสะเทนิดนิกรด 

3. ฉีดพ่น หรือ ให ้เอนเนอกา้ทเีตรียมสารละลายไวแ้ลว้ ใส่ใหนแปลงก่อนการปลกูพชื 3-4 สปัดาห์

4. ทาํการสุ่มวดัค่า pH หลงัจาก ใชเ้อนเนอกา้ไปแลว้ 1 เดอืน หากค่า pH ยงัปรบัเพมิขนึไม่มาก ใหเ้ตรียมการใชเ้อนเนอกา้ รอบทสีอง

“Calcigation technique”

จ่าย สารละลายเอน็เนอกา้ทผีสมนําแลว้ไป
พร้อมกบันําหยด

สารละลาย เอน็เนอกา้ เป็นประโยชน์ต่อพชืทนัท ีไม่อุด
ตนัรูหยด

ครงัแรกทีวสัดปุรบัแก้ดินกรดใช้ร่วมกบัระบบนําหยด (Calcigation)

การให้ปุ๋ยหรือธาตุอาหารพืชพร้อมกบัการให้นําแก่พืช

The picture can't be displayed.

Fertigation คือ Fertilizers via Irrigation
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อปุกรณ์สาํหรบัการให้ปุ๋ยทางนํา

•ถงัผสมปุ๋ ย (แบบแห้งหรอืสารละลาย)

•ใช้งานง่ายและค่าใช้จา่ยน้อย

•ลดความเข้มข้นลงเรอืยๆ

•ตวัจา่ยปุ๋ ยแบบปัม (สารละลายอย่างเดียว)

•1.เวนจรีู

      ติดตงัง่ายแต่สญูเสียแรงดนัมากถึง30%

•2.ตวัจา่ยปุ๋ ยแบบบูสเตอร์

•3.ตวัจา่ยปุ๋ ยแบบปัมลูกสูบ (อามิยาด)

49
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การวิเคราะห์ใบพืชและดนิ

• เพอืการประเมินการให้ปุ๋ยและการจัดการการให้ปุ๋ย
ร่วมกับระบบนําอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทังป้องกันระวัง
ไม่ให้เกิดการขาดธาตุอาหารของพืช

นันคือ เราสามารถคาดหวังปริมาณผลผลิตสูงสุดและ
ควบคุมคุณภาพของผลผลิตได้ค่อนข้างแน่นอน

2 1 - 1 1 -2 1 1 3 - 5 - 3 0 เอ็นเนอกา้
C r o p M ix  

T E

ยา้ยปลูก-ตงัตวั 1 5 0 .8 0 0 .0 0 0 . 0 0 0

บํารุงตน้-เรง่กงิแขนง 2 0 0 .9 0 0 .5 0 0 . 1 0 0

เรง่ใบเพสลาด-ออกดอก 1 7 0 .5 9 0 .8 8 0 . 1 8 0

ออกดอก-เก็บเกยีว 3 2 0 .6 3 2 .9 7 0 . 0 0 0 .1 2 5

รวมทงัหมด 8 4 6 0 1 2 0 5 . 0 4

สูตรปุ๋ยและอตัราแนะนํา  (กก.,ลิตรตอ่ครงั)
ชว่งการเจรญิเตบิโต

จํานวน
ครงัของ

การใหปุ๋้ย

คาํแนะนําการให้ปุ๋ ยร่วมกบัระบบนําในกญัชง

อธิบายวิธีการคาํนวณเวลาการให้นํา

เช่น ตอ้งการหาปรมิาณนําช่วงอายุ 45-60 วนั พชืตอ้งการนํา 5600 ลิตร/ไร่/วนั

ระบบนําหยดสามารถใหนํ้าได ้2700 ลิตรต่อไร่ต่อชวัโมง ดงันัน เราจะเปิดปัมใหนํ้าพชื 1  ไร่ = 5600/2700 = 2.07 ชัวโมงต่อวนั

อธิบายวิธีการคาํนวณการให้ปุ๋ ยทางนํา

เช่น ตอ้งการหาปุ๋ ยทางนําช่วงเร่งใบ – ออกดอก

ใช้สูตร 13-5-30 อตัรา 0.88 ก.ก.ต่อครงัต่อไร่ ดงันัน เราจะใหปุ้๋ ยทางนําแก่พชื 17 ครงั เท่ากับเตรยีมใช้ปุ๋ ยช่วงนี = 17 x 0.88 =1 4.96 (15) กก. 

(หากมีผลวิเคราะหดิ์นและนาํ จะสามารถคาํนวณโปรแกรมปุ๋ ยทางนาํแม่นยาํมากขนึ)

ปุ๋ ยเกรด็สตูร: 21-11-21 + TE

• สูตรครอปแคร ์(เหมาะสาํหรบัระยะแรกของการเจรญิเตบิโต)

• เหมาะสาํหรบับํารุงตน้กลา้ ตน้พชืทยีงัเลก็ พชืในเรอืนเพาะชํา 

โดยจะแนะนําใหใ้ชต้่อเนืองเพอืใหพ้ชืไดเ้จรญิเตบิโตแขง็แรง

สมาํเสมอในระยะตน้กลา้

• แนะนําใหใ้ชก่้อนการแตกกงิ การแตกแขนง หรอืใรระยะการเรมิ

แตกใบอ่อน และช่วยสรา้งลําตน้ใหแ้ขง็แรง หรอืยงัช่วยในการแตก

กงิใหม่หลงัการตดัแต่งกงิกา้นต่างๆ

• แนะนําใหฉ้ีดพ่นทางใบในอตัรา 20-50 กรมั ต่อนํา 20 ลติร หรอืใช้

ร่วมกบัระบบนํา  ในอตัรา 100-300 กรมั ต่อการใหนํ้า 1,000 ลติร

• ช่วยพฒันาตน้พชืทแีคระแกรนจากสภาวะความเครยีดต่างๆ ให้

กลบัมาเจรญิเตบิโตไดด้ขีนึ

• บรรจุกระสอบขนาด 25 กโิลกรมั (PE/PP)

52
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สตูรปุ๋ ยเกร็ด: 13-5-30 + TE
• สูตรเรง่ผล/เมล็ด ใหผ้ลผลติสูง 

(ซุปเปอรย์ลีด)์
• ชว่ยเพมิศักยภาพพชืใหผ้ลผลติสงูไดด้งัใจ
• แนะนําใหฉ้ีดพน่ในระยะตดิผลและระยะ

การพัฒนาของผล
• สามารถใชฉ้ดีพน่ทางใบ อัตรา 20-100 

กรัม ตอ่นํา 20 ลติร และ สามารถใชร้ว่มกับ
ระบบนํา อัตรา 100-400 กรัม ตอ่การใหนํ้า 
1,000 ลติร

• ชว่ยกระตุน้การเจรญิในตดิผล ขยายผล 
ชว่ยใหเ้ร่งความหวาน ส ีเพมิผลผลติให ้
ดกมากยงิขนึ

• เหมาะสําหรับการเพมิคณุภาพของผลผลติ 
อกีทังสามารถเพมิคณุภาพเมล็ดพชื (การ
ผลติเมล็ดพันธุ)์

• บรรจกุระสอบขนาด 25 กโิลกรัม (PE/PP)

• Fe 0.035%
• Mn 0.017%
• Zn 0.005%
• Cu 0.003%
• Mo 0.002%

ปุ๋ ยทุกสตูรมีส่วนผสมธาตุอาหารเสริมทีจาํเป็นแก่พืชปุ๋ ยทุกสตูรมีส่วนผสมธาตุอาหารเสริมทีจาํเป็นแก่พืช

“Mixed micro-nutrients” : For both fertigation and foliar spray

Contain following nutrients

• Fe 7.1% (EDTA)

• Mn 3.7% (EDTA)

• Zn 1.1% (EDTA)

• Cu 0.76% (EDTA)

• Mo 0.485% (ammonium molybdate)

ธาตุอาหารเสริมรวม Micro Combi
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Tank ปุ๋ ยองค์รวม

13-5-30

21-11-21

20-20-20

ธาตอุาหารเสริม

เอนเนอรก้์า

นําเปล่า (buffer)

ไม่ใส่ปุ๋ยทีฟอสเฟต

และซลัเฟตสูง

5L/ M3 5L/ M3

ตรวจสอบการให้ปุ๋ ยทางนําอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

1.ปริมาณนําทีพืชได้รับถูกต้องตามการคํานวณโดยหลักวิชาการ

2.สุ่มเก็บนําทีปลายหัวจ่ายนําและตรวจวดัค่า

EC การนําไฟฟ้า หรือ ความเข้มข้นของปุ๋ย

pH กรด ด่าง เช็ค ความเป็นประโยชน์ของปุ๋ย

3.ระดับธาตุอาหาร ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม แมกนีเซียม ฯ

4.ปริมาณคลอไรด์ และ โซเดียม ทีสะสมบริเวณขอบเขตรากพืช

ตวัวดัค่าการนําไฟฟ้า(ความ
เข้มข้นของปุ๋ ย) 

Electric Conductivity

ตวัวดัค่ากรด-ด่าง 
(ความเป็นประโยชน์ของปุ๋ย) 

pH 
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การควบคมุกาํจดัศตัรพืูชแบบ

ผสมผสาน

โรคราแปง Powdery Mildewโรคราแปง Powdery Mildew

โฟรมิส

ชื่อสามัญ: Azoxystrobin 25% SC

คุณสมบัตแิละประโยชน : 
เปนสารปองกันกําจัดเชื้อราไดกวางมาก ใช
ปรมิาณนอย แตออกฤทธิ์ไดดีเยี่ยมดวยอนุภาค

เล็กละเอยีด ใชปองกันกําจัดโรคราแปง (powdery 
mildew) ที่มสีาเหตุจากเชื้อรา Oidium sp.
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โรครานํ้าคาง Downy Mildewโรครานํ้าคาง Downy Mildew

ไดเมทโทมอรฟ
ช่ือสามัญ: Dimethomorph 50% WP
คุณสมบัติ: 
•เปนสารปองกันกําจดัโรคพชืในกลุม phthalimide ออกฤทธิ์ควบคุมโรคราน้ําคางได
ยาวนาน

•ไมเปนสารกัดกรอนโลหะ
•สามารถใชรวมกับสารกาํจัดโรคพชือืน่ๆได
•หามผสมกบัสารเสรมิฤทธิ์ทกุชนดิ

•หามใชรวมกบัปุยน้ําควรใชกอนเกบ็เกีย่วอยางนอย 1-7 วัน

แบคคัลเลอร
สารสําคัญ : สารปฏิชีวนะ

คุณสมบัติ :เปนสารปองกันกาํจัดโรคเช้ือราและโรคแบคทเีรีย 
หลากหลายกลุม

โรคจากแบคทีเรียและเชือราโรคจากแบคทีเรยีและเชื้อรา

เพลี้ยออน Aphids เพลี้ยออน Aphids 

เซนติโน
ชื่อสามัญ Lamda-Cyalothrin

คุณสมบัต ิ–สารกําจัดแมลงกลุมยาเย็น  ออกฤทธิ์กาํจัดแมลงกลุม
ปากกัดและปากดูด ใชกําจัดแมลงที่ดื้อตอสารเคมีกลุมอื่นได ใช
ควบคุมกําจัดเพลี้ยออน เพลี้ยไฟ และเพลี้ยกระโดดไดดี
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เพล้ียไฟ Thrips

ฮอรนแลน 20

ชื่อสามัญ Acetamiprid 20% SP

คุณสมบัติ: ใชปองกันกําจัดแมลงปากดูด จุดเดนคอืแมลงหว่ี

ขาว และเพลี้ยชนดิตางๆ เชนเพลี้ยไฟ เพลี้ยออน  เพลี้ยจักจั่น

หนอนกัดใบ หนอนคบื

คปีเปอร

สารสําคัญ : Cypermethrin 35% EC

คุณสมบัติ :เปนสารกําจดัแมลงชนดิถูกตัวตายและกินตาย กลุม 

Pyrethroid สามารถกําจัดแมลงไดหลากหลายชนดิ เชน หนอนเจาะลาํตน 

หนอนคบื หนอนมวนใบ หนอนกระทู เพลีย้ไกแจ เพลี้ยจกัจั่น เพลี้ยออน

เพลีย้แปง

เพลีย้ไฟ

แมผเีสื้อหนอนชอนใบ

GD-2X 
เทปกาวดักแมลงศัตรพูชือัจฉริยะ

เพลี้ยออน
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การลงทนุปลกูกญัชงเพอืผลติเมล็ดสกดันํามนัในแปลงกลางแจง้

เปรยีบเทยีบรายไดก้ารปลูกพชืกลางแจง้เทยีบกบักญัชงเพอืผลติเมล็ดสกดันาํมนั(Outdoor)
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M: +66-88-9149926Tel: +66-81-5307600

plantology@outlook.co.th

Contact Us
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การปลกู

ผลิตช่อดอกสกดัCDB 

ในโรงเรือน

(Greenhouse)
ชาติประชา สอนกลนิ

ห๊า.....อะไรน๊ะ

ปลกูกญัชง

แลว้รวยเร๊อะ?

ตน้ทุน? 
กาํไร? 
ขาดทุน? 

1
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วเิคราะหร์ายไดจ้ากผลติช่อดอกรวมทงัใบสดและตน้สด (ปลูกในโรงเรอืน1ไร)่

4
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สายพนัธุท์โีดดเดน่สําหรบัการผลติชอ่ดอก

10
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สายพนัธุท์โีดดเดน่สําหรบัการผลติชอ่ดอก

สายพนัธุท์โีดดเดน่สําหรบัการผลติชอ่ดอก

วเิคราะหข์อ้มลูและปรบัใหเ้หมาะสมกบัภมูอิากาศ

ปรมิาณนําฝน

ความชนื
สมัพทัธ์

อุณหภูม ิ

แสงแดด

ทศิทางของลม

อตัราการระเหย

Light = Heat + Radiation

13
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สวนประกอบ Greenhouse และโครงสราง

• โครงสรางโรงเรือน: ความสูง, ความกวาง, ความยาว จํานวนโรงเรือน และวัสดุปูพื้น

• รูปแบบระบบการระบายอากาศตางๆ (อณุหภูมภิายในจะสูงกวาภายนอกเสมอ)

• รูปแบบพลาสติกชนิดตางๆ

• ระบบการใหนํ้าภายในโรงเรอืน

• ระบบไลระบายความรอน 

• ระบบปรับลดอุณหภูมิและควบคุมการใหปุยทางระบบนํ้า(Fertigation)

• เทคนิคการทําการเกษตรสมยัใหม  

โครงสรา้งทมีดีา้นขา้งและระบบหนา้ตา่งระบายความรอ้นดา้นบน

2.7 2.60 2.7

8.00

40
00

40
00

Top vent

ตอ้งระบายอากาศรอ้นดา้นขา้งและหนา้ตา่งดา้นบน

อากาศเย็น

อากาศเย็น

อากาศรอ้น

พท.ระบายอากาศ

พท.ทังหมด
> 25%

16
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Heat & Humidity Expulsion
• Air flow through side  wall & roof 

opening

• Hot air inside replaced with cooler air 

from outside

• Hot air exits via roof vents, whilst 

cold air enters

• Air flow serves to expel excess 

humidity

พลาสตกิคลุมดา้นบน

150-200 µ AF Clear

Polyethylene Roof 
Covering.

แนะนําใช้ 150-200 ไมครอน
AF = Antifog

ไมใ่ชแ่คพ่ลาสตกิคลมุโรงเรอืน

5 Layers

19
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พลาสตกิคลมุโรงเรอืน
ขนาด 8  x  20   m. ความหนา 150 micron

คณุสมบตัพิเิศษ

 ป้องกนัการฉกีขาด ในระดบัคา่มาตรฐานสากล ( ASTM /1922/unit 
GT/mm/Values 8500 )

 สามารถป้องกนัแสงอลัตรา้ไวโอเลต และสามารถเพมิความสวา่งของแสง
มากกวา่ 30 %

 ป้องกนัการหยด และการเกดิฝ้ากระจกในโรงเรอืน 
 ป้องกนัการจบัตวัของฝุ่ น และแสงชว่งความยาวคลนื 788 นาโนเมตรสามารถ

ผา่นไดด้ ีชว่ยใหพ้ชืสงัเคราะหแ์สงไดด้ ี

PE COVER

ตาขา่ยกนัแมลง
ตาขา่ยกนัแมลง
สาํหรบัหนา้ตา่ง

ดา้นบนและการระบาย
ความรอ้นดา้นขา้ง

6050กญัชง

3030ไมด้อก

5030พรกิ 
พรกิหวาน

5050มะเขอืเทศ

ขนาดตา
ขา้ง

(Mesh)

ตาขา่ยบน
(Mesh)

พชืหลกั

PAR - Photosynthetic Active Radiation:

Ultra 
Violet

Infra 
Red

400 500 600 700
0

20

40

60

80

100

Peaks of Photosynthetic Activity
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Light Spectrum
Wave length (nm)Light colorLight type

<400Ultra violet

200-280UV-C

280-320UV-B

320-400UV-A

400-740Visible light

400-425Violet

425-490Blue

490-560Green

560-585Yellow

585-640Orange

640-700Red

700-740Far red

>740Infra red

Global Warming

ประชากรแมลงศัตรพูชื
เพมิขนึแบบเรขาคณติ
เมอือณุหภมูโิลกรอ้น
ขนึ + 1องศา

โรคไวรสัในกญัชงพบมากเมอืแมลงพาหะระบาดมากขนึ

CMV, TMV Distribution

TMV=Tobacco Masiac Virus
HMV= Hemp Moasiac Virus
CMV= Cucumber Mosiac Virus

25
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แมลงปากกดั - UV Block (anti-virus)
Anti-Disease - Spectrum

• Powdery mildew

พลาสตกิและตาขา่ย ทางเลอืกลดพาหะโรคไวรัส

Light Spectrum - สขีองตาขา่ย

Blue - blocked Yellow - blocked

BIONET

28
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BioNet – ตาขา่ยกนัแมลงอจัฉรยิะ

มะเขอืเทศ แมลงหวขีาว

Diffused Light พลาสตกิกระจายแสง

“The shadow disappears”

เงาหายไป

Light diffusion x การเจรญิเตบิโตของใบ

31
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Anti Drip Effect

None               Medium                       High

 ป้องกนัฝ้า/ไอนําเกาะตวั เป็นหยดนํา
 แสงสอ่งผ่านไดเ้พมิขนึ 30% ชว่งเชา้ตรู่ ในฤดหูนาว
 ป้องกนัการเกดิโรคในโรงเรอืน จากหยดนํา หยดลงใบพชื

พลาสตกิธรรมดา

พลาสตกิ Anti-Drip

The Whitefly แมลงหวีขาว

• Common name: Tobacco Whitefly
• Latin name: Bemisia tabaci
• Length: 1.30 mm
• Width: 0.45 mm
• Wingspan: -
• พบมากในพชื: พชืผัก ไมด้อก
• Blocked by: Antivirus, Bionet

Thrips เพลยีไฟ

• Common name: Thrips
• Latin name: Frankliniella Occidentalis
• Length: 1 mm
• Width: 0.19 mm
• Wingspan: -
• พบใน:พชืผัก ไมด้อก กญัชง
• Blocked by: Antivirus (partial block), Bionet

34
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Aphids เพลยีออ่น

• Common name: Aphids
• Latin name: Aphis sp
• Length: 1.20 mm
• Width: 1 mm
• Wingspan: 2.5 mm
• พบได ้ : ทกุพชื
• Blocked by: 40 mesh, Antivirus, Bionet

Thermal Screen Types: ตาขา่ยกนัความรอ้น

• ประหยัดพลังงาน (พัดลม / หัวพน่หมอก )

• The ALUMINET thermo reflective screen สะทอ้นรังสคีวามรอ้น 

• ลดอณุหภมูคิวามรอ้นทสีะสมภายในโรงเรอืน 3-4 องศา

แสง = คลนืความรอ้น + ความยาวชว่งคลนืแสง

ไมต่อ้งการ จําเป็นตอ่พชื

37
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®Greenhouse without Aluminet

®Greenhouse with Aluminet

The influence of Aluminet® 50% on air temperature

Aluminate Screen

ติดต้ังทั้งดานใน/ดานนอก

ควบคุม Micro-Climate 

ไมบล็อกแสงมาก (สังเคราะหแสง)

ลดความรอนได 3-5 องศา

ชวยกระจายแสงทั่วโรง

 บล็อกรังสี IR

 ไดแสงสวาง & หลากหลายชวงคลื่น

Quantities of Frankliniella Occidentallis (Thrips) in 
Different   Shading Treatments

Quantities of Frankliniella Occidentallis (Thrips) in 
Different   Shading Treatments

%เพลยีไฟทพีบ
ประชากร
เพลยีไฟTreatment

100124.1Control

13.817.150-Mesh

3.24.0ALUMINET® 60%

40

41

42



2/20/2022

15

สขีองตาขา่ยพรางแสงไฉนจงึมคีวามสําคญั

Chromatic Net

ตาขา่ยพรางแสงสแีดง

• The net transmits more light in the red and far red spectra.
• Light transmitted through the net is very diffused.
• In many plants it causes:
a higher growth rate เรง่อัตราการเจรญิตบิโตพชื
More plant mass มวลเพมิขนึ
Enhanced development of the root system, thus increase of its weight 

ระบบรากเจรญิเตบิโตด ีนําหนักรากด.ี
Additional yield ผลผลติเพมิขนึ
Early flowering and ripening ออกดอกเร็ว/เก็บเกยีวเร็ว
Longer stems กา้น/ชอ่ ยาวขนึ
Larger fruit ขนาดผลใหญ ่ยดืยาว

• Red Net texture is denser than black nets 

ตาขา่ยพรางแสงสเีหลอืง

• The net transmits more light in the yellow, red and far red spectra.

• Light transmitted through the net is very diffused.

• In many plants it causes:
Higher growth rate. อัตราการเจรฐิเตบิโตสงูขนึ
More plant mass มวลเพมิขนึ
Additional yield ผลผลติเพมิขนึ
Larger fruit ขยายขนาดผล
Longer stems ชอ่/กา้น ยาวขนึ

• Yellow Net texture is much more dense than black nets.

• Yellow Net performance is similar to the red Net, but it lacks some of the red Net 
advantages.
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• The net transmits more light in the blue spectrum.
• In various plants it causes: 
A delay in flowering ออกดอกชา้
A slowdown in the growth rate ลดอัตราเจรญิเตบิโต
Shorter stems and more compact plants ขอ้/ชอ่/ปลอ้ง สนัลง

• Blue ChromatiNet texture is denser than black nets.

ตาขา่ยพรางแสงสฟ้ีา

• The difference in the light spectrum transmitted through grey 
ChromatiNet and black net is insignificant.

• The net blocks infra red (IR) light significantly.
• Under high shading percentage it protects plants against a slight 

radiation frost ชว่ยลดอณุหภมูิ 2-3oC.

• Diffuses the light transmitted through it.
• In various plants it causes:

• More branches and sub-branches แตกแขนงมากขนึ
• Additional yield ผลผลติเพมิขนึ

• The texture of Grey ChromatiNet is similar in its density to black net 
(besides nets with high shading percentage).

ตาขา่ยพรางแสงสเีทา

Banana Tissue 
culture Nursery

Banana plant under 
Red Net

Banana plant 
under black net

ผลการใชต้าขา่ยสตีา่งๆ
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โครงสรา้งโรงเรอืน
สานฝันคนรกักญัชงอตุสาหกรรม

Greenhous
e

Turnkey 
Project

Large 
project

Small

Micro

Mediu
m

โรงเรอืนมาตรฐานการปลูกกญัชงเพอืผลผลติช่อดอก

Double roof: 8x20 ตร..ม. 160 ตร.ม. จาํนวน 240 ตน้

Plastic cover: 200 micron (anti-UV, anti-drip, diffuse)
Insect prof net: Airplus 60 mesh, bio-net (blind insect sight)
Ground cover: fabrica white
Structure: Galvanized pipe

49
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- Temperature
- Humidity

- Drain
volume
EC

- Pipe temperature

- Temperature
- Light intensity
- Wind speed
- Wind direction
- Rain (yes / no)

- Vent position

Greenhouse = Monitoring growing factors efficiently

- Water quantity
- EC / pH

53

“โรงเรอืนดแูลสขุภาพพชืขนาดจวิ”

ขนาดพนืท ี 21 ตารางเมตรขนึไป สําหรบัพนืที
นอ้ย- ดว้ยงบประมาณจํากดัและเหมาะสําหรบั
กลุม่เกษตรกร วสิาหกจิชุมชน เกษตรภาค
ครวัเรอืน

1.Nano GH นาโน

 ขนาด 3.5 ม. x 6 ม. =  21 ตร.ม. (ประตูสไลด/์ปิด-เปิด)

 โครงสรา้งเหล็กกัลป์วาไนซ ์พรอ้มคํายันภายในโรงเรอืน

  พลาสตกิคลุมหลังคา ขนาด 150 ไมครอน พรอ้มมุง้กัน
แมลง ขนาด 32, 40 ตา - ชายมุง้ฝังกลบ

 ระบบการล็อค รางวายล็อคและสปรงิ สําหรับพลาสตกิและมุง้

 ระบบตอม่อ เสาเหล็กและคอนกรตีหุม้เสาเหล็ก

 พรอ้มเมล็ดพันธุพ์ชื วัสดุปลูก ใน 1 รอบการปลูก (กําหนด
โดยบรษัิทฯ)

Components องคป์ระกอบโรงเรอืน

รปูภาพใชป้ระกอบความเขา้ใจเท่านัน

54

“โรงเรอืนระบบดแูลสขุภาพพชือยา่งมอือาชพี”

ขนาดพนืท ี 200 ตารางเมตร ขนึไป สําหรบั
เกษตรกรผูเ้รมิตน้ประกอบการระบบผลติพชื
เกษตรปลอดสารพษิ เป็นมติรกบัสงิแวดลอ้ม

2.Micro GH ไมโคร

 โรงเรอืนขนาด 8 ม. x 25 ม. = 200 ตร.ม. เป็นตน้ (หอ้งพัก
พรอ้มประตูสไลด)์

 โครงสรา้งเหล็กกัลป์วาไนซ ์พรอ้มคํายันภายในโรงเรอืน

  พลาสตกิคลุมหลังคา ขนาด 150 ไมครอน พรอ้มมุง้กันแมลง 
ขนาด 32,40 ตา - คอนกรตีชายมุง้

 ระบบการล็อค รางวายล็อคและสปรงิ สําหรับพลาสตกิและมุง้

 ระบบตอม่อ เสาเหล็กและคอนกรตีหุม้เสาเหล็ก

 พรอ้มเมล็ดพันธุพ์ชื วัสดุปลูก ใน 1 รอบการปลูก (กําหนดโดย
บรษัิทฯ)

Components องคป์ระกอบโรงเรอืน

รปูภาพใชป้ระกอบความเขา้ใจเท่านัน (โครงการสุชาดารสีอรท์ วงันําเขยีว, นครราชสมีา)
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8 x 25 sqm.

8 x 25 sqm.

8 x 32.5 sqm.
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8 x 32.5 sqm.

59

รปูภาพใชป้ระกอบความเขา้ใจเท่านัน

“ระบบโรงเรอืนเกษตรอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม”

ขนาดพนืท ี 384 ตรารางเมตร ขนึไป สําหรบั
ผูป้ระกอบการผลติพชืเกษตรปลอดสารพษิ/
เกษตรอนิทรยี ์การผลติระบบ Contract Farming

3.Multi-GH มลัติ

 โรงเรอืนขนาด 9.6 ม. x 40 ม. = 384 ตร.ม. (หอ้งพักพรอ้ม
ประตูสไลด)์

 โครงสรา้งเหล็กกัลป์วาไนซ ์พรอ้มคํายันภายในโรงเรอืน

  พลาสตกิคลุมหลังคา ขนาด 150 ไมครอน พรอ้มมุง้กันแมลง 
ขนาด 32, 40 ตา - คอนกรตีชายมุง้

 ระบบการล็อค รางวายล็อคและสปรงิ สําหรับพลาสตกิและมุง้

 ระบบตอม่อ เสาเหล็กและคอนกรตีหุม้เสาเหล็ก

 พรอ้มเมล็ดพันธุพ์ชื วัสดุปลูก ใน 1 รอบการปลูก (กําหนดโดย
บรษัิทฯ)

Components องคป์ระกอบโรงเรอืน

60

“ระบบโรงเรอืนเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ”่

ขนาดพนืท ี 1,690 ตรารางเมตร ขนึไป สําหรบั
ผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมการผลติพชือาหาร
ปลอดสารพษิ/อาหารอนิทรยี ์และการผลติพชื
ระบบ Food processing industry standard

4.Mega-GH เมกา้

 โรงเรอืนขนาด 9.6 ม x 4(span) x 44 ม. = 1,690 ตร.ม. ขนึไป 
(หอ้งพักพรอ้มประตูสไลด)์

  โครงสรา้งเหล็กกัลป์วาไนซ ์พรอ้มคํายันภายในโรงเรอืน รวมจํานวน 
4 จัว 

 พลาสตกิคลุมหลังคา ขนาด 200 ไมครอน พรอ้มมุง้กันแมลง ขนาด 
32, 40 ตา - คอนกรตีชายมุง้

 ระบบการล็อค รางวายล็อคและสปรงิ สําหรับพลาสตกิและมุง้

 ระบบตอม่อ เสาเหล็กและคอนกรตีหุม้เสาเหล็ก

 พรอ้มเมล็ดพันธุพ์ชื วัสดุปลูก ใน 1 รอบการปลูก (กําหนดโดย
บรษัิทฯ)

Components องคป์ระกอบโรงเรอืน

รปูภาพใชป้ระกอบความเขา้ใจเท่านัน

Optional: ระบบ Automation (Irrigation & Fertigation)
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Spec. Gothic 8  X  32.5  sqm.

PE cover
PE UV CLEAR 200 micron – 
Polyethylene

Net Top roof: 32 mesh, Side: 40 mesh
Height 3 m. (gutter)  +  2.50 m. (roof vent)
Span 8 m. – 10 m.
Length 13 x 2.5 m. = 32.5 meters
Total space 260 sqm.

Spec. Gothic 8  X  25  sqm.

PE cover
PE UV CLEAR 200 micron – 
Polyethylene

Net Top roof: 32 mesh, Side: 40 mesh
Height 3 m. (gutter)  +  2.50 m. (roof vent)
Span 8 m. – 10 m.
Length 10 x 2.5 m. = 25 meters
Total space 200 sqm.

โครงสรา้ง Gothic Design สําหรบัภมูอิากาศเขตรอ้งชนืโครงสรา้ง Gothic Design สําหรบัภมูอิากาศเขตรอ้งชนื

ดนิเหนียว ดนิร่วน ดนิทราย

คําแนะนําการใหนํ้าและ
ใหปุ้๋ ยทางนําในกญัชง 

t = 120 days

บาํรงุต้น

สะสมอาหาร

ต้นกล้า

ให้แสง 15-16 ชม./วนั ช่วงอาย ุ1-6 สัปดาห์

การดแูลการปลกูกญัชงในโรงเรอืน/ระบบปิด

สรา้งช่อดอก เกบ็เกียว
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pH: 6.0-7.0
EC: 0.5-0.6 dS/CM

วัสดุปลูก

ถุงปลูก
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คาํแนะนําการให้ปุ๋ ยร่วมกบัระบบนําในกญัชงผลิตช่อดอก

ช่อดอก

Tank ปุ๋ ยองค์รวม

13-5-30

21-11-21

ธาตอุาหารเสริม

เอนเนอรก้์า

นําเปล่า (buffer)

ไม่ใส่ปุ๋ยทีฟอสเฟต

และซลัเฟตสูง

5L/ M3 5L/ M3

21-11-21+TE 13-5-30+TE
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Fertigation 
Techniques             

MICRO
Agri Solutions

Advanced 
automation Control

Fertigation 
Techniques             

MICRO
Agri Solutions

Quantity

g/1000 ltr N-NO3 N-NH4 P2O5 K2O Ca Mg Cl SO4

135 15 75 200 100 40 30 35

0 0 0 0 0 0 0 0

Formula % Recomd Formula 135 15 75 200 100 40 30 35

MgNO3 11-0-0+15.7 250 MgNO3 28 39
CaNO3 15.5-0-0+19.5 513 CaNO3 74 100
MAP 12-60-0 125 NH4P2O4 15 75
KNO3 13-0-46 435 KNO3 57 200
Total  Total  158 15 75 200 100 39 0 0

Nitrate Acid should be given according to acidification

Microelements
Quantity
g/1000 
ltr tank Fe Mn Zn Cu Mo B

Formula %
Recom

d 1.00 0.80 0.40 0.20 0.100 0.30
Fe 13.20% 1515 1.00     
Mn 32.50% 985 0.80     
Zn 22.70% 705 0.40     
Cu 25.00% 320 0.20     
Mo 56.30% 71 0.10     
B* 17.00% 706 0.30     
Total  1.00 0.80 0.40 0.20 0.10 0.30

Water Analysis

Fertilizer
Micro Element mg/l = g/1000 l = ppm

FERTILIZER RECOMMENDATION ON JAPANESE MELON (THITAWAN FARM, THAILAND 2006)

Fertilizer Macro Element mg/l = g/1000 l = ppm

Desired

Common proportional fertigation method in soilless culture

25 Kg 15.5-0-0+19.5Ca 50 Kg 0 Liter

50 Kg Fe 13.2%1515 gram

Mn 32.5% 984 gram 37 Kg

Zn 22.7% 704 gram 500 Liter
Cu 25% 320 gram 11-0-0+16MgO 50 kg

Mo 56.3% 71 gram

Boric Acid 17% 705 gram TANK C

2.5 liter/1 m3

12-60-0 Nitric Acid

13-0-46

13-0-46

5 liter/1 m3 5 liter/1 m3

1000 Liter 1000 Liter 2.5 liter/1 m3

TANK A TANK B
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ตวัวดัค่าการนําไฟฟ้า(ความ
เข้มข้นของปุ๋ ย) 

Electric Conductivity

ตวัวดัค่ากรด-ด่าง 
(ความเป็นประโยชน์ของ

สารละลายปุ๋ย) 

pH 

pH tester 

วดัค่ากรดวสัดปุลูก 
(ความเป็นประโยชน์ของปุ๋ ย) 

Drip Irrigation – AVRDC training course 2010

System components –
head control and filtration.

 The heart of the system.
 Aside from the filtration 

plant, there are a few 
protective items as well as 
ancillary items that are 
likely to be found in most 
head controls.  

Drip Irrigation – AVRDC training course 2010

Filtration – disc 

 Filtration accurse 

when water pass 

between the grooved 

discs, leaving dirt on 

the disc.

 Size of grooves gives 

grade of filtration. 
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Drip Irrigation – AVRDC training course 2010

Filtration - disc

 While flushing the 

filtration plant it 

is crucial that the 

discs will be free 

and not tight 

together.

Drip Irrigation – AVRDC training course 2010

Filtration - screen

 Filtration accurse when water 
pass through a screen, leaving 
dirt on screen.

Drip Irrigation – AVRDC training course 2010

Protective /Control valves 

 Pressure relief 
valve

 Pressure reducing 
valves

 Pressure 
sustaining valves

 Isolation valves
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Drip Irrigation – AVRDC training course 2010

Water meter

 Diagnostic tool to 
evaluate system 
performance.

 Irrigate by volume 
not by time - much 
better management 
tool.

 Enables decisions 
on maintenance.

Drip Irrigation – AVRDC training course 2010

Air valve

 Essential for pipeline life 
cycle and function

 Should be installed at
 high points
 end of mainline
 mainline intersections
 every 500 m on main
 filter and valve 

assemblies

Drip Irrigation – AVRDC training course 2010

System components – field 
valve

 Controls flow & 
pressure of water 
to section/block.

 Pressure check 
points.
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50 cm

42 cm

30 cm

20 cm

Drain collection

Media45
mm

45
mm

PCJ CNL

2.8 l/h 0.25 m

Structure

Dripper Coolnet 

Trichome - สญัญาณบอกช่วงเวลาเกบ็
เกียวช่อดอก

NO กําลงัเรมิ พรอ้มเกบ็ เกบ็เรมิสนิสุด
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Florescence Drying  ตากช่อดอกในรม่

M : + 6 6 -8 8 -9 1 4 9 9 2 6Te l :  + 6 6 -8 1 -5 3 0 7 6 0 0

p l an t o l o g y @ o u t l o o k . c o .t h

Co n t a ct  U s

)

E

V f
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แนวทางการเก็บเกี่ยวผลผลิตกัญชงซีบีดีและกัญชงน้ำมัน 
 
 การสกัดสารจากดอกกัญชง 
 ในปัจจุบันมีวิธีการสกัดสาร Cannabidiol จากส่วนของพืช แล้วนำไปทำบริสุทธิ์ ได้มากมาย
หลายวิธี แต่วิธีการสกัดด้วย ซุปเปอร์คริติคอลคาร์บอนไดออกไซด์ (Supercritical Carbon Dioxide 
Extraction) และ การสกัดแยกของเหลวและกากเนื้อ (Solid-Liquid Extraction) เป็นวิธีที่นิยมใช้ใน
การสกัดสาร CBD จากส่วนของพืช เพื่อนำไปทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในเชิงการค้าเพื่ออุปโภคบริโภค 
(Heini Teräsvalli, Extraction and Purification of Cannabidiol, 2020) ถึงแม้จะมีการศึกษาหา
สารตัวทำละลายต่าง ๆ ทีมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไป แต่กระนั้น หากยึดตามความสามารถในการ
ทำละลาย เอทานอลถือว่าเป็นตัวทำละลายที่ให้ผลครอบคลุมความต้องการและมีประสิทธิผล 
 1.สารสก ัดน ้ำม ันและสารสำค ัญสามารถได ้แบ ่ง เป ็น 3 ประเภท  คือ (ท ี ่มา: 
https://www.cannhealth.org/content/6434/cannhealth) 
  1.1 Isolated Matter สารสกัดตัวใดตัวหนึ่งที่ผ่านการแยกและทำบริสุทธิ์จนมีความ
เข้มข้นสูงที่สุดในแง่ของศัพท์ทางวิทยาศาสตร์ “สกัดหรือแยก” ( isolate) เป็นการทำให้สารประกอบ
อยู่ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุด ซึ่งทำให้เกิดข้ึนได้โดยการแยกสารประกอบนั้น ๆ ออกจากสภาพแวดล้อม
และแยกออกจากสารประกอบอื่น ๆ ทั้งหมด จากที่กล่าวไปแล้ว CBD Isolate เป็นรูปแบบที่บริสุทธิ์
ที่สุดของสาร CBD ซึ่งทำให้เกิดข้ึนได้โดย การแยกเอาสารประกอบอื่น ๆ ที่พบในพืชออกไปให้หมดซึ่ง
รวมไปถ ึงกล ุ ่มสารเทอร ์ป ีน ( terpenes), ฟลาโวนอยด ์ ( flavonoids), ส ่วนของพืชและสาร 
cannabinoids อ่ืน ๆ คงเหลือแต่สาร CBD เพียงตัวเดียว CBD Isolate โดยทั่วไปจะถูกสกัดแยกสาร 
CBD ออกจากต้นกัญชง (Hemp) เนื่องจากมีสาร THC ที่ต่ำมากจนถึง ไม่มีเลย อย่างไรก็ตามอย่า
สับสนระหว่างน้ำมัน “ CBD isolate oil” กับผง CBD หรือเกล็ดผลึกคริสตัล CBD “CBD isolate 
powder” (CBD Crystal) โดยสภาพธรรมชาติล้วน ๆ สาร CBD ที่มีอยู่จริงจะเป็นผงสีขาวที่ดูเหมือน
เกลือ ผู้ผลิตบางรายขาย isolate นี้ด้วยตัวเอง ซึ่งในกรณีนี้มันมักจะระบุว่าเป็น CBD Crystals หรือ 
CBD Isolate Powder ในทางตรงกันข้ามน้ำมัน CBD ที่แยกได้นั้นเป็นผง CBD บริสุทธิ์ที่ผสมอยู่ใน
น้ำมันตัวพา (carrier oil) โดยทั่วไปคือน้ำมัน MCT, น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันมะกอก สรุปอย่างย่อ 
CBD isolate Oil ควรมีส่วนผสมไม่เกินสองอย่างสารสกัด CBD และน้ำมันตัวพา (carrier oil) 
  1.2 Full Spectrum (น้ำมันดิบหรือสารที่สกัดออกมาได้ทั้งสารมีขั้วและไม่มีขั้วผสมกัน
จากวัตถุดิบทั้งหมด) Full spectrum CBD คือสารสกัดที่มีสารประกอบทั้งหมดที่พบตามธรรมชาติที่
ที่สกัดได้จากตัวอย่างพืชรวมทั้งสารกลุ่มเทอร์ปีน (terpenes) น้ำมันหอมระเหย (essential oils) 
และสารแคนนาบินอยด์ (cannabinoids) อื่น ๆ สารแคนนาบินอยด์(cannabinoids), สารเทอร์ปีน 
(terpenes) และน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากพืชจะทำงานร่วมกันเพื่อทำให้สารแคนนาบินอยด์แต่ละ



 

สารมีประโยชน์และสรรพคุณเพิ ่มมากขึ ้นทางการรักษา สิ ่งนี ้เรียกกันโดยทั่วไปว่า " entourage 
effect" มีความเชื่อกันว่าสารสกัด CBD ประเภท CBD isolate นั้นมีประสิทธิภาพมากกว่าสารสกดัที่
ได้ในแบบ full spectrum CBD อย่างไรก็ดีในปี 2005 ทฤษฎีนี้ได้ถูกหักล้างความเชื่อและความคิด 
(debunked) โดยการศึกษาจากศูนย์ Lautenberg เพื ่อการสร้างภูม ิค ุ ้มกันเนื ้องอกทั ่วไปใน              
กรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล ในการศึกษา ทีมนักวิจัยพบว่าผู้ทดสอบที่ได้รับยาที่สกัดประเภท                  
full spectrum CBD  จะได้รับการบรรเทาในระดับที่สูงกว่าผู้ที่ได้รับยาสกัดประเภท CBD isolate 
เมื่อมาเปรียบเทียบกัน นอกจากนี้ผลการศึกษายังแสดงให้เห็นว่าสารสกัดประเภท full spectrum 
CBD ให้ผลที่ดีขึ้นกับขนาดยา (dosage) ที่สูงขึ้นในขณะที่ผลที่เกิดขึ้นของสาร CBD ยังรักษาความ
สอดคล้องกับปริมาณยาที่เพ่ิมข้ึน  
  1.3 Broad Spectrum (ใช้ตัวทำละลายต่าง ๆ กันจะได้องค์ประกอบของ สารมีข้ัวและ
สารไม่มีขั้วที่สกัดได้ออกมาแตกต่างกัน) Broad Spectrum CBD เป็นการผสมผสานกันระหว่าง Full 
Spectrum CBD และ CBD Isolate โดยจะเหมือนกันกับสารสกัดประเภท Full Spectrum CBD 
ตรงที่สารประกอบอื่น ๆ ที่พบภายในพืชจะถูกเก็บรักษาไว้ในสารสกัด อย่างไรก็ตามเช่นเดียวกันกับ
การสกัดแบบ CBD Isolate ด้วยวิธี Broad Spectrum CBD นี้ สาร THC จะถูกเอาออกโดยสมบูรณ์ 
เนื่องจากว่าสารสกัดแบบ Broad Spectrum CBD มีสาร cannabinoids หลายชนิดจึงสามารถให้
ประโยชน์ที่มากขึ้นในผลของกัญชาทางการรักษาที่เรียกว่า “entourage effect ” ได้โดยไม่มีความ
เสี่ยงจากสาร THC ที่มีผลกระทบต่อจิตประสาท  
 
การสกัดสารแบบแยกของเหลวออกจากเนื้อวัตถุดิบ (Solid-Liquid Extraction)  
 1. เครื่องสกัดแบบเหวี่ยงแยก (Centrifugal Extractor) 

 
ภาพที่ 1 เครื่องสกัดแบบเหวี่ยงแยก (Centrifugal Extractor) 



 

 เครื่องสกัดแบบเวี่ยงแยกนี้ จะอาศัยหลักการหมุนด้วยความเร็วสูงของถังบรรจุวัตถุดิบที่ได้ทำ
การเตรียมแช่สารละลายไว้แล้ว หรือสามารถเติมเอาในตัวเครื่องได้เลย จากแรงเหวี่ยงของถังบรรจุ
ของผสมอยู่ภายในถุงกรอง ของเหลวจะถูกเหวี่ยงออกมาผ่านรูพรุนที่กระจายอยู่บนผนังถังชั้ นในที่
หมุนเหวี่ยงนี้จะแยกออกมาเก็บในที่รองรับภายในเครื่อง ความเร็ว เวลา การกลับทิศหมุนไปมาขณะผสม 
จะมีผลต่อประสิทธิภาพการแยกสารที่เป็นของเหลวออกจากเนื้อวัตถุดิบ วิธีนี้เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใน
การเลือกใช้งานเนื่องจากไม่มีความร้อนมาเกี่ยวข้องในขั้นตอนการสกัดนี้เลย ทำให้สารบางตัวที่ไวต่อ
ความร้อนแม้อุณหภูมิต่ำก็สามารถสกัดออกมาตามชนิดตัวทำละลายและยังคงอยู่เพื่อให้เลือกนำไป
แปรรูปในกระบวนการต่อไป 
 
เครื่องสกัดแยกแบบเกลียวอัด (Screw Press) 
 1. เครื่องคั้นแยกของเหลวจากกาก (Dewatering Screw Press) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เครื่องคั้นแยกของเหลวจากกาก (Dewatering Screw Press) 
ที่มา: Hemp Press, https://www.youtube.com/watch?v=RGoeJfCsZsA (2018) 

 
 สำหรับการคั้นแยกน้ำหรือของเหลวออกจากเนื้อกากที่ได้ทำการแช่หรือหมักด้วยตัวทำละลาย
เพื่อละลายเอาสารสำคัญออกมาจากวัตถุดิบ นิยมใช้ในการแยกสารออกจากส่วนดอกและใบกัญชง       
แล้วระเหยไล่เอาสารทำละลายออกและทำบริสุทธิ์ในระดับต่าง ๆ ในขั้นตอนต่อไป 
  

https://www.youtube.com/watch?v=RGoeJfCsZsA


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะการใช้งานเครื่องคั้นแยกของเหลวจากกากสำหรับแยกเอาเนื้อดอกและใบกัญชง
ออกจากสารละลายแอลกอฮอล์และสารสำคัญที่ถูกละลายออกมาเป็นของเหลวรวมกัน  



 

เครื่องบีบน้ำมันแบบเกลียวอัด (Seeds Oil Screw Press) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 เครื่องบีบน้ำมันแบบเกลียวอัด (Seeds Oil Screw Press)  
 

 วิธีการสกัดที่ใช้เครื่องสกัดแบบเกลียวอัดนี้  ไม่ต้องใช้ตัวทำละลายใด ๆ เข้ามาสกัดเลย และ
ลงทุนไม่สูง แต่ในการเตรียมวัตถุดิบนั้นต้องมีการทำให้แห้ง ไม่ว่าจะโดยการผึ่งแดดหรืออบด้วยความ
ร้อนต่ำ เพื ่อไล่ความชื ้นในวัตถุดิบออกให้อยู ่ในระดับที ่เหมาะสม โดยควรจะอยู่ ในช่วง 8-12% 
ความชื้น เพื่อให้น้ำมันสามารถแตกตัวออกมาจากเซลล์พืชได้ง่ายที่สุด ส่วนที่สกัดออกมาได้จะเป็น
น้ำมันที่จะมีสารสำคัญประเภทกลุ่มไม่มีข้ัวละลายออกมาด้วยมากท่ีสุด ถึงแม้จะได้สารสำคัญกลุ่มมีขั้ว
ปนมาด้วยแต่ก็มีในสัดส่วนที่น้อยมากในกระบวนการสกัดเย็นน้ำมัน ถึงกระนั้นในระบบเครื่องสกัด
ประเภทนี้จะมีความร้อนในระดับอ่อน ๆ ทั้งจากการทำงานของเกลียวอัดเองหรือใช้อุปกรณ์ให้ความ
ร้อนอุ่นให้ความร้อนเพื่อต้องการ % Oil Yield ที่ดี อุณหภูมิที่ใช้งานจะอยู่ในช่วง 45-85 องศาเซลเซียส 
และได้น้ำมันดิบที่สกัดออกมาได้ มีอุณหภูมิตั้งแต่อุณหภูมิอากาศโดยรอบ 65 องศาเซลเซียส ซึ่งก็ยัง
ถือว่าเป็นช่วงอุณหภูมิที่สารสำคัญทั่วไปยังคงอยู่ได้ไม่เสื่อมสภาพดังเช่นในระบบที่ใช้อุณหภูมิสูง 
(100->200 องศาเซลเซียส) ในการสกัด/กลั่น หรือการทำบริสุทธิ์  



 

ตารางท่ี 1 ข้อดี-ข้อเสีย ของการสกัดแบบเกลียวอัด (Seeds Oil Screw Press) 
 

หัวข้อ ข้อดี ข้อเสีย 

1. ต้นทุนในการผลิตต่ำ ✓  
2. ทำง่าย ✓  
3. ไม่ใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มีความซับซ้อน ✓  
4. ได้สาระสำคัญออกมาหลายตัว ต้องไปแยกสารสำคัญต่ออีก  ✓ 
5. มีกากปนเปื้อนออกมาเยอะ  ✓ 
6. ความบริสุทธิ์ต่ำมาก  ✓ 

 
เครื่องบีบสกัดแบบอัดไฮดรอลิค (Hydraulic Press) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 เครื่องบีบสกัดแบบอัดไฮดรอลิค (Hydraulic Press) 
 
 เครื่องสกัดแบบอัดไฮดรอลิคนี้ สามารถประยุกต์ใช้ได้ดีกับทั้งวัตถุดิบสดหรือเปียกชุ่มจากการ
แช่ตัวทำละลายชนิดต่าง ๆ และวัตถุดิบที่ผ่านการทำแห้งเพื่อการสกัดแยกน้ำมันกับกากออกจากกัน 
การทำงานจะทำงานแบบ Batch Type บรรจุแล้วอัดแยกน้ำมันแป็นครั้ง ๆ จะอาศัยหลักการการอัด
วัตถุดิบในกระบอกอัดไดรอลิคด้วยความดัน ในระดับ 40-60 MPa จะใช้ความร้อนช่วยในการอัดก็ได้ 
ซึ่งการใช้ความร้อนในการช่วยนั้นจะเป็นทางเลือกที่จะช่วยให้เซลล์แตกตัวง่ายทำให้ได้ % Oil Yield 
สูงขึ้น ในสภาวะการเตรียมวัตถุดิบแบบเดียวกัน และท่ีความดันใช้งานระดับเท่ากัน 
  



 

การสกัดแบบซุปเปอร์คริติคอลฟลูอิดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ (Supercritical Fluid CO2 Extraction) 
 การสกัด (extraction) โดยการใช้สารในสภาวะที่มีอุณหภูมิและความดันเหนือจุดวิกฤต ซึ่ง
จะมีสมบัติในการซึมผ่านของแข็ง ได้เหมือนแก๊ส และสามารถละลายสารได้เหมือนของเหลว จึงใช้เป็น
สารสกัดได้อย่างดี  
 ตัวอย่างของสารที่ใช้ เช่น ซุปเปอร์คริทิคอลคาร์บอนไดออกไซด์ (ค่าความดันวิกฤตเป็น 73.8 บาร์ 
และอุณหภูมิวิกฤตเป็น 31.1 องศาเซลเซียส) มีสถานะผสมระหว่างแก๊สและของเหลว ซึ่งมีสมบัติใน
การละลายสารพวกไม่มีขั้ว (Non-polar compound) 
 การนำมาใช้ประโยชน์ ในอุตสาหกรรมอาหารและยาใช้เพื่อสกัดสาร เช่น สารให้กลิ่นรส 
(flavoring agent) สารให้สี (coloring agent) น้ำมันหอมระเหย (essential oil) คาเฟอีน (caffeine) 
วิตามิน คอเลสเตอรอล เป็นต้น สารสกัดที่ได้จากวิธีการนี ้ มีความปลอดภัยต่อสิ ่งแวดล้อมและ
ผู้บริโภคมากกว่าวิธีการสกัดโดยใช้ตัวทำละลายอินทรีย์ ที่อาจไม่สามารถแยกตัวทำละลายออกมาได้
หมดโดยสมบูรณ์ จึงอาจทำให้มีตัวทำละลายตกค้าง 

 

 
 

ภาพที่ 6 เครื่อง Supercritical Fluid CO2 Extraction ขนาด 25 ลิตร 
 

  



 

 
 

ภาพที่ 7 แผนผังระบบการทำงานชุดเครื่องสกัดแบบซุปเปอร์คริติคอลฟลูอิด ขนาด 25 ลิตร 
 

 
 

ภาพที่ 8 เครื่องสกัดแบบซุปเปอร์คริติคอลฟลูอิด 
 
  



 

 
 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างพ้ืนที่ติดตั้งเครื่องสกัดแบบซุปเปอร์คริติคอลฟลูอิดขนาด 600 ลิตร 
 
ตารางท่ี 2 ข้อดี-ข้อเสีย ของการสกัดสารแบบ Supercritical Fluid CO2 Extraction 
 

หัวข้อ ข้อดี ข้อเสีย 

1. เลือกสกัดเฉพาะสารที่ต้องการได้โดยมีสารที่ไม่ต้องการปนเปื้อนออกมา
น้อยท่ีสุด ทำให้ได้สารสกัดที่มีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูง 

✓  

2. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมีความดันวิกฤตและอุณหภูมิวิกฤตต่ำอีกทั้ง
ยังไม่เป็นพิษ ไม่ติดไฟ ราคาถูก และสามารถกำจัดออกจากสารสกัดได้ง่าย 

✓  

3. สามารถสกัดตัวอย่างท่ีสลายตัวได้ง่าย เม่ือโดนความร้อน ✓  
4. สามารถแยกธาตุ Cadmium ออกมาได้   
5. เครื่องมือมีราคาสูง  ✓ 
6. ต้นทุนในการสกัดสูง  ✓ 
7. ได้สารสำคัญกลุ่มไม่มีขั้ว (non-polar) และกลุ่มมีขั้ว (polar) ออกมา
น้อย 

 ✓ 

  



 

Decarboxylation (Optionnal) 

 
ภาพที่ 10 กระบวนการทำ Decarboxylation  

 
Purification Section 
 

1. Winterization แยก/กำจัด Wax & Lipid 
 

 
 
  



 

2. Molecular Distillation แยก/กำจดั Solvent Residue & Other Volatile Components 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Crystallization: Isolation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

4. Chromatographically Unit: Isolation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

 
 

ภาพที่ 11 ตัวอย่างอุปกรณ์ในแต่ละข้ันตอนของการสกัดแบบ Solid-Liquid Extraction และ
กระบวนการ Purification แบบต่าง ๆ  



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างการวางเครื่องจักรในสายการผลิตในกระบวนการสกัดแยก CBD  
ด้วยระบบ SFCE และกระบวนการทำบริสุทธิ์ด้วยขั้นตอนต่าง ๆ 

 

การวางแผนจัดตั้งโรงงานสกัดสาระสำคัญเมล็ดกญัชง 

 

 น้ำมันเมล็ดกัญชง (Hemp seed oil) ได้มาจากการนำเมล็ดกัญชงมาผ่านกระบวนการบีบ
โดยในน้ำมันที่บีบได้จะอุดมไปด้วยวิตามินต่าง ๆ เช่น วิตามินอี บี บี1 บี2 โพแทสเซียม แมกนีเซียม 
และกรดไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น โอเมก้า-3 และ โอเมก้า-6 นอกจากนี้น้ำมันกัญชงยัง
เต็มไปด้วยโปรตีนและสารต้านอนุมูลอิสระต่าง ๆ อีกด้วย จึงเหมาะสำหรับใช้ทำอาหาร เช่น น้ำสลัด 
ทำอาหารเสริมเช่นน้ำมันบรรจุซอฟเจลเเคปซูล และทำเครื ่องสำอางค์ เช่น ครีม เซรั ่ม แชมพู               
ครีมนวด และสบู่ เป็นต้น  
 
 
  



 

 1. กระบวนการและเครื่องจักรสำคัญในกระบวนการสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชง 
 

 
ภาพที่ 13 กระบวนการบีบสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 ชุดเครื่องจักรในสายการบีบสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงเต็มรูปแบบ 
  



 

 2. คุณลักษณะสำคัญของน้ำมันเมล็ดกัญชงท่ีควรต้องระบุในการซื้อ-ขาย 
 เช่นเดียวกันกับการซื้อขายน้ำมันดิบที่สกัดจากเมล็ดหรือส่วนของพืชน้ำมันต่าง ๆ การทำการ
แปรรูปเมล็ดกัญชง สกัดเอาน้ำมันจากเมล็ดกัญชงพันธุ์ต่าง ๆ นั้น ต้องสอดรับกับความต้องการรับซื้อ
ของโรงงานแปรรูปที ่มีวัตถุประสงค์แตกต่างกันไป เช่น เพื ่อแปรรูปเป็นน้ำมันสำหรับบริโภค               
ผลิตอาหารเสริม ผลิตเครื่องสำอาง หรือนำไปเป็นส่วนผสมหรือผลิตยาตำหรับต่าง ๆ และเพ่ือต้องการ
นำไปสกัดแยกสารสำคัญต่าง ๆ ให้เป็นสารบริสุทธิ์ในระดับที่ต้องการ ทั้งนี้ผู้รับซื้อจะพิจารณาจาก
องค์ประกอบหรือค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของน้ำมันดิบที่ตรวจวัดค่าตามวิธีมาตรฐานในห้องปฏิบัติการ 
เพื่อเป็นตัวกำหนดคุณลักษณะของน้ำมันดิบที่ต้องการรับซื้อ หรือประกันราคากับเกษตรกรหรือกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกัน พารามิเตอร์ต่าง ๆ ของน้ำมันเมล็ดกัญชงก็สามารถทำการ
กำหนดขึ้นมาได้ ลักษณะเดียวกับตัวอย่างตารางพารามิเตอร์ของน้ำมันรำข้าวข้างล่างนี้ โดยทั้งนี้    
ต้องมีการระบุสารสำคัญบางตัวที ่เป็น Key Component เพิ ่มเติม ได้แก่ ค่า %CBD-Min. และ             
%THC-Max. เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 15 ตัวอย่างค่าพารามิเตอร์ของน้ำมันรำข้าวดิบ (Crude Rice Bran Oil) ที่ผู้รับซื้อหรือโรงงาน

เป็นผู้กำหนดเป็นคุณลักษณะของน้ำมันดิบ ที่ต้องการซื้อขายเพื่อเข้าสู่กระบวนการแปรรูป 
 
  

 

+ CBD Content % by mass    / % min. 
+ THC Content % by mass    / % max. 
+ CBN, CBE, HCV, CBC, … ect. / % min 



 

งบประมาณในการลงทุนสำหรับทำโรงงานสกัด 
 
 1. ขนาดกำลังการผลิต จำนวนพื้นที ่เพาะปลูกที ่รองรับ และการลงทุนสำหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 
 ในการวางแผนการผลิตน้ำมันสกัดจากเมล็ดกัญชงและกากโปรตีนสูง ส่งจำหน่ายโรงงานรับซื้อ 
เพื่อการกำหนดกำลังการผลิตหรือบีบสกัดเมล็ดเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรกที่ควรทราบและต้องตัดสินใจ
ระบุให้แน่ชัด เพื่อสามารถทำการวางแผนโครงการรวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่พื้นที่เพาะปลูกถึง
โรงงานสกัดได้อย่างมีความสอดคล้องกันทั้งโครงการ จึงนำไปสู่ทำการกำหนดขนาดของของโรงสกัด
ตามจำนวนเมล็ดวัตถุดิบ อันเป็นผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวตามพื้นที่เพาะปลูกหรือส่งเสริมปลูกและรับซื้อ 
ในช่วงเวลาต่าง ๆ รวมถึงการเลือกขนาดกำลังเครื่องจักรในการผลิต และพ้ืนที่อาคารทำการ การขออนุญาต 
การขอรับรองมาตรฐานการผลิต การจัดตั้งทีมงานบุคลากรในส่วนของโรงงานผลิตและคนงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมด ฯลฯ 
 ในส่วนนี้ จะเป็นการคำนวนต้นทุนการบีบสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชง สำหรับระดับวิสาหกิจชุมชน 
หรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเพ่ือเพ่ิมมูลค่าแก่ผลิตผลจากที่ขายเป็นเมล็ดกัญชงแห้ง เป็นน้ำมันเมล็ดกัญ
ชงและกากเค้กโปรตีนสูง สู่โรงงานแปรรูปที่รับซื้อและให้การประกันราคาผลิตผลเป็นน้ำมันดิบและ
กากโปรตีนสูง ทั้งนี้จะเป็นการนำเสนอเฉพาะส่วนของเครื่องบีบสกัดน้ำมันแบบเกลียวอัด 4 ขนาด 
เพื่อนำไปพิจารณาถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมของแต่ละกรณี เพื่อให้ได้ประโยชน์ของ
วิสาหกิจชุมชนและภาคส่วนของโรงงานรับซื้อสูงสุด จากการแปรรูปเปรียบเทียบกับการขายเฉพาะเมล็ด 
 
 
  



 

ตารางที่ 3 ราคาเครื่องบีบสกัดน้ำมันเมล็ดกัญชงแบบเกลยีวอัด  (Hemp Seeds Oil Screw Press) 
 

ขนาดเครื่องบีบสกัด ระบบไฟฟ้า ราคา (บาท) วัสดุเกลียวและกระบอกอัด 
30HP 3-Phase, 380V 873,000 Carbon Steel 
15HP 3-Phase, 380V 275,000 Carbon Steel 
10HP 3-Phase, 380V 225,000 Carbon Steel 
1.5HP 1-Phase, 220V 175,000 SUS304 

1HP-INV 1-Phase, 220V 71,000 SUS304 
 
ในการคำนวนต้นทุนต่อหน่วยและกำไรส่วนต่างการบีบสกัดน้ำมันฯ โดยการใช้เงื่อนไข ดังนี้ 
 เวลาในการเดินเครื่องบีบสกัด:  10 ชั่วโมง/วัน, 365 วัน/ป ี
 ราคารับซื้อเมล็ดเข้าโรงงาน:  100 บาท/กก. 
 ราคารับซื้อน้ำมันดิบ (ไม่กรองละอียด) 480 บาท/กก. 
 ราคารับซื้อกาก (แบบแผ่น)  20 บาท/กก. 
 ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย   4 บาท/หน่วย 
 % Oil Yield    25%-โดยน้ำหนักเมล็ดแห้ง (ความชื้น 8%) 
 % เนื้อกากเค้ก    72% (น้ำหนักสูญเสีย – 3%) 
 ค่าแรงผู้ควบคุมเครื่องจักร   500 บาท/คน/วัน (10ชม.) 
 
 ได้ผลการประเมินนำเสนอได้ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
  



 

ตารางที่ 4 คำนวณต้นทุนการบีบสกัดน้ำมันและระยะเวลาคืนทุนจากการลงทุนเครื่องบีบ 
   สกัดน้ำมันเปรียบเทียบจากการขายเมล็ด 
 

ขนาดเคร่ือง
บีบสกัด 

ค่าเสื่อมราคาคิดต่อ
กก.เมล็ด (3 ปี) 
บาท/กก.-เมล็ด 

ค่าไฟฟ้า 
บาท/กก.-เมล็ด 

ค่าแรงคนงาน 
บาท/กก-เมล็ด. 

รวมต้นทุนการบีบสกัด
ต่อ กก.-เมล็ด 

บาท/กก.-เมล็ด 

ต้นทุนบีบสกัดต่อ 
ลิตร-น้ำมัน* 
บาท/ลิตร 

30HP 0.27 0.30 0.25 0.81 3.26 
15HP 0.25 0.45 0.75 1.45 5.79 
10HP 0.51 0.75 1.88 3.13 12.54 
1.5HP 1.60 0.45 1.25 3.30 31.31 

1HP-INV %2.16 0.99 4.17 7.32 29.29 

*คำนวนจาก % Oil Yield จากการสกัด ที่ 25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 16 ตัวอย่างเครื่องสกัดน้ำมันขนาดต่าง ๆ 
 
  



 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบขนาดเครื่องบีบสกัดน้ำมันต่อพ้ืนที่เพาะปลูกท่ีให้ผลผลิต 
   ในอัตราประมาณการสามระดับ 

 

ขนาดเคร่ือง
บีบสกัดน้ำมนั 

CAPACITY 
เมล็ด 

(กก.-เมล็ด/วัน) 

CAPACITY 
น้ำมันดิบ 

(ลิตร/วัน)* 

พ้ืนที่เพาะปลูกตามผลผลิตเมล็ดต่อไร่ 
300 กก./ไร่ 

(ค่าต่ำสุดที่จาก
แปลงทดลอง) 

450 กก./ไร่ 
(ค่ากลาง) 

600 กก./ไร่ 
(สว.พส.) 

1.0 HP 30 6-7.5 12 ไร่ 8 ไร ่ 6 ไร ่
1.5 HP 100 20-25 40 ไร่ 27 ไร่ 20 ไร่ 
10 HP 400 80-100 160 ไร่ 110 ไร่ 80 ไร่ 
15 HP 1000 200-250 400 ไร่ 270 ไร่ 200 ไร่ 
30 HP 3000 600-750 1,200 ไร่ 800 ไร่ 600 ไร่ 

*% Oil Yield ที่สกัดได้ 20-25% จากพันธุ์ที่ให้น้ำมัน 23-28% 
 
ตารางท่ี 6 ประมาณการณ์ระยะเวลาในการคืนทุน 
 

ขนาด
เครื่องสกัด 

ส่วนต่างเพิ่มจากขายน้ำมันและกากต่อเมล็ด (บาท) 
ระยะเวลาคืน

ทุน 
ต่อลิตร ต่อวัน ต่อเดือน ต่อปี วัน 

30HP 134 100,758 3,022,726 36,272,714 9 
15HP 132 32,951 988,538 11,862,453 8 
10HP 125 12,506 375,184 4,502,203 18 
1.5HP 106 2,657 79,714 956,569 66 

1HP-INV 108 812 24,370 292,435 87 
 

หมายเหตุ: ประมาณการจาก   
ราคาเมล็ด (บาท/กก.) 100 
ราคาน้ำมัน (บาท/ลิตร) 480 
ราคากาก (บาท/กก.) 20 

 
 



การจัดเตรียมสถานที่ปลูกกัญชง 
(HEMP)

กองควบคุมวัตถุเสพติด
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



การตรวจสอบสถานที่ขอรับอนุญาตปลูกกัญชง

กรุงเทพฯ
ผู้ขออนุญาต

FDAA
ยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอ  
ณ กองควบคุมวัตถุเสพติด อย.

จนท. อย.ตรวจสอบเอกสาร
และสถานที่

ตจว.
ผู้ขออนุญาต

ยื่นค าขอและเอกสารประกอบค าขอ  
ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

จนท. สสจ..ตรวจสอบเอกสาร
และสถานที่

สสจ.

FDAA

อนุกรรมการ /
คณะกรรมการ ยส.

ผ่านการพิจารณาจากผู้ว่า
ราชการจังหวัด โดย

ความเห็นจากคณะกรรมการ
ที่ผู้ว่าฯแต่งตั้ง



มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔

การจัดเตรียมสถานที่ปลูกกัญชง (HEMP)
สถานที่ขอรับอนุญาตปลูกกัญชงต้องผ่านการตรวจสอบจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

และสถานที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
เรื่อง  ก าหนดมาตรฐานสถานที่ และระบบการควบคุมการปลกูกัญชง (Hemp) พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อก าหนดหลักตามประกาศฯ ประกอบด้วย
- ข้อก าหนดด้านสถานที่

- รูปแบบของสถานที่ปลูก
- การจัดเตรียมพื้นที่ปลูก

- ข้อก าหนดด้านการรักษาความปลอดภัย
- ข้อก าหนดเรื่องการควบคุมการปลูก



การปลูกในระบบเปิด (outdoor)
คือ การปลูกแบบแปลงปลูกกลางแจ้ง

การปลูกในระบบกึ่งเปิด (Greenhouse)
คือ การปลูกในโรงเรือนโดยใช้แสงจากธรรมชาติ หรือแสงจากหลอดไฟเทียม และ

อาจมีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูกอื่นๆ ร่วมด้วย

ปลูกในระบบปิด (indoor)
คือ การปลูกในสถานที่ปิดที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมในการปลูก 

เช่น แสง อุณหภูมิ  ความชื้น การหมุนเวียนของอากาศ ปริมาณก๊าซ O2 และ CO2

ข้อก าหนดด้านสถานที่ (รูปแบบของสถานที่ปลูก)

การเลือกรูปแบบการปลูก ควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การปลูก เช่น กรณีการปลูกกัญชงน าช่อดอกไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
ควรใช้รูปแบบการปลูกที่มีการควบคมุคุณภาพและปริมาณสารส าคัญในช่อดอก มีระบบป้องกันแมลงศัตรูพืช โรคพืช และมีวิธีการที่เหมาะสม

เพื่อป้องกันการปนเปื้อนทางสายพันธุ์ 



ข้อก าหนดด้านสถานที่ (การจัดเตรียมพื้นที่ปลูก)
(๑) พื้นที่ปลูก ต้องระบุแผนที่แสดงที่ตั้ง สิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง เส้นทางการเข้าถึง 

พื้นที่ปลูก รวมถึงพิกัดของสถานที่ 

5

ถนนทางหลวงที่

แม่น้ า

พื้นที่ปลูกกัญชง

สะพาน

พื้นที่ปลูก
ข้าวโพด

พื้นที่ปลูก
ข้าวโพด

- มีเส้นทางการเข้าถึงพ้ืนที่เพาะปลูกกัญชงอย่างไร สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้จริงหรือไม่
- แผนที่ที่ตั้งของสถานที่เพาะปลูก ตรงตามใบค าขอรับหนังสือส าคัญหรือไม ่รวมถึงสถานที่
ใกล้เคียง
- ตรวจสอบขนาดของพ้ืนที่ ต้องมีความสอดคล้องกับใบค าขอรับอนุญาต
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การตรวจสอบพิกัดสถานที่ GPS ของพื้นที่เพาะปลูก

รายละเอียดการตรวจสอบ
1. พื้นที่เพาะปลูกกัญชง (Hemp) ตรวจสอบ พิกัดสถานท่ี GPS 

มีความสอดคล้องกับใบค าขอรับอนุญาต หรือไม่ 
2.   ตรวจสอบโดยใช้ แอพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ Handy GPS

พิกัดสถานที่ Latitude and Longitude: 
ลองติจูด XX° XX' XX.XX" N       
ละติจูด . XX° XX' XX.XX" W





ให้ตั้งค่าระบบ เช่น เลือกระบบเป็น Lat Lon (Deg) และเม่ือตั้งค่าเสร็จแล้วให้ปิดโปรแกรมแล้วเปิด ใหม่ 1 รอบ 
แล้วพิกัดจะขึ้นตามตัวอย่างภาพด้านขวามือ



การตรวจสอบพิกัดสถานที่ พิกัด GPS แล้วกรอกค าขอให้ถูกต้อง



ข้อก าหนดด้านสถานที่ (การจัดเตรียมพื้นที่ปลูก)
(๒) พื้นที่ปลูก ต้องจัดให้มีแนวเขตพื้นที่ปลูกที่เห็นได้ชัด ก าหนดบริเวณพื้นที่ปลูกที่ชดัเจน พื้นที่ปลูก
ต้องแยกจากการปลูกพืชชนดิอื่นเป็นสัดส่วนชัดเจน 

10
แสดงแนวเขตพื้นที่ปลูก ด้วยการใช้คันดินกั้นโดยรอบพื้นที่

แสดงแนวเขตพื้นที่ปลูก ด้วย
การสร้างรั้วโดยรอบพื้นที่



ข้อก าหนดด้านสถานที่ (การจัดเตรียมพื้นที่ปลูก)
(๓) กรณีปลูกในระบบปิดหรือการปลูกในระบบกึ่งเปิด ให้แสดงแบบแปลนพื้นที่ปลูก และภาพถ่ายบริเวณภายนอก
รวมถึงบริเวณภายในอาคารหรือโรงเรือน ส าหรับกรณีปลูกในระบบเปิดให้แสดงแบบแปลนพื้นที่ปลูก ภาพถ่ายแปลง
ปลูกและบริเวณโดยรอบ เพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตและการตรวจสอบ

แปลงปลูกกัญชง



ข้อก าหนดด้านสถานที่ (การจัดเตรียมพื้นที่ปลูก)



ข้อก าหนดด้านการรักษาความปลอดภัย
จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ในบริเวณ พื้นที่ปลูก 

และครอบคลุมบริเวณที่มีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ หรือ      
กัญชงหลังจากด าเนินการเก็บเกี่ยวแล้ว 

แยกเก็บกัญชงเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับวัตถุอื่นๆ เช่น ตู้เก็บ 
หรือกล่องเก็บที่มีกุญแจล็อกเพื่อป้องกันการเข้าถึง



ข้อก าหนดด้านการรักษาความปลอดภัย
มาตรการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม 
๑. กรณีปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากใบ เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้านและราก ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ที่พื้นที่ปลูกตั้งอยูใ่น            
เขตชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา
๒. กรณปีลูกเพื่อใช้ประโยชน์จาก เมล็ด และช่อดอก เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์ ที่พ้ืนที่ปลูกตั้งอยูใ่นเขตชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว สถานศึกษา หรือปลูกเพื่อ              
เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ทางการแพทย์

ต้องมีระบบป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก เช่น รั้วลวดหนาม จ ากัดประตูทางเข้าออกพื้นที่

รั้วลวดหนามจ ากัดประตูเข้าออกพื้นที่

รั้วลวดหนามป้องกันการเข้าถึง
จากบุคคลภายนอก



ข้อก าหนดด้านการรักษาความปลอดภัย
กรณปีลูกเพื่อใช้ประโยชน์จาก เมล็ด และช่อดอก ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ทางการแพทย์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์
ก าหนดบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้าออกพ้ืนที่ปลูก และผู้รับผิดชอบเฉพาะควบคุมขั้นตอนต่างๆ เช่น การปลูก เก็บเกี่ยว ขนส่ง ท าลาย 
โดยได้รับมอบหมายจากผู้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



ปลูกเพื่อการใช้ประโยชน์จาก
เส้นใย ตามประเพณี 

วัฒนธรรม หรือวิถีชีวิตและใช้
ในครอบครัว 

ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากใบ 
เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้านและ

ราก ในเชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม ศึกษา วิเคราะห์ 

วิจัย หรือปรับปรุงพันธุ์

ปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จาก เมล็ด 
และช่อดอก ในเชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรม ทางการแพทย์ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย หรือ

ปรับปรุงพันธุ์
จัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ในบริเวณ พื้นที่ปลูก 
และครอบคลุมบริเวณท่ีมีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ หรือกัญชง

หลังจากด าเนินการเก็บเกี่ยวแล้ว 

ข้อก าหนดด้านการรักษาความปลอดภัย

แยกเก็บกัญชงเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกับวัตถุอื่นๆ เช่น ตู้เก็บ 
หรือกล่องเก็บที่มีกุญแจล็อกเพ่ือป้องกันการเข้าถึง

ในกรณีพ้ืนที่ปลูกที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว 
สถานศึกษา ต้องมีระบบป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก 
เช่น รั้วลวดหนาม จ ากัดประตูทางเข้าออกพื้นที่

ก าหนดบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้าออกพ้ืนที่ปลูก และ
ผู้รับผิดชอบเฉพาะควบคุมขั้นตอนต่างๆ เช่น การปลูก เก็บ
เกี่ยว ขนส่ง ท าลาย โดยได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร



ข้อก าหนดเรื่องการควบคุมการปลูก
(๑) การปลูกเพื่อน าไปใช้ทางการแพทย์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องด าเนินการให้เป็นไป         

ตามมาตรฐานการเกษตร เช่น การวิเคราะห์คุณภาพของดิน และน้ า รวมถึงการตรวจวิเคราะห์เพื่อหา
สารปนเปื้อน ยาฆ่าแมลง เชื้อรา โลหะหนัก หรือสารอื่นๆ ในกัญชง

(๒) จัดให้มีระบบติดตามจากต้นทางสู่ปลายทางและตรวจสอบย้อนกลับเพื่อควบคุมก ากับดูแล
ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต 



ขอขอบคุณ

ผู้บริโภคปลอดภัย ผู้ประกอบการก้าวไกล ระบบคุ้มครองสุขภาพไทยย่ังยืน
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คําแนะนําในการยื่น

คําขออนุญาตผลิตพืชกัญชง

โดย...นายธวชัชัย ชัยธวัชวิถี

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จําหน่าย หรอืมีไว้ใน
ครอบครอง ซึ่งยาเสพตดิให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์

พ.ศ. 2559

หน่วยงานของรัฐ

เปิดกว้างให้กับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล 
วสิาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร

เน่ืองจากกัญชง ยังคงเป็นยาเสพติด ให้โทษประเภท
ที่ 5 ดัง น้ันการขออนุญาตจะต้องมีเงื่อนไข ที่
เข้มงวดและรัดกุม ประชาชนที่ต้องการปลูกกัญชง
จะต้องมีแผนการและขออนุญาตปลูกแล้วต้องมี
คนรับซ้ือ และผลผลิตไม่ตกค้าง

กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย 
หรือมีไว้ในครอบครอง ซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ (Hemp)

พ.ศ. 2563

1

2
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กรณีบุคคลธรรมดา

(ก) มีสัญชาติไทย  (ข) มีอายุไมตํ่่ากวา่ย่ีสิบปีบริบูรณ์ (ค) มีถ่ินท่ีอยู่หรือสํานักงานในประเทศไทย
(ง) ไมเ่ป็นบุคคลวิกลจริต คนไรค้วามสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ (จ) ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 
(ฉ) ไมเ่ป็นผู้อยู่ระหวา่งการถูกพักใช้หรือเพกิถอนใบอนุญาตหรือหนังสือสําคัญท่ีออกตาม กฎหมายวา่ด้วยยาเสพติดให้โทษหรือ
กฎหมายวา่ด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจติและประสาท
(ช) ไมเ่คยต้องคําพพิากษาถึงที่สุดวา่กระทําความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยยาเสพติดใหโ้ทษ กฎหมายวา่ด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจติ
และประสาท กฎหมายวา่ด้วยการปอ้งกันการใช้สารระเหย หรอืกฎหมายว่า ด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผดิ
เก่ียวกับยาเสพติด

กรณีนิติบุคคล

หน่วยงานของรัฐ บจก./บมจ./หจก./หสน.       กลุ่มเกษตรกร วสิาหกิจชุมชนที่
           จดทะเบียนตามกฎหมายไทย กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์  เป็นนติิบุคคล

 นติิบุคคลที่มีลักษณะตาม (ค) (จ) (ฉ) และ (ช) 
 กรรมการของนติิบุคคล หุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้นอยา่งนอ้ย 2 ใน 3 มีสัญชาติไทย
 ผู้ดําเนนิกิจการมลัีกษณะ (ก) - (ช)

ผู้ดําเนินกิจการต้องมีลักษณะตาม (ก) – (ช)
กรณีวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็น

นิติบุคคล

https://www.fda.moph.go.th/sites/Narcotics/SitePages/Publications.aspx

ประมาณการระยะเวลา (Timeline) ท่ีจะได้รับใบอนุญาตได้จากกฎกระทรวง
การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นําเขา้ ส่งออก จําหนา่ย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 ใน หมวด 2 การอนุญาต ซึ่งเป็นการกําหนดกรอบระยะเวลา 
ซึ่งจะอนุญาตไม่เกินระยะเวลาที่กําหนดไว้ การวางแผนการยื่นคําขอเนื่องจากกรอบระยะเวลา (Timeline) 
ในการอนุญาตผลิต (ปลูก) คือ ไม่เกิน 175 วัน ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการยื่นคําขอล่วงหน้าได ้
โดยการนับยอ้นเวลาจากวันที่ปลูกตามตัวอย่าง ดังนี้

ที่มา: กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. (2564)

4
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“เมล็ดพันธุ์” หมายความว่า เมล็ด หรือส่วนขยายพันธุ์ หรือส่วน
หนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูก หรือใช้ทําพันธุ์ได้

ที่ดินที่จะใช้ปลูกกัญชง - เป็นท่ีดินท่ีชอบด้วยกฎหมาย ไม่บุกรุกป่า ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของผู้ขอ
อนุญาตที่ต้องศึกษาข้อมูลกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งวา่ท่านสามารถดําเนินการปลูกกญัชงในที่ดินดงักล่าวได้หรอืไม ่หรือ
ต้องได้รับอนุญาตให้ใช้ท่ีดินจากหน่วยงานใดก่อนหรือไม่ควรแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนว่าที�ดินประเภทไหนที�
อนุญาตให้นํามาขออนุญาตได้

7
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ที่มา: พรสุรีย์ ศรีสว่าง กองควบคุมวัตถุเสพติด อย. (2563)

กลางแจ้ง (Outdoor)

ภายในตัวอาคาร (Indoor cultivation)รูปแบบการปลูกกัญชง

โรงเรือน (Green House)

https://www.bendsource.com/bend/hemps‐central‐oregon‐explosion/Content?oid=12063088

 แบบคําขอรับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดใหโ้ทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 1)
 แบบคําขอรับใบอนุญาตผลิต (ท่ีมิใช่การปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 2)
 แบบคําขอรับใบอนุญาตนําเขา้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 3)
 แบบคําขอรับใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 4)
 แบบคําขอรับใบอนุญาตจําหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 5)
 แบบคําขอรับใบอนุญาตมไีวใ้นครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 6)
 คําขอรับใบแทนใบอนุญาตผลิต นําเขา้ ส่งออก จําหนา่ย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

เฉพาะกัญชง (แบบกัญชง 7)
 แบบคําขอรับใบอนุญาตนําเขา้หรือสง่ออกซึง่กญัชงในแต่ละคร้ัง (แบบ NAR. 5 (HEMP))

แบบฟอร์มคาํขอ

10

11

12



2/20/2022

แนวทางการกรอก
คําขออนุญาต

กรณีบุคคลธรรมดา

กรณีนิติบุคคล

กรณีวิสาหกิจชุมชนที่ไม่เป็น
นิติบุคคล

รายละเอียดวัตถุทีป่ระสงค์
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ใ#้$ําหร%บเป&นต%วอ'่าง

ใ#้$ําหร%บเป&นต%วอ'่าง
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นิติบุคคล

เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้สําหรับทุกวัตถุประสงค์ 

 (๑)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนจัดต้ังกลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ที่ยังคงสถานะดําเนิน
กิจการอยู่ หรือ สําเนาหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม         วิสาหกิจชุมชนที่ยังคงสถานะดําเนินกิจการอยู่ ซึ่งแสดง
วัตถุประสงค์ของการดําเนินการสอดคล้องกับคําขออนุญาตนี้และแสดงบัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ หรือสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรแล้วแต่
กรณี หรือ เอกสารแสดงภารกิจของหน่วยงานของรัฐที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต กรณีผู้ขออนุญาตเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ เอกสารอื่นๆ ที่แสดง
การเป็นนิติบุคคล    

 (๒)  หนังสือแสดงว่าตนเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ดําเนินกิจการของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
 (๓)  หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เฉพาะกรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ()*+หุ้นส่วนผู้จัดการ
 (๔)  หนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล           
 (๕)  สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิในที่ดินหรือหนังสือแสดงสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ที่เป็นพื้นที่ปลูก              
 (๖)  หนังสือให้ความยินยอมจากผู้ให้เช่าหรือผู้ให้ใช้ที่ดิน (กรณีขอเช่าหรือขอใช้ท่ีดินของบุคคลอื่นในการปลูก ท้ังนี้ต้องดําเนินการถูกต้องตามกฎหมาย  ท่ีเกี่ยวข้องด้วย)

 (๗)  แผนที่แสดงที่ต้ังสถานที่ปลูกและเส้นทางการเข้าถึงสถานที่ปลูก ที่ระบุลําดับพื้นที่ปลูกเรียงตามลําดับในคําขออนุญาต ค่าพิกัดแปลงปลูก   
           ขนาดแปลงปลูก และสถานที่ใกล้เคียง                 
 (๘)  แบบแปลนอาคารหรือโรงเรือน และภาพถ่ายบริเวณภายนอกรวมถึงภายในอาคารหรือโรงเรือน (กรณีปลูกในอาคารหรือโรงเรือน)   

           หรือ ภาพถ่ายแปลงปลูก และบริเวณโดยรอบ (กรณีปลูกกลางแจ้ง)       

 (๙)  แผนการผลิต
 (๑๐)  แผนการใช้ประโยชน์ 
 (๑๑)  มาตรการรักษาความปลอดภัย และวิธีการทําลายส่วนของกัญชงที่เหลือจากการใช้ประโยชน์ 
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แผนที่แสดงที่ต้ังสถานท่ีปลูกและเส้นทางการเข้าถึงสถานท่ีปลูก
ท่ีระบุลําดับพื้นท่ีปลูกเรียงตามลําดบัในคําขออนญุาต ค่าพิกัดแปลงปลูก ขนาดแปลงปลูก และสถานท่ีใกล้เคียง

ประจําป ีพ.ศ. 2564

กองควบคุมวัตถุเสพติด,2564

กองควบคุมวัตถุเสพติด,2564
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เอกสารอื่นๆ

คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับการเพาะปลูก

คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับการทําลายชิ้นส่วน

คู่มือการปฏิบัติงานสําหรับการขนย้ายชิ้นส่วน

การเตรียมตัวขอรับอนุญาตผลิต จําหน่าย นําเข้าพืชกัญชง

ศึกษากฎหมาย

และกระบวนการ

ขออนุญาต

ประเภทผู้ขอรับ

อนุญาต

การพัฒนา Proposal

-กจิกรรมที่ทํา -แผนการผลติ 

-วัตถุประสงค์ 

-ผลผลติที่ต้องการ

เมล็ดพันธ์ุที่ใช้

ปลูก

แนวทางการกรอก

เอกสารการขอผลติ

ซ่ึงยาเสพติดให้โทษ

ในประเภท 5 เฉพาะ

เฮมพ์

ทบทวนคํา

ขอให้ถูกต้อง

พร้อมเอกสาร

แนบ ยื่นใบคํา

ขอ

การเตรียม

ความพร้อมใน

การตรวจ

ประเมนิ

สถานท่ี

กระบวนการขออนุญาต
ผลิต จําหน่าย หรอืมีไว้ครอบครองซึ่งกัญชง

คณะกรรมการที่ผู้ว่าฯ มอบหมาย
พจิารณาและเสนอความเห็น

ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้ความเห็น

คณะอนุกรรมการ
พิจารณา

คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
พิจารณา

เลขาธิการ อย.
ใบอนุญาต

หมายเหตุ -คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย อย่างน้อยต้องประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ผู้แทนสานักงาน ป.ป.ส. เกษตรจังหวัดหรอืผู้แทน

ยื่นคําขอพร้อมหลักฐานแนบ
ณ กองวัตุเสพติด อย.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

สถานที่ผลิตต้ังอยู่ในเขต กทม. 

สถานที่ผลิตต้ัง ในเขตต่างจังหวัด

สสจ.
คําขอพร้อมหลักฐานแนบ

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
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กระบวนการขออนญุาต
นําเข้าหรือส่งออกซึ่งกญัชง 

พิจารณาอนุญาต

ยื่นคําขอพร้อมหลักฐานแนบ
ณ กองวัตุเสพติด อย.
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่  
รับคําขอพร้อมหลักฐานแนบ
พจิารณาและเสนอความเห็น

ขอขอบพระคุณ

Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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