






คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
ก�รัปลู่กแลูะข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรัผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมื
พิิมพ์ิคร้ั้�งท่ี่� 1 : จำำ�นวน 2,500 เล่่ม กุุมภ�พ้ินธ์์ พิ.ศ.2565
จ้ำดพิิมพ์ิ : กุรั้มส่่งเส่ริั้มกุ�รั้เกุษตรั้ กุรั้ะที่รั้วงเกุษตรั้แล่ะส่หกุรั้ณ์์
พิิมพ์ิท่ี่� : บริั้ษ้ที่ นิวธ์รั้รั้มด�กุ�รั้พิิมพ์ิ (ปรั้ะเที่ศไที่ย) จำำ�กุ้ด



 ด้�วยนโยบ�ยขึ้องรััฐบ�ลู มุ่่�งสนัับสน่ันัให้้เกษตรกรมีุ่รายได้้จากการผลิิตแลิะจำาห้นั�าย
ผลิผลิิตทางการเกษตรที�มีุ่คุ่ณภาพ รวมุ่ทั�งส�งเสริมุ่แลิะสนัับสน่ันัการวิจัยแลิะพัฒนัาการผลิิต 
พืชเศรษฐกิจให้มุ่�ของประเทศ ห้ลัิงจากที�กฎห้มุ่ายได้้อน่ัญาตให้้ประชาชนั วิสาห้กิจช่มุ่ชนั สห้กรณ์
การเกษตร สามุ่ารถขออน่ัญาตผลิิตกัญชา กัญชง แลิะกระท�อมุ่ได้้ ในัส�วนัของกระทรวงเกษตร 
แลิะสห้กรณ์จึงได้้เด้ินัห้นั้าส�งเสริมุ่สนัับสน่ันัการปลิูกพืชเศรษฐกิจให้มุ่�โด้ยเฉพาะ กัญชา กัญชง  
แลิะกระท�อมุ่ เพื�อส�งเสริมุ่การผลิิต แลิะสร้างรายได้้จากการผลิิตพืชแห้�งอนัาคุต (Future Crop)  
รวมุ่ถึงเร�งการพัฒนัาเกษตรกร วิสาห้กิจช่มุ่ชนั สถาบันัเกษตรกร แลิะผู้ประกอบการเกษตรให้้มีุ่ 
คุวามุ่รู้คุวามุ่เข้าใจในัท่กมิุ่ติ ตั�งแต�การปลูิกให้้ได้้คุ่ณภาพ จนัถึงกฎห้มุ่ายข้อระเบียบที�เกี�ยวข้อง  
เพื�อสร้างโอกาสทางอาชีพแลิะรายได้้ที�มัุ่�นัคุง
 เอกสาร ค่่มือส่ำ�หร้ั้บเกุษตรั้กุรั้ กุ�รั้ปล่่กุแล่ะข้ึ้�นที่ะเบ่ยนเกุษตรั้กุรั้ผู้่�ปล่่กุกุ้ญช� กุ้ญชง  
แล่ะกุรั้ะท่ี่อม ฉบับนีั� ได้้รวบรวมุ่องค์ุคุวามุ่รู้จากห้นั�วยงานัภายใต้สังกัด้กระทรวงเกษตรแลิะสห้กรณ์ 
ได้้แก� กรมุ่ส�งเสริมุ่การเกษตร กรมุ่วิชาการเกษตร กรมุ่ส�งเสริมุ่สห้กรณ์ สำานัักงานัเศรษฐกิจการเกษตร 
สำานัักงานัปลัิด้กระทรวงเกษตรแลิะสห้กรณ์ แลิะห้นั�วยงานัที�เกี�ยวข้องในัการส�งเสริมุ่สนัับสน่ันั 
การปลูิกกัญชา กัญชง แลิะกระท�อมุ่ โด้ยมีุ่เนืั�อห้าประกอบด้้วย ลัิกษณะทางพฤกษศาสตร์ วงจรชีวิต  
พันัธ์ุ่์ การผลิิตกล้ิาพันัธ์ุ่์ การปลูิก ต้นัท่นัการผลิิต การเก็บเกี�ยวผลิผลิิต อาการผิด้ปกติที�พบ 
ในัการปลิูก แนัวทางการขึ�นัทะเบียนั การจด้ทะเบียนัวิสาห้กิจช่มุ่ชนัแลิะเคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนั  
แลิะการจด้ทะเบียนัจัด้ตั�งสห้กรณ์การเกษตร สำาห้รับรองรับการปลูิกพืชดั้งกลิ�าวตามุ่ที�กฎห้มุ่ายกำาห้นัด้  
เพื�อให้้เกษตรกร แลิะผู้สนัใจสามุ่ารถศึกษาแลิะใช้เป็นัแนัวทางในัการผลิิตพืชเศรษฐกิจเห้ลิ�านีั�
 คุณะผู้จัด้ทำาขอขอบคุ่ณแห้ลิ�งข้อมูุ่ลิต�าง ๆ แลิะท่กท�านัที�เกี�ยวข้องในัการจัด้ทำาคูุ�มืุ่อฉบับนีั�  
แลิะห้วังว�าคูุ�มืุ่อฉบับนีั�จะเป็นัประโยชน์ัแก�เกษตรกร วิสาห้กิจช่มุ่ชนั สห้กรณ์การเกษตร ประชาชนั
ทั�วไป แลิะผู้ที�เกี�ยวข้อง ห้ากข้อมูุ่ลิฉบับนีั�มีุ่ข้อผิด้พลิาด้ประการใด้ทางคุณะผู้จัด้ทำายินัดี้น้ัอมุ่รับ 
แลิะจะนัำาไปปรับปร่งต�อไป
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การปลููก
กัญช� กัญชง กรัะท�อมื

แลูะก�รัใช�ปรัะโยชน์

1คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรัคู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
ก�รัปลู่กแลูะข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรั ผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมืก�รัปลู่กแลูะข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรั ผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมื



 การปลููกพืืชสกุลูกัญชาในับริเวณคุาบสมุ่่ทรอินัโด้จีนั มีุ่ห้ลัิกฐานัการปลิูกมุ่าตั�งแต� 
คุริสต์ศตวรรษที� 19 สำาห้รับประเทศไทย พบห้ลัิกฐานัทางประวัติศาสตร์ที�มีุ่การบันัทึกไว้ในัสมัุ่ย 
สมุ่เด็้จพระนัารายณ์มุ่ห้าราชอยู�ระห้ว�างปีพ่ทธุ์ศักราช 2199 - 2231 ผ�านับันัทึกตำาราพระโอสถ 
พระนัารายณ์ เป็นัตำารับยาที�แพทย์ประกอบถวาย พบว�ามีุ่ส�วนัประกอบของพืชสก่ลิกัญชา 
เป็นัส�วนัประกอบห้ลิัก 2 ตำารับ ได้้แก� ตำารับยาทิพกาศ มีุ่ส�วนัประกอบเป็นัใบ 16 ส�วนั แลิะตำารับยา 
ศ่ขไสยาศน์ั มีุ่ส�วนัประกอบเป็นัใบ 12 ส�วนั (Picheansoonth et al., 1999) นัอกจากนีั�ยังพบ 
การปลิูกเพื�อนัำาเส้นัใยมุ่าใช้ประโยชนั์ ส�วนัให้ญ�จะปลิูกบนัพื�นัที�สูงทางภาคุเห้นัือ โด้ยชาวเขาเผ�ามุ้่ง 
ลีิซอ แลิะอาข�า นัำาเส้นัใยพืชสก่ลิกัญชามุ่าใช้ทอผ้า ตัด้เย็บเคุรื�องน่ั�งห้�มุ่ ทอเป็นัถ่งย�ามุ่ แลิะทำาเป็นัเชือก
อเนักประสงคุ์ใช้งานัในัชีวิตประจำาวันั ซึ�งพืชสก่ลิกัญชาเป็นัพืชที�ผูกพันัแลิะเป็นัส�วนัห้นึั�งของวิถีชีวิต
ของกล่ิ�มุ่ชาวเขามุ่าตั�งแต�อดี้ต (ส�วนัสำารวจแลิะรายงานั สำานัักงานั ปปส. ภาคุเห้นืัอ, 2544)

1. ลัูกษณะท�งพฤกษศ�สำตร์ั

 พืชสก่ลิกัญชา มีุ่การจัด้ห้มุ่วด้ห้มูุ่�ตามุ่ลัิกษณะไว้ ดั้งนีั� (Chandra et al., 2017)
   Kingdom : Plantae (plants)
   Subkingdom : Tracheobionta (vascular plants)
   Superdivision : Spermatophyta (seed plants)
   Division : Magnoliophyta (flowering plants)
   Class : Magnoliopsida (dicotyledons)
   Subclass : Hamamelididae
   Order : Urticales
   Family : Cannabaceae
   Genus : Cannabis
   Species : sativa L.

กัญช� กัญชงกัญช� กัญชง

2 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 1.1 ก�รัจำ�แนกโด้ยใช�ลัูกษณะท�งสัำณฐ�นวิทย� (Plant morphology)

  สามุ่ารถแยกออกได้้ 2 กล่ิ�มุ่ ดั้งนีั�
  1.1.1 กุลุ่่มท่ี่�เป็นย� (Drug type) ทรงต้นัเป็นัพ่�มุ่ รูปทรงคุล้ิายพีระมิุ่ด้ แลิะมีุ่กิ�งให้ญ�
ที�ฐานัของลิำาต้นั
  1.1.2 กุลุ่่มท่ี่�เป็นเส่�นใย (Fiber type) ทรงต้นัผอมุ่สูง แตกกิ�งน้ัอย

 1.2 ก�รัจำ�แนกโด้ยใช�ลัูกษณะต�มืแหลู�งกำ�เนิด้ที�มีืลัูกษณะเฉพ�ะ 
  เป็นขึ้องตนเอง (Polytypic nature, multiple-species)

  แบ�ง เ ป็นั 3 species คืุอ Cannabis sat iva Cannabis indica และ 
Cannabis ruderalis ทั�ง 3 species มีุ่ลัิกษณะใกล้ิเคีุยงกันั ซึ�งในัปัจจ่บันัจึงใช้ชื�อว�า  
Cannabis sativa L. ส�วนัลัิกษณะที�แตกต�างกันั ให้้ใช้เป็นัคุวามุ่แตกต�างในัระดั้บ variety  
(Chanda et al., 2019) ดั้งนีั�
  1.2.1 Cannabis sativa L. var. sativa
  1.2.2 Cannabis sativa L. var. indica
  1.2.3 Cannabis sativa L. var. ruderalis
  จากข้อมูุ่ลิการศึกษาทางสัญฐานัวิทยาเกี�ยวกับพืชสก่ลิกัญชา พบคุวามุ่แตกต�างของต้นั
แลิะใบในัแต�ลิะ variety ดั้งแสด้งในัตารางที� 1 ดั้งนีั�

ต�รั้�งท่ี่� 1 แส่ดงล้่กุษณ์ะขึ้องพืิชส่กุุล่กุ้ญช�ในแต่ล่ะ Variety

Variety คว�มส่่ง
รั้ะยะห่�ง 

รั้ะหว่�งขึ้�อ
ใบ

จำำ�นวนแฉกุ 
บนแผู่้นใบ

Sativa ต้นัสูง,  
1.5 - 4.5 เมุ่ตร

ข้อใบห้�าง,  
7 - 15 เซนัติเมุ่ตร

ใบเรียวแห้ลิมุ่  
ไมุ่�มีุ่ลิาย

6 - 12 แฉก/ใบ

Indica ต้นัเตี�ย,  
0.15 - 1.5 เมุ่ตร

ข้อใบสั�นั,  
น้ัอยกว�า  
7 เซนัติเมุ่ตร

ใบกว้าง สั�นั  
แลิะกลิมุ่  
มีุ่ลิายลัิกษณะ
คุล้ิายหิ้นัอ�อนั

3 - 7 แฉก/ใบ

Ruderalis ต้นัเตี�ย,  
0.15 - 1.5 เมุ่ตร

ข้อใบสั�นัแลิะถี�กว�า 
Indica

ใบเล็ิก ห้นัา 4 - 6 แฉก/ใบ
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ภ�พิท่ี่� 1 ลัิกษณะต้นั แลิะใบ ของ Sativa แลิะ Indica types
ที�มุ่า : Anderson (1980)
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กรัมืสำ�งเสำริัมืก�รัเกษตรักรัมืสำ�งเสำริัมืก�รัเกษตรั
กรัะทรัวงเกษตรัแลูะสำหกรัณ์์กรัะทรัวงเกษตรัแลูะสำหกรัณ์์



 1.3 ก�รัจำ�แนกโด้ยใช�ลัูกษณะก�รัใช�ปรัะโยชน์ต�มืปริัมื�ณสำ�รัสำำ�คัู่ญ 

  สามุ่ารถแบ�งได้้ 3 แบบ ดั้งนีั�

  1.3.1 กุ�รั้ใช�ปรั้ะโยชน์เป็นย� (Drug type) มีุ่สาร THC มุ่ากกว�า 1.0 % แลิะ 
สาร CBD น้ัอยกว�า 0.5%
  1.3.2 ร่ั้ปแบบผู้ส่ม (Intermediate type) มีุ่สาร CBD เป็นัส�วนัให้ญ� แลิะ 
มีุ่สัด้ส�วนัของ THC ที�แตกต�างกันั
  1.3.3 กุ�รั้ใช�ปรั้ะโยชน์จำ�กุเส่�นใย (Fiber-type หรั้ือ hemp) มีุ่สาร THC  
ในัปริมุ่าณตำ�ากว�า 1.0%

 1.4 ก�รัจำ�แนกต�มืพรัะรั�ชบัญญัติย�เสำพติด้ให�โทษ ฉบับที� 7 พ.ศ. 2562  
  แลูะต�มืปรัะก�ศกรัะทรัวงสำ�ธ�รัณสุำขึ้ เรืั�อง รัะบุชื�อย�เสำพติด้ให�โทษ 
  ในปรัะเภท 5 พ.ศ. 2563

  ได้้กำาห้นัด้คุวามุ่แตกต�างระห้ว�างกัญชาแลิะกัญชงไว้ ดั้งนีั�

  1.4.1 กุ้ญช� (cannabis) ม่ปริั้ม�ณ์ส่�รั้ THC ในช่อดอกุ ม�กุกุว่� 1.0%  
โดยนำ��หน้กุแห�ง แลิะได้้กำาห้นัด้ให้้ส�วนัของพืช ไมุ่�จัด้เป็นัยาเสพติด้ให้้โทษในัประเภท 5 ดั้งต�อไปนีั�
   n เปลืิอก ลิำาต้นั เส้นัใย กิ�งก้านั แลิะราก
   n ใบ ซึ�งไมุ่�มีุ่ยอด้ห้รือช�อด้อกติด้มุ่าด้้วย
   n สารสกัด้ที�มุ่ีสาร CBD เป็นัส�วนัประกอบ แลิะต้องมีุ่สาร THC ไมุ่�เกินั 0.2%  
    โด้ยนัำ�าห้นัักแห้้ง
   n กากห้รือเศษเห้ลืิอจากการสกัด้กัญชา ต้องมีุ่สาร THC ไมุ่�เกินั 0.2%  
    โด้ยนัำ�าห้นัักแห้้ง

  1.4.2 กุ้ญชง (hemp) ม่ปริั้ม�ณ์ส่�รั้ THC ในช่อดอกุไม่เกิุน 1.0% โดยนำ��หน้กุแห�ง 
แลิะได้้กำาห้นัด้ให้้ส�วนัของพืช ไมุ่�จัด้เป็นัยาเสพติด้ให้้โทษในัประเภท 5 ดั้งต�อนีั�
   n เปลืิอก ลิำาต้นั เส้นัใย กิ�งก้านั แลิะราก
   n ใบ ซึ�งไมุ่�มีุ่ยอด้ห้รือช�อด้อกติด้มุ่าด้้วย
   n สารสกัด้ที�มุ่ีสาร CBD เป็นัส�วนัประกอบ แลิะต้องมีุ่สาร THC ไมุ่�เกินั 0.2%  
    โด้ยนัำ�าห้นัักแห้้ง
   n เมุ่ล็ิด้กัญชง (hemp seed) นัำ�ามัุ่นัจากเมุ่ล็ิด้กัญชง (hemp seed oil)  
    ห้รือ สารสกัด้จากเมุ่ล็ิด้กัญชง (hemp seed extract)
   n กากห้รือเศษเห้ลืิอจากการสกัด้กัญชา ต้องมีุ่สาร THC ไมุ่�เกินั 0.2%  
    โด้ยนัำ�าห้นัักแห้้ง
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ภ�พิท่ี่� 2 เมุ่ล็ิด้พืชสก่ลิกัญชา
ที�มุ่า : คุณะเกษตร มุ่ห้าวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์

2. วงจรัชีวิต

 พืชสก่ลิกัญชา เป็นัพืชที�มีุ่ด้อกตัวผู้แลิะด้อกตัวเมีุ่ยแยกกันัคุนัลิะต้นั โด้ยทั�วไปจะแยก 
คุวามุ่แตกต�างของต้นัตัวเมีุ่ยแลิะต้นัตัวผู้ได้้ยาก แต�สามุ่ารถแยกได้้ในัช�วงที�ก�อนัออกด้อก  
(pre-flowering) ที�จะเห็้นัลัิกษณะคุวามุ่แตกต�างของด้อกเพศผู้แลิะเพศเมีุ่ยได้้ชัด้เจนั
 การเข้าใจระยะต�าง ๆ ของการเจริญเติบโตของพืชสก่ลิกัญชาเป็นัส�วนัที�สำาคัุญในัการผลิิต 
พืชสก่ลิกัญชาได้้อย�างมีุ่ประสิทธิุ์ภาพ เนืั�องจากพืชสก่ลิกัญชาเป็นัพืชวันัสั�นั ซึ�งจำานัวนัแสงต�อวันั 
มีุ่อิทธิุ์พลิต�อการเจริญเติบโตในัแต�ลิะระยะ ดั้งนัั�นั การปลูิกพืชสก่ลิกัญชา จำาเป็นัต้องทราบวงจรชีวิต
ของพืชสก่ลิกัญชาในัระยะต�าง ๆ เพื�อวางแผนัการปลูิกได้้อย�างถูกต้องเห้มุ่าะสมุ่แลิะมุ่ีประสิทธิุ์ภาพ 
ในัการผลิิต สามุ่ารถแบ�งเป็นั 2 ระยะ คืุอ
 n ระยะการเจริญเติบโตทางลิำาต้นั (vegetative stage) ภายใต้สภาวะเมืุ่�อได้้รับแสง  
  14 - 20 ชั�วโมุ่งต�อวันั
 n ระยะออกด้อก (flowering stage) ภายใต้สภาวะเมืุ่�อได้้รับแสงน้ัอยกว�า 12 ชั�วโมุ่งต�อวันั

 2.1 รัะยะก�รัเจริัญเติบโตท�งลูำ�ต�นแลูะใบ (Vegetative growth)

  2.1.1 รัะยะก�รังอกขึ้องเมืล็ูด้ (Germination stage)

    เมุ่ล็ิด้กัญชา กัญชง เมืุ่�อได้้รับคุวามุ่ชื�นัอย�างเพียงพอ เมุ่ล็ิด้จะดู้ด้นัำ�า กระต้่นั 
ปฏิิกิริยาภายในัเมุ่ล็ิด้ส�งผลิให้้เมุ่ล็ิด้พองตัว เปลืิอกเมุ่ล็ิด้ฉีกขาด้ จากนัั�นัมีุ่รากแก้ว (Tap root)  
เจริญออกมุ่า ตามุ่มุ่าด้้วยใบเลีิ�ยง 1 คูุ�
      : ปริมุ่าณแสงที�ได้้รับ 16 ชั�วโมุ่งต�อวันั
      : ระยะเวลิา 2 - 10 วันั
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ภ�พิท่ี่� 3 การงอกของเมุ่ล็ิด้
ที�มุ่า : คุณะเกษตร มุ่ห้าวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์

ภ�พิท่ี่� 4 การเกิด้ใบเลีิ�ยงคูุ�แรก
ที�มุ่า : คุณะเกษตร มุ่ห้าวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์ 
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  2.1.2 รัะยะต�นกลู�� (Seedling stage)

    ระยะต้นักลิ้าเริ�มุ่ตั�งแต�ระยะที�ต้นักลิ้าสร้างใบจริง (Fan leave) ขึ�นัมุ่าคูุ�แรก  
จนัถึงระยะที� มีุ่ใบจริงจำานัวนั 4 - 5 คูุ�  ซึ�งในัระยะนีั� เป็นัระยะที� ต้นักลิ้าอ�อนัแอต�อเชื�อรา  
แลิะสภาพแวด้ลิ้อมุ่ โด้ยเฉพาะห้ากวัสด่้ปลูิกมีุ่การระบายนัำ�าที�ไมุ่�ดี้ อาจทำาให้้ต้นักลิ้าอ�อนัแอ  
แลิะเกิด้การเข้าทำาลิายของโรคุซำ�า
      : ปริมุ่าณแสงที�ได้้รับ 16 ชั�วโมุ่งต�อวันั
      : ระยะเวลิา 2 - 3 สัปด้าห์้

ภ�พิท่ี่� 6 ระยะส่ด้ท้ายของระยะต้นักล้ิา (ระยะใบจริง (Fan leave) จำานัวนั 4 คูุ�)
 ก�อนัเข้าสู�ระยะการเจริญทางลิำาต้นัแลิะใบ (Vegetative stage)
ที�มุ่า : https://2fast4buds.com/news/common-cannabis-seedling-problems-and-how-to-fix-them

ภ�พิท่ี่� 5 การเกิด้ใบจริง (Fan leave)
ที�มุ่า : คุณะเกษตร มุ่ห้าวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์
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  2.1.3 รัะยะก�รัเจริัญท�งลูำ�ต�นแลูะใบ (Vegetative stage)

    ในัระยะนีั�ต้นัพืชมีุ่การเจริญเติบโตเพิ�มุ่ขึ�นัทั�งในัส�วนัของคุวามุ่สูง แลิะขนัาด้ 
ทรงพ่�มุ่ของต้นั ดั้งนัั�นั พืชต้องการนัำ�า แสงแลิะธุ์าต่อาห้าร โด้ยเฉพาะธุ์าต่ไนัโตรเจนัเพิ�มุ่ขึ�นั เพื�อใช้ 
ในัการเจริญเติบโต แลิะช�วงนีั�เป็นัช�วงเวลิาที�เห้มุ่าะสมุ่ในัการตัด้แต�งกิ�ง เพื�อให้้ได้้ปริมุ่าณผลิผลิิตที�สูง 
เมืุ่�อเข้าสู�ระยะออกด้อก (Flowering stage) ระยะการเจริญทางลิำาต้นัแลิะใบ โด้ยปกติใช้ระยะเวลิา  
4 - 6 สัปด้าห์้ แต�ในับางกรณีอาจใช้ระยะเวลิา 15 สัปด้าห์้ เพื�อให้้มีุ่การสร้างกิ�งเพิ�มุ่เป็นัจำานัวนัมุ่าก 
เป็นัการเพิ�มุ่ผลิผลิิตต�อต้นั จำาเป็นัต้องให้้พืชสก่ลิกัญชามีุ่การเจริญเติบโตทางลิำาต้นัแลิะใบเป็นัระยะ
เวลิานัานั (ประมุ่าณ 15 สัปด้าห์้)
      : ปริมุ่าณแสงที�ได้้รับ 18 ชั�วโมุ่งต�อวันั
      : ระยะเวลิา 4 - 15 สัปด้าห์้

ภ�พิท่ี่� 8 การเพิ�มุ่ปริมุ่าณจำานัวนักิ�งก้านัของพืชสก่ลิกัญชา โด้ยวิธีุ์ Sea of green
ที�มุ่า : คุณะเกษตร มุ่ห้าวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์

ภ�พิท่ี่� 7 ต้นัพืชสก่ลิกัญชาในัระยะการเจริญทางลิำาต้นัแลิะใบ (Vegetative stage)
ที�มุ่า : คุณะเกษตร มุ่ห้าวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์
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 2.2 รัะยะก�รัเจริัญเติบโตท�งก�รัแพรั�ขึ้ย�ยพันธ์ุ (Reproductive Growth)

  2.2.1 รัะยะก�อนออกด้อก (Pre-flowering Stage)

    เป็นัระยะที�เกิด้ขึ�นัจากผลิของการเปลีิ�ยนัแปลิงจำานัวนัชั�วโมุ่งแสงที�ได้้รับต�อวันั 
จาก 18 ชั�วโมุ่งต�อวันั ไปสู� 12 ชั�วโมุ่งต�อวันั เป็นัระยะเวลิา 1 - 3 สัปด้าห์้ ต้นัพืชสก่ลิกัญชามีุ่การสร้าง
ฮอร์โมุ่นัเพื�อไปกระต้่นัให้้เกิด้การออกด้อก โด้ยในัระยะนีั�ต้นัพืชจะสร้างตาด้อกซึ�งอยู�บริเวณกึ�งกลิาง
ของซอกตาใบ ซึ�งตาด้อกที�พัฒนัาขึ�นัสามุ่ารถแยกต้นัตัวผู้แลิะต้นัตัวเมีุ่ยออกจากกันั โด้ยต้นัตัวผู้  
(ภาพที� 10) พบลัิกษณะกระเปาะกลิมุ่ เรียกว�า อับเกสรเพศผู้ (Pollen sac) ส�วนัต้นัตัวเมีุ่ย (ภาพที� 11) 
พบลัิกษณะชั�นักลีิบเลีิ�ยง (Calyx) แลิะ เส้นัขนัสีขาว ห้รือเกสรเพศเมีุ่ย (Pistil) ออกมุ่าจากกลีิบเลีิ�ยง 
ซึ�งในัระยะนีั�เป็นัระยะที�สำาคัุญในัการคัุด้เลืิอกที�จะทำาลิายต้นัตัวผู้ที�อยู�ในัแปลิง ห้ากเป็นัการผลิิตพืช 
เพื�อใช้ประโยชนั์จากช�อด้อก เนืั�องจากห้ากเกิด้การผสมุ่ของเกสร จะทำาให้้ปริมุ่าณสารสำาคัุญ 
ในัช�อด้อกลิด้ลิง
      : ปริมุ่าณแสงที�ได้้รับน้ัอยกว�า 12 ชั�วโมุ่งต�อวันั
      : ระยะเวลิา 1 - 3 สัปด้าห์้

ภ�พิท่ี่� 9 การเปรียบเทียบคุวามุ่แตกต�างของส�วนัประกอบ 
 ของด้อกตัวผู้แลิะด้อกตัวเมีุ่ยในัระยะก�อนัออกด้อก
ที�มุ่า : https://cannasos.com/news/authors/how-to-tell-female-and-male- 

plants-apart
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ภ�พิท่ี่� 10 ตาด้อกของต้นัพืชสก่ลิกัญชาในัระยะก�อนัออกด้อกของต้นัตัวผู้ มีุ่ลัิกษณะกระเปาะกลิมุ่
ที�มุ่า : https://homesteadandchill.com/sexing-cannabis-plants-male-vs-female/

ภ�พิท่ี่� 11 ตาด้อกของกัญชาในัระยะก�อนัออกด้อกของต้นัตัวเมีุ่ย มีุ่เส้นัขนัสีขาว 
 ห้รือเกสรเพศเมีุ่ย (Pistil) ออกมุ่าจากกลีิบเลีิ�ยง (Calyx)
ที�มุ่า : https://homesteadandchill.com/sexing-cannabis-plants-male-vs-female/ 
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  2.2.2 รัะยะออกด้อก (Flowering stage)

    เป็นัระยะที�ต้นัพืชมีุ่การเจริญเติบโตทางด้้านัลิำาต้นัแลิะใบที�ลิด้ลิง แลิะมีุ่การ 
สร้างช�อด้อก ซึ�งต้นัพืชต้องการธุ์าต่ฟอสฟอรัสเพิ�มุ่ขึ�นั แลิะไนัโตรเจนัลิด้ลิง ในัระยะนีั�มุ่ีการพัฒนัา 
ช�อด้อกเพิ�มุ่ขึ�นั

 ภ�พิท่ี่� 12 ต้นัพืชในัระยะออกด้อก (Flowering stage)
  ที�มุ่า : คุณะเกษตร มุ่ห้าวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์

    ช�อด้อกที�พัฒนัาขึ�นัในัระยะนีั� จะมีุ่การผลิิต Trichome (เป็นัส�วนัที�มีุ่รูปร�าง 
คุล้ิายเห็้ด้ แลิะส�วนัหั้วประกอบด้้วย Resin gland ซึ�งบรรจ่สารสำาคัุญ ได้้แก� Cannabinoids terpenes  
แลิะ Flavonoids) เพิ�มุ่ขึ�นั ต�อมุ่าการพัฒนัาของช�อด้อกช้าลิง แลิะใบ (Fan leaves) เปลีิ�ยนัจาก 
สีเขียวเป็นัสีเห้ลืิอง ส�วนัของเกสรเพศเมีุ่ย (Pistil) สีขาวเปลีิ�ยนัเป็นัสีแด้ง/ส้มุ่ เหี้�ยวลิง แลิะสีของ 
Trichome เปลีิ�ยนัจากสีขาว (Clear) ไปเป็นั สีคุล้ิายนัมุ่ (Milky) แลิะส่ด้ท้ายเป็นัสีอำาพันั (Amber)

 ภ�พิท่ี่� 13 ลัิกษณะของ Trichome ในัแต�ลิะระยะ ได้้แก�  
  สีขาว (Clear) สีคุล้ิายนัมุ่ (Milky) แลิะสีอำาพันั (Amber)
 ที�มุ่า : คุณะเกษตร มุ่ห้าวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์

    สำาห้รับการผลิิตพืชสก่ลิกัญชาเพื�อใช้ประโยชน์ัจากช�อด้อก ระยะนีั�จะมีุ่สารสำาคัุญ
ให้้มุ่ากที�ส่ด้การพัฒนัาการด้้านัการเจริญเติบโตจะสิ�นัส่ด้ในัระยะนีั�
      : ปริมุ่าณแสงที�ได้้รับ 12 ชั�วโมุ่งต�อวันั
      : ระยะเวลิา 7 - 14 สัปด้าห์้
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  2.2.3 รัะยะผู้ลิูตเมืล็ูด้ (Seed set)

    เป็นัระยะที�ต�อเนืั�องมุ่าจากข้อ 2 เมืุ่�อตาด้อกที�แสด้งลัิกษณะของด้อกตัวผู้ 
แลิะตัวเมีุ่ยปรากฏิ ประมุ่าณ 2 - 3 อาทิตย์ เกสรจากต้นัตัวผู้แลิะเกสรตัวเมีุ่ยพร้อมุ่ที�จะผสมุ่เกสร  
เมืุ่�อเกิด้การผสมุ่เกสรจะเริ�มุ่เข้าสู�กระบวนัการในัการสร้างเมุ่ล็ิด้ ซึ�งจะใช้ระยะเวลิาประมุ่าณ 6 สัปด้าห์้  
จึงสามุ่ารถเก็บเกี�ยวได้้ โด้ยการส่กแก�ของช�อด้อกจะเริ�มุ่จากด้้านัลิ�างของช�อด้อกไปจนัถึงด้้านับนั 
ช�อด้อก แลิะเปลิือกห้่้มุ่เมุ่ลิ็ด้ (Seed bract) เปลีิ�ยนัเป็นัสีนัำ�าตาลิ แลิะแตกออก เป็นัสัญญาณของ 
การส่กแก�ของเมุ่ล็ิด้
      : ปริมุ่าณแสงที�ได้้รับ 12 ชั�วโมุ่งต�อวันั
      : ระยะเวลิา 6 สัปด้าห์้

ภ�พิท่ี่� 14 ช�อด้อกต้นัพืชสก่ลิกัญชาเข้าสู�ระยะส่กแก�
ที�มุ่า : https://www.no-tillfarmer.com/articles/8534-industrial-hemp-serves- 

up-new-no-till-market-opportunity 
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3. พันธ์ุพืชสำกุลูกัญช�

 พันัธ์ุ่์ของพืชสก่ลิกัญชามีุ่คุวามุ่ห้ลิากห้ลิาย เมืุ่�อแบ�งตามุ่การใช้ประโยชน์ั คืุอ ยา อาห้าร แลิะเส้นัใย  
สามุ่ารถแบ�งได้้ ดั้งนีั�

 3.1 พันธ์ุสำำ�หรัับใช�ปรัะโยชน์ท�งก�รัแพทย์

  พันัธ์ุ่์ที�ใช้ประโยชน์ัทางการแพทย์มีุ่ห้ลิากห้ลิายตามุ่การปรับปร่งพันัธ์ุ่์ของแต�ลิะแห้ลิ�งผลิิต 
ทั�วโลิก ปัจจ่บันัมีุ่ประมุ่าณ 600 สายพันัธ์ุ่์ (Bailey Rahn, 2016) แลิะเพิ�มุ่มุ่ากขึ�นัตามุ่การ 
ปรับปร่งพันัธ์ุ่์ โด้ยทั�วไปพันัธ์ุ่์ทางการคุ้าจะพัฒนัามุ่าจากฐานัพันัธุ่์กรรมุ่ 9 กล่ิ�มุ่ ดั้งนีั�

  3.1.1 กลุู�มื Thai

    เป็นัเชื�อพันัธุ่์กรรมุ่ท้องถิ�นัของประเทศเอเซียตะวันัออกเฉียงใต้ แลิะฐานัพันัธุ่์กรรมุ่
ของ C. sativa var.sativa เช�นั พันัธ์ุ่์ห้างกระรอก ฝอยทอง ห้มืุ่�นัศรี ตะนัาวศรี แลิะด้้ายแด้ง 
ใช้เป็นัฐานัเชื�อพันัธุ่์กรรมุ่ของสายพันัธ์ุ่์ต�าง ๆ รวมุ่ถึง Original haze

  3.1.2 กลุู�มื Afghani #1

    เป็นัเชื�อพันัธุ่์กรรมุ่ท้องถิ�นัของประเทศเอเซียตะวันัออกเฉียงใต้ แลิะฐานัพันัธุ่์กรรมุ่
ของ C. sativa var. sativa เช�นั พันัธ์ุ่์ห้างกระรอก ฝอยทอง ห้มืุ่�นัศรี ตะนัาวศรี แลิะด้้ายแด้ง 
ใช้เป็นัฐานัเชื�อพันัธุ่์กรรมุ่ของสายพันัธ์ุ่์ต�าง ๆ รวมุ่ถึง Original haze

  3.1.3 กลุู�มื Mexican sativa

    เป็นัสายพันัธ์ุ่์ท้องถิ�นัของประเทศเม็ุ่กซิโก มีุ่ฐานัพันัธุ่์กรรมุ่ของ C. sativa var. sativa  
แลิะใช้เป็นัฐานัเชื�อพันัธุ่์กรรมุ่ของสายพันัธ์ุ่์ Blueberry lines, Skunk #1 แลิะ Haze

  3.1.4 กลุู�มื Hindu Kush

    เป็นัเชื�อพันัธุ่์กรรมุ่ท้องถิ�นัของประเทศอัฟกานิัสถานั แลิะฐานัพันัธุ่์กรรมุ่ของ  
C. sativa var. Indica แลิะใช้เป็นัฐานัเชื�อพันัธุ่์กรรมุ่ของสายพันัธ์ุ่์ Kush แลิะ OG Kush

  3.1.5 กลุู�มื Haze

    เป็นัสายพันัธ์ุ่์ที�ได้้รับการพัฒนัาในัประเทศเนัเธุ์อร์แลินัด์้ โด้ยการผสมุ่พันัธ์ุ่์ 
ระห้ว�างสายพันัธ์ุ่์โคุลัิมุ่เบีย อินัเดี้ย แลิะไทย มีุ่ฐานัพันัธุ่์กรรมุ่ของ C. sativa var. indica  
เป็นัต้นักำาเนิัด้ของสายพันัธ์ุ่์ Haze

  3.1.6 กลุู�มื Skunk #1

    เป็นัสายพันัธ์ุ่์ลูิกผสมุ่ระห้ว�าง อัฟกานิัสถานั เม็ุ่กซิโก โคุลัิมุ่เบีย แลิะไทย  
เป็นัฐานัพันัธุ่์กรรมุ่ของสายพันัธ์ุ่์ Skunk
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  3.1.7 กลุู�มื Northern lights #5

    เป็นัสายพันัธ์ุ่์ลูิกผสมุ่ที�พัฒนัาในัประเทศสห้รัฐอเมุ่ริกา ใช้เป็นัฐานัพันัธุ่์กรรมุ่ 
ในัการปรับปร่งพันัธ์ุ่์ต�าง ๆ ที�ประสบคุวามุ่สำาเร็จ

  3.1.8 กลุู�มื Blueberry

    เป็นัสายพันัธ์ุ่์ที�ได้้รับการพัฒนัาในัประเทศแคุนัาด้า มีุ่ฐานัพันัธุ่์กรรมุ่ของ  
C. sativa var. indica เป็นัต้นักำาเนิัด้ของสายพันัธ์ุ่์ Blueberry

  3.1.9 กลุู�มื Grand daddy purple

    เป็นัเชื�อพันัธุ่์กรรมุ่ที�ได้้รับการพัฒนัาในัประเทศสห้รัฐอเมุ่ริกามีุ่ฐานัพันัธุ่์กรรมุ่ 
ของ C. sativa var.indica เป็นัต้นักำาเนิัด้ของสายพันัธ์ุ่์ที�มีุ่สีมุ่�วง

 3.2 พันธ์ุสำำ�หรัับใช�ปรัะโยชน์ท�งเมืล็ูด้

  พันัธ์ุ่์พืชสก่ลิกัญชาที�ใช้ประโยชน์ัจากเมุ่ล็ิด้ส�วนัให้ญ�จะได้้รับการพัฒนัาในัย่โรป  
อเมุ่ริกาเห้นืัอ แลิะจีนั มีุ่พันัธ์ุ่์ต�าง ๆ ดั้งนีั� Ermes, Ferdora17, Finola, Futura75, Helena,  
Yunma แลิะ Katani

 3.3 พันธ์ุสำำ�หรัับใช�ปรัะโยชน์ท�งเสำ�นใย

  พันัธ์ุ่์พืชสก่ลิกัญชาที�ใช้ประโยชน์ัจากเมุ่ล็ิด้ส�วนัให้ญ�จะได้้รับการพัฒนัาในัย่โรป 
อเมุ่ริกาเห้นืัอ แลิะจีนั มีุ่พันัธ์ุ่์ต�าง ๆ ดั้งนีั� Beniko, Carmagnola, Carmagnola selezionata,  
Carmaleonte, Eletta campana, Felina32, Fibranova, Futura75 แลิะ Yunma
  ส�วนัสายพันัธ์ุ่์ของไทยสำาห้รับเส้นัใยได้้รับการพัฒนัาจากมูุ่ลินิัธิุ์โคุรงการห้ลิวง  
แลิะสถาบันัวิจัยแลิะพัฒนัาพื�นัที�สูง (องค์ุการมุ่ห้าชนั) คืุอ RPF1, RPF2, RPF3 แลิะ RPF4
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4. ก�รัผู้ลิูตกลู��พันธ์ุ

 ปัจจัยเริ�มุ่ต้นัในัการปลูิกกัญชา กัญชงให้้ประสบคุวามุ่สำาเร็จ คืุอ การเตรียมุ่ต้นักล้ิา เริ�มุ่ตั�งแต�
การเลืิอกพันัธ์ุ่์ให้้ตรงตามุ่วัตถ่ประสงค์ุในัการปลูิก ซึ�งแห้ลิ�งที�มุ่าของพันัธ์ุ่์ต้องเป็นัแห้ลิ�งที�ได้้รับอน่ัญาต
ถูกต้องตามุ่กฎห้มุ่าย การผลิิตต้นักล้ิาพันัธ์ุ่์ สามุ่ารถเตรียมุ่ได้้จาก 2 วิธีุ์ ได้้แก�

 4.1 ก�รัผู้ลิูตต�นกลู��จ�กเมืล็ูด้

  สิ�งที�คุวรรู้เบื�องต้นั คืุอ ประเภทของเมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์ (Type of seed) เพื�อเป็นัข้อมูุ่ลิเบื�องต้นั
ในัการตัด้สินัใจเลืิอกตามุ่วัตถ่ประสงค์ุในัการปลูิก ซึ�งประเภทของเมุ่ล็ิด้พืชสก่ลิกัญชามีุ่ 3 ชนิัด้  
(Danko, 2018) ได้้แก�
  n เมล็่ดพ้ินธ์ุ์ท้ี่�วไป (Regular seed)
   เมุ่ล็ิด้ทั�วไป คืุอ เมุ่ล็ิด้ที� เ กิด้จากการผสมุ่พันัธ์ุ่์ระห้ว�างต้นัตัวผู้กับต้นัตัวเมีุ่ย  
มีุ่โอกาสที�จะเกิด้ตัวตัวผู้แลิะต้นัตัวเมีุ่ยในัอัตรา 50 : 50 ดั้งนัั�นั ในัการปลูิกเพื�อใช้ผลิผลิิตจากช�อด้อก
จำาเป็นัต้องเพิ�มุ่จำานัวนัเมุ่ลิ็ด้เป็นั 2 เท�า เพื�อทด้แทนัต้นัตัวผู้ที�จะถูกกำาจัด้ออกจากแปลิงเมุ่ลิ็ด้พันัธ์ุ่์
ลูิกผสมุ่ชั�วแรก (F1) มุ่าจากการนัำาพ�อแมุ่�ที�เป็นัสายพันัธ์ุ่์แท้สองสายพันัธ์ุ่์ผสมุ่เข้าด้้วยกันั ข้อดี้คืุอ  
มีุ่คุวามุ่แข็งแรง อัตราการเจริญเติบโต แลิะให้้ผลิผลิิตสูง แลิะท่กเมุ่ล็ิด้ที�นัำาไปปลูิกมีุ่ลัิกษณะเห้มืุ่อนักันั
  n เมล็่ดพ้ินธ์ุ์เพิศเม่ย (Feminized Seeds)
   เมุ่ล็ิด้เพศเมีุ่ยเกิด้จากการนัำาต้นัตัวเมีุ่ยมุ่าทำาให้้เป็นัต้นักะเทย (มีุ่เกสรตัวผู้ 
แลิะเกสรตัวเมีุ่ยในัต้นัเดี้ยวกันั) โด้ยการใช้สารเคุมีุ่ห้รือสร้างสภาวะเคุรียด้ให้้แก�ต้นัตัวเมีุ่ย จากนัั�นั 
จึงนัำาเกสรตัวผู้ที�ได้้จากต้นัตัวเมีุ่ยมุ่าผสมุ่กับเกสรตัวเมีุ่ยภายในัต้นัเดี้ยวกันัทำาให้้ลูิก (เมุ่ล็ิด้) ที�เกิด้ขึ�นั
เป็นัตัวเมีุ่ยทั�งห้มุ่ด้ ซึ�งเมุ่ล็ิด้เพศเมีุ่ยช�วยลิด้การสูญเสียเวลิา พื�นัที� แรงงานัในัการกำาจัด้ต้นัตัวผู้ 
ในักรณีที�ปลูิกพืชสก่ลิกัญชาเพื�อใช้ผลิผลิิตจากช�อด้อก แต�อย�างไรก็ตามุ่เมุ่ล็ิด้เพศเมีุ่ยมีุ่โอกาส 
กลัิบมุ่าเป็นัต้นักะเทยได้้ห้ากมุ่ีการจัด้การสภาวะแวด้ลิ้อมุ่ที�ไมุ่�เห้มุ่าะสมุ่ในัช�วงระยะการเปลีิ�ยนั 
จากระยะการเจริญเติบโตทางลิำาต้นัแลิะใบไปสู�ระยะออกด้อก
  n เมล็่ดพ้ินธ์ุ์ไม่ไวแส่ง (Auto flowering)
   เมุ่ล็ิด้ไมุ่�ไวแสง เกิด้จากการปรับปร่งพันัธ์ุ่์โด้ยนัำา Cannabis sativa var. ruderalis 
เข้ามุ่าร�วมุ่ในัการปรับปร่งพันัธ์ุ่์ ส�งผลิให้้ลูิก (เมุ่ลิ็ด้) มีุ่ลัิกษณะพิเศษ คืุอ ไมุ่�ไวแสง ให้้ผลิผลิิต 
ตามุ่ระยะเวลิาการเจริญเติบโต แลิะมุ่ีอาย่การเก็บเกี�ยวสั�นั มีุ่ผลิผลิิตตำ�า แต�มุ่ีลัิกษณะที�แข็งแรง  
ทนัทานัต�อการเข้าทำาลิายของโรคุได้้ดี้
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 4.2 ก�รัผู้ลิูตต�นกลู��จ�กก�รัตัด้ชำ�

  การตัด้ชำา เป็นัวิธีุ์การที�สะด้วก ไมุ่�ซับซ้อนั ทำาได้้ง�าย ทำาให้้ได้้ต้นักล้ิามีุ่ลัิกษณะ 
เห้มืุ่อนัต้นัแมุ่� แลิะลิด้เวลิาในัการปลูิกได้้มุ่าก
  กิ�งที�เห้มุ่าะต�อการตัด้ชำาต้องมีุ่ตาใบ ไมุ่�น้ัอยกว�า 2 ใบขึ�นัไป โด้ยตัด้กิ�งในัตำาแห้นั�ง 
ใต้ตาใบ ให้้รอยปาด้ทำามุ่่มุ่ 45 องศา ยาวประมุ่าณ 2 - 2.5 เซนัติเมุ่ตร แลิ้วรีบนัำาไปแช�นัำ�าทันัที  
เพื�อป้องกันัการเกิด้ฟองอากาศอ่ด้ตันัภายในัท�อนัำ�าท�อลิำาเลีิยง (embolism) ทำาให้้กิ�งชำาเหี้�ยวแลิะตาย
  วัสด่้ปลูิกที�เห้มุ่าะต�อการชำากิ�ง แนัะนัำาให้้ใช้พีทมุ่อสแลิะเพอไรท์ ในัอัตรา 60:40  
โด้ยปริมุ่าตร รด้นัำ�าให้้ช่�มุ่ ทิ�งไว้ 30 นัาที จากนัั�นันัำากิ�งที�ได้้ลิงปลูิกในักระถาง เก็บไว้ในัภาชนัะ 
แบบปิด้สนิัท เช�นั ถ่งพลิาสติก ถ่งซิป ห้รือแก้วที�มีุ่ฝาปิด้ ตั�งให้้อยู�ภายใต้แสง 16 ชั�วโมุ่งต�อวันั
  ห้ลัิงจากปักชำาไป 7 วันั กิ�งจะออกราก ให้้เจาะรูที�ภาชนัะ เพื�อปรับสภาพอากาศ 
ให้้ใกล้ิเคีุยงภายนัอก ทิ�งไว้ต�ออีก 3 วันั แล้ิวจึงนัำาออกจากภาชนัะ

ข้้อควรระวังเม่ื่�อปลูกด้้วยก่�งชำำ� : ต้้นกล้�ท่ี่�ได้้จ�กก�รตั้ด้ชำำ�ม่ื่แต่้ร�กแข้นง (secondary root)  
ไม่ื่ม่ื่ร�กแก้ว (taproot) ระบบร�กไม่ื่แข็้งแรงหร่อลงใต้้ด่้นเท่ี่�กับก�รเพ�ะเมื่ล็ด้  

ที่ำ�ให้ไม่ื่ส�มื่�รถที่นต่้อสภ�พอ�ก�ศแล้งได้้น�น
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5. ก�รัปลู่ก

 สามุ่ารถปลูิกได้้ทั�งในัระบบเปิด้ห้รือสภาพแปลิง (Outdoor cultivation) โรงเรือนั  
(Semi-indoor cultivation) แลิะระบบปิด้ (Indoor cultivation) ขึ�นัอยู�กับวัตถ่ประสงคุ์ 
ในัการปลิูก ผู้ปลูิกต้องพิจารณาปัจจัยทางสภาพแวด้ลิ้อมุ่ห้ลิาย ๆ ด้้านั โด้ยเฉพาะเรื�อง 
คุวามุ่สั�นั-ยาวของวันั ห้รือปริมุ่าณแสงที�ต้นัพืชได้้รับต�อวันัเพราะเกี�ยวข้องการการออกด้อกโด้ยตรง  
การได้้รับแสงไมุ่�เห้มุ่าะสมุ่ ทำาให้้ต้นัออกด้อกเร็วเกินัไป ผลิผลิิตก็จะตำ�ากว�าที�คุวรจะเป็นั การพิจารณา 
รูปแบบการปลูิกโด้ยพิจารณาจากวัตถ่ประสงค์ุที�ปลูิก ดั้งแสด้งในัตารางที� 2 ดั้งนีั�

ต�รั้�งท่ี่� 2 การปลูิกกัญชา กัญชง ในัรูปแบบต�าง ๆ เพื�อวัตถ่ประสงค์ุที�แตกต�างกันั

ว้ตถุุปรั้ะส่งค์ร่ั้ปแบบ
เส่�นใย
(fiber)

เมล็่ด
(grain)

ส่�รั้ส่ำ�ค้ญ
(cannabinoids)

สภาพแปลิง (outdoor)   
โรงเรือนั (semi-Indoor)  
ระบบปิด้ (indoor) 

 5.1 สำภ�พแวด้ลู�อมืเหมื�ะสำมืต�อก�รัปลู่ก

  ผู้ปลูิกจำาเป็นัต้องทราบสภาพแวด้ล้ิอมุ่ที� เห้มุ่าะสมุ่ในัการปลูิก เพื�อใช้ตัด้สินัใจ 
แลิะวางแผนัการปลิูกให้้มีุ่ประสิทธิุ์ภาพ เห้มุ่าะสมุ่กับศักยภาพของพื�นัที� แลิะให้้ได้้ผลิผลิิตสูง  
สภาพแวด้ล้ิอมุ่เห้มุ่าะสมุ่ต�อการปลูิกที�ส�งผลิต�อการเจริญเติบโตของกัญชา กัญชง มีุ่ดั้งนีั�

  สำภ�พภ่มิือ�ก�ศ

  n ปริั้ม�ณ์นำ��ฝน
   กัญชา กัญชงต้องการคุวามุ่ชื�นัมุ่ากที�ส่ด้ในัช�วง 6 สัปด้าห์้แรก เนืั�องจากเป็นัช�วงที� 
เมุ่ล็ิด้กำาลัิงงอก แลิะเมืุ่�อห้ลัิงจาก 6 สัปด้าห์้ห้ลัิงการงอกจากเมุ่ล็ิด้ กัญชา กัญชงสามุ่ารถทนัต�อ 
สภาพแห้้งแลิ้งได้้ เนืั�องจากต้นัมีุ่รากที�สามุ่ารถห้ยั�งลึิกลิงในัด้ินั 2 - 3 เมุ่ตร ทำาให้้สามุ่ารถ 
ห้าคุวามุ่ชื�นัที�สะสมุ่อยู�บริเวณดั้งกลิ�าว แต�อย�างไรก็ตามุ่ การอยู�ในัสภาพแวด้ลิ้อมุ่ที�แห้้งแลิ้งร่นัแรง 
ส�งผลิให้้การเจริญเติบโตลิด้ลิงแลิะแคุระแกรนั ต้องการปริมุ่าณนัำ�าฝนัเฉลีิ�ย 500 - 600 มิุ่ลิลิิเมุ่ตร 
ต�อวงจรชีวิต โด้ยต้องการปริมุ่าณนัำ�าฝนัเฉลีิ�ย 250 - 350 มิุ่ลิลิิเมุ่ตร ในัช�วงระยะการเจริญเติบโต 
ทางลิำาต้นั แลิะคุวามุ่ต้องการนัำ�าของกัญชา กัญชงมีุ่คุวามุ่แตกต�างกันัขึ�นัอยู�กับพันัธ์ุ่์ ดิ้นั สภาพอากาศ  
แลิะการจัด้การภายในัแปลิง
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  n คว�มส้่�น-ย�วขึ้องว้น
   เป็นัพืชวันัสั�นั คุวามุ่สั�นั-ยาวของวันัสัมุ่พันัธ์ุ์กับปริมุ่าณแสงที�ได้้รับในัแต�ลิะวันั  
ซึ�งปริมุ่าณแสงต�อการพัฒนัาจากระยะการเจริญเติบโตทางลิำาต้นัไปสู�ระยะออกด้อก ดั้งนัั�นัการวางแผนั
การปลิูกที�เห้มุ่าะสมุ่ตามุ่ช�วงเวลิาสั�นัยาวของวันั จะทำาให้้พืชที�ปลูิกมีุ่ผลิผลิิตสูง เนืั�องจากกัญชา  
กัญชงมีุ่ช�วงเวลิาการเจริญเติบโตทางลิำาต้นัที�ยาวนัานัเพียงพอ ทำาให้้สามุ่ารถผลิิตช�อด้อกห้รือผลิผลิิต 
ที�เพิ�มุ่ขึ�นั
  n อุณ์หภ่มิ
   อ่ณห้ภูมิุ่ เ ป็นัปัจจัยที� มีุ่คุวามุ่สำา คัุญต�อการเจริญเติบในัแต�ลิะระยะของพืช 
สก่ลิกัญชา ซึ�งกัญชา กัญชงสามุ่ารถปรับตัวเจริญเติบโตได้้ดี้ที�อ่ณห้ภูมิุ่ 19 - 28 องศาเซลิเซียส  
มีุ่การศึกษาการปลูิกพืชสก่ลิกัญชา เพื�อผลิิตเส้นัใยในัเขตเมุ่ดิ้เตอร์เรเนีัยนั พบว�า อ่ณห้ภูมิุ่สะสมุ่  
(Growing degree day; GDD) ที� เห้มุ่าะสมุ่กับการปลูิก เพื�อผลิิตเส้นัใยอยู� ระห้ว�าง  
1,900 - 2,000 องศาเซลิเซียส แลิะอ่ณห้ภูมิุ่สะสมุ่สำาห้รับการปลิูกเพื�อผลิิตเมุ่ลิ็ด้ (Grain)  
อยู�ระห้ว�าง 2,700 - 3,000 องศาเซลิเซียส (Adesina et al., 2020)

  ที�ตั�งแลูะคุู่ณสำมืบัติดิ้น

  n ท่ี่�ต้�ง
   ที�ตั�งของประเทศไทยตั�งอยู�ระห้ว�างลิะติจูด้ที� 5 องศา ถึง 20 องศา ซึ�งคุวามุ่แตกต�าง
ของตำาแห้นั�งลิะติจูด้ ส�งผลิต�อปริมุ่าณแสงอาทิตย์ที� ไ ด้้ รับในัแต�ลิะฤดู้กาลิที�แตกต�างกันั  
ลิะติจูด้ที�สูงจะมีุ่คุวามุ่แตกต�างของชั�วโมุ่งแสงที�ได้้รับในัแต�ลิะฤดู้กาลิมุ่ากกว�าพื�นัที�ที�ตั�งอยู�ในัลิะติจูด้ 
ที�ตำ�ากว�า ซึ�งในัการปลิูกกัญชา กัญชงปริมุ่าณช�วงแสงที�ได้้รับในัแต�ลิะเด้ือนัจะมีุ่ผลิต�อการวางแผนั 
ในัการผลิิต เนืั�องจากกัญชา กัญชงเป็นัพืชวันัสั�นั ห้ากมีุ่การปลูิกในัช�วงที�มีุ่ปริมุ่าณแสงตำ�ากว�า  
12 ชั�วโมุ่งต�อวันั จะทำาให้้มีุ่ระยะเวลิาในัการสร้างการเจริญเติบโตของลิำาต้นัไมุ่�เพียงพอ ย�อมุ่ส�งผลิ 
ให้้ได้้ผลิผลิิตตำ�า ซึ�งจากภาพที� 15 แสด้งให้้เห็้นัว�า จังห้วัด้เชียงให้มุ่� ตั�งอยู�ในัลิะติจูด้ที� 18 องศา  
ซึ�งอยู�ในัลิะติจูด้ที�สูงกว�ายะลิา (ตั�งอยู�ในัลิะติจูด้ที� 6 องศา) มีุ่คุวามุ่แตกต�างของจำานัวนัชั�วโมุ่งแสง 
ที�ได้้รับในัแต�ลิะฤดู้กาลิสูงกว�าจังห้วัด้ยะลิา ซึ�งอยู�ในัลิะติจูด้ที�ตำ�ากว�า ดั้งนัั�นัสภาพที�ตั�งจึงเป็นัปัจจัย 
ที�สำาคัุญในัการวางแผนัการผลิิต 
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 ภ�พิท่ี่� 15 แสด้งปริมุ่าณชั�วโมุ่งของแสงที�ได้้รับในัช�วงเวลิากลิางวันัของจังห้วัด้เชียงให้มุ่�  
   พิษณ่โลิก ขอนัแก�นั กร่งเทพฯ สระแก้ว ประจวบคีุรีขันัธ์ุ์ ช่มุ่พร ภูเก็ต กระบี�  
   นัคุรศรีธุ์รรมุ่ราช ยะลิา แลิะนัราธิุ์วาส
 ที�มุ่า : ลิอย ช่นัพงษ์ทอง

  n คว�มล่�ดช้น
   คุวามุ่ลิาด้ชันัเป็นัปัจจัยที�มีุ่คุวามุ่สัมุ่พันัธ์ุ์ในัการจัด้การแปลิงแลิะการเก็บเกี�ยว  
โด้ยพื�นัที�ที�มีุ่คุวามุ่ลิาด้ชันัมุ่ากกว�า 35% ไมุ่�คุวรปลูิกกัญชา กัญชง เนืั�องจากมีุ่ปัญห้าในัด้้านัการ 
เก็บเกี�ยว ทั�งนีั�คุวามุ่ลิาด้ชันัในัอ่ด้มุ่คุติที�เห้มุ่าะสมุ่กับการปลูิกกัญชา กัญชง คืุอ คุวามุ่ลิาด้ชันัที� 5% 
แลิะห้ากมีุ่คุวามุ่ลิาด้ชันัเกินั 5% จะทำาให้้เกิด้การชะล้ิางห้น้ัาดิ้นัในัช�วงฤดู้ฝนั
  n คุณ์ส่มบ้ติดิน
   สามุ่ารถเจริญเติบโตได้้ดี้ในัดิ้นัที�ลัิกษณะดิ้นัที�มีุ่โคุรงสร้างร�วนัซ่ย (Loose) ระบายนัำ�าได้้ดี้ 
แลิะมีุ่อินัทรียวัตถ่สูง ซึ�งสภาพด้ินัที�เห้มุ่าะสมุ่คุวรมุ่ีคุ�าคุวามุ่เป็นักรด้-ด้�าง อยู�ระห้ว�าง 5.8 - 6  
แลิะเนืั�อดิ้นัที�เห้มุ่าะสมุ่ในัการปลูิก คืุอ เนืั�อดิ้นัร�วนัปนัทราย (Sandy loam) แต�เนืั�อดิ้นัที�คุวรห้ลีิกเลีิ�ยง  
คืุอ ดิ้นัเห้นีัยวจัด้ (Heavy clay) เนืั�องจากมีุ่การระบายนัำ�าแลิะอากาศไมุ่�ดี้ แลิะดิ้นัทราย (Sandy soil)  
มีุ่ข้อจำากัด้เรื�องของการอ้่มุ่นัำ�า แลิะในัพื�นัที�ปลูิกกัญชา กัญชง สภาพดิ้นัไมุ่�คุวรมีุ่ชั�นัด้านัภายในัแปลิง 
นัอกจากจะทำาให้้รากของพืชเมืุ่�อเจริญไปถึงชั�นัด้านั รากจะมุ่ีลัิกษณะเป็นัรูปตัว L ทำาให้้การดู้ด้ใช้นัำ�า 
แลิะธุ์าต่อาห้ารมีุ่ประสิทธิุ์ภาพลิด้ลิง แลิะนัอกจากนีั� ชั�นัด้านัส�งผลิให้้เกิด้การระบายนัำ�าไมุ่�ดี้  
เกิด้สภาพนัำ�าขังใต้ผิวดิ้นั (Water logging) ทำาให้้เกิด้รากเนั�าของต้นัพืชภายในัแปลิง โด้ยเฉพาะ 
ในัระยะต้นักล้ิา
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ต�รั้�งท่ี่� 3 แสด้งระดั้บคุวามุ่ต้องการปัจจัยของกัญชา กัญชง (Crop requirement of Cannabis)

รั้ะด้บคว�มต�องกุ�รั้ปัจำจ้ำยขึ้องพืิช ค่�พิิส้่ย

คุณ์ล้่กุษณ์ะขึ้องท่ี่�ดิน ปัจำจ้ำยในกุ�รั้เจำริั้ญเติบโต หน่วย S1 S2 S3 N

อ่ณห้ภูมิุ่ (t) คุ�ากลิางอ่ณห้ภูมิุ่ 
ในัช�วงการเจริญเติบโต

c 24 - 28 29 - 33
23 - 19

34 - 38
19 - 15

>38
<15

คุวามุ่ช่�มุ่ชื�นัที�เป็นัประโยชน์ัต�อพืช (m) ปริมุ่าณนัำ�าฝนัประจำาปี mm.

คุวามุ่ต้องการนัำ�าในัช�วง 
ระยะการเจริญเติบโต

mm. 500 - 600 600 - 700
400 - 500

700 - 800
300 - 400

>800
<300

คุวามุ่เป็นัประโยชน์ัของออกซิเจนัต�อรากพืช (o) การระบายนัำ�า class 6, 5 4 3 1, 2

คุวามุ่เป็นัประโยชน์ัของธุ์าต่อาห้าร (s) N (total)
P
K
อินัทรียวัตถ่

%
ppm
ppm
%

ปริมุ่าณธุ์าต่อาห้าร class VH,H,M L

คุวามุ่จ่ในัการดู้ด้ยึด้ธุ์าต่อาห้าร (n) CEC ดิ้นัลิ�าง meq/100g >10 <10 <3

BS ดิ้นัลิ�าง % >35 <35

สภาวะการห้ยั�งลึิกของราก (r.) คุวามุ่ลึิกของดิ้นั cm. >100 50 - 100 25 - 50 <25

ปริมุ่าณก้อนัหิ้นั % <15 15 - 40 40 - 80 >80

การห้ยั�งลึิกของราก class 1,2 3 4

คุวามุ่เสียห้ายจากนัำ�าท�วมุ่ (f) คุวามุ่ถี� ปี/คุรั�ง 10/1 6 - 9/1 3 - 5/1 1 - 2/1

การมีุ่เกลืิอมุ่ากเกินัไป (x) EC. Of saturation mmho/cm <1 1 - 2.5 2.6 - 3.5 >3.5

สารพิษ (z) คุวามุ่ลึิกของชั�นัจาโรไซต์
ปฏิิกิริยาในัสภาวะนัำ�าแช�ขัง

cm.
pH

>150
6.5 - 7.5

100 - 150
7.6 - 8.0
6.0 - 6.4

50 - 100
8.1 - 8.5
5.5 - 5.9

<50
>8.6
<5.4

สภาวะเกษตรกรรมุ่ (k) ชั�นัคุวามุ่ยากง�ายในัการเขตกรรมุ่ class 1, 2 3 4

ศักยภาพการใช้เคุรื�องจักร (w) คุวามุ่ลิาด้ชันั class ABC D E >E

ปริมุ่าณหิ้นักรวด้ class 1 2 3 4

ปริมุ่าณก้อนัหิ้นั class 1 2 3 4

คุวามุ่เสียห้ายจาก 
การกร�อนัดิ้นั (e.)

คุวามุ่ลิาด้ชันั class A,B C D >D

การสูญเสียห้น้ัาดิ้นั ton/rai/yrs <2 2 - 4 4 - 12 >12

หม�ยเหตุ : คุวามุ่สั�นั - ยาวของวันั : เข้าสู�ระยะออกด้อก เมืุ่�อคุวามุ่ยาวแสงตำ�ากว�า 12 ชั�วโมุ่ง,
 ช�วงเวลิาในัการเจริญเติบโต : 150 - 180 วันั
 ช�วงวิกฤต (คุวามุ่ชื�นั) : ระยะ Vegetative growth ,
 เนืั�อดิ้นัที�เห้มุ่าะสมุ่ต�อการเจริญเติบโตของพืช - sl fsl,
 อื�นั ๆ อ�อนัแอต�อคุวามุ่ชื�นัในัดิ้นัที�มุ่ากเกินัไป แลิะสภาพนัำ�าขังใต้ผิวดิ้นั (Water logging)
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 อย�างไรก็ตามุ่ กรมุ่วิชาการเกษตรได้้ร�วมุ่มืุ่อกับกรมุ่พัฒนัาที�ดิ้นัทำาการศึกษา (ในัระห้ว�างเดื้อนั
มีุ่นัาคุมุ่ ถึง เมุ่ษายนั 2564) เพื�อพัฒนัาแผนัที�คุวามุ่เห้มุ่าะสมุ่สำาห้รับปลูิกกัญชา กัญชงในัสภาพ 
แปลิงปลูิกกลิางแจ้งของประเทศไทย แยกตามุ่ระดั้บคุวามุ่เห้มุ่าะสมุ่ (ภาพที� 16) สามุ่ารถจำาแนักได้้ ดั้งนีั�
 1. คุวามุ่เห้มุ่าะสมุ่สูง (S1) จำานัวนั 6,273,298 ไร�
 2. มีุ่คุวามุ่เห้มุ่าะสมุ่ปานักลิาง (S2) จำานัวนั 33,173,383 ไร�
 3. มีุ่คุวามุ่เห้มุ่าะสมุ่เล็ิกน้ัอย (S3) จำานัวนั 28,989,620 ไร�
 4. ไมุ่�เห้มุ่าะสมุ่ (N) จำานัวนั 133,484,303 ไร�
 รายลิะเอียด้สามุ่ารถสืบคุ้นัได้้ที� https://fc.doa.go.th/hemp

ภ�พิท่ี่� 16 แผนัที�คุวามุ่เห้มุ่าะสมุ่ของการปลูิกกัญชา กัญชงในัสภาพกลิางแจ้งของประเทศไทย
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 5.2 ก�รัปลู่กในรัะบบเปดิ้/สำภ�พแปลูง (outdoor)

  ก�รัเตรีัยมืดิ้นแลูะก�รัปลู่ก
  n กุ�รั้เตร่ั้ยมดิน
   การเตรียมุ่ดิ้นั คุวรไถพรวนัอย�างน้ัอย 2 คุรั�ง คุรั�งแรกเป็นัการไถด้ะ ด้้วยผานั 3 ห้รือ
ผานั 4 ให้้คุวามุ่ลึิกประมุ่าณ 30 เซนัติเมุ่ตร แลิะตากดิ้นัไว้ประมุ่าณ 10 - 15 วันั เพื�อทำาลิายวัชพืช 
แลิะศัตรูพืชในัดิ้นับางชนัิด้ คุรั�งที�สองเป็นัการไถแปรเพื�อให้้ดิ้นัแตกลิะเอียด้ ด้้วยผานั 7 โด้ยไถ 
ขวางรอยเดิ้มุ่ แล้ิวยกร�องระบายนัำ�าคุวามุ่สูงประมุ่าณ 50 เซนัติเมุ่ตร แลิะแต�ลิะแถวมีุ่ระยะห้�างกันั  
100 เซนัติเมุ่ตร เพื�อการระบายนัำ�าที�ดี้ขึ�นัด้้วย
  n กุ�รั้ปล่่กุ
   วิธีุ์การปลูิกในัระบบเปิด้ห้รือสภาพแปลิงปลูิก สามุ่ารถปลูิกได้้ 2 แบบ คืุอ
   1) การปลูิกแบบด้้วยวิธีุ์การห้ว�านั เห้มุ่าะสำาห้รับการปลูิกเพื�อผลิิตเส้นัใย (Fiber)  
ในัประเทศไทยนิัยมุ่ปลูิกในัช�วงเดื้อนัมิุ่ถ่นัายนัถึงเดื้อนักันัยายนั ขึ�นัอยู�กับพื�นัที�แลิะสภาพแวด้ล้ิอมุ่ 
โด้ยเฉพาะปริมุ่าณนัำ�าฝนัของแต�ลิะภูมิุ่ภาคุ โด้ยมีุ่อัตราการใช้เมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์สำาห้รับการปลูิกเพื�อผลิิตเส้นัใย 
ประมุ่าณ 10 กิโลิกรัมุ่ต�อไร� (ปปส. มุ่ปป.)
   2) การปลูิกแบบด้้วยวิธีุ์การห้ยอด้ห้ล่ิมุ่ด้้วยเมุ่ล็ิด้แลิะต้นักล้ิา (แบบประณีต)  
เห้มุ่าะสำาห้รับการปลูิกเพื�อการผลิิตเมุ่ล็ิด้ (Grain) แลิะช�อด้อก โด้ยทั�วไปนิัยมุ่ปลูิกเพื�อผลิิตเมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์
ในัช�วงเดื้อนักรกฎาคุมุ่ถึงเดื้อนัมุ่กราคุมุ่ แลิะมีุ่อัตราการใช้เมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์ ประมุ่าณ 2 กิโลิกรัมุ่ต�อไร�  
(ปปส. มุ่ปป.) ส�วนัการปลูิกเพื�อผลิิตช�อด้อกในัสภาพแปลิงปลูิกยังไมุ่�เคุยมีุ่รายงานัมุ่าก�อนั
  n รั้ะยะปล่่กุกุ�รั้ปล่่กุ
   ระยะปลูิกที�เห้มุ่าะสมุ่ คืุอ ระยะปลูิกระห้ว�างแถว 100 เซนัติเมุ่ตร แลิะระยะห้�าง 
ระห้ว�างต้นั 30 - 60 เซนัติเมุ่ตร (García-Tejero et al., 2019) จะได้้จำานัวนัต้นั เท�ากับ  
2,666 - 5,333 ต้นัต�อไร� การปลิูกด้้วยเมุ่ลิ็ด้ คุวรห้ยอด้ห้ล่ิมุ่ลิะ 3 - 5 เมุ่ลิ็ด้ ลึิกไมุ่�เกินั  
1 - 2 เซนัติเมุ่ตร ส�วนัการปลูิกด้้วยต้นักล้ิาคุวรใช้ต้นักล้ิาอาย่ไมุ่�เกินั 4 สัปด้าห์้ แลิะมีุ่การ 
กระต้่นัต้นักล้ิาให้้แข็งแรงก�อนัย้ายปลูิก (hardening) เช�นั การงด้นัำ�าก�อนัย้ายปลูิก 1 วันั

ภ�พิท่ี่� 17 สภาพการปลูิกในัระบบเปิด้ (Outdoor)
  ที�มุ่า : https://420beginner.com/how-to-grow-hemp/ 

23คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
ก�รัปลู่กแลูะข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรั ผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมื

การปลูกกัญ
ชา กัญ

ชง
แลูะการใช้ประโยชน์



  n กุ�รั้ใส่่ปุ�ย
   การใส�ป่�ยเคุมีุ่คุวรแบ�งใส� 3 คุรั�ง ตามุ่ระยะการเจริญเติบโตของต้นักัญชา กัญชง 
เพื�อให้้มีุ่ธุ์าต่อาห้ารเพียงพอกับการเจริญเติบโตแลิะสร้างผลิผลิิตได้้เต็มุ่ที� (García-Tejero et al., 2019)  
(ตารางที� 4)

ต�รั้�งท่ี่� 4 การใส�ป่�ยกัญชา กัญชง

รั้ะยะเวล่�หล้่งปล่่กุ (ว้น)
ปริั้ม�ณ์ธ์�ตุอ�ห�รั้ (กิุโล่กุร้ั้มต่อไร่ั้)

N P2O5 K2O

15 7.20 2.40 7.20

30 6.56 4.30 9.76

ก�อนัออกด้อก 1.92 1.92 3.84

 5.3 ก�รัปลู่กในรัะบบปดิ้ (Indoor)

  การปลูิกในัโรงเรือนัปิด้คุวบคุ่มุ่ (Plant factory) โด้ยการปลิูกภายใต้สภาพแวด้ล้ิอมุ่ 
ที�คุวบคุ่มุ่ทั�งห้มุ่ด้ ได้้แก� แสง อ่ณห้ภูมิุ่ คุวามุ่ชื�นั ปริมุ่าณธุ์าต่อาห้ารแลิะนัำ�า ทำาให้้จัด้การเรื�อง 
การระบาด้ของโรคุแลิะแมุ่ลิงได้้ดี้ ลิด้การใช้สารเคุมีุ่ อาจจะปลูิกด้้วยวัสด่้ปลูิกห้รือระบบไฮโด้รโพนิักส์ก็ได้้  
ทำาให้้ได้้กัญชาที�มีุ่คุ่ณภาพเห้มุ่าะสมุ่สำาห้รับนัำาไปใช้ประโยชน์ัทางการแพทย์ มีุ่คุวามุ่แมุ่�นัยำาสูง 
แลิะราคุาต้นัท่นัก็สูงขึ�นัเช�นักันั

ภ�พิท่ี่� 18 โรงเรือนัแบบปิด้ แบบอาคุารปลูิกพืช (Plant factory)
  ที�มุ่า : คุณะเกษตร มุ่ห้าวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์
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ภ�พิท่ี่� 19 โรงเรือนัแบบปิด้ แบบตู้คุอนัเทรนัเนัอร์
  ที�มุ่า : https://www.pngkey.com/detail/u2e6w7w7a9y3e6u2_grow-like- 

  the-pros-container-farm/

  การปลูิกในัระบบปิด้ (Indoor) ผู้ปลูิกจำาเป็นัต้องทราบถึงปัจจัยเบื�องต้นัที�สำาคัุญสำาห้รับ
การปลูิกในัระบบปิด้ตามุ่ระยะการเจริญเติบโตของกัญชา กัญชง เพื�อเป็นัข้อมูุ่ลิเบื�องต้นัประกอบ 
การปลูิกอย�างมีุ่ประสิทธิุ์ภาพให้้ได้้ผลิผลิิตสูงส่ด้แลิะลิด้ต้นัท่นัการผลิิตต�อห้นั�วยพื�นัที�ลิง โด้ยมีุ่ 
รายลิะเอียด้ของแต�ลิะปัจจัยตามุ่ระยะการเจริญเติบโตของกัญชา กัญชง ดั้งตารางที� 5

ต�รั้�งท่ี่� 5 การคุวบคุ่มุ่ปัจจัยสภาพแวด้ล้ิอมุ่ตามุ่ระยะการเจริญเติบโตของกัญชา กัญชง

รั้ะยะต�นกุล่��
รั้ะยะเจำริั้ญเติบโต

ที่�งล่ำ�ต�น
รั้ะยะกุ่อน
ออกุดอกุ

รั้ะยะ
ออกุดอกุ

ระยะเวลิา (วันั) 14 21 - 42 3 - 7 48 - 70

คุวามุ่เข้มุ่แสง  
(ไมุ่โคุรโมุ่ลิต�อตารางเมุ่ตร 
ต�อวินัาที)

150 - 200 450 - 500 450 - 500 
คุ�อยปรับให้้ถึง 
700 - 800

700 - 800

คุวามุ่ยาวของชั�วโมุ่งแสงต�อวันั 
(ชั�วโมุ่ง)

18 18 12 12

อ่ณห้ภูมิุ่ห้้อง (องศาเซลิเซียส) 21 - 23 26 - 29 26 - 29 26 - 29

คุวามุ่ชื�นัสัมุ่พัทธ์ุ์ (%) 100 75 - 80 55 - 67 55 - 67

คุวามุ่เข้มุ่ข้นัของ CO2 (ppm) 400 1,200 - 1,500 1,200 - 1,500 400
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 5.4 ก�รัปลู่กในรัะบบก้�งปดิ้ (Semi-indoor or Greenhouse)

  ระบบการปลูิกพืชสก่ลิกัญชาในัระบบกึ�งปิด้ เป็นัการปลูิกภายในัสภาพโรงเรือนั 
ที�มีุ่การคุวบคุ่มุ่สภาพแวด้ล้ิอมุ่แลิะปัจจัยสำาห้รับการเจริญเติบโตเพียงบางส�วนั โด้ยยังมีุ่คุวามุ่ต้องการ 
ใช้ประโยชน์ัจากปัจจัยคุวบคุ่มุ่การเจริญเติบโตตามุ่ธุ์รรมุ่ชาติในัการปลูิกกัญชา กัญชงตามุ่ฤดู้กาลิปกติ  
เช�นั แสงแลิะคุวามุ่ยาวแสง การปลูิกในัระบบกึ�งปิด้สามุ่ารถเพิ�มุ่ประสิทธิุ์ภาพของการผลิิต 
ให้้กับผู้ปลูิก โด้ยการขยายฤดู้ปลูิก (ซึ�งปกติมีุ่เพียงห้นึั�งคุรั�งต�อปี) ให้้สามุ่ารถปลูิกได้้มุ่ากขึ�นั 
ตามุ่คุวามุ่ต้องการของผู้ปลูิก นัอกจากนีั�การปลิูกพืชกัญชา กัญชงภายใต้ระบบกึ�งปิด้ยังจะเป็นั 
การใช้ประโยชน์ัโรงเรือนัในัการปกป้องพืชทั�งในัระยะเยาว์วัย (Seedling stage) ที�คุ�อนัข้างมีุ่ 
คุวามุ่อ�อนัแอ แลิะระยะเจริญเติบโต ด้้านัการสร้างกิ�ง ใบ ก้านั (Vegetative stage) แลิะการพัฒนัาช�อด้อก  
(Flowering stage) จากสภาพแวด้ลิ้อมุ่แลิะศัตรูพืชในัธุ์รรมุ่ชาติ รูปแบบของโรงเรือนัแบบกึ�งปิด้ 
ที�นิัยมุ่ใช้โด้ยทั�วไปมีุ่ห้ลิายแบบตามุ่คุวามุ่สามุ่ารถในัการลิงท่นัแลิะวัตถ่ประสงค์ุของผู้ปลูิกเป็นัสำาคัุญ

ภ�พิท่ี่� 20 โรงเรือนัแบบกึ�งปิด้ สำาห้รับการเพาะขยายพันัธ์ุ่์แลิะอน่ับาลิต้นักล้ิา
  ที�มุ่า : https://www.vpr.org/post/vermonts-third-hemp-growing-season-more-acreage- 

  new-products#stream/0

 ภ�พิท่ี่� 21 โรงเรือนัแบบกึ�งปิด้ สำาห้รับการเจริญเติบโตแลิะการพัฒนัาช�อด้อก
 ที�มุ่า : https://kindseeds.net/best-strains-to-grow-in-a-greenhouse/
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6. ต�นทุนก�รัผู้ลิูต

 6.1 ต�นทุนก�รัผู้ลิูตในสำภ�พแปลูงกลู�งแจ�ง

  การปลิูกแบบสภาพแปลิงมุ่ีต้นัท่นัการผลิิตแตกต�างกันัตามุ่วัตถ่ประสงคุ์ในัการปลิูก  
ดั้งแสด้งในัตารางที� 6 ดั้งนีั�

ต�รั้�งท่ี่� 6 ต้นัท่นัการผลิิตการปลูิกแบบกลิางแจ้ง

รั้�ยกุ�รั้ ปล่่กุเพืิ�อผู้ลิ่ตเมล็่ด ปล่่กุเพืิ�อผู้ลิ่ตเส่�นใย

ต้นัท่นัแปรผันั 2,861.83 2,267.58

ต้นัท่นัคุงที� 863.51 575.67

ต้นัท่นัต�อไร� 8,242.51 9,028.82

ต้นัท่นัต�อกิโลิกรัมุ่ 47.1 2.01

ผลิผลิิตต�อไร� (กก./ไร�) 175 4,500

ราคุาผลิผลิิต (บาท/กก) 150 5

รายได้้ (บาทต�อไร�) 26,250 22,500

รายได้้ส่ทธิุ์ (บาทต�อไร�) 18,007.82 13,471.18

 6.2 ต�นทุนก�รัผู้ลิูตก�รัปลู่กแบบรัะบบปดิ้

  การลิงท่นัของระบบปิด้สำาห้รับปลูิกพืชสก่ลิกัญชาในัช�วงแรกมีุ่การลิงท่นัที�คุ�อนัข้างสูง  
ทั�งในัส�วนัของระบบคุวบคุ่มุ่แลิะเคุรื�องมืุ่อต�าง ๆ โด้ยเฉลีิ�ยประมุ่าณ 35,000 - 50,000 บาทต�อตารางเมุ่ตร 
ซึ�งยังไมุ่�รวมุ่วัสด่้สิ�นัเปลืิองทางการเกษตรที�ใช้สำาห้รับการปลูิกกัญชา กัญชง

 6.3 ต�นทุนก�รัผู้ลิูตก�รัปลู่กแบบรัะบบก้�งปดิ้ 
  (Semi-indoor or Greenhouse)

  ต้นัท่นัการผลิิตการปลิูกแบบโรงเรือนัแบบกึ�งปิด้ห้รือ Green house ราคุาจะถูกกว�า  
แลิะใช้พลัิงงานัไฟฟ้าน้ัอยกว�าโรงเรือนัแบบระบบปิด้ มีุ่ต้นัท่นัการผลิิตเฉลีิ�ยประมุ่าณ 800 - 1,000 บาท
ต�อตารางเมุ่ตร
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 จากข้อมูุ่ลิที�กลิ�าวมุ่าข้างต้นัสามุ่ารถนัำามุ่าสร่ปเปรียบเทียบข้อดี้แลิะข้อเสียของระบบการปลูิก
พืชสก่ลิกัญชา ปรากฎดั้งตารางที� 7

ต�รั้�งท่ี่� 7 การเปรียบเทียบรูปแบบของระบบการปลูิกพืชกัญชา กัญชง

ร่ั้ปแบบ ขึ้�อด่ ขึ้�อเส่่ย ขึ้�อพิิจำ�รั้ณ์�

รั้ะบบเปิด n ต้นัท่นัตำ�า เนืั�องจาก 
ใช้สภาพแวด้ล้ิอมุ่ 
ตามุ่ธุ์รรมุ่ชาติ โด้ย 
ไมุ่�มีุ่การคุวบคุ่มุ่ใด้ ๆ

n ปลูิกได้้เพียงห้นึั�งคุรั�งต�อปี
n ไมุ่�สามุ่ารถคุวบคุ่มุ่ปัจจัยต�าง ๆ 

ได้้ทำาให้้เกิด้คุวามุ่เสี�ยงจาก
สภาพแวด้ล้ิอมุ่ โรคุแลิะแมุ่ลิง

n เห้มุ่าะกับเกษตรกร ในัพื�นัที�
ที�มีุ่คุวามุ่เห้มุ่าะสมุ่สูง (S1) 
สำาห้รับปลูิกพืชสก่ลิกัญชา

รั้ะบบปิด n สามุ่ารถปลูิกได้้ท่กที�  
โด้ยไมุ่�มีุ่ข้อจำากัด้ของ 
สภาพแวด้ล้ิอมุ่

n สามุ่ารถปลูิกแลิะเก็บเกี�ยว
ผลิผลิิตได้้ห้ลิายรอบต�อปี

n สามุ่ารถคุวบคุ่มุ่ปัจจัย 
การผลิิตได้้ท่กอย�าง

n ผลิผลิิตมีุ่คุวามุ่สมุ่ำ�าเสมุ่อ
แลิะมีุ่คุ่ณภาพสูง

n ป้องกันัการโด้นัทำาลิาย 
จากสภาพแวด้ล้ิอมุ่ โรคุ
แลิะแมุ่ลิงได้้เป็นัอย�างดี้

n ระบบรักษาคุวามุ่ปลิอด้ภัย 
ได้้มุ่าตรฐานัแลิะ 
มีุ่ประสิทธิุ์ภาพสูงส่ด้

n ต้นัท่นัการผลิิตสูงที�ส่ด้ 
เนืั�องจากต้องใช้อ่ปกรณ์
คุวบคุ่มุ่ปัจจัยการผลิิต 
ที�จำาเป็นัทั�งห้มุ่ด้

n อาจมีุ่ข้อจำากัด้ของ 
เรื�องระบบไฟฟ้า  
แลิะคุวรมีุ่ระบบบริห้าร 
จัด้การคุวามุ่เสี�ยง

n เห้มุ่าะกับระบบการผลิิต 
พืชสก่ลิกัญชาระดั้บ 
อ่ตสาห้กรรมุ่ เพื�อใช้
ประโยชน์ัทางการแพทย์  
ซึ�งต้องการผลิผลิิตที�มีุ่ 
คุวามุ่สมุ่ำ�าเสมุ่อแลิะ 
มีุ่คุ่ณภาพสูง

รั้ะบบกุ้�งปิด n สามุ่ารถเพิ�มุ่รอบการปลูิก
แลิะเก็บเกี�ยวผลิผลิิตได้้
มุ่ากกว�าห้นึั�งคุรั�งต�อปี

n คุวบคุ่มุ่ปัจจัยการผลิิต 
ได้้บางส�วนั

n ป้องกันัการโด้นัทำาลิาย 
จากสภาพแวด้ล้ิอมุ่ เช�นั  
ฝนั ลิมุ่ แลิะพาย่

n คุวบคุ่มุ่การระบาด้ของโรคุ
แลิะแมุ่ลิงได้้ระดั้บห้นึั�ง

n ต้นัท่นัสูงกว�าระบบเปิด้  
แต�น้ัอยกว�าระบบปิด้ 
เนืั�องจากอาจมีุ่การติด้ตั�ง
อ่ปกรณ์คุวบคุ่มุ่ปัจจัย 
การผลิิตที�จำาเป็นัเพิ�มุ่เติมุ่ 
เช�นั แสงเทียมุ่

n เห้มุ่าะกับพื�นัที�ที�มีุ่ปริมุ่าณ
แสง/ช�วงคุวามุ่ยาวแสง 
ต�อวันัที�เห้มุ่าะสมุ่สำาห้รับ
ปลูิกพืชสก่ลิกัญชา 
เนืั�องจากระบบกึ�งปิด้ 
ยังคุงใช้ประโยชน์ัจาก 
แสงธุ์รรมุ่ชาติเป็นัห้ลัิก
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7. ก�รัเก็บเกี�ยวผู้ลูผู้ลิูต

 การเก็บเกี�ยวผลิผลิิตนัับเป็นัช�วงเวลิาสำาคัุญที�เกษตรกรเฝ้ารอแลิะคุาด้ห้วังคุวามุ่สำาเร็จของ
กระบวนัการปลิูกตั�งแต�เริ�มุ่ต้นัจนักระทั�งพืชเจริญเติบโตแลิะสามุ่ารถเก็บเกี�ยวผลิผลิิตได้้ในัที�ส่ด้  
ซึ�งกัญชา กัญชง มีุ่การเก็บเกี�ยวที�แตกต�างกันัไปทั�งช�วงเวลิาแลิะวิธีุ์การปฏิิบัติ โด้ยการเก็บเกี�ยวขึ�นัอยู�กับ 
วัตถ่ประสงค์ุของการปลูิกเป็นัสำาคัุญ

 7.1 ก�รัเก็บเกี�ยวเสำ�นใย

  ในัประเทศไทยยังไมุ่�มีุ่การปลิูกเชิงอ่ตสาห้กรรมุ่ การเก็บเกี�ยวเพื�อผลิิตเส้นัใยจะใช้ 
แรงงานัคุนัเป็นัห้ลัิก (ภาพที� 22) แตกต�างกับในัต�างประเทศที�มีุ่การปลูิกแลิะผลิิตกัญชงเชิงอ่ตสาห้กรรมุ่ 
(Industrail hemp) เป็นัการปลูิกในัพื�นัที�ขนัาด้ให้ญ�ทำาให้้ง�ายแลิะคุ้่มุ่คุ�าในัการใช้เคุรื�องจักรกลิ 
เพื�อด้ำาเนิันัการเก็บเกี�ยวผลิผลิิต (ภาพที� 23)

ภ�พิท่ี่� 22 การเก็บเกี�ยวผลิผลิิตต้นัสด้กัญชงเพื�อผลิิตเส้นัใยของชาวเขาในัประเทศไทย
  ที�มุ่า : https://www.oncb.go.th/ncsmi/doc3

 ภ�พิท่ี่� 23 การเก็บเกี�ยวผลิผลิิตต้นัสด้กัญชงเพื�อผลิิตเส้นัใย
  ที�มุ่า : https://budsfeed.com/product/hempflax-modified-john-deere-t660i-double- 

  cut-combine--1568553920792x253278131975094270 
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 7.2 ก�รัเก็บเกี�ยวเมืล็ูด้

  การปลูิกกัญชงเพื�อการผลิิตเมุ่ล็ิด้ในัประเทศไทย เป็นัการผลิิตขึ�นัเพื�อใช้เป็นัเมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์ 
สำาห้รับปลูิกในัฤดู้กาลิถัด้ไป ไมุ่�ปรากฎการปลูิกเพื�อผลิิตเมุ่ล็ิด้ (Grain) สำาห้รับการบริโภคุ 
เห้มืุ่อนัในัต�างประเทศ โด้ยทั�วไปการปลูิกกัญชงเพื�อผลิิตเมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์จะนิัยมุ่ปลูิกในัช�วงเดื้อนักรกฎาคุมุ่
แลิะเก็บเกี�ยวช�วงเดื้อนัมุ่กราคุมุ่ (ปปส.,มุ่ปป.) สำาห้รับการปลูิกกัญชงเพื�อผลิิตเมุ่ล็ิด้สำาห้รับบริโภคุ 
ในัต�างประเทศ การกำาห้นัด้ช�วงเวลิาในัการเก็บเกี�ยวเมุ่ล็ิด้กัญชงเพื�อการบริโภคุนัั�นัมีุ่คุวามุ่สำาคัุญยิ�ง 
เนืั�องจากเป็นัเป้าห้มุ่ายห้ลัิกในัการเพิ�มุ่ทั�งปริมุ่าณผลิผลิิตแลิะคุ่ณภาพของเมุ่ลิ็ด้ให้้สูงที� ส่ด้  
ซึ�งการเก็บเกี�ยวที�เร็วเกินัไปจะทำาให้้ได้้เมุ่ลิ็ด้ที�ไมุ่�สามุ่ารถใช้งานัได้้ แลิะมุ่ีคุ่ณคุ�าทางโภชนัาการตำ�า  
ขณะที�การเก็บเกี�ยวลิ�าช้าเกินัไปจะส�งผลิให้้ได้้รับผลิตอบแทนัที�ลิด้ลิง เนืั�องจากเมืุ่�อเมุ่ล็ิด้ 
มีุ่การเจริญเติบโตเต็มุ่ที�กาบเมุ่ล็ิด้ที�ยึด้เมุ่ล็ิด้จะแห้้งลิงแลิะเมุ่ล็ิด้ร�วงห้ลิ�นัออกจากช�อด้อก ส�งผลิให้้เกิด้
การสูญเสียผลิผลิิตในัที�ส่ด้ (https://www1.agric.gov.ab.ca) การส่กของเมุ่ล็ิด้จะเริ�มุ่ที�ด้้านัลิ�าง 
ของหั้วเมุ่ล็ิด้ที�ติด้กับขั�วเมุ่ล็ิด้แลิะเคุลืิ�อนัตัวขึ�นัไป ส�งผลิให้้เมุ่ล็ิด้ที�แก�เต็มุ่ที�อยู�ด้้านัลิ�างแลิะเมุ่ล็ิด้สีเขียว
ที�ยังไมุ่�ส่กอยู�ด้้านับนัของหั้วเมุ่ล็ิด้ เมุ่ล็ิด้จะส่กเมืุ่�อเปลืิอกห้่้มุ่เมุ่ล็ิด้แข็งแลิะมีุ่ลัิกษณะเป็นัหิ้นัอ�อนั  
(ภาพที� 24) ดั้งนัั�นั เมืุ่�อเมุ่ล็ิด้ส�วนัให้ญ�ในับริเวณตรงกลิางของช�อด้อกส่ก คุวรเริ�มุ่เก็บเกี�ยวโด้ยเร็วที�ส่ด้  
แลิะเมุ่ล็ิด้คุวรแห้้งในัระยะเก็บเกี�ยว โด้ยมีุ่คุวามุ่ชื�นัตำ�ากว�า 12% (Bócsa and Karus, 1999)

ภ�พิท่ี่� 24 ช�อด้อกที�มีุ่เมุ่ล็ิด้มีุ่คุวามุ่ส่กพร้อมุ่สำาห้รับการเก็บเกี�ยว
ที�มุ่า : https://colognoisseur.com/tag/clean-reserve-avant-garden-collection/
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 7.3 ก�รัเก็บเกี�ยวช�อด้อก

  7.3.1 รัะยะเก็บเกี�ยวที�เหมื�ะสำมื

    ในัการเก็บเกี�ยวมีุ่สิ�งที�บ�งชี�ว�า กัญชาสามุ่ารถเก็บเกี�ยวได้้ คืุอ กลิิ�นัจะมีุ่คุวามุ่ร่นัแรง 
(More intense) มุ่ากขึ�นัแลิะส�วนัของ Pistils จะเปลีิ�ยนัจากสีขาวไปสู�สีแด้ง/นัำ�าตาลิ แลิะเหี้�ยวย�นั  
แต� สิ� ง ที�บ� ง ชี� ไ ด้้ ดี้ ที� ส่ด้ คืุอ ส�วนัของ Glandular tr ichomes (อยู� ในัส�วนัของช�อด้อก)  
จะมีุ่การเปลีิ�ยนัแปลิงของสีจากใส (Clear) ไปสู�ข่�นั (Cloudy/Milky) แลิะส่ด้ท้าย คืุอ สีอำาพันั  
(Amber) โด้ยระยะการเก็บเกี�ยวที� ดี้ที� ส่ด้ คืุอ ระยะข่�นั (Milky) ช�อด้อกที�อยู� ใกล้ิแสงไฟ 
มีุ่แนัวโน้ัมุ่ที�จะส่กก�อนัช�อด้อกที�อยู�ตำ�าลิงมุ่า (Cervantes, 2006)

ภ�พิท่ี่� 25 แสด้งลัิกษณะของช�อด้อก
  ที�มุ่า : คุณะเกษตร มุ่ห้าวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์

    ก�อนัจะทำาการเก็บเกี�ยวคุวรมีุ่การเตรียมุ่พื�นัที�รองรับผลิผลิิต โด้ยพื�นัที�จะต้องสะอาด้  
มีุ่แสงสว�างที�เพียงพอ อ่ปกรณ์ตัด้แต�ง เก้าอี� สถานัที�ตัด้แต�งผลิผลิิตต้องแห้้งแลิะเย็นั อ่ณห้ภูมิุ่ที�ใช้ 
ไมุ่�คุวรเกินั 21 องศาเซลิเซียส เนืั�องจากคุวามุ่ร้อนัจะทำาลิายนัำ�ามัุ่นัห้อมุ่ระเห้ย กลิิ�นั แลิะรสชาติ 
ของช�อด้อก

  7.3.2 ก�รัเก็บเกี�ยวผู้ลูผู้ลิูตในแต�ลูะช�วงเวลู�มีืผู้ลูต�อสำ�รัะสำำ�คัู่ญ

    การแก�ของช�อด้อกมีุ่ผลิต�อสารสำาคัุญ ซึ�งการเก็บในัแต�ลิะระยะมีุ่ผลิ ดั้งนีั�
    n การเก็บเกี�ยวในัช�วงที� Trichomes มีุ่สีใส (Clear) มีุ่ปริมุ่าณสาร CBD  
แลิะสาร THC ปานักลิาง
    n การเก็บเกี�ยวในัช�วงที� Trichomes มีุ่สีข่�นั (Milky) เป็นัส�วนัให้ญ� ประกอบกับ
มีุ่ Trichomes สีใส แลิะสีอำาพันัปนัอยู�เล็ิกน้ัอย สาร THC จะอยู�ในัช�วงที�สูงส่ด้
    n การเก็บเกี�ยวในัช�วงที� Trichomes มีุ่สีอำาพันั (Amber) สาร CBD จะสูง  
แลิะสาร THC จะเริ�มุ่ลิด้ลิง
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  7.3.3 เก็บเกี�ยวด้�วยคู่ว�มืรัะมัืด้รัะวัง

    การเก็บเกี�ยวแลิะตัด้แต�งต้องห้ลีิกเลีิ�ยงวิธีุ์การที�อาจจะส�งผลิต�อส�วนัยอด้ 
ของ Trichome ซึ�งประกอบไปด้้วยนัำ�ามัุ่นั แลิะคุวรห้ลีิกเลีิ�ยงสิ�งที�ส�งผลิกระทบต�อช�อด้อก ได้้แก�  
การให้้ช�อด้อกถูกแสงโด้ยตรง การถูกลิมุ่พัด้ช�อด้อก แลิะคุวามุ่ชื�นัสูง ช�วงเวลิาที�ดี้ที�ส่ด้ในัการเก็บเกี�ยว  
คืุอ ช�วงเช้าก�อนัที�มีุ่แสงยามุ่เช้า ซึ�งเป็นัช�วงที�นัำ�ามัุ่นัห้อมุ่ระเห้ยมีุ่ปริมุ่าณสูงส่ด้

 7.4 ก�รัตัด้แต�ง

  ขั�นัแรก คืุอ การตัด้ใบ Fan leaves ออก แลิะตัด้ใบที�อยู�รอบตาใบออก แลิะขั�นัต�อมุ่า 
ตัด้ใบ Sugar leaves ออก ซึ�งใบในัส�วนันีั�สามุ่ารถนัำามุ่าใช้ประโยชน์ัได้้ในัภายห้ลัิง แลิะเมืุ่�อมีุ่ 
การตัด้แต�งไประยะห้นึั�งจะพบว�า กรรไกรที�ใช้มีุ่ยางจากช�อด้อกติด้อยู� ซึ�งส�วนัที�ติด้อยู�สามุ่ารถนัำาไป 
ใช้ประโยชน์ัได้้ (Scissor hash) แลิะเมืุ่�อขูด้ยางที�ติด้ออก ให้้เช็ด้กรรไกรด้้วยแอลิกอฮอล์ิ

ภ�พิท่ี่� 26 ภาพแสด้งวิธีุ์การเก็บเกี�ยวช�อด้อก
ที�มุ่า : คุณะเกษตร มุ่ห้าวิทยาลัิยเกษตรศาสตร์
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 7.5 ก�รัเก็บรัักษ�

  ห้ลัิกในัการเก็บรักษา คุวรเก็บรักษาในัที�แห้้ง เย็นั แลิะทึบแสง ซึ�งการเก็บในัถ่งซิป 
เป็นัสิ�งที�ไมุ่�คุวรทำาเนืั�องจากช�อด้อกอาจจะห้ักจากการเคุลืิ�อนัย้ายแลิะอาจจะมุ่ีอากาศไห้ลิเวียนั 
เข้าออกทำาให้้กลิิ�นัแลิะคุวามุ่ชื�นัเกิด้การแลิกเปลีิ�ยนั ส�งผลิในัเรื�องคุ่ณภาพของช�อด้อก คุวรเก็บ 
ในัภาชนัะส่ญญากาศทึบแสงแลิะไมุ่�ซ้อนัช�อด้อกให้้แนั�นัเกินัไป โด้ยเลืิอกภาชนัะที�ไมุ่�ให้ญ�เกินัไป 
ในัการเก็บช�อด้อก เพราะเมืุ่�อมีุ่อากาศข้างในัมุ่ากจะทำาให้้ช�อด้อกเกิด้การแห้้งเร็วเกินัไป 
ไมุ่�คุวรเก็บช�อด้อกไว้ในัตู้เย็นั เนืั�องจากอ่ณห้ภูมิุ่แลิะคุวามุ่ชื�นัภายในัตู้เย็นัต�างจากภายนัอกมุ่าก  
ทำาให้้คุ่ณภาพเสียไป แลิะห้้ามุ่เก็บไว้ในัช�องแช�แข็ง เพราะจะทำาให้้ส�วนัของ Trichome ห้ล่ิด้ออกมุ่า
จากช�อด้อก

ภ�พิท่ี่� 27 การเก็บรักษาช�อด้อกในัภาชนัะส่ญญากาศ
ที�มุ่า : https://www.westword.com/marijuana/how-to-safely-humidify- 

dry-weed-11754302
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8. อ�ก�รัผิู้ด้ปกติที�พบในก�รัปลู่กพืชสำกุลูกัญช�

 อาการผิด้ปกติของต้นัพืชสก่ลิกัญชา แบ�งตามุ่สาเห้ต่ออกเป็นั 3 ส�วนั คืุอ สิ�งแวด้ล้ิอมุ่ ธุ์าต่อาห้าร 
โรคุแลิะแมุ่ลิง ดั้งนัั�นัในัการปลูิกพืชสก่ลิกัญชาคุวรห้มัุ่�นัสำารวจแปลิงสมุ่ำ�าเสมุ่ออย�างน้ัอย 2 อาทิตย์ 
ต�อคุรั�งเพื�อประเมิุ่นัอาการของคุวามุ่ผิด้ปกติว�าเกิด้จากสาเห้ต่ใด้นัำาไปสู�การแก้ไขได้้ทันัเวลิา ซึ�งอาการ 
ผิด้ปกติที�เกิด้ขึ�นัในัพืชสก่ลิกัญชาเกิด้จากสาเห้ต่ ดั้งนีั�

 8.1 สิำ�งแวด้ลู�อมื

  8.1.1 ช�อด้อกฝ่่อ (Airy and loose buds)

    ส่�เหตุ :  ได้้รับแสงที�น้ัอยเกินัไปในัช�วงระยะออกด้อก
      ได้้รับอ่ณห้ภูมิุ่ที�สูงในัช�วงระยะออกด้อก
      การขาด้ธุ์าต่อาห้าร
    อ�กุ�รั้ : ช�อด้อกมุ่ีนัำ�าห้นัักเบา ฝ่อ แลิะพบ 
Trichome เพียงเล็ิกน้ัอยในัช�อด้อก
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n เพิ�มุ่ปริมุ่าณชั�วโมุ่งของแสงในัระยะออกด้อก
    n ลิด้อ่ณห้ภูมิุ่ภายในัทรงพ่�มุ่ของต้นั โด้ยการ
เพิ�มุ่ระยะห้�างระห้ว�างต้นัแลิะระยะห้�างจากห้ลิอด้ไฟ เพื�อลิด้คุวามุ่ร้อนั 
เมืุ่�อปลูิกในัสภาพโรงเรือนั ส�วนัในัสภาพแปลิงการวางแผนัวันัปลูิก 
ให้้ห้ลีิกเลีิ�ยงช�วงที�อ่ณห้ภูมิุ่สูงในัระยะออกด้อก เพื�อลิด้ปัญห้าที�เกิด้ขึ�นั
    n เพิ�มุ่ปริมุ่าณธุ์าต่โพแทสเซียมุ่ ในัช�วงระยะ
กลิางแลิะท้ายของระยะการออกด้อก

  8.1.2 ลูำ�ต�นแลูะกิ�งหัก
    ส่�เหตุ : เนืั�องจากการมุ่ีกิ�ง
จำานัวนัมุ่ากของต้นัพืชสก่ลิกัญชาเมืุ่�อเกิด้ฝนั 
แลิะลิมุ่ ทำาให้้กิ�งมีุ่นัำ�าห้นัักเพิ�มุ่ขึ�นัแลิะฉีกขาด้
    อ�กุ�รั้ : กิ�งหั้กจากลิำาต้นัเอนั
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n การใช้ไมุ้่ห้รือวัสด่้ในัการ
คุำ�ายันั ห้รืออาจใช้ตาข�ายไมุ้่เลืิ�อยพย่งต้นั ภ�พิท่ี่� 29 การหั้กของกิ�งต้นัพืชสก่ลิกัญชา

ที�มุ่า : https://www.autoflowering-cannabis.com/

fixing-broken-branches-from-lst/

ภ�พิท่ี่� 28 อาการช�อด้อกฝ่อ
  (Airyand loose buds)
ที�มุ่า : Rosenthal (2019)
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  8.1.3 ใบไหมื�จ�กหลูอด้ไฟ

    ส่�เหตุ : ระยะห้�างระห้ว�างใบพืชสก่ลิกัญชากับห้ลิอด้ไฟ
    อ�กุ�รั้ : ใบเป็นัรอยไห้มุ้่สีนัำ�าตาลิ เนืั�องจากถูกคุวามุ่ร้อนัจากห้ลิอด้ไฟ
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n คุวรเพิ�มุ่ระยะห้�างระห้ว�างต้นักับห้ลิอด้ไฟ อย�างน้ัอย 5 เซนัติเมุ่ตร แลิะ 
ห้มัุ่�นัตรวจสอบต้นัพืชอย�างสมุ่ำ�าเสมุ่อ ห้ากเกิด้การไห้มุ้่ของใบให้้ตัด้ส�วนัที�ไห้มุ้่ออก เพื�อลิด้การสะสมุ่
ของเชื�อราที�จะเกิด้ขึ�นัในัอนัาคุต

  8.1.4 ต�นยืด้ย�วผิู้ด้ปกติในต�นกลู��

    ส่�เหตุ : การได้้รับแสงที�ไมุ่�เพียงพอ
    อ�กุ�รั้ : ต้นักล้ิายืด้ยาวผิด้ปกติ
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n การเพิ�มุ่ปริมุ่าณแสง ห้รือการปรับระยะของห้ลิอด้ไฟให้้ใกล้ิกับต้นักล้ิาเพิ�มุ่ขึ�นั

ภ�พิท่ี่� 30 อาการไห้มุ้่ของใบที�เกิด้จากห้ลิอด้ไฟ
ที�มุ่า : Rosenthal (2019)

ภ�พิท่ี่� 31 ต้นัยืด้ยาวผิด้ปกติในัต้นักล้ิา
ที�มุ่า : Rosenthal (2019)
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 8.2 ธ�ตุอ�ห�รั

  อาการผิด้ปกติที�เกิด้จากธุ์าต่อาห้าร สามุ่ารถสังเกตอาการผิด้ปกติที�เกิด้ขึ�นัได้้ 2 ส�วนั คืุอ
  8.2.1 อ�กุ�รั้ผิู้ดปกุติท่ี่�ใบอ่อน เกิด้จากธุ์าต่โบรอนั แคุลิเซียมุ่ ทองแด้ง เห้ล็ิก  
แมุ่งกานีัส โมุ่ลิิบดี้นััมุ่ กำามุ่ะถันั แลิะสังกะสี เนืั�องจากเป็นัธุ์าต่อาห้ารที�ไมุ่�เคุลืิ�อนัย้าย
  8.2.2 อ�กุ�รั้ผู้ิดปกุติท่ี่�ใบแกุ่ เกิด้จากธุ์าต่ไนัโตรเจนั ฟอสฟอรัส โพแทสเซียมุ่  
แลิะแมุ่กนีัเซียมุ่
  ดั้งนัั�นั อาการผิด้ปกติที�เกิด้ขึ�นัสามุ่ารถเป็นัแนัวทางในัการวินิัจฉัยอาการขาด้ธุ์าต่อาห้าร

ภ�พิท่ี่� 32 แสด้งลัิกษณะของใบพืชที�เกิด้จากการขาด้ธุ์าต่อาห้าร ของใบพืชสก่ลิกัญชา 
  ที�เกิด้จากการขาด้ธุ์าต่อาห้ารต�าง ๆ เพื�อเป็นัแนัวทางในัการวินิัจฉัยอาการขาด้ธุ์าต่
ที�มุ่า : Thomas (2012)
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 8.3 โรัคู่แลูะแมืลูง

  8.3.1 โรัคู่รั�แปง้ (White Powdery Mildew)

    ส่�เหตุ : เชื�อรา Sphaerotheca macularis แลิะ Leveillula taurica
    อ�กุ�รั้ : เริ�มุ่ต้นัจะเกิด้จ่ด้สีเห้ลืิองอ�อนั บริเวณผิวใบ แลิะพัฒนัาเป็นัเส้นัใย 
สีขาวปกคุล่ิมุ่บริเวณแผลิด้ังกลิ�าว ต�อมุ่าใบจะเปลีิ�ยนัเป็นัสีเห้ลืิอง แลิะแห้้งอย�างรวด้เร็ว นัอกจากนีั� 
เชื�อราสามุ่ารถเข้าทำาลิายกิ�ง แลิะลิำาต้นักัญชา กัญชง ได้้เช�นักันั ซึ�งสภาพที�ก�อให้้เกิด้การระบาด้ 
ของโรคุ คืุอ สภาพอากาศเย็นั แลิะคุวามุ่ชื�นัสูง (คุวามุ่ชื�นัในัอากาศ (Humidity) สูงกว�าร้อยลิะ 50  
แลิะอ่ณห้ภูมิุ่ตำ�ากว�า 30 องศาเซลิเซียส)
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n การใช้สารเคุมีุ่ ได้้แก�
     1) ได้โนัแคุป (Dinocap) 19.5% WP 40 กรัมุ่ต�อนัำ�า 20 ลิิตร พ�นัท่ก 5 - 7 วันั
     2) คุอปเปอร์ซัลิเฟต (Copper(II) sulfate) 30% WP 12.5 - 25 กรัมุ่  
ต�อนัำ�า 20 ลิิตร พ�นัท่ก 5 - 7 วันั
     3) เฮกซะโคุนัาโซลิ (Hexaconazole) 5% EC 20-30 มิุ่ลิลิิลิิตร ต�อนัำ�า  
20 ลิิตร พ�นัท่ก 5 - 7 วันั
     4) คุาร์เบนัด้าซิมุ่ (Carbendazim) 50% SC 10 มิุ่ลิลิิลิิตร ต�อนัำ�า 20 ลิิตร 
พ�นัท่ก 7 วันั

ภ�พิท่ี่� 33 การเข้าทำาลิายของราแป้ง
ที�มุ่า : https://www.growopportunity.ca/minding-mildew-32338/
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  8.3.2 โรัคู่ใบจุด้

    ส่�เหตุ : Alternaria spp.
    อ�กุ�รั้ : เ ป็นัโรคุที� เ กิด้ ขึ�นั กับกัญชา กัญชงไ ด้้ ท่กส�วนั แลิะท่กระยะ 
ของการเจริญเติบโต ซึ�งสภาวะที�เห้มุ่าะสมุ่กับการเกิด้โรคุ คืุอ ช�วงอากาศมุ่ีคุวามุ่ชื�นัสูงห้รือมีุ่ฝนัตก  
โด้ยในัต้นัอ�อนัจะมีุ่แผลิสีนัำ�าตาลิ บริเวณลิำาต้นั แลิะใบ ส�งผลิให้้ต้นัชะงักการเจริญเติบโต แลิะ 
ในัส�วนัของต้นัในัระยะการเจริญเติบโตทางลิำาต้นัถึงระยะเก็บเกี�ยว เชื�อเข้าทำาลิายบนัใบ ก้านั  
ทำาให้้เกิด้แผลิเป็นัจ่ด้สีเห้ลืิองต�อมุ่าเปลีิ�ยนัเป็นัสีนัำ�าตาลิ ซึ�งลัิกษณะแผลิที�เกิด้ขึ�นัมีุ่ลัิกษณะ 
คุ�อนัข้างกลิมุ่ เชื�อสาเห้ต่สามุ่ารถพักตัวอยู�ในัดิ้นั แพร�ระบาด้ไปตามุ่ลิมุ่ นัำ�า แลิะติด้ไปกับเมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์ 
(Seed-borne)
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n การแช�เมุ่ล็ิด้ในันัำ�าอ่�นัประมุ่าณ 50 องศาเซลิเซียส (การเตรียมุ่นัำ�าอ่�นั 
โด้ยต้มุ่นัำ�าให้้เดื้อด้แล้ิวเติมุ่นัำ�าธุ์รรมุ่ด้าลิงไปห้นึั�งเท�า) นัานั 20 - 30 นัาที
    n การใช้ชีวภัณฑ์์ ได้้แก� Bacillus subtilis 50 กรัมุ่ต�อนัำ�า 20 ลิิตร
    n การใช้สารเคุมีุ่ ได้้แก�
     1) ไอโพรได้โอนั (Iprodione) 50% WP 5 - 10 กรัมุ่ ต�อเมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์  
1 กิโลิกรัมุ่ คุล่ิกเมุ่ล็ิด้ก�อนัปลูิก
     2) ได้ฟีโนัโคุนัาโซลิ (Difenoconazole) 25% EC 30 - 40 มิุ่ลิลิิลิิตร  
ต�อนัำ�า 20 ลิิตร แช�ต้นักล้ิาก�อนัปลูิกนัานั 15 - 20 นัาที
     3) ไอโพรได้โอนั (Iprodione) 50% WP 30 - 40 มิุ่ลิลิิลิิตร ต�อนัำ�า 20 ลิิตร 
แช�ต้นักล้ิาก�อนัปลูิกนัานั 15 - 20 นัาที

ภ�พิท่ี่� 34 คุวามุ่เสียห้ายที�เกิด้จากโรคุใบจ่ด้
ที�มุ่า : https://manoxblog.com/2020/03/28/alternaria-in-the- 

cannabis-crop/  
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  8.3.3 โรัคู่เน��คู่อดิ้น

    ส่�เหตุ : Pythium spp.
    อ�กุ�รั้ : เชื�อราเข้าทำาลิายบริเวณลิำาต้นัในัส�วนัของโคุนัต้นัระดั้บดิ้นั ทำาให้้เกิด้แผลิ  
แลิะเนั�าแห้้งไปอย�างรวด้เร็ว ส�งผลิให้้ต้นักล้ิาหั้กพับตาย
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n การใช้วัสด่้เพาะสะอาด้ที�ปราศจากเชื�อที�ก�อให้้เกิด้โรคุ
    n การแช�เมุ่ล็ิด้ในันัำ�าอ่�นัประมุ่าณ 50 องศาเซลิเซียส (การเตรียมุ่นัำ�าอ่�นั 
โด้ยต้มุ่นัำ�าให้้เดื้อด้แล้ิวเติมุ่นัำ�าธุ์รรมุ่ด้าลิงไปห้นึั�งเท�า) นัานั 20 - 30 นัาที
    n การใช้เชื�อ Trichoderma spp. 15 - 25 กรัมุ่ต�อต้นั ห้รือ 50 - 100 กรัมุ่ 
ต�อตารางเมุ่ตร ห้รือ Trichoderma + รำาข้าว + ป่�ยคุอก 1:4:10 โด้ยนัำ�าห้นััก ในัอัตรา 50 กรัมุ่ 
ต�อตารางเมุ่ตร คุล่ิกเคุล้ิาส�วนัผสมุ่ให้้เข้ากันั แล้ิวนัำาส�วนัผสมุ่ของเชื�อราดั้งกลิ�าวโรยลิงดิ้นั ในัพื�นัที� 
รัศมีุ่ทรงพ่�มุ่ ห้รือใช้รองก้นัห้ล่ิมุ่ก�อนัปลูิก
    n การใช้สารเคุมีุ่ ได้้แก�
     1) อีไตรได้อะโซลิ (Etridiazole) 24% W/V EC 20 มิุ่ลิลิิลิิตรต�อนัำ�า 20 ลิิตร 
ราด้ดิ้นัท่ก 5 วันัอย�างน้ัอย 2 คุรั�ง
     2) อีไตรได้อะโซลิ (Etridiazole) + คุวินัโตซีนั (Quintozene) 6% + 24% 
W/V EC 30 - 40 มิุ่ลิลิิลิิตรต�อนัำ�า 20 ลิิตร ราด้ดิ้นั ท่ก 5 วันั อย�างน้ัอย 2 คุรั�ง

ภ�พิท่ี่� 35 อาการที�เกิด้จากโรคุเนั�าคุอดิ้นั
ที�มุ่า : https://www.reddit.com/r/microgrowery/comments/g9ln8w/very_thin_

stem_is_this_a_damping_offfungus_issue/
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  8.3.4 โรัคู่เหี�ยว

    ส่�เหตุ : Fusarium spp.
    อ�กุ�รั้ : ต้นัจะเริ�มุ่แสด้งอาการเหี้�ยว แลิะมีุ่อาการใบเห้ลืิองจากบริเวณโคุนัต้นั 
แลิะต�อมุ่าจะมีุ่อาการเหี้�ยวร่นัแรงขึ�นัจนัแห้้งตายในัที�ส่ด้ โด้ยที�บริเวณโคุนัต้นัไมุ่�ปรากฏิเส้นัใย  
แต�เมืุ่�อผ�าลิำาต้นัพบว�าท�อนัำ�าท�ออาห้ารเป็นัสีนัำ�าตาลิแด้ง
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n การใช้วัสด่้เพาะสะอาด้ที�ปราศจากเชื�อที�ก�อให้้เกิด้โรคุ
    n การใช้เชื�อ Trichoderma spp. 15 - 25 กรัมุ่ต�อต้นั ห้รือ 50 - 100 กรัมุ่ 
ต�อตารางเมุ่ตร ห้รือ Trichoderma + รำาข้าว + ป่�ยคุอก 1:4:10 โด้ยนัำ�าห้นััก ในัอัตรา 50 กรัมุ่ 
ต�อตารางเมุ่ตร คุล่ิกเคุล้ิาส�วนัผสมุ่ให้้เข้ากันั แล้ิวนัำาส�วนัผสมุ่ของเชื�อราดั้งกลิ�าวโรยลิงดิ้นั ในัพื�นัที� 
รัศมีุ่ทรงพ่�มุ่ ห้รือใช้รองก้นัห้ล่ิมุ่ก�อนัปลูิก
    n การใช้สารเคุมีุ่ ได้้แก�
     1) คุาร์บอกซินั (Carboxin) 75% WP 15 กรัมุ่ต�อนัำ�า 20 ลิิตร ราด้ด้ินั  
ท่ก 5 วันั อย�างน้ัอย 2 คุรั�ง
     2) โทลิโคุลิฟอส-เมุ่ทิลิ 50% WP 20 กรัมุ่ต�อนัำ�า 20 ลิิตร ราด้ดิ้นั ท่ก 5 วันั 
อย�างน้ัอย 2 คุรั�ง

ภ�พิท่ี่� 36 อาการที�เกิด้จากโรคุเหี้�ยว
ที�มุ่า : Punja et al. (2018)
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  8.3.5 โรัคู่รั�สีำเท�

    ส่�เหตุ : Botrytis spp.
    อ�กุ�รั้ : เชื� อราสามุ่ารถเข้าทำาลิาย ไ ด้้ ท่กส� วนัของกัญชาแลิะกัญชง  
โด้ยเฉพาะในัส�วนัของช�อด้อก พบการระบาด้ในัช�วงที�มีุ่คุวามุ่ชื�นัในัอากาศสูง แลิะแพร�กระจายโด้ยลิมุ่  
ซึ�งอาการที�เกิด้จากเชื�อ ในัส�วนัของใบจะเกิด้แผลิสีนัำ�าตาลิ แห้้งอย�างรวด้เร็ว ส�วนัลิำาต้นัจะเกิด้ 
แผลิสีนัำ�าตาลิ แตกหั้กง�าย แลิะในัส�วนัของช�อด้อก เมืุ่�อเชื�อราเข้าทำาลิายทำาให้้บริเวณนัั�นัมีุ่ลิักษณะแห้้ง  
แลิะเป็นัสีเทา ต�อมุ่าพัฒนัาเป็นัเส้นัใยสีเทาบริเวณที�ถูกทำาลิาย
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n การตัด้แต�งกิ�ง เพื�อเพิ�มุ่อากาศถ�ายเทภายในัทรงพ่�มุ่
    n การกำาจัด้ส�วนัที�เกิด้โรคุออกจากแปลิง โด้ยเฉพาะช�อด้อก
    n การฉีด้พ�นัด้้วยสารโพแทสเซียมุ่ไบคุาร์บอเนัต (KHCO3) เมืุ่�อพบอาการของโรคุ

ภ�พิท่ี่� 37 ลัิกษณะราสีเทาบริเวณช�อด้อก
ที�มุ่า : Rosenthal (2019)

41คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
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  8.3.6 โรัคู่รั�กปมื

    ส่�เหตุ : ไส้เดื้อนัฝอยรากปมุ่ (Meloidogyne spp.)
    อ�กุ�รั้ : เข้าทำาลิายกัญชา กัญชง ทางปลิายราก เพื�อดู้ด้กินัธุ์าต่อาห้าร 
ในัการเจริญเติบโต ทำาให้้บริเวณที�ถูกทำาลิายมีุ่ลัิกษณะเป็นัป่่มุ่ปมุ่ แลิะห้ากมีุ่การเข้าทำาลิายที�ร่นัแรง 
ส�วนัเห้นืัอดิ้นัจะแสด้งลัิกษณะอาการคุล้ิายอาการขาด้ธุ์าต่อาห้ารแลิะเหี้�ยวคุล้ิายอาการขาด้นัำ�า
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n การไถดิ้นั เพื�อลิด้ประชากรของไส้เดื้อนัฝอย
    n การใช้ชีววิธีุ์ ได้้แก� เชื�อรา Paecilomyces lilacinus
    n การปลูิกพืชห้มุ่่นัเวียนัที�ไมุ่�ใช�พืชอาศัยของไส้เดื้อนัฝอย เช�นั ปอเทือง  
ด้าวเรือง ทานัตะวันั
    n การใช้สารเคุมีุ่ ได้้แก�
     1) อะบาเม็ุ่กตินั (Abamectin) 1.8 EC อัตรา 30 มิุ่ลิลิิลิิตรต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     2) คุาร์โบซัลิแฟนั (Carbosulfan) 20 % EC อัตรา 20 มิุ่ลิลิิลิิตร ต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     3) ฟิโพรนิัลิ (Fipronil) 5% SC อัตรา 40 มิุ่ลิลิิลิิตรต�อนัำ�า 20 ลิิตร

ภ�พิท่ี่� 38 อาการรากปมุ่ที�เกิด้จากไส้เดื้อนัฝอยรากปมุ่
ที�มุ่า : สำานัักวิจัยแลิะพัฒนัาการเกษตรเขตที� 7 กรมุ่วิชาการเกษตร 

42 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



  8.3.7 เพลีู�ยอ�อน

    ส่�เหตุ : เพลีิ�ยอ�อนั
    อ�กุ�รั้ : ตัวอ�อนัแลิะตัวเต็มุ่วัยสามุ่ารถเข้าทำาลิาย โด้ยการดู้ด้นัำ�าเลีิ�ยง 
จากส�วนัต�าง ๆ ของพืช ได้้แก� ใบ ลิำาต้นั กิ�ง แลิะขับถ�ายของเห้ลิวที�เรียกว�า Honey dew จะเป็นัอาห้าร
ของราด้ำา (Sooty mold) ทำาให้้การสังเคุราะห์้แสงของพืชที�ลิด้ลิง ห้ากเกิด้การระบาด้ของเพลีิ�ยอ�อนั
เป็นัจำานัวนัมุ่าก ส�งผลิให้้ยอด้ ใบอ�อนัห้งิกงอ ใบเห้ลิืองห้ล่ิด้ร�วง นัอกจากนีั� เพลีิ�ยอ�อนัยังเป็นัพาห้ะ 
ของไวรัส
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n ห้มัุ่�นัสำารวจแปลิงอย�างสมุ่ำ�าเสมุ่อ ห้ากพบอาการผิด้ปกติที�เกิด้จากเพลีิ�ยอ�อนั
ให้้ทำาการสำารวจอย�างน้ัอย 2 คุรั�งต�อสัปด้าห์้ เพื�อประเมิุ่นัคุวามุ่ร่นัแรงจากการเข้าทำาลิาย
    n เนืั�องจากเพลีิ�ยอ�อนั สามุ่ารถแพร�กระจายไปกับอากาศ การใช้อ่ปกรณ์ 
กรองอากาศ (Air filter) ขนัาด้ 360 ไมุ่คุรอนั สามุ่ารถลิด้การแพร�กระจายของเพลีิ�ยอ�อนั 
ภายในัโรงเรือนัได้้
    n ฉีด้พ�นัด้้วยเชื�อราบิวเวอเรีย ในัอัตราเชื�อสด้ 1 กิโลิกรัมุ่ ต�อนัำ�า 40 ลิิตร  
ในัช�วงเย็นั โด้ยฉีด้ท่ก ๆ 5 วันั
    n ฉีด้พ�นัสารเคุมีุ่ โด้ยเลืิอกใช้อย�างใด้อย�างห้นึั�ง ได้้แก�
     1) อิมิุ่ด้าโคุลิพริด้ (Imidacloprid) 10% SL อัตรา 10 มิุ่ลิลิิลิิตร ต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     2) ได้โนัทีฟูแรนั (Dinotefuran) 10% WP อัตรา 10 กรัมุ่ต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     3) ฟิโพรนิัลิ (Fipronil) 5% SC อัตรา 20 มิุ่ลิลิิลิิตรต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     4) อีโทเฟนัพร็อกซ์ (Etofenprox) 20% EC อัตรา 30 มิุ่ลิลิิลิิตรต�อนัำ�า 20 ลิิตร

ภ�พิท่ี่� 39 เพลีิ�ยอ�อนัที�เข้าทำาลิายใบพืชสก่ลิกัญชา
ที�มุ่า : สำานัักวิจัยพัฒนัาการอารักขาพืช กรมุ่วิชาการเกษตร
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  8.3.8 ไรัแมืงมุืมื

    ส่�เหตุ : ไรแมุ่งมุ่่มุ่ เป็นัแมุ่ลิงศัตรูที�สำาคัุญที�ส่ด้ในัการปลูิกพืชสก่ลิกัญชา
    อ�กุ�รั้ : ไรจะอาศัยอยู�ใต้ใบ แลิะบางส�วนัอาจห้ลิบอยู�ตามุ่ตาใบ (bud)  
แลิะดู้ด้กินันัำ�าเลีิ�ยงบริเวณผิวใบ ทำาให้้ผิวใบมีุ่ลัิกษณะเป็นัจ่ด้สีขาว ในัแปลิงที�มีุ่การระบาด้ 
จะพบใยที�ไรสร้างขึ�นั 
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n ห้มัุ่�นัสำารวจแปลิงอย�างสมุ่ำ�าเสมุ่อ
    n การใช้อ่ปกรณ์กรองอากาศ (Air filter) ขนัาด้ 300 ไมุ่คุรอนั เป็นัอย�างน้ัอย 
สามุ่ารถลิด้การแพร�กระจายของไรแมุ่งมุ่่มุ่ภายในัโรงเรือนั
    n การใช้สารเคุมีุ่ ได้้แก�
     1) ไพริด้าเบนั (Pyridaben) 20% WP อัตรา 15 กรัมุ่ต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     2) เฮกซี�ไทอะซอกซ์ (Hexythiazox) 2% EC อัตรา 40 มิุ่ลิลิิลิิตร  
ต�อนัำ�า 20 ลิิตร โด้ยการใช้สารเคุมีุ่ฉีด้พ�นัให้้ทั�วบริเวณใต้ใบแลิะห้ลัิงใบ ไมุ่�คุวรพ�นัสารชนิัด้เดี้ยวกันั 
ติด้ต�อกันัเกินั 3 คุรั�ง คุวรสลัิบชนิัด้สารเคุมีุ่ เพื�อป้องกันัการต้านัทานัสารเคุมีุ่ของไร

ภ�พิท่ี่� 40 คุวามุ่เสียห้ายของใบพืชสก่ลิกัญชาจากการเข้าทำาลิายของไรแมุ่งมุ่่มุ่
ที�มุ่า : สำานัักวิจัยพัฒนัาการอารักขาพืช กรมุ่วิชาการเกษตร 

44 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



  8.3.9 เพลีู�ยไฟ

    ส่�เหตุ : เพลีิ�ยไฟ
    อ�กุ�รั้ : เข้าทำาลิายส�วนัใบแลิะยอด้อ�อนัของพืช โด้ยการดู้ด้กินันัำ�าเลีิ�ยง 
จากผิวใบ ทำาให้้ใบที�ถูกทำาลิายมีุ่ลัิกษณะเป็นัจ่ด้สีนัำ�าตาลิ แต�แผลิที�เกิด้จากเพลีิ�ยไฟจะมีุ่ขนัาด้ให้ญ�กว�า 
แลิะการเข้าทำาลิายบนัใบไมุ่�มีุ่รูปแบบของแผลิที�แนั�นัอนั ต�างจากแผลิที�เกิด้จากไรแมุ่งมุ่่มุ่จะเห็้นัแผลิ 
ที�มีุ่ขนัาด้ใกล้ิเคีุยงกันั
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n การใช้กับดั้กกาวเห้นีัยวสีเห้ลืิอง
    n การใช้มุ่วนัตัวห้ำ�า Cardiastethus exiguous
    n การใช้สารเคุมีุ่ ได้้แก�
     1) สไปนีัโทแรมุ่ (Spinetoram) 12% SC อัตรา 10 มิุ่ลิลิิลิิตรต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     2) ไซแอนัทรานิัลิิโพรลิ (Cyantraniliprole) 10% OD 40 มิุ่ลิลิิลิิตรต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     3) สไปโรมีุ่ซิเฟนั (Spiromesifen) 24% SC อัตรา 15 มิุ่ลิลิิลิิตรต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     4) คุลิอร์ฟีนัาเพอร์ (Chlorfenapyr) 10% SC อัตรา 30 มิุ่ลิลิิลิิตรต�อนัำ�า 20 ลิิตร

ภ�พิท่ี่� 41 อาการที�เกิด้จากการเข้าทำาลิายของเพลีิ�ยไฟ
ที�มุ่า : สำานัักวิจัยพัฒนัาการอารักขาพืช กรมุ่วิชาการเกษตร
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  8.3.10 แมืลูงหวี�ขึ้�ว

    ส่�เหตุ : แมุ่ลิงห้วี�ขาว
    อ�กุ�รั้ : แมุ่ลิงห้วี�ขาวตัวอ�อนัแลิะตัวเต็มุ่วัย อาศัยบริเวณใต้ใบ แลิะเข้าทำาลิาย
บริเวณใบของพืชสก่ลิกัญชา โด้ยดู้ด้กินันัำ�าเลีิ�ยง ทำาให้้เกิด้จ่ด้สีเห้ลืิองบนัพืช แลิะมีุ่การขับถ�าย  
Honey dew ซึ�งเป็นัอาห้ารของราด้ำา (Sooty mold) นัอกจากนีั�ยังเป็นัพาห้ะของไวรัส
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n การใช้กับดั้กกาวเห้นีัยวสีเห้ลืิอง
    n การใช้สารเคุมีุ่ ได้้แก�
     1) สไปโรมีุ่ซิเฟนั (Spiromesifen) 24% SC 20 มิุ่ลิลิิลิิตรต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     2) ไพมีุ่โทรซีนั (Pymetrozine) 50% WG 10 กรัมุ่ต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     3) บูโพรเฟซินั (Buprofezin) 40% SC 40 มิุ่ลิลิิลิิตรต�อนัำ�า 20 ลิิตร

ภ�พิท่ี่� 42 ตัวอ�อนัแลิะตัวเต็มุ่วัยแมุ่ลิงห้วี�ขาวใต้ใบพืชสก่ลิกัญชา
ที�มุ่า : Rosenthal (2019) 

46 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



  8.3.11 เพลีู�ยแปง้

    ส่�เหตุ : เพลีิ�ยแป้ง
    อ�กุ�รั้ : เพลีิ�ยแป้งอาศัยอยู�บริเวณใบ ลิำาต้นั แลิะก้านัใบ แลิะเข้าทำาลิาย 
โด้ยการดู้ด้นัำ�าเลีิ�ยงจากส�วนัต�าง ๆ ของต้นั ทำาให้้บริเวณที�ถูกทำาลิายผิด้ปกติ เช�นั ใบมีุ่สีเห้ลืิอง 
แลิะเหี้�ยวย�นั ห้ากเข้าทำาลิายร่นัแรง ทำาให้้ใบแลิะกิ�งแห้้ง การเจริญเติบโตผิด้ปกติ นัอกจากนีั� 
ยังขับถ�าย Honey dew ซึ�งเป็นัอาห้ารของมุ่ด้แลิะราด้ำา
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n การใช้ตัวห้ำ�า ได้้แก� แมุ่ลิงช้างปีกใส ด้้วงเต�าลิาย
    n การใช้สารเคุมีุ่ ได้้แก�
     1) ไทอะมีุ่โทแซมุ่ (Thiamethoxam) 25% WG 4 กรัมุ่ต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     2) ได้ทีโนัฟูแรนั (Dinotefuran) 10% WP 20 กรัมุ่ต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     3) โปรไทโอฟอส (Prothiofos) 50% EC 50 ซีซีต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     4) พิริมิุ่ฟอสเมุ่ธิุ์ลิ (Pirimiphos-methyl) 50% EC 50 ซีซีต�อนัำ�า 20 ลิิตร

ภ�พิท่ี่� 43 เพลีิ�ยแป้ง
ที�มุ่า : สำานัักวิจัยพัฒนัาการอารักขาพืช กรมุ่วิชาการเกษตร
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  8.3.12 หนอนแมืลูงวันชอนใบ

    ส่�เหตุ : ห้นัอนัแมุ่ลิงวันัชอนัใบ เป็นัแมุ่ลิงศัตรูที�พบได้้ทั�วไปในัสภาพแปลิง
    อ�กุ�รั้ : ห้นัอนัจะเข้ากัด้กินั โด้ยชอนัไชไปดู้ด้กินัอาห้ารระห้ว�างผิวใบ 
แลิะห้ลัิงใบ ทำาให้้เกิด้รอยเส้นัสีขาวขึ�นับนัใบ ซึ�งจะไปลิด้การสังเคุราะห์้แสงของพืช ห้ากเกิด้ 
คุวามุ่เสียห้ายร่นัแรงมุ่ากส�งผลิให้้ใบร�วง
    กุ�รั้จ้ำดกุ�รั้
    n การใช้สารเคุมีุ่ ได้้แก�
     1) อีมุ่าเม็ุ่กตินั เบนัโซเอท (Emamectin benzoate) 1.92% EC อัตรา  
20 มิุ่ลิลิิลิิตร ต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     2) คุลิอแรนัทรานิัลิิโพรลิ (Chlorantraniliprole) 5.17% SC อัตรา  
20 มิุ่ลิลิิลิิตร ต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     3) ฟลูิเบนัได้อะไมุ่ด์้ (Flubendiaminde) 20% WDG อัตรา 6 กรัมุ่ ต�อนัำ�า 
20 ลิิตร
     4) สไปนีัโทแรมุ่ (Spinetoram) 12% SC อัตรา 20 มิุ่ลิลิิลิิตรต�อนัำ�า 20 ลิิตร
     คุวรพ�นัสารกำาจัด้แมุ่ลิง 5 - 7 วันัต�อคุรั�ง ติด้ต�อกันั 2 - 3 คุรั�ง โด้ยใช้ 
กล่ิ�มุ่สารสลัิบกันัอย�างน้ัอย 2 กล่ิ�มุ่ ในั 1 รอบวงจรชีวิต (30 วันั) แลิะเว้นัระยะ ไมุ่�ใช้สารกล่ิ�มุ่เดิ้มุ่ 
ในัรอบวงจรชีวิตถัด้ไป เพื�อลิด้การสร้างคุวามุ่ต้านัทานัต�อสารกำาจัด้แมุ่ลิง

ภ�พิท่ี่� 44 การเข้าทำาลิายของห้นัอนัแมุ่ลิงวันัชอนัใบ
ที�มุ่า : สำานัักวิจัยแลิะพัฒนัาการเกษตรเขตที� 7 กรมุ่วิชาการเกษตร
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9. ก�รัใช�ปรัะโยชน์จ�กพืชสำกุลูกัญช�

 มุ่น่ัษย์ใช้ประโยชนั์จากพืชสก่ลิกัญชามุ่าตั�งแต�ย่คุโบราณจนัถึงปัจจ่บันั มีุ่การใช้ประโยชนั ์
จากส�วนัต�าง ๆ ของต้นั ราก ใบ ช�อด้อก แลิะเมุ่ลิ็ด้ ซึ�งลัิกษณะของการใช้ประโยชนั์แตกต�างกันั 
ดั้งตารางที� 8  (Clarke and Merlin, 2016)

ต�รั้�งท่ี่� 8 การใช้ประโยชน์ัจากพืชสก่ลิกัญชา

ส่่วนขึ้องพืิชส่กุุล่กุ้ญช� กุ�รั้ใช�ปรั้ะโยชน์ ปรั้ะเภที่ขึ้องว้ส่ดุ

เปลื่อกุ/เส่�นใยล่ำ�ต�น เชือก แลิะเคุรื�องน่ั�งห้�มุ่ เส้นัใย cellulose ยาว

ล่ำ�ต�น กระด้าษ วัสด่้ก�อสร้าง แลิะ
พลัิงงานั

เส้นัใย cellulose สั�นั แลิะยาว

ใบ รั้�กุ แล่ะช่อดอกุเพิศผู่้� ยา สมุ่่นัไพร เภสัชกรรมุ่ โภชนัาการ

ช่อดอกุเพิศเม่ย การแพทย์ แลิะสันัทนัาการ สารสำาคัุญ cannabinoils

เมล็่ด อาห้ารมุ่น่ัษย์ โปรตีนั แลิะกรด้ไขมัุ่นัที�เป็นัประโยชน์ั 
(omega 3 แลิะ 6)

กุ�กุเมล็่ด อาห้ารสัตว์ โปรตีนั แลิะกรด้ไขมัุ่นั

 พืชสก่ลิกัญชามีุ่กล่ิ�มุ่สารสำาคัุญที�สามุ่ารถนัำามุ่าใช้ประโยชน์ัทางการแพทย์ คืุอ Phytocan- 
nabinoids ซึ�งสารในักล่ิ�มุ่นีั�ที�มีุ่บทบาททางการแพทย์ คืุอ Delta-9-tetrahydrocannabinoids  
(THC) แลิะ Cannabidiol (CBD) ซึ�งสารทั�ง 2 ชนิัด้มีุ่คุ่ณสมุ่บัติ ดั้งนีั� (Chandra et al., 2017)
 THC เป็นัสารที�ออกฤทธิุ์�กระต้่นัประสาท (Major psychoactive component) ก�อให้้เกิด้
สภาวะมีุ่คุวามุ่ส่ข (Euphoria property) ซึ�งมีุ่คุ่ณสมุ่บัติเป็นัยาแก้ปวด้ ต้านัอาเจียนั ลิด้การอักเสบ 
แลิะต้านัออกซิเด้ชันั
 CBD เป็นัสารที�ไมุ่�มีุ่ฤทธิุ์�เสพติด้ทางจิตใจ (Non-psychoactive) ออกฤทธิุ์�ระงับประสาท  
ซึ�ง CBD มีุ่คุ่ณสมุ่บัติระงับอาการวิตกกังวลิ (Anxiolytic activity) แลิะต้านัการชัก (Anticonvulsive)
 การใช้กัญชาเพื�อประโยชน์ัทางการแพทย์ มีุ่ห้ลัิกฐานัที�มีุ่คุ่ณภาพแลิะนั�าเชื�อถือ (Moderate- 
quality evidence) คืุอ การรักษาอาการปวด้เรื�อรัง (Chronic pain) โด้ยใช้สารกล่ิ�มุ่ cannabinoids 
(Whiting et al., 2015) ได้้แก�
 1) อาการปวด้จากปลิายประสาท (Neuroleptic pain)
 2) อาการปวด้จากโรคุมุ่ะเร็ง (Cancer pain).
 3) สภาวะกล้ิามุ่เนืั�อเกร็ง เนืั�องจากภาวะปลิอกประสาทอักเสบ (Spasticity due to  
multiple sclerosis)
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1. ลัูกษณะท�งพฤกษศ�สำตร์ั

 กระท�อมุ่ (Kratom) มีุ่ชื�อวิทยาศาสตร์ว�า Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. เป็นัพืชในัวงศ์  
Rubiaceae ซึ� ง เ ป็นัพืชในัวงศ์ เ ดี้ยวกันักับกาแฟ กระท�อมุ่เ ป็นัไ มุ้่ยืนั ต้นั ขนัาด้กลิาง  
คุวามุ่สูงประมุ่าณ 15 - 30 เมุ่ตร มีุ่การแตกกิ�งก้านัน้ัอย ใบคุล้ิายรูปไข� โด้ยเป็นัใบเดี้�ยวปลิายแห้ลิมุ่ 
โคุนัป้านั มีุ่คุวามุ่ยาวประมุ่าณ 14 - 20 เซนัติเมุ่ตร แลิะกว้างประมุ่าณ 7 - 12 เซนัติเมุ่ตร มีุ่เส้นัใบ
ประมุ่าณ 12 - 15 คูุ� ด้้านัลิ�างของแผ�นัใบมีุ่ขนัสีขาวอยู�ตามุ่ซอกของเส้นัใบแลิะซอกของเส้นัใบแขนัง  
มีุ่หู้ใบรูปห้อก ยาวประมุ่าณ 2 - 4 เซนัติเมุ่ตร ก้านัใบยาวประมุ่าณ 3 - 6 เซนัติเมุ่ตร ด้อกกระท�อมุ่ 
เป็นัด้อกสมุ่บูรณ์เพศออกที�ปลิายกิ�ง มีุ่ลัิกษณะเป็นัด้อกรวมุ่ มีุ่ช�อด้อกแบบกระจ่กแนั�นั ผลิมุ่ีลัิกษณะ 
เป็นัแคุปซูลิ ผลิย�อยรูปรี ยาว 7 - 9 มิุ่ลิลิิเมุ่ตร ภายในัมีุ่เมุ่ล็ิด้อัด้แนั�นั มีุ่ลัิกษณะแบนั (flat seed)  
เมุ่ล็ิด้รูปรี ยาวประมุ่าณ 1 มิุ่ลิลิิเมุ่ตร มีุ่ปีกบางที�ปลิายทั�งสองด้้านัยาว 1 - 2 มิุ่ลิลิิเมุ่ตร (จ่ไรทิพย์, 2559;  
เต็มุ่, 2557; Eisenman, 2015)

ภ�พิท่ี่� 45 ด้อก (ซ้าย) แลิะเมุ่ล็ิด้ (ขวา) ของกระท�อมุ่

กรัะท�อมืกรัะท�อมื
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 กระท�อมุ่ส�วนัให้ญ�มุ่ีการกระจายตัวอยู�ในัพื�นัที�ภาคุใต้แลิะภาคุกลิางบางส�วนั โด้ยสามุ่ารถ 
แยกตามุ่ลัิกษณะของใบแลิะเส้นัใบ ออกเป็นั 3 ชนิัด้ (Sukrong et al., 2017) ได้้แก� ชนิัด้ก้านัใบสีแด้ง
ชนิัด้ก้านัใบสีเขียว (แตงกวา) แลิะชนิัด้ขอบใบห้ยัก (ห้างกั�ง, ยักษ์ให้ญ�) (ภาพที� 46) อย�างไรก็ตามุ่ 
ยังพบใบกระท�อมุ่ที�มีุ่ลัิกษณะขอบใบเรียบแลิะขอบใบห้ยักห้รือก้านัเขียวแลิะก้านัแด้งในัต้นัเดี้ยวกันั  
(ภาพที� 47)

ภ�พิท่ี่� 47 ลัิกษณะขอบใบเรียบแลิะขอบใบห้ยักของกระท�อมุ่ภายในัต้นัเดี้ยวกันั

ภ�พิท่ี่� 46 ชนิัด้ของกระท�อมุ่ในัประเทศที�แยกตามุ่ลัิกษณะใบ
 1) ชนิัด้ก้านัใบสีแด้ง 2) ชนิัด้ก้านัใบสีเขียว (แตงกวา)  
 3) ชนิัด้ขอบใบห้ยัก (ห้างกั�ง, ยักษ์ให้ญ�)
ที�มุ่า : จ่ไรทิพย์, 2559

1)1) 2)2) 3)3)
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2. สำ�รัสำำ�คัู่ญจ�กกรัะท�อมื

 สารสำาคัุญในักระท�อมุ่ มีุ่ห้ลิากห้ลิายกล่ิ�มุ่ ได้้แก� สารประกอบกล่ิ�มุ่ เทอปินัอยด์้ (Terpenoids) 
ฟลิาโวนัอยด์้ (Flavonoids) แลิะ อัลิคุาลิอยด์้ (Alkaloids) เป็นัต้นั โด้ยพบสารกลิ่�มุ่ Indole  
alkaloids เป็นัสารกลิ่�มุ่ให้ญ�ที�จะพบในัพืชกระท�อมุ่ แลิะมีุ่สารสำาคัุญห้ลัิกคืุอ Mitragynine  
แลิะ 7-hydroxy-mitragynine โด้ยสาร Mitragynine มีุ่ฤทธิุ์�แก้ปวด้ กด้คุวามุ่รู้สึกเมืุ่�อยล้ิา  
แต�มีุ่คุวามุ่ร่นัแรงน้ัอยกว�ามุ่อร์ฟีนั 10 เท�า (สาวิตรี แลิะคุณะ, 2558) แลิะสาร 7-hydroxymitragynin  
มีุ่ฤทธิุ์�แก้ปวด้ได้้ดี้กว�ามุ่อร์ฟีนั 17 เท�า มีุ่ผลิข้างเคีุยงน้ัอยกว�ามุ่อร์ฟีนั คืุอ ไมุ่�กด้การห้ายใจ 
เห้มืุ่อนัมุ่อร์ฟีนั (Thongpradichote et al., 1998) ซึ�งสอด้คุล้ิองกับการใช้ประโยชน์ัจากกระท�อมุ่ 
ของคุนัท้องถิ�นัทางภาคุใต้ที�บริโภคุกระท�อมุ่เพื�อลิด้อาการเมืุ่�อยล้ิาจากการทำางานั ทำาให้้ทำางานั 
ได้้นัานัขึ�นั

3. ก�รัปลู่กกรัะท�อมื

 ในัการผลิิตกระท�อมุ่ มีุ่วิธีุ์การปลูิกได้้ห้ลิายรูปแบบ ขึ�นัอยู�กับวัตถ่ประสงค์ุของผู้ปลูิก ได้้แก� 
การปลูิกเพื�อบริโภคุภายในัคุรัวเรือนั การปลูิกในัเชิงอ่ตสาห้กรรมุ่ เพื�อใช้ประโยชน์ัทางการแพทย์  
แลิะการปลูิกในัเชิงพานิัชย์ แต�อย�างไรก็ตามุ่ในัการผลิิตกระท�อมุ่มีุ่ห้ลัิกการทั�วไปในัการปลูิก ดั้งนีั�

 3.1 ต�นพันธ์ุกรัะท�อมื

  ต้นัพันัธ์ุ่์กระท�อมุ่ที�ใช้ปลูิก ขึ�นัอยู�กับวัตถ่ประสงค์ุของผู้ปลูิก เช�นั ห้ากปลูิกเพื�อบริโภคุ
ภายในัคุรัวเรือนั จะเน้ันัคุวามุ่สำาคัุญของรสชาติแลิะเนืั�อสัมุ่ผัสในัการเคีุ�ยวของกระท�อมุ่เป็นัอันัดั้บแรก  
คืุอ รสไมุ่�ขมุ่ในัปริมุ่าณที�พอเห้มุ่าะ ใบนิั�มุ่ ไมุ่�แข็งกร้านั ส�วนัสรรพคุ่ณจากสารสำาคัุญของกระท�อมุ่ 
เป็นัลิำาดั้บต�อมุ่า ห้ากผลิิตเพื�อใช้ประโยชน์ัทางการแพทย์ จะให้้คุวามุ่สำาคัุญของสารสำาคัุญในักระท�อมุ่
เป็นัอันัดั้บแรก ซึ�งต้นัพันัธ์ุ่์กระท�อมุ่ที�นัำามุ่าใช้ส�วนัให้ญ�ได้้มุ่าจากวิธีุ์การ ดั้งนีั�

  3.1.1 วิธีก�รัอ�ศัยเพศ ได้้แก� การใช้เมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์

  3.1.2 วิธีก�รัไมื�อ�ศัยเพศ ได้้แก� การตอนักิ�ง การปักชำา การติด้ตา ซึ�งต้นัที�ได้้ 
จากวิธีุ์ดั้งกลิ�าวจะมีุ่คุวามุ่สมุ่ำ�าเสมุ่อทางพันัธุ่์กรรมุ่ มีุ่ผลิต�อคุวามุ่สมุ่ำ�าเสมุ่อต�อสารสำาคัุญที�ได้้ 
จากต้นักระท�อมุ่ ดั้งนัั�นัการปลูิกกระท�อมุ่จึงจำาเป็นัต้องกำาห้นัด้วัตถ่ประสงค์ุของผู้ปลูิกเป็นัอันัดั้บแรก 
เพื�อที�จะใช้ต้นักล้ิาที�เห้มุ่าะสมุ่กับวัตถ่ประสงค์ุที�กำาห้นัด้ขึ�นั
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ภ�พิท่ี่� 48 ต้นักล้ิากระท�อมุ่ที�ได้้จากการขยายพันัธ์ุ่์ในัรูปแบบต�าง ๆ ได้้แก�
 1) เมุ่ล็ิด้ 2) การตอนักิ�ง 3) การปักชำา

1)1) 2)2)

3)3)
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 3.2 ก�รัเตรีัยมืต�นกลู��

  เมืุ่�อได้้ต้นักล้ิาที�เห้มุ่าะสมุ่กับวัตถ่ประสงค์ุของผู้ปลูิก การจะนัำาต้นักล้ิามุ่าปลูิกในัแปลิง 
มีุ่วิธีุ์การ ดั้งนีั�
  3.2.1 ต้นักล้ิาที�ใช้ปลูิกในัแปลิงคุวรมีุ่ใบจริง 7 - 9 คูุ�ใบ ห้รือ ประมุ่าณตั�งแต� 50 เซนัติเมุ่ตร
เพื�อให้้ต้นัสามุ่ารถเจริญเติบโตได้้ดี้ภายในัสภาพแปลิง
  3.3.2 ก�อนันัำาต้นักล้ิาลิงปลูิกในัแปลิงคุวรมุ่ีการปรับสภาพต้นักระท�อมุ่ (Hardening)  
ให้้แข็งแรงก�อนัย้ายปลูิกเป็นัเวลิา 30 วันั โด้ยคุ�อย ๆ เพิ�มุ่ปริมุ่าณแสงจนัเข้าสู�สภาพที�ไมุ่�มีุ่การพรางแสง 
แลิะลิด้ปริมุ่าณนัำ�าลิงคุรึ�งห้นึั�งจากการให้้นัำ�าปกติ ประมุ่าณ 7 วันั ก�อนัทำาการย้ายกล้ิา เพื�อลิด้อัตรา 
การช็อคุ (Transplanting shock) ของต้นักล้ิา

 3.3 ก�รัปลู่ก

  ในัการปลูิกคุวรมีุ่การกำาห้นัด้ช�วงเวลิาในัการปลูิก โด้ยปลูิกในัช�วงต้นัฤดู้ฝนั  
เพื�อให้้ต้นักระท�อมุ่สามุ่ารถตั�งตัวได้้รวด้เร็วแลิะลิด้อัตราการตายห้ลัิงจากปลูิก แลิะในัการปลูิก 
มีุ่วิธีุ์การดั้งนีั�
  1) การเคุลืิ�อนัย้ายต้นักล้ิาคุวรทำาด้้วยคุวามุ่ระมุ่ัด้ระวัง โด้ยระมัุ่ด้ระวังไมุ่�ให้้ดิ้นัในัถ่งแตก 
เพราะจะทำาให้้การเจริญเติบโตของต้นักล้ิาห้ย่ด้ชะงัก
  2) การข่ด้ห้ล่ิมุ่ปลูิกจะข่ด้ห้ล่ิมุ่ กว้าง x ยาว x ลึิก ประมุ่าณ 50 x 50 x 50 เซนัติเมุ่ตร 
โด้ยแยกด้ินัชั�นับนั แลิะด้ินัชั�นัลิ�างออกจากกันั โด้ยรองก้นัห้ล่ิมุ่ด้้วยหิ้นัฟอสเฟต ปริมุ่าณ 200 กรัมุ่  
แลิะนัำาดิ้นัชั�นับนัผสมุ่กับป่�ยห้มัุ่กใส�ภายในัห้ล่ิมุ่
  3) นัำาต้นักระท�อมุ่ออกจากถ่ง โด้ยใช้มีุ่ด้กรีด้ถ่ง แลิะระมัุ่ด้ระวังอย�างให้้ดิ้นัแตก  
วางต้นักลิ้าลิงในัห้ล่ิมุ่ แลิะจัด้ต้นักล้ิาให้้ตั�งตรงแลิะกลิบด้ินัให้้แนั�นั โด้ยโคุนัต้นักระท�อมุ่จะต้อง 
อยู�ระดั้บดิ้นัเดิ้มุ่กับแปลิงปลูิก
  4) นัำาไมุ้่คุำ�ามุ่าปักทำามุ่่มุ่ 45 องศากับพื�นัดิ้นั แลิะใช้เชือกมัุ่ด้ติด้ต้นักระท�อมุ่กับไมุ้่คุำ�า 
ให้้แนั�นั ป้องกันัการโยกของต้นักระท�อมุ่
  5) คุล่ิมุ่บริเวณโคุนัต้นัด้้วยวัสด่้คุล่ิมุ่ดิ้นั เช�นั เศษห้ญ้าแห้้ง ทะลิายปาล์ิมุ่เปลิ�า  
เพื�อรักษาคุวามุ่ชื�นัในัดิ้นั แลิะการคุล่ิมุ่จะต้องห้�างจากโคุนัต้นั 10 - 20 เซนัติเมุ่ตร โด้ยคุล่ิมุ่โคุนั 
ให้้รัศมีุ่กว้าง 1 เมุ่ตร แลิะห้นัาไมุ่�ตำ�ากว�า 15 เซนัติเมุ่ตร เพื�อป้องกันัการเป็นัแห้ลิ�งที�อยู�อาศัย 
ของแมุ่ลิงศัตรูพืช
  6) ในักรณีที�ภายห้ลัิงจากปลิูกแล้ิวเกิด้ภาวะฝนัทิ�งช�วง คุวรให้้นัำ�าแก�ต้นักลิ้าประมุ่าณ  
5 - 10 ลิิตรต�อสัปด้าห์้ เพื�อให้้ต้นักล้ิาสามุ่ารถตั�งตัวในัระยะแรกของการปลูิก
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  3.3.1 รัะยะปลู่ก

    การปลูิกกระท�อมุ่ มีุ่ห้ลิากห้ลิายรูปแบบในัการปลูิก เช�นั การปลูิกระยะชิด้  
เพื�อให้้ได้้จำานัวนัต้นั/พื�นัที�ในัปริมุ่าณมุ่าก การปลูิกในัระยะ 3 x 3 เมุ่ตร ห้รือ 4 x 4 เมุ่ตร ร�วมุ่กับ 
การปลิูกพืชเพื�อเป็นัแห้ลิ�งให้้ร�มุ่เงาแก�ต้นักระท�อมุ่ในัช�วงระยะปีแรก เช�นั กลิ้วย ซึ�งระยะปลิูก 
ที�ใช้สามุ่ารถปรับเปลีิ�ยนัได้้ ขึ�นัอยู�กับสภาพพื�นัที� แรงงานั การทำางานัของเคุรื�องจักรภายในัแปลิง 
ให้้เห้มุ่าะสมุ่กับพื�นัที�ของตนัเอง

  3.3.2 ก�รัจัด้ก�รัวัชพืช

    การจัด้การวัชพืช จำาเป็นัในัช�วง 1 - 2 ปีแรกห้ลัิงจากปลูิก เนืั�องจากต้นักระท�อมุ่
ยังไมุ่�สามุ่ารถเจริญแข�งกับวัชพืชได้้ โด้ยเฉพาะบริเวณรอบ ๆ ทรงพ่�มุ่ เพื�อลิด้การแข�งขันัการดู้ด้นัำ�า 
แลิะธุ์าต่อาห้ารกับวัชพืช

  3.3.3 ก�รัจัด้ก�รัธ�ตุอ�ห�รั

    การจัด้การธุ์าต่อาห้ารของต้นักระท�อมุ่ สามุ่ารถปรับเปลีิ�ยนัได้้ตามุ่สภาพแวด้ล้ิอมุ่
ในัการปลิูกกระท�อมุ่ แต�อย�างไรก็ตามุ่คุวรมุ่ีการตรวจวิเคุราะห้์ดิ้นัก�อนัการปลิูกกระท�อมุ่ เพื�อจะได้้ทราบ
คุ่ณสมุ่บัติของดิ้นัที�ปลูิก เพื�อเป็นัแนัวทางในัการปรับปร่งดิ้นัให้้เห้มุ่าะสมุ่ต�อการปลูิกกระท�อมุ่  
แนัวทางในัการจัด้การธุ์าต่อาห้ารกระท�อมุ่มีุ่การดั้ด้แปลิงมุ่าจากกาแฟ ซึ�งเป็นัพืชตระกูลิเดี้ยวกันั 
กับกระท�อมุ่ คืุอ ใส�ป่�ยสูตร 15-15-15 อัตรา 150 กรัมุ่/ต้นั แลิะสูตร 46-0-0 อัตรา 50 กรัมุ่/ต้นั  
โด้ยแบ�งใส� 2 คุรั�ง ช�วงต้นัฤดู้ฝนั แลิะปลิายฤดู้ฝนั แลิะเพิ�มุ่ปริมุ่าณป่�ยปีลิะประมุ่าณ 25 %  
ของป่�ยที�ใส�จากปีก�อนัห้น้ัา ซึ�งในัส�วนัการจัด้การธุ์าต่อาห้ารจำาเป็นัต้องมีุ่การศึกษาเพิ�มุ่เติมุ่  
เพื�อให้้การใช้ป่�ยมีุ่คุวามุ่แมุ่�นัยำาแลิะตรงกับคุวามุ่ต้องการของกระท�อมุ่มุ่ากขึ�นั
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  3.3.4 ก�รัจัด้ก�รัศัตร่ัพืช

    กระท�อมุ่เ ป็นัพืชที�พบการ เข้าทำาลิายของ ศัต รู พืช น้ัอย แต�ห้ากปลูิก 
เป็นัพืชเชิงอ่ตสาห้กรรมุ่ก็มีุ่โอกาสเข้าทำาลิายของศัตรูพืชได้้มุ่ากขึ�นั มีุ่แนัวทางการจัด้การศัตรูพืช ดั้งนีั�
    1) ห้มัุ่�นัสำารวจแปลิงปลูิกอยู�สมุ่ำ�าเสมุ่อ อย�างน้ัอยสัปด้าห์้ลิะคุรั�ง
    2) เมืุ่�อพบอาการผิด้ปกติให้้บันัทึกภาพ แลิะรายลิะเอียด้ที�พบในัแปลิง  
เพื�อให้้ผู้เชี�ยวชาญจำาแนักสาเห้ต่ของอาการผิด้ปกติที�เกิด้ขึ�นั เป็นัแนัวทางในัการจัด้การอาการผิด้ปกติ 
ที�เกิด้ขึ�นั
    3) ห้ากมีุ่การใช้สารกำาจัด้ศัตรูพืช คุวรมีุ่การเว้นัระยะการเก็บเกี�ยวตามุ่คุำาแนัะนัำา
การใช้สารกำาจัด้ศัตรูพืช เพื�อป้องกันัการเกิด้สารพิษตกคุ้างในัผลิผลิิต

 3.4 ก�รัเก็บเกี�ยวผู้ลูผู้ลิูต

  การเก็บเกี�ยวผลิผลิิตของกระท�อมุ่สามุ่ารถเก็บเกี�ยวได้้ภายห้ลัิง 1 - 1.5 ปี ห้ลัิงปลูิก  
ขึ�นัอยู�กับการดู้แลิรักษาแลิะการเลืิอกใช้ส�วนัขยายพันัธ์ุ่์ของผู้ปลูิก โด้ยการเก็บผลิผลิิตจะเก็บใบคูุ�ที� 3 
แลิะ 4 นัับจากยอด้ ส�วนัใบคูุ�ที� 1 แลิะ 2 จะเว้นัไว้ แลิะจะสามุ่ารถเก็บเกี�ยวรอบต�อไปในัอีก 10 วันั 
นัับจากวันัที�เก็บเกี�ยวคุรั�งแรก ซึ�งนัำ�าห้นัักสด้เฉลีิ�ยของใบกระท�อมุ่ประมุ่าณ 1.75 กรัมุ่/ใบ  
ห้รือประมุ่าณ 600 ใบ/กิโลิกรัมุ่
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4. ก�รัใช�ปรัะโยชน์จ�กกรัะท�อมื

 การใช้ประโยชน์ัจากกระท�อมุ่สามุ่ารถใช้ประโยชน์ัได้้ ดั้งนีั�
 1) การบริโภคุใบสด้
 2) การแปรรูปในัรูปแบบต�าง ๆ  เช�นั นัำ�ากระท�อมุ่ ส�วนัผสมุ่ในัเคุรื�องดื้�มุ่ชูกำาลัิง ผงกระท�อมุ่สกัด้
 เพื�อใช้บริโภคุห้รือปร่งรส
 3) การใช้ประโยชน์ัทางยา โด้ยการสกัด้สารจากใบกระท�อมุ่ เพื�อใช้ในัทางการแพทย์

 ปัจจ่บันักระท�อมุ่ เป็นัพืชที�มีุ่คุวามุ่ต้องการของตลิาด้เป็นัจำานัวนัมุ่าก ซึ�งส�วนัให้ญ�จะเป็นั 
คุวามุ่ต้องการในัเรื�องของต้นักล้ิาที�นัำามุ่าปลูิกเพื�อใช้ประโยชน์ัภายในัคุรัวเรือนั ส�วนัในัการปลิูก 
เชิงอ่ตสาห้กรรมุ่ การแปรรูป แลิะการใช้ประโยชนั์ทางการแพทย์ จำาเป็นัต้องมีุ่การผลิิตที�เป็นัมุ่าตรฐานั
ร�วมุ่กับการมีุ่ตลิาด้ที�รองรับการผลิิตที�แนั�นัอนั จึงจะทำาให้้พืชกระท�อมุ่เป็นัพืชเศรษฐกิจที�มีุ่คุวามุ่ยั�งยืนั 
ในัการผลิิต

ภ�พิท่ี่� 49 ตัวอย�างผลิิตภัณฑ์์แปรรูปที�มีุ่กระท�อมุ่เป็นัส�วนัประกอบ  
 เช�นั เคุรื�องดื้�มุ่ชูกำาลัิง ลูิกอมุ่ แลิะกระท�อมุ่อัด้เม็ุ่ด้
ที�มุ่า : https://www.huffpost.com/entry/fda-kratoregulation_n_5a0b465be 

4b00a6eece4c9e0
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แนวทาง
ก�รัขึ้ออนุญ�ตปลู่กกัญช�
สำำ�หรัับวิสำ�หกิจชุมืชน แลูะ

สำหกรัณ์ก�รัเกษตรั
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 การขออน่ัญาตผลิิต (ปลูิก) กัญชา เกษตรกรต้องรวมุ่ตัวกันัด้ำาเนิันักิจการในัรูปแบบวิสาห้กิจช่มุ่ชนั
ห้รือสห้กรณ์การเกษตร แลิะทำาสัญญาเพื�อเป็นัผู้ปลูิกกัญชาให้้กับ
 1) ห้นั�วยงานัของรัฐที�มุ่ีห้น้ัาที�ศึกษาวิจัยห้รือจัด้การเรียนัการสอนัทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ห้รือเกษตรศาสตร์ ห้รือมีุ่ห้น้ัาที�ให้้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรมุ่ ห้รือวิทยาศาสตร์ 
ห้รือมีุ่ห้น้ัาที�ให้้บริการทางเกษตรกรรมุ่เพื�อประโยชน์ัทางการแพทย์ห้รือเภสัชกรรมุ่ ห้รือห้นั�วยงานั 
ของรัฐที�มีุ่ห้น้ัาที�ในัการป้องกันั ปราบปรามุ่ แลิะแก้ไขปัญห้ายาเสพติด้ ห้รือสภากาชาด้ไทย  
(มุ่าตรา 26/5 (1))
 2) สถาบันัอ่ด้มุ่ศึกษา ตามุ่กฎห้มุ่ายว�าด้้วยสถาบันัอ่ด้มุ่ศึกษาเอกชนั ที�มีุ่ห้น้ัาที�ศึกษาวิจัย 
แลิะจัด้การเรียนัการสอนัเกี�ยวกับทางการแพทย์ห้รือเภสัชศาสตร์ (มุ่าตรา 26/5(3))
 โด้ยมีุ่ขั�นัตอนัการด้ำาเนิันัการ ดั้งนีั�

ก�รัขึ้ออนุญ�ตปลู่กกัญช�ในร่ัปแบบวิสำ�หกิจชุมืชน

 ด้ำาเนิันัการตามุ่พระราชบัญญัติส�งเสริมุ่วิสาห้กิจช่มุ่ชนั พ.ศ. 2548 แลิะที�แก้ไขเพิ�มุ่เติมุ่  
ซึ�งกำาห้นัด้ให้้ยื�นัคุำาขอจด้ทะเบียนัวิสาห้กิจช่มุ่ชนั ณ สำานัักงานัเกษตรอำาเภอในัพื�นัที� แบ�งเป็นั  
2 กรณี ได้้แก�

 1. กุรั้ณ่์ท่ี่�ย้งไม่จำดที่ะเบ่ยนเป็นวิส่�หกิุจำชุมชน (จำดที่ะเบ่ยนใหม่) ต�องดำ�เนินกุ�รั้ ดั้งนีั�
  1.1 เกษตรกรรวมุ่ตัว จำานัวนั 7 คุนัขึ�นัไป
  1.2 เกษตรกร มุ่อบให้้ผู้มีุ่อำานัาจทำาการแทนัยื�นัจด้ทะเบียนัวิสาห้กิจช่มุ่ชนัประกอบกิจการ  
เกี�ยวกับสมุ่่นัไพร ณ สำานัักงานัเกษตรในัพื�นัที� โด้ยมีุ่เอกสารประกอบการยื�นัขอจด้ทะเบียนั 
วิสาห้กิจช่มุ่ชนั ดั้งนีั�

แนวท�งแนวท�ง
ก�รัขึ้ออนุญ�ตปลู่กกัญช�ก�รัขึ้ออนุญ�ตปลู่กกัญช�

สำำ�หรัับวิสำ�หกิจชุมืชน แลูะสำหกรัณ์ก�รัเกษตรัสำำ�หรัับวิสำ�หกิจชุมืชน แลูะสำหกรัณ์ก�รัเกษตรั

60 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



   1) แบบ สวช.01 (ฉบับจริง)
   2) บัตรประจำาตัวประชาชนัของผู้มีุ่อำานัาจทำาการแทนั
   3) ทะเบียนัรายชื�อแลิะที�อยู�ของผู้มีุ่อำานัาจทำาการแทนัแลิะสมุ่าชิก
   4) ห้นัังสือให้้คุวามุ่ยินัยอมุ่ฉบับจริง ห้รือสำาเนัามุ่ติที�ประช่มุ่มุ่อบห้มุ่ายผู้มีุ่อำานัาจ
ทำาการแทนั
  1.3 สำานัักงานัเกษตรอำาเภอรับจด้ทะเบียนัแล้ิวออกห้นัังสือสำาคัุญการรับจด้ทะเบียนั
วิสาห้กิจช่มุ่ชนั
  1.4 วิสาห้กิจช่มุ่ชนัทำาสัญญากับห้นั�วยงานัของรัฐ ที�มีุ่ห้น้ัาที�ศึกษาวิจัย ห้รือจัด้การเรียนั
การสอนัทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ห้รือเกษตรศาสตร์ ห้รือมีุ่ห้น้ัาที�ให้้บริการ 
ทางการแพทย์ เภสัชกรรมุ่ ห้รือวิทยาศาสตร์ ห้รือมีุ่ห้น้ัาที�ให้้บริการทางเกษตรกรรมุ่เพื�อประโยชน์ั 
ทางการแพทย์ห้รือเภสัชกรรมุ่ ห้รือห้นั�วยงานัของรัฐที�มีุ่ห้น้ัาที�ในัการป้องกันั ปราบปรามุ่ แลิะ 
แก้ไขปัญห้ายาเสพติด้ ห้รือสภากาชาด้ไทย ห้รือสถาบันัอ่ด้มุ่ศึกษา ตามุ่กฎห้มุ่ายว�าด้้วย 
สถาบันัอ่ด้มุ่ศึกษาเอกชนั ที�มีุ่ห้น้ัาที�ศึกษาวิจัยแลิะจัด้การเรียนัการสอนัเกี�ยวกับทางการแพทย์ 
ห้รือเภสัชศาสตร์ โด้ยห้นั�วยงานัมีุ่คุวามุ่ต้องการให้้วิสาห้กิจช่มุ่ชนัเป็นัผู้ด้ำาเนิันัการปลูิกกัญชา 
เพื�อใช้ในักิจการของห้นั�วยงานัดั้งกลิ�าว
  1.5 วิสาห้กิจช่มุ่ชนัจัด้เตรียมุ่สถานัที�สำาห้รับเพาะปลูิกกัญชาให้้เป็นัไปตามุ่ข้อกำาห้นัด้ 
ของสำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยา รายลิะเอียด้โด้ยสังเขป ดั้งนีั�
   1) ตัวอาคุาร โรงเรือนั ห้รือแปลิงปลูิกกลิางแจ้ง ต้องมีุ่เลิขที�ที�ตั�งแลิะที�อยู�ชัด้เจนั  
กรณีเป็นัอาคุารต้องสามุ่ารถระบ่ชื�ออาคุารได้้
   2) สามุ่ารถแสด้งแบบแปลินัของตัวอาคุาร/ชั�นั โรงเรือนั ห้รือแปลิงปลูิกกลิางแจ้งได้้
   3) ระบ่พิกัด้สถานัที� /คุ�าพิกัด้ GPS แลิะมีุ่พิกัด้ถูกต้องตามุ่ที�ปรากฏิในัใบคุำาขออน่ัญาต
   4) แผนัที�แสด้งที�ตั�ง รวมุ่ทั�งระบ่เส้นัทางเพื�อเข้าถึงพื�นัที�ปลูิก รวมุ่ทั�งสถานัที�ใกล้ิเคีุยงได้้
   5) ห้นัังสือแสด้งกรรมุ่สิทธิุ์�ห้รือสิทธิุ์คุรอบคุรองของสถานัที�ปลูิกโด้ยชอบด้้วยกฎห้มุ่าย 
ห้รือ ห้นัังสือให้้คุวามุ่ยินัยอมุ่จากผู้ให้้เช�า ห้รือผู้ให้้ใช้ที�ดิ้นั ในักรณีขอเช�าห้รือขอใช้ที�ดิ้นัของบ่คุคุลิอื�นั
ในัการเพาะปลูิก
   6) ปิด้กั�นัทั�ง 4 ด้้านัของพื�นัที�ปลูิก สามุ่ารถป้องกันัการเข้าถึงจากบ่คุคุลิภายนัอก
   7) ประตูทางเข้าพื�นัที�ปลูิกคุวรทำาจากวัสด่้แข็งแรงแลิะทนัทานั สามุ่ารถป้องกันั 
การเข้าถึงจากบ่คุคุลิภายนัอกที�ไมุ่�เกี�ยวข้อง โด้ยจำากัด้จำานัวนัประตูเข้า-ออก ให้้น้ัอยที�ส่ด้เท�าที�จำาเป็นั
   8) จัด้ทำาป้ายด้้วยวัสด่้ถาวร แสด้งไว้ในัที�เปิด้เผยเห็้นัได้้ง�าย ขนัาด้กว้างแลิะยาว 
ไมุ่�น้ัอยกว�า 10 x 60 ซมุ่. มีุ่ข้อคุวามุ่เป็นัภาษาไทยว�า “สถานัที�ผลิิตยาเสพติด้ให้้โทษในัประเภท 5” 
ขนัาด้ตัวอักษรสูงไมุ่�น้ัอยกว�า 3 เซนัติเมุ่ตร
   9) กำาห้นัด้ให้้มีุ่เคุรื�องป้องกันัการเข้าถึงพื�นัที�ปลูิกจากบ่คุคุลิภายนัอก เช�นั ก่ญแจล็ิอก
เปิด้-ปิด้ ประตู
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   10) กรณีพื�นัที�เพาะปลิูกมีุ่ขนัาด้เกินั 50 ตารางเมุ่ตร ให้้มีุ่การติด้ตั�งกล้ิองวงจรปิด้ 
ในับริเวณพื�นัที�ปลูิกรวมุ่ถึงบริเวณประตูทางเข้าออก
  1.6 ห้นั�วยงานัที�ทำาสัญญากับวิสาห้กิจช่มุ่ชนัตามุ่ข้อ 1.4 ยื�นัขออน่ัญาตผลิิต (ปลูิก) กัญชา 
ต�อสำานัักงานัสาธุ์ารณส่ขจังห้วัด้ห้รือสำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยาแลิ้วแต�กรณี 
โด้ยมีุ่ชื�อวิสาห้กิจช่มุ่ชนัเป็นัผู้ร�วมุ่ด้ำาเนิันัการ
  1.7 สำานัักงานัสาธุ์ารณส่ขจังห้วัด้ห้รือสำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยาตรวจสอบ
พื�นัที�ปลูิกกัญชาของวิสาห้กิจช่มุ่ชนั แลิ้วเสนัอให้้คุณะกรรมุ่การคุวบคุ่มุ่ยาเสพติด้ให้้โทษพิจารณา
อน่ัญาต
  1.8 สำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยาออกใบอน่ัญาตผลิิต (ปลูิก)
  1.9 วิสาห้กิจช่มุ่ชนันัำาสำาเนัาใบอน่ัญาตผลิิต (ปลิูก) แลิะสำาเนัาสัญญาตามุ่ข้อ 1.4  
ยื�นัต�อ สำานัักงานัเกษตรอำาเภอเพื�อเพิ�มุ่กิจกรรมุ่ปลูิกกัญชาของวิสาห้กิจช่มุ่ชนัในัระบบสารสนัเทศ
วิสาห้กิจช่มุ่ชนั

 2. กุรั้ณ่์จำดที่ะเบ่ยนเป็นวิส่�หกิุจำชุมชนแล่�ว ต�องดำ�เนินกุ�รั้ ดั้งนีั�
  2.1 วิสาห้กิจช่มุ่ชนัทำาสัญญากับห้นั�วยงานัของรัฐ ที�มีุ่ห้น้ัาที�ศึกษาวิจัย ห้รือจัด้การเรียนั
การสอนัทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ห้รือเกษตรศาสตร์ ห้รือมีุ่ห้น้ัาที�ให้้บริการ 
ทางการแพทย์ เภสัชกรรมุ่ ห้รือวิทยาศาสตร์ ห้รือมีุ่ห้น้ัาที�ให้้บริการทางเกษตรกรรมุ่เพื�อประโยชน์ั 
ทางการแพทย์ห้รือเภสัชกรรมุ่ ห้รือห้นั�วยงานัของรัฐที�มีุ่ห้น้ัาที�ในัการป้องกันั ปราบปรามุ่ แลิะแก้ไข
ปัญห้ายาเสพติด้ ห้รือสภากาชาด้ไทย ห้รือสถาบันัอ่ด้มุ่ศึกษา ตามุ่กฎห้มุ่ายว�าด้้วยสถาบันัอ่ด้มุ่ศึกษาเอกชนั  
ที� มีุ่ห้น้ัาที� ศึกษาวิ จัยแลิะจัด้การเรียนัการสอนัเกี�ยวกับทางการแพทย์ห้รือเภสัชศาสตร์  
โด้ยให้้วิสาห้กิจช่มุ่ชนัเป็นัผู้ด้ำาเนิันัการปลูิกกัญชาให้้กับห้นั�วยงานัดั้งกลิ�าว
  2.2 วิสาห้กิจช่มุ่ชนัจัด้เตรียมุ่สถานัที�สำาห้รับเพาะปลูิกกัญชาให้้เป็นัไปตามุ่ข้อกำาห้นัด้ 
ของสำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยา
  2.3 ห้นั�วยงานัที�ทำาสัญญากับวิสาห้กิจช่มุ่ชนัตามุ่ข้อ 2.1 ยื�นัขออน่ัญาตผลิิต (ปลูิก)  
กัญชา ต�อสำานัักงานัสาธุ์ารณส่ขจังห้วัด้ห้รือสำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยา แล้ิวแต�กรณี  
โด้ยมีุ่วิสาห้กิจช่มุ่ชนัเป็นัผู้ร�วมุ่ด้ำาเนิันัการ
  2.4 สำานัักงานัสาธุ์ารณส่ขจังห้วัด้ห้รือสำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยาตรวจสอบ
พื�นัที�ปลูิกกัญชาของวิสาห้กิจช่มุ่ชนั แลิ้วเสนัอให้้คุณะกรรมุ่การคุวบคุ่มุ่ยาเสพติด้ให้้โทษพิจารณา
อน่ัญาต
  2.5 สำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยาออกใบอน่ัญาตผลิิต (ปลูิก)
  2.6 วิสาห้กิจช่มุ่ชนันัำาสำาเนัาใบอน่ัญาตผลิิต (ปลิูก) แลิะสำาเนัาสัญญาตามุ่ข้อ 2.1  
ยื�นัต�อ สำานัักงานัเกษตรอำาเภอเพื�อเพิ�มุ่กิจกรรมุ่ปลูิกกัญชาของวิสาห้กิจช่มุ่ชนัในัระบบสารสนัเทศ
วิสาห้กิจช่มุ่ชนั
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ก�รัขึ้ออนุญ�ตปลู่กกัญช�ในร่ัปแบบสำหกรัณ์ก�รัเกษตรั

 ตามุ่ที�มีุ่การประกาศใช้พระราชบัญญัติยาเสพติด้ให้้โทษ (ฉบับที� 7) พ.ศ. 2562 โด้ยมีุ่ผลิบังคัุบ
ใช้ตั�งแต�วันัที� 19 ก่มุ่ภาพันัธ์ุ์ 2562 แลิะมีุ่บทบัญญัติที�กำาห้นัด้ให้้ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมุ่ที�รวมุ่
กล่ิ�มุ่เป็นัสห้กรณ์การเกษตรตามุ่กฎห้มุ่ายว�าด้้วยสห้กรณ์ เป็นัผู้ขออน่ัญาตให้้ผลิิต นัำาเข้า ส�งออก 
จำาห้นั�ายห้รือมีุ่ไว้ในัคุรอบคุรองซึ�งยาเสพติด้ให้้โทษในัประเภท 5 เพื�อให้้เป็นัไปตามุ่ห้ลัิกเกณฑ์์ 
แลิะเงื�อนัไขที�กำาห้นัด้ในัพระราชบัญญัติดั้งกลิ�าว ซึ�งการขออน่ัญาตปลูิกกัญชาในัรูปแบบสห้กรณ์การเกษตร 
สามุ่ารถด้ำาเนิันัการได้้ในั 2 กรณี ได้้แก�

 1. กุรั้ณ่์ขึ้อจ้ำดต้�งส่หกุรั้ณ์์กุ�รั้เกุษตรั้ข้ึ้�นม�ใหม่ ต�องดำ�เนินกุ�รั้ ดั้งนีั�
  1.1 รวบรวมุ่กล่ิ�มุ่บ่คุคุลิที�ประสงค์ุจะจัด้ตั�งสห้กรณ์ จำานัวนั 10 คุนั ขึ�นัไป เป็นับ่คุคุลิ 
ธุ์รรมุ่ด้าแลิะบรรล่ินิัติภาวะ มีุ่ปัญห้าคุวามุ่เดื้อด้ร้อนัทางเศรษฐกิจแลิะสังคุมุ่ มีุ่คุวามุ่สมัุ่คุรใจ เสียสลิะ 
มีุ่วินััย แลิะซื�อสัตย์ส่จริต
  1.2 ผู้แทนักล่ิ�มุ่บ่คุคุลิประสานังานักับสำานัักงานัสห้กรณ์จังห้วัด้ในัพื�นัที� เพื�อขอคุำาแนัะนัำา
ในัการจัด้ตั�งสห้กรณ์ รวมุ่ถึงให้้การศึกษาอบรมุ่แก�กล่ิ�มุ่บ่คุคุลิ เกี�ยวกับห้ลัิกการแลิะอ่ด้มุ่การณ์ 
ของสห้กรณ์โด้ยเจ้าห้น้ัาที�ของสำานัักงานัสห้กรณ์จังห้วัด้ในัพื�นัที� ไมุ่�น้ัอยกว�า 6 ชั�วโมุ่ง
  1.3 ประช่มุ่ผู้ซึ�งประสงค์ุจะเป็นัสมุ่าชิกสห้กรณ์ เพื�อกำาห้นัด้ชื�อสห้กรณ์ คัุด้เลืิอก 
คุณะผู้จัด้ตั�งสห้กรณ์ ไมุ่�น้ัอยกว�า 10 คุนั เสนัอคุวามุ่เห็้นัเกี�ยวกับการกำาห้นัด้ประเภทสห้กรณ์  
วัตถ่ประสงค์ุ แผนัด้ำาเนิันัการ แลิะร�างข้อบังคัุบสห้กรณ์
  1.4 ประช่มุ่คุณะผู้จัด้ตั�งสห้กรณ์ เพื�อจองชื�อสห้กรณ์ผ�านัเว็บไซต์กรมุ่ส�งเสริมุ่สห้กรณ์ 
(www.cpd.go.th) เลืิอกประเภทสห้กรณ์ กำาห้นัด้วัตถ่ประสงค์ุของสห้กรณ์ที�จะขอจัด้ตั�ง จัด้ทำา 
ร�างข้อบังคัุบสห้กรณ์ จัด้ทำาแผนัด้ำาเนิันัการเกี�ยวกับธุ่์รกิจ ห้รือกิจกรรมุ่ของสห้กรณ์ อย�างน้ัอย 3 ปี 
รวมุ่ถึงการจัด้ทำาบัญชีรายชื�อผู้ซึ�งจะเป็นัสมุ่าชิกสห้กรณ์
  1.5 ประช่มุ่ผู้ซึ�งจะเป็นัสมุ่าชิกสห้กรณ์เพื�อรับทราบชื�อสห้กรณ์ ประเภท วัตถ่ประสงค์ุ  
แลิะแผนัด้ำาเนิันัการของสห้กรณ์ พิจารณาร�างข้อบังคัุบเพื�อกำาห้นัด้ให้้เป็นัข้อบังคัุบของสห้กรณ์
  1.6 จัด้ทำาบันัทึกข้อตกลิงห้รือห้นัังสือรับรองจากห้นั�วยงานัรัฐที�มีุ่ห้น้ัาที�ศึกษาวิจัยห้รือ
จัด้การเรียนัการสอนัทางการแพทย ์เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ห้รือเกษตรศาสตร์ ห้รือมีุ่ห้น้ัาที�ให้้บริการ
ทางการแพทย์ เภสัชกรรมุ่ ห้รือวิทยาศาสตร์ ห้รือมีุ่ห้น้ัาที�ให้้บริการทางเกษตรกรรมุ่เพื�อประโยชน์ั
ทางการแพทย์ ห้รือเภสัชกรรมุ่ ห้รือห้นั�วยงานัของรัฐที�มีุ่ห้น้ัาที�ในัการป้องกันั ปราบปรามุ่  
แลิะแก้ไขปัญห้ายาเสพติด้ ห้รือ สภากาชาด้ไทย (ตามุ่มุ่าตรา 26/5(1)) ห้รือสถาบันัอ่ด้มุ่ศึกษาเอกชนั  
(ตามุ่มุ่าตรา 26/5(3)) ที�มีุ่ห้น้ัาที�ศึกษาวิจัยแลิะจัด้การเรียนัการสอนัเกี�ยวกับทางการแพทย์ 
ห้รือเภสัชศาสตร์
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  1.7 ขอจัด้ตั�งสห้กรณ์ตามุ่ขั�นัตอนัที�กฎห้มุ่ายสห้กรณ์กำาห้นัด้พร้อมุ่นัำาบันัทึกข้อตกลิง 
ห้รือ ห้นัังสือรับรองจากห้นั�วยงานัของรัฐ ห้รือสถาบันัอ่ด้มุ่ศึกษาเอกชนั (ที�จัด้ทำาในัขั�นัตอนัที� 2.1.2) 
ยื�นัประกอบการพิจารณาพร้อมุ่คุำาขอจด้ทะเบียนั ซึ�งประกอบด้้วย
   (1) คุำาขอจด้ทะเบียนัสห้กรณ์ จำานัวนั 2 ช่ด้
   (2) สำาเนัารายงานัการประช่มุ่ผู้ซึ�งประสงค์ุจะเป็นัสมุ่าชิกสห้กรณ์ จำานัวนั 2 ช่ด้
   (3) สำาเนัารายงานัการประช่มุ่คุณะผู้จัด้ตั�งสห้กรณ์ จำานัวนั 2 ช่ด้
   (4) สำาเนัารายงานัการประช่มุ่ผู้ซึ�งจะเป็นัสมุ่าชิกสห้กรณ์ จำานัวนั 2 ช่ด้
   (5) บัญชีรายชื�อผู้ซึ�งจะเป็นัสมุ่าชิกสห้กรณ์ จำานัวนั 2 ช่ด้
   (6) แผนัด้ำาเนิันัการเกี�ยวกับธุ่์รกิจห้รือกิจกรรมุ่ของสห้กรณ์ จำานัวนั 2 ช่ด้
   (7) ห้นัังสือยินัยอมุ่ให้้ใช้สถานัที� เป็นัที� ตั� งสำานัักงานัสห้กรณ์ จำานัวนั 2 ช่ด้  
(กรณีสห้กรณ์ไมุ่�มีุ่สำานัักงานัเป็นัของสห้กรณ์เอง)
   (8) ข้อบังคัุบสห้กรณ์ จำานัวนั 4 ฉบับ
  1.8 พิจารณารับจด้ทะเบียนัสห้กรณ์ โด้ยเจ้าห้น้ัาที�ของสำานัักงานัสห้กรณ์จังห้วัด้ในัพื�นัที�
ตรวจสอบเอกสาร วิเคุราะห์้ข้อมูุ่ลิประกอบการขอจด้ทะเบียนัสห้กรณ์เสนัอคุวามุ่เห็้นัต�อนัายทะเบียนั
สห้กรณ์
  1.9 สห้กรณ์ได้้รับการจด้ทะเบียนั

 2. กุรั้ณ่์ส่หกุรั้ณ์์กุ�รั้เกุษตรั้ท่ี่�ม่ที่ะเบ่ยนแล่�ว ต�องดำ�เนินกุ�รั้ ดั้งนีั�
  2.1 สห้กรณ์จัด้ทำาบันัทึกข้อตกลิงห้รือห้นัังสือรับรองจากห้นั�วยงานัรัฐ ที�มีุ่ห้น้ัาที�ศึกษา 
วิจัยห้รือจัด้การเรียนัการสอนัทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ห้รือเกษตรศาสตร์ ห้รือ 
มีุ่ห้น้ัาที�ให้้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรมุ่ ห้รือวิทยาศาสตร์ ห้รือมีุ่ห้น้ัาที�ให้้บริการทางเกษตรกรรมุ่
เพื�อประโยชน์ัทางการแพทย์ห้รือเภสัชกรรมุ่ ห้รือห้นั�วยงานัของรัฐที�มีุ่ห้น้ัาที�ในัการป้องกันั ปราบปรามุ่  
แลิะแก้ไขปัญห้ายาเสพติด้ ห้รือสภากาชาด้ไทย (ตามุ่มุ่าตรา 26/5(1)) ห้รือสถาบันัอ่ด้มุ่ศึกษาเอกชนั  
(ตามุ่มุ่าตรา 26/5(3)) ที�มีุ่ห้น้ัาที�ศึกษาวิจัยแลิะจัด้การเรียนัการสอนัเกี�ยวกับทางการแพทย์ 
ห้รือเภสัชศาสตร์
  2.2 เสนัอที�ประช่มุ่ให้ญ�ของสห้กรณ์เพื�อพิจารณาให้้คุวามุ่เห็้นัชอบแลิะแก้ไขเพิ�มุ่เติมุ่ 
ข้อบังคัุบในัส�วนัของอำานัาจกระทำาการ
  2.3 สห้กรณ์ยื�นัจด้ทะเบียนัแก้ไขเพิ�มุ่เติมุ่ข้อบังคัุบต�อนัายทะเบียนัสห้กรณ์ โด้ยยื�นับันัทึก 
ข้อตกลิงห้รอืห้นัังสอืรับรองจากห้นั�วยงานัของรฐั ห้รือสถาบนััอ่ด้มุ่ศึกษาเอกชนั ประกอบการพจิารณา
ของนัายทะเบียนั
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 3. กุ�รั้ดำ�เนินกุ�รั้ขึ้อปล่่กุกุ้ญช�
  เมืุ่�อสห้กรณ์การเกษตรได้้รับการจัด้ตั�งห้รือแก้ไขข้อบังคัุบเรียบร้อยแล้ิว จะต้องด้ำาเนิันัการ
  3.1 สห้กรณ์การเกษตรจัด้เตรียมุ่สถานัที�สำาห้รับเพาะปลูิกกัญชาให้้เป็นัไปตามุ่ข้อกำาห้นัด้
ของสำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยา
  3.2 สห้กรณ์การเกษตรยื�นัขออน่ัญาตผลิิต (ปลิูก) กัญชาต�อสำานัักงานัสาธุ์ารณส่ขจังห้วัด้
ห้รือสำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยาแล้ิวแต�กรณี
  3.3 สำานัักงานัสาธุ์ารณส่ขจังห้วัด้ห้รือสำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยาตรวจสอบ
พื�นัที�ปลูิกกัญชาของสห้กรณ์การเกษตร แล้ิวเสนัอให้้คุณะกรรมุ่การคุวบคุ่มุ่ยาเสพติด้ให้้โทษพิจารณา
อน่ัญาต
  3.4 สำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยาออกใบอน่ัญาตผลิิตปลูิกให้้กับสห้กรณ์  
เพื�อด้ำาเนิันัการตามุ่บันัทึกข้อตกลิงที�ทำาไว้กับห้นั�วยงานัของรัฐห้รือสถาบันัอ่ด้มุ่ศึกษา
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แนวทาง
ก�รัขึ้ออนุญ�ตปลู่กกัญชง

สำำ�หรัับเกษตรักรั วิสำ�หกิจชุมืชน 
แลูะสำหกรัณ์ก�รัเกษตรั
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 เกษตรกร วิสาห้กิจช่มุ่ชนั แลิะสห้กรณ์การเกษตร ที�ประสงค์ุจะผลิิต (ปลูิก) กัญชง  
ต้องด้ำาเนัินัการขออน่ัญาตตามุ่ขั�นัตอนัด้้วยตนัเองต�อสำานัักงานัสาธุ์ารณส่ขจังห้วัด้ห้รือสำานัักงานั 
คุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยา ซึ�งมีุ่ห้น้ัาที�กำากับดู้แลิการปลูิกกัญชงตามุ่กฎห้มุ่าย โด้ยต้องด้ำาเนิันัการ
ตามุ่วัตถ่ประสงค์ุการขออน่ัญาต แลิะต้องปฏิิบัติตามุ่ข้อกำาห้นัด้ เช�นั ช�วงระยะเวลิาการขออน่ัญาต 
เมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์ที�ใช้ การจัด้เตรียมุ่สถานัที� เป็นัต้นั ดั้งนัั�นัเกษตรกรจำาเป็นัต้องทำาคุวามุ่เข้าใจรายลิะเอียด้ 
เบื�องต้นั ดั้งนีั�
 (1) คุ่ณสมุ่บัติของผู้ขออน่ัญาตปลูิก
 (2) การขออน่ัญาตปลูิก
 (3) ขั�นัตอนัการขออน่ัญาตปลูิกกัญชงสำาห้รับเกษตรกร วิสาห้กิจช่มุ่ชนั แลิะสห้กรณ์การเกษตร

คุู่ณสำมืบัติขึ้องผู่้�ขึ้ออนุญ�ต

 กฎกระทรวงการขออน่ัญาต แลิะการอน่ัญาต ผลิิต นัำาเข้า ส�งออก จำาห้นั�าย ห้รือมีุ่ไว้ 
ในัคุรอบคุรองซึ�งยาเสพติด้ในัประเภท 5 เฉพาะกัญชง (hemp) พ.ศ. 2563 ได้้กำาห้นัด้คุ่ณสมุ่บัต ิ
ของผู้ปลูิก ดั้งนีั�
 (1) กรณีผู้ขออน่ัญาตเป็นับ่คุคุลิธุ์รรมุ่ด้า ต้อง
  (ก) มีุ่สัญชาติไทย
  (ข) มีุ่อายไ่มุ่�ตำ�ากว�ายี�สิบปีบริบูรณ์
  (คุ) มีุ่ถิ�นัที�อยู�ในัประเทศไทย
  (ง) ไมุ่�เป็นับ่คุคุลิวิกลิจริต คุนัไร้คุวามุ่สามุ่ารถ ห้รือคุนัเสมืุ่อนัไร้คุวามุ่สามุ่ารถ
  (จ) ไมุ่�เป็นับ่คุคุลิล้ิมุ่ลิะลิาย

แนวท�งแนวท�ง
ก�รัขึ้ออนุญ�ตปลู่กกัญชงก�รัขึ้ออนุญ�ตปลู่กกัญชง

สำำ�หรัับเกษตรักรั วิสำ�หกิจชุมืชน แลูะสำหกรัณ์ก�รัเกษตรัสำำ�หรัับเกษตรักรั วิสำ�หกิจชุมืชน แลูะสำหกรัณ์ก�รัเกษตรั
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  (ฉ) ไมุ่�เป็นัผู้อยู�ระห้ว�างการถูกพักใช้ห้รือเพิกถอนัใบอน่ัญาตที�ออกตามุ่กฎห้มุ่ายว�าด้้วย 
ยาเสพติด้ให้้โทษห้รือกฎห้มุ่ายว�าด้้วยวัตถ่ที�ออกฤทธิุ์�ต�อจิตแลิะประสาท
  (ช) ไมุ่�เคุยต้องคุำาพิพากษาถึงที�ส่ด้ว�ากระทำาคุวามุ่ผิด้ตามุ่กฎห้มุ่ายว�าด้้วยยาเสพติด้ให้้โทษ 
กฎห้มุ่ายว�าด้้วยวัตถ่ที�ออกฤทธิุ์�ต�อจิตแลิะประสาท กฎห้มุ่ายว�าด้้วยการป้องกันัการใช้สารระเห้ย  
ห้รือกฎห้มุ่ายว�าด้้วยมุ่าตรการในัการปราบปรามุ่ผู้กระทำาคุวามุ่ผิด้เกี�ยวกับยาเสพติด้
 (2) กรณีผู้ขออน่ัญาตเป็นันิัติบ่คุคุลิ ต้องจด้ทะเบียนัตามุ่กฎห้มุ่ายไทย แลิะ
  (ก) ต้องมีุ่ลัิกษณะตามุ่ (1) (จ) (ฉ) แลิะ (ช)
  (ข) ผู้แทนัของนิัติบ่คุคุลิห้รือผู้มีุ่อำานัาจทำาการแทนันิัติบ่คุคุลิต้องมีุ่ลัิกษณะตามุ่ (1)
  (คุ) กรรมุ่การของนิัติบ่คุคุลิ ห้่้นัส�วนั ห้รือผู้ถือห้่้นัอย�างน้ัอยสองในัสามุ่เป็นัผู้มีุ่สัญชาติไทย
  (ง) มีุ่สำานัักงานัตั�งอยู�ในัประเทศไทย
 (3) กรณีผู้ขออน่ัญาตเป็นัวิสาห้กิจช่มุ่ชนัที�ไมุ่�เป็นันิัติบ่คุคุลิ ผู้ได้้รับมุ่อบห้มุ่ายให้้ด้ำาเนิันักิจการ
แทนัต้องมีุ่ลัิกษณะตามุ่ (1) ด้้วย

ก�รัขึ้ออนุญ�ตปลู่ก

 1. ว้ตถุุปรั้ะส่งค์กุ�รั้ขึ้ออนุญ�ต กฎกระทรวงกำาห้นัด้ว�า การขออน่ัญาตผลิิต จำาห้นั�าย ห้รือ 
มีุ่ไว้ในัคุรอบคุรองซึ�งกัญชง ให้้เป็นัไปตามุ่วัตถ่ประสงค์ุ ดั้งต�อไปนีั�
  (1) เพื�อประโยชน์ัตามุ่ภารกิจของห้นั�วยงานัของรัฐ เว้นัแต�เป็นัภารกิจตามุ่ (2) (3) (4) (5) 
ห้รือ (6) ให้้ห้นั�วยงานัของรัฐขออน่ัญาตตามุ่วัตถ่ประสงค์ุนัั�นั แล้ิวแต�กรณี
  (2) เพื�อการใช้ประโยชน์ัจากเส้นัใยตามุ่ประเพณี วัฒนัธุ์รรมุ่ ห้รือวิถีชีวิต แลิะใช้ในัคุรอบคุรัว
เท�านัั�นั ทั�งนีั� มีุ่พื�นัที�ปลูิกได้้คุรอบคุรัวลิะไมุ่�เกินัห้นึั�งไร�
  (3) เพื�อประโยชน์ัในัเชิงพาณิชย์ห้รืออ่ตสาห้กรรมุ่
  (4) เพื�อประโยชน์ัในัทางการแพทย์
  (5) เพื�อประโยชน์ัในัการศึกษา วิเคุราะห์้ วิจัย ห้รือปรับปร่งพันัธ์ุ่์
  (6) เพื�อประโยชน์ัในัการผลิิตเมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์รับรอง

 2. เอกุส่�รั้ หรืั้อหล้่กุฐ�น ประกอบการขออน่ัญาต ผู้ใด้ประสงคุ์จะขออน่ัญาตผลิิต นัำาเข้า  
ส�งออก จำาห้นั�าย ห้รือมีุ่ไว้ในัคุรอบคุรองซึ�งกัญชง ให้้ยื�นัคุำาขอต�อผู้อน่ัญาตตามุ่แบบที�เลิขาธิุ์การ 
คุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยากำาห้นัด้ พร้อมุ่ด้้วยข้อมูุ่ลิ เอกสาร ห้รือห้ลัิกฐานั ดั้งต�อไปนีั�
  (1) เลิขประจำาตัวประชาชนั ในักรณีที�บ่คุคุลิธุ์รรมุ่ด้าเป็นัผู้ขออน่ัญาต
  (2) ชื�อแลิะเลิขทะเบียนันิัติบ่คุคุลิ ในักรณีที�นิัติบ่คุคุลิเป็นัผู้ขออน่ัญาต
  (3) เอกสารแสด้งการจด้ทะเบียนัวิสาห้กิจช่มุ่ชนัตามุ่กฎห้มุ่ายว�าด้้วยการส�งเสริมุ่วิสาห้กิจช่มุ่ชนั 
ห้รือการรับจด้ทะเบียนัสห้กรณ์การเกษตรตามุ่กฎห้มุ่ายว�าด้้วยสห้กรณ์ ในักรณีที�ผู้ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมุ่ที�รวมุ่กล่ิ�มุ่เป็นัวิสาห้กิจช่มุ่ชนัห้รือสห้กรณ์การเกษตรเป็นัผู้ขออน่ัญาต
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  (4) ห้นัังสือแสด้งว�าผู้ขออน่ัญาตเป็นัผู้แทนัของนิัติบ่คุคุลิห้รือผู้มีุ่อำานัาจทำาการแทนั
นิัติบ่คุคุลิในักรณีที�นิัติบ่คุคุลิเป็นัผู้ขออน่ัญาต
  (5) แผนัที�แสด้งที�ตั�งแลิะพิกัด้ของสถานัที�ผลิิต นัำาเข้า ส�งออก จำาห้นั�าย ห้รือมีุ่ไว้ 
ในัคุรอบคุรองซึ�งกัญชง แลิะสิ�งปลูิกสร้างที�อยู�ในับริเวณใกล้ิเคีุยง รวมุ่ทั�งเอกสารห้รือห้ลัิกฐานั 
แสด้งลัิกษณะของสถานัที�ดั้งกลิ�าว
  (6) รายลิะเอียด้แผนัการผลิิต การนัำาเข้า การส�งออก การจำาห้นั�าย ห้รือการใช้ประโยชน์ั 
แล้ิวแต�กรณี แลิะมุ่าตรการรักษาคุวามุ่ปลิอด้ภัยเพื�อป้องกันัมิุ่ให้้นัำาไปใช้ในัทางที�ผิด้
  (7) เอกสารห้รือห้ลัิกฐานัเพื�อประกอบการพิจารณาตามุ่ข้อ (6)
  (8) คุำายินัยอมุ่ให้้ผู้อน่ัญาตเข้าถึงข้อมูุ่ลิตามุ่ (1) ห้รือ (2) เพื�อประโยชน์ัในัการตรวจสอบ

 3. ส่ถุ�นท่ี่�ยื�นคำ�ขึ้ออนุญ�ต กุ�รั้ต่ออ�ยุใบอนุญ�ต แล่ะกุ�รั้ออกุใบแที่นใบอนุญ�ต  
ตามุ่กฎกระทรวงให้้ด้ำาเนิันัการโด้ยวิธีุ์การทางอิเล็ิกทรอนิักส์ เว้นัแต�ไมุ่�สามุ่ารถด้ำาเนิันัการโด้ยวิธีุ์การ 
ทางอิเล็ิกทรอนิักส์ได้้ ให้้การด้ำาเนิันัการดั้งกลิ�าวกระทำา ณ สถานัที� ดั้งต�อไปนีั�
  กรณีผลิิต จำาห้นั�าย ห้รือมีุ่ไว้ในัคุรอบคุรองซึ�งกัญชง
  (1) ในักร่งเทพมุ่ห้านัคุร ให้้กระทำา ณ สำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยา กระทรวง
สาธุ์ารณส่ข
  (2) ในัจังห้วัด้อื�นั ให้้กระทำา ณ สำานัักงานัสาธุ์ารณส่ขจังห้วัด้แห้�งท้องที�ที�สถานัที�ผลิิต 
จำาห้นั�าย ห้รือมีุ่ไว้ในัคุรอบคุรองซึ�งกัญชงตั�งอยู�

ขัึ้�นตอนก�รัขึ้ออนุญ�ตปลู่กกัญชง

 1. เกุษตรั้กุรั้ วิส่�หกิุจำชุมชน แล่ะส่หกุรั้ณ์์กุ�รั้เกุษตรั้ ยื�นขึ้ออนุญ�ตเป็นผู่้�ปล่่กุกุ้ญชง
  ณ สำานัักงานัสาธุ์ารณส่ขจังห้วัด้ห้รือสำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยา โด้ยต้องศึกษา
ข้อมูุ่ลิที�เกี�ยวข้อง ได้้แก�
  1.1 การขออน่ัญาตประจำาปฏิิทินั การต�อใบอน่ัญาต แลิะการขอใบแทนัใบอน่ัญาต
   1) การขออน่ัญาตประจำาปีปฏิิทินั ยื�นัคุำาขอภายในัปีปฏิิทินัที�จะด้ำาเนัินัการ  
โด้ยกฎกระทรวงกำาห้นัด้ระยะเวลิาด้ำาเนิันัการในัการขออน่ัญาตไว้ ดั้งนีั�
    n การขออน่ัญาตผลิิต มีุ่ระยะเวลิาด้ำาเนิันัการไมุ่�เกินั 135 วันั
    n การขออน่ัญาตจำาห้นั�ายห้รือมีุ่ไว้ในัคุรอบคุรอง มีุ่ระยะเวลิาด้ำาเนิันัการ 
ไมุ่�เกินั 60 วันั
    n การขออน่ัญาตนัำาเข้าส�งออก มีุ่ระยะเวลิาด้ำาเนิันัการไมุ่�เกินั 75 วันั
    n การขออน่ัญาตนัำาเข้าส�งออกแต�ลิะคุรั�ง ระยะเวลิาไมุ่�เกินั 30 วันั
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   ทั� ง นีั�  ผู้ขออน่ัญาตต้องตรวจสอบคุำาขอแลิะห้ลัิกฐานัให้้ถูกต้อง คุรบถ้วนั 
ก�อนัการยื�นัขอ เพื�อที�จะกำาห้นัด้ระยะเวลิาตั�งแต�ขั�นัตอนัการยื�นัคุำาขอจนัถึงขั�นัตอนัการออกใบอน่ัญาต 
ให้้แล้ิวเสร็จในัปีปฏิิทินั โด้ยยื�นัเอกสาร ณ สำานัักงานัสาธุ์ารณส่ขจังห้วัด้ ห้รือสำานัักงานัคุณะกรรมุ่การ
อาห้ารแลิะยา (อย.) ใบอน่ัญาตผลิิต มีุ่อาย่ตั�งแต�วันัที�ผู้อน่ัญาตลิงนัามุ่ แต�ไมุ่�เกินัวันัที� 31 ธัุ์นัวาคุมุ่  
ของปีปฏิิทินัในัปีนัั�นั
   2) การต�อใบอน่ัญาต กรณีประสงค์ุจะขอต�อใบอน่ัญาต ให้้ยื�นัคุำาขออน่ัญาต 
ก�อนัวันัที�ใบอน่ัญาตสิ�นัอาย่ (31 ธัุ์นัวาคุมุ่ของปีปฏิิทินัที�ได้้รับอน่ัญาตนัั�นั) พร้อมุ่ด้้วยใบอน่ัญาต  
ข้อมูุ่ลิเอกสารห้ลัิกฐานัอื�นัตามุ่ที�กำาห้นัด้ในัแบบคุำาขอต�อใบอน่ัญาต
   3) การขอใบแทนัใบอน่ัญาต กรณีที�ใบอน่ัญาตสูญห้าย ถูกทำาลิาย ห้รือลิบเลิือนั 
ในัสาระสำาคัุญให้้ผู้รับอน่ัญาตยื�นัคุำาขอรับใบแทนัใบอน่ัญาต พร้อมุ่เอกสารห้ลัิกฐานัตามุ่ที�กำาห้นัด้ 
ในัแบบคุำาขอ ภายในั 15 วันันัับตั�งแต�ที�ได้้ทราบถึงการสูญห้าย ถูกทำาลิาย ห้รือลิบเลืิอนัในัสาระสำาคัุญ
  1.2 เมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์ที�ใช้ปลูิก ตามุ่ประกาศคุณะกรรมุ่การคุวบคุ่มุ่ยาเสพติด้ให้้โทษ กำาห้นัด้ให้้ 
เมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์เฮมุ่พ์เป็นัเมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์รับรอง พ.ศ. 2562 ของสถาบันัวิจัยแลิะพัฒนัาพื�นัที�สูง (องค์ุการมุ่ห้าชนั)  
ปัจจ่บันั มีุ่ 4 สายพันัธ์ุ่์ ได้้แก� พันัธ์ุ่์อาพีเอฟ 1 – 4 (RPF 1 - 4) ห้รือสายพันัธ์ุ่์นัำาเข้าซึ�งได้้รับ 
อน่ัญาตแล้ิว
   ทั�งนีั� การซื�อเมุ่ล็ิด้พันัธ์ุ่์ต้องซื�อจากผู้ผลิิตห้รือผู้นัำาเข้าที�ได้้รับอน่ัญาตตามุ่กฎห้มุ่าย  
แลิะคุวรมุ่ีเอกสารเป็นัลิายลัิกษณ์อักษร เพื�อยืนัยันัจากผู้จำาห้นั�ายว�าสามุ่ารถจำาห้นั�ายสายพันัธ์ุ่์ 
ที�ท�านัประสงค์ุซื�อได้้ในัปริมุ่าณที�ต้องการ แลิะส�งมุ่อบทันัตามุ่กำาห้นัด้ในัแผนัการปลูิก โด้ยให้้แนับเอกสาร
ดั้งกลิ�าวพร้อมุ่ทั�งแผนัการผลิิตแลิะแผนัการใช้ประโยชน์ัเพื�อประกอบการพิจารณาของผู้อน่ัญาตด้้วย

 2. เกุษตรั้กุรั้หรั้ือวิส่�หกิุจำชุมชนจ้ำดเตร่ั้ยมส่ถุ�นท่ี่�ส่ำ�หร้ั้บเพิ�ะปล่่กุกุ้ญชงให�เป็นไป 
ต�มขึ้�อกุำ�หนดขึ้องส่ำ�น้กุง�นคณ์ะกุรั้รั้มกุ�รั้อ�ห�รั้แล่ะย�
  2.1 รูปแบบการปลิูก ได้้แก� การปลูิกกลิางแจ้ง (Outdoor) ในัอาคุารห้รือโรงเรือนัปิด้ 
(Indoor) ในัโรงเรือนัทั�วไปที�ไมุ่�ใช�ระบบปิด้ (Greenhouse)
  2.2 คุ�าพิกัด้แปลิงปลูิก ต้องวัด้พิกัด้บริเวณพื�นัที�แปลิงที�จะปลูิกจริง แลิะตรวจสอบ 
คุวามุ่ถูกต้องของการกรอกคุ�าพิกัด้ก�อนัยื�นัคุำาขอรับใบอน่ัญาต
  2.3 มุ่าตรการรักษาคุวามุ่ปลิอด้ภัย เพื�อป้องกันัมิุ่ให้้นัำาไปใช้ในัทางผิด้กฎห้มุ่าย โด้ยต้อง 
มีุ่การป้องกันัตามุ่คุวามุ่เห้มุ่าะสมุ่ของพื�นัที�แลิะกิจกรรมุ่ เพื�อมิุ่ให้้บ่คุคุลิภายนัอกที�ไมุ่�ได้รับอน่ัญาต 
เข้าไปในัสถานัที� แลิะมีุ่การมุ่อบห้มุ่ายผู้รับผิด้ชอบแลิะผู้ดู้แลิสถานัที�ดั้งกลิ�าวเป็นัลิายลัิกษณ์อักษร
  2.4 พื�นัที�ปลูิก คุวรห้ลีิกเลีิ�ยงการปลูิกกัญชงในัพื�นัที�ใกล้ิเคีุยงกับพื�นัที�ปลูิกกัญชา  
เพื�อป้องกันัการผสมุ่ข้ามุ่พันัธ์ุ่์ระห้ว�างพื�นัที�ปลูิก
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 3. เมื�อส่ำ�น้กุง�นคณ์ะกุรั้รั้มกุ�รั้อ�ห�รั้แล่ะย�ออกุใบอนุญ�ต
  ให้้ด้ำาเนิันัการผลิิต (ปลูิก) กัญชง ต้องด้ำาเนิันัการปรับปร่งข้อมูุ่ลิ ระเบียบ ข้อบังคัุบ 
กับห้นั�วยงานัที�เกี�ยวข้องแล้ิวแต�กรณี ดั้งนีั�
  3.1 เกษตรกรให้้นัำาสำาเนัาใบอน่ัญาตแจ้งต�อสำานัักงานัเกษตรอำาเภอเพื�อเพิ�มุ่ข้อมูุ่ลิ 
ในัทะเบียนัเกษตรกร
  3.2 วิสาห้กิจช่มุ่ชนัให้้แจ้งต�อเกษตรอำาเภอเพื�อขอเพิ�มุ่กิจกรรมุ่การปลูิกกัญชง ในัระบบ
สารสนัเทศวิสาห้กิจช่มุ่ชนั
  3.3 สห้กรณ์การเกษตรให้้แจ้งต�อนัายทะเบียนัสห้กรณ์เพื�อจด้ทะเบียนัแก้ไขเพิ�มุ่เติมุ่ 
ข้อบังคัุบของสห้กรณ์

 4. ดำ�เนินกุ�รั้ปล่่กุกุ้ญชงต�มแผู้นกุ�รั้ผู้ล่ิตท่ี่�ขึ้ออนุญ�ตจำ�กุส่ำ�น้กุง�นคณ์ะกุรั้รั้มกุ�รั้ 
อ�ห�รั้แล่ะย� ซึ�งภายห้ลัิงจากได้้รับอน่ัญาตแล้ิว ผู้ได้้รับอน่ัญาตมีุ่ห้น้ัาที�ต้องปฏิิบัติตามุ่ข้อกำาห้นัด้  
ได้้แก�
  4.1 ด้ำาเนิันัการปลูิกกัญชงตามุ่แผนัการผลิิตที�ขออน่ัญาตให้้ด้ำาเนิันัการจากสำานัักงานั 
คุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยาอย�างเคุร�งคุรัด้
  4.2 ต้องจัด้ทำาบัญชีรับจ�าย โด้ยต้องรายงานัท่กส�วนัของกัญชงที� ได้้ รับอน่ัญาต  
เช�นั กรณีปลูิกแล้ิวมีุ่การจำาห้นั�ายห้รือนัำาไปใช้ประโยชน์ั เพื�อให้้สามุ่ารถติด้ตามุ่ตรวจสอบย้อนักลัิบได้้
  4.3 การขนัส�งกัญชง ให้้แจ้งกำาห้นัด้การลิ�วงห้นั้าเป็นัห้นัังสือต�อผู้อน่ัญาต ไมุ่�น้ัอยกว�า  
7 วันัก�อนัการขนัส�ง ตามุ่ที�ได้้รับอน่ัญาต โด้ยระบ่ปริมุ่าณ วันัแลิะเวลิา ยานัพาห้นัะ เส้นัทางการขนัส�ง  
แลิะผู้คุวบคุ่มุ่การขนัส�ง พร้อมุ่ทั�งนัำาใบแจ้งดั้งกลิ�าวแลิะสำาเนัาใบอน่ัญาตผลิิตกัญชงไปพร้อมุ่กับ 
การขนัส�งด้้วย  
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แนวทาง
ก�รัข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรัผู่้�ปลู่ก

กัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมื
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 การขึ�นัทะเบียนัเกษตรกร ของกระทรวงเกษตรแลิะสห้กรณ์ เป็นัไปตามุ่ระเบียบคุณะกรรมุ่การ
นัโยบายแลิะแผนัพัฒนัาการเกษตรแลิะสห้กรณ์ ว�าด้้วยการขึ�นัทะเบียนัเกษตรกร พ.ศ. 2560  
เพื�อให้้ภาคุรัฐมีุ่ข้อมูุ่ลิในัการบริห้ารจัด้การ ช�วยเห้ลืิอเกษตรกรได้้อย�างถูกต้อง เห้มุ่าะสมุ่ แลิะสอด้คุล้ิอง
กับสถานัการณ์แลิะนัโยบายภาคุรัฐ ทั�งนีั�เกษตรกรผู้ปลูิกกัญชา กัญชง แลิะกระท�อมุ่ สามุ่ารถแจ้ง 
ขึ�นัทะเบียนัแลิะปรับปร่งทะเบียนัเกษตรกรได้้อย�างถูกต้อง คุรบถ้วนั โด้ยได้้กำาห้นัด้ห้ลิักเกณฑ์์  
วิธีุ์การ แลิะเงื�อนัไขในัการขึ�นัทะเบียนัเกษตรกร มีุ่รายลิะเอียด้เบื�องต้นั ดั้งนีั�
 1) คุ่ณสมุ่บัติทั�วไป
 2) คุ่ณสมุ่บัติเฉพาะผู้ปลูิกกัญชา กัญชง แลิะกระท�อมุ่
 3) กรอบระยะเวลิาการขึ�นัทะเบียนัแลิะปรับปร่งทะเบียนัเกษตรกร
 4) จำานัวนัเนืั�อที�แลิะจำานัวนัขั�นัตำ�าที�รับขึ�นัทะเบียนัแลิะปรับปร่งทะเบียนัเกษตรกร
 5) ขั�นัตอนัการขึ�นัทะเบียนัแลิะปรับปร่งทะเบียนัเกษตรกร

คุู่ณสำมืบัติทั�วไป

 1. คุรัวเรือนัเกษตรกรผู้ขอขึ�นัทะเบียนัจะต้องเป็นัผู้ประกอบกิจกรรมุ่การเกษตร เป็นัอาชีพห้ลัิก
ห้รือรองก็ได้้
 2. คุรัวเรือนัเกษตร 1 คุรัวเรือนั จะมีุ่ผู้แทนัมุ่าขอขึ�นัทะเบียนัได้้เพียง 1 คุนั ซึ�งจะถือว�า 
เป็นัหั้วห้น้ัาคุรัวเรือนัเกษตร โด้ยไมุ่�จำาเป็นัต้องเป็นัหั้วห้น้ัาคุรัวเรือนัตามุ่ทะเบียนับ้านั แลิะห้ากเป็นั
หั้วห้น้ัาคุรัวเรือนัเกษตรแล้ิว จะไมุ่�สามุ่ารถเป็นัสมุ่าชิกของคุรัวเรือนัเกษตรอื�นัได้้อีก
 3. ผู้ขอขึ�นัทะเบียนัจะต้องบรรล่ินิัติภาวะตามุ่กฎห้มุ่าย แลิะมีุ่สัญชาติไทย

แนวท�งแนวท�ง
ก�รัข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรัก�รัข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรั
ผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมืผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมื
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 4. การขึ�นัทะเบียนัเกษตรกร รับขึ�นัทะเบียนัทั�งบ่คุคุลิธุ์รรมุ่ด้า แลิะนิัติบ่คุคุลิ
  4.1 บ่คุคุลิธุ์รรมุ่ด้า ซึ�งประกอบการเกษตร ห้รือเป็นัผู้มีุ่กรรมุ่สิทธิุ์�ในัผลิผลิิต โด้ยมีุ่ผู้แทนั
มุ่าขอขึ�นัทะเบียนัในันัามุ่คุรัวเรือนัได้้เพียง 1 คุนั
   4.1.1 กำาห้นัด้ให้้ 1 ทะเบียนับ้านั สามุ่ารถขึ�นัทะเบียนัเกษตรกร ได้้เพียง 1 คุรัวเรือนั
เกษตรเท�านัั�นั
   4.1.2 กำาห้นัด้ให้้สามีุ่ ภรรยา สามุ่ารถขึ�นัทะเบียนัเกษตรกร ได้้เพียง 1 คุรัวเรือนัเกษตร
เท�านัั�นั
    1) กรณีที�สามีุ่ภรรยาอยู�กินัทางพฤตินััย ทั�งที�จด้ทะเบียนัสมุ่รสแลิะมิุ่ได้้ 
จด้ทะเบียนัสมุ่รส แต�สังคุมุ่รับรู้โด้ยเปิด้เผยว�าอยู�ร�วมุ่ชายคุาบ้านัเดี้ยวกันัฉันัท์สามีุ่ภรรยา แมุ้่จะมีุ่ชื�อ
อยู�ในัทะเบียนับ้านัคุนัลิะห้ลัิงให้้ถือว�าเป็นัคุรอบคุรัวเดี้ยวกันั
    2) กรณีที�สามีุ่ภรรยาห้ย�าขาด้จากกันั แต�สังคุมุ่รับรู้โด้ยเปิด้เผยว�ายังมีุ่
พฤติกรรมุ่กินัอยู�ร�วมุ่ชายคุาบ้านัเดี้ยวกันั ฉันัท์สามีุ่ภรรยา แมุ้่จะมีุ่ชื�ออยู�ในัทะเบียนับ้านัคุนัลิะห้ลัิง 
ให้้ถือว�าเป็นัคุรอบคุรัวเดี้ยวกันั
   4.1.3 ผู้พิการ ท่พพลิภาพ แต�ยังมีุ่คุวามุ่สามุ่ารถในัการประกอบการเกษตรด้้วยตนัเอง
ห้รือเป็นัผู้มีุ่กรรมุ่สิทธิุ์�ในัผลิผลิิต สามุ่ารถรับขึ�นัทะเบียนัได้้
   4.1.4 พระ เณร นัักบวชในัศาสนัาอื�นั ๆ ที�มีุ่ข้อห้้ามุ่ แลิะห้รือไมุ่�เห้มุ่าะสมุ่ในัการ
ประกอบอาชีพการเกษตรไมุ่�สามุ่ารถขึ�นัทะเบียนัเกษตรกรได้้
   4.1.5 บ่คุคุลิที�ถูกคุ่มุ่ขังในัเรือนัจำาไมุ่�สามุ่ารถขึ�นัทะเบียนัเกษตรกรได้้
  4.2 นิัติบ่คุคุลิที� มีุ่ วัตถ่ประสงคุ์ในัการประกอบการเกษตร โด้ยมุ่อบห้มุ่ายบ่คุคุลิ 
ที�ได้้รับมุ่อบอำานัาจจากผู้มุ่ีอำานัาจของนัิติบ่คุคุลิให้้เป็นัผู้ขอขึ�นัทะเบียนัในันัามุ่นัิติบ่คุคุลิ ทั�งนีั�  
บ่คุคุลินีั�อาจมีุ่คุรัวเรือนัเกษตรที�เป็นับ่คุคุลิธุ์รรมุ่ด้าของตนัเองด้้วยก็ได้้ ท้ี่�งน่� ว้ด ม้ส่ยิด โรั้งเร่ั้ยน  
ไม่ร้ั้บข้ึ้�นที่ะเบ่ยนเป็นนิติบุคคล่ แต่อนุโล่มให�ใช�พืิ�นท่ี่�ขึ้องว้ด ม้ส่ยิด โรั้งเร่ั้ยน ม�ข้ึ้�นที่ะเบ่ยนเกุษตรั้กุรั้
ในน�มบุคคล่ธ์รั้รั้มด�ได�

79คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
ก�รัปลู่กแลูะข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรั ผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมื

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรัคู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
ก�รัปลู่กแลูะข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรั ผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมืก�รัปลู่กแลูะข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรั ผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมื
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คุู่ณสำมืบัติเฉพ�ะเกษตรักรัผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมื

 1. กัญช�

  1.1 ต้องเป็นัผู้ร�วมุ่ด้ำาเนิันัการแลิะทำาสัญญาเป็นัผู้ปลูิกกัญชาให้้กับห้นั�วยงานัของรัฐ 
ที�ได้้รับมุ่อบห้มุ่าย
  1.2 ได้้รับอน่ัญาตผลิิต (ปลูิก) ซึ�งยาเสพติด้ให้้โทษในัประเภท 5 (กัญชา) จากสำานัักงานั
คุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยา (อย.) โด้ยที�ใบอน่ัญาตยังไมุ่�ห้มุ่ด้อาย่ ณ วันัที�มุ่าขึ�นัทะเบียนัเกษตรกร 
กรณีเป็นัองค์ุกรห้รือนิัติบ่คุคุลิ จะต้องมีุ่การมุ่อบห้มุ่ายตัวแทนัมุ่าขึ�นัทะเบียนั

 2. กัญชง

  ต้องเป็นับ่คุคุลิธุ์รรมุ่ด้าห้รือนิัติบ่คุคุลิ ที�ได้้รับใบอน่ัญาตผลิิต (ปลูิก) จากสำานัักงานั 
คุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยา (อย.) แลิะใบอน่ัญาตยังไมุ่�ห้มุ่ด้อาย่ ณ วันัที�มุ่าขึ�นัทะเบียนัเกษตรกร  
กรณีเป็นันิัติบ่คุคุลิจะต้องมีุ่การมุ่อบห้มุ่ายตัวแทนัมุ่าขึ�นัทะเบียนั

 3. กรัะท�อมื

   ต้องเป็นับ่คุคุลิธุ์รรมุ่ด้าห้รือนิัติบ่คุคุลิ กรณีเป็นันิัติบ่คุคุลิ จะต้องมีุ่การมุ่อบห้มุ่ายตัวแทนั
มุ่าขึ�นัทะเบียนั

กรัอบรัะยะเวลู�ก�รัข้ึ้�นทะเบียนแลูะปรัับปรุังทะเบียนเกษตรักรั

ชนิดพืิช กิุจำกุรั้รั้ม ช่วงเวล่�

กุ้ญช� / กุ้ญชง 1. การปลูิก ตลิอด้ปี

2. การขึ�นัทะเบียนั/ปรับปร่งข้อมูุ่ลิ ห้ลัิงปลูิก 15 วันั

3. การตรวจสอบข้อมูุ่ลิ/พื�นัที� ห้ลัิงแจ้งขึ�นัทะเบียนั – ก�อนัเก็บเกี�ยว

4. การปรับสมุ่่ด้ทะเบียนัเกษตรกร ตลิอด้ปี

กุรั้ะท่ี่อม 1. การปลูิก ตลิอด้ปี

2. การขึ�นัทะเบียนั/ปรับปร่งข้อมูุ่ลิ ห้ลัิงปลูิกแล้ิวไมุ่�น้ัอยกว�า 30 วันั  
ถ้ายืนัต้นัอยู�ให้้ปรับปร่งท่กปี

3. การตรวจสอบข้อมูุ่ลิ/พื�นัที� ห้ลัิงแจ้งขึ�นัทะเบียนั จนัถึง 60 วันั

4. การปรับสมุ่่ด้ทะเบียนัเกษตรกร ตลิอด้ปี
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จำ�นวนเนื�อที�แลูะจำ�นวนขัึ้�นตำ��ที�รัับข้ึ้�นทะเบียน 
แลูะปรัับปรุังทะเบียนเกษตรักรั

1. ร่ัปแบบก�รัปลู่กกลู�งแจ�ง

ชนิดพืิช กิุจำกุรั้รั้มกุ�รั้เกุษตรั้ พืิ�นท่ี่�ปล่่กุ จำำ�นวนต�น

กุ้ญช� สมุ่่นัไพร บนัเนืั�อที�ตั�งแต� 30 ตารางเมุ่ตร ขึ�นัไป ไมุ่�น้ัอยกว�า 6 ต้นั

กุ้ญชง สมุ่่นัไพร บนัเนืั�อที�ตั�งแต� 30 ตารางเมุ่ตร ขึ�นัไป ไมุ่�น้ัอยกว�า 6 ต้นั

พืชไร� (เส้นัใย) บนัเนืั�อที�ตั�งแต� 1 ไร� ขึ�นัไป ไมุ่�ระบ่

กุรั้ะท่ี่อม สมุ่่นัไพร บนัเนืั�อที�ตั�งแต� 1 งานั ขึ�นัไป ไมุ่�น้ัอยกว�า 20 ต้นั

2. ร่ัปแบบก�รัปลู่กพืชในโรังเรืัอน

ชนิดพืิช กิุจำกุรั้รั้มกุ�รั้เกุษตรั้ พืิ�นท่ี่�ปล่่กุ จำำ�นวนต�น

กุ้ญช� สมุ่่นัไพร ขนัาด้ตั�งแต� ขนัาด้ 30 ตารางเมุ่ตร ขึ�นัไป ไมุ่�ระบ่

กุ้ญชง สมุ่่นัไพร ขนัาด้ตั�งแต� ขนัาด้ 30 ตารางเมุ่ตร ขึ�นัไป ไมุ่�ระบ่

81คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
ก�รัปลู่กแลูะข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรั ผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมื

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรัคู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
ก�รัปลู่กแลูะข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรั ผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมืก�รัปลู่กแลูะข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรั ผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมื
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ขัึ้�นตอนก�รัข้ึ้�นทะเบียนแลูะปรัับปรุังทะเบียนเกษตรักรั

 1. ก�รัเตรีัยมืเอกสำ�รั

  1.1 กรณีกัญชา แลิะกัญชง ต้องเตรียมุ่ใบอน่ัญาตผลิิต (ปลูิก) กัญชาแลิะกัญชง  
จากสำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยา (อย.) ห้รือสำาเนัา แลิะเป็นัใบอน่ัญาตที�ยังไมุ่�ห้มุ่ด้อาย่ 
ประกอบการขอขึ�นัทะเบียนัแลิะปรับปร่งทะเบียนัเกษตรกร
  1.2 กรณีรายให้มุ่� แปลิงให้มุ่� ห้รือ รายเดิ้มุ่ แต�เพิ�มุ่แปลิงให้มุ่�
   1.2.1 กรอกแบบคุำาร้องขึ�นัทะเบียนัแลิะปรับปร่งทะเบียนัเกษตรกร (ทบก.01)
   1.2.2 ห้ลัิกฐานัแสด้งสิทธิุ์การถือคุรองที�ดิ้นั (สำาเนัาที�มีุ่การรับรองสำาเนัาจากเจ้าของ
ที�ดิ้นั/ห้นัังสอืสัญญาเช�าที�ดิ้นั/ ห้นัังสือรับรองการเช�าที�ดิ้นัเพื�อการเกษตรยกเว้นัไมุ่ผ้ลิไมุ้่ยนืัต้นั/ห้นัังสอื
รับรองการใช้ที�ด้ินัเพื�อการเกษตร โด้ยไมุ่�มุ่ีเอกสารสิทธิุ์�/ห้นัังสือยินัยอมุ่ให้้ใช้ประโยชน์ัในัที�ด้ินั  
ที�เป็นัพื�นัที�ทำาการเกษตรของเกษตรกร
  1.3 กรณีรายเดิ้มุ่ แลิะนัำาแปลิงเดิ้มุ่มุ่าขึ�นัทะเบียนัแล้ิว
   1.3.1 กรณีติด้ต�อที�สำานัักงานัเกษตรอำาเภอ/สำานัักงานัเกษตรพื�นัที� (กทมุ่.)
    1) บัตรประจำาตัวประชาชนัตัวจริง
    2) กรอกแบบคุำาร้องขึ�นัทะเบียนัแลิะปรับปร่งทะเบียนัเกษตรกร (ทบก.01)
    3) สมุ่่ด้ทะเบียนัเกษตรกร (ถ้ามีุ่)
   1.3.2 กรณีปรับปร่งทะเบียนัเกษตรกรด้้วยแอปพลิิเคุชันั Farmbook ห้รือสมุ่่ด้
ทะเบียนัเกษตรกรดิ้จิทัลิ (เฉพาะรายเดิ้มุ่ แปลิงเดิ้มุ่) เกษตรกรสามุ่ารถด้ำาเนิันัการได้้ด้้วยตนัเอง
  1.4 แบบคุำาร้องขึ�นัทะเบียนั/ปรับปร่งทะเบียนัเกษตรกร (ทบก.01) รับได้้ที�สำานัักงานั 
เกษตรอำาเภอ สำานัักงานัเกษตรพื�นัที� (กทมุ่.) ห้รือด้าวโห้ลิด้ได้้ที�เว็บไซต์ http://www.farmer.doae.go.th

  ท้ี่�งน่� เจ้าห้น้ัาที�สามุ่ารถเรียกห้ลัิกฐานัอื�นั ๆ เพิ�มุ่เติมุ่ได้้ตามุ่คุวามุ่จำาเป็นัแลิะเห้มุ่าะสมุ่ 
แลิะเกษตรกรรายให้มุ่� ไมุ่�สามุ่ารถมุ่อบห้มุ่ายผู้อื�นัขึ�นัทะเบียนัแทนัได้้

 2. ก�รักรัอกขึ้�อม่ืลูในแบบคู่ำ�รั�อง ทบก.01

  เกษตรกรต้องแจ้งแลิะกรอกข้อมูุ่ลิให้้สมุ่บูรณ์ ถูกต้อง คุรบถ้วนัตามุ่คุวามุ่เป็นัจริง  
พร้อมุ่ลิงลิายมืุ่อชื�อรับรองข้อมูุ่ลิ ในัแบบคุำาร้อง สำาห้รับผู้ขอขึ�นัทะเบียนัให้มุ่� ต้องมีุ่ผู้นัำาช่มุ่ชนั 
ลิงลิายมืุ่อชื�อพร้อมุ่ระบ่ตำาแห้นั�งเป็นัพยานัการให้้ข้อมูุ่ลิทะเบียนั (ผู้นัำาช่มุ่ชนั ห้มุ่ายถึง ผู้ช�วยผู้ให้ญ�บ้านั 
ผู้ให้ญ�บ้านั กำานัันั สมุ่าชิกองค์ุการบริห้ารส�วนัตำาบลิ สมุ่าชิกสภาเทศบาลิ สมุ่าชิกสภาเกษตรกร 
ระดั้บห้มูุ่�บ้านั/ตำาบลิ คุณะกรรมุ่การศูนัย์บริการแลิะถ�ายทอด้เทคุโนัโลิยีประจำาตำาบลิ ทั�งนีั�  
บ่คุคุลิดั้งกลิ�าวจะต้องอยู�ในัวาระการด้ำารงตำาแห้นั�ง)
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 3. สำถ�นที�ก�รัข้ึ้�นทะเบียนแลูะปรัับปรุังทะเบียนเกษตรักรั

  3.1 เกษตรกรรายให้มุ่� ห้รือรายเดิ้มุ่ แต�เพิ�มุ่แปลิงให้มุ่� ให้้ไปยื�นัเอกสารที�สำานัักงานัเกษตร
อำาเภอ/สำานัักงานัเกษตรพื�นัที� (กทมุ่.) ที�ตั�งแปลิงที�ดิ้นัที�ทำากิจกรรมุ่อยู� ห้ากมีุ่แปลิงที�ทำากิจกรรมุ่ 
ห้ลิายพื�นัที� ห้ลิายการปกคุรอง ให้้ไปยื�นัที�สำานัักงานัเกษตรอำาเภอ/สำานัักงานัเกษตรพื�นัที� (กทมุ่.)  
ที�ตั�งแปลิงห้ลัิก
  3.2 เกษตรกรรายเดิ้มุ่ แปลิงเดิ้มุ่สามุ่ารถแจ้งปรับปร่งได้้ที�
   3.2.1 สำานัักงานัเกษตรอำาเภอท่กแห้�ง
   3.2.2 องค์ุกรปกคุรองส�วนัท้องถิ�นัที�มีุ่คุวามุ่พร้อมุ่แลิะร�วมุ่เป็นัห้นั�วยสนัับสน่ันั  
ที�เกษตรกรมีุ่พื�นัที�การเกษตรอยู�
   3.3.3 ผู้นัำาช่มุ่ชนั / อาสาสมัุ่คุรเกษตรห้มูุ่�บ้านั (อกมุ่.)
   3.3.4 กรณีใช้โทรศัพท์มืุ่อถือ (Smartphone) คุอมุ่พิวเตอร์แท็ปเล็ิต (Tablet) 
เกษตรกรสามุ่ารถแจ้งปรับปร่งทะเบียนัเกษตรกรด้้วยแอปพลิิเคุชันั Farmbook ห้รือสมุ่่ด้ทะเบียนั
เกษตรกรดิ้จิทัลิ ได้้ด้้วยตนัเอง (เฉพาะรายเดิ้มุ่ แปลิงเดิ้มุ่)

 4. ก�รัตรัวจสำอบเอกสำ�รัแลูะยืนยันคู่ว�มืถ่กต�องขึ้องขึ้�อม่ืลู

  4.1 ตรวจสอบแบบ ทบก.01 แลิะใบขออน่ัญาตผลิิต (ปลูิก) อาย่ใบขออน่ัญาตของสำานัักงานั
คุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยา (อย.) กรณี กัญชา แลิะกัญชง พร้อมุ่ทั�งเอกสารประกอบอื�นั ๆ
  4.2 พิจารณาข้อมูุ่ลิแลิะการถือคุรองที�ดิ้นั
  4.3 บันัทึก/ปรับปร่งข้อมูุ่ลิ
  4.4 ตรวจสอบคุวามุ่ซำ�าซ้อนัของการใช้เอกสารสิทธิุ์�ในัระบบทะเบียนัเกษตรกรด้้วยระบบ
คุอมุ่พิวเตอร์แลิะการเชื�อมุ่โยงข้อมูุ่ลิจากห้นั�วยงานัที�เกี�ยวข้อง
  4.5 ติด้ประกาศในัพื�นัที�ตามุ่ที�ตั�งแปลิง เป็นัเวลิา 3 วันัให้้เกษตรกรเซ็นัชื�อรับรอง 
แลิะยืนัยันัข้อมูุ่ลิของตนัเอง แลิะห้ากพบว�าข้อมูุ่ลิไมุ่�ตรงตามุ่คุวามุ่เป็นัจริง ให้้แจ้งเจ้าห้น้ัาที� 
เพื�อปรับแก้ให้้ถูกต้อง ยืนัยันัคุวามุ่ถูกต้องของข้อมูุ่ลิในัระบบทะเบียนัเกษตรกร

  ท้ี่�งน่� เกษตรกรจะต้องผ�านัการตรวจสอบโด้ยการติด้ประกาศห้รือตรวจสอบพื�นัที�จริงก�อนั
แลิะยืนัยันัผลิการตรวจสอบในัระบบทะเบียนัเกษตรกรเรียบร้อยแล้ิว จึงจะถือว�าเป็นัเกษตรกร 
ที�ขึ�นัทะเบียนัโด้ยสมุ่บูรณ์ แลิะสามุ่ารถนัำาข้อมูุ่ลิไปใช้เข้าร�วมุ่โคุรงการ/มุ่าตรการได้้ ส�วนัสมุ่่ด้ทะเบียนั
เกษตรกร เป็นัเอกสารที�แสด้งรายงานัการด้ำาเนิันักิจกรรมุ่ทางการเกษตรของเกษตรกรเท�านัั�นั

 5. ก�รัพิมืพ์สำมุืด้ทะเบียนเกษตรักรั

  5.1 สามุ่ารถพิมุ่พ์สมุ่่ด้ทะเบียนัเกษตรกรแลิะรับสมุ่่ด้ทะเบียนัเกษตรกร ได้้ห้ลัิงจาก 
การยืนัยันัข้อมูุ่ลิการขึ�นัทะเบียนัเกษตรกรโด้ยสมุ่บูรณ์แล้ิว ที�สำานัักงานัเกษตรอำาเภอ สำานัักงานั 
เกษตรพื�นัที� (กทมุ่.) ที�ยื�นัขึ�นัทะเบียนั
  5.2 สมุ่่ด้ทะเบียนัเกษตรกร สามุ่ารถติด้รูปถ�ายขนัาด้ 1 นิั�ว เพื�อให้้ง�ายต�อการตรวจสอบได้้
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 6. ก�รัมือบอำ�น�จให�บุคู่คู่ลูอื�นมื�ด้ำ�เนินก�รัแทน

  6.1 คุรัวเรือนัเกษตรกรสามุ่ารถมุ่อบอำานัาจให้้สมุ่าชิกในัคุรัวเรือนัที�มีุ่ชื�ออยู�ในัทะเบียนั
เกษตรกรเดี้ยวกันัเป็นัผู้ขอปรับปร่งทะเบียนัเกษตรกรแทนัได้้ แต�ห้ากเป็นัเกษตรกรที�ต้องการ 
ขอขึ�นัทะเบียนัให้มุ่�ต้องแจ้งขึ�นัทะเบียนัเกษตรกรด้้วยตนัเอง
  6.2 นิัติบ่คุคุลิ สามุ่ารถมุ่อบอำานัาจให้้ผู้แทนัขึ�นัทะเบียนั/ปรับปร่งทะเบียนัเกษตรกรได้้ 
ผู้ขอขึ�นัทะเบียนัเกษตรกร ต้องมีุ่ผู้นัำาช่มุ่ชนัในัพื�นัที�ที�ตั�งแปลิงเป็นัพยานัในัการแจ้งข้อมูุ่ลิการประกอบ
การเกษตร

 7. สำถ�นภ�พขึ้องเกษตรักรัสิำ�นสุำด้ลูงเมืื�อ

  7.1 บุคู่คู่ลูธรัรัมืด้�

   7.1.1 ตาย
   7.1.2 เป็นัคุนัไร้คุวามุ่สามุ่ารถ ห้รือเสมืุ่อนัไร้คุวามุ่สามุ่ารถ
   7.1.3 แจ้งเลิิกประกอบการเกษตร
   7.1.4 นัายทะเบียนัห้รือผู้ช�วยนัายทะเบียนัมีุ่คุำาสั�งจำาห้นั�ายทะเบียนัเกษตรกร 
เนืั�องจากพบว�ามีุ่เจตนัาแจ้งข้อมูุ่ลิอันัเป็นัเท็จในัการขึ�นัทะเบียนัเกษตรกร
   7.1.5 ไมุ่�มีุ่การปรับปร่งสถานัภาพติด้ต�อกันัเป็นัเวลิา 3 ปี ตามุ่ที�นัายทะเบียนัประกาศ
ให้้ปรับปร่งข้อมูุ่ลิเกษตรกร

  7.2 นิติบุคู่คู่ลู

   7.2.1 สิ�นัสถานัภาพคุวามุ่เป็นันิัติบ่คุคุลิ
   7.2.2 แจ้งเลิิกประกอบการเกษตร
   7.2.3 นัายทะเบียนัห้รือผู้ช�วยนัายทะเบียนัมีุ่คุำาสั�งจำาห้นั�ายทะเบียนัเกษตรกร 
เนืั�องจากพบว�ามีุ่เจตนัาแจ้งข้อมูุ่ลิอันัเป็นัเท็จในัการขึ�นัทะเบียนัเกษตรกร
   7.2.4 ไมุ่�มีุ่การปรับปร่งสถานัภาพติด้ต�อกันัเป็นัเวลิา 3 ปี ตามุ่ที�นัายทะเบียนั 
ประกาศให้้ปรับปร่งข้อมูุ่ลิเกษตรกร

 8. ก�รัแจ�งขึ้�อม่ืลูเท็จ

  การแจ้งข้อคุวามุ่อันัเป็นัเท็จแก�เจ้าพนัักงานัตามุ่มุ่าตรา 137 แห้�งประมุ่วลิกฎห้มุ่ายอาญา
แลิะคุวามุ่ผิด้ฐานัแจ้งให้้เจ้าพนัักงานัจด้ข้อคุวามุ่อันัเป็นัเท็จลิงในัเอกสารราชการ ตามุ่มุ่าตรา 267  
แห้�งประมุ่วลิกฎห้มุ่ายอาญา
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การจดทะเบีียน
วิสำ�หกิจชุมืชนแลูะ

เคู่รืัอขึ้��ยวิสำ�หกิจชุมืชน
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 ห้ลัิกเกณฑ์์ วิธีุ์การ เงื�อนัไขในัการยื�นัแลิะพิจารณาการจด้ทะเบียนัวิสาห้กิจช่มุ่ชนัแลิะเคุรือข�าย
วิสาห้กิจช่มุ่ชนั ตามุ่ประกาศคุณะกรรมุ่การส�งเสริมุ่วิสาห้กิจช่มุ่ชนั มีุ่ดั้งนีั�

คุู่ณสำมืบัติแลูะหลัูกเกณฑ์์ขึ้องวิสำ�หกิจชุมืชนแลูะเคู่รืัอขึ้��ยวิสำ�หกิจชุมืชน

 1. คุู่ณสำมืบัติขึ้องวิสำ�หกิจชุมืชน

  1.1 วิสาห้กิจช่มุ่ชนัจะต้องเป็นักิจการที�ด้ำาเนัินัการ ห้รือประสงคุ์ที�จะด้ำาเนัินัการร�วมุ่กันั 
ของกล่ิ�มุ่บ่คุคุลิในัพื�นัที�ซึ�งเป็นัที�ตั�งของวิสาห้กิจช่มุ่ชนั แลิะ/ห้รือ รวมุ่ถึงพื�นัที�ข้างเคีุยงที�มีุ่อาณาเขต
ติด้ต�อกับพื�นัที�ซึ�งเป็นัที�ตั�งของวิสาห้กิจช่มุ่ชนัด้้วย ซึ�งอาจอยู�ภายในัตำาบลิ อำาเภอ จังห้วัด้เดี้ยวกันั 
ห้รือไมุ่�ก็ได้้โด้ยสมุ่าชิกของวิสาห้กิจช่มุ่ชนัมีุ่วิถีชีวิตร�วมุ่กันัแลิะสามุ่ารถด้ำาเนิันักิจการร�วมุ่กันัได้้  
อาจเป็นันิัติบ่คุคุลิห้รือไมุ่�เป็นันิัติบ่คุคุลิก็ได้้ จะต้องประกอบด้้วยสมุ่าชิกที�อยู�ร�วมุ่กันัในัช่มุ่ชนั 
ไมุ่�น้ัอยกว�า 7 คุนั โด้ยต้องไมุ่�อยู�ในัคุรอบคุรัวเดี้ยวกันั แลิะไมุ่�มีุ่รายชื�อปรากฏิในัทะเบียนับ้านัเดี้ยวกันั
  1.2 วิสาห้กิจช่มุ่ชนัจะต้องเป็นักิจการที�เกี�ยวกับการผลิิตสินัคุ้า การให้้บริการห้รือกิจการ
อื�นัที�ทำาให้้เกิด้การพัฒนัาแลิะแก้ไขปัญห้าของช่มุ่ชนั
  1.3 เป็นักิจการที�มีุ่วัตถ่ประสงค์ุเพื�อสร้างรายได้้ เพื�อการพึ�งพาตนัเอง แลิะเพื�อประโยชน์ั
ส่ขของคุนัในัช่มุ่ชนั
  1.4 เป็นักิจการที�ไมุ่�ขัด้ต�อกฎห้มุ่าย คุวามุ่สงบเรียบร้อย ห้รือศีลิธุ์รรมุ่อันัดี้ของประชาชนั

 2. คุู่ณสำมืบัติแลูะหลัูกเกณฑ์์ขึ้องเคู่รืัอขึ้��ยวิสำ�หกิจชุมืชน

  2.1 ต้องประกอบด้้วยวิสาห้กิจช่มุ่ชนัตั�งแต� 2 วิสาห้กิจช่มุ่ชนัขึ�นัไปมุ่ารวมุ่ตัวกันั
  2.2 อาจมีุ่บ่คุคุลิภายนัอกซึ�งวิสาห้กิจช่มุ่ชนัเห็้นัว�าเป็นัผู้ที�สามุ่ารถให้้คุวามุ่รู้ คุวามุ่ช�วยเห้ลืิอ 
ห้รือทำาคุ่ณประโยชน์ัอื�นัใด้ มุ่าร�วมุ่ในัการด้ำาเนิันัการด้้วยก็ได้้

ก�รัจด้ทะเบียนก�รัจด้ทะเบียน
วิสำ�หกิจชุมืชนแลูะเคู่รืัอขึ้��ยวิสำ�หกิจชุมืชนวิสำ�หกิจชุมืชนแลูะเคู่รืัอขึ้��ยวิสำ�หกิจชุมืชน
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  2.3 การจัด้ทำากิจกรรมุ่อย�างห้นึั�งอย�างใด้ เพื�อประโยชน์ัในัการด้ำาเนิันังานัของวิสาห้กิจช่มุ่ชนั
ในัเคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนันัั�นั
  2.4 การด้ำาเนิันังานัของเคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนัต้องมีุ่ข้อบังคัุบในัการบริห้ารจัด้การ 
เคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนั

ก�รัขึ้อจด้ทะเบียนวิสำ�หกิจชุมืชนแลูะเคู่รืัอขึ้��ยวิสำ�หกิจชุมืชน

 1. วิส่�หกุิจำชุมชนท่ี่�ปรั้ะส่งค์จำะจำดที่ะเบ่ยนต�องม่คุณ์ส่มบ้ติ แล่ะหล้่กุเกุณ์ฑ์์ ต�มท่ี่� 
คณ์ะกุรั้รั้มกุ�รั้ปรั้ะกุ�ศกุำ�หนด

 2. ยื�นคำ�ขึ้อจำดที่ะเบ่ยนท่ี่�ส่ำ�น้กุง�นเกุษตรั้อำ�เภอ/ส่ำ�น้กุง�นเกุษตรั้พืิ�นท่ี่� (กุที่ม.)
  ห้มุ่ายเห้ต่
  1) กรณีคุำาขอห้รือเอกสารห้ลัิกฐานัประกอบการพิจารณาไมุ่�คุรบถ้วนั ห้รือไมุ่�ถูกต้อง  
แลิะไมุ่�อาจแก้ไขเพิ�มุ่เติมุ่ได้้ในัขณะนัั�นั ผู้รับคุำาขอแลิะผู้ยื�นัคุำาขอจะต้องลิงบันัทึกคุวามุ่บกพร�อง 
แลิะรายงานัเอกสารห้ลัิกฐานัร�วมุ่กันัพร้อมุ่กำาห้นัด้ระยะเวลิาให้้ผู้ยื�นัคุำาขอด้ำาเนิันัการแก้ไขเพิ�มุ่เติมุ่  
ห้ากผู้ยื�นัคุำาขอไมุ่�ด้ำาเนิันัการแก้ไขเพิ�มุ่เติมุ่ภายในัระยะเวลิาที�กำาห้นัด้ ผู้รับคุำาขอจะด้ำาเนิันัการคืุนัคุำาขอ
แลิะเอกสารประกอบการพิจารณา
  2) ขั�นัตอนัการด้ำาเนิันังานัตามุ่คูุ�มืุ่อจะเริ�มุ่นัับระยะเวลิาตั�งแต�เจ้าห้น้ัาที�ตรวจสอบเอกสาร
คุรบถ้วนัถูกต้องตามุ่ที�ระบ่ไว้ในัคูุ�มืุ่อประชาชนัเรียบร้อยแล้ิว
  3) แจ้งผลิการพิจารณาให้้ผู้ยื�นัคุำาขอทราบภายในั 7 วันัทำาการนัับแต�วันัที�พิจารณา 
แล้ิวเสร็จ

 3. ช่องที่�งบริั้กุ�รั้

ส่ถุ�นท่ี่�ให�บริั้กุ�รั้ รั้ะยะเวล่�เปิดให�บริั้กุ�รั้

1. สำานัักงานัเกษตรอำาเภอ/ 
สำานัักงานัเกษตรพื�นัที� (กทมุ่.)

(ตามุ่พื�นัที�ที�วิสาห้กิจช่มุ่ชนั/เคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนัตั�งอยู�)
(หมื่�ยเหตุ้: (www.sceb.doae.go.th/service.pdf))

วันัจันัทร์ - ศ่กร์
(ยกเว้นัวันัห้ย่ด้ที�ทางราชการกำาห้นัด้)
เวลิา 8.30 - 12.00 นั. แลิะ
13.00 - 16.30 นั. (ม่ื่พักเท่ี่�ยง)

89คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
ก�รัปลู่กแลูะข้ึ้�นทะเบียนเกษตรักรั ผู่้�ปลู่กกัญช� กัญชง แลูะกรัะท�อมื

การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชุนและ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชุน



 4. ข้ึ้�นตอน รั้ะยะเวล่� แล่ะส่่วนง�นท่ี่�ร้ั้บผิู้ดชอบ
  ระยะเวลิาในัการด้ำาเนิันัการรวมุ่ : 11 วันัทำาการ

ล่ำ�ด้บ ข้ึ้�นตอน รั้ะยะเวล่� ส่่วนท่ี่�ร้ั้บผิู้ดชอบ

1. กุ�รั้ตรั้วจำส่อบเอกุส่�รั้
ยื�นัแบบคุำาขอจด้ทะเบียนัวิสาห้กิจช่มุ่ชนั/เคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนั 
(แบบ สวช.01) แลิะเจ้าห้น้ัาที�ตรวจสอบเอกสารเบื�องต้นั  
เพื�อออกใบรับเรื�องการยื�นัคุำาขอจด้ทะเบียนัวิสาห้กิจช่มุ่ชนั 
แลิะเคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนั (ท.ว.ช.1) ให้้แก�ผู้ยื�นัฯ

1 วันั
ทำาการ

สำานัักงานัเกษตร
อำาเภอ/สำานัักงานั
เกษตรพื�นัที�  
(กทมุ่.)

2. กุ�รั้พิิจำ�รั้ณ์�
เ จ้ าห้ น้ัา ที� ตรวจสอบข้อ มูุ่ลิ คุ่ณสมุ่บั ติแลิะห้ลัิก เกณฑ์์ 
ของวิสาห้กิจช่มุ่ชนัแลิะเคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนั แลิะ 
เอกสารห้ลัิกฐานั แล้ิวบันัทึกข้อมูุ่ลิในัระบบสารสนัเทศ 
วิสาห้กิจช่มุ่ชนั

2 วันั
ทำาการ

สำานัักงานัเกษตร
อำาเภอ/สำานัักงานั
เกษตรพื�นัที�  
(กทมุ่.)

3. กุ�รั้พิิจำ�รั้ณ์�
ปิด้ประกาศรายชื�อวิสาห้กิจช่มุ่ชนัแลิะเคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนั 
แลิะแบบ สวช.01 ณ สำานัักงานัเกษตรอำาเภอ/กิ�งอำาเภอ/
สำานัักงานัเกษตรพื�นัที� (กทมุ่.) เพื�อให้้สมุ่าชิกแลิะผู้มีุ่ส�วนัได้้เสีย
ตรวจสอบคุวามุ่ถูกต้องข้อมูุ่ลิในัการจด้ทะเบียนัวิสาห้กิจช่มุ่ชนั
แลิะเคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนั

7 วันั
ทำาการ

สำานัักงานัเกษตร
อำาเภอ/สำานัักงานั
เกษตรพื�นัที�  
(กทมุ่.)

4. ล่งน�ม/คณ์ะกุรั้รั้มกุ�รั้ม่มติ
เสนัอนัายทะเบียนัลิงนัามุ่อน่ัมัุ่ติในัห้นัังสือสำาคัุญแสด้งการจด้
ทะเบียนัวิสาห้กิจช่มุ่ชนัแลิะเคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนั (ท.ว.ช.2) 
แลิะเอกสารสำาคัุญแสด้งการด้ำาเนิันักิจการของวิสาห้กิจช่มุ่ชนั
แลิะเคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนั (ท.ว.ช.3)

1 วันั
ทำาการ

หม�ยเหตุ : วิสาห้กิจช่มุ่ชนัที�ประสงค์ุด้ำาเนิันักิจการผลิิตกัญชา เมืุ่�อทำาสัญญาเป็นัผู้ปลูิกกัญชาให้้กับ 
ห้นั�วยงานัของรัฐตามุ่มุ่าตรา 26/5(1) ห้รือสถาบันัอ่ด้มุ่ศึกษาเอกชนั ตามุ่มุ่าตรา 26/5(3) แลิะ ได้้รับอน่ัญาต
จากสำานัักงานัคุณะกรรมุ่การอาห้ารแลิะยาแล้ิว ให้้นัำาสำาเนัาใบอน่ัญาตแลิะสำาเนัาสัญญามุ่ายื�นัต�อสำานัักงานั 
เกษตรอำาเภอเพื�อเพิ�มุ่กิจกรรมุ่ปลูิกกัญชาในัระบบสารสนัเทศวิสาห้กิจช่มุ่ชนั

90 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์



 5. รั้�ยกุ�รั้เอกุส่�รั้ปรั้ะกุอบ

ล่ำ�ด้บ เอกุส่�รั้หล้่กุฐ�น

1 แบบคุำาขอจด้ทะเบียนั (แบบ สวช.01)

2 บัตรประจำาตัวประชาชนั ของผู้มีุ่อำานัาจทำาการแทนั

3 ห้นัังสือให้้คุวามุ่ยินัยอมุ่ของสมุ่าชิกซึ�งมีุ่จำานัวนัไมุ่�น้ัอยกว�ากึ�งห้นึั�งของสมุ่าชิกทั�งห้มุ่ด้  
ห้รือ สำาเนัามุ่ติที�ประช่มุ่ซึ�งมุ่อบห้มุ่ายให้้บ่คุคุลิห้นึั�งบ่คุคุลิใด้มุ่าจด้ทะเบียนัวิสาห้กิจช่มุ่ชนัแทนั  
(กรณีนิัติบ่คุคุลิ)

4 ทะเบียนัรายชื�อแลิะที�อยู�

5 สำาเนัาเอกสารแสด้ง วัตถ่ประสงค์ุ ระเบียบ ห้รือข้อบังคัุบของนิัติบ่คุคุลิ (กรณีนิัติบ่คุคุลิ)

6 สำาเนัาบัญชีรายชื�อคุณะกรรมุ่การด้ำาเนิันัการปัจจ่บันั (กรณีนิัติบ่คุคุลิ)

7 สำาเนัามุ่ติของคุณะกรรมุ่การด้ำาเนิันัการ ห้รือ มุ่ติของที�ประช่มุ่ให้ญ� ซึ�งมุ่อบห้มุ่าย 
ให้้บ่คุคุลิห้นึั�งบ่คุคุลิใด้มุ่าจด้ทะเบียนัวิสาห้กิจช่มุ่ชนัแทนั (กรณีนิัติบ่คุคุลิ)

8 สำาเนัาข้อบังคัุบของเคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนั (กรณีจด้ทะเบียนัเคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนั)

 6. ค่�ธ์รั้รั้มเน่ยม

ล่ำ�ด้บ รั้�ยล่ะเอ่ยดค่�ธ์รั้รั้มเน่ยม

ไมุ่�มีุ่คุ�าธุ์รรมุ่เนีัยมุ่

 7. กุ�รั้ร้ั้บเรืั้�องรั้�องเร่ั้ยน

ล่ำ�ด้บ ช่องที่�งกุ�รั้รั้�องเร่ั้ยน/แนะนำ�บริั้กุ�รั้

1 สำานัักงานัเกษตรจังห้วัด้ (ที�สำานัักงานัเกษตรอำาเภอนัั�นัสังกัด้อยู�)
(www.sceb.doae.go.th/service.pdf)
(คุณะกรรมุ่การส�งเสริมุ่วิสาห้กิจช่มุ่ชนัจังห้วัด้เป็นัผู้พิจารณา ผลิการพิจารณาถือเป็นัที�สิ�นัส่ด้)

2 สำานัักงานัเกษตรพื�นัที�กร่งเทพมุ่ห้านัคุร (www.sceb.doae.go.th/sevicebkk.pdf)
(คุณะกรรมุ่การส�งเสริมุ่วิสาห้กิจช่มุ่ชนักร่งเทพมุ่ห้านัคุรเป็นัผู้พิจารณา ผลิการพิจารณาถือเป็นัที�สิ�นัส่ด้)

 8. ต้วอย่�งแบบฟอร์ั้ม

ล่ำ�ด้บ ชื�อแบบฟอร์ั้ม

1 แบบคุำาร้องขอจด้ทะเบียนัวิสาห้กิจช่มุ่ชนัแลิะเคุรือข�ายวิสาห้กิจช่มุ่ชนั (แบบ สวช.01)

    แบบฟอร์ั้ม วส่ช.01

91คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
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การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชุนและ 
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชุน



กรัมืสำ�งเสำริัมืก�รัเกษตรักรัมืสำ�งเสำริัมืก�รัเกษตรั
กรัะทรัวงเกษตรัแลูะสำหกรัณ์์กรัะทรัวงเกษตรัแลูะสำหกรัณ์์92



การจดทะเบีียน
จัด้ตั�งสำหกรัณ์ก�รัเกษตรั

93คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรัคู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
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ก�รัจด้ทะเบียนก�รัจด้ทะเบียน
จัด้ตั�งสำหกรัณ์ก�รัเกษตรัจัด้ตั�งสำหกรัณ์ก�รัเกษตรั

ก�รัขึ้อจัด้ตั�งสำหกรัณ์ก�รัเกษตรั

 1. คุณะบ่คุคุลิที�จะขอจัด้ตั�งสห้กรณ์ต้องประกอบด้้วย บ่คุคุลิซึ�งประสงค์ุจะเป็นัสมุ่าชิก 
ของสห้กรณ์ที�จะจัด้ตั�งขึ�นั โด้ยมีุ่จำานัวนัที�เห้มุ่าะสมุ่กับการด้ำาเนิันัการตามุ่ห้ลัิกสห้กรณ์ให้้บรรล่ิวัตถ่ประสงค์ุ  
แลิะต้องมีุ่คุวามุ่รู้คุวามุ่เข้าใจห้ลัิกการสห้กรณ์พอสมุ่คุวร โด้ยคุณะบ่คุคุลิที�จะขอจัด้ตั�งสห้กรณ์ 
ทั�งห้มุ่ด้คุวรผ�านัการฝึกอบรมุ่จากเจ้าห้น้ัาที�กรมุ่ส�งเสริมุ่สห้กรณ์ ไม่น�อยกุว่� 6 ช้�วโมง การอบรมุ่ 
ต้องให้้คุวามุ่รู้เบื�องต้นัเกี�ยวกับอ่ด้มุ่การณ์สห้กรณ์ ห้ลัิกการแลิะวิธีุ์การสห้กรณ์ ภาระห้น้ัาที� 
ของสมุ่าชิกสห้กรณ์ การช�วยตนัเองแลิะการช�วยเห้ลิือซึ�งกันัแลิะกันั กฎระเบียบในัสห้กรณ์  
แลิะการด้ำาเนิันัธุ่์รกิจแบบสห้กรณ์
 2. ห้ลัิงจากวันัที�ผ�านัการฝึกอบรมุ่ ให้้คุณะบ่คุคุลิที�จะขอจัด้ตั�งสห้กรณ์นััด้ประช่มุ่เพื�อปรึกษา
ห้ารือร�วมุ่กันั ห้ากบ่คุคุลิใด้เห้็นัว�าสมุ่คุวรจัด้ตั�งสห้กรณ์ต�อไป ให้้บ่คุคุลิเห้ลิ�านัั�นัพิจารณาคุัด้เลิือก 
ผู้ที�มุ่าประช่มุ่เป็นัคุณะจัด้ตั�งสห้กรณ์ จำานัวนัไมุ่�น้ัอยกว�า 10 คุนั แต�ไมุ่�เกินั 15 คุนั มีุ่ห้น้ัาที�ด้ำาเนิันัการ
จัด้ตั�งสห้กรณ์ให้้เสร็จสิ�นั แต่ไม่ช��กุว่� 45 ว้น นัับแต�เลืิอกคุณะผู้จัด้ตั�งสห้กรณ์ คุณะบ่คุคุลิผู้เห็้นัสมุ่คุวร 
จัด้ตั�งสห้กรณ์แลิะมีุ่มุ่ติการเลืิอกคุณะผู้จัด้ตั�งสห้กรณ์ ต้องบันัทึกไว้เป็นัรายงานัการประช่มุ่ผู้ซึ�งประสงค์ุ
จะเป็นัสมุ่าชิกของสห้กรณ์ที�จะขอจัด้ตั�ง
 3. การเลืิอกประเภทสห้กรณ์ คุณะผู้จัด้ตั�งสห้กรณ์ต้องเลืิอกให้้สอด้คุล้ิองกับกิจการที�ผู้ประสงค์ุ
จะจัด้ตั�งสห้กรณ์มีุ่ส�วนักระทำาร�วมุ่กันัตามุ่ห้ลิักแลิะวิธีุ์การสห้กรณ์ ส�วนัการกำาห้นัด้วัตถ่ประสงคุ์ 
ให้้เป็นัไปตามุ่คุวามุ่ต้องการอย�างแท้จริงของผู้ซึ�งประสงค์ุจะจัด้ตั�งสห้กรณ์ วัตถ่ประสงค์ุของสห้กรณ์ 
ที�จะจัด้ตั�งขึ�นั อาจกำาห้นัด้ได้้ทั�งทางเศรษฐกิจแลิะทางสังคุมุ่ แต�ต้องแยกให้้ชัด้เจนัว�าวัตถ่ประสงค์ุ 
ทางเศรษฐกิจมีุ่อย�างไร แลิะวัตถ่ประสงค์ุทางสังคุมุ่มีุ่อย�างไร
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 4. แผนัด้ำาเนิันัการเกี�ยวกับธุ่์รกิจห้รือกิจกรรมุ่ของสห้กรณ์ที�จะจัด้ตั�งขึ�นั ประกอบด้้วย
  (1) แผนัด้ำาเนิันัการจัด้ห้าเงินัท่นัมุ่าด้ำาเนิันัการ
  (2) แผนัด้ำาเนิันัการธุ่์รกิจที�ทำากับสมุ่าชิก
  (3) แผนัด้ำาเนิันัการขยายรับสมุ่าชิกแลิะการฝึกอบรมุ่สมุ่าชิก
  (4) แผนัด้ำาเนิันัการด้้านัอัตรากำาลัิง
  แผนัด้ำาเนิันัการข้างต้นั คุณะผู้จัด้ตั�งสห้กรณ์ต้องจัด้ทำาลัิกษณะที�นัำาไปปฏิิบัติได้้  
แลิะเป็นัแผนัที�มีุ่ระยะการปฏิิบัติไมุ่�น้ัอยกว�าสามุ่ปี
 5. คุณะผู้จัด้ตั�งสห้กรณ์จัด้ทำาบัญชีรายชื�อผู้ซึ�งจะเป็นัสมุ่าชิกได้้แต�เฉพาะผู้ที�เห็้นัชอบ 
ให้้ด้ำาเนิันัการจัด้ตั�งสห้กรณ์ ที�ได้้บันัทึกไว้ในัรายงานัการประช่มุ่
 6. การจัด้ทำาร�างข้อบังคัุบของสห้กรณ์ที�จะจัด้ตั�ง คุณะผู้จัด้ตั�งสห้กรณ์ต้องจัด้ทำาขึ�นั 
เฉพาะสำาห้รับสห้กรณ์นัั�นั ภายใต้เงื�อนัไขวัตถ่ประสงค์ุของสห้กรณ์ แลิะห้ลัิกเกณฑ์์ตามุ่ที�กฎห้มุ่าย 
ว�าด้้วยสห้กรณ์กำาห้นัด้ การกำาห้นัด้ชื�อในัข้อบังคัุบต้องไมุ่�ซำ�ากับชื�อสห้กรณ์อื�นัซึ�งจด้ทะเบียนัไว้ก�อนัแล้ิว  
เป็นัอักษรไทยแลิะไมุ่�เกินั 70 ตัวอักษร เว้นัแต�สห้กรณ์มีุ่ชื�อเช�นันัั�นัถูกนัายทะเบียนัสห้กรณ์ถอนัชื�อ 
ออกจากทะเบียนัแล้ิว 
 7. ร�างข้อบังคัุบสห้กรณ์ที�จะจัด้ตั�ง จัด้ทำาเสร็จเรียบร้อยแล้ิว คุณะผู้จัด้ตั�งสห้กรณ์ต้องเรียก
ประช่มุ่บ่คุคุลิที�มีุ่รายชื�ออยู�ในับัญชีรายชื�อผู้ซึ�งจะเป็นัสมุ่าชิกประช่มุ่พิจารณา ก�อนัมีุ่มุ่ติกำาห้นัด้ให้้ 
เป็นัข้อบังคัุบคุณะผู้จัด้ตั�งต้องอธิุ์บายทำาคุวามุ่เข้าใจประเด้็นัสำาคัุญของข้อบังคัุบแก�ผู้ที�เข้าประช่มุ่  
พร้อมุ่ทั�งตอบข้อซักถามุ่ของผู้ที�เข้าประช่มุ่คุรบถ้วนัสิ�นัข้อสงสัย ในัการประช่มุ่คุราวเดี้ยวกันันีั�  
คุณะผู้จัด้ตั�งสห้กรณ์ต้องแจ้งรายลิะเอียด้ของแผนัการด้ำาเนิันัการทั�งห้มุ่ด้ให้้ผู้ซึ�งจะเป็นัสมุ่าชิกตามุ่บัญชี
รายชื�อได้้ทราบด้้วย การประช่มุ่คุณะผู้จัด้ตั�งสห้กรณ์ต้องบันัทึกรายงานัการประช่มุ่ไว้เป็นัห้ลัิกฐานั
 ส่ำ�หร้ั้บรั้ะยะเวล่�ในกุ�รั้ดำ�เนินกุ�รั้ต้�งแต่ขึ้�อ 2 ถุ้ง ขึ้�อ 7 ข้ึ้�นอย่่กุ้บคว�มพิรั้�อมขึ้องคณ์ะผู่้�จ้ำดต้�ง 
ห�กุดำ�เนินกุ�รั้แล่�วเส่ร็ั้จำส่�ม�รั้ถุดำ�เนินกุ�รั้ขึ้อจ้ำดต้�งส่หกุรั้ณ์์ได�
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ก�รัรัับจด้ทะเบียนสำหกรัณ์

 1. คุณะผู้จัด้ตั�งยื�นัคุำาขอจด้ทะเบียนัสห้กรณ์พร้อมุ่เอกสารที�สำานัักงานัสห้กรณ์จังห้วัด้  
กรณีในัส�วนัภูมิุ่ภาคุห้รือในักรณีกร่งเทพมุ่ห้านัคุรติด้ต�อที�สำานัักงานัส�งเสริมุ่สห้กรณ์กร่งเทพมุ่ห้านัคุร  
พื�นัที� 1 ห้รือ พื�นัที� 2
 2. ในักรณีนัายทะเบียนัสห้กรณ์ มีุ่ข้อสงสัยในัห้ลิักฐานัที�ขอยื�นั ห้รือถ้ามีุ่เห้ต่อันัเชื�อว�า  
สห้กรณ์ที�จัด้ตั�งขึ�นัมีุ่เจตนัาโด้ยตรงห้รือโด้ยปริยาย ห้รือกระทำาการ ดั้งต�อไปนีั�
  (1) ห้ลีิกเลีิ�ยงภาษีตามุ่ประมุ่วลิรัษฎากร
  (2) การฟอกเงินัตามุ่กฎห้มุ่ายว�าด้้วยการฟอกเงินั
  (3) แสวงห้ากำาไรห้รือผลิประโยชน์ัเฉพาะบ่คุคุลิห้รือกล่ิ�มุ่ของบ่คุคุลินัั�นั
  (4) ใช้สห้กรณ์เป็นัเคุรื�องมืุ่อสำาห้รับให้้บ่คุคุลิภายนัอกห้าประโยชน์ั
  (5) ไมุ่�อาจด้ำาเนิันัการให้้เป็นัไปตามุ่ห้ลัิกสห้กรณ์สากลิ
 3. พนัักงานัเจ้าห้น้ัาที�จะยังไมุ่�พิจารณาคุำาขอแลิะยังไมุ่�นัับระยะเวลิาด้ำาเนัินังานัจนักว�า 
ผู้ยื�นัคุำาขอจะด้ำาเนัินัการแก้ไขคุำาขอห้รือยื�นัเอกสารเพิ�มุ่เติมุ่คุรบถ้วนัตามุ่บันัทึกคุวามุ่บกพร�องนัั�นั
เรียบร้อยแล้ิว
 4. ขั�นัตอนัการด้ำาเนัินังานั จะเริ�มุ่นัับระยะเวลิาตั�งแต�เจ้าห้น้ัาที�ตรวจสอบเอกสารคุรบถ้วนั 
ถูกต้อง
 ทั�งนีั� จะมีุ่การแจ้งผลิการพิจารณาแลิะกำาห้นัด้วันัทำาสัญญาให้้ผู้ยื�นัคุำาขอทราบภายในั 7 วันั  
นัับแต�วันัที�พิจารณาแล้ิวเสร็จ
 

96 กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
กระทรวงเกษตรและส่หกรณ์์
กรัมืสำ�งเสำริัมืก�รัเกษตรักรัมืสำ�งเสำริัมืก�รัเกษตรั
กรัะทรัวงเกษตรัแลูะสำหกรัณ์์กรัะทรัวงเกษตรัแลูะสำหกรัณ์์



   ช�องท�งก�รัให�บริัก�รั

ส่ถุ�นท่ี่�ให�บริั้กุ�รั้
(ห้มุ่ายเห้ต่ : (ห้รือติด้ต�อทางไปรษณีย์))
สำานัักงานัส�งเสริมุ่สห้กรณ์กร่งเทพมุ่ห้านัคุร พื�นัที� 1
เลิขที� 20 อาคุารกรมุ่ห้มืุ่�นัพิทยาลิงกรณ์ ชั�นั 3
ถนันัพิชัย เขตด่้สิต กร่งเทพมุ่ห้านัคุร
รหั้สไปรษณีย์ 10200
โทรศัพท์ 0 2241 5902, 0 2241 5903
โทรสาร 0 2243 3194
ไปรษณีย์อิเล็ิกทรอนิักส์ : cpd_cpoa1@cpd.go.th / 
ติด้ต�อด้้วยตัวเอง ณ ห้นั�วยงานั

รั้ะยะเวล่�เปิดให�บริั้กุ�รั้ เปิด้ให้้บริการ
วันัจันัทร์ถึงวันัศ่กร์ (ยกเว้นัวันัห้ย่ด้ 
ที�ทางราชการกำาห้นัด้) ตั�งแต�เวลิา  
08.30 - 16.30 นั. (มีุ่พักเที�ยง)

ส่ถุ�นท่ี่�ให�บริั้กุ�รั้
(ห้มุ่ายเห้ต่ : (ห้รือติด้ต�อทางไปรษณีย์)
สำานัักงานัส�งเสริมุ่สห้กรณ์กร่งเทพมุ่ห้านัคุร พื�นัที� 2
เลิขที� 352 ถนันัสีห้บ่ราน่ักิจ แขวงมีุ่นับ่รี เขตมีุ่นับ่รี 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร 10510
โทรศัพท์ 0 2914 5767, 0 2914 5412, 0 2914 5770
โทรสาร 0 2540 7230
ไปรษณีย์อิเล็ิกทรอนิักส์ : cpd_cpoa2@cpd.go.th / 
ติด้ต�อด้้วยตัวเอง ณ ห้นั�วยงานั

รั้ะยะเวล่�เปิดให�บริั้กุ�รั้ เปิด้ให้้บริการ
วันัจันัทร์ถึงวันัศ่กร์ (ยกเว้นัวันัห้ย่ด้ 
ที�ทางราชการกำาห้นัด้) ตั�งแต�เวลิา  
08.30 - 16.30 นั. (มีุ่พักเที�ยง)

ส่ถุ�นท่ี่�ให�บริั้กุ�รั้
(ห้มุ่ายเห้ต่ : (ห้รือติด้ต�อทางไปรษณีย์))
สห้กรณ์จังห้วัด้ / ติด้ต�อด้้วยตนัเอง ฯ ห้นั�วยงานั

รั้ะยะเวล่�เปิดให�บริั้กุ�รั้ เปิด้ให้้บริการ
วันัจันัทร์ถึงวันัศ่กร์ (ยกเว้นัวันัห้ย่ด้ 
ที�ทางราชการกำาห้นัด้) ตั�งแต�เวลิา  
08.30 - 16.30 นั. (มีุ่พักเที�ยง)
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   ขัึ้�นตอน รัะยะเวลู� แลูะสำ�วนง�นที�รัับผิู้ด้ชอบ

รั้ะยะเวล่�ในกุ�รั้ดำ�เนินกุ�รั้รั้วม : 15 วันัทำาการ

ล่ำ�ด้บ ข้ึ้�นตอน รั้ะยะเวล่� ส่่วนท่ี่�ร้ั้บผิู้ดชอบ

1 กุ�รั้ตรั้วจำส่อบเอกุส่�รั้ :
ยื�นัคุำาขอจด้ทะเบียนัสห้กรณ์พร้อมุ่เอกสารห้ลิักฐานั
แลิะเจ้าห้น้ัาที�ตรวจสอบคุวามุ่ถูกต้องของข้อคุวามุ่ 
แลิะเอกสาร
(หม�ยเหตุ : ห้นั�วยงานัผู้รับผิด้ชอบ คืุอ ส�วนัภูมิุ่ภาคุ 
สำานัักงานัสห้กรณ์จังห้วัด้ / กร่งเทพมุ่ห้านัคุร สำานัักงานั
ส�งเสริมุ่สห้กรณ์กร่งเทพมุ่ห้านัคุร พื�นัที� 1 ห้รือ พื�นัที� 2)

1 วันัทำาการ กรมุ่ส�งเสริมุ่สห้กรณ์

2 กุ�รั้พิิจำ�รั้ณ์� :
1) พิจารณาแลิะวิเคุราะห์้คุวามุ่เป็นัไปได้้ในัการจัด้ตั�ง

สห้กรณ์จากแผนัด้ำาเนิันัการเกี�ยวกับธุ่์รกิจห้รือ
กิจกรรมุ่ของสห้กรณ์ที�ตั�ง

2) พิจารณาแลิะวิเคุราะห์้ ข้อบังคัุบของสห้กรณ์ 
ให้้คุรบถ้วนัถูกต้องตามุ่ระเบียบนัายทะเบียนัสห้กรณ์ 
คุำาแนัะนัำานัายทะเบียนัสห้กรณ์ แลิะกฎห้มุ่าย

3) พิจารณาแลิะวเิคุราะห้ ์คุ่ณสมุ่บติัผู้ประสงคุจ์ะเป็นั
สมุ่าชิกสห้กรณ์ให้้เป็นัไปตามุ่กฎห้มุ่าย

4) บันัทึกระบบจด้ทะเบียนัสห้กรณ์เพื�อจองเลิข
ทะเบียนัสห้กรณ์ เลิขทะเบียนัข้อบังคัุบแลิะอื�นั ๆ

5) จัด้ทำาเอกสารเพื�อเสนัออน่ัมัุ่ติลิงนัามุ่
(หม�ยเหตุ : ห้นั�วยงานัผู้รับผิด้ชอบ คืุอ ส�วนัภูมิุ่ภาคุ 
สำานัักงานัสห้กรณ์จังห้วัด้ / กร่งเทพมุ่ห้านัคุร สำานัักงานั
ส�งเสริมุ่สห้กรณ์กร่งเทพมุ่ห้านัคุร พื�นัที� 1 ห้รือ พื�นัที� 2)

13 วันัทำาการ กรมุ่ส�งเสริมุ่สห้กรณ์
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ล่ำ�ด้บ ข้ึ้�นตอน รั้ะยะเวล่� ส่่วนท่ี่�ร้ั้บผิู้ดชอบ

3 กุ�รั้พิิจำ�รั้ณ์�
นัายทะเบียนัสห้กรณ์ลิงนัามุ่แลิะเจ้าห้น้ัาที�ด้ำาเนิันัการ
ลิงบันัทึกอน่ัมัุ่ติในัระบบจด้ทะเบียนัสห้กรณ์พร้อมุ่ทั�ง
ออกเอกสารคุำาขอจด้ทะเบียนัสห้กรณ์
(หม�ยเหตุ : ห้นั�วยงานัผู้รับผิด้ชอบ คืุอ ส�วนัภูมิุ่ภาคุ 
สำานัักงานัสห้กรณ์จังห้วัด้ / กร่งเทพมุ่ห้านัคุร สำานัักงานั
ส�งเสริมุ่สห้กรณ์กร่งเทพมุ่ห้านัคุร พื�นัที� 1 ห้รือ พื�นัที� 2)

1 วันัทำาการ กรมุ่ส�งเสริมุ่สห้กรณ์

หม�ยเหตุ :
 คุณะบ่คุคุลิที�ประสงค์ุจะจัด้ตั�งสห้กรณ์เพื�อด้ำาเนิันัธุ่์รกิจเกี�ยวกับกัญชา จะต้องแนับบันัทึก 
ข้อตกลิงห้รือห้นัังสือรับรองจากห้นั�วยงานัรัฐที�มีุ่ห้น้ัาที�ศึกษาวิจัยห้รือจัด้การเรียนัการสอนั 
ทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ห้รือเกษตรศาสตร์ ห้รือมีุ่ห้น้ัาที�ให้้บริการทางการแพทย์ 
เภสัชกรรมุ่ ห้รือวิทยาศาสตร์ห้รือมีุ่ห้น้ัาที�ให้้บริการทางเกษตรกรรมุ่เพื�อประโยชน์ัทางการแพทย์ 
ห้รือเภสัชกรรมุ่ห้รือห้นั�วยงานัของรัฐที�มีุ่ห้น้ัาที�ในัการป้องกันั ปราบปรามุ่ แลิะแก้ไขปัญห้ายาเสพติด้ 
ห้รือสภากาชาด้ไทย ตามุ่มุ่าตรา 26/5(1) ห้รือสถาบันัอ่ด้มุ่ศึกษาเอกชนั ตามุ่มุ่าตรา 26/5(3)  
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กัญช�

1. รั�ยก�รัใบอนุญ�ตผู้ลิูต (ปรุัง) ซ้ึ่�งย�เสำพติด้ให�โทษในปรัะเภท 5

ชื�อหน�วยง�น ที�ทำ�ก�รั

โรั้งพิย�บ�ล่ส่่งเส่ริั้มสุ่ขึ้ภ�พิตำ�บล่คล่องม่วง  
(นครั้รั้�ชส่่ม�)

เลิขที� 17 ต.คุลิองมุ่�วง อ.ปากช�อง 
จ.นัคุรราชสีมุ่า โทร. 0 4408 1456

โรั้งพิย�บ�ล่ส่่งเส่ริั้มสุ่ขึ้ภ�พิตำ�บล่เช่ยงพิิณ์  
(อุดรั้ธ์�น่)

เลิขที� 745 ต.เชียงพิณ อ.เมืุ่องอ่ด้รธุ์านีั 
จ.อ่ด้รธุ์านีั โทร. 0 4226 3307

โรั้งพิย�บ�ล่มะเร็ั้งอุดรั้ธ์�น่ (อุดรั้ธ์�น่) เลิขที� 36 ถ.มิุ่ตรภาพ 1 ต.ห้นัองไผ� อ.เมืุ่อง
อ่ด้รธุ์านีั จ.อ่ด้รธุ์านีั โทร. 0 4220 7375

โรั้งพิย�บ�ล่ส่่งเส่ริั้มสุ่ขึ้ภ�พิตำ�บล่บ��นน�ปะขึ้อ 
(พ้ิที่ลุ่ง)

เลิขที� 111/1 ต.นัาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทล่ิง
โทร. 08 6481 3010

ศ่นย์ส่่งเส่ริั้มสุ่ขึ้ภ�พิแผู้นไที่ย อ�ค�รั้พิิพิิธ์ภ้ณ์ฑ์์
กุ�รั้ส่�ธ์�รั้ณ์สุ่ขึ้แล่ะกุ�รั้แพิที่ย์ไที่ย (นนที่บุร่ั้)

เลิขที� 88/23 ถ.ติวานันัท์ 4 ต.ตลิาด้ขวัญ 
อ.เมืุ่องนันัทบ่รี จ.นันัทบ่รี โทร. 0 2591 7007

รั�ยชื�อหน�วยง�นที�ได้�รัับใบอนุญ�ตปรัะเภทต��ง ๆ  
จ�กสำำ�นักง�นคู่ณะกรัรัมืก�รัอ�ห�รัแลูะย�
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2. รั�ยก�รัใบอนุญ�ตผู้ลิูต (แปรัร่ัป/สำกัด้) ซ้ึ่�งย�เสำพติด้ให�โทษในปรัะเภท 5

กุ. มห�วิที่ย�ล้่ยท่ี่�ม่กุ�รั้ส่อนกุ�รั้แพิที่ย์/เภส้่ช/วิที่ย�ศ�ส่ตร์ั้/เกุษตรั้

ชื�อหน�วยง�น ที�ทำ�ก�รั

มห�วิที่ย�ล้่ยรั้�ชภ้ฏเช่ยงรั้�ย (เช่ยงรั้�ย) เลิขที� 80 ต.บ้านัดู้� อ.เมืุ่องเชียงราย จ.เชียงราย
โทร. 0 5377 6000-5

คณ์ะเภส้่ชศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ยเช่ยงใหม่ (เช่ยงใหม่) เลิขที� 239 ถ.ห้้วยแก้ว ต.ส่เทพ อ.เมืุ่องเชียงให้มุ่� 
จ.เชียงให้มุ่� โทร. 0 5394 1300

คณ์ะเภส้่ชศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ยนเรั้ศวรั้ (พิิษณุ์โล่กุ) เลิขที� 99 ถ.พิษณ่โลิก-นัคุรสวรรค์ุ 9 ต.ท�าโพธิุ์�  
อ.เมืุ่องพิษณ่โลิก จ.พิษณ่โลิก โทร. 0 5596 3630

วิที่ย�ล้่ยกุ�รั้ส่�ธ์�รั้ณ์สุ่ขึ้สิ่ริั้นธ์รั้ จ้ำงหว้ดพิิษณุ์โล่กุ  
(พิิษณุ์โล่กุ)

เลิขที� 653 ถ.พิษณ่โลิก-ห้ลิ�มุ่สัก 8 ต.วังทอง อ.วังทอง 
จ.พิษณ่โลิก โทร. 0 5531 3114

อุที่ย�นวิที่ย�ศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ยขึ้อนแกุ่น  
(ขึ้อนแกุ่น)

เลิขที� 123 ต.ในัเมืุ่อง อ.เมืุ่องขอนัแก�นั จ.ขอนัแก�นั
โทร. 0 4300 9700

คณ์ะเภส้่ชศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ยขึ้อนแกุ่น (ขึ้อนแกุ่น) เลิขที� 123 ต.ในัเมืุ่อง อ.เมืุ่องขอนัแก�นั จ.ขอนัแก�นั
โทร. 0 4320 2378

คณ์ะวิที่ย�ศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ยมห�ส่�รั้ค�ม  
(มห�ส่�รั้ค�ม)

เลิขที� 245 ต.ขามุ่เรียง อ.กันัทรวิชัย จ.มุ่ห้าสารคุามุ่
โทร. 0 4375 4224-6

ศ่นย์วิที่ย�ศ�ส่ตร์ั้ คณ์ะวิที่ย�ศ�ส่ตร์ั้แล่ะเที่คโนโล่ย่
มห�วิที่ย�ล้่ยรั้�ชภ้ฏนครั้รั้�ชส่่ม� (นครั้รั้�ชส่่ม�)

เลิขที� 340 ถ.ส่รนัารายณ์ ต.ในัเมืุ่อง อ.เมืุ่องนัคุรราชสีมุ่า 
จ.นัคุรราชสีมุ่า โทร. 0 4400 9009

ศ่นย์พ้ิฒน�กุรั้ะบวนกุ�รั้ผู้ลิ่ตเภส้่ชภ้ณ์ฑ์์ 
แล่ะส่มุนไพิรั้ จุำฬ�ล่งกุรั้ณ์์มห�วิที่ย�ล้่ย (ส่รั้ะบุร่ั้)

เลิขที� 158 ต.ห้้วยแห้้ง อ.แก�งคุอย จ.สระบ่รี
(ศูนัย์ฯ กทมุ่.: โทร. 0 2218 7523-25)

คณ์ะเภส้่ชศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ยศิล่ป�กุรั้ (นครั้ปฐม) เลิขที� 6 ถ.ราชมุ่รรคุาในั ต.พระปฐมุ่เจดี้ย์  
อ.เมืุ่องนัคุรปฐมุ่ จ.นัคุรปฐมุ่ โทร. 0 3425 5800

คณ์ะศิล่ปะศ�ส่ตร์ั้แล่ะวิที่ย�ศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ย 
เกุษตรั้ศ�ส่ตร์ั้ วิที่ย�เขึ้ตกุำ�แพิงแส่น (นครั้ปฐม)

เลิขที� 1 ต.กำาแพงแสนั อ.กำาแพงแสนั จ.นัคุรปฐมุ่
โทร. 0 3434 1550-3, 0 2942 8003 #19

คณ์ะวิที่ย�ศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ยเกุษตรั้ศ�ส่ตร์ั้
วิที่ย�เขึ้ตศร่ั้รั้�ช� (ชล่บุร่ั้)

เลิขที� 199 ถ.ส่ข่มุ่วิท 6 ต.ท่�งส่ขลิา อ.ศรีราชา จ.ชลิบ่รี
โทร. 0 3835 4580-4

กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
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ชื�อหน�วยง�น ที�ทำ�ก�รั

คณ์ะแพิที่ยศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ยธ์รั้รั้มศ�ส่ตร์ั้
ศ่นย์ร้ั้งสิ่ต (ปทุี่มธ์�น่)

เลิขที� 99 ถ.พห้ลิโยธิุ์นั 18 ต.คุลิองห้นึั�ง อ.คุลิองห้ลิวง 
จ.ปท่มุ่ธุ์านีั โทร. 0 2564 4440-79

คณ์ะวิศวกุรั้รั้มศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ยธ์รั้รั้มศ�ส่ตร์ั้  
ศ่นย์ร้ั้งสิ่ต (ปทุี่มธ์�น่)

เลิขที� 99 ถ.พห้ลิโยธิุ์นั 18 ต.คุลิองห้นึั�ง อ.คุลิองห้ลิวง 
จ.ปท่มุ่ธุ์านีั โทร. 0 2564 4440-79

วิที่ย�ล้่ยเภส้่ชศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ยร้ั้งสิ่ต (ปทุี่มธ์�น่) เลิขที� 52/347 ถ.พห้ลิโยธิุ์นั 87 ต.ห้ลัิกห้ก
อ.เมืุ่องปท่มุ่ธุ์านีั จ.ปท่มุ่ธุ์านีั โทร. 0 2997 2222

คณ์ะเภส้่ชศ�ส่ตร์ั้ จุำฬ�ล่งกุรั้ณ์์มห�วิที่ย�ล้่ย  
(กุรุั้งเที่พิมห�นครั้)

เลิขที� 254 ถ.พญาไท แขวงวังให้มุ่� เขตปท่มุ่วันั 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 0 2215 0871 -7

คณ์ะท้ี่นตแพิที่ยศ�ส่ตร์ั้ จุำฬ�ล่งกุรั้ณ์์มห�วิที่ย�ล้่ย  
(กุรุั้งเที่พิมห�นครั้)

เลิขที� 34 ถ.อังรีดู้นัังต์ แขวงวังให้มุ่� เขตปท่มุ่วันั 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 0 2218 8705

คณ์ะส้่ตวแพิที่ยศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ยเกุษตรั้ศ�ส่ตร์ั้  
(กุรุั้งเที่พิมห�นครั้)

เลิขที� 50 ถ.งามุ่วงศ์วานั แขวงลิาด้ยาว เขตจต่จักร 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 0 2797 1900

คณ์ะเกุษตรั้ มห�วิที่ย�ล้่ยเกุษตรั้ศ�ส่ตร์ั้  
(กุรุั้งเที่พิมห�นครั้)

เลิขที� 50 ถ.งามุ่วงศ์วานั แขวงลิาด้ยาว เขตจต่จักร 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 0 2579 0588

คณ์ะวิที่ย�ศ�ส่ตร์ั้แล่ะเที่คโนโล่ย่ มห�วิที่ย�ล้่ย
เที่คโนโล่ย่รั้�ชมงคล่พิรั้ะนครั้ (กุรุั้งเที่พิมห�นครั้)

เลิขที� 1381 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว�าง  
เขตบางซื�อ กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 0 2836 3000

คณ์ะเภส้่ชศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ยส่งขึ้ล่�นคริั้นที่ร์ั้  
(ส่งขึ้ล่�)

เลิขที� 15 ถ.กาญจนัวณิชย์ ต.ห้าด้ให้ญ� อ.ห้าด้ให้ญ� 
จ.สงขลิา โทร. 0 7428 8909

 

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
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ขึ้. โรั้งพิย�บ�ล่

ชื�อหน�วยง�น ที�ทำ�ก�รั

โรั้งพิย�บ�ล่ส่วนปรุั้ง (เช่ยงใหม่) เลิขที� 131 ต.ห้ายยา อ.เมืุ่องเชียงให้มุ่� จ.เชียงให้มุ่�  
โทร. 0 5390 8500

โรั้งพิย�บ�ล่ ส่มเด็จำพิรั้ะยุพิรั้�ชเด่นช้ย (แพิร่ั้) เลิขที� 545 อ.เด้�นัชัย จ.แพร� โทร. 0 5461 3134

โรั้งพิย�บ�ล่ ห�วยเกิุ�ง (อุดรั้ธ์�น่) เลิขที� 5 ต.ห้้วยเกิ�ง อ.ก่มุ่ภวาปี จ.อ่ด้รธุ์านีั  
โทร. 0 4239 8406

โรั้งพิย�บ�ล่ค่เมือง (บุร่ั้ร้ั้มย์) เลิขที� 6 อ.คูุเมืุ่อง จ.บ่รีรัมุ่ย์ โทร. 0 4469 9238-40

โรั้งพิย�บ�ล่พิรั้ะอ�จำ�รั้ย์ฝั�น อ�จำ�โรั้ (ส่กุล่นครั้) เลิขที� 274 ถ.ศรีสวัสดิ้�วิไลิ 10 ต.พรรณา อ.พรรณานิัคุมุ่ 
จ.สกลินัคุร โทร. 0 4277 9105

โรั้งพิย�บ�ล่ ดอนต่ม (นครั้ปฐม) เลิขที� 183 5 ต.สามุ่ง�ามุ่ อ.ด้อนัตูมุ่ จ.นัคุรปฐมุ่  
โทร. 0 3438 1451

ม่ล่นิธิ์โรั้งพิย�บ�ล่เจำ��พิรั้ะย�อภ้ยภ่เบศรั้
ในพิรั้ะอุปถุ้มภ์ส่มเด็จำพิรั้ะเจำ��ภคิน่เธ์อ เจำ��ฟ้� 
เพิชรั้ร้ั้ตนรั้�ชสุ่ด� สิ่ริั้โส่ภ�พ้ิณ์ณ์วด่ (ปรั้�จ่ำนบุร่ั้)

เลิขที� 32/7 ถ.ปราจีนัอน่ัสรณ์ 12 ต.ท�างามุ่  
อ.เมืุ่องปราจีนับ่รี จ.ปราจีนับ่รี  
โทร. 0 3721 1088

โรั้งพิย�บ�ล่ท่ี่�ฉ�ง (สุ่รั้�ษฎร์ั้ธ์�น่) เลิขที� 431 ต.ท�าฉาง อ.ท�าฉาง จ.ส่ราษฎร์ธุ์านีั  
โทร. 0 7738 9124

กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
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ค. องค์กุรั้/ภ�คร้ั้ฐ/เอกุชน เพืิ�อกุ�รั้แพิที่ย์หรืั้อเภส้่ชกุรั้รั้ม

ชื�อหน�วยง�น ที�ทำ�ก�รั

ศ่นย์วิที่ย�ศ�ส่ตร์ั้กุ�รั้แพิที่ย์ท่ี่� 1 เช่ยงใหม่ (เช่ยงใหม่) เลิขที� 191 ต.ด้อนัแก้ว อ.แมุ่�ริมุ่ จ.เชียงให้มุ่�  
โทร. 0 5311 2188–90

ศ่นย์แพิที่ย์แผู้นไที่ยพิน� (อำ�น�จำเจำริั้ญ) เลิขที� 300 10 ต.พระเห้ลิา อ.พนัา จ.อำานัาจเจริญ
โทร. 0 9358 47320

ส่ถุ�บ้นเที่คโนโล่ย่นิวเคล่่ยร์ั้แห่งช�ติ
(องค์กุ�รั้มห�ชน) (นครั้น�ยกุ)

เลิขที� 9/9 ต.ทรายมูุ่ลิ อ.องคุรักษ์ จ.นัคุรนัายก
โทร. 0 2401 9889

ส่ำ�น้กุย�แล่ะว้ตถุุเส่พิติด (นนที่บุร่ั้) เลิขที� 88/7 สถาบันับำาราศนัราดู้ร ถ.ติวานันัท์  
ต.ตลิาด้ขวัญ อ.เมืุ่องนันัทบ่รี จ.นันัทบ่รี  
โทร. 0 2580 4074

ส่ำ�น้กุง�นพ้ิฒน�วิที่ย�ศ�ส่ตร์ั้แล่ะเที่คโนโล่ย่แห่งช�ติ  
(ปทุี่มธ์�น่)

เลิขที� 144 ถ.พห้ลิโยธิุ์นั 9 ต.คุลิองห้นึั�ง อ.คุลิองห้ลิวง 
จ.ปท่มุ่ธุ์านีั โทร. 0 2564 7000 # 6923

กุองพ้ิฒน�ย�แผู้นไที่ยแล่ะส่มุนไพิรั้ กุรั้มกุ�รั้แพิที่ย์ 
แผู้นไที่ยแล่ะกุ�รั้แพิที่ย์ที่�งเลื่อกุ (ปทุี่มธ์�น่)

เลิขที� 117 ถ.พห้ลิโยธิุ์นั 9 ต.คุลิองห้นึั�ง อ.คุลิองห้ลิวง 
จ.ปท่มุ่ธุ์านีั โทร. 0 2564 7889

องค์กุ�รั้เภส้่ชกุรั้รั้ม (ปทุี่มธ์�น่) เลิขที� 138 ถ.รังสิต-นัคุรนัายก 4 ต.บึงสนัั�นั  
อ.ธัุ์ญบ่รี จ.ปท่มุ่ธุ์านีั

ห�องปฏิบ้ติกุ�รั้ส่กุ้ดส่มุนไพิรั้ศ่นย์เช่�ยวช�ญนว้ตกุรั้รั้ม
ผู้ลิ่ตภ้ณ์ฑ์์ส่มุนไพิรั้ ส่ถุ�บ้นวิจ้ำยวิที่ย�ศ�ส่ตร์ั้แล่ะ
เที่คโนโล่ย่แห่งปรั้ะเที่ศไที่ย (วว.)

เลิขที� 35 ถ.เลีิยบคุลิองห้้า 3 ต.คุลิองห้้า  
อ.คุลิองห้ลิวง จ.ปท่มุ่ธุ์านีั
โทร. 0 2577 9000

องค์กุ�รั้เภส้่ชกุรั้รั้ม (กุรุั้งเที่พิมห�นครั้) เลิขที� 75/1 ถ.พระรามุ่ที� 6 แขวงท่�งพญาไท  
เขตราชเทวี กร่งเทพมุ่ห้านัคุร  
โทร. 0 2203 8224 ,0 2354 8836

โรั้งง�นเภส้่ชกุรั้รั้มที่ห�รั้ ศ่นย์กุ�รั้อุตส่�หกุรั้รั้ม
ป้องกุ้นปรั้ะเที่ศแล่ะพิล้่งง�นที่ห�รั้  
(กุรุั้งเที่พิมห�นครั้)

เลิขที� 183 ตรีมิุ่ตร ถ.พระรามุ่ 4 แขวงพระโขนัง  
เขตคุลิองเตย กร่งเทพมุ่ห้านัคุร  
โทร. 0 2392 2090-3

บริั้ษ้ที่ ท่ี่.แมน ฟ�ร์ั้ม� จำำ�กุ้ด (กุรุั้งเที่พิมห�นครั้) เลิขที� 69 ถ.บางข่นัเทียนั 14 แขวงแสมุ่ด้ำา  
เขตบางข่นัเทียนั กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 0 2415 1007

บริั้ษ้ที่ แมคโครั้ฟ�ร์ั้ จำำ�กุ้ด (กุรุั้งเที่พิมห�นครั้) 89 พัฒนัาการ 20 แยก 4 พัฒนัาการ สวนัห้ลิวง 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 08 1873 5905

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
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กัญชง

1. รั�ยก�รัอนุญ�ตผู้ลิูต (สำกัด้สำ�รัจ�กเฮมืพ์)

ชื�อหน�วยง�น ที�ทำ�ก�รั

ส่ถุ�บ้นวิจ้ำยส่มุนไพิรั้ เลิขที� 88/7 ถ.ติวานันัท์ ต.ตลิาด้ขวัญ อ.เมืุ่องนันัทบ่รี 
จ.นันัทบ่รี โทร. 0 2951 0000

บริั้ษ้ที่ อ�ร์ั้ แอนด์ บ่ ฟ้่ด ซ้ึ่พิพิล่�ย จำำ�กุ้ด เลิขที� 989 ต.บางเลินั อ.บางประอินั 
จ.พระนัคุรศรีอย่ธุ์ยา โทร. 08 3045 8235

คณ์ะเภส้่ชศ�ส่ตร์ั้ มห�วิที่ย�ล้่ยนเรั้ศวรั้ เลิขที� 99 ต.ท�าโพธิุ์� อ.เมืุ่องพิษณ่โลิก จ.พิษณ่โลิก
โทร. 0 5596 3730

ที�มุ่า : https://hemp.fda.moph.go.th/fda_marijuana/staff//marijuana_report_public 

กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
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รั�ยชื�อผู่้�ได้�รัับใบอนุญ�ต
นำ�เขึ้��เมืล็ูด้พันธ์ุกัญช� กัญชง 

ต�มืพรัะรั�ชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. 2518  
จ�กกรัมืวิช�ก�รัเกษตรั

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
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รั�ยชื�อผู่้�ได้�รัับใบอนุญ�ตนำ�เขึ้��เมืล็ูด้พันธ์ุกัญช� กัญชง 
ต�มืพรัะรั�ชบัญญัติพันธ์ุพืช พ.ศ. 2518 จ�กกรัมืวิช�ก�รัเกษตรั

รั�ยชื�อ ที�อย่�

บริั้ษ้ที่ เฮิร์ั้บ เที่รั้เชอร์ั้ จำำ�กุ้ด เลิขที� 288/45 ถ.ประเสริฐมุ่นูักิจ แขวงนัวมิุ่นัทร์ เขตบึงก่�มุ่ 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 08 9924 2242

บริั้ษ้ที่ กุ้ญชภ้ที่รั้ จำำ�กุ้ด เลิขที� 49/39 ห้มูุ่�บ้านั โรส แลินัด์้ แอนัด์้ เฮ๊าส์ ห้มูุ่�ที� 2  
ต.ห้นัองปลิาไห้ลิ อ.บางลิะมุ่่ง จ.ชลิบ่รี โทร. 09 6159 8718

บริั้ษ้ที่ ควอด เพิล่ย์ (ไที่ยแล่นด์) จำำ�กุ้ด เลิขที� 5/225 ถ.เทศบาลิสงเคุราะห์้ แขวงลิาด้ยาว เขตจต่จักร 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 0 2196 2176

บริั้ษ้ที่ ช่ว�วิที่ย์ อินเตอร์ั้เที่รั้ด จำำ�กุ้ด เลิขที� 62 ห้มูุ่�ที� 1 ต.ห้นัองแก้ว อ.กันัทรารมุ่ย์ จ.ศรีสะเกษ
โทร. 08 6386 9655

บริั้ษ้ที่ ม�ล่่เฮมพ์ิ จำำ�กุ้ด เลิขที� 14/20 ห้มูุ่�ที� 4 ต.ลิำาผักกูด้ อ.ธัุ์ญบ่รี จ.ปท่มุ่ธุ์านีั
โทร. 08 1840 6762

บริั้ษ้ที่ ซึ่�ล้่ส่ ฟ�ร์ั้มมิ�ง (ปรั้ะเที่ศไที่ย) จำำ�กุ้ด เลิขที� 87 อาคุารเอ็มุ่ ไทย ทาวเวอร์ (ออลิซีซันัส์คุอมุ่เพล็ิกซ์)
ชั�นัที� 22 ยูนิัต 1 แขวงล่ิมุ่พินีั เขตปท่มุ่วันั กร่งเทพมุ่ห้านัคุร
โทร. 08 9742 3300

บริั้ษ้ที่ ล่่น แอนด์ ย้ง จำำ�กุ้ด เลิขที� 1115/63 แขวงพัฒนัาการ เขตประเวศ กร่งเทพมุ่ห้านัคุร
โทร. 08 4654 5569

บริั้ษ้ที่ ไฮ เจำเนอเรั้ช้�น เที่คโนโล่ย่ จำำ�กุ้ด เลิขที� 555 ซอยห้มูุ่�บ้านัสินัธุ์ร แขวงคุลิองจั�นั เขตบางกะปิ 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 08 8992 2944

บริั้ษ้ที่ ว่ โพิรั้ดิวส์่ จำำ�กุ้ด เลิขที� 2 ซอยสห้มิุ่ตร แขวงมุ่ห้าพฤฒารามุ่ เขตบางรัก 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 08 1915 5678

บริั้ษ้ที่ ส่ย�ม เฮอเบิล่ เที่ค จำำ�กุ้ด เลิขที� 166/9 ห้มูุ่�ที� 2 ต.ห้นัองบอนัแด้ง อ.บ้านับึง จ.ชลิบ่รี
โทร. 06 6115 0796

บริั้ษ้ที่ แพิล่�นโที่โล่ย่ จำำ�กุ้ด เลิขที� 99/334 ห้มูุ่�ที� 3 ต.ท�าศาลิา อ.เมืุ่องเชียงให้มุ่� จ.เชียงให้มุ่�
โทร. 08 1170 0838

บริั้ษ้ที่ อ่โกุรั้นิกุซ์ึ่ จำำ�กุ้ด เลิขที� 405/109 ห้มูุ่�ที� 3 ต.สันันัาเม็ุ่ง อ.สันัทราย จ.เชียงให้มุ่�
โทร. 06 1178 929

กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
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บริั้ษ้ที่ ซ่ึ่บ่ด่ ไบโอไซึ่เอนซ์ึ่ จำำ�กุ้ด เลิขที� 399/202 ห้มูุ่�ที� 3 ต.สันันัาเม็ุ่ง อ.สันัทราย จ.เชียงให้มุ่�
โทร. 09 7459 7879

บริั้ษ้ที่ เจำอเนอร้ั้ล่เฮมพ์ิ จำำ�กุ้ด เลิขที� 108/10 ห้มูุ่�ที� 1 ต.สันัพระเนัตร อ.สันัทราย จ.เชียงให้มุ่�
โทร. 06 2952 4599

บริั้ษ้ที่ แคนน�บิซึ่ เที่ค จำำ�กุ้ด เลิขที� 75/20 ห้มูุ่�ที� 1 ต.ท�าช้าง อ.เมืุ่องนัคุรนัายก จ.นัคุรนัายก
โทร. 06 4946 4936

บริั้ษ้ที่ เหล่่�บ้ณ์ฑิ์ตกุร่ั้น จำำ�กุ้ด เลิขที� 45/27 ห้มูุ่�ที� 1 ถ.กาญจนัวิถี ต.บางก้่ง  
อ.เมืุ่องส่ราษฎร์ธุ์านีั จ.ส่ราษฎร์ธุ์านีั โทร. 09 5585 8858

บริั้ษ้ที่ ฮิล่ล์่ อินโนเวช้�น จำำ�กุ้ด เลิขที� 29 ห้มูุ่�บ้านัตะก่ด้ให้ญ� ห้มูุ่�ที� 6 ต.โคุกกระชาย อ.คุรบ่รี 
จ.นัคุรราชสีมุ่า โทร. 09 9260 5959

บริั้ษ้ที่ เอ็นเนอร์ั้โกุรั้ (ปรั้ะเที่ศไที่ย) จำำ�กุ้ด เลิขที� 46/202 ถ.นัวลิจันัทร์ แขวงนัวลิจันัทร์ เขตบึงก่�มุ่ 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 08 9497 9681

โรั้งพิย�บ�ล่เจำ��พิรั้ะย�อภ้ยภ่เบศรั้ เลิขที� 32/7 ห้มูุ่�ที� 12 ถ.ปราจีนัอน่ัสรณ์ ต.ท�างามุ่  
อ.เมืุ่องปราจีนับ่รี จ.ปราจีนับ่รี โทร. 0 3721 1088

บริั้ษ้ที่ เฮิร์ั้บ แอนด์ เฮมพ์ิ จำำ�กุ้ด เลิขที� 109 ห้มูุ่�ที� 6 ต.ห้นัองปลิาสะวาย อ.บ้านัโฮ�ง จ.ลิำาพูนั
โทร. 08 9924 2242

บริั้ษ้ที่ อิมพิอร์ั้ที่ ส่ตอร่ั้ส์่ จำำ�กุ้ด เลิขที� 163/44-46 ห้มูุ่�บ้านันัภาลัิย แขวงบางนัาใต้ เขตบางนัา 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 0 2745 5454

บริั้ษ้ที่ ช��งต�แดง จำำ�กุ้ด เลิขที� 229 ห้มูุ่�ที� 5 ต.นัคุรสวรรค์ุตก อ.เมืุ่องนัคุรสวรรค์ุ 
จ.นัคุรสวรรค์ุ โทร. 09 8781 4546

บริั้ษ้ที่ 88 แคนน�เที่ค จำำ�กุ้ด เลิขที� 944 มิุ่ตรทาวน์ั ถ.พระรามุ่ 4 แขวงวังให้มุ่� เขตปท่มุ่วันั 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 08 1659 8711

มห�วิที่ย�ล้่ยเที่คโนโล่ย่รั้�ชมงคล่ล่��นน� เลิขที� 128 ถ.ห้้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมืุ่องเชียงให้มุ่� จ.เชียงให้มุ่� 
โทร. 0 5392 1444

บริั้ษ้ที่ ท่ี่เอช แคนน� จำำ�กุ้ด เลิขที� 72/79 แขวงรามุ่คุำาแห้ง 164 เขตมีุ่นับ่รี 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 08 6393 3774

คู่่�มืือสำำ�หรัับเกษตรักรั
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บริั้ษ้ที่ เฮมพ์ิไล่ฟ์ จำำ�กุ้ด เลิขที� 345 ถ.ฉลิองกร่ง แขวงลิำาปลิาทิว เขตลิาด้กระบัง 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 0 2737 3461

ม่ล่นิธิ์โรั้งพิย�บ�ล่เจำ��พิรั้ะย�อภ้ยภ่เบศรั้  
ในพิรั้ะอุปถุ้มภ์ ส่มเด็จำพิรั้ะเจำ��ภคิน่เธ์อ  
เจำ��ฟ้�เพิชรั้ร้ั้ตนรั้�ชสุ่ด� สิ่ริั้โส่ภ�พ้ิณ์ณ์วด่

เลิขที� 32/7 ถ.ปราจีนัอน่ัสรณ์ ต.ท�างามุ่  
อ.เมืุ่องปราจีนับ่รี จ.ปราจีนับ่รี  
โทร. 0 3721 1088

วิส่�หกิุจำชุมชนศ่นย์กุล่�งกุ�รั้พ้ิฒน�ส่มุนไพิรั้
เพิล่�เพิลิ่นเพืิ�อชุมชน

เลิขที� 252 ต.ห้นัองขมุ่าร อ.คูุเมืุ่อง จ.บ่รีรัมุ่ย์
โทร. 0 2369 6036

บริั้ษ้ที่ ล่่พิด่แล่บ จำำ�กุ้ด เลิขที� 89/578 ต.บางคุร่ อ.พระประแด้ง จ.สมุ่่ทรปราการ
โทร. 09 8607 6446

บริั้ษ้ที่ อโดรั้� พิล้่ส่ จำำ�กุ้ด เลิขที� 772/28 แขวงพัฒนัาการ 38 เขตสวนัห้ลิวง 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 06 1498 8515

บริั้ษ้ที่ ไที่ย ล่่ฟ ไบโอเที่คโนโล่ย่ จำำ�กุ้ด เลิขที� 29/41 ถ.ลิาด้พร้าว 23 แขวงจันัทรเกษมุ่ เขตจต่จักร 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 08 9944 4552

บริั้ษ้ที่ มห�กุ้ญ ไบโอเที่ค จำำ�กุ้ด เลิขที� 1/41-43 ถ.พร้อมุ่พงษ์ ส่ข่มุ่วิท แขวงคุลิองตันัเห้นืัอ  
เขตวัฒนัา กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 0 2662 7004

บริั้ษ้ที่ ที่ร่ั้โอ เฮอร์ั้เบิล่ ฟ�ร์ั้ม จำำ�กุ้ด เลิขที� 345 ถ.นัางลิิ�นัจี� แขวงช�องนันัทรี เขตยานันัาวา 
กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 0 226 11451

บริั้ษ้ที่ โฟร์ั้ซ่ึ่ 2020 จำำ�กุ้ด เลิขที� 47/1 ห้มูุ่� 8 อ.ธุ์าต่พนัมุ่ จ.นัคุรพนัมุ่ โทร. 08 3945 3266

บริั้ษ้ที่ ณุ์ศ� ซ่ึ่เอส่อ�ร์ั้ จำำ�กุ้ด เลิขที� 2922/209 ถ.เพชรบ่รีตัด้ให้มุ่� แขวงบางกะปิ  
เขตห้้วยขวาง กร่งเทพมุ่ห้านัคุร โทร. 0 2030 1399

มห�วิที่ย�ล้่ยเช่ยงใหม่ เลิขที� 239 ถ.ห้้วยแก้ว ต.ส่เทพ อ.เมืุ่องเชียงให้มุ่� จ.เชียงให้มุ่�
โทร. 0 5394 2478

บริั้ษ้ที่ ภ่พิ�น เฮมพ์ิ จำำ�กุ้ด เลิขที� 282 ต.พ้งขวาง อ.เมืุ่องสกลินัคุร จ.สกลินัคุร  
โทร. 08 7799 9882

บริั้ษ้ที่ สุ่ขึ้ใจำ จำำ�กุ้ด เลิขที� 117 ต.ศรีส่นัทร อ.ถลิาง จ.ภูเก็ต โทร. 0 7662 0150

กรมส่่งเส่ริมการเกษตร
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ที�ปร้ักษ�
นัายทองเปลิว กองจันัทร์ ปลัิด้กระทรวงเกษตรแลิะสห้กรณ์

นัายอำาพันัธ์ุ่์ เวฬุ่ตันัติ รองปลัิด้กระทรวงเกษตรแลิะสห้กรณ์

นัายเข้มุ่แข็ง ย่ติธุ์รรมุ่ด้ำารง อธิุ์บดี้กรมุ่ส�งเสริมุ่การเกษตร

นัายส่รกิตติ ศรีก่ลิ ผู้ทรงคุ่ณว่ฒิด้้านัการผลิิตพืช สำานัักผู้เชี�ยวชาญ กรมุ่วิชาการเกษตร

นัายขจร เราประเสริฐ รองอธิุ์บดี้กรมุ่ส�งเสริมุ่การเกษตรด้้านัส�งเสริมุ่การผลิิต กรมุ่ส�งเสริมุ่การเกษตร

นัางมุ่าลิินีั ย่วนัานันัท์ ผู้อำานัวยการสำานัักส�งเสริมุ่แลิะจัด้การสินัคุ้าเกษตร กรมุ่ส�งเสริมุ่การเกษตร

นัางอมุ่รทิพย์ ภิรมุ่ย์บูรณ์ ผู้อำานัวยการสำานัักพัฒนัาการถ�ายทอด้เทคุโนัโลิยี กรมุ่ส�งเสริมุ่การเกษตร

เรีัยบเรีัยง
นัางสาวอ่บลิวรรณ พัฒนัลิาภ ผู้เชี�ยวชาญด้้านัการพัฒนัาธุ่์รกิจสห้กรณ์ กรมุ่ส�งเสริมุ่สห้กรณ์

นัายสัมุ่ฤทธิุ์� เทวะภูมิุ่ ผู้อำานัวยการกล่ิ�มุ่ทะเบียนัเกษตรกร 

 ศูนัย์เทคุโนัโลิยีสารสนัเทศแลิะการสื�อสาร กรมุ่ส�งเสริมุ่การเกษตร

นัายมุ่งคุลิ อธิุ์ก่ลิวงศ์ ผู้อำานัวยการกล่ิ�มุ่กิจการคุณะกรรมุ่การแลิะย่ทธุ์ศาสตร์ส�งเสริมุ่วิสาห้กิจช่มุ่ชนั 

 กองส�งเสริมุ่วิสาห้กิจช่มุ่ชนั กรมุ่ส�งเสริมุ่การเกษตร

นัางทัศนีัย์ ศรีโสภา ผู้อำานัวยการกล่ิ�มุ่คุวบคุ่มุ่พันัธ์ุ่์พืช 

 สำานัักคุวบคุ่มุ่พันัธ์ุ่์พืชแลิะวัสด่้การเกษตร กรมุ่วิชาการเกษตร

นัางสิริด้า อ่ปนัันัท์  ผู้อำานัวยการกล่ิ�มุ่ส�งเสริมุ่พืชสมุ่่นัไพรแลิะเคุรื�องเทศ

 สำานัักส�งเสริมุ่แลิะจัด้การสินัคุ้าเกษตร กรมุ่ส�งเสริมุ่การเกษตร

นัายสมุ่คิุด้ ด้ำาน้ัอย  นัักวิชาการเกษตรชำานัาญการพิเศษ

 สำานัักผู้เชี�ยวชาญ กรมุ่วิชาการเกษตร

นัางสาวภัทราพร ช�วยเมืุ่อง นัักวิชาการเกษตรชำานัาญการ กล่ิ�มุ่ส�งเสริมุ่พืชสมุ่่นัไพรแลิะเคุรื�องเทศ 

 สำานัักส�งเสริมุ่แลิะจัด้การสินัคุ้าเกษตร กรมุ่ส�งเสริมุ่การเกษตร

ภ�พ 
สำานัักผู้เชี�ยวชาญ กรมุ่วิชาการเกษตร

บรัรัณ�ธิก�รั
นัางสาวพนิัด้า ธุ์รรมุ่ส่รักษ์ ผู้อำานัวยการกล่ิ�มุ่พัฒนัาสื�อส�งเสริมุ่การเกษตร

นัางสาวอำาไพพงษ์ เกาะเทียนั  นัักวิชาการเผยแพร�ชำานัาญการ 

กล่ิ�มุ่พัฒนัาสื�อส�งเสริมุ่การเกษตร สำานัักพัฒนัาการถ�ายทอด้เทคุโนัโลิยี กรมุ่ส�งเสริมุ่การเกษตร
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กรัมืสำ�งเสำริัมืก�รัเกษตรั
กรัะทรัวงเกษตรัแลูะสำหกรัณ์






