
รายงานผลงานเรื่องเตม็การทดลองที่สิ้นสุด 
 

-------------------- 

 

1.  ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช 
 
2.   โครงการวิจัย   :  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพื่อพัฒนา หลักเกณฑ์  
        และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชเพื่อการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
        ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 
3.   ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย)  :  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์ 
        และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ปาล์มน ้ามัน ตามพระราชบัญญัติ- 
        คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
      ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ)  :  Study and Development the Test Guideline 

   and Method for Conduction of Oil Palm 
 
4.   คณะผู้ด าเนินงาน 
     หัวหน้าการทดลอง   :  นายณัฐวุฒิ  กฤษสมัคร  ส้านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
     ผู้ร่วมงาน    :  นายป่าน  ปานขาว  ส้านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
     :  นางสาววาสนา  มั่งค่ัง  ส้านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
 
5.   บทคัดย่อ      

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศให้ปาล์มน ้ามัน เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความ

คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ดังนั นจึงจ้าเป็นจะต้องท้าการศึกษาเพ่ือหาแนวทาง 
และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองปาล์มน ้ามันที่เป็นสากล และยอมรับได้ในทางวิชาการโดยด้าเนินการศึกษา 
กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และกฎหมายล้าดับรองที่เกี่ยวข้อง หลักเกณฑ์การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Union for the Protection of 
New Varieties of Plant, UPOV) นอกจากนี ได้ศึกษาโดยส้ารวจพันธุ์พื นเมืองของปาล์มน ้ามันที่ปรากฏใน
ประเทศไทย จากการศึกษาและส้ารวจพบว่า  

กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชได้ก้าหนดให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชจะต้องแสดงรายละเอียดของลักษณะและ
แหล่งที่มาของพันธุ์พืชใหม่ และอ้านาจการตรวจสอบเป็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องก้าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการตรวจสอบ ซึ่งพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครองดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการการตรวจสอบลักษณะ
ประจ้าพันธุ์  คือ จะต้องมีความสม่้าเสมอของลักษณะประจ้าพันธุ์ ทางด้านสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา มีความ
คงตัวของลักษณะประจ้าพันธุ์ และมีลักษณะประจ้าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืนอย่างเด่นชัด  หลักเกณฑ์การ
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ตรวจสอบของ UPOV ในปาล์มน ้ ามัน  จะมุ่ งเน้น ลักษณะของผล ทะลาย ใบ และล้าต้น เพ่ือน้ามาปรับ
ใช้เป็นหลักเกณฑ์การตรวจสอบปาล์มน ้ามันได้ จากการศึกษาส้ารวจพันธุ์พื นเมืองของปาล์มน ้ามันในประเทศ
ไทย พบว่ามีอยู่ประมาณ 7 พันธุ์ ได้จ้าแนกลักษณะต่างๆที่จะใช้ในการตรวจสอบลักษณะประจ้าพันธุ์ทั งสิ น 44 
ลักษณะ จากส่วนล้าต้น ใบ ทะลาย และผล โดยจัดท้าเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และระบบการตรวจสอบลักษณะ
ประจ้าพันธุ์ปาล์มน ้ามัน เพ่ือการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ .ศ. 
2542 
 

6.   ค าน า 

            ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอาหารที่ส้าคัญของโลก ในกระบวนการผลิตพืชและ
สินค้าเกษตรจ้าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ มาใช้เพื่อให้ผลตอบแทนคุ้มค่า การใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่ส้าคัญประการหนึ่ง ได้แก่ การใช้พันธุ์พืชที่ดี เนื่องจากพันธุ์พืชเป็นปัจจัยส้าคัญในการเพ่ิมผลผลิตทั ง
ปริมาณและคุณภาพ พันธุ์พืชมีความส้าคัญต่อการเพ่ิมผลผลิตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตขึ นร้อยละ 10-15 และผลผลิตที่ได้จะเพ่ิมมากขึ น 1-2 เท่าตัว ถ้าหากเกษตรกรได้
ท้าการปลูกและบ้ารุงรักษาตามหลักวิชาการเกษตร และการพัฒนาพันธุ์พืชเพ่ือให้ได้พันธุ์พืชที่ดี  ต้องอาศัยนัก
ปรับปรุงพันธุ์พืช ท้าการศึกษาวิจัยจนได้พันธุ์พืชใหม่มีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ เช่น ผลผลติสูง รูปทรงดี สีสัน
สวยงาม รสชาติดี มีกลิ่นหอม และท่ีส้าคัญที่สุดเป็นพันธุ์พืชที่เกษตรกรใช้และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด 

ในปัจจุบันนี มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืช นอกจากปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีมาตรฐาน  
เพ่ือให้พันธุ์พืชมีคุณสมบัติตามที่ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ต้องอาศัยการ
ลงทุนจ้านวนมหาศาลเพ่ือให้ได้มาซึ่งพันธุ์พืชดี จึงมีความจ้าเป็นต้องมีการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชผู้ซึ่ง
ผลิตพันธุ์พืชใหม่ และคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่พัฒนาขึ นมาจากปรับปรุงพันธุ์พืช เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการวิจัย
และพัฒนาพันธุ์พืช  

การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในต่างประเทศ มีกฎหมายบังคับใช้มานานแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น 

การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้พัฒนาขึ นเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาที่ส้าคัญหลาย
ฉบับ ได้แก่ การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  (The 
International  Convention for the Protection of New Varieties of Plants) การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on biological Diversity) และการคุ้มครองพันธุ์
พืชภายใต้องค์การการค้าโลก 

การที่เป็นประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก  (World Trade  Organization) ตั งแต่
เดือน 28  ธันวาคม 2537 และต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามข้อตกลงการค้าว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา โดย
ก้าหนดให้ประเทศภาคีจะต้องคุ้มครองพันธุ์พืช ไม่ว่าโดยสิทธิบัตรหรือระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis) ที่มี
ประสิทธิภาพ หรือโดยวิธีการคุ้มครองดังกล่าวร่วมกัน  

UPOV(2) (2004).  ได้ให้ค้าแนะน้าด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช ในการจัดท้าคู่มือการตรวจสอบพันธุ์พืช
ใหม่  นอกจากนี  UPOV(1) (2004).  ยังได้ให้รายละเอียดในการพัฒนาเพ่ือการจัดท้าหลักเกณฑ์และวิธีการ
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ตรวจสอบความแตกต่าง ความสม่้าเสมอ และความคง ตัวของพันธุ์ พืชใหม่  ซึ่ งได้น้าแนวทางทั งสามนี มา
พิจารณาประกอบในการจัดท้าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืช ที่ยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตาม
ชนิดพืชที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศก้าหนดเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความ
คุ้มครอง 

 
ฉะนั น ประเทศไทยมีความจ้าเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ใช้บังคับเพ่ือส่งเสริมให้มีการวิจัย

และพัฒนาพันธุ์พืชอันจะก่อให้เกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจ โดยส่วนรวมและยังเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิใน
พันธุ์พืชของนักปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งสอดคล้องกับการรับรองสิทธิดังกล่าว ของนานาประเทศและองค์การการค้า
โลก 
 
7.   วิธีด าเนินงาน 

    - อุปกรณ์     - หนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน ้ามัน คอมพิวเตอร์ 
         ปริ นเตอร์  แผ่นเทียบสี เครื่องมือชั่ง ตวง วัด  

   วัสดุส้านักงาน  และเครื่องถ่ายเอกสาร  
 

-วิธีการ 
1. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของปาล์มน ้ามัน โดยศึกษาข้อมูลเบื องต้นด้านพฤกษศาสตร์ ศึกษา

วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินลักษณะประจ้าพันธุ์ 

 2. เก็บข้อมูลลักษณะประจ้าพันธุ์ตามแบบมาตรฐานที่ได้ให้เป็นระบบ โดยจัดท้าเป็นฐานข้อมูลการจ้าแนก
กลุ่มพันธุ์และลักษณะประจ้าพันธุ์ของปาล์มน ้ามัน ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational 
Database management System) ของพันธุ์พืชดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูลของ           ส้านักคุ้มครอง
พันธุ์พืช ที่สามารถสืบค้นพันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงมาใช้เปรียบเทียบกับพันธุ์พืชใหม่ของปาล์มน ้ามัน ที่
ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่เพื่อขอรับความคุ้มครอง  

3. ศึกษาลักษณะประจ้าพันธุ์  วิเคราะห์ประเมินคุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา ท้าการทดลองตรวจวัด
ลักษณะประจ้าพันธุ์ ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลการจ้าแนกความแตกต่างของกลุ่มพันธุ์ลักษณะ
ประจ้าพันธุ์ของปาล์มน ้ามัน เพ่ือจัดท้าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่และน้าข้อมูลการ
ส้ารวจ รวบรวม และข้อมูลในฐานข้อมูลเชื อพันธุกรรมพืชพื นเมืองทั่วไปของปาล์มน ้ามันดังกล่าว มาร่าง
หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืช 

 4. เสนอร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาปรับปรุง แก้ไข  โดยวิธีการระดม
สมองก่อนน้าไปก้าหนดเป็นระเบียบปฏิบัติ โดยออกเป็นประกาศกรมวิชาการเกษตร และระเบียบกรม
วิชาการเกษตรที่เก่ียวกับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

 

ขั นตอนการด้าเนินงาน 
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1. รวบรวมข้อมูล เอกสาร หนังสือที่ เกี่ยวข้องกับปาล์มน ้ามัน 

2. ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  

2.2 กฎกระทรวง ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาค้าขอจด
ทะเบียน การประกาศโฆษณาค้าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส้าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.
2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 

2.3 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเตรียมการเพ่ือตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็น
พันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 

2.4 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์
พืชใหม่ พ.ศ. 2546 

3. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention 
for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV) 

3.2 General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and 
Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants  

3.3 Development of  Test Guidelines 

3.4 หนังสือปาล์มน ้ามัน 

3.5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน ้ามัน  

4. ส้ารวจแหล่งรวบรวมและแหล่งขยายพันธุ์ของปาล์มน ้ามัน 

5. จัดท้าร่างหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 

6. สรุปผลการส้ารวจพื นที่ท่ีมีการเก็บรวบรวบพันธุ์ และแหล่งขยายพันธุ์ของปาล์มน ้ามัน 
 

 
- เวลาและสถานที่   - เริ่มต้น   ตุลาคม  2553  สิ นสุด  กันยายน   2555 

สถานที่ท้าการทดลอง ส้านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร 
    แปลงรวบรวมพันธุ์ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามัน จ.สุราษฏร์ธานี  
    และแปลงปลูกปาล์มน ้ามันของภาคเอกชนใน จ.ชุมพร 

 

8.   ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในปาล์มน ้ามัน สรุปได้ดังนี  
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การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เป็นบทบัญญัติ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มีผล

ใช้บังคับเมื่อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 แต่ยังไม่สามารถน้ามาปฏิบัติงานได้เต็มที่เนื่องจากยังไม่มีกฎหมาย
ล้าดับรองก้าหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงาน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชเสร็จสมบูรณ์ พร้อมน้าไปสู่การปฏิบัติ  นอกจากนั น 
การก้าหนดพันธุ์พืชที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่นั น จะต้องให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นผู้มีอ้านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั นการพิจารณาพันธุ์พืชใหม่จะ
ประกาศเป็นแต่ละชนิดพืช ไปตามความจ้าเป็นของสถานการณ์ในขณะนั น โดยใช้เหตุผลต่อไปนี เป็นตัวประกอบ 
คือ 

1.1 เป็นพืชที่มีความส้าคัญทางเศรษฐกิจ 
1.2 เป็นพืชที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชของไทยมีศักยภาพ 
1.3 เป็นชนิดพืชที่มีพันธุ์พืชพื นเมืองที่มีคุณสมบัติดีเด่น 

ดังนั น การประกาศชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่จึงเป็นการประกาศเป็นครั ง ๆ ไป ขึ นกับเหตุผลและ
ความจ้าเป็น และความพร้อมของพนักงานเจ้าหน้าที่ในขณะนั น ส้าหรับปาล์มน ้ามัน นั น ในปี 2552 ได้มีเอกชน
ส่งเรื่องเข้ามายังกรมวิชาการเกษตร ว่าสามารถปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน ้ามัน พันธุ์ใหม่ได้ ดังนั นทางส้านักคุ้มครอง
พันธุ์พืชจึงมีการเสนอต่อ คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือให้มีการคุ้มครองพันธุ์ปาล์มน ้ามัน จึงได้มีประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก้าหนดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 7) ซึ่งประกาศฉบับนี มี    ปาล์มน ้ามัน เป็นหนึ่งในพืชที่ได้รับการประกาศ
เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งก็เป็นปัญหาเหมือนพืชอ่ืน ๆ ที่ได้รับการประกาศใน
ตอนต้น เนื่องจากยังไม่มีฐานข้อมูล ระเบียบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบความใหม่ จึงได้เป็นที่มา และความ
จ้าเป็นของการศึกษาในครั งนี  

2. ผลการศึกษา กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสรุปสาระส้าคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง
ปาล์มน ้ามัน ได้ ดังนี  

2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  มีเจตนารมณ์ เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ

ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ภายใต้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารด้วย
การให้สิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย และเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชดั งเดิม ทั งพันธุ์พืชพื นเมือง
และพันธุ์พืชป่า โดยค้านึงถึงสิทธิเกษตรกรและสิทธิของชุมชน  ด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยั่งยืน 

2.1.1 พืชที่จะได้รับการคุม้ครองตามพระราชบัญญัตินี ถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี  
1) พันธุ์พืชใหม่ หมายความว่า เป็นพันธุ์พืชที่มีลักษณะคุณสมบัติที่ไม่เคยปรากฏ

มาก่อนในพันธุ์นั น 
2) พันธุ์พืชพื นเมืองเฉพาะถิ่น หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีอยู่ในชุมชนใดชุมชน

หนึ่งโดยเฉพาะ 
3) พันธุ์พืชพื นเมืองทั่วไป หมายความว่า พันธุ์พืชที่ก้าเนิดในประเทศ หรือ มีอยู่

ในประเทศและได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป 
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4) พั น ธุ์ พื ช ป่ า หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตาม

สภาพธรรมชาติและไม่ได้น้ามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย 
2.1.2 แนวทางและเงือ่นไขในการคุ้มครองพันธุ์พืช 

จากลักษณะการคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
สามารถก้าหนดแนวทางและเงื่อนไขการคุ้มครองพันธุ์พืชได้ดังนี  

1) พันธุ์พืชที่จะต้องจดทะเบียน ได้แก่ พันธุ์พืชใหม่ และพันธุ์พืชพื นเมือง
เฉพาะถิ่น กล่าวคือ พันธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชพื นเมืองเฉพาะถิ่น จะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้รับการจด
ทะเบียนตามที่กฎหมายก้าหนดเท่านั น 

2) พันธุ์พืชที่ไม่ต้องจดทะเบียน (ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย) ได้แก่ พันธุ์
พืชพื นเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า กล่าวคือ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื นเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่า
หรือส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ ศึกษาทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางการค้า จะต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่และท้าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่รัฐ 

2.1.3 คุณสมบัติของพันธุ์พืชใหมท่ี่จะขอรับความคุ้มครอง 
พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชที่จะยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชได้ต้องมีคุณสมบัติ 

ดังนี  
1) ต้องเป็นชนิดพืชที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ประกาศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
2) ต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังนี  

- มีลักษณะประจ้าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน (Distinctness) กล่าวคือ มี
ความแตกต่างจากพันธุ์พืชอ่ืนที่ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยความแตกต่างนั นเกี่ยวข้องกับลักษณะที่มี
ประโยชน์ต่อการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และมีความแตกต่างจากพันธุ์พืชที่
ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนรวมถึงพันธุ์พืชที่
ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว และได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อมา ทั งนี ในความแตกต่างอย่างเด่นชัด 
โดยหลักการต้องน้าลักษณะที่แตกต่างอย่างเด่นชัด (Distinguishing characteristics) มาเปรียบเทียบระหว่าง
พันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียน (Candidate variety) กับพันธุ์ปลูกทั่วไปที่คล้ายคลึงกันที่สุด (พันธุ์เปรียบเทียบ : 
Reference variety)  

- มีความสม่้าเสมอ (Uniformity) โดยหลักการต้องตรวจสอบความ
สม่้าเสมอในกลุ่มประชากรของพันธุ์ (homogeneity) 

- มีความคงตัว (Stability) โดยหลักการต้องคงลักษณะเดิมที่ให้ไว้ (true 
to description) ภายหลังใช้ขยายพันธุ์หรือปลูก 

- มีความใหม่ (Novelty) กล่าวคือ ต้องเป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการน้าส่วน
ขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจ้าหน่ายด้วยประการใด ทั งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนัก
ปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 

3) ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  ต้องเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชและมีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี  



 7 
- มีสัญชาติ ไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส้านักงานใหญ่ตั งอยู่ในประเทศ

ไทย 
- มีสัญชาติของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่มี

ส้านักงานใหญ่ตั งอยู่ในประเทศไทย ขอรับการคุ้มครองในประเทศนั นได้ 
- มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่าง

ประเทศเก่ียวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
- มีภูมิล้าเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างจริงจังใน

ประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

 2.1.4 ขั นตอนและกระบวนการตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
มีดังต่อไปนี   

1) การยื่นค้าขอจดทะเบียน 
นักปรับปรุงพันธุ์พืชหรือตัวแทนยื่นค้าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ณ ส้านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแบบที่อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรก้าหนดและแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

2) การตรวจสอบค้าขอ 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค้าขอแล้ว จะตรวจสอบค้าขอและเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ ว่าถูกต้องตามที่กฎหมายก้าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
มิใช่ นักปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชที่ต้องห้ามจดทะเบียน เช่นในเรื่ องความใหม่
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนออธิบดีเพื่อพิจารณายกค้าขอ 

3) การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช 
หลังจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค้าขอแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะ

ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนว่ามีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก้าหนดหรือไม่ โดยจะต้อง 
 
ปลูกทดสอบพันธุ์พืชใหม่นั นเปรียบเทียบกับพันธุ์ใกล้เคียงที่ปลูกทั่วไป ณ แปลงทดลองของผู้ขอจดทะเบียน หรือ
แปลงทดลองของกรมวิชาการเกษตร หรือสถานที่ อ่ืนที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศก้าหนดก็ได้ เพ่ือ
ตรวจสอบในเรื่องความสม่้าเสมอของลักษณะประจ้าพันธุ์  ความคงตัวของลักษณะประจ้าพันธุ์ และลักษณะ
ประจ้าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืนอย่างเด่นชัด (DUS Testing) ทั งนี  อยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของคณะท้างาน
ตรวจสอบภาคสนามที่กรมวิชาการเกษตรแต่งตั ง ตลอดจนประเมินผลตรวจสอบ แล้วรายงานผลการตรวจสอบ
ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

4) การประกาศโฆษณาเพ่ือให้คัดค้าน 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจากการตรวจสอบภาคสนามเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว ถ้าเห็นว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนอรายงานผลการปลูกตรวจสอบพันธุ์พืช
ดังกล่าว ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพ่ือพิจารณาสั่งประกาศโฆษณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
ในการประกาศโฆษณาค้าขอนั นให้ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส้านักงานเขต และที่ว่าการอ้าเภอ ทั่วประเทศ รวมทั งใน
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เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร หากผู้ใดเห็นว่าตนเองมี สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
หรือเห็นว่าค้าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เช่น พันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ที่
ไม่เคยปรากฏมาก่อนเกินกว่าหนึ่งปี หรือผู้ขอไม่ใช่เจ้าของหรือนักปรับปรุงพันธุ์พืช หรือเป็นพันธุ์พืชที่ห้ามในการ
จดทะเบียนพันธุ์พืช เหล่านี เป็นต้น ผู้นั นมีสิทธิคัดค้านได้ภายใน 90 วัน ซึ่งกระบวนการในการคัดค้านและการ
โต้แย้งการคัดค้านมีข้อกฎหมายก้าหนดขั นตอนและวิธีการในการอุทธรณ์และการวินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนแล้ว 

5) การวินิจฉัย 
ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้าน หรือมีการคัดค้านแต่ศาลได้วินิจฉัยเป็นที่ยุติแล้ว 

พนักงานเจ้าหน้าที่จะรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดี เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะท้างานตรวจสอบภาคสนาม และพิจารณากระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอด
แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการรับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ อธิบดีจะพิจารณาสั่งรับจดทะเบียน 

6) การออกหนังสือส้าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
เมื่ออธิบดีสั่ งรับจดทะเบียนแล้ว  ผู้ยื่นค้าขอจดทะเบียนต้องมาช้าระ

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือส้าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเมื่อผู้
ยื่นค้าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ช้าระค่าธรรมเนียมแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องจดทะเบียนและออกหนังสือ
ส้าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับช้าระค่าธรรมเนียม เมื่อได้จดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่แล้ว อธิบดีจะประกาศชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา 

2.1.5 อายุในการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
บุคคลที่ ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ต้องรักษา

สถานภาพการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เพ่ือคงสภาพสิทธิที่ตนจะได้รับ ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะมีอายุตามชนิดพืชที่
ได้รับการคุ้มครองดังต่อไปนี  

1) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ้าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์
ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี ให้มีอายุ 12 ปี เช่น  ข้าว  อ้อย  กล้วยไม้สกุลหวาย  และชวนชม 

2) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ้าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ใน
เวลาเกินกว่า 2 ปี ให้มีอายุ 17 ปี เช่น  มะม่วง  และปาล์มน ้ามัน 

3) พืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื อไม้ที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ้าพันธุ์ได้หลังจาก
ปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่า 2 ปี ให้มีอายุ 27 ปี เช่น ยูคาลิปตัส และไม้สัก 

2.1.6 สิทธิที่จะได้รับจากการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
นักปรับปรุงพันธุ์พืชหรือเจ้าของพันธุ์ที่ได้รับหนังสือส้าคัญแสดงการจดทะเบียน

พันธุ์พืชใหม่ จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ขาย หรือจ้าหน่ายด้วยประการใด น้าเข้ามาในราชอาณาจักร  
ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว้เพ่ือกระท้าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ 

2.2 กฎกระทรวง ก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาค้าขอจด
ทะเบียน การประกาศโฆษณาค้าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส้าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.
2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 

กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชก้าหนดให้มีการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ โดยให้ออก
หลักเกณฑ์  
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3. ผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

3.1 บทบัญญัติในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International 
Convention for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV) สรุปได้ ดังนี  

3.1.1 วัตถุประสงค์ของอนุสัญญา 
อนุสัญญามีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้รัฐสมาชิกให้การคุ้มครองการผลิตพันธุ์พืชใหม่  

โดยมอบสิทธิเด็ดขาด ในพันธุ์พืชแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ผู้เดียว การมอบสิทธิดังกล่าวนั นเป็นไปตามรูปแบบ
และหลักการ ซึ่งได้ก้าหนดขึ นเป็นแนวทางเดียว และพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองต้องมีลักษณะ ดังนี  แตกต่าง
จากพันธุ์พืชที่มีอยู่ก่อนแล้ว มีความสม่้าเสมอของลักษณะประจ้าพันธุ์ มีลักษณะคงตัวเมื่อขยายพันธุ์สู่ชั่วต่อไป 
และมีลักษณะใหม่ในทางการค้า  

3.1.2 บทบาทของ UPOV ในการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช 
อนุสัญญา UPOV ค.ศ. 1978 และ ค.ศ. 1991 ได้ก้าหนดให้รัฐภาคีสมาชิก 

(Member States) ให้ความคุ้มครองขั นต่้าส้าหรับพันธุ์พืชใหม่ โดยให้ตราบทบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในแต่ละ
รัฐ ส้าหรับอนุสัญญา UPOV ค.ศ. 1978 ได้ก้าหนดขอบเขตขั นต่้าของสิทธินักปรับปรุงพันธุ์ 
 
พืชว่า มีสิทธิในการผลิตเพ่ือการขาย  การเสนอขายและการผลิตส่วนขยายพันธุ์เพ่ือการค้า  ซึ่งพันธุ์พืชคุ้มครอง 
และอนุสัญญา UPOV ค.ศ. 1991 ก้าหนดเพ่ิมเติมว่าการกระท้าใด  ๆ ที่ เกี่ยวกับส่วนขยายพันธุ์ พืช 
(Propagating Material) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ 

สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชมีลักษณะเหมือนสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนคือ  
เป็นสิทธิเด็ดขาดที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย มีก้าหนดเวลาสิ นสุด และเมื่อพ้นก้าหนดดังกล่าว สิทธินี ตกแก่
สาธารณชน (Public Domain) นอกจากนี สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ มิให้ผู้ทรงสิทธิ
กระท้าการใด ๆ ให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชน สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชไม่ใช้บังคับแก่การใช้พันธุ์พืช
คุ้มครองเพ่ืองานวิจัยและการใช้เพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืชไม่ใช้บังคับแก่การใช้พันธุ์พืชคุ้มครองเพ่ืองานวิจัยและการ
ใช้เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชขึ นใหม่ 

3.2 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  General Introduction to the Examination of Distinctness, 
Uniformity and Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of 
Plants สรุปได้ดังนี  

3.2.1 ความจ้าเป็นในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ 
อนุสัญญา UPOV บัญญัติให้มีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง

โดยก้าหนดคุณสมบัติที่ต้องท้าการตรวจสอบ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ ความแตกต่างของพันธุ์ พืชใหม่  
(Distinctness, D) กับพันธุ์ ใกล้เคียงที่ เป็นที่ รู้จักกันโดยทั่วไป  ความสม่้าเสมอของลักษณะประจ้าพันธุ์ 
(Uniformity, U) และความคงตัวของลักษณะประจ้าพันธุ์ (Stability, S) หรือเรียกว่าการตรวจสอบ DUS  

3.2.2 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ DUS 
การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่นั นจะต้องอาศัยก้าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบซึ่ง

แต่ละพืชก็จะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป ขึ นอยู่กับชนิดของพืช โดยจะก้าหนดหลักเกณฑ์ ในพืชแต่ละชนิดไป 
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หรือจะก้าหนดหลักเกณฑ์ เป็นกลุ่มของพืชหรือกลุ่ม ของพันธุ์ เพ่ือใช้เป็นตัวแทนส้าหรับการตรวจสอบพันธุ์
พืชก็ได้ตามความเหมาะสม และให้มีการจัดท้าคู่มือพื นฐานในการตรวจสอบ DUS 

3.2.3 แบบแผนการทดลอง 
แบบแผนการปลูกทดสอบหรือการทดสอบอ่ืน ๆ จะเกี่ยวข้องกับจ้านวนฤดูปลูก 

แผนผังการทดลอง จ้านวนพืชที่จะทดสอบและวิธีการตรวจสอบ ซึ่งเหล่านี จะพิจารณาโดยค้านึงถึงธรรมชาติของ
พันธุ์พืชแต่ละพันธุ์ที่จะตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการทดลองจึงเป็นปัจจัยหลักของคู่มือการทดสอบ 

3.2.4 การก้าหนดลักษณะประจ้าพันธุ์เพ่ือเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS 
พันธุ์พืชทุกพันธุ์ที่จะคุ้มครองจะต้องมีความแตกต่างอย่างชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน DUS ได้ ซึ่งพันธุ์เหล่านี จะต้องแสดงลักษณะทางพันธุกรรมหรือส่วนผสมของ
ลักษณะทางพันธุกรรม และแตกต่างอย่างชัดเจนจากพืชในกลุ่มอ่ืนๆ                      อย่างน้อย 1 ลักษณะ 
หรือมากกว่าของลักษณะประจ้าพันธุ์ นอกจากนั นลักษณะประจ้าพันธุ์เหล่านี จะต้องน้าไปเป็นลักษณะพื นฐานที่
ใช้ในการตรวจสอบความแตกต่าง ความสม่้าเสมอ และความคงตัว ซึ่งลักษณะประจ้าพันธุ์เหล่านี อาจมีลักษณะ
เด่นหรืส้าคัญอยู่หนึ่งหรือหลายลักษณะปรากฏอยู่ (essential characteristic) ถึงแม้นว่าลักษณะประจ้าพันธุ์
ไม่ได้ก้าหนดถึงความสม่้าเสมอแต่เป็นที่เข้าใจว่าความสม่้าเสมอนั นเป็นคุณสมบัติที่จะต้องมีอยู่ในลักษณะของ
พันธุ์พืช หรือเป็นลักษณะพื นฐานที่จะใช้ในการจ้าแนกความแตกต่างและความคงตัว 

ส่วนการประเมินความสม่้าเสมอนั นท้าได้โดยพิจารณาจากพื นฐานของพันธุ์พืชที่มี
ความคงตัวของลักษณะประจ้าพันธุ์นั น ๆ คือลักษณะประจ้าพันธุ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบฤดูปลูกเดียวกัน
หรือในรุ่นต่อ ๆ ไป 

3.2.5 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ DUS 
1) ตัวแทนของพันธุ์พืช  ที่มีระยะเวลาหรือฤดูปลูกที่แน่นอน เช่น พันธุ์ลูกผสม  

(hybrids) และพันธุ์ที่สังเคราะห์ขึ นมา   
2) ความแข็งแรงสมบูรณ์ของพันธุ์พืช คือพันธุ์พืชที่จะใช้ในการทดสอบจะต้องมี

คุณภาพสมบูรณ์ โดยปราศจากโรคและการท้าลายของศัตรูพืช ในกรณีของเมล็ดพันธุ์จะต้องมีความงอกที่
เหมาะสมที่จะใช้ในการทดสอบได้ 

3) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อลักษณะประจ้าพันธุ์พืช ลักษณะประจ้าพันธุ์พืช 1 
ลักษณะ หรือหลาย ๆ ลักษณะ อาจจะมีผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ศัตรูพืชและโรคพืชการใช้สารเคมี เช่น 
สารก้าจัดศัตรูพืช สารชะลอการเจริญเติบโต ผลของการท้าเพาะเลี ยงเนื อเยื อ การใช้ต้นตอที่ต่างกัน  กิ่งตอนที่มี
ระยะการเติบโตไม่เท่ากัน เป็นต้น ในบางกรณี ความต้านทานโรค จะสนองต่อปัจจัยเฉพาะที่ก้าหนดขึ น เพ่ือใช้
เป็นลักษณะอย่างหนึ่งในการตรวจสอบ DUS ปัจจัยนั น ๆ ต้องไม่ท้าให้การตรวจสอบ DUS ผิดปกติไปด้วย ทั งนี 
ขึ นอยู่กับสถานการณ์เจ้าพนักงานผู้ควบคุมการตรวจสอบจะต้องแน่ใจว่า 

ก. พันธุ์พืชภายใต้การตรวจสอบไม่อยู่ภายใต้อิทธิพล ดังกล่าวข้างต้น 
ข. พันธุ์พืชภายใต้การทดสอบ DUS จะต้องมีพันธุ์พืชที่เคยปรากฏอยู่แล้ว

เป็นพันธุ์ทดสอบเปรียบเทียบ ในสภาพแวดล้อมเดียวกันด้วย 
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ค. ใ น ก ร ณี ที่ ประเมินความแตกต่าง จากการทดสอบได้ในระดับที่

พอใจ  ผลกระทบที่มีต่อลักษณะประจ้าพันธุ์  ไม่จ้าเป็นต้องค้านึงถึงในการตรวจสอบ DUS นอกเสียจากว่า
ลักษณะทางพันธุกรรมที่แท้จริงของพืชสามารถตรวจสอบได้ แม้จะมีปัจจัยดังกล่าวปรากฏ  

3.2.6 ลักษณะประจ้าพันธุ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ DUS 
1) การเลือกลักษณะ 

สิ่งจ้าเป็นส้าหรับการตรวจสอบ DUS คือ การก้าหนดลักษณะประจ้าพันธุ์ที่
ใช้ในการตรวจสอบพันธุ์พืชตามคุณสมบัติดังนี  

 
 
ก. ลักษณะการแสดงออกทางพันธุกรรมของพันธุ์พืช 
ข. มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสามารถจะจ้าแนกได้จากพันธุ์พืชอ่ืน ๆ 
ค. มีความสม่้าเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดสามารถแสดงลักษณะที่

แน่นอนและเห็นได้เด่นชัด 
ง. มีความคงตัว ซึ่งหมายความว่าผลผลิตจะต้องมีความสม่้าเสมอและมีผล

เหมือน ๆ กัน ในทุก ๆ วงจรของการเพาะปลูก หรือเมื่อสิ นสุดแต่ละวงจรการเพาะปลูก 
2) ลักษณะเด่นหรือที่ดีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จะไม่น้ามาพิจารณา อย่างไรก็ตาม

ถ้าลักษณะดังกล่าวนี  เข้าอยู่ในหลักการหรือมาตรฐานที่ก้าหนดก็สามารถน้ามาพิจารณาตามลักษณะทั่วไปโดย
ปกต ิ

3.2.7 การก้าหนดคุณสมบัติลักษณะของพันธุ์พืช 
จะต้องก้าหนดวิธีการจ้ากัดความลักษณะของพันธุ์พืช ที่จะท้าการตรวจสอบใน

คู่มือการตรวจสอบเพ่ืออธิบาย หรือจ้ากัดความลักษณะของพันธุ์พืชนี จะใช้ตัวเลขเป็นตัวแทนในแต่ละนิยามของ
ลักษณะ และให้ยกตัวอย่างแต่ละลักษณะพันธุ์ในพันธุ์พืชแต่ละชนิดประกอบในคู่มือด้วย 

3.2.8 ชนิดของลักษณะพันธุ์พืช 
เนื่องจากคุณสมบัติต่าง ๆ ลักษณะประจ้าพันธุ์แต่ละลักษณะมีความส้าคัญต่อการ

ทดสอบ DUS มากจึงได้จ้าแนกคุณสมบัติดังกล่าวไว้ ดังนี  
1) ลักษณะทางคุณภาพ เป็นลักษณะที่แสดงความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น 

เพศ สามารถจ้าแนกได้ 4 ชนิด คือ มีเพศเมียแยกกันเด่นชัด (1) มีเพศผู้แยกกันอย่างชัดเจน (2) มีเกสร เพศผู้
เพียงเพศเดียว (3)  มีเกสรตัวผู้และตัวเมียในดอกเดียวกัน (4) ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี จะจ้าแนกอย่างชัดเจน โดยตัว
มันเองอยู่แล้ว และในแต่ละคุณสมบัติจะต้องบอกถึงช่วงของลักษณะได้และลักษณะและชนิดจะต้องบอก
คุณสมบัติได้ด้วย และสิ่งส้าคัญคือ ลักษณะเหล่านี จะต้องไม่มีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง 

2) ลักษณะทางปริมาณ  (Quantitative Characteristic)  
ลักษณะทางปริมาณ เป็นลักษณะที่แสดงคลอบคลุมเป็นช่วง ซึ่งสามารถ

บันทึกได้ตั งแต่ 1 มิติ บันทึกต่อเนื่อง หรือบันทึกไม่ต่อเนื่องเป็นช่วง ๆ การแสดงลักษณะของแต่ละช่วงให้ใช้
ตัวเลขเป็นตัวก้ากับ เช่น ความยาวของล้าต้นสามารถแยกเป็น 5 ช่องหลัก ๆ คือ สั นมากใช้เลข 1 ก้ากับข้างท้าย 
สั นใช้เลข 3 ก้ากับข้างท้าย ปานกลางใช้เลย 5 ก้ากับ ยาวใช้เลข 7 ก้ากับ ยาวมากใช้เลข 9 ก้ากับ การแบ่งช่วง
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เป็น 1,3,5,7,9 เป็นการก้าหนดที่ท้าให้สามารถน้าไปสู่ การปฏิบัติได้สะดวกที่สุด และคุณสมบัติของคุณภาพ
เหล่านี มีผลต่อการประเมิน DUS การที่ก้าหนดเป็นเลขทั งช่วงไว้เพ่ือที่ว่าในการปฏิบัติจริง ๆ นั น อาจมีพันธุ์ใด
พันธุ์หนึ่งไม่มีคุณสมบัติตกอยู่ในช่วงที่ก้าหนดก็สามารถที่จะจัดให้ไปอยู่ ในช่วง 0,2,4,6,8 ซึ่งความแตกต่างตรงนี 
เป็นช่วงที่ถือว่ามีน้อยทั งสิ น 

 
3) ลั ก ษ ณ ะท างคุ ณ ภ าพ เที ย ม  (Pseudo Quantitative Characteristic) 

ลักษณะทางคุณภาพเทียมเป็นลักษณะทางคุณภาพที่มีความต่อเนื่องเป็นบางส่วนแต่จะผัน แปรมากว่า 1 มิติ 
เช่น รูปร่างของผล หรือใบ สามารถมีได้หลายลักษณะ คือ รูปไข่ (Ovate) ก้าหนดเป็นเลข 1 elliptic ก้าหนด
เป็นหมายเลข 2 circular ก้าหนดเป็นหมายเลข 3 obovate ก้าหนดเป็นหมายเลข 4 ซึ่งลักษณะเหล่านี ไม่
สามารถจะก้าหนดเป็นช่วง ๆ ของค่าเริ่มต้นและค่าสิ นสุดได้ คือไม่สามารถจ้าแนกอย่างเด็ดขาดได้ ซึ่งลักษณะ
ทางคุณภาพก็เช่นเดียวกัน ดังนั นจึงเรียกว่าลักษณะทางคุณภาพเทียม โดยลักษณะแต่ละช่วงจะต้องนิยามอย่าง
เหมาะสมเพ่ือให้เป็นภาพได้ชัดเจน ดังนั นตัวเลขจึงใช้ 1-4 ต่อกันไปถ้ามีลักษณะใดแตกต่างกันอีกก็ให้ต่อไปเช่น 
5, 6, 7 ….. จนถึง 9 

3.2.9 การบันทึกการตรวจสอบ 
1) แผนการทดลอง  

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ จะต้องก้าหนดขนาดของการทดลองตัวอย่างพืชที่
ใช้ในการทดลองจ้านวนซ ้า และจ้านวนครั งในการทดลองเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบและให้ผลที่เชื่อถือได้ 

2) ตัวอย่างพืช 
ตัวอย่างพืชที่จะใช้ในการทดลอง ให้พิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือจะให้

ได้มาซึ่งความสม่้าเสมอ พืชบางชนิดจ้าเป็นต้องใช้ตัวอย่างในการทดสอบเป็นจ้านวนมาก จึงจะสามารถมองเห็น
ความสม่้าเสมอได้ 

3.2.10 ลักษณะพิเศษของพันธุ์พืช 
1) ลักษณะที่ตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก เช่น ลักษณะต้านทานโรค ลักษณะ

ต้านทานสารก้าจัดวัชพืช อาจน้ามาใช้ในการพิจารณาได้เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนด และที่ส้าคัญจะต้อง
จ้าแนกและก้าหนดได้อย่างแน่นอนและชัดเจนต่อการผันแปรจากปัจจัยแต่ละปัจจัย 

2) ส่วนประกอบของสารเคมี ลักษณะรวมเป็นลักษณะที่ตัดจากการบันทึก
ลักษณะหลาย ๆ  ลักษณะเข้าด้วยกัน โดยมีข้อแม้ว่าถ้าลักษณะเป็นไปทางชีววิทยา การประเมินแยกอาจน้ามา
รวมกันได้ เช่น อัตราของความยาวและความกว้าง ลักษณะรวมจะต้องสามารถตรวจสอบความแตกต่าง ความ
สม่้าเสมอ และความคงตัวในท้านองเดียวกันกับลักษณะอื่นๆได้ด้วย   

3.2.11 ลักษณะที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
1) ลั ก ษ ณ ะ ม า ต ร ฐ า น ใน ก า ร ท ด ส อ บ  (Standard test guideline 

Characteristic) ลักษณะมาตรฐานในการตรวจสอบเป็นลักษณะที่มีมาตรฐานดังนี  
ก. มีคุณสมบัติที่จะใช้ตรวจสอบ DUS ของทุกลักษณะ 
ข. ต้องมีการน้าลักษณะเหล่านี ไปใช้ในการท้าหลักเกณฑ์มาแล้ว 
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ค. ส า ม า ร ถ ก้าหนดขอบเขตการน้าลักษณะ แต่ละลักษณะไปใช้

ตามความเหมาะสม  โดยไม่ต้องน้าลักษณะที่ปรากฏทั งหมดไปใช้ในการทดสอบ 
 

2) ลักษณะเครื่องหมายดอกจัน 
ลักษณะเครื่องหมายดอกจันเป็นลักษณะที่มีความส้าคัญต่อการปรับ

หลักเกณฑ์การทดสอบระหว่างประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีคุณสมบัติดังนี  
3) ลักษณะกลุ่ม  (Grouping Characteristic) 

ลักษณะกลุ่มเป็นลักษณะที่มีการบันทึกจากหลาย ๆ สถานที่  ซึ่งสามารถจะ
เลือกที่เป็นลักษณะเดียวหรือลักษณะรวม จากพันธุ์พืช ชนิดที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว ซึ่งต่างจากพันธุ์ที่ใช้ในการ
ทดลองเพ่ือตรวจสอบความแตกต่าง โดยน้าพันธุ์ที่คล้ายกันมารวมกลุ่ม ลักษณะกลุ่มมีคุณสมบัติดังนี  

ก. ลักษณะทางคุณภาพ หรือลักษณะทางปริมาณ หรือลักษณะทางคุณภาพ
เทียม สามารถแยกความแตกต่างของพันธุ์พืชชนิดที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วจากสถานที่ต่าง ๆ กัน 

ข. เป็นประโยชน์ต่อลักษณะ 1) และ 2) 
4) ลักษณะเพ่ิมเติม  (Additional Characteristic) 

ลักษณะเพ่ิมเติมเป็นลักษณะ ที่จะจ้าแนกลักษณะใหม่ที่มีในหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่อไปซึ่งมีคุณสมบัติดังนี  

ก. มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการตรวจสอบ DUS  
ข. เคยมีการน้ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์โดยประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว 

3.2.12 การตรวจสอบความแตกต่าง  (ม 6, ม 7, UPOV 91) 
1) พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  (TGP/3) 

พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเป็นปัจจัยหลักที่จะใช้ในการก้าหนดหลักเกณฑ์
การตรวจสอบพันธุ์พืชไม่ว่าพันธุ์พืชนั น จะเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่  ก็ตาม ทั งนี รวมถึงพืช
พื นเมืองที่เห็นตามภูมิประเทศที่ต่างกันและพันธุ์พื นเมือง ซึ่งน้ามาก้าหนดเป็นหลักเกณฑ์ได้ดังนี  

ก. มาตรฐานของพันธุ์  
พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก้าหนดใน ม.1 

(VI) ของ UPOV 1991 แต่ไม่มีความจ้าเป็นต้องมีคุณสมบัติตามที่ก้าหนดในการตรวจสอบ DUS เพ่ือให้สิทธินัก
ปรับปรุงพันธุ์ซึ่งมีหลักการพิจารณาดังนี  

(1) พันธุ์ที่มีการท้าการค้า ลักษณะพันธุ์หรือผลิตผลจากการเก็บเกี่ยวหรือสิ่ง
ตีพิมพ์ในรายละเอียดของพันธุ์ 

(2) เป็นพันธุ์ที่ได้การขึ นทะเบียนเพ่ือสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ในแต่ละ
ประเทศ 

(3) เป็นพืชที่เก็บรักษาเป็นของสาธารณสมบัติและสามารถเข้าถึงได้ 
 

3.2.13 การจ้าแนกความแตกต่างพันธุ์พืชใหม่ 
1) พันธุ์เปรียบเทียบ 
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สิ่งส้าคัญที่จะต้อง ด้าเนินการ คือการตรวจสอบความแตกต่างของพันธุ์

พืชจากพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป แต่ไม่จ้าเป็นต้องเปรียบเทียบกับทุกชนิด เช่น เมื่อพันธุ์ที่ต้องการทดสอบมี
ความลักษณะแตกต่างเพียงพอ ที่จะท้าให้เห็นชัดเจนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทั งกลุ่มของพันธุ์ที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไปก็ไม่จ้าเป็นต้องเปรียบเทียบจากกลุ่มหรือพันธุ์นั น ๆ นอกจากนั นจะต้องพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่จะ
หลีกเลี่ยงการที่จะต้องเปรียบเทียบ เช่น การท้าหลักเกณฑ์ชนิดลักษณะประจ้าพันธุ์พืช ในกรณีพันธุ์ที่ใช้ในการ
ทดสอบสามารถจ้าแนกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจากพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  จากการเปรียบเทียบจาก
ลักษณะประจ้าพันธุ์ที่ได้มีการบันทึกไว้ ก็ไม่จ้าเป็นท้าการปลูกทดสอบพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปดังกล่าวอีก 
อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถแยกความแตกต่างของพันธุ์ที่ทดสอบกับพันธุ์ที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ ก็ให้ท้าการปลูก
ทดสอบพันธุ์ที่ได้มีการจดบันทึกควบคู่ไปกับพันธุ์ที่ท้าการทดสอบความเหมาะสม และการการท้าแบบสอบถาม
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจ้าเพาะของลักษณะประจ้าพันธุ์ที่จะช่วยให้แยกลักษณะแตกต่างของพันธุ์พืชข้อมูลให้ผู้
ปรับปรุงพันธุ์ ตอบค้าถามเหล่านั นจะช่วยให้กระบวนการตรวจสอบพันธุ์พืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น  นักปรับปรุง
พันธุ์ยังต้องจ้าแนกความแตกต่างของพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับพันธุ์ที่จะทดสอบอนุสัญญาไม่ได้นิยามความหมายของค้า
ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียด อย่างไรก็ตามเพ่ือที่จะช่วยให้การวินิจฉัยความแตกต่างของพันธุ์พืช
ในกรณีที่พันธุ์พืชมีความแตกต่างกันให้พิจารณาดังนี  

2) ความสม่้าเสมอ 
ความสม่้าเสมอสามารถตรวจสอบ ในระหว่างการปลูกทดสอบอย่างน้อย 2 

การทดสอบ ซึ่งรวมถึงพืชล้มลุก และพืชยืนต้น โดยให้ปลูกทดสอบ 2 ฤดูปลูกหรือในกรณีของพืชล้มลุกให้ท้าการ
ทดสอบ 2 ฤดูที่แตกต่างกัน เช่น ท้าการปลูกทดสอบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในปีเดียวกันนั นแต่ในบาง
กรณีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ก็ไม่มีความจ้าเป็นที่จะท้าให้ต้องปลูกทดสอบซ ้าอีก เช่น ถ้าสภาพแวดล้อมของการ
ปลูกทดสอบอยู่ภายใต้การควบคุมของเรือนทดลองซึ่งเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและแสง ก็ไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้อง
ปลูกทดสอบซ ้าในอีกฤดูการหนึ่ง อีกกรณีหนึ่งก็คือความแตกต่างของพันธุ์สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ก็ไม่มี
ความจ้าเป็นต้องปลูกทดสอบอีกครั ง  ซึ่งใน 2 กรณีดังกล่าวนี  ชนิดของส่วนขยายพันธุ์และคุณภาพของท่อนพันธุ์
จะต้องน้ามาพิจารณาด้วย 

3) ความแตกต่างอย่างชัดเจน 
การจะตัดสินว่าพันธุ์พืช 2 พันธุ์ แตกต่างกันอย่างชัดเจน นั น ขึ นอยู่กับปัจจัย

หลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงลักษณะประจ้าพันธุ์ทั งทางด้านปริมาณ คุณภาพ และ
คุณภาพเทียม  ซึ่งจะพิจารณาได้ ดังนี  

 
ลักษณะทางคุณภาพ 
ลักษณะทางคุณภาพ ที่พิจารณาว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง

พันธุ์  2 พันธุ์ พิจารณาได้จากความแตกต่างหรือมากกว่าหนึ่งลักษณะที่ได้มีการก้าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบ 

ลักษณะทางปริมาณ 
ลักษณะทางปริมาณจะพิจารณาได้จากวิธีการปฏิบัติในการทดสอบและชนิด

ของส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิดที่เกี่ยวข้อง 
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ลั ก ษ ณ ะ ท า ง คุณภาพเทียม 
ความแตกต่างที่ได้ระบุ ไว้ในคู่มือการทดสอบอาจไม่เพียงพอที่จะจ้าแนก

ความแตกต่างอย่างไรก็ตามในบางกรณีพันธุ์พืช ที่มีลักษณะประจ้าพันธุ์ที่เหมือนกันอาจมีความแตกต่างอย่าง
ชัดเจน 

4) ระดับของความสม่้าเสมอ 
ความแตกต่างเฉพาะความสม่้าเสมอของพืช ในแต่ละพันธุ์ไม่สามารถน้ามาใช้

เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความแตกต่าง 
5) การพิจารณาประเมินความแตกต่างโดยไม่ใช้วิธีการทางสถิติ 

ก. ในกรณีที่มีการแปรปรวนเพียงเล็กน้อยระหว่างแต่ละพันธุ์ การพิจารณา  
ความแตกต่างของพันธุ์มักจะใช้สายตาในการประเมินมากกว่าใช้วิธีการทางสถิติ 

ข. ความแตกต่างของลักษณะทางคุณภาพ ระหว่างพันธุ์จะพิจารณาเห็นได้
อย่างชัดเจนจากหลักเกณฑ์ที่ก้าหนดไว้ในการบันทึกลักษณะประจ้าพันธุ์ 

ค. ลักษณะทางปริมาณจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน จากค่าต่้าสุดและ
สูงสุด  แต่ค่านี ก็ไม่เป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์ในการประเมินความแตกต่างขึ นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น สถานที่
เพาะปลูก ปีที่เพาะปลูก สภาพแวดล้อม ซึ่งความแตกต่างอย่างชัดเจนอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าค่้าต่้าสุดและ
สูงสุดที่ก้าหนดในหลักเกณฑ์ก็ได้ 

3.2.14 การพิจารณาประเมินความแตกต่างโดยวิธีทางสถิติ 
1) วิธีการทางสถิติ สามารถใช้ในการประเมินความแตกต่างได้ทั งค่าที่ได้จากการ

ตรวจวัดหรือค่าที่ได้จากการประเมินด้วยสายตา โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมทางสถิติในการแปลค่าเหล่านั น 
โครงสร้างและชนิดของข้อมูลในเชิงสถิติจะเป็นลักษณะชี ขาดลงไปเป็นตัวเลขตามล้าดับเป็นช่อง 1 หรือเป็น
อัตราส่วน โครงสร้างของข้อมูลขึ นอยู่กับวิธีการประเมินว่าเป็นแบบการวัดค่าหรือประเมินด้วยสายตา การ
พิจารณาข้อมูลกลุ่มหรือข้อมูลพืชเดี่ยว  ซึ่งสิ่งเหล่านี ได้รับอิทธิพลจากลักษณะประจ้าพันธุ์แต่ละชนิด  ชนิดของ
ส่วนขยายพันธุ์ แบบแผนของการทดลอง และปัจจัยอ่ืน ๆ ผู้ตรวจสอบภาคสนามควรตระหนักถึงเกณฑ์พื นฐาน
ของสถิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั งสมมุติฐานทางคณิตศาสตร์ และวิธีที่ใช้ในแผนการทดลอง เช่น การสุ่ม เป็นต้น 
ดังนั น สมมุติฐานเหล่านี ควรจะได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะน้าวิธีการทางสถิติมาใช้  อย่างไรก็ตามวิธีทางสถิติ
บางวิธีค่อนข้างมีประสิทธิภาพและสามารถน้าไปใช้ได้ในบางกรณี ถึงแม้นว่าไม่ได้เป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้
ทั งหมด ส้าหรับลักษณะประจ้าพันธุ์รวมนั นสามารถประเมินความแตกต่างได้โดยพิจารณาจาก (องค์ประกอบอ่ืน 
ๆ ที่มีความแตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรทัดฐานความสม่้าเสมอในกลุ่มลักษณะประจ้าพันธุ์ของมันเองด้วย) 

2) การประเมินลักษณะประจ้าพันธุ์ด้วยสายตา การหาค่าทางสถิติท้าได้ทั งเชิง
พรรณนาและเชิงอนุมานโดยค้านึงถึงตัวแปรในทางสถิติ (Parametric Statistic) และไม่ค้านึงถึงตัวแปรทางสถิติ 
(Non-Parametric Statistic) ทั งนี ขึ นอยู่กับค่าเฉลี่ยของตัวเลขทางสถิติถ้าตัวแปรแต่ละตัวมีค่าเฉลี่ยที่แน่นอนก็
ให้ใช้การค้านวณเชิงอนุมาน ถ้าตัวแปรเหล่านั นท้าให้ค่าเฉลี่ยไม่ชัดเจนหรือแน่นอนก็ให้ใช้การค้านวณโดยเชิง
พรรณนา 

3) ลักษณะประจ้าพันธุ์เชิงคุณภาพ การประเมินลักษณะประจ้าพันธุ์เชิงคุณภาพ 
สามารถพิจารณาได้จากความแตกต่างแต่ละช่วงที่ก้าหนดในหลักเกณฑ์ของลักษณะประจ้าพันธุ์แต่ละชนิด เช่น 
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ลักษณะของสีใบที่แตกต่างไปจากสีของพันธุ์ที่เป็นที่ รู้จักกันอยู่แล้ว ซึ่งเดิมมีอยู่ 5 สี และลักษณะของพันธุ์
เปรียบเทียบต่างไปจาก 5 สีนี  ก็ให้ถือว่าแตกต่างกัน ซึ่งไม่มีความจ้าเป็นที่จะต้องใช้วิธีการทางสถิติ 

4) ลักษณะประจ้าพันธุ์เชิงปริมาณ ลักษณะดังกล่าวนี หากไม่สามารถที่จะ
ประเมินด้วยการวัด หรือหานับจ้านวนก็ให้ใช้การประเมินด้วยสายตาในการพิจารณาแต่ถ้าถ้าหากมีข้อสงสัยถึง
ความแตกต่างที่ประเมินด้วยสายตาระหว่างพันธุ์เปรียบเทียบ และพันธุ์ทดสอบก็ให้ใช้ตัวเลขจากการวัดในการ
ประเมิน การเปรียบเทียบโดยตรงระหว่าง 2 พันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นวิธีที่ดีและน่าเชื่อถือที่สุด  ในการ
เปรียบเทียบแต่ละครั งความแตกต่างระหว่าง 2 พันธุ์ จะยอมรับได้ ก็ต่อเมื่อสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และ
วัดค่าได้ ถึงแม้ว่าการวัดนั นจะมีวิธีการที่ยุ่งยากและเป็นวิธีการที่ไม่จ้าเป็นต้องมีเหตุผลประกอบ กรณีที่เห็นได้
ชัดเจนคือ การเปรียบเทียบคู่กัน ลักษณะประจ้าพันธุ์ที่แตกต่างกันจะเกิดขึ นเหมือนกันเมื่อมีการน้ามาทดสอบอีก
ครั ง เช่น ขนาดดอกของพันธุ์พืช ก  มีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์พืช ข  กรณีทั ง 2 ชนิด มีความแตกต่างกัน ขนาดดอกก็
จะต้องมีความแตกต่างเสมอไปไม่ว่าจะปลูกก่ีครั งก็ตาม 

5) ลักษณะประจ้าพันธุ์ เชิงคุณภาพเทียม การใช้สถิติประเมินลักษณะเชิง
คุณภาพเทียมจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป   

3.2.15 การตรวจสอบลักษณะประจ้าพันธุ์ 
การตรวจสอบความแตกต่างของลักษณะประจ้าพันธุ์ตามชนิดของส่วนขยายพันธุ์

มีวิธีการดังนี  
1) พืชผสมตัวเองและใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูก   

UPOV ได้รับรองวิธีการทางสถิติหลายวิธีด้วยกันในการประเมินค่าเชิงปริมาณ
ของลักษณะประจ้าพันธุ์ พืชที่ผสมตัวเองและใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูก และหนึ่งในวิธีเหล่านั นคือการ
พิจารณาความแตกต่างระหว่าง 2 พันธุ์ เมื่อค่าความแตกต่างของลักษณะประจ้าพันธุ์เท่ากับหรือเกินค่าต่้าสุด
ของความแตกต่างที่มีนัยส้าคัญ (Least Significant Difference ; LSD) ณ ระดับที ่

 
ก้าหนด ถึงแม้นว่าลักษณะประจ้าพันธุ์จะมีลักษณะเดียวกัน เช่น ความสูงของพันธุ์เปรียบเทียบอยู่ในระดับที่
ก้าหนดให้ เช่น “มาก” และความสูงพันธุ์เปรียบเทียบก็ประเมินได้เป็น “มาก” เช่นเดียวกัน เป็นต้น วิธีนี จะเป็น
วิธีที่ค่อนข้างมาตรฐานแต่ใช้พิจารณาเฉพาะพืชผสมตัวเองและใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูกเพราะว่าระดับ
ความแปรปรวนค่อนข้างต่้า 

2) พืชผสมข้าม 
UPOV ได้พัฒนาวิธีการประเมินพืชผสมข้ามโดยการวิเคราะห์ความแตกต่าง

ตลอดปี (Combined Over Years Distinctness COYD) โดยพิจารณาพันธุ์พืชในระหว่างปี ซ่ึงวิธีนี จะน้าไป
ปฏิบัติในพืชผสมข้ามเป็นหลักรวมถึงพันธุ์ที่เกิดจากการสังเคราะห์  เช่น พืชตัดต่อสารพันธุกรรม แต่ถ้าจ้าเป็นก็
สามารถน้าไปใช้ในพืชผสมต่อเองและใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูกได้ ในบางกรณีวิธีนี จะค้านึงถึงขนาดของ
ความแตกต่างที่สม่้าเสมอตลอดปี และระหว่างปี  การวิเคราะห์โดยใช้ COYD จะต้องค้านึงถึงอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมซึ่งมีนัยส้าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยตลอดปีด้วย เช่น ความล่าช้าของฤดูจะท้าวันที่หรือ
ช่วงของการเติบโตเปลี่ยนไป ซึ่งเหล่านี จะใช้วิธีทางสถิติ LSD มาวิเคราะห์สนับสนุนเมื่อค่า degrees of 
freedom ส้าหรับประเมินความผิดพลาดน้อยกว่า 20  
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3.2.16 การตรวจสอบความสม่้าเสมอ 

1) ลักษณะประจ้าพันธุ์ที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะประจ้าพันธุ์ ที่เกี่ยวข้องจะต้องรวมอย่างน้อยที่สุดลักษณะทั งหมดที่

ใช้ในการตรวจสอบ DUS หรือลักษณะทั งหมดที่ปรากฏในคู่มือการตรวจสอบลักษณะประจ้าพันธุ์นั น ๆ ในวันที่มี
การประกาศให้คุ้มครองพันธุ์พืชนั น ๆ เป็นพันธุ์พืชใหม่ ดังนั นลักษณะประจ้าพันธุ์ทุก ๆ ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
ชัดเจนให้พิจารณาว่าเกี่ยวข้องทั งหมดไม่ว่าลักษณะนั น ๆ จะปรากฏอยู่ในคู่มือหรือไม่ก็ตาม 

2) ระดับของความสม่้าเสมอตามลักษณะเฉพาะของส่วนขยายพันธุ์พันธุ์พืชที่
ผสมตัวเองอย่างแท้จริงผสมตัวเองเป็นหลักการผสมพันในสายเดียวกัน  (inbred lives) และการผสมพันธุ์ต่าง
สายพันธุ์  (hybrids varieties) ส่วนขยายพันธุ์ การผสมข้ามพันธุ์ พันธุ์ที่สังเคราะห์ ซึ่งพันธุ์เหล่านี โดยทั่วไปแล้ว
ระดับความสม่้าเสมอจะแตกต่างกันไป 

3) วิธีการตรวจสอบความสม่้าเสมอ 
ในกรณีท่ีพันธุ์พืชมีความใกล้เคียงกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ที่ผสมตัวเอง

และใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูก สามารถประเมินความสม่้าเสมอได้โดยสังเกตจากลักษณะอื่นที่ปนมา (Off 
types) ถ้าความแปรปรวนระหว่างพันธุ์อยู่ในช่วงกว้างเนื่องจากชนิดของส่วนขยายพันธุ์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พันธุ์ที่ผสมข้ามพันธุ์และพันธุ์สังเคราะห์พืชจะไม่ค่อยมีความคล้ายคลึงกัน และไม่สามารถประเมินด้วยสายตาว่า
พืชต้นใด  “ไม่ปกติ” หรือ “off-types” ฉะนั น ในกรณีดังกล่าวนี จะประเมินความสม่้าเสมอด้วยการพิจารณาค่า
ความแปรปรวนจากช่องความแปรปรวนทั งหมดของพืชแต่ละต้น  เพ่ือพิจารณาว่ามีความแตกต่างกับพันธุ์ที่ใช้
เปรียบเทียบหรือไม ่ซึ่งปฏิบัติได้ดังนี  

ก. พันธุ์พืชผสมตัวเอง และใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูกพิจารณาได้ 
ดังนี  

(1) การพิจารณา off-types ด้วยสายตา 
การจะพิจารณาว่าพันธุ์พืชต้นใด หรือในกลุ่มผิดปกติไปนั นให้

พิจารณาจากลักษณะประจ้าพันธุ์ที่แตกต่างกันเป็นหลัก โดยให้พิจารณาทุก ๆ ลักษณะของได้ผ่านการพิจารณา
ในเรื่องความแตกต่างของลักษณะประจ้าพันธุ์ หรือเป็นการประเมินโดยใช้มาตรฐานเดียวกันการประเมินความ
แตกต่างของลักษณะประจ้าพันธุ์ 

(2) การพิจารณา off-types ด้วยการวัดค่า 
ลักษณะประจ้าพันธุ์ของพืชที่ผสมตัวเอง และใช้ส่วนขยายพันธุ์ใน

การเพาะปลูกสามารถสังเกตได้ด้วยสายตา หรือจะวัดค่าครั งเดียวในกลุ่มพืช อย่างไรก็ตามก็สามารถใช้วิธีการวัด
ค่าของพืชแต่ละต้นเพ่ือหาค่า off-types แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม  

(3) ค่ามาตรฐานทางสถิติในการก้าหนดค่า off-types 
ค่าที่ยอมรับได้ของ off-types ในตัวอย่างการทดสอบจะขึ นอยู่กับ

ค่าคงที่ของมาตร ฐานประชากรสามารถแสดงเป็นร้อยละของ off-types ที่รับได้ถ้าประชากรเดียวของพันธุ์พืช 
สามารถทดสอบได้ลักษณะที่แตกต่างไปจากลักษณะประจ้าพันธุ์ที่ยอมรับได้เรียกว่า “ค่ายอมรับที่เชื่อถือได้” ซึ่ง
ในคู่มือการทดสอบลักษณะประจ้าพันธุ์จะต้องระบุจ้านวนไว้ว่าปริมาณสูงสุดที่ยอมรับได้เป็นเท่าไร  ในบางกรณี
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ของพันธุ์พืชที่ใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูกและ พันธุ์ที่ผสมตัวอย่างเดียวให้ใช้วิธีการที่แนะน้าไว้ข้างต้น 
แต่ในบางกรณีของพืชที่ส่วนใหญ่ผสมตัวเองและมีการผสมข้ามด้วย และพืชที่ผสมในสายพันธุ์เดียวกันหรือผสม
ต่างสายพันธุ์กัน ค่ายอมรับที่เชื่อถือได้ของ off-types จะมีค่าที่สูงกว่ากรณีแรก เนื่องจากมีความแปรปรวน
มากกว่า 

ข. พันธุ์พืชผสมข้าม 
พันธุ์พืชผสมข้ามจะรวมถึงพันธุ์พืชที่ส่วนใหญ่ผสมข้ามและพันธุ์ที่

สังเคราะห์ ซึ่งพืชจะพวกนี จะมีความแปรปรวนสูง และการพิจารณาลักษณะ off-types จะยากกว่าพืชผสม
ตัวเอง ดังนั นค่าสัมพันธ์ของช่วงการแปรปรวนที่ยอมรับได้ก้าหนดโดยใช้เปรียบเทียบที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว  ซึ่ง
หมายถึงพันธุ์ทดสอบจะต้องมีความสม่้าเสมอไม่น้อยไปกว่าพันธุ์ที่ใช้เปรียบเทียบซึ่งพิจารณาได้ ดังนี  

(1) ลักษณะประจ้าพันธุ์ที่ตรวจสอบได้ด้วยสายตา 
ส้าหรับลักษณะประจ้าพันธุ์ ที่สามารถสังเกตด้วยสายตาในพืชแต่ละ

ต้น  ระดับความแปรปรวนที่ยอมรับได้ไม่ควรเกินระดับความแปรปรวนทีพบในพันธุ์ที่ใช้เปรียบเทียบ  
(2) ลักษณะประจ้าพันธุ์ที่วัดค่าได้ 

ลักษณะประจ้าพันธุ์ที่วัดได้นั น ระดับความแปรปรวนที่ยอมรับได้
จะต้องไม่เกินของพันธุ์เปรียบเทียบ ซึ่ง UPOV ได้และให้ใช้วิธีประเมินโดยการวิเคราะห์ความสม่้าเสมอตลอดปี  
(Combined Over Year Uniformity COYU)   

ค. การประเมินความสม่้าเสมอในพันธุ์ลูกผสม 
การประเมินความสม่้าเสมอในพันธุ์ลูกผสม ขึ นอยู่กับชนิดของลูกผสม 

เช่น ถ้าเป็นชนิดลูกผสมเดี่ยว หรือชนิดอ่ืน ๆ หรือเป็นลูกผสมที่มาจากสายพันธุ์เดียวกันทั งที่ใช้ส่วนขยายพันธุ์
และผสมเกสรข้ามพันธุ์ ความสม่้าเสมอของพันธุ์เหล่านี จะประเมินที่ตัวลูกผสมภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอน โดย
เงื่อนไขเหล่านี ให้น้าพันธุ์พ่อ-แม่และตัวลูกผสมมาประกอบกัน ลูกผสมที่เกี่ยว Single-Cross hybrids) ที่มีความ
แปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของพันธุ์พ่อ-แม่ ค่าความแปรปรวนที่มีค่าสูงจะมีผลต่อลูกผสม  ฉะนั นจะต้องก้าหนด
ค่าที่แน่นอนเป็นร้อยละ โดยที่ก้าหนดให้สูงได้แต่ไม่สูงเกินไปจนท้าให้การทดสอบเสียหาย ค่าความแปรปรวน
เหล่านี ขึ นอยู่กับชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุ์ อย่างไรก็ตามค่านี จะต้องก้าหนดในคู่มือการทดสอบ 

ส้าหรับลูกผสมเดี่ยวที่มีผลจากการผสมข้ามอย่างน้อย 1 ครั ง ค่าความแปรปรวนที่ยอมรับได้ต้องเป็นค่า
ความแปรปรวนสัมพันธ์  ซึ่งวิธีนี จะใช้กับพืชที่ผสมข้ามพันธุ์  และพืชที่สังเคราะห์ตราบเท่าที่ยังไม่มีวิธีการที่
พิสูจน์ความแปรปรวนได้ดีกว่าการหาค่าโดยเชิงสัมพันธ์ 

ในกรณีลูกผสมหลายทาง (Multiple Cross hybrids) คือผสมข้าม 2 ทาง หรือ 3 ทาง การแยกลักษณะ
ประจ้าพันธุ์จะพิจารณาจากลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพันธุ์พ่อ -แม่ แต่ในกรณีที่ไม่ทราบลักษณะ
พันธุกรรมที่ถ่ายทอดให้พิจารณาเหมือนกับลักษณะประจ้าพันธุ์ของพันธุ์ผสมข้ามทั่ว  ๆ ไป เช่น ค่าความ
แปรปรวนสัมพันธ์ ให้ประเมินและก้าหนดโดยเทียบกับพันธุ์เปรียบเทียบ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่รู้จักกันโดยทั่วไป 

การก้าหนดค่าแปรปรวนที่ยอมรับได้ในพืชที่ผสมตัวเอง ให้น้าวิธีการพิจารณาที่ใช้ในลูกผสมข้ามมาใช้ได้  
พืชที่ใช้ทดลองอาจมีพืชที่ไม่ปกติหรือพืชที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันธุ์ทดสอบปลอมปนจะด้วยประการใดก็ตามไม่ให้
นับเป็นการแปรปรวนของพันธุ์ให้ตัดการพิจารณาพืชดังกล่าว และด้าเนินการทดสอบต่อไปตราบเท่าที่ตัวอย่าง
ของพืชที่เหลือในการทดลองไม่มีผลกระทบต่อการทดสอบเช่น กรณีของกล้วยไม้ ซึ่งมีดอกสีชมพู แต่ขณะที่ปลูก
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ทดลองมีอยู่ 1 ต้น ที่มีดอกสีขาวซึ่งปรากฏนี ไม่ใช่เกิด จากการแปรปรวนของพันธุ์แต่เป็นการผิดพลาดของ
การด้าเนินการทดลองมากกว่าในทางปฏิบัติการทดสอบ ที่มีตัวอย่างพืชจ้านวนน้อย และการมีพืชอ่ืนปลอมปน
มา 1 ต้น จะกระทบต่อผลการทดสอบ 

3.2.17 การตรวจสอบความคงตัว 
1) ลักษณะประจ้าพันธุ์ที่ส้าคัญ/ที่เก่ียวข้อง 

ลักษณะประจ้าพันธุ์  ที่จะทดสอบความคงตัวอย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็น
ลักษณะประจ้าพันธุ์ส้าคัญ/ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการทดสอบ DUS หรือลักษณะประจ้าพันธุ์ที่ก้าหนดไว้เพ่ือการ
คุ้มครองพันธุ์  ดังนั นลักษณะประจ้าพันธุ์ที่เด่นชัดทุกลักษณะจะต้องน้ามาพิจารณาด้วย 

 
2) วิธีการตรวจสอบความคงตัว 

ก. ในทางปฏิบัติ ไม่มีความจ้าเป็นต้องท้าการตรวจสอบความคงตัวเมื่อ
สามารถตรวจสอบความแตกต่างและความสม่้าเสมอของพันธุ์ ได้ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์และผลการ
ทดสอบที่ผ่านมาเมื่อพันธุ์พืชใดๆ  มีความสม่้าเสมอแล้วมักจะมีความคงตัวด้วย แต่ในกรณีที่พันธุ์พืชไม่มีความคง
ตัวผลผลิตก็จะไม่เป็นไปตามลักษณะประจ้าพันธุ์  ซึ่งกรณีนี ก็ไม่สามารถให้ความคุ้มครองพันธุ์ที่ไม่มีความคงตัว 

ข. ในกรณีที่มีความสงสัย หรือตามความเหมาะสมอาจทดสอบความคงตัว
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการปลูกในฤดูต่อไปหรือทดสอบเมล็ดพันธุ์ใหม่หรือท่อนพันธุ์เพ่ือความมั่นใจว่าเป็นวัสดุที่มี
ลักษณะเหมือนกันกับที่ใช้ในการทดสอบครั งก่อนความคงตัวของพันธุ์ลูกผสมอาจจะทดสอบในกลุ่มของพันธุ์
ลูกผสม หรือประเมินจากการทดสอบความคงตัวและความสม่้าเสมอในพันธุ์พ่อ-แม่ก็ได้ 

3.3 ผลการศึกษา Development of Test Guidelines สรุปได้ดังนี  
3.3.1    ผลการศึกษาข้อมูลจากหนังสือที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน ้ามัน (Corley and Breure. 

1985., UPOV. 2004., เคหการเกษตร.  2552., ฉกรรจ์ สังข์ทอง.  2542., ประยงค์ สุขเตชะพันธุ์.  2548., พร
ชัย เหลืองอาภาพงศ์.  2545., สุรกิตติ ศรีกุล. 2547. และ เอกชัย พฤกษ์อ้าไพ. 2548.) 

3.3.2 ส้ารวจแหล่งรวบรวมและแหล่งขยายพันธุ์ของปาล์มน ้ามัน  
3.3.3 จัดท้าร่างหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบพันธุ์ปาล์มน ้ามัน 
3.3.4 สรุปผลการส้ารวจพื นที่ที่มีการเก็บรวบรวบพันธุ์  และแหล่งขยายพันธุ์ของปาล์ม

น ้ามัน 
 

9.  สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ 
 

1. จากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศก้าหนดให้ปาล์มน ้ามัน เป็นพันธุ์พืช
ใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  ดังนั นเพ่ือให้การด้าเนินงานบรรลุตามเจตนารมณ์ และสอดคล้องกับ
บทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จึงต้องมีการก้าหนดหลักเกณฑ์ การ
ตรวจสอบลักษณะประจ้าพันธุ์ชวนชมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้มาตรฐานระดับสากล มีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความแตกต่างของลักษณะประจ้าพันธุ์ ปาล์มน ้ามัน ที่ขอรับความ
คุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
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2. การจัดท้ าหลัก เกณ ฑ์การตรวจสอบ ลักษณะประจ้าพันธุ์ปาล์มน ้ามัน ใช้ค้าแนะน้าในการ

จ้าแนกลักษณะประจ้าพันธุ์ และการจัดท้าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชของ UPOV  โดยการศึกษา รวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเอกสารต่าง ๆ ซึ่งหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ้าพันธุ์พืช ประกอบด้วย
รายละเอียด 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นรายละเอียดการเตรียมการปลูกทดสอบ และวิธีการตรวจสอบและ
ประเมินผล ส่วนที่ 2 เป็นตารางลักษณะประจ้าพันธุ์และค้าอธิบายเพ่ิมเติม                       
 ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative) และลักษณะทางปริมาณ (Quantitative) ได้
จ้าแนกลักษณะประจ้าพันธุ์ 44 ลักษณะ  ประกอบด้วย 

- ต้น   3 ลักษณะ 
- ใบ   2 ลักษณะ 
- โคนทางใบ   8 ลักษณะ 
- ใบประกอบ   6 ลักษณะ 
- ช่อดอกตัวผู้   1 ลักษณะ 
- ทะลาย   4 ลักษณะ 
- ผล 10 ลักษณะ 
- เมล็ด   8 ลักษณะ 
 

3. (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ้าพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ได้จากการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารต่าง  ๆ ได้ผ่านการพิจารณาจากนักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ และผู้เชี่ยวชาญ ทั งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน มีการระดมความคิด ปรับปรุง แก้ไข จนได้หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ้าพันธุ์ปาล์มน ้ามัน
ที่สมบูรณ์ สามารถน้าไปปฏิบัติได้จริง 

4. จากการทดสอบการน้าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ้าพันธุ์ปาล์มน ้ามันโดยการเก็บข้อมูล
ในแปลงรวบพันธุ์ ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า  การบันทึกข้อมูลลักษณะ
ประจ้าพันธุ์สามารถปฏิบัติได้จริง สะดวกและเหมาะสม ลักษณะประจ้าพันธุ์ในตารางบันทึกลักษณะประจ้าพันธุ์
ทั ง 42 ลักษณะสามารถใช้แยกความแตกต่างของพันธุ์ได้ 

5.     นอกจากหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ้าพันธุ์พืช จะเป็นองค์ประกอบหลักในการ
ด้าเนินการตรวจสอบลักษณะประจ้าพันธุ์เพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่แล้ว การจัดท้าฐานข้อมูลเชื อพันธุ์พืชก็มี
ความส้าคัญอย่างยิ่งในการใช้เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเบื องต้น เพ่ือการตรวจสอบความใหม่ของพันธุ์พืชที่ยื่นขอจด
ทะเบียนคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ และเพ่ือใช้ในการคัดเลือกพันธุ์เปรียบเทียบที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพันธุ์พืชที่
ยื่นขอจดทะเบียน โดยการใช้ตารางบันทึกลักษณะประจ้าพันธุ์ในการเก็บข้อมูล 
 
10.   การน าผลงานการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

หลักเกณฑ์ที่ได้จากการทดลอง สามารถน้าไปใช้เพ่ือให้การด้าเนินงานตามกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์  และสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายจึงต้องมีการก้าหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและการตรวจสอบพันธุ์ศึกษา และพัฒนา หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยผู้ยื่นขอรับความคุ้มครอง นักปรับปรุงพันธุ์ นักวิชาการทั ง
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ภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ตลอดจนเกษตรกร สามารถน้าหลักเกณฑ์ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพ่ือการ
จ้าแนกพันธุ์ได้ 
 

 
11.   ค าขอบคุณ 

คณะผู้จัดท้าขอแสดงความขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ เกษตรกรผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน 
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยปาล์มน ้ามันสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่ส้านักคุ้มครองพันธุ์พืชทุก ๆ ท่าน ที่ให้ความสนับสนุน
อนุเคราะห์ ด้านวิชาการ ด้านสถานที่ ข้อมูลปาล์มน ้ามัน  ความคิดเห็น ค้าปรึกษา และก้าลังใจในการจัดท้า
เอกสารนี ให้ส้าเร็จสมบูรณ์ 
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13.  ภาคผนวก 

หลักเกณฑ์และการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช : ปาล์มน้ ามัน 

(Oil Palm) 

(Test Guidelines of Elaeis guineensis Jacq. ) 

1. การตรวจสอบข้อมูลขั้นพื้นฐาน การปลูกเพื่อตรวจสอบและการคัดเลือกพันธุ์ที่จะใช้ปลูกเปรียบเทียบ 
1.1 การตรวจสอบข้อมูลขั้นพื้นฐาน 

 โดยใช้ลักษณะที่ระบุไว้ในแบบบันทึกลักษณะประจ้าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ มาจ้าแนกความแตกต่าง
ของพันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลของพันธุ์ที่มีอยู่ในฐานข้อมูล เพ่ือหาพันธุ์ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกัน น้ามาปลูกเปรียบเทียบในแปลงตรวจสอบ 

1.2 การปลูกเพื่อตรวจสอบ 

1.2.1 ฤดูปลูก  เก็บข้อมูลการปลูกทดสอบ ภายในช่วงระยะเวลา 12 เดือน อย่างน้อย 2 ครั ง  เมื่อ
ต้นปาล์ม มีอายุ  5  ปีขึ นไป  

1.2.2 สถานที่ปลูก  ท้าการทดสอบใน 1 สถานที่ แต่ถ้าลักษณะประจ้าพันธุ์ที่ส้าคัญไม่สามารถ
สังเกตเห็นความแตกต่างได้ในที่นั นๆ  ต้องเพ่ิมสถานที่ท้าการทดสอบ 

1.2.3 การทดสอบเพิ่มเติม  ถ้ามีการทดสอบเพ่ิมเติม ต้องก้าหนดรายละเอียดเป็นเฉพาะกรณีตาม
ความจ้าเป็น 

1.3   การคัดเลือกพันธุ์ที่จะใช้ปลูกเปรียบเทียบ ให้เลือกพันธุ์ทั่วไปที่มีลักษณะใกล้เคียงกับพันธุ์  ที่ขอจด
ทะเบียนมากท่ีสุดเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ อย่างน้อย 1 พันธุ์  โดยพิจารณาจากลักษณะดังต่อไปนี  

1) ผล  (Fruit) : ชนิดผล (Fruit type) (ล.25)  
2) ผล  (Fruit) : รูปทรงผล  (Fruit shape)  (ล.26) 
3) ผล  (Fruit) : รูปแบบของสีผล (Pattern of fruit color) (ล.27) 
4) ผล  (Fruit) : สีของเนื อผลสุก (Color of mesocarp) (ล.34) 
5) ผล  (Fruit) : น ้าหนักผล (Weight of fruit) (ล.30) 
6) ทะลาย  (Bunch) : รูปทรงทะลาย(Bunch shape) (ล.21) 
7) ทะลาย  (Bunch) : ความหนาแน่นของหนาม(Density of spines) (ล.22) 
8) เมล็ด  (Nut) : รูปทรงเมล็ด (Nut shape) (ล.35) 
9) ใบ  (Leaf) : ความยาวของทางใบ (Length of rachis) (ล.4) 
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2. การเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัวในลักษณะประจ า
พันธุ์ และการประเมินผล 
2.1 การเก็บข้อมูล 

2.1.1 รายละเอียดของการเก็บข้อมูล  ในการเก็บข้อมูลลักษณะประจ้าพันธุ์ ต้องเก็บข้อมูลตาม
แบบบันทึกลักษณะประจ้าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ ที่ได้ระบุตัวอย่างพันธุ์ที่ใกล้เคียงไว้แล้วตาม
เอกสารแนบท้ายข้อ 4.2   

2.1.2 ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ต่าง ๆ  จะต้องบันทึกลักษณะประจ้าพันธุ์ในช่วงที่มีการ
เจริญเติบโตเต็มที่ โดยตรวจลักษณะรายละเอียดของพันธุ์ ส่วนล้าต้น ใบ โคนทางใบ      ช่อ
ดอก  ทะลาย และเมล็ด (เม่ือต้นกล้าปาล์มน ้ามันมีอายุอย่างน้อย 5 ปีขึ นไป)  

2.2 การประเมินผลการตรวจสอบ 
2.2.1 การประเมินความแตกต่างระหว่างพันธุ์  ต้องมีลักษณะทางคุณภาพหรือปริมาณที่สามารถ

แยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างพันธุ์ใหม่กับพันธุ์เปรียบเทียบได้ชัดเจน 
2.2.2 การประเมินความสม่ าเสมอและความคงตัวของประชากร (uniformity and stability) 

การประเมินความสม่้าเสมอและความคงที่ (Uniformity and Stability) มีลักษณะอ่ืนปน 
(off-type) ปรากฏให้เห็นได้จะต้องไม่เกินร้อยละ  10  ที่โอกาสความเป็นไปได้ร้อยละ 95 

 

 

3. การประมาณค่าใช้จ่ายและวิธีการช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์ปาล์มน้ ามันที่ขอจด
ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

3.1    ประมาณการค่าใช้จ่าย  ในการตรวจสอบลักษณะประจ้าพันธุ์ปาล์มน ้ามันที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
ใหม ่

 

รายการ 

จ านวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานที่
ของ 

กรมวิชาการเกษตร 
ที่ขอจดทะเบียน 

1. ค่าจ้างเหมาพื นที่ / เตรียมดิน 
2. ค่าจ้างเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกข้อมูล และ

เก็บเก่ียว  (1 คน x 12 เดือน x 4,000) 
3. ค่าตรวจสอบของคณะท้างานตรวจสอบ

ภาคสนาม 3 ครั ง / ฤดูกาลให้ผลผลิต 

- ค่าเบี ยเลี ยง  (240 บาท x 2 คน x 6 วัน) 

- ค่าท่ีพัก       (800 บาท x 2 คน x 3 วัน) 

  10,000 
  48,000 

 
 
    

  2,880 
  4,800 

- 
- 
 
 
 

2,880 
4,800 
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รายการ 

จ านวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานที่
ของ 

กรมวิชาการเกษตร 
ที่ขอจดทะเบียน 

- ค่ายานพาหนะ  (1,000 บาท x 2 คน x 3 
เที่ยว) 

 

   6,000 
 

6,000 
 

 

รายการ 

จ านวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานที่
ของ 

กรมวิชาการเกษตร 
ที่ขอจดทะเบียน 

4. ค่าวัสดุ 

- สารก้าจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 

- วัสดุการเกษตร 
5. วัสดุส้านักงาน 

 
 5,000 
  2,000 
    500 

 
- 
- 
- 

รวม 
79,180 13,680 

 

หมายเหตุ  ทั งนี  รายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตามรายจ่ายจริง 
        มีระยะตรวจสอบ  3  ครั ง  ดังนี  

1. ระยะเตรียมแปลงปลูกตรวจสอบ 
2. ระยะเก็บผลผลิตครั งที่ 1  
3. ระยะเก็บผลผลิตครั งที่ 2 
 

3.2  วิธีการช าระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จ านวนครั้ง และสถานที่ช าระค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามที่
คณะท้างานตรวจสอบภาคสนามก้าหนด 

 

4. แบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ โดยอธิบายลักษณะและใช้ตัวเลขหรือสัญลักษณ์ 
ที่ใช้บันทึก 

4.1    ลักษณะและสัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ 

4.1.1 เพื่อประเมินความแตกต่าง  ความสม่ าเสมอ  และความคงตัว  ใช้ลักษณะและด้าเนินการใน
ระยะการเจริญเติบโตที่ระบุในแบบบันทึกลักษณะประจ้าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ 
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4.1.2 ในช่องการบันทึกข้อมูล  ให้บันทึก ข้อมูลเป็นตัวเลข ที่อธิบายตามลักษณะที่ปรากฏใน

แบบบันทึกลักษณะประจ้าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ 

4.1.3 เครื่องหมายที่ก้ากับลักษณะ 

(*)   หมายถึง ลักษณะที่ต้องใช้กับทุกพันธุ์ในทุกช่วงระยะการเจริญเติบโต และต้องระบุใน
ลักษณะประจ้าพันธุ์ ยกเว้นไม่สามารถจะด้าเนินการได้ 

(+)   หมายถึง   ดูค้าอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายข้อ 4.4  

(a)-(h) หมายถึง   ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจ้าพันธุ์ข้อ 4.3 

QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 

QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 

PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative characteristic) 

MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ้านวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก้าหนดให้เป็นตัวแทน
เท่านั นแล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์(single measurement of a 
group of plants or parts of plants) 

MS หมายถึง     การวัด ชั่ง นับจ้านวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก้าหนดให้เป็นตัวแทนแล้ว
ใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (measurement of a number of 
individual plants or parts of plants) 

VG  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่
ก้าหนดให้เป็นตัวแทนเท่านั นแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์  
(visual assessment by a single observation of a group of plants 
or parts of plants) 

VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก้าหนดให้
เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (visual assessment 
by observation of individual plants or parts of plants) 

4.2 แบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ  (ปาล์มน้ ามัน)   
     (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย ข้อ  4.2) 

4.3       รายละเอียดการบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ (ปาล์มน้ ามัน)  
     (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย ข้อ  4.3) 

4.4 ภาพแสดงลักษณะบางลักษณะในแบบบันทึก (ปาล์มน้ ามัน)   
    (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบท้าย ข้อ 4.4) 
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4.2 แบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ที่ตรวจสอบ  :ปาล์มน้ ามัน  
                                                          ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example 
varieties) 

ตัวเลข 

(Note
) 

1. VG ต้น (Plant) : ลักษณะทรงพุ่ม ( Canopy Type )    
(*) (a) (     )  แผ่ออก (spreading)  1 
(+)  (     )  ลู่ลง (drooping)  2 
PQ     
2. MS ต้น (Plant) : ความสูงของล าต้น  (Height of palm)    
(+) (a) (     )  เตี ย (short)  3 
QN  (     )  ปานกลาง (medium)  5 

  (     )  สูง (high)  7 
3. MS ต้น (Plant) : เส้นรอบวงของล าต้น  (Trunk girth)    
(+) (a) (     )  เล็ก  (small)  3 
QN  (     )  ปานกลาง (medium)  5 

  (     )  ใหญ่ (large)  7 
4. MS ใบ  (Leaf)  : ความยาวของทางใบ  (Length of rachis)   
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                                                          ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example 
varieties) 

ตัวเลข 

(Note
) 

(+) (b) (     )  สั น (short)  3 
QN  (     )  ปานกลาง (medium)  5 

  (     )  ยาว (long)  7 
5. VS ใบ  (Leaf) : สีของทางใบ (Color of rachis )    
PQ (b) (     )  เหลือง (yellow)  1 

  (     )  เหลืองแกมเขียว  (yellowish green)  2 
  (     )  ส้ม  (orange)  3 
  (     )  ส้มแกมน ้าตาล  (orangish brown)  4 
  (     )  เขียว  (green)  5 
  (     )  เขียวเข้ม  (dark green)  6 
  (     )  น ้าตาล  (brown)  7 
  (     )  น ้าตาลแกมเขียว  (brownish green)  8 

6. VS โคนทางใบ  (Petiole): จ านวนหนามบริเวณโคนทางใบ (Number of 
spike) 

  

(+) (b) (     )  น้อย  (few)  3 
QN  (     )  ปานกลาง (medium)  5 

  (     )  มาก (many)  7 
7. VS โคนทางใบ  (Petiole) : ต าแหน่งของหนามบริเวณโคนทางใบ 

(Spike position)  
  

PQ (c) (     )  หนามเรียงเสมอกันทั งสองด้าน  (in a row)  1 
  (     )  หนามเรียงสลับ  (zig-zag)  2 
 
 
 

8. 

 
 
 

VS 

 
 
 
โคนทางใบ  (Petiole) : การมีไขบริเวณโคนทางใบ (Presence 
to wax of petiole) 

  

QL (c) (     )  ไม่มี  (absent)  1 
  (     )  มี  (present)  9 

9. MS โคนทางใบ  (Petiole): ความกว้างของโคนทางใบ ( Width )   
(+) (c) (     )  แคบ  (narrow)  3 
QN  (     )  ปานกลาง (medium)  5 
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                                                          ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example 
varieties) 

ตัวเลข 

(Note
) 

  (     )  กว้าง (broad)  7 
10. MS โคนทางใบ  (Petiole): ความลึกของโคนทางใบ (Depth )   
(+) (c) (     )  ตื น  (narrow)  3 
QN  (     )  ปานกลาง (medium)  5 

  (     )  ลึก (deep)  7 
11. VS โคนทางใบ  (Petiole): ความยาวหนาม  (  Spike length )   
QN (c) (     )  สั น  (short)  3 

  (     )  ปานกลาง (medium)  5 
  (     )  ยาว (length)  7 

12. MS โคนทางใบ  (Petiole): สีหนามของโคนทางใบ (Spike color )   
PQ (c) (     )  เขียว  (green)  1 

  (     )  เขียวแกมเหลือง (yellowish green)  2 
  (     )  เหลืองแกมน ้าตาล (brownish yellow)  3 
  (     )  น ้าตาล (brown)  4 
     

13. VS โคนทางใบ  (Petiole): สีของโคนทางใบ (Color of petiole)                        
PQ (c) (     )  เหลือง (yellow)  1 

  (     )  เหลืองแกมเขียว  (yellowish green)  2 
  (     )  เหลืองแกมน ้าตาล  (yellowish brown)  3 
  (     )  ส้ม (orange)  4 
  (     )  เขียว  (green)  5 
  (     )  เขียวเข้ม  (dark green)  6 

14. MS ใบประกอบ  (Leaflet): จ านวนใบประกอบในหนึ่งทางใบ  
(Number of leaflet)  

  

QN (d) (     )  น้อย (few)  3 
  (     )  ปานกลาง (medium)  5 
  (     )  มาก (many)  7 
 
 
 

15. 

 
 
 

MS 

 
 
 
ใบประกอบ (Leaflet) : ความยาวใบประกอบ  ( Length ) 
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                                                          ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example 
varieties) 

ตัวเลข 

(Note
) 

(+) (d) (     )  สั น (short)  3 
QN  (     )  ปานกลาง (medium)  5 

  (     )  ยาว (long)  7 
16. MS ใบประกอบ  (Leaflet) : ความกว้างใบประกอบ ( Width )   
(+) (d) (     )  แคบ  (narrow)  3 
QN  (     )  ปานกลาง (medium)  5 

  (     )  กว้าง (broad)  7 
17. VS ใบประกอบ  (Leaflet):  ความเข้มของสีเขียวบนใบประกอบ         

( Tensity green color of leaflet)                     
  

QN (d) (     )  อ่อน (light)  1 
  (     )  ปานกลาง  (medium)  2 
  (     )  เข้ม  (dark)  3 

18. VS ใบประกอบ  (Leaflet): รูปร่างปลายใบประกอบ  (Shape of 
apex)  

  

(+) (d) (     )  ปลายใบแหลมแคบ (narrow acute)  1 
PQ  (     )  ปลายใบแหลมปานกลาง (medium acute)  2 
  (     )  ปลายใบแหลมกว้าง (broad acute)  3 

19. VS ใบประกอบ (Leaflet): ความมันวาวของใบประกอบ  
(Glossiness)  

  

PQ (d) (     )  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
  (     )  ปรากฏ  (present)  9 

20. VS ช่อดอกตัวผู้ (Male inflorescence) : รูปร่างของช่อดอกตัวผู้  
(Shape of Male inflorescence)  

  

(+) (e) (     )  รูปไข่กลับ (obovate)  1 
PQ  (     )  รูปใบหอก  (lanceolate)  2 
21. VS ทะลาย  (Bunch) : รูปทรงทะลาย (Bunch shape)   
(*) (f) (     )  รูปไข่กลับ (obovate)  1 
(+)  (     )  รูปหัวใจ (obcordiform)  2 
PQ  (     )  รูปค่อนข้างกลม (globular)  3 
22. VS ทะลาย (Bunch) : ความหนาแน่นของหนาม (Density of 

spines) 
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                                                          ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example 
varieties) 

ตัวเลข 

(Note
) 

(*) (f) (     )  ไม่มี  (absent or weak)   1 
(+)  (     )  น้อย  (sparse)   3 
QN  (     )  ปานกลาง  (medium)   5 

  (     )  มาก  (dense)   7 
 
 
 

23. 

 
 
 

VS 

 
 
 
ทะลาย (Bunch) : ความยาวของหนาม (Length of spines) 

  

(*) (f) (     )  ไม่มี  (absent)   1 
QN  (     )  สั น  (sparse)   3 

  (     )  ปานกลาง  (medium)   5 
  (     )  ยาว  (dense)   7 

24. MS ทะลาย  (Bunch) : น้ าหนักของทะลาย (Weight of bunch)   
QN (f) (     )  น้อย  (light)  3 

  (     )  ปานกลาง  (medium)  5 
  (     )  มาก (heavy)  7 

25. VG ผล  (Fruit) : ชนิดผล  (Fruit Type)    
(*) (g) (     )  ดูรา (dura)  1 
(+)  (     )  เทเนอรา (tenera)  2 
QL  (     )  พิสิเฟอรา (pisifera)  3 
26. VS ผล  (Fruit) : รูปทรงผล  (Fruit shape)    
(*) (g) (     )  รูปกลม (rounded)  1 
(+)  (     )  รูปไข่กลับ  (obovate)  2 
PQ  (     )  รูปขอบขนาน  (oblong)  3 
27. VG ผล  (Fruit) : รูปแบบของสีผล  (Patterns of fruit Color)    

 (g) (     )  albescens type    1 
(+)  (     )  nigrescens type    2 
QL  (     )  virescens type  3 
28. MS ผล  (Fruit) : ความยาวผล  ( Length of fruit )   
(+) (g) (     )  สั น (short)  3 
QN  (     )  ปานกลาง (medium)  5 
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                                                          ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example 
varieties) 

ตัวเลข 

(Note
) 

  (     )  ยาว (long)  7 
29. MS ผล  (Fruit) : ความกว้างผล  (Width of fruit)   
(+) (g) (     )  แคบ  (narrow)  3 
QN  (     )  ปานกลาง (medium)  5 

  (     )  กว้าง (broad)  7 
30. MS ผล  (Fruit) : น้ าหนักผล  (Weight of fruit)   
(*) (g) (     )  น้อย (light)  3 
QN  (     )  ปานกลาง  (medium)  5 

  (     )  มาก (heavy)  7 
31. MS ผล  (Fruit) :  น้ าหนักเนื้อผล  (Weight of mesocarp)     
(*) (g) (     )  น้อย  (light)  3 
QN  (     )  ปานกลาง  (medium)  5 

  (     )  มาก  (heavy)  7 
32. VS ผล  (Fruit) : สีหลักของผล ( Main color of fruit )   
PQ (g)    
33. VS ผล  (Fruit) : สีรองของผล ( Secondary color of fruit )   
PQ (g)    
34. VS ผล  (Fruit) : สีของเนื้อผลสุก (Color of mesocarp)                        
(*) (g) (     )  เหลืองอ่อน (light yellow)  1 
PQ  (     )  เหลือง  (yellow)  2 

  (     )  ส้มอ่อน (light orange)  3 
  (     )  ส้ม (orange)  4 
  (     )  ส้มเข้ม (dark orange)  5 

35. VS เมล็ด  (Nut) : รูปทรงเมล็ด  (Nut shape)    
(+) (h) (     )  รูปไข่ (ovate)  1 
PQ  (     )  รูปกลม (rounded)  2 
36.  VS เมล็ด  (Nut) :  สีเมล็ด  ( Nut color )     
PQ (h) (     )  ขาว  (white)  1 

  (     )  น ้าตาล  (brown)  2 
  (     )  ด้า  (black)  3 

37. VS เมล็ด  (Nut):  การแบ่งตัวของเนื้อในเมล็ด  (Number of kernel   
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                                                          ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example 
varieties) 

ตัวเลข 

(Note
) 

per fruit)   
(*) (h) (     )  1 (one)  1 
QL  (     )  2  (two)  2 

  (     )  3  (three)  3 
  (     )  มากกว่า 3 (more than three)  4 

38. 
(+) 

VS เมล็ด  (Nut) : ต าแหน่งของเมล็ดเมื่อตัดตามขวาง            
(Nut  position (cross-section))  

  

PQ (h) (     )  กึ่งกลาง (center)  1 
  (     )  ไม่อยู่กึ่งกลาง (off-center)  2 

39. MS เมล็ด  (Nut) : ความยาวเมล็ด (Length of nut)   
(+) (h) (     )  สั น (short)  3 
QN  (     )  ปานกลาง (medium)  5 

  (     )  ยาว (long)  7 
40. MS เมล็ด  (Nut) : ความกว้างเมล็ด (Width of nut)   
(+) (h) (     )  แคบ  (narrow)  3 
QN  (     )  ปานกลาง (medium)  5 

  (     )  กว้าง (broad)  7 
 
 

41. 

 
 

MS 

 
 
เมล็ด  (Nut) :  น้ าหนักเมล็ด  (Weight of nut)   

  

QN (h) (     )  น้อย  (light)  3 
  (     )  ปานกลาง  (medium)  5 
  (     )  มาก  (heavy)  7 

42. MS เมล็ด  (Nut) :  น้ าหนักเนื้อในเมล็ด  (Weight of kernel )     
QN (h) (     )  น้อย  (light)  3 

  (     )  ปานกลาง  (medium)  5 
  (     )  มาก  (heavy)  7 
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4.3   อธิบายแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ 

 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจ าพันธุ์ 
 (a) ต้น : การบันทึกลักษณะของล้าต้น  จะต้องบันทึกลักษณะประจ้าพันธุ์ของต้นพันธุ์ปาล์ม

น ้ามันที่มีอายุไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 (b)  ใบ :   การตรวจสอบลักษณะใบให้ตรวจสอบในระยะที่ใบเจริญเต็มที่  ให้เก็บข้อมูลจากทาง

ใบที่ 17      
 (c) โคนทางใบ :  การบันทึกลักษณะโคนทางใบให้บักทึก 1 โคนทางใบ/ต้น 
 (d) ใบประกอบ : การบันทึกลักษณะของใบประกอบ ให้เก็บข้อมูลจากทางใบที่ 17 
 (e) ช่อดอกตัวผู้ : การบันทึกลักษณะของช่อดอกตัวผู้ ให้บันทึกข้อมูล 1ช่อ/ต้น 
 (f) ทะลาย : การบันทึกลักษณะของทะลาย ให้บันทึกข้อมูล 2 ทะลาย/ต้น 
 (g)   ผล :  การบันทึกลักษณะผล ให้ตรวจสอบโดยเลือกผลระยะสุกแก่เต็มที่ 
  ลักษณะทางปริมาณให้บันทึกอย่างน้อย  10  ผล/ต้น  
 (h)  เมล็ด :  การบันทึกลักษณะเมล็ด ให้บันทึกเมล็ดในระยะท่ีสุกแก่เต็มที่ จ้านวน    10 เมล็ด/ต้น 

 
          4.4  อธิบายแต่ละลักษณะในตารางลักษณะประจ าพันธุ์ 
 

ล.1 ต้น (Plant) : ลักษณะทรงพุ่ม (Canopy Type) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

  1   2 
  
                           แผ่ออก ลู่ลง 
 (spreading) (drooping) 
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ล.2  ต้น (Plant) : ความสูงของล้าต้น (Height of palm)  
       (วัดจากผิวดิน ไปถึงโคนทางใบที่ 41) 
        

                                        
 
 

 
ล.3  ต้น (Plant) : เส้นรอบวงของล้าต้น (Trunk girth)  
       (วัดที่ความสูง 1.5 เมตร) 

                                 

ความสูงล าตน้ (Height of palm) 

 

วัดเส้นรอบวงของล้าต้น (Diameter of palm) 
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ล.4 ใบ (Leaf) : ความยาวทางใบ (Length of rachis)  
 
 
 

 
 
 
ล.6  โคนทางใบ (Petiole) จ้านวนหนามบริเวณโคนทางใบ (Number of spike) 
 
 
 
 1 2 3 
 หนามน้อย หนามปานกลาง หนามมาก 
 (few) (medium) (many) 
 
 
 
ล.8, ล.9  โคนทางใบ (Petiole) : ขนาดของโคนทางใบ (Cross section of petiole)  
 
 
 

วดัความยาวทางใบ (Length of rachis) 

วดัความกวา้งของโคนทางใบ  
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ล.15  ใบประกอบ (Leaflet)  : ความยาวใบประกอบ (Length of leaflet)  
ล.16  ใบประกอบ (Leaflet)  : ความกว้างใบประกอบ (Width of leaflet)  
 
 

 
 
 
 
 
ล.18  ใบประกอบ (Leaflet) รูปร่างปลายใบประกอบ (Shape of apex) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 2 3 

วดัความลึกของโคนทางใบ  

วดัความยาวของใบ (Length of leaflet)   

วดัความกวา้งของใบ (ตรงก่ึงกลางใบ) (Width of leaflet)   
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 ปลายใบแหลมแคบ ปรายใบแหลมปานกลาง  ปลายใบแหลมกว้าง 
 (narrow acute) (medium acute) (broad acute) 
 
ล.20  ช่อดอกตัวผู้ (Male inflorescence) : รูปร่างของช่อดอกตัวผู้ (Shape of Male inflorescence) 
 
 
 
 
 
 
 
 1 2  
 รูปไข่กลับ รูปหอก 
 (obovate) (lanceolate) 
 
 
 
 
 
 
ล.21  ทะลาย (Bunch) : รูปทรงทะลาย (Bunch shape)  

 
 

                                                          
              1                                                  2                                                      3 

      รูปไข่กลับ           รูปหัวใจ                                          รูปค่อนข้างกลม 
      (obovate)        (obcordiform)             (globular)     
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ล.22  ทะลาย (Bunch) : ความหนาแน่นของ หนาม (Density of spines)  
 
 

                       
 
 
 
 

 
                      1                    3                          5                            7 
 ไม่มี น้อย ปานกลาง มาก 
 (absent)  (sparse) (medium) (dense) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล.25  ผล (Fruit) : ชนิดผล (Fruit Type)  
 
 
 
 
                                                                            
 
     
                        
 1 

Kernel (5-25%) 
Shell (25-65%) 
Mesocarp (20-65%) 
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 ดูรา  (dura)   

    
 
 
 
 
 
 
 2   
 เทเนอรา (tenera) 

 
 
 
 
 
 
 
 3 
 พิสิเฟอรา (pisifera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล.26  ผล (Fruit) : รูปทรงผล (Fruit shape)  
 
 
 
 

Kernel (0-4%) 
Mesocarp ( 96-100%) 

Fiber ring 
Kernel (2-15%) 
Shell (1-30%) 
Mesocarp (60-90%) 
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                 1               2               3                                                                                                                       

 รูปกลม รูปไข่กลับ รูปขอบขนาน 
 (rounded) (obovate) (oblong) 
 

 
 
 
ล.27  ผล (Fruit) : รูปแบบของสีผล (Pattern of fruit color)  
 
 
 
 
 
 
 
                           
                  1                                     2                                      3           
            albescens type nigrescens type virescens type 
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ล.28  ผล (Fruit) : ความยาวผล (Length of fruite)  
(ความยาวผลเก็บข้อมูลผลที่สมบูรณ์ที่ต้าแหน่งชั นนอก ณ ส่วนกว้างที่สุดของทะลาย) 
ล.29  ผล (Fruit) : ความกว้างผล (Width of fruite)  
 (ความกว้างผลเก็บข้อมูลผลที่สมบูรณ์ที่ต้าแหน่งชั นนอก ณ ส่วนกว้างที่สุดของทะลาย) 
 
 

                                              
 
 
ล.35  เมล็ด (Nut) : รูปทรงเมล็ด (Nut shape)  
 
 
 
 
 
 
 
                                             
                                1                                               2                                                                                                                               
                              รูปไข่   รูปกลม                                             

                                 (ovate)                                     (rounded)                                              
 
 

ล.37  เมล็ด (Nut) : ต้าแหน่งของเมล็ดเมื่อตัดตามขวาง  
         ( Nut position (cross-section) )   
 

                                                                 
                                    1                                                       2 

ความกวา้งผล (Width of fruit) 
ความยาวผล (Length of fruit) 
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                  กึ่งกลาง          ไม่อยู่กึ่งกลาง 
                  (center)                                          (off-center) 
 
 
 
ล.38  เมล็ด (Nut) : ความยาวเมล็ด (Length of nut)  
ล.39  เมล็ด (Nut) : ความกว้างเมล็ด (Width of nut)  
 
 
                                              
 

 

 
 
 
 

ความกวา้งเมลด็ (Width of nut) 
ความยาวเมลด็ (Length of nut) 
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