
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ 2556 
------------------------------ 

 
1. แผนงานวิจัย - 

2. โครงการวิจัย ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือพัฒนา หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช  เพ่ือการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ของกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซีสและลูกผสม กล้วยไม้สกุลแคทลียาและ
ลูกผสม งาและไผ่ ภายใต้ พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 
Botanical Study for  Test Guidelines Development  and Procedure for New  
Plant Variety Protection of Phalaenopsis  and Hybrid  Cattleya and Hybrid 
Sesame and Bamboo under Plant Varieties Protection Act B.E. 2542. 

3. ชื่อการทดลอง(ภาษาไทย)   ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือพัฒนา หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
พันธุ์กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส และลูกผสม   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542   

ชื่อการทดลอง(ภาษาอังกฤษ) Botanical Study for the Test Guideline Development (TG) and DUS 
Test for New Variety of Phalaenopsis and Hybrid under  Plant 
Varieties Protection  Act . B.E 2542  

4. คณะผู้ด าเนินงาน  
 หัวหน้าการทดลอง นางสาวรุ่งทิวา  ธน าธาตุ  
 ผู้ร่วมงาน  นางสาววาสนา  มั่งค่ัง 1 
  นายณัฐวุฒิ  กฤษสมัคร 
 นางสาวยุวลักษณ์  ผายดี 
 นายอ านาจ  รุ่งจรูญ 

5. บทคัดย่อ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศให้กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม เป็น

ชนิดพืชที่พันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  ดังนั้นจึง
จ าเป็นจะต้องท าการศึกษาเพ่ือหาแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม 
ที่เป็นสากล และยอมรับได้ในทางวิชาการโดยด าเนินการศึกษา กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช และกฎหมายล าดับรอง
ที่เก่ียวข้อง หลักเกณฑ์การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
(International Union for the Protection of New Varieties of Plant, UPOV) นอกจากนี้ได้ศึกษาโดย

                                                 
1 กลุ่มวิจัยคุม้ครองพันธุ์พืช  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กทม.  10900 
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ส ารวจพันธุ์กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสมที่ปรากฏในประเทศไทย จากการศึกษาและส ารวจพบว่า 
กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ก าหนดให้นักปรับปรุงพันธุ์พืชจะต้องแสดงรายละเอียดของลักษณะและแหล่งที่มา
ของพันธุ์พืชใหม่ และอ านาจการตรวจสอบเป็นของพนักงานเจ้าหน้าที่ ที่จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ตรวจสอบ ซึ่งพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครองดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการการตรวจสอบลักษณะประจ า
พันธุ์  คือ จะต้องมีความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ทางด้านสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา มีความคงตัวของ
ลักษณะประจ าพันธุ์ และมีลักษณะประจ าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืนอย่างเด่นชัด ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม ได้ใช้ (Draft) Test Guideline : 
PHALAENOPSIS (Phalaenopsis Blume) และ Test Guideline ในพืชกล้วยไม้สกุลต่างๆ ประกอบกับข้อมูล
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสมน ามาปรับปรุง พัฒนาเป็นหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม ส าหรับประเทศไทย และส ารวจพันธุ์พื้นเมืองทั่วไปที่
ปลูกในประเทศไทย  จ านวน  15  พันธุ์  ท าให้จ าแนกลักษณะต่างๆ ที่จะใช้ในการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์
ทั้งสิ้น  103 ลักษณะ 

6. ค าน า 
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอาหารที่ส าคัญของโลก  ในกระบวนการผลิต

พืชและสินค้าเกษตรจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือให้ผลตอบแทนคุ้มค่า  การใช้เทคโนโลยี
การผลิตที่ส าคัญประการหนึ่ง  ได้แก่  การใช้พันธุ์พืชที่ดี  เนื่องจากพันธุ์พืชเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ พันธุ์พืชมีความส าคัญต่อการเพ่ิมผลผลิตเป็ นอย่างมากโดยเฉพาะการใช้เมล็ดพันธุ์ดี  
เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตขึ้นร้อยละ 10-15  และผลผลิตที่ได้จะเพ่ิมมากข้ึน  1-2 เท่าตัว  ถ้าหากเกษตรกรได้
ท าการปลูกและบ ารุงรักษาตามหลักวิชาการเกษตร และการพัฒนาพันธุ์พืชเพ่ือให้ได้พันธุ์พืชที่ดี  ต้องอาศัยนัก
ปรับปรุงพันธุ์พืช ท าการศึกษาวิจัยจนได้พันธุ์พืชใหม่มีคุณสมบัติในด้านต่างๆ  เช่น ผลผลิตสูง รูปทรงดี  สี สัน
สวยงาม  รสชาดดี มีกลิ่นหอม  และที่ส าคัญที่สุดเป็นพันธุ์พืชที่เกษตรกรใช้และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด 

ในปัจจุบันนี้มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืช  นอกจากปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธี
มาตรฐาน  เพ่ือให้พันธุ์พืชมีคุณสมบัติตามที่ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ  การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ต้อง
อาศัยการลงทุนจ านวนมหาศาลเพ่ือให้ได้มาซึ่งพันธุ์พืชดี   จึงมีความจ าเป็นต้องมีการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช
ผู้ซึ่งผลิตพันธุ์พืชใหม่  และคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาจากปรับปรุงพันธุ์พืช เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการวิจัย
และพัฒนาพันธุ์พืช  

การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในต่างประเทศ   มีกฎหมายบังคับใช้มานานแล้ว  เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ประเทศอังกฤษ   ประเทศออสเตรเลีย  และประเทศญี่ปุ่น 

การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้พัฒนาขึ้นเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ  ภายใต้อนุสัญญาที่
ส าคัญหลายฉบับ ได้แก่  การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  (The  
International  Convention for the Protection of New Varieties of Plants)  การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้
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อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on biological Diversity)  และการคุ้มครองพันธุ์
พืชภายใต้องค์การการค้าโลก 

การที่เป็นประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก  (World Trade  Organization)   
ตั้งแต่   28  ธันวาคม  2537  และต้องปฏิบัติตามพันธกรณีตามข้อตกลงการค้าว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  โดย
ก าหนดให้ประเทศภาคีจะต้องคุ้มครองพันธุ์พืช ไม่ว่าโดยสิทธิบัตรหรือระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis) ที่มี
ประสิทธิภาพ หรือโดยวิธีการคุ้มครองดังกล่าวร่วมกัน  

ฉะนั้น ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ใช้บังคับเพ่ือส่งเสริมให้มีการ
วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชอันจะก่อให้เกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจ โดยส่วนรวมและยังเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิในพันธุ์
พืชของนักปรับปรุงพันธุ์พืช  ซึ่งสอดคล้องกับการรับรองสิทธิดังกล่าว ของนานาประเทศและองค์การการค้าโลก 

7. วิธีด าเนินการ 
อุปกรณ์ 

1. กล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพ 
2. ไม้บรรทัด 
3. สายวัด 
4. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ 
5. แผ่นเทียบสี 

วิธีการ 
1. ศึกษาข้อกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส

และลูกผสม 
2. ศึกษาลักษณะประจ าพันทางพฤกษศาสตร์ของกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม และ

วิธีการเก็บข้อมูลของลักษณะตามช่วงระยะ การเจริญเติบโตที่เหมาะสม 
3. ศึกษาแนวทางการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ พืชใหม่  ของกล้วยไม้

สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม ที่จะเป็นมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ตามแนวทาง UPOV 
4. ยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสมและรายการ

บันทึก ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแต่ละลักษณะ  และสัญลักษณ์ที่จะอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลและความหมาย
ให้ชัดเจนต่อการจ าแนกความแตกต่าง  ให้มีความเหมาะสม 

5. วิเคราะห์และปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและ
ลูกผสมแบบมีส่วนร่วม  โดยการระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. ทดลองตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ  ของกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม
ภาคสนาม ปรับปรุงและแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสมให้เหมาะสม
และสามารถใช้ตรวจสอบได้จริงในภาคสนาม 
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7. ประยุกต์หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสมพันธุ์ใหม่ให้มี
ผลบังคับใช้  โดยปรับปรุงเป็นระเบียบและประกาศกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
พันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม 

เวลาและสถานที่ 
ระยะเวลา เริ่มต้น   ตุลาคม  2555   สิ้นสุด  กันยายน   2556 
สถานที่ท าการทดลอง  
1. ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร 
2. แปลงปลูกในท้องถิ่นของเกษตรกรหลายจังหวัด 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. วิเคราะห์สภาพปัญหาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของพืชกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส 
2. ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  
2.2 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอจด

ทะเบียน การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.
2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 

2.3 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเตรียมการเพ่ือตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็น
พันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 

2.4 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
ใหม่ พ.ศ. 2546 

3. ศึกษาข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และการปลูก การดูแลรักษาของกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส 
4. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

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

4.3 Development of  Test Guidelines 
4.4 Test Guideline :  PHALAENOPSIS (Phalaenopsis Blume) ของ UPOV 
4.5 หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสมใน

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2550 

5. ส ารวจแหล่งรวบรวมและแหล่งขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม 
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6. จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสมแบบมีส่วนร่วม  โดย
การระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ 

7. สรุปผลการส ารวจพื้นที่ท่ีมีการเก็บรวบรวบพันธุ์ และแหล่งขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของกล้วยไม้
สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม 

สรุปได้ดังนี้ 
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เป็นบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มีผลใช้

บังคับเมื่อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 แต่ยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติงานได้เต็มที่เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายล าดับ
รองก าหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงาน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และระเบียบกรม
วิชาการเกษตร ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชเสร็จสมบูรณ์ พร้อมน าไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนั้น การก าหนดชนิด
พืชที่ พันธุ์ใหม่สามารถขอรับความคุ้มครองตามกฎหมายนั้น จะต้องให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นผู้มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาดังนั้นการพิจารณาประพันธุ์ชนิดพืช
ใหม่จะประกาศเป็นแต่ละชนิดไปตามความจ าเป็นของสถานการณ์ในขณะนั้น โดยใช้เหตุผลต่อไปนี้เป็นตัวประกอบ 
คือ 

1)  เป็นพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ 
2) เป็นพืชที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชของไทยมีศักยภาพในการปรับปรุงพันธุ์ 
3) เป็นพืชที่มีพันธุ์พ้ืนเมืองที่มีคุณสมบัติดีเด่น 
ดังนั้น การประกาศชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่จึงเป็นการประกาศเป็นครั้ง ๆ ไป ขึ้นกับเหตุผลและ

ความจ าเป็น และความพร้อมของพนักงานเจ้าหน้าที่ในขณะ นั้น ส าหรับกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม
นั้น  ได้มีผู้แจ้งความประสงค์ให้ประกาศเป็นชนิดพืชที่พันธุ์พืชสามารถขอรับความคุ้มครอง  จึงได้มีประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ฉบับที่ 10 ซึ่งมีผลให้กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสมเป็นชนิดพืชที่พันธุ์พืช
ใหม่สามารถขอรับการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่เนื่องจากยังไม่มีระเบียบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบความใหม่ 
จึงได้เป็นที่มา และความจ าเป็นของการศึกษาในครั้งนี้ 

 
2. ผลการศึกษา กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสรุปสาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง

กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสมได้ ดังนี้ 
2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  มีเจตนารมณ์ เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ภายใต้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารด้วยการ
ให้สิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย และเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม  ทั้งพันธุ์พืชพ้ืนเมืองและ



 6 

พันธุ์พืชป่า โดยค านึงถึงสิทธิเกษตรกรและสิทธิของชุมชน  ด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยั่งยืน  

2.1.1 พืชที่จะได้รับการตุ้มครองตามพระราชบัญญัตินี้ถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1) พันธุ์พืชใหม่  หมายความว่า  เป็นพันธุ์พืชที่มีลักษณะคุณสมบัติที่ไม่เคย

ปรากฏมาก่อนในพันธุ์นั้น 
2) พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น   หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีอยู่ในชุมชนใดชุมชน

หนึ่งโดยเฉพาะ 
3) พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป   หมายความว่า พันธุ์พืชที่ก าเนิดในประเทศ หรือ มีอยู่

ในประเทศและได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป 
4) พันธุ์พืชป่า   หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพ

ธรรมชาติและไม่ได้น ามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย 
2.1.2 แนวทางและเงื่อนไขในการคุ้มครองพันธุ์พืช 

จากลักษณะการคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
สามารถก าหนดแนวทางและเงื่อนไขการคุ้มครองพันธุ์พืชได้ดังนี้ 

1) พันธุ์พืชที่จะต้องจดทะเบียน ได้แก่ พันธุ์พืชใหม่ และพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
เฉพาะถิ่น กล่าวคือ พันธุ์พืชใหม่และพันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น จะได้รับความคุ้มครองก็ต่อเมื่อได้รับการจด
ทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

2) พันธุ์พืชที่ไม่ต้องจดทะเบียน (ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย) ได้แก่ พันธุ์
พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า กล่าวคือ ผู้ใดเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป และพันธุ์พืชป่าหรือ
ส่วนใดส่วนหนึ่งเพ่ือปรับปรุงพันธุ์ ศึกษาทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชน์ทางการค้า จะต้องได้รับอนุญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่และท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ให้แก่รัฐ 

2.1.3 คุณสมบัติของพันธุ์พืชใหมท่ี่จะขอรับความคุ้มครอง 
พันธุ์พืชใหม่  พันธุ์พืชที่จะยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชได้ต้องมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 
1) ต้องเป็นชนิดพืชที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช  ประกาศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
2) ต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังนี้ 

- มีลักษณะประจ าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน (Distinctness)  กล่าวคือ มี
ความแตกต่างจากพันธุ์พืชอ่ืนที่ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน  โดยความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะที่มี
ประโยชน์ต่อการเพาะปลูก  การบริโภค  เภสัชกรรม  การผลิต  หรือการแปรรูป  และมีความแตกต่างจากพันธุ์พืช
ที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว  ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร  ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนรวมถึงพันธุ์พืชที่
ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว และได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อมา ทั้งนี้ในความแตกต่างอย่างเด่นชัด 
โดยหลักการต้องน าลักษณะที่แตกต่างอย่างเด่นชัด (Distinguishing characteristics) มาเปรียบเทียบระหว่าง
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พันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียน (Candidate variety) กับพันธุ์ปลูกทั่วไปที่คล้ายคลึงกันที่สุด (พันธุ์เปรียบเทียบ  :  
Reference variety)  

- มีความสม่ าเสมอ (Uniformity) โดยหลักการต้องตรวจสอบความสม่ าเสมอ
ในกลุ่มประชากรของพันธุ์ (homogeneity) 

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

- มีความใหม่ (Novelty) กล่าวคือ ต้องเป็นพันธุ์ พืชที่ ไม่มีการน าส่วน
ขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนัก
ปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 

2.1.3 ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ มี
ดังต่อไปนี้  

1) การยื่นค าขอจดทะเบียน 
นักปรับปรุงพันธุ์พืชหรือตัวแทนยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ต่อพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ณ กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรก าหนดและแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

2) การตรวจสอบค าขอ 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอแล้ว จะตรวจสอบค าขอและเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ ว่าถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง  เช่น  ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
มิใช่  นักปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชที่ต้องห้ามจดทะเบียน เช่นในเรื่องความ ใหม่
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนออธิบดีเพื่อพิจารณายกค าขอ 

3) การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช 
หลังจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอแล้ว พนังงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบ

ลักษณะพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนว่ามีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ โดยจะต้องปลูกทดสอบพันุ์พืชใหม่นั้น
เปรียบเทียบกับพันธุ์ใกล้เคียงที่ปลูกท่ัวไป ณ แปลงทดลองของผู้ขอจดทะเบียน หรือแปลงทดลองของกรมวิชาการ
เกษตร หรือสถานที่ อ่ืนที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศก าหนดก็ได้ เพ่ือตรวจสอบในเรื่องความสม่ าเสมอของ
ลักษณะประจ าพันธุ์  ความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ และลักษณะประจ าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืนอย่างเด่นชัด 
(DUS Testing) ทั้งนี้  อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะท างานตรวจสอบภาคสนามที่กรมวิชาการเกษตรแต่งตั้ง 
ตลอดจนประเมินผลตรวจสอบ แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

4) การประกาศโฆษณาเพ่ือให้คัดค้าน 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอและตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชเป็นพันธุ์

พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ถ้าเห็นว่าถูกต้องพนักงานเจ้าหน้าที่เสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพ่ือพิจารณาสั่ง
ประกาศโฆษณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในการประกาศโฆษณาค าขอนั้นให้ไว้ในที่เปิดเผย ณ 
ส านักงานเขต และที่ว่าการอ าเภอทั่วประเทศ รวมทั่งในเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร หากผู้ใดเห็นว่าตนเองมี
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สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  หรือเห็นว่าค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย  เช่น  พันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเกินกว่าหนึ่งปี หรือผู้ขอไม่ใช่
เจ้าของหรือนักปรับปรุงพันธุ์พืช  หรือเป็นพันธุ์พืชที่ห้ามในการจดทะเบียนพันธุ์พืช  เหล่านี้เป็นต้น  ผู้นั้นมีสิทธิ
คัดค้านได้ภายใน   90 วัน  ซึ่งกระบวนการในการคัดค้านและการโต้แย้งการคัดค้านมีข้อกฎหมายก าหนดขั้นตอน
และวิธีการในการอุทธรณ์และการวินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนแล้ว 

5) การวินิจฉัย 
ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้าน หรือมีการคัดค้านมีแต่ศาลได้วินิจฉัยเป็นที่ยุติแล้ว 

พนักงานเจ้าหน้าที่จะรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดี เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากพนักงาน
เจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะท างานตรวจสอบภาคสนาม และพิจารณากระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่าไม่
มีเหตุขัดข้องในการรับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  อธิบดีจะพิจารณาสั่งรับจดทะเบียน 

6) การออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
เมื่ ออธิบดีสั่ งรับจดทะเบียนแล้ว ผู้ ยื่ นค าขอจดทะเบียนต้องมาช าร ะ

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเมื่อผู้ยื่น
ค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องจดทะเบียนและออกหนังสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับช าระค่าธรรมเนียม เมื่อได้จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
แล้ว   อธิบดีจะประกาศชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา 

2.2 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอจด
ทะเบียน การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.
2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 

กฎกระทรวงดังกล่าวก าหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1) การยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ให้ยื่นตามแบบที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้
ก าหนด ณ  กรมวิชาการเกษตร 

2) เอกสารและหลักฐานในการยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ประกอบด้วย 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวอ่ืนที่หน่วยงานของรัฐออกให้ 

- ส าเนาทะเบียนบ้าน ส าหรับผู้ขอซึ่งมีภูมิล าเนาในประเทศไทย หรือประเทศที่เป็น
ภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการคุ้มครองพันธ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภาคี หรือส าเนา
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือใบทะเบียนพาณิชย์ หรือหลักฐานแสดงว่าผู้ขอได้ประกอบการอย่างจริงจังในประเทศ
ไทยหรือประเทศท่ีเป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธ์พืชที่ประเทศ
ไทยเป็นภาคีมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นค าขอ 

- หนังสือรับรองสัญชาติของผู้ขอจากสถานทูตของประเทศท่ียินยอมให้บุคคลสัญชาติ
ไทย ขอรับการคุ้มครองในประเทศนั้นได้ 
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- ส าเนาสัญญาจ้างในกรณีเป็นลูกจ้างหรือผู้รับจ้าง 

3) การกรอกค าขอให้กรอกเป็นภาษาไทย และแปลเอกสารทุกชนิดที่ประกอบเป็น
ภาษาไทย 

4) กรณีมอบอ านาจโดยผู้ขอที่ไม่ได้มีถ่ินฐานในประเทศไทย ให้มีค ารับรองลายมือชื่อในเอกสาร
โดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยซึ่งประจ าอยู่ในประเทศที่ผู้ขอมีถิ่นฐานอยู่ 

5) ให้อธิบดีออกระเบียบการตั้งชื่อพันธุ์พืชใหม่ 

6) ให้เจ้าหน้าที่เตรียมการเพ่ือการตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนโดยแจ้งให้ผู้ขอส่งมอบ
ส่วนขยายพันธุ์ ก าหนดแผนการปลูกหรือขยายพันธุ์ รวมทั้งสถานที่ปลูก จะเป็นแปลงทดลองของกรมวิชาการ
เกษตรหรือสถานที่อ่ืนที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรก าหนดก็ได้ 

7) ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกระเบียบการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจด
ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

8) เมื่ออธิบดีมีค าสั่งให้ประกาศโฆษณาค าขอ ให้ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานเขต
หรือที่ว่าการอ าเภอ และเว็บไซด์ของกรมวิชาการเกษตรเป็นเวลา 90 วันและให้ผู้ขอเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายในการ
ประกาศโฆษณา 

2.3 ผลการศึกษาระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์ที่ขอจด
ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 

ระเบียบดังกล่าวก าหนดให้มีคณะท างานตรวจสอบภาคสนามและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแต่งตั้งโดย
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งคณะท างานชุดนี้จะเป็นผู้ก าหนดแผนการปลูกหรือขยายพันธุ์ รวมทั้งคัดเลือกพันธุ์ที่
จะปลูกเปรียบเทียบ และคณะท างานจะด าเนินการตรวจสอบความสม่ าเสมอ ความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ 
และลักษณะประจ าพันธุ์ที่แตกต่างจากพันธุ์เปรียบเทียบอย่างเด่นชัด การตรวจสอบจะด าเนินการโดยการประเมิน
ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลรายงานไว้ในผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการปลูก การดูแลรักษา ตลอดจนการเก็บ 

2.4 ผลการศึกษาประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจด
ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 

ประกาศกรม ฯ ดังกล่าวก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอจอทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ส่งมอบส่วนขยายพันธุ์พืชที่ขอ
จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่เพ่ือท าการตรวจสอบตามกลักเกณฑ์ของแต่ละพืช และให้คณะท างานตรวจสอบ
ภาคสนามก าหนดแผนการปลูกหรือขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  ซึ่งประกอบด้วย ข้าว 
อ้อย มะม่วง และกล้วยไม้สกุลหวาย โดยผู้ยื่นค าขอสามารถที่จะเลือกสถานที่ท าการปลูกทดสอบตามที่กรม
วิชาการเกษตรก าหนดหรือสถานที่ของตนเองก็ได้ 

3. ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และการปลูก ดูแลรักษาของกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอป
ซิส และสกุลใกล้เคียง 
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กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสในธรรมชาติกระจายพันธุ์อยู่ในทวีปเอเชียตั้งแต่ประเทศในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ได้แก่ พม่า ไทย ลาว มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะใกล้เคียงในมหาสมุทรแปซิฟิก รวมทั้ง
ตอนเหนือของทวีปออสเตรเลีย ฟาแลนนอปซิสเป็นกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตขึ้นทางยอด (Monopodial) ต้นสั้น ใบ
กว้างค่อนข้างรี หนา และอวบน้ ารากค่อนข้างใหญ่ ช่อดอกยาว ปกติจะมีใบติดอยู่กับล าต้น 5-6 ใบ ยิ่งถ้าต้น
สมบูรณ์ก็สามารถมีใบมากกว่านี้ ดอกบานทนนาน 2-3 สัปดาห์ หรืออาจเป็นเดือน ในประเทศไทยพบฟาแลนนอป
ซิสในธรรมชาติ ได้แก่ เขากวางอ่อน (Phalaenopsis cornucervi), ผีเสื้อชมพู (Phalaenopsis lowii), ผีเสื้อน้อย 
(Phalaenopsis parishii) และตากาฉ่อ Phalaenopsis deliciosa (หรือ Phalaenopsis decumbens) 

 
 
 

 
 เขากวางอ่อน Phalaenopsis cornucervi ตากาฉ่อ Phalaenopsis deliciosa ผีเสื้อชมพู Phalaenopsis lowii 

ฟาแลนนอปซิสพันธุ์แท้จะมีดอกขนาดค่อนข้างเล็กจึงมีการปลูกเลี้ยงกันไม่มาก แต่ปัจจุบันกล้วยไม้
สกุลฟาแลนนอปซิสได้มีการปรับปรุงและพัฒนาสายพันธุ์จนท าให้ได้ดอกที่สวยงาม ทั้งรูปทรงและสีของดอก เช่น 
ดอกกลมใหญ่ กลีบดอกหนา ดอกมีหลากหลายสีและมีลวดลายแปลกตา ฟาแลนนอปซิสมีดอกท่ีสวยงาม เลี้ยงง่าย 
โตเร็ว อีกท้ังยังสามารถน ามาผสมพันธุ์ได้หลายหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นลูกผสมในสกุลฟาแลนนอปซิสด้วยกัน หรือ
ผสมกับสกุลอ่ืน เช่น สกุลม้าวิ่ง (Doritis) สกุลแวนด้า (Vanda) สกุลรีแนนเธอรา หรือสกุลแมลงปอ (Arachnis) 
และยังพัฒนาสายพันธุ์เพ่ือผลิตเป็นการค้าได้อีก สามารถน าดอกของฟาแลนนอปซิสมาเป็นดอกไม้ประดับแจกัน
หรือเป็นของขวัญในโอกาสส าคัญๆ จึงท าให้มีผู้คนนิยมปลูกเป็นจ านวนมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Phalaenopsis bellina 

 

 Phalaenopsis gigantea 
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 Phalaenopsis amboinensis Phalaenopsis violacea 
กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสสามารถน าไปผสมกับกล้วยไม้สกุลอ่ืนได้อีก โดยเฉพาะสกุลม้าวิ่ง (Doritis) 

ลูกผสมจากสองสกุลนี้คือสกุล Doritaenopsis ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่มีดอกและช่อดอกท่ีสวยงาม มีสีสันลวดลายแปลก
ตา จึงท าให้เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก  

กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง (Doritis) เป็นกล้วยไม้ที่ขึ้นอยู่ตามพ้ืนดิน ซอกหินหรือแอ่งหิน ที่มีอินทรีย์วัตถุทับถม
ตามป่าโปร่งทั่วๆ ไป ลักษณะต้นจะสั้นๆ ใบแบนกว้างและค่อนข้างหนา ใบมีสีเขียวหรือสีเขียวอมม่วง ช่อดอกตั้ง 
ช่อดอกยาวแข็งและตรง ดอกมีสีแดงอ่อนๆ ไปจนถึงสีแดงอมม่วง ลักษณะเด่นของม้าวิ่งคือ กลีบเลี้ยงและกลีบดอก
คู่ล่างจะกางและลู่ไปทางด้านหลัง ท าให้เห็นเส้าเกสรเด่นชัด ดอกจะทยอยบานขึ้นไปเรื่อยๆ ถึงปลายช่อดอก โดย
ดอกที่อยู่ด้านล่างก็จะค่อยๆ โรยไป กล้วยไม้สกุลม้าวิ่งกระจายพันธุ์อยู่ในพม่า ไทย ลาว กัมพูชา มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย พบในธรรมชาติมีเพียงชนิดเดียวคือ โดไรติส พูลเคอไรมา (Doritis pulcherrima) หรือเรียกว่าม้าวิ่ง 
และมีอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อย หรือวาไรตี้ (variety - var.) มีดอกใหญ่กว่าธรรมดา พบทางภาคเหนือและ
ภาคอีสานของไทย คือ แดงอุบล แยกเป็นพันธุ์ บีสโซเนียนา (Doritis pulcherrima var. buyssoniana) ซึ่งแดง
อุบลนี้ จากการตรวจนับโครโมโซมของศาสตราจารย์ ระพี และคณะ พบว่ามีโครโมโซมเป็น 2 เท่าของม้าวิ่งทั่วๆ ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Doritis pulcherrima var coerulea 
 
 

 Doritis pulcherrima 
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อีกสกุลหนึ่งที่น ามาผสมกับฟาแลนนอปซิส คือสกุลแวนด้า ลูกผสมที่ได้คือสกุล Vandaenopsis ซึ่งเป็น

กล้วยไม้ที่น าลักษณะเด่นของสองสายพันธุ์มารวมกัน ท าให้ได้กล้วยไม้ที่มีลักษณะสวยงามแปลกตาอีกชนิดหนึ่ง 
กล้วยไม้สกุลแวนด้า (Vanda) ในปี 1795 แวนด้า (Vanda) ได้ใช้เป็นชื่อสกุลของกล้วยไม้สกุลแวนด้า

เป็นครั้งแรก ซึ่งตั้งเพ่ือเป็นเกียรติ์แด่นักวิจัยชื่อ Sir William Jones ที่ศึกษาเกี่ยวกับทวีปเอเชีย ค าว่าแวนด้ามีราก
ศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต ที่เรียกไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นเกาะอยู่บนต้นไม้ใหญ่ในแถบประเทศอินเดีย ต่อมาในปี 1820 
Dr. Robert Brown ได้ใช้ค าว่าแวนด้าเป็นชื่อของสกุล (Genus) กล้วยไม้ในกลุ่มแวนด้า ซึ่งใช้อธิบายชนิดของ
กล้วยไม้ที่มีลักษณะเดียวกันกับ Vanda tessellata (สามปอยอินเดีย) กล้วยไม้ในสกุลแวนด้ามีถิ่นก าเนิดใน
ประเทศอินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย ประเทศกลุ่มอินโดจีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และแถบตอนเหนือของ
ทวีปออสเตรเลีย โดยทั่วไปแล้วในธรรมชาติกล้วยไม้ในกลุ่มแวนด้า (Vandaceous) มักจะพบอยู่ในเขตร้อนชื้น 
(Topical) และอยู่เหนือจากระดับน้ าทะเล 1,700 ฟุต (500 เมตร)  

กล้วยไม้ในสกุลแวนด้า จะมีล าต้นเดี่ยวและเจริญเติบโตออกทางยอดหรือที่เรียกว่าโมโนโพเดียม 
(Monopodial) โดยล าต้นจะแตกใบออกสองข้างตรงข้ามกันและยอดจะเจริญขึ้นข้างบนไปไม่มีที่สิ้นสุด มีช่อดอก
ตั้งหรือค่อนข้างตั้ง ก้านช่อดอกยาวและแข็ง ส่วนมากดอกค่อนข้างใหญ่และมักบานทน กลีบดอกชั้นนอกและชั้นใน
มีขนาดไล่เลี่ยกัน แผ่นกลีบดอกโตแต่โคนกลีบคอด ปากมีเดือยสั้นๆ การจ าแนกแวนด้า อาจอาศัยรูปร่างลักษณะ
ของใบเป็นหลัก ซึ่งจ าแนกได้เป็น 4 ประเภทคือ แวนด้าใบกลม แวนด้าใบแบน แวนด้าก้างปลา และแวนด้าใบร่อง 

 
 
 
   แวนด้าฟ้ามุ่ย Vanda coerulea  
 

 สามปอย Vanda denisoniana 
  
ตัวอย่างฟาแลนนอปซิสลูกผสม 
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 Doritaenopsis Chain Xen Diamond Celebration FCC AOS Doritaenopsis Ever Spring Prince "Coral" 

 
4. ผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.1 บทบัญญัติในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International 
Convention for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV) สรุปได้ ดังนี้ 

4.1.1 วัตถุประสงค์ของอนุสัญญา 
อนุสัญญามีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้รัฐสมาชิกให้การคุ้มครองการผลิตพันธุ์พืชใหม่  โดย

มอบสิทธิเด็ดขาด ในพันธุ์พืชแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ผู้เดียว  การมอบสิทธิดังกล่าวนั้นเป็นไปตามรูปแบบและ
หลักการ ซึ่งได้ก าหนดขึ้นเป็นแนวทางเดียว  และพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองต้องมีลักษณะ  ดังนี้  แตกต่างจาก
พันธุ์พืชที่มีอยู่ก่อนแล้ว  มีความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์  มีลักษณะคงตัวเมื่อขยายพันธุ์สู่ชั่วต่อไป และมี
ลักษณะใหม่ในทางการค้า  

4.1.2 บทบาทของ UPOV ในการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืช 
อนุสัญญา UPOV ค.ศ.  1978  และ ค.ศ. 1991  ได้ก าหนดให้รัฐภาคีสมาชิก 

(Member States) ให้ความคุ้มครองขั้นต่ าส าหรับพันธุ์พืชใหม่ โดยให้ตราบทบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในแต่ละรัฐ  
ส าหรับอนุสัญญา UPOV ค.ศ. 1978  ได้ก าหนดขอบเขตขั้นต่ าของสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชว่า มีสิทธิในการผลิต
เพ่ือการขาย  การเสนอขายและการผลิตส่วนขยายพันธุ์เพ่ือการค้า  ซึ่งพันธุ์ พืชคุ้มครอง และอนุสัญญา UPOV 
ค.ศ. 1991 ก าหนดเพ่ิมเติมว่าการกระท าใดๆ ที่เกี่ยวกับส่วนขยายพันธุ์พืช (Propagating Material) ต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ 

สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชมีลักษณะเหมือนสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนคือ  
เป็นสิทธิเด็ดขาดท่ีได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย  มีก าหนดเวลาสิ้นสุด  และเมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว  สิทธินี้ตกแก่
สาธารณชน (Public Domian) นอกจากนี้สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ  มิให้ผู้ทรงสิทธิ
กระท าการใดๆ ให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชน  สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชไม่ใช้บังคับแก่การใช้พันธุ์พืชคุ้มครอง
เพ่ืองานวิจัยและการใช้เพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืชไม่ใช้บังคับแก่การใช้พันธุ์พืชคุ้มครองเพ่ืองานวิจัยและการใช้เพ่ือ
ปรับปรุงพันธุ์พืชขึ้นใหม่ 

4.2 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 สรุปได้ดังนี้ 

4.2.1 ความจ าเป็นในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ 
อนุสัญญา UPOV บัญญัติให้มีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองโดย

ก าหนดคุณสมบัติที่ต้องท าการตรวจสอบ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ ความแตกต่างของพันธุ์พืชใหม่ (Distinctness, D) 
กับพันธุ์ใกล้เคียงที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป  ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ (Uniformity, U) และความคง
ตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ (Stability, S) หรือเรียกว่าการตรวจสอบ DUS  



 14 

4.2.2 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ DUS 
การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่นั้นจะต้องอาศัยก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบซึ่งแต่

ละพืชก็จะมีหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ ในพืชแต่ละชนิดไป หรือ
จะก าหนดหลักเกณฑ์ เป็นกลุ่มของพืชหรือกลุ่มของพันธุ์  เพ่ือใช้เป็นตัวแทนส าหรับการตรวจสอบพันธุ์พืชก็ได้ตาม
ความเหมาะสม และให้มีการจัดท าคู่มือพ้ืนฐานในการตรวจสอบ DUS 

4.2.3 แบบแผนการทดลอง 
แบบแผนการปลูกทดสอบหรือการทดสอบอ่ืน ๆ  จะเกี่ยวข้องกับจ านวนฤดูปลูก 

แผนผังการทดลอง  จ านวนพืชที่จะทดสอบและวิธีการตรวจสอบ  ซึ่งเหล่านี้จะพิจารณาโดยค านึงถึงธรรมชาติของ
พันธุ์พืชแต่ละพันธุ์ที่จะตรวจสอบ  ซึ่งการวางแผนการทดลองจึงเป็นปัจจัยหลักของคู่มือการทดสอบ 

4.2.4 การก าหนดลักษณะประจ าพันธุ์เพ่ือเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS 
พันธุ์พืชทุกพันธุ์ที่จะคุ้มครองจะต้องมีความแตกต่างอย่างชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน DUS ได้ ซึ่งพันธุ์เหล่านี้จะต้องแสดงลักษณะทางพันธุกรรมหรือส่วนผสมของ
ลักษณะทางพันธุกรรม และแตกต่างอย่างชัดเจนจากพืชในกลุ่มอ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ลักษณะ หรือมากกว่าของ
ลักษณะประจ าพันธุ์  นอกจากนั้นลักษณะประจ าพันธุ์เหล่านี้จะต้องน าไปเป็นลักษณะพื้นฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว ซึ่งลักษณะประจ าพันธุ์เหล่านี้อาจมีลักษณะเด่นหรือส าคัญอยู่หนึ่ง
หรือหลายลักษณะปรากฏอยู่ (essential characteristic) ถึงแม้ว่าลักษณะประจ าพันธุ์ไม่ได้ก าหนดถึงความ
สม่ าเสมอแต่เป็นที่เข้าใจว่าความสม่ าเสมอนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะต้องมีอยู่ในลักษณะของพันธุ์พืช หรือเป็นลักษณะ
พ้ืนฐานที่จะใช้ในการจ าแนกความแตกต่างและความคงตัว 

ส่วนการประเมินความสม่ าเสมอนั้นท าได้โดยพิจารณาจากพ้ืนฐานของพันธุ์พืชที่มี
ความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์นั้น ๆ  คือลักษณะประจ าพันธุ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบฤดูปลูกเดียวกัน
หรือในรุ่นต่อ ๆ ไป 

4.2.5 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ DUS 
1) ตัวแทนของพันธุ์พืช  ที่มีระยะเวลาหรือฤดูปลูกท่ีแน่นอน  เช่น  พันธุ์ลูกผสม  

(hybrids) และพันธุ์ที่สังเคราะห์ขึ้นมา   
2) ความแข็งแรงสมบูรณ์ของพันธุ์พืช คือพันธุ์พืชที่จะใช้ในการทดสอบจะต้องมี

คุณภาพสมบูรณ์  โดยปราศจากโรคและการท าลายของศัตรูพืช  ในกรณีของเมล็ดพันธุ์จะต้องมีความงอกท่ี
เหมาะสมที่จะใช้ในการทดสอบได้ 

3) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อลักษณะประจ าพันธุ์พืช  ลักษณะประจ าพันธุ์พืช 1 
ลักษณะ หรือหลาย ๆ ลักษณะ อาจจะมีผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ศัตรูพืชและโรคพืชการใช้สารเคมี เช่น 
สารก าจัดศัตรูพืช สารชะลอการเจริญเติบโต ผลของการท าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้ต้นตอที่ต่างกัน กิ่งตอนที่มี
ระยะการเติบโตไม่เท่ากัน เป็นต้น ในบางกรณี ความต้านทานโรค จะสนองต่อปัจจัยเฉพาะที่ก าหนดขึ้น  เพื่อใช้
เป็นลักษณะอย่างหนึ่งในการตรวจสอบ DUS ปัจจัยนั้น ๆ ต้องไม่ท าให้การตรวจสอบ DUS ผิดปกติไปด้วย  ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เจ้าพนักงานผู้ควบคุมการตรวจสอบจะต้องแน่ใจว่า 
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ก. พันธุ์พืชภายใต้การตรวจสอบไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลดังกล่าวข้างต้น 
ข. พันธุ์พืชภายใต้การทดสอบ DUS จะต้องมีพันธุ์พืชที่เคยปรากฏอยู่แล้วเป็น

พันธุ์ทดสอบเปรียบเทียบ  ในสภาพแวดล้อมเดียวกันด้วย 
ค. ในกรณีที่ประเมินความแตกต่างจากการทดสอบได้ในระดับที่พอใจ  

ผลกระทบที่มีต่อลักษณะประจ าพันธุ์ ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงในการตรวจสอบ DUS นอกเสียจากว่าลักษณะทาง
พันธุกรรมที่แท้จริงของพืชสามารถตรวจสอบได้ แม้จะมีปัจจัยดังกล่าวปรากฏ  

4.2.6 ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ DUS 
1) การเลือกลักษณะ 

สิ่งจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบ DUS คือ การก าหนดลักษณะประจ าพันธุ์ที่ใช้ใน
การตรวจสอบพันธุ์พืชตามคุณสมบัติดังนี้ 

ก. ลักษณะการแสดงออกทางพันธุกรรมของพันธุ์พืช 
ข. มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด  ซึ่งสามารถจะจ าแนกได้จากพันธุ์พืชอ่ืน ๆ 
ค. มีความสม่ าเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดสามารถแสดงลักษณะที่

แน่นอนและเห็นได้เด่นชัด 
ง. มีความคงตัว ซึ่งหมายความว่าผลผลิตจะต้องมีความสม่ าเสมอและมีผล

เหมือน ๆ กัน ในทุก ๆ วงจรของการเพาะปลูก หรือเมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจรการเพาะปลูก 
2) ลักษณะเด่นหรือที่ดีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจจะไม่น ามาพิจารณา  อย่างไรก็ตามถ้า

ลักษณะดังกล่าวนี้เข้าอยู่ในหลักการหรือมาตรฐานที่ก าหนดก็สามารถน ามาพิจารณาตามลักษณะทั่วไปโดยปกติ 
4.2.7 การก าหนดคุณสมบัติลักษณะของพันธุ์พืช 

จะต้องก าหนดวิธีการจ ากัดความลักษณะของพันธุ์พืชที่จะท าการตรวจสอบในคู่มือ
การตรวจสอบเพื่ออธิบายหรือจ ากัดความลักษณะของพันธุ์พืชนี้จะใช้ตัวเลขเป็นตัวแทนในแต่ละนิยามของลักษณะ
และให้ยกตัวอย่างแต่ละลักษณะพันธุ์ในพันธุ์พืชแต่ละชนิดประกอบในคู่มือด้วย 

4.2.8 ชนิดของลักษณะพันธุ์พืช 
เนื่องจากคุณสมบัติต่าง ๆ ลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละลักษณะมีความส าคัญต่อการ

ทดสอบ DUS มากจึงได้จ าแนกคุณสมบัติดังกล่าวไว้  ดังนี้ 
1) ลักษณะทางคุณภาพ เป็นลักษณะที่แสดงความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น 

เพศ สามารถจ าแนกได้ 4 ชนิด คือ  มีเพศเมียแยกกันเด่นชัด (1) มีเพศผู้แยกกันอย่างชัดเจน (2) มีเกสร เพศผู้
เพียงเพศเดียว  (3)  มีเกสรตัวผู้และตัวเมียในดอกเดียวกัน (4)  ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะจ าแนกอย่างชัดเจนโดยตัว
มันเองอยู่แล้ว และในแต่ละคุณสมบัติจะต้องบอกถึงช่วงของลักษณะได้และลักษณะและชนิดจะต้องบอกคุณสมบัติ
ได้ด้วย  และสิ่งส าคัญคือ ลักษณะเหล่านี้จะต้องไม่มีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง 

2) ลักษณะทางปริมาณ  (Quantitative Characteristic)  
ลักษณะทางปริมาณ  เป็นลักษณะที่แสดงคลอบคลุมเป็นช่วง ซึ่งสามารถบันทึก

ได้ตั้งแต่ 1 มิติ บันทึกต่อเนื่อง หรือบันทึกไม่ต่อเนื่องเป็นช่วง ๆ  การแสดงลักษณะของแต่ละช่วงให้ใช้ตัวเลขเป็น
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ตัวก ากับ เช่น ความยาวของล าต้นสามารถแยกเป็น 5 ช่องหลัก ๆ  คือ สั้นมากใช้เลข 1 ก ากับข้างท้าย  สั้นใช้เลข 
3 ก ากับข้างท้าย ปานกลางใช้เลย 5 ก ากับ ยาวใช้เลข 7 ก ากับ  ยาวมากใช้เลข 9 ก ากับ การแบ่งช่วงเป็น 
1,3,5,7,9 เป็นการก าหนดที่ท าให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้สะดวกที่สุด และคุณสมบัติของคุณภาพเหล่านี้มีผล
ต่อการประเมิน DUS การที่ก าหนดเป็นเลขทั้งช่วงไว้เพ่ือที่ว่าในการปฏิบัติจริง ๆ นั้น  อาจมีพันธุ์ใดพันธุ์หนึ่งไม่มี
คุณสมบัติตกอยู่ในช่วงที่ก าหนดก็สามารถที่จะจัดให้ไปอยู่ในช่วง 0,2,4,6,8  ซึ่งความแตกต่างตรงนี้เป็นช่วงที่ถือว่า
มีน้อยทั้งสิ้น 

3) ลักษณะทางคุณภาพเทียม (Pseudo Quantitative Characteristic)  ลักษณะ
ทางคุณภาพเทียมเป็นลักษณะทางคุณภาพที่มีความต่อเนื่องเป็นบางส่วนแต่จะผัน แปรมากว่า 1 มิติ เช่น รูปร่าง
ของผล หรือใบ  สามารถมีได้หลายลักษณะ คือ รูปไข่ (Ovate) ก าหนดเป็นเลข 1 ellptic  ก าหนดเป็นหมายเลข 
2 circular ก าหนดเป็นหมายเลข 3 obovate ก าหนดเป็นหมายเลข 4 ซึ่งลักษณะเหล่านี้ไม่สามารถจะก าหนดเป็น
ช่วง ๆ ของค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุดได้ คือไม่สามารถจ าแนกอย่างเด็ดขาดได้ ซึ่งลักษณะทางคุณภาพก็เช่นเดียวกัน 
ดังนั้นจึงเรียกว่าลักษณะทางคุณภาพเทียม โดยลักษณะแต่ละช่วงจะต้องนิยามอย่างเหมาะสมเพื่อให้เป็นภาพได้
ชัดเจน  ดังนั้นตัวเลขจึงใช้ 1-4 ต่อกันไปถ้ามีลักษณะใดแตกต่างกันอีกก็ให้ต่อไปเช่น 5, 6, 7  ….. จนถึง 9 

4.2.9 การบันทึกการตรวจสอบ 
1) แผนการทดลอง  

หลักเกณฑ์การตรวจสอบจะต้องก าหนดขนาดของการทดลองตัวอย่างพืชที่ใช้ใน
การทดลองจ านวนซ้ า และจ านวนครั้งในการทดลองเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบและให้ผลที่เชื่อถือได้ 

2) ตัวอย่างพืช 
ตัวอย่างพืชที่จะใช้ในการทดลองให้พิจารณาตามความเหมาะสมเพื่อจะให้ได้มาซึ่ง

ความสม่ าเสมอ  พืชบางชนิดจ าเป็นต้องใช้ตัวอย่างในการทดสอบเป็นจ านวนมาก  จึงจะสามารถมองเห็นความ
สม่ าเสมอได้ 

4.2.10 ลักษณะพิเศษของพันธุ์พืช 
1) ลักษณะที่ตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก เช่น ลักษณะต้านทานโรค  ลักษณะ

ต้านทานสารก าจัดวัชพืช  อาจน ามาใช้ในการพิจารณาได้เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  และที่ส าคัญจะต้อง
จ าแนกและก าหนดได้อย่างแน่นอนและชัดเจนต่อการผันแปรจากปัจจัยแต่ละปัจจัย 

2) ส่วนประกอบของสารเคมี ลักษณะรวมเป็นลักษณะที่ตัดจากการบันทึกลักษณะ
หลาย ๆ  ลักษณะเข้าด้วยกัน  โดยมีข้อแม้ว่าถ้าลักษณะเป็นไปทางชีววิทยา การประเมินแยกอาจน ามารวมกันได้ 
เช่น อัตราของความยาวและความกว้าง ลักษณะรวมจะต้องสามารถตรวจสอบความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และ
ความคงตัวในท านองเดียวกันกับลักษณะอื่นๆได้ด้วย   

4.2.11 ลักษณะที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
1) ลักษณะมาตรฐานในการทดสอบ (Standard test guideline Characteristic) 

ลักษณะมาตรฐานในการตรวจสอบเป็นลักษณะที่มีมาตรฐานดังนี้ 
ก. มีคุณสมบัติที่จะใช้ตรวจสอบ DUS ของทุกลักษณะ 
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ข. ต้องมีการน าลักษณะเหล่านี้ไปใช้ในการท าหลักเกณฑ์มาแล้ว 
ค. สามารถก าหนดขอบเขตการน าลักษณะแต่ละลักษณะไปใช้ตามความ

เหมาะสม  โดยไม่ต้องน าลักษณะที่ปรากฏทั้งหมดไปใช้ในการทดสอบ 
2) ลักษณะเครื่องหมายดอกจัน 

ลักษณะเครื่องหมายดอกจันเป็นลักษณะที่มีความส าคัญต่อการปรับหลักเกณฑ์
การทดสอบระหว่างประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

3) ลักษณะกลุ่ม  (Grouping Characteristic) 
ลักษณะกลุ่มเป็นลักษณะที่มีการบันทึกจากหลาย ๆ สถานที่  ซึ่งสามารถจะเลือก

ที่เป็นลักษณะเดียวหรือลักษณะรวม จากพันธุ์พืช ชนิดที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว ซึ่งต่างจากพันธุ์ที่ใช้ในการทดลอง
เพ่ือตรวจสอบความแตกต่าง โดยน าพันธุ์ที่คล้ายกันมารวมกลุ่ม ลักษณะกลุ่มมีคุณสมบัติดังนี้ 

ก. ลักษณะทางคุณภาพ หรือลักษณะทางปริมาณ  หรือลักษณะทางคุณภาพ
เทียม  สามารถแยกความแตกต่างของพันธุ์พืชชนิดที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วจากสถานที่ต่าง ๆ กัน 

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

ลักษณะเพ่ิมเติมเป็นลักษณะที่จะจ าแนกลักษณะใหม่ที่มีในหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่อไปซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

ก. มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการตรวจสอบ DUS  
ข. เคยมีการน ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์โดยประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว 

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

พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเป็นปัจจัยหลักที่จะใช้ในการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบพันธุ์พืชไม่ว่าพันธุ์พืชนั้นจะเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ก็ตาม  ทั้งนี้รวมถึงพืชพ้ืนเมืองที่เห็น
ตามภูมิประเทศที่ต่างกันและพันธุ์พ้ืนเมือง ซึ่งน ามาก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ได้ดังนี้ 

ก. มาตรฐานของพันธุ์  
พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน ม.1 (VI) 

ของ UPOV 1991 แต่ไม่มีความจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในการตรวจสอบ DUS เพ่ือให้สิทธินักปรับปรุง
พันธุ์ซึ่งมีหลักการพิจารณาดังนี้ 

(1) พันธุ์ที่มีการท าการค้า ลักษณะพันธุ์หรือผลิตผลจากการเก็บเกี่ยวหรือ
สิ่งตีพิมพ์ในรายละเอียดของพันธุ์ 

(2) เป็นพันธุ์ที่ได้การข้ึนทะเบียนเพ่ือสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ในแต่ละ
ประเทศ 

(3) เป็นพืชที่เก็บรักษาเป็นของสาธารณสมบัติและสามารถเข้าถึงได้ 
4.2.13 การจ าแนกความแตกต่างพันธุ์พืชใหม่ 
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1) พันธุ์เปรียบเทียบ 
สิ่งส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการคือการตรวจสอบความแตกต่างของพันธุ์พืชจากพันธุ์

ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป  แต่ไม่จ าเป็นต้องเปรียบเทียบกับทุกชนิด เช่น เมื่อพันธุ์ที่ต้องการทดสอบมีความแตกต่าง
เพียงพอที่จะท าให้เห็นชัดเจนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทั้งกลุ่มของพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปก็ไม่จ าเป็นต้อง
เปรียบเทียบจากกลุ่มหรือพันธุ์นั้นๆ  นอกจากนั้นจะต้องพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่จะหลีกเลี่ยงการที่จะต่อง
เปรียบเทียบ เช่น การท าหลักเกณฑ์ชนิดลักษณะประจ าพันธุ์พืชในกรณีพันธุ์ที่ใช้ในการทดสอบสามารถจ าแนก
ความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจากพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป  จากการเปรียบเทียบจากลักษณะประจ าพันธุ์ที่ได้มี
การบันทึกไว้  ก็ไม่จ าเป็นท าการปลูกทดสอบพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปดังกล่าวอีก  อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถ
แยกความแตกต่างของพันธุ์ที่ทดสอบกับพันธุ์ที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ ก็ให้ท า 
การปลูกทดสอบพันธุ์ที่ได้มีการจดบันทึกควบคู่ไปกับพันธุ์ที่ท าการทดสอบความเหมาะสม  และการการท า
แบบสอบถามข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเพาะของลักษณะประจ าพันธุ์ที่จะช่วยให้แยกลักษณะแตกต่างของพันธุ์พืช
ข้อมูลให้ผู้ปรับปรุงพันธุ์ตอบค าถามเหล่านั้นจะช่วยให้กระบวนการตรวจสอบพันธุ์พืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นัก
ปรับปรุงพันธุ์ยังต้องจ าแนกความแตกต่างของพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับพันธุ์ที่จะทดสอบอนุสัญญาไม่ได้นิยามความหมาย
ของค าว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียด  อย่างไรก็ตามเพ่ือที่จะช่วยให้การวินิจฉัยความแตกต่างของ
พันธุ์พืชในกรณีท่ีพันธุ์พืชมีความแตกต่างกันให้พิจารณาดังนี้ 

2) ความสม่ าเสมอ 
ความสม่ าเสมอสามารถตรวจสอบในระหว่างการปลูกทดสอบอย่างน้อย 2 การ

ทดสอบ ซึ่งรวมถึงพืชล้มลุก และพืชยืนต้น  โดยให้ปลูกทดสอบ 2 ฤดูปลูกหรือในกรณีของพืชล้มลุกให้ท าการ
ทดสอบ 2 ฤดูท่ีแตกต่างกัน  เช่น  ท าการปลูกทดสอบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในปีเดียวกันนั้นแต่ในบาง
กรณีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะท าให้ต้องปลูกทดสอบซ้ าอีก  เช่น  ถ้าสภาพแวดล้อมของการ
ปลูกทดสอบอยู่ภายใต้การควบคุมของเรือนทดลองซึ่งเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและแสง  ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง
ปลูกทดสอบซ้ าในอีกฤดูการหนึ่ง  อีกกรณีหนึ่งก็คือความแตกต่างของพันธุ์สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  ก็ไม่มี
ความจ าเป็นต้องปลูกทดสอบอีกครั้ง  ซึ่งใน 2 กรณีดังกล่าวนี้  ชนิดของส่วนขยายพันธุ์และคุณภาพของท่อนพันธุ์
จะต้องน ามาพิจารณาด้วย 

3) ความแตกต่างอย่างชัดเจน 
การจะตัดสินว่าพันธุ์พืช 2 พันธุ์  แตกต่างกันอย่างชัดเจน นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย

หลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงลักษณะประจ าพันธุ์ทั้งทางด้านปริมาณ คุณภาพ และ คุณภาพ
เทียม  ซึ่งจะพิจารณาได้  ดังนี้ 

ลักษณะทางคุณภาพ 
ลักษณะทางคุณภาพที่พิจารณาว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างพันธุ์  2 

พันธุ์  พิจารณาได้จาก ความแตกต่างหรือมากกว่าหนึ่งลักษณะที่ได้มีการก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การตรวจสอบ 



 19 

ลักษณะทางปริมาณ 
ลักษณะทางปริมาณจะพิจารณาได้จากวิธีการปฏิบัติในการทดสอบและชนิดของ

ส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิดที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะทางคุณภาพเทียม 
ความแตกต่างที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการทดสอบอาจไม่เพียงพอที่จะจ าแนกความ

แตกต่างอย่างไรก็ตามในบางกรณีพันธุ์พืชที่มีลักษณะประจ าพันธุ์ที่เหมือนกันอาจมีความแตกต่างอย่างชัดเจน 
4) ระดับของความสม่ าเสมอ 

ความแตกต่างเฉพาะความสม่ าเสมอของพืชในแต่ละพันธุ์ไม่สามารถน ามาใช้เป็น
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความแตกต่าง 

5) การพิจารณาประเมินความแตกต่างโดยไม่ใช้วิธีการทางสถิติ 
ก. ในกรณีที่มีการแปรปรวนเพียงเล็กน้อยระหว่างแต่ละพันธุ์  การพิจารณา

ความแตกต่างของพันธุ์มักจะใช้สายตาในการประเมินมากกว่าใช้วิธีการทางสถิติ 
ข. ความแตกต่างของลักษณะทางคุณภาพระหว่างพันธุ์จะพิจารณาเห็นได้อย่าง

ชัดเจนจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในการบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ 
ค. ลักษณะทางปริมาณจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนจากค่าต่ าสุดและสูงสุด  

แต่ค่านี้ก็ไม่เป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์ในการประเมินความแตกต่างขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น สถานที่เพาะปลูก 
ปีที่เพาะปลูก สภาพแวดล้อม ซึ่งความแตกต่างอย่างชัดเจนอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าค่ าต่ าสุดและสูงสุดที่
ก าหนดในหลักเกณฑ์ก็ได้ 

4.2.14 การพิจารณาประเมินความแตกต่างโดยวิธีทางสถิติ 
1) วิธีการทางสถิติสามารถใช้ในการประเมินความแตกต่างได้ทั้งค่าที่ได้จากการ

ตรวจวัดหรือค่าท่ีได้จากการประเมินด้วยสายตา  โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมทางสถิติในการแปลค่าเหล่านั้น  
โครงสร้างและชนิดของข้อมูลในเชิงสถิติจะเป็นลักษณะชี้ขาดลงไปเป็นตัวเลขตามล าดับเป็นช่อง 1 หรือเป็น
อัตราส่วน โครงสร้างของข้อมูลขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินว่าเป็นแบบการวัดค่าหรือประเมินด้วยสายตา การพิจารณา
ข้อมูลกลุ่มหรือข้อมูลพืชเดี่ยว  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละชนิด  ชนิดของส่วน
ขยายพันธุ์  แบบแผนของการทดลอง และปัจจัยอ่ืนๆ  ผู้ตรวจสอบภาคสนามควรตระหนักถึงเกณฑ์พ้ืนฐานของ
สถิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งสมมุติฐานทางคณิตศาสตร์ และวิธีที่ใช้ในแผนการทดลอง เช่น การสุ่ม เป็นต้น  
ดังนั้น สมมุติฐานเหล่านี้ควรจะได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะน าวิธีการทางสถิติมาใช้  อย่างไรก็ตามวิธีทางสถิติบาง
วิธีค่อนข้างมีประสิทธิภาพและสมารถน าไปใช้ได้ในบางกรณี  ถึงแม้นว่าไม่ได้เป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้ทั้งหมด  
ส าหรับลักษณะประจ าพันธุ์รวมนั้นสามารถประเมินความแตกต่างได้โดยพิจารณาจาก (องค์ประกอบอ่ืนๆ ที่มีความ
แตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรทัดฐานความสม่ าเสมอในกลุ่มลักษณะประจ าพันธุ์ของมันเองด้วย) 

2) การประเมินลักษณะประจ าพันธุ์ด้วยสายตา  การหาค่าทางสถิติท าได้ทั้งเชิง
พรรณนาและเชิงอนุมานโดยค านึงถึงตัวแปรในทางสถิติ (Parametric Statistic)  และไม่ค านึงถึงตัวแปรทางสถิติ 
(Non-Parametric Statistic) ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับค่าเฉลี่ยของตัวเลขทางสถิติถ้าตัวแปรแต่ละตัวมีค่าเฉลี่ยที่แน่นอนก็ให้
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ใช้การค านวณเชิงอนุมาน ถ้าตัวแปรเหล่านั้นท าให้ค่าเฉลี่ยไม่ชัดเจนหรือแน่นอนก็ให้ใช้การค านวณโดยเชิง
พรรณนา 

3) ลักษณะประจ าพันธุ์เชิงคุณภาพ  การประเมินลักษณะประจ าพันธุ์เชิงคุณภาพ 
สามารถพิจารณาได้จากความแตกต่างแต่ละช่วงที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ของลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละชนิด เช่น 
ลักษณะของสีใบที่แตกต่างไปจากสีของพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว  ซึ่งเดิมมีอยู่ 5 สี และลักษณะของพันธุ์
เปรียบเทียบต่างไปจาก 5 สีนี้ ก็ให้ถือว่าแตกต่างกัน ซึ่งไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้วิธีการทางสถิติ 

4) ลักษณะประจ าพันธุ์เชิงปริมาณ  ลักษณะดังกล่าวนี้หากไม่สามารถที่จะประเมิน
ด้วยการวัดหรือหานับจ านวนก็ให้ใช้การประเมินด้วยสายตาในการพิจารณาแต่ถ้าหากมีข้อสงสัยถึงความแตกต่างที่
ประเมินด้วยสายตาระหว่างพันธุ์เปรียบเทียบและพันธุ์ทดสอบก็ให้ใช้ตัวเลขการวัดในการประเมิน การเปรียบเทียบ
โดยตรงระหว่าง 2 พันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นวิธีที่ดีและน่าเชื่อถือที่สุด  ในการเปรียบเทียบแต่ละครั้งความ
แตกต่างระหว่าง 2 พันธุ์ จะยอมรับได้ ก็ต่อเมื่อสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  และวัดค่าได้  ถึงแม้ว่าการวัดนั้น
จะมีวิธีการที่ยุ่งยากและเป็นวิธีการที่ไม่จ าเป็นต้องมีเหตุผลประกอบ  กรณีท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ การเปรียบเทียบคู่กัน  
ลักษณะประจ าพันธุ์ที่แตกต่างกันจะเกิดข้ึนเหมือนกันเมื่อมีการน ามาทดสอบอีกครั้ง เช่น ขนาดดอกของพันธุ์พืช ก 
มีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์พืช ข  กรณีทั้ง 2 ชนิด มีความแตกต่างกัน ขนาดดอกก็จะต้องมีความแตกต่างเสมอไปไม่ว่า
จะปลูกก่ีครั้งก็ตาม 

5) ลักษณะประจ าพันธุ์เชิงคุณภาพเทียม  การใช้สถิติประเมินลักษณะเชิงคุณภาพ
เทียมจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป   

4.2.15 การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ 
การตรวจสอบความแตกต่างของลักษณะประจ าพันธุ์ตามชนิดของส่วนขยายพันธุ์มี

วิธีการดังนี้ 
1) พืชผสมตัวเองและใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูก   
UPOV ได้รับรองวิธีการทางสถิติหลายวิธีด้วยกันในการประเมินค่าเชิงปริมาณของ

ลักษณะประจ าพันธุ์  พืชที่ผสมตัวเองและใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูก และหนึ่งในวิธีเหล่านั้นคือการ
พิจารณาความแตกต่างระหว่าง 2 พันธุ์ เมื่อค่าความแตกต่างของลักษณะประจ าพันธุ์เท่ากับหรือเกินค่าต่ าสุดของ
ความแตกต่างที่มีนัยส าคัญ  (Least Significant Difference ; LSD) ณ ระดับที่ก าหนด  ถึงแม้นว่าลักษณะประจ า
พันธุ์จะมีลักษณะเดียวกัน เช่น ความสูงของพันธุ์เปรียบเทียบอยู่ในระดับที่ก าหนดให้ เช่น “มาก”  และความสูง
พันธุ์เปรียบเทียบก็ประเมินได้เป็น “มาก” เช่นเดียวกัน เป็นต้น  วิธีนี้จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างมาตรฐานแต่ใช้พิจารณา
เฉพาะพืชผสมตัวเองและใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูกเพราะว่าระดับความแปรปรวนค่อนข้างต่ า 

2) พืชผสมข้าม 
UPOV ได้พัฒนาวิธีการประเมินพืชผสมข้ามโดยการวิเคราะห์ความแตกต่าง

ตลอดปี (Combined Over Years Distinctness COYD)  โดยพิจารณาพันธุ์พืชในระหว่างปี  ซึ่งวิธีนี้จะน าไป
ปฎิบัติในพืชผสมข้ามเป็นหลักรวมถึงพันธุ์ที่เกิดจากการสังเคราะห์  เช่น  พืชตัดต่อสารพันธุกรรม  แต่ถ้าจ าเป็นก็
สามารถน าไปใช้ในพืชผสมตัวเองและใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูกได้  ในบางกรณีวิธีนี้จะค านึงถึงขนาดของ
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ความแตกต่างที่สม่ าเสมอตลอดปี และระหว่างปี  การวิเคราะห์โดยใช้ COYD จะต้องค านึงถึงอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมซึ่งมีนัยส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยตลอดปีด้วย เช่น ความล่าช้าของฤดูจะท าวันที่หรือ
ช่วงของการเติบโตเปลี่ยนไป  ซึ่งเหล่านี้จะใช้วิธีทางสถิติ LSD มาวิเคราะห์สนับสนุนเมื่อค่า degrees of freedom 
ส าหรับประเมินความผิดพลาดน้อยกว่า 20  

4.2.16 การตรวจสอบความสม่ าเสมอ 
1) ลักษณะประจ าพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะประจ าพันธุ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องรวมอย่างน้อยที่สุดลักษณะทั้งหมดที่ใช้
ในการตรวจสอบ DUS หรือลักษณะทั้งหมดที่ปรากฏในคู่มือการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์นั้น ๆ  ในวันที่มีการ
ประกาศให้คุ้มครองพันธุ์พืชนั้นๆ  เป็นพันธุ์พืชใหม่  ดังนั้นลักษณะประจ าพันธุ์ทุกๆ  ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
ชัดเจนให้พิจารณาว่าเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าลักษณะนั้นๆ จะปรากฏอยู่ในคู่มือหรือไม่ก็ตาม 

2) ระดับของความสม่ าเสมอตามลักษณะเฉพาะของส่วนขยายพันธุ์พันธุ์พืชที่
ผสมตัวเองอย่างแท้จริงผสมตัวเองเป็นหลักการผสมพันธุ์ในสายเดียวกัน (inbred lives) และการผสมพันธุ์ต่างสาย
พันธุ์  (hybrids varieties) ส่วนขยายพันธุ์  การผสมข้ามพันธุ์  พันธุ์ที่สังเคราะห์ ซึ่งพันธุ์เหล่านี้โดยทั่วไปแล้ว
ระดับความสม่ าเสมอจะแตกต่างกันไป 

3) วิธีการตรวจสอบความสม่ าเสมอ 
ในกรณีที่พันธุ์พืชมีความใกล้เคียงกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ที่ผสมตัวเอง

และใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูก  สามารถประเมินความสม่ าเสมอได้โดยสังเกตจากลักษณะอ่ืนที่ปนมา  (Off 
types)  ถ้าความแปรปรวนระหว่างพันธุ์อยู่ในช่วงกว้างเนื่องจากชนิดของส่วนขยายพันธุ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พันธุ์ที่ผสมข้ามพันธุ์และพันธุ์สังเคราะห์พืชจะไม่ค่อยมีความคล้ายคลึงกัน  และไม่สามารถประเมินด้วยสายตาว่า
พืชต้นใด  “ไม่ปกติ”  หรือ “off-types”   ฉะนั้นในกรณีดังกล่าวนี้จะประเมินความสม่ าเสมอด้วยการพิจารณาค่า
ความแปรปรวนจากช่องความแปรปรวนทั้งหมดของพืชแต่ละต้น  เพื่อพิจารณาว่ามีความแตกต่างกับพันธุ์ที่ใช้
เปรียบเทียบหรือไม่  ซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้ 

ก. พันธุ์พืชผสมตัวเองและใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูกพิจารณาได้ ดังนี้ 
(1) การพิจารณา off-types ด้วยสายตา 

การจะพิจารณาว่าพันธุ์พืชต้นใดหรือในกลุ่มผิดปกติไปนั้นให้
พิจารณาจากลักษณะประจ าพันธุ์ที่แตกต่างกันเป็นหลัก  โดยให้พิจารณาทุกๆ ลักษณะของได้ผ่านการพิจารณาใน
เรื่องความแตกต่างของลักษณะประจ าพันธุ์หรือเป็นการประเมินโดยใช้มาตรฐานเดียวกันการประเมินความ
แตกต่างของลักษณะประจ าพันธุ์ 

(2) การพิจารณา off-types ด้วยการวัดค่า 
ลักษณะประจ าพันธุ์ของพืชที่ผสมตัวเองและใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการ

เพาะปลูกสามารถสังเกตได้ด้วยสายตา  หรือจะวัดค่าครั้งเดียวในกลุ่มพืช อย่างไรก็ตามก็สามารถใช้วิธีการวัดค่า
ของพืชแต่ละต้นเพ่ือหาค่า off-types แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม  

(3) ค่ามาตรฐานทางสถิติในการก าหนดค่า off-types 
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ค่าท่ียอมรับได้ของ off-types ในตัวอย่างการทดสอบจะขึ้นอยู่กับ
ค่าคงที่ของมาตร ฐานประชากรสามารถแสดงเป็นร้อยละของ off-types ที่รับได้ถ้าประชากรเดียวของพันธุ์พืช
สามารถทดสอบได้ลักษณะที่แตกต่างไปจากลักษณะประจ าพันธุ์ที่ยอมรับได้เรียกว่า “ค่ายอมรับที่เชื่อถือได้”  ซ่ึง
ในคู่มือการทดสอบลักษณะประจ าพันธุ์จะต้องระบุจ านวนไว้ว่าปริมาณสูงสุดที่ยอมรับได้เป็นเท่าไร  ในบางกรณี
ของพันธุ์พืชที่ใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูกและพันธุ์ที่ผสมตัวอย่างเดียวให้ใช้วิธีการที่แนะน าไว้ข้างต้น  แต่ใน
บางกรณีของพืชที่ส่วนใหญ่ผสมตัวเองและมีการผสมข้ามด้วย และพืชที่ผสมในสายพันธุ์เดียวกันหรือผสมต่างสาย
พันธุ์กัน  ค่ายอมรับที่เชื่อถือได้ของ off-types จะมีค่าท่ีสูงกว่ากรณีแรก  เนื่องจากมีความแปรปรวนมากกว่า 

ค. พันธุ์พืชผสมข้าม 
พันธุ์พืชผสมข้ามจะรวมถึงพันธุ์พืชที่ส่วนใหญ่ผสมข้ามและพันธุ์ที่

สังเคราะห์  ซึ่งพืชพวกนี้จะมีความแปรปรวนสูง  และการพิจารณาลักษณะ off-types จะยากกว่าพืชผสมตัวเอง  
ดังนั้นค่าสัมพันธ์ของช่วงการแปรปรวนที่ยอมรับได้ก าหนดโดยใช้เปรียบเทียบที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว  ซึ่งหมายถึง
พันธุ์ทดสอบจะต้องมีความสม่ าเสมอไม่น้อยไปกว่าพันธุ์ที่ใช้เปรียบเทียบซึ่งพิจารณาได้ ดังนี้ 

(1) ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ตรวจสอบได้ด้วยสายตา ส าหรับลักษณะ
ประจ าพันธุ์ที่สามารถสังเกตด้วยสายตาในพืชแต่ละต้น  ระดับความแปรปรวนที่ยอมรับได้ไม่ควรเกินระดับความ
แปรปรวนที่พบในพันธุ์ที่ใช้เปรียบเทียบ  

(2) ลักษณะประจ าพันธุ์ที่วัดค่าได้ 
ลักษณะประจ าพันธุ์ที่วัดได้นั้น  ระดับความแปรปรวนที่ยอมรับได้จะต้อง

ไม่เกินของพันธุ์เปรียบเทียบ  ซึ่ง UPOV ได้ให้ใช้วิธีประเมินโดยการวิเคราะห์ความสม่ าเสมอตลอดปี  (Combined 
Over Year Uniformity COYU)   

ง. การประเมินความสม่ าเสมอในพันธุ์ลูกผสม 
การประเมินความสม่ าเสมอในพันธุ์ลูกผสมขึ้นอยู่กับชนิดของลูกผสม เช่น 

ถ้าเป็นชนิดลูกผสมเดี่ยว หรือชนิดอื่นๆ หรือเป็นลูกผสมที่มาจากสายพันธุ์เดียวกันทั้งท่ีใช้ส่วนขยายพันธุ์และผสม
เกสรข้ามพันธุ์  ความสม่ าเสมอของพันธุ์เหล่านี้จะประเมินที่ตัวลูกผสมภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอน  โดยเงื่อนไขเหล่านี้
ให้น าพันธุ์พ่อ-แม่และตัวลูกผสมมาประกอบกัน ลูกผสมที่เกี่ยว Single-Cross hybrids) ทีม่ีความแปรปรวน
เนื่องจากอิทธิพลของพันธุ์พ่อ-แม่ ค่าความแปรปรวนที่มีค่าสูงจะมีผลต่อลูกผสม  ฉะนั้นจะต้องก าหนดค่าท่ีแน่นอน
เป็นร้อยละ  โดยที่ก าหนดให้สูงได้แต่ไม่สูงเกินไปจนท าให้การทดสอบเสียหาย  ค่าความแปรปรวนเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ
ชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุ์  อย่างไรก็ตามค่านี้จะต้องก าหนดในคู่มือการทดสอบ 

ส าหรับลูกผสมเดี่ยวที่มีผลจากการผสมข้ามอย่างน้อย 1 ครั้ง ค่าความ
แปรปรวนที่ยอมรับได้ต้องเป็นค่าความแปรปรวนสัมพันธ์  ซึ่งวิธีนี้จะใช้กับพืชที่ผสมข้ามพันธุ์และพืชที่สังเคราะห์
ตราบเท่าที่ยังไม่มีวิธีการที่พิสูจน์ความแปรปรวนได้ดีกว่าการหาค่าโดยเชิงสัมพันธ์ 

ในกรณีลูกผสมหลายทาง  (Multiple Cross hybrids) คือผสมข้าม 2 ทาง 
หรือ 3 ทาง  การแยกลักษณะประจ าพันธุ์จะพิจารณาจากลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพันธุ์พ่อ-แม่  แต่ใน
กรณีท่ีไม่ทราบลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดให้พิจารณาเหมือนกับลักษณะประจ าพันธุ์ของพันธุ์ผสมข้ามท่ัวๆ ไป 
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เช่น ค่าความแปรปรวนสัมพันธ์  ให้ประเมินและก าหนดโดยเทียบกับพันธุ์เปรียบเทียบ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่รู้จักกัน
โดยทั่วไป 

การก าหนดค่าแปรปรวนที่ยอมรับได้ในพืชที่ผสมตัวเอง  ให้น าวิธีการ
พิจารณาที่ใช้ในลูกผสมข้ามมาใช้ได้  พืชที่ใช้ทดลองอาจมีพืชที่ไม่ปกติหรือพืชที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันธุ์ทดสอบ
ปลอมปนจะด้วยประการใดก็ตามไม่ให้นับเป็นการแปรปรวนของพันธุ์ให้ตัดการพิจารณาพืชดังกล่าวและ
ด าเนินการทดสอบต่อไปตราบเท่าที่ตัวอย่างของพืชที่เหลือในการทดลองไม่มีผลกระทบต่อการทดสอบเช่น กรณี
ของกล้วยไม้  ซึ่งมีดอกสีชมพู  แต่ขณะที่ปลูกทดลองมีอยู่ 1 ต้น  ที่มีดอกสีขาวซึ่งปรากฏนี้ไม่ใช่เกิดจากการ
แปรปรวนของพันธุ์แต่เป็นการผิดพลาดของการด าเนินการทดลองมากกว่าในทางปฏิบัติการทดสอบที่มีตัวอย่างพืช
จ านวนน้อย และการมีพืชอ่ืนปลอมปนมา 1 ต้น จะกระทบต่อผลการทดสอบ 

4.2.16 การตรวจสอบความคงตัว 
1) ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ส าคัญ/ที่เก่ียวข้อง 

ลักษณะประจ าพันธุ์ที่จะทดสอบความคงตัวอย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็นลักษณะ
ประจ าพันธุ์ส าคัญ/ที่เก่ียวข้องที่ใช้ในการทดสอบ DUS หรือลักษณะประจ าพันธุ์ที่ก าหนดไว้เพ่ือการคุ้มครองพันธุ์  
ดังนั้นลักษณะประจ าพันธุ์ที่เด่นชัดทุกลักษณะจะต้องน ามาพิจารณาด้วย 

2) วิธีการตรวจสอบความคงตัว 
ก. ในทางปฏิบัติ ไม่มีความจ าเป็นต้องท าการตรวจสอบความคงตัวเมื่อ

สามารถตรวจสอบความแตกต่างและความสม่ าเสมอของพันธุ์ได้  อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์และผลการ
ทดสอบท่ีผ่านมาเม่ือพันธุ์พืชใดๆ  มีความสม่ าเสมอแล้วมักจะมีความคงตัวด้วย  แต่ในกรณีท่ีพันธุ์พืชไม่มีความคง
ตัวผลผลิตก็จะไม่เป็นไปตามลักษณะประจ าพันธุ์  ซึ่งกรณีนี้ก็ไม่สามารถให้ความคุ้มครองพันธุ์ที่ไม่มีความคงตัว 

ข. ในกรณีที่มีความสงสัยหรือตามความเหมาะสมอาจทดสอบความคงตัวไม่ว่า
จะด้วยวิธีการปลูกในฤดูต่อไปหรือทดสอบเมล็ดพันธุ์ใหม่หรือท่อนพันธุ์เพื่อความมั่นใจว่าเป็นวัสดุที่มีลักษณะ
เหมือนกันกับท่ีใช้ในการทดสอบครั้งก่อนความคงตัวของพันธุ์ลูกผสมอาจจะทดสอบในกลุ่มของพันธุ์ลูกผสมหรือ
ประเมินจากการทดสอบความคงตัวและความสม่ าเสมอในพันธุ์พ่อ-แม่ก็ได้ 

4.3 ผลการศึกษา Development of Test Guidelines สรุปได้ดังนี้ 
เอกสาร Development of Test Guidelines ได้ก าหนดหลักแนวและให้ค าแนะน าในการ

จัดท าคู่มือการตรวจสอบพันธุ์พืชซึ่งจะต้องประกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็น ดังนี้ 

1) ชื่อทางพฤกษศาสตร์ของพืช ซึ่งประกอบด้วย ชื่อ วงศ์ และชื่อทางวิทยาศาสตร์ อ่ืน ๆ ที่
ตามมา  

2) เอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อคู่มือนี้ควรระบุไว้ด้วย เช่น การสังเกตลักษณะประจ า
พันธุ์ของพืชในสกุลเดียวกัน  
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3) หัวข้อเรื่องของคู่มือ ซึ่งควรจะเป็นคู่มือส าหรับพืชแต่ละชนิด เช่น คู่มือของไม้ดอกสกุล
ขม้ิน แต่กรณีท่ีเป็นพืชชนิดเดียวกัน แต่มีความแตกต่างกันของพันธุ์มากก็ให้ ระบุเป็นคู่มือชนิดของพันธุ์ก็ได้  แต่
พืชบางชนิดระบุเพียงชื่อวงศ์ก็ได้ 

4) ค าแนะน าส าหรับพืชชนิดใหม่ เช่น พืชที่มีการผสมข้าม หรือ พืชลูกผสม 

5) ปริมาณของพืชหรือวัสดุที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ ซึ่งข้ึนอยู่กับชนิดของวัสดุที่จะน ามาท า
การทดสอบ เช่น เมล็ด ส่วนขยายพันธุ์อื่น ๆ 

6) ระบุจ านวนรอบของการปลูกทดสอบหรือช่วงระยะเวลาระหว่าง 1 ฤดูปลูก ตั้งแต่พืชเริ่ม
งอกจนเก็บเก่ียว ซึ่งจะไม่เท่ากัน พืชบางชนิดสามารถเห็นความแตกต่างได้ในหนึ่งฤดูปลูก แต่บางชนิดต้องท าการ
ทดสอบมากกว่าหนึ่งฤดูปลูก 

7) รูปแบบของการทดสอบเป็นได้ทั้งท่ีใช้สถิติ และไม่ใช้สถิติ  

8) การประเมินความแตกต่าง ให้พิจารณาตามลักษณะของการได้มาซึ่งพืชชนิด นั้น ๆ เช่น 
จากการผสมข้าม หรือลูกผสม  

9) การประเมินความสม่ าเสมอให้พิจารณาจ านวนลักษณะอ่ืน ที่ปนมาในระหว่างท าการปลูก
ทดสอบ โดยให้ระบุเป็นจ านวนร้อยละของลักษณะที่ปนมาที่สามารถให้มีได้ ซึ่งทางสถิติโดยทั่วไปแล้วให้มีได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 

10) การเลือกลักษณะประจ าพันธุ์ของพืชที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ ซึ่งลักษณะนี้
จะต้องพิจารณาให้ละเอียดโดยใช้ฐานข้อมูลพันธุ์พืชชนิด นั้น ๆ ที่เคยมีอยู่แล้วเป็นตัวตัดสินใจ ซึ่งลักษณะดังกล่าว
นี้จะต้องเป็นตัวชี้ชัดว่าพืชแต่ละพันธุ์นั้น มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน กรณีของลักษณะที่แสดงออกของ
หน้าที่พิเศษก็ให้ระบุในคู่มือได้แต่ต้องมีการทดสอบได้ด้วย เช่น การต้านทานต่อโรค เป็นต้น 

11) ลักษณะเป็นกลุ่ม หรือลักษณะที่สามารถบรรยายได้ ถึงแม้จะบันทึกในสถานที่ต่างกัน จะ
ใช้เป็นลักษณะเดี่ยวหรือใช้ร่วมกับลักษณะของพืชชนิดอื่นๆ เช่น ลักษณะของสี จะเป็นลักษณะกลุ่มที่ใช้แผ่นเทียบ
สีของ Royal Horticulture Society เป็นมาตรฐานในการก าหนด เป็นต้น 

12) ลักษณะที่แสดงโดยเอกสารทรัพย์สินทางปัญญา ลักษณะดังกล่าวนี้จะประเมินได้จาก
เอกสารถือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญานั้น 

13) การก าหนดรายละเอียดของลักษณะพันธุ์เพ่ือให้เรียกเป็นมาตรฐานเดียวกัน  เมื่อเลือก
ลักษณะพันธุ์ที่จะก าหนดในคู่มือได้แล้ว จะต้องน าลักษณะดังกล่าวนี้มาก าหนดรายละเอียดหรือ ข้อความ ที่จะใช้
ในพิจารณา เช่น ลักษณะของพืช จะประกอบด้วย ต้น  และที่เก่ียวกับต้นก็จะพิจารณา ว่าเป็นพุ่ม ตั้งตรง ลักษณะ
ของใบ จะเรียกว่าอย่างไร  

14) การเรียกรายละเอียดของลักษณะพันธุ์แต่ละส่วน ควรจะเรียงจากน้อยไปหามาก เช่น สี
ของใบ จากสีเขียวอ่อน จนถึงสีเขียวแก่ กวามกว้างของใบจากแคบ ไปกว้าง เป็นต้น 
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15) ลักษณะทางคุณภาพ จะเป็นการบรรยายความหมายของส่วน ต่าง ๆ ของพืชที่ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะอยู่ในสภาพใดก็ตาม เช่น เพศ สีบนส่วนต่าง ๆ ของพืช ลักษณะของโครโมโซม การมีหรือไม่มี
ขนตามส่วนต่าง ๆ ของ พืช 

16) ลักษณะทางปริมาณ จะเป็นลักษณะที่สามารถแสดงค่าตัวแปรจากค่าหนึ่งไปอีกค่าหนึ่งได ้
โดยจะบันทึกเป็นหลายมิติได้ อย่างต่อเนื่อง หรือไม่ก็ได้ โดยให้ค่าตัวแปรที่ต่างกันเป็นตัวเลข เช่น ความยาวของใบ
จะเรียกเปน็ 4 ระดับ คือ สั้นมาก ให้ก ากับด้วย เลข (1) ข้างท้าย  สั้น เตี้ย ให้ก ากับด้วย เลข (3) ข้างท้าย  ปาน
กลางให้ก ากับด้วย เลข (5) ข้างท้าย  ยาวให้ก ากับด้วย เลข (7) ข้างท้าย  และยาวมากให้ก ากับด้วย เลข (9) ข้าง
ท้าย  การให้เลขก ากับเช่นนี้จะท าให้สามารถแทรกลักษณะที่อยู่ระหว่างเลขใดเลขหนึ่งในอนาคตได้หากมีการพบ
พืชใหม่ที่มีความยาวของใบตกอยู่ในช่วงเหล่านี้ ทั้งนี้ให้ใช้กฎเกณฑ์เดียวกันในลักษณะอ่ืน ๆ ด้วย กรณีท่ีลักษณะ 
นั้น แสดงได้เพียง 2สถานะ คือ มี หรือไม่ มี เช่น การมีกลิ่นของดอก ให้ใช้เลข (1) ก ากับข้างท้ายค าว่า มี และ เลข 
(9) ก ากับข้างท้าย ค าว่าไม่มี 

17) ค าท่ีใช้บรรยายลักษณะที่แสดงจากเลข (1) ถึง(9) สามารถแสดงได้ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

เลขก ากับ ค าบรรยายลักษณะ  เลขก ากับ ค าบรรยายลักษณะ 

1 น้อยมาก (หรือ ไม่มี)  1 เล็กมาก (หรือ ไม่มี) 

2 น้อยมาก - น้อย  2 เล็กมาก - เล็ก 

3 น้อย  3 เล็ก 

4 น้อย - ปานกลาง  4 เล็ก - ปานกลาง 

5 ปานกลาง  5 ปานกลาง 

6 ปานกลาง - มาก  6 ปานกลาง - ใหญ่ 

7 มาก  7 ใหญ่ 

8 มาก - ค่อนข้างมาก  8 ใหญ่ - ค่อนข้างใหญ่ 

9 ค่อนข้างมาก  9 ค่อนข้างใหญ่ 

 

ตัวเลขที่ก ากับเหล่านี้จะท าให้สามารถบอกลักษณะทางคุณภาพและทางปริมาณได้อย่าง
ละเอียด เช่นล าต้นของไม้ดอกสกุลขมิ้น จะสูงระหว่าง 15 – 120 ซม. ฉะนั้น สามารถจะน ามาจัดให้ลงในช่วงทั้ง 9 
ได้ ท าให้การจ าแนกชัดเจนขึ้น  ค าท่ีใช้บรรยายลักษณะที่แสดงจากเลข (1) ถึง(5) สามารถแสดงได้ ดังตัวอย่าง 
ต่อไปนี้ 

เลขก ากับ ค าบรรยายลักษณะ 
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ลักษณะที่ใช้ตัวเลข (1) (3) และ(5) มักจะเป็นลักษณะของการเจริญเติบโต เช่น ล าต้น ช่อดอก 
เป็นต้น  ค าท่ีใช้บรรยายลักษณะที่แสดงจากเลข (1) ถึง(3) สามารถแสดงได้ ดังตัวอย่าง ต่อไปนี้ 

 

เลขก ากับ ค าบรรยายลักษณะ ลักษณะของมุม 

1 เล็กกว่า มุมแหลม 

2 เท่ากัน ตั้งฉาก 

3 ใหญ่กว่า มุมป้าน 

ลักษณะที่ใช้ตัวเลข (1) (2) และ(3) มักจะเป็นลักษณะ ที่เก่ียวกับมุม และต าแหน่ง เช่น 
ลักษณะของปลายใบ ที่ตั้งของก้านช่อดอก เป็นต้น 

18) ค าท่ีใช้บรรยายลักษณะที่แสดงจากเลข (1) ถึง(4)  

ลักษณะที่ใช้ตัวเลข (1) (2) (3) และ(4) มักจะเป็นลักษณะ ที่เก่ียวกับมุม และต าแหน่ง 
เช่นเดียวกันกับข้อ 3.3.20 แต่มีลักษณะมุมที่มากกว่า 3 แบบ 

19) ค าท่ีใช้บรรยายลักษณะของสี 

ลักษณะของสีสามารถใช้ตัวเลขจาก 1- 9 หรือ 3- แล้วแต่ กรณี เช่น ถ้าลักษณะนั้น จะแสดง
เฉพาะสีเขียวสีเดียวเท่านั้น ก็ให้แบ่งเป็น 3 ขั้นโดยใช้ เขียวอ่อนเป็นเลข (3) เขียวปานกลางเป็นเลข (5) และเขียว
เข้มเป็นเลข(7) กรณีท่ีมีสีเขียวมากกว่า 3 สี ที่ก าหนดนี้ ก็จะได้จ าแนกให้อยู่ที่เลข (1) (2) (4) (6) ได้ ซึ่งท้ายสุด ก็
จะไล่สี เป็น 1-9 

ลักษณะทางคุณภาพเทียม ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นลักษณะที่ไม่สามารถบอกอย่างชัดเจนหรือ
แน่นอนได้ เช่น ลักษณะรูปร่างของผลจะมีต่าง ๆ กันไป กลม รี  ทรงกระบอก เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้ มัก จะระบุ
เป็นชนิดไป เช่น ลักษณะผลแบบชนิดที่ 1, 2, 3  ตามล าดับ 

20) การเรียงล าดับของลักษณะประจ าพันธุ์ในคู่มือการตรวจสอบท าได้ 3 วิธี คือ 

1.  เรียงตามระบบพฤกษศาสตร์ คือ เมล็ด กล้า  ลักษณะการเจริญเติบโต ราก ระบบราก 
ต้น ใบ ช่อดอก ดอก ผล  

1 ตั้งตรง 

3 กึ่งตั้งตรง 

5 โค้ง 
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2. เรียงตามกาลเวลาของการเจริญเติบโต 

3.  เรียงตามลักษณะประจ าพันธุ์ คือ ลักษณะ ความสูง ความยาว ความกว้าง ขนาด 
รูปร่าง สี และอ่ืน ๆ 

4.4 Test Guideline :   Phalaenopsis ของ UPOV 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ Phalaenopsis ของ UPOV ได้แบ่งเป็น 2 

ส่วน 
1) รายละเอียดการเตรียมการปลูกทดสอบ และวิธีการตรวจสอบและประเมินผล 

- จ านวนส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องส่งมอบ จ านวนอย่างน้อย 9 ต้น 
- การวางแผนปลูกทดสอบ ให้ปลูกพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่างน้อย 

1 พันธุ์ จ านวนอย่างน้อย 9 ต้นต่อพันธุ์ 
- ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มพันธุ์  9 ลักษณะ 

(1) Plant : length 
(2) Leaf : variegation 
(3) Leaf : spots on upper side 
(4) Flower : width in front view 
(5) Petal : ground color of upper side 
(6) Petal : over color (if present) 
(7) Petal : number of spots 
(8) Petal : number of stripes 
(9) Petal : density of netting 

2) ลักษณะประจ าพันธุ์และค าอธิบายเพ่ิมเติม  ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางคุณภาพ 
(Qualitative) และลักษณะทางปริมาณ (Quantitative) ได้จ าแนกไว้ 97 ลักษณะ  ประกอบด้วย 

 - ต้น 2 ลักษณะ 
 - ใบ 11 ลักษณะ 
 - ช่อดอก 3 ลักษณะ 
 - ก้านช่อดอก 3 ลักษณะ 
 - ดอก 5 ลักษณะ 
 - กลีบเลี้ยงด้านบน 17 ลักษณะ 
 - กลีบเลี้ยงด้านข้าง 8 ลักษณะ 
 - กลีบดอก 19  ลักษณะ 
 - ปาก 9 ลักษณะ 
 - ปลายกลีบปาก 9 ลักษณะ 
 - หูกลีบปาก 7 ลักษณะ 
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 - หมอน 3 ลักษณะ 
 - เส้าเกสร 1 ลักษณะ 

4.5 หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ของกล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสมใน
ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2550 

หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์กล้วยไม้สกุลแวนด้าและลูกผสม แบ่งเป็น 
2 ส่วน 

1) รายละเอียดการเตรียมการปลูกทดสอบ และวิธีการตรวจสอบและประเมินผล 
- จ านวนส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องส่งมอบ จ านวนอย่างน้อย 20 ต้น 
- การวางแผนปลูกทดสอบ ให้ปลูกพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่างน้อย 

1 พันธุ์ จ านวนอย่างน้อย 10 ต้นต่อพันธุ์ 
- ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มพันธุ์  6 ลักษณะ 

(1) รูปทรงดอก 
(2) สีของดอก 
(3) ขนาดของดอก 
(4) ลักษณะช่อดอก 
(5) ขนาดต้น 
(6) รูปหน้าตัดของใบ 

2) ลักษณะประจ าพันธุ์และค าอธิบายเพ่ิมเติม  ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางคุณภาพ 
(Qualitative) และลักษณะทางปริมาณ (Quantitative) ได้จ าแนกไว้ 84 ลักษณะ  ประกอบด้วย 

 - ต้น 4 ลักษณะ 
 - ใบ 16 ลักษณะ 
 - ช่อดอก 7 ลักษณะ 
 - ก้านช่อดอก 5 ลักษณะ 
 - ดอก 8 ลักษณะ 
 - กลีบ 34 ลักษณะ 
 - ปาก 10 ลักษณะ 

5. ส ารวจแหล่งรวบรวมและแหล่งขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของกลว้ยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม  
6. จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสมแบบมีส่วนร่วม  โดย

การระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผลจากการประชุมระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตรวจสอบกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม  ได้ผลดังนี้ 
1) รายละเอียดการเตรียมการปลูกทดสอบ และวิธีการตรวจสอบและประเมินผล 
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- จ านวนส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องส่งมอบ จ านวนอย่างน้อย 10 ต้น 
- การวางแผนปลูกทดสอบ ให้ปลูกพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่างน้อย 

1 พันธุ์ จ านวนอย่างน้อย 10 ต้นต่อพันธุ์ 
- ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มพันธุ์  7 ลักษณะ 

(1) ดอก : ความกว้างด้านหน้าของดอก  
(2) กลีบดอก : สีพื้น  
(3) กลีบดอก : สีไล่ระดับ  
(4) กลีบดอก : สีของจุด  
(5) กลีบดอก : สีของลายทาง  
(6) กลีบดอก : สีของตาข่าย  
(7) กลีบดอก : สีของปื้น  

3) ลักษณะประจ าพันธุ์และค าอธิบายเพ่ิมเติม  ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางคุณภาพ 
(Qualitative) และลักษณะทางปริมาณ (Quantitative) ได้จ าแนกไว้ 103 ลักษณะ ประกอบด้วย 

 - ใบ  10  ลักษณะ   
 - ช่อดอก 5  ลักษณะ   
 - ก้านช่อดอก  3  ลักษณะ  
 - ดอก  5  ลักษณะ  
 - กลีบเลี้ยงด้านบน  17  ลักษณะ  
 - กลีบเลี้ยงด้านข้าง 17  ลักษณะ  
 - กลีบดอก  19  ลักษณะ  
 - ปาก  2  ลักษณะ 
 - ปลายกลีบปาก  13 ลักษณะ 
 - หูกลีบปาก  10  ลักษณะ 
 - เส้าเกสร  2  ลักษณะ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
1. การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม ใช้ค าแนะน าใน

การจ าแนกลักษณะประจ าพันธุ์ และการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชของ UPOV  ประกอบกับ Test 
Guideline ของพืชในกลุ่มกล้วยไม้ของ UPOV โดยการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเอกสารต่างๆ  
ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม ประกอบด้วยรายละเอียด 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 เป็นรายละเอียดการเตรียมการปลูกทดสอบ และวิธีการตรวจสอบและประเมินผล  ส่วนที่ 2 เป็นตาราง
ลักษณะประจ าพันธุ์และค าอธิบายเพิ่มเติม  ซึ่งประกอบด้วยลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative) และลักษณะทาง
ปริมาณ (Quantitative) ได้จ าแนกลักษณะประจ าพันธุ์ 103 ลักษณะ  ประกอบด้วย 
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 - ใบ  10  ลักษณะ   
 - ช่อดอก 5  ลักษณะ   
 - ก้านช่อดอก  3  ลักษณะ  
 - ดอก  5  ลักษณะ  
 - กลีบเลี้ยงด้านบน  17  ลักษณะ  
 - กลีบเลี้ยงด้านข้าง 17  ลักษณะ  
 - กลีบดอก  19  ลักษณะ  
 - ปาก  2  ลักษณะ 
 - ปลายกลีบปาก  13 ลักษณะ 
 - หูกลีบปาก  10  ลักษณะ 
 - เส้าเกสร  2  ลักษณะ 

2. (ร่าง)หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม ที่ได้จากการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสารต่าง  ๆ ได้ผ่านการพิจารณาจากนักวิชาการ  อาจารย์มหาวิทยาลัย  นักปรับปรุงพันธุ์  และ
ผู้เชี่ยวชาญ  ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน  มีการระดมความคิด  ปรับปรุง แก้ไข จนได้หลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ลักษณะประจ าพันธุ์กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม ที่สมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

3. จากการทดสอบการน าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม โดย
การเก็บข้อมูลในแปลงของเกษตรกร  พบว่า  การบันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์สามารถปฏิบัติได้จริง  สะดวก
และเหมาะสม ลักษณะประจ าพันธุ์ในตารางบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ทั้ง 103 ลักษณะสามารถใช้แยกความ
แตกต่างของพันธุ์ได้  ท าให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลบางลักษณะได้ เช่น ข้อมูลใบ  ข้อมูลดอก  นอกจากนี้ยังพบว่า
กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสมมีลักษณะที่หลากหลาย บางพันธุ์ไม่ทราบชื่อเนื่องจากเป็นพันธุ์จาก
ต่างประเทศหรือเป็นพันธุ์ใหม่ที่ยังไม่มีการตั้งชื่อ แต่ข้อมูลที่ได้สามารถน ามาเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าลักษณะ
ประจ าพันธุ์ได้ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ได้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่   ที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ  และ

สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
2. ได้ระเบียบกรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช ที่ขอจดทะเบียน

คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบพันธุ์พืชในกระบวนการจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม ่ 

3. ได้ประกาศกรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับแบบค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ และการเตรียมการเพ่ือการ
ตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  ส าหรับผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  

4. เป็นข้อมูลส าคัญที่ช่วยผลักดันให้นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเกษตรกรยื่นขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  อันจะเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมให้มีการวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชเพิ่มยิ่งขึ้น 
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หลักเกณฑ์และการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช : กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส 
(Test Guidelines of PhalaenosisBlume) 

1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of these Guideline) 
หลักเกณฑ์และการตรวจสอบคุณลักษณะพันธุ์พืชที่กล่าวต่อไปนี้ ให้ใช้กับกล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส

(PhalaenosisBlume)และลูกผสม 
2. ส่วนขยายพันธุ์  (Material Required) 

2.1 ส่วนขยายพันธุ์ที่น ามาทดสอบจะต้องเป็นส่วนขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี  มีขนาดใกล้ออกดอก  และไม่เคย
ออกดอกมาก่อน 

2.2 ส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องส่งมอบ  จะต้องส่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์ที่ยื่นจดทะเบียน อย่างน้อย จ านวน 10 
ต้น 
2.3 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งส่วนขยายพันธุ์   ให้เป็นไปตามท่ีคณะท างานผู้ตรวจสอบภาคสนามก าหนด 

3. วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination) 
3.1 ฤดูปลูก (Number of Growing Cycles) 

ท าการทดสอบอย่างน้อย1ฤดูปลูก (growing  periods) 
3.2 สถานที่ทดสอบ (Testing Place) 

สถานที่ปลูก  ควรท าการทดสอบใน 1 สถานที่ ให้ก าหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะประจ าพันธุ์
ส าคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ท่ีท าการปลูกทดสอบ 

3.3 การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
ให้ปลูกพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่างน้อย 1 พันธุ์ ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันและให้มี

วิธีการปลูกและการจัดการเดียวกัน  โดยให้มีการกระจายตัวของพันธุ์ ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่าง
สม่ าเสมอ   โดยใช้วิธีการสุ่มพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก จ านวนอย่างน้อย 10 
ต้นต่อพันธุ์  

3.4 การทดสอบเพ่ิมเติม(Additional Tests) 
ถ้ามีการทดสอบเพ่ิมเติม  ต้องก าหนดรายละเอียดเป็นเฉพาะกรณีตามความจ าเป็น 

4. การประเมินความแตกต่าง  ความความสม่ าเสมอ และความคงตัว (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability) 
4.1 ความแตกต่าง (Distinctness) 

การตรวจสอบความแตกต่างให้เก็บตัวอย่างจากต้นที่สมบูรณ์และมีลักษณะตรงตามพันธุ์อย่างน้อย 5 ต้น 
กรณีลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) การพิจารณาว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง
พันธุ์  2 พันธุ์ พิจารณาได้จากความแตกต่างมากกว่าหนึ่งลักษณะที่ได้มีการก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
กรณีลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) พิจารณาได้จากวิธีการปฏิบัติในการทดสอบและชนิด
ของส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิดที่เกี่ยวข้องพันธุ์พืชที่จะพิจารณาว่ามีความแตกต่างโดยใช้ลักษณะทาง
ปริมาณตัดสินนั้น ลักษณะทางปริมาณดังกล่าว ควรจะมีความแตกต่างตั้งแต่  2 ระดับ (notes) ขึ้นไป 
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4.2 ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 
พิจารณาที่ระดับความสม่ าเสมอของประชากรมาตรฐาน  1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมั่นอย่างน้อย

ร้อยละ 95 กรณีท่ี เก็บตัวอย่างจ านวน 10 ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะไม่ตรงตามพันธุ์ (off type) มากกว่า 1 ต้น 
4.3 ความคงตัว (Stability) 

พิจารณาจากความสม่ าเสมอของพันธุ์ 
5.  การจัดกลุ่มพันธุ์ (Grouping of Varieties) 

5.1 การคัดเลือกพันธุ์ส าหรับปลูกทดสอบพันธุ์เปรียบเทียบส าหรับปลูกทดสอบจะต้องแบ่งเป็นกลุ่มเพื่ออ านวยความสะดวก
ในการประเมินความแตกต่าง  ลกัษณะที่เหมาะสมต่อการจัดกลุ่มเป็นลักษณะที่ได้จากประสบการณน์ั้น คือ เป็นลักษณะที่ไม่
แตกต่างหรือแตกต่างกันน้อยมากภายในพันธุ์ 

5.2 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดกลุ่มพันธุ์   
(1) ดอก : ความกว้างด้านหน้าของดอก (Flower: width in front view) (ล.20) 
(2) กลีบดอก : สีพื้น (Petal : ground color) (ล.65) 
(3) กลีบดอก :สีไล่ระดับ (Petal : color of graduated) (ล.66) 
(4) กลีบดอก : สีของจุด (Petal : color of spots (ล.70) 
(5) กลีบดอก : สีของลายทาง (Petal : color of stripes) (ล.72) 
(6) กลีบดอก : สีของตาข่าย (Petal : color of netting) (ล.74) 
(7) กลีบดอก : สีของปื้น (Petal : color of blotch) (ล.76) 

6.  อธิบายตารางลักษณะประจ าพันธุ์ (Introduction to the Table of Characteristics) 
6.1 ตัวเลขท่ีใช้แทนลักษณะประจ าพันธุ์ (Notes) 

เพ่ือประเมินความแตกต่าง  ความสม่ าเสมอ  และความคงตัว  ใช้ลักษณะและระยะการเจริญเติบโตที่
ระบุในแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ ที่จะตรวจสอบในช่องการบันทึกข้อมูล  ให้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลข ตาม
ลักษณะที่ปรากฏในแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ 

6.2  ตัวอย่างพันธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธุ์ใช้เป็นตัวแทนของการแสดงออกในแต่ละลักษณะประจ าพันธุ์ 

6.3  เครื่องหมาย (Legend) 
(*)   หมายถึง ลักษณะที่ต้องใช้กับทุกพันธุ์ในทุกช่วงระยะการเจริญเติบโต และต้องระบุใน

ลักษณะประจ าพันธุ์ ยกเว้นไม่สามารถจะด าเนินการได้ 

(+)   หมายถึง   ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบท้าย  

(a)-(b) หมายถึง   ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ 

QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 

QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 
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PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative characteristic) 

MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ านวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็นตัวแทนเท่านั้นแล้ว
ใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม (single measurement of a group of plants or 
parts of plants) 

MS หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ านวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้
ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม (measurement of a number of individual 
plants or parts of plants) 

VG  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน
เท่านั้นแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม  (visual assessment by a single 
observation of a group of plants or parts of plants) 

VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม (visual assessment by 
observation of individual plants or parts of plants) 
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7. ตารางลักษณะประจ าพันธุ์ (Table of Characteristics) :กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม 

 
ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

1. VG ใบ : ต าแหน่ง (Leaf: attitude)   
  กึ่งตั้งตรง (semi-erect)  3 

QN (a) แนวนอน (horizontal)  5 
  กึ่งห้อย (semi-pendulous)  7 

2. VG/ ใบ : ความยาว (Leaf: length)   
 MG/ สั้น (short )  3 
 MS ปานกลาง (medium)  5 

QN (a) ยาว (long)  7 
3. VG/ ใบ : ความกว้าง (Leaf: width)   
 MG/ แคบ (narrow )  3 
 MS ปานกลาง (medium)  5 

QN (a) กว้าง (broad)  7 
4. VG ใบ : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf: position 

of broadest part) 
  

(+)  ค่อนไปทางฐานใบ (towards base )  1 
PQ (a) ตรงกลาง  (at middle)  2 

  ค่อนไปทางปลายใบ (towards apex)  3 
5. VG ใบ : รูปร่างปลายใบ (Leaf: shape of apex)   
  แหลม (acute )  1 

(+)  มน  (obtuse)  2 
PQ (a) หยัก (emarginate)  3 
6. VG ใบ : การสมมาตรของปลายใบ (Leaf: symmetry 

of apex) 
  

QL  ไม่สมมาตร (asymmetric)  1 
 (a) สมมาตร (symmetric)  9 

7. VG ใบ : การด่างของใบ (Leaf: variegation)   
(*)  ไม่มี(absent)  1 
QL (a) มี(present)  9 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

8. VG ใบ :การมีจุด (Leaf: spots)   
(*)  ไม่มี (absent)  1 
9. VG ใบ : สีหลัก (Leaf: main color)   
  สีอมเหลือง (yellowish green)  1 

PQ  เขียวอ่อน (light green)  2 
 (a) เขียวปานกลาง (medium green)  3 
  เขียวแก่ (dark green)  4 

10. VG ใบ : แอนโทไซยานิน(Leaf: anthocyanin 
coloration) 

  

  ไม่มี (absent)  1 
QL (a) มี (present)  9 
11. 
(*) 

VG ช่อดอก : ชนิด (Inflorescence: type)   

(+)  ช่อกระจะ (raceme)  1 
PQ (b) ช่อแยกแขนง (panicle)  2 
12. VG/ 

MG/ 
ช่อดอก : ความยาวส่วนดอก (Inflorescence: 
length of flowering part) 

  

 MS สั้น (short)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 
13. VG/ 

MG/ 
ช่อดอก : จ านวนดอกต่อช่อดอก (Inflorescence: 
number of flowers) 

  

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

  มาก (many)  7 
14. VG/ 

 
ช่อดอก : การจัดเรียงของดอก (Inflorescence: 
arranging of flower) 

  

  2 แถว(two rows)  1 
PQ (b) 3 แถว(three rows)  2 
15. VG/ 

 
ช่อดอก : ลักษณะการบาน (Inflorescence: flower 
opening) 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

  ทยอยบาน(graduallyopened)  1 
PQ (b) บานพร้อมกัน(openall)  2 
16. VG/ ก้านช่อดอก : ความยาว (Peduncle: length)   

 MG/ สั้น (short)  3 
QN MS ปานกลาง (medium)  5 

 (b) ยาว (long)  7 
17. VG/ ก้านช่อดอก : ความหนา (Peduncle: thickness)   

 MG/ บาง (thin)  3 
 MS ปานกลาง (medium)  5 

QN (b) หนา (thick)  7 
18. VG ก้านช่อดอก : การปรากฏของแอนโทไซยานิน 

(Peduncle: anthocyanin coloration) 
  

  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
19. 
(*) 

VG/ 
MG/ 

ดอก : ความยาวด้านหน้าของดอก (Flower: 
length) 

  

(+) MS สั้น (short)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 
20. VG/ ดอก :ความกว้างด้านหนา้ของดอก (Flower: width)   
(*) MG/ แคบ (narrow)  3 
(+) MS ปานกลาง (medium)  5 
QN (b) กว้าง (broad)  7 
21. VG ดอก : รูปร่างด้านข้าง (Flower: shape in profile)   
(+)  โค้งมาข้างหน้า (concave)  1 
PQ (b) แบน (flat)  2 

  โค้งไปข้างหลัง (convex)  3 
22. VG ดอก : การจัดเรียงของกลีบดอก (Flower: 

arrangement of petals) 
  

(+)  เปิด (open)  1 
PQ (b) สัมผัสกัน (touching)  2 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

  ซ้อนทับกัน (overlapping)  3 
23. VG ดอก : กลิ่นหอม (Flower: fragrance)   

  ไม่มี (absent)  1 
QL (c) มี (present)  9 
24. VG/ 

MG/ 
กลีบเลี้ยงด้านบน : ความยาว (Dorsal sepal: 
length) 

  

 MS สั้น (short)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 
25. VG/ 

MG/ 
กลีบเลี้ยงด้านบน : ความกว้าง (Dorsal sepal: 
width) 

  

 MS แคบ (narrow)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  กว้าง (broad)  7 
 

26. VG กลีบเลี้ยงด้านบน : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด 
(Dorsal sepal: position of broadest part) 

  

  ค่อนไปทางโคนกลีบ (towards base)  3 
QN (b) ตรงกลาง (at middle)  5 

  ค่อนไปทางปลายกลีบ (towards apex)  7 
27. VG กลีบเลี้ยงด้านบน : การโค้งเม่ือตัดตามยาว(Dorsal 

sepal: curvature of longitudinal axis) 
  

(+)  โคง้ไปข้างหน้า (incurving)  3 
QN (b) ตรง (straight)  5 

  โค้งไปข้างหลัง (recurving)  7 
28. VG กลีบเลี้ยงด้านบน : รูปร่างตัดตามขวาง (Dorsal 

sepal: shape in cross section) 
  

(+)  เว้าเข้าด้านใน (concave)  3 
QN (b) ตรง (straight)  5 

  โค้งออกด้านนอก (convex)  7 
29. VG กลีบเลี้ยงด้านบน : สีพื้น (Dorsal sepal: ground   
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

(*) color) 
PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
30. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านบน : สีไล่ระดับ (Dorsal sepal: 
color of graduated(if present)) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
31. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านบน: พื้นที่ของสีไล่ระดับ (Dorsal 
sepal : area of graduated color) 

  

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

32. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านบน : จ านวนจุด (Dorsal sepal: 
number of spots) 

  

  ไม่ม ี(none)  1 
QN (b) น้อย (few)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 

 
 
 
 

33. VG กลีบเลี้ยงด้านบน : ขนาดของจุด (Dorsal sepal: 
size of spots) 

  

  เล็ก (small)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  ใหญ่ (large)  7 
34. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของจุด (Dorsal sepal: color 
of spots) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
35. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านบน : จ านวนลายเส้น (Dorsal sepal: 
number of stripes) 

  

  ไม่มี (none)  1 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

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

36. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของลายเส้น (Dorsal sepal: 
color of stripes) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
37. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านบน : ความหนาแน่นของตาข่าย 
(Dorsal sepal: density of netting) 

  

  ไม่มี (none)  1 
QN (b) น้อย (sparse)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (dense)  7 

38. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของตาข่าย (Dorsal sepal: 
color of netting) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
39. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านบน : ขนาดของปื้น (Dorsal sepal: 
size of blotch) 

  

QN (b) เล็ก(small)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 
  ใหญ่(large)  7 

40. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของปื้น (Dorsal sepal: color 
of blotch) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
 

 
41. VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความยาว (Lateral sepal: 

length) 
  

  สั้น (short)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 
42. VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความกว้าง (Lateral sepal:   
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

(*) width) 
  แคบ (narrow)  3 

QN (b) ปานกลาง (medium)  5 
  กว้าง (broad)  7 

43. VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด 
(Lateral sepal: position of broadest part) 

  

  ค่อนไปทางโคนกลีบ (towards base)  3 
QN (b) ตรงกลาง (at middle)  5 

  ค่อนไปทางปลายกลีบ (towards apex)  7 
44. VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : การโค้งเม่ือตัดตามยาว(Lateral 

sepal : curvature of longitudinal axis) 
  

(+)  โค้งไปข้างหน้า (incurving)  3 
QN (b) ตรง (straight)  5 

  โค้งไปข้างหลัง (recurving)  7 
45. VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : รูปร่างตัดตามขวาง (Lateral 

sepal: shape in cross section) 
  

(+)  เว้าเข้าด้านใน (concave)  3 
QN (b) ตรง (straight)  5 

  โค้งออกด้านนอก (convex)  7 
46. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีพ้ืน (Lateral sepal: ground 
color) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
47. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง: สีไล่ระดับ (Lateral sepal: 
color of graduated (if present)) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
48. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง: พื้นที่ของสีไล่ระดับ (Lateral 
sepal : area of graduated color) 

  

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

49. VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : จ านวนจุด (Lateral sepal:   
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

(*) number of spots) 
  ไม่มี (none)  1 

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

50. VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ขนาดของจุด (Lateral sepal: 
size of spots) 

  

  เล็ก (small)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  ใหญ่ (large)  7 
51. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของจุด (Lateral sepal: 
color of spots) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
52. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : จ านวนลายทาง (Lateral 
sepal: number of stripes) 

  

  ไม่มี (none)  1 
QN (b) น้อย (few)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 

53. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของลายทาง (Lateral sepal: 
color of stripes) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
54. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความหนาแน่นของตาข่าย 
(Lateral sepal: density of netting) 

  

  ไม่มี (none)  1 
QN (b) เบาบาง (sparse)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  หนาแน่น (dense)  7 

55. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของตาข่าย (Lateral sepal: 
color of netting) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 

56. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ขนาดของปื้น (Lateral sepal: 
size of blotch) 

  

QN (b) เล็ก(small)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 
  ใหญ่(large)  7 

57. 
(*) 

VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของปื้น (Lateral sepal: 
color of blotch) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
58. VG/ กลีบดอก : ความยาว (Petal : length)   
(*) MG/ สั้น (short)  3 
 MS ปานกลาง (medium)  5 

QN (b) ยาว (long)  7 
59. VG/ กลีบดอก : ความกว้าง (Petal: width)   
(*) MG/ แคบ (narrow)  3 
 MS ปานกลาง (medium)  5 

QN (b) กว้าง (broad)  7 
60. 
(*) 

VG กลีบดอก : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Petal: 
position of broadest part) 

  

  ค่อนไปทางโคนกลีบ (towards base)  3 
QN (b) ตรงกลาง (at middle)  5 

  ค่อนไปทางปลายกลีบ (towards apex)  7 
61. VG กลีบดอก : การโค้งเม่ือตัดตามยาว (Petal: 

curvature of longitudinal axis) 
  

(+)  โค้งไปข้างหน้า (incurving)  3 
QN (b) ตรง (straight)  5 

  โค้งไปข้างหลัง (recurving)  7 
62. VG กลีบดอก : รูปร่างตัดตามขวาง (Petal: shape in   
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

cross section) 
(+)  เว้าเข้าด้านใน (concave)  3 
QN (b) ตรง (straight)  5 

  โค้งออกด้านนอก (convex)  7 
63. VG กลีบดอก : การบิด (Petal: twisting)   

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

 
 

64. VG กลีบดอก : การเป็นคลื่นที่ขอบ (Petal : 
undulation of margin) 

  

  ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นคลื่นน้อย (absent or weak)  3 
QN (b) เป็นคลื่นปานกลาง (moderate)  5 

  เป็นคลื่นมาก (strong)  7 
65. 
(*) 

VG กลีบดอก : สีพ้ืน (Petal : ground color)   

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
66. 
(*) 

VG กลีบดอก: สีไล่ระดับ (Petal : color of graduated 
(if present)) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
67. 
(*) 

VG กลีบดอก : พื้นที่ของสีไล่ระดับ(Petal : area of 
graduated color) 

  

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

68. VG กลีบดอก : จ านวนจุด (Petal : number of spots)   
(*)  ไม่มี (none)  1 
  น้อย (few)  3 

QN (b) ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 

69. VG กลีบดอก : ขนาดของจุด (Petal : size of spots)   
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

  เล็ก (small)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  ใหญ่ (large)  7 
70. 
(*) 

VG กลีบดอก : สีของจุด (Petal : color of spots)   

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
71. 
(*) 

VG กลีบดอก : จ านวนลายทาง (Petal : number of 
stripes) 

  

  ไม่มี (none)  1 
QN (b) น้อย (few)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 

 
 

72. 
(*) 

VG กลีบดอก : สีของลายทาง (Petal : color of 
stripes) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
73. 
(*) 

VG กลีบดอก : ความหนาแน่นของตาข่าย (Petal : 
density of netting) 

  

  ไม่มี (none)  1 
QN (b) เบาบาง (sparse)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  หนาแน่น (dense)  7 

74. VG กลีบดอก : สีของตาข่าย (Petal : color of 
netting) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
75. VG กลีบดอก : ขนาดของปื้น (Petal : size of 

blotchs) 
  

  เล็ก (small)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  ใหญ่ (large)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

76. 
(*) 

VG กลีบดอก : สีของปื้น (Petal : color of blotchs)   

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
77. 
(*) 

VG ปาก : การปรากฏของหนวด (Lip: presence of 
whiskers) 

  

  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
78. VG/ 

MG/ 
ปาก : ความยาวของหนวด (Lip: length of 
whiskers) 

  

 MS สั้น (short)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 
79. VG/ 

MG/ 
ปลายกลีบปาก : ความยาวปลายปาก (Apical 
lobe: length) 

  

 MS สั้น (short)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 
 
 

80. VG/ ปลายกลีบปาก :ความกว้าง (Apical lobe: width)   
 MG/ แคบ (narrow)  3 

QN MS ปานกลาง (medium)  5 
 (b) กว้าง (broad)  7 

81. VG ปลายกลีบปาก : รูปร่าง (Apical lobe: shape)   
(+)  สามเหลี่ยม (triangular)  1 
PQ (b) ไข่ (ovate)  2 

  รี (elliptic)  3 
  ข้าวหลามตัด (rhombic)  4 
  กลม (circular)  5 
  ไข่กลับ (obovate)  6 
  สามเหลี่ยมกลับ (obtriangular)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

82. 
(*) 

VG ปลายกลีบปาก : สีพ้ืน (Apical lobe: ground 
color) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
83. VG ปลายกลีบปาก : สีด้านบนของกลีบปากช่วงปลาย 

(Apical lobe : over color of (if present)) 
  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
84. 
(*) 

VG ปลายกลีบปาก : จ านวนจุด (Apical lobe : 
number of spots) 

  

  ไม่มี (none)  1 
QN (b) น้อย (few)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 

85. VG ปลายกลีบปาก : ขนาดของจุด (Apical lobe :  
size of spots) 

  

  เล็ก (small)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  ใหญ่ (large)  7 
86. VG ปลายกลีบปาก : สีของจุด (Apical lobe :  color 

of spots) 
  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
 
 
 
 

87. VG ปลายกลีบปาก : จ านวนลายทาง (Apical lobe :  
number of stripes) 

  

  ไม่มี (none)  1 
QN (b) น้อย (few)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 

88. VG ปลายกลีบปาก : สีของลายทาง (Apical lobe :    
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

color of stripes) 
PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
89. 
(*) 

VG ปลายกลีบปาก : ความหนาแน่นของตาข่าย (Apical 
lobe :  density of netting) 

  

  ไม่มี (none)  1 
QN (b) น้อย (sparse)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (dense)  7 

90. VG ปลายกลีบปาก : สีของตาข่าย (Apical lobe :  
color of netting) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
91. 

 
VG ปลายกลีบปาก :  การมีสันนูน (Apical lobe: 

bump and ridge) 
  

  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
92. VG หูกลีบปาก : รูปร่าง (Lateral lobe: shape)   
(+)  แบบที่ 1 (type I)  1 
PQ (b) แบบที่ 2 (type II)  2 

  แบบที่ 3 (type III)  3 
  แบบที่ 4 (type IV)  4 
  แบบที่ 5 (type V)  5 

93. VG หูกลีบปาก : การโค้ง (Lateral lobe:  curvature)   
(+)  โค้งเล็กน้อย (weak)  1 
PQ (b) โค้งปานกลาง (medium)  2 

  โค้งมาก (strong)  3 
94. 
(*) 

VG หูกลีบปาก : สีพ้ืน (Lateral lobe : ground color)   

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
 

95. VG หูกลีบปาก : สีไล่ระดับ (Lateral lobe : color of 
graduated (if present)) 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
96. VG หูกลีบปาก : การมีจุด (Lateral lobe : spot)   

  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี(present)  9 
97. VG หูกลีบปาก : สีของจุด (Lateral lobe : color of 

spots) 
  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
98. VG หูกลีบปาก : การมีลายทาง (Lateral lobe : stripe)   
(*)  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี(present)  9 
99. VG หูกลีบปาก : สีของลายทาง (Lateral lobe : color 

of stripes) 
  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
100. 
(*) 

VG หูกลีบปาก : การมีตาข่าย (Lateral lobe : 
netting) 

  

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

101. VG หูกลีบปาก : สีของตาข่าย (Lateral lobe : color 
of netting) 

  

PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
102. VG เส้าเกสร : สีพื้น (Column: ground color)   
PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
103. VG เส้าเกสร : สีแต้ม (Column: secondary color)   
PQ (b) RHS Color Chart (indicate reference number)   
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8.  อธิบายตารางบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ (Explanations on the Table of Characteristics) 
8.1  ค าอธิบายท่ีใช้ส าหรับทุกลักษณะในตารางลักษณะประจ าพันธุ์  

(a) ใบ : การบันทึกข้อมูลลักษณะใบควรบันทึกใบที่กางออกเต็มที่และใหญ่ที่สุด 
(b) ดอก :   การบันทึกข้อมูลลักษณะดอกควรบันทึกดอกที่กางออกเต็มที่ เมื่อดอกบาน 50 

เปอร์เซ็นต์ของจ านวนดอกทั้งหมด ยกเว้นกลุ่มที่ทยอยบาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2 อธิบายแต่ละลักษณะในตารางลักษณะประจ าพันธุ์ 

 
ล. 4 ใบ : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dorsal sepal 

Petal 

Lateral sepal 

Column 

Lateral lobe 

Callus 

Apical lobe 

1 
ค่อนไปทางฐานใบ 
(towards base) 

2 
ตรงกลาง 

(at middle) 

3 
ค่อนไปทางปลายใบ 
(towards apex) 

Whiskers 
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 52 

 
ล. 5 ใบ : รูปร่างปลายใบ (Leaf : shape of apex) 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 11 ช่อดอก : ชนิด (Inflorescence : type) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ล. 19  ดอก : ความยาวด้านหน้าของดอก (Flower : length in front view) 
ล. 20  ดอก : ความกว้างด้านหน้าของดอก (Flower : width in front view) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
แหลม 

(acute) 

2 
มน 

(obtuse) 

3 
หยัก 

(emarginate) 

1 
ช่อกระจะ 
(raceme) 

2 
ช่อแยกแขนง 
(panicle) 

ความยาวด้านหน้าของดอก 
(length in front view) 
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ความกว้างด้านหน้าของดอก 
(width in front view) 
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ล. 21 ดอก : รูปร่างด้านข้าง (Flower : shape in profile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล. 22  ดอก : การจัดเรียงของกลีบดอก (Flower : arrangement of petals) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ล. 27  กลีบเลี้ยงด้านบน : การโค้งเมื่อตัดตามยาว (Dorsal sepal : curvature of longitudinal axis) 
ล. 44 กลีบเลี้ยงด้านข้าง : การโค้งเมื่อตัดตามยาว (Lateral sepal : curvature of longitudinal axis) 
ล. 61 กลีบดอก : การโค้งเมื่อตัดตามยาว (Petal : curvature of longitudinal axis) 
 
 
 
 

1 
เปิด 

(open) 

2 
สัมผัสกัน 

(touching) 

3 
ซ้อนทับกัน 

(overlapping) 

1 
เว้ามาข้างหน้า 
(concave) 

2 
ตรง 
(flat) 

3 
โค้งไปข้างหลัง 

(convex) 
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ล. 28  กลีบเลี้ยงด้านบน : รูปร่างตัดตามขวาง (Dorsal sepal : shape in cross section) 
ล. 45 กลีบเลี้ยงด้านข้าง : การโค้งเมื่อตัดตามขวาง(Lateral sepal : shape in cross section) 
ล. 62 กลีบดอก : การโค้งเมื่อตัดตามขวาง(Petal : shape in cross section) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ล. 81 ปลายกลีบปาก : รูปร่าง (Apical lobe : shape) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
สามเหลี่ยม 
(triangular) 

2 
ไข่ 

(ovate) 

3 
ร ี

(elliptic) 

4 
ข้าวหลามตัด 
(rhombic) 

1 
โค้งไปข้างหน้า 
(incurving) 

2 
ตรง 

(straight) 

3 
โค้งไปข้างหลัง 
(recurving) 

ข้างหน้าดอก 

1 
เว้าเข้าด้านใน 
(concave) 

2 
ตรง 

(straight) 

3 
โค้งออกด้านนอก 

(convex) 

ข้างหน้าดอก 
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5 
กลม 

(circular) 

6 
ไข่กลับ 

(obovate) 

7 
สามเหลี่ยมกลับ 
(obtriangular) 
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ล. 92 หูกลีบปาก : รูปร่าง (Laterallobe : shape) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ล. 93 หูกลีบปาก : การโค้ง (Lateral lobe : curvature) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
แบบที่ 1 
(type I) 

2 
แบบที่ 2 
(type II) 

3 
แบบที่ 3 
(type III) 

4 
แบบที่ 4 
(type IV) 

5 
แบบที่ 5 
(type V) 

1 
เล็กน้อย 
(weak) 

2 
ปานกลาง 
(medium) 

3 
มาก 

(strong) 
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ภาคผนวก 2  
ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ : กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิสและลูกผสม 

ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

Fuller Sunset Fushang Bridal Joy Spring Camary Am. Orchid World Phal. Bellima 
       

1. ใบ : ต าแหน่ง      
2. ใบ : ความยาว       
3. ใบ : ความกว้าง       
4. ใบ : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด      
5. ใบ : รูปร่างปลายใบ       
6. ใบ : การสมมาตรของปลายใบ       
7. ใบ : การด่างของใบ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
8. ใบ :การมีจุด  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
9. ใบ : สีหลัก  เขียวแก่ เขียวแก่ เขียวแก่ เขียวแก่ เขียวแก่ 
10. ใบ : แอนโทไซยานิน ช่อกระจะ ช่อกระจะ ช่อกระจะ ช่อกระจะ ช่อกระจะ 
11. ช่อดอก : ชนิด       
12. ช่อดอก : ความยาวส่วนดอก       
13. ช่อดอก : จ านวนดอกต่อช่อดอก       
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

Fuller Sunset Fushang Bridal Joy Spring Camary Am. Orchid World Phal. Bellima 
14. ช่อดอก : การจัดเรียงของดอก       
15. ช่อดอก : ลักษณะการบาน      
16. ก้านช่อดอก : ความยาว       
17. ก้านช่อดอก : ความหนา       
18. ก้านช่อดอก : การปรากฏของแอนโทไซยานิน       
19. ดอก : ความยาวด้านหน้าของดอก       
20. ดอก :ความกว้างด้านหน้าของดอก       
21. ดอก : รูปร่างด้านข้าง  โค้งมาข้างหน้า แบน แบน แบน แบน 
22. ดอก : การจัดเรียงของกลีบดอก  สัมผัสกัน สัมผัสกัน สัมผัสกัน สัมผัสกัน สัมผัสกัน 
23. ดอก : กลิ่นหอม       
24. กลีบเลี้ยงด้านบน : ความยาว       
25. กลีบเลี้ยงด้านบน : ความกว้าง       
26. กลีบเลี้ยงด้านบน : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด ตรงกลาง ตรงกลาง ตรงกลาง ตรงกลาง ตรงกลาง 
27. กลีบเลี้ยงด้านบน : การโค้งเมื่อตัดตามยาว โค้งไปข้างหลัง โค้งไปข้างหลัง ตรง ตรง โค้งไปข้างหน้า 
28. กลีบเลี้ยงด้านบน : รูปร่างตัดตามขวาง  โค้งออกด้านนอก โค้งออกด้านนอก แบน แบน เว้าเข้าด้านใน 
29. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีพ้ืน  เขียว ขาว เขียว เหลือง เขียว 
30. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีไล่ระดับ  - ชมพู เหลือง - ขาว 
31. กลีบเลี้ยงด้านบน: พ้ืนที่ของสีไล่ระดับ - น้อย น้อย - ปานกลาง 
32. กลีบเลี้ยงด้านบน : จ านวนจุด - - - - - 
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

Fuller Sunset Fushang Bridal Joy Spring Camary Am. Orchid World Phal. Bellima 
33. กลีบเลี้ยงด้านบน : ขนาดของจุด - - - - - 
34. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของจุด  - - - - - 
35. กลีบเลี้ยงด้านบน : จ านวนลายเส้น  - - - ปานกลาง - 
36. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของลายเส้น - - - แดง - 
37. กลีบเลี้ยงด้านบน : ความหนาแน่นของตาข่าย  - - - - - 
38. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของตาข่าย  - - - - - 
39. กลีบเลี้ยงด้านบน : ขนาดของปื้น  - - - - - 
40. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของปื้น - - - - - 
41. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความยาว       
42. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความกว้าง       
43. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด  ตรงกลาง ค่อนไปทางโคนกลีบ ตรงกลาง ตรงกลาง ตรงกลาง 
44. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : การโค้งเมื่อตัดตามยาว โค้งไปข้างหลัง โค้งไปข้างหลัง ตรง ตรง ตรง 
45. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : รูปร่างตัดตามขวาง เว้าเข้าด้านใน เว้าเข้าด้านใน แบน แบน แบน 
46. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีพื้น  เขียว ขาว เขียว เหลือง เขียว 
47. กลีบเลี้ยงด้านข้าง: สีไล่ระดับ - น้ าตาล เหลือง - - 
48. กลีบเลี้ยงด้านข้าง: พ้ืนที่ของสีไล่ระดับ  - น้อย ปานกลาง - - 
49. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : จ านวนจุด  - - - - - 
50. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ขนาดของจุด  - - - - - 
51. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของจุด  - - - - - 
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

Fuller Sunset Fushang Bridal Joy Spring Camary Am. Orchid World Phal. Bellima 
52. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : จ านวนลายทาง  - - - มาก - 
53. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของลายทาง  - - - แดง - 
54. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความหนาแน่นของตาข่าย  - - - - - 
55. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของตาข่าย - - - - - 
56. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ขนาดของปื้น - - - - ปานกลาง 
57. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของปื้น - - - - ชมพู 
58. กลีบดอก : ความยาว       
59. กลีบดอก : ความกว้าง       
60. กลีบดอก : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด  ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ 
61. กลีบดอก : การโค้งเมื่อตัดตามยาว  ตรง ตรง ตรง ตรง โค้งไปข้างหลัง 
62. กลีบดอก : รูปร่างตัดตามขวาง  แบน แบน แบน แบน โค้งออกด้านนอก 
63. กลีบดอก : การบิด  ไม่บิด ไม่บิด ไม่บิด ไม่บิด ไม่บิด 
64. กลีบดอก : การเป็นคลื่นที่ขอบ  ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย 

65. กลีบดอก : สีพื้น  เขียว ขาว เขียว เหลือง เขียว 
66. กลีบดอก: สีไล่ระดับ - ชมพู เหลือง - ขาว 
67. กลีบดอก : พ้ืนที่ของสีไล่ระดับ - น้อย ปานกลาง - ปานกลาง 
68. กลีบดอก : จ านวนจุด  - - - - - 
69. กลีบดอก : ขนาดของจุด  - - - - - 
70. กลีบดอก : สีของจุด  - - - - - 
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

Fuller Sunset Fushang Bridal Joy Spring Camary Am. Orchid World Phal. Bellima 
71. กลีบดอก : จ านวนลายทาง  - - - น้อย - 
72. กลีบดอก : สีของลายทาง  - - - ชมพู - 
73. กลีบดอก : ความหนาแน่นของตาข่าย - - - - - 
74. กลีบดอก : สีของตาข่าย  - - - - - 
75. กลีบดอก : ขนาดของปื้น  - - - - - 
76. กลีบดอก : สีของปื้น  - - - - - 
77. ปาก : การปรากฏของหนวด  มี มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
78. ปาก : ความยาวของหนวด       
79. ปลายกลีบปาก : ความยาวปลายปาก       
80. ปลายกลีบปาก :ความกว้าง       
81. ปลายกลบีปาก : รูปร่าง  สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม 
82. ปลายกลบีปาก : สีพื้น  แดง แดง เหลืองอ่อน ชมพู ชมพู 
83. ปลายกลีบปาก : สีด้านบนของกลีบปากช่วงปลาย  - - - - - 
84. ปลายกลีบปาก : จ านวนจุด - - - - - 
85. ปลายกลีบปาก : ขนาดของจุด  - - - - - 
86. ปลายกลีบปาก : สีของจุด  - - - - - 
86. ปลายกลีบปาก : จ านวนลายทาง  - - - - - 
88. ปลายกลีบปาก : สีของลายทาง - - - - - 
89. ปลายกลีบปาก : ความหนาแน่นของตาข่าย - - - - - 
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

Fuller Sunset Fushang Bridal Joy Spring Camary Am. Orchid World Phal. Bellima 
90. ปลายกลีบปาก : สีของตาข่าย - - - - - 
91. ปลายกลีบปาก :  การมีสันนูน - - - - - 
92. หูกลีบปาก : รูปร่าง  แบบที่ 4 แบบที่ 5  แบบที่4 แบบที่ 3 
93. หูกลีบปาก : การโค้ง  โค้งปานกลาง โค้งปานกลาง โค้งปานกลาง โค้งปานกลาง โค้งมาก 
94. หูกลีบปาก : สีพื้น  แดง แดง เหลือง เหลือง เหลือง 
95. หูกลีบปาก : สีไล่ระดับ  - - ส้ม - - 
96. หูกลีบปาก : การมจีุด  ไม่มี มี ไม่มี ไม่มี - 
97. หูกลีบปาก : สีของจุด  - น้ าตาล - - - 
98. หูกลีบปาก : การมลีายทาง  มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 
99. หูกลีบปาก : สีของลายทาง  แดง - - - - 
100. หูกลีบปาก : การมตีาข่าย  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี - 
101. หูกลีบปาก : สีของตาข่าย - - - - - 
102. เส้าเกสร : สีพ้ืน  ขาว ขาว ขาว เหลืองอ่อน ชมพุ 
103. เส้าเกสร : สีแต้ม       
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

Phal. Violacea coerulea Shin yuangbea ซาโก ไฟเวิร์ค แดงอุบล ไวท์ ดรีม 
       

1. ใบ : ต าแหน่ง      
2. ใบ : ความยาว       
3. ใบ : ความกว้าง       
4. ใบ : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด      
5. ใบ : รูปร่างปลายใบ       
6. ใบ : การสมมาตรของปลายใบ       
7. ใบ : การด่างของใบ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
8. ใบ :การมีจุด  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
9. ใบ : สีหลัก  เขียวแก่ เขียวแก่ เขียวแก่ เขียวแก่ เขียวแก่ 
10. ใบ : แอนโทไซยานิน ช่อกระจะ ช่อกระจะ ช่อกระจะ ช่อกระจะ ช่อกระจะ 
11. ช่อดอก : ชนิด       
12. ช่อดอก : ความยาวส่วนดอก       
13. ช่อดอก : จ านวนดอกต่อช่อดอก       
14. ช่อดอก : การจัดเรียงของดอก       
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

Phal. Violacea coerulea Shin yuangbea ซาโก ไฟเวิร์ค แดงอุบล ไวท์ ดรีม 
15. ช่อดอก : ลักษณะการบาน      
16. ก้านช่อดอก : ความยาว       
17. ก้านช่อดอก : ความหนา       
18. ก้านช่อดอก : การปรากฏของแอนโทไซยานิน       
19. ดอก : ความยาวด้านหน้าของดอก       
20. ดอก :ความกว้างด้านหน้าของดอก       
21. ดอก : รูปร่างด้านข้าง  แบน โค้งมาข้างหน้า แบน โค้งไปข้างหลัง แบน 
22. ดอก : การจัดเรียงของกลีบดอก  สัมผัสกัน สัมผัสกัน สัมผัสกัน สัมผัสกัน สัมผัสกัน 
23. ดอก : กลิ่นหอม       
24. กลีบเลี้ยงด้านบน : ความยาว       
25. กลีบเลี้ยงด้านบน : ความกว้าง       
26. กลีบเลี้ยงด้านบน : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด ตรงกลาง ตรงกลาง ตรงกลาง ตรงกลาง ตรงกลาง 
27. กลีบเลี้ยงด้านบน : การโค้งเมื่อตัดตามยาว โค้งไปข้างหน้า โค้งไปข้างหน้า ตรง ตรง โค้งไปข้างหน้า 
28. กลีบเลี้ยงด้านบน : รูปร่างตัดตามขวาง  แบน เว้าเข้าด้านใน แบน โค้งไปด้านนอก เว้าเข้าด้านใน 
29. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีพ้ืน  ม่วง ส้ม ส้ม ชมพูเข้ม ขาว 
30. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีไล่ระดับ  - - - - - 
31. กลีบเลี้ยงด้านบน: พ้ืนที่ของสีไล่ระดับ - - - - - 
32. กลีบเลี้ยงด้านบน : จ านวนจุด - - - - - 
33. กลีบเลี้ยงด้านบน : ขนาดของจุด - - - - - 
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

Phal. Violacea coerulea Shin yuangbea ซาโก ไฟเวิร์ค แดงอุบล ไวท์ ดรีม 
34. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของจุด  - - - - - 
35. กลีบเลี้ยงด้านบน : จ านวนลายเส้น  - - - - - 
36. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของลายเส้น - - - - - 
37. กลีบเลี้ยงด้านบน : ความหนาแน่นของตาข่าย  - ปานกลาง มาก - - 
38. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของตาข่าย  - ชมพู ชมพู - - 
39. กลีบเลี้ยงด้านบน : ขนาดของปื้น  - - - - - 
40. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของปื้น - - - - - 
41. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความยาว       
42. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความกว้าง       
43. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด  ตรงกลาง ค่อนไปทางโคนกลีบ ตรงกลาง ตรงกลาง ตรงกลาง 
44. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : การโค้งเมื่อตัดตามยาว ตรง โค้งไปข้างหน้า ตรง ตรง ตรง 
45. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : รปูร่างตัดตามขวาง แบน เว้าเข้าด้านใน แบน แบน แบน 
46. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีพื้น  ม่วง ส้ม ส้ม ชมพูเข้ม ขาว 
47. กลีบเลี้ยงด้านข้าง: สีไล่ระดับ - - - - - 
48. กลีบเลี้ยงด้านข้าง: พ้ืนที่ของสีไล่ระดับ  - - - - - 
49. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : จ านวนจุด  - - - - - 
50. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ขนาดของจุด  - - - - - 
51. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของจุด  - - - - - 
52. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : จ านวนลายทาง  - - - - - 



 68 

ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

Phal. Violacea coerulea Shin yuangbea ซาโก ไฟเวิร์ค แดงอุบล ไวท์ ดรีม 
53. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของลายทาง  - - - - - 
54. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความหนาแน่นของตาข่าย  - ปานกลาง มาก - - 
55. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของตาข่าย - ชมพู ชมพู - - 
56. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ขนาดของปื้น - - - - - 
57. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของปื้น - - - - - 
58. กลีบดอก : ความยาว       
59. กลีบดอก : ความกว้าง       
60. กลีบดอก : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด  ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ 
61. กลีบดอก : การโค้งเมื่อตัดตามยาว  ตรง ตรง ตรง ตรง ตรง 
62. กลีบดอก : รูปร่างตัดตามขวาง  แบน แบน แบน แบน แบน 
63. กลีบดอก : การบิด  ไม่บิด ไม่บิด ไม่บิด ไม่บิด ไม่บิด 
64. กลีบดอก : การเป็นคลื่นที่ขอบ  ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย 

65. กลีบดอก : สีพื้น  ม่วง ส้ม ส้ม ชมพูเข้ม ขาว 
66. กลีบดอก: สีไล่ระดับ - - - - - 
67. กลีบดอก : พ้ืนที่ของสีไล่ระดับ - - - - - 
68. กลีบดอก : จ านวนจุด  - - - - - 
69. กลีบดอก : ขนาดของจุด  - - - - - 
70. กลีบดอก : สีของจุด  - - - - - 
71. กลีบดอก : จ านวนลายทาง  - - - - - 
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

Phal. Violacea coerulea Shin yuangbea ซาโก ไฟเวิร์ค แดงอุบล ไวท์ ดรีม 
72. กลีบดอก : สีของลายทาง  - - - - - 
73. กลีบดอก : ความหนาแน่นของตาข่าย - ปานกลาง มาก - - 
74. กลีบดอก : สีของตาข่าย  - ชมพู ชมพู - - 
75. กลีบดอก : ขนาดของปื้น  - - - - - 
76. กลีบดอก : สีของปื้น  - - - - - 
77. ปาก : การปรากฏของหนวด  ไมมี่ มี ไม่มี ไม่มี มี 
78. ปาก : ความยาวของหนวด       
79. ปลายกลีบปาก : ความยาวปลายปาก       
80. ปลายกลีบปาก :ความกว้าง       
81. ปลายกลบีปาก : รูปร่าง  ไข่กลับ สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม 
82. ปลายกลบีปาก : สีพื้น  ม่วงเข้ม แดง ชมพู ชมพู ขาว 
83. ปลายกลีบปาก : สีด้านบนของกลีบปากช่วงปลาย  - - - ส้ม เหลือง 
84. ปลายกลีบปาก : จ านวนจุด - - - - - 
85. ปลายกลีบปาก : ขนาดของจุด  - - - - - 
86. ปลายกลีบปาก : สีของจุด  - - - - - 
86. ปลายกลีบปาก : จ านวนลายทาง  - - - - - 
88. ปลายกลีบปาก : สีของลายทาง - - - - - 
89. ปลายกลีบปาก : ความหนาแน่นของตาข่าย - - - - - 
90. ปลายกลีบปาก : สีของตาข่าย - - - - - 
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

Phal. Violacea coerulea Shin yuangbea ซาโก ไฟเวิร์ค แดงอุบล ไวท์ ดรีม 
91. ปลายกลีบปาก :  การมีสันนูน - - - - - 
92. หูกลีบปาก : รูปร่าง  แบบที่ 4 แบบที่ 4 แบบที่ 4 แบบที่4 แบบที่ 3 
93. หูกลีบปาก : การโค้ง  โค้งปานกลาง โค้งปานกลาง โค้งปานกลาง โค้งปานกลาง โค้งมาก 
94. หูกลีบปาก : สีพื้น  ม่วงเข้ม แดง ชมพู ชมพู ขาว 
95. หูกลีบปาก : สีไล่ระดับ  - - เหลือง ส้ม เหลือง 
96. หูกลีบปาก : การมจีุด  ไม่มี ไม่มี มี มี - 
97. หูกลีบปาก : สีของจุด  - - แดง ส้ม - 
98. หูกลีบปาก : การมลีายทาง  ไม่มี มี - - มี 
99. หูกลีบปาก : สีของลายทาง  - แดง - - แดง 
100. หูกลีบปาก : การมตีาข่าย  ไม่มี - - - - 
101. หูกลีบปาก : สีของตาข่าย - - - - - 
102. เส้าเกสร : สีพ้ืน  ม่วง ชมพูอ่อน ขาว ขาว ขาว 
103. เส้าเกสร : สีแต้ม       
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

สคาแลต สวัสด ี อามามิลิส อามามิลิส x สวัสดี Yungho Gelblitz 
       

1. ใบ : ต าแหน่ง      
2. ใบ : ความยาว       
3. ใบ : ความกว้าง       
4. ใบ : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด      
5. ใบ : รูปร่างปลายใบ       
6. ใบ : การสมมาตรของปลายใบ       
7. ใบ : การด่างของใบ  ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
8. ใบ :การมีจุด  ไม่มี ไม่มี ไมมี่ ไม่มี ไม่มี 
9. ใบ : สีหลัก  เขียวแก่ เขียวแก่ เขียวแก่ เขียวแก่ เขียวแก่ 
10. ใบ : แอนโทไซยานิน ช่อกระจะ ช่อกระจะ ช่อกระจะ ช่อกระจะ ช่อกระจะ 
11. ช่อดอก : ชนิด       
12. ช่อดอก : ความยาวส่วนดอก       
13. ช่อดอก : จ านวนดอกต่อช่อดอก       
14. ช่อดอก : การจัดเรียงของดอก       
15. ช่อดอก : ลักษณะการบาน      
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

สคาแลต สวัสด ี อามามิลิส อามามิลิส x สวัสดี Yungho Gelblitz 
16. ก้านช่อดอก : ความยาว       
17. ก้านช่อดอก : ความหนา       
18. ก้านช่อดอก : การปรากฏของแอนโทไซยานิน       
19. ดอก : ความยาวด้านหน้าของดอก       
20. ดอก :ความกว้างด้านหน้าของดอก       
21. ดอก : รูปร่างด้านข้าง  โค้งมาข้างหน้า แบน โค้งมาข้างหน้า โค้งไปข้างหลัง โค้งมาข้างหน้า 
22. ดอก : การจัดเรียงของกลีบดอก  สัมผัสกัน สัมผัสกัน สัมผัสกัน สัมผัสกัน เปิด 
23. ดอก : กลิ่นหอม       
24. กลีบเลี้ยงด้านบน : ความยาว       
25. กลีบเลี้ยงด้านบน : ความกว้าง       
26. กลีบเลี้ยงด้านบน : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด ตรงกลาง ตรงกลาง ตรงกลาง ตรงกลาง ตรงกลาง 
27. กลีบเลี้ยงด้านบน : การโค้งเมื่อตัดตามยาว โค้งไปข้างหน้า ตรง ตรง โค้งไปข้างหลัง โค้งไปข้างหน้า 
28. กลีบเลี้ยงด้านบน : รูปร่างตัดตามขวาง  แบน แบน แบน โค้งไปด้านนอก เว้าเข้าด้านใน 
29. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีพ้ืน  ขาว ชมพูอ่อน ขาว ขาว เขียว 
30. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีไล่ระดับ  - - - ชมพู - 
31. กลีบเลี้ยงด้านบน: พ้ืนที่ของสีไล่ระดับ - - - น้อย - 
32. กลีบเลี้ยงด้านบน : จ านวนจุด น้อย - - - - 
33. กลีบเลี้ยงด้านบน : ขนาดของจุด เล็ก - - - - 
34. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของจุด  ม่วง - - - - 
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

สคาแลต สวัสด ี อามามิลิส อามามิลิส x สวัสดี Yungho Gelblitz 
35. กลีบเลี้ยงด้านบน : จ านวนลายเส้น  - - - - - 
36. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของลายเส้น - - - - - 
37. กลีบเลี้ยงด้านบน : ความหนาแน่นของตาข่าย  มาก - - - - 
38. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของตาข่าย  ม่วงเข้ม - - - - 
39. กลีบเลี้ยงด้านบน : ขนาดของปื้น  - - - - - 
40. กลีบเลี้ยงด้านบน : สีของปื้น - - - - - 
41. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความยาว       
42. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความกว้าง       
43. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด  ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ ตรงกลาง 
44. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : การโค้งเมื่อตัดตามยาว ตรง ตรง ตรง ตรง ตรง 
45. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : รูปร่างตัดตามขวาง แบน แบน แบน แบน แบน 
46. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีพื้น  ขาว ขาว ขาว ขาว เขียว 
47. กลีบเลี้ยงด้านข้าง: สีไล่ระดับ - ชมพูอ่อน - ชมพูและเหลือง - 
48. กลีบเลี้ยงด้านข้าง: พ้ืนที่ของสีไล่ระดับ  - มาก - น้อย - 
49. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : จ านวนจุด  - น้อย - - - 
50. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ขนาดของจุด  - เล็ก - - - 
51. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของจุด  - แดง - - - 
52. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : จ านวนลายทาง  - - - - - 
53. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของลายทาง  - - - - - 
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

สคาแลต สวัสด ี อามามิลิส อามามิลิส x สวัสดี Yungho Gelblitz 
54. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความหนาแน่นของตาข่าย  ปานกลาง - - - - 
55. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของตาข่าย ม่วง - - - - 
56. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ขนาดของปื้น - - - - - 
57. กลีบเลี้ยงด้านข้าง : สีของปื้น - - - - - 
58. กลีบดอก : ความยาว       
59. กลีบดอก : ความกว้าง       
60. กลีบดอก : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด  ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ ค่อนไปทางโคนกลีบ ตรงกลาง 
61. กลีบดอก : การโค้งเมื่อตัดตามยาว  ตรง ตรง โค้งมาข้างหน้า ตรง ตรง 
62. กลีบดอก : รูปร่างตัดตามขวาง  แบน แบน เว้าเข้าด้านใน แบน แบน 
63. กลีบดอก : การบิด  ไม่บิด ไม่บิด ไม่บิด ไม่บิด ไม่บิด 
64. กลีบดอก : การเป็นคลื่นที่ขอบ  ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย ไม่เป็นคลื่นหรือเป็นน้อย 

65. กลีบดอก : สีพื้น  ขาว ชมพูอ่อน ขาว ขาว เขียว 
66. กลีบดอก: สีไล่ระดับ ม่วง ชมพู - ชมพู - 
67. กลีบดอก : พ้ืนที่ของสีไล่ระดับ มาก ปานกลาง - น้อย - 
68. กลีบดอก : จ านวนจุด  น้อย - - - - 
69. กลีบดอก : ขนาดของจุด  เล็ก - - - - 
70. กลีบดอก : สีของจุด  ม่วง - - - - 
71. กลีบดอก : จ านวนลายทาง  - - - - - 
72. กลีบดอก : สีของลายทาง  - - - - - 
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

สคาแลต สวัสด ี อามามิลิส อามามิลิส x สวัสดี Yungho Gelblitz 
73. กลีบดอก : ความหนาแน่นของตาข่าย มาก - - - - 
74. กลีบดอก : สีของตาข่าย  ม่วงเข้ม - - - - 
75. กลีบดอก : ขนาดของปื้น  - - - - - 
76. กลีบดอก : สีของปื้น  - - - - - 
77. ปาก : การปรากฏของหนวด  ไม่มี มี มี ไม่มี ไมมี่ 
78. ปาก : ความยาวของหนวด       
79. ปลายกลีบปาก : ความยาวปลายปาก       
80. ปลายกลีบปาก :ความกว้าง       
81. ปลายกลบีปาก : รูปร่าง  สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม สามเหลี่ยม สามเหลี่ยมกลับ 
82. ปลายกลบีปาก : สีพื้น  แดง ขาว ขาว ชมพู ขาว 
83. ปลายกลีบปาก : สีด้านบนของกลีบปากช่วงปลาย  - เหลือง เหลือง เหลือง - 
84. ปลายกลีบปาก : จ านวนจุด - - - - - 
85. ปลายกลีบปาก : ขนาดของจุด  - - - - - 
86. ปลายกลีบปาก : สีของจุด  - - - - - 
86. ปลายกลีบปาก : จ านวนลายทาง  - - - - - 
88. ปลายกลีบปาก : สีของลายทาง - - - - - 
89. ปลายกลีบปาก : ความหนาแน่นของตาข่าย - - - - - 
90. ปลายกลีบปาก : สีของตาข่าย - - - - - 
91. ปลายกลีบปาก :  การมีสันนูน - - - - - 
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ล าดับ ลักษณะ 
ชื่อพันธุ์ 

สคาแลต สวัสด ี อามามิลิส อามามิลิส x สวัสดี Yungho Gelblitz 
92. หูกลีบปาก : รูปร่าง  แบบที่ 4 แบบที่ 4 แบบที่ 4 แบบที่4 แบบที่ 2 
93. หูกลีบปาก : การโค้ง  โค้งปานกลาง โค้งปานกลาง โค้งมาก โค้งปานกลาง โค้งมาก 
94. หูกลีบปาก : สีพื้น  ขาว ขาว ขาว ขาว เขียว 
95. หูกลีบปาก : สีไล่ระดับ  ม่วง เหลือง เหลือง เหลืองและชมพู น้ าตาล 
96. หูกลีบปาก : การมจีุด  มี ไม่มี ไมมี่ ไมมี่ - 
97. หูกลีบปาก : สีของจุด  แดง - - - - 
98. หูกลีบปาก : การมลีายทาง  ไม่มี มี มี มี ไมมี่ 
99. หูกลีบปาก : สีของลายทาง  - แดง แดง แดง - 
100. หูกลีบปาก : การมตีาข่าย  ไม่มี - - - - 
101. หูกลีบปาก : สีของตาข่าย - - - - - 
102. เส้าเกสร : สีพ้ืน  ขาว ขาว ขาว ขาว ขาว 
103. เส้าเกสร : สีแต้ม       
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