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5. บทคัดย่อ 

การทดลองนี้จัดท าเพ่ือศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์
พุทธรักษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  ตลอดจนรวบรวมข้อมูลตัวอย่างลักษณะพันธุ์
พุทธรักษา  เพ่ือจ าแนกความแตกต่างของพันธุ์ เพ่ือเตรียมที่จะประกาศพุทธรักษาเป็นพันธุ์พืชใหม่ ที่ได้รับความ
คุ้มครอง ตามาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยได้ท าการสังเคราะห์หลักเกณฑ์ และ
วิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชของพุทธรักษาขึ้นมาตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ  ภายใต้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
จัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ( TG/1/3 ) และค าแนะน าในการพัฒนาวิธีการบันทึก

ลักษณะใหเ้ป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ (  TG Template , in TGP/7/1 ) ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่อง
ของการเตรียมการปลูกทดสอบ  วิธีการตรวจสอบการประเมินผล ตารางรายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์ม

มาตรฐานพร้อมภาพวาดลายเส้น และค าอธิบายประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของพุทธรักษา โดยได้
ด าเนินการยกร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ของพุทธรักษา จากการทดลองได้ลักษณะที่ใช้จ าแนกความ
แตกต่างระหว่างพันธุ์พุทธรักษา 21 ลักษณะ และข้อมูลพันธุ์ทีจ่ะใช้ส าหรับการอ้างอิงในกระบวนการตรวจสอบ
พันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป็นกฎระเบียบอันเป็นแนวปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  
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The objective of this research was study and development to conduct the test guideline 
of Canna spp.  on the issuance of Ministerial Notification to declare as a new plant species to 
be protected under section 14 of the Plant Varieties Protection Act B.E. 2542.  as follows . The 
research studied identification of botanical plant morphology to develop the test guideline and 
drafted the test guideline in line with the International Union for the Protection of New Varieties 
of Plants (UPOV) guideline. The researchers tested the drafted test guidelines to conduct test 
the common knowledge varieties of the each plant species in the field. Lastly the researchers 
amended and added example varieties of each characteristic in the test guidelines. Results from 
the research and development program obtain the test guideline of Canna spp. that including 
21 characteristics and reference varieties information. Later, the Department of Agriculture 
announced the rules, procedures on the classification of the test guideline of Canna spp. under 
the Plant Varieties Protection Act B.E. 2542. 

 
6. ค าน า 
   เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการปรับปรุงพันธุ์พืชนับเป็นนวัตกรรมแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันเป็น
กิจกรรมต้นน้ าส าคัญของภาคเกษตรกรรมที่มีความก้าวหน้ามาโดยล าดับนับตั้งแต่อดีตกาล ที่แต่เดิมการปรับปรุง
พันธุ์พืชเป็นไปด้วยวิธีการที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก เช่น การน าเอาพันธุ์พืชในสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันมาผสมข้าม
สายพันธุ์ (Cross breeding) แต่วิธีการนี้ต้องใช้เวลานานในการควบคุมคุณสมบัติของพันธุ์พืชให้เป็นไปตามที่
ต้องการ ซึ่งต่อมาเมื่อมีความรู้และความเข้าใจในการท างานของยีน (Gene) การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชจึงไม่ได้
จ ากัดอยู่เพียงวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม (Conventional breeding) เท่านั้น นักปรับปรุงพันธุ์ได้น าความรู้
ด้านพันธุศาสตร์สมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งท าให้การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีระบบมากยิ่งข้ึน แต่
กระนั้นก็ตาม การปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ก็ยังคงต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานและต้องอาศัยเงินลงทุนมหาศาล แต่พืช
เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถน ามาขยายพันธุ์ได้เป็นจ านวนมากเม่ือมีการจ าหน่ายส่วนขยายพันธุ์พืชไปแล้ว และผู้ซื้อ
สามารถน าเอาส่วนขยายพันธุ์เหล่านั้นไปขยายพันธุ์ต่อไปอีกได้โดยไม่จ ากัด จึงเกิดกระแสการเรียกร้องให้มีการน า
ระบบทรัพย์สินทางปัญญา มาใช้ในการคุ้มครองพันธุ์พืชจากการปรับปรุงพันธุ์ ด้วยเหตุผลที่ว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับ
จากการน าเอาส่วนขยายพันธุ์พืชมาจ าหน่ายในครั้งแรกนั้นไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนและเวลาที่
สูญเสียไป  

ส าหรับประเทศไทยนั้นได้มีการตรากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้
ในมาตรา 27.3(b) ของข้อตกลงทริปส์ ( TRIPs Agreement ) คือได้ร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชโดยใช้หลักการ
ของอนุสัญญายูพอฟ ( The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, 
UPOV Convention) ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่โดยให้สิทธิแก่นักปรับปรุงพันธุ์ที่มีการพัฒนาพันธุ์พืช
ใหม่ แต่หลายฝ่ายได้เสนอให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชดั้งเดิมด้วย โดยน าหลักการของอนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ(Convention on Biological Diversity, CBD) เข้ามาใช้ในเรื่องของการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
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ชีวภาพ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ดังนั้นขอบเขตของการ
คุ้มครองพันธุ์พืชในกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จึงมีสองมิต ิ คือมิติ
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในพันธุ์พืชใหม่ และมิติปกป้องคุ้มครองเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์พืชดั้งเดิมให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน กล่าวมิติด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ นั้นมีพัฒนาการมานานในแบบระบบสิทธิของนัก
ปรับปรุงพันธุ์พืช  (Plant Breeder’s Rights) โดยการออกแบบการให้สิทธิปัจเจกชนที่มีความคิดสร้างสรรค์เช่น 
นักปรับปรุงพันธุ์พืช เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ เริ่มจากประเทศแถบทวีปยุโรปแล้ว
กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ต่อมาในปี ค.ศ.1961 ได้มีการท าข้อตกลงระหว่าง
ประเทศที่เรียกว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่(International Convention for the 
Protection of New Varieties of Plants, UPOV Convention)  ที่เรียกย่อๆ ว่า อนุสัญญายูพอฟ ซึ่งปัจจุบันได้
พัฒนาไปถึงยูพอฟ 1991 แล้ว ทั้งนี้ได้จัดตั้งเป็นองค์การในรูปสหภาพเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกที่จะ
พัฒนาระบบการให้ความคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชผู้เป็นเจ้าของพันธุ์พืชใหม่ (จิระศักดิ์, 2551) อย่างไร
ก็ตาม การพัฒนาข้อกฎหมายเป็นเรื่องขยายขอบเขตแห่งสิทธิในพันธุ์พืชเป็นส่วนใหญ่ แต่ยังคงหลักการหรือ
เงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เช่นเดิม คือ พันธุ์พืชนั้นต้องมีความใหม่ (Novelty) มีลักษณะประจ า
พันธุ์ที่แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน (Distinctness) มีความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ (Uniformity) และมีความ
คงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ Stability) ที่จะต้องตรวจสอบ หรือที่เรียกว่า DUS Examination (Anon., 2003) 
ได ้ ซึ่งถือเป็นหลักการสากลที่นานาอารยประเทศยอมรับและน าไปใช้เป็นเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืช
ใหม่ เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนประเทศไทยจึงได้ตรากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชโดยยึดหลักการส าคัญดังกล่าว  
  เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในทุกๆ  ด้าน  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (Test Guidelines, TGs and Procedures ) เฉพาะในพืชแต่
ละชนิด (นิพนธ์, 2543) อีกทั้งเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกับระดับชาติ  (National Test Guideline)  และ
มาตรฐานสากลที่ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ เช่นระหว่างประเทศสมาชิกในอนุสัญญายูพอฟ 
หรือระหว่างประเทศที่มีหลักการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในแนวทางเดียวกันกับอนุสัญญายูพอฟ 
  ดังนั้น  การศึกษา พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ. 2542  หากด าเนินการให้สอดคล้องตามแนวทางที่เสนอแนะทางวิชาการ
โดยสหภาพตามอนุสัญญายูพอฟ จะสามารถใช้เป็นมาตรฐานการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่ขอรับความคุ้มครองใน
ระดับชาติ  และการยอมรับในระดับสากล   เพ่ือการประยุกต์หรือแลกเปลี่ ยนข้อมูลการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่
ระหว่างประเทศให้สอดคล้องกันและเป็นที่ยอมรับได้   
  อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ. 2542 ไม่คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้ทุกชนิด
พืช แต่จะมีการประกาศก าหนดชนิดพืชใดเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ทั้งนี้จะประกาศลงในราชกิจจา
นุเบกษา  
  ในโครงการวิจัยนี้ ได้คัดเลือกชนิดพืชมาด าเนินการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือพัฒนา
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ. 2542 
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เฉพาะที่เป็นชนิดพืชที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชแล้วว่าเป็นชนิดพืชที่มีศักยภาพ และ
เสนอต่อรัฐมนตรีให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดชนิดพืชให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง      
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ. 2542 แล้ว รวมทั้งชนิดพืชอื่นที่มีศักยภาพแต่ยังมิได้ประกาศด้วย 
 
วัตถุประสงค์  

 1. เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช เพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  

 2. เพ่ือให้ได้ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ในการจ าแนกความแตกต่างในลักษณะประจ าพันธุ์  เพ่ือการ  
    สนับสนุนการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  

 
7. . วิธีด าเนินการ 
ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
      1.) เอกสารข้อกฎหมาย  และข้อมูลวิชาการทีเ่กี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช   

2.) เอกสารการจัดท าหลักเกณฑ์ และการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทาง 
ของอนุสัญญายูพอฟ รวมทั้งการเก็บบันทึกลักษณะและจ าแนกลักษณะประจ าพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ตาม
แนวทางของอนุสัญญายูพอฟ   

     3. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
4.  โปรแกรม MS Excel เพ่ือบันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ภาคสนาม 
5.  เครื่องมือวัดค่าต่างๆ ในการตรวจวัดและประเมินลักษณะประจ าพันธุ์ภาคสนาม เช่น ชุดเทียบสี (Royal 
      Horticultural Society Color Chart) ตลับเมตร ไม้บรรทัดวัดละเอียด (Vernier) เป็นต้น 

วิธีการการวิจัย 

ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน  7 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาข้อกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พุทธรักษา 
2. ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ของพุทธรักษาและวิธีการเก็บข้อมูลของลักษณะต่างๆ ตามแต่

ละช่วงระยะการเจริญเติบโตที่เหมาะสม 
3. ศึกษาแนวทางการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ( DUS  Examination 

and  Test Guidelines) ของพุทธรักษา ที่จะก าหนดเป็นมาตรฐานระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ 
ตามแนวทางของ UPOV 

4. ยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชของพุทธรักษา และก าหนดรายการบันทึกลักษณะทาง   
          พฤกษศาสตร์ของแต่ละลักษณะ  และสัญลักษณ์ที่จะอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลและความหมายให้ชัดเจน  

ต่อการจ าแนกความแตกต่างให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
5. ทดลองตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ  เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขร่างหลักเกณฑ ์และวิธีการ  
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     ตรวจสอบของพันธุ์พุทธรักษา  
 

ระยะเวลาและสถานที่ทดลอง 
 

ระยะเวลา   
เริ่มตน้ ตุลาคม 2556  สิ้นสุด กันยายน  2557 
 

สถานที่ท าการทดลอง 
1. ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร 
2. แปลงปลูกในท้องถิ่นของเกษตรจังหวัดนนทบุรี 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ผลการวิจัย 

 
1. ผลการศึกษาข้อกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของพุทธรักษา 

ผลการศึกษาข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชของพืชชนิดพุทธรักษา 
ดังกล่าวสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  

 
1.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ก าหนดให้พันธุ์พืชที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) มีลักษณะประจ าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน (Distinctness)  กล่าวคือ มีความแตกต่างจาก
พันธุ์พืชอ่ืนที่ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะที่
มีประโยชน์ต่อการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และมีความ
แตกต่างจากพันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร 
ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนรวมถึงพันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว และได้รับ
การจดทะเบียนในเวลาต่อมา ทั้งนี้ในความแตกต่างอย่างเด่นชัด โดยหลักการต้องน า
ลักษณะที่แตกต่างอย่างเด่นชัด (Distinguishing characteristics) มาเปรียบเทียบระหว่าง
พันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียน (Candidate variety) กับพันธุ์ปลูกทั่วไปที่คล้ายคลึงกันที่สุด (พันธุ์
เปรียบเทียบ  :  Reference variety) 

2) มีความสม่ าเสมอ (Uniformity) โดยหลักการต้องตรวจสอบความสม่ าเสมอในกลุ่มประชากร
ของพันธุ์ (Homogeneity) 
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3) มีความคงตัว (Stability) โดยหลักการต้องคงลักษณะเดิมที่ให้ไว้ ภายหลังใช้ขยายพันธุ์หรือ
ปลูก 

4) มีความใหม่ (Novelty) กล่าวคือ ต้องเป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการน าส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนัก
ปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจด
ทะเบียน  

                     นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ยังไม่สามารถขอรับการคุ้มครอง
ให้กับพืชทุกชนิดได ้ แต่พืชชนิดใดทีจ่ะสามารถขอรับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ได้ จะต้องได้รับการประกาศ
ก าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อน ซ่ึงปัจจุบันได้มกีารประกาศไปแล้วจ านวน 62 ชนิด
พืช  

 
1.2 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอจดทะเบียน การ

ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.2546 
ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 
กฎกระทรวงดังกล่าว ( นิรนาม, 2546 ) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับกระบวนการจด

ทะเบียนพันธุ์พืชที่จะขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์
พืชที่ได้ขอรับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ รวมทั้งได้ก าหนดให้ใช้วิธีการปลูกทดสอบและให้อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรออกระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  และประกาศกรม
วิชาการเกษตรเกี่ยวกับการส่งมอบตัวอย่างพืชของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน ในแต่ละชนิดพืชที่ได้ประกาศให้สามารถ
ขอรับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ได้ไว้แล้ว 

 
1.3 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรืออนุสัญญายูพอฟ (UPOV)  

             อนุสัญญายูพอฟ ( Anon., 2003 a. ) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม ่
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  ที่ถือเป็นเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพันธุ์พืช ที่ต้องท า
การตรวจสอบ  3  ประเด็นด้วยกัน  คือ  ความแตกต่างของพันธุ์พืชใหม่ (Distinctness, D) กับพันธุ์ใกล้เคียงท่ีเป็น
ที่รู้จักกันโดยทั่วไป  ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์  (Uniformity, U)  และความคงตัวของลักษณะ
ประจ าพันธุ์  (Stability, S)  ซึ่งต้องมีการตรวจสอบที่เรียกว่าการตรวจสอบ “ DUS Test ” ทั้งนี้ การตรวจสอบ
พันธุ์พืชใหม่นั้น จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ซึ่งแต่ละพืชจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป โดย
อาจจะก าหนดหลักเกณฑ์ในพืชแต่ละชนิดไป  หรือจะก าหนดเป็นกลุ่มของพืช หรือกลุ่มของพันธุ์ ตามความ
เหมาะสม ส่วนแบบแผนการปลูกทดสอบ หรือการทดสอบอ่ืนๆ จะเก่ียวข้องกับจ านวนฤดูปลูก  แผนผังการทดลอง  
จ านวนพืชที่จะทดสอบ และวิธีการตรวจสอบ  สิ่งเหล่านี้จะพิจารณาโดยค านึงถึงธรรมชาติของพืช แต่ละชนิดพืชที่
จะตรวจสอบ  ซึ่งการวางแผนการทดลองจึงเป็นปัจจัยหลักของหลักเกณฑ์การทดสอบ  โดยหลักเกณฑ์การ
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ตรวจสอบจะต้องก าหนดขนาดของการทดลอง ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง  จ านวนซ้ า  และจ านวนครั้งในการ
ทดลอง เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ และให้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือได้  และตัวอย่างพืชที่จะใช้ในการทดลองให้พิจารณา
ตามความเหมาะสม เพ่ือจะให้ได้มาซึ่งความสม่ าเสมอ พืชบางชนิดจ าเป็นต้องใช้ตัวอย่างในการทดสอบเป็นจ านวน
มาก  จึงจะมองเห็นความสม่ าเสมอได้  จึงต้องก าหนดรายละเอียดในแต่ละพืชที่แตกต่างกันไป 

 
2. ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ และวิธีการเก็บข้อมูล ลักษณะต่าง ฯ  ตามแต่ละ
ช่วงระยะ การเจริญเติบโตที่เหมาะสม 

พุทธรักษา มีถิ่นก าเนิดในอเมริกาใต้ และทางอินเดียตะวันตก มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Canna inclica L.
เป็นไม้ประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว ล าต้นไม่แข็ง เป็นไม้ดอกที่ขึ้นเป็นกอ แตกหน่อ เช่นเดียวกับกล้วย ล าต้นตรง มีช่อ
ดอกที่ยอด ต้นที่มีช่อดอกแล้วจะไม่มีช่อดอกใหม่ข้ึนมาแทนอีก ความสูงของล าต้นมีตั้งแต่สูง 20 เซนติเมตร ถึง
ความสูง 2.5 เมตร แล้วแต่ชนิด 

ใบ ลักษณะเป็นใบเดี่ยว ๆ คล้ายใบกล้วย แต่สั้นและเล็กกว่าใบกล้วยมาก ปลายใบส่วนมากมักแหลมเป็นรูปหอก 
มีส่วนน้อยที่ปลายใบกลมหรือปลายใบมน สีของใบมีสีเขียวเป็นส่วนมาก นอกจากสีเขียวมีสีน้ าตาลปนสีแดง มีทั้ง 
สีอ่อนและสีแก่ และมีอีกสีหนึ่งสีใบเขียว มีเส้นสีขาวไปตามเส้นใบ ต้นนี้มีดอกสีเหลือง 

ดอก ออกเป็นช่อ และมีแขนงแตกออกทางด้านข้างทั้งสองข้าง ลักษณะดอกมีกลีบดอก 3 กลีบ และมีปากอีก 1 
ปาก กลีบดอกท้ังสามมีขนาดเกือบจะเท่า ๆ กัน ถ้าเราจะเปรียบก็คล้ายกับดอกกล้วยไม้ประเภทแคทลียา ผิดกัน
ที่ว่า แคทลียามีกลีบดอก 5 กลีบ และมีกลีบไม่เท่ากัน มีปาก 1 ปาก เช่นเดียวกัน 

สีของดอกพุทธรักษามีตั้งแต่สีขาว สีแดง สีเหลือง สีส้ม สีชมพู และยังมีพ้ืนสีที่เป็นสีเหลือง มีจุดประหรืออาจเป็น
เส้นยาว ๆ สีแดง หรือสีส้ม หรือสีชมพู ส่วนต้นที่เห็นว่าแปลกมากคือ ต้นที่มีดอกสีเหลืองและสีแดงอยู่ในช่อดอก
เดียวกัน หรือมีทั้งดอกท่ีเป็นสีเหลืองครึ่งดอก สีแดงครึ่งดอก หรืออาจจะมีสีเหลืองมาก หรือสีแดงมากน้อยกว่ากัน
ในดอกหรือในช่อดอกเดียวกันก็มี 

จ านวนดอกใน 1 ต้น อาจมีตั้งแต่ 5-50 ดอก ยกเว้นบางต้นอาจมีจ านวนดอกมากว่า 50 ดอกใน 1 ช่อ ก็เคยพบ
ขนาดดอกมีตั้งแต่ท่ีดอกเล็ก ขนาดไม่ถึงครึ่งนิ้วจนถึงมีขนาดดอกใหญ่กว่า 6 นิ้วฟุตก็มี 

ผล มีลักษณะเป็นพู และมีหนามแหลมแต่ไม่แข็ง มีหนามรอบทั้งผล ขนาดของผลประมาณหัวแม่มือ  สีของผล มี
อยู่ 2 สี คือ สีเขียว และสีชมพู อมสีเลือดหมู สีอาจอ่อนหรือแก่ได้แล้วแต่พันธุ์  จ านวนเมล็ดใน 1 ผล มีตั้งแต่ 1-8 
เมล็ด สีของเมล็ดขณะที่อ่อนอยู่เป็นสีขาว แต่เมื่อแก่ จะเป็นสีน้ าตาล หรือสีน้ าตาลด า 

 

 

พันธุ์ 
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Canna x generalis L.H.Bailey เป็นกลุ่มของลูกผสม มักจะปลูกเพ่ือใช้ประโยชน์จากดอก ตนมีความสูงประมาณ 
1 เมตร โดยล าตนเกิดจากเหงา หรือแงง ใบออกสลับ มีความยาวประมาณ 20 – 50 เซนติเมตร ดอกออกตลอดป
ดอกมีสีแดง เหลือง หรือดอกสีเหลือง มีจุดสีแดง นิยมการ ขยายพันธุโดยการใชเหงา พืชชนิดนี้ชอบดินที่มีความ
อุดมสมบูรณชื้นและชอบบริเวณท่ีมีแสงแดด มกจะปลูกเป็นแนวรั้วหรือปลูกเปน็แปลงขนาดใหญ่ ในเขตร้อนในเขต
อบอุน่จะปลูกในโรงเรือนกระจก 

Canna indica Linnaeus หรือ Indian shot เปนพืชพื้นเมืองเขตรอนของอเมริกา พืชชนิดนี้จะใหดอกสีแดง หรือ
สีเหลือง ชอบขึ้นอยูในที่ชื้นแฉะ ล าตนสูง 1.5 เมตร โดยล าตนเกิด จากเหงาหรือแงง ใบออกสลับ มีความยาว
ประมาณ 30 – 60 เซนติเมตร ดอกมีสีแดง หรือเหลือง ดอกออกตลอดปผลมคีวามยาวประมาณ 3 เซนติเมตร 
ขยายพันธุโดยใชเมล็ดหรือการแบงเหงา พืชชนิดนี้ชอบที่ชื้น และดินมีความอุดมสมบูรณมักใชเปนพชืแนวรั้วแบง 
เขตเพ่ือเปนการเพิ่มสีสันแนวรั้ว 

การปลูกพุทธรักษา นิยมปลูก 2 วิธ ี
1. การปลูกในแปลงปลูกเพ่ือประดับบริเวณบ้านและสวน ถ้าปลูกในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ควรใช้แปลงปลูกขนาด 2 x 10 
เมตร  โดยการยกร่องคล้ายแปลงปลูกผัก การเตรียมดินใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 10-20 กิโลกรัม/แปลง 
ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x30 แต่ถ้าปลูกเพ่ือประดับบ้าน คนไทยโบราณนิยมปลูกไว้เป็นแนวรั้วบ้านหรือปลูกเป็น
กลุ่มเล็ก ๆ ในพ้ืนที่ที่จ ากัด ขนาดหลุม ปลูก 30 x 30 x 30 ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก : ดินร่วน อัตรา 1 : 1 ผสมดิน
ปลูก 
 
2. การปลูกในกระถางเพ่ือประดับอาคารบ้านเรือน ส่วนใหญ่ใช้เป็นดอกประดับภายนอก ควรใช้กระถางทรงสูง 
ขนาด 10-16 นิ้ว    ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:แกลบผุ:ดินร่วนอัตรา1:1:1ผสมดินปลูกและควรเปลี่ยนกระถาง12ครั้ง
ต่อปีเพราะการขยายตัวของหน่อแน่นเกินไป และเพ่ือเปลี่ยนดินปลูกใหม่ แทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป 
การดูแลรักษาพุทธรักษา 

แสง            ชอบแสงร าไร หรือแสงแดดจัดกลางแจ้ง  
น้ า              ต้องการปริมาณน้ าปานกลาง ควรให้น้ า 3-5 วัน/ ครั้ง 
ดิน              เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนหรือดินร่วนปนทราย 
ปุ๋ย              ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/กอ ปีละประมาณ 4-6 ครั้ง 

 
การขยายพันธุ์       นิยมขยายพันธุ์โดยการแยกหน่อ  
โรคและแมลง        ไม่ค่อยมีโรคที่เป็นปัญหา ส่วนแมลงที่รบกวน ได้แก่ พวกเพลี้ยแป้งและเพลี้ยหอย ซึ่งจะพบ 

    มาก ในหน้าร้อน  
การป้องกันก าจัด    ฉีดพ่นด้วย มาลาไธออนหรือไดอาซินอนถ้าหากกอมีขนาดใหญ่และทึบอาจใช้ยาดูดซึมจ าพวก 
                        ไซกอน 
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3. ผลการศึกษาแนวทางการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ของพุทธรักษา 
  ผลการศึกษาแนวทางการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตาม
แนวทางของอนุสัญญายูพอฟ  อาจแบ่งได้เป็นสองระดับ คือระดับหลักเกณฑ์ทั่วไป และระดับสร้างรูปแบบการ
ตรวจสอบเฉพาะในแต่ละลักษณะ ทั้งสองกรณ ีสามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

 
        3.1 ค าแนะน าท่ัวไปเกี่ยวกับการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตาม
แนวทางของอนุสัญญายูพอฟ ( General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity 
and Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants ) ( 
TG/1/3 )    
              ค าแนะน าเก่ียวกับการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทางของ
อนุสัญญายูพอฟ  ได้ก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญในการตรวจสอบ “ DUS Examination  ”  ได้แก่ 

- แผนการปลูกตรวจสอบ 

- ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการตรวจสอบ ต้องเป็นตัวแทนของพันธุ์พืชนั้นและมีปัจจัยที่มี 
ผลกระทบเช่นเดียวกัน มีความสม่ าเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็สามารถแสดงลักษณะที่แน่นอนและเห็น
ได้เด่นชัด  มีความคงตัว โดยให้ผลเหมือน ๆ กัน ในทุก ๆ วงจรของการเพาะปลูก หรือเมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจรการ
เพาะปลูก การบันทึกผลการตรวจสอบขึ้นอยู่กับการก าหนดขนาดของการทดลอง  ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง 
จ านวนซ้ า  และจ านวนครั้งในการทดลอง เป็นต้น 

- การก าหนดลักษณะมาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบ  จะต้องคัดเลือกจากลักษณะที่
แสดงออกถึงความแตกต่างให้เห็นได้อย่างชัดเจน หรือเด่นชัด   ต้องก าหนดกรอบ หรือค าจ ากัดความของลักษณะ  
และการก าหนดประเภทของลักษณะที่จะตรวจสอบ  สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อการก าหนดหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบอย่างมาก  โดยเฉพาะประเภทของลักษณะที่ก าหนดให้ท าการตรวจสอบ ถ้าเป็นลักษณะทางคุณภาพ ( 
Qualitative Characteristic ) จะเป็นลักษณะที่แสดงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน  ถ้าเป็นลักษณะทางปริมาณ 
(Quantitative Characteristic ) จะเป็นลักษณะที่แสดงออกคลอบคลุมต่อเนื่องเป็นช่วง   ซึ่งการแสดงออกในแต่
ละช่วงจึงจัดให้เป็นความแตกต่าง  นอกจากนี้ยังมีลักษณะทางคุณภาพเทียม(Pseudo Quantitative 
Characteristic)    ที่แสดงออกมากกว่า  1  มิติ  เช่นในรูปร่าง ผล และใบ  นอกจากนี้ควรจัดชั้นตามหน้าที่ของ
ลักษณะให้ชัดเจน เป็นลักษณะมาตรฐานในการตรวจสอบ (Standard test guideline Characteristic) เพ่ือที่จะ
ใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS Test  ในทุกพันธุ์  ลักษณะที่ใช้จัดกลุ่มพันธุ์  (Grouping Characteristic) 
เพ่ือหาพันธุ์ใกล้เคียงส าหรับการปลูกเปรียบเทียบ และลักษณะที่มีเครื่องหมายดอกจัน เป็นลักษณะที่มีความส าคัญ
ต่อการปรับหลักเกณฑ์การทดสอบให้เหมือนกันในทุกประเทศ 
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   -     พันธุ์ที่รู้จักโดยทั่วไป เพ่ือการก าหนดให้เป็นพันธุ์เปรียบเทียบระหว่างพันธุ์พืชใหม่
กับพันธุ์ที่รู้จักโดยทั่วไปภายในกลุ่มพันธุ์ที่มีความใกล้เคียง เพ่ือให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด ซ่ึงเป็นส่วนที่มี
ความส าคัญต่อการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  โดยพันธุ์ที่รู้จักท่ัวไปควรมีคุณสมบัติเป็นพันธุ์ที่ขายเป็นการค้า หรือมี
การตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว หรือมีการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในต่างประเทศแล้ว หรือพันธุ์ที่เปน็
สาธารณประโยชน์แล้ว เป็นต้น 

    -     การพิจารณาความแตกต่างที่เด่นชัดและมีความคงตัว  ต้องพิจารณาผลจากการ
ปลูกเปรียบเทียบว่าลักษณะใดมีความแตกต่างอันจะเป็นที่ยอมรับเพ่ือการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นั้น ต้อง
มีความแตกต่างที่เด่นชัด(clearly distinguishable )   และลักษณะนั้นต้องมีความคงตัว ( consistence )  คือมี
ลักษณะเช่นเดิมเมื่อปลูกในฤดูถัดไป  ความแตกต่างอย่างเด่นชัดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงลักษณะทั้งทางด้านปริมาณ คุณภาพและคุณภาพเทียม กรณีลักษณะทางคุณภาพต้อง
มีความแตกต่างกันในลักษณะนั้น  อย่างเด่นชัด เป็นต้น 
            -     การตรวจสอบความสม่ าเสมอ และความคงตัว    ความสม่ าเสมอขึ้นอยู่กับ
ลักษณะเฉพาะของส่วนขยายพันธุ์  ว่าเป็นพันธุ์ที่ผสมตัวเองในสายเดียวกัน (inbred lines)  หรือผสมข้ามต่างสาย
พันธุ์  (hybrids varieties)  ส่วนความคงตัว ในทางปฏิบัติ ไม่มีความจ าเป็นต้องท าการตรวจสอบ เมื่อสามารถ
ตรวจสอบความแตกต่าง และความสม่ าเสมอของพันธุ์ได้แล้ว  
 

3.2. การพัฒนารูปแบบรายการบันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มส าเร็จรูปในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ 
ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ ( Development of Test Guidelines ) ( TGP/7/1 ) 
 
                      ค าแนะน าในการพัฒนารูปแบบรายการบันทกึลักษณะใหเ้ป็นแบบฟอร์มส าเรจ็รูป( TG Template )  
ในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ  ดังนี้ 
   - ก าหนดขอบเขตชนิดพืชที่จะตรวจสอบ  โดยระบุชื่อทางพฤกษศาสตร์  แต่บางครั้งอาจ
ระบุเป็นชนิดของพันธุ์  แต่พืชบางชนิดระบุเพียงชื่อวงศ์ ก็ได้  และควรมีค าแนะน าส าหรับลักษณะพันธุ์ตามที่มา  
เช่น เป็นพันธุ์ที่ผสมข้าม หรือ ลูกผสม 

   - ปริมาณของพืชที่ต้องส่งและปลูกทดสอบ กับชนิดของวัสดุที่จะน ามาท าการทดสอบ
เช่น เมล็ด หรือส่วนขยายพันธุ์ อื่น ๆ 
   - จ านวนรอบของการปลูกหรือรอบของการเจริญเติบโต พืชบางชนิดสามารถเห็นความ
แตกต่างได้ในหนึ่งฤดูปลูก แต่บางชนิดต้องท าการทดสอบมากกว่าหนึ่งฤดูปลูก รูปแบบของการทดสอบเป็นได้ทั้งที่
ใช้สถิติ และไม่ใช้สถิติ  

   - การประเมินความแตกต่าง พิจารณาไปตามลักษณะพันธุ์ตามท่ีมา เช่น จากการผสม
ข้ามหรือลูกผสม  
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          - การประเมินความสม่ าเสมอ  พิจารณาจ านวนต้นที่ผิดปกติ (off type)ที่ปนมาใน
ระหว่างท าการปลูกทดสอบ โดยให้ระบุเป็นจ านวนร้อยละของต้นที่มีลักษณะปนมา ซึ่งทางสถิติโดยทั่วไปแล้วให้มี
ได้ไม่เกินร้อยละ 5 

        -  การคัดเลือก และจัดท ารายการบันทึกลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบ  ต้องก าหนด
รายละเอียดของลักษณะให้เรียกเป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรจะเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก  และการก าหนด
รูปแบบที่จะวัดความแตกต่างอันเป็นรายการบันทึกลักษณะที่ส าเร็จรูป ( TG Template )   ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญ
ในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  กรณีที่เป็นลักษณะทางคุณภาพ จะเป็นลักษณะที่แสดงออกให้เห็นว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  กรณีที่เป็นลักษณะทางปริมาณ จะเป็นลักษณะที่แสดงออกโดยมีค่าตัวแปรจากค่าหนึ่งไปอีกค่าหนึ่ง
ได้  จึงต้องพิจารณาตามประเภทของลักษณะอันจะมีผลต่อการสร้าง  template ทั้งนี้ หลักการสร้าง template 
จะเป็นการก าหนดกรอบการบรรยายลักษณะเพ่ือให้เห็นความแตกต่าง  เช่น มี ไม่มี หรือน้อย ปานกลาง มาก หรือ
เล็กมาก เล็ก ปานกลาง  ใหญ่  ใหญ่มาก  หรือขาว  น้ าเงิน   แดง  ด า   ตั้งตรง กึ่งตั้งตรง  โค้ง   หรือมุมแหลม  
มุมป้าน  ตั้งฉาก เป็นต้น  ซึ่งระดับต่างๆ เหล่านี้จะบรรยายความแตกต่างเป็นตัวเลขก ากับ  (note) เช่น 1-9 , 3-7 
,1 2 3  เป็นต้น เพ่ือการจ าแนกให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด เช่น ความยาวของใบ ซึ่งเป็นลักษณะทาง
ปริมาณ สามารถแยกเป็น 5 ช่องหลัก ๆ  คือ สั้นมาก ใช้เลข 1 ก ากับข้างท้าย  สั้น ใช้เลข 3 ก ากับข้างท้าย ปาน
กลาง ใช้เลข 5 ก ากับ ยาว ใช้เลข 7 ก ากับ  ยาวมาก ใช้เลข 9 ก ากับ คือแบ่งช่วงเป็น 1,3,5,7,9 การให้เลขก ากับ
เช่นนี้จะท าให้สามารถแทรกลักษณะที่อยู่ระหว่างเลขใดเลขหนึ่งในอนาคตได้ หากมีการพบพันธุ์พืชใหม่ที่มีความ
ยาวของใบตกอยู่ในช่วงเหล่านี้ ได้แก่ 2,4,6,8 เป็นต้ม ส่วนลักษณะทางคุณภาพเทียม เช่นรูปร่าง รูปไข่ (ovate) 
ก าหนดเป็นเลข 1 , รูปรี ( elliptic ) ก าหนดเป็นหมายเลข 2 , รูปวงกลม ( orbicular ) ก าหนดเป็นหมายเลข 3 
และ รูปไข่กลับ ( obovate ) ก าหนดเป็นหมายเลข 4  ซึ่งลักษณะเหล่านี้ไม่สามารถจะก าหนดเป็นช่วง ๆ ของค่า
เริ่มต้นและค่าสิ้นสุดได้ คือไม่สามารถจ าแนกอย่างเด็ดขาดได้  ดังนั้นลักษณะแต่ละช่วง จะต้องนิยามอย่าง
เหมาะสมเพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจน  ดังนั้นตัวเลขจึงใช้ 1-4 ต่อกันไป ถ้ามีลักษณะใดแตกต่างกันอีกก็ให้ต่อไปเช่น 
5, 6, 7  ….. จนถึง 9  ในกรณีที่เป็นลักษณะทางคุณภาพ โดยทั่วไป จะแสดงออกได้เพียง 2 สถานะ คือ มี หรือไม่
มี เช่น การมีกลิ่นของดอก ให้ใช้เลข 1 ก ากับข้างท้ายค าว่า ไม่มี ( absent ) และ เลข 9 ก ากับข้างท้าย ค าว่า มี ( 
present ) เป็นต้น   ส่วนการเรียงล าดับของลักษณะ ที่จะมาก าหนดรายการบันทึกลักษณะที่เป็นแบบฟอร์ม
มาตรฐาน ท าได้ 3 วิธี คือ เรียงตามระบบพฤกษศาสตร์ คือ เมล็ด กล้า  ลักษณะการเจริญเติบโต ราก ระบบราก 
ต้น ใบ ช่อดอก ดอก ฝัก  ผล และเมล็ด  เรียงตามกาลเวลาของการเจริญเติบโต  และเรียงตามลักษณะประจ า
พันธุ์ คือ ลักษณะความสูง ความยาว ความกว้าง ขนาด รูปร่าง สี และอ่ืน ๆ    

 

 
4. ผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือการยกร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ และการ

ก าหนดรายการบันทึกลักษณะทีส่ าเร็จรูป (  TG Template) และสัญลักษณ์ที่จะอธิบายวิธีการเก็บข้อมูล และ
ความหมายให้ชัดเจนต่อการ จ าแนกความแตกต่าง   
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            จากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานลักษณะประจ าพันธุ์ของพุทธรักษา ได้น าข้อมูลรายละเอียดของแต่ละ
ลักษณะมาด าเนินการจัดท าหรือยกร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชพุทธรักษา ตามแนวทางของ
อนุสัญญายูพอฟ โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ตามค าแนะน าการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ (ข้อ 3.1 ) ตลอดจนค าแนะน าในการพัฒนาวธิีการบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ให้เป็น

แบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ (ข้อ 3.2 ) โดยร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ 
ในแต่ละชนิดพืชของแต่ละการทดลอง ได้ก าหนดรายการบันทึกลักษณะทีส่ าเร็จรูป ( TG Template) ไว้ใน
ตารางรายการบันทึกลักษณะ ทัง้นี้เพ่ือให้เกิดมาตรฐานสากลส าหรับใช้ในการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืช 
ของพืชทั้ง 4 ชนิด ซึ่งต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ (National Guidelines) เพ่ือการรับจด
ทะเบียนให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  ผลการจัดท าโดยการออกแบบโครงสร้างร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชใหม่ ของพืชทั้ง 13 ชนิด พบว่ามีรูปแบบเดียวกัน ที่สามารถแบ่งออกเป็นได้ 2 ส่วน  
โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมการปลูกทดสอบ วิธีการตรวจสอบ และการประเมินผล 
ประกอบด้วย  6  ส่วนย่อย คือ 
1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ (Subject of these Guideline) เป็นข้อความที่ระบุให้เห็นว่าหลักเกณฑ์

นี้ใช้กับพืชชนิดใด 
2. ส่วนขยายพันธุ์  (Material Required)  เป็นส่วนของพืชที่ใช้ในการตรวจสอบ 

2.1 ปริมาณก่ิงพันธุ์ที่ต้องจัดส่ง   
2.2 คุณภาพกิ่งพันธุ์   
2.3 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งกิ่งพันธุ์    

3. การทดสอบ  (Conduct of Tests)   
3.1 ฤดูปลูก    
3.2 สถานที่ปลูก    
3.3 พ้ืนที่ทดสอบ    
3.4 การทดสอบเพ่ิมเติม   

4. วิธีการและการตรวจสอบ (Methods and Observation) 
4.1 รายละเอียดของการตรวจสอบ   
4.2 การประเมินความแตกต่างระหว่างพันธุ์    
4.3 การประเมินความสม่ าเสมอของประชากร    
4.4 การประเมินความคงตัวของประชากร    
4.5 กรณีใช้ความต้านทานของพืชเป็นลักษณะที่จะบ่งบอกความแตกต่างและความคงตัวของพันธุ์

พืช   
 
5. การจัดกลุ่มพันธุ์ (Grouping of Varieties)   ลักษณะที่ใช้ในการเลือกกลุ่มพันธุ์ที่ใกล้เคียงกัน  เพ่ือ 
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 คัดเลือกให้เป็นพันธุ์ปลูกเปรียบเทียบ ควรเป็นลักษณะทางคุณภาพ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 
5.1 การรวบรวมพันธุ์ใกล้เคียง ที่รู้จักทั่วไปส าหรับใช้ปลูกเปรียบเทียบ    
5.2 ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของพันธุ์ 

6.    ลักษณะและสัญลักษณ์ 
6.1 ตัวเลขที่ใช้แทนลักษณะ (Note)   
6.2 เครื่องหมายที่ใช้แทนลักษณะ (Legend) 
 

ส่วนที่ 2 เป็นตารางแสดงลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละลักษณะ ในรูปแบบของรายการบันทึกลักษณะที่เป็น
แบบฟอร์มส าเร็จรูป และค าอธิบายเพิ่มเติมประกอบด้วยลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative) ลักษณะทางปริมาณ 
(Quantitative) และลักษณะทางคุณภาพเทียม ซึ่งส่วนนี้สามารถแยกเป็นส่วนประกอบได้  2  ส่วนย่อย คือ 

1. ตารางแสดงลักษณะประจ าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ  (Table of Descriptors) ประกอบด้วยรายการบันทึก
ลักษณะทีส่ าเร็จรูป (TG Template) ที่ใช้ในการจ าแนกความแตกต่าง และตัวอย่างพันธุ์ที่มีการแสดงออก
ในลักษณะนั้นๆ ที่ใช้ในการอ้างอิง 

2. การอธิบายลักษณะในตาราง  ใช้อธิบายลักษณะโดยใช้ภาพวาด 

                    พันธุ์พืชใหม่ของแต่ละพืชจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียน เช่น ลักษณะต่างๆ ตามตาราง
รายการบันทึกลักษณะ  ซ่ึงสามารถจ าแนกจ านวนรายการบันทึกลักษณะ ที่ปรากฏในแต่ละส่วนของพุทธรักษาจาก
ร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของงา จะประกอบด้วยลักษณะทางคุณภาพ  ลักษณะทาง
ปริมาณ  และลักษณะทางคุณภาพเทียม ตามตารางรายการบันทึกลักษณะส าเร็จรูป จ านวนรวม 21 ลักษณะ  
ประกอบด้วย 

 - ต้น 1 ลักษณะ 
 - ใบ                            7  ลักษณะ 
 - ช่อดอก 4 ลักษณะ 
 - ดอกเทียม                    8    ลักษณะ 

                 -     ระยะเวลาออกดอก         1 ลักษณะ 

 
5. ผลการทดลองตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ  เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
    ตรวจสอบพันธุ์พืชของแต่ละชนิดพืช  
 
                              จากการทดสอบหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ พุทธรักษา ทั้งนี้เพ่ือการ
ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมรายละเอียดในทุกรายการบันทึกลักษณะส าเร็จรูป ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยใช้สถานที่ท าการ
ทดสอบ และเก็บข้อมูลจากแปลงรวบรวมพันธุ์ของ และแปลงปลูกในท้องถิ่นของเกษตรกร จังหวัดนนทบุรี จาก
การทดสอบ ผลปรากฏว่า 



 14 

 - ลักษณะต่างๆในตารางรายการบันทึกลักษณะส าเร็จรูป สามารถใช้อธิบายและแยกแยะ
ความแตกต่างออกเป็นระดับ หรือสถานะของลักษณะต่าง ๆได้   จึงท าให้จ าแนกความแตกต่างระหว่างพันธุ์ได้
อย่างชัดเจน 
 - การบันทึกข้อมูลลักษณะลงในตารางรายการบันทึกลักษณะส าเร็จรูปเป็นการปฏิบัติการ
ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องของแต่ละรายการบันทึกลักษณะส าเร็จรูปให้สมบูรณ ์เพื่อความพร้อมส าหรับการ
รองรับการปฏบิัติงานรับจดทะเบยีนพันธุ์พืชใหม่ ต่อไป  
 - จากการทดสอบได้พิจารณาก าหนดพันธุ์ตัวอย่าง ที่สามารถระบุชื่อพันธุ์ให้เป็นพันธุ์
อ้างอิง ไว้ในตารางบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐานขอบาง   และใช้เป็นพันธ์อ้างอิงในแต่ละในลักษณะที่
ปรากฏอยู่ในตารางรายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มส าเร็จรูป   
ส าหรับข้อมลูลักษณะประจ าพันธุ์ตามตารางรายการบันทึกลักษณะส าเร็จรูป จากการทดลองท าการทดสอบตามร่าง
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชที่ก าหนดให้เป็นพันธุ์ตัวอย่างของพุทธรักษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบ
ในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ปรากฏว่าได้ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ตามตารางรายการบันทึกลักษณะส าเร็จรูป จ าแนก
ตามจ านวนพันธุ์ในแต่ละชนิดพืช 5 พันธุ์ ดังนี้   
 1) พันธุ์เหลืองอรุณี ความสูงต้น: ปานกลาง (ประมาณ 100 เซนติเมตร) ลักษณะการเจริญเติบโต: 
ตั้งตรง สีใบ: เขียว สีกลีบดอก: สีเหลือง (Y 12A) ความกว้างกลีบดอก: แคบ การโค้งกลีบดอก: น้อย 

  2) พันธุ์ GICS 12 ความสูงต้น: ปานกลาง (ประมาณ 100 เซนติเมตร) ลักษณะการเจริญเติบโต: 
ตั้งตรง สีใบ: เขียว สีกลีบดอก: สีแดง (R 54A) ความกว้างกลีบดอก: แคบ การโค้งกลีบดอก: น้อย 

  3) พันธุ์เพ็ญจิตร ความสูงต้น: ปานกลาง (ประมาณ 120 เซนติเมตร)  ลักษณะการเจริญเติบโต: 
ตั้งตรง สีใบ: เขียว สีกลีบดอก: สีส้มเข้ม (O 33B) ความกว้างกลีบดอก: ปานกลาง การโค้งกลีบดอก: ปานกลาง 
  4) พันธุ์ส้มสิรินุช ความสูงต้น: ปานกลาง (ประมาณ 100 เซนติเมตร)  ลักษณะการเจริญเติบโต: 
ตั้งตรง สีใบ: เขียว สีกลีบดอก: สีส้มอ่อน (YO 21B) ความกว้างกลีบดอก: ปานกลาง การโค้งกลีบดอก : ปานกลาง 

  5) พันธุ์ธีระ ความสูงต้น: ปานกลาง (ประมาณ 100 เซนติเมตร)  ลักษณะการเจริญเติบโต: ต้ัง
ตรง สีใบ: เขียว  ลายใบสีแดง  สีกลีบดอก: สีแดง (R 42A) มีลายปื้น สีเหลือง ความกว้างกลีบดอก: ใหญ ่การโค้ง
กลีบดอก: มาก 
 

9. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
                            ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พุทธรักษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเสนอพุทธรักษาเป็นพันธุ์ชนิดพืชใหม่ที่ได้รับความคุ้มครอง ตาม พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  จึงไดจ้ัดท าร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของพุทธรักษา  ให้ได้
มาตรฐานระดับประเทศเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบพันธุ์พืช ที่ขอรับความคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ตาม
กฎหมายดังกล่าว  โดยท าการศึกษา และพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พุทธรักษา อันเป็นการ
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สังเคราะห์ DUS Test  ขึ้นมา ซึ่งกระบวนการสังเคราะห์เป็นไปตามค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าและพัฒนา
หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ ( TG/1/3 )  และค าแนะน าในการ
พัฒนาวิธีการบันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มส าเร็จรูปในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทางของอนุสัญญายู
พอฟ (TG Template , in TGP/7/1) โดยมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นรายละเอียดการเตรียมการ
ปลูกทดสอบ  วิธีการตรวจสอบ และประเมินผล ส าหรับส่วนที่ 2 เป็นตารางรายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์ม

มาตรฐาน  พร้อมภาพวาดลายเส้น และค าอธิบายประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชพุทธรักษา  อย่างไรก็ตามเมื่อเสร็จ
สิ้นการทดลองนี้ในครั้งนี ้ ได้ด าเนินการจัดท าร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พุทธรักษา   นอกจากนี้ ยัง
มีการน าไปทดลองใช้ตามสถานที่ต่างๆ เช่น แปลงรวบรวม และแหล่งปลูกทั่วไป เพ่ือฝึกประสบการณ์  ระบุ
เครื่องหมาย และสัญลักษณ์  ในรายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มส าเร็จรูปให้ถูกตอ้งและชัดเจนขึ้น  ซึ่งผลการ
ทดลองยังได้ฐานข้อมูลพันธุ์อ้างอิง  เพ่ือการใช้เทียบเคียงและอ้างอิงในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่ยื่นขอจด
ทะเบียนด้วย  ทั้งนี้ ผลส าเร็จจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ยังต้องเข้าสู่การระดมสมองเพ่ือการมีส่วนร่วมในการ
พิจารณา จากบุคคลหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  เพ่ือพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับได้ในระดับประเทศ และ
สากล  

 
ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการทดลองครั้งนี้ได้ร่างหลักเกณฑ์ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พุทธรักษาเพ่ือการจ าแนกพันธุ์ 
เพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  ซึ่งยังต้องเข้าสู่การระดมสมองเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพิจารณา จากบุคคลหลาย
ภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน   

      
เอกสารอ้างอิง 
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