
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ  2557 
--------------------------------------------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช 
 
2. โครงการวิจัย ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ตรวจสอบพันธุ์พืชเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

  
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ตรวจสอบพันธุ์กุหลาบ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 
2542 

 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Study on Botanical Characteristics for Development of 
the Test Guideline and DUS Examination in Rose under 
the Plant Varieties Protection Act B.E. 2542 

 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง นางสาวธิดากุญ  แสนอุดม ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
 ผู้ร่วมงาน นางสาววาสนา  มั่งค่ัง ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
  นางสาวรุ่งทิวา  ธน าธาตุ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
 
5. บทคัดย่อ 

การทดลองนี้ ได้ศึกษาพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชกุหลาบ (Rosa L.) โดยได้
ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542  ศึกษาเอกสารค าแนะน าการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชใหม่ของ
สหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์  และลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาของกุหลาบ จากเอกสารและตัวอย่างพันธุ์ทั่วไปที่มีการปลูกอยู่ตามแหล่งเพาะปลูก เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกุหลาบ จากนั้นได้
ยกร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกุหลาบ แล้วเสนอให้นักวิชาการที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
(ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ปรับปรุง แก้ไข แล้วน า (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ไปทดสอบประเมินพันธุ์กุหลาบทั่วไปที่
ปลูกอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จนได้หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชของกุหลาบ ที่ประกอบด้วย 8 
ข้อ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช  2) ส่วนขยายพันธุ์  3) วิธีการ
ตรวจสอบ  4) การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสม่ าเสมอ  5) การจัดกลุ่มพันธุ์และการ
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จัดการการปลูกทดสอบ  6) ค าอธิบายตารางลักษณะประจ าพันธุ์   7) ตารางลักษณะพันธุ์พืช  8) การ
อธิบายลักษณะ และได้ข้อมูลลักษณะพันธุ์พืชกุหลาบ จ านวน 20 พันธุ์  
 
6. ค าน า 

กุหลาบเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกกุหลาบตัดดอกประมาณ 
5,500 ไร่ กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของประเทศ แหล่งปลูกที่ส าคัญ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครปฐม 
สมุทรสาคร ราชบุรี และกาญจนบุรี  การผลิตกุหลาบในประเทศไทยแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การผลิต
ในเชิงปริมาณและการผลิตเชิงคุณภาพ ซึ่งการผลิตเชิงปริมาณ หมายถึง การปลูกกุหลาบในพ้ืนที่ขนาด
ใหญ่ให้ผลผลิตปริมาณมากแต่ไม่ได้คุณภาพ เช่น ดอกและก้านมีขนาดเล็ก มีต าหนิจากโรคแมลง ฯลฯ ท า
ให้ได้ราคาต่ า จึงต้องอาศัยการผลิตในปริมาณมากเพ่ือให้เกษตรกรอยู่ได้ ส่วนผลิตเชิงคุณภาพ  นิยมปลูก
ในภาคเหนือและบนที่สูง ปลูกภายใต้โรงเรือนพลาสติก มีการผลิตและเก็บเกี่ยวที่ดี ใช้แรงงานที่ช านาญ
ท าให้ได้กุหลาบคุณภาพดีปักแจกันได้นาน แต่ก็ยังไม่เพียงพอต้องน าเข้าจากต่างประเทศ (นิรนาม, 2555)
ส าหรับตลาดของกุหลาบมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปี 2550 มีการส่งออกกุหลาบปริมาณ 506 
ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 44.02 ล้านบาท ประเทศท่ีน าเข้ากุหลาบจากไทยที่ส าคัญ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 
อิตาลี จีน และอ่ืนๆ  อย่างไรก็ตาม ก็มีการน าเข้ากุหลาบเช่นกัน ปริมาณ 317 ตัน คิดเป็นมูลค่า 12.21 
ล้านบาท ส่วนใหญ่น าเข้าจากประเทศจีน (นิรนาม, 2551)  โดยที่ผ่านมาการน าเข้ากุหลาบจากจีนส่งผล
กระทบต่อตลาดกุหลาบในประเทศไทยอย่างมาก โดยเฉพาะกุหลาบคุณภาพดีจากทางเชียงใหม่ เกษตรกร
ผู้ปลูกกุหลาบคุณภาพดีของไทยที่แต่เดิมนั้นสามารถแข่งขันกับกุหลาบน าเข้าจากเนเธอร์แลนด์และยุโรป
ได ้ แต่การน าเข้ากุหลาบจากจีนท าให้เกษตรกรต้องไปจับกุหลาบคุณภาพรองแทน  เนื่องจากกุหลาบจาก
จีนที่มีคุณภาพใกล้เคียงของไทย มีดอกใหญ่ ก้านยาว คุณภาพดีแต่ราคาต่ ากว่า ดังนั้น การที่จะท าให้
เกษตรกรผู้ปลูกกุหลาบคุณภาพดีของไทยสามารถแข่งขันกับจีนได้ ต้องแข่งขันในเรื่องการปรับปรุงสาย
พันธุ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ปรับปรุง ประสิทธิภาพการผลิตโดยเฉพาะการลดต้นทุนการผลิต 
และพึงพาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ในด้านราคา 

หลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบพันธุ์พืชเพ่ือการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตาม
ข้อก าหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention 
for Protection of New Varieties of Plants, UPOV Convention) ต้องพิจารณาจากความแตกต่าง 
(Distinctness, D) ความสม่ าเสมอ (Uniformity, U) และความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ (Stability, 
S) บนพ้ืนฐานของการแสดงออกที่พบเห็นขณะปลูกทดสอบ  โดยการเปรียบเทียบกับพันธุ์อ่ืน (ในกลุ่ม
พันธุ์เดียวกัน) ที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป และต้องแสดงความแตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งลักษณะที่จ าแนก
ความแตกต่างดังกล่าวได้นั้นต้องมีความสม่ าเสมอและมีความคงตัวด้วย จึงจะได้รับจดทะเบียนความ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  โดยการปลูกทดสอบ (DUS Testing) นั้น ต้องกระท าภายใต้กรอบก าหนดของ
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ พืชใหม่ (Test Guidelines, TGs) ของพืชแต่ละชนิดที่ เป็น
มาตรฐานสากล ซึ่งจะท าให้สามารถสร้างความร่วมมือในการด าเนินการปลูกทดสอบระหว่างประเทศ โดย
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อาศัยช่องทางการประยุกต์หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืช (Harmonization of TGs) และจะมีผลให้
สามารถใช้ฐานข้อมูลพันธุ์พืชร่วมกัน แลกเปลี่ยนรายงานการตรวจสอบ หลีกเลี่ยงการตรวจซ้ า และมีผล
ต่อการเพ่ิมจ านวนค าขอรับความคุ้มครองด้วย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ก าหนดให้พันธุ์พืชที่จะได้รับจดทะเบียนคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่ จะต้องผ่านการตรวจประเมินว่ามีคุณสมบัติส าคัญ 3 ประการ คือ มีลักษณะประจ าพันธุ์ที่
แตกต่างจากพันธุ์ใกล้เคียงที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปอย่างชัดเจน มีความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ 
และมีความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ โดยการตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติลักษณะทั้งสามนี้ 
กฎหมายก าหนดให้ใช้วิธีการปลูกทดสอบ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ (Test 
Guidelines, TGs) เฉพาะของแต่ละชนิดพืช ตามที่กรมวิชาการเกษตรออกประกาศเป็นกฎระเบียบภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งคุณภาพของหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชที่มี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสม และเป็นไปตามหลักสากล  จะท าให้การด าเนินงานตรวจสอบ
พันธุ์พืชเพ่ือการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ย่นระยะเวลา
ด าเนินการ และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ดังนั้น จึงได้ด าเนินงานวิจัยเพ่ือจัดท าร่างหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของกุหลาบ เนื่องจากเป็นพืชทีมี่ความส าคัญทางเศรษฐกิจ มีศักยภาพทั้งด้าน
การผลิตและการปรับปรุงพันธุ์ที่นักปรับปรุงพันธุ์แสดงเจตจ านงจะยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองในอนาคต 
 
7. วิธีด าเนินการ 
 7.1 อุปกรณ์  อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้ 

1) เอกสาร/หนังสือที่เกี่ยวข้อง เช่น  เอกสารหนังสือที่เกี่ยวกับกุหลาบ  เอกสารคู่มือการจัดท า
หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์กุหลาบ เป็นต้น 

2) อุปกรณ์ เครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการจ าแนก ตรวจสอบ และบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์
กุหลาบ กล้องถ่ายรูป  แถบวัดสี (Color Chart) ไม้บรรทัด  เป็นต้น 
 7.2 วิธีการ  ประกอบด้วยการด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1) ศึกษาข้อกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของกุหลาบ 
2) ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ของกุหลาบ และวิธีการเก็บข้อมูลของลักษณะ

ตามช่วงระยะการเจริญเติบโตที่เหมาะสม 
3) ศึกษาแนวทางการจัดท า และพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ของ

กุหลาบที่จะเป็นมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ตามแนวทาง UPOV 
4) ประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้  ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์กุหลาบที่ขอจดทะเบียน

คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  และจัดท าตารางบันทึกลักษณะ ซึ่งให้สัญลักษณ์ที่จะอธิบายวิธีการเก็บข้อมูลและ
ความหมายให้ชัดเจนต่อการจ าแนกความแตกต่าง 

5) วิเคราะห์ และปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์กุหลาบแบบมีส่วนร่วม โดย
การระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
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6) ทดลองตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ ของกุหลาบภาคสนาม เพ่ือปรับปรุงแก้ไข
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกุหลาบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 7.3 เวลาและสถานที่ 
  ระยะเวลาเริ่มต้น  เดือนตุลาคม  2554  สิ้นสุด เดือนกันยายน   2557   รวม 3  ปี 
 สถานที่  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  แปลงปลูกกุหลาบในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 8.1 ผลการศึกษาข้อกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของกุหลาบ 

กุหลาบ (Rosa L.) ยังมิได้ประกาศก าหนดให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามมาตรา 
14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช, 2547) ก าหนดให้พันธุ์พืช
ที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) มีลักษณะประจ าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน กล่าวคือ มีความแตกต่างจากพันธุ์พืชอ่ืนที่
ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะที่มีประโยชน์ต่อการ
เพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และมีความแตกต่างจากพันธุ์พืชที่ได้รับการ
จดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนรวมถึงพันธุ์พืชที่
ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว และได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อมา ทั้งนี้ในความแตกต่างอย่าง
เด่นชัดโดยหลักการต้องน าลักษณะที่แตกต่างอย่างเด่นชัด มาเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ที่ยื่นขอจด
ทะเบียน กับพันธุ์ปลูกท่ัวไปที่คล้ายคลึงกันที่สุด (พันธุ์เปรียบเทียบ) 

2) มีความสม่ าเสมอ โดยหลักการต้องตรวจสอบความสม่ าเสมอในกลุ่มประชากรของพันธุ์ 
3) มีความคงตัว โดยหลักการต้องคงลักษณะเดิมที่ให้ไว้ ภายหลังใช้ขยายพันธุ์หรือปลูก 
4) มีความใหม่ กล่าวคือ ต้องเป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการน าส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ไม่ว่ าจะ

เป็นการขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วย
ความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 

การขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค าขอต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
1) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ และรายละเอียดที่เป็นลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
2) ชื่อนักปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ 
3) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธุ์พืชใหม่ หรือสารพันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์หรือ

พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนกรรมวิธีใช้ในการปรับปรุงพันธุ์  โดยต้องมีรายละเอียดที่ท าให้สามารถเข้าใจ
กรรมวิธีดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 

4) ค ารับรองว่าจะส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ที่ขอจดทะเบียนและสารพันธุกรรมที่
ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ตามข้อ 3) ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการตรวจสอบ 
ตามเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
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5) ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีที่มีการใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่าหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวในการปรับปรุงพันธุ์ส าหรับใช้ประโยชน์ในทางการค้า 

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอ
จดทะเบียนการพิจารณาค าขอจดทะเบียน การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.2546 ซ่ึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับกระบวนการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชที่ขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ โดยก าหนดให้ใช้วิธีการปลูกทดสอบที่อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรออกระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  
และประกาศกรมวิชาการเกษตรเก่ียวกับการส่งมอบตัวอย่างของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน 

อายุของหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ถูกก าหนดโดยระยะเวลาที่พืชสามารถ
ให้ผลผลิตได้ ดังนี้ 

1) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ภายในเวลาไม่
เกิน 2 ปี ให้มีอายุ 12 ปี 

2) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่า  
2 ปี ให้มีอายุ 17 ปี 

3) พืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วน
ขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่า 2 ปี ให้มีอายุ 27 ปี 
โดยอายุหนังสือส าคัญฯ ให้นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือส าคัญฯ เป็นต้นไป กุหลาบจัดอยู่ในกลุ่มพืชที่ให้ผล
ผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี หนังสือส าคัญฯ 
จึงมีอายุ 12 ปี 
 
 8.2 ผลการศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ของกุหลาบ และวิธีการเก็บข้อมูลของ
ลักษณะตามช่วงระยะการเจริญเติบโตที่เหมาะสม 

กุหลาบ ชื่อสามัญ Rose ชื่อวิทยาศาสตร์  Rosa spp. อยู่ในวงศ์ Rosaceae  ซึ่งมีอยู่ประมาณ 
125 ชนิด มีถิ่นก าเนิดในเอเชียประมาณ 95 ชนิด ในอเมริกา 18 ชนิด ส่วนที่เหลือมีถิ่นก าเนิดในยุโรป 
หรือตะวันตกเฉียงเหนือของแอฟริกา  ส่วนใหญ่มีการกระจายพันธุ์อยู่มากทางซีกโลกเหนือตั้งแต่อลาสก้า 
ไซบีเรีย เม็กซิโก อินเดียตอนใต้ และเอธิโอเปีย  ส าหรับประเทศไทยมีการปลูกกุหลาบมานานกว่า 150 ปี
แล้ว แต่ที่มีหลักฐานการปลูกอย่างจริงจังปรากฏเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า รัชกาลที่ 5  
เป็นการปลูกประดับในสังคมชาววังและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 จึงได้มีการปลูกอย่าง
แพร่หลายจนถึงปัจจุบัน 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกุหลาบ 

กุหลาบจัดเป็นไม้ดอกประเภทไม้พุ่มขนาดเล็ก แต่บางชนิดก็มีขนาดใหญ่ หรือเป็นไม้เลื้อย เป็น
ไม้ผลัดใบส่วนของล าต้นและกิ่งก้านมีหนามแหลมคม 
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ใบ (leaves)  เป็นใบประกอบแบบขนนก (pinnately compound leaf)  มีใบย่อย 5-9 ใบ 
อยู่รวมกันแบบขนนกปลายคลี่ (odd-pinnate; imparipinnate) คือ มีใบย่อย (leaflet) แยกจากก้านใบ
ย่อย (petiole) ทั้งสองข้างคล้ายขนนก ปลายสุดมีใบย่อยใบเดียว การเรียงตัวของใบย่อยเป็นแบบตรง
ข้าม (opposite) ใบเป็นรูปรีแกมรูปไข่  ขอบใบจักฟันเลื่อยเล็กๆ รอบขอบใบ ปลายใบแหลม  ใบอ่อนสี
แดงระเรื่อ เมื่อแก่ใบเปลี่ยนเป็นสีเขียวผิวเป็นมัน ที่ก้านใบมีหูใบหนึ่งคู่ 

ดอก (flowers)  เป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อ  ออกดอกที่ปลายยอดอ่อน ลักษณะของกลีบดอก
และสีสันมีมากมายหลายแบบ สามารถแบ่งลักษณะของกลีบดอก (petals)  ได้เป็น 3 ชนิด คือ (1) กลีบ
ดอกชั้นเดียว ส่วนใหญ่จะมี 5 กลีบ ยกเว้นบางชนิดที่มีเพียง 4 กลีบ (2) กลีบดอกกึ่งซ้อน จะมี 6-20 กลีบ 
และ (3) กลีบดอกซ้อน จะมีตั้งแต่ 20 กลีบไปจนถึง 50-60 กลีบ  ส่วนกลีบเลี้ยง (sepals) มี 5 กลีบสี
เขียวหรือสีเขียวอมแดงเรื่อเกสรเพศผู้ (stamen)  และเกสรเพศเมีย (pistil) อยู่ในดอกเดียวกัน  เกสร
เพศผู้มีจ านวนมาก อับเรณู (anther) สีเหลือง ล้อมรอบเกสรเพศเมียซึ่งรวมเป็นกระจุกอยู่กลางดอก และ
จะอยู่ระดับต่ ากว่าเกสรเพศผู้ 

ผลกุหลาบ (hip)  เป็นผลกลุ่ม เมื่อเริ่มติดผลส่วนที่เป็นรังไข่จะพองโตขึ้น โดยมีฐานรองดอกหุ้ม
ไว้ ภายในประกอบด้วยผลย่อยจ านวนสองถึงหลายสิบผล ผลมีรูปร่างต่าง ๆ กันตามชนิด เช่น กลม กลม
แป้น ยาวรี มีเนื้อนุ่ม ผลสุกมีหลายสี เช่น สีส้มสีแดง สีเหลืองหรือสีน้ าตาล บางครั้งเป็นสีม่วง ผิวมัน ผล
แก่แห้ง เมล็ดอ่อน (achene) สามารถน าไปเพาะขยายพันธุ์ได้ 
การจ าแนกประเภทของกุหลาบ 
ก. แบ่งแยกประเภทตามลักษณะการเจริญเติบโต  สามารถแบ่งได้เป็น  8  กลุ่ม ดังนี้ 

1. กุหลาบตัดดอกหรือกุหลาบดอกเดี่ยว (Hybrid Teas) 
เป็นกุหลาบที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมากที่สุดในบรรดากุหลาบที่ปลูกกัน เนื่องจาก

มีรูปทรงที่สวยงาม สีของดอกที่หลากหลายและมีกลิ่นหอมอ่อนๆ กุหลาบประเภทนี้จะออกดอกใน
ลักษณะดอกเดี่ยว  ดอกมีขนาดใหญ่ กลีบดอกซ้อนกันสวยงาม ก้านดอกแข็งล าต้นตั้งตรงสูงประมาณ 1-2 
เมตร มีหลายสีหลายพันธุ์ สีที่นิยม ได้แก่ สีแดง สีชมพู สีเหลือง สีส้ม และสีขาว พันธุ์ที่นิยม เช่น พันธุ์ 
Christian Dior พันธุ์ Alex's Red  พันธุ์ Missall American นิยมปลูกเพ่ือตัดดอกขาย น าไปจัดแจกัน 
หรือจัดเป็นช่อดอกไม้ตามร้านดอกไม้ และปลูกเป็นไม้ประดับตามบ้านและสถานที่ต่างๆ ด้วย 

2. กุหลาบพวง (Floribundas) 
ค าว่า Floribunda มาจากภาษาลาตินมีความหมายว่า "many flowers" กุหลาบชนิดนี้

เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่าง Hybrid Teas และ Polyanthas จะออกดอกเป็นช่อ ช่อหนึ่งๆ จะมี
ดอกหลายดอกและมักจะบานพร้อมกัน ดอกมีขนาดเล็ก มีดอกย่อย 5-10 ดอกต่อช่อ ก้านดอกสั้นและอ่อน 
พุ่มต้นตั้งตรงสูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร เช่น พันธุ์ The Fairy นิยมปลูกเป็นไม้ประดับในแปลงหรือใน
กระถางเพ่ือความสวยงามมากกว่าจะตัดดอก หรือน ามาร้อยเป็นพวงมาลัยและประดับกระเช้าแซมไม้อ่ืนได้ 

3. กุหลาบพวงดอกใหญ่ (Grandifloras) 



 7 

เป็นกุหลาบลูกผสมระหว่าง Hybrid Teas กับ Floribundas ท าให้มีดอกขนาดใหญ่ อาจ
เป็นดอกเดี่ยวหรือหลายดอก ออกดอกทั้งปี ก้านดอกยาวแข็งแรง ไม่มีกลิ่นหอม ลักษณะนิสัยการ
เจริญเติบโตเป็นกุหลาบพวง คือ ล าต้นสูงแข็งแรง ทนทาน นิยมปลูกเป็นไม้ประดับหรือเป็นกุหลาบตัดดอก
ก็ได้ เช่น พันธุ์ Chaldorglo พันธุ์ Fusilier เป็นต้น 

4. กุหลาบหนู (Miniatures) 
เป็นกุหลาบที่มีดอกขนาดเล็ก ออกดอกเป็นพวง ไม่หอม ต้นเป็นทรงพุ่มเล็กสูงประมาณ 

12-24 นิ้ว หนามบาง ปลูกเลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพแวดล้อม นิยมปลูกประดับแปลงหรือเป็นไม้กระถาง 
5. กุหลาบเลื้อย (Climbers) 

กุหลาบชนิดนี้มีล าต้นตั้งตรงสูงตั้งแต่ 12 ฟุตขึ้นไป ดังนั้นล าต้นหรือกิ่งจึงทอดยาวอ่อนโค้ง
ไปได้ไกล สามารถน าไปพันกับสิ่งต่างๆ ได้  จึงเหมาะที่จะปลูกเป็นไม้เลื้อยเกาะตามซุ้มต้นไม้ แนวก าแพง 
หรือแนวรั้ว ลักษณะดอกอาจออกดอกเป็นพวงหรือเป็นดอกเดี่ยวขนาดใหญ่ 

6. กุหลาบพุ่ม (Shrubs) 
เป็นกุหลาบพันธุ์ป่ า (Wild species) หรือลูกผสมของพันธุ์ป่ า โดยปกติจะมีการ

เจริญเติบโตเป็นพุ่มไม่ค่อยสูงนัก กิ่งจะแตกออกจากส่วนล่างของล าต้น แล้วจึงเจริญสูงขึ้นเป็นพุ่ม กิ่งหนึ่ง
อาจออกดอกเพียงดอกเดียว หรืออาจออกดอก 3-5 ดอกต่อกิ่ง ดอกมีขนาดเล็ก และมักมีกลีบดอกชั้น
เดียว เช่น Rosa rugosa 

7. กุหลาบพุ่มต้นเตี้ย (Polyanthas) 
เป็นกุหลาบลูกผสมระหว่าง Rosa multiflora กับ Rosa chinensis มีขนาดพุ่มต้นเตี้ย 

แข็งแรงและทนทานมาก ออกดอกเป็นพวง ลักษณะดอกและต้นคล้ายกุหลาบหนู  แต่จะแตกต่างกับ
กุหลาบหนูตรงที่ Polyanthas จะมีหูใบ ซึ่งเป็นลักษณะของ  Rosa multiflora  

8. กุหลาบแรมเบอร์ (Ramblers) 
เป็นกุหลาบที่มีลักษณะต้นยาว อ่อนโค้ง ออกดอกเป็นพวง ดอกมีขนาดเล็ก ดอกมักไม่ดก มี

กลิ่นหอม 
9. กุหลาบยืนต้น (Tree rose หรือ Standard) 

เป็นกุหลาบที่มีต้นตอสูง ล าต้นโคนเดียว ไม่มีกิ่งก้านแตกสาขาจากโคนต้นเลย แต่จะไป
บังคับให้แตกก่ิงแขนงในระดับสูงจากพ้ืนดิน 50-100 เซนติเมตร โดยการติดตาแล้วบังคับให้ออกดอก 

นอกจากนี้ ยังมีการแยกประเภทกุหลาบเป็นกลุ่มต่างๆ เพ่ิมเติม ดังนี้ 

- กุหลาบประดับสวน (Garden rose  หรือ Garden variety)  นิยมปลูกกันโดยทั่วไป แต่
ไม่ใช่กุหลาบตัดดอก ดอกจะบานเร็วและโรยเร็ว สีสันของดอกมีความหลาหลายมากกว่ากุหลาบตัดดอก 
ปลูกเลี้ยงง่าย จึงเป็นที่นิยมปลูกเป็นงานอดิเรกและปลูกประดับสถานที่ 

- กุหลาบป่า (Wild rose)  เป็นต้นตอส าหรับติดตากุหลาบพันธุ์ดีที่ต้องการขยายพันธุ์ 
กุหลาบป่าจะไม่ค่อยออกดอก หรือออกดอกน้อย ในประเทศไทยกิ่งพันธุ์กุหลาบป่ามักจะได้มาจากจังหวัด
เชียงใหม่  
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- กุหลาบสมัยเก่า (Old garden rose) และ กุหลาบสมัยใหม่ (Modern rose)  กุหลาบที่
ปลูกทั่วไปโดยรวมเรียกว่า กุหลาบรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกุหลาบตัดดอก หรือกุหลาบประดับสวน ซึ่งจะมี
หลากหลายสายพันธุ์ ส่วนกุหลาบรุ่นเก่า ได้แก่ กุหลาบมอญ กุหลาบจุฬาลงกรณ์ กุหลาบอังกฤษ เป็นต้น 
ข. แบ่งตามลักษณะสีของดอก สามารถแบ่งได้เป็น  5  กลุ่ม ดังนี้ 

1. ดอกสีเดียว (Single color rose) คือ กุหลาบที่สีของกลีบดอกมีสีเดียว ไม่ว่าจะเป็น
ด้านหน้าหรือด้านหลังของดอก และทุก ๆ กลีบมีสีเหมือนกัน 

2. ดอกสองสี (Bi color rose) คือ กุหลาบที่สีของกลีบดอกมี 2 สี โดยกลีบดอกด้านในเป็นสี
หนึ่ง กลีบดอกด้านนอกเป็นอีกสีหนึ่ง เช่น พันธุ์ Forty Niner 

3. ดอกหลายสี (Multi color rose) คือ กุหลาบที่สีของกลีบดอกเปลี่ยนไปตามอายุการบาน
ของดอก ในช่วงหนึ่งจะมีหลายสีเพราะดอกบานไม่พร้อมกัน ส่วนมากจะเป็นกุหลาบพวง  เช่น พันธุ์ 
Sambra หรือ Charleston 

4. ดอกสีเหลือบ (Blend color rose) คือ กุหลาบที่สีของกลีบดอกด้านในมีมากกว่า 2 สีขึ้น
ไป เช่น พันธุ์ Monte Carlo 

5. ดอกมีแถบสีสลับในกลีบดอก (Stripped color rose) คือ กุหลาบที่กลีบดอกในแต่ละ
กลีบมีสีมากกว่า 2 สีขึ้นไป ส่วนใหญ่มักเกิดเป็นสีสลับกันเป็นเส้นตามความยาวของกลีบดอก เช่น พันธุ์ 
Candy 
พันธุ์กุหลาบ  แยกตามสีของดอกได้ ดังนี้ 

1. พันธุ์ดอกสีแดง ไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนกุหลาบสีแดงยังคงครองความเป็นที่นิยมตลอดกาล 
โดยเฉพาะสีแดงเข้ม กุหลาบแดงนอกจากจะมีสีสวยงามแล้ว  ยังมีความหมายถึงความรักอีกด้วย เช่น  
พันธุ์ Don Juan เป็นกุหลาบเลื้อย Climbing ดอกสีแดง ดอกใหญ่กลีบดอกซ้อน สวยงาม รูปทรงของ
ดอกคล้ายกับ Hybrid Tea ออกดอกเดี่ยวหรืออาจเป็นช่อ ปลูกไว้เพ่ือตัดดอกหรือเป็นไม้ประดับก็ได้ ล า
ต้นตรง แข็งแรง แต่ไม่สูงมาก เหมาะที่จะปลูกเป็นไม้เลื้อยตามสวนเล็ก ๆ หรือตามระเบียง เนื่องจากสี
แดงของดอกมองเห็นได้ไกลและสะดุดตา กุหลาบพันธุ์นี้เจริญเติบโตได้ดีในอากาศร้อน พันธุ์ Christian 
Dior กุหลาบตัดดอก Hybrid Tea เป็นกุหลาบที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากดอกสีแดงสด ให้ดอกดก 
รูปทรงดอกดี จ านวนกลีบดอกพอเหมาะ กิ่งยาวตรง แข็งแรง หนามน้อย ใบค่อนข้างหนา ดอกบานเต็มที่
ขนาด 10-12  ซ.ม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ 

2. พันธุ์ดอกสีชมพู เป็นสีที่นิยมปลูกกันมาก นอกจากจะให้ความโรแมนติกและสวยงาม 
น่ารักแล้ว กุหลาบสีชมพูยังเข้ากันได้ดีกับดอกไม้สีอ่ืน ๆ ในแปลงดอกไม้ของเราอีกด้วย  ในสีชมพูของ
กุหลาบนี้ยังมีหลายเฉดสี เช่น ชมพูเข้ม ชมพูอ่อน ชมพูอมส้ม ชมพูอมขาว เป็นต้น  การจะเลือกปลูก
กุหลาบสีชมพูแบบไหนก็แล้วแต่รสนิยมของผู้ปลูก เช่น พันธุ์ Queen Elizabeth  เป็นกุหลาบประเภท 
Grandiflorsa ที่ให้ดอกเดี่ยวคล้ายกับ Hybrid Tea ดอกดก สวยงาม ล าต้น แข็งแรง ถ้ามีการตัดแต่งกิ่ง
บ้างจะเป็นพุ่มสวยงาม เติบโตได้ดีในทุกสภาพอากาศ แต่ถ้าอากาศร้อนดอกอาจเล็กลง พันธุ์ Bonica เป็น
กุหลาบพุ่ม Shrubs เป็นพันธุ์ที่เหมาะกับสวนหรือแปลงดอกไม้เล็กๆ ล าต้นเป็นพุ่มสูงประมาณ 2-4 ฟุต 
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แข็งแรง ทนทานต่อทั้งสภาพอากาศร้อนและอากาศหนาว ปลูกและดูแลรักษาง่าย เจริญเติบโตได้ดี ดอก
ดก ออกดอกเป็นช่อ สีสวย 

3. พันธุ์ดอกสีส้มหรือแดงแสด  เช่น พันธุ์ Westerland Rose  เป็นกุหลาบเลื้อย Climbing  
สีส้มอ่อน กลีบดอกซ้อน ขอบกลีบมีรอยหยัก ดอกมีกลิ่นหอม ล าต้นตั้งตรง แข็งแรง ต้นสูงได้ถึง 8 ฟุต ใบ
นุ่มสีเขียวเข้ม อาจเกิดโรคราได้ง่าย นิยมปลูกให้เลื้อยไปตามรั้วบ้าน พันธุ์ Tropicana  เป็นกุหลาบตัด
ดอก Hybrid Teas  ดอกสีส้มหรือสีแสด ดอกขนาดใหญ่ รูปทรงดอกสวย กลีบดอกประมาณ 30-35 กลีบ 
เป็นกุหลาบที่ชอบแดด ไม่ชอบน้ ามาก ออกดอกตลอดฤดู ดอกมีกลิ่นหอมมาก ต้นสูงตั้งแต่ 3-6 ฟุต กว้าง
ประมาณ 3 ฟุต ใบใหญ่สีเขียวเข้มเป็นมัน ต้านทานโรคได้น้อยโดยเฉพาะโรคราน้ าค้าง 

4. พันธุ์ดอกสีเหลือง เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น  กุหลาบสีเหลืองมีอยู่หลายเฉดสี เหลืองเข้ม 
เหลืองอ่อน เหลืองปนขาว เหลืองอมส้ม กุหลาบเหลือง หมายถึง ความร่าเริง ความสุข และมิตรภาพ เช่น 
พันธุ์ Midas Touch เป็นกุหลาบตัดดอก Hybrid Teas ดอกสีเหลืองเข้ม ดอกใหญ่ รูปทรงดอกดี ก้าน
ดอกแข็ง เหมาะส าหรับเป็นกุหลาบตัดดอก ต้นสูงประมาณ 4-5 ฟุต แข็งแรง ต้านทานโรคได้ดี พันธุ์ 
Amber Queen เป็นกุหลาบพวง Floribundas สีเหลืองส้ม รูปทรงดอกดี ให้ดอกดก ออกดอกเป็นพวง
สวยงาม กลิ่นหอม ใบสีเขียวเข้มตัดกับดอก ต้านทานโรคได้ดี 

5. พันธุ์ดอกสีขาว มักจะถูกใช้ในการจัดเป็นช่อดอกไม้เจ้าสาวส าหรับงานแต่งงาน  เนื่องจากมี
ความหมายถึงความบริสุทธิ์ หรือความรักที่บริสุทธิ์ เช่น พันธุ์ White Christmas เป็นกุหลาบตัดดอก 
Hybrid Teas  ดอกสีขาว ขนาดใหญ่ กลีบดอกซ้อน ใบขนาดกลาง สีเขียวอ่อน ค่อนข้างมันเป็นเงา ดอก
มีกลิ่นหอม ข้อเสียของกุหลาบพันธุ์นี้คือต้านทานโรคได้น้อย ต้องอาศัยการดูแลรักษาสูง พันธุ์ Pascali 
เป็นกุหลาบตัดดอก Hybrid Teas ขนาดต้นสูง 5 ฟุต กว้าง 2 ฟุต ใบสีเขียวเข้ม กลีบดอกซ้อน สีขาว 
รูปทรงดอก กลิ่นหอมอ่อนๆ 

6. พันธุ์ดอกสีม่วง เช่น พันธุ์ Blue Moon เป็นกุหลาบตัดดอก Hybrid Teas  ดอกสีม่วง 
(ชมพูอมฟ้า)  กลิ่นหอมมาก ใบขนาดกลางสีเขียวไม่เข้มแต่ค่อนข้างมัน ต้นสูงประมาณ 3-4 ฟุต กว้าง
ประมาณ 2 ฟุต เหมาะที่จะปลูกในแปลงหรือเป็นไม้กระถาง ข้อเสียคือต้องระวังโรคเชื้อรา พันธุ์ 
Burgundy Ice เป็นกุหลาบพวง Floribundas  ดอกสีม่วง กลิ่นหอม ดอกเป็นพวง ใบขนาดเล็ก ต้นสูง
ประมาณ  3 ฟุต พุ่มกว้างประมาณ  2-3 ฟุต นิยมปลูกประดับในแปลง ออกดอกประมาณเดือน
พฤษภาคม-กันยายน 
การปลูกและการขยายพันธุ์กุหลาบ  

กุหลาบเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงตลอดทั้งวัน หรืออย่างน้อย 6 ชั่วโมง
ต่อวัน กุหลาบต้องการอากาศที่ถ่ายเทได้ดี โปร่ง โล่ง ได้รับแสงแดดทั่วถึงทั้งวัน ไม่อยู่ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ 
เพราะจะท าให้กุหลาบล าต้นแคระแกรน ออกดอกไม่สวยงาม ดอกโตไม่เต็มที่ กุหลาบหากเลี้ยงดูแลรักษา
ดีๆ อาจมีอายุนานถึง 10 ปีได้ กุหลาบชอบอุณหภูมิต่ า กล่าวคือกุหลาบชอบแสงแดดจัดแต่อุณหภูมิต่ า 
ดินที่ใช้ปลูกควรเป็นดินร่วน หรือ ดินร่วนปนทราย ระบายน้ าได้ดี ไม่ขังน้ าแฉะเอาไว้ มีอินทรียวัตถุและ
ธาตุอาหารมากพอ มีสภาพความเป็นกรดเล็กน้อย คือ ค่า pH อยู่ระหว่าง 5.5–6.5 กุหลาบเป็นพืชที่
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ต้องการความชื้นสูง แต่ไม่จ าเป็นต้องรดน้ าทุกวัน การให้น้ าควรให้ตั้งแต่เช้า เพ่ือน้ าจะได้ถูกน าไปใช้และ
ระเหยหมดไปในระหว่างวัน และไม่ควรรดน้ าให้โดนใบ เนื่องจากโรคบางโรคที่อยู่ตามใบหรือกิ่งจะแพร่
ระบาดหรือกระจายไปได้โดยง่าย กุหลาบสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี แต่ช่วงที่เจริญเติบโตได้ดี คือช่วง
เดือนพฤษภาคม–มิถุนายน รวมถึงเดือนพฤศจิกายน–กุมภาพันธ์  ส่วนการขยายพันธุ์กุหลาบสามารถท า
ได้ง่ายและได้หลายวิธี ได้แก่ การตอน การปักช า การติดตา รวมถึงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย 
การผสมพันธุ์กุหลาบ 

การปรับปรุงพันธุ์กุหลาบใช้วิธีการผสมพันธุ์ โดยคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่มีคุณสมบัติดีเหมาะสมใน
แต่ละท้องที่ ประเทศไทยสั่งซื้อพันธุ์ใหม่จากต่างประเทศเข้ามาปลูก จึงมักพบเสมอว่ากุกลาบบางพันธุ์
เจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควรในสภาพภูมิอากาศของบ้านเรา กล่าวคือ กุหลาบเป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดอยู่ใน
เขตอบอุ่น มีการผสมพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์แต่เฉพาะที่สามารถเติบโตและเจริญได้ดีในภูมิอากาศที่
ค่อนข้างหนาวเย็น เมื่อน ามาปลูกในประเทศไทยซึ่งมีอากาศร้อน กุหลาบน าเข้าเหล่านั้นจึงเจริญเติบโตได้
ไม่ดีเท่าที่ควร  อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์กุหลาบให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทยบ้างแล้ว  ในการผสมพันธุ์กุหลาบจะต้องตั้งจุดประสงค์ว่าต้องการกุหลาบที่มีคุณภาพ
แบบใดแล้วจึงท าการเลือกต้นพ่อและต้นแม่ที่เห็นว่าอาจจะให้ลูกผสมที่มีลักษณะใกล้เคียงกับจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้นั้น  โดยทั่วไปลักษณะที่นักปรับปรุงพันธุ์ต้องการ คือ   ต้นมีการเจริญเติบโตดี แข็งแรง ใบแบน
ใหญ่แข็งและเป็นมัน ทนโรคใบจุด ราแป้งขาว และราสนิม ดอกแย้มแบบทรงแหลมหรือทรงแจกัน  ดอก
บานทรงสูงและปลายกลีบม้วนออก มีกลีบดอกขนาดใหญ่ และมีจ านวนกลีบดอกประมาณ 40-65 กลีบ 
ให้ดอกง่าย คือมีช่วงการให้ดอกแต่ละครั้งสั้นหรือเร็ว ดอกมีกลิ่นหอม คอดอกแข็ง ก้านดอกยาว เฉพาะใน
ดอกสีแดงและสีชมพู ต้องปราศจากสีอมม่วง ดอกทนอากาศได้ทุกฤดู คือ ดอกสามารถบานได้ในทุกสภาพ
ภูมิอากาศ และดอกมีสีสันตามที่ต้องการ เป็นต้น  หลักการโดยทั่วไปในการเลือกลักษณะเฉพาะของต้น
พ่อและต้นแม่ คือ ลักษณะที่ต้นแม่เป็นตัวถ่ายทอด ได้แก่ ลักษณะการเจริญเติบโต ความแข็งแรงของต้น 
ขนาดของกลีบดอก และรูปร่างของดอก  ส่วนลักษณะที่ต้นพ่อเป็นตัวถ่ายทอด ได้แก่ สีของดอก กลิ่น
หอม ฟอร์มหรือรูปร่างดอกบาน 

ดอกกุหลาบเป็นดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรตัวผู้ (stamen) และเกสรตัวเมีย (pistil) อยู่ในดอก
เดียวกัน โดยเกสรตัวผู้จะเรียงตัวกันอยู่รอบๆเกสรตัวเมียภายในกลีบดอกชั้นใน ประกอบด้วยก้านเกสรตัว
ผู้ (filament) และส่วนปลายบนของก้านเกสรตัวผู้เป็นอับละอองเกสรตัวผู้ (anther) เมื่อดอกบานจะเห็น
ละอองเกสรตัวผู้สีเหลือง (pollen grain) อยู่เป็นจ านวนมาก  ส่วนเกสรตัวเมียจะรวมตัวกันอยู่เป็น
กระจุกกลางดอก ซึ่งปกติจะอยู่ในระดับที่ต่ ากว่าเกสรตัวผู้เสมอ ประกอบด้วยส่วนปลายเกสรตัวเมีย 
(stigma) ก้านเกสรตัวเมีย (style) รังไข่ (ovary) และไข่ (ovule) โดยธรรมชาติกุหลาบบางพันธุ์สามารถ
ผสมตัวเองติดผลเองได้ง่ายมาก และสามารถเกิดการผสมข้ามด้วยแมลงและลมพาละอองเกสรตัวผู้จาก
ดอกหนึ่งไปผสมกับเกสรตัวเมียของอีกดอกหนึ่งได้   การผสมพันธุ์กุหลาบเพ่ือให้ได้กุหลาบลูกผสมพันธุ์
ใหม่ตามความต้องการของนักปรับปรุงพันธุ์หลังจากการคัดเลือกต้นพ่อแม่พันธุ์แล้วจะประกอบด้วย 4 
ขั้นตอนหลัก คือ 
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1. การผสมเกสร:  วิธีการผสมเกสรเริ่มจากการเลือกดอกที่ต้องการจะให้เป็น “แม่” โดยเลือก

ดอกท่ีเพ่ิงแย้ม กลีบดอกเปิดประมาณ 1/3 -2/3 แล้วเด็ดกลีบดอกออกทั้งหมด ใช้ปากคีบดึงอับเกสรตัวผู้

ออกให้หมดเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการผสมตัวเอง แล้วจึงครอบดอกที่เหลือเฉพาะเกสรตัวเมียนี้ด้วยถุง

กระดาษที่เบาและบางเพ่ือป้องกันมิให้ละอองเกสรจากดอกอ่ืนปลิวเข้ามาผสม จากนั้นรอประมาณ 1-2 

วัน จนเมื่อส่วนปลายเกสรตัวเมียมีน้ าเหนียว จึงเอาละอองเรณูจากเกสรตัวผู้ดอกที่ต้องการจะให้เป็น 

“พ่อ” มาแตะหรือป้ายโดยใช้พู่กันลงบนปลายเกสรตัวเมียแล้วท าการครอบถุงไว้เช่นเดิม ละอองเรณูที่ใช้

ควรเลือกเก็บจากอับเรณูที่แก่จวนใกล้จะแตก เก็บมาใส่จานเล็กๆ ถ้าต้องการจะให้อับเรณูแตกเร็ว ให้อบ

ด้วยความร้อนจากหลอดไฟฟ้าแบบมีไส้ประมาณ 2 ชั่วโมง (อุณหภูมิประมาณ 30-40 องศาเซลเซียส) 

ละอองเรณูที่ใช้ไม่หมดสามารถน าใส่หลอดหรือขวดเล็กปิดฝาให้แน่นเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาได้  ถ้าการ

ผสมเกสรติด ประมาณ 1 สัปดาห์ ฐานดอกจะเริ่มบวมขยายตัวจนพัฒนาเป็นผลกุหลาบต่อไป 

2. การเก็บผลและเตรียมเมล็ด:  นับจากวันที่ท าการผสมเกสรประมาณ 4-6 เดือน ผลกุหลาบ

จะแก่และสุก โดยจะเปลี่ยนจากสีเหลืองไปเป็นสีส้มหรือแดงเรื่อยไปจนเป็นสีน้ าตาลเมื่อแก่   เก็บผล

กุหลาบที่สุกจากต้น แกะเมล็ดออกล้างท าความสะอาด คัดเมล็ดที่ลอยน้ าทิ้ง เลือกเก็บเฉพาะเมล็ดที่จมน้ า

ไว้เพ่ือท าการเพาะต่อไป  การเตรียมเมล็ดก่อนน าไปเพาะ โดยการแช่เมล็ดในน้ ายาฆ่าเชื้อรา (เทอรา

คลอร์) อัตรา 20 ซีซีต่อน้ า 20 ลิตร สามารถน าเมล็ดไปเพาะได้ทันที หรือเก็บใส่ถุงหรือกล่องพลาสติกที่

อากาศเข้าไม่ได้ เก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาเพ่ือรอการเพาะต่อไป 

3. การเพาะเมล็ด:  เมล็ดกุหลาบไม่สามารถงอกได้ทันทีที่อุณหภูมิห้องปกติ เมล็ดต้องผ่าน

อุณหภูมิต่ าชั่วระยะเวลาหนึ่งก่อนจึงจะงอก วิธีการเพาะเมล็ดกุหลาบท าได้โดย  น าเมล็ดกุหลาบที่เตรียม

ไว้ไปเพาะในตะกร้าหรือถาดหรือกล่องพลาสติกที่ใส่วัสดุเพาะ ซึ่งอาจใช้ขุยมะพร้าวหรือทรายที่นึ่งฆ่าเชื้อ

แล้วราดด้วยน้ าผสมเทอราคลอร์ป้องกันเชื้อรา วางเมล็ดลงบนวัสดุเพาะแล้วกลบหน้าบางๆ ปิดฝาภาชนะ

ที่เพาะให้สนิท หรือใส่ถุงพลาสติกรัดปากถุงให้แน่น น าไปเก็บไว้ในตู้เย็นช่องธรรมดา จากนั้นประมาณ 3-

5 สัปดาห์ เมล็ดจะทยอยงอก เมื่อต้นกล้างอกขึ้นมาประมาณ 5 เปอร์เซ็นต์ ให้น าภาชนะที่เพาะเมล็ด

ออกมาไว้ข้างนอก ต้นกล้าจะงอกหมดภายใน 2-3 สัปดาห์ เมื่อเมล็ดที่งอกมีใบเลี้ยงแรกจึงท าการย้ายต้น

กล้าไปปลูกในถาดหลุมหรือกระถางจิ๋ว ใช้วัสดุปลูกทั่วไปแล้วราดด้วยเทอราคลอร์ ให้น้ าแบบแช่ก้น

กระถาง โดยน้ าอาจผสมปุ๋ยเกล็ดและยาเร่งรากได้ สามารถเร่งให้ต้นกุหลาบโตเร็วด้วยการให้แสงจาก

หลอดไฟฟลูออเรสเซ่นตอนกลางคืนประมาณ 5-6 ชั่วโมง ตั้งหลอดไฟห่างประมาณ 30 เซนติเมตร  

หลังจากย้ายปลูกประมาณ 1 เดือนต้นกุหลาบจะออกดอกแรก 

4. การคัดเลือกต้น  นอกจากการคัดเลือกต้นตามวัตถุประสงค์ลักษณะที่ต้องการแล้ว ต้อง
อาศัยประสบการณ์ ความช านาญของนักปรับปรุงพันธุ์กุหลาบที่จะท าให้รู้หรือคาดเดาได้ว่าควรจะเก็บต้น
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ไหนไว้และคัดต้นไหนทิ้ง เพราะการที่จะเก็บต้นที่เพาะไว้ทั้งหมดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจ านวนมากในการ
ดูแลรักษา  อย่างไรก็ตาม มีแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณาคัดเลือกต้นไม่ดีทิ้ง ดังนี้  ดอกแรกให้ดูที่สี
และความอ่อนแอต่อโรค  ดอกรุ่นที่สองให้ดูจ านวนกลีบในกุหลาบพันธุ์ดอกใหญ่ที่มีจ านวนกลีบดอกต่ า
กว่า 6 กลีบควรคัดท้ิง  และในดอกรุ่นที่สามซึ่งเป็นรุ่นที่เริ่มนิ่งแล้วให้ดูลักษณะโดยรวมทั่วไป 
การปรับปรุงพันธุ์กุหลาบในประเทศไทย 

ปัจจุบันหน่วยงานที่มีการด าเนินงานปรับปรุงพันธุ์กุหลาบและมีการเผยแพร่พันธุ์แล้ว คือ 
มูลนิธิโครงการหลวง (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์)  และพระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์  ส าหรับบุคลากร/
ผู้เชี่ยวชาญด้านกุหลาบจังหวัดเชียงใหม่  จากการสืบค้นข้อมูล มีดังนี้  ท่านอาจารย์พจนา  นาควัชระ 
เจ้าของสวน พ.น.  อ าเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  ผู้เขียนหนังสือกุหลาบของนิตยสารบ้านและสวน  
และหนังสือการปลูกกุหลาบแบบมืออาชีพ   มรว. อัจฉรีย์ชัย  รุจวิชัย  ประธานกลุ่มผู้ปลูกกุหลาบ
เชียงใหม่  คุณนิวัฒน์  ตรุปุณโณ พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์  ดร. วชิระ  เกตุเพชร  มูลนิธิโครงการ
หลวง (อินทนนท์)  คุณจิราพร  ยังอยู่ดี มูลนิธิโครงการหลวง (ดอยอ่างขาง)  และอาจารย์ขนิษฐา  ดวงสม  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

- พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์  จังหวัดเชียงใหม่ แหล่งปลูกและรวบรวมพันธุ์กุหลาบคุณภาพที่
ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย  ด้วยสภาพภูมิประเทศสถานที่ตั้งที่อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเลกว่า 1,300 
เมตร ท าให้มีอากาศเย็นพอเหมาะ ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งแก่การเจริญเติบโตงอกงามของกุหลาบ  โดยในปี 
พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชเสาวนีย์ กับ นายอ านาจ  เดชะ ผู้ดูแล
พระต าหนัก ฯ ว่า ให้ทดลองท าการผสมพันธุ์ดอกกุหลาบในพระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เพ่ือจะได้พันธุ์
กุหลาบใหม่ ๆ ที่สวย ๆ เพิ่มข้ึนในประเทศไทย  ซึ่งนายอ านาจ  เดชะ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับพระ
ราชเสาวนีย์มาด าเนินงานให้เป็นรูปธรรม โดยได้ตั้งคณะท างานทดลองผสมพันธุ์กุหลาบในพระต าหนัก ฯ 
ขึ้น  และมอบหมายให้ นายนิวัฒน์  ตรุปุณโณ หัวหน้างานกุหลาบพระต าหนัก ฯ เป็นผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินการศึกษา ทดลอง ปรับปรุงพันธุ์กุหลาบ  โดยเริ่มด าเนินการศึกษาและพัฒนาพันธุ์กุหลาบลูกผสม
พันธุ์ใหม่ประมาณปลายปี 2549 ได้วางคุณลักษณะของกุหลาบพันธุ์ใหม่ คือ ดอกใหญ่ มีจ านวนกลีบมาก 
มีหนามน้อย และมีกลิ่นหอม ด าเนินการคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ในพันธุ์กุหลาบที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถทรงโปรดเป็นพิเศษ เช่น พันธุ์ Peace , Flaming Peace , Azure Sea เป็นต้น โดย
คัดเลือกจากแหล่งสายพันธุกรรมดังกล่าวที่ปลูกในพระต าหนักฯ  ท าการผสมเกสรจนติดเมล็ดแล้วน ามา
เพาะในวัสดุเพาะ (media) จนได้ต้นกล้า น าเอาต้นกล้ามาท าการปลูกคัดเลือกในแปลง ตลอดจนทดสอบ
ด้วยการน าไปติดตากับต้นตอกุหลาบป่าที่แข็งแรง แล้วน ามาปลูกคัดเลือกร่วมกับพันธุ์กุหลาบที่ดีพันธุ์อ่ืน 
ๆ เพื่อเปรียบเทียบว่าสายพันธุ์ที่ได้มีคุณสมบัติดีตามความต้องการหรือไม่ จากนั้นจึงคัดเลือกให้ได้พันธุ์ที่มี
คุณลักษณะดีตามต้องการ และในปี พ.ศ. 2555 (รวมใช้ระยะเวลาด าเนินการประมาณ 5 ปี) คณะท างาน
ก็ได้กุหลาบลูกผสมพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วว่ามีลักษณะที่ดีตามหลักการคัดเลือกกุหลาบทั่วไป คือ 
ดอกมีขนาดใหญ่ สีดอกสวย มีกลิ่นหอม ให้ดอกดก ต้นแข็งแรงมีการเจริญเติบโตที่ดี จ านวน 7 พันธุ์ 
ได้แก่ ภูพิงค์ 1 ภูพิงค์ 2 ภูพิงค์ 3 ภูพิงค์ 4 ภูพิงค์ 6 ภูพิงค์ 8 และภูพิงค์ 10 
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- มูลนิธิโครงการหลวง  กุหลาบเป็นหนึ่งในไม้ดอกส าคัญที่มูลนิธิโครงการหลวงท าการศึกษา
วิจัยด้านการปรับปรุงพันธุ์มาเป็นเวลานาน  ดร. วชิระ  เกตุเพชร นักวิชาการไม้ดอกของมูลนิธิฯ ได้เริ่ม
งานวิจัยปรับปรุงพันธุ์กุหลาบขึ้นในปี พ.ศ. 2547  มุ่งเน้นเพ่ือให้ได้กุหลาบลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ที่มี
ศักยภาพในเชิงการค้าส าหรับเกษตรกรบนพ้ืนที่สูง ด าเนินการโดยใช้พันธุ์กุหลาบตัดดอกที่เป็นที่นิยม 
จ านวน 28  สายพันธุ์  น ามาผสมเกสร  คัดเลือก  และทดสอบผลผลิตและคุณภาพ  ที่สถานีเกษตรหลวง
อินทนนท์  ต าบลบ้านหลวง  อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งมีระดับความสูงจากระดับน้ าทะเล 
1,200 - 1,380 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ในปี 2555  ดร. วชิระ เกตุเพชร ประสบความส าเร็จ
ในการคัดเลือกกุหลาบตัดดอก จ านวน 6  พันธุ์ ได้แก่ อาร์พีเอฟ-มาเจนต้า พิงค์ (RPF-Magenta Pink)  
อาร์พีเอฟ-คอรอล บิวตี้ (RPF-Coral Beauty)  อาร์พีเอฟ-อินทนนท์ ไพรด์ (RPF-Inthanon Pride)  อาร์
พีเอฟ-คริมสัน สวีต (RPF-Crimson Sweet)  อาร์พีเอฟ-ลานนา บิวตี้ (RPF-Lanna Beauty)  อาร์พีเอฟ-
เรด การ์เน็ท (RPF-Red Garnet)  ผลจากการน ากุหลาบลูกผสมพันธุ์ใหม่ออกไปทดลองให้เกษตรกรปลูก 
พบว่า เกษตรกรชอบพันธุ์มาเจนต้า พิงค์ (Magenta Pink)  และ คอรอล บิวตี้ (Coral Beauty) ซึ่งคาด
ว่าจะสามารถผลิตออกสู่ตลาดได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้ (2557)  นอกจากนี้ ยังมีกุหลาบลูกผสมอีก 5 
พันธุ์ ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นกุหลาบตัดดอกที่มีศักยภาพในเชิงการค้าในชื่อกลุ่ม Prince’s Series  
ได้แก่  ดารา (Dara)  จิตรา (Jitra)  รสา (Rasa)  กานดา (Kanda)  และโสภา (Sopa) 

แหล่งปลูกรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กุหลาบที่ส าคัญ มีดังนี้ 
- พระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ มีการน าพันธุ์กุหลาบจากต่างประเทศมา

ปลูกรวบรวมนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508  จนปัจจุบันมีพันธุ์กุหลาบหลายหลายชนิดมากถึง 342  สายพันธุ์  
ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่อยากให้บริเวณพระต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ เป็นสวน
กุหลาบที่มีความสวยงาม หลากหลายพันธุ์  เป็นเสมือนสวนพฤกษศาสตร์ที่ผู้รักและสนใจในกุหลาบ
สามารถเข้ามาเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้ได้ตลอดเวลา รวมถึงเพ่ือเป็นการเก็บอนุรักษ์พันธุ์ไว้ส าหรับเป็น
ประวัติศาสตร์ และเพ่ือการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับลักษณะพันธุ์เพ่ือเป็นแนวทางในการผสมพันธุ์กุหลาบ
ต่อไปในอนาคต  โดยมีการออกแบบจัดสวนกุหลาบให้สวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติที่มีอยู่เดิม จัดแบ่ง
ชนิดของกุหลาบที่ปลูกในแปลงตามประเภทของกุหลาบ เช่น กลุ่ม Hybrid Tea, Floribunda, 
Grandiflora, Miniature, Climbing Roses, Tree Roses ห รื อ  Standard Roses  แ ล ะ  English 
Roses  ซึ่งการจัดพันธุ์กุหลาบลงปลูกในแปลงนอกจากปลูกตามประเภทของกุหลาบแล้ว ยังต้องค านึงถึง
ความสูงของล าต้น  ลักษณะดอก  โทนสี  กลิ่นหอม  เพ่ือให้เกิดความสวยงาม ลงตัวในแง่ภูมิทัศน์มาก
ที่สุด  นอกจากนี้  ยังมีการปลูกรวบรวมกุหลาบรุ่นเก่า (Old Garden Roses)  เช่น  กุหลาบมอญ  
กุหลาบพระนามจุฬาลงกรณ์  กุหลาบ English Roses สายพันธุ์ต่างๆ  และกุหลาบที่เคยน ามาปลูกที่พระ
ต าหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ในสมัยแรกๆ แต่หมดความนิยมไปตามกาลเวลา เช่น พันธุ์ควีนเบียทริกซ์ 
(Queen Beatrix; Kramer, 1909) พันธุ์ควีนอลิซาเบธ (Queen Elizabeth; Lammerts, U.S.A. 1954) 
พันธุ์ดิโพลแมต (Diplomat; Boerner, U.S.A. 1962 ) พันธุ์พิงค์พีซ (Pink  Peace; Meilland, France , 
1959) เป็นต้น 
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- มูลนิธิโครงการหลวง มีการปลูกรวบรวมพันธุ์กุหลาบ ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และ
สถานีเกษตรหลวงดอยอ่างขาง  โดยที่อินทนนท์มีการปลูกรวบรวมพันธุ์กุหลาบที่ปลูกในประเทศ 28 พันธุ์ 
ส่วนที่ดอยอ่างขางมีจ านวนร้อยกว่าสายพันธุ์ 

- องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าฯ จังหวัดเชียงใหม่ ก็มีการปลูกรวบรวมพันธุ์
กุหลาบไว้เป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะน ามาจากพระต าหนักภูพิงคฯ 
 8.3 ผลการศึกษาแนวทางการจัดท า และพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ 
ของกุหลาบที่จะเป็นมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ตามแนวทาง UPOV 

สหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ( International Convention for 
the Protection of New Varieties of Plants) เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์และด าเนินการด้านการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 72 ประเทศ (14 มิถุนายน 2557) และการด าเนินการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของประเทศสมาชิกปฏิบัติภายใต้ค าแนะน าที่จัดท าเป็นเอกสาร ซึ่งการตรวจสอบ
พันธุ์พืชใหม่มีเอกสารที่ให้ค าแนะน าวิธีการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชใหม่ เป็นไป
ตามเอกสารค าแนะน าการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ โดยการตรวจสอบความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และ
ความคงตัว ตามแนวทางของสหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามเอกสาร 
General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the 
Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants ( UPOV TG/1/3) 
(Anon, 2002 a) ซึ่งบัญญัติให้มีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง โดยก าหนดคุณสมบัติที่
ต้องท าการตรวจสอบ 3 ลักษณะ คือ ความแตกต่างของพันธุ์พืชใหม่ (Distinctness; D) กับพันธุ์ใกล้เคียง
ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ (Uniformity; U) และความคงตัวของ
ลักษณะประจ าพันธุ์ (Stability, S) หรือเรียกว่า การตรวจสอบ DUS ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ DUS 

1.1) แบบแผนการทดลอง : แบบแผนการปลูกทดสอบหรือการทดสอบอ่ืนๆ จะเกี่ยวข้อง

กับจ านวนฤดูปลูก แผนผังการทดลอง จ านวนพืชที่จะทดสอบและวิธีการตรวจสอบ ซึ่งเหล่านี้จะพิจารณา

โดยค านึงถึงธรรมชาติของพันธุ์พืชแต่ละพันธุ์ที่จะตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการทดลองจึงเป็นปัจจัยหลัก

ของคู่มือการทดสอบ 

1.2) การก าหนดลักษณะประจ าพันธุ์เพ่ือเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS : พันธุ์พืชทุก

พันธุ์ที่จะคุ้มครองจะต้องมีความแตกต่างอย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน DUS 

ได้ ซึ่งพันธุ์เหล่านี้จะต้องแสดงลักษณะทางพันธุกรรมหรือส่วนผสมของลักษณะทางพันธุกรรม และ

แตกต่างอย่างชัดเจนจากพืชในกลุ่มอ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ลักษณะหรือมากกว่าของลักษณะประจ าพันธุ์ 

นอกจากนั้นลักษณะประจ าพันธุ์เหล่านี้จะต้องน าไปเป็นลักษณะพ้ืนฐานที่ใช้ในการตรวจสอบความ

แตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว ซึ่งลักษณะประจ าพันธุ์เหล่านี้อาจมีลักษณะเด่นหรือส าคัญอยู่
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หนึ่งหรือหลายลักษณะปรากฏอยู่ (Essential Characteristic) ถึงแม้ว่าลักษณะประจ าพันธุ์ไม่ได้ก าหนด

ถึงความสม่ าเสมอแต่เป็นที่เข้าใจว่าความสม่ าเสมอนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะต้องมีอยู่ในลักษณะของพันธุ์พืช 

หรือเป็นลักษณะพ้ืนฐานที่จะใช้ในการจ าแนกความแตกต่างและความคงตัว ส่วนการประเมินความ

สม่ าเสมอนั้นท าได้โดยพิจารณาจากพ้ืนฐานของพันธุ์พืชที่มีความคงตัวของลักษณะ ประจ าพันธุ์นั้นๆ คือ 

ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบฤดูปลูกเดียวกันหรือในรุ่นต่อๆ ไป 

1.3) วัสดุที่ ใช้ในการทดสอบ DUS : ตัวแทนของพันธุ์พืชที่มีระยะเวลาหรือฤดูปลูกที่

แน่นอน  เช่น  พันธุ์ลูกผสม  (Hybrids) และพันธุ์ที่สังเคราะห์ขึ้นมา ความแข็งแรงสมบูรณ์ของพันธุ์พืช 

คือ พันธุ์พืชที่จะใช้ในการทดสอบจะต้องมีคุณภาพสมบูรณ์ โดยปราศจากโรคและการท าลายของศัตรูพืช  

ในกรณีของเมล็ดพันธุ์จะต้องมีความงอกที่เหมาะสมที่จะใช้ในการทดสอบได้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

ลักษณะประจ าพันธุ์พืช การแสดงออกของลักษณะ 1 ลักษณะหรือหลายๆ ลักษณะของพันธุ์อาจมาจาก 

อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ เช่นศัตรูพืช สารเคมีเร่งการเจริญเติบโต สารก าจัดศัตรูพืช อิทธิพลของการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้ต้นตอที่ต่างกัน อายุของยอดที่ใช้เสียบต่างกัน ซึ่งในบางกรณีก็มีเจตนาทดสอบ

พันธุ์ภายใต้อิทธิพลดังกล่าวอย่างไรก็ตามควรพิจารณาถึงผลของอิทธิพลในปัจจัยนั้น ต้องไม่มีผลท าให้การ

ทดสอบ DUS นั้นผิดปกติไป ซึ่งผู้ตรวจสอบภาคสนาม จะต้องแน่ใจว่า 1) ทุกพันธุ์ที่ทดสอบไม่ได้รับอิทธิ

ผลของปัจจัยดังกล่าว 2) ทุกพันธุ์ที่ทดสอบต้องได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่เหมือนกัน 3) กรณีที่ต้องการ

ทดสอบภายใต้ปัจจัยดังกล่าว ควรพิจารณาถึงลักษณะที่ได้รับผลกระทบนั้นจะต้องไม่เป็นลักษณะที่น ามา

พิจารณาร่วมกับผลการทดสอบ DUS เว้นแต่ว่าลักษณะที่แสดงออกนั้น เนื่องมาจากพันธุกรรมจริงๆ ซึ่งไม่

น่าจะมาจากผลของปัจจัยดังกล่าว  

1.4) ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ DUS : การเลือกลักษณะเป็นสิ่งจ าเป็น

ส าหรับการตรวจสอบ DUS ประกอบด้วย ลักษณะการแสดงออกทางพันธุกรรมของพันธุ์พืช ความ

แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสามารถจะจ าแนกได้จากพันธุ์พืชอ่ืนๆ มีความสม่ าเสมอไม่ว่าจะอยู่ใน

สภาพแวดล้อมใดสามารถแสดงลักษณะที่แน่นอนและเห็นได้เด่นชัด  มีความคงตัว ซึ่งหมายความว่า

ผลผลิตจะต้องมีความสม่ าเสมอและมีผลเหมือน ๆ กัน ในทุก ๆ รอบของการเพาะปลูก หรือเมื่อสิ้นสุดแต่

ละรอบการเพาะปลูก และ ลักษณะเด่นหรือที่ดีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจจะไม่น ามาพิจารณา  อย่างไรก็ตาม 

ถ้าลักษณะดังกล่าวนี้เข้าอยู่ในหลักการหรือมาตรฐานที่ก าหนดก็สามารถน ามาพิจารณาตามลักษณะทั่วไป

ได้โดยปกต ิ

1.5) การก าหนดคุณลักษณะของพันธุ์พืช : จะต้องก าหนดวิธีการจ ากัดความลักษณะของ

พันธุ์พืชที่จะท าการตรวจสอบในคู่มือการตรวจสอบเพื่ออธิบายหรือจ ากัดความลักษณะของพันธุ์พืชนี้จะใช้



 16 

ตัวเลขเป็นตัวแทนในแต่ละนิยามของลักษณะและให้ยกตัวอย่างแต่ละลักษณะพันธุ์ในพันธุ์พืชแต่ละชนิด

ประกอบในคู่มือด้วย 

1.6) ชนิดของลักษณะที่พันธุ์พืชแสดงออก : เนื่องจากคุณสมบัติต่างๆ ลักษณะประจ าพันธุ์

แต่ละลักษณะมีความส าคัญมากต่อการทดสอบหาความแตกต่าง ความสม่ าเสมอและความคงตัว (DUS) 

จึงได้จ าแนกคุณสมบัติดังกล่าวไว้ ดังนี้ลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative Characteristic) ก าหนดให้ใช้

สัญลักษณ์แทนคือ QL ลักษณะทางปริมาณ (Quantitative Characteristic) ก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์แทน

คือ QN ลักษณะทางคุณภาพไม่แท้ (Pseudo-Qualitative Characteristic)  ก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์แทน

คือ PQ 

1.7) การบันทึกการตรวจสอบ : หลักเกณฑ์การตรวจสอบจะต้องก าหนดขนาดของการ

ทดลอง ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง จ านวนซ้ าและจ านวนครั้งในการทดลอง เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ

และให้ผลที่เชื่อถือได้ 

2) ลักษณะที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

2.1) ลักษณะมาตรฐานในการทดสอบ (Standard Test Guideline Characteristic) 

2.2) ลักษณะเครื่องหมายดอกจัน (Asterisk) 

2.3) ลักษณะกลุ่ม (Grouping Characteristic) 

2.4) ลักษณะเพ่ิมเติม (Additional Characteristic)  ลักษณะเพ่ิมเติมเป็นลักษณะที่จะ

จ าแนกลักษณะใหม่ที่มีในหลักเกณฑ์การตรวจสอบ  เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ

ตรวจสอบต่อไป มีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการตรวจสอบ DUS  และ 2) เคยมีการ

น ามาใช้ เป็นหลักเกณฑ์โดยประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว 

3) การตรวจสอบความแตกต่าง 

3.1) พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป : พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเป็นปัจจัยหลักท่ีจะใช้ใน

การก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ พันธุ์พืชไม่ว่าพันธุ์พืชนั้นจะเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่

ก็ตาม  ทั้งนี้ รวมถึงพืชพ้ืนเมืองที่เห็นตามภูมิประเทศที่ต่างกันและพันธุ์พ้ืนเมือง 

3.2) มาตรฐานของพันธุ์ : พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน 

มาตรา 1 (VI) ในอนุสัญญาของสหภาพระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ปี 1991  (UPOV 

1991) พันธุ์พืช หมายความว่า พืชที่ได้มีการจัดกลุ่มตามอนุกรมวิธานทางพฤกษศาสตร์เดียวกันในระดับที่

ต่ าที่สุด ทั้งนี้ ไม่ค านึงถึงว่าจะมีความครบถ้วนตามเงื่อนไขในการให้สิทธิ์แก่นักปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งอาจเป็น 

การก าหนดได้โดยการแสดงออกของลักษณะที่เป็นผลมาจากพันธุกรรมรูปแบบหนึ่ง หรือการผสมผสาน

ของพันธุกรรมหลายรูปแบบ มีความแตกต่างจากพืชกลุ่มอ่ืนๆ โดยการแสดงออกอย่างน้อยหนึ่งลักษณะ 
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สามารถพิจารณาได้เสมือนเป็นพืชกลุ่มหนึ่งที่เมื่อน าไปขยายพันธุ์แล้วมีลักษณะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ไม่มี

ความจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในการตรวจสอบ DUS เพ่ือให้สิทธินักปรับปรุงพันธุ์ มีหลักการ

พิจารณา ดังนี้  พันธุ์ที่มีการท าการค้า ลักษณะพันธุ์หรือผลิตผลจากการเก็บเกี่ยวหรือสิ่งตีพิมพ์

รายละเอียดของพันธุ์ เป็นพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ในแต่ละประเทศ 

และเป็นพืชที่เก็บรักษาเป็นของสาธารณสมบัติและสามารถเข้าถึงได้ 

4) การจ าแนกความแตกต่างของพันธุ์พืชใหม่ 

4.1) พันธุ์เปรียบเทียบ : สิ่งส าคัญที่จะต้องด าเนินการคือ การตรวจสอบความแตกต่างของ

พันธุ์พืชจากพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก่อน โดยอาจไม่จ าเป็นต้องปลูกเปรียบเทียบกับทุกชนิดพันธุ์ 

เช่น เมื่อพันธุ์ที่ต้องการทดสอบมีลักษณะแตกต่างเพียงพอที่จะท าให้เห็นอย่างชัดเจนจากกลุ่มลักษณะ

พันธุ์ใดกลุ่มลักษณะพันธุ์หนึ่งหรือทุกกลุ่มลักษณะพันธุ์ของพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ก็ไม่จ าเป็นต้องปลูก

เปรียบเทียบกับกลุ่มพันธุ์นั้นๆ นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่จะหลีกเลี่ยงการปลูก

เปรียบเทียบ เช่น การใช้หลักเกณฑ์ลักษณะประจ าพันธุ์พืชในการพิจารณาตรวจสอบลักษณะพันธุ์ที่

ต้องการทดสอบเบื้องต้นก่อนว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ด้วยการ

เปรียบเทียบลักษณะพันธุ์ที่จะตรวจสอบกับข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ที่รู้จักโดยทั่วไปที่ได้มีการประเมิน

และบันทึกไว้  ถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนก็ไม่จ าเป็นต้องท าการปลูกทดสอบกับพันธุ์ดังกล่าวอีก  

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถแยกความแตกต่างของพันธุ์ดังกล่าวได้ ก็ให้ท าการปลูกทดสอบและประเมิน

บันทึกข้อมูลลักษณะพันธุ์ตามความเหมาะสม และการท าแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจ าเพาะของ

ลักษณะประจ าพันธุ์ โดยให้ผู้ปรับปรุงพันธุ์พืชนั้นๆ ตอบค าถามเหล่านั้นจะช่วยให้กระบวนการตรวจสอบ

พันธุ์พืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อีกทั้งนักปรับปรุงพันธุ์ต้องระบุถึงความแตกต่างของพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับพันธุ์

ที่จะทดสอบมาพร้อมกันด้วย 

4.2) ความสม่ าเสมอ : ความสม่ าเสมอสามารถตรวจสอบในระหว่างการปลูกทดสอบอย่าง

น้อย 2 ครั้ง รวมถึงพืชล้มลุก และพืชยืนต้น โดยให้ปลูกทดสอบ 2 ฤดูปลูก หรือในกรณีของพืชล้มลุกให้

ท าการทดสอบ 2 ฤดูที่แตกต่างกัน เช่น ท าการปลูกทดสอบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในปีเดียวกัน

นั้น แต่ในบางกรณีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะท าให้ต้องปลูกทดสอบซ้ าอีก เช่น ถ้า

สภาพแวดล้อมของการปลูกทดสอบอยู่ภายใต้การควบคุมของเรือนทดลอง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและ

แสง ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องปลูกทดสอบซ้ าในอีกฤดูกาลหนึ่ง  อีกกรณีหนึ่งคือ ความแตกต่างของพันธุ์

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องปลูกทดสอบอีกครั้ง  ซึ่งใน 2 กรณีดังกล่าวนี้  ชนิด

ของส่วนขยายพันธุ์และคุณภาพของท่อนพันธุ์จะต้องน ามาพิจารณาด้วย 
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4.3) ความแตกต่างอย่างชัดเจน : การจะตัดสินว่าพันธุ์พืชสองพันธุ์แตกต่างกันอย่างชัดเจน

นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงลักษณะประจ าพันธุ์ทั้งทางด้าน

ปริมาณ คุณภาพ และ คุณภาพไม่แท้ โดยพิจารณาจาก ลักษณะทางคุณภาพ ลักษณะทางคุณภาพที่

พิจารณาว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างพันธุ์สองพันธุ์ พิจารณาได้จากความแตกต่างที่มี

มากกว่าหนึ่งลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ลักษณะทางปริมาณ ลักษณะทางปริมาณ

จะพิจารณาได้จากวิธีการปฏิบัติในการทดสอบและชนิดของส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิดที่

เกี่ยวข้อง ลักษณะทางคุณภาพไม่แท้ ความแตกต่างที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการทดสอบอาจไม่เพียงพอที่จะ

จ าแนกความแตกต่าง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีพันธุ์พืชที่มีลักษณะประจ าพันธุ์ที่เหมือนกันอาจมีความ

แตกต่างอย่างชัดเจน 

สหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ มีเอกสารแนะน าการจัดท าหลักเกณฑ์

การตรวจสอบพันธุ์พืช ในเอกสาร Document TGP/7 Development of test guidelines (UPOV 

TGP/7/4, 2014) โดยก าหนดเป็นรูปแบบ ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ (Subject of these Guideline)  เป็นข้อความที่ระบุให้เห็นว่า

หลักเกณฑ์นี้ใช้กับพืชชนิดใด 

2) ส่วนขยายพันธุ์  (Material Required)  คือ  ส่วนของพืชที่ใช้ในการตรวจสอบ 

2.1 การก าหนดของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
2.2  ชนิดของส่วนขยายพันธุ์ เช่น หน่อ ท่อน เมล็ด ต้น   
2.3  ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องจัดส่ง  
2.4  การก าหนดด้านคุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ 
2.5  การแจ้งการปฏิบัติใดๆ ต่อส่วนขยายพันธุ์  

3) วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination)   
3.1 จ านวนครั้งที่ปลูกตรวจสอบ    
3.2 สถานที่ปลูกตรวจสอบ    
3.3 สิ่งแวดล้อมท่ีปลูกตรวจสอบ    
3.4 การวางแผนการปลูกทดสอบ 
3.5 การทดสอบเพ่ิมเติม  

4) วิธีการประเมิน ความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว (Assessment of 
Distinctness  Uniformity and Stability)  

4.1 การประเมินความแตกต่างระหว่างพันธุ์  
4.2 การประเมินความสม่ าเสมอของประชากร  
4.3 การประเมินความคงตัวของประชากร  
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5) การจัดกลุ่มพันธุ์  (Grouping of Varieties and Organization of the Growing Trail) 
เป็นลักษณะที่ใช้ในการเลือกกลุ่ม ลักษณะของพันธุ์ที่ใกล้เคียง  ซึ่งเป็นพันธุ์ที่จะใช้ในการปลูกเปรียบเทียบ  
ควรเป็นลักษณะทางคุณภาพท่ีไม่มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 

5.1 การคัดเลือกพันธุ์ส าหรับปลูกทดสอบ 
5.2 การจัดกลุ่มลักษณะพันธุ์ที่แสดงออก 

6) ค าแนะน าตารางบันทึกลักษณะ  
6.1 การจัดกลุ่มลักษณะที่แสดงออก   
6.2 การก าหนดสถานะลักษณะที่แสดงออกและเลขก ากับที่สอดคล้องกัน 
6.3 ชนิดของการแสดงออก 
6.4 พันธุ์ตัวอย่าง 
6.5 สัญลักษณ ์

7) ตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ (Table of Characteristics)  มีรายละเอียดดังนี้ (1) 
หมายเลขล าดับลักษณะ (2) ก าหนดให้ประเมินลักษณะนี้กับทุกพันธุ์ (3) มีค าอธิบายรายละเอียดของ
ลักษณะ (4) ชนิดของลักษณะที่แสดงออก (5) ก าหนดช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืชที่ท าการ
ประเมินในลักษณะนั้น (6) ค าอธิบายที่ใช้ในหลายลักษณะ (7) ก าหนดวิธีการประเมิน (8) ลักษณะที่
ประเมิน  (9) สถานะการแสดงออกของลักษณะ  และ (10) ชื่อพันธุ์ตัวอย่างที่แสดงลักษณะนั้นๆ 
รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 รายละเอียดในตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

1. (1) V (5)  ลักษณะทรงต้น  (plant: growth 
habit)   (8) 

  

(*) (2) (a) (6) (  ) ตั้งตรง (upright) (9) (10) 1 
(+) (3)  VG (7) (  ) แผ่ออก (spreading)  2 
PQ (4)  (  ) ลู่ลง (drooping)                                                                     3 

 

8) การอธิบายลักษณะในตาราง  
8.1 การอธิบายลักษณะที่ครอบคลุมหลายลักษณะ 
8.2 การอธิบายลักษณะที่เฉพาะ 
 

8.4 ผลการประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์กุหลาบที่ขอจด
ทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และจัดท าตารางบันทึกลักษณะ 
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ได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในข้อ 8.1 8.2 และ 8.3 มาจัดท าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบ

ลักษณะพันธุ์พืชกุหลาบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of the Guideline) 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชที่จะกล่าวต่อไปนี้ ให้ใช้กับกุหลาบ (Rosa L.) 

2) ส่วนขยายพันธุ์ (Material Required) 
 2.1) การก าหนดปริมาณ คุณภาพ เวลา และสถานที่ส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ 
   พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ก าหนดปริมาณ และคุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องการจะตรวจสอบ 
พร้อมทั้งก าหนด เวลา และสถานที่ การส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จะต้อง
เป็นผู้ส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ตามที่ก าหนด พร้อมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทั้งใน
เรื่องการผ่านพิธีการทางศุลกากรและด้านสุขอนามัยพืช 
 2.2) ชนิดของส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องส่งมอบ 
   ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของกุหลาบ ต้องส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ที่เป็นต้นอ่อน
มีราก (young plants) ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 2.3) ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ที่ส่งมอบ 
   ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของกุหลาบ จะต้องส่งมอบต้นอ่อนกุหลาบ ส าหรับ
พันธุ์ประเภทกุหลาบตัดดอก (cut-flower type) จ านวนอย่างน้อย 9 ต้น ส าหรับพันธุ์ประเภทกุหลาบสวน
และกุหลาบกระถาง (garden and plot types) จ านวนอย่างน้อย 6 ต้น 
 2.4) คุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ 
   ต้นพันธุ์ที่น ามาทดสอบจะต้องเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพดี สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงที่ติดมา
กับต้นพันธุ์ 
 2.5) การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพันธุ์ 
   ต้นพันธุ์กุหลาบที่จัดส่งต้องไม่มีการกระท าใดๆ ที่เป็นผลต่อการแสดงออกของลักษณะของพันธุ์
พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือ ก าหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้นพันธุ์กุหลาบที่ส่งมอบเคยผ่านการ
ปฏิบัติการใดๆ เช่น พ่นสารป้องกันก าจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สารกระตุ้นการเกิดตาดอก จะต้องระบุเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
3) วิธีการตรวจสอบ  (Method of Examination) 
 3.1) จ านวนครั้งที่ปลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles) 
   ควรท าการปลูกทดสอบในฤดูปกติ  จ านวนอย่างน้อย 1 ครั้ง และถ้าความแตกต่างความ
สม่ าเสมอ/ความคงตัวไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องท าการปลูกทดสอบเพ่ิม 
 3.2) สถานที่ทดสอบ (Testing Place) 
   สถานที่ปลูก ควรท าการทดสอบใน 1 สถานที่ ให้ก าหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะ
ประจ าพันธุ์ที่ส าคัญไม่สามารถแสดงออกให้สังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ที่ท าการปลูก
ทดสอบ 
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 3.3) ปัจจัยแวดล้อมส าหรับการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 
   ต้องปลูกทดสอบพันธุ์กุหลาบภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเจริญเติบโต และการ
แสดงออกของลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบได้ 
 3.4) การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
   ให้ปลูกพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันและให้มีวิธีการปลูก
และการจัดการเดียวกัน โดยให้มีการกระจายตัวของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่าง
สม่ าเสมอ โดยใช้วิธีการสุ่มพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก ดังนี้ 
   - ส าหรับพันธุ์ประเภทกุหลาบตัดดอก (cut-flower type) จ านวนอย่างน้อย 9 ต้น 
   - ส าหรับพันธุ์ประเภทกุหลาบสวนและกุหลาบกระถาง (garden and plot types) จ านวนอย่าง
น้อย 6 ต้น 
ระยะปลูกให้ก าหนดตามความเหมาะสมของประเภทพันธุ์กุหลาบ ที่สามารถแสดงลักษณะประจ าพันธุ์ได้
เต็มที่ โดยความเห็นชอบจากคณะท างานตรวจสอบภาคสนาม 
 3.5) การทดสอบเพิ่มเติม (Additional Tests) 
   กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพันธุ์พืช ให้เป็นไปตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
4) การประเมิน  ความแตกต่าง ความคงตัว และความสม่ าเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability) 
 4.1) ค าแนะน าท่ัวไป การตรวจสอบความแตกต่างเป็นส่วนที่ส าคัญส าหรับผู้ใช้คู่มือนี้ 
 4.2) ความแตกต่างที่คงที่ (Consistent Difference) การตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธุ์อาจจะ
ชัดเจน โดยไม่จ าเป็นต้องปลูกมากกว่า หนึ่งครั้ง 
 4.3) การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด (Clear Difference) การพิจารณาความแตกต่างของสองพันธุ์
ที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือชนิดของลักษณะว่าเป็นลักษณะที่แสดงออกเป็น
ชนิดใด เช่น เป็นลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative) ลักษณะทางปริมาณ (Quantitative) หรือลักษณะ
คุณภาพไม่แท้ (Pseudo-Qualitative) 
 4.4) จ านวนตัวอย่างพืชที่ตรวจสอบ (Number of Plants / Parts of Plants to be Examine) 
   การบันทึกข้อมูลจะต้องบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ กุหลาบที่สามารถให้ผลผลิตได้ โดยมี
รายละเอียดการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
   1) การเก็บบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องประเมินด้วยประสาทสัมผัส เช่น กลิ่น รสชาติ
มาตรฐานเกณฑ์ตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (Panel test) ที่แต่งตั้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   2) การตรวจสอบและเก็บข้อมูลในแปลงทดสอบ ให้ท าจากต้นที่สมบูรณ์ เติบโตเต็มที่ และมี
ลักษณะตรงตามพันธุ์ จ านวน ดังนี้ 
   - ส าหรับพันธุ์ประเภทกุหลาบตัดดอก (cut-flower type) จ านวนอย่างน้อย 9 ต้น 
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   - ส าหรับพันธุ์ประเภทกุหลาบสวนและกุหลาบกระถาง (garden and plot types) จ านวนอย่าง
น้อย 6 ต้น 
 4.5) วิธีการตรวจสอบ (Method of Observation) 
   ค าแนะน าส าหรับการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชเพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธุ์ จะถูก
ก าหนดไว้ในคอลัมน์ที่ 2 ในตารางบันทึกลักษณะ โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจสอบดังนี้ 

MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ านวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็นตัวแทนเท่านั้น
แล้ วใช้ค่าที่ ได้ เป็นตัวแทนของพันธุ์  (Single measurement of a group of plants or parts of 
plants) 

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

VG หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้
เป็นตัวแทนเท่านั้นแล้วใช้ค่าสังเกตที่ ได้ เป็นตัวแทนของพันธุ์  (Visual assessment by a single 
observation of a group of plants or parts of plants) 

VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (Visual assessment by observation of individual 
plants or parts of plants) 
 4.2) ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 
   พิจารณาที่ระดับความสม่ าเสมอของประชากรมาตรฐาน 1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมั่น
อย่างน้อยร้อยละ 95 กรณีที่จ านวนตัวอย่าง 6 และ 9 ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะแตกต่างจากต้นปกติ 
(off-types) ปนมากกว่า 1 ต้น 
 4.3) ความคงตัว (Stability) 
   ในทางปฏิบัติไม่มีการทดสอบความคงตัว หากผลการทดสอบแสดงความแตกต่างและความ
สม่ าเสมอ ในหลายพันธุ์ที่เคยพบว่า ลักษณะมีความสม่ าเสมอแล้วก็อาจจะพิจารณาว่ามีความคงตัวด้วย 
5) การจัดกลุ่มพันธุ์และการจัดการการปลูกทดสอบ (Grouping of Varieties and Organization of 
the Growing Trial) 
 5.1) การคัดเลือกพันธุ์พืชทั่วไปที่จะน ามาปลูกทดสอบกับพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
จะต้องแบ่งกลุ่ม เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง 
 5.2) ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของพันธุ์ 
  (ก) ต้น: ประเภทการเจริญเติบโต (Plant : growth type) 
  (ข) ดอก: ประเภท (Flower: type) 
  (ค) ดอก: กลุ่มสี (Flower: color group) 
  (ง) ดอก: เส้นผ่าศูนย์กลางดอก (Flower: diameter) 
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  (จ) กลีบดอก: จ านวนสีบนกลีบดอกด้านใน/ด้านหน้า (ไม่รวมจุดที่ฐาน) (Petal: number of 
colors on inner side (basal spot excluded)) 
  (ฉ) กลีบดอก: สีหลักบนกลีบดอกด้านนอก/ด้านหลัง (เฉพาะกรณีที่สีกลีบดอกด้านในและกลีบ
ดอกด้านนอกมีสีแตกต่างกันอย่างชัดเจน) (Petal: main color on the outer side (only if clearly 
different from inner side)) 
6) ค าอธิบายตารางลักษณะประจ าพันธุ์ (Introduction to the Table of Characteristics) 
 6.1) การจ าแนกลักษณะ (Categories of Characteristics) 
  6.1.1) ลักษณะมาตรฐาน เป็นลักษณะที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการใช้
ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (DUS) 
  6.1.2) ลักษณะที่ก าหนดให้ใช้ส าหรับการตรวจสอบร่วมกัน (Asterisked Characteristics) 
ลักษณะที่ก าหนดให้ใช้ส าหรับการตรวจสอบร่วมกัน 
 6.2) สถานะลักษณะที่แสดงออกและตัวเลขก ากับ (States of Expression and Corresponding 
Notes) 
  6.2.1) ลักษณะที่แสดงออกก าหนดเพ่ืออธิบายลักษณะและการใช้การอธิบายร่วมกัน การ
แสดงออกในแต่ละสถานะจะถูกก ากับด้วยตัวเลขที่สอดคล้องกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
 6.3) ชนิดของการแสดงออก 
  QL หมายถึงลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 
  QN หมายถึงลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 
  PQ หมายถึงลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic) 
 6.4) ตัวอย่างพันธุ์ (Example Varieties)  ตัวอย่างพันธุ์ เตรียมไว้เพ่ือให้เห็นลักษณะที่แสดงออก
ชัดเจนของแต่ละลักษณะที่แสดงออก 
 6.5) เครื่องหมาย (Legend) 
  (*) หมายถึง ลักษณะที่ต้องประเมินทุกพันธุ์ (ข้อ 6.1.2) 
  QL หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
  QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
  PQ หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
  MG MS VG VS (ข้อ 4.1.5) 
  (a)-(e) หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ข้อ 8.1 
  (+) หมายถึง ดูค าอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายข้อ 8.2 
7) ตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 
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ได้ก าหนดตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบให้สอดคล้องกับรูปแบบค าแนะน าการจัดท าตาม
หลักเกณฑ์ฯ ของสหภาพระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามตารางที่ 1 และพิจารณา
เลือกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่ใช้ตรวจสอบพันธุ์กุหลาบ จ านวน 54 ลักษณะ ดังนี้ 

1. (*) PQ ต้น: ประเภทการเจริญเติบโต (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทประดับสวนและ
ไม้กระถาง) Plant : growth type (Only for garden and pot type variety) มีลักษณะที่แสดงออก
คือ    (1) กุหลาบหน ูminiature 

 (2) กุหลาบเตี้ย dwarf 
 (3) กุหลาบพุ่ม bush 
 (4) กุหลาบกอ shrub 
 (5) กุหลาบเลื้อย climber 
 (6) กุหลาบคลุมดิน ground cover   
2. (*) QN (+) ต้น: นิสัยการเจริญเติบโต (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทประดับสวนและ

ไม้กระถาง) Plant: growth habit (Only for garden and pot type variety) มีลักษณะที่แสดงออก
คือ    (1) ตั้งตรง upright 

 (3) กึ่งตั้งตรง semi upright 
 (5) ปานกลาง intermediate 
 (7) ค่อนข้างแผ่ออกด้านข้าง moderately spreading 
 (9) แผ่ออกด้านข้างชัดเจน strongly spreading   
3. QN ต้น: ความสูง (ในช่วงดอกชุดที่สอง)  (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทตัดดอกและ

ประดับสวน) Plant: height (during second flush) มีลักษณะที่แสดงออก คือ  
    (1) เตี้ยมาก very short 

 (3) เตี้ย short 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) สูง tall 
 (9) สูงมาก very tall   
4. QL (+) ยอดอ่อน: สีของแอนโทไซยานิน Young shoot: anthocyanin coloration  มี

ลักษณะที่แสดงออก คือ 
 (1) ไม่มี absent 

    (9) มี present 
5. QN (+) ยอดอ่อน : ความ เข้มของสีแอนโทไซยานิน  Young shoot: intensity of 

anthocyanin coloration  มีลักษณะที่แสดงออก คือ 
 (1) น้อยมาก very weak 
 (3) น้อย weak 
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 (5) ปานกลาง medium 
 (7) เข้ม strong 
 (9) เข้มมาก very strong 
6. QN ล าต้น: จ านวนหนาม (ไม่รวมหนามที่มีขนาดเล็กมากๆ และหนามที่คล้ายขน) Stem: 

number of prickles (excluding very small and hair-like prickles) มีลักษณะที่แสดงออก คือ 
 (1) ไม่มีหรือมีน้อยมาก absent or very few 
 (3) น้อย few 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) มาก many 
 (9) มากมาก very many 
7. PQ หนาม: สี (ต าแหน่งเดียวกับลักษณะที่ 6) Prickles: predominant color (as for 6) 

มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
 (1) เขียว greenish 
 (2) เหลือง yellowish 
 (3) แดง reddish 
 (4) ม่วง purplish 
8. QN ใบ: ขนาด Leaf: size  มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
 (3) เล็ก small 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) ใหญ ่large 
9. QN ใบ: ความเข้มของสีเขียวบนด้านหน้าใบ Leaf: intensity of green color (upper 

side)  มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
 (3) จาง light 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) เข้ม dark 
10. QL ใบ: สีแอนโทไซยานิน (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทประดับสวนและไม้กระถาง)

Leaf: anthocyanin coloration (Only for garden and pot type variety) มีลักษณะที่แสดงออก 
คือ    (1) ไม่มี absent 

 (9) มี present 
11. (*) QN ใบ: ความมันของด้านหน้าใบ  Leaf: glossiness of upper side มีลักษณะที่

แสดงออก คือ 
 (1) ไม่มีหรือมีน้อยมาก absent or very weak 
 (3) น้อย weak 
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 (5) ปานกลาง medium 
 (7) มาก strong 
 (9) มากมาก very strong 
12. (*) QN ใบย่อย: คลื่นที่ขอบใบ Leaflet: undulation of margin มีลักษณะที่แสดงออก 

คือ   (1) ไม่มีหรือมีนอ้ยมาก absent or very weak 
 (3) น้อย weak 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) มาก strong 
 (9) มากมาก very strong 
13. (*) PQ ใบย่อยปลายสุด: รูปร่างแผ่นใบ Terminal leaflet: shape of blade side มี

ลักษณะที่แสดงออก คือ 
 (1) รีแคบ narrow elliptic 
 (2) รีปานกลาง medium elliptic 
 (3) รูปไข่ ovate 
 (4) รูปกลม circular 
14. PQ (+) ใบย่อยปลายสุด: รูปร่างส่วนฐานแผ่นใบ (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทตัด

ดอก) Terminal leaflet: shape of base of blade มีลักษณะที่แสดงออก คือ 
 (1) แหลม acute 
 (2) มน obtuse 
 (3) กลม rounded 
 (4) รูปหัวใจ cordate 
15. PQ (+) ใบย่อยปลายสุด: รูปร่างส่วนปลายแผ่นใบ Terminal leaflet: shape of apex 

of blade  มีลักษณะที่แสดงออก คือ 
 (1) เรียวแหลม acuminate 
 (2) แหลม acute 
 (3) มน obtuse 
 (4) กลม rounded 
16. QL (+) กิ่งที่มีดอก: ช่อดอกย่อยด้านข้าง (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทประดับสวน

และไม้กระถาง Flowering shoot: flowering laterals (Only for garden and pot type variety) มี
ลักษณะที่แสดงออก คือ 

 (1) ไม่มี absent 
 (9) มี present 
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17. QN (+) กิ่งที่มีดอก: จ านวนช่อดอกย่อยด้านข้างที่มีดอก (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็น
ประเภทประดับสวนและไม้กระถาง) Flowering shoot: number of flowering laterals (Only for 
garden and pot type variety) มีลักษณะที่แสดงออก คือ 

 (1) น้อยมาก very few 
 (3) น้อย few 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) มาก many 
 (9) มากมาก very many  
18. QN (+) กิ่งที่มีดอก: จ านวนดอก (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทประดับสวนและไม้

กระถาง และไม่มีช่อดอกย่อย) Flowering shoot: number of flowers (Only for garden and pot 
type varieties with no flowering laterals) มีลักษณะที่แสดงออก คือ 

 (1) น้อยมาก very few 
 (3) น้อย few 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) มาก many 
 (9) มากมาก very many 
19. QN (+) กิ่งที่มีดอก: จ านวนดอกต่อกิ่งย่อย"(บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทประดับ

สวนและไม้กระถาง และมีช่อกิ่งดอกย่อย) Flowering shoot: number of flowers per lateral (Only 
for garden and pot type varieties with flowering laterals) มีลักษณะที่แสดงออก คือ 

 (1) น้อยมาก very few 
 (3) น้อย few 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) มาก many 
 (9) มากมาก very many 
20. PQ (+) ดอกตูม: รูปร่างตามแนวยาว (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทประดับสวนและ

ไม้ ก ร ะ ถ า ง )  Flower bud: shape in longitudinal section (Only for garden and pot type 
variety) มีลักษณะที่แสดงออก คือ 

 (1) รูปรี elliptic 
 (2) รูปไข่ medium ovate  
 (3) รูปไข่กว้าง broad ovate 
 (4) ขอบขนานแนวนอน lanceolate oblong    
21. (*) QN (+) ดอก: ประเภท (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่ เป็นประเภทประดับสวนและไม้

กระถาง) Flower: type (Only for garden and pot type variety) มีลักษณะที่แสดงออก คือ 
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 (1) ดอกชั้นเดียว single 
 (2) ดอกก่ึงซ้อน semi-double 
 (3) ดอกซ้อน double 
22. (*) QN "ดอก: จ านวนกลีบดอก Flower: number of petals มีลักษณะที่แสดงออก คือ 
 (1) น้อยมาก very few 
 (3) น้อย few 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) มาก many 
 (9) มากมาก very many 
23. (*) PQ (+) ดอก: กลุ่มสี Flower: color group มีลักษณะที่แสดงออกคือ  
 (1) white or near white (9) pink blend 
 (2) white blend (10) red 
 (3) green (11) red blend 
 (4) yellow (12) red purple 
 (5) yellow blend (13) purple 
 (6) orange (14) violet blend 
 (7) orange blend (15) brown blend 
 (8) pink (16) multicolored 
24. PQ (+) ดอก: สีตรงกลางดอก (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทไม้กระถาง และมีดอก

ซ้อน) Flower: color of the centre (Only for garden type varieties with double flowers) มี
ลักษณะที่แสดงออกคือ 

 (1) เขียว green 
 (2) เหลือง yellow  
 (3) ส้ม orange  
 (4) ชมพู pink  
 (5) แดง red 
 (6) ม่วง purple 
25. QN ดอก: ความแน่นของกลีบดอก (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทประดับสวนและไม้

กระถาง และมีดอกซ้อน) Flower: density of petals (Only for garden and pot type varieties 
with double flowers) มีลักษณะที่แสดงออก คือ 

 (1) หลวมมาก very loose  
 (3) หลวม loose 
 (5) ปานกลาง medium 
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 (7) แน่น dense 
26. QN ดอก: เส้นผ่าศูนย์กลางดอก Flower: diameter มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
 (1) เล็กมาก very small 
 (3) เล็ก small 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) ใหญ ่large 

(9) ใหญ่มาก very large 
27. (*) PQ (+) ดอก: รูปร่าง Flower: shape มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
 (1) กลม round 
 (2) กลมแบบมีรูปแบบไม่แน่นอน irregularly rounded 
 (3) คล้ายรูปดาว star-shaped 
28. PQ (+) ดอก: รูปด้านข้างส่วนบน (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทตัดดอกและประดับ

สวน และมีดอกซ้อน ) Flower: profile of upper part (Only for garden and cut-flower type 
varieties with double flowers) มีลักษณะที่แสดงออกคือ 

 (1) แบนราบ flat 
 (2) นูนราบ flattened convex 
 (3) นูน convex 
29. (*) PQ (+) ดอก: รูปหน้าด้านข้างส่วนล่าง (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทตัดดอก

และประดับสวน และมีดอกซ้อน ) Flower: profile of lower part (Only for garden and cut-
flower type varieties with double flowers) มีลักษณะที่แสดงออกคือ 

 (1) เว้า concave 
 (2) แบนราบ flat  
 (3) นูนราบ flattened convex  
 (4) นูน convex 
30. QN ดอก: กลิ่นหอม Flower: fragrance มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
 (1)  ไม่มี หรืออ่อน absent or weak 
 (2)  ปานกลาง medium 
 (3)  แรง strong 
31. (*) QN (+) กลีบเลี้ยง: การแผ่ขยาย Sepal: extensions มีลักษณะที่แสดงออก คือ

   (1) ไม่มีหรือมีนอ้ยมาก absent or very weak 
 (3) น้อย weak 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) มาก strong 
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 (9) มากมาก very strong 
32. QL (+) กลีบดอก: การม้วนกลับของกลีบดอกแต่ละกลีบ Petals: reflexing of petals 

one-by-one มีลักษณะที่แสดงออก คือ 
 (1) ไมเ่ป็น absent 
 (9) เป็น present 
33. (*) PQ กลีบดอก: รูปร่าง Petal: shape มีลักษณะที่แสดงออก คือ 
 (1) รูปรี elliptic 
 (2) รูปรีขวาง transverse elliptic 
 (3) รูปไข่กลับ obovate 
 (4) รูปคล้ายหัวใจ obcordate 
 (5) รูปกลม rounded 
34. QN กลีบดอก: การหยัก Petal: incisions มีลักษณะที่แสดงออก คือ  

   (1) ไม่มีหรือมีน้อยมาก absent or very weak 
 (3) น้อย weak 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) มาก strong 
 (9) มากมาก very strong 
35. QN กลีบดอก : การม้ วนกลับของขอบ  Petal: reflexing of margin มีลั กษณ ะที่

แสดงออก คือ (1) ไม่มีหรือมีน้อยมาก absent or very weak 
 (3) น้อย weak 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) มาก strong 
 (9) มากมาก very strong 
36. QN กลีบดอก: การเป็นคลื่น Petal: undulation มีลักษณะที่แสดงออก คือ 

   (1) ไม่มีหรือมีน้อยมาก absent or very weak 
 (3) น้อย weak 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) มาก strong 
 (9) มากมาก very strong 
37. (*) QN กลีบดอก: ขนาด Petal: size มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
 (1) เล็กมาก very small 
 (3) เล็ก small 
 (5) ปานกลาง medium 
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 (7) ใหญ ่large 
 (9) ใหญ่มาก very large 
38. (*) QN กลีบดอก: ความยาว Petal: length มีลักษณะที่แสดงออก คือ  

    (1) สั้นมาก very short 
 (3) สั้น short 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) ยาว long 
 (9) ยาวมาก very long 
39. (*) QN กลีบดอก: ความกว้าง Petal: width มีลักษณะที่แสดงออก คือ  

    (1) แคบมาก very narrow 
 (3) แคบ narrow 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) กว้าง  broad 
 (9) กว้างมาก very broad 
40. (*) QL กลีบดอก: จ านวนสีบนกลีบดอกด้านใน/ด้านหน้า (ไม่รวมจุดที่ฐาน) Petal: 

number of colors on inner side (basal spot excluded) มีลักษณะที่แสดงออก คือ 
 (1) หนึ่ง one 
 (2) สอง two 
 (3) มากกว่าสอง more than two 
41. (*) QN กลีบดอก: ความเข้มของสี (ไม่รวมจุดที่ฐาน) บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่มีหนึ่งสี Petal: 

intensity of color (basal spot excluded) Only varieties with one color on inner side of 
petal มีลักษณะที่แสดงออก คือ 

 (1) ส่วนที่จางกว่าอยู่ส่วนฐาน lighter towards the base  
 (2) สม่ าเสมอทั้งกลีบดอก even   
 (3) ส่วนที่จางกว่าอยู่ส่วนบน lighter towards the top  
42. (*) PQ กลีบดอก: สีหลักบนกลีบดอกด้านหน้า/ด้านบน  (สีหลัก คือ สีที่มีพ้ืนที่มากที่สุด) 

Petal: main color on the inner side  (main color is that with largest surface area) วัดสีโดย
ใช้แถบสี และต้องระบุรุ่นที่ใช้ด้วย 

43. (*) PQ กลีบดอก: สีที่สอง (ไม่รวมจุดที่ฐาน) บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่มีสองสีหรือมากกว่า  
Petal: secondary color (basal spot excluded) Only varieties with two or more colors on 
inner side of petal วัดสีโดยใช้แถบสี และต้องระบุรุ่นที่ใช้ด้วย 
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44. PQ กลีบดอก: สีที่สาม (ไม่รวมจุดที่ฐาน) บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่มีมากกว่าสองสี Petal: 
tertiary color (basal spot excluded) Only varieties with more than two colors on inner 
side of petal มีลักษณะที่แสดงออกคือ  

 (1) white (6) pink 
 (2) green (7) red 
 (3) light yellow (8) purple red   
 (4) medium yellow (9) brown red  
 (5) orange (10) purple 
45. (*) PQ (+) กลีบดอก: การกระจายของสีที่สอง (ไม่รวมจุดที่ฐาน) บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่มี

ส อ ง สี ห รื อ ม า ก ก ว่ า  Petal: distribution of secondary color on inner side (basal spot 
excluded) Only varieties with two or more colors on inner side of petal มี ลั ก ษ ณ ะ ที่
แสดงออก คือ 

 (1) ที่ส่วนฐาน at base 
 (2) ที่ส่วนปลาย at apex 
 (3) ที่บริเวณขอบ at marginal zone 
 (4) กลืนไปด้วยกัน as a flush 
 (5) แยกเป็นส่วนๆ หรือเป็นลายเส้น as segments or stripes 
 (6) แตกกระจาย as speckles 
46. PQ (+) กลีบดอก: การกระจายของสีที่สาม (ไม่รวมจุดที่ฐาน) บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่มี

มากกว่าสองสี Petal: distribution of tertiary color on inner side (basal spot excluded) Only 
varieties with more than two colors on inner side of petal มีลักษณะที่แสดงออก คือ 

 (1) ที่ส่วนฐาน at base 
 (2) ที่ส่วนปลาย at apex 
 (3) ที่บริเวณขอบ at marginal zone 
 (4) กลืนไปด้วยกัน as a flush 
 (5) แยกเป็นส่วนๆ หรือเป็นลายเส้น as segments or stripes 
 (6) แตกกระจาย as speckles 
47. (*) QL กลีบดอก : จุ ดที่ ฐ าน  Petal: basal spot on the inner side มี ลั กษณ ะที่

แสดงออก คือ 
 (1) ไมม่ี absent 
 (9) มี present 
48. (*) QN (+) กลีบดอก: ขนาดของจุดที่ฐาน Petal: size of basal spot on inner side มี

ลักษณะที่แสดงออกคือ 
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 (1) เล็กมาก very small 
 (3) เล็ก small 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) ใหญ ่large 
 (9) ใหญ่มาก very large 
49. (*) PQ กลีบดอก : สี ของจุดที่ ฐาน  Petal: color of basal spot on inner side มี

ลักษณะที่แสดงออกคือ 
 (1) ขาว white 
 (2) เขียว green  
 (3) เหลืองอ่อน light yellow  
 (4) เหลืองปานกลาง  medium yellow  
 (5) เหลืองออกส้ม orange yellow 
 (6) ส้ม orange   
50. (*) PQ กลีบดอก: สีหลักบนกลีบดอกด้านนอก/ด้านหลัง (เฉพาะกรณีที่สีกลีบดอกด้านใน

และกลีบดอกด้านนอกมีสีแตกต่างกันอย่างชัดเจน) Petal: main color on the outer side (only if 
clearly different from inner side) วัดสีโดยใช้แถบสี และต้องระบุรุ่นที่ใช้ด้วย 

51. PQ  เกสรเพศผู้ส่วนที่อยู่วงนอก: สีของก้านชูอับเรณู Outer stamen: predominant 
color of filament มีลักษณะที่แสดงออกคือ 

 (1) ขาว white 
 (2) เขียว green  
 (3) เหลืองอ่อน light yellow  
 (4) เหลืองปานกลาง  medium yellow  
 (5) ส้ม orange   
 (6) ชมพู pink 
 (7) แดง red 
 (8) แดงออกน้ าตาล brown red 
 (9) ม่วง purple 
52. QN Seed vessel: size (at petal fall) มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
 (3) เล็ก small 
 (5) ปานกลาง medium 
 (7) ใหญ ่large 
53. PQ ผล: รูปร่างตามแนวยาว (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่เป็นประเภทประดับแปลง และพันธุ์ที่

ใช้ประโยชน์จากผล) Hip: shape in longitudinal section มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
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 (1) รปูคล้ายกรวย funnel-shaped 
 (2) รูปคล้ายเหยือก pitcher-shaped    
 (3) รูปคล้ายลูกแพร์ pear-shaped   
54. PQ ผล: สี" (ในระยะแก่เต็มที่) Hip: color (at mature stage) (บันทึกเฉพาะในพันธุ์ที่

เป็นประเภทประดับแปลง และพันธุ์ที่ใช้ประโยชน์จากผล) มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
 (1) เหลือง yellow   
 (2) ส้ม orange    
 (3) แดง red 
 (4) น้ าตาล brown  
 (5) ด า black 

8) การอธิบายลักษณะ 
 8.1 การอธิบายที่ใช้กับหลายลักษณะ  ก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์และอธิบาย ดังนี้ 
  (a) การตรวจประเมินบันทึกลักษณะใบและใบย่อย ให้ท าในบริเวณก่ึงกลางของล าต้นหลัก 
  (b) การตรวจประเมินบันทึกลักษณะดอก ให้ท าในดอกท่ีบานเต็มที่ 
  (c) การตรวจประเมินบันทึกลักษณะกลีบดอก ให้ท า ดังนี้  ประเภทดอกซ้อน ให้เลือกจาก
ต าแหน่งกลีบดอกที่สามนับจากรอบนอก  ประเภทดอกกึ่งซ้อน ให้เลือกจากต าแหน่งกลีบดอกที่อยู่
ส่วนกลางของวงกลีบดอก   
 8.2 การอธิบายลักษณะที่เฉพาะและภาพประกอบ 
ลักษณะที่ 2. plant: growth habit 

 
 
 
 
 
 
 (1) upright  (3) semi upright  (5) intermediate  
 
 
 
 
 
(7) moderately spreading (9) strongly 
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ลักษณะที่ 14. Terminal leaflet: shape of base of blade 
 

 
 
 (1) acute (2) obtuse (3) rounded (4) cordate 

 
ลักษณะที่ 15. Terminal leaflet: shape of apex of blade 
 
 
 
 (1) acuminate (2) acute (3) obtuse (4) rounded 
 
ลักษณะที่ 16. Flowering shoot: flowering laterals (Only for garden and pot type variety) 
 
 
 
 
 
  (1) absent (9) present 

 
8.5 ผลการวิเคราะห์ และปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์กุหลาบแบบมีส่วน

ร่วม โดยการระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
หลังจากที่ได้ยกร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกุหลาบตามแนวทางที่วางไว้ จน

ได้ร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามขั้นตอนวิธีการทดลองที่ 4 แล้ว จึงได้ส่งร่างดังกล่าวให้นักวิชาการ/นักปรับปรุง
พันธุ์ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา และจัดประชุมหารือเพ่ือพิจารณาร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์
พืชใหม่ของกุหลาบ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557 ณ ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีการพิจารณาถึงความถูกต้อง ความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติเพื่อการตรวจสอบพันธุ์พืช
กุหลาบที่ขอรับความคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ในขั้นตอนต่อไป 

ผลการพิจารณา มีดังนี ้
1) ในภาพรวมเห็นชอบกับร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกุหลาบ 
2) ให้เพ่ิมเติมค าอธิบายวิธีการตรวจประเมินและเก็บข้อมูลของแต่ละลักษณะ  
3) ให้เพ่ิมเติมภาพเขียนลายเส้นประกอบหรือรูปถ่ายจริง   
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8.6 ผลการทดลองตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ ของกุหลาบภาคสนามเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกุหลาบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

จากการน าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชกุหลาบที่ปรับปรุงและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ในข้อ 8.5 ไปทดลองใช้ตรวจสอบลักษณะพันธุ์กุหลาบที่ปลูกอยู่ตามแหล่งปลูกในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

แล้วน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ ในลักษณะต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งได้ผลการ

ด าเนินการตามท่ีแสดงในภาคผนวก 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
9.1 กุหลาบ (Rosa L.) เป็นพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีการพัฒนาปรบัปรุงพันธุ์ทั้งในภาครฐัและ

เอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับการประกาศก าหนดให้เป็นชนิดพืชที่จะได้รับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเจตนารมณ์ และ

สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย จึงต้องมีการศึกษาเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืช

ใหม่ของกุหลาบที่สามารถใช้ปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากลและเพียง

พอที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความแตกต่างของลักษณะพันธุ์พืชกุหลาบที่ขอรับความคุ้มครอง

เป็นพันธุ์พืชใหม่ 

9.2 การจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกุหลาบของประเทศไทย ใช้ค าแนะน าใน

การจ าแนกลักษณะพันธุ์ และการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชของสหภาพระหว่างประเทศว่า

ด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV) โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเอกสารต่างๆ ประกอบกับผล

จากการประเมินลักษณะประจ าพันธุ์พันธุ์พืชทั่วไปที่ปลูกในแหล่งปลูกที่ส าคัญของประเทศ จนได้

หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืช ที่ประกอบด้วยรายละเอียด 8 ข้อ คือ 1) วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์

การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช  2) ส่วนขยายพันธุ์  3) วิธีการ  4) การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว 

และความสม่ าเสมอ   5) การจัดกลุ่มพันธุ์และการจัดการการปลูกทดสอบ  6) ค าอธิบายตารางลักษณะ

ประจ าพันธุ์  7) ตารางลักษณะพันธุ์พืช  8) การอธิบายลักษณะ 

9.3 (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกุหลาบ ทีผ่่านการพิจารณาจากนักวิชาการ นัก

ปรับปรุงพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมไว้เสนอให้กรมวิชาการเกษตร พิจารณาออกเป็นระเบียบกรมวิชาการ

เกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ... 

และ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบค าขอและการเตรียมการเพ่ือตรวจสอบพันธุ์พืชที่อจด

ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ... ส าหรับการตรวจสอบพันธุ์พืชกุหลาบที่มีผู้ยื่นขอจด

ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ต่อไป 



 37 

9.4 ได้ข้อมูลลักษณะพันธุ์พืชกุหลาบ จ านวน 20 พันธุ์ เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกใช้เป็น

พันธุ์อ้างอิง และปลูกเปรียบเทียบในการด าเนินงานการปลูกตรวจสอบพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็น

พันธุ์พืชใหม่ต่อไป 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

10.1 น าไปพัฒนาต่อเป็นระเบียบกรมวิชาการเกษตร เพ่ือใช้ในกระบวนการตรวจสอบพันธุ์กุหลาบที่
ยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และผู้ยื่นขอจดทะเบียนฯ 

10.2 ใช้ในการศึกษา จ าแนก และรวบรวมพันธุ์กุหลาบ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักปรับปรุงพันธุ์พืช 
นักวิชาการ นักวิจัยด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์หรือรวบรวมพันธุ์กุหลาบ 

 
11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ มูลนิธิโครงการหลวง พระต าหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้อนุญาต
และอ านวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้คณะผู้วิจัยเข้าไปลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์กุหลาบใน
แปลงปลูก และขอขอบคุณท่านนักวิชาการ/นักปรับปรุงพันธุ์ทุกท่านที่ได้มีส่วนในการพิจารณาให้
ข้อคิดเห็นตลอดการด าเนินการทดลองนี้ 
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