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1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช 
2. โครงการวิจัย ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช

เพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
3. ชื่อการทดลอง  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์งา ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
Study on Botanical Characteristics for Development DUS Examination and 
Test Guidelines in Sesame under Plant Variety Protection Act B.E. 2542 

4. คณะผู้ด าเนินงาน  
   หัวหน้าการทดลอง   นางสาวยุวลักษณ์  ผายดี  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช             
   ผู้ร่วมงาน              นางสาวรุ่งทิวา  ธน าธาต ุ  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
   นางสาวธิดากุญ แสนอุดม  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
   นางสาวพีชณิตดา ธารานุกูล ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง 

 
บทคัดย่อ 

  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช เพ่ือการคุ้มครอง 
พันธุ์พืช งา (Sesamum indicum L.) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 โดยได้ด าเนินการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  
ศึกษาเอกสารค าแนะน าการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชใหม่ของสหภาพระหว่างประเทศว่า
ด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของงา  จากเอกสาร
และตัวอย่างพันธุ์จากแปลงรวบรวมพันธุ์งา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชงา จากนั้นจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช งา แล้วเสนอให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ    นักปรับปรุงพันธุ์พืช ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ปรับปรุง แก้ไข แล้วน า (ร่าง) 
หลักเกณฑ์ฯ ไปทดสอบประเมินพันธุ์งาในแปลงรวบรวมพันธุ์งา ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา และตามแหล่งปลูก
ทั่วไป ผลการศึกษาได้ (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชของงา ที่ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้   
1) วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชงา  2) ส่วนขยายพันธุ์ ก าหนดให้ส่งมอบส่วน
ขยายพันธุ์เป็นเมล็ด อย่างน้อย 30 กรัม 3) วิธีการตรวจสอบ ปลูกตรวจสอบ 2 ครั้ง โดยปลูกตรวจสอบอย่างน้อย 
จ านวน 50 ต้นต่อพันธุ์  4) การประเมินความแตกต่าง ความคงตัว และความสม่ าเสมอ การตรวจสอบความ
แตกต่างระหว่างพันธุ์  ท าการบันทึกข้อมูลจากตัวอย่าง จ านวน 25 ต้น 5) การจัดกลุ่มพันธุ์และการจัดการการ
ปลูกทดสอบ 6) การอธิบายสัญลักษณ์ในตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 7) ตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 
ประกอบด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใช้ตรวจสอบ จ านวน 42 ลักษณะ 8) การอธิบายลักษณะในตารางแสดง
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ลักษณะที่ใช้ตรวจสอบใช้ภาพถ่ายและภาพลายเส้น และได้ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ในการจ าแนกความ
แตกต่างในลักษณะประจ าพันธุ์ของงา จ านวน 12 พันธุ์ เพ่ือก าหนดเป็นพันธุ์อ้างอิง ใน (ร่าง) หลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชของงา  

 
 

ค าน า 
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในต่างประเทศ   มีกฎหมายบังคับใช้มานานแล้ว  เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  

ประเทศอังกฤษ   ประเทศออสเตรเลีย  และประเทศญี่ปุ่น การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้พัฒนาขึ้นเป็นความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ  ภายใต้อนุสัญญาที่ส าคัญหลายฉบับ ได้แก่  การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้อนุสัญญาระหว่าง
ประเทศเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่   (The International  Convention for the Protection of New 
Varieties of Plants)  การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention 
on biological Diversity)  และการคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้องค์การการค้าโลก การที่เป็นประเทศไทยได้เข้าเป็น
สมาชิกองค์การการค้าโลก (World Trade Organization) ตั้งแต่เดือน 28  ธันวาคม  2537  และต้องปฏิบัติตาม
พันธกรณีตามข้อตกลงการค้าว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา  โดยก าหนดให้ประเทศภาคีจะต้องคุ้มครองพันธุ์พืช ไม่
ว่าโดยสิทธิบัตรหรือระบบกฎหมายเฉพาะ (sui generis) ที่มีประสิทธิภาพ หรือโดยวิธีการคุ้มครองดังกล่าวร่วมกัน  
ฉะนั้นประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ใช้บังคับเพ่ือส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา
พันธุ์พืชอันจะก่อให้เกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจ โดยส่วนรวมและยังเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิในพันธุ์พืชของนัก
ปรับปรุงพันธุ์พืช  ซึ่งสอดคล้องกับการรับรองสิทธิดังกล่าว ของนานาประเทศและองค์การการค้าโลก  

ส าหรับประเทศไทยนั้นได้มีการตรากฎหมายคุ้มครองพันธุ์ พืชให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 27.3 (b) ของข้อตกลงทริปส์ (TRIPs Agreemen ) คือได้ร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชโดยใช้หลักการของ
อนุสัญญายูพอฟ (The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV 
Convention) ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่โดยให้สิทธิแก่นักปรับปรุงพันธุ์ที่มีการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ แต่
หลายฝ่ายได้เสนอให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชดั้งเดิมด้วย โดยน าหลักการของอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity, CBD) เข้ามาใช้ในเรื่องของการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ดังนั้นขอบเขตของการคุ้มครอง
พันธุ์พืชในกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จึงมีสองมิติ คือมิติให้ความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในพันธุ์พืชใหม่ และมิติปกป้องคุ้มครองเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์พืชดั้งเดิมให้ใช้ประโยชน์
ได้อย่างยั่งยืน กล่าวมิติด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ นั้นมีพัฒนาการมานานในแบบระบบสิทธิของนักปรับปรุง
พันธุ์พืช  (Plant Breeder’s Rights) โดยการออกแบบการให้สิทธิปัจเจกชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น นัก
ปรับปรุงพันธุ์พืช เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ เริ่มจากประเทศแถบทวีปยุโรปแล้วกระจาย
ไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ต่อมาในปี ค.ศ.1961 ได้มีการท าข้อตกลงระหว่างประเทศที่
เรียกว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศว่ าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  (International Convention for the 
Protection of New Varieties of Plants, UPOV Convention)  ที่เรียกย่อๆ ว่า อนุสัญญายูพอฟ ซึ่งปัจจุบันได้
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พัฒนาไปถึงยูพอฟ 1991 แล้ว ทั้งนี้ได้จัดตั้งเป็นองค์การในรูปสหภาพเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกท่ีจะ
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) 
ซึ่งถือเป็นหลักการสากลที่นานาอารยประเทศยอมรับและน าไปใช้เป็นเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนประเทศไทยจึงได้ตรากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชโดยยึดหลักการส าคัญดังกล่าว  

ประเทศไทยได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม 116 ตอน 188ก ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และมีผลบังคับเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2542 เป็นต้นมา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพ่ือส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืช
เพ่ือให้มีพันธุ์พืชใหม่เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมโดยการส่งเสริมและ
สร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้
ประโยชน์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์ พืชป่า เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน  และจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประกาศก าหนดให้ งา เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์ พืช พ.ศ. 2542 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืชของงา เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์งา ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  

ดังนั้น การทดลองนี้ จึงเป็นการด าเนินงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจดทะเบียน
คุ้มครองพันธุ์พืช โดยการจัดท าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ งา เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตรวจสอบพันธุ์งาเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  และเพ่ือให้ได้
ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ในการจ าแนกความแตกต่างในลักษณะประจ าพันธุ์ งา เพ่ือการสนับสนุนการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ ประกอบด้วย 
 1. เอกสารข้อกฎหมาย และข้อมูลวิชาการท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช 

  2. เอกสารการจัดท าหลักเกณฑ์ และการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทาง
ของอนุสัญญายูพอฟ รวมทั้งการเก็บบันทึกลักษณะและจ าแนกลักษณะประจ าพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ตาม
แนวทางของอนุสัญญายูพอฟ 

 3. เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
  4. เครื่องมือวัดค่าต่างๆ ในการตรวจวัดและประเมินลักษณะประจ าพันธุ์ภาคสนาม เช่น ชุดเทียบสี 

(Royal Horticultural Society Color Chart) ตลับเมตร ไม้บรรทัดวัดละเอียด (Vernier) เป็นต้น 
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วิธีการ ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของงา 

  2. ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ของงา และวิธีการเก็บข้อมูลของลักษณะตามช่วงระยะ 
การเจริญเติบโตที่เหมาะสม 

  3. ศึกษาแนวทางการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของงา ที่จะเป็น
มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ตามแนวทางยูพอฟ 

  4. ประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้ (ร่าง) หลักเกณฑ์เพ่ือจัดระเบียบวิธีการตรวจสอบงา ที่ขอจดทะเบียนคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่ และจัดท ารายการบันทึก (template) แต่ละลักษณะซึ่งให้สัญลักษณ์ท่ีจะอธิบายวิธีการเก็บข้อมูล
และความหมายให้ชัดเจนต่อการจ าแนกความแตกต่าง 

  5. วิเคราะห์และปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์งาแบบมีส่วนร่วม โดยการระดมสมองผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง 

  6. ทดลองตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ ของงา ภาคสนาม เพื่อระบุพันธุ์อ้างอิง ตลอดจน 
ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบงา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

 ระยะเวลา   

เริ่มต้น ตุลาคม 2556  สิ้นสุด กันยายน   2557 

 สถานที่ท าการทดลอง 

 1. ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
 2. แปลงปลูกงา ในพื้นที่ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

3. แปลงปลูกงา ในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

 1. ผลศึกษาข้อกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  
 

 1.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  มีเจตนารมณ์ เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มี
การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ภายใต้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารด้วยการให้
สิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย และเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม  ทั้งพันธุ์พืชพ้ืนเมืองและ
พันธุ์พืชป่า โดยค านึงถึงสิทธิเกษตรกรและสิทธิของชุมชน  ด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยั่งยืน พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ก าหนดให้พันธุ์
พืชที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังนี้ 
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  1)  มีลักษณะประจ าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน (Distinctness)  กล่าวคือ มีความแตกต่างจาก
พันธุ์พืชอ่ืนที่ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะที่มีประโยชน์ต่อการ
เพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และมีความแตกต่างจากพันธุ์พืชที่ได้รับการจด
ทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนรวมถึงพันธุ์พืชที่ได้รับการจด
ทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว และได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อมา ทั้งนี้ในความแตกต่างอย่างเด่นชัดโดยหลักการ
ต้องน าลักษณะที่แตกต่างอย่างเด่นชัด (Distinguishing characteristics) มาเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ที่ยื่นขอจด
ทะเบียน (Candidate variety) กับพันธุ์ปลูกท่ัวไปที่คล้ายคลึงกันที่สุด (พันธุ์เปรียบเทียบ : Reference variety)  

   2) มีความสม่ าเสมอ (Uniformity) โดยหลักการต้องตรวจสอบความสม่ าเสมอในกลุ่มประชากร
ของพันธุ์ (Homogeneity) 

  3)  มีความคงตัว (Stability) โดยหลักการต้องคงลักษณะเดิมที่ให้ไว้ ภายหลังใช้ขยายพันธุ์หรือปลูก 

  4)  มีความใหม่ (Novelty) กล่าวคือ ต้องเป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการน าส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยความ
ยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน (นิรนาม, 2543) 

  นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ยังไม่สามารถขอรับการคุ้มครอง
ให้กับพืชทุกชนิดได้ แต่พืชชนิดใดที่จะสามารถขอรับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ได้ จะต้องได้รับการประกาศ
ก าหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อน  ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศไปแล้วจ านวน           
62 ชนิดพืช  
 

 1.2 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอจดทะเบียน 
การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.2546 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 

กฎกระทรวงดังกล่าว (นิรนาม, 2546) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับกระบวนการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชที่จะขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ  
พันธุ์พืชที่ได้ขอรับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ รวมทั้งได้ก าหนดให้ใช้วิธีการปลูกทดสอบและให้อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตรออกระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  และประกาศกรม
วิชาการเกษตรเกี่ยวกับการส่งมอบตัวอย่างพืชของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน ในแต่ละชนิดพืชที่ได้ประกาศให้สามารถ
ขอรับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ได้ไว้แล้ว 

 

 1.3 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
ใหม่ พ.ศ. 2546 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเตรียมการเพ่ือตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็น
พันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 
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ระเบียบและประกาศกรม ฯ ดังกล่าวก าหนดให้มีคณะท างานตรวจสอบภาคสนาม และเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลที่แต่งตั้งโดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งคณะท างานชุดนี้จะเป็นผู้ก าหนดแผนการปลูกหรือ
ขยายพันธุ์ รวมทั้งคัดเลือกพันธุ์ที่จะปลูกเปรียบเทียบ และคณะท างานจะด าเนินการตรวจสอบความสม่ าเสมอ 
ความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ และลักษณะประจ าพันธุ์ที่แตกต่างจากพันธุ์เปรียบเทียบอย่างเด่นชัด  
ตลอดจนก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอฯ ส่งมอบส่วนขยายพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียน  ซึ่งผู้ยื่นค าขอสามารถที่จะเลือกสถานที่
ท าการปลูกทดสอบตามท่ีกรมวิชาการเกษตรก าหนด หรือสถานที่ของตนเองก็ได้ 

  
 1.4 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรืออนุสัญญายูพอฟ (UPOV) 

อนุสัญญายูพอฟ (Anon., 2003 a.) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  ที่ถือเป็นเงื่อนไขหรือคุณสมบั ติของพันธุ์พืช ที่ต้องท าการ
ตรวจสอบ  3  ประเด็นด้วยกัน  คือ  ความแตกต่างของพันธุ์พืชใหม่ (Distinctness, D) กับพันธุ์ใกล้เคียงที่เป็นที่
รู้จักกันโดยทั่วไป  ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์  (Uniformity, U)  และความคงตัวของลักษณะประจ า
พันธุ์  (Stability, S)  ซึ่งต้องมีการตรวจสอบที่เรียกว่าการตรวจสอบ “ DUS Test ” ทั้งนี้ การตรวจสอบพันธุ์พืช
ใหม่นั้น จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ซึ่งแต่ละพืชจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป โดยอาจจะ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในพืชแต่ละชนิดไป  หรือจะก าหนดเป็นกลุ่มของพืช หรือกลุ่มของพันธุ์  ตามความเหมาะสม 
ส่วนแบบแผนการปลูกทดสอบ หรือการทดสอบอ่ืนๆ จะเกี่ยวข้องกับจ านวนฤดูปลูก  แผนผังการทดลอง  จ านวน
พืชที่จะทดสอบ และวิธีการตรวจสอบ  สิ่งเหล่านี้จะพิจารณาโดยค านึงถึงธรรมชาติของพืช แต่ละชนิดพืชที่จะ
ตรวจสอบ  ซึ่งการวางแผนการทดลองจึงเป็นปัจจัยหลักของหลักเกณฑ์การทดสอบ  โดยหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
จะต้องก าหนดขนาดของการทดลอง ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง  จ านวนซ้ า  และจ านวนครั้งในการทดลอง เพื่อ
ใช้ในการเปรียบเทียบ และให้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือได้  และตัวอย่างพืชที่จะใช้ในการทดลองให้พิจารณาตามความ
เหมาะสม เพ่ือจะให้ได้มาซึ่งความสม่ าเสมอ พืชบางชนิดจ าเป็นต้องใช้ตัวอย่างในการทดสอบเป็นจ านวนมาก             
จึงจะมองเห็นความสม่ าเสมอได้  จึงต้องก าหนดรายละเอียดในแต่ละพืชที่แตกต่างกันไป 

 
 
 
 

 2. ผลการศึกษาแนวทางการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  
 ผลการศึกษาแนวทางการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทาง
สากล แบ่งได้เป็นสองระดับ คือระดับหลักเกณฑ์ทั่วไป และระดับสร้างรูปแบบการตรวจสอบเฉพาะในแต่ละ
ลักษณะ ทั้งสองกรณี สามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
 2.1 ค าแนะน าทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตาม
แนวทางของอนุสัญญายูพอฟ (General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity 
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and Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants) 
(TG/1/3 )    
 ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทาง
ของอนุสัญญายูพอฟ (Anon., 2007) ได้ก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญในการตรวจสอบ “DUS Examination”  
ได้แก่ 
 - แผนการปลูกตรวจสอบ 
 - ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการตรวจสอบ ต้องเป็นตัวแทนของพันธุ์พืชนั้นและมีปัจจัยที่มีผ ลกระทบ
เช่นเดียวกัน มีความสม่ าเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็สามารถแสดงลักษณะที่แน่นอนและเห็นได้เด่นชัด  
มีความคงตัว โดยให้ผลเหมือน ๆ กัน ในทุก ๆ วงจรของการเพาะปลูก หรือเมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจรการเพาะปลูก  
การบันทึกผลการตรวจสอบขึ้นอยู่กับการก าหนดขนาดของการทดลอง  ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง จ านวนซ้ า  
และจ านวนครั้งในการทดลอง เป็นต้น 
 - การก าหนดลักษณะมาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบ  จะต้องคัดเลือกจากลักษณะที่แสดงออกถึงความ
แตกต่างให้เห็นได้อย่างชัดเจน หรือเด่นชัด   ต้องก าหนดกรอบ หรือค าจ ากัดความของลักษณะ  และการก าหนด
ประเภทของลักษณะที่จะตรวจสอบ  สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อการก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบอย่างมาก  
โดยเฉพาะประเภทของลักษณะที่ก าหนดให้ท าการตรวจสอบ ถ้าเป็นลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative 
Characteristic) จะเป็นลักษณะที่แสดงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน  ถ้าเป็นลักษณะทางปริมาณ (Quantitative 
Characteristic) จะเป็นลักษณะที่แสดงออกคลอบคลุมต่อเนื่องเป็นช่วง   ซึ่งการแสดงออกในแต่ละช่วงจึงจัดให้
เป็นความแตกต่าง นอกจากนี้ยังมีลักษณะทางคุณภาพเทียม  (Pseudo Quantitative Characteristic) ที่
แสดงออกมากกว่า  1  มิติ  เช่น ในรูปร่าง ผล และใบ  นอกจากนี้ควรจัดชั้นตามหน้าที่ของลักษณะให้ชัดเจน เป็น
ลักษณะมาตรฐานในการตรวจสอบ (Standard test guideline Characteristic) เพ่ือที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการ
ตรวจสอบ DUS Test  ในทุกพันธุ์  ลักษณะที่ใช้จัดกลุ่มพันธุ์  (Grouping Characteristic) เพ่ือหาพันธุ์ใกล้เคียง
ส าหรับการปลูกเปรียบเทียบ และลักษณะที่มีเครื่องหมายดอกจัน เป็นลักษณะที่มีความส าคัญต่อการปรับ
หลักเกณฑ์การทดสอบให้เหมือนกันในทุกประเทศ 
 - พันธุ์ที่รู้จักโดยทั่วไป เพ่ือการก าหนดให้เป็นพันธุ์เปรียบเทียบระหว่างพันธุ์พืชใหม่กับพันธุ์ที่รู้จัก
โดยทั่วไปภายในกลุ่มพันธุ์ที่มีความใกล้เคียง เพ่ือให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด ซึ่งเป็นส่วนที่มีความส าคัญต่อ
การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ โดยพันธุ์ที่รู้จักทั่วไปควรมีคุณสมบัติเป็นพันธุ์ที่ขายเป็นการค้า หรือมีการตีพิมพ์เผยแพร่
แล้ว หรือมีการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในต่างประเทศแล้ว หรือพันธุ์ที่เป็นสาธารณประโยชน์แล้ว เป็นต้น 

- การพิจารณาความแตกต่างที่เด่นชัดและมีความคงตัว  ต้องพิจารณาผลจากการปลูกเปรียบเทียบว่า
ลักษณะใดมีความแตกต่างอันจะเป็นที่ยอมรับเพ่ือการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นั้น ต้องมีความแตกต่างที่
เด่นชัด (clearly distinguishable)   และลักษณะนั้นต้องมีความคงตัว (consistence)  คือมีลักษณะเช่นเดิมเมื่อ
ปลูกในฤดูถัดไป  ความแตกต่างอย่างเดนชัดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดง
ลักษณะทั้งทางด้านปริมาณ คุณภาพและคุณภาพเทียม  กรณีลักษณะทางคุณภาพต้องมีความแตกต่างกันใน
ลักษณะนั้น  อย่างเด่นชัด เป็นต้น 
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- การตรวจสอบความสม่ าเสมอ และความคงตัว    ความสม่ าเสมอขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของส่วน
ขยายพันธุ์  ว่าเป็นพันธุ์ที่ผสมตัวเองในสายเดียวกัน (inbred lines)  หรือผสมข้ามต่างสายพันธุ์  (hybrids 
varieties)  ส่วนความคงตัว ในทางปฏิบัติ ไม่มีความจ าเป็นต้องท าการตรวจสอบ เมื่อสามารถตรวจสอบความ
แตกต่าง และความสม่ าเสมอของพันธุ์ได้แล้ว   
 

  2.2 การพัฒนารูปแบบรายการบันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มส าเร็จรูปในการตรวจสอบพันธุ์
พืชใหม่ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ (Development of Test Guidelines) (TGP/7/1) 

ค าแนะน าในการพัฒนารูปแบบรายการบันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มส าเร็จรูป  (TG 
Template) ในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ (Anon., 2007) ประกอบด้วยส่วน
ส าคัญ ดังนี้ 

- ก าหนดขอบเขตชนิดพืชที่จะตรวจสอบ  โดยระบุชื่อทางพฤกษศาสตร์   แต่บางครั้งอาจระบุ
เป็นชนิดของพันธุ์  แต่พืชบางชนิดระบุเพียงชื่อวงศ์ ก็ได้  และควรมีค าแนะน าส าหรับลักษณะพันธุ์ตามที่มา เช่น 
เป็นพันธุ์ที่ผสมข้าม หรือ ลูกผสม 

- ปริมาณของพืชที่ต้องส่งและปลูกทดสอบ กับชนิดของวัสดุที่จะน ามาท าการทดสอบเช่น เมล็ด 
หรือส่วนขยายพันธุ์ อ่ืน ๆ 

- จ านวนรอบของการปลูกหรือรอบของการเจริญเติบโต พืชบางชนิดสามารถเห็นความแตกต่าง
ได้ในหนึ่งฤดูปลูก แต่บางชนิดต้องท าการทดสอบมากกว่าหนึ่งฤดูปลูก รูปแบบของการทดสอบเป็นได้ทั้งที่ใช้สถิติ 
และไม่ใช้สถิติ  

- การประเมินความแตกต่าง พิจารณาไปตามลักษณะพันธุ์ตามที่มา เช่น จากการผสมข้ามหรือ
ลูกผสม  

- การประเมินความสม่ าเสมอ  พิจารณาจ านวนต้นที่ผิดปกติ (off type) ที่ปนมาในระหว่างท า
การปลูกทดสอบ โดยให้ระบุเป็นจ านวนร้อยละของต้นที่มีลักษณะปนมา ซึ่งทางสถิติโดยทั่วไปแล้วให้มีได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 

- การคัดเลือก และจัดท ารายการบันทึกลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบ  ต้องก าหนดรายละเอียดของ
ลักษณะให้เรียกเป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรจะเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก  และการก าหนดรูปแบบที่จะวัดความ
แตกต่างอันเป็นรายการบันทึกลักษณะที่ส าเร็จรูป (TG Template) ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการตรวจสอบพันธุ์พืช
ใหม่  กรณีที่เป็นลักษณะทางคุณภาพ จะเป็นลักษณะที่แสดงออกให้เห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง กรณีที่เป็น
ลักษณะทางปริมาณ จะเป็นลักษณะที่แสดงออกโดยมีค่าตัวแปรจากค่าหนึ่งไปอีกค่าหนึ่งได้  จึงต้องพิจารณาตาม
ประเภทของลักษณะอันจะมีผลต่อการสร้าง template ทั้งนี้ หลักการสร้าง template จะเป็นการก าหนดกรอบ
การบรรยายลักษณะเพ่ือให้เห็นความแตกต่าง  เช่น มี ไม่มี หรือน้อย ปานกลาง มาก หรือเล็กมาก 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 
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  3. ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ และวิธีการเก็บข้อมูล ลักษณะต่าง ๆ  
ตามแต่ละช่วงระยะ การเจริญเติบโตที่เหมาะสม 
 งามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sesamum indicum L. เป็นพืชในวงศ์ PEDALIACEAE เป็นพืชน้ ามันฤดูเดียว 
(annual oil seed crop) เป็นพืชทนแล้ง ดินมีความสมบูรณ์ต่ า เมล็ดงา ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรท 
น้ ามัน เยื่อใย ธาตุอาหารต่างๆ โดยเฉพาะแคลเซียมสูง วิตามินบี1 บี2 มีไขมันไม่อ่ิมตัวเชิงเดี่ยว คือ oleic และ
กรดไขมันเชิงซ้อน linoleic มีสาร sesamin และ sesamolin ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่ม lignans น้ ามันงามี
คุณสมบัติลดความกันโลหิต ลดคอเลสเตอรอล บ ารุงผิว บ ารุงผม ป้องกันรังสี UV ชะลอแก่ ลดปฏิกิริยาเคมีท่ีท าให้
เกิดมะเร็ง 

งา เป็นพืชฤดูเดียวสูง 1-1.4 เมตร หรืออาจถึง 2 เมตร งาเป็นพืชไวแสง เป็นพืชวันสั้น ช่วงแสงวิกฤติ 10 
ชั่วโมง การเจริญเติบโตแบบทอดยอด (indeterminate growth) คือ มีการสร้างใบ ตาดอก ดอก และฝักอย่าง
ต่อเนื่อง มีระบบรากแก้ว (tap root system) ที่เกิดจากเมล็ด รากแขนง (lateral root) ที่แตกจากรากแก้วและ
รากฝอย (fibrous root) งาส่วนมากมีล าต้นตรง (erect)  บางสายพันธุ์ล าต้นเอนเล็กน้อย (semi-erect)  บางพันธุ์
ล าต้นค่อนข้างเล็ก แตกกิ่งที่โคน และเอน (prostrate) ล าต้นงามีลักษณะกลมหรือเหลี่ยมขึ้นอยู่กับพันธุ์ ล าต้นมีสี
เขียว สีเหลือง สีเขียวปนม่วง  หรือสีม่วง ล าต้นงาบางพันธุ์มีขนเล็กๆ (hairness) หรือไม่มีขน (glabrous) ส าหรับ
ล าต้นที่มีขน จะมีปริมาณแตกต่างกัน แบ่งเป็นมีขนน้อย (weak) ขนปานกลาง (medium) และมีขนมาก (strong) 
ขึ้นอยู่กับพันธุ์  การแตกกิ่งมี  2 แบบ คือ ล าต้น เดี่ยว (non-branching/single stem) และล าต้นแตกกิ่ ง 
(branching) ประมาณ 2 -7 กิ่ ง การงอกของงาเป็นแบบ epigeal germination โดยส่วนล าต้นที่ เรียกว่า 
hypocotyls จะยืดตัวส่งใบเลี้ยง cotyledon 2 ใบ โผล่พ้นดิน ต่อมามีใบจริงคู่แรกเกิดขึ้น มีขนาดเล็กและขอบใบ
เรียบ  

ใบงาเป็นใบเดี่ยว (simple leaf) เกิดจากข้อของล าต้น  ใบที่อยู่ส่วนล่างจะมีขนาดใหญ่ บางครั้งพบเป็นใบ
เดี่ยวแบบ palmately leaf  ความลึกของรอยเว้า  (lobe) จะแตกต่างกัน ใบที่อยู่ส่วนกลางล าต้นจะมีขนาดยาว
มากกว่าส่วนอ่ืนๆ ขนาดของใบจะเริ่มเล็กลง รูปร่างใบที่พบมากมี 5 แบบ ได้แก่ ใบแคบเรียวเล็ก (linear) ใบเรียว
ยาว (lanceolate) ใบรูปไข่ (ovate) ใบกว้างเกือบเท่ากันทั้งใบ  (elliptic) ใบเป็นรูปหัวใจ (narrow cordate) ใบ
งาประมาณข้อที่ 6 จะมีรูปร่างใบเรียวยาว ใบส่วนบนๆ จะมีรูปร่างใบแคบเรียวเล็ก ขอบใบหยักเล็กน้อย (serate) 
หรือขอบใบมีรอยหยัก (dentate) การจัดเรียงตัวของใบงามี 3 แบบ คือ ใบเรียงแบบสลับและเวียนรอบล าต้น 
(alternate) ใบเกิดตรงข้ามและเป็นคู่ ใบแต่ละคู่อาจเวียนสลับรอบล าต้นหรือเป็นแนวเดียวกันตลอดล าต้น 
(opposite) ใบเวียนรอบล าต้นมี phyllotaxy เท่ากับ 2/5 คือ นับรอบใบที่เวียนรอบล าต้นด้ 2 รอบ ใบที่ 1 และ
ใบที่ 6 จะตรงกัน งาพันธุ์ปลูกส่วนมากมีการจัดเรียงตัวของใบแบบสลับและแบบตรงข้าม ส าหรับใบแบบเวียนรอบ
ล าต้นพบน้อยมาก ใบงามีสีเขียวอ่อน เขียวเข้ม สีแดงเข้มปนเขียว บางสายพันธุ์มีแอนโทไซยานิน ที่ก้านใบและล า
ต้น  

ดอกงาเป็นดอกเดี่ยว ดอกบานจากโคนสู่ยอดล าต้น (acropetal) ดอกเกิดที่มุมใบ ก้านดอกสั้น ส่วนมาก
พบ 1 ดอกต่อมุม บางสายพันธุ์มี 3 ดอกต่อมุมใบ พันธุ์งาที่มี 1 ดอกต่อมุมใบ พวกตาดอกด้านข้างไม่พัฒนาเป็น
ดอกแต่จะสร้างต่อมน้ าหวาน (nectar gland) ดอกงามีลักษณะเป็น monosymmetric (Zygomorphic) คือ เมื่อ
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แบ่งดอกงาตามยาวออกเป็น 2 ส่วน ได้ลักษณะเหมือนกัน ขนาดของดอก สี และลักษณะภายในดอกตกต่างกัน
ขึ้นอยู่กับพันธุ์ ที่กลีบดอก (corolla) ทั้งด้านในและด้านนอก อาจมีกลุ่มเม็ดสีเป็นจุดเล็กๆ (faveola) ดอกงามีกลีบ
ดอก 5 กลีบ เชื่อมติดกันเป็นหลอด (tubular companulate) ส่วนปลายจะบานมี 5 หยัก กลีบดอกด้านล่างยาว
ออกมา เรียกว่า lip กลับดอกด้านนอกและด้านในมีสีขาว ชมพูอ่อน ชมพู ม่วงแดง ,ม่วงน้ าเงิน และสีแดง เป็นต้น  
ดอกงามีเกสรเพศผู้ 5 อัน มีเพียง 4 อันเท่านั้นที่ให้ละอองเกสรเพศผู้ และอีก 1 อันเป็นหมัน (sterile) อยู่ที่ฐาน
ของกลีบดอก รังไข่เป็นแบบ superior ovary  มีกลีบเลี้ยง (calyx) 5 กลีบ เชื่อมติกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ หุ้ม
โคนกลีบดอกที่เชื่อมติดกันเป็นหลอด งาเป็นพืชผสมตัวเอง (self-pollinated crop) แต่ก็มีรายงานพบการผสม
ข้ามน้อย 

ผลหรือฝักงา เป็นแบบ capsule มีความยาว 2-7 เซนติเมตร ขนาดของฝักอาจเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมหรือ
ยาวรี รูปร่างของฝักงาเป็นแบบ 2 คาร์เพล (bicarpellate) แต่พบน้อยมาก งาพันธุ์ปลูกส่วนมากมีฝักแบบ 2           
คาร์เพล เมล็ดงามีรูปร่างแบบรูปไข่ (oval) น้ าหนัก 1,000 เมล็ด เท่ากับ 2-4 กรัม เมล็ดมีหลายสีตามลักษณะพันธุ์ 
เช่น สีขาว น้ าตาลอ่อน น้ าตาล น้ าตาลเข้ม แดง เขียวมะกอก เทา และด า  

 

พันธุ์งา 
 งาที่ปลูกในประเทศไทยแบ่งตามสีของเมล็ดได้ 3  ชนิด  คือ  เมล็ดสีด า  สีขาว  สีแดงหรือน้ าตาลแดง 
พันธุ์งาที่ปลูกมีทั้งงาพันธุ์พ้ืนเมือง และพันธุ์แนะน า บางพันธุ์มีพ้ืนที่ปลูกน้อยเพ่ือใช้ในครัวเรือน เช่น งาขาว
พ้ืนเมืองหลายๆ พันธุ์  แต่งาขาวพันธุ์พ้ืนเมืองเลยและแม่ฮ่องสอนยังมีพ้ืนที่ปลูกเป็นการค้า เนื่องจากมีความ
ต้องการของตลาดอยู่ งาบางพันธุ์ไม่มีพ้ืนที่ปลูก ส าหรับพันธุ์งาในบทนี้ได้รวบรวมลักษณะพันธุ์งาที่สามารถหา
ข้อมูลได ้
 1. งาด า เป็นงาพื้นเมือง 2 พันธุ์ และพันธุ์แนะน า 3 พันธุ์ 
  1.1 งาด าพันธุ์บุรีรัมย์   เป็นพันธุ์พ้ืนเมือง มีการเจริญเติบโตแบบทอดยอด (indeterminate 
growth) และฝักแตกเมื่อสุกแก่  ลักษณะฝักแบบ  2  คาร์เพล 1   ฝักต่อมุมใบ  การจัดเรียงตัวของใบและฝักแบบ
เวียนสลับรอบ ล าต้น เมล็ดมีขนาดใหญ่สีด า อายุเก็บเก่ียว 90-100 วัน ผลผลิต 60-130 กิโลกรัมต่อไร่  
  1.2 งาด าพันธุ์นครสวรรค์  เป็นงาพันธุ์พ้ืนเมืองที่ปลูกกันมานานในพ้ืนที่หลายจังหวัด มีลักษณะ
การเจริญเติบโตแบบทอดยอด เมล็ดมีสีด าสนิท ขนาดเมล็ดใหญ่ และเต่ง ลักษณะฝักเป็นแบบ 4 คาร์เพล  
(tetracarpellate) ฝักแตกง่ายเมื่อสุกแก่ ล าต้นค่อนข้างสูง ประมาณ 132 ซม. แตกกิ่งจ านวน 3-5 กิ่ง ใบมีขนาด
ใหญ่ รูปร่างใบมีลักษณะค่อนข้างกลม มี 1 ฝักต่อมุมใบ การเกิดฝักแบบเวียนสลับรอบล าต้น 1 ข้อ มี 1 ฝัก  วัน
ออกดอก 40 วัน อายุเก็บเก่ียว 95 วัน น้ าหนัก 1,000 เมล็ด (3.12 กรัม) ผลผลิต 140 กก./ไร ่ เปอร์เซ็นต์น้ ามัน
45.57 (Soxhlet method) 
  1.3 งาด าพันธุ์ มก. 18 เป็นงาพันธุ์แท้ ที่พัฒนาพันธุ์โดยภาควิชาไร่นา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบจดประวัติ จากคู่ผสม col34 x งาด านครสวรรค์ งาด าพันธุ์ มก. 18 มีล าต้นเดี่ยว ใบสีเขียว
เข้ม ฝักเป็นแบบ 2 คาร์เพล ฝักเกิดแบบตรงกันข้าม อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 80-90 วัน เมล็ดมีสีด าสนิทค่อนข้างใหญ่ 
เปลือกหุ้มเมล็ดชั้นเดียว และผิวด้าน  



11 
 

ลักษณะประจ าพันธุ์  อายุดอกบาน 36 วัน ช่วงออกดอก 70 วัน อายุเก็บเกี่ยวฤดูต้นฝน 90 วัน 
อายุเก็บเกี่ยวฤดูปลายฝน 85 วัน ความสูงต้น 126-129 ซม. ผลผลิต 148 กก./ไรน่้ าหนัก 1,000 เมล็ด (3.0 กรัม) 
สีเมล็ด สีด าเมล็ดมีขนาดใหญ่และเต่ง เปลือกหุ้มเมล็ดชั้นเดียว ทรงต้น ล าต้นเดียว ลักษณะฝัก 2 คาร์เพล 
(bicarpellate) สี เขียวเข้ม  การเรียงตัวของฝัก  แบบตรงข้าม 1 ข้อมี  2 ฝัก  และเวียนสลับรอบล าต้น               
ข้อแรกที่ติดฝัก ประมาณข้อที่  3 หรือ 4 จากพ้ืนดิน  เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 48.2 (Soxhlet method) เซซามิน 
(sesamin) 4,038.91 มก./กก. เซซาโมลิน (sesamolin) 4,635.66 มก./กก. 

1.4 งาด า มข.2 เป็นพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นคัดเลือกพันธุ์จากงาด าพันธุ์ CB-80 ของจีน 
ลักษณะ แตกกิ่ง 3-4 กิ่ง สูง 105-115 เซนติเมตร ฝักเป็นแบบ 4 พู เมล็ดสีด าสนิท น้ าหนัก 1,000 เมล็ด หนัก 
2.77 กรัม เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 50.0 มีอายุสั้นเก็บเกี่ยวเมื่ออายุ 70-75 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 80-150 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูก
ได้ดีทั้งต้นฝนและปลายฝน ไม่ไวต่อช่วงแสง และต้านทานโรคเน่าด าได้ดี   
  1.5 งาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3  เป็นงาซึ่งได้จากการน าลูกชั่วที่ 2 จากประเทศอิสราเอล จ านวน 
253 สายพันธุ์ มาปลูกคัดเลือกพันธุ์ภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย จนถึงชั่วที่ 6 ก่อนน าเข้าประเมินผล
ผลิตที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ สถานีทดลองพืชไร่ต่างๆ ตลอดจนในสภาพไร่เกษตรกร จังหวัดต่างๆ รวม 13 แปลงดทลอง 5 
แปลงทดสอบ ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2541 พบว่างาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 เป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง (102 -135 
กก./ไร่)  มีขนาดเมล็ดโต มีปริมาณธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อมนุษย์ สูงกว่างาด าพันธุ์นครสวรรค์ที่ เป็นพันธุ์
เปรียบเทียบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม นอกจากนี้ ยังพบว่ามีปริมาณสารต้าน
อนุมูลอิสระ (antioxidant) หรือสารตอต้านกระบวนการ oxidation สูงอีกด้วย 
  ลักษณะเด่น 
  1. ให้ผลผลิตสูง 102 กก./ไร่ ในไร่เกษตรกร โดยให้ผลผลิตสูงกว่างาด าพ้ืนเมืองพันธุ์นครสวรรค์
ร้อยละ 7 และให้ผลผลิต 135 กก./ไร่ ในศูนย์ฯ และสถานีทดลองพืชไร่ ซึ่งใกล้เคียงกับงาขาวพันธุ์มหาสารคาม 60 
  2. มีขนาดเมล็ดโต โดยมีน้ าหนัก 1,000  เมล็ด  เฉลี่ย 3.03 กรัม ซึ่งสูงกว่างาด าพ้ืนเมืองพันธุ์
นครสวรรค์ ร้อยละ 9 
  3. มีปริมาณธาตุอาหารที่จ าเป็นต่อมนุษย์ ได้แก่ ธาตุแคลเซียม ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม สูง
กว่างาด าพ้ืนเมืองพันธุ์นครสวรรค์ ร้อยละ 21, 22  และ 33 ตามล าดับ 
  4. มีปริมาณสารต่อต้านกระบวนการออกซิเดชั่น หรือด้านการเกิดอนุมูลอิสระสูง โดยให้ค่าสูง
กว่างาด าพันธุ์นครสวรรค์ ร้อยละ 8 
  ลักษณะประจ าพันธุ์  เมล็ดสีด า ทรงต้นแตกกิ่งจ านวน 3-5 กิ่ง จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก 
ลักษณะฝัก 4 คาร์เพล (tertracarpellate)  การเรียงตัวของฝัก สลับ น้ าหนัก 1,000 เมล็ด (3.05 กรัม) ผลผลิต
เฉลี่ย 102-135 กก./ไร่ 
  องค์ประกอบทางเคมีของเมล็ด น้ ามัน 49.9 เปอร์เซ็นต์  สารต้านอนุมูลอิสระ 12,813 มก./กก. 
แคลเซียม 0.73 เปอร์เซ็นต์ โพแทสเซียม 0.47 เปอรเ์ซ็นต์ ฟอสฟอรัส 0.68 เปอร์เซ็นต์ 

 พ้ืนที่แนะน า งาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 มีการปรับตัวเข้ากับสภาพการปลูกงาได้ดี โดยมีความ
สม่ าเสมอหรือคงตัวในการให้ผลผลิตดีสามารถใช้เป็นพันธุ์ปลูกได้ทั่วไปในสภาพการผลิตงาของประเทศไทย 
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2. งาขาว ประกอบด้วยงาพ้ืนเมือง 4 พันธุ์ และพันธุ์แนะน า 8 พันธุ์ 
  2.1 พันธุ์เมืองเลย  เป็นพันธุ์พ้ืนเมือง มีเมล็ดรูปไข่ขนาดเล็กสีขาวขุ่น มีกลิ่นหอม เรียกว่า งาไข่
ปลา ล าต้นเป็นทรงพุ่มแตกกิ่ง จ านวน 4-6 กิ่ง ใบสีเขียว โดยเฉพาะใบล่าง ๆ จะมีขนาดใหญ่ รูปร่างแบบสามแฉก 
ใบที่อยู่สูงขึ้นไป ขนาดใบจะค่อยๆ ลดลง ใบมีการเรียงตัวแบบสลับ มีขนปกคลุมหนาแน่นทั้งต้น ใบ ดอก และฝัก 
อายุวันออกดอก 40-50 วัน ดอกสีชมพูอ่อน เกิดที่มุมใบจ านวน 1 ดอก ฝักอ่อนสีเขียว  เมื่อแก่จะมีสีเขียวอม
เหลืองลักษณะเป็นแบบ 4 คาร์เพล น้ าหนัก 1,000 เมล็ด หนัก 1.6 กรัม ผลผลิต 60 – 90 กิโลกรัมต่อไร่ ความสูง
ของต้น 1-1.2 เมตร อายุเก็บเกี่ยว 100 วัน 
  2.2 พันธุ์เชียงใหม่   มีลักษณะฝักแบบ 2 คาร์เพล มีขนาดเมล็ดเล็ก แต่ใหญ่กว่าพันธุ์เมืองเลย
เล็กน้อย เมล็ดมีรูปร่างคล้ายหัวใจ ไวต่อช่วง แสง อายุเก็บเก่ียว 110-120 วัน ผลผลิต 60-90 กิโลกรัมต่อไร่ 
  2.3 พันธุ์ชัยบาดาลหรือซับสมอทอด  มีลักษณะใบสีเขียว ก้านใบสีม่วง ล าต้นแตกกิ่ง 2-6 กิ่ง  
มีขนนปกคลุมค่อนข้างน้อย ออกดอกเมื่ออายุ 32-35 วัน ลักษณะฝัก แบบ 2 คาร์เพล เมล็ดมีขนาดปานกลาง 
น้ าหนัก 1,000 เมล็ด หนัก 2.18 กรัม  อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน  ความสูงของต้น 1.2 เมตร  ผลผลิต 105 
กิโลกรัมต่อไร่ มีเปอร์เซ็นต์น้ ามัน 42.0 
  2.4  พันธุ์แม่ฮ่องสอน   เมล็ดมีขนาดเล็กแต่ใหญ่กว่างาขาพันธุ์เมืองเลยเล็กน้อย เป็นพันธุ์ที่ไว
ต่อช่วงแสง มีอายุเก็บเกี่ยวยาวประมาณ 110 – 120 วัน ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 70-90 กิโลกรัมต่อไร่ ปลูกมากที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ส าหรับงาขาวเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอนมีลักษณะทางสัณฐานวิทยา และลักษณะทางเกษตร
ใกล้เคียงกันมาก อาจจะเป็นพันธุ์เดียวกัน แต่เรียกชื่อตามพ้ืนที่ที่ปลูก ควรมีการศึกษาระดับโมเลกุลเพ่ือตรวจสอบ
ว่างาทั้งสองพันธุ์นี้เป็นพันธุ์เดียวกันหรือไม่ 
  2.5 พันธุ์งาขาวร้อยเอ็ด 1 คัดเลือกพันธุ์จากงาขาวพันธุ์ W-53 ซึ่งน าเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น 
เมื่อปี 2516  พบว่ามีความไม่สม่ าเสมอในลักษณะบางอย่าง จึงได้คัดเลือกรวม  (mass selection) ตั้งแต่ต้นปี 
2520 จนกระทั่งปลายฝนปี 2521 รวมทั้งสิ้น 4 ชั่ว โดยคัดเลือกต้นที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น และมีลักษณะทรงต้นดี ใน
ฤดูฝน 2522  ได้คัดเลือกแบบสายพันธุ์บริสุทธิ์ (pure line selection) ได้ต้นที่ดี 96 ต้น ปลายฤดูฝนน าไปปลูก
แบบต้นต่อแถว (plant to row) คัดเลือกไว้ 77 แถว (สายพันธุ์) ปี 2523-2526 ได้ประเมินผลผลิตตามขึ้นตอน
การปรับปรุงพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร คือ เปรียบเทียบพันธุ์เบื้องต้น เปรียบเทียบมาตรฐาน เปรียบเทียบพันธุ์
ในท้องถิ่น และเปรียบเทียบพันธุ์ในไร่เกษตรกร รับรองพันธุ์ พ.ศ. 2524 โดยกรมวิชาการเกษตร 
  ลักษณะประจ าพันธุ์ ความสูงต้น 101 ซม. อายุออกดอก 25 วัน สีดอก ชมพูอ่อน ต่อมน้ าหวาน
มี อายุเก็บเกี่ยว 70-75 วัน ลักษณะฝัก 4 คาร์เพล (tetracarpellate) การเรียงตัวของฝักสลับ จ านวนฝักต่อมุมใบ 
1 ฝัก ฝักแตกง่าย ทรงต้น ล าต้นเดี่ยว เมล็ดสีขาว น้ าหนัก 1,000 เมล็ด (2.47 กรัม) ผลผลิต 90-115 กก./ไร่ 
เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 43.83 
  2.6 งาขาวพันธุ์มหาสารคาม 60  เป็นพันธุ์งาที่ปรับปรุงพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร ท าการ
ปรับปรุงพันธุ์มาตั้งแต่ปี 2523 โดยคัดเลือกจากงาที่น าเข้ามาจากประเทศอินเดียว สายพันธุ์ T-85 และได้ใช้รหัสว่า 
MKS-1-8111 ได้ทดสอบผลผลิตเปรียบเทียบกับพันธุ์งาต่างๆ ในปี 2526 ลักษณะเด่นของงาพันธุ์นี้ คือ มีขนาด
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เมล็ดโต น้ าหนัก 1,000 เมล็ด เท่ากับ 2.90 กรัม ต้นมีการแตกกิ่งเล็กน้อย ผลผลิตสูงกว่างาขาวร้อยเอ็ด 1 
ประมาณ 16% ผลผลิตเฉลี่ย 80 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และปริมาณ 150 กิโลกรัม
ต่อไร่ เมื่อปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง และเป็นพันธุ์งาที่ได้รับการรับรองพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2530 
  ลักษณะประจ าพันธุ์ อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ดอกสีขาวอมชมพู ลักษณะฝัก 2 คาร์เพล 
(bicarpellate) ความสูงต้น 122 เซนติเมตร จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก ทรงต้น แตกกิ่ง ผลผลิต106-150  กก./ไร่ 
เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 46.3 
  ข้อจ ากัด ในสภาพอากาศเย็นชื้น จะอ่อนแอต่อโรคราแป้ง ที่เกิดจากเชื้อรา  Oidium sp. 
อ่อนแอต่อโรคเหี่ยว ซึ่งเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Pseudomonas Solanacearum  และโรคเน่าด า ซึ่งเกิดจาก          
เชื้อรา Macrophomina phaseolina อ่อนแอต่อแมลงศัตรูงา โดยเฉพาะ หนอนห่อใบงา ไรขาว และมวนฝิ่น 

 2.7 งาขาวพันธุ์  มข.1 เป็นงาขาวที่ได้รับการคัดเลือกพันธุ์จากโครงการปรับปรุงพันธุ์งา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคัดเลือกจากงาสายพันธุ์ CW 103 เป็นสายพันธุ์งาที่น าเข้ามาจากประเทศจีน ล าต้นไม่
แตกกิ่ง มี 3 ฝัก ต่อมุมใบ ฝักเกิดตรงกันข้าม 1 ข้อ มี 6 ฝัก มีจ านวนฝักต่อต้นสูง ข้อปล้องสั้น 
  ลักษณะประจ าพันธุ์ อายุออกดอก  28 วัน  อายุเก็บเก่ียว 71 วัน ความสูงต้น 96 เซนติ เมตร
น้ าหนัก 1,000 เมล็ด (2.59 กรัม) ผลผลิต 181  กก ./ไร่  ท รงต้ น  ล าต้ น เดี่ ย ว  ลั ก ษ ณ ะฝั ก  2  ค าร์ เพ ล 
(bicarpellate) สีเมล็ดสีขาว เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 58.06 

 2.8 งาขาวพันธุ์ มก. 19 เป็นพันธุ์แท้ที่พัฒนามาจากโครงการปรับปรุงพันธุ์งาและค าฝอย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้คัดเลือกและทดสอบผลผลิตของพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา การคัดเลือกใช้วิธีจดประวัติจากคู่ผสม KUdt 4041-15/UCR-82-11-ns     
งาขาวพันธุ์มก. 19 มีล าต้นไม่แตกกิ่ง ฝักมีขนาดใหญ่แบบ 2 คาร์เพล ใบและฝักเกิดแบบตรงกันข้ามและมีการ
จัดเรียงตัวแบบเวียนสลับรอบล าต้น ใบตั้งแต่ส่วนกลางล าต้นจนถึงส่วนยอดมีขนาดเล็ก จึงช่วยให้แสงส่องผ่านล า
ต้นได้ดี เมล็ดมีสีขาวขนาดใหญ่ น้ าหนัก 1,000 เมล็ดเท่ากับ 3.20 กรัม ให้ผลผลิตสูง อายุเก็บเกี่ยวปานกลาง      
ที่ปลายของล าต้นมีฝักเกิด 1 หรือ 2 ฝัก แนะน าพันธุ์ในปี พ.ศ.2541 
  ลักษณะประจ าพันธุ์ อายุดอกแรกบาน  34 วัน อายุดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ 36วัน อายุดอก
สุดท้ายบาน 80 วัน ช่วงออกดอก 44 วัน อายุเก็บเกี่ยวฤดูต้นฝน 104 วันอายุเก็บเกี่ยวฤดูปลายฝน 95 วัน ความ
สูงต้น 152 เซนติเมตร ผลผลิต 200 – 230 กก./ไร่ น้ าหนัก 1,000 เมล็ด (3.20 กรัม) เมล็ดสีขาวสะอาด ใบมีสี
เขียวเรียวยาว ลักษณะฝัก 2 คาร์เพล (bicarpellate) การเรียงตัวของฝักแบบตรงกันข้าม 1 ข้อ มี 2 ฝัก ข้ อ แรก
ที่ติดฝัก ข้อที่ 3 หรือ 4 เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 47.99 (วิเคราะห์โดยใช้เครื่อง Near Infared)  ไม่ไวต่อช่วงแสง สามารถ
งอกและเจริญเติบโตได้ในสภาพ อุณหภูมิต่ าท่ี 10 องศาเซลเซียส ล าต้นไม่ตั้งตรง ปลายล าต้นจะเอนเล็กน้อย 
  2.9 งาขาวพันธุ์ มก. 20 เป็นงาสายพันธุ์แท้ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีมิวเตชั่น โดยใช้
สารเคมี Ethylmethanesulfonate (EMS) อัตราความเข้มข้น  1.0% VN ชักน าให้เกิดมิวเตชั่นที่เมล็ด และ
คัดเลือกแบบจดประวัติล าต้นเดี่ยว ต้นตรง และแข็งแรง ต้านทานการหักล้มดีมาก (lodging resistance) เมล็ดมีสี
ขาวสะอาด และมีขนาดใหญ่ เห็นเส้นลายเมล็ดชัดเจน คุณภาพเมล็ดมีกลิ่นหอมและรสชาติอร่อยดีกว่า พันธุ์มก.19 
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งาพันธุ์มก.20 นี้ เหมาะส าหรับปลูกในฤดูปลายฝนตั้งแต่กรกฎาคมถึงปลายเดือนมีนาคม แนะน าพันธุ์ในปี พ.ศ. 
2543 
  ลักษณะประจ าพันธุ์  อายุออกดอก 37 วัน อายุดอกสุดท้ายบาน 86 วัน ช่วงออกดอก 49 วัน 
อายุสุกแก่ทางสรีรวิทยา 108 วัน จ านวนข้อต่อต้น 51 ข้อ ทรงต้น ล าต้นเดี่ยว ต้นตรงและแข็งแรงต้านทานการหัก
ล้มได้ดีมาก ลักษณะฝัก 2 คาร์เพล (bicarpellate) จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก ฝักเกิดแบบตรงข้าม 1 ข้อมี 2 ฝัก
และเรียงแบบเวียนสลับ (alternate) รอบล าต้นความสูงต้น150-160 ซม.น้ าหนัก 1,000 เมล็ด (4.1 กรัม) ผลผลิต 
270 กก./ไร่ เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 49.53 เมล็ดสีขาว ฝักแตกเมื่อสุกแก่ การแตกของฝักตลอดแนวความยาวฝักแต่ผนัง
เปลือกฝักไม่แยก 
  2.10 งาขาวพันธุ์ชีพลัส 1 เป็นงาพันธุ์แท้ ที่ปรับปรุงพันธุ์โดยโครงการปรับปรุงพันธุ์งา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คัดเลือกพันธุ์ด้วยวิธีจดประวัติจากคู่ผสม KUds6111xS20 สายพันธุ์ KUds6111 เป็น
สายพันธุ์ ของโครงการฯ มีลักษณะฝักชะลอการแตกหลังสุกแก่ (delayed shattering) สายพันธุ์ S20 เป็นสาย
พันธุ์ของบริษัท  Seaaco Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะฝักต้านทานการแตก  (shatter 
resistancd)  ผลการคัดเลือกลักษณะทางเกษตร เช่น อายุเก็บเกี่ยว จ านวนฝักต่อต้น น้ าหนัก 1000 เมล็ด สีของ
เมล็ด ความต้านทานโรคและแมลง และผลผลิตรวมทั้งจ านวนฝักไม่แตกต่อต้น และการกะเทาะเมล็ดจากฝักได้สาย
พันธุ์ KUds 6111xS20-3-1-15 (KUsr6662) ซึ่งต่อมาให้ชื่อว่า งาขาวฝักไม่แตก พันธุ์ชีพลัส 1 ซึ่งแนะน าพันธุ์     
ในปี พ.ศ. 2546 
  ลักษณะเด่นของงาขาวพันธ์ชีพลัส 1 คือ  เมื่อสุกแก่ฝักไม่แตก เมื่อฝักแห้งเมล็ดไม่ติดแน่ นกับ
แกนกลางฝัก (placenta) เขย่าฝักจะได้ยินเสียงเมล็ด เมื่อกะเทาะเมล็ดด้วยเครื่องนวดข้าว ข้าวโพด ถั่วเขียว หรือ
ถั่วเหลือง เมล็ดจะออกจากฝักง่าย เปลือกหุ้มเมล็ดไม่เสียหาย เมล็ดมีสีขาว ขนาดใหญ่ รสชาติอร่อย ต้นงาที่สุกแก่
แล้วถ้าเก็บไว้นานประมาณ 6 เดือน ปลายฝักจะเริ่มแยกจากกันในฝักงาบางฝัก 
  ลักษณะประจ าพันธุ์ อายุออกดอก  36 วัน ช่วงออกดอก 30 วันอายุเก็บเกี่ยว 98 วัน ความสูง
ต้น 118-125 ซม. ทรงต้น แตกกิ่ง จ านวน 2-4 กิ่ง จ านวนฝักต่อต้น 59-65 ฝัก ลักษณะฝัก 2 คาร์เพล 
(bicarpellate) การเรียงของฝักแบบตรงข้ามและเวียนสลับรอบล าต้น จ านวนฝักต่อมุมใบ 1ฝัก น้ าหนัก 1,000 
เมล็ด (3.40 กรัม) ผลผลิต 245 กก./ไร่ เมล็ดสีขาว เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 48.66 (Soxhlet method) เซซามิน 
(sesamin) 3,949.40 มก./กก. เซซาโมลิน (sesamolin) 2,985.40 มก./กก. วิตามิน อี (vitamin E) 211.84       
มก./กก. 
  2.11 งาขาวพันธุ์ซีพลัส 2  หรือสายพันธุ์  KUds6111 x S20 – 1 – 1 – 2 KUsr6660 เป็นงา
พันธุ์แท้ที่พัฒนาพันธุ์จากโครงการปรับปรุงพันธุ์งา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้วิธีการคัดเลือกแบบจดประวัติ
จากคู่ผสม KUds 6111 x  S20 สายพันธุ์ KUds 6111 มีลักษณะฝัก ชะลอการแตกหลังสุกแก่ ส่วนสายพันธุ์ S20  
มีลักษณะฝักต้านทานการแตก 
  งาขาวพันธุ์ซีพลัส 2  นี้เป็นสายพันธุ์พ่ีน้องกับสายพันธุ์ ซีพลัส 1 ลักษณะทรงต้น ใบ ฝัก และ
เมล็ด มีลักษณะใกล้เคียงกับสายพันธุ์ ซีพลัส 1  แต่สายพันธุ์ซีพลัส 2 จะมีลักษณะฝักใหญ่กว่า สีของใบและฝักจะ
มีสีเขียวเข้ม และให้ผลผลิตสูงกว่า เมื่อสุกแก่ฝักไม่แตก เมล็ดไม่ติดแน่นกับแกนกลางของผนังเปลือกฝัก แต่อย่างไร
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ก็ตามอาจพบฝักที่ปลายแยกจากกัน (ฝักต้านทานการแตก) ประมาณ 1 -3  เปอร์เซ็นต์  ฝักที่ปลายแยกจากกกัน
เมล็ดจะร่วงออกจากฝักน้อยมาก แนะน าพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2547 
  ลักษณะประจ าพันธุ์ อายุออกดอก 39 วัน ช่วงออกดอก 30 วัน อายุเก็บเกี่ยว 101วันความสูงต้น 
116 ซม. ทรงต้น แตกกิ่ง จ านวน 2-5 กิ่ง จ านวนฝักต่อต้น 61 ฝัก ลักษณะฝัก 2 คาร์เพล (bicarpellate)       
การเรียงของใบและฝัก เกิดแบบตรงกันข้าม จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 308 กก./ไร่               
เมล็ดสีขาว เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 47.54 (Soxhelt method) เซซามิน (sesamin) 9,352.67 มก./กก. เซซาโมลิน 
(sesamolin) 7,218.65 มก./กก.วิตามิน อี (vitamin E) 387.00 มก./กก. 
  การพัฒนาพันธุ์งาฝักไม่แตกได้นั้น ในอนาคตการปลูกงาเกษตรกรสามารถที่จะน าเครื่องจักรกล
การเกษตรมาใช้ได้  เช่น เครื่องปลูกงา เครื่องพรวนก าจัดวัชพืช เครื่องเก็บเกี่ยว และผลผลิตต่อพ้ืนที่จะเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากไม่มีการร่วงของเมล็ดจากฝักเมื่องาสุกแก่ 
  2.12 งาขาวพันธุ์อุบลราชธานี 2  เป็นพันธุ์ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์รับรองมหาสารคาม 
60 (พันธุ์แม่) ซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและมีขนาดเมล็ดโต กับพันธุ์ Terass 77 (พันธุ์พ่อ) ที่ได้รับเมล็ดจาก FAO 
ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีขนาดเมล็ดโต ได้ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี  และประเมินผลที่ศูนย์วิจัยพืชไร่ 
สถานีทดลองพืชไร่ ตลอดจนไร่เกษตรกรในจังหวัดต่างๆ  ตั้งแต่ปี 2531-2541 
  งาขาวพันธุ์อุบลราชธานี 2  เป็นงาขาวเมล็ดโตที่ให้ผลผลิตสูงใกล้เคียงกับพันธุ์มหาสารคาม 60 
แต่มีขนาดเมล็ดโตกว่าพันธุ์มหาสารคาม 60 ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยได้ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในแหล่งปลูกใหญ่ ได้แก เลย เพชรบูรณ์ ลพบุรี และแหล่งปลูกใหญ่ที่จังหวัดศรีสะเกษ  ที่มีอินทรียวัตถุในดินตั้งแต่ 
0.8%  ขึ้นไป จะให้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกในปลายฤดูฝน 
  ลักษณะเด่น ขนาดเมล็ดโต (น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 3.18 กรัม) ผลผลิตสูง (122 ก./ไร่) ปริมาณ
ธาตุแคลเซียมสูง (0.69%) ปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง (10,771 มก./กก.)  
  ลักษณะประจ าพันธุ์ เมล็ดสีขาวสะอาด มีขนที่ฝักมาก ฐานฝักป้าน มี 1 ฝักต่อมุมใบ เรียงตัวแบบ
ตรงข้าม ล าต้นสีเขียว แตกกิ่ง 0-1 กิ่ง อายุเก็บเก่ียว 80-85 วัน 

 การเก็บเกี่ยว งาขาวพันธุ์อุบลราชธานี 2 มีอายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน หรือสังเกตจากฝักงา 2 ใน 3 
ของล าต้น เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ซึ่งมีจ านวนร้อยละ 80 ของพ้ืนที่ปลูก ใช้เคียวหรือมีดเกี่ยวงา แล้วมัดรวมกันมัดละ
ประมาณ 20 ต้น น ามัดงาพิงกันไว้กลุ่มละ 3-4 มัด บนลานตากที่ปูผ้าพลาสติกรองรับเมล็ดที่จะร่วงไว้ ตากแดด 5-7 
แดด หรือจนฝักแห้งและแตกอ้า เคาะเมล็ดออกจากฝัก ถ้ายังไม่หมดตากแดดทิ้งไว้อีก 3-4 แดดจึงเคาะเมล็ดอีกครั้ง 

 

 3. งาแดง มี 3 พันธุ์ ได้แก่  
  3.1 งาแดงอุบลราชธานี 1  เป็นงาแดงที่ได้ปรับปรุงพันธุ์  จากกรมวิชาการเกษตร โดยการ
คัดเลือกจากสายพันธุ์  Hnnani 25/160 ซึ่งได้เมล็ดจาก FAO ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538  ได้คัดเลือกต้นที่มีอายุวันออก
ดอกสั้นจากพันธุ์ Hnnani 25/160  ให้ชื่อสายพันธุ์ใหม่  Hnnani 25/160/85-9 ได้ทดสอบผลผลิตในปี 2534  
และได้รับการรับรองพันธุ์  จากกรมวิชาการเกษตร  ในปี 2536 
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  ลักษณะประจ าพันธุ์ อายุออกดอก 32-35 วัน อายุเก็บเก่ียว  80-85 วั น  ท ร ง ต้ น  แ ต ก กิ่ ง 
จ านวน 3-5 กิ่ง จ านวนฝักต่อต้น 59-65 ฝัก ลักษณะฝัก 2 คาร์เพล (bicarpellate) จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก 
น้ าหนัก 1,000 เมล็ด 3.16 กรัม เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 50.3 ความต้านทานแมลงต้านทานต่อหนอนห่อใบงา ไรขาว 
และมวนฝิ่น ความต้านทานโรค โรคเหี่ยว ผลผลิต 139.3 กก./ไร ่
  3.2 งาแดง มข.3  คัดเลือกพันธุ์โดย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากพันธุ์ Hnnani  ของพม่า แตก
กิ่ง 4-6 กิ่งต่อต้น ลักษณะฝักเป็นแบบ 2 คาร์เพล เมล็ดโตสีน้ าตาลแดง น้ าหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด เท่ากับ 3.12 
กรัม อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ผลผลิต 100-180  กิโลกรัมต่อไร่ ต้นสูง 130-150 เซนติเมตร  ปลูกได้ทั้งต้นฝนและ
ปลายฝน เหมาะที่จะปลูกแบบหว่าน ค่อนข้างต้านทานต่อโรคและแมลง  ขนาดเมล็ดโต 1,000 เมล็ดเท่ากับ 3.16 
กรัม  เมล็ดมีสีแดงสม่ าเสมอ เปอร์เซ็นต์น้ ามัน 50.3  อายุเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ผลผลิตเฉลี่ย  139 กิโลกรัมต่อไร่ 
ความสูง 142 เซนติเมตร อ่อนแอต่อโรคราแป้ง (วาสนา, 2550) 
            3.3 งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 (งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 84-2) ได้จากการคัดเลือกสายพันธุ์
บริสุทธิ์ของงาสายพันธุ์ 30-15 ซึ่งได้รับเมล็ดจาก Food and Agriculture Organization (FAO) เมื่อปี 2528 ได้
ผ่านการคัดเลือกและประเมินผลผลิตที่ศูนย์วิจัยพืชไร่และสถานีทดลองพืชไร่ต่างๆ ตลอดจนในสภาพไร่นาของ
เกษตรกรจังหวัดต่างๆ ตั้งแต่ปี 2532-2553 
  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ งาแดงอุบลราชธานี 84-2 มีเมล็ดสีแดง ขนที่ฝักน้อย ล าต้นสีเขียว ใบ
สีเขียว ดอกสีขาวอมม่วง มีจ านวนฝัก 1 ฝักต่อซอกใบ การเรียงตัวของฝักแบบสลับ มีจ านวนพู (carpel) 2 พู และ
มีลักษณะทรงต้นทอดยอด อายุการออกดอก 33-36 วัน อายุการเก็บเกี่ยว 80-85 วัน ความสูงต้นเฉลี่ย 136 
เซนติเมตร มีจ านวนกิ่ง 4.3 กิ่งต่อต้น จ านวนฝัก 51 ฝักต่อต้น น้ าหนัก 2.99 กรัมต่อ 1,00 เมล็ด ได้ผลผลิตเฉลี่ย 
134 กิโลกรัมต่อไร่  มีเปอร์เซ็นต์น้ ามัน 44.60 มี Antioxidant 10}451 มก./กก. แยกเป็น sesamol 26.13 มก./
กก. sesamin 6,823.38 มก./กก. มีเปอร์เซ็นต์ธาตุแคลเซียม 0.35 เปอร์เซ็นต์โพแทสเซียม 0.53 เปอร์เซ็นต์
ฟอสฟอรัส 0.35 และเปอร์เซ็นต์แมกนีเซียม 0.32 (ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี, 2556) 
 

     4. ผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อการยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช
ของงา และก าหนดรายการบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแต่ละลักษณะ และสัญลักษณ์ที่จะอธิบาย
วิธีการเก็บข้อมูลและความหมายให้ชัดเจนต่อการจ าแนกความแตกต่าง ให้มีความเหมาะสม 

 

 4.1 จากโครงการเร่งด่วนปี 2556 การทดลอง ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบพันธุ์งา ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ได้ด าเนินการศึกษาเอกสารทางวิชาการ
เกี่ยวกับการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ และค าแนะน าการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืช
ใหม่ อนุสัญญาระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV) พบว่า มีการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ลักษณะประจ าพันธุ์งา (Sesamum indicum L.) ทั้งหมด 30 ลักษณะ จากลักษณะของ ล าต้น ใบ ดอก ฝัก และ
เมล็ด 
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ส ารวจและเก็บบันทึกลักษณะพันธุ์งา จากแปลงปลูกงาของศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี กรมวิชาการ
เกษตร และแปลงปลูกงาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตลพบุรี ได้ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์งา จ านวน 
10 พันธุ์ ได้แก่ งาด าพันธุ์นครสวรรค์ งาด าพันธุ์ มข. 2 งาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 งาด าพันธุ์ มก. 18 งาด าพันธุ์ CM-
07 งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี1 งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 2 (84-2) งาขาวพันธุ์อุบลราชธานี 2 งาขาวพันธุ์ซีพลัส 1 และ
งาขาวพันธุ์ CM-53 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพันธุ์ตัวอย่าง  และเป็นข้อมูลประกอบการจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบลักษณะพันธุ์ของงา ประกอบด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั้งหมด 35 ลักษณะ ได้แก่ ต้น (Plant) 5 
ลักษณะ ล าต้น (Stem) 5 ลักษณะ แผ่นใบ (Leaf blade) 7 ลักษณะ ก้านใบ (Petiole) 2 ลักษณะ  ดอก 
(Flower) 7 ลักษณะ ฝัก (Capsule) 5 ลักษณะ เปลือกหุ้มเมล็ด (Seed coat) 2 ลักษณะ อายุที่ดอกเริ่มบาน 1 
ลักษณะ และอายุสุกแก่ 1 ลักษณะ  

 

4.2 ศึกษา ทบทวน พัฒนา (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์งา เพ่ือให้การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มีกระบวนการจัดท าที่เป็นไปตามค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าและ
พัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทางและค าแนะน าในการพัฒนาวิธีการบันทึก
ลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของอนุสัญญายูพอฟ  จนได้ (ร่าง) หลักเกณฑ์ 
วิธีการและการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืชงา ประกอบด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั้งหมด 35 ลักษณะ 
ได้แก่ ต้น (Plant) 5 ลักษณะ ล าต้น (Stem) 5 ลักษณะ แผ่นใบ (Leaf blade) 7 ลักษณะ ก้านใบ (Petiole) 2 
ลักษณะ ดอก (Flower) 7 ลักษณะ  ฝัก (Capsule) 5 ลักษณะ เปลือกหุ้มเมล็ด (Seed coat) 2 ลักษณะ อายุที่
ดอกเริ่มบาน 1 ลักษณะ  อายุสุกแก่ 1 ลักษณะ  

 

4.3 น า (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์งา ที่ได้ไปร่วมพิจารณากับผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรับปรุง
พันธุ์พืช และผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เกี่ยวกับงา มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมข้อมูล จากเดิม
ประกอบด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาทั้งหมด 35 ลักษณะ แก้ไขเพ่ิมเติมเป็น 42 ลักษณะ โดยได้ (ร่าง) 
หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มานี้ มีส่วนประกอบสาระส าคัญ 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนประกอบ
ด้วย สาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่  1 เป็นส่วนที่ เกี่ยวกับการเตรียมการปลูกทดสอบ วิธีการตรวจสอบ และการแระเมินผล 
ประกอบด้วย 6 ส่วนย่อย คือ 

1)  วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of these Test 
Guidelines) เป็นข้อความที่ระบุให้เห็นว่าหลักเกณฑ์นี้ใช้กับงา   

2) ส่วนขยายพันธุ์  (Material Required) 
2.1 คุณภาพส่วนขยายพันธุ์  
2.2 ส่วนขยายพันธุ์ที่ใช้  
2.3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์     

3) วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination) 
    3.1 ฤดูปลูก (Number of Growing Cycles) 
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 3.2 สถานที่ปลูกทดสอบ (Testing Place) 
    3.3 การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design)  

 3.4 จ านวนต้นที่ท าการบันทึกข้อมูล (Number of Plants/Parts of Plants to be 
Examined) 

    3.5 การทดสอบเพ่ิมเติม (Additional Tests) 
4) การประเมินความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability) 

      4.1 ความแตกต่าง (Distinctness) 
 4.2 ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 

      4.3 ความคงตัว (Stability) 
  5) การจัดกลุ่มพันธุ์ (Grouping of Varieties) 
      5.1 การคัดเลือกพันธุ์ส าหรับปลูกทดสอบ  

          5.2 ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของพันธุ์ 
6) อธิบายตารางลักษณะประจ าพันธุ์ (Introduction to the Table of Characteristics) 

      6.1 ตัวเลขที่ใช้แทนลักษณะประจ าพันธุ์ (Notes) 
 6.2 ตัวอย่างพันธุ์ (Example Varieties) 

    6.3 เครื่องหมาย (Legend) 

ส่วนที่ 2 เป็นตารางแสดงลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละลักษณะ ในรูปแบบของรายการบันทึกลักษณะที่เป็น
แบบฟอร์มส าเร็จรูป และค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบด้วยลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative) ลักษณะทางปริมาณ 
(Quantitative) และลักษณะทางคุณภาพเทียม (Pseudo-qualitative characteristic) ซึ่ งประกอบด้วย 2 
ส่วนย่อย คือ 

1) ตารางแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ (Table of Characteristics): งา ประกอบด้วยลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาทั้งหมด 42 ลักษณะ ได้แก่  

   1. ลักษณะต้น มีจ านวน 5 ลักษณะ ได้แก่ ต้น: วิสัยการเจริญเติบโต การแตกกิ่ง จ านวนกิ่ง 
รูปแบบการแตกกิ่ง การเรียงตัวของก่ิง  

   2. ล าต้น มีจ านวน 7 ลักษณะ ได้แก่ ล าต้น: รูปร่างล าต้น ขนบนล าต้น ต าแหน่งข้อที่ติดฝักแรก
จ านวนข้อที่ติดฝักบนกิ่งหลัก ความสูง การปรากฏสีของแอนโทไซยานิน ต่อมน้ าหวาน  

  3. แผ่นใบ มีจ านวน 7 ลักษณะ แผ่นใบ: การเรียงตัวของใบ รูปร่างใบ ความยาว ความกว้าง    
ขอบใบ ความลึกของหยักใบ ความเข้มของสีเขียว 

  4. ก้านใบ มีจ านวน 2 ลักษณะ ได้แก่ ก้านใบ: ความยาว การปรากฏสีของแอนโทไซยานิน 
  5. ดอก มีจ านวน 6 ลักษณะ ได้แก่ ดอก: จ านวนดอกต่อมุมใบ สีของกลีบดอก ความเข้มของสี

บริเวณด้านนอกของกลีบดอก ขนบนกลีบดอก รูปตัว “วี” บริเวณด้านในของกลีบดอก ความเข้มของสีชมพูบน
ปากดอกด้านใน  
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  6. ฝัก มีจ านวน  9 ลักษณะ ได้แก่ ฝัก: การเรียงตัวของฝัก จ านวนฝักต่อมุมใบ จ านวนคาร์เพล 
ความยาว ความกว้าง ขนบนฝัก ความยาวของจงอยปลายฝัก สีฝักก่อนระยะเก็บเก่ียว การแตกของฝัก  

7. เมล็ด มีจ านวน 1 ลักษณะ ได้แก่ เมล็ด: รูปร่างเมล็ด  
  8. เปลือกหุ้มเมล็ด มีจ านวน 3 ลักษณะ ได้แก่ เปลือกหุ้มเมล็ด: สี ผิวสัมผัส ลายบนเปลือก           

หุ้มเมล็ด 
9. อายุที่ดอกแรกบาน   
10. อายุสุกแก่ทางสรีรวิทยา 

2) ค าอธิบายตารางบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ (Explanations on the Table of Characteristics)  

 8.1 ค าอธิบายที่ใช้ส าหรับทุกลักษณะในตารางลักษณะประจ าพันธุ์ 

 8.2 รูปภาพแสดงบางลักษณะ 
 
  5. ผลการทดลองตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ  เพื่อปรับปรุงและแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ 
และวิธีการ ตรวจสอบพันธุ์งา 

เมื่อน า (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์งา ไปทดลองใช้ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลักษณะ
ประจ าพันธุ์งา ในแปลงปลูกงาของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ได้ข้อมูล ต้น ล าต้น 
แผ่นใบ ก้านใบ ดอก ฝัก และเมล็ด ทั้งหมด 42 ลักษณะ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการตรวจสอบพันธุ์พืช
ใหม่ ปรากฏว่าได้ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์งา จ านวน 12 พันธุ์ ดังนี้ 

1. งาด าพันธุ์นครสวรรค์ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบทอดยอด แตกกิ่ง 3-5 กิ่ง แตกกิ่งส่วนโคน  
การเรียงตัวของกิ่งแบบตรงข้าม ล าต้นเป็นสี่เหลี่ยม ขนบนล าต้นมีน้อย ต าแหน่งข้อที่ติดฝักต่ ากว่าข้อที่ 5 การเรียง
ตัวของใบแบบสลับ ใบรูปไข่ ขอบใบเรียบ จ านวนดอกต่อมุมใบ 1 ดอก กลีบดอกสีขาว ความเข้มของสีบริเวณด้าน
นอกของกลีบดอก ปานกลาง ขนบนดอกมีปานกลาง ความเข้มของสีชมพูบนปากดอก ปานกลาง การเรียงตัวของ
ฝักแบบสลับ จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก มี 4 คาร์เพล ขนบนฝักมีน้อย ฝักแตก เมล็ดรูปไข่  เปลือกหุ้มเมล็ดสีด า 

2. งาด าพันธุ์อุบลราชธานี 3 ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบทอดยอด แตกกิ่ง 3-5 กิ่ง แตกกิ่งตลอด
ล าต้น การเรียงตัวของกิ่ง แบบตรงข้าม ล าต้นเป็นสี่เหลี่ยม ขนบนต้นมีน้อย ต าแหน่งข้อที่ติดฝักต่ ากว่าข้อที่ 5 การ
เรียงตัวของใบแบบตรงข้าม  ใบรูปหอก ขอบใบเรียบ จ านวนดอกต่อมุมใบ 1 ดอก กลีบดอกสีขาว ความเข้มของสี
บริเวณด้านนอกของกลีบดอกอ่อน ขนบนดอกมีน้อย การเรียงตัวของฝักแบบตรงข้าม จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก มี 
4 คาร์เพล ขนบนฝักมีปานกลาง ฝักแตก เมล็ดรูปไข่  เปลือกหุ้มเมล็ดสีด า 

3. งาด าพันธุ์มก.18 ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบทอดยอด ไม่แตกกิ่ง ล าต้นเป็นสี่เหลี่ยม ขนบนล า
ต้นน้อย ต าแหน่งข้อที่ติดฝักต่ ากว่าข้อที่ 5 การเรียงตัวของใบแบบตรงข้าม ใบรูปใบหอก รูปรี ขอบใบเรียบ จ านวน
ดอกต่อมุมใบ 1 ดอก กลีบดอกสีขาว ความเข้มของสีบริเวณด้านนอกของกลีบดอก ปานกลาง ขนบนดอก มีน้อย 
การเรียงตัวของฝักแบบตรงข้าม จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก มี 2 คาร์เพล ฝักแตก ขนบนฝักมีน้อย เมล็ดรูปไข่ 
เปลือกหุ้มเมล็ดสีด า  
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4. งาด าพันธุ์ CM-07 ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบทอดยอด แตกกิ่ง 3-5 กิ่ง กิ่งแตกจากส่วนโคน 
ล าต้นเป็นสี่เหลี่ยม ขนบนล าต้นมีน้อย ต าแหน่งข้อที่ติดฝักต่ ากว่าข้อที่ 5 การเรียงตัวของใบแบบตรงข้าม ใบรูปไข่ 
ขอบใบเรียบ จ านวนดอกต่อมุมใบ 1 ดอก กลีบดอกสีขาว ความเข้มของสีบริเวณด้านนอกของกลีบดอก อ่อน ขน
บนดอกมีปานกลาง การเรียงตัวของฝักแบบตรงข้าม จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก มี 2 คาร์เพล ฝักแตก ขนบนฝักมี
น้อย เมล็ดรูปไข่ เปลือกหุ้มเมล็ดสีด า  

5. งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 1 ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบทอดยอด แตกกิ่ง 3-5 กิ่ง กิ่งแตกจาก
ส่วนโคน ล าต้นเป็นสี่เหลี่ยม ขนบนล าต้นมีน้อย ต าแหน่งข้อที่ติดฝักต่ ากว่าข้อที่ 5 การเรียงตัวของใบแบบตรงข้าม 
ใบรูปไข่ ขอบใบเรียบ จ านวนดอกต่อมุมใบ 1 ดอก กลีบดอกสีขาว ความเข้มของสีบริเวณด้านนอกของกลีบดอก 
ปานกลาง ขนบนดอกมีปานกลาง การเรียงตัวของฝักแบบสลับ จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก มี 2 คาร์เพล ฝักแตก ขน
บนฝักมีน้อย เมล็ดรูปไข่ เปลือกหุ้มเมล็ดสีน้ าตาลเข้ม 

6. งาแดงพันธุ์อุบลราชธานี 84-2 ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบทอดยอด แตกกิ่งมากกว่า 5 กิ่ง           
กิ่งแตกตลอดล าต้น ล าต้นเป็นสี่เหลี่ยม ขนบนล าต้นน้อย ต าแหน่งข้อที่ติดฝักต่ ากว่าข้อที่ 5 การเรียงตัวของใบแบบ
ตรงข้าม ใบรูปหอก ขอบใบเรียบ จ านวนดอกต่อมุมใบ 1 ดอก กลีบดอกสีขาว ความเข้มของสีบริเวณด้านนอกของ
กลีบดอกอ่อน ขนบนดอกมีน้อย การเรียงตัวของฝักแบบตรงข้าม จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก มี 2 คาร์เพล ฝักแตก 
ขนบนฝักมีปานกลาง เมล็ดรูปไข่ เปลือกหุ้มเมล็ดสีน้ าตาลอ่อน 

7. งาขาวพันธุ์อุบลราชธานี 2 ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบทอดยอด ไม่แตกกิ่ง ล าต้นเป็นสี่เหลี่ยม 
ขนบนล าต้นมีน้อย ต าแหน่งข้อที่ติดฝักต่ ากว่าข้อที่ 5 การเรียงตัวของใบแบบตรงข้าม ใบรูปหอก ขอบใบเรียบ 
จ านวนดอกต่อมุมใบ 1 ดอก กลีบดอกสีขาว ความเข้มของสีบริเวณด้านนอกของกลีบดอกอ่อน ขนบนดอกมีมาก 
การเรียงตัวของฝักแบบตรงข้าม จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก มี 2 คาร์เพล ฝักแตก ขนบนฝักมีปานกลาง เมล็ดรูปไข่ 
เปลือกหุ้มเมล็ดสีขาว 

8. งาขาวพันธุ์มหาสารคาม 60 ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบทอดยอด แตกกิ่ง 3-5 กิ่ง แตกกิ่ง
ตลอดล าต้น ล าต้นเป็นสี่เหลี่ยม ขนบนล าต้นมีปานกลาง ต าแหน่งข้อที่ติดฝักต่ ากว่าข้อที่ 5 ใบเรียงตัวของใบแบบ
ตรงข้าม ใบรูปหอก ขอบใบเรียบ จ านวนดอกต่อมุมใบ 1 ดอก กลีบดอกสีขาว ความเข้มของสีบริเวณด้านนอกของ
กลีบดอกอ่อน ขนบนดอกมีมาก การเรียงตัวของฝักแบบตรงข้าม จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก มี 2 คาร์เพล ฝักแตก 
ขนบนฝักมีปานกลาง เมล็ดรูปไข่ เปลือกหุ้มเมล็ดสีขาว 

9. งาขาวพันธุ์ร้อยเอ็ด 1 ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบทอดยอด แตกกิ่ง 3-5 กิ่ง แตกก่ิงส่วนโคนล า
ต้น ล าต้นเป็นสี่เหลี่ยม ขนบนล าต้นมีน้อย ต าแหน่งข้อที่ติดฝักต่ ากว่าข้อที่ 5 การเรียงตัวของใบแบบตรงข้าม ใบ
รูปรี ขอบใบเรียบ จ านวนดอกต่อมุมใบ 1 ดอก กลีบดอกสีขาว ความเข้มของสีบริเวณด้านนอกของกลีบดอกปาน
กลาง ขนบนดอกมีน้อย การเรียงตัวของฝักแบบสลับ จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก มี 4 คาร์เพล ฝักแตก ขนบนฝักมี
น้อย เมล็ดรูปไข่ เปลือกหุ้มเมล็ดสีขาว 

10. งาขาวพันธุ์ซีพลัส 1 ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบทอดยอด แตกกิ่ง 3-5 กิ่ง แตกก่ิงตลอดล าต้น 
ล าต้นเป็นสี่เหลี่ยม ขนบนล าต้นมีปานกลาง ต าแหน่งข้อที่ติดฝักต่ ากว่าข้อที่ 5 การเรียงตัวของใบแบบตรงข้าม   
ใบรูปรี ขอบใบเรียบ จ านวนดอกต่อมุมใบ 1 ดอก กลีบดอกสีขาว ความเข้มของสีบริเวณด้านนอกของกลีบดอก
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อ่อน ขนบนดอกมีปานกลาง การเรียงตัวของฝักแบบตรงข้าม จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก มี 2 คาร์เพล ฝักไม่แตก 
ขนบนฝักมีปานกลาง เมล็ดรูปไข่ เปลือกหุ้มเมล็ดสีขาว 

11. งาขาวพันธุ์ซีพลัส 2 ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบทอดยอด แตกก่ิง 3-5 กิ่ง แตกกิ่งส่วนโคนล า
ต้น ล าต้นเป็นสี่เหลี่ยม ขนบนล าต้นมีปานกลาง ต าแหน่งข้อที่ติดฝักข้อที่ 5-7 การเรียงตัวของใบแบบตรงข้าม ใบ
รูปรี ขอบใบเรียบ จ านวนดอกต่อมุมใบ 1 ดอก กลีบดอกสีขาว ความเข้มของสีบริเวณด้านนอกของกลีบดอกอ่อน 
ขนบนดอกมีปานกลาง การเรียงตัวของฝักแบบตรงข้าม จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก มี 2 คาร์เพล ฝักไม่แตก ขนบน
ฝักมปีานกลาง เมล็ดรูปไข่ เปลือกหุ้มเมล็ดสีขาว 

12. งาขาวพันธุ์ CM-53 ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบทอดยอด แตกก่ิง 3-5 กิ่ง แตกกิ่งส่วนโคนต้น 
ล าต้นเป็นสี่เหลี่ยม ขนบนล าต้นมีปานกลาง ต าแหน่งข้อที่ติดฝักต่ ากว่าข้อที่ 5 การเรียงตัวของใบแบบสลับ ใบรูป
ไข่ ขอบใบเรียบ จ านวนดอกต่อมุมใบ 1 ดอก กลีบดอกสีขาว ความเข้มของสีบริเวณด้านนอกของกลีบดอก อ่อน 
ขนบนดอกมีมาก การเรียงตัวของฝักแบบตรงข้าม จ านวนฝักต่อมุมใบ 1 ฝัก มี 2 คาร์เพล ฝักแตก ขนบนฝักมีปาน
กลาง เมล็ดรูปไข่ เปลือกหุ้มเมล็ดสีขาว 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการทดลอง 
 1. การศึกษา และพัฒนาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์งา เพ่ือให้การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีกระบวนการจัดท าที่เป็นไปตามค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าและ
พัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทาง และค าแนะน าในการพัฒนาวิธีการบันทึก
ลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ  โดยมี
องค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นรายละเอียดการเตรียมการปลูกทดสอบ  วิธีการตรวจสอบ และ
ประเมินผล ส าหรับส่วนที่ 2 เป็นตารางรายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐาน  พร้อมภาพวาดลายเส้น 
และค าอธิบายประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชงา   
 2. ได้จัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์ และการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ พืชงา ประกอบด้วยลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาทั้งหมด 42 ลักษณะ ได้แก่ ต้น (Plant) 5 ลักษณะ ล าต้น (Stem) 7 ลักษณะ แผ่นใบ (Leaf blade) 
7 ลักษณะ ก้านใบ (Petiole) 2 ลักษณะ ดอก (Flower) 6 ลักษณะ ฝัก (Capsule) 9 ลักษณะ เมล็ด (Seed) 1 
ลักษณะ เปลือกหุ้มเมล็ด (Seed coat) 3 ลักษณะ อายุที่ดอกแรกบาน 1 ลักษณะ อายุสุกแก่ทางสรีรวิทยา 1 
ลักษณะ ที่ผ่านการประชุมระดมความคิดเห็นพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านปรับปรุงพันธุ์พืช 
นักวิชาการท่ีมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับงา  
 3. น า (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์งา ไปทดสอบใช้ตรวจสอบในแปลง
ปลูก ได้ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์งา จ านวน 12 พันธุ์ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพันธุ์เปรียบเทียบ และปรับปรุงให้ (ร่าง) 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของงา มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ก่อนน ามาจัดท าเป็นเอกสารรายละเอียด
แนบท้ายและประกาศเพ่ือเสนอกรมวิชาการเกษตร พิจารณาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป  
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ข้อเสนอแนะ  
 การทดลองครั้งนี้ได้ (ร่าง) หลักเกณฑ์ตรวจสอบลักษณะพันธุ์งา ที่ผ่านการประชุมพิจารณา ปรับปรุง 
แก้ไข และผ่านการทดสอบใช้จริงในแปลง จนมีความสมบูรณ์ ครบถ้วน แล้ว และจะได้จัดท าเป็นเอกสาร
รายละเอียดแนบท้ายและประกาศเพ่ือเสนอกรมวิชาการเกษตร พิจารณาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป  
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
1. ได ้ (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์งา ส าหรับใช้ตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ที่นักปรับปรุงพันธุ์พืช 

ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
2. การทดลองที่คาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ในปี   2558 
3. กลุ่มเป้าหมายคือ  นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ

  
ค าขอบคุณ 

 ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี นายธ ารง เชื้อกิตติศักดิ์ นักวิชาการเกษตรช านาญ
การพิเศษ นางสมใจ โควสุรัตน์ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ และ นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชไร่
อุบลราชธานี   

ขอขอบคุณ นายจิระ อะสุรินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง  นักวิชาการ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 

ขอขอบคุณ นายจิระศักดิ์ กีระติคุณากร ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช นางชุติมา รัตนเสถียร 
ผู้ เชี่ยวชาญด้านคุ้มครองพันธุ์ พืช นักวิชาการ และพนักงานเจ้าหน้าที่  กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์ พืช                   
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
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