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รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด 
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย :   วิจัยและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช 
2. โครงการวิจัย :   การบูรณาการ หลักเกณฑ์  และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชเพ่ือ 
   การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  ให้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน 
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :   พัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ข้าว  ตาม  
   พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืชพ.ศ.2542 ภายใต้มาตรฐาน 
   อาเซียน 
4. ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :   Development of Test Guidelines and Testing Procedure  
    for Rice Varieties under the Plant Variety Protection  
    Act B.E. 2542 according to ASEAN Standard 
5. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง  :   นายป่าน    ปานขาว ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
ผู้ร่วมงาน                             :   นางสาววราภรณ์   ทองพันธ์ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

     นายณัฐวุฒิ   กฤษสมัคร ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
   นางชุติมา   รัตนเสถียร ส านักผู้เชี่ยวชาญ    
 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพ่ือศึกษาพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์ข้าว เพ่ือ

การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 จากมาตรฐานระดับชาติ เป็นมาตรฐาน
ระดับอาเซียน โดยได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบ ที่เก่ียวข้องกับแนวทางการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  ศึกษาเอกสารค าแนะน าการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะ
พันธุ์พืชใหม่ของสหภาพระหว่างประเทศ ว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
พันธุ์ข้าวของประเทศในภูมิภาคอาเซยีน และศึกษาลักษณะพันธุ์พืช พันธุ์พ้ืนเมืองทั่วไปที่มีการปลูกอยู่ตามแหล่ง
เพราะปลูก และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทางประกอบการยกร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชข้าว ที่
ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน  หลังจากนั้นได้ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ฯ โดยมีประเทศท่ีเข้าร่วมประชุม
พิจารณา ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย  ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) 
หลักเกณฑ์ฯ ปรับปรุง แก้ไข ผลการศึกษาได้  (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชของข้าว ฉบับ
ภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้ 1) วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช 
เพ่ือใช้ตรวจสอบข้าว (Oryza sativa L.) ทุกพันธุ์ 2) ส่วนขยายพันธุ์ ก าหนดให้ใช้ในรูปแบบของเมล็ด กรณีเมล็ด
พันธุ์ทัว่ไป ให้ส่งมอบจ านวน 500 กรัม กรณีเป็นรวงจ านวน 50 รวง    3) วิธีการตรวจสอบ ก าหนดให้ปลูก
ตรวจสอบ จ านวน 2 ครั้ง ปลูกตรวจสอบอย่างน้อย จ านวน 1,500 ต้น หรือแบบรวงต่อแถว อย่างน้อย 50 รวง   
4) การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสม่ าเสมอ การบันทึกข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความแตกต่างต้อง
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ท าในต้นข้าว อย่างน้อย 20 ต้น หรือเก็บจากส่วนต่างๆ ที่มาจาก 20 ต้น  5) การจัดกลุ่มพันธุ์และการจัดการการ
ปลูกทดสอบ 6) การอธิบายสัญลักษณ์ในตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 7) ตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 
ประกอบด้วย ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใช้ตรวจสอบจ านวน 74 ลักษณะ และก าหนดพันธุ์ข้าวจ านวน 14 พันธุ์ 
เป็นพันธุ์อ้างอิงลักษณะทีแ่สดงออก 21 ลักษณะ 8) การอธิบายลักษณะในตารางแสดงลักษณะด้วยภาพลายเส้น  

 
ค าน า 

 กรมวิชาการเกษตร ออกระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียน
เป็นพันธุ์พชืใหม่ พ.ศ. 2546 ในส่วนของข้าว ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอนพิเศษ 99ง เมื่อวันที่ 1 
กันยายน 2546   และได้ใช้หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ตรวจสอบพันธุ์ข้าวที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ แล้ว 
จ านวน 26 พันธุ์ (30 กันยายน 2557) ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใช้ตรวจสอบ จ านวน 54 
ลักษณะ ในขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียน ต่างก็มีหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช ของข้าว ซ่ึงจัดท าขึ้น
เองของแต่ละประเทศ ขณะที่หลักการส าคัญของการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ คือการพิสูจน์ให้ได้ว่าพันธุ์พืช
นั้น มีลักษณะประจ าพันธุ์ที่แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน (Distinctness)  ที่มีอยู่โดยทั่วไปและเป็นที่รู้จักกันอย่าง
แพร่หลาย มีความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ (Uniformity) และมีความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ 
(Stability) ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้เป็นหลักการสากลที่ใช้ในประเทศที่มีการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ทั่วโลก แต่วิธีการที่
จะพิสูจน์หลักการเหล่านี้จะก าหนดตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ  และเนื่องจากการจดทะเบียนคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องการค้า ซึ่งผู้ทรงสิทธิไม่เพียงแต่จะขอรับการคุ้มครอง
ภายในประเทศเท่านั้น แต่จะขอรับการคุ้มครองในประเทศที่ตนมีการค้าด้วย ดังนั้นหลักการการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผลการตรวจสอบ จึงได้น ามาใช้โดยในประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV Convention) จะใช้
หลักเกณฑ์เดียวกันในการตรวจสอบพันธุ์พืช ดังนั้นผลการตรวจสอบจึงเป็นมาตรฐานเดียวกัน ท าให้ผู้ทรงสิทธิไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบในทุกประเทศที่ไปขอรับการคุ้มครอง และเป็นการลดต้นทุนในการผลิต ดังนั้น 
จึงเป็นปัญหากับประเทศท่ีมีผลการตรวจสอบ แต่หลักการตรวจสอบไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ก็จะไม้ได้รับการ
ยอมรับ ซึ่งประเทศในอาเซียนก็ประสบปัญหาในด้านนี้เนื่องจากแต่ละประเทศก็มีหลักเกณฑ์การตรวจสอบของ
ตนเอง ประเทศในกลุ่มอาเซียนโดยความร่วมมือของกลุ่มอาเซียนพลัสทรี (ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน) ได้เสนอเพ่ือจะ
พัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชของอาเซียนขึ้น โดยที่ประชุม ASEAN Minister on Agriculture and 
Forestry (AMAF) รับหลักการ จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชที่มีอยู่เข้า
สู่มาตรฐานอาเซียน เพ่ือใช้เป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืชในระดับภูมิภาค
อาเซียนต่อไป ซ่ึงข้าวก็เป็นพืชที่มีความส าคัญ และมีการยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ในหลายประเทศ ดังนั้น 
จึงมีความจ าเป็นในการร่วมกันจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ข้าว เพ่ือให้ได้หลักเกณฑ์ฯ เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ใช้ส าหรับการตรวจสอบพันธุ์ข้าวที่ได้มีการยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ในประเทศนั้นๆ  
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วิธีด าเนินการ 

 อุปกรณ์  
   1. อุปกรณ์ส านักงานทั่วไป 
   2. คอมพิวเตอร์ ส าหรับการจัดท าข้อมูล 
    3. อุปกรณ์ การวัด เช่นไม้บรรทัด เวอเนียร์ 
 วิธีการ 
 วิธีการด าเนินการวิจัยประกอบด้วยการด าเนินงานตามข้ันตอน ต่อไปนี้ 
  1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention 

for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1.2 เอกสารค าแนะน าเกีย่วกับการจัดท าหลักเกณฑ์ และข้ันตอนการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่

ของยูพอฟ 
  2 วิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ข้าวตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการ

ตรวจสอบลักษณะของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นระเบียบตามมาตรฐานระดับชาติ 
โดยใช้มาตรฐานการจัดท าหลักเกณฑ์ ตรวจสอบพันธุ์พืชของยูพอฟเป็นหลัก 

  3 พัฒนาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ข้าวให้เป็นไปตามค าแนะน าของยูพอฟ 
  4 ส ารวจพันธุ์ตัวอย่างข้าวเพ่ือก าหนดในลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละลักษณะ 
  5 ส่งร่างหลักเกณฑ์ให้ประเทศสมาชิกพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไข 
  6 ทดสอบใช้ร่างหลักเกณฑ์ 
 เวลาและสถานที่   
   ระยะเวลาเริ่มต้น 2555 สิ้นสุด 2557 รวม 3 ปี 
  สถานที่ท าการทดลอง  จังหวัดต่างๆ  ที่มีการปลูกข้าว แหล่งรวบรวมตาม ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 

ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง และแหล่งขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของข้าว  และ
ที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  ตึกโภชากร  กรมวิชาการเกษตร 

 
ผลการทดลองและวิจารณ์ 

  1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International 

Convention for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 สหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention for the 
Protection of New Varieties of Plants) เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์และการด าเนินการด้านการคุ้มครองพันธุ์
พืชใหม่ ปัจจุบัน มีสมาชิกจ านวน 72 ประเทศ (14 มิถุนายน 2557) และการด าเนินการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของ
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ประเทศสมาชิกปฏิบัติภายใต้ค าแนะน าที่จัดท าเป็นเอกสาร ซึ่งการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่มีเอกสารที่ให้ค าแนะน า
วิธีการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชใหม่ เป็นไปตามเอกสารค าแนะน าการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ 
โดยการตรวจสอบความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว ตามแนวทางของสหภาพระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 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) ซึ่งบัญญัติให้มีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองโดย
ก าหนดคุณสมบัติที่ต้องท าการตรวจสอบ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ ความแตกต่างของพันธุ์พืชใหม่ (Distinctness; D) 
กับพันธุ์ใกล้เคียงท่ีเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ (Uniformity; U) และความคง
ตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ (Stability, S) หรือเรียกว่า การตรวจสอบ DUS ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
   1) หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ DUS 
  1.1) แบบแผนการทดลอง 
  แบบแผนการปลูกทดสอบหรือการทดสอบอ่ืน ๆ  จะเกี่ยวข้องกับจ านวนฤดู
ปลูก แผนผังการทดลอง  จ านวนพืชที่จะทดสอบและวิธีการตรวจสอบ  ซึ่งเหล่านี้จะพิจารณาโดยค านึงถึง
ธรรมชาติของพันธุ์พืชแต่ละพันธุ์ที่จะตรวจสอบ  ซึ่งการวางแผนการทดลองจึงเป็นปัจจัยหลักของคู่มือการทดสอบ 
  1.2) การก าหนดลักษณะประจ าพันธุ์เพ่ือเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS 
  พันธุ์พืชทุกพันธุ์ที่จะคุ้มครองจะต้องมีความแตกต่างอย่างชัดเจนและสามารถ
ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน DUS ได้ ซึ่งพันธุ์เหล่านี้จะต้องแสดงลักษณะทางพันธุกรรมหรือส่วนผสมของ
ลักษณะทางพันธุกรรม และแตกต่างอย่างชัดเจนจากพืชในกลุ่มอ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ลักษณะหรือมากกว่าของ
ลักษณะประจ าพันธุ์ นอกจากนั้นลักษณะประจ าพันธุ์เหล่านี้จะต้องน าไปเป็นลักษณะพ้ืนฐานที่ใช้ในการตรวจสอบ
ความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว ซึ่งลักษณะประจ าพันธุ์เหล่านี้อาจมีลักษณะเด่นหรือส าคัญอยู่หนึ่ง
หรือหลายลักษณะปรากฏอยู่ (Essential Characteristic) ถึงแม้ว่าลักษณะประจ าพันธุ์ไม่ได้ก าหนดถึงความ
สม่ าเสมอแต่เป็นที่เข้าใจว่าความสม่ าเสมอนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะต้องมีอยู่ในลักษณะของพันธุ์พืช หรือเป็นลักษณะ
พ้ืนฐานที่จะใช้ในการจ าแนกความแตกต่างและความคงตัว  ส่วนการประเมินความสม่ าเสมอนั้นท าได้โดยพิจารณา
จากพ้ืนฐานของพันธุ์พืชที่มีความคงตัวของลักษณะ ประจ าพันธุ์นั้น ๆ  คือ ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงในรอบฤดูปลูกเดียวกันหรือในรุ่นต่อ ๆ ไป 
  1.3) วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ DUS 
  ตัวแทนของพันธุ์พืชที่มีระยะเวลาหรือฤดูปลูกท่ีแน่นอน  เช่น  พันธุ์ลูกผสม  
(Hybrids) และพันธุ์ที่สังเคราะห์ขึ้นมา ความแข็งแรงสมบูรณ์ของพันธุ์พืช คือ พันธุ์พืชที่จะใช้ในการทดสอบจะต้อง
มีคุณภาพสมบูรณ์  โดยปราศจากโรคและการท าลายของศัตรูพืช  ในกรณีของเมล็ดพันธุ์จะต้องมีความงอกท่ี
เหมาะสมที่จะใช้ในการทดสอบได้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อลักษณะประจ าพันธุ์พืช  การแสดงออกของลักษณะ 1 
ลักษณะหรือหลายๆ ลักษณะของพันธุ์อาจมาจาก อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ เช่นศัตรูพืช สารเคมีเร่งการเจริญเติบโต 
สารก าจัดศัตรูพืช อิทธิพลของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้ต้นตอท่ีต่างกัน อายุของยอดที่ใช้เสียบต่างกัน  ซึ่งใน
บางกรณีก็มีเจตนาทดสอบพันธุ์ภายใต้อิทธิพลดังกล่าวอย่างไรก็ตามควรพิจารณาถึงผลของอิทธิพลในปัจจัยนั้น 
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ต้องไม่มีผลท าให้การทดสอบ DUS นั้นผิดปกติไป ซึ่งผู้ตรวจสอบภาคสนาม จะต้องแน่ใจว่า 1) ทุกพันธุ์ที่ทดสอบ
ไม่ได้รับอิทธิผลของปัจจัยดังกล่าว 2) ทุกพันธุ์ที่ทดสอบต้องได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่เหมือนกัน 3) กรณีท่ีต้องการ
ทดสอบภายใต้ปัจจัยดังกล่าว ควรพิจารณาถึงลักษณะที่ได้รับผลกระทบนั้นจะต้องไม่เป็นลักษณะที่น ามาพิจารณา
ร่วมกับผลการทดสอบ DUS เว้นแต่ว่าลักษณะที่แสดงออกนั้น เนื่องมาจากพันธุกรรมจริงๆ ซึ่งไม่น่าจะมาจากผล
ของปัจจัยดังกล่าว  
  1.4) ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ DUS 
  การเลือกลักษณะเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบ DUS ประกอบด้วย 
ลักษณะการแสดงออกทางพันธุกรรมของพันธุ์พืช ความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสามารถจะจ าแนกได้จากพันธุ์
พืชอ่ืนๆ มีความสม่ าเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดสามารถแสดงลักษณะที่แน่นอนและเห็นได้เด่นชัด  มี
ความคงตัว ซึ่งหมายความว่าผลผลิตจะต้องมีความสม่ าเสมอและมีผลเหมือน ๆ กัน ในทุก ๆ รอบของการ
เพาะปลูก หรือเมื่อสิ้นสุดแต่ละรอบการเพาะปลูก และ ลักษณะเด่นหรือที่ดีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจจะไม่น ามา
พิจารณา  อย่างไรก็ตาม ถ้าลักษณะดังกล่าวนี้เข้าอยู่ในหลักการหรือมาตรฐานที่ก าหนดก็สามารถน ามาพิจารณา
ตามลักษณะทั่วไปได้โดยปกติ 
  1.5) การก าหนดคุณลักษณะของพันธุ์พืช 
  จะต้องก าหนดวิธีการจ ากัดความลักษณะของพันธุ์พืชที่จะท าการตรวจสอบใน
คู่มือการตรวจสอบเพ่ืออธิบายหรือจ ากัดความลักษณะของพันธุ์พืชนี้จะใช้ตัวเลขเป็นตัวแทนในแต่ละนิยามของ
ลักษณะและให้ยกตัวอย่างแต่ละลักษณะพันธุ์ในพันธุ์พืชแต่ละชนิดประกอบในคู่มือด้วย 
  1.6) ชนิดของลักษณะที่พันธุ์พืชแสดงออก 
  เนื่องจากคุณสมบัติต่าง ๆ ลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละลักษณะมีความส าคัญมาก
ต่อการทดสอบหาความแตกต่าง ความสม่ าเสมอและความคงตัว (DUS) จึงได้จ าแนกคุณสมบัติดังกล่าวไว้ ดังนี้
ลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative Characteristic) ก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์แทนคือ QL   ลักษณะทางปริมาณ  
(Quantitative Characteristic)   ก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์แทนคือ QN ลักษณะทางคุณภาพไม่แท้ (Pseudo-
Qualitative Characteristic)  ก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์แทนคือ PQ 
  1.7) การบันทึกการตรวจสอบ 
    หลักเกณฑ์การตรวจสอบจะต้องก าหนดขนาดของการทดลอง ตัวอย่างพืชที่ใช้
ในการทดลอง จ านวนซ้ าและจ านวนครั้งในการทดลอง เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบและให้ผลที่เชื่อถือได้ 
  2)  ลักษณะที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 
  2.1) ลักษณะมาตรฐานในการทดสอบ (Standard Test Guideline Characteristic)  
  2.2) ลักษณะเครื่องหมายดอกจัน (Asterisked Characteristics) 
  2.3) ลักษณะกลุ่ม (Grouping Characteristic) 
  2.4) ลักษณะเพ่ิมเติม (Additional Characteristic) 
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  ลักษณะเพ่ิมเติมเป็นลักษณะที่จะจ าแนกลักษณะใหม่ที่มีในหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่อไป มีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการ
ตรวจสอบ DUS  2) เคยมีการน ามาใช้ เป็นหลักเกณฑ์โดยประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว 
  3) การตรวจสอบความแตกต่าง   
  3.1) พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป   
  พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเป็นปัจจัยหลักที่จะใช้ในการก าหนดหลักเกณฑ์
การตรวจสอบ พันธุ์พืชไม่ว่าพันธุ์พืชนั้นจะเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่ก็ตาม  ทั้งนี้ รวมถึงพืชพ้ืนเมือง
ที่เห็นตามภูมิประเทศที่ต่างกันและพันธุ์พ้ืนเมือง  
  3.2) มาตรฐานของพันธุ์  
  พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน มาตรา 1 (VI) 
ในอนุสัญญาของสหภาพระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ปี 1991  (UPOV 1991) พันธุ์พืช 
หมายความว่า พืชที่ได้มีการจัดกลุ่มตามอนุกรมวิธานทางพฤกษศาสตร์เดียวกันในระดับที่ต่ าท่ีสุด ทั้งนี้ ไม่ค านึงถึง
ว่าจะมีความครบถ้วนตามเงื่อนไขในการให้สิทธิ์แก่นักปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งอาจเป็น การก าหนดได้โดยการแสดงออก
ของลักษณะที่เป็นผลมาจากพันธุกรรมรูปแบบหนึ่ง หรือการผสมผสานของพันธุกรรมหลายรูปแบบ มีความ
แตกต่างจากพืชกลุ่มอ่ืนๆ โดยการแสดงออกอย่างน้อยหนึ่งลักษณะ สามารถพิจารณาได้เสมือนเป็นพืชกลุ่มหนึ่งที่
เมื่อน าไปขยายพันธุ์แล้วมีลักษณะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ไม่มีความจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในการ
ตรวจสอบ DUS เพ่ือให้สิทธินักปรับปรุงพันธุ์ มีหลักการพิจารณา ดังนี้ พันธุ์ที่มีการท าการค้า ลักษณะพันธุ์หรือ
ผลิตผลจากการเก็บเกี่ยวหรือสิ่งตีพิมพ์รายละเอียดของพันธุ์ เป็นพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสิทธิของนัก
ปรับปรุงพันธุ์ในแต่ละประเทศ และเป็นพืชที่เก็บรักษาเป็นของสาธารณสมบัติและสามารถเข้าถึงได้ 
  4) การจ าแนกความแตกต่างของพันธุ์พืชใหม่ 
  4.1) พันธุ์เปรียบเทียบ 
   สิ่งส าคัญท่ีจะต้องด าเนินการคือ การตรวจสอบความแตกต่างของพันธุ์พืชจาก
พันธุ์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก่อน  โดยอาจไม่จ าเป็นต้องปลูกเปรียบเทียบกับทุกชนิดพันธุ์ เช่น เมื่อพันธุ์ที่ต้องการ
ทดสอบมีลักษณะแตกต่างเพียงพอที่จะท าให้เห็นอย่างชัดเจนจากกลุ่มลักษณะพันธุ์ใดกลุ่มลักษณะพันธุ์หนึ่งหรือ
ทุกกลุ่มลักษณะพันธุ์ของพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ก็ไม่จ าเป็นต้องปลูกเปรียบเทียบกับกลุ่มพันธุ์นั้นๆ    
นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่จะหลีกเลี่ยงการปลูกเปรียบเทียบ เช่น การใช้หลักเกณฑ์ลักษณะ
ประจ าพันธุ์พืชในการพิจารณาตรวจสอบลักษณะพันธุ์ที่ต้องการทดสอบเบื้องต้นก่อนว่ามีความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนจากพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ด้วยการเปรียบเทียบลักษณะพันธุ์ที่จะตรวจสอบกับข้อมูลลักษณะประจ า
พันธุ์ที่รู้จักโดยทั่วไปที่ได้มีการประเมินและบันทึกไว้  ถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนก็ไม่จ าเป็นต้องท าการ
ปลูกทดสอบกับพันธุ์ดังกล่าวอีก  อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถแยกความแตกต่างของพันธุ์ดังกล่าวได้ ก็ให้ท าการ
ปลูกทดสอบและประเมินบันทึกข้อมูลลักษณะพันธุ์ตามความเหมาะสม และการท าแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลจ าเพาะของลักษณะประจ าพันธุ์ โดยให้ผู้ปรับปรุงพันธุ์พืชนั้นๆ ตอบค าถามเหล่านั้นจะช่วยให้กระบวนการ
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ตรวจสอบพันธุ์พืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อีกทั้งนักปรับปรุงพันธุ์ต้องระบุถึงความแตกต่างของพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับ
พันธุ์ที่จะทดสอบมาพร้อมกันด้วย  
  4.2) ความสม่ าเสมอ 
  ความสม่ าเสมอสามารถตรวจสอบในระหว่างการปลูกทดสอบอย่างน้อย 2 ครั้ง 
รวมถึงพืชล้มลุก และพืชยืนต้น โดยให้ปลูกทดสอบ 2 ฤดูปลูก หรือในกรณีของพืชล้มลุกให้ท าการทดสอบ 2 ฤดูท่ี
แตกต่างกัน เช่น ท าการปลูกทดสอบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในปีเดียวกันนั้น แต่ในบางกรณีอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อมก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะท าให้ต้องปลูกทดสอบซ้ าอีก  เช่น  ถ้าสภาพแวดล้อมของการปลูกทดสอบอยู่
ภายใต้การควบคุมของเรือนทดลอง  ซึ่งเก่ียวข้องกับอุณหภูมิและแสง        ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องปลูก
ทดสอบซ้ าในอีกฤดูกาลหนึ่ง   อีกกรณีหนึ่งคือ ความแตกต่างของพันธุ์สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ก็ไม่มีความ
จ าเป็นต้องปลูกทดสอบอีกครั้ง  ซึ่งใน 2 กรณีดังกล่าวนี้  ชนิดของส่วนขยายพันธุ์และคุณภาพของท่อนพันธุ์จะต้อง
น ามาพิจารณาด้วย 
  4.3) ความแตกต่างอย่างชัดเจน 
  การจะตัดสินว่าพันธุ์พืชสองพันธุ์แตกต่างกันอย่างชัดเจนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย
หลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงลักษณะประจ าพันธุ์ทั้งทางด้านปริมาณ คุณภาพ และ คุณภาพ
ไม่แท้ โดยพิจารณาจาก ลักษณะทางคุณภาพ ลักษณะทางคุณภาพที่พิจารณาว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ระหว่างพันธุ์สองพันธุ์ พิจารณาได้จากความแตกต่างที่มีมากกว่าหนึ่งลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบ ลักษณะทางปริมาณ ลักษณะทางปริมาณจะพิจารณาได้จากวิธีการปฏิบัติในการทดสอบและชนิดของ
ส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิดที่เก่ียวข้อง ลักษณะทางคุณภาพไม่แท้ ความแตกต่างที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการ
ทดสอบอาจไม่เพียงพอที่จะจ าแนกความแตกต่าง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีพันธุ์พืชที่มีลักษณะประจ าพันธุ์ที่
เหมือนกันอาจมีความแตกต่างอย่างชัดเจน 
 

  1.2 เอกสารค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าหลักเกณฑ์ และข้ันตอนการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่
ของยูพอฟ 
 
 สหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ มีเอกสารแนะน าการจัดท าหลักเกณฑ์
การตรวจสอบพันธุ์พืช  ในเอกสาร Document TGP/7 Development of test guidelines ของสหภาพระหว่าง
ประเทศเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV TGP/7/2, 2010) 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  
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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    

5) การจัดกลุ่มพันธุ์ (Grouping of Varieties and Organization of the Growing Trail)  เป็น
ลักษณะที่ใช้ในการเลือกกลุ่ม ลักษณะของพันธุ์ที่ใกล้เคียง  ซึ่งเป็นพันธุ์ที่จะใช้ในการปลูกเปรียบเทียบ  
ควรเป็นลักษณะทางคุณภาพที่ไม่มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 

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) สัญลักษณ์ 

  7) ตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ (Table of Characteristics) มีรายละเอียดดังนี้ ตาม
ตารางท่ี 1   (1) หมายเลขล าดับลักษณะ (2) ก าหนดให้ประเมินลักษณะนี้กับทุกพันธุ์ (3) มีค าอธิบายรายละเอียด
ของลักษณะ (4) ชนิดของลักษณะที่แสดงออก (5) ก าหนดช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืชที่ท าการประเมิน
ในลักษณะนั้น (6) ค าอธิบายที่ใช้ในหลายลักษณะ (7) ก าหนดวิธีการประเมิน (8) ลักษณะที่ประเมิน  (9) 
สถานะการแสดงออกของลักษณะ  และ (10) ชื่อพันธุ์ตัวอย่างที่แสดงลักษณะนั้นๆ   
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 ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดในตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 
 

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) การอธิบายลักษณะในตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 
  8.1) การอธิบายลักษณะที่ครอบคลุมหลายลักษณะ 
  8.2) การอธิบายลักษณะที่เฉพาะ 
 

  2 วิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ข้าวตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วย
การตรวจสอบลักษณะของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นระเบียบตามมาตรฐาน
ระดับชาติ โดยใช้มาตรฐานการจัดท าหลักเกณฑ์ ตรวจสอบพันธุ์พืชของยูพอฟเป็นหลัก 

 
  ท าการศึกษาวิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ข้าวของแต่ละประเทศ สรุปได้ดังนี้  
    2.1 หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์ข้าวของประเทศไทย  
     กรมวิชาการเกษตร ออกระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของ

พันธุ์ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 ในส่วนของข้าว ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอน
พิเศษ 99ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2546   และได้ใช้หลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว ตรวจสอบพันธุ์ข้าวที่ยื่นขอจดทะเบียนมา
ระยะหนึ่งแล้ว โดยมีรายละเอียดดังนี้  

   1) ใช้ตรวจสอบพันธุ์ข้าวทุกพันธุ์  
   2) ส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องมอบให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อปลูกทดสอบเป็นเมล็ด 

    3) จ านวนเมล็ดพันธุ์ที่ต้องจัดส่ง จ านวน 200 รวง หรือเมล็ดรวม จ านวน 3 กิโลกรัม  
   4) จ านวนครั้งที่ต้องปลูกตรวจสอบ การปลูกตรวจสอบ ใช้เวลา 2 ครั้ง  
   5) สถานที่ปลูกตรวจสอบ สถานที่ปลูก 1 แห่ง  
   6) การวางแผนการปลูกทดสอบ การปลูกทดสอบใช้ขนาดแถวยาว 5.0 เมตร ระยะปลูก 25X25 

ซม. ปลูกจ านวน 100 รวง 
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   7) การคัดเลือกพันธุ์เปรียบเทียบ จัดกลุ่มพันธุ์ดังต่อไปนี้ 1) การมีขนบนแผ่นใบ 2) ลักษณะทรง
กอ 3) ความสูง 4) วันออกดอกหรืออายุเก็บเกี่ยว 5) การโผล่พ้นของรวง     
    9) การประเมินความแตกต่างลักษณะทางคุณภาพต้องแยกออกจากกันให้เด่นชัด ลักษณะทาง
ปริมาณ  

   10) การประเมินความสม่ าเสมอลักษณะที่แสดงออกในการปลูกแต่ละครั้งทุกลักษณะต้องไม่
มีลักษณะอ่ืนปนอย่างเด่นชัด (ไม่เกิน 5 ใน 10,000 ต้น) 

   11) ความคงตัว ลักษณะที่แสดงออกทุกครั้งที่ปลูกต้องไม่แตกต่างจากการปลูกครั้งที่ 1  
   11) ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใช้ตรวจสอบ จ านวน 54 ลักษณะ  
    2.2 หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์ข้าวของประเทศอาเชียน และ 

สหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
  ศึกษาหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ชนิดข้าว โดยศึกษาลักษณะในหลักเกณฑ์ฯ  สหภาพ

ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ พบว่ามีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใช้ตรวจสอบ จ านวน 65 
ลักษณะ  ฟิลิปปินส์ จ านวน  56 ลักษณะ อินโดนีเซียจ านวน  44 ลักษณะ  จีนจ านวน  78 ลักษณะ  และ
มาเลเซียจ านวน 41 ลักษณะ  

 
  3 พัฒนาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ข้าวให้เป็นไปตามค าแนะน าของยูพอฟ  
   การพัฒนาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ข้าว ฉบับภูมิภาคอาเซียน นั้น โดยศึกษา

เอกสารค าแนะน าการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชใหม่ของสหภาพระหว่างประเทศ ว่าด้วยการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ข้าวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน และศึกษา
ลักษณะพันธุ์พืช พันธุ์พ้ืนเมืองทั่วไปที่มีการปลูกอยู่ตามแหล่งเพราะปลูก และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นแนวทาง
ประกอบการยกร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชข้าว ที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน  หลังจากนั้นได้
ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ฯ โดยมีประเทศที่เข้าร่วมประชุมพิจารณา ได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และไทย  ร่วมกันพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ปรับปรุง แก้ไข จนได้ ร่างหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ข้าว ฉบับภูมิภาคอาเซียน (ร่างที ่1) รายละเอียด ดังนี้  
  1) วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of these Test Guideline) 
  หลักเกณฑก์ารตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชที่จะกล่าวต่อไปนี้ ให้ใช้กับข้าว (Oryza sativa L.) ทุกพันธุ์  
  2)  ส่วนขยายพันธุ์  (Material Required) 
   2.1) พนักงานเจ้าหน้าที่ ก าหนดปริมาณและคุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ที่จะน ามาทดสอบ  
คุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ และเวลาและสถานที่ที่ส่งมอบ ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นส่วนขยายพันธุ์จากประเทศต่าง ๆ ที่
จะทดสอบต้องมีเอกสารทางศุลกากรและเอกสารสุขภาพอนามัยพืชเป็นไปตามท่ีก าหนด 
   2.2) ส่วนขยายพันธุ์ที่ยื่นจะต้องอยู่ในรูปของเมล็ดพันธุ์ 
 2.3) ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ที่ส่งมอบ 

 2.3.1) เมล็ดพันธุ์จ านวน 500 กรัม 
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 2.3.1) ส าหรับพันธุ์ลูกผสม ต้องส่งมอบ เมล็ดพันธุ์แม่ และพ่ออย่างละ 500 กรัม 
  2.4) กรณีส่งมอบส่วนขยายพันธุ์เป็นรวง ให้ส่งมอบอย่างน้อย จ านวน 50 รวง ซึ่งจะต้องเป็นรวงที่
สมบูรณ์และไม่มีผลจากการท าลายจากแมลงศัตรูพืชและโรคพืช 
  3) วิธีการตรวจสอบ  (Method of Examination) 
   3.1) จ านวนครั้งที่ปลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles) 
    ควรท าการปลูกทดสอบในฤดูปกติ จ านวน  2 ครั้ง   
   3.2) สถานที่ทดสอบ (Testing Place) 
   สถานที่ปลูก   ควรท าการทดสอบใน 1 สถานที่ ให้ก าหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะประจ าพันธุท์ี่
ส าคัญส าคญัไม่สามารถแสดงออกให้สังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ที่ท าการปลูกทดสอบ 
   3.3) ปัจจัยแวดล้อมส าหรับการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 
   ต้องปลูกทดสอบพันธุ์ข้าว ภายใต้สิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมเพียงพอ ต่อการเจริญเติบโตและการแสดงออก
ของลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบได้ 
   3.4) การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
   3.4.2) การทดสอบแต่ละครั้งต้องปลูกข้าวอย่างน้อย จ านวน 1,500 ต้น โดยแบ่งเป็น 2 ซ้ าหรือมากกว่า
การปลูกแบบรวงต่อแถว ต้องปลูกอย่าง น้อย 50 รวง 
     3.5) จ านวนที่เก็บตัวอย่าง/ส่วนที่ทดสอบ 
   การประเมิน การตรวจสอบ การนับ การวัด ต้องท าในตัวอย่างข้าวอย่างน้อย 20 ต้น หรือ เก็บส่วนต่างๆ 
ที่มาจากต้นข้าว 20 ต้น 
  3.6) การทดสอบเพิ่มเติม (Additional Tests)  
  กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะพันธุ์ข้าวลักษณะอื่นเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบพันธุ์พืช ให้
เป็นไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
 4)  การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสม่ าเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability)  
   4.1) ความแตกต่าง (Distinctness) 
   4.1.1) ค าแนะน าทั่วไป การตรวจสอบความแตกต่าง เป็นส่วนที่ส าคัญส าหรับผู้ใช้คู่มือนี้  
   4.1.2) ความแตกต่างท่ีคงที่ (Consistent Difference) การตรวจสอบความแตกต่าง
ระหว่างพันธุ์อาจจะชัดเจน โดยไม่จ าเป็นต้องปลูกมากกว่า หนึ่งครั้ง 
   4.1.3) การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด (Clear Difference) การพิจารณาความ
แตกต่างของสองพันธุ์ที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือชนิดของลักษณะว่าเป็นลักษณะที่
แสดงออกเป็นชนิดใด เช่น เป็นลักษณะทางคุณภาพ (qualitative) ลักษณะทางปริมาณ (quantitative) หรือ
ลักษณะคุณภาพไม่แท้ (pseudo-qualitative)   
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   4.1.4) จ านวนตัวอย่างพืชท่ีตรวจสอบ (Number of Plants / Parts of Plants to 
be Examind) การบันทึกข้อมูลจะต้องบันทึกลักษณะพันธุ์ข้าวเพื่อพิจารณาความแตกต่าง ท าในตัวอย่างข้าว
อย่างน้อย 20 ต้น หรือ เก็บส่วนต่างๆ ที่มาจากต้นข้าว 20 ต้น ไม่ประเมินในต้นที่มีลักษณะอื่นปน  
   4.1.5) วิธีการตรวจสอบ (Method of Observation) 
   ค าแนะน าส าหรับการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชเพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง
พันธุ์ จะถูกก าหนดไว้ใน คอลัมน์ ที่ 2 ในตารางบันทึกลักษณะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้ 

MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ านวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็นตัวแทนเท่านั้น 
แล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (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 าหนดให้เป็น 
ตัวแทนเท่านั้นแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (visual assessment by a 
single observation of a group of plants or parts of plants) 

VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้ 
เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (visual assessment by 

     observation of individual plants or parts of plants)               
 4.2) ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 
  4.2.2) พันธุ์ผสมตัวเอง  
   (a) กรณีปลูกเป็นแปลงการประเมินความสม่ าเสมอ ที่ประชากรมาตรฐาน 0.1 
เปอร์เซ็นต์ ที่การยอมรับได้อย่างน้อย 95 เปอร์เซ็นต์ ที่ขนาดของการปลูกจ านวน 1,500 ต้น ไม่ควรมีต้นที่มีลักษณะ
อ่ืนปน เกินกว่า  4 ต้น  

 4.2.3) พันธุ์ลูกผสม 
   การประเมินความสม่ าเสมอ ที่ประชากรมาตรฐาน  1 เปอร์เซ็นต์ ทีการยอมรับได้
อย่างน้อย 95 เปอร์เซ็นต์ ที่ขนาดของการปลูกจ านวน 1,500 ต้น ไม่ควรมีต้นที่มีลักษณะอ่ืนปน เกินกว่า  22 ต้น  
 4.3) ความคงตัว (Stability) 
 ในทางปฏิบัติไม่มีผลการทดสอบแสดงความคงตัวเหมือนกับการทดสอบแสดงความ
แตกต่างและความสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์มีการแสดงออกกับหลายชนิดของพันธุ์ เมื่อลักษณะมี
ความสม่ าเสมอแล้วก็สามารถพิจารณาว่ามีความคงตัวด้วย 
 5) การจัดกลุ่มพันธุ์และการจัดการการปลูกทดสอบ (Grouping of Varieties and Organization of 
the Growing Trial) 
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  5.1) การคัดเลือกพันธุ์พืชทั่วไปที่จะน ามาปลูกทดสอบกับพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่   
จะต้องแบ่งกลุ่ม เพื่ออ านวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง   
  5.2) ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของพันธุ์ 

a) ใบ: การปรากฏแอนโทไซยานินบนเขี้ยวใบ (Leaf: anthocyanin coloration of auricles) 
(ลักษณะที่ 10) 

b) ระยะเวลาออกรวง (Time of heading (50% of plants halfway with heads)) (ลักษณะที่  
23) 

c) กรณีพันธุ์ที่ไม่เอนราบ: ความยาวของล าต้น (Non-prostrate varieties only: Stem length 
(excluding panicle)) (ลักษณะที่ 31) 

d) ข้าวกล้อง: ความยาวของเมล็ด (Decorticated grain: length) (ลักษณะที่ 66) 
e) ข้าวกล้อง: สีของข้าวกล้อง  (Decorticated grain: color) (ลักษณะที่ 69) 
f) ข้าวกล้อง: การมีกลิ่นหอม  (Decorticated grain: aroma) (ลักษณะที่ 74) 

 6) การอธิบายสัญลักษณ์ในตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ (Introduction to the Table of 
Characteristics) 

      6.1) การจ าแนกลักษณะ (Categories of Characteristics) 
  6.1.1)  ลักษณะมาตรฐาน 
  ลักษณะมาตรฐานเป็นลักษณะที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการใช้ตรวจสอบ
ลักษณะพันธุ์พืช (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 
การแสดงออกในแต่ละสถานะจะถูกก ากับด้วยตัวเลขที่สอดคล้องกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
  6.3) ชนิดของการแสดงออก 
  QL หมายถึงลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic)  
  QN หมายถึงลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)  
  PQ หมายถึงลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)  
 6.4) ตัวอย่างพันธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธุ์เตรียมไว้เพ่ือให้เห็นลักษณะที่แสดงออกชัดเจนของแต่ละลักษณะที่แสดงออก 
 6.5) เครื่องหมาย (Legend) 
 (*) หมายถึง ลักษณะที่ต้องประเมินทุกพันธุ์ (ข้อ 6.1.2) 
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 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)-(d) หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ข้อ 8.1 
 (+) หมายถึง ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายข้อ 8.2 

 7) ตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 
  ได้ก าหนดตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบให้สอดคล้องกับรูปแบบค าแนะน าการจัดท าตาม
หลักเกณฑฯ์ ของสหภาพระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามตารางที่ 1 และพิจารณาเลือกลักษณะ
ทางสัณฐานวิทยาที่ใช้ตรวจสอบข้าว  จ านวน 82 ลักษณะ ได้แก่  
 1) เนื้อเยื่อหุ้มยอดแรกเกิด: การปรากฏแอนโทไซยานิน (Coleoptile: anthocyanin coloration) 
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏน้อย (weak) ปรากฏมาก (strong) 
 2) โคนใบ: สีที่โคนใบ (Basal leaf: sheath color) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ เขียว (green) เขียว
ลายม่วง (green with purple lines) ม่วงอ่อน (light purple) ม่วง (purple) 
 3) ใบ: ความเข้มของสีเขียวบนใบ (Leaf: intensity of green color) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ 
จาง (light) ปานกลาง (medium) เข้ม (dark) 
 4) ใบ: ความเข้มของแอนโทไซยานินบนใบ (Leaf: anthocyanin coloration)ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present)  
 5) ใบ: การกระจายตัวของแอนโทไซยานิน (Leaf: distribution of anthocyanin coloration)   
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ปลายใบเท่านั้น (on tips only) ขอบใบเท่านั้น (on margins only) เป็นแต้มเท่านั้น 
(in blotches only) 
Even  
 6) กาบใบ: การปรากฏแอนโทไซยานิน (Leaf sheath: anthocyanin coloration) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present)  
 7) กาบใบ:  ความเข้มของแอนโทไซยานิน (Leaf sheath: intensity of anthocyanin coloration)    
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ น้อยมาก (very weak) น้อย (weak) ปานกลาง (medium) มาก (strong) 
 8) แผ่นใบ: การปรากฏขนบนผิวใบ ( Leaf blade: pubescence of surface) ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่  ไม่ปรากฏ (absent) น้อย (weak) ปานกลาง (medium) มาก (strong) 
 9) ใบ: การปรากฏเขี้ยวใบ (Leaf: auricles) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ 
(present) 
 10) ใบ: การปรากฏแอนโทไซยานินบนเขี้ยวใบ (Leaf: anthocyanin coloration of auricles) 
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present) 
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 11) ใบ: การปรากฏคอใบ (Leaf: collar) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ 
(present) 
 12) ใบ: สีคอใบ (Leaf: collar color) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  เขียว (green) ม่วง (purple)  
 13) ใบ: การปรากฏลิ้นใบ (Leaf: ligule) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ 
(present) 
 14) ใบ: รูปร่างของลิ้นใบ (Leaf: shape of ligule) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ แหลม (acute) แฉก 
(cleft)  
 15) ใบ: สีของลิ้นใบ (Leaf: color of ligule) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่มีสี  (colorless) เขียว 
(green) เขียวลายม่วง (green with purple lines) ม่วงอ่อน (light purple) ม่วง (purple) 
 16) ใบ: ความยาวของิ้นใบ (Leaf: length of ligule) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  สั้น (short) ปาน
กลาง (medium) ยาว (long) 
 17) ใบ: ความยาวของแผ่นใบ (Leaf: length of blade) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ สั้น (short) 
ปานกลาง (medium)  ยาว (long) 
 18) ใบ: ความกว้างของแผ่นใบ (Leaf: width of blade) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ แคบ (narrow) 
ปานกลาง (medium)  กว้าง (broad) 
 19) ใบธง: มุมของใบธงระยะแรก (Flag leaf: attitude of blade)  (early observation) ลักษณะ
ที่แสดงออก ได้แก่ ตั้งตรง (erect) กึ่งตั้งตรง (semi-erect) แนวนอน (horizontal) หักลง (recurved) 
 20) ใบธง: มุมของใบธงระยะหลัง (Flag leaf: attitude of blade)  (late observation) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ ตั้งตรง (erect) กึ่งตั้งตรง (semi-erect) แนวนอน (horizontal) หักลง (recurved) 
 21) ล าต้น: ลักษณะของล าต้น (Culm: habit) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ตั้งตรง (erect) กึ่งตั้งตรง 
(semi-erect) เปิดออก (open) แผ่ (spreading) ราบเอน (prostrate) 
 22) กรณีพันธุ์ที่ล าต้นเอนราบ ล าต้น: ความสามารถชูล าต้น  (Prostrate varieties only: Culm: 
kneeing ability) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present)  
 23) ระยะเวลาออกรวง (Time of heading (50% of plants halfway with heads)) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ เร็วมาก (very early) เร็ว (early) ปานกลาง (medium) ช้า (late) 
 24) ตัวผู้เป็นหมัน (Male sterility) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏบางส่วน 
(partially male sterile) 
 25) กาบล่าง: การปรากฏแอนโทไซยานินที่กาบล่างระแรกการเจริญเติบโต   (Lemma: 
anthocyanin coloration of keel (early observation)) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏหรือปรากฏน้อย
มาก (absent of very weak) น้อย (weak) ปานกลาง (medium) มาก (strong) 
 26) กาบล่าง: การปรากฏแอนโทไซยานินที่กาบล่างบริเวณใต้ปลายยอดกาบล่างระแรกการ
เจริญเติบโต  (Lemma: anthocyanin coloration of area below apex (early observation)) ลักษณะที่
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แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏหรือปรากฏน้อยมาก (absent of very weak) น้อย (weak) ปานกลาง (medium) 
มาก (strong) 
 27) กาบล่าง: การปรากฏแอนโทไซยานินที่กาบล่างบริเวณปลายยอดกาบล่างระแรกการเจริญเติบโต  
Lemma: anthocyanin coloration of apex (early observation) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏหรือ
ปรากฏน้อยมาก (absent of very weak) น้อย (weak) ปานกลาง (medium) มาก (strong) สูงมาก (very 
strong) 
 28) ช่อดอกย่อย: สีของยอดเกสรเพศเมีย (Spikelet: color of stigma) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ 
ขาว (white) เขียวอ่อน (light green) เหลือง (yellow) ม่วงอ่อน (light pruple) ม่วง (purple) 
 29) ช่อดอกย่อย: สีของอับเรณู (Spikelet: color of anthers (for A line)) ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่  ขาว (white)  เหลืองอ่อน (light yellow) เหลือง (yellow)  
 30) ล าต้น: ความหนาของล าต้น Stem: thickness  ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ บาง (thin) ปาน
กลาง (medium) หนา (thick) 
 31) กรณีพันธุ์ที่ไม่เอนราบ: ความยาวของล าต้น (Non-prostrate varieties only: Stem length 
(excluding panicle)) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ เตี้ยมาก (very short) เตี้ย (short) ปานกลาง (medium) สูง 
(long) สูงมาก (very long) 
 32) ล าต้น: การปรากฏแอนโทไซยานิน  (Stem: anthocyanin coloration of nodes) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present) 
 33) ล าต้น: ความเข้มของแอนโทไซยานินที่ข้อ  (Stem: intensity of anthocyanin coloration of 
nodes) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ อ่อน (weak)  ปานกลาง (medium) มาก (strong) 
 34) ล าต้น: ความเข้มของแอนโทไซยานินที่ปล้อง  (Stem: anthocyanin coloration of 
internodes) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present) 
 35) วันออกดอก (Date of 50 percent flowering (for PSM only)) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  
เร็ว (early) ปานกลาง (medium)  ช้า (late) 
 36) กาบล่างที่เป็นหมัน: สี (Sterile lemma: color) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ฟางข้าว (straw) 
ทอง (gold)  แดง (red) ) ม่วง (purple) 
 37) ช่อดอกย่อย: การท ามุมของกาบล่างกับกาบบน (Spikelet: angle between lemma and 
palea  (for CMS and EMS  lines only) (at flowering)) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ แคบ (small) ปานกลาง 
(medium) กว้าง (large) 
 38) รวงข้าว: ความยาวรวง (Panicle: length of main axis) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  สั้น 
(short) ปานกลาง (medium) ยาว (long) 
 39) รวงข้าว: จ านวนรวงต่อต้น (Panicle: number per plant) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  น้อย 
(few) ปานกลาง (medium) มาก (many) 
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 40) รวงข้าว: การปรากฏหางข้าว (Panicle: awns) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏ (absent) 
ปรากฏ (present)  
 41) รวงข้าว: สีของหางข้าว (Panicle: color of awns (early observation)) ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่ ทองอ่อน (light gold) ทอง (gold) น้ าตาล (brown) น้ าตาลแดง (reddish brown) แดงอ่อน (light red) 
แดง (red) ม่วงอ่อน (light purple) ม่วง (purple)  ด า (black) 
 42) รวงข้าว: การกระจายตัวของหางข้าว (Panicle: distribution of awns) ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่  ที่ปลายรวงเท่านั้น (tip only) ส่วนหนึ่งในสีด้านบนเท่านั้น  (upper quarter only) ครึ่งบนเท่านั้น 
(upper half only) ส่วนสามในสี่บนเท่านั้น (upper three quarter only) ทั้งรวง (whole length) 
 43)  รวงข้าว: ความยาวของหางข้าวที่ยาวที่สุด (Panicle: length of longest awns) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่  สันมาก (very short) สั้น (short) ปานกลาง (medium) ยาว (long)  ยาวมาก (very long) 
 44) ช่อดอกย่อย: การปรากฏขนบนกาบล่าง  (Spikelet: pubescence of lemma) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏหรือปรากฏน้อยมาก (absent of very weak) น้อย (weak)  ปานกลาง (medium)  
มาก (strong) สูงมาก (very strong) 
 45) ช่อดอกย่อย: สีปลายยอดดอก (Spikelet: apiculus color) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ขาว 
(white) ฟาง (straw)  น้ าตาล (brown) แดง (red) ม่วง (purple) ด า (black) 
 46) รวงข้าว: สีของหางข้าวระยะหลัง Panicle: color of awns (late observation) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ ทองอ่อน (light gold) ทอง (gold) น้ าตาล (brown) น้ าตาลแดง (reddish brown) แดงอ่อน 
(light red) แดง (red)  ม่วงอ่อน (light purple) ม่วง (purple) ด า (black) 
 47) รวงข้าว: การท ามุมของรวงกับล าต้น (Panicle: attitude in relation to stem) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่  ตั้งตรง (upright) กึ่งตั้งตรง (semi upright) ค่อนข้างโน้มออก (slightly drooping) โน้มออก
มาก (strongly drooping) 
 48) รวงข้าว: การปรากฏกิ่งย่อยล าดับสอง (Panicle: presence of secondary branching)  
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present)  
 49) รวงข้าว: ชนิดของรวงข้าวกิ่งย่อยล าดับสอง (Panicle: type of secondary branching)  
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ชนิด 1 (Type 1) ชนิด 2 (Type 2) ชนิด 3 (Type 3) 
 50) รวงข้าว: มุมของการแตกกิ้ง (Panicle: Attitude of branches) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ต้ัง
ตรง (erect) กึ่งตั้งตรง (semi-erect) แผ่ออก (spreading)  
 51) รวงข้าว: การโผล่พ้นของรวง (Panicle: exsertion) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  โผล่พ้นพอดี 
(enclosed) โผล่พ้นบางส่วน (partly exserted) โผล่พ้น (just exserted) โผล่พ้นค่อนข้างมาก (moderately-
well exserted) โผล่พ้นมาก (well eserted) 
 52) ระยะเวลาสุกแก่ (Time of maturity) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ช้ามาก (very early) ช้า 
(early) ปานกลาง (medium) ช้า (late) ช้ามาก (very late) 
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 53) ใบ: การแก่ของใบ (Leaf: time of senescence) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ช้า (early) ปาน
กลาง (medium) ช้า (late) 
 54) กาบล่าง: สี (Lemma: color)  ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ฟาง (straw) ทอง (gold) น้ าตาล 
(brown) แดงค่อนข้างม่วง (reddish to light purple) ม่วง (purple) ด า (black) 
 55) กาบล่าง: การมีลายบนกาบล่าง (Lemma: ornamentation) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ไม่มี 
(absent) เป็นร่องสีทอง (gold furrows) เป็นร่องสีน้ าตาล (brown furrows) เป็นจุดสีม่วง (purple spots) เป็น
ร่องสีม่วง (purple furrows) 
 56) กาบล่าง: การปรากฏแอนโทไซยานินที่สันกาบล่าง (Lemma: anthocyanin coloration of 
keel (late observation))  ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏหรือมีน้อย (absent or very weak) น้อย 
(weak) ปานกลาง (Medium) มาก (strong)  
 57) กาบล่าง: การปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณใต้ปลายกาบล่าง ระยะหลัง (Lemma: 
anthocyanin coloration of area below apex (late observation)) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏ
หรือมีน้อย (absent or very weak) น้อย (weak) ปานกลาง (Medium) มาก (strong) สูงมาก (very strong) 
 58) กาบล่าง: การปรากฏแอนโทไซยานินที่ปลายยอดกาบล่างระยะหลัง (Lemma: anthocyanin 
coloration of apex (late observation))  ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏหรือมีน้อย (absent or very 
weak) น้อย (weak) ปานกลาง (Medium) มาก (strong) สูงมาก (very strong) 
 59) กาบช่อย่อย: ความยาวของกาบล่าง (Glume: length or sterile lemma length) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่   สั้น (short) ปานกลาง (medium) ยาว (long) 
 60) เมล็ด: น้ าหหนัก 1,000 เมล็ด (Grain: weight of 1000 (fully developed grains))  ลักษณะ
ที่แสดงออก ได้แก่ น้อย (low) ปานกลาง (medium) มาก (high) 
 61) เมล็ด: ความยาว (Grain: length) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  สั้น (short) ปานกลาง 
(medium) ยาว (long) 
 62) เมล็ด: ความกว้าง (Grain: width) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ แคบ (Narrow) ปานกลาง 
(Medium) กว้าง (Broad) 
 63) เมล็ด: อัตราส่วนความยาวต่อความกว้าง (Grain: length width ratio)  ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่ สั้น (short) ปานกลาง (medium) ยาว (long) 
 64) กาบล่าง: การท าปฏิกิริยากับฟีนอล (Lemma: phenol reaction) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  
ไม่ปรากฏ (absent)  ปรากฏ (present)  
 65) กาบล่าง: ความเข้มข้นการท าปฏิกิริยากับฟีนอล (Lemma: intensity of phenol reaction) 
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ เล็กน้อย (light) ปานกลาง (medium) มาก (dark)  
 66) ข้าวกล้อง: ความยาวของเมล็ด (Decorticated grain: length) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ สั้น 
(short) ปานกลาง (medium) ยาว (long)  
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 67) ข้าวกล้อง: ความกว้างของเมล็ด (Decorticated grain: width) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ แคบ 
(Narrow) ปานกลาง (Medium) กว้าง (Broad)  
 68) ข้าวกล้อง: รูปร่างข้าวกล้อง (Decorticated grain: shape (in lateral view)) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ กลม (round) ค่อนข้างกลม (semi-round) กระสวยครึ่ง (half spindle-shaped) กระสวย 
(spindle-shaped)  กระสวยยาว (long spindle-shaped) 
 69) ข้าวกล้อง: สีของข้าวกล้อง  (Decorticated grain: color) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ขาว 
(white) น้ าตาลอ่อน (light brown) ริ้วน าตาล (variegated brown) น้ าตาลเข้ม (dark brown) แดงอ่อน (light 
red) แดง (red) ริ้วม่วง (variegated purple) ม่วง (purple) ม่วงเข้ม (dark purple/black)  
 70) เมล็ด: การมีท้องไข่  (Chalkiness) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ น้อย (small (0-1)) ปานกลาง 
(medium (1.1-1.5))  ค่อนข้างมาก (rather large (1.6-1.9)) มาก (large (2-5)) 
 71) เอ็นโดเสปิร์ม: ชนิดเอ็นโดเสปิร์ม (Endosperm: type) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ข้าวเหนียว 
(glutinous)  ข้าวเจ้า (non-glutinous) 
 72) เอ็นโดเสปิร์ม: ปริมาณอมิโลส (Endosperm: content of amylose)  ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่ สถานะที่ 1 (State 1) สถานะท่ี 2 (State 2) สถานะท่ี 3 (State 3) สถานะที่ 4 (State 4) สถานะท่ี 5 
(State 5) สถานะท่ี 6 (State 6) สถานะท่ี 7 (State 7) 
 73) เอ็นโดเสปิร์ม: การสลายตัวในอัลคาไล (Endosperm: Alkali digestion) ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่ ไม่สลายตัว (not digested) สลายตัวต่ า (low digested) สลายตัวปานกลาง (intermediate) สลายตัว 
(completely digested)  
 74) ข้าวกล้อง: การมีกลิ่นหอม (Decorticated grain: aroma) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่มี 
หรือมีน้อย (absent or very weak) น้อย (weak) มาก (strong) 
 75) ช่อดอกย่อย: รูปทรงของอับเรณู (Spikelet: shape of anthers (for A line) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ slender stick-shape water-soaked feature near-plump 
 76) ช่อดอกย่อย: การฝ่อของเรณู (Spikelet: abortion type of pollen)  ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่ ไม่มีเรณู (no pollen) typic abortion spherical abortion stained abortion 
 77) ล าต้น: โคนต้นติดกับกาบใบ (Stem: basal internodes enclosed by sheath)  ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present)  
 78) ล าต้น: จ านวนต้น ต่อกอ (Culm: number per plant) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ น้อยมาก  
(very few)   น้อย (few) ปานกลาง (medium) มาก (many) 
very many 
 79) รวงข้าว: การโผล่พ้นของเกสรเพศเมีย (Panicle: total exsertion rate of stigma) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ ต่ ามาก (very low) ต่ า (low) ปานกลาง (medium) สูง (high) 
 80) รวงข้าว: การติดเมล็ด (Panicle: seed setting rate) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ sterile low 
medium high very high 



20 
 

 

 81) กาบช่อย่อย: สี (Glume: color) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ straw gold red purple 
 82) เมล็ด: รูปร่าง (Grain: shape) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ กลม (round)  (ovum)  (oval) ยาว 
(long)  
 8) การอธิบายลักษณะในตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 
  8.1) การอธิบายลักษณะที่ครอบคลุมหลายลักษณะ 
  8.2) การอธิบายลักษณะที่เฉพาะ 
 โดยคณะผูจ้ดัท ำรำ่งหลกัเกณฑฯ์ ไดพิ้จำรณำรูปภำพประกอบใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะในขอ้ 7 ดงันี ้

ลักษณะที่ 19 ใบธง: มุมของใบธงระยะแรก (Flag leaf: attitude of blade)  (early observation) 
ลักษณะที่ 20 ใบธง: มุมของใบธงระยะหลัง (Flag leaf: attitude of blade)  (late observation) (Anon, 
1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลักษณะที่ 48 รวงข้าว: การปรากฏกิ่งย่อยล าดับสอง (Panicle: presence of secondary branching) (Anon, 
1980) 
 
 
 

 
 
 
ลักษณะที่ 49 รวงข้าว: ชนิดของรวงข้าวกิ่งย่อยล าดับสอง (Panicle: type of secondary branching) (Anon, 
1980) 
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ลักษณะที่ 51 รวงข้าว: การโผล่พน้ของรวง (Panicle: exsertion) (Anon, 1980) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4 ส ารวจพันธุ์ตัวอย่างข้าวเพื่อก าหนดในลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละลักษณะ 
      ส ารวจพันธุ์ข้าวทีป่ลูกไว้ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง 

และแหล่งเพราะปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยตรวจสอบพันธุ์ที่มีลักษณะปรากฏและสอดคล้องกับ (ร่าง) 
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ข้าว ฉบับภูมิภาคอาเซียน (ร่างที ่ 1) เพ่ือก าหนดเป็นพันธุ์อ้างอิง ผลการ
ด าเนินการพบว่า ได้ก าหนดพันธุ์อ้างอิง ในร่างหลักเกณฑ์ ดังนี้  

1) ใบ: ลิ้นใบเป็นแฉก ก าหนดพันธุ์อ้างอิง คือ พันธุ์ชัยนาท 1 
2) ใบ: สีของข้อต่อใบที่มีสีเขียว ก าหนดพันธุ์อ้างอิง คือ คือพันธุ์ปทุมธานี 1 
3) ล าต้น: สีของปล้องที่ปรากฏแอนโทไซยานิน ก าหนดพันธุ์อ้างอิง คือ พันธุ์ ข้าวก่ า  
4) ล าต้น สีของปล้องทีไ่มป่รากฏแอนโทไซยานิน ก าหนดพันธุ์อ้างอิง คือ พันธุ์ กข1 และกข4 
5) ล าต้น มีลักษณะตั้งตรง ก าหนดพันธุ์อ้างอิง คือ ชัยนาท 1  
6) ล าต้น มีลักษณะแบะออก ก าหนดพันธุ์อ้างอิง คือ พันธุ์ปทุมธานี 1 
7) ช่อดอกย่อย: สีปลายยอดดอกสีขาว ก าหนดพันธุ์อ้างอิง คือ ขาวดอกมะลิ 105 
8) ช่อดอกย่อย: สีปลายยอดดอกสีแดง ก าหนดพันธุ์อ้างอิง คือ กข5 

 
  5 ส่งร่างหลักเกณฑ์ให้ประเทศสมาชิกพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไข 
   หลังจากได้ร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามข้ันตอน 3 แล้ว ประเทศผู้น าการจัดท าร่างหลักเกณฑ์ฯ คือ

ฟิลิปปินส์ ได้ส่งร่างหลักเกณฑ์ฯ ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ให้ประเทศท่ีเข้าร่วม
ประชุมพิจารณา และประเทศท่ีสนใจร่วมจัดท าหลักเกณฑ์ฯ อ่ืน   ให้ความเห็นและปรับปรุง แก้ไข ร่างหลักเกณฑ์
ฯ (ร่างที ่1) ซึ่งผลของการปรับปรุง แก้ไข มีดังนี้  
       ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจร่วมจัดท าหลักเกณฑ์ฯ อ่ืน มีความเห็นร่วมกันให้หาข้ออธิบาย
เพ่ิมเติมในลักษณะ ในข้อ 7) ตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ ของลักษณะจ านวน 8 ลักษณะ ดังนี้  

   1) ช่อดอกย่อย: รูปทรงของอับเรณู (Spikelet: shape of anthers (for A line) 
slender stick-shape water-soaked feature near-plump 

   2) ช่อดอกย่อย: การฝ่อของเรณู (Spikelet: abortion type of pollen)   

 Partle exserted 

3 
Just exserted 

5 

Well exserted 

7 
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ไมม่ีเรณู (no pollen) typic abortion spherical abortion stained abortion 
   3) ล าต้น: โคนต้นติดกับกาบใบ (Stem: basal internodes enclosed by sheath) 

ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present)  
   4) ล าต้น: จ านวนต้น ต่อกอ (Culm: number per plant) very few  few medium 

many very many 
   5) รวงข้าว: การโผล่พ้นของเกสรเพศเมีย (Panicle: total exsertion rate of 

stigma) ต่ ามาก(very low) ต่ า (low) ปานกลาง (medium) สูง (high) 
   6) รวงข้าว: การติดเมล็ด (Panicle: seed setting rate) sterile low medium high 

very high 
   7) กาบช่อย่อย: สี (Glume: color) straw gold red purple 
   8) เมล็ด: รูปร่าง (Grain: shape) round ovum oval long   

        หลังจากการส่งเวียนร่างหลักเกณฑ์ฯ ผ่านทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ พร้อมกับขอ
ข้อคิดเห็น ประเด็นลักษณะ 8 ลักษณะดังกล่าว พบว่า ยังหาข้อสรุปไม่ได้ คณะผู้จัดท าร่างหลักเกณฑ์ฯ จึงไม่น า 
ลักษณะทั้ง 8 มาใช้ในร่างหลักเกณฑ์ฯ  จึงสรุปได้ว่า คณะผู้จัดท าร่างหลักเกณฑ์ฯ เห็นชอบหลักเกณฑ์ฯ ตามข้อ 1 
ถึง ข้อ 6 ข้อ 8  และให้แก้ไข ข้อ 7 โดยก าหนดให้ใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา จ านวน 74 ลักษณะ ในข้อ 7) 
ตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ ดังนี้ 
 1) เนื้อเยื่อหุ้มยอดแรกเกิด: การปรากฏแอนโทไซยานิน (Coleoptile: anthocyanin coloration) 
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏน้อย (weak) ปรากฏมาก (strong) 
 2) โคนใบ: สีที่โคนใบ (Basal leaf: sheath color) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ เขียว (green) เขียว
ลายม่วง (green with purple lines) ม่วงอ่อน (light purple) ม่วง (purple) 
 3) ใบ: ความเข้มของสีเขียวบนใบ (Leaf: intensity of green color) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ 
จาง (light) ปานกลาง (medium) เข้ม (dark) 
 4) ใบ: ความเข้มของแอนโทไซยานินบนใบ (Leaf: anthocyanin coloration)ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present)  
 5) ใบ: การกระจายตัวของแอนโทไซยานิน (Leaf: distribution of anthocyanin coloration)   
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ปลายใบเท่านั้น (on tips only) ขอบใบเท่านั้น (on margins only) เป็นแต้มเทา่นั้น 
(in blotches only) 
Even  
 6) กาบใบ: การปรากฏแอนโทไซยานิน (Leaf sheath: anthocyanin coloration) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present)  
 7) กาบใบ:  ความเข้มของแอนโทไซยานิน (Leaf sheath: intensity of anthocyanin coloration)    
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ น้อยมาก (very weak) น้อย (weak) ปานกลาง (medium) มาก (strong) 
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 8) แผ่นใบ: การปรากฏขนบนผิวใบ ( Leaf blade: pubescence of surface) ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่  ไม่ปรากฏ (absent) น้อย (weak) ปานกลาง (medium) มาก (strong) 
 9) ใบ: การปรากฏเขี้ยวใบ (Leaf: auricles) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ 
(present) 
 10) ใบ: การปรากฏแอนโทไซยานินบนเขี้ยวใบ (Leaf: anthocyanin coloration of auricles) 
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present) 
 11) ใบ: การปรากฏคอใบ (Leaf: collar) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ 
(present) 
 12) ใบ: สีคอใบ (Leaf: collar color) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  เขียว (green) ม่วง (purple)  
 13) ใบ: การปรากฏลิ้นใบ (Leaf: ligule) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ 
(present) 
 14) ใบ: รูปร่างของลิ้นใบ (Leaf: shape of ligule) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ แหลม (acute) แฉก 
(cleft)  
 15) ใบ: สีของลิ้นใบ (Leaf: color of ligule) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่มีสี  (colorless) เขียว 
(green) เขียวลายม่วง (green with purple lines) ม่วงอ่อน (light purple) ม่วง (purple) 
 16) ใบ: ความยาวของิ้นใบ (Leaf: length of ligule) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  สั้น (short) ปาน
กลาง (medium) ยาว (long) 
 17) ใบ: ความยาวของแผ่นใบ (Leaf: length of blade) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ สั้น (short) 
ปานกลาง (medium)  ยาว (long) 
 18) ใบ: ความกว้างของแผ่นใบ (Leaf: width of blade) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ แคบ (narrow) 
ปานกลาง (medium)  กว้าง (broad) 
 19) ใบธง: มุมของใบธงระยะแรก (Flag leaf: attitude of blade)  (early observation) ลักษณะ
ที่แสดงออก ได้แก่ ตั้งตรง (erect) กึ่งตั้งตรง (semi-erect) แนวนอน (horizontal) หักลง (recurved) 
 20) ใบธง: มุมของใบธงระยะหลัง (Flag leaf: attitude of blade)  (late observation) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ ตั้งตรง (erect) กึ่งตั้งตรง (semi-erect) แนวนอน (horizontal) หักลง (recurved) 
 21) ล าต้น: ลักษณะของล าต้น (Culm: habit) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ตั้งตรง (erect) กึ่งตั้งตรง 
(semi-erect) เปิดออก (open) แผ่ (spreading) ราบเอน (prostrate) 
 22) กรณีพันธุ์ที่ล าต้นเอนราบ ล าต้น: ความสามารถชูล าต้น  (Prostrate varieties only: Culm: 
kneeing ability) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไมป่รากฏ (absent) ปรากฏ (present)  
 23) ระยะเวลาออกรวง (Time of heading (50% of plants halfway with heads)) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ เร็วมาก (very early) เร็ว (early) ปานกลาง (medium) ช้า (late) 
 24) ตัวผู้เป็นหมัน (Male sterility) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏบางส่วน 
(partially male sterile) 
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 25) กาบล่าง: การปรากฏแอนโทไซยานินที่กาบล่างระแรกการเจริญเติบโต   (Lemma: 
anthocyanin coloration of keel (early observation)) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏหรือปรากฏ
น้อยมาก (absent of very weak) น้อย (weak) ปานกลาง (medium) มาก (strong) 
 26) กาบล่าง: การปรากฏแอนโทไซยานินที่กาบล่างบริเวณใต้ปลายยอดกาบล่างระแรกการ
เจริญเติบโต  (Lemma: anthocyanin coloration of area below apex (early observation)) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏหรือปรากฏน้อยมาก (absent of very weak) น้อย (weak) ปานกลาง (medium) 
มาก (strong) 
 27) กาบล่าง: การปรากฏแอนโทไซยานินที่กาบล่างบริเวณปลายยอดกาบล่างระแรกการเจริญเติบโต  
Lemma: anthocyanin coloration of apex (early observation) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏหรือ
ปรากฏน้อยมาก (absent of very weak) น้อย (weak) ปานกลาง (medium) มาก (strong) สูงมาก (very 
strong) 
 28) ช่อดอกย่อย: สีของยอดเกสรเพศเมีย (Spikelet: color of stigma) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ 
ขาว (white) เขียวอ่อน (light green) เหลือง (yellow) ม่วงอ่อน (light pruple) ม่วง (purple) 
 29) ช่อดอกย่อย: สีของอับเรณู (Spikelet: color of anthers (for A line)) ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่  ขาว (white)  เหลืองอ่อน (light yellow) เหลือง (yellow)  
 30) ล าต้น: ความหนาของล าต้น Stem: thickness  ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ บาง (thin) ปาน
กลาง (medium) หนา (thick) 
 31) กรณีพันธุ์ที่ไม่เอนราบ: ความยาวของล าต้น (Non-prostrate varieties only: Stem length 
(excluding panicle)) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ เตี้ยมาก (very short) เตี้ย (short) ปานกลาง (medium) สูง 
(long) สูงมาก (very long) 
 32) ล าต้น: การปรากฏแอนโทไซยานิน  (Stem: anthocyanin coloration of nodes) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present) 
 33) ล าต้น: ความเข้มของแอนโทไซยานินที่ข้อ  (Stem: intensity of anthocyanin coloration of 
nodes) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ อ่อน (weak)  ปานกลาง (medium) มาก (strong) 
 34) ล าต้น: ความเข้มของแอนโทไซยานินที่ปล้อง  (Stem: anthocyanin coloration of 
internodes) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present) 
 35) วันออกดอก (Date of 50 percent flowering (for PSM only)) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  
เร็ว (early) ปานกลาง (medium)  ช้า (late) 
 36) กาบล่างที่เป็นหมัน: สี (Sterile lemma: color) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ฟางข้าว (straw) 
ทอง (gold)  แดง (red) ) ม่วง (purple) 
 37) ช่อดอกย่อย: การท ามุมของกาบล่างกับกาบบน (Spikelet: angle between lemma and 
palea  (for CMS and EMS  lines only) (at flowering)) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ แคบ (small) ปานกลาง 
(medium) กว้าง (large) 
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 38) รวงข้าว: ความยาวรวง (Panicle: length of main axis) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  สั้น 
(short) ปานกลาง (medium) ยาว (long) 
 39) รวงข้าว: จ านวนรวงต่อต้น (Panicle: number per plant) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  น้อย 
(few) ปานกลาง (medium) มาก (many) 
 40) รวงข้าว: การปรากฏหางข้าว (Panicle: awns) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏ (absent) 
ปรากฏ (present)  
 41) รวงข้าว: สีของหางข้าว (Panicle: color of awns (early observation)) ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่ ทองอ่อน (light gold) ทอง (gold) น้ าตาล (brown) น้ าตาลแดง (reddish brown) แดงอ่อน (light red) 
แดง (red) ม่วงอ่อน (light purple) ม่วง (purple)  ด า (black) 
 42) รวงข้าว: การกระจายตัวของหางข้าว (Panicle: distribution of awns) ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่  ที่ปลายรวงเท่านั้น (tip only) ส่วนหนึ่งในสีด้านบนเท่านั้น  (upper quarter only) ครึ่งบนเท่านั้น 
(upper half only) ส่วนสามในสี่บนเท่านั้น (upper three quarter only) ทั้งรวง (whole length) 
 43)  รวงข้าว: ความยาวของหางข้าวที่ยาวที่สุด (Panicle: length of longest awns) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่  สันมาก (very short) สั้น (short) ปานกลาง (medium) ยาว (long)  ยาวมาก (very long) 
 44) ช่อดอกย่อย: การปรากฏขนบนกาบล่าง  (Spikelet: pubescence of lemma) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏหรือปรากฏน้อยมาก (absent of very weak) น้อย (weak)  ปานกลาง (medium)  
มาก (strong) สูงมาก (very strong) 
 45) ช่อดอกย่อย: สีปลายยอดดอก (Spikelet: apiculus color) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ขาว 
(white) ฟาง (straw)  น้ าตาล (brown) แดง (red) ม่วง (purple) ด า (black) 
 46) รวงข้าว: สีของหางข้าวระยะหลัง Panicle: color of awns (late observation) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ ทองอ่อน (light gold) ทอง (gold) น้ าตาล (brown) น้ าตาลแดง (reddish brown) แดงอ่อน 
(light red) แดง (red)  ม่วงอ่อน (light purple) ม่วง (purple) ด า (black) 
 47) รวงข้าว: การท ามุมของรวงกับล าต้น (Panicle: attitude in relation to stem) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่  ตั้งตรง (upright) กึ่งตั้งตรง (semi upright) ค่อนข้างโน้มออก (slightly drooping) โน้มออก
มาก (strongly drooping) 
 48) รวงข้าว: การปรากฏกิ่งย่อยล าดับสอง (Panicle: presence of secondary branching)  
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏ (absent) ปรากฏ (present)  
 49) รวงข้าว: ชนิดของรวงข้าวกิ่งย่อยล าดับสอง (Panicle: type of secondary branching)  
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ชนิด 1 (Type 1) ชนิด 2 (Type 2) ชนิด 3 (Type 3) 
 50) รวงข้าว: มุมของการแตกกิ้ง (Panicle: Attitude of branches) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ต้ัง
ตรง (erect) กึ่งตั้งตรง (semi-erect) แผ่ออก (spreading)  
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 51) รวงข้าว: การโผล่พ้นของรวง (Panicle: exsertion) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  โผล่พ้นพอดี 
(enclosed) โผล่พ้นบางส่วน (partly exserted) โผล่พ้น (just exserted) โผล่พ้นค่อนข้างมาก (moderately-
well exserted) โผล่พ้นมาก (well eserted) 
 52) ระยะเวลาสุกแก่ (Time of maturity) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ช้ามาก (very early) ช้า 
(early) ปานกลาง (medium) ช้า (late) ช้ามาก (very late) 
 53) ใบ: การแก่ของใบ (Leaf: time of senescence) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ช้า (early) ปาน
กลาง (medium) ช้า (late) 
 54) กาบล่าง: สี (Lemma: color)  ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ฟาง (straw) ทอง (gold) น้ าตาล 
(brown) แดงค่อนข้างม่วง (reddish to light purple) ม่วง (purple) ด า (black) 
 55) กาบล่าง: การมีลายบนกาบล่าง (Lemma: ornamentation) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ไม่มี 
(absent) เป็นร่องสีทอง (gold furrows) เป็นร่องสีน้ าตาล (brown furrows) เป็นจุดสีม่วง (purple spots) เป็น
ร่องสีม่วง (purple furrows) 
 56) กาบล่าง: การปรากฏแอนโทไซยานินที่สันกาบล่าง (Lemma: anthocyanin coloration of 
keel (late observation))  ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏหรือมีน้อย (absent or very weak) น้อย 
(weak) ปานกลาง (Medium) มาก (strong)  
 57) กาบล่าง: การปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณใต้ปลายกาบล่าง ระยะหลัง (Lemma: 
anthocyanin coloration of area below apex (late observation)) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  ไม่ปรากฏ
หรือมีน้อย (absent or very weak) น้อย (weak) ปานกลาง (Medium) มาก (strong) สูงมาก (very strong) 
 58) กาบล่าง: การปรากฏแอนโทไซยานินที่ปลายยอดกาบล่างระยะหลัง (Lemma: anthocyanin 
coloration of apex (late observation))  ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่ปรากฏหรือมีน้อย (absent or very 
weak) น้อย (weak) ปานกลาง (Medium) มาก (strong) สูงมาก (very strong) 
 59) กาบช่อย่อย: ความยาวของกาบล่าง (Glume: length or sterile lemma length) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่   สั้น (short) ปานกลาง (medium) ยาว (long) 
 60) เมล็ด: น้ าหหนัก 1,000 เมล็ด (Grain: weight of 1000 (fully developed grains))  ลักษณะ
ที่แสดงออก ได้แก่ น้อย (low) ปานกลาง (medium) มาก (high) 
 61) เมล็ด: ความยาว (Grain: length) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  สั้น (short) ปานกลาง 
(medium) ยาว (long) 
 62) เมล็ด: ความกว้าง (Grain: width) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ แคบ (Narrow) ปานกลาง 
(Medium) กว้าง (Broad) 
 63) เมล็ด: อัตราส่วนความยาวต่อความกว้าง (Grain: length width ratio)  ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่ สั้น (short) ปานกลาง (medium) ยาว (long) 
 64) กาบล่าง: การท าปฏิกิริยากับฟีนอล (Lemma: phenol reaction) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่  
ไม่ปรากฏ (absent)  ปรากฏ (present)  
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 65) กาบล่าง: ความเข้มข้นการท าปฏิกิริยากับฟีนอล (Lemma: intensity of phenol reaction) 
ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ เล็กน้อย (light) ปานกลาง (medium) มาก (dark)  
 66) ข้าวกล้อง: ความยาวของเมล็ด (Decorticated grain: length) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ สั้น 
(short) ปานกลาง (medium) ยาว (long)  
 67) ข้าวกล้อง: ความกว้างของเมล็ด (Decorticated grain: width)  ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ 
แคบ (Narrow) ปานกลาง (Medium) กว้าง (Broad)  
 68) ข้าวกล้อง: รูปร่างข้าวกล้อง (Decorticated grain: shape (in lateral view)) ลักษณะที่
แสดงออก ได้แก่ กลม (round) ค่อนข้างกลม (semi-round) กระสวยครึ่ง (half spindle-shaped) กระสวย 
(spindle-shaped)  กระสวยยาว (long spindle-shaped) 
 69) ข้าวกล้อง: สีของข้าวกล้อง  (Decorticated grain: color) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ขาว 
(white) น้ าตาลอ่อน (light brown) ริ้วน าตาล (variegated brown) น้ าตาลเข้ม (dark brown) แดงอ่อน (light 
red) แดง (red) ริ้วม่วง (variegated purple) ม่วง (purple) ม่วงเข้ม (dark purple/black)  
 70) เมล็ด: การมีท้องไข่  (Chalkiness) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ น้อย (small (0-1)) ปานกลาง 
(medium (1.1-1.5))  ค่อนข้างมาก (rather large (1.6-1.9)) มาก (large (2-5)) 
 71) เอ็นโดเสปิร์ม: ชนิดเอ็นโดเสปิร์ม (Endosperm: type) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ข้าวเหนียว 
(glutinous)  ข้าวเจ้า (non-glutinous) 
 72) เอ็นโดเสปิร์ม: ปริมาณอมิโลส (Endosperm: content of amylose)  ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่ สถานะที่ 1 (State 1) สถานะท่ี 2 (State 2) สถานะท่ี 3 (State 3) สถานะที่ 4 (State 4) สถานะท่ี 5 
(State 5) สถานะท่ี 6 (State 6) สถานะท่ี 7 (State 7) 
 73) เอ็นโดเสปิร์ม: การสลายตัวในอัลคาไล (Endosperm: Alkali digestion) ลักษณะที่แสดงออก 
ได้แก่ ไม่สลายตัว (not digested) สลายตัวต่ า (low digested) สลายตัวปานกลาง (intermediate) สลายตัว 
(completely digested)  
 74) ข้าวกล้อง: การมีกลิ่นหอม (Decorticated grain: aroma) ลักษณะที่แสดงออก ได้แก่ ไม่มี 
หรือมีน้อย (absent or very weak) น้อย (weak) มาก (strong) 
 

  6 ทดสอบใช้ร่างหลักเกณฑ์ฯ 
   เมื่อผู้จัดท าร่างหลักเกณฑ์ฯ ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ร่างหลักเกณฑ์ฯ  ฉบับประเทศ

ภูมิภาคอาเซียน ตามข้อ 5 เรียบร้อยแล้ว ได้น าร่างหลักเกณฑ์ฯ ไปทดสอบใช้ตรวจสอบและประเมินพันธุ์ ข้าวที่
ปลูกอยู่ตามแหล่งเพราะปลูกในจังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าว
เชียงราย และศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง พบว่า พันธุ์ข้าวที่ประเมินมีลักษณะที่แสดงออกสอดคล้องกับลักษณะ ในร่าง
หลักเกณฑ์ฯ ข้อ 7 จึงได้ปรับปรุง แก้ไข (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยการก าหนดเป็นพันธุ์อ้างอิง จ านวน 
14 พันธุ์ ใน (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ  ข้อ 7) ตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ จ านวน 21 ลักษณะการแสดงออก 
ได้แก่ 1) ลักษณะสีโคนกาบใบสีเขียว (กข47) 2) ลักษณะสีโคนกาบใบสีม่วง (ด า) 3)ลักษณะใบสีเขียวอ่อน 
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(ชัยนาท 1) 4) ลักษณะใบสีเขียว (กข45) 5) ลักษณะใบสีเขียวเข้ม (พิษณุโลก 2) 6)ลักษณะการไม่ปรากฏแอนโท
ไซยานินบนแผ่นใบ (ชัยนาท 1) 7) ลักษณะการไม่ปรากฎแอนโทไซยานินบนแผ่นใบ (ข้าวก่ า) 8) ลักษณะการ
ปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณขอบใบ (กข4)  9) ลักษณะการปรากฏขนบนแผ่นใบมาก (ขาวดอกมะลิ 105) 10) 
ลักษณะของลิ้นใบมีปลาย 2 แฉก (ชัยนาท 1) 11) ลักษณะมุมใบธงตั้งตรง (กข29) 12) ลักษณะมุมใบธงปานกลาง 
(ปทมุธานี 1) 13) ลักษณะมุมใบเป็นแนวระนาบ (จ าปาจีน)  14) ลักษณะมุมใบหักลง (ขาวดอกมะลิ 105) 15) 
ลักษณะทรงกอตั้ง (ชัยนาท 1) 16) ลักษณะทรงกอแบะ (ปทุมธานี 1) 17) ลักษณะสีปลายยอดเกสรเพศเมียสีขาว 
(ปทุมธานี 1) 18) ลักษณะการไม่ปรากฏแอนโทไซยานินที่ปล้อง (กข4) 19) ลักษณะการปรากฏแอนโทไซยานินที่
ปล้อง (ด า, ข้าวก่ า ) 20) ลักษณะการไม่ปรากฏหางข้าว (ชัยนาท 2) 21) ลักษณะการปรากฏหางข้าว (ปทุมธานี 1)
  

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

  1. จากการทดลองได้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์ข้าว ที่ได้ผ่านการพิจารณา
ร่วมกันของประเทศสมาชิกในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน ไว้ส าหรับใช้ตรวจสอบพันธุ์ข้าวที่ยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่ ในแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน ที่มีมาตราฐานเดียวกัน ตามภาคผนวกที ่1 
   2. ได้หลักเกณฑ์ฯ ข้าว ฉบับภูมิภาคอาเซียน ที่ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้ 1) 
วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช เพ่ือใช้ตรวจสอบข้าว (Oryza sativa L.) ทุกพันธุ์ 2) 
ส่วนขยายพันธุ์ ก าหนดให้ใช้ในรูปแบบของเมล็ด กรณีเมล็ดพันธุ์ทั่วไป ให้ส่งมอบจ านวน 500 กรัม กรณีเป็นรวง
จ านวน 50 รวง    3) วิธีการตรวจสอบ ก าหนดให้ปลูกตรวจสอบ จ านวน 2 ครั้ง ปลูกตรวจสอบอย่างน้อย จ านวน 
1,500 ต้น หรือแบบรวงต่อแถว อย่างน้อย 50 รวง   4) การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความ
สม่ าเสมอ การบันทึกข้อมูลเพื่อตรวจสอบความแตกต่างต้องท าในต้นข้าว อย่างน้อย 20 ต้น หรือเก็บจากส่วนต่างๆ 
ที่มาจาก 20 ต้น  5) การจัดกลุ่มพันธุ์และการจัดการการปลูกทดสอบ 6) การอธิบายสัญลักษณ์ในตารางแสดง
ลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 7) ตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ ประกอบด้วย ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใช้
ตรวจสอบ จ านวน 74 ลักษณะ และก าหนดพันธุ์ข้าวจ านวน 14 พันธุ์ เป็นพันธุ์อ้างอิงลักษณะการแสดงออก 21 
ลักษณะ 8) การอธิบายลักษณะในตารางแสดงลักษณะด้วยภาพลายเส้น ตามภาคผนวกที ่1    
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

   1.  (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบลักษณะพันธุ์ข้าว ที่ได้มีการปรับปรุง แก้ไข 
เสร็จ เรียบร้อยแล้ว ตามภาคผนวกที่ 2 จะได้เตรียมเสนอ กรมวิชาการเกษตร เพ่ือพิจารณาออก แกไ้ขระเบียบ
กรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 
และ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบค าขอและการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืชที่อจดทะเบียนเป็น
พันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ส าหรับการตรวจสอบพันธุ์พืชข้าว ที่มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ต่อไป   
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   2.  หลักเกณฑ์และวิธีการการตรวจสอบลักษณะพันธุ์ข้าว จะถูกน าไปใช้เป็นเครืองมือส าหรับ
การประเมิน เก็บรวบรวมลักษณะพันธุ์ข้าว พันธุ์พ้ืนเมืองทั่วไป ที่มีปลูกอยู่ตามแหล่งเพราะปลูก เพ่ือจัดท าฐาน
พันธุกรรมพืชข้าว  ต่อไป 
   3. (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ฉบับบูรณาการ ของกลุ่มประเทศอาเซียนบวก
สาม (ASEAN plus Three, Japan China Korea) ของพืชข้าว สามารถน าไปใช้ส าหรับใช้ตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่
นักปรับปรุงพันธุ์พืช ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ เช่น โดย
อาจจะใช้ผลการทดสอบร่วมกันเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเวลาการด าเนินงาน ทั้งนี้ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ นี้ จะต้องถูก
น าเสนอผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่การท าแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้รับหลักการณ์ในการ
ประชุมผู้น าอาเซียน ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) ต่อไป 
 

ค าขอบคุณ 
 

 ขอขอบพระคุณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และ
ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง กรมการข้าว พร้อมทั้งบุคลากร ที่ให้ความอนุเคราะห์นักวิจัยเข้าด าเนินการศึกษา และ
ขอขอบพระคุณ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืชทุกท่าน  บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาศึกษาทดลองและให้ค าปรึกษา แนะน า การจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์
การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช ข้าว จนแล้วเสร็จ 
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