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1. ชุดโครงการ  งานวิจัยเร่งด่วนประจ าปี พ.ศ. 2557 
 
2. โครงการวิจัย ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือพัฒนา หลักเกณฑ์ และวิธีการ

ตรวจสอบพันธุ์พืช เพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ของกาแฟ และหน้าวัวใบ 
ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ. ศ. 2542 

 
3. ช่ือการทดลอง      ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือพัฒนา หลักเกณฑ์ และวิธีการ

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

 
4. คณะผู้ด าเนินการ  
   หัวหน้าการทดลอง      นายณัฐวุฒิ  กฤษสมัคร ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  
   ผู้ร่วมงาน นางสาวยุวลักษณ์  ผายดี       ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  

                      นางสาววาสนา  มั่งค่ัง ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
 นางสาวรุ่งทิวา  ธน าธาตุ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
 

 

5. บทคัดย่อ (abstract)      
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช เพ่ือ
การคุ้มครองพันธุ์กาแฟ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542   ตลอดจนรวบรวมข้อมูลตัวอย่าง
ลักษณะพันธุ์พืช  เพ่ือจ าแนกความแตกต่างและสนับสนุนการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ได้ท าการสังเคราะห์
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  ( DUS Test  and Test Guideline 
(TG) for New Plant Varieties ) ของกาแฟขึ้นมาตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ  ภายใต้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ( TG/1/3 ) และค าแนะน าในการพัฒนา
วิธีการบันทึกลักษณะให้ เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  (  TG Template , in 
TGP/7/1 ) ซึ่งประกอบไปด้วยเรื่องของการเตรียมการปลูกทดสอบ  วิธีการตรวจสอบการประเมินผล ตาราง
รายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐานพร้อมภาพวาดลายเส้น และค าอธิบายประกอบการตรวจสอบ
พันธุ์พืชใหม่ของกาแฟ โดยได้ด าเนินการจัดท าหรือยกร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ของกาแฟ จาก
การทดลองได้ลักษณะที่ใช้จ าแนกความแตกต่างระหว่างพันธุ์กาแฟ 27 ลักษณะ และข้อมูลพันธุ์ที่จะใช้ส าหรับ
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การอ้างอิงในกระบวนการตรวจสอบพันธุ์พืชที่ยื่นขอจด ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนด
เป็นกฎระเบียบอันเป็นแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  

 
 
 

 

6. ค าน า  

            ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและสินค้าอาหารที่ส าคัญของโลก ในกระบวนการผลิตพืชและ
สินค้าเกษตรจ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ มาใช้เพ่ือให้ผลตอบแทนคุ้มค่า การใช้เทคโนโลยีการ
ผลิตที่ส าคัญประการหนึ่ง ได้แก่ การใช้พันธุ์พืชที่ดี เนื่องจากพันธุ์พืชเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมผลผลิตทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ พันธุ์พืชมีความส าคัญต่อการเพ่ิมผลผลิตเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการใช้เมล็ดพันธุ์ดี 
เกษตรกรสามารถเพ่ิมผลผลิตขึ้นร้อยละ 10-15 และผลผลิตที่ได้จะเพ่ิมมากข้ึน 1-2 เท่าตัว ถ้าหากเกษตรกรได้
ท าการปลูกและบ ารุงรักษาตามหลักวิชาการเกษตร และการพัฒนาพันธุ์พืชเพ่ือให้ได้พันธุ์พืชที่ดี  ต้องอาศัยนัก
ปรับปรุงพันธุ์พืช ท าการศึกษาวิจัยจนได้พันธุ์พืชใหม่มีคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ เช่น ผลผลิตสูง รูปทรงดี สีสัน
สวยงาม รสชาติดี มีกลิ่นหอม และท่ีส าคัญที่สุดเป็นพันธุ์พืชที่เกษตรกรใช้และก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด 

ในปัจจุบันนี้มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืช นอกจากปรับปรุงพันธุ์พืชโดยวิธีมาตรฐาน  
เพ่ือให้พันธุ์พืชมีคุณสมบัติตามที่ต้องการของตลาดภายในและต่างประเทศ การพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ต้องอาศัยการ
ลงทุนจ านวนมหาศาลเพ่ือให้ได้มาซึ่งพันธุ์พืชดี จึงมีความจ าเป็นต้องมีการคุ้มครองสิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชผู้ซึ่ง
ผลิตพันธุ์พืชใหม่ และคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาจากปรับปรุงพันธุ์พืช เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการวิจัย
และพัฒนาพันธุ์พืช  

การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในต่างประเทศ มีกฎหมายบังคับใช้มานานแล้ว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย และประเทศญี่ปุ่น 

การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้พัฒนาขึ้นเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ ภายใต้อนุสัญญาที่ส าคัญหลาย
ฉบับ ได้แก่ การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (The 
International  Convention for the Protection of New Varieties of Plants) การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on biological Diversity) และการคุ้มครองพันธุ์
พืชภายใต้องค์การการค้าโลก 

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

UPOV(2) (2004).  ได้ให้ค าแนะน าด้านการคุ้มครองพันธุ์พืช ในการจัดท าคู่มือการตรวจสอบพันธุ์พืช
ใหม่  นอกจากนี้ UPOV(1) (2004).  ยังได้ให้รายละเอียดในการพัฒนาเพ่ือการจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัวของพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งได้น าแนวทางท้ังสามนี้มาพิจารณา
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ประกอบในการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืช ที่ยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามชนิดพืชที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศก าหนดเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครอง 

ฉะนั้น ประเทศไทยมีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ใช้บังคับเพ่ือส่งเสริมให้มีการวิจัย
และพัฒนาพันธุ์พืชอันจะก่อให้เกิดผลดีในด้านเศรษฐกิจ โดยส่วนรวมและยังเป็นการให้ความคุ้มครองสิทธิใน
พันธุ์พืชของนักปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งสอดคล้องกับการรับรองสิทธิดังกล่าว ของนานาประเทศและองค์การการค้าโลก 

 
 

 

 

 

7. วิธีด าเนินการ 

      อุปกรณ์      
       - หนังสือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพืช: กาแฟ  คอมพิวเตอร์  ปริ้นเตอร์  แผ่นเทียบสี เครื่องมือชั่ง ตวง วัด 
วัสดุส านักงาน  และเครื่องถ่ายเอกสาร  
 

 วิธีการ 
1. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของกาแฟ โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้นด้านพฤกษศาสตร์ ศึกษาวิธีการเก็บ

ข้อมูลเพ่ือการประเมินลักษณะประจ าพันธุ์ 

 2. เก็บข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ตามแบบมาตรฐานที่ได้ให้เป็นระบบ โดยจัดท าเป็นฐานข้อมูลการจ าแนก
กลุ่มพันธุ์และลักษณะประจ าพันธุ์ของกาแฟ ในระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database 
management System) ของพันธุ์พืชดังกล่าวไว้ในฐานข้อมูลของ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช ที่สามารถ
สืบค้นพันธุ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงมาใช้เปรียบเทียบกับพันธุ์พืชใหม่ของกาแฟ ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็น
พันธุ์พืชใหม่เพ่ือขอรับความคุ้มครอง  

3. ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์  วิเคราะห์ประเมินคุณลักษณะทางสัณฐานวิทยา ท าการทดลองตรวจวัด
ลักษณะประจ าพันธุ์ ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลการจ าแนกความแตกต่างของกลุ่มพันธุ์ลักษณะ
ประจ าพันธุ์ของกาแฟ ส ารวจรวบรวม และข้อมูลในฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชพ้ืนเมืองทั่วไปของกาแฟ 

  

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. รวบรวมข้อมูล เอกสาร หนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับกาแฟ 

2. ศึกษากฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  
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2.2 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอจด

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

2.3 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเตรียมการเพ่ือตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็น
พันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 

2.4 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์
พืชใหม่ พ.ศ. 2546 

3. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

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

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

3.3 Development of  Test Guidelines 

3.4 หนังสือที่เก่ียวข้องกับเรื่องของกาแฟ 

3.5 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกาแฟ  

4. ส ารวจแหล่งรวบรวมและแหล่งขยายพันธุ์ของกาแฟ 

5. สรุปผลการส ารวจพื้นที่ท่ีมีการเก็บรวบรวบพันธุ์ และแหล่งขยายพันธุ์ของกาแฟ 
 

 
เวลาและสถานที่    

          เริ่มต้น   ตุลาคม  2556  สิ้นสุด  กันยายน   2557 
สถานที่ท าการทดลอง ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร 
แปลงรวบรวมพันธุ์กาแฟของกรมวิชาการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และ
ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จ.ชุมพร 
     

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

1. ผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในกาแฟ สรุปได้ดังนี้ 
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เป็นบทบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มีผล

ใช้บังคับเมื่อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 แต่ยังไม่สามารถน ามาปฏิบัติงานได้เต็มที่เนื่องจากยังไม่มีกฎหมาย
ล าดับรองก าหนดรายละเอียดของการปฏิบัติงาน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
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ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง พันธุ์ พื ช เสร็จสมบู รณ์  พ ร้อมน าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ 
นอกจากนั้น การก าหนดพันธุ์พืชที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่นั้น จะต้องให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นผู้มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นการพิจารณาพันธุ์พืชใหม่
จะประกาศเป็นแต่ละชนิดพืช ไปตามความจ าเป็นของสถานการณ์ในขณะนั้น โดยใช้เหตุผลต่อไปนี้เป็นตัว
ประกอบ คือ 

1.1 เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ 
1.2 เป็นพืชที่นักปรับปรุงพันธุ์พืชของไทยมีศักยภาพ 
1.3 เป็นชนิดพืชที่มีพันธุ์พืชพ้ืนเมืองที่มีคุณสมบัติดีเด่น 

 
ศักยภาพทางเศรษฐกิจ 

กาแฟ เป็นพืชในวงศ์ RUBIACEAE สกุล Coffea จัดเป็นไม้ยืนต้น มีลักษณะเป็นไม้พุ่มเล็กไป 
จนถึงไม้พุ่มใหญ่ สูงถึง 10 เมตร เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของโลก   มีมูลค่าการซื้อขายเมล็ดกาแฟสด  (green 
coffee) ในตลาดโลกเป็นอันดับสอง รองจากน้ ามันปิโตรเลียม (นิรนาม, 2532; De Geus, 1973; Monaco, 
1977 )  

สถานการณ์ด้านการผลิตกาแฟโลก กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) คาดคะเนผลผลิต 
กาแฟโลกปี พ.ศ.2555 - 2556 มีปริมาณ 9.08 ล้านตัน โดยประเทศบราซิลเป็นผู้ผลิตกาแฟอันดับ 1   ของโลก 
ผลผลิตประมาณ 3.35 ล้านตัน ประเทศเวียดนาม ผลิตกาแฟได้อันดับ 2 ของโลก ผลผลิต 1.34   ล้านตัน และ
อันดับที่ 3 คือประเทศโคลัมเบีย ผลผลิต 0.45 ล้านตัน 

ราคาเมล็ดกาแฟอาราบิก้าทีต่ลาดนิวยอร์กใน ปี พ.ศ. 2555  มีราคา 135.11 บาท/กิโลกรัม  
และกาแฟโรบัสต้า 76.80 บาท/กิโลกรัม 

ราคาเมล็ดกาแฟตลาดในประเทศ  ที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย  69.37 บาท/กิโลกรัม 
ด้านการค้าและการส่งออกกาแฟของประเทศไทยในปี 2555 มีมูลค่า 1,165 ล้านบาท และมีการน าเข้า 1,981  
ล้านบาท (นิรนาม, 2556) 

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร   ระบุว่าในฤดูกาลผลิตปี  2555  มีผลผลิตรวมทั้งประเทศ 
41,600 ตัน (ขณะที่ความต้องการใช้ภายในประเทศมีมากถึง 67 ,620 ตัน) แบ่งเป็นกาแฟโรบัสต้า 35,000 ตัน 
และกาแฟอาราบิก้า 6,300 ตัน  ผลผลิต 137 กิโลกรัมต่อไร่ และต้นทุนการผลิตกาแฟย้อนหลัง  5 ปี  พบว่า ใน
ปี 2551 มีต้นทุนการผลิตเพียง 5,038.25 บาทต่อไร่ หรือ 39.06 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนในปี 2555 มีต้นทุนการ
ผลิตเพ่ิมข้ึนเป็น 6,238.02  บาทต่อไร่ หรือ 46.17 บาทต่อกิโลกรัม (นิรนาม, 2556)  

 
การปรับปรุงพันธุ์ 

ประเทศไทยได้น ากาแฟอาราบิก้าเข้ามาปลูกตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2493  โดยพระสารศาสตร์ พลขันธ์ 
(เจริณี)  ชาวอิตาลี   ที่จังหวัดจันทบุรี  เรียกว่า  กาแฟจันทบูรณ์  (ทองพูน, 2515) ส่วนกาแฟพันธุ์โรบัสต้า 
น าเข้ามาปลูกในภาคใต้โดย นายคิหมุน เมื่อ พ.ศ. 2447 ที่อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา  

ในปี พ.ศ. 2500   กรมกสิกรรม   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ได้น าเมล็ดกาแฟอาราบิก้า  
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จ านวน   4   สาย พันธุ์   ได้ แก่  Typica  Bourbon  Caturra และ Mundo Novo จากประเทศบราซิล  มา
ปลูกไว้ตามสถานีทดลองต่างๆ ของกรมกสิกรรม ทางภาคเหนือ และต่อมาเกิดโรคราสนิมระบาด ท าให้ต้นกาแฟ
ส่วนใหญ่ตาย (อาภรณ์และศุภชัย, 2524)  

จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2518 มูลนิธิโครงการหลวง ภายใต้ความช่วยเหลือของกระทรวงเกษตร  
สหรัฐอเมริกา น าเมล็ดกาแฟอาราบิก้าลูกผสม  ที่ได้ผสมขึ้นมาเพ่ือความต้านทานโรคราสนิมกาแฟ จากประเทศ
โปรตุเกส  มาปลูกไว้ในพ้ืนที่ของมูลนิธิโครงการหลวง  เพ่ือส่งเสริมชาวไทยภูเขา ปลูกทดแทนการปลูกฝิ่นบน
ภูเขาในภาคเหนือ  และปี พ.ศ. 2526 – 2531 กรมวิชาการเกษตร ไดร้ับเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้า สายพันธุ์ 
คาติมอร์ จ านวน 5 เบอร์ จากศูนย์วิจัยโรคราสนิมของกาแฟ ประเทศโปรตุเกส  นอกจากนั้นยังได้รับเมล็ดพันธุ์
กาแฟอาราบิก้าลูกผสม  รุ่นที่ 2  จ านวน 8  ชุด โดยเมล็ดพันธุ์ที่ได้ถูกน าไปเพาะและทดสอบกล้าพันธุ์กับเชื้อรา  
H. vastatrix Race II   และความทนทานต่อโรคราสนิมกาแฟในสภาพธรรมชาติ (พงษ์ศักดิ์, 2537) 
  กาแฟโรบัสต้า    เนื่องจากคุณภาพของเมล็ดมีความหลากหลายจากการผสมพันธุ์ข้ามต้น กรม
วิชาการเกษตร  จึงเริ่มโครงการพัฒนาพันธุ์กาแฟโรบัสต้า  
  ปี  พ.ศ. 2532 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ได้ออกส ารวจและเก็บรวบรวมกาแฟโรบัสต้าในแหล่ง
ปลูก จ.สุราษฎร์ธานี และชุมพร น ามาปลูกรวบรวม เพื่อคัดหาพันธุ์ดี 
  ปี พ.ศ. 2542 ได้มีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพันธุ์กาแฟโรบัสต้าระหว่าง
กรมวิชาการเกษตร กับ บริษัทควอลิตี้คอฟฟ่ีโปรดักท์ส จ ากัด (เนสท์เล่ ประเทศไทย)  

  ปี พ.ศ. 2543 ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรด าเนินการเปรียบเทียบพันธุ์กาแฟโรบัสต้าที่น าเข้าจาก
ประเทศฝรั่งเศสและประเทศมาเลเซีย โดยความสนับสนุนของบริษัทควอลิตี้คอฟฟ่ีโปรดักท์ส จ ากัด (เนสท์เล่ 
ประเทศไทย) มาปลูกและคัดเลือกพันธุ์ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร (ผานิต, 2556) 
 
พันธุ์ทีมี่การใช้ประโยชน์ 
  สายพันธุ์ของกาแฟ แบ่งออกเป็น  4 สายพันธุ์ ดังนี้ 

1. กาแฟอาราบิก้า Coffea arabica L.  เป็นไม้พุ่มขนาดใหญ่ มีโครโมโซม 4  ชุด  ผลรูป
กลมรี สุกแก่ในระยะเวลา 9  เดือน นิยมปลูกมากในภาคเหนือ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นต้น มีผลผลิตประมาณ 21 เปอร์เซ็นต์ จัดเป็นกาแฟคุณภาพสูง มีกลิ่นหอม คาแฟอีนต่ า จึงนิยม
ผลิตเป็นกาแฟคั่วบด ชงดื่ม พันธุ์ที่รู้จักกันดีทั่วไป คือ Typica และ Bourbon  และมีพันธุ์ที่พัฒนามาจาก 2  
พันธุ์นี้มากมาย  ตัวอย่างพันธุ์ ได้แก่ 

พันธุ์ทริปิก้า (C. arabica var. typica)  เป็นต้นก าเนิดของกาแฟอาราบิก้า  พันธุ์อ่ืนๆ  
ลักษณะต้นมีข้อห่าง ให้ผลผลิตเร็ว ไม่ต้านทานโรคราสนิม 

พันธุ์เบอร์บอน (C. arabica var. bourbon) กลายพันธุ์จากทริปิก้า ลักษณะต้นเตี้ยมีข้อถี่  
ให้ผลผลิตดีและมีคุณภาพดีกว่าทริปิก้า ไม่ต้านทานโรคราสนิม 

พันธุ์บลูเมาเท่น (Blue Mountain) กลายพันธุ์มาจากทริปิก้า เจริญเติบโตได้ดีในที่ภูเขาสูง  
คุณภาพเมล็ดจัดว่าเป็นกาแฟคุณภาพให้รสชาติและกลิ่นดีมาก ไม่ต้านทานโรคราสนิม 

พันธุ์คาทูรา  (Caturra)  กลายพันธุ์จากเบอร์บอน  ต้นเตี้ย  ติดผลเร็ว ผลผลิตสูง  อ่อนแอ 
ต่อโรคราสนิม 
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พันธุ์โคน่า (Kona)  กลายพันธุ์จากท ริปิก้า  แล้วน าไปปลูกในท่ีเป็นดินภูเขาไฟของหมู่เกาะ- 

ฮาวาย ให้รสชาติและกลิ่นดีมาก ผลผลิตมีราคาสูงมากเช่นเดียวกับกาแฟบลูเมาเท่น 
                  2. กาแฟโรบัสต้าหรือคานิฟอร่า  (Coffea  canephora  Pierre ex A. Froehner)             
เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก มีโครโมโซม 2 ชุด ดอกไม่สามารถผสมตัวเองได้ ต้องอาศัยลมและแมลง ผลกาแฟมี
รูปร่างกลม ใช้เวลา 11 เดือน จึงจะสุกแก่ ให้ผลผลิตร้อยละ 79 นิยมปลูกมากในภาคใต้ เช่น จังหวัดชุมพร 
จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเป็นกาแฟที่มีปริมาณคาแฟอีนสูง จึงนิยมใช้ผลิตเป็นกาแฟผง
ส าเร็จรูป ส่วนชื่อโรบัสต้าที่จริงเป็นชื่อพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดของกาแฟชนิดนี้ เป็นพันธุ์ที่นิยมรองลงมาจากอารา
บิก้า มีเมล็ดใหญ่ เติบโตรวดเร็ว ผลผลิตสูง ทนทานต่อโรคราสนิมได้ดีกว่าพันธุ์อาราบิก้า แต่คุณภาพเมล็ดด้อย
กว่า จ าแนกพันธุ์ปลูกตามลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้ 

พันธุ์ Coffea canephora  var. robusta  มีลักษณะรูปทรงพุ่มตั้งตรง ใบใหญ่ ผลโตและสุก 
ช้า ทนทานต่อโรคราสนิม 

พันธุ์ Coffea canephora  var. nganda   มีลักษณะรูปทรงพุ่มกว้าง ใบเล็กยาว ผลเล็ก    
ไม่ทนทานต่อโรคราสนิม แต่ทนสภาพแห้งแล้งได้ 

 

3. กาแฟเอ็กเซลซ่า หรือ  กาแฟชารี  Coffea  librica  var.  dewevrei   เป็นพันธุ์ที่ไม่มี 
ความส าคัญทางการค้า เพราะเมล็ดคุณภาพต่ า แต่มีความส าคัญในด้านการปรับปรุงพันธุ์ เพราะสามารถเกิดการ
กลายพันธุ์ได้กับทั้งต้นและผล เพ่ือให้ทนทานต่อความแห้งแล้ง และโรคที่เกิดกับใบได้ 

 

4. กาแฟลิเบอริกา Coffea  librica var. librica  เป็นพันธุ์ที่มีความส าคัญ   รองลงมาจาก
กาแฟโรบัสต้า  ต้านทานโรคราสนิมได้ดี  คุณภาพสารกาแฟยังต่ ากว่ามาตรฐาน 
 

การพัฒนาพันธุ์กาแฟในประเทศไทย 
กรมวิชาการเกษตร  ได้มีการพัฒนากาแฟสายพันธุ์ดี เพ่ือเป็นทางเลือกแก่เกษตรกร ได้แก่ 

 

กาแฟโรบัสต้า พันธุ์ชุมพร 1 (สายพันธุ์ 1/11) 
  ขนาดทรงพุ่มปานกลาง  ปลายใบแหลม   ผิวใบเขียวเป็นมัน ผลกลมรี ปลายผลมน ผลผลิต
เฉลี่ย 349.8 กิโลกรัม/ไร่/ปี อายุเก็บเก่ียว 11 เดือน ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า 200 กิโลกรัม/ไร่/ป ี
  

กาแฟโรบัสต้า พันธุ์ชุมพร 2 (พันธุ์ FRT 65) 
  ขนาดทรงพุ่มปานกลาง ใบสีเขียวเข้ม ผลกลมรี ปลายผลมน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 349.3 กิโลกรัม/
ไร่/ปี  ขนาดเมล็ดได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

 

กาแฟโรบัสต้า พันธุ์ชุมพร 3 (พันธุ์ FRT 17) 
  ขนาดทรงพุ่มปานกลาง ใบสีเขียวเข้ม ผลยาวรี ปลายผลแหลม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 207.8 
กิโลกรัม/ไร่/ปี อายุเก็บเกี่ยวสั้นเพียง 9 เดือน และเก็บเก่ียวหมดก่อนพันธุ์อ่ืนๆ 1 - 2 เดือน 

 

กาแฟโรบัสต้า พันธุ์ชุมพร 84-4 (พันธุ์ FRT 09) 
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  ล าต้นตั้งตรง ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง ใบแก่สีเขียว ผลรีแบนคล้ายผลละหุ่ง เมล็ดกลมรี  ผล
สุกสีแดง ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งสูง 482 กิโลกรัม/ไร่/ปี ให้ผลผลิตเร็ว ผลสุกพร้อมกัน เก็บเก่ียวผลผลิตได้หมด
ภายในสองครั้งเท่านั้น  

กาแฟโรบัสต้า พันธุ์ชุมพร 84-5 (พันธุ์ FRT 68) 
  ล าต้นตั้งตรง ใบอ่อนสีเขียวอมเหลือง ใบแก่สีเขียว ผลสุกสีแดง  ให้ผลผลิตเมล็ดแห้งสูง 428 
กิโลกรัม/ไร่/ปี แข็งแรง โตเร็ว ผลสุกพร้อมกัน เก็บเก่ียวผลผลิตได้หมดภายในสองครั้งเท่านั้น  

กาแฟอาราบิก้า พันธุ์เชียงใหม่ 80 (Catimor CIFC 7963-13-28) 
   มีล าต้นตั้งตรง ทรงพุ่มแบบปิรามิด ผลแก่สีแดง ให้ผลผลิตเฉลี่ย 215 กก./ไร่/ป ีมีความต้านทานต่อ    
โรคราสนิมสูง  ให้ผลผลิตเมล็ดกาแฟดิบสูงกว่าพันธุ์  Caturra  Bourbon และ Typica ที่เกษตรกรปลูก 
           
           ดังนั้น การประกาศชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่จึงเป็นการประกาศเป็นครั้ง  ๆ ไป ขึ้นกับเหตุผล
และความจ าเป็น และความพร้อมของพนักงานเจ้าหน้าที่ในขณะนั้น ส าหรับกาแฟ นั้น ในปี 2556 ทางส านัก
คุ้มครองพันธุ์พืช เห็นว่าเป็นพืชที่มีศักยภาพ เป็นพันธุ์พืชใหม่ได้ ดังนั้นจึงมีการเสนอต่อ คณะอนุกรรมการ
คุ้มครองพันธุ์พืชเพ่ือให้มีการคุ้มครองพันธุ์ และในปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเสนอประกาศกาแฟ   เป็น
หนึ่งในพืชที่ได้รับการประกาศเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งก็เป็นปัญหาเหมือนพืชอ่ืน 
ๆ ที่ได้รับการประกาศในตอนต้น เนื่องจากยังไม่มีฐานข้อมูล ระเบียบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบความใหม่ จึง
ได้เป็นที่มา และความจ าเป็นของการศึกษาในครั้งนี้ 

 
2. ผลการศึกษา กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องสรุปสาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง

กาแฟ ได้ ดังนี้ 
                       2.1  พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  มีเจตนารมณ์ เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจ
ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ภายใต้หลักความปลอดภัยทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหารด้วย
การให้สิทธิการคุ้มครองตามกฎหมาย และเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม ทั้งพันธุ์พืชพ้ืนเมือง
และพันธุ์พืชป่า โดยค านึงถึงสิทธิเกษตรกรและสิทธิของชุมชน  ด้วยการกระตุ้นให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยั่งยืน 

2.1.1 พืชที่จะได้รับการคุม้ครองตามพระราชบัญญัตินี้ถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
1) พันธุ์พืชใหม่ หมายความว่า เป็นพันธุ์พืชที่มีลักษณะคุณสมบัติที่ไม่เคยปรากฏ

มาก่อนในพันธุ์นั้น 
2) พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีอยู่ในชุมชนใดชุมชน

หนึ่งโดยเฉพาะ 
3) พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป หมายความว่า พันธุ์พืชที่ก าเนิดในประเทศ หรือ มีอยู่

ในประเทศและได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป 
4) พันธุ์พืชป่า หมายความว่า พันธุ์พืชที่มีหรือเคยมีอยู่ในประเทศตามสภาพ

ธรรมชาติและไม่ได้น ามาใช้เพาะปลูกอย่างแพร่หลาย 
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2.1.2 แนวทางและเงื่อนไขใน การคุ้มครองพันธุ์พืช 

จากลักษณะการคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
สามารถก าหนดแนวทางและเงื่อนไขการคุ้มครองพันธุ์พืชได้ดังนี้ 

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

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

2.1.3 คุณสมบัติของพันธุ์พืชใหมท่ี่จะขอรับความคุ้มครอง 
พันธุ์พืชใหม่ พันธุ์พืชที่จะยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชได้ต้องมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 
1) ต้องเป็นชนิดพืชที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความ

เห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ประกาศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
2) ต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังนี้ 

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

- มีความสม่ าเสมอ (Uniformity) โดยหลักการต้องตรวจสอบความ
สม่ าเสมอในกลุ่มประชากรของพันธุ์ (homogeneity) 

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

- มีความใหม่ (Novelty) กล่าวคือ ต้องเป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการน าส่วน
ขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนัก
ปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 

3) ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  ต้องเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชและมีคุณสมบัติ
อย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

- มีสัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย 
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- มีสัญชาติของ ประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่

มีส านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ขอรับการคุ้มครองในประเทศนั้นได้ 
- มีสัญชาติของประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่าง

ประเทศเก่ียวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 
- มีภูมิล าเนา หรือประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชย์กรรมอย่างจริงจังใน

ประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นภาคีแห่งอนุสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช
ที่ประเทศไทยเป็นภาคีอยู่ด้วย 

  
2.1.4 ขั้นตอนและกระบวนการตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

มีดงัต่อไปนี้  
1) การยื่นค าขอจดทะเบียน 

นักปรับปรุงพันธุ์พืชหรือตัวแทนยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามแบบที่อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรก าหนดและแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

2) การตรวจสอบค าขอ 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้รับค าขอแล้ว จะตรวจสอบค าขอและเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ ว่าถูกต้องตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง เช่น ผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่
มิใช่ นักปรับปรุงพันธุ์พืช พันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชที่ต้องห้ามจดทะเบียน เช่นในเรื่ องความใหม่
พนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนออธิบดีเพื่อพิจารณายกค าขอ 

3) การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช 
หลังจาก พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าขอแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะ

ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนว่ามีคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนดหรือไม่ โดยจะต้อง 
 
ปลูกทดสอบพันธุ์พืชใหม่นั้นเปรียบเทียบกับพันธุ์ใกล้เคียงที่ปลูกทั่วไป ณ แปลงทดลองของผู้ขอจดทะเบียน หรือ
แปลงทดลองของกรมวิชาการเกษตร หรือสถานที่ อ่ืนที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรประกาศก าหนดก็ได้ เพ่ือ
ตรวจสอบในเรื่องความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์  ความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ แ ละลักษณะ
ประจ าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืนอย่างเด่นชัด (DUS Testing) ทั้งนี้ อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะท างาน
ตรวจสอบภาคสนามที่กรมวิชาการเกษตรแต่งตั้ง ตลอดจนประเมินผลตรวจสอบ แล้วรายงานผลการตรวจสอบ
ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

4) การประกาศโฆษณาเพ่ือให้คัดค้าน 
เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลจากการตรวจสอบภาคสนามเป็นที่เรียบร้อย

แล้ว ถ้าเห็นว่าข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว  พนักงานเจ้าหน้าที่จะเสนอรายงานผลการปลูกตรวจสอบพันธุ์พืช
ดังกล่าว ต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพ่ือพิจารณาสั่งประกาศโฆษณาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน 
ในการประกาศโฆษณาค าขอนั้นให้ไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานเขต และที่ว่าการอ าเภอ ทั่วประเทศ รวมทั้งใน
เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร หากผู้ใดเห็นว่าตนเองมีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  
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หรือเห็นว่าค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ไม่ชอบด้วย กฎหมาย เช่น พันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนไม่ใช่พันธุ์พืช
ใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเกินกว่าหนึ่งปี หรือผู้ขอไม่ใช่เจ้าของหรือนักปรับปรุงพันธุ์พืช หรือเป็นพันธุ์พืชที่ห้าม
ในการจดทะเบียนพันธุ์พืช เหล่านี้เป็นต้น ผู้นั้นมีสิทธิคัดค้านได้ภายใน 90 วัน ซึ่งกระบวนการในการคัดค้านและ
การโต้แย้งการคัดค้านมีข้อกฎหมายก าหนดขั้นตอนและวิธีการในการอุทธรณ์และการวินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนแล้ว 

5) การวินิจฉัย 
ในกรณีที่ไม่มีการคัดค้าน หรือมีการคัดค้านแต่ศาลได้วินิจฉัยเป็นที่ยุติแล้ว 

พนักงานเจ้าหน้าที่จะรายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดี เมื่ออธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เป็นคณะท างานตรวจสอบภาคสนาม และพิจารณากระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอด
แล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้องในการรับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ อธิบดีจะพิจารณาสั่งรับจดทะเบียน 

6) การออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
เมื่ออธิบดีสั่ งรับจดทะเบียนแล้ว  ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนต้องมาช าระ

ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเมื่อผู้
ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ช าระค่าธรรมเนียมแล้ว พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องจดทะเบียนและออกหนังสือ
ส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับช าระค่าธรรมเนียม  เมื่อได้จดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่แล้ว อธิบดีจะประกาศชื่อพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนในราชกิจจานุเบกษา 

2.1.5 อายุในการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
บุคคลที่ ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ต้องรักษา

สถานภาพการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เพ่ือคงสภาพสิทธิที่ตนจะได้รับ ซึ่งหนังสือดังกล่าวจะมีอายุตามชนิดพืชที่
ได้รับการคุ้มครองดังต่อไปนี้ 

1) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์
ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี ให้มีอายุ 12 ปี เช่น  ข้าว  อ้อย  กล้วยไม้สกุลหวาย   

2) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ใน
เวลาเกินกว่า 2 ปี ให้มีอายุ 17 ปี เช่น  มะม่วง มะเฟือง มะปราง  ปาล์มน้ ามัน ไผ่ และกาแฟ 

3) พืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์ได้หลังจาก
ปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่า 2 ปี ให้มีอายุ 27 ปี เช่น ยูคาลิปตัส และไม้สัก 

2.1.6 สิทธิที่จะได้รับจากการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
นักปรับปรุงพันธุ์พืชหรือเจ้าของพันธุ์ที่ได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน

พันธุ์พืชใหม่ จะมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการผลิต ขาย หรือจ าหน่ายด้วยประการใด น าเข้ามาในราชอาณาจักร  
ส่งออกนอกราชอาณาจักร หรือมีไว้เพ่ือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าวซึ่งส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ 

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

กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชก าหนดให้มีการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ โดยให้ออก
หลักเกณฑ์  

3. ผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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3.1 บทบัญญัติในอนุสัญญาระหว่าง ป ร ะ เท ศ ว่ า ด้ ว ย ก า ร คุ้ ม ค ร อ ง พั น ธุ์ พื ช ให ม่ 

(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV) สรุปได้ ดังนี้ 
3.1.1 วัตถุประสงค์ของอนุสัญญา 

อนุสัญญามีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้รัฐสมาชิกให้การคุ้มครองการผลิตพันธุ์พืชใหม่  
โดยมอบสิทธิเด็ดขาด ในพันธุ์พืชแก่นักปรับปรุงพันธุ์พืชแต่ผู้เดียว การมอบสิทธิดังกล่าวนั้นเป็นไปตามรูปแบบ
และหลักการ ซึ่งได้ก าหนดขึ้นเป็นแนวทางเดียว และพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองต้องมีลักษณะ ดังนี้ แตกต่าง
จากพันธุ์พืชที่มีอยู่ก่อนแล้ว มีความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ มีลักษณะคงตัวเมื่อขยายพันธุ์สู่ชั่วต่อไป 
และมีลักษณะใหม่ในทางการค้า  

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

(Member States) ให้ความคุ้มครองขั้นต่ าส าหรับพันธุ์พืชใหม่ โดยให้ตราบทบัญญัติไว้ในกฎหมายภายในแต่ละ
รัฐ ส าหรับอนุสัญญา UPOV ค.ศ. 1978 ได้ก าหนดขอบเขตข้ันต่ าของสิทธินักปรับปรุงพันธุ์ 
 
พืชว่า มีสิทธิในการผลิตเพ่ือการขาย  การเสนอขายและการผลิตส่วนขยายพันธุ์เพ่ือการค้า  ซึ่งพันธุ์พืชคุ้มครอง 
และอนุสัญญา UPOV ค.ศ. 1991 ก าหนดเพ่ิมเติมว่าการกระท าใด  ๆ ที่ เกี่ยวกับส่วนขยายพันธุ์ พืช 
(Propagating Material) ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ทรงสิทธิ 

สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชมีลักษณะเหมือนสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอ่ืนคือ  
เป็นสิทธิเด็ดขาดที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมาย มีก าหนดเวลาสิ้นสุด และเมื่อพ้นก าหนดดังกล่าว สิทธินี้ตกแก่
สาธารณชน (Public Domain) นอกจากนี้สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ มิให้ผู้ทรงสิทธิ
กระท าการใด ๆ ให้เกิดความเสียหายต่อสาธารณชน สิทธินักปรับปรุงพันธุ์พืชไม่ใช้บังคับแก่การใช้พันธุ์พืช
คุ้มครองเพ่ืองานวิจัยและการใช้เพ่ือปรับปรุงพันธุ์พืชไม่ใช้บังคับแก่การใช้พันธุ์พืชคุ้มครองเพ่ืองานวิจัยและการ
ใช้เพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชขึ้นใหม่ 

3.2 ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า  General Introduction to the Examination of Distinctness, 
Uniformity and Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of 
Plants สรุปได้ดังนี้ 

3.2.1 ความจ าเป็นในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ 
อนุสัญญา UPOV บัญญัติให้มีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง

โดยก าหนดคุณสมบัติที่ต้องท าการตรวจสอบ 3 ลักษณะด้วยกัน คือ ความแตกต่างของพันธุ์ พืชใหม่  
(Distinctness, D) กับพันธุ์ ใกล้เคียงที่ เป็นที่ รู้จักกันโดยทั่วไป  ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ 
(Uniformity, U) และความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ (Stability, S) หรือเรียกว่าการตรวจสอบ DUS  

3.2.2 หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ DUS 
การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่นั้นจะต้องอาศัยก าหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบซึ่ง

แต่ละพืชก็จะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดของพืช โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์ ในพืชแต่ละชนิดไป 
หรือจะก าหนดหลักเกณฑ์ เป็นกลุ่มของพืชหรือกลุ่มของพันธุ์ เพ่ือใช้เป็นตัวแทนส าหรับการตรวจสอบพันธุ์พืชก็
ได้ตามความเหมาะสม และให้มีการจัดท าคู่มือพ้ืนฐานในการตรวจสอบ DUS 
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3.2.3 แบบแผนการทดลอง 

แบบแผนการปลูกทดสอบหรือการทดสอบอ่ืน ๆ จะเกี่ยวข้องกับจ านวนฤดูปลูก 
แผนผังการทดลอง จ านวนพืชที่จะทดสอบและวิธีการตรวจสอบ ซึ่งเหล่านี้จะพิจารณาโดยค านึงถึงธรรมชาติของ
พันธุ์พืชแต่ละพันธุ์ที่จะตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการทดลองจึงเป็นปัจจัยหลักของคู่มือการทดสอบ 

3.2.4 การก าหนดลักษณะประจ าพันธุ์เพ่ือเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS 
พันธุ์พืชทุกพันธุ์ที่จะคุ้มครองจะต้องมีความแตกต่างอย่างชัดเจนและสามารถ

ตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน DUS ได้ ซึ่งพันธุ์เหล่านี้จะต้องแสดงลักษณะทางพันธุกรรมหรือส่วนผสมของ
ลักษณะทางพันธุกรรม และแตกต่างอย่างชัดเจนจากพืชในกลุ่มอ่ืนๆ  อย่างน้อย 1 ลักษณะ หรือมากกว่าของ
ลักษณะประจ าพันธุ์  นอกจากนั้นลักษณะประจ าพันธุ์เหล่านี้จะต้องน าไปเป็นลักษณะพ้ืนฐานที่ใช้ในการ
ตรวจสอบความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว ซึ่งลักษณะประจ าพันธุ์เหล่านี้อาจมีลักษณะเด่นหรื
ส าคัญอยู่หนึ่งหรือหลายลักษณะปรากฏอยู่ (essential characteristic) ถึงแม้นว่าลักษณะประจ าพันธุ์ไม่ได้
ก าหนดถึงความสม่ าเสมอแต่เป็นที่เข้าใจว่าความสม่ าเสมอนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะต้องมีอยู่ในลักษณะของพันธุ์พืช 
หรือเปน็ลักษณะพ้ืนฐานที่จะใช้ในการจ าแนกความแตกต่างและความคงตัว 

ส่วนการประเมินความสม่ าเสมอนั้นท าได้โดยพิจารณาจากพ้ืนฐานของพันธุ์พืชที่มี
ความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์นั้น ๆ คือลักษณะประจ าพันธุ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบฤดูปลูกเดียวกัน
หรือในรุ่นต่อ ๆ ไป 

3.2.5 วัสดุที่ใช้ในการทดสอบ DUS 
1) ตัวแทนของพันธุ์พืช  ที่มีระยะเวลาหรือฤดูปลูกที่แน่นอน เช่น พันธุ์ลูกผสม  

(hybrids) และพันธุ์ที่สังเคราะห์ขึ้นมา   
2) ความแข็งแรงสมบูรณ์ของพันธุ์พืช คือพันธุ์พืชที่จะใช้ในการทดสอบจะต้องมี

คุณภาพสมบูรณ์ โดยปราศจากโรคและการท าลายของศัตรูพืช ในกรณีของเมล็ดพันธุ์จะต้องมีความงอกที่
เหมาะสมที่จะใช้ในการทดสอบได้ 

3) ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อลักษณะประจ าพันธุ์พืช ลักษณะประจ าพันธุ์พืช 1 
ลักษณะ หรือหลาย ๆ ลักษณะ อาจจะมีผลกระทบจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ศัตรูพืชและโรคพืชการใช้สารเคมี เช่น 
สารก าจัดศัตรูพืช สารชะลอการเจริญเติบโต ผลของการท าเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อ การใช้ต้นตอที่ต่างกัน  กิ่งตอนที่มี
ระยะการเติบโตไม่เท่ากัน เป็นต้น ในบางกรณี ความต้านทานโรค จะสนองต่อปัจจัยเฉพาะที่ก าหนดขึ้น เพ่ือใช้
เป็นลักษณะอย่างหนึ่งในการตรวจสอบ DUS ปัจจัยนั้น ๆ ต้องไม่ท าให้การตรวจสอบ DUS ผิดปกติไปด้วย ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เจ้าพนักงานผู้ควบคุมการตรวจสอบจะต้องแน่ใจว่า 

ก. พันธุ์พืชภายใต้การตรวจสอบไม่อยู่ภายใต้อิทธิพล ดังกล่าวข้างต้น 
ข. พันธุ์พืชภายใต้การทดสอบ DUS จะต้องมีพันธุ์พืชที่เคยปรากฏอยู่แล้ว

เป็นพันธุ์ทดสอบเปรียบเทียบ ในสภาพแวดล้อมเดียวกันด้วย 
ค. ในกรณีที่ประเมินความแตกต่าง จากการทดสอบได้ในระดับที่พอใจ  

ผลกระทบที่มีต่อลักษณะประจ าพันธุ์ ไม่จ าเป็นต้องค านึงถึงในการตรวจสอบ DUS นอกเสียจากว่าลักษณะทาง
พันธุกรรมที่แท้จริงของพืชสามารถตรวจสอบได้ แม้จะมีปัจจัยดังกล่าวปรากฏ  

3.2.6 ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ DUS 
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1) การเลือกลักษณะ 

สิ่งจ าเป็นส าหรับการตรวจสอบ DUS คือ การก าหนดลักษณะประจ าพันธุ์ที่
ใช้ในการตรวจสอบพันธุ์พืชตามคุณสมบัติดังนี้ 

ก. ลักษณะการแสดงออกทางพันธุกรรมของพันธุ์พืช 
ข. มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสามารถจะจ าแนกได้จากพันธุ์พืชอ่ืน ๆ 
ค. มีความสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดสามารถแสดงลักษณะที่

แน่นอนและเห็นได้เด่นชัด 
ง. มีความคงตัว ซึ่งหมายความว่าผลผลิตจะต้องมีความสม่ าเสมอและมีผล

เหมือน ๆ กัน ในทุก ๆ วงจรของการเพาะปลูก หรือเมื่อสิ้นสุดแต่ละวงจรการเพาะปลูก 
2) ลักษณะเด่นหรือที่ดีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ จะไม่น ามาพิจารณา อย่างไรก็ตาม

ถ้าลักษณะดังกล่าวนี้ เข้าอยู่ในหลักการหรือมาตรฐานที่ก าหนดก็สามารถน ามาพิจารณาตามลักษณะทั่วไปโดย
ปกต ิ

3.2.7 การก าหนดคุณสมบัติลักษณะของพันธุ์พืช 
จะต้องก าหนดวิธีการจ ากัดความลักษณะของพันธุ์พืช ที่จะท าการตรวจสอบใน

คู่มือการตรวจสอบเพ่ืออธิบาย หรือจ ากัดความลักษณะของพันธุ์พืชนี้จะใช้ตัวเลขเป็นตัวแทนในแต่ละนิยามของ
ลักษณะ และให้ยกตัวอย่างแต่ละลักษณะพันธุ์ในพันธุ์พืชแต่ละชนิดประกอบในคู่มือด้วย 

3.2.8 ชนิดของลักษณะพันธุ์พืช 
เนื่องจากคุณสมบัติต่าง ๆ ลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละลักษณะมีความส าคัญต่อการ

ทดสอบ DUS มากจึงได้จ าแนกคุณสมบัติดังกล่าวไว้ ดังนี้ 
1) ลักษณะทางคุณภาพ เป็นลักษณะที่แสดงความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น 

เพศ สามารถจ าแนกได้ 4 ชนิด คือ มีเพศเมียแยกกันเด่นชัด (1) มีเพศผู้แยกกันอย่างชัดเจน (2) มีเกสร เพศผู้
เพียงเพศเดียว (3)  มีเกสรตัวผู้และตัวเมียในดอกเดียวกัน (4) ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะจ าแนกอย่างชัดเจน โดยตัว
มันเองอยู่แล้ว และในแต่ละคุณสมบัติจะต้องบอกถึงช่วงของลักษณะได้และลักษณะและชนิดจะต้องบอก
คุณสมบัติได้ด้วย และสิ่งส าคัญคือ ลักษณะเหล่านี้จะต้องไม่มีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมมาเกี่ยวข้อง 

2) ลักษณะทางปริมาณ  (Quantitative Characteristic)  
ลักษณะทางปริมาณ เป็นลักษณะที่แสดงคลอบคลุมเป็นช่วง ซึ่งสามารถ

บันทึกได้ตั้งแต่ 1 มิติ บันทึกต่อเนื่อง หรือบันทึกไม่ต่อเนื่องเป็นช่วง ๆ การแสดงลักษณะของแต่ละช่วงให้ใช้
ตัวเลขเป็นตัวก ากับ เช่น ความยาวของล าต้นสามารถแยกเป็น 5 ช่องหลัก ๆ คือ สั้นมากใช้เลข 1 ก ากับข้างท้าย 
สั้นใช้เลข 3 ก ากับข้างท้าย ปานกลางใช้เลย 5 ก ากับ ยาวใช้เลข 7 ก ากับ ยาวมากใช้เลข 9 ก ากับ การแบ่งช่วง
เป็น 1,3,5,7,9 เป็นการก าหนดที่ท าให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้สะดวกที่สุด และคุณสมบัติของคุณภาพ
เหล่านี้มีผลต่อการประเมิน DUS การที่ก าหนดเป็นเลขทั้งช่วงไว้เพ่ือที่ว่าในการปฏิบัติจริง ๆ นั้น อาจมีพันธุ์ใด
พันธุ์หนึ่งไม่มีคุณสมบัติตกอยู่ในช่วงที่ก าหนดก็สามารถที่จะจัดให้ไปอยู่ในช่วง 0,2,4,6,8 ซึ่งความแตกต่างตรงนี้
เป็นช่วงที่ถือว่ามีน้อยทั้งสิ้น 
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3) ลั ก ษ ณ ะ ท า ง คุ ณ ภ า พ เ ที ย ม  (Pseudo Quantitative 

Characteristic) ลักษณะทางคุณภาพเทียมเป็นลักษณะทางคุณภาพที่มีความต่อเนื่องเป็นบางส่วนแต่จะผัน แปร
มากว่า 1 มิติ เช่น รูปร่างของผล หรือใบ สามารถมีได้หลายลักษณะ คือ รูปไข่ (ovate) ก าหนดเป็นเลข 1,                     
รูปรี (elliptic) ก าหนดเป็นหมายเลข 2,  รูปทรงกลม (circular) ก าหนดเป็นหมายเลข 3, รูปไข่กลับ obovate 
ก าหนดเป็นหมายเลข 4 ซึ่งลักษณะเหล่านี้ไม่สามารถจะก าหนดเป็นช่วง ๆ ของค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุดได้ คือไม่
สามารถจ าแนกอย่างเด็ดขาดได้ ซึ่งลักษณะทางคุณภาพก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นจึงเรียกว่าลักษณะทางคุณภาพ
เทียม โดยลักษณะแต่ละช่วงจะต้องนิยามอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เป็นภาพได้ชัดเจน ดังนั้นตัวเลขจึงใช้ 1-4 ต่อกัน
ไปถ้ามีลักษณะใดแตกต่างกันอีกก็ให้ต่อไปเช่น 5, 6, 7 ….. จนถึง 9 

3.2.9 การบันทึกการตรวจสอบ 
1) แผนการทดลอง  

หลักเกณฑ์การตรวจสอบ จะต้องก าหนดขนาดของการทดลองตัวอย่างพืชที่
ใช้ในการทดลองจ านวนซ้ า และจ านวนครั้งในการทดลองเพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบและให้ผลที่เชื่อถือได้ 

2) ตัวอย่างพืช 
ตัวอย่างพืชที่จะใช้ในการทดลอง ให้พิจารณาตามความเหมาะสมเพ่ือจะให้

ได้มาซึ่งความสม่ าเสมอ พืชบางชนิดจ าเป็นต้องใช้ตัวอย่างในการทดสอบเป็นจ านวนมาก จึงจะสามารถมองเห็น
ความสม่ าเสมอได้ 

3.2.10 ลักษณะพิเศษของพันธุ์พืช 
1) ลักษณะที่ตอบสนองต่อปัจจัยภายนอก เช่น ลักษณะต้านทานโรค ลักษณะ

ต้านทานสารก าจัดวัชพืช อาจน ามาใช้ในการพิจารณาได้เพ่ือเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และที่ส าคัญจะต้อง
จ าแนกและก าหนดได้อย่างแน่นอนและชัดเจนต่อการผันแปรจากปัจจัยแต่ละปัจจัย 

2) ส่วนประกอบของสารเคมี ลักษณะรวมเป็นลักษณะที่ตัดจากการบันทึก
ลักษณะหลาย ๆ  ลักษณะเข้าด้วยกัน โดยมีข้อแม้ว่าถ้าลักษณะเป็นไปทางชีววิทยา การประเมินแยกอาจน ามา
รวมกันได้ เช่น อัตราของความยาวและความกว้าง ลักษณะรวมจะต้องสามารถตรวจสอบความแตกต่าง ความ
สม่ าเสมอ และความคงตัวในท านองเดียวกันกับลักษณะอื่นๆได้ด้วย   

3.2.11 ลักษณะที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
1) ลั ก ษ ณ ะ ม า ต ร ฐ า น ใน ก า ร ท ด ส อ บ  (Standard test guideline 

Characteristic) ลักษณะมาตรฐานในการตรวจสอบเป็นลักษณะที่มีมาตรฐานดังนี้ 
ก. มีคุณสมบัติที่จะใช้ตรวจสอบ DUS ของทุกลักษณะ 
ข. ต้องมีการน าลักษณะเหล่านี้ไปใช้ในการท าหลักเกณฑ์มาแล้ว 
ค. สามารถก าหนดขอบเขตการน าลักษณะ แต่ละลักษณะไปใช้ตามความ

เหมาะสม  โดยไม่ต้องน าลักษณะที่ปรากฏทั้งหมดไปใช้ในการทดสอบ 
 

 
2) ลักษณเครื่องหมายดอกจัน 
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ลั ก ษ ณ ะ เครื่องหมายดอกจันเป็นลักษณะที่มีความส าคัญต่อการ

ปรับหลักเกณฑ์การทดสอบระหว่างประเทศให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีคุณสมบัติดังนี้ 
3) ลักษณะกลุ่ม  (Grouping Characteristic) 

ลักษณะกลุ่มเป็นลักษณะที่มีการบันทึกจากหลาย ๆ สถานที่  ซึ่งสามารถจะ
เลือกที่เป็นลักษณะเดียวหรือลักษณะรวม จากพันธุ์พืช ชนิดที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว ซึ่งต่างจากพันธุ์ที่ใช้ในการ
ทดลองเพ่ือตรวจสอบความแตกต่าง โดยน าพันธุ์ที่คล้ายกันมารวมกลุ่ม ลักษณะกลุ่มมีคุณสมบัติดังนี้ 

ก. ลักษณะทางคุณภาพ หรือลักษณะทางปริมาณ หรือลักษณะทางคุณภาพ
เทียม สามารถแยกความแตกต่างของพันธุ์พืชชนิดที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วจากสถานที่ต่าง ๆ กัน 

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

ลักษณะเพ่ิมเติมเป็นลักษณะ ที่จะจ าแนกลักษณะใหม่ที่มีในหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่อไปซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

ก. มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการตรวจสอบ DUS  
ข. เคยมีการน ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์โดยประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว 

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

พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเป็นปัจจัยหลักที่จะใช้ในการก าหนดหลักเกณฑ์
การตรวจสอบพันธุ์พืชไม่ว่าพันธุ์พืชนั้น จะเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่  ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงพืช
พ้ืนเมืองที่เห็นตามภูมิประเทศทีต่่างกันและพันธุ์พ้ืนเมือง ซึ่งน ามาก าหนดเป็นหลักเกณฑ์ได้ดังนี้ 

ก. มาตรฐานของพันธุ์  
พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน ม.1 

(VI) ของ UPOV 1991 แต่ไม่มีความจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในการตรวจสอบ DUS เพ่ือให้สิทธินัก
ปรับปรุงพันธุ์ซึ่งมีหลักการพิจารณาดังนี้ 

(1) พันธุ์ที่มีการท าการค้า ลักษณะพันธุ์หรือผลิตผลจากการเก็บเกี่ยวหรือสิ่ง
ตีพิมพ์ในรายละเอียดของพันธุ์ 

(2) เป็นพันธุ์ที่ได้การขึ้นทะเบียนเพ่ือสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ในแต่ละ
ประเทศ 

(3) เป็นพืชที่เก็บรักษาเป็นของสาธารณสมบัติและสามารถเข้าถึงได้ 
 

3.2.13 การจ าแนกความแตกต่างพันธุ์พืชใหม่ 
1) พันธุ์เปรียบเทียบ 

สิ่งส าคัญที่จะต้องด าเนินการ คือการตรวจสอบความแตกต่างของพันธุ์พืชจาก
พันธุ์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป แต่ไม่จ าเป็นต้องเปรียบเทียบกับทุกชนิด เช่น เมื่อพันธุ์ที่ต้องการทดสอบมีความ
ลักษณะแตกต่างเพียงพอ ที่จะท าให้เห็นชัดเจนจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือทั้งกลุ่มของพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปก็
ไม่จ าเป็นต้องเปรียบเทียบจากกลุ่มหรือพันธุ์นั้น ๆ นอกจากนั้นจะต้องพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่จะหลีกเลี่ยงการ
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ที่จะต้องเปรียบเทียบ เช่น การท าหลักเกณฑ์ชนิด ลักษณะประจ าพันธุ์พืช ในกรณีพันธุ์ที่ใช้ในการทดสอบ
สามารถจ าแนกความแตกต่างได้อย่างชัดเจนจากพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป จากการเปรียบเทียบจากลักษณะ
ประจ าพันธุ์ที่ได้มีการบันทึกไว้ ก็ไม่จ าเป็นท าการปลูกทดสอบพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปดังกล่าวอีก อย่างไรก็
ตามหากไม่สามารถแยกความแตกต่างของพันธุ์ที่ทดสอบกับพันธุ์ที่มีการบันทึกข้อมูลไว้ ก็ให้ท าการปลูกทดสอบ
พันธุ์ที่ได้มีการจดบันทึกควบคู่ไปกับพันธุ์ที่ท าการทดสอบความเหมาะสม และการการท าแบบสอบถามข้อมูล
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจ าเพาะของลักษณะประจ าพันธุ์ที่จะช่วยให้แยกลักษณะแตกต่างของพันธุ์พืชข้อมูลให้ผู้
ปรับปรุงพันธุ์ ตอบค าถามเหล่านั้นจะช่วยให้กระบวนการตรวจสอบพันธุ์พืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นักปรับปรุง
พันธุ์ยังต้องจ าแนกความแตกต่างของพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับพันธุ์ที่จะทดสอบอนุสัญญาไม่ได้นิยามความหมายของค า
ว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนไว้ในรายละเอียด อย่างไรก็ตามเพ่ือที่จะช่วยให้การวินิจฉัยความแตกต่างของพันธุ์พืช
ในกรณีที่พันธุ์พืชมีความแตกต่างกันให้พิจารณาดังนี้ 

2) ความสม่ าเสมอ 
ความสม่ าเสมอสามารถตรวจสอบ ในระหว่างการปลูกทดสอบอย่างน้อย 2 

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

3) ความแตกต่างอย่างชัดเจน 
การจะตัดสินว่าพันธุ์พืช 2 พันธุ์ แตกต่างกันอย่างชัดเจน นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัย

หลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงลักษณะประจ าพันธุ์ทั้งทางด้านปริมาณ คุณภาพ และ
คุณภาพเทียม  ซึ่งจะพิจารณาได้ ดังนี้ 

 
ลักษณะทางคุณภาพ 
ลักษณะทางคุณภาพ ที่พิจารณาว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง

พันธุ์  2 พันธุ์ พิจารณาได้จากความแตกต่างหรือมากกว่าหนึ่งลักษณะที่ได้มีการก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบ 

ลักษณะทางปริมาณ 
ลักษณะทางปริมาณจะพิจารณาได้จากวิธีการปฏิบัติในการทดสอบและชนิด

ของส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิดที่เกี่ยวข้อง 
ลักษณะทางคุณภาพเทียม 
ความแตกต่างที่ได้ระบุ ไว้ในคู่มือการทดสอบอาจไม่เพียงพอที่จะจ าแนก

ความแตกต่างอย่างไรก็ตามในบางกรณีพันธุ์พืช ที่มีลักษณะประจ าพันธุ์ที่เหมือนกันอาจมีความแตกต่างอย่าง
ชัดเจน 



 18 
4) ระดั บ ขอ งค ว าม สม่ าเสมอ 

ความแตกต่างเฉพาะความสม่ าเสมอของพืช ในแต่ละพันธุ์ไม่สามารถน ามาใช้
เป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาความแตกต่าง 

5) การพิจารณาประเมินความแตกต่างโดยไม่ใช้วิธีการทางสถิติ 
ก. ในกรณีที่มีการแปรปรวนเพียงเล็กน้อยระหว่างแต่ละพันธุ์ การพิจารณา  

ความแตกต่างของพันธุ์มักจะใช้สายตาในการประเมินมากกว่าใช้วิธีการทางสถิติ 
ข. ความแตกต่างของลักษณะทางคุณภาพ ระหว่างพันธุ์จะพิจารณาเห็นได้

อย่างชัดเจนจากหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในการบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ 
ค. ลักษณะทางปริมาณจะเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน จากค่าต่ าสุดและ

สูงสุด  แต่ค่านี้ก็ไม่เป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์ในการประเมินความแตกต่างขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน  เช่น สถานที่
เพาะปลูก ปีที่เพาะปลูก สภาพแวดล้อม ซึ่งความแตกต่างอย่างชัดเจนอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าค่ าต่ าสุดและ
สูงสุดที่ก าหนดในหลักเกณฑ์ก็ได้ 

3.2.14 การพิจารณาประเมินความแตกต่างโดยวิธีทางสถิติ 
1) วิธีการทางสถิติ สามารถใช้ในการประเมินความแตกต่างได้ทั้งค่าที่ได้จากการ

ตรวจวัดหรือค่าที่ได้จากการประเมินด้วยสายตา โดยเลือกวิธีที่เหมาะสมทางสถิติในการแปลค่าเหล่านั้น 
โครงสร้างและชนิดของข้อมูลในเชิงสถิติจะเป็นลักษณะชี้ขาดลงไปเป็นตัวเลขตามล าดับเป็นช่อง 1 หรือเป็น
อัตราส่วน โครงสร้างของข้อมูลขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินว่าเป็นแบบการวัดค่าหรือประเมินด้วยสายตา การ
พิจารณาข้อมูลกลุ่มหรือข้อมูลพืชเดี่ยว  ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับอิทธิพลจากลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละชนิด  ชนิดของ
ส่วนขยายพันธุ์ แบบแผนของการทดลอง และปัจจัยอ่ืน ๆ ผู้ตรวจสอบภาคสนามควรตระหนักถึงเกณฑ์พ้ืนฐาน
ของสถิติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งสมมุติฐานทางคณิตศาสตร์ และวิธีที่ใช้ในแผนการทดลอง เช่น การสุ่ม เป็นต้น 
ดังนั้น สมมุติฐานเหล่านี้ควรจะได้รับการตรวจสอบก่อนที่จะน าวิธีการทางสถิติมาใช้  อย่างไรก็ตามวิธีทางสถิติ
บางวิธีค่อนข้างมีประสิทธิภาพและสามารถน าไปใช้ได้ในบางกรณี ถึงแม้นว่าไม่ได้เป็นไปตามสมมุติฐานที่วางไว้
ทั้งหมด ส าหรับลักษณะประจ าพันธุ์รวมนั้นสามารถประเมินความแตกต่างได้โดยพิจารณาจาก (องค์ประกอบอ่ืน 
ๆ ที่มีความแตกต่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรทัดฐานความสม่ าเสมอในกลุ่มลักษณะประจ าพันธุ์ของมันเองด้วย) 

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

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

4) ลักษณะประจ าพันธุ์เชิงปริมาณ ลักษณะดังกล่าวนี้หากไม่สามารถที่จะ
ประเมินด้วยการวัด หรือหานับจ านวนก็ให้ใช้การประเมินด้วยสายตาในการพิจารณาแต่ถ้าถ้าหากมีข้อสงสัยถึง
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ความแตกต่างที่ประเมินด้วยสายตาระหว่างพันธุ์ เปรียบเทียบ และพันธุ์ทดสอบก็ให้ใช้ตัวเลขจากการวัด
ในการประเมิน การเปรียบเทียบโดยตรงระหว่าง 2 พันธุ์ที่มีลักษณะคล้ายกันเป็นวิธีที่ดีและน่าเชื่อถือที่สุด ใน
การเปรียบเทียบแต่ละครั้งความแตกต่างระหว่าง 2 พันธุ์ จะยอมรับได้ ก็ต่อเมื่อสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
และวัดค่าได้ ถึงแม้ว่าการวัดนั้นจะมีวิธีการที่ยุ่งยากและเป็นวิธีการที่ไม่จ าเป็นต้องมีเหตุผลประกอบ กรณีที่เห็น
ได้ชัดเจนคือ การเปรียบเทียบคู่กัน ลักษณะประจ าพันธุ์ที่แตกต่างกันจะเกิดขึ้นเหมือนกันเมื่อมีการน ามาทดสอบ
อีกครั้ง เช่น ขนาดดอกของพันธุ์พืช ก  มีขนาดใหญ่กว่าพันธุ์พืช ข  กรณีทั้ง 2 ชนิด มีความแตกต่างกัน ขนาด
ดอกก็จะต้องมีความแตกต่างเสมอไปไม่ว่าจะปลูกกี่ครั้งก็ตาม 

5) ลักษณะประจ าพันธุ์ เชิงคุณภาพเทียม การใช้สถิติประเมินลักษณะเชิง
คุณภาพเทียมจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป   

 
 
 
 
3.2.15 การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ 

การตรวจสอบความแตกต่างของลักษณะประจ าพันธุ์ตามชนิดของส่วนขยายพันธุ์
มีวิธีการดังนี ้

1) พืชผสมตัวเองและใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูก   
UPOV ได้รับรองวิธีการทางสถิติหลายวิธีด้วยกันในการประเมินค่าเชิงปริมาณ

ของลักษณะประจ าพันธุ์ พืชที่ผสมตัวเองและใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูก และหนึ่งในวิธีเหล่านั้นคือการ
พิจารณาความแตกต่างระหว่าง 2 พันธุ์ เมื่อค่าความแตกต่างของลักษณะประจ าพันธุ์เท่ากับหรือเกินค่าต่ าสุด
ของความแตกต่างที่มีนัยส าคัญ (Least Significant Difference ; LSD) ณ ระดับที ่

 
ก าหนด ถึงแม้นว่าลักษณะประจ าพันธุ์จะมีลักษณะเดียวกัน เช่น ความสูงของพันธุ์เปรียบเทียบอยู่ในระดับที่
ก าหนดให้ เช่น “มาก” และความสูงพันธุ์เปรียบเทียบก็ประเมินได้เป็น “มาก” เช่นเดียวกัน เป็นต้น วิธีนี้จะเป็น
วิธีที่ค่อนข้างมาตรฐานแต่ใช้พิจารณาเฉพาะพืชผสมตัวเองและใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูกเพราะว่าระดับ
ความแปรปรวนค่อนข้างต่ า 

2) พืชผสมข้าม 
UPOV ได้พัฒนาวิธีการประเมินพืชผสมข้ามโดยการวิเคราะห์ความแตกต่าง

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

1) ลักษณะประจ าพันธุ์ที่เก่ียวข้อง 
ลักษณะประจ าพันธุ์ ที่เกี่ยวข้องจะต้องรวมอย่างน้อยที่สุดลักษณะทั้งหมดที่

ใช้ในการตรวจสอบ DUS หรือลักษณะทั้งหมดที่ปรากฏในคู่มือการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์นั้น ๆ ในวันที่มี
การประกาศให้คุ้มครองพันธุ์พืชนั้น ๆ เป็นพันธุ์พืชใหม่ ดังนั้นลักษณะประจ าพันธุ์ทุก ๆ ลักษณะที่ปรากฏให้เห็น
ชัดเจนให้พิจารณาว่าเกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าลักษณะนั้น ๆ จะปรากฏอยู่ในคู่มือหรือไม่ก็ตาม 

2) ระดับของความสม่ าเสมอตามลักษณะเฉพาะของส่วนขยายพันธุ์พันธุ์พืชที่
ผสมตัวเองอย่างแท้จริงผสมตัวเองเป็นหลักการผสมพันในสายเดียวกัน  (inbred lives) และการผสมพันธุ์ต่าง
สายพันธุ์  (hybrids varieties) ส่วนขยายพันธุ์ การผสมข้ามพันธุ์ พันธุ์ที่สังเคราะห์ ซึ่งพันธุ์เหล่านี้โดยทั่วไปแล้ว
ระดับความสม่ าเสมอจะแตกต่างกันไป 

3) วิธีการตรวจสอบความสม่ าเสมอ 
ในกรณีท่ีพันธุ์พืชมีความใกล้เคียงกันมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ที่ผสมตัวเอง

และใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูก สามารถประเมินความสม่ าเสมอได้โดยสังเกตจากลักษณะอื่นที่ปนมา (Off 
types) ถ้าความแปรปรวนระหว่างพันธุ์อยู่ในช่วงกว้างเนื่องจากชนิดของส่วนขยายพันธุ์  และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พันธุ์ที่ผสมข้ามพันธุ์และพันธุ์สังเคราะห์พืชจะไม่ค่อยมีความคล้ายคลึงกัน และไม่สามารถประเมินด้วยสายตาว่า
พืชต้นใด  “ไม่ปกติ” หรือ “off-types” ฉะนั้น ในกรณีดังกล่าวนี้จะประเมินความสม่ าเสมอด้วยการพิจารณาค่า
ความแปรปรวนจากช่องความแปรปรวนทั้งหมดของพืชแต่ละต้น  เพ่ือพิจารณาว่ามีความแตกต่างกับพันธุ์ที่ใช้
เปรียบเทียบหรือไม ่ซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้ 

ก. พันธุ์พืชผสมตัวเอง และใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูกพิจารณาได้ 
ดังนี้ 

(1) การพิจารณา off-types ด้วยสายตา 
การจะพิจารณาว่าพันธุ์พืชต้นใด หรือในกลุ่มผิดปกติไปนั้นให้

พิจารณาจากลักษณะประจ าพันธุ์ที่แตกต่างกันเป็นหลัก โดยให้พิจารณาทุก ๆ ลักษณะของได้ผ่านการพิจารณา
ในเรื่องความแตกต่างของลักษณะประจ าพันธุ์ หรือเป็นการประเมินโดยใช้มาตรฐานเดียวกันการประเมินความ
แตกต่างของลักษณะประจ าพันธุ์ 

(2) การพิจารณา off-types ด้วยการวัดค่า 
ลักษณะประจ าพันธุ์ของพืชที่ผสมตัวเอง และใช้ส่วนขยายพันธุ์ใน

การเพาะปลูกสามารถสังเกตได้ด้วยสายตา หรือจะวัดค่าครั้งเดียวในกลุ่มพืช อย่างไรก็ตามก็สามารถใช้วิธีการวัด
ค่าของพืชแต่ละต้นเพ่ือหาค่า off-types แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม  

(3) ค่ามาตรฐานทางสถิติในการก าหนดค่า off-types 
ค่าที่ยอมรับได้ของ off-types ในตัวอย่างการทดสอบจะขึ้นอยู่กับ

ค่าคงที่ของมาตร ฐานประชากรสามารถแสดงเป็นร้อยละของ off-types ที่รับได้ถ้าประชากรเดียวของพันธุ์พืช 
สามารถทดสอบได้ลักษณะที่แตกต่างไปจากลักษณะประจ าพันธุ์ที่ยอมรับได้เรียกว่า “ค่ายอมรับที่เชื่อถือได้” ซึ่ง
ในคู่มือการทดสอบลักษณะประจ าพันธุ์จะต้องระบุจ านวนไว้ว่าปริมาณสูงสุดที่ยอมรับได้เป็นเท่าไร  ในบางกรณี
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ของพันธุ์พืชที่ใช้ส่วนขยายพันธุ์ในการเพาะปลูกและ พันธุ์ที่ผสมตัวอย่างเดียวให้ใช้วิธีการที่แนะน าไว้ข้างต้น 
แต่ในบางกรณีของพืชที่ส่วนใหญ่ผสมตัวเองและมีการผสมข้ามด้วย และพืชที่ผสมในสายพันธุ์เดียวกันหรือผสม
ต่างสายพันธุ์กัน ค่ายอมรับที่เชื่อถือได้ของ off-types จะมีค่าที่สูงกว่ากรณีแรก เนื่องจากมีความแปรปรวน
มากกว่า 

ข. พันธุ์พืชผสมข้าม 
พันธุ์พืชผสมข้ามจะรวมถึงพันธุ์พืชที่ส่วนใหญ่ผสมข้ามและพันธุ์ที่

สังเคราะห์ ซึ่งพืชจะพวกนี้จะมีความแปรปรวนสูง และการพิจารณาลักษณะ off-types จะยากกว่าพืชผสม
ตัวเอง ดังนั้นค่าสัมพันธ์ของช่วงการแปรปรวนที่ยอมรับได้ก าหนดโดยใช้เปรียบเทียบที่เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้ว  ซึ่ง
หมายถึงพันธุ์ทดสอบจะต้องมีความสม่ าเสมอไม่น้อยไปกว่าพันธุ์ที่ใช้เปรียบเทียบซึ่งพิจารณาได้ ดังนี้ 

(1) ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ตรวจสอบได้ด้วยสายตา 
ส าหรับลักษณะประจ าพันธุ์ ที่สามารถสังเกตด้วยสายตาในพืชแต่ละ

ต้น  ระดับความแปรปรวนที่ยอมรับได้ไม่ควรเกินระดับความแปรปรวนทีพบในพันธุ์ที่ใช้เปรียบเทียบ  
(2) ลักษณะประจ าพันธุ์ที่วัดค่าได้ 

ลักษณะประจ าพันธุ์ที่วัดได้นั้น ระดับความแปรปรวนที่ยอมรับได้
จะต้องไม่เกินของพันธุ์เปรียบเทียบ ซึ่ง UPOV ได้และให้ใช้วิธีประเมินโดยการวิเคราะห์ความสม่ าเสมอตลอดปี  
(Combined Over Year Uniformity COYU)   

ค. การประเมินความสม่ าเสมอในพันธุ์ลูกผสม 
การประเมินความสม่ าเสมอในพันธุ์ลูกผสม ขึ้นอยู่กับชนิดของลูกผสม 

เช่น ถ้าเป็นชนิดลูกผสมเดี่ยว หรือชนิดอ่ืน ๆ หรือเป็นลูกผสมที่มาจากสายพันธุ์เดียวกันทั้งที่ใช้ส่วนขยายพันธุ์
และผสมเกสรข้ามพันธุ์ ความสม่ าเสมอของพันธุ์เหล่านี้จะประเมินที่ตัวลูกผสมภายใต้เงื่อนไขที่แน่นอน โดย
เงื่อนไขเหล่านี้ให้น าพันธุ์พ่อ-แม่และตัวลูกผสมมาประกอบกัน ลูกผสมที่เกี่ยว Single-Cross hybrids) ที่มีความ
แปรปรวนเนื่องจากอิทธิพลของพันธุ์พ่อ-แม่ ค่าความแปรปรวนที่มีค่าสูงจะมีผลต่อลูกผสม  ฉะนั้นจะต้องก าหนด
ค่าที่แน่นอนเป็นร้อยละ โดยที่ก าหนดให้สูงได้แต่ไม่สูงเกินไปจนท าให้การทดสอบเสียหาย ค่าความแปรปรวน
เหล่านี้ขึ้นอยู่กับชนิดพืชและวิธีการขยายพันธุ์ อย่างไรก็ตามค่านี้จะต้องก าหนดในคู่มือการทดสอบ 

ส าหรับลูกผสมเดี่ยวที่มีผลจากการผสมข้ามอย่างน้อย 1 ครั้ง ค่าความแปรปรวนที่ยอมรับได้ต้องเป็นค่า
ความแปรปรวนสัมพันธ์  ซึ่งวิธีนี้จะใช้กับพืชที่ผสมข้ามพันธุ์  และพืชที่สังเคราะห์ตราบเท่าที่ยังไม่มีวิธีการที่
พิสูจน์ความแปรปรวนได้ดีกว่าการหาค่าโดยเชิงสัมพันธ์ 

ในกรณีลูกผสมหลายทาง (Multiple Cross hybrids) คือผสมข้าม 2 ทาง หรือ 3 ทาง การแยกลักษณะ
ประจ าพันธุ์จะพิจารณาจากลักษณะพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพันธุ์พ่อ -แม่ แต่ในกรณีที่ไม่ทราบลักษณะ
พันธุกรรมที่ถ่ายทอดให้พิจารณาเหมือนกับลักษณะประจ าพันธุ์ของพันธุ์ผสมข้ามทั่ว  ๆ ไป เช่น ค่าความ
แปรปรวนสัมพันธ์ ให้ประเมินและก าหนดโดยเทียบกับพันธุ์เปรียบเทียบ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่รู้จักกันโดยทั่วไป 

การก าหนดค่าแปรปรวนที่ยอมรับได้ในพืชที่ผสมตัวเอง ให้น าวิธีการพิจารณาที่ใช้ในลูกผสมข้ามมาใช้ได้  
พืชที่ใช้ทดลองอาจมีพืชที่ไม่ปกติหรือพืชที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพันธุ์ทดสอบปลอมปนจะด้วยประการใดก็ตามไม่ให้
นับเป็นการแปรปรวนของพันธุ์ให้ตัดการพิจารณาพืชดังกล่าว และด าเนินการทดสอบต่อไปตราบเท่าที่ตัวอย่าง
ของพืชที่เหลือในการทดลองไม่มีผลกระทบต่อการทดสอบเช่น กรณีของกล้วยไม้ ซึ่งมีดอกสีชมพู แต่ขณะที่ปลูก
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ทดลองมีอยู่ 1 ต้น ที่มีดอกสีขาวซึ่งปรากฏนี้ไม่ใช่เกิด จากการแปรปรวนของพันธุ์แต่เป็นการผิดพลาดของ
การด าเนินการทดลองมากกว่าในทางปฏิบัติการทดสอบ ที่มีตัวอย่างพืชจ านวนน้อย และการมีพืชอ่ืนปลอมปน
มา 1 ต้น จะกระทบต่อผลการทดสอบ 

3.2.17 การตรวจสอบความคงตัว 
1) ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ส าคัญ/ที่เก่ียวข้อง 

ลักษณะประจ าพันธุ์  ที่จะทดสอบความคงตัวอย่างน้อยที่สุดจะต้องเป็น
ลักษณะประจ าพันธุ์ส าคัญ/ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการทดสอบ DUS หรือลักษณะประจ าพันธุ์ที่ก าหนดไว้เพ่ือการ
คุ้มครองพันธุ์  ดังนั้นลักษณะประจ าพันธุ์ที่เด่นชัดทุกลักษณะจะต้องน ามาพิจารณาด้วย 

 
2) วิธีการตรวจสอบความคงตัว 

ก. ในทางปฏิบัติ ไม่มีความจ าเป็นต้องท าการตรวจสอบความคงตัวเมื่อ
สามารถตรวจสอบความแตกต่างและความสม่ าเสมอของพันธุ์ได้  อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์และผลการ
ทดสอบที่ผ่านมาเมื่อพันธุ์พืชใดๆ  มีความสม่ าเสมอแล้วมักจะมีความคงตัวด้วย แต่ในกรณีที่พันธุ์พืชไม่มีความคง
ตัวผลผลิตก็จะไม่เป็นไปตามลักษณะประจ าพันธุ์  ซึ่งกรณีนี้ก็ไม่สามารถให้ความคุ้มครองพันธุ์ที่ไม่มีความคงตัว 

ข. ในกรณีที่มีความสงสัย หรือตามความเหมาะสมอาจทดสอบความคงตัว
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการปลูกในฤดูต่อไปหรือทดสอบเมล็ดพันธุ์ใหม่หรือท่อนพันธุ์เพ่ือความมั่นใจว่าเป็นวัสดุที่มี
ลักษณะเหมือนกันกับที่ใช้ในการทดสอบครั้งก่อนความคงตัวของพันธุ์ลูกผสมอาจจะทดสอบในกลุ่มของพันธุ์
ลูกผสม หรือประเมินจากการทดสอบความคงตัวและความสม่ าเสมอในพันธุ์พ่อ-แม่ก็ได้ 

 
3.3 การจัดท า(ร่าง)หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์กาแฟ  สรุปได้ดังนี้ 

        ประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้   (ร่าง) หลักเกณฑ์เพ่ือจัดระเบียบวิธีการตรวจสอบพันธุ์กาแฟที่ขอ
จดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และจัดท ารายการบันทึก (template)  แต่ละลักษณะซึ่งให้สัญลักษณ์ท่ีจะ
อธิบายวิธีการเก็บข้อมูลและความหมายให้ชัดเจนต่อการจ าแนกความแตกต่าง 

 
 
 
 

ได้จัดท า(ร่าง)หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกาแฟ  เพ่ือให้เหมาะสมส าหรับใช้ในการ
ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชปาล์มน้ ามันในประเทศไทย (National Guidelines) โดยมีโครงสร้างที่สอดคล้องกับค า
แนะการจัดท าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืช ตามเอกสาร Development of Test Guidelines ของ
สหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV TGP/7/1) (Anon, 2004)  ประกอบกับเอกสาร
ตาม ข้อ1  ข้อ 2 และข้อ 3 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 1)  วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of these Guideline) 
  หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชที่จะกล่าวต่อไปนี้  ให้ใช้กับกาแฟ(Coffea spp.)   
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 2) ส่วนขยายพันธุ์  (Material Required) 
   2.1) ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ที่ส่งมอบ 

ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์กาแฟจะต้องส่งเป็นต้นกล้าพันธุ์อย่างน้อย 20 ต้น   
  2.2) คุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ 

ต้นกล้าที่น ามาทดสอบจะต้องเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพดี โดยมีคุณภาพตามมาตรฐาน  
   2.3) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ 
    ช่วงระยะเวลาในการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ให้เป็นไปตามที่คณะท างานตรวจสอบภาคสนามก าหนด 
 3) การทดสอบ (Conduct of Tests) 

3.1 ฤดูปลูก  เก็บข้อมูลการปลูกทดสอบ อย่างน้อย 2 ครั้ง  เมื่อกาแฟ มีอายุ  4  ปีขึ้นไป  
3.2 สถานที่ทดสอบ  ท าการทดสอบใน 1 สถานที่ แต่ถ้าลักษณะประจ าพันธุ์ที่ส าคัญไม่สามารถสังเกตเห็น

ความแตกต่างได้ในที่นั้นๆ  ต้องเพ่ิมสถานที่ท าการทดสอบ 
3.3 การวางแผนปลูกทดสอบ  ให้คัดเลือกพันธุ์ทั่วไปที่มีลักษณะพันธุ์ใกล้เคียงกับพันธุ์ขอจดทะเบียนมาก

ที่สุดเป็นพันธุ์เปรียบเทียบ จ านวนอย่างน้อย 1 พันธุ์ โดยพิจารณาจากลักษณะ ผล เมล็ด ใบ  ต้น 
หรือ อื่นๆ 

3.4 การทดสอบเพ่ิมเติม  ถ้ามีการทดสอบเพ่ิมเติม ต้องก าหนดรายละเอียดเป็นเฉพาะกรณีตามความ
จ าเป็น 

 
 4) วิธีการและการตรวจสอบ (Methods and Observation) 

 4.1 การประเมินความแตกต่างระหว่างพันธุ์  กรณีลักษณะทางคุณภาพ (qualitative) จะต้องแยก
ให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน และในกรณีของลักษณะทางปริมาณ (quantitative) จะต้องมี
ความแตกต่างทางสถิติ 

 4.2 การประเมินความสม่ าเสมอและความคงตัวของประชากร  
4.2.1 การประเมินความสม่ าเสมอ (uniformity) โดยดูจากการมีลักษณะอ่ืนปน (off type) ปรากฏ

ให้เห็นได้ไม่เกินร้อยละ 5  
4.2.2 การประเมินความความคงตัว (stability) ดูจากความสม่ าเสมอของพันธุ์ 

 4.3 การปลูกทดสอบ  ปลูกในสภาพแปลงปลูก 
 4.4 กรณีใช้ความต้านทานของพืชเป็นลักษณะที่จะบ่งบอกความแตกต่างของพันธุ์พืช   จะต้อง

ก าหนดรายละเอียดภายหลังเป็นกรณีไป 
 
 
 
 
5) การจัดกลุ่มพันธุ์ (Grouping of Varieties) 
  5.1 การรวบรวมพันธุ์ส าหรับปลูกทดสอบ  พันธุ์เปรียบเทียบส าหรับปลูกทดสอบ จะต้อง

แบ่งเป็นกลุ่มเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง ลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดกลุ่ม
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เป็นลักษณะที่ได้จากประสบการณ์นั้น คือ เป็นลักษณะที่ไม่แตกต่างหรือแตกต่างกันน้อยมาก
ภายในพันธุ์ 

  5.2 ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของพันธุ์ 
   1) ผล  (Fruit) : ขนาดผล (Fruit size) (ล.14) 
   2) ผล  (Fruit) : รูปร่างผล (Fruit shape) (ล.15)  
   3) ผล  (Fruit) : สีของผล  (Fruit color)  (ล.16) 
   4) เมล็ด  (Seed): ขนาดของเมล็ด  (Seed size) (ล.21) 
   5) ใบ  (Leaf)  : รูปร่างใบ  (Leaf shape) (ล.8) 
   6) ต้น (Plant) : ทรงต้น  (Plant shape )  (ล.1) 
  

 6) ลักษณะและสัญลักษณ์ (Characteristics and Symbols) 

        6.1) ตัวเลขที่ใช้แทนลักษณะ (note) 

 6.2)  เครื่องหมาย (Legend) 
 (*)  หมายถึง   เป็นสัญลักษณ์ที่ต้องใช้กับทุกสายพันธุ์หรือพันธุ์ในทุกช่วงระยะการ

เจริญเติบโต  และต้องระบุในลักษณะประจ าสายพันธุ์หรือพันธุ์  ยกเว้นว่า
ไม่สามารถจะด าเนินการได้ 

 (+)  หมายถึง   การอธิบายที่ใช้เฉพาะลักษณะ 

(a)-(e) หมายถึง การอธิบายที่ใช้กับหลายลักษณะ 

QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 

QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 

PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพไม่แท้จริง (pseudo-qualitative characteristic) 

MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ านวน จากกลุ่มต้นหรือกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน
เท่านั้นแล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (single measurement of a 
group of plants or parts of plants) 

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

VG  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส ตา ดมกลิ่น จากกลุ่มต้นหรือกลุ่ม
ตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็นตัวแทนเท่านั้น แล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์  
(visual assessment by a single observation of a group of plants 
or parts of plants) 
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VS  หมายถึง การตรวจสอบ ด้วยการใช้ประสาทสัมผัส ตา ดมกลิ่น จากทุกต้นหรือ

ตัวอย่างที่ก าหนด (visual assessment by observation of individual 
plants or parts of plants) 

 
 
7) ตารางบันทึกลักษณะ (กาแฟ) 

ส่วนประกอบของตารางบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์พืช การก าหนดรายละเอียดในแบบบันทึกลักษณะ
ประจ าพันธุ์พืชที่จะตรวจสอบของกาแฟ ได้ก าหนดไว้อย่างสอดคล้องกับการก าหนดตามหลักเกณฑ์ของสหภาพ
ระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ ตามตารางที่ 1   (1) หมายเลขล าดับลักษณะ  
(2) ก าหนดให้ประเมินลักษณะนี้กับทุกพันธุ์  (3) การอธิบายที่ใช้เฉพาะลักษณะ (4) ชนิดของลักษณะที่แสดงออก  
(5) การอธิบายที่ใช้กับหลายลักษณะ (6) ก าหนดวิธีการประเมิน  (7) ลักษณะที่ประเมิน  (8) สถานะการ
แสดงออกของลักษณะ  และ (9) ชื่อพันธุ์ตัวอย่างที่แสดงลักษณะนั้นๆ   

  
ตารางที่ 1 รายละเอียดแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์พืชที่จะตรวจสอบ  

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example 
varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

1. (1)   ลักษณะทรงพุ่ม  (plant: shape)  (7)   
(*) (2) (a) (5) (  )  รูปกรวย (conical) (8) (9) 1 
(+) (3)  VG (6) (  )  รูปรี (ellipsoid)  2 
PQ (4)  (  )  ทรงกระบอก (cylindrica)                                                                     3 

  

(ร่าง)หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกาแฟของประเทศไทย ได้ก าหนดลักษณะที่ใช้ประเมินรวม 27 
ลักษณะ โดยมีลักษณะดังนี้  

 1) ลักษณะต้น มีจ านวน 5 ลักษณะ ได้แก่ ต้น : ลักษณะทรงพุ่ม ต้น :  ความสูงของล าต้น                 
ต้น : เส้นผ่าศูนย์กลางของล าต้น ต้น : ความยาวของปล้องในกิ่งหลัก  ต้น : ความเข้มสีของก่ิงหลัก 

  2) ลักษณะใบ มีจ านวน 7 ลักษณะ ได้แก่ ใบ: ความยาวใบ  ใบ: ความกว้างใบ  ใบ: รูปร่างใบ         
ใบ: ความเข้มของแอนโทไซยานิน   ใบ : ขอบใบ ใบ : ความลึกของเส้นใบ ใบ :  การปรากฏของตุ่มใบ  
 3)  ลักษณะดอก มีจ านวน 1 ลักษณะ ได้แก่ ดอก: จ านวนดอก        
 4) ลักษณะผล มีจ านวน 6 ลักษณะ ได้แก่ ผล: ขนาดผล ผล: รูปทรงผล  ผล: สีของผล  ผล: ความ
หนาแน่นของผลในกิ่ง  ผล: น้ าหนักแห้ง 100 ผล  ผล : อายุออกดอกถึงระยะเก็บเกี่ยว  
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 5) ลักษณะเมล็ด มีจ านวน 8 ลักษณะ ได้แก่ เมล็ด: ความยาวเมล็ด เมล็ด: ความกว้างเมล็ด         
เมล็ด: ขนาดของเมล็ด เมล็ด: ความหนาเมล็ด  เมล็ด: น้ าหนัก 100 เมล็ด  เมล็ด: ปริมาณคาเฟอีน  เมล็ด: 
ปริมาณน้ าตาล เมล็ด: ปริมาณคลอริจินิกเอ 

 

 

 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

1. ตามท่ีคณะอนุกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืชเห็นชอบให้เตรียมยก (ร่าง) ประกาศก าหนดกาแฟ (Coffea 
spp.) เป็นชนิดพืชให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุ
ตามเจตนารมณ์และสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542   จึง
ต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชกาแฟ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ได้มาตรฐานสากลและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความแตกต่างของลักษณะพันธุ์พืชกาแฟ ที่ขอรับ
ความคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

2. การจัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกาแฟของประเทศไทย ใช้ค าแนะน าในการ
จ าแนกลักษณะพันธุ์ และการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชของสหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV)  โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเอกสารต่างๆ ประกอบกับผลจากการ
ประเมินลักษณะประจ าพันธุ์ พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปที่ปลูกในแหล่งปลูกที่ส าคัญของประเทศ   จนได้ (ร่าง) 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืช (ภาคผนวก 1) ที่ประกอบด้วยรายละเอียด 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รายละเอียด
การเตรียมการปลูกทดสอบและวิธีการตรวจสอบและประเมินผล ส่วนที่ 2 ตารางบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์และ
ค าอธิบายลักษณะที่ปรากฏในตารางบันทึกลักษณะพันธุ์พืช  

3. ได้ข้อมลูลักษณะพันธุ์พืชชนิดกาแฟ จ านวน 10 พันธุ์ ที่ก าหนดเป็นพันธุ์อ้างอิง เพ่ือประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกใช้เป็นพันธุ์อ้างอิงและปลูกเปรียบเทียบ ในการด าเนินงานการปลูกตรวจสอบพันธุ์พืชที่ยื่นขอ
จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 กรมวิชาการเกษตร ได้ (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชกาแฟ เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท่ี
รับผิดชอบได้ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของกาแฟ ซึ่งให้นักปรับปรุงพันธุ์พืช 
ชนิดกาแฟใช้เป็นเอกสารส าหรับยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ต่อไป  

 
11. ค าขอบคุณ  
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ขอขอบพระคุณ นางสาวฉัตต์นภา ข่มอาวุธ และนักวิชาการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเกษตรหลวง-

เชียงใหม่  นายผานิต งานกรณาธิการ นางสาวทิพยา ไกรทอง และนักวิชาการ เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยพืชสวน-
ชุมพร นักวิชาการเกษตร นักวิทยาศาสตร์ และคณะท างานทุกท่าน กลุม่วิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช            
ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
 
12. เอกสารอ้างอิง  
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13. ภาคผนวก : ตารางบันทึกลักษณะพันธุ์กาแฟ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

ภาคผนวก 
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13. ภาคผนวก 

(ร่าง) หลักเกณฑ์และการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช 
ชนิดพืช 
กาแฟ 

(Coffee, Coffea spp.) 
 

๑.  วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of these Test Guidelines) 
 หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชที่จะกล่าวต่อไปนี้ให้ใช้กับกาแฟ (Coffea spp.) ทุกพันธุ์ 
 
๒. ส่วนขยายพันธุ์  (Material Required) 

๒.๑ คุณภาพส่วนขยายพันธุ์  ต้นกล้าที่น ามาทดสอบจะต้องเป็นต้นกล้าที่มีคุณภาพดี โดยมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน   
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๒.๒ ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องส่งมอบ   ผู้ที่ ต้องการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ถั่วแขก จะต้องส่ง

ส่วนขยายพันธุ์ อย่างน้อย ๒๐ ต้น  
๒.๓ ระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์   ให้เป็นไปตามที่คณะท างานตรวจสอบ

ภาคสนามก าหนด 
 

๓. การปลูกทดสอบ  (Conduct of Tests) 
๓.๑  ฤดูปลูก (Number of Growing Cycles) 

ท าการทดสอบอย่างน้อย ๒ ฤดูปลูก (growing  periods) แต่ถ้าความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ  
และความคงตัวไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องเพ่ิมการปลูกทดสอบอีก ๑ ฤดูปลูก 

๓.๒  สถานที่ทดสอบ (Testing Place) 
สถานที่ปลูก  ควรท าการทดสอบใน ๑ สถานที่ ให้ก าหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะประจ า

พันธุ์ส าคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ที่ท าการปลูกทดสอบ 
๓.๓  การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 

ให้ปลูกพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่างน้อย ๑ พันธุ์ ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันและให้มี
วิธีการปลูกและการจัดการเดียวกัน  โดยให้มีการกระจายตัวของพันธุ์ ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่าง
สม่ าเสมอ   โดยใช้วิธีการสุ่มพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก จ านวนอย่างน้อย ๒๐ 
ต้นต่อพันธุ์ แบ่งออกเป็น ๒ ซ้ า ซ้ าละ ๑๐ ต้น รวม ๒๐ ต้น 

๓.๔  จ านวนต้นที่ท าการบันทึกข้อมูล (Number of Plants /Parts of Plants to be Examined) 
๓.๔.๑ การเก็บบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องประเมินด้วยประสาทสัมผัส เช่น กลิ่น รสชาติ ต้องใช้

มาตรฐานเกณฑ์ตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (panel test) ที่แต่งตั้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
๓.๔.๒ การตรวจสอบและเก็บข้อมูลในแปลงทดสอบ ให้ท าจากต้นที่สมบูรณ์ และมีลักษณะตรงตาม

พันธุ์อย่างน้อย ๑๐ ต้นต่อพันธุ์ ต่อซ้ า เว้นต้นหัวท้ายแปลง 
๓.๕  การทดสอบเพิ่มเติม (Additional Tests)  

ถ้ามีการตรวจสอบเพ่ิมเติม  ต้องก าหนดรายละเอียดเป็นเฉพาะกรณีตามความจ าเป็น โดยขึ้นอยู่ กับ
ดุลยพินิจของคณะท างานตรวจสอบภาคสนาม 

 
 

๔.  การประเมินความแตกต่าง  ความความสม่ าเสมอ และความคงตัว (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability) 

๔.๑  ความแตกต่าง (Distinctness) 
การตรวจสอบความแตกต่างให้เก็บตัวอย่างจากต้นที่สมบูรณ์และมีลักษณะตรงตามพันธุ์อย่างน้อย  

๕ ต้น กรณีลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) การพิจารณาว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ระหว่างพันธุ์  ๒ พันธุ์ พิจารณาได้จากความแตกต่างมากกว่าหนึ่งลักษณะที่ได้มีการก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบ กรณีลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) พิจารณาได้จากวิธีการปฏิบัติในการ
ทดสอบและชนิดของส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิดที่เกี่ยวข้อง พันธุ์พืชที่จะพิจารณาว่ามีความแตกต่าง
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โดยใช้ลักษณะทางปริมาณตัดสินนั้น ลักษณะทาง ปริมาณดังกล่าว ควรจะมีความแตกต่างตั้งแต่  ๒ 
ระดับ (notes) ขึ้นไป 

๔.๒  ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 
พิจารณาที่ระดับความสม่ าเสมอของประชากรมาตรฐาน  ๑ เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมั่นอย่าง

น้อยร้อยละ ๙๕ กรณีที่ เก็บตัวอย่างจ านวน ๑๐ ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะไม่ตรงตามพันธุ์ (off type) 
มากกว่า ๑ ต้น 

๔.๓  ความคงตัว (Stability) 
พิจารณาจากความสม่ าเสมอของพันธุ์ 
 

๕. การจัดกลุ่มพันธุ์ (Grouping of Varieties) 
๕.๑  การคัดเลือกพันธุ์ส าหรับการปลูกทดสอบ  พันธุ์เปรียบเทียบส าหรับปลูกทดสอบ จะต้องแบ่งเป็นกลุ่ม

เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง ลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดกลุ่มเป็นลักษณะ
ที่ได้จากประสบการณ์นั้น คือ เป็นลักษณะที่ไม่แตกต่างหรือแตกต่างกันน้อยมากภายในพันธุ์ 

๕.๒  ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของพันธุ์ 
๑) ผล  (Fruit) : ขนาดผล (Fruit size) (ล.๑๔) 
๒) ผล  (Fruit) : รูปร่างผล (Fruit shape) (ล.๑๕)  
๓) ผล  (Fruit) : สีของผล  (Fruit color)  (ล.๑๖) 
๔) เมล็ด  (Seed): ขนาดของเมล็ด  (Seed size) (ล.๒๑) 
๕) ใบ  (Leaf)  : รูปร่างใบ  (Leaf shape) (ล.๘) 
๖) ต้น (Plant) : ทรงต้น  (Plant shape )  (ล.๑) 
 

๖.  อธิบายตารางลักษณะประจ าพันธุ์ (Introduction to the Table of Characteristics) 
    ๖.๑  ตัวเลขท่ีใช้แทนลักษณะประจ าพันธุ์ (Notes) 

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

๖.๒  ตัวอย่างพันธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธุ์ใช้เป็นตัวแทนของการแสดงออกในแต่ละลักษณะประจ าพันธุ์  



 32 
๖.๓  เครื่องหมาย (Legend) 

(*)   หมายถึง ลักษณะที่ต้องใช้กับทุกพันธุ์ในทุกช่วงระยะการเจริญเติบโต และต้องระบุใน
ลักษณะประจ าพันธุ์ ยกเว้นไม่สามารถจะด าเนินการได้ 

(+)   หมายถึง   ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบท้าย  

(a)-(e) หมายถึง   ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ 

QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 

QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 

PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative characteristic) 

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

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

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

VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้ เป็นตัวแทนของกลุ่ม (visual assessment by 
observation of individual plants or parts of plants) 
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๗. แบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ (Table of Characteristics) : กาแฟ 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 
1. VG ต้น (Plant): ทรงต้น   
(*) (a) (  )  รูปกรวย (conical)  1 
(+)  (  )  ทรงรี (ellipsoid)  2 
PQ  (  )  ทรงกระบอก (cylindrical)  3 
2. VG/ ต้น (Plant): ความสูง (height)   
(*) MS (  ) เตี้ยมาก (very shot)  1 
QN (a) (  ) เตี้ย (shot)  3 
  (  ) ปานกลาง (medium)   5 
  (  ) สูง (tall)  7 
  (  ) สูงมาก (very tall)  9 
3. VG/ ต้น (Plant): เส้นผ่าศูนย์กลาง canopy (diameter of canopy   
(+) MS (  ) เล็กมาก (very small)  1 
QN (a) (  ) เล็ก (small)  3 
  (  ) ปานกลาง (medium)   5 
  (  ) ใหญ่ (large)  7 
  (  ) ใหญ่มาก (very large)  9 
4. 
(*) 

VG/
MS 

ต้น : กิ่ง (Plagiotropic primary branch): ความยาวปล้อง   
(length of internode)  

  

(+) (a) (  ) สั้น (shot)  3 
QN  (  ) ปานกลาง (medium)   5 
  (  ) ยาว (long)  7 
5. VG/

MS 
ต้น : กิ่ง (Plagiotropic primary branch): ความเข้มของ       
สีกิ่งหลัก (intensity of ramification)  

  

QN (a) (  ) น้อยมาก (very weak)  1 
  (  ) น้อย (weak)   3 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 
  (  ) ปานกลาง (medium)  5 
  (  ) เข้ม (strong)   7 
  (  ) เข้มมาก (very strong)  9 
6. VG/ ใบ (Leaf): ยาว (length)   
 MS (  ) สั้นมาก (very shot)  1 
 (b) (  ) สั้น (shot)  3 
QN  (  ) ปานกลาง (medium)   5 
  (  ) สูง (tall)  7 
  (  ) สูงมาก (very tall)  9 
 
 
 
7. 

 
 
VG/ 

 
 
ใบ (Leaf): กว้าง (width) 

  

 MS (  ) แคบมาก (very narrow)  1 
QN (b) (  ) แคบ (narrow)  3 
  (  ) ปานกลาง (medium)   5 
  (  ) กว้าง (broad)  7 
  (  ) กว้างมาก (very broad)  9 
8. VG ใบ (Leaf): รูปร่าง (shape)   
(+)  (  )  รูปหอก (lanceolate)  1 
PQ (b) (  )  รูปไข่ (ovate)  2 
  (  )  รูปรี (elliptic)  3 
9.  VG ใบอ่อน (Young Leaf): ความเข้มของแอนโทไซยานิน 

(anthocyanin coloration) 
  

QN (b) (  ) ไม่ปรากฏหรือปรากฏน้อยมาก (absent or weak)  1 
  (  ) ปานกลาง (medium)  3 
  (  ) มาก (strong)  5 
10. VG ใบ (Leaf): ขอบใบ (undulation of margin)   
  (  ) น้อยมาก (very weak)  1 
QN (b) (  ) น้อย (weak)   3 
  (  ) ปานกลาง (medium)  5 
  (  ) เข้ม (strong)   7 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 
11. VG ใบ (Leaf): ความลึกของ secondary vein (depth of 

secondary veins) 
  

QN (b) (  ) ตื้น (shallow)   3 
  (  ) ปานกลาง (medium)  5 
  (  ) ลึก (deep)   7 
12. VG ใบ (Leaf):    (domatia)   
(+)  (  ) ไม่ปรากฏ (absent)   
QL (b) (  ) ปรากฏ (present)    
13. VG/ ช่อดอก (Inflorescence): จ านวนดอก (number of flowers)   
(*) (c) (  ) น้อย (few)   3 
(+)  (  ) ปานกลาง (medium)  5 
QN  (  ) มาก (many)   7 
14. VG/ ผล (Fruit): ขนาดผล (size)   
  (  ) เล็กมาก (very small)  1 
QN (d) (  ) เล็ก (small)   3 
  (  ) ปานกลาง (medium)  5 
   

(  ) ใหญ่ (large)  
  

7 
  (  ) ใหญ่มาก (very large)  9 
15.  VG/ ผล (Fruit): รูปร่าง (shape)   
(*)  (  )  ทรงรี (elliptic)  1 
(+) (d) (  )  ทรงกลม (circular)  2 
PQ  (  )  ขอบขนาน (oblong)  3 
16. VG/ ผล (Fruit): สี (color)   
(*) (d) (  ) เหลือง (yellow)  1 
PQ  (  )  ส้ม (orange)  2 
  (  )  แดง (red)  3 
17. VG/ ผล (Fruit):       กิ่ง (adherence to branch)   
  (  ) น้อย (weak)   1 
QN (d) (  ) ปานกลาง (medium)  2 
  (  ) เข้ม (strong)   3 
18. VG/ ผล (Fruit): น้ าหนักแห้ง 100 ผล (dry weight of 100 fruits)   
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 
(+)  (  ) ต่ า (low)   3 
QN (d) (  ) ปานกลาง (medium)  5 
  (  ) สูง (high)   7 
19. VG/ เมล็ด (Seed): ความยาว (length)   
(*) MS (  ) สั้นมาก (very short)  1 
(+)  (  ) สั้น (short)   3 
QN (e) (  ) ปานกลาง (medium)  5 
  (  ) ยาว (long)   7 
  (  ) ยาวมาก (very long)  9 
20. VG/ เมล็ด (Seed): ความกว้าง (width)   
(+) MS (  ) แคบ (narrow)   3 
QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 
 (e) (  ) กว้าง (broad)   7 
     
21. VG/ เมล็ด (Seed): ขนาดของเมล็ด (seed size)   
(+) MS (  ) เล็ก (small)   3 
QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 
 (e) (  ) ใหญ่ (large)   7 
22. VG/ เมล็ด (Seed): ความหนา (thickness)   
(+) MS (  ) บาง (thin)   3 
QN (e) (  ) ปานกลาง (medium)  5 
  (  ) หนา (thick)   7 
23. VG/ เมล็ด (Seed): น้ าหนัก 100 เมล็ด (weight of 100 seeds)   
     
(+) MS (  ) ต่ ามาก (very low)  1 
QN (e) (  ) ต่ า (low)   3 
  (  ) ปานกลาง (medium)  5 
  (  ) สูง (high)   7 
  (  ) สูงมาก (very high)  9 
24. VG/

MS 
ช่วงอายุระยะออกดอกถึงระยะเก็บเกี่ยว (Period between 
flowering and harvesting) 

  

(*) (e) (  ) สั้นมาก (very short)  1 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 
(+)  (  ) สั้น (short)   3 
QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 
  (  ) ยาว (long)   7 
  (  ) ยาวมาก (very long)  9 
25. VG/ เมล็ด (Seed): ปริมาณคาเฟอีน (caffeine content)   
(+) MS (  ) ต่ า (low)   1 
QN (e) (  ) ปานกลาง (medium)  2 
  (  ) สูง (high)   3   
26.  เมล็ด (Seed): ปริมาณน้ าตาล (sucrose content)   
(+) MS (  ) ต่ า (low)   1 
QN (e) (  ) ปานกลาง (medium)  2 
  (  ) สูง (high)   3 
27.  เมล็ด (Seed): ปริมาณ chlorogenic acid ทั้งหมด (total 

chlorogenic acid content) 
  

(+) MS (  ) ต่ า (low)   1 
QN (e) (  ) ปานกลาง (medium)  2 
  (  ) สูง (high)   3 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๘.   อธิบายแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ 

 ๘.๑ อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจ าพันธุ์ 
 (a)  ต้น :   การบันทึกลักษณะของล าต้น ให้บันทึกเมื่อล าต้นมีการเจริญเติบโตเต็มที่ อายุ ๔ ปีขึ้นไป 
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 (b)  ใบ :   การบันทึกลักษณะของใบ  ให้บักทึก ๒ ใบ/ต้น เก็บข้อมูลทั้งหมด ๒๐ ต้น จาก        

๒๐ ต้น และเลือกใบที่อยู่บริเวณกลางล าต้น 
 (c)  ดอก :  การบันทึกลักษณะของดอก ให้เก็บข้อมูลจากดอกท่ีบานสมบูรณ์แล้ว  
 (d) ผล :  การบันทึกลักษณะของผล ให้เก็บข้อมูลจากผลที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ ให้บันทึก

ข้อมูล ๑๐ ผล/ต้น เก็บข้อมูลอย่างน้อย ๑๐ ต้นต่อซ้ า 
 (e) เมล็ด : การบันทึกลักษณะของเมล็ด  เก็บข้อมูลเมล็ดที่เจริญเติบโตเต็มที่ จากผลที่สมบูรณ์ 

บันทึกข้อมูลเมล็ด ๑๐๐ เมล็ด ต่อซ้ า 
 

๘.๒  อธิบายแต่ละลักษณะในตารางลักษณะประจ าพันธุ์ 
 
 

 

 

 

 

Ad. 1:  Plant: shape 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

conical ellipsoid cylindrical 

 

 

Ad. 3:  Plant: diameter of canopy 

 

The observation should correspond to the maximum diameter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 4:  Plagiotropic primary branch: length of internode  
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Ad. 8:  Leaf: shape 

 

   
1 2 3 

lanceolate  ovate elliptic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 12:  Leaf: domatia  

 

orthotropic branch 

plagiotropic branch 

plagiotropic branch 
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 Leaf domatia are small raised structures found on the lower surface of the leaves, partly 

enclosed by leaf tissue or hairs, located in the axils of the veins of Coffea arabica L., 

C. canephora and other plants of Rubiaceae family.  

 

 

Ad. 13:  Inflorescence: number of flowers 

 

 The number of flowers per axil should be observed on the middle third of the plant on 

the flower bud, before anthesis. 

 

 

Ad. 15:  Fruit: shape 

 

   
1 2 3 

elliptic  circular  oblong 

 

 

 

 

 

Ad. 18:  Fruit: dry weight of 100 fruits 

 

 Only non-floating fruits at 12% of moisture content should be used for the observation 

of this characteristic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad. 19:  Seed length 

Ad. 20:  Seed width 
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Ad. 21:  Seed length/width ratio 

Ad. 22:  Seed thickness 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

width 

length 

thickness 

width 

length 

thickness 
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ภาพประกอบพันธุ์กาแฟ 
 

  

  
 

พันธุ์ H 420/9 
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พันธุ์ H 528 
 

  

  
 

พันธุ์ เชียงใหม่ 80 
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สายพันธุ์ SARCHIMOR เบอร์ 1  
 

  

  
 

สายพันธุ์ SARCHIMOR เบอร์ 3 
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สายพันธุ์ TYPICA 
 

  

  
 

สายพันธุ์ CATTURRA เหลือง 
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สายพันธุ์ CATTURRA แดง 
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สายพันธุ์ SANRAMON 

 

  

  
 

สายพันธุ์ BOURBON 
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