
 

ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร เพื่อพัฒนาหลักเกณฑ และวิธีการตรวจสอบพันธุมะเขือ  

ตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 

Botanical Study for the Test Guideline Development (TG) and DUS Test for Eggplant 

under Plant Varieties Protection Act B.E. 2542 
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บทคัดยอ 

 

 การทดลองนี้ ไดศึกษาพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบพันธุพืชมะเขือ (Solanum melongena 

L.) โดยไดดําเนินการศึกษา วิเคราะหขอมูล ระเบียบ ที่สอดคลองเกี่ยวของกับแนวทางการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542  ศึกษาเอกสารคําแนะนําการจัดทําหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะ

พันธุพืชใหมของสหภาพระหวางประเทศ วาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตรและ

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของมะเขือ จากเอกสารและตัวอยางพันธุพื้นเมืองทั่วไปที่มีการปลูกอยู เพื่อใชเปน

แนวทางจัดทําหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชมะเขือ จากนั้นไดยกรางหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะ

พันธุพืชมะเขือ แลวเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุพืช เกษตรกรและผูที่เกี่ยวของ รวมกัน

พิจารณา (ราง) หลักเกณฑฯ ปรับปรุง แกไข แลวนํา (ราง) หลักเกณฑฯ ไปทดสอบประเมินพันธุมะเขือพันธุ

พื้นเมืองทั่วไป ที่ปลูกอยูในจังหวัดเชียงใหมและตามแหลงปลูกทั่วไป พบวาหลักเกณฑฯ ดังกลาว ประกอบดวย

รายละเอียด 2 สวน คือ สวนที่ 1 รายละเอียดการเตรียมการปลูกทดสอบและวิธีการตรวจสอบและประเมินผล

สวนที่ 2 ตารางบันทึกลักษณะประจําพันธุและคําอธิบายลักษณะที่ปรากฏในตารางบันทึกลักษณะพันธุพืช ซึ่ง

มะเขือมีลักษณะทางพฤกษศาสตร ที่ใชตรวจสอบ จํานวน 46 ลักษณะและไดขอมูลลักษณะพันธุพืชมะเขือจํานวน 

10 พันธุกําหนดใหเปนพันธุอางอิง ใน (ราง) หลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชมะเขือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        
1 / สํานักคุมครองพันธุพืช 



 

 

 

 

 

 

คํานํา 

 

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุมครองพันธุ

พืช ไดพิจารณาแลว เห็นวามะเขือเปนพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ   พืชสกุลมะเขือในประเทศไทย มีทั้งชนิดตาง

ถิ่นและเปนพืชพื้นเมือง หลายชนิดที่เกษตรกรปลูกเปนพืชรอง บางชนิดไดมีการนําเขามาปลูกเปนเวลานาน  คือ  

ชนิดที่ปลูกเปนพืชผักรับประทานสด และ/หรือ ปรุงอาหาร ไดแก มะเขือยาว  มะเขือเปราะ  มะเขือไขเตา  

มะเขือขื่น และมะเขือมวง (Eggplant,Salanaum melongena L.) (วินัย, 2550) พืชสกุลมะเขือที่มีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจ  ไดแก มะเขือทั่วไป  (Egg plant, บางทีเรียก  Brinjal,  Aubergine, Garden   egg,  Guinea   

zguash,)  อยูในวงศ Solanaceae  มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศอินเดีย (นิพนธุ, 2546) มะเขือมีการปลูกกันอยาง

แพรหลายไปยังหลายประเทศ รวมทั้งประเทศในทวีปเอเชีย  โดยในป  2551   ผลผลิตมะเขือของโลก   85  

เปอรเซ็นตมาจาก  5  ประเทศ  โดยมีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนผูผลิตรายใหญ  (56 เปอรเซ็นต) และ

อินเดียเปนลําดับสอง (26 เปอรเซ็นต) โดยมีผลผลิต  18,033,000  ตัน  และ  8,450,200 ตัน  ตามลําดับ  

(Anon, 2010)  สําหรับประเทศไทยเปนผูสงออกเมล็ดพันธุรายหนึ่งของโลก โดยมีสถิติการสงออกเมล็ดพันธุ คือ 

สงออกเมล็ดพันธุมะเขือเปราะ ป 2550 2551 และ2552  ปริมาณ 205 244 และ 357 กิโลกรัม และมีมูลคา 

387,684 557,867 และ 538,114 บาท ตามลําดับ  และมะเขือยาวปริมาณ 8,879  10,182 และ 7,348 กิโลกรัม 

มีมูลคา 17,807,083   23,168,546 และ24,336,569 บาท ตามลําดับ (นิรนาม, 2553)  สวนกิจกรรมดานการ

ปรับปรุงพันธุไดมีทั้งผสมและคัดเลือกพันธุใหม จนไดมะเขือที่มีผลหลายสี และรูปรางลักษณะแตกตางกันออกไป 

ซึ่งพันธุพื้นเมืองไดแก มะเขือยาวงวงชาง มะเขือยาวสําลี ปจจุบันนิยมปลูกพันธุลูกผสมสายพันธุตางๆ โดยภาครัฐ

ไดพัฒนาพันธุมะเขือยาวที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน ไดแก  มะเขือยาวพันธุพิจิตร 1 ปรับปรุงพันธุโดย ศูนยวิจัย

พืชสวนพิจิตร กรมวิชาการเกษตร มะเขือยักษสีมวง  เปนมะเขือที่ไดมาจากการปรับปรุงผสมและคัดเลือกพันธุ

ใหม จากมะเขือยาว สีมวงธรรมดา ทําใหไดผลที่สั้นลง แตมีขนาดโตขึ้น และมีรูปรางตางๆ กัน สําหรับพันธุที่มีการ

ใชประโยชนคาดวาปจจุบันที่มีแตประเทศไทยเทานั้น ที่ยังคงความหลากหลายของพันธุมะเขือไวไดจนมีชื่อเสียง

เปนที่รูจักของตางประเทศ โดยเฉพาะมะเขือทั่วไปประเภท  Egg plant  (Solanam melongena L. ) พันธุ

มะเขือที่ปลูกและใชบริโภคในปจจุบันมีหลายพันธุตัวอยาง เชน   มะเขือยาวพันธุทอรนาโด  เปนพันธุลูกผสมที่

นิยมปลูกมากที่สุด (นิรนาม, 2551)   มะเขือยักษพันธุหยกพูพาน  เปนมะเขือผลใหญพิเศษขนาดผลโดยเฉลี่ย  

0.5-2.5   กิโลกรัม มะเขือมวงพันธุดารก-ดรากอน  (Dark  Dragon)  เปนพันธุลูกผสม ทรงเปนพุมปรับตัวเขากับ

สภาพแวดลอมเมืองไทยไดดี เปนตน  จึงไดประกาศกําหนดพืช ชนิดมะเขือใหเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับความ

คุมครอง โดยออกเปนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องกําหนดชนิดพืชเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับความ



 

คุมครอง ตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 10) (ราชกิจจานุเบกษา เลม 128 ตอนพิเศษ 

60 ง ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554)  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเจตนารมณของกฏหมาย จึงมีความ

จําเปนตองจัดทําหลักเกณฑการตรวจสอบพันธุพืชของมะเขือ เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานการตรวจสอบ

ลักษณะของพันธุพืช ที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมของมะเขือ     

 

 

 

 

 

 

วิธีดําเนินการ 

 

 1. ศึกษาขอกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชใหมของมะเขือ 

          2. ศึกษาลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตรของมะเขือ และวิธีการเก็บขอมูลของลักษณะตามชวงระยะ

การเจริญเติบโตที่เหมาะสม 

 3. ศึกษาแนวทางการจัดทําและพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบพันธุพืชใหม ของมะเขือที่จะเปน

มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ตามแนวทาง UPOV 

 4. ประยุกตองคความรูที่ได   รางหลักเกณฑเพ่ือจัดระเบียบวิธีการตรวจสอบพันธุมะเขือที่ขอจดทะเบียน

คุมครองพันธุพืชใหม และจัดทํารายการบันทึก (template) แตละลักษณะซ่ึงใหสัญลักษณท่ีจะอธิบายวิธีการเก็บ

ขอมูลและความหมายใหชัดเจนตอการจําแนกความแตกตาง 

 5. วิเคราะหและปรับปรุงรางหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบพันธุมะเขือแบบมีสวนรวม โดยการระดม

สมองผูมีสวนเกี่ยวของ 

 6.ทดลองตรวจสอบและบันทึกขอมูลลักษณะตางๆ ของมะเขือภาคสนามเพื่อระบุพันธุอางอิง ตลอดจน

ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบมะเขือใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 

 

เวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา   เริ่มตน ตุลาคม 2553 สิ้นสุด กันยายน 2554 

 สถานที ่  แปลงปลูกมะเขือ ในจังหวัดเชียงใหมและแหลงปลูกท่ัวไป  

 

 

ผลและวิจารณผลการทดลอง  

 

1. ศึกษาขอกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการคุมครองพันธุพืชใหมของมะเขือ 



 

 การคุมครองพันธุพืชใหม ภายใตสหภาพระหวางประเทศวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม (The  

International  Convention for the Protection of New Varieties of Plants, UPOV)  ไดกําหนดระเบียบ

การตรวจสอบลักษณะพันธุพืช ชนิดพืชมะเขือ  (Solanum melongena  L.) ไวในเอกสารหลักเกณฑการ

ตรวจสอบลักษณะพันธุพืชมะเขือ Guidelines for the conduct of tests for distinctness, uniformity and 

stability TG/117/4  (Anon,  2002 b)  เพื่อใชตรวจสอบพันธุพืชมะเขือ ที่ไดยื่นขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช

ใหมในแตละประเทศที่เปนภาคีสมาชิก 

 สําหรับประเทศไทย การจัดทําหลักเกณฑการตรวจสอบพันธุพืชแตละชนิด ไดกําหนดแนวทางการ

ดําเนินการการตรวจสอบใหเปนไปตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ

จดทะเบียน การพิจารณาคําขอจดทะเบียน การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน และแบบหนังสือสําคัญแสดง

การจดทะเบียนพันธุพืชใหม พ.ศ. 2546 ขอ 9 ใหอธิบดีวางระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่

ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ และวิธีการในการตรวจสอบความสม่ําเสมอและความ

คงตัวของลักษณะประจําพันธุรวมทั้งลักษณะประจําพันธุซึ่งตองแตกตางจากพันธุพืชอื่นอยางเดนชัด และอธิบดี

กรมวิชาการเกษตร ไดออกระเบียบกรมวิชาการเกษตร เรื่อง วาดวยการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่ขอจด

ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม พ.ศ. 2546 ขอ 7 รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเปน

พันธุที่จะปลูกเปรียบเทียบ การเก็บขอมูลเพื่อการตรวจสอบความแตกตาง ความสม่ําเสมอและความคงตัวใน

ลักษณะประจําพันธุ การประเมินผลและการประมาณการคาใชจาย ตลอดจนแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุ ที่จะ

ตรวจสอบตามระเบียบนี้ใหเปนไปตามชนิดพืชที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณประกาศใหเปนพันธุ

พืชใหมที่จะไดรับการคุมครองตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 ปรากฏทาย

ระเบียบนี้ ซึ่งหลักเกณฑการตรวจสอบพันธุพืชชนิดมะเขือยังไมไดจัดทํา (30 พฤษภาคม 2554) จึงไดศึกษาพืชอื่น

เปนแนวทาง เชนมะเขือเทศ และแตงกวา     

 

2. ศึกษาลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตรของมะเขือ และวิธีการเก็บขอมูลของลักษณะตามชวงระยะการ

เจริญเติบโตที่เหมาะสม 

 

 2.1 ศึกษาลักษณะประจําพันธุทางพฤกศาสตรของมะเขือ 

  มะเขือยาว มะเขือเปราะ มะเขือไขเตา มะเขือเจาพระยา มะเขือขื่น มะเขือจาน มะเขือตอแหล มะเขือมวง 

เปนไมพุมสูง 0.2-0.6 เมตร ลําตนและกิ่งกานพบขนรูปดาวประปราย พบหนามละเอียด สั้น ตรง หรือไมพบ ใบ

เดี่ยว เรียงสลับ กานใบยาว 1-4 ซม. พบขนรูปดาวประปราย แผนใบกวาง 4-10 ซม. ยาว 9-15 ซม. รูปไข หรือ

รูปหอก โคนใบเฉียง ขอบใบหยัก ขางละ 2-3 หยัก แตละหยักลึก 0.5-1.5 ซม. ปลายใบแหลม ที่ผิวใบดานบนและ

ดานลางพบขนรูปดาวประปราย ดอกเดี่ยว กานดอกยาว 1.5-3 ซม. พบขนรูปดาวประปราย ดอกสีมวง หรือสีขาว 

วงกลีบเลี้ยงปลายแยก 5 แฉก แตละแฉกลึกประมาณ 1-2 ซม. รูปหอกเรียวแหลม พบขนรูปดาวประปราย วง

กลีบดอกเชื่อมกัน ปลายแยก 5 แฉก แตละแฉกลึกประมาณ 0.2-0.5 ซม. เกสรเพศผู 5 อัน เกสรเพศเมีย 1 อัน 

อยูเหนือวงกลีบ ผลมีรูปรางหลากหลายตามสายพันธุ ไดแก รูปกลม รูปไข รูปรี รูปขอบขนาน หรือรูปกลมแบน 



 

ผลออนสีเขียวออนหรือ สีขาวผิวเปนมัน ผลแกสีเหลือง หรือมวง หรือมวงดํา เสนผาศูนยกลาง 1-15 ซม. กวาง 2-

3 ซม. ยาว 10-30 ซม. กานผลยาว 0.5-1.8 ซม. เมล็ดคอนขางกลม มีขนาดประมาณ 0.3 ซม. (วินัย, 2550)  

 

2.2 วิธีการเก็บขอมูลของลักษณะตามชวงระยะการเจริญเติบโตที่เหมาะสม 

  การเก็บและประเมินบันทึกลักษณะพันธุมะเขือ เอกสารหลักเกณฑการตรวจสอบพันธุพืชมะเขือของ

สหภาพระหวางประเทศวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม  แนะนําใหเก็บขอมูลในระยะตางๆ ดังนี้ ระยะกลา

ประเมินกลาที่สมบูรณ ประเมินบันทึกลักษณะตนและใบใหประเมินลําตนและใบในชวงระยะชอดอกแรกเริ่มออก

ดอกจนถึงกอนเก็บเกี่ยวประเมินตนที่เจริญและสมบูรณเต็มที่ การเก็บขอมูลใบใหประเมินใบที่เจริญและสมบูรณ

เต็มที่ที่อยูบริเวณกลางทรงพุม การประเมินบันทึกลักษณะของชอดอกและดอกใหประเมินในชวงที่มีชอดอกและ

ดอกเจริญและสมบูรณเต็มที่  การประเมินและบันทึกลักษณะผลในระยะเก็บเกี่ยว ใหประเมินตั้งแตผลแรกที่

เจริญเติบโตปกตใินระยะเก็บเก่ียว (Anon,  2002 b)   

 

3. ศึกษาแนวทางการจัดทําและพัฒนาหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบพันธุพืชใหมของมะเขือที่จะเปน

มาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ตามแนวทาง UPOV 

   เอกสารคําแนะนําการตรวจสอบพันธุพืชใหมโดยการตรวจสอบความแตกตาง ความสม่ําเสมอ และความคง

ตัว ตามแนวทางของสหภาพระหวางประเทศวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม  ตามเอกสาร General 

Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the Development 

of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants ( UPOV TG/1/3) (Anon, 2002 a) ของสหภาพ

ระหวางประเทศเพื่อการคุมครองพันธุพืช ซึ่งบัญญัติใหมีการตรวจสอบพันธุพืชใหมที่จะไดรับการคุมครองโดย

กําหนดคุณสมบัติที่ตองทําการตรวจสอบ 3 ลักษณะดวยกัน คือ ความแตกตางของพันธุพืชใหม (Distinctness; D) 

กับพันธุใกลเคียงที่เปนที่รูจักกันโดยทั่วไป ความสม่ําเสมอของลักษณะประจําพันธุ (Uniformity; U) และความคง

ตัวของลักษณะประจําพันธุ (Stability, S) หรือเรียกวา การตรวจสอบ DUS ประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

  3.1 หลักเกณฑในการตรวจสอบ DUS 

 1) แบบแผนการทดลอง 

 แบบแผนการปลูกทดสอบหรือการทดสอบอื่น ๆ  จะเก่ียวของกับจํานวนฤดูปลูก แผนผังการทดลอง  

จํานวนพืชที่จะทดสอบและวิธีการตรวจสอบ  ซึ่งเหลานี้จะพิจารณาโดยคํานึงถึงธรรมชาติของพันธุพืชแตละพันธุที่

จะตรวจสอบ  ซึ่งการวางแผนการทดลองจึงเปนปจจัยหลักของคูมือการทดสอบ 

 2) การกําหนดลักษณะประจําพันธุเพื่อเปนมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS 

 พันธุพืชทุกพันธุที่จะคุมครองจะตองมีความแตกตางอยางชัดเจนและสามารถตรวจสอบใหเปนไป

ตามมาตรฐาน DUS ได ซึ่งพันธุเหลานี้จะตองแสดงลักษณะทางพันธุกรรมหรือสวนผสมของลักษณะทางพันธุกรรม 

และแตกตางอยางชัดเจนจากพืชในกลุมอื่นๆ อยางนอย 1 ลักษณะหรือมากกวาของลักษณะประจําพันธุ 

นอกจากนั้นลักษณะประจําพันธุเหลานี้จะตองนําไปเปนลักษณะพื้นฐานที่ใชในการตรวจสอบความแตกตาง ความ

สม่ําเสมอ และความคงตัว ซึ่งลักษณะประจําพันธุเหลานี้อาจมีลักษณะเดนหรือสําคัญอยูหนึ่งหรือหลายลักษณะ



 

ปรากฏอยู (Essential Characteristic) ถึงแมวาลักษณะประจําพันธุไมไดกําหนดถึงความสม่ําเสมอแตเปนที่เขาใจ

วาความสม่ําเสมอนั้นเปนคุณสมบัติที่จะตองมีอยูในลักษณะของพันธุพืช หรือเปนลักษณะพื้นฐานที่จะใชในการ

จําแนกความแตกตางและความคงตัว  สวนการประเมินความสม่ําเสมอนั้นทําไดโดยพิจารณาจากพ้ืนฐานของพันธุ

พืชที่มีความคงตัวของลักษณะ ประจําพันธุนั้น ๆ  คือ ลักษณะประจําพันธุที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงในรอบฤดูปลูก

เดียวกันหรือในรุนตอ ๆ ไป 

 3) วัสดุที่ใชในการทดสอบ DUS 

 ตัวแทนของพันธุพืชที่มีระยะเวลาหรือฤดูปลูกที่แนนอน  เชน  พันธุลูกผสม  (Hybrids) และพันธุที่

สังเคราะหขึ้นมา ความแข็งแรงสมบูรณของพันธุพืช คือ พันธุพืชที่จะใชในการทดสอบจะตองมีคุณภาพสมบูรณ  

โดยปราศจากโรคและการทําลายของศัตรูพืช  ในกรณีของเมล็ดพันธุจะตองมีความงอกที่เหมาะสมที่จะใชในการ

ทดสอบได ปจจัยที่มีผลกระทบตอลักษณะประจําพันธุพืช  การแสดงออกของลักษณะ 1 ลักษณะหรือหลายๆ 

ลักษณะของพันธุอาจมาจาก อิทธิพลของปจจัยตางๆ เชนศัตรูพืช สารเคมีเรงการเจริญเติบโต สารกําจัดศัตรูพืช 

อิทธิพลของการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใชตนตอที่ตางกัน อายุของยอดที่ใชเสียบตางกัน  ซึ่งในบางกรณีก็มีเจตนา

ทดสอบพันธุภายใตอิทธิพลดังกลาวอยางไรก็ตามควรพิจารณาถึงผลของอิทธิพลในปจจัยนั้น ตองไมมีผลทําใหการ

ทดสอบ DUS นั้นผิดปกติไป ซึ่งผูตรวจสอบภาคสนาม จะตองแนใจวา 1) ทุกพันธุที่ทดสอบไมไดรับอิทธิผลของ

ปจจัยดังกลาว 2) ทุกพันธุที่ทดสอบตองไดรับอิทธิพลจากปจจัยที่เหมือนกัน 3) กรณีที่ตองการทดสอบภายใต

ปจจัยดังกลาว ควรพิจารณาถึงลักษณะท่ีไดรับผลกระทบนั้นจะตองไมเปนลักษณะที่นํามาพิจารณารวมกับผลการ

ทดสอบ DUS เวนแตวาลักษณะที่แสดงออกนั้น เนื่องมาจากพันธุกรรมจริงๆ ซึ่งไมนาจะมาจากผลของปจจัย

ดังกลาว  

 4) ลักษณะประจําพันธุที่ใชในการตรวจสอบ DUS 

 การเลือกลักษณะเปนสิ่งจําเปนสําหรับการตรวจสอบ DUS ประกอบดวย ลักษณะการแสดงออกทาง

พันธุกรรมของพันธุพืช ความแตกตางอยางเห็นไดชัด ซึ่งสามารถจะจําแนกไดจากพันธุพืชอื่นๆ มีความสม่ําเสมอไม

วาจะอยูในสภาพแวดลอมใดสามารถแสดงลักษณะท่ีแนนอนและเห็นไดเดนชัด  มีความคงตัว ซึ่งหมายความวา

ผลผลิตจะตองมีความสม่ําเสมอและมีผลเหมือน ๆ กัน ในทุก ๆ รอบของการเพาะปลูก หรือเมื่อสิ้นสุดแตละรอบ

การเพาะปลูก และ ลักษณะเดนหรือที่ดีมีคุณคาทางเศรษฐกิจจะไมนํามาพิจารณา  อยางไรก็ตาม ถาลักษณะ

ดังกลาวนี้เขาอยูในหลักการหรือมาตรฐานที่กําหนดก็สามารถนํามาพิจารณาตามลักษณะทั่วไปไดโดยปกติ 

 5) การกําหนดคุณลักษณะของพันธุพืช 

 จะตองกําหนดวิธีการจํากัดความลักษณะของพันธุพืชที่จะทําการตรวจสอบในคูมือการตรวจสอบเพ่ือ

อธิบายหรือจํากัดความลักษณะของพันธุพืชนี้จะใชตัวเลขเปนตัวแทนในแตละนิยามของลักษณะและใหยกตัวอยาง

แตละลักษณะพันธุในพันธุพืชแตละชนิดประกอบในคูมือดวย 

 6) ชนิดของลักษณะท่ีพันธุพืชแสดงออก 

 เนื่องจากคุณสมบัติตาง ๆ ลักษณะประจําพันธุแตละลักษณะมีความสําคัญมากตอการทดสอบหา

ความแตกตาง ความสม่ําเสมอและความคงตัว (DUS) จึงไดจําแนกคุณสมบัติดังกลาวไว ดังนี้ลักษณะทางคุณภาพ 

(Qualitative Characteristic) กํ าหนดให ใชสัญลักษณ แทนคือ QL ลักษณะทางปริมาณ  (Quantitative 



 

Characteristic) กําหนดให ใชสัญลักษณแทนคือ QN ลักษณะทางคุณภาพไมแท  (Pseudo-Qualitative 

Characteristic) กําหนดใหใชสัญลักษณแทนคือ PQ 

 7) การบันทึกการตรวจสอบ 

  หลักเกณฑการตรวจสอบจะตองกําหนดขนาดของการทดลอง ตัวอยางพืชที่ใชในการทดลอง 

จํานวนซ้ําและจํานวนครั้งในการทดลอง เพื่อใชในการเปรียบเทียบและใหผลที่เชื่อถือได 

 3.2  ลักษณะที่จะใชเปนมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS แบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก 

 1) ลักษณะมาตรฐานในการทดสอบ (Standard Test Guideline Characteristic)  

 2) ลักษณะเครื่องหมายดอกจัน 

 3) ลักษณะกลุม (Grouping Characteristic) 

 3.3 ลักษณะเพ่ิมเติม (Additional Characteristic) 

 ลักษณะเพ่ิมเติมเปนลักษณะที่จะจําแนกลักษณะใหมที่มีในหลักเกณฑการตรวจสอบเพื่อประโยชนในการ

ปรับปรุงหลักเกณฑตอไป มีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีความเหมาะสมที่จะใชในการตรวจสอบ DUS  2) เคยมีการ

นํามาใช เปนหลักเกณฑโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแลว 

 3.4 การตรวจสอบความแตกตาง   

 1) พันธุพืชที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป   

 พันธุพืชที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปเปนปจจัยหลักท่ีจะใชในการกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบ พันธุพืช

ไมวาพันธุพืชนั้นจะเปนพันธุพืชที่ไดรับความคุมครองหรือไมก็ตาม  ทั้งนี้ รวมถึงพืชพื้นเมืองที่เห็นตามภูมิประเทศ

ที่ตางกันและพันธุพื้นเมือง  

 2) มาตรฐานของพันธุ  

 พันธุพืชที่เปนที่รูจักโดยทั่วไปจะตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดใน มาตรา 1 (VI) ในอนุสัญญาของ

สหภาพระหวางประเทศเพื่อการคุมครองพันธุพืชใหม ป 1991  (UPOV 1991) พันธุพืช หมายความวา พืชที่ไดมี

การจัดกลุมตามอนุกรมวิธานทางพฤกษศาสตรเดียวกันในระดับที่ต่ําที่สุด ทั้งนี้ ไมคํานึงถึงวาจะมีความครบถวน

ตามเงื่อนไขในการใหสิทธิ์แกนักปรับปรุงพันธุ ซึ่งอาจเปน การกําหนดไดโดยการแสดงออกของลักษณะท่ีเปนผลมา

จากพันธุกรรมรูปแบบหนึ่ง หรือการผสมผสานของพันธุกรรมหลายรูปแบบ มีความแตกตางจากพืชกลุมอื่นๆ โดย

การแสดงออกอยางนอยหนึ่งลักษณะ สามารถพิจารณาไดเสมือนเปนพืชกลุมหนึ่งที่เมื่อนําไปขยายพันธุแลวมี

ลักษณะไมเปลี่ยนแปลง แตไมมีความจําเปนตองมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในการตรวจสอบ DUS เพื่อใหสิทธินัก

ปรับปรุงพันธุ มีหลักการพิจารณา ดังนี้ พันธุที่มีการทําการคา ลักษณะพันธุหรือผลิตผลจากการเก็บเกี่ยวหรือสิ่ง

ตีพิมพรายละเอียดของพันธุ เปนพันธุที่ไดรับการขึ้นทะเบียนใหเปนสิทธิของนักปรับปรุงพันธุในแตละประเทศ 

และเปนพืชที่เก็บรักษาเปนของสาธารณสมบัติและสามารถเขาถึงได 

 

 3.5 การจําแนกความแตกตางของพันธุพืชใหม 

 1) พันธุเปรียบเทียบ 



 

 สิ่งสําคัญที่จะตองดําเนินการคือ การตรวจสอบความแตกตางของพันธุพืชจากพันธุที่เปนที่รูจักกัน

โดยทั่วไปกอน  โดยอาจไมจําเปนตองปลูกเปรียบเทียบกับทุกชนิดพันธุ เชน เมื่อพันธุที่ตองการทดสอบมีลักษณะ

แตกตางเพียงพอที่จะทําใหเห็นอยางชัดเจนจากกลุมลักษณะพันธุใดกลุมลักษณะพันธุหนึ่งหรือทุกกลุมลักษณะ

พันธุของพันธุที่เปนที่รูจักโดยทั่วไป ก็ไมจําเปนตองปลูกเปรียบเทียบกับกลุมพันธุนั้นๆ    นอกจากนี้ จะตองพัฒนา

หลักเกณฑวิธีการที่จะหลีกเลี่ยงการปลูกเปรียบเทียบ เชน การใชหลักเกณฑลักษณะประจําพันธุพืชในการ

พิจารณาตรวจสอบลักษณะพันธุที่ตองการทดสอบเบื้องตนกอนวามีความแตกตางอยางชัดเจนจากพันธุที่เปนที่รูจัก

โดยทั่วไป ดวยการเปรียบเทียบลักษณะพันธุที่จะตรวจสอบกับขอมูลลักษณะประจําพันธุที่รูจัก โดยทั่วไปที่ไดมี

การประเมินและบันทึกไว  ถาพบวามีความแตกตางอยางชัดเจนก็ไมจําเปนตองทําการปลูกทดสอบกับพันธุ

ดังกลาวอีก  อยางไรก็ตาม หากไมสามารถแยกความแตกตางของพันธุดังกลาวได ก็ใหทําการปลูกทดสอบและ

ประเมินบันทึกขอมูลลักษณะพันธุตามความเหมาะสม และการทําแบบสอบถามที่เกี่ยวของกับขอมูลจําเพาะของ

ลักษณะประจําพันธุ โดยใหผูปรับปรุงพันธุพืชนั้นๆ ตอบคําถามเหลานั้นจะชวยใหกระบวนการตรวจสอบพันธุพืชมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อีกทั้งนักปรับปรุงพันธุตองระบุถึงความแตกตางของพันธุที่ใกลเคียงกับพันธุที่จะทดสอบมา

พรอมกันดวย  

 2) ความสม่ําเสมอ 

 ความสม่ําเสมอสามารถตรวจสอบในระหวางการปลูกทดสอบอยางนอย 2 ครั้ง รวมถึงพืชลมลุก และ

พืชยืนตน โดยใหปลูกทดสอบ 2 ฤดูปลูก หรือในกรณีของพืชลมลุกใหทําการทดสอบ 2 ฤดูที่แตกตางกัน เชน ทํา

การปลูกทดสอบในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันในปเดียวกันนั้น แตในบางกรณีอิทธิพลของสิ่งแวดลอมก็ไมมีความ

จําเปนที่จะทําใหตองปลูกทดสอบซ้ําอีก  เชน  ถาสภาพแวดลอมของการปลูกทดสอบอยูภายใตการควบคุมของ

เรือนทดลอง  ซึ่งเกี่ยวของกับอุณหภูมิและแสงก็ไมมีความจําเปนที่จะตองปลูกทดสอบซ้ําในอีกฤดูกาลหนึ่ง   อีก

กรณีหนึ่งคือ ความแตกตางของพันธุสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน ก็ไมมีความจําเปนตองปลูกทดสอบอีกครั้ง  

ซึ่งใน 2 กรณีดังกลาวนี้  ชนิดของสวนขยายพันธุและคุณภาพของทอนพันธุจะตองนํามาพิจารณาดวย 

 3) ความแตกตางอยางชัดเจน 

 การจะตัดสินวาพันธุพืชสองพันธุแตกตางกันอยางชัดเจนนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการดวยกัน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการแสดงลักษณะประจําพันธุทั้งทางดานปริมาณ คุณภาพ และ คุณภาพไมแท โดยพิจารณา

จาก ลักษณะทางคุณภาพ ลักษณะทางคุณภาพที่พิจารณาวามีความแตกตางกันอยางชัดเจนระหวางพันธุสองพันธุ 

พิจารณาไดจากความแตกตางที่มีมากกวาหนึ่งลักษณะที่ไดกําหนดไวในหลักเกณฑการตรวจสอบ ลักษณะทาง

ปริมาณ ลักษณะทางปริมาณจะพิจารณาไดจากวิธีการปฏิบัติในการทดสอบและชนิดของสวนขยายพันธุของพันธุ

พืชแตละชนิดที่เกี่ยวของ ลักษณะทางคุณภาพไมแทความแตกตางที่ไดระบุไวในคูมือการทดสอบอาจไมเพียง

พอที่จะจําแนกความแตกตาง อยางไรก็ตาม ในบางกรณีพันธุพืชที่มีลักษณะประจําพันธุที่เหมือนกันอาจมีความ

แตกตางอยางชัดเจน  

 



 

4. ประยุกตองคความรูที่ไดรางหลักเกณฑเพื่อจัดระเบียบวิธีการตรวจสอบพันธุมะเขือท่ีขอจดทะเบียนคุมครอง

พันธุพืชใหม และจัดทํารายการบันทึก (template)  แตละลักษณะซึ่งใหสัญลักษณที่จะอธิบายวิธีการเก็บ

ขอมูลและความหมายใหชัดเจนตอการจําแนกความแตกตาง 

ไดจัดทํารางหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชมะเขือ เพื่อใหเหมาะสมสําหรับใชในการตรวจสอบ

ลักษณะพันธุพืชมะเขือในประเทศไทย (National Guidelines) โดยมีโครงสรางที่สอดคลองกับคําแนะการจัดทําราง

หลักเกณฑการตรวจสอบพันธุพืช ตามเอกสาร Development of Test Guidelines ของสหภาพระหวางประเทศ

วาดวยการคุมครองพันธุพืชใหม (UPOV TGP/7/1) (Anon, 2004) ประกอบกับเอกสารตาม ขอ1  ขอ 2 และขอ 3 

มีรายละเอียดดังนี ้

 1)  วัตถุประสงคของหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืช (Subject of these Guideline) 

  หลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชที่จะกลาวตอไปนี้  ใหใชกับมะเขือ  (Solanum melongena  L.) ทุก

พันธุ  

 2) สวนขยายพันธุ  (Material Required) 

   2.1) ปริมาณสวนขยายพันธุที่สงมอบ 

   ผูที่ตองการจดทะเบยีนคุมครองพันธุพืช มะเขือ   จะตองสงมอบเมล็ดพันธุมะเขือ อยางนอย จํานวน 10 

กรัม หรือ 2,500 เมล็ด  

  2.2) คุณภาพของสวนขยายพันธุ 

   เมล็ดพันธุที่นํามาทดสอบจะตองเปนเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดี สมบูรณปราศจากโรคและแมลงที่ติดมา 

เมล็ดพันธุที่จัดสงมาถาผานการปฏิบัติการใด ๆ เชน พนสารปองกันกํา จัดแมลง โรคพืช ใชปุย ใชสารกระตุนการ

เกิดตาดอก จะตองระบุเปนลายลักษณอักษรใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ 

2.3) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการสงมอบสวนขยายพันธุ 

   ชวงระยะเวลาในการสงมอบสวนขยายพันธุใหเปนไปตามที่คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 

 3) การทดสอบ (Conduct of Tests) 

3.1) ฤดูปลูก 

   ควรทําการปลูกทดสอบในฤดูปกติ จํานวน  2  ครั้ง  แตถาความแตกตางความสม่ําเสมอ/ความคงตัวไม

สามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน ตองทําการปลูกทดสอบเพิ่มอีก 1 ครั้ง  

   3.2) สถานที่ทดสอบ 

   สถานที่ปลูก   ควรทําการทดสอบใน 1 สถานที่ ใหกําหนดตามความเหมาะสม แตถาลักษณะประจําพันธุ

สําคัญไมสามารถสังเกตเห็นความแตกตางไดอาจจะตองเพิ่มสถานที่ที่ทําการปลูกทดสอบ 

   3.3) การวางแผนปลูกตรวจสอบพันธุพืช 

   ใหปลูกพันธุที่ขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบในบริเวณพื้นที่เดียวกันและใหมีวิธีการปลูกและการ

จัดการเดียวกัน  โดยใหมีการกระจายตัวของพันธุ ที่ขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบอยางสม่ําเสมอ   โดยใช

วิธีการสุมพันธุที่ขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก จํานวนอยางนอย 20 ตนตอพันธุแบง



 

ออกเปน 2 ซ้ํา ซ้ําละ 10 ตน กําหนดใหปลูก 1 ตนตอหลุม ใชระยะปลูกระหวางตน 80 ซม. ระหวางแถว 100 

ซม. 

  3.4) การทดสอบเพิ่มเติม 

   หากตองการทําการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะอื่นๆ  ใหสามารถกระทําได โดยขึ้นอยูกับดุลย

พินิจของคณะทํางานตรวจสอบภาคสนาม 

 4) วิธีการและการตรวจสอบ (Methods and Observation) 

 4.1)  การประเมินความแตกตางระหวางพันธุ 

  การตรวจสอบความแตกตางใหเก็บตัวอยางจากตนที่สมบูรณและมีลักษณะตรงตามพันธุอยางนอย 10 ตน

ตอซ้ํา กรณีลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) การพิจารณาวามีความแตกตางกันอยางชัดเจน

ระหวางพันธุ  2 พันธุ พิจารณาไดจาก ความแตกตางหรือมากกวาหนึ่งลักษณะที่ไดมีการกําหนดไวในหลักเกณฑ

การตรวจสอบ กรณีลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) พิจารณาไดจากวิธีการปฏิบัติในการ

ทดสอบและชนิดของสวนขยายพันธุของพันธุพืชแตละชนิดที่เก่ียวของ พันธุพืชทีจ่ะพิจารณาวามีความแตกตางโดย

ใชลักษณะทางปริมาณตัดสินนั้น ลักษณะทางปริมาณดังกลาว ควรจะมีความแตกตั้งแต  2 ระดับ (notes) ขึ้นไป 

กรณีลักษณะทางคุณภาพไมแทจริง (pseudo-qualitative characteristic) ความแตกตางของสถานะท่ีแสดงออก 

(notes) ระหวางพันธุ อาจจะไมเพียงพอตอการแสดงความแตกตางระหวางพันธุอยางชัดเจนซึ่งตองพิจารณา

ลักษณะอื่นๆ ประกอบดวย   

4.2) การประเมินความสม่ําเสมอ  

 พิจารณาท่ีระดับความสม่ําเสมอของประชากรมาตรฐาน  1 เปอรเซ็นต ที่ระดับความเชื่อมั่นอยางนอยรอย

ละ 95 กรณีท่ี เก็บตัวอยางจํานวน 20 ตน ตองไมมีพันธุอื่นปนมากกวา 1 ตน  

4.3) การประเมินความคงตัว  

  4.4) กรณีใชความตานทานของพืชเปนลักษณะท่ีจะบงบอกถึงความแตกตางระหวางพันธุและ ความคงตัว

ของประชากร ใหอยูในดุลยพินิจของคณะทํางานตรวจสอบภาคสนามที่จะพิจารณาดําเนินการวางแผนการทดสอบ

เปนกรณีไป 

  4.5) กรณีใชความตานทานของพืชเปนลักษณะท่ีจะบงบอกความแตกตาง             ความคงตัวของพันธุ

พืช การทดสอบจะตองบันทึกในสภาพแวดลอมที่สามารถควบคุมการทําใหเกิดโรคไดอยางเฉพาะเจาะจงกับชนิด

ของสายพันธุ เชื้อสาเหตุของโรคนั้นๆ ได 

 5) การจัดกลุมพันธุ (Grouping of Varieties) 

  5.1) การรวบรวมพันธุสําหรับปลูกทดสอบ  พันธุเปรียบเทียบสําหรับปลูกทดสอบจะตองแบงเปนกลุมเพ่ือ

อํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกตาง ลักษณะที่เหมาะสมตอการจัดกลุมเปนลักษณะที่ไดจาก

ประสบการณนั้น คือ เปนลักษณะที่ไมแตกตางหรือแตกตางกันนอยมากภายในพันธุ 

  5.2) ลักษณะท่ีใชในการจัดกลุมของพันธุ 



 

1) ความยาวผล (fruit: length) 2) สัดสวนของความยาวตอความกวาง (fruit: ratio length/width) 3) 
รูปทรงผล (fruit: shape) 4) สีของผิวในระยะเก็บเก่ียว (fruit: main colour of) in at harvest marturity)5) 
การมีแถบที่ผล (fruit: stripes) 6) สีของเนื้อ (fruit: color of flesh) 

 
6) ลักษณะและสัญลักษณ (Characteristics and Symbols) 

  6.1) ตัวเลขที่ใชแทนลักษณะ (note) 

 6.2)  เครื่องหมาย (Legend) 

 (*)  หมายถึง   เปนสัญลักษณที่ตองใชกับทุกสายพันธุหรือพันธุในทุกชวงระยะการเจริญเติบโตและตอง

ระบุในลักษณะประจําสายพันธุหรือพันธุ  ยกเวนวาไมสามารถจะดําเนินการได 

 (+)  หมายถึง   การอธิบายที่ใชเฉพาะลักษณะ 

(a)-(e) หมายถึง การอธิบายที่ใชกับหลายลักษณะ 

QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 

QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 

PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพไมแทจริง (pseudo-qualitative characteristic) 

MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจํานวน จากกลุมตนหรือกลุมตัวอยางที่กําหนดใหเปนตัวแทนเทานั้น แลว

ใชคาที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ  (single measurement of a group of plants or 

parts of plants) 

MS หมายถึง     การวัด ชั่ง นับจํานวน จากทุกตนหรือตัวอยางที่กําหนด (measurement of a 

number of individual plants or parts of plants) 

VG  หมายถึง การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส ตา ดมกลิ่น จากกลุมตนหรือกลุมตัวอยางที่

กําหนดใหเปนตัวแทนเทานั้น แลวใชคาที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ  (visual assessment 

by a single observation of a group of plants or parts of plants) 

VS  หมายถึง การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส ตา ดมกลิ่น จากทุกตนหรือตัวอยางที่กําหนด 

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

 

 7) ตารางบันทึกลักษณะ (มะเขือ) 

สวนประกอบของตารางบันทึกลักษณะประจําพันธุพืช การกําหนดรายละเอียดในแบบบันทึกลักษณะ

ประจําพันธุพืชที่จะตรวจสอบของมะเขือ ไดกําหนดไวอยางสอดคลองกับการกําหนดตามหลักเกณฑของสหภาพ

ระหวางประเทศเพื่อการคุมครองพันธุพืชใหม มีรายละเอียดดังนี้ ตามตารางที่ 1   (1) หมายเลขลําดับลักษณะ  (2) 

กําหนดใหประเมินลักษณะนี้กับทุกพันธุ  (3) การอธิบายที่ใชเฉพาะลักษณะ (4) ชนิดของลักษณะที่แสดงออก (5) 

กําหนดระยะเวลาที่ประเมิน  (6) การอธิบายที่ใชกับหลายลักษณะ (7) กําหนดวิธีการประเมิน  (8) ลักษณะที่

ประเมิน  (9) สถานะการแสดงออกของลักษณะ  และ (10) ชื่อพันธุตัวอยางท่ีแสดงลักษณะนั้นๆ   

 



 

 ตารางที่ 1 รายละเอียดแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุพืชที่จะตรวจสอบ  

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example 

varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

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

(*) (2) (a) (6) (  ) ตั้งตรง (upright) (9) (10) 1 

(+) (3)  VG (7) (  ) แผออก (spreading)  2 

PQ (4)  (  ) ลูลง (drooping)                                                        3 

  

ซึ่งหลักเกณฑการตรวจสอบพันธุมะเขือ ของสภาพระหวางประเทศวาดวยการคุมครองพันธุพืชใหมมีลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาที่ใชประเมิน  44 ลักษณะ (TG117/4) (Anon, 2002 b) ขณะที่ (ราง) หลักเกณฑการตรวจสอบ

ลักษณะพันธุพืชมะเขือ ไดกําหนดลักษณะที่ใชประเมินรวม 44 ลักษณะเทากัน โดยมีลักษณะดังนี้  

 1) ลักษณะกลา มีจํานวน 2 ลักษณะ ไดแก ตนกลา: แอนโทไซยานินบริเวณไฮโปคอทิล และตนกลา:  

ความเขมของแอนโทไซยานินบริเวณไฮโปคอทิล  

 2) ลักษณะตน มีจํานวน 6 ลักษณะ ไดแก ตน: วิสัยการเจริญเติบโต ตน: ความสูงของลําตน ตน: 

ระยะหางของใบเลี้ยงถึงขอแรกท่ีมีดอก ตน: การปรากฏแอนโทไซยานินบนลําตน ตน: ความเขมของแอนโทไซยานิ

นบริเวณลําตน ตน: ลักษณะขนบนลําตน  

 3) ลักษณะใบ มีจํานวน 5 ลักษณะ ไดแก ใบ: ความยาวของแผนใบ ใบ: ความกวางของแผนใบ ใบ: การ

เวาเปนคลื่นที่ขอบใบ ใบ: การบดิของแผนใบ ใบ: ความเขมของสีบนใบ ออน ปานกลาง เขม 

 4) ลักษณะดอก มีจํานวน 4 ลักษณะ ไดแก ดอก: จํานวนดอกตอชอ ดอก: ขนาดของดอก ดอก: ความ

เขมของสีมวงบนดอก ดอก: ชวงระยะเวลาเริ่มออกดอก  

 5) ลักษณะผล มีจํานวน 27 ลักษณะ ไดแก ผล: ความยาวของผล ผล: ความกวางของผล  ผล: อัตราสวน

ของความยาวตอความกวางของผล ผล: ทรงผล ผล: ขนาดของรอยแผลที่กนผล ผล: รูปรางของปลายผล ผล: 

ความลึกของรอยแผลบริเวณกนผล ผล: ความโคงของผล ผล: สีหลักของผลในระยะเก็บเกี่ยว ผล: ความเขมของสี

บนผล ผล: ความมันเงาของผล ผล: การปรากฏปนบนผล ผล: การปรากฏแถบบนผล ผล: ความชัดเจนของแถบที่

ปรากฏบนผล ผล: ความหนาแนนของแถบ ผล: การมีสันบนผล  ผล: ความยาวของกานผล ผล: การปรากฏแอน

โทไซยานินใตวงกลีบเลี้ยง ผล: ความเขมของแอนโทไซยานินใตวงกลีบเลี้ยง ผล: ขนาดของกลีบเลี้ยง  ผล:การ

ปรากฏแอนโทไซยานินบนกลีบเลี้ยง ผล: ความเขมของแอนโทไซยานินบนกลีบเลี้ยง  ผล: การปรากฏหนามบน

กลีบเลี้ยง ผล: การมีรอยพับที่วงกลีบเลี้ยง  ผล: สีของเนื้อ ผล: สีของผลในระยะสุกแกทางสรีรวิทยา ผล: ชวง

ระยะเวลาสุกแกทางสรีรวิทยา  

 



 

8) การอธิบายของลักษณะในตารางบันทึกลักษณะพันธุพืชมะเขือ 

  ในหลักเกณฑการตรวจสอบพันธุพืชทุกชนิด ของสหภาพระหวางประเทศวาดวยการคุมครองพันธุพืช

ใหม ใหการอธิบายลักษณะที่ปรากฏในตารางบันทึกลักษณะพันธุพืช ไว 2 แบบ คือ 1) การอธิบายใชกับหลายๆ 

ลักษณะ เปนการอธิบายดวยคําบรรยายการตรวจสอบและบันทึกลักษณะในกลุมลักษณะนั้นๆ ใหปฏิบัติอยางไร

เพื่อการบันทึกลักษณะในกลุมที่กําหนดใหเปนวิธีการเดียวกัน เชน การตรวจสอบบันทึกลักษณะใบ ใหตรวจสอบ

ใบที่สมบูรณเต็มที่และอยูกลางทรงพุม คําอธิบายนี้จะครอบคลุมไปถึงลักษณะท่ีเกี่ยวของกับใบทุกสวน เชน   เสน

กลางใบ กานใบ เปนตน โดยการตรวจสอบและบันทึกลักษณะดังกลาวใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับการบันทึกลักษณะ

ใบ ซึ่ง (ราง) หลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชมะเขือ ไดกําหนดคําอธิบายไว 5 ลักษณะ คือ (a) = 

ประเมินและบันทึกลักษณะระยะกลา ใหประเมินกลาที่สมบูรณ  (b) = ประเมินและบันทึกลักษณะตนและใบ ให

ประเมินลําตนและใบในชวง ระยะชอดอก แรกเริ่มออกดอกจนถึงกอนเก็บเกี่ยว ประเมินตนที่เจริญและสมบูรณ

เต็มที่ ประเมินใบ ที่เจริญและสมบูรณเต็มที่ ที่อยูบริเวณกลางทรงพุม (c) = ประเมินและบันทึกลักษณะของชอ

ดอกและดอก ใหประเมินในชวงที่มีชอดอกและดอกเจริญและสมบูรณเต็มที ่(d) = ประเมินและบันทึกลักษณะผล

ในระยะเก็บเก่ียว ใหประเมิน ตั้งแตผลแรกที่เจริญเติบโตปกติในระยะเก็บเกี่ยว  (e) = ประเมินและบันทึกลักษณะ

ผลในระยะสุกแกทางสรีรวิทยา ใหประเมินผลที่เจริญเติบโตปกติในระยะสุกแกทางสรีรวิทยา จํานวน 50 

เปอรเซ็นตของกลุมตัวอยาง      2) การอธิบายใชเฉพาะลักษณะ โดยใชรูปภาพหรือภาพลายเสนประกอบ

คําอธิบายหรือการใหคําบรรยายเพิ่มเติม เพื่อการบันทึกลักษณะนั้นเปนวิธีการเดียวกัน ใน (ราง) หลักเกณฑการ

ตรวจสอบลักษณะพันธุพืชมะเขือ กําหนดคําอธิบายลักษณะนี้ไว จํานวน 5 ลักษณะ ไดแก รูปทรงผล สวนปลาย

ผล การปรากฏปนบนผล การปรากฏแถบบนผล การปรากฏหนามบนวงกลีบเลี้ยง  

 

5.วิเคราะหและปรับปรุงรางหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบพันธุมะเขือแบบมีสวนรวม โดยการระดมสมองผู  

มีสวนเกี่ยวของ 

หลังจากที่ไดศึกษา วิเคราะห และดําเนินการยกรางหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุมะเขือ 

ตามแนวทางที่วางไวในขั้นตอนท่ี 4  แลว จึงไดมีการจัดประชุมหารือ เพ่ือพิจารณา(ราง)หลักเกณฑฯ ดังกลาว โดย

การจัดประชุมขึ้น 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554  ณ สํานักคุมครองพันธุพืช  กรมวิชาการเกษตร ผูเขารวม

ประชุมประกอบดวย นักวิชาการผูเชี่ยวชาญดานมะเขือจากหนวยงานภายในกรมวิชาการเกษตร นักปรับปรุงพันธุ 

และผูที่เกี่ยวของ   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อระดมความคิด  ทบทวน ปรับปรุง แกไข เพิ่มเติมหลักเกณฑที่ไดยกราง

มานั้นใหสมบูรณ ถูกตอง และเปนที่ยอมรับของทุกกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการนําไปปฏิบัติ

เพื่อการตรวจสอบพันธุพืชที่ขอรับความคุมครองเปนพันธุพืชใหมตอไป ซึ่งที่ประชุมมีมติใหแกไข  ปรับปรุง และ

เพิ่มเติมในบางประเด็น ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

   1) ที่ประชุมแกไข ขอ 2.1 ปริมาณสวนขยายพันธุที่สงมอบจาก อยางนอย 10 กรัม หรือ 2,500 เมล็ด 

เหลือเพียง 5 กรัม หรือ 1,500 เมล็ด 



 

   2) ที่ประชุมแกไข ขอ 3.3 การวางแผนปลูกตรวจสอบพันธุพืช โดยกําหนดจํานวนตนที่ปลูกตรวจสอบ 

จาก 20 ตนตอพันธุ เพิ่มเปน จํานวนอยางนอย 40 ตนตอพันธุ แบงออกเปน 2 ซ้ํา ซ้ําละ 20 ตน เพื่อลดความ

เสี่ยง ความเสียหายจากการมีจํานวนตนไมเพียงพอสําหรับการสุมเก็บตัวอยาง 

   3) ที่ประชุมเพิ่มเติมลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใชประเมิน จํานวน 1 ลักษณะ ไดแก ลักษณะการปรากฏ

หนามบนใบ การแสดงออกไมปรากฏ (1) ปรากฏ (9)  

   

6. ทดลองตรวจสอบและบันทึกขอมูลลักษณะตางๆ ของมะเขือภาคสนามเพื่อระบุพันธุอางอิง ตลอดจน

ปรับปรุงแกไขหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบมะเขือใหเหมาะสมย่ิงขึ้น 

  ผลการทดลองตรวจสอบและบันทึกขอมูลลักษณะพันธุพืชมะเขือ หลังจากการนําหลักเกณฑการ

ตรวจสอบพันธุพืช มะเขือ ที่ไดตามขอ 5 ไปทดลองใชตรวจสอบลักษณะพันธุมะเขือพันธุพื้นเมืองทั่วไป ที่มีปลูกอยู

ตามแหลงปลูกตางๆ แลวนําผลการทดลองที่ได มาพัฒนาหลักเกณฑการตรวจสอบพันธุพืชมะเขือ และกําหนด

พันธุอางอิงในลักษณะตางๆ ไดดังนี้  

1) ไดแกไขในสวนของตารางบันทึกลักษณะประจําพันธุ โดยเพิ่มเติมลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใช 

ประเมิน 1 ลักษณะ คือ ลักษณะ สีเสนกลางใบ พบการแสดงออก ไดแก เขียว (1) และ มวง (2)   

 2) ไดใชพันธุทีท่ดสอบ กําหนดใหเปนพันธุอางอิงในตารางบันทึกลักษณะประจําพันธุ ได 10 พันธุ ใน

ลักษณะดังนี้ 

 ลักษณะนิสัยการเจริญเติบโต การแสดงออกตั้งตรง พันธุอางอิง ไดแกไขนุยและเจาจอม   

 ลักษณะการปรากฏแอนโทไซยานินบนลําตน การแสดงออกไมปรากฏ พันธุอางอิง ไดแก คางกบ โท

มาฮอค และไขนุย การแสดงออกปรากฏ พันธุอางอิง ไดแก คาสิโน  

 ลักษณะความเขมของแอนโทไซยานินบริเวณลําตน การแสดงออกปานกลาง พันธุอางอิง ไดแก ฟารม

เมอรลอง และฟุสเนส การแสดงออกเขมขน พันธุอางอิง ไดแก คาสิโน  

 ลักษณะสีเสนกลางใบ การแสดงออกเขียวพันธุอางอิง ไดแก ไขนุย เจาจอม ปงปอง ลมลวง คางกบ และ

โทมาฮอค การแสดงออกมวง พันธุอางอิงไดแก ฟุสเนส คาสิโน และฟารมเมอรลอง 

 ลักษณะทรงผล การแสดงออกรูปทรงคอนขางกลม พันธุอางอิง ไดแกเจาจอม คางกบ ฟุสเนส ลมลวง 

ปงปอง และเจาพระยา การแสดงออกรูปทรงรูปไข พันธุอางอิง ไดแก ไขนุย การแสดงออกรูปทรงไมกระบอง พันธุ

อางอิง ไดแก คาสิโน และโทมาฮอค 

 ลักษณะการปรากฏปนบนผล การแสดงออกไมปรากฏ พันธุอางองิ คือ คาสิโน โทมาฮอค และลมลวง 

การแสดงออกปรากฏ พันธุอางอิง คือเจาจอม คางกบ และไขนุย    

 

 

 

 

 



 

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา 

 

1. ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศกําหนดมะเขือ (Solanum melongena 

L.)  เปนชนิดพืชใหเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับความคุมครองตามกฎหมาย  ดังนั้นเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุตาม

เจตนารมณและสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542 จึงตองมี

การกําหนดหลักเกณฑการตรวจสอบพันธุพืชมะเขือ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน ไดมาตรฐานสากลและมี

ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบความแตกตางของลักษณะพันธุพืชมะเขือ ที่ขอรับ

ความคุมครองเปนพันธุพืชใหม 

2. การจัดทํา (ราง) หลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชมะเขือของประเทศไทย ใชคําแนะนําในการ

จําแนกลักษณะพันธุและการจัดทําหลักเกณฑการตรวจสอบพันธุพืชของสหภาพระหวางประเทศวาดวยการ

คุมครองพันธุพืชใหม (UPOV)  โดยการศึกษาวิเคราะหขอมูลรวมกับเอกสารตางๆ ประกอบกับผลจากการประเมิน

ลักษณะประจําพันธุพันธุพืชพื้นเมืองทั่วไปที่ปลูกในแหลงปลูกที่สําคัญของประเทศ จนได (ราง) หลักเกณฑการ

ตรวจสอบพันธุพืช ตามภาคผนวกที่ 1 ที่ประกอบดวยรายละเอียด 2 สวน คือ สวนที่ 1 รายละเอียดการ

เตรียมการปลูกทดสอบและวิธีการตรวจสอบและประเมินผล สวนที่ 2 ตารางบันทึกลักษณะประจําพันธุและ

คําอธิบายลักษณะที่ปรากฏในตารางบันทึกลักษณะพันธุพืช  

3. (ราง) หลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืช มะเขือ ไดผานการพิจารณาจากนักวิชาการ  นัก

ปรับปรุงพันธุ และผูเชี่ยวชาญ  ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ที่เก่ียวของ  โดยไดชวยกันระดมความคิด  ปรับปรุง 

แกไข จนไดหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชมะเขือที่สมบูรณ สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ซึ่งกรมวิชาการ

เกษตร ไดออกเปนระเบียบกรมวิชาการเกษตร วาดวยการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุ

พืชใหม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 และ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคําขอและการเตรียมการเพื่อ

ตรวจสอบพันธุพืชที่อจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (ฉบับที่ 9 ) พ.ศ. 2555 สําหรับการตรวจสอบพันธุพืชมะเขือ  ที่

มีผูยื่นขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม ตอไป 

4. ไดขอมูลลักษณะพันธุพืชชนิดมะเขือ จํานวน 10 พันธุ ที่กําหนดเปนพันธุอางอิง เพื่อประกอบการ

พิจารณาคัดเลือกใชเปนพันธุอางอิงและปลูกเปรียบเทียบ ในการดําเนินงานการปลูกตรวจสอบพันธุพืชที่ยื่นขอจด

ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม  

 

การนําผลงานไปใชประโยชน 

 กรมวิชาการเกษตร ไดออกเปนระเบียบกรมวิชาการเกษตร วาดวยการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่

ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2555 เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบไดใชเปนแนว

ทางการปฏิบัติงานดานการตรวจสอบพันธุพืชใหมของมะเขือ และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบคําขอ

และการเตรียมการเพื่อตรวจสอบพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2555 ซึ่งใหนัก

ปรับปรุงพันธุพืช ชนิดมะเขือใชเปนเอกสารสําหรับยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพชืใหม  

  



 

 

 

 

 

 

คําขอบคุณ 

 

 ขอขอบพระคุณ อาจารยปรีชา รัตนัง คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ ที่ใหความอนุเคราะห

ใหความรูและเขาศึกษาลักษณะพันธุมะเขือ และขอขอบพระคุณคณะผูจัดทํา (ราง) หลักเกณฑการตรวจสอบ

ลักษณะพันธุพืชมะเขือ ซึ่งประกอบดวย นายจรัญ ดิฐไชยวงศ นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืช

สวน นายกฤษณ ลินวัฒนา นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน นางวิลาวัณย ใครครวญ 

นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สถาบันวิจัยพืชสวน นายวินัย   สมประสงค ผูอํานวยการกลุมวิจัย

พฤกษศาสตรและพิพิธภัณฑพืช สํานักคุมครองพันธุพืช นายทะนงศักดิ์ บุญวงศ ผูแทนจากบริษัท อีสท เวสท ซีดส 

จํากัด นายรัชชุพล แสงศรีจันทร ผูแทนจากบริษัทเจียไต จํากัด นายวิชัย ภามนตรี ผูแทนจากบริษัท ซินเจนทา 

จํากัด นักวิชาการและเจาหนาที่ สํานักคุมครองพันธุพืชทุกทาน  บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของ ที่ไดใหความอนุเคราะหใน

การเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนํามาศึกษาทดลองและใหคําปรึกษา แนะนํา การจัดทํา(ราง)หลักเกณฑการตรวจสอบ

ลักษณะพันธุพืชมะเขือ จนแลวเสร็จ 
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ภาคผนวก 

 

ภาคผนวกท่ี 1  หลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชมะเขือ 

1.  วัตถุประสงคของหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืช (Subject of these Guideline) 

  หลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชที่จะกลาวตอไปนี ้ ใหใชกับมะเขือ (Solanum melongena  L.) ทุก

พันธุ  

2. สวนขยายพันธุ  (Material Required) 

 2.1 ปริมาณสวนขยายพันธุที่สงมอบ 

  ผูที่ตองการจดทะเบียนคุมครองพันธุพืชมะเขือ  จะตองสงมอบเมล็ดพันธุมะเขือ อยางนอย 5 กรัม หรือ 

1,500 เมล็ด  

2.2 คุณภาพของสวนขยายพันธุ 

  เมล็ดพันธุที่นํามาทดสอบจะตองเปนเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดี สมบูรณปราศจากโรคและแมลงที่ติดมา เมล็ด

พันธุที่จัดสงมาถาผานการปฏิบัติการใด ๆ เชน พนสารปองกันกําจัดแมลง โรคพืช ใชปุย ใชสารกระตุนการเกิดตา

ดอก จะตองระบุเปนลายลักษณอักษรใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ 

2.3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการสงมอบสวนขยายพันธุ 

  ชวงระยะเวลาในการสงมอบสวนขยายพันธุใหเปนไปตามที่คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 

3. การทดสอบ  (Conduct of Tests) 

3.1 ฤดูปลูก 

  ควรทําการปลูกทดสอบในฤดูปกติ จํานวน  2  ครั้ง  แตถาความแตกตางความสม่ําเสมอ/ความคงตัวไม

สามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน ตองทําการปลูกทดสอบเพิ่มอีก 1 ครั้ง  

 3.2 สถานที่ทดสอบ 

  สถานที่ปลูก   ควรทําการทดสอบใน 1 สถานที่ ใหกําหนดตามความเหมาะสม แตถาลักษณะประจําพันธุสําคัญ

ไมสามารถสังเกตเห็นความแตกตางไดอาจจะตองเพิ่มสถานที่ที่ทําการปลูกทดสอบ 



 

 3.3 การวางแผนปลูกตรวจสอบพันธุพืช 

  ใหปลูกพันธุที่ขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบในบริเวณพื้นที่เดียวกันและใหมีวิธีการปลูกและการจัดการ

เดียวกัน  โดยใหมีการกระจายตัวของพันธุ ที่ขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบอยางสม่ําเสมอ   โดยใชวธิีการ

สุมพันธุที่ขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก จํานวนอยางนอย 40 ตนตอพันธุ แบงออกเปน 

2 ซ้ํา ซ้ําละ 20 ตน กําหนดใหปลูก 1 ตนตอหลุม ใชระยะปลูก ระหวางตน 80 ซม. ระหวางแถว 100 ซม. 

 3.4 การบันทึกขอมูล 

จะตองบันทึกลักษณะประจําพันธุมะเขือที่สามารถใหผลผลิตได โดยมีรายละเอียดการเก็บ 

ขอมูล ดังนี้ 

 3.4.1 การเก็บบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพที่ตองประเมินดวยประสาทสัมผัส เชน กลิ่น รสชาติ 

มาตรฐานเกณฑตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (panel test) ที่แตงตั้งโดยพนักงานเจาหนาที ่

 3.4.2 การตรวจสอบและเก็บขอมูลในแปลงทดสอบ ใหทําจากตนที่สมบูรณ และมีลักษณะ 

ตรงตามพันธุอยางนอย 20 ตนตอพันธุ เวนตนหัวทายแปลง 

 3.4.3 การบันทึกขอมูลลักษณะตนควรทําเมื่อตนมีการพัฒนาเต็มที่ โดย บันทึกลักษณะทางปริมาณ

อยางนอย 20 ตน 

 3.4.4 การบันทึกขอมูลใบควรทําเมื่อใบมีการพัฒนาเต็มที่แตไมแกเกินไป โดยเก็บขอมูล 

บันทึกลักษณะทางปริมาณอยางนอย 20 ใบ 

 3.4.5 การบันทึกขอมูลผลควรทําเมื่อผลแก ทําการบันทึกขอมูล บันทึกลักษณะทางปริมาณ 

อยางนอย 20 ผล 

 

3.5 การทดสอบเพิ่มเติม 

  หากตองการทําการทดสอบเพิ่มเติมเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะอื่นๆ  ใหสามารถกระทําได โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจ

ของคณะทํางานตรวจสอบภาคสนาม 

4. วิธีการและการตรวจสอบ (Methods and Observation) 

4.1 ความแตกตาง (Distinctness) 

 การตรวจสอบความแตกตางใหเก็บตัวอยางจากตนที่สมบูรณและมีลักษณะตรงตามพันธุอยางนอย 10 ตนตอ

ซ้ํา กรณีลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) การพิจารณาวามคีวามแตกตางกันอยางชัดเจน

ระหวางพันธุ  2 พันธุ พิจารณาไดจาก ความแตกตางหรือมากกวาหนึ่งลักษณะท่ีไดมีการกําหนดไวในหลักเกณฑ

การตรวจสอบ กรณีลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) พิจารณาไดจากวิธีการปฏิบัติในการ

ทดสอบและชนิดของสวนขยายพันธุของพันธุพืชแตละชนิดที่เก่ียวของ พันธุพืชที่จะพิจารณาวามีความแตกตางโดย

ใชลักษณะทางปริมาณตัดสินนั้น ลักษณะทางปริมาณดังกลาว ควรจะมีความแตกตางตั้งแต  2 ระดับ (notes) ขึ้น

ไป  

3.2 ความสมํ่าเสมอ (Uniformity) 



 

 พิจารณาท่ีระดับความสม่ําเสมอของประชากรมาตรฐาน  1 เปอรเซ็นต ที่ระดับความเชื่อมั่นอยางนอยรอย

ละ 95 กรณีท่ี เก็บตัวอยางจํานวน 20 ตน ตองไมมีพันธุอื่นปนมากกวา 1 ตน  

3.3 ความคงตัว (Stability) 

พิจารณาจากความสม่ําเสมอของพันธุ 

 3.4 กรณีใชความตานทานของพืชเปนลักษณะที่จะบงบอกถึงความแตกตางระหวางพันธุและความคงตัว

ของประชากร ใหอยูในดุลยพินิจของคณะทํางานตรวจสอบภาคสนามที่จะพิจารณาดําเนินการวางแผนการ

ทดสอบเปนกรณีไป 

 

 3.5  กรณีใชความตานทานของพืชเปนลักษณะที่จะบงบอกความแตกตาง             ความคงตัวของพันธุ

พืช การทดสอบจะตองบันทึกในสภาพแวดลอมที่สามารถควบคุมการทําใหเกิดโรคไดอยางเฉพาะเจาะจงกับชนิด

ของสายพันธุ เชื้อสาเหตุของโรคนั้นๆ ได 

5. การจัดกลุมพันธุ (Grouping of Varieties) 

 5.1 การรวบรวมพันธุสําหรับปลูกทดสอบ   พันธุเปรียบเทียบสําหรับปลูกทดสอบจะตองแบงเปนกลุมเพื่อ

อํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกตาง  ลักษณะท่ีเหมาะสมตอการจัดกลุมเปนลักษณะที่ไดจาก

ประสบการณนั้น คือ เปนลักษณะที่ไมแตกตางหรือแตกตางกันนอยมากภายในพันธุ 

 5.2 ลักษณะท่ีใชในการจัดกลุมของพันธุ 

1) ผล: ความยาวของผล (fruit: length)  

2)  ผล: อัตราสวนของความยาวตอความกวางของผล 
(fruit: ratio length/maximum diameter) 

  3)  ผล: รูปทรงผล (fruit: shape) 

   4)  ผล: สีหลักของผลในระยะเก็บเกี่ยว (fruit: main color of skin at harvest maturity)  

   5)  ผล: การปรากฏแถบบนผล (fruit: stripes) 
6)  ผล: สีของเนื้อ (fruit: color of flesh) 

6. อธิบายตารางลักษณะประจําพันธุ (Introduction to the Table of Characteristics) 

6.1 ตัวเลขที่ใชแทนลักษณะประจําพันธุ (Notes) 

เพื่อประเมินความแตกตาง ความสม่ําเสมอ และความคงตัว ใชลักษณะและระยะการเจริญเติบโต 

ที่ระบุในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุ ที่จะตรวจสอบในชองการบันทึกขอมูล ใหบันทึกขอมูลเปนตัวเลขตาม

ลักษณะท่ีปรากฏในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ 

6.2 ตัวอยางพันธุ (Example Varieties) 

ตัวอยางพันธุใชเปนตัวแทนของการแสดงออกในแตละลักษณะประจําพันธุ 

6.3 เครื่องหมาย (Legend) 

(*) หมายถึง ลักษณะท่ีตองใชกับทุกพันธุในทุกชวงระยะการเจริญเติบโต และตองระบุใน 



 

     ลักษณะประจําพันธุ ยกเวนไมสามารถจะดําเนินการได 

(+) หมายถึง การอธิบายใชเฉพาะลักษณะ รายละเอียดตามขอ 8.2 

(a)-(e) หมายถึง การอธิบายใชกับหลายลักษณะ รายละเอียดตามขอ 8.1 

QL หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 

QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 

PQ หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพไมแท (pseudo-qualitative characteristic) 

MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจํานวน จากตนหรือตัวอยางเดียวที่กําหนดใหเปนตัวแทนเทานั้น 

      แลวใชคาที่ไดเปนตัวแทนของกลุม (single measurement of a group of plants   

      or parts of plants) 

MS หมายถึง การวัด ชั่ง นับจํานวน จากทุกตนหรือตัวอยางที่กําหนดใหเปนตัวแทนแลวใช 

      คาเฉลี่ยที่ไดเปนตัวแทนของกลุม (measurement of a number of 

      individual plants or parts of plants) 

VG หมายถึง การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส จากตนหรือตัวอยางเดียวที่กําหนดให 

 เปนตัวแทนเทานั้นแลวใชคาสังเกตท่ีไดเปนตัวแทนของกลุม (visual assessment  

 by a single observation of a group of plants or parts of plants) 

VS หมายถึง การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส จากทุกตนหรือตัวอยางที่กําหนดให 

     เปนตัวแทนแลวใชคาสังเกตท่ีไดเปนตัวแทนของกลุม (visual assessment by 

          observation of individual plants or parts of plants)               

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ  (มะเขือ)  

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example 

varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

1. 

(*) 

VG กลา: การปรากฎแอนโทไซยานินบริเวณไฮโปคอทิล  (seedling: 
anthocyanin coloration of hypocotyl)  

  



 

 (a) (  ) ไมปรากฏ (absent)  1 

  (  ) ปรากฏ (present)  9 

2. VG กลา: ความเขมของแอนโทไซยานินบริเวณไฮโปคอทิล (seedling: 

intensity of anthocyanin coloration of hypocotyl)  

  

QN (a) (  ) นอย (weak)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) เขมขน (strong)  7 

3. VG ตน: วิสัยการเจริญเติบโต (Plant: growth habit)    

(*) (b) (  ) ตั้งตรง (erect) ไขนุย 1 

  (  ) กึ่งตั้งตรง (semi-erect)  2 

QN  (  ) แผแนวราบ (horizontal)  3 

4. MS ตน: ความสูงของลําตน (plant: height)    

 (b) (  ) เตี้ย (short)  3 

QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) สูง (tall)  7 

5. MS ตน: ระยะหางของใบเลี้ยงถึงขอท่ีมีดอกแรก (stem:  distance 

from cotyledons to the node of the first flower)  

  

 (b) (  ) นอย (few)  3 

QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) มาก (many)  7 

6. VG 

 

ตน: การปรากฏแอนโทไซยานินบนลําตน  

(stem: anthocyanin coloration)   

  

(*) (b) (  ) ไมปรากฏ (absent) โทมาฮอค 1 

  (  ) ปรากฏ (present) คาสิโน 9 

7. VG ตน : ความเขมของแอนโทไซยานินบริเวณลําตน  

(stem: intensity of anthocyanin coloration )  

  

 (b) (  ) นอย (weak)  3 

QN  (  ) ปานกลาง (medium) ฟารเมอรลอง 5 

  (  ) เขมขน (strong) คาสิโน 7 



 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example 

varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

8. VG ตน: ขนบนลําตน (stem: pubescence)    

 (b) (  ) นอย (weak)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

QN  (  ) มาก (strong)  7 

9. MS ใบ: ความยาวของแผนใบ (leaf: length)     

 (b) (  ) สั้น (short)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

QN  (  ) ยาว (long)  7 

10. MS ใบ: ความกวางของแผนใบ (leaf: width)     

 (b) (  ) แคบ (narrow)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

QN  (  ) กวาง (board)  7 

11. VG ใบ: การปรากฏหนามบนใบ (leaf: spininess)   

 (b) (  ) ไมปรากฏ (absent)  1 

  (  ) ปรากฏ (present)  9 

QN     

12. VG แผนใบ: การเวาที่ขอบใบ  

(leaf blade: sinuation of margin ) 

  

  (  ) ไมมี หรือมีนอย (absent or very weak)  1 

 (b) (  ) มีนอย (very weak)  3 

QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) ใหญ (strong)  7 

13. VG แผนใบ: การบิดของแผนใบ (leaf blade: blistering)   

 (b) (  ) ไมมี หรือมีนอย (absent or very weak)  1 

  (  ) บิดนอย (very weak)  3 

QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) บิด (strong)  7 

14. VG แผนใบ: ความเขมของสีเขียวบนใบ  

(leaf blade: intensity of green color) 

  



 

 (b) (  ) ออน (light)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

QN  (  ) เขม (dark)  7 

 

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example 

varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

15. VG ใบ: สีเสนกลางใบ (leaf: midrib color)   

 (b) (  ) เขียว (green) ไขนุย เจาจอม 1 

  (  ) มวง (purple) ฟุสเนส 2 

PQ     

16. MG ดอก: ระยะเวลาเริ่มออกดอก (time of beginning of flowering)   

(*) (c) (  ) ออกเร็ว (early)   3 

  (  ) ออกปานกลาง (medium)  5 

QN  (  ) ออกชา (late)  7 

17. MG ชอดอก: จํานวนดอกตอชอ  

(inflorescence: number of flowers)  

  

 (c) (  )  1-3 ดอก (one to three)       1 

  (  )  มากกวา 3 ดอก (more than three)       2 

QN     

18. VG ดอก: ขนาดของดอก (flower: size)    

 (c) (  )  เล็ก (small)       3 

  (  )  ปานกลาง (medium)       5 

QN  (  )  ใหญ (large)  7 

19. VG ดอก: ความเขมของสีมวงบนดอก  

(flower: intensity of purple)  

  

(*) (c) (  ) ออน (light)  3 

  (  ) ปานกลาง  (medium)  5 

QN  (  ) เขม  (dark)  7 

20. MS ผล: ความยาวของผล (fruit: length)    

(*) (d) (  ) สั้น (short)  3 



 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

QN  (  ) ยาว (long)  7 

21. MS ผล: ความกวางของผล (fruit: maximum diameter)    

 (d) (  ) แคบ (narrow)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

QN  (  ) กวาง (broad)  7 

 

 

 

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example 

varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

22. MS ผล: อัตราสวนของความยาวตอความกวางของผล 

(fruit: ratio length/maximum diameter)  

  

(*) (d) (  ) เล็ก (small)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

QN  (  ) ใหญ (large)  7 

23. VG ผล: รูปทรงผล (fruit: shape)    

(*) (d) (  ) คอนขางกลม (globular) เจาจอม คางกบ 1 

(+)  (  ) ทรงรูปไข (ovoid) ไขนุย 2 

PQ  (  ) รูปไขกลับ (obovate)  3 

  (  ) รูปผลแพร (pear shaped)  4 

  (  ) รูปไมกระบอง (club shaped) คาสิโน 5 

  (  ) ทรงรี (ellipsoid)  6 

  (  ) รูปทรงกระบอก (cylindrical)  7 

24. VG ผล: ขนาดของรอยแผลที่กนผล (fruit: size of pistil scar)    

 (d) (  ) เล็ก (small)  3 

QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) ใหญ (large)  7 

25. VG ผล: สวนปลายผล (fruit: apex)    

 (d) (  )  บุม (indented)  1 



 

(+)  (  )  แบน (flattened)  2 

PQ  (  )  กลม (rounded)  3 

  (  )  แหลม (pointed)  4 

26. VG ผล: ความลึกของรอยแผลบริเวณกนผล (fruit: depth of 

indentation of pistil scar)  

  

  (  ) ไมมีหรือตื้นมาก (absent or very shallow)  1 

 (d) (  ) ตื้น (shallow)  3 

QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) ลึก (deep)  7 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example 

varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

27. VG ผล: ความโคงของผล (only for varieties with cylindrical 

fruits: fruit: curvature) 

กรณ ีผลรูปทรงกระบอก  

  

 (d) (  ) ไมโคง หรือโคงนอยมาก (absent or very weak)  1 

  (  ) โคงนอย (very weak)  3 

QN  (  ) โคงปานกลาง (medium)  5 

  (  ) โคง (strong)  7 

  (  ) โคงมาก (very strong)  9 

28. VG ผล: สีหลักของผลในระยะเก็บเกี่ยว  

(fruit: main color of skin at harvest maturity) 

  

 (d) (  ) ขาว (white)  1 

  (  ) เขียว (green)  2 

PQ  (  ) มวง (violet)  3 

29. MS ผล: ความเขมของสีบนผล (Only for varieties with green and   



 

violet skin color: fruit intensity of main color of skin)  

 (d) กรณ ี พันธุที่ผลสีเขียวหรือมวง   

QN  (  ) ออน (light)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) เขม (dark)  7 

30. VG ผล: ความเงาวาวของผล (fruit: glossiness)    

 (d) (  ) นอย (weak)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

QN  (  ) มาก (strong)  7 

31. VG ผล: การปรากฏปนบนผล (fruit: patches)   

(+) (d) (  ) ไมปรากฏ (absent) โทมาฮอค 1 

QL  (  ) ปรากฏ (present) คางกบ ไขนุย 9 

32. VG ผล: การปรากฏแถบบนผล (fruit: stripes)    

(+) (d) (  ) ไมปรากฏ (absent)  1 

QL  (  ) ปรากฏ (present)  9 

33. VG ผล: ความชัดเจนของแถบที่ปรากฏบนผล  

(fruit: prominence of stripes) 

  

 (d) (  ) นอย (weak)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

QN  (  ) มาก (strong)  7 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example 

varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

34. VG ผล: ความหนาแนนของแถบ (fruit: density of stripes)    

 (d) (  ) เบาบาง (sparse)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

QN  (  ) หนาแนน (dense)  7 

35. MS ผล: การมีสันบนผล  (fruit: ribs)    

(*) (d) (  ) ไมมี หรือ มีนอยมาก (absence or very week)  1 

  (  ) นอย (weak)  3 

QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) สูง (strong)  7 



 

36. MS ผล: ความยาวของกานผล (fruit: length of peduncle)    

 (d) (  ) สั้น (short)  3 

QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) ยาว (long)  7 

37. 

(*) 

VG ผล: การปรากฏแอนโทไซยานินใตวงกลีบเลี้ยง 

(fruit: anthocyanin coloration underneath calyx)   

  

 (d) (  ) ไมปรากฏ (absent)  1 

  (  ) ปรากฏ (present)  9 

38. VG ผล: ความเขมของแอนโทไซยานินใตวงกลีบเลี้ยง 

(fruit: intensity of anthocyanin coloration underneath 

calyx)  

  

 (d) (  ) นอย (weak)  3 

QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) มาก (strong)  7 

39. VG ผล: ขนาดของวงกลีบเลี้ยง  (fruit: size of calyx)   

 (d) (  ) เล็ก (small)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

QN  (  ) ใหญ (large)  7 

40. VG ผล: การปรากฏแอนโทไซยานินบนวงกลีบเลี้ยง  

(fruit: anthocyanin coloration of calyx)  

  

(*) (d) (  ) ไมปรากฏ (absence)  1 

  (  ) ปรากฏ (presence)  9 

 

 

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example 

varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

41. VG ผล: ความเขมของแอนโทไซยานินบนวงกลีบเลี้ยง   

(fruit: intensity of anthocyanin coloration of calyx)  

  

 (d) (  ) นอย (weak)  3 

QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 



 

  (  ) มาก (strong)  7 

42. VG ผล: การปรากฏหนามบนวงกลีบเลี้ยง  

(fruit: spininess of calyx) 

  

(*) (d) (  ) ไมมี หรือ มีนอย (absent or very weak) คาสิโน 1 

(+)  (  ) นอย (weak) โทมาฮอค 3 

QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) มาก (strong)  7 

43. VG ผล: การมีรอยพับท่ีวงกลีบเลี้ยง  (fruit: creasing of calyx)   

 (d) (  ) ไมมี หรือ มีนอย (absent or very weak)  1 

  (  ) นอย (weak)  3 

QN  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) มาก (strong)  7 

44. VG ผล: สีของเนื้อ (fruit: color of flesh)   

(*) (d) (  ) ขาว (white)  1 

  (  ) เขียว (green)  2 

PQ  (  ) เขียวออน (light green)  3 

45. VG ผล: สีของผลในระยะสุกแกทางสรีรวิทยา (fruit: color of skin at 

physiological ripeness)  

  

 (e) (  ) เหลือง (yellow)  1 

  (  ) สม (orange)  2 

PQ  (  ) สีเหลืองออนปนน้ําตาล (yellowish orange)  3 

  (  ) น้ําตาล (brown)  4 

46. MG ผล: ระยะเวลาสุกแกทางสรีรวิทยา (time physiological 

ripeness) 

  

 (e) (  ) เร็ว (early)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

QN  (  ) ชา (late)  7 

 

 

 

8. การอธิบายของลักษณะในตารางบันทึกลักษณะพันธุพืชมะเขือ 

 8.1 การอธิบายที่ใชกับหลายลักษณะ 



 

 (a) = ประเมินและบันทึกลักษณะระยะกลา ใหประเมินกลาที่สมบูรณ 

 (b) = ประเมินและบันทึกลักษณะตนและใบ ใหประเมินลําตนและใบในชวง ระยะชอดอก 

        แรกเริ่มออกดอกจนถึงกอนเก็บเก่ียว ประเมินตนที่เจริญและสมบูรณเต็มที่ ประเมินใบ 

     ที่เจริญและสมบูรณเต็มที่ ที่อยูบริเวณกลางทรงพุม 

 (c) = ประเมินและบันทึกลักษณะของชอดอกและดอก ใหประเมินในชวงที่มีชอดอกและดอก  

  เจริญและสมบูรณเต็มที่ 

 (d) = ประเมินและบันทึกลักษณะผลในระยะเก็บเกี่ยว ใหประเมิน ตั้งแตผลแรกที่เจริญเติบโต 

      ปกติในระยะเก็บเก่ียว 

 (e) = ประเมินและบันทึกลักษณะผลในระยะสุกแกทางสรีรวิทยา ใหประเมินผลที่เจริญเติบโต 

      ปกติในระยะสุกแกทางสรีรวิทยา จํานวน 50 เปอรเซ็นตของกลุมตัวอยาง 

 

 8.2 การอธิบายที่ใชเฉพาะลักษณะ 

 ลักษณะท่ี 23  รูปทรงผล (fruit: shape) 

 

                                           
              1                                         2                                        3 

                   คอนขางกลม               ทรงรูปไข                        รูปไขกลับ 

                    (globular)       (ovoid)              (obovate) 

                                                       
                                 

                         4                              5                          6                            7 

                    รูปผลแพร         รูปไมกระบอง               ทรงรี                 รูปทรงกระบอก 

                 (pear shaped)             (club shaped)      (ellipsoid)              (cylindrical) 



 

  

ลักษณะท่ี 25  สวนปลายผล (fruit: apex) 

 

                                      
                                1                               2                        3                        4 

                      บุม                             แบน                     กลม                    แหลม 

                       (indented)                   (flattened)              (rounded)              (pointed) 

 

 ลักษณะท่ี 31  การปรากฏปนบนผล (fruit: patches) 

                       
                                   9 

                               ปรากฏ 

                             (present) 

 ลักษณะท่ี 32  การปรากฏแถบบนผล (fruit: stripes) 

                           
                                    9 

                                 ปรากฏ 



 

                                (present) 

  

 

 ลักษณะท่ี 42 การปรากฏหนามบนวงกลีบเลี้ยง (fruit: spininess of calyx) 

   

        
                 1                             3                          5                               7 

       ไมม ีหรือ มีนอย                   นอย                    ปานกลาง                        มาก  

    (absent or very weak)          (weak)                 (medium)                     (strong) 

 


