
รายงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ป ี2555 
------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย  แผนงานวิจัยและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช 
 
2. โครงการวิจัย     ศึกษา พัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืช   

ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
 
3. ช่ือการทดลอง (ภาษาไทย) ศึกษา  พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ฟัก/แฟง 
 
   ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Research and Development the Guidelines and Procedures for 
(Benincasa hispida (Thunb.) Cogn 
 
4. คณะผู้ด าเนินงาน   

หัวหน้าการทดลอง  นางสาววาสนา มั่งค่ัง 
ผู้ร่วมงาน   นางสาวรุ่งทิวา ธน าธาตุ1 
    นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์2 
    นายพรเทพ ท้วมสมบูรณ์3  

 
5. บทคัดย่อ 

 

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 
ประกาศก าหนดให้ฟัก/แฟงเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 
2542  ซึ่งก าหนดให้พืชใหม่ทุกชนิดจะต้องตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์  ด้วยฟัก/แฟง (Benincasa hispida 
(Thunb.) Cogn) เป็นพืชที่ยังไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืชจึงมีความจ าเป็นต้อง
ศึกษาและจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืช  โดยด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล  
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  และแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  ศึกษา
ข้อมูลด้านวิชาการ  ลักษณะทางด้านพฤกษศาสตร์และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพืชดังกล่าวจากงานวิจัยทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ ฟัก/แฟง  จากนั้น
ด าเนินการจัดท า ร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ ฟัก/แฟง และน าเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ที่
ประชุมประกอบด้วยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ นักปรับปรุงพันธุ์พืช และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณารายละเอียดใน
ร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ ฟัก/แฟง จนกระทั่งได้หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ า

                                                 
1 ส ำนกัคุม้ครองพนัธุ์พืช กรมวชิำกำรเกษตร 50 พหลโยธิน ลำดยำว จตุจกัร กรุงเทพฯ โทร0 2940 7214  
2 ส ำนกัคุม้ครองพนัธุ์พืช กรมวชิำกำรเกษตร 50 พหลโยธิน ลำดยำว จตุจกัร กรุงเทพฯ โทร0 2940 7214 
3 ส ำนกัคุม้ครองพนัธุ์พืช กรมวชิำกำรเกษตร 50 พหลโยธิน ลำดยำว จตุจกัร กรุงเทพฯ โทร0 2940 7214  



2 

 

พันธุ์ฟัก/แฟงที่สามารถน าไปใช้ได้ จึงได้ประกาศเป็นระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของ
พันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ของฟัก/แฟง  เพ่ือใช้ในการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ฟัก/แฟงต่อไป 
 
6. บทน า 

 

ประเทศไทยได้ประกาศให้มีพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา เล่ม 116 ตอน 188ก ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 และมีผลบังคับเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2542 เป็นต้นมา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ก็เพ่ือส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืช
เพ่ือให้มีพันธุ์พืชใหม่เพ่ิมเติมจากท่ีมีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมโดยการส่งเสริมและ
สร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้
ประโยชน์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่า เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน 
 ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นผู้ออกประกาศรายชื่อพืชที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ ซึ่ง ฟัก/
แฟงเป็นชนิดพืชหนึ่งที่ได้รับการประกาศให้ได้รับความคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่อง ก าหนดชนิดพืชที่จะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 9) 
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 โดยพันธุ์พืชใหม่ที่ขอจดทะเบียนนั้นจะต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบครบตาม
มาตรา11 มาตรา 12 และ13 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น กล่าวคือประการที่หนึ่ง   ต้องมีลักษณะประจ าพันธุ์
แตกต่างจากพันธุ์อ่ืนอย่างเด่นชัด (Distinctness) ทางด้านสัณฐานวิทยา สรีรวิทยา หรือมีคุณสมบัติอย่างหนึ่ง 
อย่างใด ซึ่งเป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่แตกต่างจากพันธุ์พืชอ่ืนโดยมีความแตกต่าง
จากพันธุ์พืชอ่ืนที่ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน นั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับลักษณะที่มีประโยชน์ต่อการเพาะปลูก 
การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และมีความแตกต่างจากพันธุ์พืชอ่ืนที่ยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครอง
ไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนรวมถึงพันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้
แล้ว และได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อมา ทั้งนี้ในความแตกต่างอย่างเด่นชัด โดยหลักการต้องน าลักษณะที่
แตกต่างอย่างเด่นชัด (Distinguishing Characteristics) มาเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียน 
(Candidate Variety) กับพันธุ์ปลูกทั่วไปที่คล้ายคลึงกันที่สุด (พันธุ์เปรียบเทียบ : Reference Variety)ประการที่
สอง ต้องมีความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์(Uniformity)ทางด้านสัณฐานวิทยา  สรีรวิทยา หรือคุณสมบัติ
อ่ืนที่เป็นผลเนื่องจากการแสดงออกของสภาพทางพันธุกรรมที่จ าเพาะต่อพันธุ์พืชนั้น โดยหลักการต้องตรวจสอบ
ความสม่ าเสมอในกลุ่มประชากรของพันธุ์ (Homogeneity)นั้นๆ ประการที่สาม ต้องมีความคงตัวของลักษณะ
ประจ าพันธุ์(Stability)ที่สามารถแสดงลักษณะประจ าพันธุ์ได้ทุกครั้งของการผลิตส่วนขยายพันธุ์ พืชนั้น เมื่อ
ขยายพันธุ์ด้วยวิธีทั่วไปส าหรับพืชนั้น โดยหลักการต้องคงลักษณะเดิมที่ให้ไว้ ภายหลังใช้ขยายพันธุ์หรือปลูก 
นอกจากนี้จะต้องมีความใหม่ (Novelty) กล่าวคือ ต้องเป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการน าส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะ
เป็นการขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยความยินยอมของ
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นักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนและพันธุ์พืชใหม่ที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงในทางตรงหรือ
ทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ หรือสวัสดิภาพของประชาชน ห้ามมิให้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 แต่เนื่องจากยังขาดหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ฟัก/แฟง           จึงจ าเป็นต้อง
มีการศึกษาเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์ฟัก/แฟง เพ่ือใช้ในการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ฟัก/แฟง
ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ต่อไป 
 
7. วิธีด าเนินการ 

1. การศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 
2.  การศึกษากฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์

พืช พ.ศ. 2542  
3. การศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International  
Union for the Protection of New Varieties of Plants; UPOV) 
4.  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของฟัก/แฟง 
5.  การศึกษาวิเคราะห์เอกสารเพ่ือประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์ การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืช 

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

5.2  Development of Test Guidelines ของ UPOV 
6.  จัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืช;ฟัก/แฟง 
7.   การจัดประชุมหารือเพ่ือพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและการตรวจสอบลักษณะ   
     ประจ าพันธุ์พืช; ฟัก/แฟง 
8.  ทดสอบการใช้ (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ฟัก/แฟงโดยการเก็บข้อมูลในแปลง

รวบรวมพันธุ์และแหล่งเพาะปลูกฟัก/แฟงเพ่ือการค้า 
9. การน าเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืชฟัก/แฟง 

ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1. ผลการศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  

 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (นิรนาม, 2543)  ก าหนดให้พันธุ์พืชที่จะได้รับการคุ้มครอง
เป็นพันธุ์พืชใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังนี้ 

 1)  มีลักษณะประจ าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน (Distinctness)  กล่าวคือ มีความแตกต่างจากพันธุ์พืชอ่ืน
ที่ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะที่มีประโยชน์ต่อการเพาะปลูก การ
บริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และมีความแตกต่างจากพันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้
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แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนรวมถึงพันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้
แล้ว และได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อมา ทั้งนี้ในความแตกต่างอย่างเด่นชัดโดยหลักการต้องน าลักษณะที่
แตกต่างอย่างเด่นชัด (Distinguishing characteristics) มาเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียน 
(Candidate variety) กับพันธุ์ปลูกท่ัวไปที่คล้ายคลึงกันที่สุด (พันธุ์เปรียบเทียบ : Reference variety)  

  2) มีความสม่ าเสมอ (Uniformity) โดยหลักการต้องตรวจสอบความสม่ าเสมอในกลุ่มประชากรของพันธุ์ 
(Homogeneity) 

3)  มีความคงตัว (Stability) โดยหลักการต้องคงลักษณะเดิมที่ให้ไว้ ภายหลังใช้ขยายพันธุ์หรือ 

ปลูก 

 4)  มีความใหม่ (Novelty) กล่าวคือ ต้องเป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการน าส่วนขยายพันธุ์มาใช้ 

ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือ
ด้วยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2542  และ
พนักงานเจ้าหน้าที่เริ่มรับค าขอจดทะเบียนตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบัน (มีนาคม 2555) ท าให้ทราบสภาพ
ปัญหาการด าเนินงานตามกฎหมายได้ระดับหนึ่ง ได้แก่  

- ชนิดพืชที่จะได้รับความคุ้มครองต้องเป็นชนิดพืชที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประกาศก าหนดเท่านั้น ตามกฎหมายไม่ได้คุ้มครองทุกชนิดพืช ดังนั้นในกรณีนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่
ปรับปรุงพันธุ์จนได้พันธุ์ใหม่ต้องการจดทะเบียนคุ้มครองสิทธิต้องใช้เวลาด าเนินเรื่องเพ่ือให้รัฐมนตรี
ออกประกาศ เป็นเหตุให้อาจถูกละเมิดพันธุ์ไปก่อน ท าให้เสียประโยชน์ต่อเจ้าของพันธุ์พืชใหม่ที่ ต้อง
เสียเวลา ค่าใช้จ่าย และการทุ่มเทความรู้ 

- วันที่ให้ความคุ้มครอง พันธุ์พืชใหม่ที่ยื่นขอจดทะเบียนจะได้รับความคุ้มครองหรือได้สิทธิ์ 

ความเป็นเจ้าของเมื่อได้รับหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่แล้ว ดังนั้นระหว่าง
กระบวนการจดทะเบียน เช่น การปลูกตรวจสอบ ถ้ามีผู้ละเมิดพันธุ์พืชดังกล่าว ผู้ยื่นค าขอยังไม่
สามารถอ้างสิทธิการเป็นเจ้าของเพ่ือฟ้องร้องได้ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายให้คุ้มครอง
ตั้งแต่วันยื่นค าขอ 

- การคุ้มครองสิทธิ กฎหมายคุ้มครองเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น 

- การตีความค าว่า “พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป”ตามมาตรา 3 ยังคงเป็นปัญหาในการปฏิบัติตามมาตรา 52 
เนื่องจากผู้ยื่นค าขอแจ้งว่าเป็นพันธุ์พืชของตนเองที่รวบรวมไว้ หรือน าเข้ามาจากต่างประเทศ ยังไม่มี
การใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย จึงไม่เป็นธรรมที่ต้องท าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับรัฐ 
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2. ผลการศึกษากฎระเบียบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติ 
 คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ต่อการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ 

 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียนการพิจารณาค าขอจดทะเบียน การ
ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.2546 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ( นิรนาม, 2546 ) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับ
กระบวนการจดทะเบียนพันธุ์พืช ที่ขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  ซึ่งก าหนดให้ใช้วิธีการปลูกทดสอบ  โดยให้
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
และประกาศกรมวิชาการเกษตรเก่ียวกับการส่งมอบตัวอย่างของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน 

 ในบางประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่นนอกจากพิสูจน์ด้วยการปลูกตรวจสอบ DUS แล้วยังสามารถใช้วิธีการ
ตรวจสอบจากเอกสารได้ แต่ให้ใช้กับหน่วยงานภาครัฐ หรือมหาวิทยาลัยที่มีงานวิจัยรองรับหรือมีความน่าเชื่อถือ 

 
3.  ผลการศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ( International  Union for the 

Protection of New Varieties of Plants; UPOV)  

อนุสัญญายูพอฟ (Anon., 2003 a) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  ที่ถือเป็นเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพันธุ์พืชที่ต้องท าการ
ตรวจสอบ 3 ประเด็นด้วยกัน คือ ความแตกต่างของพันธุ์พืชใหม่ (Distinctness, D) กับพันธุ์ใกล้เคียงที่เป็นที่รู้จัก
กันโดยทั่วไป  ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์  (Uniformity, U) และความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ 
(Stability, S) ซึ่งต้องมีการตรวจสอบที่เรียกว่าการ   ตรวจสอบ“DUS Test” ทั้งนี้การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่นั้น 
จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ซึ่งแต่ละพืชจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป โดยอาจจะก าหนด
หลักเกณฑ์ในพืชแต่ละชนิดไป หรือจะก าหนดเป็นกลุ่มของพืช หรือกลุ่มของพันธุ์ตามความเหมาะสม ส่วนแบบ
แผนการปลูกทดสอบหรือการทดสอบอ่ืนๆ จะเกี่ยวข้องกับจ านวนฤดูปลูก แผนผังการทดลอง จ านวนพืชที่จะ
ทดสอบ และวิธีการตรวจสอบ  สิ่งเหล่านี้จะพิจารณาโดยค านึงถึงธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดพืชที่จะตรวจสอบ ซึ่ง
การวางแผนการทดลองจึงเป็นปัจจัยหลักของหลักเกณฑ์การทดสอบ โดยหลักเกณฑ์การตรวจสอบจะต้องก าหนด
ขนาดของการทดลอง ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง จ านวนซ้ า และจ านวนครั้งในการทดลอง เพ่ือใช้ในการ
เปรียบเทียบและให้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือได้ และตัวอย่างพืชที่จะใช้ในการทดลองให้พิจารณาตามความเหมาะสม เพ่ือ
จะให้ได้มาซึ่งความสม่ าเสมอ พืชบางชนิดจ าเป็นต้องใช้ตัวอย่างในการทดสอบเป็นจ านวนมาก จึงจะมองเห็นความ
สม่ าเสมอได้  จงึต้องก าหนดรายละเอียดในแต่ละพืชที่แตกต่างกันไป 

ประเทศไทย ไม่ได้เป็นภาคีสมาชิกของยูพอฟ แต่น าหลักการและวิธีการตรวจสอบของยูพอฟมาปรับใช้ 
เช่น การสร้างหลักเกณฑ์การตรวจสอบพืชชนิดต่าง ๆ ที่ปรับใช้ได้กับประเทศไทย 
 
4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของฟัก/แฟง 
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ฟัก/แฟงเป็นพืชเถาเลื้อยยาว ล าต้นสีเขียว และแตกกิ่งก้านสาขามีขนค่อนข้างแข็งข้ึนปกคลุมทั่วทั้งต้น ขน
มีสีเหลืองออกเทา ใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับไปตามข้อต้น ขอบใบแยกออกเป็น 5-7 แฉก ปลายแฉกแหลม 
โคนใบเว้าเข้าหาก้านใบ ผิวใบสีเขียวมีขนปกคลุมทั้งสองด้าน ดอกเป็นดอกเดี่ยวออกตามข้อต้น ดอกตัวผู้
และดอกตัวเมียอยู่คนละดอกแต่อยู่ในต้นเดียวกัน ดอกตัวผู้จะเป็นหลอด ยาวประมาณ2-4 นิ้ว และปลาย
ดอกจะแยกเป็น 5 กลีบ ยาว 1-2 นิ้ว มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ ดอกตัวเมียก้านดอกสั้นกว่า ส่วนปลายแยกเป็น 
3 แฉก มีรังไข่อยู่ภายในดอก ดอกมีสีเหลือง ผลเป็นรูปกลม ยาว เปลือกสีเขียว เนื้อในผลสีขาว เมล็ด
ภายในผลสีขาวหรือขาวออกเหลือง 

 
5. การศึกษาวิเคราะห์เอกสารเพ่ือประกอบการจัดท าหลักเกณฑ์ การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืช (General 

Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability and the 
Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants Development of Test 
Guidelines ของ UPOV) 

ค าแนะน าในการพัฒนาวิธีการบันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ 
ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ (Anon., 2007)  ควรประกอบด้วยส่วนส าคัญ  ดังนี้ 

1) ก าหนดขอบเขตชนิดพืชที่จะตรวจสอบ  โดยระบุชื่อทางพฤกษศาสตร์   แต่บางครั้งอาจระบุเป็นชนิด
ของพันธุ์  แต่พืชบางชนิดระบุเพียงชื่อวงศ์ก็ได้  และควรมีค าแนะน าส าหรับลักษณะพันธุ์ตามที่มา  เช่น เป็นพันธุ์ที่
ผสมข้าม หรือ ลูกผสม 

2) ปริมาณของพืชที่ต้องส่งและปลูกทดสอบ กับชนิดของวัสดุที่จะน ามาท าการทดสอบ เช่น เมล็ด หรือ
ส่วนขยายพันธุ์ อ่ืน ๆ 

3) จ านวนรอบของการปลูกหรือรอบของการเจริญเติบโต พืชบางชนิดสามารถเห็นความแตกต่างได้ในหนึ่ง
ฤดูปลูก แต่บางชนิดต้องท าการทดสอบมากกว่าหนึ่งฤดูปลูก รูปแบบของการทดสอบเป็นได้ทั้งที่ใช้สถิติ และไม่ใช้
สถิติ  

4) การประเมินความแตกต่าง พิจารณาไปตามลักษณะพันธุ์ตามท่ีมา เช่น จากการผสมข้าม หรือลูกผสม  

5) การประเมินความสม่ าเสมอ  พิจารณาจ านวนต้นที่ผิดปกติ (off type) ที่ปนมาในระหว่างท าการปลูก
ทดสอบ โดยให้ระบุเป็นจ านวนร้อยละของต้นที่มีลักษณะปนมา ซึ่งทางสถิติโดยทั่วไปแล้วให้มีได้ไม่เกินร้อยละ 5 

6) การคัดเลือก และจัดท ารายการบันทึกลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบ  ต้องก าหนดรายละเอียดของลักษณะ
ให้เรียงเป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรจะเรียงจากน้อยไปหามาก  และการก าหนดรูปแบบที่จะวัดความแตกต่างอัน
เป็นรายการบันทึกลักษณะที่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน (TG Template)  ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการตรวจสอบ
พันธุ์พืชใหม่ กรณีที่เป็นลักษณะทางคุณภาพจะเป็นลักษณะที่แสดง ออกให้เห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง  กรณีที่
เป็นลักษณะทางปริมาณจะเป็นลักษณะที่แสดงออกโดยมีค่าตัวแปรจากค่าหนึ่งไปอีกค่าหนึ่งได้ จึงต้องพิจารณา
ตามประเภทของลักษณะอันจะมีผลต่อการสร้าง template ทั้งนี้ หลักการสร้าง template จะเป็นการก าหนด
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กรอบการบรรยายลักษณะเพ่ือให้เห็นความแตกต่าง  เช่น มี ไม่มี หรือน้อย ปานกลาง มาก หรือเล็กมาก เล็ก ปาน
กลาง  ใหญ่  ใหญ่มาก  หรือขาว  น้ าเงิน   แดง  ด า   ตั้งตรง กึ่งตั้งตรง  โค้ง   หรือมุมแหลม  มุมป้าน  ตั้งฉาก 
เป็นต้น  ซึ่งระดับต่างๆ เหล่านี้จะบรรยายความแตกต่างเป็นตัวเลขก ากับ  (note) เช่น 1-9, 3-7, 1 2 3  เป็นต้น 
เพ่ือการจ าแนกให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด เช่น ความยาวของใบ ซึ่งเป็นลักษณะทางปริมาณ สามารถแยก
เป็น 5 ช่องหลัก ๆ  คือ สั้นมาก ใช้เลข 1 ก ากับข้างท้าย  สั้น ใช้เลข 3 ก ากับข้างท้าย ปานกลาง ใช้เลข 5 ก ากับ 
ยาว ใช้เลข 7 ก ากับ  ยาวมาก ใช้เลข 9 ก ากับ คือแบ่งช่วงเป็น 1,3,5,7,9 การให้เลขก ากับเช่นนี้จะท าให้สามารถ
แทรกลักษณะที่อยู่ระหว่างเลขใดเลขหนึ่งในอนาคตได้ หากมีการพบพันธุ์พืชใหม่ที่มีความยาวของใบตกอยู่ในช่วง
เหล่านี้ ได้แก่ 2, 4, 6, 8 เป็นต้น ส่วนลักษณะทางคุณภาพเทียม เช่น รูปร่าง รูปไข่ (ovate) ก าหนดเป็นเลข 1, รูป
รี (elliptic) ก าหนดเป็นหมายเลข 2, รูปวงกลม (orbicular) ก าหนดเป็นหมายเลข 3 และ รูปไข่กลับ (obovate) 
ก าหนดเป็นหมายเลข 4 ซึ่งลักษณะเหล่านี้ไม่สามารถจะก าหนดเป็นช่วง ๆ ของค่าเริ่มต้นและค่าสิ้นสุดได้ คือไม่
สามารถจ าแนกอย่างเด็ดขาดได้  ดังนั้นลักษณะแต่ละช่วง จะต้องนิยามอย่างเหมาะสมเพ่ือให้เห็นภาพได้ชัดเจน  
ดังนั้นตัวเลขจึงใช้ 1-4 ต่อกันไป ถ้ามีลักษณะใดแตกต่างกันอีกก็ให้ต่อไปเช่น 5, 6, 7  ….. จนถึง 9  ในกรณีที่เป็น
ลักษณะทางคุณภาพ โดยทั่วไป จะแสดงออกได้เพียง 2 สถานะ คือ มี หรือไม่มี เช่น การมีกลิ่นของดอก ให้ใช้เลข 
1 ก ากับข้างท้ายค าว่า ไม่มี ( absent ) และ เลข 9 ก ากับข้างท้าย ค าว่า มี  (present) เป็นต้น   ส่วนการ
เรียงล าดับของลักษณะ ที่จะมาก าหนดรายการบันทึกลักษณะที่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน ท าได้ 3 วิธี คือเรียงตาม
ระบบพฤกษศาสตร์ คือ กล้า ลักษณะการเจริญเติบโต ราก ระบบราก ต้น ใบ ช่อดอก ดอก ฝัก   ผล และเมล็ด  
เรียงตามกาลเวลาของการเจริญเติบโต และเรียงตามลักษณะประจ าพันธุ์ คือ ลักษณะความสูง ความยาว ความ
กว้าง ขนาด รูปร่าง สี และอ่ืน ๆ  

การพัฒนาวิธีการบันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทาง
ของอนุสัญญายูพอฟ นี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนงบประมาณการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับหน่วยงานด้าน
คุ้มครองพันธุ์พืชในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพ่ือให้มี มาตรฐานเดียวกัน และปรับใช้ด้วยกันได้ 
โดยพืชที่อยู่ในโครงการดังกล่าว ได้แก่ ทุเรียน แก้วกาญจนา กล้วยไม้สกุลม็อคคาร่า มะละกอ พริ ก ปาล์มน้ ามัน 
และมันส าปะหลัง และในอนาคตฟัก/แฟงอาจได้รับเลือกเป็นชนิดพืชที่จัดท าหลักเกณฑ์เพ่ือปรับใช้ร่วมกัน
ได้ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีลักษณะภูมิอากาศที่ใกล้เคียงกัน และเหมาะสมกับการผลิตเพ่ือการค้าในการบริโภค
เป็นผักและผลิตเมล็ดพันธุ์ 
 
6. จัดท า (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืช;ฟัก/แฟง 

     จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานลักษณะประจ าพันธุ์พืชฟัก/แฟง ได้น าข้อมูลรายละเอียดของแต่ละ
ลักษณะตามข้อ 3 นั้น  มาด าเนินการจัดท าร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของ ฟัก/แฟง ตาม
แนวทางของอนุสัญญายูพอฟ เกี่ยวกับค าแนะน าการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช
ใหม่ (ข้อ 4) ตลอดจนค าแนะน าในการพัฒนาวิธีการบันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบ
พันธุ์พืชใหม่ โดยร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มานี้  ได้ก าหนดรายการบันทึกลักษณะให้
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เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน (TG Template) ไว้ในตารางรายการบันทึกลักษณะทั้งนี้เพ่ือให้เกิดมาตรฐานสากล
ส าหรับใช้ในการตรวจสอบลักษณะประจ า พันธุ์แก้วมังกร ซึ่งต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ 
(National Guidelines) เพ่ือการรับจดทะเบียนให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามกฎหมายผลการจัดท าโดยการ
ออกแบบโครงสร้างร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชใหม่ของฟัก/แฟง พบว่ามีรูปแบบเดียวกัน
ที่สามารถแบ่งออกเป็นได้ 2 ส่วน โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยสาระ ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่  1  เป็นส่วนที่เก่ียวกับการเตรียมการปลูกทดสอบ วิธีการตรวจสอบ และประเมินผล ประกอบด้วย  
6  ส่วนย่อย  คือ 

1) วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ (Subject of these Guideline) เป็นข้อความที่ระบุให้เห็นว่าหลักเกณฑ์
นี้ใช้กับพืชฟัก/แฟง 

2) ส่วนขยายพันธุ์  (Material Required)  เป็นส่วนของฟัก/แฟงที่ใช้ในการตรวจสอบ 

 2.1 ปริมาณก่ิงพันธุ์ที่ต้องจัดส่ง   

 2.2 คุณภาพเมล็ดพันธุ์   

 2.3 ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งเมล็ดพันธุ์    

3) การทดสอบ  (Conduct of Tests)   

 3.1 ฤดูปลูก    

 3.2 สถานที่ปลูก    

 3.3 พ้ืนที่ทดสอบ    

 3.4 การทดสอบเพิ่มเติม   

4) วิธีการและการตรวจสอบ (Methods and Observation) 

 4.1 รายละเอียดของการตรวจสอบ   

 4.2 การประเมินความแตกต่างระหว่างพันธุ์    

 4.3 การประเมินความสม่ าเสมอของประชากร    

 4.4 การประเมินความคงตัวของประชากร    

4.5 กรณีใช้ความต้านทานของพืชเป็นลักษณะที่จะบ่งบอกความแตกต่างความคงตัว 

ของพันธุ์พืช   

5) การจัดกลุ่มพันธุ์ (Grouping of Varieties) เป็นลักษณะที่ใช้ในการเลือกกลุ่มพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันเพ่ือ
คัดเลือกเป็นพันธุ์ปลูกเปรียบเทียบ ควรเป็นลักษณะทางคุณภาพท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 
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 5.1 การรวบรวมพันธุ์ใกล้เคียง ที่รู้จักทั่วไปส าหรับใช้ปลูกเปรียบเทียบ    

 5.2 ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของพันธุ์ 

6) ลักษณะและสัญลักษณ์ 

 6.1 ตัวเลขที่ใช้แทนลักษณะ (Note)   

 6.2 เครื่องหมายที่ใช้แทนลักษณะ (Legend) 

ส่วนที่ 2 เป็นตารางแสดงลักษณะ ในรูปแบบของรายการบันทึกลักษณะที่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน และ
ค าอธิบายเพ่ิมเติม ทั้งลักษณะทางคุณภาพ  ลักษณะทางปริมาณ  และลักษณะทางคุณภาพเทียม ซึ่งส่วนนี้แยก
ส่วนประกอบได้  2  ส่วนย่อย คือ 

1) ตาราง แสดงลักษณะที่จะตรวจสอบ  (Table of Descriptors) ประกอบด้วยรายการ 

บันทึกลักษณะที่เป็นแบบ   ฟอร์มมาตรฐาน( TG Template) ที่ใช้ในการจ าแนกความแตกต่าง  และตัวอย่างพันธุ์
ที่มีการแสดงออกในลักษณะนั้นๆ 

2) อธิบายลักษณะในตาราง  ใช้อธิบายลักษณะโดยใช้ภาพวาด 
 
7. การจัดประชุมหารือเพ่ือพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการและการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืช; ฟัก/แฟง 

หลังจากที่ได้ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการจัดท าร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช ฟัก/
แฟง ตามแนวทางที่กล่าวมาแล้ว ได้จัดประชุม เพ่ือหารือ และท าความเข้าใจในร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตรวจสอบพันธุ์พืชฟัก/แฟง ร่วมกับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืช  ฟัก/แฟงจากหน่วยงานภายในกรมวิชาการ
เกษตร และภายนอก เพ่ือระดมความคิด  ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ที่ได้ยกร่างมานั้นให้สมบูรณ์ 
ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชฟัก/
แฟง ที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ต่อไป ซึ่งผลการระดมความคิดเห็น มีการแก้ไข  ปรับปรุง และเพ่ิมเติมในบาง
ประเด็น จนสุดท้าย  พบว่าสามารถพัฒนาเป็นหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชฟัก/แฟง ที่มีองค์ประกอบ
ที่มีรูปแบบเดียวกัน ด้วยหัวข้อและสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  
หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ที่จะกล่าวต่อไปนี้ให้ใช้กับพืชชนิดใด    เพ่ือให้ทราบ

ขอบเขตไปในทิศทางเดียวกัน 
2) ส่วนขยายพันธุ์   
 2.1) ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องจัดส่ง  ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  หากพืชที่

ระบุใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่อาศัยเพศ  จะต้องส่งมอบส่วนขยายพันธุ์พร้อมแจ้งวิธีการขยายพันธุ์ เช่น การเพาะเมล็ด 
หรือวิธีการอ่ืนใด  จะต้องก าหนดให้ชัดเจน  ทั้งนี้ส่วนขยายพันธุ์ต้องสมบูรณ์  ที่พร้อมปลูก  และจัดส่งอย่างน้อย
จ านวนเท่าใด 
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 2.2) คุณภาพส่วนขยายพันธุ์ที่ส่งมอบ ส่วนที่ส่งมอบจะต้องเป็นส่วนขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี อยู่
ในระยะที่ก าลังเจริญเติบโตและสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงที่ติดมา  ส่วนขยายพันธุ์ที่จัดส่งถ้ามีการปฏิบัติการ
ใดๆ  เช่น  พ่นสารป้องกันจ ากัดแมลง   โรคพืช ใช้ปุ๋ย  ใช้สารกระตุ้นการติดตาดอก ต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพ่ือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 

 2.3) ระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ ช่วงระยะเวลาในการส่งมอบส่วน
ขยายพันธุ์ให้เป็นไปตามท่ีคณะท างานตรวจสอบภาคสนามก าหนด 

3) การทดสอบ ประกอบด้วยการปลูกและการคัดเลือกพันธุ์ปลูกเปรียบเทียบ  
3.1) การวางแผนการปลูกเพ่ือการตรวจสอบ ให้ปลูกพันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียน และคัดเลือกพันธุ์

ใกล้เคียงปลูกเป็นพันธุ์เปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบลักษณะพันธุ์ในสถานที่เดียวกัน รวมทั้งลักษณะการปลูก การ
ขยายพันธุ์ และการจัดการ จะต้องอยู่ในสภาพเดียวกัน โดยใช้ระยะปลูกตามที่ก าหนด   

3.2)  สถานที่ทดสอบ ควรท าการปลูกทดสอบใน 1 สถานที่ปลูก ให้ก าหนดตามความเหมาะสม
เพ่ือให้ต้นเจริญเติบโตได้ตามปกติและเป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร 

3.3) การคัดเลือกพันธุ์ที่จะปลูกเปรียบเทียบ ในการคัดเลือกพันธุ์ปลูกเปรียบเทียบต้องมีลักษณะ
ใกล้เคียงกันกับพันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนมากท่ีสุด โดยต้องจัดกลุ่มพันธุ์ขึ้นก่อนเพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงพันธุ์ที่
จะน ามาเปรียบเทียบ ทั้งนี้การพิจารณาลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดกลุ่มพันธุ์จะอาศัยประสบการณ์ ที่พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกัน หรือแตกต่างกันน้อยมากในระหว่างพันธุ์ ตัวอย่างกรณมีะระ ดูจากลักษณะโดยล าดับ ต่อไปนี้ 

- ลักษณะปรากฏของเพศดอก 
- รูปร่างและลักษณะของผล 
- สีของผล 
- ขนาดของผล 

3.4) ฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยปกติจะตรวจสอบลักษณะพันธุ์อย่างน้อย 2 ฤดูกาล    เก็บเกี่ยว 
อย่างไรก็ตาม  หากข้อมูลผลการตรวจสอบไม่ชัดเจน จะตรวจสอบพันธุ์เพ่ิมอีก 1 ฤดูกาลเก็บเกี่ยว การตรวจสอบ
เพ่ิมเติม ถ้ามีการตรวจสอบเพิ่มเติมอาจจะต้องก าหนดรายละเอียดภายหลังเป็นเรื่องๆ ไป 

  4) วิธีการและการตรวจสอบแบ่งเป็นการเก็บข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความ
คงตัวในลักษณะประจ าพันธุ์  และการประเมินผล  

4.1) การเก็บข้อมูล 
  - การเก็บข้อมูลลักษณะให้ใช้ตารางรายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐาน ที่จะ

ตรวจสอบ (ข้อ 6) 
  - การเก็บบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องประเมินด้วยประสาทสัมผัส เช่น กลิ่น รสชาติ ต้องใช้

มาตรฐานเกณฑ์ตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (Panel Test) ที่แต่งตั้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
  - การตรวจสอบและเก็บข้อมูลในแปลงทดสอบให้กระท าจากต้นที่สมบูรณ์และมีลักษณะตรงตาม

พันธุ์อย่างน้อยจ านวนกี่ต้นต่อพันธุ์ เว้นต้นหัวท้ายแปลง โดยดูรายละเอียดการเก็บข้อมูลในแต่ละลักษณะตาม
ค าอธิบายรายละเอียดการบันทึกข้อมูลและภาพแสดงลักษณะบางลักษณะในแบบบันทึก  
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4.2) การประเมินผลการตรวจสอบ 
  - การประเมินความแตกต่างระหว่างพันธุ์  ในกรณี ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative 

characteristic) การพิจารณาความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างพันธุ์ 2 พันธุ์ได้อยู่แล้ว โดยมีความแตกต่างอย่าง
น้อยหนึ่งลักษณะ  ส่วนลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) พิจารณาได้ตามวิธีการปฏิบัติในการ
ทดสอบ และชนิดของส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิดที่เกี่ยวข้อง ปกติการพิจารณาความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนในลักษณะทางปริมาณนั้น ควรจะมีความแตกต่างตั้งแต่  2 ระดับ (notes) ขึ้นไป ส าหรับลักษณะทาง
คุณภาพเทียม (pseudo qualitative characteristic) พิจารณาความแตกต่างในระดับหรือสถานะที่แสดงออก 
(notes) ระหว่างพันธุ์ได้แต่อย่างไรก็ตาม กรณีนี้อาจจะไม่เพียงพอต่อการแสดงความแตกต่างระหว่างพันธุ์อย่าง
ชัดเจน ซึ่งต้องพิจารณาลักษณะอ่ืนๆ ประกอบด้วย   

  - การประเมินความสม่ าเสมอและความคงตัวของประชากร โดยพิจารณาไม่ให้มีลักษณะอ่ืนปน 
(off type) เลย หรือไม่เกินร้อยละเท่าไรของจ านวนประชากรที่ทดสอบ 

  - กรณีใช้ความต้านทานของพืชเป็นลักษณะที่จะบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างพันธุ์และความ
คงตัวของประชากรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะท างานตรวจสอบภาคสนามที่จะพิจารณาด าเนินการวางแผนการ
ทดสอบเป็นกรณีไป 

5) ลักษณะและสัญลักษณ์ 
5.1) เครื่องหมาย (Legend) 
(*)  หมายถึง  เป็นสัญลักษณ์ท่ีต้องใช้กับทุกสายพันธุ์หรือพันธุ์ ในทุกช่วง 

ระยะการเจริญเติบโตและต้องระบุลักษณะนี้ไว้ตารางรายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐาน ยกเว้นว่าไม่
สามารถจะด าเนินการได ้

(a) – (…) หมายถึง   มีรายละเอียดการตรวจสอบ และการบันทึกลักษณะ 
ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน  เพิ่มเติม 

(+)  หมายถึง   มีค าอธิบายและภาพประกอบเพิ่มเติม 
                     QL หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic)  
                     QN หมายถึง  ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)   
                     PQ หมายถึงลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)   
                     MG หมายถึง  การวัด ชั่ง นับจ านวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้ 

เป็นตัวแทนเท่านั้นแล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (single measurement of a group of plants or parts 
of plants)   

                    MS หมายถึง  การวัด ชั่ง นับจ านวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้ 
เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (measurement of a number of individual plants or 
parts of plants)   
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                VG หมายถึง  การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่
ก าหนดให้เป็นตัวแทนเท่านั้นแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์  (visual assessment by a single 
observation of a group of plants or parts of plants )  

                VS หมายถึง   การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้น หรือตัวอย่าง ที่
ก าหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์  (visual assessment by observation of 
individual plants or parts of plants)   

5.2) ตัวเลขที่ใช้แสดงสถานะของลักษณะ (Note)  เป็นตัวเลขแสดงระดับหรือสถานะ
ของความแตกต่างของลักษณะ ซึ่งจะแสดงถึงระดับความแตกต่างที่ต่อเนื่องกัน กรณีท่ีเป็นลักษณะทางปริมาณ 

6) ตารางแสดงลักษณะที่จะตรวจสอบ 
        เป็นตารางรายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐาน  ( TG Template) เพ่ือการตรวจสอบ

ลักษณะในแต่ละลักษณะ  โดยส่วนประกอบของตารางบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์พืช ได้ก าหนดรายละเอียดใน
เรื่องต่อไปนี้ (1) หมายเลขล าดับหัวข้อของลักษณะ  (2) ก าหนดให้ประเมินลักษณะนั้นๆ กับทุกพันธุ์  (3) มี
ค าอธิบายรายละเอียดของลักษณะ (4) ชนิดของลักษณะที่แสดงออก (5) ก าหนดระยะเวลาที่ประเมิน  (6) ก าหนด
วิธีการประเมินลักษณะ  (7) ลักษณะที่ประเมิน  (8) สถานะการแสดงออกของลักษณะ  และ (9) ชื่อพันธุ์ตัวอย่าง
ที่แสดงลักษณะ  ซึ่งรายการต่างๆ เหล่านี้จะปรากฏในตารางบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐาน  จึงสามารถ
แบ่งเป็น 4 คอลัมน์  ดังนี้  

คอลัมน์ที่ 1 ล าดับหมายเลขลักษณะที่จะตรวจสอบ (characteristic number) และเครื่องหมาย
ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมที่เก่ียวข้องกับลักษณะนั้นๆ  ตามข้อ 5.1 (legend)  

คอลัมน์ที่ 2 ส่วนของพืช และลักษณะที่จะตรวจสอบ (characteristics)  พร้อมทั้งตัวเลขแสดงระดับ 
หรือ สถานะของการแสดงออกที่ครอบคลุมในแต่ละลักษณะ ที่พบจากการศึกษาและส ารวจข้อมูล โดยเรียงล าดับ
ส่วนของพืชที่จะท าการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ ดังนี้  ราก ล าต้น ใบ  ก้านใบหลัก ก้านใบย่อย ใบย่อย ช่อ
ดอก ดอก ผล และเมล็ด 

คอลัมน์ 3 ชื่อตัวอย่างพันธุ์ที่แสดงออกในแต่ละสถานะของแต่ละลักษณะ (example varieties) 
ใช้เป็นพันธุ์อ้างอิง 

คอลัมน์ที ่4 ตัวเลขที่ใช้แทนสถานะของแต่ละลักษณะ (notes) ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงระดับความ
แตกต่างการแสดงออกของลักษณะ       

     ส าหรับการเรียงล าดับลักษณะจะล าดับไปตามส่วนของพืช  ดังต่อไปนี้ 
- ลักษณะต้น  
- ลักษณะใบ 
- ลักษณะดอก   
- ลักษณะผล   
- ลักษณะเมล็ด 
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7) ส าหรับรายละเอียดของหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ของพืช 
จากการศึกษาและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ ฟัก/แฟงเพ่ือให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ ยกร่าง หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ ฟัก/แฟงที่
สามารถจ าแนกพันธุ์ฟัก/แฟงได้ จ านวน 26 ลักษณะ ประกอบด้วย 

  -  ต้น 1 ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโต 
-  ใบ  6 ลักษณะ ได้แก่ ขนาดใบ รูร่างใบ รูปร่างปลายใบ ความเข้มของสีเขียว  

ความลึกของพูใบ การเป็นคลื่นของแผ่นใบ 
-  ดอก 1 ลักษณะ ได้แก่ การแสดงเพศเม่ือดอกบานเต็มท่ี 
-  ผล 13 ลักษณะ ได้แก่ รูปร่างผล ความยาว  เส้นผ่านศูนย์กลาง สีผิวผล การ 

ปรากฏไขบนผิวผล น้ าหนักผล รูปร่างฐานผล รูปร่างปลายผล การปรากฏรอยเกสรเพศเมีย ขนาดรอยเกสรเพศ
เมีย ความหนาของเนื้อ สีหลักของเนื้อ ผิวสัมผัสของเนื้อ   

-  เมล็ด 4 ลักษณะ ได้แก่ รูปร่างเมล็ด ขนาดเมล็ด สีเมล็ด น้ าหนัก 100 เมล็ด 
-  ระยะเลาเก็บเกี่ยว 1 ลักษณะ ได้แก่ ระยะเวลาเก็ยเกี่ยวหลักปลูก...วัน 

 
หลังจากส่งยกร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์ฟัก/แฟงให้ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้พิจารณาปรับปรุง/แก้ไข และ

รับรองยกร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์   ฟัก/แฟง ทั้ง 26 ลักษณะแล้ว ได้แก้ไขศัพท์
ทางพฤกษศาสตร์บางค าให้ถูกต้องเหมาะสมกับฟัก/แฟงและลักษณะประจ าพันธุ์หรือลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของฟัก/แฟงนี้ นักปรับปรุงพันธุ์หรือเกษตรกรที่ปรับปรุงพันธุ์ฟัก/แฟงพันธุ์ใหม่สามารถใช้ลักษณะดังกล่าวในการ
ยื่นค าขอจดทะเบียนเพื่อขอรับความคุ้มครองฟัก/แฟงพันธุ์ใหม่ได้  
  
8. ทดสอบการใช้ (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ฟัก/แฟงโดยการเก็บข้อมูลในแปลงรวบรวม

พันธุ์และแหล่งเพาะปลูกฟัก/แฟงเพ่ือการค้า 
  น าร่างหลักเกณฑ์ที่ได้ไปบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ฟัก/แฟงที่บริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด ได้ 8 พันธุ์ได้แก่ 
พันธุ์พระราม พระลักษณ์ สะพายเพชร ฟักหอม แฟงเบอร์1530 ฟักเขียว เบอร์ 2020 ฟักเขียว เบอร์ 2021 แฟง
ไส้ตันเบอร์ 2021, 2102 และ   แฟงไส้ตัน เบอร์2103 โดยมีลักษณะทรงผล 4 แบบ ได้แก่ทรงกลม  กลมแป้น 
ขอบขนาน และรูปไข่ ส่วนทรงไข่กลับยังไม่พบจากการส ารวจ 
 
9. การน าเสนอ (ร่าง) หลักเกณฑ์ วิธีการ และการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืชฟัก/แฟงประกาศใช้เป็น

กฎหมาย 
 หลักเกณฑ์  วิธีการ และการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์บัว ซึ่งได้มีการปรับปรุง แก้ไข

เรียบร้อยแล้ว ได้น ามาจัดท าเป็นเอกสารรายละเอียดแนบท้ายระเบียบและประกาศเพ่ือเสนอกรมวิชาการเกษตร  
พิจารณาออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ ดังนี้ 
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 1. ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 ลงนามเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2554 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อ 2 ธันาคม 
2554 (ภาคผนวก 1) 

2. ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องแบบค าขอและการเตรียมการเพ่ือตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียน
เป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2554 ลงนามเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2554 และประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้ว
เมื่อ 2 ธันวาคม 2554 (ภาคผนวก 2) 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
การศึกษา และพัฒนาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ ฟัก/แฟงเพ่ือให้การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 มีกระบวนการจัดท าที่เป็นไปตามค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าและ
พัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ (TG/1/3)  และค าแนะน า
ในการพัฒนาวิธีการบันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทางของ
อนุสัญญายูพอฟ   ( TG Template , in TGP/7/1) โดยมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นรายละเอียด
การเตรียมการปลูกทดสอบ  วิธีการตรวจสอบ และประเมินผล ส าหรับส่วนที่ 2 เป็นตารางรายการบันทึกลักษณะ
ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน  พร้อมภาพวาดลายเส้น    และค าอธิบายประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชฟัก/แฟงต่อมา
ได้มีการประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์กับนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านพืช  แก้วมังกรจากหน่วยงานภายในกรม
วิชาการเกษตร และภายนอกเพ่ือพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้ เกิดความเหมาะสมในการ
ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชฟัก/แฟง ที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ต่อไป 
 ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากฟัก/แฟงเป็นพืชที่มิใช่พืชหลักตามแผนงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรท าให้ต้องขอความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ฟัก/แฟงในภาคสนามซึ่งต้องวางแผนการด าเนินงานให้
สอดคล้องกันกับช่วงการปลูกและระยะเวลาการด าเนินงาน 

2. เมื่อมีการน าร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชฟัก/แฟงไปใช้ปฏิบัติสักระยะ 
หนึ่งแล้ว จะท าให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงปัญหาข้อบกพร่อง  ในรายละเอียดบางประการที่ควรจะได้มีการ
ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช     ฟัก/แฟงเป็นเครื่องมือ
ที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  เป็นที่ยอมรับและเอ้ือประโยชน์แก่
ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อไป 

 
10. การน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. พนักงาน เจ้าหน้าที่ของส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานน าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบฟัก/แฟงไปใช้ตรวจสอบลักษณะ
ประจ าพันธุ์ฟักแฟงที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  



15 

 

2. หน่วยงานภาครัฐ  และองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ  นักปรับปรุงพันธุ์พืชอิสระ และเกษตรกรที่ยื่นขอจด
ทะเบียนฟักแฟงเป็นพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 
 

11. ค าขอบคุณ 
ขอขอบคุณ นางจารุวรรณ จาติเสถียร  ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองพันธุ์พืช นายจิระศักดิ์ กีรติคุณากร 
ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช นายจรัญ ดิษฐไชยวงศ์ นักวิชาการเกษตร ช านาญการพิเศษ  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร นางทัดดาว อนันตชัยยงสุขเกษม บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น
(ประเทศไทย) จ ากัด นายสุริยนต์  สุภาพ บริษัท โนวาร์ติส ครอป โปรเทคชั่น(ประเทศไทย) จ ากัด นายธันวา 
ยะปะนัน ผู้จัดการฝ่าย Foundation Seed บริษัทฮอร์ทิ เจน เนติกส์  รี เสิ ร์ช  (ประเทศไทย) จ ากัด          
และนางฐิติกาญจน์ เทพเดชา นักปรับปรุงพันธุ์พืช บริษัทเพ่ือนเกษตรกร จ ากัด  
 

12. เอกสารอ้างอิง 
กรมวิชาการเกษตร.  2546.  กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอ

จดทะเบียน การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่ พ.ศ. 2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542.  4 หน้า. 

 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ก าหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มการคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542ฉบับที่ 9 ปี 2552 

 
นิจศิริ เรืองรังษี.สสมุนไพรไทย 
สมุนไพรไทยไม้. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ.2542. พิมพ์ครั้งที่ 1.บริษัท  
  ประชาชน จ ากัด.กรุงเทพฯ 
 
ผักผล(Fruit Vegatables). 2545. แสงแดดเพ่ือนเด็ก. กรุงเทพฯ. 
 
ผักพ้ืนบ้านภาคกลาง. ศูนย์พัฒนาต าราการแพทย์แผนไทย. 
 
13. ภาคผนวก 

ภาคผนวกท่ี 1 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์ 
   พืชใหม่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554 

ภาคผนวกท่ี 2 ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องแบบค าขอและการเตรียมการเพ่ือตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจด 
   ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2554 


