
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองท่ีสิ้นสุด ปีงบประมาณ  2557 
--------------------------------------------------------------- 

1. ชุดโครงการวิจัย วิจัยและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช 
 
2. โครงการวิจัย ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ตรวจสอบพันธุ์พืชเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

  
3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย) ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ตรวจสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ. 2542 

 ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) Study on Botanical Characteristics for Development of 
the Test Guideline and DUS Examination in Okra 
(Abelmochus esculentus L. Moench) under the Plant 
Varieties Protection Act B.E. 2542 

 
4. คณะผู้ด าเนินงาน 
 หัวหน้าการทดลอง นางสาวธิดากุญ  แสนอุดม ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
 ผู้ร่วมงาน นางสาววาสนา  มั่งค่ัง ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
  นางสาวรุ่งทิวา  ธน าธาตุ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
 
5. บทคัดย่อ 

การทดลองนี้  ได้ศึกษาพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช กระเจี๊ยบเขียว 
(Abelmochus esculentus L. Moench) โดยได้ด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  ศึกษาเอกสารค าแนะน าการจัดท า
หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชใหม่ของสหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของกระเจี๊ยบเขียว จากเอกสารและ
ตัวอย่างพันธุ์ทั่วไปที่มีการปลูกอยู่ตามแหล่งเพาะปลูก เพ่ือใช้เป็นข้อมูลและแนวทางประกอบการจัดท า
หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียว จากนั้นได้ยกร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ลักษณะพันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียว แล้วเสนอให้นักวิชาการที่เกี่ยวข้องพิจารณา (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ปรับปรุง 
แก้ไข แล้วน า (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ไปทดสอบประเมินพันธุ์ กระเจี๊ยบเขียวทั่วไปที่ปลูกอยู่ในจังหวัด
กาญจนบุรี และชลบุรี จนได้หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชของกระเจี๊ยบเขียว ที่ประกอบด้วย 
8 ข้อ ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช  2) ส่วนขยายพันธุ์  3) วิธีการ



 2 

ตรวจสอบ  4) การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสม่ าเสมอ  5) การจัดกลุ่มพันธุ์และการ
จัดการการปลูกทดสอบ  6) ค าอธิบายตารางลักษณะประจ าพันธุ์   7) ตารางลักษณะพันธุ์พืช  8) การ
อธิบายลักษณะ และได้ข้อมูลลักษณะพันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียว จ านวน 5 พันธุ์  
 
 
6. ค าน า 

กระเจี๊ยบเขียวเป็นผักที่ส่งออกที่ส าคัญของประเทศไทย ท ารายได้ปีละประมาณ 300-400 ล้าน
บาท การส่งออกมีตลาดที่แน่นอน โดยมีตลาดหลัก คือ ประเทศญี่ปุ่น ส่งออกในรูปผักสดและแช่แข็ง (ปี 
2552 จากสถิติการส่งออกกระเจี๊ยบเขียวที่ศูนย์บริการทางวิชาการแบบเบ็ดเสร็จได้รวบรวมไว้พบว่าญี่ปุ่น
น าเข้ากระเจี๊ยบเขียวสูงถึง 8,974 ตันต่อปี มีมูลค่า 302 ล้านบาท) ในการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพ่ือการ
ส่งออกมีแนวโน้มความต้องการเพ่ิมขึ้น  ผลผลิตกระเจี๊ยบเขียวที่ได้มาตรฐานแต่ละปียังมีปริมาณไม่
พอเพียงความต้องการ ซึ่งปัญหาส าคัญในการผลิต ได้แก่ การระบาดของศัตรูพืช ส าหรับการบริโภค
ภายในประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีการน ามาแปรรูปเป็นกระเจี๊ยบเขียว เช่น กระเจี๊ยบเขียว
อบแห้ง เป็นการเพิ่มมูลค่าและขยายตลาด  การปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวในประเทศ  มีการด าเนินการ
โดย สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร  นายอ านวย อรรถลังรอง ได้ด าเนินงานวิจัยศึกษารวบรวม
เปรียบเทียบสายพันธุ์ พัฒนา และปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งขณะนี้
อยู่ในขั้นตอนการทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกร และคาดว่าจะสามารถออกพันธุ์ได้จ านวน 2 พันธุ์ ในปี 
2558 โดยคัดเลือกเพ่ือให้ได้พันธุ์กระเจี๊ยบที่ต้านทานโรคเส้นใบเหลือง ผลผลิตสูง ลักษณะฝักอ้วน สวย สี
เขียวเข้ม ตามความต้องการของตลาด  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวราราม
วรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ได้ด าเนินการพัฒนาและคัดเลือกพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวตาม
แนวทางเกษตรธรรมชาติ เพ่ือให้ได้พันธุ์กระเจี๊ยบที่เหมาะสมต่อการท าการเกษตรแบบเกษตรธรรมชาติ 
โดยเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ผลการด าเนินงานได้กระเจี๊ยบเขียวพันธุ์ใหม่ จ านวน   พันธุ์ 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการทดลองปลูกในแปลงเกษตรกร  นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ที่ได้
ท าการศึกษาวิจัยรวบรวมและปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบ เช่น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สถาบันวิจัยและฝึกอบรม
การเกษตรล าปาง (ดร. จานุลักษณ์ ขนบดี) เป็นต้น ส่วนภาคเอกชนมีหลายบริษัท เช่น บริษัท ไดนามิค 
จ ากัด  บริษัท อีสท์ เวสต์ ซีดส์ จ ากัด บริษัท ยูนิซีดส์ จ ากัด เป็นต้น   กระเจี๊ยบเขียวมีพันธุ์ต่าง ๆ 
มากมาย ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้งความสูงของต้น ความยาวของฝักและสีฝัก มีทั้งพันธุ์ที่น าเข้า (ส่วนใหญ่
จะน าเข้าจากประเทศอินเดีย) และพันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์พ้ืนเมืองเดิมจะมีเหลี่ยมบนฝักมากประมาณ 7-10 
เหลี่ยม พันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ใช้ปลูกเพ่ือการส่งออกฝักสดและแช่แข็งจะต้องเป็นพันธุ์ที่มีฝัก 5 เหลี่ยม สี
เขียวเข้ม มีเส้นใยน้อย ล าต้นเตี้ย ผิวฝักมีขนละเอียด ฝักดกให้ผลผลิตสูง ซึ่งพันธุ์ที่ใช้ปัจจุบันได้แก่  พันธุ์
ของประเทศไทยปรับปรุงโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลักษณะฝักมีสีเขียวปานกลาง ฝักเมื่อตัดตาม
ขวางเป็นรูปห้าเหลี่ยม ต้นแข็งแรง ผลผลิตสูง ราคาเมล็ดพันธุ์ 50-80 บาทต่อกิโลกรัม พันธุ์เหล่านี้ผู้
ส่งออกและแปรรูปสามารถน าไปทดสอบตลาดได้ โดยเฉพาะตลาดยุโรป หรืออ่ืน ๆ พันธุ์ลูกผสมชั่วที่หนึ่ง

http://www.vegetweb.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
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จากประเทศญี่ปุ่น เป็นพันธุ์ที่มีคุณสมบัติฝักอ่อนที่ตลาดญี่ปุ่นนิยมมาก ลักษณะฝักสีเขียวเข้มมาก ปลาย
ฝักไม่มีจงอยยาว เมื่อตัดตามขวางของฝักเป็นรูป 5 เหลี่ยม ซึ่งมีเหลี่ยมเห็นได้ชัดเจน ต้นแข็งแรง ผลผลิต
สูง ราคาเมล็ดพันธุ์แพงมากประมาณ 2,000-5,000 บาทต่อกิโลกรัม พันธุ์ผสมเปิดจากต่างประเทศ ได้แก่ 
เคลมสัน สปายน์เลส ซึ่งฝักกลมป้อม และพันธุ์ดวอร์ฟกรีน สปายน์เลส ซึ่งมีฝักเรียวยาว เป็นพันธุ์ที่มี 8 
เหลี่ยม สีเขียวปานกลางใช้ในการแปรรูปบรรจุกระป๋อง  และพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บพันธุ์เอง ซึ่งต้องท าอย่าง
ถูกวิธีจะมีผลต่อคุณภาพฝักมาก อย่างไรก็ตามพันธุ์ที่จะใช้ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อก าหนดเป็นประการส าคัญ ซึ่งผู้
ปลูกต้องท าการตกลงกับผู้ซื้อก่อนปลูก แหล่งปลูกกระเจี๊ยบเขียวส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง มีหลายจังหวัด 
ได้แก่ นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร พิจิตร กาญจนบุรี ราชบุรี ระยอง และ
นครนายก 

หลักการที่ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบพันธุ์พืชเพ่ือการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตาม
ข้อก าหนดของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention 
for Protection of New Varieties of Plants, UPOV Convention) ต้องพิจารณาจากความแตกต่าง 
(Distinctness, D) ความสม่ าเสมอ (Uniformity, U) และความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ (Stability, 
S) บนพ้ืนฐานของการแสดงออกที่พบเห็นขณะปลูกทดสอบ  โดยการเปรียบเทียบกับพันธุ์อ่ืน (ในกลุ่ม
พันธุ์เดียวกัน) ที่รู้จักกันดีโดยทั่วไป และต้องแสดงความแตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งลักษณะที่จ าแนก
ความแตกต่างดังกล่าวได้นั้นต้องมีความสม่ าเสมอและมีความคงตัวด้วย จึงจะได้รับจดทะเบียนความ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  โดยการปลูกทดสอบ (DUS Testing) นั้น ต้องกระท าภายใต้กรอบก าหนดของ
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ พืชใหม่ (Test Guidelines, TGs) ของพืชแต่ละชนิดที่ เป็น
มาตรฐานสากล ซึ่งจะท าให้สามารถสร้างความร่วมมือในการด าเนินการปลูกทดสอบระหว่างประเทศ โดย
อาศัยช่องทางการประยุกต์หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืช (Harmonization of TGs) และจะมีผลให้
สามารถใช้ฐานข้อมูลพันธุ์พืชร่วมกัน แลกเปลี่ยนรายงานการตรวจสอบ หลีกเลี่ยงการตรวจซ้ า และมีผล
ต่อการเพ่ิมจ านวนค าขอรับความคุ้มครองด้วย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ก าหนดให้พันธุ์พืชที่จะได้รับจดทะเบียนคุ้มครอง
พันธุ์พืชใหม่ จะต้องผ่านการตรวจประเมินว่ามีคุณสมบัติส าคัญ 3 ประการ คือ มีลักษณะประจ าพันธุ์ที่
แตกต่างจากพันธุ์ใกล้เคียงที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปอย่างชัดเจน มีความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ 
และมีความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ โดยการตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติลักษณะทั้งสามนี้ 
กฎหมายก าหนดให้ใช้วิธีการปลูกทดสอบ โดยต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ (Test 
Guidelines, TGs) เฉพาะของแต่ละชนิดพืช ตามที่กรมวิชาการเกษตรออกประกาศเป็นกฎระเบียบภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ซึ่งคุณภาพของหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชที่มี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสม และเป็นไปตามหลักสากล  จะท าให้การด าเนินงานตรวจสอบ
พันธุ์พืชเพ่ือการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่าย ย่นระยะเวลา
ด าเนินการ และเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ ดังนั้น จึงได้ด าเนินงานวิจัยเพ่ือจัดท าร่างหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของกระเจี๊ยบเขียว เนื่องจาก  เป็นพืชที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ มี

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
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ศักยภาพทั้งด้านการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์ที่นักปรับปรุงพันธุ์แสดงเจตจ านงจะยื่นขอจดทะเบียน
คุ้มครองในอนาคต 
 
7. วิธีด าเนินการ 
 7.1 อุปกรณ์  อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้ 

1) เอกสาร/หนังสือที่เกี่ยวข้อง เช่น  เอกสารหนังสือที่เกี่ยวกับกระเจี๊ยบเขียว  เอกสารคู่มือ
การจัดท าหลักเกณฑก์ารตรวจสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว เป็นต้น 

2) อุปกรณ์ เครื่องมือทางเทคนิคที่ใช้ในการจ าแนก ตรวจสอบ และบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์
กระเจี๊ยบเขียว กล้องถ่ายรูป  แถบวัดสี (Color Chart) ไม้บรรทัด  เป็นต้น 
 7.2 วิธีการ  ประกอบด้วยการด าเนินงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1) ศึกษาข้อกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของกระเจี๊ยบเขียว 
2) ศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ของกระเจี๊ยบเขียว และวิธีการเก็บข้อมูลของ

ลักษณะตามช่วงระยะการเจริญเติบโตที่เหมาะสม 
3) ศึกษาแนวทางการจัดท า และพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ของ

กระเจี๊ยบเขียวที่จะเป็นมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ตามแนวทาง UPOV 
4) ประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้  ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ขอจด

ทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  และจัดท าตารางบันทึกลักษณะ ซึ่งให้สัญลักษณ์ที่จะอธิบายวิธีการเก็บ
ข้อมูลและความหมายให้ชัดเจนต่อการจ าแนกความแตกต่าง 

5) วิเคราะห์ และปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวแบบมีส่วน
ร่วม โดยการระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

6) ทดลองตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ ของกระเจี๊ยบเขียวภาคสนามเพ่ือระบุ
พันธุ์อ้างอิง และปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกระเจี๊ยบเขียวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 7.3 เวลาและสถานที่ 
  ระยะเวลาเริ่มต้น  เดือนตุลาคม  2554  สิ้นสุด เดือนกันยายน   2557   รวม 3  ปี 
 สถานที่  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  แปลงปลูกกระเจี๊ยบเขียวของเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรี  
และแปลงปลูกกระเจี๊ยบเขียวของศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรวัดญาณฯ จังหวัดชลบุรี 
 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 8.1 ผลการศึกษาข้อกฎหมาย และกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของกระเจี๊ยบเขียว 

กระเจี๊ยบเขียว (Abelmochus esculentus L. Moench) ยังมิได้ประกาศก าหนดให้เป็นพันธุ์พืช
ใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช, 2547) ก าหนดให้พันธุ์พืช
ที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังนี้ 
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 ) มีลักษณะประจ าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน กล่าวคือ มีความแตกต่างจากพันธุ์พืชอ่ืนที่
ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะที่มีประโยชน์ต่อการ
เพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และมีความแตกต่างจากพันธุ์พืชที่ได้รับการ
จดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนรวมถึงพันธุ์พืชที่
ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว และได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อมา ทั้งนี้ในความแตกต่างอย่าง
เด่นชัดโดยหลักการต้องน าลักษณะที่แตกต่างอย่างเด่นชัด มาเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ที่ยื่นขอจด
ทะเบียน กับพันธุ์ปลูกท่ัวไปที่คล้ายคลึงกันที่สุด (พันธุ์เปรียบเทียบ) 

2) มีความสม่ าเสมอ โดยหลักการต้องตรวจสอบความสม่ าเสมอในกลุ่มประชากรของพันธุ์ 
3) มีความคงตัว โดยหลักการต้องคงลักษณะเดิมที่ให้ไว้ ภายหลังใช้ขยายพันธุ์หรือปลูก 
4) มีความใหม่ กล่าวคือ ต้องเป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการน าส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะ

เป็นการขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วย
ความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 

การขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ค าขอต้องมีรายการดังต่อไปนี้ 
1) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ และรายละเอียดที่เป็นลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
2) ชื่อนักปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ 
3) รายละเอียดแสดงที่มาของพันธุ์พืชใหม่ หรือสารพันธุกรรมที่ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์หรือ

พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนกรรมวิธีใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ โดยต้องมีรายละเอียดที่ท าให้สามารถเข้าใจ
กรรมวิธีดังกล่าวได้อย่างชัดเจน 

4) ค ารับรองว่าจะส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ที่ขอจดทะเบียนและสารพันธุกรรมที่
ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ตามข้อ 3) ให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการตรวจสอบ 
ตามเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 

5) ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในกรณีที่มีการใช้พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่าหรือ
ส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่าวในการปรับปรุงพันธุ์ส าหรับใช้ประโยชน์ในทางการค้า 

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอ
จดทะเบียนการพิจารณาค าขอจดทะเบียน การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส าคัญ
แสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.2546 ซ่ึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับกระบวนการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชที่ขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ โดยก าหนดให้ใช้วิธีการปลูกทดสอบที่อธิบดีกรม
วิชาการเกษตรออกระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  
และประกาศกรมวิชาการเกษตรเก่ียวกับการส่งมอบตัวอย่างของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน 

อายุของหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ถูกก าหนดโดยระยะเวลาที่พืชสามารถ
ให้ผลผลิตได้ ดังนี้ 

1) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ภายในเวลาไม่
เกิน 2 ปี ให้มีอายุ 12 ปี 
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2) พืชที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่า 
2 ปี ให้มีอายุ 17 ปี 

3) พืชที่ใช้ประโยชน์จากเนื้อไม้ที่ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วน
ขยายพันธุ์ในเวลาเกินกว่า 2 ปี ให้มีอายุ 27 ปี 
โดยอายุหนังสือส าคัญฯ ให้นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือส าคัญฯ เป็นต้นไป กระเจี๊ยบเขียวจัดอยู่ในกลุ่มพืช
ให้ผลผลิตตามลักษณะประจ าพันธุ์ได้หลังจากปลูกจากส่วนขยายพันธุ์ภายในเวลาไม่เกิน 2 ปี หนังสือ
ส าคัญฯ จึงมีอายุ 12 ปี 
 
 8.2 ผลการศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ของกระเจี๊ยบเขียว และวิธีการเก็บข้อมูล
ของลักษณะตามช่วงระยะการเจริญเติบโตที่เหมาะสม 

กระเจี๊ยบเขียว ชื่อสามัญ Okra, Lady's Finger ชื่อวิทยาศาสตร์ Abelmochus esculentus L. 
Moench  อยู่ในวงศ์ Malvaceae  เป็นพืชที่มีถิ่นก าเนิดมาจากแถบแอฟริกาตะวันตก ประเทศซูดาน  ใน
ประเทศอินเดียเรียกกระเจี๊ยบเขียวว่า บินดี (Bhindi)  ส่วนประเทศในแถบเมดิเตอร์เรเนียนเรียกว่า บามี 
(Bamies)  ส าหรับประเทศไทยนั้นแต่ละภาคเรียกแตกต่างกัน เช่น ภาคกลางเรียกว่า กระเจี๊ยบ กระเจี๊ยบ
มอญ มะเขือทะวาย มะเขือมอญ  ภาคเหนือเรียกว่า มะเขือพม่า มะเขือขื่น มะเขือมอญ มะเขือละโว้ 

กระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชล้มลุกมีอายุประมาณ   ปี เจริญเติบโตได้ดี ในเขตอากาศกึ่งร้อน คือ มี
อุณหภูมิระหว่าง เป็น 8-35 องศาโดยประมาณ  เป็นพืชผักที่ใช้ฝักอ่อนเป็นอาหาร และสามารถน ามา
เป็นสมุนไพรได้ เพราะมีสรรพคุณทางยาที่ช่วยรักษาเกี่ยวกับโรคกระเพาะอาหาร  ลักษณะทาง
พฤกษศาสตร์ของกระเจี๊ยบเขียว ดังนี้ 

- ล าต้น  มีขนหยาบ และมีความสูงประมาณ  -2 เมตร 
- ใบ  เป็นใบเดี่ยว มีลักษณะกว้างเป็นแฉกคล้ายฝ่ามือ หรือคล้ายใบละหุ่งแต่ก้านใบจะสั้นกว่า  

เรียงสลับกัน และมีขนหยาบ  ดอกมีสีเหลือง โคนดอกด้านในสีม่วง 
- ดอก  มีสีเหลือง ที่โคนกลีบด้านในมีสีม่วงออกแดง เมื่อบานคล้ายดอกผ้าย มีเกสรตัวผู้ตัวเมีย

อยู่ในดอกเดียวกัน ออกตามซอกใบ ก้านชูเรณูรวมกันเป็นลักษณะคล้ายหลอด 
- ฝักและเมล็ด  ฝักมีรูปเรียวยาว ปลายฝักแหลมคล้ายนิ้วมือผู้หญิง  สีเขียว  มีขนอ่อนๆ ทั่วฝัก  

มีทั้งชนิดฝักกลมและฝักเหลี่ยม  ซึ่งมีเหลี่ยม 5-10 เหลี่ยม ขึ้นกับพันธุ์  ฝักอ่อนมีรสชาติหวาน กรอบ
อร่อย ฝักแก่จะมีเนื้อเหนียว ในแต่ละฝักมีเมล็ด 80-200 เมล็ด เมล็ดมีลักษณะกลมรี ขนาดประมาณ
เท่ากับเมล็ดถั่วเขียว เมล็ดอ่อนมีสีขาว เมื่อแก่มีสีเทา ฝักแก่สีฝักจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาล และจะแตกออก
ตามแนวรอยสัน เหลี่ยมท าให้เห็น เมล็ดที่อยู่ข้างใน 

กระเจี๊ยบเขียวขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด สามารถปลูกได้ตลอดปี เติบโตดีในเขตกึ่งร้อน อุณหภูมิที่
เหมาะสมในการปลูกและเติบโต คือ 20-30 องศาเซลเซียส ขึ้นได้ที่อุณหภูมิต่ าสุด 18 องศาเซลเซียส ซึ่ง
ในอุณหภูมิต่ าจะเจริญเติบโตช้าลง และถ้าอุณหภูมิต่ ากว่า 10 องศาเซลเซียส จะไม่เจริญเติบโตเลย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A3
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กระเจี๊ยบเขียวเติบโตได้ดี ในดินเกือบทุกชนิด แต่ไม่ชอบดินที่มีน้ าขังแฉะหรือระบายน้ ายากและดินที่เป็น
กรดจัด pH ควรอยู่ระหว่าง 6.0-6.8 

ฤดูปลูกปลูก แม้ว่ากระเจี๊ยบเขียวสามารถปลูกได้ตลอดปีในประเทศไทย แต่การปลูกเพ่ือ
ส่งออกต่างประเทศจะปลูกในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤษภาคมเท่านั้น  เนื่องจากตลาดหลัก คือ ประเทศ
ญี่ปุ่นไม่สามารถปลูกได้ในช่วงนี้ ญี่ปุ่นจะปลูกกระเจี๊ยบเขียวทางตอนใต้ของประเทศและจะหยุดปลูก
ในช่วงฤดูหนาว และเริ่มปลูกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ซึ่งผลผลิตจะออกราวเดือนพฤษภาคม ซ่ึงการ
จะเริ่มปลูกเม่ือใดเกษตรกรต้องค านึงถึงตลาดรับซื้อ จะต้องก าหนดแผนร่วมกันโดยมากจะหยอดเมล็ดราว
เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม เพ่ือเก็บเก่ียวประมาณตุลาคมถึงเมษายน หรือตามผู้ซื้อต้องการ 

ระยะปลูกกระเจี๊ยบเขียวและเมล็ดพันธุ์ที่ ใช้การปลูกอาจท าได้ทั้งแบบร่องสวน และแบบไร่ 
โดยทั่วไปใช้ระยะระหว่างต้นและแถว 50 x 50 เซนติเมตร ปลูกจ านวน 1-2 ต้นต่อหลุม เมล็ดกระเจี๊ยบ
เขียว 100  เมล็ด หนัก 6-7 กรัม เมล็ดหนัก 1 กิโลกรัม = 16,666-14,285 เมล็ด  อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์
ต่อไร่ = 1 กิโลกรัม  การเตรียมแปลง กระเจี๊ยบเขียวเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนระบายน้ าดี ไม่ชอบ
ความชื้นมากเกินไป  ในกรณีที่ระดับน้ าใต้ดินสูงหรือปลูกในฤดูฝนต้องยกร่องสูง  การเตรียมดินมี
ความส าคัญมาก เนื่องจากระยะเวลาเก็บเกี่ยว ผลผลิตนานถึง 6 เดือน ดินปลูกต้องร่วนซุยไม่แน่น การ
พรวนดินต้องลึก ใส่อินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก มูลเป็ด มูลไก่ ฯลฯ และควรใส่ปูนขาว เพ่ือปรับสภาพความ
เป็นกรดด่างของดินให้เหมาะสม การเตรียมแปลงปลูกและการปลูกแบบไร่ คือ ปลูกในสภาพพ้ืนที่ซึ่งเคย
ปลูกอ้อยหรือปลูกข้าวโพดอ่อนไม่มีร่องน้ า ดินร่วนปนทรายมีการระบายน้ าดี  การเตรียมแปลงใช้
แทรกเตอร์ขนาดใหญ่ 1-2 ครั้ง แล้วยกร่องไถดิน ตากดิน 3-5 วัน ไถครั้งที่ 2 พรวนดิน แล้วยกร่องด้วย
แทรกเตอร์ ยกร่องกว้าง 75 เซนติเมตร (ให้น้ าแบบร่อง) ใช้จอบปรับร่องให้เสมอเพ่ือน้ าจะได้เข้าแปลงได้
ดี ใช้จอบตีหลุมซึ่งหลุมปลูกจะอยู่ต่ ากว่าขอบแปลงประมาณ 1 คืบ ปลูกแถวคู่ ระยะระหว่างต้น 50 
เซนติเมตร พ้ืนที่ 1 ไร่ เตรียมหลุมปลูก 8,480 หลุม ก่อนปลูกควรคลุกเมล็ด เพ่ือป้องกันโรคที่ติดมากับ
เมล็ดพันธุ์ เช่น โรคฝักจุดหรือฝักลายโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยเอาเมล็ดพันธุ์
มาผึ่งให้แห้งพอหมาดคลุกด้วยสารเคมีป้องกันก าจัดโรคใน กลุ่มของเบนโนมิลและไทแรม เช่น เบนเลทที 
อัตรา 10 กรัมต่อเมล็ด 1 กิโลกรัม หรือสาวในกลุ่มไทอะเบนดาโซน เช่น พรอนโต อัตรา 120 กรัมต่อ
เมล็ด 1 กิโลกรัม 

การให้น้ า กระเจี๊ยบเขียวชอบความชื้นปานกลาง ในช่วงฤดูหนาวและร้อนควรให้น้ าอย่าง
สม่ าเสมอ ไม่ควรปล่อยให้แห้ง โดยเฉพาะในช่วงออกดอก และติดฝักปริมาณการติดฝักจะขึ้นกับการ
ปฏิบัติดูแลรักษาเป็นหลักมากกว่าขึ้นกับพันธุ์ โดยเฉพาะการให้น้ าในช่วงนี้ควรหมั่นรดน้ าอย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือให้การเจริญเติบของต้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ฝักมีคุณภาพดี  และมีปริมาณฝักที่ได้สูง ถ้าขาดน้ า
ผลผลิตจะต่ า ฝักเล็กคดงอ ไม่ได้คุณภาพ 

การให้ปุ๋ย เนื่องจากระยะเวลาในการปลูกกระเจี๊ยบเขียวค่อนข้างนาน ดังนั้นการใส่ปุ๋ยจึงต้อง
ให้เพียงพอจึงจะท าให้ฝักตกและคุณภาพดี ในพ้ืนที่ที่มีอินทรียวัตถุสูง มีความอุดมสมบูรณ์ดีอยู่แล้ว 
โดยเฉพาะแปลงที่เคยปลูกผักกินใบมาก่อน ควรใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ไม่จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ย

http://www.vegetweb.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
http://www.vegetweb.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
http://www.vegetweb.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
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ที่มีไนโตรเจนสูง เพราะกระเจี๊ยบเขียวมีพลังดูดซับปุ๋ยสูงมากไวต่อการท าปฏิกิริยากับปุ๋ย  โดยเฉพาะปุ๋ย
ไนโตรเจนต้องระมัดระวังมาก ถ้าใส่มากเกินไปจะท าให้ต้นเผือใบ ฝักโตเร็วเกินไป เป็นโรคและช้ าง่าย การ
ใช้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง อาจใช้ในช่วงแรกก่อนติดฝักและหลังจากตัดต้นเพ่ือเร่งการแตกกิ่งแขนง  อัตราใส่
ปุ๋ยโดยปกติ 20 วันต่อครั้ง ปริมาณปุ๋ย 10-25 กิโลกรัมต่อไร่ต่อครั้ง ตามความอุดมสมบูรณ์ของดิน ซึ่งใช้
ปุ๋ยประมาณ 75-100 กิโลกรัมต่อไร่ต่อฤดูปลูก ทั้งนี้ข้ึนกับความยาวนานของการเก็บเก่ียวผลผลิตด้วย 

อายุการเก็บเกี่ยว  กระเจี๊ยบเขียวเป็นพืชที่โตเร็ว เมื่ออายุได้ 40 วัน จะเริ่มออกดอก หลังดอก
บาน 5 วัน ฝักจะยาว 4-9 เซนติเมตร ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตฝักสดได้ มีขนาดและคุณภาพฝักดี คือ 
ฝักกระเจี๊ยบมีความอ่อนนุ่มมีรสชาดและเนื้อสัมผัสที่ผู้บริโภคพอใจ อ่อน ไม่มีเส้นใยตรงตามที่ตลาด
ต้องการ ฝักกระเจี๊ยบเขียวโตเร็วมากโดยเฉพาะอากาศร้อนจะเติบโตวันละ 2-3 เซนติเมตร  เกษตรกรจึง
ต้องเก็บเกี่ยวทุกวัน และไม่ควรปล่อยทิ้งฝักที่สามารถตัดได้ให้หลงเหลืออยู่บนต้น เพราะต้นจะต้องส่ง
อาหารมาเลี้ยง ท าให้ผลผลิตต่ า เกษตรกรจะสามารถเก็บฝักที่มีคุณภาพดีได้ประมาณ 1-2 เดือน ฝักที่
แตกยอดจะเริ่มหมดและไม่แข็งแรง สังเกตจะมีกิ่งแขนงออกจากต้น 2-3 กิ่ง ควรตัดต้นทิ้ง เพ่ือให้แตก
แขนงใหม่ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตได้อีกประมาณ 2 เดือน ผลผลิตที่ได้เฉลี่ยตลอดฤดูปลูก 30 กิโลกรัมต่อไร่
ต่อวัน หรือประมาณ 3,000-5,000 กิโลกรัมต่อไร่ต่อฤดูปลูก (ก.ย.-พ.ค.) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษา 
และความยาวนานในการเก็บผลผลิต 

การเก็บเกี่ยวฝักใช้มีดตัดขั้วออกอย่างระมัดระวัง เพราะฝักช้ าง่ายมาก ฝักกระเจี๊ยบเขียวที่เก็บ
มาแล้วควรน าไปบริโภคทันที ในการเก็บรักษา เมื่อเก็บฝักมาแล้ว ควรล้างและแช่ในน้ าให้ฝักกระเจี๊ยบ
เย็น แล้วเก็บรักษาในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 7-10 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 90-95% จะเก็บรักษาได้
นาน 3-10 วัน 

การเด็ดใบกระเจี๊ยบเขียว  ในแปลงที่กระเจี๊ยบเขียวเจริญและมีใบมากเกินไป ท าให้แสงแดด
ส่องไม่ถึงฝักด้านล่าง ฝักจะมีสีซีด ซึ่งตลาดไม่ต้องการ ควรตัดใบทิ้งบ้างเพ่ือให้ต้นโปร่ง การเด็ดใบทิ้งจะ
ได้ผลมากในกรณีที่ปลูกแบบ แน่นขนัด เพราะช่วยให้อากาศไหลเวียนดีขึ้น ป้องกันการเกิดโรค  แมลง
รบกวนและง่ายต่อการปฏิบัติการต่าง ๆ ด้วย การตัดใบอาจท าได้โดยสะดวก โดยระหว่างเก็บเกี่ยวให้ตัด
ใบทิ้งทีละใบพร้อม ๆ กับการตัดฝักทุกครั้ง จนกระทั่งเหลือใบใต้บริเวณที่จะติดผลไว้ต้นละ 2-3 ใบ 
อย่างไรก็ตามการเด็ดใบมากเกินไป จะมีผลเสียต่อการเจริญเติบโต  และท าให้ฝักพองโต การเด็ดใบจึง
ขึ้นกับความอุดมสมบูรณ์ของดินด้วย 

การตัดต้นกระเจี๊ยบเขียว  เมื่อเก็บเกี่ยวได้ 30 45 วัน ผลผลิตจะเริ่มลดลง ควรตัดต้นทิ้งให้แตก
กิ่งด้านข้าง ซึ่งจะให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี และมีปริมาณมากกว่าเดิม การตัดต้นต้องตัดให้เหลือตาส าหรับ
แตกก่ิงแขนงด้านข้างหลังจากตัดแล้ว 6-7 ตา ซึ่งมักจะตัดให้เหลือตอสูงประมาณ 50-70 เซนติเมตร จาก
พ้ืนดิน หลังจากตัดต้นแล้วควรใส่ปุ๋ยและดูแลรักษาอย่างดี เพื่อให้แตกแขนง การใส่ปุ๋ยในช่วงนี้จ าเป็นมาก
เพ่ือป้องกันไม่ให้ต้นแก่ชรา สามารถปลูกระยะยาวได้ 

 

http://www.vegetweb.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%8A%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7/
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 8.3 ผลการศึกษาแนวทางการจัดท า และพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ 
ของกระเจี๊ยบเขียวที่จะเป็นมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ตามแนวทาง UPOV 

สหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ( International Convention for 
the Protection of New Varieties of Plants) เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์และด าเนินการด้านการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ปัจจุบันมีสมาชิกจ านวน 72 ประเทศ (14 มิถุนายน 2557) และการด าเนินการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของประเทศสมาชิกปฏิบัติภายใต้ค าแนะน าที่จัดท าเป็นเอกสาร ซึ่งการตรวจสอบ
พันธุ์พืชใหม่มีเอกสารที่ให้ค าแนะน าวิธีการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชใหม่ เป็นไป
ตามเอกสารค าแนะน าการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ โดยการตรวจสอบความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และ
ความคงตัว ตามแนวทางของสหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 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) ซึ่งบัญญัติให้มีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง โดยก าหนดคุณสมบัติที่
ต้องท าการตรวจสอบ 3 ลักษณะ คือ ความแตกต่างของพันธุ์พืชใหม่ (Distinctness; D) กับพันธุ์ใกล้เคียง
ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ (Uniformity; U) และความคงตัวของ
ลักษณะประจ าพันธุ์ (Stability, S) หรือเรียกว่า การตรวจสอบ DUS ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

1) หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบ DUS 

1.1) แบบแผนการทดลอง : แบบแผนการปลูกทดสอบหรือการทดสอบอ่ืนๆ จะเกี่ยวข้อง

กับจ านวนฤดูปลูก แผนผังการทดลอง จ านวนพืชที่จะทดสอบและวิธีการตรวจสอบ ซึ่งเหล่านี้จะพิจารณา

โดยค านึงถึงธรรมชาติของพันธุ์พืชแต่ละพันธุ์ที่จะตรวจสอบ ซึ่งการวางแผนการทดลองจึงเป็นปัจจัยหลัก

ของคู่มือการทดสอบ 

1.2) การก าหนดลักษณะประจ าพันธุ์เพ่ือเป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS : พันธุ์พืชทุก

พันธุ์ที่จะคุ้มครองจะต้องมีความแตกต่างอย่างชัดเจนและสามารถตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน DUS 

ได้ ซึ่งพันธุ์เหล่านี้จะต้องแสดงลักษณะทางพันธุกรรมหรือส่วนผสมของลักษณะทางพันธุกรรม และ

แตกต่างอย่างชัดเจนจากพืชในกลุ่มอ่ืนๆ อย่างน้อย 1 ลักษณะหรือมากกว่าของลักษณะประจ าพันธุ์ 

นอกจากนั้นลักษณะประจ าพันธุ์เหล่านี้จะต้องน าไปเป็นลักษณะพ้ืนฐานที่ใช้ในการตรวจสอบความ

แตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว ซึ่งลักษณะประจ าพันธุ์เหล่านี้อาจมีลักษณะเด่นหรือส าคัญอยู่

หนึ่งหรือหลายลักษณะปรากฏอยู่ (Essential Characteristic) ถึงแม้ว่าลักษณะประจ าพันธุ์ไม่ได้ก าหนด

ถึงความสม่ าเสมอแต่เป็นที่เข้าใจว่าความสม่ าเสมอนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะต้องมีอยู่ในลักษณะของพันธุ์พืช 

หรือเป็นลักษณะพ้ืนฐานที่จะใช้ในการจ าแนกความแตกต่างและความคงตัว ส่วนการประเมินความ

สม่ าเสมอนั้นท าได้โดยพิจารณาจากพ้ืนฐานของพันธุ์พืชที่มีความคงตัวของลักษณะ ประจ าพันธุ์นั้นๆ คือ 

ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบฤดูปลูกเดียวกันหรือในรุ่นต่อๆ ไป 
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1.3) วัสดุที่ ใช้ในการทดสอบ DUS : ตัวแทนของพันธุ์พืชที่มีระยะเวลาหรือฤดูปลูกที่

แน่นอน  เช่น  พันธุ์ลูกผสม  (Hybrids) และพันธุ์ที่สังเคราะห์ขึ้นมา ความแข็งแรงสมบูรณ์ของพันธุ์พืช 

คือ พันธุ์พืชที่จะใช้ในการทดสอบจะต้องมีคุณภาพสมบูรณ์ โดยปราศจากโรคและการท าลายของศัตรูพืช  

ในกรณีของเมล็ดพันธุ์จะต้องมีความงอกที่เหมาะสมที่จะใช้ในการทดสอบได้ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ

ลักษณะประจ าพันธุ์พืช การแสดงออกของลักษณะ 1 ลักษณะหรือหลายๆ ลักษณะของพันธุ์อาจมาจาก 

อิทธิพลของปัจจัยต่างๆ เช่นศัตรูพืช สารเคมีเร่งการเจริญเติบโต สารก าจัดศัตรูพืช อิทธิพลของการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การใช้ต้นตอที่ต่างกัน อายุของยอดที่ใช้เสียบต่างกัน ซึ่งในบางกรณีก็มีเจตนาทดสอบ

พันธุ์ภายใต้อิทธิพลดังกล่าวอย่างไรก็ตามควรพิจารณาถึงผลของอิทธิพลในปัจจัยนั้น ต้องไม่มีผลท าให้การ

ทดสอบ DUS นั้นผิดปกติไป ซึ่งผู้ตรวจสอบภาคสนาม จะต้องแน่ใจว่า 1) ทุกพันธุ์ที่ทดสอบไม่ได้รับอิทธิ

ผลของปัจจัยดังกล่าว 2) ทุกพันธุ์ที่ทดสอบต้องได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่เหมือนกัน 3) กรณีที่ต้องการ

ทดสอบภายใต้ปัจจัยดังกล่าว ควรพิจารณาถึงลักษณะที่ได้รับผลกระทบนั้นจะต้องไม่เป็นลักษณะที่น ามา

พิจารณาร่วมกับผลการทดสอบ DUS เว้นแต่ว่าลักษณะที่แสดงออกนั้น เนื่องมาจากพันธุกรรมจริงๆ ซึ่งไม่

น่าจะมาจากผลของปัจจัยดังกล่าว  

1.4) ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ DUS : การเลือกลักษณะเป็นสิ่งจ าเป็น

ส าหรับการตรวจสอบ DUS ประกอบด้วย ลักษณะการแสดงออกทางพันธุกรรมของพันธุ์พืช ความ

แตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสามารถจะจ าแนกได้จากพันธุ์พืชอ่ืนๆ มีความสม่ าเสมอไม่ว่าจะอยู่ใน

สภาพแวดล้อมใดสามารถแสดงลักษณะที่แน่นอนและเห็นได้เด่นชัด  มีความคงตัว ซึ่งหมายความว่า

ผลผลิตจะต้องมีความสม่ าเสมอและมีผลเหมือน ๆ กัน ในทุก ๆ รอบของการเพาะปลูก หรือเมื่อสิ้นสุดแต่

ละรอบการเพาะปลูก และ ลักษณะเด่นหรือที่ดีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจจะไม่น ามาพิจารณา  อย่างไรก็ตาม 

ถ้าลักษณะดังกล่าวนี้เข้าอยู่ในหลักการหรือมาตรฐานที่ก าหนดก็สามารถน ามาพิจารณาตามลักษณะทั่วไป

ได้โดยปกต ิ

1.5) การก าหนดคุณลักษณะของพันธุ์พืช : จะต้องก าหนดวิธีการจ ากัดความลักษณะของ

พันธุ์พืชที่จะท าการตรวจสอบในคู่มือการตรวจสอบเพื่ออธิบายหรือจ ากัดความลักษณะของพันธุ์พืชนี้จะใช้

ตัวเลขเป็นตัวแทนในแต่ละนิยามของลักษณะและให้ยกตัวอย่างแต่ละลักษณะพันธุ์ในพันธุ์พืชแต่ละชนิด

ประกอบในคู่มือด้วย 

1.6) ชนิดของลักษณะที่พันธุ์พืชแสดงออก : เนื่องจากคุณสมบัติต่างๆ ลักษณะประจ าพันธุ์

แต่ละลักษณะมีความส าคัญมากต่อการทดสอบหาความแตกต่าง ความสม่ าเสมอและความคงตัว (DUS) 

จึงได้จ าแนกคุณสมบัติดังกล่าวไว้ ดังนี้ลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative Characteristic) ก าหนดให้ใช้

สัญลักษณ์แทนคือ QL ลักษณะทางปริมาณ (Quantitative Characteristic) ก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์แทน



 11 

คือ QN ลักษณะทางคุณภาพไม่แท้ (Pseudo-Qualitative Characteristic)  ก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์แทน

คือ PQ 

1.7) การบันทึกการตรวจสอบ : หลักเกณฑ์การตรวจสอบจะต้องก าหนดขนาดของการ

ทดลอง ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง จ านวนซ้ าและจ านวนครั้งในการทดลอง เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ

และให้ผลที่เชื่อถือได้ 

2) ลักษณะที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบ DUS แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ 

2.1) ลักษณะมาตรฐานในการทดสอบ (Standard Test Guideline Characteristic) 

2.2) ลักษณะเครื่องหมายดอกจัน 

2.3) ลักษณะกลุ่ม (Grouping Characteristic) 

2.4) ลักษณะเพ่ิมเติม (Additional Characteristic)  ลักษณะเพ่ิมเติมเป็นลักษณะที่จะ

จ าแนกลักษณะใหม่ที่มีในหลักเกณฑ์การตรวจสอบ  เพ่ือประโยชน์ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การ

ตรวจสอบต่อไป มีคุณสมบัติดังนี้ 1) มีความเหมาะสมที่จะใช้ในการตรวจสอบ DUS  และ 2) เคยมีการ

น ามาใช้ เป็นหลักเกณฑ์โดยประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว 

3) การตรวจสอบความแตกต่าง 

3.1) พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป : พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปเป็นปัจจัยหลักท่ีจะใช้ใน

การก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ พันธุ์พืชไม่ว่าพันธุ์พืชนั้นจะเป็นพันธุ์พืชที่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่

ก็ตาม  ทั้งนี้ รวมถึงพืชพ้ืนเมืองที่เห็นตามภูมิประเทศที่ต่างกันและพันธุ์พ้ืนเมือง 

3.2) มาตรฐานของพันธุ์ : พันธุ์พืชที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปจะต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดใน 

มาตรา 1 (VI) ในอนุสัญญาของสหภาพระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ปี 1991  (UPOV 

1991) พันธุ์พืช หมายความว่า พืชที่ได้มีการจัดกลุ่มตามอนุกรมวิธานทางพฤกษศาสตร์เดียวกันในระดับที่

ต่ าที่สุด ทั้งนี้ ไม่ค านึงถึงว่าจะมีความครบถ้วนตามเงื่อนไขในการให้สิทธิ์แก่นักปรับปรุงพันธุ์ ซึ่งอาจเป็น 

การก าหนดได้โดยการแสดงออกของลักษณะที่เป็นผลมาจากพันธุกรรมรูปแบบหนึ่ง หรือการผสมผสาน

ของพันธุกรรมหลายรูปแบบ มีความแตกต่างจากพืชกลุ่มอ่ืนๆ โดยการแสดงออกอย่างน้อยหนึ่งลักษณะ 

สามารถพิจารณาได้เสมือนเป็นพืชกลุ่มหนึ่งที่เมื่อน าไปขยายพันธุ์แล้วมีลักษณะไม่เปลี่ยนแปลง แต่ไม่มี

ความจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดในการตรวจสอบ DUS เพ่ือให้สิทธินักปรับปรุงพันธุ์ มีหลักการ

พิจารณา ดังนี้  พันธุ์ที่มีการท าการค้า ลักษณะพันธุ์หรือผลิตผลจากการเก็บเกี่ยวหรือสิ่งตีพิมพ์

รายละเอียดของพันธุ์ เป็นพันธุ์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์ในแต่ละประเทศ 

และเป็นพืชที่เก็บรักษาเป็นของสาธารณสมบัติและสามารถเข้าถึงได้ 

4) การจ าแนกความแตกต่างของพันธุ์พืชใหม่ 
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4.1) พันธุ์เปรียบเทียบ : สิ่งส าคัญที่จะต้องด าเนินการคือ การตรวจสอบความแตกต่างของ

พันธุ์พืชจากพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปก่อน โดยอาจไม่จ าเป็นต้องปลูกเปรียบเทียบกับทุกชนิดพันธุ์ 

เช่น เมื่อพันธุ์ที่ต้องการทดสอบมีลักษณะแตกต่างเพียงพอที่จะท าให้เห็นอย่างชัดเจนจากกลุ่มลักษณะ

พันธุ์ใดกลุ่มลักษณะพันธุ์หนึ่งหรือทุกกลุ่มลักษณะพันธุ์ของพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ก็ไม่จ าเป็นต้องปลูก

เปรียบเทียบกับกลุ่มพันธุ์นั้นๆ นอกจากนี้ จะต้องพัฒนาหลักเกณฑ์วิธีการที่จะหลีกเลี่ยงการปลูก

เปรียบเทียบ เช่น การใช้หลักเกณฑ์ลักษณะประจ าพันธุ์พืชในการพิจารณาตรวจสอบลักษณะพันธุ์ที่

ต้องการทดสอบเบื้องต้นก่อนว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากพันธุ์ที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ด้วยการ

เปรียบเทียบลักษณะพันธุ์ที่จะตรวจสอบกับข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ที่รู้จักโดยทั่วไปที่ได้มีการประเมิน

และบันทึกไว้  ถ้าพบว่ามีความแตกต่างอย่างชัดเจนก็ไม่จ าเป็นต้องท าการปลูกทดสอบกับพันธุ์ดังกล่าวอีก  

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถแยกความแตกต่างของพันธุ์ดังกล่าวได้ ก็ให้ท าการปลูกทดสอบและประเมิน

บันทึกข้อมูลลักษณะพันธุ์ตามความเหมาะสม และการท าแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลจ าเพาะของ

ลักษณะประจ าพันธุ์ โดยให้ผู้ปรับปรุงพันธุ์พืชนั้นๆ ตอบค าถามเหล่านั้นจะช่วยให้กระบวนการตรวจสอบ

พันธุ์พืชมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  อีกทั้งนักปรับปรุงพันธุ์ต้องระบุถึงความแตกต่างของพันธุ์ที่ใกล้เคียงกับพันธุ์

ที่จะทดสอบมาพร้อมกันด้วย 

4.2) ความสม่ าเสมอ : ความสม่ าเสมอสามารถตรวจสอบในระหว่างการปลูกทดสอบอย่าง

น้อย 2 ครั้ง รวมถึงพืชล้มลุก และพืชยืนต้น โดยให้ปลูกทดสอบ 2 ฤดูปลูก หรือในกรณีของพืชล้มลุกให้

ท าการทดสอบ 2 ฤดูที่แตกต่างกัน เช่น ท าการปลูกทดสอบในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในปีเดียวกัน

นั้น แต่ในบางกรณีอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะท าให้ต้องปลูกทดสอบซ้ าอีก เช่น ถ้า

สภาพแวดล้อมของการปลูกทดสอบอยู่ภายใต้การควบคุมของเรือนทดลอง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิและ

แสง ก็ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องปลูกทดสอบซ้ าในอีกฤดูกาลหนึ่ง  อีกกรณีหนึ่งคือ ความแตกต่างของพันธุ์

สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องปลูกทดสอบอีกครั้ง  ซึ่งใน 2 กรณีดังกล่าวนี้  ชนิด

ของส่วนขยายพันธุ์และคุณภาพของท่อนพันธุ์จะต้องน ามาพิจารณาด้วย 

4.3) ความแตกต่างอย่างชัดเจน : การจะตัดสินว่าพันธุ์พืชสองพันธุ์แตกต่างกันอย่างชัดเจน

นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงลักษณะประจ าพันธุ์ทั้งทางด้าน

ปริมาณ คุณภาพ และ คุณภาพไม่แท้ โดยพิจารณาจาก ลักษณะทางคุณภาพ ลักษณะทางคุณภาพที่

พิจารณาว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างพันธุ์สองพันธุ์ พิจารณาได้จากความแตกต่างที่มี

มากกว่าหนึ่งลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การตรวจสอบ ลักษณะทางปริมาณ ลักษณะทางปริมาณ

จะพิจารณาได้จากวิธีการปฏิบัติในการทดสอบและชนิดของส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิดที่

เกี่ยวข้อง ลักษณะทางคุณภาพไม่แท้ ความแตกต่างที่ได้ระบุไว้ในคู่มือการทดสอบอาจไม่เพียงพอที่ จะ
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จ าแนกความแตกต่าง อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีพันธุ์พืชที่มีลักษณะประจ าพันธุ์ที่เหมือนกันอาจมีความ

แตกต่างอย่างชัดเจน 

สหภาพระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ มีเอกสารแนะน าการจัดท าหลักเกณฑ์

การตรวจสอบพันธุ์พืช ในเอกสาร Document TGP/7 Development of test guidelines (UPOV 

TGP/7/4, 2014) โดยก าหนดเป็นรูปแบบ ดังนี้ 

 ) วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ (Subject of these Guideline)  เป็นข้อความที่ระบุให้เห็นว่า

หลักเกณฑ์นี้ใช้กับพืชชนิดใด 

2) ส่วนขยายพันธุ์  (Material Required)  คือ  ส่วนของพืชที่ใช้ในการตรวจสอบ 

2.  การก าหนดของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
2.2  ชนิดของส่วนขยายพันธุ์ เช่น หน่อ ท่อน เมล็ด ต้น   
2.3  ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องจัดส่ง  
2.4  การก าหนดด้านคุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ 
2.5  การแจ้งการปฏิบัติใดๆ ต่อส่วนขยายพันธุ์  

3) วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination)   
3.  จ านวนครั้งที่ปลูกตรวจสอบ    
3.2 สถานที่ปลูกตรวจสอบ    
3.3 สิ่งแวดล้อมท่ีปลูกตรวจสอบ    
3.4 การวางแผนการปลูกทดสอบ 
3.5 การทดสอบเพ่ิมเติม  

4) วิธีการประเมิน ความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว (Assessment of 
Distinctness  Uniformity and Stability)  

4.  การประเมนิความแตกต่างระหว่างพันธุ์  
4.2 การประเมินความสม่ าเสมอของประชากร  
4.3 การประเมินความคงตัวของประชากร  

5) การจัดกลุ่มพันธุ์  (Grouping of Varieties and Organization of the Growing Trail) 
เป็นลักษณะที่ใช้ในการเลือกกลุ่ม ลักษณะของพันธุ์ที่ใกล้เคียง  ซึ่งเป็นพันธุ์ที่จะใช้ในการปลูกเปรียบเทียบ  
ควรเป็นลักษณะทางคุณภาพท่ีไม่มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 

5.  การคัดเลือกพันธุ์ส าหรับปลูกทดสอบ 
5.2 การจัดกลุ่มลักษณะพันธุ์ที่แสดงออก 

6) ค าแนะน าตารางบันทึกลักษณะ  
6.  การจัดกลุ่มลักษณะที่แสดงออก   
6.2 การก าหนดสถานะลักษณะที่แสดงออกและเลขก ากับที่สอดคล้องกัน 
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6.3 ชนิดของการแสดงออก 
6.4 พันธุ์ตัวอย่าง 
6.5 สัญลักษณ ์

7) ตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ (Table of Characteristics)  มีรายละเอียดดังนี้ ( ) 
หมายเลขล าดับลักษณะ (2) ก าหนดให้ประเมินลักษณะนี้กับทุกพันธุ์ (3) มีค าอธิบายรายละเอียดของ
ลักษณะ (4) ชนิดของลักษณะที่แสดงออก (5) ก าหนดช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืชที่ท าการ
ประเมินในลักษณะนั้น (6) ค าอธิบายที่ใช้ในหลายลักษณะ (7) ก าหนดวิธีการประเมิน (8) ลักษณะที่
ประเมิน  (9) สถานะการแสดงออกของลักษณะ  และ ( 0) ชื่อพันธุ์ตัวอย่างที่แสดงลักษณะนั้นๆ 
รายละเอียดตามตารางท่ี   
ตารางที่   รายละเอียดในตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

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

  

(*) (2) (a) (6) (  ) ตั้งตรง (upright) (9) (10) 1 
(+) (3)  VG (7) (  ) แผ่ออก (spreading)  2 
PQ (4)  (  ) ลู่ลง (drooping)                                                                     3 

 

8) การอธิบายลักษณะในตาราง  
8.1 การอธิบายลักษณะที่ครอบคลุมหลายลักษณะ 
8.2 การอธิบายลักษณะที่เฉพาะ 
 

8.4 ผลการประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่
ขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และจัดท าตารางบันทึกลักษณะ 

ได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในข้อ 8.1 8.2 และ 8.3 มาจัดท าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบ

ลักษณะพันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of these Guideline) 
หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์ พืชที่ จะกล่าวต่อไปนี้  ให้ ใช้กับ กระเจี๊ยบเขียว 

(Abelmochus esculentus L. Moench) 
2) ส่วนขยายพันธุ์ (Material Required) 
 2.1) การก าหนดปริมาณ คุณภาพ เวลา และสถานที่ส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ 
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   พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ก าหนดปริมาณ และคุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องการจะตรวจสอบ 
พร้อมทั้งก าหนด เวลา และสถานที่ การส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จะต้อง
เป็นผู้ส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ตามที่ก าหนด พร้อมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทั้งใน
เรื่องการผ่านพิธีการทางศุลกากรและด้านสุขอนามัยพืช 
 2.2) ชนิดของส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องส่งมอบ 
   ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของกระเจี๊ยบเขียว ต้องส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ที่เป็น
เมล็ดพันธุ์ (Seeds) ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 2.3) ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ที่ส่งมอบ 
   ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของกระเจี๊ยบเขียว จะต้องส่งมอบเมล็ดพันธุ์พันธุ์
กระเจี๊ยบเขียว อย่างน้อยจ านวน 200 กรัม 
 2.4) คุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ 
   เมล็ดพันธุ์ที่น ามาทดสอบจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดี สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงที่
ติดมากับเมล็ดพันธุ์ 
 2.5) การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพันธุ์ 
   เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่จัดส่งต้องไม่มีการกระท าใดๆ ที่เป็นผลต่อการแสดงออกของลักษณะ
ของพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือ ก าหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ เมล็ดพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ส่ง
มอบ เคยผ่านการปฏิบัติการใดๆ เช่น พ่นสารป้องกันก าจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สารกระตุ้นการเกิดตา
ดอก จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
3) วิธีการตรวจสอบ  (Method of Examination) 
 3.1) จ านวนครั้งที่ปลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles) 
   ควรท าการปลูกทดสอบในฤดูปกติ  จ านวนอย่างน้อย   ครั้ง และถ้าความแตกต่างความ
สม่ าเสมอ/ความคงตัวไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องท าการปลูกทดสอบเพ่ิม 
 3.2) สถานที่ทดสอบ (Testing Place) 
   สถานที่ปลูก ควรท าการทดสอบใน   สถานที่ ให้ก าหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะ
ประจ าพันธุ์ที่ส าคัญไม่สามารถแสดงออกให้สังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ที่ท าการปลูก
ทดสอบ 
 3.3) ปัจจัยแวดล้อมส าหรับการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 
   ต้องปลูกทดสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเจริญเติบโต 
และการแสดงออกของลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบได้ 
 3.4) การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
   ให้ปลูกพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันและให้มีวิธี การปลูก
และการจัดการเดียวกัน โดยให้มีการกระจายตัวของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่าง
สม่ าเสมอ โดยใช้วิธีการสุ่มพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก จ านวนอย่าง
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น้อย 40 ต้นต่อพันธุ์ แบ่งออกเป็น 2 ซ้ า ซ้ าละ 20 ต้น ก าหนดให้ปลูก   ต้นต่อหลุม ใช้ระยะปลูก ระหว่าง
ต้น 50– 00 เซนติเมตร. ระหว่างแถว 50-100 เซนติเมตร 
 3.5) การทดสอบเพิ่มเติม (Additional Tests) 
   กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพันธุ์พืช ให้เป็นไปตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด 
4) การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสม่ าเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability) 
 4.1) ค าแนะน าท่ัวไป การตรวจสอบความแตกต่างเป็นส่วนที่ส าคัญส าหรับผู้ใช้คู่มือนี้ 
 4.2) ความแตกต่างที่คงที่ (Consistent Difference) การตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธุ์อาจจะ
ชัดเจน โดยไม่จ าเป็นต้องปลูกมากกว่า หนึ่งครั้ง 
 4.3) การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด (Clear Difference) การพิจารณาความแตกต่างของสองพันธุ์
ที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือชนิดของลักษณะว่าเป็นลักษณะที่แสดงออกเป็น
ชนิดใด เช่น เป็นลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative) ลักษณะทางปริมาณ (Quantitative) หรือลักษณะ
คุณภาพไม่แท้ (Pseudo-Qualitative) 
 4.4) จ านวนตัวอย่างพืชที่ตรวจสอบ (Number of Plants / Parts of Plants to be Examine) 
   การบันทึกข้อมูลจะต้องบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่สามารถให้ผลผลิตได้ โดยมี
รายละเอียดการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
   1) การเก็บบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องประเมินด้วยประสาทสัมผัส เช่น กลิ่น รสชาติ
มาตรฐานเกณฑ์ตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (Panel test) ที่แต่งตั้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
   2) การตรวจสอบและเก็บข้อมูลในแปลงทดสอบ ให้ท าจากต้นที่สมบูรณ์ และมีลักษณะตรงตาม
พันธุ์อย่างน้อย 20 ต้นต่อพันธุ์ เว้นต้นหัวท้ายแปลง 
   3) การบันทึกข้อมูลลักษณะต้นควรท าเมื่อต้นมีการพัฒนาเต็มที่ โดย บันทึกลักษณะทางปริมาณ
อย่างน้อย 20 ต้น 
   4) การบันทึกข้อมูลลักษณะล าต้น แผ่นใบ และก้านใบ ควรท าเมื่อใบมีการพัฒนาเต็มที่แต่ไม่แก่ 
ในต าแหน่งระหว่างข้อที่ 10-15 ของล าต้นหลัก โดยเก็บข้อมูลบันทึกลักษณะทางปริมาณอย่างน้อย 20 ใบ 
(ต้นละ 1 ใบ) 
   5) การบันทึกข้อมูลฝัก ควรในฝักอ่อนระยะเก็บเกี่ยวส่งตลาด บันทึกลักษณะทางปริมาณอย่าง
น้อย 20 ฝัก เก็บจากจ านวนต้น 20 ต้น 
 4.5) วิธีการตรวจสอบ (Method of Observation) 
   ค าแนะน าส าหรับการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชเพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธุ์ จะถูก
ก าหนดไว้ในคอลัมน์ที่ 2 ในตารางบันทึกลักษณะ โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจสอบดังนี้ 
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MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ านวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็นตัวแทนเท่านั้น
แล้ วใช้ค่าที่ ได้ เป็นตัวแทนของพันธุ์  (Single measurement of a group of plants or parts of 
plants) 

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

VG หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้
เป็นตัวแทนเท่านั้นแล้วใช้ค่าสังเกตที่ ได้ เป็นตัวแทนของพันธุ์  (Visual assessment by a single 
observation of a group of plants or parts of plants) 

VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (Visual assessment by observation of individual 
plants or parts of plants) 
 4.2) ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 
   พิจารณาที่ระดับความสม่ าเสมอของประชากรมาตรฐาน 1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมั่น
อย่างน้อยร้อยละ 95 กรณีที่จ านวนตัวอย่าง 40 ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะแตกต่างจากต้นปกติ (off-
types) ปนมากกว่า 2 ต้น 
 4.3) ความคงตัว (Stability) 
   ในทางปฏิบัติไม่มีการทดสอบความคงตัว หากผลการทดสอบแสดงความแตกต่างและความ
สม่ าเสมอ ในหลายพันธุ์ที่เคยพบว่า ลักษณะมีความสม่ าเสมอแล้วก็อาจจะพิจารณาว่ามีความคงตัวด้วย 
5) การจัดกลุ่มพันธุ์และการจัดการการปลูกทดสอบ (Grouping of Varieties and Organization of 
the Growing Trial) 
 5. ) การคัดเลือกพันธุ์พืชทั่วไปที่จะน ามาปลูกทดสอบกับพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
จะต้องแบ่งกลุ่ม เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง 
 5.2) ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของพันธุ์ 
  (ก) ต้น: ปริมาณการแตกก่ิง (plant: degree of branching) 
  (ข) ล าต้น: สีล าต้น (stem: color) 
  (ค) แผ่นใบ: ความลึกของหยัก (leaf blade: depth of lobing) 
  (ง) ฝัก: สีฝัก (fruit: color) 
  (จ) ฝัก: จ านวนช่องว่างในฝัก (fruit: number of locules) 
6) ค าอธิบายตารางลักษณะประจ าพันธุ์ (Introduction to the Table of Characteristics) 
 6.1) การจ าแนกลักษณะ (Categories of Characteristics) 
  6.1.1) ลักษณะมาตรฐาน เป็นลักษณะที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการใช้
ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (DUS) 
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  6.1.2) ลักษณะที่ก าหนดให้ใช้ส าหรับการตรวจสอบร่วมกัน (Asterisked Characteristics) 
ลักษณะที่ก าหนดให้ใช้ส าหรับการตรวจสอบร่วมกัน 
 6.2) สถานะลักษณะที่แสดงออกและตัวเลขก ากับ (States of Expression and Corresponding 
Notes) 
  6.2.1) ลักษณะที่แสดงออกก าหนดเพ่ืออธิบายลักษณะและการใช้การอธิบายร่วมกัน การ
แสดงออกในแต่ละสถานะจะถูกก ากับด้วยตัวเลขที่สอดคล้องกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
 6.3) ชนิดของการแสดงออก 
  QL หมายถึงลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 
  QN หมายถึงลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 
  PQ หมายถึงลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic) 
 6.4) ตัวอย่างพันธุ์ (Example Varieties)  ตัวอย่างพันธุ์ เตรียมไว้เพ่ือให้เห็นลักษณะที่แสดงออก
ชัดเจนของแต่ละลักษณะที่แสดงออก 
 6.5) เครื่องหมาย (Legend) 
  (*) หมายถึง ลักษณะที่ต้องประเมินทุกพันธุ์ (ข้อ 6.1.2) 
  QL หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
  QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
  PQ หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
  MG MS VG VS (ข้อ 4. .5) 
  (a)-(e) หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ข้อ 8.1 
  (+) หมายถึง ดูค าอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายข้อ 8.2 
7) ตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 

ได้ก าหนดตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบให้สอดคล้องกับรูปแบบค าแนะน าการจัดท าตาม
หลักเกณฑ์ฯ ของสหภาพระหว่างประเทศเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามตารางที่   และพิจารณา
เลือกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่ใช้ตรวจสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว จ านวน 26 ลักษณะ ดังนี้ 

1. ต้น (plant): ปริมาณการแตกก่ิง (degree of branching) มีลักษณะที่แสดงออกคือ น้อย 
(weak) ปานกลาง (medium) มาก (strong) 

2. ต้น (plant): ความสูงต้น (height) มีลักษณะที่แสดงออกคือ เตี้ย (short) ปานกลาง 
(medium) สูง (tall) 

3. ล าต้น (stem): เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (diameter) มีลักษณะที่แสดงออกคือ  น้อย 
(small) ปานกลาง (medium) มาก (large) 

4. ล าต้น (stem): สีล าต้น (color) มีลักษณะที่แสดงออกคือ เขียว (green) แดง (red) 
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5. ล าต้น (stem): ความเข้มของสีล าต้น (intensity of color) มีลักษณะที่แสดงออกคือ จาง 
(light) ปานกลาง (medium) เข้ม (dark) 

6. ล าต้น (stem): จ านวนข้อบนล าต้น (นับรวมข้อดอกแรก) (number of nodes (up to 
and including the first flowering node) มี ลั กษ ณ ะที่ แ สด งออกคื อ  น้ อย  (few) ป าน กลาง 
(medium) มาก (many) 

7. แผ่นใบ (leaf blade): ขนาดแผ่นใบ (size) มีลักษณะที่แสดงออกคือ เล็ก (small) ปาน
กลาง (medium) ใหญ่ (large) 

8. แผ่นใบ (leaf blade): ความลึกของหยัก (depth of lobing) มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
ตื้น (shallow) ปานกลาง (medium) ลึก (deep) 

9. แผ่น ใบ  (leaf blade): การหยักของขอบใบ  (dentation of margin) มีลักษณ ะที่
แสดงออกคือ น้อย (weak) ปานกลาง (medium) มาก (strong) 

10. แผ่นใบ (leaf blade): สีระหว่างเส้นใบ (color between vein) มีลักษณะที่แสดงออก
คือ เขียว (green) แดง (red) 

11. แผ่นใบ (leaf blade): ความเข้มของสีระหว่างเส้นใบ (intensity of color between 
vein) มีลักษณะที่แสดงออกคือ จาง (light) ปานกลาง (medium) เข้ม (dark) 

12. ก้านใบ (petiole): ความยาวก้านใบ (length) มีลักษณะที่แสดงออกคือ สั้น (short) ปาน
กลาง (medium) ยาว (long) 

13. ก้านใบ (petiole): เส้นผ่าศูนย์กลางก้านใบ (diameter) มีลักษณะที่แสดงออกคือ น้อย 
(small) ปานกลาง (medium) มาก (large) 

14. ดอก (flower): ขนาดดอก (size) มีลักษณะที่แสดงออกคือ เล็ก (small) ปานกลาง 
(medium) ใหญ่ (large) 

15. ฝัก (fruit): สีฝัก (color) มีลักษณะที่แสดงออกคือ เขียว (green) แดง (red) 
16. ฝัก (fruit): ความเข้มของสีฝัก (intensity of color) มีลักษณะที่แสดงออกคือ จาง (light) 

ปานกลาง (medium) เข้ม (dark) 
17. ฝัก (fruit): เส้นผ่าศูนย์กลางฝักอ่อน (ณ จุดกึ่งกลางฝัก) (diameter of young fruit at 

mid length) มีลักษณะที่แสดงออกคือ น้อย (small) ปานกลาง (medium) มาก (large) 
18. ฝัก  (fruit): ลักษณะพ้ืนผิวระหว่างสันฝัก (surface between ridges) มีลักษณะที่

แสดงออกคือ เป็นร่อง (concave) เสมอกัน (flat) นูน (convex) 
19. ฝัก (fruit): ลักษณะคอคอดที่ส่วนฐานฝัก (constriction of basal part) มีลักษณะที่

แสด งออกคื อ  ไม่ มี ห รื อมี น้ อยมาก  (absent or very weakly expressed) คอดน้ อย  (weakly 
expressed) คอดมาก (strongly expressed) 

20. ฝัก (fruit): รูปร่างส่วนปลายฝัก (shape of apex) มีลักษณะที่แสดงออกคือ แหลมแคบ 
(narrow acute) แหลม (acute)  แหลมกว้าง (broad acute) 
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21. ฝัก (fruit): จ านวนช่องว่างภายในฝัก (number of locules) มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
ห้า (five) มากกว่าห้า (more than five) 

22. ฝัก (fruit): ความหนาของ carpel (thickness of carpel) มีลักษณะที่แสดงออกคือ บาง 
(thin) ปานกลาง (medium) หนา (thick) 

23. ฝัก (fruit): ความยาวฝักที่เติบโตเต็มที่ (length of mature fruit) มีลักษณะที่แสดงออก
คือ สั้น (short) ปานกลาง (medium) ยาว (long) 

24. ฝัก (fruit): เส้นผ่าศูนย์กลางฝักที่เติบโตเต็มที่ (diameter of mature fruit) มีลักษณะที่
แสดงออกคือ น้อย (small) ปานกลาง (medium) มาก (large) 

25. อายุออกดอก (time of flowering): มีลักษณะที่แสดงออกคือ เร็ว (early) ปานกลาง 
(medium) ช้า (late) 

26. อายุเก็บเกี่ยว (time of commercial harvest): มีลักษณะที่แสดงออกคือ เร็ว (early) 
ปานกลาง (medium) ช้า (late) 
8) การอธิบายลักษณะ 
 8.1 การอธิบายที่ใช้กับหลายลักษณะ  ก าหนดให้ใช้สัญลักษณ์และอธิบาย ดังนี้ 
  (a) การตรวจประเมินบันทึกลักษณะต้น ให้กระท าเม่ือต้นมีการเจริญเติบโตเต็มที ่
  (b) การตรวจประเมินบันทึกลักษณะล าต้น แผ่นใบ และก้านใบ ให้กระท าในระยะใบมีการพัฒนา
เต็มที่แต่ไม่แก่ ในต าแหน่งระหว่างข้อที่ 10-15 ของล าต้นหลัก 
  (c) การตรวจประเมินบันทึกลักษณะดอก ให้กระท าในดอกท่ีบานเต็มที่ 
  (d) การตรวจประเมินบันทึกลักษณะฝัก ให้กระท าในฝักอ่อนระยะเก็บเก่ียวส่งตลาด 
 8.2 การอธิบายลักษณะที่เฉพาะและภาพประกอบ 
ลักษณะที่ 1. ต้น (plant): ปริมาณการแตกกิ่ง (degree of branching) (*) 
ลักษณะที่ 2. ต้น (plant): ความสูงต้น (height) วัดจากโคนต้นจนถึงส่วนปลายยอด 
 
 
 
 
 
 
 
  (3) น้อย (weak) (5) ปานกลาง (medium) (7) มาก (strong) 
 
ลักษณะที่ 7. แผ่นใบ (leaf blade): ขนาดแผ่นใบ (size) 
ลักษณะที่ 8. แผ่นใบ (leaf blade): ความลึกของหยัก (depth of lobing) (*) 

ความสูงต้น 
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ลักษณะที่ 12. ก้านใบ (petiole): ความยาวก้านใบ (length) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (3) ต้ืน (shallow) (5) ปานกลาง (medium) ( 7) ลึก (deep) 
 
ลักษณะที่ 18. ฝัก (fruit): ลักษณะพ้ืนผิวระหว่างสันฝัก (surface between ridges) (*) 
 
 
 

 
 
 
 
 

 (3) เป็นร่อง (concave) (5) เสมอ (flat) (7) นูน (convex) 
 
 
 
ลักษณะที่ 19. ฝัก (fruit): ลักษณะคอคอดที่ส่วนฐานฝัก (constriction of basal part) 

 
 
 
 
 
(1) ไม่มีหรือมีน้อยมาก  (2) คอดน้อย   (3) คอดมาก  

 (absent or very weakly expressed)    (weakly expressed) (strongly expressed) 
 

ความยาวใบ 

ความยาว
กา้นใบ 

ความกวา้งใบ 

สันฝัก Ridge 
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ลักษณะที่ 20. ฝัก (fruit): รูปร่างส่วนปลายฝัก (shape of apex) 
 
 
 
 
(1) แหลมแคบ (narrow acute)           (2) แหลม (acute) (3) แหลมกว้าง (broad acute) 

 
ลักษณะที่ 23. ฝัก (fruit): ความยาวฝักที่เติบโตเต็มที่ (length of mature fruit) 
 
 
 
 
 
 

8.5 ผลการวิเคราะห์ และปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวแบบ
มีส่วนร่วม โดยการระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

หลังจากที่ได้ยกร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียวตามแนวทางที่วาง
ไว้ จนได้ร่างหลักเกณฑ์ฯ ตามขั้นตอนวิธีการทดลองที่ 4 แล้ว จึงได้จัดส่งร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ลักษณะพันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียวไปยังนักวิชาการ/นักปรับปรุงพันธุ์ที่เก่ียวข้อง เพื่อพิจารณาถึงความถูกต้อง 
ความเหมาะสมในการน าไปปฏิบัติเพ่ือการตรวจสอบพันธุ์พืชกระเจี๊ยบที่ขอรับความคุ้มครองเป็นพันธุ์พืช
ใหม่ ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข ในขั้นตอนต่อไป  

ผลการพิจารณา มีดังนี ้
1) ในภาพรวมเห็นชอบกับร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียว 
2) การบันทึกลักษณะสี ให้ใช้แถบเทียบสี (RHS Color chart) ประกอบด้วย โดยให้ระบุรุ่น

และปีของแถบสีที่ใช้ด้วย 
3) ควรเก็บข้อมูลลักษณะสีของก้านใบด้วย เนื่องจากสามารถแสดงความแตกต่างของพันธุ์ได้ 
4) การเก็บข้อมูลฝัก ควรกระท าในผลผลิตรุ่นที่สอง เนื่องจากโดยส่วนมากฝักรุ่นแรกมักจะมี

ขนาดเล็กและมีลักษณะไม่สมบูรณ์ตรงตามพันธุ์ 
 

8.6 ผลการทดลองตรวจสอบ และบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ ของกระเจี๊ยบเขียวภาคสนามเพื่อ
ระบุพันธุ์อ้างอิง และปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบกระเจี๊ยบเขียวให้เหมาะสมยิ่งข้ึน 

ความยาวฝัก 
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จากการน าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียวที่ปรับปรุงและแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะในข้อ 8.5 ไปทดลองใช้ตรวจสอบลักษณะพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวที่ปลูกอยู่ตามแหล่งปลูกใน

พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี และชลบุรี  แล้วน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง แก้ไขร่างหลักเกณฑ์ฯ พร้อมทั้งก าหนด

พันธุ์อ้างอิงในลักษณะต่างๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซ่ึงไดผ้ลการด าเนินการดังนี้ 

1) ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขส่วนที่เป็นสาระส าคัญใดๆ ของร่างหลักเกณฑ์ฯ ผลจากขั้นตอนที่ 8.5 

ในข้อ 1) ถึง ข้อ 6) และข้อ 8) 

2) ได้ปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์ฯ ผลจากข้ันตอนที่ 8.5 ในข้อ 7) โดยเพ่ิมเติมชื่อพันธุ์พืชตัวอย่าง

ในบางลักษณะที่สามารถเก็บข้อมูลได้ ดังนี้  

1. ต้น (plant): ปริมาณการแตกก่ิง (degree of branching) มีลักษณะที่แสดงออกคือ น้อย 
(weak) ปานกลาง (medium) มาก (strong) –ไม่สามารถระบุตัวอย่างพันธุ์ที่แสดงออกถึงความแตกต่าง
ได้อย่างชัดเจน 

2. ต้น (plant): ความสูงต้น (height) มีลักษณะที่แสดงออกคือ เตี้ย (short) ตัวอย่างพันธุ์คือ 
ตราภูเขาทอง ปานกลาง (medium) ตัวอย่างพันธุ์คือ No.1142 และ ศฝก.1  สูง (tall) ตัวอย่างพันธุ์คือ 
จูบิลี่ และเร็ดสตาร์ 

3. ล าต้น (stem): เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (diameter) มีลักษณะที่แสดงออกคือ  น้อย 
(small) ปานกลาง (medium) มาก (large) –ไม่สามารถระบุตัวอย่างพันธุ์ที่แสดงออกถึงความแตกต่างได้
อย่างชัดเจน 

4. ล าต้น (stem): สีล าต้น (color) มีลักษณะที่แสดงออกคือ เขียว (green) ตัวอย่างพันธุ์คือ 
ตราภูเขาทอง ควีนสตาร์ No.1142 จูบิลี่ เร็ดสตาร์ และ ศฝก.1 แดง (red) ไมม่ีตัวอย่างพันธุ์ 

5. ล าต้น (stem): ความเข้มของสีล าต้น (intensity of color) มีลักษณะที่แสดงออกคือ จาง 
(light) ไม่มีตัวอย่างพันธุ์ ปานกลาง (medium) ตัวอย่างพันธุ์คือ ตราภูเขาทอง ควีนสตาร์ No.1142 จูบิลี่ 
เร็ดสตาร์ และ ศฝก.1 เข้ม (dark) ไม่มีตัวอย่างพันธุ์ 

6. ล าต้น (stem): จ านวนข้อบนล าต้น (นับรวมข้อดอกแรก) (number of nodes (up to 
and including the first flowering node) มีลักษณะที่แสดงออกคือ น้อย (few) ตัวอย่างพันธุ์คือ ตรา
ภูเขาทอง ปานกลาง (medium) ตัวอย่างพันธุ์คือ No.1142 มาก (many) ตัวอย่างพันธุ์คือ ควีนสตาร์ จูบิ
ลี่ เร็ดสตาร์ และ ศฝก.1 

7. แผ่นใบ (leaf blade): ขนาดแผ่นใบ (size) มีลักษณะที่แสดงออกคือ เล็ก (small) ปาน
กลาง (medium) ใหญ่ (large) –ไม่สามารถระบุตัวอย่างพันธุ์ที่แสดงออกถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 

8. แผ่นใบ (leaf blade): ความลึกของหยัก (depth of lobing) มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
ตื้น (shallow) ตัวอย่างพันธุ์คือ เร็ดสตาร์ และ ศฝก.1 ปานกลาง (medium) ตัวอย่างพันธุ์คือ ตราภูเขา
ทอง และ ควีนสตาร์ ลึก (deep) ตัวอย่างพันธุ์คือ No.1142 
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9. แผ่น ใบ  (leaf blade): การหยักของขอบใบ  (dentation of margin) มีลักษณ ะที่
แสดงออกคือ น้อย (weak) ปานกลาง (medium) มาก (strong) –ไม่สามารถระบุตัวอย่างพันธุ์ที่
แสดงออกถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 

10. แผ่นใบ (leaf blade): สีระหว่างเส้นใบ (color between vein) มีลักษณะที่แสดงออก
คือ เขียว (green) ตัวอย่างพันธุ์คือ ตราภูเขาทอง ควีนสตาร์ No.1142 จูบิลี่ และเร็ดสตาร์ แดง (red) 
ตัวอย่างพันธุ์คือ ศฝก.1 

11. แผ่นใบ (leaf blade): ความเข้มของสีระหว่างเส้นใบ (intensity of color between 
vein) มีลักษณะที่แสดงออกคือ จาง (light) ปานกลาง (medium) เข้ม (dark) –ไม่สามารถระบุตัวอย่าง
พันธุ์ที่แสดงออกถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 

12. ก้านใบ (petiole): ความยาวก้านใบ (length) มีลักษณะที่แสดงออกคือ สั้น (short) 
ตัวอย่างพันธุ์คือ ตราภูเขาทอง และ No.1142 ปานกลาง (medium) ตัวอย่างพันธุ์คือ ควีนสตาร์ และ 
เร็ดสตาร์ ยาว (long) ตัวอย่างพันธุ์คือ ศฝก.1 

13. ก้านใบ (petiole): เส้นผ่าศูนย์กลางก้านใบ (diameter) มีลักษณะที่แสดงออกคือ น้อย 
(small) ตัวอย่างพันธุ์คือ เร็ดสตาร์ ปานกลาง (medium) ตัวอย่างพันธุ์คือ No.1142 มาก (large) 
ตัวอย่างพันธุ์คือ ตราภูเขาทอง 

14. ดอก (flower): ขนาดดอก (size) มีลักษณะที่แสดงออกคือ เล็ก (small) ปานกลาง 
(medium) ใหญ่ (large) –ไม่สามารถระบุตัวอย่างพันธุ์ที่แสดงออกถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 

15. ฝัก (fruit): สีฝัก (color) มีลักษณะที่แสดงออกคือ เขียว (green) ตัวอย่างพันธุ์คือ ตรา
ภูเขาทอง ควีนสตาร์ No.1142 จูบิลี่ เร็ดสตาร์ และ ศฝก.1 แดง (red) ไม่มีตัวอย่างพันธุ์ 

16. ฝัก (fruit): ความเข้มของสีฝัก (intensity of color) มีลักษณะที่แสดงออกคือ จาง (light) 
ปานกลาง (medium) เข้ม (dark) –ไม่สามารถระบุตัวอย่างพันธุ์ที่แสดงออกถึงความแตกต่างได้อย่าง
ชัดเจน 

17. ฝัก (fruit): เส้นผ่าศูนย์กลางฝักอ่อน (ณ จุดกึ่งกลางฝัก) (diameter of young fruit at 
mid length) มีลักษณะที่แสดงออกคือ น้อย (small) ปานกลาง (medium) มาก (large) –ไม่สามารถ
ระบุตัวอย่างพันธุ์ที่แสดงออกถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 

18. ฝัก  (fruit): ลักษณะพ้ืนผิวระหว่างสันฝัก (surface between ridges) มีลักษณะที่
แสดงออกคือ เป็นร่อง (concave) ตัวอย่างพันธุ์คือ ควีนสตาร์ No.1142 จูบิลี่ และ ศฝก.1 เสมอกัน 
(flat) ตัวอย่างพันธุ์คือ ตราภูเขาทอง และ เร็ดสตาร์ นูน (convex) ไม่มีตัวอย่างพันธุ์ 

19. ฝัก (fruit): ลักษณะคอคอดที่ส่วนฐานฝัก (constriction of basal part) มีลักษณะที่
แสดงออกคือ ไม่มีหรือมีน้อยมาก (absent or very weakly expressed) ไม่มีตัวอย่างพันธุ์ คอดน้อย 
(weakly expressed) ตัวอย่างพันธุ์คือ ตราภูเขาทอง ควีนสตาร์ No.1142 จูบิลี่ เร็ดสตาร์ และ ศฝก.1  
คอดมาก (strongly expressed) ไม่มีตัวอย่างพันธุ์ 



 25 

20. ฝัก (fruit): รูปร่างส่วนปลายฝัก (shape of apex) มีลักษณะที่แสดงออกคือ แหลมแคบ 
(narrow acute) ตัวอย่างพันธุ์คือ ควีนสตาร์ No.1142 จูบิลี่ และเร็ดสตาร์ แหลม (acute) ตัวอย่างพันธุ์
คือ ตราภูเขาทอง และ ศฝก.1  แหลมกว้าง (broad acute) ไม่มีตัวอย่างพันธุ์ 

21. ฝัก (fruit): จ านวนช่องว่างภายในฝัก (number of locules) มีลักษณะที่แสดงออกคือ 
ห้า (five) ตัวอย่างพันธุ์คือ ตราภูเขาทอง ควีนสตาร์ No.1142 จูบิลี่ เร็ดสตาร์ และ ศฝก.1 มากกว่าห้า 
(more than five) ไม่มีตัวอย่างพันธุ์ 

22. ฝัก (fruit): ความหนาของ carpel (thickness of carpel) มีลักษณะที่แสดงออกคือ บาง 
(thin) ปานกลาง (medium) หนา (thick) –ไม่สามารถระบุตัวอย่างพันธุ์ที่แสดงออกถึงความแตกต่างได้
อย่างชัดเจน 

23. ฝัก (fruit): ความยาวฝักที่เติบโตเต็มที่ (length of mature fruit) มีลักษณะที่แสดงออก
คือ สั้น (short) ตัวอย่างพันธุ์คือ เร็ดสตาร์ และ ศฝก.1 ปานกลาง (medium) ตัวอย่างพันธุ์คือ ตราภูเขา
ทอง และ No.1142 ยาว (long) ตัวอย่างพันธุ์คือ จูบิลี่ 

24. ฝัก (fruit): เส้นผ่าศูนย์กลางฝักที่เติบโตเต็มที่ (diameter of mature fruit) มีลักษณะที่
แสดงออกคือ น้อย (small) ปานกลาง (medium) มาก (large) –ไม่สามารถระบุตัวอย่างพันธุ์ที่
แสดงออกถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 

25. อายุออกดอก (time of flowering): มีลักษณะที่แสดงออกคือ เร็ว (early) ปานกลาง 
(medium) ช้า (late) –ไม่สามารถระบุตัวอย่างพันธุ์ที่แสดงออกถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน 

26. อายุเก็บเกี่ยว (time of commercial harvest): มีลักษณะที่แสดงออกคือ เร็ว (early) 
ปานกลาง (medium) ช้า (late) –ไม่สามารถระบุตัวอย่างพันธุ์ที่แสดงออกถึงความแตกต่างได้อย่าง
ชัดเจน 
 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

9.1 กระเจี๊ยบเขียว (Abelmochus esculentus L. Moench) เป็นพืชที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ มีการ

พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับการประกาศก าหนดให้เป็นชนิดพืชที่จะ

ได้รับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ดังนั้นเพ่ือให้การ

ด าเนินงานบรรลุตามเจตนารมณ์ และสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย จึงต้องมีการศึกษาเพ่ือ

ก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียวที่สามารถใช้ปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

เป็นไปตามมาตรฐานสากลและเพียงพอที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความแตกต่างของลักษณะ

พันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียวที่ขอรับความคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

9.2 การจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียวของประเทศไทย ใช้

ค าแนะน าในการจ าแนกลักษณะพันธุ์ และการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชของสหภาพระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV) โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเอกสารต่างๆ 
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ประกอบกับผลจากการประเมินลักษณะประจ าพันธุ์พันธุ์พืชทั่วไปที่ปลูกในแหล่งปลูกที่ส าคัญของประเทศ 

จนได้หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืช ที่ประกอบด้วยรายละเอียด 8 ข้อ คือ 1) วัตถุประสงค์ของ

หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช  2) ส่วนขยายพันธุ์  3) วิธีการ  4) การประเมิน ความแตกต่าง 

ความคงตัว และความสม่ าเสมอ   5) การจัดกลุ่มพันธุ์และการจัดการการปลูกทดสอบ  6) ค าอธิบาย

ตารางลักษณะประจ าพันธุ์  7) ตารางลักษณะพันธุ์พืช  8) การอธิบายลักษณะ 

9.3 (ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียว ที่ผ่านการพิจารณาจาก

นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมไว้เสนอให้กรมวิชาการเกษตร พิจารณาออกเป็น

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

(ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ... และ ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง แบบค าขอและการเตรียมการเพ่ือตรวจสอบ

พันธุ์พืชที่อจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ... ส าหรับการตรวจสอบพันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียว

ที่มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ต่อไป 

9.4 ได้ข้อมูลลักษณะพันธุ์พืชกระเจี๊ยบเขียว จ านวน 5 พันธุ์ ที่ก าหนดเป็นพันธุ์อ้างอิง เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาคัดเลือกใช้เป็นพันธุ์อ้างอิง และปลูกเปรียบเทียบในการด าเนินงานการปลูก

ตรวจสอบพนัธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

10.1 น าไปพัฒนาต่อเป็นระเบียบกรมวิชาการเกษตร เพื่อใช้ในกระบวนการตรวจสอบพันธุ์กระเจี๊ยบ
เขียวที่ยื่นขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ พนักงานเจ้าหน้าที่กรมวิชาการ
เกษตรตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และผู้ยื่นขอจดทะเบียนฯ 

10.2 ใช้ในการศึกษา จ าแนก และรวบรวมพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักปรับปรุง
พันธุ์พืช นักวิชาการ นักวิจัยด้านการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์หรือรวบรวมพันธุ์กระเจี๊ยบเขียว 

 
11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร จังหวัดชลบุรี 
ที่ได้อนุญาตและอ านวยความสะดวกอย่างเต็มที่ให้คณะผู้วิจัยเข้าไปลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์
กระเจี๊ยบเขียวในแปลงปลูก และขอขอบคุณท่านนักวิชาการ/นักปรับปรุงพันธุ์ทุกท่านที่ได้มีส่วนในการ
พิจารณาให้ข้อคิดเห็นตลอดการด าเนินการทดลองนี้ 

 
12. เอกสารอ้างอิง 

ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช, 2547. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542. โรงพิมพ์ชุมนุม สหกรณ์
แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 30 หน้า. 
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