
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองสิ้นสุด 
………………………………………….. 

1. ชื่อชุดโครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืช 
2. ชื่อโครงการวิจัย  : การบูรณาการ หลักเกณฑ์  และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์ 
       พืชใหม่  ให้เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน 
3. ชื่อการทดลอง  : พัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ทุเรียน  ตามพระราชบัญญัติ    

                      คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ภายใต้มาตรฐานอาเซียน 
 Development on Test Guidelines and Procedure of Durian Under  
 Plant Variety Protection Act B.E. 2542 in to ASEAN Standards 

4. คณะผู้ด าเนินการ  
   หัวหน้าการทดลอง      นางสาววราภรณ์   ทองพันธ์  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  
   ผู้ร่วมงาน นายป่าน  ปานขาว                ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  

                            นางสาวธิดากุญ  แสนอุดม      ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
      นางชุติมา   รัตนเสถียร   ส านักผู้เชี่ยวชาญ   
5. บทคัดย่อ     
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าเพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ทุเรียน  ตาม พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ภายใต้มาตรฐานอาเซียน  โดยร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์ทุเรียนเกิดจาก
การบูรณาการหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์ทุ เรียนของไทยซึ่งประกอบด้วย 53 ลักษณะ และมาเลเซีย
ประกอบด้วย 38 ลักษณะ  และรวบรวมข้อมูลตัวอย่างลักษณะพันธุ์ทุเรียนจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี เพ่ือ
จ าแนกความแตกต่างของพันธุ์ในการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  ได้ท าการสังเคราะห์ร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ( DUS Test  and Test Guideline (TG) for New Plant 
Varieties ) ของทุเรียนขึ้นมาตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ  ภายใต้ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าและพัฒนา
หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  ( TG/1/3 ) ค าแนะน าในการพัฒนาวิธีการบันทึกลักษณะให้เป็น
แบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ (  TG Template , in TGP/7/1 ) และการจัดประชุมระดม
สมองนักวิชาการด้านทุเรียนในระดับอาเซียน  จนได้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ของทุเรียน  ซึ่ง
รายละเอียดประกอบไปด้วยเรื่องของการเตรียมการปลูกทดสอบ  วิธีการตรวจสอบการประเมินผล ตารางรายการ
บันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐานพร้อมภาพวาดลายเส้น และค าอธิบายประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่
ของทุเรียน จากการทดลองได้ลักษณะที่ใช้จ าแนกความแตกต่างระหว่างพันธุ์ทุเรียน 50 ลักษณะ และข้อมูลพันธุ์ที่
จะใช้ส าหรับการอ้างอิงในกระบวนการตรวจสอบพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของประเทศอาเซียน  
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป็นกฎระเบียบอันเป็นแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.
2542 ให้ได้ตามมาตรฐานระดับอาเซียน 
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This research was study and development on conduct the test guideline and procedure 
of Durian in to ASEAN standards to declare as a new plant species to be protected under the 
Plant Varieties Protection Act B.E. 2542 as follows. The first draft of test guideline harmonized 
both Thai test guideline it including 53 characteristics and Malaysian test guideline it including 
38 characteristics. The research studied identification of botanical plant morphology to develop 
the test guideline and drafted the test guideline in line with the International Union for the 
Protection of New Varieties of Plants (UPOV) guideline and brain’s storming of ASEAN country. 
The researchers tested the drafted test guidelines to conduct test the common knowledge 
varieties of the each plant species in the field at Chuntaburi research Center. Lastly the 
researchers amended and added example varieties of each characteristic in the test guidelines. 
Results from the research and development program obtain the test guideline of Durian that 
including 50 characteristics and reference varieties information. Later, the Department of 
Agriculture announced the rules, procedures on the classification of the test guideline of Durian 
under the Plant Varieties Protection Act B.E. 2542 in to the ASEAN standards. 
 
6. ค าน า 

 ทุเรียนเป็นพืชพ้ืนเมืองของบรูไน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และเป็นที่รู้จักในโลกตะวันตกมาประมาณ 
600 ปีมาแล้ว ทุเรียนมีมากกว่า 30 ชนิด มีอย่างน้อย 9 ชนิดที่รับประทานได้ แต่มีเพียง Durio zibethinus เพียง
ชนิดเดียวเท่านั้น ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก จนมีตลาดเป็นสากล ในขณะทุเรียนชนิดที่เหลือมีขายแค่ในท้องถิ่น
เท่านั้น ทุเรียนมีสายพันธุ์ประมาณ 100 สายพันธุ์ให้ผู้บริโภคเลือกรับประทาน นอกจากนี้ยังมีราคาสูงอีกด้วย ส่วน
ในประเทศไทยพบทุเรียนอยู่ 5 ชนิด  จากความหลากหลายทางสายพันธุ์ของทุเรียน ปัจจุบันจึงมีการปรับปรุงพันธุ์
ทุเรียนจนได้ลูกผสมหลายพันธุ์ ซึ่งประเทศไทยมีความก้าวหน้าเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ทุเรียนเป็นอันดับต้นๆ ของ
โลก   

การปกป้องพันธุ์ทุเรียนที่ปรับปรุงพันธุ์ขึ้นใหมน่ั้น คือการคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญา หรือการ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้เป็นหลักการสากลที่ใช้ในประเทศที่มีการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ทั่วโลก 
แต่วิธีการที่จะพิสูจน์หลักการเหล่านี้จะก าหนดตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศไป ซึ่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ก็ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ตามความจ าเป็น 
และด้วยประสบการณ์เท่าที่มีอยู่ของนักวิชาการด้านพืช ในขณะที่กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชมีผลใช้บังคับ เนื่องจาก
พันธุ์พืชใหม่เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นเรื่องการค้า ซึ่งผู้ทรงสิทธิไม่เพียงแต่จะขอรับการคุ้มครอง
ภายในประเทศเท่านั้น แต่จะขอรับการคุ้มครองในประเทศที่ตนมีการค้าด้วย ดังนั้นหลักการการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผลการตรวจสอบจึงได้น ามาใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็นมาตรฐานการตรวจสอบเดียวกัน ท าให้ผู้ทรงสิทธิไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบในทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนที่ไปขอรับการคุ้มครอง และเป็นการลดต้นทุนใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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การผลิต เนื่องจากประเทศในอาเซียนแต่ละประเทศก็มีหลักเกณฑ์การตรวจสอบของตนเอง ประเทศในกลุ่ม
อาเซียนด้วยความร่วมมือของกลุ่มอาเซียนพลัสทรี (ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน) ได้เสนอเพ่ือจะพัฒนาหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบพันธุ์พืชของอาเซียนขึ้น โดยที่ประชุม ASEAN Minister on Agriculture and Forestry (AMAF) รับ
หลักการ จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้พัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชที่มีอยู่เข้าสู่มาตรฐานอาเซียน 
เพ่ือใช้เป็นกลไกในการแลกเปลี่ยนข้อมูล และพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืชในระดับภูมิภาคอาเซียนต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนา หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์ทุเรียน ภายใต้พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  จากมาตรฐานระดับชาติ เป็นระดับมาตรฐานอาเซียน 

 
7. วิธีด าเนินการ 

- อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย  มีดังนี ้
 1)  เอกสารข้อกฎหมาย  ข้อมูลวิชาการเก่ียวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช   
 2) เอกสารการจัดท าหลักเกณฑ์ และการพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืช ตลอดจนวิธีการตรวจสอบ
พันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ รวมทั้งการเก็บ การบันทึกลักษณะและจ าแนกลักษณะประจ าพันธุ์
พืช ตามแนวทางของ อนุสัญญายูพอฟ  และ อ่ืน ๆ เช่น ตามแนวทางของสถาบันทรัพยากรพันธุกรรมพืชระหว่าง
ประเทศ (International Board of  Plant Genetic Resource, IBPGR)   
 1.1 ) General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity and Stability 
and the Development of  Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants  ( TG/1/3 ) 
 1.2 ) Development of Test Guidelines ( TGP/7/1 ) 
    1.3 ) Test Guidelines of  Durian  0f  Malaysia 
 3) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

4) โปรแกรม MS Excel เพ่ือบันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ภาคสนาม 
5) เครื่องมือวัดค่าต่าง ๆ ในการตรวจวัดและประเมินลักษณะประจ าพันธุ์ภาคสนาม เช่น ชุดเทียบสี (Royal 
Horticultural  Society Color Chart) ตลับเมตร ไม้บรรทัดวัดละเอียด (Vernier) เป็นต้น 

 
-  วิธีการด าเนินการวิจัย 

1.  วิธีการด าเนินการวิจัยประกอบด้วยการด าเนินงานตามข้ันตอน ต่อไปนี้ 
1.1 ศึกษาอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention for 

the Protection of New Varieties of Plants, UPOV) และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
1.2 วิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ทุเรียนตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็น

ระเบียบตามมาตรฐานระดับชาติ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์ทุเรียนของประเทศมาเลเชีย โดยให้หลักการ
ตรวจสอบพันธุ์พืชของยูพอฟเป็นหลัก 
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1.3 พัฒนาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ทุเรียนให้เป็นไปตามค าแนะน าของยูพอฟ 
1.4 ส ารวจพันธุ์ตัวอย่างทุเรียนเพ่ือก าหนดในลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละลักษณะ 
1.5 ส่งร่างหลักเกณฑ์ให้ประเทศสมาชิกพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไข 
1.6 ทดสอบใช้ร่างหลักเกณฑ์ 

 

- เวลาและสถานที่ท าการทดลอง 
สถานที่ท าการทดลอง  

1. ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร 
2. แปลงรวบรวมพันธุ์ตามศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี  

ระยะเวลา      เริ่มต้น   ตุลาคม  2555   สิ้นสุด  กันยายน   2557  
 
 
 
 
 
8. ผลและการวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการทดลอง 

1. อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรืออนุสัญญายูพอฟ (UPOV)  
             อนุสัญญายูพอฟ ( Anon., 2003 a. ) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม ่
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  ที่ถือเป็นเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพันธุ์พืช ที่ต้องท า
การตรวจสอบ  3  ประเด็นด้วยกัน  คือ  ความแตกต่างของพันธุ์พืชใหม่ (Distinctness, D) กับพันธุ์ใกล้เคียงท่ีเป็น
ที่รู้จักกันโดยทั่วไป  ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์  (Uniformity, U)  และความคงตัวของลักษณะ
ประจ าพันธุ์  (Stability, S)  ซึ่งต้องมกีารตรวจสอบที่เรียกว่าการตรวจสอบ “ DUS Test ” ทั้งนี้ การตรวจสอบ
พันธุ์พืชใหม่นั้น จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ซ่ึงแต่ละพืชจะมีหลกัเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันไป โดย
อาจจะก าหนดหลักเกณฑ์ในพืชแต่ละชนิดไป  หรือจะก าหนดเป็นกลุ่มของพืช หรือกลุ่มของพันธุ์ ตามความ
เหมาะสม ส่วนแบบแผนการปลูกทดสอบ หรือการทดสอบอื่นๆ จนดะเกี่ยวข้องกับจ านวนฤดูปลูก  แผนผังการ
ทดลอง  จ านวนพืชที่จะทดสอบ และวิธีการตรวจสอบ  สิ่งเหล่านี้จะพิจารณาโดยค านึงถึงธรรมชาติของพืช แต่ละ
ชนิดพืชที่จะตรวจสอบ  ซึ่งการวางแผนการทดลองจึงเป็นปัจจัยหลักของหลักเกณฑ์การทดสอบ  โดยหลักเกณฑ์
การตรวจสอบจะต้องก าหนดขนาดของการทดลอง ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง  จ านวนซ้ า  และจ านวนครั้งใน
การทดลอง เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ และให้ผลเป็นทีน่่าเชื่อถือได้  และตัวอย่างพืชที่จะใช้ในการทดลองให้
พิจารณาตามความเหมาะสม เพ่ือจะให้ได้มาซึ่งความสม่ าเสมอ พืชบางชนิดจ าเป็นต้องใช้ตัวอย่างในการทดสอบ
เป็นจ านวนมาก  จึงจะมองเห็นความสม่ าเสมอได้  จึงต้องก าหนดรายละเอียดในแต่ละพืชที่แตกต่างกันไป ซ่ึง 
UPOV ยังไม่มีหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ทุเรียน 
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2. วิเคราะห์หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ทุเรียนตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นระเบียบ

ตามมาตรฐานระดับชาติ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์ทุเรียนของประเทศมาเลเชีย โดยให้หลักการ
ตรวจสอบพันธุ์พืชของยูพอฟเป็นหลัก 
  - หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ทุเรียนตามระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการ
ตรวจสอบลักษณะของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 ประกอบด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่
ต้องตรวจสอบ ทั้งสิ้น 53 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะต้น 1 ลักษณะ ลักษณะใบ 8 ลักษณะ ดอก 5 ลักษณะ 
ลักษณะผล 22 ลักษณะ ลักษณะเนื้อ 8 ลักษณะ และ ลักษณะเมล็ด 7 ลักษณะ  และยังไม่มีรายละเอียดการเก็บ
บันทึกแต่ละลักษณะตามมาตรฐานของยูพอฟ 
  - หลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ชนิดทุเรียนของประเทศมาเลเซียที่มีลักษณะทั้งหมด 38 
ลักษณะ ประกอบด้วยต้น 1 ลักษณะ ใบ 7 ลักษณะ ดอก 3 ลักษณะ ผล 19 ลักษณะ เนื้อผล 5 ลักษณะ เมล็ด 3 
ลักษณะ และยังไม่มีรายละเอียดการเก็บบนัทึกแต่ละลักษณะตามมาตรฐานของยูพอฟ เช่นกัน 
   

3. การพัฒนาวิธีการบันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตาม
แนวทางของอนุสัญญายูพอฟ ( Development of Test Guidelines ) ( TGP/7/1 ) 

 จดัท าร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ทุเรียนจากบูรณาการหลักเกณฑ์การตรวจสอบ
ลักษณะพันธุ์ทุเรียนของประเทศไทย และของประเทศมาเลเซีย 

โดยใช้ค าแนะน าในการพัฒนาวิธีการบันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืช
ใหม ่ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ ( Anon., 2007 )  ซ่ึงควรประกอบด้วยส่วนส าคัญ  ดังนี้ 
 - ก าหนดขอบเขตชนิดพืชที่จะตรวจสอบ  โดยระบุชื่อทางพฤกษศาสตร์  แต่บางครั้งอาจระบุเป็นชนิดของ
พันธุ์  แต่พืชบางชนิดระบุเพียงชื่อวงศ์ ก็ได้  และควรมีค าแนะน าส าหรับลักษณะพันธุ์ตามท่ีมา  เช่น เป็นพันธุ์ที่
ผสมข้าม หรือ ลูกผสม 

- ปริมาณของพืชที่ต้องส่งและปลูกทดสอบ กับชนิดของวัสดุที่จะน ามาท าการทดสอบเช่น เมล็ด หรือส่วน
ขยายพันธุ์ อ่ืน ๆ 

- จ านวนรอบของการปลูกหรือรอบของการเจริญเติบโต พืชบางชนิดสามารถเห็นความแตกต่างได้ในหนึ่ง
ฤดูปลูก แต่บางชนิดต้องท าการทดสอบมากกว่าหนึ่งฤดูปลูก รูปแบบของการทดสอบเป็นได้ท้ังที่ใช้สถิติ และไม่ใช้
สถิติ  

- การประเมินความแตกต่าง พิจารณาไปตามลักษณะพันธุ์ตามท่ีมา เช่น จากการผสมข้าม หรือลูกผสม  
- การประเมินความสม่ าเสมอ  พิจารณาจ านวนต้นที่ผิดปกติ (off type)ที่ปนมาในระหว่างท าการปลูก

ทดสอบ โดยให้ระบุเป็นจ านวนร้อยละของต้นที่มลีักษณะปนมา ซึ่งทางสถิติโดยทั่วไปแล้วให้มีได้ไม่เกินร้อยละ 5 
-  การคัดเลือก และจัดท ารายการบันทึกลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบ  ต้องก าหนดรายละเอียดของลักษณะ

ให้เรียกเป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรจะเรียงจากน้อยไปหามาก  และการก าหนดรูปแบบที่จะวัดความแตกต่างอัน
เป็นรายการบันทึกลักษณะทีเ่ป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน ( TG Template )   ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการตรวจสอบ
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พันธุ์พืชใหม่  กรณีที่เป็นลักษณะทางคุณภาพ จะเป็นลักษณะที่แสดงออกให้เห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง  กรณีที่
เป็นลักษณะทางปริมาณ จะเป็นลักษณะที่แสดงออกโดยมีค่าตัวแปรจากค่าหนึ่งไปอีกค่าหนึ่งได้  จึงต้องพิจารณา
ตามประเภทของลักษณะอันจะมีผลต่อการสร้าง template ทั้งนี้ หลักการสร้าง template จะเป็นการก าหนด
กรอบการบรรยายลักษณะเพ่ือให้เห็นความแตกต่าง  ส่วนการเรียงล าดับของลักษณะ ที่จะมาก าหนดรายการ
บันทึกลักษณะที่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน ท าได้ 3 วิธี คือ เรียงตามระบบพฤกษศาสตร์ คือ  กล้า  ลักษณะการ
เจริญเติบโต ราก ระบบราก ต้น ใบ ช่อดอก ดอก ฝัก  ผล และเมล็ด  เรียงตามกาลเวลาของการเจริญเติบโต  และ
เรียงตามลักษณะประจ าพันธุ์ คือ ลักษณะความสูง ความยาว ความกว้าง ขนาด รูปร่าง สี และอ่ืน ๆ 
 จากการศึกษาข้อมูลการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ของพืช ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ เกี่ยวกับ
ค าแนะน าการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนค าแนะน าในการพัฒนา
วิธีการบันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  โดยอาศัยความรู้ที่เทียบเคียงเปน็
ข้อมูลประกอบ  โดยร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มานี้ ได้ก าหนดรายการบันทึกลักษณะให้
เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน (TG Template) ไว้ในตารางรายการบันทึกลักษณะ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดมาตรฐานสากล
ส าหรับใช้ในการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ทุเรียน ซึ่งต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับอาเซียน (ASEAN 
Guidelines) เพ่ือการรับจดทะเบียนให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ตามกฎหมาย  ผลการจัดท าโดยการออกแบบ
โครงสร้างร่างหลักเกณฑ ์ และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชใหม่ พบว่ามีรูปแบบเดียวกัน ที่สามารถแบ่งออก
เป็นได ้2 ส่วน โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยสาระ  ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่  1  เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมการปลูกทดสอบ วิธีการตรวจสอบ และประเมินผล ประกอบด้วย  
6  ส่วนย่อย  คือ 
1.    วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ (Subject of these Guideline)  
2.    ส่วนขยายพันธุ์  (Material Required)   
3.   การทดสอบ  (Conduct of Tests)   
4.   วิธีการและการตรวจสอบ (Methods and Observation) 
5.  การจัดกลุ่มพันธุ์ (Grouping of Varieties)   เป็นลักษณะที่ใช้ในการเลือกกลุ่มพันธุ์ที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือ

คัดเลือกเป็นพันธุ์ปลูกเปรียบเทียบ  ควรเป็นลักษณะทางคุณภาพที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 
6.    ลักษณะและสัญลักษณ์ 
ส่วนที่ 2 เป็นตารางแสดงลักษณะ ในรูปแบบของรายการบันทึกลักษณะที่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน และ

ค าอธิบายเพ่ิมเติม ทั้งลักษณะทางคุณภาพ  ลักษณะทางปริมาณ  และลักษณะทางคุณภาพเทียม ซึ่งส่วนนี้แยก
ส่วนประกอบได้  2  ส่วนย่อย คือ 

1.    ตาราง แสดงลักษณะที่จะตรวจสอบ  (Table of Descriptors)  

2.   อธิบายลักษณะในตาราง  ใช้อธิบายลักษณะโดยใช้ภาพวาด 

 

4. ส ารวจพันธุ์ตัวอย่างทุเรียนเพื่อก าหนดในลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละลักษณะ 
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 ด าเนินการจัดประชุมระดมสมองระหว่างประเทศผู้มีส่วนร่วม จ านวน 2 ครั้ง โดยใช้รา่งหลักเกณฑ์ท่ี
ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ของประเทศไทยและประเทศมาเลเชีย มีประเทศที่เข้าร่วม
ประชุม 7 ประเทศ  ประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น เม็กซิโก (UPOV) นิวซีแลนด์ (UPOV) อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย แล้วส่ง (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ที่ได้จากการประชุมเวียนระดมสมองนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง
กลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN plus Three, Japan China Korea) อีกครั้ง จนได ้(ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ที่
ประกอบด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใช้ตรวจสอบ ทั้งสิ้น 50 ลักษณะประกอบด้วย ลักษณะต้น 2 ลักษณะ 
ลักษณะใบ 8 ลักษณะ ดอก 3 ลักษณะ ลักษณะผล 26 ลักษณะ ลักษณะเนื้อ 7 ลักษณะ และ ลักษณะเมล็ด 3 
ลักษณะ เพ่ือใช้ส ารวจและทดสอบใช้ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ บันทึกลักษณะพันธุ์ตัวอย่างของทุเรียนของประเทศต่างๆ 
จนได้พันธุ์ที่เป็นตัวแทนของลักษณะต่างๆ ดังนี้  

ประเทศไทยส ารวจ ได้ข้อมูลลักษณะพันธุ์ทุเรียนจ านวน 15 พันธุ์ 
ประเทศมาเลเชีย ได้ข้อมูลลักษณะพันธุ์ทุเรียนจ านวน 5 พันธุ์  
ประเทศอินโดเนีย ได้ข้อมูลลักษณะพันธุ์ทุเรียนจ านวน 8 พันธุ์  

 
5. ส่งร่างหลักเกณฑ์ให้ประเทศสมาชิกพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และแก้ไข 
      หลังจากท่ีได้ศึกษา วิเคราะห์ และด าเนินการจัดท าร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช

ใหม ่ของทุเรียน ตามแนวทางที่กล่าวมาแล้ว ต่อมาได้จัดให้มีการประชุมระดมสมอง เพ่ือหารือ และท าความเข้าใจ
ในร่างหลักเกณฑ ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหมด่ังกล่าว อย่างรายละเอียดในทุกรายการบันทึกลักษณะตาม
แบบฟอร์มมาตรฐาน โดยการจัดประชุมเสวนาแบบประเทศผู้มีส่วนร่วม จ านวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย ประเทศ
ญี่ปุ่น เม็กซิโก (UPOV) นิวซีแลนด์ (UPOV)  อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย  และส่ง (ร่าง) 
หลักเกณฑ์ฯ ที่ได้จากการประชุม เวียนระดมสมองนักวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN 
plus Three, Japan China Korea) จนได ้ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ ที่ประกอบด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ใช้
ตรวจสอบ ทั้งสิ้น 50 ลักษณะประกอบด้วย ลักษณะต้น 2 ลักษณะ ลักษณะใบ 8 ลักษณะ ดอก 3 ลักษณะ 
ลักษณะผล 26 ลักษณะ ลักษณะเนื้อ 7 ลักษณะ และ ลักษณะเมล็ด 3 ลักษณะ   

   ทั้งนี้ เพ่ือระดมความคิด  ทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์ที่ได้ยกร่างมานั้นให้สมบูรณ์ ถูกต้อง 
และเป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช ที่ยื่นขอจด
ทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ต่อไป ซึ่งที่ประชุมระดมสมองของทุเรียน มีมติให้แก้ไข  ปรับปรุง และเพ่ิมเติมในบางประเด็น 
ผลจากการประชุมดังกล่าว  พบว่าสามารถพัฒนาเป็นหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ทุเรียน มี
องค์ประกอบที่มีรูปแบบเดียวกัน ด้วยหัวข้อและสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  
        หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ที่จะกล่าวต่อไปนี้ให้ใช้กับพืชชนิดใด  มีชื่อทาง

วิทยาศาสตร์ว่า  Durio zibethinus Murr.  
2. ส่วนขยายพันธุ์   
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      2.1 ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องจัดส่ง  ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์ทุเรียน   ต้องส่งมอบต้น
พันธุ์ที่ตอกิ่งจากต้นตอเดียวกัน ของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบที่พร้อมส าหรับการปลูกทดสอบให้
ได้จ านวนอย่างน้อย  5 ต้นต่อพันธุ์   เพื่อท าการปลูกทดสอบ  ตามวัน  เวลา  ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด และ
พันธุ์เปรียบเทียบอย่างน้อย  1   พันธุ์ 

2.2 คุณภาพส่วนขยายพันธุ์ที่ส่งมอบ ส่วนทีส่่งมอบจะต้องเป็นส่วนขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพดี อยู่ใน
ระยะที่ก าลังเจริญเติบโตและสมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลงที่ติดมา ส่วนขยายพันธุ์ที่จัดส่งถ้ามีการปฏิบัติการใดๆ  
เช่น  พ่นสารป้องกันจ ากัดแมลง   โรคพืช ใช้ปุ๋ย  ใช้สารกระตุ้นการติดตาดอก ต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือ
แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 

2.3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์  ช่วงระยะเวลาในการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์
ให้เป็นไปตามที่คณะท างานตรวจสอบภาคสนามก าหนด 

3.  การทดสอบ ประกอบด้วยการปลูกและการคัดเลือกพันธุ์ปลูกเปรียบเทียบ  
3.1   การวางแผนการปลูกเพ่ือการตรวจสอบ ให้ปลูกพันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียน และคัดเลือกพันธุ์ใกล้เคียง

ปลูกเป็นพันธุ์เปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบลักษณะพันธุ์ในสถานที่เดียวกัน รวมทั้งลักษณะการปลูก การขยายพันธุ์ 
และการจัดการจะต้องอยู่ในสภาพเดียวกัน โดยใช้วิธีการสุ่มพันธุ์เปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก โดยก าหนดให้
หนึ่งแถวปลูกมีครบ ทัง้พันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียน และพันธุ์ที่ใช้ในการปลูกเปรียบเทียบ โดยใช้ระยะปลูก ตาม
ก าหนด  ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละพืช 

3.2   สถานที่ทดสอบ ควรท าการปลูกทดสอบใน 1 สถานที่ปลูก ให้ก าหนดตามความเหมาะสมเพ่ือให้ต้น
เจริญเติบโตได้ตามปกติและเป็นไปตามประกาศกรมวิชาการเกษตร 
          3.3  การคัดเลือกพันธุ์ที่จะปลูกเปรียบเทียบ ในการคัดเลือกพันธุ์ปลูกเปรียบเทียบต้องมีลักษณะใกล้เคียง
กันกับพันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนมากที่สุด โดยต้องจัดกลุ่มพันธุ์ขึ้นก่อนเพ่ือความสะดวกในการเข้าถึงพันธุ์ที่จะน ามา
เปรียบเทียบ ทั้งนีก้ารพิจารณาลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดกลุ่มพันธุ์จะอาศัยประสบการณ์ ที่พบว่าไมม่ีความ
แตกต่างกัน หรือแตกต่างกันน้อยมากในระหว่างพันธุ์ ตัวอย่างกรณีส้มเขียวหวาน ดูจากลักษณะโดยล าดับ ต่อไปนี้ 
                      1)    ลักษณะต้นและทรงพุ่ม 

      2)    ลักษณะใบ 
      3)    ลักษณะดอก 
      4)    ลักษณะผล 
      5)    ลักษณะเนื้อ 
      6)    ลักษณะเมล็ด 

 3.4 ฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยปกติจะตรวจสอบลักษณะพันธุ์อย่างน้อย 2 ฤดูกาลเก็บเกี่ยว อย่างไรก็ตาม  
หากข้อมูลผลการตรวจสอบไม่ชัดเจน จะตรวจสอบพันธุ์เพ่ิมอีก 1 ฤดูกาลเก็บเก่ียว 

3.5 การตรวจสอบเพิ่มเติมถ้ามีการตรวจสอบเพ่ิมเติมอาจจะต้องก าหนดรายละเอียดภายหลังเป็นเรื่องๆ ไป 
      4.  วิธีการและการตรวจสอบ แบ่งเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อตรวจสอบความแตกต่าง ความสม่ าเสมอและความ
คงตัวในลักษณะ 
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                ประจ าพันธุ์  และการประเมินผล  
4.1  การเก็บข้อมูล 

 4.1.1   การเก็บข้อมูลลักษณะ ให้ใช้ตารางรายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐาน ที่จะ
ตรวจสอบ  

 4.1.2   การเก็บบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องประเมินด้วยประสาทสัมผัส เช่น กลิ่น รสชาต ิ
ต้องใช้มาตรฐานเกณฑ์ตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (Panel Test) ที่แต่งตั้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 4.1.3   การตรวจสอบและเก็บข้อมูลในแปลงทดสอบให้กระท าจากต้นที่สมบูรณ์และมีลักษณะ
ตรงตามพันธุ์อย่างน้อยจ านวนกี่ต้นต่อพันธุ์ เว้นต้นหัวท้ายแปลง โดยดูรายละเอียดการเก็บข้อมูลในแต่ละลักษณะ
ตามค าอธิบายรายละเอียดการบันทึกข้อมูลและภาพแสดงลักษณะบางลักษณะในแบบบันทึก  

4.2  การประเมินผลการตรวจสอบ 
 4.2.1   การประเมินความแตกต่างระหว่างพันธุ์ ในกรณีลักษณะทางคุณภาพ (qualitative 

characteristic) การพิจารณาความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างพันธุ์  2 พันธุ์ได้อยู่แล้ว โดยมีความแตกต่างอย่าง
น้อยหนึ่งลักษณะ  ส่วนลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) พิจารณาได้ตามวิธีการปฏิบัติในการ
ทดสอบ และชนิดของส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิดที่เก่ียวข้อง  ปกติการพิจารณาความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนในลักษณะทางปริมาณนั้น ควรจะมีความแตกตั้งแต่  2 ระดับ (notes) ขึ้นไป ส าหรับลักษณะทางคุณภาพ
เทียม (pseudo qualitative characteristic) พิจารณาความแตกต่างในระดับหรือสถานะท่ีแสดงออก (notes) 
ระหว่างพันธุ์ได้ แตอ่ย่างไรก็ตาม กรณีนีอ้าจจะไม่เพียงพอต่อการแสดงความแตกต่างระหว่างพันธุ์อย่างชัดเจน ซ่ึง
ต้องพิจารณาลักษณะอ่ืนๆ ประกอบด้วย   

 4.2.2 การประเมินความสม่ าเสมอและความคงตัวของประชากร โดยพิจารณาไม่ให้มีลักษณะ
อ่ืนปน (off type) เลย หรือไม่เกินร้อยละเท่าไรของจ านวนประชากรที่ทดสอบ 

 4.2.3   กรณีใช้ความต้านทานของพืชเป็นลักษณะที่จะบ่งบอกถึงความแตกต่างระหว่างพันธุ์และ
ความคงตัวของประชากร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะท างานตรวจสอบภาคสนามที่จะพิจารณาด าเนินการวาง
แผนการทดสอบเป็นกรณีไป 
      5.   ลักษณะและสัญลักษณ์ 

5.1 เครื่องหมาย (Legend) 
(*)  หมายถึง   เป็นสัญลักษณ์ที่ต้องใช้กับทุกสายพันธุ์หรือพันธุ์ ในทุกช่วงระยะการ

เจริญเติบโต  และต้องระบุลักษณะนี้ไว้ตารางรายการบันทึกลักษณะตาม
แบบฟอร์มมาตรฐาน ยกเว้นว่าไม่สามารถจะด าเนินการได้ 

(a) – (…) หมายถึง    มีรายละเอียดการตรวจสอบ และการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์ม
มาตรฐาน  เพ่ิมเติม 
(+)  หมายถึง   มีค าอธิบายและภาพประกอบเพ่ิมเติมใน 

                            QLหมายถึง        ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic)  
                            QN  หมายถึง      ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)   
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                            PQ  หมายถึง   ลักษณะทางคุณภาพเทียม(pseudo-qualitative characteristic)   
                            MG หมายถึง   การวัด ชั่ง นับจ านวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็น
ตัวแทนเท่านั้นแล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (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 หมายถงึ การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่
ก าหนดให้เป็นตัวแทนเท่านั้นแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์  (visual assessment by a single 
observation of a group of plants or parts of plants )  
                            VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้น หรือตัวอย่าง ที่ก าหนดให้
เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (visual assessment by observation of individual 
plants or parts of plants )   

5.2 ตัวเลขที่ใช้แสดงสถานะของลักษณะ (Note)  เป็นตัวเลขแสดงระดับหรือสถานะของความแตกต่าง
ของลักษณะ  ซึ่งจะแสดงถึงระดับความแตกต่างที่ต่อเนื่องกัน กรณทีีเ่ป็นลักษณะทางปริมาณ 

         6. ตารางแสดงลักษณะที่จะตรวจสอบ 
 เปน็ตารางรายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐาน ( TG Template) เพ่ือการตรวจสอบลักษณะ
ในแต่ละลักษณะ  โดยส่วนประกอบของตารางบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์พืช ได้ก าหนดรายละเอียดในเรื่องต่อไปนี้ 
(1) หมายเลขล าดับหัวข้อของลักษณะ  (2) ก าหนดให้ประเมินลักษณะนั้นๆ กับทุกพันธุ์  (3) มีค าอธิบาย
รายละเอียดของลักษณะ (4) ชนิดของลักษณะที่แสดงออก (5) ก าหนดระยะเวลาที่ประเมิน  (6) ก าหนดวิธีการ
ประเมินลักษณะ  (7) ลักษณะที่ประเมิน  (8) สถานะการแสดงออกของลักษณะ  และ (9) ชื่อพันธุ์ตัวอย่างที่แสดง
ลักษณะ  ซึ่งรายการต่างๆ เหล่านี้จะปรากฏในตารางบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐาน จึง  สามารถ
แบ่งเป็น 4 คอลัมภ์  ดังนี้  

คอลัมภ์ที่ 1 ล าดับหมายเลขลักษณะที่จะตรวจสอบ (characteristic number) และเครื่องหมาย
ระบุรายละเอียดเพ่ิมเติมที่เก่ียวข้องกับลักษณะนั้นๆ  ตามข้อ 5.1 (legend)  

คอลัมภ์ที่ 2 ส่วนของพืช และลักษณะที่จะตรวจสอบ (characteristics)  พร้อมทั้งตัวเลขแสดง
ระดับ หรือ สถานะของการแสดงออกที่ครอบคลุมในแต่ละลักษณะ ที่พบจากการศึกษาและส ารวจข้อมูล โดย
เรียงล าดับส่วนของพืชที่จะท าการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ ดังนี้  ราก ล าต้น ใบ ก้านใบหลัก ก้านใบย่อย ใบ
ย่อย ช่อดอก ดอก ผล และเมล็ด 

คอลัมภ์ที่ 3 ชื่อตัวอย่างพันธุ์ที่แสดงออกในแต่ละสถานะของแต่ละลักษณะ (example varieties)
ใช้เป็นพันธุ์อ้างอิง 

        คอลัมภ์ที่ 4 ตัวเลขที่ใช้แทนสถานะของแต่ละลักษณะ (notes) ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นถึงระดับ
ความแตกต่างการแสดงออกของลักษณะ       

             ส าหรับการเรียงล าดับลักษณะจะล าดับไปตามส่วนของพืช  ดังต่อไปนี้ 
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1) ลักษณะทีล่ าต้น  
3) ลักษณะทีใ่บ  
4) ลักษณะทีด่อก   
5) ลักษณะที ่ฝัก และ ผล   
6) ลักษณะทีเ่มล็ด   
7) ลักษณะทางการเกษตร   
 

6. ทดสอบใชร้่างหลักเกณฑ์ 
ส าหรับการส ารวจและทดสอบใช้ (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ บันทึกลักษณะพันธุ์ตัวอย่างของทุเรียน ณ ศูนย์วิจัยพืช

สวนจันทบุรี ได้ข้อมูลลักษณะพันธุ์ทุเรียนจ านวน 15 พันธุ์ แต่จากการศึกษาลักษณะที่เปลี่ยนแปลงในร่าง
หลักเกณฑ์นั้นมีท้ังลักษณะที่พบ เช่น  ลักษณะสีท้องใบ ซึ่งเป็นลักษณะที่ประเทศมาเลเชียขอเพ่ิมข้ึนมา พบว่า ใน 
15 พันธุ์ที่ได้ท าการส ารวจ มีสีที่ท้องใบต่างต่างกัน เป็นต้น และบางลักษณะที่เพิ่มข้ึนมาไม่พบความแตกต่างใน
ทุเรียนของประเทศไทย เช่น ลักษณะต าแหน่งเกสรตัวผู้เมื่อเทียบกับเกสรตัวเมีย ซึ่งประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้ขอเพ่ิม
ขึ้นมา จากการส ารวจทุเรียน 15 พันธุ์ที่ในประเทศไทยนั้น พบว่าเกสรตัวผู้จะอยู่ต่ ากว่าเกสรตัวเมียทุกพันธุ์ เป็นต้น 

 
9. สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ท าเพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ทุเรียน  ตาม พระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ภายใต้มาตรฐานอาเซียน  โดยร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์ทุเรียนเกิดจาก
การบูรณาการหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์ทุ เรียนของไทยซึ่งประกอบด้วย 53 ลักษณะ และม าเลเซีย
ประกอบด้วย 38 ลักษณะ  และรวบรวมข้อมูลตัวอย่างลักษณะพันธุ์ทุเรียนจากศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ประเทศ
มาเลเชีย และอินโดนีเชีย เพ่ือจ าแนกความแตกต่างของพันธุ์ในการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  ได้ท าการสังเคราะห์ร่าง
หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ( DUS Test  and Test Guideline 
(TG) for New Plant Varieties ) ของทุเรียนขึ้นมาตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ  ภายใต้ค าแนะน าเกี่ยวกับ
การจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  ( TG/1/3 ) ค าแนะน าในการพัฒนาวิธีการ
บันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มมาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ (  TG Template , in TGP/7/1 ) และ
จัดประชุมระดมสมองแบบประเทศผู้มีส่วนร่วม จ านวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ประเทศญี่ปุ่น 
เม็กซิโก (UPOV) นิวซีแลนด์(UPOV) อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย  และส่ง (ร่าง) หลักเกณฑ์ฯ  
เวียนระดมสมองนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN plus Three, Japan China 
Korea) จนได้ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ของทุเรียน  ซึ่งรายละเอียดประกอบไปด้วยเรื่องของการ
เตรียมการปลูกทดสอบ  วิธีการตรวจสอบการประเมินผล ตารางรายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
พร้อมภาพวาดลายเส้น และค าอธิบายประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของทุเรียน จากการทดลองได้ลักษณะที่
ใช้จ าแนกความแตกต่างระหว่างพันธุ์ทุเรียน 50 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะต้น 2 ลักษณะ ลักษณะใบ 8 
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ลักษณะ ดอก 3 ลักษณะ ลักษณะผล 26 ลักษณะ ลักษณะเนื้อ 7 ลักษณะ และ ลักษณะเมล็ด 3 ลักษณะ ซึ่ง
แตกต่างกับหลักเกณฑ์ฯ ของไทยที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ต้องตรวจสอบ ทั้งสิ้น 53 ลักษณะ ประกอบด้วย 
ลักษณะต้น 1 ลักษณะ ลักษณะใบ 8 ลักษณะ ดอก 5 ลักษณะ ลักษณะผล 22 ลักษณะ ลักษณะเนื้อ 8 ลักษณะ 
และ ลักษณะเมล็ด 7 ลักษณะ และข้อมูลพันธุ์ที่จะใช้ส าหรับการอ้างอิงในกระบวนการตรวจสอบพันธุ์พืชที่ยื่นขอ
จดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ของประเทศอาเซียน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป็นกฎระเบียบอันเป็นแนวปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 ให้ได้ตามมาตรฐานระดับอาเซียน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การทดลองในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิชาการเพ่ือให้เกิดหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์ทุเรียน
ที่เป็นมาตรฐานระดับอาเซียน  แตย่ังไม่ได้มีการทดสอบใช้ร่วมกันในระดับอาเซียน (ring test)  การด าเนินการใน
ล าดับต่อคือต้องทดสอบใช้กับทุเรียนพันธุ์เดียวกัน แต่ปลูกอยู่คนละประเทศ ท าการศึกษาผลกระทบของภูมิอากาศ
และภูมิประเทศที่แตกต่างกันมีผลอย่างไรกับลักษณะที่ปรากฏในร่างหลักเกณฑ์ 
  
การน าไปใช้ประโยชน์ 
 ร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ฉบับบูรณาการ ของกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม (ASEAN 
plus Three, Japan China Korea) ของพืชทุเรียน สามารถน าไปใช้ส าหรับใช้ตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่นักปรับปรุง
พันธุ์พืช ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ เช่น โดยอาจจะใช้ผล
การทดสอบร่วมกันเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเวลาการด าเนินงาน ทั้งนี้ (ร่าง) หลั กเกณฑ์ฯ นี้ จะต้องถูกน าเสนอ
ผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่การท าแผนงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้รับหลักการในการประชุม
ผู้น าอาเซียน ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) ต่อไป 
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