รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุพืชใหม
ตามชนิดพืชท่ไี ดป ระกาศใหเป็นพันธุพืชใหมที่จะไดรับการคุมครอง ตาม
มาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
ชนิดพืช
ฟัก/แฟง
1. วัตถุประสงคของหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืช (Subject of these Test Guidelines)
หลักเกณฑและการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชที่จะกลาวตอไปนี้ ใหใชกับฟัก/แฟง
2. สวนขยายพันธุ (Material Required)
2.1 คุณภาพสวนขยายพันธุ เมล็ดพันธุที่นํามาทดสอบจะตองเปนเมล็ดพันธุที่มีคุณภาพดี โดยมี
มาตรฐานไมต่ํากวาคุณภาพมาตรฐานของเมล็ดพันธุในตลาดภายในประเทศ
2.2 ปริมาณสวนขยายพันธุที่ตองสงมอบ ผูที่ตองการจดทะเบียนคุมครองพันธุฟก/แฟง จะตองสง
สวนขยายพันธุ อยางนอย 200 เมล็ด
2.3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการสงมอบสวนขยายพันธุ ใหเปนไปตามที่คณะทํางานตรวจสอบ
ภาคสนามกำหนด
3. วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination)
3.1 ฤดปู ลูก (Number of Growing Cycles)
ทําการทดสอบอยางนอย 2 ฤดูปลูก (growing periods) แตถาความแตกตาง ความสม่ําเสมอ
หรือ/และความคงตัวไมสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน ตองเพมิ่ การปลูกทดสอบอีก 1 ฤดูปลูก
3.2 สถานที่ทดสอบ (Testing Place)
ทำการทดสอบใน 1 สถานที่ แตถาลักษณะประจำพันธุที่สำคัญไมสามารถสังเกตเห็นความแตกตาง
ไดในที่นั้นๆ ตองเพมิ่ สถานที่ทำการทดสอบ
3.4 การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design)
พื้นที่ทดสอบ แปลงกวาง 8 เมตร ปลูก 2 แถว ๆ ละ 12 ตน รวม 24 ตน ระยะหางระหวางแถว
7 เมตร ระยะหางระหวางตน 1 เมตร และระยะหางระหวางแปลง 1 เมตร ปลูกทดสอบอยางนอย 2 ซ้ํา
3.5 การบันทึกขอมูล
จะตองบันทึกลักษณะปรําพันธุของฟก/แฟงที่สามารถใหผลผลิตได โดยมีรายละเอียดการเก็บ
ขอมูล ดังนี้
3.5.1 การเก็บบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพที่ตองประเมินดวยประสาทสัมผัส เชน กลิ่น รสชาติ
ตองใชมาตรฐานเกณฑตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (panel test) ที่แตงตงั้ โดยพนักงานเจาหนา ที่
3.5.2 การตรวจสอบและเก็บข อมู ลในแปลงทดสอบ ใหทําจากตนที่สมบูรณ และมีลักษณะ
ตรงตามพันธุอยางนอย 20 ตนตอพันธุ เวนตนหัวทายแปลง
3.5.3 การบันทึกขอ มูลลักษณะตนควรทำเมื่อตนมีการพัฒนาเต็มที่ โดยเก็บขอมูลตรงตําแหนง
ขอที่ 5 และ 8 เมื่อพืชมีขออยางนอย 11 ขอ บันทึกลักษณะทางปริมาณอยางนอย 20 ตน
3.5.4 การบัน ทึ กข อมูล ใบควรทําเมื่ อใบมี การพัฒนาเต็มที่ แต ไมแกเกินไป โดยเก็บข อมูล
ตรงตำแหนงขอที่ 5 และ 8 เมื่อพืชมีขออยางนอย 11 ขอ บันทึกลักษณะทางปริมาณอยางนอย 10 ใบ
3.5.5 การบันทึกขอมูลผลควรทําเมื่อผลแก ทําการบันทึกขอมูล บันทึกลักษณะทางปริมาณ
อยางนอย 10 ผล
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3.5.6 การบันทึกขอ มูลเมล็ดควรเก็บเมล็ดที่มีการพัฒนาเต็มทแี่ ละแหง หลังจากทําการลางและ ตากแหง
แลว อยางนอย 10 เมล็ด/ผล
3.6 การทดสอบเพิ่มเติม (Additional Tests)
ถามีการตรวจสอบเพิ่มเติม ตองกำหนดรายละเอียดเป็นเฉพาะกรณีตามความจำเป็น โดยขึ้นอยูกับ ดุลยพินจิ
ของคณะทำงานตรวจสอบภาคสนาม
4. การประเมินความแตกตาง ความสม่ําเสมอ และความคงตัว (Assessment of Distinctness,
Uniformity and Stability)
4.1 ความแตกตาง (Distinctness)
ตองมีลักษณะทางคุณภาพหรือปริมาณที่สามารถแยกใหเห็นความแตกตางระหวางพันธุใหมกับ พันธุ
เปรียบเทียบไดชัดเจน
4.2 ความสม่ําเสมอ (Uniformity)
โดยดูจากการมีลักษณะอื่นปน (off type) พันธุผสมเปดปรากฏใหเห็นไดตองไมเกินรอยละ 5 พันธุ
ลูกผสมปรากฏใหเห็นไดไมเกินรอยละ 2 มีความแตกตางบนพื้นฐานของ LSD (Least Significant Difference) ที่
โอกาสความเป็นไปได 95% ในกรณีที่ใช 20 ตน อนุโลมใหพบตนที่ผิดหรือแตกตางไปจากเดิม ได 1 ตน
4.3 ความคงตัว (Stability)
พิจารณาจากความสม่ําเสมอของพนั ธุ
5. การจัดกลุมพันธุและ (Grouping of Varieties and Organization of the Growing Trial)
5.1 การคัดเลือกพันธสุ ำหรับปลูกทดสอบ พันธุเปรียบเทียบสําหรับปลูกทดสอบจะตองแบงเปนกลุม เพื่ออำนวย
ความสะดวกในการประเมินความแตกตาง ลักษณะที่เหมาะสมตอการจัดกลุมเป็นลักษณะที่ไดจาก ประสบการณนั้น คือ
เป็นลักษณะที่ไมแตกตางหรือแตกตางกันนอยมากภายในพันธุ
5.2 ลักษณะที่ใชในการจัดกลุมพันธุ
(1) ผล (Fruit) : รูปรางผล (Fruit shape) (ล.20)
(2) ผล (Fruit) : สีผิวผล (Fruit skin color) (ล.21)
(3) ผล (Fruit) : การปรากฏไขบนผิวผล (Fruit wax surface) (ล.22) (4) ผล
(Fruit) : น้ําหนักผล (Fruit weight) (ล.23)
(5) ผล (Fruit) : สีหลักของเนื้อ (Main color of flesh) (ล.30) (6) ใบ
(Leaf) : รูปรางใบ (Leaf shape) (ล.9)
(7) เมล็ด (Seed) : สีเปลือกเมล็ด (Testa color) (ล.35)
6. อธิบายตารางลักษณะประจำพันธุ (Introduction to the Table of Characteristics) 6.1
ตัวเลขที่ใชแทนลักษณะประจําพันธุ (Notes)
เพื่อประเมินความแตกตาง ความสม่ําเสมอ และความคงตัว ใชลักษณะและระยะการเจริญเติบโต
ที่ระบุในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุ ที่จะตรวจสอบในชองการบันทึกขอมูล ใหบันทึกขอมูลเปนตัวเลข
ตามลักษณะที่ปรากฏในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ
6.2 ตัวอยา งพันธุ (Example Varieties)
ตัวอยางพันธุใชเป็นตัวแทนของการแสดงออกในแตละลักษณะประจําพันธุ
6.3 เครื่องหมาย (Legend)

(*) หมายถึง
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ลักษณะที่ตองใชกับทุกพันธุในทุกชวงระยะการเจริญเติบโต และตองระบุใน ลักษณะ
ประจำพันธุ ยกเวนไมสามารถจะดําเนินการได
(+) หมายถึง
ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบทายขอ 4.4
(a)-(e) หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธุขอ 4.3
QL หมายถึง
ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic)
QN หมายถึง
ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)
PQ หมายถึง
ลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)
MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจํานวน จากตนหรือตัวอยางเดียวที่กําหนดใหเปนตัวแทนเทานั้น
แลวใชคาที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ (single measurement of a group of
plants or parts of plants)
MS หมายถึง
การวัด ชั่ง นับจํานวน จากทุกตนหรือตัวอยางที่กําหนดใหเปนตัวแทนแลวใช
คาเฉลี่ยที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ (measurement of a number of
individual plants or parts of plants)
VG หมายถึง
การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส จากตนหรือตัวอยางเดียวที่กําหนดใหเปน
ตัวแทนเทานั้นแลวใชคาสังเกตที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ (visual assessment by a
single observation of a group of plants or parts of plants)
VS หมายถึง
การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส จากทุกตนหรือตัวอยางที่กําหนดให
เปนตัวแทนแลวใชคาสังเกตที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ (visual assessment by
observation of individual plants or parts of plants)
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7. ตารางบันทึกลักษณะประจำพันธุ (Table of Characteristics) : ฟัก/แฟง
ลักษณะ
ตัวอยา งพันธุ
(Characteristics)
(Example varieties)
1. VG ตน (Plant) : วิสัยการเจริญเตบิ โต (Plant growth habit)
(*) (a) ไมเลื้อย (determinate)
กึ่งเลื้อย (indeterminate)
PQ
เลื้อย (terminate)
2. VG ใบ (Leaf) : ขนาดใบ (Leaf size)
(b) ความกวางใบ (Leaf width)…………ซม.
ความยาวใบ (Leaf length)…………ซม.
QN
เล็ก (small)
ปานกลาง (medium)
ใหญ (large)
3. VG ใบ (Leaf) : รปู รางใบ (Leaf shape)
(*) (b) รูปหัวใจ (cordate)
(+)
กลม (round)
PQ
4. VG ใบ (Leaf) : รปู รางปลายใบ (Leaf apex shape)
PQ
แหลม (acute)
มน (obtuse)
5. VG ใบ (Leaf) : ความเขมของสีเขียว (Intensity of green
color)
(b) ออน (light)
ปานกลาง (medium)
QN
เขม (dark)
6. VG ใบ (Leaf) : ความลึกของพูใบ (Depth of lobing)
(b) นอย ( weak)
(+)
ปานกลาง (medium)
QN
มาก (strong)
7. VG ใบ (Leaf) : การเป็นคล่นื ของแผนใบ (Blistering)
(b) นอย (weak)
ปานกลาง (medium)
QN
มาก (strong)

ตัวเลข
(Note)
1
2
3

3
5
7
1
2

1
2
3
5
7
3
5
7
3
5
7
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ลักษณะ
ตัวอยา งพันธุ
(Characteristics)
(Example varieties)
8. VG ดอก (Flower) : การแสดงเพศเมื่อดอกบานเต็มที่ (Sex
expression at full flowering)
(*) (c) เพศผู (andromonoecious)
เพศเมีย (gynoecious)
QL
เพศผูและเพศเมีย (monoecious)
9. VG ผล (Fruit) : รูปรางผล (Fruit shape)
(*) (d) กลม (round)
(+)
กลมแปน (oblate)
PQ
ขอบขนาน (oblong)
รูปไข (ovate)
รูปไขกลับ (obovate)
10. VG ผล (Fruit) : ความยาว (Length)………ซม.
(*) /MS สั้น (short)
(d) ปานกลาง (medium)
QN
ยาว (long)
11. VG ผล (Fruit) : เสนผาศูนยกลาง (Diameter)
(*) /MS เล็ก (small)
(d) ปานกลาง (medium)
QN
ใหญ (large)
12. VG ผล (Fruit) : สีผิวผล (Fruit skin color)
(*) (d) ขาว (white)
เขียวออน (light green)
PQ
เขียว (green)
เขียวเขม (dark green)
เขียวปนดำ (blackish-green)
เทา (grey)
13. VG ผล (Fruit) : การปรากฏไขบนผิวผล ( Fruit
wax
surface)
(*) (d) ไมมี (absent)
มี (present)
PQ

ตัวเลข
(Note)
1
2
3
1
2
3
4
5
3
5
7
3
5
7
1
2
3
4
5
6

1
9

6

ลักษณะ
ตัวอยา งพันธุ
ตัวเลข
(Characteristics)
(Example varieties) (Note)
14. MS ผล (Fruit) : น้ําหนักผล (Fruit weight)
/VG เล็ก (small)
3
(d) ปานกลาง (medium)
5
QN
ใหญ (large)
7
15. VG ผล (Fruit) : รปู รางฐานผล (Shape of base)
(*) (d) แหลม (pointed)
1
(+)
กลม (rounded)
2
PQ
เป็นรอยตัด (truncate)
3
16. VG ผล (Fruit) : รปู รางปลายผล (Shape of apex)
(*) (d) แหลม (pointed)
1
(+)
กลม (rounded)
2
PQ
เป็นรอยตัด (truncate)
3
17. VG ผล (Fruit) : การปรากฏรอยเกสรเพศเมีย (Pistil scar
appearance)
(d) ไมชัดเจน (obscure)
1
QL
ชัดเจน (conspicouse)
9
18. VG ผล (Fruit) : ขนาดของรอยเกสรเพศเมีย (Size of pistil scar)
(*) (d) เล็ก (small)
3
ปานกลาง (medium)
5
QN
ใหญ (large)
7
19. MS ผล (Fruit) : ความหนาของเน้อื (Flesh thickness)
(*) (d) บาง (thin)
3
(+)
ปานกลาง (medium)
5
QN
หนา (thick)
7
20. VG ผล (Fruit) : สีหลักของเน้ือ (Main color of flesh)
(*) (d) ขาว (white)
1
ขาวอมเขียว (greenish white)
2
PQ
21. VG ผล (Fruit) : ผิวสัมผัสของเน้อื (Flesh firmness)
(d) ออนนุม (soft)
3
ปานกลาง (medium)
5
QN
แนน (firm)
7
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ลักษณะ
(Characteristics)
เมล็ด (Seed) : รปู รางเมล็ด (Seed shape)
กลม (Rounded)
รูปไข (Ovate)

22. VG
(e)
(+)
PQ
23. MS เมล็ด (Seed) : ขนาดเมล็ด (Seed size)
(*) (e) เล็ก (small)
ปานกลาง (medium)
QN
ใหญ (large)
24. VG เมล็ด (Seed) : สีเมล็ด (Seed color)
(*) (e) ขาว (whitish)
ครีม (cream)
PQ
25. MS เมล็ด (Seed) : น้ําหนัก 100 เมล็ด (100-seed weight)…..
กรัม
(e) เบา (light)
QN
ปานกลาง (medium)
หนัก (heavy)
26. MG ระยะเวลาเก็บเกี่ยว (Time of harvesting) หลังปลูก….วัน
(e) เร็ว (early)
ปานกลาง (medium)
QN
ชา (late)

ตัวอยา งพันธุ
(Example varieties)

ตัวเลข
(Note)
1
2

3
5
7
1
2

3
5
7
3
5
7
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8. อธิบายตารางบันทึกลักษณะประจำพันธุ (Explanations on the Table of Characteristics)
8.1 คำอธบิ ายที่ใชสำหรับทุกลักษณะในตารางลักษณะประจำพันธุ
(a) ตน : การบันทึกขอมูลลักษณะตนควรทำเมื่อดอกเพศเมียดอกแรกบาน 50 %
(b) ใบ : การบันทึกขอมูลใบบันทึกขอมูลใบแกเต็มที่ ระยะเก็บเกี่ยวผลแรก จำนวน 10 ใบ
(c) ดอก : การบันทึกขอ มูลดอกควรทำเมื่อดอกบานเต็มที่
(d) ผล : การบันทึกขอ มูลระยะเก็บเกี่ยว จำนวน 10 ผล
(e) เมล็ด : การบันทึกขอ มูลเมล็ดแหงจากผลแกเตม็ ที่ จำนวน 10 เมล็ด ตอผล
8.2 อธบิ ายบางลักษณะในตารางลักษณะประจำพันธุ
ล. 3 ใบ (Leaf) : รปู รางใบ (Leaf shape)

1
รูปหัวใจ
(cordate)

2
กลม
(round)

ล.6 ใบ (Leaf) : ความลึกของพูใบ (Depth of lobing)

3
นอย
(weak)

5
ปานกลาง
(medium)

7
มาก
(strong)

ล. 9 ผล (Fruit) : รปู รางผล (Fruit shape)

1
กลม
(Circular)

2
กลมแปน
(Oblate)

9

3
ขอบขนาน
(Oblong)

4
รูปไขกลบั
(Obovate)

5
รูปไข
(Ovate)

ล.15 ผล (Fruit) : รูปรางฐานผล (Shape of base)

1
แหลม
(pointed)

2
กลม
(rounded)

3
เป็นรอยตัด
(truncate)

ล.16 ผล (Fruit) : รูปรางปลายผล (Shape of apex)

1
แหลม
(pointed)

2
กลม
(rounded)

3
เป็นรอยตัด
(truncate)
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ล.19 ผล (Fruit) : ความหนาของเน้อื (Flesh thickness)

ล.22 เมล็ด (Seed) : รูปรางเมล็ด (Seed shape)

1
กลม
(Round)

2
รูปไข
(Ovate)

9. การประมาณคาใชจายและวิธีการชำระคาใชจายในการตรวจสอบลักษณะ
9.1 ประมาณการคาใชจาย ในการตรวจสอบลักษณะประจำพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุพืชใหม
รายการ
1. คาจางเหมาพื้นที่/เตรียมดิน
2. คา จางเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกขอมูลและ
เก็บเกี่ยว (1 คน x 3 เดือน x 5,000 บาท)
3. คาตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบภาคสนาม 3
ครั้ง
- คาเบี้ยเลี้ยง (210 บาท x 2 คน x 3 วัน)
- คาที่พัก
(800 บาท x 2 คน x 3 คืน)
ในกรณีที่ตองพักคางคืน ใหเพิ่มคาที่พัก 800 บาท/คืน/คน
และคาเบี้ยเลี้ยงตามจำนวนวันดวย
- คายานพาหนะ
4. คาวัสดุ
- สารกำจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช
- วัสดุการเกษตร
- วัสดุสำนักงาน
รวม

จํานวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานที่ของ
กรมวิชาการเกษตร
ผูขอจดทะเบียน
1,000
15,000

1,260
4,800

1,260
4,800

ตามรายจายจริง
3,000
2,500
500
28,060

6,060
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หมายเหตุ ทั้งนี้ รายละเอียดคาใชจายอาจเปลี่ยนแปลงได โดยใหเป็นไปตามรายจายจริง มีระยะ
ตรวจสอบ 3 ครั้ง ดังนี้
1) ระยะแรกปลูก
2) ระยะออกดอก
3) ระยะเก็บเกี่ยว
9.2 วิธีการชําระคาใชจาย ระยะเวลา จํานวนครั้ง และสถานที่ชําระคาใชจาย ใหเปนไปตามที่
คณะทำงานตรวจสอบภาคสนามกำหนด

