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วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  เพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช เพ่ือการ
คุ้มครองพันธุ์หน้าวัวใบ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542   ตลอดจนรวบรวมข้อมูลตัวอย่าง
ลักษณะพันธุ์พืช  เพ่ือจ าแนกความแตกต่างและสนับสนุนการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ได้ท าการสังเคราะห์หลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ของหน้าวัวใบขึ้นมาตามแนวทางมาตรฐานสากล ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเรื่องของการเตรียมการปลูกทดสอบ  วิธีการตรวจสอบการประเมินผล ตารางรายการบันทึก
ลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐานพร้อมภาพวาดลายเส้น และค าอธิบายประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของ
หน้าวัวใบ โดยศึกษาจากลักษณะประจ าพันธุ์ของหน้าวัวใบ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มใบเขียว ใบด า และใบด่าง 
รวม 12 พันธุ์ หลักเกณฑ์การตรวจสอบที่ได้ประกอบด้วยลักษณะที่ใช้จ าแนกความแตกต่างระหว่างพันธุ์หน้าวัวใบ 
28 ลักษณะ พร้อมรูปภาพประกอบค าอธิบาย และข้อมูลพันธุ์ที่จะใช้ส าหรับการอ้างอิงในกระบวนการตรวจสอบ
พันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป็นกฎระเบียบอันเป็นแนวปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  
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บทน า 
 

เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าการปรับปรุงพันธุ์พืชนับเป็นนวัตกรรมแห่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อันเป็น
กิจกรรมต้นน้ าส าคัญของภาคเกษตรกรรมที่มีความก้าวหน้ามาโดยล าดับนับตั้งแต่อดีตกาล ที่แต่เดิมการปรับปรุง
พันธุ์พืชเป็นไปด้วยวิธีการที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก เช่น การน าเอาพันธุ์พืชในสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันมาผสมข้าม
สายพันธุ์ (Cross breeding) แต่วิธีการนี้ต้องใช้เวลานานในการควบคุมคุณสมบัติของพันธุ์พืชให้เป็นไปตามที่
ต้องการ ซึ่งต่อมาเมื่อมีความรู้และความเข้าใจในการท างานของยีน (Gene) การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชจึงไม่ได้
จ ากัดอยู่เพียงวิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบดั้งเดิม (Conventional breeding) เท่านั้น นักปรับปรุงพันธุ์ได้น าความรู้
ด้านพันธุศาสตร์สมัยใหม่มาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งท าให้การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชที่มีระบบมากยิ่งข้ึน แต่
กระนั้นก็ตาม การปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ก็ยังคงต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานและต้องอาศัยเงินลงทุนมหาศาล แต่พืช
เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถน ามาขยายพันธุ์ได้เป็นจ านวนมากเม่ือมีการจ าหน่ายส่วนขยายพันธุ์พืชไปแล้ว และผู้ซื้อ
สามารถน าเอาส่วนขยายพันธุ์เหล่านั้นไปขยายพันธุ์ต่อไปอีกได้โดยไม่จ ากัด จึงเกิดกระแสการเรียกร้องให้มีการน า
ระบบทรัพย์สินทางปัญญา มาใช้ในการคุ้มครองพันธุ์พืชจากการปรับปรุงพันธุ์ ด้วยเหตุผลที่ว่า ค่าตอบแทนที่ได้รับ
จากการน าเอาส่วนขยายพันธุ์พืชมาจ าหน่ายในครั้งแรกนั้นไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนและเวลาที่
สูญเสียไป  

ส าหรับประเทศไทยนั้นได้มีการตรากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชให้เป็นไปตามพันธกรณีที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 27.3(b) ของข้อตกลงทริปส์ ( TRIPs Agreement ) คือได้ร่างกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชโดยใช้หลักการของ
อนุ สั ญ ญ ายู พ อฟ  ( The International Convention for the Protection of New Varieties of Plants, 
UPOV Convention) ที่ให้ความคุ้มครองเฉพาะพันธุ์พืชใหม่โดยให้สิทธิแก่นักปรับปรุงพันธุ์ที่มีการพัฒนาพันธุ์พืช
ใหม่ แต่หลายฝ่ายได้เสนอให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชดั้งเดิมด้วย โดยน าหลักการของอนุสัญญาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ(Convention on Biological Diversity, CBD) เข้ามาใช้ในเรื่องของการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม ดังนั้นขอบเขตของการ
คุ้มครองพันธุ์พืชในกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จึงมีสองมิติ คือมิติ
ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาในพันธุ์พืชใหม่ และมิติปกป้องคุ้มครองเพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์พืชดั้งเดิมให้ใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน กล่าวมิติด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ นั้นมีพัฒนาการมานานในแบบระบบสิทธิของนัก
ปรับปรุงพันธุ์พืช  (Plant Breeder’s Rights) โดยการออกแบบการให้สิทธิปัจเจกชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น 
นักปรับปรุงพันธุ์พืช เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาพันธุ์พืชใหม่ เริ่มจากประเทศแถบทวีปยุโรปแล้ว
กระจายไปตามภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้ว ต่อมาในปี ค.ศ.1961 ได้มี การท าข้อตกลงระหว่าง
ประเทศท่ีเรียกว่าอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่(International Convention for the 
Protection of New Varieties of Plants, UPOV Convention)  ที่เรียกย่อๆ ว่า อนุสัญญายูพอฟ ซึ่งปัจจุบันได้
พัฒนาไปถึงยูพอฟ 1991 แล้ว ทั้งนี้ได้จัดตั้งเป็นองค์การในรูปสหภาพเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกท่ีจะ
พัฒนาระบบการให้ความคุ้มครองสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืชผู้เป็นเจ้าของพันธุ์พืชใหม่ (จิระศักดิ์, 2551) อย่างไร
ก็ตาม การพัฒนาข้อกฎหมายเป็นเรื่องขยายขอบเขตแห่งสิทธิในพันธุ์พืชเป็นส่วนใหญ่  แต่ยังคงหลักการหรือ
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เงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่เช่นเดิม คือ พันธุ์พืชนั้นต้องมีความใหม่  (Novelty) มีลักษณะประจ า
พันธุ์ที่แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน (Distinctness) มีความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์ (Uniformity) และมีความ
คงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ Stability) ที่จะต้องตรวจสอบ หรือที่เรียกว่า DUS Examination (Anon., 2003) 
ได้  ซึ่งถือเป็นหลักการสากลที่นานาอารยประเทศยอมรับและน าไปใช้เป็นเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืช
ใหม่ เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนประเทศไทยจึงได้ตรากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชโดยยึดหลักการส าคัญดังกล่าว  

เนื่องจากพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในทุกๆ  ด้าน  จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (Test Guidelines, TGs and Procedures ) เฉพาะในพืชแต่ละ
ชนิด (นิพนธ์ , 2543) อีกทั้ งเพ่ือให้ เป็นมาตรฐานเดียวกับระดั บชาติ  (National Test Guideline)  และ
มาตรฐานสากลที่ง่ายต่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ เช่นระหว่างประเทศสมาชิกในอนุสัญญายูพอฟ 
หรือระหว่างประเทศที่มีหลักการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในแนวทางเดียวกันกับอนุสัญญายูพอฟ 

ดังนั้น  การศึกษา พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ. 2542  หากด าเนินการให้สอดคล้องตามแนวทางที่เสนอแนะทางวิชาการ
โดยสหภาพตามอนุสัญญายูพอฟ จะสามารถใช้เป็นมาตรฐานการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่ขอรับความคุ้มครองใน
ระดับชาติ  และการยอมรับในระดับสากล   เพ่ือการประยุกต์หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่
ระหว่างประเทศให้สอดคล้องกันและเป็นที่ยอมรับได้   

อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ. 2542 ไม่คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ได้ทุกชนิดพืช แต่
จะมีการประกาศก าหนดชนิดพืชใดเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ทั้งนี้จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา  

ดังนั้น การทดลองนี้ จึงเป็นการด าเนินงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการจดทะเบียน
คุ้มครองพันธุ์พืช โดยการจัดท าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์หน้าวัวใบซึ่งเป็นชนิดพืชที่รัฐมนตรีให้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดชนิดพืชดังกล่าวให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการคุ้มครอง  ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ. 2542 หลักเกณฑ์การตรวจสอบดังกล่าวจะน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบพันธุ์พืช
ให้มีประสิทธิภาพสามารถใช้เป็นมาตรฐานการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่ขอรับความคุ้มครองในระดับชาติ  และการ
ยอมรับในระดับสากล 

การทดลอง เรื่อง ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือพัฒนา หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์
หน้าวัวใบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการตรวจสอบพันธุ์หน้าวัวใบเพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 
และเพ่ือให้ได้ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ในการจ าแนกความแตกต่างในลักษณะประจ าพันธุ์หน้าวัวใบเพ่ือการ
สนับสนุนการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  

 
วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
 ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 
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1. เอกสารข้อกฎหมาย  และข้อมูลวิชาการทีเ่กี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืช   
2. เอกสารการจัดท าหลักเกณฑ์ และการพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทาง

ของอนุสัญญายูพอฟ รวมทั้งการเก็บบันทึกลักษณะและจ าแนกลักษณะประจ าพันธุ์ของพันธุ์พืชใหม่ตาม
แนวทางของอนุสัญญายูพอฟ   

3) เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
4. โปรแกรม MS Excel เพ่ือบันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ภาคสนาม 
5.  เครื่องมือวัดค่าต่างๆ ในการตรวจวัดและประเมินลักษณะประจ าพันธุ์ภาคสนาม เช่น ชุดเทียบสี (Royal 

Horticultural Society Color Chart) ตลับเมตร ไม้บรรทัดวัดละเอียด (Vernier) เป็นต้น 

วิธีการ 

    ประกอบด้วยขั้นตอนการด าเนินงาน  6 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ศึกษาข้อกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของหน้าวัวใบ 
2.   ศึกษาลักษณะประจ าพันทางพฤกษศาสตร์ของหน้าวัวใบ และวิธีการเก็บข้อมูลของลักษณะตามช่วงระยะ 

การเจริญเติบโตที่เหมาะสม 
3.  ศึกษาแนวทางการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่               ของหน้าวัว

ใบ ที่จะเป็นมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ตามแนวทาง UPOV 
4.  ประยุกต์องค์ความรู้ที่ได้  ร่างหลักเกณฑ์เพ่ือจัดระเบียบวิธีการตรวจสอบหน้าวัวใบที่ขอจดทะเบียน

คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และจัดท ารายการบันทึก (template)  แต่ละลักษณะซึ่งให้สัญลักษณ์ที่จะอธิบาย
วิธีการเก็บข้อมูลและความหมายให้ชัดเจนต่อการจ าแนกความแตกต่าง 

5. วิเคราะห์และปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์หน้าวัวใบแบบมีส่วนร่วม  โดยการระดม
สมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

6. ทดลองตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ  ของหน้าวัวใบ ภาคสนาม เพ่ือระบุพันธุ์อ้างอิง ตลอดจน 
ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบหน้าวัวใบให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
ระยะเวลา   

เริ่มต้น ตุลาคม 2556  สิ้นสุด กันยายน   2557 
 

สถานที่ท าการทดลอง 
1. ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช  กรมวิชาการเกษตร 
2. แปลงปลูกในท้องถิ่นของเกษตรจังหวัดนครปฐม พระนครศรีอยุธยา ลพบุรีและราชบุรี 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
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1. ผลการศึกษาข้อกฎหมายกฎระเบียบเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 
ผลการศึกษาข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้  
1.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542  

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ .ศ. 2542 ( นิรนาม, 2543 ) ก าหนดให้พันธุ์พืชที่จะได้รับการ
คุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ ต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) มีลักษณะประจ าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน (Distinctness)  กล่าวคือ มีความแตกต่างจาก
พันธุ์พืชอ่ืนที่ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะที่
มีประโยชน์ต่อการเพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และมีความ
แตกต่างจากพันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร 
ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนรวมถึงพันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ ว และได้รับ
การจดทะเบียนในเวลาต่อมา ทั้งนี้ในความแตกต่างอย่างเด่นชัด โดยหลักการต้องน า
ลักษณะที่แตกต่างอย่างเด่นชัด (Distinguishing characteristics) มาเปรียบเทียบระหว่าง
พันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียน (Candidate variety) กับพันธุ์ปลูกทั่วไปที่คล้ายคลึงกันที่สุด (พันธุ์
เปรียบเทียบ  :  Reference variety) 

2) มีความสม่ าเสมอ (Uniformity) โดยหลักการต้องตรวจสอบความสม่ าเสมอในกลุ่มประชากร
ของพันธุ์ (Homogeneity) 

3) มีความคงตัว (Stability) โดยหลักการต้องคงลักษณะเดิมที่ให้ไว้ ภายหลังใช้ขยายพันธุ์หรือ
ปลูก 

4) มีความใหม่ (Novelty) กล่าวคือ ต้องเป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการน าส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์
ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนัก
ปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยความยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจด
ทะเบียน  

 นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ยังไม่สามารถขอรับการคุ้มครองให้กับพืช
ทุกชนิดได้ แต่พืชชนิดใดที่จะสามารถขอรับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ได้ จะต้องได้รับการประกาศก าหนดโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อน ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศไปแล้วจ านวน 62 ชนิดพืช  

1.2 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอจดทะเบียน การ
ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.2546 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 

กฎกระทรวงดังกล่าว ( นิรนาม, 2546 ) ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับกระบวนการจด
ทะเบียนพันธุ์พืชที่จะขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์
พืชที่ได้ขอรับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ รวมทั้งได้ก าหนดให้ใช้วิธีการปลูกทดสอบและให้อธิบดีกรมวิชาการ
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เกษตรออกระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  และประกาศกรม
วิชาการเกษตรเกี่ยวกับการส่งมอบตัวอย่างพืชของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน ในแต่ละชนิดพืชที่ได้ประกาศให้สามารถ
ขอรับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ได้ไว้แล้ว 

1.3 ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
พ.ศ. 2546 และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง การเตรียมการเพ่ือตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์
พืชใหม่ พ.ศ. 2546 

ระเบียบและประกาศกรม ฯ ดังกล่าวก าหนดให้มีคณะท างานตรวจสอบภาคสนาม และเจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลที่แต่งตั้งโดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งคณะท างานชุดนี้จะเป็นผู้ก าหนดแผนการปลูกหรือ
ขยายพันธุ์ รวมทั้งคัดเลือกพันธุ์ที่จะปลูกเปรียบเทียบ และคณะท างานจะด าเนินการตรวจสอบความสม่ าเสมอ 
ความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ และลักษณะประจ าพันธุ์ที่แตกต่างจากพันธุ์ เปรียบเทียบอย่างเด่นชัด  
ตลอดจนก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอฯ ส่งมอบส่วนขยายพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียน  ซึ่งผู้ยื่นค าขอสามารถที่จะเลือกสถานที่
ท าการปลูกทดสอบตามท่ีกรมวิชาการเกษตรก าหนด หรือสถานที่ของตนเองก็ได้  

1.4 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรืออนุสัญญายูพอฟ (UPOV)  
 อนุสัญญายูพอฟ ( Anon., 2003 a. ) เป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือให้ความคุ้มครองพันธุ์พืช
ใหม่ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  ที่ถือเป็นเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพันธุ์พืช ที่ต้อง
ท าการตรวจสอบ  3  ประเด็นด้วยกัน  คือ  ความแตกต่างของพันธุ์พืชใหม่ (Distinctness, D) กับพันธุ์ใกล้เคียงที่
เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป  ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธุ์  (Uniformity, U)  และความคงตัวของลักษณะ
ประจ าพันธุ์  (Stability, S)  ซึ่งต้องมีการตรวจสอบที่เรียกว่าการตรวจสอบ “ DUS Test ” ทั้งนี้ การตรวจสอบ
พันธุ์พืชใหม่นั้น จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ซึ่งแต่ละพืชจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป โดย
อาจจะก าหนดหลักเกณฑ์ในพืชแต่ละชนิดไป  หรือจะก าหนดเป็นกลุ่มของพืช หรือกลุ่มของพันธุ์ ตามความ
เหมาะสม ส่วนแบบแผนการปลูกทดสอบ หรือการทดสอบอ่ืนๆ จะเกี่ยวข้องกับจ านวนฤดูปลูก  แผนผังการทดลอง  
จ านวนพืชที่จะทดสอบ และวิธีการตรวจสอบ  สิ่งเหล่านี้จะพิจารณาโดยค านึงถึงธรรมชาติของพืช แต่ละชนิดพืชที่
จะตรวจสอบ  ซึ่งการวางแผนการทดลองจึงเป็นปัจจัยหลักของหลักเกณฑ์การทดสอบ  โดยหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบจะต้องก าหนดขนาดของการทดลอง ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการทดลอง  จ านวนซ้ า  และจ านวนครั้งในการ
ทดลอง เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบ และให้ผลเป็นที่น่าเชื่อถือได้  และตัวอย่างพืชที่จะใช้ในการทดลองให้พิจารณา
ตามความเหมาะสม เพ่ือจะให้ได้มาซึ่งความสม่ าเสมอ พืชบางชนิดจ าเป็นต้องใช้ตัวอย่างในการทดสอบเป็นจ านวน
มาก  จึงจะมองเห็นความสม่ าเสมอได้  จึงต้องก าหนดรายละเอียดในแต่ละพืชที่แตกต่างกันไป 
 
2. ผลการศึกษาแนวทางการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  

ผลการศึกษาแนวทางการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทาง
สากล แบ่งได้เป็นสองระดับ คือระดับหลักเกณฑ์ทั่วไป และระดับสร้างรูปแบบการตรวจสอบเฉพาะในแต่ละ
ลักษณะ ทั้งสองกรณี สามารถสรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 
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2.1 ค าแนะน าทั่วไปเกี่ยวกับการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตาม
แนวทางของอนุสัญญายูพอฟ ( General Introduction to the Examination of Distinctness, Uniformity 
and Stability and the Development of Harmonized Descriptions of New Varieties of Plants ) ( 
TG/1/3 )    
 ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทาง
ของอนุสัญญายูพอฟ  ( Anon., 2007 ) ได้ก าหนดองค์ประกอบที่ส าคัญในการตรวจสอบ “ DUS Examination  
”  ได้แก่ 

- แผนการปลูกตรวจสอบ 

- ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการตรวจสอบ ต้องเป็นตัวแทนของพันธุ์พืชนั้นและมีปัจจัยที่มี 
 ผลกระทบเช่นเดียวกัน มีความสม่ าเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมใดก็สามารถแสดงลักษณะ

ที่แน่นอนและเห็นได้เด่นชัด  มีความคงตัว โดยให้ผลเหมือน ๆ กัน ในทุก ๆ วงจรของการเพาะปลูก หรือเมื่อสิ้นสุด
แต่ละวงจรการเพาะปลูก การบันทึกผลการตรวจสอบขึ้นอยู่กับการก าหนดขนาดของการทดลอง  ตัวอย่างพืชที่ใช้
ในการทดลอง จ านวนซ้ า  และจ านวนครั้งในการทดลอง เป็นต้น 

- การก าหนดลักษณะมาตรฐานที่ใช้ตรวจสอบ  จะต้องคัดเลือกจากลักษณะที่แสดงออกถึงความ
แตกต่างให้เห็นได้อย่างชัดเจน หรือเด่นชัด   ต้องก าหนดกรอบ หรือค าจ ากัดความของลักษณะ  และการก าหนด
ประเภทของลักษณะที่จะตรวจสอบ  สิ่งเหล่านี้มีความส าคัญต่อการก าหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบอย่ างมาก  
โดยเฉพาะประเภทของลักษณะที่ก าหนดให้ท าการตรวจสอบ ถ้าเป็นลักษณะทางคุณภาพ ( Qualitative 
Characteristic ) จะเป็นลักษณะที่แสดงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน  ถ้าเป็นลักษณะทางปริมาณ (Quantitative 
Characteristic ) จะเป็นลักษณะที่แสดงออกคลอบคลุมต่อเนื่องเป็นช่วง   ซึ่งการแสดงออกในแต่ละช่วงจึงจัดให้
เป็นความแตกต่าง  นอกจากนี้ยังมีลักษณะทางคุณภาพเทียม (Pseudo Quantitative Characteristic)    ที่
แสดงออกมากกว่า  1  มิติ  เช่นในรูปร่าง ผล และใบ  นอกจากนี้ควรจัดชั้นตามหน้าที่ของลักษณะให้ชัดเจน เป็น
ลักษณะมาตรฐานในการตรวจสอบ (Standard test guideline Characteristic) เพ่ือที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการ
ตรวจสอบ DUS Test  ในทุกพันธุ์  ลักษณะที่ใช้จัดกลุ่มพันธุ์  (Grouping Characteristic) เพ่ือหาพันธุ์ใกล้เคียง
ส าหรับการปลูกเปรียบเทียบ และลักษณะที่มีเครื่องหมายดอกจัน เป็นลักษณะที่มีความส าคัญต่อการปรับ
หลักเกณฑ์การทดสอบให้เหมือนกันในทุกประเทศ 

- พันธุ์ที่รู้จักโดยทั่วไป เพ่ือการก าหนดให้เป็นพันธุ์เปรียบเทียบระหว่างพันธุ์พืชใหม่กับพันธุ์ที่รู้จัก
โดยทั่วไปภายในกลุ่มพันธุ์ที่มีความใกล้เคียง เพ่ือให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด ซึ่งเป็นส่วนที่มีคว ามส าคัญต่อ
การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ โดยพันธุ์ที่รู้จักทั่วไปควรมีคุณสมบัติเป็นพันธุ์ที่ขายเป็นการค้า หรือมีการตีพิมพ์เผยแพร่
แล้ว หรือมีการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ในต่างประเทศแล้ว หรือพันธุ์ที่เป็นสาธารณประโยชน์แล้ว เป็นต้น 

- การพิจารณาความแตกต่างที่ เด่นชัดและมีความคงตัว  ต้องพิจารณาผลจากการปลูก
เปรียบเทียบว่าลักษณะใดมีความแตกต่างอันจะเป็นที่ยอมรับเพ่ือการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่นั้น ต้องมี
ความแตกต่างที่เด่นชัด(clearly distinguishable )   และลักษณะนั้นต้องมีความคงตัว ( consistence )  คือมี
ลักษณะเช่นเดิมเมื่อปลูกในฤดูถัดไป  ความแตกต่างอย่างเดนชัดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการด้วยกัน 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงลักษณะทั้งทางด้านปริมาณ คุณภาพและคุณภาพเทียม กรณีลักษณะทางคุณภาพต้อง
มีความแตกต่างกันในลักษณะนั้น  อย่างเด่นชัด เป็นต้น 

- การตรวจสอบความสม่ าเสมอ และความคงตัว    ความสม่ าเสมอขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของ
ส่วนขยายพันธุ์  ว่าเป็นพันธุ์ที่ผสมตัวเองในสายเดียวกัน (inbred lines)  หรือผสมข้ามต่างสายพันธุ์  (hybrids 
varieties)  ส่วนความคงตัว ในทางปฏิบัติ ไม่มีความจ าเป็นต้องท าการตรวจสอบ เมื่อสามารถตรวจสอบความ
แตกต่าง และความสม่ าเสมอของพันธุ์ได้แล้ว    

2.2. การพัฒนารูปแบบรายการบันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มส าเร็จรูปในการตรวจสอบพันธุ์พืช
ใหม่ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ ( Development of Test Guidelines ) ( TGP/7/1 ) 

ค าแนะน าในการพัฒนารูปแบบรายการบันทึกลักษณะให้เป็นแบบฟอร์มส าเร็ จรูป( TG 
Template )  ในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ  ( Anon., 2007 )  ประกอบด้วย
ส่วนส าคัญ  ดังนี้ 

- ก าหนดขอบเขตชนิดพืชที่จะตรวจสอบ  โดยระบุชื่อทางพฤกษศาสตร์   แต่บางครั้งอาจ
ระบุเป็นชนิดของพันธุ์  แต่พืชบางชนิดระบุเพียงชื่อวงศ์ ก็ได้  และควรมีค าแนะน าส าหรับลักษณะพันธุ์ตามที่มา  
เช่น เป็นพันธุ์ที่ผสมข้าม หรือ ลูกผสม 

- ปริมาณของพืชที่ต้องส่งและปลูกทดสอบ กับชนิดของวัสดุที่จะน ามาท าการทดสอบเช่น 
เมล็ด หรือส่วนขยายพันธุ์ อ่ืน ๆ 

- จ านวนรอบของการปลูกหรือรอบของการเจริญเติบโต พืชบางชนิดสามารถเห็นความ
แตกต่างได้ในหนึ่งฤดูปลูก แต่บางชนิดต้องท าการทดสอบมากกว่าหนึ่งฤดูปลูก รูปแบบของการทดสอบเป็นได้ทั้งที่
ใช้สถิติ และไม่ใช้สถิติ  

- การประเมินความแตกต่าง พิจารณาไปตามลักษณะพันธุ์ตามที่มา เช่น จากการผสมข้าม
หรือลูกผสม  

- การประเมินความสม่ าเสมอ  พิจารณาจ านวนต้นที่ผิดปกติ (off type)ที่ปนมาในระหว่างท า
การปลูกทดสอบ โดยให้ระบุเป็นจ านวนร้อยละของต้นที่มีลักษณะปนมา ซึ่งทางสถิติโดยทั่วไปแล้วให้มีได้ไม่เกิน
ร้อยละ 5 

- การคัดเลือก และจัดท ารายการบันทึกลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบ  ต้องก าหนดรายละเอียด
ของลักษณะให้เรียกเป็นมาตรฐานเดียวกัน ควรจะเรียงล าดับจากน้อยไปหามาก  และการก าหนดรูปแบบที่จะวัด
ความแตกต่างอันเป็นรายการบันทึกลักษณะที่ส าเร็จรูป  ( TG Template )   ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญในการ
ตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่  กรณีที่เป็นลักษณะทางคุณภาพ จะเป็นลักษณะที่แสดงออกให้เห็นว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
กรณีที่เป็นลักษณะทางปริมาณ จะเป็นลักษณะที่แสดงออกโดยมีค่าตัวแปรจากค่าหนึ่งไปอีกค่าหนึ่งได้  จึงต้อง
พิจารณาตามประเภทของลักษณะอันจะมีผลต่อการสร้าง template ทั้งนี้ หลักการสร้าง template จะเป็นการ
ก าหนดกรอบการบรรยายลักษณะเพ่ือให้เห็นความแตกต่าง  เช่น มี ไม่มี หรือน้อย ปานกลาง มาก หรือเล็กมาก 
เล็ก ปานกลาง  ใหญ่  ใหญ่มาก  หรือขาว  น้ าเงิน   แดง  ด า   ตั้งตรง กึ่งตั้งตรง  โค้ง   หรือมุมแหลม  มุมป้าน  
ตั้งฉาก เป็นต้น  ซึ่งระดับต่างๆ เหล่านี้จะบรรยายความแตกต่างเป็นตัวเลขก ากับ  (note) เช่น 1-9 , 3-7 ,1 2 3  
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เป็นต้น เพ่ือการจ าแนกให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด เช่น ความยาวของใบ ซึ่งเป็นลักษณะทางปริมาณ  
สามารถแยกเป็น 5 ช่องหลัก ๆ  คือ สั้นมาก ใช้เลข 1 ก ากับข้างท้าย  สั้น ใช้เลข 3 ก ากับข้างท้าย ปานกลาง ใช้
เลข 5 ก ากับ ยาว ใช้เลข 7 ก ากับ  ยาวมาก ใช้เลข 9 ก ากับ คือแบ่งช่วงเป็น 1,3,5,7,9 การให้เลขก ากับเช่นนี้จะ
ท าให้สามารถแทรกลักษณะที่อยู่ระหว่างเลขใดเลขหนึ่งในอนาคตได้ หากมีการพบพันธุ์พืชใหม่ที่มีความยาวของใบ
ตกอยู่ในช่วงเหล่านี้ ได้แก่ 2,4,6,8 เป็นต้ม ส่วนลักษณะทางคุณภาพเทียม เช่นรูปร่าง รูปไข่ (ovate) ก าหนดเป็น
เลข 1 , รูปรี ( elliptic ) ก าหนดเป็นหมายเลข 2 , รูปวงกลม ( orbicular ) ก าหนดเป็นหมายเลข 3 และ รูปไข่
กลับ ( obovate ) ก าหนดเป็นหมายเลข 4  ซึ่งลักษณะเหล่านี้ไม่สามารถจะก าหนดเป็นช่วง ๆ ของค่าเริ่มต้นและ
ค่าสิ้นสุดได้ คือไม่สามารถจ าแนกอย่างเด็ดขาดได้  ดังนั้นลักษณะแต่ละช่วง จะต้องนิยามอย่างเหมาะสมเพ่ือให้
เห็นภาพได้ชัดเจน  ดังนั้นตัวเลขจึงใช้ 1-4 ต่อกันไป ถ้ามีลักษณะใดแตกต่างกันอีกก็ให้ต่อไปเช่น 5, 6, 7  ….. 
จนถึง 9  ในกรณีที่เป็นลักษณะทางคุณภาพ โดยทั่วไป จะแสดงออกได้เพียง 2 สถานะ คือ มี หรือไม่มี เช่น การมี
กลิ่นของดอก ให้ใช้เลข 1 ก ากับข้างท้ายค าว่า ไม่มี ( absent ) และ เลข 9 ก ากับข้างท้าย ค าว่า มี ( present ) 
เป็นต้น   ส่วนการเรียงล าดับของลักษณะ ที่จะมาก าหนดรายการบันทึกลักษณะที่เป็นแบบฟอร์มมาตรฐาน ท าได้ 
3 วิธี คือ เรียงตามระบบพฤกษศาสตร์ คือ เมล็ด กล้า  ลักษณะการเจริญเติบโต ราก ระบบราก ต้น ใบ ช่อดอก 
ดอก ฝัก  ผล และเมล็ด  เรียงตามกาลเวลาของการเจริญเติบโต  และเรียงตามลักษณะประจ าพันธุ์ คือ ลักษณะ
ความสูง ความยาว ความกว้าง ขนาด รูปร่าง สี และอ่ืน ๆ    
 
3. ผลการศึกษาข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ และวิธีการเก็บข้อมูล ลักษณะต่าง ฯ  ตามแต่ละช่วง
ระยะ การเจริญเติบโตที่เหมาะสม 

หน้าวัวใบเป็นไม้เขตร้อน พบกระจายพันธุ์ที่อเมริกากลางและอเมริกาใต้ นิยมเรียก Anthurium ตาม
ชื่อสกุล จัดอยู่ในวงศ์ ARACEAE วงศ์เดียวกับพวกพลู บอน ตามธรรมชาติเราพบหน้าวัวใบในพ้ืนที่ชุ่มชื้น โดย
อาศัยอยู่ร่วมกับต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมีทั้งชนิดล าต้นเดี่ยว เป็นกอและทอดเลื้อย ส่วนลักษณะใบ เป็นใบเดี่ยว มีทั้งรูป
หัวใจ รูปหอกหรือกางออกเป็นรูปนิ้วมือ  การขยายพันธุ์มีทั้งการเพาะเมล็ด ซึ่งให้ความหลากหลายของต้นใหม่ 
การตัดยอดปักช าหรือการแยกหน่อส าหรับประเภทกอ น าเข้ามาประเทศไทยเมื่อประมาณ 30 กว่าปีที่ผ่านมา 
จากนั้นได้พัฒนาสายพันธุ์ใหม่ๆ จนเป็นที่แพร่หลาย มีการน าไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ ในเชิงของไม้ประดับ
สวยงาม ทั้งในรูปแบบของ ไม้กระถาง ไม้ใบกระถาง หรือไม้ตัดใบ 

ในจ านวนของหน้าวัวที่มีอยู่ทั้งหมดประมาณ 300-400 สายพันธุ์  เป็นหน้าวัวตัดดอกประมาณ 10 กว่า
ชนิด  ส่วนที่เหลือเป็นหน้าวัวใบทั้งหมด  แต่ละพันธุ์มีความแตกต่างกันออกไป ทั้งที่เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมและที่เอา
มาผสมข้ามสายพันธุ์ จนได้สายพันธุ์ใหม่ๆ  

พันธุ์ที่มีการใช้เป็นพ่อ/แม่พันธุ์ในปัจจุบัน เช่น 
 กลุ่มไม้ด า  ได้แก่ แบล็คดาก้อน แบล็คบิวตี้ แบล็คมาลี นิยมน ามาใช้เป็นพ่อ/แม่พันธุ์เนื่องจากเป็นต้นที่ให้สี 
 กลุ่มไม้ด่างและไม้ขาว  ได้แก่ ผักกาดด่าง มังกรทอง สิงโตทอง นิยมน ามาใช้เป็นพ่อ/แม่พันธุ์เนื่องจากเป็น
ตัวรับสี 
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 นีโอซุปเปอร์บัมพ์  เป็นลูกผสมระหว่างนีโอกับซุปเปอร์บัม  นิยมปลูกเป็นไม้กระถางประดับบ้าน 
เนื่องจากมีลักษณะทรงพุ่มสวยงาม  
 เรเนซองค์  หัวใจเศรษฐี  เป็นไม้ตัดใบ  นิยมน าไปใช้เกี่ยวกับการจัดช่อดอกไม้  ส่งออกทั้งตลาดในและ
ต่างประเทศ 
 เงินหนา  เป็นสายพันธุ์แรกๆ ที่เริ่มเล่นในไทย ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์จนมีลักษณะดีขึ้น แต่
กลับไม่ได้รับความนิยมในช่วงแรก ก่อนจะเริ่มเกิดกระแสเมื่อมีการปั่นตลาด จึงท าให้คนไทยเริ่มรู้จักไม้ชนิดนี้มาก
ขึ้น 
 ซุปเปอร์โนว่า หรือคอบบ้า  เป็นไม้ลักษณะดี ใบทั้งใหญ่และหนา 

 สยามบิวตี้” เป็นแม่ไม้อีกตัวที่ดังในวงการ เพราะเป็นไม้ด่างให้สีค่อนข้างชัด และด้วยความที่เป็นลูกผสม
ของแบล็คบิ้วตี้ ฟอร์มใบจึงค่อนข้างดี เรียกให้เข้าใจง่ายว่าสวยทั้งฟอร์มต้นทั้งสี จนกลายเป็นไม้ที่นักเล่นอยากได้ไว้
ครอบครอง 

วิธีการผสมพันธุ์หน้าวัวใบข้ามสายพันธุ์ 

1. เลือกต้นพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะดีหรือโดดเด่น เช่น ก้านสีแดงจัด ก้านสั้น ใบหยิก ใบงุ้มปลาย ใบ
บิดพลิ้ว ใบมันวาว ใบกลม เส้นกลางใบมีสีชัดเจน ขอบใบด า โดยเป็นต้นที่ให้ช่อดอกแล้ว 

2.  รอจนกว่าจะเกิดเป็นน้ าใสๆเกาะรอบช่อดอก. หลังจากนั้น 3-4 วันก็จะเปลี่ยนเป็นผงเกสร  โดย
เกสรตัวผู้จะอยู่ด้านล่างของช่อดอก 

3. ใช้แปรงปัดผงเกสร  แล้วเก็บในที่แห้งและปิดสนิทเพ่ือเก็บไว้ใช้  ในการผสมกับช่อดอกของต้นแม่
พันธุ์ 

4. เลือกต้นพ่อพันธุ์ที่มีลักษณะดีหรือโดดเด่น และแข็งแรง (ส่วนใหญ่อายุจะเลย 3 ปีขึ้นไป) เช่น ก้าน
แข็งแรง ใบรับน้ าหนักได้ดี  ทนทานจากฝนชะได้ และมีคุณสมบัติโดดเด่นตามที่กล่าวมา  และให้ช่อดอกท่ีมีขนาด
ใหญ่สมบูรญ์ (ยิ่งอายุมากช่อดอกก็จะใหญ่ตาม) 

5. หลังจากท่ีมีของเหลวเกาะรอบช่อดอก  ให้น าเกสรที่เราเก็บไว้ในตอนแรก  มาปัดลงบนช่อดอกของ
ต้นแม่พันธุ์  โดยสามารถผสมข้ามสายพันธุ์หลายๆสายพันธุ์ได้ในคราวเดียว  และควรจดบันทึกท่ีมาท่ีไปด้วย 

6. พอช่อดอกเริ่มมีปุ่มๆท่ีบวมขึ้น  ให้ใช้ถุงพลาสติกหรือตาข่ายหุ้มเอาไว้  เพ่ือป้องกันการผสมข้าม
โดยธรรมชาติ  และป้องกันนกมากินเมล็ด 

7. เมล็ดที่สุกเต็มที่จะหลุดออกมาเอง  หากน าเมล็ดที่ไม่สุกเต็มที่ไปเพาะอาจไม่งอกเป็นต้นอ่อนได้ 
จากนั้นแกะออกเพ่ือเอาเมล็ดจริงที่อยู่ด้านในที่ส่วนใหญ่จะมี 2 เมล็ด  และควรแช่วิตามิน B1 และยากันเชื้อรา
ผสมน้ าตามส่วนทิ้งไว้ 15 นาที  หากต้องการเก็บเมล็ดไว้ปลูกภายหลัง  แต่ไม่ควรเก็บไว้นานกว่า 10 วัน 

8. การเพาะเมล็ดก็ท าไม่ยาก  แค่โยนๆลงไปในกระบะที่มีขุยและมะพร้าวสับ รดน้ าพอชุ่มๆ  โดยควร
ควบคุมอุณหภูมิประมาณ 28 - 30 องศาเซลเซียส  พร้อมรักษาความชื้นโดยท าครอบพลาสติกใสคลุมไว้  จากนั้น
น าไปวางไว้ใต้แสลนที่ยอมให้แสงแดดผ่านได้ 50%  ผสมวิตามิน B1 กับน้ าตามส่วนรดในช่วง 2 สัปดาห์แรก 
อากาศท่ีเย็นส่งผลให้เมล็ดฝ่อหรืองอกช้ามาก  อาจนานมากกว่า 1 เดือน  โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลา 2-3 สัปดาห์ 
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การปลูกและการดูแลรักษา 

1. หน้าวัวใบเป็นไม้เขตร้อน ต้องการความชื้น จุดวางตั้งของหน้าวัวใบ ต้องการแสงราว 40 
เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ควรใช้ซาแรนที่พรางแสงได้ 60 เปอร์เซ็นต์ ผู้ อาจจะใช้ร่มเงาของต้นไม้หรือมุมเหลี่ยมของตัว
อาคารช่วยบังแสงก็ได้ กรณีท่ีแสงไม่เหมาะสม อาจจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของหน้าวัวใบ 

2. วัสดุปลูกควรใช้กาบมะพร้าวสับ  หากเป็นกาบมะพร้าวสับดีที่สุด ต้นเล็ก ปลูกในกระถางเล็กใช้
กาบมะพร้าวสับไม่ใหญ่นัก แต่หากต้นใหญ่ ใช้กาบมะพร้าวสับขนาดใหญ่ได้เลย 

3. ให้ปุ๋ยละลายช้า ทุก 3-6 เดือน 

4. อย่าให้น้ ามากเกินไป จะแฉะและต้นเน่าได้ง่าย" 

4.  ผลการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพ่ือการยกร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ และการ
ก าหนดรายการบันทึกลักษณะทีส่ าเร็จรูป (  TG Template) และสัญลักษณ์ท่ีจะอธิบายวิธีการเก็บข้อมูล และ
ความหมายให้ชัดเจนต่อการ จ าแนกความแตกต่าง  ให้มีความเหมาะสม 

จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานลักษณะประจ าพันธุ์ของหน้าวัวใบ ได้น าข้อมูลรายละเอียดของแต่ละ
ลักษณะมาด าเนินการจัดท าหรือยกร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชหน้าวัวใบ ตามแนวทางของ
อนุสัญญายูพอฟ โดยการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ตามค าแนะน าการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการ
ตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ตลอดจนค าแนะน าในการพัฒนาวิธีการบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ให้เป็นแบบฟอร์ม
มาตรฐานในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ โดยร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์หน้าวัวใบ ได้ก าหนดรายการ
บันทึกลักษณะที่ส าเร็จรูป ( TG Template) ไว้ในตารางรายการบันทึกลักษณะ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดมาตรฐานสากล
ส าหรับใช้ในการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืช ซึ่งต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ (National 
Guidelines) เพ่ือการรับจดทะเบียนให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  ผลการจัดท าโดยการออกแบบโครงสร้างร่าง
หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชใหม่ แบ่งออกเป็นได้ 2 ส่วน  โดยแต่ละส่วนประกอบด้วย
สาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนที่เกี่ยวกับการเตรียมการปลูกทดสอบ วิธีการตรวจสอบ และการประเมินผล 
ประกอบด้วย  6  ส่วนย่อย คือ 

1.  วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of these Test Guidelines) 
เป็นข้อความที่ระบุให้เห็นว่าหลักเกณฑ์นี้ใช้กับพืชชนิดใด 

2.  ส่วนขยายพันธุ์  (Material Required)  เป็นส่วนของพืชที่ใช้ในการตรวจสอบ 
2.1 คุณภาพส่วนขยายพันธุ์   
2.2 ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องส่งมอบ    
2.3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์   

3.  วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination) 
3.1 ฤดูปลูก (Number of Growing Cycles) 
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3.2 สถานที่ทดสอบ (Testing Place) 
3.3 การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
3.4 จ านวนต้นที่ท าการบันทึกข้อมูล (Number of Plants /Parts of Plants to be Examined) 
3.5 การทดสอบเพ่ิมเติม (Additional Tests) 

4.  การประเมินความแตกต่าง  ความความสม่ าเสมอ และความคงตัว (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability) 

4.1 ความแตกต่าง (Distinctness) 
4.2 ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 
4.3 ความคงตัว (Stability) 
4.4 การประเมินความคงตัวของประชากร    
4.5 กรณีใช้ความต้านทานของพืชเป็นลักษณะที่จะบ่งบอกความแตกต่างและความคงตัวของพันธุ์พืช   

5. การจัดกลุ่มพันธุ์ (Grouping of Varieties)ลักษณะที่ใช้ในการเลือกกลุ่มพันธุ์ที่ใกล้เคียงกัน  เพ่ือ 
 คัดเลือกให้เป็นพันธุ์ปลูกเปรียบเทียบ ควรเป็นลักษณะทางคุณภาพ ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อม 

5.1 การคัดเลือกพันธุ์ส าหรับปลูกทดสอบ   
5.2 ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มพันธุ์   

6. อธิบายตารางลักษณะประจ าพันธุ์ (Introduction to the Table of Characteristics) 
6.1 ตัวเลขที่ใช้แทนลักษณะประจ าพันธุ์ (Notes) 
6.2 ตัวอย่างพันธุ์ (Example Varieties) 
 

ส่วนที่ 2 เป็นตารางแสดงลักษณะประจ าพันธุ์แต่ละลักษณะ ในรูปแบบของรายการบันทึกลักษณะที่เป็น
แบบฟอร์มส าเร็จรูป และค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบด้วยลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative) ลักษณะทางปริมาณ 
(Quantitative) และลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)ซึ่งส่วนนี้สามารถแยกเป็น
ส่วนประกอบได้  2  ส่วนย่อย คือ 

1. ตารางแสดงลักษณะประจ าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ  (Table of Descriptors) ประกอบด้วยรายการ
บันทึกลักษณะทีส่ าเร็จรูป (TG Template) ที่ใช้ในการจ าแนกความแตกต่าง และตัวอย่างพันธุ์ที่มีการแสดงออก
ในลักษณะนั้นๆ ที่ใช้ในการอ้างอิง 

2. การอธิบายลักษณะในตาราง  ใช้อธิบายลักษณะโดยใช้ภาพวาดและค าอธิบาย 

ลักษณะต่างๆ ตามตารางรายการบันทึกลักษณะ  ซ่ึงสามารถจ าแนกจ านวนรายการบันทึกลักษณะ ที่
ปรากฏในแต่ละส่วนของร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์หน้าวัวใบ จะประกอบด้วยลักษณะทางคุณภาพ  
ลักษณะทางปริมาณ  และลักษณะทางคุณภาพเทียม ตามตารางรายการบันทึกลักษณะส าเร็จรูป จ านวนรวม 28 
ลักษณะ  ประกอบด้วย 

 - ต้น 1 ลักษณะ 
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 - ใบ                            27  ลักษณะ 
 
5.  ผลการทดลองตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ  เพ่ือปรับปรุงและแก้ไขร่างหลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ตรวจสอบพันธุ์หน้าวัวใบ  

จากการทดสอบหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์หน้าวัวใบ เพ่ือการปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม
รายละเอียดในทุกรายการบันทึกลักษณะส าเร็จรูป ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยใช้สถานที่ท าการทดสอบ และเก็บข้อมูล
จากแปลงรวบรวมพันธุ์ของ และแปลงปลูกในท้องถิ่นของเกษตรกร จังหวัดนครปฐม ราชบุรี ลพบุรี และ
พระนครศรีอยุธยา จากการทดสอบ ผลปรากฏว่า 

- ลักษณะต่างๆในตารางรายการบันทึกลักษณะส าเร็จรูป สามารถใช้อธิบายและแยกแยะความ
แตกต่างออกเป็นระดับ หรือสถานะของลักษณะต่าง ๆได้   จึงท าให้จ าแนกความแตกต่ างระหว่างพันธุ์ได้อย่าง
ชัดเจน 

- การบันทึกข้อมูลลักษณะลงในตารางรายการบันทึกลักษณะส าเร็จรูปเป็นการปฏิบัติการทบทวน 
ปรับปรุงแก้ไขความถูกต้องของแต่ละรายการบันทึกลักษณะส าเร็จรูปให้สมบูรณ์ เพ่ือความพร้อมส าหรับการ
รองรับการปฏิบัติงานรับจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ต่อไป  

ส าหรับข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ตามตารางรายการบันทึกลักษณะส าเร็จรูป จากการทดลองท าการ
ทดสอบตามร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชที่ก าหนดให้เป็นพันธุ์ตัวอย่างของหน้าวัวใบ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลเปรียบเทียบในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ปรากฏว่าได้ข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์ตามตารางรายการบันทึก
ลักษณะส าเร็จรูป จ านวน 12 พันธุ์ ดังนี้   
 1) พันธุ์ซุปเปอร์บัม มีลักษณะรูปร่างใบรูปไข่ หลายแหลม โคนใบสอบเรียว ใบสีเขียวเข้ม เส้นใบ
นูน เป็นคลื่นบนแผ่นใบ 

  2) พันธุ์ใบผักกาด มีลักษณะรูปร่างใบรูปไข่ หลายแหลม โคนใบมน ใบสีเขียวอ่อน ด่างสี เหลือง
เป็นปื้น เส้นใบไม่ชัด แผ่นใบและขอบใบเป็นคลื่น  

  3) พันธุ์ใบผักกาดด่าง มีลักษณะรูปร่างใบรูปไข่ หลายแหลม โคนใบสอบเรียว ใบสีเขียวเข้ม มี
ด่างสีชมพูอ่อนเล็กน้อย เส้นใบไม่ชัด แผ่นใบและขอบใบเป็นคลื่น 
  4) พันธุ์เรเนซอง มีลักษณะรูปร่างใบเรียวยาว หลายแหลม โคนใบสอบเรียว ใบสีเขียวเข้ม เส้นใบ
ชัด แผ่นใบและขอบใบเป็นคลื่น 

  5) พันธุ์เจ้าสัว มีลักษณะ ใบกว้าง รูปร่างใบรูปไข่ หลายแหลม โคนใบสอบเรียว ใบสีเขียวเข้ม 
เส้นใบชัดนูน แผ่นใบและขอบใบเป็นคลื่น 

  6)  พันธุ์หูช้าง มีลักษณะ ใบกว้างปานกลาง รูปร่างใบรูปหัวใจ ปลายใบแหลม โคนใบรูปหัวใจ ใบ
สีเขียวเข้ม เส้นใบชัดเป็นร่อง แผ่นใบและขอบใบเป็นคลื่น 

  7)  หัวใจเศรษฐี มีลักษณะ  ใบกว้างปานกลาง มีลักษณะรูปร่างใบรูปหัวใจ ปลายใบแหลม โคน
ใบรูปหัวใจ มีหูใบไม่พับ ใบสีเขียวเข้ม เส้นใบชัดเป็นร่อง แผ่นใบเป็นคลื่น ขอบใบไม่เป็นคลื่น 
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  8)  พันธุ์ชฎานาง มีลักษณะ  ใบกว้างปานกลาง มีลักษณะรูปร่างใบรูปแฉก ปลายใบแหลมมาก 
โคนใบรูปหัวใจ มีหูใบไม่พับ ใบสีเขียวเข้ม เส้นใบชัดเป็นร่อง แผ่นใบและขอบใบไม่เป็นคลื่น 

  9)  พันธุ์เศรษฐีเงินหนา มีลักษณะ  ใบกว้างปานกลาง มีลักษณะรูปร่างใบรูปไข่ ปลายใบแหลม 
โคนใบสอบเรียว ไม่มีหูใบ ใบสีเขียวเข้ม เส้นใบชัดนูน แผ่นใบและขอบใบไม่เป็นคลื่น 

  10) พันธุ์โชคเก้าชั้น มีลักษณะ  ใบกว้างปานกลาง มีลักษณะรูปร่างใบรูปไข่ ปลายใบแหลม โคน
ใบสอบเรียว ไม่มีหูใบ ใบสีเขียวเข้ม เส้นใบชัดนูน แผ่นใบและขอบใบเป็นคลื่น 

  11) พันธุ์มังกร มีลักษณะ  ใบกว้างปานกลาง มีลักษณะรูปร่างใบรูปเรียวยาว ปลายใบแหลม 
โคนใบสอบเรียว ไม่มีหูใบ ใบสีเขียวเข้ม มีด่างเหลืองเป็นเม็ดละเอียดเล็กน้อย เส้นใบชัดเป็นร่อง แผ่นใบไม่เป็น
คลื่น ขอบใบเป็นคลื่น 

  12) พันธุ์ลูกศร  มีลักษณะ  ใบกว้างปานกลาง มีลักษณะรูปร่างใบรูปลูกศร ปลายใบแหลมมาก 
โคนใบรูปหัวใจ มีหูใบไม่พับ ใบสีเขียวเข้ม เส้นใบชัดเรียบ แผ่นใบและขอบใบไม่เป็นคลื่น 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
 

สรุปผลการวิจัย 
เมื่อมีเตรียมประกาศ เสนอให้หน้าวัวใบเป็นชนิดพืชที่พันธุ์ใหม่สามารถขอรับความคุ้มครอง ตาม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จึงได้จัดท ากฎระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์
พืชใหม่ของหน้าวัวใบ  ให้ได้มาตรฐานระดับประเทศเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบพันธุ์พืช ที่ขอรับความ
คุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ตามกฎหมายดังกล่าว  โดยท าการศึกษา และพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ
พันธุ์หน้าวัวใบ ซึ่งเป็นไปตามค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ 
ตามแนวทางของสากล  โดยมีองค์ประกอบหลัก 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นรายละเอียดการเตรียมการปลูกทดสอบ  
วิธีการตรวจสอบ และประเมินผล ส าหรับส่วนที่ 2 เป็นตารางรายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์มมาตรฐาน  
พร้อมภาพวาดลายเส้น    และค าอธิบายประกอบการตรวจสอบพันธุ์พืชหน้าวัวใบ   โดยศึกษาจากลักษณะประจ า
พันธุ์ของหน้าวัวใบ 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มใบเขียว ใบด า และใบด่าง รวม 12 พันธุ์   และร่างหลักเกณฑ์และ
วิธีการตรวจสอบดังกล่าวได้ผ่านการประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพิจารณา จากบุคคลหลาย
ภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่างหลักเกณฑ์ที่ได้ประกอบด้วยลักษณะที่ใช้จ าแนกความแตกต่างระหว่างพันธุ์
หน้าวัวใบ 28 ลักษณะ พร้อมรูปภาพประกอบค าอธิบาย และข้อมูลพันธุ์ที่จะใช้ส าหรับการอ้างอิงในกระบวนการ
ตรวจสอบพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  นอกจากนี้ได้น าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบดังกล่าวไป
ทดลองใช้ เพ่ือฝึกประสบการณ์  ระบุเครื่องหมาย และสัญลักษณ์  ในรายการบันทึกลักษณะตามแบบฟอร์ม
ส าเร็จรูปให้ถูกต้องและชัดเจนขึ้น  ซึ่งผลการทดลองยังได้ฐานข้อมูลพันธุ์อ้างอิง  เพ่ือการใช้เทียบเคียงและอ้างอิง
ในการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่ยื่นขอจดทะเบียนด้วย 
 
ข้อเสนอแนะ 
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 การทดลองครั้งนี้ได้ร่างหลักเกณฑ์ตรวจสอบลักษณะพันธุ์หน้าวัวใบเพ่ือการจ าแนกพันธุ์ เพ่ือการ

คุ้มครองพันธุ์พืชแต่ ซึ่งหลังจากได้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบดังกล่าวแล้วแต่ไม่สามารถน าไปทดสอบการ
ใช้ได้เนื่องจากเป็นการทดลองท่ีสิ้นสุดใน 1 ปี ท าให้ร่างหลักเกณฑ์ฯอาจยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร 

      
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

1. ไดห้ลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์หน้าวัวใบ ส าหรับใช้ตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่นักปรับปรุงพันธุ์พืช 
ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

2. การทดลองที่คาดว่าจะน าไปใช้ประโยชน์ในปี   2558 
3. กลุ่มเป้าหมายคือ  นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์พืชทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษา ประชาชนที่
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ร่างครั้งที่ 1 
(ร่าง) 

รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ตามชนิดพืชที่ได้ประกาศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

ชนิดพืช 
หน้าวัวใบ 

 
1.  วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of these Test Guidelines) 
  หลักเกณฑ์และการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชที่จะกล่าวต่อไปนี้ ให้ใช้กับหน้าวัวใบ 
 
2.  ส่วนขยายพันธุ์ (Material Required) 

2.1 คุณภาพส่วนขยายพันธุ์  ที่ส่งมอบต้องเป็นหน่อหรือต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซ่ึงมีอย่างน้อย 
5 ใบและอยู่ในระยะเจริญเติบโตและสมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลงรบกวน แต่ถ้าหากต้นพันธุ์
ผ่านปฏิบัติการใดๆ เช่น พ่นสารควบคุมศัตรูพืช ใส่ปุ๋ย หรือใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต จะต้อง
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 

2.2 ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องส่งมอบ   ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์หน้าวัวใบ จะต้องส่ง
ส่วนขยายพันธุ์ อย่างน้อย 10 ต้น 

2.3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์   ให้เป็นไปตามที่คณะท างานตรวจสอบ
ภาคสนามก าหนด 

 
3.  วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination) 

3.1  ฤดูปลูก (Number of Growing Cycles) 
 ท าการทดสอบอย่างน้อย 2 ฤดูปลูก (growing  periods) แต่ถ้าความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ  และ

ความคงตัวไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องเพ่ิมการปลูกทดสอบอีก 1 ฤดูปลูก 
3.2  สถานที่ทดสอบ (Testing Place) 

สถานที่ปลูก  ควรท าการทดสอบใน 1 สถานที่ ให้ก าหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะประจ า
พันธุ์ส าคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ที่ท าการปลูกทดสอบ 

3.3  การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
ให้ปลูกพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่างน้อย 1 พันธุ์ ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันและให้มี

วิธีการปลูกและการจัดการเดียวกัน  โดยให้มีการกระจายตัวของพันธุ์ ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่าง
สม่ าเสมอ   โดยใช้วิธีการสุ่มพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบปลูกลงในกระถาง จ านวนอย่างน้อย 10 
ต้นต่อพันธุ์  
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3.4  จ านวนต้นที่ท าการบันทึกข้อมูล (Number of Plants /Parts of Plants to be Examined) 
3.4.1 การเก็บบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องประเมินด้วยประสาทสัมผัส เช่น กลิ่น รสชาติ ต้องใช้

มาตรฐานเกณฑ์ตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (panel test) ที่แต่งตั้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ 
3.4.2 การตรวจสอบและเก็บข้อมูลในแปลงทดสอบ ให้ท าจากต้นที่สมบูรณ์ และมีลักษณะตรงตาม

พันธุ์อย่างน้อย 10 ต้นต่อพันธุ์  
3.5  การทดสอบเพิ่มเติม (Additional Tests)  

ถ้ามีการตรวจสอบเพ่ิมเติม  ต้องก าหนดรายละเอียดเป็นเฉพาะกรณีตามความจ าเป็น โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะท างานตรวจสอบภาคสนาม 
 
4.  การประเมินความแตกต่าง  ความความสม่ าเสมอ และความคงตัว (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability) 

4.1  ความแตกต่าง (Distinctness) 
การตรวจสอบความแตกต่างให้เก็บตัวอย่างจากต้นที่สมบูรณ์และมีลักษณะตรงตามพันธุ์อย่างน้อย 5 

ต้น กรณีลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) การพิจารณาว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ระหว่างพันธุ์  2 พันธุ์ พิจารณาได้จากความแตกต่างมากกว่าหนึ่งลักษณะที่ได้มีการก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบ กรณีลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) พิจารณาได้จากวิธีการปฏิบัติในการทดสอบ
และชนิดของส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิดที่เกี่ยวข้อง พันธุ์พืชที่จะพิจารณาว่ามีความแตกต่างโดยใช้
ลักษณะทางปริมาณตัดสินนั้น ลักษณะทางปริมาณดังกล่าว ควรจะมีความแตกต่างตั้งแต่  2 ระดับ (notes) ขึ้นไป 

4.2  ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 
พิจารณาที่ระดับความสม่ าเสมอของประชากรมาตรฐาน  1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมั่นอย่างน้อย

ร้อยละ 95 กรณีท่ี เก็บตัวอย่างจ านวน 10 ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะไม่ตรงตามพันธุ์ (off type) มากกว่า 1 ต้น 
4.3  ความคงตัว (Stability) 

พิจารณาจากความสม่ าเสมอของพันธุ์ 
 
5.  การจัดกลุ่มพันธุ์ (Grouping of Varieties) 

5.1  การคัดเลือกพันธุ์ส าหรับปลูกทดสอบ  พันธุ์เปรียบเทียบส าหรับปลูกทดสอบจะต้องแบ่งเป็นกลุ่มเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง  ลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดกลุ่มเป็นลักษณะที่ได้จาก
ประสบการณ์นั้น คือ เป็นลักษณะที่ไม่แตกต่างหรือแตกต่างกันน้อยมากภายในพันธุ์    

5.2  ลักษณะท่ีใช้ในการจัดกลุ่มพันธุ์   
(1) ใบ : ความยาวของก้านใบ (ล.3) 
(2) ใบ : ความยาวของแผ่นใบ (ล.5) 
(3) ใบ : ความกว้างของแผ่นใบ (ล.6) 
(4) ใบ : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (ล.8) 



 20 

(5) ใบ : รูปร่างโคนใบ (ล.10) 
(6) ใบ : การมีหูใบ (ล.12) 
(7) ใบ : การด่างของใบ (ล.16)  
(8) ใบ : การปรากฎของสีแดงบนใบ (ล.20) 

 
6.  อธิบายตารางลักษณะประจ าพันธุ์ (Introduction to the Table of Characteristics) 

6.1  ตัวเลขที่ใช้แทนลักษณะประจ าพันธุ์ (Notes) 
เพ่ือประเมินความแตกต่าง  ความสม่ าเสมอ  และความคงตัว  ใช้ลักษณะและระยะการเจริญเติบโตที่

ระบุในแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ ที่จะตรวจสอบในช่องการบันทึกข้อมูล  ให้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลข ตาม
ลักษณะที่ปรากฏในแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ  

6.2  ตัวอย่างพันธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธุ์ใช้เป็นตัวแทนของการแสดงออกในแต่ละลักษณะประจ าพันธุ์  

6.3  เครื่องหมาย (Legend) 
(*)   หมายถึง ลักษณะที่ต้องใช้กับทุกพันธุ์ในทุกช่วงระยะการเจริญเติบโต และต้องระบุใน

ลักษณะประจ าพันธุ์ ยกเว้นไม่สามารถจะด าเนินการได้ 

(+)   หมายถึง   ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบท้าย  

(a)-(c) หมายถึง   ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ 

QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 

QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 

PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative characteristic) 

MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ านวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็นตัวแทนเท่านั้นแล้ว
ใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม (single measurement of a group of plants or 
parts of plants) 

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

VG  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน
เท่านั้นแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม  (visual assessment by a single 
observation of a group of plants or parts of plants) 
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VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสั งเกตที่ ได้ เป็นตัวแทนของกลุ่ม  (visual assessment by 
observation of individual plants or parts of plants) 
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7. ตารางลักษณะประจ าพันธุ์ (Table of Characteristics) : หน้าวัวใบ 
 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

1. VG/ ต้น : ความสูงของทรงพุ่ม  (Plant : height)      
(*) MS เตี้ย  (short)      3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (a) สูง  (tall)  7 
2. VG/ ต้น : จ านวนการแตกกอ (Plant : number of basal 

shoots) 
  

 MS น้อย (few)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (many)  7 
3. VG/ ใบ : ความยาวของก้านใบ (Leaf : length of petiole)   
(*) MS สั้น (short)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (b) ยาว (long)  7 
4. VG ใบ : สีของก้านใบ (Leaf : main color of petiole)   

  ระบุสีตาม RHS  color chart       ขาว  (white)   

PQ (b)    

5. VG/ ใบ : ความยาวของแผ่นใบ (Leaf : length)   
(*) MS สั้น (short)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (b) ยาว  (long)  7 
6. VG/ ใบ : ความกว้างของแผ่นใบ (Leaf : width)   
(*) MS แคบ (narrow)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (b) กว้าง  (broad)  7 
7. VG/ ใบ : สัดส่วนระหว่างความยาว/ความกว้าง (Leaf : ratio : 

length/width) 
  

 MS เล็ก (small)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

QN (b) ใหญ่  (large)  7 
8. VG ใบ : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of 

broadest part) 
  

(*)  ค่อนไปทางโคนใบ (towards base)  1 
(+)  ตรงกลางใบ (at middle)                                                          2 
PQ (b) ตรงปลายใบ (towards apex)      3 
9. VG ใบ : รูปร่างของปลายใบ  (Leaf : shape of apex)   
(*)  แหลมมาก (strongly acute)  1 
(+)  แหลม (acute)  2 
PQ (b) มน (obtuse)  3 
10. VG ใบ : รูปร่างของโคนใบ (Leaf : shape of leaf base)   
(*)  สอบเรียว (attenuate)  1 
(+)  มน (obtuse)  3 
PQ (b) ตัดตรง (truncate)  4 
  รูปหัวใจ (cordate)  5 

11. VG ใบ : การมีรอยคอดบริเวณโคนใบ (Leaf : constriction 
at leaf base) 

  

  ไม่มี (sbsent)  1 
(+)  มี (present)  9 
QL (b)    
12. VG ใบ : การมีหูใบ (Leaf : presence of auriculate leaf)   
(*)  ไม่มี (sbsent)  1 
(+)  มี (present)  9 
QL (b)    
13. 
(*) 

VG เฉพาะพันธุ์ที่ มีหู ใบ เท่ านั้ น  : ใบ  : การพั บของหู ใบ  
(Auriculate leaf varieties only: Leaf : rolling of 
auriculate leaf) 

  

  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
14. 
(*) 

VG เฉพาะพันธุ์ที่มีหูใบเท่านั้น : ใบ : การซ้อนทับกันของหูใบ  
(Auriculate leaf varieties only: Leaf : overlaping 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

of auriculate leaf) 
(+)  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
15. 
(*) 

VG ใบ : สีหลักของแผ่นใบ (Leaf : upper side : main 
color) 

  

PQ (b) ระบุสีตาม  RHS  color  chart            
16. VG ใบ : การด่างของใบ (Leaf : variegation)   
(*)  ไม่มี  (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
     

17. VG ใบ : สีของรอยด่าง (Leaf : color of variegation)   
(*)  ขาว  (white)  1 
PQ (b) เหลือง (yellow)  2 
18. VG ใบ : ลักษณะรอยด่าง (Leaf : patern of variegation)   
(*)  เป็นเม็ดละเอียด  (small spotted)  1 
(+)  เป็นปื้น (blotch)  2 
PQ (b) ด่างบริเวณเส้นกลางใบ (at the middle)  3 
  เป็นเม็ดละเอียดและเป็นปื้น (small spotted and blotch)  4 
19. VG ใบ : พื้นที่ของรอยด่าง  (Leaf : area of variegation)      
(*)  น้อย (few)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (b) มาก (many)  7 
20. VG ใบ : การปรากฎของสีแดงบนใบ  (Leaf : presence of 

red color)    
  

(*)  ไม่มี  (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
21. VG ใบ : ความเข้มของสีแดง  (Leaf : intensity of red 

color)    
  

  อ่อน (light)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (b) เข้ม (dark)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

22. VG ใบ : พื้นที่ของสีแดง  (Leaf : area of red color)      
  น้อย (few)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (b) มาก (many)  7 
23. VG ใบ : สีของเส้นกลางใบ  (Leaf : color of midrib)    

  ระบุสีตาม RHS color chart   

PQ (b)    

24. VG ใบ : ความชัดของเส้นใบ  (Leaf : clearly of vein)    

  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
25. VG ใบ : สีของเส้นใบ  (Leaf : color of vein)    

  ระบุสีตาม RHS color chart   

PQ (b)    

26. VG ใบ : การปรากฏความมันวาวของใบ (Leaf : presence 
of glossyness) 

  

  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
     
     

27. VG ใบ : การเป็นคลื่นบนแผ่นใบ  
(Leaf : blistering) 

  

(*)  ไม่เป็นหรือปรากฎน้อยมาก (absent or very weak)  1 
  น้อย (weak)  3 

QN (b) ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)   7 
     

28. VG ใบ : การเป็นคลื่นของขอบใบ (Leaf : undulation of 
leaf margin) 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

(*)  ไม่เป็นหรือเป็นน้อยมาก (absent or very weak)  1 

  น้อย (weak)  3 

QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  มาก (strong)  7 

29. VG ดอก : สีของจานรองดอก (Leaf : color of spadice)   

  ระบุสีตาม RHS  color  chart  ขาว  (white)   

PQ (c)    

30. VG ดอก : สีของก้านดอก (Leaf : color of peduncle)   

  ระบสุีตาม RHS  color  chart  ขาว  (white)   

PQ (c)    
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8.  อธิบายตารางบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ (Explanations on the Table of Characteristics) 
8.1  ค าอธิบายท่ีใช้ส าหรับทุกลักษณะในตารางลักษณะประจ าพันธุ์  

(a)  ต้น : การบันทึกข้อมูลลักษณะต้นควรท าเม่ือต้นเจริญเติบโตเต็มที ่
(b) ใบ : การบันทึกข้อมูลลักษณะของใบควรท าที่ ใบที่อยู่บริเวณกลางต้นเมื่อต้น

เจริญเติบโตเต็มที ่
(c) ดอก  :   การบันทึกข้อมูลลักษณะของดอกควรท าเมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่ 

 
8.2 อธิบายบางลักษณะในตารางลักษณะประจ าพันธุ์ 

ล. 8 ใบ : ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุด (Leaf : position of broadest part) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 9  ใบ : รูปร่างของปลายใบ  (Leaf : shape of apex)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 10  ใบ : รูปร่างของโคนใบ (Leaf : shape of leaf base) 
 
 

1 
ค่อนไปทางโคนใบ 
(towards base) 

2 
ตรงกลางใบ 
(at middle) 

3 
ตรงปลายใบ 

(towards apex) 

1 
แหลมมาก 

(strongly acute) 

2 
แหลม 

(acute) 

3 
มน 

(obtuse) 
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 1 

สอบเรียว 
(attenuate) 

2 
มน 

(obtuse) 

3 
ตัดตรง 

(truncate) 

4 
รูปหัวใจ 

(cordate) 
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ล.11 ใบ : การมีรอยคอดบริเวณโคนใบ (Leaf : constriction at leaf base) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล.12 ใบ : การมีหูใบ (Leaf : presence of auriculate leaf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล.14 ใบ : การซ้อนทับกันของหูใบ  (Leaf : overlaping of auriculate leaf) 
 
 
 
 
 
 
 

1 
ไม่มี 

(sbsent) 

9 
มี 

(present) 

1 
ไม่มี 

(sbsent) 

9 
มี 

(present) 
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1 
ไม่มี 

(sbsent) 

9 
มี 

(present) 
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ล. 18 ใบ : ลักษณะรอยด่าง (Leaf : patern of variegation)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
เป็นเม็ดละเอียด 
(small spotted) 

2 
เป็นปื้น 
(blotch) 

3 
ด่างบริเวณเส้นกลางใบ 

(at the middle) 

4 
เป็นเม็ดละเอียดและเป็นปื้น 

(small spotted and blotch) 
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9. การประมาณค่าใช้จ่ายและวิธีการช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลักษณะ 
9.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย  ในการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานทีข่อง 

กรมวิชาการเกษตร ผู้ขอจดทะเบียน 
1. ค่าจ้างเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกข้อมูลและ 
     เก็บเกี่ยว  (1 คน x 3 เดือน  x 9,000 บาท) 2 ครั้ง 
2.   ค่าตรวจสอบของคณะท างานตรวจสอบภาคสนาม  4 

ครั้ง  

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x  2 คน x 3 วัน) 2 ครั้ง 

- ค่าที่พัก       (800 บาท x 2 คน x 2 คืน) 2 ครั้ง 
ในกรณีที่ต้องพักค้างคืน ให้เพิ่มค่าที่พัก 800 บาท/คืน/
คน และค่าเบี้ยเลี้ยงตามจ านวนวนัด้วย 

- ค่ายานพาหนะ 
3.   ค่าวัสดุ 

- สารก าจดัวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 

- วัสดุการเกษตร 

54,000 
 
 
 

2,880 
6,400 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 
 

2,000 
1,500 

 
 
 
 

2,880 
6,400 

รวม 66,780 9,280 

 

หมายเหตุ  ทั้งนี้ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตามรายจ่ายจริง 
      มีระยะตรวจสอบ  2  ครั้ง  ดังนี้ 

1) ระยะแรกปลูก 

2) ระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 

9.2  วิธีการช าระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จ านวนครั้ง และสถานที่ช าระค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามที่
คณะท างานตรวจสอบภาคสนามก าหนด 
 
 



 33 

แก้ไขจากการประชุมเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 
(ร่าง) 

รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ตามชนิดพืชที่ได้ประกาศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

ชนิดพืช 
หน้าวัวใบ 

 
1.  วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of these Test Guidelines) 
  หลักเกณฑ์และการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชที่จะกล่าวต่อไปนี้ ให้ใช้กับหน้าวัวใบ 
 
2.  ส่วนขยายพันธุ์ (Material Required) 

2.1 คุณภาพส่วนขยายพันธุ์  ที่ส่งมอบต้องเป็นหน่อหรือต้นที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อซ่ึงมีอย่างน้อย 
5 ใบและอยู่ในระยะเจริญเติบโตและสมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลงรบกวน แต่ถ้าหากต้นพันธุ์
ผ่านปฏิบัติการใดๆ เช่น พ่นสารควบคุมศัตรูพืช ใส่ปุ๋ย หรือใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต จะต้อง
แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 

2.2 ปริมาณส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องส่งมอบ   ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์หน้าวัวใบ จะต้องส่ง
ส่วนขยายพันธุ์ อย่างน้อย 10 ต้น 

2.3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์   ให้เป็นไปตามที่คณะท างานตรวจสอบ
ภาคสนามก าหนด 

 
3.  วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination) 

3.1  ฤดูปลูก (Number of Growing Cycles) 
 ท าการทดสอบอย่างน้อย 2 ฤดูปลูก (growing  periods) แต่ถ้าความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ  และ

ความคงตัวไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องเพ่ิมการปลูกทดสอบอีก 1 ฤดูปลูก 
3.2  สถานที่ทดสอบ (Testing Place) 

สถานที่ปลูก  ควรท าการทดสอบใน 1 สถานที่ ให้ก าหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะประจ า
พันธุ์ส าคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ที่ท าการปลูกทดสอบ 

3.3  การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
ให้ปลูกพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่างน้อย 1 พันธุ์ ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันและให้มี

วิธีการปลูกและการจัดการเดียวกัน  โดยให้มีการกระจายตัวของพันธุ์ ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบอย่าง
สม่ าเสมอ   โดยใช้วิธีการสุ่มพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบปลูกลงในกระถาง จ านวนอย่างน้อย 10 
ต้นต่อพันธุ์  
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3.4  จ านวนต้นที่ท าการบันทึกข้อมูล (Number of Plants /Parts of Plants to be Examined) 
3.4.1 การเก็บบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพที่ต้องประเมินด้วยประสาทสัมผัส เช่น กลิ่น รสชาติ ต้องใช้

มาตรฐานเกณฑ์ตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (panel test) ที่แต่งตั้งโดยพนักงานเจ้าหน้าที ่
3.4.2 การตรวจสอบและเก็บข้อมูลในแปลงทดสอบ ให้ท าจากต้นที่สมบูรณ์ และมีลักษณะตรงตาม

พันธุ์อย่างน้อย 10 ต้นต่อพันธุ์  
3.5  การทดสอบเพิ่มเติม (Additional Tests)  

ถ้ามีการตรวจสอบเพ่ิมเติม  ต้องก าหนดรายละเอียดเป็นเฉพาะกรณีตามความจ าเป็น โดยขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะท างานตรวจสอบภาคสนาม 
 
4.  การประเมินความแตกต่าง  ความความสม่ าเสมอ และความคงตัว (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability) 

4.1  ความแตกต่าง (Distinctness) 
การตรวจสอบความแตกต่างให้เก็บตัวอย่างจากต้นที่สมบูรณ์และมีลักษณะตรงตามพันธุ์อย่า งน้อย 5 

ต้น กรณีลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) การพิจารณาว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ระหว่างพันธุ์  2 พันธุ์ พิจารณาได้จากความแตกต่างมากกว่าหนึ่งลักษณะที่ได้มีการก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์การ
ตรวจสอบ กรณีลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) พิจารณาได้จากวิธีการปฏิบัติในการทดสอบ
และชนิดของส่วนขยายพันธุ์ของพันธุ์พืชแต่ละชนิดที่เกี่ยวข้อง พันธุ์พืชที่จะพิจารณาว่ามีความแตกต่างโดยใช้
ลักษณะทางปริมาณตัดสินนั้น ลักษณะทางปริมาณดังกล่าว ควรจะมีความแตกต่างตั้งแต่  2 ระดับ (notes) ขึ้นไป 

4.2  ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 
พิจารณาที่ระดับความสม่ าเสมอของประชากรมาตรฐาน  1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมั่นอย่างน้อย

ร้อยละ 95 กรณีท่ี เก็บตัวอย่างจ านวน 10 ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะไม่ตรงตามพันธุ์ (off type) มากกว่า 1 ต้น 
4.3  ความคงตัว (Stability) 

พิจารณาจากความสม่ าเสมอของพันธุ์ 
 
5.  การจัดกลุ่มพันธุ์ (Grouping of Varieties) 

5.1  การคัดเลือกพันธุ์ส าหรับปลูกทดสอบ  พันธุ์เปรียบเทียบส าหรับปลูกทดสอบจะต้องแบ่งเป็นกลุ่มเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง  ลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดกลุ่มเป็นลักษณะที่ได้จาก
ประสบการณน์ั้น คือ เป็นลักษณะที่ไม่แตกต่างหรือแตกต่างกันน้อยมากภายในพันธุ์    

5.2  ลักษณะท่ีใช้ในการจัดกลุ่มพันธุ์   
(1) ใบ : ความยาวของก้านใบ (ล.2) 
(2) ใบ : ความยาวของแผ่นใบ (ล.4) 
(3) ใบ : ความกว้างของแผ่นใบ (ล.5) 
(4) ใบ : รูปร่างของใบ (Leaf : shape) (ล.7) 
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(5) ใบ : รูปร่างโคนใบ (ล.9) 
(6) ใบ : การมีหูใบ (ล.10) 
(7) ใบ : การด่างของใบ (ล.14)  
(8) ใบ : การปรากฎของด่างสีบนใบ (ล.18) 

 
6.  อธิบายตารางลักษณะประจ าพันธุ์ (Introduction to the Table of Characteristics) 

6.1  ตัวเลขท่ีใช้แทนลักษณะประจ าพันธุ์ (Notes) 
เพ่ือประเมินความแตกต่าง  ความสม่ าเสมอ  และความคงตัว  ใช้ลักษณะและระยะการเจริญเติบโตที่

ระบุในแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ ที่จะตรวจสอบในช่องการบันทึกข้อมูล  ให้บันทึกข้อมูลเป็นตัวเลข ตาม
ลักษณะที่ปรากฏในแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ  

6.2  ตัวอย่างพันธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธุ์ใช้เป็นตัวแทนของการแสดงออกในแต่ละลักษณะประจ าพันธุ์  

6.3  เครื่องหมาย (Legend) 
(*)   หมายถึง ลักษณะที่ต้องใช้กับทุกพันธุ์ในทุกช่วงระยะการเจริญเติบโต และต้องระบุใน

ลักษณะประจ าพันธุ์ ยกเว้นไม่สามารถจะด าเนินการได้ 

(+)   หมายถึง   ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบท้าย  

(a)-(c) หมายถึง   ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ 

QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 

QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 

PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative characteristic) 

MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ านวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็นตัวแทนเท่านั้นแล้ว
ใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม (single measurement of a group of plants or 
parts of plants) 

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

VG  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน
เท่านั้นแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม  (visual assessment by a single 
observation of a group of plants or parts of plants) 
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VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสั งเกตที่ ได้ เป็นตัวแทนของกลุ่ม  (visual assessment by 
observation of individual plants or parts of plants) 
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7. ตารางลักษณะประจ าพันธุ์ (Table of Characteristics) : หน้าวัวใบ 
 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

1. VG/ ต้น : ความสูงของทรงพุ่ม  (Plant : height)      
 MS เตี้ยมาก (very short)  1 

(*)  เตี้ย  (short)      3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (a) สูง  (tall)  7 
  สูงมาก (very tall)  9 

2. VG/ ใบ : ความยาวของก้านใบ (Leaf : length of petiole)   
(*) MS สั้น (short)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (b) ยาว (long)  7 
3. VG ใบ : สีของก้านใบ (Leaf : main color of petiole)   

  ระบุสีตาม RHS  color chart       ขาว  (white)   

PQ (b)    

4. VG/ ใบ : ความยาวของแผ่นใบ (Leaf : length)   
(*) MS สั้น (short)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (b) ยาว  (long)  7 
5. VG/ ใบ : ความกว้างของแผ่นใบ (Leaf : width)   
  แคบมาก  (very narrow)  1 

(*) MS แคบ (narrow)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (b) กว้าง  (broad)  7 
  กว้างมาก (very broad)  9 

6. VG/ ใบ : สัดส่วนระหว่างความยาว/ความกว้าง (Leaf : ratio : 
length/width) 

  

 MS เล็ก (small)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (b) ใหญ่  (large)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

7. VG ใบ : รูปร่างของใบ (Leaf : shape)   
(*)  รูปหัวใจ (cordate)  1 
(+)  รูปไข่ (ovate)                                                   2 
PQ (b) รูปเรียวยาว (elongate)      3 

  รูปแฉก (serrated)  4 
  รูปลูกศร (arrow)  5 

8. VG ใบ : รูปร่างของปลายใบ  (Leaf : shape of apex)   
(*)  แหลมมาก (strongly acute)  1 
(+)  แหลม (acute)  2 
PQ (b) มน (obtuse)  3 
9. VG ใบ : รูปร่างของโคนใบ (Leaf : shape of leaf base)   
(*)  สอบเรียว (attenuate)  1 
(+)  มน (obtuse)  2 
PQ (b) รูปหัวใจ (cordate)  3 
10. VG ใบ : การมีหูใบ (Leaf : presence of auriculate leaf)   
(*)  ไม่มี (sbsent)  1 
(+)  มี (present)  9 
QL (b)    
11. 
(*) 

VG เฉพ าะพั น ธุ์ ที่ มี หู ใบ เท่ านั้ น  : ใบ  : การพั บของหู ใบ  
(Auriculate leaf varieties only: Leaf : rolling of 
auriculate leaf) 

  

  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
12. 
(*) 

VG เฉพาะพันธุ์ที่มีหูใบเท่านั้น : ใบ : การซ้อนทับกันของหูใบ  
(Auriculate leaf varieties only: Leaf : overlaping of 
auriculate leaf) 

  

(+)  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
13. VG ใบ : สีหลักของแผ่นใบ(Leaf : upper side : main color)   
(*) (b) ระบุสีตาม  RHS  color  chart            
PQ     
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

14. VG ใบ : การด่างของใบ (Leaf : variegation)   
(*)  ไม่มี  (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
15. VG ใบ : สีของรอยด่าง (Leaf : color of variegation)   
(*)  ขาว  (white)  1 
PQ (b) เหลือง (yellow)  2 

  ขาวและเหลือง (white and yellow)  3 
16. VG ใบ : ลักษณะรอยด่าง (Leaf : patern of variegation)   
(*)  ด่างทั้งใบ (almost variegated)  1 
(+)  เป็นเม็ดละเอียด  (small spotted)  2 
PQ (b) เป็นปื้น (blotch)  3 

  ด่างบริเวณเส้นกลางใบ (at the middle)  4 
  เป็นเม็ดละเอียดและเป็นปื้น (small spotted and blotch)  5 

17. VG ใบ : สัดส่วนการด่างบนใบ (Leaf : area of variegation)      
(*)  น้อย (few)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (b) มาก (many)  7 
18. VG ใบ : การปรากฎของด่างสีบนใบ  (Leaf : presence of 

color  variegation)    
  

(*)  ไม่มี  (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
19. VG ใบ : สีของด่างสี  (Leaf : color of variegation)    

  ระบุสีตาม RHS color chart   

PQ (b)    

20. VG ใบ : ความเข้มของด่างสีบนแผ่นใบ (Leaf : intensity of 
color  variegation)    

  

  อ่อน (light)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (b) เข้ม (dark)  7 
21. VG ใบ : พื้นที่ของด่างสี (Leaf : area of color  variegation)      
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

  น้อย (few)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (b) มาก (many)  7 
22. VG ใบ : สีของเส้นกลางใบ  (Leaf : color of midrib)    

  ระบุสีตาม RHS color chart   

PQ (b)    

23. VG ใบ : ความชัดของเส้นใบ  (Leaf : clearly of vein)    

  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
24. VG ใบ : ลักษณะของเส้นใบ  (Leaf : clearly of vein)    

  นูน (convex)  1 
  เรียบ (flat)  2 

PQ (b) เป็นร่อง (groove)  3 
25. VG ใบ : สีของเส้นใบ  (Leaf : color of vein)    

  ระบุสีตาม RHS color chart   

PQ (b)    

26. VG ใบ : การปรากฏความมันวาวของใบ (Leaf : presence of 
glossyness) 

  

  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
27. VG ใบ : การเป็นคลื่นบนแผ่นใบ  

(Leaf : blistering) 
  

(*)  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
28. VG ใบ : การเป็นคลื่นของขอบใบ (Leaf : undulation of leaf 

margin) 
  

(*)  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
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8.  อธิบายตารางบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ (Explanations on the Table of Characteristics) 
8.1  ค าอธิบายท่ีใช้ส าหรับทุกลักษณะในตารางลักษณะประจ าพันธุ์  

(a)  ต้น : การบันทึกข้อมูลลักษณะต้นควรท าเม่ือต้นเจริญเติบโตเต็มที่ อายุประมาณ 1 ถึง 2 ป ี
(b) ใบ : การบันทึกข้อมูลลักษณะของใบควรท าที่ใบที่อยู่บริเวณกลางต้นประมาณใบที่ 4 ถึง 6 

เมื่อต้นเจริญเติบโตเต็มที่ อายุประมาณ 1 ถึง 2 ปี 
 
8.2 อธิบายบางลักษณะในตารางลักษณะประจ าพันธุ์ 

ล. 7 ใบ : รูปร่างของใบ (Leaf : shape) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 8  ใบ : รูปร่างของปลายใบ  (Leaf : shape of apex)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 9  ใบ : รูปร่างของโคนใบ (Leaf : shape of leaf base) 
 
 

1 
รูปหัวใจ 

(cordate) 

2 
รูปไข่ 

(ovate) 

3 
รูปเรียวยาว 
(elongate) 

1 
แหลมมาก 

(strongly acute) 

2 
แหลม 

(acute) 

3 
มน 

(obtuse) 

4 
รูปแฉก 

(serrated) 

5 
รูปลูกศร 
(arrow) 
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 1 

สอบเรียว 
(attenuate) 

2 
มน 

(obtuse) 

3 
รูปหัวใจ 

(cordate) 
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ล.10 ใบ : การมีหูใบ (Leaf : presence of auriculate leaf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล.12 ใบ : การซ้อนทับกันของหูใบ  (Leaf : overlaping of auriculate leaf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 16 ใบ : ลักษณะรอยด่าง (Leaf : patern of variegation)  
 
 
 
 
 

1 
เป็นเม็ดละเอียด 
(small spotted) 

2 
เป็นปื้น 
(blotch) 

3 
ด่างบริเวณเส้นกลางใบ 

(at the middle) 

4 
เป็นเม็ดละเอียดและเป็นปื้น 

(small spotted and blotch) 

1 
ไม่มี 

(sbsent) 

9 
มี 

(present) 

1 
ไม่มี 

(sbsent) 

9 
มี 

(present) 
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9. การประมาณค่าใช้จ่ายและวิธีการช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลักษณะ 

9.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย  ในการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานทีข่อง 

กรมวิชาการเกษตร ผู้ขอจดทะเบียน 
2. ค่าจ้างเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกข้อมูลและ 
     เก็บเกี่ยว  (1 คน x 3 เดือน  x 9,000 บาท) 2 ครั้ง 
2.   ค่าตรวจสอบของคณะท างานตรวจสอบภาคสนาม  4 

ครั้ง  

- ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x  2 คน x 3 วัน) 2 ครั้ง 

- ค่าที่พัก       (800 บาท x 2 คน x 2 คืน) 2 ครั้ง 
ในกรณีที่ต้องพักค้างคืน ให้เพิ่มค่าที่พัก 800 บาท/คืน/
คน และค่าเบี้ยเลี้ยงตามจ านวนวนัด้วย 

- ค่ายานพาหนะ 
3.   ค่าวัสดุ 

- สารก าจดัวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 

- วัสดุการเกษตร 

54,000 
 
 
 

2,880 
6,400 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 
 

2,000 
1,500 

 
 
 
 

2,880 
6,400 

รวม 66,780 9,280 

 

หมายเหตุ  ทั้งนี้ รายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตามรายจ่ายจริง 
      มีระยะตรวจสอบ  2  ครั้ง  ดังนี้ 

1) ระยะแรกปลูก 

2) ระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 

9.2  วิธีการช าระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จ านวนครั้ง และสถานที่ช าระค่าใช้จ่าย  ให้เป็นไปตามที่
คณะท างานตรวจสอบภาคสนามก าหนด 
 
 

1 
ด่างทังใบ 

(almost variegated) 
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ลักษณะประจ าพันธุ์ (Table of Characteristics) : หน้าวัวใบ 
 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ชื่อพันธุ์/รูปภาพ 
ซุปเปอร์บัม ใบผักกาด ใบผักกาดด่าง เรเนซอง 

    

1. ต้น : ความสูงของทรงพุ่ม       
2. ใบ : ความยาวของก้านใบ      
3. ใบ : สีของก้านใบ  เขียว   เขียว 

4. ใบ : ความยาวของแผ่นใบ      
5. ใบ : ความกว้างของแผ่นใบ      
6. ใบ : สัดส่วนระหว่างความยาว/ความ

กว้าง  
ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

7. ใบ : รูปร่างของใบ  รูปไข่ รูปไข ่ รูปไข ่ เรียวยาว 
8. ใบ : รูปร่างของปลายใบ   แหลม แหลม แหลม แหลม 
9. ใบ : รูปร่างของโคนใบ  สอบเรียว มน สอบเรียว สอบเรียว 
10. ใบ : การมีหูใบ  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
11. 

 
เฉพาะพันธุ์ที่มีหูใบเท่านั้น : ใบ : การ
พับของหูใบ   

- - - - 

12. 
 

เฉพาะพันธุ์ที่มีหูใบเท่านั้น : ใบ : การ
ซ้อนทับกันของห ู

- - - - 

13. ใบ : สีหลักของแผ่นใบ เขียวเข้ม เขียวอ่อน เขียวเข้ม เขียว 
14. ใบ : การด่างของใบ  ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
15. ใบ : สีของรอยด่าง  - เหลือง - - 
16. ใบ : ลักษณะรอยด่าง  - เป็นปื้น - - 
17. ใบ : สัดส่วนการด่างบนใบ  - - - - 
18. ใบ : การปรากฎของด่างสีบนใบ   ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี
19. ใบ : สีของด่างสี   - - ชมพู - 

20. ใบ : ความเข้มของด่างสีบนแผ่นใบ  - - อ่อน - 
21. ใบ : พื้นที่ของด่างสี  - - น้อย - 
22. ใบ : สีของเส้นกลางใบ   เขียวเข้ม เขียว เขียว เขียว 

23. ใบ : ความชัดของเส้นใบ   ชัด ไม่ชัด ไม่ชัด ชัด 

24. ใบ : ลักษณะของเส้น  นูน    
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ชื่อพันธุ์/รูปภาพ 
ซุปเปอร์บัม ใบผักกาด ใบผักกาดด่าง เรเนซอง 

    

25. ใบ : สีของเส้นใบ   เขียว    

26. ใบ : การปรากฏความมันวาวของใบ  ไม่ม ี มี มี มี 
27. ใบ : การเป็นคลื่นบนแผ่นใบ  มี มี มี มี 
28. ใบ : การเป็นคลื่นของขอบใบ  ไม่ม ี มี มี มี 

 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ชื่อพันธุ์/รูปภาพ 
เจ้าสัว หูช้าง หัวใจเศรษฐี ชฎานาง 

    

1. ต้น : ความสูงของทรงพุ่ม       
2. ใบ : ความยาวของก้านใบ      
3. ใบ : สีของก้านใบ  เขียว เขียว เขียว เขียว 

4. ใบ : ความยาวของแผ่นใบ      
5. ใบ : ความกว้างของแผ่นใบ  กว้าง ปานกลาง ปานกลาง กว้าง 
6. ใบ:สัดส่วนระหว่างความยาว/ความกว้าง  ใหญ่ ใหญ่ ปานกลาง ใหญ่ 
7. ใบ : รูปร่างของใบ  รูปไข ่ รูปหัวใจ รูปหัวใจ รูปแฉก 
8. ใบ : รูปร่างของปลายใบ   แหลม แหลม แหลม แหลมมาก 
9. ใบ : รูปร่างของโคนใบ  สอบเรียว รูปหัวใจ รูปหัวใจ รูปหัวใจ 
10. ใบ : การมีหูใบ  ไม่ม ี มี มี มี 
11. 

 
เฉพาะพันธุ์ที่มีหูใบเท่านั้น : ใบ : การ
พับของหูใบ   

- ไม่พับ ไม่พับ ไม่ม ี

12. 
 

เฉพาะพันธุ์ที่มีหูใบเท่านั้น : ใบ : การ
ซ้อนทับกันของห ู

- ไม่ม ี มี ไม่ม ี

13. ใบ : สีหลักของแผ่นใบ เขียวเข้ม เขียวเข้ม เขียวเข้ม เขียว 
14. ใบ : การด่างของใบ  ไม่ม ี ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
15. ใบ : สีของรอยด่าง  - - - - 
16. ใบ : ลักษณะรอยด่าง  - - - - 
17. ใบ : สัดส่วนการด่างบนใบ  - - - - 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ชื่อพันธุ์/รูปภาพ 
เจ้าสัว หูช้าง หัวใจเศรษฐี ชฎานาง 

    

18. ใบ : การปรากฎของด่างสีบนใบ   ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
19. ใบ : สีของด่างสี   - - - - 

20. ใบ : ความเข้มของด่างสีบนแผ่นใบ  - - - - 
21. ใบ : พื้นที่ของด่างสี  - - - - 
22. ใบ : สีของเส้นกลางใบ   เขียวเข้ม เขียว ขาว เขียว 

23. ใบ : ความชัดของเส้นใบ   ชัด ชัด ชัด ชัด 

24. ใบ : ลักษณะของเส้น  นูน เป็นร่อง เรียบ เป็นร่อง 

25. ใบ : สีของเส้นใบ   เขียว เขียว ขาว เขียว 

26. ใบ : การปรากฏความมันวาวของใบ  ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี 
27. ใบ : การเป็นคลื่นบนแผ่นใบ  มี มี ไม่ม ี ไม่ม ี
28. ใบ : การเป็นคลื่นของขอบใบ  มี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ชื่อพันธุ์/รูปภาพ 
เศรษฐีเงินหนา โชคเก้าชั้น มังกร ลูกศร 

    

1. ต้น : ความสูงของทรงพุ่ม       
2. ใบ : ความยาวของก้านใบ      
3. ใบ : สีของก้านใบ  เขียว เขียว เขียว เขียว 

4. ใบ : ความยาวของแผ่นใบ      
5. ใบ : ความกว้างของแผ่นใบ      
6. ใบ : สัดส่วนระหว่างความยาว/ความกว้าง  ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง เล็ก 
7. ใบ : รูปร่างของใบ  รูปไข ่ รูปไข ่ เรียวยาว รูปลูกศร 
8. ใบ : รูปร่างของปลายใบ   แหลม แหลม แหลม แหลมมาก 
9. ใบ : รูปร่างของโคนใบ  สอบเรียว สอบเรียว สอบเรียว รูปหัวใจ 
10. ใบ : การมีหูใบ  ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี มี 
11. 

 
เฉพาะพันธุ์ที่มีหูใบเท่านั้น : ใบ : การ
พับของหูใบ   

- - - ไม่ม ี

12. 
 

เฉพาะพันธุ์ที่มีหูใบเท่านั้น : ใบ : การ
ซ้อนทับกันของห ู

- - - ไม่ม ี

13. ใบ : สีหลักของแผ่นใบ เขียวเข้ม เขียวเข้ม เขียวเข้ม เขียวเข้ม 
14. ใบ : การด่างของใบ  ไม่ม ี ไม่ม ี มี ไม่ม ี
15. ใบ : สีของรอยด่าง  - - เหลือง - 
16. ใบ : ลกัษณะรอยด่าง  - - เป็นเม็ดละเอียด - 
17. ใบ : สัดส่วนการด่างบนใบ  - - น้อย - 
18. ใบ : การปรากฎของด่างสีบนใบ   ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
19. ใบ : สีของด่างสี   - - - - 

20. ใบ : ความเข้มของด่างสีบนแผ่นใบ  - - - - 
21. ใบ : พื้นที่ของด่างสี  - - - - 
22. ใบ : สีของเส้นกลางใบ   เขียว เขียว เขียว เขียว 

23. ใบ : ความชัดของเส้นใบ   ชัด ชัด ชัด ไม่ชัด 

24. ใบ : ลักษณะของเส้น  นูน นูน เป็นร่อง เรียบ 

25. ใบ : สีของเส้นใบ   เขียว เขียว เขียว เขียว 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ชื่อพันธุ์/รูปภาพ 
เศรษฐีเงินหนา โชคเก้าชั้น มังกร ลูกศร 

    

26. ใบ : การปรากฏความมันวาวของใบ  มี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี
27. ใบ : การเป็นคลื่นบนแผ่นใบ  ไม่ม ี มี ไม่ม ี ไม่ม ี
28. ใบ : การเป็นคลื่นของขอบใบ  ไม่ม ี มี มี ไม่ม ี
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