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รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชทีข่ อจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม
ตามชนิดพืชที่ไดประกาศใหเปนพันธุพืชใหมที่จะไดรับการคุมครอง
ตามมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช พ.ศ. 2542
ชนิดพืช
มะปราง
(Bouea spp.)
1. การตรวจสอบขอมูลขั้นพื้นฐาน การปลูกเพื่อตรวจสอบและการคัดเลือกพันธุที่จะใชปลูกเปรียบเทียบ
1.1 การตรวจสอบขอมูลขั้นพื้นฐาน
โดยใชลัก ษณะที่ร ะบุไวใ นแบบบัน ทึก ลัก ษณะประจําพัน ธุที่จ ะตรวจสอบ มาจําแนกความ
แตกตางของพันธุที่ยื่นขอจดทะเบียนโดยเปรียบเทียบกับขอมูลของพันธุที่มีอยูในฐานขอมูล เพื่อหาพันธุที่มี
ลักษณะใกลเคียงกัน นํามาปลูกเปรียบเทียบในแปลงตรวจสอบ
1.2 การปลูกเพื่อตรวจสอบ
1.2.1 ฤดูปลูก ทําการทดสอบอยางนอย 2 รุนการใหผลผลิต (growing periods) แตถาความ
แตกตาง ความสม่ําเสมอ หรือ/และความคงตัวไมสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน ตองเพิ่มการเก็บขอมูลการให
ผลผลิตอีก 1 รุนใหผลผลิต
1.2.2 สถานที่ปลูก ทําการทดสอบใน 1 สถานที่ โดยใชระยะระหวางตนและระหวางแถวอยาง
นอย 4 เมตร แตถาลักษณะประจําพันธุที่สําคัญไมสามารถสังเกตเห็นความแตกตางไดในที่นั้น ๆ ตองเพิ่ม
สถานที่ทําการทดสอบ
1.2.3 การทดสอบเพิ่มเติม ถามีการทดสอบเพิ่มเติม ตองกําหนดรายละเอียดเปนเฉพาะกรณีตาม
ความจําเปน
1.3 การคัด เลือ กพัน ธุที่จะใชป ลูก เปรีย บเทีย บ ใหเลือกพัน ธุทั่ว ไปที่มีลัก ษณะใกลเคียงกับพัน ธุ
ที่ขอจดทะเบียนมากที่สุดเปนพันธุเปรียบเทียบ อยางนอย 1 พันธุ โดยพิจารณาจากลักษณะดังตอไปนี้
1) ผล (Fruit) : ลักษณะรูปทรงผล (Shape of fruit) (ล.25)
2) ผล (Fruit) : สีผลแก (Color of fruit) (ล.27)
3) ผล (Fruit) : รสชาติของผลสุกแก (Taste of fruit) (ล.37)
4) ผล (Fruit) : สีเนื้อ (Flesh color (interior)) (ล.28)
5) ตน (Plant) : ลักษณะการเจริญเติบโตของทรงตน (Growth habit) (ล.1)
6) ใบ (Leaf) : รูปรางใบ (Leaf shape) (ล.7)
7) ใบ (Leaf) : สีของใบแก (Color of leaf) (ล.11)
8) ใบ (Leaf) : ความยาวใบ (length of leaf) (ล.4)
9) ใบ (Leaf) : ความกวางใบ (width of leaf) (ล.5)

22
2. การเก็บขอมูลเพื่อตรวจสอบความแตกตาง ความสม่ําเสมอ และความคงตัวในลักษณะประจําพันธุ และ
การประเมินผล
2.1 การเก็บขอมูล
2.1.1 รายละเอียดของการเก็บขอมูล ในการเก็บขอมูลลักษณะประจําพันธุ ตองเก็บขอมูลตาม
แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ ที่ไดระบุตัวอยางพันธุที่ใกลเคียงไวแลว
ตามเอกสารแนบทายขอ 4.2 โดยเก็บขอมูลอยางนอย 5 ตนตอพันธุ
2.1.2 ขอมูลลักษณะประจําพันธุตาง ๆ จะตองบันทึกลักษณะประจําพันธุของตนพันธุมะปรางที่
มีอายุไมนอยกวา 3 ป และสามารถใหผลผลิตได โดยมีรายละเอียดการเก็บขอมูล ดังนี้
1) การเก็บบัน ทึกขอมูลที่ตองประเมิน ดว ยประสาทสัมผัส เชน กลิ่น รสชาติ ตองใช
มาตรฐานเกณฑตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (Panel test) ที่แตงตั้งโดยพนักงาน
เจาหนาที่
2) การตรวจสอบและเก็บขอมูลในแปลงทดสอบ ใหกระทําจากตนที่สมบูรณ และมี
ลักษณะตรงตามพันธุ
3) การตรวจสอบลักษณะใบออนใหตรวจสอบในระยะใบคลี่ ลักษณะทางปริมาณให
บันทึกอยางนอย 10 ใบ/ตน จํานวน 5 ตน ตอหนึ่งพันธุ (ระบุการตรวจสอบใชใบคูที่ 3
นับจากยอดใบ)
4) การตรวจสอบลักษณะใบแก ใหตรวจสอบในระยะที่ใบเจริญเต็มที่ (Mature leaf) ใน
ใบคูแรก นับจากปลายยอดลงมา ลักษณะทางปริมาณใหบันทึกอยางนอย 10 ใบ/ตน
จํานวน 5 ตน ตอหนึ่งพันธุ
5) การตรวจสอบลักษณะผล ใหตรวจสอบโดยเลือกผลระยะพรอมบริโภค ลักษณะทาง
ปริมาณใหบันทึกอยางนอย 10 ผล/ตน จํานวน 5 ตน ตอหนึ่งพันธุ
6) อายุเก็บเกี่ยว ใหนับจากวันที่ดอกบานเต็มที่ จนถึงวันเก็บเกี่ยว
2.2 การประเมินผลการตรวจสอบ
2.2.1 การประเมินความแตกตางระหวางพันธุ ตองมีลักษณะทางคุณภาพหรือปริมาณที่สามารถ
แยกใหเห็นความแตกตางระหวางพันธุใหมกับพันธุเปรียบเทียบไดชัดเจน
2.2.2 การประเมินความสม่ําเสมอและความคงตัวของประชากร (uniformity and stability)
การประเมินความสม่ําเสมอและความคงที่ (Uniformity and Stability) มีลักษณะอื่นปน
(off-type) ปรากฏใหเห็นไดจะตองไมเกินรอยละ 10 ที่โอกาสความเปนไปไดรอยละ 95
2.2.3 กรณีใชความตานทานของพืชเปนลักษณะที่จะบงบอกความแตกตาง ความคงตัวของพันธุพ ชื
การทดสอบจะตองบันทึกในสภาพแวดลอมที่สามารถควบคุมการทําใหเกิดโรคไดอยาง
เฉพาะเจาะจงกับชนิดของสายพันธุเชื้อสาเหตุของโรคนั้น ๆ ได และคุณสมบัติดีเดนทาง
การเกษตร เชน การทนแลง เปนตน
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3. การประมาณคาใชจายและวิธีการชําระคาใชจายในการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชกลุมมะปรางที่
ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม
3.1 ประมาณการคาใชจาย ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุพืชกลุมมะปรางที่ขอจดทะเบียนเปน
พันธุพืชใหม
จํานวนเงิน (บาท) ทีป่ ลูกทดสอบในสถานที่
ของ
รายการ
กรมวิชาการเกษตร
ที่ขอจดทะเบียน
1,000
1. คาจางเหมาพื้นที่ / เตรียมดิน
48,000
2. คาจางเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกขอมูล และ
เก็บเกี่ยว (1 คน x 12 เดือน x 4,000)
3. คาตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ
ภาคสนาม 3 ครั้ง / ฤดูกาลใหผลผลิต
2,520
2,520
- คาเบี้ยเลี้ยง (210 บาท x 2 คน x 6 วัน)
4,800
4,800
- คาที่พัก (800 บาท x 2 คน x 3 วัน)
6,000
6,000
- คายานพาหนะ (1,000 บาท x 2 คน x 3 เที่ยว)
4. คาวัสดุ
1,000
- สารกําจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช
800
- วัสดุการเกษตร
500
- วัสดุสํานักงาน
รวม
64,620
13,320
หมายเหตุ ทั้งนี้ รายละเอียดคาใชจายอาจเปลี่ยนแปลงได โดยใหเปนไปตามรายจายจริง
มีระยะตรวจสอบ 3 ครั้ง ดังนี้
1) ระยะแรกปลูก/วางแผนการปลูก
2) ระยะออกดอกติดผล
3) ระยะเก็บเกีย่ วอยางนอย 2 ครั้ง
3.2 วิธีก ารชํ าระคา ใช จาย ระยะเวลา จํานวนครั้ง และสถานที่ชํา ระคาใชจ าย ใหเ ปน ไปตามที่
คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด
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4. แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ โดยอธิบายลักษณะและใชตัวเลขหรือสัญลักษณที่ใชบันทึก
4.1 ลักษณะและสัญลักษณที่ใชบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ
4.1.1 เพือ่ ประเมินความแตกตาง ความสม่ําเสมอ และความคงตัว ใชลักษณะและดําเนินการใน
ระยะการเจริญเติบโตที่ระบุในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ
4.1.2 ในชองการบันทึกขอมูล ใหบันทึกขอมูลเปนตัวเลข ทีอ่ ธิบายตามลักษณะที่ปรากฏใน
แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ
4.1.3 เครื่องหมายที่กํากับลักษณะ
(*) หมายถึง ลักษณะทีต่ องใชกับทุกพันธุในทุกชวงระยะการเจริญเติบโต และตอง
ระบุในลักษณะประจําพันธุ ยกเวนไมสามารถจะดําเนินการได
(+) หมายถึง ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบทายขอ 4.4
(a)-(h) หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธุข อ 4.3
QL หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic)
QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)
PQ หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)
MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจํานวน จากตนหรือตัวอยางเดียวทีก่ ําหนดใหเปนตัวแทน
เทานั้นแลวใชคาที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ(single measurement of a
group of plants or parts of plants)
MS หมายถึง
การวัด ชั่ง นับจํานวน จากทุกตนหรือตัวอยางทีก่ ําหนดใหเปนตัวแทน
แลวใชคาเฉลี่ยที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ (measurement of a number of
individual plants or parts of plants)
VG หมายถึง การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส จากตนหรือตัวอยางเดียวที่กาํ หนดให
เปนตัวแทนเทานัน้ แลวใชคาสังเกตที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ
(visual
assessment by a single observation of a group of plants or parts of plants)
VS หมายถึง การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส
จากทุกตนหรือตัวอยางที่
กําหนดใหเปนตัวแทนแลวใชคาสังเกตที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ (visual
assessment by observation of individual plants or parts of plants)
4.1.4 แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ (กลุมมะปราง)
(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ 4.2)
4.1.5 รายละเอียดการบันทึกลักษณะประจําพันธุ (กลุมมะปราง)
(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ 4.3)
4.1.6 ภาพแสดงลักษณะบางลักษณะในแบบบันทึก (กลุมมะปราง)
(ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ 4.4)
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1.
(*)
(+)
PQ
2.
PQ

3.
PQ

4.
(*)
(+)
QN
5.
(*)
(+)
QN
6.
(*)
QN
7.
(*)
(+)
PQ

4.2 แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท ี่จะตรวจสอบ :มะปราง (Bouea spp.)
ตัวอยางพันธุ
ตัวเลข
ลักษณะ
(Characteristics)
(Example varieties) (Note)
VG ตน (Plant) : ลักษณะการเจริญเติบโตของทรงตน (Growth habit)
1
(a) ตั้งตรง (upright)
แผออก (spreading)
2
ลูลง (drooping)
3
VG ตน (Plant) : สีเปลือกลําตน (Color of trunk surface)
1
(a) น้ําตาลออน (light brown)
น้ําตาล (brown)
2
น้ําตาลเขม (dark brown)
3
VG ตน (Plant) : ผิวเปลือกลําตน (Trunk surface)
1
(a) เรียบ (smooth)
คอนขางเรียบ (rather smooth)
2
คอนขางขรุขระ (rather rough)
3
ขรุขระ (rough)
4
MS ใบ (Leaf) : ความยาวใบ (length of leaf)
3
(b) สั้น (short)
ปานกลาง (medium)
5
ยาว (long)
7
MS ใบ (Leaf) : ความกวางใบ (width of leaf)
3
(b) แคบ (narrow)
ปานกลาง (medium)
5
กวาง (broad)
7
MS ใบ (Leaf) :อัตราสวนระหวางความยาว/ความกวาง (Length/width ratio)
3
(b) เล็ก (small)
ปานกลาง (medium)
5
ใหญ (large)
7
VG ใบ (Leaf) : รูปรางใบ (Leaf shape)
1
(b) รูปรี (elliptic)
รูปไข (ovate)
2
รูปขอบขนาน (oblong)
3
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8. VG
(*) (b)
(+)
PQ
9. VG
(*) (b)
(+)
PQ
10. VG
PQ (b)
11. VG
PQ (b)

12. MS
QN (b)

13. MS
QN (b)

14. VG
QL (b)
15. VG
QL (b)

ลักษณะ
(Characteristics)
ใบ (Leaf) : รูปรางฐานใบ (Leaf base shape )
ฐานใบตัด (truncate)
ฐานใบรูปลิ่ม (cuneate)
ฐานใบสอบเรียว (attenuate)
ฐานใบมน (obtuse)
ใบ (Leaf) : รูปรางปลายใบ (Leaf tip shape )
มน (obtuse)
แหลม (acute)
เรียวแหลม (acuminate)
ใบ (Leaf) : สีของใบออน (Color of young leaf) (RHS)
เขียวออน (light green)
มวง-แดง (purple-red)
ใบ (Leaf) : สีของใบแก (Color of leaf) (RHS)
เขียวออน (light green)
เขียว (green)
เขียวเขม (dark green)
ใบ (Leaf) : ความยาวของกานใบ (Length of petiole)
สั้น (short)
ปานกลาง (medium)
ยาว (long)
ใบ (Leaf) : จํานวนใบในหนึง่ กิง่ (Number of leaf)
นอย (few)
ปานกลาง (medium)
มาก (many)
ใบ (Leaf) : ความมันแผนใบ (Leaf glossiness)
ไมมัน (absent)
เปนมันวาว (present)
ใบ (Leaf) : ขนใตใบ (Pubescence on lower side)
ไมมี (absent)
มี (present)

ตัวอยางพันธุ
ตัวเลข
(Example varieties) (Note)
1
2
3
4
1
2
3
1
2
1
2
3
3
5
7
3
5
7
1
9
1
9

27

16. VG
PQ (b)

17. VG
PQ (b)

18. VG
PQ (b)

19. VG
PQ (b)

20. VG
PQ (b)

21. MG
QN

(c)

22. MS
(*) (d)
(+)
QN

ลักษณะ
(Characteristics)
ใบ (Leaf) : การบิดงอของแผนใบ (Leaf twisting)
ไมบิด (absent)
บิดปานกลาง (intermediate)
บิดมาก (strong)
ใบ (Leaf) : การเปนคลื่นของแผนใบ (Leaf blistering)
ไมเปนคลื่น (absent )
เปนคลื่นปานกลาง (intermediate)
เปนคลื่นมาก (strong)
ใบ (Leaf) : การเปนคลืน่ ของขอบใบ (Undulation of margin)
ไมเปนคลื่น (absent)
เปนคลื่นปานกลาง (intermediate)
เปนคลื่นมาก (strong)
ใบ (Leaf) : รอยเวาของขอบใบ (Incisions of margin)
เรียบ (entire)
หยักมน (crenate)
เปนคลื่น (wave)
ใบ (Leaf) : การนูนของเสนแขนงใบ (Swell of lateral vein)
ไมนูน (absent)
นูนดานบนของแผนใบ (swell of upper side)
นูนดานลางของแผนใบ (swell of lower side)
ดอก (Flower) : จํานวนครั้งที่ออกดอกภายใน 1 ป (Number of
blossom / 1 year )
นอย (few)
ปานกลาง (medium)
มาก (many)
ผล (Fruit) : ความยาวผล (Length of fruit)
สั้น (short)
ปานกลาง (medium)
ยาว (long)

ตัวอยางพันธุ
ตัวเลข
(Example varieties) (Note)
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3

3
5
7
3
5
7
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23. MS
(*) (d)
(+)
QN
24. MS
(*)
QN

(d)

ลักษณะ
(Characteristics)
ผล (Fruit) : ความกวางผล (Width of fruit)
แคบ (narrow)
ปานกลาง (medium)
กวาง (broad)
ผล (Fruit) : อัตราสวนระหวางความยาว/ความกวาง
(Length/Width ratio)
เล็ก (small)
ปานกลาง (medium)
ใหญ (large)
ผล (Fruit) : ลักษณะรูปทรงผล (Shape of fruit)
คอนขางกลม (round)
ยาวรีเปนรูปไข (ovoid elongated)

25. VG
(*) (d)
(+)
PQ
26. VG ผล (Fruit) : สีผลออน (Color of young fruit) (RHS)
PQ (d) เขียวขาว (green-white)
เขียวออน (light green)
มวง (purple)
27. VG ผล (Fruit) : สีผลแก (Color of fruit) (RHS)
(*) (d) เหลืองออน (light yellow)
เหลือง (yellow)
PQ
เหลืองปนสม ( yellowish orange)
สม (orange)
28. VG ผล (Fruit) : สีเนื้อ (Flesh color (interior))
PQ (d) เหลืองออน (light yellow)
เหลือง (yellow)
เหลืองปนสม ( yellowish orange)
29. MS ผล (Fruit) : น้ําหนักผล (Weight of fruit)
QN (d) เบา (light)
ปานกลาง (medium)
หนัก (heavy)

ตัวอยางพันธุ
ตัวเลข
(Example varieties) (Note)
3
5
7

3
5
7
1
2

1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
3
5
7
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30. MS
QN (d)

31. MS
QN (d)

32. VG
PQ (d)
33. VG
PQ (d)
34. MS
QN VG
(d)
35. VG
PQ (d)

36. VG
PQ (d)
37. VG
PQ (d)

ลักษณะ
(Characteristics)
ผล (Fruit) : ความหนาของเปลือกผล (Thickness of skin)
บาง (thin)
ปานกลาง (medium)
หนา (thick)
ผล (Fruit) : จํานวนผลตอชอ (Clustering of fruits)
นอย (few)
ปานกลาง (medium)
มาก (many)
ผล (Fruit) : การมีนวลของผล (Bloom)
นอย (few)
มาก (many)
ผล (Fruit) : ตําแหนงการเปลี่ยนสีผลสุก (Point of ripe)
ขั้วผลมาสูปลายผล (pedicel to fruit blossom)
ปลายผลไปหาขั้วผล (fruit blossom to pedicel)
ผล (Fruit) : ความฉ่ําน้ําของผล (Juicy)
นอย (few)
ปานกลาง (medium)
มาก (many)
ผล (Fruit) : ความแนนของเนือ้ ผล (Tight of fruit)
ออนนุม (few)
คอนขางแข็ง (medium)
แข็ง (strong)
ผล (Fruit) : คุณภาพของเนือ้ ผล (Texture of fruit)
เนื้อละเอียด (fineness)
เนื้อหยาบ (rough)
ผล (Fruit) : รสชาติของผลสุกแก (Taste of fruit)
รสหวาน (sweet)
รสหวานอมเปรี้ยว (sweet- sour)
รสเปรี้ยวอมหวาน (sour-sweet)
รสเปรี้ยว (sour)

ตัวอยางพันธุ
ตัวเลข
(Example varieties) (Note)
3
5
7
3
5
7
1
2
1
2
3
5
7
1
2
3
1
2
1
2
3
4
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38. MG
QN

(d)

39. MS
QN (e)

40. MS
QN (e)

41. VG
PQ (e)

42. MS
QN (e)

43. VG
QL (e)

ลักษณะ
(Characteristics)
ผล (Fruit) : อายุเก็บเกีย่ วผล นับจากวันดอกบานจนเก็บเกี่ยว
ผลผลิต (Period from flowering to fruit maturity)
เร็ว (eary)
ปานกลาง (medium)
ชา (late)
เมล็ด (Seed) : ยาว (Length of seed )
สั้น (short)
ปานกลาง (medium)
ยาว (long)
เมล็ด (Seed) : กวาง (Width of seed )
แคบ (narrow)
ปานกลาง (medium)
กวาง (broad)
เมล็ด (Seed) : สีเมล็ด (Seed color) (RHS)
น้ําตาลออน (light brown)
น้ําตาล (brown)
น้ําตาลเขม (dark brown)
เมล็ด (Seed) : น้ําหนักเมล็ด (Weight of seed )
เบา (light)
ปานกลาง (medium)
หนัก (haevy)
เมล็ด (Seed) : การลีบของเมล็ด (Lean of seed)
ไมลีบ (absent)
เมล็ดลีบ (present)

ตัวอยางพันธุ
ตัวเลข
(Example varieties) (Note)

3
5
7
3
5
7
3
5
7
1
2
3
3
5
7
1
9
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4.3 รายละเอียดการบันทึกลักษณะประจําพันธุ (กลุมมะปราง)
(a) การบันทึกลักษณะของลําตน จะตองบันทึกลักษณะประจําพันธุของตนพันธุมะปรางที่มีอายุ
ไมนอยกวา 3 ป และสามารถใหผลผลิตได
(b) การบันทึกลักษณะของใบ
- การตรวจสอบลักษณะใบออนใหตรวจสอบในระยะใบคลี่ ลักษณะทางปริมาณใหบันทึก
อยางนอย 10 ใบ/ตน จํานวน 5 ตน ตอหนึ่งพันธุ (ระบุการตรวจสอบใชใบคูที่ 3 นับจาก
ยอดใบ)
- การตรวจสอบลักษณะใบแก ใหตรวจสอบในระยะที่ใบเจริญเต็มที่ (Mature leaf) ในใบคู
แรก นับจากปลายยอดลงมา ลักษณะทางปริมาณใหบันทึกอยางนอย 10 ใบ/ตน จํานวน 5
ตน ตอหนึ่งพันธุ
(c) การบันทึกลักษณะของดอก ใหบันทึกดอกสมบูรณเพศ จํานวน 10 ดอกตอตน
(d) การบันทึกลักษณะผล ใหตรวจสอบโดยเลือกผลระยะพรอมบริโภค ลักษณะทางปริมาณให
บันทึกอยางนอย 10 ผล/ตน จํานวน 5 ตน ตอหนึ่งพันธุ
(e) การบันทึกลักษณะเมล็ด ใหบันทึกเมล็ดในระยะที่สุกแกเต็มที่ จํานวน 10 เมล็ดตอตน
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4.4 ภาพแสดงลักษณะบางลักษณะในแบบบันทึก (กลุมมะปราง)
1) ตน (Plant) : ลักษณะการเจริญเติบโตของทรงตน (Growth habit) (ล.1)

1
ตั้งตรง
(upright)

2
แผออก
(spreading)

3
ลูลง
(drooping)

2) ใบ (Leaf) : ความยาวใบ (length of leaf) (ล.4 )
ใบ (Leaf) : ความกวางใบ (width of leaf) (ล.5 )

ความยาวใบ (ซม.)
(length of leaf (cm))

ความกวางใบ (ซม.)
(width of leaf (cm))
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3) ใบ (Leaf) : รูปรางใบ (Leaf shape) (ล.7)

1
รูปรี
(elliptic)

2
รูปไข
(ovate)

3
รูปขอบขนาน
(oblong)

4) ใบ (Leaf) : รูปรางฐานใบ (Leaf base shape ) (ล.8)

1
ตัด
(cuneate)

2
รูปลิ่ม
(truncate)

3
สอบเรียว
(attenuate)

4
มน
(obtuse)

5) ใบ (Leaf) : รูปรางปลายใบ (Leaf tip shape ) (ล.9)

1
มน
(obtuse)

2
แหลม
(acute)

3
เรียวแหลม
(acuminate)
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6) ผล (Fruit) : ความยาวผล (Length of fruit) (ล.22)
ผล (Fruit) : ความกวางผล (Width of fruit) (ล.23)

ความยาวผล (ซม.)
(Length of fruit (cm))

ความกวางผล (ซม.)
(Width of fruit (cm))
7) ผล (Fruit) : ลักษณะรูปทรงผล (Shape of fruit) (ล.25)

1
คอนขางกลม
(round)

2
ยาวรีเปนรูปไข
(ovoid elongated)

