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ระเบียบกรมวิชาการเกษตร 
ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พชืที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  (ฉบับที่  ๑๔)   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ตามที่ได้ออกระเบียบกรมวิชาการเกษตร  ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอ 
จดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  จํานวน  ๑๓  ฉบับ  ไว้แล้ว  นั้น 

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศกําหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่
ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพิ่มเติม  ดังนั้น  เพื่อให้ 
การตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ครบถ้วนสมบูรณ์  อาศัยอํานาจตามข้อ  ๙  
แห่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน  การพิจารณาคําขอจดทะเบียน   
การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน  และแบบหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
จึงออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของ 
พันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  (ฉบับที่  ๑๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ข้อ  ๒  ให้เพิ่มรายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชตามชนิดพืชที่จะขอจดทะเบียน
เป็นพันธุ์พืชใหม่  ตามรายละเอียดแนบท้ายระเบียบนี้  ในท้ายระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วย 
การตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  พ .ศ .   ๒๕๔๖  ลงวันที่   
๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  สําหรับชนิดพืช  หญ้าแฝก  หญ้าเนเปียร์  (Pennisetum  purpureum  Schumach.)  
และลูกผสมแก้วกาญจนา  (Aglaonema  spp.)  ผักกาดหอม  (Lactuca  sativa  L.)  และงา  
(Sesamum  indicum  L.) 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
อนันต์  สุวรรณรัตน์ 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

ตามชนิดพืชท่ีไดประกาศใหเปนพันธุพืชใหมท่ีจะไดรับการคุมครอง 

ตามมาตรา  14  แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  2542 

ชนิดพืช 

หญาแฝก 

 

1. วัตถุประสงคของหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืช  (Subject  of  these  Guideline) 

หลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชท่ีจะกลาวตอไปนี้  ใหใชกับหญาแฝก 

2. สวนขยายพันธุ  (Material  Required) 

2.1  การกําหนดปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และสถานท่ี  ท่ีสงมอบสวนขยายพันธุ 

พนักงานเจาหนาท่ี  เปนผูกําหนดปริมาณ  และคุณภาพของสวนขยายพันธุท่ีตองการจะตรวจสอบพรอมท้ัง

กําหนด  เวลาและสถานท่ี  การสงมอบสวนขยายพันธุ  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืช  จะตองเปนสงมอบ

ตามท่ีกําหนด  พรอมท้ังดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการท้ังในเรื่องการผานพิธีการทางศุลกากรและ

ดานสุขอนามัยพืช   

2.2  ชนิดของสวนขยายพันธุ 

ผูยื่นคําขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช  ตองสงมอบสวนขยายพันธุใหกับพนักงานเจาหนาท่ี 

2.3  ปริมาณสวนขยายพันธุ 

ผูยื่นคําขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช  จะตองสงมอบสวนขยายพันธุ  อยางนอย  20  หนอ   

2.4  คุณภาพของสวนขยายพันธุ 

สวนขยายพันธุท่ีนํามาทดสอบจะตองเปนสวนขยายพันธุท่ีมีคุณภาพดี  สมบูรณปราศจากโรคและ

แมลงท่ีติดมากับสวนขยายพันธุ 

2.5  การใหขอมูลการปฏิบัติการใดๆ  กับสวนขยายพันธุ 

สวนขยายพันธุท่ีจัดสงตองไมมีการกระทําใดๆ  ท่ีเปนผลตอการแสดงออกของลักษณะของพันธุพืช   

เวนแตไดรับอนุญาตหรือ  กําหนดโดยพนักงานเจาหนาท่ี  กรณีท่ีสวนขยายพันธุ ท่ีสงมอบ  เคยผานการ

ปฏิบัติการใด ๆ  เชน  พนสารปองกันกําจัดแมลง  โรคพืช  ใชปุย  ใชสารกระตุนการเกิดตาดอก  จะตองระบุ

เปนลายลักษณอักษรใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ 

3.  วิธีการตรวจสอบ  (Method  of  Examination) 

3.1  จํานวนครั้งท่ีปลูกตรวจสอบ  (Number  of  Growing  Cycles) 

ควรทําการปลูกทดสอบในฤดูปกติ  จํานวน  1  ครั้ง  แตถาความแตกตางความสมํ่าเสมอ/ความคงตัว

ไมสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน  ตองทําการปลูกทดสอบเพ่ิมอีก  1  ครั้ง   

3.2  สถานท่ีทดสอบ  (Testing  Place) 

สถานท่ีปลูก  ควรทําการทดสอบใน  1  สถานท่ี  ใหกําหนดตามความเหมาะสม  แตถาลักษณะประจํา

พันธุสําคัญไมสามารถสังเกตเห็นความแตกตางไดอาจจะตองเพ่ิมสถานท่ีท่ีทําการปลูกทดสอบ 

3.3  ปจจัยแวดลอมสําหรับการปลูกตรวจสอบ  (Conditions  for  Conducting  the  Examination) 

ตองปลูกทดสอบ  ภายใตสิ่งแวดลอม  ท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ตอการเจริญเติบโตและการแสดงออกของ

ลักษณะท่ีจะใชตรวจสอบได 



3.4  การวางแผนปลูกทดสอบ  (Test  Design) 
ใหปลูกพันธุท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกันและใหมีวิธีการปลูกและการ

จัดการเดียวกัน  โดยใหมีการกระจายตัวของพันธุ  ท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบอยางสมํ่าเสมอ  โดย
ใชวิธีการสุมพันธุท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก  ตองปลูกอยางนอย  จํานวน  20  ตน
ตอพันธุ  แบงออกเปน  2  ซํ้า  ซํ้าละ  10  ตน  กําหนดใหปลูก  1  ตนตอหลุม  ใชระยะปลูก  ระหวางตน   

1  เมตร  และระยะหางระหวางแถว  1.5  เมตร 
3.5  การทดสอบเพ่ิมเติม  (Additional  Tests) 

กรณีตองการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม  ท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบพันธุพืช  ใหเปนไปตามท่ี

พนักงานเจาหนาท่ีกําหนด 
4. การประเมิน  ความแตกตาง  ความคงตัว  และความสมํ่าเสมอ  (Assessment  of  Distinctness,  
Uniformity  and  Stability)   

4.1. คําแนะนําท่ัวไป 
การตรวจสอบความแตกตาง  เปนสวนท่ีสําคัญสําหรับผูใชคูมือนี้   

4.2  ความแตกตาง  (Distinctness) 

 4.2.1 ความแตกตางท่ีคงท่ี  (Consistent  Difference) 
การแสดงความแตกตางระหวางพันธุอาจจะชัดเจน  โดยไมจําเปนตองปลูกทดสอบมากกวา

หนึ่งครั้ง  บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสม  จึงตองปลูกทดสอบมากกวาหนึ่งครั้ง  

เพ่ือใหเชื่อม่ันวา  ความแตกตางของลักษณะท่ีเกิดข้ึนเปนความแตกตางคงท่ี  อยางเพียงพอ 
4.2.2 การแสดงความแตกตางอยางเดนชัด  (Clear  Difference) 

การพิจารณาความแตกตางของสองพันธุ ท่ีชัดเจน  ข้ึนอยูกับหลายปจจัย  และสิ่งท่ีตอง

พิจารณาก็คือชนิดของลักษณะวาเปนลักษณะท่ีแสดงออกเปนชนิดใด  เชน  เปนลักษณะทางคุณภาพ  
(qualitative)  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative)  หรือลักษณะคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative) 

4.3 ความสมํ่าเสมอ  (Uniformity) 

 พิจารณาท่ีระดับความสมํ่าเสมอของประชากรมาตรฐาน  1  เปอรเซ็นต  ท่ีระดับความเชื่อม่ันอยางนอย
รอยละ  95  กรณีท่ี  เก็บตัวอยางจํานวน  10  ตน  ตองไมมีพันธุอ่ืนปนมากกวา  1  ตน   

4.4 ความคงตัว  (Stability) 

ในทางปฏิบัติไมมีการทดสอบความคงตัว  หากผลการทดสอบแสดงความแตกตางและความสมํ่าเสมอ  
ในหลายชนิดพันธุท่ีเคยพบวา  ลักษณะมีความสมํ่าเสมอแลวก็อาจจะพิจารณาวามีความคงตัวดวย   

4.5 จํานวนตัวอยางพืชท่ีตรวจสอบ  (Number  of  Plants  /  Parts  of  Plants  to  be  Examind) 

การบันทึกขอมูลจะตองบันทึกลักษณะท่ีตองการตรวจสอบความแตกตางระหวางพันธุ  ทําการบันทึก
ขอมูลจากตัวอยาง  จํานวน  10  ตน  หรือจากสวนของพืชท่ีไดจากตนพืช  จํานวน  10  ตนตอพันธุ 
5. การจัดกลุมพันธุและการจัดการการปลูกทดสอบ  (Grouping  of  Varieties  and  Organization  

of  the  Growing  Trial) 
5.1 การคัดเลือกพันธุพืชท่ัวไปท่ีจะนํามาปลูกทดสอบกับพันธุพืชท่ียื่นขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม  จะตอง

แบงกลุม  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกตาง   

5.2   ลักษณะท่ีใชในการจัดกลุมของพันธุ 
1) ลักษณะทรงกอ  (Culm:  attitude  of  tillers)  (ล.  1) 



2) ความสูงตน  (Culm:  height)  (ล.  2) 
3) ลักษณะการโคงของใบ  (Leaf  blade:  curve)  (ล.  9) 
4) รูปหนาตัดใบตามขวาง  (Leaf  blade:  cross-section  shape)  (ล.  18) 
5) ชอดอก:  สีของชอดอก  (Inflorescence:  color)  (ล.  28) 

6.  เครื่องหมาย  (Legend) 
6.1  การจําแนกลักษณะ  (Categories  of  Characteristics) 

6.1.1   ลักษณะมาตรฐาน   
 เปนลักษณะท่ีไดรับการพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานสําหรับการใชตรวจสอบลักษณะพันธุพืช  

(DUS)   
6.1.2 ลักษณะท่ีกําหนดใหใชสําหรับการตรวจสอบรวมกัน  (Asterisked  Characteristics)  (*)  

ลักษณะท่ีกําหนดใหใชสําหรับการตรวจสอบรวมกัน   
6.2 สถานะลักษณะท่ีแสดงออกและตัวเลขกํากับ  (States  of  Expression  and  Corresponding  

Notes)   
6.2.1 สถานะลักษณะท่ีแสดงออก  กําหนดเพ่ืออธิบายลักษณะ  ซ่ึงการแสดงออกในแตละ

สถานะจะถูกกํากับดวยตัวเลขท่ีสอดคลองกัน  เพ่ืองายตอการบันทึกขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูล 
6.3 ชนิดของการแสดงออก 

QL  หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพ  (qualitative  characteristic)   
QN  หมายถึง  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative  characteristic)   
PQ  หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative  characteristic)   

6.4 ตัวอยางพันธุ  (Example  Varieties) 
ตัวอยางพันธุเตรียมไวเพ่ือใหเห็นลักษณะท่ีแสดงออกชัดเจนของแตละลักษณะท่ีแสดงออก 

6.5  เครื่องหมาย  (Legend) 
(*) หมายถึง  ลักษณะท่ีตองประเมินทุกพันธุ  (ขอ  6.1.2) 
QL หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพ  (qualitative  characteristic)  (ขอ  6.3) 
QN หมายถึง  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative  characteristic)  (ขอ  6.3)   
PQ หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative  characteristic)  (ขอ  6.3) 
MG หมายถึง  การวัด  ชั่ง  นับจํานวน  จากตนหรือตัวอยางเดียวท่ีกําหนดใหเปนตัวแทนเทานั้น

แลวใชคาท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (single  measurement  of  a  group  of  plants  or  
parts  of  plants) 

MS หมายถึง  การวัด  ชั่ง  นับจํานวน  จากทุกตนหรือตัวอยางท่ีกําหนดใหเปนตัวแทนแลวใช
คาเฉลี่ยท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (measurement  of  a  number  of  individual  plants  
or  parts  of  plants) 

VG หมายถึง  การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส  จากตนหรือตัวอยางเดียวท่ีกําหนดใหเปน
ตัวแทนเทานั้นแลวใชคาสังเกตท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (visual  assessment  by  a  single  
observation  of  a  group  of  plants  or  parts  of  plants) 

VS หมายถึง  การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส  จากทุกตนหรือตัวอยางท่ีกําหนดใหเปน
ตัวแทนแลวใชคาสังเกตท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (visual  assessment  by  observation  
of  individual  plants  or  parts  of  plants)   



(a)   หมายถึง  ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธุขอ  8.1 

(+)   หมายถึง  ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารขอ  8.2 



7. แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ  :  หญาแฝก   

 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 
(Example  varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

1. VG ลําตน:  ลักษณะทรงกอ  (Culm:  attitude  of  tillers)   

(*)  ตั้งตรง  (erect)  1 
(+)  ก่ึงตั้งตรง  (semi-erect)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 

  ก่ึงเอนราบ  (semi-prostrate  )  7 

2. MS ลําตน:  ความสูงตน  (Culm:  height)     

(*)  นอย  (short)  3 
(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) มาก  (tall)  7 

3. MS ลําตน:  เสนผาศูนยกลางของกอ  (Culm:  diameter)   
  เล็ก  (small)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (a) ใหญ  (large)  7 

4. MS ลําตน:  จํานวนตนตอกอ  (Culm:  number)   

  นอย  (few)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) มาก  (many)  7 

5. MS ลําตน:  จํานวนปลองตอตน  (Culm:  number  of  
internode)   

  

  นอย  (few)  3 

  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) มาก  (many)  7 

6. MS ลําตน:  ความกวางของปลอง  (Culm:  internode  
diameter)   

  

  แคบ  (narrow)  3 

  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) กวาง  (broad)  7 

7. VG ลําตน:  สีของขอเม่ือตองแสง  (Culm:  exposed  node  

color)   

  

  เหลือง  (yellow)  1 
  เขียว  (green)  2 

PQ (a) มวง  (purple)  3 

     



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 
8. VG แผนใบ:  รูปรางของปลายใบ  (Leaf  blade:  shape  of  

leaf  apex)     
  

  แหลม  (acute)  1 
  ก่ึงเรียวแหลม  (acute-acuminate)  2 
PQ (a) เรียวแหลม  (acuminate)  3 
9. VG แผนใบ:  ลักษณะการโคงของใบ  (Leaf  blade:  curve)       
(*)  ตรง  (erect)  1 
  คอนขางตรง  (semi-erect)  3 
QN (a) แนวระนาบ  (horizontal)  5 
  ใบตก  (drooping)  7 
10. VG แผนใบ:  สีใบดานบนใบ  (Leaf  blade:  adaxial  leaf  

blade  color) 
  

  เขียว  (green)  1 
PQ (a) เหลือง  (yellow)  2 
11. MS แผนใบ:  ความยาวของแผนใบ  (Leaf  blade:  length)   
  สั้น  (short)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) ยาว  (long)  7 
12. MS แผนใบ:  ความกวางของแผนใบ  (Leaf  blade:  width)   
  แคบ  (narrow)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) กวาง  (broad)  7 
13. VG แผนใบ:  ลักษณะผิวใบ/เนื้อใบ  (Leaf  blade:  texture)   
  เนียน  นุม  (spongy)  1 
PQ (a) สาก  หยาบ  (rigid)  2 
14. VG แผนใบ:  การปรากฏขนท่ีขอบใบ  (Leaf  blade:  pubescence  

at  margin) 
  

  ไมมีหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
15. VG แผนใบ:  การปรากฏขนท่ีผิวใบดานบนใบ  (Leaf  blade:  

pubescence  of  adaxial  surface) 
  

  ไมมีหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

16. VG แผนใบ:  การมีไขท่ีผิวใบดานบนใบ  (Leaf  blade:  waxiness  
of  adaxial  surface) 

  

  ไมมีไขหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 

  มาก  (strong)  7 

17. VG แผนใบ:  การมีหนามท่ีขอบใบ  (Leaf  blade:  spines  at  

margin) 

  

  ไมมี  (absent)  1 
QL (a) มี  (present)  9 

18. VG แผนใบ:  รูปหนาตัดใบตามขวาง  (Leaf  blade:  cross-
section  shape) 

  

(*)  รูปแบน  (applanate  shape)    1 

(+)  รูปตัววี  (V-shape)    2 
PQ (a) รูปตัวยู  (U-shape)  3 

19. VG กาบใบ:  สีของกาบใบ  (Leaf  sheath:  color)   
  เขียว  (green)  1 
  เขียวอมเหลือง  (yellowish  green)  2 

PQ (a) มวงอมน้ําตาล  (greyed  purple)  3 

20. VG กาบใบ:  สีบริเวณขอบกาบใบ  (Leaf  sheath:  margin  
color) 

  

  เขียว  (green)  1 
  มวง  (purple)  2 
PQ (a) มวงอมแดง  (red  purple)  3 

21. VG กาบใบ:  การปรากฏไขท่ีกาบใบ  (Leaf  sheath:  waxiness)   
  ไมมีไขหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 

  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 

22. VG กาบใบ:  ปริมาณขนท่ีกาบใบดานใน  (Leaf  sheath:  
inner  leaf  sheath  pubescence)   

  

  ไมมีหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 

  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

23. MS กาบใบ:  ความยาวกาบใบ  (Leaf  sheath:  length)   
  สั้น  (short)  3 

  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) ยาว  (long)  7 

24. MS ชอดอก:  ความยาวกานชอดอก  (Inflorescence:  peduncle  
length) 

  

  นอย  (short)  3 

(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) มาก  (long)  7 

25. VG ชอดอก:  สีกานชอดอก  (Inflorescence:  peduncle  color)   

  เขียว  (green)  1 
  เหลือง  (yellow)  2 
PQ (a) มวง  (purple)  3 

26. MS ชอดอก:  ความยาวชอดอก  (Inflorescence:  length)   
  สั้น  (short)  3 

(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) ยาว  (long)  7 

27. MS ชอดอก:  ความกวางของชอดอก  (Inflorescence:  diameter)     

  แคบ  (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) กวาง  (board)  7 

28. VG ชอดอก:  สีของชอดอก  (Inflorescence:  color)   
(*)  แดง  (red)  1 

  มวง  (purple)  2 
PQ (a) น้ําตาล  (brown)  3 
  เทา  (grey)  4 

29. MS ชอดอก:  จํานวนระดับของการเกิดชอแยกแขนง  
(Inflorescence:  number  of  branching  level) 

  

  นอย  (few)  3 

  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) มาก  (many)  7 

30. VG ชอดอก:  สีแกนกลางชอดอก  (Inflorescence:  central  
axis  color) 

  

  แดง  (red)  1 

PQ (a) มวง  (purple)  2 



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 
31. MS ชอดอก:  จํานวนแขนงดอก  (Inflorescence:  number  of  

branches) 

  

  นอย  (few)  3 

  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (a) มาก  (many)  7 



8.  อธิบายแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุ 

8.1 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ 

(a) การประเมินลักษณะลําตน  ใบ  และชอดอก  ใหดําเนินการในชวงท่ีดอกบานประมาณ   

50  เปอรเซ็นต  โดยท่ีการประเมินลักษณะลําตนใหประเมินในสวนกลางลําตน  การประเมิน

ลักษณะใบ  และสวนตาง ๆ  ของใบ  ใหประเมินใบท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี  ตําแหนงใบท่ี  3-5   

นับจากยอด  การประเมินลักษณะชอดอกและสวนตาง ๆ  ของชอดอก  ใหประเมินชอดอก 

ท่ีสมบูรณท่ีอยูในระยะดอกบานประมาณ  50  เปอรเซ็นต  ของชอดอก 

8.2 อธิบายแตละลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ 

ล.1  ลําตน:  ลักษณะทรงกอ  (Culm:  attitude  of  tillers)   

               

 

 

 

 

 

 

 ตั้งตรง  (erect)    1 

 ก่ึงตั้งตรง  (semi-erect)   3 

 ปานกลาง  (medium)   5 

 ก่ึงเอนราบ  (semi-prostrate  )  7 

ล.2  ลําตน:  ความสูงตน  (Culm:  height)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล.18  แผนใบ:  รูปหนาตัดใบตามขวาง  (Leaf  blade:  cross-section  shape)   

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล.24  ชอดอก:  ความยาวกานชอดอก  (Inflorescence:  peduncle  length)  วัดตามระยะ  b 

ล.26  ชอดอก:  ความยาวชอดอก  (Inflorescence:  length)  วัดตามระยะ  a 

ล.27  ชอดอก:  ความกวางของชอดอก  (Inflorescence:  diameter)  วัดตามระยะ  c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

รูปแบน 

(applanate shape) 

2 

รูปตัวว ี

(V-shape) 

3 

รูปตัวยู 

(U-shape) 



9. การประมาณคาใชจายและวิธีการชําระคาใชจายในการตรวจสอบลักษณะ 

9.1 ประมาณการคาใชจาย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

 

รายการ 
จํานวนเงิน  (บาท)  ท่ีปลูกทดสอบในสถานท่ีของ 

กรมวิชาการเกษตร ผูขอจดทะเบียน 

1. คาจางเหมาเตรียมพ้ืนท่ี/เตรียมดิน   

2. คาจางปลูก  กําจัดวัชพืช  ใสปุย  ดูแลและเก็บเก่ียว 

(1  คน  x  6  เดือน  x  5,000  บาท) 

3. คาตรวจสอบของคณะทํางานภาคสนาม  (2  ครั้ง) 

-  คาเบ้ียเลี้ยง  (240  บาท  x  2  คน  x  6  วัน) 

-  คาท่ีพัก  (800  บาท  x  2  คน  x  2  คืน) 

-  คายานพาหนะ  (1,200  บาท  x  2  คน  x  2  เท่ียว) 

4. คาวัสดุ 

-  สารควบคุมวัชพืช  แมลงศัตรูพืช 

-  วัสดุการเกษตร  (ปุยอินทรีย  และเคมี  และ

เครื่องใชใน  การดูแลรักษาและเก็บเก่ียวและอุปกรณ

สุมเก็บเก่ียวตัวอยาง) 

-  วัสดุสํานักงาน 

1,000 

30,000 

 

 

2,880 

3,200 

4,800 

 

2,000 

3,000 

 

 

2,000 

- 

- 

 

 

2,880 

3,200 

4,800 

 

 

 

รวม 48,880 10,880 

 

หมายเหตุ  ท้ังนี้  รายละเอียดคาใชจายอาจเปลี่ยนแปลงได  โดยใหเปนไปตามรายจายจริง 

    มีระยะตรวจสอบ  2  ครั้ง  ดังนี้ 

1) ระยะเตรียมการปลูกตรวจสอบ 

2) ระยะออกดอก 

 

9.2   วิธีการชําระคาใชจาย  ระยะเวลา  จํานวนครั้ง  และสถานท่ีชําระคาใชจาย  ใหเปนไปตามท่ี

คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 



รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

ตามชนิดพืชท่ีไดประกาศใหเปนพันธุพืชใหมท่ีจะไดรับการคุมครอง 

ตามมาตรา  14  แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  2542 

ชนิดพืช 

หญาเนเปยร  (Pennisetum  purpureum  Schumach.) 

 
1. วัตถุประสงคของหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืช  (Subject  of  these  Guideline) 

หลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชท่ีจะกลาวตอไปนี้  ใหใชกับหญาเนเปยร  (Pennisetum  
purpureum  Schumach.)  และลูกผสม 
2.  สวนขยายพันธุ  (Material  Required) 

2.1  การกําหนดปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และสถานท่ี  ท่ีสงมอบสวนขยายพันธุ 
พนักงานเจาหนาท่ี  เปนผูกําหนดปริมาณ  และคุณภาพของสวนขยายพันธุท่ีตองการจะตรวจสอบ  

พรอมท้ังกําหนด  เวลาและสถานท่ี  การสงมอบสวนขยายพันธุ  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืช  จะตองเปนสง
มอบตามท่ีกําหนด  พรอมท้ังดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการท้ังในเรื่องการผานพิธีการทาง
ศุลกากรและดานสุขอนามัยพืช   

2.2  ชนิดของสวนขยายพันธุ 
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช  ตองสงมอบสวนขยายพันธุใหกับพนักงานเจาหนาท่ี 

2.3  ปริมาณสวนขยายพันธุ 
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช  จะตองสงมอบสวนขยายพันธุ  อยางนอย  40  หนอ   

2.4  คุณภาพของสวนขยายพันธุ 
สวนขยายพันธุท่ีนํามาทดสอบจะตองเปนสวนขยายพันธุท่ีมีคุณภาพดี  สมบูรณปราศจากโรคและ

แมลงท่ีติดมากับสวนขยายพันธุ 
2.5  การใหขอมูลการปฏิบัติการใดๆ  กับสวนขยายพันธุ 

สวนขยายพันธุท่ีจัดสงตองไมมีการกระทําใดๆ  ท่ีเปนผลตอการแสดงออกของลักษณะของพันธุพืช   
เวนแตไดรับอนุญาตหรือ  กําหนดโดยพนักงานเจาหนาท่ี  กรณีท่ีสวนขยายพันธุ ท่ีสงมอบ  เคยผานการ
ปฏิบัติการใด ๆ  เชน  พนสารปองกันกําจัดแมลง  โรคพืช  ใชปุย  ใชสารกระตุนการเกิดตาดอก  จะตองระบุ
เปนลายลักษณอักษรใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ 
3.  วิธีการตรวจสอบ  (Method  of  Examination) 

3.1  จํานวนครั้งท่ีปลูกตรวจสอบ  (Number  of  Growing  Cycles) 
ควรทําการปลูกทดสอบในฤดูปกติ  จํานวน  1  ครั้ง  แตถาความแตกตางความสมํ่าเสมอ/ความคงตัว

ไมสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน  ตองทําการปลูกทดสอบเพ่ิมอีก  1  ครั้ง   
3.2  สถานท่ีทดสอบ  (Testing  Place) 

สถานท่ีปลูก  ควรทําการทดสอบใน  1  สถานท่ี  ใหกําหนดตามความเหมาะสม  แตถาลักษณะประจํา
พันธุสําคัญไมสามารถสังเกตเห็นความแตกตางไดอาจจะตองเพ่ิมสถานท่ีท่ีทําการปลูกทดสอบ 

3.3  ปจจัยแวดลอมสําหรับการปลูกตรวจสอบ  (Conditions  for  Conducting  the  Examination) 
ตองปลูกทดสอบ  ภายใตสิ่งแวดลอม  ท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ตอการเจริญเติบโตและการแสดงออกของ

ลักษณะท่ีจะใชตรวจสอบได 
 
 



3.4  การวางแผนปลูกทดสอบ  (Test  Design) 

ใหปลูกพันธุท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกันและใหมีวิธีการปลูกและการ
จัดการเดียวกัน  โดยใหมีการกระจายตัวของพันธุ  ท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบอยางสมํ่าเสมอ   
โดยใชวิธีการสุมพันธุท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก  ตองปลูกอยางนอยจํานวน  
40  ตนตอพันธุ  แบงออกเปน  2  ซํ้า  ซํ้าละ  20  ตน  กําหนดใหปลูก  1  ตนตอหลุม  ใชระยะปลูก  ระหวาง
ตน  50 – 100  ซม.  ระหวางแถว  50 - 200  ซม. 

3.5  การทดสอบเพ่ิมเติม  (Additional  Tests) 
กรณีตองการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม  ท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบพันธุพืช  ใหเปนไปตามท่ี

พนักงานเจาหนาท่ีกําหนด 
4. การประเมิน  ความแตกตาง  ความคงตัว  และความสมํ่าเสมอ  (Assessment  of  Distinctness,  
Uniformity  and  Stability)   

4.1. คําแนะนําท่ัวไป 
การตรวจสอบความแตกตาง  เปนสวนท่ีสําคัญสําหรับผูใชคูมือนี้   

4.2  ความแตกตาง  (Distinctness) 
 4.2.1 ความแตกตางท่ีคงท่ี  (Consistent  Difference) 

การแสดงความแตกตางระหวางพันธุอาจจะชัดเจน  โดยไมจําเปนตองปลูกทดสอบมากกวา
หนึ่งครั้ง  บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสม  จึงตองปลูกทดสอบมากกวาหนึ่ง
ครั้ง  เพ่ือใหเชื่อม่ันวา  ความแตกตางของลักษณะท่ีเกิดข้ึนเปนความแตกตางคงท่ีอยางเพียงพอ 

4.2.2 การแสดงความแตกตางอยางเดนชัด  (Clear  Difference) 
การพิจารณาความแตกตางของสองพันธุ ท่ีชัดเจน  ข้ึนอยูกับหลายปจจัย  และสิ่งท่ีตอง

พิจารณาก็คือชนิดของลักษณะวาเปนลักษณะท่ีแสดงออกเปนชนิดใด  เชน  เปนลักษณะทางคุณภาพ  
(qualitative)  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative)  หรือลักษณะคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative) 

4.3 ความสมํ่าเสมอ  (Uniformity) 
 พิจารณาท่ีระดับความสมํ่าเสมอของประชากรมาตรฐาน  1  เปอรเซ็นต  ท่ีระดับความเชื่อม่ันอยาง
นอยรอยละ  95  กรณีท่ี  เก็บตัวอยางจํานวน  20  ตน  ตองไมมีพันธุอ่ืนปนมากกวา  1  ตน   

4.4 ความคงตัว  (Stability) 
ในทางปฏิบัติไมมีการทดสอบความคงตัว  หากผลการทดสอบแสดงความแตกตางและความสมํ่าเสมอ  

ในหลายชนิดพันธุท่ีเคยพบวา  ลักษณะมีความสมํ่าเสมอแลวก็อาจจะพิจารณาวามีความคงตัวดวย   
4.5 จํานวนตัวอยางพืชท่ีตรวจสอบ  (Number  of  Plants/Parts  of  Plants  to  be  Examind) 

การบันทึกขอมูลจะตองบันทึกลักษณะท่ีตองการตรวจสอบความแตกตางระหวางพันธุ  ทําการบันทึก
ขอมูลจากตัวอยาง  จํานวน  20  ตน  หรือจากสวนของพืชท่ีไดจากตนพืช  จํานวน  20  ตน  ตอพันธุ 
5. การจัดกลุมพันธุและการจัดการการปลูกทดสอบ  (Grouping  of  Varieties  and  Organization  
of  the  Growing  Trial) 

5.1 การคัดเลือกพันธุพืชท่ัวไปท่ีจะนํามาปลูกทดสอบกับพันธุพืชท่ียื่นขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม  จะตอง
แบงกลุม  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกตาง   



5.2   ลักษณะท่ีใชในการจัดกลุมของพันธุ 
1) แผนใบ:  สีของแผนใบ  (Leaf  blade:  color)  (ล.  16) 
2) แผนใบ:  สีของเสนกลางใบ  (Leaf  blade:  color  of  midrib)  (ล.  17) 
3) ลําตน:  สีของลําตน  (Culm:  color  of  internode)  (ล.  9) 
4) ลําตน:  ลักษณะทรงกอ  (Culm:  attitude  of  tillers)  (ล.  1) 
5) ลําตน:  ความสูงของลําตน  (Culm:  height)  (ล.  2) 

6.  เครื่องหมาย  (Legend) 
6.1  การจําแนกลักษณะ  (Categories  of  Characteristics) 

6.1.1   ลักษณะมาตรฐาน   
 เปนลักษณะท่ีไดรับการพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานสําหรับการใชตรวจสอบลักษณะพันธุพืช  

(DUS)   
6.1.2 ลักษณะท่ีกําหนดใหใชสําหรับการตรวจสอบรวมกัน  (Asterisked  Characteristics)  (*)  

ลักษณะท่ีกําหนดใหใชสําหรับการตรวจสอบรวมกัน   
6.2 ส ถ า น ะ ลั ก ษ ณ ะ ท่ี แ ส ด ง อ อ ก แ ล ะ ตั ว เ ล ข กํ า กั บ   ( States  of  Expression  and  

Corresponding  Notes)   
6.2.1 สถานะลักษณะท่ีแสดงออก  กําหนดเพ่ืออธิบายลักษณะ  ซ่ึงการแสดงออกในแตละ

สถานะจะถูกกํากับดวยตัวเลขท่ีสอดคลองกัน  เพ่ืองายตอการบันทึกขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูล 
6.3 ชนิดของการแสดงออก 

QL หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพ  (qualitative  characteristic)   
QN หมายถึง  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative  characteristic)   
PQ หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative  characteristic)   

6.4 ตัวอยางพันธุ  (Example  Varieties) 
ตัวอยางพันธุเตรียมไวเพ่ือใหเห็นลักษณะท่ีแสดงออกชัดเจนของแตละลักษณะท่ีแสดงออก 

6.5  เครื่องหมาย  (Legend) 
(*) หมายถึง  ลักษณะท่ีตองประเมินทุกพันธุ  (ขอ  6.1.2) 
QL หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพ  (qualitative  characteristic)  (ขอ  6.3) 
QN หมายถึง  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative  characteristic)  (ขอ  6.3)   
PQ หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative  characteristic)  (ขอ  6.3) 
MG หมายถึง  การวัด  ชั่ง  นับจํานวน  จากตนหรือตัวอยางเดียวท่ีกําหนดใหเปนตัวแทนเทานั้น

แลวใชคาท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (single  measurement  of  a  group  of  plants  or  
parts  of  plants) 

MS หมายถึง  การวัด  ชั่ง  นับจํานวน  จากทุกตนหรือตัวอยางท่ีกําหนดใหเปนตัวแทนแลวใช
คาเฉลี่ยท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (measurement  of  a  number  of  individual  plants  or  
parts  of  plants) 

VG หมายถึง  การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส  จากตนหรือตัวอยางเดียวท่ีกําหนดใหเปน
ตัวแทนเทานั้นแลวใชคาสังเกตท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (visual  assessment  by  a  
single  observation  of  a  group  of  plants  or  parts  of  plants) 



VS หมายถึง  การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส  จากทุกตนหรือตัวอยางท่ีกําหนดใหเปน

ตัวแทนแลวใชคาสังเกตท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (visual  assessment  by  observation  

of  individual  plants  or  parts  of  plants)   

(a) หมายถึง  ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธุขอ  8.1 

(+) หมายถึง  ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารขอ  8.2 



7. แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ  :  หญาเนเปยร   

 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 
(Example  varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

1. VG ลําตน:  ลักษณะทรงกอ  (Culm:  attitude  of  tillers)   
(*)  ตั้งตรง  (erect)  1 
(+)  ก่ึงตั้งตรง  (semi-erect)  3 
QN (a) ปานกลาง  (intermediate)  5 

  ก่ึงเอนราบ  (semi-prostrate)  7 

2. MS ลําตน:  ความสูงของลําตน  (Culm:  height)     

(*)  นอย  (short)  3 
(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) มาก  (tall)  7 

3. MS ลําตน:  จํานวนตนตอกอ  (Culm:  number)   
  นอย  (few)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (a) มาก  (many)  7 

4. MS ลําตน:  จํานวนปลอง  (Culm:  number  of  internode)   

  นอย  (few)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) มาก  (many)  7 

5. VG ลําตน:  ลักษณะการเจริญเติบโต  (Culm:  growth  habit)   
  ตรง  (straight)  1 
QL (a) ซิกแซ็ก  (zigzag)  2 

6. MS ลําตน:  ความยาวของปลอง  (Culm:  length  of  internode)     
  สั้น  (short)  3 

(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) ยาว  (long)  7 

7. MS ลําตน:  เสนผาศูนยกลางของปลอง  (Culm:  diameter)   

  แคบ  (narrow)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) กวาง  (broad)  7 

8. VG ลําตน:  รูปภาคตัดขวางของปลอง  (Culm:  shape  of  
internode  cross-section)   

  

  รูปไข  (ovate)  1 
PQ (a) กลม  (circular)  2 
     



ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 
(Example  varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

9. VG ลําตน:  สีของลําตน  (Culm:  color  of  internode)     
(*)  เขียว  (green)  1 
  เหลืองออน  (light  yellow)  2 
PQ (a) มวง  (purple)  3 
10. VG ลําตน: การปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณปลอง  (Culm:  

anthocyanin  coloration  of  internode)   
  

  ไมปรากฏ  (absent)  1 
QL (a) ปรากฏ  (present)  9 
11. VG ลําตน:  การปรากฏไขบนลําตน  (Culm:  wax  presence  

on  internode)   
  

  ไมมีไขหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
12. VG ลําตน: การปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณขอ  (Culm:  

anthocyanin  coloration  of  node)   
  

  ไมปรากฏ  (absent)  1 
QL (a) ปรากฏ  (present)  9 
13. VG ลําตน:  การปรากฏขนบริเวณขอ  (Culm:  pubescence  

of  node) 
  

  ไมปรากฏ  (absent)  1 
QL (a) ปรากฏ  (present)  9 
14. MS แผนใบ:  ความยาวของแผนใบ  (Leaf  blade:  length)   
  สั้น  (short)  3 
(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) ยาว  (long)  7 
15. MS แผนใบ:  ความกวางของแผนใบ  (Leaf  blade:  width)   
  แคบ  (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) กวาง  (broad)  7 
16. VG แผนใบ:  สีของแผนใบ  (Leaf  blade:  color)   
(*)  เขียว  (green)  1 
PQ (a) มวง  (purple)  2 
17. VG แผนใบ: สีของเสนกลางใบ  (Leaf  blade:  color  of  

midrib) 
  

(*)  เขียว  (green)  1 
PQ (a) มวง  (purple)  2 



ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 
(Example  varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

18. VG แผนใบ: ลักษณะการโคงของปลายใบ  (Leaf  blade:  attitude  
at  tip)     

  

  ตรง  (erect)  1 
PQ (a) หอยลง  (drooping)  2 
19. VG แผนใบ:  ลักษณะปลายใบ  (Leaf  blade:  shape  of  leaf  

apex)     
  

  แหลม  (acute)  1 
(+)  ก่ึงเรียวแหลม  (acute-acuminate)  2 
PQ (a) เรียวแหลม  (acuminate)  3 
20. VG แผนใบ:  การปรากฏขนท่ีขอบใบ  (Leaf  blade:  pubescence  

at  margin) 
  

  ไมมีหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
21. VG แผนใบ:  การปรากฏขนบริเวณดานลางของใบ  (Leaf  blade:  

abaxial  leaf  blade  pubescence) 
  

  ไมมีหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
22. VG แผนใบ:  การปรากฏขนบริเวณดานบนของใบ  (Leaf  

blade:  adaxial  leaf  blade  pubescence) 
  

  ไมมีหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
23. VG แผนใบ:  การมีไขท่ีผิวใบ  (Leaf  blade:  waxiness)   
  ไมมีไขหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
24. VG แผนใบ:  การมีหนามท่ีขอบใบ  (Leaf  blade:  spines  at  

margin) 
  

  ไมมี  (absent)  1 
QL (a) มี  (present)  9 
     



ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 
(Example  varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

25. VG แผนใบ:  การปรากฏขนท่ีโคนแผนใบ  (Leaf  blade:  base  
of  leaf  blade  pubescence) 

  

  ไมมีหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 

26. MS กาบใบ:  ความยาวกาบใบ  (Leaf  sheath:  length)   
  สั้น  (short)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) ยาว  (long)  7 
27. MS กาบใบ:  ความกวางกาบใบ  (Leaf  sheath:  width)   
  แคบ  (narrow)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) กวาง  (broad)  7 
28. VG กาบใบ:  สีกาบใบ  (Leaf  sheath:  color)   
  เขียว  (green)  1 
PQ (a) มวง  (purple)  2 
29. VG กาบใบ:  ปริมาณขนท่ีกาบใบ  (Leaf  sheath:  pubescence)     
  ไมมีหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
30. VG กาบใบ:  การปรากฏไขท่ีกาบใบ  (Leaf  sheath:  waxiness)   
  ไมมีไขหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
31. MS ล้ินใบ:  ความยาวของลิ้นใบ  (Ligule:  length)   
  สั้น  (short)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) ยาว  (long)  7 

32. VG ใบธง:  มุมของใบธง  (Flag  leaf:  angle)   
  ตั้งตรง  (erect)  1 
(+)  ปานกลาง  (semi-erect)  3 
QN (a) เปนแนวนอน  (horizontal)  5 
  หักลง  (reflexed)  7 



ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 
(Example  varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

33. MS ชอดอก:  ความยาวกานชอดอก  (Inflorescence:  peduncle  

length) 

  

  สั้น  (short)  3 

(+)  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (a) ยาว  (long)  7 

34. MS ชอดอก: ความยาวกานชอดอกท่ีโผลพนกาบใบธง  

(Inflorescence: peduncle length, at  part  exclude  

covering  of  leaf  sheath) 

  

  สั้น  (short)  3 

(+)  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (a) ยาว  (long)  7 

35. MS ชอดอก:  ความกวางของชอดอก  (Inflorescence:  width)   

  แคบ  (narrow)  3 

(+)  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (a) กวาง  (broad)  7 

36. MS ชอดอก:  ความยาวชอดอก  (Inflorescence:  length)   

(+)  สั้น  (short)  3 

QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 

  ยาว  (long)  7 

37. VG ชอดอก:  สีของชอดอก  (Inflorescence:  color)   

  เขียว  (green)  1 

  เหลือง  (yellow)  2 

PQ (a) น้ําตาล  (brown)  3 

  มวงเขม  (dark  purple)  4 

38. MG ชอดอก:  ความหนาแนนของชอดอกยอยบนชอดอก  

(Inflorescence:  spikelet  density) 

  

  หลวม  (sparse)  3 

  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (a) แนน  (dense)  7 

 

 



8.  อธิบายแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุ 

8.1 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ 
(a) การประเมินลักษณะลําตน  ใบ  และชอดอก  ใหดําเนินการในชวงท่ีดอกปลอยละอองเกสรแลว

ประมาณ  50  เปอรเซ็นต  โดยท่ีการประเมินลักษณะลําตนใหประเมินในสวนกลางลําตน   
การประเมินลักษณะใบ  และสวนตาง ๆ  ของใบ  ใหประเมินใบท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ี  ตําแหนง
ใบท่ี  5-8  นับจากยอด  การประเมินลักษณะชอดอกและสวนตางๆ  ของชอดอก  ใหประเมิน
ชอดอกท่ีสมบูรณท่ีอยูในระยะดอกท่ีปลอยละอองเกสรแลว  ประมาณ  50  เปอรเซ็นต   
ของชอดอก 

8.3 อธิบายแตละลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ 
ล.1  ลําตน:  ลักษณะทรงกอ  (Culm:  attitude  of  tillers) 

               

 

 

 

 

 

 ตั้งตรง  (erect)    1 
 ก่ึงตั้งตรง  (semi-erect)   3 
 ปานกลาง  (medium)   5 
 ก่ึงเอนราบ  (semi-prostrate  )  7 
ล.2  ลําตน:  ความสูงของลําตน  (Culm:  height)  การวัดความสูงของลําตนใหวัดจากผิวดินถึงขอใบธง   

วัดตามระยะ  D 
ล.33  ชอดอก:  ความยาวกานชอดอก  (Inflorescence:  peduncle  length)  วัดตามระยะ  C 
ล.34  ชอดอก:  ความยาวกานชอดอกท่ีโผลพนกาบใบธง  (Inflorescence:  peduncle  length,  at  part  

exclude  covering  of  leaf  sheath)  วัดตามระยะ  B 
ล.36  ชอดอก:  ความยาวชอดอก  (Inflorescence:  length)  วัดตามระยะ  A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล.6  ลําตน:  ความยาวของปลอง  (Culm:  length  of  internode) 

การประเมินความยาวของปลองใหวัดความยาวของปลองบริเวณก่ึงกลางลําตน  เฉลี่ยจากจํานวน  5  

ปลองตอตน  (5  ปลองท่ีติดกัน) 

 

         

 

 

 

ล.32  ใบธง:  มุมของใบธง  (Flag  leaf:  angle) 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล.35  ชอดอก:  ความกวางของชอดอก  (Inflorescence:  width)  วัดตามระยะ  E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

ตั้งตรง 

(erect) 

5 

ปานกลาง 

(semi-erect) 

7 

เปนแนวนอน 

(horizontal) 

9 

หักลง 

(reflexed) 



9. การประมาณคาใชจายและวิธีการชําระคาใชจายในการตรวจสอบลักษณะ 

9.1 ประมาณการคาใชจาย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

 

รายการ 
จํานวนเงิน  (บาท)  ท่ีปลูกทดสอบในสถานท่ีของ 

กรมวิชาการเกษตร ผูขอจดทะเบียน 

1. คาจางเหมาเตรียมพ้ืนท่ี/เตรียมดิน   

2. คาจางปลูก  กําจัดวัชพืช  ใสปุย  ดูแลและเก็บเก่ียว 

(1  คน  x  6  เดือน  x  5,000  บาท) 

3. คาตรวจสอบของคณะทํางานภาคสนาม  (2  ครั้ง) 

-  คาเบ้ียเลี้ยง  (240  บาท  x  2  คน  x  6  วัน) 

-  คาท่ีพัก  (800  บาท  x  2  คน  x  2  คืน) 

-  คายานพาหนะ  (1,200  บาท  x  2  คน  x  2  เท่ียว) 

4. คาวัสดุ 

-  สารควบคุมวัชพืช  แมลงศัตรูพืช 

-  วัสดุการเกษตร  (ปุยอินทรีย  และเคมี  และ

เครื่องใชในการดูแลรักษาและเก็บเก่ียวและอุปกรณสุม

เก็บเก่ียวตัวอยาง) 

-  วัสดุสํานักงาน 

1,000 

30,000 

 

 

2,880 

3,200 

4,800 

 

2,000 

3,000 

 

 

2,000 

- 

- 

 

 

2,880 

3,200 

4,800 

 

 

 

รวม 48,880 10,880 

 

หมายเหตุ  ท้ังนี้  รายละเอียดคาใชจายอาจเปลี่ยนแปลงได  โดยใหเปนไปตามรายจายจริง 

    มีระยะตรวจสอบ  2  ครั้ง  ดังนี้ 

1) ระยะเตรียมการปลูกตรวจสอบ 

2) ระยะออกดอก 

 

9.2   วิธีการชําระคาใชจาย  ระยะเวลา  จํานวนครั้ง  และสถานท่ีชําระคาใชจาย  ใหเปนไปตามท่ี

คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 

 



รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

ตามชนิดพืชท่ีไดประกาศใหเปนพันธุพืชใหมท่ีจะไดรับการคุมครอง 

ตามมาตรา  14  แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  2542 

ชนิดพืช 

แกวกาญจนา  (Aglaonema  spp.) 

 

1. วัตถุประสงคของหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืช  (Subject  of  these  Guideline) 
หลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชท่ีจะกลาวตอไปนี้  ใหใชกับแกวกาญจนา  (Aglaonema  spp.) 

2.  สวนขยายพันธุ  (Material  Required) 
2.1  การกําหนดปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และสถานท่ี  ท่ีสงมอบสวนขยายพันธุ 

พนักงานเจาหนาท่ี  เปนผูกําหนดปริมาณ  และคุณภาพของสวนขยายพันธุท่ีตองการจะตรวจสอบ  
พรอมท้ังกําหนด  เวลาและสถานท่ี  การสงมอบสวนขยายพันธุ  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืช  จะตองเปนสง
มอบตามท่ีกําหนด  พรอมท้ังดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการท้ังในเรื่องการผานพิธีการทาง
ศุลกากรและดานสุขอนามัยพืช   

2.2  ชนิดของสวนขยายพันธุ 
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช  ตองสงมอบสวนขยายพันธุใหกับพนักงานเจาหนาท่ี 

2.3  ปริมาณสวนขยายพันธุ 
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช  จะตองสงมอบสวนขยายพันธุ  อยางนอย  10  ตน   

2.4  คุณภาพของสวนขยายพันธุ 
สวนขยายพันธุ ท่ีนํามาทดสอบจะตองเปนสวนขยายพันธุ ท่ีมีคุณภาพดี  สมบูรณปราศจากโรค 

และแมลงท่ีติดมากับสวนขยายพันธุ 
2.5  การใหขอมูลการปฏิบัติการใด ๆ  กับสวนขยายพันธุ 

สวนขยายพันธุท่ีจัดสงตองไมมีการกระทําใดๆ  ท่ีเปนผลตอการแสดงออกของลักษณะของพันธุพืช   
เวนแตไดรับอนุญาตหรือ  กําหนดโดยพนักงานเจาหนาท่ี  กรณีท่ีสวนขยายพันธุ ท่ีสงมอบ  เคยผานการ
ปฏิบัติการใด ๆ  เชน  พนสารปองกันกําจัดแมลง  โรคพืช  ใชปุย  ใชสารกระตุนการเกิดตาดอก  จะตองระบุ
เปนลายลักษณอักษรใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ 
3.  วิธีการตรวจสอบ  (Method  of  Examination) 

3.1  จํานวนครั้งท่ีปลูกตรวจสอบ  (Number  of  Growing  Cycles) 
ควรทําการปลูกทดสอบในฤดูปกติ  จํานวน  1  ครั้ง  แตถาความแตกตางความสมํ่าเสมอ/ความคงตัว

ไมสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน  ตองทําการปลูกทดสอบเพ่ิมอีก  1  ครั้ง   
3.2  สถานท่ีทดสอบ  (Testing  Place) 

สถานท่ีปลูก  ควรทําการทดสอบใน  1  สถานท่ี  ใหกําหนดตามความเหมาะสม  แตถาลักษณะประจํา
พันธุสําคัญไมสามารถสังเกตเห็นความแตกตางไดอาจจะตองเพ่ิมสถานท่ีท่ีทําการปลูกทดสอบ 

3.3  ปจจัยแวดลอมสําหรับการปลูกตรวจสอบ  (Conditions  for  Conducting  the  Examination) 
ตองปลูกทดสอบ  ภายใตสิ่งแวดลอม  ท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ตอการเจริญเติบโตและการแสดงออกของ

ลักษณะท่ีจะใชตรวจสอบได 



 3.4  การวางแผนปลูกทดสอบ  (Test  Design) 
ใหปลูกพันธุท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกันและใหมีวิธีการปลูกและการ

จัดการเดียวกัน  โดยใหมีการกระจายตัวของพันธุ  ท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบอยางสมํ่าเสมอ   
โดยใชวิธีการสุมพันธุท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก   

3.5  การทดสอบเพ่ิมเติม  (Additional  Tests) 

กรณีตองการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม  ท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบพันธุพืช  ใหเปนไปตามท่ี
พนักงานเจาหนาท่ีกําหนด 
4. การประเมิน  ความแตกตาง  ความคงตัว  และความสมํ่าเสมอ  (Assessment  of  Distinctness,  

Uniformity  and  Stability)   
4.1. คําแนะนําท่ัวไป 

การตรวจสอบความแตกตาง  เปนสวนท่ีสําคัญสําหรับผูใชคูมือนี้   

4.2  ความแตกตาง  (Distinctness) 
 4.2.1 ความแตกตางท่ีคงท่ี  (Consistent  Difference) 

การแสดงความแตกตางระหวางพันธุอาจจะชัดเจน  โดยไมจําเปนตองปลูกทดสอบมากกวา

หนึ่งครั้ง  บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสม  จึงตองปลูกทดสอบมากกวาหนึ่ง
ครั้ง  เพ่ือใหเชื่อม่ันวา  ความแตกตางของลักษณะท่ีเกิดข้ึนเปนความแตกตางคงท่ีอยางเพียงพอ 

4.2.2 การแสดงความแตกตางอยางเดนชัด  (Clear  Difference) 

การพิจารณาความแตกตางของสองพันธุ ท่ีชัดเจน  ข้ึนอยูกับหลายปจจัย  และสิ่งท่ีตอง
พิจารณาก็คือชนิดของลักษณะวาเปนลักษณะท่ีแสดงออกเปนชนิดใด  เชน  เปนลักษณะทางคุณภาพ  
(qualitative)  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative)  หรือลักษณะคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative) 

4.3 ความสมํ่าเสมอ  (Uniformity) 
 พิจารณาท่ีระดับความสมํ่าเสมอของประชากรมาตรฐาน  1  เปอรเซ็นต  ท่ีระดับความเชื่อม่ันอยาง
นอยรอยละ  95  กรณีท่ี  เก็บตัวอยางจํานวน  10  ตน  ตองไมมีพันธุอ่ืนปนมากกวา  1  ตน   

4.4 ความคงตัว  (Stability) 
ในทางปฏิบัติไมมีการทดสอบความคงตัว  หากผลการทดสอบแสดงความแตกตางและความสมํ่าเสมอ  

ในหลายชนิดพันธุท่ีเคยพบวา  ลักษณะมีความสมํ่าเสมอแลวก็อาจจะพิจารณาวามีความคงตัวดวย   

4.5 จํานวนตัวอยางพืชท่ีตรวจสอบ  (Number  of  Plants/Parts  of  Plants  to  be  Examind) 
การบันทึกขอมูลจะตองบันทึกลักษณะท่ีตองการตรวจสอบความแตกตางระหวางพันธุ  ทําการบันทึก

ขอมูลจากตัวอยาง  จํานวน  10  ตน  หรือจากสวนของพืชท่ีไดจากตนพืช  จํานวน  10  ตน  ตอพันธุ 

5. การจัดกลุมพันธุและการจัดการการปลูกทดสอบ  (Grouping  of  Varieties  and  Organization  
of  the  Growing  Trial) 

5.1 การคัดเลือกพันธุพืชท่ัวไปท่ีจะนํามาปลูกทดสอบกับพันธุพืชท่ียื่นขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม  จะตอง

แบงกลุม  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกตาง   
5.2   ลักษณะท่ีใชในการจัดกลุมของพันธุ 

1) ใบ  :  ความยาวของใบ  (Lealf  :  length)  (ล.10) 

2) ใบ  :  ความกวางของใบ  (Lealf  :  width)  (ล.11) 
3) ใบ  :  สีท่ี1  บนแผนใบ  (Leaf  :  first  color  of  upper  side)  (ล.17) 



4) ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  1  บนแผนใบ  (Leaf  :  pattern  of  first  color  of  upper  
side)  (ล.18) 

5) ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  1  บนแผนใบ  (Leaf  :  size  of  pattern  of  first  color  of  upper  
side)  (ล.19) 

6) ใบ  :  สีท่ี  2  บนแผนใบ  (Leaf  :  secondary  color  of  upper  side)  (ล.20) 
7) ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  2  บนแผนใบ  (Leaf  :  pattern  of  secondary  color  of  upper  

side)  (ล.21) 
8) ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  2  บนแผนใบ  (Leaf  :  size  of  pattern  of  secondary  color  

of  upper  side)  (ล.22) 
9) ใบ  :  สีท่ี  3  บนแผนใบ  (Leaf  :  third  color  of  upper  side)  (ล.23) 
10) ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  3  บนแผนใบ  (Leaf  :  pattern  of  third  color  of  upper  

side)  (ล.24) 
11) ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  3  บนแผนใบ  (Leaf  :  size  of  pattern  of  secondary  color  

of  upper  side)  (ล.25) 
6.   เครื่องหมาย  (Legend) 

6.1  การจําแนกลักษณะ  (Categories  of  Characteristics) 
6.1.1 ลักษณะมาตรฐาน   
 เปนลักษณะท่ีไดรับการพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานสําหรับการใชตรวจสอบลักษณะพันธุพืช  

(DUS)   
6.1.2 ลักษณะท่ีกําหนดใหใชสําหรับการตรวจสอบรวมกัน  (Asterisked  Characteristics)  (*)  

ลักษณะท่ีกําหนดใหใชสําหรับการตรวจสอบรวมกัน   
6.2 สถานะลักษณะท่ีแสดงออกและตัวเลขกํากับ  (States  of  Expression  and  Corresponding  

Notes)   
6.2.1 สถานะลักษณะท่ีแสดงออก  กําหนดเพ่ืออธิบายลักษณะ  ซ่ึงการแสดงออกในแตละ

สถานะจะถูกกํากับดวยตัวเลขท่ีสอดคลองกัน  เพ่ืองายตอการบันทึกขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูล 
6.3 ชนิดของการแสดงออก 

QL  หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพ  (qualitative  characteristic)   
QN  หมายถึง  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative  characteristic)   
PQ  หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative  characteristic)   

6.4 ตัวอยางพันธุ  (Example  Varieties) 
ตัวอยางพันธุเตรียมไวเพ่ือใหเห็นลักษณะท่ีแสดงออกชัดเจนของแตละลักษณะท่ีแสดงออก 

6.5  เครื่องหมาย  (Legend) 
(*) หมายถึง  ลักษณะท่ีตองประเมินทุกพันธุ  (ขอ  6.1.2) 
QL หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพ  (qualitative  characteristic)  (ขอ  6.3) 
QN หมายถึง  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative  characteristic)  (ขอ  6.3)   
PQ หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative  characteristic)  (ขอ  6.3) 
MG หมายถึง  การวัด  ชั่ง  นับจํานวน  จากตนหรือตัวอยางเดียวท่ีกําหนดใหเปนตัวแทนเทานั้น

แลวใชคาท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (single  measurement  of  a  group  of  plants  or  
parts  of  plants) 

MS หมายถึง  การวัด  ชั่ง  นับจํานวน  จากทุกตนหรือตัวอยางท่ีกําหนดใหเปนตัวแทนแลวใช
คาเฉลี่ยท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (measurement  of  a  number  of  individual  plants  or  
parts  of  plants) 



VG หมายถึง  การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส  จากตนหรือตัวอยางเดียวท่ีกําหนดใหเปน

ตัวแทนเทานั้นแลวใชคาสังเกตท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (visual  assessment  by  a  single  

observation  of  a  group  of  plants  or  parts  of  plants) 

VS หมายถึง การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส จากทุกตนหรือตัวอยางท่ีกําหนดใหเปน

ตัวแทนแลวใชคาสังเกตท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (visual  assessment  by  observation  

of  individual  plants  or  parts  of  plants)   

(a-b) หมายถึง  ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธุขอ  8.1 

(+) หมายถึง  ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารขอ  8.2 



7.  แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ  :  แกวกาญจนา   

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

1. VG/   ตน  :  ความสูงของทรงพุม  (Plant:  height)     
 MS เตี้ย  (short)         ทรัพยรุงเรือง 3 
  ปานกลาง  (medium) เจาเมืองราช 5 
QN (a) สูง  (tall) เทพรัญจวน 7 
2. VG/   ตน  :  จํานวนการแตกกอ  (Plant:  number  of  basal  

shoots) 
  

 MS ไมมี  หรือมีนอยมาก  (absent  or  very  few) คลาสสิค 1 
(+)  นอย  (few)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium) คฑาเงิน 5 
  มาก  (many) ชาววัง 7 
3. VG/ กานใบ  :  ความยาวของกานใบ  (Petiole:  length)     
 MS สั้น  (short)  3 

(+)  ปานกลาง  (medium) เจาเมืองราช 5 
QN (b) ยาว  (long) คฑาเงิน 7 
4. VG กานใบ  :  สีหลักของกานใบ  (Petiole:  main  color)   

(*)  ระบุสีตาม  RHS  color  chart       

PQ (b)    

5. VG กานใบ  :  สีรองของกานใบ  (Petiole:  secondary  color)       

(*)  ระบุสีตาม  RHS  color  chart       

PQ (b)    

6. VG/ กาบใบ  :  ความยาวของกาบใบ  (Leaf  sheath:  length)     
(*) MS ไมปรากฏหรือสั้นมาก  (absent  or  very  short) มรดกโลก 1 
(+)  สั้น  (short) บีบาดารี่ 3 
QN (b) ปานกลาง  (medium) พริตตี ้ 5 
  ยาว  (long)  7 

7.   VG กาบใบ  :  ลักษณะของมุมปลายกาบใบ  (Leaf  sheath:  
angle  of  apical  part) 

  

  แหลมมาก  (strongly  acute)                         สายสมร 1 
(+)  แหลม  (acute)  2 
PQ (b) ตัดตรง  (rectanular) ทรัพยมงคล 3 
  ปาน  (obtuse)  4 
  ปานมาก  (strongly  obtuse) คฑาเงิน 5 
     



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

8. 
 

VG 
 

กาบใบ  :  สีหลักของกาบใบ  (Leaf  sheath:  main  color  of  
outer  side) 

  

(*)  ระบุสีตาม  RHS  color  chart       

PQ (b)    

9. 
 

VG กาบใบ  :  สีรองของกาบใบ  (Leaf  sheath:  secondary  
color  of  outer  side) 

  

(*)  ขาว  (white)  1 
  เหลือง  (yellow)  2 
PQ (b) เขียว  (green)  3 
  ชมพู  (pink)  4 
  แดง  (red)  5 

10.   VG/ ใบ  :  ความยาวของใบ  (Lealf  :  length)     
(*) MS สั้น  (short) ศรีปราชญ 3 
(+)  ปานกลาง  (medium) เทียรา 5 
QN (b) ยาว  (long) เทพรัญจวน 7 

11.   VG/ ใบ  :  ความกวางของใบ  (Lealf  :  width)   
(*) MS แคบ  (narrow) เทพรัญจวน 3 
(+)  ปานกลาง  (medium) คฑาเงิน 5 
QN (b) กวาง  (broad) มรดกโลก 7 

12. VG/ 
 

ใบ  :  สัดสวนความยาว/ความกวางของใบ   
(Leaf  :  ratio  length/width) 

  

 MS เล็ก  (small)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (b) ใหญ  (large)  7 

13. VG ใบ  :  ตําแหนงสวนท่ีกวางของใบ  (Leaf  :  position  of  
broadest  part) 

  

(*)  คอนไปทางโคนใบ  (toward  base) เขียวหม่ืนป 1 
(+)  กลางใบ  (at  middle)   บัลลังกืทับทิม 2 
PQ (b) คอนไปทางปลายใบ  (toward  apax)   อิกคิวซัง 3 
14. VG ใบ  :  ความสมมาตรของใบ  (Leaf  :  symmetrical)   
  ไมสมมาตร  (asymmetric) อิกคิวซัง 1 
QL (b) สมมาตร  (symmetric)                           มรดกโลก 9 
15. VG ใบ  :  รูปรางของปลายใบ  (Leaf  :  shape  of  apex)   
(*)  แหลมมาก  (strongly  acute)  1 
(+)  แหลมปานกลาง  (  moderately  acute) เพชรราชา 2 
PQ (b) มน  (obtuse) ดีคัลเลอร 3 



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

16. VG ใบ  :  รูปรางของโคนใบ  (Leaf  :  shape  of  base)   
(*)  สอบเรียว  (attenuate)  1 
(+)  รูปลิ่ม  (cuneate)  2 
PQ (b) มน  (obtuse) เพชรราชา 3 
  ตัดตรง  (truncate)  4 
  รูปหัวใจ  (cordate) มรดกโลก 5 

17.   VG ใบ  :  สีท่ี1  บนแผนใบ  (Leaf  :  first  color  of  upper  
side)   

  

(*)  ระบุสีตาม  RHS  color  chart       

(+) (b)    

PQ     

18. 
 

VG ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  1  บนแผนใบ  (Leaf  :  
pattern  of  first  color  of  upper  side)   

  

  รูปแบบท่ี  1  (Type  I)  1 

(*)  รูปแบบท่ี  2  (Type  II)  2 

(+) (b) รูปแบบท่ี  3  (Type  III)  3 

PQ  รูปแบบท่ี  4  (Type  IV)  4 

  รูปแบบท่ี  5  (Type  V)  5 

  รูปแบบท่ี  6  (Type  VI)  6 

  รูปแบบท่ี  7  (Type  VII)  7 

  รูปแบบท่ี  8  (Type  VIII)  8 

  รูปแบบท่ี  9  (Type  IX)    9 

  รูปแบบท่ี  10  (Type  X)  10 

  รูปแบบท่ี  11  (Type  XI)  11 

  รูปแบบท่ี  12  (Type  XII)  12 

  รูปแบบท่ี  13  (Type  XIII)  13 

  รูปแบบท่ี  14  (Type  XIV)  14 

19.   VG   ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  1  บนแผนใบ  (Leaf  :  
size  of  pattern  of  first  color  of  upper  side) 

  

(*)  เล็กมาก  (very  small)  1 
(+)  เล็ก  (small)  3 
QN (b) ปานกลาง  (medium)  5 
  ใหญ  (large)  7 
  ใหญมาก  (very  large)  9 
     



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

20. VG ใบ  :  สีท่ี  2  บนแผนใบ  (Leaf  :  secondary  color  of  
upper  side) 

  

(*) (b) ระบุสีตาม  RHS  color  chart       

PQ     

21. 
 

VS ใบ  : ประเภทของลายของสีท่ี  2  บนแผนใบ  (Leaf  :  
pattern  of  secondary  color  of  upper  side)   

  

(*)  รูปแบบท่ี  1  (Type  I)  1 

(+)  รูปแบบท่ี  2  (Type  II)  2 

PQ (b) รูปแบบท่ี  3  (Type  III)  3 

  รูปแบบท่ี  4  (Type  IV)  4 

  รูปแบบท่ี  5  (Type  V)  5 

  รูปแบบท่ี  6  (Type  VI)  6 

  รูปแบบท่ี  7  (Type  VII)  7 

  รูปแบบท่ี  8  (Type  VIII)  8 

  รูปแบบท่ี  9  (Type  IX)    9 

  รูปแบบท่ี  10  (Type  X)  10 

  รูปแบบท่ี  11  (Type  XI)  11 

  รูปแบบท่ี  12  (Type  XII)  12 

  รูปแบบท่ี  13  (Type  XIII)  13 

  รูปแบบท่ี  14  (Type  XIV)  14 

22. VG ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  2  บนแผนใบ  (Leaf  :  size  
of  pattern  of  secondary  color  of  upper  side)   

  

(*)  เล็กมาก  (very  small)  1 
(+)  เล็ก  (small)  3 
QN (b) ปานกลาง  (medium)  5 
  ใหญ  (large)  7 
  ใหญมาก  (very  large)  9 
23. VG ใบ  : สีท่ี  3  บนแผนใบ  (Leaf  :  third  color  of  upper  

side) 
  

(*)  ระบุสีตาม  RHS  color  chart       

(+) (b)    

PQ     

     

     



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

24. VG ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  3  บนแผนใบ 
(Leaf  :  pattern  of  third  color  of  upper  side)   

  

(*)  รูปแบบท่ี  1  (Type  I)  1 

(+)  รูปแบบท่ี  2  (Type  II)  2 

PQ (b) รูปแบบท่ี  3  (Type  III)  3 

  รูปแบบท่ี  4  (Type  IV)  4 

  รูปแบบท่ี  5  (Type  V)  5 

  รูปแบบท่ี  6  (Type  VI)  6 

  รูปแบบท่ี  7  (Type  VII)  7 

  รูปแบบท่ี  8  (Type  VIII)  8 

  รูปแบบท่ี  9  (Type  IX)    9 

  รูปแบบท่ี  10  (Type  X)  10 

  รูปแบบท่ี  11  (Type  XI)  11 

  รูปแบบท่ี  12  (Type  XII)  12 

  รูปแบบท่ี  13  (Type  XIII)  13 

  รูปแบบท่ี  14  (Type  XIV)  14 

25. VG ใบ  : ขนาดของลายของสีท่ี  3  บนแผนใบ  (Leaf  :  size  
of  pattern  of  third  color  of  upper  side)       

  

(*)  เล็กมาก  (very  small)  1 
(+)  เล็ก  (small)  3 
QN (b) ปานกลาง  (medium)  5 
  ใหญ  (large)  7 
  ใหญมาก  (very  large)  9 
26. VG ใบ  :  สีท่ี  4  บนแผนใบ  (Leaf  :  fourth  color  of  

upper  side)   
  

(*) (b) ระบุสีตาม  RHS  color  chart       

PQ     

27. VG ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  4  บนแผนใบ 
(Leaf  :  pattern  of  fourth  color  of  upper  side) 

  

(*)  รูปแบบท่ี  1  (Type  I)  1 

(+)  รูปแบบท่ี  2  (Type  II)  2 

PQ (b) รูปแบบท่ี  3  (Type  III)  3 

  รูปแบบท่ี  4  (Type  IV)  4 

  รูปแบบท่ี  5  (Type  V)  5 

  รูปแบบท่ี  6  (Type  VI)  6 



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

  รูปแบบท่ี  7  (Type  VII)  7 

  รูปแบบท่ี  8  (Type  VIII)  8 

  รูปแบบท่ี  9  (Type  IX)    9 

  รูปแบบท่ี  10  (Type  X)  10 

  รูปแบบท่ี  11  (Type  XI)  11 

  รูปแบบท่ี  12  (Type  XII)  12 

  รูปแบบท่ี  13  (Type  XIII)  13 

  รูปแบบท่ี  14  (Type  XIV)  14 

28. VG ใบ  : ขนาดของลายของสีท่ี  4  บนแผนใบ  (Leaf  :  size  
of  pattern  of  fourth  color  of  upper  side)       

  

(*)  เล็กมาก  (very  small)  1 
(+)  เล็ก  (small)  3 
QN (b) ปานกลาง  (medium)  5 
  ใหญ  (large)  7 
  ใหญมาก  (very  large)  9 
29. VG ใบ  :  สีท่ี  1  ใตแผนใบ  (Leaf  :  first  color  of  lower  

side)   
  

(*) (b) ระบุสีตาม  RHS  color  chart       

PQ     

30. 
 

VG 
 

ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  1  ใตแผนใบ 
  (Leaf  :  pattern  of  first  color  of  lower  side)   

  

(*)  รูปแบบท่ี  1  (Type  I)  1 

(+)  รูปแบบท่ี  2  (Type  II)  2 

PQ (b) รูปแบบท่ี  3  (Type  III)  3 

  รูปแบบท่ี  4  (Type  IV)  4 

  รูปแบบท่ี  5  (Type  V)  5 

  รูปแบบท่ี  6  (Type  VI)  6 

  รูปแบบท่ี  7  (Type  VII)  7 

  รูปแบบท่ี  8  (Type  VIII)  8 

  รูปแบบท่ี  9  (Type  IX)    9 

  รูปแบบท่ี  10  (Type  X)  10 

  รูปแบบท่ี  11  (Type  XI)  11 

  รูปแบบท่ี  12  (Type  XII)  12 

  รูปแบบท่ี  13  (Type  XIII)  13 

  รูปแบบท่ี  14  (Type  XIV)  14 



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

31. 
 

VG 
 

ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  1  ใตแผนใบ  (Leaf  :  size  
of  pattern  of  first  color  of  lower  side)   

  

(*)  เล็กมาก  (very  small)  1 
(+)  เล็ก  (small)  3 
QN (b) ปานกลาง  (medium)  5 
  ใหญ  (large)  7 
  ใหญมาก  (very  large)  9 
32. 
 

VG 
 

ใบ  :  สีท่ี  2  ใตแผนใบ  (Leaf  :  secondary  color  of  
lower  side)   

  

(*) (b) ระบุสีตาม  RHS  color  chart       

PQ     

33. 
 

VG 
 

ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  2  ใตแผนใบ 
(Leaf  :  pattern  of  secondary  color  of  lower  
side)   

  

(*)  รูปแบบท่ี  1  (Type  I)  1 

(+)  รูปแบบท่ี  2  (Type  II)  2 

PQ (b) รูปแบบท่ี  3  (Type  III)  3 

  รูปแบบท่ี  4  (Type  IV)  4 

  รูปแบบท่ี  5  (Type  V)  5 

  รูปแบบท่ี  6  (Type  VI)  6 

  รูปแบบท่ี  7  (Type  VII)  7 

  รูปแบบท่ี  8  (Type  VIII)  8 

  รูปแบบท่ี  9  (Type  IX)    9 

  รูปแบบท่ี  10  (Type  X)  10 

  รูปแบบท่ี  11  (Type  XI)  11 

  รูปแบบท่ี  12  (Type  XII)  12 

  รูปแบบท่ี  13  (Type  XIII)  13 

  รูปแบบท่ี  14  (Type  XIV)  14 

34. 
 

VG 
 

ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  2  ใตแผนใบ  (Leaf  :  size  
of  pattern  of  secondary  of  lower  side)   

  

(*)  เล็กมาก  (very  small)  1 
(+)  เล็ก  (small)  3 
QN (b) ปานกลาง  (medium)  5 
  ใหญ  (large)  7 
  ใหญมาก  (very  large)  9 
     



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

35. 
 

VG 
 

ใบ  :  สีท่ี  3  ใตแผนใบ  (Leaf  :  third  color  of   
lower  side)   

  

(*) (b) ระบุสีตาม  RHS  color  chart       

PQ     

36. 
 

VG 
 

ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  3  ใตแผนใบ 
  (Leaf  :  pattern  of  third  color  of  lower  side)   

  

(*)  รูปแบบท่ี  1  (Type  I)  1 

(+)  รูปแบบท่ี  2  (Type  II)  2 

PQ (b) รูปแบบท่ี  3  (Type  III)  3 

  รูปแบบท่ี  4  (Type  IV)  4 

  รูปแบบท่ี  5  (Type  V)  5 

  รูปแบบท่ี  6  (Type  VI)  6 

  รูปแบบท่ี  7  (Type  VII)  7 

  รูปแบบท่ี  8  (Type  VIII)  8 

  รูปแบบท่ี  9  (Type  IX)    9 

  รูปแบบท่ี  10  (Type  X)  10 

  รูปแบบท่ี  11  (Type  XI)  11 

  รูปแบบท่ี  12  (Type  XII)  12 

  รูปแบบท่ี  13  (Type  XIII)  13 

  รูปแบบท่ี  14  (Type  XIV)  14 

37. 
 

VG 
 

ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  3  ใตแผนใบ  (Leaf  :  size  
of  pattern  of  third  color  of  lower  side)   

  

(*)  เล็กมาก  (very  small)  1 
(+)  เล็ก  (small)  3 
QN (b) ปานกลาง  (medium)  5 
  ใหญ  (large)  7 
  ใหญมาก  (very  large)  9 
38. VG ใบ  :  ความมันวาวของใบ  (Leaf  :  glossiness)     
(*)  ไมปรากฏ/นอยมาก  (absent  or  very  weak) คฑาเงิน 1 
  นอย  (weak)  3 
QN (b) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong) ศรีปราชญ 7 
     
     
     



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

39. VG ใบ  :  การยนของแผนใบ  (Leaf  :  blistering)   

(*)  ไมปรากฏ/นอยมาก  (absent  or  very  weak) คฑาเงิน 1 

(+)  นอย  (weak) มรดกโลก 3 

QN (b) ปานกลาง  (medium) เทียรา 5 

  มาก  (strong)    7 

40. VG ใบ  :  การเปนคล่ืนของขอบใบ  (Leaf  :  undulation  of  

margin) 

  

(*)  ไมปรากฏ/นอยมาก  (absent  or  very  weak) เพชรราชา 1 

  นอย  (weak) คฑาเงิน 3 

QN (b) ปานกลาง  (medium) สายสมร 5 

  มาก  (strong) ศรีปราชญ 7 

41. 

 

VG 

 

ใบ  :  รูปรางหนาตัดของเสนกลางใบ  (Leaf:  profile  of  

midrib)   

  

(*)  เปนรอง  (raised) เลกาซ่ี 1 

  แบน  (flat) คฑาเงิน 

 

2 

PQ (b) นูน  (sunken) รัศมีทอง 3 

42. VG/ ใบ  :  จํานวนของเสนใบ  (Leaf  :  Number  of  vein  

 

  

(*) MS นอย  (few) ศรีปราชญ 3 

(+)  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (b) มาก  (many) กวักเงิน 7 

 



8.  อธิบายแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุ 

8.1 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ 

(a)   ตน  :  การบันทึกขอมูลลักษณะตนควรทําเม่ือตนเจริญเติบโตเต็มท่ี  เม่ืออายุอยางนอย  1  ป 

(b) ใบ  :  การบันทึกขอมูลลักษณะของใบควรทําท่ีใบท่ีอยูบริเวณกลางตนประมาณใบท่ี  4  ถึง  6   

      เม่ือตอนเจริญเติบโตเต็มท่ี  เม่ืออายุ  1  ถึง  2  ป 

 

8.2 อธิบายแตละลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ 

ล.2  ตน  :  จํานวนการแตกกอ  (Plant  :  number  of  basal  shoots)   

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล.3  กานใบ  :  ความยาวของกานใบ  (Petiole:  length) 

ล.6  กาบใบ  :  ความยาวของกาบใบ  (Leaf  sheath  :length)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ไมมีหรือนอยมาก 

(absent or very weak) 

3 

ปานกลาง 

(medium) 

5 

มาก 

(many) 

ความยาวของกาบใบ 

(Length of leaf 

sheath) ความยาวของกานใบ

(Length of 

petiole) 



ล.7  กาบใบ  :  ลักษณะของมุมปลายกาบใบ  (Leaf  sheath  :  angle  of  apical  part)   

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ล.10  ใบ:  ความของยาว  (Leaf  :  length) 
ล.11  ใบ:  ความของกวาง  (Leaf  :  width)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล.13  ใบ  :  ตําแหนงสวนท่ีกวางของใบ  (Leaf  :  position  of  broadest  part)   

         

 

 

 

 

1 

แหลมมาก 

(strongly acute) 

2 

แหลม 

(acute) 

3 

ตัดตรง 

(rectangular) 

4 

ปาน 

(obtuse) 

5 

ปานมาก 

(strongly obtuse) 

ความกวาง (width) 

ความยาว 

(length) 

ความกวาง (width) 

ความยาว 

(length) 

1 

คอนไปทางโคนใบ 

(toward base) 

5 

กลางใบ 

(at middle) 

7 

คอนไปทางปลายใบ 

(toward apex)    



ล.15  ใบ  :  รูปรางของปลายใบ  (Leaf  :  shape  of  apex) 
 

 

 

 

 

 

 

ล.16  ใบ  :  รูปรางของโคนใบ  (Leaf  blade  :  shape  of  leaf  base)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ล.  18  ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  1  บนแผนใบ  (Leaf  :  pattern  of  first  color  of  upper  side) 
ล.  21  ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  2  บนแผนใบ  (Leaf  :  pattern  of  secondary  color  of  upper  side) 
ล.  24  ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  3  บนแผนใบ  (Leaf  :  pattern  of  third  color  of  upper  side) 
ล.  27  ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  4  บนแผนใบ  (Leaf  :  pattern  of  fourth  color  of  upper  side) 
ล.  30  ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  1  ใตแผนใบ  (Leaf  :  pattern  of  first  color  of  lower  side) 
ล.  33  ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  2  ใตแผนใบ  (Leaf  :  pattern  of  secondary  color  of  lower  side) 
ล.  36  ใบ  :  ประเภทของลายของสีท่ี  3  ใตแผนใบ  (Leaf  :  pattern  of  third  color  of  lower  side) 
 

       
1 2 3 4 5 6 7 

รูปแบบท่ี  1 รูปแบบท่ี  2 รูปแบบท่ี  3 รูปแบบท่ี  4 รูปแบบท่ี  5 รูปแบบท่ี  6 รูปแบบท่ี  7 

Type  I Type  II Type  III Type  IV Type  V Type  VI Type  VII 

1 

แหลมมาก (strongly 

acute) 

2 

แหลมปานกลาง 

( moderately acute) 

3 

มน 

(obtuse) 

1 

สอบเรียว 

(attenuate) 

2 

รูปลิ่ม 

 (cuneate) 

3 

มน 

(obtuse) 

5 

รูปหัวใจ 

(cordate) 

4 

ตัดตรง 

(truncate) 



       
8 9 10 11 12 13 14 

รูปแบบท่ี  8 รูปแบบท่ี  9 รูปแบบท่ี  10 
รูปแบบท่ี 

11 

รูปแบบท่ี 

12 
รูปแบบท่ี  13 รูปแบบท่ี  14 

Type  VIII Type  VIX Type  X Type  XI Type  XII Type  XIII Type  XIV 

 

ล.  19  ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  1  บนแผนใบ  (Leaf  :  size  of  pattern  of  first  color  of  upper  side) 

ล.  22  ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  2  บนแผนใบ  (Leaf  :  size  of  pattern  of  secondary  color  of     

  upper  side) 
ล.  25  ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  3  บนแผนใบ  (Leaf  :  size  of  pattern  of  third  color  of  upper  side) 
ล.  28  ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  3  บนแผนใบ  (Leaf  :  size  of  pattern  of  fourth  color  of  upper  side)) 
ล.  31  ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  1  ใตแผนใบ  (Leaf  :  size  of  pattern  of  first  color  of  lower  side) 

ล.  34  ใบ  : ขนาดของลายของสีท่ี  2  ใตแผนใบ  (Leaf  :  size  of  pattern  of  secondary  color  of  

lower  side)   
ล.  37  ใบ  :  ขนาดของลายของสีท่ี  3  ใตแผนใบ  (Leaf  :  size  of  pattern  of  third  color  of  lower  side) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

เล็กมาก 

(very small) 

3 

เล็ก 

(small) 

5 

ปานกลาง 

(medium) 

9 

ใหญมาก 

(very large) 

7 

ใหญ 

(large) 



ล.  39  ใบ  :  การยนของแผนใบ  (Leaf  blade  :  blistering) 

 

    

1 2 3 4 

ไมปรากฏ  /นอยมาก 

(absent  or  very  weak) 

นอย 

(weak) 

ปานกลาง 

(medium) 

มาก 

(strong) 

 

ล.  42  ใบ:  จํานวนของเสนใบ  (Leaf  blade:  number  of  vein  pairs)   
 

  
3 7 

นอย 

(few) 

มาก 

(many) 

 



9.  การประมาณคาใชจายและวิธีการชําระคาใชจายในการตรวจสอบลักษณะ 

9.1 ประมาณการคาใชจาย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

 

รายการ 
จํานวนเงิน  (บาท)  ท่ีปลูกทดสอบในสถานท่ีของ 

กรมวิชาการเกษตร ผูขอจดทะเบียน 

1. คาจางเหมาปลูก  ดูแลรักษา  บันทึกขอมูลและ 

    เก็บเก่ียว  (1  คน  x  3  เดือน  x  9,000  บาท)  2  ครั้ง 

2.  คาตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบภาคสนาม  4  ครั้ง   

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

- คาท่ีพัก    (800  บาท  x  2  คน  x  2  คืน)  2  ครั้ง 

ในกรณีท่ีตองพักคางคืน  ใหเพ่ิมคาท่ีพัก  800  บาท/คืน/

คน  และคาเบ้ียเลี้ยงตามจํานวนวันดวย 

- คายานพาหนะ 

3.  คาวัสดุ 

- สารกําจัดวัชพืช  โรคพืช  แมลงศัตรูพืช 

- วัสดุการเกษตร 

54,000 

 

 

2,880 

6,400 

 

 

ตามรายจายจริง 

 

2,000 

1,500 

 

 

 

 

2,880 

6,400 

รวม 66,780 9,280 

 

หมายเหตุ  ท้ังนี้  รายละเอียดคาใชจายอาจเปลี่ยนแปลงได  โดยใหเปนไปตามรายจายจริง 

      มีระยะตรวจสอบ  2  ครั้ง  ดังนี้ 

1) ระยะแรกปลูก 

2) ระยะเจริญเติบโตเต็มท่ี 

9.2  วิธีการชําระคาใชจาย  ระยะเวลา  จํานวนครั้ง  และสถานท่ีชําระคาใชจาย  ใหเปนไปตามท่ี

คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 

 



รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

ตามชนิดพืชท่ีไดประกาศใหเปนพันธุพืชใหมท่ีจะไดรับการคุมครอง 

ตามมาตรา  14  แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  2542 

ชนิดพืช 

ผักกาดหอม  (Lactuca  sativa  L.) 

 

1. วัตถุประสงคของหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืช  (Subject  of  these  Guideline) 
หลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชท่ีจะกลาวตอไปนี้  ใหใชกับผักกาดหอม  (Lactuca  sativa  L.) 

2.  สวนขยายพันธุ  (Material  Required) 
2.1  การกําหนดปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และสถานท่ี  ท่ีสงมอบสวนขยายพันธุ 

พนักงานเจาหนาท่ี  เปนผูกําหนดปริมาณ  และคุณภาพของสวนขยายพันธุท่ีตองการจะตรวจสอบ  
พรอมท้ังกําหนด  เวลาและสถานท่ี  การสงมอบสวนขยายพันธุ  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืช  จะตองเปน 
สงมอบตามท่ีกําหนด  พรอมท้ังดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการท้ังในเรื่องการผานพิธีการ 
ทางศุลกากรและดานสุขอนามัยพืช   

2.2  ชนิดของสวนขยายพันธุ 
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช  ตองสงมอบสวนขยายพันธุใหกับพนักงานเจาหนาท่ี 

2.3  ปริมาณสวนขยายพันธุ 
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนคุมครองพันธุ พืช  จะตองสงมอบสวนขยายพันธุ  จํานวน  15  กรัม   

หรือ  15,000  เมล็ด 
2.4  คุณภาพของสวนขยายพันธุ 

สวนขยายพันธุ ท่ีนํามาทดสอบจะตองเปนสวนขยายพันธุ ท่ีมีคุณภาพดี  สมบูรณปราศจากโรค 
และแมลงท่ีติดมากับสวนขยายพันธุ 

2.5  การใหขอมูลการปฏิบัติการใดๆ  กับสวนขยายพันธุ 
สวนขยายพันธุท่ีจัดสงตองไมมีการกระทําใดๆ  ท่ีเปนผลตอการแสดงออกของลักษณะของพันธุพืช   

เวนแตไดรับอนุญาตหรือ  กําหนดโดยพนักงานเจาหนาท่ี  กรณีท่ีสวนขยายพันธุ ท่ีสงมอบ  เคยผานการ
ปฏิบัติการใด  ๆ  เชน  พนสารปองกันกําจัดแมลง  โรคพืช  ใชปุย  ใชสารกระตุนการเกิดตาดอก  จะตองระบุ
เปนลายลักษณอักษรใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ 
3.  วิธีการตรวจสอบ  (Method  of  Examination) 

3.1  จํานวนครั้งท่ีปลูกตรวจสอบ  (Number  of  Growing  Cycles) 
ควรทําการปลูกทดสอบในฤดูปกติ  จํานวน  1  ครั้ง  แตถาความแตกตางความสมํ่าเสมอ/ความคงตัว

ไมสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน  ตองทําการปลูกทดสอบเพ่ิมอีก  1  ครั้ง   
3.2  สถานท่ีทดสอบ  (Testing  Place) 

สถานท่ีปลูก  ควรทําการทดสอบใน  1  สถานท่ี  ใหกําหนดตามความเหมาะสม  แตถาลักษณะประจํา
พันธุสําคัญไมสามารถสังเกตเห็นความแตกตางไดอาจจะตองเพ่ิมสถานท่ีท่ีทําการปลูกทดสอบ 

3.3  ปจจัยแวดลอมสําหรับการปลูกตรวจสอบ  (Conditions  for  Conducting  the  Examination) 
ตองปลูกทดสอบ  ภายใตสิ่งแวดลอม  ท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ตอการเจริญเติบโตและการแสดงออกของ

ลักษณะท่ีจะใชตรวจสอบได 



3.4  การวางแผนปลูกทดสอบ  (Test  Design) 
ใหปลูกพันธุท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกันและใหมีวิธีการปลูกและการ

จัดการเดียวกัน  โดยใหมีการกระจายตัวของพันธุ  ท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบอยางสมํ่าเสมอ   
โดยใชวิธีการสุมพันธุท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก  ทําการปลูกทดสอบ  20  ตน  
อยางนอย  2  ซํ้า 

3.5  การทดสอบเพ่ิมเติม  (Additional  Tests) 
กรณีตองการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม  ท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบพันธุพืช  ใหเปนไปตามท่ี

พนักงานเจาหนาท่ีกําหนด 
4. การประเมิน  ความแตกตาง  ความคงตัว  และความสมํ่าเสมอ  (Assessment  of  Distinctness,  
Uniformity  and  Stability)   

4.1. คําแนะนําท่ัวไป 
การตรวจสอบความแตกตาง  เปนสวนท่ีสําคัญสําหรับผูใชคูมือนี้   

4.2  ความแตกตาง  (Distinctness) 
 4.2.1 ความแตกตางท่ีคงท่ี  (Consistent  Difference) 

การแสดงความแตกตางระหวางพันธุอาจจะชัดเจน  โดยไมจําเปนตองปลูกทดสอบมากกวา
หนึ่งครั้ง  บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสม  จึงตองปลูกทดสอบมากกวาหนึ่ง
ครั้ง  เพ่ือใหเชื่อม่ันวา  ความแตกตางของลักษณะท่ีเกิดข้ึนเปนความแตกตางคงท่ีอยางเพียงพอ 

4.2.2 การแสดงความแตกตางอยางเดนชัด  (Clear  Difference) 
การพิจารณาความแตกตางของสองพันธุ ท่ีชัดเจน  ข้ึนอยูกับหลายปจจัย  และสิ่งท่ีตอง

พิจารณาก็คือชนิดของลักษณะวาเปนลักษณะท่ีแสดงออกเปนชนิดใด  เชน  เปนลักษณะทางคุณภาพ  
(qualitative)  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative)  หรือลักษณะคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative) 

4.3 ความสมํ่าเสมอ  (Uniformity) 
 พิจารณาท่ีระดับความสมํ่าเสมอของประชากรมาตรฐาน  1  เปอรเซ็นต  ท่ีระดับความเชื่อม่ันอยาง
นอยรอยละ  95  กรณีท่ี  เก็บตัวอยางจํานวน  20  ตน  ตองไมมีพันธุอ่ืนปนมากกวา  1  ตน   

4.4 ความคงตัว  (Stability) 
ในทางปฏิบัติไมมีการทดสอบความคงตัว  หากผลการทดสอบแสดงความแตกตางและความสมํ่าเสมอ  

ในหลายชนิดพันธุท่ีเคยพบวา  ลักษณะมีความสมํ่าเสมอแลวก็อาจจะพิจารณาวามีความคงตัวดวย   
4.5 จํานวนตัวอยางพืชท่ีตรวจสอบ  (Number  of  Plants/Parts  of  Plants  to  be  Examind) 

การบันทึกขอมูลจะตองบันทึกลักษณะท่ีตองการตรวจสอบความแตกตางระหวางพันธุ  ทําการบันทึก
ขอมูลจากตัวอยาง  จํานวน  20  ตน  หรือจากสวนของพืชท่ีไดจากตนพืช  จํานวน  20  ตนตอพันธุ 
5. การจัดกลุมพันธุและการจัดการการปลูกทดสอบ  (Grouping  of  Varieties  and  Organization  
of  the  Growing  Trial) 

5.1 การคัดเลือกพันธุพืชท่ัวไปท่ีจะนํามาปลูกทดสอบกับพันธุพืชท่ียื่นขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม  จะตอง
แบงกลุม  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกตาง   

5.2   ลักษณะท่ีใชในการจัดกลุมของพันธุ 
1) สีเมล็ด  (Seed:  color)  (ล.  1) 
2) การมีสีแอนโทไซยานินท่ีใบ  (Leaf:  anthocyanin  coloration)  (ล.  20) 
 



6.  เครื่องหมาย  (Legend) 
6.1 การจําแนกลักษณะ  (Categories  of  Characteristics) 

6.1.1 ลักษณะมาตรฐาน   
 เปนลักษณะท่ีไดรับการพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานสําหรับการใชตรวจสอบลักษณะพันธุพืช  

(DUS)   
6.1.2 ลักษณะท่ีกําหนดใหใชสําหรับการตรวจสอบรวมกัน  (Asterisked  Characteristics)  

(*)ลักษณะท่ีกําหนดใหใชสําหรับการตรวจสอบรวมกัน   
6.2 สถานะลักษณะท่ีแสดงออกและตัวเลขกํากับ  (States  of  Expression  and  Corresponding  

Notes)   
6.2.1 สถานะลักษณะท่ีแสดงออก  กําหนดเพ่ืออธิบายลักษณะ  ซ่ึงการแสดงออกในแตละ

สถานะจะถูกกํากับดวยตัวเลขท่ีสอดคลองกัน  เพ่ืองายตอการบันทึกขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูล 
6.3 ชนิดของการแสดงออก 

QL หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพ  (qualitative  characteristic)   
QN หมายถึง  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative  characteristic)   
PQ หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative  characteristic)   

6.4 ตัวอยางพันธุ  (Example  Varieties) 
ตัวอยางพันธุเตรียมไวเพ่ือใหเห็นลักษณะท่ีแสดงออกชัดเจนของแตละลักษณะท่ีแสดงออก 

6.5  เครื่องหมาย  (Legend) 
(*) หมายถึง  ลักษณะท่ีตองประเมินทุกพันธุ  (ขอ  6.1.2) 
QL หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพ  (qualitative  characteristic)  (ขอ  6.3) 
QN หมายถึง  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative  characteristic)  (ขอ  6.3)   
PQ หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative  characteristic)  (ขอ  6.3) 
MG หมายถึง  การวัด  ชั่ง  นับจํานวน  จากตนหรือตัวอยางเดียวท่ีกําหนดใหเปนตัวแทนเทานั้น

แลวใชคาท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (single  measurement  of  a  group  of  plants  or  
parts  of  plants) 

MS หมายถึง  การวัด  ชั่ง  นับจํานวน  จากทุกตนหรือตัวอยางท่ีกําหนดใหเปนตัวแทนแลวใช
คาเฉลี่ยท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (measurement  of  a  number  of  individual  plants  or  
parts  of  plants) 

VG หมายถึง  การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส  จากตนหรือตัวอยางเดียวท่ีกําหนดใหเปน
ตัวแทนเทานั้นแลวใชคาสังเกตท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (visual  assessment  by  a  single  
observation  of  a  group  of  plants  or  parts  of  plants) 

VS หมายถึง  การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส  จากทุกตนหรือตัวอยางท่ีกําหนดใหเปน
ตัวแทนแลวใชคาสังเกตท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (visual  assessment  by  observation  
of  individual  plants  or  parts  of  plants)   

(a-b) หมายถึง  ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธุขอ  8.1 
(+) หมายถึง  ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารขอ  8.2 



7.  แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ  :  ผักกาดหอม   

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

1. VG เมล็ดพันธุ  :  สีเมล็ด  (Seed  :  color)     
(*)  ขาว  (white)  1 
  เหลือง  (yellow)  2 
PQ  ดํา  (black)  3 
2. VG ตนกลา  :  การปรากฏสีแอนโทไซยานิน  (Seedling  : 

anthocyanin  coloration) 
  

(*)  ไมมี  (absent)  1 
(+)  มี  (present)  9 
QL     
3. VG ตนกลา  :  ขนาดของใบเล้ียง  (Seedling  :  size  of 

cotyledon  (fully  developed)) 
  

  เล็ก  (small)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN  ใหญ  (large)  7 
4. VG ตนกลา  :  รูปรางใบเล้ียง  (Seedling  :  shape  of 

cotyledon) 
  

  รีแคบ  (narrow  elliptic)  1 
  รีปานกลาง  (medium  elliptic)  2 
PQ  รีกวาง  (broad  elliptic)  3 
5. VG ตน  :  ขนาดเสนผาศูนยกลางตน  (Plant  :  diameter)   
(*)  เล็กมาก  (very  small)  1 
  เล็ก  (small)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  ใหญ  (large)  7 
  ใหญมาก  (very  large)  9 
6. VG ตน  :  รูปแบบการสรางหัว  (Plant  :  head  formation)   
(*)  ไมมีหัว  (no  head)  1 
  มีหัวแบบหัวเปด  (open  head)  2 
PQ (a) มีหัวแบบหัวปดหรือซอนทับกัน  (closed  head  or  

overlapping) 
 3 

7. VG เฉพาะพันธุท่ีมีรูปแบบการสรางหัวแบบหัวปด  (Varieties  
with  closed  head  formation  only) 

  

  หัว  :  การซอนทับกันของใบสวนบน  (Head  :  degree 
of  overlapping  of  upper  part  of  leaves) 

  

  นอยมาก  (very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 

 



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
  มากมาก  (very  strong)  9 
8. VG หัว  :  ความแนนของหัว  (Head  :  density)   
  หลวมมาก  (very  loose)  1 
  หลวม  (loose)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  แนน  (dense)  7 
  แนนมาก  (very  dense)  9 
9. VG หัว  :  ขนาดของหัว  (Head  :  size)   
  เล็กมาก  (very  small)  1 
  เล็ก  (small)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  ใหญ  (large)  7 
  ใหญมาก  (very  large)  9 
10. VG เฉพาะพันธุท่ีมีหัวแบบ  Butterhead  และปลูกในสภาพ

โรงเรือน  (Butterhead  type  varieties  in  glasshouse  
only) 

  

  หัว  :  การปดหุมของสวนฐาน  (Head  :  closing  of  
base) 

  

  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
11. VG หัว  :  รูปรางหัวตัดตามแนวยาว  (Head  :  shape  of  

longitudinal  section) 
  

(*)  รีแคบ  (narrow  elliptic)  1 
(+)  รีกวาง  (broad  elliptic)  2 
PQ (a) กลม  (circular)  3 
12. VG ใบ  :  ทิศทางใบในระยะท่ีมีใบ  10-12  ใบ  (Leaf  :   

attitude  at  10-12  leaf  stage) 
  

  ตั้งตรง  (erect)  1 
  ก่ึงตั้งตรง  (semi-erect)  2 
PQ (a) ราบ/แผออกดานขาง  (prostrate)  3 
     
     
     
     



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

13. VG ใบ  :  ทิศทางใบ  (Leaf  :  attitude  at  harvest 
maturity  ,  outer  leaves  from  head  lettuce  or 
adult  leaves  from  cutting  and  stem  lettuce) 

  

  แนวตั้ง  (erect)  1 
  แนวก่ึงตั้ง  (semi-erect)  3 
PQ (a) แนวนอน  (horizontal)  5 
14. VG ใบ  :  ความหนาใบ  (Leaf  :  thickness)   
  บาง  (thin)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) หนา  (thick)  7 
15. VG ใบ  :  รูปรางใบ  (Leaf  :  shape)   
(*)  รีแคบ  (narrow  elliptic)  1 
(+)  รีปานกลาง  (medium  elliptic)  2 
PQ (a) รีกวาง  (broad  elliptic)  3 
  กลม  (circular)  4 
  รีกวางตามแนวขวาง  (transverse  broad  elliptic)  5 
  รีแคบตามแนวขวาง  (transverse  narrow  elliptic)  6 
  ไขกลับ  (obovate)  7 
  ไขกลับปลายแหลมกวาง  (broad  obtrullate)  8 
  สามเหลี่ยม  (triangular)  9 
16. VG ใบ  (Leaf):  รูปรางสวนปลายใบ  (Leaf  :  shape  of 

tip) 
  

  แหลม  (acute)  1 
  มน/ปาน  (obtuse)  2 
PQ (a) กลม  (rounded)  3 
17. VG ใบ  :  ลักษณะเฉดสีเขียวท่ีปรากฏบนใบรอบนอก  (Leaf  :  

hue  of  green  color  of  outer  leaves) 
  

(*)  ไมมี  (absent)  1 
(+)  ออกเฉดสีเหลือง  (yellowish)  2 
PQ (a) ออกเฉดสีเทา  (grayish)  3 
  ออกเฉดสีแดง  (reddish)  4 
18. VG ใบ  :  ความเขมสีท่ีปรากฏบนใบรอบนอก  (Leaf  :  intensity  

of  color  of  outer  leaves) 
  

(*)  จางมาก  (very  light)  1 
(+)  จาง  (light)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  เขม  (dark)  7 
  เขมมาก  (very  dark)  9 

 



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

19. VG ใบ  :  การมีสีแอนโทไซยานิน  (Leaf  :  anthocyanin   
coloration) 

  

(*)  ไมมี  (absent)  1 
QL (a) มี  (present)  9 
20. VG ใบ  :  ความเขมของสีแอนโทไซยานิน  (Leaf  :  intensity 

  of  anthocyanin  coloration) 
  

(*)  จางมาก  (very  weak)  1 
  จาง  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  เขม  (strong)  7 
  เขมมาก  (very  strong)  9 
21. VG ใบ  :  การกระจายของแอนโทไซยานิน  (Leaf  : 

  distribution  of  anthocyanin) 
  

  เปนเฉพาะพ้ืนท่ี  (localised)  1 
PQ (a) กระจายไปท่ัวท้ังใบ  (entire)  2 
22. VG ใบ  :  รูปแบบการกระจายของแอนโทไซยานิน  (Leaf  : 

  kind  of  anthocyanin  distribution) 
  

  แบบแพรกระจาย  (diffused  only)  1 
  แบบเปนจุดๆ  (in  spots  only)  2 
PQ (a) เปนท้ังแบบแพรกระจายและเปนจุดๆ  (diffused  and  in  

spots) 
 3 

23. VG ใบ  :  ความมันเงาดานหนาใบ  (Leaf  :  glossiness  of  upper 
side) 

  

  ไมมีหรือมีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
24. VG ใบ  :  ลักษณะผิวใบเปนโปงพอง  (Leaf  :  blistering)   
(*)  ไมปรากฎหรือปรากฎนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
  มากมาก  (very  strong)  9 
25. VG ใบ  :  ขนาดของโปงพอง  (Leaf  :  size  of  blisters)   
  เล็ก  (small)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) ใหญ  (large)  7 
     

 



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

26. VG แผนใบ:  ลักษณะการแยกของแผนใบ  (Leaf  blade  : 
division  as  for  5) 

  

  เปนแผนเต็ม  (entire)  1 
(+)  เปนพู/เปนหยัก  (lobed)  2 
PQ (a) แยกเปนแฉกๆ  (divided)  3 
27. VG แผนใบ:  ระดับการเปนคล่ืนท่ีขอบใบ  (Leaf  blade  : 

degree  of  undulation  of  margin) 
  

(*)  ไมปรากฎหรือปรากฎนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
  มากมาก  (very  strong)  9 
28. VG แผนใบ  :  การหยักของขอบใบสวนปลาย  (Leaf  blade   

:  incision  of  margin  on  apical  part) 
  

  ไมมี  (absent)  1 
QL (a) มี  (present)  9 
29. VG แผนใบ  :  ระดับความลึกของหยักท่ีขอบใบสวนปลาย  (Leaf 

blade  :  depth  of  incisions  on  margin  on 
apical  part) 

  

(*)  ตื้น  (shallow)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) ลึก  (deep)  7 
30. VG แผนใบ  :  ความหนาแนนของหยักท่ีขอบใบสวนปลาย  

(Leaf  blade  :  density  of  incisions  on  margin  on 
apical  part) 

  

  ประปราย  (sparse)  1 
  ปานกลาง  (medium)  3 
QN (a) หนาแนน  (dense)  5 
  หนาแนนมาก  (very  dense)  7 
31. VG เฉพาะพันธุท่ีระดับความลึกของหยักท่ีขอบใบสวนปลายตื้น  

(Vareities  with  shallow  incisions  on  margin  on 
apical  part  only) 

  

  แผนใบ  :  ประเภทของการหยักท่ีขอบใบสวนปลาย  (Leaf  
blade  :  type  of  incisions  on  apical  part) 

  

  แบบเวาเปนคลื่น  (sinuate)  1 
PQ (a) แบบหยักซ่ีฟน  (dentate)  2 
     
     

 



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

32. VG แผนใบ  :  การเรียงเสนใบ  (Leaf  blade  :  venation)   
  ไมเปนรูปพัด  (not  flabellate)  1 
QL (a) เปนรูปพัด  (flabellate)  2 
33. VG การแตกหนอ  (Axillary  sprouting)   
  ไมมี  หรือ  มีนอยมาก  (absent  or  very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
  มากมาก  (very  strong)  9 
34. MG อายุเก็บเกี่ยว  (Time  of  harvest  maturity)   
  เร็วมาก  (very  early)  1 
  เร็ว  (early)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  ชา  (late)  7 
  ชามาก  (very  Late)  9 
35. MG อายุเม่ือเริ่มแทงดอกภายใตสภาพวันยาว  (Time  of 

beginning  of  bolting  under  long  day 
conditions) 

  

(*)  เร็วมาก  (very  early)  1 
  เร็ว  (early)  3 
QN  ปานกลาง  (medium)  5 
  ชา  (late)  7 
  ชามาก  (very  Late)  9 
36. VG/   ความสูงตนเม่ือออกดอก  (Plant  height  at  flowering   

time) 
  

 MS เตี้ย  (short)  3 
  ปานกลาง  (medium)    5 
QN  สูง  (tall)  7 
37. VG ลักษณะท่ีลําตนเจริญผิดรูปในระยะออกดอก  (Fasciation  

at  flowering  stage) 
  

  ไมมี  (absent)  1 
QL (b) มี  (present)  9 
38. VG ความหนาแนนของการเกิดลักษณะ  fasciation  บนตนท่ีกําลังมีดอก  

(Intensity  of  fasciation  at  flowering  plant) 
  

  นอยมาก  (very  weak)  1 
  นอย  (weak)  3 
QN (b) ปานกลาง  (medium)  5 
  มาก  (strong)  7 
  มากมาก  (very  strong)  9 



8.  อธิบายแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุ 

8.1 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ 
8.1.1 ประเภทของผักกาดหอม 

(1) Butterhead  Lettuce 
ผักกาดหอมชนิดหอหัว  (heading)  สวนกลางหัวอัดแนน  ความหนาใบมีตั้งแตบางไปจนถึง

ปานกลาง  ใบออนนุม  มองเห็นเสนกลางใบชัดเจน  รูปรางหัวมีตั้งแตรีกวาง  (broad  elliptic)  ไปจนถึงรี
ตามแนวขวาง  (transverse  elliptic) 

(2) Crisphead  Lettuce  (  including  the  Iceberg,  Batavia  and  Maravilla  types) 
ผักกาดหอมชนิดหอหัว  (heading)  มีระดับการหอหัวตั้งแตแบบหลวมๆ  ไปจนหอหัวแนน  

ความหนาใบมีตั้งแตคอนขางบางไปจนถึงหนามาก  ใบเหนียว  มองเห็นเสนกลางใบไมชัดเจน  การเรียงเสนใบ
เปนแบบรูปพัด  (flabellate  venation)  ลักษณะใบหอเปนหัวคลายกะหล่ําปลี  (นิยมเรียกผักกาดแกว) 

  - Iceberg  types  สวนใหญใบจะหนาและเหนียว  ใบสีเขียวหรือเขียวปนเทา  ขอบใบหยัก 
  - Batavia  types  โดยท่ัวไปใบจะคอนขางหนา  และมีลักษณะผิวใบเปนตุมโปงพุพอง  

(blistering)  คอนขางมาก  ใบสีออกเหลืองหรือเขียวปานกลาง  ในสภาพอากาศหนาวอาจจะไมมีการหอหัว
ชัดเจน 

  - Maravilla  types  ใบคอนขางหนาและเหนียว  มีลักษณะผิวใบเปนตุมโปงพุพอง  
(blistering)  คอนขางนอยหรือไมมีเลย 

(3) Cos  Lettuce  (Roman  Lettuce) 
ผักกาดหอมชนิดหอหัวหรือก่ึงหอหัว  (heading  or  semi-heading)  ใบยาว  และคอนขาง

เหนียว  มองเห็นเสนกลางใบชัดเจน  รูปรางหัวผาตามแนวยาวเปนรูปไข  (elliptic)  ความยาวหัวมากกวา  
1.5  คูณดวยเสนผาศูนยกลาง  ลักษณะหัวคลายผักกาดขาวปลี   

(4) “Grasse”  or  Latin  Lettuce  (sometimes  included  under  Cos  Lettuce) 
ผักกาดหอมชนิดหอหัวหรือก่ึงหอหัว  (heading  or  semi-heading)  ใบหนา  และเหนียว  

มองเห็นเสนกลางใบชัดเจน  รูปรางหัวมีตั้งแตเปนรูปรีสั้น  (short  elliptic)  ถึงรูปไขกลับ  (obovate)  บาง
ชนิดมีเฉพาะสวนกลางหัวหอแนน  บางชนิดจะคลายพวก  Short  Cos  Lettuce  เหมาะกับสภาพก่ึงแหงแลง  
(semi-arid  condition) 

(5) Cutting  or  Gathering  Lettuce 
ผักกาดหอมใบ  ไมหอหัว  ลักษณะใบกวาง  ใหญ  และหยิก  เจริญเติบโตออกไปทางดานบน

และดานขาง  ตนเปนพุมเตี้ย  ทนตออากาศรอนไดดี  เปนกลุมท่ีมีลักษณะคอนขางไมเหมือนกัน  มีตั้งแตแบบ
เหมือน  Butterhead  แตไมหอหัว  แบบเหมือน  Batavia  แตไมหอหัว  แบบเหมือน  Crisp  แตไมหอหัว  
จนถึงพวก  Oakleaf  และพวก  Catalogna  (lobed)  ท่ีมีใบผาลึก  (deeply  dissected  leaves)  และ
พวกท่ีขอบใบเปนคลื่นมาก  บางพันธุมองเห็นเสนกลางใบไดชัดเจน  บางพันธุมีการเรียงเสนใบเปนแบบรูปพัด  
(flabellate  venation)  ลักษณะท่ัวไปท่ีชัดเจนของกลุมนี้  คือ  ใบหอตัวรวมซอนกันแบบหลวม ๆ  (loose-
leaved  rosette)     

(6) Stem  Lettuce 
ผักกาดหอมตน  มีลักษณะลําตนอวบ  ลําตนสูง  ใบจะเกิดข้ึนตอ ๆ  กันไปจนถึงยอดหรือชอ

ดอก  สวนใหญใบเล็ก  หนา  สีเขม  และมองเห็นเสนกลางใบชัดเจน  จะสรางลําตนกอนแทงชอดอก  ปลูกเพ่ือ
ใชรับประทานตน  บางพันธุรับประทานไดท้ังตนและใบ 

8.1.2 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ 
(a) ตน,  หัว,  ใบ,  แผนใบ  (Plant,  Head,  Leaf,  Leaf  blade)  :  การประเมินและ

บันทึกลักษณะประจําพันธุของสวนตน  หัว  ใบ  และแผนใบ  ใหกระทําในระยะเจริญเติบโต
เต็มท่ีพรอมเก็บเก่ียว  (harvest  maturity) 



(b) Fasciation  คือ  ลักษณะอาการท่ีสวนของพืชซ่ึงปกติมีรูปรางทรงกระบอก  เชน  

ลําตน  เปลี่ยนเปนมีรูปรางแบนและแผกวางออกเหมือนกับมีการเชื่อมติดกันของลํา

ตน  หลาย  ๆ  ตน 

8.2 อธิบายแตละลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ 

ล.2  ตนกลา  :  การปรากฏสีแอนโทไซยานิน  (Seedling  :  anthocyanin  coloration) 

 ลักษณะนี้สามารถสังเกตไดอยางงายๆ  ดวยการใหคงตนกลาบางสวนไวในถาด  โดยไมใหน้ํา  และ

ใหอยูในสภาพเย็น  ภายใน  2-3  วัน  ตนกลาของพันธุท่ีมีแอนโทไซยานินก็จะแสดงลักษณะนี้ออกมา   

ล.11  หัว  :  รูปรางหัวตัดตามแนวยาว  (Head  :  shape  of  longitudinal  section)   

                         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ล.15  ใบ  :  รูปรางใบ  (Leaf  :  shape) 

 

 
 
 
 
 
 

 
 1 2 3 
 รีแคบ รีปานกลาง รีกวาง 
 (narrow  elliptic) (medium  elliptic) (broad  elliptic) 

 
 

1 

รูปรีแคบ 

(narrow elliptic) 

2 

รูปรีกวาง 

(broad elliptic) 

3 

รูปกลม 

(circular) 



               

 
 
 
     
           

 4 5 6 
 กลม รีกวางตามแนวขวาง รีแคบตามแนวขวาง 
 (circular) (transverse  broad  elliptic) (transverse  narrow  elliptic) 

                             
 
 
 
 
 

 
 7 8 9 
 ไขกลับ ไขกลับปลายแหลมกวาง สามเหลี่ยม    
 (obovate) (broad  obtrullate) (triangular)     

ล.17  ใบ  :  ลักษณะเฉดสีเขียวท่ีปรากฏบนใบรอบนอก  (Leaf  :  hue  of  green  color  of  outer  

leaves) 

ล.18  ใบ  :  ความเขมสีท่ีปรากฏบนใบรอบนอก  (Leaf  :  intensity  of  color  of  outer  leaves) 

 

 
ความเขมสี 

(Intensity  of  
color) 

(ล.  18) 

ลักษณะเฉดสีเขียวท่ีปรากฏบนใบรอบนอก  (Hue  of  green  color) 
(ล.  17) 

1 
ไมมี 

(absent) 

2 
ออกเฉดสีเหลือง 

(yellowish) 

3 
ออกเฉดสีเทา 

(greyish) 

4 
ออกเฉดสีแดง 

(reddish) 
1 

จางมาก  (very  
light) 

    

3 
จาง  (light) 

    

5 
ปานกลาง  (medium) 

    

7 
เขม  (dark) 

    

9 
เขมมาก  (very  

dark) 

    



ล.26  แผนใบ  :  ลักษณะการแยกของแผนใบ  (Leaf  blade  :  division  as  for  5) 

 
 
 
                           
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 

เปนแผนเต็ม

(entire) 

2 

เปนพู/เปนหยัก

(lobed) 

3 

แยกเปนแฉกๆ 

(divided) 



9.  การประมาณคาใชจายและวิธีการชําระคาใชจายในการตรวจสอบลักษณะ 

9.1 ประมาณการคาใชจาย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

 

รายการ 
จํานวนเงิน  (บาท)  ท่ีปลูกทดสอบในสถานท่ีของ 

กรมวิชาการเกษตร ผูขอจดทะเบียน 

1. คาจางเหมาพ้ืนท่ี  /  เตรียมดิน 1,000 - 

2. คาจางเหมาปลูกดูแลรักษาบันทึกขอมูลและเก็บเก่ียว 

 (1  คน  x  90  วัน  x  300  บาท) 

27,000 - 

3. คาใชจายในการเดินทางของคณะทํางานตรวจสอบ

ภาคสนาม  จํานวน  3  ครั้ง 

- คาเบ้ียเลี้ยง  (240  บาท  x  2  คน  x  1  วัน  x  3  ครั้ง) 

- คายานพาหนะ 

กรณีท่ีตองพักคางคืนใหเพ่ิมคาท่ีพัก  800  บาท/คืน/คน  

และคาเบ้ียเลี้ยงตามจํานวนวันดวย 

 

 

1,440 

จายตามจริง 

 

 

1,440 

จายตามจริง 

4. คาวิเคราะหทางเคมี  (ถามี) จายตามจริง จายตามจริง 

5. คาวัสดุ 

 - สารกําจัดวัชพืช  โรคพืช  แมลงศัตรูพืช 

 - วัสดุการเกษตร 

 - นํ้ามันเช้ือเพลิง 

 - วัสดุสํานักงาน 

 

1,000 

2,000 

2,000 

1,000 

 

- 

- 

- 

- 

 

รวม 35,440 1,440 

 

หมายเหตุ  ท้ังนี้  รายละเอียดคาใชจายอาจเปลี่ยนแปลงได  โดยใหเปนไปตามรายจายจริง 

 - การตรวจสอบ  3  ครั้ง  ดังนี้ 

1. ระยะตนกลา/ระยะเตรียมแปลง   

2. ระยะเจริญเติบโตเต็มท่ีพรอมเก็บเก่ียว 

3. ระยะออกดอก 

 

9.2   วิธีการชําระคาใชจาย  ระยะเวลา  จํานวนครั้ง  และสถานท่ีชําระคาใชจาย  ใหเปนไปตามท่ี

คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 

 

 



รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

ตามชนิดพืชท่ีไดประกาศใหเปนพันธุพืชใหมท่ีจะไดรับการคุมครอง 

ตามมาตรา  14  แหงพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  2542 

ชนิดพืช 

งา  (Sesamum  indicum  L.) 

 

1. วัตถุประสงคของหลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืช  (Subject  of  these  Guideline) 
หลักเกณฑการตรวจสอบลักษณะพันธุพืชท่ีจะกลาวตอไปนี้  ใหใชกับงา  (Sesamum  indicum  L.) 

2.  สวนขยายพันธุ  (Material  Required) 
2.1  การกําหนดปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  และสถานท่ี  ท่ีสงมอบสวนขยายพันธุ 

พนักงานเจาหนาท่ี  เปนผูกําหนดปริมาณ  และคุณภาพของสวนขยายพันธุท่ีตองการจะตรวจสอบ  
พรอมท้ังกําหนด  เวลาและสถานท่ี  การสงมอบสวนขยายพันธุ  ผูยื่นคําขอจดทะเบียนพันธุพืช  จะตองเปนสง
มอบตามท่ีกําหนด  พรอมท้ังดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการท้ังในเรื่องการผานพิธีการทาง
ศุลกากรและดานสุขอนามัยพืช   

2.2  ชนิดของสวนขยายพันธุ 
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช  ตองสงมอบสวนขยายพันธุใหกับพนักงานเจาหนาท่ี 

2.3  ปริมาณสวนขยายพันธุ 
ผูยื่นคําขอจดทะเบียนคุมครองพันธุพืช  จะตองสงมอบสวนขยายพันธุ  อยางนอย  30  กรัม   

2.4  คุณภาพของสวนขยายพันธุ 
สวนขยายพันธุ ท่ีนํามาทดสอบจะตองเปนสวนขยายพันธุ ท่ีมีคุณภาพดี  สมบูรณปราศจากโรค 

และแมลงท่ีติดมากับสวนขยายพันธุ 
2.5  การใหขอมูลการปฏิบัติการใดๆ  กับสวนขยายพันธุ 

สวนขยายพันธุท่ีจัดสงตองไมมีการกระทําใดๆ  ท่ีเปนผลตอการแสดงออกของลักษณะของพันธุพืช   
เวนแตไดรับอนุญาตหรือ  กําหนดโดยพนักงานเจาหนาท่ี  กรณีท่ีสวนขยายพันธุ ท่ีสงมอบ  เคยผานการ
ปฏิบัติการใด  ๆ  เชน  พนสารปองกันกําจัดแมลง  โรคพืช  ใชปุย  ใชสารกระตุนการเกิดตาดอก  จะตองระบุ
เปนลายลักษณอักษรใหพนักงานเจาหนาท่ีทราบ 
3.  วิธีการตรวจสอบ  (Method  of  Examination) 

3.1  จํานวนครั้งท่ีปลูกตรวจสอบ  (Number  of  Growing  Cycles) 
ควรทําการปลูกทดสอบในฤดูปกติ  จํานวน  1  ครั้ง  แตถาความแตกตางความสมํ่าเสมอ/ความคงตัว

ไมสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน  ตองทําการปลูกทดสอบเพ่ิมอีก  1  ครั้ง   
3.2  สถานท่ีทดสอบ  (Testing  Place) 

สถานท่ีปลูก  ควรทําการทดสอบใน  1  สถานท่ี  ใหกําหนดตามความเหมาะสม  แตถาลักษณะประจํา
พันธุสําคัญไมสามารถสังเกตเห็นความแตกตางไดอาจจะตองเพ่ิมสถานท่ีท่ีทําการปลูกทดสอบ 

3.3  ปจจัยแวดลอมสําหรับการปลูกตรวจสอบ  (Conditions  for  Conducting  the  Examination) 
ตองปลูกทดสอบ  ภายใตสิ่งแวดลอม  ท่ีเหมาะสมเพียงพอ  ตอการเจริญเติบโตและการแสดงออกของ

ลักษณะท่ีจะใชตรวจสอบได 



3.4  การวางแผนปลูกทดสอบ  (Test  Design) 
ใหปลูกพันธุท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกันและใหมีวิธีการปลูกและการ

จัดการเดียวกัน  โดยใหมีการกระจายตัวของพันธุ  ท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบอยางสมํ่าเสมอ  โดย
ใชวิธีการสุมพันธุท่ีขอจดทะเบียนและพันธุเปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก  อยางนอย  100  ตนตอพันธุ  
แบงออกเปน  2  ซํ้า  ซํ้าละ  50  ตน 

3.5  การทดสอบเพ่ิมเติม  (Additional  Tests) 
กรณีตองการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม  ท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบพันธุพืช  ใหเปนไปตามท่ี

พนักงานเจาหนาท่ีกําหนด 
4. การประเมิน  ความแตกตาง  ความคงตัว  และความสมํ่าเสมอ  (Assessment  of  Distinctness,  
Uniformity  and  Stability)   

4.1. คําแนะนําท่ัวไป 
การตรวจสอบความแตกตาง  เปนสวนท่ีสําคัญสําหรับผูใชคูมือนี้   

4.2  ความแตกตาง  (Distinctness) 
 4.2.1 ความแตกตางท่ีคงท่ี  (Consistent  Difference) 

การแสดงความแตกตางระหวางพันธุอาจจะชัดเจน  โดยไมจําเปนตองปลูกทดสอบมากกวา
หนึ่งครั้ง  บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมท่ีไมเหมาะสม  จึงตองปลูกทดสอบมากกวาหนึ่ง
ครั้ง  เพ่ือใหเชื่อม่ันวา  ความแตกตางของลักษณะท่ีเกิดข้ึนเปนความแตกตางคงท่ีอยางเพียงพอ 

4.2.2 การแสดงความแตกตางอยางเดนชัด  (Clear  Difference) 
การพิจารณาความแตกตางของสองพันธุ ท่ีชัดเจน  ข้ึนอยูกับหลายปจจัย  และสิ่งท่ีตอง

พิจารณาก็คือชนิดของลักษณะวาเปนลักษณะท่ีแสดงออกเปนชนิดใด  เชน  เปนลักษณะทางคุณภาพ  
(qualitative)  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative)  หรือลักษณะคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative) 

4.3 ความสมํ่าเสมอ  (Uniformity) 
 พิจารณาท่ีระดับความสมํ่าเสมอของประชากรมาตรฐาน  1  เปอรเซ็นต  ท่ีระดับความเชื่อม่ันอยาง
นอยรอยละ  95  กรณีท่ี  เก็บตัวอยางจํานวน  20  ตน  ตองไมมีพันธุอ่ืนปนมากกวา  1  ตน   

4.4 ความคงตัว  (Stability) 
ในทางปฏิบัติไมมีการทดสอบความคงตัว  หากผลการทดสอบแสดงความแตกตางและความสมํ่าเสมอ  

ในหลายชนิดพันธุท่ีเคยพบวา  ลักษณะมีความสมํ่าเสมอแลวก็อาจจะพิจารณาวามีความคงตัวดวย   
4.5 จํานวนตัวอยางพืชท่ีตรวจสอบ  (Number  of  Plants  /  Parts  of  Plants  to  be  Examind) 

การบันทึกขอมูลจะตองบันทึกลักษณะท่ีตองการตรวจสอบความแตกตางระหวางพันธุ  ทําการบันทึก
ขอมูลจากตัวอยาง  จํานวน  20  ตน  หรือจากสวนของพืชท่ีไดจากตนพืช  จํานวน  20  ตน  ตอพันธุ 
5. การจัดกลุมพันธุและการจัดการการปลูกทดสอบ  (Grouping  of  Varieties  and  Organization  
of  the  Growing  Trial) 

5.1 การคัดเลือกพันธุพืชท่ัวไปท่ีจะนํามาปลูกทดสอบกับพันธุพืชท่ียื่นขอจดทะเบียนพันธุพืชใหม  จะตอง
แบงกลุม  เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกตาง   

5.2   ลักษณะท่ีใชในการจัดกลุมของพันธุ 
1) ตน  :  ประเภทของการเจริญเติบโต  (Plant:  growth  type)  (ล.  1) 
2) ตน  :  การแตกก่ิง  (Plant:  branching)  (ล.  2) 
3) อายุสุกแกทางสรีรวิทยา  (Time  of  physiological  maturity)  (ล.  42) 
 



4) ฝก  :  จํานวนฝกตอซอกใบ  (Capsule  :  number  of  capsules  per  leaf  axil)  (ล.  29) 
5) ฝก  :  จํานวนคารเพล  (Capsule:  number  of  carpels)  (ล.  31) 

6) เปลือกหุมเมล็ด  :  สี  (Seed  coat:  color)  (ล.  40) 
7) ฝก  :  การแตกของฝก  (Capsule  :  shattering)  (ล.  30) 

6.  เครื่องหมาย  (Legend) 

6.1  การจําแนกลักษณะ  (Categories  of  Characteristics) 
6.1.1   ลักษณะมาตรฐาน   
 เปนลักษณะท่ีไดรับการพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานสําหรับการใชตรวจสอบลักษณะพันธุ

พืช  (DUS)   
6.1.2 ลักษณะท่ีกําหนดใหใชสําหรับการตรวจสอบรวมกัน  (Asterisked  Characteristics)  (*)  

ลักษณะท่ีกําหนดใหใชสําหรับการตรวจสอบรวมกัน   

6.2 สถานะลักษณะท่ีแสดงออกและตัวเลขกํากับ  (States  of  Expression  and  Corresponding  
Notes)   

6.2.1 สถานะลักษณะท่ีแสดงออก  กําหนดเพ่ืออธิบายลักษณะ  ซ่ึงการแสดงออกในแตละ

สถานะจะถูกกํากับดวยตัวเลขท่ีสอดคลองกัน  เพ่ืองายตอการบันทึกขอมูลและการแลกเปลี่ยนขอมูล 
6.3 ชนิดของการแสดงออก 

QL หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพ  (qualitative  characteristic)   

QN หมายถึง  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative  characteristic)   
PQ หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative  characteristic)   

6.4 ตัวอยางพันธุ  (Example  Varieties) 

ตัวอยางพันธุเตรียมไวเพ่ือใหเห็นลักษณะท่ีแสดงออกชัดเจนของแตละลักษณะท่ีแสดงออก 
6.5  เครื่องหมาย  (Legend) 

(*) หมายถึง  ลักษณะท่ีตองประเมินทุกพันธุ  (ขอ  6.1.2) 

QL หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพ  (qualitative  characteristic)  (ขอ  6.3) 
QN หมายถึง  ลักษณะทางปริมาณ  (quantitative  characteristic)  (ขอ  6.3)   
PQ หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative  characteristic)  (ขอ  6.3) 

MG หมายถึง  การวัด  ชั่ง  นับจํานวน  จากตนหรือตัวอยางเดียวท่ีกําหนดใหเปนตัวแทนเทานั้น
แลวใชคาท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (single  measurement  of  a  group  of  plants  or  
parts  of  plants) 

MS หมายถึง  การวัด  ชั่ง  นับจํานวน  จากทุกตนหรือตัวอยางท่ีกําหนดใหเปนตัวแทนแลวใช
คาเฉลี่ยท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (measurement  of  a  number  of  individual  
plants  or  parts  of  plants) 

VG หมายถึง  การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส  จากตนหรือตัวอยางเดียวท่ีกําหนดใหเปน
ตัวแทนเทานั้นแลวใชคาสังเกตท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (visual  assessment  by  a  
single  observation  of  a  group  of  plants  or  parts  of  plants) 



VS หมายถึง  การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส  จากทุกตนหรือตัวอยางท่ีกําหนดใหเปน
ตัวแทนแลวใชคาสังเกตท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ  (visual  assessment  by  observation  

of  individual  plants  or  parts  of  plants)   
(a-c) หมายถึง  ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธุขอ  8.1 

(+)   หมายถึง  ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารขอ  8.2 



7.  แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ  :  งา   

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

1. VG ตน  :  ประเภทของการเจริญเติบโต  (Plant  :  growth  
type)   

  

(*)  ทอดยอด  (indeterminate)  1 
QL (a) ไมทอดยอด  (determinate)  9 
2. VG ตน  :  การแตกกิ่ง  (Plant  :  branching)   
(*)  ไมแตกก่ิง/ลําตนเดี่ยว  (non-branching/single  stem)   
(+)  แตกก่ิง  (branching) มก.  18 1 
QL (a)  อุบลราชธานี  3 9 
3. VG ตน  :  รูปแบบการแตกกิ่ง  (Plant  :  branching  

pattern) 
  

(*)  สวนโคน  (basal) ซีพลัส  2 1 
(+)  สวนปลาย  (apical)  2 
PQ (a) ตลอดลําตน  (along  stem) อุบลราชธานี  3 3 
4. VG ตน  :  การเรียงตัวของกิ่ง  (Plant  :  arrangement  of   

branches) 
  

(*)     
(+)  แบบตรงขาม  (opposite)  1 
PQ (a) แบบสลับ  (alternate)  2 
5.   VG/ ตน  :  จํานวนกิ่ง  (Plant  :  number  of  branches)     
 MS นอย  (few)  1 
  ปานกลาง  (medium)  2 
QN (a) มาก  (many)  3 
6. VG/ 

 
ลําตน  :  จํานวนขอท่ีติดฝกบนกิ่งหลัก  (Stem  :  
number  of  nodes  with  capsule  on  main  
stem) 

  

(*) MS นอย  (few)    3 
(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) มาก  (many)    7 
7. 
 

VG/ 
 

ลําตน  :  ตําแหนงขอท่ีติดฝกแรก  (Stem  :  position   
of  node  with  first  capsule)   

  

(*) MS ต่ํากวาขอท่ี  5  1 
(+)  ขอท่ี  5-7    2 
PQ (a) ขอท่ี  8  ข้ึนไป  3 
8. VG ลําตน  :  ตอมน้ําหวาน  (Stem  :  nectary  gland)   
(*)  ปรากฏ  (present)  1 
(+) 
QL 

(b) ไมปรากฏ  (absent  )  9 



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

9. VG ลําตน  :  ขนบนลําตน  (Stem  :  pubescence)     
  นอย  (few)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) มาก  (many)  7 
10.   VG/ ลําตน  :  ความสูง  (Stem  :  plant  height)     
(*) MS เตี้ย  (short)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (c) สูง  (tall)  7 
11. VG ลําตน  :  รูปรางลําตน  (Stem  :  stem  shape)     
(*)  กลม  (round)  1 
PQ (a) สี่เหลี่ยม  (square) อบ.1,  อบ.2,  อบ.3 2 
12. VG ลําตน  :  การปรากฏสีของแอนโทไซยานิน  (Stem  :  

anthocyanin  coloration)   
  

  ไมมี  (absent)   1 
QL (c) มี  (present)  9 
13. 
 

VG แผนใบ  :  การเรียงตัวของใบ  (Leaf  blade:  
arrangement  of  leaf)   

  

(*)  ตรงขาม  (opposite)  1 
(+)  สลับ  (alternate)  2 
PQ (b) เวียน  (spiral)  3 
14. VG/ แผนใบ  :  ความยาว  (Leaf  blade  :  length)     
 MS สั้น  (short)    3 
(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (b) ยาว  (long)  7 
15. VG/ แผนใบ  :  ความกวาง  (Leaf  blade:  width)     
 MS แคบ  (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (b) กวาง  (board)  7 
16. VG แผนใบ  :  รูปรางใบ  (Leaf  blade  :  leaf  shape)     
(*)  รูปแถบ  (linear)  1 
(+)  รูปใบหอก  (lanceolate)  2 
PQ (b) รูปรี  (elliptic)  3 
  รูปไข  (ovate)  4 
  รูปแฉก  (palmate)    5 
17. VG แผนใบ  :  ขอบใบ  (Leaf  blade  :  margin)   
(+)  เรียบ  (smooth)  1 
PQ (b) หยัก  (lobed)  2 



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

18. VG แผนใบ  :  ความลึกของหยัก  (Leaf  blade  :  degree  
of  lobing)   

  

  ตื้น  (shallow)  1 
(+)  ปานกลาง  (medium)  2 
QN (b) ลึก  (deep)  3 
  เปนแฉก  (parted)  4 
19. VG แผนใบ  :  ความเขมของสีเขียว  (Leaf  blade  :   

intensity  of  green  color) 
  

  ออน  (light)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (b) เขม  (dark)  7 
20. VG/ กานใบ  :  ความยาว  (Petiole  :  length)     
 MS สั้น  (short)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (b) ยาว  (long)  7 
21. VG กานใบ  :  การปรากฏสีของแอนโทไซยานิน  (Petiole  :   

anthocyanin  coloration)   
  

  ไมปรากฏ  (absent)  1 
QL (b) ปรากฏ  (present)  9 
22. VG/ ดอก  :  จํานวนดอกตอซอกใบ  (Flower  :  number   

of  flowers  per  leaf  axil)   
  

 MS 1  (one)  1 
QL (a) มากกวา  1  (more  than  one)  2 
23. VG ดอก  :  สีของกลีบดอก  (Flower  :  color  of   

corolla)   
  

  ขาว  (white)  1 
  คอนขางเหลือง  (yellowish)    2 
PQ (a) ขาวอมชมพู  (pinkish  white)  3 
  ขาวอมมวง  (purplish  white)  4 
  ชมพู  (pink)  5 
  มวง  (purple)  6 
24. VG ดอก  :  ความเขมของสีบริเวณดานนอกของกลีบดอก  

(Flower  :  intensity  of  corolla  color  at  outer  
side  of  corolla) 

  

(*)  ไมปรากฏ  (absent)  1 
(+)  ออน  (light)    3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  เขม  (dark)  7 



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

25.   VG ดอก  :  รูปตัว  “วี”  บริเวณดานในของกลีบดอก 
(Flower  :  ‘V’  mark  of  inner  side  of  corolla) 

  

(+)  ไมปรากฏ  (absent)  1 
QL (a) ปรากฏ  (present)  9 

26. 
 

VG 
 

ดอก  :  ความเขมของสีชมพูบนปากดอกดานใน  (Flower 
:  intensity  of  pink  color  at  inner  side  of  lower   
lip) 

  

(*)  ไมปรากฏ  (absent)  1 
(+)  ออน  (light)  3 
QN (a) ปานกลาง  (medium)  5 
  เขม  (dark)  7 

27. VG ดอก  :  ขนบนกลีบดอก  (Flower  :  pubescence  of  
corolla)   

  

(*)  นอย  (few)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (a) มาก  (many) มหาสารคาม  60 7 

28. VG ฝก  :  การเรียงตัวของฝก  (Capsule  :  arrangement  
of  capsule) 

  

(*)  ตรงขาม  (opposite)  1 
(+)  สลับ  (alternate)  2 
PQ (c) เวียน  (spiral)  3 

29. VG ฝก  :  จํานวนฝกตอซอกใบ  (Capsule  :  number  of  
capsules  per  leaf  axil)   

  

(*)  1  (one)  1 
QL (c) มากกวา  1  (more  than  one)  2 

30. VG ฝก  :  การแตกของฝก  (Capsule  :  shattering)   
(*)  ฝกแตก  (shattering)  1 
  ฝกตานทานการแตก  (shatter  resistance  )  2 
PQ (c) ฝกไมแตก  (non-shattering)  3 

31. VG ฝก  :  จํานวนคารเพล  (Capsule  :  number  of  
carpels) 

  

(*)  สอง  (two) มหาสารคาม  60,  อบ.2 1 
(+)  สาม  (three)  2 
QL (c) สี่  (four) นครสวรรค,  อบ.3 3 
  มากกวาสี่  (more  than  four  )  4 
     
     



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

32. VG/ ฝก  :  ความยาว  (Capsule  :  length)     
 MS สั้น  (short)  3 
(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (c) ยาว  (long)  7 
33.   VG/ ฝก  :  ความกวาง  (Capsule  :  width)     
 MS แคบ  (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (c) กวาง  (broad)  7 
34. VG/ ฝก  :  ความยาวของจงอยปลายฝก  (Capsule  :  

length  of  beak)       
  

 MS สั้น  (shot)  3 
(+)  ปานกลาง  (medium)  5 
QN (c) ยาว  (long)   7 
35. VG ฝก  :  ขนบนฝก  (Capsule  :  pubescence)   
(*)  นอย  (few) นครสวรรค 3 
  ปานกลาง  (medium) อุบลราชธานี  3 5 
QN (c) มาก  (many)  7 
36. VG ฝก  :  สีฝกกอนระยะเก็บเกี่ยว  (Capsule  :  color  of   

capsule  before  harvesting) 
  

  เขียวออน  (light  green)  1 
  เขียวเขม  (dark  green)  2 
PQ (b) เขียวปนมวง  (purplish  green)  3 
  เหลือง  (yellow)  4 
  มวง  (purple)  5 
37. VG เมล็ด  :  รูปรางเมล็ด  (Seed  :  seed  shape)   
(*)  รูปไข  (oval)  1 
(+) (c) รูปรี  (elliptic)  2 
PQ     
38. VG เปลือกหุมเมล็ด  :  ผิวสัมผัส  (Seed  coat  :  texture)     
(*)  เรียบ  (smooth)  1 
PQ (c) ขรุขระ  (rough)  2 
39. 
 

VG เปลือกหุมเมล็ด  :  ลายบนเปลือกหุมเมล็ด  (Seed  coat  
:  striped  on  seed  coat) 

  

(+)  ไมปรากฏ  (absent)  1 
QL (c) ปรากฏ  (present)  9 
     
     



ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอยางพันธุ 

(Example  varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

40. VG เปลือกหุมเมล็ด  :  สี  (Seed  coat  :  color)     

(*)  ขาว  (white) ซีพลัส1,  รอยเอ็ด1,  อบ.1 1 

  เทา  (grey)    2 

PQ (c) ทอง  (gold)  3 

  น้ําตาลออน  (light  brown)  4 

  น้ําตาลแดง  (reddish  brown) อบ.1,  อบ.  84-2 5 

  น้ําตาลเขม  (dark  brown)  6 

  เขียว  (green)  7 

  ดํา  (black) มก.  18,  อบ.3 8 

41. VG/ อายุท่ีดอกแรกบาน  (Time  of  first  flowering)   

 MG เร็ว  (short)  3 

(+)  ปานกลาง  (medium)  5 

QN  ยาว  (long)  7 

42. VG/ อายุสุกแกทางสรีรวิทยา  (Time  of  physiological  

maturity)       

  

 MG สั้น  (short)  3 

(+)  ปานกลาง  (medium)  5 

QN (c) ยาว  (long)  7 

 

 



8.  อธิบายแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุ 

8.1 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ 

(a) ประเมินและบันทึกลักษณะประจําพันธุ  ในระยะออกดอก  (ระยะท่ีดอกบานตั้ งแต   

50  เปอรเซ็นตข้ึนไปของจํานวนประชากรท้ังหมด) 

(b) ประเมินและบันทึกลักษณะประจําพันธุ  ในระยะออกดอก  โดยประเมินจากสวนกลางลําตน 

(c) ประเมินและบันทึกลักษณะของฝกและเมล็ด  ในระยะท่ีงาสุกแกเต็มท่ีทางสรีรวิทยา  (พบ  

black  layer  ท่ีฐานของเมล็ด)  หรือฝกงา  2  ใน  3  สวน  เปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลือง 

8.2 อธิบายแตละลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ 

ล.2  ตน  :  การแตกก่ิง  (Plant  :  branching) 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล.3  ตน  :  รูปแบบการแตกก่ิง  (Plant  :  branching  pattern) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ไมแตกก่ิง/ลําตนเดี่ยว 

(non-branching/single stem) 

9 

แตกก่ิง 

(branching) 

1 

สวนโคน 

(basal) 

2 

สวนปลาย 

(apical) 

3 

ตลอดลําตน 

(along stem) 



ล.4  ตน  :  การเรียงตัวของก่ิง  (Plant  :  arrangement  of  branches) 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล.6  ลําตน  :  จํานวนขอท่ีติดฝกบนก่ิงหลัก  (Stem  :  number  of  nodes  with  capsule  on  main  stem) 

ล.7  ลําตน  :  ตําแหนงขอท่ีติดฝกแรก  (Stem  :  position  of  node  with  first  capsule) 

 ประเมินและบันทึกลักษณะโดยนับขอบนก่ิงหลักท่ีพบฝก  ในระยะท่ีงาสุกแกเต็มท่ีทางสรีรวิทยา  

(พบ  black  layer  ท่ีฐานของเมล็ด)  หรือฝกงา  2  ใน  3  สวน  เปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลือง   

(The  observation  should  be  made  first  node  with  capsule  on  main  stem  in  physiological  

maturity  period) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

แบบตรงขาม 

(opposite) 

2 

แบบสลับ 

(alternate) 

ขอแรกท่ียังมีดอก 

 (node where first flower presented) 
6 

ขอแรกท่ีพบฝก 

 (first node with capsule) 

5 

4 

3 

2 

1 



ล.8  ลําตน  :  ตอมน้ําหวาน  (Stem  :  nectary  gland) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล.13  แผนใบ  :  การเรียงตัวของใบ  (Leaf  blade  :  arrangement  of  leaf) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล.14  แผนใบ  :  ความยาว  (Leaf  blade  :  length) 

ล.15  แผนใบ  :  ความกวาง  (Leaf  blade  :  width) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ไมปรากฏ  

(absent) 

9 

ปรากฏ  

(present) 

1 

ตรงขาม 

(opposite) 

2 

สลับ 

(alternate) 

3 

เวียน 

(spiral) 

กวาง 

(width) 

ยาว 

(length) 



ล.14  แผนใบ  :  รูปรางใบ  (Leaf  blade  :  leaf  shape) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล.  17  แผนใบ  :  ขอบใบ  (Leaf  blade  :  margin) 

 

 

 

 

 

 

1 

เรียบ 

(smooth) 

2 

หยัก 

(lobed) 

 

ล.  18  แผนใบ  :  ความลึกของหยัก  (Leaf  blade  :  degree  of  lobing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ตื้น 

(shallow) 

2 

ปานกลาง 

(medium) 

3 

ลึก 

(deep) 

4 

เปนแฉก 

(parted) 

1 

รูปแถบ 

(linear) 

2 

รูปใบหอก 

(lanceolate) 

3 

รูปรี 

(elliptic) 

4 

รูปไข 

(ovate) 

5 

รูปแฉก 

(palmate) 



ล.  24  ดอก  :  ความเขมของสีบริเวณดานนอกของกลีบดอก  (Flower  :  intensity  of  corolla  color  

 at  outer  side  of  corolla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล.  25  ดอก  :  รูปตัว  “วี”  บริเวณดานในของกลีบดอก  (Flower  :  ‘V’  mark  of  inner  of  corolla)   

ล.  26  ดอก  :  ความเขมของสีชมพูบนปากดอกดานใน  (Flower  :  intensity  of  pink  color  at  inner  

 side  of  lower  lip) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล.  28  ฝก  :  การเรียงตัวของฝก  (Capsule  :  arrangement  of  capsule) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ตรงขาม 

(opposite) 

2 

สลับ 

(alternate) 

3 

เวียน 

(spiral) 

บริเวณดานนอกของกลีบดอก 

(outer side of corolla) 

ปากดอก 

(lower lip) 

รูปตัววี  

(‘V’ mark) 



ล.  31  ฝก  :  จํานวนคารเพล  (Capsule  :  number  of  carpels) 

 

 

 

1 

สอง 

(two) 

2 

สาม 

(three) 

3 

สี่ 

(four) 

4 

มากกวาสี่ 

(more  than  four) 

 

ล.  32  ฝก  :  ความยาว  (Capsule  :  length)   

ล.  33  ฝก  :  ความกวาง  (Capsule  :  width) 

ล.  34  ฝก  :  ความยาวของจงอยปลายฝก  (Capsule  :  length  of  beak) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล.  37  เมล็ด  :  รูปรางเมล็ด  (Seed  :  seed  shape) 

 

 

 

 

 

 

1 

รูปไข 

(oval) 

2 

รูปรี 

(elliptic) 

ความกวางฝก  

(capsule width) 

ความยาวฝก

(capsule length) 

ความยาวจงอยปลายฝก

(length of beak) 



ล.  39  เปลือกหุมเมล็ด  :  ลายบนเปลือกหุมเมล็ด  (Seed  coat  :  striped  on  seed  coat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล.  41  อายุดอกแรกบาน  (Time  of  first  flowering)   

ระยะท่ีดอกแรกบานอยางนอย  1  ดอก  จาก  10  เปอรเซ็นตของประชากรท้ังหมด  (The  time  of  

at  least  one  open  flower  on  10%  of  plants) 

 

ล.  42  อายุสุกแกทางสรีรวิทยา  (Time  of  physiological  maturity)  

ประเมินและบันทึกลักษณะของฝก  ในระยะท่ีงาสุกแกเต็มท่ีทางสรีรวิทยา  (พบ  black  layer   

ท่ีฐานของเมล็ด)  หรือฝกงา  2  ใน  3  สวน  เปลี่ยนจากสีเขียวเปนสีเหลือง  (The  observation  should  

be  made  in  physiological  maturity  period  or  2/3  of  capsule  change  from  green  to  

yellow  color) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ไมปรากฏ 

(absent) 

2 

ปรากฏ 

(present) 



9.  การประมาณคาใชจายและวิธีการชําระคาใชจายในการตรวจสอบลักษณะ 

9.1 ประมาณการคาใชจาย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุพืชท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

 

รายการ 
จํานวนเงิน  (บาท)  ท่ีปลูกทดสอบในสถานท่ีของ 

กรมวิชาการเกษตร ผูขอจดทะเบียน 

1.  คาจางเหมาเตรียมพ้ืนท่ี/เตรียมดิน   2,000 - 

2.  คาจางปลูก  ดูแลรักษา  บันทึกขอมูล  และเก็บเก่ียว 

(1  คน  x  4  เดือน  x  9,000  บาท)   

36,000 - 

3.  คาตรวจสอบของคณะทํางานภาคสนาม  3  ครั้ง 

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

-  คาท่ีพัก  (800  บาท  x  2  คน  x  2  คืน  x  3  ครั้ง)   

ในกรณีท่ีตองพักคางคืนเพ่ิม  ใหคิดคาท่ีพัก  800  บาท/

คืน/คน  และคาเบ้ียเลี้ยงตามจํานวนวันดวย 

-  คายานพาหนะ 

 

4,320 

9,600 

 

 

ตามรายจายจริง 

 

4,320 

9,600 

 

 

ตามรายจายจริง 

4.  คาวัสดุ 

-  สารกําจัดวัชพืช  โรคพืช  แมลงศัตรูพืช 

-  วัสดุการเกษตร 

 

2,000 

2,000 

 

รวม 
55,920 

+คายานพาหนะ 

13,920 

+คายานพาหนะ 

 

หมายเหตุ  ท้ังนี้  รายละเอียดคาใชจายอาจเปลี่ยนแปลงได  โดยใหเปนไปตามรายจายจริง 

    ตรวจสอบ  3  ครั้ง  ดังนี้ 

 1.  ระยะออกดอก 

 2.  ระยะติดฝก 

 3.  ระยะเก็บเก่ียว 

 

9.2   วิธีการชําระคาใชจาย  ระยะเวลา  จํานวนครั้ง  และสถานท่ีชําระคาใชจาย  ใหเปนไปตามท่ี

คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 
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