
 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๗๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๑   มิถุนายน   ๒๕๕๓ 
ถุนายน 

 
 

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร 
วาดวยการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม  (ฉบับที่  ๘) 

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 

ตามที่ไดออกระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืช 
ที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม  จํานวน  ๗  ฉบับ  ไวแลว  นั้น 

เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศกําหนดชนิดพืชเปนพันธุพืช
ใหมที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพิ่มเติม  ดังนั้น  
เพื่อใหการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหมครบถวนสมบูรณ   
อาศัยอํานาจตามขอ   ๙   แหงกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการจดทะเบียน   
การพิจารณาคําขอจดทะเบียน  การประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียน  และแบบหนังสือสําคัญแสดง 
การจดทะเบียนพันธุพืชใหม  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืช   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกระเบียบไวดังนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรวาดวยการตรวจสอบลักษณะ 
ของพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม  (ฉบับที่  ๘)  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ ๒ ใหเพิ่มรายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชตามชนิดพืชที่จะขอ 
จดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม  ตามรายละเอียดแนบทายระเบียบนี้  ในทายประกาศระเบียบกรมวิชาการ
เกษตรวาดวยการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม  พ.ศ.  ๒๕๔๖   
ลงวันที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๖ 

ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สมชาย  ชาญณรงคกุล 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 



รายละเอียดในการตรวจสอบลกัษณะของพันธุพืชทีข่อจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 
ตามชนิดพชืที่ไดประกาศใหเปนพนัธุพืชใหมที่จะไดรับการคุมครอง 
ตามมาตรา 14 แหงพระราชบญัญตัิคุมครองพนัธุพืช พ.ศ. 2542 

ชนิดพืช 
ลั่นทม 

(Plumeria  spp.) 

1. การตรวจสอบขอมูลขั้นพื้นฐาน การปลูกเพ่ือตรวจสอบและการคัดเลือกพันธุที่จะใชปลูกเปรียบเทียบ 
1.1 การตรวจสอบขอมูลขั้นพื้นฐาน 

 โดยใชลักษณะที่ระบุไวในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ มาจําแนกความ
แตกตางของพันธุท่ียื่นขอจดทะเบียนโดยเปรียบเทียบกับขอมูลของพันธุท่ีมีอยูในฐานขอมูล เพ่ือหาพันธุท่ีมี
ลักษณะใกลเคยีงกัน นํามาปลูกเปรียบเทียบในแปลงตรวจสอบ 

1.2 การปลูกเพ่ือตรวจสอบ 
1.2.1 ฤดูปลูก  ทําการตรวจสอบอยางนอย 2 รอบในการออกดอก แตถาตองมีการตรวจสอบเพิ่ม

อีก 1 รุน ใหเก็บขอมูลจากกิ่งพันธุท่ีทําการตรวจสอบตั้งแตครั้งแรก (เริ่มตรวจสอบครั้งแรกหลังจากการออก
ดอกช้ันท่ี 3) 

1.2.2 สถานที่ปลูก  ทําการทดสอบ 1 สถานที่ซ่ึงอาจเปนแปลงเกษตรกรหรือแปลงทดลองที่กรม
วิชาการเกษตรกําหนด  และใหปลูกในกระถางขนาดประมาณ 12-15 นิ้ว แตถาลักษณะประจําพันธุท่ีสําคัญ
ไมสามารถสังเกตเห็นความแตกตางไดในที่นั้น ๆ ตองเพิ่มสถานท่ีทําการทดสอบ 

1.2.3 การทดสอบเพิ่มเติม  ถามีการทดสอบเพิ่มเติม ตองกําหนดรายละเอียดเปนเฉพาะกรณีตาม
ความจําเปน 

1.3   การคัดเลือกพันธุที่จะใชปลูกเปรียบเทียบ ใหเลือกพันธุท่ัวไปที่มีลักษณะใกลเคียงกับพันธุ  ท่ีขอ
จดทะเบียนมากที่สุดเปนพันธุเปรียบเทียบ อยางนอย 1 พันธุ  โดยพิจารณาจากลักษณะดังตอไปนี้ 

1) ใบ (Leaf) : รูปทรงของใบ (Leaf shape) (ล.9) 
2) ใบ (Leaf) : การดางของใบ (Variegate) (ล.14) 
3) ดอก (Flower) : เสนผาศูนยกลางดอก (Flower diameter) (ล.27) 
4) กลีบดอก (Petal):การเรียงตัวของกลีบดอก (Arranging of petal) (ล.37) 
5) กลีบดอก (Petal) : สีพ้ืนของกลีบดอก (Main color of petal) (ล.41) 
6) กลีบดอก (Petal) : ลักษณะลายบนกลีบดอก (Petal strip type) (ล.43) 
  

รุงทิวา/ราง/พิมพ 
/ทาน/ตรวจ 
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2. การเก็บขอมูลเพ่ือตรวจสอบความแตกตาง ความสม่ําเสมอ และความคงตัวในลักษณะประจําพันธุ และ
การประเมินผล 
2.1 การเก็บขอมูล 

2.1.1 รายละเอียดของการเก็บขอมูล  ในการเก็บขอมูลลักษณะประจําพันธุ ตองเก็บขอมูลตาม
แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ ท่ีไดระบุตัวอยางพันธุท่ีใกลเคียงไวแลว
ตามเอกสารแนบทายขอ 4.2  โดยเก็บขอมูลอยางนอย 5 ตนตอพันธุ 

2.1.2 ขอมูลลักษณะประจําพันธุตาง ๆ   จะตองบันทึกลักษณะประจําพันธุในชวงท่ีมีการ
เจริญเติบโตเต็มท่ี โดยตรวจลักษณะรายละเอียดของพันธุ สวนลําตน ใบและชอดอก  
(ตองเก็บลักษณะขอมูลของตนแมใหชัดเจนพรอมดอกที่สมบูรณ) 

2.2 การประเมินผลการตรวจสอบ 
2.2.1 การประเมินความแตกตางระหวางพันธุ  ตองมีลักษณะทางคุณภาพหรือปริมาณที่สามารถ

แยกใหเห็นความแตกตางระหวางพันธุใหมกับพันธุเปรียบเทียบไดชัดเจน 
2.2.2 การประเมินความสม่ําเสมอและความคงตัวของประชากร (uniformity and stability) 

การประเมินความสม่ําเสมอและความคงที่ (Uniformity and Stability) มีลักษณะอ่ืนปน 
(off-type) ปรากฏใหเห็นไดจะตองไมเกินรอยละ  10  ท่ีโอกาสความเปนไปไดรอยละ 95 

3. การประมาณคาใชจายและวิธีการชําระคาใชจายในการตรวจสอบลักษณะของพันธุลั่นทมที่ขอจด
ทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 
3.1    ประมาณการคาใชจาย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุล่ันทมที่ขอจดทะเบยีนเปนพันธุพืชใหม 
 

รายการ 
จํานวนเงนิ (บาท) ทีป่ลกูทดสอบในสถานทีข่อง 
กรมวิชาการเกษตร ที่ขอจดทะเบียน 

1. คาจางเหมาพื้นท่ี / เตรียมดิน 
2. คาจางเหมาปลูก ดูแลรกัษา บันทึกขอมูล และ

เก็บเกี่ยว  (1 คน x 8 เดือน x 4,000) 
3. คาตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ

ภาคสนาม 3 ครั้ง / ฤดูกาลใหผลผลิต 
- คาเบี้ยเล้ียง  (210 บาท x 2 คน x 6 วัน) 
- คาท่ีพัก       (800 บาท x 2 คน x 3 วัน) 
- คายานพาหนะ  (1,000 บาท x 2 คน x 3 เท่ียว) 

 

  1,000 
32,000 

 
 
    

  2,520 
  4,800 
   6,000 

 

- 
- 
 
 
 

2,520 
4,800 
6,000 
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รายการ 
จํานวนเงนิ (บาท) ทีป่ลกูทดสอบในสถานทีข่อง 
กรมวิชาการเกษตร ที่ขอจดทะเบียน 

4. คาวัสด ุ
- สารกําจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 
- วัสดุการเกษตร 

5. วัสดุสํานักงาน 

 
 1,000 
    800 
    500 

 
- 
- 
- 

รวม 48,620 13,320 
 

หมายเหตุ  ท้ังนี้ รายละเอียดคาใชจายอาจเปล่ียนแปลงได โดยใหเปนไปตามรายจายจริง 

        มีระยะตรวจสอบ  4  ครั้ง  ดังนี ้

1. ระยะแรกปลูก 

2. ระยะออกดอกครั้งท่ี 1  (ออกกิ่งช้ันท่ี 3 แลว )  

3. ระยะออกดอกครั้งท่ี 2  (ออกกิ่งช้ันท่ี 3 แลว ) 

4. ระยะเก็บฝก (ถามี) 

3.2  วิธีการชําระคาใชจาย ระยะเวลา จํานวนคร้ัง  และสถานที่ชําระคาใชจาย ใหเปนไปตามที่

คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 

4. แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ โดยอธิบายลักษณะและใชตัวเลขหรือสัญลักษณ 

ที่ใชบันทึก 

4.1    ลักษณะและสัญลักษณที่ใชบันทกึลกัษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ 

4.1.1 เพ่ือประเมินความแตกตาง  ความสมํ่าเสมอ  และความคงตวั  ใชลักษณะและดําเนินการใน

ระยะการเจริญเติบโตที่ระบุในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ 

4.1.2 ในชองการบันทกึขอมูล  ใหบันทึกขอมูลเปนตัวเลข ท่ีอธิบายตามลักษณะที่ปรากฏใน

แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ 

4.1.3 เคร่ืองหมายท่ีกํากับลักษณะ 

(*)   หมายถึง ลักษณะทีต่องใชกับทุกพันธุในทกุชวงระยะการเจริญเติบโต และตอง

ระบุในลักษณะประจําพันธุ ยกเวนไมสามารถจะดําเนนิการได 

(+)   หมายถึง   ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบทายขอ 4.4  

(a)-(h) หมายถึง   ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธุขอ 4.3 

QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 

QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 

PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative characteristic) 
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MG หมายถึง การวดั ช่ัง นับจํานวน จากตนหรือตัวอยางเดยีวท่ีกําหนดใหเปนตัวแทน
เทานั้นแลวใชคาท่ีไดเปนตวัแทนของพนัธุ (single measurement of a 
group of plants or parts of plants) 

MS หมายถึง     การวดั ช่ัง นับจํานวน จากทุกตนหรือตัวอยางทีก่ําหนดใหเปนตัวแทน
แลวใชคาเฉล่ียท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ (measurement of a number of 
individual plants or parts of plants) 

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

VS  หมายถึง การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส จากทุกตนหรือตัวอยางที่
กําหนดใหเปนตัวแทนแลวใชคาสังเกตที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ (visual 
assessment by observation of individual plants or parts of plants) 

4.2 แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ  (ลั่นทม)   
     (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ  4.2) 
4.3       รายละเอยีดการบันทกึลกัษณะประจําพันธุ (ลั่นทม)  
     (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ  4.3) 
4.4 ภาพแสดงลักษณะบางลักษณะในแบบบันทึก (ลั่นทม)   

    (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ 4.4) 
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4.2 แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ  : ลั่นทม  (Plumeria spp.) 
 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

1. VG ลําตน (Plant)  : สีของลาํตน (Color of stem)   
(*) (a) เขียวออน (light green)   1 
PQ  เขียว (green)   2 

  เขียวเขม (dark green)  3 
  เขียวออกเทา (grayish green)  4 
  เขียวอมแดง (redish green)  5 
  เหลือง (yellow)  6 
  ชมพู (pink)  7 
  น้ําตาล (brown)  8 
  ดํา (black)  9 

2. VG ลําตน (Plant)  : ลักษณะผิวของลําตน (Periphery of stem)   
(*) (a) เรียบ (smooth)  1 
PQ  หยาบ (rough)  2 

  มีปุมปม (knobby)  3 
  มีรอยแตกหรือรอยแยก (fissure)  4 

3. VG ลําตน (Plant)  : การมีนวลของลําตน (Bloom of stem)   
QL (a) ไมมี (absent)  1 

  มี (present)  9 

4. VG ใบ  (Leaf) : ลักษณะการแสดงออกของใบ (Habit of leaf)   
PQ (b) ตรงขาม (opposite)  1 

  สลับ (alternate)  2 
  เปนวงรอบ (whorl)  3 
  ตรงขามสลับตั้งฉาก (decussate)  4 
  เวียน (spiral)   5 

5. VG ใบ  (Leaf) : ระยะหางการจัดเรียงใบ (Arranging of leaf)   
PQ (b) ถ่ี  (closely)  1 

  หาง  (far out)  2 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

6. MS ใบ  (Leaf) : ความยาวของแผนใบ (Length)    
(+) (b) ส้ัน (short)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 

7. MS ใบ  (Leaf) : ความกวางของแผนใบ (Width)    
(+) (b) แคบ (narrow)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  กวาง (broad)  7 

8. MS ใบ  (Leaf) : ความหนาของแผนใบ (Thickness)   
(+) (b) บาง (thin)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  หนา (thick)  7 

9. VG ใบ  (Leaf) : รูปทรงใบ (Leaf shape)   
(*) (b) รูปไข (ovate)  1 
(+)  รูปไขกลับ (obovate)  2 
PQ  รูปหอกกลับ (oblanceolate)  3 

  รูปแถบ (linear)  4 
  รูปกลม (globose)  5 
  รูปแถบแกมหอกกลับ (oblanceolate-linear)   6 
  รูปใบหงิก (crinkle)  7 

10. VG ใบ  (Leaf) : รูปรางปลายใบ (Shape of apex)   
(*) (b) ปลายใบเวา (retuse)    1 
(+)  ปลายใบมน (obtuse)    2 
PQ  ปลายใบแหลม (acute)  3 

  ปลายใบตัด (truncate)    4 

11. VG ใบ  (Leaf) : รูปรางใบตดัตามขวาง (Shape of cross section)    
PQ (b) เวาเขาขางใน (concave)    1 

  แบน (flat)    2 
  โคงออกขางนอก (convex)  3 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

12. VG ใบ  (Leaf) : จํานวนสีบนใบ (Number of leaf color)   
QL (b) 1 สี (one color)  1 

  2 สี (two color)  2 
  3 สี (three color)  3 

13. VG ใบ  (Leaf) : สีบริเวณดานบนของใบ (Color of upper side)   
(*) (b) ขาว (white)  1 
PQ  เขียวออน (light green)  2 

  เขียว (green)  3 
  เขียวเขม (dark green)  4 

  เขียวอมเทา ( greenish grey)  5 
  เหลือง (yellow)  6 
  แดง (red)  7 
  ดํา (black)  8 

14. VG ใบ  (Leaf) : การดางของใบ (Variegate)   
(*) (b) ไมดาง  (absent)  1 
QL  ดาง  (present)  9 

15. VG ใบ  (Leaf) : ลักษณะสีของใบดาง  (Color of  variegate)   
(*) (b) เขียวปนขาว (green-white)   1 
PQ  เขียวปนเหลือง (green - yellow)   2 

  เขียวปนมวง (green-purple)  3 
  เขียวปนเทา (green-gray)  4 
  เหลืองดาง (yellow spotted)  5 
  ดําปนแดง (black-red)  6 

16. VG ใบ  (Leaf) : สีของเสนกลางใบ (Color of main vein)   
(*) (b) เขียวออน (light green)  1 
PQ  เขียว (green)  2 

  แดง (red)  3 
  ชมพู (pink)  4 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

17. VG ใบ (Leaf)  : ความหนาแนนของใบบนลําตน (Density of leaf)   
PQ (b) มีใบหนาแนนทึบ (dense rounded)  1 

  โปรง มีใบไมมาก (open)  2 

18. VG ใบ  (Leaf) : ลักษณะของแผนใบ (Leaf blade)   
PQ (b) แผแบน  (entire)  1 

  เปนคล่ืน  (undulate)  2 
  ใบยน (cirrose)  3 

19. VG ใบ  (Leaf) : ความชดัเจนของสขีอบใบ (Color of leaf margin)   
QL (b) เห็นไมชัดเจน (absent)  1 

  เห็นชัดเจน (present)  9 

20. VG ใบ  (Leaf) : ลักษณะของขอบใบ (Leaf margin)   
PQ (b) เรียบ (entire)   1 

  เปนคล่ืน (undulate)  2 
  หยัก (dentate)  3 

21. VG ใบ  (Leaf) : การเปนคลื่นที่ขอบใบ (Waving of leaf margin)   
QN (b) นอย (weak)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 

22. VG ใบ  (Leaf) : ความมันวาวของแผนใบดานบน (Leaf glossiness)   
QL (b) ไมมัน (absent)  1 

  มัน (present)  9 

23. VG ใบ  (Leaf) : ขนบนใบดานบน (Pubescence of upper side)   
QL (b) ไมมีขน (absent)  1 

  มีขน (present)  9 

24. VG ใบ  (Leaf) : ความมันวาวของแผนใบดานลาง (Leaf glossiness   
QL (b) ไมมัน (absent)  1 

  มัน (present)  9 

25. VG ใบ  (Leaf) : ขนของใบดานลาง (Pubescence of lower side)   
QL (b) ไมมีขน (absent)  1 

  มีขน (present)  9 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

26. VG ใบ  (Leaf) : ความนูนของเสนใบ (Distinct of vein)   
QL (b) ไมชัดเจน (absent)  1 

  ชัดเจน (present)  9 

27. MS ดอก (Flower) : เสนผาศูนยกลาง (Flower diameter )    
(+) (c) แคบมาก (very  narrow)  1 
QN  แคบ (narrow)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  กวาง (broad)  7 
  กวางมาก (very broad)  9 

28. VG ดอก (Flower) : การเปลีย่นแปลงของสีดอก (Color 
changeable)  

  

PQ (c) สีจางลง (lightness)  1 
  สีเขมขึ้น (darkness)  2 

29. VG ดอก (Flower) : ผิวสัมผัสของดอก (Texture of tubular)    
PQ (c) มีไขขึ้ผ้ึง (waxy)   1 

  เปนกํามะหยี ่(velvety)  2 
  เปนมันวาว (glossy)  3 
  มีขน (pubescent)  4 

30. MS ดอก (Flower) : จํานวนดอกตอชอดอก (Number of 
flower/inflorescence) 

  

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

31. MS ดอก (Flower) : ความยาวของกรวยดอก (tubular length)   
(+) (c) ส้ัน (short)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 

32. MS ดอก (Flower) : เสนผาศูนยกลางของกรวยดอก (Tubular 
diameter) 

  

(+) (c) แคบ (narrow)  3 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

QN  ปานกลาง (medium)  5 
  กวาง (broad)  7 

33. VG ดอก (Flower) : สีของกรวยดอกดานนอก (Color of tubular)   
(*) (c) ขาว (white)   1 
PQ  เขียว (green)  2 

  เหลือง (yellow)  3 
  สม (orange)  4 
  แดง (red)  5 
  ชมพู (pink)  6 
  มวง (purple)  7 
  น้ําตาลแดง (brown-red)  8 

34. MG ดอก (Flower) : อายุการบานของดอกตั้งแตปฏิสนธิ (Age of 
flowering) 

  

QN (c) เร็ว (early)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 
  ชา (late)   7 

35. VG กานดอก (Peduncle) : สีของกานดอก (Color of peduncle)   
PQ (c) เขียว (green)  1 

  แดง (red)  2 
  น้ําตาล (brown)  3 
  น้ําตาลปนแดง (redish brown)  4 

36. VG กานดอก (Peduncle) : ขนบนกานดอก (Pubescent of 
peduncle) 

  

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

37. VG กลีบดอก (Petal):การเรียงตัวของกลีบดอก (Arranging of petal)   
(+) (c) กลีบแยกจากกนั (apopetalous)  1 
PQ  กลีบชนกนัหรือเกยกันเล็กนอย (valvate)  2 

  กลีบเกยกนัปานกลาง (imbricated)  3 
  กลีบเกยกนัมาก ( very imbricated)   
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

38. VG กลีบดอก (Petal) :รูปรางกลบีดอก (Petal shape)   
(*) (c) กลม (rounded)  1 
(+)  ไขกลับ (obovate)  2 
PQ  ไข (ovate)  3 

  แถบ (linear)  4 
  รี (elliptic)  5 

39. VG กลีบดอก (Petal) :ลักษณะของกลีบดอก (Petal type )   
PQ (c) เรียบ (entire)  1 

  มวน (cirrose)  2 
  บิด (twist)  3 

40. VG กลีบดอก (Petal) :จํานวนสีหลักบนกลบีดอก ( Number of 
color of petal ) 

  

(*) (c) 1 สี (single color)  1 
QL  2 สี  (bi color)  2 

  3 สี  (multicolor)  3 

41. VG กลีบดอก (Petal) :สีพ้ืนของกลบีดอก (Main color of petal)   
(*) (c) ขาว (white)  1 
PQ  เหลือง (yellow)  2 

  สม (orange)  3 
  แดง (red)  4 
  แดงเขม (dark red)  5 
  ชมพู (pink)  6 
  ชมพูเขม (dark pink)  7 
  มวง (purple)  8 
  มวงอมชมพู (purple tined pink)  9 

42. VG กลีบดอก (Petal) :การมีลายของกลบีดอก (Petal stripes )    
QL (c) ไมมี (absent)  1 

  มี (present)  9 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

43. VG กลีบดอก (Petal) :ลักษณะลายบนกลบีดอก (Petal strip type)   
PQ (c) เสนตามยาวบนกลีบดอก   1 

  เสนตามขวางบนกลีบดอก   2 
  เสนแตกออกเปนรัศมี   3 
  มีจุดปะบนกลีบดอก   4 

44. MS กลีบดอก (Petal) :จํานวนกลบีดอก  (Number of petal)   
QN (c) นอย (few)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 

45. VG กลีบดอก (Petal) :ลักษณะของขอบกลบีดอก (Petal magin)   
(*) (c) ขอบกลีบแผแบน (explanate)  1 
PQ  ขอบกลีบขางหนึ่งหอขึน้ (bifacial)  2 

  ขอบกลีบหอขึ้นท้ังสองขาง (bundle)  3 

46. VG กลีบดอก (Petal) :รูปรางปลายกลบีดอก (Apex of petal)   
(*) (c) แหลม  (acute)   1 
PQ  มน  (obtuse)  2 

  ปลายกลีบบิด  (twist)   3 
  มีรองตรงปลายกลีบ  (retuse)  4 

47. VG กลีบดอก (Petal) :สีปลายกลบีดอก (Color on tip petal)   
(*) (c) ขาว (white)  1 
PQ  เหลือง (yellow)  2 

  เหลืองทอง (gold)  3 
  สม (orange)  5 
  แดง (red)  6 
  ชมพูออน (light pink)  7 
  ชมพู (pink)  8 
  ชมพูเขม (dark pink)  9 
  น้ําตาล (brown)  10 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

48. VG กลีบดอก (Petal) :สีบริเวณกลางกลีบดอก (Color on middle 
petal) 

  

(*) (c) ขาว (white)  1 
PQ  เหลือง (yellow)  2 

  เหลืองทอง (gold)  3 
  สม (orange)  4 
  แดง (red)  5 
  ชมพูออน (light pink)  6 
  ชมพู (pink)  7 
  ชมพูเขม (dark pink)  8 
  น้ําตาล (brown)  9 

49. VG กลีบดอก (Petal) :สีโคนกลบีดอก (Color on base petal)   
(*) (c) ขาว (white)  1 
PQ  เหลือง (yellow)  2 

  เหลืองทอง (gold)  3 
  สม (orange)  4 
  แดง (red)  5 
  ชมพูออน (light pink)  6 
  ชมพู (pink)  7 
  ชมพูเขม (dark pink)  8 
  น้ําตาล (brown)  9 

50. VG กลีบดอก (Petal) :การมีลายที่โคนกลีบดอก (Stripes on base 
petal) 

  

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

51. VG เกสรเพศผู (Stamen) : การมีเกสรเพศผู (Stamen )   
QL  มี (absent)  1 

  ไมมี (present)  9 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

52. MS ฝก (Seed Pod) : ความยาวฝก (Seed pod length)    
QN (d) ส้ัน (short)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  ยาว (long)  7 

53. MS ฝก (Seed Pod) : ความกวางฝก (Seed pod width)    
QN (d) แคบ (narrow)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  กวาง (broad)  7 

54. VG ฝก (Seed Pod) : รูปรางของฝก (Shape of seed pod)    
PQ (d) แนวตรง  (straight)  1 

  ฝกโคง  (curved)  2 
  ปลายฝกโคงเปนรูปตะขอ (hooked tip)  3 

55. VG ฝก (Seed Pod) : สีของฝก (Color of pod)   
PQ (d) ระบุสี.......................................... (RHS color chart)   

     

56. MS เมล็ด (Seed) : น้ําหนักเมล็ด 100 เมลด็ ( Seed weight)    
QN (e) เบา (light)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  หนัก (heavy)  7 

57. VG เมล็ด (Seed) : สีของเมล็ด (Seed color)   
PQ (e) ระบุสี.......................................... (RHS color chart)   
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4.3   รายละเอียดการบันทกึลกัษณะประจําพันธุ (ลั่นทม) 
(a) การบันทึกลักษณะของลําตน  จะตองบันทึกลักษณะประจาํพันธุของตนพันธุล่ันทมที่มีการ

เจริญเติบโตเต็มท่ี 
(b) การบันทึกลักษณะของใบ ใหตรวจสอบในระยะทีใ่บเจรญิเต็มท่ี (Mature leaf) ในใบคูแรก  

นับจากปลายยอดลงมา ลักษณะทางปริมาณใหบันทึกอยางนอย 10 ใบ/ตน  
(c) การบันทึกลักษณะของดอก ใหบันทึกระยะที่ดอกบานเต็มท่ีแลว จํานวน 10 ดอกตอตน   

การบันทึกจํานวนดอกใหบันทึกเมื่อดอกออกชั้นท่ี 3 แลว 
(d) การบันทึกลักษณะฝก ใหบันทึกฝกในระยะที่สุกแกเต็มท่ี จํานวน 10 ฝกตอตน  
(e) การบันทึกลักษณะเมล็ด ใหบันทึกเมล็ดในระยะที่สุกแกเตม็ท่ี จํานวน 10 เมล็ดตอตน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

4.4  ภาพแสดงลกัษณะบางลักษณะในแบบบนัทึก (ลั่นทม) 
1)   ใบ  (Leaf) : ความยาวของแผนใบ (Length) (ล. 6) 

ใบ  (Leaf) : ความกวางของแผนใบ (Width) (ล. 7) 

 
 
 
 
 
 
 

ความยาวใบ  (ซม.) 
(Length (cm)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
       ความกวางใบ  (ซม.) 
        (Width  (cm)) 
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2) ใบ  (Leaf) : รูปทรงใบ (Leaf shape) (ล. 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 3 
 รูปไข รูปไขกลับ รูปหอกกลับ 
 (ovate) (obovate) (oblanceolate) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 4 5 6 7 
 รูปแถบ รูปกลม รูปแถบแกมหอกกลับ รูปใบหงิก 
 (linear)  (round)  (oblanceolate-linear)  (crinkle) 
 

3) ใบ  (Leaf) : รูปรางปลายใบ (Shape of apex) (ล. 10) 
 
 
 
    
 

 1 2 3 4 
 ปลายใบเวา ปลายใบมน ปลายใบแหลม ปลายใบตัด  
 (Retuse) (Obtuse)  (Acute) (Truncate)  
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4) ดอก (Flower) : เสนผาศูนยกลาง (Flower diameter ) (ล. 27) 
 ดอก (Flower) : ความยาวของกรวยดอก (Tubular length) (ล. 31) 

ดอก (Flower) : เสนผาศูนยกลางของกรวยดอก (Tubular diameter) (ล. 32) 
 

 
 

เสนผาศูนยกลางดอก  (ซม.) 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

  ความยาวกรวยดอก 
 
 
 
 

  เสนผาศูนยกลางกรวยดอก (วัดตรงกลางของกรวยดอก) 
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5) กลีบดอก (Petal):การเรียงตัวของกลีบดอก (Arranging of petal)  (ล. 37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 2 
 กลีบดอกแยกจากกัน กลีบดอกชนกันหรือเกยกนัเล็กนอย 
 (apopetalous) (velvate) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 4 
 กลีบดอกเกยกันปานกลาง กลีบดอกเกยกันมาก  
 (imbricated) (very  imbricated)  
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6) กลีบดอก (Petal) :รูปรางกลีบดอก (Petal shape) (ล.38) 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 
 กลม ไขกลับ  
 (rounde) (obovate)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 4 
 ไข แถบ 
 (ovate) (linear) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5 
 รี 
 (elliptic) 
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รายละเอียดในการตรวจสอบลกัษณะของพันธุพืชทีข่อจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 
ตามชนิดพชืที่ไดประกาศใหเปนพนัธุพืชใหมที่จะไดรับการคุมครอง 
ตามมาตรา 14 แหงพระราชบญัญตัิคุมครองพนัธุพืช พ.ศ. 2542 

ชนิดพืช 
มะปราง 

(Bouea spp.) 

1. การตรวจสอบขอมูลขั้นพื้นฐาน การปลูกเพ่ือตรวจสอบและการคัดเลือกพันธุที่จะใชปลูกเปรียบเทียบ 
1.1 การตรวจสอบขอมูลขั้นพื้นฐาน 

 โดยใชลักษณะที่ระบุไวในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ มาจําแนกความ
แตกตางของพันธุท่ียื่นขอจดทะเบียนโดยเปรียบเทียบกับขอมูลของพันธุท่ีมีอยูในฐานขอมูล เพ่ือหาพันธุท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกัน นํามาปลูกเปรียบเทียบในแปลงตรวจสอบ 

1.2 การปลูกเพ่ือตรวจสอบ 
1.2.1 ฤดูปลูก  ทําการทดสอบอยางนอย 2 รุนการใหผลผลิต (growing periods) แตถาความ 

แตกตาง  ความสม่ําเสมอ  หรือ/และความคงตัวไมสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน ตองเพิ่มการเก็บขอมูลการให
ผลผลิตอีก  1  รุนใหผลผลิต 

1.2.2 สถานที่ปลูก  ทําการทดสอบใน 1 สถานที่ โดยใชระยะระหวางตนและระหวางแถวอยาง
นอย 4 เมตร  แตถาลักษณะประจําพันธุท่ีสําคัญไมสามารถสังเกตเห็นความแตกตางไดในที่นั้น ๆ ตองเพิ่ม
สถานที่ทําการทดสอบ 

1.2.3 การทดสอบเพิ่มเติม  ถามีการทดสอบเพิ่มเติม ตองกําหนดรายละเอียดเปนเฉพาะกรณีตาม
ความจําเปน 

1.3   การคัดเลือกพันธุที่จะใชปลูกเปรียบเทียบ ใหเลือกพันธุท่ัวไปที่มีลักษณะใกลเคียงกับพันธุ   
ท่ีขอจดทะเบียนมากที่สุดเปนพันธุเปรียบเทียบ อยางนอย 1 พันธุ  โดยพิจารณาจากลักษณะดังตอไปนี้ 

1) ผล  (Fruit) : ลักษณะรูปทรงผล (Shape of fruit) (ล.25) 
2) ผล  (Fruit) : สีผลแก  (Color of fruit)  (ล.27) 
3) ผล  (Fruit) : รสชาติของผลสุกแก  (Taste of fruit) (ล.37) 
4) ผล  (Fruit) : สีเนื้อ (Flesh color (interior)) (ล.28) 
5) ตน (Plant) : ลักษณะการเจริญเติบโตของทรงตน (Growth habit) (ล.1) 
6) ใบ  (Leaf) : รูปรางใบ (Leaf shape) (ล.7) 
7) ใบ  (Leaf) : สีของใบแก (Color of  leaf) (ล.11) 
8) ใบ  (Leaf) : ความยาวใบ (length of leaf) (ล.4) 
9) ใบ  (Leaf) : ความกวางใบ (width of leaf) (ล.5) 
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2. การเก็บขอมูลเพ่ือตรวจสอบความแตกตาง ความสม่ําเสมอ และความคงตัวในลักษณะประจําพันธุ และ
การประเมินผล 
2.1 การเก็บขอมูล 

2.1.1 รายละเอียดของการเก็บขอมูล  ในการเก็บขอมูลลักษณะประจําพันธุ ตองเก็บขอมูลตาม
แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ ท่ีไดระบุตัวอยางพันธุท่ีใกลเคียงไวแลว
ตามเอกสารแนบทายขอ 4.2  โดยเก็บขอมูลอยางนอย 5 ตนตอพันธุ 

2.1.2 ขอมูลลักษณะประจําพันธุตาง ๆ  จะตองบันทึกลักษณะประจําพันธุของตนพันธุมะปรางที่
มีอายุไมนอยกวา 3 ป และสามารถใหผลผลิตได โดยมีรายละเอียดการเก็บขอมูล ดังนี ้
1) การเก็บบันทึกขอมูลท่ีตองประเมินดวยประสาทสัมผัส เชน กล่ิน รสชาติ ตองใช

มาตรฐานเกณฑตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (Panel test) ท่ีแตงตั้งโดยพนักงาน
เจาหนาท่ี 

2) การตรวจสอบและเก็บขอมูลในแปลงทดสอบ ใหกระทาํจากตนท่ีสมบูรณ และมี
ลักษณะตรงตามพนัธุ 

3) การตรวจสอบลักษณะใบออนใหตรวจสอบในระยะใบคลี ่ ลักษณะทางปริมาณให
บันทึกอยางนอย 10 ใบ/ตน จํานวน 5 ตน ตอหนึ่งพันธุ (ระบุการตรวจสอบใชใบคูท่ี 3 
นับจากยอดใบ) 

4) การตรวจสอบลักษณะใบแก ใหตรวจสอบในระยะที่ใบเจริญเต็มท่ี (Mature leaf) ใน
ใบคูแรก นับจากปลายยอดลงมา ลักษณะทางปริมาณใหบันทึกอยางนอย 10 ใบ/ตน 
จํานวน 5 ตน ตอหนึ่งพันธุ 

5) การตรวจสอบลักษณะผล ใหตรวจสอบโดยเลือกผลระยะพรอมบริโภค ลักษณะทาง
ปริมาณใหบันทึกอยางนอย  10  ผล/ตน จํานวน  5  ตน ตอหนึ่งพันธุ 

6) อายุเก็บเกี่ยว ใหนับจากวันท่ีดอกบานเต็มท่ี จนถึงวันเก็บเกี่ยว 
2.2 การประเมินผลการตรวจสอบ 

2.2.1 การประเมินความแตกตางระหวางพันธุ  ตองมีลักษณะทางคุณภาพหรือปริมาณที่สามารถ
แยกใหเห็นความแตกตางระหวางพันธุใหมกับพันธุเปรียบเทียบไดชัดเจน 

2.2.2 การประเมินความสม่ําเสมอและความคงตัวของประชากร (uniformity and stability) 
การประเมินความสม่ําเสมอและความคงที่ (Uniformity and Stability) มีลักษณะอ่ืนปน 
(off-type) ปรากฏใหเห็นไดจะตองไมเกินรอยละ  10  ท่ีโอกาสความเปนไปไดรอยละ 95  

2.2.3 กรณีใชความตานทานของพืชเปนลักษณะที่จะบงบอกความแตกตาง ความคงตวัของพนัธุพืช 
การทดสอบจะตองบันทึกในสภาพแวดลอมท่ีสามารถควบคุมการทําใหเกิดโรคไดอยาง
เฉพาะเจาะจงกับชนิดของสายพันธุเช้ือสาเหตุของโรคนั้น ๆ ได และคุณสมบัติดีเดนทาง
การเกษตร เชน การทนแลง เปนตน 
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3. การประมาณคาใชจายและวิธีการชําระคาใชจายในการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชกลุมมะปรางที่ 
ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 
3.1    ประมาณการคาใชจาย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุพืชกลุมมะปรางที่ขอจดทะเบียนเปน

พันธุพืชใหม 

รายการ 
จํานวนเงนิ (บาท) ทีป่ลกูทดสอบในสถานที่

ของ 
กรมวิชาการเกษตร ที่ขอจดทะเบียน 

1. คาจางเหมาพื้นท่ี / เตรียมดิน 
2. คาจางเหมาปลูก ดูแลรกัษา บันทึกขอมูล และ

เก็บเกี่ยว (1 คน x 12 เดือน x 4,000) 
3. คาตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ

ภาคสนาม 3 ครั้ง / ฤดูกาลใหผลผลิต 
- คาเบี้ยเล้ียง  (210 บาท x 2 คน x 6 วัน) 
- คาท่ีพัก       (800 บาท x 2 คน x 3 วัน) 
- คายานพาหนะ (1,000 บาท x 2 คน x 3 เท่ียว)    

4. คาวัสด ุ
- สารกําจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุสํานักงาน 

  1,000 
48,000 

 
 
    

  2,520 
  4,800 
   6,000 

   
1,000 
    800 
    500 

- 
- 
 
 
 

2,520 
4,800 
6,000 

 
- 
- 
- 

รวม 64,620 13,320 
 

หมายเหตุ  ท้ังนี้ รายละเอียดคาใชจายอาจเปล่ียนแปลงได โดยใหเปนไปตามรายจายจริง 
      มีระยะตรวจสอบ  3  ครั้ง  ดังนี ้

1) ระยะแรกปลูก/วางแผนการปลูก 
2) ระยะออกดอกติดผล 
3) ระยะเก็บเกีย่วอยางนอย 2 ครั้ง 

3.2  วิธีการชําระคาใชจาย ระยะเวลา จํานวนคร้ัง  และสถานที่ชําระคาใชจาย ใหเปนไปตามที่
คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 
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4. แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ โดยอธิบายลักษณะและใชตัวเลขหรือสัญลักษณที่ใชบันทึก 
4.1    ลักษณะและสัญลักษณที่ใชบันทกึลกัษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ 

4.1.1 เพ่ือประเมินความแตกตาง  ความสมํ่าเสมอ  และความคงตวั  ใชลักษณะและดําเนินการใน
ระยะการเจริญเติบโตที่ระบุในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ 

4.1.2 ในชองการบันทกึขอมูล  ใหบันทึกขอมูลเปนตัวเลข ท่ีอธิบายตามลักษณะที่ปรากฏใน
แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ 

4.1.3 เคร่ืองหมายท่ีกํากับลักษณะ 
(*)   หมายถึง ลักษณะทีต่องใชกับทุกพันธุในทกุชวงระยะการเจริญเติบโต และตอง

ระบุในลักษณะประจําพันธุ ยกเวนไมสามารถจะดําเนนิการได 
(+)   หมายถึง   ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบทายขอ 4.4  
(a)-(h) หมายถึง   ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธุขอ 4.3 
QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 
QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 
PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative characteristic) 
MG หมายถึง การวดั ช่ัง นับจํานวน จากตนหรือตัวอยางเดยีวท่ีกําหนดใหเปนตัวแทน

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

MS หมายถึง     การวดั ช่ัง นับจํานวน จากทุกตนหรือตัวอยางทีก่ําหนดใหเปนตัวแทน
แลวใชคาเฉล่ียท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ (measurement of a number of 
individual plants or parts of plants) 

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

VS  หมายถึง การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส  จากทุกตนหรือตัวอยางที่
กําหนดใหเปนตัวแทนแลวใชคาสังเกตที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ (visual 
assessment by observation of individual plants or parts of plants) 

4.1.4 แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ  (กลุมมะปราง)   
     (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ  4.2) 

4.1.5 รายละเอียดการบันทกึลกัษณะประจําพันธุ (กลุมมะปราง)  
     (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ  4.3) 

4.1.6 ภาพแสดงลักษณะบางลักษณะในแบบบันทึก (กลุมมะปราง)   
    (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ 4.4) 



 25 

4.2 แบบบันทกึลกัษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ  :มะปราง (Bouea spp.) 
ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอยางพนัธุ 

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

1. VG ตน (Plant) : ลักษณะการเจริญเติบโตของทรงตน (Growth habit)   
(*) (a) ตั้งตรง (upright)  1 
(+)  แผออก (spreading)  2 
PQ  ลูลง (drooping)  3 
2. VG ตน (Plant) : สีเปลือกลําตน  (Color of trunk surface)   

PQ (a) น้ําตาลออน  (light brown)  1 
  น้ําตาล  (brown)  2 
  น้ําตาลเขม  (dark brown)  3 

3. VG ตน (Plant) : ผิวเปลือกลําตน  (Trunk surface)   
PQ (a) เรียบ (smooth)  1 

  คอนขางเรียบ (rather smooth)  2 
  คอนขางขรุขระ (rather  rough)  3 
  ขรุขระ (rough)  4 

4. MS ใบ  (Leaf) : ความยาวใบ (length of leaf)    
(*) (b) ส้ัน (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN  ยาว (long)  7 
5. MS ใบ  (Leaf) : ความกวางใบ (width of leaf)    

(*) (b) แคบ (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN  กวาง (broad)  7 
6. MS ใบ (Leaf) :อัตราสวนระหวางความยาว/ความกวาง (Length/width ratio)    

(*) (b) เล็ก (small)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ใหญ (large)  7 
7. VG ใบ  (Leaf) : รูปรางใบ (Leaf shape)    
(*) (b) รูปรี (elliptic)  1 
(+)  รูปไข  (ovate)  2 
PQ  รูปขอบขนาน  (oblong)  3 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

8. VG ใบ  (Leaf) : รูปรางฐานใบ  (Leaf base shape )   
(*) (b) ฐานใบตัด (truncate)  1 
(+)  ฐานใบรูปล่ิม (cuneate)  2 
PQ  ฐานใบสอบเรียว (attenuate)  3 

  ฐานใบมน (obtuse)  4 

9. VG ใบ  (Leaf) : รูปรางปลายใบ  (Leaf tip shape )   
(*) (b) มน (obtuse)  1 
(+)  แหลม (acute)  2 
PQ  เรียวแหลม (acuminate)  3 
10. VG ใบ  (Leaf) : สีของใบออน (Color of young leaf) (RHS)   
PQ (b) เขียวออน (light green)  1 

  มวง-แดง (purple-red)  2 
11. VG ใบ  (Leaf) : สีของใบแก (Color of  leaf) (RHS)   
PQ (b) เขียวออน (light green)  1 

  เขียว (green)  2 
  เขียวเขม (dark green)  3 

12. MS ใบ  (Leaf) : ความยาวของกานใบ (Length of petiole)   
QN (b) ส้ัน (short)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  ยาว (long)  7 

13. MS ใบ  (Leaf) : จํานวนใบในหนึง่กิง่  (Number of leaf)    
QN (b) นอย (few)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 

14. VG ใบ  (Leaf) : ความมันแผนใบ  (Leaf glossiness)    
QL (b) ไมมัน  (absent)  1 

  เปนมันวาว  (present)  9 
15. VG ใบ  (Leaf) : ขนใตใบ (Pubescence on lower side)   
QL (b) ไมมี  (absent)  1 

  มี  (present)  9 



 27 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

16. VG ใบ  (Leaf) : การบิดงอของแผนใบ  (Leaf twisting)   
PQ (b) ไมบิด  (absent)  1 

  บิดปานกลาง  (intermediate)  2 
  บิดมาก  (strong)  3 

17. VG ใบ  (Leaf) : การเปนคลื่นของแผนใบ  (Leaf  blistering)   
PQ (b) ไมเปนคล่ืน  (absent )  1 

  เปนคล่ืนปานกลาง  (intermediate)  2 
  เปนคล่ืนมาก  (strong)  3 

18. VG ใบ  (Leaf) : การเปนคลืน่ของขอบใบ  (Undulation of margin)   
PQ (b) ไมเปนคล่ืน  (absent)  1 

  เปนคล่ืนปานกลาง  (intermediate)  2 
  เปนคล่ืนมาก  (strong)  3 

19. VG ใบ  (Leaf) : รอยเวาของขอบใบ  (Incisions of margin)   
PQ (b) เรียบ  (entire)  1 

  หยักมน  (crenate)  2 
  เปนคล่ืน  (wave)   3 

20. VG ใบ  (Leaf) : การนนูของเสนแขนงใบ  (Swell of lateral vein)   
PQ (b) ไมนูน  (absent)  1 

  นูนดานบนของแผนใบ (swell of upper side)  2 
  นูนดานลางของแผนใบ (swell of lower side)  3 

21. MG ดอก (Flower) : จํานวนคร้ังที่ออกดอกภายใน 1 ป  (Number of 
blossom /  1 year ) 

  

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

22. MS ผล  (Fruit) : ความยาวผล (Length of fruit)    
(*) (d) ส้ัน (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN  ยาว (long)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

23. MS ผล  (Fruit) : ความกวางผล (Width of fruit)    
(*) (d) แคบ (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN  กวาง (broad)  7 
24. MS ผล  (Fruit) : อัตราสวนระหวางความยาว/ความกวาง 

(Length/Width ratio) 
  

(*) (d) เล็ก (small)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ใหญ (large)  7 
25. VG ผล  (Fruit) : ลักษณะรูปทรงผล (Shape of fruit)   
(*) (d) คอนขางกลม (round)  1 
(+)  ยาวรีเปนรูปไข  (ovoid elongated)  2 
PQ     
26. VG ผล  (Fruit) : สีผลออน  (Color of  young fruit) (RHS)   
PQ (d) เขียวขาว (green-white)  1 

  เขียวออน (light green)  2 
  มวง (purple)  3 

27. VG ผล  (Fruit) : สีผลแก  (Color of fruit) (RHS)   
(*) (d) เหลืองออน (light  yellow)  1 
PQ  เหลือง (yellow)  2 

  เหลืองปนสม ( yellowish orange)  3 
  สม (orange)  4 

28. VG ผล  (Fruit) : สีเนื้อ (Flesh color (interior))    
PQ (d) เหลืองออน (light  yellow)   1 

  เหลือง (yellow)  2 
  เหลืองปนสม ( yellowish orange)  3 

29. MS ผล  (Fruit) : น้ําหนกัผล (Weight of fruit)     
QN (d) เบา (light)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  หนัก (heavy)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

30. MS ผล  (Fruit) : ความหนาของเปลอืกผล (Thickness  of skin)     
QN (d) บาง (thin)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  หนา (thick)  7 

31. MS ผล  (Fruit) : จํานวนผลตอชอ  (Clustering of fruits)   
QN (d) นอย (few)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 

32. VG ผล  (Fruit) : การมีนวลของผล (Bloom)   
PQ (d) นอย (few)  1 

  มาก (many)  2 
33. VG ผล  (Fruit) : ตําแหนงการเปลี่ยนสีผลสุก  (Point of ripe)   
PQ (d) ขั้วผลมาสูปลายผล  (pedicel to fruit blossom)  1 

  ปลายผลไปหาขั้วผล  (fruit blossom to pedicel)  2 
34. MS ผล  (Fruit) : ความฉ่ําน้ําของผล  (Juicy)   
QN VG นอย (few)   3 

 (d) ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 

35. VG ผล  (Fruit) : ความแนนของเนือ้ผล  (Tight of  fruit)   
PQ (d) ออนนุม (few)   1 

  คอนขางแข็ง (medium)  2 
  แข็ง (strong)  3 

36. VG ผล  (Fruit) : คุณภาพของเนือ้ผล (Texture of fruit)   
PQ (d) เนื้อละเอียด (fineness)   1 

  เนื้อหยาบ (rough)  2 
37. VG ผล  (Fruit) : รสชาติของผลสุกแก  (Taste of fruit)   
PQ (d) รสหวาน  (sweet)  1 

  รสหวานอมเปรี้ยว  (sweet- sour)  2 
  รสเปรี้ยวอมหวาน  (sour-sweet)  3 
  รสเปรี้ยว  (sour)  4 



 30 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

38. MG ผล  (Fruit) : อายุเก็บเกีย่วผล นับจากวันดอกบานจนเกบ็เกี่ยว
ผลผลิต (Period from flowering to fruit maturity) 

  

QN (d) เร็ว (eary)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  ชา (late)  7 

39. MS เมล็ด (Seed) : ยาว  (Length of seed )     
QN (e) ส้ัน (short)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  ยาว (long)  7 

40. MS เมล็ด (Seed) : กวาง  (Width of seed )     
QN (e) แคบ (narrow)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  กวาง (broad)  7 

41. VG เมล็ด (Seed) : สีเมล็ด  (Seed color) (RHS)   
PQ (e) น้ําตาลออน (light brown)  1 

  น้ําตาล (brown)  2 
  น้ําตาลเขม (dark brown)  3 

42. MS เมล็ด (Seed) : น้ําหนักเมล็ด  (Weight of seed )    
QN (e) เบา (light)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  หนัก (haevy)  7 

43. VG เมล็ด (Seed) : การลีบของเมล็ด (Lean of seed)   
QL (e) ไมลีบ (absent)  1 

  เมล็ดลีบ (present)  9 
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4.3   รายละเอียดการบันทกึลกัษณะประจําพันธุ (กลุมมะปราง) 
(a) การบันทึกลักษณะของลําตน  จะตองบันทึกลักษณะประจาํพันธุของตนพันธุมะปรางที่มีอายุ

ไมนอยกวา 3 ป และสามารถใหผลผลิตได  
(b) การบันทึกลักษณะของใบ  

- การตรวจสอบลักษณะใบออนใหตรวจสอบในระยะใบคลี ่ ลักษณะทางปริมาณใหบันทึก
อยางนอย 10 ใบ/ตน จํานวน 5 ตน ตอหนึ่งพันธุ (ระบุการตรวจสอบใชใบคูท่ี 3 นับจาก
ยอดใบ) 

- การตรวจสอบลักษณะใบแก ใหตรวจสอบในระยะที่ใบเจรญิเต็มท่ี (Mature leaf) ในใบคู
แรก นับจากปลายยอดลงมา ลักษณะทางปริมาณใหบันทึกอยางนอย 10 ใบ/ตน จํานวน 5 
ตน ตอหนึ่งพันธุ 

(c) การบันทึกลักษณะของดอก ใหบันทึกดอกสมบูรณเพศ จํานวน 10 ดอกตอตน 
(d) การบันทึกลักษณะผล ใหตรวจสอบโดยเลือกผลระยะพรอมบริโภค ลักษณะทางปริมาณให

บันทึกอยางนอย  10  ผล/ตน จํานวน  5  ตน ตอหนึ่งพันธุ 
(e) การบันทึกลักษณะเมล็ด ใหบันทึกเมล็ดในระยะที่สุกแกเตม็ท่ี จํานวน 10 เมล็ดตอตน 
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4.4  ภาพแสดงลกัษณะบางลักษณะในแบบบนัทึก (กลุมมะปราง) 
1) ตน (Plant) : ลักษณะการเจริญเติบโตของทรงตน (Growth habit) (ล.1) 

 
 
 
 
 
 

 1 2 3 
 ตั้งตรง  แผออก ลูลง 
 (upright) (spreading) (drooping) 

 
 

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

 ใบ  (Leaf) : ความกวางใบ (width of leaf) (ล.5 ) 

 
 
 
 
 
 
 

ความยาวใบ  (ซม.) 
(length of leaf (cm)) 

 
 
 
 
 
 
 

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

 1 2 3 
 รูปรี รูปไข รูปขอบขนาน 
 (elliptic) (ovate) (oblong) 

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

 
 
 
 
 

 1 2 3 4 
 ตัด รูปล่ิม สอบเรียว มน 
 (cuneate) (truncate) (attenuate) (obtuse) 

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

 
 
 
 
 
 

 1 2 3 
 มน แหลม เรียวแหลม 
 (obtuse) (acute) (acuminate) 
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6)   ผล  (Fruit) : ความยาวผล (Length of fruit) (ล.22) 
 ผล  (Fruit) : ความกวางผล (Width of fruit) (ล.23) 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

ความกวางผล (ซม.) 
(Width of fruit (cm)) 

 
7)   ผล  (Fruit) : ลักษณะรูปทรงผล (Shape of fruit) (ล.25) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 2 
 คอนขางกลม ยาวรีเปนรูปไข 
 (round) (ovoid elongated) 
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รายละเอียดในการตรวจสอบลกัษณะของพันธุพืชทีข่อจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 
ตามชนิดพชืที่ไดประกาศใหเปนพนัธุพืชใหมที่จะไดรับการคุมครอง 
ตามมาตรา 14 แหงพระราชบญัญตัิคุมครองพนัธุพืช พ.ศ. 2542 

ชนิดพืช 
แตงเทศผิวเรียบ แตงเทศลายนูน และลกูผสม 

(Cucumis  melo  L. cv. cantaloupensis  and Cucumis  melo L. cv. reticulatus ) 

1. การตรวจสอบขอมูลขั้นพื้นฐาน การปลูกเพ่ือตรวจสอบและการคัดเลือกพันธุที่จะใชปลูกเปรียบเทียบ 
1.1 การตรวจสอบขอมูลขั้นพื้นฐาน 

 โดยใชลักษณะที่ระบุไวในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ มาจําแนกความ
แตกตางของพันธุท่ียื่นขอจดทะเบียนโดยเปรียบเทียบกับขอมูลของพันธุท่ีมีอยูในฐานขอมูล เพ่ือหาพันธุท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกัน นํามาปลูกเปรียบเทียบในแปลงตรวจสอบ 

1.2 การปลูกเพ่ือตรวจสอบ 
1.2.1 ฤดูปลูก  ทําการทดสอบอยางนอย 2 ฤดูปลูก (growing  periods) แตถาความแตกตาง  

ความสม่ําเสมอ  หรือ/และความคงตัวไมสามารถสังเกตเห็นไดชัดเจน ตองเพิ่มการปลูกทดสอบอีก 1 ฤดูปลูก 
1.2.2 สถานที่ปลูก  ทําการทดสอบใน 1 สถานที่  แตถาลักษณะประจําพันธุท่ีสําคัญไมสามารถ

สังเกตเห็นความแตกตางไดในที่นั้น ๆ  ตองเพิ่มสถานท่ีทําการทดสอบ 
1.2.3 ระยะปลูกตรวจสอบ  กรณีขึ้นคางแปลงกวาง 1.60-1.80 เมตร ใชระยะปลูก  ระหวางตน  

1 เมตร   ระยะหางระหวางแปลง  1  เมตร ระหวางแถว 1.00-1.20 เมตร ในกรณีปลอยเล้ือยใช แปลงกวาง 
4.00 เมตร ระยะหางระหวางแถว  1.00  เมตร ระยะปลูกระหวางตน 1.00 เมตร   ระยะหางระหวางแปลง  
1.00  เมตร ปลูกแถวละ 12 ตน/แถว  ทําการปลูกทดสอบอยางนอย  2  ซํ้า  รวมเปน  24 ตน 

1.2.4 การทดสอบเพิ่มเติม  ถามีการตรวจสอบเพิ่มเติม  ตองกําหนดรายละเอียดเปนเฉพาะกรณี
ตามความจําเปน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะทํางานตรวจสอบภาคสนาม 

1.3   การคัดเลือกพันธุที่จะใชปลูกเปรียบเทียบ ใหเลือกพันธุท่ัวไปที่มีลักษณะใกลเคียงกับพันธุ   
ท่ีขอจดทะเบียนมากที่สุดเปนพันธุเปรียบเทียบอยางนอย 1 พันธุ  โดยพิจารณาจากลักษณะดังตอไปนี้ 

1) ผล (Fruit) : รูปรางผล (Fruit shape) (ล.20) 
2) ผล (Fruit) : น้ําหนักผล (Fruit weight)  (ล.30) 
3) ผล (Fruit) : สีหลักของผิวผล (Predominant fruit skin color) (ล.21) 
4) ผล (Fruit) : สีท่ีสองของผิวผล (Secondary fruit skin color) (ล.22)  
5) ผล (Fruit) : ลวดลายของผล (Secondary skin color pattern) (ล.23) 
6) ผล (Fruit) : ลักษณะของผิวผล (Fruit surface) (ล.25)  
7) ผล (Fruit) : ความหนาของรางแห (Fruit ribbing) (ล.29) 
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8) ผล (Fruit) : สีหลักของเนื้อ (Main color of flesh) (ล.38)  
9) เมล็ด (Seed) : สี (color) (ล.44) 

2. การเก็บขอมูลเพ่ือตรวจสอบความแตกตาง ความสม่ําเสมอ และความคงตัวในลักษณะประจําพันธุ และ
การประเมินผล 
2.1 การเก็บขอมูล 

2.1.1 รายละเอียดของการเก็บขอมูล  ในการเก็บขอมูลลักษณะประจําพันธุ ตองเก็บขอมูลตาม
แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ ท่ีไดระบุตัวอยางพันธุท่ีใกลเคียงไวแลว
ตามเอกสารแนบทายขอ 4.2  โดยบันทึกลักษณะและเก็บผลสดจากตนท่ีปลูกใกลกันอยาง
นอย  20  ตน 

2.1.2 ขอมูลลักษณะประจําพันธุตาง ๆ  จะตองบันทึกลักษณะประจําพันธุของตนพันธุแตงเทศ
ผิวเรียบ แตงเทศลายนูนและลูกผสมที่สามารถใหผลผลิตได โดยมีรายละเอียดการเก็บ
ขอมูล ดังนี ้
1) การเก็บบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพที่ตองประเมินดวยประสาทสัมผัส เชน กล่ิน รสชาติ 

ตองใชมาตรฐานเกณฑตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (panel test) ท่ีแตงตั้งโดย
พนักงานเจาหนาท่ี 

2) การตรวจสอบและเก็บขอมูลในแปลงทดสอบ  ใหทําจากตนท่ีสมบูรณ  และมีลักษณะ 
ตรงตามพันธุอยางนอย 20 ตนตอพันธุ เวนตนหัวทายแปลง 

3) การบันทึกขอมูลลักษณะตนควรทําเมื่อตนมีการพัฒนาเต็มท่ี  โดยเก็บขอมูลตรง
ตําแหนงขอท่ี 5 และ 8 เม่ือพืชมีขออยางนอย 11 ขอ  บันทึกลักษณะทางปริมาณ
อยางนอย 20 ตน 

4) การบันทึกขอมูลใบควรทําเมื่อใบมีการพัฒนาเต็มท่ีแตไมแกเกินไป โดยเก็บขอมูล
ตรงตําแหนงขอท่ี 5 และ 8 เม่ือพืชมีขออยางนอย 11 ขอ  บันทึกลักษณะทางปริมาณ
อยางนอย 20 ใบ/ตน 

5) การบันทึกขอมูลผลควรทําเมื่อผลแก  สีผลตองไมเริ่มเปล่ียนเปนสีของผลแกจัด  
สําหรับลักษณะเนื้อผลควรรอ 1 สัปดาหหลังจากเก็บเกี่ยวจึงทําการบันทึกขอมูล 
บันทึกลักษณะทางปริมาณอยางนอย 20 ผล 

6)  การบันทึกขอมูลเมล็ดควรเก็บเมล็ดท่ีมีการพัฒนาเต็มท่ีและแหง  หลังจากทําการลาง
และตากแหงแลว  

2.2 การประเมินผลการตรวจสอบ 
2.2.1 การประเมินความแตกตางระหวางพันธุ  ตองมีลักษณะทางคุณภาพหรือปริมาณที่สามารถ

แยกใหเห็นความแตกตางระหวางพันธุใหมกับพันธุเปรียบเทียบไดชัดเจน 
2.2.2 การประเมินความสม่ําเสมอและความคงตัวของประชากร (uniformity and stability)  
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1) การประเมินความสม่ําเสมอ (uniformity) โดยดูจากการมลัีกษณะอ่ืนปน (off type) 
พันธุผสมเปดปรากฎใหเห็นไดตองไมเกินรอยละ  10  พันธุลูกผสมปรากฏใหเห็น
ไดไมเกินรอยละ 5  มีความแตกตางบนพื้นฐานของ LSD (Least  Significant 
Difference) ท่ีโอกาสความเปนไปได 95% ในกรณีท่ีใช  20  ตน  อนุโลมใหพบตนท่ี
ผิดหรือแตกตางไปจากเดิมได  1  ตน 

2) การประเมินความความคงตัว (stability) ดูจากความสม่ําเสมอของพันธุ  
2.2.3 กรณีใชความตานทานของพืชเปนลักษณะที่จะบงบอกความแตกตาง ความคงตวัของพนัธุพืช 

การทดสอบจะตองบันทึกในสภาพแวดลอมท่ีสามารถควบคุมการทําใหเกิดโรคไดอยาง
เฉพาะเจาะจงกับชนิดของสายพันธุเช้ือสาเหตุของโรคนั้น ๆ ได และคุณสมบัติดีเดนทาง
การเกษตร เชน การทนแลง เปนตน 

3. การประมาณคาใชจายและวิธีการชําระคาใชจายในการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชแตงเทศผิวเรียบ 
แตงเทศลายนูน และลูกผสมที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 
3.1    ประมาณการคาใชจาย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุแตงเทศผิวเรียบ แตงเทศลายนูน และ

ลูกผสมที่ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

รายการ 
จํานวนเงนิ (บาท) ที่ปลกูทดสอบในสถานทีข่อง 
กรมวิชาการเกษตร ผูขอจดทะเบยีน 

1. คาจางเหมาพื้นท่ี/เตรียมดิน 
2. คาจางเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกขอมูลและ 
      เก็บเกี่ยว  (1 คน x 3 เดือน  x 5,000 บาท) 
3.   คาตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ

ภาคสนาม  3 ครั้ง  
- คาเบี้ยเล้ียง  (210 บาท x  2 คน x 3 วัน) 
- คาท่ีพัก       (800 บาท x 2 คน x 3 คืน) 
ในกรณีท่ีตองพักคางคืน ใหเพ่ิมคาท่ีพัก 800 
บาท/คืน/คน และคาเบี้ยเล้ียงตามจํานวนวันดวย 
- คายานพาหนะ 

4.   คาวัสด ุ
- สารกําจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุสํานักงาน 

1,000 
30,000 

 
 
 

1,260 
4,800 

 
 

ตามรายจายจริง 
 

3,000 
2,500 
500 

 
 
 
 
 

1,260 
4,800 

รวม 43,060 6,060 
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หมายเหต ุ ท้ังนี้ รายละเอียดคาใชจายอาจเปล่ียนแปลงได โดยใหเปนไปตามรายจายจริง 
      มีระยะตรวจสอบ  3  ครั้ง  ดังนี ้

1) ระยะแรกปลูก 
3) ระยะออกดอก 
3) ระยะเก็บเกีย่ว 

3.2  วิธีการชําระคาใชจาย ระยะเวลา จํานวนคร้ัง  และสถานที่ชําระคาใชจาย ใหเปนไปตามที่
คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 

4. แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ โดยอธิบายลกัษณะและใชตัวเลขหรือสัญลักษณที่ใชบันทึก 
4.1    ลักษณะและสัญลักษณที่ใชบันทกึลกัษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ 

4.1.1 เพ่ือประเมินความแตกตาง  ความสมํ่าเสมอ  และความคงตวั  ใชลักษณะและดําเนินการใน
ระยะการเจริญเติบโตที่ระบุในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ 

4.1.2 ในชองการบันทกึขอมูล  ใหบันทึกขอมูลเปนตัวเลข ท่ีอธิบายตามลักษณะที่ปรากฏใน
แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ 

4.1.3 เคร่ืองหมายท่ีกํากับลักษณะ 
(*)   หมายถึง ลักษณะทีต่องใชกับทุกพันธุในทกุชวงระยะการเจริญเติบโต  และตอง

ระบุในลักษณะประจําพันธุ ยกเวนไมสามารถจะดําเนนิการได 
(+)   หมายถึง   ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบทายขอ 4.4  
(a)-(h) หมายถึง   ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธุขอ 4.3 
QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 
QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 
PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative characteristic) 
MG หมายถึง การวดั ช่ัง นับจํานวน จากตนหรือตัวอยางเดยีวท่ีกําหนดใหเปนตัวแทน

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

MS หมายถึง     การวดั ช่ัง นับจํานวน จากทุกตนหรือตัวอยางทีก่ําหนดใหเปนตัวแทน
แลวใชคาเฉล่ียท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ (measurement of a number of 
individual plants or parts of plants) 

VG  หมายถึง การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส จากตนหรือตัวอยางเดียวท่ีกาํหนดให
เปนตวัแทนเทานัน้แลวใชคาสังเกตที่ไดเปนตัวแทนของพนัธุ  (visual  
assessment by a single observation of a group of plants or parts of plants) 
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VS  หมายถึง การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส  จากทุกตนหรือตัวอยางที่
กําหนดใหเปนตัวแทนแลวใชคาสังเกตที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ (visual 
assessment by observation of individual plants or parts of plants) 

4.1.4 แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ  (แตงเทศผิวเรียบ แตงเทศลายนูน และลูกผสม) 
     (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ  4.2) 

4.1.5 รายละเอียดการบันทกึลกัษณะประจําพันธุ (แตงเทศผิวเรียบ แตงเทศลายนนู และลูกผสม)  
     (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ  4.3) 

4.1.6 ภาพแสดงลักษณะบางลกัษณะในแบบบันทึก (แตงเทศผิวเรียบ แตงเทศลายนูน และลูกผสม)   
    (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ 4.4) 
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4.2 แบบบันทกึลกัษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ  : แตงเทศผิวเรียบ แตงเทศลายนนู และลกูผสม 
(Cucumis  melo  L. cv. cantaloupensis  and Cucumis  melo L. cv. reticulatus ) 

 
ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอยางพนัธุ 

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

1. MS Seedling (กลา) : ความยาว ใบเลี้ยง (Cotyledon length)   
QN (a) ส้ัน (short)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  ยาว (long)  7 

2. MS Seedling (กลา) : ความกวางใบเลี้ยง (Cotyledon width)   
QN (a) แคบ (narrow)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  กวาง (broad)  7 

3. MS Seedling (กลา) : อัตราสวนใบเลี้ยง (Cotyledon ratio)   
QN (a) เล็ก (small)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  ใหญ (large)  7 

4. VG ตน (Plant) : วิสัยการเจริญเติบโต (Plant growth habit)   
(*) (b) พุมแนน (compact)  1 
PQ  ตนเตี้ย (dwarf)  2 

  ไมเล้ือย (determinate)  3 
  เล้ือย (indeterminate)  4 

5. MS ตน (Plant) : ความยาวขอปลอง (Internode length)   
QN (b) ส้ัน (short)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  ยาว (long)  7 

6. MS ตน (Plant) : จํานวนขอ (Number of nodes)   
QN (b) นอย (few)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

7. MS ตน (Plant) : ขนที่ลําตน (Stem hairs)   
QN VG ประปราย (sparse)  3 

 (b) ปานกลาง (medium)  5 
  หนาแนน (dense)  7 

8. VG ใบ (Leaf) : ขนาดใบ (Leaf size)   
QN (c) เล็ก (small)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  ใหญ (large)  7 

9. VG ใบ (Leaf) : รูปรางใบ (Leaf shape)   
(*) (c) ขอบใบเรียบ (entire)  1 
(+)  3 พูใบ (trilobate)  2 
PQ  5 พูใบ (pentalobate)  3 

  รูปฝามือ 3 พูใบ (3-palmately lobed)  4 
  รูปฝามือ 5 พูใบ (5-palmately lobed)  5 

10. VG ใบ (Leaf) : รูปรางฐานใบ (Leaf base shape)   
(*) (c) รูปหัวใจ (cordate)  1 
PQ  แหลม (acute)  2 

11. VG ใบ (Leaf) : ความเขมของสีเขียว (Intensity of green color)   
QN (c) ออน (light)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  เขม (dark)  7 

12. VG ใบ (Leaf) : การพัฒนาของพูใบ (Development of lobes)   
(+) (c) นอย (weak)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  มาก (strong)  7 

13. VG ใบ (Leaf) : การหยักของขอบใบ (Dentation of margin)   
QN (c) นอย (weak)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

14. VG ใบ (Leaf) : ตุมบนใบ (Blistering)   
QN (c) นอย (weak)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 

15. VG ดอก (Flower) : การแสดงเพศเมื่อดอกบานเต็มที่ (Sex expression 
at full flowering) 

  

(*) (d) มีดอกเพศผูและเพศเมียในตนเดียวกัน (monoecious)  1 
QL  มีดอกเพศผูและสมบูรณเพศในตนเดียวกัน 

(andromonoecious) 
 2 

  มีแตดอกเพศเมีย (gynoecious)  3 
  เกสรเพศผูเปนหมัน (male sterile)  4 
  เกสรเพศเมียเปนหมัน (female sterile)  5 

16. 
(*) 

VG ผล  (Fruit) : ตําแหนงของสวนที่กวางที่สุด (Position of 
maximum diameter) 

  

(+) (e) คอนไปทางขั้วผล (toward stem end)  1 
PQ  อยูตรงกลาง (at middle)  2 

  คอนไปทางปลายผล (toward blossom end)  3 

17. VG ผล (Fruit) : ความยาว (Length)   
(*) /MS ส้ันมาก (very short)  1 
QN (e) ส้ัน (short)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  ยาว (long)  7 
  ยาวมาก (very long)  9 

18. VG ผล (Fruit) : เสนผาศูนยกลาง (Diameter)   
(*) /MS แคบมาก (very narrow)  1 
QN (e) แคบ (narrow)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  กวาง (broad)  7 
  กวางมาก (very broad)  9 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

19. VG ผล (Fruit) : สัดสวนของความยาว/เสนผาศูนยกลาง (Length/Diameter)  
(*) /MS เล็กมาก (very small)  1 
QN (e) เล็กมากถึงเล็ก (very small to small)  2 

  เล็ก (small)  3 
  เล็กถึงปานกลาง (small to medium)  4 
  ปานกลาง (medium)  5 
  ปานกลางถึงใหญ (medium to large)  6 
  ใหญ (large)  7 
  ใหญถึงใหญมาก (large to very large)  8 
  ใหญมาก (very large)  9 

20. VG ผล (Fruit) : รูปรางผล (Fruit shape)   
(*) (e) รูปกลม (circular)  1 
(+)  รูปกลมแปน (oblate)  2 
PQ  รูปรี (elliptical)  3 

  รูปรีกวาง (broad elliptical)  4 
  รูปไขกลับ (obvate)  5 
  รูปไข (ovate)  6 
  ส่ีเหล่ียม (quadrangular)  7 
  ยาว (elongate)  8 

21. VG ผล (Fruit) : สีหลักของผิวผล (Predominant fruit skin color)   
(*) (e) ขาว (white)  1 
PQ  สีเหลืองออน (light yellow)  2 

  ครีม (cream)  3 
  เขียวออน (light green)  4 
  เขียว (green)  5 
  เขียวเขม (dark green)  6 
  เขียวปนดํา (blackish-green)  7 
  สม (orange)  8 
  น้ําตาล (brown)  9 
  เทา (grey)  10 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

22. VG ผล (Fruit) : สีที่สองของผิวผล (Secondary fruit skin color)   
(*) (e) ขาว (white)  1 
PQ  สีเหลืองออน (light yellow)  2 

  ครีม (cream)  3 
  เขียวออน (light green)  4 
  เขียว (green)  5 
  เขียวเขม (dark green)  6 
  เขียวปนดํา (blackish-green)  7 
  สม (orange)  8 
  น้ําตาล (brown)  9 
  เทา (grey)  10 

23. VG ผล (Fruit) : ลวดลายของผล (Secondary skin color pattern)   
(*) (e) ไมมี (absent)  1 
(+)  ดาง (speckled)  2 
PQ  จุด (spotted)  3 

  ลายทาง (striped)  4 
  ริ้วส้ัน ๆ (short streaked)  5 
  ริ้วยาว (long streaked)  6 

24. VG ผล (Fruit) : รอยยนบนผิว (Creasing of surface)   
(*) (e) ไมมีหรือมีนอยมาก (absent or very weak)  1 
PQ  นอย (weak)  2 

  ปานกลาง (medium)  3 
  มาก (strong)  4 
  ยนมากที่สุด (very strong)  5 

25. VG ผล (Fruit) : ลักษณะของผิวผล (Fruit surface)   
(*) (e) เรียบ (smooth )  1 
PQ  เปนเม็ดเล็ก ๆ (grainy)   2 

  เปนรอง (finely wrinkled )  3 
  เปนรองลึก (deeply wrinkled)  4 
  เปนคล่ืนตื้น ๆ (shallowly wavy)  5 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

  เปนปุม (rare warts)  6 
  เปนปุมมาก (numerous warts)  7 
  ตาขายบาง (lightly corked/netted)  8 
  ตาขายหนา (heavily corked/netted)  9 

26. VG ผล (Fruit) : การเกิดตาขาย (Corking  formation)   
(*) (e) ไมมี (absent)  1 
QL  มี (present)  9 

27. VG ผล (Fruit) : การกระจายของตาขาย (Fruit corking/netting distribution)  
(*) (e) นอยมาก (very sparse)  1 
PQ  นอย (sparse)  2 

  ปานกลาง (medium)  3 
  หนาแนน (dense)  4 
  หนาแนนมาก (very dense)  5 

28. VG ผล (Fruit) : รูปแบบของตาขาย (Fruit corking/netting pattern)   
(*) (e) ตามแนวยาว (longitudinal)  1 
PQ  ตามแนวขวาง (transverse)  2 

  เปนตาขาย (netted)  3 
  เปนจุด (dotted)  4 

29. VG ผล (Fruit) : ความหนาของตาขาย (Fruit ribbing)   
(*) (e) บางมาก (very thin)  1 
QN  บาง (thin)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  หนา (thick)  7 
  หนามาก (very thick)  9 

30. MS ผล (Fruit) : น้ําหนักผล (Fruit weight)   
QN /VG เล็กมาก (very small)  1 

 (e) เล็ก (small)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 
  ใหญ (large)  7 
  ใหญมาก (very large)  9 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

31. VG ผล (Fruit) : รูปรางฐานผล (Shape of base)   
(*) (e) แหลม (pointed)  1 
(+)  กลม (rounded)  2 
PQ  เปนรอยตัด (truncate)  3 

32. VG ผล (Fruit) : รูปรางปลายผล (Shape of apex)   
(*) (e) แหลม (pointed)  1 
(+)  กลม (rounded)  2 
PQ  เปนรอยตัด (truncate)  3 

33. VG ผล (Fruit) : การปรากฏรอยเกสรเพศเมยี (Pistil scar appearance)   
PQ (e) ไมชัดเจน (obscure)  1 

  ปานกลาง (intermediate)  2 
  ชัดเจน (conspicuous)  3 

34. VG ผล (Fruit) : ขนาดของรอยเกสรเพศเมีย (Size of pistil scar)   
(*) (e) เล็ก (small)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ใหญ (large)  7 

35. MG ผล (Fruit) : การหลุดของผล (Fruit abscission)   
QL (e) ระยะสุกแก (abscises when ripe)  1 

  เลยระยะสุกแก (abscises when over-ripe)  2 

36. 
 

VG ผล (Fruit) : ความทนทานของกานผลเม่ือสุก (Strength of 
attachment of peduncle at maturity) 

  

(*) (e) ทนทานนอยมาก (very weak)  1 
PQ  ทนทานนอย (weak)  2 

  ปานกลาง (medium)  3 
  ทนทาน (strong)  4 
  ทนทานมาก (very strong)  5 

37. MS ผล (Fruit) : ความหนาของเนื้อ (Flesh thickness)   
(*) (e) บาง (thin)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN  หนา (thick)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

38. VG ผล (Fruit) : สีหลักของเนื้อ (Main color of flesh)   
(*) (e) ขาว (white)  1 
PQ  ขาวปนเขียว (greenish white)  2 

  เขียว (green)  3 
  ขาวปนเหลือง (yellowish white)  4 
  สม (orange)  5 
  สมปนแดง (reddish orange)  6 

39. VG ผล (Fruit) : ผิวสัมผัสของเนื้อ (Flesh texture)   
PQ (e) เนื้อแนน (smooth–firm)  1 

  เปนเนื้อทรายและแนน (grainy–firm)  2 
  นุมและฉ่ําน้ํา (soft–spongy)  3 
  เนื้อคลายแปง (mealy)  4 
  เหนียว (fibrous–gelatinous)  5 
  มีเสนใย (fibrous–dry)  6 

40. VG ผล (Fruit) : สีของพลาเซนตา (Placenta color)   
PQ (e) ขาว (white)  1 

  เขียว (green)  2 
  เหลือง (yellow)  3 
  สม (orange)  4 
  สีเหมือนเนื้อปลาแซลมอน (salmon)  5 

41. MS เมล็ด (Seed) : ความยาว (Length)   
(*) (f) ส้ันมาก (very short)  1 
QN  ปานกลาง (medium)  3 

  ยาว (long)  5 
  ยาวมาก (very long)  7 

42. MS เมล็ด (Seed) : กวาง (Width)   
QN (f) แคบมาก (very narrow)  1 

  แคบ (narrow)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

  กวาง (broad)  7 
  กวางมาก (very broad)  9 

43. VG เมล็ด (Seed) : รูปราง (Shape)   
(+) (f) ไมเปนรูปกรวย (not pine-nut shape)  1 
PQ  เปนรูปกรวย (pine-nut shape)  2 

44. VG เมล็ด (Seed) : สี (Color)   
(*) (f) ขาว (whitish)  1 
PQ  เหลืองครีม (cream yellow)  2 

45. VG เมล็ด (Seed) : รูปแบบของลายบนเปลือกหุมเมล็ด (Seed coat 
pattern) 

  

PQ (f) ลายหินออน (marbled)  1 
  จุด (dotted)  2 
  ริ้ว (streaked)  3 
  ลายผสม (mixture)  4 

46. MS เมล็ด (Seed) : จํานวนเมล็ดตอผล (Number of seeds per fruit)   
QN /VG นอย (few)  3 

 (f) ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 

47. MS เมล็ด (Seed) : น้ําหนัก 100 เมล็ด (100-seed weight)   
QN (f) เบา (light)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  หนัก (heavy)  7 

48. MG ระยะเวลาสุกแก (Time of maturity)   
QN  เร็ว (early)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  ชา (late)  7 

49. MG ชวงเวลาสุกแก (Maturation period)   
QN  เร็ว (early)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  ชา (late)  7 
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4.3   รายละเอียดการบันทกึลกัษณะประจําพันธุ (แตงเทศผิวเรียบ แตงเทศลายนนู และลูกผสม) 
(a)  กลา :  การบันทึกขอมูลลักษณะของกลาควรทํากอนใบจริงใบแรกจะมกีารพัฒนา  
(b) ตน : การบันทึกขอมูลลักษณะตนควรทําเมื่อตนมีการพัฒนาเต็มท่ี  โดยเก็บขอมูลตรง

ตําแหนงขอท่ี 5 และ 8 เม่ือพืชมีขออยางนอย 11 ขอ 
(c) ดอก : การบันทึกขอมูลดอกควรทําเมื่อดอกบานเต็มท่ี 
(d)  ใบ :   การบันทึกขอมูลใบควรทําเมื่อใบมีการพัฒนาเต็มท่ีแตไมแกเกินไป โดยเก็บขอมูล

ตรงตําแหนงขอท่ี 5 และ 8 เม่ือพืชมีขออยางนอย 11 ขอ   
(e) ผล :  การบันทึกขอมูลผลควรทําเมื่อผลแก  สีผลตองไมเริ่มเปล่ียนเปนสีของผลแกจัด  

สําหรับลักษณะเนื้อผลควรรอ 1 สัปดาหหลังจากเก็บเกี่ยวจึงทําการบันทึกขอมูล  
(f)  เมล็ด :  การบันทึกขอมูลเมล็ดควรเก็บเมล็ดท่ีมีการพัฒนาเต็มท่ีและแหง  หลังจากทําการ

ลางและตากแหงแลว  
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4.4  ภาพแสดงลกัษณะบางลักษณะในแบบบนัทึก (แตงเทศผิวเรียบ แตงเทศลายนนู และลกูผสม) 
1) ใบ (Leaf) : รูปรางใบ (Leaf shape) (ล.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ใบ (Leaf) : การพัฒนาของพใูบ (Development of lobes) (ล.12) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
3) ผล (Fruit) : ตําแหนงของสวนท่ีกวางที่สุด (Position of maximum diameter) (ล.16) 

 
 
 
 
 
 

   
       
 
 

1 
คอนไปทางขัว้ผล  
(toward stem end) 

2 
อยูตรงกลาง  
(at middle) 

3 
คอนไปทางปลายผล 

 (toward blossom end) 

1 
ขอบใบเรียบ 

(Entire) 

2 
3 พูใบ 

(Trilobate) 

3 
5 พูใบ 

(Pentalobate) 

4 
รูปฝามือ 3 พูใบ  

(3-palmately lobed) 

5 
รูปฝามือ 5 พูใบ 

(5-palmately lobed) 

3 
นอย 

(weak) 

5 
ปานกลาง 
(medium) 

7 
มาก 

(strong) 
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4 ) ผล (Fruit) : รูปรางผล (Fruit shape) (ล.20) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ผล (Fruit) : ลวดลายของผล (Secondary skin color pattern) (ล.23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
รูปกลม 

(circular) 

3 
รูปรี 

(elliptical) 

2 
รูปกลมแปน 

(oblate) 

4 
รูปรีกวาง 

(broad elliptical) 

5 
รูปไขกลับ 
(obvate) 

6 
รูปไข 
(ovate) 

7 
ส่ีเหล่ียม 

(quadrangular) 

8 
ยาว 

(elongate) 

1 
ไมมี 

(absent) 

2 
ดาง 

(speckled) 

3 
จุด 

(spotted) 

4 
ลายทาง 
(striped) 

5 
ริ้วส้ันๆ 

(short streaked) 

6 
ริ้วยาว 

(long streaked) 
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6) ผล (Fruit) : รูปรางฐานผล (Shape of base) (ล.31) 
  
 
 
 
 
 

7) ผล (Fruit) : รูปรางปลายผล (Shape of apex) (ล.32) 
 
 
 
 
 
 
 

8) ผล (Fruit) : ความหนาของเนื้อ (Flesh thickness) (ล.37) 
  
 
 
 
 
 

9) เมล็ด (Seed) : รูปราง (Shape) (ล.43) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
แหลม 

(pointed) 

2 
กลม 

(rounded) 

3 
เปนรอยตัด 
(truncate) 

1 
แหลม 

(pointed) 

2 
กลม 

(rounded) 

3 
เปนรอยตัด 
(truncate) 

1 
ไมเปนรูปกรวย 

(not pine-nut shape) 

2 
เปนรูปกรวย 

(pine-nut shape) 

(a) = ตัดตามขวาง 
(b) = ตัดตามยาว 
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รายละเอียดในการตรวจสอบลกัษณะของพันธุพืชทีข่อจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 
ตามชนิดพชืที่ไดประกาศใหเปนพนัธุพืชใหมที่จะไดรับการคุมครอง 
ตามมาตรา 14 แหงพระราชบญัญตัิคุมครองพนัธุพืช พ.ศ. 2542 

ชนิดพืช 
ขนุน 

(Artocarpus  heterophyllus  Lamk.) 

1. การตรวจสอบขอมูลขั้นพื้นฐาน การปลูกเพ่ือตรวจสอบและการคัดเลือกพันธุที่จะใชปลูกเปรียบเทียบ 
1.1 การตรวจสอบขอมูลขั้นพื้นฐาน 

 โดยใชลักษณะที่ระบุไวในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ มาจําแนกความ
แตกตางของพันธุท่ียื่นขอจดทะเบียนโดยเปรียบเทียบกับขอมูลของพันธุท่ีมีอยูในฐานขอมูล เพ่ือหาพันธุท่ีมี
ลักษณะใกลเคยีงกัน นํามาปลูกเปรียบเทียบในแปลงตรวจสอบ 

1.2 การปลูกเพ่ือตรวจสอบ 
1.2.1 ฤดูปลูก  ทําการปลูกตรวจสอบ 1 ครั้ง โดยเก็บขอมูลในปท่ีใหผลผลิตเปนปท่ี 3 แตถาไม

สามารถสังเกตเห็นความแตกตาง  ความสม่ําเสมอหรือ/และความคงตัวไดชัดเจน ตองตรวจสอบอีก 1 ฤดูการ
ใหผลผลิต 

1.2.2 สถานที่ปลูก   ทําการตรวจสอบใน 1 สถานที่  แตถาลักษณะประจําพันธุท่ีสําคัญไม
สามารถสังเกตเห็นความแตกตางไดในที่นั้น ๆ ตองเพิ่มสถานท่ีทําการตรวจสอบ 

1.2.3 ระยะปลูกตรวจสอบ  ใหกําหนดตามความเหมาะสม โดยระยะระหวางตน และระหวาง
แถวอยางนอย 6x8 เมตร 

1.2.4 การทดสอบเพิ่มเติม  ถามีการตรวจสอบเพิ่มเติม  ตองกําหนดรายละเอียดเปนเฉพาะกรณี
ตามความจําเปน โดยขึ้นอยูกับดุลยพินิจของคณะทํางานตรวจสอบภาคสนาม 

1.3   การคัดเลือกพันธุที่จะใชปลูกเปรียบเทียบ ใหเลือกพันธุท่ัวไปที่มีลักษณะใกลเคียงกับพันธุ   
ท่ีขอจดทะเบียนมากที่สุดเปนพันธุเปรียบเทียบ อยางนอย 1 พันธุ  โดยพิจารณาจากลักษณะดังตอไปนี้ 

1) ใบ (Leaf) : ความยาวแผนใบ (Leaf length of  blade)  (ล.5) 
2)  ใบ (Leaf) : ความกวางแผนใบ (Leaf width of  blade) (ล.6) 
3) ใบ (Leaf) : รูปรางของใบ (Shape of  leaf) (ล.7) 
4) ใบ (Leaf) : สีของใบ (Color of leaf) (ล.8) 
5) ผล (Fruit) : รูปรางของผล (Shape of fruit) (ล.25) 
6) ผล (Fruit) : สีเปลือก (Color of skin)  (ล.25) 
7) ผล (Fruit) : สีของยวง (เนื้อ) (Color of flake) (ล.37) 
8) เมล็ด (Seed) : จํานวนเมล็ด/ผล  (Number of seed) (ล.49) 
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9) อายุถึงเก็บเกี่ยวจากดอกบานจนถึงผลระยะเก็บเกี่ยว (Period from flowering to fruit 
maturity) (ล.52) 

2. การเก็บขอมูลเพ่ือตรวจสอบความแตกตาง ความสม่ําเสมอ และความคงตัวในลักษณะประจําพันธุ และ
การประเมินผล 
2.1 การเก็บขอมูล 

2.1.1 รายละเอียดของการเก็บขอมูล  ในการเก็บขอมูลลักษณะประจําพันธุ ตองเก็บขอมูลตาม
แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ ท่ีไดระบุตัวอยางพันธุท่ีใกลเคียงไวแลว
ตามเอกสารแนบทายขอ 4.2  โดยเก็บขอมูลอยางนอย 5 ตนตอพันธุ 

2.1.2 ขอมูลลักษณะประจําพันธุตาง ๆ  จะตองบันทึกลักษณะประจําพันธุของตนพันธุขนนุท่ีมี
อายุไมนอยกวา 3 ป และสามารถใหผลผลิตได โดยมีรายละเอียดการเก็บขอมูล ดังนี ้
1) การเก็บบันทึกขอมูลเชิงคุณภาพที่ตองประเมินดวยประสาทสัมผัส เชน กล่ิน รสชาติ 

ตองใชมาตรฐานเกณฑตัดสินของคณะกรรมการประเมิน (panel test) ท่ีแตงตั้งโดย
พนักงานเจาหนาท่ี 

2) การตรวจสอบและเก็บขอมูลในแปลงทดสอบ  ใหทําจากตนท่ีสมบูรณ  และมีลักษณะ 
ตรงตามพันธุอยางนอย 5 ตนตอพันธุ เวนตนหัวทายแปลง 

3) การตรวจสอบลักษณะใบ ใหตรวจสอบในระยะที่ใบเจริญเต็มท่ี (mature leaf) ในใบ
ลําดับท่ี 4 หรือ 5 นับจากปลายยอดลงมา ใหบันทึกลักษณะทางปริมาณอยางนอย 20 
ใบ จากอยางนอย 5 ตน ตอหนึ่งพันธุ 

4) การตรวจสอบลักษณะชอดอก ใหตรวจสอบในระยะดอกบาน โดยเลือกชอดอกที่
สมบูรณ ลักษณะทางปริมาณใหบันทึกอยางนอย 10 ชอ จากอยางนอย 5 ตน ตอหนึ่ง
พันธุ 

5) การตรวจสอบลักษณะผล ใหตรวจสอบโดยเลือกผลระยะพรอมบริโภค ลักษณะทาง
ปริมาณใหบันทึกอยางนอย  10  ผล จากอยางนอย  5  ตน ตอหนึ่งพันธุ 

6) อายุเก็บเกี่ยว ใหนับจากวันท่ีดอกบานเต็มท่ี จนถึงวันเก็บเกี่ยว  
2.2 การประเมินผลการตรวจสอบ 

2.2.1 การประเมินความแตกตางระหวางพันธุ  ตองมีลักษณะทางคุณภาพหรือปริมาณที่สามารถ
แยกใหเห็นความแตกตางระหวางพันธุใหมกับพันธุเปรียบเทียบไดชัดเจน 

2.2.2 การประเมินความสม่ําเสมอและความคงตัวของประชากร (uniformity and stability) 
การประเมินความสม่ําเสมอและความคงที่ (Uniformity and Stability) ลักษณะ
แปลกปลอม (off-type) ปรากฏใหเห็นไดจะตองไมเกินรอยละ  10  มีความแตกตางบน
พ้ืนฐานของ LSD (Least  Significant Difference) ท่ีโอกาสความเปนไปได 95%  
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2.2.3 กรณีใชความตานทานของพืชเปนลักษณะที่จะบงบอกความแตกตาง ความคงตวัของพนัธุพืช 
การทดสอบจะตองบันทึกในสภาพแวดลอมท่ีสามารถควบคุมการทําใหเกิดโรคไดอยาง
เฉพาะเจาะจงกับชนิดของสายพันธุเช้ือสาเหตุของโรคนั้น ๆ ได และคุณสมบัติดีเดนทาง
การเกษตร เชน การทนแลง เปนตน 

3. การประมาณคาใชจายและวิธีการชําระคาใชจายในการตรวจสอบลักษณะของพันธุพืชขนุนที่ 
ขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 
3.1    ประมาณการคาใชจาย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุขนุนท่ีขอจดทะเบียนเปนพันธุพืชใหม 

 

รายการ 
จํานวนเงนิ (บาท) ที่ปลกูทดสอบในสถานทีข่อง 
กรมวิชาการเกษตร ผูขอจดทะเบยีน 

1. คาจางเหมาพื้นท่ี/เตรียมดิน 
2. คาจางเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกขอมูลและ 
      เก็บเกี่ยว  (1 คน x 36 เดือน  x 4,000 บาท) 
3. คาตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ

ภาคสนาม  3 ครั้ง  
- คาเบี้ยเล้ียง  (210 บาท x  2 คน x 3 วัน) 
- คาท่ีพัก       (800 บาท x 2 คน x 3 คืน) 
ในกรณีท่ีตองพักคางคืน ใหเพ่ิมคาท่ีพัก 800 
บาท/คืน/คน และคาเบี้ยเล้ียงตามจํานวนวันดวย 
- คายานพาหนะ 

4.   คาวัสด ุ
- สารกําจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 
- วัสดุการเกษตร 
- วัสดุสํานักงาน 

1,000 
144,000 

 
 
 

1,260 
4,800 

 
 

ตามรายจายจริง 
 

3,000 
2,500 
500 

 
 
 
 
 

1,260 
4,800 

รวม 157,060 6,060 
หมายเหตุ  ท้ังนี้ รายละเอียดคาใชจายอาจเปล่ียนแปลงได โดยใหเปนไปตามรายจายจริง 

      มีระยะตรวจสอบ  3  ครั้ง  ดังนี ้
1) ระยะแรกปลูก 
4) ระยะออกดอก 
3) ระยะเก็บเกีย่ว 

3.2  วิธีการชําระคาใชจาย ระยะเวลา จํานวนคร้ัง  และสถานที่ชําระคาใชจาย ใหเปนไปตามที่
คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 
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4. แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ โดยอธิบายลักษณะและใชตัวเลขหรือสัญลักษณที่ใชบันทึก 
4.1    ลักษณะและสัญลักษณที่ใชบันทกึลกัษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ 

4.1.1 เพ่ือประเมินความแตกตาง  ความสมํ่าเสมอ  และความคงตวั  ใชลักษณะและดําเนินการใน
ระยะการเจริญเติบโตที่ระบุในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ 

4.1.2 ในชองการบันทกึขอมูล  ใหบันทึกขอมูลเปนตัวเลข ท่ีอธิบายตามลักษณะที่ปรากฏใน
แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุท่ีจะตรวจสอบ 

4.1.3 เคร่ืองหมายท่ีกํากับลักษณะ 
(*)   หมายถึง ลักษณะทีต่องใชกับทุกพันธุในทกุชวงระยะการเจริญเติบโต  และตอง

ระบุในลักษณะประจําพันธุ ยกเวนไมสามารถจะดําเนนิการได 
(+)   หมายถึง   ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบทายขอ 4.4  
(a)-(h) หมายถึง   ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธุขอ 4.3 
QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 
QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 
PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative characteristic) 
MG หมายถึง การวดั ช่ัง นับจํานวน จากตนหรือตัวอยางเดยีวท่ีกําหนดใหเปนตัวแทน

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

MS หมายถึง     การวดั ช่ัง นับจํานวน จากทุกตนหรือตัวอยางทีก่ําหนดใหเปนตัวแทน
แลวใชคาเฉล่ียท่ีไดเปนตัวแทนของพันธุ (measurement of a number of 
individual plants or parts of plants) 

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

VS  หมายถึง การตรวจสอบดวยการใชประสาทสัมผัส  จากทุกตนหรือตัวอยางที่
กําหนดใหเปนตัวแทนแลวใชคาสังเกตที่ไดเปนตัวแทนของพันธุ (visual 
assessment by observation of individual plants or parts of plants) 

4.1.4 แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ  (ขนุน)   
     (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ  4.2) 

4.1.5 รายละเอียดการบันทกึลกัษณะประจําพันธุ (ขนนุ)  
     (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ  4.3) 

4.1.6 ภาพแสดงลักษณะบางลักษณะในแบบบันทึก (ขนุน)   
    (ดูรายละเอียดในเอกสารแนบทาย ขอ 4.4) 
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4.2 แบบบันทกึลกัษณะประจําพันธุที่จะตรวจสอบ  :ขนุน (Artocarpus  heterophyllus  Lamk.) 
ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอยางพนัธุ 

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

1. VG ลําตน (Plant) : ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโต (Plant growth habit)    
PQ (a) ตั้งตรง (erect)  1 

  กึ่งตั้งตรง (semi-erect)  2 
  แผออก (spreading)  3 

2. VG ลําตน (Plant) : รูปทรงของทรงพุม (Shape of canopy)    
(*) (a) พีระมิด (pyramidal)  1 
(+)  พีระมิดกวาง (broadly pyramidal)  2 
PQ  ทรงกลม (spherical)  3 

  ขอบขนาน (oblong)  4 
  ครึ่งวงกลม (semicircular)  5 
  รูปรี (elliptical)  6 
  ไมแนนอน (irregular)  7 

3. VG ลําตน (Plant) : รูปแบบของกิ่ง (Branching pattern)   
(+) (a) ตั้งตรง (erect)  1 
PQ  ตรงกันขาม (opposite)  2 

  ชอฉัตร (verticillate)  3 
  ขนานกับพ้ืนดิน (horizontal)  4 
  ไมแนนอน (irregular)  5 

4. VG ลําตน (Plant) : ลักษณะเปลอืกลําตน (Trunk surface)      
PQ (a) ขรุขระ (rough)  1 

  เรียบ (smooth)  2 

5. MS ใบ (Leaf) : ความยาวแผนใบ (Leaf length of  blade)     
(*) VG ส้ัน (short)  3 
(+) (b) ปานกลาง (medium)  5 
QN  ยาว (long)  7 

6. MS ใบ (Leaf) : ความกวางแผนใบ (Leaf width of  blade)   
(*) VG แคบ (narrow)  3 
(+) (b) ปานกลาง (medium)  5 
QN  กวาง (broad)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

7. VG ใบ (Leaf) : รูปรางของใบ (Shape of  leaf)   
(*) (b) ไขกลับ (obovate)  1 
(+)  รูปรี (elliptic)  2 
PQ  รีกวาง (broadly elliptic)  3 

  รีแคบ (narrowly elliptic)  4 
  ขอบขนาน (oblong)  5 
  รูปคลายพัด/เปนคล่ืน (lyrate/wavy)  6 

8. VG ใบ (Leaf) : สีของใบ (Color of leaf)    
(*) (b) ระบุ .................................. (RHS colour chart)   
PQ     

9. VG ใบ (Leaf) : สีของเสนกลางใบ (Leaf color of midrib)   
PQ (b) ระบุ .................................. (RHS colour chart)   

10. VG ใบ (Leaf) : ความมันของใบ (Leaf of glossiness)   
PQ (b) มันวาว (glossy)  1 

  ดาน (callous)  2 

11. VG ใบ (Leaf) : การบิดงอของแผนใบ (Twisting)   
PQ (b) ไมบิด (non-twisting)  1 

  บิดปานกลาง (intermediate)  2 
  บิดมาก (strong)  3 

12. VG ใบ (Leaf) : ลักษณะของขอบใบ (Leaf margin)   
(*) (b) เรียบ (entire)  1 
PQ  เปนคล่ืน (undulate)  2 

13. VG ใบ (Leaf) : การมีขนบนบริเวณดานลางของใบ  (Pubescence on 
leaf  blade  lower side) 

  

QN (b) ไมมี หรือมีนอยมาก  (absent or very sparse)  1 
  ประปราย  (sparse)  3 
  ปานกลาง  (medium)  5 
  หนาแนน (dense)  7 
  หนาแนนมาก (very dense)  9 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

14. VG ใบ (Leaf) : รูปรางของฐานใบ (Shape of leaf base)   
(*) (b) เอียง เฉียง (oblique)  1 
(+)  กลม (rounded)  2 
PQ  แหลม (cuneate)  3 

  สอบเรียว (shortly attenuate)  4 

15. VG ใบ (Leaf) : รูปรางของปลายใบ (Shape of leaf tip)    
(*) (b) แหลม  (acute)  1 
(+)  เรียวแหลม  (acuminate)  2 
PQ  เวา (retuse)  3 

  มน ปาน (obtuse)  4 

16. MS ใบ (Leaf) : ความยาวกานใบ (Length of  petiole)   
(+) VG ส้ัน (short)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 

17. VG ใบ (Leaf) : รูปรางกานใบ (Shape of  petiole)   
PQ (b) แบน (flattened)  1 

  กลม (rounded)  2 

18. VG ดอก (Flower) : นิสัยการออกดอก (Flowering habit)     
(*) (c) 1 รุน/ป (one time / year)  1 
PQ  2 รุน/ป (two times / year)  2 

  มากกวา 2 รุน/ป (over two time/year)  3 

19. VG ดอก (Flower) : รูปรางของชอดอกเพศเมีย (Shape of  pistillate 
inflorescence) 

  

(+) (c) กลมรี  (elliptic round)  1 
PQ  ทรงกระบอก (cylindrical)  2 

20. VG ดอก (Flower) : สีของกานชูดอกเพศเมยี (Color of  pistillate 
inflorescence) 

  

PQ (c) ขาว (white)  1 
  ครีม (cream)  2 
  เหลือง (yellow)  3 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

21. VG ดอก (Flower) : รูปรางของชอดอกเพศผู (Shape of staminate 
inflorescence) 

  

(+) (c) กลมรี  (elliptic round)  1 
PQ  ทรงกระบอก (cylindrical)  2 

22. VG ดอก (Flower) : สีของดอกเพศผู (Color of staminate)   
PQ (c) ขาว (white)  1 

  ครีม (cream)  2 
  เหลือง (yellow)  3 

23. MS ผล (Fruit) : ความยาวผล (Length of fruit)   
(*) VG ส้ัน (short)  3 
(+) (d) ปานกลาง (medium)  5 
QN  ยาว (long)  7 

24. MS ผล (Fruit) : ความกวางผล (Width of fruit)   
(*) VG แคบ (narrow)  3 
(+) (d) ปานกลาง (medium)  5 
QN  กวาง (broad)  7 

25. VG ผล (Fruit) : รูปรางของผล (Shape of fruit)    
(*) (d) กลมแบน (obloid)  1 
(+)  กลม (speroid)  2 
PQ  เรียว (ellipsoid)  3 

  รูปไข (clavate)  4 
  ยาว (oblong)  5 
  ไมแนนอน (irregular)  6 

26. VG ผล (Fruit) : สีเปลอืก (Color of skin)     
(*) (d) ระบุ .................................. (RHS colour chart)   
PQ     

27. MS ผล (Fruit) : น้ําหนกัผล (Weight of fruit)      
(*) (d) เบา (light)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  หนัก (heavy)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

28. VG ผล (Fruit) : ลักษณะของปลายผล (Apex of  fruit)   
(*) (d) แหลม (pointed)  1 
(+)  ปาน (flattened)  2 
PQ  บุม (depressed)  3 

29. VG ผล (Fruit) : ลักษณะของฐานขั้วผล (Stalk attachment to fruit)   
(*) (d) บุม (depressed)  1 
(+)  แบน (flattened)  2 
PQ  ปอง (inflated)  3 

30. MS ผล (Fruit) : ความยาวของกานผล (Length of peduncle)     
(+) VG ส้ัน (short)  3 
QN (d) ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 

31. VG ผล (Fruit) : รูปรางของตุมหนาม (Shape of tubercle)   
(*) (d) แบน (flat)  1 
(+)  แหลม (pointed)  2 
PQ  แหลมปานกลาง (intermediate pointed)  3 

  แหลมมาก (sharp pointed)  4 

32. MS ผล (Fruit) : ความหนาของเปลอืก (Thickness of skin)   
(*) VG บาง (thin)  3 
QN (d) ปานกลาง (medium)  5 

  หนา (thick)  7 

33. VG ผล (Fruit) : การจัดเรียงของยวง (เนื้อ) (Arrangement of flake)   
(+) (d) จัดเรียงปกติ (normal)  1 
PQ  ซอนทับกัน (overlap)  2 

34. MS ผล (Fruit) : ความยาวของยวง (เนื้อ) (Length of flake)   
(*) VG ส้ัน (short)  3 
QN (d) ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

35. MS ผล (Fruit) : ความกวางของยวง (เนือ้) (Width of flake)       
(*) VG แคบ (narrow)  3 
QN (d) ปานกลาง (medium)  5 

  กวาง (broad)  7 

36. VG ผล (Fruit) : รูปรางของยวง (Shape of  flake)   
(*) (d) กลม (spheroid)  1 
(+)  รูปหัวใจ (cordate)  2 
PQ  บิด (twisted)  3 

  ไขกลับ (obovate)  4 
  ส่ีเหล่ียมผืนผา (rectangular)  5 
  ยาวปลายเวา (oblong with curved tip)  6 
  ไมแนนอน (irregular)  7 

37. VG ผล (Fruit) : สีของยวง (เนือ้) (Color of flake)   
(*) (d) ระบุ .................................. (RHS colour chart)   
PQ     

38. MS ผล (Fruit) : จํานวนยวง (เนือ้)/ผล (Number of flake)   
(*) VG นอย (few)  3 
QN (d) ปานกลาง (medium)  5 

  มาก (many)  7 

39. MS ผล (Fruit) : น้ําหนกัของยวง (เนื้อ) (Weight of flake)   
(*) (d) เบา (light)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  หนัก (heavy)  7 

40. MS ผล (Fruit) : ความหนาของยวง (เนื้อ) (Thickness of flake)       
(*) VG บาง (thin)  3 
QN (d) ปานกลาง (medium)  5 

  หนา (thick)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

41. VG ผล (Fruit) : กลิ่นของยวง (เนือ้) (Flake aroma)   
(*) (d) ออน (light)  1 
PQ  ปานกลาง (intermediate)  2 

  ฉุน (strong)  3 

42. MS ผล (Fruit) : ความหวานของยวง (เนือ้) (Sweetness) (ใหวัดเปน %  
brix) 

  

QN (d) หวานนอย (weak)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 
  หวานมาก (strong)  7 

43. VG ผล (Fruit) : กลิ่นของยวง (เนือ้) (Flake aroma)   
(*) (d) ระบุ .................................. (RHS colour chart)   
PQ     

44. MS ผล (Fruit) : ความกวางของแกน (Width of axis)       
(+) VG แคบ (narrow)  3 
QN (d) ปานกลาง (medium)  5 

  กวาง (broad)  7 

45. VG ผล (Fruit) : สีของแกน (Color of axis)   
PQ (d) ระบุ .................................. (RHS colour chart)   

46. MS เมล็ด (Seed) : ความยาวของเมลด็ (Length of seed)     
(+) VG ส้ัน (short)  3 
QN (d) ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 

47. MS เมล็ด (Seed) : ความกวางของเมล็ด (Width of seed)     
(+) VG แคบ (narrow)  3 
QN (d) ปานกลาง (medium)  5 

  กวาง (broad)  7 

48. VG เมล็ด (Seed) : รูปรางของเมลด็ (Shape of seed)   
(*) (d) กลม (rounded)  1 
(+)  รูปรี (elliptic)  2 
PQ  ยาวรี (elongate)  3 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอยางพนัธุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

  ขอบขนาน (oblong)  4 
  รูปไต (reniform)  5 
  ไมแนนอน (irregular)  6 

49. MS เมล็ด (Seed) : จํานวนเมล็ด/ผล  (Number of seed)     
QN (d) นอย (few)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 

50. MS เมล็ด (Seed) : จํานวนเมล็ดลีบตอผล (Number of lean seed)   
QN VG นอย (few)  3 

 (d) ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (many)  7 

51. MS เมล็ด (Seed) : น้ําหนักของเมลด็ /10 เมลด็ (Weight of seed)   
QN (d) เบา (light)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  หนัก (heavy)  7 

52. MG อายุถงึเก็บเกี่ยวจากดอกบานจนถึงผลระยะเกบ็เกี่ยว (Period from 
flowering to fruit maturity)   

  

(*)  เร็ว  (early)  3 
QN  ปานกลาง  (medium)   5 

  ชา  (late)  7 
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4.3   รายละเอียดการบันทกึลกัษณะประจําพันธุ (ขนนุ) 
(a) การบันทึกลักษณะของลําตน  จะตองบันทึกลักษณะประจาํพันธุของตนพันธุขนุนท่ีมีอายุไม

นอยกวา 3 ป และสามารถใหผลผลิตได  
(b) การบันทึกลักษณะของใบ ใหตรวจสอบในระยะทีใ่บเจริญเต็มท่ี (mature leaf) ในใบลําดับท่ี 4 

หรือ 5 นับจากปลายยอดลงมา ใหบันทึกลักษณะทางปริมาณอยางนอย 20 ใบ จากอยางนอย 5 
ตน ตอหนึ่งพันธุ 

(c) การบันทึกลักษณะของดอก ใหบันทึกดอกสมบูรณเพศ จํานวน 10 ดอกตอ  5  ตน 
(d) การบันทึกลักษณะผล ใหตรวจสอบโดยเลือกผลระยะพรอมบริโภค ลักษณะทางปริมาณให

บันทึกอยางนอย  10  ผล/ตน จํานวน  5  ตน ตอหนึ่งพันธุ 
(e) การบันทึกลักษณะเมล็ด ใหบันทึกเมล็ดในระยะที่สุกแกเตม็ท่ี จํานวน 10 เมล็ดตอตน 
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4.4  ภาพแสดงลกัษณะบางลักษณะในแบบบนัทึก (ขนุน) 
1) ลําตน (Plant) : รูปทรงของทรงพุม (Shape of canopy) (ล.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 1 2 3 4 
 พีระมิด พีระมิดกวาง ทรงกลม ขอบขนาน  
 (pyramidal)  (broadly pyramidal)  (spherical)  (oblong) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5 6 7 
 ครึ่งวงกลม รูปรี ไมแนนอน  
 (semicircular)  (elliptical)  (irregular) 
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2) ลําตน (Plant) : รูปแบบของกิ่ง (Branching pattern) (ล.3) 
 
 
 
 
 
 
 1 2 3 
 ตั้งตรง ตรงกันขาม ชอฉัตร 
 (erect) (opposite) (verticillate) 
 
 
 
 
 
 
 4 5 
 ขนานกับพ้ืนดิน ไมแนนอน 
 (horizontal) (irregular) 
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3) ใบ (Leaf) : ความยาวแผนใบ (Leaf length of  blade) (ล.5) 
ใบ (Leaf) : ความกวางแผนใบ (Leaf width of  blade) (ล.6) 
ใบ (Leaf) : ความยาวกานใบ (Length of  petiole) (ล.16) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความกวางแผนใบ  
(Width of leaf blade) (ล.5) 

ความยาวกานใบ   (Petiole length) (ล.17) 

ความยาวแผนใบ  
(Leangth of leaf blade) (ล.6) 
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4) ใบ (Leaf) : รูปรางของใบ (Shape of  leaf) (ล.9) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 1 2 3 
 ไขกลับ รูปรี รีกวาง 
 (obovate) (elliptic)  (broadly elliptic) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 5 6  
 รีแคบ ขอบขนาน รูปคลายพัด/เปนคล่ืน 
 (narrowly elliptic) (oblong) (lyrate/wavy) 
 

5) ใบ (Leaf) : รูปรางของฐานใบ (Shape of leaf base) (ล.14) 
 
 
 
 
 1 2 3 4 
 เอียง เฉียง กลม แหลม สอบเรียว 

 (oblique) (rounded) (cuneate) (shortly attenuate) 
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6)ใบ (Leaf) : รูปรางของปลายใบ (Shape of leaf tip)  (ล.15) 

 
 
 
 
 
 
 1 2 
 แหลม เรียวแหลม 
 (acute) (acuminate) 
 
 
 
 
 
 3 4  
 เวา มนหรือปาน 
 (retuse) (obtuse) 
 

7) ดอก (Flower) : รูปรางของชอดอกเพศเมีย (Shape of  pistillate inflorescence) (ล.19) 
ดอก (Flower) : รูปรางของชอดอกเพศผู (Shape of staminate inflorescence) (ล.21) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 2 
 กลมรี ทรงกระบอก 
 (elliptic round) (cylindrical) 
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8) ผล (Fruit) : รูปรางของผล (Shape of fruit)  (ล.25) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 2 3 
 กลมแบน กลม เรียว 
 (obloid) (speroid) (ellipsoid) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4 5 6 
 รูปไข ยาว ไมแนนอน 
 (clavate) (oblong) (irregular) 
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9) ผล (Fruit) : ความยาวผล (Length of fruit) (ล.23) 
ผล (Fruit) : ความกวางผล (Width of fruit) (ล.24) 
ผล (Fruit) : ความยาวของกานผล (Length of peduncle) (ล.30) 
ผล (Fruit) : ความกวางของแกน (Width of axis) (ล.44)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กานผล (peduncle) 

เปลือก (skin) 

ซัง (pulp) 

ยวง (เนื้อX(flake) 

เมล็ด(seed) 

แกน (axis) 

ความกวางของแกน (Width of axis) (ล.44) 

ความกวางผล (Width of fruit) (ล.24) 

ความยาวผล 
(Length of fruit) (ล.23) 

ความยาวของกานผล 
(Length of peduncle) (ล.30) 
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10) ผล (Fruit) : ลักษณะของปลายผล (Apex of  fruit) (ล.28) 
 
 
 
 
 
 1 2 3 
 แหลม ปาน บุม 
 (pointed) (flattened) (depressed) 
 

11) ผล (Fruit) : ลักษณะของฐานขั้วผล (Stalk attachment to fruit) (ล.29) 
 
 
 
 
 
 
 1 2 3 
 บุม แบน ปอง 
  (depressed) (flattened) (inflated) 
 

12) ผล (Fruit) : รูปรางของตุมหนาม (Shape of tubercle) (ล.31) 
 

 
 
 
 
 1 2 3 4 
 แบน แหลม แหลมปานกลาง แหลมมาก 
 (flat) (pointed)  (intermediate pointed) (sharp pointed) 
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13) ผล (Fruit) : การจัดเรียงของยวง (เนื้อ) (Arrangement of flake) (ล.33) 
 
 
 
 
 
 
 1 2 
 จัดเรียงปกต ิ ซอนทับกัน 
 (normal) (overlap) 

 
14) ผล (Fruit) : รูปรางของยวง (Shape of  flake) (ล.36) 

 
 
 
 
 
 
 1 2 3 4 
 กลม หัวใจ บิด ไขกลับ 
 (sheroid) (cordate)  (twisted) (obovate) 
 
 
 
 
 
 
 
 5 6 7  
 ส่ีเหล่ียมผืนผา ยาวปลายเวา ไมแนนอน 
 (rectangular) (oblong with curved tip) (irregular) 
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15) เมล็ด (Seed) : ความยาวของเมล็ด (Length of seed) (ล.46)  
เมล็ด (Seed) : ความกวางของเมล็ด (Width of seed) (ล.47) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

16) เมล็ด (Seed) : รูปรางของเมล็ด (Shape of seed) (ล.48) 
 
 
 
 
 1 2 3 
 กลม รูปรี ยาวรี 
 (rounded) (elliptic) (dongate) 
 
 
 
 
 
 
 4 5 6 
 ขอบขนาน รูปไต ไมแนนอน 
 (oblong) (reniform) (irregular) 
 
 

 

ความยาวของเมล็ด  
(Length of seed) (ล.46) 

ความกวางของเมล็ด  
(Width of seed) (ล.47) 


