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เอกสารแนบท้ายระเบียบนี ้

รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ตามชนิดพืชทีไ่ด้ประกาศให้เป็นพนัธุพ์ืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ. 2542 

ชนิดพชื 
กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium Sw.) 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุพ์ืช (Subject of these Guideline) 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชที่ จะกล่าวต่อไปน้ี   ให้ ใช้ กับกล้วยไม้สกุลหวาย 
(Dendrobium Sw.) และพันธ์ุลูกผสมในกลุ่มหวาย 
 
2.  ส่วนขยายพนัธุ์  (Material Required) 

2.1  การกําหนดปรมิาณ คุณภาพ เวลา และสถานท่ี ทีส่่งมอบส่วนขยายพนัธุ ์
พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กําหนดปริมาณ และคุณภาพของส่วนขยายพันธ์ุที่ต้องการจะตรวจสอบ 

พร้อมทั้งกําหนด เวลาและสถานที่ การส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช จะต้องเป็น 
ส่งมอบตามที่กําหนด พร้อมทั้งดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการท้ังในเรื่องการผ่านพิธีการทาง
ศุลกากรและด้านสุขอนามัยพืช 

2.2  ชนิดของส่วนขยายพนัธุ ์
ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ต้องส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุหรือต้นพันธ์ุให้กับพนักงาน

เจ้าหน้าที่ 
2.3  ปริมาณส่วนขยายพนัธุ ์

ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืช จะต้องส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ อย่างน้อย 20 ต้น 
2.4  คุณภาพของสว่นขยายพันธุ ์

ส่วนขยายพันธ์ุที่นํามาทดสอบจะต้องเป็นส่วนขยายพันธ์ุที่มีคุณภาพดี สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง
ที่ติดมากับส่วนขยายพันธ์ุ 

2.5  การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพนัธุ ์
ส่วนขยายพันธ์ุที่จัดส่งต้องไม่มีการกระทําใดๆ ที่เป็นผลต่อการแสดงออกของลักษณะของพันธ์ุพืช เว้น

แต่ได้รับอนุญาตหรือ กําหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ส่วนขยายพันธ์ุที่ส่งมอบเคยผ่านการปฏิบัติการใด ๆ 
เช่น พ่นสารป้องกันกําจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สารกระตุ้นการเกิดตาดอก จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
 
3.  วิธีการตรวจสอบ  (Method of Examination) 

3.1  จํานวนคร้ังทีป่ลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles) 
ควรทําการปลูกทดสอบ จํานวน  2 ครั้ง  แต่ถ้าความแตกต่างความสมํ่าเสมอ/ความคงตัวไม่สามารถ

สังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องทําการปลูกทดสอบเพ่ิมอีก 1 ครัง้ 
3.2  สถานทีท่ดสอบ (Testing Place) 

สถานที่ปลูก ควรทําการทดสอบใน 1 สถานที่ ให้กําหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะประจํา
พันธ์ุสําคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ทีท่ําการปลูกทดสอบ 

รุ่งทิวา/ร่าง/พิมพ์ 
/ทาน 

/ตรวจ
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3.3  ปัจจัยแวดล้อมสําหรบัการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 

ต้องปลูกทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการแสดงออกของ
ลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบได้ 

3.4  การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
ให้ปลูกพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันและให้มีวิธีการปลูกและการ

จัดการเดียวกัน  โดยให้มีการกระจายตัวของพันธ์ุ ที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบอย่างสม่ําเสมอ โดยใช้
วิธีการสุ่มพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก จํานวน 10 ต้นต่อพันธ์ุ ทําการ
ทดสอบอย่างน้อย  2 ซ้ํา รวม 20 ต้นต่อพันธ์ุ 

3.5  การทดสอบเพิม่เติม (Additional Tests) 
กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบพันธ์ุพืช ให้เป็นไปตามที่

พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 
 
4. การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสมํ่าเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability)  

4.1. ความแตกต่าง (Distinctness) 
4.1.1  คําแนะนําทั่วไป (General Recommendations) การตรวจสอบความแตกต่าง เป็นส่วนที่

สําคัญสําหรับผู้ใช้คู่มือน้ี  
4.1.2  ความแตกต่างที่คงที่ (Consistent Difference) การแสดงความแตกต่างระหว่างพันธ์ุอาจจะ

ชัดเจน โดยไม่จําเป็นต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงครั้ง บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม จึงต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงครั้ง เพ่ือให้เช่ือมั่นว่า ความแตกต่างของลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นความ
แตกต่างคงที่ อย่างเพียงพอ      

4.1.3  การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด (Clear Difference) การพิจารณาความแตกต่างของ
สองพันธ์ุที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือชนิดของลักษณะว่าเป็นลักษณะที่แสดง
ออกเป็นชนิดใด เช่น เป็นลักษณะทางคุณภาพ (qualitative) ลักษณะทางปริมาณ (quantitative) หรือ
ลักษณะคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative)   

4.1.4  จํานวนตัวอย่างพืชที่ตรวจสอบ (Number of Plants / Parts of Plants to be Examined) 
การตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ กรณีการประเมินลักษณะที่กําหนด
ตัวแทนหน่ึงตัวอย่าง (single plants) จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างจากพืช จํานวน 10 ต้น หรือช้ินส่วนตัวอย่างของ
พืชจากพืชจํานวน 10  ต้น และในการประเมินในลักษณะอ่ืน ต้องประเมินจากทุกต้นที่ทดสอบ และไม่พิจารณา
ในต้นพืชที่มีลักษณะอ่ืนปน (off-type plants) กรณีการเก็บข้อมูลจากช้ินส่วนตัวอย่างจากต้นพืชตัวแทนหน่ึง
ตัวอย่าง (single plants)  ให้เก็บตัวอย่างช้ินส่วน จํานวน 2 ตัวอย่างต่อต้น  

4.1.5 วิ ธีการตรวจสอบ (Method of Observation) 
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชเพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ จะ

ถูกกําหนดไว้ใน คอลัมที่ 2 ในตารางบันทึกลักษณะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังน้ี 
MG หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ัน 

แล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (single measurement of a group of plants or parts of plants) 
MS หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้

ค่ าเฉลี่ ยที่ ได้ เป็น ตัวแทนของพัน ธ์ุ  (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 
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VG หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็น

ตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by asingle observation of a 
group of plants or parts of plants) 

VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of individual 
plants or parts of plants)               

4.2 ความสมํ่าเสมอ (Uniformity) 
พิจารณาที่ระดับความสมํ่าเสมอของประชากรมาตรฐานร้อยละ  1 ที่ระดับความเช่ือมั่นอย่างน้อยร้อย

ละ 95 กรณีที่ เก็บตัวอย่างจํานวน 10 ต้นต่อซ้ํา ต้องไม่มีพันธ์ุอ่ืนปนมากกว่า 1 ต้น 
4.3 ความคงตัว (Stability) 

ในทางปฏิบัติไม่มีการทดสอบความคงตัว หากผลการทดสอบแสดงความแตกต่างและความสมํ่าเสมอ 
ในหลายชนิดพันธ์ุที่เคยพบว่า ลักษณะมีความสมํ่าเสมอแล้วก็อาจจะพิจารณาว่ามีความคงตัวด้วย 

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

5.1 การคัดเลือกพันธ์ุพืชทั่วไปท่ีจะนํามาปลูกทดสอบกับพันธ์ุพืชที่ย่ืนขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่   จะต้อง
แบ่งกลุ่ม เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง   

5.2  ลักษณะทีใ่ช้ในการจัดกลุ่มของพันธ์ุ 
1) ช่อดอก : ชนิดของดอก (Inflorescence : type of flower) (ล.16) 
2) ช่อดอก : ทิศทางช่อดอก (Inflorescence : attitude) (ล.23) 
3) ดอก : การแยกกันของกลีบเลี้ยงและกลีบดอก (Flower : separation of sepals and petals) 

(ล.31) 
4)  ดอก : ความยาวดอก (Flower: length ) (ล.32) 
5)   ดอก : ความกว้างดอก (Flower: width) (ล.33) 
6) กลีบเลี้ยงและกลีบดอก : สีพ้ืน (Petal and sepal : ground color) (ล.58 และ ล.84) 
7) ปาก : การมีหกูลีบปาก (Lip : presence of lateral lobe) (ล.96) 
8) ปาก : สีพ้ืน (Lip: ground color ) (ล.107) 

 
6.  เครื่องหมาย (Legend) 

6.1  การจําแนกลักษณะ (Categories of Characteristics) 
6.1.1  ลักษณะมาตรฐาน  
 เป็นลักษณะที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการใช้ตรวจสอบลักษณะพันธ์ุ

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

ลักษณะที่กําหนดให้ใช้สําหรบัการตรวจสอบร่วมกัน  
6.2 สถานะลักษณะที่แสดงออกและตัวเลขกํากับ (States of Expression and Corresponding 

Notes)   
สถานะลักษณะที่แสดงออก กําหนดเพ่ืออธิบายลักษณะ ซึง่การแสดงออกในแต่ละสถานะจะถูกกํากับ

ด้วยตัวเลขที่สอดคล้องกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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6.3 ชนิดของการแสดงออก 

QL หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพ (qualitative characteristic)  
QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)  
PQ หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)  

6.4 ตัวอย่างพนัธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธ์ุเตรียมไว้เพ่ือให้เห็นลักษณะทีแ่สดงออกชัดเจนของแต่ละลกัษณะที่แสดงออก 

6.5  เครื่องหมาย (Legend) 
(*)  หมายถึง ลักษณะที่ต้องประเมินทุกพันธ์ุ (ขอ้ 6.1.2) 
QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) (ข้อ 6.3)  
PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
MG  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้

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

MS  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าเฉล่ียที่
ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 

VG  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผสั จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by a single 
observation of a group of plants or parts of plants) 

VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of 
individual plants or parts of plants)     

(a)-(d)  หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธ์ุข้อ 8.1 
(+)  หมายถึง ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารข้อ 8.2 
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7. แบบบันทึกลักษณะประจําพนัธุ์ที่จะตรวจสอบ  : กล้วยไม้สกุลหวาย (Dendrobium Sw.) 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note)

1. VG/ ลําลูกกล้วย : ทิศทางของลําลูกกล้วย 
(Pseudobulb: attitude) 

  

(*) MS โค้งลง (semi-drooping)  1 
(+)  ห้อยลง (drooping)  2 
PQ (a)    
2. VG/ ลําลูกกล้วย : ความยาว (Pseudobulb: length )   
(*) MS สั้นมาก (very short)  1 
(+)  สั้น (short)  3 
QN (a) ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 
  ยาวมาก (very long)  9 

3. VG/ ลําลูกกล้วย : ความหนา (Pseudobulb: 
thickness) 

  

(*) MS บางมาก (very thin)  1 
  บาง (thin)  3 

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

4. VG/ ลําลูกกล้วย : เสน้ผา่นศูนย์กลาง (Pseudobulb: 
diameter) 

  

 MS สั้นมาก (very short)  1 
  สั้น (short)  3 

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

5. VG ลําลูกกล้วย : รูปร่างตัดตามยาว (Pseudobulb: 
shape in longitudinal section) 

  

(*)  รูปแถบ (linear)  1 
(+)  รูปใบหอก (lanceolate)  2 
PQ (a) รูปไข่ (ovate)  3 
  รูปรี (elliptic)  4 
  รูปไข่กลับ (obovate) พวงหยก 5 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

6. VG ลําลูกกล้วย : รูปร่างตัดตามขวาง (Pseudobulb: 
shape in cross section) 

  

(*)  รูปรี (elliptic)  1 
  รูปกลม (circular)  2 

PQ (a) รูปเหลี่ยม (angular)  3 
7. VG ลําลูกกล้วย : ผิวของลําลูกกล้วย (Pseudobulb: 

surface) 
  

  เรียบ (smooth)  1 
PQ (a) เป็นร่อง (groove)  2 
8. VG ลําลูกกล้วย : การมีขน (Pseudobulb: 

pubescence) 
  

  ไม่มี (absent)  1 
QL (a) มี (present)  9 
9.  ใบ : ความยาว  (Leaf: length)   
(*)  สั้น (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (b) ยาว (long)  7 
10. VG/ ใบ : ความกวา้ง (Leaf: width)   
(*) MS แคบ (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (b) กว้าง (broad)  7 
11. VG ใบ : รูปรา่ง (Leaf: shape)   
(*)  รูปไข่ (ovate)  1 
(+)  รูปรี (elliptic)  2 
PQ (b) รูปแถบ (linear)  3 
  รูปไข่กลับ (obovate)  4 
  รูปพาย (spatulate)  5 

12. VG ใบ : การด่าง (Leaf:  variegation)   
  ไม่ด่าง (absent)  1 

QL (b) ด่าง (present)  9 
13. VG ใบ : สีของด่าง (Leaf: color of variegation)   

  ขาว (white)  1 
  เหลือง (yellow)  2 

PQ (b) เหลืองอมเขียว (yellowish green) 
 

 
3 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

  ขาวและเหลือง (white and yellow)  4 

  
ขาวและเหลืองอมเขียว (white and yellowish 
green) 

 5 

  
เหลืองและเหลอืงอมเขียว (yellow and yellowish 
green) 

 6 

14. VG ใบ : การมีขน (Leaf: pubescence)   
  ไม่มี (absent)  1 

QL (b) มี (present)  9 
15. VG ช่อดอก : ตําแหน่งของการเกิดช่อดอกบนลําลูก

กล้วย (Inflorescence: position of adherence 
to pseudobulb) 

  

(*)  ด้านข้าง (lateral)  1 
(+)  ด้านข้างและปลายลําลูกกล้วย (lateral and terminal)  2 
PQ (c) ปลายลําลูกกลว้ย (terminal)  3 
16. VG ช่อดอก : ชนิดของดอก (Inflorescence : type of 

flower) 
  

(+)  ดอกเด่ียว (single)  1 
QL (c) ช่อดอก (inflorescence)  2 
17. VG/ ช่อดอก : จํานวนดอกต่อช่อดอกหรือต่อลาํลูกกล้วย 

(Inflorescence: number of flowers) 
  

(*) MS น้อย (few)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (c) มาก (many)  7 
18. VG ช่อดอก : ลักษณะของก้านช่อดอก (Inflorescence 

: axis type) 
  

(+)  ตรง (straight)  1 
QL (c) ซิกแซก (zig-zag)  2 
19. VG/ ช่อดอก : การเรียงตัวของช่อดอก (inflorescence : 

arringing of flower) 
  

(*) MS 2 แถว (2 rows)  1 
  3 แถว (3 rows)  2 

PQ (c) 4 แถว (4 rows)  3 
  มากกว่า 4 แถว (more than 4 rows)  4 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

20. VG/ เฉพาะพนัธุท์ี่เป็นแบบช่อดอกยาว : ช่อดอก : ความ
ยาวช่อดอก (Only varieties with inflorescence 
type : length) 

  

(*) MS สั้น (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (c) ยาว (long)  7 
212 VG/ ช่อดอก : ความยาวก้านช่อดอก (Inflorescence: 

length of peduncle) 
  

(*) MS สั้น (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (c) ยาว (long)  7 
23. VG/ ช่อดอก : ความหนาก้านช่อดอก (Inflorescence: 

thickness of peduncle) 
  

(*) MS บาง (thin)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (c) หนา (thick)  7 
23. VG ช่อดอก : ทิศทางช่อดอก (Inflorescence: 

attitude) 
  

(*)  ก่ึงต้ังตรง (semi-erect)  1 
(+)  แนวนอน (horizontal)  2 
PQ (c) ห้อยลง (pendulous)  3 
24. VG/ ช่อดอก : ความหนาแนน่ของดอก (Inflorescence: 

density of flower) 
  

(*) MS น้อย (sparse)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (c) หนาแน่น (dense)  7 
25. VG/ ดอก : ความยาวก้านดอก (Flower: length of 

pedicel) 
  

(*) MS สั้น (short)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (c) ยาว (long)  7 
26. VG ดอก : สีหลักของก้านดอก (Flower: main color 

of pedicel) 
  

(*) (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ   
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

27. VG ดอก : การมีสีที่สองของก้านดอก (Flower: 
secondary color of pedicel) 

  

  ไม่มี (absent)  1 
QL (c) มี (present)  9 
28. VG ดอก : สีที่สองของก้านดอก (Flower: main color 

of pedicel) 
  

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ     
29. VG ดอก : ลักษณะของกลีบดอกและกลบีเลี้ยง (Flower: 

general appearance of petals and sepals) 
  

(*)  โค้งทั้งหมด (all incurving)  1 
PQ (c) หงายทั้งหมด (all reflexing)  2 
  โค้งและหงาย (incurving and reflexing)  3 

30. VG/ ดอก : ความยาวคางดอก  (Flower: length of 
mentum) 

  

 MS ไม่มีหรือสั้นมาก (absent or very short)  1 
(+)  สั้น (short)  3 
QN (c) ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 
31. VG ดอก : การแยกกันของกลีบเลี้ยงและกลีบดอก 

(Flower: separation of sepals and petals) 
  

(*)  แยกกัน (separated)  1 
(+)  ซ้อนทับกันเล็กน้อย (slightly overlapping)  2 
PQ (c) ซ้อนทับกัน (overlapping)  3 
32. VG/ ดอก : ความยาวดอก (Flower: length )   
(*) MS สั้น (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (c) ยาว (long)  7 
33. VG/ ดอก : ความกว้างดอก (Flower: width)   
(*) MS แคบ (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (c) กว้าง (broad)  7 
34. VG ดอก : การมีกลิ่นหอม (Flower: fragrance)   

  ไม่มี (absent)  1 
QL (c) มี (present)  9 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

35. VG/ กลีบเลี้ยงด้านบน : การโค้งของกลีบเลี้ยงด้านบน 
(Dorsal sepal: curvature of longitudinal axis) 

  

(*) MS โค้งมาก (strongly incurving)  1 
(+)  โค้งเล็กน้อย (weakly incurving)  3 
QN (c) ตรง (straight)  5 

  หงายเล็กน้อย (weakly reflexing)  7 
  หงายมาก (strongly reflexing)  9 

36. VG/ กลีบเลี้ยงด้านบน : ความยาว (Dorsal sepal: 
length) 

  

(*) MS สั้น (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (c) ยาว (long)  7 
37. VG/ กลีบเลี้ยงด้านบน : ความกวา้ง (Dorsal sepal: 

width) 
  

(*) MS แคบ (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (c) กว้าง (broad)  7 
38. VG กลีบเลี้ยงด้านบน :รูปร่าง (Dorsal sepal: shape)   
(*)  รูปสามเหลี่ยม (triangular)  1 
(+)  รูปไข่ (ovate)  2 
PQ (c) รูปกลม (circular)  3 
  รูปรี (elliptic)  4 
  รูปขอบขนาน (oblong)  5 
  รูปแถบ (linear)  6 
  รูปไข่กลับ(obovate)  7 
  รูปใบหอกกลับ (oblancelate)  8 
  รูปพาย (spatulate)  9 
  รูปสามเหลี่ยมกลับ (obtriangular)  10 

39. VG กลีบเลี้ยงด้านบน : การบิด (Dorsal sepal: 
twisting) 

  

(*)  ไม่บิด (absent)  1 
  บิดน้อย (weak)  3 

QN (c) บิดปานกลาง (medium)  5 
  บิดมาก(strong)  7 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

40. VG กลีบเลี้ยงด้านบน : การเป็นคลืน่ที่ขอบ (Dorsal 
sepal: undulation of margin) 

  

(*)  ไม่เป็นคลื่น(absent)  1 
  เป็นคลื่นเล็กน้อย (weak)  3 

QN (c) เป็นคลื่นปานกลาง (medium)  5 
  เป็นคลื่นมาก (strong)  7 

41. VG ไม่รวมพันธุ์ทีก่ลีบบิด : กลบีเลีย้งด้านบน : รูปร่าง
ตัดตามขวาง (Varieties excluding twisted 
type: Dorsal sepal: shape in cross section) 

  

(*)  เว้ามาก (strongly concave)  1 
(+)  เว้าเล็กน้อย (weakly concave)  3 
QN (c) แบน (flat)  5 

  นูนเล็กน้อย (weakly convex)  7 
  นูนมาก (strongly convex)  9 

42. VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : การโคง้ของกลีบเลี้ยงด้านขา้ง ( 
Lateral sepal: curvature of longitudinal axis) 

  

(*)  โค้งมาก (strongly incurving)  1 
(+)  โค้งเล็กน้อย (weakly incurving)  3 
QN (c) ตรง (straight)  5 

  หงายเล็กน้อย (weakly reflexing)  7 
  หงายมาก (strongly reflexing)  9 

43. VG/ กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความยาว (Lateral sepal: 
length) 

  

(*) MS สั้น (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (c) ยาว (long)  7 
44. VG/ กลีบเลี้ยงด้านข้าง : ความกว้าง (Lateral sepal: 

width) 
  

(*) MS แคบ (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (c) กว้าง (broad)  7 
45. VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : รูปรา่ง (Lateral sepal: 

shape) 
  

(*)  รูปสามเหลี่ยม (triangular)  1 
(+)  รูปไข่ (ovate)  2 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

PQ (c) รูปกลม (circular)  3 
  รูปรี (elliptic)  4 
  รูปขอบขนาน (oblong)  5 
  รูปแถบ (linear)  6 
  รูปไข่กลับ(obovate)  7 
  รูปใบหอกกลับ (oblancelate)  8 
  รูปพาย (spatulate)  9 
  รูปสามเหลี่ยมกลับ (obtriangular)  10 

46. VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : การบิด (Lateral sepal: 
twisting) 

  

(*)  ไม่บิด (absent)  1 
  บิดน้อย (weak)  3 

QN (c) บิดปานกลาง (medium)  5 
  บิดมาก(strong)  7 

47. VG กลีบเลี้ยงด้านข้าง : การเป็นคลืน่ที่ขอบ (Lateral 
sepal: undulation of margin) 

  

(*)  ไม่เป็นคลื่น(absent)  1 
  เป็นคลื่นเล็กน้อย (weak)  3 

QN (c) เป็นคลื่นปานกลาง (medium)  5 
  เป็นคลื่นมาก (strong)  7 

48. VG ไม่รวมพันธุ์ทีก่ลีบบิด : กลบีเลีย้งด้านข้าง : รูปร่าง
ตัดตามขวาง (Varieties excluding twisted 
type: Lateral sepal:  shape in cross section)

  

(*)  เว้ามาก (strongly concave)  1 
(+)  เว้าเล็กน้อย (weakly concave)  3 
QN (c) แบน (flat)  5 

  นูนเล็กน้อย (weakly convex)  7 

  
นูนมาก (strongly convex) 
 

 9 



 13 
ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

49. VG กลีบเลี้ยง : การมีลวดลาย (Sepal: pattern)   
(*)  ไม่มี (absent)  1 
(+) (c) มี (present)  9 
QL (e)    
     

50. VG กลีบเลี้ยง : สีไล่ระดับ (Sepal: shading pattern)   
(*)  ไม่มี (absent)  1 
(+) (c) มี (present)  9 
QL (e)    
51. VG กลีบเลี้ยง : มีเส้นขอบ (Sepal: marginal  

outline) 
  

(*)  ไม่มี (absent)  1 
(+) (c) มี (present)  9 
QL (e)    
52. VG กลีบเลี้ยง : ลายแตกแขนง (Sepal: veined 

pattern) 
  

  ไม่มี (absent)  1 
(+) (c) มี (present)  9 
QL (e)    
53. VG กลีบเลี้ยง : ลายริ้ว (Sepal: striped pattern)   

  ไม่มี (absent)  1 
(+) (c) มี (present)  9 
QL (e)    
54. VG กลีบเลี้ยง : ลายตาข่าย (Sepal: netted pattern)   
(+) (c) ไม่มี (absent)  1 
QL (e) มี (present)  9 
55. VG กลีบเลี้ยง : ลายจุด (Sepal: spotted pattern)   

  ไม่มี (absent)  1 
(+) (c) มี (present)  9 
QL (e)    
56. VG กลีบเลี้ยง : ปืน้ (Sepal: flushed pattern)   

  ไม่มี (absent)  1 
(+) (c) มี (present)  9 
QL (e)    
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

57. VG กลีบเลี้ยง : แต้ม (Sepal: splashed pattern) 
(+) (c) ไม่มี (absent)  1 
QL (e) มี (present)  9 
58. VG กลีบเลี้ยง : สพีื้น (Sepal: ground colour)   

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
59. VG เฉพาะพนัธุท์ี่เป็นสีไล่ระดับ : กลีบเลี้ยง : สีของสีไล่

ระดับ (Varieties with shading sepals only: 
Sepal: color of shading) 

  

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
60. VG เฉพาะพนัธุท์ี่เป็นสีไล่ระดับ : กลีบเลี้ยง : ขนาดพื้นที่

ของสีไล่ระดับ (Varieties with shading sepals 
only: Sepal: extent of shading) 

  

  เล็ก (small)  3 
(+) (c) ปานกลาง (medium)  5 
QN (e) ใหญ(่large)  7 
61. VG เฉพาะพนัธุท์ีมี่เส้นขอบ : กลีบเลี้ยง : สีของเสน้ขอบ 

(Vatieties with marginal outline sepals only 
: Sepal : color of marginal outline) 

 
 
 

PQ (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
 (e)    

62. VG เฉพาะพนัธุท์ีมี่ลายแตกแขนง : กลีบเลี้ยง : สีของ
ลายแตกแขนง (Varieties with veined sepals 
only: Sepal: color of vein) 

  

PQ (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
 (e)    

63. VG เฉพาะพนัธุท์ีมี่ลายริ้ว : กลบีเลีย้ง : สีของลายริ้ว 
(Varieties with striped sepals only: Sepal: 
color of stripes) 

  

PQ (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   

 (e) 
 
 
 

  



 15 
ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

64. VG เฉพาะพนัธุท์ีมี่ลายตาข่าย : กลีบเลี้ยง : สขีองลาย
ตาข่าย (Varieties with netted sepals only: 
Sepal: color of netting) 

  

PQ (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
 (e)    

65. VG เฉพาะพนัธุท์ีมี่ลายจุด : กลบีเลีย้ง : สีของลายจุด 
(Varieties with spotted sepals only: Sepal: 
color of spots) 

  

PQ (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
 (e)    

66. VG เฉพาะพนัธุท์ีมี่ลายปืน้ : กลบีเลีย้ง : สีของปื้น 
(Varieties with flushed sepals only: Sepal: 
color of flush) 

  

PQ (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
 (e)    

67. VG เฉพาะพนัธุท์ีมี่ลายแต้ม : กลีบเลี้ยง : สีของแต้ม 
(Varieties with splashed sepals only: Sepal: 
color of splash) 

  

PQ (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
 (e)    

68. VG/ กลีบดอก : ความยาว (Petal: length)   
(*) MS สั้น (short)  3 
(+) (c) ปานกลาง (medium)  5 
QN  ยาว (long)  7 
69. VG/ กลีบดอก : ความกว้าง (Petal: width)   
(*) MS แคบ (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (c) กว้าง (broad)  7 
70. VG กลีบดอก :รูปร่าง (Petal: shape)   
(*)  รูปสามเหลี่ยม (triangular)  1 
(+)  รูปไข่ (ovate)  2 
PQ (c) กลม (circular)  3 
  รูปรี (elliptic)  4 
  รูปกลม (oblong)  5 
  รูปแถบ (linear)  6 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

  รูปไข่กลับ(obovate)  7 
  รูปใบหอกกลับ (oblancelate)  8 
  รูปพาย (spatulate)  9 
  รูปสามเหลี่ยมกลับ (obtriangular)  10 

71. VG กลีบดอก : การบิด (Petal: twisting)   
(*)  ไม่บิด (absent)  1 
  บิดน้อย (weak)  3 

QN (c) บิดปานกลาง (medium)  5 
  บิดมาก(strong)  7 

72. VG ไม่รวมพันธุ์ทีก่ลีบบิด : กลบีดอก : การเป็นคลืน่ที่
ขอบกลีบ (Varieties excluding twisted type: 
Petal: undulation of margin) 

  

(*)  ไม่เป็นคลื่น(absent)  1 
  เป็นคลื่นเล็กน้อย (weak)  3 

QN (c) เป็นคลื่นปานกลาง (medium)  5 
  เป็นคลื่นมาก (strong)  7 

73. VG กลีบดอก : การโค้งของกลีบดอก (Petal: 
curvature of longitudinal axis) 

  

(*)  โค้งมาก (strongly incurving)  1 
(+)  โค้งเล็กน้อย (weakly incurving)  3 
QN (c) ตรง (straight)  5 

  หงายเล็กน้อย (weakly recurving)  7 
  หงายมาก (strongly recurving)  9 

74. VG ไม่รวมพันธุ์ทีก่ลีบบิด : กลบีดอก : รูปร่างตัดตาม
ขวาง (Varieties excluding twisted type: 
Petal: shape in  cross section) 

  

(*)  เว้ามาก (strongly concave)  1 
(+)  เว้าเล็กน้อย (weakly concave)  3 
QN (c) แบน (flat)  5 

  นูนเล็กน้อย (weakly convex)  7 
  นูนมาก (strongly convex)  9 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

75. VG กลีบดอก : การมีลวดลาย  (Petal: pattern)   
(*)  ไม่มี (absent)  1 
(+) (c) มี (present)  9 
QL (e)    
76. VG กลีบดอก : สีไล่ระดับ (Petal: shading pattern)   

  ไม่มี (absent)  1 
(+) (c) มี (present)  9 
QL (e)    
77. VG กลีบดอก : มีเส้นขอบ (Petal: marginal outline)   
(*)  ไม่มี (absent)  1 
(+) (c) มี (present)  9 
QL (e)    

78. VG 
กลีบดอก : ลายแตกแขนง (Petal: veined 
pattern) 

  

  ไม่มี (absent)  1 
(+) (c) มี (present)  9 
QL (e)    
79. VG กลีบดอก : ลายริ้ว (Petal: striped pattern)   
(+) (c) ไม่มี (absent)  1 
QL (e) มี (present)  9 
80. VG กลีบดอก : ลายตาข่าย (Petal: netted pattern)   
(+) (c) ไม่มี (absent)  1 
QL (e) มี (present)  9 
81. VG กลีบดอก : ลายจุด (Petal: spotted pattern)   
(+) (c) ไม่มี (absent)  1 
QL (e) มี (present)  9 
82. VG กลีบดอก : ปื้น (Petal: flushed pattern)   
(+) (c) ไม่มี (absent)  1 
QL (e) มี (present)  9 
83. VG กลีบดอก : แต้ม (Petal: splashed pattern)   
(+) (c) ไม่มี (absent)  1 
QL (e) มี (present)  9 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

84. VG กลีบดอก : สพีื้น (Petal: ground color)   
(*) (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
85. VG เฉพาะพนัธุท์ี่เป็นสีไล่ระดับ : กลีบดอก : สีของสีไล่

ระดับ (Varieties with shaded petals only: 
Petal: color of shading) 

  

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
86. VG เฉพาะพนัธุท์ี่เป็นสีไล่ระดับ : กลีบดอก : ขนาดพื้นที่

ของสีไล่ระดับ (Varieties with shading sepals 
only: Pepal: extent of shading) 

  

  เล็ก (small)  3 
(+) (c) ปานกลาง (medium)  5 
QN (e) ใหญ(่large)  7 
87. VG เฉพาะพนัธุท์ีมี่เส้นขอบ : กลีบดอก : สีของเสน้ขอบ 

(Varieties with marginal outline petals 
only: Petal: color of marginal outline) 

  

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
88. VG เฉพาะพนัธุท์ี่เป็นลายแตกแขนง : กลีบดอก : สีของ

ลายแตกแขนง (Varieties with veined petals 
only: Petal: color of vein) 

  

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
89. VG เฉพาะพนัธุท์ี่เป็นลายริ้ว : กลีบดอก : สีของลายริ้ว 

(Varieties with striped petals only: Petal: 
color of stripes) 

  

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
90. VG เฉพาะพนัธุท์ี่เป็นลายตาข่าย : กลีบดอก : สีของลาย

ตาข่าย (Varieties with netted petals only: 
Petal: color of netting) 

  

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

91. VG เฉพาะพนัธุท์ี่เป็นลายจุด : กลีบดอก : สีของลายจุด 
(Varieties with spotted petals only: Petal: 
color of spots) 

  

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
92. VG เฉพาะพนัธุท์ี่เป็นปืน้ : กลีบดอก : สีของปืน้ 

(Varieties with flushed petals only: Petal: 
color of flush) 

  

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
93. VG เฉพาะพนัธุท์ี่เป็นลายแต้ม : กลีบดอก : สีของแต้ม 

(Varieties with splashed petals only: Petal: 
color of splash) 

  

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
94. VG/ ปาก : ความยาว (Lip: length)   
(*) MS สั้น (short)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (c) ยาว (long)  7 
95. VG/ ปาก : ความกว้าง (Lip: width)   
(*) MS แคบ (narrow)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (c) กว้าง (broad)  7 
96. VG ปาก : การมีหกูลีบปาก (Lip: presence of 

lateral lobe) 
  

(*)  ไม่มี (absent)  1 
(+)  มี (present)  9 
QL (c)    
97. VG เฉพาะพนัธุท์ี่ไม่มีหูกลีบปาก : ปาก : รูปร่างปาก 

(Varieties without lateral lobes only: Lip: 
shape) 

  

(*)  รูปรี (elliptic)  1 
(+)  รูปกลม (circular)  2 
PQ (c) รูปกลมแป้น (transverse elliptic)  3 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

98. VG ปาก : การมีปากที่เหมือนกลีบดอก  
(Lip : lip change to petal ) 

  

  ไม่มี (absent)  1 
(+)  มี (present)  9 
PQ (c)    
99. VG เฉพาะพนัธุท์ี่ไม่มีหูกลีบปาก : ปาก : การซ้อนกัน

ของโคนกลีบปาก  
(Varieties without lateral lobes only: Lip: 
overlapping of basal part) 

  

(*)  ไม่ซ้อน (unoverlapping)  1 
(+)  ชิดกัน (closed)  2 
PQ (c) ซ้อนทับกัน (overlapping)  3 
100. VG เฉพาะพนัธุท์ีมี่หูกลีบปาก : ปาก : รูปร่างหูกลีบปาก 

(Varieties with lateral lobes only: Lip: 
shape of lateral lobe) 

  

(*)  รูปสามเหลี่ยม (triangular)  1 
(+)  รูปไข่ (ovate)  2 
PQ (c) รูปสี่เหลี่ยมคางหมูแคบ (narrow trapezoid)  3 
  รูปสี่เหลี่ยมคางหมูกว้าง (broad trapezoid)  4 

101. VG เฉพาะพนัธุท์ีมี่หูกลีบปาก : ปาก : การซ้อนกันของหู
กลีบปาก  
(Varieties without lateral lobes only: Lip: 
overlapping of lateral lobes) 

  

(*)  ปิด/ชิด (closed)  1 
  เปิดปานกลาง (medium opened)  9 

PQ (c) เปิดกว้าง (wide opened)   
102. VG เฉพาะพนัธุท์ีมี่หูกลีบปาก : ปาก : รูปร่างปลายปาก 

(Varieties with lateral lobes only: Lip: 
shape of apical lobe) 

  

(*)  รูปไต (reniform)  1 
(+)  รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน (rhombic)  2 
PQ (c) รูปกลม (circular)  3 
  รูปรี (elliptic)  4 

  รูปสามเหลี่ยม (triangle) 
Dendrobium 
fytchianum 5 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

103. VG ปาก : จํานวนสีบนปาก (Lip: number of colors)   
(*)  1 ส ี(one)  1 
 (c) 2 ส ี(two)  2 

QL (e) 3 ส ี(three)  3 
  4 ส ี(four)  4 
  5 ส ี(five)  5 
  มากกว่า 5 ส ี(more than five)  6 

104. VG ปาก : การมีตาบนปาก (Lip: eye)   
(*)  ไม่มี (absent)  1 
(+)  มี (present)  9 
QL (c)    

105. VG ปาก : รูปร่างของตา (Varities with eye only: 
Lip: shape of eye) 

  

(*)  แบบที่ 1 (type I)  1 
(+)  แบบที่ 2 (type II)  2 
PQ (c) แบบที่ 3 (type III)  3 
  แบบที่ 4 (type IV)  4 

106. VG เฉพาะพนัธุท์ีมี่ตา : ปาก : สีของตา (Varieties 
with eye only: Lip: color of eye) 

  

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
107. VG ปาก : สีพืน้ (Lip: ground color)   

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
(+) (e)    
PQ     
108. VG ปาก : สีของหูกลีบปาก (Lip: color of lateral 

lobe) 
  

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
(+)     
PQ (e)    
109. VG ปาก : ลายบรเิวณหูกลบีปาก (Lip: pattern of 

lateral lobe) 
  

  สีไล่ระดับ (shading)  1 

  
มีเส้นขอบ (marginal outline) 
 

 2 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

PQ (c) ลายแตกแขนง (veined)  3 
  ลายริ้ว (striped)  4 
  ลายตาข่าย (netted)  5 
  ลายจุด (spotted)  6 
  ป้ืน (flushed)  7 
  แต้ม (splashed)  8 

110. VG ปาก : สีของคอปาก (Lip: color of throat)   
 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   

(+)     
PQ (e)    
111. VG ปาก : ลายบริเวณคอปาก (Lip: pattern of throat)   

  สีไล่ระดับ (shading)  1 
  มีเส้นขอบ (marginal outline)  2 

PQ (c) ลายแตกแขนง (veined)  3 
 (e) ลายริ้ว (striped)  4 
  ลายตาข่าย (netted)  5 
  ลายจุด (spotted)  6 
  ป้ืน (flushed)  7 
  แต้ม (splashed)  8 

112. VG ปาก : สีของตรงกลางปาก (ถ้าต่างจากสีพืน้) (Lip: 
colour of middle part (if different from 
ground color) 

  

(+) (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
113. VG ปาก : ลายบรเิวณตรงกลางปาก (Lip: pattern of 

middle part) 
  

  สีไล่ระดับ (shading)  1 
  มีเส้นขอบ (marginal outline)  2 

PQ (c) ลายแตกแขนง (veined)  3 
 (e) ลายริ้ว (striped)  4 
  ลายตาข่าย (netted)  5 
  ลายจุด (spotted)  6 
  ป้ืน (flushed)  7 
  แต้ม (splashed)  8 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

114. VG ปาก : สีของบริเวณปลายปาก (ถ้าต่างจากสีพื้น) 
(Lip: colour of apical lobe (if different 
from ground color) 

  

(+) (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
115. VG ปาก : ลายบรเิวณปลายปาก (Lip: pattern of 

apical lobe) 
  

  สีไล่ระดับ (shading)  1 
  มีเส้นขอบ (marginal outline)  2 

PQ (c) ลายแตกแขนง (veined)  3 
 (e) ลายริ้ว (striped)  4 
  ลายตาข่าย (netted)  5 
  ลายจุด (spotted)  6 
  ป้ืน (flushed)  7 
  แต้ม (splashed)  8 

116. VG ปาก : การบิดของปาก (Lip: twisting)   
(*)  ไม่บิด (absent)  1 
  บิด (present)  9 

QL (c)    
117. VG ปาก : การเปน็คลื่นของขอบปาก (Lip: 

undulation of margin) 
  

(*)  ไม่เป็นคลื่น (absent)  1 
  เป็นคลื่นเล็กน้อย (weak)  3 

QN (c) เป็นคลื่นปานกลาง (medium)  5 
  เป็นคลื่นมาก (strong)  7 

118. VG ปาก : การมีขนครุยที่ริมขอบปาก (Lip: density of 
marginal ciliate) 

  

(*)  ไม่มี (absent)  1 
(+)  มี (present)  9 
QL (c)    

119. VG ปาก : การมีสนับนปาก (Lip: keel)   
(+)  ไม่มี (absent)  1 
QL (c) มี (present)  9 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties)
ตัวเลข 
(Note)

120. VG ปาก : ลักษณะสันบนปาก (Lip: type of keel)   
(+)  สันเรียบ (entire)  1 
QL (c) ขนครุย (ciliate)  9 

121. VG ปาก : สีของสนั (Lip: color of keel)   
PQ (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
122. 
(*) 

VG ปาก : การมีขนบนปาก (Lip: density of 
pubescence) 

  

(+)  ไม่มี (absent)  1 
QL (c) มี (present)  9 

123. VG/ เสา้เกสร : ความยาวเส้าเกสร (Column: length)   
(*) MS สั้น (short)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (c) ยาว (long)  7 
124. VG เสา้เกสร : สีของฝาครอบอับเรณู (Column: color 

of anther cap) 
  

 (c) RHS Color Chart (indicate reference number)   
PQ (e)    
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8.   อธิบายแบบบนัทึกลักษณะประจําพันธุ ์

8.1 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 
a หมายถึง การบันทึกข้อมูลลําลูกกล้วย ควรเก็บข้อมูลลําลูกกล้วยที่ยาวที่สุดที่ออกดอก 

(Observations on the plant height and pseudobulb should be made on 
the longest/ tallest flowering pseudobulb.) 

b หมายถึง การบันทึกข้อมูลใบ ควรเก็บข้อมูลจากใบที่อ ยู่บริเวณส่วนกลางของลูกกล้วย 
(Observations on the leaf should be made on the middle of 
pseudobulb.) 

c หมายถึง การบันทึกข้อมูลช่อดอกและดอก ควรเก็บข้อมูลช่อดอกที่ยาวที่สุด เมื่อดอกบาน
มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ การบันทึกข้อมูลดอก ควรเก็บข้อมูลดอกที่อยู่กลางช่อดอกที่
เพ่ิงบานเต็มที่ก่อนที่สีจาง (Observations on the inflorescence and the flower 
should be made at the longest inflorescence and at the time when 
more than 50% of the flowers on the inflorescence have opened. The 
observations on the flowers should be made on the most recently fully 
matured flower on the inflorescence before the color starts to fade, on 
the unextended organ. 

d หมายถึง การบันทึกข้อมูลสีของกลีบเลี้ยง กลีบดอก และปาก ควรทําที่ ด้านหน้าของดอก 
(Observations on the color of the sepal, the petal and the lip should be 
made on the front side of the flower.) 

 
8.2 อธิบายแต่ละลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 

 
ล. 1 : ลําลูกกล้วย : ทิศทางของลําลูกกล้วย (Pseudobulb: attitude) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 9 
โค้งลง ห้อยลง 

(semi-drooping) (drooping) 
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ล. 2 : ลําลูกกล้วย : ความยาว (Pseudobulb: length ) 

ความยาวลําลูกกล้วยให้วัดความยาวที่แท้จริง โดยใช้สายวัดวัดลําลูกกล้วยที่ยาวที่สุด 
 
ล. 3 : ลําลูกกล้วย : ความหนา  (Pseudobulb : thickness) 
ล. 4 : ลําลูกกล้วย : เสน้ผ่านศนูย์กลาง  (Pseudobulb : diameter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 5 : ลําลูกกล้วย : รูปรา่งตัดตามยาว (Pseudobulb: shape in longitudinal section) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 
รูปแถบ รูปใบหอก รูปไข่ รูปรี รูปไข่กลับ 
(linear) (lanceolate) (ovate) (elliptic) (obovate) 

 
 
ล. 6 : ลําลูกกล้วย : รูปรา่งตัดตามขวาง (Pseudobulb: shape in cross section)   
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
รูปรี 

(elliptic) 
รูปกลม 

(circular) 
รูปเหลี่ยม 
(angular) 

ความหนา 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
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ล. 7 : ลําลูกกล้วย : ผิวของลําลูกกล้วย (Pseudobulb: surface) 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
เรียบ 

(smooth) 
เป็นร่อง 
(groove) 

 
ล. 9 : ใบ : ความยาว  (Leaf: length) 

ความยาวใบ ให้วัดความยาวที่แท้จริง โดยใช้สายวัดวัดใบท่ียาวที่สุด 
 
ล. 10 : ใบ :ความกว้าง (Leaf: width) 

ความกว้างใบ ให้วัดความกว้างที่แท้จริง โดยใช้สายวัดวัดใบที่ยาวที่สุด 
 
ล. 11 : ใบ :รปูร่าง (Leaf: shape) 
 
ล. 11 : ใบ : รูปร่าง (Leaf: shape) 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 2 3 4 5 

รูปไข่ รูปรี รูปแถบ รูปไข่กลับ รูปพาย 
(ovate) (elliptic) (linear) (obovate) (spatulate) 
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ล. 15 : ช่อดอก : ตําแหน่งของการเกิดช่อดอกบนลาํลูกกล้วย (Inflorescence: position of 
adherence to pseudobulb)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
ด้านข้าง ด้านข้างและปลายลําลูกกล้วย ปลายลําลูกกลว้ย 
(lateral) (lateral and terminal) (terminal) 

 
ล. 16 : ช่อดอก : ชนิดของดอก (Inflorescence : type of flower)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
ดอกเด่ียว ดอกช่อ 
(single) (inflorescence) 

 
ล.17 : ช่อดอก : จํานวนดอกต่อช่อดอกหรือต่อลําลูกกลว้ย (Inflorescence : number of flower) 
 กล้วยไม้สกุลหวายที่มีลักษณะเป็นช่อดอก ให้นับดอกต้ังแต่ดอกแรกจนถึงปลายช่อดอก 
 กล้วยไม้สกุลหวายที่มีลักษณะดอกท่ีเป็นดอกเด่ียวติดดอกที่ลําลูกกล้วย ให้นับดอกต้ังแต่ดอกที่อยู่
ล่างสุดจนถึงปลายลําลูกกล้วย 
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ล. 18 : ช่อดอก : ลักษณะของก้านช่อดอก (Inflorescence: axis type) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
ตรง ซิกแซก 

(straight) (zig-zag) 
 
ล. 20 : เฉพาะพันธุ์ทีเ่ปน็แบบช่อดอก : ช่อดอก : ความยาวช่อดอก (Only varieties with 
inflorescence type : Inflorescence : length) 
ล. 21 : ช่อดอก : ความยาวก้านช่อดอก (Inflorescence: length of peduncle) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาวช่อดอก ความยาวก้านช่อ
ดอก 
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ล. 23 : ช่อดอก : ทิศทางช่อดอก (Inflorescence: attitude)  
   

1 2 3 
ก่ึงต้ังตรง แนวนอน ห้อยลง 

(semi-erect) (horizontal) (pendulous) 
 
ล. 24 : ช่อดอก : ความหนาแน่นของดอก (Inflorescence: density of flower) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 5 7 
น้อย ปานกลาง หนาแน่น 

(sparse) (medium) (dense) 
ดอกจะไม่ซ้อนกัน ดอกจะซ้อนกันเล็กน้อย ดอกจะซ้อนกันแน่น 

 
ล. 30 : ดอก : ความยาวคางดอก  (Flower: length of mentum) 
     

1 3 5 7 
ไม่มีหรือสั้นมาก สั้น ปานกลาง ยาว 

(absent or very short) (short) (medium) (long) 
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ล. 31 : ดอก : การแยกกันของกลีบเลี้ยงและกลบีดอก (Flower: separation of sepals and petals) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
แยกกัน ซ้อนทับกันเล็กน้อย ซ้อนทับกัน 

(separated) (slightly overlapping) (overlapping) 
 
ล. 32 : ดอก : ความยาวดอก (Flower: length ) 
ล. 33 : ดอก : ความกว้างดอก (Flower: width) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาว 

ความกว้าง 
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ล. 35 : กลีบเลี้ยงด้านบน : การโค้งของกลีบเลี้ยงด้านบน (Dorsal sepal: curvature of longitudinal 
axis) 
ล. 42 : กลีบเลี้ยงด้านขา้ง : การโค้งของกลีบเลี้ยงด้านขา้ง ( Lateral sepal: curvature of 
longitudinal axis) 
ล. 73 : กลีบดอก : การโค้งของกลีบดอก (Petal: curvature of longitudinal axis) 
 
     

1 
โค้งมาก 

(strongly 
incurving) 

3 
โค้งเล็กน้อย 
(weakly 

incurving) 

5 
ตรง 

(straight) 

7 
หงายเล็กน้อย 

(weakly 
recurving) 

9 
หงายมาก 
(strongly 
recurving) 

 
ล. 36 : กลีบเลี้ยงด้านบน :ความยาว (Dorsal sepal : length) 
ล. 37 : กลีบเลี้ยงด้านบน : ความกว้าง (Dorsal sepal : width) 
ล. 43 : กลีบเลี้ยงด้านขา้ง : ความยาว (Lateral sepal : length) 
ล. 44 : กลีบเลี้ยงด้านขา้ง : ความกว้าง (Lateral sepal : width) 
ล. 68 : กลีบดอก : ความยาว (Petal: length) 
ล. 69 : กลีบดอก : ความกว้าง (Petal: width) 
 

 
ความกว้าง 

กลีบเลี้ยงด้านบน 

ความยาว 
กลีบเลี้ยงด้านบน 

ความกว้าง 
กลีบดอก 

ความยาว 
กลีบดอก 

ความยาว 
กลีบเลี้ยงด้านข้าง 

ความกว้าง 
กลีบเลี้ยงด้านข้าง 
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ล. 38 : กลีบเลี้ยงด้านบน :รูปร่าง (Dorsal sepal: shape) 
ล. 45 : กลีบเลี้ยงด้านขา้ง : รูปร่าง (Lateral sepal: shape) 
ล. 70 : กลีบดอก :รูปร่าง (Petal: shape) 

 
     

1 
รูปสามเหลี่ยม 
(triangular) 

2 
รูปไข่ 

(ovate) 

3 
รูปกลม 

(circular) 

4 
รูปรี 

(elliptic) 

5 
รูปขอบขนาน 

(oblong) 
     

6 
รูปแถบ 
(linear) 

7 
รูปไข่กลับ 
(obovate) 

8 
รูปใบหอกกลับ 
(oblancelate) 

9 
รูปพาย 

(spatulate) 

10 
รูปสามเหลี่ยมกลับ 
(obtriangular) 
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ล. 41 : ไม่รวมพันธุท์ี่กลีบบดิ : กลีบเลีย้งด้านบน : รูปรา่งตัดตามขวาง (Varieties excluding twisted 
type: Dorsal sepal: shape in cross section) 
ล. 48 : ไม่รวมพันธุท์ี่กลีบบดิ : กลีบเลีย้งด้านขา้ง : รูปร่างตัดตามขวาง (Varieties excluding twisted 
type: Lateral sepal:  shape in cross section) 
ล. 74 : ไม่รวมพันธุท์ี่กลีบบดิ : กลีบดอก : รูปร่างตัดตามขวาง (Varieties excluding twisted type: 
Petal: shape in  cross section) 
 
     

1 
เว้ามาก 

(strongly 
concave) 

3 
เว้าเล็กน้อย 
(weakly 
concave) 

5 
แบน 
(flat) 

7 
นูนเล็กน้อย 

(weakly convex) 

9 
นูนมาก 

(strongly convex)

 
ล. 49 : กลีบเลี้ยง : การมีลวดลาย (Sepal: pattern) 
ล. 75 : กลีบดอก : การมีลวดลาย  (Petal: pattern) 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 
1 

ไม่ม ี
(absent) 

 

ด้านหลัง
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ล. 50 : กลีบเลี้ยง : สีไล่ระดับ (Sepal: shading pattern) 
ล. 76 : กลีบดอก : สีไล่ระดับ (Petal: shading pattern) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ล. 51 : กลีบเลี้ยง : มีเสน้ขอบ (Sepal: marginal  outline) 
ล. 77 : กลีบดอก : มีเส้นขอบ (Petal: marginal outline) 
 

 
 
ล. 52 : กลีบเลี้ยง : ลายแตกแขนง (Sepal: veined pattern) 
ล. 78 : กลีบดอก : ลายแตกแขนง(Petal: veined pattern) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นขอบ 

ลายแตกแขนง 
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ล. 53 : กลีบเลี้ยง : ลายริ้ว (Sepal: striped pattern) 
ล. 79 : กลีบดอก : ลายริ้ว (Petal: striped pattern) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 54 : กลีบเลี้ยง : ลายตาข่าย (Sepal: netted pattern) 
ล. 80 : กลีบดอก : ลายตาขา่ย (Petal: netted pattern) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 55 : กลีบเลี้ยง : ลายจุด (Sepal: spotted pattern) 
ล. 81 : กลีบดอก : ลายจุด (Petal: spotted pattern) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายริ้ว 

ลายตาข่าย 
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ล. 56 : กลีบเลี้ยง : ปื้น (Sepal: flushed pattern) 
ล. 82 : กลีบดอก : ปื้น (Petal: flushed pattern) 
 ลักษณะของลายที่เป็นป้ืน ขอบเขตของสีของลายจะไม่ชัดเจน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 57 : กลีบเลี้ยง : แต้ม (Sepal: splashed pattern) 
ล. 83 : กลีบดอก : แต้ม (Petal: splashed pattern) 
 ลักษณะของลายที่เป็นแต้ม  ขอบเขตของสีของลายจะชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 96 : ปาก : การมีหูกลีบปาก (Lip: presence of lateral lobe) 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 
ไม่ม ี มี 

(absent) (present) 
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ล. 97 : เฉพาะพันธุ์ที่ไม่มีหกูลีบปาก : ปาก : รูปร่างปาก (Varieties without lateral lobes only: Lip: 
shape)  
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
รูปรี รูปกลม รูปกลมแป้น 

(elliptic) (circular) (transverse elliptic) 
 
ล. 99 : เฉพาะพันธุ์ที่ไม่มีหกูลีบปาก : ปาก : การซ้อนกันของโคนกลบีปาก (Varieties without lateral 
lobes only: Lip: overlapping of basal part)  
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
ไม่ซ้อน ชิดกัน ซ้อนทับกัน 

(unoverlapping) (closed) (overlapping) 
 
ล. 100 : เฉพาะพันธุท์ี่มีหูกลีบปาก : ปาก : รูปร่างหูกลบีปาก (Varieties with lateral lobes only: 
Lip: shape of lateral lobe) 

1 2 3 4 
รูปสามเหลี่ยม 
(triangular) 

รูปไข่ 
(ovate) 

รูปสี่เหลี่ยมคางหมูแคบ 
(narrow trapezoid) 

รูปสี่เหลี่ยมคางหมูกว้าง 
(broad trapezoid) 
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ล. 102 : เฉพาะพันธุท์ี่มีหูกลีบปาก : ปาก : รูปร่างปลายปาก (Varieties with lateral lobes only: Lip: 
shape of apical lobe)    
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
รูปไต รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน กลม 

(reniform) (rhombic) (circular) 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 5 
รูปรี รูปสามเหลี่ยม 

(elliptic) (triangle) 
 
ล. 104 : ปาก : การมีตาบนปาก (Lip: eye) 
ล. 107 : ปาก : สีพื้น (Lip : ground color) 
ล. 110 : ปาก : สีของคอปาก (Lip: color of throat) 
ล. 112 : ปาก : สีของตรงกลางปาก (ถ้าต่างจากสพีื้น) (Lip: color of middle part (if different 
from ground color) 
ล. 114 : ปาก : สีของบรเิวณปลายปาก (ถ้าต่างจากสีพืน้) (Lip: color of apical lobe (if different 
from ground color) 
 
 
 
 
 
 
 
 

คอปาก 

ตา 

ตรงกลางปาก

สีพ้ืน 

ปลายปาก 
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ล. 105 : ปาก : รูปร่างของตา (Varieties with eye only: Lip: shape of eye) 

 
 

 
 
 
 

1 2 3 4 
แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 
(type I) (type II) (type III) (type IV) 

 
 
ล. 118 : ปาก : การมีขนครยุที่ริมขอบปาก (Lip: density of marginal ciliate) 
 
 
 
 

 
 
 

1 
ไม่ม ี

(absent) 

9 
มี 

(present) 
 

สีคอปาก 

ตา 

สีตรงกลางปาก 

สีพ้ืน 

สีปลายปาก
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ล. 119 : ปาก : การมีสันบนปาก (Lip:  keel) 
 
 

 
 
 
 
 

1 9 
ไม่ม ี มี 

(absent) (present) 
 
ล. 120 : ปาก : ลักษณะสนับนปาก (Lip: type of keel) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 9 
สันเรียบ ขนครุย 
(entire) (ciliate) 

 
ล. 122 : ปาก : การมีขนบนปาก (Lip: presence of pubescence) 
 
 
 
 
 
 

1 9 
ไม่ม ี มี 

(absent) (present) 
 

keel
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9. การประมาณค่าใช้จ่ายและวิธีการชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลักษณะ 

9.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ 
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานท่ีของ

กรมวิชาการเกษตร ผู้ขอจดทะเบียน 
1. ค่าจ้างเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกข้อมูลและ

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

2. ค่าตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ
ภาคสนาม  4 ครั้ง  
- ค่าเบ้ียเลี้ยง (240 บาท x 2 คน x 3 วัน) 2 ครั้ง 
- ค่าที่พัก (800 บาท x 2 คน x 2 คืน) 2 ครัง้ 
ในกรณีที่ต้องพักค้างคืน ให้เพ่ิมค่าที่พัก 800 
บาท/คืน/คน และค่าเบ้ียเลี้ยงตามจํานวนวันด้วย
- ค่ายานพาหนะ  

(นํ้ามันเช้ือเพลิง 4 บาท/กิโลเมตร) 
3. ค่าวัสดุ 

- สารกําจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 
- วัสดุการเกษตร 

54,000 
 
 
 
 

2,880 
6,400 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 
 
 

2,000 
3,000 

 
 
 
 
 

2,880 
6,400 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 

รวม 58,280+ค่าพาหนะ 9,280+คา่พาหนะ 
 

หมายเหตุ  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตามรายจ่ายจริง 
      มีระยะตรวจสอบ  2  ครั้ง  ดังน้ี 

1) ระยะแรกปลูก 
2) ระยะเก็บเก่ียว 

9.2  วิธีการชําระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จํานวนครั้ง และสถานท่ีชําระค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามท่ี
คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 
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รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ตามชนิดพืชทีไ่ด้ประกาศให้เป็นพนัธุพ์ืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ. 2542 

ชนิดพชื 
มะม่วง 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุพ์ืช (Subject of these Guideline) 

หลักเกณฑ์และการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชที่จะกล่าวต่อไปน้ี ให้ใช้กับมะม่วง  (Mangifera 
indica L.) ซึ่งอยู่ในวงศ์  Anacardiaceae 
 
2.  ส่วนขยายพนัธุ์  (Material Required) 

2.1  การกําหนดปรมิาณ คุณภาพ เวลา และสถานท่ี ทีส่่งมอบส่วนขยายพนัธุ ์
พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กําหนดปริมาณ และคุณภาพของส่วนขยายพันธ์ุที่ต้องการจะตรวจสอบ 

พร้อมทั้งกําหนด เวลาและสถานที่ การส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช จะต้องเป็นส่ง
มอบตามที่กําหนด พร้อมทั้งดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทั้งในเร่ืองการผ่านพิธีการทาง
ศุลกากรและด้านสุขอนามัยพืช 

2.2  ชนิดของส่วนขยายพนัธุ ์
ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ต้องส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุหรือต้นพันธ์ุให้กับพนักงาน

เจ้าหน้าที่ 
2.3  ปริมาณส่วนขยายพนัธุ ์

ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืช จะต้องส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ อย่างน้อย 10 ต้น 
2.4  คุณภาพของสว่นขยายพันธุ ์

ส่วนขยายพันธ์ุที่นํามาทดสอบจะต้องเป็นส่วนขยายพันธ์ุที่มีคุณภาพดี สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง
ที่ติดมากับส่วนขยายพันธ์ุ 

2.5  การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพนัธุ ์
ส่วนขยายพันธ์ุที่จัดส่งต้องไม่มีการกระทําใดๆ ที่เป็นผลต่อการแสดงออกของลักษณะของพันธ์ุพืช เว้น

แต่ได้รับอนุญาตหรือ กําหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ส่วนขยายพันธ์ุที่ส่งมอบเคยผ่านการปฏิบัติการใด ๆ 
เช่น พ่นสารป้องกันกําจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สารกระตุ้นการเกิดตาดอก จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
 
3.  วิธีการตรวจสอบ  (Method of Examination) 

3.1  จํานวนคร้ังทีป่ลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles) 
ควรทําตรวจสอบในฤดูปกติ จํานวน  2  รอบการเจริญเติบโตทางด้านต้น ก่ิงใบและออกดอกติดผลแต่ถ้า

ความแตกต่างความสมํ่าเสมอ/ความคงตัวไมส่ามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องทําการตรวจสอบเพ่ิมอีก 1 ครั้ง 
3.2  สถานทีท่ดสอบ (Testing Place) 

สถานที่ปลูก ควรทําการทดสอบใน 1 สถานที่ ให้กําหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะประจํา
พันธ์ุสําคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ทีท่ําการปลูกทดสอบ 
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3.3  ปัจจัยแวดล้อมสําหรบัการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 

ต้องปลูกทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการแสดงออกของ
ลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบได้ 

3.4  การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
ให้ปลูกพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันและให้มีวิธีการปลูกและการ

จัดการเดียวกัน  โดยให้มีการกระจายตัวของพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบอย่างสมํ่าเสมอ ระยะปลูก
ระหว่างต้นและระหว่างแถวไม่น้อยกว่า 3 x 5 เมตร จํานวนต้นที่ปลูกและตรวจสอบได้ไม่น้อยกว่า 5 ต้นต่อพันธ์ุ 
ถ้าเป็นการขยายพันธ์ุโดยการฝากยอดบนต้นตอให้ใช้ต้นตอเป็นพันธ์ุเดียวกันทั้งหมด ทั้งน้ีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่
ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อกําหนดให้เป็นไปตามมติของคณะทํางานตรวจสอบภาคสนาม 

3.5  การทดสอบเพิม่เติม (Additional Tests) 
กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบพันธ์ุพืช ให้เป็นไปตามที่

พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 
 
4. การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสมํ่าเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability)  

4.1. ความแตกต่าง (Distinctness) 
4.1.1  คําแนะนําทั่วไป (General Recommendations) การตรวจสอบความแตกต่าง เป็นส่วนที่

สําคัญสําหรับผู้ใช้คู่มือน้ี  
4.1.2  ความแตกต่างที่คงที่ (Consistent Difference) การแสดงความแตกต่างระหว่างพันธ์ุอาจจะ

ชัดเจน โดยไม่จําเป็นต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงครั้ง บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม จึงต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงคร้ัง เพ่ือให้เช่ือมั่นว่า ความแตกต่างของลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นความ
แตกต่างคงที่ อย่างเพียงพอ      

4.1.3  การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด (Clear Difference) การพิจารณาความแตกต่างของ
สองพันธ์ุที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือชนิดของลักษณะว่าเป็นลักษณะที่แสดง
ออกเป็นชนิดใด เช่น เป็นลักษณะทางคุณภาพ (qualitative) ลักษณะทางปริมาณ (quantitative) หรือ
ลักษณะคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative)   

4.1.4  จํ าน วน ตัวอ ย่ างพื ชที่ ต รวจสอบ  (Number of Plants / Parts of Plants to be 
Examined) การตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ กรณีการประเมิน
ลักษณะที่กําหนดตัวแทนหน่ึงตัวอย่าง (single plants) จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างจากพืช จํานวน 5 ต้น และใน
การประเมินในลักษณะอ่ืน ต้องประเมินจากทุกต้นที่ทดสอบ และไม่พิจารณาในต้นพืชที่มีลักษณะอ่ืนปน (off-
type plants) กรณีการเก็บข้อมูลจากช้ินส่วนตัวอย่างจากต้นพืชตัวแทนหน่ึงตัวอย่าง (single plants)  ให้เก็บ
ตัวอย่างช้ินส่วน จํานวน 4 ตัวอย่างต่อต้น  

4.1.5 วิ ธีการตรวจสอบ (Method of Observation) 
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชเพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ จะ

ถูกกําหนดไว้ใน คอลัมที่ 2 ในตารางบันทึกลักษณะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังน้ี 
MG หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ัน 

แล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (single measurement of a group of plants or parts of plants) 
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MS หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้

ค่ าเฉลี่ ยที่ ได้ เป็น ตัวแทนของพัน ธ์ุ  (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 

VG หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by asingle observation of a 
group of plants or parts of plants) 

VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of individual 
plants or parts of plants)               

4.2 ความสมํ่าเสมอ (Uniformity) 
พิจารณาที่ระดับความสม่ําเสมอของประชากรมาตรฐานร้อยละ  1 ที่ระดับความเช่ือมั่นอย่างน้อยร้อยละ 

95 กรณีที่ เก็บตัวอย่างจํานวน 5 ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะอ่ืนปน 
4.3 ความคงตัว (Stability) 

ในทางปฏิบัติไม่มีการทดสอบความคงตัว หากผลการทดสอบแสดงความแตกต่างและความสมํ่าเสมอ 
ในหลายชนิดพันธ์ุที่เคยพบว่า ลักษณะมีความสมํ่าเสมอแล้วก็อาจจะพิจารณาว่ามีความคงตัวด้วย 

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

5.1 การคัดเลือกพันธ์ุพืชทั่วไปท่ีจะนํามาปลูกทดสอบกับพันธ์ุพืชที่ย่ืนขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่   จะต้อง
แบ่งกลุ่ม เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง   

5.2  ลักษณะทีใ่ช้ในการจัดกลุ่มของพันธ์ุ 
1) ผลแก่ : สัดส่วนความยาวต่อความกว้างผล (Mature fruit : ratio length/width) (ล. 25) 
2)  ผลแก่ : ทรงไหล่ด้านท้องผล (Mature fruit : shape of ventral shoulder) (ล. 35) 
3)  ผลสุก : สีเปลอืก (Ripe fruit: predominant colour of  skin) (ล. 47) 
4)  เมล็ด : ลักษณะการเกิดต้นอ่อน (Stone : embryony) (ล. 59) 
5)  การออกดอกในสภาพธรรมชาติ (Time of flowering) (ล. 60) 

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

6.1.1  ลักษณะมาตรฐาน  
 เป็นลักษณะที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการใช้ตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืช 

(DUS)   
6.1.2 ลักษณะท่ีกําหนดให้ใช้สาํหรบัการตรวจสอบร่วมกัน (Asterisked Characteristics) (*)

ลักษณะที่กําหนดให้ใช้สําหรบัการตรวจสอบร่วมกัน  
6.2 สถานะลักษณะที่แสดงออกและตัวเลขกํากับ (States of Expression and Corresponding 

Notes)   
สถานะลักษณะที่แสดงออก กําหนดเพ่ืออธิบายลักษณะ ซึง่การแสดงออกในแต่ละสถานะจะถูกกํากับ

ด้วยตัวเลขที่สอดคล้องกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมลูและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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6.3 ชนิดของการแสดงออก 

QL หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพ (qualitative characteristic)  
QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)  
PQ หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)  

6.4 ตัวอย่างพนัธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธ์ุเตรียมไว้เพ่ือให้เห็นลักษณะทีแ่สดงออกชัดเจนของแต่ละลกัษณะที่แสดงออก 

6.5  เครื่องหมาย (Legend) 
(*)  หมายถึง ลักษณะที่ต้องประเมินทุกพันธ์ุ (ขอ้ 6.1.2) 
QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) (ข้อ 6.3)  
PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
MG  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้

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

MS  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าเฉล่ียที่
ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 

VG  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผสั จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by a single 
observation of a group of plants or parts of plants) 

VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of 
individual plants or parts of plants)     

(a)-(c)  หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธ์ุข้อ 8.1 
(+)  หมายถึง ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารข้อ 8.2 
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7. แบบบันทึกลักษณะประจําพนัธุ์ที่จะตรวจสอบ  : มะม่วง 

 
ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note

1. VG ต้น : ลักษณะเปลือก (Tree : bark)   
  เรียบ (smooth)  1 

PQ (a) ขรุขระ (cracked)  2 
2. VG ต้น : การแตกก่ิง (Tree : attitude of main 

branches) 
  

(*)  ต้ังตรง (erect) แก้ว 1 
PQ (a) แผ่ออกด้านข้าง (spreading) นํ้าดอกไม้ 2 

  ห้อยลง (drooping) มันศาลายา 3 
3. VG ต้น : การจัดเรียงตัวของใบ (Tree : arrangement 

of leaf) 
  

  เป็นระเบียบ (orderly) นํ้าดอกไม้ 1 
QL (a) ไม่เป็นระเบียบ (not orderly)  2 
4. VG ใบอ่อน : สใีบอ่อน (Young leaf : color)   
(*)  เขียวอมเหลือง (yellowish green)  1 
(+)  เขียวอ่อน (light green) อกร่อง 2 
QN  นํ้าตาลอมแดง (reddish brown) เขียวเสวย 3 
5. MS ใบแก่ : ความยาว (Mature leaf : length)   
  สั้น (short)  ค่อม 3 
 (b) ปานกลาง (medium)  นํ้าดอกไม้ 5 

QN  ยาว (long)  แก้ว 7 
6. MS ใบแก่ : ความกว้าง (Mature leaf : width)   
  แคบ (narrow)  ค่อม 3 
 (b) ปานกลาง (medium)  นํ้าดอกไม้ 5 

QN  กว้าง (broad)  แก้ว 7 
7. MG ใบแก่ : สัดส่วนความยาวตอ่ความกว้างใบ 

(Mature leaf : ratio length/width) 
  

(*)  น้อย (small)   3 
 (b) ปานกลาง (medium)   5 

QN  มาก (large)   7 
8. VG ใบแก่ : รูปร่างใบ (Mature leaf : shape)   
  รูปไข่ (ovate)  1 

(+) (b) รูปรี (elliptic) เขียวเสวย 2 
PQ  รูปขอบขนาน (oblong) อกร่อง 3 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note

9. VG ใบแก่ : สีใบแก่ (Mature leaf : color)   
  เขียวอมเหลือง (yellowish green)  1 
 (b) เขียวอ่อน (light green) หนองแซง 2 

PQ  เขียว (green)  3 
  เขียวเข้ม (dark green)  4 
10. VG ใบแก่ : การบิดของใบ (Mature leaf : twisting)   
(+)  ไม่บิด (absent)  1 
QL (b) บิด (present)  9 
11. MS ใบแก่ : ระยะห่างของเสน้ใบ (Mature leaf : 

spacing of secondary veins) 
  

  ชิด (close)  3 
 (b) ปานกลาง (medium)  5 

QN  ห่าง (wide)  7 
12. VG  ใบแก่ : การเปน็คลื่นทีข่อบใบ (Mature leaf : 

undulation of margin) 
  

  ไม่ปรากฏหรือปรากฏน้อยมาก (absent or very  
weak) 

แก้ว 1 

 (b) ปานกลาง (medium)  2 
QN  เป็นคลื่นมาก (strong)  3 
13. VG ใบแก่ : รูปร่างส่วนฐานใบ (Mature leaf : base 

shape) 
  

  สอบเรียว (attenuate)   1 
(+) (b) แหลม (acute)   2 
PQ  ป้าน (obtuse)   3 
14. VG ใบแก่ : รูปร่างส่วนปลายใบ (Mature leaf : apex 

shape) 
  

  แหลม (acute)   เขียวเสวย 1 
(+) (b) เรียวแหลม (acuminate)  แรด 2 
PQ  ป้าน  (obtuse)  พิมเสนมัน 3 
15. VG ใบแก่ : การเปน็คลื่นบนแผน่ใบ (Mature leaf : 

undulation of blade) 
  

  ไม่ปรากฏหรือปรากฏน้อยมาก (absent or very  
weak) 

 1 

PQ (b) ปานกลาง (medium)  2 
  เป็นคลื่นมาก (strong)  3 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note

16. VG ก้านใบ : การทํามุมของก้านใบกับยอด (Petiole  : 
attitude relation to shoot) 

  

  ต้ังตรง (erect) น้อยกว่า 90 องศา  1 
 (b) ต้ังฉาก (perpendicular) 90 องศา  2 

QN  โค้งลง (recurved) มากกว่า 90 องศา  3 
17. MS ก้านใบ : ความยาว (Petiole  : length)   

  สั้น (short)   3 
 (b) ปานกลาง (medium)   5 

QN  ยาว (long)   7 
18. MS ช่อดอก : ความยาว (Inflorescence : length)   
(*)  สั้น (short)  ค่อม 3 
(+) (c) ปานกลาง (medium)  นํ้าดอกไม้/เขียวเสวย 5 
QN  ยาว (long)  แรด 7 
19. MS ช่อดอก : ความกว้าง (Inflorescence : width)   
(*)  แคบ (narrow)   3 
(+) (c) ปานกลาง (medium)   5 
QN  กว้าง (broad)   7 
20. MG ช่อดอก : สัดสว่นความยาวต่อความกว้างช่อดอก 

(Inflorescence : ratio length/width) 
  

(*)  น้อย (small)   3 
 (c) ปานกลาง (medium)   5 

QN  มาก (large)   7 
21. VG ช่อดอก : ปริมาณสารแอนโทไชยานินบนก้านช่อ

ดอก (Inflorescence : intensity of 
anthocyanin coloration of axis and 
branches) 

  

(*)  น้อย (weak) อกร่อง 3 
 (c) ปานกลาง (medium) พิมเสนมัน 5 

PQ  มาก (strong) แรด 7 
22. MS ผลแก่ : ความยาว (Mature fruit : length)   
(*)  สั้น (short)  ยายกล่ํา 3 
(+) (d) ปานกลาง (medium)  อกร่อง 5 
QN  ยาว (long) มหาชนก 7 

  ยาวมาก (very long)  กิมหงษ์ 9 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note

23. MS ผลแก่ : ความกว้าง (Mature fruit : width)   
(*)  แคบ (narrow)  กล้วย 3 
(+) (d) ปานกลาง (medium)   5 
QN  กว้าง (broad)   7 

  กว้างมาก (very broad)  งามเมืองย่า 9 
24. MG ผลแก่ : สัดส่วนความยาวตอ่ความกว้างผล 

(Mature fruit : ratio length/width) 
  

(*)  น้อย (small)   3 
 (d) ปานกลาง (medium)   5 

QN  มาก (large)   7 
25. VG ผลแก่ : รูปหน้าตัดตามขวาง (Mature fruit : 

shape in cross section) 
  

(*)  รีแคบ (narrow elliptic)   1 
(+) (d) รี (elliptic)   2 
PQ  รีกว้าง (broad elliptic)   3 
  กลม (circular)  ตลับนาค 4 

26. VG ผลแก่ :  รูปรา่ง (Mature fruit : shape)   
(*)  กลม (circular) ตลับนาค 1 
(+) (d) รูปรี (elliptic) นํ้าดอกไม้ 2 
PQ  รูปไข่ (ovate) มะปราง 3 
  รูปไข่กลับ (obovate) โชคอนันต์ 4 
  รูปขอบขนาน (oblong) เขียวเสวย 5 
  รูปทรงกระบอก (cylindrical) หนังกลางวัน 6 

27. VG ผลแก่ : สีเปลอืก (Mature fruit : color of skin)   
(*)  เหลือง (only yellow) นํ้าดอกไม้สีทอง 1 
 (d) เขียว (only green) เขียวเสวย 2 

PQ  เขียวและเหลือง (green and yellow) นํ้าดอกไม้เบอร์ 4 3 
  เขียวและส้ม (green and orange)  4 
  เขียวและชมพู (green and pink) มหาชนก 5 
  เขียวและแดง (green and red) แก้มแดง 6 
  เขียวและม่วง (green and purple) Kent 7 
  ม่วงอมแดง (reddish purple) Irwin 8 

28. VG ผลแก่ : ความหนาแนน่ของ lenticels (Mature 
fruit : density of lenticels) 

  

  กระจาย (sparse) นํ้าดอกไม้ 3 
 (d) ปานกลาง (medium)  5 

QN (e) หนาแน่น (dense) 
 

Alphonso 7 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note

29. VG ผลแก่ : การตัดกันระหว่างสขีอง lenticels กับ สี
เปลือก (Mature fruit : color contrast 
between lenticels and skin) 

  

  น้อย (weak)  1 
 (d) ปานกลาง (medium)  2 

QN (e) มาก (strong)  3 
30. VG ผลแ ก่  : ขนาดของ  lenticels (Mature fruit : 

size of lenticels) 
  

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

QN (e) ใหญ ่(large)   7 
31. VG ผลแก่ : การมีผิวขรุขระเนื่องจากการมี lenticels 

(Mature fruit : roughness of surface 
(corkiness) caused by lenticels) 

  

QL (d) ไม่มี (absent)  1 
 (e) มี (present) แก้วหัวช้าง 9 

32. VG ผลแก่ : ความลึกของขั้วผล (Mature fruit : stalk 
cavity) 

  

  ไม่มีหรือต้ืน (absent or shallow) ตลับนาค 1 
(+) (d) ปานกลาง (medium) R2E2 2 
QN  ลึก (deep) Kent 3 
33. VG ผลแก่ : การมีจุกของผล (Mature fruit : 

presence of neck ) 
  

(+) (d) ไม่มี (absent)  1 
QL  มี (present) แก้วจุก (ศก. 007) 9 
34. MS ผลแก่ : ความยาวของจุก (Mature fruit : length 

of neck) 
  

  สั้น (short)   3 
 (d) ปานกลาง (medium)  แก้วจุก (ศก. 007) 5 

QN  ยาว (long) คอนกแก้ว 7 
35. VG ผลแก่ : ทรงไหล่ด้านท้องผล (Mature fruit : 

shape of ventral shoulder) 
  

(*)  กลมนูนขึ้น (rounded upward) พิมเสนมัน 1 
(+) (d) กลมกว้าง (rounded outward) ตลับนาค 2 
PQ  กลมแคบ (rounded downward)  3 
  ลาดลง 45 องศา (sloping downward)  4 
  ลาดลง 20 องศา (falling abruptly) 

 
 5 



 52 
ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note

36. VG ผลแก่ : ทรงไหล่ด้านหลังผล (Mature fruit : 
shape of dorsal shoulder) 

  

(*)  กลมนูนขึ้น (rounded upward)  1 
(+) (d) กลมกว้าง (rounded outward)  2 
PQ  กลมแคบ (rounded downward)  3 
  ลาดลง 45 องศา (sloping downward)  4 
  ลาดลง 20 องศา (falling abruptly)  5 

37. VG ผลแก่ : การมีร่องที่ไหลผ่ล (Mature fruit : 
presence of groove in ventral shoulder) 

  

(+)  ไม่มี (absent) แก้ว 1 
QL (d) มี (present) อกร่อง 9 
38. VG ผลแก่ : ความยาวร่องที่ไหล่ผล (Mature fruit : 

length of groove in ventral shoulder) 
  

  ไม่ปรากฏหรือสั้น (absent or short)   3 
(+) (d) ปานกลาง (medium)   5 
QN  ยาว (long)  7 
39. VG ผลแก่ : ความลึกร่องที่ไหล่ผล (Mature fruit : 

depth of groove in ventral shoulder) 
  

  ไม่มีหรือต้ืน (absent or shallow)  1 
(+) (d) ปานกลาง (medium)  2 
QN  ลึก (deep)  3 
40.  

 
VG ผลแก่ : การมีนอบนไหลผ่ล (Mature fruit : presence of 

bulging at shoulder) 
 

(+)  ไม่มี (absent)  1 
QL (d) มี (present) แรด 9 
41. VG ผลแก่ : การมีท้องผล (Mature fruit : presence 

of sinus) 
  

(+)  ไม่มี (absent) มะปราง 1 
QL (d) มี (present)  9 
42. VG ผลแก่ : ความลึกของท้องผล (Mature fruit : depth of sinus)  
(*)  ต้ืน (shallow)  3 
 (d) ปานกลาง (medium)  5 

QN  ลึก (deep) นํ้าดอกไม้ 7 
43. VG ผลแก่ : การมีจะงอย (Mature fruit : presence 

of beak)  
  

(+)  ไม่มี (absent)  1 
QL (d) มี (present) 

 
 9 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note

44. VG ผลแก่ : ขนาดจะงอย (Mature fruit : size of 
beak) 

  

  เล็ก (small)   1 
(+) (d) ปานกลาง (medium)   2 
QN  ใหญ ่(large)  แก้มแดง 3 
45. VG ผลแก่ : ขนาดขั้วผล (Mature fruit : size of 

stalk) 
  

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

  ใหญ ่(large)   7 
46. VG ผลแก่ : การมีกลิ่น (Mature fruit : aroma)  
(*)  อ่อน (weak) อกร่อง 1 
(+) (f) ปานกลาง (medium)  9 
PQ  แรง (strong) มหาชนก กะลอ่น  
47. VG ผลสุก : สีเปลอืก (Ripe fruit : predominant 

color of skin) 
  

(*)  เหลืองอ่อน (light yellow)   1 
 (f) เหลือง (yellow)  2 

PQ  เหลืองแก่ (dark yellow)  3 
  เขียวเหลือง (yellow green)  4 
  เขียว (green)  5 
  เหลืองส้ม (orange yellow)  6 
  ส้ม (orange)  7 
  ส้มอมแดง (reddish orange) Tommy 8 
  แดง (red)  9 
  ม่วงอมแดง (reddish purple)  10 

48. MS ผลสุก : ความหนาเปลือก (Ripe fruit : thickness 
of skin) 

  

  บาง (thin)  อกร่อง 3 
 (f) ปานกลาง (medium)  นํ้าดอกไม้สีทอง 5 

QN  หนา (thick)  มหาชนก 7 
49. VG ผลสุก : การยึดกันของเปลือกและเนื้อ (Ripe fruit : 

adherence of skin to flesh) 
  

  น้อย (weak) อกร่อง 1 
 (f) ปานกลาง (medium)  2 

QN  มาก (strong)  3 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note

50. VG ผลสุก : สีเนื้อ (Ripe fruit : main color of 
flesh) 

  

  เหลืองอ่อน (light yellow)  1 
 (f) เหลือง (yellow)  2 

PQ  เหลืองแก่ (dark yellow)  3 
  เหลืองอมส้ม (orange yellow)  4 
  ส้ม (orange)  5 

51. MS ผลสุก : ความแน่นของเน้ือ (Ripe fruit : firmness 
of flesh) 

  

  น่ิม (soft) อกร่อง 3 
 (f) ปานกลาง (medium) นํ้าดอกไม้  

พิมเสนมัน 
5 

QN  มากหรือแน่น (firm) โชคอนันต์  
เขียวมรกต 

7 

52. VG ผลสุก : ปริมาณน้ําในเนื้อ (Ripe fruit : juiciness)   
  น้อย (juiceless) โชคอนันต์ 3 
 (e) ปานกลาง (medium) นํ้าดอกไม้ 5 

PQ  มาก (juicy) อกร่อง 7 
53. VG ผลสุก : ลักษณะเนื้อ (Ripe fruit : texture of 

flesh) 
  

  ละเอียด (fine)  3 
 (f) ปานกลาง (intermediate) นํ้าดอกไม้ 5 

PQ  หยาบ (coarse) อกร่อง 7 
54. VG ผลสุก : ปริมาณเส้นใยที่ติดเมล็ด (Ripe fruit : 

amount of fiber attached to stone) 
  

(*)  น้อย (low) นํ้าดอกไม้ 3 
 (f) ปานกลาง (medium) แรด พิมเสนมนั 5 

QN  มาก (high) อกร่อง 7 
55. VG เมล็ด : ลักษณะผิว (Stone : relief of surface)   

  เป็นร่อง (grooved)  1 
 (f) เรียบ (smooth)  2 

PQ  เป็นคลื่น (ridged)  3 
56. VG เมล็ด : รูปรา่งด้านขา้ง (Stone : shape in 

lateral view) 
  

  รูปรี (elliptic) นํ้าดอกไม้ 1 
(+) (f) ขอบขนาน (oblong) นํ้าดอกไม้มัน 2 
PQ  รูปไต (reniform) 

 
หัวช้าง 3 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note

57. VG เมล็ด : ลักษณะการเกิดต้นอ่อน (Stone : 
embryony) 

  

(*)  ต้นเด่ียว (monoembryonic) Kent, Keitt 1 
QL (e) หลายต้น (polyembryonic) แก้ว, นํ้าดอกไม้ 9 
58. MG การออกดอกในสภาพธรรมชาติ (Time of 

beginning of flower) 
  

  เร็ว (early) สามฤดู 3 
  ตรงฤดู (medium)  5 

QN  ช้า (late)  โชคอนันต์ 7 
59. MG อายุเก็บเก่ียว (Time of fruit ripening)   

  เร็ว (early) ฟ้าลั่น หนองแซง 3 
 (f) ปานกลาง (intermediate) ทองดํา แรด นํ้าดอกไม้ 5 

QN  ช้า (late)  เขียวเสวย หนังกลางวัน 7 
  ช้ามาก (very late) เขียวมรกต 9 
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8.   อธิบายแบบบนัทึกลักษณะประจําพันธุ ์

8.1 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 
a หมายถึง ประเมินและบันทึกลักษณะต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่เริ่มให้ผลผลิต โดยสํารวจภาพรวม

ของเปลือกลําต้น แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธ์ุบริเวณ
กลางลําต้น 

b หมายถึง ประเมินและบันทึกลักษณะใบ โดยสํารวจในระยะที่ใบมะม่วงเจริญเติบโตเต็มที่ โดย
สํารวจภาพรวมของใบ เลือกก่ิงที่อยู่นอกทรงพุ่ม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏ
เป็นตัวแทนของพันธ์ุ  ในลักษณะเชิงปริมาณให้บันทึกข้อมูลระยะที่ใบเจริญเต็มที่ 
(mature leaf) ในใบลําดับที่ 5-7 นับจากปลายยอดลงมา เลือกใบที่อยู่นอกทรงพุ่ม 
โดยวัดจากโคนใบถึงปลายใบ แล้วบันทึกอย่างน้อย 20 ใบ จากอย่างน้อย 5 ต้นต่อหน่ึง
พันธ์ุ 

c หมายถึง ประเมินและบันทึกลักษณะช่อดอก โดยสํารวจในระยะดอกบานเต็มที่ เลือกช่อดอกที่
อยู่ส่วนนอกทรงพุ่ม ในลักษณะเชิงปริมาณให้บันทึกข้อมูล อย่างน้อย 20 ช่อ จากอย่าง
น้อย 5 ต้นต่อหน่ึงพันธ์ุ 

d หมายถึง ประเมินและบันทึกลักษณะผลดิบ โดยบันทึกข้อมูลระยะผลเจริญเต็มที่หรือแก่จัด
พร้อมเก็บเก่ียว  โดยเลือกผลที่อยู่บริเวณรอบนอกทรงพุ่ม เน้ือแน่นและไม่ฉ่ํานํ้า เน้ือ
รอบเมล็ดเริ่มเปลี่ยนสี ในลักษณะเชิงปริมาณให้บันทึกข้อมูล อย่างน้อย 20 ผล จาก
อย่างน้อย 5 ต้นต่อหน่ึงพันธ์ุ 

e หมายถึง ประเมินและบันทึกลักษณะผลสุก โดยบันทึกข้อมูลระยะผลสุก พร้อมเก็บเก่ียวโดย
เลือกผลท่ีอยู่บริเวณรอบนอกทรงพุ่ม  เน้ือเริ่มน่ิมและฉ่ํานํ้า  โดยเน้ือผลเปลี่ยนสีต้ังแต่
รอบเมล็ดจนถึงเปลือกผล  ลักษณะเชิงปริมาณให้บันทึกข้อมูล อย่างน้อย 20 ผล จาก
อย่างน้อย 5 ต้นต่อหน่ึงพันธ์ุ ประเมินและบันทึกลักษณะผล 

f หมายถึง อายุเก็บเก่ียว ให้นับจากวันที่ดอกบาน 50 % จนถึงวันเก็บเก่ียว หรือ นับจากวันที่เริ่มติด
ผลจนถึงวันเก็บเก่ียว 

 
8.2 อธิบายแต่ละลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 

ล.4 : ใบอ่อน : สีใบอ่อน (Young leaf : color) 
การสํารวจและบันทึกข้อมูลที่อายุใบไม่เกิน 14 วัน 
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ล.8 : ใบแก่ : รูปร่างใบ (Mature leaf : shape) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
รูปไข่ รูปรี รูปขอบขนาน

(ovate) (elliptic) (oblong)
ล.10 : ใบแก่: การบิดของใบ ((Mature leaf : twisting) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2
ไม่บิด บิด

(absent) (present)
 
ล. 13 : ใบแก่ : รูปร่างส่วนฐานใบ (Mature leaf : base shape) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
สอบเรียว แหลม ป้าน 

(attenuate) (acute) (obtuse)
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ล. 14 : ใบแก่ : รูปร่างส่วนปลายใบ (Mature leaf : apex shape) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
แหลม เรียวแหลม ป้าน 

(acute) (acuminate) (obtuse)
ล. 18 : ช่อดอก : ความยาว (Inflorescence : length) 
ล. 19 : ช่อดอก : ความกว้าง Inflorescence : (width) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 22 : ผลแก่ : ความยาว (Mature fruit : length) 
ล. 23 : ผลแก่ : ความกว้าง (Mature fruit : width) 
 
 
 
 
 

ความกว้าง: (width) 

ความยาว: (length) 
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ล. 25 : ผลแก่ : รูปหน้าตัดตามขวาง (Mature fruit : shape in cross section) 
 
 
 
 
 

1 3 4 
รีแคบ รีกว้าง กลม 

(narrow elliptic) (broad elliptic) (circular)
 
รีแคบ (narrow elliptic)  = ความหนา/ความกว้าง น้อยกว่า ½ 
รี (elliptic)  = ความหนา/ความกว้าง ใกล้เคียง ½ 
กว้าง (broad elliptic)  = ความหนา/ความกว้าง มากกว่า ½ 
กลม (circular)  = ความหนา/ความกว้างใกล้เคียงกัน 
 
ล.26 : ผลแก่ :  รูปร่าง (Mature fruit : shape) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
กลม รูปรี รูปไข่

(circular) (elliptic) (ovate)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 5 6 
รูปไข่กลับ รูปขอบขนาน รูปทรงกระบอก
(obovate) (oblong) (cylindrical)
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ล. 32 : ผลแก่ : ความลึกของขั้วผล (Mature fruit : stalk cavity) 
 
 
 
 
 

2 3 4 
ต้ืน ปานกลาง ลึก 

(shallow) (medium) (deep)
 
 
ล.33 : ผลแก่ : การมีจุกของผล (Mature fruit : stalk cavity) 
 
 
 
 

1 9 
ไม่ม ี มี

(absent) (present) 
 
ล.35 : ผลแก่ : ทรงไหล่ด้านท้องผล (Mature fruit : shape of ventral shoulder) 
 
 
 
 
 

1 2 3 
กลมนูนขึ้น กลมกว้าง กลมแคบ

(rounded upward) (rounded outward) (rounded downward)
 
 
 
 
 

4 5 
ลาดลง 45 องศา ลาดลง 20 องศา 

(rounded upward) (falling abruptly) 
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ล.36  ผลแก่ (Mature fruit): ทรงไหล่ด้านหลงัผล (shape of dorsal shoulder) 

 

                      

1 2 3 
กลมนูนขึ้น กลมกว้าง กลมแคบ 

(rounded upward) (rounded outward) (rounded downward)
 

                                            

4 5 
ลาดลง 45 องศา ลาดลง 20 องศา 

(sloping downward) (falling abruptly) 
 
ล. 37 : ผลแก่ : การมีร่องที่ฐานผล (Mature fruit : presence of groove in ventral shoulder) 
ล. 38  ผลแก่ : ความยาวร่องที่ฐานผล (Mature fruit : length of groove in ventral shoulder) 
ล. 39  ผลแก่ : ความลึกร่องที่ฐานผล (Mature fruit : depth of groove in ventral shoulder) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล 40 : ผลแก่ : การมีนอบนไหล่ผล (Mature fruit : presence of bulging at shoulder) 
 
 
 
 
 
 

1 9 
ไม่ม ี มี 

(absent) (present) 

groove 
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ล. 41 : ผลแก่ : การมีท้องผล (Mature fruit : presence of sinus) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 9 
ไม่ม ี มี 

(absent) (present) 
 
ล.42 : ผลแก่ : ความลึกของท้องผล (Mature fruit : depth of sinus) 
 
 
 
 
 
 
 

3 5 7 
ต้ืน ปานกลาง ลึก 

(shallow) (medium) (deep) 
 

ล.43 : ผลแก่ : การมีจะงอย (Mature fruit presence of beak) 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
เล็ก ปานกลาง ใหญ ่

(small) (medium) (large) 
 

 

stylar scar stylar scar 

sinus 
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ล.56 : เมล็ด : รูปร่างด้านขา้ง (Stone : shape in lateral view) 
 
                                                                           
 
 
 
 
 

1 2 3 
รูปรี ขอบขนาน รูปไต 

(elliptic) (oblong) (reniform) 
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9. การประมาณค่าใช้จ่ายและวิธีการชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลักษณะ 

9.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ 
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานท่ีของ

กรมวิชาการเกษตร ผู้ขอจดทะเบียน 
1. ค่าจ้างเหมาพ้ืนที่/เตรียมดิน  

(ครั้งละ 3,000 x 2 ครั้ง) 
2. ค่าจ้างเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกข้อมูลและ

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

3.   ค่าตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ
ภาคสนาม  4 ครั้ง  
- ค่าเบ้ียเลี้ยง (240 บาท x 2 คน x 3 วัน) 2 ครั้ง 
- ค่าที่พัก (800 บาท x 2 คน x 2 คืน) 2 ครัง้ 
ในกรณีที่ต้องพักค้างคืน ให้เพ่ิมค่าที่พัก 800 
บาท/คืน/คน และค่าเบ้ียเลี้ยงตามจํานวนวันด้วย
- ค่ายานพาหนะ  

(นํ้ามันเช้ือเพลิง 4 บาท/กิโลเมตร) 
4.   ค่าวัสดุ 

- สารกําจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 
- วัสดุการเกษตร 

6,000 
 

54,000 
 
 
 
 

2,880 
6,400 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 
 
 

2,000 
1,500 

 
 
 
 
 
 
 

2,880 
6,400 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 

รวม 72,780+ค่าพาหนะ 9,280+คา่พาหนะ 
 

หมายเหตุ  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตามรายจ่ายจริง 
      มีระยะตรวจสอบ  2  ครั้ง  ดังน้ี 

1) ระยะแรกปลูก 
2) ระยะเก็บเก่ียว 

9.2  วิธีการชําระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จํานวนครั้ง และสถานท่ีชําระค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามท่ี
คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 
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รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ตามชนิดพืชทีไ่ด้ประกาศให้เป็นพนัธุพ์ืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ. 2542 

ชนิดพชื 
แตงกวาแตงร้าน (Cucumis sativus L.) 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุพ์ืช (Subject of these Guideline) 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชที่จะกล่าวต่อไปน้ี ให้ใช้กับแตงกวาแตงร้าน (Cucurmis 
sativus L.) ทุกพันธ์ุ 
 
2.  ส่วนขยายพนัธุ์  (Material Required) 

2.1  การกําหนดปรมิาณ คุณภาพ เวลา และสถานท่ี ทีส่่งมอบส่วนขยายพนัธุ ์
พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กําหนดปริมาณ และคณุภาพของส่วนขยายพันธ์ุที่ต้องการจะตรวจสอบ 

พร้อมทั้งกําหนด เวลาและสถานที่ การส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช จะต้องเป็นส่ง
มอบตามที่กําหนด พร้อมทั้งดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทั้งในเรื่องการผ่านพิธีการทาง
ศุลกากรและด้านสุขอนามัยพืช 

2.2  ชนิดของส่วนขยายพนัธุ ์
ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ต้องส่งมอบเมล็ดพันธ์ุหรือต้นพันธ์ุให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

2.3  ปริมาณส่วนขยายพนัธุ ์
ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืช จะต้องส่งมอบเมล็ดพันธ์ุอย่างน้อย 300 เมล็ด  

2.4  คุณภาพของสว่นขยายพันธุ ์
ส่วนขยายพันธ์ุที่นํามาทดสอบจะต้องเป็นส่วนขยายพันธ์ุที่มีคุณภาพดี สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง

ที่ติดมากับส่วนขยายพันธ์ุ 
2.5  การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพนัธุ ์

ส่วนขยายพันธ์ุที่จัดส่งต้องไม่มีการกระทําใดๆ ที่เป็นผลต่อการแสดงออกของลักษณะของพันธ์ุพืช เว้น
แต่ได้รับอนุญาตหรือ กําหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ส่วนขยายพันธ์ุที่ส่งมอบเคยผ่านการปฏิบัติการใด ๆ 
เช่น พ่นสารป้องกันกําจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สารกระตุ้นการเกิดตาดอก จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
 
3.  วิธีการตรวจสอบ  (Method of Examination) 

3.1  จํานวนคร้ังทีป่ลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles) 
ควรทําการปลูกทดสอบ จํานวน 2 ครั้ง  แต่ถ้าความแตกต่างความสม่ําเสมอ/ความคงตัวไม่สามารถ

สังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องทําการปลูกทดสอบเพ่ิมอีก 1 ครั้ง 
3.2  สถานทีท่ดสอบ (Testing Place) 

สถานที่ปลูก ควรทําการทดสอบใน 1 สถานที่ ให้กําหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะประจํา
พันธ์ุสําคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ทีท่ําการปลูกทดสอบ 
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3.3  ปัจจัยแวดล้อมสําหรบัการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 

ต้องปลูกทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการแสดงออกของ
ลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบได้ 

3.4  การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
ให้ปลูกพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบอย่างน้อย 1 พันธ์ุ ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันและให้มี

วิธีการปลูกและการจัดการเดียวกัน  โดยให้มีการกระจายตัวของพันธ์ุ ที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบ
อย่างสม่ําเสมอ โดยใช้วิธีการสุ่มพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก จํานวนอย่าง
น้อย 40 ต้นต่อพันธ์ุ แบ่งออกเป็น 2 ซ้ํา ซ้ําละ 20 ต้น รวม 40 ต้น กําหนดให้ปลูก 1 ต้นต่อหลุม ใช้ระยะปลูก 
ระหว่างต้น 50 – 100 ซม. ระหว่างแถว 50 - 200 ซม. 

3.5  การทดสอบเพิม่เติม (Additional Tests) 
กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบพันธ์ุพืช ให้เป็นไปตามที่

พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 
 
4. การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสมํ่าเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability)  

4.1. ความแตกต่าง (Distinctness) 
4.1.1  คําแนะนําทั่วไป (General Recommendations) การตรวจสอบความแตกต่าง เป็นส่วนที่

สําคัญสําหรับผู้ใช้คู่มือน้ี  
4.1.2  ความแตกต่างที่คงที่ (Consistent Difference) การแสดงความแตกต่างระหว่างพันธ์ุอาจจะ

ชัดเจน โดยไม่จําเป็นต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงครั้ง บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม จึงต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงคร้ัง เพ่ือให้เช่ือมั่นว่า ความแตกต่างของลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นความ
แตกต่างคงที่ อย่างเพียงพอ      

4.1.3  การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด (Clear Difference) การพิจารณาความแตกต่างของ
สองพันธ์ุที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือชนิดของลักษณะว่าเป็นลักษณะที่แสดง
ออกเป็นชนิดใด เช่น เป็นลักษณะทางคุณภาพ (qualitative) ลักษณะทางปริมาณ (quantitative) หรือ
ลักษณะคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative)   

4.1.4  จํานวนตัวอย่างพืชที่ตรวจสอบ (Number of Plants / Parts of Plants to be Examined) 
การตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ กรณีการประเมินลักษณะที่กําหนด
ตัวแทนหน่ึงตัวอย่าง (single plants) จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างจากพืช จํานวน 20 ต้น หรือช้ินส่วนตัวอย่างของ
พืชจากพืชจํานวน 20  ต้น และในการประเมินในลักษณะอ่ืน ต้องประเมินจากทุกต้นที่ทดสอบ และไม่พิจารณา
ในต้นพืชที่มีลักษณะอ่ืนปน (off-type plants) กรณีการเก็บข้อมูลจากช้ินส่วนตัวอย่างจากต้นพืชตัวแทนหน่ึง
ตัวอย่าง (single plants)  ให้เก็บตัวอย่างช้ินส่วน จํานวน 2 ตัวอย่างต่อต้น  

4.1.5 วิ ธีการตรวจสอบ (Method of Observation) 
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชเพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ จะ

ถูกกําหนดไว้ใน คอลัมที่ 2 ในตารางบันทึกลักษณะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังน้ี 
MG หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ัน 

แล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (single measurement of a group of plants or parts of plants) 
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MS หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้

ค่ าเฉลี่ ยที่ ได้ เป็น ตัวแทนของพัน ธ์ุ  (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 

VG หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by asingle observation of a 
group of plants or parts of plants) 

VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of individual 
plants or parts of plants)               

4.2 ความสมํ่าเสมอ (Uniformity) 
พิจารณาที่ระดับความสม่ําเสมอของประชากรมาตรฐาน  1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเช่ือมั่นอย่างน้อยร้อย

ละ 95 กรณีที่ เก็บตัวอย่างจํานวน 20 ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะไม่ตรงตามพันธ์ุ (off type) มากกว่า 2 ต้น 
4.3 ความคงตัว (Stability) 

ในทางปฏิบัติไม่มีการทดสอบความคงตัว หากผลการทดสอบแสดงความแตกต่างและความสมํ่าเสมอ 
ในหลายชนิดพันธ์ุที่เคยพบว่า ลักษณะมีความสมํ่าเสมอแล้วก็อาจจะพิจารณาว่ามีความคงตัวด้วย 

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

5.1 การคัดเลือกพันธ์ุพืชทั่วไปที่จะนํามาปลูกทดสอบกับพันธ์ุพืชที่ย่ืนขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ จะต้อง
แบ่งกลุ่ม เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง   

5.2  ลักษณะทีใ่ช้ในการจัดกลุ่มของพันธ์ุ 
1) ลําต้น : ลักษณะการเจริญเติบโตของลําต้น (Stem : growth type) (ล. 2) 
2) ผล : ความยาวผล (Fruit : length) (ล. 21) 
3) ผล : สีผลในระยะเก็บเก่ียวส่งตลาด (Fruit : fruit:ground color of skin at market stage) (ล.29) 
4) ผล : สันทีผ่ิวผล (Fruit : ribs) (ล. 32) 
5) ผล : จุดที่ผิวผล (Fruit : dots) (ล.41) 

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

6.1.1  ลักษณะมาตรฐาน  
 เป็นลักษณะที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการใช้ตรวจสอบลักษณะพันธ์ุ

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

ลักษณะที่กําหนดให้ใช้สําหรบัการตรวจสอบร่วมกัน  
6.2 สถานะลักษณะที่แสดงออกและตัวเลขกํากับ (States of Expression and Corresponding 

Notes)   
สถานะลักษณะที่แสดงออก กําหนดเพ่ืออธิบายลักษณะ ซึง่การแสดงออกในแต่ละสถานะจะถูกกํากับ

ด้วยตัวเลขที่สอดคล้องกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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6.3 ชนิดของการแสดงออก 

QL หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพ (qualitative characteristic)  
QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)  
PQ หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)  

6.4 ตัวอย่างพนัธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธ์ุเตรียมไว้เพ่ือให้เห็นลักษณะทีแ่สดงออกชัดเจนของแต่ละลกัษณะที่แสดงออก 

6.5  เครื่องหมาย (Legend) 
(*)  หมายถึง ลักษณะที่ต้องประเมินทุกพันธ์ุ (ขอ้ 6.1.2) 
QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) (ข้อ 6.3)  
PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
MG  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้

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

MS  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าเฉล่ียที่
ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 

VG  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผสั จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by a single 
observation of a group of plants or parts of plants) 

VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of 
individual plants or parts of plants)     

(a)-(e)  หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธ์ุข้อ 8.1 
(+)  หมายถึง ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารข้อ 8.2 
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7. แบบบันทึกลักษณะประจําพนัธุ์ที่จะตรวจสอบ  : แตงกวาแตงร้าน 
 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

1. VG ใบเลี้ยง : ความขม (Cotyledon : bitterness)   
(*) (a) ไม่มี (absent)  1 
(+)  มี (present)  9 
QL     
2. 
(*) 

VG 
 

ลําต้น : ลักษณะการเติบโตของลําต้น (Plant : 
growth type) 

  

  ไม่เลื้อย (determinate)  1 
QL (b) เลื้อย (indeterminate)  2 
3. VG ลําต้น : สีของลําต้น (Plant : color)     
(*)  เขียวอ่อน (light green)  1 
 (b) เขียว (green)  2 

PQ  เขียวเข้ม (dark green)  3 
4.  
 

MS 
 

ลําต้น : ความยาวของเถาหรือลําต้นวัดจากปล้องที่ 
1 ถึงปล้องที่ 15 (Plant : total length of first 
15 internodes) 

  

  สั้นมาก (very short)  1 
(+) (b) สั้น (short)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 
  ยาวมาก (very long)  9 

5. VG แผ่นใบ : ฐานใบ (Leaf blade : leaf base)   
(+)  หัวใจ (cordate)  1 
PQ (b) เง่ียงต่ิงหู (auriculate)  2 
6. VG แผ่นใบ : มุมของแผ่นใบ (Leaf blade : attitude)   
  ต้ังตรง (erect)  3 

(+) (c) แผ่ออก (horizontal)  5 
QN  ลู่ลง (drooping)  7 
7. VG/ แผ่นใบ : รปูรา่ง (Leaf blade : shape)   
(*) MS เรียบ (smooth)  1 
 (c) เป็นคลื่น (wavy)  2 

PQ  ย่น (rugose)  3 
8. VG/ แผ่นใบ : ความยาว (Leaf blade : length)   
 MS สั้น (short)  3 

QN (c) ปานกลาง (medium)  5 
  ยาว (long)  7 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

9. 
 

VG/ 
 
 

แผ่นใบ : อัตราส่วนความยาวของปลายแฉกต่อ
ความยาวแผน่ใบ (Leaf blade : ratio length of 
terminal lobe/length of blade) 

  

 MS เล็กมาก (very short)  1 
(+) (c) เล็ก (short)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ใหญ ่(large) 
ใหญม่าก (very large) 

 
 

7 
9 

10. VG 
 

แผ่นใบ : รปูรา่งของปลายแฉก (Leaf blade: 
shape of apex of terminal lobe) 

  

  แหลม (acute)  1 
(+) (c) เหลี่ยม (right-angled)  2 
PQ  มน (obtuse)  3 
  กลม (rounded)  4 

11. VG แผ่นใบ : ความเข้มของสีเขยีว (Leaf blade : 
intensity of green color)  

  

  เขียวอ่อน (light green)  3 
 (c) เขียว (green)  5 

QN  เขียวเข้ม (dark green)  7 
12. VG แผ่นใบ : การบิดงอ (Leaf blade: blistering)       
(*)  น้อย (weak)  3 
 (c) ปานกลาง (medium)  5 

QN  มาก (strong)  7 
13. 

 
VG 
 

แผ่นใบ : คลืน่ที่ขอบใบ (Leaf blade : 
undulation of margin)  

  

  ไม่มีหรือมีน้อยมาก (absent or very weak)  1 
 (c) ปานกลาง (moderate)  2 

QN  มาก (strong)  3 
14. VG แผ่นใบ : หยักซ่ีฟันทีข่อบใบ (Leaf blade : 

dentation of margin)  
  

  น้อย (weak)  3 
 (c) ปานกลาง (medium)  5 

QN  มาก (strong)  7 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

15. 
 
 

MG 
 
 
 

ดอก : ระยะเวลาพฒันาของดอกเพศเมีย (80% 
ของต้นทั้งหมด มีดอกเพศเมียอย่างน้อยหนึ่งดอก) 
(Flower : Time of development of female 
flower (80% of plants with at least one 
female flower))  

  
 
 
 
 

  เร็ว (early)  3 
 (d) ปานกลาง (medium)  5 

QN  ช้า (late)  7 
16. 

 
VG ดอก : การปรากฏของเพศดอก (Flower : sex 

expression) 
  

(*)  ดอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ ่(predominantly femail 
plant) 

 1 

(+) (d) ดอกแยกเพศร่วมต้น (monoecious)  2 
QL  ก่ึงเป็นดอกเพศเมีย (subgynoecious)  3 
  เป็นดอกเพศเมียทั้งหมด (gynoecious)  4 
  ดอกสมบูรณ์เพศ (hermaphoditic)  5 

17. VG ดอก : จํานวนดอกเพศเมียต่อข้อ (Flower : 
number of female flowers per node) 
หน่ึงดอก (predominantly one) 

  
 
1 

(+) (d) หน่ึงหรือสองดอก (predominantly one or two)  2 
QN  สองดอก (predominantly two)  3 

  สองหรือสามดอก (predominantly two or three)  4 
  สามหรือสี่ดอก (predominantly three or four)  5 
  สี่หรือห้าดอก (predominantly four or five)  7 
  มากกว่าห้าดอก (predominantly more than five)  8 

18. VG 
 

รังไข่ : สีของสิ่งปกคลุม (Ovary : color of 
vestiture) 

  

(*)  ขาว (white)  1 
(+) (d) นํ้าตาล (brown)  2 
PQ  ดํา (black)  3 
19.  VG ผล : การเกิดผลลม (Fruit : parthenocarpy)   
(*)  ไม่มี (absent)  1 
(+) (e) มี (present)  9 
QL     
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

20. VG/ ผล : รูปร่าง (Fruit : shape)   
(*) MS รูปยาวรี (elliptical elongate)  1 
 (e) รูปรีขอบขนาน (oblong ellipsoid)  2 

PQ  ขั้วผลสอบเรียว (stem end tapered)  3 
  ปลายผลสอบเรียว (blossom end tapered)  4 

21. VG/ ผล : ความยาว (Fruit : length)    
(*) MS สั้นมาก (very short)  1 
 (e) สั้น (short)  3 

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

22. VG/  ผล : เสน้ผา่นศูนย์กลาง (Fruit : diameter)   
 MS เล็ก (small)  3 
 (e) ปานกลาง (medium)  5 

QN (c) ใหญ ่(large)  7 
23.  VG/  ผล : อัตราส่วนความยาวตอ่เสน้ผา่นศูนย์กลาง 

(Fruit : ratio length/diameter)  
  

(*) MS เล็กมาก (very small)  1 
 (e) เล็ก (small)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 
  ใหญ ่(large)  7 
  ใหญม่าก (very large)  9 

24. 
 

VG 
 
 

ผล : ความสัมพันธ์ของเสน้ผ่านศนูย์กลางไส้ต่อเส้น
ผ่านศนูย์กลางผล (Fruit : core diameter in 
relation diameter of fruit) 

  

  เล็กมาก (very small)  1 
 e) เล็ก (small)  3 

QN ( ปานกลาง (medium)  5 
  ใหญ ่(large)  7 
  ใหญม่าก (very large)  9 

25. VG ผล : รูปร่างตัดตามขวาง (Fruit : shape in 
transverse section)  

  

  กลม (round)  1 
(+) (e) กลมถึงเหลี่ยม (round to angular)  2 
PQ  เหลี่ยม (angular)  3 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

26. VG ผล : รูปร่างขัว้ผล (Fruit : shape of stem end)   
(*)  แบนราบ (flattend)  1 
(+) (e) มีคอ (necked)  2 
PQ  แหลม (acute)  3 
  มน (obtuse)  4 

27. 
 

VG 
 

เฉพาะพนัธุท์ีมี่คอ : ผล : ความยาวคอ (Only 
necked varieties : Fruit : length of neck) 

  

  สั้น (short)  3 
 (e) ปานกลาง (medium)  5 

QN  ยาว (long)  7 
28. 

 
VG 
 

ผล : รูปร่างบริเวณปลายผล (Fruit : shape of 
calyx end) 

  

  แหลม (acute)  1 
(+) (e) มน (obtuse)  2 
PQ  กลม (rounded)  3 
  ปลายตัด (truncate)  4 

29. VG ผล : สผีลในระยะเก็บเก่ียวส่งตลาด (Fruit : 
ground color of skin at market stage) 

  

(*)  เขียวอ่อน (light green)  1 
(+) (e) เขียว ( green)  2 
PQ  เขียวเข้ม (dark green)  3 
30. VG ผล : พืน้ทีส่ีเขยีวบริเวณไหลผ่ล (Fruit : extent of 

shoulder) 
  

(*)  น้อย (few)  1 
(+) (e) ปานกลาง (medium)  2 
PQ  มาก (many)  3 
31. VG 

 
ทุกพันธุย์กเว้นพนัธุ์ทีเ่ปน็สขีาว  
ผล : ความเข้มของสผีล (Fruit : intensity of 
ground color of skin) 

  

  อ่อน (light)  3 
 (e) ปานกลาง (medium)  5 

QN  เข้ม (dark)  7 
32. VG ผล : สนัทีผ่ิวผล (Fruit : ribs)   
(*)  ไม่มีหรือมีเล็กน้อย (absent or weak)  1 
(+) (e) ปานกลาง (medium)  2 
QN  มาก (strong)  3 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

33. VG ผล : รอยเชื่อมที่ผิวผล (Fruit : sutures)   
(*)  ไม่มี (absent)   
(+) (e) มี (present)   
QL     
34. VG ผล : รอยทีผ่ิวผล (Fruit : creasing)   
(*)  ไม่มี (absent)  1 
(+) (e) มี (present)  9 
QL     
35. VG ผล : ความหนาแนน่ของรอย (Fruit : degree 

creasing) 
  

  น้อย (weak)  1 
 (e) ปานกลาง  (medium)  3 

QN  มาก (strong)  5 
36. VG ผล : ชนิดของสิ่งปกคลุม (Fruit : type of 

vestiture) 
  

(*)  ขนเท่าน้ัน (hairs only)  1 
(+) (e) ขนและหนาม (hairs and prickles)  2 
QN  หนามเท่าน้ัน (prickles only)  3 
37. VG ผล : ความหนาแนน่ของสิง่ปกคลุม (Fruit : 

density of  vestiture) 
  

  บาง (sparse)  3 
 (e) ปานกลาง (medium)  5 

QN  หนาแน่น (dense)  7 
38. VG ผล : ปุ่มหรือหูดที่ผิวผล (Fruit : warts)   
(*)  ไม่มี (absent)  1 
QL (e) มี (present)  9 
39. VG ผล : ขนาดของปุ่มหรือหูด (Fruit : size of warts)   

  เล็ก (small)  3 
 (e) ปานกลาง (medium)  5 

QN  ใหญ ่(large)  7 
40. 

 
VG 
 

ผล : ความยาวของริ้วที่ผิวผล (Fruit : length of 
stripes) 

  

  ไม่มี (absent)  1 
(+) (e) สั้น (short)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 
   

 
  



 75 
ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

41. VG ผล : จุดทีผ่ิวผล (Fruit : dots)    
(*)  ไม่มี (absent)  1 
QL (e) มี (present)  9 
42.  

 
VG 
  

ผล : ตําแหน่งของจุด  (Fruit : distribution of 
dots) 

  

  พบเฉพาะที่แถบ (in bands only)  1 
(+) (e) ส่วนมากพบที่แถบ (predominantl in bands)  2 
PQ  พบได้ทั่วไป (evenly distribution)  3 
43. VG ผล : ความยาวของผลบริเวณที่พบจุด (Fruit : 

length of fruit containing dots) 
  

  ส่วนปลาย 1/3 (distal 1/3)  1 
 (e) ส่วนปลาย 1/2 (distal 1/2)  2 

PQ  ส่วนปลาย 2/3 (distal 2/3)  3 
  ทั่วผลยกเว้นรอบก้านผล (excluding area around 

peduncle) 
 4 

  ตลอดความยาวผล (whole length)  5 
44.  VG ผล : ความหนาแนน่ของจุด (Fruit : density of 

dots) 
  

  เบาบาง (sparse)  3 
(+) (e) ปานกลาง (medium)  5 
QN  หนาแน่น (dense)  7 
45. VG ผล : การมีนวลที่ผิวผล (Fruit : glaucosity)   

  ไม่มี (absent)  1 
(+) (e) น้อย (weak)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  4 

  มาก (strong)  7 
46. VG ผล : ความยาวของก้านผล (Fruit : length of 

peduncle) 
  

  สั้น (short)  3 
 (e) ปานกลาง (medium)  5 

QN  ยาว (long)  7 
47. VG ผล : สขีองก้านผล (Fruit : color of peduncle)   

  เขียวอ่อน (light green)  1 
 (e) เขียว (green)  2 

PQ  เขียวเข้ม (dark green)  3 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

48. VG 
 

ผล : สขีองผลที่เจริญเต็มที่ทางสรีรวิทยา (Fruit: 
ground color of skin at physiological 
ripeness)  

  

  ขาว (white)  1 
(+) (e) เหลือง (yellow)  2 
PQ  เขียว (green)  3 
  ส้ม (orange)  4 
  นํ้าตาล (brown)  5 

49. VG 
 

ผล :  การปรากฏตาข่ายของผลท่ีเจรญิเติบโตเต็มที่
ทางสรีรวิทยา (Fruit : ground color of net) 

  

  ไม่มี (absent)  1  
QL (e) มี (present)  9 
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8.   อธิบายแบบบนัทึกลักษณะประจําพันธุ ์

8.1 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 
a หมายถึง การประเมินลักษณะใบเลี้ยง ให้ประเมินในระยะก่อนที่จะมีการพัฒนาใบจริงใบแรก 
b หมายถึง การประเมินลักษณะเถาหรือลําต้น ให้ประเมินจากปล้องที่ 1 ถึงปล้องที่ 15 
c หมายถึง การประเมินลักษณะใบ ให้ประเมินใบที่เจริญเติบโตเต็มที่ต้ังแต่ข้อที่ 7 ขึ้นไป 
d หมายถึง การประเมินลักษณะดอก ให้ประเมินดอกที่อยู่ระหว่างข้อที่ 5 ถึงข้อที่ 15 
e หมายถึง การประเมินลักษณะผล เก็บในระยะเดียวกันโดยอยู่ในช่วง 14 วันหลังดอกบาน

ระหว่างข้อที่ 5 ถึงข้อที่ 15 
 
8.2 อธิบายแต่ละลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 

ล. 1 : ใบเลี้ยง : ความขม (Cotyledon : bitterness)  
 ความขมของใบเลี้ยงให้ทําการทดสอบโดยการชิมก่อนที่จะมีการพัฒนาของใบจริงใบแรก 

 
ล. 4 : ลําต้น : ความยาวของเถาหรือลําต้น วัดจากปล้องที่ 1 ถึงปล้องที่ 15 (Pant : total length of 
first 15 internodes)  
 ทําการทดสอบโดยการวัดส่วนต้นที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว 
 
ล. 6 : แผ่นใบ: มุมของแผ่นใบ (Leaf blade: attitude)  

 
           

                           
 
 
 
 

1 2 3 
ต้ังตรง แผ่ออก ลู่ลง 
(erect) (horizontal) (drooping) 

 
ล. 8 : แผ่นใบ : ความยาว (Leaf blade : length) 
ล. 9 : แผ่นใบ : อัตราส่วนความยาวของปลายแฉกต่อความยาวแผ่นใบ (Leaf blade : ratio length of 
terminal lobe/length of blade) 
 
 
 
 
 
 
 
 

a = ความยาวแผ่นใบ 

b = ความยาวของปลายแฉก 



 78 
 
ล. 10 : แผ่นใบ : รูปร่างของปลายแฉก (Leaf blade : shape of apex of terminal lobe) 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
แหลม เหลี่ยม มน กลม 

(acute) (right-angled) (obtuse) (rounded) 
 
ล. 16 : ต้น : การปรากฏของเพศดอก (Plant : sex expression) 

 
ดอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ ่
(predominantly femail 
plant) 

ทุกข้อของต้นมีจํานวนดอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ ่ 1 

ดอกแยกเพศร่วมต้น 
(monoecious) 

ทุกข้อของต้นมีทั้งดอกเพศผู้และดอกเพศเมียและแต่ละขอ้มีจํานวน
ดอกเพศผู้มากกว่าดอกเพศเมีย 

2 
 

ก่ึงเป็นต้นเพศเมีย 
(subgynoecious) 

ทุกข้อของต้นมีดอกเพศเมียและมีดอกเพศผู้เล็กน้อย มีเง่ือนไข
บางอย่าง (แสงสว่าง ความร้อน และสารเคมี) มผีลทําให้ดอกเพศ
ผู้น้อยลง  

3 
 

ต้นเพศเมีย 
(gynoecious) 

ทุกข้อของต้นมีเฉพาะดอกเพศเมีย มีเง่ือนไขบางอย่าง (ความมืด 
ความเย็น และสารเคมี) มีผลทําให้ดอกเพศผู้น้อยลง  

4 
 

ดอกสมบูรณ์เพศ 
(hermaphoditic) 

ทุกข้อของต้นมีมีดอกสมบูรณืเพศและดอกเพศผู้ 
 

5 
 

 
ล.17 : ลาํต้น : จํานวนดอกเพศเมีย ต่อข้อ (Plant : number of female flowers per node)  

มีดอก 1-2 ดอกท่ีข้อมากกว่า 50% ของทั้งต้น ในระยะการปรากฏของเพศดอกคือ ส่วนใหญ่หน่ึงดอก
และส่วนใหญ่สองดอก ในกรณีอ่ืน ๆ  
 
ล.18 : รังไข่ : สีของสิง่ปกคลุม (Ovary : color of vestiture)  

สีของสิ่งปกคลมุให้สังเกตก่อนดอกร่วง 
 
ล.19 ผล : การเกิดผลลม (Fruit : parthenocarpy) 

การพัฒนาของผลที่ไม่ได้มากจากการถ่ายเรณู ใหส้ังเกตสภาวะที่ผึ้งซึ่งเป็นแมลงที่ทําหน้าที่ถ่ายเรณู
ไม่สามารถทําการถ่ายเรณูได้ เช่น ในเรือนกระจก ช่วงเวลาที่ผึ้งไม่สามารถถ่ายเรณูได้ 
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ล.25 : ผล : รปูร่างตัดตามขวาง (Fruit : shape in transverse)  

  
 
 
 
 

1 2 3 
กลม กลมถึงเหลี่ยม เหลี่ยม 

(round) (round to angular) (angular) 
 
ล.26 : ผล : รปูร่างขั้วผล (Fruit : shape of stem end)  

ให้วาดรูปเพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
แบนราบ คอดเข้า แหลม มน 

(flattened) (necked) (acute) (obtuse) 
 

ล.28 : ผล : รปูร่างบริเวณปลายผล (Fruit : shape of calyx end) 
 

             
     
 
 
 

1 2 3 4 
แหลม มน กลม ปลายตัด 

(acute) (obtuse) (round) truncate 
 
ล.29 : ผล : สผีลในระยะเก็บเก่ียวส่งตลาด (Fruit : ground color of skin at market stage) 

เป็นระยะที่พรอ้มเก็บเก่ียวมีขนาดและความยาวตามต้องการเป็นระยะก่อนสุกแก่ทางสรีรวิทยา  
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ล.30 : ผล : พื้นทีส่ีเขียวบริเวณไหล่ผล (Fruit : extent of shoulder) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3
ไม่มีหรือมีน้อย ปานกลาง มาก

(absent or weak) (medium) (many) 
 
ล.32 : ผล : สนัที่ผิวผล (Fruit : ribs)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
ไม่มีหรือมีน้อย ปานกลาง มาก 

(absent or weak) (medium) (strong) 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 
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ล.33 : ผล : รอยเชื่อมที่ผิวผล (Fruit : sutures) 

 
 

 
 
 
 

มีลักษณะเป็นร่องต้ืน ๆ ที่ผิวของผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล.34 : ผล : รอยท่ีผิวผล (Fruit : creasing)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 36 : ผล : ชนิดของสิ่งปกคลุม (Fruit : type of vestiture)  
 
 
 
 
 
 

 
ล.40 : ผล : ความยาวของริว้ที่ผิวผล (Fruit : length of stripes) 

เส้นหรือลายเป็นลักษณะของสีที่ผิวเท่าน้ันซึ่งต่างจากร่องที่จะเข้าไปในผวิของผล 
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ล.42 : ผล : ตําแหน่งของจุด  (Fruit : distribution of dots)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
พบเฉพาะที่แถบ ส่วนมากพบที่แถบ พบได้ทั่วไป 

(in bands) (onlypredominantl in bands) (evenly distribution) 
 
ล.44 : ผล : ความหนาแน่นของจุด (Fruit : density of dots) 

ความหนาแน่นของจุดให้สังเกตเฉพาะบริเวณที่มีจุดไม่ใช่ทั้งผล 
 
ล.45 : ผล : การมีนวล (Fruit: glaucosity) 

การมีนวลคือการที่มีลักษณะคล้ายขี้ผึ้งเคลือบที่ผิวมีสีขาวหรือสีนํ้าตาล หลุดออกได้เมื่อถู 
 
ล.48 : ผล : สีของผลท่ีเจริญเต็มที่ทางสรีรวิทยา (Fruit : ground color of skin at physiological 
ripeness) 

ระยะสุกแก่ทางสรีรวิทยาที่ผลมีการเติบโตเต็มที่และสีไม่มีการเปลี่ยนแปลง จนกว่าจะเริ่มเน่าเสีย 
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9. การประมาณค่าใช้จ่ายและวิธีการชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลักษณะ 

9.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ 
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานท่ีของ

กรมวิชาการเกษตร ผู้ขอจดทะเบียน 
3. ค่าจ้างเหมาพ้ืนที่/เตรียมดิน  

(ครั้งละ 3,000 x 2 ครั้ง) 
4. ค่าจ้างเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกข้อมูลและ

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

3.   ค่าตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ
ภาคสนาม  4 ครั้ง  
- ค่าเบ้ียเลี้ยง (240 บาท x 2 คน x 3 วัน) 2 ครั้ง 
- ค่าที่พัก (800 บาท x 2 คน x 2 คืน) 2 ครัง้ 
ในกรณีที่ต้องพักค้างคืน ให้เพ่ิมค่าที่พัก 800 
บาท/คืน/คน และค่าเบ้ียเลี้ยงตามจํานวนวันด้วย
- ค่ายานพาหนะ  

(นํ้ามันเช้ือเพลิง 4 บาท/กิโลเมตร) 
4.   ค่าวัสดุ 

- สารกําจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 
- วัสดุการเกษตร 

6,000 
 

36,000 
 
 
 
 

2,880 
6,400 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 
 
 

2,000 
1,500 

 
 
 
 
 
 
 

2,880 
6,400 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 

รวม 54,780+ค่าพาหนะ 9,280+คา่พาหนะ 
 

หมายเหตุ  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตามรายจ่ายจริง 
      มีระยะตรวจสอบ  2  ครั้ง  ดังน้ี 

1) ระยะแรกปลูก 
2) ระยะเก็บเก่ียว 

9.2  วิธีการชําระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จํานวนครั้ง และสถานท่ีชําระค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามท่ี
คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 
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รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ตามชนิดพืชทีไ่ด้ประกาศให้เป็นพนัธุพ์ืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ. 2542 

ชนิดพชื 
มะเขือเทศ 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุพ์ืช (Subject of these Guideline) 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชที่ จะกล่าวต่อไปน้ี  ให้ ใช้ กับมะเขือเทศ (Solanum 
lycopersicum L..,  Lycopersicon esculentum Mill., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex 
Farw.) 
 
2.  ส่วนขยายพนัธุ์  (Material Required) 

2.1  การกําหนดปรมิาณ คุณภาพ เวลา และสถานท่ี ทีส่่งมอบส่วนขยายพนัธุ ์
พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กําหนดปริมาณ และคุณภาพของส่วนขยายพันธ์ุที่ต้องการจะตรวจสอบ 

พร้อมทั้งกําหนด เวลาและสถานที่ การส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช จะต้องเป็นส่ง
มอบตามที่กําหนด พร้อมทั้งดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทั้งในเรื่องการผ่านพิธีการทาง
ศุลกากรและด้านสุขอนามัยพืช 

2.2  ชนิดของส่วนขยายพนัธุ ์
ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ต้องส่งมอบเมล็ดพันธ์ุหรือต้นพันธ์ุให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

2.3  ปริมาณส่วนขยายพนัธุ ์
ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืช จะต้องส่งมอบเมล็ดพันธ์ุอย่างน้อย 500 เมลด็ หรือต้นพันธ์ุ 

อย่างน้อย 50 ต้น 
2.4  คุณภาพของสว่นขยายพันธุ ์

ส่วนขยายพันธ์ุที่นํามาทดสอบจะต้องเป็นส่วนขยายพันธ์ุที่มีคุณภาพดี สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง
ที่ติดมากับส่วนขยายพันธ์ุ 

2.5  การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพนัธุ ์
ส่วนขยายพันธ์ุที่จัดส่งต้องไม่มีการกระทําใดๆ ที่เป็นผลต่อการแสดงออกของลักษณะของพันธ์ุพืช เว้น

แต่ได้รับอนุญาตหรือ กําหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ส่วนขยายพันธ์ุที่ส่งมอบเคยผ่านการปฏิบัติการใด ๆ 
เช่น พ่นสารป้องกันกําจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สารกระตุ้นการเกิดตาดอก จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
 
3.  วิธีการตรวจสอบ  (Method of Examination) 

3.1  จํานวนคร้ังทีป่ลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles) 
ควรทําการปลูกทดสอบ จํานวน 2 ครั้ง  แต่ถ้าความแตกต่างความสม่ําเสมอ/ความคงตัวไม่สามารถ

สังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องทําการปลูกทดสอบเพ่ิมอีก 1 ครั้ง 
3.2  สถานทีท่ดสอบ (Testing Place) 

สถานที่ปลูก ควรทําการทดสอบใน 1 สถานที่ ให้กําหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะประจํา
พันธ์ุสําคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ทีท่ําการปลูกทดสอบ 
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3.3  ปัจจัยแวดล้อมสําหรบัการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 

ต้องปลูกทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการแสดงออกของ
ลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบได้ 

3.4  การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
ให้ปลูกพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันและให้มีวิธีการปลูกและการ

จัดการเดียวกัน  โดยให้มีการกระจายตัวของพันธ์ุ ที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบอย่างสม่ําเสมอ โดยใช้
วิธีการสุ่มพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก จํานวน 20 ต้นต่อพันธ์ุ ทําการ
ทดสอบอย่างน้อย  2 ซ้ํา รวม 40 ต้นต่อพันธ์ุ 

3.5  การทดสอบเพิม่เติม (Additional Tests) 
กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบพันธ์ุพืช ให้เป็นไปตามที่

พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 
 
4. การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสมํ่าเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability)  

4.1. ความแตกต่าง (Distinctness) 
4.1.1  คําแนะนําทั่วไป (General Recommendations) การตรวจสอบความแตกต่าง เป็นส่วนที่

สําคัญสําหรับผู้ใช้คู่มือน้ี  
4.1.2  ความแตกต่างที่คงที่ (Consistent Difference) การแสดงความแตกต่างระหว่างพันธ์ุอาจจะ

ชัดเจน โดยไม่จําเป็นต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงครั้ง บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม จึงต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงครั้ง เพ่ือให้เช่ือมั่นว่า ความแตกต่างของลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นความ
แตกต่างคงที่ อย่างเพียงพอ      

4.1.3  การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด (Clear Difference) การพิจารณาความแตกต่างของ
สองพันธ์ุที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือชนิดของลักษณะว่าเป็นลักษณะที่แสดง
ออกเป็นชนิดใด เช่น เป็นลักษณะทางคุณภาพ (qualitative) ลักษณะทางปริมาณ (quantitative) หรือ
ลักษณะคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative)   

4.1.4  จํานวนตัวอย่างพืชที่ตรวจสอบ (Number of Plants / Parts of Plants to be Examined) 
การตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ กรณีการประเมินลักษณะที่กําหนด
ตัวแทนหน่ึงตัวอย่าง (single plants) จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างจากพืช จํานวน 10 ต้น หรือช้ินส่วนตัวอย่างของ
พืชจากพืชจํานวน 10  ต้น และในการประเมินในลักษณะอ่ืน ต้องประเมินจากทุกต้นที่ทดสอบ และไม่พิจารณา
ในต้นพืชที่มีลักษณะอ่ืนปน (off-type plants) กรณีการเก็บข้อมูลจากช้ินส่วนตัวอย่างจากต้นพืชตัวแทนหน่ึง
ตัวอย่าง (single plants)  ให้เก็บตัวอย่างช้ินส่วน จํานวน 2 ตัวอย่างต่อต้น  

4.1.5 วิ ธีการตรวจสอบ (Method of Observation) 
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชเพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ จะ

ถูกกําหนดไว้ใน คอลัมที่ 2 ในตารางบันทึกลักษณะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังน้ี 
MG หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ัน 

แล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (single measurement of a group of plants or parts of plants) 
MS หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้

ค่ าเฉลี่ ยที่ ได้ เป็น ตัวแทนของพัน ธ์ุ  (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 
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VG หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็น

ตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by asingle observation of a 
group of plants or parts of plants) 

VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of individual 
plants or parts of plants)               

4.2 ความสมํ่าเสมอ (Uniformity) 
พิจารณาที่ระดับความสม่ําเสมอของประชากรมาตรฐาน  1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเช่ือมั่นอย่างน้อย

ร้อยละ 95 กรณีที่ เก็บตัวอย่างจํานวน 10 ต้นต่อซ้ํา ต้องไม่มีพันธ์ุอ่ืนปนมากกว่า 1 ต้น 
4.3 ความคงตัว (Stability) 

ในทางปฏิบัติไม่มีการทดสอบความคงตัว หากผลการทดสอบแสดงความแตกต่างและความสมํ่าเสมอ 
ในหลายชนิดพันธ์ุที่เคยพบว่า ลักษณะมีความสมํ่าเสมอแล้วก็อาจจะพิจารณาว่ามีความคงตัวด้วย 

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

5.1 การคัดเลือกพันธ์ุพืชทั่วไปท่ีจะนํามาปลูกทดสอบกับพันธ์ุพืชที่ย่ืนขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่   จะต้อง
แบ่งกลุ่ม เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง   

5.2  ลักษณะทีใ่ช้ในการจัดกลุ่มของพันธ์ุ 
1) ต้น :  ลักษณะการเจริญเติบโต (ล. 2) 
2) ใบ : รูปแบบของใบ (ล.16)  
3) ผล : การมีข้อต่อที่ก้านผล (ล.40) 
4) ผล : สีเขียวของไหล่ผลก่อนผลสุก (ล.44) 
5) ผล : ขนาดของผล (ล.31) 
6) ผล : รูปร่างของผลตัดตามยาว (ล.32) 
7) ผล : จํานวนช่องในผล (ล.59) 
8) ผล : สี (ผลแก่) (ล.34) 

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

6.1.1  ลักษณะมาตรฐาน  
 เป็นลักษณะที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการใช้ตรวจสอบลักษณะพันธ์ุ

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

ลักษณะที่กําหนดให้ใช้สําหรบัการตรวจสอบร่วมกัน  
6.2 สถานะลักษณะที่แสดงออกและตัวเลขกํากับ (States of Expression and Corresponding 

Notes)   
สถานะลักษณะที่แสดงออก กําหนดเพ่ืออธิบายลักษณะ ซึง่การแสดงออกในแต่ละสถานะจะถูกกํากับ

ด้วยตัวเลขที่สอดคล้องกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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6.3 ชนิดของการแสดงออก 

QL หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพ (qualitative characteristic)  
QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)  
PQ หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)  

6.4 ตัวอย่างพนัธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธ์ุเตรียมไว้เพ่ือให้เห็นลักษณะทีแ่สดงออกชัดเจนของแต่ละลกัษณะที่แสดงออก 

6.5  เครื่องหมาย (Legend) 
(*)  หมายถึง ลักษณะที่ต้องประเมินทุกพันธ์ุ (ขอ้ 6.1.2) 
QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) (ข้อ 6.3)  
PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
MG  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้

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

MS  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าเฉล่ียที่
ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 

VG  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผสั จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by a single 
observation of a group of plants or parts of plants) 

VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of 
individual plants or parts of plants)     

(a)-(c)  หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธ์ุข้อ 8.1 
(+)  หมายถึง ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารข้อ 8.2 
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7. แบบบันทึกลักษณะประจําพนัธุ์ที่จะตรวจสอบ  : มะเขือเทศ 

 
ลักษณะประจําพันธุ ์
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note)

1. VG ต้นกล้า : แอนโทไซยานินของลําต้นใต้ใบเลี้ยง 
(Seedling: anthocyanin coloration of 
hypocotyl) 

  

(+)  ไม่มี (absent)  1 
QL  มี (present)  9 
2. VG ต้น : ลักษณะการเจรญิเติบโต (Plant : growth type)   
(*)  แบบแคระ (dwarf)  1 
(+)  แบบไม่ทอดยอด (determinate)  2 
QL (a) แบบกึ่งทอดยอด (semi-determinate)  3 
  แบบทอดยอด (indeterminate)  4 

3. VG/ ต้น : ความยาวเถา (Plant : vine length)   
 MS สั้น (short)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (a) ยาว (long)  7 
4. VG/ ต้น : ขนาดของทรงพุ่ม  (Plant : plant size)   
(*) MS เล็ก (small)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (a) ใหญ ่(large)  7 
5. VG/ 

 
ต้น : ความหนาแนน่ของขนบนลําต้น (Plant : stem  
pubescence density) 

  

 MS ประปราย (sparse)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (a) หนาแน่น (dense)  7 
6. VG/ ลําต้น : ความยาวของปล้อง (Stem: length of 

internode) 
  

 MS สั้น (short)  3 
(+) (a) ปานกลาง (medium)  5 
QN  ยาว (long)  7 
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ลักษณะประจําพันธุ ์
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note)

7. VG ลําต้น : การมีแอนโทไซยานนิ (Stem: anthocyanin 
coloration) 

  

  ไม่มี (absent)  1 
 (a) น้อย (weak)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 

8. VG ใบ : ทิศทางของใบ (Leaf: attitude)   
(*)  ต้ังตรง (erect)  1 
(+) (a) ก่ึงต้ังตรง  (semi-erect)  3 
QN  แนวระนาบ (horizontal)  5 

  ก่ึงลู่ลง  (semi-drooping)  7 
  ลู่ลง  (drooping)  9 

9. VG/ ใบ : ความยาว (Leaf: length)   
 MS สั้น (short)  3 
 (a) ปานกลาง (medium)  5 

QN  ยาว (long)  7 
10. VG/ ใบ : ความกวา้ง (Leaf: width)   

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

QN  กว้าง (broad)  7 
11. VG ใบ : สีของใบ (Leaf : colour)   

  สีเขียวอ่อน (light green)  1 
 (a) สีเขียว (green)  2 

PQ  สีเขียวเข้ม (dark green)  3 
12. VG ใบ : รูปแบบของใบ  (Leaf: type of blade)   
(*)  ใบประกอบขนนกหน่ึงช้ัน (pinnate)  1 
(+) (a) ใบประกอบขนนกสองช้ัน (bipinnate)  9 
QL     
13. VG/ 

 
ใบ : จํานวนใบย่อยใน  1  ใบ (Leaf : number  of  
compound  leaf) 

  

 MS 3  ใบ (three)  1 
 (a) 5  ใบ (five)  2 

QN  7  ใบหรือมากกว่า (seven or more than seven)  3 
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ลักษณะประจําพันธุ ์
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note)

14. VG ใบ : ความหนาแน่นของกลุม่ใบ (Leaf : foliage  
density) 

  

  ประปราย (sparse)  3 
 (a) ปานกลาง (medium)  5 

QN  หนาแน่น (dense)  7 
15. VG ใบ : ความมันวาว (Leaf : glossiness)   

  ไม่มัน (absent)  1 
QL (a) มันวาว (present)  9 
16. VG ใบ : ลักษณะผิวใบ (Leaf : surface)   

  เรียบ (entired)   
(+) (a) ย่น (blistering)  1 
PQ  รอยพับ (creasing)  2 
17. VG ใบ : ทิศทางของก้านใบย่อยเม่ือเทียบกับก้านใบหลัก 

(Leaf: attitude of petiole of leaflet in relation 
to main axis) 

  

  ก่ึงต้ังตรง (semi-erect)  3 
(+) (a) แนวระนาบ (horizontal)  5 
QN  ก่ึงลู่ลง (semi-drooping)  7 
18. VG/ ใบ : ความกวา้งของใบย่อย  (Leaf : leaflets width)   

 MS แคบ (narrow)  3 
(+) (a) ปานกลาง (medium)  5 
QN  กว้าง (broad)  7 
19. VG/ ใบ : ความยาวของใบย่อย (Leaf : leaflets length)   

 MS สั้น (short)  3 
(+) (a) ปานกลาง (medium)  5 
QN  ยาว (long)  7 
20. VG ดอก : การมีขนบนก้านเกสรเพศเมีย (Flower: 

pubescence of style) 
  

  ไม่มี (absent)  1 
QL  มี (present)  9 
21. MS ดอก : จํานวนกลีบดอก (Flower : Number  of  

petals) 
  

  5  กลีบ (5 petals)  1 
  6  กลีบ (6 petals)  2 

QN  7  กลีบหรือมากกว่า (7 or more than 7 petals)  3 
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ลักษณะประจําพันธุ ์
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note)

22. VG/ ดอก : จํานวนดอกใน 1 ช่อ  (Flower : Number of 
flowers per inflorescence) 

  

 MS น้อย (few)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN  มาก (many)  7 
23. VG ดอก : ตําแหน่งก้านเกสรเพศเมีย (Flower : Style  

position) 
  

  อยู่ตํ่ากว่าเกสรเพศผู้ (inserted)  1 
  อยู่ระดับเดียวกับเกสรเพศผู้ (same level as stamen)  2 

QL  อยู่สูงกว่าเกสรเพศผู้เล็กน้อย (slightly  exserted)  3 
  อยู่สูงกว่าเกสรเพศผู้มาก (highly  exserted)  4 

24. VG/ ผล : ความยาวของผล  (Fruit : length)   
(*) MS สั้น (short)  1 
 (b) ปานกลาง (medium)  2 

QN  ยาว (long)  3 
25. VG/ ผล : เสน้ผา่นศูนย์กลางผล (Fruit : diameter)   
(*) MS แคบ (narrow)  1 
 (b) ปานกลาง (medium)  2 

QN  กว้าง (broad)  3 
26. VG ผล : รูปร่างของผลตัดตามยาว (Fruit: shape in 

longitudinal section) 
  

(*)  แบน (flattened)  1 
(+) (b) กลมแป้น (oblate)  2 
PQ  กลม (circular)  3 

  ขอบขนาน (oblong)  4 
  ทรงกระบอก (cylindric)  5 
  รี (elliptic)  6 
  หัวใจ (cordate)  7 
  ไข่ (ovate)  8 
  ไข่กลับ (obovate)  9 
  ทรงลูกแพร์ (pyriform)  10 
  หัวใจกลับ (obcordate)  11 
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ลักษณะประจําพันธุ ์
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note)

27. VG ผล : รูปร่างของผลเม่ือตัดตามขวาง (Fruit : shape in 
cross section) 

  

(*)  กลม (round)  1 
(+) (b) เหลี่ยม (angular)  2 
PQ  ไม่แน่นอน (irregular)  3 
28. VG ผล : รูปร่างของไหล่ผล (Fruit : shoulder shape)   

  แบน (flat)  1 
(+) (b) บุ๋มเล็กน้อย (slightly depressed)  3 
QN  บุ๋มปานกลาง (moderately depressed)  5 

  บุ๋มมาก ( strongly depressed)  7 
29. VG ผล : รอยจีบบริเวณขั้วผล (Fruit: ribbing at peduncle 

end) 
  

(*)  ไม่มีหรือน้อยมาก (absent or very weak)  1 
(+) (b) น้อย (weak)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  มาก (strong)  7 
  มากที่สุด (very strong)  9 

30. VG/ 
MS 

ผล : ขนาดของรอยแผลบรเิวณข้ัวผล (Fruit: size of 
peduncle scar) 

  

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

QN  ใหญ ่(large)  7 
31. VG ผล : รูปร่างก้นผล (Fruit: shape at blossom end)   

  เว้า (indented)  1 
(+) (b) เว้าและแบน (indented and flat)  2 
PQ  แบน (flat)  3 

  แบนและแหลม (flat and pointed)  4 
  แหลม (pointed)  5 

32. VG/ 
 

ผล : ขนาดของรอยแผลที่ก้นผล (Fruit: size of 
blossom scar) 

  

 MS เล็ก (small)  3 
 (b) ปานกลาง (medium)  5 

QN  ใหญ ่(large)  7 
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ลักษณะประจําพันธุ ์
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note)

33. VG ผล : รูปร่างของรอยแผลทีก้่นผล (Fruit : shape of 
blossom scar) 

  

(*)  เป็นจุด (dot)  1 
 (b) เป็นรูปดาว (stellate)  2 

PQ  เป็นเส้นตรง (linear)  3 
  ไม่สม่ําเสมอ (irregular)   

34. VG ผล : สผีลอ่อน (Fruit : color before maturity)   
(*)  ครีม (cream)  1 
 (b) เหลือง (yellow)  2 

PQ  ส้ม (orange)  3 
  ชมพู (pink)  4 
  แดง (red)  5 
  นํ้าตาล (brown)  6 
  เขียว green  7 

35. VG ผล : ความเข้มของสผีลอ่อน (Fruit : intensity of 
color before maturity) 

  

(*)  อ่อน (light)  3 
 (b) ปานกลาง (medium)  5 

QN  เข้ม (dark)  7 
36. VG ผล : สขีองผลสุก (Fruit: color at maturity)   
(*)  ครีม (cream)  1 
 (b) เหลือง (yellow)  2 

PQ  ส้ม (orange)  3 
  ชมพู (pink)  4 
  แดง (red)  5 
  นํ้าตาล (brown)  6 
  เขียว green  7 

37. VG ผล : ความเข้มของสผีลสุก (Fruit : intensity of 
color at maturity) 

  

(*)  อ่อน (light)  3 
 (b) ปานกลาง (medium)  5 

QN  เข้ม (dark)  7 
     



 94 
ลักษณะประจําพันธุ ์
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note)

38. VG ผล : ริ้วสีเขียวของผิวก่อนผลสุก (Fruit: green 
stripes before maturity) 

  

(+)  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
39. VG ผล : จุดละเอียดของผลสุก (Fruit : small dots at 

maturity) 
  

 (b) ไม่มี (absent)  1 
QL  มี (present)  9 
40. 

 
VG ผล : สเีขียวของไหล่ผลก่อนผลสุก  (Fruit : green 

shoulder before maturity) 
  

(*)  ไม่มี (absent)  1 
(+) (b) มี (present)  9 
QL     
41. VG ผล : พืน้ที่ของสีเขียวบนไหล่ผลก่อนผลสกุ (Fruit : 

extent of green shoulder before maturity) 
  

  เล็ก (small)  3 
(+) (b) ปานกลาง (medium)  5 
QN  ใหญ ่(large)  7 
42. VG ผล : ความเข้มของสีเขียวบนไหลผ่ลก่อนผลสุก (Fruit: 

intensity of green color of shoulder (before 
maturity)) 

  

  อ่อน (light)  3 
 (b) ปานกลาง (medium)  5 

QN  เข้ม (dark)  7 
43. VG ผล : สีแต้มบนผล  (Fruit : variegation )   
(*)  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
44. VG ผล : สขีองเนือ้เม่ือผลสุก (Fruit : color of flesh at 

maturity) 
  

(*)  ครีม (cream)  1 
 (b) เหลือง (yellow)  2 

PQ  ส้ม (orange)  3 
  ชมพู (pink)  4 
  แดง (red)  5 
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ลักษณะประจําพันธุ ์
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note)

  นํ้าตาล (brown)  6 
  เขียว (green)  7 

45. VG ผล : ความเข้มของสีของเนือ้เม่ือผลสุก (Fruit : 
intensity of color of flesh at maturity) 

  

(*)  อ่อน (light)  3 
 (b) ปานกลาง (medium)  5 

QN  เข้ม (dark)  7 
46. MS ผล : น้าํหนักผลเฉลี่ย (Fruit : weight)   
(*)  เบา (light)  1 
 (b) ปานกลาง (medium)  2 

QN  หนัก (heavy)  3 
47. VG ผล : ลักษณะการติดผล (Fruit : fruit set)   

  ผลเด่ียว (single)  1 
QL (b) เป็นช่อ (cluster)  9 
48. VG ผล : ชนิดของช่อผล (Fruit : type of 

infructescence) 
  

  หน่ึงแขนง (uniparous)  1 
(+) b) สองแขนง (biparous)  2 
QL ( หลายแขนง (multiparous)  3 

  
หน่ึงแขนงและหลายแขนง (uniparous and 
multiparous) 

 4 

49. VG ผล : ริ้วรอยบนผิวผล (Fruit : Cat-face)   
  ไม่มี (absent  1 

QL (b) มี (present)  9 
50. VG ผล : ความมันวาวของผิวผล (Fruit: glossiness of 

skin) 
  

  น้อย (weak)  3 
 (b) ปานกลาง (medium)  5 

QN  มาก (strong)  7 
51. VG ผล : ความแนน่ของผล (Fruit: firmness)   
(*)  นุ่ม (soft)  3 
 (b) ปานกลาง (medium)  5 

QN  แข็ง (firm)  7 
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ลักษณะประจําพันธุ ์
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note)

52. VG ผล : ความหนาของเปลือก (Fruit: thickness of 
pericarp) 

  

  บาง (thin)  3 
 (b) ปานกลาง (medium)  5 

QN  หนา (thick)  7 
53. VG ผล : การมองเห็นเนื้อในของผล (Fruit : presence of 

flesh) 
  

(+)  ไม่มี (absent)  1 
QL (b) มี (present)  9 
54. VG ผล : จํานวนชอ่งในผล (Fruit: number of locules)   
(*)  2 ช่อง (only two)  1 
 (b) 2 และ 3 ช่อง (two and three)  2 

PQ  3 และ 4 ช่อง (three and four)  3 
  4 , 5 หรือ 6 ช่อง (four, five or six)  4 
  มากว่า 6 ช่อง (more than six)  5 

55. VG ผล : ขนาดเส้นผา่นศูนย์กลางของแกนกลางเม่ือผา่ตาม
ขวาง (Fruit: diameter of core in cross section 
in relation to total diameter) 

  

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

QN  ใหญ ่(large)  7 
56. 
 

VG ผล : ความหนาของวงกลีบเลี้ยง (Fruit : thickness of 
calyx) 

  

(*)  บาง (thin)  1 
 (b) ปานกลาง (medium)  2 

QN  หนา (thick)  3 
57. 
 

VG ผล : การม้วนของวงกลีบเลีย้ง (Fruit : thickness of 
calyx) 

  

  ไม่ปรากฎ (absent)  1 
QL (b) ปรากฎ (present)  9 
58. 
(*) 

VG ผล : การมีรอยต่อที่ก้านผล (Fruit : presence of 
abscission layer) 

  

(+)  ไม่มีรอยต่อ (joinless)  1 
QL (b) มีรอยต่อ (joined)  9 
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ลักษณะประจําพันธุ ์
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note)

59. VG 
 

เฉพาะพนัธุท์ีมี่รอยต่อ : ผล : ความยาวก้านผล (Only 
varieties with peduncle abscission layer 
present : Fruit : length of pedicel) 

  

(*) MS สั้น (short)  3 
(+) (b) ปานกลาง (medium)  5 
QN  ยาว (long)  7 
60. VG ผล : ความยากง่ายของผลท่ีหลุดจากขั้ว (Fruit : 

easiness  of  fruit  to detach from the pedicel) 
  

  ง่าย  (easy)  1 
 (b) ปานกลาง (intermediate)  2 

QN  ยาก (difficult)  3 
61. VG เมล็ด : รูปรา่งเมล็ด (Seed : shape)   

  กลม  (globular)  1 
 (b) รูปไข่ ( ovate)  2 

PQ  สามเหลี่ยมปลายแหลม (triangular)  3 
62. VG เมล็ด : สขีองเมล็ด (Seed : color)   

  เหลืองอ่อน (Light yellow)  1 
 (b) เหลืองเข้ม (Dark yellow)  2 

PQ  เทา (Grey)  3 
  นํ้าตาล (Brown)  4 
  นํ้าตาลเข้ม (Dark brown)  5 

63. MG ระยะเวลาออกดอก (Time of flowering)   
  เร็ว (early)  3 
 (c) ปานกลาง (medium)  5 

QN  ช้า (late)  7 
64. MG ระยะเวลาสุกแก่ (Time of maturity)   
(*)  เร็วมาก (very early)  1 
 (c) เร็ว (early)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 
  ช้า (late)  7 
  ช้ามาก (very late)  9 
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8.   อธิบายแบบบันทึกลักษณะประจําพันธุ์ 

8.1 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 
a หมายถึง ลักษณะของต้น ลําต้น และใบ ควรบันทึกข้อมูลหลังจากติดผลอย่างน้อย 5 ช่อ ช่วง

ระหว่างช่อดอกที่ 1 และ 2  ส่วนใบย่อยควรบันทึกใบย่อยที่อยู่ก่ึงกลางใบ 
b หมายถึง การบันทึกข้อมูลผลควรบันทึกผลที่สุกแก่ โดยใช้ผลจากชุดที่ 2 ช่วงบริเวณกลางต้น/เถา 
c หมายถึง ระยะเวลาออกดอกและระยะเวลาสุกแก่ เริ่มนับต้ังแต่วันเพาะเมล็ด นับจนถึงวันที่ดอก

บานครบ 50 เปอร์เซ็นต์ 

 
8.2 อธิบายแต่ละลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 

ล. 1 : ต้นกลา้ : แอนโทไซยานินของลาํต้นใต้ใบเลี้ยง (Seedling: anthocyanin coloration of hypocotyl) 
 

 
1 9 

ไม่ม ี
(absent) 

มี 
present 

 
ล. 2 : ต้น : ลกัษณะการเจรญิเติบโต (Plant: growth type) 

แบบแคระ (dwarf) คือ มีใบ 1 ใบ สลับกับดอก 1 ช่อดอก แต่ลําต้นเต้ียกว่าแบบไม่ทอดยอด เพราะมี
ช่วงข้อสั้นมากกว่า 

แบบไม่ทอดยอด (determinate) คือ มีใบ 1 ใบ สลับกับดอก 1 ช่อดอก ลําต้นหยุดการเจริญเติบโต
ทางส่วนยอด เมื่อตายอดเปลี่ยนเป็นช่อดอก 

แบบกึ่งทอดยอด (semi-determinate) คอื มีใบ 1-2 ใบ สลับกับ 1 ช่อดอก 
แบบทอดยอด (indeterminate) คือ มใีบ 2 ใบ สลับกับดอก 1 ช่อดอก ตายอดจะไม่พัฒนาเป็นช่อ

ดอก ผลผลิตสามารถทยอยเก็บไปได้เรื่อย ๆ เป็นเวลาหลายเดือน 
  

ล. 6 : ลําต้น : ความยาวของปล้อง (Stem: length of internode) 
ความยาวของปล้องบันทึกปล้องที่อยู่ระหว่างช่อดอกที่ 1 และ 2  
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ล. 8 : ใบ : ทศิทางของใบ (Leaf: attitude) 
 

 
3 5 

ก่ึงต้ังตรง 
(semi-erect) 

แนวระนาบ 
(horizontal) 

        

 

      
 

7 9 
ก่ึงลู่ลง 

(semi-drooping) 
ลู่ลง 

(drooping) 
 
ล. 12 : ใบ : รูปแบบของใบ  (Leaf: type of blade)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
ใบประกอบขนนกหน่ึงช้ัน 

(pinnate) 
ใบประกอบขนนกสองชั้น 

(bipinnate) 
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ล. 16 : ใบ : ลักษณะผิวใบ (Leaf :  surface) 
 ควรบันทึกใบทีอ่ยู่ช่วงระหว่างช่อดอกที่ 1 และ 2 

ลักษณะรอยย่น คือ ลักษณะที่บนแผ่นจะเกิดรอยย่นระหว่างเส้นใบ  
ลักษณะรอยพับ คือ ลักษณะที่บนแผ่นใบจะเกิดรอยพับแต่ละไม่เกิดระหว่างเส้นใบ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
ย่น 

(blistering) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

รอยพับ 
(creasing) 

 
ล. 22 : ใบ : ทศิทางของก้านใบย่อยเม่ือเทียบกับก้านใบหลัก (Leaf: attitude of petiole of leaflet in 
relation to main axis) 

ควรบันทึกใบทีอ่ยู่ช่วง 1 ส่วน 3 ของต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
ก่ึงต้ังตรง 

5 
แนวระนาบ 

7 
ก่ึงลู่ลง 

(semi-erect) (horizontal) (semi-drooping) 

ใบย่อย 

ก้านหลัก ก้านใบย่อย 
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ล. 26 :  ผล : รูปร่างของผลตัดตามยาว (Fruit: shape in longitudinal section) 
 

     broadest part     
  (below middle) at middle (above middle) 
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10 

 
 
8 

(parallel) 
 
5 

(rounded) 
 
6 

 
 
9 

 
 
7 

 pyriform รูปไข่ 
(ovate) 

ทรงกระบอก
(cylindric) 

รี 
(elliptic) 

รูปไข่กลับ
(obovate) 

หัวใจ
(cordate) 

 

  
 

 

 

 

  
 

11 

(parallel) 
 
4 

(rounded) 
 
3 

 

 หัวใจกลับ 
(obcordate) 

ขอบขนาน
(oblong) 

กลม
(circular) 

 

  

 
 

 
 
 
 

  2  
  กลมแป้น (oblate)  
  

 
 

 

  1  
  แบน (flattened)  
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ล. 27 : ผล : รูปร่างของผลเม่ือตัดตามขวาง (Fruit : depression at peduncle end) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล. 28 : ผล : รอยบุ๋มบรเิวณขั้วผล (Fruit : depression at peduncle end) 
 

 

 

  

1 
ไม่มีหรือน้อยมาก 

3 
น้อย 

5 
ปานกลาง 

7 
มาก 

(absent or  
very weak) 

(weak) (medium) (strong) 

 
ล. 29 : ผล : รอยจีบบรเิวณขั้วผล (Fruit: ribbing at peduncle end) 
 

 
1 

ไม่มีหรือน้อยมาก 
3 

น้อย 
5 

ปานกลาง 
7 

มาก 
9 

มากที่สุด 
(absent or very weak) (weak) (medium) (strong) (very strong) 

1 
กลม 

(Round) 

2
เหลี่ยม 

(Angular) 

3 
ไม่แน่นอน 
(Irregular) 
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ล. 48 : ผล : ชนิดของช่อผล (Fruit : type of infructescence) 

 

 
1 

หน่ึงแขนง 
(uniparous) 

2 
สองแขนง 
(biparous) 

 
 

 
3 

หลายแขนง 
(multiparous) 
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ล. 56 : ผล : การมีข้อต่อทีก้่านผล (Peduncle: abscission layer) 
 

 

1 
ไม่ม ี

9 
มี 

(absent) (present) 
 
ล. 57 : เฉพาะพันธุ์ที่มีข้อต่อ : ผล : ความยาวก้านผล (Only varieties with peduncle abscission 
layer present : Pedicel: length) 
 
 
 
 
 
 
ล. 38 : ผล : ริ้วสีเขียวของผิวก่อนผลสุก (Fruit: green stripes (before maturity)) 
 
 ควรบันทึกข้อมูลก่อนระยะสกุแก่ แยกออกจากลักษณะไหล่เขียว 
 

1 
ไม่ม ี

9 
มี 

(absent) (present) 
 

ข้อต่อ 
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ล. 40 : ผล : สีเขยีวของไหล่ผลก่อนผลสกุ  (Fruit : green shoulder (before maturity)) 
 

 

1 
ไม่ม ี

9 
มี 

(absent) (present) 
 
ล. 41 : ผล : พื้นทีข่องสเีขียวบนไหลผ่ลก่อนผลสุก (Fruit : extent of green shoulder (before 
maturity)) 
 

 

 
 

 

 

  

1 
เล็กมาก 

3 
เล็ก 

5 
ปานกลาง 

7 
ใหญ ่

(very small) (small) (medium) (large) 
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ล 31 : ผล : รูปร่างก้นผล (Fruit: shape at blossom end) 
 

  
 

1 
เว้า 

2 
เว้าและแบน 

3 
แบน 

4 
แบนและแหลม 

5 
แหลม 

(indented) (indented and 
flat) 

(flat) (flat and 
pointed) 

(pointed) 

 

 
1 
เว้า 

3 
แบน 

5 
แหลม 

(indented) (flat) (pointed) 
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9. การประมาณค่าใช้จ่ายและวิธีการชาํระคา่ใช้จ่ายในการตรวจสอบลกัษณะ 

9.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ 
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานท่ีของ

กรมวิชาการเกษตร ผู้ขอจดทะเบียน 
5. ค่าจ้างเหมาพ้ืนที่/เตรียมดิน  

(ครั้งละ 3,000 x 2 ครั้ง) 
6. ค่าจ้างเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกข้อมูลและ

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

3.   ค่าตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ
ภาคสนาม  4 ครั้ง  
- ค่าเบ้ียเลี้ยง (240 บาท x 2 คน x 3 วัน) 2 ครั้ง 
- ค่าที่พัก (800 บาท x 2 คน x 2 คืน) 2 ครัง้ 
ในกรณีที่ต้องพักค้างคืน ให้เพ่ิมค่าที่พัก 800 
บาท/คืน/คน และค่าเบ้ียเลี้ยงตามจํานวนวันด้วย
- ค่ายานพาหนะ  

(นํ้ามันเช้ือเพลิง 4 บาท/กิโลเมตร) 
4.   ค่าวัสดุ 

- สารกําจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 
- วัสดุการเกษตร 

6,000 
 

54,000 
 
 
 
 

2,880 
6,400 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 
 
 

2,000 
1,500 

 
 
 
 
 
 
 

2,880 
6,400 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 

รวม 72,780+ค่าพาหนะ 9,280+คา่พาหนะ 
 

หมายเหตุ  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตามรายจ่ายจริง 
      มีระยะตรวจสอบ  2  ครั้ง  ดังน้ี 

1) ระยะแรกปลูก 
2) ระยะเก็บเก่ียว 

9.2  วิธีการชําระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จํานวนครั้ง และสถานท่ีชําระค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามท่ี
คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 
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รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ตามชนิดพืชทีไ่ด้ประกาศให้เป็นพนัธุพ์ืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ. 2542 

ชนิดพชื 
พริกเผ็ด และพริกยักษ์ หรือพริกหวาน (Capsicum annuum L.) 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุพ์ืช (Subject of these Guideline) 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชที่จะกล่าวต่อไปน้ี ให้ใช้กับพริก (Capsicum annuum L.) 
 
2.  ส่วนขยายพนัธุ์  (Material Required) 

2.1  การกําหนดปรมิาณ คุณภาพ เวลา และสถานท่ี ทีส่่งมอบส่วนขยายพนัธุ ์
พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กําหนดปริมาณ และคุณภาพของส่วนขยายพันธ์ุที่ต้องการจะตรวจสอบ 

พร้อมทั้งกําหนด เวลาและสถานที่ การส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช จะต้องเป็นส่ง
มอบตามที่กําหนด พร้อมทั้งดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทั้งในเรื่องการผ่านพิธีการทาง
ศุลกากรและด้านสุขอนามัยพืช 

2.2  ชนิดของส่วนขยายพนัธุ ์
ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ต้องส่งมอบเมล็ดพันธ์ุหรือต้นพันธ์ุให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

2.3  ปริมาณส่วนขยายพนัธุ ์
ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืช จะต้องส่งมอบเมล็ดพันธ์ุอย่างน้อย 500 เมลด็ หรือต้นพันธ์ุ 

อย่างน้อย 50 ต้น 
2.4  คุณภาพของสว่นขยายพันธุ ์

ส่วนขยายพันธ์ุที่นํามาทดสอบจะต้องเป็นส่วนขยายพันธ์ุที่มีคุณภาพดี สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง
ที่ติดมากับส่วนขยายพันธ์ุ 

2.5  การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพนัธุ ์
ส่วนขยายพันธ์ุที่จัดส่งต้องไม่มีการกระทําใดๆ ที่เป็นผลต่อการแสดงออกของลักษณะของพันธ์ุพืช เว้น

แต่ได้รับอนุญาตหรือ กําหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ส่วนขยายพันธ์ุที่ส่งมอบเคยผ่านการปฏิบัติการใด ๆ 
เช่น พ่นสารป้องกันกําจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สารกระตุ้นการเกิดตาดอก จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
 
3.  วิธีการตรวจสอบ  (Method of Examination) 

3.1  จํานวนคร้ังทีป่ลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles) 
ควรทําการปลูกทดสอบ จํานวน 2 ครั้ง  แต่ถ้าความแตกต่างความสม่ําเสมอ/ความคงตัวไม่สามารถ

สังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องทําการปลูกทดสอบเพ่ิมอีก 1 ครั้ง 
3.2  สถานทีท่ดสอบ (Testing Place) 

สถานที่ปลูก ควรทําการทดสอบใน 1 สถานที่ ให้กําหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะประจํา
พันธ์ุสําคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ทีท่ําการปลูกทดสอบ 
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3.3  ปัจจัยแวดล้อมสําหรบัการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 

ต้องปลูกทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการแสดงออกของ
ลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบได้ 

3.4  การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
ให้ปลูกพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบอย่างน้อย 1 พันธ์ุ ในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันและให้มี

วิธีการปลูกและการจัดการเดียวกัน  โดยให้มีการกระจายตัวของพันธ์ุ ที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบ
อย่างสมํ่าเสมอ   โดยใช้วิธีการสุ่มพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก จํานวนอย่าง
น้อย 40 ต้นต่อพันธ์ุ แบ่งออกเป็น 2 ซ้ํา ซ้ําละ 20 ต้น รวม 40 ต้น 

3.5  การทดสอบเพิม่เติม (Additional Tests) 
กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบพันธ์ุพืช ให้เป็นไปตามที่

พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 
 
4. การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสมํ่าเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability)  

4.1. ความแตกต่าง (Distinctness) 
4.1.1  คําแนะนําทั่วไป (General Recommendations) การตรวจสอบความแตกต่าง เป็นส่วนที่

สําคัญสําหรับผู้ใช้คู่มือน้ี  
4.1.2  ความแตกต่างที่คงที่ (Consistent Difference) การแสดงความแตกต่างระหว่างพันธ์ุอาจจะ

ชัดเจน โดยไม่จําเป็นต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงครั้ง บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม จึงต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงคร้ัง เพ่ือให้เช่ือมั่นว่า ความแตกต่างของลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นความ
แตกต่างคงที่ อย่างเพียงพอ      

4.1.3  การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด (Clear Difference) การพิจารณาความแตกต่างของ
สองพันธ์ุที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือชนิดของลักษณะว่าเป็นลักษณะที่แสดง
ออกเป็นชนิดใด เช่น เป็นลักษณะทางคุณภาพ (qualitative) ลักษณะทางปริมาณ (quantitative) หรือ
ลักษณะคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative)   

4.1.4  จํานวนตัวอย่างพืชที่ตรวจสอบ (Number of Plants / Parts of Plants to be Examined) 
การตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ กรณีการประเมินลักษณะที่กําหนด
ตัวแทนหน่ึงตัวอย่าง (single plants) จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างจากพืช จํานวน 20 ต้น หรือช้ินส่วนตัวอย่างของ
พืชจากพืชจํานวน 20  ต้น และในการประเมินในลักษณะอ่ืน ต้องประเมินจากทุกต้นที่ทดสอบ และไม่พิจารณา
ในต้นพืชที่มีลักษณะอ่ืนปน (off-type plants) กรณีการเก็บข้อมูลจากช้ินส่วนตัวอย่างจากต้นพืชตัวแทนหน่ึง
ตัวอย่าง (single plants)  ให้เก็บตัวอย่างช้ินส่วน จํานวน 2 ตัวอย่างต่อต้น  

4.1.5 วิ ธีการตรวจสอบ (Method of Observation) 
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชเพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ จะ

ถูกกําหนดไว้ใน คอลัมที่ 2 ในตารางบันทึกลักษณะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังน้ี 
MG หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ัน 

แล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (single measurement of a group of plants or parts of plants) 
MS หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้

ค่ าเฉลี่ ยที่ ได้ เป็น ตัวแทนของพัน ธ์ุ  (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 
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VG หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็น

ตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by asingle observation of a 
group of plants or parts of plants) 

VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of individual 
plants or parts of plants)               

4.2 ความสมํ่าเสมอ (Uniformity) 
พิจารณาที่ระดับความสม่ําเสมอของประชากรมาตรฐาน  1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเช่ือมั่นอย่างน้อยร้อย

ละ 95 กรณีที่ เก็บตัวอย่างจํานวน 20 ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะไม่ตรงตามพันธ์ุ (off type) มากกว่า 2 ต้น 
4.3 ความคงตัว (Stability) 

ในทางปฏิบัติไม่มีการทดสอบความคงตัว หากผลการทดสอบแสดงความแตกต่างและความสมํ่าเสมอ 
ในหลายชนิดพันธ์ุที่เคยพบว่า ลักษณะมีความสมํ่าเสมอแล้วก็อาจจะพิจารณาว่ามีความคงตัวด้วย 

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

5.1 การคัดเลือกพันธ์ุพืชทั่วไปที่จะนํามาปลูกทดสอบกับพันธ์ุพืชที่ย่ืนขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ จะต้อง
แบ่งกลุ่ม เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง   

5.2  ลักษณะทีใ่ช้ในการจัดกลุ่มของพันธ์ุ 
1) ต้นกล้า : แอนโทไซยานินที่ต้นใต้ใบเลี้ยง (ล.1) 
2) ต้น : การมีปลอ้งย่อย (ล.4) 
3) ผล : สีผลก่อนผลแก ่(ล.25) 
4) ผล : ตําแหน่งของผล (ล.28) 
5) ผล : รูปร่างผลผ่าตามยาว (ล.32) 
6) ผล : สีของผลแก่ (ล.38) 
7) ผล : แคบไซซนิที่พลาเซนตา (ล.50) 

 
6.  เครื่องหมาย (Legend) 

6.1  การจําแนกลักษณะ (Categories of Characteristics) 
6.1.1  ลักษณะมาตรฐาน  
 เป็นลักษณะที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการใช้ตรวจสอบลักษณะพันธ์ุ

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

ลักษณะที่กําหนดให้ใช้สําหรบัการตรวจสอบร่วมกัน  
6.2 สถานะลักษณะที่แสดงออกและตัวเลขกํากับ (States of Expression and Corresponding 

Notes)   
สถานะลักษณะที่แสดงออก กําหนดเพ่ืออธิบายลักษณะ ซึง่การแสดงออกในแต่ละสถานะจะถูกกํากับ

ด้วยตัวเลขที่สอดคล้องกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
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6.3 ชนิดของการแสดงออก 

QL หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพ (qualitative characteristic)  
QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)  
PQ หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)  

6.4 ตัวอย่างพนัธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธ์ุเตรียมไว้เพ่ือให้เห็นลักษณะทีแ่สดงออกชัดเจนของแต่ละลกัษณะที่แสดงออก 

6.5  เครื่องหมาย (Legend) 
(*)  หมายถึง ลักษณะที่ต้องประเมินทุกพันธ์ุ (ขอ้ 6.1.2) 
QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) (ข้อ 6.3)  
PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
MG  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้

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

MS  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าเฉล่ียที่
ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 

VG  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผสั จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by a single 
observation of a group of plants or parts of plants) 

VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of 
individual plants or parts of plants)     

(a)-(b)  หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธ์ุข้อ 8.1 
(+)  หมายถึง ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารข้อ 8.2 
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7. แบบบันทึกลักษณะประจําพนัธุ์ที่จะตรวจสอบ  : พริก 
 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

1. VG ต้นกล้า : แอนโทไซยานินที่ต้นใต้ใบเลี้ยง 
(Seedling: anthocyanin coloration of 
hypocotyl) 

  

(*)  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
(+)  ปรากฏ (present)  9 
QL     
2. VG ต้น : ลักษณะการเจรญิเติบโต (Plant: habit)   
  ต้ังตรง (upright)  3 

(+)  ก่ึงต้ังตรง (semi-upright)  5 
QN  แผ่ออก (prostrate)  7 
3. VG/ ต้น : ความยาวลําต้น (Plant : length of stem)   
 MS สั้น (short)  3 

(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN  ยาว (long)  7 
4. VG ต้น :การมีปลอ้งย่อย (Plant: shortened 

internode (in upper part)) 
  

(*)  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
(+)  ปรากฏ (present)  9 
QL     
5. VG/ เฉพาะพนัธุท์ีมี่ปล้องย่อยเท่านั้น ต้น : จํานวนปล้อง

ระหว่างดอกแรกกับปล้องย่อย (Varieties with 
shortened internode only: 
Plant: number of internodes between the 
first flower and shortened internodes) 

  

 MS ไม่มี (none)  1 
(+)  1-3 (one to three)  2 
PQ  มากกว่า 3 (more than three)  3 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

6. VG เฉพาะพนัธุท์ี่ไม่มีปล้องย่อยเท่านัน้   ต้น : ความยาว
ของปล้อง (ที่ก่ิงแรกของลําต้นหลัก) Varieties 
without shortened internode: 
Plant: length of internode (on the 
first branching of the main axis) 

  

  สั้น (short)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN  ยาว (long)  7 
7. VG ต้น : แอนโทไซยานนิที่ข้อ (Plant: anthocyanin 

coloration of nodes ) 
  

  ไม่ปรากฏ (absent) ยอดสน 1 
(+)  ปรากฏ (present) หัวเรือ 9 
QL     
8. VG ลําต้น : ความเข้มของแอนโทไซยานินที่ขอ้ (Stem: 

intensity of anthocyanin 
coloration of nodes) 

  

  น้อย (weak)  1 
(+)  ปานกลาง (medium) ยอดสน 3 
QL  มาก (strong) จินดา 5 
9. VG/ ลําต้น : การมีขนที่ข้อ (Stem: hairiness of 

nodes) 
  

 MS ไม่มีหรือมีน้อยมาก (absent or very weak)  1 
(+)  น้อย (weak)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  มาก (strong)  7 
10. VG/ ต้น : ความสงูต้น (Plant: height)   

 MS เต้ียมาก (very short)  1 
(+)  เต้ีย (short)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  สูง (tall)  7 
  สูงมาก (very tall)  9 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

11. VG/ ใบ : ความยาวแผ่นใบ (Leaf : length of blade)   
 MS สั้นมาก (very short)  1 
  สั้น (short)  3 

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

12. VG ใบ : ความกวา้งแผ่นใบ (Leaf : width of blade )   
  แคบมาก (very narrow)  1 
  แคบ (narrow)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 
  กว้าง (broad)  7 
  กว้างมาก (very broad)  9 

13. VG ใบ : ความเขม้ของสีเขียว (Leaf : intensity of 
green color) 

  

  อ่อนมาก (very light)  1 
(+)  อ่อน (light)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  เข้ม (dark)  7 
  เข้มมาก (very dark)  9 

14. VG ใบ : การปรากฏของแอนโทไซยานนิ (Leaf: 
anthocyanin coloration ) 

  

  ไม่ปรากฏ (absent) ช่อไสว 1 
(+)  ปรากฏ (present)  9 
QL     
15. VG ใบ : รูปรา่ง (Leaf: shape)   

  รูปใบหอก (lanceolate) ศก.24 1 
(+)  รูปไข่ (ovate) ช่อไสว 2 
PQ  รีกว้าง (broad elliptic) พริกหวาน 3 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

16. VG ใบ : การเป็นคลืน่ของขอบใบ (Leaf: undulation 
of  margin) 

  
 

  ไม่มีหรือมีน้อยมาก (absent or very weak) ช่อไสว 1 
  น้อย (weak) ห้วยสีทนขามแก่น 80 3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 
  มากที่สุด (very strong)  9 

17. VG ใบ : การย่น (Leaf : blistering )   
  ไม่มีหรือมีน้อยมาก (absent or very weak) ยอดสน 1 

(+)  น้อย (weak) จินดา 3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  มาก (strong)  7 
  มากที่สุด (very strong)  9 

18. VG ใบ : รูปรา่งด้านข้างเม่ือตัดตามขวาง (Leaf: 
profile in cross section) 

  

  เว้ามาก (strongly concave)  1 
(+)  เว้าปานกลาง (moderately concave)  3 
QN  แบน (flat)  5 

  นูนปานกลาง (moderately convex)  7 
  นูนมาก (strongly convex)  9 

19. VG ใบ : ความมันของใบ (Leaf: glossiness)   
  ไม่มีหรือมีน้อยมาก (absent or very weak)  1 
  น้อย (weak)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 
  มากที่สุด (very strong)  9 

20. VG ดอก : ตําแหน่งของก้านดอก (Flower: peduncle 
attitude) 

  

(*)  ต้ังตรง (erect)  3 
(+)  ก่ึงต้ังตรง (semi-drooping)  5 
QN  ห้อยลง (drooping)  7 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

21. VG ดอก : ระดับของก้านเกสรเพศเมีย (Flower: 
stigma exsertion) 

  

  ตํ่ากว่า (below)  1 
(+)  ระดับเดียวกัน (same level)  2 
PQ  สูงกว่า (above)  3 
22. VG ดอก : แอนโทไซยานินที่อับเรณู (Flower: 

anthocyanin coloration in anthe) 
  

  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
  ปรากฏ (present)  9 

QL     
23. VG ดอก : แอนโทไซยานินของก้านชูอับเรณู (Flower: : 

anthocyanin coloration  in filament) 
  

  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
  ปรากฏ (present)  9 

QL     
24. VG ดอก : สีที่สองของวงกลีบดอก (Flower: 

secondary color of corolla) 
  

  ไม่มี (absent)  1 
(+)  ที่ขอบ (at margin)  2 
PQ  ที่ฐาน (at base)  3 
  ที่ขอบและทีฐ่าน(at margin and base)  4 

25. VG ผล : สผีลก่อนผลแก่ (Fruit: color before 
maturity) 

  

(*)  ขาวออกเขียว (greenish white) พจ.4 1 
(+)  เหลือง (yellow)  2 
PQ (a) เขียว (green) พจ.27 3 
  ม่วง (purple) พริกหวาน 4 

26. VG ผล : ความเข้มของสีก่อนผลแก่ (Fruit: intensity 
of color before maturity)   

  

  อ่อนมาก (very light)  1 
  อ่อน (light) พจ.28 3 

QN (a) ปานกลาง (medium) พจ.27 5 
  เข้ม (dark) พจ.10 7 
  เข้มมาก (very dark) พจ.01 9 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

27. VG ผล : แอนโทไซยานิน (Fruit: anthocyanin 
coloration) 

  

  ไม่ปรากฏ (absent) ยอดสน 1 
(+)  ปรากฏ (present) ห้วยสีทนขามแก่น 80 9 
QL (a)    
28. VG ผล : ตําแหน่งของผล (Fruit: attitude )   
(*)  ต้ังตรง (erect) จินดา 3 
(+)  แนวนอน (horizontal) หัวเรือ 5 
QN (b) ห้อยลง (drooping) แม่ปิง 80 7 
29. VG/ ผล : ความยาว (Fruit: length )   

 MS สั้นมาก (very short)  1 
(+)  สั้น (short)  3 
QN (b) ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 
  ยาวมาก (very long)  9 

30. VG/ ผล : เสน้ผา่ศนูย์กลาง (Fruit: diameter )   
 MS แคบมาก (very narrow)  1 
  แคบ (narrow)  3 

QN (b) ปานกลาง (medium)  5 
  กว้าง (broad)  7 
  กว้างมาก (very broad)  9 

31. VG/ ผล : อัตราส่วนระหว่างความยาวและ
เสน้ผา่ศนูย์กลาง (Fruit: ratio length/diameter)

  

(*) MS เล็กมาก (very small)  1 
  เล็ก (small)  3 

QN (b) ปานกลาง (medium )  5 
  ใหญ ่(large )  7 
  ใหญม่าก (very large)  9 

32. VG ผล : รูปร่างผลผา่ตามยาว (Fruit: shape in 
longitudinal section) 

  

(*)  กลมแบน (oblate)  1 
(+)  กลม (circular)  2 
QN (b) รูปหัวใจ (cordate)  3 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

  สี่เหลี่ยม (square) พริกหวาน 4 
  สี่เหลี่ยมผืนผ้า (rectangular)  5 
  สี่เหลี่ยมคางหมู (trapezoidal) พริกหยวกมหาสวัสด์ิ89 6 
  สามเหลี่ยมกว้างปานกลาง (moderately triangular) พริกหยวกมณีกาญจน์ 7 
  สามเหลี่ยมแคบ (narrowly triangular) พจ.42 8 
  รูปเขา (hornshaped) พจ.27 9 
  เรียวยาว (linear) ช่อไสว 10 

33. VG ผล : การบิดของผล (Fruit: twisting)   
  ไม่ปรากฏ (absent) แก่นหอม 60 1 

(+)  ปรากฏ (present) ยอดสน 9 
QL (b)    
34. VG ผล : รูปร่างตัดตามขวาง (Fruit: shape in cross 

section (at  level of placenta)) 
  

  รี (elliptic) พริกขาว 1 
  เหลี่ยม (angular) พิโรจน์ 2 

PQ (b) กลม (circular) แก่นหอม 60 3 
35. VG ผล : การย่นของผนังผลบรเิวณส่วนฐาน (Fruit: 

sinuation of pericarp at basal part) 
  

  ไม่มีหรือมีน้อยมาก (absent  or very weak) แก่นหอม 60 1 
(+) (b) น้อย (weak) ช่อไสว 3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  มาก (strong)  7 
  มากที่สุด (very strong) ยู่ย่ีมอดินแดง 9 

36. VG ผล : การย่นของผนังผลไม่รวมส่วนฐาน (Fruit: 
sinuation of pericarp excluding basal part) 

  

  ไม่มีหรือมีน้อยมาก (absent  or very weak)  1 
(+) (b) น้อย (weak)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 
  มากที่สุด (very strong)  9 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

37. VG ผล : ผิวสัมผสัของผิวผล (Fruit: texture of 
surface) 

  

(*)  เรียบหรือย่นน้อยมาก (smooth or very slightly 
wrinkled) 

ยอดสน 3 

 (b) ย่นน้อย (slightly wrinkled) ช่อไสว 5 
QN  ย่นมาก (strongly wrinkled) ยู่ย่ี 80 7 
38. VG ผล : สขีองผลแก่ (Fruit: color at maturity)   
(*)  เหลือง (yellow) บุษราคัม 1 
(+) (b) ส้ม (orange) พจ.28 2 
PQ  แดง (red) จินดา 3 
  นํ้าตาล (brown)  4 
  เขียว (green)  5 
39. VG ผล : ความเข้มของสีเม่ือผลแก่ (Fruit :  intensity 

of color at maturity) 
  

  อ่อน (light)  3 
 (b) ปานกลาง (medium)  5 
QN  เข้ม (dark)  7 
40. VG ผล : ความมันของผล (Fruit: glossiness )   

  น้อย (weak)  3 
(+) (b) ปานกลาง (medium)  5 
QN  มาก (strong)  7 
41. VG ผล : การลึกทีบ่ริเวณขั้วผล (Fruit: stalk cavity)   
(*)  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
(+) (b) ปรากฏ (present)  9 
QL     
42. VG ผล : ความลึกที่บริเวณขั้วผล (Fruit: depth of 

stalk cavity) 
  

  ต้ืน (shallow)  3 
(+) (b) ปานกลาง (medium)  5 
QN  ลึก (deep)  7 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

43. VG ผล : รูปร่างปลายผล (Fruit: shape of apex)   
  แหลมมาก (very acute) ช่อไสว 1 

(+) (b) แหลมปานกลาง (moderately acute) หัวเรือ 2 
PQ  กลม (rounded)  3 
  บุ๋มปานกลาง (moderately depressed) พริกหยวกมหาสวัสด์ิ189 4 
  บุ๋มมาก (very depressed) พริกหวาน 5 

44. VG ผล : ความลึกของร่องผล (Fruit: depth of 
interloculary grooves) 

  

  ไม่มีหรือต้ืนมาก (absent or very shallow)  1 
(+) (b) ต้ืน (shallow)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ลึก (deep)  7 
45. VG ผล : จํานวนชอ่งว่าง (Fruit: number of 

locules) 
  

(*)  2 (predominantly two)  1 
 (b) 2 และ 3(equally two and three)  2 

PQ  3 (predominantly three)  3 
  3 และ 4 (equally three and four)  4 
  4 และมากกว่าน้ัน (predominantly four and 

more) 
 5 

46. VG ผล : ความหนาเน้ือ (Fruit: thickness of flesh )   
(*)  บางมาก (very thin)  1 
 (b) บาง (thin)  3 

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

47. VG/ ก้าน : ความยาว (Stalk: length )   
 MS สั้น (very short)  1 
 (b) สั้น (short)  3 

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

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note) 

48. VG/ ก้าน : ความหนา (Stalk: thickness )   
 MS บาง (thin)  3 
 (b) ปานกลาง (medium)  5 

QN  หนา (thick)  7 
49. VG วงกลีบเลี้ยง : ลักษณะของวงกลีบเลี้ยง (Calyx: 

aspect) 
  

  ไม่ห่อ (non enveloping)  1 
(+) (b) ห่อ (enveloping)  9 
QL     
50. VG ผล : แคบไซซินที่พลาเซนตา (Fruit: capsaicin in 

placenta 
  

(*)  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
(+) (b) ปรากฏ (present)  9 
QL     
51. VG สําหรบัพนัธุท์ีมี่แคบไซซินทีพ่ลาเซนตาเท่านั้นผล : 

ความเข้มข้นของแคบไซซิน (Fruit: For varieties 
with capsaicin in placenta present only: 
intensity of capsaicin) 

  

  น้อย (weak)  3 
(+) (b) ปานกลาง (medium)  5 
QN  มาก (strong)  7 
52. MS ระยะที่ดอกเริม่บาน (ดอกแรกที่ข้อดอกที่สอง) 

(Time of beginning of flowering (first 
flower on second flowering node) 

  

  เร็ว (early)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN  ช้า(late)  7 
53. VG ระยะเวลาการสุกแก่ (Time of maturity )   

  เร็วมาก (very early)  1 
(+)  เร็ว (early)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ช้า(late)  7 
  ช้ามาก (very late)  9 
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8.   อธิบายแบบบนัทึกลักษณะประจําพันธุ ์

8.1 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 
a หมายถึง การบันทึกข้อมูลลักษณะของผลอ่อนกล้าควรทําก่อนที่ผลจะสุกแก่หรือเปลี่ยนสี 
b หมายถึง การบันทึกข้อมูลลักษณะของผลแก่ควรทําเมื่อระยะสุกแก่หรือเมื่อผลเปลี่ยนสี 

 
8.2 อธิบายแต่ละลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 

ล. 1 : ต้นกล้า : แอนโทไซยานินที่ต้นใต้ใบเลี้ยง (Seedling : anthocyanin coloration of hypocotyl) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 9 
ไม่ปรากฏ ปรากฎ 
(absent) present 

 
ล. 2 : ต้น : ลักษณะการเจรญิเติบโต (Plant : habit) 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
ต้ังตรง ก่ึงต้ังตรง แผ่ออก 

(upright) (semi-upright) (prostrate) 
 
ล. 3 : ต้น : ความยาวลําต้น (Plant : length of stem) 
 ความยาวของลําต้นให้วัดจากรอยแผลของกลีบเลี้ยงจนถงึก่ิงแรกเมื่อระยะเติบโตเต็มที่ 
 

A

11

A
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ล. 4 : ต้น :การมีปลอ้งย่อย (Plant : shortened internode (in upper part)) 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 
ไม่ปรากฏ ปรากฎ 
(absent) (present) 

 
ล. 5 : เฉพาะพนัธุท์ีมี่ปล้องย่อยเท่านั้น ต้น : จํานวนปล้องระหว่างดอกแรกกับปล้องย่อย (Varieties with 

shortened internode only: Plant: number of internodes between the first flower 
and shortened internodes) 

 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
ไม่ม ี 1-3 มากกว่า 3 

(none) (one to three) (more than three) 
 
ล. 7 : ต้น : แอนโทไซยานนิที่ข้อ (Plant: anthocyanin coloration of nodes 
 
 
 
 
 
 
 

1 9 
ไม่ปรากฏ ปรากฎ 
(absent) (present) 
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ล. 8 : ลําต้น : ความเข้มของแอนโทไซยานินทีข่้อ (Stem : intensity of anthocyanin 
coloration of nodes) 
   

 
 
 
 
 
 
 

3 5 7 
น้อย ปานกลาง มาก 

(weak) (medium) (strong) 
 
ล.9 : ลําต้น : การมีขนที่ข้อ (Stem : hairiness of nodes)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
ไม่มีหรือมีน้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก 

(absent or very weak) (weak) (medium) (strong) 
 
ล.10 : ต้น : ความสงูต้น (Plant : height) 
 บันทึกเมื่อติดผลโดยวัดจากระดับพ้ืนดิบจนถึงส่วนที่สูงที่สดุ 
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ล.14 : ใบ : การปรากฏของแอนโทไซยานนิ (Leaf : anthocyanin coloration ) 
 

 
 
 
 
 
 

 
1 9 

ไม่ปรากฏ ปรากฎ 
(absent) (present) 

 
ล.15 : ใบ : รปูร่าง (Leaf: shape) 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2 3 
รูปใบหอก รูปไข่ รีกว้าง 

(lanceolate) (ovate) (broad elliptic) 
 

ล.18 : ใบ : รูปร่างด้านข้างเม่ือตัดตามขวาง (Leaf : profile in cross section) 
    
 
 

1 3 5 7 9 
เว้ามาก เว้าปานกลาง แบน นูนปานกลาง นูนมาก 

(strongly 
concave) 

(moderately 
concave) 

(flat) (moderately 
convex) 

(strongly 
convex) 
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ล. 20 : ดอก : ตําแหน่งของก้านดอก (Flower : peduncle attitude) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 5 7 
ต้ังตรง ก่ึงต้ังตรง ห้อยลง 
(erect) (semi-drooping) (drooping) 

 
ล.21 : ดอก : ระดับของก้านเกสรเพศเมีย (Flower : stigma exsertion) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 
ตํ่ากว่า ระดับเดียวกัน สูงกว่า 

(below) (same level) (above) 
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ล.25 : ผล : สผีลก่อนผลแก่ (Fruit : color before maturity) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 
ขาวออกเขียว เหลือง เขียว ม่วง 

(greenish white) (yellow) (green) (purple) 
 
ล.27 : ผล : แอนโทไซยานิน (Fruit : anthocyanin coloration) 

 
 
 
 

 
 
 

1 9 
ไม่ปรากฏ ปรากฎ 
(absent) (present) 
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Picture3

Picture3

Picture3

Picture3

Picture3

ล.29 : ผล : ความยาว (Fruit : length ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 3 5 7 9 
สั้นมาก สั้น ปานกลาง ยาว ยาวมาก 

(very short) (short) (medium) (long) (very long) 
 
ล.32 : ผล : รปูร่างผลผ่าตามยาว (Fruit: shape in longitudinal section) 
 

1 2 3 4 5 
 กลม  สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผ้า 
 (circular)  (square) (rectangular) 

 
 

 
 
 
 
 
 

6 7 8 9 10 
สี่เหลี่ยมคางหมู สามเหลี่ยมกว้างปานกลาง สามเหลี่ยมแคบ รูปเขา เรียวยาว 
(trapezoidal) (moderately 

triangular) 
(narrowly 
triangular) 

(hornshaped) (linear) 
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ล.35 : ผล : การย่นของผนังผลบริเวณสว่นฐาน (Fruit : sinuation of pericarp at basal part) 
 
 
 
 
 
 
 

1 3 5 7 9 
ไม่มีหรือมีน้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
(absent  or very 

weak) 
(weak) (medium) (strong) (very strong) 

 
ล.36 : ผล : การย่นของผนังผลไม่รวมส่วนฐาน (Fruit: sinuation of pericarp excluding basal 
part) 
 
 
 
 
 
 

 
1 3 5 7 9 

ไม่มีหรือมีน้อยมาก น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
(absent or very weak) (weak) (medium) (strong) (very strong) 

 
ล.38 : ผล : สีของผลแก่ (Fruit: color at maturity) 
 
 
 

1 2 3 4 5 
เหลือง ส้ม แดง นํ้าตาล เขียว 

(yellow) (orange) (red) (brown) (green) 
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ล.40 : ผล : ความมันของผล (Fruit: glossiness )  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 5 7 
น้อย ปานกลาง มาก 

(weak) (medium) (strong) 
 
ล.41 : ผล : การลึกที่บริเวณขั้วผล (Fruit : stalk cavity) 

 
 
 
 
 
 

1 9 
ไม่ปรากฏ ปรากฎ 
(absent) (present) 

 
ล.42 : ผล : ความลึกที่บริเวณขั้วผล (Fruit : depth of stalk cavity) 
 
 
 
 
 
 
 

3 5 7 
ต้ืน ปานกลาง ลึก 

(shallow) (medium) (deep) 
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ล.43 : ผล : รูปร่างปลายผล (Fruit : shape of apex) 
 
 
 
 
 

1 3 5 7 9 
แหลมมาก แหลมปานกลาง กลม บุ๋มปานกลาง บุ๋มมาก 

(very acute) (moderately acute) (rounded) (moderately depressed) (very depressed)
 
ล.44 : ผล : ความลึกของร่องผล (Fruit : depth of interloculary grooves) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 3 5 7 
ไม่มีหรือต้ืนมาก ต้ืน ปานกลาง ลึก 

(absent or very shallow) (shallow) (medium) (deep) 
 
ล.49 : วงกลีบเลี้ยง : ลักษณะของวงกลีบเลี้ยง (Calyx: aspect) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 9 
ไม่ห่อ ห่อ 

(non enveloping) (enveloping) 
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9. การประมาณค่าใช้จ่ายและวิธีการชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลักษณะ 

9.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ 
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานท่ีของ

กรมวิชาการเกษตร ผู้ขอจดทะเบียน 
7. ค่าจ้างเหมาพ้ืนที่/เตรียมดิน  

(ครั้งละ 3,000 x 2 ครั้ง) 
8. ค่าจ้างเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกข้อมูลและ

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

3.   ค่าตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ
ภาคสนาม  4 ครั้ง  
- ค่าเบ้ียเลี้ยง (240 บาท x 2 คน x 3 วัน) 2 ครั้ง 
- ค่าที่พัก (800 บาท x 2 คน x 2 คืน) 2 ครัง้ 
ในกรณีที่ต้องพักค้างคืน ให้เพ่ิมค่าที่พัก 800 
บาท/คืน/คน และค่าเบ้ียเลี้ยงตามจํานวนวันด้วย
- ค่ายานพาหนะ  

(นํ้ามันเช้ือเพลิง 4 บาท/กิโลเมตร) 
4.   ค่าวัสดุ 

- สารกําจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 
- วัสดุการเกษตร 

6,000 
 

54,000 
 
 
 
 

2,880 
6,400 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 
 
 

2,000 
1,500 

 
 
 
 
 
 
 

2,880 
6,400 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 

รวม 72,780+ค่าพาหนะ 9,280+คา่พาหนะ 
 

หมายเหตุ  ทั้งน้ี รายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยให้เป็นไปตามรายจ่ายจริง 
      มีระยะตรวจสอบ  2  ครั้ง  ดังน้ี 

1) ระยะแรกปลูก 
2) ระยะเก็บเก่ียว 

9.2  วิธีการชําระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จํานวนครั้ง และสถานท่ีชําระค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามท่ี
คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 
 
 
  


