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รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ตามชนิดพืชทีไ่ด้ประกาศให้เป็นพนัธุพ์ืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ. 2542 

ชนิดพชื 
ยูคาลิปตัส 

(Eucalyptus spp.) 
1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of these Test 

Guideline) 
    หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชที่จะกล่าวต่อไปนี้ ให้ ใ ช้ กับยูคาลิปตัส  

(Eucalyptus L'Hér) ทุกพันธ์ุ  
 

2. ส่วนขยายพันธุ์  (Material Required) 
 2.1 การกําหนดปรมิาณ คุณภาพ เวลา และสถานท่ีส่งมอบสว่นขยายพันธุ ์
  พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้กําหนดปริมาณ และคุณภาพของส่วนขยายพันธ์ุที่ต้องการจะ

ตรวจสอบ พร้อมทั้งกําหนด เวลาและสถานที่ การส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ 
จะต้องเป็นผู้ส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุตามท่ีกําหนด พร้อมทั้งดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทั้ง
ในเรื่องการผ่านพิธีการทางศุลกากรและด้านสุขอนามัยพืช 
     2.2 ชนิดของส่วนขยายพนัธุท์ี่ต้องส่งมอบ 
    ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ของยูคาลิปตัส ต้องส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุพืชที่
เป็นต้นกล้าที่มีอายุระหว่าง 1-3 เดือน ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามท่ีกําหนด 

 2.3 ปริมาณส่วนขยายพนัธุ์ทีส่่งมอบ 
   ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชยูคาลิปตัส  จะต้องส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุยูคาลิปตัส  

อย่างน้อย 12 ต้นต่อพันธ์ุ 
 2.4 คุณภาพของส่วนขยายพันธุ ์
    ส่วนขยายพันธ์ุที่นํามาทดสอบจะต้องเป็นส่วนขยายพันธ์ุที่มีคุณภาพดี สมบูรณ์ปราศจาก
โรคและแมลงที่ติดมากับส่วนขยายพันธ์ุ 
    2.5 การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพันธุ์ 
    ส่วนขยายพันธ์ุยูคาลิปตัสที่จัดส่งต้องไม่มีการกระทําใดๆ ที่เป็นผลต่อการแสดงออกของ
ลักษณะของพันธ์ุพืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือ กําหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ส่วนขยายพันธ์ุยูคาลิปตัส       
ที่ส่งมอบเคยผ่านการปฏิบัติการใด ๆ เช่น พ่นสารป้องกันกําจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สารควบคุมการ
เจริญเติบโต จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
 3. วิธีการตรวจสอบ  (Method of Examination) 
  3.1 จํานวนคร้ังที่ปลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles) 
    ควรทําการปลูกทดสอบในฤดูปกติ จํานวน 1 ครั้ง แต่ถ้าความแตกต่าง ความสมํ่าเสมอ
ความคงตัวไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องทําการปลูกทดสอบเพ่ิม  
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 3.2 สถานที่ทดสอบ (Testing Place) 
 สถานที่ปลูก ควรทําการทดสอบใน 1 สถานที่ ให้กําหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้า
ลักษณะประจําพันธ์ุที่สําคัญไม่สามารถแสดงออกให้สังเกตเห็นความแตกต่างได้ อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ที่ทํา
การปลูกทดสอบ 
 3.3 ปัจจัยแวดล้อมสําหรับการปลูกตรวจสอบ  (Conditions for Conducting the 
Examination) 
 ต้องปลูกทดสอบพันธ์ุยูคาลิปตัสภายใต้สิ่งแวดล้อม ที่ เหมาะสมเพียงพอ ต่อการ
เจริญเติบโตและการแสดงออกของลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบได้ 
 3.4 การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
 การทดสอบวางแผนปลูกให้สามารถตรวจสอบให้ได้ข้อมูล อย่างน้อย จํานวน 12 ต้นต่อ
พันธ์ุ แบ่งเป็น 3 ซ้ํา ซ้ําละ 4 ต้น กําหนดให้ปลูก 1 ต้นต่อหลุม ระยะปลูกระหว่างต้น ไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

ระหว่างแถว ไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
 3.5 การทดสอบเพิ่มเติม 
 อาจจะมีการทดสอบอ่ืนๆ เพ่ิมเติม เพ่ือตรวจสอบลักษณะอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ
พันธ์ุพืช ให้เป็นไปตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 
  4.  การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสมํ่าเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability)  
   4.1 ความแตกต่าง (Distinctness) 
    4.1.1 คําแนะนําทั่วไป (General Recommendations) การตรวจสอบความ
แตกต่าง เป็นส่วนที่สําคัญสําหรับผู้ใช้คู่มือน้ี  
    4.1.2 ความแตกต่างที่คงที่ (Consistent Difference) การประเมินอาจจะแสดง
ความแตกต่างระหว่างพันธ์ุได้ชัดเจน โดยไม่จําเป็นต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงครั้ง บางกรณีการปลูกทดสอบ
มีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม จึงต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงครั้ง เพ่ือให้เช่ือมั่นว่า ความแตกต่าง
ของลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นความแตกต่างคงที่ อย่างเพียงพอ      
    4.1.3 การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด (Clear Difference) การพิจารณา
ความแตกต่างของสองพันธ์ุที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ ชนิดของลักษณะว่าเป็น
ลักษณะที่แสดงออกเป็นชนิดใด เช่น เป็นลักษณะทางคุณภาพ (qualitative) ลักษณะทางปริมาณ 
(quantitative) หรือลักษณะคุณภาพไม่แท้ (pseudo-qualitative)   
    4.1.4 จํานวนตัวอย่างพืชที่ตรวจสอบ (Number of Plants / Parts of Plants 
to be Examined) การตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ กรณีการ
ประเมินลักษณะ ที่ใช้ค่าเฉล่ีย จากทุกต้นให้เป็นตัวแทน (single plants) จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างจากพืช 
จํานวน 5 ต้น หรือช้ินส่วนตัวอย่างของพืชจากพืช จํานวน 5 ต้น และในการประเมินในลักษณะอ่ืน             
ต้องประเมินจากทุกต้นที่ทดสอบ และไม่พิจารณาในต้นพืชที่มีลักษณะอ่ืนปน (off-type plants) กรณีการเก็บ
ข้อมูลจากช้ินส่วนตัวอย่างจากต้นพืชตัวแทนหน่ึงตัวอย่าง (single plants)  ให้เก็บตัวอย่างช้ินส่วน จํานวน    
2 ตัวอย่าง ต่อต้น  
    4.1.5 วิธีการสํารวจตรวจสอบ (Method of Observation) 
  คําแนะนําสําหรับการสํารวจตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชเพ่ือตรวจสอบความแตกต่าง
ระหว่างพันธ์ุ จะถูกกําหนดไว้ใน คอลัมที่ 2 ในตารางบันทึกลักษณะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังน้ี 
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MG หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ัน 
แล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (single measurement of a group of plants or parts of plants) 

MS หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้ 
ค่า เฉ ล่ียที่ ไ ด้ เ ป็นตัวแทนของพัน ธ์ุ  (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 

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

VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทน
แล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of individual plants or 
parts of plants)               
 4.2 ความสมํ่าเสมอ (Uniformity) 
  พิจารณาที่ระดับความสม่ําเสมอของประชากรมาตรฐาน  1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความ
เช่ือมั่นอย่างน้อย 95 เปอร์เซ็นต์ กรณีที่ขนาดของตัวอย่าง จํานวน 12 ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะอ่ืนปน
มากกว่า 1 ต้น  
 4.3 ความคงตัว (Stability) 
 ในทางปฏิบัติไม่มีผลการทดสอบแสดงความคงตัวเหมือนกับการทดสอบแสดงความ
แตกต่างและความสม่ําเสมอ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์มีการแสดงออกกับหลายชนิดของพันธ์ุ           
เมื่อลักษณะมีความสมํ่าเสมอแล้วก็สามารถพิจารณาว่ามีความคงตัวด้วย 
   
 5. การจัดกลุ่มพันธุ์และการจัดการการปลูกทดสอบ (Grouping of Varieties and Organization 
of the Growing Trial) 
  5.1) การคัดเลือกพันธ์ุพืชทั่วไปที่จะนํามาปลูกทดสอบกับพันธ์ุพืชที่ย่ืนขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช
ใหม่ จะต้องแบ่งกลุ่ม เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง   
   5.2)  ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของพันธ์ุ 
   (a) ใบ: การมีไขบนแผ่นใบด้านบน (Leaf: waxiness of upper side) (ลักษณะที่ 26) 
   (b) ใบ: การมีก้านใบ (Leaf: petiole) (ลักษณะที่ 33) 
   (c) ลําต้น: ก่ิง: ลักษณะรอยรอบก่ิงที่แตกจากลําต้น  
    (Primary branch: type of insertion in main stem) (ลักษณะที่ 49) 
   (d) ดอก : ชนิดของดอก (Flower: type) (ลักษณะที่ 73 ) 
   (e) เฉพาะพันธ์ุที่มีดอกเป็นซี่ร่ม ดอก : จํานวนดอกตูม (only varieties with flower:  
    Umbel: Flower number of buds) (ลักษณะที่ 74) 
   (f) ผล : รูปร่างของผล (Fruit: shape) (ลักษณะที่ 84)     
  6. การอธิบายสัญลักษณ์ในตารางแสดงลักษณะท่ีใช้ตรวจสอบ (Introduction to the Table of 
Characteristics) 
      6.1 การจําแนกลักษณะ (Categories of Characteristics) 
   6.1.1)  ลักษณะมาตรฐานเป็นลักษณะที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สําหรับการใช้ตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืช (DUS)   
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   6.1.2) ลักษณะที่ กํ าหนดใ ห้ ใ ช้สํ าหรับการตรวจสอบร่ วม กัน  (Asterisked 
Characteristics)  
   6.2 สถานะลักษณะที่ แสดงออกและตัวเลขกํา กับ  (States of Expression and 
Corresponding Notes)   
    6.2.1) ลักษณะที่แสดงออกกําหนดเพ่ืออธิบายลักษณะและการใช้การอธิบายร่วมกัน 
การแสดงออกในแต่ละสถานะจะถูกกํากับด้วยตัวเลขที่สอดคล้องกันเพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
  6.3 ชนิดของการแสดงออก 
  QL หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic)  
  QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)  
  PQ หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)  

 6.4 ตัวอย่างพันธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธ์ุเตรียมไว้เพ่ือให้เห็นลักษณะที่แสดงออกชัดเจนของแต่ละลักษณะที่แสดงออก 

 6.5 เครื่องหมาย (Legend) 
 (*) หมายถึง ลักษณะที่ต้องประเมินทุกพันธ์ุ (ข้อ 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 MS VG VS (ข้อ 4.1.5) 
 (a)-(c) หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธ์ุข้อ 8.1 
 (+) หมายถึง ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายข้อ 8.2 
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7. แบบบันทึกลักษณะประจําพันธุ์ที่จะตรวจสอบ (ยูคาลิปตัส) 
 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

1. VG  ใบ: การมีไขบริเวณยอดอ่อน    
   (Leaf: young shoot: waxiness)   
   ไม่มีไขหรือมีน้อย (absent or weak)  1 
   ปานกลาง (medium)  2 

QN (a)  มาก (strong)  3 
2.  VG ใบ: การมีแอนโทไซยานินบนยอดอ่อน    
  (Leaf: young shoot: anthocyanin coloration)   
   ไม่มีหรือมีน้อย (absent or very weak)  1 
   น้อย (weak)  3 
   ปานกลาง (medium)  5 
   มาก (strong)  7 

QN (a)  เข้มมาก (very strong)  9 
3. VG ใบ: การมีขนบนใบอ่อน (Leaf: young shoot: 

pubescent) 
  

  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
 (a) ปรากฏ (present)  9 

4. VG ใบ: มุมของก้านใบท่ีทํามุมกับลําต้น  (Petiole: 
attitude)  

  

   ต้ัง (erect)  1 
   แนวนอน (horizontal)  2 

QN (a)  ห้อยลง (downwards)  3 
5. VG     ใบ: รูปร่างของใบ (leaf: shape)   
  รูปวงกลม (orbicular)   1 
  รูปไข่ (ovate)   2 
  รูปหัวใจ (cordate)  3 
  รูปใบหอกกว้าง (broad – lanceolate)  4 
  รูปรี (elliptic)  5 
  รูปใบหอก (lanceolate)  6 
  รูปใบหอกแคบ (narrow – lanceolate)  7 
  รูปเส้นตรง (linear)  8 
  รูปเคียว (falcate)  9 
  รูปเว้าต้ืน (emarginate)   10 
      รูปโล่ (peltate)  11 

PQ (a)     รูปเฉียง (oblique)  12 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

6. VG ใบ: สีของใบแก่ (Leaf: color)   
  เขียว (green)  1 
  เขียวอมเทา (greyish green)  2 
  เขียวอมเหลือง (yellowish green)  3 

PQ (a) เขียวนวล   4 
7. VG  ใบ: ความเข้มของสีบนใบด้านบนและด้านลา่ง    
   (Leaf: intensity of color of upper side in 

relation to lower side) 
  

   เหมือนกันหรือค่อนข้างเข้ม (same or slightly darker)  1 
   ค่อนข้างเข้มกว่า (moderately darker)  2 

QN (a)  เข้มกว่ามาก (much darker)  3 
8. VG  ใบ: การมีไขบนแผ่นใบด้านบน (Leaf: waxiness of 

upper side) 
  

   ไม่มีไขหรือมีน้อย (absent or weak)  1 
   ปานกลาง (medium)  2 

QN (a)  มาก (strong)  3 
9. VG ใบ: ความมันวาวของใบแก่ (Leaf: glossy)   
  ไม่เป็นมัน (dull)  1 

QN (a) เป็นมันวาว (glossy)  2 
10. VG ใบ: ตําแหนง่ที่กว้างที่สุดของใบ     

  (Leaf blade: position of broadest part)   
   บริเวณโคนใบ  (towards base)    1 
   บริเวณกลางใบ (at middle)  2 

QN (a)  บริเวณปลายใบ (towards top)  3 
11. VG  ใบ: รูปรา่งของโคนใบ  (Leaf blade: shape of 

base) 
  

       รูปเง่ียงลูกศร (sagittate)  1 
       รูปเง่ียงใบหอก (hastate)  2 
       รูปต่ิงใบ (auriculate)  3 

       รูปหัวใจ (cordate)  4 
       รูปมน (obtuse)  5 
       รูปลิม่ (cuneate)  6 
(+)       รูปสอบเรยีว (attenuate)  7 
PQ (a)      รูปเฉียง (oblique)  8 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

12. VG  ใบ: รูปรา่งปลายใบ (Leaf blade: shape of  
apex)  

  

   รูปกลม (rounded)  1 
   รูปมน (obtuse)  2 

(+)   รูปแหลม (acute)  3 
PQ (a)  รูปลิ่มแคบ (subulate)  4 
13. VG  ใบ: ลักษณะปลายแผน่ใบ (Leaf blade: tip)   

   ไม่มีปลายแหลม (none)  1 
   เป็นต่ิงแหลมอ่อน (apiculate)  2 
   เรียวแหลม (acuminate)  3 
   ม้วน (cirrhous)  4 
   เป็นต่ิงหนาม (mucronate)  5 
   แหลมเขม็ (aristate)  6 

(+)   เว้าต้ืน (emarginate)  7 
PQ (a)  รูปหัวใจกลับ (obcordate)  8 
14. VG ใบ: ลักษณะของขอบใบ (Leaf: margin)   

  เรียบ (entire)  1 
QN (a) เป็นคลื่น (undulate)  2 
15. VG  ใบ: การมีก้านใบ (Leaf: petiole)   
(*)      
(+)   ไม่มีก้านใบ (absent)  1 
QL (a)  มีก้านใบ (present)  9 
16. VG เฉพาะพนัธุท์ี่ไม่มีก้านใบ ใบ: การติดกันของใบ    

  (Only varieties without petiole: Leaf: 
attachment) 

  

(*)    เช่ือมติด (connate)  1 
(+)   หุ้มลําต้น (amplexicaul)  2 
PQ (a)  เป็นครีบ (decurrent)  3 
17. VG ลําต้น : มุมของก่ิงที่ทํามุมกับลําต้น (Branch: 

attitude) 
  

   ต้ังตรง (erect)  1 
(+)   ก่ึงต้ังตรง (semi-erect)  2 
QN (b)  แนวนอน (horizontal)  3 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  



8 

 
 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

18.  VG ใบ: การมีแอนโทไซยานินบนยอดอ่อน  
  (Leaf: young shoot: anthocyanin coloration)   
   ไม่มีหรือมีน้อย (absent or very weak)  1 
   น้อย (weak)  3 
   ปานกลาง (medium)  5 
   มาก (strong)  7 

QN (b)  เข้มมาก (very strong)  9 
19. VG ใบ: การมีขนบนใบอ่อน (Leaf: young shoot: 

pubescent) 
  

  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
 (b) ปรากฏ (present)  9 

20. VG/
MS 

 ใบ: ความยาวแผ่นใบ (Leaf blade: length)   

(*)   สั้น (short)  3 
(+)   ปานกลาง (medium)  5 
QN (b)  ยาว (long)  7 
21. VG/

MS 
 ใบ: ความกว้างแผ่นใบ (Leaf blade: width)   

(*)   แคบ (narrow)  3 
(+)   ปานกลาง (medium)  5 
QN (b)  กว้าง (broad)  7 
22. VG/

MS 
 ใบ: อัตราส่วนความยาวต่อความกว้างใบ  

(Leaf blade: ratio length/width)                       
  

(*)   ตํ่า (low)  3 
(+)   ปานกลาง (medium)  5 
QN (b)  สูง (high)   7 
23. VG     ใบ: รูปร่างของใบ (Leaf: shape)   

  รูปวงกลม (orbicular)   1 
  รูปไข่ (ovate)   2 
  รูปหัวใจ (cordate)  3 
  รูปใบหอกกว้าง (broad – lanceolate)  4 
  รูปรี (elliptic)  5 
  รูปใบหอก (lanceolate)  6 
  รูปใบหอกแคบ (narrow – lanceolate)  7 
  รูปเส้นตรง (linear) 

 
 8 



9 

 
 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

  รูปเคียว (falcate)  9 
  รูปเว้าต้ืน (emarginate)   10 
      รูปโล่ (peltate)  11 

PQ (b)     รูปเฉียง (oblique)  12 
24. VG ใบ: สีของใบแก่ (Leaf: color)   

  เขียว (green)  1 
  เขียวอมเทา (greyish green)  2 
  เขียวอมเหลือง (yellowish green)  3 

PQ (b) เขียวนวล   4 
25. VG  ใบ: ความเข้มของสีบนใบด้านบนและด้านลา่ง    

   (Leaf: intensity of color of upper side in 
relation to lower side) 

  

   เหมือนกันหรือค่อนข้างเข้ม (same or slightly darker)  1 
   ค่อนข้างเข้มกว่า (moderately darker)  2 

QN (b)  เข้มกว่ามาก (much darker)  3 
26. VG     ใบ: การมีไขบนแผน่ใบด้านบน    

      (Leaf: waxiness of upper side)   
   ไม่มีไขหรือมีน้อย (absent or weak)   1 

(*)   มีไขปานกลาง (medium)   2 
QN (b)  มีไขมาก (strong)   3 
27. VG ใบ: ความมันวาวของใบแก่ (Leaf: glossy)   

  ไม่เป็นมัน (dull)  1 
QN (b) เป็นมันวาว (glossy)  2 
28. VG ใบ: ตําแหนง่ที่กว้างที่สุดของใบ    

  (Leaf blade: position of broadest part)   
QN (b)  บริเวณโคนใบ  (towards base)    1 

   บริเวณกลางใบ (at middle)  2 
   บริเวณปลายใบ (towards top)  3 

29. VG ใบ: รูปรา่งของโคนใบ  (Leaf blade: shape of 
base) 

  

       รูปเง่ียงลูกศร (sagittate)  1 
       รูปเง่ียงใบหอก (hastate)  2 
       รูปต่ิงใบ (auriculate)  3 
       รูปหัวใจ (cordate)  4 
       รูปมน (obtuse)  5 

(*)       รูปลิม่ (cuneate)  6 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

(+)       รูปสอบเรยีว (attenuate)  7 
PQ (b)      รูปเฉียง (oblique)  8 
30. VG  ใบ: รปูรา่งปลายใบ (Leaf blade: shape of apex)    

   รูปกลม (rounded)  1 
(*)   รูปมน (obtuse)  2 
(+)   รูปแหลม (acute)  3 
PQ (b)  รูปลิ่มแคบ (subulate)  4 
31. VG  ใบ: ลักษณะปลายแผน่ใบ (Leaf blade: tip)   

   ไม่มีปลายแหลม (none)  1 
   เป็นต่ิงแหลมอ่อน (apiculate)  2 
   เรียวแหลม (acuminate)  3 
   ม้วน (cirrhous)  4 
   เป็นต่ิงหนาม (mucronate)  5 

(*)   แหลมเขม็ (aristate)  6 
(+)   เว้าต้ืน (emarginate)  7 
PQ (b)  รูปหัวใจกลับ (obcordate)  8 
32. VG ใบ: ลักษณะของขอบใบ (leaf: margin)   

  เรียบ (entire)  1 
QN (b) เป็นคลื่น (undulate)  2 
33. VG ใบ: การมีก้านใบ (Leaf: petiole)   
(*)      
(+)   ไม่มีก้านใบ (absent)  1 
QL (b)  มีก้านใบ (present)  9 
34. MS เฉพาะพนัธุท์ี่มีก้านใบ: ใบ: ความยาวของก้านใบ     

  (Only varieties petiole: Leaf: petiole length)   
   สั้น (short)  1 

(+)   ปานกลาง (medium)  2 
QN (b)  ยาว (long)  3 
35. VG เฉพาะพนัธุท์ี่ไม่มีก้านใบ ใบ: การติดกันของใบ    

  (Only varieties without petiole: Leaf: 
attachment) 

  

(*)    เช่ือมติด (connate)  1 
(+)   หุ้มลําต้น (amplexicaul)  2 
PQ (b)  เป็นครีบ (decurrent)  3 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

36. VG ลักษณะการเจริญเติบโต (Tree: growth habit) 
   ลําต้นเด่ียว (single-stemmed)  1 
 (c)  หลายลําต้น (multi-stemmed)  2 

37. VG  ลําต้น: รูปทรงด้านตัดขวางของลําต้น     
   (Trunk: cross section shape)   
   ทรงกลม (rounded)   1 

PQ (c)  ทรงเหลี่ยม (quadrangular)  2 
38. VG  ลําต้น: การปรากฏเปลือกนอก  (Trunk: rhytidome)   
(*)   ไม่ปรากฏ (absent)  1 
QL (c)  ปรากฏ (present)  9 
39. VG  ลําต้น: ลักษณะของเปลือกนอกบริเวณโคนลําต้น            

   ( Trunk: texture of basal rhytidome)   
   อัดแน่น (compact)  1 
   ค่อนข้างเป็นเส้นใย (moderately fibrous)  2 

QN (c)  เส้นใยมาก (very fibrous)  3 
40. VG  ลําต้น: ลักษณะการติดของเปลือกกับลาํต้นขณะลาํต้น

ยังสดอยู่ (Trunk: bark persistent) 
  

   ไม่ติดโดยตลอด (smooth throughout)  1 
   ติดตลอดลําต้น (persistent throughout)  2 
   ติดเฉพาะส่วนล่างของต้น (persistent on lower trunk)  3 
   ติดทั่วลําต้น (persistent on full trunk)  4 
   ติดบนก่ิงใหญ่ (persistent on larger branches)  5 
 (c)  ติดบนก่ิงเล็ก (persistent on smaller branches)  6 

41. VG  ลําต้น: ลักษณะของเปลือก    
   (Trunk: bark texture)   
   เปลือกเรียบ (smooth)  1 
 (c)  เปลือกขรุขระ (rough)  2 

42. VG  ลําต้น: การปรากฏร่องบนลําต้นใต้ก่ิงแขนง    
   (Trunk: sulcate)   

(+)   ไม่ปรากฏ (absent)   1 
 (c)  ปรากฏ (present)  2 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

43. VG ลักษณะการลอกของเปลือก (Trunk: bark: 
shedding) 

   เป็นแถบยาว (long ribbon)  1 
   เป็นแถบสั้น (short ribbon)  2 
   เป็นแผ่นใหญ่ (large plate or flake)  3 

PQ (c)  เป็นรูปหลายเหลี่ยมเล็ก ๆ (small polygonal or flake)  4 
44. VG  ลําต้น: ตําแหน่งที่ปรากฏเปลือกนอก   

   (Trunk: extension of rhytidome)   
   พบในส่วนโคนของลําต้น (up to lower third)   1 

(*)   พบถึงส่วนกลางของลําต้น (up to mid-third)  2 
QN (c)  พบถึงส่วนบนของลําต้น (up to upper third)  3 
45. VG  ลําต้น: สีของเปลือกนอก (Trunk: color of 

rhytidome) 
  

   เขียว (green)  1 
   เทา (grey)  2 

PQ (c)  นํ้าตาล (brown)  3 
46. VG  ลําต้น: สีของลําต้นไม่รวมเปลือก (Trunk: colour 

(excluding rhytidome) 
  

   ขาว (white)   1 
   ครีม (cream)   2 
   ขาวอมนํ้าตาล (brownish white)  3 
   เทา (grey)   4 
   เทา – เขียว (grey – green)   5 
   เทา – นํ้าตาล (grey – brown)   6 
   นํ้าตาล (brown)   7 
   ทองแดง (copper)   8 
   ส้ม (orange)   9 
   แดง – นํ้าตาล (red – brown)   10 
   แดง (red)   11 
   ชมพู (pink)   12 
   เขียว (green)   13 
   เขียวอมนํ้าเงิน (bluish green)  14 

(*)   เหลือง (yellow)   15 
PQ (c)  ดํา (black)   16 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

47. VG ลําต้น: ความมันเงาของเปลือกชนิดเรียบ  
   (Trunk: bark: texture)   
   ด้าน (dull)  1 

QN (c)  เป็นมันเงา (glossy)  2 
48. VG  ลําต้น: การปรากฏไขบนลาํต้น (ไม่รวมเปลอืกนอก)   

   (Trunk: waxiness (excluding rhytidome))   
   ไม่มีหรือมีน้อย (absent or weak)  1 

   ปานกลาง (medium)  2 
QN (c)  มาก (strong)  3 
49. VG  ลําต้น: ก่ิง: ลกัษณะรอยรอบก่ิงที่แตกจากลําต้น   

 
(*) 

  (Primary branch: type of insertion in main 
stem) 

  

(+)   รูปตัววีกลับ (inverted “V”)  1 
QL (c)  รูปวงกลม (circular)  2 
50.  VG ใบ: การมีแอนโทไซยานินบนยอดอ่อน    

  (Leaf: young shoot: anthocyanin coloration)   
   ไม่มีหรือมีน้อย (absent or very weak)  1 
   น้อย (weak)  3 
   ปานกลาง (medium)  5 
   มาก (strong)  7 

QN (c)  เข้มมาก (very strong)  9 
51. (VG)  ใบ: การปรากฎขนบนใบอ่อน (Leaf: hair on young 

leaf ) 
  

   ไม่ปรากฎ (absent)  1 
 (c)  ปรากฏ  (present)  9 

52. VG  ใบ: มุมของใบที่ทํากับก่ิง (Leaf: attitude)   
   ต้ังตรง (erect)  1 

(+)   แนวนอน (horizontal)  2 
QN (c)  ห้อยลง (downwards)  3 
53. VG/

MS 
 ใบ: ความยาวแผ่นใบ (Leaf blade: length)   

(*)   สั้น (short)  3 
(+)   ปานกลาง (medium)  5 
QN (c)  ยาว (long)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

54. VG/
MS 

ใบ: ความกว้างแผ่นใบ (Leaf blade: width) 

(*)   แคบ (narrow)  3 
(+)   ปานกลาง (medium)  5 
QN (c)  กว้าง (broad)  7 
55. VG/

MS 
 ใบ: อัตราส่วนความยาวต่อความกว้างใบ  

(Leaf blade: ratio length/width) 
  

(*)   ตํ่า (low)  3 
(+)   ปานกลาง (medium)  5 
QN (c)  สูง (high)   7 
56. VG     ใบ: รูปร่างของใบ (Leaf: shape)   

  รูปวงกลม (orbicular)   1 
  รูปไข่ (ovate)   2 
  รูปหัวใจ (cordate)  3 
  รูปใบหอกกว้าง (broad – lanceolate)  4 
  รูปรี (elliptic)  5 
  รูปใบหอก (lanceolate)  6 
  รูปใบหอกแคบ (narrow – lanceolate)  7 
  รูปเส้นตรง (linear)  8 
  รูปเคียว (falcate)  9 
  รูปเว้าต้ืน (emarginate)   10 
      รูปโล่ (peltate)  11 

PQ (c)     รูปเฉียง (oblique)  12 
57. VG ใบ: สีของใบแก่ (Leaf: color)   

  เขียว (green)  1 
  เขียวอมเทา (greyish green)  2 
  เขียวอมเหลือง (yellowish green)  3 

PQ (c) เขียวนวล   4 
58. VG  ใบ: ความเข้มของสีบนใบด้านบนและด้านลา่ง (Leaf: 

intensity of color of upper side in relation to 
lower side) 

  

   เหมือนกันหรือค่อนข้างเข้ม (same or slightly darker)  1 
   ค่อนข้างเข้มกว่า (moderately darker)  2 

QN (c)  เข้มกว่ามาก (much darker)  3 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

59. VG ใบ: การมีไขบนแผ่นใบด้านบน (Leaf: waxiness of 
upper side) 

   ไม่มีไขหรือมีน้อย (absent or weak)  1 
(*)   ปานกลาง (medium)  2 
QN (c)  มาก (strong)  3 
60. VG ใบ: ความมันวาวของใบแก่ (Leaf: glossy)   

  ไม่เป็นมัน (dull)  1 
QN (c) เป็นมันวาว (glossy)  2 
61. VG  ใบ: ตําแหนง่ที่กว้างที่สุดของแผ่นใบ    

   (Leaf blade: position of broadest part)   
   บริเวณโคนใบ  (towards base)    1 
   บริเวณกลางใบ (at middle)  2 

QN (c)  บริเวณปลายใบ (towards top)  3 
62. VG  ใบ: รูปรา่งของโคนใบ  (Leaf blade: shape of 

base) 
  

   รูปเง่ียงลูกศร (sagittate)  1 
   รูปเง่ียงใบหอก (hastate)  2 
   รูปต่ิงใบ (auriculate)  3 
   รูปหัวใจ (cordate)  4 
   รูปมน (obtuse)  5 

(*)   รูปลิ่ม (cuneate)  6 
(+)   รูปสอบเรียว (attenuate)  7 
PQ (c)  รูปเฉียง (oblique)  8 
63. VG  ใบ: รูปรา่งของปลายใบ (Leaf blade: shape of 

apex)  
  

   รูปกลม (rounded)  1 
(*)   รูปมน (obtuse)  2 
(+)   รูปแหลม (acute)  3 
PQ (c)  รูปลิ่มแคบ (subulate)  4 
64. VG  ใบ: ลักษณะของปลายแผ่นใบ (Leaf blade: tip)   

    ไม่มีปลายแหลม (none)  1 
   เป็นต่ิงแหลมอ่อน (apiculate)   2 
   เรียวแหลม (acuminate)  3 
   ปลายใบม้วน (cirrhous)  4 
   เป็นต่ิงหนาม (mucronate)  5 

(*)   แหลมเขม็ (aristate)   6 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

(+)   เว้าต้ืน (emarginated)  7 
PQ (c)  รูปหัวใจกลับ (obcordate)  8 
65. VG  ใบ: ลักษณะของขอบใบ (Leaf: margin)   

   เรียบ (entire)   1 
QN (c)  เป็นคลื่น (undulate)  2 
66. VG  ใบ: ลักษณะเส้นขอบในเส้นใบกับขอบใบ   

   (Leaf: intramarginal vein)   
   ไม่เป็นเส้นเดียวกันกับขอบใบ (separate with margin)   1 
 (c)  เป็นเส้นเดียวกันกับขอบใบ (confluent with margin)  2 

67. VG  ใบ: การมีก้านใบ (Leaf: petiole)   
(*)      
(+)   ไม่มีก้านใบ (absent)  1 
QL (c)  มีก้านใบ (present)  9 
68. MS เฉพาะพนัธุท์ีมี่ก้านใบ: ใบ: ความยาวของก้านใบ     

  (Only varieties petiole: Leaf: petiole 
length) 

  

   สั้น (short)  1 
(+)   ปานกลาง (medium)  2 
QN (c)  ยาว (long)  3 
69. VG เฉพาะพนัธุท์ีมี่ก้านใบ: ใบ: การมีแอนโทไซยานนิ 

ที่ก้านใบ  
  

  (Only varieties petiole: Leaf:  anthocyanin 
coloration)    

  

   ไม่มีหรือมีน้อย (absent or very weak)  1 
   น้อย (weak)  3 
   ปานกลาง (medium)  5 
   มาก (strong)  7 

QN (c)  เข้มมาก (very strong)  9 
70. VG  ใบ: การเรียงตัวของใบ (leaf: arrangement)    

   ตรงกันข้าม (opposite)  1 
   ใบสลับต้ังแต่แรก (disjunct early)  2 
   ใบตรงกันข้ามในตอนแรกแล้วต่อมาสลับ (disjunct late)  3 
 (c)  เวียน (spiral)  4 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

71. VG ช่อดอก: ประเภทของช่อดอก (inflorescence: type) 
   ช่อดอกแยกแขนง (compound)  1 

QL (c)  ช่อดอกเด่ียว (simple)  2 
72. VG  ช่อดอก: ตําแหน่งการเกิดชอ่ดอก (inflorescence: 

position) 
  

   ปลายยอด (terminal)  1 
QL (c)  ซอกใบ (axillary)  2 
73. VG  ดอก: ชนิดของดอก (Flower: type)   

   ดอกเด่ียว (solitary)  1 
QL (c)  ช่อซี่ร่ม (umbel)  2 
74. VG  เฉพาะพนัธุท์ีด่อกเป็นแบบช่อซ่ีร่ม: ดอก: จํานวนดอก

ตูม  
  

   (Only varieties with flower type: umbel: 
Flower: number of buds) 

  

   3 (three)  1 
   7 (seven)   2 
   9 (nine)   3 

(*)   11 (eleven)   4 
QL (c)  มากกว่า 11 (more than eleven)  5 
75. VG  ดอก: รูปทรงของดอกตูม (Flower bud: shape)    

   รูปคล้ายกระบอง (clavate)  1 
   รูปคล้ายไข่ (ovoid)   2 
   รูปขอบขนาน (oblong)   3 
   รูปทรงกระบอก (cylindrical)   4 
   รูปทรงกระสวย (fusiform)   5 
   รูปทรงยาว (elongated)  6 

   รูปทรงกรวยประกบกัน (double - conic)  7 
   รูปทรงกลม (globose)  8 
PQ (c)  รูปผลแพร ์(pyriform)  9 
76. VG  ดอก: รูปร่างของฝาปิด    
   (Flower bud: shape of operculum)   
   รูปมีจะงอย (rostrate)  1 
   รูปครึ่งวงกลม (hemispherical)  2 
   รูปครึ่งวงกลมมีต่ิงแหลม (hemispherical apiculate)  3 
   รูปแบนมีปลาย (flattened with a prominent   

pointed tip) 
 4 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

   รูปเขาวัว (horn-shaped)  5 
(+)   รูปยาวรี (elongated)  6 
PQ (c)  รูปกรวย (conical)  7 
77. VG  ดอกตูม: การมีวงแหวนที่ดอกตูม     

   (flower bud: ring scar)   
   ไม่มี (absent)  1 

(+) (c)  มี (present)  2 
78. VG  ดอกตูม: การมีนวลท่ีดอกตมู     

   (flower bud: glaucous)   
   ไม่มี (absent)  1 
 (c)  มี (present)  2 

79. VG  ดอกตูม: การมีลายที่ดอกตมู     
   (flower bud: ornamentation)   
   ไม่มี (absent)  1 
 (c)  มี (present)  2 

80. VG  ดอกตูม: รูปทรงของเกสรเพศผูเ้ม่ือตัดตามแนวด่ิงของ
ดอกตูม  (flower bud: shape of long section 
stamen) 

  

   ต้ังตรง (erect)  1 
   งอ (inflexed)  2 
   เฉียง (oblique)  3 

PQ (c)  งอไม่เป็นระเบียบ (various flexed)  4 
81. MS  เฉพาะพนัธุท์ีมี่ดอกช่อซ่ีร่ม: ดอกช่อซ่ีร่ม: ความยาว

ก้านดอก   
  

   (Only varieties with flower type: umbel: 
Peduncle: length) 

  

   สั้น (short)  3 
(+)   ปานกลาง (medium)  5 
QN (c)  ยาว (long)  7 
82. VG  ก้านดอก: รูปร่างของก้านดอกเม่ือตัดขวาง 

(Peduncle: shape in cross section) 
  

   กลม (rounded)  1 
   กลมถึงแบน (rounded to flattened)  2 

QN (c)  แบน (flattened)  3 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties)

ตัวเลข 
(Note) 

83. VG/
MS 

ผล: ความกว้างของผล  (Fruit: width)  

   แคบ (narrow)  3 
(+)   ปานกลาง (medium)  5 
QN (c)  กว้าง (broad)  7 
84. VG  ผล: รปูร่างผล (Fruit: shape)   
   รูปทรงกรวย (conical)  1 
   รูปทรงกระบอก (cylindrical)   2 
   รูปไข่ (ovoid)    3 

   รูปคนโท (urceolate)  4 
   รูปทรงกลม (globose)  5 
   รูปผลแพร ์(pyriform)   6 

(+)   รูประฆัง (campanulate)  7 
PQ (c)  รูปครึ่งวงกลม (hemispherical)  8 
85. VG  ผล: ลักษณะผวิของผล (Fruit: texture of surface)   

   เรียบ (smooth)  1 
QL (c)  ขรุขระ (rough)  2 
86. VG  ผล: ตําแหน่งขอบผล (Fruit: disc position)   

   ย่ืนลงล่าง (descending)  1 
(+)   ระดับขอบ (same level)  2 
QN (c)  ย่ืนขึ้น (ascending)  3 
87. VG  ผล: ตําแหน่งของลิน้ (Fruit: position of valve)   

   ตํ่ากว่าขอบ (sunken)  1 
(+)   ระดับขอบ (rim level)  2 
QN (c)  เหนือขอบ (above rim)  3 
88. VG  ผล: การมีก้านผลย่อย (Fruit: pedicel)   
(+)   ไม่มี (absent)  1 
QL (c)  มี (present)  9 
89. VG/

MS 
 ผล ความยาวก้านผลย่อยเปรียบเทียบกับวงกลีบเลี้ยง

(Fruit pedicel: length relative to calyx)      
  

   สั้นกว่า (shorter)  1 
   เท่ากัน (equal)  2 

QN (c)  ยาวกว่า (longer)  3 
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8. คําอธบิายแบบบนัทึกลักษณะประจําพนัธุ ์

 8.1 คําอธิบายที่ใช้กับทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ ์
(a) ตรวจสอบเมื่อพืชมีอายุ 1 – 3 เดือน  
(b) ตรวจสอบเมื่อพืชมีอายุ 10 – 12 เดือน  
(c) ตรวจสอบเมื่อพืชมีอายุมากกว่า 24 เดือน  

 8.2 คําอธิบายที่ใช้กับบางลกัษณะในตารางลักษณะประจําพนัธุ ์
ล.11 ล.29 ล.62 ใบ: รูปร่างของโคนใบ (Leaf blade: shape of base) 
 

  
1 

รูปเง่ียงลูกศร 
2 

รูปเง่ียงใบหอก 
3 

รูปต่ิงใบ 
4 

รูปหัวใจ 
(sagittate) (hastate) (auriculate) (cordate) 

 

 
   

5 
รูปมน 

6 
รูปลิ่ม 

7 
รูปสอบเรียว 

8 
รูปเฉียง 

(obtuse) (cuneate) (attenuate) (oblique) 
 
 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Guidelines for the conduct of tests for distinctness uniformity and stability, 
EUCALYPTUS, TG/296/1, UPOV)  
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ล.12 ล.30 ล.63 ใบ: รูปร่างปลายใบ (Leaf blade: shape of apex)  

   

 

1 
รูปกลม 

2 
รูปมน 

3 
รูปแหลม 

4 
รูปลิ่มแคบ 

(rounded) (obtuse) (acute) (subulate) 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Guidelines for the conduct of tests for distinctness uniformity and stability, 
EUCALYPTUS, TG/296/1, UPOV)  
 
ล.13 ล.31 ล.64 ใบ: ลักษณะปลายแผน่ใบ (Leaf blade: tip) 
 

  

 
1 

ไม่มีปลายแหลม 
2 

เป็นต่ิงแหลมอ่อน 
3 

เรียวแหลม 
(none) (apiculate) (acuminate) 

 

 
  

 
4 

ม้วน 
5 

เป็นต่ิงหนาม 
6 

แหลมเขม็ 
(cirrhous) (mucronate) (aristate) 
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7 

เว้าต้ืน 
8 

รูปหัวใจกลับ 
(emarginate) (obcordate) 

 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Guidelines for the conduct of tests for distinctness uniformity and stability, 
EUCALYPTUS, TG/296/1, UPOV)  
 
ล.15 ล.33 ล.67 ใบ: การมีก้านใบ (Leaf: petiole) 

1 

ไม่มีก้านใบ 

9 

มีก้านใบ 
(absent) (present) 

 
 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Guidelines for the conduct of tests for distinctness uniformity and stability, 
EUCALYPTUS, TG/296/1, UPOV)  
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ล.16 ล.35 เฉพาะพันธุ์ที่ไม่มีก้านใบ ใบ: การติดกันของใบ (Only varieties without petiole: Leaf: 
attachment) 

  
1 

เช่ือมติดกัน 
2 

หุ้มลําต้น 
3 

เป็นครีบ  
(connate) (amplexicaul) (decurrent) 

   
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Guidelines for the conduct of tests for distinctness uniformity and stability, 
EUCALYPTUS, TG/296/1, UPOV)  
 
ล.17 ลําต้น : มุมของก่ิงที่ทํามุมกับลําต้น (Branch: attitude) 
 
 

              
 1 2 3 
    ต้ังตรง ก่ึงต้ังตรง  แนวนอน 
    (erect)                                  (semi-erect)  (horizontal) 
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ล.20 ล.53 ใบ: ความยาวแผ่นใบ (Leaf blade: length) 
   ความยาวแผ่นใบ ให้ประเมินใบที่ใหญ่ทีสุ่ด ของกิ่งแรกของส่วนบนทรงพุ่ม เมื่อแบ่งทรงพุ่มออกเป็น 
สามส่วน หน่วยเป็นเซนติเมตร 
 

 
 
ล.21 ล.54 ใบ: ความกว้างแผ่นใบ (Leaf blade: width) 
 ความกว้างแผ่นใบ ให้ประเมนิจากใบที่ประเมินความยาวแผ่นใบ หน่วยเป็นเซ็นติเมตร 
 
ล.22 ล.55 ใบ: อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้างของแผน่ใบ (Leaf blade: ratio: 
length/width) 
 

   

3 
ตํ่า 

5 
ปานกลาง 

7 
สูง 

(low) (medium) (high) 
 
 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Guidelines for the conduct of tests for distinctness uniformity and stability, 
EUCALYPTUS, TG/296/1, UPOV)  
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ล.34 ล.68 เฉพาะพันธุ์ที่มีก้านใบ: ใบ: ความยาวของก้านใบ  (Only varieties petiole: Leaf: petiole 
length) 
 ความยาวของก้านใบ ให้ประเมินจากใบที่ประเมินความยาวแผ่นใบ หน่วยเป็นมิลลิเมตร 
 

 
 
 
ล.42 ลําต้น: การปรากฏร่องบนลําต้นใต้ก่ิงแขนง (Trunk: sulcate)  
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะที่พืชมีอายุต้ังแต่ 2 ปี โดยการสังเกตลักษณะการมีร่องใต้ก่ิงแขนง 
จากภาพรวม แล้วใช้ลักษณะที่ปรากฏส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของลักษณะที่แสดงออก โดยบันทึกและกําหนด
ตัวเลข (Note) ดังน้ี 
 

                                                                                 
                                           1                                     2  
                                       ไมม่ีร่อง                               มีร่อง 
                                       (absent)                           (present) 
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ล.52 ใบ: มุมของใบท่ีทํากับก่ิง (Leaf: attitude) 
 การตรวจสอบลักษณะน้ีใหท้าํในกิ่งที่ชูขึ้น 

   
1 

ต้ังตรง 
2 

แนวนอน 
3 

ห้อยลง 
(erect) (horizontal) (downwards) 

 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Guidelines for the conduct of tests for distinctness uniformity and stability, 
EUCALYPTUS, TG/296/1, UPOV)  
ล.76 ดอก: รปูร่างของฝาปิด (Flower bud: shape of operculum) 

 

   

1 
รูปมีจะงอย 

2 
รูปครึ่งวงกลม 

3 
รูปครึ่งวงกลมมีต่ิงแหลม 

4 
รูปแบนมีปลาย 

(rostrate) (hemispherical)  (hemispherical 
apiculate) 

(flattened with a 
prominent pointed tip) 

 



27 

 
 

 
 

 
5 

รูปเขาวัว 
6 

รูปยาวรี 
7 

รูปกรวย 
(horn-shaped) (elongated) (conical) 

 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Guidelines for the conduct of tests for distinctness uniformity and stability, 
EUCALYPTUS, TG/296/1, UPOV)  
 
ล.77 ดอกตูม: การมีวงแหวนที่ดอกตูม (flower bud: ring scar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        1        9 
             ไม่ม ี       ม ี
                           (absent)                                  (present) 
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ล.81 เฉพาะพนัธุ์ที่มีดอกช่อซ่ีร่ม: ดอกช่อซ่ีร่ม: ความยาวก้านดอก (Only varieties with flower type: 
umbel: Peduncle: length) 
 ความยาวก้านดอก การวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร  
 

 
 
ล.83 ผล: ความกว้างของผล  (Fruit: width) 
 ความกว้างของผล การวัดหน่วยเป็นมิลลิเมตร  

 
 
 

ล.84 ผล: รปูร่างผล (Fruit: shape) 
 

  
 

1 
รูปทรงกรวย 

2 
รูปทรงกระบอก 

3 
รูปไข่ 

4 
รูปคนโท 

(conical) (cylindrical) (ovoid) (urceolate) 
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5 
รูปทรงกลม 

6 
รูปผลแพร ์

7 
รูประฆัง 

8 
รูปครึ่งวงกลม 

(globose) (pyriform) (campanulate) (hemispherical) 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Guidelines for the conduct of tests for distinctness uniformity and stability, 
EUCALYPTUS, TG/296/1, UPOV)  
 
ล.86 ผล: ตําแหน่งขอบผล (Fruit: disc position) 
 

   
1 

ย่ืนลงล่าง 
2 

ระดับขอบ 
3 

ย่ืนขึ้น 
(descending) (same level) (ascending) 

 
(ที่มา: ดัดแปลงจาก Guidelines for the conduct of tests for distinctness uniformity and stability, 
EUCALYPTUS, TG/296/1, UPOV)  
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ล.87 ผล: ตําแหน่งของลิ้น (Fruit: position of valve) 
 

 
 

 

1 
ตํ่ากว่าขอบ 

2 
ระดับขอบ 

3 
เหนือขอบ 

(sunken) (rim level) (above rim) 
 
 
 

(ที่มา: ดัดแปลงจาก Guidelines for the conduct of tests for distinctness uniformity and stability, 
EUCALYPTUS, TG/296/1, UPOV)  
 
 
ล.88 ผล: การมีก้านผลย่อย (Fruit: pedicel) 
 

 
 

 

1 
ไม่ปรากฏ 

9 
ปรากฏ 

 
 

(ที่มา: ดัดแปลงจาก Guidelines for the conduct of tests for distinctness uniformity and stability, 
EUCALYPTUS, TG/296/1, UPOV)  
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9. การประมาณการค่าใช้จ่ายและวิธีการชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลักษณะพันธุ์ยูคาลิปตัส  
ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

9.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุยูคาลิปตัส ตามรายการ ดังน้ี  
1. ค่าจ้างเหมาเตรียมพ้ืนที่/เตรียมดิน 
2. ค่าจ้างเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกข้อมูล และเก็บเก่ียว   

      3. ค่าเดินทางเพ่ือไปดําเนินตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบภาคสนามและคณะเจ้าหน้าที่ 
          บันทึกลักษณะ  

           4. ค่าวัสดุ 
 

หมายเหตุ  ทั้งน้ีรายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้เป็นไปตามรายจ่ายจริง 
 

ตรวจสอบ  3  ครั้ง  ดังน้ี 
1) ตรวจสอบเมื่อพืชมีอายุ 1 – 3 เดือน  
2) ตรวจสอบเมื่อพืชมีอายุ 10 – 12 เดือน  
3) ตรวจสอบเมื่อพืชมีอายุมากกว่า 24 เดือน  

 
 9.2 วิธีการชําระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จํานวนคร้ัง และสถานที่ชําระค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กําหนด 
 


