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รายงานเร่ืองเต็มการทดลองสิ้นสุด 

1. ชื่อชุดโครงการวิจัย : การคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมพืช ตามกรอบกฎหมาย 

   ภายในและระหว่างประเทศ 

2. ชื่อโครงการวิจัย : ศึกษาและพัฒนาการคุ้มครองพันธุ์พืชตามแผนปฏิบัติการประชาคมอาเซียน 

3. ชื่อการทดลอง : พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย 

4. คณะผู้ด าเนินการ 

 หัวหน้าโครงการ : นายป่าน ปานขาว ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

 หัวหน้าการทดลอง : นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

 ผู้ร่วมงาน : นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

   นายป่าน ปานขาว ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

   นางเบ็ญจวรรณ์ จ ารูญพงษ์ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

   นายเชน เทพสกุล ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 

5.    บทคัดย่อ 

  ปัจจุบันพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียเป็นพันธุ์ไม้ที่มีศักยภาพ มีการน ามาใช้ประโยชน์ปลูกป่าเศรษฐกิจ 

เนื่องจากเป็นไม้ที่โตเร็ว สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ เนื้อไม้เหมาะต่อการน าไปใช้ประโยชน์ได้

หลายด้าน รวมทั้ งการผลิตเป็นเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพ มีจ านวน 4 สปีชีย์  ได้แก่  กระถินณรงค์  ( Acacia 

auriculiformis A. Cunn. ex Benth.), กระถิ น เทพา (A. mangium Willd.), อะ เค เซี ย  อ อล า โคคาร์ ป้ า  (A. 

aulacocarpa A. Cunn. ex Benth.) และอะเคเซีย คลาสสิคาร์ป้า (A. crassicarpa  A. Cunn. ex Benth.) ในปี 

2551 กระถินณรงค์ ถูกประกาศก าหนดให้เป็นชนิดพืชที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชเพียงชนิด

เดียว ท าให้มีหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์กระถินณรงค์เพียงชนิดเดียว ประกอบด้วย 28 ลักษณะ ในปี 

2554 ประเทศไทยได้ประกาศก าหนดให้พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย โดยครอบคลุมทั้ง 4 สปีชีย์ ให้เป็นชนิดพืชที่จะได้รับ

การคุ้มครองตามกฎหมาย แต่หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ที่ก าหนดขึ้น ประกอบด้วย 31 ลักษณะ 

อ้างอิงจากลักษณะประจ าพันธุ์ของกะถินณรงค์และกระถินเทพา จึงจ าเป็นต้องท าการศึกษาเพ่ือจัดท าหลักเกณฑ์ในการ

คุ้มครองพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียให้มีลักษณะครอบคลุมทั้ง 4  สปีชีย์ โดยด าเนินการศึกษากฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช 

และกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้อง ศึกษาการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชตามแนวทางของสหภาพระหว่าง

ประเทศด้านการคุ้มครองพันธุ์ พืชใหม่  (International Union for the Protection of New Varieties of Plants; 

UPOV) ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน 

พบว่าประเทศที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย คือ ประเทศมาเลเซีย มีลักษณะที่ใช้

ในการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ทั้งสิ้น 25 ลักษณะ นอกจากนี้ได้ท าการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชให้
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เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ทั้ง 4 สปีชีย์ ภาคสนามในพื้นที่แปลงปลูกรวบรวมพันธุ์ในจังหวัดต่างๆ รวม 86 พันธุ์ และมีการ

ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาร่างหลักเกณฑ์ที่ได้จัดท าขึ้น ซึ่งหลังจากประชุมได้ร่างหลักเกณฑ์ที่มีลักษณะที่จะใช้

ตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ทั้งสิ้น 33 ลักษณะ และได้จัดท าคู่มือการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุล

อะเคเซีย ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือให้นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธุ์พืช และผู้ที่เกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ใน

ด้านการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
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6.     ค าน า 

  ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) เริ่มด าเนินการในปี 2558 โดยอาเซียนได้จัดท า

แผนงานเพ่ือขับเคลื่อน (ASEAN Roadmap) ซึ่งในส่วนของ AEC มีวัตถุประสงค์ 4 ด้าน ซึ่งประเด็นด้านสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญา อยู่ภายใต้กิจกรรมการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียนยังเป็นภาคีสมาชิกองค์การการค้าโลก ซึ่งต้องปฏิบัติตามความตกลงทริปส์ ที่ก าหนดหลักการว่าประเทศ

สมาชิกต้องให้ความคุ้มครองแก่พันธุ์พืชโดยระบบสิทธิบัตร หรือระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพหรือทั้งสอง

ระบบร่วมกัน ดังนั้นประเทศภูมิภาคอาเซียนจึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งประเทศไทย มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว เลือกใช้ระบบกฎหมายเฉพาะที่มีประสิทธิภาพ ส่วนเวียดนาม และสิงคโปร์ เป็นภาคีสมาชิก

สหภาพระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ 

  จากการที่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเลือกบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชตามความเหมาะสมของ

ตนเอง ท าให้การด าเนินงานด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ มีมาตรฐานที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจสอบ

พันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ด้วยวิธีการปลูกตรวจสอบนั้น แต่ละประเทศใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ

ตรวจสอบพันธุ์พืช ที่ได้จัดท าขึ้นมาเอง หรือปรับปรุง/ใช้ของสหภาพระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เป็น

แนวทางส าหรับการตรวจสอบ ซึ่งถือปฏิบัติต่างกันไป จึงท าให้ผลการตรวจสอบที่ได้ไม่อยู่บนพ้ืนฐานเดียวกัน ไม่

สามารถใช้อ้างอิงหรือเทียบเคียงกันได้ ซึ่งประเทศกลุ่มอาเซียนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว  จึงได้ร่วมมือกันเพ่ือจัดท า

หลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้ตรวจสอบพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ฉบับกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือใช้เป็นแนว

ทางการตรวจสอบให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน ท าให้ผลการตรวจสอบอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ใช้เทียบเคียงกันได้ ซึ่ง

ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อม เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอาจมีข้อตกลงให้ใช้ผลการตรวจสอบร่วมกันได้ 

ท าให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายตามมา กอรป ประเทศไทยได้ใช้หลักเกณฑ์ฯ  เป็นระยะเวลาหนึ่งโดยไม่เคยมีการ

ปรับปรุงเลย พบว่า หลักเกณฑ์ฯ ใช้เป็นแนวทางตรวจสอบพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนพืชบางชนิด ได้อย่างมีข้อจ ากัด 

จึงต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหลักเกณฑ์ฯ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

  อีกทั้งการตรวจสอบพันธุ์พืช ที่มีผู้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง

พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เป็นภารกิจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ส านักคุ้มครองพันธุ์พื ช กรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะต้องใช้

หลักเกณฑ์ฯ ที่จัดท าขึ้นใหม่หรือหลักเกณฑ์ที่พัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน ส าหรับการด าเนินการตรวจสอบ

พันธุ์พืชดังกล่าว   

  ด้วยเหตุผลความจ าเป็นดังกล่าว จึงต้องพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช เพ่ือให้

สามารถน าไปใช้ตรวจสอบพันธุ์พืช ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ของกลุ่มประเทศภูมิภาคอาเซียน ให้อยู่ภายใต้

มาตรฐานเดียวกัน ทั้งเป็นการสอดรับการปฏิบัติตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อีกด้วย 

7.     วิธีด าเนินการ 
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อุปกรณ์ 

  1. เครื่องมือวัดค่าต่างๆ เช่น เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไม้บรรทัด สายวัด แผ่นเทียบสี ฯลฯ 

  2. เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ส านักงาน เครื่องเขียน 

  3. กล้องถ่ายภาพและชุดอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

  4. แบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์พืช 

วิธีการ 

  1. ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่  

   1.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

   1.2 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอจด

ทะเบียน การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.2546 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 

   1.3 ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็น

พันธุ์พืชใหม่ ฉบับที่ 9 : กระถินณรงค์ และ ฉบับที่ 11 : พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย 

   1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ระดับชาติ 

ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย 

   1.5 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Union for the 

Protection of New Varieties of Plants; UPOV) 

  2. ศึกษา ส ารวจ รวบรวม บันทึกข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางสันฐานวิทยาของ

พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย จากเอกสาร และแหล่งเพาะปลูกรวบรวมพันธุ์ในพ้ืนที่ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัด

นครราชสีมา สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา แล้ว

ก าหนดใช้เป็นพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา 

  3. วิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพันธุ์พืชที่ส ารวจได้ ยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย 

  4. ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย

โดยการระดมสมองผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง น าหลักเกณฑ์ฯ ที่ผ่านการประชุมแล้วไปทดลองใช้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ บันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ ของพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียภาคสนามในแปลงรวบรวมพันธุ์

ของสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา ระบุพันธุ์อ้างอิง และปรับปรุงแก้ไขร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ให้มีความถูกต้องยิ่งขึ้น 

  5. ยกร่างคู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ส าหรับพนักงาน

เจ้าหน้าที ่
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เวลาและสถานที ่

ระยะเวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2559 สิ้นสุด กันยายน 2560 รวม 2 ป ี

สถานที ่ 1. สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา  

   สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   สวนป่าลาดกระทิง จังหวัดฉะเชิงเทรา 

  2. กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
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8.      ผลการทดลองและวิจารย์ 

1. ผลการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 1.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ก าหนดให้พันธุ์พืชที่จะได้รับการคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

จะต้องมีคุณสมบัติและองค์ประกอบ ดังนี้ 

   1) มีลักษณะประจ าพันธุ์แตกต่างจากพันธุ์อ่ืน (Distincess) กล่าวคือ มีความแตกต่างจากพันธุ์

พืชอ่ืนที่ปรากฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยความแตกต่างนั้นเกี่ยวข้องกับลักษณะที่มีประโยชน์ต่อการ

เพาะปลูก การบริโภค เภสัชกรรม การผลิต หรือการแปรรูป และมีความแตกต่างจากพันธุ์ที่ได้รับการจดทะเบียน

คุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร ก่อนวันยื่นขอจดทะเบียนรวมถึงพันธุ์พืชที่ได้รับการจดทะเบียน

คุ้มครองไว้แล้ว และได้รับการจดทะเบียนในเวลาต่อมา ทั้งนี้ในความแตกต่างอย่างเด่นชัด  โดยหลักการต้องน า

ลักษณะที่แตกต่างอย่างเด่นชัด (Distinguishing characteristics) มาเปรียบเทียบระหว่างพันธุ์ที่ยื่นขดจดทะเบียน 

(Candidate variety) กับพันธืปลูกท่ัวไปที่คล้ายคลึงกันที่สุด (พันธุ์เปรียบเทียบ : Reference variety) 

   2) มีความสม่ าเสมอ (Uniformity) โดยหลักการต้องตรวจสอบความสม่ าเสมอในกลุ่มประชากร

ของพันธุ์ (Homogeneity) 

   3) มีความคงตัว (Stability) โดยหลักการต้องคงลักษณะเดิมที่ให้ไว้ ภายหลังใช้ขยายพันธุ์หรือปลูก 

   4) มีความใหม่ (Novelty) กล่าวคือ ต้องเป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีการน าส่วนขยายพันธุ์มาใช้ประโยชน์

ไม่ว่าจะเป็นการขายหรือจ าหน่ายด้วยประการใด ทั้งในหรือนอกราชอาณาจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยความ

ยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์เกินกว่าหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 

 1.2 กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอจดทะเบียน การ

ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.2546 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 

   กฎกระทรวงดังกล่าว ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับกระบวนการจดทะเบียนพันธุ์พืชที่

จะขอรับความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ คือ หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชที่ได้ขอรับการคุ้มครองเป็นพันธุ์

พืชใหม่ มีการก าหนดให้ใช้วิธีการปลูกทดสอบและให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรออกระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  และประกาศกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับการส่งมอบ

ตัวอย่างพืชของผู้ยื่นค าขอจดทะเบียน ในแต่ละชนิดพืชที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศให้สามารถขอรับ

การคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ได้ไว้แล้ว 

 1.3 ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  

   - ฉบับที่ 9  : กระถินณรงค์ 
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    ประกอบด้วย 28 ลักษณะ ได้แก่ ต้นกล้า 4 ลักษณะ ล าต้น 8 ลักษณะ ใบ 7 ลักษณะ ช่อดอก

และดอก 3 ลักษณะ เมล็ด 6 ลักษณะ 

   - ฉบับที่ 11 : พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย 

    ประกอบด้วย 31 ลักษณะ ได้แก่ ต้นกล้า 3 ลักษณะ ล าต้น 10 ลักษณะ ใบ 8 ลักษณะ ช่อ

ดอกและดอก 2 ลักษณะ ฝักและเมล็ด 8 ลักษณะ 

 1.4 หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ระดับชาติ ประเทศในภูมิภาค

อาเซียน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย 

   ประเทศมาเลเซีย มีหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย (Acacia spp.) 

ประกอบด้วย 25 ลักษณะ ได้แก่ ล าต้น 9 ลักษณะ ใบ 10 ลักษณะ ช่อดอกและดอก 3 ลักษณะ เมล็ดและฝัก 3 

ลักษณะ 

 1.5 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ( International Union for the Protection 

of New Varieties of Plants; UPOV) 

   อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV) (Anon., 2003 a) เป็น

อนุสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปส าหรับตรวจสอบพันธุ์พืช

ใหม่  ที่ถือเป็นเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพันธุ์พืชที่ต้องท าการตรวจสอบ 3 ประเด็นด้วยกัน คือ ความแตกต่างของ

พันธุ์พืชใหม่ (Distinctness, D) กับพันธุ์ใกล้เคียงที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป  ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ า

พันธุ์ (Uniformity, U) และความคงตัวของลักษณะประจ าพันธุ์ (Stability, S) ซึ่งต้องมีการตรวจสอบที่เรียกว่า

การ ตรวจสอบ “DUS Test” ทั้งนี้การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่นั้น จะต้องก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ 

ซ่ึงแต่ละพืชจะมีหลกัเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันไป 

   ทั้งนี้ อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV) ยังไม่มีการจัดท า

หลักเกณฑ์การปลูกตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย 

2. ศึกษา ส ารวจ รวบรวม บันทึกข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางสันฐานวิทยาของพืชให้เนื้อไม้สกุล

อะเคเซีย  

 2.1 ศึกษา ส ารวจ รวบรวม บันทึกข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางสันฐานวิทยาของพืชให้เนื้อไม้

สกุลอะเคเซีย จากเอกสาร 

  พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย (Acacia) เป็นไม้ไม่ผลัดใบ อยู่ในวงศ์ Fabaceae (หรือ Leguminosae) 

วงศ์ย่อย Mimosoideae ที่นิยมปลูกในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือกระถินเทพา มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Acasia 

mangium Willd. และกระถินณรงค์ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Acasia auriculiformis A.Cunn. ex Benth. พรรณไม้

ทัง้สองชนิดเป็นพรรณไม้ต่างถิ่นซึ่งมีถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี และอินโดนีเซีย พบ
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บริเวณที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลไม่เกิน 800 เมตร มีความสูงเมื่อโตเต็มที่มากกว่า 15 เมตร  ล าต้นของกระถิน

เทพาเปลาตรงมากกว่ากระถินณรงค์ซึ่งตามธรรมชาติมักแตกเป็นพุ่ม แต่ปัจจุบันมีการปรับปรุงพันธุ์ให้ล าต้นเปลาตรง

มากขึ้น อะเคเซียทั้งสองชนิดนี้เมื่องอกออกจากเมล็ดใหม่ๆ มีใบเป็นใบประกอบขนาดเล็ก หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ใบแท้

เหล่านี้จะหายไป แต่ก้านใบจะแผ่ออกและท าหน้าที่แทนใบ เรียกว่า ใบเทียม (phyllode) ลักษณะดังกล่าว แตกต่าง

จากไม้อะเคเซียอ่ืนๆ ซึ่งใบของกระถินเทพามีขนาดใหญ่กว่าใบของกระถินณรงค์ ไม้สกุลอะเคเซียมีดอกเป็นช่อ

ประกอบด้วยดอกเล็กๆ จ านวนมาก ดอกมีสีขาว ครีม หรือเหลือง ผลมีลักษณะเป็นฝักสีเขียว เมื่อแก่เป็นสีน้ าตาลด าบิด

งอ และขยุ้มเป็นกระจุก เมล็ดถูกโยงติดกับฝักด้วยรก (funicle) สีส้มเข้มเมื่อฝักแก่และแตกออก เมล็ดจึงยังคงติดอยู่กับ

ฝัก เมล็ดสีด ามีขนาดเล็กประมาณ 3-5 x 2-3 มิลลิเมตร เนื้อไม้อะเคเซียมีสีเหลืองอ่อน แก่นมีสีน้ าตาล สามารถใช้

ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ไม่แปรรูป เยื่อและกระดา ไม้ฟืน และไม้เพ่ือพลังงาน เป็นต้น กระถินเทพาเหมาะส าหรับ

ปลูกในพ้ืนที่ที่มีปริมาณน้ าฝนมาก ในขณะที่กระถินณรงค์เหมาะส าหรับปลูกในพ้ืนที่แห้งแล้ง (คณะวนศาสตร์, 2554) 

ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 11) 

พ.ศ. 2556 ก าหนดรายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ โดยใช้ลักษณะ

ทางพฤกษศาสตร์ส าหรับตรวจสอบพันธุ์ พืชให้เนื้อไม้ในสกุลอะเคเซีย ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ จ านวน 31 

ลักษณะ (นิรนาม, 2556) ขณะที่หลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้ตรวจสอบลักษณะพันธุ์อะเคเซีย ที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

ของประเทศมาเลเซีย ใช้ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ จ านวน 25 ลักษณะ ได้แก่ ล าต้น 9 ลักษณะ ใบ 10 ลักษณะ ช่อ

ดอกและดอก 3 ลักษณะ เมล็ดและฝัก 3 ลักษณะ  

 2.2 ศึกษา ส ารวจ รวบรวม บันทึกข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางสันฐานวิทยาของพืชให้เนื้อไม้

สกุลอะเคเซีย ภาคสนามในแหล่งเพาะปลูกรวบรวมพันธุ์ แล้วก าหนดใช้เป็นพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา 

   - สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช  จังหวัดนครราชสีมา  จ านวน 46 พันธุ์  

   - สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 20 พันธุ์  

   - สวนป่าลาดกระทิง  จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 20 พันธุ์  

   จากการศึกษาท าให้สามารถจ าแนกส่วนประกอบส าคัญที่จะน ามาใช้ในการจ าแนกลักษณะประจ า

พันธุ์ได้ 4 ส่วน คือ ส่วนของล าต้นและเปลือก ส่วนของของใบ ส่วนของช่อดอกและดอก ส่วนของฝักและเมล็ด  

3. วิเคราะห์ข้อมูล ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของพันธุ์พืชที่ส ารวจได้ ยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช

ใหม่ของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย 

  หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 รายละเอียดการเตรียมการปลูก

ตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ ส่วนที่ 2 ตารางบันทึกลักษระประจ าพันธุ์และค าอธิบายเพ่ิมเติม จากการศึกษา

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ และศึกษาลักษณะประจ าพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียจากการเก็บบันทึกข้อมูลภาคสนาม 

ได้ร่างหลักเกณฑ์ฯ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
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  ส่วนที ่ 1  รายละเอียดการเตรียมการปลูกตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ 

1.1  วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช : หลักเกณฑ์การตรวจสอบ

ลักษณะพันธุ์พืชนี้ ให้ใช้กับพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ได้แก่  กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex 

Benth.) กระถินเทพา (A. mangium Willd.) อะเคเซีย ออลาโคคาร์ป้า (A. aulacocarpa A. Cunn. ex Benth.) อะเค

เซีย คลาสซิคาร์ป้า (A. crassicarpa A. Cunn. ex Benth.) และลูกผสม (Hybrid) 

1.2  ส่วนขยายพันธุ์ ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย จะต้อง

ส่งมอบต้นพันธุ์ของสายพันธุ์หรือสายต้น จ านวน 12 ต้นต่อพันธุ์ โดยใช้กล้าไม้อายุ 4 เดือน หลังย้ายช า และมีความสูง

ตั้งแต่ 30 – 50 เซนติเมตร 

1.3  วิธีการทดสอบ ให้ท าการปลูกทดสอบ จ านวน 1 ครั้ง ใช้เวลา 2 - 4 ปี ปลูกทดสอบ

เปรียบเทียบใน 1 สถานที่ ปลูกพันธุ์ละ 7 ต้นต่อแปลงย่อย จัดเรียงการปลูกภายในแปลงย่อยแบบ 7 x 1 ต้น ใช้ระยะ

ปลูก 3 x 3 เมตร 

1.4  การประเมินความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว   

- การประเมินความแตกต่างลักษณะทางคุณภาพ ให้ตรวจสอบลักษณะจากต้น

สมบูรณ์จ านวน 5 ต้น หรือชิ้นส่วนตัวอย่างของพืช จ านวน 5 ต้น และในการประเมินในลักษณะอ่ืน ต้องประเมินจาก

ทุกต้นที่ทดสอบ การประเมินลักษณะทางปริมาณให้เก็บตัวอย่างชิ้นส่วน จ านวน 2 ตัวอย่างย่อยต่อต้น จ านวน 5 ต้น 

- การประเมินความสม่ าเสมอ พิจารณาที่ระดับความสม่ าเสมอของประชากร

มาตรฐาน  1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมั่นอย่างน้อย 95 เปอร์เซ็นต์ กรณีที่ขนาดของตัวอย่าง จ านวน 6 ต้น 

หรือ 10 ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะอ่ืนปนมากกว่า 1 ต้น 

- การประเมินความคงตัว หากมีความสม่ าเสมอแล้วก็อาจจะพิจารณาได้ว่า       

มีความคงตัวด้วย  

1.5  การจัดกลุ่มพันธุ์ ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของพันธุ์ 

- ใบเทียม : รูปร่างใบเทียม (ลักษณะที่ 3 และ 14) 

- ล าต้น : รูปร่างล าต้น (ลักษณะที่ 4) 

- ล าต้น : ลักษณะเปลือก (ลักษณะที่ 12) 

- ช่อดอกและดอก : สีช่อดอกและดอก (ลักษณะที่ 25) 

- ฝัก : การบิดของฝัก (ลักษณที่ 27) 

- เมล็ด : สีรก (ลักษณะที่ 28) 

- เมล็ด : ลักษณะของรกที่หุ้มเมล็ด (ลักษณะที่ 29) 

1.6  เครื่องหมายและค าอธิบายลักษณะ  

  ส่วนที ่ 2  ลักษณะประจ าพันธุ์ที่ใช้ในการตรวจสอบ จ านวน 33 ลักษณะ ได้แก่ 
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      กล้าไม้ 3 ลักษณะ ประกอบด้วย ลักษณะที่ (1) ลักษณะทรงต้น (2) การปรากฏแอนโท

ไซยานินที่โคนต้น (3) รูปร่างใบเทียม 

     ล าต้น 10 ลักษณะ ประกอบด้วย (1)  รูปร่างล าต้น (2) การบิดตัวของล าต้น (3) 

เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (4) การแตกนางของล าต้น (5) การมีแกนต้น (6) การลิดกิ่งโดยธรรมชาติ (7) การท ามุมของกิ่ง

กับล าต้น (8) ขนาดกิ่งเทียบกับล าต้นหลัก (ส าหรับพันธุ์ลูกผสม) (9) ลักษณะเปลือก (10) สีเปลือก 

      ใบเทียม 11 ลักษณะ ประกอบด้วย (1) รูปร่างใบเทียม (2) รูปร่างปลายใบ (3) การ

ปรากฎการโค้งที่ปลายใบ (4) การแตกของเส้นใบ (5) จ านวนเส้นใบ (6) ความยาวใบเทียม (7) ความกว้างใบเทียม (8) 

สัดส่วนความยาวต่อความกว้างใบ (9) การท ามุมของก้านใบกับกิ่ง (10) การปรากฏแอนโทไซยานินที่ก้านใบ (11) ความ

เข้มของแอนโทไซยานินที่ก้านใบ 

     ช่อดอกและดอก 2 ลักษณะ ประกอบด้วย (1) สีของช่อดอกและดอก (2) ความยาวช่อดอก  

    ฝัก 1 ลักษณะ ประกอบด้วย (1) การบิดของฝัก 

     เมล็ด 6 ลักษณะ ประกอบด้วย (1) สีรกที่เมล็ด (2) ลักษณะของรกที่หุ้มเมล็ด (3) สีเมล็ด 

(4) ความยาวเมล็ด (5) ความกว้างเมล็ด (6) ความหนาเมล็ด 

4. ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียโดยการระดมสมองผู้

มีส่วนเกี่ยวข้องและทดลองใช้ร่างหลักเกณฑ์ฯ 

  เมื่อยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

จึงน าร่างหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าว เข้าที่ประชุมเพ่ือร่วมกันพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง

กับชนิดพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ได้ร่างหลักเกณฑ์ฯ ที่มี 36 ลักษณะ น าร่าง

หลักเกณฑ์ฯ ที่ผ่านการประชุมพิจารณา ครั้งที่1 ไปทดลองใช้บันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ ของพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุล

อะเคเซียภาคสนามในแปลงรวบรวมพันธุ์ของสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา แล้วน าเข้าที่ประชุม ครั้ง 

ที่ 2  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 เพ่ือทบทวนลักษณะประจ าพันธุ์ที่จ าเป็นส าหรับใช้พิจารณาความแตกต่างของพันธุ์

พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย โดยได้ปรับแก้จากเดิมที่ยกร่างหลักเกณฑ์ฯ ไว้ 36 ลักษณะ ปรับลดลงเหลือ 33 ลักษณะ ท า

ให้ไดร้่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียที่มีความถูกต้องยิ่งขึ้น 

 

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดการเตรียมการปลูกตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบของร่างหลักเกณฑ์ฯ ก่อนและหลังการประชุม 

รายละเอียด ร่างหลักเกณฑ์ฯ ก่อนการประชุม หลังการประชุมคร้ังที่ 1 หลังการประชุมคร้ังที่ 2 

1. ส่วนขยายพันธุ ์ ต้นพันธุ์อายุ  4 เดื อน จ านวน
อย่างน้อย 48 ต้นต่อพันธุ ์

ต้นพันธุ์ของสายพันธุ์ หรือสายต้น
อายุ 4 เดือนหลังย้ายช า  
สูง 35 – 50 ซม. 

ต้นพันธุ์ของสายพันธุ์ หรือสายต้น 
อายุ 4 เดือนหลังย้ายช า  
สูง 30 – 50 ซม. 
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จ านวน 48-56 ต้นต่อพันธุ ์ จ านวน 12 ต้นต่อพันธุ ์
2. การปลูกทดสอบ ท าการทดสอบอย่างน้อย 3 ซ้ า 

พันธุ์ละ 16 ต้นต่อแปลงย่อยๆ 
แบบ 4 x 4 ต้น ระยะ 3 x 3 เมตร 
ปล่อยพื้นที่ด้านข้างทั้ง 4 ด้านเป็น
พื้นที่ว่าง ห่างจากแถวนอกสุด 10 
เมตร 

ท าการทดสอบอย่างน้อย 3 ซ้ า 
พันธุ์ละ 16 ต้นต่อแปลงย่อยๆ 
แบบ 4 x 4 ต้น ระยะ 3 x 3 เมตร 

ปลูกพันธุ์ละ 7 ต้นต่อแปลงย่อย 
แบบ 7 X 1 ต้น ใช้ระยะปลูก  
3 X 3 เมตร 

3. การประเมินความแตกต่าง 
ความสม่ าเสมอ ความคงตัว 

- ประเมินลักษณะคุณภาพ 
จากตัวอย่างจ านวน 6 ต้น 

- ประเมินลักษณะปริมาณจาก
ตัวอย่างจ านวน 10 ต้น 
 

- ประเมินลักษณะคุณภาพ 
จากตัวอย่างจ านวน 6 ต้น 

- ประเมินลักษณะปริมาณจาก
ตัวอย่างจ านวน 10 ต้น 
 

จ านวน  5 ต้ น  ห รื อ ช้ิ นส่ วน
ตัวอย่างจากต้นพืชที่เป็นตัวแทน 
จ านวน 2 ตัวอย่างย่อยต่อต้น 

4. การจัดกลุ่มพันธุ ์ 1) ลักษณะต้น  
2) ลักษณะเปลือก  
3) รูปร่างใบ 
4) สีช่อดอกและดอก  
5) ลักษณะฝัก  
6) สีเมล็ด 
7) ลักษณะของรกที่หุ้มเมล็ด 

1) ใบเทียม : รูปร่างใบเทียม  
2) ฝัก : การบิดของฝัก  
3) ล าต้น : รูปร่างล าต้น  
4) ล าต้น : ลักษณะเปลือก 
5) ช่อดอกและดอก : สีช่อดอก
และดอก 
6) เมล็ด : สีรก 
7) เมล็ด : ลักษณะของรกที่หุ้ม
เมล็ด 

1) ใบเทียม : รูปร่างใบเทียม  
2) ล าต้น : รูปร่างล าต้น  
3) ล าต้น : ลักษณะเปลือก 
4) ช่อดอกและดอก : สีช่อดอก
และดอก  
5) ฝัก : การบิดของฝัก  
6) เมล็ด : สีรก 
7) เมล็ด : ลักษณะของรกที่หุ้ม
เมล็ด 
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ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดการเตรียมการปลูกตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบของร่างหลักเกณฑ์ฯ ก่อนและหลังการประชุม 

ลักษณะ
ที ่

ร่างหลักเกณฑ์ฯ ก่อนการประชุม 
จ านวน 41 ลักษณะ 

หลังการประชุมคร้ังที่ 1 
จ านวน 36 ลักษณะ 

หลังการประชุมคร้ังที่ 2 
จ านวน 33 ลักษณะ 

1 ต้นกล้า :  ลักษณะทรงต้น กล้าไม้ :  ลักษณะทรงต้น กล้าไม้ :  ลักษณะทรงต้น 

2 
ต้นกล้า : การปรากฎแอนโทไซยานินที่ล า

ต้น 
กล้าไม้ : การปรากฎแอนโทไซยานินที่ยอด

อ่อน 
กล้าไม้ : การปรากฎแอนโทไซยานินที่โคน

ต้น 
3 ต้นกล้า : สียอดอ่อน กล้าไม้ : รูปร่างใบเทียม กล้าไม้ : รูปร่างใบเทียม 
4 ต้นกล้า : รูปร่างใบเทียม ล าต้น : รูปร่างล าต้น ล าต้น : รูปร่างล าต้น 
5 ต้น : รูปร่างล าต้น ล าต้น : การบิดตัวของล าต้น ล าต้น : การบิดตัวของล าต้น 
6 ต้น : การบิดตัวของล าต้น ล าต้น : เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น ล าต้น : เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น 
7 ต้น : เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น ล าต้น : การแตกนางของล าต้น ล าต้น : การแตกนางของล าต้น 
8 ต้น : การแตกนางของล าต้น ล าต้น : การลิดกิ่งตามธรรมชาติ ล าต้น : การมีแกนต้น 
9 ต้น : ต าแหน่งการแตกนาง ล าต้น : การท ามุมของกิ่งกับล าต้น ล าต้น : การลิดกิ่งตามธรรมชาติ 

10 
ต้น : การลิดกิ่งตามธรรมชาติ ล าต้น : ขนาดกิ่ งเทียบกับล าต้นหลัก 

(ส าหรับพันธุ์ลูกผสม) 
ล าต้น : การท ามุมของกิ่งกับล าต้น 

11 
ต้น : การมีรอยทางใต้กิ่งย่อยของเปลือก ล าต้น : ลักษณะเปลือก ล าต้น : ขนาดกิ่ งเทียบกับล าต้นหลัก 

(ส าหรับพันธุ์ลูกผสม) 
12 ต้น : การท ามุมของกิ่งกับล าต้น ล าต้น : สีเปลือก ล าต้น : ลักษณะเปลือก 

13 
ต้น : ขนาดกิ่งเทียบกับล าต้นหลัก  
 (ส าหรับพันธุ์ลูกผสม) 

ใบเทียม : รูปร่างใบเทียม ล าต้น : สีเปลือก 

14 ต้น : ลักษณะเปลือก ใบเทียม : รูปร่างปลายใบ ใบเทียม : รูปร่างใบเทียม 
15 ต้น : สีเปลือก ใบเทียม : รูปร่างเส้นขอบใกล้เส้นกลางใบ ใบเทียม : รูปร่างปลายใบ 

16 
ใบเทียม : รูปร่างใบเทียม ใบเทียม : การท ามุมของเส้นกลางใบกับ

ขอบใบที่ฐานใบ 
ใบเทียม : การปรากฏการโค้งที่ปลายใบ 

17 ใบเทียม : รูปร่างปลายใบ ใบเทียม : การแตกของเส้นใบ ใบเทียม : การแตกของเส้นใบ 

18 
ใบเทียม : รูปร่างเส้นขอบใกล้เส้นกลางใบ ใบเทียม : จ านวนเส้นใบย่อยที่แตกจาก

เส้นกลางใบ 
ใบเทียม : จ านวนของเส้นใบ 

19 
ใบเทียม : การท ามุมของเส้นกลางใบกับ

ขอบใบที่ฐานใบ 
ใบเทียม : จ านวนของเส้นใบ ใบเทียม : ความยาวใบเทียม 

20 ใบเทียม : การแตกของเส้นใบ ใบเทียม : ความยาวใบเทียม ใบเทียม : ความกว้างใบเทียม 

21 
ใบเทียม : จ านวนเส้นใบย่อยที่แตกจาก

เส้นกลางใบ 
ใบเทียม : ความกว้างใบเทียม ใบเทียม : สัดส่วนความยาวต่อความกว้าง

ใบ 

22 
ใบเทียม : จ านวนของเส้นใบ ใบเทียม : สัดส่วนความยาวต่อความกว้าง

ใบ 
ก้านใบ : การท ามุมของก้านใบกับกิ่ง  

23 
ใบเทียม : ความยาวใบเทียม ก้านใบ : รูปร่างก้านใบ  ก้านใบ : การปรากฏแอนโทไซยานินที่ก้าน

ใบ 

24 
ใบเทียม : ความกว้างใบเทียม ก้านใบ : การปรากฏแอนโทไซยานินที่ก้าน

ใบ 
ก้านใบ : ความเข้มของแอนโทไซยานินที่

ก้านใบ 
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5. ยกร่างคู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

  น าร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ไปจัดท าคู่มือ

การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยคู่มือประกอบด้วยลักษณะ

ประจ าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ ค าอธิบายลักษณะ ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล พันธุ์ตัวอย่าง และภาพประกอบ

ลักษณะประจ าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ จ านวน 1 คูม่ือ (ภาคผนวก 2 )  

9.      สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการทดลอง 

  การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ใช้ค าแนะน าในการจ าแนก

ลักษณะประจ าพันธุ์ และการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ และน า

หลักเกณฑ์การตรวจสอบฯ พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียของประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนมาบูรณาการร่วมกันให้เกิด

เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในปัจจุบันมีของประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ประกอบกับการศึกษา รวบรวม และ

วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเอกสารต่างๆ  และศึกษาจากตัวอย่างจริง ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพืชให้เนื้อไม้สกุล

25 
ใบเทียม : สัดส่วนความยาวต่อความกว้าง

ใบ 
ก้านใบ : ความเข้มของแอนโทไซยานินที่

ก้านใบ 
ช่อดอกและดอก : สขีองช่อดอกและดอก 

26 ก้านใบ : รูปร่างก้านใบ  ช่อดอกและดอก : สีดอก ช่อดอกและดอก : ความยาวช่อดอก 

27 
ก้านใบ : การปรากฏแอนโทไซยานินที่ก้าน

ใบ 
ช่อดอกและดอก : ความยาวช่อดอก ฝัก : การบิดตัวของฝัก  

ลักษณะ
ที ่

ร่างหลักเกณฑ์ฯ ก่อนการประชุม 
จ านวน 41 ลักษณะ 

หลังการประชุมคร้ังที่ 1 
จ านวน 36 ลักษณะ 

หลังการประชุมคร้ังที่ 2 
จ านวน 33 ลักษณะ 

28 
ก้านใบ : ความเข้มของแอนโทไซยานินที่

ก้านใบ 
ฝัก : การบิดตัวของฝัก  เมล็ด : สีรกที่เมล็ด 

29 ช่อดอกและดอก : สีดอก ฝัก : สีฝัก เมล็ด : ลักษณะของรกที่หุ้มเมล็ด 

30 
ช่อดอกและดอก : ต าแหน่งยอดเกสรเพศ

เมียเทียบกับอับเรณู 
เมล็ด : สีรกที่เมล็ด เมล็ด : สีเมล็ด 

31 ช่อดอกและดอก : ความยาวช่อดอก เมล็ด : ลักษณะของรกที่หุ้มเมล็ด เมล็ด : ความยาวเมล็ด 
32 ช่อดอกและดอก : ความกว้างช่อดอก เมล็ด : รูปร่างเมล็ด เมล็ด : ความกว้างเมล็ด 
33 ฝัก : รูปร่างฝัก  เมล็ด : สีเมล็ด เมล็ด : ความหนาเมล็ด 
34 ฝัก : สีฝัก เมล็ด : ความยาวเมล็ด  
35 เมล็ด : สีรกที่เมล็ด เมล็ด : ความกว้างเมล็ด  
36 เมล็ด : ลักษณะของรกที่หุ้มเมล็ด เมล็ด : ความหนาเมล็ด  
37 เมล็ด : รูปร่างเมล็ด   
38 เมล็ด : สีเมล็ด   
39 เมล็ด : ความยาวเมล็ด   
40 เมล็ด : ความกว้างเมล็ด   
41 เมล็ด : ความหนาเมล็ด   
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อะเคเซีย ประกอบด้วยรายละเอียด 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นรายละเอียดการเตรียมการปลูกตรวจสอบ และวิธีการ

ตรวจสอบ ส่วนที่ 2 เป็นตารางลักษณะประจ าพันธุ์และค าอธิบายเพ่ิมเติม  ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะทางคุณภาพ 

(Qualitative Characteristic) ลักษณะทางปริมาณ (Quantitative Characteristic) และลักษณะทางคุณภาพเทียม 

(Pseudo Qualitative Characteristic) รวมทั้งสิ้น 33 ลักษณะ ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพืชให้เนื้อไม้สกุล

อะเคเซีย ได้ผ่านการพิจารณาจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร มีการ

ระดมความคิด  ปรับปรุง แก้ไข จนได้หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียที่สมบูรณ์ 

สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง การน าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียไปทดสอบโดยการเก็บ

ข้อมูลในแปลงรวบรวมพันธุ์ของสถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช พบว่า  การบันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธุ์สามารถ

ปฏิบัติได้จริง  สะดวกและเหมาะสม ลักษณะประจ าพันธุ์ในตารางบันทึกลักษณะสามารถใช้แยกความแตกต่างของพันธุ์ได้ 

ข้อเสนอแนะ 

  เพ่ือให้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับสถานการณ์ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลา เป็นที่ยอมรับทั้งภายในประเทศ ในภูมิภาค

อาเซียน และในระดับสากล สามารถเอ้ือประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนอย่างสูงสุด พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่

น าหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียไปใช้ปฏิบัติจริง เมื่อพบปัญหาข้อบกพร่อง ใน

รายละเอียดบางประการ ควรมีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม เพ่ือให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

11.     การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

  1. ได้หลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการตรวจสอบพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย เพ่ือการคุ้มครองพันธุ์พืช

ใหม่ที่เป็นฉบับบูรณาการ ของกลุ่มประเทศอาเซียน พนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 

ในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการยื่นจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

สามารถน าหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือฯ ดังกล่าว ไปใช้ตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์ภาคสนามพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียที่

ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ 

  2. หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืช ฉบับบูรณาการ ของกลุ่มประเทศอาเซียน ของพืชให้เนื้อ

ไม้สกุลอะเคเซีย สามารถน าไปใช้ส าหรับตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ที่นักปรับปรุงพันธุ์พืช ได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช

ใหม่ในประเทศภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ โดยอาจจะใช้ผลการทดสอบร่วมกัน ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายและเวลา

การด าเนินงาน ทั้งนี้หลักเกณฑ์ฯ นี้ จะต้องถูกน าเสนอผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปสู่การท าแผนงานด้าน

ทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือให้รับหลักการในการประชุมผู้น าอาเซียน ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 

Economics Community) ต่อไป 

  3. หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเค

เซีย สามารถใช้ประโยชน์ได้จาก หลักเกณฑ์ที่มีมาตรฐานในระดับอาเซียน ประกอบการยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
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ใหม่ หน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และมหาวิทยาลัยต่างๆ องค์กรเอกชน เช่น เกษตรกร 

และบริษัทต่างๆ  ฯลฯ 

11.     ค าขอบคุณ 

  ขอขอบคุณจากหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สถานีวนวัฒนวิจัย

สะแกราช สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง หน่วยงานในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้แก่ สวนป่าลาดกระทิง ที่ให้

ความอนุเคราะห์นักวิชาการในการน าเข้าพ้ืนที่ ขอขอบคุณ นายธิติ วิสารัตน์ นายวิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง นายบรรดิษฐ์ 

หงษ์ทอง นางสิริลักษณ์ ตาตะยานนท์ และนายนริทร์ เทศสร ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในสังกัดส านักวิจัยและ

พัฒนาการป่าไม้ ขอขอบคุณ นายฉลาด สุธาน๊ะ หัวหน้างานสวนป่าลาดกระทิง ที่ให้ค าแนะน าในการเก็บข้อมูล ให้

ค าแนะน าด้านสรีรวิทยาพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย รวมทั้งให้ความกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของหลักเกณฑ์การ

ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช :  พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  และขอขอบคุณ นักวิชาการ 

เจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืชทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ให้ค าแนะน า ท าให้การทดลองนี้ส าเร็จบรรจุ

วัตถุประสงค์ทุกประการ 

12.     เอกสารอ้างอิง 

คณะวนศาสตร์. 2554. คู่มือศักยภาพของพรรณไม้ส าหรับส่งเสริมภายใต้โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภาคป่าไม้. 

อักษรสยามการพิมพ์, กรุงเทพฯ. 88 หน้า 

นิรนาม. 2543. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ. 

30 หน้า 

นิรนาม. 2546. กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอจดทะเบียน การพิจารณาค าขอจดทะเบียน 

การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน และแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 

2546 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542. กรมวิชาการเกษตร. 4 หน้า 

นิรนาม. 2554. ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ. 49 หน้า 

นิรนาม. 2556. ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ. 29 หน้า  

วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง. 2554. การปรับปรุงพันธุ์ไม้อะเคเซียเพ่ือการปลูกป่าเศรษฐกิจ. หน้า 1-10 รายงานการสัมมนา

ทางวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 7 "วนวัฒนวิทยาเพ่ือพัฒนาสวนป่าเศรษฐกิจ" วันที่ 12-14 ธันวาคม 2544 ณ คณะ

วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

ศูนย์ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ. 2560. ไม้ป่ายืนต้นที่ปลูกด้านเศรษฐกิจ: กระถินณรงค์. (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ

พันธุ์พืช) 3 หน้า  (http://www.dnp.go.th/EPAC/plant_economic/01krathinnarong.htm)  

http://www.dnp.go.th/EPAC/plant_economic/01krathinnarong.htm
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  23 สิงหาคม 2560  

ศูนย์ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ. 2560. ไม้ป่ายืนต้นที่ปลูกด้านเศรษฐกิจ: กระถินเทพา. (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 

2 หน้า  (http://www.dnp.go.th/EPAC/plant_economic/02krathintapa.htm)  23 สิงหาคม 2560 

ส่วนปลูกป่าภาคเอกชน ส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้. 2533. กระถินเทพา. 17 หน้า 

Department of Agriculture Malaysia. AKASIA (Acacia spp.). Guideline for The Conduct of Tests for 

Distinctness, Uniformity and Stability. February 2010. 

Doran, John C. and Turnbull, John W. 1997. Australian Trees and Shrubs: species for land 

rehabilitation and farm planting in the tropics. ACIAR Monograph No. 24, viii + 384 p. 
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ภาคผนวก 1 
(ร่าง) หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุพ์ืช : พืชให้เนื้อไมส้กุลอะเคเซีย 

 

  ให้ ใช้กับพืชให้ เนื้ อไม้สกุลอะเคเซีย ได้แก่  กระถินณรงค์  (Acacia 

auriculiformis A. Cunn. ex Benth.) กระถินเทพา (A. mangium Willd.) อะเคเซีย 

ออลาโคคาร์ป้า (A. aulacocarpa A. Cunn. ex Benth.) อะเคเซีย คลาสซิคาร์ป้า 

(A. crassicarpa A. Cunn. ex Benth.) และลูกผสม (Hybrid) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ร่าง) หลักเกณฑก์ารตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช : พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย 

 
 

ชนิดพืช 
พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย  

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of these Test Guideline) 

  หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชที่จะกล่าวต่อไปนี้  ให้ใช้กับพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ได้แก่ 
กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth.) กระถินเทพา (A. mangium Willd.) อะเคเซีย ออ
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ลาโคคาร์ป้า (A. aulacocarpa A. Cunn. ex Benth.) อะเคเซีย คลาสซิคาร์ป้า (A. crassicarpa A. Cunn. ex 
Benth.) และลูกผสม (Hybrid)  

2. ส่วนขยายพันธุ์  (Material Required) 
2.1 การก าหนดปริมาณ คุณภาพ  เวลา และสถานที่ส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ 

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดปริมาณ และคุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องการตรวจสอบ พร้อมทั้ง
ก าหนด เวลาและสถานที่การส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จะต้องเป็นผู้ส่งมอบส่วน
ขยายพันธุ์ตามที่ก าหนด พร้อมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงพิธีการทางศุลกากร
และด้านสุขอนามัยพืช 

2.2 ชนิดของส่วนขยายพันธุ์  
 ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ต้องส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ที่

เป็นต้นพันธุ์ของพืชให้เนื้อไม้สกลุอะเคเซีย ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
2.3 ปริมาณส่วนขยายพันธุ์  
 ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ต้องส่งมอบต้นพันธุ์ของสายพันธุ์

หรือสายต้นที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบที่พร้อมส าหรับการปลูกทดสอบจ านวน 12 ต้นต่อพันธุ์ เพ่ือท า
การปลูกทดสอบ ตามวัน เวลา ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด และพันธุ์เปรียบเทียบอย่างน้อย 1 พันธุ์  

2.4 คุณภาพของส่วนขยายพันธุ์   
 ต้นพันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องเป็นต้นพันธุ์ที่พร้อมปลูกทดสอบและเปรียบเทียบ โดยใช้กล้าไม้อายุ 4 

เดือน หลังย้ายช า และมีความสูงอยู่ตั้งแต่ 30-50 เซนติเมตร สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง  
2.5 การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพันธุ์    
 ต้นพันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนต้องไม่มีการกระท าใดๆ ที่เป็นผลต่อการแสดงออกของลักษณะพันธุ์พืช 

เว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือก าหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้นพันธุ์ที่ส่งมอบเคยผ่านการปฏิบัติการใดๆ เช่น 
พ่นสารป้องกันก าจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สารกระตุ้นการงอกของตา ฯลฯ จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษรให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. วิธีการทดสอบ  (Method of Examination) 
3.1 จ านวนครั้งที่ปลูกทดสอบ (Number of Growing Cycles)   
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ให้ท าการปลูกทดสอบ จ านวน 1 ครั้ง ใช้เวลา 2-4 ปี หากความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคง
ตัว ไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ให้ท าการปลูกทดสอบเพ่ิม  

3.2 สถานที่ทดสอบ (Testing Place)  
 ปลูกทดสอบเปรียบเทียบใน 1 สถานที่ โดยก าหนดตามความเหมาะสม หากลักษณะประจ าพันธุ์ที่
ส าคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน อาจต้องเพ่ิมสถานที่ท่ีปลูกทดสอบ 

3.3 ปัจจัยแวดล้อมส าหรับการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 
 ต้องปลูกทดสอบพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการพัฒนาและการ
แสดงออกของลักษณะที่ใช้ตรวจสอบได้ 
 3.4 การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
 การปลูกทดสอบประกอบด้วยพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบ
พันธุ์ละ 7 ต้นต่อแปลงย่อย (Plot) จัดเรียงการปลูกต้นภายในแต่ละแปลงย่อยแบบ 7 X 1 ต้น ใช้ระยะปลูก 3 
X 3 เมตร และมีการจัดการเขตกรรมตามความเหมาะสม  
 3.5 การทดสอบเพิ่มเติม (Additional Tests) 
 กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม ต้องก าหนดรายละเอียดเป็นเฉพาะกรณีตามความจ าเป็น 
โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะท างานตรวจสอบภาคสนาม 

4.  การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสม่ าเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability)  
  4.1 ความแตกต่าง (Distinctness) 
  4.1.1 ค าแนะน าทั่วไป (General Recommendations) การตรวจสอบความแตกต่าง เป็นส่วนที่
ส าคัญส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่  
  4.1.2 ความแตกต่างที่คงที่ (Consistent Difference) การประเมินอาจจะแสดงความแตกต่าง
ระหว่างพันธุ์ได้ชัดเจน โดยไม่จ าเป็นต้องปลูกทดสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง  กรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจาก
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ต้องปลูกทดสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง เพ่ือให้เชื่อมั่นว่า ความแตกต่างของลักษณะ ที่เกิดขึ้น
เป็นความแตกต่างคงท่ี      
 4.1.3 การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด (Clear Difference) การพิจารณาความแตกต่างของ
สองพันธุ์ที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ ชนิดของลักษณะว่าลักษณะที่แสดงออก เป็น
ลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative characteristic) ลักษณะทางปริมาณ (Quantitative characteristic) หรือ
ลักษณะคุณภาพไม่แท้ (Pseudo-qualitative characteristic)   
  4.1.4 จ าน วน ตั ว อ ย่ า งพื ช ที่ ต รว จส อ บ  (Number of Plants / Parts of Plants to be 
Examined) การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความแตกต่างระหว่างพันธุ์ กรณีการประเมินลักษณะให้ใช้
ค่าเฉลี่ยจากทุกต้นที่เป็นตัวแทน (Single plant) จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างจากพืช จ านวน 5 ต้น หรือชิ้นส่วนตัวอย่าง
ของพืช จ านวน 5 ต้น และในการประเมินในลักษณะอ่ืน ต้องประเมินจากทุกต้นที่ทดสอบ และไม่พิจารณาในต้นพืชที่
มีลักษณะอ่ืนปน (Off-type plants) กรณีการเก็บข้อมูลจากชิ้นส่วนตัวอย่างจากต้นพืชที่เป็นตัวแทนหนึ่งตัวอย่าง 
(Single plant) ให้เก็บตัวอย่างชิ้นส่วน จ านวน 2 ตัวอย่างย่อยต่อต้น 
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  4.1.5 วิธีการตรวจสอบ (Method of Observation) 
   ค าแนะน าส าหรับการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชเพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธุ์ จะถูก
ก าหนดไว้ใน คอลัมที่ 2 ในตารางบันทึกลักษณะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังนี้ 

 MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ านวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็นตัวแทนเท่านั้น แล้วใช้
ค่าท่ีได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (Single measurement of a group of plants or parts of plants) 

 MS หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ านวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้
เป็นตัวแทนของพันธุ์ (Measurement of a number of individual plants or parts of plants) 

 VG หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็น
ตัวแทนเท่านั้นแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (Visual assessment by a single observation of a 
group of plants or parts of plants) 

 VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน
แล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์  (Visual assessment by observation of individual plants or 
parts of plants)               

4.2 ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 
 พิจารณาที่ระดับความสม่ าเสมอของประชากรมาตรฐาน  1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมั่นอย่างน้อย 
95 เปอร์เซ็นต์ กรณีท่ีขนาดของตัวอย่าง จ านวน 6 ต้น หรือ 10 ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะอ่ืนปนมากกว่า 1 ต้น  
 4.3 ความคงตัว (Stability) 
 ในทางปฏิบัติไม่มีผลการทดสอบแสดงความคงตัวเหมือนกับการทดสอบแสดงความแตกต่างและความ
สม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามการแสดงออกของลักษณะหลายชนิดของพันธุ์ เมื่อลักษณะมีความสม่ าเสมอแล้วก็สามารถ
พิจารณาว่ามีความคงตัวด้วย 

 5. การจัดกลุ่มพันธุ์และการจัดการการปลูกทดสอบ (Grouping of Varieties and Organization of the 
Growing Trial) 
   5.1 การคัดเลือกพันธุ์พืชทั่วไปที่จะน ามาปลูกทดสอบกับพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่   จะต้อง
แบ่งกลุ่ม เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง   
   5.2 ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของพันธุ์ 
    1) ใบเทียม : รูปร่างใบเทียม (ลักษณะที่ 3 และ ลักษณะที่ 14) 
    2) ล าต้น : รูปร่างล าต้น (ลักษณะที่ 4) 
    3) ล าต้น : ลักษณะเปลือก (ลักษณะที่ 12) 
    4) ช่อดอกและดอก : สีช่อดอกและดอก (ลักษณะที่ 25) 
    5) ฝัก : การบิดของฝัก (ลักษณะที ่27) 
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    6) เมล็ด : สีรก (ลักษณะที ่28) 
    7) เมล็ด : ลักษณะของรกท่ีหุ้มเมล็ด (ลักษณะที่ 29) 

6. การอธิบายสัญลักษณ์ ในตารางแสดงลักษณะที่ ใช้ตรวจสอบ  (Introduction to the Table of 
Characteristics) 
     6.1 การจ าแนกลักษณะ (Categories of Characteristics) 
 6.1.1 ลักษณะมาตรฐาน 
 ลักษณะมาตรฐานเป็นลักษณะที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการใช้ตรวจสอบ
ลักษณะพันธุ์พืช (DUS)   
 6.1.2 ลักษณะที่ก าหนดให้ใช้ส าหรับการตรวจสอบร่วมกัน (Asterisked Characteristics)  
  6.2 สถานะลักษณะที่แสดงออกและตัวเลขก ากับ (States of Expression and Corresponding 
Notes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 6.2.1 ลักษณะที่แสดงออกก าหนดเพ่ืออธิบายลักษณะและการใช้การอธิบายร่วมกัน การแสดงออกใน
แต่ละสถานะจะถูกก ากับด้วยตัวเลขที่สอดคล้องกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
 6.3 ชนิดของการแสดงออก 
  QL หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative characteristic)  
  QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (Quantitative characteristic)  
  PQ หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม (Pseudo-qualitative characteristic)  

6.4 ตัวอย่างพันธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธุ์เตรียมไว้เพื่อให้เห็นลักษณะที่แสดงออกชัดเจนของแต่ละลักษณะที่แสดงออก 

6.5 เครื่องหมาย (Legend) 
 (*) หมายถึง ลักษณะที่ต้องประเมินทุกพันธุ์ (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)-(g) หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ข้อ 8.1 
 (+)  หมายถึง ดูค าอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายข้อ 8.2 
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7. แบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ที่จะตรวจสอบ  (พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย) 
  

 ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

1. VG กล้าไม้ : ลักษณะทรงต้น (Seedling : propagule shape)   

PQ (a) (  ) ทรงกลม (rounded stem)  1 
  (  ) ทรงเหลี่ยม (quadrangular stem)  2 

2. VG กล้าไม้ : การปรากฏแอนโทไซยานินทีโ่คนต้น 
(Seedling : anthocyanin coloration of stem base) 

  

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

3. VG กล้าไม้ : รูปร่างใบเทียม (Seedling : phyllode shape)   

(+) (a) (  ) Type I  1 

PQ  (  ) Type II  2 

  (  ) Type III  3 

  (  ) Type IV   4 

4.   VG ล าต้น : รูปร่างล าต้น  (Stem : form of stem)   

(+) (b) (  ) ตั้งตรง (erect)   1 
PQ  (  ) คดงอ (crooked)  2 
5. VG ล าต้น : การบิดตัวของล าต้น (Stem : twisting)   
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 ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 (+) (b) (  ) ไม่ปรากฏ (absent)  1 
QL  (  ) ปรากฎ (present)  9 
6. VG/ ล าต้น : เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น (Stem : diameter)   
QN MS (  ) เล็ก (small)  3 

 (b) (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) ใหญ่ (large)  7 

7. VG ล าต้น : การแตกนางของล าต้น (Stem : multi stem)   
(*) (b) (  ) ไม่มีการแตกนาง  (absent)  1 
(+)  (  ) แตกนาง  (present)   2 
QL     
8. VG ล าต้น : การมีแกนต้น (Stem : main axis persistence)   
 (b) (  ) ไม่ปรากฏ (absent)  1 

PQ  (  ) ปรากฏ (present)  2 
9. VG ล าต้น : การลิดกิ่งโดยธรรมชาติ (Stem : natural pruning)   

(*) (b) (  ) ไม่ปรากฏ (absent)  1 
QL  (  ) ปรากฏ (present)  9 
10.  
PQ 

VG 
(c) 

ล าต้น : การท ามุมของกิ่งกับล าต้น 

(Stem : angle of branches) 

  

(+)  (  ) มุมแหลม (acute angle)  1 

  (  ) มุมป้าน (obtuse angle)  2 

11. 
(+) 

VG 
(c) 

ล าต้น : ขนาดก่ิงเทียบกับล าต้นหลัก (ส าหรับพันธุ์ลูกผสม) 

(Stem : branch size relative to main stem) 

  

PQ  (  ) เล็ก (small)  1 

  (  ) ใหญ่ (large)  2 

12. VG ล าต้น : ลักษณะของเปลือก (Stem : bark texture)   

(*) (d) (  ) เรียบ (smooth)  1 

(+)  (  ) แตกเป็นเส้นยาว (stringy)  2 
PQ  (  ) แตกคล้ายตาราง (tessellated)  3 
13. VG ล าต้น : สีเปลือก (Stem : bark color)   

PQ (d) (  ) ขาว (white)  1 
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 ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

  (  ) เทา (gray)  2 

  (  ) น้ าตาล (brown)  3 

  (  ) น้ าตาลเข้ม (dark brown)  4 

14. VG ใบเทียม : รูปร่างใบเทียม (phyllode : phyllode shape)   
(*) (e) (  ) Type I  1 
(+)  (  ) Type II  2 
PQ  (  ) Type III  3 

  (  ) Type IV  4 
15. VG ใบเทียม : รูปร่างปลายใบ (Phyllode : shape of apex)   

 (e) (  ) แหลม (acute)  1 

(+)  (  ) มน (obtuse)           2 

PQ  (  ) มนและกลม (rounded)   3 

16. 
(+) 

VG 
(e) 

ใบเทียม : การปรากฏการโค้งที่ปลายใบ 
(Phyllode :  decurved of apex presence) 

  

PQ  (  ) ไม่ปรากฏ (absent)  1 
  (  ) ปรากฏ (present)  2 

17. VG ใบเทียม : การแตกของเส้นใบ (phyllode : venation)   

(*) (e) (  ) แตกจากฐานใบ (veined from base)  1 

QN (+) (  ) แตกจากเส้นแกน (veined from main vein)  2 

18. VG ใบเทียม : จ านวนของเส้นใบ  (phyllode : number of vein)   

QL (e) (  ) 2 เส้น  1 

  (  ) 3 เส้น  2 

  (  ) 4 เส้น  3 

  (  ) มากกว่า 4 เส้น  4 

19. VG/ ใบเทียม : ความยาวใบเทียม (phyllode : phyllode length)   

(+) MS (  ) สั้น (short)  3 
QN (e) (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) ยาว (long)  7 
20. 
(+) 

VG/ 
MS 

ใบเทียม : ความกว้างใบเทียม  
(phyllode : phyllode  width) 

  

QN (e) (  ) แคบ (narrow)  3 
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 ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) กว้าง (wide)  7 

21. 
QN 

VG/ 
MS 

ใบเทียม : สัดส่วนความยาวต่อความกว้างใบ 

(Phyllode : ratio of length to width) 

  

 (e) (  ) น้อย (few)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) มาก (many)  7 

22. VG ก้านใบ : การท ามุมของก้านใบกับก่ิง  (Petiole : angle of 
petiole) 

  

(+) (e) (  ) มุมแหลม (acute angle)  1 

QL  (  ) มุมป้าน (obtuse angle)  2 

23. 
QL 

VG 
(e) 

ก้านใบ : การปรากฏแอนโทไซยานินที่ก้านใบ 
(Petiole : anthocyanin coloration on petiole) 

  

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

24. 
QN 

VG 
(e) 

ก้านใบ : ความเข้มของแอนโทไซยานินที่ก้านใบ  
(Petiole : intensity of anthocyanin coloration) 

  

  (  ) น้อย (weak)  3 

  (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) มาก (strong)  7 

25. 
(*) 

VG 
(f) 

ช่อดอกและดอก : สีของช่อดอกและดอก (Floret : color)   

PQ  (  ) ขาว (white)  1 

  (  ) ครีม (cream)   2 

  (  ) เหลืองอ่อน (light yellow)  3 

  (  ) เหลือง (yellow)  4 

  (  ) เหลืองเข้ม (dark yellow)  5 

26. 
(+) 

VG/ 
MS 

ช่อดอกและดอก : ความยาวช่อดอก  
(Inflorescence : inflorescence  length) 

  

QN (f) (  ) สั้น (short)  3 
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 ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

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

27. VG ฝัก : การบิดของฝัก (Pod : twisting of pod)   

(+) (g) (  ) ไม่บิด หรือ บิดน้อยมาก (absent or very few)  1 

PQ  (  ) บิดน้อย (few)  3 

  (  ) บิดปานกลาง (medium)  5 

  (  ) บิดมาก (many)  7 

28. VG เมล็ด : สีรกท่ีเมล็ด (Seed : color of  follicle)    

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

  (  ) ส้ม (orange)  3 
  (  ) ส้มเข้ม (dark orange)  4 

29. 
(+) 

VG 
(g) 

เมล็ด : ลักษณะของรกท่ีหุ้มเมล็ด  
(Seed : coverage of follicle) 

  

QN  (  ) หุ้มหนึ่งในสี่ของเมล็ด (quarter)   1 
  (  ) หุ้มครึ่งเมล็ด (half)  2 
  (  ) หุ้มสามในสี่ของเมล็ด (three quarter)  3 
  (  ) หุ้มทั้งเมล็ด (coverage full seeds)  4 

30. VG เมล็ด : สีเมล็ด (Seed : seed color)   

PQ (g) (  ) น้ าตาล (brown)  1 

  (  ) ด า (black)  2 

31. VG/ เมล็ด : ความยาวเมล็ด (Seed : seed length)   

QN MS (  ) สั้น (short)  3 

 (g) (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) ยาว (long)  7 

32. VG/  เมล็ด : ความกว้างเมล็ด (Seed : seed width)   

QN MS (  ) แคบ (narrow)  3 

 (g) (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) กว้าง (wide)  

 

 7 
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 ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

33. VG/ เมล็ด : ความหนาเมล็ด (Seed : seed thickness)   

 MS (  ) บาง (thin)  3 
QN (g) (  ) ปานกลาง (medium)  5 

  (  ) หนา (thick)  7 
 

8 อธิบายลักษณะในตารางบันทึกลักษณะ (Explanations on the Table of Characteristics) 

 8.1 การอธิบายครอบคลุมหลายลักษณะ 

(a)  กล้าไม ้: บันทึกเมื่อต้นกล้ามีอายุ 4 เดือน และมีความสูงตั้งแต่ 30-50 เซนติเมตร 

(b)  ล าต้น : บันทึกเมื่อต้นมีอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลล าต้นที่ระดับความสูง 100-150 ซม. จากพ้ืนดิน 

(c)  การท ามุมของก่ิงกับล าต้น : บันทึกเม่ือต้นมีอายุ 2-4 ปี บันทึกภาพรวมทั้งล าต้น 

(d) เปลือก : สีเปลือกและลักษณะเปลือก บันทึกเม่ือต้นมีอายุ 2-4 ปี ที่ระดับความสูง 100-150 ซม. 

จากพ้ืนดิน  

(e) ใบ : บันทึกข้อมูลใบเทียมและก้านใบเทียมที่ช่วงกลางล าต้น จากก่ิงที่พัฒนาเต็มที่ ใบที่ 4-5 นับจาก

ปลายกิ่ง 

(f) ช่อดอกและดอก : บันทึกข้อมูลช่อดอกและดอกที่ช่วงกลางล าต้น โดยบันทึกช่อดอกที่มีดอกบาน

อย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ 

(g) ฝักและเมล็ด : บันทึกเมื่อฝักแก่เต็มที่  

หมายเหตุ บันทึกข้อมูลปริมาณใบและช่อดอก จ านวน 5 หน่วยต่อพันธุ์ พันธุ์ละ 7 ต้น 
 

 

 8.2 การอธิบายบางลักษณะ 

 ลักษณะที่ 3 และ ลักษณะที่ 14 : รูปร่างใบเทียม  (phyllode shape)   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

Type I 

2 

Type II 

3 

Type III 

4 

Type IV 
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 ลักษณะท่ี 4 : รูปร่างล าต้น (form of stem) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะที ่5 : การบิดตัวของล าต้น (twisting)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ลักษณะท่ี 7 : การแตกนางของล าต้น (multi stem) 
   การแตกนาง (multi stem) คือ การแตกที่ความสูงน้อยกว่า 130 เซนติเมตร และมี
ขนาดมากกว่าครึ่งหนึ่งของล าต้นหลัก 
 ลักษณะท่ี 8 : การมีแกนต้น (main axis persistence) 
  บันทึกลักษณะในช่วงเศษสามส่วนสี่ของล าต้นจากพ้ืนดินหรือโคนต้น 
 
 
 
 
 

1 

ไม่ปรากฏ 

(absent) 

9 

ปรากฏ 

(present) 

1 

ตั้งตรง 

 (erect) 

2 

คดงอ 

 (crooked) 
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 ลักษณะท่ี 10 : การท ามุมของกิ่งกับล าต้น (Stem : angle of branches) 
  บันทึกลักษณะโดยสังเกตภาพรวมทั้งล าต้น 
  1 = มุมแหลม (acute angle)  คือ กิ่งท ามุมกับล าต้นมากกว่า 45 องศา 
  2 = มุมป้าน (obtuse angle) คือ กิ่งท ามุมกับล าต้นน้อยกว่า 45 องศา 
 
 ลักษณะท่ี 11 : ขนาดกิ่งเทียบกับล าต้นหลัก (ส าหรับพันธุ์ลูกผสม) (branch size relative to 
main stem) 
  บันทึกลักษณะโดยสังเกตภาพรวมทั้งล าต้น ให้กิ่งกับล าต้นอยู่ในแนวเดียวกัน กิ่ง
ซ้อนทับล าต้นเพ่ือเทียบขนาด 

  1 = เล็ก (small)  คือ กิ่งขนาดเล็กทั้งหมด หรือกิ่งขนาดใหญ่กว่าเศษหนึ่งส่วนสาม 
      ของล าต้นหลัก ไม่เกิน 1 กิ่ง 

  2 = ใหญ่ (large) คือ กิ่งขนาดใหญ่กว่าเศษหนึ่งส่วนสามของล าต้นหลัก มากกว่า 
      หรือเท่ากับ 2 กิ่ง 

 ลักษณะที่ 12 : ลักษณะเปลือก (bark texture)  
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 ลักษณะที่ 15 : รูปร่างปลายใบ (shape of apex)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ลักษณะท่ี 16 : การปรากฏการโค้งท่ีปลายใบ (decurved of apex presence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะที่ 17 : การแตกของเส้นใบ (venation)  
 

1 

แหลม  

(acute) 

2 

มน  

(obtuse) 

3 

มนและกลม  

(rounded) 

1 

ไม่ปรากฏ 

(absent) 

2 

ปรากฏ 

(present) 



31 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ลักษณะที่ 19 : ความยาวใบเทียม (Phyllode length)  
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะที่ 20 : ความกว้างใบเทียม (Phyllode width)  
 
 
 
 

 
 
 
 

 ลักษณะที่ 22 : การท ามุมของก้านใบกับกิ่ง (angle of petiole) 
 
 
 
 
 

ความยาวใบเทียม (Phyllode length)   

ความกว้างใบเทียม  

(Phyllode width) 

1 

มุมแหลม 

(acute angle) 

2 

มุมป้าน 

(obtuse angle) 
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 ลักษณะที่ 26 : ช่อดอกและดอก (inflorescence)  
  

 
 
 
 
 
 
 

 ลักษณะที่ 27 : การบิดของฝัก (twisting of pod)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลักษณะที่  29 : ลักษณะของรกที่หุ้มเมล็ด (coverage of follicle)  
 

                                          
 
 
 
 
 
 
9. การประมาณค่าใช้จ่ายและวิธีการช าระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลักษณะ 

1 

หุ้มหนึ่งในสี่ของเมล็ด 

(quarter) 

2 

หุ้มครึ่งเมล็ด 

(half) 

3 

หุ้มสามในสี่ของเมล็ด 

(three quarter) 

4 

หุ้มท้ังเมล็ด 

(coverage full seeds) 

ความยาวช่อดอก (inflorescence length) 

1 

ไม่บิด หรือบิดน้อยมาก 

(absent or very few) 

2 

บิดน้อย 

(few) 

3 

บิดปานกลาง 

(medium) 

4 

บิดมาก 

(many) 
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 9.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
 

รายการ 
จ านวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานที่ของ 
กรมวิชาการเกษตร ผู้ขอจดทะเบียน 

1. ค่าจ้างเหมาพ้ืนที่ / เตรียมดิน 
2. ค่าจ้างเหมาปลูกดูแลรักษาบันทึกข้อมูล   
       (1 คน x 2 ปี x 24,000 บาท) 
3. ค่าตรวจสอบของคณะท างานตรวจสอบภาคสนาม  

3 ครั้ง 
- ค่าเบี้ยเลี้ยง  (240 บาท x 2 คน x 1 วัน x 3 ครั้ง) 
- ค่ายานพาหนะ   
ในกรณีที่ต้องพักค้างคืนให้เพ่ิมค่าที่พัก 800 บาท/คืน/
คน และค่าเบี้ยเลี้ยงตามจ านวนวันด้วย 

4.   ค่าวิเคราะห์ทางเคมี 
5.   ค่าวัสดุ 

- สารก าจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 
- วัสดุการเกษตร 
- น้ ามันเชื้อเพลิง 
- วัสดุส านักงาน 

1,000 
48,000 

 
 
 

1,440 
จ่ายตามจริง 

 
 

จ่ายตามจริง 
 

3,000 
3,000 
5,000 
1,000 

 
 
 
 
 

1,440 
จ่ายตามจริง 

รวม 62,440 (+) 1,440 (+) 
 
หมายเหตุ  ทั้งนี้รายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้เป็นไปตามรายจ่ายจริง 
 ตรวจสอบ 2 ครั้ง ดังนี้ 
 1. ระยะวางแผนการปลูกและต้นกล้าอายุ 4 เดือน 
 2. ระยะที่ต้น อายุ 2-4 ปี ระยะออกดอก 
 3. ระยะที่ต้น อายุ 2-4 ปี ระยะฝักแก่  
9.2 วิธีการช าระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จ านวนครั้ง และสถานที่ช าระค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามที่ 
คณะท างานตรวจสอบภาคสนามก าหนด 

 
 
 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
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Department of Agriculture Malaysia. AKASIA (Acacia spp.). Guideline for The Conduct of 
Tests for Distinctness, Uniformity and Stability. February 2010.  

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 
คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช 

พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย  
(Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth., A. mangium Willd.,  

A. aulacocarpa A. Cunn. ex Benth., A. crassicarpa A. Cunn. ex Benth.  
และลูกผสม (Hybrid)) 

ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
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คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช 

พืชให้เนื้อไมส้กุลอะเคเซีย  
(Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth., A. mangium Willd.,  

A. aulacocarpa A. Cunn. ex Benth., A. crassicarpa A. Cunn. ex Benth.  
และลูกผสม (Hybrid)) 

ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที ่
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กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพนัธุ์พืช 
ส านักคุ้มครองพันธุพ์ืช 

กรมวิชาการเกษตร 

 

ค าน า 
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 ต่อมา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศก าหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์ พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน (สิงหาคม 2560) จ านวน 62 ชนิดพืช แบ่งออกเป็น 5 

กลุ่มพืช ได้แก่  1) กลุ่มพืชไร่ 11 ชนิด 2) กลุ่มพืชผัก 16 ชนิด 3) กลุ่มไม้ดอก-ไม้ประดับ 13 ชนิด 4) กลุ่มไม้

ผล-ไม้ยืนต้น 17 ชนิด 5) กลุ่มพืชให้เนื้อไม้ จ านวน 5 ชนิด  

คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย จัดพิมพ์เพ่ือเป็นแนวทางในการ

ด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ที่ยื่นขอรับความ

คุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่ คู่มือนี้ใช้ในการด าเนินการตรวจสอบภาคสนาม โดยมีภาพประกอบเพ่ือความสะดวกใน

การตรวจสอบเปรียบเทียบจึงได้จัดท าคู่มือตรวจสอบพันธุ์พืช พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย เพ่ือให้สอดคล้องและ

เป็นรูปแบบเดียวกันกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ 

หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โปรดแจ้งมายังคณะผู้จัดท า เพ่ือจักได้ปรับปรุงแก้ไขคู่มือการตรวจสอบ

ลักษณะพันธุ์พืช พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องยิ่งขึ้น  
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                        กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช 

                                 ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
                                   สิงหาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช : พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย (Acacia auriculiformis A. 
Cunn. ex Benth., A. mangium Willd., A. aulacocarpa A. Cunn. ex Benth., A. crassicarpa 
A. Cunn. ex Benth. และลูกผสม (Hybrid)) 
(ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ จากหน่วยงานในสังกัดกรมป่าไม้ 

ได้แก่ ส านักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สถานีวนวัฒนวิจัยสะแกราช สถานีวนวัฒนวิจัยทรายทอง หน่วยงานในสังกัด

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้แก่ สวนป่าลาดกระทิง ที่ให้ความอนุเคราะห์นักวิชาการในการเข้าพ้ืนที่ และ

ค าแนะน าในการเก็บข้อมูล ให้ค าแนะน าด้านสรีรวิทยาพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย รวมทั้งให้ความกรุณาตรวจสอบ

ความถูกต้องของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช :  พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืชทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือจนได้คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช : พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย (Acacia 

auriculiformis A. Cunn. ex Benth., A. mangium Willd., A. aulacocarpa A. Cunn. ex Benth., A. 

crassicarpa A. Cunn. ex Benth. และลูกผสม (Hybrid)) (ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่) ที่สามารถใช้เป็นคู่มือ

ส าหรับตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียในภาคสนามได้จริง 
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                                                กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช 

                      ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
                                              สิงหาคม 2560 

 

 

 

  

 

 

 

 

สารบัญ 

 หน้า 

คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช : พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย  5 

ค าอธิบายประกอบการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช : พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย  11 

เอกสารอ้างอิง 44 

ภาคผนวก 

 - ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย 46 

คณะผู้จัดท า 50 
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คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช 
พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย  

(Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth., A. mangium Willd., A. 

aulacocarpa A. Cunn. ex Benth., A. crassicarpa A. Cunn. ex Benth. และ

ลูกผสม (Hybrid))  

(ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่) 
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1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of these Guideline)  
  หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชที่จะกล่าวต่อไปนี้  ให้ใช้กับพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย (Acacia 

auriculiformis A. Cunn. ex Benth., A. mangium Willd., A. aulacocarpa A. Cunn. ex Benth., A. 

crassicarpa A. Cunn. ex Benth. และลูกผสม (Hybrid)) 

2. ส่วนขยายพันธุ์ (Material Required) 
 2.1 การก าหนดปริมาณ คุณภาพ  เวลา และสถานที่ส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ 

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ก าหนดปริมาณ และคุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ที่ต้องการตรวจสอบ พร้อม

ทั้งก าหนด เวลาและสถานที่การส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ ผู้ ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จะต้องเป็นผู้ส่ง

มอบส่วนขยายพันธุ์ตามที่ก าหนด พร้อมทั้งด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ รวมถึงพิธีการ

ทางศุลกากรและด้านสุขอนามัยพืช 

 2.2 ชนิดของส่วนขยายพันธุ์  

ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ต้องส่งมอบส่วนขยายพันธุ์

ที่เป็นต้นพันธุ์ของพืชให้เนื้อไม้สกลุอะเคเซีย ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 2.3 ปริมาณส่วนขยายพันธุ์  

ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ต้องส่งมอบต้นพันธุ์ของสายพันธุ์

หรือสายต้นที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบที่พร้อมส าหรับการปลูกทดสอบจ านวน 12 ต้นต่อพันธุ์ เพื่อ

ท าการปลูกทดสอบ ตามวัน เวลา ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ก าหนด และพันธุ์เปรียบเทียบอย่างน้อย 1 พันธุ์ 

 2.4 คุณภาพของส่วนขยายพันธุ์   

ต้นพนัธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องเป็นต้นพันธุ์ที่พร้อมปลูกทดสอบและเปรียบเทียบ โดยใช้กล้าไม้อายุ 4 

เดือน หลังย้ายช า และมีความสูงอยู่ตั้งแต่ 30-50 เซนติเมตร สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลง 

 

 

 2.5 การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพันธุ์    

ต้นพันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนต้องไม่มีการกระท าใดๆ ที่เป็นผลต่อการแสดงออกของลักษณะพันธุ์พืช เว้น

แต่ได้รับอนุญาต หรือก าหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ต้นพันธุ์ที่ส่งมอบเคยผ่านการปฏิบัติการใดๆ เช่น 
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พ่นสารป้องกันก าจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สารกระตุ้นการงอกของตา ฯลฯ จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษร

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 

3. วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination) 

 3.1 จ านวนครั้งที่ปลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles)   

ให้ท าการปลูกทดสอบ จ านวน 1 ครั้ง ใช้เวลา 2-4 ปี หากความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคง

ตัว ไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน ให้ท าการปลูกทดสอบเพ่ิม 

 3.2 สถานที่ทดสอบ (Testing Place)    

ปลูกทดสอบเปรียบเทียบใน 1 สถานที่ โดยก าหนดตามความเหมาะสม หากลักษณะประจ าพันธุ์ที่

ส าคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้ชัดเจน อาจต้องเพ่ิมสถานที่ท่ีปลูกทดสอบ 

 3.3 ปัจจัยแวดล้อมส าหรับการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 

ต้องปลูกทดสอบพันธุ์พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม ต่อการพัฒนาและ

การแสดงออกของลักษณะที่ใช้ตรวจสอบได้ 

 3.4 การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 

การปลูกทดสอบประกอบด้วยพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซียพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบ

พันธุ์ละ 7 ต้นต่อแปลงย่อย (Plot) จัดเรียงการปลูกต้นภายในแต่ละแปลงย่อยแบบ 7 X 1 ต้น ใช้ระยะปลูก 

3 X 3 เมตร และมีการจัดการเขตกรรมตามความเหมาะสม 

 3.5 การทดสอบเพิ่มเติม (Additional Tests) 

กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะอื่นเพ่ิมเติม ต้องก าหนดรายละเอียดเป็นเฉพาะกรณีตามความจ าเป็น 

โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะท างานตรวจสอบภาคสนาม 
 

4.  การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสม่ าเสมอ (Assessment of  Distinctness, 

Uniformity and Stability)  

4.1 ค าแนะน าทั่วไป  

 การตรวจสอบความแตกต่าง เป็นส่วนที่ส าคัญส าหรับผู้ใช้คู่มือนี้  

4.2 ความแตกต่างท่ีคงท่ี (Consistent Difference) 

การประเมินอาจจะแสดงความแตกต่างระหว่างพันธุ์ได้ชัดเจน โดยไม่จ าเป็นต้องปลูกทดสอบมากกว่าหนึ่ง

ครั้ง กรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ต้องปลูกทดสอบมากกว่าหนึ่งครั้ง เพื่อให้เชื่อมั่น

ว่า ความแตกต่างของลักษณะ ที่เกิดขึ้นเป็นความแตกต่างคงที่ 
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4.3 การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด  (Clear Difference) 

ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 

 พิจารณาที่ระดับความสม่ าเสมอของประชากรมาตรฐาน  1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อมั่นอย่างน้อย 95 

เปอร์เซ็นต์ กรณีท่ีขนาดของตัวอย่าง จ านวน 6 ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะอ่ืนปนมากกว่า 1 ต้น 

ความคงตัว (Stability) 

ในทางปฏิบัติไม่มีผลการทดสอบแสดงความคงตัวเหมือนกับการทดสอบแสดงความแตกต่างและความ

สม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามการแสดงออกของลักษณะหลายชนิดของพันธุ์ เมื่อลักษณะมีความสม่ าเสมอแล้วก็สามารถ

พิจารณาว่ามีความคงตัวด้วย 

4.4 จ านวนตัวอย่างพืชท่ีตรวจสอบ (Number of Plants / Parts of Plants to be Examine) 

  การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความแตกต่างระหว่างพันธุ์ กรณีการประเมินลักษณะให้ใช้ค่าเฉลี่ย

จากทุกต้นที่เป็นตัวแทน (Single plant) จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างจากพืช จ านวน 5 ต้น หรือชิ้นส่วนตัวอย่างของพืช

จากพืชจ านวน จ านวน 5 ต้น และในการประเมินในลักษณะอ่ืน ต้องประเมินจากทุกต้นที่ทดสอบ และไม่พิจารณาใน

ต้นพืชที่มีลักษณะอ่ืนปน (Off-type plants) กรณีการเก็บข้อมูลจากชิ้นส่วนตัวอย่างจากต้นพืชที่เป็นตัวแทนหนึ่ง

ตัวอย่าง (Single plant) ให้เก็บตัวอย่างชิ้นส่วน จ านวน 2 ตัวอย่างย่อยต่อต้น 

5. การจัดกลุ่มพันธุ์และการจัดการการปลูกทดสอบ (Grouping of Varieties and  Organization 

of the Growing Trial) 

  5.1 การคัดเลือกพันธุ์พืชทั่วไปที่จะน ามาปลูกทดสอบกับพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  จะต้อง

แบ่งกลุ่ม เพ่ืออ านวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง 

  5.2 ลักษณะที่ใช้ในการจัดกลุ่มของพันธุ์ 

    1) ใบเทียม : รูปร่างใบเทียม (ลักษณะที่ 3 และ ลักษณะที่ 14) 

    2) ฝัก : การบิดของฝัก (ลักษณะที ่27) 

    3) ล าต้น : รูปร่างล าต้น (ลักษณะที่ 4) 

    2) ล าต้น : ลักษณะเปลือก (ลักษณะที่ 12) 

    4) ช่อดอกและดอก : สีช่อดอกและดอก (ลักษณะที่ 25) 

    6) เมล็ด : สีรก (ลักษณะที่ 28) 

    7) เมล็ด : ลักษณะของรกท่ีหุ้มเมล็ด (ลักษณะที่ 29) 
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6. เครื่องหมาย (Legend)  

(*) หมายถึง ลักษณะที่ต้องใช้กับทุกพันธุ์ในทุกช่วงระยะการเจริญเติบโต และต้องระบุในลักษณะ
ประจ าพันธุ์ ยกเว้นไม่สามารถจะด าเนินการได ้

(a) หมายถึง   ประเมินและเก็บบันทึกข้อมูลลักษณะกล้าไม้ที่มีอายุ 4 เดือน และมีความสูงตั้งแต่ 30-
50 เซนติเมตร 

(b) หมายถึง ประเมินและเก็บบันทึกข้อมูลลักษณะเมื่อต้นมีอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลล าต้นที่ระดับ
ความสูง 100-150 ซม. จากพ้ืนดิน 

(c) หมายถึง ประเมินและเก็บบันทึกลักษณะการท ามุมของกิ่งกับล าต้นเมื่อต้นมีอายุ  2 -4 ปี 
บันทึกภาพรวมทั้งล าต้น 

(d) หมายถึง ประเมินและเก็บบันทึกลักษณะสีเปลือกและลักษณะเปลือก บันทึกเมื่อต้นมีอายุ 2-4 ปี 
ที่ระดับความสูง 100-150 ซม. จากพ้ืนดิน 

(e) หมายถึง ประเมินและบัมทึกลักษณะใบเทียมและก้านใบเทียมที่ช่วงกลางล าต้น จากกิ่งที่พัฒนา
เต็มที่ ใบที่ 4-5 นับจากปลายกิ่ง 

(f) หมายถึง ประเมินและบันทึกลักษณะช่อดอกและดอกที่ช่วงกลางล าต้น โดยบันทึกช่อดอกท่ีมีดอก
บานอย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ 

(g) หมายถึง ประเมินและบันทึกลักษณะฝักและเมล็ดเมื่อฝักแก่เต็มที่ 

QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 

QN  หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 

PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative characteristic) 

MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ านวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็นตัวแทนเท่านั้นแล้วใช้
ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม (single measurement of a group of plants or parts 
of plants) 
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MS หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ านวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้
เป็นตัวแทนของกลุ่ม (measurement of a number of individual plants or parts 
of plants) 

VG  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน
เท่านั้นแล้วใช้ค่าสั งเกตที่ ได้ เป็นตัวแทนของกลุ่ม  (visual assessment by a single 
observation of a group of plants or parts of plants) 

VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน
แล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม (visual assessment by observation of 
individual plants or parts of plants) 

 

 

 

7. ค าอธิบายประกอบการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

1.  VG กล้าไม้ : ลักษณะทรงต้น  

(Seedling : propagule shape) 

  

PQ (a) ทรงกลม (rounded stem)  1 

  ทรงเหลี่ยม (quadrangular stem)  2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะกล้าไม้อายุ 4 เดือน และมีความสูงตั้งแต่ 30 - 50 เซนติเมตร โดยส ารวจภาพรวมทรงต้น 

แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ โดยบันทึกดังนี ้

 

 1 = ต้นทรงกลม (rounded stem) 

 2 = ต้นทรงเหลี่ยม (quadrangular stem) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

2. 
 

VG กล้าไม้ : การปรากฏแอนโทไซยานินที่โคนต้น 

(Seedling : anthocyanin coloration of stem 

base) 

  

 (a) ไม่ปรากฏ (absent)  1 

QN  ปรากฏ (present)  9 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะกล้าไม้อายุ 4 เดือน และมีความสูงตั้งแต่ 30 - 50 เซนติเมตร โดยส ารวจภาพรวม แล้ว

บันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ โดยบันทึกดังนี้ 
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 1 = ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินที่โคนต้น 

 9 = ปรากฏแอนโทไซยานินที่โคนต้น 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

3. VG กล้าไม้ : รูปร่างใบเทียม  

(Seedling : phyllode shape) 

  

(+) (a) Type I  1 

QN  Type II  2 

  Type III  3 
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  Type IV   4 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะกล้าไม้อายุ 4 เดือน และมีความสูงตั้งแต่ 30 - 50 เซนติเมตร โดยส ารวจภาพรวมรูปร่าง

ใบ แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ โดยบันทึกดังนี้ 

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

4. VG ล าต้น : รูปร่างล าต้น     

1 

Type I 

2 

Type II 

3 

Type III 

4 

Type IV 
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(Stem : form of stem) 

(+) (b) ตั้งตรง (erect)  AA1 1 

PQ  คดงอ (crooked) AC3 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี โดยบันทึกข้อมูลล าต้นที่ระดับความสูง 100-150 เซนติเมตร จากพ้ืนดิน  

โดยบันทึกดังนี้   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ตั้งตรง 

 (erect) 

2 

คดงอ 

 (crooked) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

5. VG 

 

ล าต้น : การบิดตัวของล าต้น  

(Stem : twisting) 

  

 (+) (b) (  ) ไม่ปรากฏ (absent) AM1 1 

QL  (  ) ปรากฎ (present) AA3 9 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี โดยบันทึกข้อมูลล าต้นที่ระดับความสูง 100-150 เซนติเมตร จากพ้ืนดิน  

โดยบันทึกดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ไม่ปรากฏ  

(absent) 

9 

ปรากฏ  

(present) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

6. VG/ 

MS 

ล าต้น : เส้นผ่าศูนย์กลางล าต้น  

(Stem : diameter) 

  

 (b) เล็ก (small)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ใหญ่ (large)  7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี โดยบันทึกข้อมูลล าต้นที่ระดับความสูง 100-150 เซนติเมตร จากพ้ืนดิน 

วัดจากทุกต้นหรือตัวอย่างที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน จ านวน 10 ต้น แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ โดย

บันทึกดังนี้   

    

  3 = เล็ก (small) 

  5 = ปานกลาง (medium) 

  7 = ใหญ ่(large) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

7. 
(*) 

VG ล าต้น : การแตกนางของล าต้น  

(Stem : multi stem) 

  

(+) (b) ไม่มีการแตกนาง  (absent) AA2 1 

QL  แตกนาง  (present)  P-AA3 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี โดยบันทึกข้อมูลการแตกนางของล าต้นที่ระดับความสูงน้อยกว่า 130 

เซนติเมตร จากพ้ืนดิน โดยส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ โดยบันทึก

ดังนี้ 

 

  การแตกนาง (multi stem) คือ การแตกที่ความสูงน้อยกว่า 130 เซนติเมตร และมีขนาดมากกว่า

ครึ่งหนึ่งของล าต้นหลัก ดังภาพ 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

8. 
 

VG ล าต้น : การมีแกนต้น  

(stem : main axis persistence) 

  

 (b) ไม่ปรากฏ (absent) Ch-AC2 1 

PQ  ปรากฏ (present) P-AC1 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี โดยบันทึกข้อมูลในช่วงเศษสามส่วนสี่ของล าต้นจากพ้ืนดินหรือโคนต้น 

โดยบันทึกดังนี้   
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

9. 
(*) 

VG ล าต้น : การลิดกิ่งโดยธรรมชาติ  

(Stem : natural pruning) 

  

 (b) ไม่ปรากฏ (absent) AC1 1 

QL  ปรากฏ (present) AA4 9 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี โดยส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของ

พันธุ์ โดยบันทึกดังนี ้

 

 1 =  ไม่ปรากฏการลิดกิ่งโดยธรรมชาติ 

 9 = ปรากฏการลิดกิ่งโดยธรรมชาติ 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

10. 
 

VG ล าต้น : การท ามุมของกิ่งกับล าต้น 

(Stem : angle of branches) 

  

(+) (c) มุมแหลม (acute angle) 50-AM5 1 

PQ  มุมป้าน (obtuse angle) P-AA1 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี โดยส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทน
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ของพันธุ์ โดยบันทึกดังนี ้

 

 1 = มุมแหลม (acute angle) คือ กิ่งท ามุมกับล าต้นมากกว่า 45 องศา 

  2 = มุมป้าน (obtuse angle) คือ กิ่งท ามุมกับล าต้นน้อยกว่า 45 องศา 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

11. 
 
 

(+) 

VG 

 

 

ล าต้น : ขนาดกิ่งเทียบกับล าต้นหลัก (ส าหรับพันธุ์

ลูกผสม) 

(Stem : branch size relative to main stem) 
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(c) 

PQ  เล็ก (small) AA2 1 

  ใหญ่ (large) AA7 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี โดยสังเกตภาพรวมทั้งล าต้น ให้กิ่งกับล าต้นอยู่ในแนวเดียวกัน กิ่ง

ซ้อนทับล าต้นเพ่ือเทียบขนาด โดยบันทึกดังนี ้

 

  1 = เล็ก (small)  คือ กิ่งขนาดเล็กทั้งหมด หรือกิ่งขนาดใหญ่กว่าเศษหนึ่งส่วนสามของล าต้น

หลัก ไม่เกิน 1 กิ่ง 

 2 = ใหญ่ (large) คือ กิ่งขนาดใหญ่กว่าเศษหนึ่งส่วนสามของล าต้นหลัก มากกว่าหรือเท่ากับ 2 

กิ่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ ตัวอย่างพันธุ์ ตัวเลข 



57 
 

(Characteristics) (Example varieties) (Note) 

12. 
(*) 

VG ล าต้น : ลักษณะของเปลือก  

(Stem : bark texture) 

  

(+) (d) เรียบ (smooth) SAFODA-KOSHII 

ACACIA HYBRID-1 

1 

PQ  แตกเป็นเส้นยาว (stringy) AC3 2 

  แตกคล้ายตาราง (tessellated) AM1 3 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะเปลือกที่ระดับความสูง 100-150 เซนติเมตร จาก

พ้ืนดิน ส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

เรียบ  

(smooth) 

2 

แตกเป็นเส้นยาว 

(stringy) 

3 

แตกคล้ายตาราง 

(tessellated) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

13. VG ล าต้น : สีเปลือก  

(Stem : bark color) 

  

 (d) ขาว (white)  1 

PQ  เทา (gray) AA6 2 

  น้ าตาล (brown) P-AA5 3 

  น้ าตาลเข้ม (dark brown) AC5 4 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะสีเปลือกที่ระดับความสูง 100-150 เซนติเมตร 

จากพ้ืนดิน ส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 

 

 1 = ขาว (white) 

 2 = เทา (gray) 

 3 = น้ าตาล (brown) 

   4 = น้ าตาลเข้ม (dark brown) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

14. 
(*) 

VG ใบเทียม : รูปร่างใบเทียม  

(phyllode : phyllode shape) 

  

(+) (e) Type I AA1 1 

PQ  Type II Ch-AU2 2 

  Type III P-AM4 3 

  Type IV  4 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลางล าต้น จากกิ่งที่พัฒนาเต็มที่ ใบที่ 4-

5 นับจากปลายยอด ส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้   

 

 

 

 

 

 

 

1 

Type I 

2 

Type II 

3 

Type III 

4 

Type IV 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

15. VG ใบเทียม : รูปร่างปลายใบ  

(Phyllode : shape of apex) 

  

(+) (e) แหลม (acute) AA4 1 

PQ  มน (obtuse)          AA3 2 

  มนและกลม (rounded)  AM4 3 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลางล าต้น จากกิ่งที่พัฒนาเต็มที่ ใบที่ 4-

5 นับจากปลายยอด ส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้   
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

16. 
 

(+) 

VG ใบเทียม : การปรากฏการโค้งที่ปลายใบ 

(Phyllode :  decurved of apex presence) 

  

PQ (e) ไม่ปรากฏ (absent) 50-AM1 1 

  ปรากฏ (present) AC3 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลางล าต้น จากกิ่งที่พัฒนาเต็มที่ ใบที่ 4-

5 นับจากปลายยอด ส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้   
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

17. 
(*) 

VG ใบเทียม : การแตกของเส้นใบ  

(phyllode : venation) 

  

(+) (e) แตกจากฐานใบ (veined from base) AC1 1 

QN  แตกจากเส้นแกน (veined from main vein) 50-AM4 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลางล าต้น จากกิ่งที่พัฒนาเต็มที่ ใบที่ 4-

5 นับจากปลายยอด ส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้    



63 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

18. 

 

VG ใบเทียม : จ านวนของเส้นใบ   

(phyllode : number of vein) 

  

 (e) 2 เส้น  1 

QL  3 เส้น P-AC3 2 

  4 เส้น AM1 3 

1 

แตกจากฐานใบ  

(veined from base) 

9 

แตกจากเส้นแกน  

(veined from main vein) 
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  มากกว่า 4 เส้น  4 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลางล าต้น จากกิ่งที่พัฒนาเต็มที่ ใบที่ 4-

5 นับจากปลายยอด ส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 

 

 1 = มีเส้นใบ จ านวน 2 เส้น 

 2 = มีเส้นใบ จ านวน 3 เส้น 

 3 = มีเส้นใบ จ านวน 4 เส้น 

 4 = มีเส้นใบ มากกว่า 4 เส้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

19. VG/ ใบเทียม : ความยาวใบเทียม    
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MS (phyllode : phyllode length) 

(+) (e) สั้น (short)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลางล าต้น จากกิ่งที่พัฒนาเต็มที่ ใบที่ 4-

5 นับจากปลายยอด วัดความยาวใบเทียมจากการสุ่มเก็บตัวอย่างใบเทียมจากต้นที่ปลูกทดสอบทุกต้นหรือจากต้น

ที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน จ านวน 10 ใบ แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ไดเ้ป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 

 

 

 

 

 

 3 = สั้น (short) 

 5 = ปานกลาง (medium) 

 7 = ยาว (long) 

 

 

 

 

 

 

 

ความยาวใบเทียม (Phyllode length)   
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

20. 
 

VG/ 

MS 

ใบเทียม : ความกว้างใบเทียม  

(phyllode : phyllode  width) 

  

(+) (e) แคบ (narrow)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 

  กว้าง (wide)  7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลางล าต้น จากกิ่งที่พัฒนาเต็มที่ ใบที่ 4-

5 นับจากปลายยอด วัดความกว้างใบเทียมจากการสุ่มเก็บตัวอย่างใบเทียมจากต้นที่ปลูกทดสอบทุกต้นหรือจาก

ต้นที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน จ านวน 10 ใบ แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ไดเ้ป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 

 

 

 

 

 

 3 = สั้น (short) 

 5 = ปานกลาง (medium) 

 7 = ยาว (long) 

 

 

 

 

ความกว้างใบเทียม  

(Phyllode width) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

21. 
 

VG/ 

MS 

ใบเทียม: สัดส่วนความยาวต่อความกว้างใบ 

(Phyllode : ratio of length to width) 

  

 (e) น้อย (few)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 

  มาก (many)  7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลางล าต้น จากกิ่งที่พัฒนาเต็มที่ ใบที่ 4-

5 นับจากปลายยอด ค านวณสัดส่วนความยาวต่อความกว้างใบเทียมจากการสุ่มเก็บตัวอย่างใบเทียมจากต้นที่ปลูก

ทดสอบทุกต้นหรือจากต้นที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน จ านวน 10 ใบ แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์  โดย

บันทึกดังนี้ 

 

  3 = น้อย (few) 

  5 = ปานกลาง (medium) 

  7 = มาก (many) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

22. VG ก้านใบ : การท ามุมของก้านใบกับก่ิง  (Petiole : 

angle of petiole) 

  

(+) (e) มุมแหลม (acute angle) AA2 1 

QN  มุมป้าน (obtuse angle) AA3 2 
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ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะก้านใบที่ช่วงกลางล าต้น จากก่ิงที่พัฒนาเต็มที่ ใบ

ที่ 4-5 นับจากปลายยอด ส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึก

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

1 

มุมแหลม 

(acute angle) 

2 

มุมป้าน 

(obtuse angle) 
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23. VG 

 

(e) 

ก้านใบ: การปรากฏแอนโทไซยานินที่ก้านใบ 

(Petiole : anthocyanin coloration on petiole) 

  

QL  ไม่ปรากฏ (absent) AA4 1 

  ปรากฏ (present) AA2 9 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะก้านใบที่ช่วงกลางล าต้น จากก่ิงที่พัฒนาเต็มท่ี ใบที่ 4-5 

นับจากปลายยอด ส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 

 

 1 = ไมป่รากฏแอนโทไซยานินที่ก้านใบ 

 2 = ปรากฏแอนโทไซยานินที่ก้านใบ 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

24. VG 

 

(e) 

ก้านใบ: ความเข้มของแอนโทไซยานินที่ก้านใบ  

(Petiole : intensity of anthocyanin coloration) 

  

QN  น้อย (weak) AA1 3 

  ปานกลาง (medium)  5 

  มาก (strong) AA2 7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะก้านใบที่ช่วงกลางล าต้น จากก่ิงที่พัฒนาเต็มท่ี ใบที่ 4-5 

นับจากปลายยอด ส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 

 

 3 = น้อย (weak) 

 5 = ปานกลาง (medium) 

 7 = มาก (strong) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

25. 
(*) 

VG ช่อดอกและดอก : สีของช่อดอกและดอก (Floret : color)   

 (f) ขาว (white)  1 

PQ  ครีม (cream)   2 

  เหลืองอ่อน (light yellow) AA1 3 

  เหลือง (yellow) AA3 4 

  เหลืองเข้ม (dark yellow) AA2 5 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะช่อดอกและดอกที่ช่วงกลางล าต้น บันทึกช่อดอกที่มี

ดอกบานอย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ ส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดย

บันทึกดังนี้ 

 

 1 = ขาว (white) 

 2 = ครีม (cream) 

 3 = เหลืองอ่อน (light yellow) 

 4 = เหลือง (yellow) 

 5 = เหลืองเข้ม (dark yellow) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

26. 
 

VG/ 

MS 

ช่อดอกและดอก : ความยาวช่อดอก  

(Inflorescence : inflorescence  length) 

  

(+) (f) สั้น (short)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะช่อดอกและดอกที่ช่วงกลางล าต้น บันทึกช่อดอกที่มี

ดอกบานอย่างน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ วัดความยาวช่อดอกจากการสุ่มเก็บตัวอย่างช่อดอกจากต้นที่ปลูกทดสอบทุกต้นหรือ

จากต้นที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน จ านวน 10 ช่อดอก แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 

 

 

 

 

 

ความยาวช่อดอก (inflorescence length) 
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 1 = สั้น (short) 

 2 = ปานกลาง (medium) 

 3 = ยาว (long) 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

27. VG ฝัก : การบิดของฝัก  

(Pod : twisting of pod) 

  

 
(+) 

 

(g) 

ไม่บิด หรือ บิดน้อยมาก  

(absent or very few) 

AC3 1 

PQ  บิดน้อย (few) AU3 3 

  บิดปานกลาง (medium) AA4 5 

  บิดมาก (many) 50-AM1 7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ ส ารวจภาพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วน

ใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

28. 
(*) 

VG เมล็ด : สีรกท่ีเมล็ด  

(Seed : color of  follicle) 

  

 (g) ขาว (white) 49-AC1 1 

PQ  เหลือง (yellow) Ch-AA2 2 

  ส้ม (orange) P-AA1 3 

  ส้มเข้ม (dark orange) P-AA2 4 

 

1 

ไม่บิด หรือบิดน้อยมาก 

(absent or very few) 

2 

บิดน้อย 

(few) 

3 

บิดปานกลาง 

(medium) 

4 

บิดมาก 

(many) 
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ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ ส ารวจภาพรวมสีรกที่เมล็ด แล้วบันทึก

ลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 

 

 1 = รกสีขาว (white) 

 2 = รกสีเหลือง (yellow) 

 3 = รกสีส้ม (orange) 

 4 = รกสีส้มเข้ม (dark orange) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

29. VG เมล็ด : ลักษณะของรกท่ีหุ้มเมล็ด  

(Seed : coverage of follicle) 

  

(+) (g) หุ้มหนึ่งในสี่ของเมล็ด (quarter)  AC1 1 
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QN  หุ้มครึ่งเมล็ด (half) AA7 2 

  หุ้มสามในสี่ของเมล็ด (three quarter) AA6 3 

  หุ้มทั้งเมล็ด (coverage full seeds) AA8 4 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ ส ารวจภาพรวมลักษณะของรกที่หุ้มเมล็ด 

แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะ ตัวอย่างพันธุ์ ตัวเลข 

1 

หุ้มหนึ่งในสี่ของเมล็ด 

(quarter) 

2 

หุ้มครึ่งเมล็ด 

(half) 

3 

หุ้มสามในสี่ของเมล็ด 

(three quarter) 

4 

หุ้มทั้งเมล็ด 

(coverage full seeds) 
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(Characteristics) (Example varieties) (Note) 

30. VG เมล็ด : สีเมล็ด  

(Seed : seed color) 

  

 (g) น้ าตาล (brown) AA4 1 

PQ  ด า (black) AA2 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ ส ารวจภาพรวมลักษณะสีเมล็ด แล้วบันทึก

ลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 

 

  1 = เมล็ดสีน้ าตาล (brown) 

 2 = เมล็ดสีด า (black) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

31. VG/ 

MS 

เมล็ด : ความยาวเมล็ด  

(Seed : seed length) 

  

 (g) สั้น (short)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ วัดความยาวเมล็ดจากการสุ่มเก็บตัวอย่าง

ฝักและเมล็ดจากต้นที่ปลูกทดสอบทุกต้นหรือจากต้นที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน จ านวน 10 เมล็ด แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็น

ตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 

 

  3 = สั้น (short) 

  5 = ปานกลาง (medium) 

  7 = ยาว (long) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

32. VG/ 

MS 

เมล็ด : ความกว้างเมล็ด  

(Seed : seed width) 

  

 (g) แคบ (narrow)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 

  กว้าง (wide)   7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ วัดความกว้างเมล็ดจากการสุ่มเก็บตัวอย่าง

ฝักและเมล็ดจากต้นที่ปลูกทดสอบทุกต้นหรือจากต้นที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน จ านวน 10 เมล็ด แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็น

ตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 

 

  3 = แคบ (narrow) 

 5 = ปานกลาง (medium) 

 7 = กว้าง (wide) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

33. 

 

VG/ 

MS 

เมล็ด : ความหนาเมล็ด  

(Seed : seed thickness) 

  

 (g) บาง (thin)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 

  หนา (thick)  7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอายุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ วัดความกว้างเมล็ดจากการสุ่มเก็บตัวอย่าง

ฝักและเมล็ดจากต้นที่ปลูกทดสอบทุกต้นหรือจากต้นที่ก าหนดให้เป็นตัวแทน จ านวน 10 เมล็ด แล้วใช้ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็น

ตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี้ 

 

 3 = บาง (thin) 

 5 = ปานกลาง (medium) 

 7 = หนา (thick) 
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นิรนาม. 2554. ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ. 49 หน้า 

นิรนาม. 2556. ระเบียบกรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 

(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ. 29 หน้า  

ระบบการจัดการฐานข้อมูลพรรณไม้ในสวนป่า. 2559. พรรณไม้โตเร็วจากต่างประเทศ. (ส านักวิจัยและพัฒนาการ

การป่าไม้ กรมป่าไม้) 4 หน้า 

 (http://forprod.forest.go.th/forprod/plantation/member.php?m=vegetation&vegetation_

group_id_s=3) 21 สิงหาคม 2559 

ศูนย์ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ. 2560. ไม้ป่ายืนต้นที่ปลูกด้านเศรษฐกิจ: กระถินณรงค์.  
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  (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 3 หน้า  
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  23 สิงหาคม 2560  

ศูนย์ปฏิบัติการพืชเศรษฐกิจ. 2560. ไม้ป่ายืนต้นที่ปลูกด้านเศรษฐกิจ: กระถินเทพา.  

  (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช) 2 หน้า  

(http://www.dnp.go.th/EPAC/plant_economic/02krathintapa.htm)   

  23 สิงหาคม 2560 

Department of Agriculture Malaysia. AKASIA (Acacia spp.). Guideline for The Conduct of Tests for 

Distinctness, Uniformity and Stability. February 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dnp.go.th/EPAC/plant_economic/01krathinnarong.htm
http://www.dnp.go.th/EPAC/plant_economic/02krathintapa.htm
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. กระถินณรงค์ 
A. mangium Willd. กระถินเทพา 
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A. aulacocarpa A. Cunn. ex Benth. อะเคเซีย ออลาโคคาร์ป้า 
A. crassicarpa A. Cunn. ex Benth. อะเคเซีย คลาสสิคาร์ป้า 

 

พืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย (Acacia species) ได้แก่ กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A. 

Cunn. ex Benth.) กระถินเทพา (A. mangium Willd.) อะเคเซีย ออลาโคคาร์ป้า (A. aulacocarpa A. Cunn. 

ex Benth.) และอะเคเซีย คลาสสิคาร์ป้า (A. crassicarpa A. Cunn. ex Benth.) เป็นไม้ที่ โตเร็ว สามารถ

เจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆ เป็นไม้ไม่ผลัดใบ อยู่ในวงศ์ Fabaceae (หรือ Leguminosae) วงศ์

ย่อย Mimosoideae ที่นิยมปลูกในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือกระถินเทพา และกระถินณรงค์ พรรณไม้ทั้งสองชนิด

เป็นพรรณไม้ต่างถิ่นซึ่งมีถิ่นก าเนิดตามธรรมชาติอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ปาปัวนิวกินี และอินโดนีเซีย พบ

บริเวณที่มีความสูงจากระดับน้ าทะเลไม่เกิน 800 เมตร มีความสูงเมื่อโตเต็มที่มากกว่า 15 เมตร เมื่องอกออกจาก

เมล็ดใหม่ๆ มีใบเป็นใบประกอบขนาดเล็ก หลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ใบแท้เหล่านี้จะหายไป แต่ก้านใบจะพัฒนาแผ่

ออกและท าหน้าที่แทนใบ เรียกว่า ใบเทียม (phyllode)  

กระถินณรงค์ 

เป็นไม้ขนาดเล็ก-กลาง สูง 8-20 เมตร เป็นไม้ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้างกิ่งก้านสาขามากมาย ถ้าขึ้นใน

สภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมจะมีล าต้นเปลาตรง  เส้นผ่าศูนย์กลางถึง 80 ซม. ความสูงถึง 30 เมตร รูปทรง (เรือนยอด) กลม 

เรือนยอดมักแตกกิ่งก้านสาขามาก และมักแตกกิ่งที่ส่วนล่างของล าต้น  

ใบเทียมพัฒนามาจากก้านใบ ขนาดใหญ่หนา สีเขียวเข้ม เรียวยาว โค้งเป็นรูปเคียว กว้างประมาณ 1.2-

2.5 ซม. ยาวประมาณ 7-15 ซม. ดอก ออกรวมกันเป็นช่อคล้ายหางกระรอกตามง่ามใบ ดอกย่อยแต่ละดอกมีขนาดเล็ก

มาก ช่อหนึ่งๆ มี ประมาณ 70-100  

 

 

 

 

 

 

ดอก ช่อดอกจะห้อยลงข้างล่าง สีเหลือง กลิ่นหอม ออกดอกเกือบตลอดปี  

ที่มารูปภาพ : Puechkaset.com/กระถินณรงค์/ ที่มารูปภาพ : ฐานข้อมูล-พรรณไม้โตเร็วจากต่างประเทศ  กรมป่าไม้ 



86 
 

ฝักทมีลักษณะม้วนขยุกขยิก ฝักอ่อนมีสีเขียว ผลแก่จะมีสีน้ าตาลเข้มหรือด า มีรกหุ้มเมล็ดสี

เหลือง หรือแสดยึดติดกับฝัก 

 

 

 

 

 

 

ที่มารูปภาพ : Puechkaset.com/กระถินณรงค์/  

กระถินเทพา 

เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตเร็วมีความสูงถึง 30 เมตร แต่โดยปกติแล้วโตเต็มที่จะมีความสูง

เกิน 15 เมตร มีช่วงยาวของล าต้นที่ปราศจากกิ่งก้านเกือบครึ่งหนึ่งของความสูงทั้งหมดขึ้นในที่โล่งแจ้ง มีการลัดกิ่ง

เองตามธรรมชาติ ต้นที่มีอายุมากๆ เปลือกแข็งหนา ขรุขระแตกเป็นร่องยาว และมีสีน้ าตาลอ่อนถึงเข้ม  รูปทรง 

(เรือนยอด)  จะมีลักษณะแคบและยาว  

ใบที่เห็นเป็นใบเทียมคล้ายใบกระถินณรงค์ มีลักษณะเป็นแบบใบเดี่ยวเกิดแบบสลับ ส่วนที่เห็น

แผ่นใบ คือ ส่วนของก้านใบเปลี่ยนรูปมาท าหน้าที่เป็นใบ ซึ่งใบอาจมีขนาดโตถึง 25x10 ซม.  

ดอก เป็นช่อดอกรูปทรงกระบอกแบบหางกระรอก ยางประมาณ 10 ซม. สีขาว-สีครีม กลิ่นหอม

อ่อนๆ ออกดอกเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  

ฝักมีลักษณะม้วนขยุกขยิก  ฝักอ่อนสีเขียวในตอนแรกและจะมีเขียวเข้มเรื่อยๆ จนเป็นสีน้ าตาล

เข้ม-ด า เมื่อฝักแก่จัดจะมีลักษณะบิดงอไปมา ขยุ้มเป็นกลุ่มก้อนแน่น ฝักเมื่อแก่เต็มที่จะแตกปริตามตะเข็บ เมล็ด

แก่มีสีด าขนาด 3-5 มม. x 2-3 มม. จะห้อยติดอยู่กับรกสีส้ม  
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อะเคเซีย ออลาโคคาร์ป้า 

ล าต้นสูง 10-20 เมตร ลักษณะล าต้นเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ปลูกใน

พ้ืนที่แล้ง ล าต้นจะเปลี่ยนเป็นไม้พุ่ม ล าต้นเล็กมีความสูงของพุ่มเพียง 4-10 เมตร ปลูกในพื้นที่อากาศชื้น จะมีล าต้น

เปลาตรง ขนาดใหญ่มีความสูงได้ถึง 35 เมตร และมีความโตถึง 100 ซม. แต่อาจพบลักษณะล าต้นกลวงได้บ้าง ลักษณะ

เปลือกเมื่อแก่จะแตกเป็นร่องยาวลึก 

ใบ เป็นใบเทียมคล้ายใบกระถินณรงค์ มีสีเทาแกมเขียวหรือเทาแก่ ขนาดใบยาว 7-15 ซม. กว้าง 1-3 

ซม. โดยทั่วไปใบจะมีลักาณะเป็นรูปเคียว 

ดอก ออกเป็นช่อดอก ช่วงของดอกมีความยาว 2-6 ซม. บนก้านช่อดอกมีจ านวน 1-3 ช่อดอกบนก้าน

สั้นๆ ดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองซีดถึงเหลืองสด 

ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อแก่จะเป็นสีน้ าตาล มีขนาดตั้งแต่ 10 ซม. ขึ้นไป กว้าง 1-2 ซม. ฝักบิดเป็นเกลียว 

เมื่อแก่ฝักจะแตกตามยาว เมล็ดเรียงตัวเดี่ยวลงตามความยาวของฝัก เมล็ดแก่สีด ามีขนาดความยาว 5-8 มม. กว้าง 2.5-

3.5 มม.  

 

 

 

 

 

รูปภาพโดย : นักวิชาการกลุ่มวิชาการคุ้มครองพันธุ์พืช 

 

อะเคเซีย คลาสสิคาร์ป้า 

ล าต้นมีความสูงได้ถึง 30 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 50 ซม. ล าต้นส่วนใหญ่เปลาคดงอ 

เปลือกมีสีน้ าตาลเข้มกว่า 3 สปีชีส์ ที่กล่าวมาแล้ว เป็นไม้โตเร็วในเขตร้อน สามารถขึ้นได้ขึ้นได้ในแทบทุกสภาพ

ท้องที ่

 AU4 

รูปภาพโดย : นักวิชาการกลุ่มวิชาการคุ้มครองพันธุ์พืช 
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ใบ เป็นใบเทียมคล้ายใบกระถินณรงค์ สีเขียวเหลือบเทา ก้านใบมีเหลืองหรือสีส้มอมเหลือง 

ปลายใบโค้งเป็นรูปตัวเอส  

ดอก ออกเป็นช่อดอก ช่วงของดอกมีความยาว 5-6 ซม. ดอกมีขนาดเล็กสีเหลืองสด 

ฝักแก่สีน้ าตาล ฝักบิดเป็นเกลียวเล็กน้อย เมื่อแก่ฝักจะแตกตามยาว เมล็ดเรียงตัวเดี่ยวลงตาม

ความยาวของฝักคล้ายอะเคเซยี ออลาโคคาร์ป้า เมล็ดแก่สีด ามีขนาดความยาว 4.7-6.5 มม. กว้าง 2.3-3.2 มม. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มารูปภาพ : ฐานข้อมูล-พรรณไม้โตเร็วจากต่างประเทศ  

กรมป่าไม้ 
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คณะผู้จัดท า 

1. นายอนันต์ อักษรศรี ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองพันธุ์พืช ที่ปรึกษา 

2. นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช ประธาน 

3. นางสาววาสนา มั่งค่ัง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ คณะท างาน 

4. นางสาวรุ่งทิวา ธน าธาตุ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ คณะท างาน 

5. นายป่าน ปานขาว นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ คณะท างาน 

6. นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการ คณะท างาน 

7. นายปณิพัท กฤษสมัคร นักวิชาการเกษตรช านาญการ คณะท างาน 

8. นางสาวยุวลักษณ์ ผายดี นักวิชาการเกษตรช านาญการ คณะท างาน 

9. นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะท างาน 

10. นายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศิร ิ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะท างาน 

11. นางสาวอ้อพร เผือกคล้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะท างาน 

12. นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ของกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช คณะท างาน 
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