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ค ำน ำ 
 

 กำรปรับปรุงพันธุ์พืช นับเป็นนวัตกรรมแห่งเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ อันเป็นกิจกรรมต้นน  ำส ำคัญ
ของภำคเกษตรกรรม ที่มีควำมก้ำวหน้ำมำโดยล ำดับนับตั งแต่อดีตกำล เดิมกำรปรับปรุงพันธุ์พืชใช้วิธีกำร      
ที่ไม่สลับซับซ้อนมำกนัก เช่น กำรน ำเอำพันธุ์พืชในสำยพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันมำผสมข้ำมสำยพันธุ์ (Cross 
Breeding) แต่วิธีกำรนี ต้องใช้เวลำนำนในกำรควบคุมคุณสมบัติของพันธุ์พืชให้เป็นไปตำมที่ต้องกำร ต่อมำเมื่อ
มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรท ำงำนของยีน (Gene) กำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชจึงไม่ได้จ ำกัดอยู่เพียงวิธีกำร
ปรับปรุงพันธุ์แบบดั งเดิม (Conventional Breeding) เท่ำนั น นักปรับปรุงพันธุ์ได้น ำควำมรู้ด้ำนพันธุศำสตร์
สมัยใหม่มำใช้ในกำรปรับปรุงพันธุ์พืช  ซึ่งท ำให้กำรพัฒนำปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นระบบมำกยิ่งขึ น อย่ำงไรก็ตำม 
กำรปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ก็ยังคงต้องใช้ระยะเวลำที่ยำวนำนและต้องอำศัยเงินลงทุนมหำศำล แต่พืชเป็น
สิ่งมีชีวิตที่สำมำรถน ำมำขยำยพันธุ์ได้เป็นจ ำนวนมำก เมื่อมีกำรจ ำหน่ำยส่วนขยำยพันธุ์พืชและผู้ซื อสำมำรถ
น ำเอำส่วนขยำยพันธุ์เหล่ำนั นไปขยำยพันธุ์ต่อไปอีกได้โดยไม่จ ำกัด จึงเกิดกระแสกำรเรียกร้องให้มีกำรน ำระบบ
ทรัพย์สินทำงปัญญำมำใช้ในกำรคุ้มครองพันธุ์พืชจำกกำรปรับปรุงพันธุ์ ด้วยเหตุผลที่ว่ำ ค่ำตอบแทนที่ได้รับ
จำกกำรน ำเอำส่วนขยำยพันธุ์พืชมำจ ำหน่ำยในครั งแรกนั นไม่เพียงพอ เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนและเวลำที่
สูญเสียไป  

 อย่ำงไรก็ตำม กำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ถือเป็นเรื่องของกำรให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำง
ปัญญำจำกกำรพัฒนำ หรือปรับปรุงพันธุ์ขึ นมำใหม่ในระบบสิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeder’s 
Rights) โดยให้สิทธิปัจเจกชนจำกควำมคิดสร้ำงสรรค์เพ่ือพัฒนำพันธุ์ขึ นใหม่ อันเป็นกำรส่งเสริมและสร้ำง
แรงจูงใจในกำรพัฒนำสร้ำงพันธุ์ใหม่  โดยมีเงื่อนไขในกำรให้ควำมคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ถือเป็นหลักสำกล คือ 
พันธุ์พืชนั นต้องมีควำมใหม่ (Novelty) มีลักษณะประจ ำพันธุ์ที่แตกต่ำงจำกพันธุ์อ่ืน (Distinctness) มีควำม
สม่ ำเสมอของลักษณะประจ ำพันธุ์ (Uniformity) และมีควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์ (Stability) ของพืช
ดังกล่ำว (Anon., 2003) แต่เนื่องจำกพืชแต่ละชนิดมีควำมแตกต่ำงกันในทุกๆด้ำน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องจัดท ำ
หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบเพ่ือกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (Test Guidelines, TGs) เฉพำะพืชแต่ละชนิด อีกทั ง
เพ่ือให้เป็นมำตรฐำนระดับชำติ (National Test Guideline) ที่มีกฎหมำยรองรับ จึงต้องมีกำรประยุกต์ให้
ทันสมัยอยู่เสมอ (Harmonization of TGs) หรือประยุกต์ไปตำมแนวทำงกำรพัฒนำพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ นอยู่เสมอ 
และเป็นมำตรฐำนสำกลอันยอมรับและง่ำยต่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงประเทศ  
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 คู่มือกำรตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช : พืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซีย (Acacia auriculiformis A. Cunn. 
ex Benth., A. mangium Willd., A. aulacocarpa A. Cunn. ex Benth., A. crassicarpa A. Cunn. 
ex Benth. และลูกผสม (Hybrid)) ฉบับนี ส ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยควำมอนุเครำะห์ จำกหน่วยงำนใน
สังกัดกรมป่ำไม้ ได้แก่ ส ำนักวิจัยและพัฒนำกำรป่ำไม้ สถำนีวนวัฒนวิจัยสะแกรำช สถำนีวนวัฒนวิจัยทรำยทอง 
หน่วยงำนในสังกัดองค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ ได้แก่ สวนป่ำลำดกระทิง ที่ให้ควำมอนุเครำะห์นักวิชำกำรในกำร
เข้ำพื นที่ และค ำแนะน ำในกำรเก็บข้อมูล ให้ค ำแนะน ำด้ำนสรีรวิทยำพืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซีย รวมทั งให้ควำม
กรุณำตรวจสอบควำมถูกต้องของหลักเกณฑ์กำรตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช  : พืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซีย ให้มี
ควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ น 
 สุดท้ำยนี  ขอขอบคุณ นักวิชำกำร และเจ้ำหน้ำที่ของกลุ่มวิจัยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชทุกท่ำนที่ให้ควำม
ร่วมมือ ให้ค ำแนะน ำและช่วยเหลือจนได้คู่มือกำรตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช : พืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซีย 
(Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth., A. mangium Willd., A. aulacocarpa A. Cunn. ex 
Benth., A. crassicarpa A. Cunn. ex Benth. และลูกผสม (Hybrid)) (ส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่) ที่สำมำรถ
ใช้เป็นคู่มือส ำหรับตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซียในภำคสนำมได้จริง 
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บทที่ 1 
การจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 กลุ่มพืชให้เนื้อไม้ 

 

 1.1 คุณสมบัติของพันธุ์พืชที่จะน ามายื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
พันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีดังนี้  
 

  1) เป็นชนิดพืชที่ ได้รับการประกาศให้เป็นพันธุ์ พืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542  
 มำตรำ 14 แห่ง พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ก ำหนดให้รัฐมนตรี โดยควำมเห็นชอบ
ของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำก ำหนดชนิดพืชให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับกำร
คุ้มครอง ซึ่งปัจจุบันนี  ได้ประกำศก ำหนดชนิดพืชแล้ว จ ำนวน 91 ชนิด เป็นชนิดพืชที่อยู่ในกลุ่มให้เนื อไม้ 
จ ำนวน 4 ชนิด ได้แก่ ยูคำลิปตัส สัก กระถินณรงค์และพืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซีย (Acacia auriculaeformis 
A. Cunn. Ex Benth., A. mangium Willed., A. aulacocarpa A. Cunn. ex Benth. And A. crassicarpa  
A. Cunn. Ex Benth.) และลูกผสม จึงท ำให้นักปรับปรุงพันธุ์พืช สำมำรถยื่นค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของพืช
ชนิดดังกล่ำวได้ ซึ่งปัจจุบันนี  ได้มีนักปรับปรุงพันธุ์พืชที่ยื่นค ำขอจดทะเบียนพืชสกุลอะเคเซีย ชนิดกระณรงค์ 
กับกรมวิชำกำรเกษตรแล้ว คือ กระถินณรงค์ของกรมป่ำไม้ จ ำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่พันธุ์ ปม 3-1 พันธุ์ ปม 3-2 
พันธุ์ ปม 3-3 พันธุ์ ปม 3-4 และพันธุ์ ปม 3-5 เลขที่หนังสือส ำคัญ 0620/2563  0621/2563  0622/2563  
0623/2563 และ 0624/2563 ตำมล ำดับ  
 
 2) ต้องไม่เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ห้ามไม่ให้จดทะเบียน 
  พันธุ์พืชใหม่ที่จะน ำมำขอจดทะเบียนต้องไม่เป็นพันธุ์พืชที่มีผลกระทบอย่ำงรุนแรงในทำงตรง
หรือทำงอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม สุขภำพ หรือสวัสดิภำพของประชำชน ซึ่งกฎหมำยห้ำมไม่ให้จดทะเบียนพืชที่มี
ลักษณะดังกล่ำว ส่วนพันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรตัดต่อสำรพันธุกรรมจะจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ได้ ต้องผ่ำนกำร
ประเมินผลกระทบทำงด้ำนควำมปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม สุขภำพ หรือสวัสดิภำพของประชำชนจำก         
กรมวิชำกำรเกษตรหรือหน่วยงำนหรือสถำบันอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรก ำหนดตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง 
 
 3) เป็นพันธุ์พืชท่ีมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  3.1)  เป็นพันธุ์พืชที่ไม่มีกำรน ำส่วนขยำยพันธุ์มำใช้ประโยชน์ ไม่ว่ำจะเป็นกำรขำยหรือจ ำหน่ำย
ด้วยประกำรใด ทั งในหรือนอกรำชอำณำจักรโดยนักปรับปรุงพันธุ์ หรือด้วยควำมยินยอมของนักปรับปรุงพันธุ์
เกินกว่ำหนึ่งปีก่อนวันยื่นขอจดทะเบียน 
     3.2) มีควำมแตกต่ำงจำกพันธุ์พืชอ่ืนที่ปรำกฏอยู่ในวันยื่นขอจดทะเบียน โดยควำมแตกต่ำงนั น
เกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเพำะปลูก กำรบริโภคเภสัชกรรม กำรผลิต หรือกำรแปรรูป และให้
หมำยควำมรวมถึงมีควำมแตกต่ำงจำกพันธุ์พืชดังต่อไปนี  
            3.2.1) พันธุ์พืชที่ได้รับกำรจดทะเบียนคุ้มครองไว้แล้ว ไม่ว่ำในหรือนอกรำชอำณำจักรก่อน
วันยื่นขอจดทะเบียน 
  3.2.2)  พันธุ์พืชที่มีกำรยื่นขอจดทะเบียนในรำชอำณำจักรไว้แล้ว และได้รับกำรจด
ทะเบียนในเวลำต่อมำ 
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 1.2 คุณสมบัติบุคคลที่จะยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช   
พ.ศ. 2542 มีดังนี้ 
 กฎหมำยก ำหนด ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ต้องเป็นนักปรับปรุงพันธุ์พืชและมีคุณสมบัติ
อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังต่อไปนี  
  1) มีสัญชำติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่มีส ำนักงำนใหญ่ตั งอยู่ในประเทศไทย 
  2) มีสัญชำติของประเทศท่ียินยอมให้บุคคลสัญชำติไทย หรือนิติบุคคลที่มีส ำนักงำนใหญ่ตั งอยู่ใน
ประเทศไทย ขอรับกำรคุ้มครองในประเทศนั นได้ 
  3) มีสัญชำติของประเทศที่เป็นภำคีแห่งอนุสัญญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำร
คุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภำคีอยู่ด้วย 
  4) มีภูมิล ำเนำ หรือประกอบอุตสำหกรรมหรือพำณิชยกรรมอย่ำงจริงจังในประเทศไทยหรือ
ประเทศที่เป็นภำคีแห่งอนุสัญญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทย
เป็นภำคีอยู่ด้วย 
 
 1.3 การยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
  1. ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ยื่นค ำขอตำมแบบที่อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตรก ำหนด    
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ณ ส ำนักคุ้มครองพันธ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร พร้อมเอกสำรและหลักฐำนดังต่อไปนี     
ซึ่พืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซีย นั น ก ำหนดไว้ ตำมประกำศกรมวิชำกำรเกษตร เรื่อง แบบค ำขอและกำร
เตรียมกำรเพ่ือตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2556 ส่วนยูคำลิปตัส 
เป็นไปตำมประกำศกรมวิชำกำรเกษตร เรื่อง แบบค ำขอและกำรเตรียมกำรเพ่ือตรวจสอบพันธุ์พืชที่ขอจด
ทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 สัก และกระถินณรงค์ เป็นไปตำม ประกำศกรมวิชำกำร
เกษตร เรื่อง แบบค ำขอและกำรเตรียมกำรเพื่อตรวจสอบพันธุ์พืช ที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 8) 
พ.ศ.2554 พร้อมเอกสำรและหลักฐำนดังต่อไปนี  
   1) กรณีบุคคลธรรมดำ 
   (ก) เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงคุณสมบัติของผู้ขอตำมมำตรำ 15 อย่ำงใด อย่ำงหนึ่ง 
ดังต่อไปนี  
   1) ในกรณีทีผู่้ขอมีสัญชำติตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 15 (1) (2) หรือ (3) ได้แก่  
    - ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนหรือบัตรประจ ำตัวอ่ืนที่หน่วยงำนของรัฐออกให้   
ส ำหรับผู้ขอซึ่งมีสัญชำติไทย หรือส ำเนำหนังสือเดินทำงหรือใบส ำคัญประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว ส ำหรับผู้ขอซึ่งเป็น
คนต่ำงด้ำว 
  2) ในกรณีที่ผู้ขอมีภูมิล ำเนำตำมท่ีก ำหนดไว้ในมำตรำ 15 (4) ได้แก่ 
  - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำหรับผู้ขอซึ่งมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย หรือประเทศที่เป็น
ภำคีแห่งอนุสัญญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศเก่ียวกับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภำคี หรือ 
  3) ในกรณีท่ีผู้ขอประกอบอุตสำหกรรมหรือพำณิชยกรรมในประเทศ ที่ก ำหนดไว้ใน 
มำตรำ 15 (4) ได้แก่  
   - ส ำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจหรือใบทะเบียนพำณิชย์แล้วแต่กรณี และ 
   - ส ำเนำใบเสร็จรับเงินภำษีเงินได้ย้อนหลังอย่ำงน้อยหนึ่งปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขอ 
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หรือเอกสำรหรือหลักฐำนอื่นที่แสดงว่ำผู้ขอได้ประกอบกำรอย่ำงจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศ ที่เป็นภำคี
แห่งอนุสัญญำหรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภำคีมำแล้วไม่
น้อยกว่ำหนึ่งปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขอ 
  (ข) หนังสือรับรองสัญชำติของผู้ขอจำกสถำนทูตของประเทศที่ยินยอมให้บุคคลสัญชำติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่มีส ำนักงำนใหญ่ตั งอยู่ในประเทศไทย ขอรับกำรคุ้มครองในประเทศนั นได้หรือสถำนทูตของ
ประเทศท่ีเป็นภำคีแห่งอนุสัญญำ หรือควำมตกลงระหว่ำงประเทศเกี่ยวกับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทย
เป็นภำคีอยู่ด้วย ในกรณีที่ผู้ขอมีสัญชำติตำมท่ีก ำหนดใน มำตรำ 15 (2) หรือ (3) 
  (ค) ส ำเนำสัญญำจ้ำง ในกรณีที่ผู้ขอเป็นลูกจ้ำงหรือผู้รับจ้ำง 
  (ง) ส ำเนำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ในกรณีที่มีกำรใช้พันธุ์พืชพื นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์
พืชป่ำ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพันธุ์พืชดังกล่ำวในกำรปรับปรุงพันธุ์ส ำหรับใช้ประโยชน์ในทำงกำรค้ำ 
  (จ) หนังสือรับรองกำรประเมินผลกระทบด้ำนควำมปลอดภัยทำงชีวภำพ ที่ออกโดยกรม
วิชำกำรเกษตร หรือหน่วยงำนหรือสถำบันอื่นที่คณะกรรมกำรคุ้มครองพันธุ์พืชประกำศ ก ำหนด ในกรณีที่เป็น
พันธุ์พืชใหม่ที่ได้จำกกำรตัดต่อสำรพันธุกรรม 
  2) กรณีนิติบุคคล 
  (ก) เอกสำรหรือหลักฐำนที่แสดงคุณสมบัติของผู้ขอตำมมำตรำ 15 อย่ำงใด อย่ำงหนึ่ง 
ดังต่อไปนี  
  1) ในกรณีที่ผู้ขอมีส ำนักงำนใหญ่อยู่ในประเทศไทยตำมที่ก ำหนดใน มำตรำ 15 (1) 
หรือมีสัญชำติตำมท่ีก ำหนดในมำตรำ 15 (2) หรือ (3) ได้แก่  
   - หนังสือรับรองนิติบุคคลที่นำยทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทหรือซึ่งกฎหมำยของ
ประเทศนั นก ำหนดให้เป็นผู้มีอ ำนำจรับรองได้รับรองไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันที่ยื่นค ำขอ หรือ 
  2) ในกรณีที่ผู้ขอประกอบอุตสำหกรรมหรือพำณิชยกรรมในประเทศที่ก ำหนดไว้ใน
มำตรำ 15 (4) ได้แก่  
   - ส ำเนำใบอนุญำตประกอบธุรกิจหรือใบทะเบียนพำณิชย์แล้วแต่กรณี และส ำเนำ
บัญชีงบดุลย้อนหลังอย่ำงน้อยหนึ่งปี ก่อนวันที่ยื่นค ำขอ หรือเอกสำรหรือหลักฐำนอ่ืนที่แสดงว่ำผู้ขอได้
ประกอบอุตสำหกรรมหรือพำณิชยกรรมอย่ำงจริงจังในประเทศไทยหรือประเทศที่เป็นภำคีแห่งอนุสัญญำหรือ
ควำมตกลงระหว่ำงประเทศเก่ียวกับกำรคุ้มครองพันธุ์พืชที่ประเทศไทยเป็นภำคีมำแล้วไม่น้อยกว่ำหนึ่งปี ก่อน
วันที่ยื่นค ำขอ 
  (ข) เอกสำรหรือหลักฐำนตำม (1) (ข) (ค) (ง) หรือ (จ) แล้วแต่กรณี 
 2. ในกรณีที่ผู้ขอได้ยื่นค ำขอในรำชอำณำจักรภำยใน หนึ่งปี นับแต่วันที่ยื่นค ำขอนอกรำชอำณำจักร
เป็นครั งแรก หำกประสงค์จะให้ระบุว่ำ วันที่ตนได้ยื่นค ำขอนอกรำชอำณำจักรเป็นครั งแรกเป็นวันที่ได้ยื่นค ำขอ
ในรำชอำณำจักร ให้ส่งส ำเนำค ำขอที่ได้ยื่นได้นอกรำชอำณำจักร โดยมีค ำรับรองจำกเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ซึ่ง
กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของประเทศที่ขอจดทะเบียนเป็นครั งแรก ก ำหนดให้เป็นผู้มีอ ำนำจ
รับรอง ค ำชี แจงรำยละเอียดกำรปรับปรุงพันธุ์และบทสรุปกำรปรับปรุงพันธุ์ที่ได้ยื่นไว้นอกรำชอำณำจักร 
ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ได้ยื่นค ำขอ ทั งนี ประเทศที่ยื่นค ำขอเป็นครั งแรกและผู้ขอต้องมีสัญชำติของประเทศ
ที่ให้สิทธิในท ำนองเดียวกันนี แก่บุคคลสัญชำติไทย 
 3. ผู้ขอจะต้องกรอกข้อควำมในค ำขอให้ครบถ้วนเป็นภำษำไทย พร้อมทั งลงลำยมือชื่อของผู้ขอ หรือ
ลงลำยมือชื่อของผู้รับมอบอ ำนำจในกรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้กระท ำกำรแทน โดยแนบส ำเนำ
หนังสือมอบอ ำนำจและส ำเนำบัตรประจ ำตัวของผู้รับมอบอ ำนำจด้วย 
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 4. ในกรณีที่กำรมอบอ ำนำจได้กระท ำในต่ำงประเทศ หนังสือมอบอ ำนำจต้องมีค ำรับรองลำยมือชื่อ
โดยเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ซึ่งกฎหมำยของประเทศนั นก ำหนดให้เป็นผู้มีอ ำนำจรับรอง หรือเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจของ  
สถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยซึ่งประจ ำอยู่ในประเทศนั นรับรองไว้ไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นค ำขอในกรณีที่
กำรมอบอ ำนำจได้กระท ำในประเทศไทย โดยผู้มอบอ ำนำจมิได้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ต้องส่งส ำเนำหนังสือ
เดินทำงหรือส ำเนำหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ชั่วครำวหรือหลักฐำนอ่ืนที่แสดงว่ำในขณะที่มอบอ ำนำจ ผู้นั นได้เข้ำ
มำในประเทศไทยด้วย 
 5. ในกำรยื่นเอกสำรหรือหลักฐำนประกอบค ำขอ หำกเป็นภำษำต่ำงประเทศจะต้องมีค ำแปลภำษำ
ไทย โดยผู้ขอและผู้แปลต้องลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องทุกหน้ำ 
 6. กำรตั งชื่อพันธุ์พืชใหม่ให้เป็นไปตำมระเบียบที่อธิบดีประกำศก ำหนดในกำรพิจำรณำค ำขอ  
 
 1.4 การตรวจสอบพันธุ์พืช ที่ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
 กำรตรวจสอบพันธุ์พืชที่ยื่นค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ด ำเนินกำรตำมระเบียบเกี่ยวกับกำร
ตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียน เป็นพันธุ์พืชใหม่ ในเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำร
ตรวจสอบควำมสม่ ำเสมอและควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์ รวมทั งลักษณะประจ ำซึ่งต้องแตกต่ำงจำก
พันธุ์พืชอ่ืนอย่ำงเด่นชัด กรมวิชำกำรเกษตร ประกำศระเบียบกรมวิชำกำรเกษตร ว่ำด้วยกำรตรวจสอบ
ลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ. 2546 ดังนี  
 1) ให้มีคณะท ำงำนตรวจสอบภำคสนำมที่อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตรแต่งตั งตำมชนิดพืชที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกำศเป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับกำรคุ้มครอง ตำมมำตรำ 14 
แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เป็นผู้ก ำหนด รำยละเอียดแผนกำรปลูกหรือขยำยพันธุ์ 
ระยะเวลำส่งมอบ และระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรปลูกส่วนขยำยพันธุ์ รวมทั งกำรคัดเลือกพันธุ์ที่จะปลู ก
เปรียบเทียบกับพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ด้วย  
  2) ในกรณีปลูกหรือขยำยพันธุ์ ณ แปลงทดลองของผู้ขอ ให้ผู้ขอเป็นผู้จัดเตรียมส่วนขยำยพันธุ์
ของพันธุ์ที่ใช้ปลูกเปรียบเทียบเอง โดยส่วนขยำยพันธุ์ที่ใช้ปลูกเปรียบเทียบดังกล่ำวนั นให้เป็นไปตำมที่
คณะท ำงำนตรวจสอบภำคสนำมจะได้ก ำหนดไว้ 
  3) กำรตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ให้ปลูก หรือขยำยพันธุ์ใน
แปลงทดลองเปรียบเทียบกับพันธุ์อ่ืนที่ได้รับกำรคัดเลือกโดยคณะท ำงำนตรวจสอบภำคสนำม เพ่ือตรวจสอบ
ควำมสม่ ำเสมอและควำมคงตัวของลักษณะประจ ำพันธุ์ รวมทั งลักษณะประจ ำพันธุ์ซึ่งแตกต่ำงจำกพันธุ์
เปรียบเทียบอย่ำงเด่นชัด 
   4) ในกรณีปลูกหรือขยำยพันธุ์ ณ แปลงทดลองของกรมวิชำกำรเกษตร กำรปลูกและกำรดูแล
รักษำ ให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนที่อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตรได้ประกำศก ำหนดให้เป็นสถำนที่ปลูก
ทดสอบพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่นั น ในกรณีปลูกหรือขยำยพันธุ์ ณ แปลงทดลองของผู้ขอ  
กำรปลูกและกำรดูแลรักษำให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของผู้ขอ 
   5) ให้มีเจ้ำหน้ำที่บันทึกลักษณะ ที่อธิบดีกรมวิชำกำรเกษตรแต่งตั งตำมชนิดพืช ที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกำศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับกำรคุ้มครอง ตำมมำตรำ 14 แห่ง
พระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เป็นผู้ก ำกับดูแลกำรปลูกส่วนขยำยพันธุ์ ให้เป็นไปตำมแผนกำร
ปลูกหรือขยำยพันธุ์ที่คณะท ำงำนตรวจสอบภำคสนำมก ำหนด และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับ    
กำรปลูก กำรดูแลรักษำ ตลอดจนกำรเก็บ และบันทึกข้อมูลตำมแบบบันทึกลักษณะประจ ำพันธุ์ไปยัง
คณะท ำงำนตรวจสอบภำคสนำม 
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  6) ให้คณะท ำงำนตรวจสอบภำคสนำม ด ำเนินกำรประเมินผลกำรตรวจสอบโดยวิเครำะห์ลักษณะจำก
ข้อมูลที่ได้รับรำยงำนจำกเจ้ำหน้ำที่บันทึกลักษณะตำมข้อ 5 โดยในกำรประเมินผลให้เน้นถึงลักษณะซึ่งผู้ขอ
ระบุควำมแตกต่ำงจำกพันธุ์พืชอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเพำะปลูก กำรบริโภค     
เภสัชกรรม กำรผลิต และแปรรูป แล้วรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่ออธิบดีกรมวิชำกำรเกษตรต่อไป 
  7) รำยละเอียดในกำรตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็น พันธุ์พืชใหม่ กำรปลูกหรือ
ขยำยพันธุ์ กำรวำงแผนกำรทดลอง กำรคัดเลือกพันธุ์ที่จะปลูกเปรียบเทียบ กำรเก็บข้อมูลเพ่ือกำรตรวจสอบ
ควำมแตกต่ำง ควำมสม่ ำเสมอและควำมคงตัวในลักษณะประจ ำพันธุ์ กำรประเมินผล และกำรประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนแบบบันทึกลักษณะประจ ำพันธุ์ที่จะตรวจสอบตำมระเบียบนี  ให้เป็นไปตำมชนิดพืชที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกำศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่จะได้รับกำรคุ้มครองตำม     
มำตรำ 14 แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ท้ำยระเบียบนี  ซึ่งในส่วนของกลุ่มพืชให้เนื อไม้ 
ชนิดพืชให้เนื อไม้สกลุอะเคเซีย ก ำหนดไว้ในระเบียบกรมวิชำกำรเกษตร ว่ำด้วยกำรตรวจสอบลักษณะของพันธุ์
พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 ชนิดสัก กระถินณรงค์และกลุ่มพืชให้เนื อไม้สกุล
อะเคเซีย ก ำหนดไว้ในระเบียบกรมวิชำกำรเกษตร ว่ำด้วยกำรตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ ขอจดทะเบียน
เป็นพันธุ์พืชใหม่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2554  
  จะเห็นว่ำระเบียบกรมวิชำกำรเกษตร ได้ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่บันทึกลักษณะ ที่อธิบดีกรมวิชำกำร
เกษตรแต่งตั งตำมชนิดพืช เป็นผู้ก ำกับดูแลกำรปลูกส่วนขยำยพันธุ์ ให้เป็นไปตำมแผนกำรปลูกหรือขยำยพันธุ์
ที่คณะท ำงำนตรวจสอบภำคสนำมก ำหนด และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรปลูก กำรดูแลรักษำ 
ตลอดจนกำรเก็บ และบันทึกข้อมูลตำมแบบบันทึกลักษณะประจ ำพันธุ์ไปยังคณะท ำงำนตรวจสอบภำคสนำม 
และรำยละเอียดในกำรตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็น พันธุ์พืชใหม่ กำรปลูกหรือ
ขยำยพันธุ์ กำรวำงแผนกำรทดลอง กำรคัดเลือกพันธุ์ที่จะปลูกเปรียบเทียบ กำรเก็บข้อมูลเพ่ือกำรตรวจสอบ
ควำมแตกต่ำง ควำมสม่ ำเสมอและควำมคงตัวในลักษณะประจ ำพันธุ์ กำรประเมินผล และกำรประมำณ
ค่ำใช้จ่ำย ตลอดจนแบบบันทึกลักษณะประจ ำพันธุ์ที่จะตรวจสอบตำมระเบียบที่ก ำหนดท้ำยประกำศ  
  ขณะที่กำรด ำเนินงำนกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ของให้เนื อไม้สกุลอะเคเซียนั น เนื่องจำกมี        
นักปรับปรุงพันธุ์พืชยื่นค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่จ ำนวนมำก ประกอบกับกำรปลูกตรวจสอบต้องใช้
เวลำนำนจึงจะแล้วเสร็จ ขณะที่มีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบมีจ ำนวนน้อย ดังนั น ซึ่งในอนำคต
อำจต้องมีกำรเพิ่มจ ำนวนพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เพียงพอ  จึงมีควำมจ ำเป็นและเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม โดย
กำรจัดท ำคู่มือส ำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ประกอบกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ เพ่ือให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่ได้เข้ำ
มำใหม่ ได้ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช ชนิดพืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซีย ให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และท ำให้ผล
กำรตรวจสอบน่ำเชื่อถือ จึงได้จัดท ำคู่มือกำรตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซีย ตำมที่ปรำกฏ       
ในบทที่ 2  
 
 1.5 ขั้นตอนการออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
 กำรออกหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่สำมำรถ สรุปขั นตอน ดังนี  
  1) ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอต่อพนักงำนเจ้ำหนี ที่ ณ ส ำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชำกำรเกษตร 
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและรับค ำขอ 
  2) กำรประชุมพิจำรณำค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ ของคณะท ำงำนตรวจสอบภำคสนำมเพ่ือ
กำรตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช เพ่ือคัดเลือกพันธุ์ปลูกเปรียบเทียบ และก ำหนดแผนกำรปลูกตรวจสอบพันธุ์พืช 
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  3) กำรปลูกตรวจสอบ ให้ปลูกตรวจสอบเป็นไปตำมแผนที่คณะท ำงำนตรวจสอบภำคสนำมเพ่ือ
กำรตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช ณ แปลงทดลองของกรมวิชำกำรเกษตร หรือ แปลงทดลองของผู้ขอยื่นค ำขอ  
   4) พนักงำนเจ้ำหน้ำที่บันทึกลักษณะเป็นผู้ก ำกับดูแลกำรปลูกส่วนขยำยพันธุ์ ตลอดจนกำรเก็บ 
และบันทึกข้อมูลตำมแบบบันทึกลักษณะประจ ำพันธุ์ และให้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรปลูก ไปยัง
คณะท ำงำนตรวจสอบภำคสนำม 
   5) ให้คณะท ำงำนตรวจสอบภำคสนำม ด ำเนินกำรประเมินผลกำรตรวจสอบโดยวิเครำะห์
ลักษณะจำกข้อมูลที่ได้รับรำยงำนจำกเจ้ำหน้ำที่บันทึกลักษณะโดยในกำรประเมินผลให้เน้นถึงลักษณะซึ่งผู้ขอ
ระบุควำมแตกต่ำงจำกพันธุ์พืชอ่ืน ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะที่เป็นประโยชน์ต่อกำรเพำะปลูก กำรบริโภค     
เภสัชกรรม กำรผลิต และแปรรูป แล้วรำยงำนผลกำรตรวจสอบต่ออธิบดีกรมวิชำกำรเกษตรต่อไป 
   6) อธิบดีพิจำรณำรำยงำนกำรตรวจสอบของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่  แล้วเห็นว่ำค ำขอจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ถูกต้อง ตำมมำตรำ 19 ให้อธิบดีมีค ำสั่งให้ประกำศโฆษณำค ำขอจดทะเบียน ดังกล่ำว เพ่ือให้ ผู้ใด
เห็นว่ำตนมีสิทธิในพันธุ์พืชใหม่ดีกว่ำผู้ขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่หรือเห็นว่ำค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ใดไม่
ชอบด้วยมำตรำ ๑๒ มำตรำ ๑๓ มำตรำ ๑๕ มำตรำ ๑๖ หรือมำตรำ ๒๐ ผู้นั นจะยื่นค ำคัดค้ำนก็ได้ โดยให้ยื่น
ต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันเริ่มประกำศโฆษณำ  หำกมีกำรคัดค้ำน เข้ำสู่กระบวนกำร
คัดค้ำน 
   7) กำรออกหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน เมื่ออธิบดีพิจำรณำรำยงำนผลกำรตรวจสอบของ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่และกระบวนกำรขอจดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่ำไม่มีเหตุขัดข้องในกำรรับจดทะเบียน
พันธุ์พืชใหม่ ให้อธิบดีมีค ำสั่งให้รับจดทะเบียน และออกหนังสือส ำคัญแสดงกำรจดทะเบียน ต่อไป  
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แผนผังขั้นตอนการออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1) ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอต่อพนักงำนเจ้ำหนี ที่ ณ ส ำนักคุ้มครองพันธุ์
พืช กรมวิชำกำรเกษตร พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและรับค ำขอ 
ขอต่อพนักงำนเจ้ำหนี 1) ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำขอต่อพนักงำนเจ้ำหนี ที่ 

การปลูกตรวจสอบ ตามแผนที่ก าหนด                                                  
ณ แปลงทดลองของกรมวิชาการเกษตร หรือ แปลงทดลองของผู้ขอฯ 

ผู้ยื่นค าขอฯ ยื่นค าขอฯ ต่อพนักงานเจ้าหนี้ที่ ณ ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช 
กรมวิชาการเกษตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/รับค าขอ 

 คณะท างานตรวจสอบภาคสนามฯ คัดเลือกพันธุ์ปลูกเปรียบเทียบ และ
ก าหนดแผนการปลูกตรวจสอบพนัธุ์พืช 

พนักงานเจ้าหน้าที่บันทกึลกัษณะตามแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ 
และรายงานผลการด าเนินงานไปยังคณะท างานตรวจสอบภาคสนามฯ 

 คณะท างานตรวจสอบภาคสนามฯ ประเมินผลการตรวจสอบแลว้
รายงานผลการตรวจสอบต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

 อธิบดีพิจารณารายงานการตรวจสอบเห็นว่าค าขอจดทะเบียน          
พันธุ์พืชใหม่ถูกต้อง อธิบดีมีค าสัง่ให้ประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน

เพ่ือให้ผู้คัดค้าน ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันเร่ิมประกาศโฆษณา  

อธิบดีพิจารณารายงานผลการตรวจสอบของพนกังานเจ้าหน้าทีแ่ละ
กระบวนการขอจดทะเบียนโดยตลอดแล้วเห็นว่าไม่มีเหตุขัดข้อง 

ให้อธิบดีมีค าสั่งให้รับจดทะเบียน                                                       
และออกหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียน ต่อไป  

กระบวนการ
คัดค้าน  

มีผู้คัดค้าน 

ไม่มีผู้คัดค้าน 
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บทที่ 2 

การตรวจสอบพันธุ์พืชท่ียื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ ของพืชกลุ่มให้เนื้อไม้  

 กำรตรวจสอบพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ได้พัฒนำ โดยใช้ค ำแนะน ำตำมเอกสำร
ของสหภำพระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เรื่องกำรจัดท ำหลักเกณฑ์กำรตรวจสอบพันธุ์พืช 
ในเอกสำร Document TGP/7 Development of test guidelines (UPOV TGP/7/2, 2010) โดยก ำหนด
เป็นรูปแบบ ดังนี  

1) วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ (Subject of these Guideline)  เป็นข้อควำมที่ระบุให้เห็นว่ำ
หลักเกณฑ์นี ใช้กับพืชชนิดใด ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกำศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ก ำหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ ที่จะได้รับควำมคุ้มครองตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542     
ในพืชกลุ่มให้เนื อไม้ จ ำนวน 4 ชนิด/กลุ่ม และกรมวิชำกำรเกษตร ได้ประกำศระเบียบกรมวิชำกำรเกษตร ว่ำ
ด้วยกำรตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ โดยระบุชนิดพืชลงในหลักเกณฑ์ เพ่ือ
ก ำหนดกำรด ำเนนิกำรตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับชนิดพืชที่ได้รับกำรคุ้มครอง ตามตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1 แสดงการระบุชนิดพืชในหลักเกณฑ์การตรวจสอบที่สอดคล้องกับการประกาศก าหนดชนิด 

             พืชที่ได้รับการคุ้มครอง 
 

ชนิดพืชทีป่ระกาศเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ที่จะได้รับความคุ้มครอง 

ระบชุนิดพืชในหลักเกณฑ์การตรวจสอบ 

ยูคำลิปตัส ยูคำลิปตัส (Eucalyptus spp.) 
สัก (Tectona grandis L.f.) สัก (Tectona grandis L.f.) 
กระถินณรงค์  
(Acacia auriculaeformis A. Cunn. ex Benth.) 

กระถินณรงค์ (Acacia auriculaeformis A. Cunn. 
ex Benth.) 

พืชให้เนื อไม้ในสกุลอะเคเซีย 
(Acacia auriculaeformis A. Cunn. ex Benth., 
A. mangium Willed., A. aulacocarpa 
A.Cunn. ex Benth. And A. crassicarpa        
A. Cunn. ex Benth.)และลูกผสม 

พืชให้เนื อไม้ในสกุลอะเคเซีย 
(Acacia auriculaeformis A. Cunn. ex Benth., 
A. mangium Willed., A. aulacocarpa A.Cunn. 
ex Benth. And A. crassicarpa        A. Cunn. 
ex Benth.)และลูกผสม 

 
2) ส่วนขยำยพันธุ์  (Material Required)  คือ  ส่วนของพืชที่ใช้ในกำรตรวจสอบ ได้มีเนื อหำที่

ก ำหนด ดังนี  
2.1) กำรก ำหนดของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 
2.2)  ชนิดของส่วนขยำยพันธุ์ เช่น หน่อ ท่อน เมล็ด ต้น   
2.3) ปริมำณส่วนขยำยพันธุ์ที่ต้องจัดส่ง  
2.4)   กำรก ำหนดด้ำนคุณภำพของส่วนขยำยพันธุ์ 
2.5)   กำรแจ้งกำรปฏิบัติใดๆ ต่อส่วนขยำยพันธุ์    

ซึ่งสำมำรถ สรุป กลุ่มพืชให้เนื อไม้ ตามตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2 แสดงการก าหนดชนิดส่วนขยายพันธุ์ และปริมาณที่ต้องจัดส่ง ของพืชกลุ่มให้เนื้อไม้ 
 

ชนิดพืช ชนิดส่วนขยายพันธุ์ ปริมาณที่ต้องจัดส่ง 
ยูคำลิปตัส ต้นพันธ์ุควำมสูง 25-30 เซนตเิมตร อย่ำงน้อย 48 ต้น 
สัก (Tectona grandis L.f.) ต้นพันธ์ุอำยุไม่น้อยกว่ำ 4 เดือน อย่ำงน้อย 144 ต้น 
กระถินณรงค์  
(Acacia auriculaeformis A. Cunn. 
Ex Benth.) 

ต้นพันธ์ุอำยุ 4 เดือน อย่ำงน้อย 48 ต้น 

พืชให้เนื อไม้ในสกุลอะเคเซยี 
(Acacia auriculaeformis A. Cunn. 
ex Benth., A. mangium Willed., 
A. aulacocarpa A.Cunn. ex 
Benth. And A. crassicarpa  A. 
Cunn. ex Benth.) และลูกผสม 

ต้นพันธ์ุอำยุ 4 เดือน อย่ำงน้อย 12 ต้น 

 
3) วิธีกำรตรวจสอบ (Method of Examination)   
เป็นกำรอธิบำยถึงวิธีกำรตรวจสอบ ซึ่งมีประเด็นดังนี   

3.1) จ ำนวนครั งที่ปลูกตรวจสอบ    
3.2) สถำนที่ปลูกตรวจสอบ    
3.3) สิ่งแวดล้อมท่ีปลูกตรวจสอบ    
3.4) กำรวำงแผนกำรปลูกทดสอบ 
3.5)  กำรทดสอบเพ่ิมเติม   

ซ่ึงสำมำรถสรุปกลุ่มพืชให้เนื อไม้ ตามตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 แสดงการก าหนดชนิดส่วนขยายพันธุ์และปริมาณที่ต้องจัดส่ง ของพืชกลุ่มให้เนื้อไม้ 
 

ชนิดพืช ก าหนดแผนการปลูกตรวจสอบ 
จ านวนคร้ัง

ที่ปลูก 
จ านวน

ต้น 
จ านวน

ซ้ า 
แปลงย่อย
ปลูกแบบ 

ระยะปลูก 

ยูคำลิปตัส 1 48 3 4 X 4 ต้น 2 X 3 เมตร 
สัก (Tectona grandis L.f.) 1 144 4 6 X 6 ต้น 4 X 4 เมตร 
กระถินณรงค์  
(Acacia auriculaeformis A. Cunn. Ex 
Benth.) 

1 48 3 4 X 4 ต้น 3 X 3 เมตร 

พืชให้เนื อไม้ในสกุลอะเคเซยี 
(Acacia auriculaeformis A. Cunn. Ex 
Benth., A. mangium Willed., A. 
aulacocarpa A.Cunn. ex Benth. 
And A. crassicarpa  A. Cunn. Ex 
Benth.)และลูกผสม*   

1 7 1 7 X 1 ต้น 3 X 3 เมตร 
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 4)  กำรประเมิน ควำมแตกต่ำง ควำมคงตัว และควำมสม่ ำเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability)  
   4.1) ควำมแตกต่ำง (Distinctness) 
 4.1.1)  ค ำแนะน ำท่ัวไป กำรตรวจสอบควำมแตกต่ำง เป็นส่วนที่ส ำคัญส ำหรับผู้ใช้คู่มือนี   
  4.1.2) ควำมแตกต่ำงที่คงที่ (Consistent Difference) กำรตรวจสอบควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงพันธุ์อำจจะชัดเจน โดยไม่จ ำเป็นต้องปลูกมำกกว่ำ หนึ่งครั ง 
 4.1.3) กำรแสดงควำมแตกต่ำงอย่ำงเด่นชัด (Clear Difference) กำรพิจำรณำควำม
แตกต่ำงของสองพันธุ์ที่ชัดเจน ขึ นอยู่กับหลำยปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจำรณำก็คือชนิดของลักษณะว่ำเป็น
ลักษณะที่แสดงออกเป็นชนิดใด เช่น เป็นลักษณะทำงคุณภำพ (qualitative) ลักษณะทำงปริมำณ 
(quantitative) หรือลักษณะคุณภำพไม่แท้ (pseudo-qualitative)   
 4.1.4) จ ำนวนตัวอย่ำงพืชที่ตรวจสอบ (Number of Plants / Parts of Plants to be 
Examind) กำรบันทึกข้อมูลจะต้องบันทึกลักษณะพันธุ์ พืช กลุ่มพืชให้เนื อไม้ ที่ต้องกำรตรวจสอบควำม
แตกต่ำงระหว่ำงพันธุ์ ท ำกำรบันทึกข้อมูลจำกตัวอย่ำง จ ำนวนต้นหรือจำกส่วนของพืชที่ได้จำกต้นพืช จ ำนวน
ต้นต่อพันธุ์  ที่ก ำหนด ตามตารางท่ี 4 
 4.1.5) วิธีกำรตรวจสอบ (Method of Observation) 
  ค ำแนะน ำส ำหรับกำรตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชเพ่ือตรวจสอบควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงพันธุ์ จะถูกก ำหนดไว้ใน คอลัมน์ ที่ 2 ในตำรำงบันทึกลักษณะ โดยมีวิธีกำรตรวจสอบดังนี  
           MG หมำยถึง กำรวัด ชั่ง นับจ ำนวน จำกต้นหรือตัวอย่ำงเดียวที่ก ำหนดให้เป็นตัวแทนเท่ำนั น 
แล้วใช้ค่ำที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (single measurement of a group of plants or parts of plants) 
  MS หมำยถึง กำรวัด ชั่ง นับจ ำนวน จำกทุกต้นหรือตัวอย่ำงที่ก ำหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้ 
ค่ำเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 
 VG หมำยถึง กำรตรวจสอบด้วยกำรใช้ประสำทสัมผัส จำกต้นหรือตัวอย่ำงเดียวที่ก ำหนดให้เป็น 
ตัวแทนเท่ำนั นแล้วใช้ค่ำสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (visual assessment by a single observation of 
a group of plants or parts of plants) 
 VS หมำยถึง กำรตรวจสอบด้วยกำรใช้ประสำทสัมผัส จำกทุกต้นหรือตัวอย่ำงที่ก ำหนดให้ 
เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่ำสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (visual assessment by observation of individual 
plants or parts of plants)               
 4.2) ควำมสม่ ำเสมอ (Uniformity) 
 พิจำรณำที่ระดับควำมสม่ ำเสมอของประชำกรมำตรฐำนเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ระดับ       
ควำมเชื่อมั่นอย่ำงน้อยร้อยละที่ก ำหนด กรณีที่เก็บตัวอย่ำงจ ำนวนต้นที่ก ำหนด ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะอ่ืนปน
มำกกว่ำต้นที่ก ำหนด  
 4.3) ควำมคงตัว (Stability) 
 ในทำงปฏิบัติไม่มีผลกำรทดสอบแสดงควำมคงตัวเหมือนกับกำรทดสอบแสดงควำม
แตกต่ำงและควำมสม่ ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำมจำกประสบกำรณ์มีกำรแสดงออกกับหลำยชนิดของพันธุ์ เมื่อ
ลักษณะมีควำมสม่ ำเสมอแล้วก็สำมำรถพิจำรณำว่ำมีควำมคงตัวด้วย 
ซ่ึงกำรประเมินควำมแตกต่ำงระหว่ำงพันธุ์ต้องมีกำรสุ่มตัวอย่ำงและกำรประเมินควำมสม่ ำเสมอและควำมคง
ตัวของพันธุ์มีเงื่อนไขตำมท่ีก ำหนด สำมำรถสรุปได้ ตามตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 4 แสดงจ านวนตัวอย่างในการประเมินความแตกต่างระหว่างพันธุ์ และเงื่อนไขการประเมนิความ 
             สม่ าเสมอและความคงตัวของพันธุ์พืช กลุ่มพืชให้เนื้อไม้ 

ชนิดพืช จ านวนต้นที่ใช้ประเมิน 
ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ 

การประเมินความสม่ าเสมอ/
ความคงตัวของประชากร 

ยูคำลิปตัส (Eucalyptus spp.) 15 ต้น/พันธุ์ พิ จ ำ ร ณ ำ กำ ร ก ร ะ จ ำ ย ตั ว ท ำ ง
พันธุกรรมที่ปรำกฏให้ เห็น โดยมี
ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95 ของ
ประชำกรที่ทดสอบ 

สัก (Tectona grandis L.f.) 64 ต้น/พันธุ ์ พิ จ ำ ร ณ ำ กำ ร ก ร ะ จ ำ ย ตั ว ท ำ ง
พันธุกรรมที่ปรำกฏให้เห็น โดยมี
ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95 ของ
ประชำกรที่ทดสอบ 

กระถินณรงค์ (Acacia auriculaeformis 
A. Cunn. Ex Benth.) 

30 ต้น/พันธุ์ พิ จ ำ ร ณ ำ กำ ร ก ร ะ จ ำ ย ตั ว ท ำ ง
พันธุกรรมที่ปรำกฏให้เห็น โดยมี
ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95 ของ
ประชำกรที่ทดสอบ 

พืชให้เนื อไม้ในสกุลอะเคเซยี 
(Acacia auriculaeformis A. Cunn. ex 
Benth., A. mangium Willed., A. 
aulacocarpa A.Cunn. ex Benth. 
And A. crassicarpa A. Cunn. ex 
Benth.) และลูกผสม 

12 ต้น/พันธ์ุ พิ จ ำ ร ณ ำ กำ ร ก ร ะ จ ำ ย ตั ว ท ำ ง
พันธุกรรมที่ปรำกฏให้เห็น โดยมี
ระดับควำมเช่ือมั่นร้อยละ 95 ของ
ประชำกรที่ทดสอบ 

 
5) กำรจัดกลุ่มพันธุ์ (Grouping of Varieties and Organization of the Growing Trail) เป็น

ลักษณะที่ใช้ในกำรเลือกกลุ่ม ลักษณะของพันธุ์ที่ใกล้เคียง  ซึ่งเป็นพันธุ์ที่จะใช้ในกำรปลูกเปรียบเทียบ  ควร
เป็นลักษณะทำงคุณภำพท่ีไม่มีผลกระทบจำกสภำพแวดล้อม 

5.1) กำรคัดเลือกพันธุ์พืชทั่วไปที่จะน ำมำปลูกทดสอบกับพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืช
ใหม่   จะต้องแบ่งกลุ่ม เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประเมินควำมแตกต่ำง   

5.2) กำรจัดกลุ่มลักษณะพันธุ์ที่แสดงออก 
 6) กำรอธิบำยสัญลักษณ์ในตำรำงแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ (Introduction to the Table of 
Characteristics) 
      6.1) กำรจ ำแนกลักษณะ (Categories of Characteristics) 
 6.1.1)  ลักษณะมำตรฐำน 
  ลักษณะมำตรฐำนเป็นลักษณะที่ได้รับกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์มำตรฐำนส ำหรับกำร
ใช้ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (DUS)   
  6.1.2) ลักษณะที่ ก ำหนดให้ ใช้ ส ำหรั บกำรตรวจสอบร่ วมกัน  ( Asterisked 
Characteristics) ลักษณะที่ก ำหนดให้ใช้ส ำหรับกำรตรวจสอบร่วมกัน  
   6.2) สถำนะลักษณะที่แสดงออกและตัวเลขก ำกับ (States of Expression and 
Corresponding Notes)   
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    ลักษณะที่แสดงออกก ำหนดเพ่ืออธิบำยลักษณะและกำรใช้กำรอธิบำยร่วมกัน กำร
แสดงออกในแต่ละสถำนะจะถูกก ำกับด้วยตัวเลขที่สอดคล้องกัน เพ่ือง่ำยต่อกำรบันทึกข้อมูลและกำร
แลกเปลี่ยนข้อมูล 
  6.3) ชนิดของกำรแสดงออก 
  QL หมำยถึงลักษณะทำงคุณภำพ (qualitative characteristic)  
  QN หมำยถึงลักษณะทำงปริมำณ (quantitative characteristic)  
  PQ หมำยถึงลักษณะทำงคุณภำพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)  

 6.4) ตัวอย่ำงพันธุ์ (Example Varieties) ตัวอย่ำงพันธุ์เตรียมไว้เพ่ือให้เห็นลักษณะที่แสดงออก
ชัดเจนของแต่ละลักษณะที่แสดงออก 

 6.5) เครื่องหมำย (Legend) 
 (*) หมำยถึง ลักษณะที่ต้องประเมินทุกพันธุ์ (ข้อ 6.1.2) 
 QL หมำยถึง ลักษณะทำงคุณภำพ (qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
 QN หมำยถึง ลักษณะทำงปริมำณ (quantitative characteristic) (ข้อ 6.3)  
 PQ หมำยถึง ลักษณะทำงคุณภำพเทียม (pseudo-qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
 MG MS VG VS (ข้อ 4.1.5) 
 (a)-(d) หมำยถึง ดูรำยละเอียดกำรตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจ ำพันธุ์ข้อ 8.1 
 (+) หมำยถึง ดูค ำอธิบำยเพ่ิมเติมในรำยละเอียดของเอกสำรแนบท้ำยข้อ 8.2 
 

 7) ตำรำงแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ (Table of Characteristics)  
  ตำรำงแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ มีรำยละเอียดดังนี  (1) หมำยเลขล ำดับลักษณะ (2) 
ก ำหนดให้ประเมินลักษณะนี กับทุกพันธุ์ (3) มีค ำอธิบำยรำยละเอียดของลักษณะ (4) ชนิดของลักษณะที่
แสดงออก (5) ก ำหนดช่วงระยะเวลำกำรเจริญเติบโตของพืชที่ท ำกำรประเมินในลักษณะนั น (6) ค ำอธิบำยที่ใช้
ในหลำยลักษณะ (7) ก ำหนดวิธีกำรประเมิน (8) ลักษณะที่ประเมิน  (9) สถำนะกำรแสดงออกของลักษณะ  
และ (10) ชื่อพันธุ์ตัวอย่ำงที่แสดงลักษณะนั นๆ  ตามตารางท่ี 5 
 ตารางท่ี 5 รายละเอียดในตารางแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 
 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่ำงพันธุ์ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

1. (1) V (5)  ลักษณะทรงต้น  (plant: growth 
habit)   (8) 

  

(*) (2) (a) (6) (  ) ตั งตรง (upright) (9) (10) 1 
(+) (3)  VG (7) (  ) แผ่ออก (spreading)  2 
PQ (4)  (  ) ลู่ลง (drooping)                                                                     3 

 
 8) กำรอธิบำยลักษณะในตำรำงแสดงลักษณะที่ใช้ตรวจสอบ 
  8.1) กำรอธิบำยลักษณะที่ครอบคลุมหลำยลักษณะ 
  8.2) กำรอธิบำยลักษณะที่เฉพำะ 



13 
 

 

บทที่ 3 

คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคซีย 

1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (Subject of these Guideline)  
  หลักเกณฑ์กำรตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชที่จะกล่ำวต่อไปนี  ให้ใช้กับพืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซีย 
(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 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่เป็นผู้ก ำหนดปริมำณ และคุณภำพของส่วนขยำยพันธุ์ที่ต้องกำรตรวจสอบ 
พร้อมทั งก ำหนด เวลำและสถำนที่กำรส่งมอบส่วนขยำยพันธุ์ ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จะต้องเป็นผู้
ส่งมอบส่วนขยำยพันธุ์ตำมที่ก ำหนด พร้อมทั งด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบของทำงรำชกำร รวมถึงพิธีกำร
ทำงศุลกำกรและด้ำนสุขอนำมัยพืช 

2.2 ชนิดของส่วนขยายพันธุ์  
ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของพืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซีย ต้องส่งมอบส่วนขยำยพันธุ์ที่

เป็นต้นพันธุ์ของพืชให้เนื อไม้สกลุอะเคเซีย ให้กับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

2.3 ปริมาณส่วนขยายพันธุ์  
ผู้ยื่นค ำขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่พืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซีย ต้องส่งมอบต้นพันธุ์ของสำยพันธุ์

หรือสำยต้นที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบที่พร้อมส ำหรับกำรปลูกทดสอบจ ำนวน 12 ต้นต่อพันธุ์ เพ่ือ
ท ำกำรปลูกทดสอบ ตำมวัน เวลำ ที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ก ำหนด และพันธุ์เปรียบเทียบอย่ำงน้อย 1 พันธุ์ 

2.4 คุณภาพของส่วนขยายพันธุ์   
ต้นพันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนจะต้องเป็นต้นพันธุ์ที่พร้อมปลูกทดสอบและเปรียบเทียบ โดยใช้กล้ำไม้อำยุ 

4 เดือน หลังย้ำยช ำ และมีควำมสูงอยู่ตั งแต่ 30-50 เซนติเมตร สมบูรณ์แข็งแรง ปรำศจำกโรคและแมลง 

2.5 การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพันธุ์    
ต้นพันธุ์ที่ยื่นขอจดทะเบียนต้องไม่มีกำรกระท ำใดๆ ที่เป็นผลต่อกำรแสดงออกของลักษณะพันธุ์พืช เว้น

แต่ได้รับอนุญำต หรือก ำหนดโดยพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ กรณีที่ต้นพันธุ์ที่ส่งมอบเคยผ่ำนกำรปฏิบัติกำรใดๆ เช่น 
พ่นสำรป้องกันก ำจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สำรกระตุ้นกำรงอกของตำ ฯลฯ จะต้องระบุเป็นลำยลักษณ์อักษร
ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ทรำบ 

3. วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination) 
3.1 จ านวนครั้งที่ปลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles)   

ให้ท ำกำรปลูกทดสอบ จ ำนวน 1 ครั ง ใช้เวลำ 2-4 ปี หำกควำมแตกต่ำง ควำมสม่ ำเสมอ และ
ควำมคงตัว ไม่สำมำรถสังเกตเห็นควำมแตกต่ำงได้ชัดเจน ให้ท ำกำรปลูกทดสอบเพ่ิม 
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3.2 สถานทีท่ดสอบ (Testing Place)    
ปลูกทดสอบเปรียบเทียบใน 1 สถำนที่ โดยก ำหนดตำมควำมเหมำะสม หำกลักษณะประจ ำพันธุ์ที่

ส ำคัญไม่สำมำรถสังเกตเห็นควำมแตกต่ำงได้ชัดเจน อำจต้องเพ่ิมสถำนที่ท่ีปลูกทดสอบ 
3.3 ปัจจัยแวดล้อมส าหรับการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 

ต้องปลูกทดสอบพันธุ์พืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซีย ภำยใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมำะสม ต่อกำรพัฒนำและ
กำรแสดงออกของลักษณะที่ใช้ตรวจสอบได้ 

3.4 การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
กำรปลูกทดสอบประกอบด้วยพืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซียพันธุ์ที่ขอจดทะเบียนและพันธุ์

เปรียบเทียบพันธุ์ละ 7 ต้นต่อแปลงย่อย (Plot) จัดเรียงกำรปลูกต้นภำยในแต่ละแปลงย่อยแบบ 7 X 1 ต้น ใช้
ระยะปลูก 3 X 3 เมตร และมีกำรจัดกำรเขตกรรมตำมควำมเหมำะสม 

3.5 การทดสอบเพิ่มเติม (Additional Tests) 
กรณีต้องกำรตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม ต้องก ำหนดรำยละเอียดเป็นเฉพำะกรณีตำมควำม

จ ำเป็น โดยขึ นอยู่กับดุลยพินิจของคณะท ำงำนตรวจสอบภำคสนำม 
 

4.  การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสม่ าเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability)  

4.1 ค าแนะน าทั่วไป  
กำรตรวจสอบควำมแตกต่ำง เป็นส่วนที่ส ำคัญส ำหรับผู้ใช้คู่มือนี   

4.2 ความแตกต่างท่ีคงที่ (Consistent Difference) 
กำรประเมินอำจจะแสดงควำมแตกต่ำงระหว่ำงพันธุ์ได้ชัดเจน โดยไม่จ ำเป็นต้องปลูกทดสอบ

มำกกว่ำหนึ่งครั ง กรณีกำรปลูกทดสอบมีอิทธิพลจำกสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมำะสม ต้องปลูกทดสอบมำกกว่ำหนึ่ง
ครั ง เพื่อให้เชื่อมั่นว่ำ ควำมแตกต่ำงของลักษณะ ที่เกิดขึ นเป็นควำมแตกต่ำงคงที่ 

 
 4.3 การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด  (Clear Difference) 

  ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 
พิจำรณำที่ระดับควำมสม่ ำเสมอของประชำกรมำตรฐำน  1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับควำมเชื่อมั่นอย่ำง

น้อย 95 เปอร์เซ็นต์ กรณีท่ีขนำดของตัวอย่ำง จ ำนวน 6 ต้น ต้องไม่มีต้นที่มีลักษณะอ่ืนปนมำกกว่ำ 1 ต้น 
  ความคงตัว (Stability) 
 ในทำงปฏิบัติไม่มีผลกำรทดสอบแสดงควำมคงตัวเหมือนกับกำรทดสอบแสดงควำมแตกต่ำงและ

ควำมสม่ ำเสมอ อย่ำงไรก็ตำมกำรแสดงออกของลักษณะหลำยชนิดของพันธุ์ เมื่อลักษณะมีควำมสม่ ำเสมอแล้วก็
สำมำรถพิจำรณำว่ำมีควำมคงตัวด้วย 

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

  กำรตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินควำมแตกต่ำงระหว่ำงพันธุ์ กรณีกำรประเมินลักษณะให้ใช้
ค่ำเฉลี่ยจำกทุกต้นที่เป็นตัวแทน (Single plant) จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่ำงจำกพืช จ ำนวน 5 ต้น หรือชิ นส่วน
ตัวอย่ำงของพืชจำกพืชจ ำนวน จ ำนวน 5 ต้น และในกำรประเมินในลักษณะอ่ืน ต้องประเมินจำกทุกต้นที่
ทดสอบ และไม่พิจำรณำในต้นพืชที่มีลักษณะอ่ืนปน (Off-type plants) กรณีกำรเก็บข้อมูลจำกชิ นส่วน
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ตัวอย่ำงจำกต้นพืชที่เป็นตัวแทนหนึ่งตัวอย่ำง (Single plant) ให้เก็บตัวอย่ำงชิ นส่วน จ ำนวน 2 ตัวอย่ำงย่อย
ต่อต้น 

5. การจัดกลุ่มพันธุ์และการจัดการการปลูกทดสอบ (Grouping of Varieties and Organization of 
the Growing Trial) 
   5.1 กำรคัดเลือกพันธุ์พืชทั่วไปที่จะน ำมำปลูกทดสอบกับพันธุ์พืชที่ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่  
จะต้องแบ่งกลุ่ม เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประเมินควำมแตกต่ำง 

   5.2 ลักษณะที่ใช้ในกำรจัดกลุ่มของพันธุ์ 
    1) ใบเทียม : รูปร่ำงใบเทียม (ลักษณะที่ 3 และ ลักษณะที่ 14) 
    2) ฝัก : กำรบิดของฝัก (ลักษณะที ่27) 
    3) ล ำต้น : รูปร่ำงล ำต้น (ลักษณะที่ 4) 
    2) ล ำต้น : ลักษณะเปลือก (ลักษณะที่ 12) 
    4) ช่อดอกและดอก : สีช่อดอกและดอก (ลักษณะที่ 25) 
    6) เมล็ด : สีรก (ลักษณะที ่28) 
    7) เมล็ด : ลักษณะของรกท่ีหุ้มเมล็ด (ลักษณะที ่29) 

 

6. เครื่องหมาย (Legend)  

(*) หมำยถึง ลักษณะที่ต้องใช้กับทุกพันธุ์ในทุกช่วงระยะกำรเจริญเติบโต และต้องระบุในลักษณะ
ประจ ำพันธุ์ ยกเว้นไม่สำมำรถจะด ำเนินกำรได้ 

(a) หมำยถึง   ประเมินและเก็บบันทึกข้อมูลลักษณะกล้ำไม้ที่มีอำยุ 4 เดือน และมีควำมสูงตั งแต่ 
30-50 เซนติเมตร 

(b) หมำยถึง ประเมินและเก็บบันทึกข้อมูลลักษณะเมื่อต้นมีอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลล ำต้นที่ระดับ
ควำมสูง 100-150 ซม. จำกพื นดิน 

(c) หมำยถึง ประเมินและเก็บบันทึกลักษณะกำรท ำมุมของกิ่งกับล ำต้นเมื่อต้นมีอำยุ 2 -4 ปี 
บันทึกภำพรวมทั งล ำต้น 

(d) หมำยถึง ประเมินและเก็บบันทึกลักษณะสีเปลือกและลักษณะเปลือก บันทึกเมื่อต้นมีอำยุ 2-4 
ปี ที่ระดับควำมสูง 100-150 ซม. จำกพื นดิน 

(e) หมำยถึง ประเมินและบัมทึกลักษณะใบเทียมและก้ำนใบเทียมที่ช่วงกลำงล ำต้น จำกกิ่งที่
พัฒนำเต็มที่ ใบที่ 4-5 นับจำกปลำยกิ่ง 

(f) หมำยถึง ประเมินและบันทึกลักษณะช่อดอกและดอกที่ช่วงกลำงล ำต้น โดยบันทึกช่อดอกที่มี
ดอกบำนอย่ำงน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ 

(g) หมำยถึง ประเมินและบันทึกลักษณะฝักและเมล็ดเมื่อฝักแก่เต็มที่ 

QL  หมำยถึง ลักษณะทำงคุณภำพ (qualitative characteristic) 

QN  หมำยถึง ลักษณะทำงปริมำณ (quantitative characteristic) 
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PQ  หมำยถึง ลักษณะทำงคุณภำพเทียม  (pseudo-qualitative characteristic) 

MG หมำยถึง กำรวัด ชั่ง นับจ ำนวน จำกต้นหรือตัวอย่ำงเดียวที่ก ำหนดให้เป็นตัวแทนเท่ำนั นแล้ว
ใช้ค่ำที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม (single measurement of a group of plants or 
parts of plants) 

MS หมำยถึง กำรวัด ชั่ง นับจ ำนวน จำกทุกต้นหรือตัวอย่ำงที่ก ำหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่ำเฉลี่ยที่
ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม (measurement of a number of individual plants or 
parts of plants) 

VG  หมำยถึง กำรตรวจสอบด้วยกำรใช้ประสำทสัมผัส จำกต้นหรือตัวอย่ำงเดียวที่ก ำหนดให้เป็น
ตัวแทนเท่ำนั นแล้วใช้ค่ำสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม  (visual assessment by 
a single observation of a group of plants or parts of plants) 

VS  หมำยถึง กำรตรวจสอบด้วยกำรใช้ประสำทสัมผัส จำกทุกต้นหรือตัวอย่ำงที่ก ำหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่ำสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของกลุ่ม (visual assessment by observation 
of individual plants or parts of plants) 
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7. ค าอธิบายประกอบการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช 

ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

1.  VG กล้ำไม้ : ลักษณะทรงต้น  

(Seedling : propagule shape) 

  

PQ (a) ทรงกลม (rounded stem)  1 

  ทรงเหลี่ยม (quadrangular stem)  2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะกล้ำไม้อำยุ 4 เดือน และมีควำมสูงตั งแต่ 30 - 50 เซนติเมตร โดยส ำรวจภำพรวมทรงต้น 
แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ โดยบันทึกดังนี  

 

 1 = ต้นทรงกลม (rounded stem) 

 2 = ต้นทรงเหลี่ยม (quadrangular stem) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

2. 
 

VG กล้ำไม้ : กำรปรำกฏแอนโทไซยำนินที่โคนต้น 

(Seedling : anthocyanin coloration of stem 
base) 

  

 (a) ไม่ปรำกฏ (absent)  1 

QN  ปรำกฏ (present)  9 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะกล้ำไม้อำยุ 4 เดือน และมีควำมสูงตั งแต่ 30 - 50 เซนติเมตร โดยส ำรวจภำพรวม แล้ว
บันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ โดยบันทึกดังนี  

 

 1 = ไม่ปรำกฏแอนโทไซยำนินที่โคนต้น 

 9 = ปรำกฏแอนโทไซยำนินที่โคนต้น 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

3. VG กล้ำไม้ : รูปร่ำงใบเทียม  

(Seedling : phyllode shape) 

  

(+) (a) Type I  1 

QN  Type II  2 

  Type III  3 

  Type IV   4 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะกล้ำไม้อำยุ 4 เดือน และมีควำมสูงตั งแต่ 30 - 50 เซนติเมตร โดยส ำรวจภำพรวมรูปร่ำง
ใบ แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ โดยบันทึกดังนี  

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Type I 

2 

Type II 

3 

Type III 

4 

Type IV 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

4. VG ล ำต้น : รูปร่ำงล ำต้น   

(Stem : form of stem) 

  

(+) (b) ตั งตรง (erect)  AA1 1 

PQ  คดงอ (crooked) AC3 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี โดยบันทึกข้อมูลล ำต้นที่ระดับควำมสูง 100-150 เซนติเมตร จำกพื นดิน  
โดยบันทึกดังนี    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ตั งตรง 

 (erect) 

2 

คดงอ 

 (crooked) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

5. VG ล ำต้น : กำรบิดตัวของล ำต้น (Stem : twisting)   

 (+) (b) ไม่ปรำกฏ (absent) AM1 1 

QL  ปรำกฎ (present) AA3 9 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี โดยบันทึกข้อมูลล ำต้นที่ระดับควำมสูง 100-150 เซนติเมตร จำกพื นดิน  
โดยบันทึกดังนี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ไม่ปรำกฏ (absent) 

9 

ปรำกฏ (present) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

6. VG/ 

MS 

ล ำต้น : เส้นผ่ำศูนย์กลำงล ำต้น (Stem : diameter)   

QN (b) เล็ก (small)  3 

  ปำนกลำง (medium)  5 

  ใหญ่ (large)  7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี โดยบันทึกข้อมูลล ำต้นที่ระดับควำมสูง 100-150 เซนติเมตร จำกพื นดิน 
วัดจำกทุกต้นหรือตัวอย่ำงที่ก ำหนดให้เป็นตัวแทน จ ำนวน 10 ต้น แล้วใช้ค่ำเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ โดย
บันทึกดังนี    

    

  3 = เล็ก (small) 

  5 = ปำนกลำง (medium) 

  7 = ใหญ่ (large) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

7. 
(*) 

VG ล ำต้น : กำรแตกนำงของล ำต้น  

(Stem : multi stem) 

  

(+) (b) ไม่มีกำรแตกนำง  (absent) AA2 1 

QL  แตกนำง  (present)  P-AA3 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี โดยบันทึกข้อมูลกำรแตกนำงของล ำต้นที่ระดับควำมสูงน้อยกว่ำ 130 
เซนติเมตร จำกพื นดิน โดยส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ โดยบันทึก
ดังนี  

 

  กำรแตกนำง (multi stem) คือ กำรแตกที่ควำมสูงน้อยกว่ำ 130 เซนติเมตร และมีขนำดมำกกว่ำ
ครึ่งหนึ่งของล ำต้นหลัก ดังภำพ 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

8. 
 

VG ล ำต้น : กำรมีแกนต้น  

(Stem : main axis persistence) 

  

PQ (b) ไม่ปรำกฏ (absent) Ch-AC2 1 

  ปรำกฏ (present) P-AC1 2 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี โดยบันทึกข้อมูลในช่วงเศษสำมส่วนสี่ของล ำต้นจำกพื นดินหรือโคนต้น 
โดยบันทึกดังนี    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ไม่ปรำกฏ (absent) 

2 

ปรำกฏ (present) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

9. 
(*) 

VG ล ำต้น : กำรลิดกิ่งโดยธรรมชำติ  

(Stem : natural pruning) 

  

 (b) ไม่ปรำกฏ (absent) AC1 1 

QL  ปรำกฏ (present) AA4 9 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทกึในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี โดยส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของ
พันธุ์ โดยบันทึกดังนี  

 

 1 =  ไม่ปรำกฏกำรลิดกิ่งโดยธรรมชำติ 

 9 = ปรำกฏกำรลิดกิ่งโดยธรรมชำติ 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

10. 
 

VG ล ำต้น : กำรท ำมุมของกิ่งกับล ำต้น 

(Stem : angle of branches) 

  

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

PQ  มุมป้ำน (obtuse angle) P-AA1 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี โดยส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทน
ของพันธุ์ โดยบันทึกดังนี  

 

 1 = มุมแหลม (acute angle) คือ กิ่งท ำมุมกับล ำต้นมำกกว่ำ 45 องศำ 

  2 = มุมป้ำน (obtuse angle) คือ กิ่งท ำมุมกับล ำต้นน้อยกว่ำ 45 องศำ 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

11. 
 
 

(+) 

VG 

(c) 

ล ำต้น : ขนำดกิ่งเทียบกับล ำต้นหลัก (ส ำหรับพันธุ์
ลูกผสม) (Stem : branch size relative to main 
stem) 

  

PQ  เล็ก (small) AA2 1 

  ใหญ่ (large) AA7 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี โดยสังเกตภำพรวมทั งล ำต้น ให้กิ่งกับล ำต้นอยู่ในแนวเดียวกัน กิ่ง
ซ้อนทับล ำต้นเพ่ือเทียบขนำด โดยบันทึกดังนี  

 

  1 = เล็ก (small)  คือ กิ่งขนำดเล็กทั งหมด หรือกิ่งขนำดใหญ่กว่ำเศษหนึ่งส่วนสำมของล ำต้น
หลัก ไม่เกิน 1 กิ่ง 

 2 = ใหญ่ (large) คือ กิ่งขนำดใหญ่กว่ำเศษหนึ่งส่วนสำมของล ำต้นหลัก มำกกว่ำหรือเท่ำกับ 2 
กิ่ง 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

12. 
(*) 

VG ล ำต้น : ลักษณะของเปลือก  

(Stem : bark texture) 

  

(+) (d) เรียบ (smooth) SAFODA-KOSHII 
ACACIA HYBRID-1 

1 

PQ  แตกเป็นเส้นยำว (stringy) AC3 2 

  แตกคล้ำยตำรำง (tessellated) AM1 3 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะเปลือกท่ีระดับควำมสูง 100-150 เซนติเมตร จำก
พื นดิน ส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

เรียบ  

(smooth) 

2 

แตกเป็นเส้นยำว 
(stringy) 

3 

แตกคล้ำยตำรำง 
(tessellated) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

13. VG ล ำต้น : สีเปลือก  

(Stem : bark color) 

  

 (d) ขำว (white)  1 

PQ  เทำ (gray) AA6 2 

  น  ำตำล (brown) P-AA5 3 

  น  ำตำลเข้ม (dark brown) AC5 4 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะสีเปลือกที่ระดับควำมสูง 100-150 เซนติเมตร 
จำกพื นดิน ส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี  

 

 1 = ขำว (white) 

 2 = เทำ (gray) 

 3 = น  ำตำล (brown) 

   4 = น  ำตำลเข้ม (dark brown) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

14. 
(*) 

VG ใบเทียม : รูปร่ำงใบเทียม (Phyllode : shape)   

(+) (e) Type I AA1 1 

PQ  Type II Ch-AU2 2 

  Type III P-AM4 3 

  Type IV  4 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลำงล ำต้น จำกกิ่งที่พัฒนำเต็มที่ ใบที่ 4-
5 นับจำกปลำยยอด ส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : รูปร่ำงปลำยใบ (Phyllode : shape of 
apex) 

  

(+) (e) แหลม (acute) AA4 1 

PQ  มน (obtuse)          AA3 2 

  มนและกลม (rounded)  AM4 3 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลำงล ำต้น จำกกิ่งที่พัฒนำเต็มที่ ใบที่   
4-5 นับจำกปลำยยอด ส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึก
ดังนี    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

แหลม  

(acute) 

2 

มน  

(obtuse) 

3 

มนและกลม  

(rounded) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

16. 
 

(+) 

VG ใบเทียม : กำรปรำกฏกำรโค้งที่ปลำยใบ 

(Phyllode :  decurved of apex presence) 

  

PQ (e) ไม่ปรำกฏ (absent) 50-AM1 1 

  ปรำกฏ (present) AC3 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลำงล ำต้น จำกกิ่งที่พัฒนำเต็มที่ ใบที่ 4-
5 นับจำกปลำยยอด ส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ไม่ปรำกฏ (absent) 

2 

ปรำกฏ (present) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

17. 
(*) 

VG ใบเทียม : กำรแตกของเส้นใบ  

(phyllode : venation) 

  

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

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

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลำงล ำต้น จำกกิ่งที่พัฒนำเต็มที่ ใบที่ 4-
5 นับจำกปลำยยอด ส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

แตกจำกฐำนใบ (veined 
from base) 

2 

แตกจำกเส้นแกน  

(veined from main vein) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

18. 

 

VG ใบเทียม : จ ำนวนของเส้นใบ   

(phyllode : number of vein) 

  

 (e) 2 เส้น  1 

QL  3 เส้น P-AC3 2 

  4 เส้น AM1 3 

  มำกกว่ำ 4 เส้น  4 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลำงล ำต้น จำกกิ่งที่พัฒนำเต็มที่ ใบที่  
4-5 นับจำกปลำยยอด ส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึก
ดังนี  

 

 1 = มีเส้นใบ จ ำนวน 2 เส้น 

 2 = มีเส้นใบ จ ำนวน 3 เส้น 

 3 = มีเส้นใบ จ ำนวน 4 เส้น 

 4 = มีเส้นใบ มำกกว่ำ 4 เส้น 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

19. VG/ 

MS 

ใบเทียม : ควำมยำวใบเทียม  

(phyllode : phyllode length) 

  

(+) (e) สั น (short)  3 

QN  ปำนกลำง (medium)  5 

  ยำว (long)  7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลำงล ำต้น จำกกิ่งที่พัฒนำเต็มที่ ใบที่ 4-
5 นับจำกปลำยยอด วัดควำมยำวใบเทียมจำกกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงใบเทียมจำกต้นที่ปลูกทดสอบทุกต้นหรือจำกต้น
ที่ก ำหนดให้เป็นตัวแทน จ ำนวน 10 ใบ แล้วใช้ค่ำเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี  

 

 

 

 

 

 3 = สั น (short) 

 5 = ปำนกลำง (medium) 

 7 = ยำว (long) 

 

 

 

 

 

ควำมยำวใบเทียม (Phyllode length)   
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

20. 
 

VG/ 

MS 

ใบเทียม : ควำมกว้ำงใบเทียม  

(phyllode : phyllode  width) 

  

(+) (e) แคบ (narrow)  3 

QN  ปำนกลำง (medium)  5 

  กว้ำง (wide)  7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลำงล ำต้น จำกกิ่งที่พัฒนำเต็มที่ ใบที่ 4-
5 นับจำกปลำยยอด วัดควำมกว้ำงใบเทียมจำกกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงใบเทียมจำกต้นที่ปลูกทดสอบทุกต้นหรือจำก
ต้นที่ก ำหนดให้เป็นตัวแทน จ ำนวน 10 ใบ แล้วใช้ค่ำเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี  

 

 

 

 

 

 3 = แคบ (narrow) 

 5 = ปำนกลำง (medium) 

 7 = กว้ำง (wide) 

 

 

 

 

 

 

ควำมกวำ้งใบเทียม  

(Phyllode width) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

21. 
 

VG/ 

MS 

ใบเทียม: สัดส่วนควำมยำวต่อควำมกว้ำงใบ 

(Phyllode : ratio of length to width) 

  

 (e) น้อย (few)  3 

QN  ปำนกลำง (medium)  5 

  มำก (many)  7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะใบที่ช่วงกลำงล ำต้น จำกกิ่งที่พัฒนำเต็มที่ ใบที่ 4-
5 นับจำกปลำยยอด ค ำนวณสัดส่วนควำมยำวต่อควำมกว้ำงใบเทียมจำกกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงใบเทียมจำกต้นที่ปลูก
ทดสอบทุกต้นหรือจำกต้นที่ก ำหนดให้เป็นตัวแทน จ ำนวน 10 ใบ แล้วใช้ค่ำเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์  โดย
บันทึกดังนี  

 

  3 = น้อย (few) 

  5 = ปำนกลำง (medium) 

  7 = มำก (many) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

22. VG ก้ำนใบ : กำรท ำมุมของก้ำนใบกับก่ิง  (Petiole : 
angle of petiole) 

  

(+) (e) มุมแหลม (acute angle) AA2 1 

QN  มุมป้ำน (obtuse angle) AA3 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะก้ำนใบที่ช่วงกลำงล ำต้น จำกกิ่งที่พัฒนำเต็มที่ ใบ
ที่ 4-5 นับจำกปลำยยอด ส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึก
ดังนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

มุมแหลม 

(acute angle) 

2 

มุมป้ำน 

(obtuse angle) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

23. VG 

(e) 

ก้ำนใบ: กำรปรำกฏแอนโทไซยำนินที่ก้ำนใบ 

(Petiole : anthocyanin coloration on petiole) 

  

QL  ไม่ปรำกฏ (absent) AA4 1 

  ปรำกฏ (present) AA2 9 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะก้ำนใบที่ช่วงกลำงล ำต้น จำกก่ิงที่พัฒนำเต็มที่ ใบที่ 4-5 
นับจำกปลำยยอด ส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี  

 

 1 = ไม่ปรำกฏแอนโทไซยำนินที่ก้ำนใบ 

 9 = ปรำกฏแอนโทไซยำนินที่ก้ำนใบ 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

24. VG 

(e) 

ก้ำนใบ: ควำมเข้มของแอนโทไซยำนินที่ก้ำนใบ  

(Petiole : intensity of anthocyanin coloration) 

  

QN  น้อย (weak) AA1 3 

  ปำนกลำง (medium)  5 

  มำก (strong) AA2 7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะก้ำนใบที่ช่วงกลำงล ำต้น จำกก่ิงที่พัฒนำเต็มที่ ใบที่ 4-5 
นับจำกปลำยยอด ส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี  

 

 3 = น้อย (weak) 

 5 = ปำนกลำง (medium) 

 7 = มำก (strong) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

25. 
(*) 

VG ช่อดอกและดอก : สีของช่อดอกและดอก (Floret : color)   

 (f) ขำว (white)  1 

PQ  ครีม (cream)   2 

  เหลืองอ่อน (light yellow) AA1 3 

  เหลือง (yellow) AA3 4 

  เหลืองเข้ม (dark yellow) AA2 5 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะช่อดอกและดอกที่ช่วงกลำงล ำต้น บันทึกช่อดอกที่มี
ดอกบำนอย่ำงน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ ส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดย
บันทึกดังนี  

 

 1 = ขำว (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 : ควำมยำวช่อดอก  

(Inflorescence : inflorescence  length) 

  

(+) (f) สั น (short)  3 

QN  ปำนกลำง (medium)  5 

  ยำว (long)  7 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะช่อดอกและดอกที่ช่วงกลำงล ำต้น บันทึกช่อดอกที่มี
ดอกบำนอย่ำงน้อย 75 เปอร์เซ็นต์ วัดควำมยำวช่อดอกจำกกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำงช่อดอกจำกต้นที่ปลูกทดสอบทุกต้นหรือ
จำกต้นที่ก ำหนดให้เป็นตัวแทน จ ำนวน 10 ช่อดอก แล้วใช้ค่ำเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี  

 

 

 

 

 

 

 

 3 = สั น (short) 

 5 = ปำนกลำง (medium) 

 7 = ยำว (long) 

 

 

 

 

 

ควำมยำวช่อดอก (inflorescence length) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

27. VG ฝัก : กำรบิดของฝัก  

(Pod : twisting of pod) 

  

(+) (g) ไม่บิด หรือ บิดน้อยมำก (absent or very few) AC3 1 

PQ  บิดน้อย (few) AU3 3 

  บิดปำนกลำง (medium) AA4 5 

  บิดมำก (many) 50-AM1 7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ ส ำรวจภำพรวม แล้วบันทึกลักษณะส่วน
ใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ไม่บิด หรือบิดน้อยมำก 

(absent or very few) 

3 

บิดน้อย 

(few) 

5 

บิดปำนกลำง 

(medium) 

7 

บิดมำก 

(many) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

28. 
(*) 

VG เมล็ด : สีรกท่ีเมล็ด  

(Seed : color of  follicle) 

  

 (g) ขำว (white) 49-AC1 1 

PQ  เหลือง (yellow) Ch-AA2 2 

  ส้ม (orange) P-AA1 3 

  ส้มเข้ม (dark orange) P-AA2 4 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ ส ำรวจภำพรวมสีรกที่เมล็ด แล้วบันทึก
ลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี  

 

 1 = รกสีขำว (white) 

 2 = รกสีเหลือง (yellow) 

 3 = รกสีส้ม (orange) 

 4 = รกสีส้มเข้ม (dark orange) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

29. VG เมล็ด : ลักษณะของรกท่ีหุ้มเมล็ด  

(Seed : coverage of follicle) 

  

(+) (g) หุ้มหนึ่งในสี่ของเมล็ด (quarter)  AC1 1 

QN  หุ้มครึ่งเมล็ด (half) AA7 2 

  หุ้มสำมในสี่ของเมล็ด (three quarter) AA6 3 

  หุ้มทั งเมล็ด (coverage full seeds) AA8 4 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ ส ำรวจภำพรวมลักษณะของรกที่หุ้มเมล็ด 
แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

หุ้มหนึ่งในสี่ของเมล็ด 

(quarter) 

2 

หุ้มครึ่งเมล็ด 

(half) 

3 

หุ้มสำมในสี่ของเมล็ด 

(three quarter) 

4 

หุ้มทั งเมล็ด 

(coverage full seeds) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

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

 (g) น  ำตำล (brown) AA4 1 

PQ  ด ำ (black) AA2 2 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ ส ำรวจภำพรวมลักษณะสีเมล็ด แล้วบันทึก
ลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรำกฏเป็นตัวแทนของพันธุ์ โดยบันทึกดังนี  

 

  1 = เมล็ดสีน  ำตำล (brown) 

 2 = เมล็ดสีด ำ (black) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

31. VG/ 

MS 

เมล็ด : ควำมยำวเมล็ด  

(Seed : seed length) 

  

 (g) สั น (short)  3 

QN  ปำนกลำง (medium)  5 

  ยำว (long)  7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ วัดควำมยำวเมล็ดจำกกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำง
ฝักและเมล็ดจำกต้นท่ีปลูกทดสอบทุกต้นหรือจำกต้นที่ก ำหนดให้เป็นตัวแทน จ ำนวน 10 เมล็ด แล้วใช้ค่ำเฉลี่ยที่ได้เป็น
ตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี  

 

  3 = สั น (short) 

  5 = ปำนกลำง (medium) 

  7 = ยำว (long) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

32. VG/ 

MS 

เมล็ด : ควำมกว้ำงเมล็ด  

(Seed : seed width) 

  

 (g) แคบ (narrow)  3 

QN  ปำนกลำง (medium)  5 

  กว้ำง (wide)   7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ วัดควำมกว้ำงเมล็ดจำกกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำง
ฝักและเมล็ดจำกต้นท่ีปลูกทดสอบทุกต้นหรือจำกต้นที่ก ำหนดให้เป็นตัวแทน จ ำนวน 10 เมล็ด แล้วใช้ค่ำเฉลี่ยที่ได้เป็น
ตัวแทนของพันธุ์  โดยบันทึกดังนี  

 

  3 = แคบ (narrow) 

 5 = ปำนกลำง (medium) 

 7 = กว้ำง (wide) 
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ลักษณะ 

(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 

(Example varieties) 

ตัวเลข 

(Note) 

33. 

 

VG/ 

MS 

เมล็ด : ควำมหนำเมล็ด  

(Seed : seed thickness) 

  

 (g) บำง (thin)  3 

QN  ปำนกลำง (medium)  5 

  หนำ (thick)  7 

 

ค าอธิบาย 

ประเมินและบันทึกในระยะต้นอำยุ 2-4 ปี บันทึกข้อมูลลักษณะฝักแก่เต็มที่ วัดควำมกว้ำงเมล็ดจำกกำรสุ่มเก็บตัวอย่ำง
ฝักและเมล็ดจำกต้นท่ีปลูกทดสอบทุกต้นหรือจำกต้นที่ก ำหนดให้เป็นตัวแทน จ ำนวน 10 เมล็ด แล้วใช้ค่ำเฉลี่ยที่ได้เป็น
ตัวแทนของพันธุ์ โดยบันทึกดังนี  

 

 3 = บำง (thin) 

 5 = ปำนกลำง (medium) 

 7 = หนำ (thick) 
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เอกสารอ้างอิง 
คณะวนศำสตร์. 2554. คู่มือศักยภำพของพรรณไม้ส ำหรับส่งเสริมภำยใต้โครงกำรกลไกกำรพัฒนำที่สะอำด

ภำคป่ำไม้. อักษรสยำมกำรพิมพ์, กรุงเทพฯ. 88 หน้ำ 

นิรนำม. 2554. ระเบียบกรมวิชำกำรเกษตร ว่ำด้วยกำรตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
ใหม่ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554. กรุงเทพฯ. 49 หน้ำ 

นิรนำม. 2556. ระเบียบกรมวิชำกำรเกษตร ว่ำด้วยกำรตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืช
ใหม่ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ. 29 หน้ำ 

นิรนำม. 2560. ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจ. (เว็บเพื่อพืชเกษตรไทย Puechkaset.com)  

  (http://www.Puechkaset.com/wood-economic/)  

  (http://www.Puechkaset.com/กระถินณรงค์/) 

  (http://www.Puechkaset.com/กระถินเทพำ/)  

ระบบกำรจัดกำรฐำนข้อมูลพรรณไม้ในสวนป่ำ. 2559. พรรณไม้โตเร็วจำกต่ำงประเทศ. (ส ำนักวิจัยและ
พัฒนำกำรกำรป่ำไม้ กรมป่ำไม้) 4 หน้ำ 

 (http://forprod.forest.go.th/forprod/plantation/member.php?m=vegetation&vegetati
on_group_id_s=3) 21 สิงหำคม 2559 

ศูนย์ปฏิบัติกำรพืชเศรษฐกิจ. 2560. ไม้ป่ำยืนต้นที่ปลูกด้ำนเศรษฐกิจ: กระถินณรงค์.  

  (กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช) 3 หน้ำ  
(http://www.dnp.go.th/EPAC/plant_economic/01krathinnarong.htm)  

  23 สิงหำคม 2560  

ศูนย์ปฏิบัติกำรพืชเศรษฐกิจ. 2560. ไม้ป่ำยืนต้นที่ปลูกด้ำนเศรษฐกิจ: กระถินเทพำ.  

  (กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช) 2 หน้ำ  
(http://www.dnp.go.th/EPAC/plant_economic/02krathintapa.htm)   

  23 สิงหำคม 2560 

สุจิตรำ และคณะ. ไม่ปรำกฏปี. Acacia aulacocarpa. (กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช) 8 หน้ำ 
(http://www.dnp.go.th/geneticgroud/genetic/paper/กระถินณรงค์3.pdf)  

Department of Agriculture Malaysia. AKASIA (Acacia spp.). Guideline for The Conduct of Tests 
for Distinctness, Uniformity and Stability. February 2010. 
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http://forprod.forest.go.th/forprod/plantation/member.php?m=vegetation&vegetation_group_id_s=3
http://www.dnp.go.th/EPAC/plant_economic/01krathinnarong.htm
http://www.dnp.go.th/EPAC/plant_economic/02krathintapa.htm
http://www.dnp.go.th/geneticgroud/genetic/paper/กระถินณรงค์3.pdf
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชให้เนื้อไม้สกุลอะเคเซีย 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อสามัญ 
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. กระถินณรงค์ 
A. mangium Willd. กระถินเทพำ 
A. aulacocarpa A. Cunn. ex Benth. อะเคเซีย ออลำโคคำร์ป้ำ 
A. crassicarpa A. Cunn. ex Benth. อะเคเซีย คลำสสิคำร์ป้ำ 

 

พืชให้เนื อไม้สกุลอะเคเซีย (Acacia species) ได้แก่ กระถินณรงค์ (Acacia auriculiformis A. 
Cunn. ex Benth.) กระถินเทพำ (A. mangium Willd.) อะเคเซีย ออลำโคคำร์ป้ำ (A. aulacocarpa A. Cunn. ex 
Benth.) และอะเคเซีย คลำสสิคำร์ป้ำ            (A. crassicarpa A. Cunn. ex Benth.) เป็นไม้ที่โตเร็ว สำมำรถ
เจริญเติบโตได้ในสภำพแวดล้อมแบบต่ำงๆ เป็นไม้ไม่ผลัดใบ อยู่ในวงศ์ Fabaceae (หรือ Leguminosae) วงศ์ย่อย 
Mimosoideae ที่นิยมปลูกในประเทศไทยมี 2 ชนิด คือกระถินเทพำ และกระถินณรงค์ พรรณไม้ทั งสองชนิดเป็น
พรรณไม้ต่ำงถิ่นซึ่งมีถิ่นก ำเนิดตำมธรรมชำติอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ปำปัวนิวกินี และอินโดนีเซีย พบบริเวณที่มี
ควำมสูงจำกระดับน  ำทะเลไม่เกิน 800 เมตร มีควำมสูงเมื่อโตเต็มที่มำกกว่ำ 15 เมตร เมื่องอกออกจำกเมล็ดใหม่ๆ 
มีใบเป็นใบประกอบขนำดเล็ก หลังจำกนั นไม่กี่สัปดำห์ใบแท้เหล่ำนี จะหำยไป แต่ก้ำนใบจะพัฒนำแผ่ออกและท ำ
หน้ำที่แทนใบ เรียกว่ำ ใบเทียม (phyllode)  

กระถินณรงค์ 

เป็นไม้ขนำดเล็ก-กลำง สูง 8-20 เมตร เป็นไม้ผลัดใบ เรือนยอดแผ่กว้ำงกิ่งก้ำนสำขำมำกมำย ถ้ำ
ขึ นในสภำพพื นที่ที่เหมำะสมจะมีล ำต้นเปลำตรง  เส้นผ่ำศูนย์กลำงถึง 80 ซม. ควำมสูงถึง 30 เมตร รูปทรง (เรือน
ยอด) กลม เรือนยอดมักแตกกิ่งก้ำนสำขำมำก และมักแตกกิ่งที่ส่วนล่ำงของล ำต้น  

ใบเทียมพัฒนำมำจำกก้ำนใบ ขนำดใหญ่หนำ สีเขียวเข้ม เรียวยำว โค้งเป็นรูปเคียว กว้ำงประมำณ 
1.2-2.5 ซม. ยำวประมำณ 7-15 ซม. ดอก ออกรวมกันเป็นช่อคล้ำยหำงกระรอกตำมง่ำมใบ ดอกย่อยแต่ละดอกมี
ขนำดเล็กมำก ช่อหนึ่งๆ มี ประมำณ 70-100  
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ดอก ช่อดอกจะห้อยลงข้ำงล่ำง สีเหลือง กลิ่นหอม ออกดอกเกือบตลอดปี ฝักมีลักษณะม้วน
ขยุกขยิก ฝักอ่อนมีสีเขียว ผลแก่จะมีสีน  ำตำลเข้มหรือด ำ มีรกหุ้มเมล็ดสีเหลือง หรือแสดยึดติดกับฝัก 

 

 

 

 

 

 

ที่มำรูปภำพ : Puechkaset.com/กระถินณรงค์/  

กระถินเทพา 

เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นขนำดใหญ่โตเร็วมีควำมสูงถึง 30 เมตร แต่โดยปกติแล้วโตเต็มที่จะมีควำม
สูงเกิน 15 เมตร มีช่วงยำวของล ำต้นที่ปรำศจำกกิ่งก้ำนเกือบครึ่งหนึ่งของควำมสูงทั งหมดขึ นในที่โ ล่งแจ้ง มี
กำรลัดกิ่งเองตำมธรรมชำติ ต้นที่มีอำยุมำกๆ เปลือกแข็งหนำ ขรุขระแตกเป็นร่องยำว และมีสีน  ำตำลอ่อนถึง
เข้ม รูปทรง (เรือนยอด)  จะมีลักษณะแคบและยำว  

ใบที่เห็นเป็นใบเทียมคล้ำยใบกระถินณรงค์ มีลักษณะเป็นแบบใบเดี่ยวเกิดแบบสลับ ส่วนที่
เห็นแผ่นใบ คือ ส่วนของก้ำนใบเปลี่ยนรูปมำท ำหน้ำที่เป็นใบ ซึ่งใบอำจมีขนำดโตถึง 25x10 ซม.  

ดอก เป็นช่อดอกรูปทรงกระบอกแบบหำงกระรอก ยำงประมำณ 10 ซม. สีขำว -สีครีม กลิ่น
หอมอ่อนๆ ออกดอกเดือนพฤษภำคม-มิถุนำยน  

ฝักมีลักษณะม้วนขยุกขยิก  ฝักอ่อนสีเขียวในตอนแรกและจะมีเขียวเข้มเรื่อยๆ จนเป็นสี
น  ำตำลเข้ม-ด ำ เมื่อฝักแก่จัดจะมีลักษณะบิดงอไปมำ ขยุ้มเป็นกลุ่มก้อนแน่น ฝักเมื่อแก่เต็มที่จะแตกปริตำม
ตะเข็บ เมล็ดแก่มีสีด ำขนำด 3-5 มม. x 2-3 มม. จะห้อยติดอยู่กับรกสีส้ม  
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อะเคเซีย ออลาโคคาร์ป้า 

ล ำต้นสูง 10-20 เมตร ลักษณะล ำต้นเปลี่ยนแปลงไปตำมสภำพภูมิอำกำศและภูมิประเทศ ปลูกใน
พื นที่แล้ง ล ำต้นจะเปลี่ยนเป็นไม้พุ่ม ล ำต้นเล็กมีควำมสูงของพุ่มเพียง 4-10 เมตร ปลูกในพื นที่อำกำศชื น จะมีล ำ
ต้นเปลำตรง ขนำดใหญ่มีควำมสูงได้ถึง 35 เมตร และมีควำมโตถึง 100 ซม. แต่อำจพบลักษณะล ำต้นกลวงได้บ้ำง 
ลักษณะเปลือกเมื่อแก่จะแตกเป็นร่องยำวลึก 

ใบ เป็นใบเทียมคล้ำยใบกระถินณรงค์ มีสีเทำแกมเขียวหรือเทำแก่ ขนำดใบยำว 7-15 ซม. กว้ำง 
1-3 ซม. โดยทั่วไปใบจะมีลักำณะเป็นรูปเคียว 

ดอก ออกเป็นช่อดอก ช่วงของดอกมีควำมยำว 2-6 ซม. บนก้ำนช่อดอกมีจ ำนวน 1-3 ช่อดอกบน
ก้ำนสั นๆ ดอกมีขนำดเล็กสีเหลืองซีดถึงเหลืองสด 

ฝักอ่อนสีเขียว เมื่อแก่จะเป็นสีน  ำตำล มีขนำดตั งแต่ 10 ซม. ขึ นไป กว้ำง 1-2 ซม. ฝักบิดเป็น
เกลียว เมื่อแก่ฝักจะแตกตำมยำว เมล็ดเรียงตัวเดี่ยวลงตำมควำมยำวของฝัก เมล็ดแก่สีด ำมีขนำดควำมยำว 5-8 มม. 
กว้ำง 2.5-3.5 มม.  

 

 

 

 

 

 

อะเคเซีย คลาสสิคาร์ป้า 

ล ำต้นมีควำมสูงได้ถึง 30 เมตร มีเส้นผ่ำศูนย์กลำงมำกกว่ำ 50 ซม. ล ำต้นส่วนใหญ่เปลำคดงอ 
เปลือกมีสีน  ำตำลเข้มกว่ำ 3 สปีชีส์ ที่กล่ำวมำแล้ว เป็นไม้โตเร็วในเขตร้อน สำมำรถขึ นได้ขึ นได้ในแทบทุก
สภำพท้องที ่

ใบ เป็นใบเทียมคล้ำยใบกระถินณรงค์ สีเขียวเหลือบเทำ ก้ำนใบมีเหลืองหรือสีส้มอมเหลือง 
ปลำยใบโค้งเป็นรูปตัวเอส  

ดอก ออกเป็นช่อดอก ช่วงของดอกมีควำมยำว 5-6 ซม. ดอกมีขนำดเล็กสีเหลืองสด 

ฝักแก่สีน  ำตำล ฝักบิดเป็นเกลียวเล็กน้อย เมื่อแก่ฝักจะแตกตำมยำว เมล็ดเรียงตัวเดี่ยวลงตำม
ควำมยำวของฝักคล้ำยอะเคเซีย ออลำโคคำร์ป้ำ เมล็ดแก่สีด ำมีขนำดควำมยำว 4.7-6.5 มม. กว้ำง 2.3-3.2 
มม. 
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