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รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชท่ีขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ตามชนิดพืชท่ีได้ประกาศให้เป็นพันธุ์พืชใหม่ท่ีจะได้รับการคุ้มครอง 
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 

ชนิดพืช 
กระถินณรงค์   

 
1.  วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบ (Subject of these Test Guidelines) 
  หลักเกณฑ์และการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืช ที่จะกล่าวต่อไปน้ี   ให้ใช้กับกระถินณรงค์  ช่ือวิทยาศาตสร์
ว่า Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth  ซึ่งอยู่ในวงศ์  Leguminosae   ที่มีการขยายพันธ์ุโดยใช้
ส่วนขยายพันธ์ุไม่อาศัยเพศ 
 
2.  ส่วนขยายพันธุ์ (Material Required) 

2.1 คุณภาพส่วนขยายพันธ์ุ  ต้นพันธ์ุที่นํามาทดสอบจะต้องเป็นต้นพันธ์ุที่พร้อมปลูก ใช้ต้นอายุ 4 เดือน 
สมบรูณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและแมลงที่ติดมา ต้นพันธ์ุที่จดัส่งต้องระบุวิธีการขยายพันธ์ุมาถ้าผ่านการ
ปฏิบัติการใด ๆ เช่น พ่นสารเคมกีําจัดแมลง สารเคมีป้องกันการติดเช้ือรา ใช้ปุ๋ย  ใช้สารกระตุ้นการเกิดตาดอก 
หรือตัดแต่งกิ่งและอื่น ๆ จะต้องระบเุป็นลายลักษณ์อักษรให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 

2.2 ปริมาณส่วนขยายพันธ์ุที่ต้องส่งมอบ   ผู้ที่ต้องการจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุกระถินณรงค์ 
ต้องส่งมอบต้นพันธ์ุของพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบที่พร้อมสําหรับการปลูกทดสอบให้ได้จํานวน
อย่างน้อย  48 ต้นต่อพันธ์ุ   เพื่อทําการปลูกทดสอบ ตามวัน เวลา ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด และ 
พันธ์ุเปรียบเทียบอย่างน้อย 1   พันธ์ุ 

2.3 ระยะเวลาที่เหมาะสมในการส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ  ให้เป็นไปตามที่คณะทํางานตรวจสอบ
ภาคสนามกําหนด 
 
3.  วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination) 

3.1  ระยะเวลาในการปลูกทดสอบ (Number of Growing Cycles) 
ให้ทําการปลูกทดสอบ ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี แต่ถ้าความแตกต่าง ความสม่ําเสมอหรอื/และความ

คงตัว ไม่สามารถสงัเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องเพิม่ระยะเวลาทดสอบต่อไปตามความเหมาะสม 
3.2  สถานท่ีทดสอบ (Testing Place) 

ให้ทําการทดสอบใน 1 สถานที่ แต่ถ้าลักษณะประจําพันธ์ุที่สําคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความ
แตกต่างได้ อาจจะต้องเพิ่มสถานที่ที่ทําการทดสอบ 

3.3  พ้ืนท่ีทดสอบ (Test Design) 
ทําการปลูกทดสอบอย่างน้อย 3 ซ้ํา (Replicate) แต่ละซ้ําประกอบด้วยกระถินณรงค์พันธ์ุที่ขอ 

จดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบพันธ์ุละ 16 ต้นต่อแปลงย่อย (plot) จัดเรียงการปลูกต้นภายในแต่ละแปลงย่อย
แบบ 4 X 4 ต้น ใช้ระยะปลูก 3X 3 เมตร และปล่อยพื้นที่รอบแปลงปลูกตรวจสอบทั้ง 4 ด้านเป็นพื้นที่ว่าง 
โดยมีระยะห่างจากแถวปลูกนอกสุด 10 เมตร      และพื้นที่ว่างนี้จะต้องมีการจัดการทุกอย่างเหมือนกับพื้นที่ที่
ปลูกกระถินณรงค์เพื่อการตรวจสอบทุกประการ 
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3.4  การบันทึกข้อมูล  

3.5.1 การบันทึกข้อมลู   การเกบ็ข้อมลูลักษณะประจําพันธ์ุ ต้องเก็บข้อมลูตามแบบบันทึก
ลักษณะประจําพันธ์ุที่จะตรวจสอบที่ได้ระบุตัวอย่างพันธ์ุที่ใกล้เคียงไว้แล้วตามตารางแนบท้ายข้อ 7 เก็บข้อมลู
อย่างน้อยซ้ําละ 10 ต้น 

3.5.2   ข้อมูลลักษณะต่างๆ  จะต้องบันทกึลกัษณะประจําพนัธ์ุของต้นพันธ์ุกระถินณรงค์ในช่วง 
ต้นกล้าอายุ  4 เดือน และในช่วงระยะที่ต้นเจริญเติบโตเต็มที่ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

3.5  การทดสอบเพิ่มเติม (Additional Tests)  
ถ้ามีการตรวจสอบเพิ่มเติม  ต้องกําหนดรายละเอียดเป็นเฉพาะกรณีตามความจําเป็น โดยข้ึนอยู่กับ

ดุลยพินิจของคณะทํางานตรวจสอบภาคสนาม 
 
4.  การประเมินความแตกต่าง  ความสม่ําเสมอ และความคงตัว (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability) 

4.1  ความแตกต่าง (Distinctness) 
ในกรณีของลักษณะทางคุณภาพ  (Qualitative) จะต้องสามารถแยกใหเ้ห็นความแตกต่างได้อย่าง

ชัดเจน และในกรณีของลกัษณะทางปรมิาณ (Quantitative) ควรจะมีความแตกต่างบนพื้นฐานทางสถิติที่
ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

4.2  ความสม่ําเสมอ (Uniformity) 
พิจารณาจากการกระจายตัวทางพันธุกรรมทีป่รากฏใหเ้ห็นได้โดยมีระดับความเช่ือมั่นทีร่้อยละ 95  

ของประชากรทีท่ดสอบ 
4.3  ความคงตัว (Stability) 

พิจารณาจากการกระจายตัวทางพันธุกรรมทีป่รากฏใหเ้ห็นได้โดยมีระดับความเช่ือมั่นทีร่้อยละ 95  
ของประชากรทีท่ดสอบ 
 
5.  การจัดกลุ่มพันธุ์และการดําเนินการทดสอบ (Grouping of Varieties and Organization of the 
Growing Trial) 

5.1  พันธ์ุเปรียบเทียบสําหรับปลูกทดสอบจะต้องแบ่งเป็นกลุ่มตามลักษณะการใช้ประโยชน์ 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง  ลักษณะที่เหมาะสมต่อการจัดกลุ่ม  เป็นลักษณะที่ได้จาก
ประสบการณ์น้ัน คือ  เป็นลักษณะที่ไม่แตกต่างหรือแตกต่างกันน้อยมากระหว่างพันธ์ุ  

5.3  ลักษณะต่อไปน้ีให้ใช้ในการจัดกลุ่มพันธุ์   
(1) ต้น : การแตกนางของลําต้น (ล.5) 
(2) เปลือก : ลักษณะของเปลือก (ล.10) 
(3) ใบ : รูปร่างใบ (ล.14) 
(4) ช่อดอกและดอก : สีดอก (ล.21) 

6.  อธิบายตารางลกัษณะประจําพันธุ์ (Introduction to the Table of Characteristics) 
6.1  ตัวเลขท่ีใช้แทนลักษณะประจําพันธุ์ (Notes) 

เพือ่ประเมนิความแตกต่าง  ความสม่ําเสมอ  และความคงตัว  ใช้ลักษณะและระยะการเจรญิเติบโต
ที่ระบุในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธ์ุ ที่จะตรวจสอบในช่องการบนัทึกข้อมลู  ให้บันทึกข้อมลูเป็นตัวเลข 
ตามลักษณะทีป่รากฏในแบบบันทึกลักษณะประจําพันธ์ุที่จะตรวจสอบ  

6.2  ตัวอย่างพันธุ์ (Example Varieties) 
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ตัวอย่างพันธ์ุใช้เป็นตัวแทนของการแสดงออกในแต่ละลักษณะประจําพันธ์ุ 
6.3  เครื่องหมาย (Legend) 

(*)   หมายถึง ลักษณะที่ต้องใช้กับทุกพันธ์ุในทุกช่วงระยะการเจริญเติบโต และต้องระบุใน
ลักษณะประจําพันธ์ุ ยกเว้นไม่สามารถจะดําเนินการได ้

(+)   หมายถึง   ดูคําอธิบายเพิ่มเติมในรายละเอียดของเอกสารแนบท้ายข้อ 4.4  
(a)-(e) หมายถึง   ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธ์ุข้อ 4.3 
QL  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) 
QN  หมายถึง ลักษณะทางปรมิาณ (quantitative characteristic) 
PQ  หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม  (pseudo-qualitative characteristic) 
MG หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ัน

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

MS หมายถึง     การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้
ค่าเฉลี่ยที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (measurement of a number of 
individual plants or parts of plants) 

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

VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้
เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by 
observation of individual plants or parts of plants) 
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7. ตารางบันทึกลักษณะประจําพันธุ์ (Table of Characteristics) : กระถินณรงค์ 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

1. VG ต้นกล้า (Seedling) : ทรงลําต้น (propagule shape)   
 (a) ทรงกลม (rounded stem)    1 

(+)  ทรงเหลี่ยม (quadrangular stem)  2 
PQ     

2. VG ต้นกล้า (Seedling) : การปรากฏสีม่วงแดงท่ีลาํต้น 
(present of red purple of stem) 

  

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

3. VG ต้นกล้า (Seedling) : สียอดอ่อน (tip color)   
 (a) เขียวอ่อน (light green)  3 

  เขียว (green)         5 
QN  เขียวเข้ม (dark green)   7 

4. VG ต้นกล้า (Seedling) : รูปร่างใบเทียม (phyllode shape)   
 (a) type I  1 

(+)  type II  2 
PQ  type III  3 

  type IV  4 

5. VG ลําต้น (Stem) : รูปร่างลําต้น (form of  stem)   
 (b) ตรง (straight)    1 

(+)  คดงอ (crooked)  2 
PQ     
6. VG ลําต้น (Stem) : การแตกนางของลาํต้น (forking)   
(*) (b) ไม่มีการแตกนาง (absent)  1 
(+)  มีการแตกนาง (present)  9 
QL     
7. VG ลําต้น (Stem) : ตําแหน่งการแตกนาง  (position of 

forking) 
  

 (b) แตกที่โคนต้น  (ไม่เกินช่วง 1 ใน 3 ของความสูงลําต้น)  1 
  แตกกลางลําต้น  (ไม่เกินช่วง 2 ใน 3 ของความสูงลําต้น)  3 

QN  แตกบรเิวณยอด (มากกว่าช่วง 2 ใน 3 ของความสูงลําต้น)  5 
8. VG ลําต้น (Stem) : การลิดก่ิงธรรมชาติ (natural pruning)   
QL (b) ไม่ปรากฏ (absent)  1 
  ปรากฏ (present)  9 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

9. VG ลําต้น (Stem) : ลักษณะของเปลือก (bark texture)   
(*) (b) เรียบ (smooth)  1 
(+)  เปลือกแตกเป็นเส้นยาว (stringy)    2 

 PQ  เปลือกแตกคล้ายตาราง (tessellated)  3 
10. VG ลําต้น (Stem) : สีเปลือก (bark color)   
 (b) ขาว (white)  1 
  เทา (gray)   2 
PQ  นํ้าตาล (brown)   3 
11. VG ลําต้น (Stem) : การมีรอยทางใต้ก่ิงย่อยของเปลือก (present 

of scar under branchlet) 
  

(+) (b) ไม่มีรอยทาง (absent)   1 
QL  มีรอยทาง (present)  9 
12. VG ลําต้น (Stem) : การทํามุมของกิ่งกับลําต้น (angle  of  

branches) 
  

 (b) แคบ (narrow) (น้อยกว่า 60 องศา)  1 
  ปานกลาง (medium) (เท่ากับ 60 องศา)  3 
QN  กว้าง (width) (มากกว่า 60 องศา)  5 
13. VG ใบเทียม (phyllode) : รูปร่างใบเทียม (phyllode shape)   
(*) (c) type I  1 
  type II  2 
PQ  type III  3 
14. MS ใบเทียม (phyllode) : ความยาวของใบเทียม (phyllode 

length) 
  

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

QN  ยาว (long)  7 
15. MS ใบเทียม (phyllode) : ความกว้างใบเทียม (phyllode 

width) 
  

 (c) แคบ (narrow)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN  กว้าง (width)   7 
16. MS ใบเทียม (phyllode) : สัดส่วนความยาว/ความกว้างใบ   

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

QN  มาก (many)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

17. VG ใบเทียม (phyllode) : จํานวนของเส้นใบ (number of 
vein) 

  

(c) 2  เส้น                 1 
  3  เส้น  2 
QL  4  เส้น  3 
18. VG ใบเทียม (phyllode) : การแตกของเส้นใบ (venation)   
(*) (c) แตกจากฐานใบ  (veined from base)  1 
(+)  แตกจากเส้นแกน (veined from main vein)  9 
QL     
19. VG ใบเทียม (phyllode) : การปรากฏสีม่วงแดงบนก้านใบ 

(present of red purple of petiole) 
  

 (c) ไม่ปรากฏ (absent)  1 

QL  ปรากฏ (present)  9 
20. VG ช่อดอกและดอก (Inflorescence and Flower) : สีดอก 

(flower color) 
  

(*) (d) ขาว (white)  1 
  เหลืองออ่น  (light yellow)  2 

PQ  เหลือง (yellow)  3 
  เหลืองเข้ม (dark yellow)  4 
21. MS ช่อดอกและดอก (Inflorescence and Flower) : ความ

ยาวช่อดอก  (inflorescence length) 
  

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

QN  ยาว (long)  7 
22. MS ช่อดอกและดอก (Inflorescence and Flower) : ความ

กว้างช่อดอก (inflorescence width) 
  

 (d) แคบ (narrow)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN  กว้าง (width)  7 
23. VG เมล็ด (Seed) : รูปร่างเมล็ด (seed shape)   
 (e) กลม (rounded)  1 
PQ  กลมแบน (oblate)  2 
24. VG เมล็ด (Seed) : สีเมล็ด (seed color)   
 (e) นํ้าตาล (brown)   1 
PQ  ดํา (black)  2 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธุ์ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

25. VG เมล็ด (Seed) : สีรกเมล็ด   
 (e) เหลืองออ่น (light yellow)   1 

  เหลือง (yellow)  2 
PQ  เหลืองเข้ม (dark yellow)  3 

  ส้ม (orange)  4 
26. MS เมล็ด (Seed) : ความยาวเมล็ด (seed length)     
 (e) สั้น (short)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
QN  ยาว (long)  7 
27. MS เมล็ด (Seed) : ความกว้างเมล็ด (seed width)   
 (e) แคบ (narrow)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
QN  กว้าง (width)  7 
28. MS เมล็ด (Seed) : ความหนาเมล็ด (seed thin)   
 (e) บาง (thin)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
QN  หนา (thick)  7 
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8.  อธิบายตารางบันทึกลักษณะ (Explanations on the Table of Characteristics) 

8.1  คําอธิบายท่ีใช้สําหรับทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์  
(a) ต้นกล้า  : บันทึกเมื่อต้นกล้ามีอายุ 4 เดือน  
(b) ลําต้น : บันทึกเมื่อต้นมีอายุ 2 ปี  เปลือก : บันทึกข้อมลูทีร่ะดับ 130 ซม. จากพื้นดิน 
(c) ใบ : บันทึกข้อมลูใบที่ช่วงกลางลําต้น  ใบที่ 4-5 เมื่อนับจากปลายกิง่ 
(d) ดอก : บันทึกข้อมลูดอกที่ช่วงกลางลําต้น โดยบันทึกดอกแก ่
(e) ฝักและเมล็ด : บันทึกเมื่อฝักแกเ่ต็มที ่
หมายเหตุ บันทึกข้อมูลปริมาณใบและช่อดอก จํานวน 5 หน่วยต่อต้น พันธ์ุละ 30 ต้น 

 
8.2 อธิบายบางลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 

 
ล.1   ต้นกล้า (Seedling) : ทรงลําต้น (propagule shape) 
 

                                                                   
 

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

 
ล.4   ต้นกล้า (Seedling) : รูปร่างใบเทียม (phyllode shape) 
ล.13  ใบเทียม (phyllode) : รูปร่างใบเทียม (phyllode shape) 

       
 
 1 2 3 
 Type I Type II type III 
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ล.5  ลําต้น (Stem) : รูปร่างลําต้น (form of  stem) 

                                          
 

 1 2 
 ตรง คดงอ 
 (straight) (crooked) 
 
ล.6  ลําต้น (Stem) : การแตกนางของลาํต้น (forking) 

                                        
 

 1 9 
 ไม่มีการแตกนาง มีการแตกนาง 
 (non-forking) (forking) 
 
ล. 9 ลาํต้น (Stem) : ลักษณะของเปลือก (bark texture) 
 

                                                 
 

 1 2 3 
 เรียบ เปลือกแตกเป็นเส้นยาว เปลือกแตกคล้ายตาราง 
  (smooth) (stringy) (tessellated) 
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ล.11 ลําต้น (Stem) : การมีรอยทางใต้ก่ิงย่อย (present of scar under branchlet) 
 

               
 

 1 9 
 ไม่มีรอยทาง มีรอยทาง 
 (absent) (present) 
 
ล.18 ใบเทียม (phyllode) : การแตกของเส้นใบ (venation) 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 9 
 แตกจากฐานใบ แตกจากเส้นแกน 
 (veined from base) (veined from main vein) 
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9. การประมาณค่าใช้จ่ายและวิธีการชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลักษณะ 

9.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ 
 

 
รายการ 

จํานวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานที่ของ 
กรมวิชาการเกษตร ผู้ขอจดทะเบียน 

1. ค่าจ้างเหมาพื้นที่/เตรียมดิน 
2. ค่าจ้างเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกข้อมูล 
    (1 คน x 90 วัน x 2 ปี x 200 บาท) 
3. ค่าตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบภาคสนาม 3  ครั้ง 
     -  ค่าเบี้ยเล้ียง (240 บาท x 2 คน x 2 วัน ) 
     -  ค่าที่พัก (800 บาท x 2 คน x 1 คืน) 
     ในกรณีที่ต้องพักค้างคืนให้เพิ่มค่าที่พัก 800 บาท/คืน/คน

และค่าเบี้ยเล้ียงตามจํานวนวันด้วย 
      -  ค่ายานพาหนะ 
4.  ค่าวัสดุ 
      -  สารกําจัดวัชพืช  โรคพืช แมลงศัตรูพืช 
      -  วัสดุการเกษตร 
      -  นํ้ามันเชื้อเพลิง 
      -  วัสดุสํานักงาน 

1,000 
36,000 

 
 

960 
800 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 
 

3,000 
2,500 
5,000 
1,000 

 
 
 
 

960 
800 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 
 

รวม 50,260  
+ ค่ายานพาหนะ 

1,760 
+ ค่ายานพาหนะ 

 
หมายเหตุ   ทั้งน้ีรายละเอียดค่าใช้จ่ายอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยให้เป็นไปตามรายจ่ายจริง  
ตรวจสอบ 3 ครั้ง ดังน้ี 

1. ระยะวางแผนการปลกูและต้นกล้าอายุ 4 เดือน 
2. ระยะที่ต้นกระถินณรงค์ อายุ 2 ปี 

9.2  วิธีการชําระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จํานวนครั้ง และสถานที่ชําระค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามที่
คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 




