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เมลด็พันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่ใช้ผลิตพืชอาหารสัตว์เพ่ือเป็นอาหารหยาบในการเล้ียงโค กระบือ แพะ แกะ 

และม้า เป็นที่ต้องการมากขึ้น เน่ืองจากปัจจุบันพ้ืนที่ทุ่งหญ้าสาธารณะลดลง และในช่วงฤดูแล้งมีปัญหา 

พืชอาหารสตัว์ขาดแคลนและมีคุณภาพตํ่า เป็นผลให้ธุรกิจจาํหน่ายพืชอาหารสตัว์ชนิดหยาบมีความสาํคัญ 

และมีแนวโน้มขยายตัวเพ่ิมขึ้ น  เพ่ือสนับสนุนให้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์มี คุณภาพ 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร จึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง เมล็ดพันธุ ์

พืชอาหารสตัว์ เพ่ือสร้างมูลค่าให้สนิค้าเมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์ของไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ีกาํหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปน้ีเป็นแนวทาง 

พระราชบัญญัตพัินธุ์พืช. 2518. ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 40 (ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ ์2518).  

พระราชบัญญัตพัินธุพื์ช (ฉบับที่ 2). 2535. ราชกจิจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 40 (ลงวันที่ 7 เมษายน 2535).  

พระราชบัญญัติพันธุ์พืช (ฉบับที่ 3). 2550. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 52 ก (ลงวันที่ 

7 กนัยายน 2550).  

พิมพาพร พลเสน. 2556. คู่มือทดสอบคุณภาพเมลด็พันธุ์พืชอาหารสัตว์. สาํนักพัฒนาอาหารสัตว์ 

กรมปศุสตัว์, กรุงเทพฯ. 72 หน้า. 

สาํนักพัฒนาอาหารสตัว์ กรมปศุสัตว์. 2558. มาตรฐานการผลิตเมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์. [ระบบออนไลน์] 

สบืค้นจาก: http://nutrition.dld.go.th/nutrition/images/seed/standard-seed2015.pdf  (29 พฤษภาคม 2560). 

International Seed Testing Association. 2017. Chapter 2: Sampling. [ระบบออนไลน์] สืบค้นจาก: 

http://doi.org/10.15258/istarules.2017.02 (29 พฤษภาคม 2560). 
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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

เมล็ดพนัธุพ์ชือาหารสตัว ์

1. ขอบข่าย  

 มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ีใช้กบัเมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์ (forage seeds) วงศ์ Gramineae และวงศ ์

Leguminosae พันธุท์ี่ผลิตเป็นการค้า เพ่ือใช้ปลูกเป็นพืชอาหารสตัว์ ทั้งน้ีมาตรฐานน้ีครอบคลุม 

ก) หญ้าอะตราตัม ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Paspalum atratum (ภาพที่ ก.1) 

ข) หญ้าพลิแคทูล่ัม ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Paspalum plicatulum (ภาพที่ ก.2) 

ค)  หญ้ากินนี หรือหญ้ากินี ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Megathyrsus maximus (ช่ือเดิม Panicum 

maximum) เช่น หญ้ากนินีสม่ีวง (ภาพที่ ก.3) หญ้ากนินีมอมบาซา (ภาพที่ ก.4) 

ง) หญ้ารูซ่ี ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Brachiaria ruziziensis (ภาพที่ ก.5) 

จ) หญ้ามูลาโต้ ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Brachiaria spp. เช่น หญ้ามูลาโต้2 ซ่ึงเป็นลูกผสม 3 ทาง

ของ Brachiaria ruziziensis, B. decumbens และ B. brizantha (ภาพที่ ก.6) 

 ฉ) ถั่วฮามาต้า ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Stylosanthes hamata เช่น ถั่วเวอราโนสไตโล (ภาพที่ ก.7) 

 ช) ถั่วสไตโล ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Stylosanthes guianensis เช่น ถั่วท่าพระสไตโล (ภาพที่ ก.8)

ถั่วสไตโลอบุล (ภาพที่ ก.9) 

 ซ) ถั่วคาวาลเคด ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Centrosema pascuorum cv. Cavalcade (ภาพที่ ก.10) 

 ฌ) กระถนิ ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Leucaena leucocephala (ภาพที่ ก.11) 

2. นยิาม 

 ความหมายของคาํที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรนี้  มีดงัต่อไปน้ี 

2.1 เมล็ดพันธุ์ (seed) หมายถึง เมล็ดที่คัพภะ (embryo) หรือโอวุล (ovule) เจริญเติบโตเตม็ที่ 

เมลด็พันธุเ์ป็นตัวนาํลักษณะต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม เมลด็พันธุเ์ป็นสิ่งที่มีชีวิต

ซ่ึงต่างจากเมล็ดพืชทั่วๆ ไปที่ใช้บริโภค (grain) เน่ืองจากเมล็ดพืชที่ใช้บริโภคน้ันจะมีชีวิต

หรือไม่มีชีวิตกไ็ด้ 

2.2 ช้ันของเมลด็พันธุ ์(seed category) หมายถงึ ช้ันของการขยายปริมาณเมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์ 

แบ่งเป็น 4 ช้ัน ได้แก่ ช้ันพันธุคั์ด ช้ันพันธุห์ลัก ช้ันพันธุข์ยาย และช้ันพันธุจ์าํหน่าย ตามลาํดับ 

โดยแต่ละช้ันได้ปริมาณเมลด็พันธุเ์พ่ิมขึ้นและมีมาตรฐานคุณภาพที่ต่างกนั  

(-ร่าง-) 
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2.2.1  เมลด็พันธุ์ช้ันพันธุ์คัด (breeder seed) หมายถึง เมลด็พันธุ์ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ทดสอบ

และคัดเลือกโดยนักปรับปรุงพันธุ์พืช มีลักษณะตรงตามพันธุ์ และมีคุณภาพตามมาตรฐาน

คุณภาพเมลด็พันธุช้ั์นพันธุค์ัด 

2.2.2 เมลด็พันธุช้ั์นพันธุห์ลัก (foundation seed) หมายถึง เมลด็พันธุท์ี่ได้จากการปลูกขยายปริมาณ 

โดยใช้เมลด็พันธุช้ั์นพันธุคั์ดตามขั้นตอนการขยายพันธุ ์มีลักษณะตรงตามพันธุ์ และมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานคุณภาพเมลด็พันธุช้ั์นพันธุห์ลัก 

2.2.3 เมลด็พันธุช้ั์นพันธุ์ขยาย (registered seed) หมายถึง เมลด็พันธุท์ี่ได้จากการปลูกขยายปริมาณ 

โดยใช้เมลด็พันธุช้ั์นพันธุห์ลักตามขั้นตอนการขยายพันธุ ์มีลักษณะตรงตามพันธุ ์และมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานคุณภาพเมลด็พันธุช้ั์นพันธุข์ยาย   

2.2.4 เมลด็พันธุ์ช้ันพันธุ์จาํหน่าย (certified seed or extension seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่ได้จาก

การปลูกขยายปริมาณโดยใช้เมล็ดพันธุ์ช้ันพันธุ์ขยายตามขั้นตอนการขยายพันธุ์ มีลักษณะ

ตรงตามพันธุ์และมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ช้ันพันธุ์จําหน่าย  หรืออาจใช้

เมลด็พันธุช้ั์นพันธุค์ัด หรือช้ันพันธุห์ลักมาผลิตกไ็ด้ 

2.3 เมลด็พันธุ์เพ่ือการค้า (commercial seed) หมายถึง เมลด็พันธุ์ที่ผลิต บรรจุ และจาํหน่ายเป็น

การค้า ผลิตโดยใช้เมลด็พันธุ์จากแหล่งที่เช่ือถือได้หรือทราบแหล่งที่มา  เมลด็พันธุ์ที่ผลิตได้ 

มีลักษณะตรงตามพันธุ ์และมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าคุณภาพของเมลด็พันธุช้ั์นพันธุจ์าํหน่าย 

2.4 ความช้ืน (moisture) หมายถงึ ปริมาณนํา้ของเมลด็ ซ่ึงสามารถวัดเป็นเปอร์เซน็ต์ได้โดยวิธกีารอบ

ด้วยตู้อบลมร้อนตามวิธมีาตรฐานหรือเคร่ืองวัดความช้ืนเมลด็พันธุ ์ 

2.5 ความบริสุทธิ์ (physical purity) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด ซึ่งระบุให้ทราบว่า

เมลด็พันธุแ์ต่ละรุ่น (lot) มีเมลด็พันธุบ์ริสทุธิ์ เมลด็พันธุพื์ชอื่น และสิ่งเจือปนในปริมาณเทา่ใด  

2.6 เมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ (pure seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ที่มีลักษณะตรงตามพันธุ ์ 

ไม่ว่าเมลด็น้ันจะมีลักษณะเห่ียวย่น เลก็ลีบ แคระแกรน มีโรคหรือแมลงเข้าทาํลาย เจริญเตบิโต

ไม่เตม็ที่ หรือแตกหัก โดยเมลด็ที่แตกหักน้ันจะต้องมีขนาดใหญ่กว่าคร่ึงหน่ึงของขนาดเดิม 

2.7 เมลด็พันธุพื์ชอื่น (other seed or foreign seed) หมายถึง เมลด็พืชอาหารสัตว์พันธุอ์ื่น เมลด็วัชพืช 

และเมลด็พืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชอาหารสตัว์ 

2.8 สิ่งเจือปน (inert matter) หมายถงึ สิ่งอื่นนอกเหนือจากเมลด็พันธุบ์ริสทุธิ์และเมลด็พันธุพื์ชอื่น  

2.9 ความงอก (germination) หมายถึง ร้อยละของเมลด็พันธุ์บริสุทธิ์ ที่เพาะในสภาพที่เหมาะสม

ต่อการงอก แล้วงอกเป็นต้นอ่อนที่มีส่วนประกอบต่างๆ ครบสมบูรณ์ ซ่ึงบ่งว่าต้นอ่อนดังกล่าว

จะสามารถเจริญเติบโตเป็นต้นพืชที่ปกติได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม (หากเป็นเมลด็

ที่มีการพักตวัต้องผ่านกระบวนการเพ่ือยุตกิารพักตวัก่อน) 
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3. คุณภาพ 

3.1 ขอ้กําหนดขั้นตํา่ 

 เมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์ทุกช้ันของเมลด็พันธุต้์องเป็นไปตามข้อกาํหนดดังต่อไปน้ี  
ก) มีคุณลักษณะปรากฏตรงตามพันธุ ์และสมํ่าเสมอ 

ข) ไม่พบแมลงศตัรูพืชที่มีชีวิต 

3.2 การแบ่งชั้นของเมล็ดพนัธุพื์ชอาหารสตัว ์

 เมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์ตามมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี แบ่งเป็น 3 ช้ัน ดงัน้ี 

3.2.1 ชั้นพนัธุห์ลกั 

 เมลด็พันธุช้ั์นพันธุห์ลักต้องมีคุณภาพ ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 คุณภาพของเมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์ช้ันพันธุห์ลัก 

(ข้อ 3.2.1) 

ชนดิเมล็ดพนัธุ ์
ความช้ืน 

(% โดยนํ้าหนกั) 

ความบริสุทธ์ิ 

(% โดยนํ้าหนกั) 

เมล็ดพนัธุพื์ชอ่ืน 

(% โดยนํ้าหนกั) 

ความงอก 

(% โดยปริมาณ) 

หญ้าอะตราตัม ≤10 ≥95 0.0 ≥70 
หญ้าพลิแคทูล่ัม ≤10 ≥90 0.0 ≥70 
หญ้ากนินี ≤10 ≥95 0.0 ≥70 
หญ้ารูซ่ี ≤10 ≥95 0.0 ≥70 
หญ้ามูลาโต้ ≤10 ≥95 0.0 ≥70 
ถั่วฮามาต้า ≤9 ≥90 0.0 ≥70 
ถั่วสไตโล ≤9 ≥95 0.0 ≥80 
ถั่วคาวาลเคด ≤12 ≥95 0.0 ≥80 
กระถนิ ≤9 ≥98 0.0 ≥60 
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3.2.2 ชั้นพนัธุข์ยาย 

 เมลด็พันธุช้ั์นพันธุข์ยายต้องมคุีณภาพ ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 คุณภาพของเมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์ช้ันพันธุข์ยาย 

(ข้อ 3.2.2) 

ชนดิเมล็ดพนัธุ ์
ความช้ืน 

(% โดยนํ้าหนกั) 

ความบริสุทธ์ิ
 

(% โดยนํ้าหนกั) 

เมล็ดพนัธุพื์ชอ่ืน 

(% โดยนํ้าหนกั) 

ความงอก 

(% โดยปริมาณ) 

หญ้าอะตราตัม ≤10 ≥85 ≤0.1 ≥60 
หญ้าพลิแคทูล่ัม ≤10 ≥80 ≤0.1 ≥60 
หญ้ากนินี ≤10 ≥80 ≤0.1 ≥60 
หญ้ารูซ่ี ≤10 ≥95 ≤0.1 ≥60 
หญ้ามูลาโต้ ≤10 ≥95 ≤0.1 ≥60 
ถั่วฮามาต้า ≤9 ≥80 ≤0.5 ≥60 
ถั่วสไตโล ≤9 ≥90 ≤0.5 ≥60 
ถั่วคาวาลเคด ≤12 ≥95 ≤0.5 ≥60 
กระถนิ ≤9 ≥98  0.0 ≥60 

3.2.3 ชั้นพนัธุจํ์าหน่าย  

 เมลด็พันธุช้ั์นพันธุจ์าํหน่ายต้องมีคุณภาพ ดังตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 คุณภาพของเมลด็พันธุ์พืชอาหารสตัว์ช้ันพันธุจ์าํหน่าย 

(ข้อ 3.2.3) 

ชนดิเมล็ดพนัธุ ์
ความช้ืน 

(% โดยนํ้าหนกั) 

ความบริสุทธ์ิ 

(% โดยนํ้าหนกั) 

เมล็ดพนัธุพื์ชอ่ืน 

(% โดยนํ้าหนกั) 

ความงอก 

(% โดยปริมาณ) 

หญ้าอะตราตัม ≤10 ≥80 ≤0.3 ≥50 
หญ้าพลิแคทูล่ัม ≤10 ≥75 ≤0.3 ≥50 
หญ้ากนินี ≤10 ≥80 ≤0.3 ≥50 
หญ้ารูซ่ี ≤10 ≥95 ≤0.3 ≥50 
หญ้ามูลาโต้ ≤10 ≥95 ≤0.3 ≥50 
ถั่วฮามาต้า ≤9 ≥75 ≤3.0 ≥50 
ถั่วสไตโล ≤9 ≥80 ≤3.0 ≥50 
ถั่วคาวาลเคด ≤12 ≥90 ≤3.0 ≥50 
กระถนิ ≤9 ≥98  0.0 ≥60 
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4. การบรรจุหีบห่อ 

ภาชนะบรรจุต้องสะอาด มีคุณสมบัติที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของ

เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ทนทานต่อการขนส่ง และไม่ทาํให้เกิดการปนเป้ือน วัสดุที่ใช้ภายใน

ภาชนะบรรจุต้องสะอาดและไม่มีสิ่งแปลกปลอม 

5. การแสดงฉลากและเคร่ืองหมาย 

5.1 การแสดงฉลาก 

 การแสดงฉลากให้เป็นไปตามข้อกาํหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องมีข้อความแสดง

รายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ หรือสิ่งห่อหุ้ม หรือป้ายสินค้า หรือเอกสารกาํกับสินค้า โดยต้อง

มองเห็นได้ง่าย ชัดเจน ไม่หลุดลอก ไม่เป็นเทจ็หรือหลอกลวงหรือที่อาจจะทาํให้เข้าใจผิด

เกี่ยวกบัลักษณะของสนิค้า โดยให้มีข้อมูลอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้   
ก)  ช่ือของเมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์และพันธุ ์

ข)  ช้ันเมลด็พันธุ ์(ถ้ามี) 

ค)  ช่ือและที่อยู่ผู้ผลิต/ผู้รวบรวม/ผู้นาํเข้า 

ง) นํา้หนักสทุธเิป็นระบบเมตริกหรือจาํนวนเมลด็พันธุ ์

จ) ความบริสทุธิ์ (% โดยนํา้หนัก)  

ฉ) ความงอก (% โดยปริมาณ) 

ช) วันเดือนปีที่ทดสอบคุณภาพ 

ซ) เดอืนและปี ที่รวบรวมหรือนาํเข้า 

ฌ) เดอืนและปี ที่สิ้นอายุการใช้ทาํพันธุ ์(ถ้ามี) 

ญ) ถ้ามีวัตถุอื่นผสมอยู่ ให้ระบุช่ือและอตัราส่วนของวัตถุที่ผสม ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

ฎ)  รหัสรุ่น (ถ้ามี) 

การแสดงข้อความดังกล่าวกรณีที่จําหน่ายในประเทศต้องใช้ข้อความเป็นภาษาไทยแต่จะมี

ภาษาต่างประเทศด้วยกไ็ด้ กรณทีี่ผลิตเพ่ือการส่งออกให้แสดงข้อความเป็นภาษาต่างประเทศได้ 

5.2 เครือ่งหมายรบัรองมาตรฐานสินคา้เกษตร 

 การแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เร่ือง กาํหนด

ลักษณะของเคร่ืองหมาย การใช้เคร่ืองหมาย และการแสดงเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานสนิค้าเกษตร 

พ.ศ. 2553 และประกาศสาํนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง 
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6.  สุขลกัษณะ 

การผลิตและการปฏิบัติต่อเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเกบ็รักษา 

การบรรจุ และการขนส่ง ต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพ่ือป้องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน

และผู้ใช้ 

6.1 การเก็บรกัษา 

สถานที่เกบ็รักษาควรมีหลังคากันแดดและฝน อากาศถ่ายเทได้ดี เพ่ือไม่ให้เกิดความช้ืนและ

ความร้อนสะสม ทาํความสะอาด และ/หรือ รมสารเคมีกาํจัดศัตรูพืชในโรงเกบ็ก่อนนาํเมลด็พันธุ์

พืชอาหารสัตว์เข้าเกบ็รักษา กรณีเกบ็ในกระสอบหรือกล่องกระดาษ ต้องระวังความช้ืนจากพ้ืน

โดยวางบนฐานรองหรือวัสดุที่ป้องกันความช้ืนได้ จัดวางเป็นกองให้มีช่องว่างระหว่างกอง  

และจัดเรียงให้ห่างจากผนังและหลังคา เพ่ือให้เกิดการระบายอากาศได้ดี เอื้อต่อการทาํความสะอาด 

และตรวจสอบความเรียบร้อยได้  

ควรป้องกันการปนเป้ือน และการเข้าทาํลายจากสัตว์พาหะ เช่น หนู นก แมลง และสัตว์อื่นๆ

ควรตรวจสอบเมลด็พันธุ์พืชอาหารสัตว์เป็นระยะ เพ่ือประเมินความเสียหายที่เกิดข้ึน รวมทั้ง

สาํรวจการอยู่อาศัยของสัตว์พาหะเพ่ือการตัดสินใจดาํเนินการแก้ไขต่อไป หากเกบ็รักษาเป็น

เวลานานเกนิ 1 เดือน ควรรมสารเคมีกาํจัดศตัรูพืชตามวิธกีารที่ถูกต้อง 

6.2 การขนยา้ย 

 พาหนะขนย้ายเมลด็พันธุพื์ชอาหารสัตว์ต้องสะอาด ปิดมิดชิดเพ่ือป้องกันการตกหล่น และการปนเป้ือน 

ตลอดจนการเปียกนํา้จากภายนอก นอกจากน้ีเคร่ืองมือที่ใช้ขนย้ายต้องสะอาดและไม่ก่อให้เกดิ

การปนเป้ือนจากวัตถุอนัตราย 

7.  วิธีวิเคราะหแ์ละชกัตวัอย่าง  

7.1 วิธีชกัตวัอย่าง 

 วิธชัีกตวัอย่าง เมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในกฎหมายหรือข้อกาํหนดของ

องค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น International Seed Testing Association (ISTA) หรือข้อกาํหนดของ

มาตรฐานสนิค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง หรือคู่มือการทดสอบคุณภาพเมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์ กรมปศุสัตว์ 

หรือวิธตีามภาคผนวก ข 

7.2 วิธีวิเคราะห ์

7.2.1 ให้เป็นไปตามวิธทีี่กาํหนดในตารางที่ 4 หรือคู่มือการทดสอบคุณภาพเมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์ 

กรมปศุสตัว์ 
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ตารางที่ 4 วิธวิีเคราะห์และทดสอบเมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์ 

(ข้อ 3.2 และ 7.2) 

ขอ้กําหนด วิธีวิเคราะห*์ หลกัการ 

1. ความช้ืน**  วิธกีารอบด้วยตู้อบลมร้อน ตาม International Rules for 

Seed Testing 

แกรวิเมตรี (Gravimetry) 

2. ความบริสทุธิ์  การตรวจจาํแนกเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชอื่น 

และสิ่งเจือปน ตามรูปร่างและสัณฐาน แล้วช่ังนํา้หนัก

ตาม International Rules for Seed Testing โดยแสดง

ค่าเป็นเปอร์เซน็ต์โดยนํา้หนักของเมลด็พันธุบ์ริสทุธิ์*** 

การตรวจพินิจ 

3. เมลด็พันธุพื์ชอื่น  การตรวจ จําแนกรูปร่างและสัณฐาน แล้วช่ังนํ้าหนัก 

ตาม International Rules for Seed Testing โดยแสดง

ค่าเป็นเปอร์เซน็ต์โดยนํา้หนักของเมลด็พันธุพื์ชอื่น 

การตรวจพินิจ 

4. ความงอก  วิธกีารประเมินความงอกของเมลด็พันธุพื์ชอาหารสัตว์

และตรวจนับจํานวนตาม  International Rules for 

Seed Testing 

การตรวจพินิจ 

*  วธีิวเิคราะห์ใหอ้า้งอิงเอกสารฉบบัล่าสุด กรณีทีมี่การวเิคราะห์โดยวธีิอืน่นอกเหนือจากทีร่ะบุไว ้ใหพิ้จารณาใช ้

วธีิวเิคราะห์อืน่ตามหลกัการ ต่อไปน้ี 

 ก) เป็นวธีิวเิคราะห์ทีป่ระกาศโดยองค์กรแห่งชาติ หรือองค์กรระหวา่งประเทศดา้นมาตรฐานหรือตีพิมพ์ใน

เอกสาร คู่มือ หรือส่ิงตีพิมพที์เ่ป็นทีย่อมรบัระดบัสากล 

 ข) เป็นวธีิวเิคราะห์ทีมี่ผลการประเมินการใชไ้ด ้(validation) ของผลการทดสอบวา่มีความถกูตอ้ง และเหมาะสม

โดยหอ้งปฏิบติัการทีมี่การศึกษาร่วมกบัเครือข่าย (collaborative study) ตามหลกัเกณฑที์ส่อดคลอ้งกบั

องค์กรนานาชาติซึง่เป็นทีย่อมรบัทัว่ไป 

 ค) กรณีไม่มีวธีิวเิคราะห์ตามขอ้ ก) หรือ ขอ้ ข) ใหใ้ชว้ธีิวเิคราะห์ทีไ่ดป้ระเมินความใชไ้ดข้องผลการทดสอบวา่ 

มีความถกูตอ้งและเหมาะสมโดยหอ้งปฏิบติัการทีมี่ระบบคณุภาพแห่งเดียว (single laboratory validation) 

ตามหลกัเกณฑที์เ่ป็นทีย่อมรบัในระดบัระหวา่งประเทศ 

**  การใชเ้ครือ่งวดัความช้ืน ตอ้งทวนสอบความถกูตอ้งของเครือ่งมือเปรียบเทียบกบัวธีิการอบดว้ยตูอ้บลมรอ้น 

ความถีใ่นการทวนสอบขึ้นกบัปัจจยัต่างๆ เช่น ความถีใ่นการวดั ปริมาณตัวอย่างทีว่ดั ความคลาดเคลือ่นของ

เครือ่งมือทีว่ดั 

***  นิยามเมลด็พนัธุบ์ริสทุธ์ิของเมลด็พนัธุแ์ต่ละชนิดใหอ้า้งอิง International Seed Testing Association (ISTA) 

Handbook 

7.2.2 วิธีวิเคราะห์ที่จาํเป็นนอกเหนือจากที่ระบุ ให้เป็นไปตามข้อกาํหนดในกฎหมายหรือข้อกาํหนด

ของมาตรฐานสนิค้าเกษตรที่เกี่ยวข้อง 
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7.3 การยอมรบัรุ่น 

 รุ่นของเมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์ที่ถอืว่าเป็นไปตามมาตรฐานน้ี ต้องเป็นไปตามที่กาํหนดต่อไปน้ี 

7.3.1 เมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์ต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดด้านคุณภาพที่ระบุในข้อ 3 เม่ือใช้แผนการ

ชักตวัอย่างตามภาคผนวก ข 

7.3.2 การแสดงฉลาก และสขุลักษณะ ต้องเป็นไปตามข้อกาํหนดในข้อ 5 และ ข้อ 6  
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ภาคผนวก ก 

ภาพแสดงตวัอย่างเมล็ดพนัธุพ์ชือาหารสตัว์
1/ 

 

ภาพที่ ก.1 เมล็ดพนัธุห์ญา้อะตราตมั 

                                           

1/
ที่มา: สาํนกัพัฒนาอาหารสตัว์ กรมปศุสตัว์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
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ภาพท่ี ก.2 เมล็ดพนัธุห์ญา้พลิแคทูลัม่ 

 

ภาพท่ี ก.3 เมล็ดพนัธุห์ญา้กินนีสีม่วง 
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ภาพที่ ก.4 เมล็ดพนัธุห์ญา้กินนมีอมบาซา 

 

ภาพที่ ก.5 เมล็ดพนัธุห์ญา้รูซ่ี 
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ภาพที่ ก.6 เมล็ดพนัธุห์ญา้มูลาโต ้

 

ภาพที่ ก.7 เมล็ดพนัธุถ์ ัว่ฮามาตา้ 
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ภาพที่ ก.8 เมล็ดพนัธุถ์ ัว่ท่าพระสไตโล 

 

ภาพที่ ก.9 เมล็ดพนัธุถ์ ัว่สไตโลอุบล 
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ภาพที่ ก.10 เมล็ดพนัธุถ์ ัว่คาวาลเคด 

 

 

ภาพที่ ก.11 เมล็ดพนัธุก์ระถนิ 
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ภาคผนวก ข 

วิธีชกัตวัอย่างเมล็ดพนัธุพ์ชือาหารสตัว์
2/ 

ข.1 นิยาม 

 ความหมายของคาํที่ใช้ในวิธชัีกตัวอย่างเมลด็พันธุพื์ชอาหารสตัว์มีดังน้ี 

ข.1.1 รุ่น (lot) หมายถึง ปริมาณที่แน่นอนของเมล็ดพันธุ์ชนิดเดียวกันที่ผลิตภายใต้เง่ือนไขต่างๆ

และสนันิษฐานว่ากระบวนการผลิตมีความสมํ่าเสมอ ซ่ึงระบุได้ด้วยความเหมือนกนัทางกายภาพ  

ข.1.2 ตัวอย่างขั้นต้น (primary sample) คือ เมลด็พันธุป์ริมาณหน่ึง ที่ได้จากการชักตัวอย่างจากแต่ละจุด

หรือจากภาชนะบรรจุของแต่ละรุ่น  

ข.1.3 ตัวอย่างรวม (composite sample) หมายถงึ เมลด็พันธุท์ี่ได้จากการรวมและผสมตัวอย่างขั้นต้น

ทั้งหมดเข้าด้วยกนั 

ข.1.4 ตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการ (submitted sample) หมายถึง เมลด็พันธุ์ที่นาํส่งไปยังห้องปฏิบัติการ 

โดยได้มาจากตวัอย่างรวมทั้งหมด หรือบางส่วนจากตัวอย่างรวม 

ข.2 ขั้นตอนการปฏิบติั 

ข.2.1  รุ่นของเมล็ดพันธุ์ที่จะดําเนินการชักตัวอย่างอาจอยู่ในภาชนะบรรจุ หรือในขณะที่จะบรรจุ 

ลงภาชนะ  

ข.2.2  การชักตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ควรดําเนินการเพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของรุ่นให้มากที่สุด

เท่าที่จะปฏบัิติได้ โดยชักตัวอย่างข้ันต้นในรุ่นแบบสุ่มให้กระจายทั่วถึงทั้งรุ่นและมีตัวอย่างขั้นต้น

ที่ต้องเกบ็ ดงัน้ี 

ข.2.2.1 ตัวอย่างขั้นต้นที่เก็บจากหลายๆ ตําแหน่งในรุ่นสาํหรับเมล็ดพันธุ์ที่บรรจุในภาชนะ ขนาด  

15-100 kg ให้มีจาํนวนตวัอย่างขั้นต้นอย่างน้อยตามตารางที่ ข.1 

ข.2.2.2  กรณีเมลด็พันธุ์บรรจุในภาชนะ ที่มีนํา้หนักน้อยกว่า 15 kg ให้นาํภาชนะบรรจุมากองรวมกัน

ให้เป็นหน่วยตัวอย่าง (sampling unit) ไม่เกิน 100 kg แล้วชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่ม ให้มีจาํนวน

ตัวอย่างขั้นต้นอย่างน้อยตามตารางที่ ข.1 

                                           

2/
 ที่มา: ดัดแปลงจาก International Rules for Seed Testing   
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ตารางที่ ข.1 จํานวนตวัอย่างขั้นตน้สําหรบัเมล็ดพนัธุบ์รรจุในภาชนะขนาด 15-100 kg 

(ข้อ ข.2.2.1 และข้อ ข.2.2.2) 

จํานวนภาชนะบรรจุ จํานวนตวัอย่างขั้นตน้ 

1 ถึง 4 ≥3 จากแต่ละภาชนะบรรจุ 

5 ถึง 8 ≥2 จากแต่ละภาชนะบรรจุ 

9 ถึง 15 ≥1 จากแต่ละภาชนะบรรจุ 

16 ถงึ 30 ≥15 โดยแต่ละตัวอย่างมาจากภาชนะบรรจุที่แตกต่างกนั 

31 ถงึ 59 ≥20 โดยแต่ละตัวอย่างมาจากภาชนะบรรจุที่แตกต่างกนั 

≥60  ≥30 โดยแต่ละตัวอย่างมาจากภาชนะบรรจุที่แตกต่างกนั 

ข.2.2.3  กรณีเมลด็พันธุท์ี่บรรจุในภาชนะขนาดใหญ่กว่า 100 kg หรือการชักตวัอย่างในขณะบรรจุลงภาชนะ 

ให้มีจาํนวนตวัอย่างขั้นต้นอย่างน้อยตามตารางที่ ข.2 

ตารางท่ี ข.2 จํานวนตวัอย่างขั้นตน้สาํหรบัเมล็ดพนัธุใ์นภาชนะขนาดใหญ่กว่า 100 kg หรือ 

การชกัตวัอย่างในขณะบรรจุลงภาชนะ 

(ข้อ ข.2.2.3) 

นํ้าหนกัรุ่น (kg) จํานวนตวัอย่างขั้นตน้ 

≤500 เกบ็ ≥5 ตวัอย่าง 

501 ถึง 3,000 เกบ็ 1 ตวัอย่างจากทุกๆ 300 kg แต่ต้อง ≥5 ตวัอย่าง 

3,001 ถงึ 20,000 เกบ็ 1 ตวัอย่างจากทุกๆ 500 kg แต่ต้อง ≥10 ตัวอย่าง 

≥20,001 เกบ็ 1 ตวัอย่างจากทุกๆ 700 kg แต่ต้อง ≥40 ตัวอย่าง 

ข.2.2.4 เม่ือชักตัวอย่างจากรุ่นที่มีจาํนวนภาชนะไม่เกิน 15 ภาชนะ ไม่ว่าขนาดใด ต้องชักตัวอย่างขั้นต้น

จาํนวนเทา่ๆ กนัจากแต่ละภาชนะ 

ข.2.3  นาํตัวอย่างขั้นต้นที่ได้ทั้งหมดมารวมกัน ผสมให้เข้ากันให้ได้เป็นตัวอย่างรวม และแบ่งตัวอย่าง

รวมบางส่วน ในปริมาณตามตารางที่ ข.3 ส่งห้องปฏิบัติการเพ่ือนาํไปทดสอบต่อไป และผู้ส่ง

ตัวอย่างควรเกบ็ตวัอย่างไว้เพ่ือใช้ในการทวนสอบหากเกดิปัญหา 
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ตารางที่ ข.3 นํา้หนักสูงสดุของเมลด็พันธุแ์ต่ละรุ่น และนํา้หนักขั้นตํ่าของตัวอย่างส่งห้องปฏบัิติการ*  

(ข.2.3) 

เมลด็พันธุ ์ นํา้หนักสงูสดุของแต่ละรุ่น (kg) นํา้หนักขั้นตํ่าของตัวอย่าง 

ส่งห้องปฏบัิติการ (g) 

หญ้าอะตราตัม 10,000 80 

หญ้าพลิแคทูล่ัม 10,000 40 

หญ้ากนินี 10,000 25 

หญ้ารูซ่ี 20,000 150 

หญ้ามูลาโต้ 20,000 150 

ถั่วฮามาต้า 10,000 70 

ถั่วสไตโล 10,000 70 

ถั่วคาวาลเคด 20,000 550 

กระถิน 20,000 1,000 

*  ทีม่า: สาํนกัพฒันาอาหารสตัว ์กรมปศุสตัว ์

ข.2.4 รายละเอยีดข้อแนะนาํการใช้เคร่ืองมือชักตัวอย่าง วิธชัีกตัวอย่าง และวิธกีารแบ่งปริมาณตัวอย่างรวม

เพ่ือให้ได้ตวัอย่างส่งห้องปฏบัิตกิาร ให้ใช้แนวทางตาม International Rules for Seed Testing 
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