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เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ท่ีใช้ ผลิตพื ชอาหารสัตว์เพื่อเป็ นอาหารหยาบในการเลี้ยงโค กระบือ แพะ แกะ
และม้ า เป็ นที่ต้องการมากขึ้น เนื่องจากปั จจุ บันพื้นที่ทุ่งหญ้ าสาธารณะลดลง และในช่วงฤดูแล้ งมีปัญหา
พืชอาหารสัตว์ขาดแคลนและมีคุณภาพตํ่า เป็ นผลให้ ธุรกิจจําหน่ายพืชอาหารสัตว์ชนิดหยาบมีความสําคัญ
และมี แ นวโน้ มขยายตั ว เพิ่ มขึ้ น เพื่ อสนั บ สนุ น ให้ การผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ พื ช อาหารสั ต ว์ มี คุ ณ ภาพ
คณะกรรมการมาตรฐานสิ น ค้ าเกษตร จึ งเห็ น สมควรจั ด ทํามาตรฐานสิ น ค้ าเกษตร เรื่ อ ง เมล็ด พั น ธุ์
พืชอาหารสัตว์ เพื่อสร้ างมูลค่าให้ สนิ ค้ าเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์ของไทยเป็ นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้กาํ หนดขึ้นโดยใช้ เอกสารต่อไปนี้เป็ นแนวทาง
พระราชบัญญัตพิ ันธุ์พืช. 2518. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 40 (ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2518).
พระราชบัญญัตพิ ันธุพ์ ืช (ฉบับที่ 2). 2535. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 40 (ลงวันที่ 7 เมษายน 2535).
พระราชบั ญ ญั ติ พั น ธุ์พื ช (ฉบั บ ที่ 3). 2550. ราชกิจ จานุ เ บกษา เล่ ม 124 ตอนที่ 52 ก (ลงวั น ที่
7 กันยายน 2550).
พิม พาพร พลเสน. 2556. คู่มือ ทดสอบคุณ ภาพเมล็ด พัน ธุ ์พืช อาหารสัต ว์. สํานักพัฒ นาอาหารสัต ว์
กรมปศุสตั ว์, กรุงเทพฯ. 72 หน้ า.
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์. 2558. มาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์. [ระบบออนไลน์]
สืบค้ นจาก: http://nutrition.dld.go.th/nutrition/images/seed/standard-seed2015.pdf (29 พฤษภาคม 2560).
International Seed Testing Association. 2017. Chapter 2: Sampling. [ระบบออนไลน์ ] สื บ ค้ น จาก:
http://doi.org/10.15258/istarules.2017.02 (29 พฤษภาคม 2560).
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(-ร่าง-)
มาตรฐานสินค้าเกษตร

เมล็ดพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์
1.

ขอบข่าย
มาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ใช้ กบั เมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์ (forage seeds) วงศ์ Gramineae และวงศ์
Leguminosae พันธุท์ ่ผี ลิตเป็ นการค้ า เพื่อใช้ ปลูกเป็ นพืชอาหารสัตว์ ทั้งนี้มาตรฐานนี้ครอบคลุม
ก) หญ้ าอะตราตัม ที่มีช่อื วิทยาศาสตร์ว่า Paspalum atratum (ภาพที่ ก.1)
ข) หญ้ าพลิแคทูล่มั ที่มชี ่ือวิทยาศาสตร์ว่า Paspalum plicatulum (ภาพที่ ก.2)
ค) หญ้ ากินนี หรือหญ้ ากินี ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Megathyrsus maximus (ชื่อเดิม Panicum
maximum) เช่น หญ้ ากินนีสมี ่วง (ภาพที่ ก.3) หญ้ ากินนีมอมบาซา (ภาพที่ ก.4)
ง) หญ้ ารูซ่ี ที่มชี ่อื วิทยาศาสตร์ว่า Brachiaria ruziziensis (ภาพที่ ก.5)
จ) หญ้ ามูลาโต้ ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Brachiaria spp. เช่น หญ้ ามูลาโต้ 2 ซึ่งเป็ นลูกผสม 3 ทาง
ของ Brachiaria ruziziensis, B. decumbens และ B. brizantha (ภาพที่ ก.6)
ฉ) ถั่วฮามาต้ า ที่มชี ่อื วิทยาศาสตร์ว่า Stylosanthes hamata เช่น ถั่วเวอราโนสไตโล (ภาพที่ ก.7)
ช) ถั่วสไตโล ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Stylosanthes guianensis เช่น ถั่วท่าพระสไตโล (ภาพที่ ก.8)
ถั่วสไตโลอุบล (ภาพที่ ก.9)
ซ) ถั่วคาวาลเคด ที่มีช่อื วิทยาศาสตร์ว่า Centrosema pascuorum cv. Cavalcade (ภาพที่ ก.10)
ฌ) กระถิน ที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Leucaena leucocephala (ภาพที่ ก.11)

2.

นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ ในมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ มีดงั ต่อไปนี้

2.1

เมล็ดพันธุ์ (seed) หมายถึง เมล็ดที่คัพภะ (embryo) หรือโอวุล (ovule) เจริญเติบโตเต็มที่
เมล็ดพันธุเ์ ป็ นตัวนําลักษณะต่างๆ ที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรม เมล็ดพันธุเ์ ป็ นสิ่งที่มีชีวิต
ซึ่ งต่ างจากเมล็ดพื ชทั่วๆ ไปที่ใช้ บริโภค (grain) เนื่องจากเมล็ดพื ชที่ใช้ บริโภคนั้ นจะมีชีวิต
หรือไม่มชี ีวิตก็ได้

2.2

ชั้นของเมล็ดพันธุ์ (seed category) หมายถึง ชั้นของการขยายปริมาณเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์
แบ่งเป็ น 4 ชั้น ได้ แก่ ชั้นพันธุค์ ัด ชั้นพันธุห์ ลัก ชั้นพันธุข์ ยาย และชั้นพันธุจ์ าํ หน่าย ตามลําดับ
โดยแต่ละชั้นได้ ปริมาณเมล็ดพันธุเ์ พิ่มขึ้นและมีมาตรฐานคุณภาพที่ต่างกัน
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2.2.1

เมล็ดพันธุ์ช้ันพันธุ์คัด (breeder seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ท่ไี ด้ จากการปรับปรุงพันธุ์ทดสอบ
และคัดเลือกโดยนักปรับ ปรุงพั นธุ์พืช มีลักษณะตรงตามพั นธุ์ และมีคุณ ภาพตามมาตรฐาน
คุณภาพเมล็ดพันธุช์ ้ันพันธุค์ ัด

2.2.2

เมล็ดพันธุช์ ้ันพันธุห์ ลัก (foundation seed) หมายถึง เมล็ดพันธุท์ ่ไี ด้ จากการปลูกขยายปริมาณ
โดยใช้ เมล็ดพันธุช์ ้ันพันธุค์ ัดตามขั้นตอนการขยายพันธุ์ มีลักษณะตรงตามพันธุ์ และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุช์ ้ันพันธุห์ ลัก

2.2.3

เมล็ดพันธุช์ ้ันพันธุ์ขยาย (registered seed) หมายถึง เมล็ดพันธุท์ ่ไี ด้ จากการปลูกขยายปริมาณ
โดยใช้ เมล็ดพันธุช์ ้นั พันธุห์ ลักตามขั้นตอนการขยายพันธุ์ มีลักษณะตรงตามพันธุ์ และมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุช์ ้ันพันธุข์ ยาย

2.2.4

เมล็ดพันธุ์ช้ันพันธุ์จาํ หน่ าย (certified seed or extension seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ท่ีได้ จ าก
การปลูก ขยายปริ มาณโดยใช้ เมล็ดพั นธุ์ช้ั นพันธุ์ขยายตามขั้นตอนการขยายพั นธุ์ มีลักษณะ
ตรงตามพั นธุ์และมีคุณ ภาพตามมาตรฐานคุ ณ ภาพเมล็ดพั นธุ์ช้ั นพั นธุ์จําหน่ าย หรืออาจใช้
เมล็ดพันธุช์ ้ันพันธุค์ ัด หรือชั้นพันธุห์ ลักมาผลิตก็ได้

2.3

เมล็ดพันธุ์เพื่อการค้ า (commercial seed) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ท่ผี ลิต บรรจุ และจําหน่ายเป็ น
การค้ า ผลิตโดยใช้ เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ หรือทราบแหล่งที่มา เมล็ดพันธุ์ท่ผี ลิตได้
มีลักษณะตรงตามพันธุ์ และมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าคุณภาพของเมล็ดพันธุช์ ้ันพันธุจ์ าํ หน่าย

2.4

ความชื้น (moisture) หมายถึง ปริมาณนํา้ ของเมล็ด ซึ่งสามารถวัดเป็ นเปอร์เซ็นต์ได้ โดยวิธกี ารอบ
ด้ วยตู้อบลมร้ อนตามวิธมี าตรฐานหรือเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพันธุ์

2.5

ความบริสุทธิ์ (physical purity) หมายถึง ลักษณะทางกายภาพของเมล็ด ซึ่งระบุ ให้ ทราบว่ า
เมล็ดพันธุแ์ ต่ละรุ่น (lot) มีเมล็ดพันธุบ์ ริสทุ ธิ์ เมล็ดพันธุพ์ ืชอื่น และสิ่งเจือปนในปริมาณเท่าใด

2.6

เมล็ดพั นธุ์บริสุทธิ์ (pure seed) หมายถึง เมล็ดพั นธุ์พืชอาหารสัตว์ท่ีมีลักษณะตรงตามพั นธุ์
ไม่ว่าเมล็ดนั้นจะมีลักษณะเหี่ยวย่น เล็กลีบ แคระแกรน มีโรคหรือแมลงเข้ าทําลาย เจริญเติบโต
ไม่เต็มที่ หรือแตกหัก โดยเมล็ดที่แตกหักนั้นจะต้ องมีขนาดใหญ่กว่าครึ่งหนึ่งของขนาดเดิม

2.7

เมล็ดพันธุพ์ ืชอื่น (other seed or foreign seed) หมายถึง เมล็ดพืชอาหารสัตว์พันธุอ์ ่นื เมล็ดวัชพืช
และเมล็ดพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชอาหารสัตว์

2.8

สิ่งเจือปน (inert matter) หมายถึง สิ่งอื่นนอกเหนือจากเมล็ดพันธุบ์ ริสทุ ธิ์และเมล็ดพันธุพ์ ืชอื่น

2.9

ความงอก (germination) หมายถึง ร้ อยละของเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ ที่เพาะในสภาพที่เหมาะสม
ต่อการงอก แล้ วงอกเป็ นต้ นอ่อนที่มีส่วนประกอบต่างๆ ครบสมบูรณ์ ซึ่งบ่งว่าต้ นอ่อนดังกล่าว
จะสามารถเจริญเติบโตเป็ นต้ นพืชที่ปกติได้ ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม (หากเป็ นเมล็ด
ที่มีการพักตัวต้ องผ่านกระบวนการเพื่อยุตกิ ารพักตัวก่อน)

3

3.

คุณภาพ

3.1

ข้อกําหนดขั้นตํา่

มกษ. 8804-2561

เมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์ทุกชั้นของเมล็ดพันธุต์ ้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดดังต่อไปนี้
ก) มีคุณลักษณะปรากฏตรงตามพันธุ์ และสมํ่าเสมอ
ข) ไม่พบแมลงศัตรูพืชที่มีชีวิต
3.2

การแบ่งชั้นของเมล็ดพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์
เมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์ตามมาตรฐานสินค้ าเกษตรนี้ แบ่งเป็ น 3 ชั้น ดังนี้

3.2.1

ชั้นพันธุห์ ลัก
เมล็ดพันธุช์ ้ันพันธุห์ ลักต้ องมีคุณภาพ ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คุณภาพของเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์ช้ันพันธุห์ ลัก
(ข้ อ 3.2.1)
ความชื้ น
ความบริสุทธิ์
เมล็ดพันธุพ์ ชื อื่น
ความงอก
ชนิดเมล็ดพันธุ ์
(% โดยนํ้าหนัก) (% โดยนํ้าหนัก) (% โดยนํ้าหนัก) (% โดยปริมาณ)
หญ้ าอะตราตัม
0.0
≤10
≥95
≥70
หญ้ าพลิแคทูล่มั
0.0
≤10
≥90
≥70
หญ้ ากินนี
0.0
≥70
≤10
≥95
หญ้ ารูซ่ี
0.0
≤10
≥95
≥70
หญ้ ามูลาโต้
0.0
≤10
≥95
≥70
ถั่วฮามาต้ า
0.0
≥70
≤9
≥90
ถั่วสไตโล
0.0
≥80
≤9
≥95
ถั่วคาวาลเคด
0.0
≤12
≥95
≥80
กระถิน
0.0
≤9
≥98
≥60
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3.2.2

4

ชั้นพันธุข์ ยาย
เมล็ดพันธุช์ ้ันพันธุข์ ยายต้ องมีคุณภาพ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คุณภาพของเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์ช้ันพันธุข์ ยาย
(ข้ อ 3.2.2)
ความบริสุทธิ์
เมล็ดพันธุพ์ ชื อื่น
ความงอก
ความชื้ น
ชนิดเมล็ดพันธุ ์
(% โดยนํ้าหนัก) (% โดยนํ้าหนัก) (% โดยนํ้าหนัก) (% โดยปริมาณ)
หญ้ าอะตราตัม
≤10
≥85
≤0.1
≥60
หญ้ าพลิแคทูล่มั
≤10
≥80
≤0.1
≥60
หญ้ ากินนี
≤10
≥80
≤0.1
≥60
หญ้ ารูซ่ี
≤10
≥95
≤0.1
≥60
หญ้ ามูลาโต้
≤10
≥95
≤0.1
≥60
ถั่วฮามาต้ า
≤9
≥80
≤0.5
≥60
ถั่วสไตโล
≤9
≥90
≤0.5
≥60
ถั่วคาวาลเคด
≤12
≥95
≤0.5
≥60
กระถิน
0.0
≤9
≥98
≥60
3.2.3

ชั้นพันธุจ์ ํ าหน่าย
เมล็ดพันธุช์ ้ันพันธุจ์ าํ หน่ายต้ องมีคุณภาพ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 คุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ช้ันพันธุจ์ าํ หน่าย
(ข้ อ 3.2.3)
ความชื้ น
ความบริสุทธิ์
เมล็ดพันธุพ์ ชื อื่น
ความงอก
ชนิดเมล็ดพันธุ ์
(% โดยนํ้าหนัก) (% โดยนํ้าหนัก) (% โดยนํ้าหนัก) (% โดยปริมาณ)
หญ้ าอะตราตัม
≤10
≥80
≤0.3
≥50
หญ้ าพลิแคทูล่มั
≤10
≥75
≤0.3
≥50
หญ้ ากินนี
≤10
≥80
≤0.3
≥50
หญ้ ารูซ่ี
≤10
≥95
≤0.3
≥50
หญ้ ามูลาโต้
≤10
≥95
≤0.3
≥50
ถั่วฮามาต้ า
≤9
≥75
≤3.0
≥50
ถั่วสไตโล
≤9
≥80
≤3.0
≥50
ถั่วคาวาลเคด
≤12
≥90
≤3.0
≥50
กระถิน
0.0
≥60
≤9
≥98
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การบรรจุหีบห่อ
ภาชนะบรรจุต้องสะอาด มีคุณสมบัติท่สี ามารถป้ องกันไม่ให้ เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของ
เมล็ดพั นธุ์พื ชอาหารสัตว์ ทนทานต่ อการขนส่ง และไม่ ทาํ ให้ เกิดการปนเปื้ อน วัสดุ ท่ีใช้ ภายใน
ภาชนะบรรจุต้องสะอาดและไม่มสี ่งิ แปลกปลอม

5.

การแสดงฉลากและเครื่องหมาย

5.1

การแสดงฉลาก
การแสดงฉลากให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และต้ องมีข้อ ความแสดง
รายละเอียดที่ภาชนะบรรจุ หรือสิ่งห่ อหุ้ ม หรือป้ ายสินค้ า หรือเอกสารกํากับสินค้ า โดยต้ อง
มองเห็น ได้ ง่าย ชัด เจน ไม่ ห ลุดลอก ไม่ เป็ นเท็จหรื อหลอกลวงหรื อที่อ าจจะทําให้ เข้ าใจผิ ด
เกี่ยวกับลักษณะของสินค้ า โดยให้ มขี ้ อมูลอย่างน้ อย ดังต่อไปนี้
ก) ชื่อของเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์และพันธุ์
ข) ชั้นเมล็ดพันธุ์ (ถ้ ามี)
ค) ชื่อและที่อยู่ผ้ ูผลิต/ผู้รวบรวม/ผู้นาํ เข้ า
ง) นํา้ หนักสุทธิเป็ นระบบเมตริกหรือจํานวนเมล็ดพันธุ์
จ) ความบริสทุ ธิ์ (% โดยนํา้ หนัก)
ฉ) ความงอก (% โดยปริมาณ)
ช) วันเดือนปี ที่ทดสอบคุณภาพ
ซ) เดือนและปี ที่รวบรวมหรือนําเข้ า
ฌ) เดือนและปี ที่ส้ นิ อายุการใช้ ทาํ พันธุ์ (ถ้ ามี)
ญ) ถ้ ามีวัตถุอ่นื ผสมอยู่ ให้ ระบุช่อื และอัตราส่วนของวัตถุท่ผี สม ทั้งนี้ให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้ อง
ฎ) รหัสรุ่น (ถ้ ามี)
การแสดงข้ อความดังกล่ าวกรณีท่ีจําหน่ ายในประเทศต้ อ งใช้ ข้อความเป็ นภาษาไทยแต่ จะมี
ภาษาต่างประเทศด้ วยก็ได้ กรณีท่ผี ลิตเพื่อการส่งออกให้ แสดงข้ อความเป็ นภาษาต่างประเทศได้

5.2

เครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร
การแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร ให้ เป็ นไปตามกฎกระทรวง เรื่อง กําหนด
ลักษณะของเครื่องหมาย การใช้ เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้ าเกษตร
พ.ศ. 2553 และประกาศสํานักงานมาตรฐานสินค้ าเกษตรและอาหารแห่งชาติท่เี กี่ยวข้ อง
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สุขลักษณะ
การผลิตและการปฏิบัติต่อเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ในขั้นตอนต่างๆ รวมถึงการเก็บรักษา
การบรรจุ และการขนส่ง ต้ องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้ องกันอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ใช้

6.1

การเก็บรักษา
สถานที่เก็บรักษาควรมีหลังคากันแดดและฝน อากาศถ่ายเทได้ ดี เพื่อไม่ให้ เกิดความชื้นและ
ความร้ อนสะสม ทําความสะอาด และ/หรือ รมสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืชในโรงเก็บก่อนนําเมล็ดพันธุ์
พืชอาหารสัตว์เข้ าเก็บรักษา กรณีเก็บในกระสอบหรือกล่องกระดาษ ต้ องระวังความชื้นจากพื้น
โดยวางบนฐานรองหรื อวัสดุ ท่ีป้ องกันความชื้น ได้ จัด วางเป็ นกองให้ มีช่องว่ างระหว่ างกอง
และจัดเรียงให้ ห่างจากผนังและหลังคา เพื่อให้ เกิดการระบายอากาศได้ ดี เอื้อต่อการทําความสะอาด
และตรวจสอบความเรียบร้ อยได้
ควรป้ องกันการปนเปื้ อน และการเข้ าทําลายจากสัตว์พาหะ เช่น หนู นก แมลง และสัตว์อ่ืนๆ
ควรตรวจสอบเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เป็ นระยะ เพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
สํารวจการอยู่อาศัยของสัตว์พาหะเพื่อการตัดสินใจดําเนินการแก้ ไขต่อไป หากเก็บรักษาเป็ น
เวลานานเกิน 1 เดือน ควรรมสารเคมีกาํ จัดศัตรูพืชตามวิธกี ารที่ถูกต้ อง

6.2

การขนย้าย
พาหนะขนย้ ายเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์ต้องสะอาด ปิ ดมิดชิดเพื่อป้ องกันการตกหล่น และการปนเปื้ อน
ตลอดจนการเปี ยกนํา้ จากภายนอก นอกจากนี้เครื่องมือที่ใช้ ขนย้ ายต้ องสะอาดและไม่ก่อให้ เกิด
การปนเปื้ อนจากวัตถุอนั ตราย

7.

วิธีวิเคราะห์และชักตัวอย่าง

7.1

วิธีชกั ตัวอย่าง
วิธชี ักตัวอย่างเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในกฎหมายหรือข้ อกําหนดของ
องค์กรที่เกี่ยวข้ อง เช่ น International Seed Testing Association (ISTA) หรือข้ อกําหนดของ
มาตรฐานสินค้ าเกษตรที่เกี่ยวข้ อง หรือคู่มือการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์
หรือวิธตี ามภาคผนวก ข

7.2

วิธีวิเคราะห์

7.2.1

ให้ เป็ นไปตามวิธที ่กี าํ หนดในตารางที่ 4 หรือคู่มือการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์
กรมปศุสตั ว์

7

มกษ. 8804-2561

ตารางที่ 4 วิธวี ิเคราะห์และทดสอบเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์
(ข้ อ 3.2 และ 7.2)
ข้อกําหนด

*

วิธีวิเคราะห์*

หลักการ

1. ความชื้น**

วิธกี ารอบด้ วยตู้อบลมร้ อน ตาม International Rules for แกรวิเมตรี (Gravimetry)
Seed Testing

2. ความบริสทุ ธิ์

การตรวจจําแนกเมล็ดพั นธุ์บริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์พืชอื่น การตรวจพินิจ
และสิ่งเจือปน ตามรูปร่างและสัณฐาน แล้ วชั่งนํา้ หนัก
ตาม International Rules for Seed Testing โดยแสดง
ค่าเป็ นเปอร์เซ็นต์โดยนํา้ หนักของเมล็ดพันธุบ์ ริสทุ ธิ์***

3. เมล็ดพันธุพ์ ืชอื่น

การตรวจ จําแนกรูป ร่ างและสัณฐาน แล้ วชั่งนํ้าหนั ก การตรวจพินิจ
ตาม International Rules for Seed Testing โดยแสดง
ค่าเป็ นเปอร์เซ็นต์โดยนํา้ หนักของเมล็ดพันธุพ์ ืชอื่น

4. ความงอก

วิธกี ารประเมินความงอกของเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์ การตรวจพินิจ
และตรวจนั บ จํ า นวนตาม International Rules for
Seed Testing

วิธีวเิ คราะห์ให้อา้ งอิงเอกสารฉบับล่าสุด กรณีทีม่ ีการวิเคราะห์โดยวิธีอืน่ นอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ ให้พิจารณาใช้
วิธีวเิ คราะห์อืน่ ตามหลักการ ต่อไปนี้
ก) เป็ นวิธีวเิ คราะห์ทีป่ ระกาศโดยองค์กรแห่งชาติ หรือองค์กรระหว่างประเทศด้านมาตรฐานหรือตี พิมพ์ใน
เอกสาร คู่มือ หรือสิ่งตีพิมพ์ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับระดับสากล
ข) เป็ นวิธีวเิ คราะห์ทีม่ ีผลการประเมินการใช้ได้ (validation) ของผลการทดสอบว่ามีความถูกต้อง และเหมาะสม
โดยห้องปฏิบตั ิ การทีม่ ีการศึ กษาร่วมกับเครือข่าย (collaborative study) ตามหลักเกณฑ์ทีส่ อดคล้องกับ
องค์กรนานาชาติซึง่ เป็ นทีย่ อมรับทัว่ ไป
ค) กรณีไม่มีวธิ ีวเิ คราะห์ตามข้อ ก) หรือ ข้อ ข) ให้ใช้วธิ ีวเิ คราะห์ทีไ่ ด้ประเมินความใช้ได้ของผลการทดสอบว่า
มีความถูกต้องและเหมาะสมโดยห้องปฏิบตั ิการทีม่ ีระบบคุณภาพแห่งเดียว (single laboratory validation)
ตามหลักเกณฑ์ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับในระดับระหว่างประเทศ

** การใช้เครือ่ งวัดความชื้น ต้องทวนสอบความถูกต้องของเครือ่ งมือเปรียบเทียบกับวิธีการอบด้วยตูอ้ บลมร้อน
ความถีใ่ นการทวนสอบขึ้นกับปัจจัยต่างๆ เช่น ความถีใ่ นการวัด ปริมาณตัวอย่างทีว่ ดั ความคลาดเคลือ่ นของ
เครือ่ งมือทีว่ ดั
*** นิยามเมล็ดพันธุบ์ ริสทุ ธิ์ของเมล็ดพันธุแ์ ต่ละชนิดให้อา้ งอิง International Seed Testing Association (ISTA)
Handbook

7.2.2

วิธีวิเคราะห์ท่จี าํ เป็ นนอกเหนือจากที่ระบุ ให้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดในกฎหมายหรือข้ อกําหนด
ของมาตรฐานสินค้ าเกษตรที่เกี่ยวข้ อง
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การยอมรับรุ่น
รุ่นของเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์ท่ถี อื ว่าเป็ นไปตามมาตรฐานนี้ ต้ องเป็ นไปตามที่กาํ หนดต่อไปนี้

7.3.1

เมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์ต้องเป็ นไปตามข้ อกําหนดด้ านคุณภาพที่ระบุในข้ อ 3 เมื่อใช้ แผนการ
ชักตัวอย่างตามภาคผนวก ข

7.3.2

การแสดงฉลาก และสุขลักษณะ ต้ องเป็ นไปตามข้ อกําหนดในข้ อ 5 และ ข้ อ 6
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ภาคผนวก ก
ภาพแสดงตัวอย่างเมล็ดพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์1/

ภาพที่ ก.1 เมล็ดพันธุห์ ญ้าอะตราตัม

1/

ที่มา: สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสตั ว์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาพที่ ก.2 เมล็ดพันธุห์ ญ้าพลิแคทูลมั ่

ภาพที่ ก.3 เมล็ดพันธุห์ ญ้ากินนีสีม่วง
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ภาพที่ ก.4 เมล็ดพันธุห์ ญ้ากินนีมอมบาซา

ภาพที่ ก.5 เมล็ดพันธุห์ ญ้ารูซี่
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ภาพที่ ก.6 เมล็ดพันธุห์ ญ้ามูลาโต้

ภาพที่ ก.7 เมล็ดพันธุถ์ วฮามาต้
ั่
า

13

ภาพที่ ก.8 เมล็ดพันธุถ์ วท่
ั ่ าพระสไตโล

ภาพที่ ก.9 เมล็ดพันธุถ์ วสไตโลอุ
ั่
บล
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ภาพที่ ก.10 เมล็ดพันธุถ์ วคาวาลเคด
ั่

ภาพที่ ก.11 เมล็ดพันธุก์ ระถิน
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ภาคผนวก ข
วิธีชกั ตัวอย่างเมล็ดพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์2/
ข.1

นิยาม
ความหมายของคําที่ใช้ ในวิธชี ักตัวอย่างเมล็ดพันธุพ์ ืชอาหารสัตว์มีดังนี้

ข.1.1

รุ่น (lot) หมายถึง ปริมาณที่แน่ นอนของเมล็ดพั นธุ์ชนิดเดียวกันที่ผลิตภายใต้ เงื่อนไขต่ างๆ
และสันนิษฐานว่ากระบวนการผลิตมีความสมํ่าเสมอ ซึ่งระบุได้ ด้วยความเหมือนกันทางกายภาพ

ข.1.2

ตัวอย่างขั้นต้ น (primary sample) คือ เมล็ดพันธุป์ ริมาณหนึ่ง ที่ได้ จากการชักตัวอย่างจากแต่ละจุด
หรือจากภาชนะบรรจุของแต่ละรุ่น

ข.1.3

ตัวอย่างรวม (composite sample) หมายถึง เมล็ดพันธุท์ ่ไี ด้ จากการรวมและผสมตัวอย่างขั้นต้ น
ทั้งหมดเข้ าด้ วยกัน

ข.1.4

ตัวอย่างส่งห้ องปฏิบัติการ (submitted sample) หมายถึง เมล็ดพันธุ์ท่นี าํ ส่งไปยังห้ องปฏิบัติการ
โดยได้ มาจากตัวอย่างรวมทั้งหมด หรือบางส่วนจากตัวอย่างรวม

ข.2

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

ข.2.1

รุ่นของเมล็ด พั น ธุ์ท่ีจะดําเนิ น การชัก ตัวอย่ างอาจอยู่ ในภาชนะบรรจุ หรือ ในขณะที่จะบรรจุ
ลงภาชนะ

ข.2.2

การชักตัวอย่างเมล็ดพั นธุ์ควรดําเนินการเพื่ อให้ ได้ ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทนของรุ่นให้ มากที่สุด
เท่าที่จะปฏิบัติได้ โดยชักตัวอย่างขั้นต้ นในรุ่นแบบสุ่มให้ กระจายทั่วถึงทั้งรุ่นและมีตัวอย่างขั้นต้ น
ที่ต้องเก็บ ดังนี้

ข.2.2.1 ตัวอย่ างขั้น ต้ น ที่เก็บ จากหลายๆ ตําแหน่ งในรุ่น สําหรั บ เมล็ด พั นธุ์ท่ีบ รรจุ ในภาชนะ ขนาด
15-100 kg ให้ มจี าํ นวนตัวอย่างขั้นต้ นอย่างน้ อยตามตารางที่ ข.1
ข.2.2.2 กรณีเมล็ดพันธุ์บรรจุในภาชนะ ที่มีนาํ้ หนักน้ อยกว่า 15 kg ให้ นาํ ภาชนะบรรจุมากองรวมกัน
ให้ เป็ นหน่ วยตัวอย่าง (sampling unit) ไม่เกิน 100 kg แล้ วชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่ม ให้ มีจาํ นวน
ตัวอย่างขั้นต้ นอย่างน้ อยตามตารางที่ ข.1
2/

ที่มา: ดัดแปลงจาก International Rules for Seed Testing
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ตารางที่ ข.1 จํ านวนตัวอย่างขั้นต้นสําหรับเมล็ดพันธุบ์ รรจุในภาชนะขนาด 15-100 kg
(ข้ อ ข.2.2.1 และข้ อ ข.2.2.2)
จํ านวนภาชนะบรรจุ

จํ านวนตัวอย่างขั้นต้น

1 ถึง 4

≥3 จากแต่ละภาชนะบรรจุ

5 ถึง 8

≥2 จากแต่ละภาชนะบรรจุ

9 ถึง 15

≥1 จากแต่ละภาชนะบรรจุ

16 ถึง 30

≥15 โดยแต่ละตัวอย่างมาจากภาชนะบรรจุท่แี ตกต่างกัน

31 ถึง 59

≥20 โดยแต่ละตัวอย่างมาจากภาชนะบรรจุท่แี ตกต่างกัน

≥60

≥30 โดยแต่ละตัวอย่างมาจากภาชนะบรรจุท่แี ตกต่างกัน

ข.2.2.3 กรณีเมล็ดพันธุท์ ่บี รรจุในภาชนะขนาดใหญ่กว่า 100 kg หรือการชักตัวอย่างในขณะบรรจุลงภาชนะ
ให้ มจี าํ นวนตัวอย่างขั้นต้ นอย่างน้ อยตามตารางที่ ข.2
ตารางที่ ข.2 จํ านวนตัวอย่างขั้นต้นสําหรับเมล็ดพันธุใ์ นภาชนะขนาดใหญ่กว่า 100 kg หรือ
การชักตัวอย่างในขณะบรรจุลงภาชนะ
(ข้ อ ข.2.2.3)
นํ้าหนักรุ่น (kg)

จํ านวนตัวอย่างขั้นต้น

≤500

เก็บ ≥5 ตัวอย่าง

501 ถึง 3,000

เก็บ 1 ตัวอย่างจากทุกๆ 300 kg แต่ต้อง ≥5 ตัวอย่าง

3,001 ถึง 20,000

เก็บ 1 ตัวอย่างจากทุกๆ 500 kg แต่ต้อง ≥10 ตัวอย่าง

≥20,001

เก็บ 1 ตัวอย่างจากทุกๆ 700 kg แต่ต้อง ≥40 ตัวอย่าง

ข.2.2.4 เมื่อชักตัวอย่างจากรุ่นที่มีจาํ นวนภาชนะไม่เกิน 15 ภาชนะ ไม่ว่าขนาดใด ต้ องชักตัวอย่างขั้นต้ น
จํานวนเท่าๆ กันจากแต่ละภาชนะ
ข.2.3

นําตัวอย่างขั้นต้ นที่ได้ ท้งั หมดมารวมกัน ผสมให้ เข้ ากันให้ ได้ เป็ นตัวอย่างรวม และแบ่งตัวอย่าง
รวมบางส่วน ในปริมาณตามตารางที่ ข.3 ส่งห้ องปฏิบัติการเพื่อนําไปทดสอบต่อไป และผู้ส่ง
ตัวอย่างควรเก็บตัวอย่างไว้ เพื่อใช้ ในการทวนสอบหากเกิดปัญหา
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ตารางที่ ข.3 นํา้ หนักสูงสุดของเมล็ดพันธุแ์ ต่ละรุ่น และนํา้ หนักขั้นตํ่าของตัวอย่างส่งห้ องปฏิบัติการ*
(ข.2.3)
เมล็ดพันธุ์

นํา้ หนักสูงสุดของแต่ละรุ่น (kg)

นํา้ หนักขั้นตํ่าของตัวอย่าง
ส่งห้ องปฏิบัติการ (g)

หญ้ าอะตราตัม

10,000

80

หญ้ าพลิแคทูล่มั

10,000

40

หญ้ ากินนี

10,000

25

หญ้ ารูซ่ี

20,000

150

หญ้ ามูลาโต้

20,000

150

ถั่วฮามาต้ า

10,000

70

ถั่วสไตโล

10,000

70

ถั่วคาวาลเคด

20,000

550

กระถิน

20,000

1,000

*

ทีม่ า: สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสตั ว์

ข.2.4

รายละเอียดข้ อแนะนําการใช้ เครื่องมือชักตัวอย่าง วิธชี ักตัวอย่าง และวิธกี ารแบ่งปริมาณตัวอย่างรวม
เพื่อให้ ได้ ตวั อย่างส่งห้ องปฏิบัตกิ าร ให้ ใช้ แนวทางตาม International Rules for Seed Testing

