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5. บทคัดย่อ 

ท าการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพ่ือร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์หญ้ารูซี่ โดย

ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้ารูซี่  (Brachiaria ruzziziensis R. Germ. & C. M. Evrard.) หญ้ารูซี่

ลู ก ผ ส ม  ได้ แ ก่  ห ญ้ า มู ล า โต้  (B. brizantha x B. ruziziensis) ห ญ้ า มู ล า โ ต้  2  (B. ruziziensis x B. 

decumbens x B. brizantha) และพืชใกล้เคียงในสกุลเดียวกัน ได้แก่ หญ้าซิกแนลต้ัง (B. brizantha) หญ้า

ซิกแนลนอน (B. decumbens) และหญ้าซิกแนลเล้ือย (B. humidicola) ศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลลักษณะตาม

ช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโต รวมท้ังหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธ์ุพืชใหม่ของหญ้ารูซี่ ตามแนวทาง

ของสหภาพระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ (International Union for the Protection of 

New Varieties of Plants; UPOV) ท่ีประกอบด้วยลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้ารูซี่ จ านวน 21 ลักษณะ 

ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์หญ้ารูซี่ หญ้ารูซี่ลูกผสม และพืชใกล้ เคียงในสกุลเดียวกัน 

ท่ีได้จากการศึกษาในภาคสนาม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์วิจัย

และพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย จังหวัดหนองคาย รวมจ านวน 21 พันธ์ุ น าข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์และยก
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ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบหญ้ารูซี่ จ านวน 21 ลักษณะ ประกอบด้วยลักษณะต้น ไหล ใบ ช่อดอก

และดอก จากน้ันจัดประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์และเช่ียวชาญเกี่ยวกับหญ้ารูซี่  เพ่ือ

พิจารณาความถูกต้องเหมาะสมของร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว  และทดลองใช้ร่างหลักเกณฑ์ท่ีได้จากการประชุม 

บันทึกข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์ในแปลงปลูกรวบรวมพันธ์ุพืชสกุล  Brachiaria ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา

อาหารสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือระบุพันธุ์ตัวอย่างท่ีใช้ส าหรับการอ้างอิงในการตรวจสอบพันธ์ุ

หญ้ารูซี่ พร้อมท้ังยกร่างคู่มือการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธ์ุหญ้ารูซี่ ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพ่ือให้

นักวิชาการ นักปรับปรุงพันธ์ุพืช และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืช

ใหม่ต่อไป 

Abstract  

This research is aimed to study the botanical characteristics for drafting guidelines 

and inspection of the Ruzi grass (Brachiaria ruzziziensis R. Germ. & C. M. Evrard.), hybrid ruzi 

grass, such as Mulato (B. brizantha x B. ruziziensis) Mulato II (B. ruziziensis x B. decumbens x 

B. brizantha)  and similar plants , such as Palisade signal grass (B. brizantha) Signal grass (B. 

decumbens) and Creeping signal grass (B. humidicola). This research studies the methods for 

collecting data according to the growth period also the rules and new varieties of plants 

inspection according to the guidelines of International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants; UPOV. It consists of 21  botanical characteristics with data analysis of the 

Ruzi grass, hybrid ruzi grass, and similar plants in a total of 2 1 varieties found on the field 

study at Nakhonratchasima Animal Nutrition Research and Development Center, 

Nakhonratchasima Province and at Nongkhai Animal Nutrition Research and Development 

Center, Nongkhai Province. All data were analyzed and drafted guidelines and methodology 

for examination of Ruzi grass. It consists of 2 1  characteristics of species, including plant, 

stolon, leaf, inflorescence, and flower. Then, the drafted guidelines are brainstormed among 

the Ruzi experts for consideration and improvement. The drafted guidelines are tested. The 

data of botanical characteristics in planting plots at Nakhonratchasima Animal Nutrition 

Research and Development Center are recorded for specifying the samples used as reference 

of Ruzi grass inspection. Moreover, the drafted manual for determining the characteristics of 

Ruzi grass are handed over to the  officers, scholars, plant breeders, and related parties for 

further registration of the protection of new plant varieties. 



3 

6. ค าน า 

หญ้ารูซี่  มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า Brachiaria ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard อยู่ ในวงศ์ 

Poaceae ช่ือสามัญ Congo grass, Kennedy grass และ Ruzi grass กระจายพันธ์ุในเขตร้อนและกึ่งร้อน มี

ถิ่นก าเนิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐรวันดา และสาธารณรัฐบุรุนดี ในภูมิภาคทวีปแอฟริกา 

น าเข้าจากประเทศออสเตรเลีย ปลูกในประเทศไทยครั้งแรกท่ี อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เม่ือปี พ.ศ. 

2511 โดยฟาร์มโคนมไทย – เดนมาร์ก (ปัจจุบันคือ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย) (ส านัก

พัฒนาอาหาร, 2561) 

ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีปลูกหญ้า/พืชอาหารสัตว์ รวมกว่า 6.24 แสนไร่ เกษตรกร ประมาณ 21,000 

ครัวเรือน ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยปลูกหญ้าอาหารสัตว์เพ่ือใช้เองภายในฟาร์มและ

ผลิตเพ่ือจ าหน่ายด้วย  หญ้ารูซี่น ามาใช้เล้ียงสัตว์ได้หลายรูปแบบ เช่น ตัดสด ปล่อยสัตว์แทะเล็ม ท าหญ้าแห้ง 

และท าหญ้าหมัก ผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซี่จะสูงในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม - ตุลาคม) และผลผลิตจะ

ลดลงมากในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน – เมษายน) โดยเฉล่ียให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 2.0-2.5 ตันต่อไร ่

ข้อมูลปริมาณการส่งออกเมล็ดพันธ์ุหญ้ารูซี่ ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2556 ถึง ปี พ.ศ. 2560 

ปี พ.ศ. ปริมาณเมล็ดพันธ์ุ (กิโลกรัม) มูลค่า (บาท) 
2556 27,280 9,219,140 
2557 17,995 6,919,958 
2558 21,706 8,888,897 
2559 60,553 21,969,493 
2560 9,111 2,828,050 

ท่ีมา : ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2561 

ปัจจุบันเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์นิยมปลูกหญ้ารูซี่ส าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์อย่างแพร่หลายท่ัว

ประเทศ เน่ืองจากหญ้ารูซี่เจริญเติบโตได้แม้ในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า และทนต่อการเหยียบย่ าของสัตว์ มี

คุณค่าทางอาหารสัตว์สูง สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยเมล็ดและล าต้น สามารถผลิตเมล็ดได้มาก และเมล็ดมีความ

งอกสูงท า จึงนิยมขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด (จีระวัชร์ และคณะ, 2545) กรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีการวิจัย

และพัฒนาพืชอาหารสัตว์ จึงได้มีหนังสือถึงเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช (อธิบดีกรมวิชาการ

เกษตร) แจ้งความประสงค์ให้ก าหนดชนิดพืช หญ้ารูซี่ เป็นชนิดพืชซึ่งพันธุ์พืชใหม่สามารถขอรับความคุ้มครอง 

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542  

การปกป้องพันธ์ุพืชท่ีปรับปรุงพันธ์ุขึ้นมาใหม่ คือการคุ้มครองสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาด้าน

พืช หรือการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นหลักการสากลท่ีใช้ในประเทศท่ีมีการคุ้มครองพันธ์ุ
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พืชใหม่ท่ัวโลก แต่วิธีการท่ีจะพิสูจน์หลักการเหล่าน้ีจะก าหนดตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศ ซึ่ ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการตรวจสอบพันธ์ุพืชใหม่

ตามความจ าเป็น ด้วยประสบการณ์เท่าท่ีมีอยู่ของนักวิชาการด้านพืชในขณะท่ีกฎหมายคุ้มครองพันธ์ุพืชมีผล

บังคับใช้ เน่ืองจากพันธุ์พืชใหม่เป็นเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีเงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืช

ใหม่ท่ีถือเป็นสากลคือ พันธุ์พืชน้ันต้องมีความใหม่ (Novelty) มีลักษณะประจ าพันธุ์ท่ีแตกต่างจากพันธุ์อื่นอย่าง

เด่นชัด (Distinctness) มีความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธ์ุ (Uniformity) และมีความคงตัวของลักษณะ

ประจ าพันธ์ุ (Stability) ของพืชดังกล่าว แต่เน่ืองจากพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันในทุกๆ ด้าน จึงมีความ

จ าเป็นต้องจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบเพ่ือคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (Test Guidelines, TGs) เฉพาะใน

พืชแต่ละชนิดไป (UPOV, 2003) และปัจจุบันน้ีประเทศไทยได้ก าหนดชนิดพืชให้เป็นพันธ์ุพืชใหม่ท่ีจะได้รับ

ความคุ้มครองตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 แล้ว จ านวน 91 ชนิด ( 

กุมภาพันธ์ 2562)  

กรมวิชาการเกษตรในฐานะเลขานุการคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืช ได้น าเสนอขอรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองพันธ์ุพืชว่าหญ้ารูซี่เป็นชนิดพืชท่ีมีศักยภาพท่ีจะเสนอต่อรัฐมนตรีให้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดชนิดพืชให้เป็นพันธ์ุพืชใหม่ท่ีจะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 และรัฐมนตรีได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือ 14 กุมภาพันธ์ 2562      

ซึ่งหากมีผู้ปรับปรุงพันธ์ุและพัฒนาพันธ์ุหญ้ารูซี่ และลูกผสม พันธ์ุใหม่ๆ ได้ จะสามารถขอรับความคุ้มครอง

พันธ์ุใหม่ได้ตามกฎหมาย ซึ่งการจะได้รับการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ตามกฎหมายน้ัน พืชน้ันจะต้องผ่าน

กระบวนการตรวจสอบพันธ์ุใหม่ โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธ์ุ ท่ีเฉพาะในแต่ละ

ชนิดพืช การทดลองเพ่ือการศึกษา พัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์พืชหญ้ารูซี่ ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 น้ี ได้ด าเนินการให้สอดคล้องตามแนวทางท่ีเสนอแนะทางวิชาการโดยอนุสัญญายูพอฟ 

เพ่ือให้เหมาะสมและสามารถใช้ปฏิบัติงานตรวจสอบภาคสนามได้จริงส าหรับประเทศไทย และเป็นมาตรฐาน

การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ท่ีเป็นท่ียอมรับ  

 

7. วิธีด าเนินการ :  

- วิธีการ  

 1. ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหญ้ารูซี่ หญ้ารูซี่

ลูกผสม และพืชใกล้เคียงในสกุลเดียวกัน  

 2. การเลือกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เพ่ือก าหนดใช้ในตารางบันทึกลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ของหญ้ารูซี่ โดยใช้แบบบันทึกท่ีได้จากการศึกษาหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์หญ้า
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รูซี่  ของอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ( International Union for the 

Protection of New Varieties of Plants; UPOV) 

 3. การวิเคราะห์และยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ของหญ้ารูซี่ 

 4. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับหญ้ารูซี่ และพืชอาหาร

สัตว์ เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขจนได้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธ์ุพืชใหม่ของหญ้ารูซี่ท่ี

พร้อมใช้งานจริงในภาคสนาม 

 5. ทดลองร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์ของหญ้ารูซี่ บันทึกลักษณะต่างของหญ้า

รูซี่ หญ้ารูซี่ลูกผสม และพืชใกล้เคียงในสกุลเดียวกันภาคสนามเพ่ือระบุพันธุ์อ้างอิง 

 6. จัดท าร่างคู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์ของหญ้ารูซี่ ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี  

- เวลา เริ่มต้น ตุลาคม 2561 ส้ินสุด กันยายน 2562 รวม 2 ปี 

- สถานท่ี 

 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 2. กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

- ผลการทดลอง 

  1. ผลการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหญ้ารูซ่ี หญ้ารูซ่ี

ลูกผสม และพืชใกล้เคียงในสกุลเดียวกัน  

  การจ าแนกหญ้ารูซี่ทางพฤกษศาสตร์ 

   หญ้ารูซี่ถูกล าดับทางพฤกษศาสตร์ดังน้ี 

    วงศ์ (Family) Poaceae 

     สกุล (Genus) Brachiaria 

      ชนิด (Species) ruziziensis 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 

  หญ้ารูซี่  เป็นหญ้าในสกุล Brachiaria (สกุลเดิม Urochloa) มี ช่ือ วิทยาศาสตร์ ว่า Brachiaria 

ruzziziensis R. Germ. & C. M. Evrard. หญ้ ารูซี่  เป็ น พื ชหลาย ปี  (perennial plant) มี ลักษณ ะการ

เจริญเติบโต แบบกึ่งต้ังก่ึงเล้ือยเจริญเติบโตเร็ว  
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  ราก เป็นระบบรากฝอย (fibrous root system) มักแผ่กว้างอยู่ใต้ดินท่ีระดับผิวดินค่อนข้างต้ืน และมี

รากพิเศษ (adventitious root) แตกแขนงบริเวณโคนต้นและตามข้อของไหล  

  ล าต้น (culm) ขึ้นเป็นกอ (tufted หรือ caespitose) ไม่มีเน้ือไม้ แตกกอดี สูง 60-100 เซนติเมตร ล า

ต้นกลม แข็งเรียวเล็ก ไม่มีขน ล าต้นสามารถเปล่ียนแปลงไปท าหน้าท่ีพิเศษ คือ ไหล 

  ไหล (stolon) คือ ล าต้นท่ีเจริญเติบโตในแนวนอน ทอดนอนอยู่เหนือดิน ปล้องยาวหรือค่อนข้างยาว 

มีรากและตาเจริญเป็นหน่อใหม่ได้ 

  ใบ (leaves) เป็นใบเด่ียว ออกตามข้อ เรียงสลับ 2 แถวตามล าดับ ใบสีเขียวอ่อน อ่อนนุ่ม มีขน

ละเอียดคลุมท้ังด้านหน้าและด้านหลังใบ ใบยาว 13-15 เซนติเมตร กว้าง 0.8-2.5 เซนติเมตร 

  ใบธง (flag leaf) มีลักษณะแตกต่างจากใบอื่นๆ ในต้นเดียวกัน คือ มีขนาดเล็กกว่า  

  ช่อดอก (inflorescences) เป็นช่อแยกแขนง มีช่อแขนงแบบกระจะ (panicle of raceme) เรียงตาม

แกนกลางช่อดอก  

  ผลและเมล็ด แบบผลแห้งเมล็ดติด (caryopsis) ผนังผลเช่ือมติดกับเปลือกเมล็ด 

  หญ้าสกุล Brachiaria ยังมีอีกหลายชนิดท่ีมีการน าเข้ามาปลูกในประเทศไทยเพ่ือใช้เป็นอาหารสัตว์ 

เช่น หญ้าซิกแนลต้ัง หญ้าซิกแนลนอน และหญ้าซิกแนลเล้ือย เป็นต้น 

  (1) หญ้าซิกแนลต้ัง ช่ือสามัญ Palisade grass, Palisade signal Grass ช่ือวิทยาศาสตร์ ว่า  B. 

brizantha (A.Rich.) Stapf มีถิ่นก าเนิดในทวีปแอฟริกาน าเข้ามาปลูกในประเทศไทย โดย Dr. Hudson 

เจ้าหน้าท่ีองค์การอาหารและเกษตร เม่ือ พ.ศ. 2499 เป็นหญ้าอายุหลายปี ลักษณะล าต้นต้ังตรง สามารถ

เจริญเติบโตได้ในพ้ืนท่ีท่ีมีปริมาณฝนตกตลอดปี 800 มิลลิเมตร มีความทนแล้งได้ดีกว่าหญ้ารูซี่  นอกจากน้ียัง

สามารถปรับตัวและเจริญเติบโตได้ในสภาพร่มเงา เช่น สวนมะพร้าว ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 1,500 กิโลกรัมต่อ

ไร่ หญ้าซิกแนลต้ัง โดยท่ัวไปจะมีโปรตีนประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ 

  (2) หญ้าซิกแนลนอน ช่ือสามัญ  Signal Grass ช่ือวิทยาศาสตร์ว่า  B. decumbens Stapf มีถิ่น

ก าเนิดอยู่ในประเทศอูกานดา น าเข้ามาปลูกในประเทศไทยโดย Dr.Hudson เม่ือ พ.ศ. 2499 เป็นหญ้าท่ีมีอายุ

หลายปี ลักษณะล าต้นแบบกึ่งต้ังกึ่งเล้ือย มีรากท่ีข้อของล าต้น ติดเมล็ดน้อย เมล็ดมีความงอกต่ า และมีอายุพัก

ตัวนานถึง 1 ปี โดยท่ัวไปมักจะปลูกด้วยหน่อพันธ์ุ และท่อนพันธ์ุ เจริญเติบโตได้ดีในเขตร้อนช้ืนซึ่งมีฤดูแล้ง

นานกว่า 4 – 5 เดือน และมีฝนตกเฉล่ียมากกว่า 1,000 มิลลิเมตร นอกจากน้ียังทนต่อร่มเงาของไม้ยืนต้น เช่น 

สวนมะพร้าว หรือสวนยาง โดยผลผลิตน้ าหนักแห้งประมาณ 1,700 กิโลกรัมต่อไร่ หญ้าซิกแนลนอนโดยท่ัวไป

จะมีปริมาณโปรตีนเฉล่ียประมาณ 8.1 เปอร์เซ็นต์ 

  (3) หญ้าซิกแนลเล้ือย ช่ือสามัญ  Koronivia grass, Humidicola grass ช่ือวิทยาศาสตร์ ว่า  B. 

humidicola (Rendle) Schweick. มีถิ่นก าเนิดในทวีปแอฟริกา น าเข้ามาปลูกในประเทศไทย โดยนายมงคล 
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หาญกล้า เม่ือ พ.ศ. 2528 เป็นหญ้าอายุหลายปี ลักษณะล าต้นเล้ือยและสานกันหนาแน่น มีรากตามข้อ ช่อ

ดอกต้ังตรง สูง 60 ซม. ไม่ติดเมล็ดภายใต้สภาพแวดล้อมของประเทศไทย จึงขยายพันธ์ุด้วยหน่อพันธุ์ และท่อน

พันธ์ุ เจริญเติบโตได้ดีในท่ีมีปริมาณน้ าฝนตลอดปี ประมาณ 1,500 มิลลิเมตร ทนต่อสภาพน้ าท่วมขังได้ดี

พอสมควร ทนต่อการเหยียบย่ าและแทะเล็มของสัตว์ นอกจากน้ียังทนต่อสภาพแห้งแล้ง สามารถปรับตัวได้ดีใน

ดินหลายชนิด แม้กระท่ังดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า เช่น ชุดดินบ้านทอน ชุดดินร้อยเอ็ด ฯลฯ เหมาะส าหรับ

ปลูกบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความลาดชัน เพ่ือป้องกันการพัดพาหรือชะล้างหน้าดิน เป็นหญ้าท่ีตอบสนองต่อปุ๋ย

ไนโตรเจนได้ดีและสามารถเจริญเติบโตได้ภายใต้สภาพร่มเงา เช่น สวนมะพร้าว ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 700 

กิโลกรัมต่อไร่ หากปลูกในท่ีโล่งแจ้งจะได้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 2,100 – 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ มีโปรตีนประมาณ 

8 เปอร์เซ็นต์ 

  การขยายพันธ์ุของหญ้าอาหารสัตว์มีลักษณะการขยายพันธ์ุได้สองระบบ คือ การขยายพันธ์ุด้วยเมล็ด 

และการขยายพันธ์ุด้วยส่วนต่างๆ ท่ีไม่ใช่เมล็ดพันธ์ุ เช่น หน่อพันธ์ุ ท่อนพันธ์ุ เป็นต้น ท้ังน้ีการขยายพันธ์ุด้วย

เมล็ด (seed propogation) เป็นระบบการสืบพันธ์ุแบบอาศัยเพศ หญ้าอาหารสัตว์แต่ละชนิดมีวิธีการผสม

พันธ์ุแบบอาศัยเพศท่ีแตกต่างกัน มีท้ังแบบผสมตัวเอง (self pollinated) ผสมข้ามต้น (cross pollinated) 

และการผสมแบบแอโพมิกซิส (apomixis)  

  การผสมแบบแอโพมิกซิส หมายถึง การสืบพันธุ์ท่ีมีเรื่องเพศเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ไม่มีการผสมพันธุ์ หรือ

ปฏิสนธิ (fertilization) ระหว่างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้กับเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย  เมล็ดพันธุ์ท่ีเกิดขึ้นโดยวิธีแอโพมิก

ซิสจะมีลักษณะเหมือนต้นแม่ทุกประการ เมล็ดพันธ์ุท่ีเกิดขึ้นแบบแอโพมิกซิส ต้นกล้าท่ีงอกจะเป็นต้นกล้าท่ีไม่

ผ่านการผสมพัน ธ์ุ (clonal seeding) เรียกว่า แอโพมิกท์ (apomict)  หรือ แอโพมิกทิก (apomictic 

varieties) 

  หญ้ารูซี่มีระบบการสืบพันธ์ุแบบผสมข้าม (cross pollination) และสามารถขยายได้ด้วยท่อนพันธ์ุ 

การสืบพันธ์ุด้วยเมล็ด เมล็ดท่ีได้เกิดจากผสมพันธ์ุระหว่างเซลล์สืบพันธ์ุเพศผู้กับเซลล์สืบพันธ์ุเพศเมีย เม่ือน า

เมล็ดมาปลูกท าให้เกิดการกระจายของลักษณะประจ าพันธ์ุจ านวนมาก หญ้ารูซี่ไม่สามารถผลิตเมล็ดแบบแอโพ

มิกท์ได้ การผลิตเมล็ดแบบแอโพมิกท์  สามารถท าได้โดยการน าหญ้ารูซี่มาผสมข้ามชนิด เกิดเป็นหญ้ารูซี่

ลูกผสม พันธ์ุลูกผสมน้ีสามารถผลิตเมล็ดแบบแอโพมิกท์ได้โดยประมาณร้อยละ 95 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ

ปรับปรุงพันธุ์เป็นอย่างมาก 

  การปรับปรุงพัน ธ์ุพืชผสมข้ามสามารถ ท าได้หลายวิธี ได้แก่  วิ ธีการน าเข้ าพัน ธ์ุพืช (plant 

introduction) การคัดเลือกพันธ์ุ (selection) การผสมพันธ์ุ (hybridization) อย่างไรก็ตามในการปรับปรุง

พันธ์ุพืชน้ัน การผสมพันธุ์และการคัดเลือกพันธุ์มักไปด้วยกันและใช้ร่วมกันเสมอ ในกรณีพืชผสมข้ามมักใช้ค าว่า 

“การปรับปรุงประชากร” (population improvement) ส าหรับวิธีการคัดเลือกสามารถแบ่งออกได้หลายวิธี 
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ได้แก่ การคัดเลือกรวม (mass selection) การคัดเลือกแบบวงจร (recurrent selection) และการสร้างพันธ์ุ

สังเคราะห์ (synthetic variety) หรือใช้วิธีการผสมผสานวิธีข้างต้นเข้าด้วยกัน การปรับปรุงพันธุ์พืชอาหารสัตว์

ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการสร้างพันธ์ุสังเคราะห์ เน่ืองจากวิธีน้ีมีข้อได้เปรียบ เช่น สามารถชะลอการเส่ือมถอยของ

พันธุกรรมดีเด่น (genetic erosion) และสามารถด ารง heterosis ท่ีเกิดขึ้นตลอดจนความแปรปรวนลักษณะท่ีได้

ในระยะยาวกว่าวิธีการอื่น และช่วยลดข้อจ ากัดบางอย่างของพืชเอง เช่น ความยุ่งยากในการควบคุมการ

กระจายของเกสรเพศผู้และการปฏิสนธิ  

   การปรับปรุ งพั น ธ์ุห ญ้ ารู ซี่ ท่ี ผ่ านมาเป็นการผสมข้ ามระห ว่างช นิด  ( Inter-specific 

hybridization) โดยพันธ์ุท่ีมีการพัฒนาขึ้นมา เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลาย และเป็นท่ีนิยมปลูกในปัจจุบัน ได้แก่  

   (1) หญ้ามูลาโต้ (Brachiaria hybrid cv. Mulato) เป็นหญ้าลูกผสมระหว่างหญ้ารูซี่กับหญ้า

ซิกแนลต้ัง (B. ruziziensis x B. brizantha artificial hybrids) มีลักษณะเป็นกอกึ่งเล้ือยกึ่งต้ัง คล้ายหญ้ารูซี่ 

มีใบดก และใบกว้างกว่าหญ้ารูซี่ ทนแล้ง ปลูกขยายพันธ์ุด้วยเมล็ดและหน่อพันธ์ุ สามารถปรับตัวขึ้นได้ดีในพ้ืน

ท่ีดินดอนท่ีมีการระบายน้ าดี ให้ผลผลิตประมาณ 2-4 ตันน้ าหนักแห้งต่อไร่ต่อปี  

   (2) หญ้ามูลาโต้ 2 (Brachiaria hybrid cv. Mulato 2) เป็นหญ้าพันธ์ุลูกผสมระหว่างหญ้ารูซี่

กับหญ้าซิกแนลนอน และหญ้าซิกแนลต้ัง (B. ruziziensis x B. decumbens x B. brizantha artificial 

hybrids)  มีลักษณะกอต้ังกึ่งเล้ือย ล าต้นกลมสีเขียว มีขนสีขาวปกคลุมท้ังใบ และล าต้น เป็นหญ้าท่ีมีคุณภาพดี 

ให้ผลผลิตสูง ทนแล้ง แต่ไม่ทนน้ าท่วมขัง เป็นหญ้าท่ีสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ให้ผลผลิตเมล็ด 

40-80 กิโลกรัมต่อไร่ 

   ประโยชน์ของหญ้ารูซี่ นิยมปลูกเพ่ือใช้เป็นอาหารเล้ียงโค กระบือ ล าต้น และใบไม่หยาบแข็ง 

เป็นท่ีชอบกินของโค กระบือ และใช้ปลูกเป็นพืชคลุม โดยเฉพาะขอบบ่อท่ีขุดใหม่ หญ้ารูซี่สามารถน ามาใช้เล้ียง

สัตว์ได้หลายรูปแบบ เช่น ตัดสด ปล่อยสัตว์แทะเล็ม ท าหญ้าแห้ง และท าหญ้าหมัก หลังปลูกเริ่มตัดใช้ประโยชน์

ครั้งแรก เม่ืออายุ 60-70 วัน และตัดครั้งต่อไปทุก 30-45 วัน ในช่วงฤดูฝน หญ้าเจริญเติบโตได้เร็วอาจจะตัดใช้

ประโยชน์ได้ท่ีอายุน้อยกว่า 30 วัน ผลผลิตและคุณภาพของหญ้ารูซี่จะสูงในช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม - ตุลาคม) 

และผลผลิตจะลดลงมากในช่วงฤดูแล้ง (พฤศจิกายน - เมษายน) ผลผลิตในแต่ละภาคจะแตกต่างกันไป โดยเฉล่ีย

หญ้ารูซี่ให้ผลผลิตน้ าหนักแห้ง 2.0-2.5 ตันต่อไร่ มีโปรตีน 7-10 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย Neutral detergent fiber 

(NDF) 60-74 เปอร์เซ็นต์ และ Acid detergent fiber (ADF) 35-37 เปอร์เซ็นต์ มีการย่อยได้ค่อนข้างสูงถึง 

55-70 เปอร์เซ็นต์  
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  2. การเลือกลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพ่ือก าหนดใช้ในตารางบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ

หญ้ารูซี่ โดยใช้แบบบันทึกท่ีได้จากการศึกษาหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุหญ้ารูซี่  ของอนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ( International Union for the Protection of New 

Varieties of Plants; UPOV) 

   การเลือกลักษณะทางพฤกษศาสตร์เพ่ือออกแบบตารางบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้า

รูซี่ โดยใช้แบบบันทึกท่ีได้จากการศึกษาหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุหญ้ารูซี่ ของอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ (UPOV) เพ่ือก าหนดลักษณะทางพฤกษศาสตร์ท่ีใช้บันทึกข้อมูล ณ 

แปลงรวบรวมพันธ์ุหญ้ารูซี่ และพืชสกุล Brachiaria ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา จังหวัด

นครราชสีมา จ านวน 21 พันธ์ุ  ดังน้ี 

   1. หญ้ารูซี่ พันธ์ุ Kenedy จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบต้ังตรง ความสูงต้น เฉล่ีย 106.7 เซนติเมตร ความยาวปล้อง

ของไหล เฉล่ีย 12.2 เซนติเมตร ความยาวปล้องของล าต้น เฉล่ีย 11.36 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น เฉล่ีย 

0.35 เซนติเมตร ใบธงไม่โค้ง ความกว้างใบธง เฉล่ีย 0.39 เซนติเมตร การปรากฏขนบนใบธงบริเวณหลังใบ แผ่นใบ

ยาว เฉล่ีย 8.5 เซนติเมตร แผ่นใบกว้าง เฉล่ีย 1.22 เซนติเมตร แผ่นใบปรากฏขนกระจายท้ังด้านบนและด้านล่าง 

กาบใบมีการกระจายของขนมาก ก้านช่อดอกย่อยยาว เฉล่ีย 0.12 เซนติเมตร รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย 

รูปสามเหล่ียม ช่อดอกย่อยยาว เฉล่ีย 5.17 เซนติเมตร แกนกลางช่อดอกย่อยยาว เฉล่ีย 27.2 เซนติเมตร ช่อดอก

ย่อยมีขนมาก เกสรเพศเมียสีม่วง ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอกย่อย อายุการออกดอกประมาณกลางเดือน

ตุลาคม 

  2. หญ้ารูซี่ ท่ัวไป จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบต้ังตรง ใบธงไม่โค้ง แผ่นใบปรากฏขนกระจายท้ังด้านบนและ

ด้านล่าง กาบใบมีการกระจายของขนมาก รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปปีก ช่อดอกย่อยมีขนมาก เกสร

เพศเมียสีม่วง ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอกย่อย อายุการออกดอกประมาณกลางเดือนตุลาคม 

  3. หญ้าซิกแนลต้ัง ท่ัวไป จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบต้ังตรง ใบธงไม่โค้ง แผ่นใบปรากฏขนกระจายท้ังด้านบนและ

ด้านล่าง กาบใบมีการกระจายของขนมาก รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปสามเหล่ียม ช่อดอกย่อยมีขน

ปานกลาง เกสรเพศเมียสีม่วง ปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณปลายกาบดอกย่อย อายุการออกดอกประมาณ

กลางเดือนกันยายน 

  4. หญ้าซิกแนลต้ัง พันธ์ุ CIAT1673 จังหวัดนครราชสีมา 
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    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบต้ังตรง ใบธงไม่โค้ง แผ่นใบปรากฏขนน้อย กระจายท้ังด้านบน

และด้านล่าง กาบใบมีการกระจายของขนน้อยมาก รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปสามเหล่ียม ช่อดอก

ย่อยมีขนน้อย เกสรเพศเมียสีม่วง ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอกย่อย อายุการออกดอกประมาณ

กลางเดือนกันยายน 

 

  5. หญ้าซิกแนลต้ัง พันธ์ุ CIAT6780 จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบต้ังตรง ใบธงไม่โค้ง แผ่นใบปรากฏขนน้อย กระจายท้ังด้านบน

และด้านล่าง กาบใบมีการกระจายของขนน้อยมาก รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปสามเหล่ียม ช่อดอก

ย่อยมีขนน้อย เกสรเพศเมียสีม่วง ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอกย่อย อายุการออกดอกประมาณ

กลางเดือนกันยายน 

  6. หญ้าซิกแนลต้ัง พันธ์ุ CIAT16322 จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบต้ังตรง ใบธงไม่โค้ง แผ่นใบปรากฏขนน้อย กระจายบริเวณขอบ

ใบ ปรากฏแอนโทไซยานินท่ีขอบใบและขอบกาบใบ กาบใบมีไม่มีขน รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูป

สามเหล่ียม ช่อดอกย่อยมีขนน้อยมาก เกสรเพศเมียสีม่วง ปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณปลายกาบดอกย่อยและ

ก้านดอกย่อย อายุการออกดอกประมาณกลางเดือนกันยายน 

  7. หญ้าซิกแนลต้ัง พันธ์ุ CIAT16337 จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบต้ังตรง ใบธงไม่โค้ง แผ่นใบปรากฏขนน้อย อายุการออกดอก

ประมาณต้นเดือนตุลาคม 

   8. หญ้าซกิแนลต้ัง พันธ์ุ CIAT16835 จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบต้ังตรง ใบธงไม่โค้ง แผ่นใบปรากฏขนน้อย กระจายบริเวณขอบ

ใบ กาบใบมีการกระจายของขนมาก รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปสามเหล่ียม ช่อดอกย่อยมีขนน้อย

มาก เกสรเพศเมียสีม่วง ปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณปลายกาบดอกย่อยและก้านดอกย่อย อายุการออกดอก

ประมาณกลางเดือนกันยายน 

   9. หญ้าซิกแนลต้ัง พันธ์ุ CIAT16827 จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบต้ังตรง ความสูงต้น เฉล่ีย 121.9 เซนติเมตร ความยาวปล้อง

ของล าต้น เฉล่ีย 16.7 เซนติเมตร ใบธงไม่โค้ง ความกว้างใบธง เฉล่ีย 1.38 เซนติเมตร ความยาวใบ เฉล่ีย 41.6 

เซนติเมตร ความกว้างใบ เฉล่ีย 2.01 เซนติเมตร รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปสามเหล่ียม ปรากฏขน

บนช่อดอกย่อยปานกลาง ความยาวก้านช่อดอกย่อย เฉล่ีย 1.26 เซนติเมตร ความยาวช่อดอกย่อย เฉล่ีย 12.92 
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เซนติเมตร ความยาวแก่นกลางช่อดอก เฉล่ีย 36.1 เซนติเมตร เกสรเพศเมียสีม่วง ปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณ

กาบดอกย่อยปานกลาง อายุการออกดอกประมาณกลางเดือนกันยายน 

   10. หญ้าซิกแนลนอน CV.Basilisk จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเอนราบ ความสูงต้น เฉล่ีย 125.7 เซนติเมตร ความยาว

ปล้องของล าต้น เฉล่ีย 17.2 เซนติเมตร ใบธงไม่โค้ง ความกว้างใบธง เฉล่ีย 1.28 เซนติเมตร ความยาวใบ เฉล่ีย 

34.23 เซนติเมตร ความกว้างใบ เฉล่ีย 1.79 เซนติเมตร รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปสามเหล่ียม 

ปรากฏขนบนช่อดอกย่อยปานกลาง ความยาวก้านช่อดอกย่อย เฉล่ีย 0.41 เซนติเมตร ความยาวช่อดอกย่อย 

เฉล่ีย 13.93 เซนติเมตร ความยาวแก่นกลางช่อดอก เฉล่ีย 58.6 เซนติเมตร เกสรเพศเมียสีม่วง ไม่ปรากฏแอนโท

ไซยานินบริเวณกาบดอกย่อย อายุการออกดอกประมาณกลางเดือนกันยายน 

 

   11. หญ้าซิกแนลนอน พันธ์ุ LSL006595 จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเอนราบ ความสูงต้น เฉล่ีย 111.5 เซนติเมตร ความยาว

ปล้องของล าต้น เฉล่ีย 20.8 เซนติเมตร ใบธงไม่โค้ง ความกว้างใบธง เฉล่ีย 1.1 เซนติเมตร ความยาวใบ เฉล่ีย 

32.4 เซนติเมตร ความกว้างใบ เฉล่ีย 1.9 เซนติเมตร รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปสามเหล่ียม ปรากฏ

แอนโทไซยานินท่ีก้านช่อดอกย่อย ความยาวก้านช่อดอกย่อย เฉล่ีย 2.05 เซนติเมตร ความยาวช่อดอกย่อย เฉล่ีย 

10 เซนติเมตร ความยาวแก่นกลางช่อดอก เฉล่ีย 52.8 เซนติเมตร เกสรเพศเมียสีม่วง ปรากฏแอนโทไซยานินบริ

เวณกาบดอกย่อยปานกลาง อายุการออกดอกประมาณกลางเดือนกันยายน 

   12. หญ้าซิกแนลนอน พันธ์ุ PI299497 จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเอนราบ ใบธงไม่โค้ง แผ่นใบปรากฏขนมาก ขนหนานุ่ม 

กระจายบริเวณท่ัวแผ่นใบท้ังด้านบนและด้านล่าง กาบใบมีการกระจายของมาก รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอก

ย่อย รูปสามเหล่ียม ช่อดอกย่อยมีขนน้อยมาก เกสรเพศเมียสีม่วง ไม่ปรากฏแอนโทไซยนินบนกาบดอกย่อย อายุ

การออกดอกประมาณกลางเดือนกันยายน 

  13. หญ้าซิกแนลนอน พันธ์ุ PI355916 จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเอนราบ ใบธงไม่โค้ง แผ่นใบปรากฏขนมาก ขนหนานุ่ม 

กระจายบริเวณท่ัวแผ่นใบท้ังด้านบนและด้านล่าง กาบใบมีการกระจายของมาก อายุการออกดอกประมาณ

กลางเดือนกันยายน 

   14. หญ้าซิกแนลนอน พันธ์ุ PI364409 จังหวัดนครราชสีมา 



12 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเอนราบ ใบธงไม่โค้ง ไม่ปรากฏขนบนแผ่นใบและกาบใบ 

รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปปีก ช่อดอกย่อยมีขนน้อยมาก เกสรเพศเมียสีม่วง ปรากฏแอนโทไซยนินบริ

เวณปลายกาบดอกย่อย อายุการออกดอกประมาณกลางเดือนกันยายน 

   15. หญ้าซิกแนลนอน พันธ์ุ PI404609 จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเอนราบ ใบธงไม่โค้ง ปรากฏขนบนแผ่นใบกระจายท้ัง

ด้านบนใบและด้านหลังใบ กาบใบมีขนปานกลาง รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปสามเหล่ียม ช่อดอกย่อยมี

ขนปานกลาง เกสรเพศเมียสีม่วงเข้ม ไม่ปรากฏแอนโทไซยนินบนกาบดอกย่อย อายุการออกดอกประมาณกลางเดือน

กันยายน 

   16. หญ้ามูลาโต้ จังหวัดนครราชสีมา 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งต้ังตรง ใบธงไม่โค้ง ปรากฏขนบนแผ่นใบกระจายท้ัง

ด้านบนใบและด้านหลังใบ กาบใบมีขนปานกลาง รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปสามเหล่ียม ช่อดอกย่อย

ไม่มีขน เกสรเพศเมียสีขาว ปรากฏแอนโทไซยานินบริเวณปลายกาบดอกย่อย อายุการออกดอกประมาณต้นเดือน

พฤศจิกายน 

 

 

   17. หญ้ารูซี่ ท่ัวไป จังหวัดหนองคาย 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบต้ังตรง แผ่นใบปรากฏขนกระจายเฉพาะด้านล่าง กาบใบมี

การกระจายของขนมาก  

   18. หญ้าซิกแนลต้ัง ท่ัวไป จังหวัดหนองคาย 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งต้ังตรง ความสูงต้น เฉล่ีย 107.4 เซนติเมตร ความยาว

ปล้องของล าต้น เฉล่ีย 14.7 เซนติเมตร ใบธงไม่โค้ง ใบธงปรากฏขนบริเวณขอบใบ ความกว้างใบธง เฉล่ีย 1.32 

เซนติเมตร แผ่นใบปรากฏขนน้อยบริเวณขอบใบ ความยาวใบ เฉล่ีย 36.31 เซนติเมตร ความกว้างใบ เฉล่ีย 1.45 

เซนติเมตร กาบใบมีการกระจายของขนน้อย รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปพระจันทร์เส้ียว ช่อดอกย่อย

มีขนปานกลาง ความยาวก้านช่อดอกย่อย เฉล่ีย 0.58 เซนติเมตร ความยาวช่อดอกย่อย เฉล่ีย 12.5 เซนติเมตร 

ความยาวแก่นกลางช่อดอก เฉล่ีย 10.65 เซนติเมตร เกสรเพศเมียสีม่วง ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก

ย่อย อายุการออกดอกประมาณกลางเดือนกันยายน 

   19. หญ้าซิกแนลนอน ท่ัวไป จังหวัดหนองคาย 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเอนราบ ความสูงต้น เฉล่ีย 125.9 เซนติเมตร ความยาว

ปล้องของล าต้น เฉล่ีย 19.2 เซนติเมตร ใบธงไม่โค้ง ใบธงปรากฏขนบริเวณขอบใบ  ความกว้างใบธง เฉล่ีย 0.87 
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เซนติเมตร แผ่นใบปรากฏขนท้ังด้านบนและด้านล่างใบ ความยาวใบ เฉล่ีย 26.8 เซนติเมตร ความกว้างใบ เฉล่ีย 

1.98 เซนติเมตร กาบใบมีการกระจายของขนปานกลาง รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปพระจันทร์เส้ียว 

ช่อดอกย่อยมีขนปานกลาง ความยาวก้านช่อดอกย่อย เฉล่ีย 2.13 เซนติเมตร ความยาวช่อดอกย่อย เฉล่ีย 5.68 

เซนติเมตร ความยาวแก่นกลางช่อดอก เฉล่ีย 12.82 เซนติเมตร เกสรเพศเมียสีม่วงด า ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบน

กาบดอกย่อย อายุการออกดอกประมาณกลางเดือนกันยายน 

   20. หญ้าซิกแนลเล้ือย ท่ัวไป จังหวัดหนองคาย 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งเอนราบ ความสูงต้น เฉล่ีย 86.7 เซนติเมตร ความยาว

ปล้องของล าต้น เฉล่ีย 14.25 เซนติเมตร ใบธงไม่โค้ง ใบธงปรากฏขนบริเวณขอบใบ  ความกว้างใบธง เฉล่ีย 0.6 

เซนติเมตร ไม่ปรากฏขนบนแผ่นใบและกาบใบ ความยาวใบ เฉล่ีย 14.75 เซนติเมตร ความกว้างใบ เฉล่ีย 0.62 

เซนติเมตร รูปร่างตัดขวางแกนกลางช่อดอกย่อย รูปสามเหล่ียม ไม่ปรากฏขนบนช่อดอกย่อย ความยาวช่อดอก

ย่อย เฉล่ีย 5.46 เซนติเมตร ความยาวแก่นกลางช่อดอก เฉล่ีย 4.97 เซนติเมตร เกสรเพศเมียสีม่วงเข้ม ปรากฏ

แอนโทไซยานินบริเวณปลายกาบดอกย่อย อายุการออกดอกประมาณกลางเดือนกันยายน 

   21. หญ้ามูลาโต้ 2 จังหวัดหนองคาย 

    มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ ่งเอนราบ ปรากฏขนบนแผ่นใบบริเวณด้านล่างใบ    

การกระจายขนบนกาบใบมาก 

   โดยท าการศึกษาแนวทางการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธ์ุพืชใหม่ของ

หญ้ารูซี่ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ ประกอบด้วยลักษณะประจ าพันธุ์ 21 ลักษณะ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน 

คือ (1) ส่วนของล าต้นและไหล (2) ส่วนของของใบและใบธง (3) ส่วนของช่อดอกและดอก และ (4) เวลาออกดอก  

   จากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุของหญ้ารูซี่

ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ และออกแบบตารางบันทึกข้อมูล โดยลักษณะทาง

พฤกษศาสตร์ท่ีเลือกใช้ต้องเป็นลักษณะท่ีเกิดจากการแสดงออกของพันธุกรรม ซึ่งส่ิงแวดล้อมและการดูแลมี

อิทธิพลต่อลักษณะดังกล่าวน้อย  

  ตารางท่ี 1 ตารางบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้ารูซี่ท่ีน ามาใช้ในการทดลอง 

ส่วนของพืช ลักษณะท่ีใช้บันทึกข้อมูล 

ต้น - ลักษณะการเจริญเติบโต 

 - ความสูงต้น 

 - ความยาวปล้องของล าต้น 

 - เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น 
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ไหล - ความยาวปล้องของไหล 

ใบธง - ความโค้งของใบธง 

 - ความกว้างใบธง 

 - การปรากฏขนบนแผ่นใบธง 

ใบ - ความยาวแผ่นใบ 

 - ความกว้างแผ่นใบ 

 - การปรากฏขนบนแผ่นใบ 

 - การกระจายของขนบนแผ่นใบ 

กาบใบ - การกระจายของขนบนกาบใบ 

เวลาออกดอก  

ช่อดอก - ความยาวแกนกลางช่อดอก 

 - ความยาวก้านช่อดอกย่อย 

 - ความยาวแกนกลางช่อดอกย่อย 

 - รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย 

 - การมีขนบนช่อดอกย่อย 

ดอก - สีของเกสรเพสเมีย 

 - การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก 

 

  3. การวิเคราะห์และยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธ์ุของหญ้ารูซ่ี 

   น าองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ และข้อมูลท่ีได้จากการเก็บบันทึก

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้ารูซี่ มาวิเคราะห์และยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธ์ุหญ้ารูซี่ 

พร้อมรายการบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของแต่ละลักษณะ ซึ่งให้สัญลักษณ์ท่ีจะอธิบายวิธีการเก็บข้อมูล

และความหมายให้ชัดเจนต่อการจ าแนกความแตกต่าง โดยยึดหลักการตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ  ได้

ก าหนดหลักเกณฑ์ท่ัวไปส าหรับตรวจสอบพันธ์ุใหม่ ท่ีถือเป็นเงื่อนไขหรือคุณสมบัติของพันธ์ุพืช ท่ีต้องท าการ

ตรวจสอบ 3 ประเด็น คือ  

   (1) ความแตกต่างของพันธ์ุพืชใหม่ (Distincess, D) โดยต้องมีลักษณะประจ าพันธ์ุแตกต่างจาก

พันธ์ุอื่น หรือพันธ์ุใกล้เคียงท่ีเป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป  
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   (2) ความสม่ าเสมอของลักษณะประจ าพันธ์ุ (Uniformity, U) โดยหลักการต้องตรวจสอบความ

สม่ าเสมอในกลุ่มประชากรของพันธ์ุ 

   (3) ความคงตัวของลักษณะประจ าพันธ์ุ (Stability,S) โดยหลักการต้องคงลักษณะเดิมท่ีให้ไว้ 

ภายหลังใช้ขยายพันธุ์หรือปลูก 

   การตรวจสอบพันธ์ุโดยยึดหลักท้ัง 3 ประเด็น เรียกว่า “DUS Test” โดยจะต้องก าหนด

หลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบ ซึ่งแต่ละพืชจะมีหลักเกณฑ์ท่ีแตกต่างกันไป อาจจะก าหนดหลักเกณฑ์ในพืช

แต่ละชนิด หรือก าหนดเป็นกลุ่มของพืช หรือกลุ่มของพันธ์ุ ตามความเหมาะสม ส่วนการปลูกทดสอบหรือการ

ทดสอบอื่นๆ จ านวนฤดูปลูก แผนผังการทดลอง จ านวนแผนการปลูกทดสอบ และวิธีการตรวจสอบ พิจารณา

โดยค านึงถึงธรรมชาติของพืชแต่ละชนิดท่ีจะตรวจสอบ การวางแผนการทดลองเป็นปัจจัยหลักของหลักเกณฑ์

การทดสอบ โดยหลักเกณฑ์การตรวจสอบจะต้องก าหนดขนาดของการทดลอง ตัวอย่างพืชท่ีจะใช้ทดลอง 

จ านวนซ้ า และจ านวนครั้งในการทดลองท่ีใช้ในการเปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้ผลเป็นท่ีน่าเช่ือถือได้ และตัวอย่าง

พืชท่ีใช้ในการทดลองให้พิจารณาตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด 

   รูปแบบโครงสร้างร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธ์ุ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยแต่ละ

ส่วนประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังน้ี 

   ส่วนท่ี 1 เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเตรียมการปลูกทดสอบ วิธีการตรวจสอบ และการ

ประเมินผล ประกอบด้วย 6 ส่วนย่อย 

    1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์ (Subject of these Guideline) เป็นส่วนท่ีใช้ระบุให้เห็น

ว่าหลักเกณฑ์น้ีใช้กับพืชชนิดใด โดยให้ระบุช่ือทางพฤกษศาสตร์ หรืออาจระบุเป็นชนิดของพันธุ์ หรือระบุเพียง

ช่ือวงศ์ก็ได้ และควรมีค าแนะน าส าหรับลักษณะพันธ์ุตามท่ีมา เช่น เป็นพันธุ์ท่ีผสมตัวหรือสายพันธุ์แท้ เป็นพันธุ์

ท่ีผสมข้ามหรือพันธุ์ลูกผสม 

    2. ส่วนขยายพันธ์ุ (Material Required) ระบุส่วนท่ีต้องน าส่งท้ังปริมาณและคุณภาพ 

ระบุชนิดของส่วนขยายพันธุ์ท่ีสามารถน ามาท าการทดสอบ เช่น เมล็ด ท่อนพันธ์ุ หรือส่วนขยายพันธ์ุอื่นๆ การ

ให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพันธ์ุ 

    3. วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination) เป็นการก าหนดแบบแผนการตรวจสอบ 

ระบุว่าจะตรวจสอบอย่างไร สถานท่ีปลูกตรวจสอบใด จ านวนรอบของการปลูกหรือรอบของการเจริญเติบโต 

จ านวนฤดูปลูกตรวจสอบ เน่ืองจากพืชบางชนิดสามารถเห็นความแตกต่างได้ในหนึ่งฤดูปลูก แต่บางชนิดต้องท า

การทดสอบมากกว่าหน่ึงฤดูปลูก รูปแบบของการทดสอบเป็นไปได้ท้ังท่ีใช้สถิติ และไม่ใช่สถิติ ระยะการ

เจริญเติบโต ช่วงการพัฒนาท่ีจะแสดงออกของพืช การพิจารณาและตรวจวัดลักษณะ ตลอดจนการออกแบบ

วางแปลงการทดลอง จ านวนต้น จ านวนซ้ าท่ีจะตรวจสอบ 
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    4. การประเมินความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว (Assessment of 

Distinctness, Uniformity and Stability) เป็นการให้ค าอธิบายการตรวจสอบแต่ละประเภท เช่น ความ

แตกต่างจะต้องจ าแนกได้เด่นชัด การประเมินความแตกต่างพิจารณาไปตามท่ีมาของการปรับปรุงพันธ์ุ เช่น 

จากการผสมตัวเอง หรือจากการผสมข้าม การประเมินความสม่ าเสมอและความคงตัว พิจารณาจากต้นท่ี

ผิดปกติ (off type) ท่ีปนมาในระหว่างท าการปลูกทดสอบ โดยระบุเป็นจ านวนร้อยละของต้นท่ีมีลักษณะปนมา 

ซึ่งในทางสถิติโดยท่ัวไปแล้วให้มีได้ไม่เกินร้อยละ 5 

    5. การ จัดก ลุ่ม พั น ธ์ุแ ละก าร จัดการป ลูกทดสอบ  (Grouping of Varieties and 

Organization of the Growing Trail) เป็นการจัดกลุ่มพันธ์ุเพ่ือคัดเลือกพันธ์ุท่ีจะใช้ปลูกเปรียบเทียบ โดย

พิจารณาจากลักษณะทางคุณภาพท่ีไม่มีผลกระทบจากสภาพแวดล้อมเป็นหลัก  

    6. ลักษณะและสัญลักษณ์ เป็นค าแนะน าเพ่ืออภิบายในตารางแสดงลักษณะ แบ่งลักษณะ

เป็นสองประเภท คือ ลักษณะปกติและลักษณะท่ีส าคัญ ช่วงระดับของการแสดงออกท่ีต้องบันทึกเป็นตัวเลข 

(numerical note) ท่ีจะท าให้ทราบระดับความแตกต่าง ประเภทของสัญลักษณ์ท่ีแสดงออก เช่น ลักษณะ

ปริมาณ ลักษณะทางคุณภาพ และลักษณะทางคุณภาพไม่แท้ และตัวอย่างพันธุ์ท่ีแสดงออกแต่ละช่วงระดับของ

แต่ละลักษณะอย่างชัดเจน 

   ส่วนท่ี 2 เป็นตารางแสดงลักษณะประจ าพันธ์ุแต่ละลักษณะ ในรูปแบบของรายการบันทึก

ลักษณะท่ีเป็นแบบฟอร์มส าเร็จรูป และค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบด้วยลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative) 

ลักษณะทางปริมาณ (Quantitative) และลักษณะทางคุณภาพไม่แท้ (Pseudo-qualitative) โดยสามารถแยก

เป็นส่วนประกอบได้ 2 ส่วนย่อย 

    1. ตารางแสดงลักษณะประจ าพันธ์ุท่ีจะตรวจสอบ (Table of Descriptors) คือ ตาราง

แสดงลักษณะท่ีมีการอธิบายแต่ละลักษณะทางวิชาการอย่างกระชับ เพ่ือใช้ตรวจสอบความแตกต่าง ความ

สม่ าเสมอ และความคงตัวของลักษณะน้ัน ซึ่งได้ระบุประเภทของลักษณะท่ีแสดงออก วิธีสังเกตหรือตรวจวัด และ

ตัวอย่างพันธุ์ของแต่ละระดับความแตกต่างท่ีแสดงออกในลักษณะนั้นๆ ท่ีใช้ในการอ้างอิง 

    2. ค าอธิบายการตรวจวัดลักษณะในตาราง อธิบายถึงต าแหน่ง ช่วงเวลาท่ีจะเข้าสังเกต

หรือตรวจวัดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น โดยอธิบายลักษณะต่างๆ ในตารางเพ่ิมเติม และใช้อธิบายลักษณะโดยใช้ภาพถ่าย

ตัวอย่างจริง หรือภาพวาดประกอบ 

     - ลักษณะทางปริมาณ จะเป็นลักษณะท่ีสามารถแสดงค่าตัวแปรจากค่าหน่ึงไปอีกค่าหน่ึง

ได้ โดยจะบันทึกเป็นหลายมิติได้ อย่างต่อเน่ือง หรือไม่ก็ได้ โดยให้ค่าตัวแปรท่ีต่างกันเป็นตัวเลข เช่น ความยาว

ของใบจะเรียกเป็น 4 ระดับ คือ ส้ันมาก ให้ก ากับด้วย เลข (1) ข้างท้าย ส้ัน เต้ีย ให้ก ากับด้วย เลข (3) ข้างท้าย 
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ปานกลางให้ก ากับด้วย เลข (5) ข้างท้าย ยาวให้ก ากับด้วย เลข (7) ข้างท้าย และยาวมากให้ก ากับด้วย เลข (9) 

ข้างท้าย การให้เลขก ากับเช่นน้ีจะท าให้สามารถแทรกลักษณะท่ีอยู่ระหว่างเลขใดเลขหน่ึงในอนาคตได้หากมี

การพบพืชใหม่ท่ีมีความยาวของใบตกอยู่ในช่วงเหล่าน้ี ท้ังน้ีให้ใช้กฎเกณฑ์เดียวกันในลักษณะอื่นๆ ด้วย กรณีท่ี

ลักษณะน้ันแสดงได้เพียง 2 สถานะ คือ มี หรือไม่ มี เช่น การมีกล่ินของดอก ให้ใช้เลข (1) ก ากับข้างท้ายค าว่า 

มี และ เลข (9) ก ากับข้างท้าย ค าว่าไม่มี 

 

 

 

 

 

    ค าท่ีใช้บรรยายลักษณะท่ีแสดงจากเลข (1) ถึง (9) สามารถแสดงได้ ดังตัวอย่าง ต่อไปน้ี 

เลขก ากับ ค าบรรยายลักษณะ  เลขก ากับ ค าบรรยายลักษณะ 

1 น้อยมาก (หรือ ไม่มี)  1 เล็กมาก (หรือ ไม่มี) 

2 น้อยมาก - น้อย  2 เล็กมาก - เล็ก 

3 น้อย  3 เล็ก 

4 น้อย - ปานกลาง  4 เล็ก - ปานกลาง 

5 ปานกลาง  5 ปานกลาง 

6 ปานกลาง – ค่อนข้างมาก  6 ปานกลาง – ค่อนข้างใหญ่ 

7 ค่อนข้างมาก  7 ค่อนข้างใหญ่ 

8 ค่อนข้างมาก - มาก  8 ค่อนข้างใหญ่ - ใหญ่ 

9 มาก  9 ใหญ่ 

 

    ตัวเลขท่ีก ากับเหล่าน้ีจะท าให้สามารถบอกลักษณะทางคุณภาพและทางปริมาณได้อย่าง

ละเอียด สามารถจะน ามาจัดให้ลงในช่วงท้ัง 9 ได้ ท าให้การจ าแนกชัดเจนขึ้น 

    ค าท่ีใช้บรรยายลักษณะท่ีแสดงจากเลข (1) ถึง (5) สามารถแสดงได้ ดังตัวอย่าง ต่อไปน้ี 

เลขก ากับ ค าบรรยายลักษณะ 
1 ต้ังตรง 
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    ลักษณะท่ีใช้ตัวเลข (1) (3) และ (5) มักจะเป็นลักษณะของการเจริญเติบโต เช่น ล าต้น ช่อ

ดอก เป็นต้น 

    ค าท่ีใช้บรรยายลักษณะท่ีแสดงจากเลข (1) ถึง (3) สามารถแสดงได้ ดังตัวอย่าง ต่อไปน้ี 

เลขก ากับ ลักษณะของมุม 

1 มุมแหลม 

2 ต้ังฉาก 

3 มุมป้าน 

    ลักษณะท่ีใช้ตัวเลข (1) (2) และ (3) มักจะเป็นลักษณะท่ีเกี่ยวกับมุม และต าแหน่ง เช่น 

ลักษณะของปลายใบท่ีต้ังของก้านช่อดอก เป็นต้น 

    - ค าท่ีใช้บรรยายลักษณะของสี 

     ลักษณะของสีสามารถใช้ตัวเลขจาก 1-9 หรือ 3, 5, 7 แล้วแต่ กรณี เช่น ถ้าลักษณะน้ัน 

จะแสดงเฉพาะสีเขียวสีเดียวเท่าน้ัน ก็ให้แบ่งเป็น 3 ขั้นโดยใช้ เขียวอ่อนเป็นเลข (3) เขียวปานกลางเป็นเลข (5) 

และเขียวเข้มเป็นเลข (7) กรณีท่ีมีสีเขียวมากกว่า 3 สี ท่ีก าหนดน้ี ก็จะได้จ าแนกให้อยู่ท่ีเลข (1) (2) (4) (6) ได้

ซึ่งท้ายสุด ก็จะไล่สี เป็น 1-9  

    - ลักษณะทางคุณภาพเทียม ลักษณะดังกล่าวน้ีเป็นลักษณะท่ีไม่สามารถบอกอย่างชัดเจน

หรือแน่นอนได้ เช่น ลักษณะรูปร่างของผลจะมีต่างๆ กันไป กลม รี ทรงกระบอก เป็นต้น ลักษณะเช่นน้ี มักจะ

ระบุเป็นชนิดไป เช่น ลักษณะผลแบบชนิดท่ี 1, 2, 3  ตามล าดับ 

    - การเรียงล าดับของลักษณะประจ าพันธ์ุในคู่มือการตรวจสอบท าได้ 3 วิธี คือ 

     1) เรียงตามระบบพฤกษศาสตร์ คือ เมล็ด กล้า ลักษณะการเจริญเติบโต ราก ระบบราก 

ต้น ใบ ช่อดอก ดอก ผล  

     2) เรียงตามกาลเวลาของการเจริญเติบโต 

3 กึ่งต้ังตรง 
5 โค้ง 
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     3) เรียงตามลักษณะประจ าพันธ์ุ คือ ลักษณะ ความสูง ความยาว ความกว้าง ขนาด 

รูปร่าง สี และอื่นๆ 

โดยร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์หญ้ารูซี่ และลูกผสม มีรายละเอียดดังน้ี 

1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์และการตรวจสอบ (Subject of these Test Guideline) 

 หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีให้ใช้กับหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis R. 

Germ. & C. M. Evrard) และลูกผสม 

2. ส่วนขยายพันธ์ุ (Material Required) 

 ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุหญ้ารูซี่ จะต้องส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุท่ีเป็นเมล็ดหญ้า จ านวน 500 กรัม   

3. วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination) 

 ปลูกทดสอบในฤดูปกติ อย่างน้อย 2 ฤดูปลูก (growing periods) การปลูกทดสอบ 2 ฤดูปลูก ควรแยก

ปลูก 2 ครั้ง ปลูกทดสอบใน 1 สถานท่ี แต่ถ้าความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว ไม่สามารถ

สังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องปลูกทดสอบเพ่ิม ปลูกทดสอบใน 1 สถานท่ี โดยก าหนดตามความเหมาะสม 

 กรณีพันธ์ุท่ีเป็นแอโพมิกทิก (apomictic varieties) ให้ปลูกพันธุ์ท่ีขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบใน

บริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน และให้มีวิธีการปลูกและการจัดการเดียวกัน  แต่ละพันธุ์ปลูกอย่างน้อย 40 ต้น แบ่งเป็นซ้ า 

อย่างน้อย 2 ซ้ า 

 กรณีพันธ์ุผสมข้าม (cross-pollinated varieties) ให้ปลูกพันธ์ุท่ีขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบใน

บริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน และให้มีวิธีการปลูกและการจัดการเดียวกัน  แต่ละพันธุ์ปลูกอย่างน้อย 60 ต้น แบ่งเป็นซ้ า 

อย่างน้อย 3 ซ้ า 

4. การประเมินความแตก ต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว (Assessment of Distinctness, 

Uniformity and Stability) 

 - การประเมินความแตกต่างให้ตรวจสอบดังน้ี กรณีพันธ์ุท่ีเป็นแอโพมิกทิก (apomictic varieties) การ

ประเมินความแตกต่าง ให้ประเมินจากทุกต้นท่ีเป็นตัวแทน หรือช้ินส่วนพืชจากตัวแทน 20 ต้น และประเมิน

จากต้นท้ังหมดท่ีปลูกทดสอบ โดยไม่รวมต้นท่ีเป็นพันธ์ุปน (off-type)  กรณีพันธ์ุผสมข้าม (cross-pollinated 

varieties) การประเมินความแตกต่าง ให้ประเมินจากทุกต้นท่ีเป็นตัวแทน หรือช้ินส่วนพืชจากตัวแทน 60 ต้น 

และประเมินจากต้นท้ังหมดท่ีปลูกทดสอบ โดยไม่รวมต้นท่ีเป็นพันธุ์ปน (off-type)   

 - การประเมินความสม่ าเสมอของพันธ์ุท่ีเป็นแอโพมิกทิก (apomictic varieties) ประชากรมาตรฐาน 

ร้อยละ 2 และท่ีความเช่ือม่ัน ร้อยละ 95 ในกรณีจ านวนตัวอย่าง 40 ต้น มีพันธ์ุปนได้ ไม่เกิน 2 ต้น และพันธ์ุ
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ผสมข้าม (cross-pollinated varieties) ท่ีประชากรมาตรฐานร้อยละ 3 และท่ีความเช่ือม่ัน ร้อยละ 95 ใน

กรณีจ านวนตัวอย่าง 60 ต้น มีพันธ์ุปนได้ไม่เกิน 3 ต้น 

 - การประเมินความคงตัว ในทางปฏิบัติ ไม่มีผลการทดสอบความคงตัวท่ีให้ผลแบบเดียวกับการทดสอบ

ความแตกต่าง และความสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์มีการแสดงออกกับหลายชนิดของพันธุ์ น้ัน

คือ เม่ือลักษณะมีความสม่ าเสมอแล้ว ก็สามารถพิจารณาได้ว่ามีความคงตัวด้วย ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยความคงตัว 

อาจจะมีการทดสอบโดยใช้เมล็ดพันธ์ุและท่อนพันธ์ุชุดให ม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าการแสดงออกของลักษณะ

เหมือนเดิม 

5. การจัดกลุ่มพันธ์ุและการจัดการปลูกทดสอบ (Grouping of Varieties and Organization of   the 

Growing Trail) 

 - การคัดเลือกพันธ์ุพืชท่ัวไป ท่ีจะน ามาปลูกทดสอบกับพันธุ์ท่ียื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่จะต้องจัด

กลุ่มตามลักษณะ เพ่ือความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง 

 - ลักษณะการจัดกลุ่ม เป็นการจัดกลุ่มตามลักษณะการแสดงออกในสถานท่ีทดสอบท่ีแตกต่างกันสามารถ

น ามาใช้อย่างใดอย่างหน่ึง หรือร่วมกับลักษณะอื่นๆ ได้ เช่น เพ่ือเลือกพันธ์ุท่ีสามารถแยกลักษณะได้มากขึ้น 

ส าหรับการตรวจสอบความแตกต่าง และเพ่ือพิจารณาการจัดกลุ่มพันธุ์ท่ีคล้ายกันให้อยู่รวมกลุ่มกัน 

 - ลักษณะท่ีใช้ในการจัดกลุ่มพันธ์ุ 

  (1) แผ่นใบ : ขน (Leaf blade : hairs) 

  (2) ช่อดอก: รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย ( inflorescence : shape of rachilla in 

cross section) 

  (3) ดอก : สีของเกสรเพศเมีย (flower : stigma color) 

6. แบบบันทึกลักษณะประจ าพันธุ์ท่ีจะตรวจสอบ จ านวน 21 ลักษณะ ได้แก ่

  1. ต้น (Plant) :  ลักษณะการเจริญเติบโต (growth habit) 

  2. ต้น (Plant) :  ความสูงต้น (height) 

  3. ไหล (Stolon) :  ความยาวปล้อง (length of internode) 

  4. ล าต้น (Culm) : ความยาวปล้องของล าต้น (length of internode) 

  5. ล าต้น (Culm) : เส้นผ่านศูนย์กลางล าต้น (diameter) 

  6. ใบธง (Flag leaf) : ความโค้งของใบธง (curvature)  

  7. ใบธง (Flag leaf) :  ความกว้างใบธง (width)  

  8. ใบธง (Flag leaf) :  การปรากฏขนบนแผ่นใบธง (distribution of hairs on 

sheath) 
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  9. แผ่นใบ (Leaf blade) : ความยาวใบ (length) 

  10.  แผ่นใบ (Leaf blade) : ความกว้างใบ (width) 

  11.  แผ่นใบ (Leaf blade) : ขนใบ (hairs) 

  12.  แผ่นใบ (Leaf blade) : การกระจายของขนบนใบ (distribution of hairs) 

  13. กาบใบ (Leaf sheath) : การกระจายของขนบนกาบใบ (distribution of hairs) 

  14. ช่อดอก (Inflorescence) : ความยาวแกนกลางช่อดอก (length of rachis) 

  15. ช่อดอก (Inflorescence) : ความยาวก้านช่อดอกย่อย (length of pedicel) 

  16. ช่อดอก (Inflorescence) :  ความยาวแกนกลางช่อดอกย่อย (length of rachilla) 

  17. ช่อดอก (Inflorescence) : รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย  (shape of 

rachilla in cross section) 

  18. ช่อดอกย่อย (Spikelet) : การมีขนบนช่อดอกย่อย (pubescence) 

  19. ดอก (Flower) : สีของเกสรเพศเมีย (stigma color) 

  20. กาบดอก (Glume) : การปรากฏแอนโทไซยานิน (anthocyanin coloration) 

  21. ระยะเวลาการออกดอก (Time of inflorescence emergence) 

  4. ประชุมผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับหญ้ารูซ่ี และพืชอาหารสัตว์ 

เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแก้ไขจนได้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธ์ุพืชใหม่ของหญ้ารูซ่ีที่พร้อม

ใช้งานจริงในภาคสนาม 

   เม่ือยกร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุหญ้ารูซี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้จัดประชุม

ระดมสมองเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง เหมาะสม ของร่างหลักเกณฑ์ฯ โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาปรับปรุงพันธ์ุหญ้ารูซี่ เม่ือวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย 

    1. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีเช่ียวชาญด้านการพัฒนาพันธ์ุหญ้ารูซี่ 

    2. ผู้เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์อาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์ 

    3. ผู้เช่ียวชาญด้านพืชอาหารสัตว์    กรมปศุสัตว์ 

    4. หัวหน้ากลุ่มวิจัยพืชอาหารสัตว์    กรมปศุสัตว์ 

    5. นักวิชาการผู้ด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาพืชอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

    6. อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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    ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้ารูซี่ท่ีใช้ในตารางบันทึกลักษณะ

ท้ัง 21 ลักษณะ โดยให้ปรับเรียงล าดับข้อให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของพืช และปรุงแก้ไขในเรื่องส่วน

ขยายพันธ์ุ และปริมาณส่วนขยายพันธ์ุท่ีจะใช้ในการปลูกตรวจสอบ  

  ตารางท่ี 2 รายละเอียดร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธ์ุหญ้ารูซี่ ในส่วนการเตรียมการปลูก

ทดสอบ วิธีการตรวจสอบ และการประเมินผล ก่อนและหลังการประชุม 

รายละเอียด ร่างหลักเกณฑ์ฯ ก่อนการประชุม หลังการประชุม 

1. ส่วนขยายพันธ์ุ เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จ านวน 500 กรัม เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จ านวนไม่น้อยกว่า 500 กรัม 
หรือท่อนพันธุ์จ านวนไม่น้อยกว่า 60 ท่อน 

2. การปลูกทดสอบ - ควรปลูกทดสอบในฤดูปกติ อย่าง
น้อย 2 ฤดูปลูก  
 การปลูกทดสอบ 2 ฤดูปลูก ควร
แยกปลูก 2 ครั้ง 
- กรณีพันธุ์ท่ีเป็นแอโพมิกทิก ให้ปลูก
พันธ์ุละอย่างน้อย 40 ต้น แบ่งเป็น
ซ้ า อย่างน้อย 2 ซ้ า 
- กรณีพันธ์ุผสมข้าม ให้ปลูกพันธ์ุละ
อย่างน้อย 60 ต้น แบ่งเป็นซ้ า อย่าง
น้อย 3 ซ้ า 

- ควรปลูกทดสอบในฤดูปกติ อย่างน้อย 2 ฤดู
ปลูก  
 การปลูกทดสอบ 2 ฤดูปลูก ปลูกใหม่ท้ัง 2 
ครั้ง 
- กรณีพันธ์ุท่ีเป็นแอโพมิกทิก และพันธ์ุท่ีขยาย
ด้วยท่อนพันธ์ุ ให้ปลูกพันธ์ุละ อย่างน้อย 2 
ซ้ าๆ ละไม่น้อยกว่า 20 ต้น 
- กรณีพันธ์ุผสมข้าม ให้ปลูกพันธ์ุละอย่างน้อย 
3 ซ้ าๆ ละไม่น้อย 20 ต้น 

3. การประเมิน 
ความแตกต่าง 
ความสม่ าเสมอ 
ความคงตัว 

- การประเมินความแตกต่าง 
 กรณีพันธ์ุท่ีเป็นแอโพมิกทิก ให้
ประเมินจากทุกต้นท่ีเป็นตัวแทน 
หรือช้ินส่วนพืชจากตัวแทน 20 ต้น 
 กรณีพันธ์ุผสมข้าม ให้ประเมิน
จากทุกต้นท่ีเป็นตัวแทน หรือช้ินส่วน
พืชจากตัวแทน 60 ต้น 
- การประเมินความสม่ าเสมอ 
 ท่ีประชากรมาตรฐานร้อยละ 2 
และท่ีความเช่ือม่ัน ร้อยละ95  
- การประเมินความคงตัว 
 เม่ือลักษณะมีความสม่ าเสมอ
แล้ว ก็สามารถพิจารณาได้ว่ามีความ

- การประเมินความแตกต่าง 
 กรณีพันธ์ุท่ีเป็นแอโพมิกทิก และพันธ์ุท่ี
ขยายด้วยท่อนพันธ์ุ ให้ประเมินจากทุกต้นท่ี
เป็นตัวแทน หรือช้ินส่วนพืชจากตัวแทน 20 ต้น 
 กรณีพันธ์ุผสมข้าม ให้ประเมินจากทุกต้นท่ี
เป็นตัวแทน หรือช้ินส่วนพืชจากตัวแทน 60 ต้น 
- การประเมินความสม่ าเสมอ 
 กรณีพันธ์ุท่ีเป็นแอโพมิกทิก และพันธ์ุท่ี
ขยายด้วยท่อนพันธ์ุ ประเมินท่ีประชากรร้อยละ 
2 และท่ีความเช่ือม่ัน ร้อยละ 95 ในกรณีจ านวน
ตัวอย่าง 40 ต้น มีพันธ์ุปนได้ไม่เกิน 2 ต้น 
 กรณีพันธ์ุผสมข้าม ประเมินท่ีประชากร
ร้อยละ 3 และท่ีความเช่ือม่ัน ร้อยละ 95 ใน
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คงตัวด้วย 
 

กรณีจ านวนตัวอย่าง 60 ต้น มีพันธ์ุปนได้ไม่
เกิน 3 ต้น 
- การประเมินความคงตัว 
 เ ม่ื อ ลั ก ษ ณ ะ มีค วาม ส ม่ า เส มอแ ล้ ว         
ก็สามารถพิจารณาได้ว่ามีความคงตัวด้วย 

4. การจัดกลุ่มพันธ์ุ 1) แผ่นใบ : ขน  
2) ช่อดอก : รูปร่างตัดขวางของ

แกนกลางช่อดอกย่อย 
3) ดอก : สีของเกสรเพสเมีย 

1) แผ่นใบ : ขน  
2) ช่อดอก : รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อ

ดอกย่อย 
3) ดอก : สีของเกสรเพสเมีย 

 

  ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดลักษณะประจ าพันธ์ุส าหรับการตรวจสอบของร่างหลักเกณฑ์ฯ ก่อนและ

หลังการประชุม 

ลักษณะที่ ร่างหลักเกณฑ์ฯ ก่อนการประชุม 
จ านวน 21 ลักษณะ 

หลังการประชุม 
จ านวน 21 ลักษณะ 

1 ต้น: ลักษณะการเจริญเติบโต ต้น: ลักษณะการเจริญเติบโต 
2 ต้น: ความสูง ต้น: ความสูง 
3 ไหล: ความยาวปล้อง ไหล: ความยาวปล้อง 
4 ล าต้น: ความยาวปล้อง ล าต้น: ความยาวปล้อง 
5 ล าต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง ล าต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง 
6 ใบธง: ความโค้ง ใบธง: ความโค้ง 
7 ใบธง: ความกว้าง ใบธง: ความกว้าง 
8 ใบธง: การปรากฏขนบนแผ่นใบ ใบธง: การปรากฏขนบนแผ่นใบ 
9 แผ่นใบ: ความยาว แผ่นใบ: ความยาว 
10 แผ่นใบ: ความกว้าง แผ่นใบ: ความกว้าง 
11 แผ่นใบ: ขนใบ แผ่นใบ: ขนใบ 
12 แผ่นใบ: การกระจายของขน แผ่นใบ: การกระจายของขน 
13 กาบใบ: การกระจายของขน กาบใบ: การกระจายของขน 
14 ช่อดอก: ความยาวก้านช่อดอกย่อย เวลาออกดอก 
15 ช่อดอก: รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย ช่อดอก: ความยาวแกนกลางช่อดอก 
16 ช่อดอก: ความยาวช่อดอกย่อย ช่อดอก: ความยาวก้านช่อดอกย่อย 
17 ช่อดอก: ความยาวแกนกลางช่อดอก ช่อดอก: ความยาวแกนกลางช่อดอกย่อย 
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  5. ทดลองร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธ์ุของหญ้ารูซ่ี บันทึกลักษณะต่างของหญ้ารูซ่ี 

หญ้ารูซ่ีลูกผสม และพืชใกล้เคียงในสกุลเดียวกันภาคสนามเพ่ือระบุพันธ์ุอ้างอิง  

  เม่ือได้ร่างหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ าพันธ์ุหญ้ารูซี่ฉบับท่ีปรับปรุงแก้ไขจากผู้เกี่ยวข้อง 

และผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว น ามาทดลองใช้ร่างหลักเกณฑ์ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลลักษณะต่างๆ ของหญ้ารูซี่ 

หญ้ารูซี่ลูกผสม และพืชในสกุลเดียวกัน ภาคสนามเพ่ือระบุพันธ์ุอ้างอิง ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และ

วิธีการตรวจสอบพันธ์ุหญ้ารูซี่ให้เหมาะสม สามารถใช้ตรวจสอบได้จริงในภาคสนาม โดยทดลองใช้กับหญ้ารูซี่ 

หญ้ารูซี่ลูกผสม หญ้ามูลาโต้ หญ้ามูลาโต้ 2 หญ้าซิกแนลต้ัง หญ้าซิกแนลนอน และหญ้าซิกแนลเล้ือย ท่ีปลูก

รวบรวม ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 16 พันธ์ุ พบว่าการ

บันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธ์ุสามารถปฏิบัติได้จริง สะดวกและเหมาะสม ลักษณะประจ าพันธ์ุในตาราง

บันทึกลักษณะสามารถใช้แยกความแตกต่างของพันธ์ุได้ 

  6. จัดท าร่างคู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุของหญ้ารูซ่ี ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ 

   น าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้ารูซี่ หญ้ารูซี่ลูกผสม หญ้ามูลาโต้ 

หญ้ามูลาโต้ 2 หญ้าซิกแนลต้ัง หญ้าซิกแนลนอน และหญ้าซิกแนลเล้ือย และวิธีการเก็บข้อมูลของลักษณะตาม

ระยะการเจริญเติบโตท่ีเหมาะสม และการศึกษาแนวทางในการจัดท าและพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตรวจสอบพันธ์ุพืชใหม่ของหญ้ารูซี่ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ  และจากการประชุมระดมสมองของ

ผู้เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ จนได้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธ์ุหญ้ารูซี่ และ

ลูกผสม และทดลองใช้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธ์ุหญ้ารูซี่ในแปลงปลูกรวบรวม

พันธ์ุ จ านวน 16 พันธ์ุ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และน าข้อมูลท่ีได้

ท้ังหมดมาประมวล และยกร่างคู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุของหญ้ารูซี่ ท่ีจะให้รายละเอียดวิธีการบันทึก

ลักษณะ ระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการบันทึกในแต่ละระยะการเจริญเติบโต และระบุส่วนของหญ้ารูซี่ท่ีใช้

ในการบันทึกข้อมูล 

- วิจารณ์ผลการทดลอง 

18 ช่อดอกย่อย: การมีขน ช่อดอก: รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย 
19 ดอก: สีของเกสรเพศเมีย ช่อดอกย่อย: การมีขน 
20 กาบดอก: การปรากฏของแอนโทไซยานิน ดอก: สีของเกสรเพศเมีย 
21 เวลาออกดอก กาบดอก: การปรากฏของแอนโทไซยานิน 
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 จากการศึกษาลักษณะพฤกษศาสตร์ของหญ้ารูซี่ พบว่าในประเทศไทยมีการศึกษาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงพันธุ์

หญ้ารูซี่น้อย จ านวนพันธ์ุมีไม่มาก โดยท่ัวไปเป็นการปลูกเพ่ือให้ได้พ้ืนท่ีมาก ได้ปริมาณหญ้าส าหรับเป็นอาหาร

สัตว์มากกว่าการเน้นการพัฒนาให้เกิดลักษณะท่ีคงท่ี  อีกท้ังหญ้ารูซี่เป็นพืชผสมข้าม สืบพันธ์ุด้วยเมล็ดแบบ

อาศัยเพศท าให้เกิดการแปรปรวนของลักษณะประจ าพันธ์ุสูง  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนาพืชอาหาร

จึงรักษาพันธ์ุโดยรูปแบบของการปรับปรุงประชากร และพัฒนาพันธ์ุโดยการผสมข้ามชนิดเพ่ือให้ได้พันธ์ุท่ี

ลักษณะประจ าพันธ์ุคงท่ี  การศึกษาเพ่ือพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธ์ุหญ้ารูซี่น้ี 

จึงได้ท าการศึกษาท้ังหญ้ารูซี่ หญ้ารูซี่ลูกผสม และพืชใกล้เคียงในชนิดเดียวกัน เพ่ือให้ได้ลักษณะท่ีครอบคลุม

มากท่ีสุด โดยได้ลักษณะพฤกษศาสตร์เพ่ือใช้ในการจ าแนกพันธ์ุหญ้ารูซี่ และลูกผสม จ านวนท้ังส้ิน 21 ลักษณะ 

 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 1. การจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธุ์หญ้ารูซี่  ใช้ค าแนะน าในการจ าแนกลักษณะประจ าพันธ์ุ 

และการจัดท าหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธ์ุพืชตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ ประกอบกับการศึกษา 

รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับเอกสารต่างๆ  และศึกษาจากตัวอย่างจริง ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตรวจสอบหญ้ารูซี่ ประกอบด้วยรายละเอียด 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 เป็นรายละเอียดการเตรียมการปลูก

ตรวจสอบ และวิธีการตรวจสอบ ส่วนท่ี 2 เป็นตารางลักษณะประจ าพันธ์ุและค าอธิบายเพ่ิมเติม ซึ่ ง

ประกอบด้วย ลักษณะทางคุณภาพ (Qualitative Characteristic) ลักษณะทางปริมาณ (Quantitative 

Characteristic) และลักษณะทางคุณภาพไม่แท้  (Pseudo Qualitative Characteristic) รวมท้ังส้ิน 21 

ลักษณะ  

 2. ได้ร่างหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบหญ้ารูซี่ ท่ีผ่านการพิจารณาจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

ผู้เช่ียวชาญท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร โดยร่างหลักเกณฑ์ท่ีได้หลักการประชุม

พิจารณาแล้ว มีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธ์ุพืชหญ้ารูซี่ตามแนวทางของอนุสัญญายูพอฟ 

ในส่วนของลักษณะพฤกษศาสตร์ในตารางบันทึกข้อมูล และได้ปรับส่วนท่ีเกี่ยวข้องในเรื่องชนิดและปริมาณของ

ส่วนขยายพันธ์ุท่ีต้องส่งมอบ การเตรียมการปลูกทดสอบ  วิธีการตรวจสอบ และการประเมินผล เพ่ือให้สอด

คลองกับสภาพการณ์ของประเทศไทย  จากน้ันปรับปรุง แก้ไข จนได้หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะประจ า

พันธ์ุหญ้ารูซี ่ท่ีสมบูรณ์ สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  

  3. การน าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบหญ้ารูซี่ ไปทดสอบโดยการเก็บข้อมูลในแปลงรวบรวมพันธุ์ของ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา พบว่าการบันทึกข้อมูลลักษณะประจ าพันธ์ุสามารถปฏิบัติได้จริง  
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สะดวกและเหมาะสม ลักษณะประจ าพันธ์ุในตารางบันทึกลักษณะสามารถใช้แยกความแตกต่างของพันธ์ุได้ 

(ภาคผนวก 1) 

 4. การจัดท าคู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruzziziensis R. Germ. & C. M. 

Evrard) และลูกผสม ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี มีเน้ือหาประกอบด้วยค าแนะน าส าหรับเจ้าท่ีหน้าท่ีในการ

ด าเนินการปลูกตรวจสอบ พันธ์ุหญ้ารูซี่ และลูกผสม การประเมินผลและบันทึกลักษณะพร้อมค าอธิบาย

ประกอบรูปภาพอย่างละเอียด สะดวกต่อการใช้งานในภาคสนาม (ภาคผนวก 2) 

 5. เพ่ือให้หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธ์ุหญ้ารูซี่ เป็นเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ

สถานการณ์ และเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปตามระยะเวลา เป็นท่ียอมรับ สามารถเอื้อประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง

ในทุกภาคส่วนอย่างสูงสุด พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีน าหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบพันธ์ุหญ้ารูซี่ ไปใช้

ปฏิบัติจริง เม่ือพบปัญหาข้อบกพร่อง ในรายละเอียดบางประการ ควรมีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิ มเติม 

เพ่ือให้เป็นปัจจุบันเสมอ และเม่ือมีจ านวนพันธ์ุเพ่ิมมากขึ้น ควรมีการเก็บข้อมูลเพ่ือเพ่ิมจ านวนพันธ์ุอ้างอิงให้

ครอบคลุมทุกลักษณะ 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1. พนักงานเจ้าหน้าท่ีของส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

การยื่นจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 สามารถใช้ประโยชน์จาก

หลักเกณฑ์ฯ และคู่มือฯ เม่ือมีผู้ยื่นขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ จากรายละเอียดลักษณะประจ าพันธุ์ท่ีระบุไว้ใน

หลักเกณฑ์ฯ น าไปสู่การคัดเลือกพันธ์ุส าหรับการปลูกเปรียบเทียบ และในการตรวจสอบลักษณะประจ าพันธ์ุ

ภาคสนามหญ้ารูซี่ และลูกผสม 

 2. นักวิจัยอื่นๆ ท้ังจากภายในและภายนอกกรมวิชาการเกษตร และผู้ท่ีสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุ์หญ้า

รูซี่ และลูกผสม สามารถน าหลักเกณฑ์การตรวจสอบฯ น้ีไปเก็บข้อมูลลักษณะประจ าพันธ์ุ และใช้จ าแนก

ลักษณะประจ าพันธุ์ของหญ้ารูซี่ในเบ้ืองต้นได้ 

 3. นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธ์ุหญ้ารูซี่ สามารถน า

หลักเกณฑ์ฯ และคู่มือฯ ดังกล่าว เพื่อเก็บข้อมูลลักษณะประจ าพันธ์ุหญ้ารูซี่ และลูกผสม เพื่อประกอบการยื่น

ค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของหญ้ารูซี่ 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  

 ขอขอบคุณจากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย ท่ีให้ความอนุเคราะห์นักวิชาการในการน าเข้าพ้ืนท่ี ขอขอบคุณ 

ศาสตราจารย์สายัณห์ ทัดศรี และนางกานดา นาคมณี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาพันธ์ุหญ้ารูซี่  ขอขอบคุณ 
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นางสาวจันทกานต์ อรณนันท์ นายเกียรติศักด์ิ กล่ าเอม นายฆะฤทัย จันทร์ธิบดี และนางสาวเยาวลักษณ์ แหม่ง

ปัง ผู้เช่ียวชาญและนักวิชาการในสังกัดกรมปศุสัตว์ ขอขอบคุณ นายทรงยศ โชติชุติมา อาจารย์ประจ าภาควิชา

พืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีให้ค าแนะน าในการเก็บข้อมูล ให้ค าแนะน าด้านสรีรวิทยา

หญ้ารูซี่ รวมท้ังให้ความกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชหญ้ารูซี่ ให้

มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และขอขอบคุณ นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีของกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธ์ุพืชทุกท่านท่ีให้

ความร่วมมือ ให้ค าแนะน า ท าให้การทดลองน้ีส าเร็จบรรจุวัตถุประสงค์ทุกประการ 

12. เอกสารอ้างอิง 
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ร่างหลักเกณฑ์และการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืช : 

หญ้ารูซ่ี (Brachiaria ruzziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) และลูกผสม  
(Test Guidelines of Brachiaria ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืช (Subject of these Test Guideline) 
 หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชท่ีจะกล่าวต่อไปน้ีให้ใช้กับหญ้ารูซี่ (Brachiaria ruziziensis R. Germ. & 

C. M. Evrard) และลูกผสม 
2. ส่วนขยายพันธ์ุ (Material Required) 

 2.1 การก าหนดปริมาณ คุณภาพ เวลา และสถานท่ีส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ  
  พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ก าหนดปริมาณ และคุณภาพของส่วนขยายพันธ์ุท่ีต้องการตรวจสอบ พร้อมท้ัง
ก าหนด เวลาและสถานท่ีการส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ จะต้องเป็นผู้ส่งมอบส่วน
ขยายพันธ์ุตามท่ีก าหนด พร้อมท้ังด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ท้ังในเรื่องการผ่านพิธีการ
ทางศุลกากรและด้านสุขอนามัยพืช 

 2.2 ชนิดของส่วนขยายพันธ์ุ 
  ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ของหญ้ารูซี่ ต้องส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ท่ีเป็นเมล็ดพันธ์ุหญ้า
หรือส่วนขยายพันธ์ุอื่น เช่น ท่อนพันธ์ุ  ให้กับพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

 2.3 ปริมาณส่วนขยายพันธ์ุ 
  ผู้ยื่นค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของหญ้ารูซี่ ต้องส่งมอบเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จ านวนไม่น้อยกว่า 
500 กรัม เมล็ดพันธ์ุท่ีน ามาทดสอบจะต้องมีความงอก ความช้ืน และความบริสุทธ์ิ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
หรือท่อนพันธุ์จ านวนไม่น้อยกว่า 60 ท่อน 

 2.4 คุณภาพของส่วนขยายพันธ์ุ 

  เมล็ดพันธ์ุท่ีน ามาทดสอบจะต้องมีความงอก ความช้ืน และความบริสุทธ์ิ ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
พันธ์ุท่ีน ามาท 
  ท่อนพันธ์ุต้องเป็นท่อนเมล็ดพันธ์ุท่ีมีคุณภาพดี สมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลงท่ีติดมากับท่อนเมล็ด
พันธ์ุ 
 2.5 การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพันธ์ุ 

  เมล็ดพันธ์ุหญ้ารูซี่หรือท่อนพันธ์ุท่ีจัดส่งต้องไม่มีการกระท าใดๆ ท่ีเป็นผลต่อการแสดงออกของลักษณะ
ของพันธ์ุพืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือก าหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าท่ี กรณีท่ีเมล็ดพันธ์ุท่ีส่งมอบเคยผ่านการ
ปฏิบัติการใดๆ เช่น พ่นสารป้องกันก าจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย หรือสารควบคุมการเจริญเติบโต ต้องระบุเป็นลาย
ลักษณ์อักษรให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ 
3. วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination) 
 3.1 จ านวนคร้ังท่ีปลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles) 
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  3.1.1 ควรปลูกทดสอบในฤดูปกติ อย่างน้อย 2 ฤดูปลูก (growing periods) แต่ถ้าความแตกต่าง 
ความสม่ าเสมอ และความคงตัว ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องปลูกทดสอบเพ่ิม 
  3.1.2 การปลูกทดสอบ 2 ฤดูปลูก ควรปลูกใหม่แยกปลูกท้ัง 2 ครั้ง 
 3.2 สถานที่ปลูกทดสอบ (Testing Place) 
  ควรปลูกทดสอบใน 1 สถานท่ี ให้ก าหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะประจ าพันธ์ุท่ีส าคัญไม่
สามารถแสดงออกให้สังเกตเห็นความแตกต่างได้ อาจจะต้องเพ่ิมจ านวนสถานท่ีท่ีปลูกทดสอบ 
 
 
 
 3.3 ปัจจัยแวดล้อมส าหรับการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 
  ต้องปลูกทดสอบพันธ์ุหญ้ารูซี่ ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการ
แสดงออกของลักษณะท่ีใช้ตรวจสอบได้ 
 3.4 การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
  3.4.1 กรณีพันธุ์ที่เป็นแอโพมิกทิก (apomictic varieties) และพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์ ให้
ปลูกพันธุ์ท่ีขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน และให้มีวิธีการปลูกและการจัดการแบบ
เดียวกัน แต่ละพันธ์ุปลูกอย่างน้อย 2 ซ้ าๆ ละไม่น้อยกว่า 20 ต้น  40 ต้น แบ่งเป็นซ้ า อย่างน้อย 2  
  3.4.2 กรณี พัน ธ์ุผสมข้าม (cross-pollinated varieties) ให้ปลูกพัน ธ์ุ ท่ีขอจดทะเบียนและพัน ธ์ุ
เปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน และให้มีวิธีการปลูกและการจัดการแบบเดียวกัน  แต่ละพันธุ์ปลูกอย่างน้อย 3 
ซ้ าๆ ละไม่น้อยกว่า 20 ต้น  60 ต้น แบ่งเป็นซ้ า อย่างน้อย 3 ซ้ 
  3.4.3 การบันทึกข้อมูล การวัด นับจ านวนพืช หรือช้ินส่วนพืช ควรกระท าเม่ือพืชเจริญเติบโตเต็มท่ี 
 3.5 การทดสอบเพ่ิมเติม (Additional Tests) 
  กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะอื่นเพ่ิมเติม ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพันธ์ุพืช ให้เป็นไปตามท่ี
พนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนด 
4. การประเมินความแตกต่ าง ความสม่ า เสมอ  และความคงตั ว (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability) 
 4.1 ความแตกต่าง (Distinctness) 
  4.1.1 ค าแนะน าท่ัวไป (General recommendations) การตรวจสอบความแตกต่าง เป็นส่วนส าคัญ
ส าหรับผู้ใช้หลักเกณฑ์ฯ น้ี เพ่ือประเมินความแตกต่าง ซึ่งรายละเอียดและความส าคัญปรากฏตามหลักเกณฑ์ฯ น้ี 
  4.1.2 ความแตกต่างท่ีคงท่ี (Consistent difference) การประเมินอาจแสดงความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ
ได้ชัดเจนในการปลูกครั้งเดียว ก็ไม่จ าเป็นต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงครั้ ง บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพล
จากส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม จึงต้องปลูกมากกว่าหน่ึงครั้ง เพ่ือให้เห็นลักษณะความแตกต่างท่ีชัดเจนท้ังสองครั้ง
ของการปลูกทดสอบ 
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  4.1.3 การแสดงความแตกต่างอย่างชัดเจน (Clear difference) การพิจารณาความแตกต่างของสอง
พันธุ์ที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือ ชนิดของลักษณะว่าลักษณะที่แสดงออก เป็น
ชนิดใด เช่น ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative) ลักษณะทางปริมาณ (quantitative) หรือลักษณะคุณภาพไม่แท้ 
(pseudo-qualitative) 
  4.1.4 จ านวนต้น/ส่วนของพืชท่ีใช้ปลูกตรวจสอบ  (Number of plants/parts of plants to be 
examined) 
  กรณีพันธ์ุท่ีเป็นแอโพมิกทิก (apomictic varieties) และพันธ์ุท่ีขยายพันธ์ุด้วยท่อนพันธ์ุการประเมิน
ความแตกต่าง ให้ประเมินจากทุกต้นท่ีเป็นตัวแทน หรือช้ินส่วนพืชจากตัวแทน 20 ต้น และประเมินจากต้น
ท้ังหมดท่ีปลูกทดสอบ โดยไม่รวมต้นท่ีเป็นพันธุ์ปน (off-type) 
  กรณีพันธ์ุผสมข้าม (cross-pollinated varieties) การประเมินความแตกต่าง ให้ประเมินจากทุกต้นท่ี
เป็นตัวแทน หรือช้ินส่วนพืชจากตัวแทน 60 ต้น และประเมินจากต้นท้ังหมดท่ีปลูกทดสอบ โดยไม่รวมต้นท่ีเป็น
พันธ์ุปน (off-type) 
  4.1.5 การประเมินและบันทึกลักษณะ (Method of observation) 
   วิธีการประเมินและบันทึกลักษณะความแตกต่าง ตามท่ีก าหนดไว้ในตารางบันทึกลักษณะ 
   MG หมายถึง การวัด ช่ัง นับจ านวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวท่ีก าหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ัน แล้ว
ใช้ค่าท่ีได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (single measurement of a group of plants or parts of plants) 

   MS หมายถึง การวัด ช่ัง นับจ านวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างท่ีก าหนดให้เป็นตัวแทน แล้วใช้
ค่าเฉล่ียท่ีได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (measurement of a number of individual plants or parts of plants) 
   VG หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัสจากต้นหรือตัวอย่างเดียวท่ีก าหนดให้เป็น
ตัวแทนเท่าน้ัน แล้วใช้ค่าสังเกตท่ีได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by a single observation of a 
group of plants or parts of plants) 
   VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือทุกตัวอย่างเดียวท่ีก าหนดให้
เป็นตัวแทน แล้วใช้ค่าสังเกตท่ีได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by a single observation of 
individual plants or parts of plants) 
 4.2 ความสม่ าเสมอ (Uniformity) 
  4.2.1 การประเมินความสม่ าเสมอ เป็นส่ิงส าคัญส าหรับผู้ใช้หลักเกณฑ์ฯ น้ี พิจารณาตามรายละเอียดใน
หลักเกณฑ์ฯ 
  4.2.2 การประเมินความสม่ าเสมอของพันธ์ุท่ีเป็นแอโพมิกทิก (apomictic varieties) และพันธ์ุท่ีขยาย
ด้วยท่อนพันธ์ุ ท่ีประชากรมาตรฐานร้อยละ 2 และท่ีความเช่ือม่ัน ร้อยละ 95 ในกรณีจ านวนตัวอย่าง 40 ต้น มี
พันธ์ุปนได้ไม่เกิน 2 ต้น และพันธ์ุผสมข้าม (cross-pollinated varieties) ท่ีประชากรมาตรฐานร้อยละ 3 และท่ี
ความเช่ือม่ัน ร้อยละ 95 ในกรณีจ านวนตัวอย่าง 60 ต้น มีพันธ์ุปนได้ไม่เกิน 3 ต้น 
 4.3 ความคงตัว (Stability) 
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  4.3.1 ในทางปฏิบัติ ไม่มีผลการทดสอบความคงตัวท่ีให้ผลแบบเดียวกับการทดสอบความแตกต่าง และ
ความสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์มีการแสดงออกกับหลายชนิดของพันธ์ุ น้ันคือเม่ือลักษณะมีความ
สม่ าเสมอแล้ว ก็สามารถพิจารณาได้ว่ามีความคงตัวด้วย 
  4.3.2 ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยความคงตัว อาจจะมีการทดสอบโดยใช้เมล็ดพันธ์ุและท่อนพันธุ์ชุดใหม่ เพ่ือให้
แน่ใจว่าการแสดงออกของลักษณะเหมือนเดิม 
5. การจัดกลุ่มพันธ์ุและการจัดการปลูกทดสอบ (Grouping of Varieties and Organization of the 
Growing Trail) 
 5.1 การคัดเลือกพันธ์ุพืชท่ัวไป ท่ีจะน ามาปลูกทดสอบกับพันธ์ุท่ียื่นขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่จะต้องจัด
กลุ่มตามลักษณะ เพ่ือความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง 
 5.2 ลักษณะการจัดกลุ่ม เป็นการจัดกลุ่มตามลักษณะการแสดงออกในสถานท่ีทดสอบท่ีแตกต่างกันสามารถ
น ามาใช้อย่างใดอย่างหน่ึง หรือร่วมกับลักษณะอื่นๆ ได้ เช่น (ก) เพ่ือเลือกพันธ์ุท่ีสามารถแยกลักษณะได้มากขึ้น 
ส าหรับการตรวจสอบความแตกต่าง และ (ข) เพ่ือพิจารณาการจัดกลุ่มพันธ์ุท่ีคล้ายกันให้อยู่รวมกลุ่มกัน 
 5.3 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดกลุ่มพันธุ์ 
  1) แผ่นใบ : ขน (Leaf blade : hairs) (ลักษณะท่ี 11) 
  2) ช่อดอก: รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย (inflorescence : shape of rachilla in cross 
section) (ลักษณะท่ี 18) 
  3) ดอก : สีของเกสรเพศเมีย (flower : stigma color) (ลักษณะท่ี 20) 
 
 
6. การอธิบายสัญ ลักษณ์ ในตารางแสดงลักษณะที่ ใช้ตรวจสอบ (Introduction to the Table of 
Characteristics) 
 6.1 การจ าแนกลักษณะ (Categories of Characteristics) 
  6.1.1 ลักษณะมาตรฐาน (Standard Test Guideline Characteristics) 
   ลักษณะมาตรฐานเป็นลักษณะท่ีได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการใช้
ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (DUS) 
  6.1.2 ลักษณะท่ีก าหนดให้ใช้ส าหรับการตรวจสอบร่วมกัน (Asterisked Characteristics) เป็นลักษณะท่ีต้อง
ประเมินทุกพันธ์ุ  
 6.2 สถานะลักษณะท่ีแสดงออกและตัวเลขก ากับ (States of Expression and Corresponding Notes) 
  ลักษณะท่ีแสดงออกในแต่ละสถานะจะถูกก ากับด้วยตัวเลขท่ีสอดคล้องกัน เป็นการก าหนดลักษณะ ท่ีใช้
อธิบายร่วมกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการแลกเปล่ียนข้อมูล 

 6.2.2) ลักษณะท่ีแสดงออก าหนดเพ่ืออธิบายลักษณะและการใช้การอธิบายร่วมกัน การแสดงออก
ในแต่ละสถานะจะถูกก ากับด้วยตัวเลขท่ีสอดคล้องกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการแลกเปล่ียนข้อมูล 
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6.2.3) ลักษณะท่ีแสดงออก าหนดเพ่ืออธิบายลักษณะและการใช้การอธิบายร่วมกัน การแสดงออกในแต่ละสถานะ
จะถูกก ากับด้วยตัวเลขท่ีสอดคล้องกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการแลกเปลี6.3 ชนิดของการแสดงออก 
(Type of Expression) 
  QL หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic)  
  QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)  
  PQ หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic) 
 6.4 ตัวอย่างพันธ์ุ (Example Varieties) 
  ตัวอย่างพันธุ์ท่ีแสดงไว้ในตาราง (ข้อ 7) เพ่ือให้เห็นการแสดงออกท่ีชัดเจนของแต่ละลักษณะ 
 6.5 เคร่ืองหมาย (Legend)  
  (*)   หมายถึง  ลักษณะท่ีต้องประเมินทุกพันธุ์ (ข้อ 6.1.2) 
  QL  หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
  QN  หมายถึง  ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
  PQ  หมายถึง  ลักษณะทางคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic) (ข้อ 6.3) 
  MG, MS, VG (ดูข้อ 4.1.5) 
  (a)-(b) (ดูข้อ 8.1) 
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7. แบบบันทึกลักษณะประจ าพันธ์ุพืช : หญ้ารูซ่ี (Brachiaria ruziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) และ

ลูกผสม  

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

1. VG ต้น: ลักษณะการเจริญเติบโต (Plant: growth habit)   

(*) (a) ต้ังตรง (erect)  1 

(+)  กึ่งต้ังตรง (semi-erect)  3 

QN  กึ่งเอนราบ (semi-prostrate) มูลาโต้2 5 

  เอนราบ (prostrate)  7 

2. MS ต้น: ความสูง (Plant: height)   

(*) (a) เต้ีย (short)  3 

(+)  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 

QN  สูง (tall)  7 

3. MS ไหล: ความยาวปล้อง (Stolon: length of internode)   

(*) (a) ไม่ปรากฏหรือส้ันมาก (absent or very short)  1 

QN  ส้ัน (short)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 

4. MS ล าต้น: ความยาวปล้อง (Culm:  length of internode)   

(*) (a) ส้ัน (short)  3 

(+)  ปานกลาง (medium)  5 

QN  ยาว (long)  7 

 

5. 

 

MS 

 

ล าต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง (Culm:  diameter) 

  

(+) (a) เล็ก (small)  3 

QN  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 

  ใหญ่ (large)  7 

6. VG ใบธง: ความโค้ง (Flag leaf: curvature)   
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

(*) (a) ไม่ปรากฏหรือน้อยมาก (absent or weak)  1 

(+)  ปานกลาง (medium)  2 

QN  มาก (strong)  3 

7. MS ใบธง: ความกว้าง (Flag leaf: width)   

(*) (a) แคบ (narrow)  3 

(+)  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 

QN  กว้าง (broad)  7 

8. 

(*) 

VG 

(a) 

ใบธง: การปรากฏขนบนแผ่นใบ  

(Flag leaf: distribution of hairs on sheath) 

  

PQ  ฐานใบ (at base)  1 

  ปลายใบ (at apex)  2 

  ขอบใบ (on margin)  3 

  ท่ัวท้ังใบ (throughout) มูลาโต้2 4 

9. MS แผ่นใบ: ความยาว (Leaf blade: length)   

QN (b) ส้ัน (short)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long) มูลาโต้2 7 

10.  MS แผ่นใบ: ความกว้าง (Leaf blade: width)   

(*) (b) แคบ (narrow)  3 

QN  ปานกลาง (medium)  5 

  กว้าง (broad) มูลาโต้2 7 

11. VG แผ่นใบ: ขนใบ (Leaf blade: hairs)   

(*) (b) ไม่ปรากฏ (absent)  1 

QL  ปรากฏ (present) มูลาโต้2 9 

12. 

(*) 

VG 

(b) 

แผ่นใบ: การกระจายของขน  

(Leaf blade: distribution of hairs) 

  

PQ  เฉพาะด้านบนใบ (on upper surface only)  1 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

  เฉพาะด้านล่างใบ (on lower surface only)  2 

  เฉพาะขอบใบ (on margin only)  3 

  ท้ังด้านบนใบและล่างใบ (on both surface) มูลาโต้2 4 

13. 

(*) 

VG 

(b) 

กาบใบ: การกระจายของขน  

(Leaf sheath: distribution of hairs) 

  

QN  ไม่ปรากฏหรือมีน้อย (absent or sparse)  1 

  ปานกลาง (medium)  2 

  มาก (dense) มูลาโต้2 3 

14. MG เวลาออกดอก (Time of inflorescence emergence)   

(*)  เร็ว (early)  3 

(+)  ปานกลาง (medium)  5 

QN  ช้า (late)  7 

15.  

(*) 

MS 

(a) 

ช่อดอก: ความยาวแกนกลางช่อดอก  

(Inflorescence: length of rachis) 

  

(+)  ส้ัน (short)  3 

QN  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 

  ยาว (long)  7 

16. 

(+) 

MS 

(a) 

ช่อดอก: ความยาวก้านช่อดอกย่อย  

(Inflorescence: length of pedicel) 

  

QN  ส้ัน (short) มูลาโต้2 3 

  ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 

17. 

(+) 

MS 

(a) 

ช่อดอก: ความยาวแกนกลางช่อดอกย่อย  

(Inflorescence: length of rachilla) 

  

QN  ส้ัน (short)  3 

  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 

  ยาว (long)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 

 

18.  

(*) 

 

 

VG 

(a) 

 

 

ช่อดอก: รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย 

(Inflorescence: shape of rachilla in cross section) 

  

(+)  รูปสามเหล่ียม (triangular)  1 

PQ  รูปปีก (winged)  2 

  รูปพระจันทร์เส้ียว (crescent)  3 

19. VG ช่อดอกย่อย: การมีขน (Spikelet: pubescence)   

(*) (a) ไม่ปรากฏหรือน้อยมาก (absent or very sparse)  1 

QN  น้อย (sparse)  3 

  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 

  มาก (dense)  7 

20. VG ดอก: สีของเกสรเพศเมีย (Flower: Stigma color)   

(*) (a) ขาว (white) มูลาโต้2 1 

PQ  ม่วงอ่อน (light purple)  2 

  ม่วง (medium purple)  3 

  ม่วงเข้ม (dark purple)  4 

21. 

QN 

VG 

(a) 

กาบดอก: การปรากฏของแอนโทไซยานิน  

(Glume: anthocyanin coloration) 

  

  ไม่ปรากฏหรือน้อยมาก (absent or very weak)  1 

  น้อย (weak)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 

  มาก (strong)  7 
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8. อธิบายแบบบันทึกลักษณะประจ าพันธ์ุ (Explanation on the Table of Characteristics) 
 8.1 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจ าพันธ์ุ 
  (a) บันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก 
  (b) บันทึกลักษณะในระยะท่ีใบเจริญเติบโตเต็มท่ี โดยบันทึกลักษณะจากใบแรกถัดจากใบธงของต้นหลัก
ของกอ 
 8.2 อธิบายแต่ละลักษณะประจ าพันธ์ุ 
  ลักษณะท่ี 1 ต้น: ลักษณะการเจริญเติบโต (Plant: growth habit)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลักษณะท่ี 2 ต้น: ความสูง (Plant: height)   
  บันทึกลักษณะความสูงต้นจากต้นหลัก โดยวัดจากต าแหน่งใบแรกถัดจากใบธง จนถึงระดับผิวดิน ไม่
รวมช่อดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต้ังตรง 3 กึ่งต้ังตรง 

5 กึ่งเอนราบ 

7 เอนราบ 
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 ลักษณะท่ี 4 ล าต้น: ความยาวปล้อง (Culm: height) 
 ลักษณะท่ี 5 ล าต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง (Culm: height)   
  บันทึกลักษณะความยาวปล้องและเส้นผ่านศูนย์กลาง บริเวณช่วงกลางของล าต้น ใช้ล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ลักษณะท่ี 6 ใบธง: การโค้ง (Flag leaf: curvature)   

 
 

 

  

            1                      2                   3 
ไม่ปรากฏหรือน้อยมาก                ปานกลาง                 มาก 
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 ลักษณะท่ี 7 ใบธง: ความกว้าง (Flag leaf: width) 
 

   
1 2 3 

แคบ ปานกลาง กว้าง 
 

  ลักษณะท่ี 14 เวลาออกดอก (Time of inflorescence emergence) 
  เวลาออกดอก บันทึกเม่ือพืชออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ จากจ านวนต้นท้ังหมด โดยมีดอกบานอย่าง
น้อย 1 ช่อดอก 
 
 ลักษณะท่ี 15 ช่อดอก: ความยาวแกนกลางช่อดอก (Inflorescence: length of rachis)   
 ลักษณะท่ี 16 ช่อดอก: ความยาวก้านช่อดอกย่อย (Inflorescence: length of pedicel) 
 ลักษณะท่ี 17 ช่อดอก: ความยาวแกนกลางช่อดอกย่อย (Inflorescence: length of rachilla) 
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 ลักษณะท่ี 18 ช่อดอก: รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย ( Inflorescence of rachilla in cross 
section)   

 
 

   
1 2 3 

รูปสามเหล่ียม รูปปีก รูปพระจันทร์เส้ียว 
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ภาคผนวก 2 
คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืช 

หญ้ารูซ่ี (Brachiaria ruzziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) และลูกผสม 

(ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี) 
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คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช 

หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruzziziensis R. Germ. & C. M. Evrard)                                    
และลูกผสม  

(ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี) 
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จัดท าโดย 
กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธ์ุพืช 

ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช 
กรมวิชาการเกษตร 

 

ค าน า 

พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2542 ต่อมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศก าหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์
พืชใหม่ท่ีจะได้รับการคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 จนถึง
ปัจจุบัน (กันยายน 2562) จ านวน 91 ชนิดพืช แบ่งอออกเป็น 6 กลุ่มพืช ได้แก่ 1) กลุ่มพืช
ไร่ 17 รายการ 2) กลุ่มพืชผัก 21 รายการ 3) กลุ่มไม้ดอก-ไม้ประดับ 23 รายการ 4) กลุ่ม
ไม้ผล-ไม้ยืนต้น 25 รายการ 5) กลุ่มพืชให้เนื้อไม้ 4 รายการ และ 6) กลุ่มเห็ด 1 รายการ 

คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชหญ้ารูซี่และลูกผสม จัดพิมพ์เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินการของพนักงานเจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชหญ้ารูซี่
และลูกผสม ท่ีย่ืนขอรับความคุ้มครองเป็นพันธุ์พืชใหม่  คู่มือนี้ใช้ในการด าเนินการ
ตรวจสอบภาคสนาม  โดยมีภาพประกอบเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเปรียบเทียบ 
ท้ังนี้คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชหญ้ารูซี่และลูกผสมฉบับนี้ ได้จัดท าให้มีความ
สอดคล้องและเป็นรูปแบบเดียวกันกับหลักเกณฑ์การตรวจสอบพันธุ์พืชใหม่ ของสหภาพ
ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (UPOV) อีกด้วย 

หากมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โปรดแจ้งมายังคณะผู้จัดท า เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไข
คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชหญ้ารูซี่และลูกผสม ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องย่ิงขึ้น   

 

 

                                กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธ์ุพืช 
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                         ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช 
กันยายน 2562 
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กิตติกรรมประกาศ 

 คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชหญ้ารูซ่ี (Brachiaria ruzziziensis 
R. Germ. & C. M. Evrard) และลูกผสม (ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี) ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์จากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์นักวิชาการในการน าเข้าพื้นที่ ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์สายัณห์ ทัดศรี และนาง
กานดา นาคมณี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาพันธุ์หญ้ารูซี่ ขอขอบคุณ นางสาวจันทกานต์ 
อรณนันท์ นายเกียรติศักด์ิ กล่ าเอม นายฆะฤทัย จันทร์ธิบดี และนางสาวเยาวลักษณ์ แหม่ง
ปัง ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในสังกัดกรมปศุ สัตว์ ขอขอบคุณ นายทรงยศ โชติชุติมา 
อาจารย์ประจ าภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่ีให้ค าแนะน าใน
การเก็บข้อมูล ให้ค าแนะน าด้านสรีรวิทยาหญ้ารูซี่ รวมท้ังให้ความกรุณาตรวจสอบความ
ถูกต้องของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชหญ้ารูซี่ ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

 สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ นักวิชาการ และเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์

พืชทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือ ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือจนได้คู่มือการตรวจสอบลักษณะ

พันธุ์ พื ชห ญ้ ารูซี่  (Brachiaria ruzziziensis R. Germ. & C. M. Evrard และลูกผสม 

(ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี) ท่ีสามารถใช้เป็นคู่มือส าหรับตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชหญ้ารูซี่ใน

ภาคสนามได้จริง 

 

                                               กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธ์ุพืช 

                     ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช 
                                กันยายน 2562 
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คู่มือการตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช 
หญ้ารูซี่ (Brachiaria ruzziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) และ

ลูกผสม  
(ส าหรับพนักงานเจ้าหน้าท่ี) 

 

1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืช (Subject of these 
Test Guideline) 

 หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืชท่ีจะกล่าวต่อไปนี้ให้ใช้กับหญ้ารูซี่ 
(Brachiaria ruzziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) และลูกผสม  

2. ส่วนขยายพันธ์ุ (Material Required) 
 2.1 การก าหนดปริมาณ คุณภาพ เวลา และสถานท่ีส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ 

  พนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้ก าหนดปริมาณ และคุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ท่ี
ต้องการตรวจสอบ พร้อมท้ังก าหนด เวลาและสถานท่ีการส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ ผู้ย่ืน
ค าขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ จะต้องเป็นผู้ส่งมอบส่วนขยายพันธุ์ตามท่ีก าหนด พร้อม
ท้ังด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ท้ังในเรื่องการผ่านพิธีการทาง
ศุลกากรและด้านสุขอนามัยพืช 

 2.2 ชนิดของส่วนขยายพันธ์ุ 
  ผู้ย่ืนค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของหญ้ารูซี่ ต้องส่งมอบส่วน
ขยายพันธุ์ท่ีเป็นเมล็ดพันธุ์หญ้าหรือส่วนขยายพันธุ์อ่ืน เช่น ท่อนพันธุ์ ให้กับพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 
 2.3 ปริมาณส่วนขยายพันธ์ุ  
  ผู้ย่ืนค าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของหญ้ารูซี่ ต้องส่งมอบเมล็ด
พันธุ์หญ้ารูซี่ จ านวนไม่น้อยกว่า 500 กรัม  หรือท่อนพันธุ์จ านวนไม่น้อยกว่า 60 ท่อน 
 2.4 คุณภาพของส่วนขยายพันธ์ุ 
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  เมล็ดพันธุ์ท่ีน ามาทดสอบจะต้องมีความงอก ความชื้น และความบริสุทธิ์ ไม่
ต่ ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด  
  ท่อนพันธุ์ต้องเป็นท่อนพันธุ์ท่ีมีคุณภาพดี สมบูรณ์ ปราศจากโรคและแมลงท่ีติด
มากับท่อนพันธุ ์
 
 
 2.5 การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพันธ์ุ 
  เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่หรือท่อนพันธุ์ท่ีจัดส่งต้องไม่มีการกระท าใดๆ ท่ีเป็นผลต่อ
การแสดงออกของลักษณะของพันธุ์พืช เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือก าหนดโดยพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี กรณีท่ีเมล็ดพันธุ์ท่ีส่งมอบ เคยผ่านการปฏิบัติการใดๆ เช่น พ่นสารป้องกัน
ก าจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย หรือสารควบคุมการเจริญเติบโต ต้องระบุเป็นลายลักษณ์
อักษรให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบ 

3. วิธีการตรวจสอบ (Method of Examination) 
 3.1 จ านวนครั้งท่ีปลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles) 
  3.1.1 ปลูกทดสอบในฤดูปกติ อย่างน้อย 2 ฤดูปลูก (growing periods) แต่
ถ้าความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้อง
ปลูกทดสอบเพ่ิม 
  3.1.2 การปลูกทดสอบ 2 ฤดูปลูก ปลูกใหม่ท้ัง 2 ครั้ง 
 3.2 สถานท่ีปลูกทดสอบ (Testing Place) 
  ปลูกทดสอบใน 1 สถานท่ี ให้ก าหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะ
ประจ าพันธุ์ท่ีส าคัญไม่สามารถแสดงออกให้สังเกตเห็นความแตกต่างได้ อาจจะต้อง
เพ่ิมจ านวนสถานท่ีท่ีปลูกทดสอบ 
 3.3 ปั จ จั ย แ ว ด ล้ อ ม ส าห รั บ ก ารป ลู กต รวจส อ บ  (Conditions for 
Conducting the Examination)  
  ต้องปลูกทดสอบพันธุ์หญ้ารูซี่ ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตและการแสดงออกของลักษณะที่ใช้ตรวจสอบได้ 
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 3.4 การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
  3.4.1 กรณี พันธุ์ ท่ี เป็นแอโพมิกทิก (apomictic varieties) และพันธุ์ ท่ี
ขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธุ์ให้ปลูกพันธุ์ท่ีขอจดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบในบริเวณ
พ้ืนท่ีเดียวกัน และให้มีวิธีการปลูกและการจัดการแบบเดียวกัน แต่ละพันธุ์ปลูกอย่าง
น้อย 2 ซ้ าๆ ละไม่น้อยกว่า 20 ต้น  
  3.4.2 กรณีพันธุ์ผสมข้าม (cross-pollinated varieties) ให้ปลูกพันธุ์ท่ีขอ
จดทะเบียนและพันธุ์เปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนท่ีเดียวกัน และให้มีวิธีการปลูกและการ
จัดการแบบเดียวกัน  แต่ละพันธุ์ปลูกอย่างน้อย 3 ซ้ าๆ ละไม่น้อยกว่า 20 ต้น  
  3.4.3 การบันทึกข้อมูล การวัด นับจ านวนพืช หรือชิ้นส่วนพืช กระท าเมื่อ
พืชเจริญเติบโตเต็มท่ี 
 3.5 การทดสอบเพ่ิมเติม (Additional Tests)  
  กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพันธุ์
พืช ให้เป็นไปตามท่ีพนักงานเจ้าหน้าท่ีก าหนด 

4. การประเมินความแตกต่าง ความสม่ าเสมอ และความคงตัว (Assessment of 
Distinctness, Uniformity and Stability) 

 4.1 ความแตกต่าง (Distinctness) 
  4.1.1 ค าแนะน าท่ัวไป (General recommendations) การตรวจสอบความ
แตกต่าง เป็นส่วนส าคัญส าหรับผู้ใช้หลักเกณฑ์ฯ นี้  เพ่ือประเมินความแตกต่าง ซึ่ง
รายละเอียดและความส าคัญปรากฏตามหลักเกณฑ์ฯ นี้  
  4.1.2 ความแตกต่างท่ีคงท่ี (Consistent difference) การประเมินอาจแสดง
ความแตกต่างระหว่างพันธุ์ได้ชัดเจนในการปลูกครั้งเดียว ก็ไม่จ าเป็นต้องปลูกทดสอบ
มากกว่าหนึ่งครั้ง บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม จึง
ต้องปลูกมากกว่าหนึ่งครั้ง เพ่ือให้เห็นลักษณะความแตกต่างท่ีชัดเจนท้ังสองครั้งของการ
ปลูกทดสอบ  
  4.1.3 การแสดงความแตกต่างอ ย่างชัด เจน  (Clear difference) การ
พิจารณาความแตกต่างของสองพันธุ์ที ่ชัดเจน ขึ ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้อง
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พิจารณาก็คือ ชนิดของลักษณะว่าลักษณะที่แสดงออก เป็นชนิดใด เช่น ลักษณะทาง
คุณภาพ (qualitative) ลักษณะทางปริมาณ (quantitative) หรือลักษณะคุณภาพไม่
แท้ (pseudo-qualitative)  
  4.1.4 จ าน ว น ต้ น / ส่ ว น ข อ งพื ช ท่ี ใช้ ป ลู ก ต ร ว จ ส อ บ  (Number of 
plants/parts of plants to be examined)  
  กรณีพันธุ์ท่ีเป็นแอโพมิกทิก (apomictic varieties) และพันธุ์ท่ีขยายพันธุ์
ด้วยท่อนพันธุ์การประเมินความแตกต่าง ให้ประเมินจากทุกต้นท่ีเป็นตัวแทน หรือ
ชิ้นส่วนพืชจากตัวแทน 20 ต้น และประเมินจากต้นท้ังหมดท่ีปลูกทดสอบ โดยไม่รวม
ต้นท่ีเป็นพันธุ์ปน (off-type)  
  กรณีพันธุ์ผสมข้าม (cross-pollinated varieties) การประเมินความแตกต่าง 
ให้ประเมินจากทุกต้นท่ีเป็นตัวแทน หรือชิ้นส่วนพืชจากตัวแทน 60 ต้น และประเมิน
จากต้นท้ังหมดท่ีปลูกทดสอบ โดยไม่รวมต้นท่ีเป็นพันธุ์ปน (off-type)  
 
 
  4.1.5 การประเมินและบันทึกลักษณะ (Method of observation)  
   วิธีการประเมินและบันทึกลักษณะความแตกต่าง ตามท่ีก าหนดไว้ใน
ตารางบันทึกลักษณะ  
   MG หมายถึง การวัด ชั่ง นับจ านวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวท่ี
ก าหนดให้ เป็ น ตัวแทน เท่ านั้ น  แ ล้ว ใช้ ค่ า ท่ี ได้ เป็ น ตัวแทนของพันธุ์  (single 
measurement of a group of plants or parts of plants)  
   MS หมายถึง การวัด ชั่ ง นับจ านวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างท่ี
ก าหนดให้เป็นตัวแทน แล้วใช้ค่าเฉล่ียที่ได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ (measurement of a 
number of individual plants or parts of plants)  
   VG หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัสจากต้นหรือ
ตัวอย่างเดียวท่ีก าหนดให้เป็นตัวแทนเท่านั้น แล้วใช้ค่าสังเกตท่ีได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ 
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(visual assessment by a single observation of a group of plants or parts of 
plants)  
   VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือ
ทุกตัวอย่างเดียวท่ีก าหนดให้เป็นตัวแทน แล้วใช้ค่าสังเกตท่ีได้เป็นตัวแทนของพันธุ์ 
(visual assessment by a single observation of individual plants or parts of 
plants)  
 4.2 ความสม่ าเสมอ (Uniformity)  
  4.2.1 การประเมินความสม่ าเสมอ เป็นส่ิงส าคัญส าหรับผู้ใช้หลักเกณฑ์ฯ นี้ 
พิจารณาตามรายละเอียดในหลักเกณฑ์ฯ  
  4.2.2 การประเมินความสม่ าเสมอของพันธุ์ท่ีเป็นแอโพมิกทิก (apomictic 
varieties) ท่ีประชากรมาตรฐานร้อยละ 2 และท่ีความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 ในกรณี
จ านวนตัวอย่าง 40 ต้น มี พันธุ์ปนได้ไม่ เกิน 2 ต้น  และพันธุ์ผสมข้าม (cross-
pollinated varieties) ท่ีประชากรมาตรฐานร้อยละ 3 และท่ีความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 
ในกรณีจ านวนตัวอย่าง 60 ต้น มีพันธุ์ปนได้ไม่เกิน 3 ต้น  
 4.3 ความคงตัว (Stability)  
  4.3.1 ในทางปฏิบัติ ไม่มีผลการทดสอบความคงตัวท่ีให้ผลแบบเดียวกับการ
ทดสอบความแตกต่าง และความสม่ าเสมอ อย่างไรก็ตามจากประสบการณ์มีการ
แสดงออกกับหลายชนิดของพันธุ์ นั้นคือ เมื่อลักษณะมีความสม่ าเสมอแล้ว ก็สามารถ
พิจารณาได้ว่ามีความคงตัวด้วย  
  4.3.2 ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยความคงตัว อาจจะมีการทดสอบโดยใช้เมล็ดพันธุ์
และท่อนพันธุ์ชุดใหม่ เพ่ือให้แน่ใจว่าการแสดงออกของลักษณะเหมือนเดิม 

5. การจัดกลุ่มพัน ธ์ุและการจัดการปลูกทดสอบ (Grouping of Varieties and 
Organization of the Growing Trail) 

 5.1 การคัดเลือกพันธุ์พืชท่ัวไป ท่ีจะน ามาปลูกทดสอบกับพันธุ์ท่ีย่ืนขอจดทะเบียน
เป็นพันธุ์พืชใหม่จะต้องจัดกลุ่มตามลักษณะ เพ่ือความสะดวกในการประเมินความ
แตกต่าง  
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 5.2 ลักษณะการจัดกลุ่ม เป็นการจัดกลุ่มตามลักษณะการแสดงออกในสถานท่ี
ทดสอบท่ีแตกต่างกันสามารถน ามาใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือร่วมกับลักษณะอ่ืนๆ ได้ 
เช่น (ก) เพ่ือเลือกพันธุ์ท่ีสามารถแยกลักษณะได้มากขึ้น ส าหรับการตรวจสอบความ
แตกต่าง และ (ข) เพ่ือพิจารณาการจัดกลุ่มพันธุ์ท่ีคล้ายกันให้อยู่รวมกลุ่มกัน  
 5.3 ลักษณะท่ีใช้ในการจัดกลุ่มพันธุ์  
  1) แผ่นใบ : ขน (Leaf blade : hairs) (ลักษณะท่ี 11)  
  2) ช่อดอก: รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย (inflorescence : 
shape of rachilla in cross section) (ลักษณะท่ี 18)  
  3) ดอก : สีของเกสรเพศเมีย (flower : stigma color) (ลักษณะท่ี 20) 

6. การอธิบายสัญลักษณ์ในตารางแสดงลักษณะท่ีใช้ตรวจสอบ (Introduction to 
the Table of Characteristics)  

 6.1 การจ าแนกลักษณะ (Categories of Characteristics)  
  6.1.1) ลักษณะมาตรฐาน (Standard Test Guideline Characteristics)  
   ลักษณะมาตรฐานเป็นลักษณะท่ีได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
มาตรฐานส าหรับการใช้ตรวจสอบลักษณะพันธุ์พืช (DUS)  
  6.1.2) ลักษณะท่ีก าหนดให้ ใช้ส าหรับการตรวจสอบร่วมกัน (Asterisked 
Characteristics) เป็นลักษณะท่ีต้องประเมินทุกพันธุ ์ 
 6.2 สถานะลักษณะท่ีแสดงออกและตัวเลขก ากับ (States of Expression and 
Corresponding Notes)  
  ลักษณะท่ีแสดงออกในแต่ละสถานะจะถูกก ากับด้วยตัวเลขท่ีสอดคล้องกัน 
เป็นการก าหนดลักษณะ ท่ีใช้อธิบายร่วมกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการ
แลกเปล่ียนข้อมูล  
 
 6.3 ชนิดของการแสดงออก (Type of Expression) 
  QL หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic)  
  QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)  
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  PQ ห ม าย ถึ ง  ลั ก ษ ณ ะ ท างคุ ณ ภ าพ เที ย ม  (pseudo-qualitative 
characteristic)  
 6.4 ตัวอย่างพันธ์ุ (Example Varieties)  
  ตัวอย่างพันธุ์ท่ีแสดงไว้ในตาราง (ข้อ 7) เพ่ือให้เห็นการแสดงออกท่ีชัดเจนของ
แต่ละลักษณะ 
 6.5 เครื่องหมาย (Legend)  
  (*) หมายถึง ลักษณะท่ีต้องประเมินทุกพันธุ์ (ข้อ 6.1.2)  
  QL หมายถึง ลักษณะทางคุณภาพ (qualitative characteristic)  
  QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic) 
  PQ หมายถึง ลั ก ษ ณ ะท างคุ ณ ภ าพ เที ย ม  (pseudo-qualitative 
characteristic) 
  MG, MS, VG (ดูข้อ 4.1.5)  
  (a)-(b) (ดูข้อ 8.1) 
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7. แบบบันทึกลักษณะประจ าพันธ์ุพืช : หญ้ารูซ่ี (Brachiaria ruzziziensis R. 

Germ. & C. M. Evrard) และลูกผสม  
 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

1. 
(*) 

VG 
(a) 

ต้น: ลักษณะการเจริญเติบโต  
(Plant: growth habit) 

  

(+)  ต้ังตรง (erect)  1 
QN  กึ่งต้ังตรง (semi-erect)  3 

  กึ่งเอนราบ (semi-prostrate) มูลาโต้2 5 
  เอนราบ (prostrate)  7 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก โดยสังเกตภาพรวมของลักษณะ   
การเจริญเติบโต แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ท่ีปรากฏเป็นตัวแทนของลักษณะพันธุ์ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต้ังตรง 
3 ก่ึงต้ังตรง 

5 ก่ึงเอนราบ 

7 เอนราบ 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 

2. MS ต้น: ความสูง (Plant: height)   
(*) (a) เต้ีย (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 
QN  สูง (tall)  7 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก บันทึกลักษณะความสูงต้นจากต้น
หลัก โดยวัดจากต าแหน่งใบแรกถัดจากใบธงจนถึงระดับผิวดิน จ านวนอย่างน้อย 20 ต้น 
ค านวณหาค่าเฉล่ีย เพ่ือใช้เป็นค่าตัวแทนความสูงของพันธุ์ ดังนี ้
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
(*) 

MS 
(a) 

ไหล: ความยาวปล้อง (Stolon: length of 
internode) 

  

QN  ไม่ปรากฏหรือส้ันมาก (absent or very short)  1 
  ส้ัน (short)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 
  ยาว (long)  7 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก โดยวัดความยาวปล้องช่วงกลางของ
ไหล (stolon) จ านวนอย่างน้อย 20 ปล้อง ค านวณหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็นค่าตัวแทนความ
ยาวปล้องของไหล ของพันธุ์ 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 
(*) 

MS 
(a) 

ล าต้น: ความยาวปล้อง 
(Culm:  length of internode) 

  

(+)  ส้ัน (short)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ยาว (long)  7 
 

ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก บันทึกลักษณะความยาวปล้องจาก
ต้นหลัก โดยวัดจากปล้องท่ีต าแหน่งช่วงกลางล าต้น จ านวนอย่างน้อย 20 ปล้อง ค านวณหา
ค่าเฉล่ีย เพ่ือใช้เป็นค่าตัวแทนความยาวปล้อง ของพันธุ์ ดังนี ้
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MS ล าต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง (Culm:  diameter)   
(+) (a) เล็ก (small)  3 
QN  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 

  ใหญ่ (large)  7 
 

ค าอธิบาย 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก บันทึกลักษณะเส้นผ่านศูนย์กลาง
ปล้องจากต้นหลัก โดยวัดจากปล้องที่ต าแหน่งช่วงกลางล าต้น จ านวนอย่างน้อย 20 ปล้อง 
ค านวณหาค่าเฉล่ีย เพ่ือใช้เป็นค่าตัวแทนเส้นผ่านศูนย์กลางปล้อง ของพันธุ์ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. VG ใบธง: ความโค้ง (Flag leaf: curvature)   
(*) (a) ไม่ปรากฏหรือน้อยมาก (absent or weak)  1 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

(+)  ปานกลาง (medium)  2 
QN  มาก (strong)  3 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก โดยสังเกตภาพรวมของลักษณะ   
ความโค้งของใบธง แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ท่ีปรากฏเป็นตัวแทนของลักษณะพันธุ์ ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 

   
1 2 3 

ไม่ปรากฏ 
หรือน้อยมาก 

ปานกลาง มาก 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
7. VG ใบธง: ความกว้าง (Flag leaf: width)   
(*) (a) แคบ (narrow)  1 
(+)  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 2 
QN  กว้าง (broad)  3 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก โดยวัดความกว้างใบธง จ านวนอย่าง
น้อย 20 ใบ ค านวณหาค่าเฉล่ีย เพ่ือใช้เป็นค่าตัวแทนความกว้างใบธง ของพันธุ์ ดังนี ้

 
 

   
1 2 3 

แคบ ปานกลาง กว้าง 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 

8. 
(*) 

VG 
(a) 

ใบธง: การปรากฏขนบนแผ่นใบ  
(Flag leaf: distribution of hairs on sheath) 

  

PQ  ฐานใบ (at base)  1 
  ปลายใบ (at apex)  2 
  ขอบใบ (on margin)  3 
  ท่ัวท้ังใบ (throughout) มูลาโต้2 4 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก โดยสังเกตภาพรวมของลักษณะ   
การปรากฏขนบนแผ่นใบธง แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ท่ีปรากฏเป็นตัวแทนของลักษณะพันธุ ์
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. MS แผ่นใบ: ความยาว (Leaf blade: length)   
QN (b) ส้ัน (short)  3 

  ปานกลาง (medium)  5 
  ยาว (long) มูลาโต้2 7 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะท่ีใบเจริญเติบโตเต็มท่ี โดยวัดความยาวใบจากใบ
แรกถัดจากใบธง ของต้นหลักของกอ จ านวนอย่างน้อย 20 ใบ ค านวณหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้
เป็นค่าตัวแทนความยาวใบ ของพันธุ์ ดังนี ้
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. MS แผ่นใบ: ความกว้าง (Leaf blade: width)   
(*) (b) แคบ (narrow)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  กว้าง (broad) มูลาโต้2 7 
 

ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะที่ใบเจริญเติบโตเต็มท่ี โดยวัดความกว้างใบจากใบ
แรกถัดจากใบธง ของต้นหลักของกอ จ านวนอย่างน้อย 20 ใบ ค านวณหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้
เป็นค่าตัวแทนความกว้างใบ ของพันธุ์ ดังนี ้
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. VG แผ่นใบ: ขนใบ (Leaf blade: hairs)   
(*) (b) ไม่ปรากฏ (absent)  1 
QL  ปรากฏ (present) มูลาโต้2 9 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะที่ใบเจริญเติบโตเต็มที่ โดยสังเกตภาพรวมของ
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

ลักษณะการปรากฏขนบนแผ่นใบ แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นตัวแทนของ
ลักษณะพันธุ์ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 
(*) 

VG 
(b) 

แผ่นใบ: การกระจายของขน  
(Leaf blade: distribution of hairs) 

  

9 

ปรากฏ 

1 

ไม่ปรากฏ 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

PQ  เฉพาะด้านบนใบ (on upper surface only)  1 
  เฉพาะด้านล่างใบ (on lower surface only)  2 
  เฉพาะขอบใบ (on margin only)  3 
  ท้ังด้านบนใบและล่างใบ (on both surface) มูลาโต้2 4 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะท่ีใบเจริญเติบโตเต็มท่ี โดยสังเกตภาพรวมของ
ลักษณะการกระจายของขน แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ท่ีปรากฏเป็นตัวแทนของลักษณะพันธุ ์
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 

13. 
(*) 

VG 
(b) 

กาบใบ: การกระจายของขน  
(Leaf sheath: distribution of hairs) 

  

QN  ไม่ปรากฏหรือมีน้อย (absent or sparse)  1 
  ปานกลาง (medium)  2 
  มาก (dense) มูลาโต้2 3 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะท่ีใบเจริญเติบโตเต็มท่ี โดยสังเกตภาพรวมของ
ลักษณะการกระจายของขนท่ีกาบใบ แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ท่ีปรากฏเป็นตัวแทนของ
ลักษณะพันธุ์ 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 
 

14. 
(*) 

MS เวลาออกดอก  
(Time of inflorescence emergence) 

  

(+)  เร็ว (early)  3 
QN  ปานกลาง (medium)  5 

  ช้า (late)  7 
 

ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกเวลาออกดอก เมื่อพืชออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ จากจ านวนต้นท้ังหมด 
โดยมีดอกบานอย่างน้อย 1 ช่อดอก 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. 
(*) 

MS 
(a) 

ช่อดอก: ความยาวแกนกลางช่อดอก 
(Inflorescence: length of rachis) 

  

(+)  ส้ัน (short)  3 
QN  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 

  ยาว (long)  7 
 

ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก โดยวัดความยาวแกนกลางช่อดอก 
ของต้นหลักของกอ จ านวนอย่างน้อย 20 ช่อ ค านวณหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็นค่าตัวแทน
ความยาวแกนกลางช่อดอก ของพันธุ์ ดังนี ้
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. 
(+) 

MS 
(a) 

ช่อดอก: ความยาวก้านช่อดอกย่อย 
(Inflorescence: length of pedicel) 

  

QN  ส้ัน (short) มูลาโต้2 3 
  ปานกลาง (medium)  5 
  ยาว (long)  7 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก โดยวัดความยาวก้านช่อดอกย่อย 
ของต้นหลักของกอ จ านวนอย่างน้อย 20 ก้าน ค านวณหาค่าเฉลี่ย เพื่อใช้เป็นค่าตัวแทน
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

ความยาวก้านช่อดอกย่อย ของพันธุ์ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. 
(+) 

MS 
(a) 

ช่อดอก: ความยาวแกนกลางช่อดอกย่อย 
(Inflorescence: length of rachilla) 

  

QN  ส้ัน (short)  3 
  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 
  ยาว (long)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก โดยวัดความยาวแกนกลางช่อดอก
ย่อย ของต้นหลักของกอ จ านวนอย่างน้อย 20 ช่อ ค านวณหาค่าเฉล่ีย เพ่ือใช้เป็นค่าตัวแทน
ความยาวแกนกลางช่อดอกย่อย ของพันธุ์ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. VG ช่อดอก: รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย   
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

(*) 
(+) 

(a) (Inflorescence: shape of rachilla in cross 
section) 

PQ  รูปสามเหล่ียม (triangular)  1 
  รูปปีก (winged)  2 
  รูปพระจันทร์เส้ียว (crescent)  3 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก โดยสังเกตภาพรวมของลักษณะรูปร่าง
ตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ท่ีปรากฏเป็นตัวแทนของ
ลักษณะพันธุ์ ดังนี ้

 
 

   
1 2 3 

รูปสามเหล่ียม รูปปีก 
 

รูปพระจันทร์เส้ียว 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 

19. VG ช่อดอกย่อย: การมีขน (Spikelet: pubescence)   
(*) (a) ไม่ปรากฏหรือมีน้อยมาก (absent or sparse)  1 
QN  น้อย (sparse)  3 

  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 
  มาก (dense)  7 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก โดยสังเกตภาพรวมของลักษณะการมีขน
บนช่อดอกย่อย แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ท่ีปรากฏเป็นตัวแทนของลักษณะพันธุ์ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3 

น้อย 

5 

ปานกลาง 

7 

มาก 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 
 
 

20. 
(*) 

VG 
(a) 

ดอก: สีของเกสรเพศเมีย  
(Flower: Stigma color) 

  

PQ  ขาว (white) มูลาโต้2 1 
  ม่วงอ่อน (light purple)  2 
  ม่วง (medium purple)  3 
  ม่วงเข้ม (dark purple)  4 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก โดยสังเกตภาพรวมของลักษณะสีของ
เกสรเพศเมีย แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ท่ีปรากฏเป็นตัวแทนของลักษณะพันธุ์ ดังนี ้
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21. 
QN 

VG 
(a) 

กาบดอก: การปรากฏของแอนโทไซยานิน 
(Glume: anthocyanin coloration) 

  

  ไม่ปรากฏหรือน้อยมาก (absent or very weak)  1 
  น้อย (weak)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 

 
ค าอธิบาย 
 ประเมินและบันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก โดยสังเกตภาพรวมของลักษณะการ
ปรากฏของแอนโทไซยานินบนกาบดอก แล้วบันทึกลักษณะส่วนใหญ่ท่ีปรากฏเป็นตัวแทนของ
ลักษณะพันธุ์ ดังนี ้

 

1 

ขาว 

4 

ม่วงเข้ม 

3 

ม่วง 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพันธ์ุ 
(Example 
varieties) 

ตัวเลข 
(Note) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารอ้างอิง 

จีรวัชร์ และคณะ. 2545. หญ้ารูซี่ เอกสารค าแนะน ากรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ISBN 974-682-057-5. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศ
ไทยจ ากัด. กรุงเทพฯ. 22 หน้า 

จรูญโรจน์ และ คณะ. การปรับปรุงพันธุ์หญ้ารูซี่เพื่อทนแล้ง. 1.1 การปรับปรุงพันธุ์หญ้ารูซี่
โดยวิธีการสร้างสายพันธุ์สังเคราะห์. แหล่งข้อมูล :  
http://nutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/T9.pdf (8 พฤษภาคม 
2561)  

1 

ไม่ปรากฏ 

หรือน้อยมาก 

7 

มาก 

5 

ปานกลาง 
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ดุจดาว และคณะ. 2561. ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้า 4 สายพันธุ์ ท่ีอายุการตัด 
40 และ 50 วัน. แก่นเกษตร 46 ฉบับพิเศษ 1 : (2561) 

สดุดี พงษ์เพียจันทร์ และ กานดา นาคมณี. การปรับปรุงพันธุ์หญ้ารูซี่เพ่ือทนแล้ง. 2.5 
ความสมบูรณ์ของ 

ละออ งเก ส ร ตั ว ผู้ ข อ งห ญ้ าซิ ก แ น ล ต้ั งแ ละห ญ้ าซิ ก แ น ลน อ น . แ ห ล่ งข้ อ มู ล : 
http://nutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/P7.pdf (8 พฤษภาคม 
2561) 

พืชอาหารสัตว์ท่ีส าคัญ. แหล่งข้อมูล : 
http://nutrition.dld.go.th/Nutrition_Knowlage/ARTICLE/Pro6.htm   
(15 พฤษภาคม 2561) 

J.W.Miles , B.L. Maass, and C. B. do Vall. With the collaboration of V. Kumble. 
Brachiaria: Biology, Agronomy, and Improvement. 

The Plant List a working list of all plant species. 2012. Brachiaria ruziziensis 
Germ. & C.M.Evrard. Available source: 
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-399739 . 4 p. 
(December 10, 2017) 

UPOV. UROCHLOA. Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness, 
Uniformity and Stability. April 2017. 

http://nutrition.dld.go.th/nutrition/images/pdf/P7.pdf
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ภาคผนวก 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของหญ้ารูซี่ 

หญ้ารูซี่ มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Brachiaria ruzziziensis R. Germ. & C. M. 
Evrard อยู่ในวงศ์ Poaceae ชื่อสามัญ Congo grass, Kenedy grass และ Ruzi grass 
กระจายพันธุ์ในเขตร้อน และกึ่งร้อน มีถิ่นก าเนิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 
สาธารณรัฐรวันดา เป็นพืชประเภทค้างปี มีลักษณะการเจริญเติบโตแบบกึ่งต้ังกึ่งเล้ือย สูง
ประมาณ 60 – 100 เซนติเมตร ล าต้นกลม แข็ง เรียวเล็ก ไม่มีขน มีรากซึ่งแตกแขนง
บริเวณโคนต้น ใบสีเขียวอ่อน อ่อนนุ่ม มีขนละเอียดคลุมท้ังด้านหน้าและหลังใบ ใบยาว 13-
15 เซนติเมตร กว้าง 0.8 – 2.5 เซนติเมตร เจริญเติบโตได้ดีในบริเวณท่ีดอนท่ีมีฝนตก
มากกว่า 1,000 มิลลิเมตร และในดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ก็สามารถขึ้นได้ในดินอุดม
สมบูรณ์ต่ าโดยเฉพาะในดินร่วนปนทราย หรือดินเหนียวท่ีมีการระบายน้ าดี ทนแล้ง
พอสมควร ไม่ทนต่อสภาพชื้นแฉะ และทนต่อการเหยียบย่ าของสัตว์ มีคุณค่าทางอาหาร
สัตว์สูง สัตว์ชอบกิน ลักษณะเด่นของหญ้ารูซี่ คือ สามารถผลิตเมล็ดได้มาก และเมล็ดมี
ความงอกสูงท าให้สะดวกต่อการขยายพันธุ์ เป็นผลให้เกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ปลูกหญ้ารูซี่อย่าง
แพร่หลายท่ัวประเทศ 

 

รูปภาพโดย : นักวิชาการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธ์ุพืช ส านักคุ้มครองพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร 

สถานท่ีถ่ายภาพ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา กรมปศุสัตว์ 
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คณะผู้จัดท า 

1. นายอนันต์ อักษรศร ี ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองพันธุ์พืช ท่ีปรึกษา 

2. นางสาวธิดากุญ แสนอุดม ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช ประธาน 

3. นางสาววาสนา มั่งคั่ง นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ คณะท างาน 

4. นางสาวรุ่งทิวา ธน าธาตุ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ คณะท างาน 

5. นายป่าน ปานขาว นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ คณะท างาน 

6. นางสาววราภรณ์ ทองพันธ์ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ คณะท างาน 

7. นายปณิพัท กฤษสมัคร นักวิชาการเกษตรช านาญการ คณะท างาน 

8. นางสาวยุวลักษณ์ ผายดี นักวิชาการเกษตรช านาญการ คณะท างาน 

9. นางสาวณัฐพร เสียงอ่อน นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะท างาน 

10. นายอัฏฐพร สิทธิ์วิภูศิริ นักวชิาการเกษตรปฏิบัติการ คณะท างาน 

11. นางสาวอ้อพร เผือกคล้าย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะท างาน 

12. นางสาววิวรรณยา คล้อยสาย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ คณะท างาน 

13. นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าท่ีของกลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช คณะท างาน 
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