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ตามที่ได้ออกระเบยีบกรมวชิาการเกษตร  ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบยีน
เป็นพันธุ์พืชใหม่  จ านวน  ๑๙  ฉบับ  ไว้แล้ว  นั้น 

เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศก าหนดชนิดพืชเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  เพ่ิมเติม  ดังนั้น  เพ่ือให้
การตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ครบถ้วนสมบูรณ์   อาศัยอ านาจ 
ตามข้อ  ๙  แห่งกฎกระทรวง  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียน  การพิจารณาค าขอจดทะเบียน  
การประกาศโฆษณาค าขอจดทะเบียน  และแบบหนังสือส าคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช  พ.ศ.  ๒๕๔๒  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
ออกระเบียบไว้  ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะ 
ของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่  (ฉบับที่  ๒๐)  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้เพ่ิมรายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชตามชนิดพืชที่จะขอจดทะเบียน

เป็นพันธุ์พืชใหม่  ตามรายละเอียดแนบท้ายระเบียบนี้   ในท้ายประกาศระเบียบกรมวิชาการเกษตร 
ว่าด้วยการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่   พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่   
๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๔๖  ส าหรับพืชอ้อยักษ์  (Arundo  donax  L.)  และหญ้ารูซี่  (Brachiaria  ruziziensis   
R.  Germ.  &  C.  M.  Evrard)  และลูกผสม 
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รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ตามชนิดพืชทีไ่ด้ประกาศให้เป็นพนัธุพ์ืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ. 2542 

ชนิดพชื 
อ้อยักษ์ (Arundo donax L.) 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุพ์ืช (Subject of these Guideline) 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชที่จะกล่าวต่อไปน้ี ให้ใช้กับพืชอ้อยักษ์ (Arundo donax L.) 
 
2.  ส่วนขยายพนัธุ์  (Material Required) 

2.1  การกําหนดปรมิาณ คุณภาพ เวลา และสถานท่ี ทีส่่งมอบส่วนขยายพนัธุ ์
พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กําหนดปริมาณ และคุณภาพของส่วนขยายพันธ์ุที่ต้องการจะตรวจสอบ 

พร้อมทั้งกําหนด เวลาและสถานที่ การส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช จะต้องเป็นส่ง
มอบตามที่กําหนด พร้อมทั้งดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทั้งในเร่ืองการผ่านพิธีการทาง
ศุลกากรและด้านสุขอนามัยพืช 

2.2  ชนิดของส่วนขยายพนัธุ ์
ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ต้องส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุที่เป็นต้นพันธ์ุอ้อยักษ์ ให้กับ

พนักงานเจ้าหน้าที่ 
2.3  ปริมาณส่วนขยายพนัธุ ์

ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืช จะต้องส่งมอบต้นพันธ์ุ อย่างน้อย 40 ต้น 
2.4  คุณภาพของสว่นขยายพันธุ ์

ส่วนขยายพันธ์ุที่นํามาทดสอบจะต้องเป็นส่วนขยายพันธ์ุที่มีคุณภาพดี สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง
ที่ติดมากับส่วนขยายพันธ์ุ 

2.5  การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพนัธุ ์
ส่วนขยายพันธ์ุที่จัดส่งต้องไม่มีการกระทําใดๆ ที่เป็นผลต่อการแสดงออกของลักษณะของพันธ์ุพืช เว้น

แต่ได้รับอนุญาตหรือ กําหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ส่วนขยายพันธ์ุที่ส่งมอบเคยผ่านการปฏิบัติการใด ๆ 
เช่น พ่นสารป้องกันกําจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สารกระตุ้นการเกิดตาดอก จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
 
3.  วิธีการตรวจสอบ  (Method of Examination) 

3.1  จํานวนคร้ังทีป่ลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles) 
ปลูกทดสอบในฤดูปกติ อย่างน้อย 2 ฤดูปลูก (growing periods) แต่ถา้ความแตกต่าง ความสมํ่าเสมอ 

และความคงตัว ไม่สามารถสงัเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องปลูกทดสอบอีก 1 ครั้ง 
3.2  สถานทีท่ดสอบ (Testing Place) 

สถานที่ปลูก ควรทําการทดสอบใน 1 สถานที่ ให้กําหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะประจํา
พันธ์ุสําคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ทีท่ําการปลูกทดสอบ 

3.3  ปัจจัยแวดล้อมสําหรบัการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 
ต้องปลูกทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการแสดงออกของ

ลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบได้ 

รุ่งทิวา/ร่าง/พมพ์ 
/ทาน 

/ตรวจ 

รุ่งทิวา/ร่าง/พมพ์ 
/ทาน 

/ตรวจ 

D/rungthiwa/008การออกประกาศต่างๆ/ระเบียบการตรวจสอบ+ประกาศแบบคําขอ/ประกาศฉบับ15+ระเบียบฉบับ16/ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบพันธ์ุพืชใหม่ฉบับที่16 

รุ่งทิวา/ร่าง/พิมพ์ 
/ทาน 

/ตรวจ 
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3.4  การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
ให้ปลูกพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนที่เดียวกันและให้มีวิธีการปลูกและการ

จัดการเดียวกัน  โดยให้มีการกระจายตัวของพันธ์ุ ที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบอย่างสม่ําเสมอ โดยใช้
วิธีการสุ่มพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบปลูกลงในแปลงปลูก ให้ปลูกพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุ
เปรียบเทียบ จํานวน 40 ต้นต่อพันธ์ุ แบ่งออกเป็น 2 ซ้ําๆ ละ 20 ต้น กําหนดให้ปลูก 1 ต้นต่อหลุม ใช้ระยะ
ปลูกระหว่างต้น 0.75 เมตร ระหว่างแถว 1 เมตร  

3.5  การทดสอบเพิม่เติม (Additional Tests) 
กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบพันธ์ุพืช ให้เป็นไปตามที่

พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 
 
4. การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสมํ่าเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability)  

4.1. ความแตกต่าง (Distinctness) 
4.1.1  คําแนะนําทั่วไป (General Recommendations) การตรวจสอบความแตกต่าง เป็นส่วนที่

สําคัญสําหรับผู้ใช้คู่มือน้ี  
4.1.2  ความแตกต่างที่คงที่ (Consistent Difference) การแสดงความแตกต่างระหว่างพันธ์ุอาจจะ

ชัดเจน โดยไม่จําเป็นต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงครั้ง บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม จึงต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงคร้ัง เพ่ือให้เช่ือมั่นว่า ความแตกต่างของลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นความ
แตกต่างคงที่ อย่างเพียงพอ      

4.1.3  การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด (Clear Difference) การพิจารณาความแตกต่างของ
สองพันธ์ุที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือชนิดของลักษณะว่าเป็นลักษณะที่แสดง
ออกเป็นชนิดใด เช่น เป็นลักษณะทางคุณภาพ (qualitative) ลักษณะทางปริมาณ (quantitative) หรือ
ลักษณะคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative)   

4.1.4  จํานวนตัวอย่างพืชที่ตรวจสอบ (Number of Plants / Parts of Plants to be Examined) 
การตรวจสอบโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ กรณีการประเมินลักษณะที่กําหนด
ตัวแทนหน่ึงตัวอย่าง (single plants) จะต้องสุ่มเก็บตัวอย่างจากพืช จํานวน 20 ต้น หรือช้ินส่วนตัวอย่างของ
พืชจากพืชจํานวน 20 ต้น และในการประเมินในลักษณะอ่ืน ต้องประเมินจากทุกต้นที่ทดสอบ และไม่พิจารณา
ในต้นพืชที่มีลักษณะอ่ืนปน (off-type plants)  

4.1.5 วิ ธีการตรวจสอบ (Method of Observation) 
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชเพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ จะ

ถูกกําหนดไว้ใน คอลัมที่ 2 ในตารางบันทึกลักษณะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังน้ี 
MG หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ัน 

แล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (single measurement of a group of plants or parts of plants) 
MS หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้

ค่ าเฉลี่ ยที่ ได้ เป็น ตัวแทนของพัน ธ์ุ  (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 

VG หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by asingle observation of a 
group of plants or parts of plants) 



3 
 

VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of individual 
plants or parts of plants)  

4.2 ความสมํ่าเสมอ (Uniformity) 
พิจารณาที่ระดับความสม่ําเสมอของประชากรมาตรฐาน 1 เปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเช่ือมั่นอย่างน้อย

ร้อยละ 95 เก็บตัวอย่างจํานวน 10 ต้น/ซ้ํา ต้องไม่มีพันธ์ุอ่ืนปนมากกว่า 2 ต้น 
4.3 ความคงตัว (Stability) 

ในทางปฏิบัติไม่มีการทดสอบความคงตัว หากผลการทดสอบแสดงความแตกต่างและความสมํ่าเสมอ 
ในหลายชนิดพันธ์ุที่เคยพบว่า ลักษณะมีความสมํ่าเสมอแล้วก็อาจจะพิจารณาว่ามีความคงตัวด้วย 

 
5. การจัดกลุ่มพนัธุ์และการจัดการการปลูกทดสอบ (Grouping of Varieties and Organization of 
the Growing Trial) 

5.1 การคัดเลือกพันธ์ุพืชทั่วไปที่จะนํามาปลูกทดสอบกับพันธ์ุพืชที่ย่ืนขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ จะต้อง
แบ่งกลุ่ม เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง   

5.2  ลักษณะทีใ่ช้ในการจัดกลุ่มของพันธ์ุ 
1) ต้น : ความสูง (Plant : height) (ล.2) 
2) ต้น : ลักษณะการเจริญเติบโต (Plant : growth habit) (ล.1) 
3) ต้น : เส้นผ่านศูนย์กลางปล้อง (Culm : diameter of internode ) (ล.7)  
4) แผ่นใบ : สแีผน่ใบ (Leaf blade : color) (ล.17) 
5) ช่อดอก : สีกาบดอก (Inflorescence : color of glume) (ล.30) 
6) ช่อดอก : ความกว้างช่อดอก (Inflorescence : width) (ล.32) 

 
6.  เครื่องหมาย (Legend) 

6.1  การจําแนกลักษณะ (Categories of Characteristics) 
6.1.1  ลักษณะมาตรฐาน  
 เป็นลักษณะที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการใช้ตรวจสอบลักษณะพันธ์ุ

พืช (DUS)   
6.1.2 ลักษณะท่ีกําหนดให้ใช้สาํหรบัการตรวจสอบร่วมกัน (Asterisked Characteristics) (*)

ลักษณะที่กําหนดให้ใช้สําหรบัการตรวจสอบร่วมกัน  
6.2 สถานะลักษณะที่แสดงออกและตัวเลขกํากับ (States of Expression and Corresponding 

Notes)   
สถานะลักษณะที่แสดงออก กําหนดเพ่ืออธิบายลักษณะ ซึง่การแสดงออกในแต่ละสถานะจะถูกกํากับ

ด้วยตัวเลขที่สอดคล้องกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
6.3 ชนิดของการแสดงออก 

QL หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพ (qualitative characteristic)  
QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)  
PQ หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)  

6.4 ตัวอย่างพนัธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธ์ุเตรียมไว้เพ่ือให้เห็นลักษณะทีแ่สดงออกชัดเจนของแต่ละลกัษณะที่แสดงออก 



4 
 

6.5  เครื่องหมาย (Legend) 
(*)  หมายถึง ลักษณะที่ต้องประเมินทุกพันธ์ุ (ขอ้ 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  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้

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

MS  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าเฉล่ียที่
ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 

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

VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of 
individual plants or parts of plants)     

(a)-(d)  หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธ์ุข้อ 8.1 
(+)  หมายถึง ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารข้อ 8.2 
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7. แบบบันทึกลักษณะประจําพนัธุ์ที่จะตรวจสอบ  : อ้อยักษ์ 

 
ลักษณะ 

(Characteristics) 
ตัวอย่างพนัธุ ์

(Example varieties) 
ตัวเลข 
(Note

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

  

(*)  ต้ังตรง (erect)  1 
(+)  ก่ึงต้ังตรง (semi-erect)  3 
QN (a) ปานกลาง (intermediate)  5 

  ก่ึงเอนราบ (semi-prostate)  7 
  เอนราบ (prostate)  9 

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

( Plant : anthocyanin coloration of base 
Plant ) 

  

  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
QL (a) ปรากฏ (present)  9 
4. MS ลําต้น : จํานวนลาํต่อกอ (Culm : number)    
(*)  น้อย  (few)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (a) มาก (many)  7 
5. MS ลําต้น : จํานวนปล้อง (Culm : number of 

internode) 
  

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

QN (a) มาก (many)  7 
6. MS ลําต้น : เสน้ผา่นศนูย์กลางปล้อง (Culm : 

diameter of internode )  
  

  แคบ  (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (a) กว้าง (broad)  7 
7. MS ลําต้น : ความยาวของปล้อง (Culm : length of 

internode)  
  

  สั้น (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (a) ยาว (long)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note

8. VG ลําต้น : สีของปล้อง (Culm : color of 
internode)  

  

  ขาว (white)  1 
  เหลือง (yellow)  2 

PQ (a) เขียว  (green)  3 
9. VG ลําต้น : การปรากฏไขบนปล้อง (Culm : wax 

presence on internode)  
  

  ไม่มีหรือน้อยมาก (absent or very weak)  1 
  น้อย (weak)  3 

QL (a) ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 

10. VG ลําต้น : การปรากฏขนบริเวณข้อ (Culm : 
pubescence of node)  

  

  ไม่มีหรือน้อยมาก (absent or very weak)  1 
  น้อย (weak)  3 

QN (a) ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 

11. VG ลําต้น : การปรากฏแอนโทไซยานินที่ข้อ (Culm : 
anthocyanin coloration of node)  

  

  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
QL (a) ปรากฏ (present)  9 
12. VG ลําต้น : การปรากฏขนบริเวณตา (Clum : 

pubescent at bud) 
  

  ไม่มีหรือน้อยมาก (absent or very weak)  1 
  น้อย (weak)  3 

QN (a) ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 

13. MS แผ่นใบ : ความกว้างแผ่นใบ (Leaf blade : 
width) 

  

(*)  แคบ  (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (b) กว้าง (broad)  7 
14. MS แผ่นใบ : ความยาวแผ่นใบ (Leaf blade : 

length)  
  

(*)  สั้น  (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (b) ยาว (long)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note

15. VG แผ่นใบ : รปูทรงฐานใบ (Leaf blade : Leaf 
base Shape) 

  

(*)  โคนใบรูปลิ่ม  (Cuneate)  1 
  โคนใบมนกลม (Obtuse)  2 

PQ (b) โคนใบเว้ารูปหัวใจ (Cordate)  3 
  โคนใบรูปต่ิงหู (Auriculate)  4 
  โคนใบเฉียง (Oblique)  5 

16. VG แผ่นใบ : รปูทรงปลายใบ (Leaf blade : Leaf tip 
Shape) 

  

  ปลายใบแหลม (Acute)  1 
PQ (b) ปลายใบเรียวแหลม (Acuminate)  2 
17. VG แผ่นใบ : สีแผน่ใบ (Leaf blade : color)   
(*)  เขียวอ่อน (light green)  1 
  เขียว (green)  2 

QN (b) เขียวเข้ม  (dark green)  3 
18. VG แผ่นใบ : สีเสน้กลางใบ (Leaf blade : color of 

midrib) 
  

  ขาว (white)  1 
  เขียว  (green)  2 

PQ (b) เหลือง  (yellow)  3 
19. VG แผ่นใบ : การด่างของใบ (Leaf blade :  

variegate) 
  

(*)  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
QL (b) ปรากฏ (present)  9 
20. VG แผ่นใบ : สีของใบด่าง (Leaf blade : color of 

variegate ) 
  

  ขาว (white)  1 
PQ (b) เหลือง  (green)  2 
21. VG แผ่นใบ : การปรากฏขนที่ขอบใบ (Leaf blade : 

pubescence at margin) 
  

  ไม่มีหรือน้อยมาก (absent or very weak)  1 
  น้อย (weak)  3 

QN (b) ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note

22.  
 

VG กาบใบ : การปรากฏไขบนกาบใบ (Leaf sheath : 
waxiness)  

  

  ไม่ปรากฏ หรือน้อยมาก (absent or very weak)  1 
  น้อย (weak)  3 

QN (c) ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 

23.  
 

VG กาบใบ : การปรากฏแอนโทไซยานินของกาบใบ 
(Leaf sheath : anthocyanin) 

  

  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
QL (c) ปรากฏ (present)  9 
24. VG กาบใบ : สีกาบใบ (Leaf sheath : color)    
(*)  ขาว (white)  1 
  เหลือง (yellow)  2 

PQ (c) เขียว  (green)  3 
25. VG กาบใบ : การปรากฏขนบนกาบใบ (Leaf sheath : 

pubescent) 
  

  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
QL (c) ปรากฏ (present)  9 
26. VG กาบใบ : การปรากฏขนบริเวณลิ้นใบ (Leaf 

sheath : pubescent at ligule) 
  

  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
QL (c) ปรากฏ (present)  9 
27. VG กาบใบ : การเป็นคลืน่ของต่ิงใบ (Leaf sheath : 

undulation of dewlap) 
  

  ไม่ปรากฏ หรือน้อยมาก (absent or very weak)  1 
  น้อย (weak)  3 

PQ (c) ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 

28. VG กาบใบ : การปรากฏแอนโทไซยานินบรเิวณต่ิงใบ 
(Leaf sheath : anthocyanin at dewlap) 

  

  ไม่ปรากฏ (absent)   1 
QL (c) ปรากฏ (present)  9 
29. VG กาบใบ : รูปทรงของต่ิงใบ (Leaf sheath : Shape 

of dewlap) 
  

  เปิดออก (Open)  1 
PQ (c) ย่ืนออกมาติดกัน (Dewlap sticking out and 

Closet) 
 2 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note

30. MS ช่อดอก : สีกาบดอก (Inflorescence : color of 
glume)  

  

(*)  ขาว (white)   1 
  เขียวอ่อน (light green)  2 

PQ (d) เขียว (green)  3 
31. MS ช่อดอก : การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก 

(Inflorescence : anthocyanin at glume)  
  

  ไม่ปรากฏ (absent)   1 
QL (d) ปรากฏ (present)  9 
32. MS ช่อดอก : ความกว้างช่อดอก (Inflorescence : width)    
(*)  แคบ  (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (d) กว้าง (broad)  7 
33. MS ช่อดอก : ความยาวช่อดอก (Inflorescence : 

length)  
  

(*)  สั้น  (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (d) ยาว (long)  7 
34. MS ช่อดอก : ความยาวก้านช่อดอก (Inflorescence : 

peduncle length) 
  

(*)  สั้น  (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (d) ยาว (long)  7 
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8.   อธิบายแบบบนัทึกลักษณะประจําพันธุ ์

8.1 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 
(a) การประเมินลักษณะต้น และลําต้น ให้ดําเนินการในช่วงที่ดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยการ

ประเมินลักษณะลําต้น ประเมินช่วงกลางลําต้น 
(b) การประเมินลักษณะใบ ให้ดําเนินการในช่วงที่ดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยการประเมิน

ลักษณะส่วนต่างๆ ของใบ ให้ประเมินใบท่ีเจริญเติบโตเต็มที่ หรือตําแหน่งใบช่วงก่ึงกลางลํา
ต้น 

(c) การประเมินลักษณะกาบใบ ให้ดําเนินการในช่วงที่ดอกบาน 50 เปอร์เซ็นต์ โดยการประเมิน
ลักษณะส่วนต่างๆ ของกาบใบ ให้ประเมินกาบใบที่เจริญเติบโตเต็มที่ หรือตําแหน่งใบช่วง
ก่ึงกลางลําต้น 

(d) การประเมินลักษณะช่อดอก ให้ดําเนินการในช่วงที่ดอกบาน 50-100 เปอร์เซ็นต์ โดยการ  
ประเมินลักษณะส่วนต่างๆ ของช่อดอก ให้ประเมินช่อดอกที่สมบูรณท์ีสุ่ด 

 
8.2 อธิบายแต่ละลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 

ล. 1 ต้น : ลักษณะการเจรญิเติบโต (Plant : growth habit)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ต้ังตรง (erect)
3 ก่ึงต้ังตรง (semi-erect)

7 ก่ึงเอนราบ (semi-prostate) 

9 เอนราบ (prostate) 

5 ปานกลาง (intermediate) 
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ล. 2 ต้น : ความสงูต้น (Plant : height)   

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
ล. 6 ลําต้น : เสน้ผา่นศนูย์กลางปล้อง (Culm : diameter of internode)  
ล. 7 ลําต้น : ความยาวปล้อง (Culm : length of internode)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัดความสูงต้นที่ระดับผิวดินจนถึงข้อสุดท้ายของ
ลําต้นที่ติดกับก้านช่อดอก 

ความยาวปล้อง 
(Culm : length of internode)   

เส้นผ่านศูนย์กลางปล้อง (Culm : diameter of internode)   
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ล. 13 ใบ : ความกวา้งใบ (Leaf : width)   
ล. 14 ใบ : ความยาวใบ (Leaf : length)   

 
 
  
 
 
  
  
 
 
 
 

 
ล. 32 ช่อดอก : ความกว้างช่อดอก (Inflorescence : width)   
ล. 33 ช่อดอก : ความยาวช่อดอก (Inflorescence: length)   
ล. 34 ช่อดอก : ความยาวก้านช่อดอก (Inflorescence: peduncle length)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความยาวใบ (leaf : length) 

ความกว้างใบ 
(leaf : width) 

ความยาวช่อดอก  
(Inflorescence: length)   

ความกว้างช่อดอก (Inflorescence : width) 

ความยาวก้านช่อดอก 
(Inflorescence: peduncle length)   
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9. การประมาณค่าใช้จ่ายและวิธีการชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลักษณะ 

9.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ 
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานท่ีของ

กรมวิชาการเกษตร ผู้ขอจดทะเบียน 
1. ค่าจ้างเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกข้อมูลและ

เก็บเก่ียว   
(1 คน x 8 เดือน  x 8,000 บาท) 2 ครั้ง 

2. ค่าตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ
ภาคสนาม  2 ครั้ง  
- ค่าเบ้ียเลี้ยง วันละ 240 บาท จาํนวน 2 คน 
- ค่าที่พัก คืนละ 800 บาท จํานวน 2 คน  
ในกรณีที่ต้องพักค้างคืน ให้เพ่ิมค่าที่พัก 800 
บาท/คืน/คน และค่าเบ้ียเลี้ยงตามจํานวนวันด้วย
- ค่ายานพาหนะ  

(นํ้ามันเช้ือเพลิง 4 บาท/กิโลเมตร) 
3. ค่าวัสดุ 
- สารกําจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 
- วัสดุการเกษตร 

128,000 
 
 
 
 

ตามรายจ่ายจริง 
ตามรายจ่ายจริง 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 
 
 

2,000 
3,000 

- 
 
 
 
 

ตามรายจ่ายจริง 
ตามรายจ่ายจริง 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 
 
 
- 
- 

รวม 133,000+ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพ่ักและพาหนะ
ตามรายจ่ายจริง 

ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่ที่พัก
และพาหนะตาม
รายจ่ายจริง 

 
9.2  วิธีการชําระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จํานวนครั้ง และสถานท่ีชําระค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามท่ี

คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 



 

รายละเอียดในการตรวจสอบลักษณะของพันธุ์พืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 
ตามชนิดพืชทีไ่ด้ประกาศให้เป็นพนัธุพ์ืชใหม่ที่จะได้รับการคุ้มครอง 
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ. 2542 

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

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพันธุพ์ืช (Subject of these Guideline) 

หลักเกณฑ์การตรวจสอบลักษณะพัน ธ์ุพืชที่ จะกล่าวต่อไปน้ี  ให้ ใช้ กับหญ้ ารูซี่  (Brachiaria 
ruzziziensis R. Germ. & C. M. Evrard) และลูกผสม 
 
2.  ส่วนขยายพนัธุ์  (Material Required) 

2.1  การกําหนดปรมิาณ คุณภาพ เวลา และสถานท่ี ทีส่่งมอบส่วนขยายพนัธุ ์
พนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นผู้กําหนดปริมาณ และคุณภาพของส่วนขยายพันธ์ุที่ต้องการจะตรวจสอบ 

พร้อมทั้งกําหนด เวลาและสถานที่ การส่งมอบส่วนขยายพันธ์ุ ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืช จะต้องเป็นส่ง
มอบตามที่กําหนด พร้อมทั้งดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการทั้งในเร่ืองการผ่านพิธีการทาง
ศุลกากรและด้านสุขอนามัยพืช 

2.2  ชนิดของส่วนขยายพนัธุ ์
ผู้ ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืชใหม่ ต้องส่งมอบเมล็ดพันธ์ุหรือส่วนขยายพันธ์ุอ่ืน เช่น  

ท่อนพันธ์ุ  ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ 
2.3  ปริมาณส่วนขยายพนัธุ ์

ผู้ย่ืนคําขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืช จะต้องส่งมอบเมล็ดพันธ์ุ เมล็ดพันธ์ุจํานวนไม่น้อยกว่า 500 
กรัม หรือท่อนพันธ์ุจํานวนไม่น้อยกว่า 60 ท่อน 

2.4  คุณภาพของสว่นขยายพันธุ ์
ส่วนขยายพันธ์ุที่นํามาทดสอบจะต้องเป็นส่วนขยายพันธ์ุที่มีคุณภาพดี สมบูรณ์ปราศจากโรคและแมลง

ที่ติดมากับส่วนขยายพันธ์ุ เมล็ดพันธ์ุที่นํามาทดสอบจะต้องมีความงอก ความช้ืน และความบริสุทธ์ิ ไม่ตํ่ากว่า
มาตรฐานที่กําหนด 

2.5  การให้ข้อมูลการปฏิบัติการใดๆ กับส่วนขยายพนัธุ ์
ส่วนขยายพันธ์ุที่จัดส่งต้องไม่มีการกระทําใดๆ ที่เป็นผลต่อการแสดงออกของลักษณะของพันธ์ุพืช เว้น

แต่ได้รับอนุญาตหรือ กําหนดโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ กรณีที่ส่วนขยายพันธ์ุที่ส่งมอบเคยผ่านการปฏิบัติการใด ๆ 
เช่น พ่นสารป้องกันกําจัดแมลง โรคพืช ใช้ปุ๋ย ใช้สารกระตุ้นการเกิดตาดอก จะต้องระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบ 
 
3.  วิธีการตรวจสอบ  (Method of Examination) 

3.1  จํานวนคร้ังทีป่ลูกตรวจสอบ (Number of Growing Cycles) 
ปลูกทดสอบในฤดูปกติ อย่างน้อย 2 ฤดูปลูก (growing periods) แต่ถ้าความแตกต่าง ความ

สม่ําเสมอ และความคงตัว ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดเจน ต้องปลูกทดสอบเพ่ิม 
3.2  สถานทีท่ดสอบ (Testing Place) 

สถานที่ปลูก ควรทําการทดสอบใน 1 สถานที่ ให้กําหนดตามความเหมาะสม แต่ถ้าลักษณะประจํา
พันธ์ุสําคัญไม่สามารถสังเกตเห็นความแตกต่างได้อาจจะต้องเพ่ิมสถานที่ทีท่ําการปลูกทดสอบ 
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3.3  ปัจจัยแวดล้อมสําหรบัการปลูกตรวจสอบ (Conditions for Conducting the Examination) 

ต้องปลูกทดสอบภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการเจริญเติบโตและการแสดงออกของ
ลักษณะที่จะใช้ตรวจสอบได้ 

3.4  การวางแผนปลูกทดสอบ (Test Design) 
  3.4.1 กรณีพันธุ์ที่เป็นแอโพมิกทิก (apomictic varieties) และพันธุ์ที่ขยายพันธุ์ด้วยท่อนพันธ์ุ
ให้ปลูกพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุเปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน และให้มีวิธีการปลูกและการจัดการ
แบบเดียวกัน แต่ละพันธ์ุปลูกอย่างน้อย 2 ซ้ําๆ ละไม่น้อยกว่า 20 ต้น 
  3.4.2 กรณีพันธ์ุผสมข้าม (cross-pollinated varieties) ให้ปลูกพันธ์ุที่ขอจดทะเบียนและพันธ์ุ
เปรียบเทียบในบริเวณพ้ืนที่เดียวกัน และให้มีวิธีการปลูกและการจัดการแบบเดียวกัน  แต่ละพันธ์ุปลูกอย่างน้อย  
3 ซ้ําๆ ละไม่น้อยกว่า 20 ต้น   

 3.4.3 การบันทึกข้อมูล การวัด นับจํานวนพืช หรือช้ินส่วนพืช กระทําเมื่อพืชเจริญเติบโตเต็มที่  
3.5  การทดสอบเพิม่เติม (Additional Tests) 

กรณีต้องการตรวจสอบลักษณะอ่ืนเพ่ิมเติม ที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบพันธ์ุพืช ให้เป็นไปตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 
 
4. การประเมิน ความแตกต่าง ความคงตัว และความสมํ่าเสมอ (Assessment of Distinctness, 
Uniformity and Stability)  

4.1. ความแตกต่าง (Distinctness) 
4.1.1  คําแนะนําทั่วไป (General Recommendations) การตรวจสอบความแตกต่าง เป็นส่วนที่

สําคัญสําหรับผู้ใช้คู่มือน้ี  
4.1.2  ความแตกต่างที่คงที่ (Consistent Difference) การแสดงความแตกต่างระหว่างพันธ์ุอาจจะ

ชัดเจน โดยไม่จําเป็นต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงครั้ง บางกรณีการปลูกทดสอบมีอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมที่ไม่
เหมาะสม จึงต้องปลูกทดสอบมากกว่าหน่ึงคร้ัง เพ่ือให้เช่ือมั่นว่า ความแตกต่างของลักษณะที่เกิดขึ้นเป็นความ
แตกต่างคงที่ อย่างเพียงพอ      

4.1.3  การแสดงความแตกต่างอย่างเด่นชัด (Clear Difference) การพิจารณาความแตกต่างของ
สองพันธ์ุที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย และสิ่งที่ต้องพิจารณาก็คือชนิดของลักษณะว่าเป็นลักษณะที่แสดง
ออกเป็นชนิดใด เช่น เป็นลักษณะทางคุณภาพ (qualitative) ลักษณะทางปริมาณ (quantitative) หรือ
ลักษณะคุณภาพเทียม (pseudo-qualitative)   

4.1.4  จํานวนตัวอย่างพืชที่ตรวจสอบ (Number of Plants / Parts of Plants to be Examined)  
กรณีพันธ์ุที่เป็นแอโพมิกทิก (apomictic varieties) และพันธ์ุที่ขยายพันธ์ุด้วยท่อนพันธ์ุการ

ประเมินความแตกต่าง ให้ประเมินจากทุกต้นที่เป็นตัวแทน หรือช้ินส่วนพืชจากตัวแทน 20 ต้น และประเมิน
จากต้นทั้งหมดที่ปลูกทดสอบ โดยไม่รวมต้นที่เป็นพันธ์ุปน (off-type) 

กรณีพันธ์ุผสมข้าม (cross-pollinated varieties) การประเมินความแตกต่าง ให้ประเมินจาก
ทุกต้นที่เป็นตัวแทน หรือช้ินส่วนพืชจากตัวแทน 60 ต้น และประเมินจากต้นทั้งหมดที่ปลูกทดสอบ โดยไม่รวม
ต้นที่เป็นพันธ์ุปน (off-type) 

4.1.5 วิ ธีการตรวจสอบ (Method of Observation) 
คําแนะนําสําหรับการตรวจสอบลักษณะพันธ์ุพืชเพ่ือตรวจสอบความแตกต่างระหว่างพันธ์ุ จะ

ถูกกําหนดไว้ใน คอลัมที่ 2 ในตารางบันทึกลักษณะ โดยมีวิธีการตรวจสอบดังน้ี 
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MG หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ัน 
แล้วใช้ค่าที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (single measurement of a group of plants or parts of plants) 

MS หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้
ค่ าเฉลี่ ยที่ ได้ เป็น ตัวแทนของพัน ธ์ุ  (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 

VG หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by asingle observation of a 
group of plants or parts of plants) 

VS หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of individual 
plants or parts of plants)               

4.2 ความสมํ่าเสมอ (Uniformity) 
การประเมินความสม่ําเสมอของพันธ์ุที่เป็นแอโพมิกทิก (apomictic varieties) ที่ประชากรมาตรฐาน

ร้อยละ 2 และที่ความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 ในกรณีจํานวนตัวอย่าง 40 ต้น มีพันธ์ุปนได้ไม่ เกิน 2 ต้น  
และพันธ์ุผสมข้าม (cross-pollinated varieties) ที่ประชากรมาตรฐานร้อยละ 3 และที่ความเชื่อมั่น ร้อยละ 
95 ในกรณีจํานวนตัวอย่าง 60 ต้น มีพันธ์ุปนได้ไม่เกิน 3 ต้น 

4.3 ความคงตัว (Stability) 
ในทางปฏิบัติไม่มีการทดสอบความคงตัว หากผลการทดสอบแสดงความแตกต่างและความสมํ่าเสมอ 

ในหลายชนิดพันธ์ุที่เคยพบว่า ลักษณะมีความสมํ่าเสมอแล้วก็อาจจะพิจารณาว่ามีความคงตัวด้วย 
 

5. การจัดกลุ่มพนัธุ์และการจัดการการปลูกทดสอบ (Grouping of Varieties and Organization of 
the Growing Trial) 

5.1 การคัดเลือกพันธ์ุพืชทั่วไปท่ีจะนํามาปลูกทดสอบกับพันธ์ุพืชที่ย่ืนขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่   จะต้อง
แบ่งกลุ่ม เพ่ืออํานวยความสะดวกในการประเมินความแตกต่าง   

5.2  ลักษณะทีใ่ช้ในการจัดกลุ่มของพันธ์ุ 
1) แผ่นใบ : ขน (Leaf blade : hairs) (ล.11) 
2) ช่อดอก: รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย (inflorescence : shape of rachilla in 

cross section) (ล.18) 
3) ดอก : สีของเกสรเพศเมีย (flower : stigma color) (ล.20) 

 
6.  เครื่องหมาย (Legend) 

6.1  การจําแนกลักษณะ (Categories of Characteristics) 
6.1.1  ลักษณะมาตรฐาน  
 เป็นลักษณะที่ได้รับการพิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐานสําหรับการใช้ตรวจสอบลักษณะพันธ์ุ

พืช (DUS)   
6.1.2 ลักษณะท่ีกําหนดให้ใช้สาํหรบัการตรวจสอบร่วมกัน (Asterisked Characteristics) (*)

ลักษณะที่กําหนดให้ใช้สําหรบัการตรวจสอบร่วมกัน  
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6.2 สถานะลักษณะที่แสดงออกและตัวเลขกํากับ (States of Expression and Corresponding 
Notes)   

สถานะลักษณะที่แสดงออก กําหนดเพ่ืออธิบายลักษณะ ซึง่การแสดงออกในแต่ละสถานะจะถูกกํากับ
ด้วยตัวเลขที่สอดคล้องกัน เพ่ือง่ายต่อการบันทึกข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูล 

6.3 ชนิดของการแสดงออก 
QL หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพ (qualitative characteristic)  
QN หมายถึง ลักษณะทางปริมาณ (quantitative characteristic)  
PQ หมายถึง ลักษณะทางคณุภาพเทียม (pseudo-qualitative characteristic)  

6.4 ตัวอย่างพนัธุ์ (Example Varieties) 
ตัวอย่างพันธ์ุเตรียมไว้เพ่ือให้เหน็ลักษณะทีแ่สดงออกชัดเจนของแต่ละลกัษณะที่แสดงออก 

6.5  เครื่องหมาย (Legend) 
(*)  หมายถึง ลักษณะที่ต้องประเมินทุกพันธ์ุ (ขอ้ 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  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากต้นหรือตัวอย่างเดียวที่กําหนดให้เป็นตัวแทนเท่าน้ันแล้วใช้

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

MS  หมายถึง การวัด ช่ัง นับจํานวน จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็นตัวแทนแล้วใช้ค่าเฉล่ียที่
ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (measurement of a number of individual plants or parts of 
plants) 

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

VS  หมายถึง การตรวจสอบด้วยการใช้ประสาทสัมผัส จากทุกต้นหรือตัวอย่างที่กําหนดให้เป็น
ตัวแทนแล้วใช้ค่าสังเกตที่ได้เป็นตัวแทนของพันธ์ุ (visual assessment by observation of 
individual plants or parts of plants)     

(a)-(d)  หมายถึง ดูรายละเอียดการตรวจสอบและบันทึกลักษณะประจําพันธ์ุข้อ 8.1 
(+)  หมายถึง ดูคําอธิบายเพ่ิมเติมในรายละเอียดของเอกสารข้อ 8.2 
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7. แบบบันทึกลักษณะประจําพนัธุ์ที่จะตรวจสอบ  : หญา้รซ่ีู (Brachiaria ruziziensis R. Germ. & C. 

M. Evrard) และลูกผสม 
 

ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note

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

  

(*)  ต้ังตรง (erect)  1 
(+)  ก่ึงต้ังตรง (semi-erect)  3 
QN (a) ก่ึงเอนราบ (semi-prostrate) มูลาโต้2 5 

  เอนราบ (prostrate)  7 
2. MS ต้น: ความสูง (Plant: height)   
(*)  เต้ีย (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 
QN (a) สูง (tall)  7 
3. MS ไหล: ความยาวปล้อง (Stolon: length of 

internode) 
  

(*)  ไม่ปรากฏหรือสั้นมาก (absent or very short)  1 
  สั้น (short)  3 

QN (a) ปานกลาง (medium)  5 
  ยาว (long)  7 

4. MS ลําต้น: ความยาวปล้อง (Culm:  length of 
internode) 

  

(*)  สั้น (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (a) ยาว (long)  7 
5. MS ลําต้น: เส้นผ่านศนูย์กลาง (Culm:  diameter)   
  เล็ก (small)  3 

(+)  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 
QN (a) ใหญ ่(large)  7 
6. VG ใบธง: ความโค้ง (Flag leaf: curvature)   
(*)  ไม่ปรากฏหรือน้อยมาก (absent or weak)  1 
(+)  ปานกลาง (medium)  2 
QN (a) มาก (strong)  3 
7. MS ใบธง: ความกว้าง (Flag leaf: width)   
(*)  แคบ (narrow)  3 
(+)  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 
QN (a) กว้าง (broad)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note

8. VG ใบธง: การปรากฏขนบนแผน่ใบ  
(Flag leaf: distribution of hairs on sheath) 

  

(*)  ฐานใบ (at base)  1 
  ปลายใบ (at apex)  2 

PQ (a) ขอบใบ (on margin)  3 
  ทั่วทั้งใบ (throughout) มูลาโต้2 4 

9. MS แผ่นใบ: ความยาว (Leaf blade: length)   
  สั้น (short)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (b) ยาว (long) มูลาโต้2 7 
10.  MS แผ่นใบ: ความกว้าง (Leaf blade: width)   
(*)  แคบ (narrow)  3 
  ปานกลาง (medium)  5 

QN (b) กว้าง (broad) มูลาโต้2 7 
11. VG แผ่นใบ: ขนใบ (Leaf blade: hairs)   
(*)  ไม่ปรากฏ (absent)  1 
QL (b) ปรากฏ (present) มูลาโต้2 9 
12.  VG 

 
แผ่นใบ: การกระจายของขน  
(Leaf blade: distribution of hairs) 

  

(*)  เฉพาะด้านบนใบ (on upper surface only)  1 
  เฉพาะด้านล่างใบ (on lower surface only)  2 

PQ (b) เฉพาะขอบใบ (on margin only)  3 
  ทั้งด้านบนใบและล่างใบ (on both surface) มูลาโต้2 4 

13. 
 

VG 
 

กาบใบ: การกระจายของขน  
(Leaf sheath: distribution of hairs) 

  

(*)  ไม่ปรากฏหรือมีน้อย (absent or sparse)  1 
  ปานกลาง (medium)  2 

QN (b) มาก (dense) มูลาโต้2 3 
14. MG เวลาออกดอก (Time of inflorescence emergence)   
(*)  เร็ว (early)  3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN  ช้า (late)  7 
15.  MS ช่อดอก: ความยาวแกนกลางช่อดอก  

(Inflorescence: length of rachis) 
  

(*)  สั้น (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 
QN (a) ยาว (long)  7 
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ลักษณะ 
(Characteristics) 

ตัวอย่างพนัธุ ์
(Example varieties) 

ตัวเลข 
(Note

16. 
 

MS 
 

ช่อดอก: ความยาวก้านช่อดอกย่อย  
(Inflorescence: length of pedicel) 

  

  สั้น (short) มูลาโต้2 3 
(+)  ปานกลาง (medium)  5 
QN (a) ยาว (long)  7 
17. 

 
MS 

 
ช่อดอก: ความยาวแกนกลางช่อดอกย่อย  
(Inflorescence: length of rachilla) 

  

  สั้น (short)  3 
(+)  ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 
QN (a) ยาว (long)  7 
18.  

 
VG 
 

ช่อดอก: รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย 
(Inflorescence: shape of rachilla in cross 
section) 

  

(*)  รูปสามเหลี่ยม (triangular)  1 
(+)  รูปปีก (winged)  2 
PQ (a) รูปพระจันทร์เสี้ยว (crescent)  3 
19. VG ช่อดอกย่อย: การมีขน (Spikelet: pubescence)   
(*)  ไม่ปรากฏหรือน้อยมาก (absent or very sparse)  1 
  น้อย (sparse)  3 

QN (a) ปานกลาง (medium) มูลาโต้2 5 
  มาก (dense)  7 

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

  

(*)  ขาว (white) มูลาโต้2 1 
  ม่วงอ่อน (light purple)  2 

PQ (a) ม่วง (medium purple)  3 
  ม่วงเข้ม (dark purple)  4 

21. 
 

VG 
 

กาบดอก: การปรากฏของแอนโทไซยานนิ  
(Glume: anthocyanin coloration) 

  

  ไม่ปรากฏหรือน้อยมาก (absent or very weak)  1 
  น้อย (weak)  3 

QN (a) ปานกลาง (medium)  5 
  มาก (strong)  7 

 
 
 
 



8 
 
8.   อธิบายแบบบนัทึกลักษณะประจําพันธุ ์

8.1 อธิบายทุกลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 
(a) บันทึกลักษณะในระยะเริ่มออกดอก 
(b) บันทึกลักษณะในระยะที่ใบเจริญเติบโตเต็มที่ โดยบันทึกลักษณะจากใบแรกถัดจากใบธงของต้น

หลักของกอ 
 

8.2 อธิบายแต่ละลักษณะในตารางลักษณะประจําพันธุ์ 
ล. 1 ต้น: ลักษณะการเจริญเติบโต (Plant: growth habit)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล.2 ต้น: ความสูง (Plant: height)   

บันทึกลักษณะความสูงต้นจากต้นหลัก โดยวัดจากตําแหน่งใบแรกถัดจากใบธง จนถึงระดับผิวดิน ไม่รวม
ช่อดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 ต้ังตรง 3 ก่ึงต้ังตรง

5 ก่ึงเอนราบ

7 เอนราบ
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ล.4 ลําต้น: ความยาวปล้อง (Culm: height) 
ล.5 ลําต้น: เส้นผ่านศูนย์กลาง (Culm: height)   

บันทึกลักษณะความยาวปล้องและเส้นผ่านศูนย์กลาง บริเวณช่วงกลางของลําต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ล.6 ใบธง: การโค้ง (Flag leaf: curvature)   

 
 

 

  

1 2 3 
ไม่ปรากฏหรือน้อยมาก ปานกลาง มาก 

(absent or weak) (medium) (strong) 
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ล.7 ใบธง: ความกว้าง (Flag leaf: width) 
 

  
1 2 3 

แคบ ปานกลาง กว้าง 
(narrow) (medium) (broad) 

 
ล.14 เวลาออกดอก (Time of inflorescence emergence) 

เวลาออกดอก บันทึกเมื่อพืชออกดอก 50 เปอร์เซ็นต์ จากจํานวนต้นทั้งหมด โดยมีดอกบานอย่างน้อย 1 
ช่อดอก 
 
ล.15 ช่อดอก: ความยาวแกนกลางช่อดอก (Inflorescence: length of rachis)   
ล.16 ช่อดอก: ความยาวก้านช่อดอกย่อย (Inflorescence: length of pedicel) 
ล.17 ช่อดอก: ความยาวแกนกลางช่อดอกย่อย (Inflorescence: length of rachilla) 
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ล.18 ช่อดอก : รูปร่างตัดขวางของแกนกลางช่อดอกย่อย (Inflorescence of rachilla in cross 

section)   
 

 

1 2 3 
รูปสามเหลี่ยม รูปปีก รูปพระจันทร์เสี้ยว 
(triangular) (winged) (crescent) 
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9. การประมาณค่าใช้จ่ายและวิธีการชําระค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลักษณะ 

9.1 ประมาณการค่าใช้จ่าย  ในการตรวจสอบลักษณะประจําพันธ์ุพืชที่ขอจดทะเบียนเป็นพันธ์ุพืชใหม่ 
 

รายการ 
จํานวนเงิน (บาท) ที่ปลูกทดสอบในสถานท่ีของ

กรมวิชาการเกษตร ผู้ขอจดทะเบียน 
1. ค่าจ้างเหมาเตรียมพ้ืนที่/เตรียมดิน 
2. ค่าจ้างเหมาปลูก ดูแลรักษา บันทึกข้อมูลและ

เก็บเก่ียว   
(1 คน x 6 เดือน  x 5,000 บาท)  

2. ค่าตรวจสอบของคณะทํางานตรวจสอบ
ภาคสนาม  2 ครั้ง  
- ค่าเบ้ียเลี้ยง วันละ 240 บาท จาํนวน 2 คน 
- ค่าที่พัก คืนละ 800 บาท จํานวน 2 คน  
ในกรณีที่ต้องพักค้างคืน ใหเ้พ่ิมค่าที่พัก 800 
บาท/คืน/คน และค่าเบ้ียเลี้ยงตามจํานวนวันด้วย
- ค่ายานพาหนะ  

(นํ้ามันเช้ือเพลิง 4 บาท/กิโลเมตร) 
3. ค่าวัสดุ 
- สารกําจัดวัชพืช โรคพืช แมลงศัตรูพืช 
- วัสดุการเกษตร 

1,000 
30,000 

 
 
 
 

ตามรายจ่ายจริง 
ตามรายจ่ายจริง 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 
 
 

2,000 
3,000 

- 
- 
 
 
 
 

ตามรายจ่ายจริง 
ตามรายจ่ายจริง 

 
 

ตามรายจ่ายจริง 
 
 
- 
- 

รวม 36,000+ค่าเบี้ยเลี้ยง 
ค่าทีพ่ักและพาหนะ
ตามรายจ่ายจริง 

ค่าเบี้ยเลี้ยง คา่ที่พัก
และพาหนะตาม
รายจ่ายจริง 

 
9.2  วิธีการชําระค่าใช้จ่าย ระยะเวลา จํานวนครั้ง และสถานท่ีชําระค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามท่ี

คณะทํางานตรวจสอบภาคสนามกําหนด 
 


