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ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุพ์ืชไรแ่ละปาล์มน้้ามัน 
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 

.............................................................. 

การปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 
1. ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืช........ ประกอบด้วย 

1) การรวบรวม น าเข้า และการศึกษาเบื้องต้นของลักษณะเชื้อพันธุกรรม (Collection, Introduction 
   and Observation of Genetic Resources) 
2) การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรม (Creating Genetic Variation and Recombination) 
3) การคัดเลือก (Selection) 
4) การประเมินผล (Evaluation) 
 4.1)  การเปรียบเทียบเบื้องต้น (Preliminary Trial : PT) แผนการทดลองและจ านวนพันธุ์ขึ้นอยู่ 
             กับชนิดพืช อย่างน้อย 2 ซ้ า ทดลองใน 1-2 สภาพแวดล้อม ด าเนินการในศูนย์วิจัย 

 4.2)   การเปรียบเทียบมาตรฐาน (Standard Trial : ST) แผนการทดลอง RCB อย่างน้อย 3 ซ้ า       
10-16 พันธุ์ /สายพันธุ์  ทดลอง 2-4 สภาพแวดล้อม ด าเนินการในศูนย์วิจัย ถ้าไม่มี               
การเปรียบเทียบในท้องถิ่น จะต้องมอีย่างน้อย 3 สภาพแวดล้อม 

4.3)  การเปรียบเทียบในท้องถิ่น (Regional Trial : RT) แผนการทดลอง RCB อย่างน้อย 3 ซ้ า         
6-10 พันธุ์/สายพันธุ์  ทดลองใน 2-4 สภาพแวดล้อม ด าเนินการในศูนย์วิจัยหรือไร่เกษตรกร 

 4.4)  การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร (Farm Trial : FT) แผนการทดลอง RCB อย่างน้อย 4 ซ้ า 4-6  
              พันธุ์/สายพันธุ์ ทดลองใน 4-10 สภาพแวดล้อม ด าเนินการในไร่เกษตรกร บันทึกข้อมูลในเรื่อง       
              การยอมรับของเกษตรกร 

2. การขอรับรองพันธุ์ 
 2.1 พันธุ์รับรอง 

        1) มีกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ครบทุกข้ันตอน โดยขั้นตอนการประเมินผล (Evaluation) มี 
ข้อมูลการประเมินผล ที่จ าเป็นอย่างน้อย 3 ระดับ คือ 
 1.1) การเปรียบเทียบเบื้องต้น 
 1.2) การเปรียบเทียบมาตรฐาน และ/หรือ การเปรียบเทียบในท้องถิ่น 
 1.3) การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร 
        2) มีข้อมูลผลผลิตและลักษณะทางการเกษตรในการขอรับรองพันธุ์ใช้ข้อมูลเฉลี่ยของการ 
เปรียบเทียบเบื้องต้น การเปรียบเทียบมาตรฐาน การเปรียบเทียบในท้องถิ่น (ถ้ามี) และการเปรียบเทียบในไร่ 
เกษตรกร 
        3) มีข้อมูลสนับสนุนที่ส าคัญของแต่ละพืช โดยให้ด าเนินการศึกษาอย่างน้อย 1 ฤดูปลูก  
 2.2 พันธุ์แนะน้า  
           มีข้อมูลกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ และข้อมูลผลผลิตและลักษณะทางการเกษตร 
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การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้้ามัน 
1.ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้้ามัน  
           การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามัน  ประยุกต์ใช้วิธีการคัดเลือกแบบวงจร  ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1  การรวบรวม น าเข้า ศึกษาเชื้อพันธุกรรม ประชากรดูรา ประชากรเทเนอรา/พิสิเฟอรา     
(Dura population และ Tenera/Pisifera population)  แผนการทดลองแบบ RCB ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า 
จ านวนต้น  ไม่น้อยกว่า 16 ต้นต่อแปลงย่อยหรือด าเนินการปลูกสายพันธุ์ และศึกษารายต้น  การคัดเลือก
ประเมินจากสายพันธุ์และต้นพันธุ์ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน (Family selection and Individual selection) 
ด าเนินการในศูนย์วิจัยระยะเวลา อย่างน้อย 10 ปี  

 

ขั้นตอนที่ 2  ประกอบด้วย การผสมทดสอบคู่ผสม  และการเพ่ิมประชากรต้นพ่อ-แม่พันธุ์ของคู่ผสม       
การคัดเลือกประเมินจากสายพันธุ์และต้นพันธุ์ที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน (Family selection and Individual 
selection) ด าเนินการทดลอง  ดังนี้ 

2.1 การเปรียบเทียบคู่ผสมหรือทดสอบรุ่นลูก (Progeny test, DxT) แผนการทดลองแบบ RCB 
ไมน่้อยกว่า 3 ซ้ า จ านวนต้น 16 ต้นต่อแปลงย่อย ด าเนินการในศูนย์วิจัยระยะเวลา อย่างน้อย 10 ปี  

2.2 การเพ่ิมจ านวนประชากรต้นแม่-พ่อพันธุ์ของคู่ผสม โดยการผสมตัวเองของต้นพ่อพันธุ์เทเนอ
ราและต้นแม่พันธุ์ดูราของแต่ละคู่ผสม แผนการทดลองแบบ RCB ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า จ านวนต้นไม่น้อยกว่า 16 
ต้นต่อ     แปลงย่อย หรือด าเนินการจัดท าแปลงของแต่ละสายพันธุ์ เก็บบันทึกข้อมูลและคัดเลือกเป็นรายต้น
ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินสายพันธุ์และต้นพันธุ์ที่ดี (Family selection and Individual selection) 
ด าเนินการในศูนย์วิจัยระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี โดยขั้นตอน 2.1 และ 2.2 ด าเนินการในช่วงเวลาเดียวกัน 

 
 

ขั้นตอนที่ 3  การผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเทเนอรา (DxP) โดยการผสมต้นแม่พันธุ์ชนิดดูราจากสาย
พันธุ์แม่กับต้นพ่อพันธุ์ชนิดพิสิเฟอราจากสายพันธุ์พ่อของลูกผสมดีเด่นที่ผ่านการคัดเลือก เพ่ือผลิตเมล็ดพันธุ์
ลูกผสมเทเนอราต่อไป  

การปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ ามันในรอบปัจจุบันจะด าเนินการผสมข้ามเพ่ือสร้างความแปรปรวนทาง
พันธุกรรมและเพ่ือสร้างสายพันธุ์ใหม่ควบคู่กันส าหรับการปรับปรุงพันธุ์รอบต่อไป โดยการปรับปรุงพันธุ์ใน   
รอบถัดไปด าเนินการตามแบบแผนเดิม 
2. การขอรับรองพันธุ์ 
 2.1 พันธุ์รับรอง 
        1) มีกระบวนปรับปรุงพันธุ์ครบทุกขั้นตอน และมขี้อมูลการประเมินผล (Evaluation)  

   2) การขอรับรองเป็นพันธุ์รับรองต้องมีข้อมูล สนับสนุนที่ส าคัญ ดังนี้ 
- การตอบสนองของพันธุ์ต่อปุ๋ย 
- ปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงศัตรูที่ส าคัญ 
- ลักษณะพฤกษศาสตร์ และลักษณะทางการเกษตรที่ส าคัญ 
- องค์ประกอบทางเคมีของผลผลิต 
- ผลการประเมินหรือทดสอบในพ้ืนที่ 
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2.2 พันธุ์แนะน้า  

1) มีกระบวนปรับปรุงพันธุ์ครบทุกขั้นตอน และมีข้อมูลการประเมินผล (Evaluation)  
2) การขอรับรองเป็นพันธุ์แนะน าต้องมีข้อมูล สนับสนุนที่ส าคัญ ดังนี้ 

- ข้อมูลกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ 
- ลักษณะทางพฤกษศาสตร์  และลักษณะทางการเกษตรที่ส าคัญ 
- ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต  การเจริญเติบโต องค์ประกอบทะลาย 
- ข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ 
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ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่ 
สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  

การรวบรวมน าเข้า และการศึกษาเบื้องต้นของลักษณะเชื้อพันธุกรรม 
(Collection, Introduction and Observation of Genetic Resources) 

การสร้างความแปรปรวนทางพันธุกรรม 
(Creating Genetic Variation and Recombination) 

การคัดเลือก (Selection) 

การประเมินผล (Evaluation) 

การเปรียบเทียบเบื้องต้น 
(Preliminary Trial : PT) 

การเปรียบเทียบมาตรฐาน 
(Standard Trial : ST) 

การเปรียบเทียบในท้องถิ่น 
(Regional Trial : RT) 

การเปรียบเทียบในไร่เกษตรกร 
(Farm Trial : FT) 

*ถ้าขอรับรองเป็นพันธุ์รับรองต้องศึกษาข้อมลูเพ่ือสนับสนุนที่ส าคัญของแต่ละพืช ให้ด าเนินการอย่างน้อย 1 ฤดูปลูก เช่น  
1) การตอบสนองของพันธุ์ต่อปุ๋ย 
2) ปฏิกิริยาต่อโรคและแมลงศัตรทูี่ส าคัญ 
3) อัตราประชากรที่เหมาะสม 
4) เปรียบเทียบผลผลติแต่ละฤดูปลูก 
5) ข้อมูลลักษณะทางพฤกษศาสตร์และลักษณะทางการเกษตรที่ส าคัญ 
6) ข้อมูลองค์ประกอบทางเคมีของผลผลิต 

แผนการทดลองและจ านวนพันธุ์ข้ึนกับแต่ละ
ชนิดพืช อย่างน้อย 2 ซ้ า 1-2 สภาพแวดล้อม
ด าเนินการในศูนย์วิจัยฯ 

แผนการทดลอง RCB อย่างน้อย 3 ซ้ า  
10-16 พันธุ/์สายพันธ์ุ 2-4 สภาพแวดล้อม 
ด าเนินการในศูนย์วิจัย ถ้าไม่มีการ
เปรียบเทยีบในท้องถิ่น ต้องมีอย่างน้อย  
3 สภาพแวดล้อม 

แผนการทดลอง RCB อย่างน้อย 3 ซ้ า  
6-10 พันธุ/์สายพันธ์ุ 2-4 สภาพแวดล้อม 

แผนการทดลอง RCB อย่างน้อย 4 ซ้ า  
4-6 พันธุ/์สายพันธ์ุ  4-10 สภาพแวดล้อม 
ด าเนินการในไร่เกษตรกร บันทึกข้อมูลการ
ยอมรับของเกษตรกร 

1 

2 

3 

4 
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ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้้ามัน 

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขั้นตอนที่ 3 
คัดเลือกลูกผสมพันธุ์ดี (Based on Progeny test)  

ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมพันธุ์ด ีชนิดเทเนอรา (DxP) จากการผสมระหว่าง
ต้นแม่และพ่อที่คัดเลือกตามเกณฑ์มาตรฐาน  

การขอรับรองเป็นพันธุ์แนะน า  
มีข้อมูลดังนี ้
1) ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
  และลกัษณะทางการเกษตรที่    
  ส าคัญ 
2) ผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต 
  การเจริญเติบโต องค์ประกอบ           
  ทะลาย 
3) ข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ 
 
 
    1 

ขั้นตอนที่ 1 
การรวบรวม น าเข้าและการศึกษาเชื้อพันธุกรรมของประชากรพ่อ 
และแมเ่พื่อคัดเลือกต้นพ่อพันธุ์และแมพ่ันธุ์ เพื่อสร้างคู่ผสมทดสอบ 

 (Collection, Introduction, Observation, and Development of 
 Genetic Resources) 

ขั้นตอนที่ 2.1 
การเปรียบเทียบคู่ผสม/ทดสอบ 
รุ่นลูก (Progeny Test) 

ขั้นตอนที่ 2.2 
การเพิ่มจ านวนประชากรต้นแม่
และพ่อของคู่ผสมด้วยการผสม
ตัวเอง และการคัดเลือกต้นที่
ดีเด่น (Family, Individual 
Selection) 

การรวบรวม น าเข้า ผสมข้าม/สรา้งความแปรปรวนทางพันธุกรรม และ
สร้างสายพันธุ์ใหม่ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์รอบต่อไป 

 

 

Cycle I 

แปลงทดลองเปรียบเทียบ/ทดสอบ

คู่ผสม และแปลงศึกษาเช้ือพันธุ์

ด าเนินการโดยวางแผนการทดลอง 

RCB ไม่น้อยกว่า 3 ซ้ า จ านวนไม่

น้อยกว่า 16 ต้นต่อแปลงย่อย และ

ด าเนินการในศูนย์วิจยัฯ อยา่งน้อย 

10 ปี หรือแปลงรวมรวม ศึกษา

สายพันธุ์ ด าเนินการโดยปลกูและ

ศึกษาเป็นรายต้น 


