
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518   

----------------------------- 
 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 ไดกําหนดขั้นตอน
การออกหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลักษณะประจํา
พันธุเบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ นําปดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซตของกรมวิชาการ
เกษตร เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน 30 วันนับแตวันปดประกาศ นั้น 

 

บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชจํานวน 4 พันธุพืช ใหเปนพันธุพืช
ขึ้นทะเบียน ดังนี้ 

1. ออย พันธุขอนแกน 3    
2. ขาวโพดหวาน พันธุ AURORA 1 หรือ สีดา 1 หรือ Hy.AB-6   
3. ฝาย พันธุตากฟา 3  
4. ละหุงลูกผสมขามสกุลช่ัวที่ 1 พันธุพิชัย 1  
 

ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลักษณะประจําพันธุ เบื้องตนของพันธุพืชทั้ง  4 พันธุพืชใหทราบโดยทั่วกัน  ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือ
รับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ  ใหแจงที่ฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช  
กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0-2940-7214 ภายใน 30 
วัน นับตั้งแตวันปดประกาศเปนตนไป 

 

ประกาศ    ณ    วันที่    1   สิงหาคม    พ.ศ. 2551 
     ลงนาม 
    (นางสาวเมทนี  สุคนธรักษ) 
       อธิบดีกรมวชิาการเกษตร 
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ออย พันธุขอนแกน 3 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ป 2537 ผสมขามพันธุระหวางโคลน 85-2-352 กับ เค 84-200 ที่ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี 
ป 2538 เพาะลูกออย และปลูกคัดเลือกครั้งที่ 1 ที่ศูนยวิจัยพืชไรสุพรรณบุรี 
ป 2540  คัดเลือกครั้งที่ 2 ที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 
ป 2541-42 คัดเลือกครั้งที่ 3 ที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน ศึกษาผลผลิตของออยปลูกและออยตอ 1 
ป 2544-45 เปรียบเทียบเบื้องตนจํานวน 1 แปลงทดลอง ที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน  ศึกษาผลผลิตของ

ออยปลูกและออยตอ 1 
ป 2545-46 เปรียบเทียบมาตรฐาน จํานวน 3 แปลงทดลอง ที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 2 แปลงทดลอง 

และศูนยวิจัยพืชไรกาฬสินธุ 1 แปลงทดลอง ศึกษาผลผลิตของออยปลูกและออยตอ 1 
ป 2547-48 เปรียบเทียบในไรเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 8 แปลงทดลอง ที่อําเภอเมือง  

ภูเวียง มัญจาคีรี และน้ําพอง จังหวัดขอนแกน อําเภอคอนสาน และภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และอําเภอคํามวง จังหวัดกาฬสินธุ ศึกษาผลผลิตทั้งในออย
ปลูกและออยตอ 1 

ป 2547-48 ทดสอบพันธุในไรเกษตรกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 23 แปลงทดสอบ ในเขตปลูก
ออยของจังหวัดขอนแกน อุดรธานี กาฬสินธุ นครราชสีมา และชัยภูมิ 

ป 2549 ทดสอบแปลงใหญ ในไรเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 30 แปลง ในเขตปลูก
ออยของจังหวัดขอนแกน อุดรธานี มหาสารคาม กาฬสินธุ นครราชสีมา และชัยภูมิ 

 

นอกจากนี้ ยังทําการศึกษาขอมูลจําเพาะของออยโคลน 94-2-200 ในระหวางป 2544-2547 ดังนี้ 
ป 2544-47  ศึกษาปฏิกิริยาของออยโคลน 94-2-200 ตอโรคแสดําในสภาพปลูกเชื้อ ที่ศูนยวิจัยพืชไร

อุบลราชธานี 
ป 2546-49 ศึกษาลักษณะทางการเกษตร การเจริญเติบโตและการสะสมน้ําตาล ที่ศูนยวิจัยพืชไร

ขอนแกน 
ป 2547-48 ศึกษาปฏิกิริยาตอหนอนกอ ที่ไรทดลอง โรงงานน้ําตาลมิตรภูเวียง อําเภอภูเวียง จังหวัด

ขอนแกน 
ป 2547-50 ศึกษาการตอบสนองตอปุยเคมี ที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกนป 2547-50 ศึกษาการใหผลผลิต

ที่ระยะปลูกตาง ๆ ที่ศูนยวิจัยพืชไรขอนแกน 
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ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด ออยโรงงาน (Saccharum officinarum L.) 
ประเภท พืชในวงศหญาที่ขึ้นเปนกอ 
 

1. ลักษณะทรงกอ ตั้งตรง 
2. ลักษณะการติดของกาบใบลําตน หลวมปานกลาง 
3. จํานวนหนอตอกอ ปานกลาง (6-12 หนอ) 
4. สียอดออย เขียว 
5. ความยาวปลอง ส้ัน (นอยกวา 10 เซนติเมตร) 
6. เสนผาศูนยกลางปลอง ปานกลาง (2.5-3.0 เซนติเมตร) 
7. ลักษณะปลอง โคงกลาง 
8. ลักษณะปลองตัดขวาง กลม 
9. การตอเรียงของปลอง คอนขางตรง 
10. ไขที่ปลอง ปานกลาง (สามารถมองเห็นสีปลองออย) 
11. สีปลองเมื่อตองแสง น้ําตาล 
12. สีปลองเมื่อไมตองแสดง เหลืองเหลือบเขียว 
13. รองเหนือตา ลึกยาว 1/3 ของปลอง 
14. รอยแตกของปลอง ไมมี 
15. สีวงเจริญเมื่อตองแสง เขียวเหลือง 
16. ลักษณะของวงเจริญ นูนเล็กนอย 
17. การเรียงตัวของจุดกําเนิดราก 3 แถว เปนระเบียบ 
18. สีจุดกําเนิดรากเมื่อไมตองแสง มวง 
19. ความกวางของวงราก ปานกลาง (0.8-1.3 เซนติเมตร) 
20. วงไข พบวงไขใตรอยกาบใบ 
21. ความนูนของตา ปานกลาง 
22. ลักษณะตา รูปรี 
23. ตําแหนงยอดตา อยูระดับเดียวกับวงเจริญ 
24. ขนที่ตา ไมมี 
25. ลักษณะทรงใบ ปลายโคง 
26. ความกวางใบ ขนาดกลาง (4-6 เซนติเมตร) 
27. ขนขอบใบ มีกลุมขนที่ขอบใบสวนโคน 
28. ลักษณะลิ้นใบ เปนแถบ ตรงกลางพองออก ปลายเรียวทั้งสองขาง 
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29. ลักษณะหูใบดานนอก สามเหลี่ยม 
30. ลักษณะหูใบดานใน ใบหอกสั้น 
31. ลักษณะคอใบ สามเหลี่ยมชายธงปลายคด 
32. สีคอใบ เขียวอมน้ําตาล 
33. ขนที่กาบใบ  มีกลางกาบใบ 
34. จํานวนที่กาบใบ  มีนอย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ออย พันธุขอนแกน 3 
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ขาวโพดหวาน พันธุ AURORA 1 หรือ สีดา 1 หรือ Hy.AB-6 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

เกิดจากการผสมพันธุกันแบบพบกันหมดของขาวโพด 3 พันธุ คือ Supper sweet DMR , Supper 
Argo และ Pacific 3 จนไดประชากรมาจํานวนหนึ่ง จากนั้นจึงคัดเลือกตนเดี่ยว (Single plant selection) แลว
ทําการคัดเลือกแบบคัดรวม (Bulk selection) เพื่อทําการ self และ sib สลับกันในกลุมประชากรที่คัดเลือก
จํานวน 5 generations สามารถคัดเลือกสายพันธุแท (Inbred lines) ไดจํานวนหนึ่ง นําสายพันธุแทเหลานั้นมา
ทดสอบการผสม (Test cross) จึงสามารถคัดเลือกไดคูผสมที่สรางขาวโพดลูกผสมพันธุ AURORA 1 ช่ือ
พอง สีดา 1 และ Hy.AB-6 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท ขาวโพดหวาน (Zea may L. var saccharata Bailey) 
ราก/หัว แบบรากฝอย (Fibrous root system) มีรากค้ําสีเขียว  
ตน แบบตั้งตรง ความสูงจากตนถึงคอใบธง 190-195 เซนติเมตร ความสูงฝก 93-98 เซนติเมตร

โคนตนออนระยะใบแรกคลี่สีเขียว  
ใบ มีจํานวน 12-14 ใบ ความกวางของใบรองฝกบนสุดกวางเฉลี่ย 10.06 เซนติเมตร รูปรางใบ

แรกกลม มน  
ดอก/ชอดอก วันออกดอกตัวผู 50% คือ 49-50 วัน อายุวันออกไหม 50% คือ 51-52 วัน 
ผล/ฝก มีฝกเขียวฝกเดี่ยว ความยาวฝกรวมเปลือกเฉลี่ย 34.34 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางฝกรวม

เปลือกเฉลี่ย 6.29 เซนติเมตร ผลผลิตฝกสดรวมเปลือก 2,800-3,500 กิโลกรัม/ไร วันเก็บ
เกี่ยวฝกสด 75-80 วันขึ้นกับสภาพอากาศ  

เมล็ด มีสีเหลืองทอง มี จํานวน 12-14 แถวตอฝก  
ลักษณะอื่น ๆ  ความหวาน 14-15 องศาบริกซ % Cut kernel > 40% 
ลักษณะเดนพิเศษ :  ทนทานตอโรคราสนิม ใบไหม และราน้ําคาง 
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ฝาย พันธุตากฟา 3 
 
แหลงท่ีมาและประวัต ิ
 

ศูนยวิจัยพืชไรนครสวรรค ไดมีการรวบรวมและศึกษาพันธุฝายเสนใยสั้นไวจํานวนหนึ่ง จากไร
เกษตรกรในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แลวทําการคัดเลือกใหมีความสม่ําเสมอ
ในพันธุตั้งแตป 2520 ตลอดจนมีศักยภาพในการใหผลผลิตสูงกวาพันธุเดิมในระดับหนึ่ง และจากการ
ทดลองเปรียบเทียบพันธุดังกลาวในสภาพที่ไมมีการปองกันกําจัดแมลงศัตรูชนิดปากดูด พบวา ฝายสายพันธุ
ตากฟา 3 ซ่ึงมีเสนใยสีน้ําตาลสามารถทนทานตอแมลงปากดูดจําพวกเพลี้ยจักจั่นไดดี เนื่องจากมีขนที่ใบ
หนาแนน นอกจากนี้ ในสภาพที่ไมมีการปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝาย พบวา สามารถทนทานตอการเขา
ทําลายของหนอนเจาะสมอฝาย เนื่องจากมีปริมาณตอมสารพิษมากกวาพันธุอ่ืน ๆ ซ่ึงตอมสารพิษดังกลาว มี
ผลยับยั้งการเจริญเติบโตของหนอนเจาะสมอฝาย เสนใยฝายยังมีสีน้ําตาลธรรมชาติ แตกตางจากพันธุอ่ืน ๆ 
ซ่ึงสามารถใชพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากผลผลิตธรรมชาติ ปลอดภัยจากสารพิษไดในอนาคต รวมทั้ง
สามารถลดการใชสารเคมีสําหรับฟอกยอม ซ่ึงเปนการอนุรักษสภาพแวดลอมอีกทางหนึ่งดวย 

 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

ชนิด/ประเภท พืชลมลุก วงศ Malvaceae ชื่อวิทยาศาสตร Gossypium arboretum L. 
สีกลีบดอก ขาวครีม 
สีอับละอองเกสร เหลือง 
จุดท่ีโคนกลีบดอกดานใน สีแดง 
รูปรางใบ ตัวใบเวาเปนแฉกลึก 
ขนบนใบ มาก 
ลักษณะสมอ ทรงกรวย 
ตอมสีหรือสารพิษกอสซิปอลท่ีสมอ  มาก 
ลักษณะริ้วประดับดอก  กวาง 
ตอมสีท่ีร้ิวประดับ มาก 
ทรงตน กรวย 
ขนบนลําตน มาก 
สีของปุยหรือเสนใยฝาย น้ําตาล 
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ลักษณะทางการเกษตร 
 

ผลผลิตเฉล่ีย (กิโลกรัมตอไร) 254 
จํานวนสมอตอตน (สมอ) โดยเฉล่ีย 57.4 
น้ําหนักตอสมอ (กรัม) โดยเฉลี่ย 2.1 
น้ําหนัก 100 เมล็ด (กรัม) โดยเฉล่ีย 4.1 
จํานวนเมล็ดตอสมอ โดยเฉลี่ย 30.3 
จํานวนกิ่งกระโดงตอตน โดยเฉล่ีย 5.7 
จํานวนกิ่งผลตอตน โดยเฉลี่ย  16.0 
ความสูงตน (เซนติเมตร) โดยเฉล่ีย 222.0 
อายุถึงออกดอก 50% (วัน) โดยเฉล่ีย 86 
อายุถึงเก็บเกี่ยว (วัน) โดยเฉลี่ย 149 
เปอรเซ็นตปุย (%) โดยเฉล่ีย 37.3 
ความยาวของเสนใย (นิ้ว) โดยเฉล่ีย 0.8 
ความสม่ําเสมอของเสนใย (%) โดยเฉลี่ย 50.5 
ความละเอียดออนของเสนใบ (ไมโครแนร) โดยเฉลี่ย  5.8 
ความเหนียวของเสนใบ (กรัม/เท็กซ) โดยเฉลี่ย 20.4 
 
ลักษณะอื่น ๆ  1.  มีเสนใยตามธรรมชาติสีน้ําตาล 

2.  ทนทานตอแมลงปากดูดพวกเพลี้ยจกัจัน่ 
3.  ทนทานตอการเขาทําลายของหนอนเจาะสมอฝาย 
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ละหุงลูกผสมขามสกุลชัว่ท่ี 1 พันธุพชิัย 1 
 
แหลงท่ีมาและประวัติของพนัธุ 
 

ละหุงลูกผสมขามสกุลช่ัวที่ 1 (intergeneric F1 hybrid) เปนการผสมขามสกุลระหวางละหุง 
(Ricinus communis) พันธุตนนวลเปนพันธุพื้นเมือง ตนสีแดง ซ่ึงอยูในสกุล Ricinus วงศ Euphorbiaceae 
เปนตนแม (female parent) กับสบูดํา (Jatropha curcas L.) พันธุไมมีช่ือ ซ่ึงอยูในสกุล Jatropha (Subg. 
curcas) วงศ Euphorbiaceae เปนตนพอ (male parent) โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1.  เพื่อประโยชนในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุสบูดํา รวมทั้งการสรางความหลากหลายทาง
พันธุกรรม (genetic diversity) เพื่อใชเปนเชือ้พันธุ (germ plasm) สําหรับการปรับปรุงพันธุสบูดําตอไป   

2.  เพื่อเปนการพสูิจนวาละหุงกบัสบูดําซ่ึงเปนพืชในวงศ Euphorbiaceae ดวยกัน  แตตางสกุล 
(Genus) กัน สามารถจะผสมกันไดดวยวธีิธรรมดา  การผสมสลับพอแม (reciprocal cross) จะไดลูกผสมชั่ว
ที่ 1 ที่มีลักษณะทางฟโนไทป (phenotype) แสดงออกไปทางตนแมเสมอ 

3.  เพื่อศึกษาความเปนไปได (feasibility study) ในการที่จะใชละหุงผสมกับสบูดําในการ
พัฒนาและปรบัปรุงพันธุละหุงเพื่อผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมชั่วที่ 1 (F1 hybrid seeds) ในเชิงธุรกิจตอไป 
 
วิธีดําเนินการ 
 

1) การอีแมสคิวเลชั่น (emasculation) ดอกละหุงตองทําดวยความรอบครอบเพราะดอกเพศผู
ละหุง มิใชแตจะอยูเฉพาะสวนลางของดอกเทานั้น แตยังอยูกระจัดกระจายในชอดอก ตัดดอกเพศผูทั้ง หมด
ออกจากชอดอก (inflorescence) การแยกดอกเพศผูออกจากดอกเพศเมียดวยสายตาสามารถกระทําไดอยาง
ถูกตอง (อาศัยความเขาใจและประสบการณ) อีแมสคิวเลชั่น ควรทํากอนดอกบาน 2-3 วัน ทําการหอดอก
เพศเมียที่ผานการอีแมสคิวเลชั่นแลว  เพื่อปองกันการผสมเรณูจากพาหะถายเรณู (pollinators) 

2)  การเตรียมละอองเรณู (pollen grains) ในดอกสบูดําเพศผูทําการเก็บละอองเรณู เมื่ออับเรณู 
(anther)   บานเต็มที่และปลดปลอยละอองเรณู   อาจตัดชอดอกที่มีดอกบานมาตากแดดในชวงเชาไวสัก          
5-10 นาที แสงแดดจะชวยในการปลดปลอยละอองเรณู 

3)  การถายเรณู (pollination) อาจใชเข็มเขี่ย  พูกัน เปนตัวพาละอองเรณูไปแตะที่ยอดเกสรตัว
เมีย (stigma) หรือใชปากคีบจับดอกที่บานไปแตะที่ยอดเกสรเพศเมีย ก็แลวแตความถนัดของนักผสมพันธุ
พืช  อยางไรก็ตามการถายเรณูควรกระทําเมื่อยอดเกสรเพศเมียพรอมจะรับละอองเรณู (receptive)  

4)  ปฏิบัติการหลังการถายเรณู หอหุมดอกที่ไดรับการถายละอองเรณูแลวใหปลอดจากพาหะ
ถายละอองเรณู (pollinators)  
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 ติดปายแสดงวันผสมพันธุ รอจนเมล็ดแกจึงทําการเก็บเกี่ยว  ตากแดดเมล็ดไวสัก 3-4 วัน 
จึงทําการเพาะ เมล็ดจะงอกภายใน 10-15 วัน หลังเมล็ดงอกเลี้ยงตนกลาใหแข็งแรง  จึงทําการยายปลูกเพื่อ
ศึกษาลูกผสมชั่วที่ 1 ตอไป 
 
ผลการดําเนินการ 
 

การทดลองครั้งนี้พบวา ละหุง (พันธุตนนวล  พันธุพื้นเมือง  ตนสีแดง) x สบูดํา  (พันธุไมทราบ
ช่ือ)  ไดละหุงลูกผสมขามสกุลช่ัวที่1 ที่มีลักษณะ Hybrid Vigor และมีลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
(morphology) หรือฟโนไทป (phenotype) เอนเอียงไปทางตนแม (ละหุง) ทั้งหมด ไมปรากฏลักษณะสบูดํา
(ตนพอ)ใหเห็น 

โดยที่ละหุงลูกผสมขามสกุลช่ัวที่1 พันธุพิชัย1 เปนพันธุพืชใหมที่มีความใกลชิดพันธุแมมาก 
จนไมสามารถพบความแตกตางของลักษณะภายนอก(morphological markers)ได จําเปนตองใชการ
ตรวจสอบความบริสุทธิ์ที่มุงเนนลักษณะทางพันธุกรรม(genetic markers) โดยใชวิธีการตรวจสอบ ดี เอ็น เอ 
ดวยเทคนิคและวิธีการ RAPD โดยใชช้ินสวนของใบพืชในปริมาณต่ํา เพื่อนํามาสกัด ดี เอ็น เอ และทํา
ปฏิกิริยาเพิ่มสารพันธุกรรม แลวนําผลที่ไดมาวิเคราะหดวยวิธีอีเล็คโตรโฟเรซิส(Electrophoresis) ทําการวิ
เคาระหความสัมพันธุทางพันธุกรรม(coefficient similarity)โดยบันทึกขอมูลความเหมือนหรือไมเหมือน
ของแบนด(band)   

อนึ่งการทดลองในครั้งนี้ไดผลแตกตางจากการทดลองครั้งแรกซึ่งใชสบูดํา(พันธุอินเดีย) เปน
ตนแมผสมกับละหุง(พันธุลายขาวดํา พันธุพื้นเมือง ตนสีเขียว) เปนตนพอ ไดสบูดําลูกผสมขามสกุล ช่ัวที่1 
พันธุพิชัย-วัฒนา1 ที่มีลักษณะเอนเอียงไปทางสบูดํา(ตนแม) และไมปรากฎลักษณะละหุง(ตนพอ)ใหเห็น 
(รายงานการขอขึ้นทะเบียนพันธุพืชใหม เสนอตอกรมวิชาการเกษตร, 2551) 
 

เมื่อเปรียบเทียบผลการผสมพันธุพืชในทั้ง 2 กรณีจะเหน็ไดวา 
  สบูดํา X ละหุง   สบูดําลูกผสมขามสกุล ช่ัวที่ 1 .......................................  
  ละหุง X สบูดํา  ละหุงลูกผสมขามสกุล ช่ัวที่ 1 .......................................   
 

ทั้ง 2 กรณีใหผลตางกันเพราะเปนการผสมสลับคู (reciprocal cross) 
 

การเรียกชื่อลูกผสมใหเหมาะสม ควรเรยีกไปตามลักษณะทางฟโนไทปที่แสดงออกของฝายใด
ฝายหนึ่ง  

จริงอยูถึงแมงานนี้จะอยูในโครงการพัฒนาและปรับปรุงพันธุสบูดําก็ตามแตเมื่อมีละหุงเขามา
เกี่ยวของดวยและ มีการผสมขามสกุล (ซ่ึงพืชมีลักษณะทางพันธุกรรมที่หางไกลกันมาก)  เมื่อมีการผสมกัน
ได (ซ่ึงเกิดไดยากในธรรมชาติและไมปรากฏรายงานในที่ใด ยกเวนในกลวยไม) อนึ่งลักษณะทางฟโนไทป
ของฝายใดฝายหนึ่ง อาจเกิดขึ้นไดสุดแทแตวาลูกผสมมีความใกลชิดฝายใดฝายหนึ่งมากโดยไมจําเปนตอง
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เกิดทั้ง 2 ลักษณะในเวลาเดียวกัน จากผลการผสมพันธุระหวางละหุง X สบูดํา ไดลูกผสมชั่วที่1 ที่มี Hybrid 
Vigor ที่นาสนใจและไมเคยคาดคิดมากอน ทําใหมีศักยภาพวางานนี้นอกจากจะเปนประโยชนตอการพัฒนา
และปรับปรุงพันธุสบูดําแลว ยังจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงพันธุละหุงอีกดวย ซ่ึงผลงานนี้
นาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงพันธุละหุงในอนาคต 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 

ลําตน เปนไมพุมยืนตน ลําตนมีตั้งแตสีแดงนวล (มีไขสอง) สีน้าํตาลปนแดงไป
จนกระทั่งสีแดงออน ไมมีไข สูง 4-5 เมตร ความกวางทรงพุม 2-3 เมตร มีกิ่งแขนง 
7-20 กิ่ง มีตอมน้ําตอย (extra nectaries) ปรากฏที่โคน สวนโคนของกานใบ  ขอบ
ใบ  กานใบของหูใบ  โคนแผนใบ  โคนของใบประดับ (bracts) 

แผนใบ   โดยทั่วไปมีขนาดใหญกวาตนแม บางทีกใ็หญกวาตนแมมาก แผนใบแยกเปนแฉก
แบบนิ้วมือ (palmatifid) 9-11 แฉก (lobes)  แตละแฉกมทีั้งเรียวรูปใบหอกแกมรูป
ไข (ovate – lanceolate) ถึงรูปใบหอก (lanceolate) ขอบใบเปนหยักซี่ฟน(dentate) 
ปลายใบแหลม (acute) เสนใบรูปฝามือ (palmately veined)  

หูใบ (stipules)  รูปสามเหลี่ยม  สมมาตร (symmetric) เสนใบขนาน (paralled nerved) หรือไมมี
โดยเฉพาะเมื่อยังออนหใูบหุมใบออน 

ชอดอก (inflorescence)  ออกบริเวณปลายยอด (terminal inflorescence) เปนแบบชอกระจะ (raceme) หรือ
ชอแยกแขนง (panicle) สวนบนของชอดอกเปนดอกเพศเมีย (pistillate) และ
สวนลางของชอดอกเปนดอกเพศผู (staminate) ดอกเพศผูยังปรากฎอยูทั่วไปใน
สวนบนของชอดอก  

ดอกเพศเมีย   กลีบเลี้ยงสีเขียวใบไมถึงสีแดง จํานวน 5 กลีบ ไมมีกลีบดอก รังไข (ovaries) มี
หนาม (achinate) ดานนอกสั้นหรือยาวและบางทีนอยกวาตนแม (สังเกตจากสวนที่
วาง) ตรงปลายผลเมื่อยังออนมีสวนยาวคลายหนวดแมลง (papillae) สีแสด-แดง
สดใส 

ผล (fruits)  เมื่อยังออนมีผนังชั้นนอกสีเขียวใบไมเปนมันเงา เมื่อแกมีสีน้ําตาลหรือเทา เมื่อ
แหงจะแตก (dehiscing) และบางทีจะแยกออกจากผนังผลชั้นกลาง (mesocarp) 
และชั้นใน (endocarp) ผนังผลชั้นกลางและชั้นในจะเปนเนื้อไม (woody) ผลมี 3 
ชอง (carpels) เมื่อแหงจะแยกเปน 3 สวน มีเมล็ดอยูภายใน 

เมล็ด (seeds)  ลักษณะแข็งเปนเล่ือมมันเงา(marbled) สีน้ําตาลสลับขาว 
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ขอสังเกตเบื้องตน 
 

ลักษณะความแข็งแรงเหนือพอแม (Hybrid Vigor) เปรียบเทียบลูกผสม (ละหุง) กับตนแม 
(ละหุง)  

(1) ลักษณะทั่วไป 
 

ความสูงของตน
เปนเมตร 

จํานวนแขนงจาก
โคน 

ความยาวของชอ
ผล ซม. 

จํานวนชอผลตอ
ตน 

จํานวนผลตอชอ 

ลูกผสม ตนแม ลูกผสม ตนแม ลูกผสม ตนแม ลูกผสม ตนแม ลูกผสม ตนแม 
 

4-5 
 

2.5-3 
 

7-20 
 

5-10 
 

25-50 
 

20-30 
 

10-80 
 

20-30 
 

60-200 
 

40-60 
 

 
โดยที่ลูกผสมมีความสูงกวาตนแม  มีกิ่งแขนงมากกวา  ดังนั้นทรงพุมจึงใหญกวา 

ลูกผสมมีความยาวของกานชอดอกมากกวา จํานวนของชอดอกมากกวา จํานวนผลชอดอก
มาก กวา  ดังนัน้ลูกผสมจึงมีความดกกวา  การที่แตละชอดอกมีผลมากกวา ทําใหผลมีขนาดเล็กกวาพันธุแม 

 

(2)  การออกดอก ลูกผสมมักจะออกดอกเรว็กวาตนแมเสมอ 
การศึกษาแบบเดียวกัน แตใชละหุง (ตนแม) ตนสีแดงจดั แดงกวาพนัธุตนนวล ไมมีไข 

ไดผลคลายกรณีนี้ และทําใหมีความชัดเจนและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น 
อนึ่งในกรณีละหุงพนัธุตนแดง ยิ่งมีสีแดงจัดกย็ิ่งมีความเปนพันธุแท(homozygosity) มาก

ยิ่งขึ้นสําหรับการศึกษาในกรณีละหุงพนัธุตนแดงอืน่ๆ กจ็ะใชละหุงลูกผสมขามสกุลช่ัวที่1 พันธุพิชัย1 เปน
มาตรฐานสําหรับการศึกษาตอไป สวนละหุงพันธุตนเขยีว(พันธุลายขาวดํา พันธุพื้นเมือง)จักไดทําการศึกษา
ในโอกาสตอไป 
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ละหุงลูกผสมขามสกุลชัว่ท่ี 1 พันธุพชิัย 1 
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