
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง  โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518   

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

ตามที่ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การออกหนังสือ
รับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 ไดกําหนดขั้นตอนการออก
หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุ
เบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ และประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซตของกรมวิชาการเกษตร เพื่อให
บุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน 30 วันนับแตวันปดประกาศ นั้น 

 

บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชสบูดําพันธุวัฒนา 1 และพันธุวัฒนา 2 ใหเปน
พันธุพืชข้ึนทะเบียน  และกรมวิชาการเกษตร ไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จ
เรียบรอยแลว จึงขอประกาศลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของสบูดําพันธุวัฒนา 1 และพันธุวัฒนา 2 ใหทราบโดย
ทั่วกัน ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคํา
ขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงที่ฝายคุมครองพันธุพืช กอง
คุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0-2940-7214 ภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป 

 
 

ประกาศ    ณ    วันที่      16    มกราคม    พ.ศ. 2550 
            (ลงนาม) 
 
          (นายสุขวฒัน  จันทรปรรณิก) 
         รองอธิบดี  ปฏิบัติราชการแทน 

          อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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สบูดําพันธุวัฒนา 1 
 

แหลงท่ีมาและประวัต ิ
  
  สบูดําพันธุวัฒนา 1  เปนพันธุลูกผสมชั่วที่ 1  ระดับชนิด  (interspecific hybrid)   ภายในสกุล 
Jatropha ระหวางสบูดํา  (Jatropha curcas L.)   ซ่ึงมีกลีบดอกสีเขียว   กับเข็มปตตาเวีย (Jatropha integerrima)  
พันธุดอกสีแดงเขม 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ราก  รากปฐมภูม ิ(primary root)    มีลักษณะเปนรากแกวรวมกบัรากแขนง รากจากกิ่งปกชํา 
จะเปนรากแขนงไมมีรากแกว 

ลําตน  เมื่อมีอายุประมาณ  8  เดือน  จะมีเสนผาศนูยกลางประมาณ 1.0-1.5  เซนติเมตร   
มีความสูงประมาณ  1.2-1.5  เมตร  ลําตนสวนยอดและสวนที่มีอายนุอยจะมีสีเขยีว 
หรือเขียวอมแดง ผิวเรียบ  ความกวางทรงพุมประมาณ 1 เมตร  โดยเฉลี่ยจะเล็กกวา 
สบูดํา แตใหญกวาเข็มปตตาเวีย  ไมมีขน  ลําตนมีเนื้อไมมากกวาและแขง็กวาสบูดํา 
แตจะออนกวา  และมีเนื้อไมนอยกวาเข็มปตตาเวยี ลําตนที่แกจะมีสีน้ําตาล  มีจุดประ 
อยูทั่วไป  ลําตนที่แกมากขึ้นจะปรากฎรอยประเปนทาง    โดยเฉพาะสวนโคนจะ 
ปรากฎรอยประเปนทางอยูทัว่ไป  แตบางตนไมปรากฎรอยประตามสวนยาวของลําตน    
สวนเข็มปตตาเวียมีลําตน สีน้ําตาลดํา  ผิวเรียบ สบูดํามีลําตนสีเขียว  มรีอยเกล็ด 
ตา (bud  scale scar)  ตลอดลําตน  และลําตนของลูกผสมไมมีน้ํายาง  

ใบ   เมื่อแกเปนแผนใบรวมแบบ  palmately  compound  รอยหยัก (lobed) 3-5  หยกั  มีทั้ง 
รอยหยกัตื้นและรอยหยกัลึกกวาสบูดําทําใหดูรูปใบแตกตางกัน ขอบใบเรียบ (entire)   
โคนใบรูปหัวใจ (cordate)  ปลายใบเรียวแหลม (acuminate)  การจัดเรยีงตัวของเสนใบ 
แบบ palmately netted venation  แผนใบมสีีเขียวหรือเขยีวอมเหลือง   ขนาดของแผน 
ใบเล็กกวาสบูดํา  แตใหญกวาและมีรูปรางแตกตางจากเขม็ปตตาเวยี   เข็มปตตาเวยีใบ 
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มีรูปรางสวนใหญเปนรูปขอบขนานแกมรูปไข  (ovate-oblong)   หรือรูปรี  (elliptic)  
สีของใบลูกผสมสวนใหญหลังใบจะมีรอยประใหญหรือเล็กเห็นไดชัดเจนในใบออน 
หรือบางทีก็ไมมี 

 
ดอก  ออกดอกบริเวณปลายยอด    ปลายกิ่งหรือขางๆ   กิ่งระหวางกานใบ   ลักษณะเปนชอ 

ดอกแบบชอกระจุกซอน (compound dichasium)   แตเปนชั้นซอนนอยกวาสบูดํา เปน 
ช้ันใกลเคียง  กับเข็มปตตาเวีย  แตชวงสั้นกวา  เปนดอกไมสมบูรณเพศ  ดอกเพศผูและ 
ดอกเพศเมยีอยูแยกกนั  (monoecious)   แตอยูภายในชอดอกเดยีวกัน ดอกเพศผู   และ 
ดอกเพศเมยีมกีลีบเลี้ยงและกลีบดอก  5  กลีบเทากัน  คลายกับสบูดํา และเข็มปตตาเวยี   
แตกลีบดอกจะมีสีชมพูและยาวกวาสบูดําหรือยาวใกลเคียงกับเข็มปตตาเวีย  แตปลาย- 
กลีบดอกจะมวน   ดอกเพศผูมีอับเรณู  10  อับ  แบงเปน   2  วง  วงละ  5  อับ   อับเรณ ู
มีสีเหลือง   ดอกเพศเมยีประกอบดวยรังไข  (ovary)   แบงเปน   3  หอง   ดานบนของ 
รังไขเปนกานชูเกสรเพศเมีย ซ่ึงยอดเกสรเพศเมีย (stigma)  แยกเปนแฉกๆ   แตละแฉก 
เปนจักๆ   คลายดอกสบูดําและเข็มปตตาเวยี    อัตราสวนของดอกเพศผูตอดอกเพศเมยี 
พบไดตั้งแต 10 ตอ 1 ถึง 15 ตอ 1  จํานวนดอกภายในชอจะมีประมาณ  30 – 70  ดอก 

ผล  เปนแบบเปลือกแข็งเมล็ดเดี่ยว (nut)   มี  3  ชอง (locule)   เปลือกคอนขางหนา  ผล 
คลายสบูดํา  แตมีขนาดเล็กกวาแตกตางจากผลของเข็มปตตาเวยี  ซ่ึงมีเปลือกบางกวา 
ลักษณะเปนพู 3 พู  เมื่อดูจากภายนอก ผลออนมีสีเขียว ผลแกมีสีเหลืองและเปลี่ยนเปน 
สีดํา เชนเดยีวกันกับสบูดํา  แตแตกตางจากเข็มปตตาเวีย  เมื่อแกมีสีน้ําตาลปนเทา 

เมล็ด  รูปรางแบบขอบขนานปลายมน (oblong)   คลายสบูดํา  มีเปลือกหุมสีดํา  สวนของ 
เอ็นโดสเปรม (endosperm) และเอ็มบริโอ (embryo)    มีสีขาว  แตกตางจากเมล็ดของ 
เข็มปตตาเวยี  ซ่ึงมีเมล็ดคลายสบูแดง 
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สบูดําพันธุวัฒนา 1 
 

สบูดําพันธุวัฒนา 2 
 

แหลงท่ีมาและประวัต ิ
  
  สบูดําพันธุวัฒนา 2  เปนพันธุลูกผสมชั่วที่ 1  ระดับชนิด  (interspecific hybrid)   ภายในสกุล 
Jatropha ระหวางสบูดํา  (Jatropha curcas L.)   ซ่ึงมีกลีบดอกสีเขียว   กับเข็มปตตาเวีย (Jatropha integerrima)  
พันธุดอกสีแดงเขม   ซ่ึงลูกผสมที่ไดมีดอกสีขาว   (ลูกผสมที่ไดจากการผสมพันธุระหวางสบูดํา (Jatropha 
curcas L.)   ซ่ึงมีกลีบดอกสีเขียว กับเข็มปตตาเวีย (Jatropha  integerrima)   พันธุดอกสีชมพู  จะใหดอกสีขาว
ไดเชนเดียวกัน) 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ราก  รากปฐมภูม ิ(primary root)    มีลักษณะเปนรากแกวรวมกบัรากแขนง  
ลําตน  ปแรกอายุประมาณ  8  เดือน  จะมีเสนผาศนูยกลางประมาณ 1.0-1.5  เซนติเมตร  ม ี

ความสูงประมาณ  1.2-1.5  เมตร  ลําตนสวนใหญจะมีสีเขียว  ผิวเรียบ  ความกวางทรง
พุมประมาณ 1  เมตร  โดยเฉลี่ยจะเล็กกวาสบูดํา  แตใหญกวาเข็มปตตาเวีย   ไมมีขน  
ลําตนมีเนื้อไมมากกวาและแข็งกวาสบูดําแตจะออนกวา  และมีเนื้อไมนอยกวาเข็ม
ปตตาเวยี ลําตนที่แกจะมีสีน้าํตาล  มีจุดประอยูทัว่ไป  ลําตนที่แกมากขึน้จะปรากฎรอย
ประเปนทาง    โดยเฉพาะสวนโคนจะปรากฎรอยประเปนทางอยูทั่วไป  แตบางตนไม
ปรากฎรอยประตามสวนยาวของลําตน   สวนเข็มปตตาเวียมีลําตนสีน้าํตาลดํา  ผิว-
เรียบ สบูดํามลํีาตนสีเขียว และมีรอยเกล็ดตา (bud  scale scar)  ตลอดลําตน  และลําตน
ของลูกผสมไมมีน้ํายาง เ 

ใบ  เมื่อแกเปนแผนใบรวมแบบ  palmately  compound  รอยหยัก (lobed) 3-5  หยกั  มีทั้ง 
รอยหยกัตื้นและรอยหยกัลึกกวาสบูดําทําใหดูรูปใบแตกตางกัน ขอบใบเรียบ (entire)   
โคนใบรูปหัวใจ (cordate)  ปลายใบเรียวแหลม (acuminate)  การจัดเรยีงตัวของเสนใบ
แบบ palmately netted venation  แผนใบมสีีเขียวหรือเขยีวอมเหลือง  ขนาดของแผน
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ใบเล็กกวาสบูดํา  แตใหญกวาและมีรูปรางแตกตางจากเขม็ปตตาเวยี  เขม็ปตตาเวยีใบ
มีรูปรางสวนใหญเปนรูปขอบขนานแกมรูปไข  (ovate-oblong)   หรือรูปรี  (elliptic)  
สีของใบลูกผสมสวนใหญหลังใบจะมีรอยประใหญหรือเล็กเห็นไดชัดเจนในใบออน
หรือบางทีก็ไมมี 

ดอก  ออกดอกบริเวณปลายยอด   ปลายกิ่งหรือขางๆ กิ่งระหวางกานใบ  ลักษณะเปนชอ 
ดอกแบบชอกระจุกซอน (compound dichasium)   แตเปนชั้นซอนนอยกวาสบูดํา เปน 
ช้ันใกลเคียงกบัเข็มปตตาเวยี แตชวงสั้นกวา   เปนดอกไมสมบูรณเพศ   ดอกเพศผูและ 
ดอกเพศเมยีอยูแยกกนั (monoecious)   แตอยูภายในชอดอกเดยีวกัน  ดอกเพศผู   และ 
ดอกเพศเมยีมกีลีบเลี้ยงและกลีบดอก  5  กลีบเทากัน  คลายกับสบูดํา และเข็มปตตาเวยี   
แตกลีบดอกจะมีสีขาวและยาวกวาสบูดําหรือยาวใกลเคียงเข็มปตตาเวยี  แตปลายกลีบ 
ดอกจะมวน  ดอกเพศผูมีอับเรณู 10  อับ แบงเปน  2 วง  วงละ  5  อับ อับเรณูมีสีเหลอืง   
ดอกเพศเมยีประกอบดวยรังไข (ovary)   แบงเปน  3  หอง  ดานบนของรังไขเปนกาน-
ชูเกสรเพศเมีย  ซ่ึงยอดเกสรเพศเมีย  (stigma)   แยกเปนแฉกๆ    แตละแฉกเปนจกัๆ    
คลายดอกสบูดําและเข็มปตตาเวีย    อัตราสวนของดอกเพศผูตอดอกเพศเมียพบได
ตั้งแต 10 ตอ 1 ถึง 15 ตอ 1  จํานวนดอกภายในชอจะมปีระมาณ  30 – 70  ดอก 

ผล  เปนแบบ เปลือกแข็งเมล็ดเดีย่ว (nut)  มี  3  ชอง (locule) เปลือกคอนขางหนา ผลคลาย 
สบูดํา  แตมีขนาดเล็กกวาแตกตางจากผลของเข็มปตตาเวีย   ซ่ึงมีเปลือกบางกวา 
ลักษณะเปนพู 3 พู  เมื่อดูจากภายนอก ผลออนมีสีเขียว ผลแกมีสีเหลือง และเปลี่ยน 
เปนสีดํา เชนเดียวกันกับสบูดํา  แตแตกตางจากเข็มปตตาเวีย  เมื่อแกมสีีน้ําตาลปนเทา 

เมล็ด  รูปรางแบบขอบขนานปลายมน (oblong)   คลายสบูดํา  มีเปลือกหุมสีดํา  สวนของ  
เอ็นโดสเปรม  (endosperm)  และเอ็มบริโอ (embryo)  มีสีขาว  แตกตางจากเมล็ดของ 
เข็มปตตาเวยี  ซ่ึงมีเมล็ดคลายสบูแดง 
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สบูดําพันธุวัฒนา 2 
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