ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2547 ไดกําหนดขั้นตอน
การออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบลักษณะประจํา
พันธุเบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ นําปดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซตของกรมวิชาการ
เกษตร เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน 30 วันนับแตวันปดประกาศ นั้น
บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชจํานวน 2 พันธุพืช ใหเปนพันธุพืช
ขึ้นทะเบียน ดังนี้
1. สบูดําลูกผสมขามสกุลชั่วที่1 พันธุพิชัย - วัฒนา 1
2. สบูดําลูกผสมขามชนิดชั่วที่1 พันธุวัฒนา 3
ซึ่งกรมวิชาการเกษตร ไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอ
ประกาศลั ก ษณะประจํ า พั น ธุ เ บื้ อ งต น ของพั น ธุ พื ช ทั้ ง 2 พั น ธุ พื ช ให ท ราบโดยทั่ ว กั น ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือ
รับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงที่ฝายคุมครองพันธุพืช กองคุมครองพันธุพืช
กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0-2940-7214 ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันปด
ประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ลงนาม
(นางสาวเมทนี สุคนธรักษ)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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สบูดําลูกผสมขามสกุลชัว่ ที่1 พันธุพิชัย - วัฒนา 1
แหลงที่มาและประวัติ
สบูดําลูกผสมขามสกุลชั่วที่1(intergeneric F1 hybrid) พันธุพิชัย - วัฒนา 1 เปนลูกผสมระหวาง
สบูดํา (Jatropha curcas L.) พันธุกําแพงแสน (นครราชสีมา) ซึ่งอยูในสกุล Jatropha (Subg. Curcas) วงศ
Euphorbiaceae เปนตนแม (female parent) และละหุง (Ricinus communis) พันธุลายขาวดํา (พันธุพื้นเมือง)
ซึ่งอยูในสกุล Ricinus วงศ Euphorbiaceae เปนตนพอ (male parent) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนใน
การพัฒนาและปรับปรุงพันธุสบูดํา รวมทั้งการสรางความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) เพื่อ
ใชเปนเชื้อพันธุ (germplasm) สําหรับการปรับปรุงพันธุตอไป นอกจากนี้ อาจไดละหุงพันธุใหมที่เปนผล
พลอยได
วิธีการดําเนินการ
ไดดําเนินการผสมพันธุขามสกุลตามขั้นตอน ดังนี้
1. การอีแมสคิวเลชั่น (emasculation) ตัดดอกเพศผูทั้งหมดออกจากชอดอก คงเหลือไวแต
ดอกเพศเมีย การอีแมสคิวเลชั่นกระทําในชวงดอกตูม สามารถแยกดอกเพศผูกับดอกเพศเมียออกจากกันได
ดวยสายตาอยางถูกตอง (อาศัยประสบการณ) การอีแมสคิวเลชั่น กระทํากอนดอกบาน 2-3 วัน โดยหอ
ปองกันแมลงผสมเกสรไวดวยถุงกระดาษสีน้ําตาลหรือพลาสติกโปรง
2. การเตรียมละอองเรณู (pollen grain) ทําการเก็บละอองเรณูเมื่ออับเรณู (anther) บานเต็มที่
ตากแดดอับเรณูไวสัก 5-10 นาที ละอองเรณูจะแตกออกมามาก
3. การถายเรณู (pollination) กระทําในชวงเชาประมาณ 07.00-09.00 น. ที่มีแสงแดดจา สังเกต
ยอดเกสรเพศเมีย (stigma) แสดงความพรอมที่รับละอองเรณู (receptive) ในชวงที่อับเรณูปลดปลอยละออง
เรณู (shed pollen) การถายละอองเรณูไมควรทําในระยะเวลาที่แสงแดดขมุกขมัว เพราะละอองเรณูจะไมถูก
ปลดปลอยแสงแดดมีผลโดยตรงตอการปลดปลอยละอองเรณู
4. ปฏิบัติการหลังการถายเรณู หอหุมดอกที่ไดรับการถายละอองเรณูแลวใหปลอดจากการ
รบกวนของแมลงผสมเกสร (insect pollinators) ทั้งหลาย
5. ติดปายแสดงวันผสม รอจนกวาเมล็ดจะแก เมื่อเมล็ดแกตากทิ้งไว 2-3 วัน จึงทําการเพาะ
เมล็ดซึ่งจะงอกภายใน 7-10 วัน หลังเพาะเลี้ยงตนกลาใหดี เมื่อไดตนกลาที่แข็งแรง จึงทําการยายปลูก ศึกษา
ลูกผสม (F1 hybrid) ตอไป
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ผลการทดลอง
สบูดําพันธุกําแพงแสน (นครราชสีมา) x ละหุงพันธุพนื้ เมือง (พันธุลายขาวดํา) ไดลกู ผสมขาม
สกุลชั่วที่ 1 ที่มีลักษณะ Hybrid Vigor หรือ Heterosis ลักษณะโดยทั่วไปเอนเอียงไปทางสบูดํา และจากการ
ตรวจสอบลายพิมพดี เอ็น เอ (DNA Finger print) ของสบูดําลูกผสมขามสกุลชั่วที่ 1 พันธุพิชัย – วัฒนา 1 ณ
หองปฏิบัติการวิจัยกลางและเรือนปลูกพืชทดลอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พบวา
เปนลูกผสมจริง
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
สบูดําลูกผสมขามสกุลชั่วที่ 1 พันธุพิชัย – วัฒนา 1 มีความแตกตางทางสัณฐานวิทยาอยาง
เดนชัดจากตนพอ-แม (parents) ทั้งลักษณะลําตน ใบ ดอก ผล เมล็ด ลักษณะในภาพรวมเอนเอียงไปทางตน
แม female parent (สบูดํา)
ลําตน

ใบ

ชอดอก/ดอก

ในชวงปแรก (เมื่ออายุประมาณ 12 เดือน) จะมีเสนผาศูนยกลางลําตน (สวนโคน) ประมาณ
3.5-4.0 เซนติเมตร ความสูง 1.5-2.0 เมตร ลําตนสวนยอดและสวนที่มีอายุนอยจะมีสีเขียว
หรือสีเขียวอมแดง ผิวเรียบ ความกวางของทรงพุมประมาณ 1.0 เมตรหรือมากกวา โดย
เฉลี่ยทรงพุมจะเล็กกวาสบูดําและละหุง การแตกกิ่งกานสาขาและการเจริญเติบโตเปนไป
ในทางสูงมากกวาทางกวางคลายสบูดํา ลําตนมีลักษณะเจริญเติบโตเปนขอ ๆ (articulated
growth) แตเปลือกบางกวาสบูดําและมีน้ํายาง มีรอยรวงของใบ (leaf scars) ตามขอ
เมื่อแกลักษณะเปนใบเดี่ยว รูปไข (ovate) อัตราสวนกวางยาวเปน 1:1 ½ ถึง 1:2 โดยทั่วไป
มีสวนยาวมากกวาสวนกวาง ขอบขนานแคบกวาในสบูดํา ปลายใบเรียวแหลม (acuminate)
ขอบใบเรียบ (entire) โคนใบรูปหัวใจ (cordate) เสนใบรูปฝามือ (palmately veined ;
palminerved) ตําแหนงจัดเรียงของใบแบบสลับ (alternate) เหมือนสบูดํา ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบลักษณะใบแกกับสบูดําและละหุงพบวา แตกตางในรูปแบบอยางเดนชัด คือ
สบูดํา มีลักษณะเปนแผนใบรวม (palmately compound) มีรอยหยัก (lobe) คือ 3-5 หยัก
และละหุง มีลักษณะเปนแผนใบรวม (palmately compound) มีรอยแยกเปนสวน ๆ (parted)
ออกบริเวณปลายยอด ปลายกิ่งหรือขางกิ่งระหวางกานใบ ดอกออกครั้งแรกเมื่อมีอายุ
ประมาณ 5 ½ - 6 เดือนหลังงอก และออกดอกตลอดเมื่อแตกยอดใหม ลักษณะชอดอกเปน
ชอประกอบแบบกระจุกซอน (compound dichasium) คลายสบูดํา แตเมื่อโตเต็มที่จะมี
ขนาดเล็กกวา (สวนละหุงเปนชอประกอบแบบกระจุกซอน แตเปนไปในทางสูง) ดอกเพศ
ผูและดอกเพศเมียอยูแยกกันภายในชอดอกเดียวกัน (monoecious) ดอกเพศผูและดอกเพศ
เมียมีกลีบเลี้ยงและกลีบดอก 5 กลีบเทา ๆ กัน กลีบดอกมีสีเหลือง กลีบเลี้ยงมีสีเขียว ดอก
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กานดอก

ผล

เมล็ด

ราก
น้ํายาง
ลักษณะอื่น ๆ

ยาวกวาสบูดําและแตกตางจากละหุงอยางชัดเจน (ละหุงเปนชอประกอบแบบกระจุกซอน
แตเปนไปในทางสูง ดอกเรียงอัดแนนอยูบนกานชอดอกที่สั้นมาก มีดอกเพศเมียสวนใหญ
อยูดานบนและเพศผูสวนใหญอยูดานลาง) อัตราสวนดอกเพศผู : เพศเมีย จะแตกตางกัน
มากคลาย ๆ สบูดํา ซึ่งจะมีตั้งแต 10:1 ถึง 20:1 หรือมากกวา แตจะแตกตางจากละหุงซึ่งมี
อัตราสวนของดอกเพศผู : เพศเมีย ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตาม ถาเปนละหุงพันธุดกจะมี
อัตราสวนดอกเพศผูต่ํากวาดอกเพศเมีย
เปนแบบ nut มี 3 ชอง (locules) เปลือกผลบางกวาสบูดํา มีน้ํายาง ผลมีขนาดเล็กกวาสบูดํา
แตใหญกวาละหุง ผลมีสีเขียวเมื่อยังออน เมื่อแกมีสีเหลืองและเปลี่ยนเปนสีดํา กานผล
(peduncle) มีลักษณะยาวกวาสบูดําและละหุง
รูปรางขอบขนานปลายมน (oblong) คลายสบูดํา เปลือกหุมมีสีดํา สวนของ endosperm
และ embryo มีสีขาว คลายสบูดําและละหุง เมล็ดมีขนาดเล็กกวาสบูดํา ใกลเคียงกับละหุง
พันธุเมล็ดใหญ แตมีลักษณะยาวกวาและไมแบน
เปนรากปฐมภูมิ (primary root) มีลักษณะเปนรากแกวรวมกับรากแขนง รากจากกิง่ ปกชํา
จะเปนรากแขนงไมมีรากแกว
มีลักษณะสีขาวขุน
1. สบูดําลูกผสมขามสกุลชั่วที่ 1 พันธุพชิ ัย – วัฒนา 1 จะออกดอกตลอดปแมแตในฤดู
แลง (ฤดูหนาว) ที่สบูดําไมออกดอก และออกดอกทุกครัง้ ที่แตกยอดโดยธรรมชาติหรือ
หลังตัดแตงกิ่ง
2. ดอกไมเปนหมัน (fertile) ทั้งดอกเพศผูและเพศเมีย จึงสามารถสรางผลและเมล็ดได
3. ผลในชอดอกเดียวกันจะสุกใกลเคียงกัน และไมตางกันมาก
4. อัตราสวนของดอกเพศผู : เพศเมียสูง
5. ขนาดผลเล็กกวาสบูดํา
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ละหุง

สบูดํา

สบูดําลูกผสมขามสกุลชั่วที1่ พันธุพิชยั - วัฒนา 1

ภาพเปรียบเทียบความแตกตางระหวางละหุง สบูด ํา และลูกผสมขามสกุลชั่วที่ 1 พันธุพ ิชัย – วัฒนา 1
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ภาพลายพิมพดีเอ็นเอ สบูดําลูกผสมขามสกุลชั่วที่ 1 พันธุพิชัย – วัฒนา 1

สบูดํา
ละหุง
F1

สบูดํา x ละหุง

7

สบูดําลูกผสมขามชนิดชัว่ ที่1 พันธุวัฒนา 3
แหลงที่มาและประวัติ
สบูดําลูกผสมขามชนิดชั่วที่1(F1 intergeneric hybrid) พันธุวัฒนา 3 เกิดจากการผสมระหวางสบู
ดํา (Jatropha curcas L.) พันธุกําแพงแสน (นครราชสีมา) เปนตนแม (female parent) กับฝนตน(Jatropha
multifida L.) เปนตนพอ (male parent) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางสบูดําพันธุ/สายพันธุใหม และเพื่อสราง
ความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic diversity) เพื่อใชเปนเชื้อพันธุ (germ plasm) ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุ/สายพันธุสบูดําตอไป
วิธีดําเนินการ
ทําการผสม เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2549 เก็บเมล็ดประมาณเดือนกรกฏาคม 2549 (เมล็ดแก
เมื่ออายุ 60-75 วัน) ทําการเพาะเมล็ดหลังตากเมล็ด 5-7 วัน หลังเมล็ดงอก รอใหตนกลาแข็งแรงจึงทําการยาย
ปลูก
สบูดําลูกผสมขามชนิดชั่วที่ 1 พันธุวัฒนา 3 ออกดอกครั้งแรกหลังเมล็ดงอก ประมาณ 180-195
วัน จากการสังเกตในชวงที่มีการแตกยอดใหมประมาณ 10 ครั้ง จะมีการออกดอกทุกครั้ง โดยจะทิ้งชวงหาง
กันประมาณ 2 สัปดาห ดอกเพศเมียมีสีเหลือง ลักษณะดอกยาวกวาดอกเพศผู สวนดอกเพศผูมีสีแดงลักษณะ
กลมเมื่อยังตูม ดอกเพศเมียจะฝอและรวง (defoliate) ตั้งแตดอกยังเล็กคงมีแตดอกเพศผูเทานั้นที่เจริญเติบโต
ไปจนถึงดอกบานและปลอยละอองเกสร
ลักษณะทางพฤกษศาสตร
ตน

ใบ

สบูดําลูกผสมขามชนิดชั่วที่1 พันธุวัฒนา 3 จัดเปนไมพุมยืนตนขนาดกลาง (medium size
shrub) มีขนาดตนเล็กกวาสบูดํา แตใกลเคียงกับฝนตน การเจริญเติบโตสวนใหญเปนไป
ในทางสูง ในภาพรวมไมปรากฏลักษณะ Hybrid Vigor หรือ Heterosis โดยเฉพาะดอกจะมี
เพศเมี ย เป น หมั น (sterile) ลํ า ต น ผอมสู ง เมื่ อ อายุ 1 ป จะมี ค วามสู ง 1.5-2 เมตร การ
เจริญเติบโตสวนยาวจะเปนขอ ๆ (articulated growth) มีรอยรวงของใบ (leaf scars) ตามขอ
ที่ปลายยอดและสวนยาวของลําตนและกิ่งออนจะปรากฏขนครุย (cilia) คลายฝนตน ขน
ครุยจะรวงในสวนของลําตนและกิ่งแก
ขอบใบแยกเปนแฉกๆตั้งแตใบออน ใบแกมีลักษณะเปนแผนใบรวมสวนปลายแยกเปน
แฉกตัด(palmately cut leaves) 7-9 แฉก และปลายแหลมคลายฝนตน แตไมแยกเปนแฉก
ยอย ๆ อยางฝนตน
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ชอดอก/ดอก

ราก

ดอกออกบริ เ วณปลายก า น ลั ก ษณะช อ ดอก เป น ช อ ประกอบแบบช อ กระจุ ก ซ อ น
(compound dichasium) มีกานชอดอกอวนสั้น การจัดเรียงของดอกบนชอดอกไมเปนทรง
แพลททอป (flat topped cluster) อยางฝนตน เปนดอกไมสมบูรณเพศ ดอกเพศผูและดอก
เพศเมียแยกกัน แตอยูภายในชอดอกเดียวกัน (monoecious) ดอกเพศผูมีกลีบเลี้ยงและกลีบ
ดอกอยางละ 5 กลีบเทาๆกัน กลีบเลี้ยงมีสีแดงออนกวากลีบดอก ดอกเพศผูมีอับเรณูสี
เหลือง 8 อับ แบงเปน 2 วง วงใน 3 อับ วงนอก 5 อับ ดอกเพศเมียจะฝอและรวงตั้งแตดอก
ยังเล็ก ๆ ดอกเพศเมียจึงมีลักษณะเปนหมัน (female sterility)
เปนระบบรากแกวหรือรากปฐมภูมิรวมกับรากแขนงคลายสบูดํา

โดยสรุป จากการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา สบูดําลูกผสมขามชนิดพันธุวัฒนา 3 มี
ความแตกตางจากพันธุแมและพันธุพออยางเดนชัด แตมีความโนมเอียงไปทางตนพอ male parent (ฝนตน)
โดยเฉพาะลักษณะทางทายะกรรม (inheritance) ของใบและขนครุย
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สบูดํา (ตนแม)

ฝนตน (ตนพอ)

สบูดําลูกผสมขามชนิดชัว่ ที่1 พันธุวัฒนา 3

