ประกาศกรมวิชาการเกษตร
เรื่อง โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘
----------------------------ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข การออก
หนังสือรับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนด
ขั้น ตอนการออกหนังสื อรั บรองพัน ธุ พืชขึ้นทะเบีย น โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเนินการตรวจสอบ
ลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชที่ยื่นคําขอ นําปดประกาศที่กรมวิชาการเกษตร และที่ในเว็บไซตของ
กรมวิชาการเกษตร เพื่อใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ นั้น
บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชของสบูดําลูกผสมพันธุพิชัย 4 ใหเปนพันธุ
พืชขึ้นทะเบียน ซึ่งกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพืชดังกลาวเสร็จเรียบรอย
แลว จึงขอประกาศลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของสบูดําลูกผสมพันธุพิชัย 4ใหทราบโดยทั่วกัน ปรากฏตาม
เอกสารแนบทายประกาศนี้ และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจนวาการยื่นคําขอใหออกหนังสือ
รับรองพันธุพืชขึ้นทะเบียนดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงที่ฝายบริหารจัดการกองทุนคุมครองพันธุพืช
กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท ๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันปดประกาศเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(นายสมชาย ชาญณรงคกุล)
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
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สบูดําลูกผสมพันธุพิชัย 4
แหลงที่มาและประวัติ
สบูดําลูกผสมในโครงการ Wide + Poly Crosses ของบริษัทลัดดา จํากัด พันธุพิชัย 4 เปนสบูดํา
ลูกผสมแบบขามชนิด (interspecific hybrid) ระหวางสบูดํา (Jatropha curcas Linn.) พันธุพื้นบาน
(นครราชสีมา) เปนตนแมกับสบูแดง (Jatropha gossypifolia Linn.) พันธุพื้นบานเปนตนพอ
ทําการผสมเมื่อปลายเดือนเมษายน 2550เก็บเมล็ดประมาณปลายเดือนมิถุนายน 2550 เมล็ดแก
อายุประมาณ 2 ½ – 3 เดือน เพาะเมล็ดหลังตาก 5- 7 วัน (ถาไมมีฝนรบกวน) เมล็ดงอกเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม
2550หลังเมล็ดงอกเลี้ยงตนกลาใหแข็งแรง จึงทําการยายปลูกวันที่ 9 สิงหาคม 2550
อนึ่งจากการศึกษา Genetic divergence และ phytogenic analysis ของพืช 7 ชนิด ในสกุล
Jatropha เปรียบเทียบระหวางเทคนิค RAPD กับ AFLP ในประเทศอินเดีย โดย D.V.N. Pamidiamari และ
คณะ (2508) ยืนยันวา Jatropha tanjorensis (พืชspecies ใหม) เปนพืชลูกผสมขามชนิดตามธรรมชาติ
(natural hybrid) ระหวางสบูดํา(Jatropha curcas Linn.) กับสบูแดง (Jatropha gossypifolia Linn.) ที่พบ
ทั่วไปในรัฐทมิฬนาดู ของอินเดีย ซึ่งพองกันกับการศึกษาในโครงการ Wide + Poly Crosses ของบริษัทลัด
ดา จํากัด ซึ่งทํากอนรายงานฉบับนี้ และไดขอขึ้นทะเบียนพันธุพืชไวที่กองคุมครองพันธุพืช กรมวิชาการ
เกษตร ในชื่อลูกผสมขามชนิด พันธุพิชัย 4 ในเดือนกรกฎาคม 2553 อนึ่งทางโครงการฯ ยังประสบ
ความสําเร็จในการผสมสลับพอแม (reciprocal cross ระหวางสบูแดงx สบูดํา ดวย)
ดังนั้นจึงกลาวไดวาลูกผสมขามชนิดระหวางสบูดํา x สบูแดง ในชื่อพันธุพิชัย 4 จึงเปนพืชชนิด
ใหมในสกุล Jatropha หรือ Jatropha tanjorensis แตเปนลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ (synthetic hybrid)
จุดประสงค
1. เพื่อสรางสบูดําพันธุ/ สายพันธุใหมที่มีลักษณะตามความตองการ
2. เพื่อสรางเชื้อพันธุกรรม (germ plasm) ที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม (genetic
diversity) เพื่อใชในการพัฒนาและปรับปรุงพันธุสบูดําตอไป
วิธีดําเนินการ
1. การผสมพันธุ (hybridization)
1.1 การอีแมสคิวเลชั่น (emaseulation) ดอกสบูดํา สามารถกระทําได ในระยะดอกตูมโดย
ตัดดอกเพศผูทั้งหมดทิ้ง คงเหลือไวแตดอกเพศเมียเทานั้น ทั้งนี้โดยอาศัยประสบการณในการแยกเพศดอก
การอีแมสคิวเลชั่น ควรทํากอนดอกบาน 2- 3 วัน โดยหอปองกันแมลงผสมเกสรไวดวยถุงกระดาษสีน้ําตาล
หรือถุงพลาสติกโปรง
1.2 การเตรียมละอองเรณู (pollen grains) ทําการเก็บดอกเพศผูที่บานเต็มที่ใสจานเล็กเพื่อ
รวบรวมละอองเรณูเมื่ออับเรณู (anther) แตก การเรงการบานหรือแตกของอับเรณูสามารถกระทําไดโดยการ
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1.3 การถายละอองเรณู (pollination) ควรทําในชวงเชา เวลาประมาณ 07.00- 09.00 น. ที่มี
แสงแดดจ า แต ไ ม ร อ นจั ด เพราะช ว งนี้ เ ป น ช ว งที่ ย อดเกสรตั ว เมี ย (stigma) พร อ มที่ จ ะรั บ ละอองเรณู
(receptive)
1.4 ปฏิบัติการหลังการถายละอองเรณู หอหุมดอกที่รับการถายละอองเรณูแลวใหปลอด
การปนเปอนจากละอองเรณูอื่น ติดปายแสดงวันผสม รอจนเมล็ดแกจึงเก็บเกี่ยว
2. การตรวจวิเคราะหความเปนลูกผสม ความเหมือนหรือตางกันของลูกผสมกับพันธุพอ แม
2.1 การตรวจวิเคราะหทางสัณฐานวิทยา (morphological markers) ลูกผสมมีลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาไมแตกตางจากพันธุพอแมชัดเจน แตลักษณะสวนใหญจะเอนเอียงไปทางตนแม จะมีลักษณะ
แตกตางกันบางที่สีผล โดยเฉพาะผลแกจะมีสีเหลืองอมสม (Yellow- Orange Group 14 B) ในขณะที่ตนแมมี
สีเหลือง (Yellow Group 14 C) อยางไรก็ตามลักษณะที่แตกตางกันทางสัณฐานวิทยาโดยทั่วไปจะสังเกตุดูได
เฉพาะผูที่มีประสบการณเทานั้น
2.2 การวิเคราะหความแตกตางทางพันธุกรรม (genetic diversity หรือ DNA markers) ดวย
เทคนิคและวิธีการ RAPD ลูกผสมแสดงความแตกตางจากพันธุพอแม
3. ผลการทดลองผสมพันธุ
สบูดํา x สบูแดง
สบูดําลูกผสม (ขามชนิด) พันธุพิชัย 4
[ลูกผสมสังเคราะห (synthetic hybrid)]
สบูดําx สบูแดง
สบูดําลูกผสม (ขามชนิด) spp. Jatropha tanjorensis
[ลูกผสมตามธรรมชาติ (natural hybrid)]
4. การปลูก
4.1 เก็บเมล็ดแกอายุประมาณ 2½ – 3 เดือน หลังตากเมล็ด 5-7 วัน นํามาเพาะเมล็ดใน
กระถางขนาด 6 นิ้ว กระถางละ 2เมล็ด เมื่อเมล็ดงอกเลี้ยงตนกลาใหแข็งแรงในสภาพโรงเรือนประมาณ
1-1½ เดือน จึงทําการยายตนกลาปลูกในแปลง (วันที่ปลูก 9 สิงหาคม 2550)
4.2 ทําการปลูกในแปลง ระยะปลูก 2 x 2 เมตร รองกนหลุมดวยแกลบดําและปุยหมัก หลัง
ปลูกควรใหน้ําทุกวันในชวงแรก เพื่อใหตนกลาตั้งตัวได (หากไมมีฝน) จากนั้นควรใหน้ําทุก 10-15 วัน
ควบคูกับการกําจัดวัชพืชบริเวณโคนตน โดยการถากและคลุมโคนตนดวยเศษวัชพืชและขุยมะพราว
4.3 หลังปลูกประมาณ 1-2 เดือน ใสปุย 16-16-16 รวมกับปุยหมัก อัตรา 50 กิโลกรัมตอไร
และใสอีกครั้งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรก และทุกครั้งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
4.4 ดูแลปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู ตัดแตงกิ่งตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตใน
การเก็บเกี่ยว
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ผูยื่นขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ลัดดา จํากัด (นายพิชัย มณีโชติ และนายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์)
ที่อยู 99/220 ถ.เทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท
02 954 3120-6 , 02 580 5085-7
ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร
ลําตน
ผิวเปลือกเรียบสีเทา-น้ําตาลปนเขียว (เมื่อเขาชวงฤดูแลงผิวเปลือกจะลอก) ทรงตน
คอนขางใหญ ความสูงตน 328 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางโคนตน 13.40 เซนติเมตร
(เก็บขอมูล 25 พฤษภาคม2553)

โคนตน

ทรงพุม

การแตกกิ่ง
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: ใบเดีย่ ว (Simple leaf)
: ลักษณะใบรูปไข (Ovate)
: การจัดเรียงใบแบบสลับ (Alternate)
: โคนใบเวารูปหัวใจ (Cordate)
: ปลายใบแหลม (Acute)
: ขอบใบหยัก (Lobed) 4หยัก
: ผิวใบบนสีเขียวเขม ขอบใบหนา ผิวใบลางสีเขียว
กานใบ (petiole) : เมื่อยังเปนยอดออนมีสีเขียวปนแดงเมื่อเริ่มแกสีเขียว

ใบ (Leaf)

การเรียงตัวของใบ

ชอใบ

ผิวใบบน- ผิวใบลาง

ชอดอกแบบกระจุกแยกแขนง (panicle cyme) ประกอบดวยดอกตัวผูและดอกตัวเมียใน
ชอเดียวกัน
ดอกตัวผู (Staminate flower)
- รูปดอกแบบระฆัง (Campanulate)
- การเรียงตัวของกลีบดอกเปนแบบบิดเวียน (Convulute)
- จํานวนกลีบดอก (Petal) มี 5 กลีบ สี Yellow- Green Group 145 B
- กลีบรองติดเปนแผนเดียวกัน (calyx) มี 5 แฉก สี Yellow- Green Group 145 A
- อับเรณูเรียงเปน 2 วง วงละ 5 อัน สี Green
-Yellow Group 1 B อับเรณูติดที่ฐาน (Basifixed)
ดอกตัวเมีย (pistillate flower)
- รูปดอกแบบกงลอ (Rotate)
- การเรียงตัวของกลีบดอกแบบบิดเวียน (Convulute)
ดอก/ชอดอก
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- จํานวนกลีบดอก (Petal) มี 5กลีบ สี Yellow-Green Group 145 A
- กลีบรองติดเปนแผนเดียวกัน (calyx) มี 5 แฉก สี Yellow-Green Group 145 A
- รังไข (ovary) อยูเหนือกลีบเลี้ยง (Superior ovary)

ลักษณะชอดอก

ผล (Fruit)

ดอกตัวผู (ซาย) ดอกตัวเมีย (ขวา)

: สีผลออนเทียบจากRHS Colour Chart: Yellow-Green Group 145 A
: สีผลแกเทียบจากRHS Colour Chart: Yellow-Orange Group 14 B
: ลักษณะผลกลมรี
: ขนาดผลเฉลี่ยเมื่อเริ่มสุกแก กวาง 2.50-3.00 เซนติเมตร ยาว 2.50-3.60 เซนติเมตร
: ผลเฉลี่ยมี 3 พูๆ ละ 1 เมล็ด เมื่อสุกแกผลจะมีสีน้ําตาล-ดํา ปลิแตก
: เมล็ดสีดําเปนมัน เฉลี่ยกวาง 1.20 ยาว 1.90 เซนติเมตร

ผลออน

ผลแก

ผลแหง- เมล็ด
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สบูแดงพันธุพนื้ บาน (ตนพอ)

สบูดําพันธุพนื้ บาน (ตนแม)

ผล – เมล็ดสบูแดงพืน้ บาน (ตนพอ)

ผล – เมล็ดสบูดําพื้นบาน (ตนแม)
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สบูดําลูกผสม (ขามชนิด) พันธุพิชัย 4
ภาพเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสบูแดง สบูด ํา และสบูดําลูกผสม (ขามชนิด) พันธุพชิ ัย 4

สบูดําลูกผสมพันธุพิชัย 4

