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สบูดําลูกผสมพันธุพิชัย 3
แหลงที่มาและประวัติ
สบูดําลูกผสมในโครงการWide + Poly Crosses ของบริษัทลัดดา จํากัด เปนสบูดําลูกผสมแบบ
สามทาง (3 way cross) ชั่วที่ 1 ระหวางสบูดํา (Jatropha curcas L.) พันธุพื้นบาน (นครราชสีมา) เปนตนแม
กับลูกผสมขามชนิดชั่วที่ 1 (F1 interspecific hybrid) ระหวางสบูดําเปนตนแมกับเข็มปตตาเวีย
(J. integerrima jacq.) เปนตนพอ ( ซึ่งเปนลูกผสมระหวางสบูดําพันธุพื้นบาน x เข็มปตตาเวีย ซึ่งเปนพันธุ
พื้นบานดอกสีขาว)
ทําการผสมเมื่อปลายป 2550- 2551 เก็บเมล็ดเดือน กุมภาพันธ- มีนาคม และสิงหาคม 2550
เมล็ดแกอายุประมาณ 2 ½ – 3 เดือน เพาะเมล็ดหลังตาก 5- 7 วัน (ถาไมมีฝนรบกวน) เมล็ดงอกเมื่อวันที่ 5
ธันวาคม 2550หลังเมล็ดงอกเลี้ยงตนกลาใหแข็งแรง จึงทําการยายปลูกวันที่ 8 มกราคม 2551
จุดประสงค
1. เพื่อสรางสบูดําพันธุ/ สายพันธุใหมที่มีลักษณะตามความตองการ
2. เพื่อสรางเชื้อพันธุกรรม (germ plasm) ที่มคี วามหลากหลายทางพันธุกรรม (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
ตากอับเรณูไวกลางแจงที่มี แสงแดด 5- 10 นาที อับเรณูจะแตกและปลดปลอยละอองเรณูที่พรอมใชในการ
ถายละอองเรณู
1.3 การถายละอองเรณู (pollination) ควรทําในชวงเชา เวลาประมาณ 07.00- 09.00 น. ที่มี
แสงแดดจา แตไมรอนจัด เพราะชวงนี้เปนชวงที่ยอดเกสรตัวเมีย (stigma) พรอมที่จะรับละอองเรณู
(receptive)
1.4 ปฏิบัติการหลังการถายละอองเรณู หอหุมดอกที่รับการถายละอองเรณูแลวใหปลอด
การปนเปอนจากละอองเรณูอื่น ติดปายแสดงวันผสม รอจนเมล็ดแกจึงเก็บเกี่ยว
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2. การตรวจวิเคราะหความเปนลูกผสม ความเหมือนหรือตางกันของลูกผสมกับพันธุพอ แม
2.1 การตรวจวิเคราะหทางสัณฐานวิทยา (morphological markers) ลูกผสมมีลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาแตกตางจากพันธุพอแมชัดเจน
2.2 การวิเคราะหความแตกตางทางพันธุกรรม (genetic diversity หรือ DNA markers) ดวย
เทคนิคและวิธีการ RAPD ลูกผสมแสดงความแตกตางจากพันธุพอแม
3. ผลการทดลองผสมพันธุ
สบูดํา x F1 (สบูดํา x เข็มปตตาเวียดอกขาว) -------> สบูดําลูกผสมพันธุพิชัย 3
(พันธุผลเหลือง)
4. การปลูก
4.1 เก็บเมล็ดแกอายุประมาณ 2½ – 3 เดือน หลังตากเมล็ด 5- 7 วัน นํามาเพาะเมล็ดใน
กระถางขนาด 6 นิ้ว กระถางละ 2เมล็ด เมื่อเมล็ดงอกเลี้ยงตนกลาใหแข็งแรงในสภาพโรงเรือนประมาณ 11½ เดือน จึงทําการยายตนกลาปลูกในแปลง (วันที่ปลูก 8 มกราคม 2551)
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 กิโลกรัมตอ
ไร และใสอีกครั้งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งแรก และทุกครั้งหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
4.4 ดูแลปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรู ตัดแตงกิ่งตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มผลผลิตใน
การเก็บเกี่ยว
ผูขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
บริษัท ลัดดา จํากัด โดยมีนายพิชัย มณีโชติ และนายวัฒนา เสถียรสวัสดิ์ เปนผูดําเนินการ
ที่อยู
99/220 ถนนเทศบาลสงเคราะห แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ
โทรศัพท
02 954 3120-6 , 02 580 5085-7

10

ลักษณะทางพฤกศาสตร
ลําตน (Stem) ผิวเปลือกเรียบ สีเทา-น้ําตาลปนเขียว ทรงตนเล็ก กิ่งเล็ก แตกกิ่งคลายเข็มปตตาเวีย ทรงพุม
คอนขางเลื้อย ความสูงตน 167 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางโคนตน 7.3 เซนติเมตร
(เก็บขอมูล 25 พฤษภาคม2553)
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: ใบเดีย่ ว (Simple leaf) ลักษณะคลายใบ
สบูดําแตมีขนาดเล็กกวา
: ลักษณะใบเล็กรูปไข (Ovate)
: การจัดเรียงใบแบบสลับ (Alternate)
: โคนใบเวารูปหัวใจ (Cordate)
: ปลายใบแหลม (Acute)
: ขอบใบหยัก (Lobed) 4หยัก
: ผิวใบบนสีเขียว ผิวใบลางสีเขียวปนแดง
กานใบ (petiole) เมื่อยังเปนยอดออนจะมีสแี ดงเขมเมื่อเริ่ม
แกจะมีสีเขียวปนแดง จนกลายเปนสีเขียว
ในที่สุด

ใบ (Leaf)

การเรียงตัวของใบ

ชอใบ

ผิวใบบน- ผิวใบลาง
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ดอก (Flower) ชอดอกแบบกระจุกแยกแขนง (panicle cyme) ประกอบดวยดอกตัวผูและดอกตัวเมียในชอ
เดียวกัน ดอกมีกลิ่นหอม**

ลักษณะชอดอก

ดอกตัวผู

ดอกตัวผู (Staminate flower)
- รูปดอกระฆัง (Campanulate)
- การเรียงตัวของกลีบดอกเปนแบบบิดเวียน
(Convulute)
- จํานวนกลีบดอก (Petal) มี 5 กลีบ สีเทียบจาก
RHS Colour Chart: White Group 155 A

ดอกตัวเมีย

ดอกตัวเมีย (pistillate flower)
- รูปดอกแบบกงลอ (Rotate)
- การเรียงตัวของกลีบดอกเปนแบบบิดเวียน
(Convulute)
- จํานวนกลีบดอก (Petal) มี 5 กลีบ สีเทียบจาก
RHS Colour Chart: White Group 155 A
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- กลีบรองติดเปนแผนเดียวกัน (calyx) มี 5 แฉก
- กลีบรองติดเปนแผนเดียวกัน (calyx) มี 5 แฉก
สีเทียบจากRHS Colour Chart: Yellow- Green Group สีเทียบจากRHS Colour Chart: Yellow- Green Group
145 A
145 A
- อับเรณูเรียงเปน 2 วงๆ ละ 5 อัน สีเทียบจากRHS
- รังไขแบบ superior ovary
Colour Chart: Green- Yellow Group 1B, อับเรณูติด - **ดอกตัวเมียนอย ไมคอ ยติดผล
อยูที่ฐาน (Basifixed)
ผล (Fruit)

ผลออน

: สีผลออนเทียบจากRHS Colour Chart: Yellow- Green Group 144 B
: สีผลแกเทียบจากRHS Colour Chart: Yellow Group 13A
: ลักษณะผลเล็ก กลมรี คลายผลของเข็มปตตาเวีย
: ขนาดผลเฉลี่ยเมื่อเริ่มสุกแก กวาง 1.50- 2.00 เซนติเมตร ยาว 2.10- 2.40 เซนติเมตร
: ผลเฉลี่ยมี 3พูๆ ละ 1 เมล็ด เมื่อสุกแกผลจะมีสีน้ําตาล ปลิแตก
: เมล็ดสีดําเปนมันบางครั้งมีลายกระสีขาว-น้ําตาล ขนาดเมล็ดเฉลี่ยกวาง 1.00 ยาว 1.50
เซนติเมตร **ติดเมล็ดคอนขางนอย เฉลี่ยประมาณ 1-2 เมล็ดตอผล

ผลแก

เมล็ด- ผลแหง
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การตรวจสอบความแตกตางทางพันธุกรรม
ลูกผสม บริษทั ลัดดา จากกาญจนบุรี (17- 22)

OPK- 01
17. สบูดํา x เข็มปตตาเวีย
18. สบูดํา x เข็มขาว**
19. สบูดํา x หนุมาน
20. สบูดํา x หนุมาน
21. หนุมาน x สบูดํา
22. อ. สุขสันต (เม็กซิโก)

ลัดดา 2 กาญจนบุรี
ลัดดา 2 กาญจนบุรี
ลัดดา 2 กาญจนบุรี
ลัดดา 2 กาญจนบุรี
ลัดดา 2 กาญจนบุรี
ลัดดา 2 กาญจนบุรี

