
 

 

1. ช่ือโครงการ     (ไทย) การปรบัปรุงพนัธุเ์พื่อเร่งการปลกูเลีย้งสบู่ด าพนัธุใ์หม่ส าหรบัเป็นพลงังานและอาหารสตัว ์
          (องักฤษ) Breeding to Accelerate Domestication of Novel Jatropha for Fuel and Feeds  
 
2. งบประมาณรวม 20 ล้านบาท  / ระยะเวลาโครงการ ..............5................ ปี 
 
3. คณะผูวิ้จยั 
 3.1  หวัหน้าโครงการ ศ.ดร.พรีะศกัดิ ์ศรนิีเวศน์  

สงักดั ภาควชิาพชืไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน ม.เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 
 3.2  ผูร้่วมโครงการ รศ.ดร.สนธชิยั จนัทรเ์ปรม  

สงักดั ภาควชิาพชืไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน ม.เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 
 3.3 ผูร้่วมโครงการ อ.ดร.วรีะพนัธุ ์สรดีอกจนัทร ์

สงักดั ภาควชิาพชืไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน ม.เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 
  3.4 ผูร้่วมโครงการ อ.ดร.พรศริ ิเลีย้งสกุล 

สงักดั ภาควชิาพชืไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน ม.เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 
 3.5 ผูร้่วมโครงการ อ.ดร.พชัรนิทร ์ตญัญะ 

สงักดั ภาควชิาพชืไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน ม.เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 
 3.6 ผูร้่วมโครงการ อ.ดร.ประกจิ สมท่า 

สงักดั ภาควชิาพชืไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน ม.เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 
 3.7 ผูร้่วมโครงการ อ.ดร.อนุรกัษ์ อรญัญนาค 

สงักดั ภาควชิาพชืไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน ม.เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 
 3.8 ผูร้่วมโครงการ อ.ดร.นงลกัษณ์ เทยีนเสร ี

สงักดั ภาควชิาพชืไร่นา คณะเกษตร ก าแพงแสน ม.เกษตรศาสตร ์วทิยาเขตก าแพงแสน 
 3.9 ผูร้่วมโครงการ ดร.ธราธร ทรีฆฐติ ิ

สงักดั ศูนย์พนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาต ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. บทคดัย่อ (รายละเอียดโครงการในภาพรวม 5 ปี) 
 

พลงังานทีม่นุษยใ์ชอ้ยู่ในปัจจุบนั ไดม้าจากซากฟอสซลิทีม่แีต่จะลดปรมิาณลง ส่งผลใหท้ัว่โลกพยายามหาแหล่ง
ของพลงังานทดแทนทีส่ะอาดและไม่เป็นพษิกบัสิง่แวดลอ้ม โดยพชืพลงังานถอืเป็นพลงังานทดแทนทีม่ศีกัยภาพสงูสดุแหล่ง
หนึ่ง ท าให้มกีารวจิยัและพฒันาพนัธุพ์ชืหลายชนิดใหม้คีวามเหมาะสมในการน ามาใชเ้ป็นต้นก าเนิดของพลงังาน ทัง้เพื่อ
ทดแทนน ้ามนัเบนซนิ (ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นแหล่งพลงังานในยานพาหนะส่วนบุคคล) และน ้ามนัดเีซล (ส่วนใหญ่ใชเ้ป็นแหล่ง
พลงังานในยานพาหนะเพื่อการขนส่ง) ซึง่ในการผลติไบโอดเีซลในปัจจุบนั หลายประเทศทัว่โลกเน้นใชน้ ้ามนัจากผลปาลม์
น ้ามนั ทีส่ามารถใหผ้ลผลติน ้ามนัต่อพืน้ทีไ่ดส้งูกว่าพชืน ้ามนัอื่นๆ แต่หน่วยงานนานาชาตหิลายองคก์ร ไดค้ดัคา้นการน า
น ้ามนัปาลม์มาใชใ้นแง่พลงังาน เพราะกระทบกบัการบรโิภคของประชากรในหลายพืน้ทีข่องโลก และท าใหน้ ้ามนัปาล์มมี
ราคาสงูขึน้อย่างในปัจจุบนั จงึตอ้งมกีารหาพชืพลงังานชนิดใหม่ทีไ่ม่ใช่พชือาหาร มาใชเ้ป็นพชืพลงังานโดยตรง โดยพชืทีม่ี
ศกัยภาพสูงสุดพชืหนึ่งคอื สบู่ด า ซึ่งไม่ใช่พชือาหาร ยกเว้นในประเทศเมก็ซโิกบางพืน้ที ่ที่ได้คดัเลอืกพนัธุส์บู่ด าทีม่สีาร 
phorbol ester ต ่า มาคัว่เพื่อใชบ้รโิภค สบู่ด าเป็นพชืทีท่นทานต่อสภาพแหง้แลง้ เมลด็มปีรมิาณน ้ามนั 25-30% โดยน ้าหนกั 
น ้ามนัที่สกดัได้สามารถน ามาใชไ้ด้โดยตรงกบัเครื่องยนต์ที่มคีวามเรว็รอบต ่า มปีรมิาณกรดไขมนัอสิระสูง  กากที่เหลอืมี
โปรตนีสงูถงึ 40-50% สามารถน ามาใชเ้ป็นสว่นประกอบของอาหารสตัว ์แต่สบู่ด ามขีอ้เสยีทีม่สีารพษิหลายชนิด เช่น lectin 
(curcin), phytates, saponins, protease inhibitors และ phorbol esters โดยเฉพาะ phorbol esters ซึ่งพบมากในเมล็ด 
เป็นสารกระตุน้ใหเ้กดิเนื้องอกในสตัวท์ีเ่ลีย้งลกูดว้ยน ้านม และไม่สลายตวัภายใตอุ้ณหภูมหิุงตม้ปกติ 

สบู่ด าเป็นพชืใหม่ทีเ่พิง่ไดร้บัความสนใจดา้นการพฒันาพนัธุเ์มื่อไม่กีปี่มานี้ ท าใหพ้นัธุย์งัมคีุณสมบตัขิองพนัธุป่์า
อยู่มาก โดยมลีกัษณะเด่นคอื เจรญิและเตบิโตสูงทางล าต้นและใบ แต่ใหผ้ลผลติเมลด็ต ่า จ าเป็นต้องมกีารพฒันาพนัธุใ์ห้
สามารถปลูกเลี้ยง (domesticate) เป็นการค้าในแปลงขนาดใหญ่ได้ การพฒันาพนัธุ์สบู่ด าทัว่โลกยงัคงใชว้ธิกีารปรบัปรุง
จากเชือ้พนัธุกรรมของสบู่ด าทีม่อียู่ ซึง่ปัจจุบนัหลายประเทศรวมทัง้ประเทศไทยยอมรบัแลว้ว่า ไม่สามารถใชเ้ชือ้พนัธุกรรม
สบู่ด าที่มอียู่ในโลก มาปรบัปรุงพนัธุท์ี่สามารถผลติเป็นการค้าได ้ทัง้นี้เพราะ เชื้อพนัธุ์สบู่ด าทีม่อียู่ใหผ้ลผลติต ่ามาก (ให้
ผลผลติเมลด็ทัง้เปลอืกประมาณ 200 – 300 กก./ไร่) ตดิผลกระจดักระจายทัว่ตน้และแก่ไม่สม ่าเสมอกนั จงึต้องใชแ้รงงาน
สงูในการเกบ็เกีย่ว ท าใหไ้ม่มศีกัยภาพทางเศรษฐกจิ อกีทัง้เชือ้พนัธุท์ีม่อียู่กม็คีวามหลากหลายต ่าอกีดว้ย 

โครงการนี้จงึมคีวามประสงคท์ี่จะปรบัปรุงพนัธุส์บู่ด าใหม้ศีกัยภาพในการเป็นพชืพลงังาน เมลด็สามารถใชเ้ป็น
แหล่งโปรตนีในอาหารสตัว ์โดยจะสรา้งความหลากหลายและความแปรปรวนทางพนัธุกรรมโดยใชว้ธิกีารต่าง ๆ หลายวธิ ีที่
นักปรับปรุงพันธุ์พืชทัว่โลกใช้อยู่ในปัจจุบัน (state of the art) ร่วมกนั ท าให้เป็นโครงการปรับปรุงพันธุ์สบู่ด าที่ไม่มี
โครงการใดในโลกท ามาก่อน ไดแ้ก่ (1) การปรบัปรุงพนัธุ์โดยวธิมีาตรฐาน (conventional breeding) (2) การปรบัปรุงพนัธุ์
ดว้ยการกลายพนัธุ ์(mutation breeding) (3) การผสมพนัธุภ์ายในและระหว่างชนิด (intra- and inter-specific hybridization) 
(4) การผสมพนัธุ์ขา้มสกุล (inter-generic hybridization) และการกู้ชวีติคพัภะ (embryo rescue) (5) การใช้เครื่องหมาย
โมเลกุล (molecular breeding) ช่วยในการคดัเลอืก และ (6) การถ่ายยนี (genetic transformation) จากนัน้ ท าการคดัเลอืก
ลกัษณะที่ส าคญัทางกายภาพและทางเศรษฐกจิ ให้เกิดสบู่ด าพนัธุ์ใหม่ที่แตกต่างจากเดิม มีศกัยภาพที่จะผลิตในระดบั
อุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าพชืทีจ่ะสร้างขึน้ เป็นพืชชนิดใหม่ท่ีไม่เคยปรากฎมาก่อนในโลก นับเป็นการเร่งการปลูกเลีย้ง 
(acceleration of domestication) พชืชนิดใหม่จากฐานพนัธุกรรมสบู่ด า ใหเ้ป็นพชืเศรษฐกจิไดอ้ย่างแทจ้รงิ 

ในระหว่างการพฒันาพนัธุ์พชืชนิดใหม่โดยใช้สบู่ด าเป็นฐานดว้ยวธิกีารต่างๆ ทีก่ล่าวมานัน้ จะเกดิองคค์วามรู้ที่
สามารถตพีมิพใ์นวารสารระดบันานาชาตไิดไ้ม่ต ่ากว่า 10 เรื่อง ซ่ึงจะท าให้งานวิจยัสบู่ด าของประเทศไทย อยู่ในแนว
หน้าของโลกภายในเวลา 5 ปี 



 

 

 


