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บทคัดยอ 

เพื่อศึกษาวิธีการเสียบยอดที่เหมาะสมของสบูดําตอการเจริญเติบโต และการติดผลของยอดพันธุสบูดํา

พันธุ KUBP78 บนตนตอสบูดําอายุ 3 ป ประกอบดวยวิธีเสียบยอดแบบลอกเปลือก (Bark grafting) แบบเสียบขาง 

(Side Veneer grafting) และแบบเสียบลิ่ม (Cleft grafting) วางแผนการทดลองแบบ Randomized complete 

block design (RCBD) จํานวน 8 ซ้ํา (ตน) พบวา ยอดพันธุที่ใชวิธีเสียบยอดแบบเสียบล่ิมมีเปอรเซ็นตการตอ

สําเร็จ การเจริญเติบโตของกิ่งในลักษณะความยาวและขนาดของกิ่งพันธุ และจํานวนผลตอยอดสูงสุด รองลงมา

คือการเสียบยอดแบบเสียบขางและแบบลอกเปลือก ขณะที่จํานวนเมล็ดตอผลไมมีความแตกตางกันระหวางวิธี

เสียบยอด จากการทดลองนี้แสดงวา การเสียบยอดแบบเสียบล่ิมเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการขยายพันธุสบูดํา 

ซึ่งสามารถใชประโยชนเพื่อลดพื้นที่ในการคัดเลือกตนของโครงการปรับปรุงพันธุสบูดําได 

คําสําคัญ : การเสียบยอด  สบูดํา  การเจริญเติบโต  การติดผล 

 
ABSTRACT 

To determine the effect of grafting techniques on growth and fruit set of scion cv ‘KUBP78’ 

grafted onto a year old rootstock of jatropha, three grafting techniques; bark grafting, side veneer 

grafting and cleft grafting, were used. Randomized complete block design (RCBD) was arranged with 

8 replications (plants). The result showed that percentage of success of grafted scion onto rootstock 

was significantly affected by different grafting techniques used. Cleft grafting was highly effective 

jatropha propagation with the highest success rate, length and diameter of scion, and fruit sett, 

followed by side veneer grafting and bark grafting, respectively. However, seed number per fruit was 

not significantly affected by grafting methods. This study showed that cleft grafting is suitable for 

multiplication of jatropha and reduces the selection nursery area of jatropha breeding program. 
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คํานํา 
 สบูดําเปนพืชที่ทยอยออกดอก ดังนั้นจึงมีผลสุกแกไมพรอมกัน ทําใหส้ินเปลืองแรงงานในการเก็บเกี่ยว 

นอกจากนี้ผลผลิตเมล็ดตอพื้นที่ของสบูดํายังคอนขางต่ํา ในปแรกใหผลผลิตเฉลี่ย 180-230 กก./ไร ในสภาพ

อาศัยน้ําฝน และผลผลิตเฉลี่ย 450-500 กก./ไร หากมีการจัดการแปลงผลิตอยางดี (ศูนยวิจัยพืชไรนครราชสีมา, 

2548, วิฑูรย, 2551) อาจเนื่องจากพันธุปลูกเดิมยังมีลักษณะของพันธุปาคอนขางสูง และมีปริมาณสารพิษใน

เมล็ดหลายชนิด เชน hydrocyanic acid  curcin และ phorbal ester ทําใหการนําไปใชประโยชนเปนอาหารสัตว

มีขอจํากัด แตเมล็ดสบูดํามีผลผลิตน้ํามันตอเมล็ดแหงและปริมาณโปรตีนคอนขางสูง คือ 46.3% และ 27-29% 

ตามลําดับ (กลาณรงค และคณะ, 2547) การเพิ่มผลผลิตเมล็ดตอพื้นที่และลดปริมาณสารพิษลงจึงเปน

เปาหมายสําคัญของการปรับปรุงพันธุสบูดํา แตสบูดําเปนพืชอายุหลายป และมีขนาดทรงพุมใหญ ทําใหใช

ระยะเวลาและพื้นที่ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุมากทํานองเดียวกับไมผลยืนตนทั่วไป ดังนั้นการนําเทคนิค

เสียบยอดตอกิ่งมาชวยในกระบวนการคัดเลือก โดยเสียบยอดพันธุที่อยูระหวางการคัดเลือกบนตนตอสบูดํา      

จะสามารถเพิ่มจํานวนสายพันธุดีตอพื้นที่เพื่อการคัดเลือกไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเร็วขึ้น Khah et al. 

(2006) พบวา การเสียบยอดบนตนตอจะทําใหระบบรากแข็งแรง เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดน้ําและอาหาร     

และยังสงผลใหผลผลิตและคุณภาพของผลดีขึ้นดวย แตผลผลิตอาจไมเพิ่มขึ้นหากคัดเลือกตนตอหรือใชวิธีเสียบ

ยอดตอกิ่งไมเหมาะสม ขณะที่ Yong et al. (2011) รายงานวา วิธีการเสียบยอดตอกิ่งที่มีอัตราการรอดตายและ

อัตราการเจริญเติบโตของยอดพันธุสูงสุดสําหรับสบูดําคือ แบบเสียบล่ิม (cleft grafting) และ แบบลอกเปลือก 

(bark grafting) อยางไรก็ตามผลของการเสียบยอดตอการใหผลผลิตของสบูดํายังไมมีรายงานการศึกษา ดังนั้น

การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการเสียบยอดตอกิ่งตอการเจริญเติบโตและการใหผลผลิตของ

ยอดพันธุสบูดํา สําหรับประกอบการตัดสินใจเลือกวิธีเสียบยอดที่เหมาะสมของสบูดําเพื่อใชในโครงการปรับปรุง

พันธุสบูดําตอไป ซึ่งคาดวาจะเปนประโยชนสําหรับการลดพื้นที่และระยะเวลาของโครงการปรับปรุงพันธุสบูดําลง

ไดโดยเฉพาะการพัฒนาพันธุลูกผสมในอนาคต 

 
อุปกรณและวิธีการ 

ใชตนสบูดําพันธุกําแพงแสนอายุ 3 ป ซึ่งขยายพันธุปลูกโดยการเพาะเมล็ด ขนาดทรงพุมประมาณ 1.5 

เมตร สูง 2 เมตร ที่ปลูก ณ แปลงทดลองภาควิชาพืชไรนา คณะเกษตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปนตนตอ ปลูกดวยระยะ 2x2 เมตร แบบยกรอง ใหน้ําแบบปลอยตามรอง

ทุกสัปดาห และกําจัดวัชพืชทุก ๆ 1 เดือน ไมมีการฉีดพนสารเคมีกําจัดโรคและแมลงในระหวางดําเนินการทดลอง 

เนื่องจากไมมีศัตรูพืชรบกวน เพื่อเปล่ียนยอดดวยยอดตนกลาสบูดําพันธุ KUBP78 อายุ 45 วัน ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางประมาณ 1 เซนติเมตร โดยเลือกกิ่งของตนตอที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 2-5 เซนติเมตร อยางนอย 

12 กิ่งตอตนตอ (ภาพที่ 1) เสียบยอดดวยวิธีตาง ๆ วางแผนการทดลองแบบ RCBD (Randomized complete 

block design) จํานวน 8 ซ้ําหรือตน ส่ิงทดลองในแตละซ้ํามีจํานวนตัวอยาง (sample) หรือกิ่งไมเทากัน เลือกกิ่ง

สบูดําที่มีขนาดใกลเคียงกัน สมบูรณ และไมเบียดชิดกันเกินไป ทําการเสียบยอด 3 แบบ คือ      1) เสียบยอด

แบบลอกเปลือก (bark grafting) 2) เสียบยอดแบบเสียบขาง (side veneer grafting) 3) เสียบยอดแบบเสียบล่ิม 

(cleft grafting) เปรียบเทียบกิ่งที่ไมมีการเสียบยอด (control) ทําการทดลองระหวางเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2551 

ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2552 
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 บันทึกเปอรเซ็นตการตอสําเร็จหลังเสียบยอดแลว 2 เดือน และความยาวของยอดพันธุหลังเสียบยอด

แลว 15 เดือน วัดจากตําแหนงเหนือระดับที่มีการเสียบยอดจนถึงปลายยอด ขนาดเสนผานศูนยกลางของยอด

พันธุบริเวณเหนือระดับที่เสียบยอด 10 เซนติเมตร เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งสุดทาย นับจํานวนผลตอกิ่ง          

และจํานวนเมล็ดตอผล เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยในลักษณะที่ศึกษาโดยใช Least Significant 

Difference (LSD) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 

 ก)     ข)         ค)            ง)              จ) 

ภาพที1่ การเสียบยอดสบูดําแบบ ก) แบบลอกเปลือก ข) แบบเสียบขาง ค) แบบเสียบล่ิม และ ง-จ)   

           ลักษณะยอดพันธุและตนตอสบูดําสําหรับการเสียบยอด 
 

ผลและวจิารณผลการทดลอง 
เปอรเซ็นตการตอสําเร็จ 

 หลังการเสียบยอดเปนเวลา 2 เดือน พบวา การเสียบยอดแบบเสียบล่ิมมีเปอรเซ็นตการตอสําเร็จสูงสุด

คือ 100% รองลงมาคือแบบเสียบขาง และการเสียบยอดแบบลอกเปลือกซึ่งมีเปอรเซ็นตการตอสําเร็จต่ําสุด 

(83.3%) (ตารางที่ 1) การเสียบยอดแบบเสียบล่ิมมีอัตราการตอสําเร็จสูงสุด เนื่องจากยอดพันธุดีสามารถสัมผัส

กับตนตอทั้งสองดาน และสะดวกในการปฏิบัติเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีอื่น ๆ จึงเปนวิธีที่นิยมใชมากทั้งในพืชที่มี

เนื้อไมและไมมีเนื้อไม เชน กุหลาบ มะมวง เมลอน และมะเขือเทศ เปนตน (Rojas and Riveros; 1999; Pereira 

et al., 2004) สอดคลองกับรายงานของ Dhillion et al. (2009) ซึ่งพบวา การเสียบยอดแบบเสียบล่ิมในการตอ

ยอดสบูดําบนตนตอเข็มปตตาเวีย (J. gossypifolia) มีเปอรเซ็นตการเชื่อมผสานสูงสุดหลังเสียบยอดแลว           

2 สัปดาห โดยมีเปอรเซ็นตการตอสําเร็จของยอดพันธุดีไมนอยกวา 80% เมื่อเสียบยอดในชวงฤดูฝนและฤดูใบไม

ผลิ ทํานองเดียวกัน Yong et al. (2011) ไดรายงานวา การเสียบยอดแบบเสียบล่ิมและแบบลอกเปลือกมี

เปอรเซ็นตการตอสําเร็จสูงกวาการติดตาแบบ plate budding   

ความยาวและขนาดเสนผานศูนยกลางของยอดพันธุ 

 พบวา ความยาวและขนาดเสนผานศูนยกลางของยอดพันธุ KUBP78 หลังการเสียบยอดเปนเวลา       

15 เดือน มีความแตกตางระหวางตน (ไมไดแสดงขอมูล) และวิธีการเสียบยอด (P<0.05) โดยที่การเสียบยอด

แบบเสียบล่ิมมีการเจริญเติบโตทางขนาดและความยาวของยอดพันธุดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการเสียบยอด

แบบลอกเปลือกและเสียบขาง สอดคลองกับการทดลองของ Dhillion et al. (2009) ซึ่งพบวา การเสียบยอดสบูดํา

บนตนตอเข็มปตตาเวียแบบเสียบล่ิมมีการเจริญเติบโตทางกิ่งและใบดีกวาการเสียบยอดแบบเสียบขาง ขณะที่

การเสียบยอดแบบแบบเสียบล่ิมมีความยาวกิ่งมากกวาการเสียบยอดแบบเสียบล่ิม แตขนาดเสนผานศูนยกลาง

ของยอดพันธุไมแตกตางกัน (Dhillion et al., 2009)  
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ตารางที่ 1 เปอรเซ็นตการตอสําเร็จของยอดพันธุสบูดําหลังการเสียบยอด 2 เดือน 

วิธีเสียบยอด จํานวนกิ่งที่เสียบยอด จํานวนกิ่งที่ตอสําเร็จ %การตอสําเร็จ 

แบบลอกเปลอืก 34 28   83.3  b 

แบบเสียบขาง 34 30     89.6  ab 

แบบเสียบล่ิม 34 34 100.0 a 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้ง แสดงวา ไมมีความแตกตางทางสถิติจากการเปรียบเทียบดวยวิธี LSD ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  

 

ตารางที่ 2 ลักษณะการเจริญเติบโตและการติดผลของยอดพันธุสบูดําหลังการเสียบยอด 15 เดือน 

วิธีเสียบยอด ความยาวยอด (ซม.) เสนผานศูนยกลาง (ซม.) จํานวนผลตอยอด จํานวนเมล็ดตอผล 

แบบลอกเปลอืก 56.2 b   3.2 ab    8.5 ab 2.4 

แบบเสียบขาง 52.8 b 2.7 b  5.3 b 2.1 

แบบเสียบล่ิม 69.5 a 3.6 a 10.7 a 2.4 

control NA1/ NA  7.02/   2.72/ 

 CV 13.8 27.9 111.9 18.2 
ตัวอักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งแสดงวาไมมีความแตกตางทางสถิติจากการเปรียบเทียบดวยวิธี LSD ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05  
1/NA ไมไดเก็บขอมูลจากสิ่งทดลองควบคุม 
2/ใชสิ่งทดลองควบคุมเปนขอมูลอางอิง โดยที่ไมไดเปรียบเทียบกับวิธีการเสียบยอดแบบตาง ๆ 

 

การติดผล 

 หลังเสียบยอดประมาณ 3-4 เดือน ยอดเสียบเริ่มทยอยออกดอก ซึ่งมีอายุการออกดอกใกลเคียงกับ      

การปลูกดวยตนกลาที่เพาะจากเมล็ดโดยตรง จากการเปรียบเทียบวิธีเสียบยอด 3 แบบ พบวา การเสียบยอด      

มีผลตอจํานวนผลตอยอด โดยที่การเสียบยอดแบบเสียบล่ิมและแบบลอกเปลือกมีจํานวนผลเฉลี่ยตอยอด 9.6 

ผล เนื่องจากมีการสรางเนื้อเยื่อบริเวณรอยแผลไดเร็ว ทําใหมีการขนยายธาตุอาหารจากรากผานตนตอไปยังยอด

พันธุเกิดขึ้นดี ขณะที่การเสียบยอดแบบเสียบขางมีการติดผลต่ําสุด (5.3 ผลตอยอด) และจํานวนเมล็ดตอผลไมมี

ความแตกตางกันระหวางวิธีการเสียบยอดที่ใช (ตารางที่2) จากการศึกษานี้มีขอสังเกตวา สัมประสิทธิ์ความ

แปรปรวน (CV) ของจํานวนผลตอยอดมีคาสูงมาก เนื่องจากจํานวนกิ่งที่เสียบยอดแบบลอกเปลือก แบบเสียบ

ขาง และแบบเสียบล่ิมประมาณ 28 38 และ 44% ไมใหผลผลิต และแตละกิ่งใหผลผลิตตั้งแต 2-35 ผล  

นอกจากนี้การเสียบยอดไมมีผลตอการยนระยะเวลาออกดอกของสบูดํา แตสามารถใชจากการเสียบยอดเพื่อลด

ขนาดพื้นที่ของแปลงคัดเลือกพันธุสบูดําได 

 

สรุป 
 การเสียบยอดแบบเสียบล่ิมเปนวิธีที่เหมาะสมสําหรับใชเสียบยอดสบูดํา โดยมีเปอรเซ็นตการตอสําเร็จ 

และการเจริญเติบโตของยอดพันธุ และการติดผลดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการเสียบยอดแบบเสียบขางและแบบ

ลอกเปลือก  
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