


แฟง  
(1)  เลขที่ค าขอ  : 070/2557   วันที่ย่ืนค าขอ :  11 พฤศจิกายน 2557 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ปิ่นแก้ว 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  

แฟงลูกผสมพันธุ์ปิ่นแก้วได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่ EWS 4798 
((พันธุ์พ้ืนเมืองอุดร x พันธุ์พ้ืนเมืองราชบุรี x พันธุ์จากมาเลเซีย) x พันธุ์ทนทานไวรัส gene bank) ชั่วที่ 8 กับ 
สายพันธุ์พ่อ EWS 3278 (พันธุ์พ้ืนเมืองอุบล x พันธุ์พ้ืนเมืองราชบุรี x พันธุ์จากมาเลเซีย) ชั่วที่ 8  ณ สถานี
วิจัยฟาร์มเลิศพันธุ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และสถานีวิจัยฟาร์มสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี ระหว่างปี 
พ.ศ. 2548-2556 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  

แฟงลูกผสมพันธุ์ปิ่นแก้วได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่ EWS 4798 
(พันธุ์พ้ืนเมืองอุดร x พันธุ์พ้ืนเมืองราชบุรี x พันธุ์จากมาเลเซีย x พันธุ์ทนทานไวรัสจาก gene bank) ชั่วที่ 8 
กับ สายพันธุ์พ่อ EWS 3278 (พันธุ์พ้ืนเมืองอุบล x พันธุ์พ้ืนเมืองราชบุรี x พันธุ์จากมาเลเซีย) ชั่วที่ 8 โดย   
ท าการคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2556 เมื่อได้แฟงลูกผสมพันธุ์ปิ่นแก้ว น าแฟง
ลูกผสมที่ได้ไปปลูกทดสอบในสถานีวิจัยที่สุพรรณบุรี เชียงใหม่และทดสอบที่แปลงเกษตรกร เทียบกับพันธุ์ 
WL 530 ซึ่งผลการทดลองทั้ง 2 สถานี และในแปลงเกษตรกร พบว่าแฟงพันธุ์ปิ่นแก้ว มีผลทรงกระบอก      
ไม่มีไขท่ีผิวผล เหมาะส าหรับตลาดแฟงอ่อน 
 ลักษณะส าคัญของพืชใหม่ 
 ลักษณะล าต้น  เป็นเถาเลื้อย  

ลักษณะใบ  ใบสีเขียวอ่อน รูปหัวใจ ปลายใบแหลม จ านวนพูใบ 7 พู 
ลักษณะผล  สีเขียวอ่อน รูปขอบขนาน รูปร่างฐานผลเป็นรอยตัด ปลายผลกลม ไม่ปรากฏไข   

   บนผิวผล 
ลักษณะเมล็ด  เมล็ดรูปไข่ สีครีม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืช 



แตงกวา (Cucumis sativus L.) 
(1)  เลขที่ค าขอ  : 071/2557   วันที่ย่ืนค าขอ :  11 พฤศจิกายน 2557 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ท็อปกรีน 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  

แตงกวาพันธุ์ท็อปกรีนเป็นแตงกวาที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ EWS 20981 เป็นพันธุ์แม่ 
กับพันธุ์ EWS 29767เป็นพันธุ์พ่อ ทีส่ถานีวิจัยและพัฒนาฟาร์มเลิศพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ และสถานวีิจัย 
ฟาร์มสุพรรณบุรี อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปี  พ.ศ. 2548-2556 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  
             แตงกวาลูกผสม ท็อปกรีน ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่ 
EWS 20981 (พันธุ์คัดของบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด x พันธุ์ลูกผสมของประเทศญี่ปุ่น) ชั่วที่ 8 กับสายพันธุ์พ่อ 
EWS 29767 (พันธุ์พ้ืนเมืองจากประเทศอินเดีย  x พันธุ์ลูกผสมไฮไลท์ ของบริษัททีเอสเอ) ชั่วที่ 8 โดยท าการ
คัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2556 เมื่อได้แตกวาลูกผสมพันธุ์ท็อปกรีน น าแตงกวา
ลูกผสมที่ได้ไปปลูกทดสอบในสถานีวิจัยของบริษัทฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่และสุพรรณบุรี และทดสอบที่       
แปลงเกษตรกร เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าซึ่งผลการทดลองทั้ง 2 สถานี พบว่าแตงกวาลูกผสม ท็อปกรีน     
มีการเจริญเติบโตที่แข็งแรง และมีคุณภาพของผลผลิตตรงตามที่ตลาดต้องการ  
(6) ระยะเวลาและสถานที่ที่ด าเนินงาน 
   เริ่มด าเนินการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548-2549 และด าเนินการพัฒนา
สายพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550-2556 ที่สถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธุ์ อ าเภอ สันทราย จังหวัด เชียงใหม่ และสถานี
วิจัยฟาร์มสุพรรณ อ าเภอ สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 ลักษณะล าต้น  ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นเถาเลื้อย  
 ลักษณะของใบ  ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบเป็นคลื่น ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบ
   รูปเงี่ยงติ่งหู  
 ลักษณะดอก  ดอกสีเหลือง มีดอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ่  
 ลักษณะผล ผลรูปรีขอบขนาน สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียวเข้ม สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียวอ่อน
   ออมเหลือง แถบสีผลสีขาวหนามสีขาว รูปร่างผลบริเวณใกล้ขั้วผลแบนราบ รูปร่าง
   ผลด้านปลายผลกลม มีไขบนผิวผล ผวิสัมผัสของผิวผลขรุขระปานกลาง  
   ไม่มีความขมในเนื้อผล  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืช 



ฉัตรเงิน 

แตงกวา (Cucumis sativus L.) 
(1)  เลขที่ค าขอ  : 072/2557   วันที่ย่ืนค าขอ :  11 พฤศจิกายน 2557 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ฉัตรเงิน 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  

แตงกวาพันธุ์ฉัตรเงินเป็นแตงกวาที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ EWS 31987 เป็นพันธุ์แม่ 
กับพันธุ์ EWS 25186เป็นพันธุ์พ่อ ทีส่ถานีวิจัยและพัฒนาฟาร์มเลิศพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิจัยฟาร์ม
สุพรรณบุรี อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปี  พ.ศ. 2548-2556  
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  
             แตงกวาลูกผสมพันธุ์ฉัตรเงินได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่ 
EWS 31987 (พันธุ์คัดของบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด x พันธุ์ลูกผสมของประเทศญี่ปุ่น) ชั่วที่ 8 กับ สายพันธุ์พ่อ 
EWS 25186  (พันธุ์ลูกผสมมัมมี่ของบริษัทเจียไต๋ x พันธุ์พ้ืนเมืองตรังของประเทศไทย) ชั่วที่ 8 โดยการ
คัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2548 – 2556 เมื่อได้แตงกวาลูกผสมพันธุ์ฉัตรเงิน น าแตงกวา
ลูกผสมไปปลูกทดสอบในสถานีวิจัยของบริษัทฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่และสุพรรณบุรี และทดสอบที่แปลง
เกษตรกร เปรียบเทียบกับพันธุ์การค้าซึ่งผลการทดลองทั้ง 2 สถานี พบว่าแตงกวาลูกผสมพันธุ์ฉัตรเงิน มีการ
เจริญเติบโตที่แข็งแรง และมีคุณภาพของผลผลิตตรงตามที่ตลาดต้องการ  
6. ระยะเวลาและสถานที่ที่ด าเนินงาน 
  ปี พ.ศ. 2540-2545 ได้มีการเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมจากแหล่งต่างๆได้แก่ พันธุ์พ้ืนเมือง
ตรังของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2540 พันธุ์คัดของบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีดในปี พ.ศ. 2542 พันธุ์ลูกผสมของ
ประเทศญี่ปุ่น และ พันธุ์ลูกผสมมัมมี่ของบริษัทเจียไต๋ ในปี พ.ศ. 2544-2545 ท าการปลูกทดสอบดูลักษณะ
ประจ าพันธุ์ก่อนท าการพัฒนาสายพันธุ์  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาสายพันธุ์ ในปี พ.ศ. 2546 -2547 
และด าเนินการพัฒนาสายพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2556 ที่สถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธุ์ อ าเภอ สันทราย จังหวัด 
เชียงใหม่ และสถานีวิจัยฟาร์มสุพรรณ อ าเภอ สองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 ลักษณะล าต้น  ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นเถาเลื้อย  
 ลักษณะของใบ  ใบสีเขียวเข้ม แผ่นใบเป็นคลื่น ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย  
   ฐานใบรูปเงี่ยงติ่งหู  
 ลักษณะดอก  ดอกสีเหลือง มีดอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ่  
 ลักษณะผล ผลรูปรีขอบขนาน สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียวเข้ม สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียวอ่อน
   อมเหลืองแถบสีผลสีขาวหนามสีขาว รูปร่างผลบริเวณใกล้ขั้วผลแบนราบ รูปร่างผล
   ด้านปลายผลกลมมีไขบนผิวผล ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระน้อย ไม่มีความขมในเนื้อผล  
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืช 



มะระ (Momordica charantia L.) 
(1)  เลขที่ค าขอ  : 073/2557   วันที่ย่ืนค าขอ :  11 พฤศจิกายน 2557 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : วาเลนไทน์ 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  
 มะระพันธุ์ วาเลนไทน์ เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างมะระพันธุ์ EWS 17007 เป็นพันธุ์แม่ กับ EWS 
19702 เป็นพันธุ์พ่อ ณ แปลงสถานีวิจัยและพัฒนาฟาร์มเลิศพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิจัยฟาร์ม
สุพรรณบุรี อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปี  พ.ศ. 2552-2557 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
           มะระลูกผสมพันธุ์ วาเลนไทน์  ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่  
EWS 17007 (มะระพ้ืนเมืองสีเขียวอ่อน จากประเทศจีน) ชั่วที่ 8 และสายพันธุ์พ่อ คือ EWS 19702 (มะระ
พ้ืนเมืองลูกเขียวเข้ม จากประเทศจีน) ชั่วที่ 8 โดยท าการคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2552 - 
2557 จุดประสงค์ของการพัฒนาพันธุ์ วาเลนไทน์ เพ่ือให้มีรูปทรง แปลกใหม่ น่ารับประทาน คุณภาพผล
เหมาะส าหรับประเทศไทย มีผลสีเขียวถึงสีเขียวเข้ม ติดผลดก ลักษณะผลรูปหัวใจ ไม่เหมือนสายพันธุ์อ่ืนๆ ใน
ตลาด จึงเหมาะส าหรับตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต และเพ่ือผู้บริโภค น าไปประกอบอาหารที่ต้องการ เมื่อได้
ลูกผสมมะระพันธุ์วาเลนไทน์ น าลูกผสมมะระที่ได้ไปปลูกทดสอบในสถานีวิจัยที่เชียงใหม่ สุพรรณบุรี และ
ทดสอบในแปลงเกษตรกร เทียบกับพันธุ์ที่ขายในตลาด ซึ่งผลการทดลองทั้ง 2 สถานี และในแปลงเกษตรกร 
พบว่ามะระพันธุ์ วาเลนไทน์ แตกแขนงดี ติดผลเร็ว ลักษณะรูปทรงผลแปลกใหม่ เป็นรูปหัวใจ ไม่เหมือนสาย
พันธุ์อ่ืนๆในตลาด คุณภาพผลและรูปทรงเป็นที่น่าสนใจของตลาด 

 
 ลักษณะส าคัญของพืชใหม่ 
 ลักษณะล าต้น  เป็นเถาเลื้อย  

ลักษณะใบ  ใบสีเขียว รูปร่างกลม ปลายใบมน จ านวนพูใบ 7 พู 
ลักษณะผล  สีเขียวเข้ม รูปหัวใจ ไหล่ยก มีลายทางสลับหยดน้ า ปลายผลมน ผิวผลมันปานกลาง 
ลักษณะหยดน้ ามน 
ลักษณะเมล็ด  เมล็ดรูปขอบขนาน สีน้ าตาล เยื่อหุ้มเอนโดสเปอร์มสีขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืช 



มะระ (Momordica charantia L.) 
(1)  เลขที่ค าขอ  : 074/2557   วันที่ย่ืนค าขอ :  11 พฤศจิกายน 2557 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เขียวหยก 30 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  

มะระพันธุ์ เขียวหยก 30 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง EWS 17607 เป็นพันธุ์แม่ กับ EWS 17152  
เป็นพันธุ์พ่อ  ณ แปลงสถานีวิจัยและพัฒนาฟาร์มเลิศพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิจัยฟาร์มสุพรรณบุรี 
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างปี 2541-2555 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
         มะระพันธุ์เขียวหยก 30 ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่          
EWS 17607 (มะระพ้ืนเมืองสีเขียวจากประเทศจีน) ชั่วที่ 8 และสายพันธุ์พ่อ คือ EWS 17152                  
(มะระพ้ืนเมืองลูกขาวยาว พันธุ์พ้ืนเมืองของไทย x พันธุ์มะระประเทศจีน) ชั่วที่ 8 ท าการคัดเลือกแบบจด
บันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2541 - 2555 จุดประสงค์ของการพัฒนาพันธุ์เขียวหยก 30 เพ่ือให้มีคุณภาพผล
เหมาะสมส าหรับประเทศไทย ผลสีเขียวอ่อน ติดผลดก  คุณภาพผลตรงตามความต้องการของตลาด เมื่อได้
มะระลูกผสมพันธุ์เขียวหยก 30 น ามะระลูกผสมที่ได้ไปปลูกทดสอบในสถานีวิจัยที่เชียงใหม่ สุพรรณบุรี  และ
ทดสอบที่แปลงเกษตรกร เทียบกับพันธุ์ที่ขายในตลาด ซึ่งผลการทดลองทั้ง 2 สถานี และในแปลงเกษตรกร  
พบว่ามะระพันธุ์เขียวหยก 30 มีคุณภาพผลเหมาะส าหรับประเทศไทย มีผลสีเขียวอ่อน ติดผลดก คุณภาพผล
ตรงตามความต้องการของตลาด 

 
 ลักษณะส าคัญของพืชใหม่ 
 ลักษณะล าต้น  เป็นเถาเลื้อย  

ลักษณะใบ  ใบสีเขียว รูปร่างกลม ปลายใบมน จ านวนพูใบ 7 พู 
 ลักษณะผล  สีเขียวอ่อน รูปขอบขนาน ไหล่ขนาน มีลายทางสลับหยดน้ า ปลายผลแหลม ผิวผล
   มันน้อย ลักษณะหยดน้ ามน 

ลักษณะเมล็ด  เมล็ดรูปขอบขนาน สีน้ าตาล เยื่อหุ้มเอนโดสเปอร์มสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืช 



แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 
(1)  เลขที่ค าขอ  : 075/2557   วันที่ย่ืนค าขอ :  11 พฤศจิกายน 2557 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : จอมขวัญ 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  
 แตงโมลูกผสมพันธุ์จอมขวัญ ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่ EWS 
14024 กับ สายพันธุ์พ่อ EWS 14022 ณ สถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธุ์ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และสถานีวิจัย
ฟาร์มสุพรรณ อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - 2556 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
          แตงโมลูกผสมพันธุ์จอมขวัญ ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่ 
EWS 14024 (แตงโมลูกผสมเบอร์ 3 ของบริษัทเซมินิส (มอนซานโต้) x แตงโมลูกผสมพันธุ์กินรีของบริษัท 
แอ๊ดว้านซ์ซีดส์) ชั่วที่ 8 และสายพันธุ์พ่อ EWS 14022 (แตงโมพันธุ์จินตหราของบริษัทเพ่ือนเกษตรกร)       
ชั่วที่ 7 ท าการคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2546 - 2556 จุดประสงค์ของการพัฒนาพันธุ์
แตงโมลูกผสมพันธุ์จอมขวัญ เพ่ือให้มีเนื้อสีแดงเข้ม มีความแน่นเนื้อ ความกรอบของเนื้อ มีความหวานสูง   
อายุหลังการเก็บเกี่ยวสามารถเก็บไว้ได้นาน (shelf-life) และเหมาะกับตลาดแตงโมภายในประเทศ เมื่อได้
แตงโมลูกผสมพันธุ์จอมขวัญ น าลูกผสมที่ได้ไปปลูกทดสอบในแปลงเกษตรกรในหลายๆ พ้ืนที่ ที่มีการปลูก
แตงโมเป็นอาชีพเพ่ือทดสอบคุณภาพของสายพันธุ์ ซึ่งจากการทดสอบพบว่าแตงโมลูกผสมพันธุ์จอมขวัญ 
สามารถเก็บเกี่ยวผลได้เร็ว โดยมีอายุการเก็บเกี่ยวที่ 65 วันหลังหยอดเมล็ด สีเนื้อสีแดง มีความแน่นเนื้อสูง 
เปลือกบาง มีความกรอบ ตรงกับความต้องการของตลาด 
 
ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
ลักษณะล าต้น  เป็นเถาเลื้อย ไม่มีดอกสมบูรณ์เพศ 
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียวอมเทา ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว 35 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีขนาดปานกลาง รังไข่มีขนมาก 
ลักษณะผล ขนาดผลปานกลาง มีร่องและรอยเว้าที่ฐานผล สีพื้นของผิวเปลือกสีเขียว มีแถบสีที่ผิวผล  
   สีเข้มมาก มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาวรูปรี เนื้อผลสดสีแดง 
ลักษณะเมล็ด สีพื้นของเปลือกเมล็ดสีด า เปลือกเมล็ดไม่มีสีที่สอง ไม่มีมีรอยเปื้อนที่ข้ัวและขอบเมล็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืช 



มะระ (Momordica charantia L.) 
(1)  เลขที่ค าขอ  : 061/2559   วันที่ย่ืนค าขอ :  29 มิถุนายน 2559 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ไซเบอร์ 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  

มะระพันธุ์ ไซเบอร์ เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่าง EWS 17607 เป็นพันธุ์แม่ กับ EWS 17152     
เป็นพันธุ์พ่อ  ณ แปลงสถานีวิจัยและพัฒนาฟาร์มเลิศพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิจัยฟาร์มสุพรรณบุรี 
อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างปี 2541-2555 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  

         มะระขี้นกลูกผสม พันธุ์ไซเบอร์ ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างสาย
พันธุ์แม่  EWS 20201 (EWS 12146 x EWS 10553) ชั่วที่ 8 และสายพันธุ์พ่อ EWS 20095 ชั่วที่ 8 โดยท า
การปรับปรุงพันธุ์แบบจดบันทึกประวัติจนถึงชั่วที่ 8 ในช่วงปี พ.ศ. 2545 - 2555 จุดประสงค์เพ่ือให้ติดผลเร็ว
และดก มีคุณภาพผลส าหรับประเทศไทย ผลสีเขียวเข้ม ติดผลดก คุณภาพผลตรงตามความต้องการของตลาด 
โดยมีการพัฒนาสายพันธุ์แม่คือ EWS 20201 ได้มาจากการพัฒนาพันธุ์มะระ EWS 12146 ผสมกับ EWS 
10553 ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด และสายพันธุ์พ่อคือ EWS 20095 ได้มาจากการคัดเลือกและพัฒนา
มะระพันธุ์ EWS 5767 ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด มะระขี้นกลูกผสม พันธุ์ไซเบอร์ ติดผลเร็วและดก  
ผลสีเขียวเข้ม มีคุณภาพผลส าหรับประเทศไทย มีคุณภาพผลตรงตามความต้องการของตลาด  
 
 ลักษณะส าคัญของพืชใหม่ 
 ลักษณะล าต้น  เป็นเถาเลื้อย  

ลักษณะใบ  ใบสีเขียวเข้ม รูปร่างกลม ปลายใบมน  
ลักษณะผล  สีเขียวอ่อน รูปขอบขนาน ไหล่ผล แบบที่ 1 ไหล่แหลม ไหล่ท ามุมกับขั้วผลมากกว่า 
135 องศา ผิวผลลายทางสลับหยดน้ ามีลักษณะลายทางต่อเนื่องและแหลม รูปร่างผลบริเวณปลายผล  
แหลม ผิวผลเป็นมันวาว ลักษณะหยดน้ ามน 
ลักษณะเมล็ด  เมล็ดรูปขอบขนาน สีน้ าตาล เปลือกหุ้มเมล็ดขรุขระ เยื่อหุ้มเอนโดสเปอร์มสีเขียว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืช 

พันธุ์ไซเบอร์ 


