


ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ฟักทอง 

(1) เลขที่ค าขอ : 056/2559 วันที่ย่ืนค าขอ : 29 มิถุนายน 2559 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ประกายเงิน 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ.  2549-2557 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

ฟักทองลูกผสมพันธุ์ประกายเงิน ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่ EWS 7112 
(ฟักทองเบอร์ 4070 ลูกใหญ่ ผิวคางคก ของบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด) ช่ัวที่ 8 และสายพันธุ์พ่อ คือ EWS 7083 
(ฟักทองลูกผสมเบอร์ 5118 ของบริษัทอีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด) ช่ัวที่ 8 โดยท าการปรับปรุงพันธุ์แบบคัดเลือกสายพันธุ์
แท้ในสายพันธุ์แม่ และแบบจดบันทึกประวัติในสายพันธุ์พ่อ จนถึงช่ัวที่ 8 ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2557 จุดประสงค์
ของการพัฒนาฟักทองลูกผสมพันธ์ุประกายเงิน เพื่อให้มีลักษณะทรงผลที่ใหญ่ ลักษณะผิวแบบลายข้าวตอกปนคางคก  
พลูใหญ่ เนื้อหนา และมีรสชาติการกินท่ีอร่อยเหมาะส าหรับประเทศไทย 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะใบ ลักษณะขอบใบมีรอยหยักปานกลาง  
ลักษณะผล  ความยาวผล 10.5 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางผล 30 ซม. รูปร่างตัดตามยาวเป็นรูปรีกว้างทาง

แนวนอน ต าแหน่งของส่วนที่กว้างที่สุดคือตรงกลางผล ไม่มีความโค้งของผลตามยาว รูปร่าง
บริเวณขั้วผลเป็นรอยบุ๋มเล็กน้อย รูปร่างบริเวณก้นผลเป็นรอยบุ๋ม มีร่องผล จ านวนสีของผิวผล 
มากกว่า 2 สี   สีหลักของผิวผลเป็นสี เขียวเข้ม และสีที่สองของผิวผลเป็นน้ าตาล 
ปนส้มเข้ม ลายของผลเป็นลายหินอ่อน มีไข และมีปุ่มปม สีหลักของเนื้อเป็นสีเหลือง 

ลักษณะเมล็ด รูปร่างเป็นรีแคบ ความยาวเมล็ด 1.8 ซม. อัตราส่วนความกว้างต่อความยาวเท่ากับ 1 : 0.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

มะละกอ 

(1) เลขที่ค าขอ : 033/2560  วันที่ย่ืนค าขอ : 9 พฤษภาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ส้มต า 90 (ช่ือเดิม สุพรรณ 1) 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ. 2541-2555 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

มะละกอลูกผสม ส้มต า 90 ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่ EWS 1595  
(พันธุ์ซินต้าลูกผสม x พันธุ์แขกนวล) ช่ัวที่ 8 และสายพันธุ์พ่อคือ EWS 1543 (พันธุ์ชัยภูมิ x พันธุ์เรดเลดี้ลูกผสม)  
ช่ัวท่ี 9 มีการคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ.2541-2555 จุดประสงค์ของการพัฒนามะละกอเพื่อให้มี
ความทนทานต่อโรคไวรัสใบจุดวงแหวน ติดผลดก มีคุณภาพผลดิบเหมาะส าหรับการท าส้มต า สามารถเก็บผลผลิตได้
เร็วกว่าสายพันธุ์พ้ืนเมืองทั่วไป ต้นเตี้ย คุณภาพผลตรงตามความต้องการของตลาด และผลผลิตต่อต้นสูง  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะต้น ความสูงของต้นเมื่อดอกแรกบาน เฉลี่ย 1.2 เมตร ความสูงของต้นเมื่อผลแรกสุก 2.5 เมตร 
ลักษณะใบ จ านวนแฉกใบ 9-11 แฉก ก้านใบแก่มีสีเขียวและมีแต้มสีม่วงแดง  
ลักษณะดอก ดอกสมบูรณ์เพศในต้นสมบูรณ์เพศ 90-100 เปอร์เซ็นต์ 
ลักษณะผล ความยาวของผลเฉลี่ย 36 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางของผลเฉลี่ย 11.7 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางของ

ช่องว่างส่วนที่กว้างที่สุดเฉลี่ย 6.1 ซม. ความหนาของเปลือกผลเฉลี่ย 1.2 มม. น้ าหนักผลเฉลี่ย 1.9 
กก. รูปทรงของผลยาว ความแน่นของผลค่อนข้างน้อย ลักษณะผิวผลเมื่อสุกมีผิวเรียบ มีสีเหลือง สีเนื้อ 
สีเหลืองเข้มถึงส้ม 

 
 
 
 
 
 
 
  



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ถั่วฝักยาว 

(1) เลขที่ค าขอ : 020/2560 วันที่ย่ืนค าขอ : 30 มีนาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : พุ่มเขียว (ช่ือเดิม วายบี 12364) 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ. 2553-2557 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

ถั่วฝักยาวพันธุ์พุ่มเขียว ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ถั่วฝักยาวพุ่มสีเขียว (สายพันธุ์แม่) และสายพันธุ์
ถั่วฝักยาวเขียวดกเบอร์ 4 (สายพันธุ์พ่อ) โดยมีการคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ ในช่วงปี พ.ศ. 2553-2557 ท าการ
ผสมพันธ์ุระหว่างสองสายพันธุ์ และน าเมล็ดลูกผสมที่ได้มาปลูกเพื่อให้เกิดการกระจายตัวในประชากรช่ัวที่ 2 ท าการ
คัดเลือกต้นที่มีลักษณะเด่น เพื่อน าไปปลูกในช่ัวต่อๆไป โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จนได้พันธุ์ใหม่ที่มีความ
สม่ าเสมอของประชากร ในช่ัวท่ี 9 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะต้น มีการเจริญเติบโตแบบไม่ขึ้นค้าง ใบลักษณะกึ่งรูปเง่ียง ใบมีสีเขียว ดอกบานครบ 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่อ

อายุประมาณ 40 หลังหยอดเมล็ด  
ลักษณะดอก กลีบดอกคู่บนมีสีม่วงอ่อน กลีบดอกคู่ข้างมีสีม่วง 
ลักษณะฝัก ฝักมีสีเขียวอ่อน รูปร่างปลายฝักมน ฝักตรง ผิวเรียบปานกลาง ฝักมีความยาวเฉลี่ย 45 ซม. กว้าง 0.9 

ซม. และมีน้ าหนักต่อฝักประมาณ 21.5 กรัม 
ลักษณะเมล็ด มีลักษณะเป็นรูปไต ผิวไม่เรียบและมีสีน้ าตาลแดง จ านวนเมล็ดต่อฝักเฉลี่ย 11 เมล็ด 

 
 
 
 
 
 
 
  



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

ถั่วฝกัยาว 

(1) เลขที่ค าขอ : 021/2560 วันที่ย่ืนค าขอ : 30 มีนาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : โกเมนท ์(ช่ือเดิม วายบี 12367) 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ. 2555-2559 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

ถั่วฝักยาวพันธุ์โกเมนท์ ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างถั่วฝักยาวพันธุ์เขียวดกโกลด์ (สายพันธุ์แม่) และถั่วฝักยาวสี
ม่วง (สายพันธุ์พ่อ) โดยผสมพันธุ์ระหว่างสองสายพันธุ์นี้ แล้วน าเมล็ดลูกผสมที่ได้มาปลูกเพื่อให้เกิดการกระจายตัวใน
ประชากรชั่วที่ 2 ท าการคัดเลือกต้นที่มีลักษณะดี ท าการเก็บเมล็ดจากต้นที่ได้เลือกไว้เพื่อน าไปปลูกในช่ัวต่อๆไป โดย
วิธีคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ จนกว่าพันธุ์ใหม่จะมีความสม่ าเสมอของประชากร ประมาณช่ัวท่ี 9  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
ลักษณะต้น มีการเจริญเติบโตแบบขึ้นค้าง ใบลักษณะกึ่งรูปเง่ียง สีเขียว ดอกบานครบ 50 เปอร์เซ็นต์ เมื่ออายุ

ประมาณ 39 วัน หลังหยอดเมล็ด  
ลักษณะดอก กลีบดอกคู่บนมีสีม่วง กลีบดอกคู่ข้างมีสีม่วง 
ลักษณะฝัก ฝักมีสีม่วง รูปร่างปลายฝักมน ฝักตรง ผิวเรียบปานกลาง ฝักมีความยาวเฉลี่ย 62 ซม. กว้าง 0.8 ซม. 

และมีน้ าหนักต่อฝักประมาณ 28 กรัม 
ลักษณะเมล็ด มีลักษณะเป็นรูปไต ผิวเรียบและมีสีน้ าตาล จ านวนเมล็ดต่อฝักเฉลี่ย 14 เมล็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

แตงกวา 

(1) เลขที่ค าขอ : 057/2560 วันที่ย่ืนค าขอ : 2 ตุลาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท กรีนซีดส ์จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซีเอ็ม 691 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ. 2540-2559 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

ปี 2540 ปรับปรุงพันธุ์สายพันธ์ุแม่พันธุ์ผสมเปิด พี 112 ท าการผสมตัวเอง จนได้เมล็ดรุ่นท่ี 6 เป็นสายพันธุ์แท้ 
ช่ือ ซี 002 และปรับปรุงพันธุ์สายพันธุ์พ่อพันธุ์ผสมเปิด พี 761 ท าการผสมตัวเอง และคัดเลือกจนได้เมล็ดรุ่นที่ 6 
เป็นสายพันธ์ุแท้ ช่ือ เอส 761  

ปี 2558 ท าการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสายพันธ์ุแม่ ซี 002 กับสายพันธ์ุพ่อ เอส 761 จนได้เป็นแตงกวาพันธุ์
ลูกผสม ช่ือ พันธุ์ ซีเอ็ม 691 
ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม ่
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบเลื้อย ความกว้างใบ 25.70 ซม. ความยาวใบ 28.50 ซม.  

แผ่นใบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเงี่ยงติ่งหู สีใบสีเขียว  
ลักษณะดอก เพศดอกส่วนใหญ่เป็นเพศเมีย สีดอกสีเหลือง 
ลักษณะผล รูปร่างผลรูปขอบขนาน ความกว้าง 3.32 ซม. ความยาวผล 12.50 ซม. สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผล 

สีเขียวเข้ม  สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียว มีแถบสีผลสีขาว สีหนามผลสีขาว รูปร่างผลบริเวณใกล้ขั้ว
ผลแบนราบ  รูปร่างผลด้านปลายผลกลม  มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน  ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระ 
ปานกลาง  ไม่มีความขมในเนื้อผล  น้ าหนักผล 87.70 กรัม 

ลักษณะเมล็ด เมลด็มีความกว้าง 0.36 ซม. ความยาว 1.03 ซม. น้ าหนักเมลด็แหง้ 100 เมลด็ 2.10 กรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

แตงกวา 

(1) เลขที่ค าขอ : 058/2560 วันที่ย่ืนค าขอ : 2 ตุลาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซีเอ็ม 692 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ. 2540-2559 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

ปี 2540 ปรับปรุงพันธุ์สายพันธ์ุแม่พันธ์ุผสมเปิด พี 302 ท าการผสมตัวเอง จนไดเ้มล็ดรุ่นท่ี 10 เป็นสายพันธ์ุ
แท้ ช่ือ เอส 302 และปรับปรุงพนัธุ์สายพันธ์ุพ่อพันธุ์ผสมเปิด พี 1202 ท าการผสมตัวเอง และคัดเลือกจนไดเ้มล็ดรุ่น
ที ่8 เป็นสายพันธุ์แท้ ช่ือ เอส 1202 

ปี 2558  ท าการผสมข้ามสายพนัธุ์ระหว่างสายพันธ์ุแม่ เอส 302 กับสายพันธุ์พ่อ เอส 1202 ได้พันธ์ุลูกผสม ช่ือ
พันธุ์ ซีเอ็ม 692 
ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม ่
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบเลื้อย ความกว้างใบ 23.70 ซม. ความยาวใบ 26.40 ซม.  

แผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปหัวใจ สีใบสีเขียว  
ลักษณะดอก เพศดอกส่วนใหญ่เป็นเพศเมีย สีดอกสีเหลือง 
ลักษณะผล รูปร่างผลรูปรีขอบขนาน ความกว้าง 3.35 ซม. ความยาวผล 12 ซม. สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียว

เข้ม  สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียวอ่อน มีแถบสีผลสีขาว สีหนามผลสีขาว รูปร่างผลบริเวณใกล้ขั้วผล
แบนราบ  รูปร่างผลด้านปลายผลกลม  มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน  ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระน้อย  
ไม่มีความขมในเนื้อผล  น้ าหนักผล 84.40 กรัม 

ลักษณะเมล็ด เมล็ดมีความกว้าง 0.34 ซม. ความยาว 0.98 ซม. น้ าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 2.04 กรัม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

แตงกวา 

(1) เลขที่ค าขอ : 059/2560 วันที่ย่ืนค าขอ : 2 ตุลาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซี 681 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ. 2540-2559 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

ปี 2540 ปรับปรุงพันธุ์สายพันธ์ุแม่จากประชากรพื้นฐาน คือ แตงกวาของบริษัทกรีนซีดส์ จ ากดั จ านวน 2 พันธุ์ 
ได้แก่ พันธุ์ ซี 293 และพันธ์ุ ซี 297 ผสมข้ามสายพันธุ์ และเก็บเมล็ด F1 

ปี 2541-2557 ปลูกแตงกว่า F1  ท าการผสมตัวเอง และคดัเลือกจนได้เมลด็รุ่นท่ี 10 เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็น
พันธุ์แม่ ช่ือ เอส 2067 

ปี 2540 ปรับปรุงพันธุ์สายพันธ์ุพ่อจากประชากรพื้นฐาน คือ แตงกวาของบริษัทกรีนซีดส์ จ ากดั จ านวน 2 พันธุ์ 
ได้แก่ พันธุ์ ซี 346 และพันธ์ุ ซี 393 ผสมข้ามสายพันธ์ุ และเก็บเมล็ด F1 

ปี 2541-2557 ปลูกแตงกว่า F1  ท าการผสมตัวเอง และคดัเลือกจนได้เมลด็รุ่นท่ี 10 เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็น
พันธุ์พ่อ ช่ือ เอส 2068 

ปี 2558  ท าการผสมข้ามสายพนัธุ์ระหว่างสายพันธ์ุแม่ เอส 2067 กับสายพันธุพ์่อ เอส 2068 ได้พนัธุ์ลูกผสม 
ช่ือพันธุ์ ซี 681 
ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม ่
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบเลื้อย ความกว้างใบ 24.90 ซม. ความยาวใบ 27.20 ซม.  

แผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปหัวใจ สีใบสีเขียว  
ลักษณะดอก มีจ านวนดอกเพศผู้และดอกเพศเมียใกล้เคียงกัน สีดอกสีเหลือง 
ลักษณะผล รูปร่างผลรูปรีขอบขนาน ความกว้าง 4.14 ซม. ความยาวผล 15.80 ซม. สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผล 

สีเขียวเข้ม  สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียวอ่อน มีแถบสีผลสีเขียว สีหนามผลสีขาว รูปร่างผลบริเวณ
ใกล้ขั้วผลแบนราบ  รูปร่างผลด้านปลายผลแหลม  มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน  ผิวสัมผัสของผิวผล
ขรุขระน้อย  ไม่มีความขมในเนื้อผล  น้ าหนักผล 162.40 กรัม 

ลักษณะเมล็ด เมล็ดมีความกว้าง 0.35 ซม. ความยาว 0.98 ซม. น้ าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 2.26 กรัม 
 
 
 
 
 
 
 
  



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

แตงกวา 

(1) เลขที่ค าขอ : 060/2560 วันที่ย่ืนค าขอ : 2 ตุลาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซี 693 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ. 2540-2559 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

ปี 2540 ปรับปรุงพันธุ์สายพันธ์ุแม่พันธ์ุผสมเปิด พี 302 ท าการผสมตัวเอง จนไดเ้มล็ดรุ่นท่ี 10 เป็นสายพันธ์ุ
แท้ ช่ือ เอส 302 และปรับปรุงพนัธุ์สายพันธ์ุพ่อพันธุ์ผสมเปิด พี 1151 ท าการผสมตัวเอง และคัดเลือกจนไดเ้มล็ดรุ่น
ที่ 8 เป็นสายพันธุ์แท้ ช่ือ เอส 1151 

ปี 2558  ท าการผสมข้ามสายพนัธุ์ระหว่างสายพันธ์ุแม่ เอส 302 กับสายพันธุ์พ่อ เอส 1151 ได้พันธ์ุลูกผสม ช่ือ
พันธุ์ ซี 693 
ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม ่
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบเลื้อย ความกว้างใบ 23.60 ซม. ความยาวใบ 27.10 ซม.  

แผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปหัวใจ สีใบสีเขียว  
ลักษณะดอก มีจ านวนดอกเพศผู้และดอกเพศเมียใกล้เคียงกัน สีดอกสีเหลือง 
ลักษณะผล รูปร่างผลรูปรีขอบขนาน ความกว้าง 4.12 ซม. ความยาวผล 13.00 ซม. สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผล 

สีเขียวเข้ม  สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียวอ่อน มีแถบสีผลสีขาว สีหนามผลสีขาว รูปร่างผลบริเวณ
ใกล้ขั้วผลแบนราบ  รูปร่างผลด้านปลายผลแหลม  มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน  ผิวสัมผัสของผิวผล
ขรุขระปานกลาง  ไม่มีความขมในเนื้อผล  น้ าหนักผล 131.50 กรัม 

ลักษณะเมล็ด เมลด็มีความกว้าง 0.32 ซม. ความยาว 0.92 ซม. น้ าหนักเมลด็แหง้ 100 เมลด็ 1.68 กรัม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

แตงกวา 

(1) เลขที่ค าขอ : 061/2560 วันที่ย่ืนค าขอ : 2 ตุลาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซี 694 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ. 2540-2559 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

ปี 2540 ปรับปรุงพันธุ์สายพันธ์ุแม่จากประชากรพื้นฐาน คือ แตงกวาของบริษัทกรีนซีดส์ จ ากดั จ านวน 2 พันธุ์ 
ได้แก่ พันธุ์ ซี 293 และพันธ์ุ ซี 297 ผสมข้ามสายพันธ์ุ และเก็บเมล็ด F1 

ปี 2541-2557 ปลูกแตงกว่า F1  ท าการผสมตัวเอง และคดัเลือกจนได้เมลด็รุ่นท่ี 10 เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็น
พันธุ์แม่ ช่ือ เอส 2067 

ปี 2540 ปรับปรุงพันธุ์สายพันธ์ุพ่อพันธุ์ผสมเปดิ พี 117 ท าการผสมตัวเอง จนไดเ้มล็ดรุ่นท่ี 7 เปน็สายพันธุ์แท้ 
ช่ือ เอส 117 

ปี 2558  ท าการผสมข้ามสายพนัธุ์ระหว่างสายพันธ์ุแม่ เอส 2067 กับสายพันธุ์พ่อ เอส 117 ได้พันธุ์ลูกผสม 
ช่ือพันธุ์ ซี 694 
ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม ่
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบเลื้อย ความกว้างใบ 24.90 ซม. ความยาวใบ 27.10 ซม.  

แผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปหัวใจ สีใบสีเขียว  
ลักษณะดอก มีจ านวนดอกเพศผู้และดอกเพศเมียใกล้เคียงกัน สีดอกสีเหลือง 
ลักษณะผล รูปร่างผลรูปยาวรี ความกว้าง 3.80 ซม. ความยาวผล 13.70 ซม. สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียว

เข้ม สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียวอ่อน มีแถบสีผลสีขาว สีหนามผลสีขาว รูปร่างผลบริเวณใกล้ขั้วผล
แบนราบ รูปร่างผลด้านปลายผลแหลม มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระ 
ปานกลาง  ไม่มีความขมในเนื้อผล น้ าหนักผล 123.70 กรัม 

ลักษณะเมล็ด เมลด็มีความกว้าง 0.32 ซม. ความยาว 0.93 ซม. น้ าหนักเมลด็แหง้ 100 เมลด็ 1.84 กรัม 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

แตงร้าน 

(1) เลขที่ค าขอ : 062/2560 วันที่ย่ืนค าขอ : 2 ตุลาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซี 683 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ. 2540-2559 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

ปี 2540 ปรับปรุงพันธุ์สายพันธ์ุแม่พันธ์ุผสมเปิด พี 880 ท าการผสมตัวเอง จนไดเ้มล็ดรุ่นท่ี 8 เป็นสายพันธ์ุแท้ 
ช่ือ เอส 880 และปรับปรุงพันธุ์สายพันธ์ุพ่อพันธุ์ผสมเปดิ พี 1171 ท าการผสมตัวเอง และคดัเลือกจนได้เมลด็รุ่นท่ี 8 
เป็นสายพันธ์ุแท้ ช่ือ เอส 1171 

ปี 2558  ท าการผสมข้ามสายพนัธุ์ระหว่างสายพันธ์ุแม่ เอส 880 กับสายพันธุ์พ่อ เอส 1171 ได้พันธ์ุลูกผสม 
ช่ือพันธุ์ ซี 683 
ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม ่
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบเลื้อย ความกว้างใบ 22.70 ซม. ความยาวใบ 26.80 ซม.  

แผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปหัวใจ สีใบสีเขียว  
ลักษณะดอก เพศดอกส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ สีดอกสีเหลือง 
ลักษณะผล รูปร่างผลรูปขอบขนาน ความกว้าง 4.42 ซม. ความยาวผล 21.30 ซม. สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผล 

สีเขียวเข้ม สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียว มีแถบสีผลสีขาว สีหนามผลสีขาว รูปร่างผลบริเวณใกล้ขั้ว
ผลแบนราบ รูปร่างผลด้านปลายผลกลม มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน  ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระ  
ปานกลาง ไม่มีความขมในเนื้อผล น้ าหนักผล 278.90 กรัม 

ลักษณะเมล็ด เมลด็มีความกว้าง 0.32 ซม. ความยาว 0.96 ซม. น้ าหนักเมลด็แหง้ 100 เมลด็ 1.96 กรัม 
 
 
 
 
 
 
 
  



ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 
 

แตงร้าน 

(1) เลขที่ค าขอ : 063/2560 วันที่ย่ืนค าขอ : 2 ตุลาคม 2560 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซีแอล 685 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : การผสมพันธ์ุ  พ.ศ. 2540-2559 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 

ปี 2540 ปรับปรุงพันธุ์สายพันธ์ุแม่จากประชากรพื้นฐาน คือ แตงกวาของบริษัทกรีนซีดส์ จ ากดั จ านวน 2 พันธุ์ 
ได้แก่ พันธุ ์ซี 212 และพันธ์ุ ซี 215 ผสมข้ามสายพันธ์ุ และเก็บเมล็ด F1 

ปี 2541-2557 ปลูกแตงกว่า F1  ท าการผสมตัวเอง และคดัเลือกจนได้เมลด็รุ่นท่ี 10 เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็น
พันธุ์แม่ ช่ือ เอส 800 

ปี 2540 ปรับปรุงพันธุ์สายพันธ์ุพ่อจากประชากรพื้นฐาน คือ แตงกวาของบริษัทกรีนซีดส์ จ ากดั จ านวน 2 พันธุ์ 
ได้แก่ พันธุ์ ซี 365 และพันธ์ุ ซี 336 ผสมข้ามสายพันธ์ุ และเก็บเมล็ด F1 

ปี 2541-2557 ปลูกแตงกว่า F1  ท าการผสมตัวเอง และคดัเลือกจนได้เมลด็รุ่นท่ี 10 เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็น
พันธุ์พ่อ ช่ือ เอส 910 

ปี 2558  ท าการผสมข้ามสายพนัธุ์ระหว่างสายพันธ์ุแม่ เอส 800 กับสายพันธุ์พ่อ เอส 910 ได้พันธุ์ลูกผสม 
ช่ือพันธุ์ ซีแอล 685 
ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม ่
ลักษณะต้นและใบ ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตแบบเลื้อย ความกว้างใบ 26.60 ซม. ความยาวใบ 27.70 ซม.  

แผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเงี่ยงติ่งหู สีใบสีเขียว  
ลักษณะดอก เพศดอกส่วนใหญ่เป็นเพศผู้ สีดอกสีเหลือง 
ลักษณะผล รูปร่างผลรูปขอบขนาน ความกว้าง 4.75 ซม. ความยาวผล 20.80 ซม. สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผล 

สีเขียวเข้ม สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียว มีแถบสีผลสีขาว สีหนามผลสีขาว รูปร่างผลบริเวณใกล้ขั้ว
ผลแบนราบ รูปร่างผลด้านปลายผลกลม มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระน้อย  
ไม่มีความขมในเนื้อผล น้ าหนักผล 292.9 กรัม 

ลักษณะเมล็ด เมลด็มีความกว้าง 0.33 ซม. ความยาว 0.97 ซม. น้ าหนักเมลด็แหง้ 100 เมลด็ 2.03 กรัม 
 
 
 
 
 
 


