


 

มะระ  (Momordica Charantia L.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   62/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :  22  ธันวาคม  2548 
(2)  ชื่อผูขอ        :   บริษัท  เจียไต  จํากัด 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม   : บีจี  390 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :     เกิดจากการผสมพันธุระหวาง พันธุ  CT 11980481-1   เปนสาย-
พันธุแม กับพนัธุ CT 11980482-1    เปนสายพันธุพอ  ณ  สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ไรชนมเจริญ)  อ.เมือง  จ.
กาญจนบุรี 
 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
        กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช    

 มะระบีจีสามเกาศูนย  เปนพันธุลูกผสม ผลทรงกระบอกตรง สีเขียวมัน  เกิดจากการนําสายพันธุแท  
2  สายพันธุท่ีใชเปนแม  คือ  CT 11980481-1  และพอพันธุ คือ  CT  11980482-1  มาทําการผสมขามในป  
พ.ศ. 2543  และปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสมท่ีได  รวมกับลูกผสมคูอ่ืนๆ  ภายในสถานีวิจัยกาญจนบุรี  บริษัท 
เจียไต จํากัด  เปนเวลา  3  ป  และครบ  3  ฤดูกาลในประเทศไทย  จากนั้นจึงนําพันธุไปทดสอบยังแปลง
เกษตรกรที่เพาะปลูกมะระเปนการคาในพื้นท่ีอีกหลายจังหวัดในประเทศไทย  จนถึงป  พ.ศ. 2547 
 สายพันธุแม  คือ  CT  11980481-1  เกิดจากการนํามะระพันธุลาดบัวขาว  063  ของบริษัท เจียไต 
ผสมขามกับพันธุไททานิค  28  จากบริษัทเทพวัฒนา  นําเมล็ดท่ีไดมาเพาะปลูกเม่ือเดือนกันยายน  พ.ศ. 2541  
มีการควบคุมใหผสมตัวเอง  จากนั้นจึงเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุไปปลูกตอในรุนท่ี  2  แลวทําการคัดเลือกเฉพาะ
ลักษณะท่ีตองการ และควบคุมใหมีการผสมตัวเอง  เพื่อนําเมล็ดท่ีไดไปปลูกตอในรุนตอๆ ไป  โดยจด
บันทึกประวัติ  จนแมพันธุมีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีคอนขางคงตัว (pure line)  จึงทําการทดสอบสมรรถนะ
ในการผสมขามกับตัวทดสอบ และสายพันธุพอ  จากน้ันจึงพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนสายพันธุแท (imbred 
line)  ในป  2546 
 สายพันธุพอพันธุ  คือ  CT 11980482-1   เกิดจากการนํามะระพันธุบางกอก  092  ของบริษัท เจียไต  
ผสมขามกับพันธุไทเกอร  11  จากบริษัทเทพวัฒนา  นําเมล็ดท่ีไดมาเพาะปลูกเม่ือเดือนกันยายน  พ.ศ. 2541  
มีการควบคุมใหผสมตัวเอง จากนั้นจึงเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุไปปลูกตอในรุนท่ี  2 (F2) แลวทําการคัดเลือก
เฉพาะลักษณะท่ีตองการ  และควบคุมใหมีการผสมตัวเอง   เพ่ือนําเมล็ดท่ีไดไปปลูกตอในรุนตอๆ ไป โดย
จดบันทึกประวัติ  จนแมพันธุมีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีคอนขางคงตัว (pure line)  จึงทําการทดสอบ
สมรรถนะในการผสม  โดยผสมขามกับตัวทดสอบ  และสายพันธุแม  CT  11980481-1  ในป พ.ศ. 2543  
จากนั้นจึงพัฒนาตอเนื่องจนเปนสายพันธุแท (inbred line)   ในป 2546  โดยใหลูกผสมมะระท่ีดีและผานการ
คัดเลือก ช่ือ บีจีสามเกาศูนย  ซ่ึงมีลักษณะ ผลทรงกระบอกยาวไมนอยกวา  35  ซม.  น้ํานักผลเฉล่ีย  400-550  

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 



กรัม  สีเขียวออนมัน  ข้ัวผลใหญ  บาผลมน  ปลายผลมน  เนื้อหนา  ทรงพุมใหญ  แตกแขนงดี  และใหผล
ผลิตสูง 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
         ลักษณะใบ      ใบสีเขียว   มีความกวางเฉล่ีย 16.7 ซม. ยาวเฉล่ีย  15.7  ซม.  ใบแกมีรูปรางกลม  
ปลายใบแหลม  มีจํานวนพูบนขอบใบ  7  พู 
        ลักษณะดอก     จํานวนวนัท่ีดอกเพศเมียบาน 50% หลังวันเพาะเมล็ด เฉล่ีย  43  วัน 
         ลักษณะผล       ผลสีเขียวออน   รูปรางทรงกระบอกยาว ไหลผลมน  ไหลผลทํามุมกับข้ัวผลระหวาง    
105-135   องศา  ผิวผลเปนแบบมีลายทางสลับหยดน้ํา   รูปรางผลบริเวณ   ปลายผลกึ่งมน  มีความกวางของ
ผลโดยบันทึกตรงกึ่งกลางผลเฉล่ีย  5.8  ซม.  มีความยาวของผลโดยบันทึกต้ังแตข้ัวผลถึงปลายผลเฉล่ีย  3.5  
ซม.  มีน้ําหนักผลสดในระยะเก็บเกี่ยวคร้ังท่ี  3-5  เฉล่ีย  400-550  กรัม  มีความหนาเนื้อ  เฉล่ีย  11.5   มม.   
ผิวผลเปนมันวาว    ลักษณะของหยดน้ําเปนแบบมน  อายุเก็บเกี่ยวครั้งแรกโดยนับต้ังแตวันเพาะเมล็ดถึง
วันท่ีเก็บเกี่ยว  50%  เฉล่ีย  60  วัน 

ลักษณะเมล็ด     เมล็ดสีน้ําตาล   รูปรางเปนแบบขอบขนาน        
   
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

บีจี  390



 

มะระ (Momordica  charantia L.) 

 

(1)  เลขท่ีคําขอ  :   63/2548        วันท่ียื่นคําขอ  :  22  ธันวาคม  2548 
(2)  ชื่อผูขอ        :   บริษัท  เจียไต  จํากัด 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม   : ซีที  110482-1 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :     เกิดจากการผสมพันธุระหวาง พันธุบางกอก 092    เปนสายพันธุ
แม กับพนัธุไทเกอร 11  เปนสายพันธุพอ  ณ  สถานีวิจยักาญจนบุรี (ไรชนมเจริญ)  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืชและลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
       กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :   
 สายพันธุแท   ซีที  11980482-1   เกิดจากการนํามะระพันธุบางกอก 092 ของบริษัท เจียไต  ผสมขาม
กับพันธุไทเกอร 11  ของบริษัทเทพวัฒนา  นําเมล็ดท่ีไดมาเพาะปลูกในเดือนกันยายน  พ.ศ. 2541  ท่ีสถานี
วิจัยกาญจนบุรี  บริษัท  เจียไต  จํากัด ใหช่ือวา  11980482  แลวควบคุมใหผสมตัวเอง  จากนั้นจึงเก็บเกี่ยว
เมล็ดพันธุไปปลูกตอในรุนท่ี  2  เพื่อคัดเลือกเฉพาะลักษณะท่ีตองการแตละลักษณะ  แลวสกัดใหเปนสาย
พันธุแท  โดยควบคุมใหมีการผสมตัวเองและจดบันทึกประวัติ   พรอมกับทดสอบสายพันธุ (line testing)   
และคัดเลือกในอีกหลายช่ัวอายุและฤดูกาล จนสายพันธุมีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีคอนขางคงตัว (5-6 ช่ัว)   
จึงทําการทดสอบสมรรถนะในการผสมกับสายพันธุทดสอบ และ pure line  อ่ืนๆ   ภายหลังจากการทดสอบ
รุนลูกและผานการคัดเลือก  จึงพัฒนาตอไปจนเปนสายพันธุแท  ช่ือ  ซีที  11980482-1  ในป พ.ศ. 2546   มี
ลักษณะผลทรงกระบอก   สีขาวแกมเขียว  ความยาวผลไมนอยกวา  35   ซม.  บาผลลู ปลายผลแหลม  ลาย
ผลใหญ ข้ัวผลยาวมาก พุมใหญ  แตกแขนงดี  สายพันธุแท นี้ไดถูกนําไปใชเปนสายพันธุพอเพื่อสราง
ลูกผสมมะระช่ัวแรกของบริษัท เจียไต  จํากัด 
 ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

ลักษณะใบ       ใบสีเขียว  รูปรางใบเปนแบบรูปหัวใจ มีจํานวนพูบนของใบ  6   พู   ปลายใบแหลม         
        ลักษณะดอก     จํานวนวนัท่ีดอกเพศเมียบาน 50% หลังวันเพาะเมล็ด เฉล่ีย  45-50  วนั 
        ลักษณะผล       ผลสีขาวแกมเขียว   รูปรางของผลเปนแบบ  ทรงกระบอกผอมยาว  ไหลผลมนทํา
มุมกับข้ัวผลระหวาง   105-135   องศา    ผิวผลมีลายทางสลับหยดน้ํา   รูปรางผลบริเวณปลายผลแหลม   
ความกวางของผลบันทึกตรงกึ่งกลางผลเฉล่ีย  7.0-8.0   ซม.  ความยาวของผลบันทึกต้ังแตข้ัวผลถึงปลายผล
เฉล่ีย  35-40  ซม.  น้ําหนักผลสดเฉล่ีย  380-410   กรัม   มีความหนาเนื้อ  12  มม.    ผิวผลเปนมันวาว   
ลักษณะของหยดนํ้าเปนแบบมน    มีอายุเก็บเกี่ยวครั้งแรกโดยนับต้ังแตวันเพาะเมล็ด  ถึงวันท่ีเก็บเกี่ยว  50%  
เฉล่ีย  65-70  วัน 

ลักษณะเมล็ด     เมล็ดสีน้ําตาล  รูปรางของเมล็ดเปนแบบรูปขอบขนาน 

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซีที  110482-1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

มะระ (Momordica  charantia L.) 

 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   64/2548       วันท่ียื่นคําขอ    :  22   ธันวาคม  2548 
(2)   ชื่อผูขอ       :  บริษัท   เจียไต  จํากัด 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม  :   ซีที   110481-1 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :  เกิดจากการผสมพันธุระหวาง พันธุลาดบัวขาว 063  เปนสายพันธุ-
แม กับไททานคิ 28  เปนสายพันธุพอ  ณ  สถานีวิจยักาญจนบุรี (ไรชนมเจริญ)  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 
(5)  รายชื่อนักปรับปรุงพันธุพืชหรือพัฒนาพันธุพชืใหม  :   
       กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :   
 สายพันธุแท  ซีที   11980481-1   เกิดจากการนํามะระพันธุลาดบัวขาว 063   ของบริษัท   เจียไต  
ผสมขามกับพันธุไททานิค  28  ของบริษัทเทพวัฒนา  นําเมล็ดท่ีไดมาเพาะปลูกในเดือนกันยายน  พ.ศ. 2541  
ท่ีสถานีวิจัยกาญจนบุรี   บริษัท  เจียไต  จํากัด  ใหช่ือวา  11980481  แลวควบคุมใหผสมตัวเอง จากนั้นจึง
เก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุไปปลูกตอในรุนท่ี  2  เพ่ือคัดเลือกเฉพาะลักษณะท่ีตองการแตละลักษณะ  แลวสกัดให
เปนสายพันธุแท  โดยควบคุมใหมีการผสมตัวเองและจดบันทึกประวัติ   พรอมกับทดสอบสายพันธุ (line 
testing)   และคัดเลือกในอีกหลายช่ัวอายุและฤดูกาล จนกระท่ังสายพันธุมีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีคอนขาง
คงตัว (5-6 ช่ัว)   จึงทําการทดสอบสมรรถนะในการผสมกับสายพันธุทดสอบ และ pure line  อ่ืนๆ   ภายหลัง
จากการทดสอบรุนลูกและผานการคัดเลือก  จึงพัฒนาตอไปจนเปนสายพันธุแท  ช่ือ  ซีที   11980481-1   ใน
ป พ.ศ. 2546    มีลักษณะ  ผลทรงกระบอกบากวาง  สีเขียวมัน  ความยาวผลไมนอยกวา  30   ซม.  ปลายผล
มนมี stigma  สีเขียวติดอยู  ลายผลลึกชัดเจน    สายพันธุนี้ไดถูกนําไปใชเปนสายพันธุแมเพื่อสรางลูกผสม
มะระช่ัวแรกของบริษัท เจียไต  จํากัด 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
        ลักษณะใบ        ใบสีเขียวเขม    รูปรางใบเปนแบบทรงกลม      ปลายใบแหลม มีจํานวนพูบนขอบ-
ใบ  6  พ ู
        ลักษณะดอก      จํานวนวนัท่ีดอกเพศเมียบาน 50% หลังวันเพาะเมล็ด เฉล่ีย  38-45  วนั 
        ลักษณะผล         สีของผลสีเขียว   รูปรางของผลทรงกระบอกบากวาง  ไหลผล  เปนแบบไหลยก
ไหลทํามุมกับข้ัวผลนอยกวา  90   องศา  ผิวผลมีลายทางสลับหยดนํ้า   รูปรางผลบริเวณปลายผลมน  มีความ
กวางของผลบันทึกตรงกึ่งกลางผลเฉล่ีย  5.5  ซม.  ความยาวผลบันทึกต้ังแตข้ัวผลถึงปลายผลเฉล่ีย  30-32 
ซม.  ผลสดมีน้ําหนักเฉล่ีย  350-400   กรัม   ความหนาเฉล่ีย  10-11  มม.    ผิวผลเปนมันปานกลาง  ลักษณะ
ของหยดน้ํามน    อายุเก็บเกี่ยวครั้งแรกโดยนับต้ังแตวันเพาะเมล็ด  ถึงวันท่ีเก็บเกี่ยว  50%  เฉล่ีย  60-65  วัน 

ลักษณะเมล็ด  เมล็ดสีน้ําตาล   รูปรางของเมล็ดเปนแบบขอบขนาน  

 



 

ซีที   110481-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มะระ (Momordica  charantia L.) 
 

(1)  เลขท่ีคําขอ    :  65/2548           วันท่ียื่นคําขอ  :  22  ธันวาคม  2548 
(2)  ชื่อผูขอ          :   บริษัท  เจียไต  จํากดั 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม  :  บีจี  369 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :     เกิดจากการผสมพันธุระหวาง พันธุCT 11980481-1     เปนสาย
พันธุแม กับ  CT 11880092  เปนสายพันธุพอ  ณ  สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ไรชนมเจริญ)  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 
(5)   กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
             กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :  

มะระบีจีสามหกเกา  เปนพันธุลูกผสม  ผลทรงกระบอกตรง  สีเขียวออน  เกิดจากการนําสายพันธุ
แท  2  สายพันธุท่ีใชเปนแม คือ  CT 11980481-1  และพอพันธุ คือ CT 11880092  มาทําการผสมขามในป 
พ.ศ.2543  แลวปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสมท่ีได รวมกับลูกผสมคูอ่ืนๆ  ภายในสถานีวิจัยกาญจนบุรี บริษัท 
เจียไต  จํากัด  เปนเวลา  3  ป  และครบ  3  ฤดูกาลในประเทศไทย   และนําพันธุไปทดสอบยังแปลง
เกษตรกรที่เพาะปลูกมะระเปนการคาในพื้นท่ีอีกหลายจังหวัดในประเทศไทย จนถึงป  พ.ศ. 2547 
 สายพันธุแม  เกิดจากการนํามะระพันธุลาดบัวขาว  063   ของบริษัท เจียไต  ผสมขามกับพันธุไททา
นิค 28  ของบริษัทเทพวัฒนา  ใหช่ือวา  11980481  แลวนําเมล็ดท่ีไดมาเพะปลูกเม่ือเดือนกันยายน  พ.ศ. 
2541  มีการควบคุมใหผสมตัวเอง จากน้ันจึงเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุไปปลูกตอในรุนท่ี  2 (F2)  แลวทําการ
คัดเลือกเฉพาะลักษณะท่ีตองการ  และควบคุมใหมีการผสมตัวเอง  เพ่ือนําเมล็ดท่ีไดไปปลูกตอในรุนตอๆ 
ไป  โดยจดบันทึกประวัติ  จนแมพันธุมีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีคอนขางคงตัว (pure line)   จึงทําการ
ทดสอบสมรรถนะในการผสมขามกับสายพันธุพอ  และพัฒนาจนเปนสายพันธุแท (imbred line)  มีช่ือวา  ซี
ทีหนึ่งหนึ่งแปดเกาศูนยส่ีแปดหนึ่ง-หนึ่ง  ในป 2546 
 สายพันธุพอ  เกิดจากการซื้อเมล็ดพันธุผสมเปดจากรานคาในจังหวัดพิษณุโลก  มาปลูกคัดเลือกช่ัว
รุนท่ี 2  เปน C.1-A1  แลวผสมขามกับพันธุลูกผสม  39009   ซ่ึงนําเขามาจากประเทศไตหวัน  ในป 2531  ให
ช่ือวา  118800692  นําเมล็ดท่ีไดมาปลูกและควบคุมใหมีการผสมตัวเอง  จากนั้นจึงนําเมล็ดท่ีไดมาปลูกและ
คัดเลือกลักษณะท่ีตองการ   โดยควบคุมใหมีการผสมตัวเอง  กระทําเชนนี้ในอีกหลายช่ัวอายุ  พรอมกับจด
บันทึกประวัติ  จนมีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีคอนขางคงตัว (5-6 ช่ัว)  จึงทําการทดสอบสมรรถนะในการ
ผสม รวมกับ  pure line  อ่ืนๆ  ในป พ.ศ. 2534  และพัฒนาตอไปจนเปนสายพันธุแท (inbred line)  ในป 
พ.ศ. 2536  ตอมาในป พ.ศ. 2543 ไดทําการผสมขามกับแมพันธุ  CT 11980481  เปนมะระจีนลูกผสม ช่ือ บีจี
สามหกเกา  ท่ีมีลักษณะเดน  คือ ผลทรงกระบอกตรง  ยาวประมาณ 32-35  ซม.  น้ําหนักผลเฉล่ีย  400-500  
บามนและปลายผลคอนขางมน    สีเขียวออน  ผิวมัน  ข้ัวผลยาวและใหญ ผลมีลายทางสลับหยดน้ําชัดเจน  
พุมแผกวาง  ใบใหญ  ใหผลผลิตด และทนตอสภาพอากาศรอน  

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 



ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  
              ลักษณะใบ      สีของใบ  เปนสีเขียว   มีความกวางเฉล่ีย 12.7  ซม.  มีความยาวเฉล่ีย  12.3  ซม.  
รูปรางใบเปนแบบทรงกลม  ปลายใบแหลม มีจํานวนพูบนของใบ  6  พ ู
              ลักษณะดอก      จํานวนวนัท่ีดอกเพศเมียบาน 50% หลังวันเพาะเมล็ด เฉล่ีย  45  วัน 
              ลักษณะผล               ผลมีสีเขียวออน    รูปรางของผลเปนแบทรงกระบอก  ไหลผลเปนแบบไหล 
ขนานไหลทํามุมกับข้ัวผลระหวาง  90-105  องศา  ผิวผลมีลายทางสลับหยดนํ้ารูปรางผลบริเวณปลายผลเปน
แบบมน  มีความกวางของผลโดยบันทึกตรงกึ่งกลางผลเฉล่ีย  6.0  ซม.  มีความยาวของผลโดยบันทึกต้ังแต
ขัวผลถึงปลายผลเฉล่ีย  32 ซม.  น้ําหนักผลสดเฉล่ีย  400-500  กรัม  มีความหนาเนื้อเฉล่ีย  12  มม.    ผิวผล
เปนมันปานกลาง  ลักษณะของหยดน้ําเปนแบบมน   มีอายุเก็บเกี่ยวคร้ังแรกโดยนับตั้งแตวันเพาะเมล็ด  ถึง
วันท่ีเก็บเกี่ยว  50%  เฉล่ีย  55-60  วัน 
       ลักษณะเมล็ด     เมล็ดสีน้ําตาล  รูปรางของเมล็ดเปนแบบขอบขนาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บีจี  369 



 

มะระ (Momordica  charantia L.) 
 

(1)  เลขท่ีคําขอ    :  66/2548           วันท่ียื่นคําขอ  :  22  ธันวาคม  2548 
(2)  ชื่อผูขอ          :   บริษัท  เจียไต  จํากดั 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม  :  ซีที  11880092 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม  :     เกิดจากการผสมพันธุระหวาง C.1-A1  เปนสายพันธุแม กับ 
39009  เปนสายพันธุพอ  ณ  สถานีวิจัยกาญจนบุรี (ไรชนมเจริญ)  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี 
(5)  กรรมวีในการปรับปรุงพันธุพืชและพฒันาพนัธุพืชใหม :  
       กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  :   
 สายพันธุแท  ซีที  11880092    ไดทําการปรับปรุงพันธุ  โดยบริษัท เจียไต จํากัด  ณ. สถานีวิจัย
กาญจนบุรี  และสถานีวิจัยเชียงใหม  เร่ิมจากป พ.ศ. 2531  ดวยการซ้ือเมล็ดพันธุผสมเปดจากรานคาใน
จังหวัดพิษณุโลก  มาปลูกคัดเลือกเปน C.1-A1  แลวนํามาผสมขามกับพันธุลูกผสม  39009  ซ่ึงนําเขาจาก
ประเทศไตหวัน  ประชากรที่ไดมีช่ือวา  11880092  จากนั้นนําเมล็ดท่ีไดมาปลูก แลวสกัดใหเปนสายพันธุ
แทโดยควบคุมใหมีการผสมตัวเอง หรือทํา  pure line selection  โดยคัดเลือกเฉพาะลักษณะท่ีตองการแบบ
จดบันทึกประวัติ (pedigree method)  ในทุกๆ ช่ัวอายุ พรอมกับทดสอบสายพันธุ (line testing) ใน
หลากหลายฤดูกาล  เม่ือสายพันธุมีลักษณะทางพันธุกรรมท่ีคอนขางคงตัว (5-6 ช่ัว)  จึงทําการทดสอบ
สมรรถนะในการผสม ในป พ.ศ. 2533  เพื่อคัดเลือกเฉพาะสายพันธุท่ีใหคูผสมท่ีดี และมีลักษณะตรงกับ
ความตองการของตลาด  โดยในแตละช่ัวอายุใชเวลาปลูกถึงเก็บเกี่ยวเมล็ดประมาณ  4  เดือน  จากนั้นจึง
พัฒนาจนเปนสายพันธุแทในป พ.ศ. 2536  มีช่ือวา  ซีที  11880092   มีลักษณะ   ผลทรงกระบอกใหญ  ข้ัวผล
ยาวและใหญกวามะระพ้ืนเมืองท่ัวไป  สีขาวแกมเขียว ความยาวผลไมนอยกวา  30  ซม.  บาผลมน ปลายผล
มน ลายผลใหญ  เนื้อหนา พุมใหญและใหผลผลิตสูง สายพันธุแทนี้ไดถูกนําไปใชเปนสายพันธุแมเพื่อสราง
ลูกผสมมะระช่ัวแรกของบริษัท เจียไต จํากัด 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม  
        ลักษณะใบ     สีของใบ  เปนสีเขียวเขม  รูปรางใบเปนแบบรูปหัวใจ  ปลายใบมน  มีจาํนวนพูบน 
ของใบ   6  พู 
        ลักษณะดอก       จํานวนวนัท่ีดอกเพศเมียบาน 50% หลังวันเพาะเมล็ด เฉล่ีย  45  วัน 
        ลักษณะผล         ผลมีสีขาวแกมเขียว    รูปรางของผลเปนแบทรงกระบอก  ไหลผลเปนแบบไหล 
ขนานไหลทํามุมกับขัวผลระหวาง  90-105  องศา  ผิวผลมีลายทางสลับหยดนํ้ารูปรางผลบริเวณปลายผลเปน
แบบมน   มีความกวางของผลโดยบันทึกตรงกึ่งกลางผลเฉล่ีย  7  ซม.   มีความยาวของผลโดยบันทึกต้ังแต
ข้ัวผลถึงปลายผลเฉลี่ย  32 ซม.  น้ําหนักผลสดเฉลี่ย  780  กรัม  ความหนาเน้ือเฉล่ีย  18  มม. ผิวผลมีความ-

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 



มันปานกลาง  ลักษณะของหยดน้ํามนมีอายุเก็บเกี่ยวคร้ังแรกบันทึกต้ังแตวันเพาะเมล็ดถึงวันเก็บเกี่ยว  50%  
เฉล่ีย  60-65  วัน 

ลักษณะเมล็ด     เมล็ดสีน้ําตาล  รูปรางของเมล็ดเปนรูปขอบขนาน        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ซีที  11880092
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