


 

แตงโม (Citrullus  lanatus  (Thunb.) Mansf.) 
 

1. เลขท่ีคําขอ: 101/2549 วันท่ียื่นคําขอ: 18  พฤษภาคม  2549 

2. ผูยื่นคาํขอ: บริษัท เจียไต  จํากัด 

3. ชื่อพันธุพชืใหม: ดับบลิวเอ็มไอ 66 

4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุพชืใหม:  เกิดจากการนําเมล็ดแตงโมไมทราบช่ือพันธุ  มีลักษณะผลทรงกลม
สูง  ผิวสีเขียวออนมีแถบสีเขียวเขม เนื้อสีแดง เมล็ดสีดํา  ซ้ือจากซุปเปอรมารเก็ตแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ  
เม่ือป 2534  มาปลูกและทําการผสมตัวเอง  แลวคัดเลือกลักษณะตามท่ีตองการ แลวผสมตัวเองอีก 3 ช่ัว 
ระยะเวลาดําเนินการ 4 ป (2534-2537)  สถานท่ี  ณ แปลงทดลอง สถานีกาญจนบุรี เลขท่ี 170 ม.9         
ต.วังดง   อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี ของบริษัทเจียไต จํากดั 

5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช: 
1) ปลูกเมล็ดแตงโมผลสดไมทราบช่ือพันธุ  มีลักษณะผลทรงกลมสูง  ผิวสีเขียวออนมีแถบสีเขียวเขม 

เนื้อสีแดง เมล็ดสีดํา  ซ้ือจากซุปเปอรมารเก็ตแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ 
2) ทําการผสมตัวเอง แลวคัดเลือกผลท่ีมีลักษณะทรงกระบอก ผิวสีเขียวออน มีแถบสีเขียวเขม เนื้อสี

แดงเขม เมล็ดเล็กสีน้ําตาลเขม เปลือกเหนยีว 
3) ปลูกเมล็ดของผลท่ีคัดเลือกไว ทําการผสมตัวเอง และคัดเลือกลักษณะเดิมเพื่อใหมีความสม่ําเสมอ

ของสายพันธุอีก 3 ช่ัว แลวใหช่ือวา พนัธุดบับลิวเอ็มไอ 66 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม: 
-   แตงโมพันธุดบับลิวเอ็มไอ 66 มีจํานวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) เมล็ดพนัธุตัวอยางสีน้าํตาล 
- ความยาวลําตนหลักเม่ือเร่ิมเก็บเกีย่ว 3.25 เมตร 
- ไมมีคล่ืนบนแผนใบ ขอบใบเปนคล่ืนนอย ไมมีรอยดางบนแผนใบ มีขนบนแผนใบ แผนใบสีเขียว 

จํานวนหยักของใบท่ีอยูเหนอืดอกเพศเมียดอกแรก 10 หยัก 
- อายุการออกดอก (นับจากวนัปลูกจนกระท่ัง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกมีดอกเพศเมียบานอยางนอย 

1 ดอก) 44 วัน 
น้ําหนกัตอผลประมาณ 2.1 กิโลกรัม ความยาวผล 23.68 เซนติเมตร ความกวางผล 13.23 เซนติเมตร 
ไมมีรองท่ีผล ไมมีรอยเวาท้ังท่ีฐานผลและปลายผล รูปรางสวนฐานผลกลมถึงรูปกรวย รุปรางสวน
ปลายผลเปนรูปกรวย สีพืน้ผิวเปลือกสีเขียว มีแถบเปนสีเขียวเขม ความกวางแถบสี 1.7 เซนติเมตร 
ไมมีลายแตกรางแห รูปหนาตัดทรงผลตามแนวยาวเปนทรงกระบอก ความหนาเปลือก 0.79 
เซนติเมตร สีเนื้อผลสดแดง เนื้อแนน ความหวาน 8.76% Brix 

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

- 



- อายุเก็บเกี่ยวผลแกชุดแรก (นับจากวันปลูกจนกระทั่ง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกใหผลแกอยางนอย 
1 ผล) 76-77 วนั 

- จํานวนเมล็ดในผลสดประมาณ 270 เมล็ดตอผล เมล็ดมีสีน้ําตาล มีรอยเปอนท่ีข้ัวเมล็ด 
 

ภาพแตงโมพันธุดับบลิวเอ็มไอ 66 
 
 
 

เมล็ดพันธุตัวอยาง 
 
 
 
 
 
ผล 
 
 
 
 
 
 
ใบ 
 
 
 
 
 
 
เมล็ดในผลสด 

 
 
 
 
 

 
 



 

แตงโม (Citrullus  lanatus  (Thunb.) Mansf.) 
 

1. เลขท่ีคําขอ: 102/2549 วันท่ียื่นคําขอ: 18  พฤษภาคม  2549 

2. ผูยื่นคาํขอ: บริษัท เจียไต  จํากัด 

3. ชื่อพันธุพชืใหม: ดับบลิวเอ็มไอ 103 

4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุพชืใหม:  เกิดจากการผสมขามระหวางแตงโมพันธุโชววิง่ 175 ของ บริษัท 
เพื่อนเกษตร จาํกัด (สายพันธุแม) และแตงโมสายพันธุแท 044 ของ บริษัท เจียไต จาํกัด (สายพันธุพอ)  
แลวปลูกผสมตัวเอง และคัดเลือกผลท่ีมีลักษณะกลม ผิวสีเขียวออน มีแถบสีเขียว เนื้อสีแดงเขม เมล็ด
เล็กสีน้ําตาล ระยะเวลาดําเนนิการ 3 ป (2539-2541) สถานท่ี  ณ  แปลงทดลอง  สถานีกาญจนบุรี  เลขท่ี 
170 ม.9  ต.วังดง  อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  ของบริษัท เจียไต จํากัด 

5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช: 
1) ทําการผสมขามระหวางแตงโมสายพันธุแม คือ พันธุโชววิ่ง 175 ของ บริษัท เพือ่นเกษตร จํากัด  

และแตงโมสายพันธุพอ คือ สายพันธแท 044 ของ บริษัท เจียไต จํากดั 
2) ปลูกเมล็ดท่ีไดจากการผสมขามและทําการผสมตัวเอง 
3) นําเมล็ดท่ีไดจากการผสมตัวเอง ปลูกและทําการผสมตัวเองอีกคร้ัง แลวคัดเลือกผลท่ีมีลักษณะกลม 

ผิวสีเขียวออน แถบสีเขียว เนื้อมีสีแดงเขม และเมล็ดเล็กสีน้ําตาล 
4) นําเมล็ดท่ีไดจากผลที่คัดเลือกไวปลูกและทําการผสมตัวเอง  และคัดเลือกลักษณะเดมิเพื่อใหมีความ

สมํ่าเสมอของสายพันธุอีก 5 ช่ัว แลวใหช่ือวา  พันธุดับบลิวเอ็มไอ 103 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม: 
- แตงโมพันธุดบับลิวเอ็มไอ 103 มีจํานวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) เมล็ดพนัธุตัวอยางสีดาํ 
- ความยาวลําตนหลักเม่ือเร่ิมเก็บเกีย่ว 3.36 เมตร 
- ไมมีคล่ืนผลแผนใบ ขอบใบเปนคล่ืนนอย ไมมีรอยดางบนแผนใบ มีขนบนแผนใบ แผนใบสีเขียว

จํานวนหยักของใบท่ีอยูเหนอืดอกเพศเมียดอกแรก 10 หยัก 
- อายุการออกดอก (นับจากวนัปลูกจนกระท่ัง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกมีดอกเพศเมียบานอยางนอย 

1 ดอก) 44-45 วัน 
น้ําหนกัตอผลประมาณ 1 กิโลกรัม ความยาวผล 16.16 เซนติเมตร ความกวางผล 15.1 เซนติเมตร มี
รองท่ีฐานผลและกลางผล มีรอยเวาท่ีฐานผลและปลายผล รูปรางสวนฐานผลและปลายผลแบนถึง
กลม สีพื้นผิวเปลือกเปนสีเขียวออน มีแถบสีเปนสีเขียว ความกวางแถบสี 0.67 เซนติเมตร มีลาย

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

- 



แตกตางแหท่ีผิวผล ความเขมของลายแตกรางแหชัดเจน รูปหนาตัดทรงผลตามแนวยาวเปนแบบกลม 
ความหนาเปลือก 0.72 เซนติเมตร สีเนื้อผลสดเปนสีแดง เนื้อแนน ความหวาน 9.58% Brix 

-   อายุเก็บเกี่ยวผลแกชุดแรก (นับจากวันปลูกจนกระทั่ง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกใหผลแก อยางนอย 
1 ผล) 77 วัน 

- จํานวนเมล็ดในผลสดประมาณ 135 เมล็ด เมล็ดมีน้ําตาล มีรอยเปอนท่ีข้ัวเมล็ด 
 

ภาพแตงโมพันธุดับบลิวเอ็มไอ 103 
 
 
 

เมล็ดพันธุตัวอยาง 
 
 
 
 
 
ผล 
 
 
 
 
 
 
ใบ 
 
 
 
 
 
 
เมล็ดในผลสด 

 
 
 
 



 

แตงโม (Citrullus  lanatus  (Thunb.) Mansf.) 
 

1. เลขท่ีคําขอ: 103/2549 วันท่ียื่นคําขอ: 18  พฤษภาคม  2549 

2. ผูยื่นคาํขอ: บริษัท เจียไต  จํากัด 

3. ชื่อพันธุพชืใหม: ดับบลิวเอ็มไอ 92 

4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุพชืใหม:  เกิดจากการนําแตงโมพันธุดับบลิวเอ็มไอ 103 ของ บริษัทเจียไต 
จํากัด มาเพิ่มจํานวนโครโมโซม โดยใชสารโคลชิซีน (Colchicine) ระยะเวลาดําเนนิการ 2 ป (2543-
2544) สถานท่ี ณ แปลงทดลอง สถานีกาญจนบุรี เลขท่ี 170 ม.9 ต.วังดง  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี ของ
บริษัท เจียไต จํากัด 

5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช: 
1) เพาะเมล็ดแตงโมพันธุดับบลิวเอ็มไอ 103  แลวทําการเพ่ิมจํานวนโครโมโซมโดยหยดสารโคลชิซีน 

ความเขมขน 0.2 % ลงบนยอดตนกลา  ตนละ 1 หยด ในระยะใบเล้ียงเร่ิมคล่ี  หรือเม่ือตนกลาอายุ   
5-6 วัน วันละ 2 คร้ัง เชา-เยน็ เปนเวลา 5 วัน ดแูลรักษาจนเม่ือตนกลาแตกใบจริง  จงึคัดเลือกตนท่ี
ตอบสนองตอสาร คือ ตนท่ีมีการเจริญเติบโตของยอดชากวาปกติ และมีลักษณะลําตนใตใบเล้ียง
แบนและใหญกวาตนปกติ 

2) นําตนท่ีตอบสนองตอสารท่ีคัดเลือกไว ปลูกดูแลรักษา ทําการผสมตัวเอง และเก็บเมล็ดไปปลูกเพื่อ
ตรวจสอบลักษณะประจําพนัธุ และทําการเพ่ิมจํานวนเมล็ดโดยวิธีการผสมตัวเอง ใหช่ือเมล็ดท่ีได
วาพันธุดับบลิวเอ็มไอ 92  ซ่ึงเปนแตงโมพันธุท่ีมีจํานวนโครโมโซม 4 ชุด (4n)  มีขนาดของลําตน 
ใบ และดอกใหญกวาแตงโมพันธุปกติ 2n (ดับบลิวเอ็มไอ 103)  และมีลักษณะผลกลม สีผลเขียว
ออน แถบสีเขียว เนื้อสีแดงเขม   เปลือกหุมเมล็ด (Seed coat) หนากวาพันธุดับบลิวเอ็มไอ 103 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม: 
- แตงโมพันธุดบับลิวเอ็มไอ 92 มีจํานวนโครโมโซม 4 ชุด (4n) เมล็ดพนัธุตัวอยางสีน้าํตาล 
- ความยาวของลําตนหลักเม่ือเร่ิมเก็บเกีย่ว 3.17 เมตร 
- แผนใบและขอบใบเปนคล่ืนเล็กนอย ไมมีรอยดางบนแผนใบ มีขนบนแผนใบ แผนใบสีเขียว จํานวน

หยักของใบท่ีอยูเหนือดอกเพศเมียดอกแรก 10 หยกั 
- อายุออกดอก (นับจากวันปลูกจนกระทั่ง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกมีดอกเพศเมียบานอยางนอย 1 

ดอก) 51-52 วนั  
น้ําหนกัตอผลประมาณ 1.5 กิโลกรัม ความยาวผล 13.93 เซนติเมตร ความกวางผล 14.27 เซนติเมตร 
ไมมีรองท่ีผล ไมมีรอยเวาท่ีผล รูปรางสวนฐานผลกลม รูปรางปลายผลแบนถึงกลม สีพื้นผิวเปลือกสี
เขียวออน มีแถบสีเปนสีเขียวจาง มีลายแตกรางแหท่ีผิวผล ความเขมของลายปานกลาง รูปหนาตัด

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

- 



ทรงผลตามแนวยาว เปนแบบกลม ความหนาเปลือก 0.93 เซนติเมตร สีเนื้อผลสดแดง เนื้อแนน ความ
หวาน 9.26% Brix 

-   อายุเก็บเกี่ยวผลแกชุดแรก (นับจากวันปลูกจนกระทั่ง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกใหผลแกอยางนอย 
1 ผล) 85 วัน 

- จํานวนเมล็ดในผลสดประมาณ 17 เมล็ด สีพื้นของเปลือกเมล็ดเปนสีน้ําตาล มีสีท่ีสองกระจายเปน
รอยเปอน มีรอยเปอนท่ีข้ัวและขอบเมล็ด 

 
ภาพแตงโมพันธุดับบลิวเอ็มไอ 92 

 
 
 

เมล็ดพันธุตัวอยาง 
 
 
 
 
 
ผล 
 
 
 
 
 
 
ใบ 
 
 
 
 
 
 
เมล็ดในผลสด 

 
 
 



 

แตงโม (Citrullus  lanatus  (Thunb.) Mansf.) 
 

1. เลขท่ีคําขอ: 104/2549 วันท่ียื่นคําขอ: 18  พฤษภาคม  2549 

2. ผูยื่นคาํขอ: บริษัท เจียไต  จํากัด 

3. ชื่อพันธุพชืใหม: แบล็คบอล 093 

4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุพชืใหม:  เกิดจากการผสมขามระหวางแตงโมพันธุดับบลิวเอ็มไอ 11  (สาย
พันธุแม) ซ่ึงมีโครโมโซม 4 ชุด (4n) และแตงโมพันธุดับบลิวเอ็มไอ 56 (สายพันธุพอ) ซ่ึงเปนแตงโม
ปกติมีโครโมโซม 2 ชุด (2n)  ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (2535-2541)  สถานท่ี  ณ แปลงทดลอง สถานี
กาญจนบุรี เลขท่ี 170  ม.9  ต.วังดง  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  ของบริษัทเจียไต จํากัด 

5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช: 
1) ทําการผสมขามระหวางแตงโมสายพันธุแม คือ พันธุดับบลิวเอ็มไอ 11 (4n) และแตงโมสายพันธุพอ 

คือ พันธุดับบลิวเอ็มไอ 56 (2n) ลูกผสมท่ีไดใหช่ือวา พนัธุแบล็คบอล 093 ซ่ึงเปนแตงโมท่ีมีจํานวน
โครโมโซม 3 ชุด (3n) 

2) นําเมล็ดแตงโมลูกผสมพันธุแบล็คบอล 093 ไปปลูกทดสอบ  เพื่อตรวจสอบวาลูกผสมท่ีไดใหผล
ผลิตท่ีเปนแตงโมไมมีเมล็ดจริงหรือไม  พรอมท้ังบันทึกขอมูลลักษณะประจําพันธุ ซ่ึงผลการปลูก
ทดสอบพบวา  แตงโมลูกผสมพันธุแบล็คบอล 093 เปนแตงโมไมมีเมล็ดจริง 

3) ปลูกขยายสายพันธุพอ-แม  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุแตงโมลูกผสมพันธุแบล็คบอล 093 
ปลูกทดสอบและบันทึกขอมูลลักษณะประจําพันธุแตงโมลูกผสมพันธุแบล็คบอล 093  ซํ้าอีก 3 ฤดู 4) 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม: 
- แตงโมพันธุแบล็คบอล 093 จํานวนโครโมโซม 3 ชุด (3n) เมล็ดพันธุตวัอยางสีน้ําตาล 
- ความยาวลําตนหลักเม่ือเร่ิมเก็บเกีย่ว 3.27 เมตร 
- แผนใบและขอบใบเปนคล่ืนเล็กนอย ไมมีรอยดางบนแผนใบ มีขนบนใบ แผนใบสีเขียว จํานวนหยัก

ของใบท่ีอยูเหนือดอกเพศเมียดอกแรก 13 หยัก 
- อายุการออกดอก (นับจากวนัปลูกจนกระท่ัง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกมีดอกเพศเมียบานอยางนอย 

1 ดอก) 46-47 วัน 
- น้ําหนกัตอผลประมาณ 3.37 กิโลกรัม ความยาวผล 18.35 เซนติเมตร ความกวางผล 18.61 เซนติเมตร 

มีรองเฉพาะท่ีฐานผล ไมมีรอยเวาท่ีผล รูปรางสวนฐานผลและปลายผลแบนถึงกลม สีพื้นผิวเปลือก
เขียวเขมถึงดํา ไมมีแถบสี ไมมีลายแตกรางแหท่ีผิวผล รูปหนาตัดทรงผลตามแนวยาว เปนแบบกลม 
ความหนาเปลือก 1.08 เซนติเมตร สีเนื้อผลสดแดง เนื้อแนน ความหวาน 10.4% Brix 

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

- 



- อายุเก็บเกี่ยวผลแกชุดแรก (นับจากวันปลูกจนกระทั่ง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกใหผลแกอยางนอย 
1 ผล) 87 วัน  
จํานวนเมล็ดในผลสดไมมีหรือแทบจะไมมี - 

 
ภาพแตงโมพันธุแบล็คบอล 093 

 
 
 

เมล็ดพันธุตัวอยาง 
 
 
 
 
 
ผล 
 
 
 
 
 
 
ใบ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

แตงโม (Citrullus  lanatus  (Thunb.) Mansf.) 
 

1. เลขท่ีคําขอ: 105/2549 วันท่ียื่นคําขอ: 18  พฤษภาคม  2549 

2. ผูยื่นคาํขอ: บริษัท เจียไต  จํากัด 

3. ชื่อพันธุพชืใหม: ดับบลิวเอ็มไอ 23 

4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม:  เกิดจากการนําเมล็ดแตงโมผลสดไมทราบช่ือพันธุ มีลักษณะผลกลม 
สีเขียวเขม  เนื้อสีแดง ซ้ือจากประเทศญ่ีปุนมาปลูกแลวทําการผสมตัวเอง  และคัดเลือก ระยะเวลา
ดําเนินการ  3  ป (2531-2533)  สถานที่  ณ  แปลงทดลอง  สถานีกาญจนบุรี  เลขท่ี 170 ม.9  ต.วังดง         
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  ของบริษัท เจียไต จํากัด 

5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช: 
1) ปลูกเมล็ดแตงโมผลสดไมทราบช่ือพันธุท่ีซ้ือจากประเทศญ่ีปุน มีลักษณะผลกลม สีเขียวเขม เนื้อสีแดง 

ทําการผสมตัวเอง แลวคัดเลือกผลแตงโมท่ีมีลักษณะทรงผลกลมสูง ผิวสีดํา เนื้อแนนสีแดง 2) 
3) นําเมล็ดท่ีไดจากผลที่คัดเลือกไวไปปลูกและทําการผสมตัวเอง แลวคัดเลือกลักษณะเดิม ทําเชนนี้

อีก 4 ช่ัว  เพื่อใหมีความสม่ําเสมอของสายพันธุ  และใหช่ือวา พันธุดับบลิวเอ็มไอ 23 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม: 
แตงโมพันธุดบับลิวเอ็มไอ 23 มีจํานวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) เมล็ดพนัธุตัวอยางสีน้าํตาล - 

- ความยาวลําตนหลักเม่ือเร่ิมเก็บเกีย่ว 3.54 เมตร 
- แผนใบและขอบใบเปนคล่ืนเล็กนอย ไมมีรอยดางบนแผนใบ มีขนบนใบ แผนใบสีเขียว จํานวนหยัก

ของใบท่ีอยูเหนือดอกเพศเมียดอกแรก 6 หยัก 
- อายุการออกดอก (นับจากวนัปลูกจนกระท่ัง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกมีดอกเพศเมียบานอยางนอย 

1 ดอก) 43-44 วัน 
น้ําหนกัตอผลประมาณ 3.21 กิโลกรัม ความยาวผล 18.36 เซนติเมตร ความกวาง 18.37 เซนติเมตร 
ไมมีรองท่ีผล มีรอยเวาท่ีฐานผลและปลายผล รูปรางสวนฐานผลกลม รูปรางสวนปลายผลแบน สี
พื้นผิวเปลือกเปนสีเขียวเขมมาก มีแถบสีท่ีผิวผล ความกวางแถบสี 1.04 เซนติเมตร มีลายแตกรางแห
ท่ีผิวผล รูปหนาตัดทรงผลตามแนวยาวเปนแบบกลม ความหนาเปลือก 1.21 เซนติเมตร สีเนื้อผลสด
แดง เนื้อแนน ความหวาน 9.24% Brix 

- 

- อายุเก็บเกี่ยวผลแกชุดแรก (นับจากวันปลูกจนกระทั่ง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกใหผลแกอยางนอย 
1 ผล) 78-79 วนั 

- จํานวนเมล็ดในผลสดประมาณ 550 เมล็ดตอผล เมล็ดมีสีน้ําตาล มีรอยเปอนท่ีข้ัวเมล็ด 
 



 
ภาพแตงโมพันธุดับบลิวเอ็มไอ 23 

 
 
 

เมล็ดพันธุตัวอยาง 
 
 
 
 
 
ผล 
 
 
 
 
 
 
ใบ 
 
 
 
 
 
 
เมล็ดในผลสด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แตงโม (Citrullus  lanatus  (Thunb.) Mansf.) 
 

1. เลขท่ีคําขอ: 106/2549 วันท่ียื่นคําขอ: 18  พฤษภาคม  2549 

2. ผูยื่นคาํขอ: บริษัท เจียไต  จํากัด 

3. ชื่อพันธุพชืใหม: ดับบลิวเอ็มไอ 56 

4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุพชืใหม:  เกิดจากการนําเมล็ดแตงโมผลสดไมทราบช่ือพันธุ มีลักษณะผลกลม 
ผิวสีดํา  เนื้อสีแดง ซ้ือจากประเทศสหรัฐอเมริกามาปลูกแลวทําการผสมตัวเอง  และคัดเลือก ระยะเวลา
ดําเนินการ  3  ป (2532-2534)  สถานท่ี  ณ  แปลงทดลอง  สถานีกาญจนบุรี  เลขท่ี 170 ม.9  ต.วังดง      
อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  ของบริษัท เจยีไต จํากัด 

5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช: 
1) ปลูกเมล็ดแตงโมผลสดไมทราบช่ือพันธุท่ีซ้ือจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีลักษณะผลกลม ผิวสีดํา 

เนื้อสีแดง 
ทําการผสมตัวเอง แลวคัดเลือกผลแตงโมท่ีมีลักษณะทรงผลกลม ผิวสีดํา เนื้อแนนสีแดงเขม  เมล็ด
ขนาดกลางสีน้าํตาลมีลายสีดํา 

2) 

3) นําเมล็ดท่ีไดจากผลที่คัดเลือกไวไปปลูกและทําการผสมตัวเอง แลวคัดเลือกลักษณะเดิม ทําเชนนี้
อีก 3 ช่ัว  เพื่อใหมีความสม่ําเสมอของสายพันธุ  และใหช่ือวา พันธุดับบลิวเอ็มไอ 56 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม: 
แตงโมพันธุดบับลิวเอ็มไอ 56 มีจํานวนโครโมโซม 2 ชุด (2n) เมล็ดพนัธุตัวอยางสีน้าํตาล - 

- ความยาวลําตนหลักเม่ือเร่ิมเก็บเกีย่ว 3.43 เมตร 
- ไมมีคล่ืนบนแผนใบ ขอบใบมีคล่ืนเล็กนอย ไมมีรอยดางบนแผนใบ มีขนบนแผนใบ แผนใบสีเขียว 

จํานวนหยักของใบท่ีอยูเหนอืดอกเพศเมียดอกแรก 12 หยัก 
- อายุการออกดอก (นับจากวนัปลูกจนกระท่ัง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกมีดอกเพศเมียบานอยางนอย 

1 ดอก) 44-48 หยัก 
- น้ําหนกัตอผลประมาณ 3.72 กิโลกรัม ความยาวผล 19.23 เซนติเมตร ความกวางผล 19.07 เซนติเมตร 

มีรองท่ีฐานผลและกลางผล ไมมีรอยเวาท่ีผล รูปรางสวนฐานผลและปลายผลเปนแบบกลม สีพื้นผิว
เปลือกเปนสีเขียวเขม ไมมีแถบสี มีลายแตกรางแหท่ีผิวผล ความเขมของลายชัดเจน รูปหนาตัดทรง
ผลตามแนวยาว เปนแบบกลม ความหนาเปลือก 1.09 เซนติเมตร สีเนื้อผลสดแดง เนือ้แนน ความ
หวาน 9.91% Brix 
อายุเก็บเกี่ยวผลแกชุดแรก (นับจากวันปลูกจนกระทั่ง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกใหผลแกอยางนอย 
1 ผล) 71-72 วนั 

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

- 



- จํานวนเมล็ดในผลสดประมาณ 390 เมล็ดตอผล เมล็ดมีสีน้ําตาล สีท่ีสองที่เปลือกเมล็ดกระจายเปน
รอยจุดและรอยเปอน มีรอยเปอนท่ีข้ัวเมล็ด 

 
ภาพแตงโมพันธุดับบลิวเอ็มไอ 56 

 
 
 

เมล็ดพันธุตัวอยาง 
 
 
 
 
 
ผล 
 
 
 
 
 
 
ใบ 
 
 
 
 
 
 
เมล็ดในผลสด 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

แตงโม (Citrullus  lanatus  (Thunb.) Mansf.) 
 

1. เลขท่ีคําขอ: 107/2549 วันท่ียื่นคําขอ: 18  พฤษภาคม  2549 
2. ผูยื่นคาํขอ: บริษัท เจียไต  จํากัด 
3. ชื่อพันธุพชืใหม: ดับบลิวเอ็มไอ 11 

4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม:  เกิดจากการนําแตงโมพันธุดับบลิวเอ็มไอ 23 ของ บริษัท เจียไต 
จํากัด มาเพิ่มจํานวนโครโมโซม โดยใชสารโคลชิซีน (Colchicine) ระยะเวลาดําเนินการ 2 ป (2533-
2534) สถานท่ี ณ แปลงทดลอง สถานีกาญจนบุรี เลขท่ี 170 ม.9 ต.วังดง  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี ของ
บริษัท เจียไต จํากัด 

5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช: 
1) เพาะเมล็ดแตงโมพันธุดับบลิวเอ็มไอ 23  แลวทําการเพ่ิมจํานวนโครโมโซมโดยหยดสารโคลชิซีน 

ความเขมขน 0.2 % ลงบนยอดตนกลา  ตนละ 1 หยด ในระยะใบเล้ียงเร่ิมคล่ี  หรือเม่ือตนกลาอายุ 5-
6 วัน วันละ 2 คร้ัง เชา-เย็น เปนเวลา 5 วัน ดูแลรักษาจนเม่ือตนกลาแตกใบจริง  จึงคัดเลือกตนท่ี
ตอบสนองตอสาร คือ ตนท่ีมีการเจริญเติบโตของยอดชากวาปกติ และมีลักษณะลําตนใตใบเล้ียง
แบนและใหญกวาตนปกติ 

2) นําตนท่ีตอบสนองตอสารท่ีคัดเลือกไว ปลูกดูแลรักษา ทําการผสมตัวเอง และเก็บเมล็ดไปปลูกเพื่อ
ตรวจสอบลักษณะประจําพนัธุ และทําการเพ่ิมจํานวนเมล็ดโดยวิธีการผสมตัวเอง ใหช่ือเมล็ดท่ีได
วาพันธุดับบลิวเอ็มไอ 11  ซ่ึงเปนแตงโมพันธุท่ีมีจํานวนโครโมโซม 4 ชุด (4n)  มีขนาดของลําตน 
ใบ ดอกและเมล็ดใหญกวาแตงโมพันธุปกติ 2n (ดับบลิวเอ็มไอ 23)  และมีลักษณะผลกลม สีผล
เขียวเขม-ดํา เนื้อสีแดง เปลือกหุมเมล็ด (Seed coat) หนากวาพนัธุดับบลิวเอ็มไอ 23 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม: 
- แตงโมพันธุดบับลิวเอ็มไอ 11  มีจํานวนโครโมโซม 4 ชุด (4n) เมล็ดพนัธุตัวอยางสีน้าํตาล 
- ความยาวลําตนหลักเม่ือเร่ิมเก็บเกีย่ว 3.34 เมตร 
- แผนใบเปนคล่ืนปานกลาง ขอบใบเปนคล่ืนเล็กนอย ไมมีรอยดางบนแผนใบ มีขนบนแผนใบ แผน

ใบเปนสีเขียว จํานวนหยักของใบท่ีอยูเหนอืดอกเพศเมียดอกแรก 8 หยกั 
- อายุการออกดอก (นับจากวนัปลูกจนกระท่ัง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกมีดอกเพศเมียบานอยางนอย 

1 ดอก) 45-46 วัน 
น้ําหนกัตอผลประมาณ 2.45 กิโลกรัม ความยาวผล 16 เซนติเมตร ความกวาง 16.66 เซนติเมตร ไมมี
รองท่ีผล ไมมีรอยเวาท่ีฐานผล แตมีรอยเวาท่ีปลายผล รูปรางสวนฐานผลเปนแบบกลม รูปรางสวน
ปลายผลเปนแบบแบนถึงกลม สีพื้นผิวเปลือกเขียวเขม มีแถบสีท่ีผิวผล ความกวางแถบสี 1.04 

ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

- 



เซนติเมตร มีลายแตกรางแหที่ผิวผล ความเขมของลายจาง รูปหนาตัดทรงผลตามแนวยาวเปนแบบ
กลม ความหนาเปลือก 1.07 เซนติเมตร สีเนื้อผลสดแดง เนื้อแนน ความหวาน 9.55% Brix  

- อายุเก็บเกี่ยวผลแกชุดแรก (นับจากวันปลูกจนกระทั่ง 50% ของจํานวนตนท่ีปลูกใหผลแกอยางนอย 
1 ผล) 87 วัน 

 
ภาพแตงโมพันธุดับบลิวเอ็มไอ 11 

 
 
 

เมล็ดพันธุตัวอยาง 
 
 
 
 
 
ผล 
 
 
 
 
 
 
ใบ 
 
 
 
 
 
 
เมล็ดในผลสด 
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