


แตงกวา (Cucumis sativus Linn) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  408/2551     วันท่ียื่นคําขอ     9  ต.ค. 2551             

(2)  ชื่อผูขอ  บริษัท  เพื่อนเกษตรกร จํากดั 

(3)  ชื่อพนัธุใหม ซี-จี3-เอส 8 

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม เกดิจาการผสมพันธุระหวางแตงกวาพนัธุ Jane Swallow (แม) และ

พันธุนารีรัตน 902 (พอ) ณ บริษัทเพื่อนเกษตรกร ต. น้ําแพร อ.หางดง จ. เชียงใหม                  

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช     

ใชระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ ตั้งแตป 2541 -2542 เปนเวลา 2 ปโดยเร่ิมดําเนินการผสมพันธุ 

Jane Swallow (แม) และพันธุนารีรัตน 902 (พอ) ในเดือนพฤษภาคม 2541 เม่ือได F1 นํามาปลูกตออีก 100 

ตน จากในป 2542 ไดคัดเลือกพันธุจากลักษณะผลส้ันและมีสีเขียว มีเพศดอกแบบ mainly female flower 

และใหผลผลิตเร็ว แลวนํามาผสมตัวเองและคัดเลือกพันธุอีกจํานวน 3 ช่ัว  

 ลักษณะสําคัญของพืชใหม 

 ลักษณะตน  มีวิสัยการเจริญเติบโตแบบเล้ือย มีลําตนเหล่ียม 

 ลักษณะใบ มีขนาดความยาวประมาณ 13.83 เซนติเมตร และความกวางประมาณ 17.50 เซนติเมตร  

แผนใบเรียบ ขอบใบคอนขางเรียบ ฐานใบเปนรูปเง่ียงต่ิงหู มีสีเขียว 

 ลักษณะดอก มีสีเหลืองและเพศดอกเปนเพศเมียเทานั้น  

ลักษณะผล หนามบนผลออนเปนสีขาว  รูปรีขอบขนาน ความยาวประมาณ 9.75 เซนติเมตร 

เสนผาศูนยกลางประมาณ 3.55 เซนติเมตร รูปรางใกลข้ัวและปลายแบนราบ  สีผิวบริเวณใกลข้ัวเปนสีเขียว

เขม สีผิวบริเวณปลายเปนสีเขียวออน เนื้อไมมีรสขม น้ําหนัก ประมาณ 80.45 กรัม 

ลักษณะเมล็ด มีสีครีม น้ําหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 2.12 กรัม 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แตงกวา (Cucumis sativus Linn) 

(1)  เลขท่ีคําขอ  409/2551     วันท่ียื่นคําขอ     9  ต.ค. 2551             

(2)  ชื่อผูขอ  บริษัท  เพื่อนเกษตรกร จํากดั 

(3)  ชื่อพนัธุใหม ซี-ดับเบ้ิลย-ูเอ็ม 13 

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม เกดิจาการนําพนัธุเพชรลานนาผสมตัวเองจํานวน 10 ช่ัว ณ บริษัท

เพื่อนเกษตรกร ต. น้ําแพร อ.หางดง จ. เชียงใหม                  

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช     

ใชระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ ตั้งแตป 2540 -2543 เปนเวลา 4 ปโดยเร่ิมดําเนินการผสมพันธุ

เพชรลานนา ในเดือนมกราคม 2540นําลูกท่ีผสมไดมาคัดเลือกพันธุจากลักษณะผลสีขาว มีเพศดอกแบบ 

mainly female flower และใบเขียวเขม เถาเกาะยึดตาขายไดดี จากน้ันนาํมาผสมตัวเองและคัดเลือกพันธุอีก

จํานวน 9 ช่ัว  

 ลักษณะสําคัญของพืชใหม 

 ลักษณะตน  มีวิสัยการเจริญเติบโตแบบเล้ือย มีลําตนเหล่ียม 

 ลักษณะใบ มีขนาดความยาวประมาณ 15.17 เซนติเมตร และความกวางประมาณ 16.48 เซนติเมตร  

แผนใบเรียบ ขอบใบคอนขางเรียบ ฐานใบเปนรูปเง่ียงต่ิงหู มีสีเขียวเขม 

 ลักษณะดอก มีสีเหลืองและเพศดอกเปนเพศเมียเปนสวนใหญ  

ลักษณะผล หนามบนผลออนเปนสีขาว  รูปรียาวรี ความยาวประมาณ 10.62 เซนติเมตร 

เสนผาศูนยกลางประมาณ 3.59 เซนติเมตร รูปรางใกลข้ัวแบนราบ  รูปรางปลายผลกลม สีผิวบริเวณใกลข้ัว

เปนสีเขียวออน สีผิวบริเวณปลายเปนสีเขียวออน เนื้อไมมีรสขม น้ําหนัก ประมาณ 84.90 กรัม 

ลักษณะเมล็ด มีสีครีม น้ําหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 2.48 กรัม 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แตงราน (Cucumis sativus Linn) 

(1)  เลขท่ีคําขอ  410/2551     วันท่ียื่นคําขอ     9  ต.ค. 2551             

(2)  ชื่อผูขอ  บริษัท  เพื่อนเกษตรกร จํากดั 

(3)  ชื่อพนัธุใหม ซี-จี2-แอล9 

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม เกดิจาการนําพนัธุเอฟ-1921 ผสมตัวเองจํานวน 4 ช่ัว ณ บริษัทเพื่อน

เกษตรกร ต. น้ําแพร อ.หางดง จ. เชียงใหม                  

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช     

ใชระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ ตั้งแตเดอืน 2542 –2543 เปนเวลา 2 ปโดยเร่ิมดําเนนิการผสม

พันธุเอฟ-1921 ในเดือนกันยายน 2542 นําลูกท่ีผสมไดมาคัดเลือกพันธุจากลักษณะผลสีเขียวออน  ติดผลงาย

และดก ใบสีเขียว ทรงผลสอบเรียว จากน้ันนํามาผสมตัวเองและคัดเลือกพันธุอีกจํานวน 3 ช่ัว  

 ลักษณะสําคัญของพืชใหม 

 ลักษณะตน  มีวิสัยการเจริญเติบโตแบบเล้ือย มีลําตนเหล่ียม 

 ลักษณะใบ มีขนาดความยาวประมาณ 17.07 เซนติเมตร และความกวางประมาณ 20.13 เซนติเมตร  

แผนใบเรียบ ขอบใบคอนขางเรียบ ฐานใบเปนรูปเง่ียงต่ิงหู มีสีเขียว 

 ลักษณะดอก มีสีเหลืองและเพศผูเปนสวนใหญ  

ลักษณะผล หนามบนผลออนเปนสีขาว  รูปรียาวรี ความยาวประมาณ 19.28 เซนติเมตร 

เสนผาศูนยกลางประมาณ 4.14 เซนติเมตร รูปรางใกลข้ัวแหลม  รูปรางปลายผลกลม สีผิวบริเวณใกลข้ัวเปน

สีเขียวเขม สีผิวบริเวณปลายเปนสีเขียว เนือ้ไมมีรสขม น้ําหนัก ประมาณ 195.50 กรัม 

ลักษณะเมล็ด มีสีครีม น้ําหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 2.47 กรัม 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แตงราน (Cucumis sativus Linn) 

 (1)  เลขท่ีคําขอ  412 /2551     วันท่ียื่นคําขอ     9  ต.ค. 2551             

(2)  ชื่อผูขอ  บริษัท  เพื่อนเกษตรกร จํากดั 

(3)  ชื่อพนัธุใหม ซี-จี2-แอล3 

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม เกดิจาการผสมพันธุระหวางแตงกวาพนัธุ เอฟ-2043 (แม) และพันธุ

เอฟ -1925 (พอ) ณ บริษัทเพือ่นเกษตรกร ต. น้ําแพร อ.หางดง จ. เชียงใหม                  

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ 

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช     

ใชระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ ตั้งแตเดอืน 2540 –2542 เปนเวลา 3 ปโดยเร่ิมดําเนนิการผสม

พันธุระหวางแตงกวาพันธุ เอฟ-2043 (แม) และพันธุเอฟ -1925 (พอ) ในเดือนกันยายน 2542  นําลูกท่ีผสม

ไปปลูก 100 ตน   จากนัน้คัดเลือกพันธุจากลักษณะทรงกระบอก สีเขียวเขม ตานทานโรคน้ําคางพอสมควร 

จากนั้นนํามาผสมตัวเองและคัดเลือกพันธุอีกจํานวน 5 ช่ัว  

 ลักษณะสําคัญของพืชใหม 

 ลักษณะตน  มีวิสัยการเจริญเติบโตแบบเล้ือย มีลําตนเหล่ียม 

 ลักษณะใบ มีขนาดความยาวประมาณ 13.87 เซนติเมตร และความกวางประมาณ 18.67 เซนติเมตร  

แผนใบเรียบ ขอบใบคอนขางเรียบ ฐานใบเปนรูปเง่ียงต่ิงหู มีสีเขียวเขม 

 ลักษณะดอก มีสีเหลืองและเพศผูเปนสวนใหญ  

ลักษณะผล หนามบนผลออนเปนสีขาว  รูปรียาวรี ความยาวประมาณ 18.27 เซนติเมตร 

เสนผาศูนยกลางประมาณ 4.14 เซนติเมตร รูปรางใกลข้ัวกลม  รูปรางปลายแบนราบ สีผิวบริเวณใกลข้ัวเปน

สีเขียวเขม สีผิวบริเวณปลายเปนสีเขียว เนือ้ไมมีรสขม น้ําหนัก ประมาณ 182.05 กรัม 

ลักษณะเมล็ด มีสีครีม น้ําหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 2.58 กรัม 



 

 
 

 
 

 


