


ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 30/2552   วันที่ยื่นคําขอ :  11 พฤศจิกายน 2552 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : ซี153 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงโมพันธ์ุซี153 เป็นแตงโมที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุดับเบ้ิลยู005 เป็นพันธ์ุแม ่ กับพันธ์ุ 
ดับเบ้ิลยู010 เป็นพันธ์ุพ่อที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส์ จาํกัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ.
2540-2548 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ จากแตงโมช่ือว่าซีเอช17 ช่วงเดือนมีนาคม 2540 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือก
แบบบันทึกประวัติจํานวน 3 ช่ัวรุ่น จากน้ันทําการทดสอบความสามารถในการรวมตัวของสายพันธ์ุ พร้อมกับ
ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 3 ช่ัวรุ่น ซึ่งดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2543-2545 ได้สาย
พันธ์ุแท้ช่ือว่า ดับเบ้ิลยู005 

ปรับปรุงพัฒนาพันธ์ุพ่อ พันธ์ุดับเบ้ิลยู010 จากแตงโมพันธ์ุกินรีซ-ี28 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือก
แบบบันทึกประวัติจํานวน 3 ช่ัวรุ่น จากน้ันผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติในช่ัวรุ่นที่ 4-8 ซึ่ง
ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ.2544-2547 ได้สายพันธ์ุแท้ช่ือว่า ดับเบ้ิลยู010 

นําสายพันธ์ุแท้ ดับเบ้ิลยู005 ผสมกับสายพันธ์ุแท้ ดับเบ้ิลยู010 และปลกูทดสอบพันธ์ุลูกผสมในช่วง
ปี พ.ศ. 2547-2548 ได้แตงโมพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ซี153 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  เป็นเถาเลื้อย ไม่มีดอกสมบูรณ์เพศ 
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียว ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมคีลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอก 37 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีขนาดปานกลาง รังไข่มีขนมาก 
ลักษณะผล ขนาดผลปานกลาง มีร่องและรอยเว้าที่ฐานผล สีพ้ืนของผิวเปลือกสีเขียว แถบสีทีผ่ิวผล  
   สีเข้มมาก มีลายแตกร่างแหทีผ่ิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาวรูปรี เน้ือผลสดสแีดง 
ลักษณะเมล็ด สีพ้ืนของเปลือกเมล็ดสีนํ้าตาล เปลือกเมล็ดไม่มีสีทีส่อง ไมม่ีมีรอยเป้ือนท่ีขั้วและขอบเมล็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 31/2552   วันที่ยื่นคําขอ :  11 พฤศจิกายน 2552 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : ทีโออาร์02 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงโมพันธ์ุ ทีโออาร์02 เป็นแตงโมที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุดับเบ้ิลยู003 เป็นพันธ์ุแม ่ 
กับพันธ์ุ แอล49 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซดีส์ จํากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี 
พ.ศ.2540-2547 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ พันธ์ุดับเบ้ิลยู003 จากแตงโมพันธ์ุซีเอช20 ในปี พ.ศ. 2540 ทําการผสมตัวเองและ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จาํนวน 3 ช่ัวรุ่น จากน้ันในช่ัวรุ่นที่ 4-8 ทาํการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบหมู ่
(mass selection) ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2545 ได้สายพันธ์ุแท้ช่ือว่า ดับเบ้ิลยู003 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุแอล49 จากแตงโมพันธ์ุดําดีในปี พ.ศ. 2540 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือก
แบบบันทึกประวัติจํานวน 3 ช่ัวรุ่น จากน้ันในปี พ.ศ. 2544-2545 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึก
ประวัติอีก 4 ช่ัวรุ่น จึงได้สายพันธ์ุแท้ช่ือพันธ์ุ แอล49 

นําสายพันธ์ุแท้ ดับเบ้ิลยู003 ผสมกับสายพันธ์ุแท้ แอล49 และปลูกทดสอบพันธ์ุลูกผสม ในช่วงปี 
พ.ศ. 2546-2547 ได้แตงโมพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ทีโออาร์02 
 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  เป็นเถาเลื้อย ไม่มีดอกสมบูรณ์เพศ 
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียว มีขนบนใบ แผน่ใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอก 38 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีมาก 
ลักษณะผล ขนาดผลปานกลาง ไม่มีมีร่องและรอยเว้าที่ฐานผล ฐานผลกลม ปลายผลรูปร่างกลมถึงรูป
กรวย สีพ้ืนของผิวเปลือกสีเขียว แถบสีทีผ่ิวผลสีเขม้มาก มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนว
ยาวรูปกระบอก เน้ือผลสดสแีดง 
ลักษณะเมล็ด สีพ้ืนของเปลือกเมล็ดสีนํ้าตาล ไม่มสีีทีส่องที่เปลือกเมล็ด ไม่มีรอยเป้ือนท่ีขั้วเมล็ด 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 32/2552   วันที่ยื่นคําขอ :  11 พฤศจิกายน 2552 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : ทีโออาร์04 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงโมพันธ์ุ ทีโออาร์04 เป็นแตงโมที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุดับเบ้ิลยู004 เป็นพันธ์ุแม ่ 
กับพันธ์ุ ดับเบ้ิลยู002 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่สถานวิีจัยบริษัท กรีนซีดส์ จํากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธ์ุระหว่าง
ปี พ.ศ. 2540-2548 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ พันธ์ุดับเบ้ิลยูจี004 จากแตงโมพันธ์ุซีเอช22 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 ทาํการผสมตัวเอง
และคัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน 3 ช่ัวรุ่น จากน้ันผสมข้ามกับพันธ์ุทดสอบเพ่ือดูความสามารถในการ
รวมตัวของสายพันธ์ุพร้อมกับทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 6 ช่ัวรุ่น ซึ่งดําเนินการ
ในช่วงปี พ.ศ. 2544-2546 ได้สายพันธ์ุแท้ช่ือว่า ดับเบ้ิลยู004 
 ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุดับเบ้ิลยู002 จากแตงโมช่ือว่า ซีเอช26 ในปี พ.ศ. 2540 นําเมล็ดจากแตงโมผล
ดังกล่าวมาปลูกแล้วผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน 3 ช่ัวรุ่น จากนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2544-
2546 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 4 ช่ัวรุ่น  ได้สายพันธ์ุแท้ช่ือว่า ดับเบ้ิลยู002 

นําสายพันธ์ุแท้ ดับเบ้ิลยูจี004 ผสมกับสายพันธ์ุแท้ ดับเบ้ิลยู002 และปลูกทดสอบพันธ์ุลูกผสม 
ในช่วงปี พ.ศ. 2547-2548   ได้แตงโมพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ทีโออาร์04 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  เป็นเถาเลื้อย ไม่มีดอกสมบูรณ์เพศ 
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียว ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมคีลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอก 37 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีขนมาก 
ลักษณะผล ขนาดผลปานกลาง ไม่มีร่องและรอยเว้าที่ฐานผล ฐานผลกลม ปลายผลรปูร่างกลมถึงรูป
กรวย สีพ้ืนของผิวเปลือกสีเขียว แถบสีทีผ่ิวผลสีเขม้มาก มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนว
ยาวรูปทรงกระบอก เน้ือผลสดสีแดง 
ลักษณะเมล็ด สีพ้ืนของเปลือกเมล็ดสีนํ้าตาล ไม่มสีีทีส่องที่เปลือก และไม่มีรอยเป้ือนท่ีขั้วเมล็ด 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงกวา (Cucumis sativus Linn) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  33/2552     วันที่ยื่นคําขอ     13 พ.ย. 2552              
(2)  ชื่อผู้ขอ  บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุใ์หม่  ซ1ี85 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างแตงกวาพันธ์ุวี103 (แม)่ และพันธ์ุเอฟ8  
(พ่อ)  ณ แปลงทดสอบสถานีสกลนคร  บรษิัท กรีนซีดส์ จํากัด 205 หมูท่ี่ 11 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร  
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ ์

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช   
ทําการรวบรวมเช้ือพันธุกรรมต้ังแต่ปี 2540    จากแตงกวาแตงร้านที่จําหน่ายในท้องตลาดทั่วไป 
แตงกวาซี185 เป็นพันธ์ุแตงกวาลูกผสมระหว่างสายพันธ์ุซี103 (แม่) และพันธ์ุเอฟ8 (พ่อ)  ดําเนินการ

ในช่วงปี พ.ศ.2545 
โดยสายพันธ์ุแม่ได้จากแตงกวาช่ือว่า พี10 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ  จํานวน 

3 ช่ัวรุ่น จากน้ันผสมข้ามกับพันธ์ุทดสอบและเลือกแบบจดประวัติ ในช่ัวที่ 4-7 จนได้สายพันธ์ุแท้ วี103  
ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2540-2545 

โดยสายพันธ์ุพ่อได้จากแตงกวาช่ือว่า พี11 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ  จํานวน 
3 ช่ัวรุ่น จากน้ันทําการผสมตัวเองและเลือกแบบบันทึกประวัติ ในช่ัวที่ 4-7 จนได้สายพันธ์ุแท้ ซีคิว16  
ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2543-2545 

ลักษณะสําคญัของพชืใหม่  
 ลักษณะต้น  มีวิสัยการเจรญิเติบโตแบบเลื้อย มีลําต้นเหล่ียม 
 ลักษณะใบ มขีนาดความยาวประมาณ 19 เซนติเมตร และความกว้างประมาณ 18 เซนติเมตร  แผน่
ใบเรียบและขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู  มีสีเขียว 
 ลักษณะดอก มีสีเหลืองและเพศดอกเป็นเพศเมียเป็นส่วนใหญ ่  

ลักษณะผล รปูรีขอบขนาน ความยาวประมาณ 9 เซนติเมตร เส้นผ่าศนูย์กลางผลประมาณ 2.5 
เซนติเมตร รูปร่างใกล้ขั้วแบนราบ รูปร่างปลายผลกลม สผีิวบริเวณใกลข้ั้วเป็นสีเขียว สีผิวบริเวณปลายเป็นสี
เขียวอ่อน มีแถบบนผลสีขาว หนามบนผลอ่อนเป็นสีขาว เน้ือไม่มีรสขม นํ้าหนัก ประมาณ 43.8 กรัม 

ลักษณะเมล็ด มีสีครีม นํ้าหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 2.7 กรัม 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงกวา (Cucumis sativus Linn) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  34/2552     วันที่ยื่นคําขอ     13 พ.ย. 2552              
(2)  ชื่อผู้ขอ  บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุใ์หม่  ซ3ี85 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างแตงกวาพันธ์ุซี002 (แม่) และพันธ์ุ   
เอฟ88 (พ่อ)  ณ แปลงทดสอบสถานีสกลนคร  บริษทั กรีนซีดส์ จํากัด 205 หมู่ที ่11 ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร  
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ ์

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช   
ทําการรวบรวมเช้ือพันธุกรรมต้ังแต่ปี 2540    จากแตงกวาแตงร้านที่จําหน่ายในท้องตลาดทั่วไป 
แตงกวาซี385  เป็นพันธ์ุแตงกวาลูกผสมระหว่างสายพันธ์ุซี002 เป็นพันธ์ุแม่ และสายพันธ์ุเอฟ88 

(พ่อ) ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ.2545-2546 
โดยสายพันธ์ุแม่ได้จากแตงกวาช่ือว่า พี112 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ  

จํานวน 3 ช่ัวรุ่น จากน้ันผสมข้ามกับพันธ์ุทดสอบและเลือกแบบจดประวัติ ในช่ัวที่ 4-6 จนได้สายพันธ์ุแท้     
ซี002  ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2544-2546 

โดยสายพันธ์ุพ่อได้จากแตงกวาชื่อว่า พี113 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ  
จํานวน 3 ช่ัวรุ่น จากนั้นผสมข้ามกับพันธ์ุทดสอบและเลือกแบบบันทึกประวัติ ในช่ัวที่ 4-7 จนได้สายพันธ์ุแท้
เอฟ88  ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2544-2546 

ลักษณะสําคญัของพชืใหม่  
 ลักษณะต้น  มีวิสัยการเจรญิเติบโตแบบเลื้อย มีลําต้นเหล่ียม 
 ลักษณะใบ มขีนาดความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร และความกว้างประมาณ 19.7 เซนติเมตร  
แผ่นใบเรียบและขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู  มีสีเขียว 
 ลักษณะดอก มีสีเหลืองและเพศดอกเป็นเพศเมียเป็นส่วนใหญ ่  

ลักษณะผล รปูรีขอบขนาน ความยาวประมาณ 8.9 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางผลประมาณ 2.7 
เซนติเมตร รูปร่างใกล้ขั้วและปลายผลกลม  สีผิวบริเวณใกล้ขั้วเป็นสีเขียวอ่อน สีผิวบริเวณปลายเป็นสีเขียว
อ่อน มีแถบบนผลสีขาว  หนามบนผลอ่อนเป็นสีขาว เน้ือไม่มีรสขม นํ้าหนัก ประมาณ 44 กรัม 

ลักษณะเมล็ด มีสีครีม นํ้าหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 3.3 กรัม 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงกวา (Cucumis sativus Linn) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  35/2552     วันที่ยื่นคําขอ     13 พ.ย. 2552              
(2)  ชื่อผู้ขอ  บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุใ์หม่  ซ4ี01 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างแตงกวาพันธ์ุซีเอ01 (แม)่ และแตงร้าน
พันธ์ุซีคิว16 (พ่อ)           ณ แปลงทดสอบสถานีสกลนคร  บริษทั กรีนซีดส์ จํากัด 205 หมู่ที ่11 ต.พังขว้าง 
อ.เมือง จ.สกลนคร  
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ ์

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช   
ทําการรวบรวมเช้ือพันธุกรรมต้ังแต่ปี 2540    จากแตงกวาแตงร้านที่จําหน่ายในท้องตลาดทั่วไป 
แตงกวาซี401  เป็นพันธ์ุแตงกวาลูกผสมระหว่างสายพันธ์ุซีเอ01 เป็นพันธ์ุแม่ และสายพันธ์ุซีคิว16 

(พ่อ) ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ.2545-2546 
โดยสายพันธ์ุแม่ได้จากแตงกวาช่ือว่า พี18 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ  จํานวน 

2 ช่ัวรุ่น จากน้ันผสมข้ามต้นและเลือกแบบหมู่ ในช่ัวที่ 3-8 จนได้สายพันธ์ุแท้ ซีเอ01  ดําเนินการในช่วงปี 
พ.ศ. 2543-2545 

โดยสายพันธ์ุพ่อได้จากแตงร้านช่ือว่า พี22 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ  จํานวน 
2 ช่ัวรุ่น จากนั้นผสมข้ามต้นและเลือกแบบบันทึกประวัติ ในช่ัวที่ 3-7 จนได้สายพันธ์ุแท้ ซคีิว16  ดําเนินการ
ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2545 

ลักษณะสําคญัของพชืใหม่  
 ลักษณะต้น  มีวิสัยการเจรญิเติบโตแบบเลื้อย มีลําต้นเหล่ียม 
 ลักษณะใบ มขีนาดความยาวประมาณ 21 เซนติเมตร และความกว้างประมาณ 20 เซนติเมตร  แผน่
ใบและขอบใบเป็นคลื่น ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู  มีสีเขียว 
 ลักษณะดอก มีสีเหลืองและเพศดอกเป็นเพศผู้และเมียใกล้เคียงกัน   

ลักษณะผล รปูยาวรี ความยาวประมาณ 14.8 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางผลประมาณ 3.9 
เซนติเมตร รูปร่างใกล้ขั้วแบนราบ  รูปร่างปลายผลกลม  สีผิวบริเวณใกล้ขั้วเป็นสีเขียวเข้ม สผีิวบริเวณปลาย
เป็นสีเขียวอ่อน มีแถบบนผลสีขาวหนามบนผลอ่อนเป็นสีขาว เน้ือไม่มีรสขม นํ้าหนัก ประมาณ 135.8 กรัม 

ลักษณะเมล็ด มีสีครีม นํ้าหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 3.7 กรัม 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงกวา (Cucumis sativus Linn) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  35/2552     วันที่ยื่นคําขอ     13 พ.ย. 2552              
(2)  ชื่อผู้ขอ  บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุใ์หม่  ซ5ี58 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างแตงร้านพันธ์ุ ซีบี52 (แม)่ และ พันธ์ุร้าน
อาร์74 (พ่อ) ณ แปลงทดสอบสถานีสกลนคร  บริษทั กรีนซีดส์ จํากัด 205 หมู่ที ่11 ต.พังขว้าง อ.เมือง  
จ.สกลนคร  
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ ์

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช   
ทําการรวบรวมเช้ือพันธุกรรมต้ังแต่ปี 2540    จากแตงกวาแตงร้านที่จําหน่ายในท้องตลาดทั่วไป 
แตงกวาซี558 เป็นพันธ์ุแตงกวาลูกผสมระหว่างแตงร้านพันธ์ุ ซีบี52 (แม่) และพันธ์ุร้านอาร์74 (พ่อ)    

ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ.2546-2547 
โดยสายพันธ์ุแม่ได้จากแตงร้านช่ือว่า พี225 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ  

จํานวน 2 ช่ัวรุ่น จากน้ันผสมข้ามต้นและเลือกแบบหมู่ ในช่ัวที่ 3-7 จนได้สายพันธ์ุแท้ ซีบี52 ดําเนินการ
ในช่วงปี พ.ศ. 2543-2545 

โดยสายพันธ์ุพ่อได้จากแตงร้านช่ือว่า อาร์1 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ  
จํานวน 2 ช่ัวรุ่น จากน้ันผสมข้ามต้นและเลือกแบบบันทึกประวัติ ในช่ัวที่ 3-8 จนได้สายพันธ์ุแท้ อาร์74  
ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2544-2546 

ลักษณะสําคญัของพชืใหม่  
 ลักษณะต้น  มีวิสัยการเจรญิเติบโตแบบเลื้อย มีลําต้นเหล่ียม 
 ลักษณะใบ มขีนาดความยาวประมาณ 21 เซนติเมตร และความกว้างประมาณ 20 เซนติเมตร  แผน่
ใบเรียบ และขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู  มีสีเขียวเข้ม 
 ลักษณะดอก มีสีเหลืองและเพศดอกเป็นเพศผู้เป็นส่วนใหญ ่  

ลักษณะผล รปูยาวรี ความยาวประมาณ 20  เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางผลประมาณ 4.4  
เซนติเมตร รูปร่างใกล้ขั้วแบนราบ  รูปร่างปลายผลกลม สีผิวบริเวณใกล้ขั้วเป็นสีเขียวเข้ม สผีิวบริเวณปลาย
เป็นสีเขียวอ่อน มีแถบบนผลสีเขียว  หนามบนผลอ่อนเป็นสีขาว เน้ือไม่มีรสขม นํ้าหนัก ประมาณ 243.7 กรัม 

ลักษณะเมล็ด มีสีครีม นํ้าหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 3 กรัม 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงกวา (Cucumis sativus Linn) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 11/2554   วันที่ยื่นคําขอ :  17 มกราคม 2554 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : ซี434 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงกวาพันธ์ุ ซี343 เป็นแตงกวาที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุซีบี27 เป็นพันธ์ุแม่  กับพันธ์ุ 
เอฟ8 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส ์ จํากัด จงัหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ.2540-
2545 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ พันธ์ุซีบี27 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยได้แตงกวาช่ือว่า พี9 ทําการผสมตัวเองและ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน 3 ช่ัวรุ่น ในปี พ.ศ. 2540 จากนั้นทําการผสมข้ามกับพันธ์ุทดสอบเพ่ือ
คัดเลือกเอาเฉพาะสายพันธ์ุที่มีความสามารถในการรวมตัวดี สําหรับใช้สกัดสายพันธ์ุแท้ พร้อมกับผสมตัวเอง
และคัดเลือกแบบบันทึกประวัติในช่ัวรุ่นที่ 4-7 ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2543-2545 ได้สายพันธ์ุแท้ ซีบี27 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุเอฟ8 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยได้จากแตงกวาช่ือว่า พี11 ทําการผสมตัวเอง
และคัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน 3 ช่ัวรุ่น ในปี พ.ศ. 2540 จากนั้นทําการผสมข้ามกับพันธ์ุทดสอบเพ่ือ
คัดเลือกเอาเฉพาะสายพันธ์ุที่มีความสามารถในการรวมตัวดี สําหรับใช้สกัดสายพันธ์แท้ พร้อมกับผสมตัวเอง
และคัดเลือกแบบบันทึกประวัติในช่ัวรุ่นที่ 4-7 ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2543-2545 ได้สายพันธ์ุแท้ เอฟ8 

นําสายพันธ์ุแท้ ซีบี27 ผสมกับสายพันธ์ุแท้ เอฟ8 และปลกูทดสอบพันธ์ุลูกผสมในปี พ.ศ. 2545 ได้
แตงกวาพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ซี434 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  ลักษณะวิสัยกรเจริญเติบโตเป็นเถาเล้ือย  
ลักษณะของใบ  ใบสีเขียว แผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว (29 วัน) ดอกสีเหลือง มดีอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ ่
ลักษณะผล ทรงผลรูปรีขอบขนาน สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียว แถบสผีลสีขาว หนามสีขาว ปลายผล
กลม มีไขบนผวิผล ไมม่ีความขมในเนื้อผล 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงกวา (Cucumis sativus Linn) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 12/2554   วันที่ยื่นคําขอ :  17มกราคม 2554 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : ซ6ี48 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงกวาพันธ์ุ ซี648 เป็นแตงกวาที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุซี002 เป็นพันธ์ุแม่  กับพันธ์ุ   
ซีซ5ี5 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส์ จํากัด จงัหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ.2540-
2547 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ พันธ์ุซ0ี02  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540 โดยได้แตงกวาช่ือว่า พี112 ทําการผสมตัวเองและ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน 3 ช่ัวรุ่น ในปี พ.ศ. 2540 จากนั้นทําการผสมข้ามกับพันธ์ุทดสอบเพ่ือ
คัดเลือกเอาเฉพาะสายพันธ์ุที่มีความสามารถในการรวมตัวดี สําหรับใช้สกัดสายพันธ์ุแท้ พร้อมกับผสมตัวเอง
และคัดเลือกแบบบันทึกประวัติในช่ัวรุ่น 4-6 ดําเนินการในช่วงปี พงศ. 2544-2546 ได้สายพันธ์ุแท้ ซี002 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุซีซี55 จากประชากรพ้ืนฐานของแตงกวา บ.กรีนซีดส์ จํากัด จํานวน 2 พันธ์ุ ใน
ปี พ.ศ. 2540 โดยนําแตงกวาพันธ์ุซี285 ผสมกับแตงกวาพันธ์ุซี85 ทําการปลูกคัดเลือกจํานวน 2 ช่ัวรุ่น โดย
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จากน้ันปี พ.ศ. 2545-2547 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทกึประวัติ
จํานวน 6 ช่ัวรุ่น จึงได้สายพันธ์ุแท้ ซีซ5ี5 

นําสายพันธ์ุแท้ ซ0ี02 ผสมกับสายพันธ์ุแท้ ซีซ5ี5 และปลกูทดสอบพันธ์ุลูกผสมในปี พ.ศ. 2548 ได้
แตงกวาพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ซี648 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นเถาเลื้อย  
ลักษณะของใบ  ใบสีเขียว แผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว (29 วัน) ดอกสีเหลือง มดีอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ ่
ลักษณะผล ทรงผลรูปรีขอบขนาน สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียว แถบสผีลสีขาว หนามสีขาว ปลายผล
กลม มีไขบนผวิผล ไมม่ีความขมในเนื้อผล 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงกวา(Cucumis sativus Linn) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 13/2554   วันที่ยื่นคําขอ :  17 มกราคม 2554 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : ซ6ี54 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงกวาพันธ์ุ ซี654 เป็นแตงกวาที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุซีบี28 เป็นพันธ์ุแม่  กับพันธ์ุ   
ซีซ5ี5 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส์ จํากัด จงัหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๐-
๒๕๔๙ 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ พันธ์ุซีบี28 โดยนําแตงกวาพันธ์ุซี255 ผสมกับแตงกวาพันธ์ุซี258 ทําการผสมตัวเอง
และคัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน 2 ช่ัวรุ่นในปี พ.ศ. 2540 จากนั้นในปี พ.ศ. 2546-2548 ทําการผสม
ตัวเองและคัดเลือกแบบบันทกึประวัติอีก 6 ช่ัวรุ่น จึงได้สายพันธ์ุแท้ ซีบี28 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุซีซี55 โดยนําแตงกวาพันธ์ุซี285 ผสมกับแตงกวาพันธ์ุซี85 ในปี พ.ศ. 2540  
ทําการปลูกคัดเลือกจํานวน 2 ช่ัวรุ่น โดยคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จากน้ันปี พ.ศ. 2545-2547 ทําการผสม
ตัวเองและคัดเลือกแบบบันทกึประวัติจํานวน 6 ช่ัวรุ่น จึงได้สายพันธ์ุแท้ ซีซ5ี5 

นําสายพันธ์ุแท้ ซีบี28  ผสมกับสายพันธ์ุแท้ ซีซ5ี5 และปลูกทดสอบพันธ์ุลูกผสมระหว่างปี พ.ศ. 
2548-2549 ได้แตงกวาพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ซี654 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นเถาเลื้อย  
ลักษณะของใบ  ใบสีเขียว แผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว (30 วัน) ดอกสีเหลือง มดีอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ ่
ลักษณะผล ทรงผลรูปรีขอบขนาน สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียว แถบสผีลสีขาว หนามสีขาว ปลายผล
กลม มีไขบนผวิผล ไมม่ีความขมในเนื้อผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงกวา (Cucumis sativus Linn) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 14/2554   วันที่ยื่นคําขอ :  17 มกราคม 2554 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : ซี655 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงกวาพันธ์ุ ซี655 เป็นแตงกวาที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุซีบีบี28 เป็นพันธ์ุแม่  กับพันธ์ุ 
ซีไอ59 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่สถานวิีจัยบริษัท กรีนซีดส์ จํากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ.2540-
2550 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ พันธ์ุซีบี28 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 ด้วยการซื้อผลแตงกวาไม่ทราบช่ือพันธ์ุ ให้ช่ือว่า    
พีเอช27 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน 2 ช่ัวรุ่น จากน้ันในช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 
ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 6 ช่ัวรุ่น จึงได้สายพันธ์ุแท้ บีบี28 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุซีไอ59 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 ด้วยการซื้อผลแตงกวาไม่ทราบช่ือพันธ์ุ ให้ช่ือว่า   
พีเอช18 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน 2 ช่ัวรุ่น จากน้ันในช่วงปี พ.ศ. 2547-2549 
ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 6 ช่ัวรุ่น จึงได้สายพันธ์ุแท้ ซีไอ59 

นําสายพันธ์ุแท้ ซีบี28  ผสมกับสายพันธ์ุแท้ ซีไอ59  และปลูกทดสอบพันธ์ุลูกผสมระหว่างปี พ.ศ. 
2549-2550 ได้แตงกวาพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ซี655 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นเถาเลื้อย  
ลักษณะของใบ  ใบสีเขียว แผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว (30 วัน) ดอกสีเหลือง มดีอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ ่
ลักษณะผล ทรงผลรูปรีขอบขนาน สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียว สผีิวบริเวณปลายผลสีเขียวอ่อน แถบสี
ผลสีขาว หนามสีขาว ปลายผลกลม มีไขบนผิวผล ไม่มีความขมในเนื้อผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงร้าน (Cucumis sativus Linn) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 15/2554   วันที่ยื่นคําขอ :  17 มกราคม 2554 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : ซี588 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงกวาพันธ์ุ ซี588 เป็นแตงรา้นที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุพี197 เป็นพันธ์ุแม่  กับพันธ์ุ 
เอ็กซ์106 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส์ จาํกัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ.
2541-2547 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ พันธ์ุพี197 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 ได้แตงร้านไม่ทราบช่ือพันธ์ุ ให้ช่ือว่า พี19 ทําการ
ผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน 3 ช่ัวรุ่น ในปี พ.ศ. 2541  จากน้ันผสมข้ามต้นในสายพันธ์ุ
เดียวกันสลับกับผสมตัวเองในช่ัวรุ่นที่ 4-7 ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ.2544-2546 ได้สายพันธ์ุแท้ พี197 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุเอ๊กซ์106 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยใช้แตงร้านไม่ทราบช่ือพันธ์ุ ให้ช่ือว่า     
เอ๊กซ์10 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน 3 ช่ัวรุ่น ในปี พ.ศ.2541 จากน้ันผสมข้าม
กับพันธ์ุทดสอบเพ่ือคัดเลือกเอาเฉพาะสายพันธ์ุที่มีความสามารถในการรวมตัวดี พร้อมกับผสมตัวเองสลับกับ
ผสมข้ามต้นในสายพันธ์ุเดียวกันและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติในช่ัวรุ่นที่ 4-7 ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 
2544-2546 ได้สายพันธ์ุแท้ เอ๊กซ์106  

นําสายพันธ์ุแท้ พี197 ผสมกับสายพันธ์ุแท้เอ๊กซ์106 และปลูกทดสอบพันธ์ุลูกผสมระหว่างปี พ.ศ. 
2546-2547 ได้แตงร้านพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ซี588 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นเถาเลื้อย  
ลักษณะของใบ  ใบสีเขียว แผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว (29 วัน) ดอกสีเหลือง มดีอกเพศผู้เป็นส่วนใหญ ่
ลักษณะผล ทรงผลรูปยาวรี สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียวเข้ม บริเวณปลายผลสีเขียวอ่อน แถบสีผลสีเขียว 
หนามสีขาว ปลายผลกลม มไีขบนผิวผล ไมม่ีความขมในเนื้อผล 
 
 
 
 
 
 
 
 



แตงร้าน (Cucumis sativus Linn) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 16/2554   วันที่ยื่นคําขอ :  17 มกราคม 2554 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : ซี651 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงกวาพันธ์ุ ซี651 เป็นแตงรา้นที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุพี37 เป็นพันธ์ุแม่  กับพันธ์ุ 
เอ็กซ์107 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส์ จาํกัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ.
2541-2546 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ พันธ์ุพี37 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยนําแตงร้านพันธ์ุซี100 ผสมกับแตงร้านพันธ์ุซี102 
ทําการผสมตัวเองจํานวน 3 ช่ัวรุ่น ในปี พ.ศ. 2541 และคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จากน้ันในช่วงปี พ.ศ. 
2544-2546 ทาํการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 7 ช่ัวรุ่นได้สายพันธ์ุแท้ พี37 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุเอ๊กซ์107 ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 โดยนําแตงร้านพันธ์ุซี97 ผสมกับแตงร้านพันธ์ุ  
ซี87 ทําการผสมตัวเองจํานวน 3 ช่ัวรุ่น ในปี พ.ศ.2541 และคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จากน้ันในช่วงปี พ.ศ. 
2544-2546 ทาํการผสมตัวเองแล้วคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 7 ช่ัวรุ่น ได้สายพันธ์ุแท้ เอ๊กซ์107 

นําสายพันธ์ุแท้ พี37  ผสมกับสายพันธ์ุแท้ เอ๊กซ์107  และปลูกทดสอบพันธ์ุลูกผสมในปี พ.ศ. 2547 
ได้แตงร้านพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ซี651 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นเถาเลื้อย  
ลักษณะของใบ  ใบสีเขียว แผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว (30 วัน) ดอกสีเหลือง มดีอกเพศผู้เป็นส่วนใหญ ่
ลักษณะผล ทรงผลรูปยาวรี สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลสีเขียว บริเวณปลายผลสีเขียวอ่อน แถบสผีลสีเขียว 
หนามสีขาว ปลายผลกลม มไีขบนผิวผล ไมม่ีความขมในเนื้อผล 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 




