
 
 
 
 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 
เร่ือง ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒ 

---------------------------------- 
 

ด้วยกรมวิชาการเกษตร ได้รับคําจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ ที่ย่ืนโดยนักปรับปรุงพันธ์ุพืชเพ่ือ 
ขอรับหนังสือสําคัญแสดงการจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ในพันธ์ุพืชจํานวนทั้งสิ้น ๒ รายการ ดังน้ี 
  ๑.  มะระ พันธ์ุ บีจี 780 
  ๒.  แตงโม  พันธ์ุแฮปป้ี แฟมลิี่  

 

กรมวิชาการเกษตรได้พิจารณารายงานการตรวจสอบคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ของ
พนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเห็นว่าคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ดังกล่าวถูกต้องตามมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. ๒๕๔๒  

 

ฉะน้ัน   อาศัยอํานาจตามมาตรา ๒๒    วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช 
พ.ศ. ๒๕๔๒    กรมวิชาการเกษตรจึงให้ประกาศโฆษณาคําขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่   คือ    มะระพันธ์ุ  
บีจี 780 และแตงโมพันธ์ุ แฮปป้ี แฟมิลี ่โดยมี รายละเอียดคําขอตามรายการที่แนบมาท้ายประกาศน้ี 

 

หากมีผู้ใดเห็นว่าตนมีสิทธิในพันธ์ุพืชใหม่ดีกว่าผู้ขอจดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ หรือเห็นว่าคําขอ
จดทะเบียนพันธ์ุพืชใหม่ดังกล่าวไม่ชอบด้วยมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ หรือ มาตรา ๒๐  
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช  พ.ศ. ๒๕๔๒  สามารถย่ืนคําคัดค้านต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ กลุ่มวิจัย-
การคุ้มครองพันธ์ุพืช  สํานักคุ้มครองพันธ์ุพืช  กรมวิชาการเกษตร  จตุจกัร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ 
๐-๒๙๔๐-๗๒๑๔   ภายในกาํหนดเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันเริ่มประกาศโฆษณานี้เป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่      ๘     ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

ลงนาม 

(นายดํารงค์ จิระสุทัศน์) 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 

 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 
 

มะระ (Momordica Charantia L.) 
 

(1)  เลขท่ีคําขอ  : ๕๖/๒๕๕๒   วันที่ยื่นคําขอ :  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๒ 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท เจียไต๋ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : มะระ พันธ์ุ บีจี780 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  
             มะระพันธ์ุ บีจี 780 เป็นมะระลูกผสม ที่ได้จากการผสมพันธ์ุของมะระที่จดทะเบียนคุ้มครองพันธ์ุพืช
ใหม่แล้ว คือพันธ์ุซีที110482-2 ของบริษัท เจียไต๋ เป็นพันธ์ุแม่ กับพันธ์ุ ซีที 110550 ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด 
เป็นพันธ์ุพ่อ ที่สถานีวิจัยบริษัท เจียไต๋จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๕๒ 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

มะระสายพันธ์ุแท้ บีจี 780 เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างมะระพันธ์ุซีที110482-2 กับมะระพันธ์ุซีที
110550 โดยวิธีการผสมข้ามและปลูกทดสอบเมล็ดลูกผสมที่ได้ร่วมกับลูกผสมคู่อ่ืน ๆ ภายในสถานีวิจัย
กาญจนบุรี ของบริษัท เจียต๋ จํากัดเป็นเวลา ๒ ปี และครบ ๓ ฤดูกาลในประเทศไทย  
    ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  เป็นเถาเลื้อย  
ลักษณะของใบ  สีเขียว เป็นรูปหัวใจ ปลายใบมน 
ลักษณะดอก  จํานวนวันที่ดอกเพศเมียบาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ หลังวันเพาะเมล็ด ๔๕ - ๕๐ วัน   
ลักษณะผล ผลสีเขียวอ่อน รูปร่างของผลเป็นรูปขอบขนาน ไหล่ผลเป็นแบบไหล่ขนาน ผิวผลมีลายทางสลับ  

หยดนํ้า ปลายผลมน ผิวผลมันปานกลาง ลักษณะหยดน้ํามน อายุเก็บเก่ียวคร้ังแรกบันทึกต้ังแต่ 
วันเพาะเมล็ดถึงวันที่ เก็บเก่ียว ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ๖๐ – ๖๕ วัน 

ลักษณะเมล็ด เมล็ดรูปขอบขนาน สีนํ้าตาล ผิวเปลือกหุ้มเมล็ดขรุขระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 
 

แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 
(๑)  เลขท่ีคําขอ  : ๕๙/๒๕๕๓   วันที่ยื่นคําขอ :  ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 
(๒)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 
(๓)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : แฮปป้ี แฟมิลี ่
(๔)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงโมพันธ์ุแฮปป้ี แฟมิลี่ เป็นแตงโมที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุดับบลิวเอ็ม 679 เป็นพันธ์ุแม่ 
กับพันธ์ุ 1ดับบลิว300 เป็นพันธ์ุพ่อที่สถานีวิจัยบริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด  จังหวัด
ขอนแก่น ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรงุพันธุ์พชื :  

๕.๑  การรวบรวมนําเข้าสายพันธ์ุดี ได้รวบรวบสายพันธ์ุจากโครงการปรับปรุงพันธ์ุแตงโมภายในของ
บริษัทฯ ในเขตภูมิภาคต่างๆในปี พ. ศ. ๒๕๔๐ จํานวน 300 สายพันธ์ุ   

๕.๒  สายพันธ์ุแม่ ดับบลิวเอ็ม679 มีสี่ชุดโครโมโซม ได้เริ่มปรับปรุงพันธ์ุมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
สามารถพัฒนาให้เป็นสายพันธ์ุแท้ที่มีคงตัวทางพันธุกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๕.๓  สายพันธ์ุพ่อ 1ดับบลิว300 มีสองชุดโครโมโซม ได้เริ่มปรับปรุงพันธ์ุมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ 
สามารถพัฒนาให้เป็นสายพันธ์ุแท้ที่มีคงตัวทางพันธุกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘   

๕.๔ การพัฒนาพันธ์ุลูกผสมไร้เมล็ดแฮปป้ี แฟมิลี่ เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างสายพันธ์ุแท้สองสาย
พันธ์ุ ได้แก่ สายพันธ์ุแม่ ดับบลิวเอ็ม679 ซึ่งมีสี่ชุดโครโมโซม กับสายพันธ์ุพ่อ 1ดับบลิว300 ซึ่งมีสองชุด
โครโมโซม ทําให้ได้พันธ์ุลูกผสมไร้เมล็ดแฮปป้ี แฟมิลี่ ซึ่งมีสามชุดโครโมโซม มีความสมํ่าเสมอ และความคงตัวใน
ลักษณะต่างๆ โดยมีลักษณะประจําพันธ์ุคือ ทรงผลกลมรีรูปไข่ ขนาดผลประมาณ ๕ กิโลกรัม เปลือกสีเขียวอ่อน
มีแถบสีเขียวเข้ม  เน้ือสีแดง ไม่มีเมล็ด ความหวานประมาณ ๑๒ บริกซ์ ได้เริ่มผลิตเมล็ดพันธ์ุลูกผสมไร้เมล็ดที่มี
สามชุดโครโมโซม เพ่ือใช้ทดสอบในปี พ.ศ. ๒๕๔๘  ที่สถานีวิจัย บริษัทโนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศ
ไทย) จํากัด จังหวัดขอนแก่น   

๕.๕ การดําเนินงานทดสอบพันธ์ุลูกผสมไร้เมล็ดแฮปป้ี แฟมิลี่ ซึ่งได้ปลูกทดสอบพันธ์ุภายในสถานีวิจัย 
บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด จังหวัดขอนแก่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ จํานวน ๓ 
ฤดู ได้แก่ ฤดูแล้ง (ม.ค-เม.ย) ฤดูต้นฝน (พ.ค-ส.ค) และฤดูปลายฝน (ก.ย-ธ.ค) หลังจากน้ันได้ปลูกทดสอบร่วมกับ
พันธ์ุเปรียบเทียบเพ่ือทดสอบผลผลิต คุณภาพเน้ือ ความสามารถในการปรับตัวในสภาพแปลงปลูกของเกษตรกร
ในเขตพ้ืนที่ปลูกแตงโมหลักของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  เป็นเถาเลื้อย ไม่มีดอกสมบูรณ์เพศ  
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียว ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบ
มีคลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว ๒๙ วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มี
ขนาดปานกลาง รังไข่มีขนมาก 

 

ลักษณะผล ขนาดผลใหญ่ ไม่มีร่องและรอยเว้าที่ฐานผล สีพ้ืนของ
ผิวเปลือกสีเขียวอ่อน มีแถบสีที่ผิวผล สีจาง ไม่มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล 
รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาวรูปรี เน้ือผลสดสีแดง 
ลักษณะเมล็ด  ไม่มีเมล็ด 
 
                        


