


ประกาศโฆษณาคําขอฯ  
แตงกวา (Cucumis sativas) 

 

1. เลขท่ีคําขอ :  077/2549 วันที่ยื่นคําขอ :  10 เมษายน 2549 

2. ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

3. ชื่อพันธุ์พืชใหม่ :  เบอร์ 00335 

4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : 
แตงกวาพันธ์ุเบอร์ 00335  เป็นแตงกวาสายพันธ์ุแท้ (Inbred line)  ดําเนินการพัฒนาคัดเลือกพันธ์ุ

ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2541  สถานที่ดําเนินการ ณ สถานีวิจัยของบริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 

5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : 
สกัดสายพันธ์ุแท้จากแตงกวาพันธ์ุไมโครซี ซึ่งเป็นพันธ์ุลูกผสม (F1) ของบริษัท อีส เวสต์ ซีด จํากัด โดย

พบว่ามีลักษณะปน (Off type) ที่แสดงลักษณะผลสีขาว และแสดงเพศดอกแบบ  Pre-dominance  female 
จากน้ันทําการผสมตัวเองและคัดเลือก (Self and selection) โดยลักษณะผลสีขาวที่เพศดอกเป็น gynoecious  
ดําเนินการจนถึงช่ัวที่ 4 จนได้แตงกวาสายพันธ์ุแท้รหัส 00335 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
มีลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อย (indeterminate) ใบมีขนาดความกว้างใบและความยาวใบ 

19.7 และ 22.2 เซนติเมตรตามลําดับ ลักษณะแผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบ
เป็นรูปเง่ียงต่ิงหู (auriculate) ใบมีสีเขียว จํานวนกิ่งแขนงที่มีความยาวมากกว่า 15 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการเก็บ
เก่ียว เท่ากับ 19 กิ่ง เพศดอก (บันทึกเมื่อเริ่มออกดอกจนส้ินสุดการเก็บเก่ียว) มีแต่ดอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ่ ดอก
มีสีเหลือง รูปร่างผลเป็นแบบรูปยาวรี (elliptical elongate) สัดส่วนความกว้างต่อความยาวผล (บันทึกจํานวน 
10 ผล จากผลที่เก็บเกี่ยวคร้ังที่ 3-5) เท่ากับ 1:3 ความยาวผลสั้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เซนติเมตร) สีผิว
บริเวณใกล้ขั้วผลเป็นสีขาว สีผิวบริเวณปลายผลเป็นสีขาว ไม่มีแถบสีผล หนามที่ผลมีสีขาว รูปร่างบริเวณใกล้ขั้ว
ผล-กลม รูปร่างบริเวณด้านปลายผล-แบนราบ มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสขรุขระน้อย ไม่มีรสขม นํ้าหนัก
ผล 40-45 กรัมต่อผล นํ้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 2.5 กรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพถ่ายพนัธุท์ี่ขอจดทะเบยีนคุ้มครองพนัธุพ์ืชใหม่ :  แตงกวาพันธุ์ เบอร์ 00335 

 

             
                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



ประกาศโฆษณาคําขอฯ  
แตงกวา (Cucumis sativas) 

 

1. เลขท่ีคําขอ :  078/2549 วันที่ยื่นคําขอ :  10 เมษายน 2549 

2. ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

3. ชื่อพันธุ์พืชใหม่ :  เบอร์ 04097 

4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : 
แตงกวาพันธ์ุเบอร์ 04097  เป็นแตงกวาสายพันธ์ุแท้ (Inbred line)  ดําเนินการพัฒนาคัดเลือกพันธ์ุ

ระหว่างปี พ.ศ. 2541-2546  สถานที่ดําเนินการ ณ สถานีวิจัยของบริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 

5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : 
สกัดสายพันธ์ุแท้จากแตงกวา No. 2 ซึ่งเป็นสายพันธ์ุผสมเปิด (OP) ที่เก็บรวบรวมไว้ในหน่วยงาน Seed 

Production ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดลําปาง นํามาทําการผสมตัวเองและคัดเลือก (Self and selection) 
จนถึงช่ัวที่ 3 จนได้แตงกวาสายพันธ์ุแท้รหัส 04097 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
มีลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อย (indeterminate) ใบมีขนาดความกว้างใบและความยาวใบ 

18.8 และ 19.1 เซนติเมตรตามลําดับ ลักษณะแผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบ
เป็นรูปเง่ียงต่ิงหู (auriculate) ใบมีสีเขียว จํานวนกิ่งแขนงที่มีความยาวมากกว่า 15 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการเก็บ
เก่ียว เท่ากับ 22 กิ่ง เพศดอก (บันทึกเมื่อเริ่มออกดอกจนส้ินสุดการเก็บเก่ียว) มีแต่ดอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ่ ดอก
มีสีเหลือง รูปร่างผลเป็นแบบรูปยาวรี (elliptical elongate) สัดส่วนความกว้างต่อความยาวผล (บันทึกจํานวน 
10 ผล จากผลที่เก็บเก่ียวคร้ังที่ 3-5) เท่ากับ 1:3 ความยาวผลสั้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เซนติเมตร) สีผิว
บริเวณใกล้ขั้วผลเป็นสีเขียว สีผิวบริเวณปลายผลเป็นสีเขียวอ่อน มีแถบสีผล แถบสีผลมีสีขาว หนามที่ผลมีสีขาว 
รูปร่างบริเวณใกล้ขั้วผล-กลม รูปร่างบริเวณด้านปลายผล-กลม มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสขรุขระน้อย ไม่มี
รสขม นํ้าหนักผล 55-60 กรัมต่อผล นํ้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 2.1 กรัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพถ่ายพนัธุท์ี่ขอจดทะเบยีนคุ้มครองพนัธุพ์ืชใหม่ :  แตงกวาพันธุ์ เบอร์ 04097 
 

 
          
                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แตงกวา (Cucumis sativas) 
 

1. เลขท่ีคําขอ :  079/2549 วันที่ยื่นคําขอ :  10 เมษายน 2549 

2. ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

3. ชื่อพันธุ์พืชใหม่ :  ซียูอาร์ 1344 

4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : 
แตงกวาพันธ์ุซียูอาร์ 1344  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ. 2540-2548  เป็นแตงกวา

ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างแตงกวาสายพันธ์ุแท้ เบอร์ 00335 เป็นพันธ์ุแม่ กับสายพันธ์ุแท้ เบอร์ 04097 
เป็นพันธ์ุพ่อ สถานที่ดําเนินการ ณ สถานีวิจัยของบริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 

5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  : 
- การผลิตสายพันธ์ุแม่ 

ปี 2540-2541  สกัดสายพันธ์ุแท้จากแตงกวาพันธ์ุไมโครซี ซึ่งเป็นพันธ์ุลูกผสม (F1) ของบริษัท อีส เวสต์ 
ซีด จํากัด โดยพบว่ามีลักษณะปน (Off type) ที่แสดงลักษณะผลสีขาว และแสดงเพศดอกแบบ  Pre-dominance  
female จากน้ันทําการผสมตัวเองและคัดเลือก (Self and selection) โดยลักษณะผลสีขาวที่เพศดอกเป็น 
gynoecious  ดําเนินการจนถึงช่ัวที่ 4 จนได้แตงกวาสายพันธ์ุแท้รหัส 00335 

- การผลิตสายพันธ์ุพ่อ 
ปี 2541-2546  สกัดสายพันธ์ุแท้จากแตงกวา No. 2 ซึ่งเป็นสายพันธ์ุผสมเปิด (OP) ที่เก็บรวบรวมไว้ใน

หน่วยงาน Seed Production ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดลําปาง นํามาทําการผสมตัวเองและคัดเลือก (Self 
and selection) จนถึงช่ัวที่ 3 จนได้แตงกวาสายพันธ์ุแท้รหัส 04097 

- การผลิตสายพันธ์ุลูกผสม 
ปี 2548  ทําการผสมพันธ์ุแตงกวาสายพันธ์ุแท้เบอร์ 00335  (พันธ์ุแม่) และสายพันธ์ุแท้เบอร์ 04097 

(พันธ์ุพ่อ) ได้ลูกผสม F1 ทําการทดสอบพันธ์ุและเก็บข้อมูลลักษณะประจําพันธ์ุทั้งในสถานีทดลองของบริษัทเอง
และในแปลงเกษตรกรทั่วประเทศ 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
มีลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อย (indeterminate) ใบมีขนาดความกว้างใบและความยาวใบ 

19.2 และ 21.8 เซนติเมตร ตามลําดับ ลักษณะแผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบ
เป็นรูปเง่ียงต่ิงหู (auriculate) ใบมีสีเขียว จํานวนกิ่งแขนงที่มีความยาวมากกว่า 15 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการเก็บ
เก่ียว เท่ากับ 22 กิ่ง เพศดอก (บันทึกเมื่อเริ่มออกดอกจนส้ินสุดการเก็บเก่ียว) มีแต่ดอกเพศเมียเป็นส่วนใหญ่ ดอก
มีสีเหลือง รูปร่างผลเป็นแบบรูปยาวรี (elliptical elongate) สัดส่วนความกว้างต่อความยาวผล (บันทึกจํานวน 
10 ผล จากผลท่ีเก็บเก่ียวครั้งที่ 3-5) เท่ากับ 1:3 ความยาวผลสั้น (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เซนติเมตร) สีผิว
บริเวณใกล้ขั้วผลเป็นสีเขียวอ่อน  สีผิวบริเวณปลายผลเป็นสีเขียวอ่อน มีแถบสีขาวที่ผิวผล รูปร่างบริเวณใกล้ขั้ว

ประกาศโฆษณาคําขอฯ 



ผล-กลม รูปร่างบริเวณด้านปลายผล-กลม มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสขรุขระน้อย ไม่มีรสขม นํ้าหนักผล 
40-45 กรัมต่อผล นํ้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 2.6 กรัม 
 
ภาพถ่ายพนัธุท์ี่ขอจดทะเบยีนคุ้มครองพนัธุพ์ืชใหม่ :  แตงกวาพันธุ์ ซียูอาร์ 1344 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


