


ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

แตงโม 

(1) เลขท่ีคําขอ : 001/2562 วันท่ีย่ืนคําขอ : 9 มกราคม 2562 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท กรีนซีดส จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : ซี 473 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2540-2557 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ปรับปรุงพันธุแมเริ่มจากปลูกแตงโมพันธุผสมเปดช่ือ ซีบี 11 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุจนถึงรุนท่ี 5 (S5) 
เก็บเมล็ดไดในรุนท่ี 6 (S6) เปนสายพันธุแท ใชเปนสายพันธุแม 1 สายพันธุ คือ สายพันธุซีบี 111 ปรับปรุงพันธุพอเริ่ม
จากปลูกแตงโมพันธุผสมเปดช่ือ ซีเอ 10 ผสมตัวเองและคัดเลือกสายพันธุ 2 รุน เก็บเมล็ดไดเมล็ดรุนท่ี 2 (S2) และ
ปลูกแตงโม S3 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุจนถึงรุนท่ี 7 (S7) เก็บเมล็ดไดเมล็ดรุนท่ี 8 (S8) เปนสายพันธุแท ใชเปน
สายพันธุพอ 1 สายพันธุ คือ สายพันธุซีเอ 102 จากน้ันป 2557 ผสมขามระหวางสายพันธุแมช่ือ ซีบี 111 กับสายพันธุ
พอช่ือ ซีเอ 102 ไดแตงโมลูกผสมช่ัวท่ี 1 (F1-hybrid) ช่ือพันธุ ซี 473  

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะผล จํานวนชุดโครโมโซม 2 ชุด นํ้าหนักผลเฉลี่ย 3.13 กิโลกรัม สีพ้ืนของผิวเปลือกสีเขียว มีแถบสีท่ีผิว 

รูปหนาตัดทรงผลตามแนวยาวรูปทรงกระบอก ความหนาของเปลือก เฉลี่ย 0.85 ซม. สีเน้ือผลสดสี
เหลืองเขม  



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

แตงโม 

(1) เลขท่ีคําขอ : 002/2562 วันท่ีย่ืนคําขอ : 9 มกราคม 2562 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท กรีนซีดส จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : ซี 474 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2540-2557 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ปรับปรุงพันธุแมเริ่มจากปลูกแตงโมพันธุผสมเปดช่ือ ซีเอ 10 ผสมตัวเองและคัดเลือกสายพันธุ 2 รุน เก็บเมล็ด
ไดเมล็ดรุนท่ี 2 (S2) และปลูกแตงโม S3 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุจนถึงรุนท่ี 7 (S7) เก็บเมล็ดไดเมล็ดรุนท่ี 8 (S8) 
เปนสายพันธุแท ใชเปนสายพันธุแม 1 สายพันธุ คือ สายพันธุซีเอ 102 ปรับปรุงพันธุพอเริ่มจากปลูกแตงโมพันธุผสม
เปดช่ือ ซีเอ 19 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุจนถึงรุนท่ี 5 (S5) เก็บเมล็ดไดในรุนท่ี 6 (S6) เปนสายพันธุแท ใชเปน 
สายพันธุพอ 1 สายพันธุ คือ สายพันธุซีเอ 198 จากน้ันป 2557 ผสมขามระหวางสายพันธุแมช่ือ ซีเอ 102 กับสายพันธุพอ 
ช่ือ ซีเอ 198 ไดแตงโมลูกผสมช่ัวท่ี 1 (F1-hybrid) ช่ือพันธุ ซี 474  

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะผล จํานวนชุดโครโมโซม 2 ชุด  นํ้าหนักผลเฉลี่ย 3.38 กิโลกรัม สีพ้ืนของผิวเปลือกสีเขียว มีแถบสีท่ีผิว

ผล รูปหนาตัดทรงผลตามแนวยาวรูปทรงกระบอก ความหนาของเปลือก เฉลี่ย 0.9 ซม. สีเน้ือผล
สดสีเหลือง  



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

แตงโม 

(1) เลขท่ีคําขอ : 003/2562 วันท่ีย่ืนคําขอ : 9 มกราคม 2562 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท กรีนซีดส จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : ทีโออาร 480 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2540-2557 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ปรับปรุงพันธุแมเริ่มจากปลูกแตงโมพันธุผสมเปดช่ือ ซีเอช 39 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ 2 รุน เก็บเมล็ดได
เมล็ดรุนท่ี 2 (S2) และปลูกแตงโม S3 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุจนถึงรุนท่ี 7 (S7) เก็บเมล็ดไดเมล็ดรุนท่ี 8 (S8)  
เปนสายพันธุแท ใชเปนสายพันธุแม 1 สายพันธุ คือ สายพันธุซีเอช 395 ปรับปรุงพันธุพอเริ่มจากปลูกแตงโมพันธุผสมเปด 
ช่ือ ซีเอช 41 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุจนถึงรุนท่ี 5 (S5) เก็บเมล็ดไดในรุนท่ี 6 (S6) เปนสายพันธุแท ใชเปน 
สายพันธุพอ 1 สายพันธุ คือ สายพันธุซีเอช 411 จากน้ันป 2557 ผสมขามระหวางสายพันธุแมช่ือ ซีเอช 395 กับ 
สายพันธุพอช่ือ ซีเอช 411 ไดแตงโมลูกผสมช่ัวท่ี 1 (F1-hybrid) ช่ือพันธุ ทีโออาร 480 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 

ลักษณะผล จํานวนชุดโครโมโซม 2 ชุด นํ้าหนักผลเฉลี่ย 3.3 กิโลกรัม สีพ้ืนของผิวเปลือกสีเขียวเขม มีแถบสีท่ี
ผิวผล รูปหนาตัดทรงผลตามแนวยาวรูปทรงกระบอก ความหนาของเปลือก เฉลี่ย 1.1 ซม. สีเน้ือ

ผลสดแดง  



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

แตงโม 

(1) เลขท่ีคําขอ : 004/2562 วันท่ีย่ืนคําขอ : 9 มกราคม 2562 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท กรีนซีดส จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : ทีโออาร 481 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2540-2557 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ปรับปรุงพันธุแมเริ่มจากปลูกแตงโมพันธุผสมเปดช่ือ ซีเอช 39 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ 2 รุน เก็บเมล็ดได
เมล็ดรุนท่ี 2 (S2) และปลูกแตงโม S3 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุจนถึงรุนท่ี 7 (S7) เก็บเมล็ดไดเมล็ดรุนท่ี 8 (S8)  
เปนสายพันธุแท ใชเปนสายพันธุแม 1 สายพันธุ คือ สายพันธุซีเอช 395 ปรับปรุงพันธุพอเริ่มจากปลูกแตงโมพันธุผสมเปด 
ช่ือ ซีเอช 48 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุจนถึงรุนท่ี 5 (S5) เก็บเมล็ดไดในรุนท่ี 6 (S6) เปนสายพันธุแท ใชเปน 
สายพันธุพอ 1 สายพันธุ คือ สายพันธุซีเอช 484 จากน้ันป 2557 ผสมขามระหวางสายพันธุแมช่ือ ซีเอช 395 กับ 
สายพันธุพอช่ือ ซีเอช 484 ไดแตงโมลูกผสมช่ัวท่ี 1 (F1-hybrid) ช่ือพันธุ ทีโออาร 481 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะผล จํานวนชุดโครโมโซม 2 ชุด นํ้าหนักผลเฉลี่ย 3.23 กิโลกรัม สีพ้ืนของผิวเปลือกสีเขียวเขม มีแถบสี

ท่ีผิวผล รูปหนาตัดทรงผลตามแนวยาวรูปทรงกระบอก ความหนาของเปลือก เฉลี่ย 1.1 ซม.  

สีเน้ือผลสดแดง  



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

แตงโม 

(1) เลขท่ีคําขอ : 005/2562 วันท่ีย่ืนคําขอ : 9 มกราคม 2562 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท กรีนซีดส จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : ทีโออาร 484 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2540-2557 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ปรับปรุงพันธุแมเริ่มจากปลูกแตงโมพันธุผสมเปดช่ือ ซีเอช 42 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ 2 รุน เก็บเมล็ดได
เมล็ดรุนท่ี 2 (S2) และปลูกแตงโม S3 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุจนถึงรุนท่ี 7 (S7) เก็บเมล็ดไดเมล็ดรุนท่ี 8 (S8)  
เปนสายพันธุแท ใชเปนสายพันธุแม 1 สายพันธุ คือ สายพันธุซีเอช 427 ปรับปรุงพันธุพอเริ่มจากปลูกแตงโมพันธุผสมเปด 
ช่ือ ซีเอช 51 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุจนถึงรุนท่ี 5 (S5) เก็บเมล็ดไดในรุนท่ี 6 (S6) เปนสายพันธุแท ใชเปน 
สายพันธุพอ 1 สายพันธุ คือ สายพันธุซีเอช 514 จากน้ันป 2557 ผสมขามระหวางสายพันธุแมช่ือ ซีเอช 427 กับ 
สายพันธุพอช่ือ ซีเอช 514 ไดแตงโมลกูผสมช่ัวท่ี 1 (F1-hybrid) ช่ือพันธุ ทีโออาร 484 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะผล จํานวนชุดโครโมโซม 2ชุด นํ้าหนักผลเฉลี่ย 4.13 กิโลกรัม สีพ้ืนของผิวเปลือกสีเขียวเขม มีแถบสี

ท่ีผิวผล รูปหนาตัดทรงผลตามแนวยาวรูปทรงกระบอก ความหนาของเปลือก เฉลี่ย 1.15 ซม.  

สีเน้ือผลสดแดง  



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

มะระ 

(1) เลขท่ีคําขอ : 087/2562 วันท่ีย่ืนคําขอ : 24 ตุลาคม 2562 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท กรีนซีดส จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : เอช 245 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2540-2559 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ในป 2540 รวบรวมมะระพันธุผสมเปดจากตลาด ปรับปรุงพันธุแมเริ่มจากปลูกมะระพันธุผสมเปดช่ือ บี 205 
ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุจนถึงรุนท่ี 9 (S9) เก็บเมล็ดไดในรุนท่ี 10 (S10) เปนสายพันธุแท ใชเปนสายพันธุแม  
1 สายพันธุ คือ สายพันธุบีจี 2059 ปรับปรุงพันธุพอเริ่มจากปลูกมะระพันธุผสมเปดช่ือ บี 50 ผสมตัวเองและคัดเลือก
สายพันธุจนถึงรุนท่ี 9 (S9) เก็บเมล็ดไดในรุนท่ี 10 (S10) เปนสายพันธุแท ใชเปนสายพันธุพอ 1 สายพันธุ คือ สายพันธุ
บีจี 503 จากน้ันป 2559 ผสมขามระหวางสายพันธุแมช่ือ บีจี 2059 กับสายพันธุพอช่ือ บีจี 503 ไดมะระลูกผสม 
ช่ัวท่ี 1 (F1-hybrid) ช่ือพันธุ เอช 245 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะใบและดอก ความกวางใบ 14.3 ซม. ความยาวใบ 15.1 ซม. รูปรางใบเปนรูปหัวใจ จํานวนพูบนขอบใบ 6 พู 

รูปรางปลายใบแหลม สีใบเปนสีเขียว จํานวนวันท่ีดอกเพศเมียบาน 50% 41 วัน เสนผาน
ศูนยกลางของดอกเพศเมียขณะบาน 2.98 ซม. 

ลักษณะผล สีของผลเขียวออน รูปรางของผล รูปขอบขนาน ไหลผลยก ผิวผลเปนลายทางสลับหยดนํ้า รูปราง
ผลบริเวณปลายผล มน ความกวางของผล เฉลี่ย 6.05 ซม. ความยาวของผล เฉลี่ย 32.44 ซม. 
นํ้าหนักผลสด เฉลี่ย 538.88 กรัม ความหนาเน้ือ 0.88 ซม. ความมันของผิวผลปานกลาง 
ลักษณะของหยดนํ้าไมเปนปุมชัดเจน อายุเก็บเก่ียวครั้งแรก 55 วัน สีของเมล็ดเปนสีนํ้าตาล 
รูปรางของเมล็ดเปนรูปรี 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

มะระ 

(1) เลขท่ีคําขอ : 088/2562 วันท่ีย่ืนคําขอ : 24 ตุลาคม 2562 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท กรีนซีดส จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : เอช 246 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2540-2560 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ในป 2540 รวบรวมมะระพันธุผสมเปดจากตลาด ปรับปรุงพันธุแมเริ่มจากปลูกมะระพันธุผสมเปดช่ือ บี 46 
ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุจนถึงรุนท่ี 9 (S9) เก็บเมล็ดไดในรุนท่ี 10 (S10) เปนสายพันธุแท ใชเปนสายพันธุแม  
1 สายพันธุ คือ สายพันธุบีจี 463 ปรับปรุงพันธุพอเริ่มจากปลูกมะระพันธุผสมเปดช่ือ บี 236 ผสมตัวเองและคัดเลือก
สายพันธุจนถึงรุนท่ี 9 (S9) เก็บเมล็ดไดในรุนท่ี 10 (S10) เปนสายพันธุแท ใชเปนสายพันธุพอ 1 สายพันธุ คือ สายพันธุ
บีจี 2363 จากน้ันป 2560 ผสมขามระหวางสายพันธุแมช่ือ บีจี 463 กับสายพันธุพอช่ือ บีจี 2368 ไดมะระลูกผสม 
ช่ัวท่ี 1 (F1-hybrid) ช่ือพันธุ เอช 246 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะใบและดอก ความกวางใบ 14.5 ซม. ความยาวใบ 16.2 ซม. รูปรางใบเปนรูปหัวใจ จํานวนพูบนขอบใบ 6 พู 

รูปรางปลายใบแหลม สีใบเปนสีเขียว จํานวนวันท่ีดอกเพศเมียบาน 50% 41 วัน เสนผาน
ศูนยกลางของดอกเพศเมียขณะบาน 2.83 ซม. 

ลักษณะผล สีของผลเขียวออน รูปรางของผล รูปขอบขนาน ไหลผลยก ผิวผลเปนลายทางสลับหยดนํ้า รูปราง
ผลบริเวณปลายผล มน ความกวางของผล เฉลี่ย 5.9  ซม. ความยาวของผล เฉลี่ย 26.4 ซม. 
นํ้าหนักผลสด เฉลี่ย 429.7 กรัม ความหนาเน้ือ 0.89 ซม. ความมันของผิวผลปานกลาง ลักษณะ
ของหยดนํ้าเปนปุมไมชัดเจน อายุเก็บเก่ียวครั้งแรก 55 วัน สีของเมล็ดเปนสีนํ้าตาล รูปรางของ
เมล็ดเปนรูปรี 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

มะระ 

(1) เลขท่ีคําขอ : 089/2562 วันท่ีย่ืนคําขอ : 24 ตุลาคม 2562 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท กรีนซีดส จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : เอช 247 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2540-2559 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ในป 2540 รวบรวมมะระพันธุผสมเปดจากตลาด ปรับปรุงพันธุแมเริ่มจากปลูกมะระพันธุผสมเปดช่ือ บี 46 
ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุจนถึงรุนท่ี 9 (S9) เก็บเมล็ดไดในรุนท่ี 10 (S10) เปนสายพันธุแท ใชเปนสายพันธุแม  
1 สายพันธุ คือ สายพันธุบีจี 463 ปรับปรุงพันธุพอเริ่มจากปลูกมะระพันธุผสมเปดช่ือ บี 227 ผสมตัวเองและคัดเลือก
สายพันธุจนถึงรุนท่ี 9 (S9) เก็บเมล็ดไดในรุนท่ี 10 (S10) เปนสายพันธุแท ใชเปนสายพันธุพอ 1 สายพันธุ คือ สายพันธุ
บีจี 2274 จากน้ันป 2559 ผสมขามระหวางสายพันธุแมช่ือ บีจี 463 กับสายพันธุพอช่ือ บีจี 2274 ไดมะระลูกผสม 
ช่ัวท่ี 1 (F1-hybrid) ช่ือพันธุ เอช 247 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะใบและดอก ความกวางใบ 12.58 ซม. ความยาวใบ 13.38 ซม. รูปรางใบเปนรูปหัวใจ จํานวนพูบนขอบใบ 6 

พู รูปรางปลายใบแหลม สีใบเปนสีเขียว จํานวนวันท่ีดอกเพศเมียบาน 50% 41 วัน เสนผาน
ศูนยกลางของดอกเพศเมียขณะบาน 2.8 ซม. 

ลักษณะผล สีของผลเขียวออน รูปรางของผล รูปขอบขนาน ไหลผลยก ผิวผลเปนลายทางสลับหยดนํ้า รูปราง
ผลบริเวณปลายผล มน ความกวางของผล เฉลี่ย 5.92 ซม. ความยาวของผล เฉลี่ย 29.39 ซม. 
นํ้าหนักผลสด เฉลี่ย 486.13 กรัม ความหนาเน้ือ 0.9 ซม. ความมันของผิวผลปานกลาง ลักษณะ
ของหยดนํ้าไมเปนปุมชัดเจน อายุเก็บเก่ียวครั้งแรก 55 วัน สีของเมล็ดเปนสีนํ้าตาล รูปรางของ
เมล็ดเปนรูปรี 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

ถั่วฝกยาว 

(1) เลขท่ีคําขอ : 004/2563 วันท่ีย่ืนคําขอ : 18 กุมภาพันธ  2563 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : วายบี 12379 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2557-2562 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ผสมพันธุระหวางพันธุแมเขียวดก เบอร 5 และพันธุพอ TH-08476 เพ่ือรวบรวมยีนสท่ีดีของแตละสายพันธุ  
นําเมล็ดลูกผสมท่ีไดมาปลูกเพ่ือใหเกิดการกระจายตัวในประชากรช่ัวท่ี 2 จากน้ันคัดเลือกตนท่ีมีลักษณะเดนและเก็บ
เมล็ดจากตนท่ีไดเลือกไว เพ่ือนําไปปลูกในช่ัวตอไป โดยวิธีคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติจนกวาพันธุใหมจะมีความ
สม่ําเสมอของประชากร ประมาณช่ัวท่ี 9 และทําการเลือกพันธุใหม 2-3 พันธุ ไปปลูกทดสอบท่ีแปลงเกษตรกร  
แลวเลือกพันธุท่ีดีท่ีสุด คือ วายบี 12379  

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะตนและใบ วิสัยการเจริญเติบโตแบบข้ึนคาง  รูปรางใบก่ึงรูปเง่ียงใบหอก สีใบเปนสีเขียว ความกวางใบยอย

สวนปลาย 9.1 ซม.  ความยาวใบยอยสวนปลาย 15.2 ซม. มีขนบนใบยอยสวนปลายดานหลังใบ 
ไมมขีนบนใบยอยสวนปลายดานทองใบ สีกานใบเปนสีเขียว 

ลักษณะดอก  ตําแหนงขอท่ีดอกแรกบานขอท่ี 3 สีดอก(สีกลีบคูขาง)เปนสีมวง สีดอก(สีกลีบคูขาง)เปนสีเขียว 
ลักษณะผล อายุเก็บเก่ียวฝกสด 52 วัน สีฝกสดเขียว สีปลายฝกเขียว รูปรางปลายฝกแหลม ความยาวฝก 61.6 

ซม. ความกวางฝก 0.8 ซม.นํ้าหนักฝก 25.2 กรัม ความโคงฝก โคงเล็กนอยหรือคด ความหนาเน้ือ
ฝก 0.2 ซม. ผิวฝกยน รูปรางภาพตัดขวางฝก  

ลักษณะเมล็ด รูปรางเมล็ด รูปไต สีเมล็ดเปนสีนํ้าตาลแดง มีลายบนเปลือกเมล็ด สีข้ัวเมล็ดเปนสีขาวหรือสีครีม 
จํานวนเมล็ดตอฝก 13 เมล็ด  



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

ถั่วฝกยาว 

(1) เลขท่ีคําขอ : 005/2563 วันท่ีย่ืนคําขอ : 18 กุมภาพันธ  2563 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : วายบี 12380 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2557-2562 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ผสมพันธุระหวางพันธุแมเขียวดก เบอร 5 และพันธุพอ TH-08476 เพ่ือรวบรวมยีนสท่ีดีของแตละสายพันธุ  
นําเมล็ดลูกผสมท่ีไดมาปลูกเพ่ือใหเกิดการกระจายตัวในประชากรช่ัวท่ี 2 จากน้ันคัดเลือกตนท่ีมีลักษณะเดนและเก็บ
เมล็ดจากตนท่ีไดเลือกไว เพ่ือนําไปปลูกในช่ัวตอไป โดยวิธีคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติจนกวาพันธุใหมจะมีความ
สม่ําเสมอของประชากร ประมาณช่ัวท่ี 9 และทําการเลือกพันธุใหม 2-3 พันธุ ไปปลูกทดสอบท่ีแปลงเกษตรกร  
แลวเลือกพันธุท่ีดีท่ีสุด คือ วายบี 12380 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะตนและใบ วิสัยการเจริญเติบโตแบบข้ึนคาง  รูปรางใบก่ึงรูปเง่ียงใบหอก สีใบเปนสีเขียว ความกวางใบยอย

สวนปลาย 8.8 ซม.  ความยาวใบยอยสวนปลาย 15 ซม. มีขนบนใบยอยสวนปลายดานหลังใบ ไมมี
ขนบนใบยอยสวนปลายดานทองใบ สีกานใบเปนสีเขียว 

ลักษณะดอก  ตําแหนงขอท่ีดอกแรกบานขอท่ี 4 สีดอก(สีกลีบคูขาง)เปนสีมวง สีดอก(สีกลีบคูขาง)เปนสีเขียว 
ลักษณะผล อายุเก็บเก่ียวฝกสด 51 วัน สีฝกสดสีเขียว สีปลายฝกสีเขียว รูปรางปลายฝกแหลม ความยาวฝก 

61.5 ซม. ความกวางฝก 0.9 ซม.นํ้าหนักฝก 29.4 กรัม ความโคงฝก โคงเล็กนอยหรือคด ความ
หนาเน้ือฝก 0.2 ซม. ผิวฝกยน รูปรางภาพตัดขวางฝกรูปรีคอนขางกลม  

ลักษณะเมล็ด รูปรางเมล็ด รูปไต สีเมล็ดเปนสีนํ้าตาลแดง มีลายบนเปลือกเมล็ด สีข้ัวเมล็ดเปนสีขาวหรือสีครีม 
จํานวนเมล็ดตอฝก 13 เมล็ด  



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

ถั่วฝกยาว 

(1) เลขท่ีคําขอ : 006/2563 วันท่ีย่ืนคําขอ : 18 กุมภาพันธ  2563 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : วายบี 12381 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2557-2562 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ผสมพันธุระหวางพันธุแมเขียวดก เบอร 5 และพันธุพอ TH-08476 เพ่ือรวบรวมยีนสท่ีดีของแตละสายพันธุ  
นําเมล็ดลูกผสมท่ีไดมาปลูกเพ่ือใหเกิดการกระจายตัวในประชากรช่ัวท่ี 2 จากน้ันคัดเลือกตนท่ีมีลักษณะเดนและเก็บ
เมล็ดจากตนท่ีไดเลือกไว เพ่ือนําไปปลูกในช่ัวตอไป โดยวิธีคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติจนกวาพันธุใหมจะมีความ
สม่ําเสมอของประชากร ประมาณช่ัวท่ี 9 และทําการเลือกพันธุใหม 2-3 พันธุ ไปปลูกทดสอบท่ีแปลงเกษตรกร  
แลวเลือกพันธุท่ีดีท่ีสุด คือ วายบี 12381 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะตนและใบ วิสัยการเจริญเติบโตแบบข้ึนคาง  รูปรางใบก่ึงรูปเง่ียงใบหอก สีใบเปนสีเขียว ความกวางใบยอย

สวนปลาย 11 ซม.  ความยาวใบยอยสวนปลาย 16.5 ซม. มีขนบนใบยอยสวนปลายดานหลังใบ ไม
มีขนบนใบยอยสวนปลายดานทองใบ สีกานใบเปนสีเขียว 

ลักษณะดอก  ตําแหนงขอท่ีดอกแรกบานขอท่ี 4 สีดอก(สีกลีบคูขาง)เปนสีมวง สีดอก(สีกลีบคูขาง)เปนสีเขียว 
ลักษณะผล อายุเก็บเก่ียวฝกสด 51 วัน สีฝกสดสีเขียว สีปลายฝกสีเขียว รูปรางปลายฝกแหลม ความยาวฝก 

70 ซม. ความกวางฝก 0.8 ซม.นํ้าหนักฝก 29.4 กรัม ความโคงฝก โคงเล็กนอยหรือคด ความหนา
เน้ือฝก 0.2 ซม. ผิวฝกยน รูปรางภาพตัดขวางฝกรูปรีคอนขางกลม  

ลักษณะเมล็ด รูปรางเมล็ด รูปไต สีเมล็ดเปนสีนํ้าตาลแดง มีลายบนเปลือกเมล็ด สีข้ัวเมล็ดเปนสีขาวหรือสีครีม 
จํานวนเมล็ดตอฝก 10 เมล็ด  

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 
 

ถั่วฝกยาว 

(1) เลขที่คําขอ : 007/2563 วันที่ยื่นคําขอ : 18 กุมภาพันธ  2563 

(2) ชื่อผูขอ : บริษัท อีสท เวสท ซีด จํากัด 

(3) ชื่อพันธุพืชใหม : วายบี 12383 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม : การผสมพันธุ  พ.ศ.  2557-2562 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช 

ผสมพันธุระหวางพันธุแม PH-15746 และพันธุพอ ลํานํ้าชี เพ่ือรวบรวมยีนส ท่ีดีของแตละสายพันธุ  
นําเมล็ดลูกผสมท่ีไดมาปลูกเพ่ือใหเกิดการกระจายตัวในประชากรช่ัวท่ี 2 จากน้ันคัดเลือกตนท่ีมีลักษณะเดนและเก็บ
เมล็ดจากตนท่ีไดเลือกไว เพ่ือนําไปปลูกในช่ัวตอไป โดยวิธีคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติจนกวาพันธุใหมจะมีความ
สม่ําเสมอของประชากร ประมาณช่ัวท่ี 9 และทําการเลือกพันธุใหม 2-3 พันธุ ไปปลูกทดสอบท่ีแปลงเกษตรกร  
แลวเลือกพันธุท่ีดีท่ีสุด คือ วายบี 12383 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะตนและใบ วิสัยการเจริญเติบโตแบบข้ึนคาง  รูปรางใบก่ึงรูปเง่ียงใบหอก สีใบเปนสีเขียวเขม ความกวางใบยอย

สวนปลาย 9.9 ซม.  ความยาวใบยอยสวนปลาย 15.5 ซม. มีขนบนใบยอยสวนปลายดานหลังใบ 
ไมมีขนบนใบยอยสวนปลายดานทองใบ สีกานใบเปนสีเขียว 

ลักษณะดอก  ตําแหนงขอท่ีดอกแรกบานขอท่ี 4 สีดอก(สีกลีบคูขาง)เปนสีมวง สีดอก(สีกลีบคูขาง)เปนสีมวง 
ลักษณะผล อายุเก็บเก่ียวฝกสด 53 วัน สีฝกสดสีเขียว สีปลายฝกสีมวง รูปรางปลายฝกแหลม ความยาวฝก 

58.2 ซม. ความกวางฝก 0.9 ซม.นํ้าหนักฝก 31 กรัม ความโคงฝก โคงเล็กนอยหรือคด ความหนา
เน้ือฝก 0.24 ซม. ผิวฝกยน รูปรางภาพตัดขวางฝกรูปรีคอนขางกลม  

ลักษณะเมล็ด รูปรางเมล็ด รูปไต สีเมล็ดเปนสีนํ้าตาล มีลายบนเปลือกเมล็ด สีข้ัวเมล็ดเปนสีขาวหรือสีครีม 
จํานวนเมล็ดตอฝก 14 เมล็ด  

 




