


แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 
(1)  เลขที่ค าขอ  : 045/2559   วันที่ย่ืนค าขอ :  13 พฤษภาคม 2559 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ทีโออาร์ 466 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  
             แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 466 เป็นแตงโมที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ซีเอช 31 เป็นพันธุ์แม่      
กับพันธุ์ ซีเอช 47 เป็นพันธุ์พ่อที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปี 
พ.ศ. 2540 - 2557 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

แตงโมลูกผสมชั่วที่1 (F1-hybrid) ชื่อพันธุ์ ทีโออาร์ 466 ได้จากการผสมข้ามระหว่าง สายพันธุ์แม่ชื่อ 
ซีเอช 31 กับ สายพันธุ์พ่อชื่อ ซีเอช 47 ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ดังนี้  

ปี 2540 – 2542 ปลูกแตงโมพันธุ์ผสมเปิดชื่อ ซีเอช 311 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ์จนถึงรุ่นที่ 5 
(S5) เก็บเมล็ดได้เมล็ดรุ่นที่ 6 (S6) เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็นสายพันธุ์แม่ 1 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ซีเอช 31    

ปี 2540 ปลูกแตงโมพันธุ์ผสมเปิดชื่อ ซีเอช 471 ผสมตัวเองและคัดเลือกสายพันธุ์ 2 รุ่น เก็บเมล็ดได้
เมล็ดรุ่นที่ 2 (s2)       

ปี 2542 – 2543 ปลูกแตงโม S3 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ์ จนถึงรุ่นที่ 7 (S7) เก็บเมล็ดได้เมล็ด
รุ่นที่ 8 (S8) เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็นสายพันธุ์พ่อ 1 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ซีเอช 47   

ปี 2555 ปลูกแตงโมสายพันธุ์แม่ชื่อ ซีเอช 31 และสายพันธุ์พ่อชื่อ ซีเอช 47 ผสมข้ามสายพันธุ์ เก็บ
เมล็ดได้เมล็ด (F1-hybrid) ชื่อ พันธุ์ ทีโออาร์ 466   

ปี 2555 – 2557 ปลูกทดสอบแตงโม (F1-hybrid) พันธุ์ ทีโออาร์ 466 ร่วมกับพันธุ์ ไฮร็อค 05 และ 
โบอิ้ง 787 ในแหล่งปลูก 1 แหล่ง ณ แปลงทดลองสถานีสกลนคร บ.กรีนซีดส์ จ ากัด    

 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
ลักษณะล าต้น  เป็นเถาเลื้อย  
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียว ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว 29 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีขนาดปานกลาง รังไข่มีขนมาก 
ลักษณะผล ขนาดผลปานกลาง ไมม่ีร่องและไม่มรีอยเว้าที่ฐานผล สีพื้นของผิวเปลือกสีเขียว มีแถบสีที่ผิวผล  
   สีเข้ม มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาวทรงกระบอก เนื้อผลสดสีแดง 
ลักษณะเมล็ด สีพื้นของเปลือกเมล็ดสีน้ าตาล เปลือกเมล็ดไม่มีสีที่สอง ไม่มีมีรอยเปื้อนที่ขั้วและขอบเมล็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืช 



แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 
(1)  เลขที่ค าขอ  : 046/2559  วันที่ย่ืนค าขอ :  13 พฤษภาคม 2559 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ทีโออาร์ 467 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  

    แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 467 เป็นแตงโมที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ซีเอช 48 เป็นพันธุ์แม ่    
กับพันธุ์ ซีเอช 31 เป็นพันธุ์พ่อที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปี 
พ.ศ.2540-2557 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

แตงโมลูกผสมชั่วที่1 (F1-hybrid) ชื่อพันธุ์ ทีโออาร์ 467 ได้จากการผสมข้ามระหว่าง สายพันธุ์แม่ชื่อ 
ซีเอช 48 กับ สายพันธุ์พ่อชื่อ ซีเอช 31 ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ดังนี้  

ปี 2540 ปลูกแตงโมพันธุ์ผสมเปิดชื่อ ซีเอช 448 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ์ 2 รุ่น เก็บเมล็ดได้
เมล็ดรุ่นที่ 2 (S2)  

ปี 2542 – 2543 ปลูกแตงโม S2 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ์จนถึงรุ่นที่ 7 (S7) เก็บเมล็ดได้เมล็ดรุ่น
ที่ 8 (S8) เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็นสายพันธุ์แม่ 1 สายพันธุ์ คือ ซีเอช 48            

ปี 2540 – 2542 ปลูกแตงโมพันธุ์ผสมเปิดชื่อ ซีเอช 311  ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ์ จนถึงรุ่นที่ 5 
(S5) เก็บเมล็ดได้เมล็ดรุ่นที่ 6 (S6) เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็นสายพันธุ์พ่อ 1 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ซีเอช 31  

ปี 2555 ปลูกแตงโมสายพันธุ์แม่ชื่อ ซีเอช 48 และสายพันธุ์พ่อชื่อ ซีเอช 31 ผสมข้ามสายพันธุ์ เก็บ
เมล็ดได้เมล็ด (F1-hybrid) ชื่อ พันธุ์ ทีโออาร์ 467   

ปี 2555 – 2557 ปลูกทดสอบแตงโม (F1-hybrid) พันธุ์ ทีโออาร์ 467 ร่วมกับพันธุ์ ไฮร็อค 05 และ 
โบอิ้ง 787 ในแหล่งปลูก 1 แหล่ง ณ แปลงทดลองสถานีสกลนคร บ.กรีนซีดส์ จ ากัด     

ปี 2559 เสนอให้พิจารณาค าขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 1 พันธุ์ คือ พันธุ์ ทีโออาร์ 467 
 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
ลักษณะล าต้น  เป็นเถาเลื้อย  
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียว ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว 29 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีขนาดปานกลาง รังไข่มีขนมาก 
ลักษณะผล ขนาดผลปานกลาง ไมม่ีร่องและไม่มรีอยเว้าที่ฐานผล สีพื้นของผิวเปลือกสีเขียว มีแถบสีที่ผิวผล  
   สีเข้ม มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาวทรงกระบอก เนื้อผลสดสีแดง 
ลักษณะเมล็ด สีพื้นของเปลือกเมล็ดสีน้ าตาล เปลือกเมล็ดไม่มีสีที่สอง ไม่มีมีรอยเปื้อนที่ขั้วและขอบเมล็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืช 



แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 
(1)  เลขที่ค าขอ  : 047/2559   วันที่ย่ืนค าขอ :  13 พฤษภาคม 2559 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ทีโออาร์ 468 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  
             แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 468 เป็นแตงโมที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ซีเอช 45 เป็นพันธุ์แม่ กับ
พันธุ์ ซีเอช 35 เป็นพันธุ์พ่อที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปี      
พ.ศ.2540-2557 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  
 แตงโมลูกผสมชั่วที่1 (F1-hybrid) ชื่อพันธุ์ ทีโออาร์ 468 ได้จากการผสมข้ามระหว่าง สายพันธุ์แม่ชื่อ 
ซีเอช 45 กับ สายพันธุ์พ่อชื่อ ซีเอช 35 ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ดังนี้ (ภาพ 1)  
       ปี 2540 ปลูกแตงโมพันธุ์ผสมเปิดชื่อ ซีเอช 451 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ์ 2 รุ่น เก็บเมล็ดได้เมล็ด
รุ่นที่ 2 (S2)  
       ปี 2543 – 2544 ปลูกแตงโม S2 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ์จนถึงรุ่นที่ 5 (S5) เก็บเมล็ดได้เมล็ดรุ่นที่ 
6 (S6) เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็นสายพันธุ์แม่ 1 สายพันธุ์ คือ ซีเอช 45            
       ปี 2540 – 2542 ปลูกแตงโมพันธุ์ผสมเปิดชื่อ ซีเอช 352  ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ์ จนถึงรุ่นที่ 6 
(S6) เก็บเมล็ดได้เมล็ดรุ่นที่ 7 (S7) เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็นสายพันธุ์พ่อ 1 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ซีเอช 35  
       ปี 2555 ปลูกแตงโมสายพันธุ์แม่ชื่อ ซีเอช 45 และสายพันธุ์พ่อชื่อ ซีเอช 35 ผสมข้ามสายพันธุ์ เก็บเมล็ด
ได้เมล็ด (F1-hybrid) ชื่อ พันธุ์ ทีโออาร์ 468   
       ปี 2555 – 2557 ปลูกทดสอบแตงโม (F1-hybrid) พันธุ์ ทีโออาร์ 468 ร่วมกับพันธุ์ ไฮร็อค 05 และ โบ
อ้ิง 787 ในแหล่งปลูก 1 แหล่ง ณ แปลงทดลองสถานีสกลนคร บ.กรีนซีดส์ จ ากัด     
       ปี 2559 เสนอให้พิจารณาค าขอจดทะเบียนเป็นพันธุ์พืชใหม่ 1 พันธุ์ คือ พันธุ์ ทีโออาร์ 468  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
ลักษณะล าต้น  เป็นเถาเลื้อย  
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียว ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว 29 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีขนาดปานกลาง รังไข่มีขนมาก 
ลักษณะผล ขนาดผลปานกลาง ไมม่ีร่องและไม่มรีอยเว้าที่ฐานผล สีพื้นของผิวเปลือกสีเขียว มีแถบสีที่ผิวผล  
   สีเข้ม มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาวทรงกระบอก เนื้อผลสดสีแดง 
ลักษณะเมล็ด สีพื้นของเปลือกเมล็ดสีน้ าตาล เปลือกเมล็ดไม่มีสีที่สอง ไม่มีมีรอยเปื้อนที่ขั้วและขอบเมล็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืช 



 
แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 

 (1)  เลขที่ค าขอ  : 048/2559   วันที่ย่ืนค าขอ :  13 พฤษภาคม 2559 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ทีโออาร์ 469 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :  
             แตงโมพันธุ์ทีโออาร์ 469 เป็นแตงโมที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์ซีเอช 35 เป็นพันธุ์แม่ กับ
พันธุ์ ซีเอช 32 เป็นพันธุ์พ่อที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส์ จ ากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธุ์ระหว่างปี พ.ศ.
2540-2557 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  
 แตงโมลูกผสมชั่วที่1 (F1-hybrid) ชื่อพันธุ์ ทีโออาร์ 469 ได้จากการผสมข้ามระหว่าง สายพันธุ์แม่ชื่อ 
ซีเอช 35 กับ สายพันธุ์พ่อชื่อ เอ 32 ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ดังนี้ (ภาพ 1)  
       ปี 2540 – 2542 ปลูกแตงโมพันธุ์ผสมเปิดชื่อ ซีเอช 352 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ์  จนถึงรุ่นที่ 6  
(S6) เก็บเมล็ดได้เมล็ดรุ่นที่ 7 (S7) เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็นสายพันธุ์แม่ 1 สายพันธุ์ คือ ซีเอช 35            
       ปี 2539 – 2540 ปลูกแตงโมพันธุ์ผสมเปิด ชื่อ เอวี 321 ผสมตัวเอง คัดเลือกสายพันธุ์จนถึงรุ่นที่ 4 (S4) 
เก็บเมล็ดได้เมล็ดรุ่นที่ 5 (S5) เป็นสายพันธุ์แท้ ใช้เป็นสายพันธุ์พ่อ 1 สายพันธุ์ คือ เอ 32            
       ปี 2555 ปลูกแตงโมสายพันธุ์แม่ชื่อ ซีเอช 35 และสายพันธุ์พ่อชื่อ เอ 32 ผสมข้ามสายพันธุ์ เก็บเมล็ดได้
เมล็ด (F1-hybrid) ชื่อ พันธุ์ ทีโออาร์ 469   
       ปี 2555 – 2557 ปลูกทดสอบแตงโม (F1-hybrid) พันธุ์ ทีโออาร์ 469 ร่วมกับพันธุ์ ไฮร็อค 05 และ โบ
อ้ิง 787 ในแหล่งปลูก 1 แหล่ง ณ แปลงทดลองสถานีสกลนคร บ.กรีนซีดส์ จ ากัด    
ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
ลักษณะล าต้น  เป็นเถาเลื้อย  
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียว ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว 29 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีขนาดปานกลาง รังไข่มีขนมาก 
ลักษณะผล ขนาดผลปานกลาง ไมม่ีร่องและไม่มรีอยเว้าที่ฐานผล สีพื้นของผิวเปลือกสีเขียว มีแถบสีที่ผิวผล  
   สีเข้ม มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาวทรงกระบอก เนื้อผลสดสีแดง 
ลักษณะเมล็ด สีพื้นของเปลือกเมล็ดสีน้ าตาล เปลือกเมล็ดไม่มีสีที่สอง ไม่มีมีรอยเปื้อนที่ขั้วและขอบเมล็ด 
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