


ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 
(1)  เลขทีค่ําขอ  : ๒๘/๒๕๕๒   วันที่ยื่นคําขอ :  ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม ่: แตงโม พันธ์ุ ซี 101 
(4)  รายละเอยีดที่มาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงโมพันธ์ุซี 101 เป็นแตงโมทีไ่ด้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุดับเบิ้ลยู007 เป็นพันธ์ุแม่ กับพันธ์ุ 
แอล48 เป็นพนัธ์ุพ่อที่สถานีวิจัยบริษัท กรนีซีดส์ จํากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๑-
๒๕๔๔ 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ พันธ์ุดับเบ้ิลยู 007 โดยสรา้งประชากรจากแตงโมไม่ทราบชื่อพันธ์ุ ที่ซื้อ 
จากซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่ง ใน จ.ปทุมธานี ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๔๑ ลักษณะผลทรงกระบอก ผิวเปลือกสี
เขียว แถบสีเขยีวเข้ม เนื้อผลสดสีแดง เมลด็สีดํา ให้ช่ือว่า ซีเอช1 นําเมล็ดที่ได้มาปลกูแล้วผสมกับแตงโมพันธ์ุ 
ซี 08 ซึ่งเป็นพันธ์ุแตงโมลูกผสมของบริษทั กรีนซีดส์ จาํกัด มีลักษณะผลทรงรี ผิวเปลือกสีเขียว แถบสีเขียว
เข้ม เนื้อผลสดสีแดง จากนั้นทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน ๗ ช่ัวรุ่น ในช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๔๑-๒๕๔๓  ได้สายพันธ์ุแท้ช่ือว่า ดับเบิ้ลยู007 
 ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุแอล48 โดยสร้างประชากรจากแตงโมไม่ทราบชื่อพันธ์ุ ที่ซื้อจากซุปเปอร์มาร์
เก็ตแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๔๑ ลักษณะผลทรงกระบอก ผิวเปลือกสีเขียว แถบสีเขียว
เข้ม เนื้อผลสดสีแดง เมล็ดน้ําตาลดํา ให้ช่ือว่า ซีเอช2 นําเมล็ดที่ได้มาปลูกแล้วผสมกับแตงโมพันธ์ุกินรีซี-28 
ซึ่งเป็นพันธ์ุแตงโมลูกผสมของบริษัท กรีนซดีส์ จํากัด มีลกัษณะผลทรงรี ผิวเปลือกสีเขียว แถบสีเขยีวเข้ม เนื้อ
ผลสดสแีดง สีพื้นของเปลือกเมล็ดเป็นสีน้ําตาลอ่อน สีจุดเป็นสีดํา จากนั้นทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบ
บันทึกประวัติ จํานวน ๗ ช่ัวรุ่น ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๑-๒๕๔๓ ได้สายพันธ์ุแท้ช่ือว่า แอล48   

นําสายพันธ์ุแท้ ดับเบิ้ลยู007 ผสมกับสายพันธ์ุแท้ แอล48 และปลูกทดสอบพันธ์ุในปี พ.ศ. ๒๕๔๔  
ได้แตงโมพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ซี101 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําตน้  เป็นเถาเลื้อย ไม่มีดอกสมบูรณ์เพศ 
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียว มีขนบนใบ แผน่ใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอก ๓๗ วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีขนาดปานกลาง 
ลักษณะผล ขนาดผลปานกลาง มีร่องและรอยเว้าที่ฐานผล สีพื้นของผิวเปลือกสีเขียว แถบสีทีผ่ิวผล  
   สีเข้มมาก มีลายแตกร่างแหทีผ่ิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาวรูปรี เนื้อผลสดสแีดง 
ลักษณะเมล็ด สีพื้นของเปลือกเมล็ดสีดํา สทีี่สองที่เปลือกเมล็ดสีครีม มีรอยเปื้อนที่ขั้วเมล็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 
(1)  เลขทีค่ําขอ  : ๒๙/๒๕๕๒   วันที่ยื่นคําขอ :  ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๒ 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม ่: แตงโม พันธ์ุ ซี 102 
(4)  รายละเอยีดที่มาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงโมพันธ์ุซี 102 เป็นแตงโมทีไ่ด้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุดับเบิ้ลยูจี07 เป็นพันธ์ุแม่ กับพันธ์ุ 
ดับเบิ้ลยู001 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส์ จาํกัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๔๒-๒๕๔๖ 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ พันธ์ุดับเบ้ิลยูจี07 โดยสร้างประชากรจากแตงโมลูกผสมของบริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
จํานวน ๒ พันธ์ุ คือพันธ์ุ ซี 10 และ ซ ี15 โดยนําแตงโมพันธ์ุ ซ1ี0ซึ่งมีลกัษณะทรงผลรี ผิวเปลือกสีเขียว แถบ
สีเขียวเข้ม เนื้อผลสดสแีดง มาผสมกับแตงโมพันธ์ุซี 15 ซึง่มีลักษณะผลทรงรี ผิวเปลือกสีเขียวเข้ม แถบสีเขียว
เข้ม เนื้อผลสดสีแดง จากนั้นทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน ๖ ช่ัวรุ่น ในช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๔๒-๒๕๔๕  ได้สายพันธ์ุแท้ช่ือว่า ดับเบิ้ลยูจี07 
 ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุดับเบิ้ลยู001 โดยสร้างประชากรจากแตงลูกผสมของบริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
จํานวน ๒ พันธ์ุ คือ พันธ์ุซี ๒๒ และกินรซี-ี๒๘ โดยนําแตงโมพันธ์ุ ซี๒๒ ซึ่งมีลักษณะผลรี ผิวเปลือกสีเขียว 
แถบสีเขียวเข้ม เนื้อผลสดสแีดง เมล็ดน้ําตาลเข้ม มาผสมกับแตงโมพันธ์ุกินรีซี-๒๘ ซึง่มีลักษณะผลทรงรี ผิว
เปลือกสีเขียว แถบสีเขียวเข้ม เนื้อผลสดสแีดง สีพื้นของเปลือกเมล็ดเป็นสีน้ําตาลอ่อน สีจุดเป็นสีดํา จากนั้น
ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จํานวน ๗ ช่ัวรุ่น ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๖ ได้สายพันธ์ุ
แท้ช่ือว่า ดับเบิ้ลยู001   

นําสายพันธ์ุแท้ ดับเบิ้ลยูจี07 ผสมกับสายพันธ์ุแท้ดับเบิ้ลยู001 และปลูกทดสอบพันธ์ุในช่วงปี พ.ศ. 
๒๕๔๖-๒๕๔๗  ได้แตงโมพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ซี102 
 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําตน้  เป็นเถาเลื้อย ไม่มีดอกสมบูรณ์เพศ 
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียว มีขนบนใบ แผน่ใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอก ๓๗ วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไข่มีมาก 
ลักษณะผล ขนาดผลปานกลาง มีร่องและรอยเว้าที่ฐานผล ฐานผลกลม ปลายผลรูปร่างกลมถึงรูปกรวย 
สีพื้นของผิวเปลือกสีเขียว แถบสีที่ผิวผลสีเขม้มาก มลีายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาวรูป
รี เนื้อผลสดสแีดง 
ลักษณะเมล็ด สีพื้นของเปลือกเมล็ดสีดํา สทีี่สองที่เปลือกเมล็ดสีครีม มีรอยเปื้อนที่ขั้วเมล็ด 
 
 
 




