


ประกาศโฆษณาพันธุพืช

แตงกวา (Cucumis sativus Linn)  

(1)  เลขท่ีคําขอ  135/2550     วันท่ียื่นคําขอ     13 ก.พ. 2550              
(2)  ชื่อผูขอ  บริษัท  อีสท  เวสท ซีด จํากดั 
(3)  ชื่อพนัธุใหม  ไมโครซี 255 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม เกดิจากการผสมพนัธุระหวางแตงกวาพนัธุ ไขนกลานนา (แม) และพันธุฮาโตริ (พอ) 
ณ สถานีฟารมเลิศพันธุ  อําเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหมและสถานีวจิัยฮอทิเจนเนติคสรีเสิรช  อําเภอสองพ่ีนอง จังหวดั
สุพรรณบุรี                  
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช      
ไมโครซี 255 เปนพันธุแตงกวาลูกผสมระหวางสายพันธุไขนกลานนาเปนพันธุแมและสายพันธุฮาโตริ เปนพันธุพอ 

โดยสายพนัธุแมไดจากการผสมพันธุระหวางพันธุพื้นเมืองไขนก  จังหวัดชุมพร  และลูกผสมพันธุลานนา 5 ของ บริษัท 
อีสท เวสท ซีด จํากัด โดยทําการคัดเลือกและผสมตัวเองจํานวน 6 ช่ัว   ระหวางป 2541- 2543 จนไดสายพันธุแท  

สวนสายพันธุฮาโตริ ซ่ึงเปนพันธุพอ ไดจากการผสมพันธุโดยวิธีการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบจดประวัติ  โดยทํา
การพันธุฮาโตริ ของบริษัท เจียไต  จํากัด คัดเลือกลูกผสมช่ัวท่ี 2 และทําการผสมตัวเอง จํานวน 6 ช่ัว จนไดสายพันธุแท 
ระหวางป 2541-2544  

ลักษณะสําคัญของพืชใหม  
 ลักษณะตน  มีวิสัยการเจริญเติบโตแบบเล้ือย มีลําตนเหล่ียม 
 ลักษณะใบ มีขนาดความยาวประมาณ 12 เซนติเมตร และความกวางประมาณ 15 เซนติเมตร  แผนใบและขอบใบ
เปนคล่ืน ฐานใบเปนรูปหวัใจ  มีสีเขียว 
 ลักษณะดอก มีสีเหลืองและเพศดอกเปนเพศเมียเปนสวนใหญ  อายุออกดอกเร็ว 

ลักษณะผล รูปยาวรี ความยาวประมาณ 10 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางผลประมาณ 3 เซนติเมตร รูปรางใกลข้ัวและ
ปลายแบนราบ  สีผิวบริเวณใกลข้ัวเปนสีเขียว สีผิวบริเวณปลายเปนสีเขียวออน มีแถบบนผลสีเขียวหนามบนผลออนเปนสี
ขาว รูปทรงผลบริเวณใกลข้ัวผลแบนราบ  รูปทรงผลบริเวณปลายผลกลม เนื้อไมมีรสขม น้ําหนัก ประมาณ 60 กรัม 

ลักษณะเมล็ด มีสีครีม น้ําหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 3 กรัม 

 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืช

แตงราน (Cucumis sativus Linn)   

(1)  เลขท่ีคําขอ  136/2550     วันท่ียื่นคําขอ     13 ก.พ. 2550             
(2)  ชื่อผูขอ  บริษัท  อีสท  เวสท ซีด จํากดั 
(3)  ชื่อพนัธุใหม  เขียวมาเลย 

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม เกดิจากการนําสายพันธุแทอมตะ(แม) และลูกผสมระหวางพนัธุอมตะและ
พันธุพืชเมืองจากจังหวัดตรัง (พอ) ณ สถานีฟารมเลิศพันธุ  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม   และสถานีวิจยัฮอทิเจนเนติคส
รีเสิรช  อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัดสุพรรณบุรี                  
 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช      
เขียวมาเลยเปนแตงราน ลูกผสมเด่ียวระหวางสายพันธุแทอมตะ และลูกผสมระหวางพันธุอมตะและพันธุพืชเมือง

จากจังหวดัตรัง 
โดยพันธุอมตะเปนสายพันธุแม ไดจากการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบจดประวัติ  ของแตงรานลูกผสมอมตะ ของ

บริษัท เจียไต จํากัด จํานวน 6 ช่ัว จนไดสายพันธุ แท  ระหวางป 2541-2544  
และพันธุพอไดจากการผสมพันธุระหวางแตงรานลูกผสมอมตะ ของบริษัท เจียไต จํากัด และพันธุพื้นเมืองจาก

จังหวดัตรัง  ปลูกช่ัวท่ี 2 ทําการคัดเลือกและผสมตัวเอง จาํนวน 6 ช่ัว จนไดสายพันธุแทระหวางป 2541-2545  
ลักษณะสําคัญของพืชใหม  
ลักษณะตน  มีวิสัยการเจริญเติบโตแบบเล้ือย มีลําตนเหล่ียม  

 ลักษณะใบ มีขนาดความยาวประมาณ 18 เซนติเมตร และความกวางประมาณ 22 เซนติเมตร  แผนใบและขอบใบ
เปนคล่ืน ฐานใบเปนรูปหวัใจ มีสีเขียวเขม 
 ลักษณะดอก มีสีเหลือง มีจํานวนดอกเปนเพศผูและดอกเพศเมียเปนสวนใหญ อายุออกดอกเร็ว 

ลักษณะผล รูปยาวรี ความยาวประมาณ 23 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางประมาณ 4.5 เซนติเมตร รูปรางใกลข้ัวแบน
ราบ  รูปรางปลายผลแบนราบ สีผิวบริเวณใกลข้ัวเปนสีเขียวเขม สีผิวบริเวณปลายผลเปนสีเขียว  มีแถบสีเขียวบนผล หนาม
บนผลออนเปนสีขาว  เนื้อไมมีรสขม น้ําหนัก ประมาณ 294 กรัม 

ลักษณะเมล็ด มีสีครีม น้ําหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 3 กรัม 

 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืช

แตงกวา (Cucumis sativus Linn)  

(1)  เลขท่ีคําขอ  388/2550     วันท่ียื่นคําขอ     25 มี.ค 2551             
(2)  ชื่อผูขอ  บริษัท  อีสท  เวสท ซีด จํากดั 
(3)  ชื่อพนัธุใหม ไมโครซี 306 

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม เกดิจากการนําสายพันธุลานนา บิงโก(แม) และสายพันธุไขนก เบลลา (พอ) ณ 
สถานีฟารมเลิศพันธุ  อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมและสถานีวิจัยฮอทิเจนเนติคสรีเสิรช  อําเภอสองพ่ีนอง จังหวัด
สุพรรณบุรี                  
 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช      
ไมโครซี 306 เปนแตงกวาลูกผสมระหวางสายพันธุแทลานนา บิงโก และพันธุไขนก เบลลา  
สายพันธุแทลานนาบิงโก ไดจากการผสมพันธุระหวางลานนา 5 (แม) ของบริษัท  อีสท  เวสท ซีด จํากัด  และพันธุ

บองโก ของ บริษัท ที.เอส.เอ จํากัด  โดยทําการคัดเลือกและผสมตนเอง จํานวน 6 ช่ัว จนไดสายพันธุแท ระหวางป 2541-
2543   

และพันธุไขนก เบลลา ไดจากการผสมพันธุระหวางไขนก ของจังหวัดชุมพร และลูกผสมเบลลา ของ บริษัท  อีสท  
เวสท ซีด จํากดั  ปลูกช่ัวท่ี 2 ทําการคัดเลือกและผสมตัวเอง จํานวน6 ช่ัว จนไดสายพันธุแท ระหวางป 2541-2543  

ลักษณะสําคัญของพืชใหม  
 ลักษณะตน  มีวิสัยการเจริญเติบโตแบบเล้ือย มีลําตนเหล่ียม 
 ลักษณะใบ มีขนาดความยาวประมาณ 14.5 เซนติเมตร และความกวางประมาณ 17 เซนติเมตร  แผนใบเปนคล่ืน 
ขอบใบเปนคล่ืน ฐานใบเปนรูปหัวใจ มีสีเขียว 
 ลักษณะดอก มีสีเหลือง มีจํานวนดอกเปนเพศผูและดอกเพศเมียเปนสวนใหญ อายุออกดอกเร็ว 

ลักษณะผล รูปยาวรี ความยาวประมาณ 9 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางประมาณ 2.8 เซนติเมตร รูปรางใกลข้ัวกลม  
รูปรางปลายผลแบนราบ สีผิวบริเวณใกลข้ัวเปนสีเขียว สีผิวบริเวณปลายผลเปนสีเขียวออน  มีแถบสีเขียวออนบนผล หนาม
บนผลออนเปนสีขาว  เนื้อไมมีรสขม น้ําหนัก ประมาณ 40.5 กรัม 

ลักษณะเมล็ด มีสีครีม น้ําหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 2 กรัม 
 

 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืช

แตงกวา (Cucumis sativus Linn)  

(1)  เลขท่ีคําขอ  407/2551     วันท่ียื่นคําขอ     9  ต.ค. 2551             
(2)  ชื่อผูขอ  บริษัท  เพื่อนเกษตรกร จํากดั 
(3)  ชื่อพนัธุใหม  ชินจัง 09 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม เกดิจาการผสมพันธุระหวางพนัธุ ซี-ดับเบ้ิลย-ูเอ็ม 13 (ไดรับความคุมครองพันธุใหม 
เม่ือ12 พ.ย. 2553)  และพันธุ ซี-จี3-เอส8 (ไดรับความคุมครองพันธุใหม เม่ือ12 พ.ย. 2553) ณ บริษทัเพื่อนเกษตรกรจํากัด     
ต. น้ําแพร อ.หางดง จ. เชียงใหม                  
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช      
เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ.2547 ไดนําแตงกวาสายพันธุแท พนัธุซี-ดับเบ้ิลย-ูเอ็ม 13  ของบริษัทเพื่อนเกษตรกร จํากดั 

เปนพันธุแม ผสมกับสายพันธุแท พันธุซี-จี3-เอส8 เปนพนัธุพอ  ของบริษัท เพื่อนเกษตรกร จํากัด และทําการทดสอบพันธุ
จนถึงป พ.ศ. 2550 

ลักษณะสําคัญของพืชใหม  
 ลักษณะตน  มีวิสัยการเจริญเติบโตแบบเล้ือย มีลําตนเหล่ียม 
 ลักษณะใบ มีขนาดความยาวประมาณ 14 เซนติเมตร และความกวางประมาณ 18 เซนติเมตร  แผนใบเรียบ ขอบใบ
คอนขางเรียบ ฐานใบเปนรูปเง่ียงต่ิงหู มีสีเขียว 
 ลักษณะดอก มีสีเหลืองและมีดอกเพศเมียเปนสวนใหญ  

ลักษณะผล รูปยาวรี ความยาวประมาณ 11 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางยาวประมาณ 3.4 เซนติเมตร รูปรางใกลข้ัว
แบนราบ  รูปรางปลายผลแบนราบ สีผิวบริเวณใกลข้ัวเปนสีเขียว สีผิวบริเวณปลายเปนสีเขียวออน มีลายบนผลเปนสีเขียว 
เนื้อไมมีรสขม น้ําหนกั ประมาณ 83.50 กรัม 

ลักษณะเมล็ด มีสีครีม น้ําหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 2 กรัม 
 

  
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืช

แตงราน (Cucumis sativus Linn)   

 (1)  เลขท่ีคําขอ  411 /2551     วันท่ียื่นคําขอ     9  ต.ค. 2551             
(2)  ชื่อผูขอ  บริษัท  เพื่อนเกษตรกร จํากดั 
(3)  ชื่อพนัธุใหม รานทอง09 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม เกดิจาการผสมพันธุระหวางพนัธุ ซี-ดับเบ้ิลย-ูเอ็ม 13 (ไดรับความคุมครองพันธุใหม 
เม่ือ12 พ.ย. 2553)  และพันธุ ซี-จี3-เอส8      (ไดรับความคุมครองพันธุใหม เม่ือ12 พ.ย. 255   ณ บริษทัเพื่อนเกษตรกรจํากัด 
ต. น้ําแพร อ.หางดง จ. เชียงใหม                  
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ 

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช      
เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ.2547 ไดนําแตงกวาสายพันธุแท พนัธุซี-ดับเบ้ิลย-ูเอ็ม 13  ของ บริษัทเพื่อนเกษตรกร จํากดั 

เปนพนัธุแม ผสมกับสายพันธุแท พันธุซี-จี3-เอส8 เปนพนัธุพอ  ของบริษัท เพื่อนเกษตรกร จํากัด และทําการทดสอบพันธุ
จนถึงป พ.ศ. 2550 

ลักษณะสําคัญของพืชใหม  
 ลักษณะตน  มีวิสัยการเจริญเติบโตแบบเล้ือย มีลําตนเหล่ียม 
 ลักษณะใบ มีขนาดความยาวประมาณ 15.8 เซนติเมตร และความกวางประมาณ 20 เซนติเมตร  แผนใบเรียบ ขอบใบ
คอนขางเรียบ ฐานใบเปนรูปเง่ียงต่ิงหู มีสีเขียว 
 ลักษณะดอก มีสีเหลืองและมีดอกเพศผูเปนสวนใหญ  

ลักษณะผล รูปยาวรี ความยาวประมาณ 20 เซนติเมตร เสนผาศูนยกลางยาวประมาณ  4 เซนติเมตร รูปรางใกลข้ัว
แบนราบ  รูปรางปลายผลแบนราบ สีผิวบริเวณใกลข้ัวเปนสีเขียวเขม สีผิวบริเวณปลายเปนสีเขียว มีลายบนผลเปนสีเขียว 
เนื้อไมมีรสขม น้ําหนกั ประมาณ 228 กรัม 

ลักษณะเมล็ด มีสีครีม น้ําหนัก 100 เมล็ด ประมาณ 1.9 กรัม 

   
 


