


ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 56/2552   วันที่ยื่นคําขอ :  28 กุมภาพันธ์ 2555 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : ซี30 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงโมพันธ์ุซี30 เป็นแตงโมที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุเอ34 เป็นพันธ์ุแม่ กับพันธ์ุ แอล50เป็น
พันธ์ุพ่อที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส์ จํากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ.2540-2545 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ พันธ์ุเอ34 โดยการรวบรวมเช้ือพันธุกรรมจากแตงโมไมท่ราบช่ือพันธ์ุ ที่ซื้อจากตลาดสด 
อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร ช่วงเดือนมกราคม 2540 ลักษณะผลทรงรี ผิวเปลือกสเีขียว แถบสีเขียวเข้ม เน้ือผล
สดสีแดง เมล็ดสีนํ้าตาลดํา นํ้าหนักผลประมาณ 3 กิโลกรัม ให้ช่ือว่า ซีเอช14 ทําการผสมตัวเอง และคัดเลือกแบบ
บันทึกประวัติจํานวน 3 ช่ัวรุ่น จากน้ันทําการทดสอบความสามารถในการรวมตัวของสายพันธ์ุ พร้อมกับทําการ
ผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 3 ช่ัวรุ่น ซึง่ดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2543-2545 ได้สายพันธ์ุแท้ช่ือ
ว่า เอ34 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุแอล50 จากแตงโมพันธ์ุกินรีซี-28 ของบริษัท บ.กรีนซีดส์ จํากัด ในปี พ.ศ. 2540  
ซึ่งมีลักษณะผลทรงรี ผิวเปลือกสีเขียว แถบสีขนาดเล็กสีเขียวเข้ม เน้ือผลสดสแีดง สีพ้ืนของเปลือกเมล็ดเป็นสี
นํ้าตาลอ่อน สีที่สองเป็นสีดํา นํ้าหนักผลประมาณ 2-3 กิโลกรัม ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ
จํานวน 3 ช่ัวรุ่น จากน้ันผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติในช่ัวรุ่นที่ 4-8 ซึ่งดําเนินการในช่วงปี พ.ศ. 
2544-2547 ได้สายพันธ์ุแท้ช่ือว่า แอล50 

นําสายพันธ์ุแท้ เอ34 ผสมกับสายพันธ์ุแท้ แอล50 และปลูกทดสอบพันธ์ุลูกผสมระหว่างปี พ.ศ. 2547-
2548 ได้แตงโมพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ซี30 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  เป็นเถาเลื้อย ไม่มีดอกสมบูรณ์เพศ 
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียว ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมคีลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว 29 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไขม่ีขนาดปานกลาง รังไข่มีขนมาก 
ลักษณะผล ขนาดผลปานกลาง มีร่องและรอยเว้าที่ฐานผล สีพ้ืนของผิวเปลือกสีเขียว มีแถบสทีี่ผิวผล  
   สีเข้มมาก มีลายแตกร่างแหทีผ่ิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาวรูปรี เน้ือผลสดสแีดง 
ลักษณะเมล็ด สีพ้ืนของเปลือกเมล็ดสีนํ้าตาล เปลือกเมล็ดไม่มีสีทีส่อง ไมม่ีมีรอยเป้ือนท่ีขั้วและขอบเมล็ด 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 57/2555   วันที่ยื่นคําขอ :  28 กุมภาพันธ์ 2555 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : ซ4ี55 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงโมพันธ์ุ ซี455 เป็นแตงโมที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุซีเอช31 เป็นพันธ์ุแม่  กับพันธ์ุ    ซีเอช
35 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส์ จํากัด จังหวัดสกลนคร ปรบัปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ.2540-2550 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ พันธ์ุซีเอช31 ซึ่งพัฒนามาจากแตงโมไม่ทราบช่ือ ที่ซื้อจากตลาดไทยจังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
มีลักษณะผลทรงกระบอก ผอวเปลือกสีเขียว แถบสีเขียวเข้ม เน้ือผลสดสแีดง เมล็ดสีนํ้าตาลดํา นํ้าหนักผล
ประมาณ 3 กิโลกรัม ให้ช่ือว่าซีเอช311นําเมล็ดจากแตงโมผลดังกล่าวมาปลูก จากน้ันทําการผสมตัวเองและ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จํานวน 6 ช่ัวรุ่น ในช่วงปี พ.ศ.2540-2542 ได้สายพันธ์ุแท้ ชือว่า ซีเอช31 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุซีเอช35 ซึ่งพัฒนามาจากแตงโมไม่ทราบช่ือ ที่ซื้อจากตลาดไทยจังหวัดปทุมธานี ซึ่ง
มีลักษณะผลทรงกระบอก ผวิเปลือกสีขาว แถบสีเขียวเข้ม ขนาดใหญ ่เน้ือผลสดสแีดงเมล็ดสีนํ้าตาลดํา นํ้าหนักผล
ประมาณ 5 กโิลกรัม ให้ช่ือว่า ซีเอช 352 นําเมล็ดจากแตงโมผลดังกล่าว มาปลูก จากน้ันทําการผสมตัวเองและ
คัดเลือกแบบจดประวัติจํานวน 6 ช่ัวรุ่น ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2542 ได้สายพันธ์ุแท้ช่ือว่า ซีเอช31 

ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุซีเอช35 ซึ่งพัฒนามาจากแตงโมไม่ทราบช่ือพันธ์ุที่ซื้อจากตลาดไท จ.ปทุมธานี ซึ่งมี
ลักษณะผลทรงกระบอก ผิวเปลือกสีเขียว แถบสีเขียวเข้มขนาดใหญ่ เน้ือผลสดสแีดง เมล็ดสีนํ้าตาลดํา นํ้าหนักผล
ประมาณ 5 กิโลกรัม ให้ช่ือว่า ซีเอช352 นําเมล็ดจากแตงโมผลดังกล่าวมาปลูก จากน้ันทําการผสมตัวเองและ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน 7 ช่ัวรุ่น ในช่วงปี พ.ศ. 2540-2542 ได้สายพันธ์ุแท้ช่ือว่า ซีเอช35 

นําสายพันธ์ุแท้ ซีเอช31 ผสมกับสายพันธ์ุแท้ ซีเอช35 และปลูกทดสอบพันธ์ุในช่วงปี พ.ศ.2542-2543 ได้
แตงโมพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ซี455 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  เป็นเถาเลื้อย ไม่มีดอกสมบูรณ์เพศ 
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียว มีขนบนใบ แผน่ใบไม่มีคลื่น ขอบใบมีคลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว 32 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไขม่ีขนาดปานกลางและมีขนมาก 
ลักษณะผล ขนาดผลปานกลาง ไม่มีมีร่องและรอยเว้าที่ฐานผล ฐานผลกลม ปลายผลรูปร่างกลมถึงรูปกรวย 
สีพ้ืนของผิวเปลือกสีเขียว แถบสีที่ผิวผลสีเขม้ มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาวรูป
ทรงกระบอก เน้ือผลสดสแีดง 
ลักษณะเมล็ด สีพ้ืนของเปลือกเมล็ดสีนํ้าตาล ไม่มสีีทีส่องที่เปลือกเมล็ด ไม่มีรอยเป้ือนท่ีขั้วเมล็ด 

 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

แตงโม (Citrullus lanatus (Thunb.) Mansf.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  : 58/2555   วันที่ยื่นคําขอ :  28 กุมภาพันธ์ 2555 
(2)  ชื่อผู้ขอ  : บริษัท กรีนซีดส์ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่ : ซ4ี56 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่ :  
             แตงโมพันธ์ุ ซี456 เป็นแตงโมที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุซีเอช32 เป็นพันธ์ุแม่  กับพันธ์ุ 
ดับเบ้ิลยู002 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่สถานีวิจัยบรษิัท กรีนซีดส ์ จํากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ. 
2540-2543 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ปรับปรุงพันธ์ุแม่ พันธ์ุซีเอช32 ซึ่งพัฒนามาจากแตงโมไม่ทราบช่ือพันธ์ุ ที่ซื้อจากตลาดไท จ.ปทุมธานี ซึ่งมี
ลักษณะผลทรงกระบอก ผิวเปลือกสีเขียว แถบสีเขียวเข้ม เน้ือผลสดสแีดง เมล็ดสีนํ้าตาลดํานํ้าหนักผลประมาณ 3 
กิโลกรัม ให้ช่ือว่า ซีเอช311 นําเมล็ดจากแตงโมผลดังกล่าวมาปลูก จากน้ันทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบ
บันทึกประวัติจํานวน 6 ช่ัวรุ่น ในช่วงปี พงศ. 2540-2542 ได้สายพันธ์ุแท้ช่ือว่าซีเอช32 
 ปรับปรุงพันธ์ุพ่อ พันธ์ุดับเบ้ิลยู002 ซึ่งพัฒนามาจากแตงโมไม่ทราบช่ือพันธ์ุ ที่ซื้อจากตลาดศรีเมือง จ.
ราชบุรี ซึ่งมีลกัษณะผลทรงรี ผิวเปลือกสีเขียว แถบสีเขยีวเข้มขนาดเล็ก เน้ือผลสดสแีดง เมล็ดสีนํ้าตาลดํา นํ้าหนัก
ผลประมาณ 2-3 กิโลกรัม ให้ช่ือว่า ซีเอช26 นําเมล็ดจากแตงโมผลดังกล่าวมาปลูก จากน้ันทําการผสมตัวเองและ
คัดเลือกแบบบันทึกประวัติจํานวน 7 ช่ัวรุ่น ในช่วงปี พ.ศ. 2539-2541 ได้สายพันธ์ุแท้ช่ือว่า ดับเบ้ิลย002 

นําสายพันธ์ุแท้ ซีเอช32 ผสมกับสายพันธ์ุแท้ ดับเบ้ิลยู 001 และปลูกทดสอบพันธ์ุในช่วงปี พ.ศ. 2542-
2543 ได้แตงโมพันธ์ุใหม่ช่ือว่า ซี456 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะลําต้น  เป็นเถาเลื้อย ไม่มีดอกสมบูรณ์เพศ 
ลักษณะของใบ  แผ่นใบสีเขียว ขนบนใบสีขาว แผ่นใบไม่มีคลื่น ขอบใบมคีลื่นน้อย 
ลักษณะดอก  อายุออกดอกเร็ว 31 วัน ปลายกลีบดอกแหลม รังไขม่ีขนาดปานกลางและมีขนมาก 
ลักษณะผล ขนาดผลปานกลาง ไม่มีร่องและรอยเว้าที่ฐานผล ฐานผลกลม ปลายผลรปูร่างกลมถึงรูปกรวย สี
พ้ืนของผิวเปลือกสีเขียว แถบสีที่ผิวผลสีเขม้ มีลายแตกร่างแหที่ผิวผล รูปหน้าตัดทรงผลตามแนวยาวรูป
ทรงกระบอก เน้ือผลสดสแีดง 
ลักษณะเมล็ด สีพ้ืนของเปลือกเมล็ดสีนํ้าตาล ไม่มสีีทีส่องที่เปลือก และไม่มีรอยเป้ือนท่ีขั้วเมล็ด 
 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืช 

มะระ (Momordica charantia L.) 
(1)  เลขท่ีคําขอ  54/2552     วันที่ยื่นคําขอ     28 ธันวาคม 2552              
(2)  ชื่อผู้ขอ  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 
(3)  ชื่อพันธุใ์หม่  ซทีี 110550 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพนัธุพ์ืชใหม่  

มะระพันธ์ุ ซีท1ี10550 เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างมะระพันธ์ุลาดบัวขาว 063 เป็นพันธ์ุแม่กับ OP ไช
น่า  เป็นพันธ์ุพ่อ  ณ แปลงทดสอบสถานีวิจัยกาญจนบุร ี บริษัท เจียไต๋ จํากัด อ.เมือง จ.กาญจนบุร ีระหว่างปี 
2535-2549 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ ์

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช   
สายพันธ์ุแท้ ซทีี 110550 เกิดจาการนํามะระพันธ์ุลาดบัวขาว 063 ผสมกับพันธ์ุ OP จากประเทศจีน ได้

ประชากร 110550 แล้วควบคุมให้ผสมตัวเอง จากน้ันจึงเก็บเก่ียวเมล็ดพันธ์ุไปปลูกต่อในรุ่นที่ 2 เพ่ือคัดเลือก
เฉพาะลักษณะที่ต้องการแตะลักษณะ แลว้สกัดให้เป็นสายพันธ์ุแท้ โดยควบคุมให้มกีารผสมตัวเองและจดบันทึก
ประวัติ พร้อมกับทดสอบสายพันธ์ุ (line testing) และคัดเลือกอีกในหลายช่ัวอายุและฤดูกาล จนกระทั่งได้สาย
พันธ์ุที่มีลักษณะทางพันธุกรรมค่อนข้างคงตัว (4-6 ช่ัว)จึงทําการทดสอบสมรรถนะในการผสมกับสายพันธ์ุทดสอบ 
และ pure line อ่ืน ๆ ภายหลังจากการทดสอบรุ่นลูกและผ่านการคัดเลือก จึงพัฒนาต่อไป จนเป็นสายพันธ์ุแท้ 
ช่ือ ซีที 110550  

 
ลักษณะสําคญัของพชืใหม่  

 ลักษณะลําต้น  เป็นเถาเลื้อย  
ลักษณะใบ  ใบสีเขียวอ่อน รูปร่างกลม ปลายใบมน จํานวนพูใบ 7 พ ู
ลักษณะผล  สีขาวรูปขอบขนาน ไหล่ยก มลีายทางสลับหยดนํ้า ปลายผลมน ผิวผลมันปานกลาง  

              ลักษณะหยดน้าํมน 
ลักษณะเมล็ด  เมล็ดรูปขอบขนาน สีนํ้าตาล เย่ือหุ้มเอนโดสเปอร์มสีเขียว 
 
 
 
 
 
 


