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แตงโม (Citrulls lanatus) 
 

1. เลขท่ีคําขอ :  100/2549 วันที่ยื่นคําขอ :  18 พฤษภาคม 2549 
2. ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 
3. ชื่อพันธุ์พืชใหม่ :  ดับบลิวเอ็ม 228 
4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : 

แตงโมพันธ์ุดับบลิวเอ็ม 228  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ. 2539-2546 เป็นแตงโม
ลูกผสมไร้เมล็ดที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างแตงโมพันธ์ุดับบลิวเอ็มไอ 92 เป็นพันธ์ุแม่ กับพันธ์ุดับบลิวเอ็มไอ 66 
เป็นพันธ์ุพ่อ สถานที่ดําเนินการ ณ สถานีวิจัยของบริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี 
5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : 

การผลิตสายพันธ์ุแม่ - 
ปี 2539-2541  ทําการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุโชว์ว่ิง 175 (พันธ์ุแม่) ซึ่งเป็นพันธ์ุการค้าของบริษัท เพ่ือน

เกษตรกร จํากัด กับสายพันธ์ุ 044 (พันธ์ุพ่อ) ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด แล้วนําลูกผสมที่ได้ทํา
การผสมตัวเองและปลูกคัดเลือกต้นที่มีลักษณะผลกลม ผิวสีเขียวอ่อน มีลายเส้นสีเขียว แล้วทําการผสมตัวเองและ
คัดเลือกต่อไปอีก 4 ช่ัว จนได้แตงโมรหัส CT13960474-6-38-44-13-19 ที่มีความสม่ําเสมอ ลักษณะผลกลม ผิวสี
เขียวอ่อน เน้ือสีแดงเข้ม และเมล็ดเล็กสีนํ้าตาล 

ปี 2543  นําแตงโมรหัส CT13960474-6-38-44-13-19 มาทําการเพิ่มจํานวนโครโมโซมโดยใช้สาร 
Colchicine ทําการคัดเลือกต้นกล้าที่ตอบสนองต่อสารไปปลูกแล้วทําการผสมตัวเอง ตรวจสอบการเพ่ิมจํานวน
โครโมโซมและจํานวนเมล็ด แล้วทําการผสมตัวเองจนได้เป็นแตงโมพันธ์ุดับบลิวเอ็มไอ 92 ซึ่งมีจํานวนโครโมโซม 4 
ชุด (tetraploid, 4n) 

- การผลิตสายพันธ์ุพ่อ 
ปี 2534-2537  ปลูกเมล็ดแตงโมผลสด (ไม่ทราบช่ือพันธ์ุ) ที่ซื้อจากซุปเปอร์มาร์เก็ตในกรุงเทพฯ ทําการ

ผสมตัวเองต้นที่ได้ และคัดเลือกต้นที่มีลักษณะผลทรงกระบอก ผิวสีเขียวอ่อน มีแถบลายสีเขียวเข้ม เน้ือสีแดงเข้ม 
เมล็ดมีขนาดเล็กสีนํ้าตาลเข้ม และเปลือกเหนียว จากน้ันทําการผสมตัวเองต้นที่คัดเลือกได้ 3 ช่ัว จนกระทั่งได้เป็น
แตงโมท่ีมีความสม่ําเสมอพันธ์ุดับบลิวเอ็มไอ 66 

- การผลิตสายพันธ์ุลูกผสม 
ปี 2544-2546  ทําการผสมพันธ์ุแตงโมพันธ์ุดับบลิวเอ็มไอ 92 เป็นพันธ์ุแม่ (tetraploid, 4n) กับพันธ์ุ

ดับบลิวเอ็มไอ 66 เป็นพันธ์ุพ่อ (diploid, 2n) แล้วปลูกทดสอบลูกผสมที่ได้ว่าเป็นแตงโมไร้เมล็ด (triploid, 3n) 
หรือไม่ ผลการทดสอบเป็นแตงโมไร้เมล็ดให้ช่ือพันธ์ุดับบลิวเอ็ม 228 ยืนยันผลการทดสอบโดยทําการปลูกทดสอบ
พันธ์ุซ้ําอีก 3 ครั้ง และเก็บข้อมูลลักษณะประจําพันธ์ุ 
6. ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

เป็นแตงโมไร้เมล็ด (seedless) มีจํานวนชุดโครโมโซม 3 ชุด (triploid) นํ้าหนักผลอยู่ระหว่าง 2-4 กิโลกรัม 
รูปหน้าตัดทรงผลตามยาวเป็นแบบกลมสูง (high round) สีพ้ืนผิวเปลือกเป็นสีเขียวอ่อน มีแถบสีที่ผิวผล (stripes) 
และสีเน้ือผลสดเป็นสีแดงเข้ม 

ประกาศโฆษณาคําขอฯ 
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ภาพถ่ายพนัธุท์ี่ขอจดทะเบยีนคุ้มครองพนัธุพ์ืชใหม่ :  แตงโมพันธุ์ดับบลิวเอ็ม 228 
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ประกาศโฆษณาคําขอฯ 

แตงโม (Citrulls lanatus) 
 

1. เลขท่ีคําขอ :  103/2549 วันที่ยื่นคําขอ :  18 พฤษภาคม 2549 
2. ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 
3. ชื่อพันธุ์พืชใหม่ :  ดับบลิวเอ็มไอ 92 
4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : 

แตงโมพันธ์ุดับบลิวเอ็มไอ 92  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ. 2539-2544 เป็นแตงโมสาย
พันธ์ุแท้ที่มีจํานวนโครโมโซม 4 ชุด (tetraploid, 4n)  ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างแตงโมพันธ์ุโชว์ว่ิง 175 เป็นพันธ์ุ
แม่ กับสายพันธ์ุแท้รหัส 044 เป็นพันธ์ุพ่อ แล้วเพ่ิมจํานวนโครโมโซมโดยการใช้สาร Colchicine สถานที่
ดําเนินการ ณ สถานีวิจัยของบริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี 
5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : 

ปี 2539-2541  ทําการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุโชว์ว่ิง 175 (พันธ์ุแม่) ซึ่งเป็นพันธ์ุการค้าของบริษัท เพ่ือน
เกษตรกร จํากัด กับสายพันธ์ุ 044 (พันธ์ุพ่อ) ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด แล้วนําลูกผสมที่ได้ทํา
การผสมตัวเองและปลูกคัดเลือกต้นที่มีลักษณะผลกลม ผิวสีเขียวอ่อน มีลายเส้นสีเขียว แล้วทําการผสมตัวเองและ
คัดเลือกต่อไปอีก 4 ช่ัว จนได้แตงโมรหัส CT13960474-6-38-44-13-19 ที่มีความสม่ําเสมอ ลักษณะผลกลม ผิวสี
เขียวอ่อน เน้ือสีแดงเข้ม และเมล็ดเล็กสีนํ้าตาล 

ปี 2543-2544  นําแตงโมรหัส CT13960474-6-38-44-13-19 มาทําการเพิ่มจํานวนโครโมโซมโดยใช้
สาร Colchicine ทําการคัดเลือกต้นกล้าที่ตอบสนองต่อสารไปปลูกแล้วทําการผสมตัวเอง ตรวจสอบการเพ่ิม
จํานวนโครโมโซมและจํานวนเมล็ด แล้วทําการผสมตัวเองจนได้เป็นแตงโมพันธ์ุดับบลิวเอ็มไอ 92 ซึ่งมีจํานวน
โครโมโซม 4 ชุด (tetraploid, 4n) 
6. ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

เป็นแตงโมที่มีจํานวนชุดโครโมโซม 4 ชุด (tetraploid, 4n) นํ้าหนักผลอยู่ระหว่าง 2-4 กิโลกรัม รูปหน้าตัด
ทรงผลตามยาวเป็นแบบกลม (round) สีพ้ืนผิวเปลือกเป็นสีเขียวอ่อน มีแถบสีที่ผิวผล (stripes) และสีเน้ือผลสด
เป็นสีแดงเข้ม 
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ภาพถ่ายพนัธุท์ี่ขอจดทะเบยีนคุ้มครองพนัธุพ์ืชใหม่ :  แตงโมพันธุ์ดับบลิวเอ็มไอ 92 

ดับเบิลยูเอ็มไอ เกาสอง 
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49 

3. ช
4. รายล

6  เป็นแตงกวาลูกผสมที่ได้จาก
การผส สายพันธ์ุแท้รหัส 02024 เป็นพันธ์ุแม่ กับสายพันธ์ุแท้รหัส 99294 เป็นพันธ์ุพ่อ 
สถานที่ดํา

พันธ์ุแตงกวาลูกผสม (F1) ที่ได้จากประเทศเวียดนามมาปลูกแล้วทําการผสม
ตัวเองและ

ะหว่างแตงกวาพันธ์ุผสมเปิด (OP) ซึ่งนํามาจากประเทศอินเดียกับ
ี่ปุ่น แล้วนําลูกผสม F1 ที่ได้ทําการผสมตัวเองและคัดเลือก (self and 

select

ขียว จํานวนก่ิงแขนงที่มีความยาวมากกว่า 15 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการเก็บเก่ียว 
เท่ากับ 2 กิ่ง เพศดอก (บันทึกเมื่อเริ่มออกดอกจนสิ้นสุดการเก็บเกี่ยว) มีแต่ดอกเพศเมียเท่าน้ัน ดอกมีสีเหลือง 
รูปร่างผลเป็นแบบรูปยาวรี (elliptical elongate) สัดส่วนความกว้างต่อความยาวผล (บันทึกจํานวน 10 ผล จาก
ผลที่เก เกี่ยวคร้ังที่ 3-5) เท่ากับ 1:3 ความยาวผลส้ัน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เซนติเมตร) สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผล

ิเวณใกล้ขั้วผล-กลม รูปร่างบริเวณ
้านปลายผล-กลม มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสขรุขระน้อย ไม่มีรสขม นํ้าหนักผล 50-55 กรัมต่อผล นํ้าหนัก

เมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 2.6 กรัม 
 
 
 

แตงกวา (Cucumis sativas) 
 

1. เลขท่ีคําขอ :  081/2549 วันที่ยื่นคําขอ :  10 เมษายน 25
2. ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

ื่อพันธุ์พืชใหม่ :  ซูม 
ะเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : 

แตงกวาพันธ์ุซูม  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ. 2540-254
มพันธ์ุระหว่างแตงกวา

เนินการ ณ สถานีวิจัยของบริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : 

- การผลิตสายพันธ์ุแม่ 
ปี 2540-2544  นําเมล็ด
คัดเลือก (self and selection) จนกระทั่งได้สายพันธ์ุแท้รหัส 02024 

- การผลิตสายพันธ์ุพ่อ 
ปี 2532-2543  ทําการผสมพันธ์ุร

พันธ์ุลูกผสม (F1) ซึ่งนํามาจากประเทศญ
ion) จนกระทั่งได้สายพันธ์ุแท้รหัส 99294 
- การผลิตสายพันธ์ุลูกผสม 

ปี 2545-2546  ทําการผสมพันธ์ุแตงกวาสายพันธ์ุแท้รหัส 02024 (พันธ์ุแม่) และสายพันธ์ุแท้รหัส 
99294 (พันธ์ุพ่อ) ได้ลูกผสม F1 ทําการทดสอบพันธ์ุและเก็บข้อมูลลักษณะประจําพันธ์ุทั้งในสถานีทดลองของ
บริษัทเองและในแปลงเกษตรกรทั่วประเทศ 
6. ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

มีลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อย (indeterminate) ใบมีขนาดความกว้างใบและความยาวใบ 
20 และ 22 เซนติเมตรตามลําดับ ลักษณะแผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูป
เง่ียงต่ิงหู (auriculate) ใบมีสีเ

 2

็บ
เป็นสีเขียวอ่อน สีผิวบริเวณปลายผลเป็นสีขาว มีแถบสีขาวที่ผิวผล รูปร่างบร
ด

ประกาศโฆษณาคําขอฯ 
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ภาพถ่ายพนัธุท์ี่ขอจดทะเบยีนคุ้มครองพนัธุพ์ืชใหม่ :  แตงกวาพันธุซ์ูม 
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แตงกวา (Cucumis sativas) 
 

ันที่ยื่นคําขอ :  10 เมษายน 2549 
2. ช

พัฒนาปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ. 2540-2546  เป็นแตงกวาลูกผสมที่
ได้จาก งกวาสายพันธ์ุแท้รหัส 02024 เป็นพันธ์ุแม่ กับสายพันธ์ุแท้รหัส 02395 เป็นพันธ์ุ
พ่อ สถาน

ันธ์ุแตงกวาสายพันธ์ุแท้รหัส 02024 (พันธ์ุแม่) และสายพันธ์ุแท้รหัส 
02395

บ 1:2 ความยาวผลส้ัน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เซนติเมตร) สีผิวบริเวณ
ใกล้ขั้วผลเป็นสีเขียวอ่อน สีผิวบริเวณปลายผลเป็นสีขาว มีแถบสีขาวที่ผิวผล รูปร่างบริเวณใกล้ขั้วผล-กลม รูปร่าง
บริเวณด้านปลายผล-กลม มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสขรุขระน้อย ไม่มีรสขม นํ้าหนักผล 55-60 กรัมต่อผล 
นํ้าหนั ็ดแห้ง 100 เมล็ด 2.6 กรัม 

 
 

ประกาศโฆษณาคําขอฯ 

1. เลขท่ีคําขอ :  084/2549 ว
ื่อผู้ขอ :  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

3. ชื่อพันธุ์พืชใหม่ :  พอร์เตอร์ 
4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : 

แตงกวาพันธ์ุพอร์เตอร์  ดําเนินการ
การผสมพันธ์ุระหว่างแต

ที่ดําเนินการ ณ สถานีวิจัยของบริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดเชียงใหม่ 
5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : 

- การผลิตสายพันธ์ุแม่ 
ปี 2540-2544  นําเมล็ดพันธ์ุแตงกวาลูกผสม (F1) ที่ได้จากประเทศเวียดนามมาปลูกแล้วทําการผสม

ตัวเองและคัดเลือก (self and selection) จนกระทั่งได้สายพันธ์ุแท้รหัส 02024 
- การผลิตสายพันธ์ุพ่อ 

ปี 2542-2544  นําเมล็ดพันธ์ุแตงกวาลูกผสม (F1) ที่ได้จากตลาดภายในประเทศมาปลูกแล้วทําการผสม
ตัวเองและคัดเลือก (self and selection) จนกระทั่งได้สายพันธ์ุแท้รหัส 02395 

- การผลิตสายพันธ์ุลูกผสม 
ปี 2545-2546  ทําการผสมพ

 (พันธ์ุพ่อ) ได้ลูกผสม F1 ทําการทดสอบพันธ์ุและเก็บข้อมูลลักษณะประจําพันธ์ุทั้งในสถานีทดลองของ
บริษัทเองและในแปลงเกษตรกรทั่วประเทศ 
6. ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

มีลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อย (indeterminate) ใบมีขนาดความกว้างใบและความยาวใบ 
18.5 และ 19.4 เซนติเมตรตามลําดับ ลักษณะแผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบ
เป็นรูปเง่ียงต่ิงหู (auriculate) ใบมีสีเขียว จํานวนกิ่งแขนงที่มีความยาวมากกว่า 15 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการเก็บ
เก่ียว เท่ากับ 22 กิ่ง เพศดอก (บันทึกเมื่อเริ่มออกดอกจนสิ้นสุดการเก็บเก่ียว) มีแต่ดอกเพศเมียเท่าน้ัน ดอกมีสี
เหลือง รูปร่างผลเป็นแบบรูปยาวรี (elliptical elongate) สัดส่วนความกว้างต่อความยาวผล (บันทึกจํานวน 10 
ผล จากผลท่ีเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3-5) เท่ากั

กเมล
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ภาพถ่ายพนัธุท์ี่ขอจดทะเบยีนคุ้มครองพนัธุพ์ืชใหม่ :  แตงกวาพันธุพ์อร์เตอร ์
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 วันที่ยื่นคําขอ :  10 เมษายน 2549 

3. ช

540-2546  เป็นแตงกวาลูกผสมที่ได้
ันธ์ุแท้รหัส 02024 เป็นพันธ์ุแม่ กับสายพันธ์ุแท้ CUI-89 เป็นพันธ์ุพ่อ 

สถานท ัยของบริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี 
5. กรรม

มล็ดพันธ์ุแตงกวาลูกผสม (F1) ที่ได้จากประเทศเวียดนามมาปลูกแล้วทําการผสม
ตัวเองและ

พันธ์ุแตงกวาลูกผสม (F1) ที่ได้จากตลาดภายในประเทศมาปลูกแล้วทําการผสม
ตัวเองและ

สมพันธ์ุแตงกวาสายพันธ์ุแท้รหัส 02024 (พันธ์ุแม่) และสายพันธ์ุแท้ CUI-89  
ันธ์ุและเก็บข้อมูลลักษณะประจําพันธ์ุทั้งในสถานีทดลองของบริษัทเอง

และใน

็นสีเขียวอ่อน มีแถบสีขาวที่ผิวผล รูปร่างบริเวณใกล้ขั้วผล-กลม รูปร่าง
บริเวณด้านปลายผล-แบนราบ มีไขบนผิวผล ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสขรุขระน้อย ไม่มีรสขม นํ้าหนักผล 50-55 กรัมต่อ
ผล นํ้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 3.5 กรัม 

 

ประกาศโฆษณาคําขอฯ 

แตงกวา (Cucumis sativas) 

1. เลขท่ีคําขอ :  086/2549
2. ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

ื่อพันธุ์พืชใหม่ :  ไฉไล 
4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : 

แตงกวาพันธ์ุไฉไล  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ. 2
จากการผสมพันธ์ุระหว่างแตงกวาสายพ

ี่ดําเนินการ ณ สถานีวิจ
วิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : 

- การผลิตสายพันธ์ุแม่ 
ปี 2540-2544  นําเ
คัดเลือก (self and selection) จนกระทั่งได้สายพันธ์ุแท้รหัส 02024 

- การผลิตสายพันธ์ุพ่อ 
ปี 2542-2544  นําเมล็ด
คัดเลือก (self and selection) จนกระทั่งได้สายพันธ์ุ CUI-89 

- การผลิตสายพันธ์ุลูกผสม 
ปี 2545-2546  ทําการผ

(พันธ์ุพ่อ) ได้ลูกผสม F1 ทําการทดสอบพ
แปลงเกษตรกรทั่วประเทศ 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
มีลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อย (indeterminate) ใบมีขนาดความกว้างใบและความยาวใบ 

20.5 และ 20.0 เซนติเมตรตามลําดับ ลักษณะแผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบ
เป็นรูปเง่ียงต่ิงหู (auriculate) ใบมีสีเขียว จํานวนกิ่งแขนงที่มีความยาวมากกว่า 15 เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการเก็บ
เก่ียว เท่ากับ 20-25 กิ่ง เพศดอก (บันทึกเมื่อเริ่มออกดอกจนสิ้นสุดการเก็บเก่ียว) มีแต่ดอกเพศเมียเท่าน้ัน ดอกมีสี
เหลือง รูปร่างผลเป็นแบบรูปยาวรี (elliptical elongate) สัดส่วนความกว้างต่อความยาวผล (บันทึกจํานวน 10 
ผล จากผลท่ีเก็บเก่ียวคร้ังที่ 3-5) เท่ากับ 3:10 ความยาวผลส้ัน (น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เซนติเมตร) สีผิวบริเวณ
ใกล้ขั้วผลเป็นสีเขียว สีผิวบริเวณปลายผลเป
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ภาพถ่ายพนัธุท์ี่ขอจดทะเบยีนคุ้มครองพนัธุพ์ืชใหม่ :  แตงกวาพันธุ์ไฉไล 
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วันที่ยื่นคําขอ :  10 เมษายน 2549 

3. ช

ปี พ.ศ. 2536-2546  เป็นแตงร้าน
ร้านสายพันธ์ุ CUI-63 เป็นพันธ์ุแม่ กับสายพันธ์ุแท้ CUI-83 เป็นพันธ์ุพ่อ 

สถานท ัยของบริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี 
5. กรรม

มล็ดพันธ์ุแตงร้านลูกผสม (F1) พันธ์ุนินจา ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด มาปลูกแล้วทํา
การผสมต

ันธ์ุ CUI-62 ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด กับแตงร้าน
พันธ์ุผ าดในจังหวัดชุมพร แล้วนําลูกผสม (F1) ที่ได้ทําการผสมตัวเองและคัดเลือก 
(self and

สมพันธ์ุแตงร้านสายพันธ์ุแท้ CUI-63 (พันธ์ุแม่) และสายพันธ์ุแท้ CUI-83  
ันธ์ุและเก็บข้อมูลลักษณะประจําพันธ์ุทั้งในสถานีทดลองของบริษัทเอง

และใน

ล รูปร่างบริเวณใกล้ขั้วผล-แบนราบ (flattened) รูปร่างบริเวณด้านปลายผล-แบนราบ (flattened) มี
ไขบนผ  ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสเรียบ ไม่มีรสขม นํ้าหนักผล 300-350 กรัมต่อผล นํ้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 
3.3 กร  

 

ประกาศโฆษณาคําขอฯ 

แตงร้าน (Cucumis sativas) 

1. เลขท่ีคําขอ :  090/2549 
2. ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

ื่อพันธุ์พืชใหม่ :  อัมรินทร์ 959 
4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : 

แตงร้านพันธ์ุอัมรินทร์ 959  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุระหว่าง
ลูกผสมที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างแตง

ี่ดําเนินการ ณ สถานีวิจ
วิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : 

- การผลิตสายพันธ์ุแม่ 
ปี 2536-2538  นําเ
ัวเองและคัดเลือก (self and selection) จนกระทั่งได้สายพันธ์ุแท้ CUI-63 

- การผลิตสายพันธ์ุพ่อ 
ปี 2539-2544  ทําการผสมพันธ์ุระหว่างแตงร้านพ

สมเปิด (OP) ที่ซื้อมาจากตล
 selection) จนกระทั่งได้สายพันธ์ุแท้ CUI-83 

- การผลิตสายพันธ์ุลูกผสม 
ปี 2545-2546  ทําการผ

(พันธ์ุพ่อ) ได้ลูกผสม F1 ทําการทดสอบพ
แปลงเกษตรกรทั่วประเทศ 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
มีลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อย (indeterminate) ลักษณะแผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบ

หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู (auriculate) ใบมีสีเขียว จํานวนกิ่งแขนงที่มีความยาวมากกว่า 15 
เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการเก็บเก่ียว เท่ากับ 18-20 กิ่ง เพศดอก (บันทึกเมื่อเริ่มออกดอกจนส้ินสุดการเก็บเก่ียว) มี
จํานวนดอกเพศผู้และดอกเพศเมียใกล้เคียงกัน ดอกมีสีเหลือง รูปร่างผลเป็นแบบรูปยาวรี (elliptical elongate) 
สัดส่วนความกว้างต่อความยาวผล (บันทึกจํานวน 10 ผล จากผลที่เก็บเก่ียวคร้ังที่ 3-5) เท่ากับ 1:5 ความยาวผล
ยาว (มากกว่า 18 เซนติเมตร) สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลเป็นสีเขียวเข้ม สีผิวบริเวณปลายผลเป็นสีเขียวเข้ม มีแถบสี
ขาวที่ผิวผ

ิวผล
ัม
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ภาพถ่ายพนัธุท์ี่ขอจดทะเบยีนคุ้มครองพนัธุพ์ืชใหม่ :  

 

     

แตงร้านพันธุอั์มรินทร์ 959 
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แตงร้าน (Cucumis sativas) 
 

ันที่ยื่นคําขอ :  10 เมษายน 2549 
2. ช

การพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ. 2536-2546  เป็นแตงร้าน
ลูกผสม ะหว่างแตงร้านสายพันธ์ุ CUI-84 เป็นพันธ์ุแม่ กับสายพันธ์ุแท้ CUI-62 เป็นพันธ์ุพ่อ 
สถานที่ดํา ี

ารผสมพันธ์ุระหว่างแตงร้านพันธ์ุ CUI-62 ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด กับแตงร้าน
พันธ์ุผสมเ

พันธ์ุแตงร้านลูกผสม (F1) ที่มีจําหน่ายในประเทศ  มาสกัดสายพันธ์ุโดยการ
ผสมตัวเอ

ันธ์ุแตงร้านสายพันธ์ุแท้ CUI-84 (พันธ์ุแม่) และสายพันธ์ุแท้ CUI-62  
(พันธ์ุพ

กว่า 18 เซนติเมตร) สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลเป็นสีเขียวเข้ม สีผิวบริเวณปลายผลเป็นสีเขียวอ่อน มีแถบสี
เขียวท วผล รูปร่างบริเวณใกล้ขั้วผล-แบนราบ (flattened) รูปร่างบริเวณด้านปลายผล-แบนราบ (flattened) มี
ไขบนผ  ผิวผลด้าน ผิวสัมผัสเรียบ ไม่มีรสขม นํ้าหนักผล 300-350 กรัมต่อผล นํ้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 

 
 

1. เลขท่ีคําขอ :  088/2549 ว
ื่อผู้ขอ :  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

3. ชื่อพันธุ์พืชใหม่ :  ซียูอาร์ 994 
4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : 

แตงร้านพันธ์ุซียูอาร์ 994  ดําเนิน
ที่ได้จากการผสมพันธ์ุร

เนินการ ณ สถานีวิจัยของบริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดกาญจนบุร 
5. กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : 

- การผลิตสายพันธ์ุแม่ 
ปี 2536-2538  ทําก
ปิด (OP) ที่ซื้อมาจากตลาดในจังหวัดชุมพร แล้วนําลูกผสม (F1) ที่ได้ทําการผสมตัวเองและคัดเลือก 

(self and selection) จนกระทั่งสายพันธ์ุมีความคงตัวทางพันธุกรรม (homozygosity) ได้สายพันธ์ุแท้ CUI-84 
- การผลิตสายพันธ์ุพ่อ 

ปี 2539-2544  นําเมล็ด
งและคัดเลือก (self and selection) ประมาณ 6 ช่ัว ขึ้นไป จนกระทั่งสายพันธ์ุมีความคงตัวทาง

พันธุกรรม (homozygosity) ได้เป็นสายพันธ์ุแท้ CUI-62 
- การผลิตสายพันธ์ุลูกผสม 

ปี 2545-2546  ทําการผสมพ
่อ) ได้ลูกผสม F1 ทําการทดสอบพันธ์ุและเก็บข้อมูลลักษณะประจําพันธ์ุทั้งในสถานีทดลองของบริษัทเอง

และในแปลงเกษตรกรทั่วประเทศ 
6. ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

มีลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อย (indeterminate) ลักษณะแผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบ
หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู (auriculate) ใบมีสีเขียว จํานวนกิ่งแขนงที่มีความยาวมากกว่า 15 
เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการเก็บเก่ียว เท่ากับ 18-20 กิ่ง เพศดอก (บันทึกเมื่อเริ่มออกดอกจนส้ินสุดการเก็บเก่ียว) มี
จํานวนดอกเพศผู้และดอกเพศเมียใกล้เคียงกัน ดอกมีสีเหลือง รูปร่างผลเป็นแบบรูปยาวรี (elliptical elongate) 
สัดส่วนความกว้างต่อความยาวผล (บันทึกจํานวน 10 ผล จากผลที่เก็บเก่ียวคร้ังที่ 3-5) เท่ากับ 1:5 ความยาวผล
ยาว (มาก

ี่ผิ
ิวผล

กรัม 

ประกาศโฆษณาคําขอฯ 

2.5 
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ภาพถ่ายพนัธุท์ี่ขอจดทะเบยีนคุ้มครองพนัธุพ์ืชใหม่ :  แตงร้

 

      

านพันธุซ์ียูอาร์ 994 

                  
                  

                                                     

 
 

          

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
วันที่ยื่นคําขอ :  10 เมษายน 2549 

3. ช

.ศ. 2533-2546 เป็นแตงร้านลูกผสม
ยพันธ์ุแท้ CUI-84 เป็นพันธ์ุแม่ กับสายพันธ์ุแท้รหัส 467B เป็นพันธ์ุพ่อ 

สถานท ัยของบริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี 
5. กรรม

พันธ์ุผ ตลาดในจังหวัดชุมพร แล้วนําลูกผสม (F1) ที่ได้ทําการผสมตัวเองและคัดเลือก 
(self and

งเป็นพันธ์ุผสมเปิดจําหน่ายในตลาดจังหวัดเชียงใหม่ มาสกัดสาย
พันธ์ุโด ก (self and selection) จนกระทั่งสายพันธ์ุมีความคงตัวทางพันธุกรรม 
(homozy

สมพันธ์ุแตงร้านสายพันธ์ุแท้ CUI-84 (พันธ์ุแม่) และสายพันธ์ุแท้รหัส 467B  
ันธ์ุและเก็บข้อมูลลักษณะประจําพันธ์ุทั้งในสถานีทดลองของบริษัทเอง

และใน

ถบสี
เขียวท วผล รูปร่างบริเวณใกล้ขั้วผล-กลม (rounded) รูปร่างบริเวณด้านปลายผล-กลม (rounded) มีไขบนผิวผล 
ผิวผลด น ผิวสัมผัสเรียบ ไม่มีรสขม นํ้าหนักผล 350-400 กรัมต่อผล นํ้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 2.5 กรัม 

 

ประกาศโฆษณาคําขอฯ 

แตงร้าน (Cucumis sativas) 

1. เลขท่ีคําขอ :  094/2549 
2. ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

ื่อพันธุ์พืชใหม่ :  ซียูอาร์ 999 
4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : 

แตงร้านพันธ์ุซียูอาร์ 999  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุระหว่างปี พ
ที่ได้จากการผสมพันธ์ุระหว่างแตงร้านสา

ี่ดําเนินการ ณ สถานีวิจ
วิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : 

- การผลิตสายพันธ์ุแม่ 
ปี 2539-2544  ทําการผสมพันธ์ุระหว่างแตงร้านพันธ์ุ CUI-62 ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด กับแตงร้าน

สมเปิด (OP) ที่ซื้อมาจาก
 selection) จนกระทั่งสายพันธ์ุมีความคงตัวทางพันธุกรรม (homozygosity) ได้สายพันธ์ุแท้ CUI-84 

- การผลิตสายพันธ์ุพ่อ 
ปี 2533-2538  นําเมล็ดพันธ์ุแตงร้านซึ่

ยการผสมตัวเองและคัดเลือ
gosity) ได้เป็นสายพันธ์ุแท้รหัส 467B 

- การผลิตสายพันธ์ุลูกผสม 
ปี 2545-2546  ทําการผ

(พันธ์ุพ่อ) ได้ลูกผสม F1 ทําการทดสอบพ
แปลงเกษตรกรทั่วประเทศ 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
มีลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อย (indeterminate) ลักษณะแผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบ

หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู (auriculate) ใบมีสีเขียว จํานวนกิ่งแขนงที่มีความยาวมากกว่า 15 
เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการเก็บเก่ียว เท่ากับ 10-15 กิ่ง เพศดอก (บันทึกเมื่อเร่ิมออกดอกจนสิ้นสุดการเก็บเก่ียว) มี
จํานวนดอกเพศผู้และดอกเพศเมียใกล้เคียงกัน ดอกมีสีเหลือง รูปร่างผลเป็นแบบรูปยาวรี (elliptical elongate) 
สัดส่วนความกว้างต่อความยาวผล (บันทึกจํานวน 10 ผล จากผลที่เก็บเก่ียวคร้ังที่ 3-5) เท่ากับ 1:6 ความยาวผล
ยาว (มากกว่า 18 เซนติเมตร) สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลเป็นสีเขียวเข้ม สีผิวบริเวณปลายผลเป็นสีเขียวเข้ม มีแ

ี่ผิ
้า
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ภาพถ่ายพนัธุท์ี่ขอจดทะเบยีนคุ้มครองพนัธุพ์ืชใหม่ :  แตงร

 

      

้านพันธุซ์ียูอาร์ 999 
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วันที่ยื่นคําขอ :  10 เมษายน 2549 

3. ช

ปี พ.ศ. 2536-2546 เป็นแตงร้านลูกผสมที่ได้
ธ์ุแท้ CUI-63 เป็นพันธ์ุแม่ กับสายพันธ์ุแท้ CUI-81 เป็นพันธ์ุพ่อ สถานที่

ดําเนิน ริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี 
5. กรรม

มล็ดพันธ์ุแตงร้านลูกผสม (F1) พันธ์ุนินจา ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด มาปลูกแล้วทํา
การผสมต

พันธ์ุผ าดในจังหวัดชุมพร แล้วนําลูกผสม (F1) ที่ได้ทําการผสมตัวเองและคัดเลือก 
(self and

ันธ์ุแตงร้านสายพันธ์ุแท้ CUI-63 (พันธ์ุแม่) และสายพันธ์ุแท้ CUI-81 (พันธ์ุ
ละเก็บข้อมูลลักษณะประจําพันธ์ุทั้งในสถานีทดลองของบริษัทเองและใน

แปลงเ

 รูปร่างบริเวณใกล้ขั้วผล-แบนราบ (flattened) รูปร่างบริเวณด้านปลายผล-แบนราบ (flattened) มีไขบน
ผิวผล วผลด้าน ผิวสัมผัสเรียบ ไม่มีรสขม นํ้าหนักผล 250-300 กรัมต่อผล นํ้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 3.1 
กรัม 

 

ประกาศโฆษณาคําขอฯ 

แตงร้าน (Cucumis sativas) 

1. เลขท่ีคําขอ :  097/2549 
2. ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

ื่อพันธุ์พืชใหม่ :  อมตะ 2 
4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : 

แตงร้านพันธ์ุอมตะ 2  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุระหว่าง
จากการผสมพันธ์ุระหว่างแตงร้านสายพัน

การ ณ สถานีวิจัยของบ
วิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : 

- การผลิตสายพันธ์ุแม่ 
ปี 2536-2538  นําเ
ัวเองและคัดเลือก (self and selection) จนกระทั่งได้สายพันธ์ุแท้ CUI-63 

- การผลิตสายพันธ์ุพ่อ 
ปี 2539-2544  ทําการผสมพันธ์ุระหว่างแตงร้านพันธ์ุ CUI-62 ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด กับแตงร้าน

สมเปิด (OP) ที่ซื้อมาจากตล
 selection) จนกระทั่งสายพันธ์ุมีความคงตัวทางพันธุกรรม (homozygosity) ได้สายพันธ์ุแท้ CUI-81 

- การผลิตสายพันธ์ุลูกผสม 
ปี 2545-2546 ทําการผสมพ

พ่อ) ได้ลูกผสม F1 ทําการทดสอบพันธ์ุแ
กษตรกรท่ัวประเทศ 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
มีลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อย (indeterminate) ลักษณะแผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบ

หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู (auriculate) ใบมีสีเขียว จํานวนกิ่งแขนงที่มีความยาวมากกว่า 15 
เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการเก็บเก่ียว เท่ากับ 18-20 กิ่ง เพศดอก (บันทึกเมื่อเริ่มออกดอกจนส้ินสุดการเก็บเก่ียว) มี
จํานวนดอกเพศผู้และดอกเพศเมียใกล้เคียงกัน ดอกมีสีเหลือง รูปร่างผลเป็นแบบรูปยาวรี (elliptical elongate) 
สัดส่วนความกว้างต่อความยาวผล (บันทึกจํานวน 10 ผล จากผลที่เก็บเก่ียวคร้ังที่ 3-5) เท่ากับ 1:5 ความยาวผล
ยาว (มากกว่า 18 เซนติเมตร) สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลเป็นสีเขียวเข้ม สีผิวบริเวณปลายผลเป็นสีเขียว มีแถบสีขาวที่
ผิวผล

ผิ
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ภาพถ่ายพนัธุท์ี่ขอจดทะเบยีนคุ้มครองพนัธุพ์ืชใหม่ :  

 

      

แตงร้านพันธุอ์มตะ 2 
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วันที่ยื่นคําขอ :  10 เมษายน 2549 

3. ช

ปี พ.ศ. 2536-2546 เป็นแตงร้านลูกผสมที่ได้
ธ์ุแท้ CUI-63 เป็นพันธ์ุแม่ กับสายพันธ์ุแท้ CUI-84 เป็นพันธ์ุพ่อ สถานที่

ดําเนิน ริษัท เจียไต๋ จํากัด จังหวัดกาญจนบุรี 
5. กรรม

มล็ดพันธ์ุแตงร้านลูกผสม (F1) พันธ์ุนินจา ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด มาปลูกแล้วทํา
การผสมต

พันธ์ุผ าดในจังหวัดชุมพร แล้วนําลูกผสม (F1) ที่ได้ทําการผสมตัวเองและคัดเลือก 
(self and

ันธ์ุแตงร้านสายพันธ์ุแท้ CUI-63 (พันธ์ุแม่) และสายพันธ์ุแท้ CUI-84 (พันธ์ุ
ละเก็บข้อมูลลักษณะประจําพันธ์ุทั้งในสถานีทดลองของบริษัทเองและใน

แปลงเ

 รูปร่างบริเวณใกล้ขั้วผล-แบนราบ (flattened) รูปร่างบริเวณด้านปลายผล-แบนราบ (flattened) มีไขบน
ผิวผล วผลด้าน ผิวสัมผัสเรียบ ไม่มีรสขม นํ้าหนักผล 250-300 กรัมต่อผล นํ้าหนักเมล็ดแห้ง 100 เมล็ด 3.2 
กรัม 

 

ประกาศโฆษณาคําขอฯ 

แตงร้าน (Cucumis sativas) 

1. เลขท่ีคําขอ :  092/2549 
2. ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจียไต๋ จํากัด 

ื่อพันธุ์พืชใหม่ :  อมตะ 3 
4. รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : 

แตงร้านพันธ์ุอมตะ 3  ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธ์ุระหว่าง
จากการผสมพันธ์ุระหว่างแตงร้านสายพัน

การ ณ สถานีวิจัยของบ
วิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : 

- การผลิตสายพันธ์ุแม่ 
ปี 2536-2538  นําเ
ัวเองและคัดเลือก (self and selection) จนกระทั่งได้สายพันธ์ุแท้ CUI-63 

- การผลิตสายพันธ์ุพ่อ 
ปี 2539-2544  ทําการผสมพันธ์ุระหว่างแตงร้านพันธ์ุ CUI-62 ของบริษัท เจียไต๋ จํากัด กับแตงร้าน

สมเปิด (OP) ที่ซื้อมาจากตล
 selection) จนกระทั่งสายพันธ์ุมีความคงตัวทางพันธุกรรม (homozygosity) ได้สายพันธ์ุแท้ CUI-84 

- การผลิตสายพันธ์ุลูกผสม 
ปี 2545-2546 ทําการผสมพ

พ่อ) ได้ลูกผสม F1 ทําการทดสอบพันธ์ุแ
กษตรกรท่ัวประเทศ 

6. ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
มีลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเป็นแบบเลื้อย (indeterminate) ลักษณะแผ่นใบเรียบ ขอบใบค่อนข้างเรียบ

หรือเป็นคลื่นเล็กน้อย ฐานใบเป็นรูปเง่ียงต่ิงหู (auriculate) ใบมีสีเขียว จํานวนกิ่งแขนงที่มีความยาวมากกว่า 15 
เซนติเมตร เมื่อสิ้นสุดการเก็บเก่ียว เท่ากับ 18-20 กิ่ง เพศดอก (บันทึกเมื่อเริ่มออกดอกจนส้ินสุดการเก็บเก่ียว) มี
จํานวนดอกเพศผู้และดอกเพศเมียใกล้เคียงกัน ดอกมีสีเหลือง รูปร่างผลเป็นแบบรูปยาวรี (elliptical elongate) 
สัดส่วนความกว้างต่อความยาวผล (บันทึกจํานวน 10 ผล จากผลที่เก็บเก่ียวคร้ังที่ 3-5) เท่ากับ 1:5 ความยาวผล
ยาว (มากกว่า 18 เซนติเมตร) สีผิวบริเวณใกล้ขั้วผลเป็นสีเขียวเข้ม สีผิวบริเวณปลายผลเป็นสีเขียว มีแถบสีขาวที่
ผิวผล

ผิ
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