


แตงกวา (Cucumis sativus L.) 

(1)  เลขท่ีคําขอ  : 049/2557   วันท่ีย่ืนคําขอ :  18 สิงหาคม 2557 

(2)  ช่ือผูขอ  : บริษัท กรีนซีดส จํากัด 

(3)  ช่ือพันธุพืชใหม : แตงกวา พันธุ ซี 664 

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  

             แตงกวาพันธุซี 664 เปนแตงกวาท่ีไดจากการผสมพันธุระหวาง พันธุเอส116 เปนพันธุแม กับพันธุ 

เอส  1161  เปนพันธุพอท่ี สถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส จํากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธุระหวางป         

พ.ศ. 2540-2552 

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช :  

 ปรับปรุงพันธุแม เอส 116 โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมตั้งแตป พ .ศ. 2540 โดยไดแตงกวาไมทราบ

ชื่อพันธุ ท่ีซ้ือจากตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี ลักษณะผลรูปรีขอบขนาน รูปรางผลบริเวณใกลข้ัวผลแบนราบ, ดาน

ปลายผลกลม , ปลายผลสีเขียวออน ผลยาว 14 เซนติเมตร ใหชื่อวา พี 116 ทําการปลูกคัดเลือกจํานวน 2    

ชั่วรุน ในป พ.ศ. 2540 โดยวิธีการผสมตัวเองแลวคัดเลือกแบบบันทักประวัติ จากนั้นในป พ.ศ.2548-2549 ทํา

การผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 5 ชั่วรุนจึงไดสายพันธุแทชื่อพันธุ เอส 116                                                                                   

 ปรับปรุงพันธุพอ เอส  1161 โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมตั้งแตป พ .ศ. 2540 โดยไดแตงกวา        

ไมทราบชื่อพันธุ ท่ีซ้ือจากตลาดศรีเมือง จ .ราชบุรี ลักษณะผลรูปรีขอบขนาน รูปรางผลบริเวณใกลข้ัวผล     

แบนราบ, ปลายผลกลม ผลสีเขียว ผลยาว 14 เซนติเมตร ใหชื่อวา พี112 ทําการปลูกคัดเลือกจํานวน 2 ชั่วรุน    

ในป พ.ศ. 2540 โดยวิธีการผสมตัวเองแลวคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ จากนั้นในป พ .ศ.2548-2550 ทําการ

ผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 7 ชั่วรุน จึงไดสายพันธุแทชื่อพันธุ เอส 1161                                                                                                                 

นําสายพันธุแท เอส 116 ผสมกับสายพันธุแทเอส1161 ปลูกทดสอบพันธุแตงกวาลูกผสมระหวางป 

พ.ศ.2550-2552 ไดแตงกวาพันธุใหมชื่อ ซี 664 

6. ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีดําเนินงาน  

  ปรับปรุงพันธุแมในป พ.ศ. 2540 และระหวางป พ .ศ. 2549-2551 ปรับปรุงพันธุพอในป พ .ศ. 2540 

และระหวางป พ .ศ. 2540-2550 ปลูกทดสอบพันธุลูกผสมในระหวางป พ .ศ. 2551-2552 ณ แปลงทดลอง

สถานีสกลนคร บริษัท กรีนซีดส จํากัด  421 หมูท่ี 11 ต.พังขวาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

ลักษณะลําตน  ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเปนเถาเลื้อย  

ลักษณะของใบ  ใบสีเขียว แผนใบเรียบ ขอบใบคอนขางเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย ฐานใบรูปเง่ียงติ่งหู  

ลักษณะดอก  ดอกสีเหลือง มีดอกเพศเมียเปนสวนใหญ  

ลักษณะผล ผลรูปรีขอบขนาน สีผิวบริเวณใกลข้ัวผลสีเขียว สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียวออน แถบสีผล   

  สีขาวหนามสีขาว รูปรางผลบริเวณใกลข้ัวผลแบนราบ รูปรางผลดานปลายผลกลม มีไขบน

  ผิวผล ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระนอย ไมมีความขมในเนื้อผล  
 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุพืช 



แตงกวา (Cucumis sativus L.) 

(1)  เลขท่ีคําขอ  : 050/2557   วันท่ีย่ืนคําขอ :  18 สิงหาคม 2557 

(2)  ช่ือผูขอ  : บริษัท กรีนซีดส จํากัด 

(3)  ช่ือพันธุพืชใหม : แตงกวา พันธุ ซี 665 

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  

             แตงกวาพันธุซี 665 เปนแตงกวาท่ีไดจากการผสมพันธุระหวางพันธุเอส 302 เปนพันธุแม กับพันธุ 

เอส 117 เปนพันธุพอท่ีสถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส จํากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธุระหวางป  พ.ศ.2540-

2552 

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช :  

  ปรับปรุงพันธุแม เอส 302 โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมตั้งแตป พ.ศ. 2540 โดยไดแตงกวาท่ีซ้ือจาก

ตลาดศรีเมือง จ .ราชบุรี ลักษณะผลรูปรีขอบขนาน ผลสีเขียว ผลยาว 15 เซนติเมตร ใหชื่อวา พี 302 ทําการ

ปลูกคัดเลือกจํานวน 2 ชั่วรุน ในป พ .ศ. 2540 โดยวิธีการผสมตัวเองแลวคัดเลือกแบบบันทักประวัติ จากนั้น

ในป พ.ศ.2549-2551 ทําการผสมตัวเองแล ะคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 8 ชั่วรุนจึงไดสายพันธุแทชื่อพันธุ 

เอส 302                                                                                

 ปรับปรุงพันธุพอ เอส  117 โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมตั้งแตป พ .ศ. 2540 โดยไดจากแตงกวาท่ี

ซ้ือจากตลาดศรีเมือง จ .ราชบุรี ลักษณะผลรูปรีขอบขนาน ผลสีเขียว ผลยาว 14 เซนติเมตร ใหชื่อวา พี  117 

ทําการปลูกคัดเลือกจํานวน 2 ชั่วรุน ในป พ .ศ. 2540 โดยวิธีการผสมตัวเองแลวคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ 

จากนั้นในป พ.ศ.2548-2550 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 5 ชั่วรุน จึงไดสายพันธุแท

ชื่อพันธุ เอส 117                                                                                                                    

  นําสายพันธุแท เอส 302 ผสมกับสายพันธุแทเอส 117 ปลูกทดสอบพันธุแตงกวาลูกผสมระหวางป 

พ.ศ.2551-2552 ไดแตงกวาพันธุใหมชื่อ ซี 665                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6. ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีดําเนินงาน   

  ปรับปรุงพันธุแมในป พ.ศ. 2540 และระหวางป พ .ศ. 2549-2551 ปรับปรุงพันธุพอในป พ .ศ. 2540 

และระหวางป พ .ศ. 2548-2550 ปลูกทดสอบพันธุลูกผสมในระหวางป พ .ศ. 2551-2552 ณ แปลงทดลอง

สถานีสกลนคร บริษัท กรีนซีดส จํากัด  421 หมูท่ี 11 ต.พังขวาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

ลักษณะลําตน  ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเปนเถาเลื้อย  

ลักษณะของใบ  ใบสีเขียว แผนใบเรียบ ขอบใบคอนขางเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย ฐานใบรูปหัวใจ  

ลักษณะดอก  ดอกสีเหลือง มีดอกเพศเมียเปนสวนใหญ  

ลักษณะผล ผลยาวรี สีผิวบริเวณใกลข้ัวผลสีเขียวเขม สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียว แถบสีผล  สีขาว หนาม

สีขาว รูปรางผลบริเวณใกลข้ัวผลแบนราบ รูปรางผลดานปลายผลกลม มีไขบน ผิวผล ผิวผลดาน ผิวสัมผัสของ

ผิวผลขรุขระปานกลาง ไมมีความขมในเนื้อผล  
 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุพืช 



แตงกวา (Cucumis sativus L.) 

(1)  เลขท่ีคําขอ  : 051/2557   วันท่ีย่ืนคําขอ :  18 สิงหาคม 2557 

(2)  ช่ือผูขอ  : บริษัท กรีนซีดส จํากัด 

(3)  ช่ือพันธุพืชใหม : แตงกวา พันธุ ซี 666 

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  

             แตงกวาพันธุซี 666 เปนแตงกวาท่ีไดจากการผสมพันธุระหวางพันธุเอส116 เปนพันธุแม กับพันธุ 

เอส 1171 เปนพันธุพอท่ีสถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส จํากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธุระหวางป พ .ศ.

2540-2552 

 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช :  

    ปรับปรุงพันธุแม เอส116 โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมตั้งแตป พ .ศ. 2540 โดยไดแตงกวาไมทราบ

ชื่อพันธุ ท่ีซ้ือจากตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี ลักษณะผลรูปรีขอบขนาน รูปรางผลบริเวณใกลข้ัวผลแบนราบ, ดาน

ปลายผลกลม , ปลายผลสีเขียวออน ผลยาว 14 เซนติเมตร ใหชื่อวา พี 116 ทําการปลูกคัดเลือกจํานวน 2 ชั่ว

รุน ในป พ .ศ. 2540 โดยวิธีการผสมตัวเองแลวคัดเลือกแบบบันทักประวัติ จากนั้นในป พ .ศ.2548-2549 ทํา

การผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 5 ชั่วรุนจึงไดสายพันธุแทชื่อพันธุ เอส116                                                                                    

 ปรับปรุงพันธุพอ เอส 1171 โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมตั้งแตป พ .ศ. 2540 โดยไดแตงกวาท่ีซ้ือ

จากตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี ลักษณะผลรูปรีขอบขนาน ผลสีเขียว ผลยาว 14 เซนติเมตร ใหชื่อวา  พี1171 ทํา

การปลูกคัดเลือกจํานวน 2 ชั่วรุน ในป พ .ศ. 2540 โดยวิธีการผสมตัวเองแลวคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ 

จากนั้นในป พ.ศ.2548-2551 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก  6 ชั่วรุน จึงไดสายพันธุแท

ชื่อพันธุ เอส1171                                                                                                                    

  นําสายพันธุแท เอส 116 ผสมกับสายพันธุแทเอส 1171 ปลูกทดสอบพันธุแตงกวาลูกผสมระหวางป 

พ.ศ.2551-2552 ไดแตงกวาพันธุใหมชื่อ ซี666  

6. ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีดําเนินงาน   

  ปรับปรุงพันธุแมในป พ.ศ. 2540 และระหวางป พ.ศ. 2548-2551 ปรับปรุงพันธุพอ และปลูกทดสอบ

พันธุลูกผสมในระหวางป พ.ศ. 2551-2552 ณ แปลงทดลองสถานีสกลนคร บริษัท กรีนซีดส จํากัด  421 หมูท่ี 

11 ต.พังขวาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

ลักษณะลําตน  ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเปนเถาเลื้อย  

ลักษณะของใบ  ใบสีเขียว แผนใบเรียบ ขอบใบคอนขางเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย ฐานใบรูปเง่ียงติ่งหู  

ลักษณะดอก  ดอกสีเหลือง มีดอกเพศเมียเปนสวนใหญ  

ลักษณะผล ผลรูปรีขอบขนาน สีผิวบริเวณใกลข้ัวผลสีเขียว สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียวออน แถบสีผลสี

  ขาว หนามสีขาว รูปรางผลบริเวณใกลข้ัวผลแบนราบ รูปรางผลดานปลายผลกลม มีไขบน  

  ผิวผล ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระนอย ไมมีความขมในเนื้อผล  
 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุพืช 



แตงกวา (Cucumis sativus L.) 

(1)  เลขท่ีคําขอ  : 052/2557   วันท่ีย่ืนคําขอ :  18 สิงหาคม 2557 

(2)  ช่ือผูขอ  : บริษัท กรีนซีดส จํากัด 

(3)  ช่ือพันธุพืชใหม : แตงกวา พันธุ ซี 668 

(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืชใหม :  

             แตงกวาพันธุซี 668 เปนแตงกวาท่ีไดจากการผสมพันธุระหวางพันธุเอส302 เปนพันธุแม กับพันธุ 

เอส1171 เปนพันธุพอท่ีสถานีวิจัยบริษัท กรีนซีดส จํากัด จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงพันธุระหวางป พ .ศ.2540-

2553 

 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช :  

     ปรับปรุงพันธุแม เอส302 โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมตั้งแตป พ .ศ. 2540 โดยไดแตงกวาท่ีซ้ือจาก

ตลาดศรีเมือง จ .ราชบุรี ลักษณะผลรูปรีขอบขนาน ผลสีเขียว ผลยาว 15 เซนติเมตร ใหชื่อวา พี 302 ทําการ

ปลูกคัดเลือกจํานวน 2 ชั่วรุน ในป พ .ศ. 2540 โดยวิธีการผสมตัวเองแลวคัดเลือกแบบบันทักประวัติ จากนั้น

ในป พ.ศ.2549-2551 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 8 ชั่วรุนจึงไดสายพันธุแทชื่อพันธุ 

เอส302                                                                                  

 ปรับปรุงพันธุพอ เอส 1171 โดยการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมตั้งแตป พ .ศ. 2540 โดยไดแตงกวาท่ีซ้ือ

จากตลาดศรีเมือง จ .ราชบุรี ลักษณะผลรูปรีขอบขนาน ผลสีเขียว ผลยาว 14 เซนติเมตร ใหชื่อวา  พี 1171  

ทําการปลูกคัดเลือกจํานวน 2 ชั่วรุน ในป พ .ศ. 2540 โดยวิธีการผสมตัวเองแลวคัดเลือกแบบบันทึกประวัติ 

จากนั้นในป พ.ศ.2548-2551 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกแบบบันทึกประวัติอีก 6 ชั่วรุน จึงไดสายพันธุแท

ชื่อพันธุ เอส1171                                                                                                                                  

  นําสายพันธุแท เอส 302 ผสมกับสายพันธุแทเอส 1171 ปลูกทดสอบพันธุแตงกวาลูกผสมระหวางป 

พ.ศ.2551-2553 ไดแตงกวาพันธุใหมชื่อ ซี668        

6. ระยะเวลาและสถานท่ีท่ีดําเนินงาน   

  ปรับปรุงพันธุแมในป พ.ศ. 2540-2551 และระหวางป พ .ศ. 2548-2551 ปรับปรุงพันธุพอ  และปลูก

ทดสอบพันธุลูกผสมในระหวางป พ .ศ. 2551-2553 ณ แปลงทดลองสถานีสกลนคร บริษัท กรีนซีดส จํากัด  

421 หมูท่ี 11 ต.พังขวาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 

ลักษณะลําตน  ลักษณะวิสัยการเจริญเติบโตเปนเถาเลื้อย  

ลักษณะของใบ  ใบสีเขียว แผนใบเรียบ ขอบใบคอนขางเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย ฐานใบรูปหัวใจ  

ลักษณะดอก  ดอกสีเหลือง มีดอกเพศเมียเปนสวนใหญ  

ลักษณะผล ผลยาวรี สีผิวบริเวณใกลข้ัวผลสีเขียวเขม สีผิวบริเวณปลายผลสีเขียวออน แถบสี 

 ผลสีขาว  หนามสีขาว รูปรางผลบริเวณใกลข้ัวผลแบนราบ รูปรางผลดานปลายผลกลม มีไข 

 บนผิวผล ผิวสัมผัสของผิวผลขรุขระปานกลาง ไมมีความขมในเนื้อผล  
 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุพืช 


