




ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขที่คําขอ : 124/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : จี5383แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ ดี0561แซด 

ในปี พ.ศ. 2541 ได้เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree method  โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่
กับพันธ์ุพ่อ  ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์  จํากัด   ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่  1  ในฤดูต่อมา
ปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่  1  ผสมตัวเองได้เมล็ด ช่ัวที่  2  ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นน้ี
จนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธ์ุช่ัวที่  8  ในปี พ.ศ. 2547  ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้  ดี0561แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ บี6561แซด 

ในปี พ.ศ. 2541 ได้เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree method  โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่
กับพันธ์ุพ่อ  ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่  1  ในฤดูต่อมาปลูก
เมล็ดประชากรช่ัวที่  1  ผสมตัวเองได้เมล็ด ช่ัวที่  2  ทําการเก็บเก่ียว   ปลูก  และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นน้ีจนกระทั่ง
ได้เมล็ดสายพันธ์ุช่ัวที่  9  ในปี พ.ศ. 2547  ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้  บี6561แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ จี5383แซด  

 ปลูกพันธ์ุแม่ ดี0561แซด กับ พันธ์ุพ่อ บี6561แซด เมื่อฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ภายในสถานีวิจัยของ
บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ของ (ดี0561แซด 
/บี6561แซด)  ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 เมื่อฤดูแล้งเดือนมกราคม พ.ศ.2548 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมา
ปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 เมื่อฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุ
ช่ัวที่ 3 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 3 เมื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง
ได้เมล็ดช่ัวที่ 4 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 4 เมื่อฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสม
ตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 5 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้ จี5383แซด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ข้าวโพดพันธ์ุ จี5383แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง พันธ์ุแม่ ดี0561แซด 
กับพันธ์ุพ่อ บี6561แซด เมื่อฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอน
ซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ของ (ดี0561แซด /บี6561
แซด)  ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 เมื่อฤดูแล้งเดือนมกราคม พ.ศ.2548 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ด



ช่ัวที่ 2 เมื่อฤดูฝนเดื ัวเองได้เมล็ดพันธ์ุช่ัวที่ 3 
ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 3 เม องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด
ช่ัวที่ 4 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ั กษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง
ได้เมล็ดช่ัวที่ 5 เป็นข้

ลักษณะสําคั

 ลักษณะต้น

อนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมต
ื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้
วที่ 4 เมื่อฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลั

าวโพดสายพันธ์ุแท้ โดยให้ช่ือพันธ์ุ จี5383แซด 

ญของพันธุ์พืชใหม่ :  

  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

ัวผู้

 177  ซม. 

ลักษณะช่อดอกต  ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึ
ตัวผู้สั้น เฉลี่ย 8 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล
ผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 18 ซม. อับเรณูสีชมพู 

งโคนแขนงแรกของช่อดอก
่างสุดถึงปลายช่อดอกตัว

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท
แรก ประมาณ 62 วัน 

ั้งหมดนับต้ังแต่ให้นํ้าครั้ง

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่
เมล็ดน้อยเฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้
และมีซังสีขาว  

ระหว่าง 90 ซม. จํานวนแถว
าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขที่คําขอ : 125/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ดี1060แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ บี5394แซด  

ในปี พ.ศ. 2539 ได้เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method โดยบริษัทมอนซานโต้  จํากัด  
ประเทศฟิลิปปินส์  โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่กับพันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้    จํากัด  ทําการ
เก็บเก่ียว  ปลูก และผสมตัวเอง กระทําเช่นอยู่น้ี จนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธ์ุช่ัวที่  7  ในปี พ.ศ. 2543 ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุ
แท้    บี5394แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ บี6561แซด 

ในปี พ.ศ. 2541 ได้เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method  โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่
กับพันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด  ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่  1  ในฤดูต่อมาปลูก
เมล็ดประชากรช่ัวที่  1  ผสมตัวเองได้เมล็ด ช่ัวที่  2  ทําการเก็บเก่ียว  ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นน้ีจนกระทั่งได้
เมล็ดสายพันธ์ุช่ัวที่  9  ในปี พ.ศ. 2547  ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้  บี6561แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี1060แซด 

ปลูกพันธ์ุแม่  บี5394แซด  กับ พันธ์ุพ่อ บี6561แซด  เมื่อฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ภายในสถานีวิจัยของ
บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ของ (บี5394แซด/
บี6561แซด ) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 เมื่อฤดูแล้งเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมา
ปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 เมื่อฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุ
ช่ัวที่ 3 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 3 เมื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง
ได้เมล็ดช่ัวที่ 4 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 4 เมื่อฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสม
ตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 5 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 5 เมื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่
ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 6 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี1060แซด  

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ข้าวโพดพันธ์ุ ดี1060แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง พันธ์ุแม่  บี5394แซด  
กับ พันธ์ุพ่อ บี6561แซด เมื่อฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2547 ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอน
ซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ของ (บี5394แซด/บี6561แซด 



) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช ั่วที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 
2 เมื่อฤดูฝนเดือนพฤษภาค วเองได้เมล็ดพันธ์ุช่ัวที่ 3 ต่อมา
ปลูกเมล็ดช่ัวที่ 3 เมื่อฤดูแล  ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 4 
ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 4 เมื่ ี่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด
ช่ัวที่ 5 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวท กษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง
ได้เมล็ดช่ัวที่ 6 เป็นข้าวโพดสายพ

 ลักษณะสําคัญของพ

 ลักษณะต้น

ั่วที่ 1 เมื่อฤดูแล้งเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดช
ม พ.ศ. 2548 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตั
้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ

อฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะท
ี่ 5 เมื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลั

ันธ์ุแท้ โดยให้ช่ือพันธ์ุ ดี1060แซด  

ันธุ์พืชใหม่ :  

  ่าง 172   ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผ

ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว

ู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถ
ดอกตัวผู้สั้น เฉลี่ย 7 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจ
ช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 21ซม. อับเรณูสีชมพู 

ึงโคนแขนงแรกของช่อ
ากโคนแขนงล่างสุดถึงปลาย

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต่ให้นํ้าครั้ง
แรก ประมาณ 63 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 77 ซม. จํานวน
แถวเมล็ดน้อยเฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
กึ่งหัวบุบ และมีซังสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขที่คําขอ : 126/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอช5228แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่   ดี7205แซด 

ในปี พ.ศ. 2539  ได้เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method  โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่
กับพันธ์ุพ่อ  ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์  จํากัด  ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่  1  ในฤดูต่อมาปลูก
เมล็ดประชากรช่ัวที่  1  ผสมตัวเองได้เมล็ด ช่ัวที่  2  ทําการเก็บเก่ียว  ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นน้ีจนกระทั่งได้
เมล็ดสายพันธ์ุช่ัวที่  7  ในปี พ.ศ. 2542  ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้  ดี7205แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ   ดี2138แซด 

ในปี พ.ศ. 2541 ได้เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method  โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่
กับพันธ์ุพ่อ  ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์  จํากัด  ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่  1  ในฤดูต่อมาปลูก
เมล็ดประชากรช่ัวที่  1  ผสมตัวเองได้เมล็ด ชั่วที่  2  ทําการเก็บเก่ียว   ปลูก  และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นน้ีจนกระทั่ง
ได้เมล็ดสายพันธ์ุช่ัวที่  7  ในปี พ.ศ. 2546  ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้  ดี2138แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ เอช5228แซด 

ปลูกพันธ์ุแม่ ดี7205แซด กับ พันธ์ุพ่อ ดี2138แซด เมื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ภายในสถานีวิจัยของ
บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ของ (ดี7205แซด/
ดี2138แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 เมื่อฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมา
ปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 เมื่อฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุ
ช่ัวที่ 3 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 3 เมื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง
ได้เมล็ดช่ัวที่ 4 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 4 เมื่อฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสม
ตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 5 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้  เอช5228แซด 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ข้าวโพดพันธ์ุ เอช2558แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง พันธ์ุแม่ ดี7205แซด 
กับ พันธ์ุพ่อ ดี2138แซด เมื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัท 
มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ของ (ดี7205แซด/ดี2138
แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 เมื่อฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ด



ช่ัวที่ 2 เมื่อฤดูฝนเดื วเองได้เมล็ดพันธ์ุช่ัวที่ 3 
ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 3 เม องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด
ช่ัวที่ 4 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ั ี่ต้องการ ผสมตัวเองได้
เมล็ดช่ัวที่ 5 เป็นข้าวโพดสายพ

ลักษณะสําคั

 ลักษณะต้น

อนพฤษภาคม พ.ศ. 2548 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตั
ื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้

วที่ 4 เมื่อฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะท
ันธ์ุแท้ โดยให้ช่ือพันธ์ุ เอช5228แซด 

ญของพันธุ์พืชใหม่ :  

  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

ัวผู้

 203  ซม. 

ลักษณะช่อดอกต  ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ไม่โผล่พ้นฐานใบธง (วัดจากใบธงถ
ดอกตัวผู้ -1 ซม.) ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่
ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 19 ซม. อับเรณูสีเหลือง 

ึงโคนแขนงแรกของช่อ
างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีแดง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต่ให้นํ้าครั้งแรก 
ประมาณ 62 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 104 ซม. จํานวนแถว
เมล็ดน้อยเฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง 
และมีซังสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขที่คําขอ : 127/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : จี3534แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่   ดี8118แซด 

ในปี พ.ศ. 2538  ได้เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method  โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุ
แม่กับพันธ์ุพ่อ  ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์  จํากัด   ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่  1  ในฤดูต่อมา
ปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่  1  ผสมตัวเองได้เมล็ด ช่ัวที่  2  ทําการเก็บเก่ียว   ปลูก  และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นน้ี
จนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธ์ุช่ัวที่  5 ในปี พ.ศ. 2540  ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้    ดี8118แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ   เอช4423แซด 

ในปี พ.ศ. 2539 ได้เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method  โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่ 
ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์  จํากัด กับสายพันธ์ุพ่อ  ดีเค  888  ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่  1  
ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่  1  ผสมตัวเองได้เมล็ด ช่ัวที่  2  ทําการเก็บเก่ียว  ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่
เช่นน้ีจนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธ์ุช่ัวที่  5  ในปี พ.ศ. 2542  ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้  เอช4423แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ จี3534แซด 

ปลูกพันธ์ุแม่  (ดี8118แซด/เอช4423แซด)  กับ พันธ์ุพ่อ เอช4423แซด ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด 
เมื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ.2546  ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้  ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดผสมกลับคร้ังที่ 1 ช่ัวที่ 1(BC1F1) ของ(ดี8118แซด/เอช4423แซด)//เอช4423แซด ต่อมาปลกู
เมล็ดผสมกลับคร้ังที่ 1 ช่ัวที่ 1 เมื่อฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 ผสมตัวเองได้เมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1 ช่ัวที่ 2 ต่อมา
ปลูกเมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1  ช่ัวที่ 2 เมื่อฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2548 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสม
ตัวเองได้เมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1 ช่ัวที่ 3 ต่อมาปลูกเมล็ดผสมกลับครั้งที่1 ช่ัวที่ 3 เมื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 
คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดผสมกลับครั้งที่1 ช่ัวที่ 4 ต่อมาปลูกเมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1 ช่ัว
ที่ 4 เมื่อฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1 
ช่ัวที่ 5 ต่อมาปลูกเมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1 ช่ัวที่ 5 เมื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่
ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดผสมกลับคร้ังที่1 ช่ัวที่ 6 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้ จี3534แซด 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  



ข้าวโพดพันธ์ุ จี3534แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่  (ดี8118แซด/
เอช4423แซด)  กับ พันธ์ุพ่อ เอช4423แซด ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เมื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ.2546  
ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้  ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสม
ข้ามได้เมล็ดผสมกลับคร้ังที่ 1 ช่ัวที่ 1(BC1F1) ของ(ดี8118แซด/เอช4423แซด)//เอช4423แซด ต่อมาปลูกเมล็ดผสมกลับ
ครั้งที่ 1 ช่ัวที่ 1 เมื่อฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 ผสมตัวเองได้เมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1 ช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดผสม
กลับครั้งที่ 1  ช่ัวที่ 2 เมื่อฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ.2548 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด
ผสมกลับคร้ังที่ 1 ช่ัวที่ 3 ต่อมาปลูกเมล็ดผสมกลับคร้ังที่1 ช่ัวที่ 3 เมื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2549 คัดเลือกต้นที่ดี มี
คุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดผสมกลับครั้งที่1 ช่ัวที่ 4 ต่อมาปลูกเมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1 ช่ัวที่ 4 เมื่อฤดูฝน
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1 ช่ัวที่ 5 ต่อมา
ปลูกเมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1 ช่ัวที่ 5 เมื่อฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสม
ตัวเองได้เมล็ดผสมกลับคร้ังที่1 ช่ัวที่ 6 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ โดยให้ช่ือพันธ์ุ จี3534แซด 

 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 187   ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอก
ตัวผู้สั้นมาก เฉลี่ย 4 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อ
ดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 17 ซม. อับเรณูสีม่วง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต่ให้นํ้าครั้งแรก 
ประมาณ 65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 93 ซม. จํานวนแถว
เมล็ดน้อยเฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง 
และมีซังสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 128/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ดี5681แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธ์ุ ดี5681แซด เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ จี3176แซด 
กับพันธ์ุพ่อ คือ แอล1170แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด โดยปลูกพันธ์ุแม่ จี3176แซด กับพันธ์ุพ่อ แอล
1170แซด เมื่อฤดูแล้งปีพ.ศ. 2530 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด (คาร์กิลล์เมล็ดพันธ์ุ จํากัด) 
อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ผสมข้ามได้ประชากรช่ัวที่ 1 ของ (จี3176แซด/แอล1170แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัว
ที่ 1 ผสม half sib ได้เมล็ดพันธ์ุช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด
พันธ์ุช่ัวที่ 3  นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี 
จนได้เมล็ดช่ัวที่ 8 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี5681แซด  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

  ข้าวโพดพันธ์ุ ดี5681แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ จี
3176แซด กับพันธ์ุพ่อ คือ แอล1170แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เมื่อฤดูแล้งปีพ.ศ. 2530 ปลูกพันธ์ุแม่ 
และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด (คาร์กิลล์เมล็ดพันธ์ุ จํากัด) อ. ปากช่อง จ. 
นครราชสีมา ผสมข้ามได้ประชากรช่ัวที่ 1 ของ (จี3176แซด/แอล1170แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ผสม half 
sib ได้เมล็ดพันธ์ุช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุช่ัวที่ 3  
นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัว
ที่ 8 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ ในปี พ.ศ. 2534 โดยให้ช่ือพันธ์ุ ดี5681แซด 

 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 160   ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อ
ดอกตัวผู้สั้นมาก เฉลี่ย 2 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึง
ปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวมาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ซม. อับเรณูสีชมพู 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีแดง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต่ให้นํ้าครั้ง
แรก ประมาณ 62 วัน 



ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 82 ซม. จํานวนแถวเมล็ด
น้อยเฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง 
ละมีซังสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 129/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : บี4070แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธ์ุ บี4070แซด เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่คือ ดีเค888 
และพันธ์ุพ่อ ดีเค888 ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด โดยปลูกพันธ์ุ F1 ของ ดีเค888 เมื่อฤดูแล้งปีพ.ศ. 2534 
ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด (คาร์กิลล์เมล็ดพันธ์ุ จํากัด) อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ผสม
แบบ Full sib ได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 ผสมแบบ Full sib ได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 3 คัดเลือก
ต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 4 นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ ทํา
การปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 10 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้ บี4070แซด  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

  ข้าวโพดพันธ์ุ บี4070แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่คือ ดีเค
888 และพันธ์ุพ่อ ดีเค888 ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด โดยปลูกพันธ์ุ F1 ของ ดีเค888 เมื่อฤดูแล้งปีพ.ศ. 
2534 ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด (คาร์กิลล์เมล็ดพันธ์ุ จํากัด) อ. 
ปากช่อง จ. นครราชสีมา ผสมแบบ Full sib ได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 ผสมแบบ Full sib ได้เมล็ดช่ัวที่ 3 
ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 3 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 4 นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและ
คัดเลือกลักษณะที่ต้องการ ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 10 ได้ข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ ใน
ปี พ.ศ. 2538 โดยให้ช่ือพันธ์ุ บี4070แซด  

 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 185   ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอก
ตัวผู้สั้นมาก เฉลี่ย 4 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อ
ดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 17ซม. อับเรณูสีชมพู 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต่ให้นํ้าครั้งแรก 
ประมาณ 63 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 98 ซม. จํานวนแถว
เมล็ดน้อยเฉลี่ย 12 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง 
และมีซังสีขาว  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 130/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ดี2138แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ ดี0323แซด และ เอช5187แซด 

ในปี พ.ศ. 2534 เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method  เริ่มจากการผสมพันธ์ุแม่ กับ
พันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์  จํากัด   ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่  1  ในฤดูต่อมาปลูก
เมล็ดประชากรช่ัวที่  1  ผสมตัวเองได้เมล็ด ช่ัวที่  2  ทําการเก็บเก่ียว   ปลูก  และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นน้ีจนถึงเมล็ด
ช่ัวที่ 7 ในปีพ.ศ. 2538 ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้ ดี0323แซด 

สายพันธ์ุแท้ เอช5187แซด เป็นสายพันธ์ุแท้ที่ได้จากการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree 
method ดําเนินการโดยบริษัทมอนซานโต้ จํากัด ประเทศฟิลิปปินส์ จนกระทั่งได้สายพันธ์ุช่ัวที่ 5 ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งก็
คือสายพันธ์ุแท้ เอช5187แซด  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ  บี5165แซด 

ในปี พ.ศ. 2535 เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method  โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่ 
กับพันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์  จํากัด ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่  1  ในฤดูต่อมาปลูก
เมล็ดประชากรช่ัวที่  1  ผสมตัวเองได้เมล็ด ช่ัวที่  2  ทําการเก็บเกี่ยว  ปลูก และผสมตัวเอง กระทําเช่นน้ีจนกระทั่งได้
เมล็ดสายพันธ์ุช่ัวที่ 7  ในปี พ.ศ. 2539  ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้ บี5165แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี2138แซด 

ปลูกพันธ์ุแม่ ดี0323แซด/เอช5187แซด กับพันธ์ุพ่อ บี5165แซด เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541 ผสมข้ามได้
เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 (ดี0323แซด/เอช5187แซด//บี5165แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ผสมตัวเอง ได้เมล็ด
ช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 นํามาปลูกทําการผสม
ตัวเองและคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 7 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุ
แท้ ดี2138แซด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

 ข้าวโพดพันธ์ุ ดี2138แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากผสมพันธ์ุระหว่างปลูกพันธ์ุแม่       
ดี0323แซด/เอช5187แซด กับพันธ์ุพ่อ บี5165แซด เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541 ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ ผสมข้ามได้



เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 (ดี0323 ัวเอง ได้เมล็ด
ช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ าปลูกทําการผสม
ตัวเองและคัดเลือกลักษณะที่ เป็นข้าวโพดสาย
พันธ์ุแท้ ในปี พ.ศ. 2545 โดยให

 ลักษณะสําคัญของพ

 ลักษณะต้น

แซด/เอช5187แซด//บี5165แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ผสมต
 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 นําม
ต้องการ ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 7 

้ช่ือพันธ์ุ ดี2138แซด 

ันธุ์พืชใหม่ :  

  . 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้

ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 200   ซม

 งโคนแขนงแรกของช่อดอก
างสุดถึงปลายช่อ
อง 

ลักษณะเส้นไหม

ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึ
ตัวผู้สั้นมาก เฉลี่ย 4 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่
ดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวมาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 21 ซม. อับเรณูสีเหลื

  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต่ให้นํ้าครั้งแรก 
ประมาณ 65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 100 ซม. จํานวน
แถวเมล็ด 16 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวแข็ง และมี
ซังสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 131/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ดี0561แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธ์ุ ดี0561แซด เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ (เอช3235แซด/
บี5165แซด) กับพันธ์ุพ่อ (จี3176แซด/แอล6120แซด//แอล1170แซด) ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เมื่อ
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ผสมข้ามได้
เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 (แอช3235แซด/บี5165แซด)//(จี3176แซด/แอล6120แซด//แอล1170แซด) ต่อมาปลูกเมล็ด
ประชากรช่ัวที่ 1 ผสมตัวเองได้ประชากรช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสม
ตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือก
ต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 8 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี0561แซด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

  ข้าวโพดพันธ์ุ ดี0561แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ (เอช
3235แซด/บี5165แซด) กับพันธ์ุพ่อ (จี3176แซด/แอล6120แซด//แอล1170แซด) ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด 
เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์จํากัด อ. วังทอง 
จ. พิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 (แอช3235แซด/บี5165แซด)//(จี3176แซด/แอล6120แซด//แอล1170แซด) 
ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ผสมตัวเองได้ประชากรช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่
ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ ทําการปลูกและผสมตัวเอง
คัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 8 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ ในปี พ.ศ. 2547 โดยให้ช่ือพันธ์ุ ดี0561แซด 

 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 175  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอก
ตัวผู้สั้นมาก เฉลี่ย 4 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อ
ดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย  18  ซม. อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต่ให้นํ้าครั้ง
แรก ประมาณ 65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 94 ซม. จํานวนแถวเมล็ด 14 
แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 132/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ดี2822แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ ดี2822แซด เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ (บี0548
แซด/ดี5681แซด) กับพันธุ์พ่อ (เอช0148แซด/ดี7312แซด) ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ปลูกพันธุ์แม่
และพ่อ เมื่อต้นฤดูฝน ปี พ.ศ. 2535 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด (คาร์กิลล์เมล็ดพันธ์ุ 
จํากัด) อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1(บี5040แซด/ดี5681แซด//เอช0148แซด/ดี
7312แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสม
ตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือก
ต่อไปเช่นน้ีจนได้เมล็ดช่ัวที่ 8 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี2822แซด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

  ข้าวโพดพันธ์ุ ดี2822แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ (บี
0548แซด/ดี5681แซด) กับพันธุ์พ่อ (เอช0148แซด/ดี7312แซด) ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ปลูก
พันธ์ุแม่และพ่อ เมื่อต้นฤดูฝน ปี พ.ศ. 2535 ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทย
แลนด์ จํากัด (คาร์กิลล์เมล็ดพันธุ์ จํากัด) อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1(บี5040
แซด/ดี5681แซด//เอช0148แซด/ดี7312แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วที ่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที ่ 2 
คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะที่
ต้องการ ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ีจนได้เมล็ดช่ัวที่ 8 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ ในปี พ.ศ. 2539 โดย
ให้ช่ือพันธ์ุ ดี2822แซด 

 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 200  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอก
ตัวผู้สั้นมาก เฉลี่ย 5 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อ
ดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 17 ซม. อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต่ให้นํ้าครั้ง
แรก ประมาณ 65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 103 ซม. จํานวนแถวเมล็ด 16 
แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 133/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : บี5165แซด 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ บี5165 เกิดจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ (บี5048แซด/ดี
5681แซด) กับพันธุ์พ่อ (เอช0148แซด/ดี7312แซด) ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ปลูกพันธุ์แม่และ
พันธุ์พ่อ เมื่อฤดูต้นฝนปีพ.ศ. 2535 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด (คาร์กิลล์เมล็ดพันธ์ุ 
จํากัด) อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1 (บี5040แซด/ดี5681แซด//เอช0148แซด/ดี
7321แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2  คัดเลือกต้นที่ดีมี
คุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ ทําการปลูก
และผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 8 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้ บี5165แซด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

  ข้าวโพดพันธ์ุ บี5165แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ (บี
5048แซด/ดี5681แซด) กับพันธุ์พ่อ (เอช0148แซด/ดี7312แซด) ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ปลูก
พันธุ์แม่และพันธุ์พ่อ เมื่อฤดูต้นฝนปีพ.ศ. 2535 ปลูกพันธุ์แม่และพันธุ์พ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ 
ไทยแลนด์ จํากัด (คาร์กิลล์เมล็ดพันธุ์ จํากัด) อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1 (บี
5040แซด/ดี5681แซด//เอช0148แซด/ดี7321แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 
ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2  คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 นํามาปลูกทําการผสมตัวเอง
และคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดชั่วที่ 8 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุ
แท้ ในปี พ.ศ. 2539 โดยให้ช่ือพันธ์ุ บี5165แซด 

 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ย 183 ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอก
ตัวผู้สั้นมาก เฉลี่ย 4 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อ
ดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 22 ซม. อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต่ให้นํ้าครั้ง
แรก ประมาณ 63 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 95 ซม. จํานวนแถวเมล็ด 16 
แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 134/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอช4423แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ บี4070แซด 

ในปี พ.ศ. 2534 เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree method  โดยปลูกพันธ์ุการค้า ลูกผสมดีเค
888 ผสมแบบ Full sib ได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 ผสมแบบ Full sib ได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ในฤดูต่อมาปลูก
เมล็ดช่ัวที่ 3 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดช่ัวที่ 4 ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นน้ีจนกระทั่งได้เมล็ดช่ัวที่ 10 
ในปี พ.ศ. 2538 ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้ บี4070แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ เอช4423แซด 

ปลูกพันธ์ุแม่ บี4070แซด ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด กับพันธ์ุพ่อ ดีเค888 เมื่อฤดูแล้ง พ.ศ. 2539 
ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชาการช่ัวที่ 1 (บี
4070แซด/ดีเค888) ต่อมาปลูกเมล็ดประชาการช่ัวที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมี
คุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดชั่วที่ 5 ซึ่งก็
คือสายพันธ์ุแท้ เอช4423แซด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

  ข้าวโพดพันธ์ุ เอช4423แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการปรับปรุงพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ 
บี4070แซด กับพันธ์ุพ่อ ดีเค888 เมื่อฤดูแล้ง พ.ศ. 2539 ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซาน
โต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชาการช่ัวที่ 1 (บี4070แซด/ดีเค888) ต่อมาปลูกเมล็ด
ประชาการช่ัวที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้
เมล็ดช่ัวที่ 3 ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 5 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ ในปี พ.ศ. 2542 
โดยให้ช่ือพันธ์ุ เอช4423แซด 

 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ย 195 ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอก
ตัวผู้สั้นมาก เฉลี่ย 2 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อ
ดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 17 ซม. อับเรณูสีม่วง 



ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต่ให้น
ประมาณ 66 วัน 

้ําครั้งแรก 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 108 ซม. จํานวนแถ
แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง และมีซั

วเมล็ด 12 
งสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 135/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ดี9603แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่   บี1132แซด  

สายพันธ์ุแท้บี1132แซด เป็นสายพันธ์ุแท้ที่ได้เริ่มการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree method 
โดย บริษัทมอนซานโต้  ประเทศฟิลิปปินส์ โดยในปี พ.ศ. 2541 ได้ผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่กับพันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุ
แท้ของบริษัทมอนซานโต้ จํากัด  ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่1  ต่อมาในปีพ.ศ.2542  บริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ 
จํากัด ได้รับเมล็ดช่ัวที่ 2  จากบริษัทมอนซานโต้ ประเทศฟิลิปปินส์  และได้ปลูกเมล็ดช่ัวที่  2  ภายในสถานีวิจัยของ
บริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์  จํากัด  ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่  3  ทําการเก็บเกี่ยว  ปลูก และผสมตัวเองกระทําเช่นน้ี
จนกระทั่งถึงเมล็ดช่ัวที่  7  ในปี พ.ศ. 2545 ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้ บี1132แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ   จี3981แซด 

สายพันธ์ุแท้  จี3981แซด   เป็นสายพันธ์ุแท้ที่ได้จากการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree 
method  โดยในปี พ.ศ. 2537 ได้ผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่กับพันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทย
แลนด์  จํากัด   ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่ 1 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1  ผสมตัวเองได้เมล็ด ช่ัวที่  2  ทํา
การเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําเช่นน้ีจนกระท่ังได้เมล็ดสายพันธ์ุช่ัวที่ 13 ในปี พ.ศ. 2544 ได้ต้ังช่ือว่าสาย
พันธ์ุแท้   จี3981แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี9603แซด 

ปลูกพันธ์ุแม่  บี1132แซด  กับ พันธ์ุพ่อ จี3981แซด เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2545  ภายในสถานีวิจัยของ
บริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 (บี1132แซด/จี
3981แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2546  ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ด
ช่ัวที่ 2  เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2546  คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ต่อมาส่งเมล็ด
ช่ัวที่ 3 ไปประเทศแม็กซิโก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2547  ปลูกที่สถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ประเทศเเม็กซิโก 
ผสมแบบ Recombine ได้เมล็ดช่ัวที่3 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่  3  (recombine)  เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548  ภายใน
สถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้   ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสม
ตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 4 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 4 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ  
ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 5 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 5 เมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. 2549  คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ 
ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 6 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุช่ัวที่ 6 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่
ต้องการ  ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 7 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี9603แซด 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  



 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ข้าวโพดพันธ์ุ ดี9603แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่  บี1132แซด  
กับพันธ์ุพ่อ จี3981แซด เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2545  ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ 
ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 (บี1132แซด/จี3981แซด) ต่อมา
ปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2546  ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2  เมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2546  คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ต่อมาส่งเมล็ดช่ัวที่ 3 ไป
ประเทศแม็กซิโก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2547  ปลูกที่สถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ประเทศเเม็กซิโก ผสมแบบ 
Recombine ได้เมล็ดช่ัวที่3 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่  3  (recombine)  เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2548  ภายในสถานีวิจัย
ของบริษัทมอนซานโต้   ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้
เมล็ดช่ัวที่ 4 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 4 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ  ผสมตัวเอง
ได้เมล็ดช่ัวที่ 5 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 5 เมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. 2549  คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง
ได้เมล็ดช่ัวที่ 6 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุช่ัวที่ 6 เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ  
ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 7 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ โดยให้ช่ือพันธ์ุ ดี9603แซด 

 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 218ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอก
ตัวผู้สั้นมาก เฉลี่ย 4 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อ
ดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 24 ซม. อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต่ให้นํ้าครั้ง
แรก ประมาณ 59 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 98 ซม. จํานวนแถว
เมล็ดน้อยเฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง 
และมีซังสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 136/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอช1620แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่   ดี8118แซด 

ในปี พ.ศ. 2538  ได้เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method  โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่
กับพันธ์ุพ่อ  ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์  จํากัด   ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่  1  ในฤดูต่อมา
ปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่  1  ผสมตัวเองได้เมล็ด ช่ัวที่  2  ทําการเก็บเก่ียว   ปลูก  และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นน้ี
จนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธ์ุช่ัวที่  5 ในปี พ.ศ. 2540  ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้    ดี8118แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ จี2061แซด และ เอช0429แซด 

สายพันธ์ุแท้ จี2061แซด เป็นสายพันธ์ุแท้ที่ได้จากการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree method 
โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธ์ุ จํากัด (ซึ่งบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธ์ุ จํากัด ได้ร่วมมือทําการวิจัยกับบริษัทดี
คาล์บ, CP-DK) ในปีพ.ศ. 2529 ได้ต้ังช่ือว่า สายพันธ์ุแท้ จี2061แซด 

หมายเหตุ ในปีพ.ศ. 2541 บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้ควบรวมกิจการกับบริษัทดีคาล์บ ทางบริษัทดี
คาล์บ   จึงได้ส่งมอบเช้ือพันธุกรรมดังกล่าวให้กับบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด 

ในปี พ.ศ. 2537 เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่กับ
พันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ในฤดูต่อมา ปลูกเมล็ด
ประชากรช่ัวที่ 1 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 2 ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําเช่นน้ีจนกระทั่งได้
สายพันธ์ุช่ัวที่ 9 ในปีพ.ศ. 2544 ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุ เอช0429แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ เอช1620แซด 

ปลูกพันธ์ุแม่ ดี8118แซด  กับ พันธ์ุพ่อ จี2061แซด/เอช0429แซด เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544  ภายใน
สถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ของ 
ดี8118แซด//จี2061แซด/เอช0429แซด ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ผสมตัวเองได้
เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัว
ที่ 3 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 4 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 4 เมื่อเมษายน พ.ศ. 2547  
คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ  ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 5 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 5 เมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 
คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 6 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้  เอช1620แซด 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ข้าวโพดพันธ์ุ เอช1620แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง พันธ์ุแม่ ดี8118แซด
กับพันธ์ุพ่อ จี2061แซด/เอช0429แซด เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544  ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของ
บริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ของ ดี8118แซด//
จี2061แซด/เอช0429แซด ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 2 



ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 เมื่อเดื ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 
ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเล ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ 
ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 4 ต่ ณลักษณะที่ต้องการ  ผสม
ตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 5 ต่อมาปลู ณลักษณะที่ต้องการ ผสม
ตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 6 เป็นข้

 ลักษณะสําคัญของพั

 ลักษณะต้น

อนพฤษภาคม พ.ศ. 2545 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะท่ีต้องการ 
ือกต่อไปเช่นน้ี เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 คัดเลือกต้นที่

อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 4 เมื่อเมษายน พ.ศ. 2547  คัดเลือกต้นที่ดีมีคุ
กเมล็ดช่ัวที่ 5 เมื่อพฤศจิกายน พ.ศ. 2547 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุ

าวโพดสายพันธ์ุแท้ ในปี พ.ศ. 2548 โดยให้ช่ือพันธ์ุ เอช1620แซด 

นธุ์พืชใหม่ :  

   214   ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้

ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง

 งโคนแขนงแรกของช่อดอก
ขนงล่างสุดถึงปลายช่อ

ลักษณะเส้นไหม

ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึ
ตัวผู้สั้นมาก เฉลี่ย 5 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแ
ดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 21 ซม. อับเรณูสีชมพู 

  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท
แรก ประมาณ 62 วัน 

ั้งหมดนับต้ังแต่ให้นํ้าครั้ง

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว
เมล็ดน้อยเฉลี่ย 12 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้
และมีซังสีขาว  

่าง 114 ซม. จํานวนแถว
าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 137/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ดี4121แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่   ดี8118แซด  

ในปี พ.ศ. 2538 ได้เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่
กับพันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นพันธ์ุแท้ของ บริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่ 1 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ด
ประชาการช่ัวที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเองกระทําเช่นน้ีจนกระทั่งถึงเมล็ดช่ัวที่ 5  
ในปี พ.ศ. 2540 ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้ ดี8118แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ เอช4423แซด 

ในปีพ.ศ. 2539 ได้เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method  โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่
ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์  จํากัด  กับสายพันธ์ุพ่อ ดีเค888 ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่ 1 ใน
ฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1  ผสมตัวเองได้เมล็ด ช่ัวที่  2  ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําเช่นน้ี
จนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธ์ุช่ัวที่ 5 ในปี พ.ศ. 2542 ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้ เอช4423แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี4121แซด 

ปลูกพันธ์ุแม่ ดี1881แซด กับพันธ์ุพ่อ เอช4423แซด ซึ่งเป็นข้าวโพดพันธ์ุแท้ ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ 
จํากัด เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2543  ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ. พิษณุโลก 
ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 (ดี8118แซด/เอช4423แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1  ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัว
ที่ 2   ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ทําการปลูกและผสม
ตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 8 เป็นข้าวโพดพันธ์ุแท้ ดี4121แซด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ข้าวโพดพันธ์ุ ดี4121แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ ดี1881แซด 
กับพันธ์ุพ่อ เอช4423แซด ซึ่งเป็นข้าวโพดพันธ์ุแท้ ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2543  
ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ. พิษณุโลก ผสมข้ามได้
เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 (ดี8118แซด/เอช4423แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1  ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 2   ต่อมา
ปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือก
ต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 8 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ ในปี พ.ศ. 2548 โดยให้ช่ือพันธ์ุ ดี4121แซด 

  



ลักษณะสําคัญของพ

 ลักษณะต้น

ันธุ์พืชใหม่ :  

  

ลักษณะช่อดอกตัวผ

ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 201   ซม. 

ู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช
ตัวผู้สั้นมาก เฉลี่ย 4 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างส
ดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 19 ซม. อับเรณูสีชมพู 

่อดอก
ุดถึงปลายช่อ

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต่
ประมาณ 64 วัน 

ให้นํ้าครั้งแรก 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 100 ซม
เมล็ดน้อยเฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสั
และมีซังสีขาว  

. จํานวนแถว
ตว์ กึ่งหัวแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 138/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอช2104แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ เอช8786แซด และบี1132แซด  

สายพันธ์ุแท้ เอช8786แซด และสายพันธ์ุแท้ บี1132แซด เป็นสายพันธ์ุแท้ที่ได้เร่ิมการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี 
Conventional Pedigree method โดยบริษัทมอนซานโต้ฟิลิปปินส์ โดยในปี พ.ศ. 2541 ได้ผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่
กับพันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ จํากัด ได้รับเมล็ดช่ัวที่ 2 จากบริษัทมอนซานโต้ ประเทศฟิลิปปินส์
และได้ปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 ของสายพันธ์ เอช8786แซด และบี1132แซด ภายในสถานีของบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์ 
จํากัด ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเองกระทําเช่นน้ีจนกระทั่ง ถึงเมล็ดช่ัวที่ 7  ในปี พ.ศ. 
2545 ได้ต้ังช่ือสายพันธ์ุแท้ทั้งสองสายพันธ์ุว่า สายพันธ์ุแท้ เอช8786แซด และสายพันธ์ุแท้ บี1132แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ บี9772แซด 

ในปีพ.ศ. 2541 ได้เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่ 
กับสายพันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ จํากัด ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวที่ 1 ในฟดูต่อมาปลูกเมล็ด
ประชากรช่ัวที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําเช่นน้ีจนกระทั่งได้เมล็ดสาย
พันธ์ุช่ัวที่ 9 ในปี พ.ศ. 2547 ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้ บี9972แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ เอช2104แซด 

ปลูกพันธ์ุแม่ (เอช8786แซด/บี1132แซด) กับพันธ์ุพ่อ บี9772แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ โดยปลูก
พันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ เมื่อเดือนมิถุนายน 2547 ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ. 
พิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ของ (เอช8786แซด/บี1132แซด)//บี9772แซด  ต่อมาปลูกเมล็ดประชากร
ช่ัวที่ 1 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุ
ช่ัวที่ 3 ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 6 ซึ่งก็คือข้าวโพดสายพันธ์ุแท้  เอช2104แซด 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

  ข้าวโพดพันธ์ุ เอช2104แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ (เอช
8786แซด/บี1132แซด) กับพันธ์ุพ่อ คือ บี9772แซด ซึ่งเป็นข้าวโพดพันธ์ุแท้ ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ โดยปลูก
พันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ เมื่อเดือนมิถุนายน 2547 ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทย
แลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ. พิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ของ (เอช8786แซด/บี1132แซด)//บี9772แซด  
ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่
ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุช่ัวที่ 3 ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 6 เป็นข้าวโพด



สายพันธ์ุแท้  ในปี พ

 ลักษณะสําค

 ลักษณะต้น

.ศ. 2550 โดยให้ช่ือพันธ์ุ เอช2104แซด  

ัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 218 ซม. 

อดอกตัวผู้ลักษณะช่  ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช
ตัวผู้สั้น ประมาณ 8 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่
ดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 19 ซม. อับเรณูสีเหลือง 

นไหม

่อดอก
างสุดถึงปลายช่อ

ลักษณะเส้   เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ั
ประมาณ 66 วัน 

งแต่ให้นํ้าครั้งแรก 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 114 ซม. จํ
เฉลี่ย 18 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวแข

านวนแถวเมล็ดน้อย
็ง และมีซังสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 139/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ดี7984แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ เอช0429แซด 

ในปี พ.ศ. 2537 เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่ 
กับพันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ในฤดูต่อมา ปลูกเมล็ด
ประชากรช่ัวที่ 1 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 2 ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําเช่นน้ีจนกระทั่งได้
สายพันธ์ุช่ัวที่ 9 ในปีพ.ศ. 2544 ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุ เอช0429แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ บี0552แซด 

ในปีพ.ศ. 2541 เริ่มปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method โดยบริษัท มอนซานโต้ จํากัด 
ประเทศฟิลิปปินส์ โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่กับพันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด 
ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นน้ี จนกระทั่งได้สายพันธ์ุแท้ช่ัวที่ 7 ในปีพ.ศ. 2544 ได้ต้ังช่ือว่าสาย
พันธ์ุ บี0552แซด  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี7984แซด 

ปลูกพันธ์ุแม่  เอช0429แซด  กับ พันธ์ุพ่อ บี0552แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เมื่อเดือน
กันยายน พ.ศ. 2545  ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้าม
ได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ของ เอช0429แซด/บี0552แซด ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 2 
ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ทําการปลูกและผสมตัวเอง
คัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 8 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี7984แซด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

ข้าวโพดพันธ์ุ ดี7984แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ เอช
0429แซด  กับ พันธ์ุพ่อ บี0552แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 ปลูกพันธ์ุ
แม่และพันธ์ุพ่อ ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้ามได้
เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ของ เอช0429แซด/บี0552แซด ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมา
ปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือก
ต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 8 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้  ในปี พ.ศ. 2549 โดยให้ช่ือพันธ์ุ ดี7984แซด  

 

 

 



 ลักษณะสําคั

 ลักษณะต้น

ญของพันธุ์พืชใหม่ :  

  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 202   ซม. 

ัวผู้ลักษณะช่อดอกต  ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช
ตัวผู้สั้นมาก เฉลี่ย 1 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างส
ดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 14 ซม. อับเรณูสีแดง 

่อดอก
ุดถึงปลายช่อ

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีแดง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต
ประมาณ 66 วัน 

่ให้นํ้าครั้งแรก 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 121 ซม
เมล็ดน้อยเฉลี่ย 12 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้
และมีซังสีขาว  

. จํานวนแถว
ยงสัตว์ หัวแข็ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 140/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ดี8118แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ เอช5871แซด 

ในปี พ.ศ. 2535 เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุพ่อ 
กับพันธ์ุแม่ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 ในฤดูต่อมา ปลูกเมล็ด
ประชากรช่ัวที่ 1 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 2 ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําเช่นน้ีจนกระทั่งได้
สายพันธ์ุช่ัวที่ 4 ในปีพ.ศ. 2537 ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุ เอช5871แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ บี4070แซด 

ในปีพ.ศ. 2534 เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method โดยปลูกพันธ์ุการค้า ลูกผสมดีเค
888 ผสมแบบ Full sib ได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 ผสมแบบ Full sib ได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ผสมตัวเองได้
เมล็ดช่ัวที่ 4  ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําเช่นน้ี จนกระท่ังได้สายพันธ์ุแท้ช่ัวที่ 10 ในปีพ.ศ. 2538 ได้ต้ัง
ช่ือว่าสายพันธ์ุแท้ บี4070แซด  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี7984แซด 

ปลูกพันธุ์แม่ เอช5871แซด กับพันธุ์พ่อ คือ บี4070แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เมื่อฤดู
แล้งปี พ.ศ. 2538 ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 (เอช5871แซด/บี4070แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1 
ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ทํา
การปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 5 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี8118แซด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

  ข้าวโพดพันธ์ุ ดี8118แซดเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ 
เอช5871แซด กับพันธุ์พ่อ คือ บี4070แซด เมื่อฤดูแล้งปี พ.ศ. 2538 ปลูกพันธุ์แม่และพันธุ์พ่อ ผสมข้ามได้เมล็ด
ประชากรชั่วที่ 1 (เอช5871แซด/บี4070แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 ต่อมา
ปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือก
ต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 5 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ ในปี พ.ศ. 2540 โดยให้ช่ือพันธ์ุ ดี8118แซด 

 

 

 

 



  ลักษณะสําคั

 ลักษณะต้น

ญของพันธุ์พืชใหม่ :  

  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ย 222 ซม. 

ัวผู้ลักษณะช่อดอกต  ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช
ตัวผู้สั้นมาก (0 ซม.) ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึ
ผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 21ซม. อับเรณูสีเหลือง 

่อดอก
งปลายช่อดอกตัว

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ั
แรก ประมาณ 63 วัน 

งแต่ให้นํ้าครั้ง

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 121 ซม. จํานวนแถวเมล็ด 14 
แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 142/2553      วันที่ยื่นคําขอ : 23 พฤศจิกายน 2553 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอช0429แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ บี4070แซด 

ในปีพ.ศ. 2534 เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี  Conventional Pedigree method โดยปลูกพันธ์ุการค้า ลูกผสมดีเค
888 ผสมแบบ Full sib ได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 ผสมแบบ Full sib ได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ในฤดูต่อมาปลูก
เมล็ดช่ัวที่ 3 ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 4  ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําเช่นน้ี จนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธ์ุ
ช่ัวที่ 10 ในปีพ.ศ. 2538 ได้ต้ังช่ือว่าสายพันธ์ุแท้ บี4070แซด  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ เอสเอ็มซี305 

สายพันธ์ุ เอสเอ็มซี305 เป็นสายพันธ์ุที่ได้จากการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree method ของ
บริษัท มอนซานโต้ จํากัด ประเทศฟิลิปปินส์  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี7984แซด 

ปลูกพันธ์ุแม่ บี4070แซด กับพันธ์ุพ่อ เอสเอ็มซี305 ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เมื่อฤดูแล้งปี 
พ.ศ. 2537 ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1 (บี4070แซด/เอสเอ็มซี305) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1 (บี
4070แซด/เอสเอ็มซี305) และพันธ์ุบี4070แซด เมื่อปีพ.ศ. 2538 ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์ 
จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ผสมกลับ (backcross) ได้เมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1 ชั่วที่ 1 (บี4070แซด/เอสเอ็มซี
305//บี4070แซด)  ต่อมาปลูกเมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1 ชั่วที่ 1 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง
ได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ทําการปลูกและ
ผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 9 ซึ่งก็คือสายพันธ์ุแท้ เอช0429แซด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :  

 ข้าวโพดพันธ์ุ เอช0429แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ที่ได้มาจากการผสมพันธ์ุ ระหว่างพันธ์ุแม่ บี4070
แซด กับพันธ์ุพ่อ เอสเอ็มซี305 ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เมื่อฤดูแล้งปี พ.ศ. 2537 ปลูกพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ 
ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 (บี4070แซด/เอสเอ็มซี305) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรช่ัวที่ 1 (บี4070แซด/เอสเอ็มซี305) 
และพันธ์ุบี4070แซด เมื่อปีพ.ศ. 2538 ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์ จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ผสม
กลับ (backcross) ได้เมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1 ช่ัวที่ 1 (บี4070แซด/เอสเอ็มซี305//บี4070แซด)  ต่อมาปลูกเมล็ดผสมกลบัคร้ังที ่
1 ช่ัวที่ 1 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 2 ต่อมาปลูกเมล็ดช่ัวที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดีมี
คุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดช่ัวที่ 3 ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้เมล็ดช่ัวที่ 9 เป็น
ข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ ในปี พ.ศ. 2543 โดยให้ช่ือพันธ์ุ เอช0429แซด 

 



 ลักษณะสําคั

 ลักษณะต้น

ญของพันธุ์พืชใหม่ :  

  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ย 167 ซม. 

ัวผู้ลักษณะช่อดอกต  ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช
ตัวผู้สั้นมาก เฉลี่ย 2 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุ
ดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวเฉล่ีย 13 ซม. อับเรณูสีชมพู 

่อดอก
ดถึงปลายช่อ

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีแดง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นทั้งหมดนับต้ังแต่ให
ประมาณ 68 วัน 

้นํ้าครั้งแรก 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 97 ซม. จํานวนแถวเมล็ด 12 
แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 

 

 

 

 


