


ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(๑) เลขที่คาํขอ : ๗/๒๕๕๒      วันที่ยื่นคําขอ : ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ 

(๒) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 

(๓) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอ็นเค6346 

(๔) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธ์ุ เอ็นเค6346 เป็นข้าวโพดพันธ์ุลูกผสมช่ัวที่ ๑ ที่ได้จากการ
ผสมระหว่างพันธ์ุ เอ็นพี5144 เป็นพันธ์ุแม่ และพันธ์ุ เอ็นพี5140 เป็นพันธ์ุพ่อ 

(๕) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : ข้าวโพดพันธ์ุ เอ็นเค6346 เป็นข้าวโพดพันธ์ุลูกผสมช่ัวที่ ๑  ที่ได้จาก
การผสมระหว่างพันธ์ุ เอ็นพี5144 เป็นพันธ์ุแม่ และพันธ์ุ เอ็นพี5140 เป็นพันธ์ุพ่อ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังน้ี 

๑. การพัฒนาพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ พันธ์ุแม่ เอ็นพี5144 เป็นพันธ์ุของ บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน 
(ประเทศไทย) จํากัด เริ่มพัฒนาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแท้ 2 พันธ์ุ ที่มีพันธุกรรม
ใกล้ชิดกัน (sister line cross) ส่วนพันธ์ุพ่อ เอ็นพี5140 เป็นพันธ์ุแท้ ของ บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน 
(ประเทศไทย) จํากัด ที่เร่ิมพัฒนามาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๒. การสร้างลูกผสม พันธ์ุเอ็นเค6346  โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่ เอ็นพี5144 กับพันธ์ุพ่อ เอ็นพี5140 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖   ที่สถานีวิจัย บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด อําเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ 

 ๓. การทดสอบพันธ์ุลูกผสม พันธ์ุเอ็นเค6346 โดยเร่ิมผลิตเมล็ดทดสอบในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่สถานีวิจัย 
บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ปีที่ ๑ การทดสอบ
พันธ์ุเบ้ืองต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๕ ท้องที่ ปีที่ ๒ การทดสอบพันธ์ุมาตรฐาน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๑๕ 
ท้องที่ ปีที่ ๓ การทดสอบพันธ์ุในท้องถิ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๓๐ ท้องที่ ปีที่ ๔ การทดสอบพันธ์ุในไร่กสิกร  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๕๐ ท้องที่ ปีที่ ๕ การทดสอบพันธ์ุในไร่กสิกร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๕๐ ท้องที่         
การทดสอบในไร่กสิกร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๕๐ ท้องที่  

 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าอยู่ระหว่าง ๑๗๖-๒๒๕ ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง
ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้น (๖-๗ ซม.) ความยาวของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนง
ล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวมาก เฉลี่ย ๓๘.๓๐ ซม. สีเปลือกดอกย่อย  

 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

 



สีเขียวอ่อน อับเรณูสีชมพู จํานวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของ
จํานวนต้นทั้งหมด นับต้ังแต่ให้นํ้าครั้งแรก ประมาณ ๔๖-๕๕ วัน  

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีแดง จํานวนวันออกไหมเป็น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนต้นทั้งหมด 
นับต้ังแต่ให้นํ้าครั้งแรก ประมาณ ๔๖-๕๕ วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าประมาณ ๙๑-๑๒๐ ซม. 
จํานวนแถวเมล็ดปานกลาง (๑๔ แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

 

 

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(๑) เลขที่คาํขอ : ๘/๒๕๕๒      วันที่ยื่นคําขอ : ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ 

(๒) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 

(๓) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอ็นเค6326 

(๔) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธ์ุ เอ็นเค6326 เป็นข้าวโพดพันธ์ุลูกผสมช่ัวที่ ๑ ที่ได้จากการ
ผสมระหว่างพันธ์ุ เอ็นพี5213 เป็นพันธ์ุแม่ และพันธ์ุ เอ็นพี5203 เป็นพันธ์ุพ่อ 

 (๕) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : ข้าวโพดพันธ์ุ เอ็นเค6326 เป็นข้าวโพดพันธ์ุลูกผสมช่ัวที่ ๑ ที่ได้จาก
การผสมระหว่างพันธ์ุ เอ็นพี5213 เป็นพันธ์ุแม่ และพันธ์ุ เอ็นพี5203 เป็นพันธ์ุพ่อ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังน้ี 

๑. การพัฒนาพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ พันธ์ุแม่ เอ็นพี5213 เป็นข้าวโพดพันธ์ุแท้ของ บริษัท โนวาร์ตีส  ครอป 
โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด ได้เร่ิมพัฒนามาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแท้ 2 
พันธ์ุ ที่มีพันธุกรรมใกล้ชิดกัน (sister line cross) ส่วนพันธ์ุพ่อ เอ็นพี5203 เป็นพันธ์ุแท้ ของ  บริษัท โนวาร์ตีส 
ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด ที่เร่ิมพัฒนาประชากรมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๒. การสร้างลูกผสม พันธ์ุเอ็นเค6326 โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่เอ็นพี5213 กับพันธ์ุพ่อ เอ็นพี5203 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่สถานีวิจัย บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด อําเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์  

 ๓. การทดสอบพันธ์ุลูกผสม เอ็นเค6326 โดย เริ่มผลิตเมล็ดทดสอบในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่สถานีวิจัย บริษัท
โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ปีที่ ๑ การทดสอบพันธ์ุ
เบ้ืองต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๕ ท้องที่ ปีที่ ๒ การทดสอบพันธ์ุมาตรฐาน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๑๕ 
ท้องที่ ปีที่ ๓ การทดสอบพันธ์ุในท้องถิ่น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๓๐ ท้องที่ ปีที่ ๔ การทดสอบพันธ์ุในไร่กสิกร  
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๕๐ ท้องที่ ปีที่ ๕ การทดสอบพันธ์ุในไร่กสิกรในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๕๐ ท้องที่         
การทดสอบในไร่กสิกรในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๕๐ ท้องที่ 

 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าอยู่ระหว่าง ๑๗๖-๒๒๕ ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง
ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้น (๖-๘ ซม.) ความยาวของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนง
ล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวมาก  เฉลี่ย ๔๑ ซม.  สีเปลือกดอกย่อย  สี

 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

 



เขียวอ่อน อับเรณูสีชมพู จํานวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของ
จํานวนต้นทั้งหมด นับต้ังแต่ให้นํ้าครั้งแรก ประมาณ ๔๖-๕๕ วัน  

ลักษณะเส้นไหม จํานวนวันออกไหมเป็น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนต้นทั้งหมด นับต้ังแต่ให้นํ้าครั้ง
แรก ประมาณ ๔๖-๕๕ วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าประมาณ ๙๑-๑๒๐ ซม. 
จํานวนแถวเมล็ดปานกลาง (๑๔ แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

 

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(๑) เลขที่คาํขอ : ๙/๒๕๕๒      วันที่ยื่นคําขอ : ๒๗ เมษายน ๒๕๕๒ 

(๒) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด 

(๓) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอ็นเค58 

(๔) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธ์ุ เอ็นเค58 เป็นข้าวโพดพันธ์ุลูกผสมช่ัวที่ ๑ ที่ได้จากการ
ผสมระหว่างพันธ์ุแท้ เอ็นพี5150 เป็นพันธ์ุแม่ และพันธ์ุแท้ เอ็นพี5088 เป็นพันธ์ุพ่อ  

 (๕) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : ข้าวโพดพันธ์ุ เอ็นเค58 เป็นข้าวโพดพันธ์ุลูกผสมช่ัวที่ ๑ ที่ได้จากการ
ผสมระหว่างพันธ์ุแท้ เอ็นพี5150 เป็นพันธ์ุแม่ และพันธ์ุแท้ เอ็นพี5088 เป็นพันธ์ุพ่อ โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน
ดังน้ี 

๑. การพัฒนาพันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อ พันธ์ุแม่ เอ็นพี5150 เป็นพันธ์ุข้าวโพดพันธ์ุแท้ ของบริษัท โนวาร์ตีส 
ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด เร่ิมพัฒนามาต้ังแต่ปี ๒๕๔๒ โดยการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแท้ ๒ พันธ์ุ ที่
มีพันธุกรรมใกล้ชิดกัน (sister line cross) ส่วนพันธ์ุพ่อ เอ็นพี5088 เป็นข้าวโพดพันธ์ุแท้ ของ บริษัท โนวาร์ตีส 
ครอป โปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด ที่พัฒนามาต้ังแต่ปี ๒๕๓๗  

๒. การสร้างลูกผสม พันธ์ุเอ็นเค58 โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่ เอ็นพี5150 กับพันธ์ุพ่อ เอ็นพี5088 ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่สถานีวิจัย บริษัท โนวาร์ตีส ครอปโปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด อําเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ 

๓. การทดสอบพันธ์ุลูกผสม พันธ์ุเอ็นเค58 โดยเร่ิมผลิตเมล็ดทดสอบในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่สถานีวิจัย บริษทั 
โนวาร์ตีส ครอปโปรเทคช่ัน (ประเทศไทย) จํากัด อําเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ปีที่ ๑ การทดสอบพันธ์ุ
เบ้ืองต้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ จํานวน ๕ ท้องที่ ปีที่ ๒ การทดสอบพันธ์ุมาตรฐาน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๑๕ 
ท้องที่ ปีที่ ๓ การทดสอบพันธ์ุในท้องถ่ิน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๓๐ ท้องที่ ปีที่ ๔ การทดสอบพันธ์ุในไร่กสิกร 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ จํานวน ๕๐ ท้องที่ ปีที่ ๕ การทดสอบพันธ์ุในไร่กสิกร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๕๐ ท้องที่ การ
ทดสอบในไร่กสิกร ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ จํานวน ๕๐ ท้องที่ 

 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าอยู่ระหว่าง ๑๗๖-๒๒๕ ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง
ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก (≤๕ ซม.) ความยาวของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคน
แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวมาก เฉลี่ย ๓๗.๘๐ ซม. สีเปลือก

 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

 



ดอกย่อย  สีม่วง อับเรณูสีม่วง จํานวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน ๕๐ เปอร์เซ็นต์ 
ของจํานวนต้นทั้งหมด นับต้ังแต่ให้นํ้าครั้งแรก ประมาณ ๔๖-๕๕ วัน  

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนต้นทั้งหมด 
นับต้ังแต่ให้นํ้าครั้งแรก ประมาณ ๔๖-๕๕ วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าประมาณ ๙๑-๑๒๐ ซม. 
จํานวนแถวเมล็ดปานกลาง (๑๔ แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็น
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 
(1) เลขท่ีคําขอ : 107/2553       วันท่ียื่นคําขอ : 5 ตุลาคม 2553 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอ็นที6248 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

สายพันธ์ุแม่  สายพันธ์ุ เอ็นพี5038 ได้เริ่มพัฒนาต้ังแต่ปี พ.ศ.2532 โดยบริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

โดยวิธีการคัดเลือกแบบการสืบประวัติ (Pedigree method) 

สายพันธ์ุ สายพันธ์ุ เอ็นพี5300 ได้เร่ิมพัฒนาต้ังแต่ปี พ.ศ.2532 โดยบริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

โดยวิธีการคัดเลือกแบบการสืบประวัติ (Pedigree method) 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช : เริ่มพัฒนาพันธุ์ตั้งแต่ปี 2542   ผ่านขบวนการคัดเลือกแบบการใช้สายพันธุ์ทดสอบ(Testcross) 

จนกระทั่งปี 2547 ได้ทําการทดสอบพันธ์ุในแปลงของบริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด อําเภอตากฟ้า จังหวัด

นครสวรรค์ ต่อมาในปี 2548-2552  ทําการทดสอบพันธ์ุเบื้องต้น ทดสอบพันธ์ุมาตรฐาน  ทดสอบพันธ์ุในท้องถ่ิน พันธ์ุในไร่กสิกร และ

ทดสอบนําไร่กสิกร ในหลายท้องท่ี 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้ปานกลาง  

(ประมาณ 9.5 ซ.ม.) ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาว
มาก (ประมาณ 27 ซ.ม.) อับเรณูสีชมพู 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 
69 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 91-120 ซม.    จํานวนแถวเมล็ด
ปานกลางเฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิดหัวแข็ง   และมีซัง
สีขาว  

 

    

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 
(1) เลขท่ีคําขอ : 109/2553       วันท่ียื่นคําขอ : 5 ตุลาคม 2553 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอ็นที7208 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

สายพันธ์ุแม่  สายพันธ์ุ เอ็นพี5068 ได้เริ่มพัฒนาต้ังแต่ปี พ.ศ.2532 โดยบริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

โดยวิธีการคัดเลือกแบบการสืบประวัติ (Pedigree method) 

สายพันธ์ุสายพันธ์ุ เอ็นพี5296 ได้เริ่มพัฒนาต้ังแต่ปี พ.ศ.2532 โดยบริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด โดย

วิธีการคัดเลือกแบบการสืบประวัติ (Pedigree method) 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช : เริ่มพัฒนาพันธ์ุตั้งแต่ปี 2541   ผ่านขบวนการคัดเลือกแบบการใช้สายพันธุ์ทดสอบ

(Testcross) จนกระทั่งปี 2547 ได้ทําการทดสอบพันธ์ุในแปลงของบริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด อําเภอตากฟ้า 

จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาในปี 2548-2552  ทําการทดสอบพันธุ์เบื้องต้น ทดสอบพันธุ์มาตรฐาน  ทดสอบพันธุ์ในท้องถ่ิน ทดสอบพันธุ์ในไร่

กสิกร และทดสอบนําไร่กสิกร ในหลายท้องท่ี 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 193-237  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก   

( ประมาณ 5 ซ.ม.) ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาว
มาก (ประมาณ 27 ซ.ม.) อับเรณูสีม่วง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 
70 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 100-135 ซม.  จํานวนแถวเมล็ด
ปานกลางเฉล่ีย 14 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กึ่งหัวแข็ง และมีซัง     
สีขาว  

 

 

     

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 110/2553       วันท่ียื่นคําขอ : 5 ตุลาคม 2553 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอส7328 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

สายพันธ์ุแม่  สายพันธ์ุ เอ็นพี5150 ได้เริ่มพัฒนาต้ังแต่ปี พ.ศ.2537 โดยบริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 

เกิดจากการผสมพันธ์ุระหว่างสายพันธ์ุแท้ 2 สายพันธ์ุ ท่ีมีพันธุกรรมใกล้ชิดกัน  

สายพันธ์ุสายพันธ์ุ เอ็นพี5296 ได้เริ่มพัฒนาต้ังแต่ปี พ.ศ.2537 โดยบริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด โดย

วิธีการคัดเลือกแบบการสืบประวัติ (Pedigree method) 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช : เริ่มพัฒนาพันธ์ุตั้งแต่ปี 2541   ผ่านขบวนการคัดเลือกแบบการใช้สายพันธุ์ทดสอบ

(Testcross) จนกระทั่งปี 2547 ได้ทําการทดสอบพันธ์ุในแปลงของบริษัท โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด อําเภอตากฟ้า 

จังหวัดนครสวรรค์ ต่อมาในปี 2548-2552  ทําการทดสอบพันธุ์เบื้องต้น ทดสอบพันธุ์มาตรฐาน  ทดสอบพันธุ์ในท้องถ่ิน ทดสอบพันธุ์ในไร่

กสิกร และทดสอบนําไร่กสิกร ในหลายท้องท่ี 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่ามากกว่า 226  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 

(ประมาณ 5 ซ.ม.) ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาว
มาก (ประมาณ 27 ซ.ม.) อับเรณูสีม่วง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 
72 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีมากกว่า 121 ซ.ม.    จํานวนแถวเมล็ดปานกลางเฉลี่ย 
14 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กึ่งหัวแข็ง และมีซัง     สีขาว  

 

 

         

 

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
(1) เลขท่ีคําขอ : 67/2554       วันท่ียื่นคําขอ : 2 มิถุนายน 2554 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม เมล็ดพันธ์ุ จํากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ซี.พี.938 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

สายพันธ์ุแม่  ในปี พ.ศ. 2541  เร่ิมจากการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ ปลูกประเมินการปรับตัว

และการให้ผลผลิต และปลูกเชื้อพันธุกรรมเพื่อผสมพันธุ์สร้างเป็นประชากรพ้ืนฐานข้าวโพดฝักอ่อน BSKY2K45F1 ปี 2542-2543 พัฒนา

ประชากร BSKY2K45F1 ด้วยวิธีคัดรวม (Mass selection) จนได้ BSKY2K45F3 ปี 2544-45 นําสายพันธ์ุแท้ของโครงการผสมกับ

ประชากร BSKY2K45F3 ได้เป็นประชากร BSKY2K45MCIF1 พัฒนาต่อจนได้ประชากร BSKY2K45MCIF3 ในปี 2546 คัดเลือกต้นท่ีดี ใน

ประชากร  BSKY2K45MCIF3 พัฒนาต่อโดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบสืบสกุล (Pedigree Method) ปลูกแบบฝักต่อแถวจนถึง S4 ตั้งชื่อสาย

นี้ว่า PS10 

สายพันธ์ุพ่อ  ในปี ในปี พ.ศ. 2541  เร่ิมจากการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ปลูกประเมินการ

ปรับตัวและการให้ผลผลิต และปลูกเชื้อพันธุกรรมเพื่อผสมพันธุ์สร้างเป็นประชากรพ้ืนฐานข้าวโพดฝักอ่อนได้เป็น BSK45F1  ปี 2542-43 

พัฒนาประชากร BSK45F1 ด้วยวิธีคัดรวม (Mass selection) จนได้ BSK45F3 ปี 2544-45 นําสายพันธุ์แท้ของโครงการผสมกับประชากร 

BSK45F1 ด้วยวิธีคัดรวม (Mass selection) จนได้ BSK45F3 ปี 2544-45  นําสายพันธุ์แท้ของโครงการผสมกับประชากร BSK45F3 ได้

เป็นประชากร BSK45MC1F1 พัฒนาต่อจนได้ประชากร BSK45MC1F3  ในปี 2546 คัดเลือกต้นท่ีดี ในประชากร BSK45MC1F3 มา

พัฒนาต่อโดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบสืบสกุล (Pedigree Method) ปลูกแบบฝักต่อแถวจนถึง S4 ตั้งชื่อสายพันธ์ุนี้ว่า S106M  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช : ได้นําสายพันธุ์ท้ังสองมาผสมพันธุ์เพ่ือสร้างลูกผสมเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Single Cross) และปลูก
ทดสอบผลผลิต ครั้งแรกท่ีสถานีวิจัยสวรรคโลกและสถานีวิจัยแสลงพัน จํานวน 2 ฤดู จากผลการทดสอบคัดเลือกได้พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ลูกผสมเดี่ยวท่ีให้ผลผลิตสูง จากนั้นในปี 2552 ปลูกทดสอบพันธ์ุในแปลงเกษตรกร พบว่าให้ผลผลิตสูงปรับตัวได้ดี ทนทานต่อโรค และ
ต่อมาทางบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรม เมล็ดพันธ์ุ จํากัด ตั้งชื่อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ FR5109 เป็นพันธ์ุการค้าชื่อว่า“พันธุ์ ซี.พี. 938” 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง       วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น 

(ประมาณ 7 ซ.ม.)   ความยาวของช่อดอกตัวผู้    วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง
ยาวมาก (ประมาณ 29 ซ.ม.)  อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 
55-58 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 91-120 ซม. จํานวนแถวเมล็ด
ค่อนข้างมากเฉลี่ย 16 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวบุบ และมีซังสี
ขาว  

    
ข้าวโพด (Zea mays L.) 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



 (1) เลขท่ีคําขอ : 68/2554       วันท่ียื่นคําขอ : 2 มิถุนายน 2554 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท กรุงเทพอุตสาหกรรม เมล็ดพันธ์ุ จํากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ซี.พี.908 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

สายพันธ์ุแม่  ในปี พ.ศ. 2541 เร่ิมจากการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปลูกประเมินการปรับตัวและการ

ให้ผลผลิต และปี 2542 ปลูกเชื้อพันธุกรรมเพ่ือผสมพันธุ์สร้างเป็นประชากรพ้ืนฐานข้าวโพดฝักอ่อน BSKY2K45F1 ปี 2543-44 พัฒนา

ประชากร BSKY2K45F1  ด้วยวิธีคัดรวม (Mass selection) ได้ประชากร BSKY2K45F3  ปี2545-46 คัดเลือกต้นท่ีดี ในประชากร 

BSKY2K45F3 มาพัฒนาต่อโดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบสืบสกุล (Pedigree Method) ปลูกแบบฝักต่อแถวจนถึง S4 ตั้งชื่อสายพันธ์ุว่า 

G415F  

สายพันธ์ุพ่อ  ในปี พ.ศ. 2541 เร่ิมจากการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมจากท้ังในประเทศและต่างประเทศ ปลูกประเมินการปรับตัวและการ

ให้ผลผลิต และปี 2542 ปลูกเชื้อพันธุกรรมเพื่อผสมพันธ์ุสร้างเป็นประชากรพ้ืนฐานข้าวโพดฝักอ่อน BSK45F1 ปี 2543-44 พัฒนา

ประชากร BSK45F1  ด้วยวิธีคัดรวม (Mass selection) ได้ประชากร BSK45F3 ปี 2545-46 คัดเลือกต้นท่ีดี ในประชากร BSK45F3 มา

พัฒนาต่อโดยใช้วีการคัดเลือกแบบสืบสกุล (Pedigree Method) ปลูกแบบฝักต่อแถวจนถึง S4 ตั้งชื่อสายพันธ์ุนี้ว่า KS311  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช : ได้นําสายพันธุ์ท้ังสองมาผสมพันธุ์เพ่ือสร้างลูกผสมเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Single Cross) และปลูก
ทดสอบผลผลิต ครั้งแรกท่ีสถานีวิจัยสวรรคโลกและสถานีวิจัยแสลงพัน จํานวน 2 ฤดู จากลผการทดสอบคดัเลือก ได้พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ลูกผสมเด่ียวท่ีให้ผลผลิตท่ีให้ผลผลิตสูง  จากนั้นในปี 2552  ปลูกทดสอบพันธุ์ในแปลงเกษตรกร พบว่าให้ผลผลิตสูง ปรับตัวได้ดี ทนทาน
ต่อโรค และต่อมาทางบริษัทกรุงเทพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์จํากัด สถานีวิจัยสวรรคโลกและสถานีวิจัยแสลงพัน ได้ตกลงร่วมกันต้ังชื่อพันธ์ุ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นพันธ์ุการค้าชื่อว่า  “พันธุ์ ซี.พี. 908” 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 

(ประมาณ 4 ซ.ม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ยาวมาก 
(ประมาณ 22 ซ.ม.) อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 
56-58 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 91-120 ซม. จํานวนแถวเมล็ด
ค่อนข้างมากเฉลี่ย 16 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวบุบ และมีซังสี
ขาว  

     

 


