


ข้าวโพด (Zea mays L.) 
(1) เลขที่ค าขอ : 40/2557      วันที่ย่ืนค าขอ : 7 พฤษภาคม 2557 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซี.พี.888 3 จ ี
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุ  ระหว่างพันธุ์แม่คือ LN452B กับพันธุ์พ่อคือ SKKGG229  
 สายพันธ์ุแม่ เริ่มพัฒนาและคัดเลือกสายพันธ์ุแม่ที่สถานีวิจัยสวรรคโลก สุโขทัย ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘  จากประชากรพื้นฐานข้าวโพด

ฝักอ่อนที่ได้จากการรวบรวมเช้ือพันธุกรรมจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พัฒนาเป็นประชากรพื้นฐานข้าวโพดฝักอ่อนฝั กดก 

BSK38PopLC1 และพัฒนาต่อเนื่องจนถึง BSK38PopL-C11 จากนั้น ในปี 2551 คัดเลือกต้นที่ดี ในประชากรจ านวน 200 ต้น ผสมแบบ 

Self ได้ 200 ฝัก น า 200 ฝักมาพัฒนาต่อโดยใช้วิธีการ Pedigree Method ปลูกแบบฝักต่อแถวจนถึง S7 ตั้งช่ือสายพันธุน์ี้ว่า LN452B 

สายพันธ์ุพ่อ พัฒนาและคัดเลือกขึ้นที่สถานีวิจัยสวรรคโลก สุโขทัย ในปี พ.ศ. 2538 จากประชากรพื้นฐานข้าวโพดฝักก่อนที่ได้

จากการรวบรวมเช้ือพันธุกรรมจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พัฒนาเป็นประชากรพื้นฐานข้าวโพดฝักอ่อนฝักดก  BSK38PopK-C1 

และพัฒนาต่อเนื่องจนถึง BSK38PopK-C11  ในปี 2551 คัดเลือกต้นที่ดี ในประชากรจ านวน 200 ต้น ผสมแบบ Self  ได้ 200 ฝัก น า 

200 ฝักมาพัฒนาต่อโดยใช้วีการ Pedigree Method ปลูกแบบฝักต่อแถวจนถึง S7 ตั้งช่ือสายพันธุน์ีว้่า SKKGG229 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :   ในปี 2552 ปลูกสายพันธุ์แม่และพ่อ เพื่อผสมข้ามสร้างลูกผสมปีที่ 1 เพื่อทดสอบภายในสถานี
วิจัย ท่ีสถานีวิจัยสวรรคโลก และสถานีวิจัยแสลงพัน จ านวน 2 ฤดู ในปี 2553 ปลูกสายพันธ์ุทั้งสองเพื่อผสมข้ามสร้างลูกผสม เพื่อทดสอบ
ซ้ าภายในสถานีวิจัย ท่ีสถานีวิจัยสวรรคโลก และสถานีวิจัยแสลงพัน และทดสอบพันธุ์นอกสถานี ในปี 2554 ทางบริษัทฯ ได้คัดเลือกพันธุ์
ข้าวโพดที่โดดเด่นและตั้งช่ือพันธุ์ลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี้ว่า TSF1135 ซึ่งได้ด าเนินการทดสอบพันธุ์ซ้ าอีกครั้ง ทั้งในสถานีวิจัยและนอก
สถานีกว่า 20 สถานท่ี พบว่าพันธ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมเดี่ยว TSF1135 มีลักษณะโดดเด่น ผลผลิตสูง สามารถยื่นต้นได้นานและทนโรค 
จากนั้นในปี 2555 ถึงปี 2556 ปลูกทดสอบพันธุ์ TSF1135 ในแปลงเกษตรกร พบว่า ให้ผลผลิตสูงปรับตัวได้ดี ยื่นต้นนาน ทนโรค และ
ต่อมาทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด สถานีวิจัยสวรรคโลกและสถานีวิจัยแสลงพัน ได้ตกลงร่วมกันตั้งช่ือพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
พันธุ์ TSF1135 เป็นพันธุ์การค้าช่ือว่า “พันธุ์ ซี.พ.ี888 3จ”ี 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง       วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น

มาก (ประมาณ 5 ซ.ม.)   ความยาวของช่อดอกตัวผู้    วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อ
กลางยาวมาก (ประมาณ 42 ซ.ม.)  สีเปลือกดอกย่อยเป็นสีเขียว อับเรณูสีชมพ ู 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ 56-65 
วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 91-120 ซม. จ านวนแถวปานกลาง
เฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว  

      
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
(1) เลขที่ค าขอ : 41/2557      วันที่ย่ืนค าขอ : 7 พฤษภาคม 2557 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ซี.พี.บี905 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุ  ระหว่างพันธุ์แม่คือ LS535 กับพันธุ์พ่อคือ FIB5 

 สายพันธ์ุแม่ ได้รับการพัฒนาจากประชากรพื้นฐานข้าวโพดฝักอ่อนจากสถานีวิจัยสวรรคโลก เช่นเดียวกัน ซึ่งได้จากการรวบรวม

เชื้อพันธุกรรมจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พัฒนาเป็นประชากรพื้นฐานข้าวโพดฝักอ่อน BSK38PopB-C1 และพัฒนาต่อเนื่องจนถึง 
BSK38PopB-C10 จากน้ันคัดเลือกต้นทีดี่ ในประชากรจ านวน 200 ต้น ผสมแบบ  Self ได้ 200 ฝัก น า 200 ฝักมาพัฒนาต่อโดยใช้วิธีการ 
Pedigree Method ปลูกแบบฝักต่อแถวจนถึง S7 ตั้งช่ือสายพันธุ์ดีเด่นนี้ว่า  BS535 

สายพันธ์ุพ่อ เริ่มพัฒนาและคัดเลือกสายพันธ์ุพ่อที่สถานีวิจัยสวรรคโลก สุโขทัย ในปี พ.ศ. 2538 จากประชากร พื้นฐานข้าวโพด

ฝักอ่อนที่ได้จากการรวบรวมเชื้อพันธุกรรมจากทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พัฒนาเป็นประชากรพื้นฐานข้าวโพดฝักอ่อน BSK38PopB-
C1 และพัฒนาต่อเนื่องจนถึง BSK38PopB-C10  จากนั้นคัดเลือกต้นที่ดี ในประชากรจ านวน 200 ต้น ผสมแบบ Self ได้ 200 ฝัก น า 200 
ฝักมาพัฒนาต่อโดยใช้วิธีการ Pedigree Method ปลูกแบบฝักต่อแถวจนถึง S7 ตั้งช่ือสายพันธุ์ดีเด่นนี้ว่า FIB5  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : ในปี พ.ศ. 2553 ได้น าสายพันธุ์แม่ และพ่อมาผสมพันธุ์เพื่อสร้างลูกผสมเป็นข้าวโพดฝัก

อ่อน ลูกผสมเดี่ยว (Single Cross) และปลูกทดสอบผลผลิต ครั้งแรกที่สถานีวิจัยสวรคโลก และสถานีวิจัยแสลงพัน จ านวน 2 ฤดู จากผล
การทดสอบคัดเลือกได้พันธ์ุข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดีย่วท่ีให้ผลผลติโดดเด่น คือ TSB0905 ซึ่งท่ีให้ผลผลิตสูงคุณภาพดีเดน่ จากนั้นในปี พง
ศ. 2554-55 ปลูกทดสอบพันธุ์ TSB0905 ในแปลงเกษตรกร พบว่าให้ผลผลิตสูง คุณภาพฝักสดี ปรับตัวได้ดี ทนทานต่อโรค และต่อมาในปี 
พ.ศ. 2556 ทางบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จ ากัด  สถานีวิจัยสวรรคโลก และสถานีวิจัยแสลงพัน ได้ตกลงร่วมกันตั้งช่ือพันธุ์ข้าวโพดฝัก
อ่อนพันธุ ์TSB0905 เป็นพันธุ์การค้าช่ือว่า “พันธุ ์ซี.พี.B905” 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ยาวมาก (ประมาณ 37 ซ.ม.) อับ

เรณูสีชมพ ูจ านวนวันที่ดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ 
46-55 วัน 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีแดง จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ 46-55 
วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 91-120 ซม. ชนิดของเมล็ดบริเวณ
กึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หัวแข็ง และมีซังสีขาว  

     

    

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
(1) เลขที่ค าขอ : 42/2557      วันที่ย่ืนค าขอ : 2 มิถุนายน 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : พี4554 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุ  ระหว่างพันธุ์แม่คือ PH1JHC กับพันธุ์พ่อคือ PH1T3V 
 สายพันธ์ุแม่ จับคู่ผสมท า breeding cross ระหว่าง PHM6J และ PHC2M ได้ลูกช่ัวที่ 1 โดยใช้โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์แบบ
สืบประวัติ (Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเองของช่ัวท่ี 1 ได้ถูกช่ัวท่ี 2 คัดเลือกไว้จ านวน 50 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกลูกช่ัวท่ี 3 แบบฝักต่อ
แถว จ านวน 50 แถว คัดเลือกแถวที่ 23 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกช่ัวที่ 4 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 2 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้น
ปลูกชั่วที่ 5 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 2 โดยเลือกฝักท่ีดีที่สุดจ านวน 5 ฝักกะเทาะเมล็ดรวมกัน ได้เป็นสายพันธุ์แม่ ช่ือ PHIJHC  

สายพันธุ์พ่อ จับคู่ผสมท า breeding crosses ระหว่าง PHM6T และ PHSMB และได้ท าการผสมกลับ 1 ช่ัวไปยัง PHM6T 
ต่อจากนั้นใช้การปรับปรุงพันธุ์แบบสืบระวัติ (Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเอง ได้ลูกช่ัวท่ี 2 คัดเลือกไว้จ านวน 50 ฝัก ต่อจกนั้นปลูก
ช่ัวท่ี 3 แบบฝักต่อแถว จ านวน 50 แถว คัดเลือกแถวที่ 9 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกช่ัวท่ี 4 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 1 จ านวน 5 
ฝัก ต่อจากนั้น  ปลูกชั่วที่ 5 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 1 โดยเลือกฝักที่ดีที่สุด จ านวน 5 ฝักกะเทาะเมล็ดรวมกัน ได้เป็นสายพันธุ์พ่อ 
ช่ือ PHIT3V  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว พี 4554 โดยจับคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์แม่ PHIJHC และสายพันธุ์
พ่อ PHIT3V ในปี พ.ศ. 2553 (2010) และท าการทดสอบพันธุ์เพื่อทดสอบผลผลิตและลักษณะต่างๆ ในประเทศไทย เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2556 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 ลักษณะต้น            ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง > 226  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ยาวมาก (ประมาณ 49.04 ซ.ม.)  
อับเรณูสีม่วง จ านวนวันmujดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก 
ประมาณ 46-55 วัน 

ลักษณะเส้นไหม เส้นไหมสีม่วง จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ  
46-55 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง > 221 ซม.จ านวนแถวเมล็ด
ค่อนข้างมากเฉลี่ย 16 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง และมีซัง
สขีาว  

     

 

    

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 
(1) เลขที่ค าขอ : 43/2557      วันทีย่ื่นค าขอ : 2 มิถุนายน 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : พี4772 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : เกิดจากการผสมพันธ์ุ  ระหว่างพันธุ์แม่คือ PHIJH6 กับพันธุ์พ่อคือ PH1T3V 
 สายพันธุ์แม่ แม่ โดยจับคู่ผสมท า breeding cross ระหว่าง PHDMF และ PHSKZ ได้ลูกช่ัวที่ 1 โดยใช้โปรแกรมการปรับปรุง
พันธุ์แบบสืบประวัติ (Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเองของช่ัวที่ 1 ได้ลูกช่ัวที่ 2 คัดเลือกไว้จ านวน 50 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกช่ัวที่ 3 
แบบฝักต่อแถว จ านวน 50 แถว คัดเลือกแถวที่ 10 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกช่ัวที่ 4 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 5 จ านวน 5 ฝัก 
ต้อจากนั้นปลูกช่ัวที่ 5 แบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 2 โดยเลือกฝักที่ดีที่สุด จ านวน 5 ฝัก กะเทาะเมล็ดรวมกัน ได้เป็นสายพันธุ์แม่ ช่ือ 
PHIJH6 

สายพันธุ์พ่อ จับคู่ผสมท า breeding crosses ระหว่าง PHM6T และ PHSMB และได้ท าการผสมกลับ 1 ช่ัวไปยัง PHM6T  
ต่อจากนั้นใช้การปรับปรุงพันธุ์แบบสืบประวัติ (Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเอง ได้ลูกช่ัวที่ 2 คัดเลือกไว้จ านวน 50 ฝัก ต่อจากนั้น
ปลูกชั่วที่ 3 แบบฝักต่อแถว จ านวน 50 แถว คัดเลือกแถวที่ 9 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกที่ 4 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 1 จ านวน 
5 ฝัก ต่อจากนั้น ปลูกชั่วที่ 5 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 1 โดยเลือกฝักท่ีดีที่สุด จ านวน 5 ฝักกะเทาะเมล็ดรวมกัน ได้เป็นสายพันธุ์พ่อ 
ช่ือ PHIT3V  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว พี4472  โดยจับคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์แม่ PHIJH6 และสายพันธุ์
พ่อ PHIT3V ในปี พ.ศ. 2533 (2010) และท าการทดสอบพันธุ์ เพื่อทดสอบผลผลิตและลักษณะต่างๆ ในประเทศไทย เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2553  จนถึงปี พงศ. 2556 

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 ลกัษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง > 226  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น

(ประมาณ 10.39 ซ.ม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ยาวมาก 
(ประมาณ 52.10 ซ.ม.) อับเรณูสีม่วง จ านวนวันที่ดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นท้ังหมด
นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ 46-55 วัน 

ลักษณะเส้นไหม จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมดนับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ 46-55 วัน 
ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง > 221 ซม. จ านวนแถวเมล็ด

ค่อนข้างมากเฉลี่ย 16 แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง และมีซัง
สีขาว  
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