




ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 004/2560 วันท่ีย่ืนค าขอ : 12 มกราคม 2560 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : พี3875 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุใหม่ : พี3875 เป็นข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ  

พีเอช1เจเอช3 กับสายพันธุ์พ่อ พีเอช1ที3วี ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุ :  
 พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเด่ียว พี3875 โดยจับคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์แม่ พีเอช1เจเอช3 และสาย
พันธุ์พ่อ พีเอช1ที3วี และท าการทดสอบพันธุ์ เพ่ือทดสอบผลผลิตและลักษณะต่างๆ ในประเทศไทย        
เป็นระยะเวลา 4 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงปี พ.ศ. 2558 และต้ังชื่อพันธุ์ว่า “พี3875” 
 ลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้  เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคน

แขนงล่างสุดของช่อดอกตัวผู้ปานกลาง มีค่าระหว่าง 9-11 เซนติเมตร ความ
ยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง
ยาวมาก เท่ากับหรือมากว่า  20 เซนติเมตร กาบดอกย่อยสีเขียวขีดม่วง     
อับเรณูสีม่วง จ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด 
ประมาณ 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม สีเส้นไหม โคนเหลืองปลายชมพู จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้น
ทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เท่ากับหรือมากกว่า  121 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด ก่ึงกรวยก่ึงกระบอก จ านวนแถวเมล็ดมาก เฉลี่ย 
16 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดก่ึงหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 005/2560 วันท่ีย่ืนค าขอ : 12 มกราคม 2560 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : พีเอช1ที3วี 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุใหม่ : พีเอช1ที3วี เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ 

คือ  พีเอชเอ็ม6ที กับสายพันธุ์พ่อ พีเอชเอสเอ็มบี ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) 
จ ากัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุ :  
 พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ พีเอช1ที3วี โดยจับคู่ผสมท า breeding cross ระหว่าง สายพันธุ์แม่ 
พีเอชเอ็ม6ที และสายพันธุ์พ่อ พีเอชเอสเอ็มบี และท าการ Back cross กลับไปหา พีเอชเอสเอ็มพี จ านวน 2 ครั้ง 
หลังจากนั้นใช้โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์แบบสืบประวัติ (Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเองชั่วที่ 1 
ได้ลูกชั่วท่ี 2 คัดเลือกไว้จ านวน 50 ฝัก จากนั้นปลูกลูกชั่วท่ี 3 แบบฝักต่อแถว จ านวน 50 แถว คัดเลือกแถว
ที่ 9 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกชั่วท่ี 4 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 1 จ านวน 5 ฝัก จากนั้นปลูกชั่วท่ี 5 
แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 1 โดยเลือกฝักที่ดีที่สุด จ านวน 5 ฝัก กระเทาะเมล็ดรวมกัน  ได้เป็นสายพันธุ์
แทช้ื่อพันธุ์ว่า “พี3875” 
 ลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง176 -225 

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคน

แขนงล่างสุดของช่อดอกตัวผู้ปานกลาง มีค่าระหว่าง 9-11 เซนติเมตร ความ
ยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง
ยาวมาก เท่ากับหรือมากว่า 20 เซนติเมตร กาบดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสี
ม่วง จ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด ประมาณ 
56-65 วัน 

 ลักษณะไหม สีเส้นไหม โคนเหลืองปลายชมพู จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้น
ทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด  มีค่าระหว่าง 91 -12 0 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด ก่ึงกรวยก่ึงกระบอก จ านวนแถวเมล็ดมาก เฉลี่ย 
16 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 006/2560 วันท่ีย่ืนค าขอ : 12 มกราคม 2560 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : พีเอช1เจเอช6 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุใหม่ : พีเอช1เจเอช6 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้ามระหว่างสาย

พันธุ์แม่ คือ  พีเอชดีเอ็มเอฟ กับสายพันธุ์พ่อ พีเอชเอสเคแซด ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุ :  
 พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ พีเอช1เจเอช6 โดยจับคู่ผสมท า breeding cross ระหว่าง สายพันธุ์
แม่ พีเอชดีเอ็มเอฟ และสายพันธุ์พ่อ พีเอชเอสเคแซด ได้ลูกชั่วท่ี 1 โดยใช้โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์แบบสืบ
ประวัติ (Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเองชั่วท่ี 1 ได้ลูกชั่วท่ี 2 คัดเลือกไว้จ านวน 50 ฝัก จากนั้นปลูก
ลูกชั่วท่ี 3 แบบฝักต่อแถว จ านวน 50 แถว คัดเลือกแถวที่ 15 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกชั่วที่ 4 แบบฝัก
ต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 2 จ านวน 5 ฝัก จากนั้นปลูกชั่วท่ี 5 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 2 โดยเลือกฝักที่ ดี
ที่สุด จ านวน 5 ฝัก กระเทาะเมล็ดรวมกัน ได้เป็นสายพันธุ์แท้ชื่อพันธุ์ว่า “พีเอช1เจเอช6” 
 ลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง176 -225 

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคน

แขนงล่างสุดของช่อดอกตัวผู้ยาว มีค่าระหว่าง 12-14 เซนติเมตร ความยาว
ของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาว
มาก เท่ากับหรือมากว่า 20 เซนติเมตร กาบดอกย่อยสีเขียวขีดชมพู อับเรณู
สีเหลืองบนชมพู จ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้ เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้น
ทั้งหมด ประมาณ 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม สีเส้นไหม เขียวอ่อน จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด มีค่า
ระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสู งฝัก วัดจา กระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด  มี ค่าระหว่าง  61 -9 0 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด ก่ึงกรวยก่ึงกระบอก จ านวนแถวเมล็ดมาก เฉลี่ย 
16 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 007/2560 วันท่ีย่ืนค าขอ : 12 มกราคม 2560 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : พีเอช1เจเอชซี 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุใหม่ : พีเอช1เจเอชซี เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้ามระหว่างสาย

พันธุ์แม่ คือ  พีเอชเอ็ม6เจ กับสายพันธุ์พ่อ พีเอชซี2เอ็ม ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ -เบรด 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุ :  
 พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ พีเอช1เจเอชซี โดยจับคู่ผสมท า breeding cross ระหว่าง สายพันธุ์แม่ 
พีเอชเอ็ม6เจ และสายพันธุ์พ่อ พีเอชซี2เอ็ม ได้ลูกชั่วท่ี 1 โดยใช้โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์แบบสืบประวัติ 
(Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเองชั่วท่ี 1 ได้ลูกชั่วท่ี 2 คัดเลือกไว้จ านวน 50 ฝัก จากนั้นปลูกลูกชั่วที่ 3 
แบบฝักต่อแถว จ านวน 50 แถว คัดเลือกแถวที่ 23 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกชั่วที่ 4 แบบฝักต่อแถว 
คัดเลือกแถวที่ 2 จ านวน 5 ฝัก จากนั้นปลูกชั่วท่ี 5 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 2 โดยเลือกฝักที่ ดีที่สุด 
จ านวน 5 ฝัก กระเทาะเมล็ดรวมกัน ได้เป็นสายพันธุ์แท้ชื่อพันธุ์ว่า “พีเอช1เจเอชซี” 
 ลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 176 -225 

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคน

แขนงล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก น้อยกว่าเท่ากับ 5  เซนติเมตร ความ
ยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง
ยาวมาก เท่ากับหรือมากว่า 20 เซนติเมตร กาบดอกย่อยสีเขียวอ่อน อับเรณู
สีชมพู จ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้ เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด 
ประมาณ 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม สีเส้นไหม โคนเขียวปลายม่วง จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้น
ทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสู งฝัก วัดจา กระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด  มี ค่าระหว่าง  61 -9 0 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด ก่ึงกรวยก่ึงกระบอก จ านวนแถวเมล็ดปานกลาง 
เฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 008/2560 วันท่ีย่ืนค าขอ : 12 มกราคม 2560 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : พีเอช1เจเอช3 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุใหม่ : พีเอช1เจเอช3 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้ามระหว่างสาย

พันธุ์แม่ คือ  พีเอชเอสเควี กับสายพันธุ์พ่อ พีเอชซี2เอ็ม ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ -เบรด 
(ไทยแลนด์) จ ากัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุ :  
 พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ พีเอช1เจเอช3 โดยจับคู่ผสมท า breeding cross ระหว่าง สายพันธุ์
แม่ พีเอชเอสเควี และสายพันธุ์พ่อ พีเอชซีท2เอ็ม ได้ลูกชั่วที่ 1 โดยใช้โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์แบบสืบ
ประวัติ (Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเองชั่วท่ี 1 ได้ลูกชั่วท่ี 2 คัดเลือกไว้จ านวน 50 ฝัก จากนั้นปลูก
ลูกชั่วท่ี 3 แบบฝักต่อแถว จ านวน 50 แถว คัดเลือกแถวที่ 13 จ านวน 5 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกชั่วที่ 4 แบบฝัก
ต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 4 จ านวน 5 ฝัก จากนั้นปลูกชั่วท่ี 5 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 1 โดยเลือกฝักที่ ดี
ที่สุด จ านวน 5 ฝัก กระเทาะเมล็ดรวมกัน ได้เป็นสายพันธุ์แท้ชื่อพันธุ์ว่า “พีเอช1เจเอช3” 
 ลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 176 -225 

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคน

แขนงล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้น มีค่าระหว่าง 6-8 เซนติเมตร ความยาวของ
ช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก 
เท่ากับหรือมากว่า 20 เซนติเมตร กาบดอกย่อยสีเขียวขีดชมพู อับเรณูสีม่วง
ปนแดง จ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้ เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด 
ประมาณ 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม สีเส้นไหม โคนเขียวปลายม่วง จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้น
ทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสู งฝัก วัดจา กระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด  มี ค่าระหว่าง  61 -9 0 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด ก่ึงกรวยก่ึงกระบอก จ านวนแถวเมล็ดมาก เฉลี่ย 
16 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 007/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 13 มีนาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : บี2216แซด 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : บี2216แซด ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์แม่ คือ เอช2014แซด กับ

พันธุ์พ่อ เอช7560แซด ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ เอช2014แซด กับพันธุ์พ่อ เอช7560แซด ได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1 (F1) 
ปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 (F2) ปลูกเมล็ดชั่วที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่
ต้องการ ผสมตัวเองจนถึงเมล็ดชั่วที่ 6 (F6) ซึ่งก็คือสายพันธุ์แท้ บี2216แซด 
 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร 
การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก ไม่ปรากฏ การปรากฏแอนโทไซยา
นินของอับเรณู ไม่ปรากฏ จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม มาก จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวน
ต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด  มีค่าระหว่าง 91-120 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด ปานกลาง 
เฉลี่ย14 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดกึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 008/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 13 มีนาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : บี3355แซด 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : บี3355แซด ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์แม่ คือ เอช2104แซด กับ

พันธุ์พ่อ เอช2912แซด ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ เอช2104แซด กับพันธุ์พ่อ เอช2912แซด ได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1 (F1) 
ปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่  1  ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่  2 (F2) ปลูกเมล็ดชั่วที่  2 คัดเลือกต้นที่ดี               
มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเองจนถึงเมล็ดชั่วที่ 7 (F7) ซึง่ก็คือสายพันธุ์แท้ บี3355แซด   
 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศ
ผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก ไม่ปรากฏ การ
ปรากฏแอนโทไซยานินของอับเรณู ไม่ปรากฏ จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้
เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม ปานกลาง จ านวนวันออกไหม 50% 
ของจ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 91-120 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด มาก 
เฉลี่ย 16 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

    

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 009/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 13 มีนาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : บี7706แซด 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : บี7706แซด ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์แม่ คือ เอช3652แซด กับ

พันธุ์พ่อ เอช1620แซด ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ เอช3652แซด กับพันธุ์พ่อ เอช1620แซด ได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1 (F1) 
ปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1  ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 (F2) ปลูกเมล็ดชั่วที่ 2 ผสมข้ามกับสายพันธุ์ชักน าที่
ท าให้เกิดสายพันธุ์แท้ (inducer line) เพ่ือสร้างสายพันธุ์แท้ด้วยวิธีดับเบิลแฮพพลอยด์ (DH, double 
haploid) แล้ว doubling ได้เมล็ดสายพันธุ์ดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วที่ 1 (DH1) ปลูก DH1 คัดเลือกต้นที่ดี               
มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธุ์ DH2  คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง 
จนถึงเมล็ดพันธุ์ DH4 ซึ่งก็คือสายพันธุ์แท้ บี7706แซด   
 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศ
ผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก มาก การปรากฏ
แอนโทไซยานินของอับเรณู  มาก จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 
50% ของจ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม มาก จ านวนวันออกไหม 50% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 91-120 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กรวย จ านวนแถวเมล็ด น้อย เฉลี่ย 12 แถว 
ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดกึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

    

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 010/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 13 มีนาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ดี3307แซด 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : ดี3307แซด ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์แม่ คือ ดี2138แซด กับ

พันธุ์พ่อ แอล5791แซด ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ ดี2138แซด กับพันธุ์พ่อ แอล5791แซด ได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1 (F1) 
ของ ดี2138แซด/แอล5791แซด ปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1  ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 (F2) ปลูกเมล็ด
พันธุ์ประชากรชั่วที่ 2 ผสมกลับ (backcross) พันธุ์ แอล5791แซด ได้เมล็ดพันธุ์ประชากรผสมกลับครั้งที่ 
1 ชั่วที่ 1 (BC1F1) ของดี2138แซด/แอล5791แซด//แอล5791แซด ปลูกเมล็ด BC1F1 คัดเลือกต้นที่ดี   
มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธุ์ BC1F2 คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง 
จนถึงเมล็ดพันธุ์ BC1F6 ซึ่งก็คือสายพันธุ์แท้ ดี3307แซด   
 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก น้อย การปรากฏ
แอนโทไซยานินของอับเรณู  ปานกลาง จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่ม
บาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม น้อย จ านวนวันออกไหม 50% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เท่ากับหรือมากกว่า 121 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กระบอก จ านวนแถวเมล็ด มากที่สุด เฉลี่ย 18 
แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดกึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

    

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 011/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 13 มีนาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ดี7023แซด 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : ดี7023แซด ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์แม่ คือ ดี4121แซด กับ

พันธุ์พ่อ จี3181แซด และ ดี3278แซด ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ ดี4121แซด กับพันธุ์พ่อ จี3181แซด และ ดี3278แซด ได้เมล็ด
ประชากรชั่วที่ 1 (F1) ของ ดี4121แซด//จี3181แซด/ดี3278แซด ปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1  ผสมตัวเอง
ได้เมล็ดชั่วที่ 2 (F2) ปลูกเมล็ดชั่วที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง จนถึงเมล็ดชั่วที่ 5 
ซึ่งก็คือสายพันธุ์แท้ ดี7023แซด   
 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 176 - 

225 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 12-14 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัด
จากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร 
การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก มากที่สุด การปรากฏแอนโทไซ
ยานินของอับเรณู  มาก จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม มากที่สุด จ านวนวันออกไหม 50% 
ของจ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 91-120 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด ปานกลาง 
เฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

    

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 012/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 13 มีนาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : จี1986แซด 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : จี1986แซด ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์แม่ คือ เอช5964แซด กับ

พันธุ์พ่อ จี3534แซด ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ เอช5964แซด กับพันธุ์พ่อ จี3534แซด ได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1 (F1)  
ปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 (F2) ปลูกเมล็ดชั่วที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะ
ที่ต้องการ ผสมตัวเอง จนถึงเมล็ดชั่วที่ 7 (F7) ซึ่งก็คือสายพันธุ์แท้ จี1986แซด   
 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 176 - 

225 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก มาก การปรากฏ
แอนโทไซยานินของอับเรณู  มากที่สุด จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 
50% ของจ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม มาก จ านวนวันออกไหม 50% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 61-90 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กระบอก จ านวนแถวเมล็ด น้อย เฉลี่ย 12 แถว 
ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

    

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 013/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 13 มีนาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : จ2ี484แซด 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : จ2ี484แซด ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์แม่ คือ เอช5228แซด กับ

พันธุ์พ่อ จ9ี245แซด ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ เอช5228แซด กับพันธุ์พ่อ จี9245แซด ได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1 (F1)  
ปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 (F2) ปลูกเมล็ดชั่วที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะ
ที่ต้องการ ผสมตัวเอง จนถึงเมล็ดชั่วที่ 6 (F6) ซึ่งก็คือสายพันธุ์แท้ จ2ี484แซด   
 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก น้อย การปรากฏ
แอนโทไซยานินของอับเรณู  น้อย จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 
50% ของจ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม มาก จ านวนวันออกไหม 50% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 91-120 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด ปานกลาง 
เฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

    

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 014/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 13 มีนาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : จ4ี592แซด 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : จ4ี592แซด ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์แม่ คือ เอช5228แซด กับ

พันธุ์พ่อ จ9ี245แซด ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ ดี2409แซด กับพันธุ์พ่อ บี6951แซด ได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1 (F1)  
ปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 (F2) ปลูกเมล็ดชั่วที่ 2 ผสมข้ามกับสายพันธุ์ชักน าที่
ท าให้เกิดสายพันธุ์แท้ (inducer line) เพ่ือสร้างสายพันธุ์แท้ด้วยวิธีดับเบิลแฮพพลอยด์ (DH, double 
haploid) แล้ว doubling ได้เมล็ดสายพันธุ์ดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วที่ 1 (DH1) คัดเลือกต้นที่ดี                
มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธุ์ DH2  คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง 
จนถึงเมล็ดพันธุ์ DH6 ซึ่งก็คือสายพันธุ์แท้ จี4592แซด 
 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 176-

225 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก น้อย การปรากฏ
แอนโทไซยานินของอับเรณู  มากที่สุด จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 
50% ของจ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม มากที่สุด จ านวนวันออกไหม 50% 
ของจ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 61-90 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กระบอก จ านวนแถวเมล็ด น้อย เฉลี่ย 12 แถว 
ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

    

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 015/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 13 มีนาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : จ5ี107แซด 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : จ5ี107แซด ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์แม่ คือ เอช2423แซด กับ

พันธุ์พ่อ เอช4027แซด ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ เอช2423แซด กับพันธุ์พ่อ เอช4027แซด ได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1 (F1)  
ปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 (F2) ปลูกเมล็ดชั่วที่ 2 คัดเลือกต้นที่ดี มีคุณลักษณะ
ที่ต้องการ ผสมตัวเอง จนถึงเมล็ดชั่วที่ 6 (F6) ซึ่งก็คือสายพันธุ์แท้ จ5ี107แซด   
 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 12-14 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัด
จากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร 
การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก มาก การปรากฏแอนโทไซยานิ
นของอับเรณู  มาก จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวน
ต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม มาก จ านวนวันออกไหม 50% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 91-120 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กระบอก จ านวนแถวเมล็ด ปานกลาง เฉลี่ย 14 
แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดกึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

    

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 016/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 13 มีนาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : จ9ี719แซด 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : จี9719แซด ได้จากการผสมพันธุ์ ระหว่างพันธุ์แม่ คือ บี7614แซด กับ

พันธุ์พ่อ เอช1620แซด ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ บี7614แซด กับพันธุ์พ่อ เอช1620แซด ได้เมล็ดประชากรชั่วที่ 1 (F1)  
ปลูกเมล็ดประชากรชั่วที่ 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วที่ 2 (F2) ปลูกเมล็ดชั่วที่ 2 ผสมข้ามกับสายพันธุ์ชักน าที่
ท าให้เกิดสายพันธุ์แท้ (inducer line) เพ่ือสร้างสายพันธุ์แท้ด้วยวิธีดับเบิลแฮพพลอยด์ (DH, double 
haploid) แล้ว doubling ได้เมล็ดสายพันธุ์ดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วที่ 1 (DH1) ปลูก DH1 คัดเลือกต้นที่ดี               
มีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธุ์ DH2  คัดเลือกต้นที่ดีมีคุณลักษณะที่ต้องการ ผสมตัวเอง 
จนถึงเมล็ดพันธุ์ DH5 ซึ่งก็คือสายพันธุ์แท้ จี9719แซด 
 ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก มาก การปรากฏ
แอนโทไซยานินของอับเรณู  มาก จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 
50% ของจ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม มาก จ านวนวันออกไหม 50% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เท่ากับหรือมากกว่า 121 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด ปานกลาง 
เฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดกึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

    

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 052/2561 วันท่ีย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : แปซิฟิค129 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุใหม่ : แปซิฟิค129 เป็นข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ 

คือ 50071 กับพันธุ์พ่อ 50072 ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุ :  
 ท าการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่คือ 50071 กับพันธุ์พ่อคือ 50072 ได้ลูกผสมเด่ียว แปซิฟิค129 และ
ปลูกทดสอบผลผลิตครั้งแรก โดยปลูกทดสอบจ านวน 4 แปลง แปลงละ 2 ซ้ า วางแผนการทดลองแบบ 
RCBD ต่อมาได้ท าการปลูกทดสอบผลผลิตจ านวน 80 แปลง โดยได้ศึกษา การผลิตเมล็ดพันธุ์ (Pilot 
commercial seeds production) และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนต่างๆ ด าเนินงานโดย บริษัท แปซิฟิค
เมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
 ลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 176 -225 

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงก่ิงแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู ้เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร 
การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก มาก การปรากฏแอนโทไซยานินของ
อับเรณู มาก จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด 
มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม ปานกลาง จ านวนวันออกไหม 50% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด  มีค่าระหว่าง 91 -12 0 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กระบอก จ านวนแถวเมล็ดมาก เฉลี่ย16 แถว 
ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 053/2561 วันท่ีย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : แปซิฟิค139 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุใหม่ : แปซิฟิค139 เป็นข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ 

คือ 50073 กับพันธุ์พ่อ 50074 ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุ :  
 ท าการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่คือ 50073 กับพันธุ์พ่อคือ 50074 ได้ลูกผสมเด่ียว แปซิฟิค139 และ
ปลูกทดสอบผลผลิตครั้งแรก โดยปลูกทดสอบจ านวน 4 แปลง แปลงละ 2 ซ้ า วางแผนการทดลองแบบ 
RCBD ต่อมาได้ท าการปลูกทดสอบผลผลิตจ านวน 80 แปลง โดยได้ศึกษา การผลิตเมล็ดพันธุ์ (Pilot 
commercial seeds production) และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนต่างๆ ด าเนินงานโดย บริษัท แปซิฟิค
เมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
 ลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้  เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงก่ิงแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู ้เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร 
การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก ไม่ปรากฏ การปรากฏแอนโทไซยา
นินของอับเรณู ปานกลาง จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้ เริ่มบาน 50% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม ไม่ปรากฏ จ านวนวันออกไหม 50% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด  มีค่าระหว่าง 91 -12 0 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด ก่ึงกรวยก่ึงกระบอก จ านวนแถวเมล็ด ปานกลาง 
เฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดก่ึงหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 054/2561 วันท่ีย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : แปซิฟิค779 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุใหม่ : แปซิฟิค779 เป็นข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ 

คือ 50088 กับพันธุ์พ่อ 50077 ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุ :  
 ท าการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่คือ 50088 กับพันธุ์พ่อคือ 50077 ได้ลูกผสมเด่ียว แปซิฟิค779 และ
ปลูกทดสอบผลผลิตครั้งแรก โดยปลูกทดสอบจ านวน 4 แปลง แปลงละ 2 ซ้ า วางแผนการทดลองแบบ 
RCBD ต่อมาได้ท าการปลูกทดสอบผลผลิตจ านวน 80 แปลง โดยได้ศึกษา การผลิตเมล็ดพันธุ์ (Pilot 
commercial seeds production) และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนต่างๆ ด าเนินงานโดย บริษัท แปซิฟิค
เมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
 ลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้  เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงก่ิงแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู ้เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร 
การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก ปานกลาง การปรากฏแอนโทไซยา
นินของอับเรณู มาก จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้น
ทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม น้อยมาก จ านวนวันออกไหม 50% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด  มีค่าระหว่าง 91 -12 0 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด ก่ึงกรวยก่ึงกระบอก จ านวนแถวเมล็ด ปานกลาง 
เฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดก่ึงหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 055/2561 วันท่ีย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : แปซิฟิค789 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุใหม่ : แปซิฟิค789 เป็นข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ 

คือ 50089 กับพันธุ์พ่อ 50090 ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุ :  
 ท าการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่คือ 50089 กับพันธุ์พ่อคือ 50090 ได้ลูกผสมเด่ียว แปซิฟิค789 และ
ปลูกทดสอบผลผลิตครั้งแรก โดยปลูกทดสอบจ านวน 4 แปลง แปลงละ 2 ซ้ า วางแผนการทดลองแบบ 
RCBD ต่อมาได้ท าการปลูกทดสอบผลผลิตจ านวน 80 แปลง โดยได้ศึกษา การผลิตเมล็ดพันธุ์ (Pilot 
commercial seeds production) และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนต่างๆ ด าเนินงานโดย บริษัท แปซิฟิค
เมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
 ลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้  เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงก่ิงแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู ้เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร 
การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก น้อย การปรากฏแอนโทไซยานินของ
อับเรณู มาก จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด 
มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม ปานกลาง จ านวนวันออกไหม 50% ของ
จ านวนต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด  มีค่าระหว่าง 91 -12 0 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด ก่ึงกรวยก่ึงกระบอก จ านวนแถวเมล็ด ปานกลาง 
เฉลี่ย14 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 056/2561 วันท่ีย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : แปซิฟิค122 
(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุใหม่ : แปซิฟิค122 เป็นข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ 

คือ 50088 กับพันธุ์พ่อ 50093 ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุ :  
 ท าการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่คือ 50088 กับพันธุ์พ่อคือ 50093 ได้ลูกผสมเด่ียว แปซิฟิค122 และ
ปลูกทดสอบผลผลิตครั้งแรก โดยปลูกทดสอบจ านวน 4 แปลง แปลงละ 2 ซ้ า วางแผนการทดลองแบบ 
RCBD ต่อมาได้ท าการปลูกทดสอบผลผลิตจ านวน 80 แปลง โดยได้ศึกษา การผลิตเมล็ดพันธุ์ (Pilot 
commercial seeds production) และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนต่างๆ ด าเนินงานโดย บริษัท แปซิฟิค
เมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
 ลักษณะส าคัญของพันธ์ุพืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 176 - 225 

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงก่ิงแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู ้เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร 
การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก ปานกลาง การปรากฏแอนโทไซยา
นินของอับเรณู มาก จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้น
ทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม มาก จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวน
ต้นทั้งหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด  มีค่าระหว่าง 91 -12 0 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด ก่ึงกรวยก่ึงกระบอก จ านวนแถวเมล็ด ปานกลาง 
เฉลี่ย 14 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดก่ึงหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 
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