




ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 11/2555      วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : บี3380แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดสายพันธุ์แท้  บี3380แซด เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง บี4070แซด (พันธ์ุแม่) กับ เอช5943แซด (พันธ์ุพ่อ) ในปี 
พ.ศ. 2538 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :   

ข้าวโพดสายพันธุ์แท้  บี3380แซด เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง บี4070แซด (พันธุ์แม่) กับ เอช5943แซด (พันธุ์พ่อ) จนได้
เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2538  ต่อมาในปี พ.ศ.2539  ปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกต้นท่ีดี 
มีคุณลักษณะท่ีต้องการ  ผสมตัวเองและทําการคัดเลือกสายพันธ์ุตั้งแต่ชั่วท่ี 2 จนถึงชั่วท่ี 8 ในระหว่าง ปี พ.ศ. 2539-2543 จน
เป็นสายพันธ์ุแท้ โดยให้ชื่อพันธุ์บี3380แซด ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก   

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น     
(6-8 ซม.)  

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําครั้งแรก ประมาณ 
56-65 วัน  

ลักษณะฝัก  จํานวนแถวเมล็ดปานกลาง ( 14 แถว)  ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิดกึ่ง
หัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

     

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 12/2555      วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอช0148แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดสายพันธุ์แท้  เอช0148แซด เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างจี3176แซด (พันธุ์แม่) กับแอล1170แซด (พันธุ์พ่อ) ในปี 
พ.ศ. 2530 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :   

ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ เอช0148แซด  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง จี3176แซด(พันธุ์แม่) กับแอล1170แซด (พันธุ์พ่อ) จนได้
ประชากรชั่วท่ี 1  ในฤดูแล้งปี พ.ศ. 2530 ต่อมาในฤดูฝนปีเดียวกันผสมประชากรชั่วท่ี 1 แบบ half sib (การผสมพันธ์ุท่ีมีพ่อ
หรือแม่ข้างใดข้างหนึ่งร่วมกัน) จนได้ประชากรชั่วท่ี 2  ทําการปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 2 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกต้นท่ีดี มี
คุณลักษณะท่ีต้องการ  ผสมตัวเองและทําการคัดเลือกสายพันธ์ุตั้งแต่ชั่วท่ี 3 จนถึงชั่วท่ี 8 ในระหว่างปี พ.ศ. 2531-2534  จน
เป็นสายพันธุ์แท้ โดยให้ชื่อพันธุ์ เอช0148แซด ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก   

ลักษณะสําคญัของพันธ์ุพืชใหม่ :   

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 126-175 ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น
มาก (<5 ซม.)    ความยาวของช่อดอกตัวผู้    วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง
ยาวมาก (>20 ซม.) อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีเหลือง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําคร้ังแรก 
ประมาณ 56-65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 61-90 ซม. ชนิดของเมล็ด
บริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดกึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว  

     

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 13/2555      วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี3692แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดสายพันธุ์แท้  ดี3692แซด  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง เอช5871แซด (พันธุ์แม่) กับ บี4070แซด (พันธุ์พ่อ) ในปี 
พ.ศ. 2538 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก   

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :   

ข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ ดี3692แซด  เกิดจากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่าง จี3176แซด(พันธ์ุแม่) กับแอล1170แซด (พันธ์ุพ่อ) ในฤดู
แล้งปี พ.ศ. 2538 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  จนได้เมล็ด
ประชากรชั่วท่ี 1  ในฤดูฝนปีเดียวกันปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ  
ผสมตัวเองและทําการคัดเลือกสายพันธุ์ตั้งแต่ชั่วท่ี 2 จนถึงชั่วท่ี 8 จนเป็นสายพันธุ์แท้  โดยให้ชื่อพันธุ์ บี3380แซด ในระหว่างปี 
พ.ศ. 2538- 2542 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก    

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225   ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น
มาก (<5 ซม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาว
มาก (>20 ซม.) อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําครั้งแรก 
ประมาณ 56-65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 61-90 ซม. จํานวนแถวเมล็ด
น้อย (12 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิดก่ึงหัวแข็ง และมีซังสี
ขาว  

     

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 14/2555      วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : บี4899แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดสายพันธ์ุแท้  บี4899แซด  เกิดจากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่าง บี9057แซด (พันธุ์แม่) กับ ดี0125แซด (พันธุ์พ่อ)  

 ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี9057แซด 

พันธุ์แม่เป็นสายพันธ์ุท่ีพัฒนาโดยบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด และได้เป็นสายพันธุ์แท้เม่ือปี พ.ศ. 2537 พันธุ์พ่อเป็นสาย
พันธุ์ท่ีพัฒนาโดยบริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จํากัด และได้เป็นสายพันธุ์แท้เม่ือปี พ.ศ. 2540 ต่อมาในฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2542 ได้
เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ กับพันธุ์พ่อซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของ
บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสมตัวเอง ทําการ
เก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นนี้จนกระทั่งได้เมล็ดชั่วท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2544 ได้ตั้งชื่อว่า สายพันธ์ุแท้ บี9057แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ บี0125แซด 

พันธ์ุแม่เป็นสายพันธ์ุท่ีพัฒนาโดยบริษัท มอนซานโต้ จํากัด และได้เป็นสายพันธ์แท้เม่ือปี พ.ศ. 2537 พันธ์ุพ่อเป็นสายพันธ์ุท่ี
พัฒนาโดยบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด และได้เป็นสายพันธ์ุแท้เม่ือปี พ.ศ. 2541 ต่อมาในฤดูแล้งปี พ.ศ. 2542 ได้เร่ิม
ปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree Method  โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่กับพันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุแท้ของ
บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธุ์ประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสมกลับกับสายพันธุ์
แม่ (back cross) ได้เมล็ดผสมกลับครั้งท่ี 1 ชั่วท่ี 1ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นนี้จนกระทั่งได้เมล็ดผสม
กลับครั้งท่ี 1 ชั่วท่ี 5 ในปี พ.ศ. 2544  ได้ตั้งชื่อว่าสายพันธ์ุแท้ดี0125แซด 
 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :   
ปลูกพันธุ์แม่ บี9057แซด กับ พันธุ์พ่อ ดี0125แซด เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ผสมข้ามได้เมล็ดพันธุ์ประชากรชั่วท่ี 1 
(บี9057/ดี0125แซด) ต่อมาส่งเมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 ไปประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างสายพันธุ์แท้โดยผสมกับสายพันธุ์ชัก
นําให้เกิดสายพันธุ์แท้ (inducer line) เพ่ือสร้างสายพันธุ์ดับเบิลแฮพพลอยด์ (DH, double haploid)  ต่อมาเดือนสิงหาคม 
พ.ศ. 2549 ได้รับเมล็ดสายพันธุ์ดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 1 (DHI) จากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ปลูกเมล็ดสายพันธุ์ดับเบิล
แฮพพลอยด์ชั่วท่ี 1 เม่ือฤดูแล้งเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2549     คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุ
ดับเลิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 2 เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 คัดเลือกต้นท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด
พันธ์ุดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 3 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 3  เม่ือฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 ภายใน
สถานีวิจัยของบริษัท   มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก คัดเลือกต้นท่ีดีมีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้
เมล็ดดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 4 ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้ บี4899แซด 

 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225   ซม. 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

 



ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น
มาก  (<5 ซม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง 
ยาวมาก (>20 ซม.)  อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําคร้ังแรก 
ประมาณ 61 วัน 

ลักษณะฝัก  จํานวนแถวเมล็ดปานกลาง (14 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
หัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 15/2555      วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : บี2204แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดสายพันธ์ุแท้  บี2204แซด เกิดจากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่าง จี7090แซด (พันธุ์แม่) กับ จี3181แซด (พันธุ์พ่อ)  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ จี7090แซด 

พันธุ์แม่เป็นสายพันธ์ุท่ีพัฒนาโดยบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด และได้เป็นสายพันธุ์แท้เม่ือปี พ.ศ. 2540 พันธุ์พ่อเป็นสาย
พันธ์ุท่ีพัฒนาโดยบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เม่ือปี พ.ศ. 2539 และได้เป็นสายพันธ์ุแท้เม่ือปี พ.ศ. 2542  ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2543  ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional  Pedigree Method โดยผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่กับพันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็น
สายพันธุ์แท้ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธุ์ประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสม
ตัวเองได้เมล็ด ชั่วท่ี 2  ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นนี้จนกระท่ังได้เมล็ดชั่วท่ี 7 ในปี พ.ศ. 2547  ได้ตั้ง
ชื่อว่า สายพันธ์ุแท้ บี7090แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ จี3181แซด 

ในปี พ.ศ. 2540    ได้พัฒนาสายพันธุ์แท้ท่ีได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี  Conventional Pedigree Method  โดยบริษัท 
มอนซานโต้ จํากัด ประเทศฟิลิปปินส์ จนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธ์ุชั่วท่ี 7 ในปี พ.ศ. 2544 ได้ตั้งชื่อว่าสายพันธ์ุแท้ จี3181แซด 
 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :   
ปลูกพันธุ์แม่ จี7090แซด กับ พันธุ์พ่อ จี3181แซด เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547 ผสมข้ามได้เมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 
ของ(จี7090แซด/จี3181แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 เม่ือฤดูแล้งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 ผสมตัวเองได้เมล็ด
พันธุ์ชั่วท่ี 2 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 2 เม่ือฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2549 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเอง
ได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 3 ต่อมาปกลูกเมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 3  เม่ือฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550    คัดเลือกต้นท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ี
ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 4 ต่อมาปกลูกเมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 4  เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2550    คัดเลือกต้นท่ีดี มี
คุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 5 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 5 เม่ือฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2551  คัดเลือก
ต้นท่ีดีมีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 6 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 6 เม่ือฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2551 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก คัดเลือกต้นท่ีดีมีคุณลักษณะท่ีต้องการ 
ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 8 ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้ บี2204แซด 
 
ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225   ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น
มาก (<5 ซม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้  วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง 
ยาวมาก (>20 ซม.) อับเรณูสีชมพู 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

 



ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําคร้ังแรก 
ประมาณ 56-65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 91-120 ซม. ชนิดของเมล็ด
บริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิดหัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 16/2555      วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : บี0849แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดสายพันธ์ุแท้  บี0849แซด เกิดจากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่าง บี5165แซด (พันธุ์แม่) กับ เอช1468แซด (พันธุ์พ่อ)  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ บี5165แซด 

ในปี พ.ศ.2535 เร่ิมปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree Method เริ่มจากการผสมพันธุ์แม่กับพันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็นสาย
พันธ์ุแท้ของ บริษัท  มอนซานโต้  ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวท่ี 1 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสม
ตัวเอง ได้เมล็ดชั่วท่ี 2 ทําการเก็บเก่ียว ปลูกและผสมตัวเองกระทําเช่นนี้ อยู่จนถึงเมล็ดชั่วท่ี 8  ในปี พ.ศ. 2539 ได้ตั้งชื่อว่า สาย
พันธุ์แท้บี5156แซด  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ เอช1468แซด 
ในปี พ.ศ. 2535 ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree Method   โดยผสมข้ามระหว่างพันธุ์พ่อกับพันธุ์แม่  ซ่ึง
เป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัท   มอนซานโต้  ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธุ์ประชากรชั่วท่ี 1   ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 
1  ผสมกลับสายพันธ์ุแม่ (back cross) ได้เมล็ดผสมกลับครั้งท่ี 1  ชั่วท่ี 1  ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเองกระทําเช่นนี้
จนกระทั่งได้เมล็ดผสมกลับคร้ังท่ี 1 ชั่วท่ี 8  ในปี พ.ศ. 2542  ได้ตั้งชื่อว่าสายพันธ์ุแท้  เอช1468แซด 

 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :   

ปลูกพันธ์ุแม่ บี5165แซด  กับพันธุ์พ่อ เอช1468แซด เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2542  ผสมข้ามได้เมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 1 ของ 
(บี5165แซด/เอช1468แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 เม่ือเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 2 
ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 2 เม่ือฤดูฝน เดือนเมษายน พ.ศ. 2544  คัดเลือกต้นท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด ชั่วท่ี 
3  ต่อมาปลูกเมล็ด ชั่วท่ี 3  เม่ือฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2545  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด
ชั่วท่ี 4  ต่อมาปลูกเมล็ด ชั่วท่ี 4  เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545   คัดเลือกต้นท่ีดี   มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้
เมล็ด ชั่วท่ี 5  ต่อมาปลูกเมล็ด ชั่วท่ี 5  เม่ือฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสม
ตัวเองได้เมล็ด ชั่วท่ี 6    ต่อมาปลูกเมล็ด ชั่วท่ี 6  เม่ือฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะที่
ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 7 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 7  เม่ือฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2547  ภายในสถานีวิจัยของบริษัท 
มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 8   
ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้ บี0849แซด 
 
ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 126-175   ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น
มาก (<5 ซม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาว
มาก (>20 ซม.) อับเรณูสีเหลือง 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

 



ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีเหลือง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําคร้ังแรก 
ประมาณ 56-65 วัน 

ลักษณะฝัก  ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 17/2555      วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : บี9772แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : ข้าวโพดสายพันธุ์แท้  บี9772แซด  เกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง ดี0323แซด/เอช5187แซด 
(พันธุ์แม่) กบั บี5165แซด (พันธุ์พ่อ)  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :   
ปลูกพันธุ์แม่ ดี0323แซด/เอช5187แซด กับพันธุ์พ่อ บี5165แซด เม่ือฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2541 ผสมข้ามได้เมล็ดพันธุ์ชั่ว
ท่ี 1 ของ (ดี0323แซด/เอช5187แซด)//บี5165แซด ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 2 ต่อมาปลูก
เมล็ดชั่วท่ี 2 เม่ือฤดูฝน เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542  คัดเลือกต้นท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด ชั่วท่ี 3  ต่อมา
ปลูกเมล็ด ชั่วท่ี 3  เม่ือฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2543  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 4  
ต่อมาปลูกเมล็ด ชั่วท่ี 4  เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543   คัดเลือกต้นท่ีดี   มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด ชั่ว
ท่ี 5  ต่อมาปลูกเมล็ด ชั่วท่ี 5  เม่ือฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2544  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด 
ชั่วท่ี 6    ต่อมาปลูกเมล็ด ชั่วท่ี 6  เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2544  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้
เมล็ดชั่วท่ี 7 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 7  เม่ือฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสม
ตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 8  เม่ือฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง 
จ.พิษณุโลก คดัเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 9 ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้บี9772แซด 
 
ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น
มาก (<5 ซม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาว
มาก (>20 ซม.) อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีแดง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําคร้ังแรก 
ประมาณ 56-65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 61-90 ซม. ชนิดของเมล็ด
บริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชนิดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

     



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 18/2555      วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : จี0262แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : ข้าวโพดสายพันธุ์แท้  จี0262แซดเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง เอช5871แซด (พันธุ์แม่) กับ 
บี4070แซด (พันธุ์พ่อ)  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :   
ปลูกพันธ์ุแม่ เอช5871แซด กับพันธ์ุพ่อ บี4070แซด เม่ือฤดูแล้งเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2538 ผสมข้ามได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 1 ของ 
(เอช5871แซด/บี4070แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 เม่ือฤดูฝน พ.ศ. 2538 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 2 ต่อมาปลูก
เมล็ดชั่วท่ี 2 เม่ือฤดูฝน พ.ศ. 2539  คัดเลือกต้นท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 3  ต่อมาปลูกเมล็ด ชั่วท่ี 3  
เม่ือฤดูแล้ง พ.ศ. 2540  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 4  ต่อมาปลูกเมล็ด ชั่วท่ี 4  เม่ือฤดูฝน 
พ.ศ. 2540   คัดเลือกต้นท่ีดี   มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด ชั่วท่ี 5  ต่อมาปลูกเมล็ด ชั่วท่ี 5  เม่ือฤดูแล้งเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2540  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด ชั่วท่ี 6    ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 6  เม่ือฤดูแล้ง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541  คัดเลอืกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 7 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 7  เม่ือฤดูฝน
เดือนเมษายน พ.ศ. 2542  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 8  เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2542  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 9 เม่ือฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 คัดเลือกต้นท่ีดี 
มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 10 เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543  ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซาน
โต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 11 ซ่ึงก็คือ
สายพันธ์ุแท้ จี0262แซด 
ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  
ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 126-175   ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น
มาก (<5 ซม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาว
มาก (>20 ซม.) อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําคร้ังแรก 
ประมาณ 56-65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 61-90 ซม.    จํานวนแถว
เมล็ดปานกลาง (14 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็ง และ
มีซังสีขาว  

      



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 19/2555      วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี0125แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ี0125แซด  เกิดจ  (พันธุ์แม่) กับ เอช3551แซด (พันธุ์พ่อ)  ข้าวโพดสายพันธ์ุแท้  ด ากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่าง จี7804แซด

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ จี7804แซด   

สายพันธ์ุแท้ จี7804แซด เป็นสายพันธ์ุแท้ท่ีปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree Method โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุ

พ่อกับพันธ์ุแม่ ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุแท้ของ บริษัท  มอนซานโต้  ไทยแลนด์ จํากัด ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสมตัวเอง

ปลูกและผสมตัวเองกระทําเช่นนี้ จนกระทั่งถึงเมล็ดชั่วท่ี 4  ในปี พ.ศ. 2541 ได้ตั้งชื่อว่า สายได้เมล็ดชั่วท่ี 2 ทําการเก็บเก่ียว  

พันธุ์แท้จี7804แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ เอช3551แซด   
สายพันธุ์แท้เอช3551แซด เป็นสายพันธุ์แท้ท่ีปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree Method   โดยผสมข้ามระหว่าง
พันธ์ุพ่อกับพันธ์ุแม่  ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของบริษัท   มอนซานโต้  ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธุ์ประชากรช่ัวท่ี 1   ในฤดูต่อมา
ปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1  ผสมตัวเองกระทําเช่นนี้จนกระทั่งถึงเมล็ดชั่วท่ี 2  ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเองกระทําเช่นน
จนกระทั่งถึงเมล็ดชั่วท่ี 4 ในปี พ.ศ. 2541 ได้ตั้งชื่อว่าสายพันธ์ุแท้เอช3551แซด 

ี้

 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :   

ธุ์พ่อ เอช3551แซด เม่ือฤดูแล้ง พ.ศ. 2542 ผสมข้ามได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 1 ของ (จี7804แซด/

ม พ.ศ. 2544  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ี
ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุผสมกลับคร้ังท่ี ชั่วท่ี 3  ต่อมาปลูกเมล็ดพันธุ์ผสมกลับคร้ังท่ี 1 ชั่วท่ี 3 เม่ือฤดูฝนเดือน

ตัวเองได้เมล็ด พันธุ์ผสมกลับครั้งท่ี 1 ชั่วท่ี 4  ต่อมาปลูก

ปลูกพันธ์ุแม่ จี7804แซด   กับพัน
เอช3551แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 (จี7804แซด/เอช3551แซด และพันธ์ุจี7804แซด) เม่ือฤดูแล้ง พ.ศ. 2543 
ผสมกลับ (backcross) ได้เมล็ดพันธุ์ผสมกลับครั้งท่ี 1 ชั่วท่ี 1 ของ(จี7804แซด/เอช3551แซด และพันธุ์จี7804แซด) ต่อมาปลูก
เมล็ดพันธ์ุผสมกลับครั้งท่ี 1 ชั่วท่ี 1 เม่ือฤดูฝน พ.ศ. 2543  คัดเลือกต้นท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด ชั่วท่ี 1 
ชั่วท่ี 2 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุผสมกลับคร้ังท่ี 1 ชั่วท่ี 2 เม่ือฤดูแล้งเดือนมกราค

พฤษภาคม พ.ศ. 2544   คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสม
เมล็ดพันธ์ุผสมกลับคร้ังท่ี 1 ชั่วท่ี 4  เม่ือฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2544  ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทย
แลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ   ผสมตัวเองได้เมล็ดสายพันธุ์ผสมกลับครั้ง
ท่ี 1 ชั่วท่ี 5  ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี0125แซด 
 
ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ลักษณะช่อดอกตัวผู ้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น
มาก (<5 ซม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาว
มาก (>20 ซม.) อับเรณูสีม่วง 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีเหลือง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําคร้ังแรก 
ณ 56-65 วัน ประมา

ลักษณะฝัก  จํานวนแถวเมล็ดปานกลาง (14 แถว) และมีซังสีขาว  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

) เลขท่ีคําขอ : 20/2555      วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี7198แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ี7198แซด  เกิดจ ด (พันธุ์แม่) กับ บี4070แซด (พันธุ์พ่อ)  

(1

(2

(3

ข้าวโพดสายพันธ์ุแท้  ด ากการผสมข้ามพันธ์ุระหว่าง ดี8118แซ

ขั้นตอนการปรับปรงุพันธ์ุ ดี8118แซด 

ในปี พ.ศ. 2538 เริ่มปรับปรุงพันธ์ุด้วย Conventional Pedigree Method โดยบริษัท มอนซานโต้ จําไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ด
มล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 2 ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผมตัวเองกระทํา

ในปี พ.ศ. 2540 ได้ตั้งชื่อว่า สายพันธ์ุแท้ดี8118แซด 
ขั้นตอนก

สายพันธ์ุชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมาปลูกเ
เช่นนี้จนกระทั่งถึงเมล็ดชั่วท่ี 5  
ารปรับปรุงพันธ์ุ บี4070แซด 

ในปี พ.ศ. 2534 เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยปลูกพันธุ์การค้า ลูกผสมดีเค888 ผสมแบบ 

ักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :   

ือนพฤษภาคม   พ.ศ. 2545  คัดเลือกต้นท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด ชั่วท่ี 4 ต่อมา
ปลูกเมล็ดชั่วท่ี 4 เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 5 ต่อมา

ี่ดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดสายพันธุ์ชั่ว

Full sip ได้เมล็ดชั่วท่ี 2 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 2 ผสมแบบ Full sib ได้เมล็ดชั่วท่ี 3 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี3 ผสมตัวเอง
ได้เมล็ดชั่วท่ี 4 ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเองกระทําเช่นนี้จนกระท่ังถึงเมล็ดชั่วท่ี 10 ในปี พ.ศ. 2538 ได้ตั้งชื่อว่าสาย
พันธุ์แท้ บี4070แซด 

 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และล

ปลูกพันธ์ุแม่ ดี8118แซด กับพันธ์ุพ่อบี4070แซด เม่ือปี พ.ศ. 2539 ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ของ (ดี8118แซด/บี4070
แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 เม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2543 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 2  ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 
2 เม่ือฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2544  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 3 ต่อมาปลูกเมล็ด
ชั่วท่ี 3  เม่ือฤดูแล้งเด

ปลูกเมล็ดชั่วท่ี 5 เม่ือฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2546  คัดเลือกต้นท
ท่ี 6 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 6 เม่ือฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้
เมล็ดสายพันธ์ุชั่วท่ี 7 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 7 เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2547  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ 
ผสมตัวเองได้เมล็ดสายพันธ์ุชั่วท่ี 8  ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 8 เม่ือฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2548  คัดเลือกต้นท่ีดี มี
คุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดสายพันธ์ุชั่วท่ี 9 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 9 เม่ือฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2549  ภายใน
สถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสม
ตัวเองได้เมล็ดสายพันธ์ุชั่วท่ี 10  ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี7198แซด 
 
ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ลักษณะช่อดอกตัวผู ้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น
มาก  (<5 ซม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง 
ยาวมาก (>20 ซม.) อับเรณูสีชมพู 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําครั้งแรก 
ณ 56-65 วัน ประมา

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 91-120 ซม. และมีซังสีขาว  

     

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 21/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : บี0771แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธ์ุ บี0771แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง จี1594แซด (พันธุ์แม่) กับ บี9808แซด
(พันธุ์พ่อ) 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ จี1594แซด 

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2541 ได้รับเมล็ดชั่วท่ี 4 ของบริษัท มอนซานโต้ ประเทศฟิลิปปินส์ จํากัด ต่อมาได้ปลูกเมล็ดชั่วท่ี 4  

ในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี ๕ ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเอง กระทํา

เช่นนี้จนกระทั่งถึงเมล็ดชั่วท่ี 7 ในปี พ.ศ. 2545 ได้ตั้งชื่อว่าสายพันธ์ุแท้จี1594แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ  บี9808แซด 

พันธ์ุแม่เป็นสายพันธ์ุท่ีพัฒนาโดย บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เม่ือปี พ.ศ. 2539 และได้เป็นสายพันธ์ุแท้เม่ือปี พ.ศ. 

2545 พันธ์ุพ่อเป็นสายพันธ์ุท่ีพัฒนาโดยบริษัท บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เม่ือปี พ.ศ. 2539 และได้เป็นสายพันธ์ุแท้

เม่ือปี พ.ศ. 2546 ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree Method โดยผสมข้ามระหว่าง

พันธ์ุแม่กับพันธ์ุพ่อ ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมาปลูก

เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 2 ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นนี้จนกระท่ังได้เมล็ดสาย

พันธุ์ชั่วท่ี 6 ในปี พ.ศ. 2551 ได้ตั้งชื่อว่าสายพันธ์ุแท้บี9809แซด 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธุ์ บี0771แซด    เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์แม่ จี1594แซด    กับพันธุ์พ่อ 
บี9808แซด เม่ือฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ผสมข้ามได้เมล็ดพันธ์ุประชากร ชั่วท่ี 1 ของ (จี1594แซด/บี9808แซด) 
ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 เม่ือฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2547  ผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธุ์ชั่ว 2 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 2 
เม่ือฤดูแล้งเดือนเมษายน  พ.ศ. 2548  คัดเลือกต้นท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 3 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 
3 เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2549 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 4 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 
4 เม่ือฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 5 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 
5 เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคมพ.ศ. 2550  คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 6 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 
6 เม่ือฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 7 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่ว
ท่ี 7  เม่ือฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2552  ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก มี
คุณลักษณะท่ีต้องการผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 8  เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ โดยให้ชื่อพันธ์ุบี0771แซด 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 126-175  ซม. 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

 



ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 
(<5 ซม.)   ความยาวของช่อดอกตัวผู้    วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก 
(>20 ซม.) อับเรณูสีชมพู 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 
56-65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง 61-90 ซม. จํานวนแถวเมล็ด
ค่อนข้างมาก  (16 แถว)  ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็ง และมีซังสี
ขาว  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 22/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี1210แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธุ์ ดี1210แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง บี5231แซด (พันธุ์แม่) กับ จี2668แซด
(พันธุ์พ่อ) 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ บี5231แซด  

 ในปี พ.ศ. 2539      ได้พัฒนาสายพันธุ์แท้ท่ีได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี  Conventional Pedigree Method    โดย บริษัท 

มอนซานโต้ จํากัด ประเทศฟิลิปปินส์ จนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธ์ุชั่วท่ี 3 ในปี พ.ศ. 2541 ได้ตั้งชื่อว่า สายพันธ์ุแท้บี5231แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ จี2668แซด 

 ในปีพ.ศ. 2540 ได้เริ่มปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่กับพันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็น

สายพันธุ์แท้ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธุ์ประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสม

ตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี2 ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นนี้จนกระท่ังได้เมล็ดสายพันธุ์ชั่วท่ี 10 ในปี พ.ศ. 2545 

ได้ตั้งชื่อว่าสายพันธ์ุแท้ จี2668แซด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธ์ุ ดี1210แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง พันธ์ุแม่ บี5231แซด กับพันธ์ุพ่อ จี
2668แซด เม่ือฤดูแล้งเดือนมกราคม  พ.ศ. 2546 ผสมข้ามได้เมล็ดพันธุ์ประชากรชั่วท่ี 1 ของ (บี5231แซด/จี2668แซด) ต่อมา
ส่งเมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 ไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือสร้างสายพันธ์ุแท้ โดยผสมกับสายพันธ์ุชักนําทําให้เกิดสายพันธ์ุแท้ 
(inducer line) เพ่ือสร้างสายพันธุ์ดับเบิลแฮพพลอยด์ (DH, double haploid) ต่อมาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 รับเมล็ดสาย
พันธุ์ดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 1 จากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ปลูกเมล็ดสายพันธ์ุดับเบิลแฮพพลอยด์ ชั่วท่ี 1 เม่ือฤดูแล้ง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2550  คัดเลือกต้นท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 2 
ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุสายพันธ์ุดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 2 เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2551  คัดเลือกต้นท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ี
ต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุสายพันธ์ุดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 3 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุสายพันธ์ุดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 3 
เม่ือฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2552  ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก คัดเลือก
ต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดสายพันธ์ุชั่วท่ี 4 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ โดยให้ชื่อพันธ์ุ ดี1210แซด 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225  ซม. 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

 



ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 
(<5 ซม.) ความยาวของช่อดอกตัวผู้      วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก 
(>20 ซม.) อับเรณูสีชมพู 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 
56-65 วัน 

ลักษณะฝัก จํานวนแถวเมล็ดน้อย ( 12 แถว)   ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็ง 
และมีซังสีขาว 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 23/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอช1468แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ เอช1468แซด เกิดจากการผสมข้ามระหว่าง ดี5681แซด (พันธุ์แม่) และ ดี
7312แซด (พันธุ์พ่อ) ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :   

 ข้าวโพดพันธุ์ เอช1468แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์แม่ ดี5681แซด กับพันธ์ุพ่อ ดี

7312แซด เม่ือปลายฤดูฝน พ.ศ. 2535 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด   อ. ปากช่อง จ. นครราชสีมา 

ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ของ (ดี5681แซด/ดี7312แซด) ต่อปลูกเมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 กับพันธ์ุ ดี5681แซด เม่ือ

ฤดูแล้ง พ.ศ. 2536 ผสมกลับ (backcross) ได้เมล็ดพันธุ์ประชากรผสมกลับครั้งท่ี 1 ชั่วท่ี 1 (BC1F1) ของ (ดี5681แซด/ดี7312

แซด) //ดี 5681แซด ต่อปลูกเมล็ดพันธุ์ผสมกลับครั้งท่ี 1 ชั่วท่ี 1 เม่ือฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2536 ภายในสถานีวิจัยของ

บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก คัดเลือกต้นท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุ

ผสมกลับครั้งท่ี 1 ชั่วท่ี 2 ต่อมาปลูกเมล็ดผสมกลับครั้งท่ี 1 ชั่วท่ี 2  เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2537 ภายในสถานีวิจัยของ

บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก คัดเลือกต้นท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุ

ผสมกลับคร้ังท่ี 1 ชั่วท่ี 3 นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะท่ีต้องการต่อไปเช่นนี้จนได้เมล็ดผสมกลับครั้งที่ 1 

ชั่วท่ี 8 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้  โดยให้ชื่อพันธ์ุ เอช1468แซด 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  
 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 126-175  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก  
(<5 ซม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้      วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก 
(>20 ซม.)เรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีเขียวอ่อน จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําครั้งแรก 
ประมาณ 56-65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 61-90 ซม. และมีซังสีขาว 

     



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 24/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอช1992แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ เอช1992แซด       เกิดจากการผสมข้ามระหว่าง เอช3235แซด/บี5165แซด (พันธุ์แม่) และ ดี7312แซด/

ดี0323แซด (พันธุ์พ่อ) ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ เอช3235แซด/บี5165แซด 

 สายพันธุ์แท้ เอช3235แซด/บี5165แซด ได้เริ่มในปี พ.ศ. 2535 ปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree Method โดย

ผสมข้ามระหว่างพันธ์ุพ่อกับพันธ์ุแม่ ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมา

ปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1     ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 2   ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําเช่นนี้จนกระทั่งถึงเมล็ด

ชั่วท่ี 7 ในปี พ.ศ. 2539 ได้ตั้งชื่อว่า สายพันธ์ุแท้ เอช3235แซด /บี5165แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี7312แซด/ดี0323แซด  

 ในปี พ.ศ. 2530 เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree Method เริ่มจากการผสมพันธุ์แม่กับพันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็นสาย

พันธ์ุแท้ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1  ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสม 

half sib ได้เมล็ดชั่วท่ี 2 ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําเช่นนี้จนกระทั่งถึงเมล็ดชั่วท่ี 8 ในปี พ.ศ. 2534 ได้ตั้งชื่อ

ว่าสายพันธ์ุแท้ ดี7312แซด 

 ในปี พ.ศ. 2534 เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree Method เริ่มจากการผสมพันธุ์แม่ กับพันธุ์พ่อ  ซ่ึงเป็นสาย

พันธุ์แท้ ของบริษัท  มอนซานโต้  ไทยแลนด์ จํากัด จํากัด ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวท่ี 1  ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 

ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 2  ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเองกระทําเช่นนี้จนกระทั่งถึงเมล็ดชั่วท่ี 7 ในปี พ.ศ. 2538 ได้ตั้งชื่อ

ว่าสายพันธ์ุแท้ ดี0323แซด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ข้าวโพดพันธ์ุ เอช1992แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์แม่ เอช3235แซด/บี5165แซด 

กับพันธ์ุพ่อ ดี7312แซด/ดี0323แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2543 ภายใน

สถานีวิจัยของบริษัท  มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก    ผสมข้ามได้เมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 1 ของ   (เอช3235แซด/

บี5165แซด)//(ดี7312แซด/ดี0323แซด) ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุประชากรช่ัวท่ี 1 เม่ือฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ภายใน

สถานีวิจัยของ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 2 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 2  

เม่ือฤดูฝนเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2545  ภายในสถานีวิจัยของ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

คัดเลือกต้นท่ีดี  มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ด ชั่วท่ี 3 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 3 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ี

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ต้องการ นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะท่ีต้องการต่อไปเช่นนี้จนได้เมล็ดสายพันธุ์ชั่วท่ี 7 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์

แท้ ในปี พ.ศ. 2548 โดยให้ชื่อพันธ์ุ เอช1992แซด 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ย 126-175  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 
(<5 ซม.)   ความยาวของช่อดอกตัวผู้    วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก 
(>20 ซม.)  อับเรณูสีชมพู 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 
56-65 วัน 

ลักษณะฝัก ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดก่ึงหัวบุบ  และมีซังสีขาว 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 25/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอช5964แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ เอช5964แซดเกิดจากการผสมข้ามระหว่าง จี7090แซด (พันธ์ุแม่) และ ดี1477แซด (พันธ์ุพ่อ) ของบริษัท 

มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ จี7090แซด 

 พันธ์ุแม่เป็นสายพันธ์ุท่ีพัฒนา โดยบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด และได้เป็นสายพันธ์ุแท้เม่ือปี พ.ศ. 2540 พันธ์ุพ่อเป็น

สายพันธุ์ท่ีพัฒนาโดยบริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จํากัด เม่ือปี พ.ศ. 2539 และได้เป็นสายพันธุ์แท้เม่ือปี พ.ศ. 2542 ต่อมาในปี 

พ.ศ. 2543 ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional  Pedigree Method โดยผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่กับพันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็น

สายพันธุ์แท้ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสม

ตัวเองได้เมล็ด ชั่วท่ี 2  ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นนี้จนกระทั่งได้เมล็ดชั่วท่ี 7 ในปี พ.ศ. 2547  ได้ตั้ง

ชื่อว่า สายพันธ์ุแท้ จี7090แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี1477แซด 

 พันธ์ุแม่เป็นสายพันธ์ุท่ีพัฒนาโดยบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เม่ือปี พ.ศ. 2539 และได้เป็นสายพันธ์ุแท้เม่ือปี พ.ศ. 

2542 พันธ์ุพ่อเป็นสายพันธ์ุท่ีพัฒนาโดยบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เม่ือปี พ.ศ. 2540 และได้เป็นสายพันธ์ุแท้เม่ือ ปี 

พ.ศ. 2544 ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree Method โดยผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่

กับพันธ์ุพ่อ ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ด

ประชากรชั่วท่ี 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี2 ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นนี้จนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธุ์ชั่วท่ี 

7 ในปี พ.ศ. 2549 ได้ตั้งชื่อว่าสายพันธ์ุแท้ ดี1477แซด 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ข้าวโพดพันธ์ุ เอช5964แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง พันธ์ุแม่ จี7090แซด กับพันธ์ุพ่อ ดี

1447แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เม่ือฤดูแล้งเดือนมกราคม  พ.ศ. 2549 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซาน

โต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 ของ (จี7090แซด/ดี1477แซด) ต่อมาปลูก

เมล็ดพันธุ์ประชากรชั่วท่ี 1    เม่ือฤดูฝนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 254    ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด 

อ.วังทอง จ. พิษณุโลก ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 2 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 2 เม่ือฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2550 ภายใน

สถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้

เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 3 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะท่ีต้องการต่อไปเช่นนี้

จนได้เมล็ดสายพันธ์ุชั่วท่ี 6 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ โดยให้ชื่อพันธ์ุ เอช5964แซด 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ย 126-175  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 
(<5 ซม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก     
(>20 ซม.) อับเรณูสีชมพู 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 
56-65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 61-90 ซม. ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก 
เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็ง  และมีซังสีขาว 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 26/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอช8306แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ เอช8306แซด เกิดจากการผสมข้ามระหว่าง ดี0561แซด (พันธุ์แม่) และ บี6595แซด (พันธุ์พ่อ) ของบริษัท 

มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี0561แซด 

 ในปี พ.ศ. 2541 ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree Method โดยผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ กับพันธุ์พ่อ ซ่ึง

เป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 

ผสมตัวเองได้เมล็ด ชั่วท่ี 2     ทําการเก็บเกี่ยวปลูก และผสมตัวเอง    กระทําอยู่เช่นนี้จนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธุ์ชั่วท่ี 8  ในปี 

พ.ศ. 2547 ได้ตั้งชื่อว่าสายพันธ์ุแท้ดี0561แซด 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ บี6595แซด 

 พันธ์ุแม่และพันธ์ุพ่อเป็นสายพันธ์ุท่ีพัฒนาโดยบริษัทมอนซานโต้ จํากัด ประเทศฟิลิปปินส์ และได้เป็นสายพันธ์ุแท้ เม่ือปี พ.ศ. 

2541  ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree Method โดยผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่กับ

พันธ์ุพ่อ ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมาปลูกเมล็ด

ประชากรช่ัวท่ี 1 ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 2 ทําการเก็บเกี่ยวปลูก และผสมตัวเอง     กระทําอยู่เช่นนี้จนกระท่ังได้เมล็ดสายพันธ์ุ

ชั่วท่ี 8 ในปี พ.ศ. 2547 ได้ตั้งชื่อว่าสายพันธ์ุแท้บี6595แซด 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธุ์ เอช8306แซด    เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์แม่ ดี0561แซด กับพันธุ์พ่อ 

บี6595แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2547      ภายในสถานีวิจัยของบริษัท 

มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก  ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 (ดี0561แซด/บี6595แซด) ต่อมาส่ง

เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ไปประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือสร้างสายพันธ์ุแท้โดยผสมกับสายพันธ์ุชักนํา ทําให้เกิดสายพันธุ์แท้ (inducer 

line) เพ่ือสร้างสายพันธุ์ดับเบิลแฮพพลอยด์ (DH, double haploid)     ต่อมาเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 รับเมล็ดสายพันธุ์

ดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 1 จากประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ปลูกเมล็ดสายพันธ์ุดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 1 เม่ือฤดูแล้งเดือน

ธันวาคม พ.ศ. 2549 ภายในสถานีวิจัยของ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก คัดเลือกต้นท่ีดี มี

คุณลักษณะท่ีต้องการผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 2 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์สายพันธุ์ดับเบิล

แฮพพลอยด์ชั่วท่ี 2 เม่ือฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2551 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธุ์สาย

พันธ์ุดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 3 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธ์ุสายพันธ์ุดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 3 เม่ือฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2552 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



คัดเลือกต้นท่ีดี ม่ีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเอง ได้เมล็ดสายพันธ์ุดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 4 ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้ โดยให้ชื่อ

พันธุ์เอช8306แซด 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ย 176-225  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 
(<5 ซม.)  ความยาวของช่อดอกตัวผู้   วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก   
(>20 ซม.) อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 
56-65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 91-120 ซม. จํานวนแถวเมล็ดค่อนข้างมาก    
(16 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็ง  และมีซังสีขาว 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 27/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอช9518แซด 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธ์ุพืชใหม่ : ข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ เอช9518แซด    เกิดจากการผสมข้ามระหว่าง ดี0323แซด/ดี6826แซด 
(พันธุ์แม่) และ เอช3235แซด (พันธุ์พ่อ) ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด  

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :   

ข้าวโพดพันธ์ุ เอช9518แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง พันธ์ุแม่ (ดี0323แซด/ดี6826แซด) 

กับพันธ์ุพ่อ เอช3235แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เม่ือฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ผสมข้ามได้เมล็ด

ประชากรชั่วท่ี 1 ของ (ดี0323แซด/ดี6828แซด)//เอช3235แซดต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 เม่ือฤดูแล้งเดือนกันยายน พ.ศ. 

2540 ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 2 ตอ่มาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 2 เม่ือฤดูฝนเดือนเมษายน พ.ศ. 2541 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ี

ต้องการผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 3 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 3 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ นํามาปลูกทําการ

ผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะท่ีต้องการต่อไปเช่นนี้จนได้เมล็ดสายพันธ์ุชั่วท่ี 8     ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ 

ไทยแลนด์ จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ ในปี พ.ศ.2544 โดยให้ชื่อพันธ์ุเอช9518แซด 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ย 126-175  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 
(<5 ซม.) ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก       
(>20 ซม.) อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ  
56-65 วัน 

ลักษณะฝัก จํานวนแถวเมล็ดค่อนข้างมาก (16 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดกึ่ง
หัวบุบ  และมีซังสีขาว 

     



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 28/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : เอช9976แซด 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธ์ุพืชใหม่ : ข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ เอช9976แซด แซด เกิดจากการผสมข้ามระหว่าง บี9714แซด (พันธ์ุแม่) 
และ เอช3551แซด (พันธุ์พ่อ) ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด  

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธ์ุ เอช9976แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง พันธ์ุแม่ บี9714แซด   กับพันธ์ุพ่อ 

เอช3551แซด ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธ์ุ จํากัด  เม่ือฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2542 ภายในสถานีวิจัยของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์

เมล็ดพันธ์ุ จํากัด ต. คําพาน   อ. วังม่วง จ. สระบุรี ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 (บี9714แซด/เอช3551แซด) ต่อมาปลูก

เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ เมล็ดพันธ์ุ จํากัด เม่ือฤดูฝน ปี พ.ศ. 2542 ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 2 

ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 2 เม่ือฤดูแล้ง ปี พ.ศ. 2543 คัดเลือกต้นท่ีดี มีลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 3  ต่อมา

ปลูกเมล็ดชั่วท่ี 3 เม่ือฤดูฝน ปี พ.ศ. 2543 คัดเลือกต้นท่ีดี มีลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 4  ต่อมาจึงได้

ดําเนินการต่อท่ีบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ดังนี้ คือ ปลูกเมล็ดชั่วท่ี 4 เม่ือฤดูแล้งเดือนมกราคม พ.ศ. 2544  ภายใน

สถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ. พิษณุโลก คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการผสมตัวเอง ได้

เมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 5 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 5 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือก

ลักษณะท่ีต้องการต่อไปเช่นนี้จนได้เมล็ดสายพันธุ์ชั่วท่ี 9 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ ในปี พ.ศ. 2545    โดยให้ชื่อพันธุ์ เอช9976

แซด 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ย 126- 175  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 

(<5 ซม.) 
ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง  จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 

56-65 วัน 
ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 61-90 ซม. จํานวนแถวเมล็ดน้อย (12 แถว) 

และมีซังสีขาว 

     



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

 ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 29/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 17 กุมภาพันธ์ 2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : บี6561แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ : ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ เอช9976แซด เกิดจากการผสมข้ามระหว่าง (ดี2822แซด/บี5665แซด) // 
(แอล7102แซด/บี0075แซด) (พันธุ์แม่) และ ดี5681แซด (พันธุ์พ่อ) ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด  

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธ์ุ บี6561แซด เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง พันธ์ุแม่        (ดี2822แซด/บี5665

แซด) // (แอล7102แซด/บี0075แซด) กับพันธุ์พ่อ ดี5681แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด      เม่ือเดือนกันยายน 

พ.ศ. 2541 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก  ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 

ของ    (ดี2822แซด/บี5665แซด)//(แอล7102แซด/บี0075แซด)///ดี5681แซด ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 เม่ือฤดูแล้ง

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2541 ภายในสถานีวิจัยของ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก ผสมตัวเองได้เมล็ด

พันธ์ุชั่วท่ี 2 ต่อมาปลูกเมล็ดชั่วท่ี 2 เม่ือฤดูฝนเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2542 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ 

จํากัด อ. วังทอง จ. พิษณุโลก คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 3 ต่อมาปลูกเมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 3 

คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ นํามาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะท่ีต้องการต่อไปเช่นนี้จนได้เมล็ดสาย

พันธุ์ชั่วท่ี 9 เป็นข้าวโพดสายพันธ์ุแท้ ในปี พ.ศ. 2546 โดยให้ชื่อพันธ์ุ บี6561แซด 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ลักษณะช่อดอกตัวผู ้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง     วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้น 
(6-8 ซม.) ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก      
(>20 ซม.) อับเรณูสีชมพู 

ลักษณะเส้นไหม เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําครั้งแรก ประมาณ 
56-65วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก      วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 61-90 ซม.    จํานวนแถวเมล็ดปานกลาง   
( 14 แถว)  และและมีซังสีขาว 

     



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขที่คําขอ : 41/2552      วันที่ยื่นคําขอ :  8 ธันวาคม 2552 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท เมล็ดพันธ์ุ เอเชีย จํากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอสเอ 501 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธ์ุเอสเอ 501 เป็นข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ที่ได้จากการผสม
ระหว่าง สายพันธ์ุแท้ พีเอส 101 เป็นพันธ์ุแม่ และสายพันธ์ุแท้ พีเอส 103 ที่เป็นพันธ์ุพ่อ  

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 ข้าวโพดพันธ์ุแม่ พีเอส 101 ได้จากการปรับปรุงพันธ์ุ โดยวิธีการผสมพันธ์ุและคัดเลือกแบบจดประวัติ 
(Pedigree Selection) จากข้าวโพดไร่ประชากรพันธ์ุผสมเปิด เบอร์ 345 ที่ได้รับจากศูนย์วิจัยข้าวโพดสาลี
นานาชาติ ประเทศไทย (CIMMYT) โดยทําการคัดเลือกและผสมตัวเองในต้นข้าวโพดท่ีมีลักษณะดี คือ มีลําต้น
แข็งแรง ระบบรากดี ไม่หักล้มง่าย ใบไม่เป็นโรค และลักษณะเปลือกหุ้มฝักปิดมิดถึงปลายฝัก จากน้ันนําเมล็ดที่ได้
ไปปลูกแบบฝักต่อแถว (Ear to Row) ทําซ้ําเช่นเดิมนาน 8 ช่ัวอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง พ.ศ. 2543 

ข้าวโพดพันธ์ุพ่อ พีเอส 103  ได้จากการปรับปรุงพันธ์ุ โดยวิธีการผสมพันธ์ุและคัดเลือกแบบจดประวัติ 
(Pedigree Selection) จากข้าวโพดไร่ประชากรพันธ์ุผสมเปิด สุวรรณ 1 รอบการคัดเลือกที่ 12 โดยทําการ
คัดเลือกและผสมตัวเองในต้นข้าวโพดที่มีลักษณะดี คือ มีลําต้นแข็งแรง ระบบรากดี ไม่หักล้มง่าย ใบไม่เป็นโรค 
จากน้ันนําเมล็ดที่ได้ไปปลูกแบบฝักต่อแถว (Ear to Row) ทําซ้ําเช่นเดิมนาน 8 ช่ัวอายุ ระหว่างปี พ.ศ. 2540 ถึง 
พ.ศ. 2543  

 ข้าวโพดพันธ์ุเอสเอ 501 เป็นข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ที่ได้จากการผสมระหว่าง สายพันธ์ุแท้ พีเอส 101 เป็น
พันธ์ุแม่ และสายพันธ์ุแท้ พีเอส 103 ที่เป็นพันธ์ุพ่อ  โดยทําการทดสอบพันธ์ุลูกผสมทั้งภายในและนอกสถานี 
หลายแห่ง ต้ังแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2546 

 ลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าอยู่ระหว่าง 176-225 ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง
ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก ( < 5 ซม.) ความยาวของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคน
แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวมาก (≥ 20 ซม.) สีเปลือกดอกย่อย  
สีเขียวอ่อน อับเรณูสีชมพู จํานวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50 เปอร์เซ็นต์ ของ
จํานวนต้นทั้งหมด นับต้ังแต่ให้นํ้าครั้งแรก อยู่ในช่วง 56-65 วัน  

 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

 



ลักษณะเส้นไหม  จํานวนวันออกไหมเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนต้นทั้งหมด    นับต้ังแต่ให้นํ้า
ครั้งแรก อยู่ในช่วง 56-65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยในช่วง  91-120 ซม. 
จํานวนแถวเมล็ดปานกลาง (14 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว  

                

 

ข้าวโพดพันธ์ุ เอสเอ 501 



 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

 
ข้าว  (Oryza sativa L.) 

(1)  เลขท่ีคําขอ :   70/2554                 วันที่ยื่นคําขอ :   17  มิถุนายน  2554 
(2)  ชื่อผู้ขอ :   กรมการข้าว 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : กข16 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ :    ข้าวพันธ์ุกข16 ได้มาจากการผสมพันธ์ุแบบผสมเด่ียวระหว่างข้าว
พันธ์ุกข6 เป็นพันธ์ุแม่ กับพันธ์ุหางยี 71 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ในฤดูนาปี พ.ศ. 2539 
(5)  กรรมวิธใีนการปรับปรงุพันธุ์พชื :    ข้าวพันธ์ุกข16 ได้มาจากการผสมพันธ์ุแบบผสมเด่ียวระหว่างข้าว
พันธ์ุกข6 เป็นพันธ์ุแม่ กับพันธ์ุหางยี 71 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ในฤดูนาปี พ.ศ. 2539 หลังจาก
น้ันฤดูนาปรัง พ.ศ. 2540 ปลูกข้าวพันธ์ุผสมช่ัวที่ 1 ผสมกลับไปหาพันธ์ุ กข6 (ต้นแม่) ได้ข้าวพันธ์ุผสมกลับ 
ครั้งที่ 1 (BC1F1) ที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ฤดูนาปี พ.ศ. 2540 ปลูก BC1F1 ผสมกลบัไปหาพันธ์ุ กข6 (ต้นแม่) 
ครั้งที่ 2 ได้ขา้วพันธ์ุผสมกลบัคร้ังที่ 2 (BC2F1) ที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ฤดูนาปี พ.ศ. 2541-2543  ปลูก
(BC2F1) คัดเลือกแบบสืบประวัติ จนได้สายพันธ์ุข้าว KKN97057-7-1-1 ที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น  ฤดูนาปี พ.ศ. 
2544 ปลูกศึกษาพันธ์ุ ที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ฤดูนาปี พ.ศ. 2545 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ที่
ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น ฤดูนาปี พ.ศ. 2546 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานี ภาคเหนือตอนบนและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ฤดูนาปี พ.ศ. 2547-2548 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฏร์ จังหวัดลําปาง 
แม่ฮ่องสอน ฤดูนาปรัง พ.ศ. 2549 ปลูกแบบรวงต่อแถว จํานวน 200 รวง คัดเลือกใหม ่ ได้สายพันธ์ุ 
KKN97057-7-1-1-CMI-46  ที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ฤดูนาปี พ.ศ. 2549 ปลูกศึกษาพันธ์ุ ที่ศนูย์วิจัยข้าว
เชียงใหม่ ฤดูนาปี พ.ศ. 2550 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี ที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ฤดูนาปี พ.ศ. 
2551 เปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฎร์ ที่อําเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อําเภอดอกคําใต้ จังหวัดพะเยา 
อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง อําเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และอําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน วิเคราะห์
คุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของเมล็ด ทดสอบปฏิกิริยาต่อโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง ที่ศูนย์วิจัยข้าว
อุบลราชธานี ทดสอบปฏิกิริยาต่อแมลงศัตรูข้าวที่สําคัญ ที่กลุ่มวิชาการ (แมลงศัตรูข้าว) สํานักวิจัยและพัฒนา
ข้าว ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ฤดูนาปี พ.ศ. 2552
เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีภาคเหนือตอนบน ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน 
เปรียบเทียบผลผลิตในนาราษฏร์ และประเมินการ ยอมรับในลักษณะทางการเกษตร และคณุภาพหุงต้ม 
รับประทาน ที่อําเภอแม่ทา จังหวัดลําพูน วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของเมล็ดที่
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ วิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพและคุณภาพทางเคมีของเมล็ด และคณุภาพการหุงต้ม
รับประทาน ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ศึกษาการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจน ทีศู่นย์วิจัยข้าวเชียงราย และ
ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ผลิตเมล็ดพันธ์ุคัดและเมล็ดพันธ์ุดัก ที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย และศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม ่
 
 
 



ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
       ลักษณะทรงกอ กอต้ัง ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลางของลําต้นปานกลาง 6-8 มม. ความสูงของลําต้น 

เฉลี่ยอยู่ในช่วง 133-149 ซม. 
ลักษณะของใบ    บนแผ่นใบมีขนมาก  รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด  กาบใบมีสีเขียว         

        ลักษณะดอก     จํานวนวันตกกล้าถึงออกดอก 50%  อยู่ในช่วงระหว่างวันที่  16 ต.ค. ถึง 14 พ.ย.   
สียอดเกสรเพศเมียขาว  

ลักษณะรวง     รวงจับตัวปานกลาง วันเก็บเกี่ยวอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 16 พ.ย. ถึง 14 ธ.ค.          
ความยาวรวง ปานกลางอยู่ในช่วง 26-30 ซม. นํ้าหนักข้าวเปลือก 1,000 เมล็ด  
เฉลี่ย ช่วงปานกลาง 25-29 กรัม เปลือกเมล็ดมีสีนํ้าตาล  

ลักษณะเมล็ด     ชนิดข้าวสารเป็นข้าวเหนียว อุณหภูมิแป้งสุกตํ่า ข้าวมีกลิ่นหอม 
 
 

                            
                       

ข้าวพนัธุ์ กข16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

 
ข้าว  (Oryza sativa L.) 

(1)  เลขท่ีคําขอ :   72/2554                 วันที่ยื่นคําขอ :   17  มิถุนายน  2554 
(2)  ชื่อผู้ขอ :   กรมการข้าว 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : กข47 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่ :    ข้าวพันธ์ุกข47 ได้มาจากการผสมพันธ์ุ 3 ทาง ระหว่าง ลูกผสมช่ัว
ที่ 1 ของสุพรรณบุรี 1 กับ IR64 เป็นพันธ์ุแม่ นําไปผสมกับ CNT86074-25-9-1 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าว
ชัยนาทในฤดูนาปี 2539  
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช :    ข้าวพันธ์ุ กข47 ได้มาจากการผสมพันธ์ุ 3 ทางระหว่าง  ลูกผสมช่ัว
ที่ 1 ของสุพรรณบุรี 1 กับ IR64 เป็นพันธ์ุแม่ นําไปผสมกับ CNT86074-25-9-1 เป็นพันธ์ุพ่อ ที่ศูนย์วิจัยข้าว
ชัยนาทในฤดูนาปี 2539  ปลูกลูกผสมช่ัวที่ 1 ในฤดูนาปี 2540  และปลูกคัดเลือกสายพันธ์ุต้ังแต่ช่ัวที่ 2 จนได้
เมล็ดพันธ์ุช่ัวที่ 3 ที่ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท ปลูกคัดเลือกสายพันธ์ุช่ัวที่ 4-5 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกต้ังแต่ฤดูนา
ปรัง 2542 ถึงฤดูนาปี 2542 และปลูกศึกษาพันธ์ุในฤดูนาปรัง 2543 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก นําเข้า
เปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลกฤดูนาปี 2544 ถึงฤดูนาปี 2545 จากนั้นนําเข้า
เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ชัยนาท และลพบุรี ในฤดูนาปี 2546 ถึงฤดูนาปี 
2551 นําเข้าเปรียบเทียบผลผลิตใน นาราษฎร์ ในนาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร ชัยนาท สิงห์บุรี 
อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ และกําแพงเพชร ต้ังแต่ฤดูนาปรัง 2548 ถึงฤดูนาปี 2551 ทดสอบผลผลิตและการ
ยอมรับของเกษตรกร ต้ังแต่ฤดูนาปี 2549 ถึงฤดูนาปรัง 2552 ในนาเกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย 
อุตรดิตถ์ กําแพงเพชร  นครสวรรค์  ชัยนาท  อุทัยธานี และสุพรรณบุรี ทดสอบเสถียรภาพผลผลิตในฤดูนาปี 
2550 ที่ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก แพร่ อุบลราชธานี สกลนคร  สุรินทร์ ปทุมธานี  สุพรรณบุรี  และพัทลุง  
 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
       ลักษณะทรงกอ กอต้ัง  

ลักษณะของใบ   บนแผ่นใบมีขนมาก  รูปร่างของลิ้นใบมี 2 ยอด  กาบใบมีสีเขียว มุมใบธงปานกลาง        
        ลักษณะดอก     สียอดเกสรเพศเมียขาว  
        ลักษณะรวง     การโผล่พ้นของรวงโผล่พ้นค่อนข้างมาก    ความยาวรวงอยู่ในช่วงปานกลาง        
                               26-30 ซม.  

ลักษณะเมล็ด     ชนิดข้าวสารเป็นข้าวเจ้ารูปร่างข้าวกล้องเรียว อุณหภูมิแป้งสุกตํ่า  
 
 



                       
 

ข้าวพนัธุ์ กข47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


