


ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 199/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 30 พฤศจิกายน  2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี4002แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธ์ุ ดี4002แซด    เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์บี9714แซด (พันธุ์แม่) กับ พันธุ์
เอช3551แซด(พันธุ์พ่อ) 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ บี9714แซด 

สายพันธุ์ บี9714แซด เป็นสายพันธุ์แท้ท่ีได้จากกรปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดย บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์เมล็ดพันธ์ุ จํากัด โดยพัฒนาจาก Cargrii922 ได้เป็นสายพันธ์ุแท้ ใน พ.ศ. 2540 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ  เอช3551แซด 

สายพันธ์ุ เอช 3551แซด เป็นสายพันธ์ุแท้ท่ีได้จากการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยบริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์เมล็ดพันธ์ุ โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่กับพันธ์ุพ่อ ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธ์ุ ใน พ.ศ. 2541 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ปลูกพันธ์ุแม่ บี9714แซด ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์ จํากัด กับพันธุ์พ่อ เอช3551แซด ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ด
พันธ์ุ จํากัด เม่ือฤดูแล้ง พ.ศ. 2542 ภายในสถานีวิจัยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธ์ุ จํากัด ต.คําพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี ผสมข้ามได้
เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 คัดเลือกต้นท่ีดี ต่อมาปลูกผสมตัวเองอีกจนถึงชั่วท่ี 10 ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์ จํากัด ต.
ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเอง ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี 4002แซด 

 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 126-175  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 
(<5 ซม.)   ความยาวของช่อดอกตัวผู้    วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อยาวมาก (>20 
ซม.) อับเรณูสีม่วง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 
>66 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 61-90 ซม. จํานวนแถวเมล็ดน้อย  
(12 แถว)  ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

            



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 200/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 30 พฤศจิกายน  2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี9714แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธ์ุ ดี9714แซด    เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ดี8118แซด (พันธุ์แม่) กับ พันธุ์
จี0247แซด(พันธุ์พ่อ) 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี8118แซด 

ในพ.ศ. 2538 ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่กับพันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็น
สายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์ จํากัด    ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี ผสมตัวเองจนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธุ์ชั่วท่ี 5 ได้เป็นสาย
พันธุ์แท้ ดี8118แซด ในพ.ศ. 2540 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ  จี0247แซด 

สายพันธุ์จี0247แซด เป็นสายพันธุ์แท้ท่ีได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยได้ผสมข้าม
ระหว่างพันธ์ุแม่กับพันธ์ุพ่อ ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสมตัวเองจนกระท่ังได้
เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 6 ได้เป็นสายพันธ์ุแท้ จี0247แซด ใน พ.ศ. 2541 
 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  
ปลูกพันธ์ุแม่ ดี8118แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด กับพันธ์ุพ่อ จี0247แซด ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ 

จํากัด เม่ือฤดูแล้งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2542 ภายในสถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ผสมข้าม
ได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดชั่วท่ี 8 ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี9714แซด 

 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง >226ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 
(<5 ซม.)   ความยาวของช่อดอกตัวผู้    วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อยาว  (16-20 
ซม.) อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 
>66 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยประมาณ >121 ซม. จํานวนแถวเมล็ดน้อย  
(12 แถว)  ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

         



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 201/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 30 พฤศจิกายน  2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : บี6810แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธ์ุ บี6810แซด  เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง พันธ์ุเอส0429แซด (พันธ์ุแม่) กับ 
พันธุ์บี0550แซด(พันธุ์พ่อ) 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ เอส0429แซด 

ใน พ.ศ. 2537 เร่ิมปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่กับพันธ์ุพ่อ ซ่ึงเป็น

สายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 และผสมตัวเองจนกระท่ังได้สายพันธ์ุชั่วท่ี 9 ได้เป็นสายพันธ์ุ

แท้ เอช0429แซด ใน พ.ศ. 2544 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ  บี0552แซด 

ในปี พ.ศ. 2541 เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยบริษัทมอนซานโต้ จํากัด ประเทศฟิลิปปินส์ 
โดยผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่กับพันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง 
จนกระทั่งได้สายพันธ์ุแท้ชั่วท่ี 7 ได้เป็นสายพันธ์ุแท้ บี0552แซด ใน พ.ศ. 2544 

 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  
ปลูกพันธ์ุแม่ เอช0429แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด กับ พันธ์ุพ่อ บี0552แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทย

แลนด์ จํากัด เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1  และต่อมาผสมตัวเองอีก 6 ชั่ว จนได้เมล็ดชั่วท่ี 7 ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้ บี6810แซด 
 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 126-175  ซม. 

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

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําครั้งแรก ประมาณ 
>66 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉล่ียประมาณ 91-120 ซม. จํานวนแถวเมล็ดน้อย  
(12 แถว)  ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

      



ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 202/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 30 พฤศจิกายน  2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี1925แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธ์ุ ดี1925แซด  เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง ลูกผสมพันธ์ุดี2822แซด และเอช3235
แซด(พันธุ์แม่) กับ พันธ์ุบี6862แซด(พันธุ์พ่อ) 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี2822แซด และเอช3235แซด 

ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยได้ผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่กับสายพันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็นสาย
พันธุ์แท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมา ปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสมตัวเอง จนกระทั่งได้
เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 7 ได้เป็นสายพันธ์ุแท้ ดี2822แซด และเอช3235แซด ใน พ.ศ. 2539 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ  ดี6862แซด 

ในปี พ.ศ. 2540 ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี บี Conventional Pedigree method โดยได้ผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่กับสาย
พันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมา ปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสม
ตัวเองจนกระทั่งได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 7 ได้เป็นสายพันธ์ุแท้ ดี6862แซด ใน พ.ศ. 2543 

 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  
ปลูกพันธ์ุแม่ (เอช2822แซดxเอช3235แซด) ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด กับ พันธุ์พ่อ ดี6862แซด ของบริษัท มอน

ซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด เม่ือเดือนมกราคม พ.ศ. 2545 ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสมตัวเองจนกระทั่งได้เมล็ดชั่วท่ี 8 ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี1925แซด 

 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 
(<5 ซม.)   ความยาวของช่อดอกตัวผู้    วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อยาว  (16-20 
ซม.) อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําครั้งแรก ประมาณ 
56-65 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยประมาณ 91-120 ซม.  ชนิดของเมล็ดบริเวณ
กึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

     



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 203/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 30 พฤศจิกายน  2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี1640แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธ์ุ ดี1640แซด    เป็นข้าวโพดเล้ียงสัตว์พันธ์ุแท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง พันธ์ุเอช8786แซด(พันธ์ุแม่) กับ 

พันธุ์จี3981แซด (พันธุ์พ่อ) 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ เอช8786แซด 

ใน พ.ศ. 2542 ได้รับเมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 2 ของบริษัทมอนซานโต้ จํากัด ประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมาได้ปลูกเมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 2 ภายใน

สถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 3 ทําการเก็บเก่ียวปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นนี้ 

จนกระทั่ง ได้สายพันธ์ุชั่วท่ี 7 ได้เป็นสายพันธ์ุแท้ เอช8786แซด ในพ.ศ. 2545 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ  จี3981แซด 
สายพันธ์ุแท้จี3981แซด เป็นสายพันธ์ุแท้ท่ีได้รับจากการปรับปรุงพันธ์ุในปี  พ.ศ. 2536 ด้วยวิธี Conventional Pedigree 

method โดยได้ผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดู
ต่อมา ปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 และผสมตัวเองจนกระทั่งได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 13 ได้เป็นสายพันธ์ุแท้ จี3981แซด ใน พ.ศ. 2544 

 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  
ปลูกพันธ์ุแม่ เอช8786แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด กับ พันธุ์พ่อ จี3981แซดของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ 

จํากัด เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสม
ข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ต่อมาปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ไปบริษัทมอนซานโต้ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือสร้างสายพันธุ์แท้ โดยผสม
ข้ามกับสายพันธุ์ชักนําท่ีทําให้เกิดสายพันธุ์แท้ (inducer line) เพ่ือสร้างสายพันธุ์ดับเบิลแฮพพลอยด์ (DH, double haploid) ต่อมาเดือน
กันยายน พ.ศ. 2548 ได้รับเมล็ดสายพันธ์ุดับเบิลแฮพพลอยด์ชั่วท่ี 1 จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผสมตัวเองจนได้เมล็ดสายพันธุ์ดับเบิลแฮพ
พลอยด์ชั่วท่ี 3 ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี1640แซด 

 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 
(<5 ซม.)   ความยาวของช่อดอกตัวผู้    วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อยาว  (16-20 
ซม.) อับเรณูสีเหลือง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับตั้งแต่ให้น้ําคร้ังแรก ประมาณ 
>66 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยประมาณ 91-120 ซม.  ชนิดของเมล็ดบริเวณ
กึ่งกลางฝัก จํานวนแถวเมล็ดปานกลาง  (14 แถว)  เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 204/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 30 พฤศจิกายน  2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : จี5049แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธ์ุ จี5029แซด    เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธ์ุระหว่าง พันธ์ุบี1132แซด และจี5915แซด 

(พันธุ์แม่) กับ พันธุ์ดี2138แซด(พันธุ์พ่อ) 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ บี1132แซด และจี5915แซด 

ใน พ.ศ. 2542 ได้รับเมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 2 ของบริษัทมอนซานโต้ จํากัด ประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมาได้ปลูกเมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 2 ภายใน
สถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 3 ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นนี้ 
จนกระทั่ง ได้สายพันธ์ุชั่วท่ี 7 ได้เป็นสายพันธ์ุแท้ บี1132แซด ในพ.ศ. 2545 

ในปี พ.ศ.2537 ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ ด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยได้ผสมข้ามระหว่างสายพันธ์ุแม่และสาย
พันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมา ปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสม
ตัวเอง จนกระทั่งได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 7 ได้เป็นสายพันธ์ุแท้ จี5915แซด ใน พ.ศ. 2546 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ ดี2138แซด 

ใน พ.ศ. 2541 ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยได้ผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ และสาย
พันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็นสายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมา ปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสม
ตัวเอง จนกระทั่งได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 7 ได้เป็นสายพันธ์ุแท้ดี2138แซด ใน พ.ศ. 2546 

 
 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ปลูกพันธ์ุแม่ (บี1132แซดxจี5915แซด) ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด กับ พันธุ์พ่อ ดี2138แซด ของบริษัท มอนซาน
โต้ ไทยแลนด์ จํากัด เม่ือฤดูแล้งเดือนธันวาคม พ.ศ. 2546 ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ผสมข้ามได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ปลูกผสมตัวเองได้เมล็ดพันธุ์ชั่วท่ี 5 ซ่ึงก็คือ สายพันธ์ุ
แท้ จี5049แซด  
 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 
(<5 ซม.)   ความยาวของช่อดอกตัวผู้    วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อยาว  (16-20 
ซม.) อับเรณูสีแดง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําครั้งแรก ประมาณ 
>66 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยประมาณ 61-120 ซม.  ชนิดของเมล็ดบริเวณ
กึ่งกลางฝัก จํานวนแถวเมล็ดปานกลาง  (14 แถว)  เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 205/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 30 พฤศจิกายน  2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี2461แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธ์ุ ดี2461แซด    เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์บี1132แซด (พันธุ์แม่) กับ พันธุ์
จี3981แซด(พันธุ์พ่อ) 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ บี1132แซด  

ใน พ.ศ. 2542 ได้รับเมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 2 ของบริษัทมอนซานโต้ จํากัด ประเทศฟิลิปปินส์ ต่อมาได้ปลูกเมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 2 ภายใน
สถานีวิจัยของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 3 ทําการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นนี้ 
จนกระทั่ง ได้สายพันธ์ุชั่วท่ี 7 ได้เป็นสายพันธ์ุแท้ บี1132แซด ในพ.ศ. 2545 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ จี3981แซด 

สายพันธ์ุแท้ จี3981แซด เป็นสายพันธ์ุแท้ท่ีได้จากการปรับปรุงพันธ์ุในปี พ.ศ. 2536 ด้วยวิธี Conventional Pedigree 
method โดยผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ กับพันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็นสายพันธุ์แท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด ได้เมล็ดประชากรชั่วท่ี 
1 ในฤดูต่อมา ปลูกเมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 ผสมตัวเอง จนกระทั่งได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 13 ได้เป็นสายพันธ์ุแท้จี3981แซด ใน พ.ศ. 2544 

 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ปลูกพันธ์ุแม่บี1132แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด กับพันธ์ุพ่อ จี3981แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ 
จํากัด เม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้ามได้
เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 6  ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี2461แซด 

 
ลักษณะสําคญัของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 
(<5 ซม.)   ความยาวของช่อดอกตัวผู้    วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อยาว  (16-20 
ซม.) อับเรณูสีชมพู 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําครั้งแรก ประมาณ 
56-65 วัน  

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยประมาณ 61-90 ซม. และมีซังสีขาว 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีคําขอ : 206/2555  วันท่ียื่นคําขอ : 30 พฤศจิกายน  2555 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท มอนซานโต้ เทคโนโลยี แอลแอลซี 

(3) ชื่อพันธ์ุพืชใหม่ : ดี1826แซด 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ข้าวโพดพันธ์ุ ดี1826แซด    เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์แท้ท่ีได้มาจากการผสมพันธุ์ระหว่าง พันธุ์ดี8118แซด (พันธุ์แม่) กับ พันธุ์
เอช4423แซด(พันธุ์พ่อ) 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ ดี8118แซด 

ในพ.ศ. 2538 ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่กับพันธุ์พ่อ ซ่ึงเป็น
สายพันธ์ุแท้ของบริษัทมอนซานโต้ไทยแลนด์ จํากัด    ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี ผสมตัวเองจนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธุ์ชั่วท่ี 5 ได้เป็นสาย
พันธุ์แท้ ดี8118แซด ในพ.ศ. 2540 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ  เอช4423แซด 

ใน พ.ศ. 2539 ได้เริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree method โดยผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ ซ่ึงเป็นสาย
พันธุ์แท้ของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด กับสายพันธ์ุพ่อ ดีเค888 ได้เมล็ดพันธ์ุประชากรชั่วท่ี 1 ในฤดูต่อมา ปลูกเมล็ดประชากรชั่ว
ท่ี 1 ผสมตัวเอง ได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 2 ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และผสมตัวเอง กระทําอยู่เช่นนี้ จนกระทั่งได้เมล็ดสายพันธุ์ชั่วท่ี 5  ได้เป็นสาย
พันธุ์แท้ เอช4423แซด ใน พ.ศ. 2542 

 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธ์ุพืช และลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ปลูกพันธ์ุแม่ ดี8118แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด กับพันธุ์พ่อ เอช4423แซด ของบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ 
จํากัด เม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 253 ภายในสถานีวิจัยของบริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จํากัด อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ผสมข้ามได้
เมล็ดประชากรชั่วท่ี 1 คัดเลือกต้นท่ีดี มีคุณลักษณะท่ีต้องการ ผสมตัวเองได้เมล็ดพันธ์ุชั่วท่ี 10 ซ่ึงก็คือสายพันธ์ุแท้ ดี1826แซด 

ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ :  

ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 176-225  ซม. 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ท่ีโผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก 
(<5 ซม.)   ความยาวของช่อดอกตัวผู้    วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อยาว  (16-20 
ซม.) อับเรณูสีแดง 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีม่วง จํานวนวันออกไหมเป็น 50% ของจํานวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่ให้น้ําครั้งแรก ประมาณ 
>66 วัน 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ยประมาณ 61-120 ซม.  ชนิดของเมล็ดบริเวณ
กึ่งกลางฝัก จํานวนแถวเมล็ดปานกลาง  (14 แถว)  เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชนิดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 

 



       


