


ข้าวโพด (Zea mays L.) 
 

(1) เลขท่ีค าขอ : 011/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 1 กรกฎาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : แปซิฟิค559 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด พันธุ์แปซิฟิค559 เป็นข้าวโพดลูกผสม ที่ได้จากการผสมระหว่าง      
      พันธุ์แม่ คือ 50068 และพันธุ์พ่อ คือ 50069 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพด พันธุ์แปซิฟิค559 เป็นข้าวโพดลูกผสม ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์แม่ คือ 50068 และพันธุ์พ่อ คือ 
50069 ทั้งสองพันธุ์เป็นพันธุ์แท้จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
ข้าวโพดลูกผสม พันธุ์แปซิฟิค559 ปลูกทดสอบผลผลิตครั้งแรกในปี 2555 โดยปลูกทดสอบจ านวน 7 แปลง แปลงละ 3 ซ้ า 
วางแผนการทดลองแบบ RCBD ในปี พ.ศ. 2556 ได้ท าการปลูกทดสอบผลผลิตจ านวน 115 แปลง โดยได้ศึกษาการผลิต
เมล็ดพันธุ์ (Production Research) และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ในปี พ.ศ. 2557  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  
ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 176-225 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง

ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร  ความยาวของ
ช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวมาก คือเท่ากับ
หรือมากกว่า 21 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีม่วง จ านวนวันที่       
นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก เท่ากับหรือมากกว่า 66 วัน (ฤดูแล้ง) และประมาณ 56-65 
วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะเส้นไหม เส้นไหมสีเขียว จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ า
ครั้งแรก เท่ากับหรือมากกว่า 66 วัน (ฤดูแล้ง) และประมาณ 56-65 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 91-120 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดค่อนข้างมาก (16 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝักเป็นข้าวโพด     
เลี้ยงสัตว์ กึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีค าขอ : 012/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 1 กรกฎาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : แปซิฟิค321 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด พันธุ์แปซิฟิค321 เป็นข้าวโพดลูกผสม ที่ได้จากการผสมระหว่าง  
      พันธุ์แม่ คือ 213 และพันธุ์พ่อ คือ 211 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพด พันธุ์แปซิฟิค321 เป็นข้าวโพดลูกผสม ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์แม่ คือ 213 และพันธุ์พ่อ คือ 
211 ทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์แท้ จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ของ บริษัทแปซิฟิค      
เมล็ดพันธุ์ จ ากัด ข้าวโพดพันธุ์แปซิฟิค321 เป็นข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว และปลูกทดสอบผลผลิตครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 
โดยปลูกทดสอบจ านวน 2 แปลง แปลงละ 3 ซ้ า วางแผนการทดลองแบบ RCBD ในปี พ.ศ. 2557 ได้ท าการปลูกทดสอบ
ผลผลิตจ านวน 30 แปลง โดยได้ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ (Production Research) และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ในปี พ.ศ. 
2556-2557  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  
ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่า ระหว่าง 176-225 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ตัวผู้เป็นหมัน ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึง

โคนแขนงล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร  
ความยาวของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง          
ยาวมาก คือ เท่ากับหรือมากกว่า 21 เซนติเมตร  

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีเขียวปลายชมพู จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด 
นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ 55-56 วัน (ฤดูแล้ง) และประมาณ 46-55 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 91-120 เซนติเมตร    
ซังสีขาว 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 013/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 1 กรกฎาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ไฮบริกซ์58 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด พันธุ์ไฮบริกซ์58 เป็นข้าวโพดหวานลูกผสม ที่ได้จากการผสมระหว่าง 
     พันธุ์แม่ คือ 314 และพันธุ์พ่อ คือ 312 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพด พันธุ์ไฮบริกซ์58 เป็นข้าวโพดหวานลูกผสม ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์แม่ คือ 314 และพันธุ์พ่อ 
คือ 312 ทั้งสองพันธุ์เป็นพันธุ์แท้จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
ข้าวโพดลูกผสมเดี่ยว พันธุ์ไฮบริกซ์58 ปลูกทดสอบผลผลิตครั้งแรกในปี 2552 โดยปลูกทดสอบจ านวน 2 แปลง 
แปลงละ 3 ซ้ า วางแผนการทดลองแบบ RCBD ในปี พ.ศ. 2557 ได้ท าการปลูกทดสอบผลผลิตจ านวน 30 แปลง 
โดยได้ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ (Production Research) และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ในปี พ.ศ. 2556-2557  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  
ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 176-225 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง

ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้น คือ อยู่ระหว่า 6-8 เซนติเมตร  ความยาวของช่อดอกตัวผู้
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก คือ เท่ากับหรือ
มากกว่า 21 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีเขียว จ านวนวันที่ช่อดอก
ตัวผู้ เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรกประมาณ             
56-65 วัน (ฤดูแล้ง) และ ประมาณ 46-55 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะเส้นไหม เส้นไหมสีเขียวอ่อน จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่
ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ 56-65 วัน (ฤดูแล้ง) และ ประมาณ 46-55 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 91-120 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดมาก (18 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดหวาน     
เมล็ดลีบ และมีซังสีขาว 

 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 014/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 1 กรกฎาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 50059 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด พันธุ์50059 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมระหว่าง 
      พันธุ์แม่ คือ Z04MD8C และพันธุ์พ่อ คือ 50044 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพด พันธุ์50059 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมระหว่างพันธุ์แม่ คือ Z04MD8C และพันธุ์พ่อ 
คือ 50044 จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด ข้าวโพด พันธุ์50059 
เกิดจากการผสมระหว่างพันธุ์แม่ คือ Z04MD8C และพันธุ์พ่อ คือ 50044 ได้ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ในฤดูต่อมาน าลูก 
F1 ที่ได้มาปลูก ท าการผสมตัวเอง ได้เป็นลูกชั่วที่ 2 (F2) ท าการเก็บเกี่ยว ปลูกและผสมตัวเอง เช่นนี้จนถึงชั่วที่7 
(S7) ได้เป็น พันธุ์แท้ในปี พ.ศ. 2551 และตั้งชื่อพันธุ์ว่า 50059  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  
ลักษณะต้น            ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 126-175 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง

ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร  ความยาว
ของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาวมาก 
เท่ากับหรือมากกว่า 21 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีม่วงแดง 
จ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ า      
ครั้งแรก เท่ากับหรือมากกว่า 66 วัน (ฤดูแล้ง) และประมาณ 56-65 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีเขียวปลายชมพู จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด 
นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก เท่ากับหรือมากกว่า 66 วัน (ฤดูแล้ง) และประมาณ               
56-65 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 61-90 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดปานกลาง (14 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพด     
เลี้ยงสัตว์ หัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 
 

 

 
  
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 015/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 1 กรกฎาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 50068 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด พันธุ์50068 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง 
      พันธุ์แม่ คือ 50052 และพันธุ์พ่อ คือ 50045 (เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว) 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพด พันธุ์50068 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ 50052 และพันธุ์พ่อ 
คือ 50045 ทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ของบริษัท แปซิฟิค     
เมล็ดพันธุ์ จ ากัด การปรับปรุงพันธุ์50068 เริ่มในปี พ.ศ. 2546 ปรับปรุงพันธุ์แท้ ด้วยวิธี Conventional Pedigree 
Method ได้ลูก ชั่วที่ 1 (F1) ในฤดูต่อมา น าลูก F1 ที่ได้มาปลูกท าการผสมตัวเอง ได้เป็นลูกชั่วที่ 2 (F2) ท าการเก็บเกี่ยว 
ปลูก คัดเลือก และผสมตัวเองเช่นนี้ จนถึงชั่วที่ 7 (S7) ได้เป็นสายพันธุ์แท้ ในปี พ.ศ. 2552 และตั้งชื่อพันธุ์ว่า 50068  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  
ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 126-175 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง

ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้น คือ ระหว่าง 6-8 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกตัวผู้
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก คือเท่ากับหรือ
มากกว่า 21 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียวอ่อน อับเรณูสีม่วง จ านวนวันที่    
ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก เท่ากับ
หรือมากกว่า 66 วัน (ฤดูแล้ง) และประมาณ 56-65 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีเขียวปลายชมพู จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่
ให้น้ าครั้งแรก เท่ากับหรือมากกว่า 66 วัน (ฤดูแล้ง) และประมาณ 56-65 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 61-90 เซนติเมตร จ านวนแถว
เมล็ดค่อนข้างมาก (16 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ 
หัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
(1) เลขท่ีค าขอ : 016/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 1 กรกฎาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 50069 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด พันธุ์50069 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ 
      ระหว่างพันธุ์แม่ คือ 50056 (เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว) และพันธุ์พ่อ คือ 50054 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพด พันธุ์50069 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ พันธุ์50056 และ
พันธุ์พ่อ คือ 50054 ทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ของบริษัท  
แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด การพัฒนาสายพันธุ์แท้ 50069 เริ่มในปี พ.ศ. 2551 ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี 
Conventional Pedigree Method โดยท าการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ ซึ่งเป็นข้าวโพดไร่พันธุ์แท้ที่มีลักษณะใบ
ใหญ่บิดและเมล็ดสีส้ม กับพันธุ์พ่อ ที่มีลักษณะต้นสูงช่อดอกตัวผู้ใหญ่ ได้ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) แล้วปลูกผสมตัวเอง
เป็นลูกผสมชั่วที่ 2 (F2) หลังจากนั้นท าการคัดเลือกและผสมตัวเองจนถึงขั้น S7 เป็นข้าวโพดพันธุ์แท้ ในปี 2555 
โดยให้ชื่อพันธุ์ว่า 50069  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  
ลักษณะต้น            ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 126-175 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง

ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้น คือ ระหว่าง 6-8 เซนติเมตร  ความยาวของช่อดอกตัวผู้
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก คือเท่ากับหรือ
มากกว่า 21 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีม่วง จ านวนวันที่ช่อดอก 
ตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก เท่ากับหรือ
มากกว่า 66 วัน (ฤดูแล้ง) และประมาณ 56-65 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีเขียวอ่อน จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ า
ครั้งแรก เท่ากับหรือมากกว่า 66 วัน (ฤดูแล้ง) และ เท่ากับหรือมากกว่า 66 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 61-90 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดปานกลาง (14 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพด     
เลี้ยงสัตว์ หัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 017/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 1 กรกฎาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 310 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพด พันธุ์310 เป็นข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ 
      ระหว่างพันธุ์แม่ คือ เอฟเอช3 (เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว) และพันธุ์พ่อ คือ SWEET51C)  
      X-59-51232B 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช 
 ข้าวโพด พันธุ์310 เป็นข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ เอฟเอช3 และ
พันธุ์พ่อ คือ SWEET51C) X-59-51232B ทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2540 ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด การปรับปรุงพันธุ์310 เริ่มในปี พ.ศ. 2546 ปรับปรุงพันธุ์แท้ด้วยวิธี 
Conventional Pedigree Method เริ่มท าการผสมพันธุ์แม่ ซึ่งมีลักษณะฝักใหญ่ แต่ไม่ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่  
กับพันธุ์พ่อ ซึ่งมีลักษณะที่ให้ความหวานสูง ได้ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ในฤดูต่อมา น าลูก F1 ที่ได้มาปลูก ท าการผสมตัวเอง 
ได้เป็นลูกชั่วที่ 2 (F2) ท าการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเองเช่นนี้ จนถึงชั่วที่ S7 ได้เป็นพันธุ์แท้ในปี พ.ศ. 2550 และได้   
ตั้งชื่อว่า 310  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่   
ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 76-125 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง

ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร  ความยาว
ของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก คือ
เท่ากับหรือมากกว่า 21 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีเหลือง จ านวน
วันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก 
ประมาณ 56-65 วัน (ทั้งฤดูแล้ง และฤดูฝน) 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีเขียวอ่อน จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่
ให้น้ าครั้งแรก ประมาณ 56-65 วัน (ฤดูแล้ง) และประมาณ 46-55 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 31-60 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดค่อนข้างมาก (16 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดหวาน 
เมล็ดย่น และมีซังสีขาว  

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
(1) เลขท่ีค าขอ : 018/2558        วันที่ย่ืนค าขอ : 1 กรกฎาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 311 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ 311 เป็นข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ 
      ระหว่างพันธุ์แม่ คือ เอฟเอช3 (เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว) และพันธุ์พ่อ คือ SWEET51C)  
      X-59-51232B 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพดพันธุ์ 311 เป็นข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ เอฟเอช3           
มีลักษณะฝักใหญ่ แต่ไม่ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ ส่วนพันธุ์พ่อ คือ SWEET51C) X-59-51232B มีลักษณะที่ให้ความ
หวานสูง เริ่มการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวโพดของบริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จ ากัด        
การปรับปรุงพันธุ์ 311 เริ่มในปี พ.ศ. 2546 เริ่มท าการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventional Pedigree Method        
เริ่มจากท าการผสมพันธุ์แม่ กับ พันธุ์พ่อ ได้ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ในฤดูต่อมา น าลูก F1 ที่ได้มาปลูก ท าการผสมตัวเอง ได้
เป็นลูกชั่วที่ 2 (F2) ท าการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเองเช่นนี้ จนถึงชั่วที่ 7 (S7) ได้เป็นพันธุ์แท้ในปี พ.ศ. 2550 และ
ให้ชื่อพันธุ์ว่า 311  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  
ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 126-175 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง

ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร  ความยาว
ของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก คือ
เท่ากับหรือมากว่า 20 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีเขียว จ านวน
วันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก
เท่ากับหรือมากกว่า 66 วัน (ฤดูแล้ง) และ ประมาณ 56-65 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะเส้นไหม เส้นไหมสีเขียวอ่อน จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้
น้ าครั้งแรก เท่ากับหรือมากกว่า 66 วัน (ฤดูแล้ง) และ ประมาณ 56-65 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 61-90 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดปานกลาง (14 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดหวาน 
เมล็ดย่นมาก และมีซังสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
(1) เลขท่ีค าขอ : 019/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 1 กรกฎาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 312 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ 312 เป็นข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมตัวเอง

ของประชากร (population) ข้าวโพดหวาน PS0001 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพดพันธุ์ 312 เป็นข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมตัวเองของประชากร (population) 
ข้าวโพดหวาน PS0001 ที่เป็นเชื้อพันธุกรรมในโครงการของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด โดยเริ่มท าการสร้าง
ประชากร PS0001 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 ขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์ 312 เริ่มในปี พ.ศ. 2546 ปรับปรุงพันธุ์แท้ด้วย
วิธี Conventional Pedigree Method โดยเริ่มจากการผสมตัวเองภายในประชากร (population) ข้าวโพดหวาน 
PS0001 ได้ฝักที่เป็นชั่วที่ 2 (F2) ท าการเก็บเกี่ยว ปลูก ผสมตัวเอง และคัดเลือกต้นที่มีลักษณะที่ต้องการ ท าการปลูก
และด าเนินการเช่นนี้ จนถึงชั่วที่ 6 (S6) จึงได้เป็นสายพันธุ์แท้ ในปี พ.ศ. 2548 และให้ชื่อว่า 312  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  
ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 126-175 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง

ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร ความยาวของ
ช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวมาก คือ 
เท่ากับหรือมากกว่า 21 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีเขียว จ านวน
วันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก
เท่ากับหรือมากกว่า 66 วัน (ฤดูแล้ง) และประมาณ 56-65 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีเขียวอ่อน จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้
น้ าครั้งแรก เท่ากับหรือมากกว่า 66 วัน (ฤดูแล้ง) และ ประมาณ 56-65 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 61-90 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดปานกลาง (14 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดหวาน 
เมล็ดย่น และมีซังสีขาว  

 

  
 

 
 
 
 

  
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1) เลขท่ีค าขอ : 020/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 1 กรกฎาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 314 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ 314 เป็นข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ 
      ระหว่างพันธุ์แม่ คือ เอฟเอช3 (เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว) และพันธุ์พ่อ F6010/ZPB4CR0164)   
      X66-11111 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพดพันธุ์ 314 เป็นข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ คือ เอฟเอช3       
(เป็นพันธุ์พืชใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว) มีลักษณะฝักใหญ่ แต่ไม่ต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่ ส่วนพันธุ์พ่อ 
F6010/ZPB4CR0164) X66-11111 มีลักษณะที่ให้ความหวานสูง ต้านทานใบไหม้แผลใหญ่ ซึ่งเป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้
จากโครงการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด การปรับปรุงพันธุ์ 314 เริ่มในปี พ.ศ. 
2548 ปรับปรุงพันธุ์แท้ด้วยวิธี Conventional Pedigree Method ท าการผสมพันธุ์แม่กับพันธุ์พ่อ ได้ลูกผสมชั่วที่ 1 
(F1) ในฤดูต่อมา น าลูก F1 ที่ได้มาปลูก ท าการผสมตัวเอง ได้เป็นลูกชั่วที่ 2 (F2) ท าการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเอง
อยู่เช่นนี้ จนถึงชั่ว 7 (S7) ได้เป็นพันธุ์แท้ในปี พ.ศ. 2550 และให้ชื่อพันธุ์ว่า 314  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  
ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 76-125 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง

ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้น คือ ระหว่าง 6-8 เซนติเมตร  ความยาวของช่อดอกตัวผู้
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางปานกลาง คือ ระหว่าง 11-15  
เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีเขียว จ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 
50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ระหว่าง 56-65 วัน (ฤดูแล้ง) 
และประมาณ 46-55 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีเขียวอ่อน จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่
ให้น้ าครั้งแรก ระหว่าง 56-65 วัน (ฤดูแล้ง) และประมาณ 46-55 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 31-60 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดปานกลาง (14 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดหวาน 
เมล็ดย่น และมีซังสีขาว  

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขท่ีค าขอ : 021/2558       วันที่ย่ืนค าขอ : 1 กรกฎาคม 2558 
(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 405 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ 405 เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ 
      ระหว่างพันธุ์แม่ SKT และ    พันธุ์พ่อ WX-KHOKTUM-59 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  
 ข้าวโพดพันธุ์ 405 เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ ที่ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่ SKT และ    
พันธุ์พ่อ WX-KHOKTUM-59 ทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวโพดจากโครงการปรับปรุงพันธุ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ของบริษัท        
แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด การปรับปรุงพันธุ์405 เริ่มในปี พ.ศ. 2551 ปรับปรุงพันธุ์แท้ด้วยวิธี Conventional 
Pedigree Method จากการผสมพันธุ์แม่ และพันธุ์พ่อ ได้ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) ในฤดูต่อมา น าลูก F1 ที่ได้มาปลูก     
ท าการผสมตัวเอง ได้เป็นลูกชั่วที่ 2 (F2) ท าการเก็บเกี่ยว ปลูก และผสมตัวเองเช่นนี้ จนถึงชั่วที่7 (S7) ได้เป็นพันธุ์แท้
ในปี พ.ศ. 2553 และให้ชื่อพันธุ์ว่า 405  

ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  
ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าระหว่าง 76-125 เซนติเมตร 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคนแขนง

ล่างสุดของช่อดอกตัวผู้สั้นมาก คือ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 เซนติเมตร  ความยาว
ของช่อดอกตัวผู้วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ยาวมาก คือ เท่ากับ
หรือมากกว่า 21 เซนติเมตร เปลือกดอกย่อยสีเขียว อับเรณูสีเขียว จ านวนวันที่    
ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่ให้น้ าครั้งแรก ระหว่าง 
56-65 วัน (ฤดูแล้ง) และประมาณ 46-55 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะเส้นไหม  เส้นไหมสีเขียวอ่อน จ านวนวันออกไหมเป็น 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด นับตั้งแต่
ให้น้ าครั้งแรก ระหว่าง 56-65 วัน (ฤดูแล้ง) และประมาณ 46-55 วัน (ฤดูฝน) 

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด ระหว่าง 31-60 เซนติเมตร จ านวน
แถวเมล็ดน้อย (12 แถว) ชนิดของเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นข้าวโพดข้าวเหนียว
เมล็ดหัวแข็ง และมีซังสีขาว  

 

 

 
  

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 


