


ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

ขาวโพด  (Zea mays  L.) 
 

(1)  เลขท่ีคําขอ  :   146/2550        วันท่ียื่นคําขอ  :   20   มิถุนายน  2550 
(2)  ชื่อผูขอ        :   บริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม   : 50043 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :    ขาวโพดพันธุ  50043  เกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุแมคือ แซด 9   
โอบี 48 เอ   ซ่ึงเปนพันธุของบริษัท   แปซิฟคเมล็ดพันธุ   จํากัด  กับพันธุพอ  คือ   พันธุ  50042  เปนของ 
บริษัท  แปซิฟคเมล็ดพันธุ   จํากัด  เม่ือพฤษภาคม  2542    หลังจากนั้นนําลูกผสมช่ัวท่ี 1  (F1)  ทีไดมาปลูก 
และผสมกับ  Haploid  inducer  เพื่อชักนําใหเกิดเมล็ด  Haploid  นําเมล็ด  Haploid   ท่ีไดมาปลูก และทําการ  
double chromosome  ใหเปนพันธุแท  ใหช่ือพันธุ   50043 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   :         

           ขาวโพดพันธุ      50043      เปนขาวโพดเล้ียงสัตวพันธุแท มาจากการปรับปรุงพันธุดวยวิธี   
Double   Haploid  Technique โดยเกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุแม  คือ  พันธุแซด 9 โอบี 48 เอ ซ่ึงเปน
ขาวโพดเล้ียงสัตวพันธุแท ของบริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด เปนพันธุท่ีมีเมล็ดสีสม กับพันธุพอคือพันธุ 
50042  ซ่ึงเปนขาวโพดเล้ียงสัตวพันธุแท ของบริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด เปนพันธุท่ีมีเมล็ดสีเหลืองสม  
เม่ือพฤษภาคม  2542  ท่ีสถานีวิจัย บริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด หลังจากนั้นนําลูกผสมช่ัวท่ี 1  (F1) ท่ี
ไดมาปลูกและผสมกับ Haploid  inducer  เพื่อชักนําใหเกิดเมล็ด Haploid  นําเมล็ด Haploid ท่ีไดมาปลูก และ
ทําการ double  chromosome  ใหเปนพันธุแทในป 2544   ซ่ึงใหช่ือพันธุ  50043 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
ลักษณะตน    ความสูงตนวัดจากระดับคอดินถึงขอใบธงมีคา เฉล่ียอยูระหวาง  126 - 175   ซม. 
ลักษณะชอดอกตัวผู    ความยาวของกานชอดอกตัวผูท่ีโผลพนฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคน

แขนงแรกของชอดอกตัวผูยาวมาก คือ มากกวาหรือเทากับ  15  ซม.  
ความยาวของชอดอกตัวผูวัดจากโคนแขนงลางสุดถึงปลายชอดอกตัวผูชอ
กลาง ยาวมาก คือ มากกวาหรือเทากับ  20  ซม.  มีเปลือกดอกยอยสีมวง  
จํานวนวันท่ีชอดอกตัวผูเร่ิมบาน 50%  ของจํานวนตนท้ังหมด นับต้ังแต
วันท่ีใหน้ําคร้ังแรก อยูในชวง 56-65 วัน 

ลักษณะเสนไหม    เสนไหมสีเหลือง  จํานวนวนัออกไหมเปน 50% ของจํานวนตนท้ังหมด
นับแตใหน้ําคร้ังแรก อยูในชวง 56-65 วัน  

ลักษณะฝก    ความสูงฝก วัดจากระดับผิวดินถึงขอฝกบนสุดมีคาเฉล่ียอยูระหวาง  61 - 90    ซม.  
 มีจํานวนแถวเมล็ด ปานกลาง เฉล่ีย  14  แถว เปนขาวโพดเลี้ยงสัตว ท่ีมี

เมล็ดกึ่งกลางฝกหัวแข็งและมีซังสีขาว   
-------------------------------- 
 



 
 
 
 

 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

ขาวโพด  (Zea mays  L.) 
 

(1)  เลขท่ีคําขอ  :   148/2550        วันท่ียื่นคําขอ  :   20   มิถุนายน  2550 
(2)  ชื่อผูขอ        :   บริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม   : 50045 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :  ขาวโพดพันธุ  50045  ไดมาจากการปรับปรุงพันธุดวยวิธี Conventional  

โดยทําการผสมพันธุระหวางพนัธุแมคือพันธุ 50033  ซ่ึงเปนของบริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ  Pedigree Method 
จํากัด  กับพันธุพอคือพันธุ  9281-28B  ซ่ึงเปนของบริษทัแปซิฟค  เมล็ดพันธุ  จํากดั เม่ือป  2540 หลังจากได 
ลูกผสมช่ัวท่ี 1(F1)  แลวทําการปลูกเพื่อผสมตัวเองเปนลูกผสมช่ัวท่ี 2 (F2)   หลังจากนั้นทําการคัดเลือกและ 
ผสมตัวเองไปจนถึงข้ัน S7 ไดเปนพนัธุแท โดยใหช่ือพันธุ  50045 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
                 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช  : 

ขาวโพดพนัธุ    50045   เปนขาวโพดเล้ียงสัตวพันธุแทท่ีไดมาจากการปรับปรุงพันธุดวยวิธี  
Conventional   Pedigree   Method  โดยทําการผสมพันธุระหวางพันธุแม  คือ  พันธุ  50033   ซ่ึงเปนขาวโพด 
เล้ียงสัตวพันธุแท ท่ีมีเมล็ดใหญ และฝกคอนขางใหญ  ของบริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด  กับพนัธุพอ  คือ  
พันธุ   9281-28B    ซ่ึงเปนขาวโพดเล้ียงสัตวพันธุแท มีเมล็ดสีสมแดง  ของบริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ  จํากัด   
เม่ือป  2540 ท่ีสถานีวิจัย   บริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากดั ไดลูกผสมช่ัวท่ี 1  (F1)   แลวปลูกผสมตัวเองเปน 
ลูกผสมช่ัวท่ี 2 (F2) หลังจากนั้นทําการคัดเลือกและผสมตัวเองจนถึงข้ัน S7 เปนขาวโพดพันธุแท  โดยใหช่ือ 
พันธุ 50045    

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม : 
ลักษณะตน                        ความสูงตนวัดจากระดับคอดินถึงขอใบธงมีคาเฉล่ียอยูระหวาง  176 - 225    ซม. 
ลักษณะชอดอกตัวผู    ความยาวของกานชอดอกตัวผูท่ีโผลพนฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคน

แขนงแรกของชอดอกตัวผูยาวมาก คือ มากกวาหรือเทากับ  15  ซม.  
ความยาวของชอดอกตัวผู   วัดจากโคนแขนงลางสุดถึงปลายชอดอกตัวผู
ชอกลาง ยาวมาก คือ มากกวาหรือเทากับ  20 ซม.  อับเรณูสีแดง 

ลักษณะเสนไหม    เสนไหมสีเหลือง  จํานวนวนัออกไหมเปน 50% ของจํานวนตนท้ังหมด
นับต้ังแตใหน้าํคร้ังแรก อยูในชวง  56-65 วัน  

ลักษณะฝก    ความสูงฝก  วัดจากระดับผิวดินถึงขอฝกบนสุดมีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 91-
120 ซม. จํานวนแถวเมล็ดนอย เฉล่ีย  12  แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณ
กึ่งกลางฝก เปนขาวโพดเล้ียงสัตว หัวแข็ง และมีซังสีขาว  
-------------------------------- 

 
 



 
 
 
 
 
 



ประกาศโฆษณาพันธุพืชใหม 

ขาวโพด  (Zea mays  L.) 
 
(1)  เลขท่ีคําขอ  :   146/2550        วันท่ียื่นคําขอ  :   20   มิถุนายน  2550 
(2)  ชื่อผูขอ        :   บริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด 
(3)  ชื่อพนัธุพชืใหม   : 50046 
(4)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุพืช  :         เกิดจากการผสมพันธุขามระหวางพันธุแม คือ พันธุแซด 9 โอบี 

260 ซ่ึงเปนขาวโพดพันธุแทของบริษทั  แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด 
กับพอพันธุ คือ พันธุ 50042  เปนขาวโพดพันธุแทของบริษัท แป
ซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด เม่ือ พฤษภาคม  2542  ไดลูกผสม F1 แลว
นําลูกผสมท่ีไดมาปลูก ทําการผสมตัวเองได F2 นําเมล็ด F2 มา
ปลูก ทําการผสมตัวเองและคัดเลือกจนไดตนท่ีเปนพันธุแทใน
ช้ัน S7 จึงต้ังใหช่ือพันธุ 50046 

(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช และลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม :  
กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุพืช   :         

  ขาวโพดพันธุ 50046   เปนขาวโพดเล้ียงสัตวพันธุแท เกิดมาจากการปรับปรุงพันธุดวยวิธี 
Conventional Pedigree Method โดยเกิดจากการผสมพันธุระหวางพันธุแม คือ พันธุแซด 9 โอบี 260 ซ่ึงเปน
ขาวโพดเล้ียงสัตวแท ของบริษัท แปซิฟคเมล็ดพันธุ จํากัด เปนพันธุท่ีมีเมล็ดสีสม กับพันธุพอคือพันธุ 50042  
ซ่ึงเปนขาวโพดเล้ียงสัตวพันธุแท ของบริษัท แปซิฟค เมล็ดพันธุ จํากัด มีเมล็ดสีเหลืองสม  เม่ือชวงเดือน
พฤษภาคม  2542   ซ่ึงไดลูกผสม  (ช่ัวท่ี 1)  แลวนําลูกผสมก็ไดมาปลูก และทําการผสมตัวเองจนไดเปน F2 
นําเมล็ด F2 มาปลูกทําการผสมตัวเองและคัดเลือกลักษณะท่ีตองการ ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือก
ตอไปเชนนี้ จนไดตนท่ีเปนพันธุแทในช้ัน S7  ในป 2546 จึงใหช่ือวาพันธุ  50046 

ลักษณะสําคัญของพันธุพืชใหม 
ลักษณะตน    ความสูงตนวดัจากระดบัคอตนถึงขอใบคาเฉล่ียอยูในชวง 126-175 ซม. 
ลักษณะชอดอกตัวผู    ความยาวของกานชอดอกตัวผูท่ีโผลพนใบธง วัดจากฐานใบธงถึงโคน

แขนงแรกของชอดอกตัวผูหนามาก คือ มากกวาหรือเทากับ 15 ซม. ความ
ยาวของชอดอกตัวผูวัดจากดคนแขนงลางสุดถึงปลายชอดอกตัวผูชอกลาง 
ยาวมาก คือ มากกวาหรือเทากับ 20 ซม. มีเปลือกดอกสีมวง จํานวนวันท่ี
ชอดอกตัวผูเร่ิมบาน 50%  ของจํานวนตนท้ังหมดนับแตวันใหน้ําคร้ังแรก
อยูระหวาง 56-65 วัน 

ลักษณะเสนไหม    เสนไหมสีชมพู จํานวนวันออกไหมเปน 50% ของจํานวนตนท้ังหมดนบั
แตใหน้ําคร้ังแรก อยูระหวาง 56-65 วัน  

 
 
 



ลักษณะฝก    ความสูงของฝก วัดจากระดับผิวดินถึงขอฝกบนสุด เฉล่ียอยูในชวง 61-90 
ซม.  

 มีจํานวนแถวเมล็ด ปานกลาง เฉล่ีย  14  แถว ชนิดของเมล็ดบริเวณ
กึ่งกลางฝก เปนขาวโพดเล้ียงสัตว หัวแข็ง มีซังสีขาว  
-------------------------------- 
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