


ข้าวโพด  (Zea mays  L.) 
 

(๑)  เลขทีค่ําขอ  :   ๔๗/๒๕๕๒         วันที่ยื่นคําขอ  :   ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
(๒)  ชื่อผู้ขอ        :   บริษทั แปซิฟิคเมลด็พันธ์ุ จํากัด 
(๓)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่   : 50053 
(๔)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืช  :     

          ข้าวโพดพันธ์ุ 50053 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแท้ที่
เป็นพันธ์ุแม่ คอื MG75 ซึ่งเป็นพันธ์ุของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  กับพันธ์ุแท้ที่เป็นพันธ์ุพ่อ คือ 50045 
เป็นพันธ์ุของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด ณ สถานีวิจยัของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด     
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช   :         
          ข้าวโพดพันธ์ุ 50053 เป็นข้าวโพดพันธ์ุแท้ ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแท้ที่เป็นพันธ์ุ

แม่ คือ MG75 กับพันธ์ุแท้ที่เป็นพันธ์ุพ่อ คือ 50045 โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุโดยละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่  MG75   
- ในปี ๒๕๓๘ เร่ิมทําการปรับปรุงพันธ์ุแท้ด้วยวิธี conventional pedigree method เร่ิมจากทําการ

ผสมพันธ์ุแม ่กบั พันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นพันธ์ุแท้ของ บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด ได้ลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  

ในฤดูต่อมา นําลูก F1 ที่ได้มาปลูก ทําการผสมตัวเอง ได้เป็นลูกช่ัวที่ ๒ (F2) ทําการเก็บเก่ียว ปลกู 

และ ผสมตัวเองเช่นน้ีอยู่ จนถึงช่ัว F7 ได้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๔๒ และได้ต้ังช่ือว่า MG75  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ 50045 
- เมื่อปี  ๒๕๔๐ ดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี conventional  pedigree  method  โดยทําการ

ผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ พันธ์ุ  50033 ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ทีม่ีเมลด็ใหญ ่ และฝัก

ค่อนข้างใหญ ่  ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  กบัพันธ์ุพ่อ  คือ พันธ์ุ   9281-28B    ซึ่งเป็น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ มเีมล็ดสีสม้แดง  ของบริษัท แปซิฟิคเมลด็พันธ์ุ  จํากัด ที่สถานีวิจยั   

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด ได้ลูกผสมช่ัวที่ ๑  (F1)   แล้วปลกูผสมตัวเองเป็นลูกผสมช่ัวที่ ๒ 

(F2) หลังจากน้ันทําการคัดเลือกและผสมตัวเองจนถึงข้ัน S7 ได้เป็นข้าวโพดพันธ์ุแท้ ในปี ๒๕๔๔ โดย

ให้ช่ือพันธ์ุว่า 50045 

ขั้นตอนปรับปรุงพันธ์ุ 50053 
ปี ๒๕๔๕ เร่ิมทําการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี conventional pedigree method เร่ิมจากทําการผสม

สายพันธ์ุแม่ MG75  กับ พันธ์ุพ่อ 50045   ได้เป็นลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  ในฤดูต่อมา นําลูก F1 ที่ได้มา

ปลูก ทําการผสมตัวเอง ได้เป็นลูกช่ัวที่ ๒ (F2) ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และ ผสมตัวเองเช่นน้ีอยู่ จนถึง

ช่ัว F7 จึงได้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๔๙ และได้ต้ังช่ือว่า 50053  

 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

- 



 ลักษณะสําคัญของพันธ์ุพืชใหม่ : 
ลักษณะต้น    ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่า เฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑๒๖  -  ๑๗๕  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้   ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนง

แรกของช่อดอกตัวผู้ยาวมาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕  ซม.  ความยาว
ของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาว
มาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ  ๒๐  ซม.  เปลือกดอกย่อยสีม่วง  อับเรณู สี
ม่วง จํานวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน ๕๐ %  ของจํานวนต้นทั้งหมด 
นับต้ังแต่วันที่ให้นํ้าครั้งแรก อยู่ในช่วง ๔๖ - ๕๕ วัน 

ลักษณะเส้นไหม    เส้นไหมสีชมพู  จํานวนวันออกไหมเป็น ๕๐ % ของจํานวนต้นทั้งหมดนับ
แต่ให้นํ้าครั้งแรก อยู่ในช่วง ๔๖ - ๕๕ วัน  

ลักษณะฝัก    ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  ๖๑ -  ๙๐    ซม.  
 มีจํานวนแถวเมล็ดมาก เฉลี่ย  มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ แถว เป็นข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ที่มีเมล็ดก่ึงกลางฝักหัวแข็งและมีซังสีขาว   
-------------------------------- 

พันธุ์ 50053 

 
 
 
 



ข้าวโพด  (Zea mays  L.) 
 

(๑)  เลขทีค่ําขอ  :   ๔๘/๒๕๕๒         วันที่ยื่นคําขอ  :   ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
(๒)  ชื่อผู้ขอ        :   บริษทั แปซิฟิคเมลด็พันธ์ุ จํากัด 
(๓)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่   : 50055 
(๔)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืช  :     

           ข้าวโพดพันธ์ุ 50055 เป็นขา้วโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแท้ที่
ใช้เป็นพันธ์ุแม่ คือ 50043 ซึ่งเป็นพันธ์ุของบริษัท แปซฟิิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  กับพันธ์ุแท้ที่เป็นพันธ์ุพ่อ คือ 
50050 เป็นพันธ์ุของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  ณ สถานีวิจัยของบริษัท แปซฟิิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด   
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช   :         
           ข้าวโพดพันธ์ุ 50055 เป็นขา้วโพดพันธ์ุแท้ ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแท้ที่ใช้เป็น

พันธ์ุแม่ คือ 50043 กับพันธ์ุแท้ที่เป็นพันธ์ุพ่อ คือ 50050 โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุโดยละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ 50043 
- พฤษภาคม ๒๕๔๒  ดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี double  haploid  technique โดยการผสม

ข้ามระหว่างพันธ์ุแม่  คือ  พันธ์ุแซด 9 โอบี 48 เอ ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ของบริษัท      

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด เป็นพันธ์ุที่มีเมล็ดสีส้ม กับพันธ์ุพ่อคือพันธ์ุ 50042  ซึ่งเป็นขา้วโพดเลี้ยงสัตว์

พันธ์ุแท้ ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด เป็นพันธ์ุที่มีเมล็ดสีเหลอืงส้ม  ทีส่ถานีวิจัย บริษัท     

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด หลังจากน้ันนําลูกผสมช่ัวที่ ๑  (F1) ที่ได้มาปลูกและผสมกับ Haploid  

inducer  เพ่ือชักนําให้เกิดเมล็ด haploid  นําเมล็ด haploid ที่ได้มาปลูก และทําการ double  

chromosome  ให้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๔๔    ซึ่งให้ช่ือพันธ์ุว่า  50043   

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ 50050 
- พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี double haploid technique โดยผสมขา้ม

ระหว่างพันธ์ุแม่ คือ พันธ์ุแซด 9 โอบี 2 เอ  กับพันธ์ุพ่อ คือ พันธ์ุ 50042  ซึ่งเป็นพันธ์ุแท้ของบริษัท

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด ได้ลูกผสม F1  ในฤดูถัดมานําลูก F1 ที่ได้มาปลูก และผสมกับ haploid 

inducer  เพ่ือชักนําให้เกิดเมล็ด haploid  ทําการเก็บเก่ียว เพาะเป็นต้นกล้า และ ทาํการ double 

chromosome โดยใช้สารเคมี เมื่อออกดอก ทําการผสมตัวเอง เก็บเกี่ยวเมล็ดที่ได้ ได้เป็นพันธ์ุแท้ใน

ปี ๒๕๔๔ และได้ต้ังช่ือว่า 50050  

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ 50055 
พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทําการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี double haploid technique โดยทําการผสมข้าม

ระหว่างพันธ์ุแม่ 50043 กับ พันธ์ุพ่อ 50050 ได้เป็นลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  ในฤดูต่อมา นําลูก F1 ที่

ได้มาปลูก และผสมกับ haploid inducer เพ่ือชักนําให้เกิดเป็นเมล็ด haploid นําเมล็ด haploid ที่

 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

- 



ได้มาปลูก และ ทําการ double chromosome ให้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๔๙ หลังจากนั้นต้ังช่ือว่า 

50055  

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะต้น    ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่า เฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑๒๖  -  ๑๗๕  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้   ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนง

แรกของช่อดอกตัวผู้ยาวมาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕  ซม.  ความยาว
ของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาว
มาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ  ๒๐  ซม.  เปลือกดอกย่อยสีม่วง  อับเรณู สี
ชมพู จํานวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เร่ิมบาน ๕๐ %  ของจํานวนต้นทั้งหมด 
นับต้ังแต่วันที่ให้นํ้าครั้งแรก อยู่ในช่วง ๕๖ - ๖๕ วัน 

ลักษณะเส้นไหม    เส้นไหมสีชมพู  จํานวนวันออกไหมเป็น ๕๐ % ของจํานวนต้นทั้งหมดนับ
แต่ให้นํ้าครั้งแรก อยู่ในช่วง ๕๖ - ๖๕ วัน  

ลักษณะฝัก    ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  ๖๑ -  ๙๐    ซม.  
 มีจํานวนแถวเมล็ดค่อนข้างมาก เฉลี่ย  ๑๖ แถว เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มี

เมล็ดก่ึงกลางฝักหัวแข็งและมีซังสีขาว   
-------------------------------- 

พันธุ์ 50055 

 



 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่
ข้าวโพด  (Zea mays  L.) 

 
(๑)  เลขทีค่ําขอ  :   ๔๙/๒๕๕๒         วันที่ยื่นคําขอ  :   ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
(๒)  ชื่อผู้ขอ        :   บริษทั แปซิฟิคเมลด็พันธ์ุ จํากัด 
(๓)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่   : 50056 
(๔)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืช  :     

           ข้าวโพดพันธ์ุ 50056 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่ 
คือ 50043 ซึง่เป็นพันธ์ุของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  กับพันธ์ุพ่อ คือ 50046 เป็นพันธ์ุของบริษัท    
แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  ณ สถานีวิจัยของบริษัท แปซฟิิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด   
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช   :         
           ข้าวโพดพันธ์ุ 50056 เป็นข้าวโพดพันธ์ุแท้ ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่ คือ 50043 

กับพันธ์ุพ่อ คือ 50046 โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุโดยละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ 50043 
- พฤษภาคม ๒๕๔๒  ดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี double   haploid  technique โดยการผสม

ข้ามระหว่างพันธ์ุแม่  คือ  พันธ์ุแซด 9 โอบี 48 เอ ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ของบริษัท      

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด เป็นพันธ์ุที่มีเมล็ดสีส้ม กับพันธ์ุพ่อคือพันธ์ุ 50042  ซึ่งเป็นขา้วโพดเลี้ยงสัตว์

พันธ์ุแท้ ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด เป็นพันธ์ุที่มีเมล็ดสีเหลอืงส้ม  ทีส่ถานีวิจัย บริษัท     

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด หลังจากน้ันนําลูกผสมช่ัวที่ ๑  (F1) ที่ได้มาปลูกและผสมกับ haploid  

inducer  เพ่ือชักนําให้เกิดเมล็ด haploid  นําเมล็ด haploid ที่ได้มาปลูก และทําการ double  

chromosome  ให้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๔๔   ซึ่งให้ช่ือพันธ์ุว่า  50043   

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ 50046 
- พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ดําเนนิการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี conventional pedigree method โดยการ

ผสมข้ามพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ พันธ์ุแซด 9 โอบี 2 เอ ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ของบริษัท 

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด เป็นพันธ์ุที่มีเมล็ดสีส้ม กับพันธ์ุพ่อ คือ พันธ์ุ 50042    ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์พันธ์ุแท้   ของบริษัท   แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ   จํากัด    มีเมล็ดสีเหลืองส้ม  ทีส่ถานีวิจัย บริษัท   

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด   ซึ่งได้ลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  แล้วนําลูกผสมก็ได้มาปลูก    และทําการผสม

ตัวเองจนได้เป็นลูกผสมช่ัวที่  ๒ (F2)    นําเมล็ดลูกผสมช่ัวที่ ๒ (F2)  มาปลูกทําการผสมตัวเองและ

คัดเลือกลักษณะที่ต้องการ   ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้ต้นที่เป็นพันธ์ุแท้ใน

ขั้น   S7  ในปี ๒๕๔๖ จึงให้ช่ือพันธ์ุ  50046 

 



ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุ 50056 
ปี ๒๕๔๘ ได้ผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่ 50043 กับ พันธ์ุพ่อ 50046 ได้เป็นลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  ในฤดู
ต่อมา นําลูก F1 ที่ได้มาปลูก และผสมกับ haploid inducer เพ่ือชักนําให้เกิดเป็นเมล็ด haploid นํา
เมล็ด haploid ที่ได้มาปลูก และ ทําการ double chromosome ให้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๕๐ และ
ต้ังช่ือว่า 50056  
ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะต้น    ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่า เฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑๒๖  -  ๑๗๕  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้   ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนง

แรกของช่อดอกตัวผู้ยาวมาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕  ซม.  ความยาว
ของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาว
มาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ  ๒๐  ซม.  เปลือกดอกย่อยสีม่วง  อับเรณู สี
ชมพู จํานวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เร่ิมบาน ๕๐ %  ของจํานวนต้นทั้งหมด 
นับต้ังแต่วันที่ให้นํ้าครั้งแรก อยู่ในช่วง ๕๖ - ๖๕ วัน 

ลักษณะเส้นไหม    เส้นไหมสีชมพู  จํานวนวันออกไหมเป็น ๕๐ % ของจํานวนต้นทั้งหมดนับ
แต่ให้นํ้าครั้งแรก อยู่ในช่วง ๕๖ - ๖๕ วัน  

ลักษณะฝัก    ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  ๖๑ -  ๙๐    ซม.  
 มีจํานวนแถวเมล็ดปานกลาง เฉลี่ย  ๑๔ แถว เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มี

เมล็ดก่ึงกลางฝักหัวแข็งและมีซังสีขาว   
-------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พันธุ์ 50056 

 
 
 
 

 
 



 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่
ข้าวโพด  (Zea mays  L.) 

 
(๑)  เลขทีค่ําขอ  :   ๔๒/๒๕๕๒         วันที่ยื่นคําขอ  :   ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
(๒)  ชื่อผู้ขอ        :   บริษทั แปซิฟิคเมลด็พันธ์ุ จํากัด 
(๓)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่   : แปซิฟิค 313 
(๔)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืช  :     

           ข้าวโพดลูกผสมเด่ียวพันธ์ุ แปซิฟิค 313 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้มาจากการผสมข้าม
ระหว่างพันธ์ุแท้ที่ใช้เป็นพันธ์ุแม่ คือ 50053 ซึ่งเป็นพันธ์ุของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  กับพันธ์ุแท้ที่
เป็นพันธ์ุพ่อ คือ 50055 เป็นพันธ์ุของบริษัท แปซิฟิคเมลด็พันธ์ุ จํากัด  ณ สถานีวิจัยของบริษัท แปซฟิิคเมล็ด
พันธ์ุ จํากัด   
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช   :         
           ข้าวโพดลูกผสมเด่ียวพันธ์ุ แปซิฟิค 313 ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแท้ที่ใช้เป็นแม่ 

คือ 50053 กับพันธ์ุแท้ที่เป็นพันธ์ุพ่อ คือ 50055 โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุโดยละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่  50053   
- ในปี ๒๕๓๘ เร่ิมทําการปรับปรุงพันธ์ุแท้ด้วยวิธี conventional pedigree method เร่ิมจากทําการ

ผสมพันธ์ุแม ่กบั พันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นพันธ์ุแท้ของ บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด ได้ลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  

ในฤดูต่อมา นําลูก F1 ที่ได้มาปลูก ทําการผสมตัวเอง ได้เป็นลูกช่ัวที่ ๒ (F2) ทําการเก็บเก่ียว ปลกู 

และ ผสมตัวเองเช่นน้ีอยู่ จนถึงช่ัว F7 จึงได้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๔๒ และได้ต้ังช่ือว่า MG75  

- เมื่อปี  ๒๕๔๐ ดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี conventional   pedigree   method  โดยทําการ

ผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ พันธ์ุ  50033 ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ทีม่ีเมลด็ใหญ ่ และฝัก

ค่อนข้างใหญ ่  ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  กบัพันธ์ุพ่อ  คือ พันธ์ุ   9281-28B    ซึ่งเป็น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ มเีมล็ดสีสม้แดง  ของบริษัท แปซิฟิคเมลด็พันธ์ุ  จํากัด ที่สถานีวิจยั   

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด ได้ลูกผสมช่ัวที่ ๑  (F1)   แล้วปลกูผสมตัวเองเป็นลูกผสมช่ัวที่ ๒ 

(F2) หลังจากน้ันทําการคัดเลือกและผสมตัวเองจนถึงข้ัน S7 เป็นข้าวโพดพันธ์ุแท้ ในปี ๒๕๔๔ ให้ช่ือ

พันธ์ุว่า 50045 

- ในปี ๒๕๔๕ เร่ิมทําการปรับปรุงพันธ์ุแท้ด้วยวิธี conventional pedigree method เร่ิมจากทําการ

ผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่ MG75  กับ พันธ์ุพ่อ 50045   ได้เป็นลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  ในฤดูต่อมา นํา

ลูก F1 ที่ได้มาปลูก ทําการผสมตัวเอง ได้เป็นลูกช่ัวที่ ๒ (F2) ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และ ผสมตัวเอง

เช่นน้ีอยู่ จนถึงช่ัว F7 จึงได้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๔๙ และต้ังช่ือว่า 50053  

 



 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ 50055 
- พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี double haploid technique โดยผสมขา้ม

ระหว่างพันธ์ุแม่ คือ แซด 9 โอบี 2 เอ กับพันธ์ุพ่อ คือ 50042  ซึ่งเป็นพันธ์ุแท้ของบริษัทแปซิฟิค

เมล็ดพันธ์ุ จํากัด ได้ลูกผสม F1  ในฤดูถัดมานําลูก F1 ที่ได้มาปลูก และผสมกับ haploid inducer  

เพ่ือชักนําให้เกิดเมล็ด haploid  ทําการเก็บเก่ียว เพาะเป็นต้นกล้า และ ทําการ double 

chromosome โดยใช้สารเคมี เมื่อออกดอก ทําการผสมตัวเอง เก็บเกี่ยวเมล็ดที่ได้ ได้เป็นพันธ์ุแท้ใน

ปี ๒๕๔๔ และได้ต้ังช่ือว่า 50050  

- พฤษภาคม ๒๕๔๒  ดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี double   haploid  technique โดยการผสม

ข้ามระหว่างพันธ์ุแม่  คือ  พันธ์ุแซด 9 โอบี 48 เอ ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ของบริษัท      

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด เป็นพันธ์ุที่มีเมล็ดสีส้ม กับพันธ์ุพ่อคือพันธ์ุ 50042  ซึ่งเป็นขา้วโพดเลี้ยงสัตว์

พันธ์ุแท้ ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด เป็นพันธ์ุที่มีเมล็ดสีเหลอืงส้ม  ทีส่ถานีวิจัย บริษัท     

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด หลังจากน้ันนําลูกผสมช่ัวที่ ๑  (F1) ที่ได้มาปลูกและผสมกับ haploid  

inducer  เพ่ือชักนําให้เกิดเมล็ด haploid  นําเมล็ด haploid ที่ได้มาปลูก และทําการ double  

chromosome  ให้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๔๔    ซึ่งให้ช่ือพันธ์ุ  50043   

- พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ทําการปรับปรุงพันธ์ุแท้ด้วยวิธี double haploid technique เร่ิมจากทําการ

ผสมพันธ์ุแม ่50043 กับ พันธ์ุพ่อ 50050 ได้เป็นลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  ในฤดูต่อมา นําลูก F1 ที่ได้มา

ปลูก และผสมกับ haploid inducer เพ่ือชักนําให้เกิดเป็นเมล็ด haploid นําเมล็ด haploid ที่ได้มา

ปลูก และ ทําการ double chromosome ให้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๔๙ และได้ต้ังช่ือว่า 50055  

ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบพันธ์ุลูกผสม แปซิฟิค 313 
- ทําการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ 50053 กับพันธ์ุพ่อ 50055 ได้เป็นลูกผสมเด่ียว  แปซิฟิค 313  

และปลูกทดสอบผลผลิตครั้งแรกในปี  ๒๕๕๐  โดยปลูกทดสอบจํานวน  ๘  แปลง  แปลงละ ๓ ซ้ํา  

วางแผนการทดลองแบบ RCBD  ต่อมาในปี  ๒๕๕๑  ได้ทําการปลูกทดสอบผลผลิตจํานวน  ๘๕  

แปลง  โดยได้ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธ์ุ  (production research)  และทดลองผลิตเมล็ดพันธ์ุในปี  

๒๕๕๑  ขั้นตอนต่าง ๆ เนินงานโดย บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด ข้าวโพดไร่ลูกผสม แปซิฟิค 313 

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพันธ์ุการค้าสําหรับปี ๒๕๕๒ เป็นต้นไป 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะต้น    ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่า เฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑๗๖  -  ๒๒๕  ซม. 



ลักษณะช่อดอกตัวผู้   ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนง
แรกของช่อดอกตัวผู้ยาวมาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕  ซม.  ความยาว
ของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาว
มาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ  ๒๐  ซม.  เปลือกดอกย่อยสีม่วง  อับเรณู สี
แดง จํานวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เริ่มบาน ๕๐ %  ของจํานวนต้นทั้งหมด 
นับต้ังแต่วันที่ให้นํ้าครั้งแรก อยู่ในช่วง ๔๖ - ๕๕ วัน 

ลักษณะเส้นไหม    เส้นไหมสีชมพู  จํานวนวันออกไหมเป็น ๕๐ % ของจํานวนต้นทั้งหมดนับ
แต่ให้นํ้าครั้งแรก อยู่ในช่วง ๔๖ - ๕๕ วัน  

ลักษณะฝัก    ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  ๙๑ - ๑๒๐    ซม.  
 มีจํานวนแถวเมล็ดมาก เฉลี่ย  มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ แถว เป็นข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ที่มีเมล็ดก่ึงกลางฝักหัวแข็งและมีซังสีขาว   
-------------------------------- 

 
พันธุ์ แปซิฟิค 313 

 
 
 
 
 



 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่
ข้าวโพด  (Zea mays  L.) 

 
(๑)  เลขทีค่ําขอ  :   ๔๓/๒๕๕๒         วันที่ยื่นคําขอ  :   ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
(๒)  ชื่อผู้ขอ        :   บริษทั แปซิฟิคเมลด็พันธ์ุ จํากัด 
(๓)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่   : แปซิฟิค 339 
(๔)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืช  :     

ข้าวโพดลูกผสมเด่ียวพันธ์ุ แปซิฟิค 339 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแท้
ที่ใช้เป็นพันธ์ุแม่ คือ 50053 ซึ่งเป็นพันธ์ุของบริษัท แปซฟิิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  กับพันธ์ุแท้ที่เป็นพันธ์ุพ่อ คือ 
50056 เป็นพันธ์ุของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  ณ สถานีวิจัยของบริษัท แปซฟิิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด     
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช   :         
ข้าวโพดลูกผสมเด่ียวพันธ์ุ แปซิฟิค 339 ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแท้ที่ใช้เป็นพันธ์ุแม่ คือ 

50053 กับพันธ์ุแท้ที่เป็นพันธ์ุพ่อ คือ 50056 โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุโดยละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ 50053 
- ในปี ๒๕๓๘ เร่ิมทําการปรับปรุงพันธ์ุแท้ด้วยวิธี conventional pedigree method เร่ิมจากทําการ

ผสมพันธ์ุแม ่กบั พันธ์ุพ่อ ซึ่งเป็นพันธ์ุแท้ของ บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด ได้ลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  

ในฤดูต่อมา นําลูก F1 ที่ได้มาปลูก ทําการผสมตัวเอง ได้เป็นลูกช่ัวที่ ๒ (F2) ทําการเก็บเก่ียว ปลกู 

และ ผสมตัวเองเช่นน้ีอยู่ จนถึงช่ัว F7 จึงได้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๔๒ และได้ต้ังช่ือว่า MG75  

- เมื่อปี  ๒๕๔๐ ดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี conventional   pedigree   method  โดยทําการ

ผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ พันธ์ุ  50033 ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ทีม่ีเมลด็ใหญ ่ และฝัก

ค่อนข้างใหญ ่  ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  กบัพันธ์ุพ่อ  คือ พันธ์ุ   9281-28B    ซึ่งเป็น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ มเีมล็ดสีสม้แดง  ของบริษัท แปซิฟิคเมลด็พันธ์ุ  จํากัด ที่สถานีวิจยั   

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด ได้ลูกผสมช่ัวที่ ๑  (F1)   แล้วปลกูผสมตัวเองเป็นลูกผสมช่ัวที่ ๒ 

(F2) หลังจากน้ันทําการคัดเลือกและผสมตัวเองจนถึงข้ัน S7 เป็นข้าวโพดพันธ์ุแท้ ในปี ๒๕๔๔ โดยให้

ช่ือพันธ์ุว่า 50045 

- ปี ๒๕๔๕ เร่ิมทําการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี conventional pedigree method เร่ิมจากทําการผสม

สายพันธ์ุแม่ MG75  กับ พันธ์ุพ่อ 50045   ได้เป็นลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  ในฤดูต่อมา นําลูก F1 ที่ได้มา

ปลูก ทําการผสมตัวเอง ได้เป็นลูกช่ัวที่ ๒ (F2) ทําการเก็บเก่ียว ปลูก และ ผสมตัวเองเช่นน้ีอยู่ จนถึง

ช่ัว F7 จึงได้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๔๙ และได้ต้ังช่ือว่า 50053  

 

 



ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ 50056 
- พฤษภาคม ๒๕๔๒  ดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี double   haploid  technique โดยการผสม

ข้ามระหว่างพันธ์ุแม่  คือ  พันธ์ุแซด 9 โอบี 48 เอ ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ของบริษัท      

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด เป็นพันธ์ุที่มีเมล็ดสีส้ม กับพันธ์ุพ่อคือพันธ์ุ 50042  ซึ่งเป็นขา้วโพดเลี้ยงสัตว์

พันธ์ุแท้ ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด เป็นพันธ์ุที่มีเมล็ดสีเหลอืงส้ม  ทีส่ถานีวิจัย บริษัท     

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด หลังจากน้ันนําลูกผสมช่ัวที่ ๑  (F1) ที่ได้มาปลูกและผสมกับ haploid  

inducer  เพ่ือชักนําให้เกิดเมล็ด haploid  นําเมล็ด haploid ที่ได้มาปลูก และทําการ double  

chromosome  ให้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๔๔    ซึ่งให้ช่ือพันธ์ุว่า  50043   

- พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ดําเนนิการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี conventional pedigree method โดยการ

ผสมข้ามพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ พันธ์ุแซด 9 โอบี 2 เอ ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ของบริษัท 

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด เป็นพันธ์ุที่มีเมล็ดสีส้ม กับพันธ์ุพ่อ คือ พันธ์ุ 50042    ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์พันธ์ุแท้   ของบริษัท   แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ   จํากัด    มีเมล็ดสีเหลืองส้ม  ทีส่ถานีวิจัย บริษัท   

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด   ซึ่งได้ลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  แล้วนําลูกผสมก็ได้มาปลูก    และทําการผสม

ตัวเองจนได้เป็นลูกผสมช่ัวที่  ๒ (F2)    นําเมล็ดลูกผสมช่ัวที่ ๒ (F2)  มาปลูกทําการผสมตัวเองและ

คัดเลือกลักษณะที่ต้องการ   ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้ต้นที่เป็นพันธ์ุแท้ใน

ขั้น   S7  ในปี ๒๕๔๖ จึงให้ช่ือพันธ์ุ  50046 

- ปี ๒๕๔๘ ได้ผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่ 50043 กับ พันธ์ุพ่อ 50046 ได้เป็นลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  ในฤดู

ต่อมา นําลูก F1 ที่ได้มาปลูก และผสมกับ haploid inducer เพ่ือชักนําให้เกิดเป็นเมล็ด haploid นํา

เมล็ด haploid ที่ได้มาปลูก และ ทําการ double chromosome ให้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๕๐ และ

ต้ังช่ือว่า 50056  

ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบพันธ์ุลูกผสม แปซิฟิค 339 
ปี  ๒๕๕๑  ทําการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ 50053 กับพันธ์ุพ่อ 50056 ได้เป็นลูกผสมเด่ียว      

แปซิฟิค 339  และปลูกทดสอบผลผลิตครั้งแรก โดยปลูกทดสอบจํานวน  ๓๐  แปลง  แปลงละ ๓ ซ้ํา  วาง
แผนการทดลองแบบ RCBD  ต่อมาในปี  ๒๕๕๒  ได้ทําการปลูกทดสอบผลผลิตจํานวน  ๙๐  แปลง  โดยได้
ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธ์ุ  (production  research)  และทดลองผลิตเมล็ดพันธ์ุ ในปี  ๒๕๕๒  ขั้นตอนต่าง ๆ  
ดําเนินงานโดย บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด 
 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะต้น    ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่า เฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑๗๖  -  ๒๒๕  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้    ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนง

แรกของช่อดอกตัวผู้ยาวมาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕  ซม.  ความยาว



ของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาว
มาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ  ๒๐  ซม.  เปลือกดอกย่อยสีแดง  อับเรณู สี
ชมพู จํานวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เร่ิมบาน ๕๐ %  ของจํานวนต้นทั้งหมด 
นับต้ังแต่วันที่ให้นํ้าครั้งแรก อยู่ในช่วง ๔๖ - ๕๕ วัน 

ลักษณะเส้นไหม    เส้นไหมสีชมพู  จํานวนวันออกไหมเป็น ๕๐ % ของจํานวนต้นทั้งหมดนับ
แต่ให้นํ้าครั้งแรก อยู่ในช่วง ๔๖ - ๕๕ วัน  

ลักษณะฝัก    ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  ๙๑ - ๑๒๐    ซม.  
 มีจํานวนแถวเมล็ดปานกลาง เฉลี่ย  ๑๔  แถว เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มี

เมล็ดก่ึงกลางฝักหัวแข็งและมีซังสีขาว   
 
-------------------------------- 

 
พันธุ์ แปซิฟิค 339 

 
 
 
 
 
 



ข้าวโพด  (Zea mays  L.) 
 

(๑)  เลขทีค่ําขอ  :   ๔๔/๒๕๕๒         วันที่ยื่นคําขอ  :   ๑๕   ธันวาคม  ๒๕๕๒ 
(๒)  ชื่อผู้ขอ        :   บริษทั แปซิฟิคเมลด็พันธ์ุ จํากัด 
(๓)  ชื่อพันธุพ์ืชใหม่   : แปซิฟิค 999 ซุปเปอร์ 
(๔)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืช  :     

ข้าวโพดลูกผสมเด่ียวพันธ์ุ แปซิฟิค 999 ซุปเปอร์ เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้มาจากการผสมขา้ม
ระหว่างพันธ์ุแท้ที่ใช้เป็นพันธ์ุแม่ คือ 50045 ซึ่งเป็นพันธ์ุของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  กับพันธ์ุแท้ที่
เป็นพันธ์ุพ่อ คือ 50056 เป็นพันธ์ุของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด ณ สถานีวิจัยของบริษัท แปซฟิิคเมล็ด
พันธ์ุ จํากัด 
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสําคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช   :         
ข้าวโพดลูกผสมเด่ียวพันธ์ุ แปซิฟิค 999 ซปุเปอร์ ได้มาจากการผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแท้ทีใ่ช้เป็นพันธ์ุ

แม่ คือ 50045 กับพันธ์ุแท้ที่เป็นพันธ์ุพ่อ คือ 50056 โดยมีขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุโดยละเอียดดังน้ี 
ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุแม่ 50045 
- เมื่อปี  ๒๕๔๐ ดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี conventional   pedigree   method  โดยทําการ

ผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ พันธ์ุ  50033 ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ทีม่ีเมลด็ใหญ ่ และฝัก

ค่อนข้างใหญ ่  ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  กบัพันธ์ุพ่อ  คือ พันธ์ุ   9281-28B    ซึ่งเป็น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ มเีมล็ดสีสม้แดง  ของบริษัท แปซิฟิคเมลด็พันธ์ุ  จํากัด ที่สถานีวิจยั   

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด ได้ลูกผสมช่ัวที่ ๑  (F1)   แล้วปลกูผสมตัวเองเป็นลูกผสมช่ัวที่ ๒ 

(F2) หลังจากน้ันทําการคัดเลือกและผสมตัวเองจนถึงข้ัน S7 เป็นข้าวโพดพันธ์ุแท้ ในปี ๒๕๔๔ โดยให้

ช่ือพันธ์ุว่า 50045 

ขั้นตอนการปรับปรุงพันธ์ุพ่อ 50056 
- พฤษภาคม ๒๕๔๒  ดําเนินการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี double   haploid  technique โดยการผสม

ข้ามระหว่างพันธ์ุแม่  คือ  พันธ์ุแซด 9 โอบี 48 เอ ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ของบริษัท      

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด เป็นพันธ์ุที่มีเมล็ดสีส้ม กับพันธ์ุพ่อคือพันธ์ุ 50042  ซึ่งเป็นขา้วโพดเลี้ยงสัตว์

พันธ์ุแท้ ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จาํกัด เป็นพันธ์ุที่มีเมล็ดสีเหลอืงส้ม  ทีส่ถานีวิจัย บริษัท     

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด หลังจากน้ันนําลูกผสมช่ัวที่ ๑  (F1) ที่ได้มาปลูกและผสมกับ haploid  

inducer  เพ่ือชักนําให้เกิดเมล็ด haploid  นําเมล็ด haploid ที่ได้มาปลูก และทําการ double  

chromosome  ให้เป็นพันธ์ุแท้ ในปี ๒๕๔๔    ซึ่งให้ช่ือพันธ์ุว่า  50043   

พฤษภาคม  ๒๕๔๒ ดําเนนิการปรับปรุงพันธ์ุด้วยวิธี conventional pedigree method โดยการ

ผสมข้ามพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ พันธ์ุแซด 9 โอบี 2 เอ ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธ์ุแท้ ของบริษัท 

 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

- 



แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด เป็นพันธ์ุที่มีเมล็ดสีส้ม กับพันธ์ุพ่อ คือ พันธ์ุ 50042    ซึ่งเป็นข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์พันธ์ุแท้   ของบริษัท   แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ   จํากัด    มีเมล็ดสีเหลืองส้ม  ทีส่ถานีวิจัย บริษัท   

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด   ซึ่งได้ลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  แล้วนําลูกผสมก็ได้มาปลูก    และทําการผสม

ตัวเองจนได้เป็นลูกผสมช่ัวที่  ๒ (F2)    นําเมล็ดลูกผสมช่ัวที่ ๒ (F2)  มาปลูกทําการผสมตัวเองและ

คัดเลือกลักษณะที่ต้องการ   ทําการปลูกและผสมตัวเองคัดเลือกต่อไปเช่นน้ี จนได้ต้นที่เป็นพันธ์ุแท้ใน

ขั้น   S7  ในปี ๒๕๔๖ จึงให้ช่ือพันธ์ุ  50046 

- ปี ๒๕๔๘ ได้ผสมข้ามระหว่างพันธ์ุแม่ 50043 กับ พันธ์ุพ่อ 50046 ได้เป็นลูกผสมช่ัวที่ ๑ (F1)  ในฤดู

ต่อมา นําลูก F1 ที่ได้มาปลูก และผสมกับ haploid inducer เพ่ือชักนําให้เกิดเป็นเมล็ด haploid นํา

เมล็ด haploid ที่ได้มาปลูก และ ทําการ double chromosome ให้เป็นพันธ์ุแท้ในปี ๒๕๕๐ และ

ต้ังช่ือว่า 50056  

ขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบพันธ์ุลูกผสม แปซิฟิค 999 ซุปเปอร์ 
ทําการผสมพันธ์ุระหว่างพันธ์ุแม่ คือ 50045 กับพันธ์ุพ่อ 50056 ซึง่ทั้งสองพันธ์ุเป็นพันธ์ุแท้ของ    

บริษัทแปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด ได้เป็นลูกผสมเด่ียว  แปซิฟิค 999 ซุปเปอร์  และปลกูทดสอบผลผลิตครั้งแรก
ในปี  ๒๕๕๑  โดยปลูกทดสอบจํานวน  ๓๐  แปลง  แปลงละ ๓ ซ้ํา  วางแผน การทดลองแบบ RCBD  ต่อมา
ในปี  ๒๕๕๒  ได้ทําการปลูกทดสอบผลผลิตจํานวน  ๙๐  แปลง  โดยได้ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธ์ุ  
(production  research)  และทดลองผลติเมล็ดพันธ์ุในปี  ๒๕๕๒  ขัน้ตอนต่าง ๆ  ดําเนินงานโดย บริษัท 
แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ จํากัด  
 

ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ : 
ลักษณะต้น    ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่า เฉลี่ยอยู่ระหว่าง  ๑๗๖  -  ๒๒๕  ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้   ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนง

แรกของช่อดอกตัวผู้ยาวมาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ ๑๕  ซม.  ความยาว
ของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง ยาว
มาก คือ มากกว่าหรือเท่ากับ  ๒๐  ซม.  เปลือกดอกย่อยสีม่วง  อับเรณู สี
ชมพู จํานวนวันที่ช่อดอกตัวผู้เร่ิมบาน ๕๐ %  ของจํานวนต้นทั้งหมด 
นับต้ังแต่วันที่ให้นํ้าครั้งแรก อยู่ในช่วง ๔๖ - ๕๕ วัน 

ลักษณะเส้นไหม    เส้นไหมสีชมพู  จํานวนวันออกไหมเป็น ๕๐ % ของจํานวนต้นทั้งหมดนับ
แต่ให้นํ้าครั้งแรก อยู่ในช่วง ๔๖ - ๕๕ วัน  

ลักษณะฝัก    ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉล่ียอยู่ระหว่าง  ๙๑ - ๑๒๐    ซม.  
 มีจํานวนแถวเมล็ดปานกลาง เฉลี่ย  ๑๔  แถว เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มี

เมล็ดก่ึงกลางฝักหัวแข็งและมีซังสีขาว   
-------------------------------- 



แปซิฟิค 999 ซุปเปอร ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่

ยูคาลิปตัส (Eucalyptus L'Hér.) 
(๑)  เลขท่ีคําขอ  :   ๓๒๔/๒๕๕๐        วันที่ยื่นคําขอ :  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๐ 
(๒)  ชื่อผู้ขอ        :   บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จํากัด (มหาชน)   
(๓)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่   :  เอช 4   
(๔)  รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์พืชใหม่  :  
 ยูคาลิปตัสพันธ์ุ เอช 4 ได้มาจากการผสมข้ามพันธ์ุด้วยการควบคุม  (control  pollination)   โดยมี
พันธ์ุแม่ คอื ที5 (Eucalyptus camaldulensis) ซึ่งพัฒนาและคัดเลือกโดยคณะวนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และใช้เกสรจากพันธ์ุพ่อ คือ  E. urophylla ที่เก็บเฉพาะเกสรแบบรวมหลายต้น 
(mixed pollen) มาจากสถานีทดลองพรรณไม้ท่าตูม จ.สุรินทร์ กรมป่าไม้        
(๕)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  :      
 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี  ๒๕๔๒   ได้ทําการผสมพันธ์ุด้วยการควบคุม  (control  pollination)   โดยใช้
พันธ์ุแม่ คือ ที5 (E. camaldulensis)  ซึ่งพัฒนาและคัดเลือกโดยคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์    
และใช้เกสรจากพันธ์ุพ่อ คือ  E. urophylla ที่เก็บเฉพาะเกสรแบบรวมหลายต้น (mixed pollen) มาจากสถานี
ทดลองพรรณไม้ท่าตูม จ.สุรนิทร์ กรมป่าไม้  ได้เป็นเมลด็ลูกผสม หลังจากนั้นในปี ๒๕๔๓  ทําการเพาะเมล็ดและ
ขยายเป็นกล้าไม้ โคลนด้วยเทคนิคการเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ บริษัท สยามฟอเรสทรี 
จํากัด ได้เป็นกล้าไม้นําไปปลูกทดสอบเมื่อปี ๒๕๔๔ ในแปลงทดลองของเกษตรกรท่ี       อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 
ตรวจวัดการเจริญเติบโตทุกปีและคัดเลือกเมื่ออายุ ๔ ปี  ในปี ๒๕๔๘ ได้เป็นสายต้น  เอช 4 ทําการทดสอบซ้ํา 
ด้วยการเพ่ิมจํานวนกล้าไม้ด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเน้ือเย่ือในปีเดียวกัน แล้วปลกูทดสอบในแปลงทดลองทั้งภาค
ตะวันตก จํานวน ๗ แปลง ได้แก่ แปลงทดลองที่ อ.หนองปรือ อ.ท่าม่วง และ อ.บ่อพลอย           จ.กาญจนบุร ี 
อ.บ้านคา จ.ราชบุรี อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์    อ.พรานกระต่าย             จ.กําแพงเพชร 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๔ แปลงได้แก่ แปลงทดลองที่ อ.นํ้าพอง อ.อุบลรัตน์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น 
และ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะสําคญัของพนัธุพ์ชืใหม่ :     
ระยะกลา้ไม้ (อายุ ๑ – ๓ เดือน)    
 ลักษณะลําต้น  ลําต้นเหลี่ยม  

ลักษณะใบ ยอดอ่อนสีแดงม่วง ใบเวียน รูปใบหอกกว้าง ขอบใบเรียบ เส้นใบทํามุมป้านกับ
เส้นกลางใบ ใบแก่ไม่เป็นมัน ใบแก่สีเขียว สีบริเวณหลังใบกับท้องใบเหมือนกัน 
เส้นกลางใบสีแดง ก้านใบสีแดง   

 
ระยะต้นเจรญิเติบโตเต็มที ่(อายุมากกว่า ๒ ปี)      

ลักษณะลําต้น ลําต้นเด่ียว ทรงกลม เปลือกไม่ติดโดยตลอด เปลือกชนิดเรียบเป็นสะเก็ด 
เปลือกเรียบด้าน ไม่มีร่องใต้กิ่ง ไม่มีปีกที่กิ่ง 

ลักษณะใบ ใบอ่อนสีม่วงอมเทา (Greyed Purple Group 187 A)  ใบรูปหอก ใบแก่สีเขียว 
(Green Group 139 A) ใบแก่ไม่เป็นมัน สีบริเวณหลังใบกับท้องใบต่างกัน   
มุมของเส้นใบทํามุมป้านกับเส้นกลางใบ ขอบใบเรียบ ก้านใบสีเขียวอมเหลือง 
(Yellow Green Group 153 B)  

ลักษณะดอก ช่อดอกเด่ียว ช่อดอกสมมาตรตามรัศมี เกิดช่อดอกที่ซอกใบ ลักษณะก้านช่อ
ดอกเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า  

ลักษณะผล ผลเป็นรูปคร่ึงวงกลม 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พันธุ์ เอช 4         

           
                                                                                                                                                 

                         
 

    


