


ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1)  เลขที่ค าขอ : 071/2560    วันที่ยื่นค าขอ : 1 ธันวาคม 2560  
(2)  ชื่อผู้ขอ :  บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เทียนหมื่นฝัก (ชื่อเดิม ซีเอส 19316) 

(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม พันธุ์เทียนหมื่นฝัก ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ระหว่าง

สายพันธ์ุแท้ที่ใช้เป็นแม่ คือ WXA6240 ซึ่งเป็นสายพันธ์ุแทเ้มล็ดสีเหลือง ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด ซึ่งได้เก็บ

รวบรวมและปลูกทดสอบพันธุ์พื้นเมือง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2538-2541 และพัฒนาสายพันธ์ุระหว่างปี พ.ศ. 2553-2557 

โดยท าการปรับปรุงพันธ์ุแบบจดประวัติ จนได้สายพันธุ์แท้ในชั่วที่ 8 กับสายพันธุ์แท้ที่เป็นพ่อ คือ WXB6207 ซึ่งเป็น

สายพันธุ์แท้เมล็ดสีขาว ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด โดยได้เก็บรวบรวมและปลูกทดสอบพันธุ์พื้นเมืองตั้งแต่     

ปี พ.ศ. 2538-2541 และพัฒนาสายพันธุ์ระหว่างป ีพ.ศ. 2555-2557 โดยท าการปรับปรุงพันธุ์แบบจดบันทึกประวัติ 

จนได้สายพันธ์ุแท้ในชั่วที่ 8 

 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : ท าการผสมสายพันธ์ุแท้ทั้ง 2 พันธ์ุ จากนั้นน าลูกผสมที่ได้ไปปลกูทดสอบใน

สถานีที่จังหวัดเชียงใหม่และสุพรรณบุรี และทดสอบในแปลงเกษตรกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2559  

ลักษณะส าคัญของพนัธุพ์ืชใหม ่:  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 237.9 ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอก

ตัวผู้ยาวเท่ากับหรือน้อยกว่า 5 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึง
ปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวเท่ากับหรือมากกว่า 34 ซม. มีการปรากฏแอนโทไซยา      
นินบนกาบดอกมาก  การปรากฏแอนโทไซยานินของอับเรณูมาก จ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้
เริ่มบาน 50% (วัน) เฉลี่ย 45 วัน 

ลักษณะเส้นไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม ไม่ปรากฏหรือปรากฏน้อยมาก จ านวนวันออกไหม 50% 
เฉลี่ย 46 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 138 ซม. จ านวนแถวเมล็ดน้อย 
(10 แถว) ชนิดของเมล็ดเป็นข้าวโพดข้าวเหนียว จ านวนสีของเมล็ด 3 สี คือ ขาว เหลือง 
และม่วง และมีซังสีขาว  

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 

(1)  เลขที่ค าขอ : 072/2560    วันที่ยื่นค าขอ : 1 ธันวาคม 2560  
(2)  ชื่อผู้ขอ :  บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 
(3)  ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : แฟนตาซี 35 

(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม พันธุ์เทียนหมื่นฝัก ได้รับการปรับปรุงพันธุ์ระหว่าง

สายพันธุ์แท้ที่ใช้เป็นแม่ คือ WXB7186 ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้เมล็ดสีขาว ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด ซึ่งได้

รวบรวมและปลูกทดสอบพันธุ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2540-2541 และพัฒนาสายพันธุ์ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2555 โดยท า

การปรับปรุงพันธุ์แบบจดประวัติ จนได้สายพันธุ์แท้ในชั่วที่ 8 กับสายพันธุ์แท้ที่เป็นพ่อ คือ WXA7280 ซึ่งเป็นสาย

พันธ์ุแท้เมล็ดสีขาว ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด โดยได้เก็บรวบรวมและปลูกทดสอบพันธุ์พื้นเมืองตั้งแต่ ปี พ.ศ. 

2540-2541 และพัฒนาสายพันธุ์ระหว่างปี พ.ศ. 2553-2556 โดยท าการปรับปรุงพันธุ์แบบจดบันทึกประวัติ จนได้

สายพันธ์ุแท้ในชั่วที่ 8 

 (5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : ท าการผสมสายพันธ์ุแท้ทั้ง 2 พันธ์ุ จากนั้นน าลูกผสมที่ได้ไปปลกูทดสอบใน

สถานีที่จังหวัดเชียงใหม่และสุพรรณบุรี และทดสอบในแปลงเกษตรกร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2559  

ลักษณะส าคัญของพนัธุพ์ืชใหม ่:  

 ลักษณะต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธงมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 214.6 ซม. 
ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากใบธงถึงโคนแขนงแรกของช่อดอก

ตัวผู้ยาวเท่ากับหรือน้อยกว่า 5.9 ซม. ความยาวของช่อดอกตัวผู้  วัดจากโคนแขนงล่างสุด
ถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลางยาวเท่ากับหรือมากกว่า 42.7 ซม. มีการปรากฏแอนโทไซยา    
นินบนกาบดอกมาก  การปรากฏแอนโทไซยานินของอับเรณูมาก จ านวนวันที่ช่อดอกตัวผู้
เริ่มบาน 50% (วัน) เฉลี่ย 46 วัน 

ลักษณะเส้นไหม การปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม ไม่ปรากฏหรือปรากฏน้อยมาก จ านวนวันออกไหม 50% 
เฉลี่ย 46 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดมีค่าเฉลี่ย 113.4 ซม . จ านวนแถวเมล็ดปาน
กลาง (14 แถว) ชนิดของเมล็ดเป็นข้าวโพดข้าวจ านวนสีของเมล็ด 3 สี คือ ขาว เหลือง 
และม่วง และมีซังสีขาว  

 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



     


