


ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 057/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : แปซิฟิค371 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : แปซิฟิค371 เป็นข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ 

คือ 221 กับพันธุ์พ่อ 219 ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ทำการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่คือ 221 กับพันธุ์พ่อคือ 219 ได้ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเด่ียว พันธุ์
แปซิฟิค371 และปลูกทดสอบคุณภาพฝักสดและความต้านทานโรคครั้งแรกโดยปลูกทดสอบจำนวน 2 แปลง 
แปลงละ 3 ซ้ำ วางแผนการทดลองแบบ RCBD ต่อมาได้ทำการปลูกทดสอบผลผลิตจำนวน 20 แปลง โดยได้
ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ (Production Research) และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนต่างๆ ดำเนินงานโดย 
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีความสูงเท่ากับหรือ

มากกว่า 226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 12-14 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัด
จากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร ไม่
ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก อับเรณูไม่โผล่พ้นกาบดอกเนื่องจากดอก
เพศผู้เป็นหมัน  

 ลักษณะไหม ปรากฏแอนโทไซยานินท่ีไหม ปานกลาง จำนวนวันออกไหม 50% ของ
จำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 91-120 
เซนติเมตร  

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 058/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ไฮบริกซ์59 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : ไฮบริกซ์59 เป็นข้าวโพดหวานลูกผสมเด่ียว ได้จากการผสมข้ามระหว่าง

พันธุ์แม่ คือ 317 กับพันธุ์พ่อ 312 ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ทำการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ์แม่คือ 317 กับพันธุ์พ่อคือ 312 ได้ลูกผสมเด่ียว ไฮบริกซ์59 และปลูก
ทดสอบคุณภาพฝักและความต้านทานโรคครั้งแรกโดยปลูกทดสอบจำนวน 2 แปลง แปลงละ 3 ซ้ำ           
วางแผนการทดลองแบบ RCBD ต่อมาได้ทำการปลูกทดสอบผลผลิตจำนวน 30 แปลง โดยได้ศึกษาการผลิต
เมล็ดพันธุ์ (Production Research) และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์  ขั้นตอนต่างๆ ดำเนินงานโดย บริษัท        
แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีความสูงเท่ากับหรือ

มากกว่า 226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร 
ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินของอับเรณู 
จำนวนวันท่ีช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 
46-55 วัน 

 ลักษณะไหม ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินท่ีไหม จำนวนวันออกไหม 50% ของจำนวนต้น
ท้ังหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 91-120 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จำนวนแถวเมล็ด มาก เฉล่ีย 
16 แถว ชนิดของเมล็ดเป็น ข้าวโพดหวาน มีเมล็ดสีเหลือง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 059/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวเหนียวสองสีแปซิฟิคเบอร์1 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : ข้าวเหนียวสองสีแปซิฟิคเบอร์1 เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเด่ียว ได้จาก

การผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ คือ 403 กับพันธุ์พ่อ 407 ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ 
จำกัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ทำการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ ์แม่คือ 403 กับพันธุ ์พ่อคือ 407 ได้ลูกผสมเดี่ยว ข้าวเหนียวสองสี     
แปซิฟิคเบอร์1 และปลูกทดสอบผลผลิต คุณภาพฝักสดและความต้านทานโรคครั้งแรกโดยปลูกทดสอบ
จำนวน 2 แปลง แปลงละ 3 ซ้ำ วางแผนการทดลองแบบ RCBD ต่อมาได้ทำการปลูกทดสอบผลผลิตจำนวน 
15 แปลง โดยได้ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ (Production Research) และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนต่างๆ 
ดำเนินงานโดย บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 176-225 

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร 
ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก ปรากฏแอนโทไซยานินของอับเรณู
มาก จำนวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจำนวนต้นทั้งหมด มีค่า
ระหว่าง 46-55 วัน 

 ลักษณะไหม ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม จำนวนวันออกไหม 50% ของจำนวนต้น
ท้ังหมด มีค่าระหว่าง 46-55 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 91-120 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จำนวนแถวเมล็ด มากที่สุด 
เฉลี่ย 18 แถว ชนิดของเมล็ดเป็น ข้าวโพดข้าวเหนียว เมล็ดมี 2 สี คือ สีขาว 
และสีม่วง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 060/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวเหนียวสามสีแปซิฟิคเบอร์1 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : ข้าวเหนียวสามสีแปซิฟิคเบอร์1 เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเด่ียว ได้จาก

การผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ คือ 403 กับพันธุ์พ่อ 410 ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ 
จำกัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ทำการผสมพันธุ์ระหว่างพันธุ ์แม่คือ 403 กับพันธุ์พ่อคือ 410 ได้ลูกผสมเดี่ยว ข้าวเหนียวสามสี      
แปซิฟิคเบอร์1 และปลูกทดสอบผลผลิต คุณภาพฝักสดและความต้านทานโรคครั้งแรกโดยปลูกทดสอบ
จำนวน 2 แปลง แปลงละ 3 ซ้ำ วางแผนการทดลองแบบ RCBD ต่อมาได้ทำการปลูกทดสอบผลผลิตจำนวน 
15 แปลง โดยได้ศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ (Production Research) และทดลองผลิตเมล็ดพันธุ์ ขั้นตอนต่างๆ 
ดำเนินงานโดย บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 176-225 

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร 
ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก ปรากฏแอนโทไซยานินของอับเรณู
น้อย จำนวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจำนวนต้นทั้งหมด มีค่า
ระหว่าง 46-55 วัน 

 ลักษณะไหม ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม จำนวนวันออกไหม 50% ของจำนวนต้น
ท้ังหมด มีค่าระหว่าง 46-55 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 91-120 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จำนวนแถวเมล็ด มาก เฉล่ีย 
16 แถว ชนิดของเมล็ดเป็น ข้าวโพดข้าวเหนียว เมล็ดมี 3 สี คือ สีขาว สีเหลือง 
และสีม่วง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 070/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 219 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : 219 เป็นข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ 

คือ M5116/MU18)X-12-11111B กับสายพันธุ์พ่อ G5414)X-42-112111B ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท 
แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ทำการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่คือ M5116/MU18)X-12-11111B  กับสายพันธุ์พ่อคือ 
G5414)X-42-112111B  จากนั้นนำเมล็ด F1 มาปลูก และทำการสกัดสายพันธุ์ โดยวิธี Convention 
Pedigree Breeding Method จนได้สายพันธุ์แท้ และต้ังช่ือว่า 219 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 176-225 

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 12-14 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้      
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร 
ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินท่ีอับเรณู 
จำนวนวันท่ีช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 
56-65 วัน 

 ลักษณะไหม ปรากฏแอนโทไซยานินท่ีไหม น้อย จำนวนวันออกไหม 50% ของจำนวนต้น
ท้ังหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 91-120 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จำนวนแถวเมล็ดปานกลาง 
เฉล่ีย 14 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นเมล็ดหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
3.6 

 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 071/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 221 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : 221 เป็นข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ 

คือ OA29/OA888)-20)X67-111111B กับสายพันธุ์พ่อ OA29/OA888)-20)X78-111111B ซึ่งเป็นสายพันธุ์
แท้ของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ทำการผสมพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์แม่คือ OA29/OA888)-20)X67-111111B กับสายพันธุ์พ่อคือ 
OA29/OA888)-20)X78-111111B จากนั้น ทำการสกัดสายพันธุ์ โดยวิธี Convention Pedigree Breeding 
Method จำนวน 6 ช่ัว จนได้สายพันธุ์แท้ OA29/OA888)-20)X67-111111B//OA29/OA888)-20)X78-
111111B)X-32-1-1-1-1-1 ต้ังช่ือว่า 220 จากนั้นนำสายพันธุ์แท้ 220 มาผสมกับสายพันธุ์แท้ท่ีมีลักษณะเพศผู้
เป็นหมัน (Male sterile) จากนั้นทำการผสมกลับ (Black cross) ไปหาสายพันธุ์แท้ 220 จำนวน 4 ครั้ง   
จนได้สายพันธุ์แท้ท่ีมีลักษณะเพศผู้เป็นหมัน และต้ังช่ือว่า 221 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 126-175 

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 9-11 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัด
จากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร ไม่
ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก อับเรณูไม่โผล่พ้นกาบดอกเนื่องจากดอก
เพศผู้เป็นหมัน  

 ลักษณะไหม ปรากฏแอนโทไซยานินท่ีไหม น้อย จำนวนวันออกไหม 50% ของจำนวนต้น
ท้ังหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด  มี ค่าระหว่าง 61-90 
เซนติเมตร  

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 072/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 317 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : 317 เป็นข้าวโพดหวานสายพันธุ์แท้ ได้จากการพัฒนาประชากรข้าวโพด

หวาน SHA(SH,S2)C4F1 ซึ่งเป็นประชากรข้าวโพดหวานของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ป รับ ป รุ งสายพั น ธุ์ แ ท้  3 17  ด้ วยวิ ธี  Population Selection Method โดยน ำป ระช าก ร
(Population) ของบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด ช่ือ SHA(SH,S2)C4F1 มาปลูกเพื่อสร้างสายพันธุ์แท้ โดย
การผสมตัวเอง นำเมล็ดท่ีได้มาปลูกในช่ัว F2 ทำการคัดเลือกลักษณะต้นท่ีมีลักษณะดีเด่น และผสมตัวเอง    
ท่ีสถานีวิจัยบริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด และเก็บเกี่ยวฝักมาจำนวนหนึ่ง หลังจากนั้นทำการคัดเลือกและ
ปลูกผสมตัวเองจนถึงขั้น S6 ได้เป็นข้าวโพดพันธุ์แท้ SHA(SH,S2)C4F1#50-1-2-2-1-1 โดยให้ช่ือพันธุ์ว่า 317 
ขั้นตอนต่างๆ ดำเนินงานโดย บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 126-175 

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 12-14 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัด
จากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร   
ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินของอับเรณู 
จำนวนวันท่ีช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 
56-65 วัน 

 ลักษณะไหม ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินท่ีไหม จำนวนวันออกไหม 50% ของจำนวนต้น
ท้ังหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด  มี ค่าระหว่าง 61-90 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กระบอก จำนวนแถวเมล็ด ปานกลาง เฉล่ีย 14 
แถว ชนิดของเมล็ดเป็น ข้าวโพดหวาน มีเมล็ดสีเหลือง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 

 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 073/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 407 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : 407 เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์แท้ ได้จากการพัฒนาประชากรข้าวโพด

ข้าวเหนียว EWS-2 ซึ่งเป็นประชากรข้าวโพดข้าวเหนียวของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 นำประชากรข้าวโพดข้าวเหนียว EWS-2 มาทำการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการ Mass selection 3 ช่ัว 
จากนั้นทำการสกัดสายพันธุ์แท้จากประชากร ช่ัวที่ 3 โดยทำการผสมตัวเอง และคัดเลือกต้นท่ีมีลักษณะดีเด่น
ตามท่ีต้องการ เก็บเกี่ยวและทำการปลูกและผสมตัวเองเช่นนี้จำนวน 6 ช่ัว (generation) จนได้ข้าวโพดข้าว
เหนียวสายพันธุ์แท้พันธุ์ EWS-2)X-2-1-1-2-1-1-B ใช้ชื่อว่า 407 ขั้นตอนต่างๆ ดำเนินงานโดย บริษัท แปซิฟิค
เมล็ดพันธุ์ จำกัด 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 76-125 

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ 
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร 
ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก ปรากฏแอนโทไซยานินของอับเรณู
มาก จำนวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจำนวนต้นทั้งหมด มีค่า
ระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม จำนวนวันออกไหม 50% ของจำนวนต้น
ท้ังหมด มีค่าระหว่าง 46-55 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 31-60 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กระบอก จำนวนแถวเมล็ด น้อย เฉลี่ย 12 แถว 
ชนิดของเมล็ดเป็น ข้าวโพดข้าวเหนียว เมล็ดมสีีม่วง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 074/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 4 กรกฎาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 410 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : 410 เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้ามระหว่างพันธุ์แม่ 

คือ ข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ ชื่อ WX-KHOKTUM-59 กับพันธุ์พ่อ คือ ประชากรข้าวโพดข้าวเหนียว 
ช่ือ WXB-1 ซึ่งเป็นของ บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 ทำการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ WX-KHOKTUM-59 ผสมกับประชากร 
WXB-1 และทำการสกัดสายพันธุ์แท้ โดยวิธีการ Conventional Pedigree Breeding Method โดยผสม
ตัวเอง 6 ชั่ว  จนได้ข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ WX-KHOKTUM-59/ WXB-1)-23-1P-2-1-1 และให้ช่ือ
ว่า 410 ขั้นตอนต่างๆ ดำเนินงานโดย บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 76-125 

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 12-14 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัด
จากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก เท่ากับหรือมากกว่า 20 เซนติเมตร   
ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินของอับเรณู 
จำนวนวันท่ีช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 
46-55 วัน 

 ลักษณะไหม ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินที่ไหม จำนวนวันออกไหม 50% ของจำนวนต้น
ท้ังหมด มีค่าระหว่าง 46-55 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 31-60 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จำนวนแถวเมล็ด น้อย เฉล่ีย 
12 แถว ชนิดของเมล็ดเป็น ข้าวโพดข้าวเหนียว เมล็ดมีสีม่วง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 


