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ข้าวโพด  (Zea mays  L.) 
 

(1)  เลขที่ค าขอ  : 404/2551 วันที่ยื่นค าขอ  :    21 สิงหาคม 2551   
(2)  ชื่อผู้ขอ        :   บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จ ากัด 
(3)  ชื่อพนัธุพ์ืชใหม่   : ไวโอเล็ทไวท์ 926 
(4)  รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืช  :  ข้าวโพดพันธุ์ไวโอเล็ทไวท์ 926 เป็นพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ท่ีได้จาก       
       การผสมระหว่างสายพันธุ์แท้ทรอปปิคอลแปดแถว 6313 เป็นพันธุ์แม่และ สายพันธุ์แท้ WXP 474 เป็นพันธุ์พ่อ 
(5)  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  
        กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช : 

ข้าวโพดพันธุ์ไวโอเล็ทไวท์ 926 เป็นพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ท่ีได้จากการผสมระหว่างสายพันธุ์แท้
ทรอปปิคอลแปดแถว 6313 เป็นพันธุ์แม่และ สายพันธุ์แท้ WXP 474 เป็นพันธุ์พ่อ โดยท าการทดสอบพันธุ์ลูกผสม 
ในช่วงปีพ.ศ. 2549 – 2551 โดยท่ีสายพันธุ์แท้ ทรอปปิคอลแปดแถว 6313 ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการผสม
พันธุ์และคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ ท าการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวโพดหวาน สีเหลือง พันธุ์ทรอปปิคอล จากบริษัท 
สโนวี่ริเวอร์ซีดส์ กับข้าวโพดข้าวเหนียวสีขาว พันธุ์แปดแถว ท่ีซื้อจากร้านค้าในจังหวัดสระแก้ว แล้วน าลูกช่ัวท่ีสองมา
ปลูกคัดเลือกและผสมตัวเอง จากน้ันคัดเลือกต้นข้าวโพดท่ีมีลักษณะดี น าเมล็ดไปปลูกต่อแบบฝักต่อแถว ท าซ้ าเช่นเดิม
จ านวน 6 ช่ัวอายุ โดยด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ. 2541 ถึงปี พ.ศ. 2543 ท่ีสถานีวิจัยฟาร์มเลิศพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ และ
สถานีวิจัยฮอทิเจนเนติคส์รีเสิร์ช จังหวัดสุพรรณบุรี จนได้สายพันธุ์แท้ เรียกว่า ทรอปปิคอลแปดแถว 6313 ส่วน     
สายพันธุ์แท้ WXP 474 ได้จากการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์แบบผสมกลับ และคัดเลือกแบบจดบันทึกประวัติ 
โดยท าการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ WX 41 ของบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด กับข้าวโพดข้าวเหนียว
พันธุ์ผสมเปิดเมล็ดสีม่วง จากจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้มีการเก็บรวบรวมพันธุ์ไว้ต้ังแต่ปี 2541 จากน้ันท าการผสมกลับไป
หาข้าวโพดข้าวเหนียวสายพันธุ์แท้ WX 41 อีกครั้ง แล้วจึงน าลูกช่ัวท่ีสองมาปลูกคัดเลือกและผสมตัวเอง น าเมล็ดท่ีได้
ไปปลูกต่อแบบฝักต่อแถว ท าซ้ าเช่นเดิมจ านวน 6 ช่ัวอายุ ด าเนินการต้ังแต่ปี พ.ศ.2545 ถึงปี พ.ศ. 2547 ท่ีสถานี
วิจัยฮอทิเจเนติคส์เสิร์ช อ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ลักษณะส าคญัของพนัธุพ์ืชใหม่ : 

ลักษณะล าต้น  ความสูงต้นวัดจากระดับคอดินถึงข้อใบธง เฉลี่ย 196.92 เซนติเมตร    
ลักษณะช่อดอกตัวผู้  ความยาวของช่อดอกตัวผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกตัวผู้ช่อกลาง เฉลี่ย 42.06 

เซนติเมตร สีเปลือกดอกย่อยสีเขียวอ่อน สีอับเรณูสีเหลือง จ านวนวันท่ีช่อดอกตัวผู้เร่ิมบาน
เป็น 50 เปอร์เซ็นต์ ของจ านวนต้นท้ังหมดนับต้ังแต่วันท่ีให้น้ าครั้งแรกเฉลี่ย 42 วัน  

ลักษณะเส้นไหม  สีเส้นไหมเมื่อออกไหมครบ 50 เปอร์เซ็นต์ สีเขียวอ่อน จ านวนวันออกไหมเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ 
ของจ านวนต้นท้ังหมด นับต้ังแต่วันให้น้ าครั้งแรก เฉลี่ย 42 วัน    

ลักษณะฝัก  ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุดเฉลี่ย 111.07 เซนติเมตร ชนิดของเมล็ด
บริเวณกึ่งกลางฝักเป็นข้าวโพดข้าวเหนียว ซังสีขาว  

 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 




