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ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 061/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 50071 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์ใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ 50071 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้าม

ระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ พันธุ์Z08MC5513B กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์50068 โดยทั้งสองพันธุ์เป็นของบริษัท  

แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  

  ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 50071 ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Double Haploid Technique โดยผสม

ข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ พันธุ์Z08MC5513B กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์50068 จากนั้นน าเมล็ด F1 มาปลูก และ

ผสมกับ Haploid Inducer เพ่ือชักน าให้เกิดเมล็ด Haploid ท าการเก็บเกี่ยว เพาะเป็นต้นกล้า และท าการ 

Double Chromosome โดยใช้สารเคมี เมื่อออกดอก ท าการผสมตัวเอง จนได้สายพันธุ์แท้ และตั้งชื่อว่า 

50071 

  ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 185 เซนติเมตร 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากคอใบธงถึงกิ่งแขนงแรก

ของช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 6 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคน

แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลาง เฉลี่ย 36 เซนติเมตร ไม่ปรากฏแอนโท

ไซยานินบนกาบดอก ปรากฏแอนโทไซยานินบนอับเรณู มาก จ านวนวันที่ช่อดอก

เพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด เฉลี่ย 59 วัน  

ลักษณะเส้นไหม ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินที่เส้นไหม จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้น

ทั้งหมด เฉลี่ย 58 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เฉลี่ย 101 เซนติเมตร รูปทรงฝัก 

กระบอก จ านวนแถวเมล็ด มาก (16 แถว) ชนิดเมล็ดบริเวณก่ึงกลางฝัก เป็นแบบ

หัวแข็ง มีซังสีขาว 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 062/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 50072 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์ใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ 50072 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้าม

ระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ พันธุ์50056 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์50054 โดยทั้งสองพันธุ์เป็นของบริษัท แปซิฟิค

เมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  

  ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 50072 ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Double Haploid Technique โดยผสม

ข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ พันธุ์50056 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์50054 จากนั้นน าเมล็ด F1 มาปลูก และผสมกับ 

Haploid Inducer เพ่ือชักน าให้เกิดเมล็ด Haploid ท าการเก็บเกี่ยว เพาะเป็นต้นกล้า และท าการ Double 

Chromosome โดยใช้สารเคมี เมื่อออกดอก ท าการผสมตัวเอง จนได้สายพันธุ์แท้ และตั้งชื่อว่า 50072 

  ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 166 เซนติเมตร 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากคอใบธงถึงกิ่งแขนงแรก

ของช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 7 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคน

แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลาง เฉลี่ย 39 เซนติเมตร ปรากฏแอนโทไซ

ยานินบนกาบดอก มาก ปรากฏแอนโทไซยานินบนอับเรณู น้อย จ านวนวันที่ช่อ

ดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด เฉลี่ย 63 วัน  

ลักษณะเส้นไหม ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินที่เส้นไหม จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้น

ทั้งหมด เฉลี่ย 62 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เฉลี่ย 76 เซนติเมตร รูปทรงฝัก 

กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด มาก (16 แถว) ชนิดเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก 

เป็นแบบกึ่งหัวแข็ง มีซังสีขาว 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 063/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 50073 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์ใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ 50073 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้าม

ระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ พันธุ์50053 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์Z08MC5513B โดยทั้งสองพันธุ์เป็นของบริษัท  

แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  

  ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 50073 ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Double Haploid Technique โดยผสม

ข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ พันธุ์50053 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์Z08MC5513B จากนั้นน าเมล็ด F1 มาปลูก และ

ผสมกับ Haploid Inducer เพ่ือชักน าให้เกิดเมล็ด Haploid ท าการเก็บเกี่ยว เพาะเป็นต้นกล้า และท าการ 

Double Chromosome โดยใช้สารเคมี เมื่อออกดอก ท าการผสมตัวเอง จนได้สายพันธุ์แท้ และตั้งชื่อว่า 

50073 

  ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 166 เซนติเมตร 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากคอใบธงถึงกิ่งแขนงแรก

ของช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 7 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคน

แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลาง เฉลี่ย 39 เซนติเมตร ปรากฏแอนโทไซ

ยานินบนกาบดอก มาก ปรากฏแอนโทไซยานินบนอับเรณู น้อย จ านวนวันที่ช่อ

ดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด เฉลี่ย 63 วัน  

ลักษณะเส้นไหม ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินที่เส้นไหม จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้น

ทั้งหมด เฉลี่ย 62 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เฉลี่ย 76 เซนติเมตร รูปทรงฝัก 

กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด มาก (16 แถว) ชนิดเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก 

เป็นแบบกึ่งหัวแข็ง มีซังสีขาว 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 064/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 50074 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์ใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ 50074 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้าม

ระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ พันธุ์50056 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์50054 โดยทั้งสองพันธุ์เป็นของบริษัท  แปซิฟิค

เมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  

  ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 50074 ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Double Haploid Technique โดยผสม

ข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ พันธุ์50056 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์50054 จากนั้นน าเมล็ด F1 มาปลูก และผสมกับ 

Haploid Inducer เพ่ือชักน าให้เกิดเมล็ด Haploid ท าการเก็บเกี่ยว เพาะเป็นต้นกล้า และท าการ Double 

Chromosome โดยใช้สารเคมี เมื่อออกดอก ท าการผสมตัวเอง จนได้สายพันธุ์แท้ และตั้งชื่อว่า 50074 

  ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 152 เซนติเมตร 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากคอใบธงถึงกิ่งแขนงแรก

ของช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 7 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคน

แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลาง เฉลี่ย 33 เซนติเมตร ปรากฏแอนโทไซ

ยานินบนกาบดอก ปานกลาง ปรากฏแอนโทไซยานินบนอับเรณู น้อย จ านวนวันที่

ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด เฉลี่ย 60 วัน  

ลักษณะเส้นไหม ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินที่เส้นไหม จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้น

ทั้งหมด เฉลี่ย 59 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เฉลี่ย 77 เซนติเมตร รูปทรงฝัก 

กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด ปานกลาง (14 แถว) ชนิดเมล็ดบริเวณกึ่งกลาง

ฝัก เป็นแบบหัวแข็ง มีซังสีขาว 

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 065/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 50077 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์ใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ 50077 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้าม

ระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ พันธุ์50056 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์OAS75P โดยทั้งสองพันธุ์เป็นของบริษัท  แปซิฟิค

เมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  

  ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 50077 ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Back-Crossing Pedigree Method โดย

ผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ พันธุ์50056 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์OAS75P จากนั้นน าเมล็ด F1 มาปลูก และ

ผสมกลับ (backcross) ไปหาพันธุ์แม่50056 ได้ลูกผสม backcross ชั่วที่ 1 (F1) ปลูกเมล็ดและเริ่มวิธีการ

ปรับปรุงพันธุ์ต่อไปด้วยวิธี Double Haploid Technique โดยได้เริ่มผสมระหว่าง backcross F1 กับ 

Haploid Inducer เพ่ือชักน าให้เกิดเมล็ด Haploid ท าการเก็บเกี่ยว เพาะเป็นต้นกล้า และท าการ Double 

Chromosome โดยใช้สารเคมี เมื่อออกดอก ท าการผสมตัวเอง จนได้สายพันธุ์แท้ และตั้งชื่อว่า 50077 

  ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 194 เซนติเมตร 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากคอใบธงถึงกิ่งแขนงแรก

ของช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 4 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคน

แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลาง เฉลี่ย 42 เซนติเมตร ปรากฏแอนโทไซ

ยานินบนกาบดอก ปานกลาง ปรากฏแอนโทไซยานินบนอับเรณู  ปานกลาง 

จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด เฉลี่ย 63 วัน  

ลักษณะเส้นไหม ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินที่เส้นไหม จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้น

ทั้งหมด เฉลี่ย 64 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เฉลี่ย 95 เซนติเมตร รูปทรงฝัก 

กระบอก จ านวนแถวเมล็ด น้อย (12 แถว) ชนิดเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นแบบกึ่ง

หัวแข็ง มีซังสีขาว 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 066/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 50088 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์ใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ 50088 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้าม

ระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ พันธุ์Z08MC5513B กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์50068 โดยทั้งสองพันธุ์เป็นของบริษัท  

แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  

  ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 50088 ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Conventions Pedigree Method โดย

ผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม ่พันธุ์Z08MC5513B กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์50068 ได้ลูกผสมชั่วที่ 1 (F1) จากนั้น

น าเมล็ด F1 มาปลูก และผสมตัวเองเป็นลูกผสมชั่วที่ 2 (F2) หลังจากนั้นท าการปลูกคัดเลือกและผสมตัวเอง

จนถึงขั้น S7 ได้สายพันธุ์แท้ และตั้งชื่อว่า 50088 

  ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 182 เซนติเมตร 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากคอใบธงถึงกิ่งแขนงแรก

ของช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคน

แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลาง เฉลี่ย 37 เซนติเมตร ไม่ปรากฏแอนโท

ไซยานินบนกาบดอก ปรากฏแอนโทไซยานินบนอับเรณู ปานกลาง จ านวนวันที่ช่อ

ดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด เฉลี่ย 58 วัน  

ลักษณะเส้นไหม ปรากฏแอนโทไซยานินที่เส้นไหม ปานกลาง จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวน

ต้นทั้งหมด เฉลี่ย 56 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เฉลี่ย 101 เซนติเมตร รูปทรงฝัก 

กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด ปานกลาง (14 แถว) ชนิดเมล็ดบริเวณกึ่งกลาง

ฝัก เป็นแบบหัวแข็ง มีซังสีขาว 

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 067/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 50089 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์ใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ 50089 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้าม

ระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ พันธุ์50053 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์Z08MC5513B โดยทั้งสองพันธุ์เป็นของบริษัท  

แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  

  ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 50089 ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Double Haploid Technique โดยผสม

ข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ พันธุ์50053 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์Z08MC5513B จากนั้นน าเมล็ด F1 มาปลูก และ

ผสมกับ Haploid Inducer เพ่ือชักน าให้เกิดเมล็ด Haploid ท าการเก็บเกี่ยว เพาะเป็นต้นกล้า และท าการ 

Double Chromosome โดยใช้สารเคมี เมื่อออกดอก ท าการผสมตัวเอง จนได้สายพันธุ์แท้ และตั้งชื่อว่า 

50089 

  ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 168 เซนติเมตร 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากคอใบธงถึงกิ่งแขนงแรก

ของช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 4 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคน

แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลาง เฉลี่ย 33 เซนติเมตร ปรากฏแอนโทไซ

ยานินบนกาบดอก น้อย ปรากฏแอนโทไซยานินบนอับเรณู ปานกลาง จ านวนวันที่

ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด เฉลี่ย 56 วัน  

ลักษณะเส้นไหม ปรากฏแอนโทไซยานินที่เส้นไหม มาก จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้น

ทั้งหมด เฉลี่ย 54 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เฉลี่ย 89 เซนติเมตร รูปทรงฝัก 

กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด น้อย (12 แถว) ชนิดเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก 

เป็นแบบหัวแข็ง มีซังสีขาว 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 068/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 50090 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์ใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ 50090 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้าม

ระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ พันธุ์50054 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์50056 โดยทั้งสองพันธุ์เป็นของบริษัท แปซิฟิค

เมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  

  ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 50090 ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Double Haploid Technique โดยผสม

ข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ พันธุ์50054 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์50056 จากนั้นน าเมล็ด F1 มาปลูก และผสมกับ 

Haploid Inducer เพ่ือชักน าให้เกิดเมล็ด Haploid ท าการเก็บเกี่ยว เพาะเป็นต้นกล้า และท าการ Double 

Chromosome โดยใช้สารเคมี เมื่อออกดอก ท าการผสมตัวเอง จนได้สายพันธุ์แท้ และตั้งชื่อว่า 50090 

  ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 168 เซนติเมตร 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากคอใบธงถึงกิ่งแขนงแรก

ของช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 4 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคน

แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลาง เฉลี่ย 37 เซนติเมตร ปรากฏแอนโทไซ

ยานินบนกาบดอก มาก ปรากฏแอนโทไซยานินบนอับเรณู มาก จ านวนวันที่ช่อ

ดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด เฉลี่ย 62 วัน  

ลักษณะเส้นไหม ปรากฏแอนโทไซยานินที่เส้นไหม น้อย จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้น

ทั้งหมด เฉลี่ย 63 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เฉลี่ย 83 เซนติเมตร รูปทรงฝัก 

กระบอก จ านวนแถวเมล็ด ปานกลาง (14 แถว) ชนิดเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก เป็น

แบบหัวแข็ง มีซังสีขาว 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่ค าขอ : 069/2561 วันที่ย่ืนค าขอ : 4 กรกฎาคม 2561 

(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : 50093 

(4) รายละเอียดท่ีมาของพันธุ์ใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ 50093 เป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้าม

ระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ พันธุ์50066 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์OAS75P โดยทั้งสองพันธุ์เป็นของบริษัท แปซิฟิค

เมล็ดพันธุ์ จ ากัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  

  ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ 50093 ด าเนินการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธี Double Haploid Technique โดยผสม

ข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ พันธุ์50066 กับสายพันธุ์พ่อ พันธุ์OAS75P จากนั้นน าเมล็ด F1 มาปลูก และผสมกับ 

Haploid Inducer เพ่ือชักน าให้เกิดเมล็ด Haploid ท าการเก็บเกี่ยว เพาะเป็นต้นกล้า และท าการ Double 

Chromosome โดยใช้สารเคมี เมื่อออกดอก ท าการผสมตัวเอง จนได้สายพันธุ์แท้ และตั้งชื่อว่า 50093 

  ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 195 เซนติเมตร 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากคอใบธงถึงกิ่งแขนงแรก

ของช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 5 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคน

แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลาง เฉลี่ย 35 เซนติเมตร ปรากฏแอนโทไซ

ยานินบนกาบดอก มากที่สุด ปรากฏแอนโทไซยานินบนอับเรณู ปานกลาง จ านวน

วันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด เฉลี่ย 57 วัน  

ลักษณะเส้นไหม ปรากฏแอนโทไซยานินที่เส้นไหม ปานกลาง จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวน

ต้นทั้งหมด เฉลี่ย 54 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เฉลี่ย 110 เซนติเมตร รูปทรงฝัก 

กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด น้อย (12 แถว) ชนิดเมล็ดบริเวณกึ่งกลางฝัก 

เป็นแบบหัวแข็ง มีซังสีขาว 

 

 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
 

(1) เลขท่ีค าขอ : 049/2562 วันที่ย่ืนค าขอ : 21 พฤษภาคม 2562 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเพชั่นส์ เอจี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอ็นเค106 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ เอ็นเค106 เป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม ที่ได้จากการผสมข้าม

ระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ พันธุ์เอ็นพี5376 และสายพันธุ์พ่อ คือ พันธุ์เอ็นพี5429 โดยทั้งสองพันธุ์เป็นของบริษัท 

โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  

  เริ่มพัฒนาสายพันธุ์แม่  ตั้ งแต่ปี  2532 โดยวิธีการคัดเลือกแบบสืบประวัติ (Pedigree selection 

method) ได้ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ เอ็นพี5376 ในปี 2554 เริ่มพัฒนาสายพันธุ์พ่อ ตั้งแต่ปี 2529 โดยวิธีการ

ผสมกลับ (Backcross) ไดข้้าวโพดสายพันธุ์แท้ เอ็นพี5429 ในปี 2558 

ข้าวโพดพันธุ์ เอ็นเค106 เกิดจากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ พันธุ์เอ็นพี5376 และสายพันธุ์พ่อ 

พันธุ์เอ็นพี5429 มีการทดสอบพันธุ์เบื้องต้น จ านวน 5 ท้องที่ ทดสอบพันธุ์มาตรฐาน จ านวน 15 ท้องที่ 

ทดสอบพันธุ์ในท้องถิ่น จ านวน 30 ท้องที่ ทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร 50 ท้องที่  

   ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 199 เซนติเมตร 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากคอใบธงถึงกิ่งแขนงแรก

ของช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 2.8 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคน

แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลาง เฉลี่ย 36.41 เซนติเมตร ปรากฏแอน

โทไซยานินบนกาบดอก มากที่สุด ปรากฏแอนโทไซยานินบนอับเรณู มากที่สุด 

จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด เฉลี่ย 61 วัน  

ลักษณะเส้นไหม ปรากฏแอนโทไซยานินที่เส้นไหม มากที่สุด จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวน

ต้นทั้งหมด เฉลี่ย 60 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เฉลี่ย 113.33 เซนติเมตร    

รูปทรงฝัก กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด น้อย (12 แถว) ชนิดเมล็ดบริเวณ

กึ่งกลางฝัก เป็นแบบกึ่งหัวแข็ง มีซังสีขาว 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
 

(1) เลขท่ีค าขอ : 050/2562 วันที่ย่ืนค าขอ : 21 พฤษภาคม 2562 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเพชั่นส์ เอจี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอสทีจี257 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ เอสทีจี257 เป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม ที่ได้จากการผสมข้าม

ระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ พันธุ์เอ็นพี5437 และสายพันธุ์พ่อ คือ พันธุ์เอ็นพี5435 โดยทั้งสองพันธุ์เป็นของบริษัท 

โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  

  เริ่มพัฒนาสายพันธุ์แม่  ตั้ งแต่ปี  2530 โดยวิธีการคัดเลือกแบบสืบประวัติ (Pedigree selection  

method) ได้ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ เอ็นพี5437 ในปี 2558 เริ่มพัฒนาสายพันธุ์พ่อ ตั้งแต่ปี 2529 โดยวิธีการ

คัดเลือกแบบสืบประวัติ (Pedigree selection method) ไดข้้าวโพดสายพันธุ์แท้ เอ็นพี5435 ในปี 2559 

ข้าวโพดพันธุ์ เอสทีจี257 เกิดจากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ พันธุ์เอ็นพี5437 และสายพันธุ์พ่อ 

ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ เอ็นพี5435 มีการทดสอบพันธุ์เบื้องต้น จ านวน 5 ท้องที่ ทดสอบพันธุ์มาตรฐาน จ านวน 

15 ท้องที่ ทดสอบพันธุ์ในท้องถิ่น จ านวน 30 ท้องที่ ทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร 50 ท้องที ่

   ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 179.62 เซนติเมตร 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากคอใบธงถึงก่ิงแขนงแรก

ของช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 2.96 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคน

แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลาง เฉลี่ย 39.81 เซนติเมตร ปรากฏแอน

โทไซยานินบนกาบดอก มากที่สุด ปรากฏแอนโทไซยานินบนอับเรณู มากที่สุด 

จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด เฉลี่ย 57 วัน  

ลักษณะเส้นไหม ปรากฏแอนโทไซยานินที่เส้นไหม ปานกลาง จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวน

ต้นทั้งหมด เฉลี่ย 59 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด  เฉลี่ย 102.53 เซนติเมตร    

รูปทรงฝัก กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด มาก (16 แถว) ชนิดเมล็ดบริเวณ

กึ่งกลางฝัก เป็นแบบกึ่งหัวแข็ง  มีซังสีขาว 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.) 
 

(1) เลขท่ีค าขอ : 051/2562 วันที่ย่ืนค าขอ : 21 พฤษภาคม 2562 

(2) ชื่อผู้ขอ :  บริษัท ซินเจนทา พาทิซิเพชั่นส์ เอจี 

(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : เอ็นเค6275 

(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์พืชใหม่ : ข้าวโพดพันธุ์ เอ็นเค6275 เป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม ที่ได้จากการผสมข้าม

ระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ พันธุ์เอ็นพี5350 และสายพันธุ์พ่อ คือ พันธุ์เอ็นพี5414 โดยทั้งสองพันธุ์เป็นของบริษัท 

โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด 

 (5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่ :  

 กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช  

  เริ่มพัฒนาสายพันธุ์แม่  ตั้ งแต่ปี  2532 โดยวิธีการคัดเลือกแบบสืบประวัติ (Pedigree selection 

method) ได้ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ เอ็นพี5350 ในปี 2553 เริ่มพัฒนาสายพันธุ์พ่อ ตั้งแต่ปี 2533 โดยวิธีการ

คัดเลือกแบบสืบประวัติ (Pedigree selection method) ไดข้้าวโพดสายพันธุ์แท้ เอ็นพี5414 ในปี 2557 

ข้าวโพดพันธุ์ เอ็นเค6275 เกิดจากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ พันธุ์เอ็นพี5350 และสายพันธุ์พ่อ 

พันธุ์เอ็นพี5414 มีการทดสอบพันธุ์เบื้องต้น จ านวน 5 ท้องที่ ทดสอบพันธุ์มาตรฐาน จ านวน 15 ท้องที่ 

ทดสอบพันธุ์ในท้องถิ่น จ านวน 30 ท้องที่ ทดสอบพันธุ์ในไร่เกษตรกร 50 ท้องที ่

   ลักษณะส าคัญของพันธุ์พืชใหม่  

ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 179.25 เซนติเมตร 

ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกตัวผู้ที่โผล่พ้นฐานใบธง วัดจากคอใบธงถึงก่ิงแขนงแรก

ของช่อดอกเพศผู้ เฉลี่ย 5.21 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้ วัดจากโคน

แขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอกเพศผู้ช่อกลาง เฉลี่ย 39.05 เซนติเมตร ไม่ปรากฏ

ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก ปรากฏแอนโทไซยานินบนอับเรณู มาก 

จ านวนวันที่ช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของจ านวนต้นทั้งหมด เฉลี่ย 58 วัน  

ลักษณะเส้นไหม ปรากฏแอนโทไซยานินที่เส้นไหม มาก จ านวนวันออกไหม 50% ของจ านวนต้น

ทั้งหมด เฉลี่ย 56 วัน 

ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด เฉลี่ย 99.91 เซนติเมตร    

รูปทรงฝัก กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จ านวนแถวเมล็ด ปานกลาง (14 แถว) ชนิดเมล็ด

บริเวณกึ่งกลางฝัก เป็นแบบกึ่งหัวแข็ง  มีซังสีขาว 

 

 

 

ประกาศโฆษณาพันธุ์พืชใหม่ 




