


ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 029/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 7 พฤษภาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : พี3582 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : พี3582 เป็นข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ  

พีเอช244ดับเบิลยู กับสายพันธุ์พ่อ พีเอช1ที3วี ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) 
จำกัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเด่ียว พี3582 โดยจับคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์แม่ พีเอช244ดับเบิลยู และ
สายพันธุ์พ่อ พีเอช1ที3วี และทำการทดสอบพันธุ์ เพื่อทดสอบผลผลิตและลักษณะต่างๆ ในประเทศไทย        
เป็นระยะเวลา 4 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปี พ.ศ. 2561 และต้ังช่ือพันธุ์ว่า “พี3582” 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอก
เพศผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก น้อย การปรากฏแอนโท
ไซยานินของอับเรณู มาก จำนวนวันท่ีช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของ
จำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 46-55 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินท่ีไหม มาก จำนวนวันออกไหม 50% ของจำนวน
ต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 46-55 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 121 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กึ่งกรวยกึ่งกระบอก จำนวนแถวเมล็ด เฉล่ีย 18 แถว 
ชนิดของเมล็ดเป็นแบบหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 030/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 7 พฤษภาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : พี4084 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : พี4084 เป็นข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ  

พีเอช244ดับเบิลยู กับสายพันธุ์พ่อ พีเอช40เอสเอช ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด 
(ไทยแลนด์) จำกัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเด่ียว พี4084 โดยจับคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์แม่ พีเอช244ดับเบิลยู และ
สายพันธุ์พ่อ พีเอช40เอสเอช และทำการทดสอบพันธุ์ เพื่อทดสอบผลผลิตและลักษณะต่างๆ ในประเทศไทย        
เป็นระยะเวลา 4 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปี พ.ศ. 2561 และต้ังช่ือพันธุ์ว่า “พี4084” 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอก
เพศผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก น้อย การปรากฏแอนโท
ไซยานินของอับเรณู มากท่ีสุด จำนวนวันท่ีช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของ
จำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 46-55 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินท่ีไหม น้อย จำนวนวันออกไหม 50% ของ
จำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 46-55 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 91-120 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กระบอก จำนวนแถวเมล็ด เฉล่ีย 18 แถว ชนิด
ของเมล็ดเป็นแบบกึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 031/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 7 พฤษภาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : พี4124 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : พี4124 เป็นข้าวโพดลูกผสมเด่ียว ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ คือ  

พีเอช14เคซี กับสายพันธุ์พ่อ พีเอช9ทีเจ ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเด่ียว พี4124 โดยจับคู่ผสมระหว่างสายพันธุ์แม่ พีเอช14เคซี และ
สายพันธุ์พ่อ พีเอช9ทีเจ และทำการทดสอบพันธุ์ เพื่อทดสอบผลผลิตและลักษณะต่างๆ ในประเทศไทย 
เป็นระยะเวลา 5 ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปี พ.ศ. 2560 และต้ังช่ือพันธุ์ว่า “พี4124” 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ เท่ากับหรือมากกว่า 

226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอก
เพศผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอกหรือปรากฏน้อยมาก   
การปรากฏแอนโทไซยานินของอับเรณู ปานกลาง จำนวนวันท่ีช่อดอกเพศผู้
เริ่มบาน 50% ของจำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 46-55 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินท่ีไหม น้อย จำนวนวันออกไหม 50% ของ
จำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 46-55 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 121 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด กระบอก จำนวนแถวเมล็ด เฉล่ีย 14 แถว ชนิด
ของเมล็ดเป็นแบบหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 032/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 7 พฤษภาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : พีเอช12เจ1 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : พีเอช12เจ1 เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้ามระหว่างสายพันธุ์แม่ 

คือ พีเอช69บ ีกับสายพันธุ์พ่อ พีเอชซี2เอ็ม ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด 
(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 

  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ พีเอช12เจ1 โดยจับคู่ผสมทำ breeding cross ระหว่างสายพันธุ์แม่ 
พีเอช69บี และสายพันธุ์พ่อ พีเอชซี2เอ็ม ได้ลูกช่ัวท่ี 1 โดยใช้โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์แบบสืบประวัติ 
(Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเองของช่ัวท่ี 1 ได้ลูกช่ัวที่ 2 คัดเลือกไว้จำนวน 50 ฝัก จากนั้นปลูกลูกช่ัว
ท่ี 3 แบบฝักต่อแถว จำนวน 50 แถว คัดเลือกแถวที่ 16 จำนวน 3 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกช่ัวท่ี 4 แบบฝักต่อแถว 
คัดเลือกแถวท่ี 3 จำนวน 3 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกช่ัวท่ี 5 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 3 โดยเลือกฝักท่ีดีท่ีสุด
จำนวน 5 ฝัก กะเทาะเมล็ดรวมกัน ได้เป็นสายพันธุ์แท้และต้ังช่ือว่า “พีเอช12เจ1” 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 176-225  

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 12-14 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอกเพศผู้     
วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอกหรือปรากฏน้อยมาก   
การปรากฏแอนโทไซยานินของอับเรณู ปานกลาง จำนวนวันท่ีช่อดอกเพศผู้
เริ่มบาน 50% ของจำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินท่ีไหมหรือปรากฏน้อยมาก จำนวนวันออกไหม 
50% ของจำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มี ค่ าระหว่าง 61-90 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด ทรงกรวย จำนวนแถวเมล็ด เฉล่ีย 14 แถว 
ชนิดของเมล็ดเป็นแบบกึ่งหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 033/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 7 พฤษภาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : พีเอช40เอสเอช 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : พีเอช40เอสเอช เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้ามระหว่างสาย

พันธุ์แม่ คือ พีเอช1ซีจีวาย กับสายพันธุ์พ่อ พีเอช1ซีจีแซด ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด 
(ไทยแลนด์) จำกัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ พีเอช40เอสเอช โดยจับคู่ผสมทำ breeding cross ระหว่างสายพันธุ์แม่ 
พีเอช1ซีจีวาย และสายพันธุ์พ่อ พีเอช1ซีจีแซด ได้ลูกช่ัวท่ี 1 ทำการผสมตัวเองเพื่อผลิตเมล็ดช่ัวท่ี 2 ทำการผลิต
สายพันธุ์แท้โดยการดับเบิลโครโมโซม (Double haploid) ได้สายพันธุ์แท้ ทำการคัดเลือกสายพันธุ์ ท่ี  154        
โดยเลือกฝักท่ีดีท่ีสุดจำนวน 5 ฝัก กะเทาะเมล็ดรวมกัน ได้เป็นสายพันธุ์แท้ต้ังช่ือว่า “พีเอช40เอสเอช” 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าระหว่าง 176-225  

เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอก
เพศผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร การปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอก น้อย การปรากฏแอนโท
ไซยานินของอับเรณู ปานกลาง จำนวนวันท่ีช่อดอกเพศผู้เริ่มบาน 50% ของ
จำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินท่ีไหมหรือปรากฏน้อยมาก จำนวนวันออกไหม 
50% ของจำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มี ค่าระหว่าง 61-90 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด ทรงกรวย จำนวนแถวเมล็ด เฉล่ีย 14 แถว 
ชนิดของเมล็ดเป็นแบบหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 



ข้าวโพด (Zea mays L.)  

(1) เลขที่คำขอ : 034/2561 วันที่ยื่นคำขอ : 7 พฤษภาคม 2561 
(2) ชื่อผู้ขอ : บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด 
(3) ชื่อพันธุ์พืชใหม่ : พีเอช244ดับเบิลยู 
(4) รายละเอียดที่มาของพันธุ์ใหม่ : พีเอช244ดับเบิลยู เป็นข้าวโพดสายพันธุ์แท้ ได้จากการผสมข้ามระหว่างสาย

พันธุ์แม่ คือ พีเอช12เจเอ/พีเอชเอสเคเอส กับสายพันธุ์พ่อ พีเอชเอสเควี ซึ่งเป็นสายพันธุ์แท้ของ บริษัท ไพโอเนีย 
ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จำกัด 

(5) กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์พืช และลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ : 
  กรรมวิธีในการปรับปรุงพันธุ์ :  
 พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสายพันธุ์แท้ พีเอช244ดับเบิลยู โดยจับคู่ผสมทำ breeding cross ระหว่าง      
พีเอช12เจเอ/พีเอชเอสเคเอส ซึ่งใช้เป็นสายพันธุ์แม่ และ พีเอชเอสเควี ซึ่งใช้เป็นสายพันธุ์พ่อ ได้ลูกช่ัวท่ี 1 
โดยใช้โปรแกรมการปรับปรุงพันธุ์แบบสืบประวัติ (Pedigree selection) ปลูกผสมตัวเองของช่ัวท่ี 1 ได้ลูกช่ัว
ท่ี 2 คัดเลือกไว้จำนวน 50 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกลูกช่ัวท่ี 3 แบบฝักต่อแถว จำนวน 50 แถว คัดเลือกแถวที่ 29 
จำนวน 3 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกช่ัวท่ี 4 แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวที่ 3 จำนวน 3 ฝัก ต่อจากนั้นปลูกช่ัวท่ี 5 
แบบฝักต่อแถว คัดเลือกแถวท่ี 1 โดยเลือกฝักท่ีดีท่ีสุด จำนวน 5 ฝัก กะเทาะเมล็ดรวมกัน ได้เป็นสายพันธุ์แท้
ต้ังช่ือว่า “พีเอช244ดับเบิลยู” 
 ลักษณะสำคัญของพันธุ์พืชใหม่ 
 ลักษณะต้น ความสูงต้นวัดจากระดับผิวดินถึงปลายช่อดอกเพศผู้ มีค่าเท่ากับหรือ

มากกว่า 226 เซนติเมตร 
 ลักษณะช่อดอกตัวผู้ ความยาวของก้านช่อดอกเพศผู้ วัดจากข้อใบธงถึงกิ่งแขนงล่างสุดของช่อ

ดอกเพศผู้ มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 15 เซนติเมตร ความยาวของช่อดอก
เพศผู้ วัดจากโคนแขนงล่างสุดถึงปลายช่อดอก มีค่าเท่ากับหรือมากกว่า 20 
เซนติเมตร ไม่ปรากฏแอนโทไซยานินบนกาบดอกหรือปรากฏน้อยมาก    
การปรากฏแอนโทไซยานินของอับเรณู มาก จำนวนวันท่ีช่อดอกเพศผู้เริ่ม
บาน 50% ของจำนวนต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะไหม การปรากฏแอนโทไซยานินท่ีไหม มาก จำนวนวันออกไหม 50% ของจำนวน
ต้นท้ังหมด มีค่าระหว่าง 56-65 วัน 

 ลักษณะฝัก ความสูงฝัก วัดจากระดับผิวดินถึงข้อฝักบนสุด มีค่าระหว่าง 91-120 
เซนติเมตร รูปทรงฝักบนสุด ทรงกึ่งกรวยกึ่งกระบอก จำนวนแถวเมล็ด 
เฉล่ีย 14 แถว ชนิดของเมล็ดเป็นแบบหัวแข็ง และมีซังสีขาว 

 
 
 
 

ประกาศโฆษณาพันธ์ุพืชใหม่ 


