
 

 

 

ประกาศกรมวิชาการเกษตร 

เรื่อง  โฆษณาคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน  ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ.ศ. ๒๕๑๘ 

   

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข การออก

หนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุพืช พ .ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดกําหนดข้ันตอน

การออกหนังสือรับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียน โดยใหกรมวิชาการเกษตร ดําเ นินการตรวจสอบลักษณะประจําพันธุ

เบื้องตนของพืชท่ียื่นคําขอ นําปดประกาศท่ีกรมวิชาการเกษตร และท่ีในเว็บไซตของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือให

บุคคลท่ัวไปไดมีโอกาสทักทวงภายใน ๓๐ วันนับแตวันปดประกาศ นั้น 

บัดนี้ ไดมีผูมายื่นคําขอใหออกหนังสือรับรองพันธุพืช ข้ึนทะเบี ยน ตามพระราชบัญญัติพันธุ

พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ จํานวน ๕ พันธุ ใหเปนพันธุพืชข้ึนทะเบียนฯ ดังนี้ 

๑. พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๑ (Phrom TISTR 1) 

๒. พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๒ (Phrom TISTR 2) 

๓. พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๓ (Phrom TISTR 3) 

๔. พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๔ (Phrom TISTR 4) 

๕. พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๕ (Phrom TISTR 5) 

ซ่ึงกรมวิชาการเกษตรไดตรวจสอบลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของ พืชดังกลาวเสร็จ

เรียบรอยแลว จึงขอประกาศลักษณะประจําพันธุเบื้องตนของพันธุพืชดังกลาว ใหทราบโดยท่ัวกัน  ปรากฏตาม

เอกสารแนบท ายประกาศนี้  และหากมีผูใดประสงคจะทักทวงหรือมีขอพิสูจน  วาการยื่น คําขอใหออกหนังสือ

รับรองพันธุพืชข้ึนทะเบียนฯ ดังกลาวเปนไปโดยมิชอบ ใหแจงท่ีกลุมวิจัยการคุมครองพันธุพืช สํานักคุมครองพันธุ

พืช กรมวิชาการเกษตร  จตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐  โทรศัพท  ๐-๒๙๔๐ -๗๒๑๔  ภายใน  ๓๐ วัน 

นับตั้งแตวันปดประกาศเปนตนไป  

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

      ลงนาม 

 (นางสาววราภรณ  พรหมพจน) 

 รองอธิบดี รักษาราชการแทน 

 อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
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พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๑ (Phrom TISTR 1) 
 

ผูย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 

ชื่อ-สกุล  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

ท่ีอยู   35 หมูท่ี 3 ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12120 

โทรศัพท 02-577-9000 

 

แหลงท่ีมาและประวัติพันธุ 

พรหม พันธุ วว. ๑ (Mitrephora (alba x sirikitiae)) เปนลูกผสมของพืชสกุลมหาพรหม ท่ี

เกิดจากการผสมขามชนิด ระหวาง พรหมขาว (Mitrephora alba Ridl.) (แมพันธุ ) และมหาพรหมราชินี 

(Mitrephora sirikitiae Weerasooriya, Chalermglin & R. M. K. Saunders) (พอพันธุ) พัฒนาพันธุโดย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เริ่มคัดเลือกตนแมพันธุ และพอพันธุ ตั้งแตป 

พ.ศ. 2555 และทําการผสมในป พ.ศ. 2555 เม่ือติดผลและเมล็ดจึงนํามาเพาะ ไดจํานวนตนกลา 12 ตน ออก

ดอกครั้งแรกในป พ .ศ. 2558 จากนั้นจึงปลูกทดสอบการเจริญเติบโต และตรวจสอบระยะเวลาการออกดอก 

ตั้งแตป พ .ศ. 2558 – 2559 ในป พ .ศ. 2559 ทําการขยายพันธุโดยวิธีการตอก่ิงลูกผสมดังกลาว                

ณ ฝายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว .) โดยมี            

ดร. อนันต พิริยะภัทรกิจ สังกัดฝายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย (วว.) เปนนักปรับปรุงพันธุ 

 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย พรหม (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร Mitrephora (alba x sirikitiae) วงศ Annonaceae     

ไมดอกไมประดับ ไมยืนตนขนาดเล็ก 

ราก รากเปนระบบรากแกว (tap root) มีลักษณะชวงโคนโตแลวเรียวเล็กลงจนถึงปลาย และมี

รากแขนง (lateral root) รากออนสีน้ําตาลออน รากแกสีน้ําตาลเขม  

ตน เปนไมยืนตนขนาดเล็ก (perennial plant) ความสูงของลําตน 2 – 3 เมตร เปลือกลําตนสี

น้ําตาลออน และผิวเรียบ  

ใบ ใบเดี่ยว  เรียงสลับ (alternate) รูปใบหอก  (lanceolate) มีกลิ่นฉุน กวาง 8 – 10 

เซนติเมตร ยาว    17 – 20 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ขอบใบเรียบ 

(entire) ผิวใบเรียบเปนมันท้ังสองดาน แผนใบบาง สีเขียวคอนขางออน  

ดอก ดอกเดี่ยว มีกลิ่นหอม ดอกบานเต็มท่ีขนาดเสนผานศูนยกลางดอก 5 – 7 เซนติเมตร กลีบ

เลี้ยง (sepal) 3 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 ชั้น กลีบดอกชั้นนอก  (outer petals) 

จํานวน 3 กลีบ สีขาว กวาง 2.5 - 3 เซนติเมตร ยาว 2.5 - 3 เซนติเมตร กลีบดอกชั้นใน  

(inner petals) จํานวน 3 กลีบ โคนกลีบดอกสีเขียวออน ปลายกลีบสีชมพูโคงติดกัน กวาง
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       2.3 – 2.5 เซนติเมตร ยาว 2.7 - 3 เซนติเมตร เกสรเพศผู (stamen) จํานวน 115 - 125 

อัน ยาว 2 – 2.3 มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย  (pistil) ลักษณะเปนแทง  มีขนปกคลุม มีจํานวน 

9 - 12 อัน ยาว 2 – 2.5 มิลลิเมตร ปลายยอดของเกสรเพศเมีย มีลักษณะเปน ตุม 

(capitate stigma) สีเหลืองใส ทําหนาท่ีจับละอองเรณู (pollen)  

ผล ผลกลุม (aggregate) มีผลยอย 4 – 5 ผล สีเขียว เม่ือผลแกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 3 – 4.5 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ําตาลออน ขนาดเสนผานศูนยกลาง       

0.6 – 0.85 เซนติเมตร  

ลักษณะอ่ืน ๆ  1. อายุตั้งแตเมล็ดงอกจนกระท่ังออกดอก 2 ป 

 2. การเรียงตัวของใบคอนขางหาง ทําใหทรงพุมโปรง 

3. สามารถออกดอกไดเร็ว 

ลักษณะเดน 1. ดอกมีขนาดใหญกวาพรหมขาว (แมพันธุ) 

2. ออกดอกดก สามารถออกไดดีตลอดท้ังป 

 3. ดอกมีกลิ่นหอมคลายมหาพรหมราชินี (พอพันธุ) 

 4. สามารถปลูกเลี้ยงเปนไมกระถางได 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรหม (ลูกผสม) พันธุวว. ๑ (Phrom TISTR 1) 
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พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๒ (Phrom TISTR 2) 
 

ผูย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 

ชื่อ-สกุล  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

ท่ีอยู   35 หมูท่ี 3 ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12120 

โทรศัพท 02-577-9000 

 

แหลงท่ีมาและประวัติพันธุ 

พรหม พันธุ วว. ๒ (Mitrephora (keithii x sirikitiae)) เปนลูกผสมของพืชสกุลมหาพรหม 

ท่ีเกิดจากการผสมขามชนิด ระหวาง กลายหรือมหาพรหม  (Mitrephora keithii Ridl.) (แมพันธุ ) และ

มหาพรหมราชินี (Mitrephora sirikitiae Weerasooriya, Chalermglin & R. M. K. Saunders) (พอพันธุ) 

พัฒนาพันธุโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เริ่มคัดเลือกตนแมพันธุ และพอ

พันธุ ตั้งแตป พ.ศ. 2555 และทําการผสมในป พ.ศ. 2555 เม่ือติดผลและเมล็ดจึงนํามาเพาะ ไดจํานวนตนกลา 

10 ตน ออกดอกครั้งแรกในป พ .ศ. 2558 จากนั้นจึงปลูกทดสอบการเจริญเติบโต และตรวจสอบระยะเวลา

การออกดอก ตั้งแตป พ.ศ. 2558 – 2559 ในป พ.ศ. 2559 ทําการขยายพันธุโดยวิธีการตอก่ิงลูกผสมดังกลาว                

ณ ฝายเท คโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว .) โดยมี            

ดร. อนันต พิริยะภัทรกิจ สังกัดฝายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ

ไทย (วว.) เปนนักปรับปรุงพันธุ 

 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย พรหม (ลูกผสม)  ชื่อวิทยาศาสตร Mitrephora  (keithii x sirikitiae) วงศ Annonaceae  

ไมดอกไมประดับ ไมยืนตนขนาดเล็ก 

ราก รากเปนระบบรากแกว (tap root) มีลักษณะชวงโคนโตแลวเรียวเล็กลงจนถึงปลาย และมี

รากแขนง (lateral root) รากออนสีน้ําตาลออน รากแกสีน้ําตาลเขม  

ตน เปนไมยืนตนขนาดเล็ก (perennial plant) ความสูงของลําตน 2 เมตร เปลือกลําตนสี

น้ําตาลเขม และผิวเรียบ  

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ (alternate) รูปใบหอก (lanceolate) มีกลิ่นฉุน กวาง 5 – 7 เซนติเมตร 

ยาว     13 – 15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ขอบใบเรียบ (entire) ผิว

ใบเรียบเปนมันท้ังสองดาน แผนใบหนา สีเขียวเขม  

ดอก ดอกเดี่ยว มีกลิ่นหอม ดอกบานเต็มท่ีขนาดเสนผานศูนยกลางดอก 3 – 5 เซนติเมตร กลีบ

เลี้ยง (sepal) จํานวน 3 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 ชั้น กลีบดอกชั้นนอก  (outer 

petals) จํานวน 3 กลีบ สีเหลืองออน กวาง 1.5 - 2 เซนติเมตร ยาว 2 - 3 เซนติเมตร 

กลีบดอกชั้นใน (inner petals) จํานวน 3 กลีบ สีชมพูเขม โคนกลีบดอกสีเขียวออน ปลาย



5 

 

กลีบโคงติดกัน กวาง 1.3 – 1.5 เซนติเมตร ยาว 1.7 - 2 เซนติเมตร เกสรเพศผู (stamen) 

จํานวน 115 - 120 อัน ยาว 2 – 2.3 มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย  (pistil) ลักษณะเปนแทง  มี

ขนปกคลุม มีจํานวน 9 – 10 อัน ยาว 2 – 2.5 มิลลิเมตร ปลายยอดของเกสรเพศเมีย มี

ลักษณะเปนตุม (capitate stigma) สีเหลืองใส ทําหนาท่ีจับละอองเรณู (pollen) 

ผล ผลกลุม (aggregate) มีผลยอย 5 – 7 ผล สีเขียว เม่ือผลแกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 2 – 4 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ําตาลออน ขนาดเสนผานศูนยกลาง          

0.5 – 0.8 เซนติเมตร  

ลักษณะอ่ืน ๆ  1. อายุตั้งแตเมล็ดงอกจนกระท่ังออกดอก 2 ป 

 2. การเรียงตัวของใบคอนขางถ่ี ทําใหทรงพุมแนน 

3. สามารถออกดอกไดเร็ว 

ลักษณะเดน 1. ดอกมีขนาดใหญกวากลาย (แมพันธุ) 

2. ออกดอกดก สามารถออกไดดีตลอดท้ังป 

 3. ดอกมีกลิ่นหอมคลายมหาพรหมราชินี (พอพันธุ) 

 4. สามารถปลูกเลี้ยงเปนไมกระถางได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๒ (Phrom TISTR 2) 
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พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๓ (Phrom TISTR 3) 
 

ผูย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 

ชื่อ-สกุล  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

ท่ีอยู   35 หมูท่ี 3 ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12120 

โทรศัพท 02-577-9000 

 

แหลงท่ีมาและประวัติพันธุ 

พรหม พันธุ วว. ๓ (Mitrephora (alba x keithii)) เปนลูกผสมของพืชสกุลมหาพรหม ท่ี

เกิดจากการผสมขามชนิด ระหวาง พรหมขาว (Mitrephora alba Ridl.) (แมพันธุ) และกลายหรือมหาพรหม 

(Mitrephora keithii Ridl.) (พอพันธุ) พัฒนาพันธุโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโ ลยีแหงประเทศ

ไทย (วว.) เริ่มคัดเลือกตนแมพันธุ และพอพันธุ ตั้งแตป พ .ศ. 2555 และทําการผสมในป พ .ศ. 2555 เม่ือติด

ผลและเมล็ดจึงนํามาเพาะ ไดจํานวนตนกลา 20 ตน ออกดอกครั้งแรกในป พ.ศ. 2558 จากนั้นจึงปลูกทดสอบ

การเจริญเติบโต และตรวจสอบระยะเวลาการออกดอก ตั้ง แตป พ.ศ. 2558 – 2559 ในป พ.ศ. 2559 ทําการ

ขยายพันธุโดยวิธีการตอก่ิงลูกผสมดังกลาว ณ ฝายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) โดยมี ดร. อนันต พิริยะภัทรกิจ สังกัดฝายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปนนักปรับปรุงพันธุ 

 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย พรหม (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร Mitrephora (alba x keithii) วงศ Annonaceae     

ไมดอกไมประดับ ไมยืนตนขนาดเล็ก 

ราก รากเปนระบบรากแกว (tap root) มีลักษณะชวงโคน โตแลวเรียวเล็กลงจนถึงปลาย และมี

รากแขนง (lateral root) รากออนสีน้ําตาลออน รากแกสีน้ําตาลเขม  

ตน เปนไมยืนตนขนาดเล็ก (perennial plant) ความสูงของลําตน 1.5 - 2 เมตร เปลือกลําตน

สีน้ําตาลออน และผิวเรียบ  

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ (alternate) รูปใบหอก (lanceolate) มีกลิ่นฉุน กวาง 6 – 8 เซนติเมตร 

ยาว     15 – 17 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ขอบใบเรียบ (entire) ผิว

ใบเรียบเปนมันท้ังสองดาน แผนใบหนา สีเขียวเขม  

ดอก ดอกเดี่ยว มีกลิ่นหอม ดอกบานเต็มท่ีขนาดเสนผานศูนยกลางดอก 4 – 6 เซนติเมตร กลีบ

เลี้ยง (sepal) จํานวน 3 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 ชั้น กลีบดอกชั้นนอก  (outer 

petals) จํานวน 3 กลีบ สีขาว เม่ือใกลโรยจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง  กวาง 2.2 – 2.5 

เซนติเมตร ยาว 2.5 – 3.5 เซนติเมตร กลีบดอกชั้นใน  (inner petals) จํานวน 3 กลีบ สี

ชมพูออน โคนกลีบดอกสีขาว บริเวณปลายกลีบโคงติดกัน กวาง 1.5 – 1.8 เซนติเมตร ยาว 
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1.8 – 2.2 เซนติเมตร เกสรเพศผู (stamen) จํานวน 113 - 115 อัน ยาว 2 – 2.3 

มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย  (pistil) ลักษณะเปนแทง  มีขนปกคลุม มีจํานวน 8 – 10 อัน ยาว    

2 – 2.5 มิลลิเมตร ปลายยอดของเกสรเพศเมีย มีลักษณะเปน ตุม (capitate stigma)       

สีเหลืองใส ทําหนาท่ีจับละอองเรณู (pollen) 

ผล ผลกลุม (aggregate) มีผลยอย 3 – 4 ผล สีเขียว เม่ือผลแกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 2.5 – 4.5 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ําตาลออน ขนาดเสนผานศูนยกลาง    

0.5 – 0.8 เซนติเมตร  

ลักษณะอ่ืน ๆ  1. อายุตั้งแตเมล็ดงอกจนกระท่ังออกดอก 2 ป 

 2. การเรียงตัวของใบคอนขางหาง ทําใหทรงพุมโปรง 

3. สามารถออกดอกไดเร็ว 

ลักษณะเดน 1. ดอกมีขนาดใหญกวาพรหมขาว (แมพันธุ) และกลาย (พอพันธุ) 

2. ออกดอกดก สามารถออกไดดีตลอดท้ังป 

 3. ดอกมีกลิ่นหอมคลายพรหมขาว (แมพันธุ) 

 4. สามารถปลูกเลี้ยงเปนไมกระถางได 
 

 

 

พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๓ (Phrom TISTR 3) 
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พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๔ (Phrom TISTR 4) 
 

ผูย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 

ชื่อ-สกุล  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

ท่ีอยู   35 หมูท่ี 3 ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12120 

โทรศัพท 02-577-9000 

 

แหลงท่ีมาและประวัติพันธุ 

พรหม พันธุ วว. 4 (Mitrephora (keithii x tomentosa)) เปนลูกผสมของพืชสกุล

มหาพรหม ท่ีเกิดจากการผสมขามชนิด ระหวาง กลายหรือมหาพรหม (Mitrephora keithii Ridl.) (แมพันธุ) 

และมะปวนหรือลําดวนดง  (Mitrephora tomentosa Hook. f. & Thomson) (พอพันธุ) พัฒนาพันธุโดย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เริ่มคัดเลือกตนแมพันธุ และพอพันธุ ตั้งแตป 

พ.ศ. 2555 และทําการผสมในป พ.ศ. 2555 เม่ือติดผลและเมล็ดจึงนํามาเพาะ ไดจํานวนตนกลา 15 ตน ออก

ดอกครั้งแรกในป พ .ศ. 2557 จากนั้นจึงปลูกทดสอบการเจริญเติบโต และตรวจสอบระยะเวลาการออกดอก 

ตั้งแตป พ .ศ. 2557 – 2559 ในป พ.ศ. 2559 ทําการขยายพันธุโดยวิธีการตอก่ิงลูกผสมดังกลาว ณ ฝาย

เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) โดยมี ดร . อนันต พิริยะ

ภัทรกิจ สังกัดฝายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปน

นักปรับปรุงพันธุ 

 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย พรหม (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร Mitrephora (keithii x tomentosa) วงศ Annonaceae 

ไมดอกไมประดับ ไมยืนตนขนาดเล็ก 

ราก รากเปนระบบรากแกว (tap root) มีลักษณะชวงโคนโตแลวเรียวเล็กลงจนถึงปลาย และมี

รากแขนง (lateral root) รากออนสีน้ําตาลออน รากแกสีน้ําตาลเขม  

ตน เปนไมยืนตนขนาดเล็ก (perennial plant) ความสูงของลําตน 1.5 - 2 เมตร เปลือกลําตน

สีน้ําตาลออน และผิวเรียบ 

ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ (alternate) รูปใบหอก (lanceolate) มีกลิ่นฉุน กวาง 4 – 6 เซนติเมตร 

ยาว    12 – 15 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ขอบใบเรียบ (entire) เสน

ใบเห็นเดนชัด แผนใบหนา สีเขียวเขม 

ดอก ดอกเดี่ยว ดอกมีกลิ่นหอม ดอกบานเต็มท่ีขนาดเสนผานศูนยกลางดอก 3 – 4 เซนติเมตร 

กลีบเลี้ยง (sepal) จํานวน 3 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 ชั้น กลีบดอกชั้นนอก  (outer 

petals)  จํานวน 3 กลีบ สีเหลืองออน กวาง 1.8 – 2.2 เซนติเมตร ยาว 2 – 2.5 

เซนติเมตร กลีบดอกชั้นใน (inner petals) จํานวน 3 กลีบ เปนลายตามยาสีแดง  โคนกลีบ
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ดอกสีขาว บริเวณปลายกลีบโคงติดกัน ความกวาง 1.2 – 1.6 เซนติเมตร ยาว 1.6 – 2 

เซนติเมตร โดยรอบมีเกสรเพศผู (stamen) จํานวน 104 - 110 อัน ยาว 1.5 – 1.8 

มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย  (pistil) ลักษณะเปนแทงมีขนปกคลุม จํานวน 7 – 8 อัน ยาว    

1.7 – 1.8 มิลลิเมตร ปลายยอดของเกสรเพศเมียมีลักษณะเปนตุม (capitate stigma)       

สีเหลืองใส ทําหนาท่ีจับละอองเรณู (pollen) 

ผล ผลกลุม (aggregate) มีผลยอย 5 – 6 ผล สีเขียว เม่ือผลแกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 1.8 – 4.5 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ําตาลออน ขนาดเสนผานศูนยกลาง   

0.5 – 0.6 เซนติเมตร  

ลักษณะอ่ืน ๆ  1. อายุตั้งแตเมล็ดงอกจนกระท่ังออกดอก 1 ป 

 2. การเรียงตัวของใบคอนขางหาง ทําใหทรงพุมโปรง 

3. สามารถออกดอกไดเร็ว 

ลักษณะเดน 1. ดอกมีขนาดเล็กกวากลาย (แมพันธุ) และมะปวน (พอพันธุ) แตจะมีลักษณะพิเศษ คือ 

กลีบดอกชั้นนอกจะสั้นกวากลีบดอกชั้นใน  

2. ออกดอกดก สามารถออกไดดีตลอดท้ังป 

 3. ดอกมีกลิ่นหอมคลายกลาย (แมพันธุ) 

 4. สามารถปลูกเลี้ยงเปนไมกระถางได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๔ (Phrom TISTR 4) 
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พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๕ (Phrom TISTR 5) 
 

ผูย่ืนคําขอข้ึนทะเบียน 

ชื่อ-สกุล  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

ท่ีอยู   35 หมูท่ี 3 ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12120 

โทรศัพท 02-577-9000 

 

แหลงท่ีมาและประวัติพันธุ 

พรหม พันธุ วว . ๕ (Mitrephora (tomentosa x keithii)) เปนลูกผสมของพืชสกุล

มหาพรหม ท่ีเกิดจากการผสมขามชนิด ระหวาง มะปวนหรือลําดวนดง  (Mitrephora tomentosa Hook. f. 

& Thomson) (แมพันธุ) และ กลายหรือมหาพรหม  (Mitrephora keithii Ridl.) (พอพันธุ) พัฒนาพันธุโดย

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เริ่มคัดเลือกตนแมพันธุ และพอพันธุ ตั้งแตป 

พ.ศ. 2555 และทําการผสมในป พ.ศ. 2555 เม่ือติดผลและเมล็ดจึงนํามาเพาะ ได จํานวนตนกลา 20 ตน ออก

ดอกครั้งแรกในป พ .ศ. 2558 จากนั้นจึงปลูกทดสอบการเจริญเติบโต และตรวจสอบระยะเวลาการออกดอก 

ตั้งแตป พ .ศ. 2558 – 2559 ในป พ.ศ. 2559 ทําการขยายพันธุโดยวิธีการตอก่ิงลูกผสมดังกลาว ณ ฝาย

เทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโ ลยีแหงประเทศไทย (วว.) โดยมี ดร . อนันต พิริยะ

ภัทรกิจ สังกัดฝายเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) เปน

นักปรับปรุงพันธุ 

 

ลักษณะประจําพันธุทางพฤกษศาสตร  

ชนิด/ประเภท ชื่อไทย พรหม (ลูกผสม) ชื่อวิทยาศาสตร Mitrephora (tomentosa x keithii) วงศ Annonaceae 

ไมดอกไมประดับ ไมยืนตนขนาดเล็ก 

ราก รากเปนระบบรากแกว (tap root) มีลักษณะชวงโคนโตแลวเรียวเล็กลงจนถึงปลาย และมี

รากแขนง (lateral root) รากออนสีน้ําตาลออน รากแกสีน้ําตาลเขม  

ตน เปนไมยืนตนขนาดเล็ก (perennial plant) ความสูงของลําตน 1.5 - 2 เมตร เปลือกลําตน

สีน้ําตาลเขม และผิวเรียบ  

ใบ ใบเดี่ยว  เรียงสลับ (alternate) รูปใบหอก  (lanceolate)  มีกลิ่นฉุน กวาง 5 – 7 

เซนติเมตร ยาว     15 – 18 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ขอบใบเรียบ 

(entire) เสนใบเดนชัด แผนใบหนา สีเขียวเขม  

ดอก ดอกเดี่ยว มีกลิ่นหอม ดอกบานเต็มท่ีขนาดเสนผานศูนยกลางดอก 4 – 6  เซนติเมตร กลีบ

เลี้ยง (sepal) จํานวน 3 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ เรียง 2 ชั้น กลีบดอกชั้นนอก  (outer 

petals)  จํานวน 3 กลีบ สีเหลืองออน กวาง 2 – 2.8 เซนติเมตร ยาว 2.5 – 3 เซนติเมตร 

กลีบดอกชั้นใน (inner petals) จํานวน 3 กลีบ เปนลายตามยาวสีแดง  โคนกลีบดอกสีขาว 
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บริเวณปลายกลีบโคงติดกัน กวาง 1.5 – 1.8 เซนติเมตร ยาว 2 – 2.5 เซนติเมตร เกสร

เพศผู (stamen) จํานวน 112 - 115 อัน ยาว 1.5 – 1.8 มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย  (pistil) 

ลักษณะเปนแทงมีขนปกคลุ ม จํานวน 7 – 8 อัน ยาว 1.8 – 2 มิลลิเมตร ปลายยอดของ

เกสรเพศเมียมีลักษณะเปนตุม (capitate stigma) สีเหลืองใส ทําหนาท่ีจับละอองเรณู 

(pollen) 

ผล ผลกลุม (aggregate) มีผลยอย 7 – 10 ผล สีเขียว เม่ือผลแกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง ขนาด

เสนผานศูนยกลาง 2.5 – 3.5 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ําตาลออน ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.5 

– 0.6 เซนติเมตร  

ลักษณะอ่ืน ๆ  1. อายุตั้งแตเมล็ดงอกจนกระท่ังออกดอก 2 ป 

 2. การเรียงตัวของใบคอนขางหาง ทําใหทรงพุมโปรง 

3. สามารถออกดอกไดเร็ว 

ลักษณะเดน 1. ดอกมีขนาดใหญกวามะปวน (แมพันธุ) และกลาย (พอพันธุ)  

2. ออกดอกดก และสีเขม สามารถออกไดดีตลอดท้ังป 

 3. ดอกมีกลิ่นหอมคลายกลาย (แมพันธุ) 

 4. สามารถปลูกเลี้ยงเปนไมกระถางได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๕ (Phrom TISTR 5) 
 


	ประกาศกรมวิชาการเกษตร

