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พรหม (ลูกผสม) พันธุ วว. ๑ (Phrom TISTR 1)
ผูยื่นคําขอขึ้นทะเบียน
ชื่อ-สกุล
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.)
ที่อยู
35 หมูที่ 3 ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย 12120
โทรศัพท
02-577-9000
แหลงที่มาและประวัติพันธุ
พรหม พันธุ วว. ๑ (Mitrephora (alba x sirikitiae)) เปนลูกผสมของพื ชสกุลมหาพรหม ที่
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 เมื่อติดผลและเมล็ดจึงนํามาเพาะ ไดจํานวนตนกลา 12 ตน ออก
ดอกครั้งแรกในป พ .ศ. 2558 จากนั้นจึงปลูกทดสอบการเจริญเติบโต และตรวจสอบระยะเวลาการออกดอก
ตั้งแตป พ .ศ. 2558 – 2559 ในป พ .ศ. 2559 ทําการขยายพันธุโดยวิธีการตอกิ่งลูกผสมดังกลาว
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 เปลือกลําตน สี
น้ําตาลออน และผิวเรียบ
ใบ
ใบเดี่ยว เรียงสลับ (alternate) รูป ใบหอก (lanceolate) มีกลิ่นฉุน กวาง 8 – 10
เซนติเมตร ยาว 17 – 20 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลม (acuminate) ขอบใบเรียบ
(entire) ผิวใบเรียบเปนมันทั้งสองดาน แผนใบบาง สีเขียวคอนขางออน
ดอก
ดอกเดี่ยว มีกลิ่นหอม ดอกบานเต็มที่ขนาดเสนผานศูนยกลางดอก 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 ปลายกลีบ สีชมพู โคงติดกัน กวาง
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ผล

ลักษณะอื่น ๆ

ลักษณะเดน

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 ทําหนาที่จับละอองเรณู (pollen)
ผลกลุม (aggregate) มีผลยอย 4 – 5 ผล สีเขียว เมื่อผลแกจะเปลี่ยนเปนสีเหลือง ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 3 – 4.5 เซนติเมตร เมล็ดสีน้ําตาลออน ขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.6 – 0.85 เซนติเมตร
1. อายุตั้งแตเมล็ดงอกจนกระทั่งออกดอก 2 ป
2. การเรียงตัวของใบคอนขางหาง ทําใหทรงพุมโปรง
3. สามารถออกดอกไดเร็ว
1. ดอกมีขนาดใหญกวาพรหมขาว (แมพันธุ)
2. ออกดอกดก สามารถออกไดดีตลอดทั้งป
3. ดอกมีกลิ่นหอมคลายมหาพรหมราชินี (พอพันธุ)
4. สามารถปลูกเลี้ยงเปนไมกระถางได
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