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บทคัดย่อ
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพัฒนาการของดอกพรรณไม้ลูกผสม (มะป่ วน x มหาพรหมราชินี)
โดยใช้มะป่ วนเป็ นแม่พนั ธุแ์ ละมหาพรหมราชินีเป็ นพ่อพันธุ์ ซึงอยู่ในสกุลมหาพรหม วงศ์กระดังงา ทดลองและ
ปลูกเลีQยงทีสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี จังหวัดปทุมธานี ปี
พ.ศ. 2557-2560 พบว่าเมล็ดของลูกผสมมีอตั ราการงอกตํา ระยะเวลางอกเฉลีย 3 เดือน ทรงพุ่มมีขนาดใหญ่
เช่นเดียวกับมะป่ วน และสามารถจะเจริญเติบโตได้ดใี นทีมีแสงแดดจัด ลักษณะโครงสร้างใบและเส้นใบเป็ น
ร่างแหชัดเจนสีเขียวเข้มเหมือนมะป่ วน แต่ใบมีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับมหาพรหมราชินี หลังจากเมล็ดลูกผสม
งอกลําต้นมีการเจริญเติบโตดี และออกดอกในปี ที 3 ดอกมีขนาดใหญ่กว่ามะป่ วน ลักษณะโครงสร้างดอก
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เหมือนกับมหาพรหมราชินี เมือแรกบานกลีบดอกชันQ นอกสีขาว มีเส้นลายม่วงตามยาว กลีบดอกชันQ ในสีม่วง
เข้ม เมือดอกบานเต็มทีกลีบดอกชันQ นอกจะเปลียนเป็ นสีเหลืองอ่อนลายม่วง ดอกมีกลินหอม สามารถออกดอก
ได้ตงั Q แต่ทรงพุ่มขนาดเล็ก
คําสําคัญ : มะป่ วน; มหาพรหมราชินี; พืชลูกผสมข้ามชนิด

Abstract
The morphology and flowering development of the hybrid plants (Mitrephora tomentosa x
Mitrephora sirikitiae) were studied at Thailand Institute of Scientific and Technological Research
(TISTR), Pathum Thani province since 2014-2017. Results showed that hybrid plants had the lowest
germination rate within 3 months. The characters of hybrids were large shrubs and able to grow well
under full sunlight. Its leaves were dark green with dominant reticular veins as M. tomentosa but leaves
were large and similar to M. sirikitae. The hybrid plants grown for 3 years could flower with its sizes
were similar to M. tomentosa. Flower structure of the hybrid was the same as M. siritiae which its outer
petals were white with violet line and line inner petals were purple. During the full bloom, color of
hybrid flower was yellow with violet line and fargrant flowers. Development of flower began from small
shrub.
Keywords: Mitrephora; M. tomentosa; M. sirikitiae; interspecific hybrid plant

1. คํานํา

นมหนู ขึQนกระจายอยู่ในหลายประเทศ เป็ นไม้ยนื
ต้นขนาดกลาง สูง 10-15 เมตร ทรงพุ่มสวยค่อนข้าง
กลม กิงอ่อนมีขนสีนQําตาลปกคลุมแน่น เปลือกลําต้น
เรีย บสีนQํ า ตาลเข้ม ดอกออกเป็ น กระจุก 2-3 ดอก
ตรงข้า มใบ กลีบ ดอกเรีย งเป็ น 2 ชันQ กลีบ ดอก
ชันQ นอกสีเหลือง ชันQ ในสีม่วงแดงจนถึงม่วงอ่อน มี
กลินหอมอ่ อ น ๆ เมือบานเต็ม ทีมีข นาดเส้น ผ่ า น
ศูนย์กลางดอก 4-5 เซนติเมตร (ปิ ยะ, 2549; ปิ ยะ
และคณะ, 2551) และอีกชนิดหนึงทีนิยมนํามาปลูก
เลีQยงเนืองจากเป็ นพรรณไม้พระราชทานนาม คือ
มหาพรหมราชินี (Mitrephora sirikitiae Weerasooriya, Chalermglin & R.M.K.Sauders) สํ า ร ว จ พ บ
ครังQ แรกโดย ดร.ปิ ยะ เฉลิ ม กลิ น สถาบัน วิ จ ัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เมือวัน ที 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 จากอุ ท ยาน
แห่ ง ชาติ แ ม่ สุ ริ น ทร์ บ้ า นห้ ว ยฮีQ ตํ า บลห้ ว ยปู

พรรณไม้ ว งศ์ ก ระดัง งา (Annonaceae) มี
ลักษณะแตกต่างกันในแต่ละสกุล (genus) เช่น ไม้
ยื น ต้ น ไม้ พุ่ ม และไม้ เ ถาเนืQ อ แข็ง (Backer and
Brink, 1963) ใบเดียวเรีย งสลับ 2 ข้า งในระนาบ
เดีย วกัน (Kessler, 1993) ดอกเดียว ออกเป็ น ช่ อ
หรือเป็ นกระจุก โดยทัวไปมักจะมีกลีบเลียQ ง 3 กลีบ
กลีบดอก 6 กลีบ เรียงกันอยู่ 2 ชันQ บางสกุลมีกลีบ
ดอกมากกว่ า 6 กลี บ เช่ น สกุ ล กระดั ง งาไทย
(Cananga) สกุลสายหยุด (Desmos) ส่วนมากพบ
เกสรเพศผู้ แ ละเกสรเพศเมีย จํ า นวนมาก ผลมี
ลัก ษณะเป็ น ผลกลุ่ ม นิ ย มนํ า มาปลูกเลีQย งประดับ
เนื องจากดอกมี ส ี ส ั น สวยงาม และกลิ นหอม
โดยเฉพาะอย่างยิงพรรณไม้ในสกุลมหาพรหม เช่น
มะป่ วน ชือวิทยาศาสตร์ว่า Mitrephora tomentosa
Hook.f. & Thomson (ปิ ยะ, 2554) ชือเรียกทัวไปว่า
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2.1 ลัก ษณะทางสัณ ฐานวิทยาของทรงต้น
ใบ ดอก และผลของสายพันธุแ์ ม่และพ่อ
2.2 ระยะเวลาตังQ แต่ เ กิด ตาดอกจนกระทัง
ดอกบานของสายพันธุแ์ ม่และพ่อ
2.3 อัต ราการผสมติด ของคู่ผ สมข้า มชนิ ด
ระหว่าง มะป่ วน (แม่) x มหาพรหมราชินี (พ่อ) และ
การผสมตัวเองของทังQ สองสายพันธุ์
2.4 การเจริญ เติบ โตของผลภายหลัง การ
ผสมติดจนกระทังผลแก่ และความงอกของเมล็ด
2.5 ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและสรีรวิทยา
ของทรงต้น ใบ และดอกของลูก ผสม (มะป่ วน x
มหาพรหมราชินี)

ลิง อําเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระดับความ
สูง 1,100 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง และเป็ น
พรรณไม้ถินเดีย วของประเทศไทย (endemic of
Thailand) ลําต้นขนาดเล็ก สูง 3-4 เมตร ดอกเดียว
ขนาดใหญ่ทสุี ดในพืชสกุลมหาพรหม (Weerasooriya et al., 2004) ออกตรงข้ามใบ กลีบดอกชันQ นอก
สีขาว กลีบดอกชันQ ในรูประฆังควํา (ปิ ยะ, 2554)
ปั จจุบนั การปรับปรุงพันธุพ์ ชื ในวงศ์กระดังงา
สกุลมหาพรหมมีการผสมข้าม ในคู่ผสม (กลาย x
มหาพรหมราชินี) (กลาย x มะป่ วน) (พรหมขาว x
มหาพรหมราชินี) และ (มะป่ วน x กลาย) ซึงในแต่
ละคู่ ผ สมดอกจะมีล ัก ษณะดีแ ละเด่ น แตกต่ า งกัน
ออกไป (อนันต์ และคณะ, 2557) ส่วนพรรณไม้ใน
สกุลอืน ๆ ทีดอกมีกลินหอมหรือเป็ นไม้พุ่มประดับ
สวยงาม ยังมีการพัฒนาพันธุ์อยู่ในวงจํากัด ดังนันQ
การวิจ ยั ครังQ นีQจึงได้ศึกษาการผสมข้ามชนิดพืชใน
สกุลมหาพรหม เช่น คู่ผสม (มะป่ วน x มหาพรหม
ราชินี) เพือให้เกิดความหลากหลายทางชนิดพันธุ์
รวมทังQ คัด เลือ กลูก ผสมชนิ ด ใหม่ ๆ ซึงมีล ัก ษณะ
สวยงามสามารถนํ า ไปใช้ พ ัฒ นาเป็ นไม้ ด อกไม้
ประดับต่อไป

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
การศึก ษาลัก ษณะทางสัณ ฐานวิท ยาของ
มะป่ วน (สายพันธุแ์ ม่) พบว่าทรงพุ่มแน่น ลําต้นอายุ
3 ปี ความสูงเฉลีย 3.00 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
ทรงพุ่มเฉลีย 3.00 เมตร การแตกกิงแบบสลับ เรียง
เป็ นชันQ เปลือกลําต้นสีดาํ แต่ละกิงแตกขนานกับพืนQ
ปลายกิงชูขนQึ มีความยาว เฉลีย 1.50 เมตร ใบรูป
หอก ผิวใบหนา และแข็ง สีเขียวเข้ม มีขนอ่อนปก
คลุมปลายยอด บริเวณผิวใบ มองเห็นเส้นใบเด่นชัด
ขนาดความกว้ า งของใบเฉลีย 5.50 เซนติ เ มตร
ความยาวเฉลีย 17.50 เซนติเมตร ก้านใบยาวเฉลีย
1.00 เซนติเมตร ดอกออกเป็ นกระจุก 2-3 ดอก ตรง
ข้ามใบ กลีบดอกเรียงเป็ น 2 ชันQ กลีบดอกชันQ นอกสี
เหลือง ชันQ ในสีม่วงแดงจนถึงม่วงอ่อน มีกลินหอม
อ่ อ น ๆ เมือบานเต็มทีมีขนาดเส้น ผ่า นศูน ย์กลาง
ดอก 4-5 เซนติเมตร กลีบเลีQยงรูปไข่ยาว 6-7 มิลลิ
เมตร ก้านดอกยาว 10-15 มิลลิเมตร เกสรเพศเมีย
เป็ นแท่งมีขนปกคลุม จํานวนเกสรเพศเมีย เฉลีย 10
แท่ง ความยาวเฉลีย 2.50 มิลลิเมตร ปลายยอดของ
เกสรเพศเมีย มีตุ่ ม สีเ หลือ งใสเพือจับ ละอองเรณู
โดยรอบมีเกสรเพศผู้ รูปทรงกระบอก ด้านบนปล่อง
ปลายล่างเรียวเฉลีย 118 แท่ง ความยาวเฉลีย 2.30

2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ
คัดเลือกพรรณไม้สกุลมหาพรหม ซึงอยู่ใน
วงศ์ ก ระดัง งา จํ า นวน 2 ชนิ ด คือ มะป่ วน (M.
tomentosa) (MT) (สายพัน ธุ์ แ ม่ ) และมหาพรหม
ราชินี (M. sirikitiae) (MS) (สายพัน ธุ์พ่ อ ) ชนิ ด ละ
10 ต้น นํ ามาปลูกเลีQยงทีสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี
จังหวัดปทุมธานี และทอลองผสมข้ามชนิด พร้อมทังQ
ศึกษาการเจริญเติบโต ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
และสรี ร วิ ท ยาของต้ น ลู ก ผสม จํ า นวน 5 ต้ น
(ลักษณะของลูกผสมเหมือนกันทุกต้น) ในปี พ.ศ.
2556-2560
บันทึกข้อมูลต่าง ๆ ดังนีQ
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พรรณไม้ส กุ ล มหาพรหมทังQ 2 ชนิ ด ออก
ดอกบริเวณตรงข้ามใบ ส่วนตําแหน่ งการออกดอก
ตามกิงไม่แตกต่างกันทางสถิติ แต่พบว่ามะป่ วนมี
จํานวนดอกต่อช่อมากกว่าเฉลีย 3.25 ดอก จึงส่งผล
ให้มีจํ า นวนดอกต่ อ กิงมากกว่ า มหาพรหมราชินี
เฉลีย 11.54 ดอก เมือวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์ก ลาง
ของดอก พบว่ า มหาพรหมราชินี มีข นาดเส้น ผ่าน
ศูนย์กลางดอกใหญ่กว่าเฉลีย 7.10 เซนติเมตร ส่วน
มะป่ วนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกเฉลีย 3.50
เซนติเมตร
พัฒนาการของดอก พบว่าดอกมะป่ วนบาน
เร็วกว่ามหาพรหมราชินี เมือดอกบานเต็มทีทังQ 2
ชนิดพันธุ์ มีระยะเวลาการบานเฉลีย 3.35 วัน (รูปที
1) ส่วนช่วงเวลาทีเกสรเพศเมียพร้อมรับการผสม
คื อ เวลา 06:00-09:00 น. ในวัน แรกทีดอกบาน
สําหรับเกสรเพศผูจ้ ะปลดปล่อยละอองเรณูภายหลัง
ดอกบานแล้ว 2 วัน ช่วงเวลาตังQ แต่ 07:00-15:30 น.
สอดคล้องกับรายงานของ Ray (2002) และวัฒนา
และคณะ (2514) พบว่ า ดอกน้ อ ยหน่ า สายพัน ธุ์
ต่าง ๆ มีช่วงพัฒนาการก่อนดอกบานประมาณ 5055 วัน เริมปลดปล่อยละอองเรณู ภายหลังดอกบาน
แล้ว 2-3 วัน
การผสมเกสรข้ามชนิดโดยใช้มะป่ วน (แม่
พันธุ์) กับมหาพรหมราชินี (พ่อพันธุ์) พบว่าอัตรา
การผสมติดเฉลีย 30 เปอร์เซ็นต์ เมือเปรียบเทียบ
กับการผสมตัวเองในมะป่ วน มีอตั ราการผสมติดไม่
แตกต่ า งกัน ทางสถิติ เฉลีย 32 เปอร์เ ซ็น ต์ ส่ ว น
มหาพรหมราชินีมอี ตั ราการผสมติดตําทีสุด เฉลีย
20 เปอร์เซ็นต์ ระยะเวลาการเจริญเติบโตของผล
ภายหลังการผสมติด ตังQ แต่ผลอ่อนถึงผลแก่ พบว่า
มะป่ วนและคู่ผสม (มะป่ วน x มหาพรหมราชินี) มี
ระยะเวลาการเจริญเติบโตของผลไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ เฉลีย 82 และ 80 วัน ตามลําดับ เช่นเดียวกับ
จํา นวนผลย่ อ ย ซึงมีจํา นวนไม่แตกต่ า งกัน เฉลีย
9.50 และ 9.80 ผล ตามลําดับ ส่วนมหาพรหมราชินี

มิลลิเมตร ภายในประกอบด้วยละอองเรณู ลกั ษณะ
กลมจํานวนมาก ขนาด 30 ไมโครเมตร ผลอ่อนสี
เขียว เมือผลแก่เปลียนเป็ นสีเหลือง แต่ละผลย่อยมี
จํานวน 3-7 เมล็ด สอดคล้องกับรายงานของสมพร
(2547)
ลัก ษณะดีแ ละเด่ น คือ ทรงพุ่ ม สวย กิงใบ
แน่ น เหมาะต่ อ การให้ร่ มเงา ใบเรีย บเป็ นมันสีใ บ
เขียวเข้ม ดอกมีกลินหอม และออกดอกปริมาณมาก
ส่วนมหาพรหมราชินี (สายพันธุ์พ่อ) พบว่า
ออกดอกได้เมือต้นมีอายุ 3-4 ปี หลังการเพาะเมล็ด
ลํา ต้น สูง เต็ม ที 5 เมตร ใบมีข นาดใหญ่ หนา และ
เรีย บสีเ ขีย วเข้ม เส้น ใบชัด เจน ความกว้า งเฉลีย
8.00 เซนติเมตร ความยาวเฉลีย 23.00 เซนติเมตร
เมือดอกบานเต็มทีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอก
เฉลีย 7.10 เซนติเมตร กลีบดอกชันQ นอก 3 กลีบ สี
ขาว ขอบกลีบเป็ นคลืนเล็กน้อย มีลายสีแดงปะปน
ความกว้างเฉลีย 3.20 เซนติเมตร ความยาวเฉลีย
4.20 เซนติ เ มตร กลี บ ดอกชั นQ ใน 3 กลี บ มี ข น
อ่ อ น ๆ ปกคลุ ม บริเ วณปลายกลีบ สีแ ดงปนม่ ว ง
ลายสีขาว โค้งติดกัน โคนกลีบดอกชันQ ในสีเขียวอ่อน
ความกว้างเฉลีย 2.70 เซนติเมตร ความยาวเฉลีย
2.30 เซนติเมตร กลินหอมแรง บริเวณจุดศูนย์กลาง
ดอกมีเกสรเพศเมีย จํานวน 11 อัน ขนาดความยาว
2.80 มิลลิเมตร โดยรอบมีเกสรเพศผู้ จํานวนเฉลีย
130 อัน ขนาดความยาวเฉลีย 2.50 มิลลิเมตร ซึง
สอดคล้องกับรายงานของ Weerasooriya และคณะ
(2004) ภายในประกอบด้วยละอองเรณูลกั ษณะเป็ น
เม็ดกลมและใสจํานวนมากขนาด 40 ไมโครเมตร
เช่นเดียวกับรายงานของ Chih-Hua และ Johnson
(2003)
ลักษณะดีและเด่น คือ ใบมีขนาดใหญ่เหมาะ
เป็ นไม้พุ่มให้ร่มเงา ดอกมีขนาดใหญ่ ทีสุดในสกุ ล
มหาพรหม กลีบดอกชันQ ในมีสแี ดงเด่น กลินหอม แต่
ออกดอกช้า ปริมาณดอกต่อต้นน้อย และออกดอก
เพียงปี ละ 1 ครังQ
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มีระยะเวลาผลแก่ 90 วัน และจํานวนผลย่อยเฉลีย
6.50 ผล (ตารางที 1)
ศึกษาระยะเวลางอกของเมล็ด พบว่ามะป่ วน
และคู่ ผ สม (มะป่ วน x มหาพรหมราชินี ) เมล็ด มี
ระยะเวลาทีงอกเร็ว และไม่ แ ตกต่ า งกัน เฉลีย 67
และ 69 วัน ส่วนมหาพรหมราชินีเมล็ดงอกช้าทีสุด
เฉลีย 92 วัน สํา หรับ ความงอกของเมล็ด พบว่ า
มะป่ วนและคู่ ผ สม (มะป่ วน x มหาพรหมราชินี )
เมล็ดมีเปอร์เซ็นต์ความงอกไม่แตกต่างกันทางสถิติ
เฉลี ย 33.00 และ 31.50 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ในขณะที
มหาพรหมราชินี เมล็ดมีความงอกน้อยทีสุด เฉลีย
4.80 เปอร์เซ็นต์ ทังQ นีQเป็ นเพราะเปลือกหุม้ เมล็ดของ

มหาพรหมราชินี แข็ง และหนากว่ าพัน ธุ์อืน ๆ จึง
ส่ง ผลต่ อ ระยะเวลาและเปอร์เ ซ็น ต์ค วามงอกของ
เมล็ด (ตารางที 2)
การเจริญ เติ บ โตของลู ก ผสม (มะป่ วน x
มหาพรหมราชินี) พบว่าหลังการงอกต้นกล้ามีความ
สูงเฉลีย 3.50 เซนติเมตร เมืออายุ 90 วัน ความสูง
ของลําต้นเฉลีย 15.00 เซนติเมตร สําหรับต้นกล้า
อายุ 280 วั น ความสู ง เฉลี ย 32.20 เซนติ เ มตร
หลังจากนันQ ต้นลูกผสม มีการเจริญเติบโตเร็วอย่าง
ต่อเนือง เช่นเดียวกับต้นกล้าของมะป่ วน แต่กงและ
ิ
ขนาดใบมีขนาดใหญ่กว่ามะป่ วน เมืออายุ 360 วัน
ความสูงเฉลีย 90.50 เซนติเมตร (รูปที 2)

ตารางทีP 1 อัตราการผสมติด จํานวนผลย่อย และระยะเวลาทีผลแก่ของมะป่ วน มหาพรหมราชินี และคู่ผสม
ข้ามชนิด (มะป่ วน x มหาพรหมราชินี)
Percentage of pollination Number of sub fruit 1/ Days of mature fruits 1/
(%)
(fruits)
(days)
32 a
9.80 a
80 b
M. tomentosa
M. sirikitiae
20 b
6.50 b
90 a
M. hybrid (MT x MS)
30 a
9.50 a
82 b
F-test
**
**
**
% C.V.
1.67
2.40
1.59
**Significant at the level of P ≤ 0.01
Species

ตารางทีP 2 ระยะเวลาทีเมล็ดงอกและเปอร์เซ็นต์ความงอกของเมล็ดของมะป่ วน มหาพรหมราชินี และคู่ผสม
ข้ามชนิด (มะป่ วน x มหาพรหมราชินี)
Days of germinate 1/
Species
(days)
M. tomentosa
67 b
92 a
M. sirikitiae
M. hybrid (MT x MS)
69 b
F-test
**
% C.V.
1.32
**Significant at the level of P ≤ 0.01
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Percentage of seed germination
(%)
33.00 a
4.80 b
31.50 a
**
2.67
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รูป ทีP 1 ระยะเวลาของการเจริญ เติบ โตตังQ แต่ ต าดอก ดอกบาน และดอกเริมโรยของมะป่ วน (A) และ
มหาพรหมราชินี (B)

รูปทีP 2 อัตราการเจริญเติบโตของต้นลูกผสม (มะป่ วน x มหาพรหมราชินี) ในช่วงเวลาต่าง ๆ
ลักษณะโครงสร้างและขนาดใบของลูกผสม
พบว่าต้นลูกผสม ใบมีสเี ขียวเข้ม ขนาดใบใหญ่และ
หนา แต่ ขนาดของใบใหญ่เช่นเดียวกับมหาพรหม
ราชินี เมือวัดเส้นผ่านศูนย์กลางใบของมหาพรหม
ราชินี มีข นาดใหญ่ ทีสุ ด รองลงมา คือ ลู ก ผสม
(มะป่ วน x มหาพรหมราชินี) ส่วนมะป่ วน ใบมีขนาด
เล็กทีสุด ความกว้างและความยาวใบเฉลีย 8.00 x
23.00, 7.50 x 22.00 และ 4.50 x 15.00 เซนติเ มตร

ตามลําดับ ดอกมีลกั ษณะเด่นกว่าแม่พนั ธุ์ กล่าวคือ
เส้น ผ่ า นศูน ย์ก ลางมีข นาดใหญ่ ก ว่ า แม่ พ ัน ธุ์ และ
กลีบดอกชันQ ในมีสแี ดงเข้ม กลีบดอกชันQ นอกสีขาว
ลายแดง มีขนาดดอกใหญ่กว่ามะป่ วน (แม่พนั ธุ)์ แต่
มีขนาดเล็กกว่ามหาพรหมราชินี (พ่อพันธุ)์ นอกจาก
นีQยงั พบว่าดอกออกดก เมือต้นมีอายุ 3 ปี สามารถ
ออกดอกได้ตลอดทังQ ปี และมีกลินหอมแรงเช่นเดียว
กับมหาพรหมราชินี (รูปที 3)
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รูปทีP 3 ลักษณะโครงสร้างของดอกมะป่ วน มหาพรหมราชินี และลูกผสม (มะป่ วน x มหาพรหมราชินี)
เมล็ด ลูก ผสมระหว่ า งมะป่ วน (แม่ พ ัน ธุ์) x
มหาพรหมราชินี (พ่อพันธุ์) เมือเมล็ดงอกลําต้นมี
การเจริญเติบโตช้าในช่วงเดือนแรก หลังจากนันQ จะ
มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือง เริมแตกกิงแรกเมือ
อายุ 90 วัน ใบของต้นลูกผสมจะมีสเี ขียวเข้มเส้นใบ
เด่ น ชัด และมีข นาดใหญ่ เ ช่ น เดีย วกับ มหาพรหม
ราชินี ออกดอกครังQ แรกเมือต้น มีอ ายุ 3 ปี ดอกมี
ขนาดใหญ่ กลีบดอกชันQ นอกสีขาวลายแดง ชันQ ในสี
แดงเลือดหมู ลักษณะกลีบดอกคล้ายกับมหาพรหม
ราชินี กลินหอมแรง สามารถออกดอกดีตลอดทังQ ปี
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