
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.)  

เป้าหมายรวมของการดำเนินการ : เพ่ือพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากร ให้เกิดประโยชนถึงมหาชนไทย 
วัตถุประสงค์ของการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ ๗ ( ๑ ต.ค.๖๔- ๓๐ ก.ย.๖๙)  

o ให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากร 
o ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติจนเกิดผลประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
o ให้มีระบบข้อมูลทรัพยากรสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 

ฐานทรัพยากร ๓ ประเภท 
o ทรัพยากรกายภาพ 
o ทรัพยากรชีวภาพ 
o ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

แนวทางการดำเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีที่ ๗ ( ๑ ต.ค.๖๔- ๓๐ ก.ย.๖๙)  
 กรอบที่ ๑ การเรียนรู้ทรัพยากร ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร กิจกรรมสำรวจรวบรวม
ทรัพยากร และกิจกรรมปกปักทรัพยากร 
 กรอบที่ ๒ การใช้ประโยชน์ทรัพยากร ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลทรัพยากร และกิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
 กรอบที่ ๓ การสร้างสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร ประกอบด้วย ๒ กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการสร้างจิตสำนึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและกิจกรมมพิเศษสนับสนุนการออนุรักษ์ทรัพยากร 
 

การดำเนินงานของ วศ.ทร. ในกรอบที่ ๑ : กิจกรรมสำรวจ รวบรวมทรัพยากร 
ช่ือโครงการ “ การสำรวจรวบรวมพันธุกรรมพืชและปลูกคืนถ่ินกล้วยไม้หายาก” 
วิธีการดำเนินงานโดยสรุป 

 - สำรวจ รวบรวมทรัพยากร พันธุกรรมพืช เพื่อนำมาขยายพันธุ์ เพิ่มจำนวนและปลูกคืนถิ่นในพื้นท่ี
อนุรักษ ์
วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อร่วมสนองโครงการอนุรกัษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  

- เพื่ออนุรักษ์กล้วยไม้ป่าท่ีหายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในท้องถิ่นเดิมและในสภาพ
ธรรมชาติ 

-  เพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีมีคุณค่า  



บทสรุปการดำเนินโครงการ 

กองทัพเรือได้ร่วมสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ             

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๑ โดยมีหน่วยต่าง ๆ ของ กองทัพเรือ

ร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งในส่วนของ วศ.ทร. ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในด้านการ ตรวจวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพของ

น้ำผิวดิน น้ำทะเลชายฝั่งและดิน ตามหมู่เกาะต่าง ๆ ที่ได้มีการสำรวจ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติงานด้านการสำรวจ

ความหลากหลายของทรัพยากรทางชีวภาพ ร่วมกับคณะปฏิบัติงาน วิทยาการจากมหาวิทยาลัยและสถาบันท่ีร่วม

สนองพระราชดำริ และการศึกษาการนำมาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากทรัพยากรทางชีวภาพที่ได้มีการสำรวจ         

จากการท่ี วศ.ทร. ได้เข้าร่วมดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ และร่วมปฏิบัติงานด้านการสำรวจความ

หลากหลายของทรัพยากรชีวภาพตามหมู่เกาะต่าง ๆ และเห็นว่ากล้วยไม้ป่า บางชนิดที่พบยาก หรือใกล้สญูพันธ์ 

และบางชนิดในธรรมชาติท่ีสำรวจไม่พบ แต่อาจพบตามบ้านเรือนของประชาชน เนื่องจากชาวบ้านท่ีอยู่ในท้องถิ่น

ได้ไปเก็บจากแหล่งท่ีอยู่ตามธรรมชาติมาปลูกไว้บริเวณบ้านเรือนของตนเอง เพราะกล้วยไม้ป่าบางชนิดสามารถใช้

เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน บางชนิดให้ดอกท่ีสวยงาม แต่เมื่อชาวบ้านนำมาปลูกไว้ท่ีบ้านเรือนของตน หากแต่ดูแลไม่

ถูกต้องกล้วยไม้อาจจะตายได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่ง ท่ีทำให้กล้วยไม้อาจสูญพันธ์จากแหล่งธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมี

สาเหตุอื่น ๆ เช่น มีผู้เข้าไปลักลอบเก็บกล้วยไม้ ป่าออกมาขาย หรือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ความแห้งแล้ง 

น้ำท่วมจากสึนามิ จากเหตุผลดังกล่าว ทำให ้วศ.ทร. มีความสนใจท่ีจะสำรวจกล้วยไม้ป่าในพื้นท่ีบริเวณเกาะต่าง ๆ 

ที่ได้สำรวจและเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๗ คณะปฏิบัติงานวิทยาการได้ไปสำรวจที่เกาะพระทอง และหมู่เกาะ

ใกล้เคียง อ.คุระบุรี จว.พังงา ซึ ่งเป็นเกาะที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย          

ได้พบกล้วยไม้เพชรหึงซึ่งเป็นกล้วยไม้หายาก ทาง วศ.ทร. จึงมีแนวความคิดท่ีจะนำกล้วยไม้เพชรหึง มาเพาะเล้ียง

เนื้อเยื่อ และปัจจุบันได้ขยายขอบเขตชนิดพันธุ์กล้วยไม้อีกหลายชนิด อย่างไรก็ดี จำนวนพันธุ์กล้วยไม้ที่สามารถ

ขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงและปลูกคืนถิ่นแล้ว มีจำนวน ๔ ชนิดที่สำคัญ ได้แก่  เพชรหึง เอื้องกะเรกะร่อนปากเป็ด  

เอื้องเหลืองจันทบูร และเอื้องไอยเรศ (หางกระรอก)  นอกจากนี้ ยังมีชนิดพันธุ์อื่น ๆ ท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา 

 

รูปแสดงการอนุรักษ์และการอนุบาลตัวอย่างกล้วยไม้จากการสำรวจ 



  
 

  
รูปแสดงพันธุ์กล้วยไม้ท่ีรวบรวม นำมาขยายพันธุ์และปลูกคืนถิ่น  

 

 

๑. เพชรหึง  

 

๒. กะเรกะร่อนปากเป็ด 

เพชรหึง  

 

๓. เหลืองจันทบูร 

เพชรหึง  

 

๔. ไอยเรศ  

 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fshopee.co.th%2F%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B0%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B0%25E0%25B8%25A3%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%259B%25E0%25B9%2587%25E0%25B8%25943%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%2587-%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A5%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%25A2%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2589-i.51786728.3219093996&psig=AOvVaw01FdqgLRlAxOiykfVam83a&ust=1638515633074000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCLiCu8XIxPQCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.matichon.co.th%2Fregion%2Fnews_836696&psig=AOvVaw0O9BAHqwBHhBaCYf2IVCJq&ust=1638515060644000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCOC02rXGxPQCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2F2-rhynchostylis-gigantea-thai-orchids-i2469477673.html&psig=AOvVaw0WfMYr7QY_sX-BvpxwrsIG&ust=1638515101204000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCMD51sfGxPQCFQAAAAAdAAAAABAW
https://www.google.co.th/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww2.science.navy.mi.th%2Findex.php%2Fmain%2Fdetail%2Fcontent_id%2F112&psig=AOvVaw1IdiOHSoD1fO8DoCYVjHqE&ust=1638522405298000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCMC_yeLhxPQCFQAAAAAdAAAAABAN


 
รูปกิจกรรมการปลูกคืนถิ่นกล้วยไม้หายาก ณ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม อ.เกาะกูด จว.ตราด  

 
รูปกิจกรรมการปลูกคืนถิ่นกล้วยไม้หายาก ณ เกาะช้าง จว.ตราด  

 

 



 
 

 
รูปกิจกรรมการปลูกคืนถิ่นกล้วยไม้หายาก ณ อุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จว.พังงา 

 

 

 

 

 



ข้อมูลกล้วยไมท้ี่นำมาขยายพันธุ์และปลูกคืนถิ่น 
๑. เพชรหึง 

ชื่อสามัญ Tiger orchid, Leopard flower 

อวิทยาศาสตร์ Grammatophyllum speciosum Blume 

วงศ์กล้วยไม้ (ORCHIDACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย EPIDENDROIDEAE 

 

กล้วยไม้เพชรหึง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า กล้วยกา กะดำพะ

นาย ตับตาน ว่านหางช้าง ว่านงูเหลือม เอื้องพร้าว เป็นต้น 

สามารถพบได้ตามป่าดิบชื้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และทางภาคใต้ 

ต้นเพชรหึง เป็นกล้วยไม้ท่ีมีถ่ินกำเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีป

เอเชียและในหมู ่เกาะตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ใน

ประเทศไทยสามารถพบได้ตามธรรมชาติในป่าของจังหวัด

พิษณุโลก ฉะเชิงเทรา เลย ชลบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง และนราธิวาส สาเหตุท่ีคนไทยส่วนใหญ่เรียกเพชรหึงว่า

เป็น "ว่าน" นั่นเป็นเพราะว่านเพชรหึงมีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพร  

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

ต้นว่านเพชรหึง : จัดเป็นกล้วยไม้ที ่ใหญ่ที ่สุดในโลก เป็น

กล้วยไม้ประเภทแตกกอ มีระบบรากอากาศ มักเกาะอาศัย

อยู่บนพรรณไม้อื่น อาจมีลำต้นสูงได้ถึง ๓ เมตร ลำต้นมีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๓-๕ เซนติเมตร เมื่อเจริญเต็มท่ี

จะเปล่ียนจากสีเขียวแกมเหลืองเป็นสีเหลือง ว่านเพชรหึงเป็น

กล้วยไม้ที ่ชอบแสงแดดค่อนข้างมาก (แต่ไม่จัดมากนัก) 

ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อ 



ใบว่านเพชรหึง : ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันบนลำต้น 

ลักษณะเป็นรูปเส้นยาวและแคบ เป็นรูปแถบ ใบมีความกว้าง

ประมาณ ๓-๔ เซนติเมตรและยาวประมาณ ๓๐-๖๐ เซนติเมตร 

แผ่นใบเหนียวคล้ายแผ่นหนัง เรียงตัวในระนาบเดียวกัน ใบอ่อน

จะโค้งลงด้านล่าง เมื่อแก่จัดจะร่วงหลุดไปจากลำต้น ท้ิงรอยแผล

ไว้เป็นระยะ ๆ ซึ่งมองดูคล้ายข้อบนลำต้น 

 

ดอกว่านเพชรหึง : ออกดอกเป็นช่อขนาดใหญ่บริเวณยอดครั้งละ ๒-๓ ช่อ โดยดอกจะทยอยบานติดต่อกัน

ประมาณ ๓ เดือน โดยช่อดอกจะมีท้ังแบบเป็นช่อห้อยและช่อต้ัง ช่อดอกมักโค้งลงและอาจยาวได้ถึง ๒ เมตร ส่วน

ก้านดอกจะยาวประมาณ ๑๕-๓๐ เซนติเมตร แต่ละช่อมีดอกย่อยเป็นจำนวนมาก (๗๕-๑๒๕ ดอก) ดอกย่อยมี

กลีบดอก ๕ กลีบ กลีบดอกย่อยจะมีขนาดใหญ่และหนา เมื่อบานเต็มที่จะมีขนาดกว้างประมาณ ๖-๘เซนติเมตร 

โดยกลีบเล้ียงและกลีบดอกพื้นมีสีเหลืองหม่นหรือเหลืองอมเขียวและมีจุดประสีน้ำตาลแกมม่วงกระจายอยู่ท่ัวกลีบ

คล้ายกับลายเสือ กลีบปากจะเล็กกว่ากลีบอื่น ๆ และแผ่นกลีบจะแยกเป็นสามแฉก ส่วนกลางกลีบมีสันนูน ๓ สัน 

หูกลีบเป็นปากตั้งโค้งขึ้น ดอกมีเกสรตัวผู้ ๓ ก้าน มีเกสรตัวเมีย ๑ ก้าน และมีรังไข่ ๓ ห้อง และจะออกดอกในช่วง

เดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคมของทุกปี แต่จะต้องมีอายุต้ังแต่ ๕ ปีข้ึนไปถึงจะออกดอกให้ชมได้อย่างสวยงาม 

ผลว่านเพชรหึง ผลมีพู ๓ พู รูปร่างยาว ผลเมื่อแก่แห้งจะแตกออกเป็น

กลีบ ๓ กลีบ ภายในผลมีเมล็ดสีดำขนาดเล็กอยู่เป็นจำนวนมาก และ

จะปลิวไปตามลม 

การนำไปใช้ประโยชน์ 

๑. ใช้เป็นยาอายุวัฒนะ ด้วยการใช้ลำต้นกับก้านใบนำมาหั่นบาง 
ๆ ล้างน้ำให้สะอาดแล้วนำมาใส่โหลดองกับเหล้าไว้ดื่ม (ลำต้น,ก้านใบ) 

๒. ใช้เป็นยาบำรุงกำลัง (ใช้สูตรเดียวกับยาอายุวัฒนะ) (ลำต้น, ก้านใบ) 
๓. ช่วยแก้อาการไอและอาการเจ็บคอ (ไม่ระบุส่วนท่ีใช้) 
๔. ช่วยขับลมในลำไส้ (ใช้สูตรเดียวกับยาอายุวัฒนะ) (ลำต้น, ก้านใบ) 
๕. ลำต้นเพชรหึงใช้ตำผสมเหล้าเอาน้ำมากินหรือนำมาฝนกับเหล้าด่ืม ส่วนกากท่ีเหลือเอามาใช้พอกปากแผล 

มีฤทธิ์เป็นยาเย็นช่วยถอนพิษ แก้อาการอักเสบเนื่องจากถูกงูกัด ช่วยแก้พิษงูกัด พิษตะขาบ และพิษแมง
ป่องต่อย (ลำต้น) แต่อีกข้อมูลหนึ่งระบุว่า ถ้าเป็นงูมีพิษไม่ควรใช้ 

๖. ช่วยรักษาอาการผ่ืนคันมีน้ำเหลือง (ลำต้น) 
๗. ลำต้นใช้ฝนกับน้ำซาวข้าวใช้ทาพอกรักษาฝี (ลำต้น) ช่วยรักษาฝีประคำร้อย  

ลักษณะของใบกล้วยไม้เพชรหึง 

ลักษณะของผลกล้วยไม้เพชรหึง 



๒. กะเรกะร่อนปากเป็ด 

ชื่อสามัญ Epiphytic orchid 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbidium findlaysonianum Lindl. 

วงศ์กล้วยไม้ (ORCHIDACEAE)  

กะเรกะร่อนปากเป็ด เป็นกล้วยไม้ที ่ลำต้นเจริญทางด้านข้าง ช่อ

ดอกยาวมากและห้อยลง สีเหลืองเข้ม มีเส้นแดงที่กลางกลีบออก

ดอกช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคม ในไทยพบที่นครศรีธรรมราช ตรัง 

และนราธิวาส 

 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

เป็นกล้วยไม้แบบอิงอาศัยขึ้นเป็นกอแน่น พบตามต้นไม้ขนาดใหญ่ ลำต้น เจริญ
ทางด้านข้าง ลำลูกกล้วยรูปรีแบน ใบ รูปขอบขนานเป็นแถบยาวหนาและแข็ง
ขนาด ๑๘-๕๐ เซนติเมตร โคนลำต้นมีใบซ้อนแน่น ราก มีจำนวนมากเป็นกระจุก 
ดอก ช่อแบบกระจะ ยาว ๒๐-๖๐ เซนติเมตร ช่อดอกห้อยลง กลีบดอกสีเหลือ
งอมน้ำตาล กลีบปากขอบสีขาว กลางกลีบมีสีม่วงแดง ขนาดประมาณ ๓ 
เซนติเมตร ผล รูปรี ขนาด ๒.๕-๓.๕ x ๕.๕-๗.๐ เซนติเมตร ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่
สีเขียวอมเหลือง 

 
 

การนำไปใช้ประโยชน์ 
๑. ใบสดเมื่อนำไปลนไฟให้นุ่มแล้วบีบเอาน้ำมาหยอดหู แก้หูเป็นน้ำหนวก (ใบสด) 
๒. เมล็ดนำมาใช้โรยใส่แผลเพื่อซับเลือดหรือใส่แผลเน่า (ใบสด) 
๓. นอกจากจะใช้เป็นยาสมุนไพรแล้ว ยังสามารถนำปลูกเป็นไม้ประดับได้อีกด้วย 

 

๓. เหลืองจันทรบูร 

ชื่อสามัญ Royal Botanic Gardens 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrobium friedericksianum Rchb.f. 

วงศ์กล้วยไม้ (ORCHIDACEAE) 
 

ลักษณะใบกะเรกะร่อนปากเป็ด 



กล้วยไม้เหลืองจันทบูร มีถิ่นกำเนิดแถบจ.จันทบุรี เป็นกล้วยไม้สกุล
หวาย  มีลำลูกกล้วยลักษณะเป็นโคนเล็กแล้วค่อยโป่งไปทางตอนปลาย 
ขนาดลำยาวมาก บางต้นยาวถึง ๗๕ เซนติเมตร เมื่อลำแก่จะเป็นสี
เหลือง โดยด้านข้างของลำจะมีใบอยู่ทั้งสองข้าง ช่อดอกออกตามข้อ
ของลำ ออกดอกเป็นช่อ กลีบดอกเป็นมัน รอบแรกดอกจะเป็นสีเหลือง
อ่อน แล้วจะค่อยๆเข้มขึ้นจนเป็นสีจำปา ปากสีเข้มกว่ากลีบในคอ มีสี
แต้มเป็นสีเลือดหมู ๒ แต้ม ขนาดดอกโตประมาณ 5 เซนติเมตร ช่วง

ออกดอกประมาณเดือนมกราคม-เมษายน พบและการกระจายพันธุ์เฉพาะในประเทศไทย เป็นประเภทกล้วยไม้อิง
อาศัย เจริญเติบโตทางด้านข้าง 
 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

ลำต้นกล้วยไม้เหลืองจันทบูร : ลำลูกกล้วยห้อยลง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ – ๑.๕ เซนติเมตร ยาว ๔๐ – ๗๐ 

เซนติเมตร ผิวแห้งเป็นสันและมีร่องตามยาว 

ใบกล้วยไม้เหลืองจันทบูร : ใบรูปหอก ออกเรียงสลับในระนาบเดียว 

กว้าง ๒ – ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๘ – ๑๐ เซนติเมตร มักทิ้งใบช่วง

ออกดอก 

ดอกกล้วยไม้เหลืองจันทบูร : ช่อดอกออกท่ีข้อบนลำลูกกล้วย แต่ละ

ช่อมี ๓ – ๖ ดอก ดอกขนาด ๓.๕ – ๔ เซนติเมตร ดอกสีเหลือง กลีบ

ปากมีแต้มสีน้ำตาล ดอกบานได้นาน ออกดอกเดือนกุมภาพันธ์ – 

มีนาคม 

 

๔. เอ้ืองหางกระรอก (ไอยเรศ) 

ชื่อสามัญ Foxtail orchid 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhynchostylis retusa (L.) Blume. 

วงศ์กล้วยไม้ (ORCHIDACEAE) 
 

ลักษณะใบของกล้วยไม้เหลืองจันทบูร 



เอื้องหางกระรอก (ไอยเรศ) เป็นกล้วยไม้ในประเทศไทย มีลักษณะมีลำต้น 

ใหญ่แข็งแรงคล้ายกล้วยไม้ช้าง แต่ใบยาวกว่าและแคบกว่า ใบยาว มีทางสี
เขียวแก่สลับกับสีเขียวอ่อนตามความยาวของใบคล้ายกล้วยไม้ช้าง ปลายใบ
มีลักษณะเป็นฟันแหลมไม่เท่ากัน ช่อดอกเป็นรูปทรงกระบอก โค้งห้อยลง 
มีดอกแน่นช่อ ในหนึ่งช่อมีดอกประมาณ ๑๕๐ ดอก มากกว่ากล้วยไม้ช้าง 
รูปร่างลักษณะของช่อดอกที่ยาวเป็นรูปทรงกระบอกคล้ายกับลักษณะของ
พวงมาลัย จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “พวงมาลัย” ต้นใหญ่ๆ มักจะแตกหน่อท่ี
โคนต้น เกิดเป็นกอใหญ่ขึ ้น ฤดูกาลออกดอกอยู ่ในเดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม พบได้ในทุกภาคของประเทศไทย 
 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

ลำต้นเอื้องหางกระรอก : กล้วยไม้อิงอาศัย ลำต้นเรียว มักจะเอนห้อยลงเล็กน้อย สูง ๒๐-๔๐ เซนติเมตร รากยาว 
ใบเอื้องหางกระรอก : รูปขอบขนานโค้ง กว้าง ๑.๕-๕ เซนติเมตร ยาว 
๑๕-๕๐ เซนติเมตร แผ่นใบไม่หนามาก แต่เหนียว ปลายหยักเว้า เรียงตัว
สลับซ้ายขวา 
ดอกเอื้องหางกระรอก : สีม่วงอ่อน ออกตามข้อเป็นพวงห้อยลง ยาว 
๓๐-๕๐ เซนติเมตร ดอกย่อยเรียงแน่นเป็นระเบียบคล้ายพวงมาลัยดอก
บานเต็มที่กว้าง ๑.๒ - ๑.๕ เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีขาว มี
ประสีม่วงอมแดง กลีบปากมีแต้มสีชมพูเข้มมีเดือยสีขาวอม มีกล่ิน                 
หอมเย็น ดอกบานทนเป็นสัปดาห์ 
 

 

--------------------------  

 

ลักษณะดอกและใบของเอื้องหางกระรอก  


