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กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

กล้วยไมห้ายากและการส่งคืนถิ่น 
 

กองทัพเรือได้ร่วมสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ ต้ังแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๑ โดยมีหน่วยต่าง ๆ ของ
กองทัพเรือร่วมปฏิบัติงาน ซึ่งในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ (วศ.ทร.) ได้เข้าร่วมปฏิบัติงานในด้านการ
ตรวจวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพของน้ าผิวดิน น้ าทะเล และดิน ตามหมู่เกาะต่าง ๆ ท่ีได้มีการส ารวจ
นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติงานด้านการส ารวจความหลากหลายของทรัพยากรทางชีวภาพ ร่วมกับคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการจากมหาวิทยาลัยและสถาบันท่ีร่วมสนองพระราชด าริ และการศึกษาการน ามาใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
จากทรัพยากรทางชีวภาพท่ีได้มีการส ารวจ  

จากการท่ีกรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ได้เข้าร่วมด าเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ และ 
ร่วมปฏิบัติงานด้านการส ารวจความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพตามหมู่เกาะต่าง ๆ และเห็นว่ากล้วยไม้ป่า
บางชนิดท่ีพบยาก หรือใกล้สูญพันธ์ และบางชนิดในธรรมชาติท่ีส ารวจไม่พบ แต่อาจพบตามบ้านเรือนของ
ประชาชน เนื่องจากชาวบ้านท่ีอยู่ในท้องถิ่นได้ไปเก็บจากแหล่งท่ีอยู่ตามธรรมชาติมาปลูกไว้บริเวณบ้านเรือน
ของตนเอง เพราะกล้วยไม้ป่าบางชนิดสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรพื้นบ้าน บางชนิดให้ดอกท่ีสวยงาม แต่เมื่อ
ชาวบ้านน ามาปลูกไว้ท่ีบ้านเรือนของตน หากแต่ดูแลไม่ถูกต้องกล้วยไม้อาจจะตายได้ ซึ่ง เป็นสาเหตุหนึ่ง       
ท่ีท าให้กล้วยไม้อาจสูญพันธ์จากแหล่งธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่น ๆ เช่น มีผู้เข้าไปลักลอบเก็บกล้วยไม้
ป่าออกมาขาย หรือจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ความแห้งแล้ง น้ าท่วมจากสึนามิ จากเหตุผลดังกล่าว           
ท าใหก้รมวิทยาศาสตร์ทหารเรือมีความสนใจท่ีจะส ารวจกล้วยไม้ป่าในพื้นท่ีบริเวณเกาะต่าง ๆ ท่ีได้ส ารวจ และ
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๔๗ คณะปฏิบัติงานวิทยาการได้ไปส ารวจท่ีเกาะพระทอง และหมู่เกาะใกล้เคียง         
อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นเกาะท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสูงมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย          
ได้พบกล้วยไม้เพชรหึงซึ่งเป็นกล้วยไม้หายาก ทางกรมวิทยาศาสตร์จึงมีแนวความคิดท่ีจะน ากล้วยไม้เพชรหึง
มาเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ 
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ว่านเพชรหึงหรือว่านหางช้าง 
 ว่านเพชรหึง (Tiger Orchid) หรือว่านหางช้าง เป็นกล้วยไม้ป่าชนิดหนึ่งท่ีพบในประเทศไทย และ
เป็นกล้วยไม้ท่ีมีขนาดท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกจนถือได้ว่าเป็นราชินีกล้วยไม้ คือ แกรมมาโทฟิลล่ัม  สเปสิโอซัม 
(Grammatophyllum Speciosum) ซึ่งกล้วยไม้ชนิดนี้มีแหล่งก าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปเอเชีย             
และหมู่เกาะในตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นกล้วยไม้ประเภทแตกกอ ท่ีมีระบบรากอากาศ ล าลูกกล้วย
อยู่เบียดชิดกัน บางชนิดมีล าลูกกล้วยยาวมาก  บางชนิดมีใบติดอยู่ท่ีปลายล าลูกกล้วยเพียง ๒ – ๓ ใบ          
แต่บางชนิดมีใบหลายใบ ออกดอกเป็นช่อมีท้ังชนิดช่อต้ังและช่อห้อย กลีบดอกหนา พื้นกลีบดอกสีเหลือง   
หรือสีเหลืองอมเขียว และมีแต้มน้ าตาลหรือม่วง ลักษณะเด่นของกล้วยไม้สกุลนี้อีกอย่าง คือ รากมีจ านวนมาก 
เกาะกันแน่นและแตกแขนงท่ีปลาย ปลายรากจะช้ีขึ้นข้างบนหรือช้ีออกไปข้าง ๆ แทนท่ีจะหยั่งลงข้างล่าง 
 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพแสดงลักษณะรากของว่านเพชรหึง 
 

 ส าหรับช่ือว่านหางช้าง นั้นเรียกตามลักษณะล าลูกกล้วยซึ่งยาวและมีใบติดอยู่ท่ีปลายหลายใบคล้าย
กับหางของช้างท่ีช้ีปลายหางขึ้น กล้วยไม้ชนิดนี้มีขนาดต้นและช่อดอกสูงใหญ่มาก เคยพบว่าก้านช่อยาวแข็ง   
ต้ังวัดได้ ๒ เมตรกว่า พื้นดอกสีเขียวอมเหลืองอ่อน ๆ ประจุดสีด าจุดใหญ่ ๆ ในแต่ละช่อมีดอกมากกว่า ๕๐ 
ดอก แต่ละช่อมีดอกออกโดยรอบจากส่วนครึ่งปลายของช่อ 
 นอกจากนั้น บางชนิดยังพบว่าดอกของว่านเพชรหึง มีสีเหลืองสด และมีประสีแดงเข้มอยู่ท่ัวไป 
คล้ายลวดลายของเสือ กล้วยไม้ชนิดนี้ เมื่อผสมเกสรแล้วติดฝัก จะมีเมล็ดขนาดเล็กมากนับแสน ๆ เมล็ด       
ท่ีพร้อมล่องลอยแพร่ออกไปตามลม แต่จะมีเพียงไม่กี่เมล็ดท่ีสามารถรอด ขยายพันธุ์ได้  
 ส่วนสรรพคุณทางยา ใช้ล าต้นฝนกับเหล้า ฟอกบาดแผล แก้พิษงูกัด ตะขาบ แมลงป่อง 
 การปลูก วัสดุท่ีใช้ท่ัว ๆ ไป และหาได้ง่าย ราคาไม่แพง เช่น ถ่านท่ีได้จากการเผาไม้  เนื้อแข็ง 
น้ าหนักเบา ระบายน้ าและอากาศได้ดี ดูดและอมน้ าได้ดีพอเหมาะไม่ช้ืนแฉะเกินไป เปลือกหรือกาบมะพร้าว     
ท่ีแก่จัดและแห้งเป็นสีน้ าตาล น ามาฉีกหรือสับให้ได้ขนาดพอเหมาะ อิฐหัก เป็นเครื่องปลูกท่ีเก็บความช้ืนได้ดี 
ไม่ย่อยสลายหรือจะเป็นเศษไม้ผุ น ามาผสมหรือจัดเรียงในภาชนะปลูกปริมาณครึ่งหนึ่ง จากนั้นเมื่อต้น
เจริญเติบโตขึ้น ก็เพิ่มวัสดุปลุกไปเรื่อย ๆ วัสดุอื่นมีกะลาปาล์มเผาสุก ก็จัดเป็นวัสดุส าหรับใช้ปลูกท่ีดี เช่นกัน 
การใช้ปุ๋ย โดยการละลายน้ า ให้ช่วงการเจริญเติบโตทางล าต้น สูตร ๓๐ – ๑๐ – ๑๐ หรือ ๒๐ – ๒๐ – ๒๐ 
ช่วงออกดอกใช้สูตร ๑๖ – ๒๑ – ๒๗ ฉีดพ่นสัปดาห์ละ ๑ – ๒ ครั้ง 



 ๓ 

 การดูแลรักษา ว่านเพชรหึงเป็นกล้วยไม้ป่า ซึ่งไม่ต้องการเอาใจใส่มากนัก เท่ากับกล้วยไม้ชนิดอื่น ๆ 
และมีการตัดแต่งใบหรือล าต้นท่ีเป็นโรคแมลงออกเผา ท าลาย ส่วนโรคท่ีพบบ้าง  คือ จุดสนิมหรือราสนิม 
สาเหตุเกิดจากเช้ือรา ระบาดมากในช่วงฤดูฝนหรือมีน้ าค้างลงจัด อาการเริ่มแรกจะเป็นจุดขนาดเล็กสีเหลืองอมน้ าตาล 
เมื่อจุดเหล่านี้ขยายโตขึ้น จะมีสีคล้ายสีสนิม การป้องกันก าจัด หมั่นตรวจดูต้นกล้วยไม้ ให้สะอาดอยู่เสมอ      
เมื่อพบแล้วเผาท าลาย เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมโรค สารเคมีท่ีใช้ เช่น ไดเทนเอ็ม ๔๕, มาเน็บซ์ ฉีดพ่น 
 จากการส ารวจส ารวจทรัพยากรความหลากหลายของทรัพยากรทางชีวภาพในพื้นท่ี เกาะพระทอง  
จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นเกาะท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ เมื่อวันท่ี ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ท าให้เกาะพระทอง 
จากเกาะท่ีเคยเป็นหนึ่งในความงามฉบับ Unseen Thailand ร่ ารวยด้วยชีวิตวัฒนธรรม เพียบพร้อมท้ัง         
พืชพันธุ์และสัตว์ป่า กลายเป็นสุสานของความอุดมสมบูรณ์ หลายชีวิตต้องสูญส้ินไป พร้อมกับคล่ืนยักษ์สึนามิ 
บ้านเรือนพังทลายแทบไม่เห็นซาก ทุ่งหญ้าสะวันนาท่ีเคยเหลืองอร่ามงามตาเต็มไปด้วยโคลนและทราย        
จากเหตุการณ์ในครั้งนั้น วศ.ทร. ได้ร่วมปฏิบัติการศึกษาส ารวจผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติกายภาพ
บริเวณหมูเ่กาะพระทองอีกครั้ง 
 จากการร่วมปฏิบัติการศึกษาส ารวจผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติบริเวณหมู่เกาะพระทอง 
กล้วยไม้ ท่ีได้มีการอนุรักษ์ไว้บริเวณทุ่งดาบ ได้รับผลกระทบท าให้กล้วยไม้ ท่ีรวบรวมไว้เสียหายเกือบ         
ร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยบางส่วนถูกน้ าทะเลพัดพาไป ท่ีเหลือแห้งตาย เพราะถูกความเค็มจากน้ าทะเลท าให้
กล้วยไม้ตายท้ังหมด 
 วศ.ทร. จึงเห็นว่าหากได้มีการเพาะขยายพันธุ์กล้วยไม้ป่าบางชนิดท่ีใกล้สูญพันธุ์แล้วน ากลับคืน          
สู่ท้องถิ่นเดิมน่าจะมีส่วนท าให้กล้วยไม้ป่ามีจ านวนเพิ่มมากขึ้น วศ.ทร. จึงได้เริ่มโครงการกล้วยไม้คืนสู่ถิ่นต้ังแต่ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยได้จัดท าห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อขึ้น ในการส ารวจหมู่เกาะพระทอง ในครั้งนั้นได้ฝัก
กล้วยไม้ป่าจากชาวบ้านเกาะพระทองหลายชนิด อาทิ เอื้องปากนกแก้ว ว่านเพชรหึงเสือโคร่ง เอื้องนมหนู เป็นต้น      
และเป็นท่ีน่าเสียดายว่ากล้วยไม้ป่าท่ีเกาะพระทอง ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติสึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ 
อย่างมาก และจากการส ารวจกล้วยไม้ป่าครั้งท่ี ๒ เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ภายหลังได้รับผลกระทบ
จากภัยพิบัติสึนามิ 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
  ๑.๑ เพื่ อร่ วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่ องมาจากพระราชด าริ  ฯ           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
  ๑.๒ เพื่ออนุรักษ์กล้วยไม้ป่าท่ีหายาก หรือใกล้สูญพันธุ์ให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในท้องถิ่นเดิม
และในสภาพธรรมชาติ 
  ๑.๓. เพื่อให้ประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในโครงการอนุรักษ์ และร่วมกันปลูก           
คืนถิ่น ไว้ให้ลูกหลานชมต่อไป 
 



 ๔ 

 
 

ว่านเพชรหึงลายเสือ 
๒. วิธีด าเนินการ 
  ๒.๑ การเก็บรวบรวมฝักกล้วยไม้ 
   การเก็บรวบรวมฝักกล้วยไม้ป่าเพื่อน ามาเพาะขยายพันธุ์จะน ามาจากแหล่งธรรมชาติ
ท้องถิ่นเดิมเพื่อให้ได้สายพันธุ์แท้ท่ีเป็นของท้องถิ่น และจะเก็บรวบรวมเฉพาะสายพันธุ์ ท่ีหายากและ            
ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งในการส ารวจแต่ละครั้งจะได้ฝักกล้วยไม้บางชนิดเท่านั้น เนื่องจากช่วงเวลาส ารวจไม่ตรงกับ
ช่วงฝักกล้วยไม้แก่พร้อมท่ีจะน ามาเพาะเล้ียงได้   
 

 
 

 ๒.๒ การอนุบาลกล้ากล้วยไม้ 
  การอนุบาลกล้ากล้วยไม้ท่ีได้มาจากการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ โดยการน าต้นอ่อนท่ีได้มาแยกปลูก 
และน าไปอนุบาลในโรงเพาะช า เพื่อให้ต้นอ่อนสามารถเจริญเติบโตได้ และน าไปปลูกคืนถิ่นต่อไป  
 
    


