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กล้วยไม้ช้าง [Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. (Kultana Group)] 
พันธุ์แสงสงวน 

 
ผู้ย่ืนค าขอขึ้นทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายวัชรา คงแสงเงิน 
ที่อยู่ เลขที่ 28/78 หมู ่4 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเออพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ 081-5536008 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ช้างพันธุ์นี้เป็นกล้วยไม้ช้างส้ม กลุ่มกูลตนา (Kultana Group) เกิดจากการผสมพันธุ์
ระหว่างกล้วยไม้ช้างพลาย (ลูกผสมระหว่างกล้วยไม้ช้างแดงกับกล้วยไม้ช้างเผือก) ที่คัดเลือกจากคู่ผสมชุดหนึ่ง  
กับกล้วยไม้ช้างพลายอีกชุดหนึ่ง ทีกู่ลตนาออร์คิดส์ กรุงเทพฯ ซึ่งออกดอกเม่ือประมาณปี พ.ศ. 2535 และประมาณ
ต้นปี พ.ศ. 2552 นายยศพนธ์ วรทรัพย์อนันต์ ได้คัดเลือกกล้วยไม้ช้างส้ม จ านวน 2 ต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกับ
กล้วยไม้ช้างส้มของกูลตนาออร์คิดส์  และถ่ายเรณู เพ่ือขยายพันธุ์  เมื่อลูกผสมชุดดังกล่าวออกจ าหน่าย  
นายวัชรา คงแสงเงิน จึงได้ซื้อต้นกล้าในขวดมาปลูกที่สวนแสงสงวน อ าเออนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม เพ่ือคัด 
ต้นที่ดอกมีสีส้มอันเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ของช้างกลุ่มกูลตนา ซึ่งได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะพิเศษคือ สีส้มของดอก 
ไม่แปรปรวนตามระดับอุณหอูมิเหมือนกล้วยไม้ช้างส้มทั่วไป จ านวน 1 ต้น จึงตั้งชื่อพันธุ์กล้วยไม้ช้างส้มนี้ว่า  
พันธุ์แสงสงวน เมื่อได้ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ เพ่ือประเมินลักษณะประจ าพันธุ์ โดยพบว่าลักษณะประจ าพันธุ์ 
มีความสม่ าเสมอ 
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไมช้้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. (Kultana Group) 

วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัย 
ราก ระบบรากอากาศ ปลายรากมีสีเขียวอ่อน 
ต้น ล าต้นเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งด้านข้าง (monopodial) สูงประมาณ 85 เซนติเมตร เมื่อต้น 

มีอายุประมาณ 8 ปี หลังจากน าออกจากขวด  
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 32 เซนติเมตร 

สีเขียว เส้นใบสีเขียวอ่อน เมื่อโตเต็มทีใ่บจะอยู่ในแนวระนาบ ปลายใบ (ประมาณ 1/3 ของความ
ยาวใบ) โค้งลง  

ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ (raceme) ช่อดอกยาวประมาณ 30.2 เซนติเมตร ก้านช่อดอก 
(peduncle) ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 เซนติเมตร  
ก้านดอกย่อย (pedicel) ยาวประมาณ 2.5 เซนติเมตร มีดอกย่อย 38 ดอก เรียงรอบช่อ  
ดอกกว้างประมาณ 3.1 เซนติเมตร สูงประมาณ 2.9 เซนติเมตร กลีบซ้อนเหลื่อมกัน กลีบเลี้ยง



3 

 
 
 

ด้านบน (dorsal sepal) รูปไข่ กว้างประมาณ 1.2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตร
ปลายแหลม โคนกลีบป้าน สีส้มอมเทา (ประมาณ RHSCC #169B ถึงประมาณ RHSCC 
#169D) กลีบเลี้ยงด้านข้าง (lateral sepals) รูปไข่ กว้างประมาณ 1.2 เซนติเมตร  
ยาวประมาณ 1.4 เซนติเมตรปลายแหลม โคนกลีบป้าน สีส้มอมเทา (ประมาณ RHSCC 
#169B ถึงประมาณ #169D) กลีบดอกรูปรี ปลายแหลม โคนกลีบป้าน สีส้มอมเทา (ประมาณ 
RHSCC #169B ถึงประมาณ RHSCC #169D) โคนกลีบมีสีเหลืองเทา เรื่อ ๆ (ประมาณ 
RHSCC #162D) กว้างประมาณ 0.9 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.35 เซนติเมตร กลีบปาก 
ร ูป ไข ่กล ับ  กว้ างประมาณ 1.2 เซนติ เมตร และยาวประมาณ (วั ดจากรอยพับ)  
1.65 เซนติเมตร ปลายแยกเป็นสามแฉก โคนกลีบป้าน สีแดงอมส้ม (ประมาณ RHSCC #35C 
ถึงประมาณ RHSCC #35D)  

หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 4th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2001 (RHSCC) 
 

 
 

กล้วยไม้ช้างสม้พันธุ์แสงสงวน 
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กล้วยไม้ช้าง [Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. (Ruxaporn Group)] 
พันธุ์ธรกฤตา 

 
ผู้ย่ืนค าขอข้ึนทะเบียน 
ชื่อ – สกุล นายวัชรา คงแสงเงิน 
ที่อยู่ เลขที่ 28/78 หมู ่4 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเออพระสมุทรเจดีย์ จังหวดัสมุทรปราการ 10290 
โทรศัพท์ 081-5536008 
 
แหล่งที่มาและประวัติพันธุ์ 
 กล้วยไม้ช้างพันธุ์นี้เป็นกล้วยไม้ช้างการ์ตูน กลุ่มรักษพร (Ruxaporn Group) เกิดจากการ
คัดเลือกลูกผสมระหว่างกล้วยไม้ช้างเผือกกับกล้วยไม้ช้างแดง ที่สวนกล้วยไม้รักษพร จังหวัดก าแพงเพชร  
เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2537 โดยกล้วยไม้ช้างการ์ตูนมีลักษณะเด่นต่างจากต้นอ่ืนๆ ในคู่ผสมเดียวกันคือ ดอกมี  
สีพ้ืนเป็นสีขาว ลายปื้นบนกลีบรวมและสีของกลีบปากเป็นสีม่วงแดงคล้ายสีของกล้วยไม้ช้างแดง สีของลายปื้น
ด้านหน้าดอกจะปรากฏที่หลังดอกด้วย และรูปแบบของลายแต่ละดอกในช่อเดียวกันมักไม่เหมือนกัน ต่อมา
ประมาณต้นปี พ.ศ. 2555 นายสมชาย พิชญอิญโญ ได้คัดเลือกกล้วยไม้ช้างการ์ตูน จ านวน 2 ต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์
เดียวกับกล้วยไม้ช้างการ์ตูนของสวนกล้วยไม้รักษพร และถ่ายเรณูเพ่ือขยายพันธุ์ เมื่อลูกผสมชุดดังกล่าว
ออกจ าหน่าย นายวัชรา คงแสงเงิน จึงได้ซื้อต้นกล้าในขวดมาปลูกที่สวนแสงสงวน อ าเออนครไชยศรี จังหวัด
นครปฐม เพ่ือคัดต้นที่ดอกมีสีพ้ืนเป็นสีขาว ลายปื้นสีม่วงแดง และรูปแบบของลายแต่ละดอกในช่อเดียวกัน 
ไม่เหมือนกัน อันเป็นลักษณะประจ าพันธุ์ของกล้วยไม้ช้างกลุ่มรักษพร ซึ่งได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะเด่นคือ  
ออกดอกเม่ือต้นมีขนาดเล็ก ขนาดดอกค่อนข้างใหญ่ ลายปื้นของดอกมีสีเข้มและสดใสทั้งด้านหน้าและด้านหลังของ
ดอก และมีสัดส่วนของลายปื้นประมาณร้อยละ 25 ของพ้ืนที่กลีบรวม จ านวน 1 ต้น จึงตั้งชื่อพันธุ์กล้วยไม้ 
ช้างการ์ตูนนี้ว่า พันธุ์ธรกฤตา เมื่อได้ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อ เพ่ือประเมินลักษณะประจ าพันธุ์ โดยพบว่า
ลักษณะประจ าพันธุ์มีความสม่ าเสมอ  
 
ลักษณะประจ าพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ 
ชนิด/ประเภท ชื่อไทย กล้วยไม้ช้าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhynchostylis gigantea (Lindl.) Ridl. (Ruxaporn Group) 

วงศ์ Orchidaceae ไม้ดอกไม้ประดับ กล้วยไม้อิงอาศัย 
ราก ระบบรากอากาศ ปลายรากมีสีเขียวปนม่วงแดงอ่อน 
ต้น ล าต้นเจริญเติบโตแบบแตกกิ่งด้านข้าง (monopodial) สูงประมาณ 33.0 เซนติเมตร เมื่อต้น

มีอายุประมาณ 5 ปี หลังจากน าออกจากขวด  
ใบ ใบเดี่ยว เรียงรอบต้น รูปขอบขนาน กว้างประมาณ 4.8 เซนติเมตร ยาวประมาณ 38.0 

เซนติเมตร สีเขียว เส้นใบสีเขียวอ่อน เมื่อโตเต็มที่ ใบจะอยู่ในแนวระนาบ โคนใบยอดมีสีม่วงแดง 
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(ประมาณ RHSCC #61A) แทรกอยู่เล็กน้อยในแนวยาว ปลายใบ (ประมาณ 1/3 ของความยาวใบ) 
โค้งลงเล็กน้อย  

ดอก ช่อดอกแบบช่อกระจะ ( raceme) ช่อดอกยาวประมาณ 30 เซนติ เมตร ก้านช่อดอก 
(peduncle) ยาวประมาณ 5.5 เซนติเมตร ก้านดอกย่อย (pedicel) ยาวประมาณ 2.7 
เซนติเมตร มีดอกย่อย 42 ดอก เรียงรอบช่อ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.8 เซนติเมตร  
ดอกกว้างประมาณ 3.2 เซนติเมตร สูงประมาณ 3.2 เซนติเมตร กลีบซ้อนเหลื่อมกัน กลีบเลี้ยง
ด้านบน (dorsal sepal) รูปไข่ กว้างประมาณ 1.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร 
ปลายแหลม โคนป้าน สี พ้ืนสีขาว (ขาวกว่า RHSCC #155D) และมีลายปื้นสีม่วงแดง 
(ประมาณ RHSCC #64D ถึงประมาณ RHSCC #64B) มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกัน  
โดยมีสัดส่วนของลายน้อยกว่าร้อยละ 20 ของพ้ืนที่ด้านหน้าของกลีบเลี้ยงด้านบน กลีบเลี้ยง
ด้านข้าง (lateral sepals) รูปไข่ กว้างประมาณ 1.6 เซนติเมตร ยาวประมาณ  
1.8 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนป้าน สีพ้ืนสีขาว (ขาวกว่า RHSCC #155D) และมีลายปื้น 
สีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC #64D ถึงประมาณ RHSCC #64B) มีขนาดและรูปร่างแตกต่าง
กันสัดส่วนของลายน้อยกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ด้านหน้าของกลีบเลี้ยงด้านข้าง กลีบดอก 
รูปรี กว้างประมาณ 1.4 เซนติเมตร ยาวประมาณ 1.6 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนป้าน  
สีพื้นสีขาว (ขาวกว่า RHSCC #155D) และมีลายปื้นสีม่วงแดง (ประมาณ RHSCC #64D  
ถึงประมาณ RHSCC #64B) มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันสัดส่วนของลายน้อยกว่าร้อยละ 
60 ของพื้นที่ด้านหน้าของกลีบดอก สีของลายปื้นที่ปรากฏด้านหน้าของกลีบรวมจะปรากฏ
ที่ผิวด้านหลังในขนาดที่ไม่ใหญ่กว่าขนาดที่ปรากฏที ่ผ ิวด้านหน้า กลีบปาก รูปไข่กลับ  
กว้างประมาณ 1.3 เซนติเมตร ยาวประมาณ (วัดจากรอยพับ) 1.7 เซนติเมตร ปลายแยก 
เป็นสามแฉก โคนป้าน สีแดงอมส้ม (ประมาณ RHSCC #35C ถึงประมาณ RHSCC #35D) 

หมายเหตุ: เทียบสีด้วย The 4th Edition Royal Horticultural Society Color Chart 2001 (RHSCC) 
 

 

กล้วยไม้ช้างการ์ตูนพันธุ์ธรกฤตา 


