
รายงานผลการดําเนินงานโครงการพิเศษ ปงบประมาณ 2563 รอบ 12 เดือน 
ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร 

โครงการ อนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. ความเปนมา / พระราชดําริ 

 ตามท่ีโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ดําเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชไดระยะเวลาหนึ่ง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระราชดําริใหมีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ข้ึนในป 2535 โดยทรงเนนใหมีการอนุรักษพันธุกรรมพืชท่ีหายากหรือกําลังใกลสูญพันธุ 
เพ่ือไวเปนแหลงเชื้อพันธุพืชใหคงอยูตลอดไป ตลอดจนการนําไปใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุ เพ่ือใหไดพันธุดี
ยิ่งข้ึนตอไป ในระหวางการดําเนินงานไดทรงติดตามผลงานท่ีไดดําเนินงานอยางละเอียดถ่ีถวน แรกเริ่มการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชไดทําอยูเพียงในหองปฏิบัติการภายในโครงการสวนพระองคฯ สวนจิตรลดาเทานั้น กิจกรรม
ไมกวางขวาง ไมไดขยายสูภายนอกตอเม่ือมีโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ ข้ึนจึงไดขยายออกไปตามจังหวัด
ตางๆ ท่ัวประเทศ โดยไดรับความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังสวนราชการท้ังสถาบันการศึกษาและผูวา
ราชการจังหวัด 

 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ เปนโครงการท่ีแตกตางจากโครงการ
พระราชดําริอ่ืนๆ เนื่องจากเปนโครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงกํากับดูแลเองใน
การดําเนินกิจกรรมตางๆ คือกิจกรรมปกปกพันธุกรรมพืช กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวม กิจกรรมปลูกรักษาอนุรักษ
และใชประโยชน จัดตั้งศูนยขอมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุพืช กิจกรรมสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษพันธุกรรมพืช  เชน  งานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน  เปนตน 

2. การสนองพระราชดําริ / การเขารวมโครงการของกรมวิชาการเกษตร 

 กรมวิชาการเกษตรเปนหนวยงานท่ีมีพันธกิจดานอนุรักษและพัฒนาการใชประโยชนจากความ
หลากหลายทางชีวภาพดานพืช มีศูนยเครือขายอยูท่ัวประเทศจึงมีบทบาทสําคัญเก่ียวกับการดูแลและรวบรวม
พันธุกรรมพืชทองถ่ินท้ังเปนการอนุรักษในพ้ืนท่ีเดิมและนอกพ้ืนท่ี พรอมการจัดทําฐานขอมูลพันธุกรรมของพืช 
และใหคําปรึกษา แนะนําขอมูลทางวิชาการแกเกษตรกรและผูสนใจท่ัวไป   

3. วัตถุประสงคของโครงการ 

3.1 วัตถุประสงคท่ัวไปของโครงการ 

1) เพ่ือรักษาสภาพพ้ืนท่ีปาและพันธุกรรมพืชใหคงอยูในแหลงเดิม (in situ) 
2) เพ่ือรวบรวม รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของไมผลเมืองรอนในพ้ืนท่ีอนุรักษ (ex 

situ) 
3) เพ่ือรวบรวม รักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชผักพ้ืนเมืองสําคัญท่ีบริโภคใน

ภาคใตในพ้ืนท่ีอนุรักษ (ex situ) 
4) เพ่ือรวบรวมพันธุกลวยพ้ืนเมืองภาคใต และพันธุกลวยพ้ืนเมืองอ่ืนๆ ในประเทศไทยในพ้ืนท่ี

อนุรักษ (ex situ) 

 



 3.2 วัตถุประสงคเฉพาะในสวนของงานวิชาการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

  เพ่ือรักษาสภาพพ้ืนท่ีปาและพันธุกรรมพืชใหคงอยูในแหลงเดิม มีแปลงรวบรวมพันธุกรรมไมผล
เมืองรอน พืชผักพ้ืนเมืองและพันธุกรรมกลวยในประเทศไทย พรอมขอมูลลักษณะประจําพันธุและการใช
ประโยชน สําหรับใชในการคัดเลือกและพัฒนาพันธุพืชใหเปนพืชเสริมรายไดหรือพืชเศรษฐกิจตอไป 

4. พ้ืนท่ีเปาหมาย 

4.1 พ้ืนท่ีเปาหมายของโครงการ 

  กิจกรรมท่ี 1 ปกปกพันธุกรรมพืช พ้ืนท่ี  296  ไร 

  กิจกรรมท่ี 2 การสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ประกอบดวย  ไมผลเมืองรอน  

กิจกรรมท่ี 3 การปลูกรักษาพันธุกรรมพืช จํานวน 3  แปลง ไดแก  

    1. แปลงปลูกรวบรวมไมผลเมืองรอน พ้ืนท่ี  15  ไร 

    2. แปลงปลูกรวบรวมผักพ้ืนเมืองตางๆ ของภาคใต พ้ืนท่ี 5 ไร 

3. แปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรมกลวยพ้ืนเมืองภาคใต และกลวยพ้ืนเมืองใน
ประเทศไทย พ้ืนท่ี 10 ไร 

5. หนวยงานรับผิดชอบ 

 5.1 หนวยงานรับผิดชอบหลักของโครงการ : ........................................................... 

 5.2 หนวยงานวิชาการ (กรมวิชาการเกษตร) 

  5.2.1 หนวยงานหลัก : ศูนยวจิัยพืชสวนตรัง 

  5.2.2 หนวยงานรวมดําเนินการ : - 

6. งบประมาณ 

  6.1 งบปกติกรมวิชาการเกษตร ป 2563 จํานวน 100,000  บาท 

7. ผลการดําเนินงาน 

 7.1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร 

ดําเนินการปฏิบัติดูแลพ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากรพันธุพืช จํานวน 296 ไร รักษาสภาพปาและภูมิประเทศ
ใหคงอยูในสภาพเดิม โดยไมมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาและทําลายพันธุไม ไมมีการนําพันธุกรรมตางถ่ินเขาไปในพ้ืนท่ี 
ดําเนินงาน สํารวจเสนทางแนวรั้วรอบพ้ืนท่ีปา เปนระยะทาง 4 กิโลเมตร เพ่ือวางแผนการทําแนวกันไฟกอนถึง
ชวงฤดูแลงป 2563 สํารวจแนวรั้วลวดหนามท่ีก้ันรอบพ้ืนท่ีปาเพ่ือเตรียมการซอมแซมใหอยูในสภาพสมบูรณ



ปองกันการบุกรุกจากพ้ืนท่ีรอบขาง และสํารวจเสนทางศึกษาธรรมชาติในพ้ืนท่ีปาเพ่ือเตรียมการถางและทํา
เสนทางใหโลงเตียนสามารถเดินทางศึกษาพันธุไมและปฏิบัติดูแลพ้ืนท่ีปาไดสะดวก 

การดําเนินงานเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ไดทําถางหญาและตนไมวัชพืชขนาดเล็กตามแนวรั้วลวด
หนามไดระยะทาง 3 กิโลเมตร รอบพ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากรพันธุพืชเพ่ือเปนแนวกันไฟ ปองกันไฟไหมปาในชวง
ฤดูแลง 

การดําเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ทําการเฝาระวังแนวกันไฟรอบแนวรั้วท่ีก้ันรอบพ้ืนท่ีปา
ปกปกทรัพยากรในชวงฤดูแลง และเขาสูชวงฤดูฝนในเดือนพฤาภาคม 2563 ทําการสํารวจเสนทางในพ้ืนท่ีปาปก
ปกฯ และพ้ืนท่ีบริเวณรอบปา ทําการซอมแซมเสนทางท่ีเริ่มถูกน้ํากัดเซาะพังทะลายชวงตนฤดูฝน และจัดทํา
รายการขอมูลดานสิ่งแวดลอมสงใหกับสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดตรัง เพ่ือเปนเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตใชพ้ืนท่ีภายในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาสายควนหละและปาเขาหวาง ในพ้ืนท่ีปาเพ่ือการ
อนุรักษ (Zone C) จํานวน 110-0-70 ไร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีดําเนินงานสวนหนึ่งภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมปกปกทรัพยากรปาปก
ปกทรัพยากร 

การดําเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 สํารวจเสนทางแนวรั้วรอบพ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากร 
ตัดแตงตนไมนอกแนวรั้วท่ีลมกีดขวางเสนทาง และซอมแซมเสนทางเขาสูพ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากรท่ีถูกน้ํากัดเซาะ
เสียหายชวงฤดูฝน 

 

   

   

ภาพท่ี 1 ปาปกปกทรัพยากรพันธุพืชท่ีมีการทําเสนทางใหม ซอมแซมรั้วรวดหนามและทําแนวกันไฟรอบบริเวณ
ปาพ้ืนท่ี 296 ไร 



 

   

ภาพท่ี 2 การทําแนวกันไฟตลอดแนวรั้วรอบพ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากรพันธุพืชในชวงฤดูแลงระยะทาง 3 กิโลเมตร 

 

   

ภาพท่ี 3 สํารวจเสนทางแนวรั้วรอบพ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากร ตัดแตงตนไมนอกแนวรั้วท่ีลมกีดขวางเสนทาง และ
ซอมแซมเสนทางเขาสูพ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากรท่ีถูกน้ํากัดเซาะเสียหายชวงฤดูฝน ระยะทาง 3 กิโลเมตร 

 

7.2  กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรพันธุพืช จํานวน 3  แปลง ไดแก 

1)  แปลงปลูกรวบรวมไมผลเมืองรอน 

ดําเนินการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกรวบรวมพันธุไมผลเมืองรอน พ้ืนท่ี 15 ไร มีไมผลเมืองรอน
จํานวน 47 ชนิด/พันธุ อยางละ 2 – 5 ตน ทําการตัดหญา ใสปุย ตัดแตงก่ิงและใหน้ํา และจัดเตรียมทําปายแสดง
ชื่อพันธุไมท่ีติดกับตนใหม ทดแทนของเดิมท่ีชํารุดเสียหาย 

การดําเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ทําการปฏิบัติดูแลไมผลเมืองรอนในสภาพแปลง 
ตัดหญา และทําการคลุมโคนตนและใหน้ําไมผลเมืองรอนท่ีมีตนขนาดเล็กตลอดชวงฤดูแลงเดือนมีนาคม - 
เมษายน ป 2563 กําจัดวัชพืชบริเวณรอบโคนตนของไมผลพ้ืนเมือง ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ในไมผลพ้ืนเมืองท่ีมี
ตนขนาดเล็กชวงตนฤดูฝน พรวนดินกลบโคนตน และทําการปลูกไมผลเพ่ิมเติม คือ มะมวงพ้ืนเมือง จํานวน 2 ตน 



จําปาดะพ้ืนเมือง จํานวน 4 ตน ทุเรียนพ้ืนเมืองพันธุไรหนามจากปาธรรมชาติ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ จํานวน 2 
ตน ทําปายแสดงชื่อพันธุพืชและเพ่ิมเติมรายชื่อพืชในแผนผังแปลงไมผลเมืองรอน 

การดําเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ปฏิบัติงานกําจัดวัชพืชบริเวณรอบโคนตนของ
ไมผลพ้ืนเมือง ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 ในไมผลพ้ืนเมืองท่ีมีตนขนาดเล็กชวงตนฤดูฝน พรวนดินกลบโคนตน 
เพ่ือใหตนพืชมีความสมบูรณ 
 

   

   
ภาพท่ี 4 แปลงปลูกรวบรวมไมผลเมืองรอน และแผนปายแสดงชื่อพันธุพืชท่ีชํารุด 

     

ภาพท่ี 5 การปฏิบัติดูแลตนไมผลเมืองรอนในแปลง และตัดแตงตนท่ีไดรับความเสียหายจากลมพัด 

 

 



2)  แปลงปลูกรวบรวมผักพ้ืนเมืองตางๆ ของภาคใต 

แปลงปลูกรวบรวมและอนุรักษผักพ้ืนเมืองภาคใต  ใช พ้ืนท่ี  5 ไร ตามพิกัด 4 จุด ดังนี้ 
(7.520320, 99.402507), (7.519321, 99.402510), (7.519337, 99.401560) และ (7.520368, 99.401545) 
ประกอบดวยผักพ้ืนเมืองท่ีสําคัญในภาคใต และภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย จํานวน 65 ชนิด/พันธุ มีการดูแล
แปลง มีการตัดแตงก่ิง ใหน้ําสมํ่าเสมอ สัปดาหละ 3 ครั้ง ใสปุยเคมี สูตร 15-15-15 สลับกับปุยหมักเติมอากาศ 
และมีการตัดหญาบริเวณแปลงรวบรวม โดยหลังจากมีการตัดแตงก่ิงพืชผักสมุนไพร ไดมีการแตกทรงพุมใหม 

เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 ทําการบันทึกขอมูลการเจริญเติบโตของพืชผักพ้ืนเมืองท่ีสําคัญ
ในภาคใต และภาคอ่ืนๆ ของประเทศไทย จํานวน 65 ชนิด ปฏิบัติดูแลแปลง ตัดแตงก่ิง ใสปุยเคมี สูตร 15-15-
15 สลับกับปุยมูลไก และใหน้ําสัปดาหละ 3 ครั้ง ในชวงฤดูแลง และทําการปรับเปลี่ยนพ้ืนท่ีปลูกพืชบางชนิดให
สอดคลองกับสภาพนิเวศของแปลง แบงออกเปน พืชหัว พืชผักลมลุก พืชผักชุมน้ํา ไมพุม และไมยืนตน 

การดําเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ทําการปฏิบัติดูแลแปลงผักพ้ืนเมือง ตัดแตงก่ิง
และทรงพุมของผักพ้ืนเมืองท่ีเปนไมตน ใสปุยเคมีสูตร 15-15-15 สลับกับปุยมูลไก และใหน้ําสัปดาหละ 3 ครั้ง 
ในชวงเดือนมีนาคม – พฤศภาคม 2563 และทําการปลูกผักพ้ืนเมืองเพ่ิมเติม คือ ตะลิงปลิง 2 ตน มะมวงเบา 2 
ตน ผักหวานปา 5 ตน และ หมุย 5 ตน รวม 69 ชนิด ทําปายแสดงชื่อพันธุพืชและเพ่ิมเติมรายชื่อพืชในแผนผัง
แปลงผักพ้ืนเมืองของภาคใต และไดประสานการรวมมือกับกรมวิทยาศาสตรบริการ คัดเลือกชนิดผักพ้ืนเมืองท่ี
สําคัญของภาคใตท่ีรวบรวมไวในแปลงจํานวน 24 ชนิด และสงตัวอยางวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ 
ประกอบดวย แรธาตุ วิตามิน และโลหะหนัก สําหรับเปนขอมูลประกอบการคัดเลือกและสงเสริมการเพ่ิมมูลคา 
ขณะนี้ไดรับผลการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารแลว และอยูในระหวางการเรียบเรียงราย และคัดเลือกชนิดพืชผัก
ท่ีมีศักยภาพทางโภชนาการดานตางๆ เพ่ือใชในการสงเสริมเปนการผลิตพันธุพืชผักพ้ืนเมืองเพ่ือเพ่ิมรายไดใหแก
เกษตรกรในพ้ืนท่ีตอไป 

การดําเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ประเมินผลวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารของ
ผักพ้ืนเมืองและคัดเลือกผักพ้ืนเมืองท่ีมีศักยภาพตอการสงเสริมการเพ่ิมมูลคา และเก็บตัวอยางชิ้นสวนพืชท่ีนิยม
ใชประโยชนสําหรับวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ ประกอบดวย แรธาตุ วิตามิน และโลหะหนัก จํานวนท้ังสิ้น 
24 ชนิด สามารถแบงกลุมยอยผักพ้ืนเมือง เปน 2 กลุม ดังนี้  

1) ผักพ้ืนเมืองท่ีมีถ่ินกําเนิดและนิยมใชประโยชนมากในภาคใต จํานวน 17 ชนิด คือ 
ฉ่ิง แฟบ หมุย สมแขก มะเมา กริม ผักหวานปา ทํามัง ผักเหลียง ชะมวงชาง ชะมวงทราย ยายถีบหลาน มันปู 
นกนอน  สมควาย และเนียง จากผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ ซ่ึงไดวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรต 
พลังงานท้ังหมด ความชื้น ไขมันท้ังหมด โปรตีน กาก และเถา พบวา ปริมาณคารโบไฮเดรต พบในเนียงมากท่ีสุด 
เทากับ 40.96 g/100 g พลังงานท้ังหมดมีการสะสมในเกณฑสูงพบในเนียง นกนอน หมุย (ยอดขาว) ยายถีบ
หลาน และผักหวานปา เทากับ 192.50, 176.30, 128.70, 119.80 และ 101.90 Kg.Cal/100 g ตามลําดับ 
ความชื้นมีการสะสมในเกณฑสูงอยูระหวาง 82.30-87.30 g/100 g โดยพบในสมแขก แฟบ ชะมวงชาง ฉ่ิง 
ชะมวงทราย และมะเมา ปริมาณโปรตีนมีการสะสมสูงสุดในผักหวานปา เทากับ 10.10 g/100 g ปริมาณกากมี
การสะสมในนกนอน เทากับ 19.20 g/100 g และเถา มีการสะสมในทํามัง เทากับ 14.60 g/100 g  

ผลการวิเคราะหดานปริมาณแรธาตุ 6 ชนิด คือ แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม 
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และสังกะสี สําหรับปริมาณแคลเซียมท่ีไดวิเคราะหในผักพ้ืนเมือง ซ่ึงพบมีการสะสมสูงใน
หมุย (ท้ังสายพันธุยอดขาว และยอดดํา) มะเมา กริม ผักหวานปา มันปู นกนอน และสมแขก มีคาอยูในชวง 
133.10-484.70 mg/100 g ปริมาณโซเดียม พบสะสมมากในนกนอน และผักหวานปา มีคาอยูในชวง 6.40-7.04 
mg/100 g ปริมาณโพแทสเซียม สะสมมากในหมุย (ท้ังสายพันธุยอดขาว และยอดดํา) และผักหวานปา มีคาอยู
ในชวง 603.60-789.30 mg/100 g ปริมาณฟอสฟอรัส มีการสะสมมากในผักเหลียง และยายถีบหลาน มีคาอยู



ในชวง 102.60-116.90 mg/100 g ปริมาณแมกนีเซียมมีการสะสมมากในหมุย (ท้ังสายพันธุยอดขาว และยอด
ดํา) กริม และผักหวานปา มีคาอยูในชวง 140.70-192.20 mg/100 g และปริมาณสังกะสีพบมีการสะสมมากใน
ผักหวานปา และยายถีบหลาน อยูในชวง 1.05-1.10 mg/100 g  

ผลการวิเคราะหดานวิตามิน 4 ชนิด คือ เบตา-คาโรทีน วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และ
วิตามินซี โดยปริมาณเบตา-คาโรทีนมีการสะสมมากในหมุย (ยอดดํา) กริม ผักหวานปา และผักเหลียง มีคาอยู
ในชวง 10,419.10- 28,759.10 µg/100 g ปริมาณวิตามินบี 1 มีการสะสมมากในแฟบ ผักหวานปา และผักเหลี
ยง มีคาอยูในชวง 631.20- 1169.60 µg/100 g แตมีผักบางชนิดท่ีไมพบวิตามินบี 1 คือ หมุย (ท้ังสายพันธุยอด
ขาว และยอดดํา) มะเมา ทํามัง และนกนอน สวนปริมาณวิตามินบี 2 มีการสะสมมากในหมุย (ท้ังสายพันธุยอด
ขาว และยอดดํา) สมแขก ผักหวานปา ผักเหลียง ชะมวงชาง ชะมวงทราย นกนอน และเนียง มีคาอยูในชวง 
101.80- 447.60 µg/100 g และในมันปูไมพบวิตามินบี 2 และ วิตามินซี  

ในสวนของโลหะหนัก 2 ชนิด คือ เหล็กและทองแดง ซ่ึงท้ังเหล็กและทองแดง จัดเปน
องคประกอบท่ีรางกายมีความจําเปนในปริมาณท่ีเหมาะสม ซ่ึงเหล็กเปนสวนประกอบสําคัญของเม็ดเลือดแดง 
ชวยบรรเทาอาการเหนื่อยงาย ออนเพลีย และลดความเสี่ยงของโรคโลหิตจาง สวนทองแดง มีสวนชวยในการ
สรางเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาว และมีหนาท่ีไปกระตุนใหรางกายใชธาตุเหล็กเพ่ือสรางฮีโมโกลบิน และเปน
สิ่งจําเปนตอการทํางานของสมองและระบบประสาท ระบบภูมิคุมกัน และชวยเสริมสรางกระดูกใหแข็งแรง ซ่ึงผล
การวิเคราะหเหล็ก พบวามีการสะสมมากในหมุย (ท้ังสายพันธุยอดขาว และยอดดํา) กริม ผักหวานปา ทํามัง ผัก
เหลียง ชะมวงชาง ยายถีบหลาน และนกนอน มีคาอยูในชวง 1.03-2.97 mg/100 g และทองแดง พบมีการสะสม
มากในหมุย (ยอดดํา) ผักหวานปา ทํามัง ชะมวงชาง ยายถีบหลาน นกนอน และสมควาย มีคาอยูในชวง 0.23-
0.63 mg/100 g 

สรุปไดวา ผักพ้ืนเมืองท่ีมีถ่ินกําหนด และนิยมใชประโยชนมากในภาคใต จํานวน 17 
ชนิด สามารถคัดเลือกผักพ้ืนเมืองท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงมีคุณคาทางโภชนาการ แรธาตุ วิตามิน และโลหะหนักใน
ปริมาณสูง ท่ีเปนประโยชนตอรางกาย ได 6 ชนิด คือ หมุย (ท้ังสายพันธุยอดขาว และยอดดํา) ผักหวานปา ผักเห
ลียง      นกนอน และเนียง 

2) ผักพ้ืนเมืองท่ีมีถ่ินกําเนิด และนิยมใชประโยชนโดยท่ัวไป จํานวน 7 ชนิด คือ กุมน้ํา 
กระโดน เล็บครุฑ มะมวงหิมพานต ข้ีเหล็ก มะเดื่อชุมพร และเสม็ดชุน จากผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการ 
ซ่ึงไดวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรต พลังงานท้ังหมด ความชื้น ไขมันท้ังหมด โปรตีน กาก และเถา พบวา 
ปริมาณคารโบไฮเดรต พบมากในมะมวงหิมพานต กุมน้ํา และข้ีเหล็ก มีคาอยูระหวาง 15.97-18.44 g/100 g 
พลังงานท้ังหมดมีการสะสมในเกณฑสูงพบในกุมน้ํา มะมวงหิมพานต และข้ีเหล็ก เชนเดียวกับท่ีในปริมาณ
คารโบไฮเดรต มีคาอยูระหวาง 116.40-123.90 Kg.Cal/100 g ความชื้นมีการสะสมในเกณฑสูงใน กระโดน 
เล็บครุฑ มะเดื่อชุมพร เสม็ดชุน อยูระหวาง 80.10-84.40 g/100 g ไขมันท้ังหมดมีการสะสมมากในข้ีเหล็ก 
มะมวงหิมพานต และกุมน้ํา มีคาอยูระหวาง 1.06-1.62 g/100 g ปริมาณโปรตีนมีการสะสมสูงสุดในข้ีเหล็ก 
มะมวงหิมพานต และกุมน้ํา ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 4.67-7.26 g/100 g ปริมาณกากมีการสะสมมากท้ังในกุมน้ํา 
เล็บครุฑ มะเดื่อชุมพร และข้ีเหล็ก มีคาอยูระหวาง 3.08-5.65 g/100 g สวนปริมาณเถา มีการสะสมมากในกุม
น้ํา เล็บครุฑ ข้ีเหล็ก และมะเดื่อชุมพร มีคาอยูระหวาง 1.06-2.14 g/100 g 

ผลการวิเคราะหดานปริมาณแรธาตุ 6 ชนิด คือ แคลเซียม โซเดียม โพแทสเซียม 
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และสังกะสี สําหรับปรมิาณแคลเซียมท่ีไดวิเคราะหในผักพ้ืนเมือง ซ่ึงพบมีการสะสมสูงใน
กุมน้ํา เล็บครุฑ และข้ีเหล็ก มีคาอยูในชวง 113.20-232.50 mg/100 g ปริมาณโซเดียม พบสะสมมากในมะมวง
หิมพานต และเล็บครุฑ มีคาอยูในชวง 5.43-12.40 mg/100 g ปริมาณโพแทสเซียม สะสมมากในเล็บครุฑ กุมน้ํา 
และมะมวงหิมพานต มีคาอยูในชวง 420.50-639.50 mg/100 g ปริมาณฟอสฟอรัส มีการสะสมมากในมะมวงหิม
พานต และข้ีเหล็ก มีคาอยูในชวง 104.40-122.50 mg/100 g ปริมาณแมกนีเซียมมีการสะสมมากในกุมน้ํา และ



เล็บครุฑ มีคาอยูในชวง 132.80-169.40 mg/100 g และปริมาณสังกะสีพบมีการสะสมมากในข้ีเหล็ก เล็บครุฑ 
กระโดน และมะมวงหิมพานต อยูในชวง 0.71-0.90 mg/100 g  

ผลการวิเคราะหดานวิตามิน 4 ชนิด คือ เบตา-คาโรทีน วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และ
วิตามินซี โดยปริมาณเบตา-คาโรทีนมีการสะสมมากในมะมวงหิมพานต เล็บครุฑ ละข้ีเหล็ก มีคาอยูในชวง 
5712.20-6361.60 µg/100 g แตไมพบเบตา-คาโรทีน ใน กระโดน และมะเดื่อชุมพร ปริมาณวิตามินบี 1 มีการ
สะสมมากในกระโดน และกุมน้ํา มีคาอยูในชวง 527.90-919.50 µg/100 g แตไมพบวิตามินบี 1 ใน เล็บครุฑ 
ข้ีเหล็ก มะเดื่อชุมพร และเสม็นชุน สวนปริมาณวิตามินบี 2 มีการสะสมมากในกุมน้ํา และเล็บครุฑ มีคาอยูในชวง 
130.60-182.80 µg/100 g แตไมพบวิตามินบี 2 ในข้ีเหล็ก และไมพบวิตามินซีในผักท้ัง 7 ชนิด 

ในสวนของโลหะหนัก 2 ชนิด คือ เหล็กและทองแดง ซ่ึงท้ังเหล็กและทองแดง จัดเปน
องคประกอบท่ีรางกายมีความจําเปนในปริมาณท่ีเหมาะสม จากผลการวิเคราะหเหล็ก พบวามีการสะสมมากใน
กุมน้ํา เล็บครุฑ และข้ีเหล็ก มีคาอยูในชวง 1.44-2.05 mg/100 g และทองแดง พบมีการสะสมมากในกระโดน 
ข้ีเหล็ก และมะมวงหิมพานต มีคาอยูในชวง 0.24-0.37 mg/100 g 

สรุปไดวา ผักพ้ืนเมืองท่ีมีถ่ินกําเนิดและนิยมใชประโยชนโดยท่ัวไป จํานวน 7 ชนิด 
สามารถคัดเลือกผักพ้ืนเมืองท่ีมีศักยภาพ ซ่ึงมีคุณคาทางโภชนาการ แรธาตุ วิตามิน และโลหะหนักในปริมาณสูง 
ท่ีเปนประโยชนตอรางกาย ได 4 ชนิด คือ กุมน้ํา ข้ีเหล็ก เล็บครุฑ และมะมวงหิมพานต 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

ภาพท่ี 6 แสดงผักพืชเมืองในแปลงรวบรวม ไดแก สภาพทรงพุมตนนกนอนหลังมีการตัดแตงก่ิง (ก) ยอดออนตน
นกนอน (ข) สภาพแปลงตนกุมน้ํา (ฃ) ดอกกุมน้ํา (ค) สภาพทรงพุมตนทํามังหลังมีการตัดแตงก่ิง (ฅ) ยอดออนตน
ทํามัง (ฆ) สภาพทรงพุมตนผักเหลียงหลังมีการตัดแตงก่ิง (ง) ยอดออนตนผักเหลียง (จ)  



 
ภาพท่ี 7 แสดงผักพืชเมืองในแปลงรวบรวม ไดแก สภาพทรงพุมตนชะมวงชางในฤดูออกดอก (ฉ)  
ลักษณะชอดอกชะมวงชาง (ช) ลักษณะผลมะเฟอง (ซ) ลักษณะชอดอกมะเฟอง (ฌ) สภาพแปลงตนชะอม (ญ) 
สภาพแปลงปลูกขา (ฎ) ยอดหมุยท่ีมีลักษณะยอดแดง (ฏ) ยอดหมุยท่ีมีลักษณะยอดขาว (ฐ) 
 

 
ภาพท่ี 8 การดําเนินงานบันทึกขอมูลการเจริญเติบโต และสภาพแปลงผักปลูกรวบรวมผักพ้ืนเมืองตางๆ ของ
ภาคใตในชวงเดือนมกราคม – มีนาคม 2563 
 



 
ภาพท่ี 9 การตัดแตงก่ิงพืชผักพ้ืนเมืองไมพุม และใหน้ํากับไมพุมขนาดเล็กอยางสมํ่าเสมอ 
 

 
ภาพท่ี 10 การจดัการแปลงปลูกรวบรวมผักพ้ืนเมืองตางๆ ของภาคใต ก) การจัดการตัดหญาบริเวณแปลง ข) การ

ตัดแตงก่ิงและควบคุมทรงพุม เพ่ือชักนําการแตกยอดใหมและสะดวกตอการเก็บเก่ียว ค) ตนหมุยท่ีขุดยายมาปลูก

ใหม และ ง) การปลูกกระวาน 

 

 

ภาพท่ี 11 การปฏิบัตดูแลแปลงผักพ้ืนเมือง การกําจัดวัชพืชและการตัดแตงก่ิง 
 



 
ภาพท่ี 12 เจาหนาท่ีกรมวิทยาศาสตรบริการเขาตรวจเยี่ยมแปลง และเก็บตัวอยางผักพ้ืนเมืองภาคใตเพ่ือตรวจ
วิเคราะหปริมาณธาตุอาหาร  
 

3)  แปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรมกลวยพ้ืนเมืองภาคใต และกลวยพ้ืนเมืองในประเทศไทย 
พ้ืนท่ี 10 ไร จํานวน 79 พันธุ 

ดําเนินการปฏิบัติดูแลแปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรมกลวยพ้ืนเมืองภาคใต พ้ืนท่ี 10 ไร ตามพิกัด 
4 จุด (7.520648, 99.406903), (7.521444, 99.406970), (7.520557, 99.405836) และ (7.521489, 
99.405820) มีพันธุกลวยพ้ืนเมืองท่ีสําคัญของภาคใตและภาคอ่ืนของประเทศไทย จํานวน 77 พันธุ ทําการตัด
หญา ใสปุย ตัดแตงใบและใหน้ําตามสภาพแวดลอม ซ่ึงในปลายป 2562 จนถึงกลางป 2563 ประสบภาวะสภาพ
อากาศแหงแลงยาวนานและมีน้ําไมเพียงพอ ทําใหตนกลวยไมสมบูรณและตายบางสวน เนื่องจากพ้ืนท่ีบางสวนใน
แปลงปลูกเปนพ้ืนท่ีซับน้ําชวงฤดูฝนทําใหตนกลวยตาย จึงมีการวางแผนปลูกกลวยใหมในแปลงเดิม เพ่ือปรับพ้ืนท่ี
ใหเหมาสมตอการปลูกกลวย ระหวางนี้มีการขุดหลุมปลูกรอปลูก และบํารุงตนแมของแตละพันธุเพ่ือใหไดหนอ
ใหม สําหรับแยกหนอปลูกในปลายป 2563 มีการบันทึกลักษณะเดนของกลวย และบันทึกลักษณะเครือกลวย 
การจัดเรียงของผลกลวยภายในหวี/การสุกแก และลักษณะเนื้อในของผลกลวย 

เดือนมกราคม – มีนาคม 2563 เปนชวงเขาสูฤดูแลง ทําใหขาดแคลนน้ําในการดูแลรักษา สงผล
ใหกลวยตาย 11 พันธุ คือ น้ําวา (ตรัง), ไข, นมหมี, ขนุน, เล็บมือนาง, นาก, หอมเขียว, มาฮอย, ไขกบ 2, โอกิ
นาวา, และหอมทองปอก และไดรวบรวมพันธุกลวยพ้ืนเมืองมาปลูกเติมจํานวน 3 พันธุ คือ งาชาง น้ําฝาด และ
สม รวมมีพันธุกรรมกลวยพ้ืนเมืองในแปลง จํานวน 65 พันธุ และเตรียมขยายหนอพันธุกลวยปลูกเพ่ิมเติมในตนท่ี
เสียหาย พรอมกันนี้ไดจัดทําแบบบันทึกขอมูลพันธุกรรมกลวย และบันทึกลักษณะทางการเกษตรท่ีสําคัญของ
กลวยในบางสายพันธุแลว และไดเตรียมหลุมปลูกกลวยขนาดหลุม กวาง ยาว และลึก ขนาด 50 เซนติเมตร ตาก
ดิน ใสปุยอินทรียรองกนหลุม เพ่ือเตรียมปลูกหนอกลวยท่ีจัดเตรียมไวในชวงตนฤดูฝน ป 2563 

การดําเนินงานเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ทําการปฏิบัติดูแลแปลง ตัดหญา ใสปุยเคมีและ
ปุยหมักเติมอากาศ ตัดแตงใบ และใหน้ําตามสภาพแวดลอม ชวงตนฤดูฝนเดือนพฤษภาคม 2563 ทําการวาง
แผนผังการจัดเรียงพันธุกลวยปลูกในแปลงใหมโดยการจัดตามกลุมพันธุกรรรม ปลูกพันธุละ 4 กอ ขุดหลุมขนาด 
50x50x50 เซนติเมตร ตากดินในชวงฤดูรอน รองกนหลุมดวยปุยหมักแบบเติมอากาศ เตรียมหนอตนแมพันธุและ
ยายปลูกลงแปลงตามแผนในชวงตนฤดูฝน ป 2563 และรวบรวมพันธุกรรมกลวยเพ่ิมเติมจํานวน 2 พันธุ คือ
กลวยนวล และกลวยรัตกัทลี รวมมีพันธุกรรมกลวยในแปลง 67 พันธุ  

การดําเนินงานเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 ประสานงานขอรับหนอพันธุกลวยพ้ืนเมือง
ภาคใตและกลวยพ้ืนเมืองในประเทศไทยจากศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
นราธิวาส และจากแปลงเกษตรกรในจังหวัดนราธิวาสและยะลา จํานวน 45 พันธุ นํามาปลูกภายในแปลงปลูก



รวบรวมพันธุกรรมกลวยพ้ืนเมืองภาคใตและกลวยพ้ืนเมืองในประเทศไทย ศูนยวิจัยพืชสวนตรัง ตามแผนผังการ
จัดกลุมพันธุ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 1 กลุมพันธุกลวยพ้ืนเมืองภาคใต จํานวน 30 พันธุ  

แถวท่ี ช่ือพันธุกลวย แถวท่ี ช่ือพันธุกลวย 

กลุมกลวยปา (Will acuminata) กลุมกลวยกินได (ABB group) 

1/1 กลวยทองข้ีแมว 4/1 กลวยนางพญา 
1/2 กลวยทหารพราน 4/2 กลวยหิน 
กลุมกลวยตานี (Will balbisiana) 4/3 กลวยน้ําวาตรัง 
1/3 กลวยตาน ี 4/4 กลวยน้ําวาพระเทพฯ 
กลุมกลวยกินได (AA group) 4/5 กลวยหักมุก 
1/4 กลวยไข 5/1 กลวยสม 
1/5 กลวยเล็บมือนาง 5/2 กลวยหินมาเลย 
2/1 กลวยไขทองรวง กลุมกลวยกินได (BBB group) 
2/2 กลวยสา 5/3 กลวยเล็บชางกุด 
2/3 กลวยทองกาบดํา กลุมอ่ืนๆ ในภาคใต 
กลุมกลวยกินได (AAA group) 5/4 กลวยเมาะมานิ 
2/4 กลวยหอมทอง 5/5 กลวยไมปลี 
2/5 กลวยนาค 6/1 กลวยสําลี 

3/1 กลวยหอมเขียวคอม 6/2 กลวยตะเภา 
3/2 กลวยหอมเขียว 6/3 กลวยทองตีนเตา 
กลุมกลวยกินไดลูกผสม 6/4 กลวยลกูคิด 
3/3 กลวยนมสาว 6/5 กลวยคอแข็ง 
3/4 กลวยขม   
3/5 กลวยน้ํา   

 
ตารางท่ี 2 กลุมพันธุกลวยพ้ืนเมืองภาคใต จํานวน 51 พันธุ  

แถวท่ี ช่ือพันธุกลวย แถวท่ี ช่ือพันธุกลวย แถวท่ี ช่ือพันธุกลวย 

กลุมกลวยตานี 2/12 กลวยไขฮัน 4/13 กลวยน้ําวาพระราชทาน 

1/6 กลวยตานี 167 2/13 กลวยหอมน้ําผึ้ง 4/14 กลวยกีบมุกดาหาร 

1/7 กลวยตานีกีบมา 2/14 กลวยหอมจําปา 5/6 กลวยน้ําวาทายาง 

1/8 กลวยตานี A15 กลุมกลวยกินได (AAB group) 5/7 กลวยน้ําวาไสดํา 

1/9 กลวยตานีดํา 3/6 กลวยนิ้วจระเข 5/8 กลวยน้ําวาลูกดํา 

กลุมกลวยประดับ 3/7 กลวยลังกานครสวรรค 5/9 กลวยนมหมี 

1/10 กลวยบัวชมพู 3/8 กลวยนมนาง กลุมกลวยกินได (ABB group) 

1/11 กลวยกัทลี 3/9 กลวยงาชาง 5/10 กลวยเทพรส 

กลุมกลวยกินได (AA group) 3/10 กลวยตีบ กลุมกลวยอ่ืนๆ ในประเทศไทย 



1/12 กลวยทองสม 3/11 กลวยน้ําวาคอม 5/11 กลวยแสมา 

1/13 กลวยไขทองเงย 3/12 กลวยเทพนม 5/12 กลวยดํานวล 

1/14 กลวยน้ํานม 3/13 กลวยน้ําวาจันทบรุี 5/13 กลวยสามเดือนพิจิตร 

2/6 กลวยหอมเล็ก 3/14 กลวยน้ําวานวลจันทร 5/14 กลวยโอซูซู 
กลุมกลวยกินได (AAA 
group) 4/6 กลวยหักมุกพมา 6/6 กลวยไขชุมแพ 

2/7 กลวยไขพระตะบอง 4/7 กลวยน้ําวาอุบล 6/7 กลวยมัน 

2/8 กลวยหอมทูมอก 4/8 กลวยน้ําวาเงิน 6/8 กลวยกะหรี่ 

2/9 กลวยหอมอิสาน 4/9 กลวยน้ําวาไสเหลือง 6/9 กลวยคอแข็ง 

2/10 
กลวยหอมแกรนด
เนน 4/10 กลวยน้ําวาพระประแดง 6/10 กลวยโทน 

2/11 กลวยหอมทองขนสั้น 4/11 กลวยน้ําวามะลิฮอง 6/11 กลวยรอยหวี 

2/12 กลวยไขฮัน 4/12 กลวยน้ําวาคอมฉายรังสี   
 

ตารางท่ี 3 พันธุกลวยพ้ืนเมืองท่ีรวบรวมจากศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
แปลงเกษตรกรในภาคใต จํานวน 27 พันธุ 

แถวท่ี ช่ือพันธุกลวย แถวท่ี ช่ือพันธุกลวย 

6/12 กลวยปแซนากอ 4/15 กลวยเตาเมือก 

6/13 กลวยขนุน 4/16 กลวยแกง 

6/14 กลวยหอมจันทร 4/17 กลวยน้ําด ี

1/15 กลวยเล็บมือนาง 5/15 กลวยสม 

1/16 กลวยมังลา 5/16 กลวยทองกําปน 

1/17 กลวยน้ําวา 5/17 กลวยน้ําฝาด 

1/18 กลวยทองตีนเตา 6/15 กลวยน้ําวาขาว 

2/15 กลวยฝาย 6/16 กลวยนาค 

2/16 กลวยยือลาบราแง 6/17 กลวยหอม 

2/17 กลวยน้ําโว 1/.... กลวยปา 

2/18 กลวยไมปลี 2/.... กลวยปาขาว 

3/15 กลวยหนอน 3/.... กลวยปามวง 

3/16 กลวยเอาะ   

3/17 กลวยน้ําวาคอม   
 

 



 
ภาพท่ี 13 แปลงกลวยในชวงท่ีขาดน้ําชวงฤดูแลง ผลผลิตและตนไมสมบูรณ 

 

 
ภาพท่ี 14 แปลงกลวยและพันธุกลวย นางญา (ก), หิน (ข), เมาะมานิ (ฃ), ไมปลี (ค), น้ําวาพระเทพฯ (ฅ) และ 
เภา (ฆ) 
 

 



ภาพท่ี 15 ลักษณะเดนของกลวยเมาะมานิซ่ึงมีสีบริเวณกาบ เปนสีแดง (ฉ), ลักษณะบริเวณปลายใบ (ช) และ
ลักษณะบริเวณโคนใบ (ซ) 
 

 

ภาพท่ี 16 ลักษณะเครือกลวยทองตีนเตา ลักษณะการจัดเรียงของผลกลวยภายในหวี/การสุกแก และลักษณะเนื้อ
ในของผลกลวย (ฌ) และลักษณะเครือกลวยตีบ ลักษณะการจัดเรียงของผลกลวยภายในหวี/การสุกแก และ
ลักษณะเนื้อในของผลกลวย (ญ) 
 

 

ภาพท่ี 17 การปลูกตนกลากลวยเรียงตามพันธุกรรมของกลวยพ้ืนเมืองภาคใตและกลวยพ้ืนเมืองในประเทศไทย 
ตามแผนผังแปลง 

 



     

ภาพท่ี 18 ตนกลากลวยหลังจากยายปลูกใหมอายุ 1 เดือน ชวงตนฤดูฝนเพ่ือจัดเรียงตามพันธุกรรมของกลวย 

 

 

ภาพท่ี 19 การจัดการแปลงปลูกรวบรวมพันธุกรรมกลวยพ้ืนเมืองภาคใต และกลวยพ้ืนเมืองในประเทศไทย ก 
และ ข) การเจริญเติบโตของหนอกลวยท่ีไดมีการยายปลูกเม่ือเดือนเมษายน ค) การเจริญเติบโตตนกลวยในแปลง
เดิมท่ีมีการยายตนแมมาปลูกใหม พบวามีหนอใหมเริ่มเจริญเติบโต และ ง) สภาพแปลงกลวยท่ีมีการจัดการและ
ปฏิบัติดูแลในชวงเดือนมิถุนายน 

 

8.  ผลสําเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 

8.1 บรรลุวตัถุประสงค 

 1) พ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากร 296 ไร ไดรับการดูแลใหสภาพภูมิประเทศและพันธุพืชคงอยูใน
สภาพเดิม ไมมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาและทําลายพันธุไมดั้งเดิม 

 2) มีแปลงรวบรวมพันธุไมผลเมืองรอน พืชผักพ้ืนเมือง และกลวยพ้ืนเมืองของภาคใต เพ่ือ
อนุรักษเชื้อพันธุกรรมและพรอมใหผูสนใจเขาศึกษา 

 8.2 การนําเทคโนโลยขีองกรมไปปรับใช 



  การปฏิบัติดูแลพันธุไมผล พืชผัก และกลวย ตามหลักวิชาการ โดยนําระบบการใหน้ําเขามาปรับ
ใช มีการปฏิบัติหลังจากเก็บเก่ียวผลผลิต คือ การตัดแตงก่ิงและการใสปุย รวมถึงการจัดการดานโรคและแมลง
ศัตรูพืช 

 8.3 ผลสัมฤทธิ์ ประโยชนท่ีไดรับ และการขยายผลสูเกษตรกร 
  พ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากร จํานวน 296 ไร ไดรับการดูแลรักษาสภาพปาและภูมิประเทศใหคงอยู
ในสภาพเดิม ไมมีการบุกรุกพ้ืนท่ีปาและทําลายพันธุไมดั้งเดิม มีแปลงรวบรวมพันธุกรรมของไมผลเมืองรอน 
พืชผักพ้ืนเมือง และกลวยพ้ืนเมืองของภาคใต มีการระบุชื่อพันธุไมและทําปายชั่วคราวติดท่ีตน เพ่ือเปนแหลง
เรียนรูพันธุพืชพ้ืนเมืองและพืชเฉพาะถ่ินใหแก เจาหนาท่ีของรัฐ นักศึกษา นักเรียน เกษตรกร และผูสนใจท่ัวไป 
รวมถึงเปนแหลงรวบรวมพันธุพืชพ้ืนเมืองและพืชทองถ่ินเพ่ือใชเปนฐานพันธุกรรมของกรมวิชาการเกษตร และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในการพัฒนาพันธุพืชดานตางๆ ตอไป 
 
9.  ปญหา/อุปสรรค 

1. พ้ืนท่ีปาปกปกทรัพยากรมีขนาดใหญ และมีบุคคลากรไมเพียงพอในการดูแลอยางท่ัวถึง 
 2.   แปลงรวบรวมพันธุกลวยพ้ืนเมืองและไมผลเมืองรอนมีน้ําไมเพียงพอในชวงฤดูแลง แกไขโดยการเพ่ิม
การวางระบบน้ําเพ่ิมเติม 
 


