
งานป�าไม�
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

งานป�าไม  เป�นหน�วยงานร�วมของศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีภารกิจ         

ในการศึกษา ค#นคว#า วิจัยและสํารวจข#อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับป+าพรุเพ่ือใช#ในการ

อนุรักษ�และฟ./นฟูทรัพยากรป+าพรุพร#อมท้ังสาธิตและเผยแพร�งานป+าพรุท้ังด#านการ

อนุรักษ�และการใช#ประโยชน�ทรัพยากรป+าพรุ รวมท้ังการสร#างจิตสํานึกและ

ประชาสัมพันธ�ให#เยาวชนและประชาชนท่ัวไปได#ตระหนักถึงความสําคัญของป+าพรุ

“...ให�กรมป
าไม�ศึกษาหาพันธุ�ไม�ที่ข้ึนได�ดีในท่ีลุ�มนํ้าขัง...”

“...พ้ืนท่ีลุ�ม ให�หาแนวทางพัฒนาศึกษาวิจัยพ้ืนท่ีเพ่ือปลูกไม�ยืนต�น...”

“...ควรท่ีจะปลูกย�านลิเภาในท่ีป
ารกมากกว�าท่ีปลูกในท่ีโล�งแจ�ง...”
พระราชดําริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เม่ือวันท่ี ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๖

บุคลากร
 บุคลากรของงานป+าไม# ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ มีการจัดการภายใต#หน�วยงานในสังกัดของกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล#อม ประกอบด#วยกรมป+าไม# และกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป+า และพันธุ�พืช ดําเนินงานภายใต#
งานป+าไม# ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ บุคลากรรวมท้ังส้ินจํานวน 52 ราย โดยแบ�งเป�นบุคลากรจากกรมป+าไม# 19 ราย 
และกรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป+า และพันธุ�พืช จํานวน 33 ราย ดังน้ี

บุคลากร
เพศ

รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง

กรมป+าไม#
ข#าราชการ 2 - 2
พนักงานราชการ 3 4 7
ลูกจ#างชั่วคราว 3 7 10

รวม 8 11 19
กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว�ป+า และพันธุ�พืช
ข#าราชการ 1 - 1
พนักงานราชการ 10 6 16
ลูกจ#างชั่วคราว 7 9 16

รวม 18 15 33
รวมท้ังส้ิน 52



การจัดแสดงนิทรรศการนกเป$ดนํ้า

“...ให�งานป
าไม�พิจารณาพันธุ�ไม�ขนาดใหญ�ท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมเติมเพ่ือความสวยงาม โดยให�ดําเนินการอย�างระมัดระวังมิให�
เกิดผลกระทบต�อนกเป6ดนํ้า...”

พระราชดดําริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๙

งานป+าไม# ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ 
จัดทําอาคารนิทรรศการนกเป�ดนํ้า และหอดูนก         
ในบริเวณพ้ืนท่ีป+าเสม็ดซ่ึงเป�นพ้ืนท่ีด้ังเดิมก�อนการ
พัฒนาพ้ืนท่ีภายในศูนย� มีพืชจําพวกกก กระจูด  
ข้ึ นตามธรรมชา ติ ใน เ น้ื อ ท่ี  50  ไ ร�  มี ศ าล า
นิทรรศการเกี่ยวกับนกเป�ดนํ้าและนกท่ีสํารวจพบ
นกประจําถ่ิน 79 ชนิดอาศัยอยู�ในแหล�งนํ้าบริเวณ
น้ี รวมถึงนกอพยพ 12 ชนิด ดังน้ี

นกกาน้ําเล็ก 
(Little Cormorant, Microcarbo niger) 

นกกระสาแดง                          
(Purple Heron, Ardea purpurea) 

นกกะเต็นอกขาว 
(White-throated Kingfisher, 

Halcyon smyrnensis) 

เป�ดคับแค                                                                       
(Cotton Pygmy-goose, Nettapus

coromandelianus )

เป�ดแดง                                                                             
(Lesser Whistling-goose, Dendrocygna javanica) 

นกยางควาย                                
(Cattle Egret, Bubulcus ibis)

นกยางกรอกพันธุ�จีน                                                        
(Chinese Pond Heron, Ardeola bacchus) 

นกยางไฟหัวดํา                                                                                                       
(Yellow Bittern, Ixobrychus sinensis)

นกยางเปkย                         
(Little Egret, Egretta garzetta) 

นกอีแจว                                                                        
(Pheasant-tailed Jacana, Hydrophasianus chirurgus)

นกอีล้ํา                                                                                         

(Common Moorthen, Gallinula chloropus) 

นกอีโก#ง                                                                
(Purple Swamphen, Porphyrio poliocephalus)

ภารกิจหลักของงานป�าไม�



การจัดแสดงนิทรรศการป�าพรุ - ป�าเสม็ดจําลอง

ป+าพรุจําลอง ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เป�นป+า
พรุจําลองท่ีมีต#นแบบคือป+าพรุโตpะแดง ร�วมกับการจําลองป+า
เสม็ดเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต�างระหว�างป+าพรุกับป+าเสม็ด 
และได#จัดนิทรรศการป+าพรุ-ป+าเสม็ดจําลองแห�งแรกและแห�ง
เดียวของประเทศไทย ป+าแห�งน้ีมีพันธุ�ไม#ท่ีหลากหลายโดย
พบว�ามีมากกว�า 107 ชนิด แบ�งออกเป�น 3 ประเภทหลักๆ 
ได#แก� 1. ไม#เสม็ดขาว 2. พืชตระกูลปาล�ม เช�น สาคู หลุมพี 
หมากแดง และ 3.กระบุย และอื่นๆ โดยได#มีการจัดแสดง
เส#นทางศึกษาธรรมชาติ ระยะทาง 450 เมตร มีผู#เย่ียมชม 
28 คณะ จํานวน 2,167 ราย

การเพาะชํากล าไม เพ่ือแจกจ(าย

งานป+าไม# ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ เพาะชํา
กล#าไม# ท้ังไม#โตเร็ว ไม#เศรษฐกิจต�างๆ เช�น กระถินเทพา 
สะเดา ตะเคียนทอง หมากสง พิกุล พะยอม โดยการเก็บเมล็ด
พันธุ�จากธรรมชาติมาเพาะชําและแจกจ�ายให#แก�ประชาชน
ท่ัวไป และสนับสนุนแก�หน�วยงานราชการ เพ่ือส�งเสริมการ
ปลูกป+าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว โดยมุ�งหวังท่ีจะเป�นการคืนผืนป+า
สู�แผ�นดินด#วยความสมัครใจของประชาชนเอง ตลอดจน
ตกแต�งอาคารสถานท่ีให#ร�มร่ืน



การฝ*กหัตถกรรมไม เสม็ดขาว

งานป+าไม# ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  ได#ส�งเสริม
การแปรรูปไม#เสม็ดขาว โดยจัดสร#างโรงงานหัตกรรมไม#ขนาด           
378 ตารางเมตรข้ึนโดยมีเคร่ืองมือท่ีจําเป�นสําหรับการแปรรูป          
ไม#ขนาดเล็กครบวงจรเพ่ือเป�นแหล�งเรียนรู#การแปรรูปไม#เสม็ดและ
นํามาจัดทําเป�นผลิตภัณฑ�เพ่ิมมูลค�าและหาวิธีการนําไม#เสม็ดขาว
มาใช#ให#เกิดประโยชน�สูงสุด เช�น โตpะ เก#าอี้ ปtายส่ือความหมาย 
ท้ังน้ีเน่ืองจากไม#เสม็ดขาวเป�นไม#เน้ือแข็งมีความทนทานและเป�น
พืชท่ีสามารถเจริญเติบโตได#ดีในพ้ืนท่ีพรุเส่ือมโทรม เป�นพันธุ�ไม#           
ท่ีเจริญเติบโตได#เร็วท่ีสุดเมื่อเทียบกับพันธุ�ไม#อื่นๆ

การจัดทําโรงเรือนกล่ันนํ้ามันเขียวจากใบเสม็ด

งานป+าไม# ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จัดทําโรงเรือนกล่ันนํ้ามันเขียวจากใบเสม็ดเพ่ือเป�นแหล�งสาธิตวิธีการ

กล่ันนํ้ามันเขียวจากใบเสม็ดซ่ึงใช#วิธีการกล่ันด#วยไอนํ้า นํ้ามันเขียวจัดเป�นยาสามัญประจําบ#านชนิดหน่ึง ใช#รับประทานแก#ไอ

และหวัด รักษาอาการเป�นตะคริวของกระเพาะอาหาร อาการปวดบวมในลําไส# และหอบหืด ใช#ทาภายนอกรักษาอาการปวด

ประสาท ปวดตามข#อ และกล#ามเน้ือ นอกจากน้ีนํ้ามันเขียวจากใบเสม็ดยังสามารถออกฤทธ์ิไล� หรือฆ�าแมลง เช�น มด ยุง 

เป�นต#น ด#วยคุณสมบัติตามท่ีได#กล�าวมาแล#วจึงมีการผลิตเป�นผลิตภัณฑ�ต�าง ๆ เช�น สบู� แชมพู ยาหม�อง เป�นต#น



กิจกรรมการดําเนินงานในป งบประมาณ 2563

กิจกรรมการเพาะชํากล าไม สนับสนุนโครงการปลูกป�าในใจ
คนและปลูกไม  3 อย(าง ประโยชน� 4 อย(าง
งานป+าไม#ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ดําเนินการโครงการเพาะชํากล#าไม#สนับสนุนโครงการปลูกป+าในใจคนและ

ปลูกไม# 3 อย�าง ประโยชน� 4 อย�าง แบ�งเป�น 2 กิจกรรม ได#แก� กิจกรรเพาะชํากล#าไม#ป+ามีค�า และกิจกรรมเพาะชํากล#าไม#
ท่ัวไป 

(1) เพาะชํากล#าไม#ป+ามีค�า จํานวน 50,000 กล#า งบประมาณ 380,000.-บาท   ดําเนินการเพาะชํากล#า
ไม#หายาก เป�นไม#ท#องถ่ิน เพ่ือสนับสนุนโครงการพิเศษและแจกจ�ายให#แก�ประชาชนท่ัวไป และหน�วยงานราชการ เพ่ือส�งเสริม
การปลูกป+าและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ตลอดจนตกแต�งอาคารสถานท่ีให#ร�มร่ืน โดยการเก็บเมล็ดจากแม�ไม#ท่ีดีมีคุณภาพมาเพาะชํา 
จํานวน 7 ชนิด ได#แก�

ลําดับ ชนิดกล#าไม# จํานวน (กล#า)
1 แอpก(กูเบ) 30,000
2 ยางวาด 10,000
3 พะยูง 1,000
4 ปลาไหลเผือก 3,000
5 หมากแดง 1,000
6 ผักหวานป+า 4,000
7 ส#มแขก 1,000

รวม 50,000

(2) เพาะชํากล#าไม#ทั่วไป จํานวน 100,000 กล#า งบประมาณ  290,000.-บาท  ดําเนินการเพาะชํากล#า
ไม# จํานวน 13 ชนิด ได#แก� 

ลําดับ ชนิดกล#าไม# จํานวน (กล#า)
1 ตะเคียนทอง 20,000
2 มะฮอกกานี 15,000
3 ราชพฤกษ� 10,000
4 พะยอม 10,000
5 ต#นข้ีเหล็กบ#าน 5,000
6 มันปู 5,000
7 หมากเขียว 5,000
8 หมากเหลือง 5,000
9 หมากนวล 5,000

10 ละไม 5,000
11 กระถินเทพา 5,000
12 จําปุหริง 5,000
13 ตําหยาว 5,000

รวม 100,000



การส(งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช ประโยชน�ไม เสม็ดใน
งานหัตถกรรม และ ส่ิงก(อสร าง

โครงการส�งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช#ประโยชน�ไม#เสม็ดขาวในงานหัตถกรรมและส่ิงก�อสร#าง จัดทําเพ่ือ
ส�งเสริมและฝzกอบรมการแปรรูปไม#เสม็ดขาว พัฒนารูปแบบการใช#ไม#เสม็ดขาวให#เพ่ิมมูลค�าสร#างรายได#ให#ประชาชน ใน
ปkงบประมาณ 2563 ได#ดําเนินการศึกษาการแปรรูปไม#เสม็ดขาว ในขนาดและรูปแบบท่ีแตกต�างกัน เพ่ือนํามาจัดทํา
เป�นผลิตภัณฑ�เพ่ิมมูลค�า และหาวิธีการนําไม#เสม็ดขาวให#เกิดประโยชน�สูงสุด เช�น โตpะรับแขก ท่ีวางโทรศัพท� โคมไฟ 
โตpะวางกาแฟ นํามาแสดงเป�นนิทรรศการ ขยายผลไปสู�ประชาชนเพ่ือนําไปประกอบอาชีพสร#างรายได#


