การแบ่งระดับชั้นพันธุ์ไม้
พันธุ์ไม้ที่รวบรวมภายในสวน ได้จ�ำแนกเป็น 6 ระดับชั้น ดังนี้
ระดับที่ 1 ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เช่น กฤษณา กระดังงาไทย เป็นต้น

ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ ได้ให้บริการแก่คณะ
ที่มาเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ภายในสวน 72 พรรษา โดยมีเจ้า
หน้าทีใ่ ห้การต้อนรับ พร้อมทัง้ บรรยายสรุปกิจกรรมการด�ำเนินงาน
การให้ความรู้เรื่องพืชสมุนไพร และพรรณไม้ รวมถึงการดูแล
รักษาและการใช้ประโยชน์ สาธิตการขยายพรรณพืชรูปแบบ
ต่างๆ อีกทั้งให้การสนับสนุนพรรณพืชสมุนไพร แก่โรงเรียน
เกษตรกร และผู้สนใจ

ระดับที่ 2 ไม้ยืนต้นขนาดกลาง เช่น กัลปพฤกษ์ ชิด ขี้เหล็ก เป็นต้น

สวน 72 พรรษา
ระดับที่ 3 ไม้พมุ่ ไม้ลม้ ลุก เช่น โคลงเคลง กระเจีย๊ บเขียว กล้วยป่า เป็นต้น

ระดับที่ 4 ไม้เลือ้ ย พืชอิงอาศัย เช่น เอือ้ งไอยเรศ เอือ้ งเขาแกะ เป็นต้น

ระดับที่ 5 พืชหัว เช่น ว่านงาช้าง ไพลด�ำ มันเทศน์ เป็นต้น

ระดับที่ 6 ไม้น�้ำ เช่น หน่อไม้น�้ำ ผักกระเฉด บัว

สวน 72 พรรษา เป็นส่วนหนึง่ ของพิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติ
ที่มีชีวิต และเป็นมรดกทางธรรมชาติของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิ กุ ล ทองฯ เปิ ด โอกาสให้ ผู ้ ส นใจได้ เข้ า มาศึ ก ษาเรี ย นรู ้
และเกิดจิตส�ำนึกรักและหวงแหน ช่วยปกป้องดูแลรักษาพืชพรรณ
ธรรมชาติเหล่านี้ ให้คงอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป
ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
ต�ำบลกะลุวอเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 0-7363-1033, 0-7363-1038
โทรสาร : 0-7363-1034 E-mail : cpt_1@ldd.go.th
Website : www.pikunthong.com
ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากส�ำนักงาน กปร.

งานพัฒนาทีด่ นิ

ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทอง
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ

การแบ่งส่วนพรรณไม้ตามลักษณะการใช้ประโยชน์
ภายในแปลงได้มีการจ�ำแนกพืชสมุนไพรที่สามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ได้ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. สมุนไพรใกล้ตัว เป็นสมุนไพรที่อยู่รอบๆ ตัวเรา
หาได้งา่ ย ซึง่ น�ำมาใช้ประโยชน์โดยทีไ่ ม่ตอ้ งผ่านกรรมวิธหี ลาย
ขัน้ ตอน เช่น ว่านหางจระเข้ ใช้ทาแผลถูกน�ำ้ ร้อนลวก เป็นต้น

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ได้จัดท�ำสวน 72 พรรษาขึ้น
ในปี 2542 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพิ ลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
มีพระชนมายุ 72 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 โดยได้
รวบรวมพรรณพื ช พื้ น เมื อ ง พรรณไม้ ห ายากใกล้ สู ญ พั น ธุ ์
พืชสมุนไพร เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีจิตส�ำนึกในการ
อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช และเพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ
แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และประชาชนทั่วไป

2. สมุนไพรในครัวเรือน เป็นสมุนไพรที่น�ำมาใช้ใน
ชีวติ ประจ�ำวัน โดยจะรับประทานในส่วนของล�ำต้น ใบ และยอด
เช่น แมงลัก ตะไคร้ โหระพา น�ำไปประกอบอาหารเพื่อแต่ง
กลิ่น เพิ่มรสชาติและมีคุณค่าทางโภชนาการ

การด�ำเนินงานภายในสวน 72 พรรษา
สวน 72 พรรษา มีพื้นที่ด�ำเนินการทั้งหมด 15 ไร่ ดังนี้
1. พื้นที่ดอน จ�ำนวน 8 ไร่ 3 งาน ด�ำเนินการปลูกพรรณพืช
พื้นเมืองภาคใต้ พืชสมุนไพร พืชตระกูลหวาย พืชตระกูล
ขิงข่า พืชตระกูลกล้วยไม้ เช่น กันเกรา แคบ้าน ขนุน ขิงแดง
ข่าลิง หวายลิง เป็นต้น
2. พื้นที่แหล่งน�้ำ จ�ำนวน 5 ไร่ ด�ำเนินการปลูกบัว
พันธุ์พื้นเมืองและปลูกบัวพันธุ์หายาก
3. พื้นที่อื่นๆ จ�ำนวน 1.1 ไร่ ด�ำเนินการปลูกพืชผัก
พืชไร่ พืชสวนครัว พืชน�้ำ เน้นการสร้างรายได้ประจ�ำวัน เช่น
ผักกระเฉด ผักบุ้ง ผักกระเสม ตะไคร้ โหระพา เป็นต้น

3. สมุนไพรบ�ำรุงก�ำลังและความงาม เป็นสมุนไพร
ที่ช่วยบ�ำรุงธาตุในร่างกาย บ�ำรุงเลือด บ�ำรุงสุขภาพ และเป็น
ยาอายุวัฒนะ เช่น แก่นของต้นกันเกรา เป็นยาอายุวัฒนะ
ใบของต้นเกล็ดปลา ช่วยบ�ำรุงเลือด เป็นต้น ส่วนสมุนไพร
บ�ำรุงผิวพรรณ เป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณช่วยเสริมความงาม
ท�ำให้ร่างกายมีผิวพรรณกระชับ ดูอ่อนเยาว์ เช่น ข่าลิง ขิงแดง
และกระทกรกยักษ์ ช่วยบ�ำรุงผิวพรรณให้สวยงาม

