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๑.๔  การท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ดอง  เฉพาะส่วน   
 

 ๑) การจัดท าตัวอย่างพรรณไม้ ครบทุกชนิด 
     ในทะเบียนพรรณไม้  
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วัตถุประสงค ์ 

๑. เก็บเป็นตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง เพื่อเทียบเคียง     

    ในการตรวจวิเคราะห์หาชื่อพันธุ์ไม้ในครั้งต่อไป และ 

    ส่งแลกเปลี่ยนกับสถาบันทางพฤกษศาสตร์แห่งอื่นๆ 
 

๒. เป็นการเก็บรวบรวมและท าให้ทราบถึงปริมาณ ถิ่น 

    ก าเนิด และเขตการกระจายพันธุข์องพันธุ์ไม้ต่างๆ  
 

๓. เป็นตัวอย่างพรรณไม้ที่แทนพรรณไม้ที่สูญพันธุไป 
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ประโยชน์ของการท าตัวอย่างพรรณไม้ 

การศึกษาพรรณไม้               การระบุชนิดพรรณไม้ 

เป็นหลักฐานอ้างอิง               การยืนยันชนิดพรรณไม้ใน 

                                          การศึกษารุ่นต่อไป 

เก็บรักษาพันธุกรรมพืช          การเก็บรักษาพันธุกรรมพืชหากมี 

                                         การสูญพันธุ์ในอนาคต 

  

- พืช ๑ ชนิดให้เก็บตัวอย่างพรรณไม้อย่างน้อย ๒ ตัวอย่าง โดยเก็บจาก 
  ต้นเดียวกัน  
- การติดป้ายรายละเอียดข้อมูลพรรณไม้ในตัวอย่างต้องติดมุมซ้ายด้านล่างเท่านั้น  

หลักเกณฑ์ในการท าตัวอย่างพรรณไม้ 
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ความหมายของตัวอย่างพรรณไม้ 

ตัวอย่างพรรณไม้ คือ ส่วนประกอบที่ส าคัญของพืชที่ถูกท าให้แห้งหรือ 
จัดเรียงและเก็บในที่ที่เหมาะสม มีการเก็บรักษาเป็นอย่างดี ไม่มีการปนเปื้อน
จากเชื้อจุลินทรีย์ โดยน ามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาพรรณไม้ หรือเป็นหลักฐาน
อ้างอิงส าหรับการศึกษาพรรณไม้ และเก็บรักษาพันธุกรรมพืชต่อไป 

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน ตัวอย่างพรรณไม้ดอง 
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หลักการเลือกตัวอย่างพรรณไม้ 

   สามารถท าได้ทุกส่วนของพืช เช่น ราก ล าต้น ใบ ดอก    

       ผล และเมล็ด  
 

   ตัวอย่างมีความสมบูรณ์  เลือกเก็บต้นหรือกิ่งที่มีลักษณะ   

       ปกติ ไม่เหี่ยว แมลงกัด ไฟไหม้ หรือเป็นโรค   
 

   ท าตัวอย่างซ้ าที่เหมือนกัน คือ พืชแต่ละชนิดจะต้องมี  

       ตั้งแต่  2 ชิ้นขึ้นไป 
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วิธีการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

 การเตรียมวัสดุ และ อุปกรณ์ 

 

 การอัดตัวอย่างพรรณไม ้

 

 การอบตัวอย่างพรรณไม้ 

 

 การเย็บตัวอย่างพรรณไม้ 

 

 การติดป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้และการจัดเก็บ 
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การเก็บตัวอย่างพรรณไม้  ก่อนการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
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ใบ (สมบูรณ์, เห็นการเรียงตัวของใบชัดเจน)  
   

ดอก/ผล (เห็นต าแหน่งการเกิดของดอกและผล)  

ต้น/กิ่ง (สมบูรณ์, ไม่เปราะหักง่าย)   

ป้ายกระดาษส าหรับผูกพรรณไม้ 
   

30 cm. 



LOGO 

ป้ายกระดาษส าหรับผูกพรรณไม้ 
- ชื่อพันธุ์ไม้/รหัสพรรณไม้ 
- วันที่จัดเก็บ ........... 
- สถานที่จัดเก็บ ........ 
- ชื่อผู้จัดเก็บ ............. 

ป้ายกระดาษส าหรับผูกพรรณไม้ 
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การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์การท าพรรณไม้แห้ง 

  

แผงอัดพรรณไม้  + เชือก 

          (30 x 45 cm) 
กระดาษหนังสือพิมพ์ 

วัสดุ 

30 cm. 
แสงอรุณ 

ตัวอย่างพรรณไม้สด 

กระดาษลูกฟูก/กระดาษลัง 

อุปกรณ ์

กรรไกรตัดกิ่ง  

1 

ป้ายกระดาษ 
ส าหรับผูกพรรณไม ้

2 

3 
4 5 
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การอัดตัวอย่างพรรณไม้ 

  

1 2 

4 3 

          (30 x 45 cm) 
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การอัดตัวอย่างพรรณไม้ 

  

ชบา 2 ตัวอย่าง 

บานชื่น 2 ตัวอย่าง 
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เข็มและด้าย 

30 cm 

42 cm 

กระดาษ  300 gsm 

10 cm 

15 cm 

ป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้ 

อุปกรณ์ส าหรับเย็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
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การเย็บตัวอย่างพรรณไม้ 

  

ด้านหน้า ด้านหลัง ผูกปม 
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การติดป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้ (น าข้อมูลมาจากทะเบียนพรรณไม้) 

1 cm. 
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ติดมุมซ้ายล่างของกระดาษเย็บตัวอย่าง 

การติดป้ายชื่อแสดงข้อมูลพรรณไม้  
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การติดป้ายชื่อแสดงข้อมูลพรรณไม้ 
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การติดป้ายชื่อพรรณไม้และการจัดเก็บ 

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรยีน 



LOGO www.themegallery.com 

การท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง 

ตัวอย่างพรรณไม้ดอง 
ส่วนดอกและผลของพืชที่ต้องการเก็บรักษาป็นพิเศษ หรือ  

ขนาดใหญ่ และมีลักษณะอวบน้ าหรือฉ่ าน้ า 

  

มะม่วง ว่านชักมดลูก 
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ขวดแก้วสูญญากาศ (vacuum bottle) 

ตัวหนีบขวด 
ยางพลาสติก 

ฝาปิดปากขวด 
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ตัวอย่างพรรณไม้ดอง 

ตามยาว 

ตามขวาง 
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ตัวอย่างพรรณไม้ดอง 

ตามยาว 

ตามขวาง 
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การเก็บเฉพาะส่วน 

มักใช้กับส่วนของพืชที่ต้องการเก็บรักษาเป็นพิเศษ หรือ  
ขนาดใหญ่มาก มีลักษณะแห้ง 

การท าตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 

  
สะบ้า 

มะพร้าว 
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ตัวอย่างเฉพาะส่วน 
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การถ่ายภาพพรรณไม้แห้ง ดอง  เฉพาะส่วน   
 

การถ่ายภาพพรรณไม้แห้ง  
การถ่ายภาพพรรณไม้ดอง   
การถ่ายภาพพรรณไม้เฉพาะส่วน  
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มาโคร (marco) 
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ตัวอย่างที่ 1 ตัวอย่างที่ 2 

ภาพถ่ายพรรณไม้แห้ง  จ านวนชนิดละ 2 ตัวอย่าง 
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ตามยาว 

ด้านหน้า/ป้ายข้อมูล 

ภาพถ่ายพรรณไม้ดอง จ านวนชนิดละ 2 ตัวอย่าง 

ด้านหลัง 
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ภาพถ่ายพรรณไม้เฉพาะส่วน จ านวน 1 ตัวอย่าง 

ดู่บา้น (ภาคเหนือ), ประดู่บา้น ประดู่ลาย องัสนา (ภาคกลาง), สะโน (มาเลย-์นราธิวาส)  

ผลแหง้แตกเป็นปีกรอบผล 

Pterocarpus indicus Willd ช่ือวางศ ์  LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE 

ตัวอย่าง 1 ภาพ 

ป้ายข้อมูล 1 ภาพ 
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ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้    
วิธีการจัดเก็บเอกสาร 



LOGO 

 เช่น แฟ้มทะเบียนตัวอย่าง, ชิ้นตัวอย่าง วางบนชั้นวางหรือตู้    

วิธีการจัดเก็บ และสืบค้นแบบเอกสาร 



LOGO www.themegallery.com 

การจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
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การจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 
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การจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ดอง 
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ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

ปีการศึกษา ........ ปีการศึกษา ..... 

001- มะรุม 

002- มะม่วง 

003- เฟื่องฟ้า 

004- อินทนิล 

005- ประดู่ 

006- มะยม 

007- จ าปี 

008- อัญชัน 

  -  วิธีการจัดเก็บ และสืบค้นแบบคอมพิวเตอร์  

เช่น ไฟล์ภาพ, Flip Album, Website, Database  
      - แสดงภาพถ่ายการจัดเก็บ และสืบค้น 

ตั้งชื่อ รหัสประจ าต้น และตามด้วย ชื่อพื้นเมือง 
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 วิธีการจัดเก็บ และสืบค้นแบบคอมพิวเตอร์  
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การจัดเก็บระบบไฟล์คอมพิวเตอร์ 

009-ปรง_01 

009-ปรง 

009-ปรง_02 

009-ปรง 
ป้ายแสดง 
ข้อมูลพรรณไม้ 


