
๙.   เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘) 
     กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓  

หน้า ๙-๑๐   
  - อธิบายการสรุปข้อมูลหน้าที่ ๘ 
  - เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘) 
         กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓  

      หน้า ๙ 
  - การบันทึกข้อมูลในหน้าที่ ๑๐ 
                                                               



ตัวอย่างแผนการสอนกลุ่มสาระภาษาไทยที่สอดคล้อง
กับการเขยีนสรุปในหน้าที่ 8 



หน้าที ่๘ 

ส่วนที่ ๑  ช่ือพนัธ์ุไม้ 
ส่วนที่ ๒ รหัสพรรณไม้ 
ส่วนที่ ๓  สรุปข้อมูลพรรณไม้จาก
   หน้าที ่๒-๗ 
ส่วนที่ ๔  สรุปข้อมูลพืน้บ้านจาก   
   หน้าที่ ๑ 
 

๒ ๑ 
๓ 

๔ 



ย่อหน้าที่ ๑ เขียน
สรุปข้อมูลพรรณไม้
จากหน้าที่ ๒-๗ 

ย่อหน้าที่ ๒ เขียน
สรุปข้อมูลพื้นบ้าน
หน้าที่ ๑ 







เปรยีบเทยีบขอ้มูล 

ก.๗-๐๐๓ หน้าที่ ๘ หนังสือพรรณไม้ที่น่าเชื่อถือ 

บนัทกึลงใน ก.๗-๐๐๓ 

หนา้ที ่๙ 



หนังสือชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์ 

หนังสือที่ใช้ในการตรวจสอบชื่อพรรณไม้
ในประเทศไทยที่มีความน่าเชื่อถือ 



ฐานข้อมูล Digital / Website ที่ใช้ในการตรวจสอบ 
ช่ือพรรณไม้ในประเทศไทย ที่มีความน่าเช่ือถือ 
Google: ชื่อพรรณไม้แห่งประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน์  

ส านักงานหอพรรณไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ 







หน้าที ่๙ 

ส่วนที่ ๑ ช่ือพรรณไม้ 
ส่วนที่ ๒ ถิ่นก าเนิด 
ส่วนที่ ๓ การกระจายพนัธ์ุ 
ส่วนที่ ๔ นิเวศวทิยา 
ส่วนที่ ๕ เวลาออกดอก ติดผล 
ส่วนที่ ๖ การขยายพนัธ์ุ 
ส่วนที่ ๗ การใช้ประโยชน์ 
ส่วนที่ ๘ ประวตัิพนัธ์ุไม้ 
ส่วนที่ ๙ เอกสารอ้างองิ 

๑ 
๒ 

๓ 
๔ 

๕ 
๖ 

๗ 

๘ 
๙ 



หน้าที ่๑๐ 

ประวัติพันธุ์ไม้ (ประวัติน าเข้ามา
ปลูกในโรงเรียน) เวลาการออกดอก
หรือติดผลนอกฤดูกาล ฯลฯ 



๑๐. จัดระบบข้อมูลทะเบียนพรรณไม้ (ก.๗-๐๐๕) 
 - รูปแบบของทะเบียนพรรณไม้ตามแบบ อพ.สธ.  
 - ปก   
 - ตารางบันทึกข้อมูล รหัสพรรณไม้  ชื่อพื้นเมือง  ชื่อ

วิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่นของพืช  
บริเวณที่พบ 

 - ข้อมูลในการบันทึก 
                                                                      



ทะเบียนพรรณไม้ 

โรงเรียน  ………………………. จังหวดั ………………….  
 

ก.7- 005     ส ารวจคร้ังที ่……….. พ.ศ………….  

รหัสสมาชิก 7-….……-…... 

 ปก 



ทะเบียนพรรณไม ้

รหัสพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่น
ของพืช 

บริเวณที่พบ 

  

 โรงเรียน…………..……..….จังหวัด………………….……....รหัสสมาชิก………………..………………….… 

 ตารางบันทึกข้อมูล 



ทะเบียนพรรณไม ้

รหัสพรรณไม ้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่น
ของพืช 

บริเวณที่พบ 

  

โรงเรียน……………………….….จังหวัด………………………………..รหัสสมาชิก…………………………… มัธยมบ้านต้นไม้ กรุงเทพมหานคร 7-10150-009 



ทะเบียนพรรณไม ้

รหัสพรรณไม ้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่น
ของพืช 

บริเวณที่พบ 

  
7-10150-009-007/2 

 

1 

โรงเรียน…มัธยมบ้านต้นไม้….จังหวัด…กรุงเทพมหานคร...รหัสสมาชิก…7-10150-009… 



รหัสพรรณไม้ 
7-10150-009-007 /2  

7         คือ   รหัสกิจกรรมสร้างจิตส านึกฯ 
 
10150   คือ   รหัสไปรษณีย์ประจ าท้องถิ่นของโรงเรียน 
 
009       คือ   รหัสสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรยีน 

             ของแต่ละท้องที่โดยแบ่งตามรหัสไปรษณยี์ 
 
007       คือ   รหัสหมายเลขประจ าพชืแต่ละชนิด 
 /2         คือ   จ านวนต้นพืชชนิดนั้นๆ 





หน้าปก ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘  ก.๗-๐๐๓ 



ทะเบียนพรรณไม ้

รหัสพรรณไม ้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่น
ของพืช 

บริเวณที่พบ 

  
 
 
 
 
 
 
 

2 

7-10150-009-
007/2 

 

มะขาม (ภาคกลาง) 
,ตะลุบ(นครราชสีมา) 

,อ าเปียล(เขมร-สุรินทร)์ 
,ขาม (ภาคใต)้ 

โรงเรียน…มัธยมบ้านต้นไม้….จังหวัด…กรุงเทพมหานคร...รหัสสมาชิก…7-10150-009… 



หน้า ๙  ก.๗-๐๐๓ 



ทะเบียนพรรณไม ้

รหัสพรรณไม ้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อวงศ์ ลักษณะ
วิสัย 

ลักษณะ
เด่นของพืช 

บริเวณที่พบ 

  

3 

7-10150-009-
007/2 

 

มะขาม (ภาค
กลาง),ตะลุบ
(นครราชสีมา)
,อ าเปียล
(เขมร-
สุรินทร์),ขาม 
(ภาคใต้) 

Tamarindus indica L. 

 

โรงเรียน…มัธยมบ้านต้นไม้….จังหวัด…กรุงเทพมหานคร...รหัสสมาชิก…7-10150-009… 



หน้า ๙  ก.๗-๐๐๓ 



ทะเบียนพรรณไม ้
4 

โรงเรียน…มัธยมบ้านต้นไม้….จังหวัด…กรุงเทพมหานคร...รหัสสมาชิก…7-10150-009… 

รหัสพรรณไม ้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อ
วิทยาศาสตร์ 

ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่น
ของพืช 

บริเวณที่พบ 

  7-10150-009-
007/2 

 

มะขาม (ภาค
กลาง),ตะลุบ
(นครราชสีมา)
,อ าเปียล
(เขมร-
สุรินทร์),ขาม 
(ภาคใต้) 

Tamarindus 
indica  L. 

 

LEGUMINOSAE –
CAESALPINIOIDEAE 



หน้า๙  ก.๗-๐๐๓ 



รหัสพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อ
วิทยาศาสตร์ 

ชื่อวงศ์ ลักษณะวิสัย ลักษณะเด่น
ของพืช 

บริเวณที่พบ 

  

ทะเบียนพรรณไม ้

5 

ไม้ต้น 

โรงเรียน…มัธยมบ้านต้นไม้….จังหวัด…กรุงเทพมหานคร...รหัสสมาชิก…7-10150-009… 

7-10150-009-
007/2 

 

มะขาม (ภาค
กลาง),ตะลุบ
(นครราชสีมา),
อ าเปียล(เขมร-
สุรินทร์),ขาม 
(ภาคใต้) 

Tamarindus 
indica  L. 

 

LEGUMINOSAE –
CAESALPINIOIDEAE 



หน้า ๒  ก.๗-๐๐๓ 



รหัสพรรณไม ้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อ
วิทยาศาสตร์ 

ชื่อวงศ์ ลักษณะ
วิสัย 

ลักษณะเด่นของพืช บริเวณที่พบ 

  

ทะเบียนพรรณไม ้

6 

ไม้ต้น ใบประกอบแบบขน
นกปลายคู่ ดอกช่อ

ออกปลายยอด 
ผลแบบฝักหักข้อ 

7-10150-009-
007/2 

 

มะขาม (ภาค
กลาง),ตะลุบ
(นครราชสีมา),
อ าเปียล(เขมร-
สุรินทร์),ขาม 
(ภาคใต้) 

Tamarindus 
indica  L. 

 

LEGUMINOSAE –
CAESALPINIOIDEAE 

โรงเรียน…มัธยมบ้านต้นไม้….จังหวัด…กรุงเทพมหานคร...รหัสสมาชิก…7-10150-009… 



น าข้อมูลที่ศึกษา จาก ก.๗-๐๐๓ หน้า ๒-๗  
ดูลักษณะที่เด่นของพืชมาบันทึกข้อมูล 



ทะเบียนพรรณไม ้

รหัสพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง ชื่อ
วิทยาศาสตร์ 

ชื่อวงศ์ ลักษณะ
วิสัย 

ลักษณะเด่น
ของพืช 

บริเวณที่พบ 

  ไม้ต้น ใบประกอบ
แบบขนนก
ปลายคู่ ดอก
ช่อออกปลาย
ยอด ผลแบบ
ฝักหักข้อ 

พื้นที่ศึกษาที่ 3  
หน้าอาคาร
อ านวยการ 

7-10150-009-
007/2 

 

มะขาม (ภาค
กลาง),ตะลุบ
(นครราชสีมา),
อ าเปียล(เขมร-
สุรินทร์),ขาม 
(ภาคใต้) 

Tamarindus 
indica  L. 

 

LEGUMINOSAE –
CAESALPINIOIDEAE 

7 
โรงเรียน…มัธยมบ้านต้นไม้….จังหวัด…กรุงเทพมหานคร...รหัสสมาชิก…7-10150-009… 



หน้าปก  ก.๗-๐๐๓ 



การท าระบบจัดเก็บทะเบียนพรรณไม้ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 

ทะเบียนพรรณไม้ .doc 
Microsoft Office Excel 
24 KB 



๑๑. ท าร่างป้ายช่ือพรรณไม้สมบูรณ์ 

 
 
ช่ือพืน้เมือง       
ช่ือวทิยาศาสตร์  
ช่ือวงศ์     
ช่ือสามัญ   
ประโยชน์   

7-30340-002-002  









การร่างดว้ยมือ การร่างดว้ยคอมพิวเตอร์ 



โรงเรียนประทาย   จงัหวดันครราชสีมา 

/4 



 
ฝึกอบรมฯ รุ่นที ่4/2553 



 
ช่ือพืน้เมือง      ลมแลง้ (ภาคเหนือ), ราชพฤกษ ์(ภาคกลาง)   
   คูน (ภาคเหนือ, ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  
 

ช่ือวทิยาศาสตร์  Cassia fistula L.  
 

ช่ือวงศ์    FABACEAE 
 

ช่ือสามัญ  Golden Shower, Pudding-pine tree 
 

ประโยชน์  เนือ้ในฝัก มีสารแอนทราควโินน ตม้กบัน ้ าด่ืม 
   เป็นยาถ่าย  
 

   

7-30340-002-002  



๑๒. ตรวจสอบความถูกต้องทางวชิาการด้านพฤกษศาสตร์ 



เอกสารที่ใช้ในการตรวจสอบ 













ตัวอย่างพรรณไม้และการศึกษาพรรณไม้ 

ทะเบียนพรรณไม้และภาพถ่ายพรรณไม้ 

ป้ายช่ือพรรณไม้ 

การจดัโฟลเดอร์งานส่งประเมินความถูกตอ้งทางวชิาการ 



ตัวอย่างพรรณไม้และการศึกษาพรรณไม้ 

ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 

ตัวอย่างพรรณไม้ดอง 

การจดัโฟลเดอร์งานส่งประเมินความถูกตอ้งทางวชิาการ 

ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 



1.1 การจัดเกบ็ตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 

ปัตตาเวยี 
เฟ่ืองฟ้า 
ชบา 

009  - ถัว่พู 



009-ถั่วพู 

1.1 การจดัเกบ็ตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้ 

หน้าที ่8 (เอกสาร ก.7-003)        ถ่ัวพู2.jpg ถ่ัวพู1.jpg 



เทยีนหยด 1 .jpg เทยีนหยด 2 .jpg 

010-เทียนหยด 

1.1 การจดัเกบ็ตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้ 



 
ภาพตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้ ตอ้งมีตวัอยา่งท่ีเป็นช้ินส ารอง 

 

ถ่ัวพู2.jpg ถ่ัวพู1.jpg 



ป้ายขอ้มูลติดตวัอยา่งพรรณไม ้
ทา
กา
วด้

าน
หล

งั 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

สนองพระราชด าริ โดย.............................................................. 

         รหัสพรรณไม…้……………………………………หมายเลขตัวอย่าง.................................... 

         ชื่อพฤกษศาสตร์.....................................................ชื่อวงศ.์.................................................... 

         ชื่อท้องถิ่น…………………………………………………................................................................ 

         วัน เดือน ปี ที่เก็บ……………………………ระดับความสูงจากน้ าทะเลปานกลาง………….เมตร 

         บันทึกลักษณะพืชเพิ่มเติม (เช่น ความสูง สีดอก กลิ่นดอก สียาง).............................................. 

        ..................................................................................................................................................... 

         ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง...........................................................หมายเลขประจ าตัวผู้เก็บ....................... 

         ชื่อผู้ตรวจสอบตัวอย่าง................................................วันที่ตรวจสอบตัวอย่าง.......................... 

 



สรุปลกัษณะและขอ้มูลพรรณไม ้(หนา้ท่ี 8) 



การถ่ายภาพตวัอยา่งพรรณไมแ้หง้ 

• บันทึกภาพเป็นนามสกุล .jpg  
• ขนาดภาพ 640x480 พิกเซล หรือ 1280x960 พิกเซล  
• ถ่ายภาพตัวอย่างให้เห็นทั้งชิน้อย่างชัดเจนและเห็นปา้ยขอ้มูลที่ติด 
อยู่มุมซ้ายล่างของชิ้นตัวอย่างด้วย 
• ถ่ายภาพตัวอย่างแต่ละชนิดต้องแสดงให้เห็นภาพตัวอย่างที่เปน็ชิ้นส ารอง 
  (duplicate)  
• จัดภาพตัวอย่าง ชิ้นส ารอง duplicate ของแต่ละชนิดให้อยู่ในโฟลเดอร์ 
เดียวกัน ตั้งชื่อโฟลเดอร์โดยใช้ชื่อรหัสพรรณไม้ (เฉพาะเลขชุดสดุท้ายของ 
รหัสพรรณไม ้3 หลัก) และตามด้วยชื่อพื้นเมือง 



                                                                               

                                                                               

1.2การจดัเกบ็ตวัอยา่งพรรณไมด้อง 



1.2การจดัเกบ็ตวัอยา่งพรรณไมด้อง 

ภาพตวัอยา่งดอง แสดงให้เห็นป้ายข้อมลูและชิน้ตวัอยา่งภายใน 



                          

                          

1.3การจดัเกบ็ตวัอยา่งพรรณไมเ้ฉพาะส่วน 



1.3การจดัเกบ็ตวัอยา่งพรรณไมเ้ฉพาะส่วน 

051-อนิทนิลน า้1 051-อนิทนิลน า้2 เอกสารหน้า 8 (ก.7-003) 

051-อนิทนิลน า้ 



2.ทะเบียนพรรณไมแ้ละภาพถ่ายพรรณไม ้ 

006 - เขม็แดง 

005 - ชบา 

007 - เฟ่ืองฟ้า 

ทะเบียนพรรณไม้และภาพถ่ายพรรณไม้ 



ทะเบียนพรรณไมท่ี้จดัในโปรแกรม Microsoft  Excel 



การถ่ายภาพพรรณไม ้

ลกัษณะวสัิย 

ล าต้น 

ใบ 

ดอก 

ผล 

ลกัษณะ 
วสัิย 



3. ป้ายช่ือพรรณไม ้
จัดท าในโปรแกรม Microsoft Office Word หรือ  

Microsoft Office PowerPoint ภายในโฟลเดอร์ป้ายช่ือพรรณไม้ 



7-10110-001-003 

ช่ือพืน้เมือง 

ช่ือวทิยาศาสตร์ 

ช่ือวงศ์ 
ช่ือสามัญ 
ประโยชน์ 

ราชพฤกษ์ (ภาคกลาง) ลมแล้ง (ภาคเหนือ)  
คูน (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 

Cassia fistula L.     

 FABACEAE 

Golden Shower, Pudding-pine tree 

เน้ือในฝัก มีสารแอนทราควโินน ต้มกบัน า้ดืม่ เป็นยาถ่าย  

  ร่างป้ายช่ือพรรณไม้ ท าโดย Microsoft Office PowerPoint 



 

ชื่อพ้ืนเมือง       กระดังงาไทย กระดังงาใบใหญ่ กระดังงาใหญ่ (ภาคกลาง)           

                     กระดังงา (ตรัง,ยะลา) สะบันงา สะบันงาต้น  (ภาคเหนือ ) 

ชื่อวิทยาศาสตร ์ Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson var.odorata 

ชื่อวงศ ์           ANNONACEAE   

ชื่อสามัญ Cananga tree 

ประโยชน ์ เปลือกต้นรสฝาดเฝื่อน ขับปัสสาวะ แก้ท้องเสีย                    

                      เนื้อไม้มีกลิ่นหอม ใช้แต่งกลิ่นเครื่องส าอาง น้ าอบ น้ าหอม 

 

7- 10110 – 003 - 003 
 
 

 
    ร่างป้ายช่ือพรรณไม้โดย Microsoft Office Word  



 
ตัวอย่างร่างป้ายชื่อพรรณไม้ (ร่างด้วยมือ) 

 



แบบฟอร์มการส่งทะเบียนพรรณไม้ ป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์  
การศึกษาพรรณไม้และภาพถ่ายตัวอย่างพรรณไม้แห้งและดอง 

ส าหรับโรงเรียน 



การติดตั้งป้ายช่ือพรรณไมส้มบูรณ์ 



การตดิตั้งป้ายช่ือพรรณไม้สมบูรณ์ 


