องคประกอบที่ 1 การจัดทําปายชื่อ
“รูลักษณ รูชื่อ รูจัก” ใหนักเรียนรูจักชื่อ จากการสัมผัส การสังเกตพรรณไม หรือ
ปจจัยที่ศึกษา เชนเมื่อเห็นพรรณไมชนิดหนึ่งดอกคลายแตร สีแดง อาจชื่อดอกแตรแดง ตั้งไวกอน
แลวจึงศึกษาเรื่องอื่นๆ กอน ในการที่จะเรียนรูธรรมชาติ ใชความเปนธรรมชาติของเด็ก ครูทําให
สอดคลองกับธรรมชาติของเด็ก
การที่ จ ะหาชื่ อ เพื่ อ ให สื่ อ ให เ ข า ใจตรงกั น ต อ งทราบชื่ อ ประจํ า ถิ่ น จะเกิ ด
กระบวนการเรียนรู ในเรื่องของการแสวงหาชื่อ ใหที่บาน คนขางคียงไดดู ไดชวยบอกชื่อ โดยการ
นําสวนของพืชไปใหดู จะเขาสูการเก็บตัวอยางพืช เมื่อทราบชื่อ ก็เก็บรักษาตัวอยางไวเปนพรรณ
ไมแหง ใชอางอิง สืบคนชื่อทางวิทยาศาสตรได การสืบคนชื่อนั้นตองมีการเรียนรูสวนอื่นๆ ตอไป
เชนการศึกษาลักษณะวิสัย รูป ทรง สี กลิ่น ตามแบบการเรียนรู เปนการรูแบบคราวๆ ซึ่งหาก
สามารถรูอยางละเอียดไดจะดี การคนควาในตอนหลังได
ขั้นตอนการจัดทําปายชื่อพรรณไม
- สํารวจ ติดชื่อพื้นเมือง และเลขหมายประจําตน
- การศึกษาโครงสรางสวนประกอบ และการจําแนกชนิดพืช โดยใชเอกสาร
การศึกษาพรรณไม ก 7-003
- การจัดทําตัวอยางพรรณไมแหง
- การวาดภาพทางพฤกษศาสตร
- การจัดทําผังพรรณไม
- การจัดทําทะเบียนพรรณไม
- การจัดทําปายชื่อพรรณไมที่สมบูรณ
จัดทําปายชื่อประจําตนไมในโรงเรียน ในขั้นแรกเปนชื่อพื้นเมือง ชื่อทองถิ่น เปน
ปายชั่วคราว จากนั้น จากนั้นมีการศึกษาพืชพรรณไมนั้น โดยการใช เอกสาร ก7-003 การศึกษา
พรรณไม แลวนําไปเปรียบเทียบกับ การสืบคนจากเอกสาร หรือสื่อ internet
หากขอมูลจาก
การศึกษา สวนใหญเหมือนกับการสืบคน เชื่อวาจะมีชื่อวิทยาศาสตรตามที่ปรากฎ จากนั้นมีการ
ตรวจสอบ จากนักพฤกษศาสตร เพื่อใหไดชื่อที่ถูกตอง สมบูรณ หากไมสามารถคนควาได จัดทํา
ตัวอยางพรรณไมแหงโดยมีสวนตางๆ ครบ ทั้งใบ ดอก ผล สงใหกับทาง โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พืชฯ ให นัก พฤกษศาสตรอนุกรมวิธานพืช ทําการศึกษาจําแนก หาชื่อวิทยาศาสตร และ ขอมูล
ตางๆ

001/1
หมาก

(มะเกลือ)

ชื่อทั่วไป
รหัสประจําพืชแตละชนิด
ชื่อทองถิน่
สํารวจจัดทําปายชื่อตนไมในโรงเรียน ในตอนแรกเปนชื่อพื้นเมือง แลวทําปายชื่อผูกติดไวกับตนไม
001/1
ชื่อพื้นเมือง
ประโยชน

หมากเกีย
ผลดิบ เปนยาถายพยาธิ ใชเปนสียอมผา ใหสีดํา รักษาปสสาวะพิการ ขัดเบา
โรคนิ่ว อาการไอ คอแหง คลืน่ ไส อาเจียน ออนเพลีย ฝอกั เสบ แผลใตผิวหนัง
ตัวอยางปายชือ่ ทองถิน่ และขอมูลทองถิน่

ปายขอมูลที่สมบูรณ
7-34190-001-001
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อวงศ
ชื่อสามัญ
ประโยชน

หมากเกีย
Diospyros mollis Griff.
EBENACEAE
Ebony Tree
แกน ทํากรอบรูป เครื่องประดับ ทําเครื่องใชฝงมุก ใบ ใชประดับพวงหรีด
ผลิดบ เปนยาถายพยาธิ ผลสก ใหสีดาํ ใชยอมผา เปลือก ผสมกะแชกนั บด

ชื่อพืชที่เรียกกัน
เปนทางการทั่วโลก
ประกอบดวย ชื่อสกุล คําคุณศัพทญระบุชนิด
ชื่อผูต ั้ง (เรียงตามลําดับ) เขียนได 2 แบบ
1. Diospyros mollis Griff. (ขีดเสนใต)
2. Diospyros mollis Griff. (ตัวเอียง)

รหัสกิจกรรมสรางจิตสํานึกฯ
รหัสไปษณียประจําทองถิ่น
รหัสโรงเรียนเขารวมโครงการฯ
ของแตละจังหวัด
รหัสประจําตนพืชแตละชนิด

ชื่อทีเ่ รียกกันในทองถิน่ นั้นๆ
(เขียนชือ่ ทองถิ่นที่ ร.ร. ตั้งอยูกอ น
แลวตามดวยชื่อพื้นเมืองในทองถิน่ อืน่ ๆ )

7-34190-001-001
ชื่อวงศ
ชื่อกลุมของพืชที่มีชนิดนั้นๆ อยูใน
กลุม เชนมะเกลือ มะพลับ ตะโก อยู
ในวงศเดียวกัน คือ EBENACEAE
ชื่อสามัญ
ชื่อที่ใชเปนภาษาอังกฤษ บางชนิด
อาจดัดแปลงมาจากชือ่ พื้นเมือง บาง
ชนิดเหมือนกับชื่อสกุลของพืชชนิด
นั้นๆ บางชนิดอาจไมมีชื่อสามัญก็ได
เชน ไมปาชนิดตางๆ

ชื่อพื้นเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร
ชื่อวงศ
ชื่อสามัญ
ประโยชน

หมากเกีย
Diospyros mollis Griff.
EBENACEAE
Ebony Tree
แกน ทํากรอบรูป เครื่องประดับ ทําเครื่องใชฝงมุก
ใบ ใชประดับพวงหรีด ผลิดบ เปนยาถายพยาธิ ผล
สุก ใหสีดํา ใชยอมผา เปลือก ผสมกะแชกันบูด

ความสัมพันธของมนุษยกับตนไมในแงการใชประโยชน เชน เปนอาหาร ยารักษาโรค
ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม สิ่งของเครื่องใชตางๆ ตลอดจนเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบาน ตํานาน ฯลฯ สวนที่ใชเปนขอมูลพื้นบาน ไดจากการสอบถามผูรูใน
ทองถิ่น เชน หมอยา ฯลฯ ขอมูลเอกสาร ไดจากหนังสือ ตํารา
หลักการเขียนใหเรียงตามลําดับตามสวนของพืช ดังนี้ ทั้งตน ราก ลําตน (เปลือก เนื้อ
ไม แกน ยาง ชัน) กิ่ง กาน ใบ ดอก ผล เมล็ด

ทะเบียนพรรณไมทสี่ ํารวจภายในโรงเรียน
ชื่อสถานศึกษา.............................................จังหวัด.......................................รหัสสมาชิก
................................
หมายเลข

ชื่อ
พื้นเมือง

001

หมากเกีย

002

ขนุน

003

โยทะกา

ชื่อวิทยาศาสตร

Diospyros mollis
Griff.
Artocarpus
hererophyllus
Lamk.

ชื่อวงศ

ลักษณะ
วิสัย

EBENACEAE

ไมตน

MORACEAE

ไมตน

CAESALPUNLACEAE ไมพุม

ลักษณะ
พิเศษของ
พืช

บริเวณที่
พบ
อาคาร1

ยางสีขาว
ขุน

อาคาร1

ปลายใบเวา อาคาร2
, ดอกสี
เหลือง

การจัดทําพรรณไมแหง-พรรณไมดอง

