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การเก็บและรักษาตัวอยางพันธุไม 
รศ. บุศบรรณ  ณ สงขลา 

 
วัตถุประสงคของการเก็บตัวอยางพรรณไมก็เพื่อ 
๑. นํามาวิเคราะหหาชื่อที่แนนอน คือ ช่ือพฤกษศาสตรของพรรณไม ดวยเหตุที่วาพันธุไมชนิด

เดียวกัน โดยมากมีช่ือเรียกหลายชื่อตามทองถ่ินนั้นๆ และโดยทํานองเดียวกันชื่อทองถ่ินเหมือนกันแต
อาจจะเปนพรรณไมคนละชนิดกัน เพื่อกันความสับสนในการเรียกพันธุไมจึงตองใชช่ือพฤกษศาสตร
เปนสําคัญ 

๒. เก็บเปนตัวอยางไวเปนหลักฐานอางอิง เพื่อเทียบเคียงในการตรวจวิเคราะหหาชื่อพันธุไม
ในครั้งตอไป และสงไปแลกเปลี่ยนกับสถาบันทางพฤกษศาสตรแหงอื่นๆ 

๓. เปนการทราบถึงปริมาณ ถ่ินกําเนิด และเขตการกระจายพันธุของพันธุไมตางๆ ดวย 
๔. เปนการรวบรวมจํานวนพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยวามีจํานวนทั้งสิ้นกี่ชนิดการเก็บ

และรักษาตัวอยางพันธุไมทําได ๒ วิธีคือ 
๑. การเก็บแหง โดยการอัดพันธุไมแลวอบหรือผ่ึงใหแหง แลวนําไปติดบนกระดาษ 

สําหรับติดตัวอยางพันธุไม เปนวิธีที่นิยมกันมาก 
๒. การดอง มักใชกับพืชบางกลุมที่มีปญหาในการทําตัวอยางแหง เชน พวกไมน้ํา พืชที่มีตน

และใบอวบน้ํา พวกที่มีดอกบอบบางหรือตัวอยางผล เนื้อ เปนตน นอกจากนี้ตัวอยางพันธุไมที่ตองการ
จะตั้งแสดง หรือประกอบการสอน ก็อาจเก็บรักษาดวยการดอง 

 

      
 
การเก็บรักษาตัวอยางพรรณไมแหง 

๑. อุปกรณ 
๑.๑ แผงอัดพันธุไม มีลักษณะเปนแผนสี่เหล่ียมผืนผาสองอันประกบกัน ขนาดกวางยาว

ประมาณ ๓๐ ซม. X ๔๕ ซม. แผนสี่เหล่ียมนี้โปรงเปนตาราง วัสดุที่ใชอาจจะเปนไมหรือโลหะข้ึนอยู
กับความสะดวก แตควรจะมีน้ําหนักเบา 
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๑.๒ เชือกสําหรับผูกแผงอัดพันธุไมจะตองมีเชือกมัดอีกสองเสนเพื่อประโยชนใน
การอัดพันธุไมใหเรียบ ไมหงิกงอเมื่อแหง เชือกควรใชเชือกแบนๆ เชน ไสตะเกียงขนาดกวางประมาณ
๒.๕ ซม. ยาวประมาณ ๑.๕ เมตร ปลายเชือกขางหนึ่งควรทําเปนหวงเพื่อสะดวกในการรอยเชือกผูก
เวลาอัด เชือกผูกนี้ใชเข็มขัดผาใบหรือเข็มขัดหนังแทนก็ได 

๑.๓ กรรไกรตัดกิ่งไม กรรไกรชัก หรือขวาน มีดพับ พล่ัวหรือเสียม กรรไกรชักหรือ
ขวาน สําหรับตัดกิ่งไมที่อยูสูงๆ เปนทอนๆ แลวใชกรรไกรตัดกิ่งไม ตัดตกแตงใหไดขนาดพอดีกอนที่
จะอัดแผง มีดพับใชแซะพืชที่เกาะอยูตามกิ่งไมหรือตามกอนหิน พล่ัวหรือเสียมสําหรับใชขุดพันธุไมที่
จําเปนตองใชรากหรือสวนของตนที่อยูใตดิน 

๑.๔  ถุงพลาสติกและยางสําหรับรัดปากถุง ถุงพลาสติกใชสําหรับใสพันธุไมที่ตัดเปน
กิ่งเล็กๆ แลวระหวางทางที่เดินเก็บ เนื่องจากพันธุไมมีขนาดตางๆ กัน ดังนั้นจึงควรมีถุงพลาสติก
หลายๆ ขนาดกะใหใสพันธุไมแลวมัดปดปากถุงไดพอดี ถุงพลาสติกถาเลือกใชอยางชนิดหนาก็จะเปน
การประหยัด เพราะใชเสร็จแลวลางน้ําเก็บไวใชคร้ังตอไปได ถุงพลาสติกจะปองกันพันธุไมเหี่ยวแหง
กอนอัดในแผงไดเปนอยางดี 
 

      
 

๑.๕ กระดาษอัดพันธุไมนิยมใชกระดาษหนังสือพิมพ ๑ คู พับครึ่งตามขวางสําหรับ
อัดพันธุไม ๑ ช้ิน คั่นกลางดวยกระดาษลูกฟูกแข็งซึ่งมีรองตามขวาง กระดาษหนังสือพิมพจะชวยซับ
น้ําจากพันธุไม สวนกระดาษลูกฟูกแข็งจะชวยทําใหพันธุไมใหเรียบเสมอกัน และชวยระบายความชื้น
ออกทางรองของลูกฟูกดวย 
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๑.๖ ปายกระดาษแข็งสําหรับผูกพันธุไม ขนาดกวางยาวประมาณ ๒ ซม. X ๓ ซม. 
ปลายขางหนึ่งเจาะรูรอยดายทําเปน ๒ ทบ ยาวประมาณ ๑๐ ซม. ใชสําหรับผูกและเขียนหมายเลขของ
พันธุไมใหตรงกับหมายเลขของสมุดบันทึก 

๑.๗ สมุดบันทึก ใชสําหรับจดขอความตางๆ ที่เกี่ยวกับพันธุไม เชน วัน เดือน ป ที่
เก็บลักษณะที่อาศัย ถ่ินฐาน (Locality) ช่ือพื้นเมือง (Local Name) ระดับความสูงและลักษณะเดนของ
พันธุไมที่อาจจะเปลี่ยนแปลง หรือไมสามารถสังเกตไดจากตัวอยางพันธุไมแหง เชน การมียาง สีของ
ดอกและผล กล่ินของใบ ดอก ผล รสของผล ลักษณะของเปลือกไมเปนตน สมุดบันทึกควรมีขนาดที่
สามารถพกติดตัวไดงาย 

๑.๘ ดินสอดํา ใชสําหรับบันทึกขอความในสมุดบันทึก และเขียนหมายเลขบนปาย
กระดาษแข็ง ไมนิยมใชปากกาเพราะตัวหนังสืออาจจะเลอะเลือนได 

๑.๙ เครื่องวัดระดับความสูง (altimeter) ใชสําหรับวัดดูวาพันธุไมที่เก็บขึ้นอยูในพื้นที่
ที่สูงจากระดับน้ําทะเลเทาไร ความสูงอาจเปนฟุตหรือเมตรขึ้นอยูกับมาตราของเครื่องวัดแตละชนิด 

 

      
 

๑.๑๐ กลองถายรูป ควรเปนกลองที่สามารถติดเลนสถายใกล (close-up) ใชสําหรับ
ถายภาพตัวอยางพันธุไมที่ไมสามารถเก็บตัวอยางไดทั้งหมด ลักษณะ ที่อาศัย เปนตน 

๑.๑๑ เทปวัดระยะอุปกรณอ่ืนๆ นอกเหนือจากนี้ที่ควรมีติดตัว เชน แวนขยาย 
(กําลังขยาย ๑๐-๒๐ เทา)และกลองสองทางไกล เปนตน 
 

๒. หลักที่ควรทราบกอนที่จะเก็บตัวอยางพันธุไม 
โดยทั่วๆ ไปมีหลักที่ควรทราบกอนที่จะเก็บตัวอยางพันธุไมดังนี้ 

๒.๑ พันธุไมที่เก็บนั้นควรคํานึงวา จะนําไปติดบนกระดาษติดตัวอยางพันธุไมซ่ึงมี
ขนาดประมาณ ๓๐ ซม. X ๔๒ ซม. ดังนั้นควรพยายามเลือกเก็บตนหรือกิ่งที่มีขนาดพอเหมาะ 

๒.๒ พยายามเลือกเก็บตนหรือกิ่งที่มีลักษณะปกติ ไมใชตนที่กําลังเหี่ยว แมลงกัด ไฟ
ไหม หรือเปนโรค 

๒.๓ เมื่อเก็บตัวอยางพันธุไมที่มีขนาดเล็ก จะตองเก็บทั้งตนใหติดรากและควรเก็บ
ตนที่มีขนาดปานกลาง ทั้งนี้ควรบันทึกชวงขนาดของตนที่พบดวย แตถาหากพันธุไมที่จะเก็บมีขนาด
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สูงตางกันระหวาง ๓- ๑๐ ซม. ก็สามารถที่จะเก็บตัวอยางขนาดตางๆ กัน และติดบนกระดาษติดพันธุ
ไมตัวอยางแผนเดียวกันได 

๒.๔ พืชบางชนิด ใบมีรูปรางหลายแบบ ควรเลือกเก็บตัวอยางใหไดครบ 
๒.๕ พยายามทําตัวอยางที่เก็บใหสะอาด ขณะที่เก็บถาสามารถทําใหพันธุไมที่มีลํา

ตนใตดินและราก ตองพยายามขุดอยางระมัดระวังไมใหลักษณะบางอยางผิดไปจากเดิมพยายามทําให
ดินและกรวดทรายออกใหหมด อาจทําโดยการลางหรือเคาะกับพื้นดินหรือกอนหินเบาๆ 

๒.๖ ตัวอยางพันธุไมแตละชนิดที่เก็บ ควรเก็บใหมีปริมาณพอเพียงสําหรับความ
ตองการที่จะใชโดยทั่วไปจะเก็บประมาณ ๔-๖ ช้ิน แตถาหากวาตองการที่จะแลกเปลี่ยนกับพิพิธภัณฑ
พืชอ่ืนๆ ก็ควรที่จะเก็บมากกวานี้ 

๒.๗ ขณะที่เก็บตัวอยางควรเตรียมถุงพลาสติกที่มีขนาดตางๆ กัน พันธุไมที่มีขนาด
ใกลเคียงกัน ควรใสไวในถุงเดียวกัน ถุงที่ใสใหมีขนาดพอเหมาะกับตนหรือกิ่ง เมื่อใสพันธุไมมาก
พอสมควรแลวมัดปดปากถุง เพื่อรักษาความชื้นภายในถุง พันธุไมที่ตัดมาจะไดไมเหี่ยวเร็วถุงที่ใส
พันธุไมเต็มแลวมีหลายๆ ถุง ใสรวมกันในถุงใหญ พวกท่ีมีลําตนบอบบางควรเอาไวตอนบนๆ เพื่อ
ปองกันการกระทบกระทั่งซึ่งอาจจะเสียรูปไปได 

๒.๘ พันธุไมบางชนิดที่มีบางสวนบอบบางเหี่ยวงาย ควรที่จะรีบอัดลงแผงในทันทีที่ 
เก็บ 

๒.๙ พันธุไมที่เก็บทุกชนิดในแตละทองที่ ใหผูกปายกระดาษแข็งซึ่งเขียนหมายเลข
ของพันธุไมใหตรงกับหมายเลขของสมุดบันทึก ถาชนิดเดียวกันและเก็บที่เดียวกันใหจดจํานวนชิ้น
ของชนิดนั้นๆ ดวย 

๓. วิธีเก็บตัวอยาง 
วิธีเก็บตัวอยางพันธุไมนั้น แลวแตประเภทของพันธุไม การเก็บไผ ปาลม เตยกระบองเพชร และพืชที่มี
ใบหนาและอวบใหญ เชน ศรนารายณ พลับพลึง เปนตน มีวิธีเก็บตัวอยางพิเศษแตกตางจากไมดอก
ทั่วๆ ไป  สําหรับไมดอกทั่วๆ ไปมีวิธีเก็บดังนี้ 

๓.๑ ประเภทไมตนหรือไมพุมหรือไมลมลุกบางชนิด เก็บเปนกิ่งที่มีดอกหรือชอดอก
ติดกับใบและผล ขนาดยาวประมาณ ๓๐ ซม. หากชอดอกหรือใบมีลักษณะยาวเกินหนากระดาษอัดก็
ควรหักพับใหพอดี ไมตองตัดทิ้ง เพราะจะไดทราบขนาดแทจริง ควรเก็บใบ ดอก ผล และเนื้อไมจาก
ตนเดียวกัน 

ใบ เลือกเก็บแตใบที่สมบูรณไมถูกแมลงหรือสัตวกัดทําลาย หรือใบเปนโรคหงิกงอ ไมควร
เก็บใบที่เกิดตามหนอที่แตกจากตอ หรือกิ่งที่ถูกตัดไป หรือใบของกลาไม เพราะมักจะมีขนาดสัดสวน
ผิดไปจากปกติ ควรเก็บใบที่แกจัด และเก็บมาทั้งกิ่งไมใชเด็ดมาเปนใบๆ 

ดอก เก็บเปนชอ ควรเก็บใหไดทั้งดอกตูมและดอกบานเต็มที่แลว และเก็บชอดอกใหติดกับใบดวย 
ผล เก็บใหติดกับใบเชนกัน ควรเก็บใหไดทั้งผลออนและผลแกจัดซึ่งติดอยูบน 
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ตน ถาผลเปนผลแหงขนาดใหญ หรือผลสด ก็ใหตากแหงแลวติดปายหมายเลขใหตรงกับ
หมายเลขของตัวอยางใบและดอก ผลสดนี้ควรตากแหงโดยฝานผาครึ่งตามยาวของผล เพื่อรักษา
รูปทรงของผลนั้นไว หรืออาจใชดองในขวด ในแอลกอฮอล ๗๐% และปดปายไวเชนกัน 

      
 

๓.๒ ประเภทไมลมลุกตนเล็กๆ เชน หญา ใหเก็บทั้งตนพรอมทั้งราก 
๓.๓ พันธุไมชนิดหนึ่งเก็บตัวอยางประมาณ ๓-๕-๑๐ ช้ิน แลวแตกรณี แตละชิ้นผูก

ปายหมายเลขพันธุไมชนิดหนึ่งๆ ถาเก็บหลายชิ้นทุกๆ ช้ิน จะมีหมายเลขเดียวกัน พันธุไมตางชนิดจะมี
หมายเลขตางกัน 

๓.๔ บันทึกลักษณะตางๆ ของพันธุไมแตละชนิดที่เก็บลงในสมุดบันทึก ใสหมายเลข
ใหตรงกันกับปายหมายเลขที่ผูกพันธุไมแตละชนิด บันทึกตามหัวขอตางๆ ดังนี้ 

Date : วัน เดือน ป ที่เก็บพันธุไมนั้น จะเปนการทราบถึงฤดูออกดอกออกผลของพันธุไมนั้นๆ 
Locality : ทองที่ที่เก็บ ตองบันทึก จังหวัด อําเภอ ตําบล หรือถ่ินฐานอื่นๆ เชน  ภูเขาที่เก็บ ลํา

หวย เปนตน 
Altitude : ระดับความสูง ใชเครื่องวัดความสูงจากระดับน้ําทะเล (Altimeter)หรือสอบถามได

ตามจังหวัดตางๆ 
Local Name : ช่ือพื้นเมือง ช่ือที่เรียกพันธุไมในทองที่ที่เก็บ ควรสอบถามชื่อจากชาวบานแถบนั้น 
Note : บันทึกลักษณะเดนของพันธุไมที่อาจเปลี่ยนแปลงได หรือไมสามารถสังเกตไดจาก

ตัวอยางพันธุไมแหง เชน ลักษณะเดนของพันธุไม ขนาด ความสูงโดยประมาณปริมาณจํานวนพันธุไม
ที่พบวาหายาก หรือมีมากนอยเพียงใด ชนิดของปาที่พันธุไมขึ้น ปาดงดิบ ปาชายเลน เปนตน 
นอกจากนี้ลักษณะของดอก เชน สี จํานวนของสวนประกอบ กล่ิน การมียางของตน สีของผลหรือ
ลักษณะเดนอื่นๆ ประโยชนและโทษของพันธุไมนั้นถาทราบ 

Collector......No….. ลงชื่อผูเก็บและหมายเลขเรียงตามลําดับไว ผูเก็บแตละคนใชหมายเลข
ของตนติดตอกันไป ไมวาจะเดินทางไปเก็บพันธุไมในทองที่ใด 

๓.๕ เก็บตัวอยางพันธุไมใสถุงพลาสติก มัดปากถุงดวยยางรัด แลวนําออกมาอัดแผง
เมื่อกลับถึงที่พัก 
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๔. การอัดแหงพันธุไม 
การอัดพันธุไมเพื่อใหไดตัวอยางที่ดี ควรทําทันทีเมื่อเก็บตัวอยางพันธุไมมาได วางตัวอยาง

พันธุไมลงบนกระดาษหนังสือพิมพ ๑ คูที่พับครึ่ง ใชกรรไกรตัดกิ่งไมตกแตงใหไดขนาดพอเหมาะ จัด
ใหขนาดพอดี อยาใหเกินหนากระดาษและแผงอัด เรียงใหใบคว่ําบางหงายบางเพื่อจะไดเห็นลักษณะ
ของใบทั้งสองดานขณะแหงแลว แลวพลิกกระดาษแผนที่เปนคูนั้นปดทับลงไปและระหวางชั้นวาง
กระดาษ ๒-๓ แผนซอนไวเพื่อดูดซึมความชื้นจากพันธุไม ระหวางพันธุไมชนิดหนึ่งๆ นั้นสอด
กระดาษลูกฟูกไวเพื่อชวยใหความชื้นระเหยออกไปไดเร็ว เสร็จแลวกอนปดแผงใชกระดาษลูกฟูกปด
ทับทั้งสองดานและผูกมัดใหแนน เพื่อเวลาแหงพันธุไมจะไดเรียบพันธุไมที่มีดอกบอบบาง ดอกหนา 
หรือเปนกิ่งขนาดใหญควรทําดังนี้ 

๔.๑ พันธุไมที่มีดอกบอบบาง เชน ผักบุง ดอกกลวยไม ใชกระดาษไขหรือกระดาษ
เซลโลเฟนวางทั้งดานบนและดานลางของดอก เพื่อกันไมใหติดกระดาษหนังสือพิมพ ซ่ึงจะทําใหฉีก
ขาดงายเวลาเปลี่ยนกระดาษ 

๔.๒ พันธุไมที่มีดอกหนา เชน ดอกชบา พุดตาน ซ่ึงมักจะขึ้นราไดงาย และมักจะติด
กับกระดาษที่อัด ใชกระดาษบางๆ ที่ดูดซับน้ําไดขนาดพอดีกับดอกรองทั้งดานลางและดานบนกอนที่
จะอัดมักจะจุมในแอลกอฮอล ๗๐-๙๕ % หรือฟอรมาลิน เพื่อฆาเซลลจะทําใหแหงเร็วข้ึน 

๔.๓ พันธุไมที่มีดอกติดกับกิ่งที่มีขนาดใหญ เวลาอัดใบและดอกมักจะรวงงาย
เนื่องจากถูกแรงกดรัดของแผง จึงควรใชกระดาษฟางตัดเปนชิ้นเล็กๆ ใหพอดีกับใบหรือดอก หมุนใบ
หรือดอกใหไดระดับเดียวกับกิ่งที่มีขนาดใหญและควรคั่นกระดาษลูกฟูกระหวางพันธุไมพวกนี้ทุกชิ้น 

๔.๔ พันธุไมที่มีหนามแข็ง ใหตัดหนามดานที่กดเขาหากระดาษลูกฟูกกอนอัดยกเวน
หนามที่ใบของพวกเตย 

ดอกหรือผลที่เหลือจากการตกแตง ดอกหรือชอดอกใสถุงพลาสติกเล็กๆ เก็บไวใชตรวจหาชื่อ
วิทยาศาสตร หรืออัดและเก็บใสซองแลวติดลงบนกระดาษติดพันธุไมแหงเพื่อที่จะไดศึกษาลักษณะ
ตางๆ ไดงาย โดยไมตองทําใหตัวอยางพันธุไมที่ติดไวเสียหาย 
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๕. วิธีอบหรือผ่ึงพันธุไมใหแหง 
พันธุไมที่อัดลงแผงเรียบรอยดีแลว ควรทําใหแหงทันทีอยาปลอยทิ้งไวนานราอาจจะขึ้นได 

การทําพันธุไมที่อัดใหแหงอาจทําโดย 
๕.๑ การตากแดด ควรหมั่นเก็บแผงที่ตากแดดเมื่อหมดแสงอาทิตย อยาปลอยทิ้งให

ตากน้ําคางหรือตากฝน จะทําใหตัวอยางที่อัดเสียหายได 
๕.๒ การอบดวยความรอน โดยใชอุปกรณตามภาพ (เตาอบพันธุไมชนิดใชความรอน

จากหลอดไฟ) หรือใชความรอนจากการผิงไฟ ในกรณีไปเก็บตัวอยางในแหลงธรรมชาติเปนระยะเวลา
หลายวันและไมมีวิธีอบแหงอยางอื่น 

 
 

ไมวาจะทําวิธีใดจะตองคอยหมั่นเปลี่ยนกระดาษที่ช้ืน เนื่องจากซับน้ําจากพันธุไมวันแรกที่ทํา
แหงควรเปลี่ยนกระดาษ ๒ คร้ัง กระดาษที่ใชแลวทําใหแหงแลวใชใหมได แผงที่อัดพันธุไมหลังจากที่
อบแหงหรือตากแดดแลวประมาณครึ่งวัน ตองคอยดึงเชือกรัดแผงใหแนนอยูเสมอเพราะวาพันธุไมที่
อัดแหงจะยุบตัวลง เชือกที่รัดจะหลวมถาปลอยไวไมคอยรัดใหตึง ใบหรือดอกอาจจะเหี่ยวยนได 

 
๖. วิธีอาบน้ํายาพันธุไมที่แหงแลว 
พันธุไมที่อบแหงสนิทดีแลว กอนที่จะนําไปติดบนกระดาษติดพันธุไมจะตองอาบน้ํายากัน 
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แมลงเสียกอน น้ํายาที่ใชมีสวนผสมดังนี้  ๘๕% เอทธิลแอลกอฮอล ๕ ลิตร  เมอรคูริค คลอ
ไรด* ๗๕ กรัม (สารนี้เปนพิษรายแรงได ควรระวัง) 

วิธีอาบน้ํายา เทน้ํายาที่ผสมเขากันดีแลวลงในถุงพลาสติก แลวใชปากคีบที่ทําดวยไมหรือ
พลาสติกคีบพันธุไมแหงแชลงในน้ํายาประมาณ ๑ นาที แลวนํากลับมาวางบนกระดาษซับหรือ
กระดาษฟาง วางทิ้วไวจนแหงสนิท หรืออาจจะนํามาอบใหมอีกครั้ง ระหวางพันธุไมแตละชิ้นจะตอง
ไมลืมแทรกกระดาษลูกฟูกเพื่อชวยกดพันธุไมที่อาบน้ํายาแลว (มักจะพอง) ใหแบนราบ 

ในขณะที่ชุบน้ํายาตองระวังอยาใหสวนตางๆ ของรางกายถูกน้ํายาเปนอันขาด ควรจะใส 
ถุงมือยางขณะที่คีบพันธุไมชุบน้ํายาดวย 

๗. วิธีติดพันธุไมบนกระดาษติดพันธุไม 
พันธุไมที่อาบน้ํายาแหงสนิทดีแลว นํามาติดบนกระดาษสีขาว ขนาดกวางยาวประมาณ ๓๐ ซม. X ๔๒ 
ซม. ชนิด ๓๐๐ กรัม เพื่อชวยใหกิ่งพันธุไมตัวอยางไมเปราะหักงายเวลานําตัวอยางพันธุไมออกจากตู
มาศึกษา 

กาวที่ใชติดพันธุไม เตรียมไดจากสวนผสมของ 
กัมอาราบิค (gum arabic)    ๓๐๐ กรัม 
กัมทรากาแคนท (gum tragacanth)  ๕๐ กรัม 
ไธมอล (thymal)    ๑ กรัม 
น้ํา      ๑,๐๐๐ ลบ.ซม. 
 

      
 

การติดพันธุไมมีวิธีงายๆ ดังนี้ 
๗.๑ ใชแปรงจุมกาวทาลงบนกระจกเรียบ ขนาดประมาณ ๓๐ ซม. X ๔๕ ซม. โดยทาบางๆ 

ใหพอดีกับขนาดของพันธุไมที่จะติด 
๗.๒ ใชปากคีบวางพันธุไมดานที่จะติดกับกระดาษใหแตะกาวบนกระจก กดใหติดกาวจนทั่ว 
๗.๓ นํากลับมาวางบนกระดาษติดพันธุไม กะใหวางตรงกลางคอนไปทางขวาใหเหลือที่

มุมซายสําหรับติดปายบันทึกขอมูล 
๗.๔ ใชกระดาษฟางหรือกระดาษหนังสือพิมพปูทับ แลวจึงใชถุงทรายวางทับอีกที ใหเรียบ

เสมอกัน 
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๗.๕ เมื่อกาวแหงดีแลว เย็บพันธุไมใหติดกับกระดาษโดยใชดายสีขาวที่มีความเหนียวเย็บเริ่ม
จากโคนกิ่งหรือโคนตน แลวโยงไปตามสวนตางๆ ใหมั่นคงและดูสวยงาม หรือจะใชแถบกาวผาปด
ทับไวเปนระยะๆ 

๗.๖ ปดปายบันทึกขอมูลซ่ึงจะตองเขียนรายละเอียดตางๆ ที่ลอกมาจากสมุดบันทึกขอมูลที่
จะตองเขียนเพิ่มเติมคือ ช่ือผูเก็บ (collector) หมายเลขลําดับที่เก็บ (collecting number)ช่ือวิทยาศาสตร 
และชื่อผูตรวจสอบหาชื่อของพันธุไม 
 

๘. วิธีรักษาตัวอยางพันธุไมแหง 
พันธุไมที่ติดลงบนกระดาษติดพันธุไมเรียบรอยแลว เมื่อไดตรวจหาชื่อวิทยาศาสตรที่ถูกตอง

แลวนําไปเก็บใหเขาหมวดหมูวาอยูในวงศ (family) ใด สกุล (genus) ใด และชนิด(species) ใด ในตู
เก็บพรรณไมของพิพิธภัณฑพืช 

พันธุไมแตละชนิดจะมีกระดาษปกสีขาวขนาดใหญกวากระดาษแข็ง ที่ติดพันธุไมเล็กนอยหุม
ไว ที่ดานหนาของปกเขียนชื่อวิทยาศาสตรและวงศของพันธุไมชนิดนั้นๆ พันธุไมแตละชนิดที่อยูใน
สกุลเดียวกันใสไวในปกอีกชั้นหนึ่งเพื่อสะดวกในการยกพันธุไมทั้งตั้งออกมาดู การเก็บจะเก็บใสในตู
ไมขนาดประมาณดังนี้ สูง ๒.๕ เมตร กวาง ๑.๕ เมตร ลึก ๐.๗๕ มม. ภายในตูแบงเปนชองๆ แตละ
ชองใสลูกเหม็นไวภายในเพื่อกันแมลง 

หองพิพิธภัณฑพืชที่จะเก็บตูใสตัวอยางพันธุไมแหง ควรเปนหองที่โปรง อากาศถายเทสะดวก 
ไมอับชื้น เพื่อปองกันเชื้อราขึ้นในตู 

 
 
 

เอกสารอางอิง 

คณาจารย ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.๒๕๓๐ . การเก็บรักษา

ตัวอยางพันธุไม. อมรินทร พร้ินติ้ง กรุพ จํากัด. 
* เอกสารนี้ใชประกอบการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนเทานั้น หามทําซ้ําหรือ 
ลอกเลียนแบบไมวาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร 


