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ขอเสนอแนะจากนักพฤกษศาสตรท่ีโรงเรียนสมาชิกจะตองทําความเขาใจ 
เพื่อใหการเก็บและรักษาตัวอยางพรรณไมของโรงเรียนเปนไปอยางถูกตองมากที่สุด 

และเกิดประโยชนตอการศึกษาของนักเรียนมากที่สุด 
 
ตัวอยางพรรณไมแหงหรือดอง ? 

พืชบางชนิดอาจทําเปนตวัอยางพรรณไมแหง บางชนิดควรทําเปนตวัอยางพรรณไมดอง 
ทั้งนี้แลวแตความเหมาะสม สําหรับพืชบางชนิดสามารถทําไดทั้งตัวอยางพรรณไมแหงและดอง 
กลาวคือ เก็บตัวอยางในระยะที่มีดอก มาทาํเปนตัวอยางพรรณไมแหง และเมื่อตนไมเดียวกันนี้ติด
ผลซ่ึงมีลักษณะอวบน้ํา ก็เกบ็ผลมาดองไวดวย จะไดตวัอยางพรรณไมที่ครบถวนสมบูรณทีเดยีว
สําหรับตนไมชนิดหนึ่งๆ นอกจากนีต้ัวอยางพรรณไมแหงอาจเปนการเก็บแหงเฉพาะสวนก็ได เชน 
ฝก หรือเมล็ด 

 
การทําตัวอยางพรรณไมท่ีถกูตอง มีหลักสําคัญดังตอไปนี้ 
 
๑. ตัวอยางพรรณไมแหง 

- มีการทําซ้ําที่เหมือนกนั (duplicate) คือ ตัวอยางสําหรับพืชแตละชนดิ จะตองมีตั้งแต ๒ 
ช้ินขึ้นไป 

- ตัวอยางที่เกบ็จะตองมีความสมบูรณ คือ ประกอบดวยสวนของกิ่ง ใบ และดอก (ถาไมมี
ดอกก็ตองมีผลหรือในตนไมบางชนิดซึ่งออกดอกติดผลในชวงระยะเวลาเดียวกนั บนชิ้นตัวอยางก็
สามารถมีไดทั้งดอกและผล)จะตองเห็นการเรียงตัวของใบบนกิ่ง เห็นชนิดของใบ (ใบเดี่ยวหรือใบ
ประกอบ) เหน็รูปรางของใบ (ทั้งดานหลังใบและทองใบ) เห็นตําแหนงที่ออกดอก (หรือผล) 

- เมื่อทําการอัดตัวอยางแลวตากแดดหรืออบจนแหงสนิทดีแลว สมัยกอนจะมีการนํา
ตัวอยางไปอาบน้ํายากันแมลงและเชื้อรา แตเนื่องจากน้ํายานี้มีสวนผสมของเมอรคูริค คลอไรด 
(mercuric chloride; HgCl2) ซ่ึงอันตรายอยางมาก ทั้งจากการสูดดม และสัมผัส ปจจุบันจึงไมนิยม
ใชอีก จึงขามขั้นตอนการอาบน้ํายาไป แลวนําชิ้นตัวอยางมาติดบนกระดาษแข็งสีขาว โดยการติด
ตัวอยางนั้นสามารถทําได ๒ วิธีดวยกัน คือ ๑) แปะกาวกอน (ใชถุงทราย หรือหนังสือ หรือวัตถุ
หนักๆ ทับบนชิ้นตัวอยาง เพื่อใหติดแนบสนิทดีกับกระดาษแข็ง) เมื่อกาวแหงสนิทแลวจึงเย็บซ้ําอีก
ที เพื่อวานานไป เมื่อกาวเสื่อมสภาพ ช้ินตัวอยางจะไมหลุดหายไป โดยเนนเย็บที่บริเวณสําคัญๆเชน 
กิ่ง กาน กานใบ เสนกลางใบ กานชอดอก (หรือชอผล) ดอก (หรือผล) เปนตน หรือ ๒) อาจจะเย็บ
ตัวอยางติดกับกระดาษเลย โดยไมติดกาวกอน ซ่ึงจะประหยัดเวลามากขึ้น แตความคงทนที่ช้ิน
ตัวอยางจะติดอยูกับกระดาษจะลดนอยลง ควรจะตองเย็บใหมากจุดขึ้น เพื่อใหมีความมั่นคงแข็งแรง 
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- จากทีก่ลาวมาแลวขางตนวาตัวอยางแหงนั้นไมไดรับการอาบน้ํายาเพือ่ปองกันการทําลาย
จากแมลงและเชื้อรา ดังนั้นเพื่อรักษาสภาพของตัวอยางพรรณไมแหงใหคงอยูไดนานที่สุด หอง
พิพิธภัณฑพืชที่จะเก็บตัวอยางพรรณไม ควรเปนหองที่โปรง อากาศถายเทสะดวก ไมอับชื้น เพื่อ
ปองกันเชื้อราขึ้นในตู และอาจใสลูกเหมน็หรือการบูรในชั้นที่เก็บตวัอยาง เพื่อปองกันแมลงดวย 

- ตัวอยางพรรณไมแหงแตละชิ้นนัน้ มีอายุการเก็บรักษาไดช่ัวระยะเวลาหนึ่งเทานัน้ (จะ
เก็บไดนานเพยีงใดขึน้อยูกับชนิดของตนไม การเตรียมตวัอยาง และการเก็บรักษา) เมือ่ตัวอยาง
ชํารุดเสียหาย ก็ตองมีการทําตัวอยางชิน้ใหมมาทดแทนอยูเสมอ 

 
๒. ตัวอยางพรรณไมดอง 

- พืชที่มักจะทาํเปนตัวอยางดองนั้น เปนตวัอยางของพืชที่มีปญหาในการทาํเปนตัวอยาง
แหง เชน พวกไมน้ํา พืชที่มีลําตนและใบอวบน้ํา มีความหนามาก หรือ พวกที่มดีอกบอบบาง ผลไม
ที่มีเนื้อฉ่ําน้ํา เปนตน ไมใชวาตนไมชนิดเดยีวกัน เก็บกิ่งมา ๒ กิ่ง แลวอัดแหงกิ่งหนึง่ ดองกิ่งหนึ่ง 
ถือวาเปนการรักษาสภาพตวัอยางที่ไมเหมาะสมและไมคาํนึงถึงลักษณะของพรรณไมที่เก็บ 

- ตัวอยางพรรณไมดองทกุชิน้ จะตองดองดวยเอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล) ความเขมขน
ประมาณ ๗๐% (ในกรณีทีม่ีเอทานอลที่ความเขมขนมากเกินกวานี ้ก็สามารถเจือจางโดยใชน้าํกลัน่ 
หรือน้ํากรอง หรือน้ําที่ใชดืม่ผสมเพื่อเจือจางใหไดความเขมขนตามทีต่องการ) หรือถาไมสามารถ
หาเอทานอลได ก็สามารถดองดวยเหลาขาวที่หาซื้อไดทัว่ไป ตัวอยางจะตองบรรจุในภาชนะใส (ทํา
ใหสามารถมองเห็นตวัอยางที่ดองอยูภายในไดชัดเจนในทกุๆ มุมมอง) มีฝาปดเรียบรอย 

- ตัวอยางที่ดองเอทานอลไวนั้น เมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งจะตองมีการเปลี่ยนถายเอทานอลเกา
ออก และใสเอทานอลใหมลงไปแทน เพื่อใหรักษาสภาพตัวอยางไดนานขึ้น โดยเฉพาะตวัอยางทีม่ี
สีละลายออกมาในเอทานอลมากจนกลายเปนสีคลํ้าเขมทําใหมองไมเห็นชิ้นตวัอยางที่บรรจุอยู
ภายในภาชนะ ควรจะตองทําการเปลี่ยนบอยขึ้น 

 
๓. ตัวอยางแหงเฉพาะสวน 
พืชบางชนิด สามารถเก็บเปนตัวอยางไดหลายประเภท เชน 
- บางชนิดอาจทําไดทั้งตัวอยางพรรณไมแหงและดอง เชน เก็บกิ่งที่มใีบ และดอก มาทําเปนตัวอยาง
พรรณ-ไมแหง และเมื่อพืชชนิดนั้นติดผล แลวผลมีลักษณะอวบน้ํา ไมสามารถอัดเปนตัวอยางแหง
ได ก็เก็บผลมาดอง เปนตวัอยางสําหรับศึกษาเพิ่มเติมไปจากตัวอยางพรรณไมแหง พชืบางชนิดมี
ดอกที่บอบบางมาก ซ่ึงเมื่ออัดแหงแลวเนื้อของดอกจะเสียหายไดงาย จนไมสามารถเห็นรูปราง
บางอยางของดอกไดบนตัวอยางพรรณไมแหง ก็สามารถเก็บสวนของดอกมาดองเพิม่เติมไวเพื่อ
ศึกษาได 
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- สําหรับพืชบางชนิดซึ่งมีผลที่มีลักษณะเปนผลแหง (ไมมีเนื้อฉํ่าน้ํา) นั้น นอกจากจะเก็บ
กิ่งที่มีใบ และดอก มาอัดเปนตัวอยางพรรณไมแหงแลว ยังสามารถเก็บตัวอยางเฉพาะสวนของผล 
(ซ่ึงไมสามารถอัดใหแบนติดบนกระดาษได) มาทําเปนตัวอยางพรรณไมแหงเฉพาะสวนไดดวย 
เชน ฝกสะบา ผลตะแบก อินทนิล สะแก ยางนา ฯลฯ  นอกจากนี้ยังอาจเก็บสวนของเมล็ดไดดวย 
เชน เมล็ดมะกล่ําตาหนู เมล็ดถ่ัวตางๆ ฯลฯ โดยตัวอยางแหงเฉพาะสวนนี้ไมตองอัดในแผงอัด
พรรณไม แตอบหรือตากแดดใหแหง แลวเก็บรักษาไวในภาชนะใสแบบตางๆ ในกรณีที่มีขนาด
ใหญมาก เชน ฝกสะบา อาจจัดแสดงไวในหองโดยไมตองใสภาชนะ 

 
๔. ตัวอยางทุกชิ้นตองมีแผนปายขอมูล 

ตัวอยางทกุชิ้นไมวาจะเปนตวัอยางพรรณไมแหงหรือดอง จะตองมีแผนปายขอมูล 
- สําหรับตัวอยางพรรณไมแหง แผนปายขอมูลจะติดอยูบนกระดาษทีต่ิดตัวอยาง โดยอยูที่

มุมลางซายแผนปายสําหรับตัวอยางพรรณไมแหงนั้นจะมีขนาดมาตรฐาน คือ ประมาณ ๑๔.๕ x ๑๐ 
ซม. 

- สําหรับตัวอยางพรรณไมดอง แผนปายขอมูลจะติดบนภาชนะที่บรรจุตัวอยาง ขนาดของ
แผนปายสําหรับตัวอยางดองนั้นใหญหรือเล็กแลวแตความเหมาะสม โดยควรเหมาะสมกับขนาด
ของภาชนะทีบ่รรจุตัวอยาง และควรติดอยูในบริเวณที่เหมาะสม ไมบดบังตัวอยางที่อยูภายใน 
- สําหรับตัวอยางแหงเฉพาะสวนนั้น แผนปายขอมูลจะตดิบนภาชนะในกรณีที่สามารถบรรจุใน
ภาชนะไดโดยใหมีขนาดและบริเวณที่ติดแผนปายตามความเหมาะสม แตถาชิ้นตัวอยางมีขนาด
ใหญมาก และไมไดบรรจุในภาชนะ ก็ควรมีแผนปายขอมูลติด (อาจใชวิธีหอยหรือแขวน) ไวที่ช้ิน
ตัวอยาง หรือทําเปนปายตั้งแสดงใกลๆ กับชิ้นตัวอยาง 
 
๕. การจัดเก็บตัวอยางพรรณไม 

- ตัวอยางพรรณไมแหง ตัวอยางที่ติดลงบนกระดาษแข็งเรยีบรอยแลว เมื่อไดตรวจหาชือ่
วิทยาศาสตรทีถู่กตองแลววาเปนชนิดใด ตองนําไปเก็บใหเขาหมวดหมูตามสกุล และวงศตามลําดบั 
โดยตัวอยางของพันธุไมแตละชนิดจะใสไวปกแข็งสีขาวที่มีขนาดใหญกวากระดาษตดิตัวอยางพันธุ
ไมเล็กนอย ที่ดานหนาของปกตองเขียนหมายเลขรหัสพรรณไม ช่ือวิทยาศาสตร และชื่อวงศของ
พันธุไมชนิดนัน้ๆ จากนั้นพรรณไมหลายๆ ชนิดที่อยูในสกุลเดียวกนัจะใสรวมกันไวในปกอีก
ช้ันหนึ่ง แลวนําไปเก็บเรียงในตู ซ่ึงภายในแบงเปนชองๆ โดยเก็บพรรณไมที่อยูในวงศเดียวกนัรวม
ไวในชองเดยีวกัน (ภายในแตละชองใสลูกเหม็นหรือการบูรไวเพื่อกนัแมลง) ถาหากไมมีตูที่ภายใน
แบงเปนชองๆ ก็สามารถใชช้ันหรืออ่ืนๆ ทดแทนได แตที่สําคัญคือ จะตองจัดเรียงพรรณไมที่อยูใน
วงศเดยีวกันไวดวยกันอยางเปนระเบียบ 
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- สําหรับตัวอยางพรรณไมดองและตัวอยางเฉพาะสวน ใหจัดแสดงไวในตูหรือช้ัน หรือ
อาจวางเรียงไวที่มุมตางๆ ในหองพิพิธภณัฑใหสวยงาม หลักสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ ตองเรียงเปน
หมวดหมู ใหตัวอยางพรรณไมที่อยูในสกลุและวงศเดียวกันอยูรวมกนั 


