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การทําปายชื่อพรรณไม 

 
วัตถุประสงคของการทําปายชื่อพรรณไม 

๑.  รูจักวิธีการสืบคนขอมูลทางพฤกษศาสตรที่ถูกตอง 
๒.  ทําความรูจักกับพรรณไมที่อยูรอบตัว 
๓.  สามารถสัมผัส ใกลชิด และเกดิความรักตอพืชพรรณ 

ปายชื่อพรรณไม สามารถทําได ๒ รูปแบบ คือ 
๑.  ปายชื่อพรรณไมชั่วคราว เปนสื่อการเรียนรูขั้นตน ประกอบดวย : หมายเลขรหัสพรรณ

ไม (เฉพาะ ๓ ตัวสุดทาย) ช่ือพื้นเมือง (ช่ือที่เรียกกันในทองถ่ินนั้นๆ) นอกจากนี้ยังอาจมีขอมูลการ
ใชประโยชน (อาจจะไดจากการศึกษาเอกสารอางอิง จากประสบการณ หรือสอบถามผูรู) 

 

 
ปายชื่อพรรณไมช่ัวคราว มีหมายเลขรหัส และชื่อพื้นเมอืง 

 
ปายชื่อพรรณไมช่ัวคราว มีหมายเลขรหัส ช่ือพื้นเมือง และประโยชน 

๐๐๑ 
ชมนาด 

๐๐๑ 
ประโยชน       ดอกมีกล่ินหอม ใชทํา 
                        น้ําอบ เคร่ืองหอม 
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๒. ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ ประกอบดวย : หมายเลขรหัสพรรณไม ช่ือพื้นเมือง ช่ือ
วิทยาศาสตร ช่ือวงศ ช่ือสามัญ และประโยชน ปายชื่อพรรณไมสมบูรณนี้จะทําไดก็ตอเมื่อทะเบียน
พรรณไมของโรงเรียนไดรับการตรวจสอบและแกไขจนถูกตองแลวจากนักพฤกษศาสตรจึงจะ
สามารถนําขอมูลของชื่อพรรณไมที่ถูกตองไปใสในปายชื่อพรรณไมสมบูรณได ดังนั้นหากวา
ทะเบียนพรรณไมยังไมไดรับการตรวจสอบแกไข ทางโรงเรียนจะตองจัดทําปายชื่อพรรณไม
ช่ัวคราวไปกอน 

 

 
 

ปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
 

องคประกอบของปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
อยางนอยที่สุดปายชื่อพรรณไมแตละปายตองมีองคประกอบครบถวน ดงัตอไปนี ้: 
๑. รหัสพรรณไม อยูทางมุมบนขวาของปาย 
๒. ช่ือพื้นเมือง 
๓. ช่ือวิทยาศาสตร  ถึงแมวาบางหวัขอจะไมมีขอมูล ก็ตองใสหวัขอไว 
๔. ช่ือวงศ   แลวใสเครื่องหมาย ( – ) ตามหลัง 
๕. ช่ือสามัญ 
๖. ประโยชน 

 

๗-๑๐๓๐๓-๐๐๑-๐๐๒ 
ชื่อพื้นเมือง            ชมนาด 

ชื่อวิทยาศาสตร     Vallaris glabra Ktze. 
ชื่อวงศ                   APOCYNACEAE 
ชื่อสามัญ               – 
ประโยชน              ดอกมีกล่ินหอม ใชทําน้าํอบ 
                              เคร่ืองหอม 
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นอกจากหัวขอที่กําหนดขางตนนี้ (ซ่ึงจะตองมีครบถวน) แลว ผูจัดทําปายพรรณไมสามารถ
เพิ่มเติมหัวขออ่ืนๆ ไดอีกดวย เชน ลักษณะทางพฤกษศาสตร (ใสขอมูลโดยสังเขป)นิเวศวิทยา การ
กระจายพันธุ การขยายพันธุ โทษ ฯลฯ 

 
ปายพรรณไมทุกปายของตนไมทุกตนจะตองมีรูปแบบเดียวกัน คือ มีลําดับการเรียงหัวขอ

เหมือนๆ กัน และหากมีการเพิ่มเติมหัวขออ่ืนๆ นอกเหนือไปจากหัวขอหลัก ในปายพรรณไมทุกๆ
ปายก็ตองมีเหมือนๆ กัน (บางหัวขอที่ไมมีขอมูล ก็ตองใสหัวขอไว แลวใสเครื่องหมาย – )อยางไรก็
ตาม ในเรื่องของความหลากหลายของขนาด รูปรางของปาย วัสดุอุปกรณที่ใช หรือการออกแบบ 
การตกแตงปาย ผูจัดทํามีอิสระในการคิดสรางสรรคอยางเต็มที่ แตเนนวา ปายพรรณไมตองมีความ
ชัดเจน คงทน และมีขอมูลที่ถูกตอง 
๑. รหัสพรรณไม 

ตองเปนรหัสตัวเลข ๑๒ หลัก  ประกอบดวย  รหัสกิจกรรมสรางจิตสํานึก (๗) –
รหัสไปรษณียประจําทองถ่ินของโรงเรียน – รหัสสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน – หมายเลข
ประจําตนไมแตละชนิด 

 
ตัวอยาง 

๗ – ๒๑๐๐๐ – ๐๐๑ – ๐๐๑ 
 

รหัสกิจกรรมสรางจิตสํานึก 
รหัสไปรษณยีประจําทองถ่ินของโรงเรียน 
รหัสสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของ 
แตละทองที ่โดยแบงตามรหสัไปรษณีย 
หมายเลขประจําตนไมแตละชนิด 

๒. ชื่อพื้นเมือง 
ใสช่ือพื้นเมืองตามที่เรียกกันในทองที่ที่โรงเรียนตั้งอยู พืชชนิดหนึ่งๆ สามารถมีช่ือ

พื้นเมืองไดหลายชื่อ ขอพึงควรระวัง คือ หากชื่อพื้นเมืองที่เรียกกันในทองถ่ินนั้นเปนชื่อภาษา
ทองถ่ินที่แปลก หากทราบวาชื่อพื้นเมืองโดยทั่วไปหรือช่ือที่เรียกกันในภาคกลาง ควรจะใสมาดวย
เพื่อนักพฤกษศาสตรที่ตรวจสามารถทราบไดวาเปนตนอะไรกันแน (นักพฤกษศาสตรจะทําการ
ตรวจสอบความถูกตองของชื่อพื้นเมืองตั้งแตตอนที่ตรวจทะเบียนพรรณไม โดยเปรียบเทียบชื่อกับ
รหัสกิจกรรมสรางจิตสํานึกภาพพรรณไมที่โรงเรียนแนบมาพรอมทะเบียน  วาชื่อกับตนไมตรงกัน
หรือไม) นอกจากนี้จะตองระวังในเรื่องของการสะกดคําใหถูกตองดวย 
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๓. ชื่อวิทยาศาสตร  (= ชื่อพฤกษศาสตร) 
ช่ือวิทยาศาสตรที่จะใสในปายชื่อพรรณไมสมบูรณนั้นจะตองอางอิงจากทะเบยีนพรรณไม 

ซ่ึงไดรับการตรวจสอบแกไขจากนักพฤกษศาสตรแลว 
สําหรับพืชแตละชนิดนัน้ ช่ือวิทยาศาสตรที่ถูกตองจะตองมี : 

- มีครบ ๓ สวน คือ ช่ือสกุล คําระบุชนิดและชื่อผูตั้ง 
- ช่ือสกุลเปนตัวใหญ 
- ช่ือสกุลและคําระบุชนิดเปนตัวเอนหรือขดีเสนใต 
- ช่ือผูตั้งชื่อพรรณไมไมเปนตัวเอนหรือไมขีดเสนใต 

๔. ชื่อวงศ 
ช่ือวงศที่จะใสในปายชื่อพรรณไมสมบูรณ ตองอางอิงจากทะเบียนพรรณไม  ซ่ึงไดรับการ

ตรวจสอบแกไขจากนักพฤกษศาสตรแลว ช่ือวงศที่ถูกตองจะสามารถเขียนได ๒ รูปแบบ คือ เขียน
เปนอักษรตัวตรงธรรมดา ขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ  แลวตามดวยพิมพเล็ก หรืออาจเขียนเปนตัวพมิพ
ใหญทั้งหมดก็ได ทั้งนี้ที่จะตองระมัดระวังมากอีกเรื่องคือ ตัวสะกด 

 
๕. ชื่อสามัญ 

ช่ือสามัญเปนชื่อภาษาอังกฤษ ซ่ึงไมจําเปนวาพืชทุกชนิดตองมีช่ือสามัญ โดยมากแลวจะ
เปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ หรือพืชการคา ที่มีช่ือสามัญชื่อสามัญนี้สามารถสืบคนไดจาก
หนังสือ “ช่ือพรรณไมแหงประเทศไทย เต็ม สมิตินันทน”หรือจากเอกสารอางอิงอื่นๆการเขียนชื่อ
สามัญใหเขียนเปนตัวตรงธรรมดา ขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ แลวตามดวยพิมพเล็ก ในกรณีที่มี
มากกวาหนึ่งวรรคตอน วรรคที่สองอาจขึ้นตนดว ยตัวพิมพใหญหรือพิมพเล็กก็ไดนอกจากนี้จะตอง
ระมัดระวังในเรื่องการสะกดคําชื่อสามัญใหถูกตอง 

 
๖. ประโยชน 

ขอมูลการใชประโยชนนั้นอาจจะไดมาจากประสบการณ จากการสอบถามผูรู หรือจากการ
คนเอกสารอางอิงตางๆ ทั้งนี้จะตองพึงระวังวาขอมูลที่ใสมานั้นเปนการใชประโยชนจริงๆ ไมใชเอา
ขอมูลลักษณะวิสัย (มักจะพบเปนขอผิดพลาดบอยๆ ในปายชื่อพรรณไม) หรือขอมูลอ่ืนๆ มาใส
ตองระมัดระวังดวยวาขอมูลการใชประโยชนนั้น ถูกตองตรงกับชนิดของพรรณไม 
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วัสดุอุปกรณสําหรับทําปายชือ่พรรณไม 
 
วัสดุอุปกรณท่ีใชทําปาย 

ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา ผูจัดทํามีอิสระใหการใชความคิดสรางสรรค  ในเรื่องของ
ออกแบบรูปรางและขนาดของปายชื่อพรรณไม วัสดุที่นิยมใชในการทําปาย ไดแก  กระดาษ  แผน
พลาสติก ฟวเจอรบอรด ไม เซรามิก ขวดหรือแกลลอนพลาสติก ฯลฯ ไมวาจะเลือกใชอะไรก็ตาม 
ส่ิงที่ควรจะคํานึงถึงในการเลือกวัสดุอุปกรณสําหรับทําปาย คือ “ความชัดเจน คงทน และความถูก
ตองของขอมูลบนปาย” ตัวหนังสือบนปาย  ไมวาใชการพิมพหรือการเขียนดวยลายมือจะตองมี
ขนาดที่เหมาะสม ชัดเจน อานงาย ไมเลอะเลือนไดงายไมถูกแดดหรือฝน  ตัวอยางเชนหากเลือกใช
กระดาษทําปาย  จะตองหุมหรือเคลือบดวยพลาสติก  เพื่อปองกันไมใหตัวปายเปยกน้ําหรือ
ตัวหนังสือเลอะเลือนไป เปนตน 


