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บทท่ี ๔  
วิธีการดําเนินงาน 

                 การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน เปนจัดการการเรยีนรู พืชพรรณและสรรพสงิ 
 โดยรอบตาม    แนวปรัชญาการสรางนักอนุรักษ    เรียนรูตามแนวทางงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
สามารถใชทุกสิ่งทุกอยางที่มอียูในโรงเรียนพื่อการเรียนรู  โดยมีพืช  เปนปจจยัหลัก   ชีวภาพตางๆ  เปน
ปจจัยรอง  ทรัพยากรธรรมชาติที่เปนกายภาพ เปนปจจัยเสริม    และทรัพยากรอื่นๆ  เปนปจจยัประกอบ                               
การดําเนนิงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จะมีการเรยีนรูตามองคประกอบสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
และสาระการเรียนรู 
 
๔.๑ องคประกอบงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน   

 
องคประกอบท่ี ๑ การจัดทําปายชื่อพรรณไม 

หลักการ รูช่ือ รูลักษณ  รูจัก 
สาระการเรียนรู 
  กําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา สํารวจพรรณไม ทําและติดปายรหัสประจําตน บันทึกภาพพรรณไม
หรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร ตั้งชื่อหรือสอบถามขอมูลพรรณไม ทําปายชื่อพรรณไมช่ัวคราว ทําผัง
แสดงตําแหนงพรรณไม ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.๗-๐๐๓) ทําตัวอยางพรรณไม เปรียบเทียบ
ขอมูลกับเอกสาร เรียนรูช่ือที่เปนสากล ทําทะเบียนพรรณไม (ก.๗-๐๐๕) ตรวจสอบความถูกตองของ
ทะเบียนพรรณไม และจัดทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ เพื่อใหรูจัก รูประโยชนของพรรณไม 
ลําดับการเรียนรู 

๑. กําหนดพื้นที่ศึกษา 
๒. สํารวจพรรณไมในพื้นที่ศกึษา 
๓. ทําและติดปายรหัสประจาํตน 
๔. ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาขอมลูพื้นบาน (ก.๗-๐๐๓ หนา ๑) 
๕. ทําผังแสดงตําแหนงพรรณไม 
๖.  ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.๗-๐๐๓ หนา ๒-๗) 
๗. บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร 
๘. ทําตัวอยางพรรณไม (แหง/ ดอง/ เฉพาะสวน) 
๙. เปรียบเทยีบขอมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หนา ๘)  กับขอมูลที่สืบคนจากเอกสาร แลวบันทึก 
    ใน ก.๗-๐๐๓ หนา ๙ - ๑๐  
๑๐. จัดระบบขอมูลทะเบียนพรรณไม (ก.๗-๐๐๕) 
๑๑. ทํารางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
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๑๒. ตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการดานพฤกษศาสตร 
 ๑๓.ทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
 
หมายเหตุ             ระบบสงเสริมการดําเนนิงานองคประกอบท่ี ๑  มีงานฐานขอมูลทะเบียนพรรณไมสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน ผานระบบอินเตอรเน็ต สําหรับโรงเรียนสมาชิกฯ ท่ีมีความพรอม (ดูภาคผนวก....) 
 
อธิบายลําดับการเรียนรู 
๑. กําหนดพื้นท่ีศึกษา 
 - แบงพืน้ที่  

ผูเรียนนําพืน้ทีท่ั้งหมดของโรงเรียน มากําหนดขอบเขตโดยแบงพืน้ทีอ่อกเปนสวนๆ เพื่อใหมี
ขนาดที่เหมาะสมในการเรียนรู  สําหรับผูเรียนกลุมเล็กๆ 

 

 
         ภาพที่ ๖  แสดงการกําหนดพืน้ที่ศึกษา 

 
๒. สํารวจพรรณไมในพืน้ท่ีศึกษา 

ผูเรียนสํารวจพรรณไมในพืน้ที่ที่กําหนด เพื่อทราบชนิด จํานวนตน ลักษณะวิสัย  
โดย  
- นักเรียน 
- นักเรียนรวมกบัครู  หรือบุคลากรในสถานศึกษา 
- นักเรียนรวมกบัผูรูในทองถ่ิน 
 



 33 

 
      ภาพที่ ๗  แสดงการสํารวจพรรณไม  
 

๓. ทําและติดปายรหัสประจําตน 
การกําหนดรหัสประจําตน โดยทําและติดแสดงไวทกุตน ในพืน้ที่ศึกษา  

โดยกําหนดใหเปนรหัส ๓ ตัว / หมายเลขตน ตัวอยาง ๐๐๑/๑  คือ ชนดิที่ ๑ / ตนที่ ๑ 
         วัสดุที่ใชทําปายรหัสประจําตน ควรเปนวัสดุที่คงทน และตวัเลขในปายรหัส ควรจะใชวิธี
ตอกรหัส หรือเขียนดวยสีที่มคีวามคงทน เพื่อปองกันความสับสน เนื่องจากปายชํารุดและตวัเลขหลุดลอก 
หรือลบเลือน 
 

 
ภาพที่ ๘  แสดงปายรหัสประจําตน 

 
๔. ตั้งชื่อหรือสอบถามชื่อ และศึกษาขอมูลพื้นบาน (ก.๗-๐๐๓ หนา ๑) 

กรณีที่ไมทราบชื่อพรรณไม 
๑. ตั้งชื่อพรรณไม เพื่อส่ือใหตรงกันระหวางกลุมผูเรียน อาจตั้งชื่อตามลักษณะเดนดาน

รูปลักษณ  คุณสมบัติ  พฤติกรรม หรือถ่ินอาศัยของพืชนั้น  
๒. สอบถามชื่อจากผูรู เชน ครู บุคลากรในสถานศึกษา  หรือผูรูในทองถ่ิน การศึกษา

ขอมูลพื้นบาน (ก.๗-๐๐๓ หนา ๑) โดยการสอบถาม สัมภาษณ จากผูปกครอง ผูรูในทองถ่ิน เปนการ
รวบรวมภูมิปญญาพื้นบาน เชน อาหาร ยารักษาโรค เครื่องเรือน และเครื่องใชอ่ืนๆ ยาฆาแมลง ยาปราบ
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ศัตรูพืช ความเกี่ยวของกับประเพณีวัฒนธรรม  ความเกี่ยวของทางศาสนา เปนตน และตองบันทึกที่มา
ของขอมูลอยางละเอียด เชน ช่ือผูใหขอมูล สถานที่ วันเวลาที่ใหขอมูล เปนตน 

 

                   
     ภาพที่ ๙ แสดงการสอบถามชื่อพรรณไมจากผูรู  

 
๕. ทําผงัพรรณไม เปนการแสดงตําแหนงของตนไม ที่มอียูในพืน้ที่ศึกษา โดยแบงเปน ๒ ขั้นตอน  ดังนี ้

๕.๑  ผังบริเวณ 
สํารวจและกําหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษา โดยมีจุดอางอิง และเสนอางอิง  กําหนดทิศ  มาตราสวน 

และตําแหนงของสิ่งตางๆ ในพื้นที่ศึกษา เชน อาคารเรียน  เรือนเพาะชํา  สระน้ํา  ถนน  สนามฟุตบอล  
สนามบาสเกตบอล  ที่จอดรถ   โดยเขียนผังบริเวณ (Lay out) พื้นที่ศึกษา และแสดงผัง (Key plan) ของ
พื้นที่ทั้งหมด 

 

สระนํ้า 

สระนํ้า 

สระนํ้า 

สระนํ้า 

ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช คลองไผ 
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

ผังบริเวณ  สวนพฤกษศาสตร คลองไผ 

มาตราสวน ๑ : ๒๐๐ 

KEY      
ภาพที่ ๑๐  แสดงผังบริเวณ  
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๕.๒  ผังพรรณไม 
                         - กําหนดสัญลักษณของพรรณไม นํามาจัดลงตําแหนงในผัง โดยมีมาตราสวนที่เหมาะ 
สมกับการใชงานและการนําเสนอ  กรณีที่พรรณไมปรากฏอยูหนาแนนอาจแยกไดหลายผัง เชน ผังไมตน  
ผังไมพุม  ผังไมคลุมดิน  ขึ้นอยูกับการนําผังพรรณไมไปใชประโยชนดานตางๆ 
                         - ใสรหัสประจําตน ในผังพรรณไม 

                             

 

สระ

สระ

สระ

สระนํ้า 

KEY 

ศูนยอนุรักษพันธุกรรมพืช คลองไผ 
อําเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 

ผังพรรณไม  สวนพฤกษศาสตร คลองไผ 

มาตราสวน ๑ : ๒๐๐ 

 
               ภาพที่ ๑๑  แสดงผงัพรรณไม 

๖. ศึกษาและบันทึกลักษณะทางพฤกษศาสตร (ก.๗-๐๐๓ หนา๒-๘) 
 

 
 
ภาพที่ ๑๒  แสดงแบบบันทกึการศึกษาพรรณไมในสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน (ก.๗-๐๐๓) 
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ภาพที่ ๑๓  แสดงการบันทกึขอมูลพรรณไม ในหนาปก และหนา ๑  
 

 
 

ภาพที่ ๑๔  แสดงการบันทกึขอมูลลักษณะของพรรณไม หนา ๒ – ๗ 
 

หนา ๒ – ๗ เปนการบันทึกลักษณะพรรณไมจากการเรียนรู ซ่ึงประกอบไปดวยลักษณะวิสัย  
ถ่ินอาศัย ลักษณะทางพฤกษศาสตร ลําตน ใบ  ดอก ผล และเมล็ด   
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  ภาพที่ ๑๕ แสดงการสรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม หนา ๘ 
 

หนา ๘  ระบุช่ือ รหัสพรรณไม  สรุปลักษณะและขอมูลพรรณไม จากหนา ๒ – ๗ มาสรุปเรียบ
เรียง ใหส่ือไดใจความ  

      
                         
     ภาพที่ ๑๖  แสดงขอมูลพฤกษศาสตร และบันทึกขอมูลเพิ่มเติม หนา ๙ และหนา ๑๐ 

 
หนา ๙  ขอมูลที่สืบคนจากเอกสารอางอิงหรือส่ือตางๆ  และตองบันทึกเอกสารอางอิง   
หนา ๑๐ บันทึกเพิ่มเติม ขอมูลของพรรณไม เชน ประวัติการนําเขามาปลูก เวลาการออกดอก   
เวลาการติดผล หรืออ่ืนๆ  
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๗. บันทึกภาพหรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร 
การบันทึกภาพถาย   ใหถายภาพรวมทั้งตน  และเฉพาะสวน  คือ ราก  ลําตน ใบ  ดอก ผล  เมล็ด 
 

 
ลักษณะวิสัย 

 

 
ลําตน 

 
ใบ 

 
ชอดอก 

 
ดอก 

 
ผล 

 

ภาพ ๑๗ แสดงตัวอยางการถายภาพสวนตางๆ ของพืชแตละชนิด (กาหลง) 
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ภาพวาดทางพฤกษศาสตร ใหวาดภาพแสดงสวนประกอบตางๆ ของพืชเปนภาพลายเสน หรือ
ภาพลงสี และมีมาตราสวนกํากับ  

 
 
        ภาพที ่๑๘  แสดงตัวอยางภาพวาดทางพฤกษศาสตร 

 
๘. ทําตัวอยางพรรณไม (แหง ดอง และเฉพาะสวน) เพื่อตรวจคนชื่อวทิยาศาสตร และเปนหลักฐาน
อางอิง  

- ตัวอยางพรรณไมแหง 
เก็บตัวอยางพรรณไม ที่มีสวนประกอบครบสมบูรณ อัดในแผงไม ตากใหแหงและติดบน

กระดาษตามแบบมาตรฐาน ติดปายขอมูลมุมลางดานซาย  
- ตัวอยางพรรณไมดอง 
เก็บตัวอยางพรรณไมที่มีลักษณะอวบน้ํา ใสในขวด หรือโหล  ดองในเอทธิลแอลกอฮอล  ๗๐ 

เปอรเซ็นต  ช้ินสวนที่นํามาดอง แสดงการดองทั้งผล และผาตามยาว ตามขวางใหเหน็ลักษณะภายในผล 
และติดปายขอมูลที่ขวด 

- ตัวอยางพรรณไมเฉพาะสวน 
เก็บตัวอยางพรรณไมที่มีลักษณะแหง เชน เก็บเปนผลแหง ฝก เมล็ด ใสกลองหรือขวด หรือวาง 

แขวนบนชั้น และติดปายขอมูล 
ตัวอยางพรรณไมแหง ดอง และเฉพาะสวน ใหจัดทําระบบจัดเก็บและสืบคนได 
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                        ภาพที่  ๑๙  แสดงขั้นตอนการทําตัวอยางพรรณไมแหง  
 

 
         ภาพที่  ๒๐  แสดงขั้นตอนการทําตัวอยางพรรณไมแหง และการจดัเก็บ 
 

 
          ภาพที่ ๒๑   แสดงตวัอยางพรรณไมดอง 
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     ภาพที่ ๒๒  แสดงตัวอยางพรรณไมเฉพาะสวน 

 
๙.  สืบคนรปูวิธานของพรรณไม   เพื่อเปรยีบเทียบกับขอมูลพรรณไม สืบคนไดช่ือพืน้เมือง  ช่ือ
วิทยาศาสตร  ช่ือวงศ ช่ือสามัญ  และสรรพคุณ   เปรียบเทียบขอมูลพรรณไม (ก.๗-๐๐๓ หนา ๘) กบั
เอกสาร หนังสือที่มีขอมูลบรรยายลักษณะ  และภาพประกอบ  หรือเวบไซตที่เชื่อถือได เชน 
http://www.dnp.go.th/Botany/  เวบไซตโครงการอนุรักษพันธุกรรพืชฯ www.rspg.or.th   ฯลฯ      
 

    
   ภาพที่ ๒๓  แสดงการเปรยีบเทียบขอมูลพรรณไมกับเอกสารหรือหนังสือ 

 
๑๐. จัดระบบขอมูลทะเบียนพรรณไม (ก.๗-๐๐๕) 
 นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจ ศึกษา คนควา เปรียบเทียบ มาลงทะเบียนโดยบันทึกรหสัพรรณไม 
ช่ือพื้นเมือง ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ ลักษณะ 
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            ภาพที่ ๒๔  แสดงตัวอยางทะเบยีนพรรณไม รูปแบบ Microsoft Office Excel 

 
๑๑. ทํารางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 
 รางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ ประกอบดวย รหัสพรรณไม ช่ือพื้นเมือง ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงศ 
ช่ือสามัญ ประโยชน ทําลงในรูป file ของโปรแกรม Microsoft office word หรือ power point  หรือเขียน
ลงบนวัสดุที่โรงเรียนเลือกใชในการจดัทําปาย และตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนโดยครูผูสอน 
 
๑๒. ตรวจสอบความถูกตองทางวิชาการดานพฤกษศาสตร 
 สงขอมูลพรรณไม  ใหนกัพฤกษศาสตรตรวจสอบความถูกตอง ๓ สวน ดังนี ้
  ๑.  ตัวอยางพรรณไม และแบบศึกษาพรรณไม (ก.๗ – ๐๐๓ หนา ๘) 

๒. ทะเบยีนพรรณไม และภาพถายพรรณไม 
๓. รางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ   

 
๑๓.ทําปายชื่อพรรณไมสมบรูณ 

ทําปายชื่อพรรณไมสมบูรณ มีสวนประกอบตางๆ ดังนี้ รหัสพรรณไม ช่ือพื้นเมือง ช่ือ
วิทยาศาสตร ช่ือวงศ ช่ือสามัญ และประโยชน ที่ผานการตรวจสอบจากนักพฤกษศาสตร 

ติดตั้งปายชื่อพรรณไมสมบูรณกับตนไมทีศ่ึกษา 
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           ภาพที่ ๒๕  แสดงตวัอยางปายชื่อพรรณไมสมบูรณ 

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ   
ดานวชิาการ 

๑. พฤกษศาสตร เชน ลักษณะ โครงสรางของพืช ช่ือวิทยาศาสตร 
๒. ชีววิทยา เชน การจําแนก 
๓. ภูมิศาสตร เชน การสํารวจ การทําแผนที ่
๔. ภาษา เชน การสอบถาม การสรุปองคความรู  
๕.  ศิลปะ เชน การวาดภาพ  การถายภาพ การออกแบบปายชื่อพรรณไม 
๖. สังคมศาสตร เชน  งานเก็บรวบรวมขอมูล การทํางานรวมกัน ความสัมพันกับชุมชน 

 
ดานภูมิปญญา  
  ๑. การเรียนรูที่มีพืชเปนปจจัย 
              ๒.การคิดเปนลําดับขั้นตอน 
  ๓. การจัดการ  
              ๔. จนิตนาการจการสัมผัสเรียนรูพืชพรรณ 
 
คุณธรรมและจริยธรรม  
  ๑.  ความรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมาย  
  ๒. ความซื่อตรง ในการศึกษา  
  ๓. ความมีระเบียบความรอบคอบ ละเอียด ถ่ีถวน ในการปฏิบัติงาน     
  ๔. ความอดทนตอสภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน  
 
 


