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การเก็บและรักษาตัวอยางพันธุไม 
ดัดแปลงจาก รศ. บุศบรรณ ณ สงขลา 

ภาควิชาพฤกษศาสตร คณะวทิยาศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 
วัตถุประสงคของการเก็บตวัอยางพรรณไม 

๑. เพื่อนํามาวิเคราะหหาชื่อที่แนนอน คือ ช่ือพฤกษศาสตร (ช่ือวิทยาศาสตร) ของพรรณไม 
ดวยเหตุที่วาพันธุไมชนิดเดียวกัน โดยมากมีช่ือเรียกหลายชื่อตามทองถ่ินนั้นๆ และโดยทํานอง
เดียวกันชื่อทองถ่ินเหมือนกัน แตอาจจะเปนพรรณไมคนละชนิดกัน เพื่อปองกันความสับสนในการ
เรียกชื่อพันธุไม จึงตองใชช่ือพฤกษศาสตรเปนสําคัญ 

๒. เก็บตวัอยางไวเปนหลักฐานอางอิง เพื่อใชเปรียบเทยีบในการตรวจวิเคราะหหาชือ่พันธุไม
ในครั้งตอไป และสงไปแลกเปลี่ยนกับสถาบันทางพฤกษศาสตรแหงอื่นๆ 

๓. เปนการทราบถึงปริมาณ ถ่ินกําเนิด และเขตการกระจายพันธุของพนัธุไมตางๆ 
๔. เปนการรวบรวมจํานวนพรรณพฤกษชาติของประเทศไทยวามีจํานวนทั้งสิ้นกี่ชนดิ 
 

การเก็บและรักษาตัวอยางพนัธุไมทําได ๓ วิธี คือ 
๑. การอัดแหง โดยการอัดพนัธุไมแลวอบหรือผ่ึงใหแหง แลวนําไปตดิบนกระดาษสําหรับติด

ตัวอยางพนัธุไม เปนวิธีที่นยิมกันมาก 
๒. การทําแหงเฉพาะสวน เปนการเก็บตัวอยางสวนตางๆ ของพืชมาอบหรือผ่ึงใหแหง โดย

ไมอัดในแผงอัดพรรณไม ที่นิยมทําเปนตัวอยางแหงเฉพาะสวน ไดแก ผลและเมล็ด 
๓. การดอง มักใชกับพืชบางกลุมที่มีปญหาในการทําตัวอยางแหง เชน พวกไมน้ํา พืชที่มีตน

และใบอวบน้ํา พวกที่มีดอกบอบบาง หรือตัวอยางผลสด (ผลมีเนื้อ) เปนตน นอกจากนี้ตัวอยางพันธุ
ไมที่ตองการจะตั้งแสดง หรือประกอบการสอน ก็อาจเก็บรักษาดวยการดอง 

 
อุปกรณสําหรับเก็บตัวอยางพันธุไม 

๑. แผงอัดพันธุไม มีลักษณะเปนแผนตารางสี่เหล่ียมผืนผาสองอันประกบกัน ขนาดกวางยาว
ประมาณ  ๓๐ ซม. x ๔๕ ซม. วัสดุที่ใชอาจจะเปนไมหรือโลหะ ขึ้นอยูกับความสะดวก แตควรจะมี
น้ําหนักเบา 

๒. เชือกสําหรับผูกแผง แผงอัดพันธุไมจะตองมีเชือกมัดสองเสนเพื่ออัดพันธุไมใหเรียบ ไม
หงิกงอเมื่อแหง เชือกควรใชเชือกแบนๆ เชน ไสตะเกียงขนาดกวางประมาณ ๒.๕ ซม. ยาวประมาณ 
๑.๕  เมตร ปลายเชือกขางหนึ่งทําเปนหวงเพื่อรอยเชือกผูกเวลาอัด เชือกผูกนี้ใชเข็มขัดผาใบ หรือเข็ม
ขัดหนังแทนก็ได 



 180

๓. กรรไกรตัดกิ่ง กรรไกรชัก หรือขวาน มีดพับ พล่ัว หรือเสียม กรรไกรชักหรือขวาน
สําหรับตัดกิ่งไมที่อยูสูงๆ เปนทอนๆ แลวใชกรรไกรตัดกิ่ง ตัดตกแตงใหไดขนาดพอดีกอนที่จะอัด
แผง มีดพับใชแซะพืชที่เกาะอยูตามกิ่งไมหรือกอนหิน พล่ัวหรือเสียมสําหรับใชขุดพันธุไมที่
จําเปนตองใชรากหรือสวนของตนที่อยูใตดิน 

๔. ถุงพลาสติกและยางสําหรับรัดปากถุง  ถุงพลาสติกใชสําหรับใสพันธุไมที่ตัดเปนกิ่งเล็กๆ 
แลวระหวางทางที่เดินเก็บ ซ่ึงจะปองกันพันธุไมเหี่ยวแหงกอนอัดในแผงไดเปนอยางดี 

๕. กระดาษอัดพันธุไม  นิยมใชกระดาษหนังสือพิมพ ๑ คู พับครึ่งตามขวางสําหรับอัดพันธุ
ไม ๑ ช้ินคั่นกลางดวยกระดาษลุกฟูกแข็งซึ่งมีรองตามขวาง กระดาษหนังสือพิมพจะชวยซับน้ําจาก
พันธุไม สวนกระดาษลูกฟูกแข็งจะชวยทําใหพันธุไมเรียบเสมอกัน และชวยระบายความชื้นออกทาง
รองของลูกฟูกดวย 

๖. ปายกระดาษสําหรับผูกพันธุไม  ขนาดกวางยาวประมาณ ๒ ซม. x ๓ ซม. ปลายขางหนึ่ง
เจาะรูรอยดายทําเปน ๒ ทบ ยาวประมาณ ๑๐ ซม. ใชสําหรับผูกและเขียนหมายเลขของพันธุไมใหตรง
กับหมายเลขของสมุดบันทึก 

๗. สมุดบันทึก ใชสําหรับจดขอความตางๆ ที่เกี่ยวกับพันธุไม ไดแก วัน เดือน ปที่เก็บ 
ลักษณะวิสัย(habit) ถ่ินอาศัย (habitat) สถานที่เก็บตัวอยาง (locality) ช่ือพื้นเมือง (local name) ระดับ
ความสูง และลักษณะเดนของพันธุไมที่อาจจะเปลี่ยนแปลง หรือไมสามารถสังเกตไดจากตัวอยาง
พันธุไมแหง เชน การมียางสีของดอกและผล กล่ินของใบ ดอก ผล รสของผล ลักษณะของเปลือกไม 
เปนตน สมุดบันทึกควรมีขนาดที่สามารถพกติดตัวไดงาย 

๘. ดินสอดํา ใชจดบันทึกขอความในสมุดบันทึก และเขยีนหมายเลขบนปายกระดาษ ไมนิยม
ใชปากกาเพราะตัวหนังสืออาจจะเลอะเลือนไดงาย 

๙. เครื่องวัดระดับความสูง (altimeter) ใชสําหรับวัดดูวาพนัธุไมที่เก็บขึน้อยูในพื้นที ่ที่สูงจาก
ระดับน้ําทะเลเทาไร ความสูงอาจเปนฟุตหรือเมตรขึ้นอยูกบัมาตราของเครื่องวัด 

๑๐. กลองถายรูป  ควรเปนกลองที่สามารถติดเลนสถายใกล (close-up) ใชสําหรับถายภาพ
ลักษณะพันธุไม ถ่ินอาศัย ฯลฯ 

๑๑. ขวดดองตวัอยาง  ขวดแกวหรือขวดพลาสติกใสมีฝาปด ขนาดตางๆ 
๑๒. เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล) ๗๐% ใชสําหรับดองตัวอยาง 
๑๓. อุปกรณอ่ืน ๆ ที่ควรมีติดตัว เชน  เทปวัดระยะ แวนขยาย (กําลังขยาย ๑๐-๒๐ เทา) และ

กลองสองทางไกล เปนตน 
หลักและวิธีการเก็บตัวอยางพันธุไม 

วิธีเก็บตัวอยางพันธุไมนั้น แลวแตประเภทของพันธุไม การเก็บไผ ปาลม เตย กระบองเพ็ชร 
และพืชที่มีใบหนาและอวบใหญ เชน ศรนารายณ พลับพลึง เปนตน มีวิธีเก็บตัวอยางพิเศษแตกตาง
จากไมดอกทั่วๆ ไป 
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สําหรับไมดอกท่ัวๆ ไป มีวิธีเก็บดังนี ้
๑. พันธุไมที่เก็บนั้นควรคํานึงวาจะนําไปติดบนกระดาษติดตัวอยางพันธุไมซ่ึงมีขนาด

ประมาณ ๓๐ ซม.x ๔๒ ซม. ดังนั้นควรพยายามเลือกเก็บตนหรือกิ่งที่มีขนาดพอเหมาะ สําหรับไมตน 
ไมพุม หรือไมลมลุกบางชนิด เก็บเปนกิ่งที่มีดอกหรือชอดอกติดกับใบและผล ขนาดยาวประมาณ ๓๐ 
ซม. หากชอดอกหรือใบมีลักษณะยาวเกินหนากระดาษอัด ก็ควรหักพับใหพอดี ไมตองตัดทิ้ง เพราะ
จะไดทราบขนาดแทจริง ควรเก็บใบดอก ผล และเนื้อไมจากตนเดียวกัน ขอควรระวังคือ พยายามเลือก
เก็บตนหรือกิ่งที่มีลักษณะปกติ ไมใชตนที่กําลังเหี่ยว แมลงกัด ไฟไหม หรือเปนโรค 

 

 
อุปกรณ 
ก. แผงอัดพันธุไม เชือกรัดแผง และกระดาษอัดพันธุไม 
ข. กรรไกรตัดกิ่งไม   ค. ปายหมายเลขและเชือกผูก   ง. พลั่วมือ 
จ. เทปวัดระยะ   ฉ. ถุงพลาสติก    ช. กลองถายรูป 

ใบ เลือกเก็บแตใบที่สมบูรณ ไมถูกแมลงหรือสัตวกัดทําลาย หรือใบเปนโรคหงิกงอ ไมควร
เก็บใบที่เกิดตามหนอที่แตกจากตอ หรือกิ่งที่ถูกตัดไป หรือใบของกลาไม เพราะมกัจะมีขนาดสัดสวน
ผิดไปจากปกติควรเก็บใบทีแ่กจดั และเก็บมาทั้งกิ่งไมใชเด็ดมาเปนใบๆ 

ดอก ถาเปนไปไดควรเก็บใหไดทั้งดอกตมูและดอกบานเต็มที่แลว และเก็บดอกหรอืชอดอก
ใหติดกับใบดวย 
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ผล เก็บใหติดกับใบเชนกัน ควรเก็บใหไดทั้งผลออนและผลแกจดัซึ่งติดอยูบนตน (ถาเปนผล
สดหรือผลแหงขนาดใหญ ดกูารเก็บตวัอยางแหงเฉพาะสวนและการดอง) 

๒. ประเภทไมลมลุกตนเล็กๆ เชน หญา จะตองเก็บทั้งตนพรอมทั้งราก และควรเกบ็ตนที่มี
ขนาด 
ปานกลาง ทั้งนี้ควรบันทึกชวงขนาดของตนที่พบดวย แตถาหากพันธุไมที่จะเก็บมีขนาดสงูตางกัน
ระหวาง ๓-๑๐ 
ซม. ก็สามารถที่จะเก็บตัวอยางขนาดตางๆ กัน และติดบนกระดาษติดตัวอยางพนัธุไมแผนเดยีวกันได 

๓. พืชบางชนดิ ใบมีรูปรางหลายแบบ ควรเลือกเก็บตัวอยางใหไดครบ 
๔. พยายามทําตัวอยางที่เก็บใหสะอาด ถาเปนพันธุไมทีม่ีลําตนใตดินและราก ตองพยายามขดุ

อยางระมัดระวัง ไมใหลักษณะบางอยางผิดไปจากเดิม พยายามทําใหดินและกรวดทรายออกใหหมด 
อาจทําโดยการลางหรือเคาะกับพื้นดนิหรือกอนหินเบาๆ 

๕. ตัวอยางพนัธุไมแตละชนิดที่เก็บ ควรเก็บใหมีปริมาณพอเพยีงสําหรับความตองการที่จะ
ใชโดยทัว่ไปจะเก็บประมาณ ๒-๖ ช้ิน แตถาตองการจะแลกเปลี่ยนกับพิพิธภัณฑพืชอ่ืนๆ ก็ควรที่จะ
เก็บมากกวานีแ้ตละชิ้นผูกปายหมายเลขพนัธุไม ชนิดหนึ่งๆ ถาเก็บหลายช้ิน ทุกชิ้น จะมีหมายเลข
เดียวกัน พันธุไมตางชนิดจะมีหมายเลขตางกัน 

๖. บันทึกลักษณะตางๆ ของพันธุไมแตละชนิดที่เก็บลงในสมุดบันทึก บันทึกตามหวัขอตางๆ 
ดังนี ้

No: หมายเลขตัวอยาง ใสหมายเลขใหตรงกันกับหมายเลขบนปายที่ผูกพันธุไมแตละชนิด ถา 
ชนิดเดยีวกันและเก็บที่เดยีวกันใหจดจํานวนชิ้นดวย 

Date: วัน เดือน ป ที่เก็บพนัธุไม จะเปนการชวยใหทราบถึงฤดูออกดอกออกผลของพันธุไม
นั้นๆ 

Locality: สถานที่เก็บ บันทึกจังหวัด อําเภอ ตําบล หรือถ่ินฐานอื่นๆ เชน ภูเขา ลําหวย เปนตน 
Altitude: ระดบัความสูงจากระดับน้ําทะเลของสถานที่ที่เก็บพันธุไม ใชเครื่อง วัดความสูง 

(altimeter) หรือสอบถามไดตามจังหวัดตางๆ 
Local name: ช่ือพื้นเมือง ช่ือที่เรียกพันธุไมในทองที่ที่เกบ็ ควรสอบถามชื่อจากชาวบานแถว

นั้น 
Note: บันทึกลักษณะเดนของพันธุไมที่อาจเปลี่ยนแปลงได หรือไมสามารถสังเกตไดจาก

ตัวอยางพนัธุไมแหง เชน ลักษณะวิสัย ขนาด ความสูงโดยประมาณ จํานวนพันธุไม (โดยเฉพาะที่
พบวาหายาก) ชนิดของปาทีพ่ันธุไมขึ้น (ปาดงดิบ ปาชายเลน เปนตน) ลักษณะของดอก เชน สี 
จํานวนของสวนประกอบ(กลีบเลี้ยง กลีบดอก เกสรเพศผู เกสรเพศเมยี เปนตน) กล่ิน การมียางของ
ตน สีของผล หรือลักษณะเดนอื่นๆ ประโยชนและโทษของพันธุไมนัน้ถาทราบ 
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Collector ………... No ……..…. : ลงชื่อผูเก็บและหมายเลขเรียงตามลําดับไว ผูเก็บแตละคน
ใชหมายเลขของตนติดตอกนัไป ไมวาจะเดินทางไปเก็บพันธุไมในทองที่ใด 

๗. เก็บตัวอยางพันธุไมใสถุงพลาสติก พันธุไมที่มีลําตนบอบบางควรเอาไวตอนบนๆ เพื่อ
ปองกันการกระทบกระทั่งซึง่อาจเสียรูปได เมื่อใสพันธุไมมากพอสมควรแลว มัดปดปากถุง เพื่อรักษา
ความชื้นภายในถุงพันธุไมทีต่ัดมาจะไดไมเหี่ยวเร็ว แลวนาํออกมาอัดแผงเมื่อกลับถึงที่พัก พันธุไม
บางชนิดที่มีบางสวนบอบบางเหี่ยวงาย ควรที่จะรีบอัดลงแผงในทันทีทีเ่ก็บ 

 
การอัดแหงพนัธุไม 

เพื่อใหไดตวัอยางที่ด ีควรทําทันทีเมื่อเก็บตวัอยางพนัธุไมมาได วางตัวอยางพันธุไมลงบน
กระดาษหนังสือพิมพ ๑ คูที่พับครึ่ง ใชกรรไกรตัดกิ่งไมตกแตงใหไดขนาดพอเหมาะ จัดใหขนาดพอดี 
อยาใหเกินหนากระดาษและแผงอัด เรียงใหใบคว่ําบางหงายบางเพื่อจะไดเหน็ลักษณะของใบทั้งสอง
ดานขณะแหงแลวจากนั้นพลิกกระดาษแผนที่เปนคูนัน้ปดทับลงไปและระหวางชั้นวางกระดาษ ๒-๓ 
แผนซอนไวเพื่อดูดซึมความชื้นจากพนัธุไม ระหวางพนัธุไมชนิดหนึง่ๆ นั้น สอดกระดาษลูกฟกูไว
เพื่อชวยใหความชื้นระเหยออกไปไดเร็ว เสร็จแลวกอนปดแผงใชกระดาษลูกฟกูปดทับทั้งสองดาน
และผูกมัดใหแนน เพื่อเวลาแหงพนัธุไมจะไดเรียบ 

 
พันธุไมที่มีดอกบอบบาง ดอกหนา หรือเปนกิ่งขนาดใหญควรทําดังนี ้
- พันธุไมที่มีดอกบอบบาง เชน ผักบุง ดอกกลวยไม ใชกระดาษไข หรือกระดาษเซลโลเฟน

วางทั้งดานบนและดานลางของดอก เพื่อปองกันไมใหตดิกระดาษหนงัสือพิมพ ซ่ึงจะทําใหฉกีขาดงาย
เวลาเปลี่ยนกระดาษ 

- พันธุไมที่มีดอกหนา เชน ดอกชบา พุดตาน ซ่ึงมักจะขึน้ราไดงาย และมักจะตดิกับกระดาษ
ที่อัด ใชกระดาษบางๆ ที่ดูดซับน้ําไดขนาดพอดีกับดอกรองทั้งดานลางและดานบน กอนที่จะอัดมกัจะ
จุมในแอลกอฮอล ๗๐-๙๕% หรือฟอรมาลิน เพื่อฆาเซลล จะทําใหแหงเร็วข้ึน 

- พันธุไมที่มีดอกติดกับกิ่งทีม่ีขนาดใหญ เวลาอัดใบและดอกมักจะรวงงาย เนื่องจากถูกแรง
กดของแผงจึงควรใชกระดาษฟางตัดเปนชิน้เล็กๆ ใหพอดีกบัใบหรือดอก หนุนใบหรือดอกใหได
ระดับเดยีวกับกิ่งที่มีขนาดใหญ และควรคัน่กระดาษลูกฟูกระหวางพนัธุไมพวกนี้ทกุชิ้น 

- พันธุไมที่มีหนามแข็ง ใหตดัหนามดานทีก่ดเขาหากระดาษลูกฟกูกอนอัด ยกเวนหนามที่ใบ
ของพวกเตยดอกหรือผลที่เหลือจากการตกแตง ใสถุงพลาสติกเล็กๆ เก็บไวใชตรวจหาชื่อวิทยาศาสตร 
หรืออัดและเกบ็ใสซองแลวติดลงบนกระดาษติดพันธุไมแหง เพื่อที่จะไดศกึษาลกัษณะตางๆ ไดงาย 
โดยไมตองทําใหตวัอยางพนัธุไมที่ติดไวเสียหาย 
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วิธีอบหรือผึ่งพันธุไมใหแหง 
พันธุไมที่อัดลงแผงเรียบรอยแลว ควรทําใหแหงทนัทีอยาปลอยทิ้งไวนาน ราอาจขึ้นได การ

ทําพันธุไมที่อัดใหแหงอาจทาํโดย 
๑. การตากแดด ควรหมั่นเกบ็แผงที่ตากแดดเอหมดแสงอาทิตย อยาปลอยทิ้งใหตากน้ําคาง

หรือตากฝน จะทําใหตัวอยางที่อัดเสียหายได 
๒. การอบดวยความรอน โดยใชอุปกรณตามภาพ 

 
เตาอบพันธุไมชนิดใชความรอนจากหลอดไฟ 

 
หรือใชความรอนจากการผิงไฟ ในกรณีไปเก็บตัวอยางในแหลงธรรมชาติเปนระยะเวลาหลายวันและ
ไมมีวิธีอบแหงอยางอื่น 

ไมวาจะทําวิธีใด จะตองหมัน่เปลี่ยนกระดาษที่ช้ืนจากการซับน้ําจากพนัธุไม วันแรกที่ทําแหง
ควรเปลี่ยนกระดาษ ๒ คร้ัง กระดาษที่ใชแลวทําใหแหงแลวใชใหมได แผงที่อัดพันธุไมหลังจากที่
อบแหงหรือตากแดดแลวประมาณครึ่งวัน ตองคอยดึงเชอืกรัดแผงใหแนนอยูเสมอ เพราะวาพนัธุไมที่
อัดแหงจะยุบตัวลงเชือกที่รัดจะหลวมถาปลอยไวไมคอยรัดใหตึง ใบหรือดอกอาจจะเหีย่วยนได 

 
วิธีติดพันธุไมบนกระดาษตดิพันธุไม 

พันธุไมที่แหงสนิทดีแลว นํามาติดบนกระดาษสีขาว ขนาดกวางยาวประมาณ ๓๐ ซม. x  ๔๒ 
ซม. ชนิด ๓๐๐ กรัม เพื่อชวยใหกิ่งพันธุไมตัวอยางไมเปราะหักงายเวลานําตัวอยางพันธุไมออกจากตู
มาศึกษา 

การติดพันธุไมมีวิธีงายๆ ดังนี้ 
๑. ใชแปรงจุมกาว ทาลงบนกระจกเรียบขนาดประมาณ ๓๐ ซม. x ๔๕ ซม.โดยทาบางๆ ให

พอดีกับขนาดของพันธุไมที่จะติด 
๒. ใชปากคีบวางพันธุไมดานที่จะตดิกระดาษใหแตะกาวบนกระจก กดใหตดิกาวจนทั่ว 
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๓. นํากลับมาวางบนกระดาษติดพันธุไม กะใหวางตรงกลางคอนไปทางขวา ใหเหลือที่
มุมซายสําหรับติดปายบันทกึขอมูล 

๔. ใชกระดาษฟางหรือกระดาษหนังสือพิมพปูทับ แลวจึงใชถุงทรายวางทับอีกทีใหเรียบเสมอ
กัน 

๕. เมื่อกาวแหงดีแลว เย็บพันธุไมใหติดกับกระดาษ โดยใชดายสีขาวที่มีความเหนียว เย็บเริ่ม
จากโคนกิ่งหรือโคนตน แลวโยงไปตามสวนตางๆ ใหมั่นคงและดูสวยงาม หรือจะใชแถบกาวผาปด
ทับไวเปนระยะๆ ก็ได 

๖. ปดปายบันทึกขอมูลซ่ึงจะตองเขียนรายละเอียดตางๆ ที่ลอกมาจากสมุดบันทึกขอมูล ที่
จะตองเขียนเพิ่มเติมคือ ช่ือผูเก็บ (collector) หมายเลขลําดับที่เก็บ (collecting number) ช่ือ
วิทยาศาสตร และชื่อผูตรวจสอบหาชื่อของพันธุไม 
 

                                                    
                            สมุดบันทึก                                                                     ตัวอยางพันธุไมที่มีเลขกํากับ 

 
วิธีการอัดพืชที่มีใบหรือชอดอกยาว โดยใชแถบกาวยึดตรงบริเวณที่พับ 

 
No……………. 

Date : 
Locality : 
Altitude : 
Local name : 
Note : ……………………… 
           ……………………… 

Collector…………. 
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โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

สนองพระราชดําริโดย............................................................................................. 
รหัสประจําตน...................................................................... 
ช่ือพฤกษศาสตร..................................................................................หมายเลขตัวอยาง....................... 
ช่ือทองถ่ิน.............................................................................................................................................. 
สถานที่เก็บ............................................................................................................................................. 
วัน เดือน ป ที่เก็บ................................................ระดับความสูงจากน้ําทะเลปานกลาง.......................ม. 
บันทึกลักษณะพืช................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
ช่ือผูเก็บตัวอยาง......................................................................................................................3............. 
หมายเลขประจําตัวผูเก็บ.......................................ช่ือผูตรวจสอบตัวอยาง............................................. 
แผนปายขอมลูสําหรับตัวอยางพันธุไม 
 
การทําแหงเฉพาะสวน 

ในกรณีที่ตัวอยางที่ตองการเก็บเปนสวนของฝก หรือผล เชน ฝกคูน ผลตะแบก ฯลฯ รวมทั้ง
พวกเมล็ดพืชตาง ๆ จะไมใชการอัดในแผงอัดพันธุไม แตจะนํามาอบหรือผ่ึงใหแหง แลวติดปาย
หมายเลขใหตรงกับหมายเลขของตัวอยางใบและดอก 

 
การดอง 

สําหรับตัวอยางพืชที่ไมเหมาะกับการทําแหง เชน พืชที่มีลักษณะอวบน้ํา ผลสด (หากมหีลาย
ผล ควรทําการผาครึ่ง ตามยาวบาง ตามขวางบาง เพื่อใหเห็นลักษณะและเมล็ดที่อยูภายในผล) ใหดอง
ในขวด ใสแอลกอฮอล 70% และติดปายขอมูลไว 

 
วิธีรักษาตัวอยางพนัธุไม 

พันธุไมแหงที่ติดลงบนกระดาษติดพันธุไมเรียบรอยแลว เมื่อไดตรวจหาชื่อวิทยาศาสตรที่
ถูกตองแลวนําไปเก็บใหเขาหมวดหมูวาอยูในวงศ (family) ใด และชนิด (species) ใด ในตูเก็บพันธุไม
ของพิพิธภัณฑพืชพันธุไมแตละชนิดจะมีกระดาษปกสีขาวขนาดใหญกวากระดาษแข็งที่ติดพันธุไม
เล็กนอยหุมไว ที่ดานหนาของปกเขียนชื่อวิทยาศาสตรและวงศของพันธุไมชนิดนั้นๆ พันธุไมแตละ
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ชนิดที่อยูในสกุลเดียวกันใสไวในปกอีกชั้นหนึ่ง เพื่อสะดวกในการยกพันธุไมทั้งตั้งออกมาดู การเก็บ
จะเก็บใสในตูไมขนาดประมาณดังนี้ สูง ๒.๕ ม. กวาง ๑.๕ ม. ลึก ๐.๗๕ ม. ภายในตูแบงเปนชองๆ 
แตละชองใสลูกเหม็นไวภายในเพื่อกันแมลงสําหรับตัวอยางแหงเฉพาะสวนนั้น จะเก็บรักษาไวใน
ขวดแกว หรือกลองพลาสติกใสตามความเหมาะสม ถาหากวาตัวอยางนั้นมีขนาดใหญมาก เชน ฝก
สะบา ไมตองบรรจุในภาชนะ แตใหจัดเรียงในชั้นหรือตูใหเปนหมวดหมู พรอมทั้งติดปายตัวอยางให
ชัดเจน ขวดตัวอยางดองก็เชนกัน ตองมีปายชัดเจน และจัดเรียงตามหมวดหมูใหเรียบรอย 

 
หองพิพิธภณัฑพืชที่จะเก็บตัวอยางพนัธุไม ควรเปนหองที่โปรง อากาศถายเทสะดวก ไมอับ

ช้ืน เพื่อปองกนัเชื้อราขึ้นในตู 
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