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 (ก)
ข้ันตอนการสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

1.ทำจดหมายขอสมคัรเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน” โดยตรงถงึ  ประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการอนรัุกษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำรฯิ (ตัวอย่าง)

เรือ่ง    ขอสมคัรเปน็สมาชกิ “สวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน”
เรียน  ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
         อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

                ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกมุารี ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สำรวจเก็บรวบรวม ปลูกรักษา
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยที่กิจกรรมสร้างจิตสำนึก ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นสื ่อ ซึ ่งสอดคล้องกับงาน ที ่ปฏิบัติโดยตรงในการให้ความรู ้ การศึกษา
และยงัสามารถนำไปใชเ้ปน็สือ่ การเรยีนการสอน ดงันัน้จากการประชมุคร-ูอาจารยข์องโรงเรยีน เหน็ควรทีจ่ะดำเนนิงาน
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

                         จึงเรียนมาเพื่อขอสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และดำเนินการต่อไปด้วย

2.  ทางโครงการฯ ขอให้โรงเรียนกรอกแบบรายละเอยีดข้อมูลโรงเรียน และมีการประชุม
คณะอาจารย์ในโรงเรียนว่า “เห็นชอบและพร้อม”

3.  ขอให้ทางโรงเรยีนสำรวจรายชือ่พรรณไม้ในโรงเรียน ในเบ้ืองต้นเป็นช่ือท้องถ่ินให้
กับทางโครงการฯ (ยังไม่จำเป็นต้องมีช่ือวิทยาศาสตร)์

     ในขอ้ 2 และ ขอ้ 3 อาจสง่มาพรอ้มกบัใบสมัคร
เม่ือพร้อมทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ จะมีหนังสือตอบรับ เป็นสมาชิก



สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อมของโรงเรียนที่จะร่วมสนองพระราชดำริ
กิจกรรม สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลโรงเรียน
ช่ือโรงเรียน________________________________________________________________________________________
สังกัด __________________________________________________________________________________________
ท่ีอยู่/ท่ีติดต่อ     __________________________________________________________________________________
โทร.________________________________________ โทรสาร ____________________________________________
ท่ีต้ัง ทางหลวงหมายเลข__________ อยู่ช่วงระหวา่ง __________________ ถึง _____________________________

กม. ท่ี ___________ (กรุณาทำแผนทีเ่พือ่ประกอบการเดนิทาง)

ข้อมูลทางภูมิศาสตร ์
จำนวนพ้ืนท่ีของโรงเรียนโดยประมาณ_________________________________________________________________
จำนวนอาคารเรยีน_______________________________________________________________________________
สภาพทางภมิูศาสตร ์(ลักษณะพืน้ที ่ดิน แหลง่นำ้ อ่ืนๆ ) ________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาต ิ______________________________________________________________________
จำนวนพชืพรรณไมข้นาดใหญท่ี่มีอยู่เดมิ (โดยประมาณ) _______________________________________________

ข้อมูลบุคคลากร
ช่ือผู้อำนวยการ/อาจารยใ์หญ/่ครูใหญ ่_______________________________________________________________
จำนวนอาจารย ์_________________________________________________________________________________
จำนวนเจา้หน้าท่ี ________________________________________________________________________________
จำนวนเดก็นักเรียน ______________________________________________________________________________
จำนวนชัน้เรียน  1. ระดับมัธยมศกึษา _______________________________________________________________

               2. ระดับประถมศกึษา ___________________________________________________________
               3. ระดบัอนุบาลศึกษา ___________________________________________________________

จำนวนหมวดวชิา_______ หมวด ประกอบดว้ย________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
รายชือ่อาจรยผู้์ทีไ่ดรั้บมอบหมายใหป้ระสานงานกจิกรรม _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
หมายเหตุ : โรงเรียนได้แจ้งการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก “ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
ให้อาจารย์ของโรงเรียนได้ทราบกันทั่วทุกท่านแล้ว มีมติดังนี้

1. (     )  เหน็ชอบ (     ) ไม่เหน็ชอบ
2. (     ) พรอ้ม (     ) ยงัไมพ่รอ้ม
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(ข)
สมุดบันทึกข้อมูลพรรณไม้

การศึกษาพรรณไม้
ใน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ชื่อพันธุ์ไม้.......................................................

บริเวณที่สำรวจ...................................................................................
วันที่สำรวจ ............../......................./..................................................
ผู้สำรวจ...............................................................................................
ชั้น.......................................................................................................
ผู้ร่วมสำรวจ........................................................................................
ชั้น.......................................................................................................
โรงเรียน..............................................................................................
ถนน....................................................................................................
ตำบล..............................อำเภอ..........................................................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์ ........................................
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ข้อมูลพื้นบ้าน

ชื่อพื้นเมือง (ชื่อในท้องถิ่นที่เก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้) : .............................................................................
การใชป้ระโยชนใ์นทอ้งถิน่ (ระบสุ่วนทีใ่ช้และวธิกีารใช)้ :

 อาหาร : ......................................................................................................................
 ......................................................................................................................
 ......................................................................................................................
 ......................................................................................................................

ยารักษาโรค : ...............................................................................................................
 ......................................................................................................................
 ......................................................................................................................
 ......................................................................................................................

เครื่องเรือน  และเครื่องใช้อื่นๆ : ......................................................................................
 ......................................................................................................................
 ......................................................................................................................

 สีย้อม :  .....................................................................................................................
  .....................................................................................................................

 ยาฆา่แมลง ยาปราบศตัรพูชื : ........................................................................................
  .....................................................................................................................
  .....................................................................................................................

 ความเกีย่วขอ้งกบัประเพณ ีวฒันธรรม :  .........................................................................
  .....................................................................................................................
  .....................................................................................................................

 ความเกีย่วขอ้งกบัความเชือ่ ศาสนา :  .............................................................................
  .....................................................................................................................
  .....................................................................................................................

 อ่ืนๆ (เชน่ การเปน็พษิ อันตราย) ระบ ุ:  ...........................................................................
  .....................................................................................................................
  .....................................................................................................................
  .....................................................................................................................

ทีม่าของขอ้มลู
ผู้ใหข้อ้มูล ช่ือ ...................................................... อาย ุ ...........  ทีอ่ยู ่ ................
  .....................................................................................................................

วนัทีบั่นทกึขอ้มลู ......................................... สถานทีบั่นทกึ ...........................................
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ข้อมูลพรรณไม้

ลักษณะวิสัย      ไม้ตน้          ไม้พุ่ม           ไม้เลือ้ย

     ไม้ล้มลุก ไม้รอเลื้อย

 ถ่ินอาศยั      พืชบก    พืชนำ้
  กลางแจง้   ลอยนำ้
  ท่ีร่ม   จมนำ้

  บางสว่นอยูใ่นนำ้
     พชือิงอาศยั     กาฝาก

ความสงู    ............................................ เมตร
ความกวา้งทรงพุม่ (ไม้ตน้) ..........................................เมตร

  รูปร่างทรงพุ่ม

                             ทรงกลม                                        รูปไข่

                             รูปโดมสามเหลีย่ม                                รูปโคนสามเหลีย่ม

                              ทรงกระบอก                                        รูปร่ม                                    อ่ืนๆ

  ลำต้น
ชนิดของลำต้น

ลำต้นใต้ดิน ลำต้นเหนือดิน
แงง่, เหงา้ ตั้งตรงได้เอง
หัว ตั้งตรงเองไม่ได้

     ใช้ลำตน้เกีย่วพนั
     ใช้รากยดึเกาะ
     ใช้ตะขอหรอืหนามเกีย่ว
    แผห่รอืทอดนอนตามพืน้
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 ผิวลำต้น
เรียบ หยาบ ขรขุระ  มีหนาม
แตกเป็นสะเก็ด แตกเป็นเส้น  อ่ืนๆ

ข้อปล้อง เห็นข้อปล้องชัดเจน                เหน็ขอ้ปล้องไมชั่ดเจน

 สีของลำต้น
 ต้นออ่น สี ..................................... ต้นแก่  สี .................................................
    ยาง มีน้ำยาง ไม่มีน้ำยาง

ยางใส
ยางขุน่ส ี............................

  ใบ
  ชนิดของใบ
ใบเด่ียว    ใบประกอบแบบนิว้มือ

          มีหา้ใบยอ่ย มสีามใบยอ่ย                มีสองใบยอ่ย
ใบประกอบแบบขนนก

   มีสามใบยอ่ย   แบบขนนกปลายคี ่    แบบขนนกปลายคู่     แบบขนนกสองชัน้      แบบขนนกสามชัน้

สีของใบ : ใบอ่อน ................................ ใบแก ่..........................................
ขนาดแผ่นใบ : กวา้ง ............................... ซม.ยาว ............................................ ซม.
ลักษณะพิเศษของใบ : .......................................................................................................

การเรยีงตวัของใบบนกิง่

เรียงสลับ เรียงสลับ เรียงตรงข้าม เรียงตรงข้าม เรียงเป็นกระจุก     เรยีงวงรอบ
ระนาบเดียว สลับตั้งฉาก
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รูปร่างแผ่นใบ

   รูปล่ิมแคบ            รูปเขม็           รูปแถบ         รูปขอบขนาน          รูปใบหอก          รูปใบหอกกลบั

       รูปรี                 รูปไข ่            รูปไขก่ลบั            รูปสามเหลีย่ม          รูปส่ีเหลีย่มขา้วหลามตดั

       รูปไต                 รูปวงกลม            รูปหวัใจ            รูปเคยีว              รูปช้อน        อ่ืนๆ ............

 ปลายใบ

    แหลม         เรยีวแหลม        แหลมเขม็       ยาวคลา้ยหาง       ม้วน       เปน็ติง่แหลม      เวา้ตืน้

   เปน็ติง่หนาม        รูปหวัใจกลบั            มน                 เวา้บุม๋                ตดั           อ่ืนๆ .................

  รูปร่างโคนใบ

   สอบเรยีว       รูปติง่ห ู     รูปเงีย่งลกูศร       รูปหวัใจ             รูปล่ิม         รูปเงีย่งใบหอก         เฉยีง

       มน              ตดั            แบบกน้ปดิ           รอบขอ้              อ่ืนๆ .................
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   ดอก
  ชนิดของช่อดอก :
        ดอกเดีย่ว
         ดอกชอ่

    ช่อแบบกระจกุแนน่   ช่อแบบหางกระรอก       ช่อเชงิหลัน่           ช่อกระจกุ           ช่อกระจกุซอ้น

   ช่อวงแถวเดีย่ว     ช่อแยกแขนง     ช่อกระจะ    ช่อกระจะแยกแขนง    ช่อวงแถวคู ่    ช่อเชงิลดมกีาบ

   ช่อเชงิลด    ช่อดอกยอ่ย    ช่อซ่ีร่ม    ช่อซ่ีร่มเวา้กลาง     ช่อซ่ีร่มยอ่ย    ช่อฉัตร     อ่ืนๆ ..............

 ตำแหนง่ท่ีออกดอก:          ปลายยอด      ซอกใบ  ตามลำตน้หรือก่ิง
  สีของดอก     : .......................................................................................................................
  กลีบเล้ียง    : แยกกนั จำนวน ............ กลีบ  สี ...............................

       ตดิกนั จำนวน ............ กลีบ  สี ...............................
  กลบีดอก     : แยกกนั จำนวน ............ กลีบ  สี ...............................

       ตดิกนั จำนวน ............ กลีบ  สี ...............................
  เกสรตวัผู้      : จำนวน ............................. อัน  สี ..............................
  เกสรตวัเมยี      : จำนวน ............................. อัน  สี ..............................

  ตำแหนง่ของรงัไข ่  :

              รังไขเ่หนอืวงกลบี                   รังไขก่ึง่ใตว้งกลบี     รังไขใ่ตว้งกลบี

 รูปร่างขอบใบ

   เปน็ขนครยุ       หยกัมน          หยกัซีฟ่นั       จักฟนัเลือ่ยซอ้น           เรยีบ          จักลกึ          เปน็หยกั

     เปน็แฉก       หยกัแบบขนนก     จักฟนัเลือ่ย       จักฟนัเลือ่ยถี ่     เปน็คลืน่      อ่ืนๆ..................
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 กลิน่     :          ไม่มีกล่ิน
   มีกล่ิน

มีกล่ินหอม
กลิ่นฉุน

 รูปร่างของดอก    :  ....................................................................................................................
        กลีบดอกแยกกนั

               รูปกากบาท         รูปดอกถัว่        รูปกลว้ยไม ้         อ่ืนๆ .................
          กลีบดอกตดิกัน

รูปปากเปดิ    รูประฆงั   รูปกรวย    รูปล้ิน    รูปดอกเขม็    เปน็หลอด    รูปคนโท   รูปกงลอ้  รูปดอกถัว่

อ่ืนๆ ..............

  ผล

ชนิดของผล : ผลสด ผลแห้ง

  ผลสด :      ผลเมล็ดเดยีวแขง็        ผลมีเนือ้หลายเมลด็       ผลแบบแอปเปลิ       ผลแบบส้ม

ผลแบบแตง ผลกลุ่ม   ผลรวม อืน่ๆ.............

   ผลแห้ง :  ผลแห้งเมล็ดอ่อน   ผลเปลือกแข็ง   ผลปีกเดียว   ผลเปลือกแข็ง   ผลแห้งแตก    ผลปีกเดียวแฝด
                                               เมลด็เดยีว                     มีกาบรปูถ้วย

              ผลแหง้แตกฝาเปดิ     ผลแตกตามชอ่ง     ฝัก      ผลแตก      ผลแหก้แลว้แตก    อ่ืนๆ.............
แบบผักกาด
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สีของผล  :          ผลอ่อน .......................                     ผลแก ่..........................................
 รูปร่างของผลหรือฝัก  :             กลม                 รี                      อ่ืนๆ .............................
ลักษณะพเิศษของผล: .............................................................................................................

 เมล็ด

จำนวนเมล็ด / ผล  : ...................................................................................................................
รูปร่างของเมลด็    :          กลม              รี                แบน               อ่ืน ๆ  ...........................
การงอกของเมล็ด : ...................................................................................................................
ติดภาพวาดหรือ ตัวอยา่งแหง้ ส่วนต่างๆของพืช เชน่ ราก ลำตน้ ใบ ดอก ผล เมลด็ และสว่นอืน่ๆ

ส่วนของ ............................................................
...........................................................................

ส่วนของ............................................................         ส่วนของ..........................................................



                                                                 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สรุปลักษณะและข้อมูลพรรณไม้
……………………………………………………………………………………...........................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................



สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ข้อมูลพฤกษศาสตร์
ช่ือวทิยาศาสตร ์: ..............................................................................................................................
ช่ือวงศ ์: ...........................................................................................................................................
ช่ือสามญั : .......................................................................................................................................
ช่ือพ้ืนเมืองอ่ืน ๆ  : ................................................................................................................................
ถ่ินกำเนิด : ..............................................................................................................................................
การกระจายพนัธ์ุในประเทศไทย : ...........................................................................................................
การกระจายพนัธ์ุในประเทศอืน่ ๆ  : .........................................................................................................
สภาพนิเวศวิทยา  : .................................................................................................................................
เวลาออกดอก : .....................................................................................................................................
เวลาติดผล : ............................................................................................................................................
การขยายพันธ์ุ : .......................................................................................................................................
การใชป้ระโยชนท์ัว่ไป : …………………............................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ประวตัพินัธุไ์ม้ (การนำเขา้มาปลกูในประเทศไทย) :..............................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

เอกสารอา้งองิ : .................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................



                                                                 สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

บันทกึขอ้มลูเพ่ิมเตมิ
เช่น ประวัติพันธ์ุไม้ (ประวัติการปลูก, ประวัติเก่ียวกับโรงเรียน) เวลาการออกดอก, เวลาการติดผลนอกฤดูกาล
หรืออ่ืน ๆ


