คูมือการทําทะเบียนพรรณไม
(ฉบับปรับปรุงใหม/12/10/2549)
เรียบเรียงโดย อารยา โชไชย
หนวยปฏิบัติการพฤกษศาสตร ฝายวิชาการ อพ. สธ.

ขอกําหนดในการทําทะเบียนพรรณไม
เพื่อความสะดวกในการจัดทําฐานขอมูลพรรณไมสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) จึงไดมีการ
วางขอกําหนดในการทําทะเบียนพรรณไมใหมีรูปแบบเหมือนกันดังตอไปนี้
1. จะตองบันทึกขอมูลสงมาในรูป file ของโปรแกรม Microsoft office excel เทานั้น
2. จะตองบันทึกใหเปนรูปแบบเดียวกันกับตัวอยางขางลางนีเ้ ทานั้น (ทั้ง 7 หัวขอจะตองใชชื่อหัวขอเดียวกันกับรูปแบบและตองเรียงในลําดับเดียวกันกับรูปแบบ)
3. จะตองทําการบันทึกขอมูลมาใหครบทุกหัวขอ
4. หากมิไดทําการบันทึกขอมูลมาตามนี้ จะทําการสงทะเบียนกลับเพื่อแกไขใหตรงกับขอกําหนดดังกลาว กอนที่จะสงกลับมาตรวจสอบอีกครั้ง

รูปแบบทะเบียนพรรณไม
รหัสพรรณไม

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อวงศ

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเดนของพืช

บริเวณที่พบ

วิธีการบันทึกขอมูลลงในทะเบียนพรรณไม
1.

รหัสพรรณไม

ขอมูลในชองขอมูลแรกของทะเบียนพรรณไมจะเปนรหัสพรรณไมของพืชชนิดนัน้ ดังตัวอยางขางลาง
รหัสพรรณไม

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อวงศ

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเดนของพืช

7-10303-002-001
7-10303-002-002/3

ตัวอยางรหัสพรรณไมที่บันทึกอยางสมบูรณ เชน 7-10303-002-001
7
คือ รหัสกิจกรรมสรางจิตสํานึกฯ
10303 คือ รหัสไปรษณียประจําทองถิน่ ของโรงเรียน
002 คือ รหัสสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนของแตละทองที่โดยแบงตามรหัสไปรษณีย
001 คือ รหัสหมายเลขประจําพืชแตละชนิด
ในกรณีที่พืชชนิดนั้นๆมีจํานวนมากกวา 1 ใหเขียนเปน รหัสพรรณไม/จํานวนตน
เชน 7-10303-002-002/3 หมายถึง พืชชนิดนีม้ ีรหัสพรรณไมคือ 7-10303-002-002 และมีจาํ นวน 3 ตน

บริเวณที่พบ

2.

ชื่อพื้นเมือง

ขอมูลในสวนถัดมานี้จะเปนชื่อพื้นเมือง ซึ่งเปนชื่อที่เรียกพืชนั้นๆในแตละทองถิ่นแตกตางกันออกไป ซึ่งอาจทําการบันทึกมาเพียงชื่อเดียว หรืออาจบันทึกมาหลายชื่อ
แตชื่อแรกควรจะเปนชื่อทีน่ ยิ มเรียกทั่วไปในทองถิ่นของโรงเรียนนั้นๆ ดังตัวอยาง
รหัสพรรณไม

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อวงศ

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเดนของพืช

บริเวณที่พบ

7-10303-002-001

คูน ราชพฤกษ
ลมแลง
7-10303-002-002/3 มะพราว
3.

ชื่อวิทยาศาสตร

สําหรับขอมูลชื่อวิทยาศาสตร นี้จะเปนชื่อวิทยาศาสตรของพืชนั้นๆ หรือเปนชื่อพฤกษศาสตรนั่นเอง การบันทึกในทะเบียนพรรณไมนั้นจะตองบันทึกชื่อวิทยาศาสตร
ที่สมบูรณ ซึ่งจะประกอบดวย 3 สวน คือ ชื่อสกุล (Genus) คําคุณศัพทระบุชนิด (Specific epithet) และ ชื่อผูตงั้ ชื่อพืช (Author name)
ดังตัวอยางขางลาง
ชื่อสกุล
คําคุณศัพทระบุชนิด ชื่อผูตั้งชื่อพืช
Cassia

fistula

L.

หลักการเขียนชื่อวิทยาศาสตร มีดังตอไปนี้
ชื่อสกุล (Genus) จะตองพิมพเปนตัวเอน หรือขีดเสนใต และเฉพาะ ตัวอักษรตัวแรกของชื่อสกุลจะตองพิมพเปนตัวใหญเสมอ

คําคุณศัพทระบุชนิด (Specific epithet) จะตองพิมพเปนตัวเอน หรือขีดเสนใต และตองพิมพเปนตัวเล็กทั้งหมด
การพิมพชื่อสกุล และคําคุณศัพทระบุชนิด เปนตัวเอน หรือขีดเสนใตนนั้ ตองแยกจากกัน
เชน Cassia fistula L. หรือ Cassia fistula L. ถูก
Cassiafistula L. หรือ Cassia fistula L. ผิด

ชื่อผูตั้ง หรือผูแตงชื่อพืช (Author name) จะตองพิมพเปนตัวตรง และเฉพาะตัวอักษรตัวแรกของชื่อผูตั้ง แตละชื่อจะตองพิมพเปนตัวใหญเสมอ ยกเวนคํายอ
ของชื่อบางชื่อเทานั้น เชน L.f. นอกจากนี้ถามีชื่อผูตั้งชื่อมากกวาหนึ่งคน หรือมีชอื่ อยูในเครื่องหมายวงเล็บ เวลาเขียนชื่อใหลอกมาทั้งหมดใหเหมือนตามหนังสือ
อางอิง โดยไมตัดสวนหนึ่งสวนใดออก หรือยอคําบางคํา
ในกรณีที่ชื่อวิทยาศาสตรนนั้ มี variety, subspecies และ cultivar ใหเขียนดังตอไปนี้
- variety ใหเขียนตอทายชื่อผูตั้งชื่อวิทยาศาสตร ดวยคํายอวา var. แลวตามดวยชื่อของ variety ที่พมิ พเปนตัวเอน หรือขีดเสนใต และตองพิมพเปนตัวเล็ก
ทั้งหมด
เชน Cocos nucifera L. var. nucifera เปนชื่อวิทยาศาสตรของมะพราว และบอกดวยวาเปน variety nucifera ซึ่งในระดับโรงเรียนนี้อาจยัง
ไมตองระบุจนถึงระดับ variety นอกจากวาโรงเรียนนั้นมีพืชชนิดเดียวกันแตตา ง variety และทราบชื่อ variety นั้นๆแนนอนแลว
นอกจากนี้ในบางครั้งชื่อของ variety อาจมีชื่อผูตั้งชื่อดวย ใหเขียนตอทายชื่อของ variety นั้นๆ เชน Cocos nucifera L. var. spicata
K.C.Jacob เปนชื่อวิทยาศาสตรของมะแพรว ซึ่งมีชื่อเดียวกันกับมะพราวแตตาง variety กัน
- subspecies ใหเขียนตอทายชื่อผูตั้งชื่อวิทยาศาสตร ดวยคํายอวา subsp. หรือ ssp. แลวตามดวยชื่อของ subspecies ที่พิมพเปนตัวเอน หรือขีดเสนใต
และตองพิมพเปนตัวเล็กทั้งหมด

เชน Melastoma malabathricum L. subsp. malabathricum เปนชื่อวิทยาศาสตรของโคลงเคลง ซึ่งบอกถึงระดับใน subspecies ดวย
- cultivar ใหเขียนตอทายชื่อผูตั้งชื่อวิทยาศาสตร ดวยคํายอวา cv. แลวตามดวยชื่อของ cultivar พิมพเปนตัวตรง และเฉพาะตัวอักษรตัวแรกของ
cultivar จะตองพิมพเปนตัวใหญเสมอ
เชน Graptophyllum pictum (L.) Griff. cv. Tricolor
ชื่อวิทยาศาสตรของใบเงิน
Graptophyllum pictum (L.) Griff. cv. Golden
ชื่อวิทยาศาสตรของใบทอง
Graptophyllum pictum (L.) Griff. cv. Purple Leaf ชื่อวิทยาศาสตรของใบนาก
สังเกตไดวาชือ่ วิทยาศาสตรของใบเงิน ใบทอง และใบนากจะเหมือนกันคือเปนพืชชนิดเดียวกัน แตจะตางกันตรงที่ cultivar
อีกวิธีหนึ่งในการเขียน cultivar จะไมใสคําวา cv. แตจะเขียนชื่อ cultivar ในระหวางเครือ่ งหมาย ‘…’ ดังนี้
เชน Graptophyllum pictum (L.) Griff. ‘Tricolor’
กรณีที่มีชื่อผูตงั้ ของชื่อ variety, subspecies และ cultivar ตอทายก็เขียนตามหลักการเดียวกับการเขียนชื่อผูตั้งชื่อวิทยาศาสตร
เชน
รหัสพรรณไม
7-10303-002-001

ชื่อพื้นเมือง

คูน ราชพฤกษ
ลมแลง
7-10303-002-002/3 มะพราว

ชื่อวิทยาศาสตร
Cassia fistula L.
Cocos nucifera L.

ชื่อวงศ

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเดนของพืช

บริเวณที่พบ

4.

ชื่อวงศ

ชื่อวงศคือ ชื่อของหนวยการจําแนกที่อยูเหนือไปจาก ชื่อของสกุล หนึ่งลําดับ และสวนใหญจะเปนชื่อของสกุลตนแบบที่ลงทายดวยคําวา –ACEAE
เชน วงศ Dipterocapaceae มาจากชื่อสกุลตนแบบ คือ สกุล Dipterocarpus + –ACEAE
มีขอยกเวนในบางวงศจะมีชอื่ อีกชื่อที่ไมไดมาจากชื่อของสกุลตนแบบ และไมไดลงทายดวยคําวา –ACEAE ดวย ดังตัวอยางตอไปนี้
ชื่อเดิม
CRUCIFERAE
=
UMBELLIFERAE =
COMPOSITAE =
PALMAE
=
GRAMINEAE
=
GUTTIFERAE
=
LABIATAE
=
LEGUMINOSAE =

ชื่อใหม
BRASSICACEAE
APIACEAE
ASTERACEAE
ARECACEAE
POACEAE
CLUSIACEAE
LAMIACEAE
FABACEAE

อยางไรก็ตาม สามารถเลือกใชชื่อวงศนั้นๆไดทั้งชื่อเดิม หรือชื่อใหม แตควรคํานึงวาจะตองใชชื่อเดียวกันไปตลอดทั้งเอกสาร ไมใชปะปนกันระหวางชื่อเดิมและชื่อ
ใหม

สําหรับการเขียนชื่อวงศ LEGUMINOSAE หรือ FABACEAE เนื่องจากพืชในวงศถั่วนี้มีความแตกตางกันมากจนสามารถแบงออกไดเปนกลุมยอย 3
กลุม คือ
- กลุมพืชที่ดอกมีลักษณะคลายดอกราชพฤกษหรือดอกขี้เหล็ก
- กลุมพืชที่ดอกมีลักษณะคลายดอกกระถินหรือจามจุรี
- กลุมพืชที่ดอกมีลักษณะคลายดอกถัว่ ดอกแค
นักพฤกษศาสตรบางทานจะจําแนกพืชใน 3 กลุมนี้ออกเปน 3 อนุวงศยอ ยใน 1 วงศ ในขณะทีน่ ักพฤกษศาสตรบางทานจําแนกพืชทั้ง 3 กลุมนี้เปน 3 วงศแทน
ดังนั้นจึงสามารถเขียนชื่อวงศนี้ได 2 แบบ
1) เขียนชื่อวงศ LEGUMINOSAE แลวตามดวยชื่ออนุวงศยอย 3 อนุวงศ ดังตัวอยางขางลาง
ชื่อวงศ
+
ชื่ออนุวงศ
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE - กลุมพืชที่ดอกมีลักษณะคลายดอกราชพฤกษหรือดอกขี้เหล็ก
LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE
- กลุมพืชที่ดอกมีลักษณะคลายดอกกระถินหรือจามจุรี
LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE
- กลุมพืชที่ดอกมีลักษณะคลายดอกถัว่ ดอกแค
2) เขียนแยกออกเปน 3 วงศ
ชื่อวงศ
CAESALPINIACEAE
MIMOSACEAE
PAPILIONACEAE

- กลุมพืชที่ดอกมีลักษณะคลายดอกราชพฤกษหรือดอกขี้เหล็ก
- กลุมพืชที่ดอกมีลักษณะคลายดอกกระถินหรือจามจุรี
- กลุมพืชที่ดอกมีลักษณะคลายดอกถัว่ ดอกแค

แมวาจะสามารถเลือกใชไดทั้ง 2 แบบ แตควรคํานึงวาจะตองใชชื่อเดียวกันไปตลอดทั้งเอกสาร ไมใชปะปนกัน

รหัสพรรณไม

ชื่อพื้นเมือง

7-10303-002-001

คูน ราชพฤกษ
ลมแลง

7-10303-002-002/3 มะพราว
5.

ชื่อวิทยาศาสตร
Cassia fistula L.

ชื่อวงศ

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเดนของพืช

บริเวณที่พบ

LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE

Cocos nucifera L. PALMAE

ลักษณะวิสัย
เปนลักษณะทีส่ ังเกตไดจากพืชนั้นๆ วาเปน ไมตน ไมพมุ ไมเลื้อย ไมรอเลื้อย ไมลมลุก ฯลฯ ถาเปนพืชวงศหญา เชน ขาว ขาวโพด จะมีลักษณะวิสัยเปน หญา
ยกเวนพวกไมไผ จะมีลักษณะวิสัยเปน ไมไผ นอกจากนีพ้ วกวงศปาลม เชน มะพราว หมาก หวาย จะมีลักษณะวิสยั เปน ปาลม และพืชพวกเฟรน จะมีลักษณะวิสัย
เปนเฟรน

รหัสพรรณไม

ชื่อพื้นเมือง

7-10303-002-001

คูน ราชพฤกษ
ลมแลง

7-10303-002-002/3 มะพราว

ชื่อวิทยาศาสตร
Cassia fistula L.

ชื่อวงศ

ลักษณะวิสัย

ไมตน
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE

Cocos nucifera L. PALMAE

ปาลม

ลักษณะเดนของพืช

บริเวณที่พบ

6.

ลักษณะเดนของพืช

คือลักษณะเดนของพืชนั้นๆ ที่จะชวยบอกวาพืชนัน้ มีลักษณะที่แตกตางจากพืชอื่นอยางไร และทําใหทราบวาพืชนั้นเปนพืชชนิดใด เชน สีของดอกและผล สีน้ํายาง
ซึ่งการบันทึกลักษณะเดนของพืชมาดวยนั้น จะชวยในการระบุชนิดของพืช โดยเฉพาะพืชที่เปนชนิดตางกันแตมีชื่อเหมือนกัน
อนึ่งควรระวังการสับสนระหวางลักษณะเดนกับประโยชนของพืช เชน ใชเปนไมประดับ ใชเปนไมคลุมดิน ใชรักษาโรค ฯลฯ ขอความเหลานี้ไมใชลักษณะเดนของพืช
แตเปนประโยชนของพืชนั้นๆ
รหัสพรรณไม

ชื่อพื้นเมือง

ชื่อวิทยาศาสตร

ชื่อวงศ

ลักษณะวิสัย

ลักษณะเดนของพืช

7-10303-002-001

คูน ราชพฤกษ
ลมแลง

Cassia fistula L.

LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE

ไมตน

ใบประกอบแบบขนนก ดอกชอสีเหลือง
ฝกกลมยาว

7-10303-002-002/3

มะพราว

Cocos nucifera L.

PALMAE

ปาลม

ผลกลมขนาดใหญสีเขียว ผลแกสีน้ําตาล

บริเวณที่พบ

7.

บริเวณที่พบ

การบันทึกบริเวณที่พบพืชนัน้ ๆวาอยูที่บริเวณใดบางจะเปนประโยชนในการทําแผนผังพรรณไมในบริเวณโรงเรียน
รหัสพรรณไม

ชื่อพื้นเมือง

7-10303-002-001

คูน ราชพฤกษ
ลมแลง

7-10303-002-002/3 มะพราว

ชื่อวิทยาศาสตร
Cassia fistula L.

ชื่อวงศ

ลักษณะวิสัย

ไมตน
LEGUMINOSAECAESALPINIOIDEAE

Cocos nucifera L. PALMAE

ปาลม

ลักษณะเดนของพืช

บริเวณที่พบ

ใบประกอบแบบขนนก ดอกชอสีเหลือง ฝก
กลมยาว

หนาอาคารหอประชุม

ผลกลมขนาดใหญสีเขียว ผลแกสีน้ําตาล

หนาประตูโรงเรียน หนา
อาคารเรียน 1 และ 2
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