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คํานํา 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน การเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ และ 
รายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน จัดทําข้ึนเพ่ือเป็นแนวทางในกาปฏิบัติงาน
ด้านการเตรียมปฏิบัติการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ และรายวิชาการ
สํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ินของบุคลากร โดยมีการให้ความรู้เก่ียวกับเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องแก้ว และสารเคมี ท่ีต้องใช้ในการทําปฏิบัติการ 
         ผู้จัดทําหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะสามารถทําให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการเตรียมปฏิบัติการ การเก็บ 
ตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา พฤกษศาสตร์และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์
สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน มีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึนและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่าง
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
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แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์

(การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ส่ิงมีชีวิตในท้องถ่ิน

1.ความเป็นมา 
 คู่มือปฏิบัติการเล่มนี้ เป็น
การเรียนการสอน ในรายวิชาสัตววิทยา 
สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน โดยระบุถึงข้ันตอน ชนิด วิธีการเก็บตัวอย่างสัตว์และพืชท่ีใช้ในกา
รายวิชาสัตววิทยา พฤกษศาสตร์   และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
 
2.วัตถุประสงค์ 

คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานอุปกรณ์ สารเคมี 
เครื่องมือ และวิธีการเตรียมปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา พฤกษศาสตร์
และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
ปฏิบัติงาน ทําให้การปฏิบัติงานด้านวิธีการเตรียม
วิทยา พฤกษศาสตร์และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน  
ประสิทธิภาพและมีบรรทัดฐานเดียวกัน  
 
3.ขอบเขต 

การใช้งานอุปกรณ์ สารเคมี เครื่องมือ และวิธีการเตรียม
ในรายวิชาสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ 
 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์ส่ิงมีชีวิตในท้องถ่ิน) 

 

คู่มือปฏิบัติการเล่มนี้ เป็นคู่มือการเตรียมปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์
ในรายวิชาสัตววิทยา พฤกษศาสตร์และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์
โดยระบุถึงข้ันตอน ชนิด วิธีการเก็บตัวอย่างสัตว์และพืชท่ีใช้ในการเรียนการสอน

และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน

ฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานอุปกรณ์ สารเคมี 
ปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา พฤกษศาสตร์

และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน สําหรับนักวิทยาศาสตร์และเ
ทําให้การปฏิบัติงานด้านวิธีการเตรียมปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตว

และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน  
ประสิทธิภาพและมีบรรทัดฐานเดียวกัน   

การใช้งานอุปกรณ์ สารเคมี เครื่องมือ และวิธีการเตรียมปฏิบัติการการเก็บตัวอย่าง
 และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน

พฤกษศาสตร์และรายวิชา

หน้า 1 จาก 47 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ 

สัตว์ท่ีใช้สําหรับ
และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์

รเรียนการสอน
และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

ฏิบัติงานฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานอุปกรณ์ สารเคมี 
ปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา พฤกษศาสตร์ 

สําหรับนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าท่ีท่ี
พืช สัตว์ ในรายวิชาสัตว

และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน  เป็นไปอย่างมี

ปฏิบัติการการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ 
และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่าง
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
4.คําจํากัดความ 

1. เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง  เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์
ออกแบบมาใช้ในงานเฉพาะทาง  

2. อุปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือ

3. สัตววิทยา  เป็นวิชาท่ีศึกษาศาสตร์ด้านชีววิทยาสาขาหนึ่ง เก่ียวข้องกับสมาชิกใน
อาณาจักรสัตว์ และชีวิตสัตว์โดยท่ัวไป 
แมงกะพรุน พยาธิตัวแบน นีมาโทดา กลุ่มหนอนปล้อง สัตว์ท่ีมีข้อปล้อง    กลุ่มสัตว์พวกหอย ปลาดาว 
จนถึง สัตว์มีกระดูกสันหลัง และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

4. พฤกษศาสตร์ (อังกฤษ: 
หรือ วิทยาการพืช,พืชศาสตร์ (อังกฤษ
เก่ียวกับพืชและการเจริญเติบโต พฤกษศาสตร์มีขอบเขตการศึกษาท่ีกว้างขวางครอบคลุมต้ังแต่พืช 
สาหร่าย และเห็ดรา ศึกษาท้ังในด้านโครงสร้าง
คุณสมบัติทางเคมีและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่า
พฤกษศาสตร์เริ่มต้นจากความรู้ท่ีสืบต่อกันมา จากการจําแนกพืชท่ีกินได้ พืชสมุนไพรและพืชมีพิษ เป็น
ศาสตร์ท่ีเก่าแก่สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ จากความสนใจในเรื่องพืชของบรรพบุรษทําให้ปัจจุบัน
จําแนกสิ่งมีชีวิตในด้านพฤกษศาสตร์มากกว่า 
 5. การสํารวจ (อังกฤษ: Exploration) 
ทรัพยากร การสํารวจเกิดข้ึนในทุกสิ่งมีชีวิตท่ีมีการเคลื่อนไหวรวมถึงมนุษย์ ในประวัติศาสตรของมนุษย์
การสํารวจท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดอยู่ในช่วง
แผนท่ีในพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือของโลกด้วยเหตุผลหลายประการ ต้ังแต่นั้นมา
การสํารวจเกิดข้ึนจากการค้นพบข้อมูลสําคัญเป็นเหตุผลส่วนใหญ่

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  

เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์  หมายถึง  เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือ สิ่งประดิษฐ์ท่ี

อุปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์  เครื่องไม้เครื่องมือ  เครื่องใช้ไม้สอย

สัตววิทยา  เป็นวิชาท่ีศึกษาศาสตร์ด้านชีววิทยาสาขาหนึ่ง เก่ียวข้องกับสมาชิกใน
อาณาจักรสัตว์ และชีวิตสัตว์โดยท่ัวไป โดยเป็นการศึกษาเรื่องสัตว์ ต้ังแต่พวกสัตว์ชั้นตํ่าพวก ฟองน้ํา 
แมงกะพรุน พยาธิตัวแบน นีมาโทดา กลุ่มหนอนปล้อง สัตว์ท่ีมีข้อปล้อง    กลุ่มสัตว์พวกหอย ปลาดาว 
จนถึง สัตว์มีกระดูกสันหลัง และ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม  

 Botany) หรือ ชีววิทยาของพืช (อังกฤษ: Plant Biology) 
อังกฤษ: Plant Science) เป็นสาขาวิชาหนึ่งของชีววิทยา
พฤกษศาสตร์มีขอบเขตการศึกษาท่ีกว้างขวางครอบคลุมต้ังแต่พืช 

สาหร่าย และเห็ดรา ศึกษาท้ังในด้านโครงสร้าง การเจริญเติบโต การสืบพันธุ์ เมแทบอลิซึม
คุณสมบัติทางเคมีและความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการระหว่างกลุ่มต่าง ๆ การศึกษาทางด้าน
พฤกษศาสตร์เริ่มต้นจากความรู้ท่ีสืบต่อกันมา จากการจําแนกพืชท่ีกินได้ พืชสมุนไพรและพืชมีพิษ เป็น
ศาสตร์ท่ีเก่าแก่สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ จากความสนใจในเรื่องพืชของบรรพบุรษทําให้ปัจจุบัน
จําแนกสิ่งมีชีวิตในด้านพฤกษศาสตร์มากกว่า 550,000 ชนิดหรือสปีชีส์ 

Exploration) คือการค้นหาเพ่ือบรรลุเป้าหมายของการค้นพบหรือ
การสํารวจเกิดข้ึนในทุกสิ่งมีชีวิตท่ีมีการเคลื่อนไหวรวมถึงมนุษย์ ในประวัติศาสตรของมนุษย์

การสํารวจท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดอยู่ในช่วงยุคแห่งการค้นพบเม่ือนักสํารวจชาวยุโรปแล่นเรือและเขียน
แผนท่ีในพ้ืนท่ีส่วนท่ีเหลือของโลกด้วยเหตุผลหลายประการ ต้ังแต่นั้นมาการสํารวจครั้งใหญ่หลังยุคแห่ง

เกิดข้ึนจากการค้นพบข้อมูลสําคัญเป็นเหตุผลส่วนใหญ่ 
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หรือ สิ่งประดิษฐ์ท่ี 

เครื่องใช้ไม้สอย 

สัตววิทยา  เป็นวิชาท่ีศึกษาศาสตร์ด้านชีววิทยาสาขาหนึ่ง เก่ียวข้องกับสมาชิกใน 
โดยเป็นการศึกษาเรื่องสัตว์ ต้ังแต่พวกสัตว์ชั้นตํ่าพวก ฟองน้ํา 

แมงกะพรุน พยาธิตัวแบน นีมาโทดา กลุ่มหนอนปล้อง สัตว์ท่ีมีข้อปล้อง    กลุ่มสัตว์พวกหอย ปลาดาว 

Plant Biology)  
ชีววิทยา ท่ีศึกษา

พฤกษศาสตร์มีขอบเขตการศึกษาท่ีกว้างขวางครอบคลุมต้ังแต่พืช 
เมแทบอลิซึม โรค และ

งกลุ่มต่าง ๆ การศึกษาทางด้าน
พฤกษศาสตร์เริ่มต้นจากความรู้ท่ีสืบต่อกันมา จากการจําแนกพืชท่ีกินได้ พืชสมุนไพรและพืชมีพิษ เป็น
ศาสตร์ท่ีเก่าแก่สาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ จากความสนใจในเรื่องพืชของบรรพบุรษทําให้ปัจจุบัน

คือการค้นหาเพ่ือบรรลุเป้าหมายของการค้นพบหรือ
การสํารวจเกิดข้ึนในทุกสิ่งมีชีวิตท่ีมีการเคลื่อนไหวรวมถึงมนุษย์ ในประวัติศาสตรของมนุษย์

เม่ือนักสํารวจชาวยุโรปแล่นเรือและเขียน
การสํารวจครั้งใหญ่หลังยุคแห่ง
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การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
 6. ส่ิงมีชีวิต (Organism) 
ท่ี อ ยู่  แ ล ะ ส า ม า ร ถ ท่ี จ ะ สื บ พั น ธุ์ ไ ด้  ต้ อ ง ใ ช้ พ ลั ง ง า น ใ น ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต สิ่ ง มี ชี วิ ต
มีลักษณะท่ีสําคัญดังนี้  

1. ต้องมีการเจริญเติบโต 
2. เคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานท่ีเกิดข้ึนในร่างกาย
3. สืบพันธุ์ได้ 
4. สามารถปรับตัวให้เข้ากับส
5. ประกอบไปด้วยเซลล์ 
6. มีการหายใจ 
7. มีการขับถ่ายของเสีย 
8. ต้องกินอาหาร หรือแร่ธาตุต่างๆ

 
5.หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. เตรียมความพร้อมของ
พฤกษศาสตร์  และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน

2. ทําความสะอาดก่อนและหลังการทําปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  

(Organism) หมายถึง สิ่งท่ีมีตัวตน สามารถเคลื่อนท่ีได้ ต้องการอาหาร ต้องการ
ท่ี อ ยู่  แ ล ะ ส า ม า ร ถ ท่ี จ ะ สื บ พั น ธุ์ ไ ด้  ต้ อ ง ใ ช้ พ ลั ง ง า น ใ น ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต สิ่ ง มี ชี วิ ต

เคลื่อนไหวได้ด้วยพลังงานท่ีเกิดข้ึนในร่างกาย 

สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม 

ต้องกินอาหาร หรือแร่ธาตุต่างๆ 

เตรียมความพร้อมของตัวอย่างพืช สัตว์ ท่ีใช้ในบทปฎิบัติการในรายวิชา สัตววิทยา 
และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

ทําความสะอาดก่อนและหลังการทําปฏิบัติการ 
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งท่ีมีตัวตน สามารถเคลื่อนท่ีได้ ต้องการอาหาร ต้องการ
ท่ี อ ยู่  แ ล ะ ส า ม า ร ถ ท่ี จ ะ สื บ พั น ธุ์ ไ ด้  ต้ อ ง ใ ช้ พ ลั ง ง า น ใ น ก า ร ดํ า ร ง ชี วิ ต สิ่ ง มี ชี วิ ต 

บัติการในรายวิชา สัตววิทยา 
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การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
6.มาตรฐานคุณภาพงาน  

1. ตัวชี้วัด : ความพร้อมในการ
พฤกษศาสตร์ และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
 2. เกณฑ์การให้คะแนน 
  2.1 ความพร้อม ร้อยละ 
    2.2 ความพร้อม ร้อยละ 
  2.3 ความพร้อม ร้อยละ 
  2.4 ความพร้อม ร้อยละ 
  2.5 ความพร้อม ร้อยละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ความพร้อมในการเตรียมตัวอย่างพืช สัตว์ในการทําปฏิบัติการ
และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

ความพร้อม ร้อยละ 60   มีค่าเท่ากับ 1  คะแนน 
ความพร้อม ร้อยละ 70 มีค่าเท่ากับ  2  คะแนน 
ความพร้อม ร้อยละ 80  มีค่าเท่ากับ  3  คะแนน 
ความพร้อม ร้อยละ 90  มีค่าเท่ากับ  4  คะแนน 
ความพร้อม ร้อยละ 100  มีค่าเท่ากับ  5  คะแนน 
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ทําปฏิบัติการสัตววิทยา  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่าง
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
7.ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ท่ี กระบวนการ 
1 เตรียมความพร้อมตัวอย่างพืชและสัตว์

ท่ีใช้ในบทปฎิบัติการรายวิชาสัตววิทยา
พฤกษศาสตร์  และรายวิชาการสํารวจ
และเ ก็บรวบรวมพันธุ์ สิ่ ง มีชี วิตใน
ท้องถ่ิน 
 

2 ตรวจสอบความพร้อมและปริมาณของ
อุ ป ก ร ณ์  เ ค รื่ อ ง แ ก้ ว  เ ค รื่ อ ง มื อ  
สารเคมี ท่ีใช่ในปฏิบัติการ  

3 จัดวางอุปกรณ์ สารเคมี ให้ประจํากลุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  

รายละเอียด 
ตัวอย่างพืชและสัตว์

นบทปฎิบัติการรายวิชาสัตววิทยา
และรายวิชาการสํารวจ

และเ ก็บรวบรวมพันธุ์ สิ่ ง มีชี วิตใน

-จัดเตรียมตัวอย่างพืช สัตว์ท่ีใช้ในบทปฏิบัติการสัตววิทยา 
พฤกษศาสตร์และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์
สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน  ในแต่ละคาบเรียบ ในแต่ละวัน แต่ละ
สัปดาห์ 

ณของ
อุ ป ก ร ณ์  เ ค รื่ อ ง แ ก้ ว  เ ค รื่ อ ง มื อ  

-ตรวจเช็คอุปกรณ์ ท่ีใช้ในบทปฏิบัติการ  
-ดําเนินการ เตรียมสารเคมีท่ีต้องใช้ในแต่ละบทปฏิบัติการ
-เตรียมเครื่องมือท่ีต้องใช้ในบทปฏิบัติการให้พร้อมภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
 

จัดวางอุปกรณ์ สารเคมี ให้ประจํากลุ่ม  -นําอุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างพืช สัตว์
ปฏิบัติการ มาวางไว้ประจํากลุ่ม 
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ใช้ในบทปฏิบัติการสัตววิทยา 
และรายวิชาการสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์

ในแต่ละคาบเรียบ ในแต่ละวัน แต่ละ

ดําเนินการ เตรียมสารเคมีท่ีต้องใช้ในแต่ละบทปฏิบัติการ 
เตรียมเครื่องมือท่ีต้องใช้ในบทปฏิบัติการให้พร้อมภายใน

ตัวอย่างพืช สัตว์ ท่ีต้องใช้ในบท
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การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
8. เอกสารอ้างอิง 
https://www.grainscanada.gc.ca/storage
http://www.homenayoo.com/d
http://board.postjung.com/669977.html
http://www.talontiew.com/sea
http://www.unseentravel.com/locate/
http://www.siamlongdo.com/2015/12/blog
http://www.fs.fed.us/wildflowers/pollinators/Monarch_Butterfly/habitat/
http://www.sinkardd.com/id-50be572e9ce62e7e08000cce.html
http://www.parindra.com/product/
http://imagebank.hematology.org/image/
http://www2.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=
http://www2.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=
http://www.wikiwand.com/th/
 
9. แบบฟอร์มท่ีใช้ 

- 

 

 

 

 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  

https://www.grainscanada.gc.ca/storage-entrepose/aafc-aac/pfsg-pgef-6-eng.htm
http://www.homenayoo.com/d-i-y/ 
http://board.postjung.com/669977.html 
http://www.talontiew.com/sea-aquarium/ 
http://www.unseentravel.com/locate/ 
http://www.siamlongdo.com/2015/12/blog-post_849.html 
http://www.fs.fed.us/wildflowers/pollinators/Monarch_Butterfly/habitat/ 

50be572e9ce62e7e08000cce.html 
http://www.parindra.com/product/ 
http://imagebank.hematology.org/image/ 
http://www2.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID= 
http://www2.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID= 
http://www.wikiwand.com/th/ 
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หมายเลขเอกสาร:  
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10. การควบคุมเอกสาร  

ท่ี ช่ือเอกสาร
1 คู่มือการเก็บตัวอย่าง

สัตววิทยา พฤกษศาสตร์
สํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตใน
ท้องถ่ิน 
 

 

11.ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

 - 

12. ข้อเสนอแนะ 

ก่อนการใช้งานคู่มือควรศึกษาข้ันตอน และทําความเข้าใจคู่มือก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง

13. ภาคผนวก 
13.1 เทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างทางสัตววิทยา
13.2  เทคนิคการทําสตัฟฟ์สัตว์ปีก

13.3 การเก็บตัวอย่างพรรณไม้และตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ

13.4 การเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ช่ือเอกสาร การจัดเก็บ 
คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชา

พฤกษศาสตร์ และรายวิชาการ
สํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตใน

- เอกสาร 
- ไฟล์ 

ข้อมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

ก่อนการใช้งานคู่มือควรศึกษาข้ันตอน และทําความเข้าใจคู่มือก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง

เทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างทางสัตววิทยา 
สตัฟฟ์สัตว์ปีก 

การเก็บตัวอย่างพรรณไม้และตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ (Herbarium 

การเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้ 
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ผู้รับผิดชอบ 
นักวิทยาศาสตร์ 

ก่อนการใช้งานคู่มือควรศึกษาข้ันตอน และทําความเข้าใจคู่มือก่อนลงมือปฏิบัติงานจริง 

(Herbarium Specimens) 
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การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 

เทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างทางสัตววิทยา
 
วัตถุประสงค์การเก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ เพ่ือ
     เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนทางชีววิทยา ด้านอนุกรมวิธาน ด้านสัณฐานวิทยา งานวิจัย และ
งานด้านพิพิธภัณฑ์ 
การเก็บรักษาตัวอย่างส่ิงมีชีวิต   
     สิ่งท่ีควรคํานึงขณะเก็บตัวอย่าง

1.บันทึกข้อมูลจากแหล่งท่ีเก็บ
บันทึกย่อๆในกระดาษแผ่นเล็กแล้วเก็บรวมไว้กับตัวอย่าง

1.1 ตําแหน่งหรือสถานท่ีพบ
1.2 แหล่งท่ีอยู่อาศัย เช่น ในดิน
1.3 ข้อมูลอ่ืนๆ สภาพแวดล้อม
2.บันทึกสี สีของตัวอย่างพืชและสัตว์มักถูกทํา

ห้องปฏิบัติการ จึงควรบันทึกสีของตัวอย่างสิ่งมีชีวิต
3.บันทึกขนาด เช่น วัดความยาว

เทคนิคการเก็บรักษาตัวอย่างส่ิงมีชีวิต
       ทันทีเม่ือสิ่งมีชีวิตหรือเนื้อเยื่อตายลง
แบคทีเรียจะเข้าทําลาย เกิดการเน่าได้
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีวิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง
ใกล้เคียงตอนยังมีชีวิตอยู่เท่าท่ีจะทํา

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  

ภาคผนวก 13.1 
เทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างทางสัตววิทยา 

วัตถุประสงค์การเก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ เพ่ือ 
เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนทางชีววิทยา ด้านอนุกรมวิธาน ด้านสัณฐานวิทยา งานวิจัย และ

 
ขณะเก็บตัวอย่าง 

บันทึกข้อมูลจากแหล่งท่ีเก็บ จดรายละเอียดข้อมูลทุกครั้ง เรียงลําดับเวลาของการเก็บ
บันทึกย่อๆในกระดาษแผ่นเล็กแล้วเก็บรวมไว้กับตัวอย่าง 

แหน่งหรือสถานท่ีพบ เช่น ชื่อเมือง ระยะจากเมืองท่ีใกล้ท่ีสุด 
ในดิน ในน้ํา ท่ีราบสูง บนต้นไม้ 

สภาพแวดล้อม ชนิดตัวอย่าง สถานท่ีซ่อนภูมิอากาศ ฯลฯ 
สีของตัวอย่างพืชและสัตว์มักถูกทําลายได้ง่าย อาจเปลี่ยนสีก่อนการศึกษาใน

จึงควรบันทึกสีของตัวอย่างสิ่งมีชีวิต 
วัดความยาว ความสูง น้ําหนัก ขนาดตัวอย่างสัตว์ 

เทคนิคการเก็บรักษาตัวอย่างส่ิงมีชีวิต 
ทันทีเม่ือสิ่งมีชีวิตหรือเนื้อเยื่อตายลง เนื้อเยื่อจะแห้ง เซลล์หดตัว เหี่ยว และสลายตัว

เกิดการเน่าได้ ถ้านําไปแช่น้ําเซลล์จะบวมอย่างรวดเร็ว เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
จึงมีวิธีการเก็บรักษาตัวอย่าง เพ่ือรักษาสภาพเนื้อเยื่อและเซลล์ให้คงอยู่ในสภาพ

คียงตอนยังมีชีวิตอยู่เท่าท่ีจะทําได้ 

พฤกษศาสตร์และรายวิชา

หน้า 8 จาก 47 

เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนทางชีววิทยา ด้านอนุกรมวิธาน ด้านสัณฐานวิทยา งานวิจัย และ

ดับเวลาของการเก็บ

อาจเปลี่ยนสีก่อนการศึกษาใน 

และสลายตัว ถ้าท้ิงไว้
เพ่ือหลีกเลี่ยงการ

เยื่อและเซลล์ให้คงอยู่ในสภาพ
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- Macro techniques วิธีเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ท้ังขนาดใหญ่และเล็กในรูปแบบต่างๆ

เก็บตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง ดองใส
- Micro techniques วิธีการเก็บตัวอย่างเพ่ือศึกษารายละเอียดโครงสร้

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ 
-Macro techniques 

เนื่องจากสัตว์มีการเคลื่อนท่ีและตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างรวดเร็ว
บนส่วนใดส่วนหนึ่งของสัตว์ จะมีการตอบสนองทันที
tentacle ทําให้มองเห็นโครงสร้างไม่ชัดเจน
กุ้ง ปู มักจะสลัดรยางค์ท้ิง จึงต้องปล่อยให้สัตว์ยืดตัวเต็มท่ีก่อน
ตายและรักษาสภาพเนื้อเยื่อ 
1. การเก็บรักษาตัวอย่างส่ิงมีชีวิตโดยการดอง

น้ํายาดองตัวอย่างท่ัวไป 
 - 70% ethyl alcohol
 - 5% -10% formaldehyde

          ภาชนะสําหรับดองขนาดให้เหมาะสมกับตัวอย่าง
เหมาะสมกับชนิดและขนาดท่ีต้องการเก็บรักษาและตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาด้วย

- สําหรับฟองน้ํา หลังจากทํา
ฟอร์มาลิน เพราะจะทําลายโครงสร้างท่ีเป็นหินปูนทาให้เนื้อเยื่อของฟองน้าแตกสลาย
-พวก Coelenterate ส่วนใหญ่อาศัยในทะเล
ส่วนน้อยอยู่ในน้ําจืด เช่น ไฮดรา แมงกะพรุนน้ํา
ดีเกลือ (epsomsalt) ทุกๆ 20-30 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  

วิธีเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ท้ังขนาดใหญ่และเล็กในรูปแบบต่างๆ
ดองใส ฯลฯ 

วิธีการเก็บตัวอย่างเพ่ือศึกษารายละเอียดโครงสร้างเซลล์และเนื้อเยื่อ

เนื่องจากสัตว์มีการเคลื่อนท่ีและตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างรวดเร็ว ถ้าหยดน้ํายารักษาสภาพลง
จะมีการตอบสนองทันที เช่น ไฮดรา ดอกไม้ทะเล จะหดตัวสั้นลงและหด

ให้มองเห็นโครงสร้างไม่ชัดเจน แตงกวาทะเล จะสํารอกอวัยวะภายในท้ิง 
จึงต้องปล่อยให้สัตว์ยืดตัวเต็มท่ีก่อน จึงทําให้หมดความรู้สึก

การเก็บรักษาตัวอย่างส่ิงมีชีวิตโดยการดอง 
 

70% ethyl alcohol 
10% formaldehyde 

หรับดองขนาดให้เหมาะสมกับตัวอย่าง และเลือกใช้น้ํายาดองตัวอย่างสัตว์ให้
เหมาะสมกับชนิดและขนาดท่ีต้องการเก็บรักษาและตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาด้วย

หลังจากทําความสะอาดแล้ว เก็บดองใน 75%-95% Alc. 
ลายโครงสร้างท่ีเป็นหินปูนทาให้เนื้อเยื่อของฟองน้าแตกสลาย 

ส่วนใหญ่อาศัยในทะเล เช่น ปะการัง กัลปังหา ดอกไม้ทะเล แมงกะพรุน
แมงกะพรุนน้ําจืด นําตัวอย่างแช่ในน้ําทะเล ปล่อยให้ยืดตัวเต็มท่ี

30 นาที จนสัตว์ไม่มีการตอบสนอง ทดสอบโดยเข่ียtentacle 
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วิธีเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ท้ังขนาดใหญ่และเล็กในรูปแบบต่างๆ เช่น 

างเซลล์และเนื้อเยื่อ

ยารักษาสภาพลง
จะหดตัวสั้นลงและหด 

 เม่ือถูกรบกวน
ให้หมดความรู้สึก จากนั้นทําให้

ยาดองตัวอย่างสัตว์ให้ 
เหมาะสมกับชนิดและขนาดท่ีต้องการเก็บรักษาและตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรักษาด้วย 

95% Alc. ห้ามดองด้วย

แมงกะพรุน มีเพียง
ปล่อยให้ยืดตัวเต็มท่ี เติม

tentacle จากนั้น
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ฆ่าด้วย ฟอร์มาลินร้อนหรือ Bouin’sfluid 
alcohol ปะการังนิยมเก็บตัวอย่างแห้ง

- พวกสัตว์ขาข้อ (Crustaceans) 
เนื่องจากโครงสร้าง exoskeleton 
มุม เหา เห็บ เก็บดองใน 70% ethyl alcohol 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 
  - Echinoderms ให้ฆ่าด้วย 90% ethyl alcohol
  - เม่นทะเลฆ่าและเก็บใน 70% ethyl alcohol 
หรือรูปร่างหนาต้องฉีดน้ํายารักษาสภาพเข้าไปในตัวด้วย

 
 
 
 

 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

Bouin’sfluid ร้อน แล้วดองใน 5% formaldehyde หรือ
ปะการังนิยมเก็บตัวอย่างแห้ง 

(Crustaceans) การดองเป็นวิธีท่ีเหมาะสม ควรดองใน70% ethyl alcohol 
exoskeleton มีหินปูนเป็นองค์ประกอบ พวกปูทะเล ฆ่าโดยเติมน้ํา

70% ethyl alcohol  

รูปท่ี 1 พวกสัตว์ขาข้อ (Crustaceans) 
90% ethyl alcoholแล้วย้ายเก็บดองใน 70% ethyl alcohol 

70% ethyl alcohol หรือฆ่าโดย 5% formaldehydeสัตวข์นาดใหญ่
ยารักษาสภาพเข้าไปในตัวด้วย 

รูปท่ี 2 พวก Echinoderms 
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หรือ 70% ethyl 

70% ethyl alcohol 
ฆ่าโดยเติมน้ําจืด พวกแมง

70% ethyl alcohol  
สัตวข์นาดใหญ่ 
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การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
      - สัตว์มีกระดูกสันหลัง นิยมฆ่าและเก็บในฟอร์มาลิน
formaldehydeเข้าไปในช่องว่างลํา
formaldehyde 
    - สัตว์มีกระดูกสันหลัง เก็บรักษารูปร่างและลักษณะภายนอกท้ังตัวโดยวิธีสตัฟฟ์
รักษาโครงกระดูก หรือกะโหลกศีรษะตัวอย่างแห้งท่ี
ใส่สารกันแมลง 

 

 
     - ถ้าต้องการเก็บรักษาโครงกระดูก
เหมาะสม จึงแช่น้ํายารักษาสภาพต่อไป
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

นิยมฆ่าและเก็บในฟอร์มาลิน 5-10% ควรเปิดช่องท้องหรือฉีด
เข้าไปในช่องว่างลําตัวด้วย ทําความสะอาดเมือกหรือขน จากนั้นเก็บดองใน

เก็บรักษารูปร่างและลักษณะภายนอกท้ังตัวโดยวิธีสตัฟฟ์ และเทคนิคเก็บ
หรือกะโหลกศีรษะตัวอย่างแห้งท่ีทําเสร็จแล้วให้เก็บไว้ในกล่องหรือตู้ปิดมิดชิด

รูปท่ี 3  สัตว์มีกระดูกสันหลัง 

ถ้าต้องการเก็บรักษาโครงกระดูก ควรฆ่าและเก็บด้วย 70% ethyl alcohol หลังจากฆ่าจัดท่าให้
ยารักษาสภาพต่อไป 
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ควรเปิดช่องท้องหรือฉีด10% 
จากนั้นเก็บดองใน 5% 

และเทคนิคเก็บ
เสร็จแล้วให้เก็บไว้ในกล่องหรือตู้ปิดมิดชิด และ

หลังจากฆ่าจัดท่าให้



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่าง
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
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2. การเก็บรักษาเป็นตัวอย่างแห้ง 
     วธิีนี้สามารถรักษาสีของตัวอย่างได้ดีกว่าการดอง

- แมลงสามารถอบแห้งหรือตากแห้งได้โดยตรง
- สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

สภาพเนื้อเยื่อสัตว์ขนาดใหญ่ แช่ฟอร์มาลิน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

 
วธิีนี้สามารถรักษาสีของตัวอย่างได้ดีกว่าการดอง  

แมลงสามารถอบแห้งหรือตากแห้งได้โดยตรง 
สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ทําให้ตายในท่าท่ียืดตัวเต็มท่ี ส่วนมากใช้ฟอร์มาลินฆ่าและรักษา

แช่ฟอร์มาลิน 24 ชม. ก่อนนําไปอบหรือตากแห้ง 

   รูปท่ี 4  สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 
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ส่วนมากใช้ฟอร์มาลินฆ่าและรักษา
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แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
3. การเก็บรักษาดองใส 
     เป็นเทคนิคเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง
เนื้อเยื่อใสและทําให้โครงร่างท่ีต้องการศึกษาติดสีย้อม

 

 
 
 
 
 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

เป็นเทคนิคเก็บรักษาตัวอย่างสัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง เพ่ือศึกษาโครงสร้างภายใน โดยวิธีทํา
ให้โครงร่างท่ีต้องการศึกษาติดสีย้อม 

รูปท่ี 5 การเก็บรักษาดองใส 
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โดยวิธีทําให้ 
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หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
4. การเก็บโดยฝังตัวอย่างลงในพลาสติก
      เหมาะสําหรับเก็บตัวอย่างขนาดเล็กท่ีบอบบางและแตกหักง่ายหรือท่ีนิยมเรียกว่า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 6
 
- Micro techniques 
        ในการเตรียมเนื้อเยื่อเพ่ือศึกษารายละเอียดของเซลล์
เนื้อเยื่อท่ีแช่ในน้ํายารักษาสภาพเซลล์ก็ได้
 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

การเก็บโดยฝังตัวอย่างลงในพลาสติก 
หรับเก็บตัวอย่างขนาดเล็กท่ีบอบบางและแตกหักง่ายหรือท่ีนิยมเรียกว่า เรซ่ิน

6 การเก็บโดยฝังตัวอย่างลงในพลาสติก 

ในการเตรียมเนื้อเยื่อเพ่ือศึกษารายละเอียดของเซลล์ อาจเตรียมจากเนื้อเยื่อสด
ยารักษาสภาพเซลล์ก็ได้ 
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เรซ่ิน 

อาจเตรียมจากเนื้อเยื่อสด หรือจาก
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วิธีเตรียมมีหลายแบบ คือ 

1. วิธีเตรียมเนื้อเยื่อแบบไม่ตัดเป็นชิ้นบาง
เซลล์ เนื้อเยื่อเก่ียวพัน โปรโตซัวเลือด

2. วิธีเตรียมเนื้อเยื่อแบบตัดเป็นชิ้นบาง
ของโครงสร้างเซลล์จากเนื้อเยื่อท่ีตัดเ
การทําตัวอย่างสไลด์    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

วิธีเตรียมเนื้อเยื่อแบบไม่ตัดเป็นชิ้นบาง (non-section methods)เหมาะสํา
โปรโตซัวเลือด หรือน้ําเหลือง 

วิธีเตรียมเนื้อเยื่อแบบตัดเป็นชิ้นบาง (section methods)  สําหรับศึกษารายละเอียดต่างๆ
ของโครงสร้างเซลล์จากเนื้อเยื่อท่ีตัดเป็นชิ้นบางและย้อมสี อาจตัดด้วยมือ หรือเครื่องช่วยตัด

รูปท่ี 7 ตัวอย่างสไลด์    
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เหมาะสําหรับศึกษา

หรับศึกษารายละเอียดต่างๆ 
หรือเครื่องช่วยตัด 
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หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
ชนิดของสไลด์ แบ่งตามอายุการใช้งานออกเป็น

1. สไลด์ชั่วคราว (temporary slide) 
ศึกษาต่อได้ เนื่องจากไม่มีข้ันตอนการรักษาสภาพตัวอย่าง
น้ําเจือปน 

2. สไลด์ถาวร (permanent slide) 
สภาพตัวอย่างและดึงน้ําออกจากตัวอย่า
สไลด์จะต้องไม่มีน้ําเจือปนอยู่เลย ไม่ระเหยง่าย

3. สไลด์ก่ึงถาวร (semi-
อายุการใช้งานข้ึนอยู่กับสารท่ีใช้ผนึกสไลด์
อาจใช้ได้หลายเดือน   ข้อแตกต่างจากสไลด์ชั่วคราว
ระหว่างขอบกระจกปิดสไลด์โดยรอบ
การเตรียมตัวอย่างสไลด์ 

เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการศึกษาตัวอย่างไม่เหมือนกัน
ศึกษาหลายวิธี ได้แก่                          

1. Whole mount method
ขนาดเล็ก เช่น ขา ปากของแมลง มาผนึกบนสไลด์

2. Smear method คือการเตรียมตัวอย่างโดยวิธีเกลี่ย
ของเหลวให้เป็นแผ่นฟิล์มบางๆ 

3. Maceration method
ออกจากกันเป็นเซลล์เด่ียวๆ โดยต้มในสารละลายของกรดหรือด่าง
ขนาดและผนังของเซลล์ 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

แบ่งตามอายุการใช้งานออกเป็น 3 ชนิด คือ 
(temporary slide) เตรียมข้ึนเพ่ือศึกษาในช่วงเวลาสั้นๆ ไม่สามารถเก็บไว้

เนื่องจากไม่มีข้ันตอนการรักษาสภาพตัวอย่าง และสารท่ีผลึกสไลด์เป็นสารท่ีระเหยง่ายมี

(permanent slide) เป็นสไลด์ท่ีเก็บไว้ได้นานหลายปี มีข้ันตอ
ออกจากตัวอย่างจนหมด เพราะน้ําทําให้ตัวอย่างเน่าเป่ือย ดังนั้น

ไม่ระเหยง่าย และแข็งตัวเม่ือแห้ง 
-permanent slide) เป็นสไลด์ท่ีเตรียมไว้ใช้ได้ช่วงระยะเวลาสั้นๆ

อายุการใช้งานข้ึนอยู่กับสารท่ีใช้ผนึกสไลด์ เช่น ผนึกด้วยน้ําอาจใช้ได้นานถึง 2 วัน  ผนึกด้วยกลีเซอรีน
ข้อแตกต่างจากสไลด์ชั่วคราว คือ ใช้สารกันน้ํา เช่น พาราฟิน ยาทาเล็บ

ระหว่างขอบกระจกปิดสไลด์โดยรอบ ป้องกันการระเหยของสารผนึก 

เนื่องจากวัตถุประสงค์ในการศึกษาตัวอย่างไม่เหมือนกัน จึงมีการเตรียมตัวอย่างเพ่ือนํา
                           

Whole mount method เช่น ไฮดรา พารามีเซียมขนาดเล็ก หรือโครงสร้างบางส่วนซ่ึงมี
มาผนึกบนสไลด์ 

คือการเตรียมตัวอย่างโดยวิธีเกลี่ย (smear) ตัวอย่างซ่ึงอยู่ในรูป

Maceration method คือการเตรียมตัวอย่างโดยทําให้เซลล์ในเนื้อเยื่อของตัวอย่างหลุด
โดยต้มในสารละลายของกรดหรือด่าง วิธีนี้นิยมใช้ในการศึกษารูปร่าง
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ไม่สามารถเก็บไว้
ลึกสไลด์เป็นสารท่ีระเหยง่ายมี

มีข้ันตอนในการรักษา
ดังนั้น สารท่ีผนึก

เป็นสไลด์ท่ีเตรียมไว้ใช้ได้ช่วงระยะเวลาสั้นๆ 
ผนึกด้วยกลีเซอรีน

ยาทาเล็บ เชื่อม

จึงมีการเตรียมตัวอย่างเพ่ือนํามา 

หรือโครงสร้างบางส่วนซ่ึงมี 

ตัวอย่างซ่ึงอยู่ในรูป 

ให้เซลล์ในเนื้อเยื่อของตัวอย่างหลุด 
วิธีนี้นิยมใช้ในการศึกษารูปร่าง 
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4. Squash method คล้ายกับวิธี

squash มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาโครงสร้างภายในเซลล์
เซลล์แบนแนบกับแผ่นสไลด์ 

4. การเตรียมตัวอย่างโดยการตัด
ใหญ่ เช่น ลําไส้ จาเป็นต้องตัดเป็นชิ้น

1. Free hand section 
(embedding) ลงในสารท่ีทําให้ตัวอย่าง

2.Rotary microtome 
พลาสติก เช่น พาราฟิน (paraffin) 

2. Sliding microtome 
ตัวอย่างในพาราฟินก่อน 

4.Freezing microtome 
microtome ต่างกันท่ีต้องทําให้ตัวอย่างแข็งและคงรูปโดยใช้อุณหภูมิต่ํากว่า

การสตัฟฟ์ตัวอย่างส่ิงมีชีวิต 
     ก่อนทําการสตัฟฟ์สัตว์ชนิดใดก็ตาม

1. วัสดุและอุปกรณ์ 
2. สารเคมี 
3. ตัวอย่างสัตว์ 
4. ข้ันตอนในการทําสตัฟฟ์
5. การป้องกันและบํารุงรักษาสัตว์สตัฟฟ์

ท้ัง 5  ข้อนี้เป็นสิ่งจําเป็น ต้องเตรียมการให้เป็นตามข้ันตอน
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คล้ายกับวิธีmaceration method คือทาให้เซลล์หลุดออกจากกัน
โครงสร้างภายในเซลล์ โดยเฉพาะโครโมโซม โดยการขยี้หรือกดทับให้

การเตรียมตัวอย่างโดยการตัด (section) เพ่ือศึกษาเนื้อเยื่อในอวัยวะของสิ่งมีชีวิตขนา
จาเป็นต้องตัดเป็นชิ้นขนาดเล็กและบาง จึงนําไปผนึกกับสไลด์ การตัดมีหลายวิธี

Free hand section คือการตัดชิ้นตัวอย่างด้วยมีดโกน ไม่ต้องมีการฝังตัวอย่าง
ให้ตัวอย่างอยู่ในสภาพแข็งเป็นแท่งก่อน 

Rotary microtome เป็นเครื่องตัดท่ีจําเป็นต้องฝังตัวอย่างลงในสารพวกข้ีผึ้
(paraffin) จึงนํามาตัด 

Sliding microtome มีลักษณะคล้าย rotary microtome จําเป็นต้องฝัง

Freezing microtome หรือ Refrigerated microtome ลักษณะคล้ายกับ
ต่างกันท่ีต้องทําให้ตัวอย่างแข็งและคงรูปโดยใช้อุณหภูมิต่ํากว่า 0  องศาเซลเซียส

การสตัฟฟ์สัตว์ชนิดใดก็ตาม ต้องคํานึงถึงข้ันตอนต่อไปนี้เสมอก่อนลงมือทําทุกครั้ง

สตัฟฟ์ 
รุงรักษาสัตว์สตัฟฟ์ 

ต้องเตรียมการให้เป็นตามข้ันตอน ก่อนลงมือทําสตัฟฟ์เสมอ 
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คือทาให้เซลล์หลุดออกจากกัน แต่  
โดยการขยี้หรือกดทับให้

อเยื่อในอวัยวะของสิ่งมีชีวิตขนาด 
การตัดมีหลายวิธ ีได้แก่ 

ไม่ต้องมีการฝังตัวอย่าง  

ต้องฝังตัวอย่างลงในสารพวกข้ีผึ้งหรือ 

จําเป็นต้องฝัง 

ลักษณะคล้ายกับ rotary  
องศาเซลเซียส 

ทุกครั้ง 
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วัสดุและอุปกรณ์ ท่ีต้องเตรียมก่อนลงมือทํา
เครื่องมือวัสดุประกอบหุ่น 

-มีดผ่าตัด 
-มีดขูดเนื้อสัตว์ 
-สําลี นุ่น ใยและขุยมะพร้าว
-กรรไกร 
-ปากคีบ 
-ข้ีเลื่อย แกลบ ฝอยไม้ 
-คีมตัดกระดูก 
-มีดขนาดใหญ่ สิ่ว ขวาน 
-ไม้เนื้ออ่อน ปูนพลาสเตอร์
-เข็มและด้าย หรือเอ็น 
-paper mache 
-ลวด และคีมตัดลวด 
-ทรายแห้ง ดินเหนียว โฟม
-เครื่องมือในการวัด 
-เข็มฉีดยา 
-ถุงมือยาง 
-โฟมสําหรับจัดตัวอย่าง 
-เข็มหมุดแบบมีหัว 
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ท่ีต้องเตรียมก่อนลงมือทําสตัฟฟ์ 

ใยและขุยมะพร้าว 

ปูนพลาสเตอร์ 

โฟม 
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       วัสดุประกอบหุ่นเลือกตามเหมาะสม
ก่อนใช้ ป้องกันการเกิดเชื้อรา 
สารเคมี   ท่ีใช้ในการทําสตัฟฟ์ แบ่งออกเป็น

1.ประเภทสารเคมีท่ีใช้ฆ่า 

2.ประเภททําความสะอาดหนังและขนของสัตว์

3.ประเภทป้องกันและรักษาหนัง
1. สารท่ีใช้ในการฆ่าหรือทําให้สลบ

ก่อนทําการสตัฟฟ์ต้องทําให้สลบหรือฆ่าให้ตาย
1. คลอโรฟอร์ม 
2. อีเทอร์ 
3. ไซยาไนด์ (NaCN
4. Formaldehyde5. alcohal
6. Uretane 
7. Propylene phenoxytol

ถ้าหากไม่มีสารเคมีดังกล่าว ต้องฆ่าด้วยวิธี
- สัตว์พวกนก ดึงกระดูกคอให้เคลื่อนท่ี
- สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม ดึงกระดูกคอ
- พวกปลาเอาข้ึนจากน้ํา ห่อด้วยพลาสติกหรือผ้า

ครีบแตก 
 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
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วัสดุประกอบหุ่นเลือกตามเหมาะสม แกลบ ข้ีเลื่อย ใยมะพร้าว ขุยมะพร้าว ต้องตากให้แห้งสนิท

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
หรือทําให้สลบ 

ความสะอาดหนังและขนของสัตว์ 

ประเภทป้องกันและรักษาหนัง 
ให้สลบ 

ให้สลบหรือฆ่าให้ตาย เพ่ือไม่เป็นการทารุณสัตว์มากเกินไป

(NaCNหรือ KCN)  
4. Formaldehyde5. alcohal 

7. Propylene phenoxytol 
ต้องฆ่าด้วยวิธี 

ดึงกระดูกคอให้เคลื่อนท่ี หรือบีบหน้าอกตรงหัวใจ 
ดึงกระดูกคอ กับสัตว์ขนาดเล็กเช่น กระรอก 
ห่อด้วยพลาสติกหรือผ้า ป้องกันการกระโดด ซ่ึงอาจทํา

สัตว์พวกนก สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํา
สัตว์เลื้อยคลานให้สัตว์ดม

เติมลงในน้ําหรือฉีดเข้าช่องท้อง
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ต้องตากให้แห้งสนิท

เพ่ือไม่เป็นการทารุณสัตว์มากเกินไป 

ซ่ึงอาจทําให้เกล็ดหรือ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม 
สัตว์เลื้อยคลานให้สัตว์ดม ทําให้สลบและตาย 

หรือฉีดเข้าช่องท้อง สัตว์พวกปลา 
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2. สารประเภททําความสะอาดหนังและขน
   ก่อนทําสตัฟฟ์สัตว์ ต้องทําความสะอาดอย่าให้มีคราบสกปรกเหลืออยู่

1. แอลกอฮอล์ ใช้ความเข้มข้นสูง

2. H2O2    3% เช็ดสิ่งสกปรกท่ีติดฝังแน่นตามขนหรือหนัง

3. เบนซีน (Benzene) 

สกปรกมากๆ เช่น คราบเลือด คราบน้ํา

4. แอมโมเนีย (Ammonia) 

ไม่แข็งตัว หรือแห้ง                                        

5.น้ําสบู่อุ่นๆ เช็ดหนังหรือขนท่ีเป้ือนเศษดิน
ควรล้างคราบสบู่ด้วยน้ําเย็น ถ้าไม่ล้างขนจะแข็ง ไม่ฟู

3. สารประเภทป้องกันและรักษาหนัง
1. Sodium tetraborate  

พิษ เหมาะสําหรับนกหรือสัตว์เล็ก แต่มีข้อเสียคือ
ได้หลังสตัฟฟ์นานๆ ใช้ทําหนังให้ท่ัวตัวสัตว์

2. Potassium aluminiumsulphate
ใช้ทําหนังด้านในให้ท่ัวตัวสัตว์ ช่วยให้หนังแห้งเร็ว
เช่น กระรอก กระต่าย 

3. Arsenic trioxide ผงสารหนูขาว
แต่เป็นพิษมากกับผิวหนัง อันตรายต่อผู้ใ

4. Sodium chloride หรือเกลือแกง
และหดตัว 
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ความสะอาดหนังและขน 
ความสะอาดอย่าให้มีคราบสกปรกเหลืออยู่ 

ใช้ความเข้มข้นสูง 95% เช็ดคราบเลือดตามตัวหรือขน 

เช็ดสิ่งสกปรกท่ีติดฝังแน่นตามขนหรือหนัง ใช้จุ่มสําลีเช็ด

(Benzene) ใช้ผสมกับแอลกอฮอล์ 95% อัตรา 8:2 ใช้เช็ดหนังหรือขนท่ี

คราบน้ํามัน หรือเศษอุจจาระของสัตว์ท่ีแห้งติด 

(Ammonia) ใช้ละลายน้ําเช็คเลือดตามขน หนัง ได้ผลดีขณะท่ีเลือดยัง

                                         

เช็ดหนังหรือขนท่ีเป้ือนเศษดิน เลือดแห้งเช็ดออกจากขนสัตว์ได้ดี
ควรล้างคราบสบู่ด้วยน้ําเย็น ถ้าไม่ล้างขนจะแข็ง ไม่ฟู 

สารประเภทป้องกันและรักษาหนัง 
  หรือผงบอแรกซ์ (Borax powder) เป็นผงสีขาว ราคาถูก
แต่มีข้อเสียคือ ทําให้หนังเป่ือยง่าย ตัวขมวนและด้วงขนสัตว์ทํา

หนังให้ท่ัวตัวสัตว์ 

Potassium aluminiumsulphate หรือสารส้ม (Alum powder) ละลายน้ํา
ช่วยให้หนังแห้งเร็ว หนังจะหดสั้นลงเล็กน้อยเหมาะกับสัตว์ขนาดเล็ก

ผงสารหนูขาว เป็นผงสีขาว ราคาแพง รักษาสภาพสัตว์สตัฟฟ์ได้ดีมาก
อันตรายต่อผู้ใช้ 

หรือเกลือแกง ป้องกันการเน่าเสียของหนังได้ดี แต่จะทํา
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ลีเช็ด 

ใช้เช็ดหนังหรือขนท่ี 

ได้ผลดีขณะท่ีเลือดยัง 

เลือดแห้งเช็ดออกจากขนสัตว์ได้ดี แต่

ราคาถูก ไม่เป็น
ตัวขมวนและด้วงขนสัตว์ทําลาย

ละลายน้ําได้ดีบดเป็นผง 
งจะหดสั้นลงเล็กน้อยเหมาะกับสัตว์ขนาดเล็ก 

รักษาสภาพสัตว์สตัฟฟ์ได้ดีมาก 

แต่จะทําให้หนังเหี่ยว
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5. Formaldehyde 40% 

และใช้ความเข้มข้นตํ่า รักษาสภาพได้ดี
 

ข้อควรระวัง สารเคมีบางตัวเป็นอันตราย
- สารหนูขาว เป็นพิษสูง เก็บให้มิดชิด
- ซากสัตว์ท่ีเป้ือนยา ต้องฝังหรือเผาทํา
- ผู้สตัฟฟ์ ต้องทําความสะอาดมือ

ตัวอย่างสัตว์ 
สัตว์สตัฟฟ์จะสวยงามและมีลักษณะเหมือนสภาพท่ียังมีชีวิตมากน้อยเพียงใด

ตัวอย่างท่ีได้มาก่อนทําสตัฟฟ์ เกณฑ์การพิจารณา
1. สภาพสัตว์ต้องสมบูรณ์ 

ต้องอยู่ครบ ปลาหนัง ครีบต่างๆ ต้องไม่ฉีกขาด
2. ตัวอย่างสัตว์ต้องสด คือต้องตายใหม่ๆ
3. กรณีตัวอย่างไม่สด ต้องดูว่ามีอาการเสียหรือไม่

หน้าท้องเขียวช้า สตัฟฟ์ไม่ได้ 
4. สัตว์มีพิษ เช่น งูพิษร้ายแรง
5. สัตว์พาหะติดเชื้อ เช่น สุนขั

โรคนี้จากซากสัตว์ได้ 
6. ตัวอย่างสัตว์ท่ีจะนํามาสตัฟฟ์ต้องโตพอสมควรถ้าขนาดเล็กค
7. บันทึกรายละเอียด เช่น

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

40% นิยมสําหรับสัตว์มีและไม่มีกระดูกสันหลัง ราคาถูกหาซ้ือได้ง่าย
รักษาสภาพได้ดี ไม่เน่าเป่ือยง่าย  

สารเคมีบางตัวเป็นอันตราย 
เก็บให้มิดชิด ควรสวมถุงมือ 

ต้องฝังหรือเผาทําลาย ห้ามรับประทาน 
ความสะอาดมือ เล็บ ให้ดีหลังสตัฟฟ์สัตว์ทุกครั้ง 

สัตว์สตัฟฟ์จะสวยงามและมีลักษณะเหมือนสภาพท่ียังมีชีวิตมากน้อยเพียงใด
เกณฑ์การพิจารณา 

 อวัยวะภายนอกร่างกายทุกส่วนอยู่ครบ เช่น พวกปลา
ต้องไม่ฉีกขาด 
คือต้องตายใหม่ๆ หรือแช่แข็งไว้ 
ต้องดูว่ามีอาการเสียหรือไม่ ถ้าดึงขนแล้วหลุดติดมือ มีกลิ่นเหม็น

งูพิษร้ายแรง ควรเย็บปากก่อน 
สุนขั แมว ค้างคาว เป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้าหรือไม่ เพราะอาจติด

มาสตัฟฟ์ต้องโตพอสมควรถ้าขนาดเล็กควรเก็บรักษาวิธีอ่ืน
เช่น ลักษณะประจําตัว สี ขนาด เพ่ือสะดวกต่อการข้ึนรูป

พฤกษศาสตร์และรายวิชา
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ราคาถูกหาซ้ือได้ง่าย 

สัตว์สตัฟฟ์จะสวยงามและมีลักษณะเหมือนสภาพท่ียังมีชีวิตมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับ

พวกปลา ปลาเกล็ดๆ 

มีกลิ่นเหม็น หนัง

เพราะอาจติด

วรเก็บรักษาวิธีอ่ืน 
เพ่ือสะดวกต่อการข้ึนรูป



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่าง
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
การสตัฟฟ์ปู 

ปูทุกชนิดวิธีการสตัฟฟ์ทําเหมือนกันหมด
1.เตรียมวัสดุและอุปกรณ์ 

- มีดผ่าตัด 
-กรรไกร 
-ปากคีบ 
-สําลีหรือฝ้าย 
-โฟม 
- กาวชนิดแห้งเร็ว 
-เข็มหมุดแบบมีหัว 
-เข็มฉีดยา 
- พู่กันหรือแปรงสําหรับทาขัดมัน
-แลกเกอร์ 

2.สารเคมี 
- 75% Ethyl alcohol - 40% Formaldehyde

3. การเลือกตัวอย่าง 
- ตัวอย่างสด 
- ตัวโตพอสมควร  
- อวัยวะภายนอกสมบูรณ์ 
 
 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

เหมือนกันหมด ข้ันตอนดังนี้ 

หรับทาขัดมัน 

40% Formaldehyde 

  

พฤกษศาสตร์และรายวิชา
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 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่าง
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  
แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
ข้ันตอนการสตัฟฟ์ปู 

1. ทําให้ปูตาย แช่ฟอร์มาลิน
ปูหรือโดยการแช่แข็งให้ตายก่อนสตัฟฟ์ต้องแช่น้ํา
แห้ง 

2. ทําความสะอาด ถ้าฆ่าด้วยฟอร์มาลิน
โดยเฉพาะส่วนท่ีเป็นรยางค์ 

3. ดึงกระดองด้านหลัง 
กรรไกร ปากคีบ ตัด แคะเอาเนื้อ 
เล็กไม่ต้องแกะกระดอกเอาเนื้อออก

4. ทําความสะอาดตัวปู และกระดองปูท่ีแกะมาอีกครั้ง
รูป 

5. จัดท่าทางบนแผ่นโฟมเรียงรยางค์ตํา
ใช้แอลกอฮอล์ 75% เช็ดทําความสะอาด

6. ฉีดฟอร์มาลินตามขอบกระดอง
แทงเข็มฉีดน้ํายา ลึกและต้ืนสลับกัน

7. ท้ิงไว้ให้แห้งประมาณ 
สีตัวอย่างจะเปลี่ยนไป ดึงเข็มหมุดท่ียึดรยางค์ออก
เงามัน สดใส รวมถึงกันแมลงได้ 

8. ติดป้ายชื่อชื่อไทย ชื่อสามัญ

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืชและสัตว์รายวิชาสัตววิทยาพฤกษศาสตร์
การสํารวจและเก็บรวบรวมพันธุ์สิ่งมีชีวิตในท้องถ่ิน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

แช่ฟอร์มาลิน 10% นาน 15-20 นาที ต้องมัดปูไว้ ไม่ให้คลานหนี
ช่แข็งให้ตายก่อนสตัฟฟ์ต้องแช่น้ําอุ่น 15-20นาที จนสามารถขยับขาของปูได้

ถ้าฆ่าด้วยฟอร์มาลิน ควรล้างน้ําให้หมดกลิ่น ทําความสะอาดด้วยน้ํา

 ให้หลุดออกจากตัว อย่าให้เสียหาย เม่ือเปิดกระดองแล้ว
 ไขมัน อวัยวะภายในออกให้หมดยกเว้นส่วนรยางค์ไม่ทาอะไร

เล็กไม่ต้องแกะกระดอกเอาเนื้อออก 
และกระดองปูท่ีแกะมาอีกครั้ง เอาเศษเนื้อออกให้หมด 

จัดท่าทางบนแผ่นโฟมเรียงรยางค์ตําแหน่งขาให้สวยงาม โดยใช้เข็มหมุดตรึงให้แน่น
ความสะอาด 

ฉีดฟอร์มาลินตามขอบกระดอง และข้อทุกรยางค์ให้ท่ัวตัว ด้านหน้าฉีดน้ํายาเข้าทางปากปู
ลึกและต้ืนสลับกัน 

 7 วัน หรืออบด้วยอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 2 
ดึงเข็มหมุดท่ียึดรยางค์ออก พ่นหรือทาด้วยแลกเกอร์ให้ท่ัว 2-3 

ชื่อสามัญ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง ติดท่ีตัวปูหรือแท่นตัวอย่าง

พฤกษศาสตร์และรายวิชา
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ไม่ให้คลานหนี แช่ให้ท่วมตัว
จนสามารถขยับขาของปูได้ แล้วผึ่งให้

ความสะอาดด้วยน้ําเปล่า 

เม่ือเปิดกระดองแล้ว ใช้มีด 
หมดยกเว้นส่วนรยางค์ไม่ทาอะไร ปูตัว

 แล้วทําการข้ึน

โดยใช้เข็มหมุดตรึงให้แน่น        

ยาเข้าทางปากปู 

2 วัน เม่ือแห้ง         
 ครั้ง เพ่ือให้ข้ึน

ติดท่ีตัวปูหรือแท่นตัวอย่าง 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
การสตัฟฟ์ปลา 
     ปลาแบ่งออกเป็น 2  ประเภท คือ
วัตถุประสงค์การสตัฟฟ์ปลา 

1. เพ่ือเรียนรู้วิธีการทําสตัฟฟ์ปลา
2. เพ่ือให้รู้ชนิดสารท่ีใช้ทํา
3. รู้วิธีการเลือกตัวอย่างปลาท่ีจะนํา
4. รู้เทคนิคในการสตัฟฟ์ปลาแต่ละชนิด
5. รู้จักวิธีบํารุงรักษาตัวอย่างปลาท่ีสตัฟฟ์เสร็จแล้ว

 
ข้ันตอนการเตรียมการสตัฟฟ์ปลา 

1. บันทึกข้อมูล: รายละเอียดของตัวปลา

2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์  

3. เลือกตัวอย่างปลา 

4. การลอกหนัง 

5. สารเคมีท่ีใช้  

6. การข้ึนรูป 

7. การบํารุงรักษาปลาท่ีสตัฟฟ์เสร็จแล้ว
 
การบันทึกข้อมูล 
      มีความจําเป็นเพราะเป็นรายละเอียดเก่ียวกับตัวปลาเก็บไว้ศึกษาในคราวต่อไป
ขนาด  ลักษณะปลา สี น้ําหนัก  การวัดขนาด
1.ประเภทปลากระดูกอ่อน เช่น ฉลาม

1.1 วัดความยาวตลอดตัว 
1.2 วัดความยาวเฉพาะตัวปลา
1.3 วัดความกว้างลําตัว (greatest depth of body) 
1.4 วัดความยาวของหัว (length of head)
1.5 วัดความยาวจมูก (length of snout) 
1.6 ตา (eye) วัดความสูงและความกว้างของลูกตา

orbital space) 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

คือ ปลากระดูกแข็ง และปลากระดูกอ่อน 

สตัฟฟ์ปลา 
เพ่ือให้รู้ชนิดสารท่ีใช้ทําสตัฟฟ์ 
วิธีการเลือกตัวอย่างปลาท่ีจะนํามาสตัฟฟ์ 

รู้เทคนิคในการสตัฟฟ์ปลาแต่ละชนิด มีวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกัน 
รุงรักษาตัวอย่างปลาท่ีสตัฟฟ์เสร็จแล้ว 

 
รายละเอียดของตัวปลา วัดขนาด สี น้ําหนัก 

รุงรักษาปลาท่ีสตัฟฟ์เสร็จแล้ว 

เป็นเพราะเป็นรายละเอียดเก่ียวกับตัวปลาเก็บไว้ศึกษาในคราวต่อไป ข้อมูลท่ีต้องบันทึก
การวัดขนาด: แยกประเภทของปลา และวัดระบบเมตริก
ลาม  
 (total length) ปลายจมูกถึงปลายครีบหาง 

วัดความยาวเฉพาะตัวปลา (body length) ปลายจมูกถึงโคนครีบหาง 
(greatest depth of body) วัดส่วนกว้างท่ีสุดของตัวปลา
(length of head) ปลายจมูกถึงช่องเหงือกอันแรก 

(length of snout) ปลายจมูกถึงตา 
วัดความสูงและความกว้างของลูกตา และวัดความยาวระหว่างตาท้ังสองข้าง

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ 
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ข้อมูลท่ีต้องบันทึก: วัด
และวัดระบบเมตริก ซม. มล. 

วัดส่วนกว้างท่ีสุดของตัวปลา 

และวัดความยาวระหว่างตาท้ังสองข้าง (inter 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
1.7 วัดความกว้างปาก (mouth width)
1.8 วัดปลายจมูกถึงกระดูกปากอันแรก
1.9 ความห่างระหว่างจมูกท้ังสองข้าง
1.10 ความกว้างของโคนครีบหาง
1.11 ระยะห่างโคนครีบหาง
 

วัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือ ท่ีต้องเตรียมก่อนลงมือทํา
-  มีดผ่าตัด 
-  ช้อนขูดเนื้อ 
-  กรรไกรเล็ก ใหญ่ 
-  ปากคีบ 
-  คีมตัดกระดูก 
-  ลวดขนาดต่างๆ และคีมตัดลวด
-  เข็มและด้าย หรือเอ็นขนาดเล็ก
-  สําล ีขุยมะพร้าว หรือวัสดุอ่ืนๆ
-  เข็มฉีดยา 
-  ถุงมือยาง 
-  โฟมสําหรับจัดตัวอย่าง 
-  เข็มหมุดแบบมีหัว 
-  เครื่องมือวัดขนาด 

   การเลือกตัวอย่างปลาท่ีจะสตัฟฟ์
         1. ขนาดโตพอสมควร ท้ังปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็ง

         2. สภาพสมบูรณ์ เกล็ด หนัง

         3. สภาพต้องสดอยู่ หรือได้รับการแช่แข็งไว้อย่างถูกวิธี

         4. ถ้าปลามีกลิ่นเหม็น เริ่มเน่า
เม่ือทําสตัฟฟ์เสร็จแล้ว 
 
 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

(mouth width) วัดระยะห่างมุมปากท้ังสองด้าน 
กถึงกระดูกปากอันแรก (pre-oral length) 

ความห่างระหว่างจมูกท้ังสองข้าง (inter nasialspace) 
ความกว้างของโคนครีบหาง (least depth of candalpeduncle) 
ระยะห่างโคนครีบหาง (anal fin) ถึงโคนหาง (length of candalpeduncle)

ท่ีต้องเตรียมก่อนลงมือทําสตัฟฟ์ 

และคีมตัดลวด 
หรือเอ็นขนาดเล็ก 

หรือวัสดุอ่ืนๆ ท่ีใช้ประกอบหุ่น 

 

การเลือกตัวอย่างปลาท่ีจะสตัฟฟ์ 
ท้ังปลากระดูกอ่อนและปลากระดูกแข็ง 

หนัง ครีบ อวัยวะต่างๆภายนอกอยู่ครบ ไม่ชํารุด 

หรือได้รับการแช่แข็งไว้อย่างถูกวิธ ี

เริ่มเน่า ไม่ควรทําสตัฟฟ์ เวลาลอกเนื้อออก หนังจะเป่ือยง่าย

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ 
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(length of candalpeduncle) 

หนังจะเป่ือยง่าย และดูแลรักษายาก



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
    การลอกหนังปลา 
         ปลาบางชนิดหนังหนาลอกได้ง่าย
    วิธีการผ่าเอาเนื้อปลาออกให้เหลือเฉพาะหนัง
        1. ผ่าใต้ท้องปลาตามความยาวลํา
        2. ผ่าตามแนวเส้นกลางตัวตลอดแนวความยาว
การเลือกวิธีผ่า ข้ึนอยู่กับชนิดและรูปร่างของตัวปลา
 
การลอกหนังปลา ผ่าใต้ท้อง 
      1. ทําความสะอาดตัวปลา ปลามีเมือกล้างด้วยสารส้มหรือน้ํา

      2. หงายท้องปลาบนโต๊ะ ผ่าท้องบริเวณครีบอกจนเกือบถึงโคนหาง
เส้นตรง  

      3. นําอวัยวะภายในท้ิงทําความสะอาดคราบเลือดและของเสียออ
4. สังเกตความหนา-บาง ของหนังปลา

ป้องกันมีดกรีดหนังขาด เนื้อท่ีเหลือติดอยู่

      5. ใช้กรรไกรตัดกระดูกกลางตัวให้ชิดหัว

     6.  ใช้ช้อนขูดเอาเนื้อปลาออกเท่าท่ีจะทํา
แอลกอฮอล์ 95% 
การลอกหนังปลา ผ่าเส้นข้างตัว 
      1. ทําความสะอาดตัวปลา ล้างเมือกด้วยสารส้มหรือน้ํา
      2. พิจารณาว่าต้องการโชว์ปลาด้านซ้ายหรือขวา
      3. วางปลาบนถาดผ่าตัด ใช้มีดผ่าตามแนวเส้นกลางตัวต้ังแต่โคนกระดูกคลุมเหงือกจนเกือบถึงโคนหาง
ห่างจากหาง 1 นิ้ว 
      4. เปิดหนังตามรอยผ่า เอาเนื้อและกระดุกแกนของครีบออก
      5. เม่ือเลาะเนื้อด้านท่ีผ่าหมดแล้ว
ระวังปลายกรรไกรทะลุหนังอีกด้านของปลา
     6. ใช้ช้อนขูดเนื้อปลาออก ให้มีเนื้อติดอยู่บ้างเพ่ือช่วยในการข้ึนรูป
     7. ล้างทําความสะอาดเศษเนื้อ 
 
 
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

ปลาบางชนิดหนังหนาลอกได้ง่าย ชนิดหนังบาง ลอกลําบาก หนังขาดง่าย  
วิธีการผ่าเอาเนื้อปลาออกให้เหลือเฉพาะหนัง มี 2 วิธี 

ผ่าใต้ท้องปลาตามความยาวลําตัว 
ผ่าตามแนวเส้นกลางตัวตลอดแนวความยาว (lateral line) 

ข้ึนอยู่กับชนิดและรูปร่างของตัวปลา ปลาท่ีมีครีบใต้ท้องไม่ควรวิธีผ่าใต้ท้อง

ปลามีเมือกล้างด้วยสารส้มหรือน้ําเกลือ 

ผ่าท้องบริเวณครีบอกจนเกือบถึงโคนหาง เว้นให้ห่างโคนหาง

ความสะอาดคราบเลือดและของเสียออก 
ของหนังปลา ใช้มีดกรีดใต้หนังให้มีเนื้อติดอยู่บ้าง อย่าให้ชิดหนังมากเกิน

เนื้อท่ีเหลือติดอยู่ ขูดออกท่ีหลังได้  

ใช้กรรไกรตัดกระดูกกลางตัวให้ชิดหัว และกระดูกโคนหางออกจากกัน 

กเท่าท่ีจะทําได้ ทําความสะอาดเศษเนื้อปลาอีกครั้ง

ล้างเมือกด้วยสารส้มหรือน้ําเกลือ 
พิจารณาว่าต้องการโชว์ปลาด้านซ้ายหรือขวา เช่น ถ้าต้องการโชว์ด้านขวา ก็ผ่าด้านซ้ายของปลา

ใช้มีดผ่าตามแนวเส้นกลางตัวต้ังแต่โคนกระดูกคลุมเหงือกจนเกือบถึงโคนหาง

เอาเนื้อและกระดุกแกนของครีบออก ใช้มีดเลาะใต้หนังให้เนื้อติดอยู่บ้าง
นท่ีผ่าหมดแล้ว ใช้กรรไกรตัดเนื้อและกระดูกสันหลังออก จากหัวจนถึงหาง

ระวังปลายกรรไกรทะลุหนังอีกด้านของปลา 
ให้มีเนื้อติดอยู่บ้างเพ่ือช่วยในการข้ึนรูป 

 จากนั้นล้างด้วยแอลกอฮอล์ 95%  

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ 
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ปลาท่ีมีครีบใต้ท้องไม่ควรวิธีผ่าใต้ท้อง 

เว้นให้ห่างโคนหาง 1 นิ้ว ผ่าเป็นแนว

อย่าให้ชิดหนังมากเกิน  

ความสะอาดเศษเนื้อปลาอีกครั้ง จากนั้นล้างด้วย

ก็ผ่าด้านซ้ายของปลา 
ใช้มีดผ่าตามแนวเส้นกลางตัวต้ังแต่โคนกระดูกคลุมเหงือกจนเกือบถึงโคนหาง  

ใช้มีดเลาะใต้หนังให้เนื้อติดอยู่บ้าง 
จากหัวจนถึงหาง  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
ข้อควรระวังในการลอกหนังปลา 

1. อย่าเลาะเนื้อให้ชิดหนังปลาเกินไป

2. ขณะใช้กรรไกรเลาะหนัง

3. ขณะเลาะหนังเกิดปัญหา

4. ขูดเนื้อปลาเบาๆ ดูความหนาบางของเนื้อปลาท่ีติดหนังเรื่อยๆ

5. อย่าดึงกระดูกกลางตัวของปลาออกมาเองเด็ดขาด
ทําให้ข้ึนรูปไม่สะดวก เม่ือหนังแห้งจะย่น
 
สารท่ีใช้ในการทําสตัฟฟ์ 
   ควรพิจารณาเลือกสารท่ีมีประสิทธิภาพ

Formaldehyde 5%, 10%, 40%
Ethyl alcohol 70%, 9

การข้ึนรูป 
1. พิจารณารูปทรงของตัวปลา

ปลาเล็กน้อย เพ่ือทําเป็นแกนแทนกระดูกกลางตัว
2. ทาแอลกอฮอล์ 95% หรือฟอร์มาลิน

แผ่นบุรองหนังด้านในเพ่ือเป็นตัวรองรับ
3. ใส่ลวดแทงให้ปลายลวดเข้าบริเวณหัวและอีกปลายหนึ่งเข้าโคนหางให้ปลายลวดฝังท่ีโคนหาง

ระดับลวดค่อนไปทางสันหลังเล็กน้อ
4. ใส่วัสดุข้ึนรูป เช่น ขุยมะพร้าว

สวยงาม ต้องคํานึงถึงวัสดุท่ีนํามาใช้ต้องอ่อนตัว
5. ขณะใส่วัสดุแทนเนื้อปลา

หนังปลาเพ่ือตรวจสอบวัสดุเข้าถึงไหม
6. ตบแต่งให้ได้รูปทรงโดยการนวด

อาจทําให้ปลาเน่าได้ 
7. วางปลาบนโฟมตกแต่งรูปทรงให้สวยงามใช้เศษโฟมหนุนรองตัวปลาให้สูง

และครีบหาง ให้เหมือนธรรมชาติ 
8. ฉีดฟอร์มาลิน 40% บริเวณหัวให้ท่ัว

บริเวณหนังอีกครั้ง ท้ิงไว้ 3-4 วัน 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

 
อย่าเลาะเนื้อให้ชิดหนังปลาเกินไป 

ขณะใช้กรรไกรเลาะหนัง ต้องดูตําแหน่งของหนังปลาทุกครั้ง 

ขณะเลาะหนังเกิดปัญหา เลาะไม่ได้ให้หยุด เลาะจุดอ่ืนก่อน 

ดูความหนาบางของเนื้อปลาท่ีติดหนังเรื่อยๆ 

อย่าดึงกระดูกกลางตัวของปลาออกมาเองเด็ดขาด จะทําให้เนื้อหลุดออกมาจนเหลือแต่หนัง
เม่ือหนังแห้งจะย่น 

ควรพิจารณาเลือกสารท่ีมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยเป็นหลัก เช่น 
Formaldehyde 5%, 10%, 40% 
Ethyl alcohol 70%, 95% 

พิจารณารูปทรงของตัวปลา เช่น แบน กลม ค่อนข้างกลม ทรงกระบอก ตัดลวด
เป็นแกนแทนกระดูกกลางตัว 

หรือฟอร์มาลิน 40% ด้านในตัวปลา เพ่ือกันราและรักษาสภาพ
แผ่นบุรองหนังด้านในเพ่ือเป็นตัวรองรับ วัสดุท่ีใช้แทนเนื้อปลา 

ใส่ลวดแทงให้ปลายลวดเข้าบริเวณหัวและอีกปลายหนึ่งเข้าโคนหางให้ปลายลวดฝังท่ีโคนหาง
ระดับลวดค่อนไปทางสันหลังเล็กน้อย 

ขุยมะพร้าว ข้ีเลื่อย แกลบ อ่ืนๆ ข้ันตอนนี้เป็นจุดสําคัญท่ีจะทํา
มาใช้ต้องอ่อนตัว เม่ือข้ึนรูปแล้วสามารถตบแต่ง นวดให้เข้ารูปทรงได้

ขณะใส่วัสดุแทนเนื้อปลา เย็บแผลตามรอยผ่าไปด้วย วิธีนี้จะทําให้ยัดวัสดุได้เต็มท่ีทุกส่วน
ดุเข้าถึงไหม 

ตบแต่งให้ได้รูปทรงโดยการนวด กด ทุบเบาๆ ใช้แปรงปัดทําความสะอาดเศษวัสดุ

วางปลาบนโฟมตกแต่งรูปทรงให้สวยงามใช้เศษโฟมหนุนรองตัวปลาให้สูง กางครีบท้อง

บริเวณหัวให้ท่ัว ลูกตา โพรงปาก แก้ม ท้ายทอย โคนหาง

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ 
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ให้เนื้อหลุดออกมาจนเหลือแต่หนัง  

ตัดลวด 2 เส้น ยาวกว่าตัว

เพ่ือกันราและรักษาสภาพ ใช้สําลีเป็น

ใส่ลวดแทงให้ปลายลวดเข้าบริเวณหัวและอีกปลายหนึ่งเข้าโคนหางให้ปลายลวดฝังท่ีโคนหาง ให้

คัญท่ีจะทําให้ปลาสตัฟฟ์
นวดให้เข้ารูปทรงได้  

ให้ยัดวัสดุได้เต็มท่ีทุกส่วน หม่ันลูบ

ความสะอาดเศษวัสดุ ไม่ควรล้างน้ํา  

กางครีบท้อง ครีบฝอย

โคนหาง ทุกโคนครีบและทา



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
9. เม่ือตัวอย่างแห้งดีแล้ว ทาแลกเกอร์ให้ท่ัวตัวปลา

 

ข้อควรระวังในการข้ึนรูปปลาสตัฟฟ์
1. ควรใส่วัสดุแทนเนื้อปลาให้แน่น
2. ปลากระดูกอ่อน เช่น ฉลาม

บริเวณหัวกันยุบตัว 
3. เวลาใส่วัสดุ ต้องพลิกตัวปลาเพ่ือให้วัสดุเข้าแทนท่ีได้ทุกส่วน

เกินไป 
4. บริเวณหัวปลาต้องฉีดฟอร์มาลินให้มาก

เล็กน้อย เม่ือแห้งตาจะแฟบลงพอดี
5. ระวังอย่าให้ครีบปลาหัก
 

 
 

 
 
 
 
 

 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

ทาแลกเกอร์ให้ท่ัวตัวปลา เพ่ือให้สวยงามและกันแมลงได้อีกทางหนึ่ง

ข้อควรระวังในการข้ึนรูปปลาสตัฟฟ์ 
ควรใส่วัสดุแทนเนื้อปลาให้แน่น 

ฉลาม บริเวณหัวมีโพรงกระดูกอ่อน เม่ือแห้งหนังจะยุบตัวเสียรูป

ต้องพลิกตัวปลาเพ่ือให้วัสดุเข้าแทนท่ีได้ทุกส่วน ถ้าไม่พลิกดูจะทํา

บริเวณหัวปลาต้องฉีดฟอร์มาลินให้มาก โดยเฉพาะแก้มและลูกตา ต้องฉีดให้ลูกตาโปนออกมา
เม่ือแห้งตาจะแฟบลงพอดี 

ระวังอย่าให้ครีบปลาหัก เนื่องจากไม่สามารถต่อกลับได้ 

รูปท่ี 7 สตัฟฟ์สัตว์    

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ 

หน้า 28 จาก 47 

เพ่ือให้สวยงามและกันแมลงได้อีกทางหนึ่ง 

เม่ือแห้งหนังจะยุบตัวเสียรูป ต้องใส่วัสดุ 

ม่พลิกดูจะทําให้ตัวปลาแบน 

ต้องฉีดให้ลูกตาโปนออกมา 
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ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 

การสตัฟฟ์สัตว์ปีก 
ความสวยงามและสมบูรณ์ของสัตว์สตัฟฟ์ข้ึนอ

เลือกตัวอย่าง 
1. สภาพของซากต้องสมบูรณ์อวัยวะภายนอกทุกส่วนครบ
2. ต้องยังสดอยู่หรือได้รับการแช่แข็งไว้อย่างถูกวิธี
3. มีขนาดโตพอสมควร
4. ถ้าสภาพซากไม่สมบูรณ์หรือไม่สด

ทําโครงกระดูกแทน 
 

ข้ันตอนการสตัฟฟ์สัตว์ปีก 
ข้ันตอนการสตัฟฟ์สัตว์ปีก
1. การทําสตัฟฟ์แบบศึกษาหนัง
2. การทําสตัฟฟ์แบบโชว์ประดับ

ท้ัง 2 แบบนี้ มีข้ันตอนระยะแรกเหมือนกัน
เกาะภายนอกก่อน ถ้าตรวจพบนําไปดองแอลกอฮอล์
โดยเฉพาะสี เนื่องจากสีอาจเปลี่ยนได้เม่ือเก็บไว้นาน
เป็นประโยชน์ในการศึกษาชนิดนั้นครั้งต่อไป
 

การวัดขนาดของสัตว์ปีก 
      มีความจําเป็น เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาจํา

1. วัดความยาวตลอดตัวจากปลายจะงอยปากถึงปลายหางเ
ตรง 

2. วัดความยาวปีก (wing expanse) 
การปีกออกเต็มท่ี 

3. วัดความยาวข้อพับปีก (length of closed wing) 
ท่ีสุด 

4. วัดความยาวของขนหาง
5. วัดความยาวของสันจะงอยปากด้านบน

แผ่นหนังหุ้ม วัดจากปลายจะงอยปากถึงแผ่นหนัง

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

ภาคผนวก 13.2 
เทคนิคการทําสตัฟฟ์สัตว์ปีก 

ความสวยงามและสมบูรณ์ของสัตว์สตัฟฟ์ข้ึนอยู่กับตัวอย่างสัตว์ก่อนข้ันตอนทําสตัฟฟ์

สภาพของซากต้องสมบูรณ์อวัยวะภายนอกทุกส่วนครบ 
ต้องยังสดอยู่หรือได้รับการแช่แข็งไว้อย่างถูกวิธี 
มีขนาดโตพอสมควร (โตเต็มวัย) 
ถ้าสภาพซากไม่สมบูรณ์หรือไม่สด ขนาดเล็กเกินไป ควรรักษาสภาพด้วยวิธี

ข้ันตอนการสตัฟฟ์สัตว์ปีก ทําได้ 2 แบบ คือ 
สตัฟฟ์แบบศึกษาหนัง (study skin) 
สตัฟฟ์แบบโชว์ประดับ (show) 

มีข้ันตอนระยะแรกเหมือนกัน ต่างกันเฉพาะเวลาข้ึนรูป ก่อนทํา
ไปดองแอลกอฮอล์ 70-80% เพ่ือประโยชน์การศึกษาแขนงอ่ืนบันทึกข้อมูล

เนื่องจากสีอาจเปลี่ยนได้เม่ือเก็บไว้นาน วัดขนาด ชั่งน้ําหนัก บันทึกถ่ินท่ีอยู่
เป็นประโยชน์ในการศึกษาชนิดนั้นครั้งต่อไป 

เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาจําแนกชนิด (identified) มีหลายส่วน 
วัดความยาวตลอดตัวจากปลายจะงอยปากถึงปลายหางเส้นท่ียาวท่ีสุดในลักษณะนอนเหยีย

(wing expanse) วัดจากปลายขนปีกข้างซ้ายไปจรดปลายปีกข้างขวา

(length of closed wing) วัดจากข้อพับปีกไปจรดขนปลายปีกเส้นท่ียาว

วัดความยาวของขนหาง จากโคนหางจนจรดปลายขนหางเส้นท่ียาวท่ีสุด 
วัดความยาวของสันจะงอยปากด้านบน ถ้าจะงอยมีขนวัดจากปลายจะงอยถึงบริเวณท่ีมีขน
วัดจากปลายจะงอยปากถึงแผ่นหนัง 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ 

หน้า 29 จาก 47 

สตัฟฟ์ เกณฑ์การ 

ควรรักษาสภาพด้วยวิธีการดอง หรือ    

ก่อนทําสตัฟฟ์ ตรวจปรสิตท่ี
เพ่ือประโยชน์การศึกษาแขนงอ่ืนบันทึกข้อมูล 

บันทึกถ่ินท่ีอยู่ สถานท่ีเก็บ ซ่ึงจะ

 เช่น 
ส้นท่ียาวท่ีสุดในลักษณะนอนเหยียด 

วัดจากปลายขนปีกข้างซ้ายไปจรดปลายปีกข้างขวา ในลักษณะ 

วัดจากข้อพับปีกไปจรดขนปลายปีกเส้นท่ียาว 

ถ้าจะงอยมีขนวัดจากปลายจะงอยถึงบริเวณท่ีมีขน ถ้ามี 
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ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
6. วัดความยาวของแข้ง บริเวณท่ีเป็นเกล็ด

การสตัฟฟ์สัตว์ปีก 
        วัสดุและอุปกรณ์ ท่ีต้องเตรียมก่อนลงมือทํา

เครื่องมือ 
- มีดผ่าตัด 
- คีมตัดกระดูก 
- กรรไกรเล็ก ใหญ่
- ปากคีบ 
- ลูกตาเทียม 
- ลวดขนาดต่างๆ
- เข็มและด้าย หรือเอ็นขนาดเล็ก
- สําล ีขุยมะพร้าว
- เข็มฉีดยา-ถุงมือยาง
- มีดขูดเศษเนื้อ-เ
- เข็มหมุดแบบมีหัว

 
สารเคมีท่ีใช้ในการทาสตัฟฟ์ 
      สารเคมีท่ีใช้แบ่งออกเป็น 3  ประเภทคือ

1. ประเภทใช้ฆ่าหรือทําให้สลบ
สัตว์ดมจะทําให้สลบหรือตายได้ฟอร์มาลินเข้มข้นฉีดเข้าช่องท้องให้สัตว์ตาย

2. ประเภททําความสะอาดหนังและขน
3. ประเภทป้องกันและรักษาหนัง

กกหาง ปลายปีก 
 
การลอกหนังเพ่ือทําสตัฟฟ์ 

มีข้ันตอนดังนี้ (หลังจากทํา
1. ทําความสะอาดตัวสัตว์

หรือ H2O2 3% เช็ดแล้วปล่อยให้แห้ง
2. ใช้สําลีอุดปากปิดบริเวณคอ

ไหลออกมาเป้ือนขน 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

บริเวณท่ีเป็นเกล็ด จากโคนของนิ้วกลางท่ีฝ่าเท้าถึงข้อพับของแข้ง

ต้องเตรียมก่อนลงมือทําสตัฟฟ์ 

ใหญ่ 

 และคีมตัดลวด 
หรือเอ็นขนาดเล็ก 

ขุยมะพร้าว เศษผ้า อ่ืนๆ ท่ีใช้ประกอบหุ่น 
ถุงมือยาง 

เครื่องมือวัดขนาด 
เข็มหมุดแบบมีหัว-เกลือแกงป่น 

ประเภทคือ  
ให้สลบ เช่น อีเธอร์คลอโรฟอร์ม อัตราท่ีใช้ข้ึนอยู่กับขนาดของสัตว์

ให้สลบหรือตายได้ฟอร์มาลินเข้มข้นฉีดเข้าช่องท้องให้สัตว์ตาย 
ประเภททําความสะอาดหนังและขน Alcohol, H2 O2, น้ําสบู่ ใช้ทําความสะอาดคราบเลือด
ประเภทป้องกันและรักษาหนัง ฟอร์มาลิน สําหรับฉีดในส่วนท่ีเอาเนื้อออกไม่ได้

หลังจากทําให้ตายแล้ว) 
ความสะอาดตัวสัตว์ รอยคราบเลือด คราบสกปรก ตามตัว ขน ขา

เช็ดแล้วปล่อยให้แห้ง 
ลีอุดปากปิดบริเวณคอ ป้องกันเศษอาหารหรือของเหลวจากกระเพาะหรือเลือดท่ี

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ 

หน้า 30 จาก 47 

จากโคนของนิ้วกลางท่ีฝ่าเท้าถึงข้อพับของแข้ง  

อัตราท่ีใช้ข้ึนอยู่กับขนาดของสัตว์ โดยให้ 

ความสะอาดคราบเลือด 
หรับฉีดในส่วนท่ีเอาเนื้อออกไม่ได้ เช่น บริเวณขา นิ้ว 

ขา โดยใช ้Alc.95%  

ของเหลวจากกระเพาะหรือเลือดท่ี 
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ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
3. วางซากสัตว์บนโต๊ะ
4. ใช้มีดกรีดหนังหน้าท้องให้ขาดเฉพาะหนังเท่านั้น

อก จนเกือบถึงทวารหนัก 
5. ใช้ปากคีบดึงหนัง

ออกมายังรอยผ่า ลอกหนังลงไปอีกจนถึงปลายกระดูก
6. ใช้มีดหรือกรรไกรเลาะเนื้อท่ีติดอยู่กับกระดูกออกให้หมด

ด้านหลังค่อนไปหาง ทําสลับกันซ้ายขวาจนถึงหาง
7. ตัดกระดูกโคนหาง

ชิดลําตัว ตัดเอาเนื้อออกเหลือแต่กระดูก
8. ลอกหนังบริเวณคอจนถึงหัว

ให้ขาด แยกหนังและซากออกจากกัน
9. ใช้ปากคีบแคะเอาเนื้อ

ติดขนให้สะอาด ทาแอลกอฮอล์ท่ัวผิวด้านในของหนัง
กลับด้าน ถ้าหนังแห้งแข็ง ใช้แอลกอฮอล์หยดพอเปียก
 
การข้ึนรูป 
         การเอาวัสดุท่ีใช้ประกอบเป็นหุ่น
คือ 

1. ข้ึนรูปเพ่ือศึกษาหนัง
2. ข้ึนรูปเพ่ือโชว์ประดับ
 

การข้ึนรูปเพ่ือศึกษาหนัง 
1. ใช้ไม้ไผ่หรือลวดเป็นแกน

ขนาดซากท่ีลอกไป ให้ส่วนปลายป้ันเป็นรูปคอ
2. ใช้เชือกผูกโคนกระดูกปีก
3. ใส่หุ่นตามรอยผ่า

เล็กไป เสริมสําลีให้พอดี 
4. เย็บแผลให้สนิท

เหยียดตรงไปด้านหลัง 
5. ฉีดฟอร์มาลินเข้มข้นบริเวณท่ีเอาเนื้อออกไม่ได้

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

วางซากสัตว์บนโต๊ะ หันหัวซากสัตว์ออกจากตัวผู้ปฏิบัติ แหวกขนท่ีท้อง
ใช้มีดกรีดหนังหน้าท้องให้ขาดเฉพาะหนังเท่านั้น อย่าให้ทะลุถึงช่องท้อง

ใช้ปากคีบดึงหนัง แล้วใช้มือหรือด้ามมีดลอกหนังออกไปทางด้านข้าง
ลอกหนังลงไปอีกจนถึงปลายกระดูก  ใชก้รรไกรตัดขาออกจากลําตัว 

ใช้มีดหรือกรรไกรเลาะเนื้อท่ีติดอยู่กับกระดูกออกให้หมด เหลือกระดูกไว้
สลับกันซ้ายขวาจนถึงหาง 

ตัดกระดูกโคนหาง ลอกหนังแบบถอดเสื้อยืด ค่อยๆ ลอกจนเห็นคอและปีก
ตัดเอาเนื้อออกเหลือแต่กระดูก 

ลอกหนังบริเวณคอจนถึงหัว ระวังหนังรอบตาขาดเพราะบางมากตัดบริเวณโคนกะโหลก
แยกหนังและซากออกจากกัน  

ใช้ปากคีบแคะเอาเนื้อ และสมองบริเวณหัวออกให้หมด ล้างทําความสะอาดคราบเลือดท่ี
ทาแอลกอฮอล์ท่ัวผิวด้านในของหนัง ฉีดบริเวณท่ีมีเนื้อ เพ่ือช่วยให้แห้งเร็ว

ใช้แอลกอฮอล์หยดพอเปียก  

การเอาวัสดุท่ีใช้ประกอบเป็นหุ่น เช่น สําลี นุ่น เศษใยไม้ ทดแทนอวัยวะท่ีเอาออกไป

ข้ึนรูปเพ่ือศึกษาหนัง 
ข้ึนรูปเพ่ือโชว์ประดับ 

ใช้ไม้ไผ่หรือลวดเป็นแกน เอาสําลี ผ้า พันให้มีขนาดพอดีกับตัวอย่าง
ให้ส่วนปลายป้ันเป็นรูปคอ 

คนกระดูกปีก บริเวณข้อพับ ประกอบหุ่นเข้าไปแล้วยึดให้ปีกชิดลํา
ใส่หุ่นตามรอยผ่า ให้ปลายแหลมของไม้อยู่ภายในกะโหลกและทําเป็นลํา

เย็บแผลให้สนิท ตบแต่งขนให้สวยงาม จัดท่าทางนอนเหยียดตรง ปีกหุบชิดลํา

ฉีดฟอร์มาลินเข้มข้นบริเวณท่ีเอาเนื้อออกไม่ได้ เช่น  อุ้งเท้า ปลายปีก

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ 
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แหวกขนท่ีท้อง 
อย่าให้ทะลุถึงช่องท้อง กรีดบริเวณกลาง 

แล้วใช้มือหรือด้ามมีดลอกหนังออกไปทางด้านข้างถึงต้นขา ดันข้อพับ 

เหลือกระดูกไว้ ลอกหนังต่อไป 

ลอกจนเห็นคอและปีก ตัดกระดูกปีก

ระวังหนังรอบตาขาดเพราะบางมากตัดบริเวณโคนกะโหลก 

ความสะอาดคราบเลือดท่ี 
เพ่ือช่วยให้แห้งเร็ว ไม่เน่า พลิกหนัง

ทดแทนอวัยวะท่ีเอาออกไป ทําได้ 2 รูปแบบ

พันให้มีขนาดพอดีกับตัวอย่าง เปรียบเทียบกับ 

ะกอบหุ่นเข้าไปแล้วยึดให้ปีกชิดลําตัว  
เป็นลําคอให้พอดี ถ้าหุ่น 

ปีกหุบชิดลําตัว ขา 

ปลายปีก หัว โคนหาง  
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ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
6. ใช้ผ้าพันรอบตัวอย่างท้ิงไว้

ตู้อบ เม่ือแห้งแล้ว เขียนป้ายผูกติดขา
ชื่อพ้ืนเมือง
ชื่อวิทยาศาสตร์
เพศ (Sex) 
สถานท่ีเก็บ
วันท่ีเก็บ
ชื่อผู้เก็บ 
ขนาดและสี

การข้ึนรูปเพ่ือโชว์ประดับ 
 สามารถแสดงส่วนต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์

ศึกษาและโชว์ประดับ ข้อเสียคือเปลืองพ้ืนท่ีในการเก็บ
เลือกขนาดของลวดสําหรับข้ึนโครงให้เหมาะสม

ด้านหลังกระดูกขาได้ 
 

การข้ึนรูปเพ่ือโชว์ประดับ 
     การข้ึนรูป  

1. เลือกขนาดลวดให้พอดีใช้เป็นแกนกลาง
เส้น หาง 1 เส้น ตัดให้ยาวกว่ากระดูกปีกและขา

2. ข้ึนรูปขา แทงลวดทะลุฝ่าเท้าเข้าไปยังข้อเท้า
ออกมาสําหรับแทงยึดกับหุ่นใช้สําลีพันรอบกระดูกน่องและลวด
ลวดท่ีเท้าให้ยาว 2-3 นิ้ว สําหรับยึดกับฐานหรือขอนไม้ภายหลัง

3. ข้ึนรูปปีก แทงลวดบริเวณปลายกระดูกปีก
ปีก ข้ึนรูปเหมือนกับส่วนขา 

4. นําหุ่นใส่เข้าไปในตัว
ออกมาภายนอก ค่อยตัดให้ชิดกับกะโหลกภายหลัง

5. แทงปลายลวดจากปีกและขาเข้าไปในหุ่น
6. แทงลวดเข้าทางรูก้นให้ติดกับหุ่น

รูปตัวยู 
7. เย็บรอยแผลด้านท้องให้เรียบร้อย

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

ใช้ผ้าพันรอบตัวอย่างท้ิงไว้ 3-4 วัน เพ่ือบังคับให้ปีกเรียบท้ิงไว้ในอุณหภูมิห้อง
เขียนป้ายผูกติดขา  

ชื่อพ้ืนเมือง (Local name) 
ชื่อวิทยาศาสตร์ (Sciencetificname) 

(Sex) บางชนิดระบุเพศยาก สามารถผ่าซากเพ่ือดูรังไข่ อัณฑะ
สถานท่ีเก็บ (Locality) 
วันท่ีเก็บ (Date collection) 

 (Collector) 
ขนาดและสี (Size and color) 

ได้อย่างสมบูรณ์ สภาพเหมือนธรรมชาติเหมาะในการเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์เพ่ือ
ข้อเสียคือเปลืองพ้ืนท่ีในการเก็บ และมีข้ันตอนยุ่งยากกว่าการข้ึนรูปเพ่ือศึกษาหนัง

หรับข้ึนโครงให้เหมาะสม ต้องรับน้ําหนักตัวสัตว์ได้ และสามารถแทงผ่าน

เลือกขนาดลวดให้พอดีใช้เป็นแกนกลาง ปีก ขา ตัดลวด 5 เส้น ขาและปีกอย่างละ
ตัดให้ยาวกว่ากระดูกปีกและขา 2 เท่า 

แทงลวดทะลุฝ่าเท้าเข้าไปยังข้อเท้า ให้โผล่แนบกับกระดูกน่อง
ลีพันรอบกระดูกน่องและลวด ใช้ด้ายพัน ข้ึนรูปขาให้เท่าขนาดจริง

หรับยึดกับฐานหรือขอนไม้ภายหลัง 
แทงลวดบริเวณปลายกระดูกปีก แนบกับกระดูกปลายปีกให้ทะลุถึงกระดูกโคน

นําหุ่นใส่เข้าไปในตัว ให้ส่วนคอเข้าไปก่อน ปลายส่วนคอสอดเข้าไปในกะโหลกให้ทะลุ
ค่อยตัดให้ชิดกับกะโหลกภายหลัง ระวังหนังฉีกขาด 

แทงปลายลวดจากปีกและขาเข้าไปในหุ่น ตําแหน่งท่ีเหมาะสมกับตัวอย่างจริง
แทงลวดเข้าทางรูก้นให้ติดกับหุ่น โผล่ปลายลวดออกมาพยุงโคนหางโดยงอลวดเป็น

เย็บรอยแผลด้านท้องให้เรียบร้อย เย็บหลวมก่อน ค่อยดึงให้ตึงเม่ือถึงปลาย

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ 
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เพ่ือบังคับให้ปีกเรียบท้ิงไว้ในอุณหภูมิห้อง อย่าเอาเข้า 

อัณฑะ 

สภาพเหมือนธรรมชาติเหมาะในการเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์เพ่ือ
และมีข้ันตอนยุ่งยากกว่าการข้ึนรูปเพ่ือศึกษาหนัง 

สามารถแทงผ่าน

ขาและปีกอย่างละ 2  

ให้โผล่แนบกับกระดูกน่อง ให้ปลายลวดยาว 
ข้ึนรูปขาให้เท่าขนาดจริง ปลาย

แนบกับกระดูกปลายปีกให้ทะลุถึงกระดูกโคน 

ปลายส่วนคอสอดเข้าไปในกะโหลกให้ทะลุ 

มกับตัวอย่างจริง 
โผล่ปลายลวดออกมาพยุงโคนหางโดยงอลวดเป็น 

ค่อยดึงให้ตึงเม่ือถึงปลาย  
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ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
8. จัดรูปให้สวยงาม
9. ใช้ผ้าขาวบางหุ้มตัวนกไว้ท้ังตัว

วัน เอาผ้าออก 
10. เจาะรูบนก่ิงไม้
 

หมายเหตุ: ฉีดฟอร์มาลินบริเวณท่ีไม่สามารถเอาเนื้อออกได้
     ข้อควรระวัง 

1. สัตว์ปีก เป็นสัตว์ท่ีขนหลุดง่าย
2. หนังของนก ไก่
3. กําหนดแผนการและข้ันตอนก่อนทํา
4. วัสดุ อุปกรณ์ สารเคมี

 
 

 
 
 
 
 
 

 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

จัดรูปให้สวยงาม ในท่ากางปีก หรือหุบปีกตามชอบ 
ใช้ผ้าขาวบางหุ้มตัวนกไว้ท้ังตัว กรณีข้ึนรูปหุบปีกเพ่ือให้ขนเรียบท้ิงไว้อุณหภูมิห้อง

เจาะรูบนก่ิงไม้ 2 รู ให้ระยะห่างพอควร ยึดติดกับไม้ให้สวยงาม 

ฉีดฟอร์มาลินบริเวณท่ีไม่สามารถเอาเนื้อออกได้ 

เป็นสัตว์ท่ีขนหลุดง่าย ควรทําอย่างระวังทุกข้ันตอน 
ไก่ บาง ไม่เหนียว ข้ันตอนลอกหนังต้องใจเย็น 

หนดแผนการและข้ันตอนก่อนทําสตัฟฟ์ เพ่ือเลี่ยงปัญหา 
สารเคมี เตรียมให้พร้อมก่อนลงมือทําเสมอ 

รูปท่ี 7 สตัฟฟ์สัตว์ปีก 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ 
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กรณีข้ึนรูปหุบปีกเพ่ือให้ขนเรียบท้ิงไว้อุณหภูมิห้อง 4-5  



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 

การเก็บตัวอย่างพรรณไม้และตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ
การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ 

ประเทศไทยมีการสํารวจพรรณไม้มากกว่า
พรรณไม้หลายชนิด เฉพาะพืชดอกมีไม่น้อยกว่า
ดอกผลติดอยู่งานสํารวจต้องใช้เวลา
จํานวนมากชนิดเท่าท่ีจะมากได้ 
วัตถุประสงค์การเก็บตัวอย่างพรรณไม้

1. เพ่ือนํามาวิเคราะห์หาชื่อท่ีแน่นอน
2. เพ่ือเก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
3. เพ่ือรู้จํานวนประชากร ถ่ิ
4. เป็นการรวบรวมจํานวนพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย

อุปกรณ์ในการสํารวจเก็บตัวอย่างพืช
1. แผงอัดพรรณไม้ พร้อมเชือกรัด
2. กระดาษแข็ง กระดาษหนังสือพิมพ์
3. กรรไกรตัดก่ิง มีดคมๆ พลั่วมือ
4. GPS meter 
5. ถุงพลาสติก ถุงดํา  ใส่พรรณไม้เม่ือเก็บจากต้นขณะเดินป่า
6. ดินสอดํา ใช้บันทึกข้อความ
7. สมุดบันทึก สําหรับเก็บพรรณไม้

Locality 
AltitudeDate 
Local name 
Notes 
CollectorNo. 

รายละเอียดในการบันทึก 
1. Locality: ท้องท่ีท่ีเก็บ  
2. Altitude: ความสูงจากระดับน้ํา
3. Date: วันท่ีท่ีเก็บ ให้รู้ฤดูกาลการออกดอกออกผลของพรรณไม้
4. Local name: ชื่อพ้ืนเมือง

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

ภาคผนวก 13.3 
การเก็บตัวอย่างพรรณไม้และตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ (Herbarium Specimens)

รวจพรรณไม้มากกว่า 100 ปีมาแล้ว แต่ยังไม่สิ้นสุด เพราะมีพ้ืนท่ีป่ากว้างขวาง
เฉพาะพืชดอกมีไม่น้อยกว่า 10,000 ชนิด  พรรณไม้ท่ีใช้วิเคราะห์ ต้องเป็นก่ิงท่ีมีท้ัง
รวจต้องใช้เวลา ต้องเฝ้าติดตามฤดูออกดอก ผล การสํารวจจึงต้องหม่ันสํา

วัตถุประสงค์การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ 
มาวิเคราะห์หาชื่อท่ีแน่นอน เพ่ือรู้จํานวนชนิดพืชในท้องถ่ินนั้น 

เพ่ือเก็บตัวอย่างไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง ไว้เทียบเคียงตรวจหาชื่อพรรณไม้ 
ถ่ินกําเนิด และเขตการกระจายพันธุ์ของพืชนั้นๆ 

นวนพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย มีท้ังสิ้นก่ีชนิด 
รวจเก็บตัวอย่างพืช 

พร้อมเชือกรัด ขนาด 30x 45 cm 1 คู่ ไม้ไผ่ ประหยัด หาง่าย
กระดาษหนังสือพิมพ์ เพ่ือดูดความชื้นและให้ตัวอย่างพรรณไม้เรียบ

พลั่วมือ 

ใส่พรรณไม้เม่ือเก็บจากต้นขณะเดินป่า ป้องกันพรรณไม้เหี่ยวก่อนอัดแผง
ใช้บันทึกข้อความ ไม่ควรใช้ปากกา เม่ือโดนฝนจะเลอะ 

หรับเก็บพรรณไม้ อาจออกแบบพิเศษโดยเฉพาะ 

  ระบุจังหวัด อําเภอ ตําบล ท้องท่ีป่า ฯลฯ 
ความสูงจากระดับน้ําทะเล ใช้ GPS วัดขณะเก็บพรรณไม้ 

ให้รู้ฤดูกาลการออกดอกออกผลของพรรณไม้ 
ชื่อพ้ืนเมือง ท่ีเรียกไม้นั้นๆ สอบถามจากชาวบ้าน 
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(Herbarium Specimens) 

เพราะมีพ้ืนท่ีป่ากว้างขวาง มี
ต้องเป็นก่ิงท่ีมีท้ัง ใบ 

รวจจึงต้องหม่ันสํารวจ เพ่ือให้ได้

หาง่าย น้ําหนักเบา 
เพ่ือดูดความชื้นและให้ตัวอย่างพรรณไม้เรียบ 

ป้องกันพรรณไม้เหี่ยวก่อนอัดแผง 
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5. Notes: ควรบันทึกดังต่อไปนี้

5.1 ชนิดป่า เช่น 
5.2 จํานวนประชากรพืช
5.3 ลักษณะของพรรณไม้

- วิสัยพืช
                                 ไม้ยืนต้นให้วัดรอบต้นสูงจากดิน

- ลําต้น ตรง
- เปลือก

- ดอก สีของดอก
- ผล ส่วนมากผลอ่อนสีเขียว

ต้องบันทึก กลิ่นและรส กินได้ ไม่ได้
- ประโยชน์

6. Collector No. ลงชื่อผู้เก็บและหมายเลขเรียงตามลํา
ติดต่อกันไป ไม่ว่าจะเดินทางไปเก็บในท้องท่ีใด
 
วิธีเก็บตัวอย่างพรรณไม้ 

ต้องพยายามเก็บให้ได้ตัวอย่างท่ีสมบูรณ์
ระบุชนิดตรวจจาก ส่วนประกอบดอก
ลักษณะขนาดผล พืชบางชนิดมีลักษณะเด่นชัด

ประเภทไม้ต้น ไม้พุ่ม หรือไม้ล้มลุกบางชนิด
หักพับให้พอดี ไม่ต้องตัดท้ิงเพ่ือรู้ขนาดท่ี

1. ใบ เลือกแต่ใบท่ีสมบูรณ์แก่จัด
ท่ีถูกตัด เพราะมีขนาดผิดจากปกติ  

2. ดอก เก็บเป็นช่อ ท้ังดอกตูม

3. ผล เก็บติดกับใบ ท้ังผลอ่อนและแก่จัด
ด้วย Alc. 70% ติดหมายเลขให้ตรงกับตัวอย่างใบ
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

ควรบันทึกดังต่อไปนี้ 
 ป่าดิบ ป่าผลัดใบ ป่าชายเลน ฯลฯ สันเขา ริมห้วย 

นวนประชากรพืช มีมากมีน้อยเพียงใด 
ลักษณะของพรรณไม้ ต้ังแต่ ลําต้น ใบ ดอก ผลรายละเอียดดังนี้ 

วิสัยพืช ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย หรือล้มลุก ความสูงโดยประมา
ไม้ยืนต้นให้วัดรอบต้นสูงจากดิน 1.30 m ด้วย  

ตรง คด มีพูพอน รากคํ้ายัน ฯลฯ 
เปลือก บันทึกเป็นสองลักษณะ 

1. เปลือกนอกสีอะไร เรียบ ขรุขระ แตกเป็นร่อง หรือล่อนเป็นสะเก็ด
2. เปลือกใน สับดูสีอะไร มีกลิ่นอย่างไร มีน้ํายางหรือไม่

สีของดอก กลิ่น บางชนิดไม่มีกลิ่น แต่อาจมีแมลงตอมอยู่ก็ควรบันทึกไว้
ส่วนมากผลอ่อนสีเขียว หากเป็นสีอ่ืนควรบันทึก เม่ือแก่ 

ไม่ได้ หรือมีพิษ 
ประโยชน ์หากรู้การใช้ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่ง ควรบันทึก
งชื่อผู้เก็บและหมายเลขเรียงตามลําดับไว้ ผู้เก็บแต่ละคนใช้หมายเลขของตน

ไม่ว่าจะเดินทางไปเก็บในท้องท่ีใด 

ต้องพยายามเก็บให้ได้ตัวอย่างท่ีสมบูรณ์ มีครบท้ังใบ ดอกและผลเพ่ือสะดวกในการตรวจหาชื่อ
ส่วนประกอบดอก  คือ จํานวน ขนาดเกสรเพศผู้ เพศเมีย รังไข่

พืชบางชนิดมีลักษณะเด่นชัด เพียงเห็นใบก็รู้ บางชนิดต้องดูครบ 
หรือไม้ล้มลุกบางชนิด เก็บเฉพาะก่ิงท่ีมีดอกหรือผลท่ีติดกับใบขนาด

ไม่ต้องตัดท้ิงเพ่ือรู้ขนาดท่ีแท้จริง และเก็บใบ ดอก ผลและเนื้อไม้จากต้นเดียวกัน
เลือกแต่ใบท่ีสมบูรณ์แก่จัด ไม่ถูกแมลงกัดทําลาย เป็นโรคหงิกงอไม่เก็บใบจากหน่อ

  ใบประกอบเก็บท้ังใบใหญ่ มีใบย่อยครบทุกใบ 
ท้ังดอกตูม บานเต็มท่ีติดกับใบ ไม่เก็บดอกร่วง 

ท้ังผลอ่อนและแก่จัด ผลขนาดใหญ่ หรือผลสด อาจแยกเก็บ
ติดหมายเลขให้ตรงกับตัวอย่างใบและดอก 
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ความสูงโดยประมาณ  

หรือล่อนเป็นสะเก็ด ฯลฯ 
ยางหรือไม่ ถ้ามีสีอะไร ข้น ใส 

แต่อาจมีแมลงตอมอยู่ก็ควรบันทึกไว้ 
 สุก สีต่างจากผลอ่อน  

ควรบันทึก 
ละคนใช้หมายเลขของตน

ดอกและผลเพ่ือสะดวกในการตรวจหาชื่อ การ
รังไข่ กลีบดอก กลีบเลี้ยง 

เก็บเฉพาะก่ิงท่ีมีดอกหรือผลท่ีติดกับใบขนาด 30 cm 
ผลและเนื้อไม้จากต้นเดียวกัน 
เป็นโรคหงิกงอไม่เก็บใบจากหน่อ กอ หรือก่ิง

อาจแยกเก็บ นําตากแห้งหรือดอง
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ไม้ล้มลุกต้นเล็กๆ เช่น หญ้า

แผ่นตามขวางและตามยาว  พรรณไม้หนึ่งชนิดนั้น
อ่ืนๆ 
การทําให้แห้ง 

1. ตากแดด วางต้ังแผงข้ึน 
ประมาณ 3 วันแห้ง สีสดเกือบเหมือนธรรมชาติ

2. ใช้เครื่องอบพรรณไม้ วิธีนีแ้ห้งเร็วมาก
3. กรณีไม่มีแดด เดินป่าฤดูฝน

 
วิธีอาบน้ํายา 

พรรณไม้แห้ง ท่ัวไปเก็บได้ 
น้ํายากันแมลง น้ํายาท่ีกรมป่าไม้ใช้ในปัจจุบัน

1. Mercuric chloride 250 ml
2. Phenol 50 ml 
3. Alcohol 90% 10 L 

ผสมให้เข้ากัน ใส่ในภาชนะปากกว้าง
บนกระดาษหนังสือพิมพ์เดิม มัดเป็นแผง
ข้อควรระวัง อย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถูกน้ํา
หน้ากากป้องกันพิษ 
 
วิธีเย็บพรรณไม้ 
         พรรณไม้แห้งท่ีอาบน้ํายาและแห้งแล้ว
แกรม ขนาด 30 x 42 cm เลือกชิ้นท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด
 
ตัวอย่างดอง 
      มักใช้กับพืชท่ีทําให้แห้งยาก พืชน้ํา
ทันทีท่ีสามารถทําได้ และบันทึกข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้
     วิธีดอง ทําความสะอาด ตกแต่งให้สวย
ให้ท่วมตัวอย่าง 3 cm 
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หญ้า มอส  เฟิน ต้องเก็บท้ังต้นและรากหรือหัวถ้ามีไม้ขนาดใหญ่ใช้วิธีตัดเป็น
พรรณไม้หนึ่งชนิดนั้น ให้เก็บตัวอย่างประมาณ 3-8 ชิ้น เพ่ือฝากเก็บ

 เพ่ือความชื้นระเหยง่าย เปลี่ยนกระดาษอ่อน 1-2 วันแรก
สีสดเกือบเหมือนธรรมชาติ 

วิธีนีแ้ห้งเร็วมาก ทุ่นเวลาและแรงงาน 
เดินป่าฤดูฝน ทําการย่างสูงเหนือดิน 1 เมตร 

 2 ปี ก็ถูกแมลงกินทําลาย หากต้องการเก็บไว้นานหลายสิบปี
ท่ีกรมป่าไม้ใช้ในปัจจุบัน 

250 ml 

ใส่ในภาชนะปากกว้าง เอาปากคีบหนีบจุ่มลงในน้ํายา กดลงให้ท่ัวถึง แช่ 30
มัดเป็นแผง อบให้แห้งสนิทอีกครั้ง 

ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายถูกน้ํายาเด็ดขาด ต้องใส่ถุงมือยาง ผ้ากรองอากาศหรือ

ยาและแห้งแล้ว เก็บเป็นตัวอย่างอ้างอิง เย็บพรรณไม้ติดกับกระดาษหนา
เลือกชิ้นท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด มีใบ ดอก ผล ใช้ด้ายเย็บ หรือติดกาว

พืชน้ํา พืชท่ีมีต้นใบอวบน้ํา พวกท่ีมีดอกบาง ผลมีเนื้อหนาการดองควรทํา
และบันทึกข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น สีของดอก ผล กลิ่น การมียาง

ตกแต่งให้สวย ใบมากเกินตัดออก ผลไม่เน่าหรือมีแมลงเจาะ
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ต้องเก็บท้ังต้นและรากหรือหัวถ้ามีไม้ขนาดใหญ่ใช้วิธีตัดเป็น
เพ่ือฝากเก็บในพิพิธภัณฑ์

วันแรก ถ้าแดดดี

หากต้องการเก็บไว้นานหลายสิบปี ต้องอาบ

30 วินาที คีบออกวาง

ผ้ากรองอากาศหรือ

เย็บพรรณไม้ติดกับกระดาษหนา 300    
หรือติดกาว แต่ไม่คงทน 

นื้อหนาการดองควรทํา
การมียาง  

ผลไม่เน่าหรือมีแมลงเจาะ ผ่าซีก เทน้ํายาดอง
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     น้ํายาดองท่ัวไป  นิยมใช้สาร 2
        1. Formaldehyde 5%(conc.40%)
        2. Ethyl alcohol  50 –70% (conc.95%)
       3. น้ํายาดองท่ีผสมสาร 2 ชนิด

- น้ํา 2,000 ml 
- 40% Formaldehyde 50 ml
- 95% Ethyl alcohol 300 ml

 
       น้ํายารักษาสีเขียวสําหรับสาห

สูตร 1. 
1. Glycerin 3 ml
2. 50%Ethyl alcohol 90 ml
3. Formaldehyde
4. Glacial acetic acid
5. Cupric chloride
6. Uranium nitrate

สูตร 2. 
1. Cupric sulphate
2. น้ํากลั่น 38 ml
3. Glacial acetic acid
4. Formaldehyde
5. 95% Ethyl alcohol 50 ml
   ละลายให้เข้ากัน

สูตร 3. 
1. Formaldehyde
2. น้ํากลั่น 500 ml
3. Potassium chrome alum 10 g
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วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

2 ชนิด 
Formaldehyde 5%(conc.40%)     

70% (conc.95%) 
ชนิด อัตราส่วนท่ีใช้ 

50 ml 
300 ml 

สาหร่าย 

3 ml 
2. 50%Ethyl alcohol 90 ml 
3. Formaldehyde 4 ml 
4. Glacial acetic acid 3 ml 
5. Cupric chloride 9.5 g 
6. Uranium nitrate 1.5 g 

1. Cupric sulphate 0.25 g 
38 ml 

3. Glacial acetic acid 4ml 
Formaldehyde 8ml 

Ethyl alcohol 50 ml 
ละลายให้เข้ากัน 

1. Formaldehyde 6 ml 
500 ml 

3. Potassium chrome alum 10 g 

ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือผสมก็ได้
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หรือผสมก็ได้ 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
วิธีทํา 

              แช่น้ํายาเขียว 2-3 วันแล้วนาไปแช่สาร
1. Glacial acetic acid

2. Formaldehyde

3. น้ํากลั่น 35 ml

4. 95% Ethyl alc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 8  การเก็บตัวอย่างพรรณไม้และตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ

 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

วันแล้วนาไปแช่สาร FAA 
Glacial acetic acid 5 ml 

Formaldehyde 10 ml 

35 ml 

Ethyl alc. 50 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเก็บตัวอย่างพรรณไม้และตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ (Herbarium Specimens)
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(Herbarium Specimens) 
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ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 

       การศึกษาอนุกรมวิธานพืช
ตัวอย่างแห้ง  เป็นหลักฐานในพิพิธภัณฑ์พืช
ต่าง  

- พฤกษศาสตร์ 
- อนุกรมวิธานพืช 
- สรีรวิทยาพืช 
- สาธารณสุข สมุนไพร 
- พันธุศาสตร์ พันธุวิศวกรรมพืช
- การปรับปรุงพืช 
- ฯลฯ 

หลักท่ัวไปในการเดินทางเก็บตัวอย่าง
การเดินทางไปเก็บตัวอย่าง

ในพ้ืนท่ี   วิธีแก้ปัญหาถามบุคคลท่ีเคยไปมาแล้ว
“ปลอดภัยไว้ก่อน” เป็นสําคัญ หลักท่ัวไปในการเดินทางเก็บตัวอย่าง

1. ศึกษาทุกอย่างท่ีสามารถทํา
2. กําหนดแผนการเดินทางให้มีความคล่องตัวท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้
3. พยายามให้สัมภาระเบาท่ีสุด
4. จํากัดจํานวนคนท่ีจะร่วมเดินทางท่ีจํา
5. ตรวจร่างกายก่อนเดินทาง

สําหรับอุบัติเหตุเล็กน้อย 
6. ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนภาษาท้องถ่ิน    

              การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ในธรรมชาติ
 ต้องถ่ายภาพประกอบ เน้นลักษณะ
การเก็บตัวอย่างเห็ดรา   เห็ดราในธรรมชาติเป็นเส้นใย
         ในการจําแนกชนิดคือ ส่วนท่ีสร้างสปอร์
เน่าเป่ือยขอนไม้ผุ    
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

ภาคผนวก 13.4 
การเก็บและรักษาตัวอย่างพรรณไม้ 

การศึกษาอนุกรมวิธานพืช ขาดไม่ได้คือ การเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ในแหล่งธรรมชาติ
เป็นหลักฐานในพิพิธภัณฑ์พืช เสมือนห้องสมุดท่ีบรรจุเอกสารอ้างอิง ใช้ประกอบในการสอนวิชา

พันธุวิศวกรรมพืช 

 
หลักท่ัวไปในการเดินทางเก็บตัวอย่าง 
การเดินทางไปเก็บตัวอย่าง แต่ละพ้ืนท่ีจะมีปัญหาแตกต่างกันควรวางแผนการเดินทางการดํา
วิธีแก้ปัญหาถามบุคคลท่ีเคยไปมาแล้ว หาความรู้จากหนังสือ ชาวบ้านบริเวณนั้น

หลักท่ัวไปในการเดินทางเก็บตัวอย่าง 
ศึกษาทุกอย่างท่ีสามารถทําได้ก่อนเดินทาง 

หนดแผนการเดินทางให้มีความคล่องตัวท่ีจะเปลี่ยนแปลงได้ กรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด
พยายามให้สัมภาระเบาท่ีสุด 

นวนคนท่ีจะร่วมเดินทางท่ีจําเป็นจริง โดยเฉพาะการเดินทางไกล 
ตรวจร่างกายก่อนเดินทาง เน้นตาและฟัน กินยากันไข้มาเลเรีย เตรียมชุดปฐมพยาบาล

ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนภาษาท้องถ่ิน     
การเก็บตัวอย่างพรรณไม้ในธรรมชาติ บางชนิดมีขนาดใหญ่มาก ไม่สามารถเก็

เน้นลักษณะ ท่ีอาศัย อวัยวะสืบพันธุ์ 
เห็ดราในธรรมชาติเป็นเส้นใย ยกเว้นพวกราเมือก ส่วนสําคัญ 

ส่วนท่ีสร้างสปอร์ จึงจาเป็นต้องเก็บส่วนนี้ เห็ดพบท่ัวไปท่ีร่มชื้น
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การเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ในแหล่งธรรมชาติ เพ่ือทํา
ใช้ประกอบในการสอนวิชา

กต่างกันควรวางแผนการเดินทางการดํารงชีวิต
ชาวบ้านบริเวณนั้น ต้องยึดหลัก 

กรณีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด 

เตรียมชุดปฐมพยาบาล  

ไม่สามารถเก็บตัวอย่างท้ังหมดได้ 

 
เห็ดพบท่ัวไปท่ีร่มชื้น ดินท่ีมีเศษไม้
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ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
    การเก็บตัวอย่างในแหล่งธรรมชาติ

          1. อุปกรณ์ 
     1.1 ตะกร้า 
     1.2  มีดเล็ก ใหญ่
     1.3 เสียมมือ 
     1.4 ถุงกระดาษ
     1.5 กล่องใส่ตัวอย่างบอบบาง
     1.6 ขวดน้ํายาดอง
     1.7 สมุดบันทึก
     1.8 แว่นขยาย
     1.9 GPS 
      1.9 กล้องถ่ายรูป

 
2. วิธีเก็บตัวอย่าง 

2.1 ใช้มีดหรือเสียมขุดให้มีส่วนต่างครบ
2.2 ใส่ถุงหรือห่อด้วยกระดาษไข

ใหญ่หรือหนักลงก่อน 
2.3 เก็บอย่างน้อยชนิดละ
 

3. การบันทึกข้อมูล 
3.1 บันทึกรายละเอียดทันที

กลิ่นของดอกเห็ด 
3.2 ตัวอย่างท่ีเน่าเป่ือยง่ายหรือขนาดเล็ก

บันทึกหรือศึกษาทันที 
3.3 สีและรูปร่างดอกเห็ด
3.4 เลือกดอกเห็ดท่ีเจริญเต็มท่ี

 (spore print) โดยตัดก้านดอกให้ชิดหมวกค
สังเกตสีสปอร์ท่ีครีบ (gill) ถ้าสปอร์สีอ่อนใช้กระดาษสี
น้ํายาเคลือบรูปภาพ (artist fixative)
 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

การเก็บตัวอย่างในแหล่งธรรมชาติ 

ใหญ่ 
 

ถุงกระดาษ (ไข) 
กล่องใส่ตัวอย่างบอบบาง 

ยาดอง (กรณีดองทันที) 
สมุดบันทึก 
แว่นขยาย 

กล้องถ่ายรูป 

ใช้มีดหรือเสียมขุดให้มีส่วนต่างครบ 
ใส่ถุงหรือห่อด้วยกระดาษไข ตัวอย่างบอบบางใช้มอสปูพ้ืนให้ความชื้น

เก็บอย่างน้อยชนิดละ 3 ชิ้น ไล่ระดับการเจริญเติบโต 

ทึกรายละเอียดทันที เช่น เจริญบนหรือใต้ต้นไม้ ชื่อต้นไม้ท่ีเห็ดข้ึน

ตัวอย่างท่ีเน่าเป่ือยง่ายหรือขนาดเล็ก ต้องสนใจก่อนตัวอย่างอ่ืน ให้ความชื้น

สีและรูปร่างดอกเห็ด ใช้วธิีถ่ายภาพ หรือวาดและระบายสี 
เลือกดอกเห็ดท่ีเจริญเต็มท่ี ผ่าตามยาวกลางหมวกถึงโคนก้าน นําซีกหนึ่งมาพิมพ์สปอร์

โดยตัดก้านดอกให้ชิดหมวกคว่ําลงบนกระจกใสหรือกระดาษการเลือกกระดาษพิมพ์สปอร์
ถ้าสปอร์สีอ่อนใช้กระดาษสีดํา ถ้าสปอร์สีเข้มใช้กระดาษขาว รักษาโดยเคลือบด้วย

(artist fixative) 
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ตัวอย่างบอบบางใช้มอสปูพ้ืนให้ความชื้น วางเรียง ตัวอย่าง 

ชื่อต้นไม้ท่ีเห็ดข้ึน ชนิดของดิน ส ี 

ให้ความชื้น ควรรีบ 

ซีกหนึ่งมาพิมพ์สปอร์ 
ลงบนกระจกใสหรือกระดาษการเลือกกระดาษพิมพ์สปอร์  

รักษาโดยเคลือบด้วย 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
การบันทึกข้อมูลตัวอย่างเห็ด 

หมวก (cap): ขนาด สี รูปร่าง
ครีบ (gill)   : ส ีการเกาะของครีบกับก้าน
ก้าน (stipe) : ความเปราะ

จากกล้องจุลทรรศน์ 
Basidiospore : สีเม่ืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม

ของผนัง 
basidium : ขนาดรูปร่าง 
trama  (เนื้อส่วนกําเนิดสปอร์
cystidium (เซลล์ท่ีเป็นหมัน
clamp  :  พบหรือไม่พบ ท่ีใด
 
การเก็บรักษาเห็ดรา 

              แบ่งเป็น 2 วิธีใหญ่ คือ 
1. การเก็บแห้ง ใช้ได้ดีกับส่วนสร้างสปอร์ของเห็ดราทุกกลุ่ม

1.1 ตากแดด
น้อยเป็นวิธีท่ีง่ายและสะดวก 

1.2 ใช้ไฟส่อง
ประมาณ 60-70  องศาเซลเซียส ถ้าร้อนเกินไป

1.3 การอบ
1.4 การใช้เครื่อง

นําเข้าเครื่อง freeze dryer เพ่ือระเหิดน้ําออกภายใต้สุญญากาศโครงสร้างเซลล์ยังคงอยู่ในสภาพเดิม
และสีของเห็ดใกล้เคียงธรรมชาติมากและแห้งสนิท เหมาะกับงานวิจัยหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์
แพงเม่ือได้ตัวอย่างเห็ดท่ีแห้งสนิทแล้ว

2. การดอง เนื่องจากก
ได้ดีมากแต่ไม่สะดวกในการเก็บรักษา

 
 
 

 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

รูปร่าง มี veil (ม่าน) หรือไม่มี มีน้ํายางหรือไม่มี 
การเกาะของครีบกับก้าน รูปร่าง 

ความเปราะ ขนาด สี รูปร่างปลอกหุ้มโคน (volvaring) ลักษณะท่ีละเอียดศึกษา

สีเม่ืออยู่รวมกันเป็นกลุ่ม (ดูจากพิมพ์สปอร์) สีเม่ืออยู่เด่ียว ขนาด

 จํานวน sterigma 
เนิดสปอร์) : ลักษณะของเนื้อเยื่อ 

เซลล์ท่ีเป็นหมัน) : ชนิด พบส่วนใด ขนาด รูปร่าง 
ท่ีใด 

 เก็บแห้งหรือดอง ตามความเหมาะสมในพิพิธภัณฑ์ นิยมเก็บแห้งมากกว่า
ใช้ได้ดีกับส่วนสร้างสปอร์ของเห็ดราทุกกลุ่ม 

ตากแดด วางผึ่งแดดจัด 1-3 วัน จนกว่าแห้งสนิท ข้ึนกับชนิดว่าอวบน้ํา

ใช้ไฟส่อง หลอดไฟขนาด 10 วัตต์ 3 หลอด กะระยะห่างพอสมควร
ถ้าร้อนเกินไป อาจเกิดรอยปริแตกหรือไหม้ได้ 

การอบ ใช้อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส 1-3 วัน สะดวกมากและแห้งสนิท
การใช้เครื่อง freeze dryer หลักการคือ นําตัวอย่างแช่แข็งในช่องแช่แข็ง

เพ่ือระเหิดน้ําออกภายใต้สุญญากาศโครงสร้างเซลล์ยังคงอยู่ในสภาพเดิม
และสีของเห็ดใกล้เคียงธรรมชาติมากและแห้งสนิท เหมาะกับงานวิจัยหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์
แพงเม่ือได้ตัวอย่างเห็ดท่ีแห้งสนิทแล้ว เคลือบด้วยน้ํายาเคลือบรูปภาพโดยการฉีดพ่น หรือแลคเกอร์พ่นแทนได้

เนื่องจากการทําแห้งทําให้ตัวอย่างเสียรูปร่าง การดองรักษารูปร่างให้คลายเดิม
ได้ดีมากแต่ไม่สะดวกในการเก็บรักษา และสีจะเปลี่ยนไป  
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ลักษณะท่ีละเอียดศึกษา 

ขนาด รูปร่าง ลวดลาย

นิยมเก็บแห้งมากกว่า 

ข้ึนกับชนิดว่าอวบน้ํามากหรือ 

กะระยะห่างพอสมควร ความร้อน 

สะดวกมากและแห้งสนิท 
นําตัวอย่างแช่แข็งในช่องแช่แข็ง แล้ว 

เพ่ือระเหิดน้ําออกภายใต้สุญญากาศโครงสร้างเซลล์ยังคงอยู่ในสภาพเดิม สัณฐาน
และสีของเห็ดใกล้เคียงธรรมชาติมากและแห้งสนิท เหมาะกับงานวิจัยหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์ เครื่องมือราคา

หรือแลคเกอร์พ่นแทนได้ 
การดองรักษารูปร่างให้คลายเดิม 
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น้ํายาดองเห็ดมีหลายชนิด 

1. Formaldehyde 5% (
2. Ethyl alcohol 70 –90 %

3. Formalin - Aceto - Alcohol (FAA)
1. 70% ethyl alcohol 90 ml

2. Glacial acetic acid

3. Formalin 5   ml
ตัวอย่างดองควรใช้ขวดท่ีมีฝาปิดสนิท

ใส่ในซองกระดาษ ขนาด 10 x 12.5 cm 
กล่องยึดติดกับก้นกล่อง ป้องกันการกลิ้งไปมา
 

สาหร่ายพืช  กลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษต่างจากพืชกลุ่มอ่ืน
ไมครอน บางชนิดยาวหลายเมตร เจริญได้ในแหล่งต่างกัน

1. อุปกรณ์ 
1.1 สาหร่ายลอยน้ํา
1.2 เครื่องมือแซะ
1.3 อุปกรณ์บรรจุ

2. วิธีเก็บตัวอย่าง ต่างกันตาม
              2.1 microscopic algae: 
ด้วยตาเปล่า 

2.1.1 เจริญบนดินหรือทราย
ด้วยเล็กน้อย ใส่ซองกระดาษ หรือกระดาษอัดสํา
specimens ต้องแยกสาหร่ายออกจากดิน
glass 3-4 แผ่นบนผิวดิน ปิดฝาท้ิงในท่ีมีแสงสว่าง
glass ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์ โดยวางแผ่นแก้วบนสไลด์หยดน้ํา

2.1.2 เจริญในดินหรือทรายต้ืน
ต้ังท้ิงให้ดินตกตะกอน รินน้ําส่วนท่ีได้จะมีสาหร่ายปนกันหลายชนิดเก็บในขวดตัวอย่าง
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วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

ฟอร์มาลิน: น้ํา = 1: 7 ส่วน) 
90 % 

Alcohol (FAA) 
70% ethyl alcohol 90 ml 

Glacial acetic acid 5   ml 

5   ml 
ตัวอย่างดองควรใช้ขวดท่ีมีฝาปิดสนิท ยาด้วยพาราฟินและติดป้ายท่ีขวดให้เรียบร้อย

10 x 12.5 cm หรือใส่กล่องกระดาษขนาดตามเหมาะสมตัวอย่างท่ีบอบบางควรใส่
ป้องกันการกลิ้งไปมา แล้วติดป้าย 

กลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษต่างจากพืชกลุ่มอ่ืน คือ ขนาดแตกต่างกันมากบางชนิดเล็กไม่ก่ี
เจริญได้ในแหล่งต่างกัน บนบก ในน้ํา ทะเล 

สาหร่ายลอยน้ํา: planktonnet กระชอนลูกน้ํา บีคเกอร์ถ้วย หรือกระป๋องต่อด้ามยาว
เครื่องมือแซะ มีดปลายแหลม 
อุปกรณ์บรรจุ ขวด vial ถุงพลาสติก ถุงซิบล็อก 

ต่างกันตาม ขนาด รูปร่าง แหล่งท่ีเกิด 
2.1 microscopic algae: เซลล์เด่ียว หรือกลุ่ม (colony) หรือเป็นสาย (filament) 

เจริญบนดินหรือทราย เก็บโดยแซะเป็นแผ่นประมาณ 5-6 cm ให้ติดดินและทรายมา
หรือกระดาษอัดสําเนาท่ีพับเป็นซองสี่เหลี่ยม ถ้าต้องการศึ

ต้องแยกสาหร่ายออกจากดิน โดยนําดินท่ีมีตัวอย่างวางใน Petri dish เติมน้ํา
ปิดฝาท้ิงในท่ีมีแสงสว่าง แต่ไม่ถูกแดดโดยตรง 1-2 วัน สาหร่ายจะเจริญบน

โดยวางแผ่นแก้วบนสไลด์หยดน้ําอีกที 
เจริญในดินหรือทรายต้ืน ตักดินหรือทรายท่ีมีสีเขียว ใส่ภาชนะเติมน้ํา

ส่วนท่ีได้จะมีสาหร่ายปนกันหลายชนิดเก็บในขวดตัวอย่าง 
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ยาด้วยพาราฟินและติดป้ายท่ีขวดให้เรียบร้อยตัวอย่างแห้ง  
ดาษขนาดตามเหมาะสมตัวอย่างท่ีบอบบางควรใส่

ขนาดแตกต่างกันมากบางชนิดเล็กไม่ก่ี

หรือกระป๋องต่อด้ามยาว 

(filament) ท่ีมองไม่ชัด

ให้ติดดินและทรายมา 
ถ้าต้องการศึกษา living 
เติมน้ําพอท่วม วาง cover 

สาหร่ายจะเจริญบน cover 

ใส่ภาชนะเติมน้ําเล็กน้อยเขย่า  
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2.1.3 ลอยในน้ําจืดหรือน้ํา

ลูกน้ํา medicine dropper หรือตักน้ํา
ตัวอย่างหรือถุงพลาสติกซิบ  
           2.2 สาหร่ายขนาดใหญ่ ท้ังน้ําจืดและน้ํา
หยั่งลึกลงดินถอนให้ได้ทุกส่วนครบ 
 
การบันทึกข้อมูลสาหร่าย 

บันทึกรายละเอียด
ถ่ินฐาน 
วันท่ี 
ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีพบสาหร่าย
ความลึก 
กระแสน้ํา 
ปริมาณแสง 
ปริมาณสาหร่ายท่ีพบ
ลักษณะพิเศษท่ีสังเกตได้ง่ายของสาหร่ายชนิดนั้นๆ

การเก็บรักษาสาหร่ายทําได้ 3วิธี 
  1. ผึ่งแห้ง โดยไม่ถูกแสงแดดโดยตรง

พลาสติก 
2. การดอง วิธีทําให้รูปร่างให้คงท่ีควรดองให้เร็วท่ีสุดเม่ือได้ตัวอย่าง

อ่อนนุ่ม เป่ือยยุ่ยง่าย ล้างทําความสะอาดก่อนดอง
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วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

จืดหรือน้ําเค็ม (phytoplankton)  เก็บโดยใช้ plankton net 
หรือตักน้ํามากรอง เลือกใช้เครื่องมือข้ึนอยู่กับปริมาณท่ีต้องการ

สาหร่ายขนาดใหญ่ ท้ังน้ําจืดและน้ําเค็ม เก็บต้นท่ีมีอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนท่ีคล้ายราก
 

บันทึกรายละเอียด  

ลักษณะพ้ืนท่ีท่ีพบสาหร่าย ภูมิประเทศ 

ปริมาณสาหร่ายท่ีพบ 
ลักษณะพิเศษท่ีสังเกตได้ง่ายของสาหร่ายชนิดนั้นๆ 

 
โดยไม่ถูกแสงแดดโดยตรง เม่ือแห้งเก็บในซองกระดาษ ขนาด 10 x 12.5 cm

ให้รูปร่างให้คงท่ีควรดองให้เร็วท่ีสุดเม่ือได้ตัวอย่าง เนื้อเยื่อสาหร่ายเกือบทุกชนิด
ความสะอาดก่อนดอง  
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plankton net กระชอนช้อน 
เลือกใช้เครื่องมือข้ึนอยู่กับปริมาณท่ีต้องการ แล้วถ่ายใส่ขวด

เก็บต้นท่ีมีอวัยวะสืบพันธุ์ส่วนท่ีคล้ายราก (rhizoid) 

10 x 12.5 cm หรือกล่อง 

เนื้อเยื่อสาหร่ายเกือบทุกชนิด 



 คู่มือการปฏิบัติงาน : คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
ช่ือหน่วยงาน: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขเอกสาร:  

แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
น้ํายาดอง มีหลายชนิด 

1. Formaldehyde 4% 

2. FAA  

95% ethyl alcohol 50  ml

Glacial acetic acid

Formalin

น้ํา 

น้ํายารักษาสีสาหร่าย 

        การดองเป็นเวลานาน
แล้วนําไปแช่ในสาร FAA 

น้ํายารักษาสีเขียว
สูตร 1. 

1. Glycerin 3 ml

2. 50%Ethyl alcohol 90 ml

3. Formaldehyde

4. Glacial acetic acid

5. Cupric chloride

6. Uranium nitrate

สูตร 2. 

1. Cupric sulphate

2 .น้ํากลั่น 38 ml

3. Glacial acetic acid

4. Formaldehyde

5. 95%Ethyl alcohol 50 ml

สูตร 3 
1.  Formaldehyde
2. น้ํากลั่น 500 ml
3. Potassium chrome alum 10 g

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์
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วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

 

1. Formaldehyde 4% ถูก เตรียมง่าย รักษาสีได้ระยะสั้น  

95% ethyl alcohol 50  ml 

Glacial acetic acid 5   ml 

Formalin 10  ml 

การดองเป็นเวลานาน สีจะซีด ป้องกันได้โดยแช่ในน้ํายารักษาสีชนิดใดชนิดหนึ่ง

ยารักษาสีเขียว 

3 ml 

2. 50%Ethyl alcohol 90 ml 

3. Formaldehyde 4 ml 

4. Glacial acetic acid 3 ml 

5. Cupric chloride 9.5 g 

6. Uranium nitrate 1.5 g 

1. Cupric sulphate 0.25 g 

38 ml 

3. Glacial acetic acid 4ml 

Formaldehyde 8ml 

5. 95%Ethyl alcohol 50 ml 

Formaldehyde 6 ml 
500 ml 

3. Potassium chrome alum 10 g 
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ยารักษาสีชนิดใดชนิดหนึ่ง 2-3 วัน 
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แก้ไขครั้งท่ี :  วันท่ีเริ่มใช้ 

 
น้ํายารักษาสีเขียวแกมน้ํา

1. Glycerin 3 ml
2. 50%Ethyl alcohol 90 ml
3. Formaldehyde
4. Glacial acetic acid
5. Cupric acetate

 
การเก็บรักษาสาหร่าย 
    3. ติดตัวอย่างบนกระดาษแข็ง

บางขนาด 22x28 cm. 

ก.น้ําตัวอย่างใส่ถาดท่ีมีน้ํา

ข. สอดกระดาษแข็งใต้ตัวอย่าง

ค. เอียงถาดเล็กน้อย
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เม่ือได้ตัวอย่างท่ีจัดสวยงามแล้ว
ด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ อัดด้วยแผงไม้เหมือนกับพืชดอก
สาหร่ายท่ีมีเมือกจะติดกับแผ่นกระดาษแน่น
กระดาษแข็ง (กระดาษวาดเขียน) 
เปลี่ยนแปลง เม่ือต้องการศึกษา ตัดแบ่งแช่น้ํา
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วันท่ีเริ่มใช้ :  หน้า 

ยารักษาสีเขียวแกมน้ําเงิน 
3 ml 

2. 50%Ethyl alcohol 90 ml 
3. Formaldehyde 4 ml 
4. Glacial acetic acid 3 ml 
5. Cupric acetate 10 g 

ติดตัวอย่างบนกระดาษแข็ง อุปกรณ์จําเป็น  ถาดขนาด 30 x 60 cm. กระดาษซับ

ตัวอย่างใส่ถาดท่ีมีน้ํา ใช้เข็มหรือปากคีบเข่ียให้ก่ิงก้านแยกจากกัน

สอดกระดาษแข็งใต้ตัวอย่าง จัดให้สวยงาม 

เอียงถาดเล็กน้อย ค่อย ยกกระดาษออกจากถาด 

รูปท่ี 9  การเก็บตัวอย่างสาหร่าย 
 

เม่ือได้ตัวอย่างท่ีจัดสวยงามแล้ว ปิดด้วยผ้าขาวบางสอดไว้ระหว่างกระดาษซับสองแผ่น
อัดด้วยแผงไม้เหมือนกับพืชดอก เปลี่ยนกระดาษ 5-7 ครั้งจนกว่าจะแห้ง

สาหร่ายท่ีมีเมือกจะติดกับแผ่นกระดาษแน่น พวกไม่ติดใช้กาวหรือเย็บ ในทางปฏิบัตินิยมอัดตัวอย่างบน
) แล้วตัดกระดาษไปติดบน herbarium sheet แล้วติดป้ายข้อมูลวิธีนี้สีไม่

ตัดแบ่งแช่น้ําอุ่น 60-70 องศาเซลเซียส 15-20 นาที สาหร่ายจะคืนสภาพเดิม
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กระดาษซับ ผ้าขาว

ใช้เข็มหรือปากคีบเข่ียให้ก่ิงก้านแยกจากกัน 

ปิดด้วยผ้าขาวบางสอดไว้ระหว่างกระดาษซับสองแผ่น แล้วปิดทับ
ครั้งจนกว่าจะแห้ง (ไม่อบ) 

ในทางปฏิบัตินิยมอัดตัวอย่างบน
แล้วติดป้ายข้อมูลวิธีนี้สีไม่
สาหร่ายจะคืนสภาพเดิม 
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Bryophyteand Lichen 

ไบรโอไฟท์หรือตะไคร่ มีขนาดเล็ก
ชื้นสูง 
 1,000 เมตรข้ึนไป ในเขตร้อนเรียกป่ามอส
บนดิน 
 หิน เปลือกไม้ ใบไม้ ไม้ผุ ตอไม้ และบางชนิดพบในน้ํา
วิธีเก็บ 

1. เลือกกลุ่มพืชท่ีข้ึนจํานวนมาก
ระบุชนิด 

2. พวกข้ึนบนดิน หรือดินตามซอกหิน
3. พวกข้ึนบนเปลือกไม้ ตอไม้
4. ข้ึนบนก่ิงไม้เล็ก ใช้กรรไกรตัดก่ิงไม้มาเป็นท่อนเล็กๆ

วิธีเก็บ 
1. พวกข้ึนบนใบไม้ เด็ดใบไม้มาท้ังใบ
2. พวกข้ึนบนหิน ต้องระวังใช้มีดแซะและลอกให้หลุดจากหิน

          3. นําตัวอย่างท่ีเก็บได้ใส่ซอง
วิธีเก็บ 

การเก็บตัวอย่างแต่ละชนิด
ทําตัวอย่างแห้ง ส่วนการบันทึกข้อมูลท่ีอยู่อาศัย
แรก แล้วจดหมายเลขตัวอย่างอ่ืน 
 
การเก็บรักษาและการบันทึกข้อมูล

1. วางตัวอย่างกระจายท้ังซอง
หรืออัดแผง แต่ควรระวังเน่าได้ถ้าชื้น

2. นําตัวอย่างแห้งไปแยกชนิด
สาหร่าย พร้อมเขียนบันทึกหน้าซองตัวอย่าง

3. เก็บในกล่องกระดาษ กล่องไม้
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มีขนาดเล็ก แต่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ข้ึนในท่ีอากาศบริสุทธิ์พบมากในป่าดิบ

ในเขตร้อนเรียกป่ามอส (mossy forest) จํานวนชนิดมากประมาณ 25,000 

และบางชนิดพบในน้ําจืด 

นวนมาก เก็บกลุ่มท่ีเจริญดีพอสมควร ควรมีสปอโรไฟท์ด้วย

หรือดินตามซอกหิน ใช้มีดแซะให้ติดดินบาง 
ตอไม้ ไม่ผุ ตัดหรือแซะเปลือกไม้มาด้วย 

ใช้กรรไกรตัดก่ิงไม้มาเป็นท่อนเล็กๆ 

เด็ดใบไม้มาท้ังใบ ถ้าใหญ่ให้พับใส่ซองได้ 
องระวังใช้มีดแซะและลอกให้หลุดจากหิน 

ตัวอย่างท่ีเก็บได้ใส่ซอง พร้อมกับกระดาษบันทึกท่ีเขียนรายละเอียดแล้ว 

การเก็บตัวอย่างแต่ละชนิด ควรเก็บให้มากพอสําหรับศึกษาลักษณะเพ่ือตรวจสอบชนิด
ส่วนการบันทึกข้อมูลท่ีอยู่อาศัย หากเก็บบริเวณเดียวกันหลายชนิด อาจบันทึกเฉพาะตัวอย่าง

การเก็บรักษาและการบันทึกข้อมูล 
วางตัวอย่างกระจายท้ังซอง ในร่มอากาศถ่ายเทสะดวก ท้ิงไว้1-2 สัปดาห์ ให้แห้งทีละน้อย
แต่ควรระวังเน่าได้ถ้าชื้น 

ตัวอย่างแห้งไปแยกชนิด แล้วบรรจุใส่ซองใหม่ขนาด 10x12.5 cm พับแบบเดียวกับซองเก็บ
พร้อมเขียนบันทึกหน้าซองตัวอย่าง 

กล่องไม้ หรือลิ้นชัก ใส่ลูกเหม็นกันแมลง 

คู่มือการเก็บตัวอย่างพืช สัตว์ ในรายวิชาสัตววิทยา และพฤกษศาสตร์ 

หน้า 46 จาก 47 

ข้ึนในท่ีอากาศบริสุทธิ์พบมากในป่าดิบ

25,000 ชนิด พบข้ึน

ควรมีสปอโรไฟท์ด้วย เพ่ือง่ายต่อการ

ลักษณะเพ่ือตรวจสอบชนิด และสําหรับ
อาจบันทึกเฉพาะตัวอย่าง

ให้แห้งทีละน้อย ไม่อบ

พับแบบเดียวกับซองเก็บ
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รูปท่ี 10  การเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้ 
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