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บทคดัย่อ 

 ส ารวจสกุลของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติแจซ้้อน อ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง และจดัท า
คู่มือส ารวจไลเคนในระดบัสกุล  โดยท าการเก็บตวัอยา่งไลเคนระหว่างเดือนเมษายน 2554  ถึงเดือน
ตุลาคม 2555  ก าหนดพื้นที่ศึกษาเป็นสองบริเวณคือบริเวณศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยว และบริเวณ
ทางเดินศึกษาธรรมชาติน ้ าตกแจซ้้อน  น าตวัอยา่งที่เก็บไดม้าศึกษาลกัษณะทางสัณฐานวิทยา เพื่อจดั
จ าแนกและระบุสกุล  สามารถจ าแนกได้ 12 วงศ์ 16 สกุล สกุลที่พบไดแ้ก่ Arthonia, Cryptothecia, 
Chrysothrix, Leptogium, Pyxine, Haematomma, Lecanora, Letrouitia, Parmotrema, Dirinaria, 
Buellia, Porina, Anthracothecium, Pyrenula, Laurera และ Trypethelium  และจ าแนกสกุลไม่ได้
จ  านวน 4 ตวัอย่าง บริเวณศูนยบ์ริการนักท่องเที่ยวพบไลเคนจ านวน 11 วงศ ์15 สกุล และบริเวณ
เสน้ทางเดินศึกษาธรรมชาติน ้ าตกแจซ้อ้นพบ   ไลเคนจ านวน 10 วงศ ์12 สกุล และจ าแนกสกุลไม่ได้
จ  านวน 4 ตวัอยา่ง  จากการศึกษาพบว่าไลเคนที่พบทั้งสองบริเวณมีจ านวนวงศแ์ละจ านวนสกุลที่พบ
ใกลเ้คียงกนั มีค่าความคลา้ยคลึงเท่ากบั 8.69 ทั้งน้ีเน่ืองจากทั้งสองบริเวณเป็นพื้นที่เช่ือมต่อกนั ส่งผล
ใหส้ภาพแวดลอ้มของทั้งสองบริเวณมีความคลา้ยคลึงกนั จึงท าให้พบไลเคนส่วนใหญ่อยูใ่นวงศแ์ละ
สกุลเดียวกนั 

 การน าผลการศึกษาสกุลของไลเคนมาประยกุตเ์พื่อสร้างส่ือการสอน บทปฏิบตัิการการเรียนรู้
เร่ือง  ไลเคน และคู่มือส ารวจไลเคนบริเวณอุทยานแห่งชาติแจซ้้อน อ าเภอเมืองปาน จงัหวดัล าปาง 
เพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน ส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียน      แจห่้มวิทยา พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาชีววิทยาพื้นฐาน โดยการใช้
บทปฏิบตัิการการเรียนรู้เร่ืองไลเคนและคู่มือส ารวจไลเคน โดยมีค่าเฉล่ียระดบัคะแนนเท่ากบั 3.8 
แปลความหมายไดว้า่นกัเรียนมีระดบัความพงึพอใจมาก 
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ABSTRACT 

           Survey of lichen genera were performed at Chae Son National Park, Lampang Province, to 
conduct a guidebook on surveying of lichens in generic level. Specimens were collected from April 
2011 to October 2012. Two areas were studied; the tourist center and the nature trail of Chae Son 
waterfall. Specimens were collected and classified into 12 families 16 genera i.e., Arthonia, 
Cryptothecia, Chrysothrix, Leptogium, Pyxine, Haematomma, Lecanora, Letrouitia, Parmotrema, 
Dirinaria, Buellia, Porina, Anthracothecium, Pyrenula, Laurera, Trypethelium and four  unknowns. 
Eleven families 15 genera were found in the tourist center area. Whereas 10 families, 12 genera 
were found at the nature trail of  Chae Son waterfall. The study was found that lichens in two areas 
were similar with similarity index of 8.69. There two areas were connected to each other, resulted in 
similar environment. Therefore lichens in both areas were similar. 

          Results of the study were used to create teaching materials; a lichen study guidebook and a 
lichen survey guide at Chae Son National Park, Muang Pan District, Lampang Province. They were 
used to assemble basic biology learning for Matthayom 6 students at Chaehomwittaya School. The 
result showed that students were satisfied to learn basic biology lesson by using the lichen 
guidebooks. The average score from a questionnaire was 3.8 which was interpreted as students were 
very satisfied to use these teaching materials. 


