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บทคดัย่อ 

การศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของใบ และส่ิงปกคลุมล าตน้ของพืชกลุ่มเฟิร์นและพืช
กลุ่มใกล้เคียงเฟิร์น ท่ีพบตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติน ้ าตกแม่เย็น อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
จ านวน 43 ชนิด เป็นพืชใกล้เคียงเฟิร์น 1 วงศ์ 1 สกุล 6 ชนิด และพืชกลุ่มเฟิร์น 12 วงศ์ 21 สกุล 37 
ชนิด การศึกษาคร้ังน้ีไดจ้ดัท าค าบรรยายลกัษณะของพืช ร่วมกบัลกัษณะส่ิงปกคลุมตน้ กายวิภาคกา้น
ใบ และเน้ือเยือ่ผวิใบ น าผลจากการศึกษามาวิเคราะห์ และเปรียบเทียบ เพื่อหาลกัษณะประจ าวงศห์รือ
สกุล แลว้จดัท ารูปวธิานระดบัวงศ ์หรือชนิด 

 

 ผลการศึกษาพบวา่ ส่ิงปกคลุมตน้แยกพืชกลุ่มเฟิร์นและพืชกลุ่มใกลเ้คียงเฟิร์นไดเ้ป็นออกเป็น 
4 กลุ่ม และ พบลกัษณะของชั้นสตีล 4 แบบ ไดแ้ก่ protostele, solennostele, dictyostele และ eustele  
ส าหรับเน้ือเยื่อชั้นใบ พบเซลล์ผิวเป็นรูปจิกซอว ์และปากใบของพืชกลุ่มใกล้เคียงเฟิร์นเป็นแบบ 
anomocytic เพียงแบบเดียว ส่วนพืชกลุ่มเฟิร์น พบปากใบแตกต่างกัน4 รูปแบบ คือ anomocytic, 
polocytic, paracytic และ pericytic ลักษณะปากใบท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ ากลุ่มคือ ปากใบแบบ
paracytic พบในสกุล Equisetum และแบบ pericytic พบในสกุล  Pyrrosia 
 

 ความรู้จากการศึกษาสัณฐานวิทยาและกายวภิาคของใบ และส่ิงปกคลุมล าตน้ของเฟิร์นและพืช
ใกลเ้คียงเฟิร์นคร้ังน้ี ไดน้ าไปพฒันาคู่มือปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ เร่ืองการท าสไลด์ก่ึงถาวรของ
เน้ือเยือ่ผวิใบในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม รายวชิาเทคนิคปฏิบติัทางวทิยาศาสตร์เบ้ืองตน้ ระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 5  
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Abstract 

 Leaf morpho-anatomy and indumentums of ferns and fern allies along Mae Yen waterfall 
nature trail were studied. Forthy three species belonging to 12 families of fern (21 genera and 37 
species) and 1 fern ally’s family (1 genus and 6 species). This research provides plant descriptions, 
indumentum characteristics, stipe and leaf epidermal anatomy. All data was analysed to find unique 
characteristics of family or genus and to develop keys to family and species of ferns and fern allies 
at Mae Yen waterfall nature trail.   

 The results showed that the indumentums can be used to classify ferns and fern allies into 3 
groups. Four types of stele were found including protostele, solennostele, dictyostele and eustele. 
The epidermal cells were jigsaw shape. For types of stomata, anomocytic type was found in fern 
allies whereas 4 types were found in ferns including anomocytic, polocytic, paracytic and pericytic.  
The study showed paracytic stomata was unique characteristics of Equisetum and pericytic stomata 
was unique characteristics of Pyrrosia. 

 The knowledge from this independent study was used to develop the teaching materials for 

laboratory manual in the topic of preparation of semi-permanent slide of leaf epidermal tissue which 

was used for teaching in science subject and basic science laboratory for Grade 11th.  


