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     บทคดัย่อ 

 การศึกษาความหลากหลายของเฟิร์นและเครือญาติของเฟิร์นตามแนวเส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติ น ้ าตกแจซ้้อน – น ้ าตกแม่เปียก ณ อุทยานแห่งชาติแจซ้้อน จงัหวดัล าปางตั้งแต่ช่วงเดือน
มกราคม พ.ศ. 2554 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2556ท าการส ารวจและเก็บตวัอยา่งพืช โดยตวัอยา่งพืชท่ี
เก็บมาส่วนหน่ึงน ามาท าเป็นตวัอย่างแห้ง และอีกส่วนหน่ึงน ามาศึกษาลกัษณะทางพฤกษศาสตร์  
เขียนบรรยายลกัษณะทางสัณฐานวทิยาและตรวจสอบช่ือวิทยาศาสตร์ท่ีถูกตอ้งโดยอาศยัรูปวิธานและ
เอกสารทางพฤกษศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาน ามาจดัท าฐานขอ้มูลเก่ียวกบัเฟิร์นและ
เครือญาติของเฟิร์น ตามแนวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ น ้ าตกแจซ้้อน – น ้ าตกแม่เปียก ณ อุทยาน
แห่งชาติแจซ้้อนจงัหวดัล าปาง จากการศึกษาเก็บตวัอยา่งทั้งหมด 98 ตวัอยา่งสามารถจ าแนกชนิดได ้ 
33 ชนิด จดัอยูใ่น 13 วงศ ์21 สกุล จดัเป็นเครือญาติของเฟิร์น 1 วงศ ์1 สกุล 4 ชนิด และเฟิร์น 12 วงศ ์
20 สกุล 29 ชนิด วงศข์องเฟิร์นท่ีพบชนิดมากท่ีสุดคือวงศ ์Polypodiaceae และวงศ์ Pteridaceae พบ
จ านวนวงศล์ะ 6 ชนิด รองลงมาคือวงศ ์Dryopteridaceae และวงศ ์Thelypteridaceae พบจ านวนวงศล์ะ 
3 ชนิดและสามารถจ าแนกเฟิร์นและเครือญาติของเฟิร์นตามลกัษณะถ่ินอาศยัเป็นกลุ่มพืชท่ีข้ึนบนดิน 
จ านวน 20 ชนิด กลุ่มพืชท่ีข้ึนในน ้ า 2 ชนิด กลุ่มพืชอิงอาศยั 1 ชนิด และกลุ่มพืชท่ีมีถ่ินท่ีอยู่อาศยั
มากกวา่ 1ถ่ินท่ีอยูจ่  านวน 10 ชนิด ความรู้จากการศึกษาความหลากหลายของเฟิร์นและเครือญาติของ
เฟิร์นคร้ังน้ี ได้น าไปจดัท าเอกสารประกอบการสอน เร่ือง ความหลากหลายของพืช ในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาตอนปลาย 
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     Abstract 

Diversity of  Ferns and Fern  Allies  Along the Nature Trail  of  Chae Son Waterfall – Mae 
Pieg Waterfall at Chae Son National Park, Lampang Province was explored from January 2011 to 
January 2013. Dried specimen, plant description and drawing were done. All plants were indentified 
to species using taxonomic keys. Data from the study was used for base data aboutferns and fern  
allies along the nature trail of Chae Son Waterfall – Mae Pieg Waterfall at Chae Son National Park, 
Lampang Province. A total of 98 specimens were collected and identified into 33 species, 21 
genera, 13 families. Among these, 1 familie, 1 genera and 4 species were fern allies, while 12 
familie, 20 genera and 29 species were fern. The most families found are Polypodiaceae and 
Pteridaceae which 6 species are found in each family, following by Dryopteridaceae and 
Thelypteridaceae which 3 species are found in each family. Based on habitants, there were 20 
species of terrestrials,2 species of aquatics, 1 species of epiphytes and 10 species were found in 
various habitats. The knowledge from this independent study was used for preparing handout for 
teaching on Biodiversity of plants. 
 

 

 


