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บทคัดย่ อ
การศึก ษาความหลากหลายของเฟิ ร์ นและเครื อญาติ ของเฟิ ร์ นตามแนวเส้ นทางเดิ นศึ ก ษา
ธรรมชาติ น้ าตกแจ้ซ้อน – น้ าตกแม่เปี ยก ณ อุทยานแห่ งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลาปางตั้งแต่ช่วงเดื อน
มกราคม พ.ศ. 2554 – เดือนมกราคม พ.ศ. 2556ทาการสารวจและเก็บตัวอย่างพืช โดยตัวอย่างพืชที่
เก็บมาส่ วนหนึ่ ง นามาทาเป็ นตัวอย่างแห้ง และอี กส่ วนหนึ่ งนามาศึ ก ษาลัก ษณะทางพฤกษศาสตร์
เขียนบรรยายลักษณะทางสัณฐานวิทยาและตรวจสอบชื่อวิทยาศาสตร์ ที่ถูกต้องโดยอาศัยรู ปวิธานและ
เอกสารทางพฤกษศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้จากการศึกษานามาจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับเฟิ ร์ นและ
เครื อญาติของเฟิ ร์ น ตามแนวเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ น้ าตกแจ้ซ้อน – น้ าตกแม่เปี ยก ณ อุทยาน
แห่ งชาติแจ้ซ้อนจังหวัดลาปาง จากการศึกษาเก็บตัวอย่างทั้งหมด 98 ตัวอย่างสามารถจาแนกชนิ ดได้
33 ชนิ ด จัดอยูใ่ น 13 วงศ์ 21 สกุล จัดเป็ นเครื อญาติของเฟิ ร์ น 1 วงศ์ 1 สกุล 4 ชนิด และเฟิ ร์ น 12 วงศ์
20 สกุล 29 ชนิ ด วงศ์ของเฟิ ร์ นที่พบชนิดมากที่สุดคือวงศ์ Polypodiaceae และวงศ์ Pteridaceae พบ
จานวนวงศ์ละ 6 ชนิด รองลงมาคือวงศ์ Dryopteridaceae และวงศ์ Thelypteridaceae พบจานวนวงศ์ละ
3 ชนิดและสามารถจาแนกเฟิ ร์ นและเครื อญาติของเฟิ ร์ นตามลักษณะถิ่นอาศัยเป็ นกลุ่มพืชที่ข้ ึนบนดิน
จานวน 20 ชนิ ด กลุ่มพืชที่ข้ ึนในน้ า 2 ชนิ ด กลุ่มพืชอิงอาศัย 1 ชนิ ด และกลุ่มพืชที่มีถิ่นที่อยู่อาศัย
มากกว่า 1ถิ่นที่อยูจ่ านวน 10 ชนิด ความรู้จากการศึกษาความหลากหลายของเฟิ ร์ นและเครื อญาติของ
เฟิ ร์ น ครั้ งนี้ ได้นาไปจัดทาเอกสารประกอบการสอน เรื่ อง ความหลากหลายของพืช ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย
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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.
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