
   
 

 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจําแนกไลเคนเบ้ืองตน 
 
๑. หลักการและเหตุผล : 

เม่ือเราเรียนรูไลเคน สิ่งท่ีเปนคําถามเสมอสําหรับผูเรียนรูในเบื้องตน คือ ไลเคนเหลานี้มีชื่อวาอะไร 
หากไมสามารถระบุชื่อได เราก็แทบจะละเลยความสนใจสิ่งมีชีวิตกลุมนี้ไป สงผลใหการเรียนรูในดานอ่ืนๆ 
เก่ียวกับไลเคนจึงเปนเรื่องท่ียากมากยิ่งข้ึน แมวาเราจะทราบวาไลเคนเปนสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดจาการอยูรวมกันของ
รา และสาหราย โดยราทําหนาท่ีปองกันอันตราย ดูดซับแรธาตุ และน้ําใหกับสาหราย ในขณะท่ีสาหรายก็
สังเคราะหธาตุอาหารสําเร็จใหกับรา อีกนัยหนึ่งราและสาหรายตางฝายตางใหประโยชนซ่ึงกันและกัน แลวเรา
ก็ทราบวาไลเคนมีรูปแบบการเติบโตลักษณะตางๆ มากมาย ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนจึงมีสูง 
โดยเฉพาะในประเทศไทย การสํารวจและศึกษาดานอนุกรมวิธานไลเคนในปจจุบันพบแลว ๑,๒๙๒ ชนิด 
(Buaruang et al., 2017) ซ่ึงแสดงใหเห็นวามีไลเคนในประเทศไทยมากมายใหเรียนรู  

การจําแนกชนิดไลเคนเปนความทาทายอยางหนึ่งของผูเรียนรูเบื้องตน เราอาจตองมีพ้ืนฐานดาน
วิชาการ ประกอบกับการรูจักสังเกตลักษณะตางๆ ของไลเคน และสามารถใชคูมือจําแนกชื่อไดถูกตอง จึงจะ
ทราบชื่อไลเคนท่ีสนใจได สิ่งท่ีกลาวมานั้น จําเปนตองมีการเรียน ฝกปฏิบัติ และไดรับการถายทอดจาก
ผูเชี่ยวชาญดานไลเคน เพ่ือใหจดจําและจําแนกชื่อไลเคนไดถูกตองแมนยํา และสามารถนําชนิดไลเคนท่ี
ถูกตองมาศึกษาตอยอดหรือใชประโยชนได  

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เล็งเห็นความสําคัญในการถายทอดองค
ความรูดานไลเคนนี้ใหกับผูสนใจ จึงมีความตั้งใจท่ีจะจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจําแนกไลเคน
เบื้องตน” เพ่ือใหผูสนใจไดเรียนรูเทคนิคการจําแนกไลเคนเบื้องตน ซ่ึงเปนการถายทอดองคความรูท่ีเปน
ประโยชนสูสังคมไทย โดยเฉพาะนักเรียนและนักศึกษาท่ีสนใจสามารถนําไปใชประกอบการเรียน ตอยอด
โครงงานวิทยาศาสตร หรืองานวิจัยได ครูและอาจารย สามารถนําไปใชเปนสื่อการเรียนการสอนได ภาควิชา
ชีววิทยาฯ ม่ันใจวาจะสามารถดําเนินโครงการนี้ใหสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค และเชื่อวาโครงการนี้จะเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคคลท่ัวไปท่ีเขารวมโครงการครั้งนี้ 
 
๒. วัตถุประสงคของโครงการ 

๑. เพ่ือเรียนรู และฝกฝน การจําแนกไลเคนเบื้องตน 

๒. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมไดความรู ความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับไลเคน รวมถึงการใชประโยชนอยาง
ยั่งยืน 

๓. เพ่ือใหทุกภาคสวนตระหนักในคุณคาทางทรัพยากรชีวภาพกลุมนี้และมีจิตสํานึกเกิดการอนุรักษ 
 

๓. ระยะเวลาการรับสมัคร : 1 – 31 มกราคม 2563 
 

๔. ระยะเวลาในการดําเนินการ : ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 
 
๕. ผูเขารวมโครงการ : ครู อาจารย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผูสนใจ  
 
๖. ผูรับผิดชอบโครงการ : หนวยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 



๗. กําหนดการ 
 

วันท่ี กําหนดการ ผูรับผิดชอบ 

๑๖ ก.พ. ๖๓ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ทีมงานไลเคน 

 ๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. พิธีเปดการอบรม คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

 ๐๙.๑๕-๑๐.๐๐ น. บรรยาย ไลเคนเบ้ืองตน ผศ. ดร. กวินนาถ บัวเรือง 

 ๑๐.๐๐-๑๐.๒๐ น. พักรับประทานอาหารวาง  

 ๑๐.๓๐-๑๔.๓๐ น. เดินทางไป อช. เขาใหญ (อาหารกลางวัน รับขาวกลอง) 

 ๑๔.๓๐-๑๕.๓๐ น. พักรับประทานอาหารวาง และเขาท่ีพัก  

 ๑๕.๓๐-๑๖.๓๐ น. บรรยายการใชคูมือการจัดจําแนกไลเคน Dr. Thorsten Lumbsch 

 ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศยั  

 ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  

๑๗ ก.พ. ๖๓ ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา ทีมงานไลเคน 

 ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. สํารวจและเก็บตัวอยางไลเคน Dr. Thorsten Lumbsch และ 

ทีมงานไลเคน 

 ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

 ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ศึกษาสัณฐานไลเคน โดยใชกลองจุลทรรศน Dr. Thorsten Lumbsch และ 

ทีมงานไลเคน 

 ๑๔.๓๐-๑๔.๕๐ น. พักรับประทานอาหารวาง  

 ๑๔.๕๐-๑๖.๓๐ น. ศึกษาและจําแนกไลเคน โดยใชคูมือ (คีย) Dr. Thorsten Lumbsch และ 

ทีมงานไลเคน 

 ๑๖.๓๐-๑๘.๐๐ น. พักผอนตามอัธยาศยั  

 ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น  

๑๘ ก.พ. ๖๓ ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา ทีมงานไลเคน 

 ๐๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. เสนอผลการศึกษาไลเคน ผูรวมอบรม 

 ๑๐.๓๐-๑๑.๐๐ น. เดินทางออกจาก อช. เขาใหญ (รับอาหารวางระหวางเดินทาง) 

 ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. ดูงานการสรางปา ตามแนวทาง ในหลวง ร.๙ ณ ศูนยภมูิรักษ จ. นครนายก 

 ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  

 ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร 

หมายเหตุ : กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบลงทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจําแนกไลเคนเบ้ืองตน 
วันท่ี ๑๖ – ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร 
และศูนยฝกอบรมการปาไมท่ี ๒ อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

 

ช่ือ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือโรงเรียน/หนวยงาน/สถาบัน ....................................................................................................................  

ท่ีอยู ............…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

โทรศัพท ................................................................ โทรสาร ..........................................................................  

อีเมล ………………............……………..…………………………………………………………………………………………………… 
 
                          ลงชื่อ ..................................................................... 

                                        ( ................................................................... ) 
                                                                           วันท่ี ............../............../............. 
การชําระคาลงทะเบียน : 
 ลงทะเบียนพรอมกับชําระคาลงทะเบียนอบรมฯ เปนจํานวนเงิน ................ บาท โดยโอนเงินเขาบัญชี
เรียบรอยแลว 
 ลงทะเบียนอยางเดียว และจะชําระคาลงทะเบียนอบรมฯ ภายหลังในระยะเวลาท่ีกําหนด (วันท่ี ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๓) 
 
การชําระเงิน 

๑. ผูสนใจเขารวมอบรมสามารถลงทะเบียนโดยการโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย 
สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) ช่ือบัญชี นางกวินนาถ บัวเรือง และ/หรือนายวสันต 
เพิงสูงเนิน เลขท่ีบัญชี 417-051581-6 (417-051581-6)  

คาลงทะเบียน บุคคลท่ัวไป ๒,๐๐๐ บาท (รับจํานวนจํากัด ๑๐ ทาน) 
คาลงทะเบียน นักเรียน นักศึกษา ๑,๐๐๐ บาท (รับจํานวนจํากัด ๒๐ ทาน) 
โดยจะไดรับใบเสร็จรับเงินในวันอบรม (รับท่ีหนางาน) พรอมเอกสารประกอบการอบรม 
และเกียรติบัตรการเขารับการอบรมฯ 

๒. เม่ือชําระเงินเรียบรอยแลว กรุณาสงหลักฐานการโอนเงิน เพ่ือเปนการยืนยันการชําระเงิน ทาง
อีเมล bkawinnat@gmail.com ภายในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
(นักเรียน และนักศึกษา แนบสําเนาบัตรนักเรียน หรือบัตรนักศึกษา) 

 


