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บทคัดย่อ 
การส ารวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคน จาก 3 พื้นที่ศึกษา รอบๆ พื้นที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม  พระ
เกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556 ได้ไลเคนทั้งสิ้นจ านวน 111 ตัวอย่าง 
จ าแนกตามหลักอนุกรมวิธานได้ 12 วงศ์ ได้แก่ Arthopyreniaceae, Bacidiaceae, Chrysothricaceae, Graphidaceae, 
Lecanoraceae, Megalosporaceae, Parmeliaceae, Pertusariaceae, Physciaceae, Teloschistaceae, 
Trypetheliaceae และ Verrucariaceae ประกอบด้วย 22 สกุล 36 ชนิด เมื่อเปรียบเทียบความหลากทางชีวภาพของ  ไล
เคนใน 3 พื้นที่ศึกษา พบว่า พื้นที่ศึกษาที่ 2 มีความหลากชนิดของไลเคนสูงที่สุด จ านวน 31 ชนิด ในจ านวนนี้มีเพียง 1 ชนิด 
คือ Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt ที่พบทั่วไปทุกพื้นที่ศึกษา แสดงถึงความความ
หลากหลายทางชีวภาพของไลเคนที่ค่อนข้างสูงในพื้นที่รอบสาขาวิทยบริการฯ ของมหาวิทยาลัยรามค าแหงแห่งนี้ 
 
Abstract 
Exploring and collecting lichens around 3 study sites at Kanchanaburi Regional Campus of Ramkhamhaeng 
University in Honour of His Majesty the King during November 2012 to April 2013 found 111 specimens. 
They were classified into twelve family, which consisted of Arthopyreniaceae, Bacidiaceae, 
Chrysothricaceae, Graphidaceae, Lecanoraceae, Megalosporaceae, Parmeliaceae, Pertusariaceae, 
Physciaceae, Teloschistaceae, Trypetheliaceae, and Verrucariaceae. Twenty-two genera and thirty-six 
species were identified. The highest species richness, 31 species , among the three sites were found in the 
second study sites. Only one species, Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H. Mayrhofer & Poelt was found in 
all three sites. This indicated relatively high biodiversity of lichens in this R.U. campus. 
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บทน า 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้กับประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี และพื้นที่
ใกล้เคียง โดยหนึ่งในพันธกิจที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย

รามค าแหง คือ การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และ
น าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่ โดยรอบ
สาขาวิทยบริการฯ ส่วนใหญ่เป็นที่รกร้าง สภาพเป็นพืช
พรรณธรรมชาติที่อยู่ระหว่างฟื้นตัวภายหลังป่าธรรมชาติ
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ถูกท าลาย  นอกจากนี้มีอาณาเขตติดต่อกับชุมชน ซึ่งอยู่
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมรอบพื้นที่
ของสาขาวิทยบริการฯ จึงมีความน่าสนใจและเหมาะสมที่
จะน ามาใช้ประโยชน์ ให้ เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ยังหลงเหลืออยู่ภายในชุมชนและ
พื้นทีใ่กล้เคียงสาขาวิทยบริการฯ   

ส าหรับการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของ     
ไลเคนในประเทศไทย ด าเนินการมาแล้วในหลากหลาย
พื้นที่ เช่น สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
จังหวัดเชียงใหม่  ป่าภูตีนสวนทราย ในเขตอุทยาน
แห่งชาตินาแห้ว จังหวัดเลย  อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก เขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย และหมู่เกาะแสมสาร 
จังหวัดชลบุรี เป็นต้น (กัณฑรีย์ บุญประกอบ และ กวิน
นาถ บัวเรือง. 2550; พิบูลย์ มงคลสุข และ คณะ 2539, 
2540) แต่พื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย เช่น 
กาญจนบุรี  ราชบุรี  เพชรบุรี  เป็นต้น ยั งไม่มีข้อมูล
การศึกษาด้านดังกล่าว ซึ่งหน่วยวิจัยไลเคนมหาวิทยาลัย
รามค าแหง เล็งเห็นความส าคัญด้านนี้และได้รับพระราชา
นุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ. สธ.) 

ระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม 2554- กันยายน 2559) ซึ่งการ
ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมไลเคนเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการดังกล่าว โดยมุ่งเน้นส ารวจเก็บรวบรวมสาย
พันธุ์ไลเคน พร้อมทั้งวิเคราะห์และจ าแนกชนิดไลเคนใน
พื้นที่ธรรมชาติที่อยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการบุกรุกจากมนุษย์
ข้อมูลดั งกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ (natural history) เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการ
ตรวจสอบชนิดของไลเคนที่เคยเติบโตอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ 
รวมทั้งใช้ประกอบการศึกษาเปรียบเทียบกับไลเคนใน
พื้นทีอ่ื่นๆ ซึ่งพ้ืนท่ีๆเช่ือมต่อหรืออยู่กลางแหล่งชุมชนยังมี
ข้อมูลน้อยมาก เช่น การศึกษาไลเคนในสวนสาธารณะ
ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร (Boonpeng, 2011) การใช้    
ไลเคนเป็นดัชนีบ่งบอกคุณภาพอากาศในพื้นที่ เมือง
เชียงใหม่และพื้นที่โดยรอบ (Subsri, 2011) หรือพื้นที่
จังหวัดล าพูน (Pomphueak, 2005)  

จุ ดประสงค์ ข อง งานวิ จั ยนี้ เ พื่ อ ศึ กษาความ
หลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของไลเคน 
ในพื้นที่รอบ มหาวิทยาลัยรามค าแหงแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี โดยงานวิจัยนี้
เป็นงานสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   

 
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
ขัน้ตอนการศึกษา ประกอบด้วย 

1. พื้นที่ศึกษา ประกอบด้วยพื้นที่ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี ขอบเขตรัศมี 50 กิโลเมตร 
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2555 - เดือนเมษายน 2556 
โดยวิธีการสุ่มพื้นที่ศึกษา พื้นที่ศึกษาเบื้องต้น จ านวน 3 
พื้นที่ศึกษา ได้แก่ 1. ป่าเสื่อมโทรมหลังที่ท าการสาขาวิทย
บริการฯ อ าเภอบ่อพลอย  2. ป่าชุมชนบ้านเขามุสิ อ าเภอ
หนองปรือ และ 3. วัดเขามุสิเชิดชูธรรม อ าเภอหนองปรือ 
(ภาพที่ 1) 

2. การส ารวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคน  
เก็บรวบรวมตัวอย่างไลเคน จากแหล่งอาศัยต่างๆ 

เช่น เปลือกไม้ หิน หรือวัสดุอื่นๆ เช่น พลาสติก ขวดแก้ว 
สายไฟ คอนกรีต เป็นต้น ตามวิธีการของ กัณฑรีย์ บุญ
ประกอบ และ กวินนาถ บัวเรือง (2550) พร้อมทั้งเก็บ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องของสภาพพื้นที่ เช่น ชนิดพรรณไม้ ชนิด
ป่าไม้ เป็นต้น 

การจัดเตรียมตัวอย่างไลเคนเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อ
การจ าแนกสายพันธุ์ น าตัวอย่างไลเคนมาผึ่งให้แห้ง
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ณ ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยไลเคน 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จากนั้นแยกกลุ่มตัวอย่างไลเคน

เบื้องต้น เพื่อความสะดวกในการจ าแนกสายพันธุ์ ตาม
วิธีการของ พชร มงคลสุข และ สัญญา   มีสิม (2555) 

3. การจ าแนกสายพันธุ์ไลเคน แบ่งได้เป็น 3 
ขั้นตอน 

3.1 ก า ร ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ท า ง สั น ฐ า น วิ ท ย า 
(Morphological characteristics) โดยตรวจสอบ
ลักษณะทางสัณฐานของไลเคน เช่น รูปแบบและสีของ 
แทลลัส โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ 
เช่น เอโพทิเซีย (apothesia) พิกนิเดีย (pycnidia) เป็น
ต้น ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบ stereo ตามวิธีของ พชร 
มงคลสุข และ วสันต์  เพิงสูงเนิน (2555) พร้อมทั้ ง
บันทึกภาพและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

3.2 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาค (Anatomical 
characteristics) โดยตรวจสอบลักษณะทางกายวิภาค 
ของไลเคน ด้วยการตัดช้ินส่วนตัวอย่างไลเคน แบบ free 
hand section เช่น ส่วนประกอบของแทลลัส ส่วน
สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศ รวมทั้งจ านวน 
และรูปร่างของสปอร์ (spore)   ตามวิธีของ พชร มงคล
สุข และวสันต์ เพิงสูงเนิน (2555) 

3.3 การศึกษาส่วนประกอบทางเคมี (Chemical 
characteristics) โดยตรวจสอบสารเคมีหรือสาร
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ธรรมชาติที่พบในไลเคนด้วยวิธีหยดสี (spot test) และวิธี
รงคเลขผิวบาง (Thin layer chromatography) ตามวิธี
ของ White และ James (1895) 

4. การจ าแนกสายพันธุ์ไลเคน 
น าข้อมูลจากการศึกษาทั้งหมด ใช้ประกอบในการ

วิเคราะห์และจ าแนกสายพันธุ์ไลเคน โดยใช้คู่มือการจัด
จ าแนกชนิดไลเคนของ พชร และ วสันต์ (2555),  พชร 
และ สัญญา (2555),  Archer (2006), Awasthi (1991), 

Homchantara (1999), Makhija and Patwardhan 
(1988), Makhija and Patwardhan (1993), Purvis et 
al. (1992), Rogers (1992), Sutjaritturakan (2002), 
Swinscow and Krog (1988), Thrower  (1998) และ 
Vongshewarat (2000) พร้อมทั้งเทียบเคียงกับ
ตั ว อย่ า ง ไ ล เ คนที่ จ า แน กอย่ า ง ถู ก ต้ อ งต า มหลั ก
อนุกรมวิธานแล้วในพิพิธภัณฑ์ไลเคน ภาควิชาชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

 
ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน บริเวณรอบพื้นที่มหาวิทยาลยัรามค าแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบรุี 
 
ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

1. ตัวอย่างไลเคนจากพื้นที่ศึกษา จากการส ารวจ
และรวบรวมตัวอย่างไลเคนในพื้นที่ศึกษาเบื้องต้น จ านวน 
3 พื้นที่ศึกษา ได้แก่ 1. ป่าเสื่อมโทรมหลังที่ท าการสาขา
วิทยบริการฯ อ าเภอบ่อพลอย จ านวน 20 ตัวอย่าง 2. ป่า
ชุมชนบ้านเขามุสิ อ าเภอหนองปรือ จ านวน 87 ตัวอย่าง 
และ 3. วัดเขามุสิเชิดชูธรรม อ าเภอหนองปรือ จ านวน 4 
ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 111 ตัวอย่าง   

 
2. การจ าแนกสายพันธุ์ไลเคน 
น าตัวอย่างไล เคนที่พร้อมเข้ าห้องปฏิบัติการ 

สามารถแยกสกุล (genera) ไลเคนเบื้องต้น จ านวน 10 
สกุล โดยผลการวิเคราะห์สายพันธุ์ไลเคน จ านวน 111 
ตัวอย่าง จ าแนกได้ 12 วงศ์ (Arthopyreniaceae, 
Bacidiaceae, Chrysothricaceae, Graphidaceae, 
Lecanoraceae, Megalosporaceae, Parmeliaceae, 
Pertusariaceae, Physciaceae, Teloschistaceae, 

Trypetheliaceae และ Verrucariaceae) 22 สกุล และ 
36 ชนิด (ตารางที่ 1) โดยไม่สามารถจ าแนกชนิด 3 
ตัวอย่าง เนื่องจากไม่พบสปอร์ ซึ่งเป็นลักษณะส าคัญใน
การจ าแนกชนิด โดยพื้นที่ศึกษาที่ 2 (ป่าชุมชนบ้านเขามุ
สิ) มีความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนสูงที่สุด 
จ านวน 31 ชนิด (ตารางที่ 1) และครัสโตสไลเคนเป็นกลุ่ม
ที่มีการแพร่กระจายมากที่สุดในพื้นที่ศึกษา โดยพบ
จ านวน 24 ชนิด รองลงมา คือ โฟลิโอสไลเคน จ านวน 12 
ชนิด และไลเคน Hyperphyscia adglutinata (Flörke) 
H. Mayrhofer & Poelt แพร่กระจายทั้งสามพื้นท่ีศึกษา 

ส าหรับไลเคนที่พบทั้งพื้นที่ศึกษาที่ 1 และ 2 ได้แก่ 
Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins, 
Caloplaca sp.1, Graphis assimilis Vain. Laurera 
benguelensis (Müll. Arg.) Zahlbr. Laurera 
benguelensis (Müll. Arg.) Zahlbr.  L. subdiscreta 
(Nyl.) Zahlbr. ส่วนไลเคน Dirinaria picta (Sw.) 
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Schaer. ex Clem., Graphis dimidiata Vain. และ 
Pyxine cocoes (Sw.) Nyl. พบในพื้นที่ศึกษาที่ 2 และ 3 
ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างของพื้นที่เหล่านี้มีผลต่อ
การแพร่กระจายของไลเคน โดยพบว่าพื้นที่ที่มีความ
หลากหลายของพรรณไม้ต่ า พบการแพร่กระจายของ  ไล
เคนในกลุ่มครัสโตสสูงกว่ากลุ่มโฟลิโอส เช่น พื้นที่ป่าชาย
เลน (Mongkolsuk et al., 2010) เกาะแสมสาร (กัณฑ
รีย์ บุญประกอบ และกวินนาถ บัวเรือง, 2550) แต่พื้นที่ที่
มีความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดป่าสูง เช่น สวน

พฤกษ์ศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (พิบูลย์ และคณะ, 
2540) อุทยานแห่งชาตินาแห้ว (พิบูลย์ และคณะ, 2539) 
พบไลเคนกลุ่มโฟลิโอสสูงกว่ากลุ่มครัสโตส  

นอกจากน้ี ลักษณะชนิดของพื้นผิว (substrates) ที่     
ไลเคนเกาะะอาศัยมีความส าคัญในการเจริญของไลเคน 
โดยพบว่าไลเคนในพื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่ มากกว่าร้อยละ 
90 เจริญบนเปลือกไม้ มีเพียงร้อยละ 10 เท่านั้นที่เจริญ
บนหิน และไม่พบการเจริญของไลเคนบนวัสดุอื่นๆ เช่น 
พลาสติก สายไฟ คอนกรีต เป็นต้น 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
ตารางที่ 1 ชนิดไลเคนที่พบรอบพืน้ท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวดักาญจนบรุี 

ชนิดไลเคน กลุ่ม 
ไลเคน 

จ านวนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา จ านวน
ตัวอย่าง 1* 2* 3* 

1. Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins Crustose 1 4 - 5 
2. Aspicilia sp.1   Crustose - 1 - 1 
3. Arthopyrenia planorbella (Nyl.) Zahlbr.  Crustose 1 - - 1 
4. Arthopyrenia sp.1 Crustose - 2 - 2 
5. Bacidia arceutina (Ach.) Arnold Crustose - 2 - 2 
6. Caloplaca sp.1 Crustose 6 7 - 13 
7. Chapsa cf. sipmanii Frisch & Kalb Crustose - 1 - 1 
8. Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon Crustose - 4 - 4 
9. Diplotomma alboatrum (Hoffm.) Flotow. Crustose - 1 - 1 
10. Dirinaria applanata (Fee) D. D. Awasthi Foliose - 3 - 3 
11. D. confluens (Fr.) D.D. Awasthi Foliose 1 - - 1 
12. D. picta (Sw.) Schaer. ex Clem.  Foliose - 1 1 2 
13. Endocarpon sp.1  Crustose - 1 - 2 
14. Glyphis scyphulifera (Ach.) Staiger  Crustose 2 - - 2 
15. Graphis assimilis Vain.   Crustose 1 2 - 3 
16. G. dimidiata Vain. Crustose - 12 1 13 
17. G. lineola Ach.  Crustose 1 - - 1 
18. Hyperphyscia adglutinata (Flörke) H.  
     Mayrhofer & Poelt 

Foliose 1 5 1 7 

19. Laurera benguelensis (Müll. Arg.) Zahlbr.  Crustose 2 4 - 6 
20. L. subdiscreta (Nyl.) Zahlbr. Crustose 1 1 - 2 
21. Lecanora albella (Pers.) Ach. Crustose - 3 - 3 
22. L. glabrata (Ach.) Malme Crustose - 6 - 6 
23. Lecanora sp.1 Crustose - 1 - 1 
24. Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale Foliose - 3 - 3 
25. P. saccatilobum (Taylor) Hale Foliose - 1 - 1 
26. P. tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale Foliose - 3 - 3 
27. Pertusaria leioplaca DC.  Crustose - 3 - 3 
28. Physcia undulata Moberg   Foliose - 2 - 2 



- 410 - 

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : น าสิ่งดีงามสู่ตาโลก” 
(ภาคโปสเตอร์ หนา้ 406-411) 

ชนิดไลเคน กลุ่ม 
ไลเคน 

จ านวนตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา จ านวน
ตัวอย่าง 1* 2* 3* 

29. Pseudopyrenula diluta (Fée) Müll. Arg. Crustose - 1 - 1 
30. Pyxine consocians Vain. Foliose - 3 - 3 
31. P. cocoes (Sw.) Nyl. Foliose - 3 1 4 
32. P. coccifera  (Fée) Nyl.  Foliose - 1 - 1 
33. P. schmidtii Vain. Foliose - 1 - 1 
34. Rinodina archaea (Ach.) Arnold  Crustose - 1 - 1 
35. Trypethelium eluteriae Spreng.  Crustose 1 - - 1 
36. Trypethelium sp.1 Crustose - 1 - 1 
37. Unidentify (No spore) Crustose 1 2 - 3 
38. Non lichenized - 1 1 - 2 

รวม - 20 87 4 11 
*หมายเหตุ 1: ป่าเสื่อมโทรมดา้นหลังที่ท าการสาขาวิทยบริการฯ, 2: ป่าชุมชนบ้านเขามุสิ, 3 : วัดเขามุสิเชิดชูธรรม 
สรุปผลการทดลอง 

การส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน
ภายในและภายนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี 3 แห่ง ได้
ตัวอย่างไลเคนจ านวนทั้งสิ้น 111 ตัวอย่าง จ าแนกได้ 12 
วงศ์ 22 สกุล และ 36 ชนิด โดยพื้นท่ีศึกษาที่ 2 (ป่าชุมชน
บ้านเขามุสิ) พบความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน
สูงที่สุด โดยครัสโตสไลเคนเป็นกลุ่มที่มีการแพร่กระจาย
สูงที่สุด โดยพบบนเปลือกไม้มากที่สุด ซึ่งสภาพพื้นที่และ

พรรณพืชให้อาศัย  มีส่วนส าคัญในการก าหนดความ
หลากหลายทางชีวภาพของไลเคน   

 
ค าขอบคุณ 

โครงการวิจัยนี้ เป็นงานสนองพระราชด าริ ใน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
ฯ โดยได้รับการสนับสนุนเงินวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปี 2556 
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