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บทคัดย่อ 
การศึกษาความหลากหลายของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิ อิ (Graphidaceae) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จากการเก็บตัวอย่างในระหว่างปี 
พ.ศ. 2557-2558 บนต้นไม้ในป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ของจังหวัดนครพนม จ านวน 384 ตัวอย่าง และจากป่าเต็งรังของ
จังหวัดสุโขทัย จ านวน 140 ตัวอย่าง น ามาศึกษาลักษณะโครงสร้างภายนอกด้วยกล้องจุลทรรน์สเตอริโอ (stereo 
microscope) ศึกษาโครงสร้างภายในโดยการผ่าตัดแทลลัสและโครงสร้างสืบพันธุ์ด้วยใบมีดโกน น ามาตรวจสอบด้วย
กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (light microscope) ทดสอบการเกิดปฏิกิริยาระหว่างไอโอดีนกับสปอร์และช้ันไฮเมเนียม 
(hymenium) ด้วยสารละลายไอโอดนี รวมถึงทดสอบชนิดสารทุติยภูมทิี่สะสมอยู่ในไลเคนด้วยวิธีหยดสี (spot tests) และ
รงคเลขผิวบาง (thin layer chromatography) พบไลเคนในจังหวัดนครพนม 14 สกุล 40 ชนิด เป็นไลเคนที่ไม่เคยมี
รายงานมาก่อนในประเทศคือ Acanthothecis abaphoides และไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ 1 ชนิด คือ Graphis sp. 1 
โดย Graphis upretii เป็นชนิดไลเคนที่พบได้มากที่สุดตามด้วย Diorygma junghuhnii และ Dyplolabia afzelii  และ
ในจังหวัดสุโขทัยพบ 10 สกุล 28 ชนิด โดยมีไลเคน Graphis tenuirima เป็นชนิดที่พบสูงสุด รองลงมาคือ Graphis 
capillacea และ Graphis upretii และไม่สามารถจ าแนกได้ 4 ชนิด ได้แก่ Graphis sp. 2, Hemithecium sp., 
Phaeographis sp. 1 และ Phaeographis sp. 2 
 
Abstract 
The study on diversity of lichens family Graphidaceae under the Plant Genetic Conservation Project 
Under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG) was conducted 
at Nakhon Phanom and Sukhothai provinces during 2015-2016.  Three hundred and eighty-four 
specimens were collected from dry dipterocarp forest and dry evergreen forest from Nakhon Phanom 
province and 140 specimens were collected from dry dipterocarp forest from Sukhothai province. 
Thallus morphology was examined using stereomicroscope. Anatomical features were studied, by 
hand-cut sections of thalli and ascomata mounted in tap water, and observed with light microscope. 
The iodine reaction of the hymenium and ascospores were studied in Lugol’s iodine solution. The 
secondary metabolites of lichens were characterized by spot tests and thin-layer chromatography. A 
total of 28 species within 10 genera of lichens were identified from Nakhon Phanom province, of which 
Acanthothecis abaphoides was new recorded and Graphis sp. 1 could not be identified to certain 
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species. Graphis upretii was the highest common lichen followed by Diorygma junghuhnii and 
Dyplolabia afzelii. The result also revealed that 10 genera and 28 species of lichens were identified 
from Sukhothai province. The G. tenuirima was the most abundance species followed by G. capillacea 
and G. upreti. In addition, four species were unidentified such as Graphis sp. 2, Hemithecium sp., 
Phaeographis sp. 1 and Phaeographis sp. 2. 
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Keywords: survey, fungi, algae, identification 
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บทน า 
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความหลายหลาย
ของไลเคนเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก สภาพอากาศที่ร้อน
ช้ืนและทรัพยากรป่าไม้ที่มีความหลากหลายในแต่ละ
ภูมิภาคประเทศ ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของไล
เคน จากงานวิจัยล่าสุดแสดงบัญชีรายช่ือไลเคนของ
ประเทศไทยโดย Buaruang และคณะ (2017) พบไล
เคนทั้งหมด 1,292 ชนิด  
 
ไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ (Graphidaceae) เป็นหนึ่งใน
วงศ์ที่มีสมาชิกสูงสุดในประเทศไทยที่มีการเจริญใน
รูปแบบครัสโตส (crustose) เกิดจากการอยู่ร่วมกัน
แบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่างราในไฟลัมแอสโคมายคอ
ตา (Ascomycota)  กับสาหร่ายสี เขียวสกุล 
Trentepohlia และ Trebouxia (Lumbsch and 
Tehler, 1998) สร้างโครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
ทั้งแบบแอโพทีเซีย (apothecia) รูปเส้นหรือกลมมน
และแบบเพอริทีเซีย (perithecia) โดยส่วนใหญ่เกาะ
อาศัยบนเปลือกไม้ บางชนิดสามารถเจริญได้ทั้งบนหิน 
ดิน และใบไม้ แพร่กระจายได้ดีในเขตร้อน (tropical 
zone) จากการศึกษาความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการ 
(Phylogenetic relationships) ท าให้การจัด
จ า แ น ก ไ ล เ ค น ว ง ศ์ นี้ ไ ด้ ร ว ม ส ม า ชิ ก ใ น ว ง ศ์ 
Thelotremataceae, Gomphillaceae, และ 
Solorinellaceae (Rivas Plata et al., 2012) เข้ามา

ไว้ในวงศ์กราฟิดาซิอิส่งผลให้มีจ านวนสมาชิกมากสุดใน
กลุ่มครัสโตส มากกว่า 1,800 ชนิด (Staiger 2002; 
Frisch et al. 2006; Lücking et al., 2009; 
Parnmen et al., 2012; Rivas Plata et al., 2013)  
และยังมีการค้นพบสกุลและชนิดใหม่อย่างต่อเนื่อง  
(Kraichak et al., 2014; Naksu-wankul, 2016) แต่
อย่างไรก็ดีการศึกษาไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิในประเทศ
ไทยนั้นส่วนใหญ่มุ่งเน้นศึกษาไปที่อุทยานแห่งชาติหรือ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า (พชร และ วสันต์, 2555; 
Homchantara 2002; Homchantara and 
Coppins 2002; Sutjaritturakan 2002) ท าให้ข้อมูล
ความหลากหลายของไลเคนยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที ่
และจากการที่มหาวิทยาลัยรามค าแหงได้มีโอกาส
สนองพระราชด าริ ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี ศึกษาความ
หลาก -หลายของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ในมหา
มหาวิทยาลัยรามค าแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ และพื้นที่โดยรอบของจังหวัดนครพนมและ
สุโขทัย  เพื่อ เป็นการเติมเต็มข้อมูลไลเคน
ภายในประเทศ และใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับเป็น
ตัวอย่างที่ใช้เทียบเคียงกับตัวอย่างอื่น ตลอดจนน าสู่
การพัฒนาเพิ่มศักยภาพของการใช้ประโยชน์ และการ
อนุรักษ์สายพันธ์ุอย่างยั่งยืนต่อไป 
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อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 
รวบรวมตัวอย่างไลเคนจากป่าเต็งรังและป่าดิบแล้ง ใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ และพื้นที่โดยรอบของจังหวัดนครพนม จ านวน 
384 ตัวอย่างและจากป่าเต็งรังของจังหวัดสุโขทัย
จ านวน 140 ตัวอย่าง บันทึกข้อมูลภาคสนาม ได้แก่
สถานที่เก็บตัวอย่าง ชนิดพรรณไม้ที่ไลเคนเกาะอาศัย 
ละติจูด ลองจิจูด ความสูงจากระดับน้ าทะเล ช่ือผู้เก็บ
และวันที่เก็บตัวอย่าง น ามาศึกษาลักษณะภายนอก
ด้วยกล้อง สเตอริโอ (stereo microscope) เช่น ไอซิ
เดีย (isidia) ซอรีเดีย (soredia) พิกนิเดีย (pycnidia) 
และแอสโค-มาตา (ascomata) การเรืองแสงใต้แสง
เหนือม่วง (ultraviolet) และศึกษาโครงสร้างภายใน
ด้วยการตัดเนื้อเยื่อแทลลัสและโครงสร้างสืบพันธุ์
ภายใต้กล้องสเตอริโอ และวัดขนาดของโครงสร้าง
ภายใน เช่น แอสโคสปอร์  (ascospore) ช้ันไฮเมเนียม 
(hymenium) เส้นใยพาราไฟซีส (paraphyes) 
และพิ กนิดิ โ อสปอร์  (pycnidiospore)  ใต้ กล้ อ ง

จุลทรรศน์แบบใช้แสง และตรวจสอบสารทุติยภูมิ
ของไลเคนด้วยเทคนิคการหยดสี (spot tests) ด้วย
ส า ร  1 0%  โ ป แ ต ส เ ซี ย ม ไ ฮ ด ร อก ไ ซ ด์  (10 %  
potassium hydroxide, K) โซเดียมไฮโปคลอไรท์ 
(sodium hypochloride, C) และ พาราเฟนิลีน
ไดอะมีน (p- phenylenediamine, Pd) ในช้ันผิวบน 
(upper cortex) และ ช้ันเมดัลลา (medulla) ของ
แทลลัส ทดสอบการเกิดปฏิกิริยาของช้ันไฮเมเนียมและ
แอสโคสปอร์กับสารไอโอดีน และตรวจหาสารไลเคน
โดยละเอียดด้วยการท ารงคเลขผิวบาง (Thin Layer 
Chromatography: TLC) ตามวิธีของ Elix และ 
Ernst-Russell (1993) ระบุสกุลและชนิดที่ถูกต้องโดย
ศึกษาเอกสารทางอนุกรมวิธานด้วยรูปวิธานของ 
Staiger (2002), Lücking และคณะ (2008) Rivas 
Plara และคณะ (2010) และ Poengsungnoen และ
คณะ (2014) 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการเก็บรวบรวมตัวอย่างไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ใน
มหาวิทยาลัยรามค าแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ และพื้นที่โดยรอบช่วงปี พ.ศ. 2557-2558  ใน
ป่าเต็งรังและป่าดิบแล้งของจังหวัดนครพนม และป่า
เต็งรังของจังหวัดสุโขทัย จ านวน 384 และ 140 
ตัวอย่าง ตามล าดับ ผลการศึกษาความหลากหลาย
ของไลเคนในจังหวัดนครพนมพบจ านวน 40 ชนิดใน 
14 สกุล โดยสกุลที่พบได้มากสุดได้แก่ Graphis 15 
ชนิด ตามด้วย สกุล Phaeographis 4 ชนิด สกุล 
Ocellularia และ Diorygma อย่างละ 3 ชนิด 
Acanthothecis, Chapsa, Glyphis, Sarcographa 
และ Thelotrema อย่างละ 2 ชนิด  และอีก 5 สกุลที่
พบ เพี ย งชนิ ด เดี ย ว ได้ แ ก่Carbacanthographis, 
Dyplolabia, Hemithecium, Leptotrema และ 
Leucodecton โดยมีไลเคนชนิด Graphis upretii 
เป็นชนิดไลเคนที่พบได้มากที่สุด ตามด้วย Diorygma 
junghuhnii และ Dyplolabia afzelii   โดยมีจ านวน
ตัวอย่างที่น ามาศึกษาถึง 67, 32 และ 31 ตัวอย่าง
ตามล าดับ (ภาพที่1 ก-ค) ในขณะที่ Acanthothecis 

abaphoides, Graphis dendro-gramma, G. 
deserpens, G. lineola, G. litolaris, 
Leucodecton occultum, Phaeographis 
intricans และ Thelotrema mongkolsukii พบ
เพียง 1 ตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือ
หายไปจากบริเวณนั้นเป็นอย่างมาก และในการศึกษา
ครั้งนี้ Acanthothecis abaphoides (ภาพที่1 ฆ) 
เป็นชนิดที่พบครั้งแรกในประเทศไทย และนอกจากนี้
มีไลเคนที่ไม่สามารถจ าแนกชนิดได้ 1 ชนิดคือ 
Graphis sp. 1 ส่วนความหลากหลายของไลเคนใน
จังหวัดสุโขทัยพบทั้งหมด 28 ชนิดใน 10 สกุล 
เช่นเดียวกับจังหวัดนครพนมที่ไลเคนสกุล Graphis มี
จ านวนสมาชิกสูงสุดที่ 16 ชนิด รองลงมาคือ สกุล 
Phaeographis 3 ชนิด สกุล Leucodecton 2 ชนิด 
และอีก 7 สกุลพบจ านวน 1 ชนิด ได้แก่สกุล 
Acanthothecis, Diorygma, Glyphis, Hemithe-
cium, Ocellularia, Sarcographa และ Thelotre-
ma และไลเคนที่พบได้ทั่วไปคือ Graphis tenuirima 
(ภาพที่1 ง) ตามด้วย Graphis capillacea (ภาพที่1 
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จ) และ Graphis upretii (ภาพที่1 ก) พบจ านวนมาก
ถึง 35, 15 และ 13 ตัวอย่าง ตามล าดับ นอกจากนี้มไีล
เคนที่ไม่สามารถระบุชนิดได้ 4 ชนิด คือ Graphis sp. 
2, Hemithecium sp., Phaeographis sp. 1 และ 
Phaeographis sp. 2 โดยในจ านวนไลเคนทั้งหมดนั้น
มีจ านวน 15 ชนิดที่พบได้ในทั้ง 2 จังหวัดได้แก่ 
Acanthothecis salazinica, Diorygma 
junghuhnii, Glyphis scyphulifera, Graphis 
assimilis,  
G. caesiella, G. filiformis, G. librata, G. scripta, 
G. supracola, G. upretii, Leucodecton 
occultum, Ocellularia cavata, Phaeographis 
intricans, Sarcographa labyrinthica และ 

Thelotrema mongkolsukii โดยในทั้ง 2 จังหวัดนั้น 
ไลเคนสกุล Graphis เป็นสกุลที่มีจ านวนสมาชิกสูงสุด
ซึ่ ง เหมือนกับผลการศึกษาในสถานที่อื่น ๆ ของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ช่ น  อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ เ ข า ใ ห ญ่ 
(Sutjariiturakan, 2002) หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู
หลวง จังหวัดเลย (Poengsungnoen, 2012) มีไลเคน
หลายชนิดเช่น Dyplolabia afzelii (ภาพที่1 ค) 
Glyphis cicatricosa (ภาพที่1 ฉ) Glyphis 
scyphulifera (ภาพที่1 ช) และ Sarcographa 
labyrinthica (ภาพที1่ ซ) ที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ได้
ดี นอกจากที่พบได้ในการศึกษาครั้งนี้แล้วยังสามารถ
พบได้ในแทบทุกสภาพป่าและทุกภูมิภาคของประเทศ
ไทยอีกด้วย  

 

ภาพที่ 1. Graphis upretii (ก) Diorygma junghuhnii (ข), Dyplolabia afzelii (ค), Acanthothecis abaphoides 
(ฆ), Graphis tenuirima (ง), Graphis capillacea (จ), Glyphis cicatricosa (ฉ), Glyphis scyphulifera (จ) และ 

Sarcographa labyrinthica (ซ) (สแกลบาร์ = 2 มิลลเิมตร) 
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สรปุผลการทดลอง
การศึกษาในครั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างจาก 2 ชนิดป่าคือ ป่า
เต็งรังและป่าดิบแล้ง ของจังหวัดนครพนมและสุโขทัย 
โดยมี 1 ชนิดทีพ่บครั้งแรกในประเทศไทย และ 5 ชนิด
ที่ไม่สามารถจ าแนกชนิด โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 53 ชนิด 
ซึ่งถือว่ามีความหลากหลายค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบ
กับไลเคนวงศ์นี้ที่ปัจจุบันมีรายงานทั่วประเทศที่ 308 
ชนิด ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าไลเคนวงศ์กราฟิดา
ซิอิมีความสามารถในการแพร่กระจายพันธุ์ ได้ใน
หลากหลายพื้นท่ี และมีความสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี จนเป็นกลุ่มไลเคนครัส
โตสที่มีจ านวนชนิดสูงสุด แต่อย่างไรก็ดีมีไลเคนหลาย
ชนิดที่พบได้เพียงตัวอย่างเดียวหรือไม่กี่ตัวอย่างใน

การศึกษาในครั้งนี้ ดังนั้นผลการศึกษานี้จึงเป็นการ
รายงานให้ทราบถึงทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
ก่อนท่ีจะสูญหายไปจากบริเวณที่ท าการศึกษา 
 
ค าขอบคุณ 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณภาควิชาชีววิทยา  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่เอื้อเฟื้อ
สถานท่ีในการด าเนินการวิจัย และขอขอบคุณ ผศ. ดร. 
เอก แสงวิเชียร ที่กรุณาช่วยเหลือในด้านอุปกรณ์การ
ถ่ายภาพ ขอขอบคุณอาจารย์เวชศาสตร์ พลเยี่ยม 
ส าหรับข้อมูลในภาคสนาม 
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