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บทคัดยอ 

ไลเคนถูกใชเปนตัวชี้ วัดท่ีมีประสิทธิภาพในการตรวจวัดคุณภาพอากาศ การสํารวจไลเคนครั้งนี้จึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตเมืองท่ีมีมลพิษทางอากาศสูง เพ่ือจัดทําคูมือ
ศึกษาไลเคนในเขตเมือง และเพ่ือใชไลเคนเปนเคร่ืองมือชี้วัดคุณภาพส่ิงแวดลอม โดยทําการสุมเก็บตัวอยางไลเคนจาก
สวนสาธารณะ 9 แหง คือ สวนหลวง ร. 9 สวนพระนคร สวนเสรีไทย สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิตติ์ สวน
เบญจสิริ สวนรมณีนาถ สวนลุมพินี และสวนธนบุรีรมย เก็บไลเคนไดท้ังส้ิน 54 ตัวอยาง จัดจําแนกตามหลัก
อนุกรมวิธานได 27 ชนิด 16 สกุล 9 วงศ ซึ่งครั้งนี้มีไลเคนที่สํารวจพบเพ่ิมขึ้นจากในอดีตหลายชนิด โดยมีไลเคนอีก
หลายชนิดยังระบุชื่อไมได ไลเคนท่ีพบแพรกระจายไดดีสวนใหญเปนพวกทนทานมลพิษทางอากาศสูง ไดแก Pyxine 
cocoes, Anthracothecium subglobosum และ Trypethelium eluteriae สวนกลุมทนทานปานกลางพบไดบางสวน
เทานั้น สวนสาธารณะที่พบไลเคนไดมากท่ีสุดคือ สวนธนบุรีรมย รองลงมา ไดแก สวนหลวง ร. 9 ท้ังสองสวนต้ังอยูใน
เขตใกลชานเมือง ปจจัยท่ีมีผลตอการแพรกระจายของไลเคนในสวนตาง ๆ ขึ้นอยูกับภูมิอากาศ คุณสมบัติของปลือกไม 
และมลพิษทางอากาศ การอยูรอดของไลเคนในสวนสาธารณะอาจชี้วัดการอยูรอดของส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ รวมท้ังมนุษย ท่ี
จําเปนตองติดตามเฝาระวังในระยะยาวตอไป 
 
คําสําคัญ: ไลเคน สวนสาธารณะ มลพิษทางอากาศ ตัวบงชี้ทางชีวภาพ 

 
ABSTRACT 

Lichen is an effective tool to monitor air quality. The objective of this investigation are;  to survey 
lichen diversity in the highly polluted city, to establish a guide book on city lichens and to use lichens as bio-
indicator for environment. Lichens specimens were collected from nine public parks including; Rama 9, 
Pranakon, Seri Thai, Jatujak, Queen Sirikit, Benjasiri, Lumpini, Rommaninat and Thonburi Park, fifty-four 
lichen specimens were identified which comprises of 27 species 16 genera and 9 families. The numbers of 
species of lichens found were more than previous report. Some of them are unidentified to species level. 
Most of the lichens found in this survey were species that tolerate high pollution, including; Pyxine cocoes, 
Anthracothecium subglobosum and Trypethelium eluteriae, whereas the moderated tolerant species are 
recorded only in a few parks. Thonburi park supported the highest numbers of species and subsequently 
lower in Rama 9 park, both parks situated in suburban area. The factors that influence lichen distribution are 

                                                           
1 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
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climate, bark properties and air pollutions. Survival of lichens in the public park may indicate the survival of 
other organisms as well as human. Therefore long-term monitoring is necessary.  
 
Keywords: lichens, public park, air pollution, bio-indicator,  

 
บทนํา 
 ไลเคนเปนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความหลากหลายมากในประเทศไทย ถึงแมวาการสํารวจยังไมครอบคลุม
นัก แตสามารถพบจํานวนชนิดของไลเคนไดมาก โดยในปจจุบันมีไลเคนในประเทศไทยที่สํารวจและกําหนดชื่อไดแลว
กวา 1,700 สายพันธุ (www.ru.ac.th/lichen; Jariangprasert, 2005; Aptroot et al., 2007; Papong et al., 2007; Athi 
et al., 2008) อยางไรก็ตามยังมีไลเคนอีกกวากึ่งหนึ่งท่ียังไมมีรายงาน ท้ังนี้เนื่องจากยังไมสามารถระบุชื่อได โดย
สวนมากเปนไลเคนพวกท่ีไมมีโครงสรางสืบพันธุท้ังแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ ซึ่งโครงสรางเหลานี้มีความสําคัญ
มากในการจัดจําแนกสายพันธุ และมีไลเคนอีกจํานวนหนึ่งท่ีการสํารวจยังเขาไมถึง เชน ไลเคนบนเรือนยอดไม หรือ
ตามเกาะตาง ๆ ของไทย  

ความสําคัญและประโยชนของไลเคนนั้นมีอยูอยางกวางขวาง แตสวนมากยังถูกมองขามในประเทศไทย อาจ
ดวยเหตุผลท่ีวาไลเคนมีขนาดเล็กไมสะดุดตา จึงยังไมคอยมีผูสนใจ แตปจจุบันไลเคนมีบทบาทในชีวิตของมนุษยมาก
ขึ้น เห็นไดจากบางหนวยงาน เชน กรมปาไม ท่ีจัดทําโครงการสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน และการ
เชื่อมโยงกับภูมิปญญาพ้ืนบานของชุมชนใกลพ้ืนท่ีปาอนุรักษ หรือแมแตมูลนิธิโลกสีเขียว ท่ีใชไลเคนเปนส่ือการเรียนรู
ธรรมชาติและความสัมพันธกับคุณภาพอากาศในเมือง กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้แสดงใหเห็นถึงความตระหนักใน
ทรัพยากรทางชีวภาพของไทยมากขึ้น   

สวนการศึกษาและใชประโยชนจากไลเคนในตางประเทศมีมาเปนเวลานาน โดยเฉพาะการศึกษาตอเนื่องใน
เรื่องของไลเคนท่ีมีบทบาทตอผูคนในชุมชนเมืองท่ีเปนท่ียอมรับกันมากคือการใชไลเคนชี้วัดคุณภาพอากาศ การนําไล
เคนมาเปนเคร่ืองมือชี้วัดมลพิษในอากาศของเมืองใหญ เชน ในกรุงลอนดอน มีมลพิษท่ีเกิดจากกาซซัลเฟอรได
ออกไซด (SO2) จากการนําถานหินมาใชท้ังในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมทําใหพบไลเคนไดนอย ตอมาสํารวจ
พบไลเคนไดมากขึ้นหลังจากมีการลดลงของมลพิษในอากาศ ซึ่งแสดงใหเห็นวาอากาศดีขึ้น ลักษณะเดียวกันนี้พบได
หลายเมืองทางยุโรป (Fenton, 1960; 1964; Hawksworth and Rose, 1970; Gilbert, 1973; Nimis et al., 1990; 
Geebelen and Hoffmann, 2001; Asta et al., 2002; van Herk et al., 2003)  

นอกจากน้ียังมีการประเมินสุขภาพของประชากรที่อาศัยอยูในเขตเมือง เชน การศึกษาของ Cislaghi และ
Nimis (1997) ชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธของมะเร็งปอดของคนที่อาศัยอยูในเมืองและรอบเมืองของประเทศอิตาลี และ
ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ซึ่งสัมพันธกับคุณภาพอากาศ   

ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือวาเปนเมืองหลวงที่มีประชากรอาศัยอยูอยางหนาแนนแหงหนึ่ง การสํารวจไลเคน
โดย Boonpragob (2006) พบไลเคนในกรุงเทพ ฯ ท้ังส้ิน 7 ชนิด แตพบความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเพิ่ม
มากขึ้นเมื่อสํารวจในพ้ืนท่ีหางเมืองออกไป และพบมากที่สุด ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ อยางไรก็ตามในขณะนั้นพ้ืนท่ี
สํารวจในกรุงเทพ ฯ มีเพียงแหงเดียว คือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร แตในกรุงเทพ ฯ มีพ้ืนท่ีอีกหลายแหงท่ีนาจะมีไล
เคนเติบโตอยูได เชน สวนสาธารณะ หากมีการสํารวจอยางครอบคลุมแลวอาจพบจํานวนชนิดของไลเคนไดมากขึ้น 
และอาจบอกใหทราบถึงคุณภาพอากาศและสถานภาพของไลเคนในเขตเมืองไดถูกตองย่ิงขึ้น ซึ่งขอมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเมืองนี้มีความสําคัญในการประเมินการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมในเมืองได 
นอกจากนี้ยังใชเฝาระวังและตรวจสอบคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานครในระยะยาวตอไป    
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในสวนสาธารณะ ในเขตเมืองท่ีมีมลพิษทางอากาศสูง 
2. เพ่ือจัดทําคูมือศึกษาไลเคนในเมือง 
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3. เพ่ือใชไลเคนเปนเคร่ืองมือชี้วัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 
พื้นท่ีศึกษา 
 สํารวจไลเคนจากสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร 9 แหง ประกอบดวย สวนหลวง ร. 9 สวนพระนคร 
สวนเสรีไทย สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ สวนเบญจสิริ สวนลุมพินี สวนรมณีนาถ และ สวนธนบุรีรมย 
สถานท่ีต้ังและลักษณะของสวนสาธารณะตาง ๆ แสดงในภาพที่ 1 และ ตารางที่ 1 
 

                        
 

ภาพท่ี 1 แผนที่กรุงเทพมหานคร และท่ีต้ังของสวนสาธารณะทั้ง 9 แหงท่ีสํารวจไลเคน 
 
ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดและสถานที่ต้ังของสวนสาธารณะ และจํานวนพืชท่ีสํารวจไลเคน 
 

ลําดับ ช่ือสวนสาธารณะ พ้ืนท่ี (ไร) จํานวนพืชท่ีศึกษา (ตน) สถานท่ีต้ัง 

1 สวนหลวง ร. 9 500 40 แขวงหนองบอน เขตประเวศ 
2 สวนลุมพินี 360 27 ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน 
3 สวนเสรีไทย 350 25 แขวงคลองกุม เขตบ่ึงกุม 
4 สวนจตุจักร และสวนสมเด็จพระ

นางเจาสิริกิติ์ 
330 22 ถนนกําแพงเพ็ชร เขตจตุจักร 

5 สวนธนบุรีรมย 63 25 แขวงบางมด เขตราฎรบูรณะ 
6 สวนพระนคร 50 13 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 
7 สวนเบญจสิริ 30 8 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย 
8 สวนรมณีนาถ 29 8 แขวงสําราญราฎร เขตพระนคร 
 รวม 1,712 168  

 
การเก็บตัวอยาง 
 การสํารวจและเก็บตัวอยางไลเคนครั้งนี้กระทําสองรูปแบบ คือ การสํารวจเพ่ือประเมินการแพรกระจายของไล
เคนในแตละสวน (เดือน สิงหาคม 2550 และ มกราคม 2551) โดยการสุมเก็บตัวอยางไลเคนท่ีระดับความสูง 0.5-2 
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เมตร จากพ้ืนดิน และตนไมมีระยะหางกันอยางนอย 100 เมตร โดยตนไมตองปลูกในสวนเปนระยะเวลานานมากกวา 5 
ป ตนไมท่ีสํารวจสวนใหญ คือ นนทรี ปาลมชนิดตาง ๆ พิกุล หางนกยูง เปนตน และสํารวจไลเคนอยางละเอียดอีกครั้ง
ในสวนธนบุรีรมย เพ่ือประเมินความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเมือง (เดือน เมษายน 2552) เนื่องจากเปน
สวนสาธารณะที่เกาแกและมีไลเคนขึ้นอยูจํานวนมาก ทําการสํารวจไลเคนจากตนไมในสวนนี้ท้ังส้ิน 25 ตน  
การจําแนกสายพันธุไลเคน 
 หลังจากเก็บตัวอยางไลเคน และผึ่งลมใหแหงแลว ตัวอยางท้ังหมดถูกนํามาจัดจําแนกตามหลักอนุกรมวิธาน 
ณ พิพิธภัณฑไลเคน แหงมหาวิทยาลัยรามคําแหง (RAMK) โดยการศึกษาลักษณะโครงสรางภายนอก โครงสราง
ภายในไลเคน ตลอดจนการศึกษาโครงสรางสืบพันธุท้ังแบบอาศัยเพศและไมอาศัยเพศ ไดแก ลักษณะของสปอร 
รูปแบบของซอรีเดีย และไอซิเดีย นอกจากนี้มีการตรวจสอบสารเคมีไลเคนเบ้ืองตน (หยดสี และ การเรืองแสงภายใต
แสงอุลตราไวโอเลต) และตรวจหาชื่อวิทยาศาสตรของไลเคนตามรูปวิธาน ไดแก กัณฑรีย และกวินนาถ (2550); 
Swinscow and Krog (1988); Awasthi (1991); Rogers (1992); Sutjaritturakarn (2002) และ Vongshewarat (2000)  
ไลเคนหลายชนิดท่ียังไมสามารถระบุชื่อชนิดได กําหนดใหเปนชื่อสกุลและตามดวยอักษร BK และหมายเลขแทนชนิด 
เชน BK.1, BK.2…เปนตน 

การใชไลเคนเปนดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศ 
การชี้วัดคุณภาพอากาศโดยใชไลเคน ครั้งนี้กําหนดคาความสามารถในการทนทานตอมลภาวะทางอากาศที่

ตางกันของไลเคน ตามหลักการของ วนารักษ และคณะ (2551) แบงไลเคนออกเปน 3 กลุม คือ กลุมทนทานสูง กลุม
ทนทาน และกลุมอากาศดี โดยใชขอมูลความถ่ีในการพบที่ตางกันเปนเกณฑการจําแนกกลุมความทนทานดังกลาว 

 
ผลการวิจัย 
ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร 
 จากตัวอยางไลเคนทั้งส้ิน 54 ตัวอยาง จัดจําแนกตามหลักอนุกรมวิธานได 27 ชนิด 16 สกุล 9 วงศ ไลเคนที่
พบไดสวนมากจัดเปนพวกท่ีมีโครงสรางแทลลัสแบบครัสโตส พบไดถึง 22 ชนิด และพบไลเคนแบบโฟลิโอสไดเพียง 5 
ชนิด สวนไลเคนพวกที่มีโครงสรางแบบฟรูทิโคสสํารวจไมพบ โดยมีไลเคนท่ีพบไดมากที่สุดอยูในวงศ Physciaceae 
พบ 5 สกุล 7 ชนิด รองลงมา คือ วงศ Graphidaceae พบ 3 สกุล 4 ชนิด วงศ Trypetheliaceae พบ 2 สกุล 3 ชนิด 
วงศ Arthoniaceae, Bacidiaceae และ Pyrenulaceae พบวงศละ 1 สกุล 3 ชนิด วงศ Lecanoraceae พบ 1 สกุล      
2 ชนิด สวนวงศ Caloplacaceae และ Chrysothricaceae พบวงศละ 1 สกุล 1 ชนิด โดยไลเคนแตละชนิด และลักษณะ
เดนท่ีสังเกตไดแสดงดังตารางที่ 2 
การแพรกระจายของไลเคนในสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร 

ไลเคนท่ีสํารวจพบมีการแพรกระจายไดตางกันในสวนสาธารณะแตละแหง ชนิดท่ีมีการแพรกระจายไดดีท่ีสุด
คือ Anthracothecium subglobosum และ Pyxine cocoes โดยพบไดทุกสวนสาธารณะ รองลงมาไดแก Trypethelium 
eluteriae พบใน 8 สวน Dirinaria applanata พบใน 6 สวน (ไลเคนเหลานี้แสดงในภาพที่ 2) นอกจากนี้มีไลเคนชนิดท่ี
แพรกระจายไดนอยในสวนสาธารณะบางแหงไดแก Physcia BK.1, Bacidia alutaceae, Pyxine katendii และ 
Lecanora hybocarpa พบไดใน 3 สวน สวนไลเคนชนิดอ่ืน ๆ พบนอยมาก เพียง 1-2 สวนเทานั้น (ตารางท่ี 3)  ซึ่ง
สวนธนบุรีรมยพบไลเคนไดมากท่ีสุด คือ 27 ชนิด รองลงมาคือ สวนหลวง ร. 9 พบ 18 ชนิด สวนสวนอ่ืน ๆ พบนอย
กวา 6 ชนิด โดยมีสวนรมณีนาถพบไดนอยท่ีสุดเพียง 2 ชนิด (ตารางที่ 3)   
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ตารางท่ี 2 แสดงรายชื่อ และลักษณะเดนของไลเคนที่สํารวจพบ ในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 
  

ลักษณะไลเคน กลุม/
โครงสราง 

วงศ สกุล-ชนิด 
สีแทลลัส โครงสรางสืบพันธุแบบ 

อาศัย/ ไมอาศัยเพศ 
ลักษณะสปอร (แบบ/ สี) 
หรือลักษณะสังเกตอ่ืน ๆ 

Dirinaria applanata (Fee)   
D.D.Awasthi 

เทา-เขียว ซอรีเดียกลม 
 ฟู กลางโลบ 

โลบชิดกันแนน 
เปนลอน โลบกวาง > 0.2 มม. 

Dirinaria picta (Sw.) 
Schaer. ex Clem. 

เทา-เขียว ซอรีเดียกลม-รี 
 ฟู กลางโลบ  

โลบชิดกันแนน 
เปนลอน โลบกวาง < 0.2 มม. 

Pyxine cocoes (Swartz) 
Nyl. 

เทา-เขียว ซอรีเดียตามยาวที่ขอบโลบ โลบปลายแยกเล็กนอย พบผลึกสี
ขาวที่ผิวบนแทลลัสจํานวนมาก/ 
UV+ เหลืองทอง 

Pyxine katendii 
Swinscow & Krog 

เทา-เขียว ซอรีเดียตามยาว กลางโลบ โลบปลายแยกเล็กนอย พบผลึกสี
ขาวที่ผิวบนแทลลัสจํานวนมาก/ 
UV+ เหลืองทอง 

Foliose 
(แบบแผนใบ) 

Physciaceae 

Physcia BK.1 เขียว-เทา ซอรีเดียรูปรางไมแนนอน 
กระจายทั่วไป 

โลบปลายแยก ขอบยก 
เปดขอบขึน้ มีไรซีนสีขาว 

Bacidia alutaceae 
(Krempelh.) Zarhlbr. 

เทาออกขาว แอโพทีเซียกลม สีดํา 
ขอบสีดํา 

สปอรมี 12-15 ผนังก้ันตามขวาง/ 
สีใส/ แบบเสนดาย  

Bacidia BK.1 เทาออกขาว แอโพทีเซียกลม สีดํา 
ขอบดํา มีผลึกสีเหลือง 

สปอรมี 3 ผนังก้ันตามขวาง/ 
สีใส/ ทรงรี ยาว 

Bacidiaceae 

Bacidia BK.2 เขียวขี้มา แอโพทีเซียรูปรางไม
แนนอน สีครีม-น้ําตาล 

สปอรมี 3 ผนังก้ันตามขวาง/ 
สีใส/ ทรางกระสวย 

Caloplacaceae Caloplaca BK.1 เขียวขี้มา แอโพทีเซียกลม สีน้ําตาล-
แดง ขอบสีครีม 

แบบมีขัว้/ สีใส/ ทรงรี 

Lecanora hybocarpa 
(Tuck.) Brodo 

เทาออกขาว แอโพทีเซียกลม สีครีม-
น้ําตาล ขอบเทา 

สปอรไมมีผนังก้ัน/ สีใส/ ทรงรี 
แทลลัสผิวขรุขระ 

Lecanoraceae 

Lecanora BK.1 เทาออกขาว แอโพทีเซียกลม สีครีม 
ขอบบาง สีเทา 

สปอรไมมีผนังก้ัน/  สีใส/ ทรงรี 
แทลลัสผิวเรียบถึงขรุขระ 

Buellia BK.1 เขียวขี้มา ซอรีเดียสีเขียว/แอโพทีเซีย
สีดํา (พบนอย) 

สปอรขอบบาง มี 1 ผนังก้ัน/  
น้ําตาลเขม 

Crustose 
(แอโพทีเซีย 
รูปถวย พบ
ทั้งมี/ไมมี
สาหรายที่
ขอบ) 

Physciaceae 

Rinodina BK.1 เขียวขี้มา แอโพทีเซียสีน้าํตาล-ดํา 
ขอบสีเขียวขี้มา 

สปอรขอบหนา มี 1 ผนังก้ัน/  
น้ําตาลเขม 

Arthoniaceae Arthonia BK.1 เทาออกขาว แอโพทีเซียแบบเสน ไม
เปนระเบียบ เจริญเปนกลุม 

สปอรมี 4 ผนังก้ันตามขวาง/ 
สีใส/ เซลลดานบนใหญ 

 Arthonia BK.2 เทาออกขาว แอโพทีเซียแบบเปนแฉก สี
น้ําตาลเขม 

สปอรมี 3-4 ผนังก้ันตามขวาง/  สี
ใส/ เซลลดานบนใหญ 

Crustose 
(แอโพทีเซีย 
รูปถวย ถึง
เปนเสนคลาย
อักษรจีน พบ

ทั้งมี/ไมมี
สาหรายที่
ขอบ) 

 Arthonia BK.3 เทาออกขาว แอโพทีเซียเกือบกลม หรือ
รูปรางไมแนนอน 
สีน้ําตาล 

สปอรมี 2-3 ผนังก้ันตามขวาง/  สี
ใส/ เซลลดานบนใหญ 

 Graphidaceae Graphis kakaduensis 
A.W.Archer 

เทาออกขาว แอโพทีเซียแบบเสนยาว สี
ดํา ขอบสีเทา 

สปอรมี 6-8 ผนังก้ันตามขวาง/  สี
ใส/ ทรงรี ยาว 

  Graphis BK.1 เทาออกขาว แอโพทีเซียแบบเสนยาว สี
ดํา ขอบสีเทา 

ไมพบสปอร 

  Phaeographis BK.1 เทาออกขาว แอโพทีเซียแบบเสนยาว 
แตกเปนแฉกจากจุด
เดียวกัน ขอบสีเทา 

สปอรมี 5 ผนังก้ันตามขวาง/  
สีน้ําตาล/ ทรงรี ยาว 

 
 
 

 Sarcographa actinobola 
(Nyl.) Mull.Arg.  

เทาออก
น้ําตาล 

แอโพทีเซียแบบเสนส้ัน 
เจริญเปนกลุม 

สปอรมี 5-7 ผนังก้ันตามขวาง/  สี
น้ําตาล/ ทรงรี ยาว 
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Anthracothecium 
badioatrum Ajay Singh 

เทาออก
นํ้าตาล 

เพอริทีเซียเปนจุดสี
ดํา- อยูเด่ียว ฝงจมใน
แทลลัส 

สปอรแบบมูริฟอรม/ สี
นํ้าตาลเขม/ ทรงรี ยาว 

Anthracothecium 
subglobosum Riddle 

นํ้าตาลออก
เขียว 

เพอริทีเซียเปนจุดสี
ดํา-นํ้าตาล อยูเด่ียว 
เหนือแทลลัส 

สปอรแบบมูริฟอรม/ สี
นํ้าตาล/ ทรงรี เกือบกลม 

Pyrenulaceae 

Anthracothecium BK.1 เทาออก
ขาว 

เพอริทีเซียเปนจุดสี
ดํา-ขอบสีเทา หนา 
โผลเหนือแทลลัส 

สปอรแบบมูริฟอรม/ สี
นํ้าตาล/ ทรงรี เกือบกลม 

Laurera benguelensis 
(Mull.Arg.) Zahlbr. 

นํ้าตาลออก
เหลือง-สม 

เพอริทีเซียสีสม อยู
เด่ียวหรือชิดกันแตไม
เชื่อมรวมกัน 

สปอรแบบมูริฟอรม/ สีใส/ 
ทรงรี  

Trypethelium eluteriae 
Spreng. 

นํ้าตาลออก
เหลือง 

เพอริทีเซียสีเหลือง 
เชื่อมรวมกันเปนกลุม 

สปอรมี 5-14 ผนังกั้นตาม
ขวาง/  สีใส 

Crustose 
(เพอริทีเซีย 
เปนตุมหรือ
จุ ด  กึ่ ง ฝ ง
จม หรือยก
ตัวเหนือผิว
แ ท ล ลั ส 
คลายภูเขา
ไฟ) 

Trypetheliaceae 

Trypethelium tropicum 
(Ach.) Mull.Arg. 

เขียวข้ีมา เพอริทีเซียเปนตุม สี
ดํา ไมเชื่อมรวมกัน
เปนกลุม 

สปอรมี 3 ผนังกั้นตามขวาง/  
สีใส 

Crustose 
( ไ ม ส ร า ง
โครงสราง
สื บ พั น ธุ
แบบอาศัย
เพศ) 

Chrysothricaceae Chrysothrix BK.1 เขียว-
เหลือง 

ซอรีเดียเปนฝุนผงสี
เขียว-เหลือง 

ไมพบโครงสรางสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศ 
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ตารางท่ี 3 แสดงชนิดและจํานวนและความถ่ีของไลเคนที่สํารวจพบในสวนสาธารณะแตละแหงในกรุงเทพมหานคร 
 
 

 

หมายเหตุ: ความถ่ีที่พบไลเคนบนตนไมคิดเปนรอยละของตนไมที่สํารวจแบงเปน 3 ระดับ คือ รอยละ 60-90 (+++)  
               รอยละ 30-60 (++) และพบไดนอยกวารอยละ 30 (+) 

สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล  
ไลเคน สวน 

ธนบุรีรมย 
สวน 
หลวง ร. 9 

สวน 
เสรีไทย 

สวน 
พระนคร 

สวนจตุจักร
และสวน
สมเด็จพระ
นางเจาสิริ
กิตต์ิ 

สวน
ลุมพิน ี

สวน 
เบญจสิริ  

สวน 
รมณี
นาถ 

รวมจํานวน
สวนท่ีพบ 
ไลเคน 

Pyxine cocoes +++ +++ +++ +++ + ++ + + 9 
Anthracothecium 
subglobosum 

+ +++ + ++ +++ + + + 9 

Trypethelium eluteriae + + + + + + +  8 
Dirinaria applanata ++ +++ ++ ++  + +  6 
Physcia BK.1 +++ +++  +     3 
Bacidia alutaceae  +  + +    3 
Pyxine katendii + + +      3 
Lecanora hybocarpa + + +      3 
Laurera benguelensis + +       2 
Trypethelium tropicum +    +    2 
Graphis kakaduensis ++ +       2 
Arthonia BK.2 + +       2 
Arthonia BK.3 + +       2 
Dirinaria picta + +       2 
Bacidia BK.1 + +       2 
Lecanora BK.1 + +       2 
Buellia BK.1 + +       2 
Chrysothrix BK.1 + +       2 
Bacidia BK.2 +        1 
Caloplaca BK.1 +        1 
Rinodina BK.1  +       1 
Arthonia BK.1 +        1 
Graphis BK.1 +        1 
Phaeographis BK.1 +        1 
Sarcographa 
actinobola 

+        1 

Anthracothecium 
badioatrum 

+        1 

Anthracothecium BK.1 +        1 
รวมชนิดไลเคน 25 18 6 6 5 4 4 2  
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ภาพท่ี 2 รูปไลเคนกลุมทนทานสูง ท่ีแพรกระจายไดดีในสวนสาธารณะกรุงเทพมหานคร ก) Pyxine cocoes ข) 
Anthracothecium   subglobosum ค) Trypethelium eluteriae ง) Dirinaria applanata จ) และ ฉ) ไลเคนกลุมโฟลิโอส
และครัสโตสบนตนไม  
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สรุปและวิจารณผล 
ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพรกระจายของไลเคน 

การสํารวจในครั้งนี้พบสายพันธุไลเคนเพ่ิมขึ้นจากท่ีเคยมีรายงานการสํารวจมากอนหนานี้ถึง 4 เทาตัว 
(Boonpragob, 2006) ท้ังนี้อาจเนื่องจากมีการสํารวจในหลายพ้ืนท่ีมากข้ึน และกระทําอยางเขมขนในสวนสาธารณะท่ี
คาดวาจะมีไลเคนเติบโตอยูมากท่ีสุด คือ สวนธนบุรีรมย จึงทําใหการรายงานความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน
ในเขตเมืองคร้ังนี้ครอบคลุมมาก นอกจากนี้สวนหลวง ร. 9 ก็สามารถพบความหลากหลายของไลเคนไดมากเชนกัน 
จากลักษณะท่ีต้ังสวนทั้งสองแหงอยูในเขตพ้ืนท่ีใกลชานเมือง ซึ่งผลกระทบจากมลพิษทางอากาศอาจจะยังไมรุนแรง
เทากับสวนท่ีอยูใกลใจกลางเมือง  

อีกปจจัยหนึ่งท่ีนาจะมีผลตอความหลากหลายของไลเคน คือ ภูมิทัศนของสวน ซึ่งสวนธนบุรีรมยมีความรมร่ืน
กวาสวนอื่น ๆ ท้ังยังมีตนไมใหญสูงอายุจํานวนมาก และมีแหลงน้ําท่ีทําใหสวนเกิดความชุมชื้นไดหลายแหง ปจจัย
เหลานี้เปนลักษณะของแหลงอาศัยท่ีดีของไลเคนในเขตรอนชื้น กรณีของอายุของตนไมในสวนนาจะเปนปจจัยท่ีสําคัญ
ท่ีทําใหพบไลเคนเติบโตอยูมาก เนื่องจากสวนหลายแหงมีการปลูกตนไมใหมขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหไลเคนซึ่งตองใชระยะ
เวลานานหลายปในการเริ่มตนยึดพ้ืนท่ีและสรางแทลลัส ซึ่งอาจมากวา 3 ป ในการลงเกาะบนวัสดุหรือผิววัตถุใหม 
(Polyiam et al., 2008) นอกจากนี้ไลเคนเติบโตชามาก เชน กลุมครัสโตสประมาณ 1.3 มิลลิเมตร/ป (Osathanon, 
2002) ตนไมท่ีมีอายุนอยจึงยังไมสามารถสังเกตเห็นแทลลัสไลเคนได ดังนั้นสวนที่มีตนไมขึ้นอยูนานจึงเปนแหลงอาศัย
ท่ีมั่นคงของไลเคน  

ตนไมท่ีไลเคนอาศัยอยูยังมีปจจัยท่ีอาจตองพิจารณาควบคูกันไปคือ ชนิดของตนไม ซึ่งมีลักษณะของเปลือก
ท้ังทางสัณฐานวิทยา สรีระวิทยา และเคมีตางกัน (Barkman, 1958; Boonpragob and Polyiam, 2007) การสํารวจคร้ัง
นี้จึงเห็นไดวา ไลเคนพวกโฟลิโอส สกุล Pyxine และ Dirinaria เติบโตไดดีบนผิวเปลือกเรียบ ไดแก ตนปาลมชนิดตาง 
ๆ ไลเคน Physcia BK.1 พบไดมากบนไมท่ีมีผิวเปลือกขรุขระ ซึ่งเก็บความชื้นไดดี โดยเฉพาะบริเวณท่ีมีเงารมรื่นของ
ตนไม ไลเคนกลุมครัสโตส สกุล Anthracothecium พบไดท้ังบนเปลือกไมผิวเรียบ และผิวขรุขระ แตเปลือกมีลักษณะ
แหงมีความชื้นนอย สกุล Arthonia พบไดมากบนตนปาลมท่ีมีผิวเปลือกเรยีบ ในขณะท่ีไลเคนวงศ Trypetheliacea เชน  
Laurera benguelensis และ Trypethelium eluteriae พบไดมากบนพืชท่ีมีผิวเปลือกหนา เชน หางนกยูง และนนทรี 
นอกจากนี้คุณสมบัติทางเคมีของเปลือกไมก็เปนปจจัยท่ีสําคัญในการเปนแหลงอาศัยของไลเคน เชน สภาวะความเปน
กรด-ดาง และธาตุอาหารท่ีผิวเลือก (van Herk, 2001; van Herk et al., 2003; Boonpragob, 2006) ท้ังนี้ปจจัย
ดังกลาวยังตองมีการศึกษาตอไป  

อยางไรก็ตามยังมีไลเคน 2 ชนิด ท่ีไมพบในสวนธนบุรีรมยแตพบไดในสวนอื่น แสดงใหเห็นวา หากมีการ
สํารวจใหถ่ีถวนมากขึ้นในสวนอื่น ๆ อาจพบจํานวนชนิดไลเคนเพ่ิมขึ้นอีกก็เปนได โดยคาดวาอาจมีไลเคนที่เติบโตได
ในเขตเมืองนี้ถึง 40 ชนิด ซึ่งไลเคนเหลานี้นาจะมีการปรับตัวใหสามารถดํารงชีวิตอยูในเขตเมืองท่ีมีมลพิษสูงได และ
อาจสามารถปรับตัวเองใหอยูในสภาพแวดลอมท่ีมีมลพิษทางอากาศสูงไดโดยการเปล่ียนสารมลพิษ เชน NOx ใหอยูใน
รูปท่ีเปนประโยชนกับไลเคนเอง (van Herk et al., 2003; Boonpragob, 2006) 
ไลเคนชนิดเดน 

ในการสํารวจครั้งนี้พบไลเคนชนิดเดน 5 ชนิดแรก คือ Pyxine cocoes, Anthracothecium subglobosum, 
Trypethelium eluteriae, Dirinaria applanata และ Physcia BK.1 ตามลําดับ โดยการสังเกตในภาคสนามจะสามารถ
พบเห็นไลเคนพวกโฟลิโอสไดงาย เนื่องจากมีขนาดใหญ และมีสีแตกตางจากผิวเปลือกไมมาก สวนชนิดอ่ืนๆ นั้น 
นอกจากมีจํานวนนอยแลวยังมีขนาดเล็กซึ่งการสังเกตตองใชแวนขยายสองดูใกล ๆ จึงจะเห็นโครงสรางชัดเจน อยางไร
ก็ตามยังมีไลเคนบางชนิดท่ีพบไดเดนมากในบางสวนสาธารณะ เชน สกุล Arthonia ท่ีพบไดมากบนตนปาลมในสวน
ธนบุรีรมย ท้ังนี้ปจจัยดานนิเวศวิทยา เชน ภูมิอากาศ ไดแก แสง ความชื้น และอุณหภูมิ นาจะเปนตัวควบคุมการ
แพรกระจายของไลเคนดังกลาว ซึ่งตองมีการศึกษาเพ่ิมเติมตอไป  
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การใชไลเคนเปนเคร่ืองบงชี้คุณภาพอากาศ 
จากการสํารวจไลเคนโดยเปรียบเทียบจากความหลากหลายทางชีวภาพท่ีพบในแตละสวนสาธารณะชี้ใหเห็น

วา สวนสาธารณะที่ต้ังอยูหางจากศูนยกลางของเมืองออกไปมีความหลากชนิดของไลเคนมากวาสวนท่ีอยูใกลศูนยกลาง
ของเมือง (ตารางที่ 3) จากขอมูลดังกลาวอาจบอกใหทราบถึงคุณภาพของอากาศไดในระดับหนึ่ง คือ สวนที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพของไลเคนมากกวา อากาศนาจะมีการปนเปอนของมลพิษนอยกวา (Saipunkaew et al. 2005) 
ซึ่ง Hawksworth and Rose (1970) ไดแสดงใหเห็นถึงระดับของซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศท่ีความเขมขน
ตางกันพบไลเคนตางชนิดเติบโตอยู 

นอกจากน้ีการจัดระดับความทนทานของไลเคนใหสามารถใชเปนตัวชี้วัดท่ีเห็นไดชัดเจนขึ้น โดยไลเคนที่ทน
มลพิษไดสูงพบไดทุกสวน สวนไลเคนที่ทนมลพิษไดปานกลางพบไดเฉพาะในสวนที่มีคุณภาพอากาศดีนั่นเอง (ตารางที่ 
3) การสํารวจในครั้งนี้ทําใหพบไลเคนที่จัดเปนพวกท่ีทนทานตอมลพิษทางอากาศสูงเพ่ิมขึ้นจากเดิมท่ีมีการสํารวจใน
เขตเมืองภาคเหนือของไทย (วนารักษ และคณะ, 2551) คือ Anthracothecium subglobosum ซึ่งพบไดทุก
สวนสาธารณะในกรุงเทพฯ จึงถือเปนชนิดเดนในเมืองได ในอนาคตอาจมีการเปล่ียนแปลงสถานภาพของไลเคนบาง
ชนิดจากกลุมท่ีทนทานปานกลางมาเปนกลุมท่ีทนทานมลพิษสูงถาหากมีการสํารวจโดยละเอียดและติดตามการ
เปล่ียนแปลงในระยะยาวมากขึ้น ซึ่งการท่ีพบพวกทนทานมลพิษปานกลางไดนั้น แสดงใหเห็นวาคุณภาพอากาศอาจจะ
ยังไมรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤติ ท้ังนี้อาจตองมีการศึกษาเปรียบเทียบกับปริมาณมลพิษในอากาศควบคูกันไปดวย   

การวิเคราะหการสะสมของมลพิษทางอากาศในไลเคนเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีจะชวยตอบคําถามการเปนตัวชี้วัด
คุณภาพอากาศของไลเคน โดยใชเครื่องมือทางเคมีวิเคราะห จากการศึกษาของ Jiathanakul (2005) ซึ่งทําการยาย
ปลูกไลเคนจากแหลงอาศัยในธรรมชาติ คือ อุทยานแหงชาติเขาใหญ มาไวในบริเวณมหาวิทยาลัยราคําแหง (หัวหมาก) 
เพ่ือตรวจวัดการสะสมของมลพิษท่ีปนเปอนในอากาศลงในไลเคน พบวาสารมลพิษหลายชนิดสะสมในไลเคน โดยสารท่ี
สะสมมากขึ้นเรื่อย ๆ ไดแก F-, Cl-, NO3-, PO4

3-, SO4
2- และ NH4

+ ซึ่งสารมลพิษเหลานี้เกิดจากการจราจรโดยรถยนต 
การเกษตร หรือการบําบัดน้ําเสีย  สอดคลองกับ Carvalho et al. (2002) ท่ีกลาวถึงชนิดและปริมาณสารมลพิษท่ี
ปนเปอนในบรรยากาศ เกิดการสะสมในไลเคนไดตางกันขึ้นอยูกับกิจกรรมของมนุษย โดยในเขตเมืองมีการสะสมของ
มลพิษในไลเคนไดมากกวานอกเมือง     
การตรวจสุขภาพของไลเคน 

ในการประเมินสุขภาพของไลเคนนั้นสามารถทําไดหลายทาง เชน การสังเกตดวยตาเปลา ไลเคนที่มีสุขภาพดี 
จะมีลักษณะของแทลลัสท่ีเปนสีสันเฉพาะของไลเคนเอง ซึ่งการสังเกตในภาคสนามนั้นพบวาไลเคนหลายชนิดท่ีเติบโต
ในเมืองมีสุขภาพไมดีนัก ลักษณะหนึ่งท่ีเห็นไดคือแทลลัสของไลเคนมีสีซีด หรือเปนรอยดางท่ีผิดจากธรรมชาติ อาจ
เรียกลักษณะนี้วา “ไลเคนฟอกขาว” เกิดขึ้นเนื่องจากสาหรายในไลเคนที่อยูใตผิวท่ีเคลือบดวยเสนใยราตายไป จึงทําให
ชั้นสาหรายท่ีอยูใตรานั้นไมปรากฏสีเขียวขึ้นมา พบไดในไลเคน Trypethelium eluteriae และ Dirinaria applanata อีก
ลักษณะหนึ่งท่ีพบความผิดปกติขึ้นคือราท่ีหอหุมสาหรายอยูนั้นมีความหนามาก จนทําใหรูปทรงของแทลลัสบิดเบ้ียวไป 
เมื่อศึกษาภายใตกลองจุลทรรศนจะพบวาชั้นของราท่ีอยูดานบนนั้นมีความหนามาก ลักษณะดังกลาวอาจเปนการ
ปองกันสาหรายไมใหไดรับการทําลายจากมลพิษอีกทางหน่ึง ซึ่งพบไดในไลเคน Trypethelium tropicum  

นอกจากน้ียังสามารถตรวจสอบสุขภาพของไลเคน โดยคุณลักษณะทางสรีระวิทยาของไลเคน Boonpragob 
(2006) วิเคราะหการเปล่ียนสภาพของคลอโรฟลล เอ (chlorophyll a) ไปเปนฟโอไฟติน (phaeophytin) เนื่องจากการ
ทําลายโครงสรางของคลอโรฟลลโดยสารมลพิษ พบวาไลเคนที่อยูในเมือง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) มีอัตราการ
เปล่ียนสภาพของคลอโรฟลลเปนสารฟโอไฟตินสูงกวาไลเคนท่ีอาศัยในแหลงธรรมชาติ (เขาใหญ) นอกจากนี้ 
Boonpeng and Boonpragob (inpress) ไดวิเคราะหการเปลงแสงฟลูออเรสเซนส (Chlorophyll fluorescence) เพ่ือ
ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของคลอโรฟลลในไลเคน พบวาไลเคนท่ียายปลูกจากเขาใหญมายังเมือง (กรุงเทพฯ) มี
ประสิทธิภาพการทํางานของคลอโรฟลลลดลง จนถึงไมสามารถทํางานไดหลังจากการยายปลูกมาเปนเวลาประมาณ 8-
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10 เดือน  อยางไรก็ตามในปจจุบันยังไมเปนท่ีทราบแนชัดวามลพิษทางอากาศท่ีมีผลกระทบตอการอยูรอดของไลเคน
ในเขตกรุงเทพฯ นั้นมีปริมาณและการเปล่ียนแปลงอยางไร ซึ่งตองมีการเฝาระวังและติดตามอยางตอเนื่องตอไป 
การใชไลเคนเปนกิจกรรมการเรียนรูธรรมชาติของชุมชนเมือง 
 การตอยอดงานสํารวจไลเคนคร้ังนี้ไดเกิดขึ้นแลว หลังจากท่ีมีการสํารวจไลเคนอยางจริงจังพบวาไลเคนที่
เติบโตไดในเขตมลพิษของอากาศสูงของสวนสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีมากกวาท่ีคาดการณไว ทางมูลนิธิ
โลกสีเขียวซึ่งทํางานดานส่ือความหมายส่ิงแวดลอมไดใหความสําคัญดานไลเคน จึงจัดทําโครงการนักสืบสายลมขึ้น 
โครงการนี้นอกจากเปนการอบรมอาสาสมัครใหรูจักไลเคนแลว ยังเปนการศึกษาความสัมพันธของไลเคนและมลพิษ
ทางอากาศดวย การทํางานไดอาศัยพ้ืนฐานความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนที่มีการสํารวจครั้งนี้ และบุคลากร
ในหนวยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดเขาไปมีสวนสําคัญในการเปนผูถายทอดความรูดานวิชาการไลเคน จาก
กิจกรรมดังกลาวคาดวา สังคมจะเขาใจและเห็นประโยชนจากการศึกษาไลเคนมากขึ้น และการท่ีไลเคนสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในเมืองไดโดยปกตินั้นเปนส่ิงท่ีสะทอนถึงการอยูรอดของส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ดวย หรืออีกนัยหนึ่งถาไลเคนไม
สามารถทนทานอยูในชุมชนเมืองท่ีมีมลพิษทางอากาศสูงไดนั้น อาจเปนเคร่ืองชี้วัดวามนุษยไดทําลายส่ิงแวดลอมไปถึง
ขั้นวิกฤติดวยเชนกัน  

การศึกษาไลเคนในเมืองเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะส่ือใหสังคมไดเขาใจและเล็งเห็นคุณประโยชนของธรรมชาติ 
การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในสวนสาธารณะนั้น นอกจากทําใหรูจักความหลากหลายของ
ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยูในเมืองเพ่ิมขึ้นแลว ยังเปนการเฝาระวังการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมไดเปนอยางดี ซึ่งสามารถ
นําขอมูลมาวางแผนจัดการสภาพแวดลอมใหนาอยูและปลอดภัยได 

การเขาใจถึงปญหาส่ิงแวดลอมท่ีสังคมเมืองกําลังเผชิญอยูเปนเรื่องท่ีทาทายมาก เนื่องจากตองมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลท้ังทางกายภาพ เคมี และชีวภาพควบคูกันไปอยางเปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งถาแนวโนมของการ
เปล่ียนแปลงของธรรมชาติเปนไปในทางเส่ือมลง จําเปนตองหาเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะชี้วัดถึงการอยูรอดของ
สรรพส่ิงได แนวทางแกปญหาดานส่ิงแวดลอมท่ีดีท่ีสุดคือการปลูกจิตสํานึกท่ีดีตอการอนุรักษส่ิงแวดลอม และใช
ประโยชนอยางเห็นคุณคา  

 

กิติกรรมประกาศ 

 การสํารวจไลเคนครั้งนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี คณะผูวิจัยตองขอขอบคุณหัวหนาและเจาหนาท่ีดูแล
สวนสาธารณะทุกแหงท่ีอนุญาตใหเขาสํารวจและเก็บตัวอยางไลเคน สมาชิกหนวยวิจัยไลเคนที่ใหความชวยเหลือใน
การจําแนกสายพันธุไลเคนและการเก็บขอมูลภาคสนามอื่น ๆ ดร. สรณรัชฎ กาญจนะวณิชย และทีมงานจากมูลนิธิโลก
สีเขียว ในพระอุปถัมภของสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ท่ีจัด
โครงการ “นักสืบสายลม” และใชไลเคนเปนส่ือธรรมชาติ ทําใหมีการรวมกันทํางานระหวางองคกรขึ้น การสํารวจนี้เปน
สวนหนึ่งของงานวิจัยโครงการพันธุกรรมเชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ และนิเวศวิทยาไลเคน ในประเทศ
ไทย ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสํานักงบประมาณแผนดิน ผานสถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง  
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