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บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลัง
จังหวัดนครนายก เป็ นจังหวัดที่มีพื ้นที่ติดกับกรุงเทพมหานคร และมีแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติ เช่น ภูเขา น ้าตก เขื่อน เป็ นจังหวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก การเดินทางค่อนข้ างสะดวก
เหมาะส าหรั บ การท่อ งเที่ ยวหรื อ พัก ผ่อ น จึงท าให้ มี นักท่อ งเที่ ย วจ านวนมาก ทัง้ ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติเข้ ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดนี ้ อย่างไรก็ตามการเพิ่ม ขึน้ ของจานวนนักท่องเที่ ยวอาจ
ส่งผลต่อธรรมชาติไม่ทางตรงก็ทางอ้ อม เพราะการใช้ พืน้ ที่อย่างไม่อนุรักษ์ และไม่คานึงถึงผลที่
ตามมา ทาให้ สถานที่ทอ่ งเที่ยวทางธรรมชาติเสื่อมโทรมลงจนคุณภาพอากาศไม่ได้ มาตรฐาน
เนื่องจากจังหวัดนครนายกเป็ นพื ้นที่ล่มุ น ้า มีเทือกเขาดงพญาเย็น (เขาใหญ่) คลุมพื ้นที่
บางส่วนของจังหวัดสระบุรี นครนายก นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ ว และบุรีรัมย์ ทาให้ พืน้ ที่
ของจังหวัดนีม้ ีความ อุดมสมบูรณ์ ผืนป่ าดงพญาเย็น -เขาใหญ่ มีบทบาทสาคัญต่อการอนุรักษ์
ความหลากหลายทางชีวภาพทังในระดั
้
บประเทศและระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นแหล่งสงวน
ระบบนิเวศตามธรรมชาติอนั หลากหลาย ตังแต่
้ ป่าดงดิบชื ้น ป่ าดงดิบเขา ป่ าดงดิบแล้ ง ไปจนถึงป่ า
เบญจพรรณ และป่ าเต็งรัง นอกจากนี ้ยังมีท่งุ หญ้ าเขตร้ อนกระจายตัวอยู่ทวั่ ไป รวมทังป่
้ าบนเขา
หินปูน และป่ าริมห้ วยลาธาร ดังนันความหลากหลายชนิ
้
ดของสิ่งมีชีวิตจึงมีจานวนมาก
โดยเฉพาะไลเคนซึ่งเป็ น สิ่ งมี ชี วิตขนาดเล็ กที่ ส าคัญ ในระบบนิเวศ มี ค วามสัม พัน ธ์ ที่
หลากหลายกับสิ่ งมี ชีวิตชนิดอื่น ๆ ในระบบนิเวศ และไลเคนยังสามารถเป็ นสิ่งที่ ใช้ ในการชี ว้ ัด
ความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่ าได้ จึงควรมีการศึกษาเพื่อใช้ เป็ นดัชนีชี ้วัดคุณภาพอากาศ
ไลเคนสามารถใช้ เป็ นตัวชีว้ ัดคุณ ภาพทางอากาศได้ ซึ่งพบว่าไลเคนเป็ นสิ่งมี ชี วิตที่ มี
ความไวต่อมลพิ ษ ทางอากาศ โดยเฉพาะคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
(SO2) ก๊ าซฟลูออไรด์ (Fluorides) และสารเคมีที่มีฤทธิ์เป็ นสารออกซิไดซ์สงู เช่น โอโซน ไลเคนแต่
ละชนิดมี ความทนทานต่อมลพิ ษทางอากาศ ไม่เท่ากัน ซึ่งทาให้ สามารถใช้ ไลเคนเป็ นตัวบ่ง ชี ้
คุณภาพอากาศได้ ในเบื ้องต้ น หากบริ เวณสถานที่ที่อาศัยเช่น ต้ นไม้ แผ่นหิน แผ่นไม้ เป็ นต้ น มีไล
เคนเกิดขึ ้นซึง่ แบ่งประเภทลักษณะการเกิดขึ ้นของไลเคนตามธรรมชาติที่ทนทานต่อระดับมลภาวะ
ไม่เท่ากันได้ (Wirth, 1988) อีกทังไลเคน
้
ถูกนามาใช้ ประโยชน์ในหลายด้ าน เช่น ด้ าน การแพทย์
อาหาร อุตสาหกรรม เป็ นต้ น
มลพิษทางอากาศ หมายถึง อากาศที่มีสิ่งเจือปน (contaminant) เช่น ฝุ่ นผง (dust) ไอ
ควัน flumes) ก๊ าซต่าง ๆ (gases) ละอองไอ (mist) กลิ่น (odors) ควัน (smoke) ไอ (vapor) ฯลฯ
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อยู่ในลักษณะปริ ม าณ และระยะเวลาที่ นานพอที่ จ ะท าให้ เกิ ดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
มนุษย์ หรื อสัตว์หรื อทาลายทรัพย์สินของมนุษย์หรื อสิ่งแวดล้ อมอื่น ๆ (พัฒนา มูลพฤกษ์ , 2546)
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อสารวจความหลากหลายชนิดของไลเคน และวิเคราะห์ หาโลหะหนัก ในบริ เวณ
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
2. หาความสัม พันธ์ ระหว่างค่าความหลากหลายของไลเคน ดัชนี บ่งชีค้ ุณภาพอากาศ
(IAP) คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) และโลหะหนัก เพื่อใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้คุณภาพอากาศในบริเวณแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
3. ใช้ ค วามหลากหลายของไลเคนเป็ น ฐานข้ อ มูลเพื่ อ หาแนวทางในการติด ตามการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศในแหล่งท่องเที่ยว
1.3 ความสาคัญของการวิจัย
การศึกษาวิจยั การประยุกต์ใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายของไลเคน และค่า
ดัชนี บ่งชีค้ ุณ ภาพอากาศ (IAP) กับก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เพื่ อบ่งชีค้ ุณ ภาพอากาศใน
บริ เวณแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ครัง้ นี ้ ทาให้ ทราบถึงความสัม พันธ์ ของ
ชนิดไลเคนและค่าดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพอากาศ และก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ใน อ่างเก็บน ้าคลองโบด
น ้าตกสาริ กา น ้าตกลานรักหรื อน ้าตกลาดหินกองมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งผล
จากการศึกษาครัง้ นี ้สามามรถนามาใช้ เป็ นแนวทางในการบ่งชี ้คุณภาพอากาศ ณ บริเวณนันได้
้
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยชิน้ นีไ้ ด้ ทาการสารวจและศึกษาความหลากหลายของไลเคนในบริ เวณแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติจงั หวัดนครนายก โดยศึกษาหาความสัมพันธ์ ระหว่างชนิด ของไลเคนกับ
ดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพอากาศ (IAP) ก๊ าซคาร์ บอนมอนอไซด์ (CO) และโลหะหนักที่ปนเปื อ้ นอยู่ในพื ้นที่
ท าการวิจัย เพื่ อ น าข้ อ มูล ความหลากหลายของไลเคนที่ พ บในพื น้ ที่ ม าเป็ น ข้ อ มูล ปั จ จัย ทาง
สิ่งแวดล้ อม และข้ อมูลทางนิเวศวิทยา และนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยมีเงื่อนไขการทดลอง
ดังต่อไปนี ้
1.4.1) ท าก ารวิ เค ราะ ห์ คุ ณ ภ าพ อ าก าศ ได้ แ ก่ ค วาม ชื น้ (moisture) ค่ า
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) และค่าโลหะหนักในไลเคนที่พบในบริเวณพื ้นที่ศกึ ษา
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1.4.2) ส ารวจและศึก ษาความหลากหลายองไลเคนบริ เวณแหล่ง ท่อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ซึ่งได้ แก่ อ่างเก็ บน ้าคลองโบด น ้าตกสาริ กา น ้าตกลานรักหรื อน ้าตก
ลาดหินกอง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ โดยมีการสุ่มต้ นไม้ ที่ใช้ ศึกษา จะต้ องเป็ น
ชนิดเดียวกันและมีขนาดใกล้ เคียงกัน
1.4.3) จาแนกชนิดไลเคนโดยการระบุสปี ชีส์ที่พบ ด้ วยหนังสือคูม่ ือการจาแนกไลเคน
เพื่อเป็ น ฐานข้ อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
จังหวัดนครนายก
1.5 ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
ในการสารวจความหลากหลายไลเคนครัง้ นี ้สามารถบอกถึงความหลากหลายของชนิดไล
เคน ในแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ จังหวัดนครนายก นอกจากไลเคนสามารถบ่งชี ค้ ุณ ภาพ
อากาศได้ แล้ ว ยังสามารถบ่งชี ้ถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปของแต่ละสถานที่ด้วย เพราะฉะนันไล
้
เคนจึ ง มี ค วามส าคัญ กั บ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ม าก โดยเราสามารถรั บ รู้ ถึ ง การ
เปลี่ ยนแปลงคุณ ภาพของอากาศ ณ สถานที่ ท่องเที่ ยวทางธรรมชาติได้ จ าก ไลเคน ดังนัน้ เรา
สามารถน าข้ อมูล จากตรงนี ไ้ ปช่วยในการดูแลรั กษารวมไปถึ งการอนุรักษ์ และพัฒ นาสถานที่
ท่องเที่ยวไปในทิศทางที่ดีขึ ้นได้
1.6 นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ไลเคน (lichen) หมายถึง สิ่งมี ชี วิตที่เกิ ดจากการอยู่ร่วมกันของสิ่งมี ชีวิตสองสิ่งคือ
ของรา กับสาหร่ าย ซึ่งรามีหน้ าที่เก็บความชื ้นและป้องกันอันตรายให้ สาหร่ าย ส่วนสาหร่ ายทา
หน้ าที่สร้ างอาหารดังนันทั
้ งราและสาหร่
้
ายต่างเอื ้อประโยชน์ซงึ่ กันและกันอย่างลงตัว
2. สถานที่ ท่องเที่ ยว หมายถึง สถานที่ ที่มี คนเข้ าไปเพื่ อพักผ่อนหย่อนใจ ทากิ จ กรรม
สันทนาการ หรื อเพื่อหาความรู้
3. ดัชนีความบริ สทุ ธิ์ของอากาศ (IAP) หมายถึง ค่าที่ได้ มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลความ
บริ สทุ ธิ์ของอากาศจากความหลากหลายของไลเคน โดยใช้ วิธีการคานวณตามสูตรของ ShannonWeiner diversity index (Ludwig and Reynolds, 1986 และ Chao and Shen, 2003)
4. ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง ค่าที่บง่ ชี ้เชิงคุณภาพในความหลากหลาย
ทางชีวภาพมากหรื อน้ อย
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5. ดัช นี ชี ว้ ัดเชิ งนิ เวศวิท ยา (Ecological index) หมายถึง ค่าที่ บ่ง ชี ค้ วามสัม พัน ธ์ ท าง
นิเวศวิทยาของสิ่งมีชีวิตในการวิจยั นี ้คือ ค่าเฉลี่ยของจานวนไลเคนอื่น ๆ ที่พบรอบ ๆ ไลเคนที่สนใจ
ในพื ้นที่นนั ้ ๆ
6. โลหะหนัก คือ ธาตุที่มี น ้าหนักมากกว่าน ้า 5 เท่า หรื อมีความถ่วงจาเพาะตังแต่
้ 5 ขึ ้น
ไป เช่น แคดเมี ยม โครเมี ยม ปรอท ตะกั่ว เป็ นต้ น ธาตุโลหะหนักเหล่านี ้ บางชนิด มี ป ระโยชน์
ในทางอุตสาหกรรมบางชนิดมีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย แต่บางชนิดก็เป็ นพิษต่อร่างกาย
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรณ
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความหลากชนิ ด ของไลเคน ค่ า Index of
Atmospheric Purity (IAP) และ ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ เพื่อติดตามคุณภาพอากาศใน
บริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับไลเคน
ไลเคนเป็ นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยระหว่าง รา และสาหร่ าย
โดยราทาหน้ าที่ช่วยปกป้องสาหร่ายจากความแห้ งแล้ ง ส่วนสาหร่ายทาหน้ าที่สร้ างอาหาร โดยการ
สังเคราะห์ด้วยแสง (วนารักษ์ และคณะ. 2550) ทะเล แนวคลื่นกระเซ็น สูงขึ ้นไปถึงเขาหิมะ จาก
แนวเส้ นศูนย์สูตรไปถึงชายขอบขัว้ โลก และ จากป่ าดิบเขตร้ อนชืน้ ไปถึงทะเลทราย (สรณรัช ฎ์
กาญจนะวณิชย์, 2553)
รา (fungi) เป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ใน กลุ่ ม ของยู แ คริ โอด (eukaryorte) ไม่ มี คลอโรฟิ ลล์
(chlorophyll) จัดเป็ นพวกสิ่งมีชีวิตที่ได้ อาหารจากสารอินทรี ย์ (heterotroph) เพื่อการเจริ ญเติบโต
ลักษณะโครงสร้ างส่วนใหญ่เป็ นเส้ นใยเรี ยกว่า (hypha(สมจิตร อยูเ่ ป็ นสุข, 2552)
สาหร่าย (Algae) เป็ นสิ่งมีชีวิตที่ สามารถสร้ างอาหารได้ เอง โดยกระบวนการสังเคราะห์
ด้ วยแสงเช่นเดียวกับพืชชันสู
้ ง ในบรรดาสิ่งมีชีวิตที่สงั เคราะห์ด้วยตัวเอง พบว่าสาหร่ายประมาณ
50-60 เปอร์ เซ็นต์) (วันเพ็ญ ภูตจิ นั ทร์ , 2549)
2.2 การจาแนกชนิดของไลเคน (Lichen identification)
การจาแนกชนิด (species) ของไลเคน นิยมใช้ ชนิดของราเป็ นหลัก เช่น โครงสร้ างที่ใช้
เก็ บ สปอร์ ลักษณะของสปอร์ ได้ แก่ ขนาด สี เป็ นต้ น รวมทัง้ โครงสร้ างภายในซึ่งเป็ นลักษณะ
เฉพาะที่เกิดขึ ้นจากการอยูร่ ่วมกันของราและสาหร่ายเท่านัน้ ลักษณะเหล่านี ้ไม่พบในสาหร่ายและ
ราเมื่ออยู่โดยราพังและที่สาคัญคือ การจาแนกโดยใช้ สารธรรมชาติที่ไลเคนสร้ างขึ ้น ซึ่งแตกต่างกัน
ในไลเคนแต่ละชนิด การจาแนกไลเคน แต่ละชนิดจึงใช้ เวลาและต้ องใช้ ความละเอียดสูง เนื่องจาก
ต้ องดูโครงสร้ างภายใน รวมทัง้ วิเคราะห์ สารเคมี (สารธรรมชาติ) ที่ ไลเคนสร้ าง (กัณ ฑรี ย์ บุญ
ประกอบ, 2557)
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2.3 การระบุชนิดของไลเคน
2.3.1 คัดแยกกลุม่ ไลเคนจากรูปแบบการเติบโต
2.3.1.1) ครัสโตส (crustose) มีลกั ษณะเป็ นแผ่นแบนเกาะติดแน่นตามที่เกาะอาศัย
(substrates)

ภาพประกอบ 1 ลักษณะการเจริญเติบโตของ Pyrenula oxisporiza

ภาพประกอบ 2 ลักษณะการเจริญเติบโตของ Graphis sp.
2.3.1.2) โฟลิโอส (Foliose) มีลักษณะคล้ ายแผ่นใบ มีชนผิ
ั ้ ว 2 ด้ าน ด้ านบนสัมผัส
อากาศ ด้ านล่างมีส่วนที่คล้ ายราก แต่เกิดจากเส้ นใยของรา เรี ยกว่า ไรซีน (Rhizine) ใช้ เกาะกับ
วัตถุ
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ภาพประกอบ 3 ลักษณะรูปแบบการเจริญเติบโตของโฟลิโอส Parmotrema tinctorum
2.3.1.3) ฟรู ติโคส (Fruticose) หรื อพวกพุ่มกอ มีลกั ษณะเป็ นกิ่งก้ านหรื อเส้ นสายมี
ลักษณะคล้ าย รากฝอย กับรากแขนงแต่อยูใ่ นอากาศ

ภาพประกอบ 4 ลักษณะรูปแบบการเจริญเติบโตของฟรูตโิ คส Usnea sp
2.3.1.4) สแควมูโลส (Squamulose) มีลกั ษณะเป็ นเกล็ดเล็ก ๆ คล้ ายเกล็ดปลา

ภาพประกอบ 5 ลักษณะรูปแบบการเจริญเติบโต Phyllopsora furfuracea
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ภาพประกอบ 6 แอโพทิเชียแบบจาน (disc-like apothecia)
2.3.2 คัดแยกกลุม่ ไลเคนจากโครงสร้ างสืบพันธุ์ภายนอก
ไลเคนในหนึ่งกลุ่ม สร้ างโครงสร้ างสื บพันธุ์ แบบอาศัยเพศ (sexsual reproductive
struture) หลายแบบ บางชนิดสร้ างแอโพทิเชียแบบจาน (disc-like apothecia) บางชนิดสร้ าง แอ
โพทิ เ ชี ย แบบริ ม ฝี ปากหรื อ ลายเส้ น (lirellate apothecia) และบางชนิ ด สร้ างแบบเพอริ ทิ เชี ย
(perithecia) ดังภาพด้ านล่าง การแยกกลุ่มไลเคนแบบนี ้เป็ นการช่วยย่อยความหลากหลายของไล
เคนลงไปอีกขัน้ เนื่องจากไลเคนแต่ละชนิดมีโครงสร้ างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศเพียงแบบใดหรื อ
แบบหนึง่ เท่านัน้ (หน่วยวิจยั ไลเคน, 2556)

ภาพประกอบ 7 แอโพทิเชียแบบริมฝี ปากหรื อลายเส้ น (lirellate apothecia)
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ภาพประกอบ 8เพอริทิเชีย (perithecia)
2.3.3 วิเคราะห์ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอก
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาภายนอกที่สามารถมองเห็นด้ วยตา ได้ แก่ สี ลักษณะของ
แทลลัส ขนาดลักษณะของโลป โครงสร้ างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศหรื อแบบไม่อาศัยเพศ ขน (cilia)
ที่ขอบโลปหรื อไม่มี rhizine หรื อ holdfast หรื อ ไม่มี อื่น ๆ (หน่วยวิจยั ไลเคน, 2556)

ภาพประกอบ 9 ซอริเดีย (soredia) มีลกั ษณะเป็ นกระจุก
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ไอซิเดีย (isidia) มีลกั ษณะเป็ นหน่อหรื อแท่ง

ภาพประกอบ 10 ขน (cilia) มีลกั ษณะคล้ ายขนสัตว์ทวั่ ไปบริเวณขอบของโลป
2.3.4 วิเคราะห์ลกั ษณะโครงสร้ างภายในของแทลลัส
1.ชันคอร์
้ เทกซ์ (cortex) เป็ นชันผิ
้ วนอกที่เกิดจากเส้ นไฮฟี สานตัวกันอย่างหนาแน่น
ซึง่ ชันนี
้ ้ ทาหน้ าที่ชว่ ยปกป้องสาหร่ายจากแสงแดดที่รุนแรงและสภาพแวดล้ อมอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสม
2.ชันสาหร่
้
าย (algae layer) ประกอบด้ วย สาหร่ายเรี ยงตัวอัดกนเป็ นชัน้
3.ชัน้ เมดูลา (medulla) เป็ นชัน้ ที่ เส้ นใยของราประสานกันอย่างหลวม ๆ ถัดลงมา
จากชันของสาหร่
้
าย เป็ นชันที
้ ่หนาที่สดุ ของแทลลัส มีลกั ษณะเป็ น เส้ นใยไฮฟี ถักทอกันเป็ นชันที
้ ่ มี
ความสามารถในการกักเก็บน ้าและธาตุอาหารต่างๆ
4.ชันโลเวอร์
้
คอร์ เทกซ์ (Lower cortex) ด้ านล่างเป็ นชันที
้ ่ประกอบด้ วยเส้ นใยของรา
ประสานกันค่อนข้ างแน่นและมีเส้ นใยของราพัฒนาเป็ นไรซีน (rhizine) ใช้ ยึดเกาะกับวัตถุ ไลเคน
บางชนิดไม่มีชนนี
ั ้ ้ โดยเฉพาะไลเคนในกลุม่ คลัสโตส (หน่วยวิจยั ไลเคน, 2556)
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2.3.5 วิเคราะห์ลกั ษณะภายในของโครงสร้ างสืบพันธุ์
สิ่งที่ต้องพิจารณาของลักษณะภายในของโครงสร้ างสืบพันธุ์ คือ สปอร์ (ขนาด, สี ,

รูปร่าง) ลักษณะของ exciple (สี , รูปร่าง, ขอบมีสาหร่ าย/ไม่มี)หยดนา้ มันอื่น (หน่วยวิจัยไลเคน,
2556)

ภาพประกอบ 11 โครงสร้ างภายในของทัลลัสไลเคน
(ก) thallus stratified หรื อ heteromerous (ข) Thallus nonstratified
ที่มา: http://joomlas.ru.ac.th/lichen/index.php/lichen
2.3.6 ทดสอบสารเคมี
การทดสอบสารเคมี เ ป็ นอี ก วิ ธี ก ารหนึ่ ง ที่ ส ามารถบ่ ง ชี ถ้ ึ ง ชนิ ด ไลเคนได้ นั ก
อนุ ก รมวิ ธ านส่ ว นใหญ่ ใช้ วิ ธี ก าร spot test และ TLC (Thin Layer Chromatography) เพื่ อ ให้
ทราบถึงชนิดของสารเคมีในไลเคน (หน่วยวิจยั ไลเคน, 2556)
2.3.7 วิเคราะห์หาชนิดไลเคนโดยใช้ คมู่ ือการจัดจาแนก (Key)
การเทียบข้ อมูลกับคู่มือการจัดจาแนก คู่มือการจัดจาแนกไลเคนเหล่านี ม้ ีให้ เลือก
หลากหลายทัง้ หนังสื อของไทยและต่างประเทศ เช่น ไลเคนแห่งเกาะแสมสาร จากยอดเขาถึง
ชายทะเล การศึกษาครัสโตสไลเคน วงศ์ฟิ สเซียซิอิ ในประเทศไทย ระบบทางอนุกรมวิธานและ
ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน วงศ์กราฟิ ดาซิอิ ณ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูหลวง จังหวัด
เลย ความหลากหลายทางชี วภาพของไลเคนแบบแผ่น ใบ และแบบเส้ น สายที่ พ บ ณ อุท ยาน
แห่ ง ชาติ เขาใหญ่ Lichens of North America Seychelles Lichen Guide อื่ น ๆ (หน่ ว ยวิ จัย ไล
เคน, 2556)
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2.3.8 ตรวจสอบชนิดจากความแตกต่างของ DNA (phylogeny)
การวิเคราะห์ชนิดของไลเคนจากความแตกต่างของ DNA เป็ นเทคนิคขันสู
้ ง ผู้ที่จะ
สามารถใช้ วิธีนี ้ได้ ต้องเป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญการใช้ เป็ นอย่างดี วิธีการนี ้สามารถแยกชนิดของไล
เคนได้ ชดั เจนที่สุด มีความจาเป็ นมากสาหรับไลเคนบางชนิดที่ไม่สามารถใช้ ค่มู ือทัว่ ไปในการจัด
จาแนกได้ และส่วนใหญ่ ถูกนามาใช้ เพื่อยืนยันชนิดของไลเคนชนิดใหม่ของโลก (new species)
ถึงแม้ วา่ วิธีการนี ้จะเทคนิคขันสุ
้ ดยอดสาหรับการบ่งชี ้ชนิดของไลเคน แต่นกั อนุกรมวิธานส่วนใหญ่
เลือกใช้ ลกั ษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยาและสารเคมีในไลเคน ในการจาแนกชนิดไล
เคน เนื่องจากลักษณะดังกล่าวนี ้สามารถให้ ข้อมูลเพียงพอต่อการนาไปใช้ จดั จาแนกชนิดของไล
เคนโดยส่วนใหญ่ (หน่วยวิจยั ไลเคน, 2556)
2.3.8.1) ที่เกาะอาศัย (substrates)
ไลเคนสามารถเติบโตอยู่บนพื ้นที่เกาะอาศัย ในธรรมชาติได้ อย่างหลากหลายโดยที่
ไม่ทาอันตรายใด ๆ ต่อพื น้ ที่ ยึดเกาะเหล่านัน้ การดารงชีวิตแบบนีเ้ รี ยกว่า อิงอาศัย (epiphyte)
ยกเว้ นไลเคนบางชนิดดารงชีวิตแบบปรสิต (parasite) ด้ วยการเติบโตอยู่บนไลเคนชนิดอื่น ไลเคน
ส่วนใหญ่พบเติบโตอยู่บนเปลือกไม้ เรี ยกว่า corticolous lichen บางชนิดเติบโตบบนหิน เรี ยกว่า
saxicolous lichen บางชนิ ด เติ บ โตบนดิ น เรี ย กว่ า tericolous lichen บางชนิ ด เติ บ โตบนใบ
เรี ยกว่า foliicolous lichen บางชนิดเติบโตบนมอสส์ เรี ยกว่า muscicolous lichen และบางชนิด
เติบโตในชันหิ
้ น เรี ยกว่า lignicolous lichen นอกจากนี ้ไลเคนยังสามารถเติบโตบนวัสดุสงั เคราะห์
ได้ อี ก ด้ วย เช่น ขวด กระเบื อ้ ง แผ่น โลหะ แผ่น ยางสัง เคราะห์ ฯลฯ (สุรีย์ พ ร เจรี ย งประเสริ ฐ ,
2552)2.3.8.2) สีของไลเคน (Lichen coloring)
สีของไลเคนขึ ้นอยู่กบั หลายองค์ประกอบ เช่น ชนิดสาหร่ายที่เ ป็ นส่วนประกอบ ชนิด
สารในไลเคนไลเคนที่มีสาหร่ายสีเขียวเป็ นส่วนประกอบ (chlorolichen) ส่วนมากจะมีสีเขียวอ่อน
เขี ย วเทาหรื อเขี ย ว บางครั ง้ จะพ บไลเคนสี ด า (umbilicaria) น า้ ตาล เหลื อ งหรื อส้ มได้
(telaschistes และxanthanaria) หรื อ ไลเคนที่ มี ส าหร่ า ยสี เขี ย วแกมน า้ เงิ น เป็ นส่ ว นประกอบ
(cyanolichens) สี ข องไลเคนมี ค วามสัม พัน ธ์ กั บ ที่ เกาะอาศัย เช่ น ไลเคนติ ด แน่ น บนหิ น ปู น
(calcareous rock) ที่พ บมักเป็ นสี ขาวหรื อสี ส้ม บนหินแก้ ว (siliceous rocks) หรื อเปลือกไม้ ที่มี
ความเป็ นกรด ไลเคนเปี ยกจะมีสีเทาหรื อเหลืองเขียว สภาพแวดล้ อม สีของไลเคนจะเข้ มมากขึ ้น
เมื่อไลเคนเปี ยกหรื อชื ้น เมื่อไลเคนเปี ยกจะมีสีเขียวเด่นชัดกว่าไลเคนที่แห้ ง ไลเคนที่มีแผ่นพื ้นฐาน
สีเหลืองหรื อส้ ม หมายถึงการอยู่ในที่ที่มีแสงแดดจัด และมีที่เกาะอาศัยที่มีปริ มาณไนโตรเจนสูง
(nitrophilous lichens) เช่น หลังคา ผนังหรื อรัว้ (สุรีย์พร เจรี ยงประเสริฐ, 2552)
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2.3.8.3) การดารงชีวิต (Lichen survival)
การเจริ ญเติบโตของไลเคนเกิดขึ ้นจากการสังเคราะห์ด้วยแสงของสาหร่ายโดยมีน ้าที่
ได้ จ ากชัน้ บรรยากาศในสภาพหมอก ฝน และน า้ ค้ างเป็ น วัตถุดิบ ไลเคนมี ขนาดแผ่น พื น้ ฐาน
แตกต่างกันไปตังแต่
้ เล็กกว่าหนึง่ ตารางมิลลิเมตรจนถึงยาวหลายเมตร ห้ อยลงจากกิ่งไม้ หรื อเกาะ
อาศัยเปลือกไม้ หรื อพืชอื่นๆ หรื อแม้ กระทัง่ บนดินและหิน ซึ่งส่วนมากอาศัยผิวหน้ าหิน (epilithic)
และใต้ ผิวหิน (endolithic) ในเขตร้ อนและ กึ่งร้ อน ไลเคนหลายชนิดที่เกิดบนผิวใบพืช (foliicolous
lichen) จะมีการเจริ ญเติบโตค่อนข้ างรวดเร็ ว แม้ วา่ ไลเคนส่วนใหญ่จะอยูบ่ นดิน มีส่วนน้ อยในธาร
น ้าและชายฝั่งทะเล ไลเคนส่วนมากเจริญเติบโตขยายจากขอบ ยกเว้ นไลเคนในกลุม่ umbilicate ที่
เจริ ญจากตรงกลาง ไลเคนแบบพุ่มกอหรื อแบบเส้ นสายเจริ ญตรงปลายยอด ปลายกิ่งหรื อปลาย
podetia ตรงกลางอาจเจริ ญโดยมีความหนาเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อย และมักจะเป็ นที่เกิดของโครงสร้ าง
สื บ พัน ธุ์ เช่น apothecia, perithecia,pycnidia โดยทั่ว ไปไลเคนมี ก ารเจริ ญ เติบ โตค่อ นข้ า งช้ า
โดยเฉพาะไลเคนที่อยู่ในสภาพแวดล้ อมที่รุนแรง เช่นทะเลทราย ขัว่ โลกเหนือ จุลไลเคนอาจมีการ
เจริญเติบโตน้ อยกว่าหนึง่ มิลลิเมตรต่อปี (สุรีย์พร เจรี ยงประเสริฐ, 2552)
แทลลัสของไลเคนไม่มีโครงสร้ างหรื ออุปกรณ์ในการป้องกันการสูญเสียน ้าเหมือนพืช
ชันสู
้ ง ดังนัน้ การสังเคราะห์ด้วยแสงของไลเคนเกิดขึน้ ในตอนที่แทลลัสมีนา้ เท่านัน้ ในตอนบ่าย
สภาพของน ้าในอากาศมีน้อยลง ส่งผลให้ นา้ ในแทลลัสของไลเคนลดลงไปด้ วย สภาวะเช่นนีท้ า
ให้ ไลเคนพักตัว ไลเคนบางชนิดเมื่อสภาพอากาศแห้ งแล้ งสามารถพักตัวได้ หลายเดือน และเมื่อ
ได้ รับน ้าแทลลัสของไลเคนจะฟื น้ ตัวกลับมาอีกครัง้ กระบวนการหายใจเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ ว และ
เมื่อมีแสงสว่างการสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดได้ ตามปกติ ช่วงกลางคืนแทลลัสของไลเคนจะซับน ้า
จากบรรยากาศและตัวเมื่อใกล้ สว่าง และเมื่อแสงแดดปรากฎขึ ้น การสังเคราะห์ด้วยแสงจะเกิดขึ ้น
ทันที เวลาบ่ายเมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงความชื ้นในแทลลัสลดลง ไลเคนจะพักตัว ดังนั น้ จะเห็น
ว่าช่วงระยะเวลาในการนาคาร์ บอนไดออกไซด์ (co2) มาใช้ ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็ นช่วงเวลา
สันๆซึ
้ ง่ เป็ นสาเหตุที่ทาให้ ไลเคนเจริญเติบโตช้ ากว่าพืชชันสู
้ งอื่น ๆ (กัณฑรี ย์ บุญประกอบ, 2557)
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2.3.9 การจาแนกไลเคนตามหลักอนุกรมวิธาน
การจาแนกชนิด (species) ของไลเคน นิยมใช้ ชนิดของราเป็ นหลัก เช่น โครงสร้ างที่
ใช้ เก็บสปอร์ ลักษณะของสปอร์ ได้ แก่ ขนาด สี เป็ นต้ น รวมทัง้ โครงสร้ างภายในซึ่งเป็ นลักษณะ
เฉพาะที่เกิดขึ ้นจากการอยูร่ ่วมกันของราและสาหร่ายเท่านัน้ ลักษณะเหล่านี ้ไม่พบในสาหร่ายและ
ราเมื่ออยู่โดยราพังและที่สาคัญคือการจาแนกโดยใช้ สารธรรมชาติที่ไลเคนสร้ างขึ ้น ซึ่งแตกต่างกัน
ในไลเคนแต่ละชนิด การจาแนกไลเคนแต่ละชนิดจึงใช้ เวลาและต้ องใช้ ความละเอียดสูง เนื่องจาก
ต้ องดูโครงสร้ างภายใน รวมทัง้ วิเคราะห์ สารเคมี (สารธรรมชาติ) ที่ ไลเคนสร้ าง (กัณ ฑรี ย์ บุญ
ประกอบ, 2557)2.3.10 ไลเคนในเมืองไทย
นักไลเคนวิทยา (Lichenologist) ประเมินว่าโลกนี ้มีไลเคนประมาณ 17,000-25,000
ชนิ ด ความแตกต่างของไลเคนขึน้ อยู่กับชนิดของรา ส่วนไลเคนในประเทศไทยส ารวจพบแล้ ว
ประมาณ 1,700 ชนิด และคาดว่าจะมีไลเคนมากกว่า 2,000 ชนิด เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในเขต
ร้ อน ซึ่ง มี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพสูง แต่ก ารศึก ษาไลเคนอย่า งจริ ง จัง ของไทยเริ่ ม เมื่ อ
ประมาณ พ.ศ.2530 ซึ่งยังมี การค้ นพบไลเคนชนิ ดใหม่ของโลกอยู่เรื่ อย ๆ และเป็ นที่ ยอมรับกัน
ว่าไลเคนในเขตร้ อนซึ่งต่างจากที่อื่น ยังรอการสารวจและศึกษาวิจยั อีกมาก ส่วนในต่างประเทศมี
การศึกษาวิจยั ไลเคนมานานนับร้ อยปี ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับไลเคน ในต่างประเทศ เช่น อิตาลี มี
จานวน 2,316 ชนิด อังกฤษ 2,225 ชนิด โปแลนด์ 1,327 ชนิด ญี่ ปนุ่ 1,557 ชนิด และออสเตรเลีย
3,075 ชนิด เป็ นต้ น ((กัณฑรี ย์ บุญประกอบ, 2557)
2.4 มลพิษของอากาศมลพิษของอากาศ
อากาศที่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ฝุ่ น อนุภาคของโลหะ สารกัมมันตรังสี แก๊ สคาร์ บอน
มอนนอกไซต์ ซัลเฟอร์ ไดออกไซต์ และออกไซต์ของไนโตรเจน เป็ นต้ น อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจาก
กิจกรรมบางอย่างของมนุษย์ ก่อให้ เกิดอันตรายต่อสิ่ งที่ชีวิตและทรัพย์สินสานักงานคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้ อมแห่งชาติได้ กาหนดคุณภาพอากาศในเกณฑ์มาตราฐานไว้ ไม่เกิน 330 ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์ เมตรในเวลา 24 ชั่วโมง สมบัติของอากาศมี คุณ สมบัติเฉพาะตัวคือเป็ นสาร มีม วล มี
ตัวตน ต้ องการที่อยู่และสัมผัสได้ อากาศจะไหลจากบริ เวณที่ มีความกดอากาศสูงไปยังบริ เวณที่
ความกดอากาศต่า(ศิริพรต ผลสินธุ์, 2534)
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2.5 องค์ประกอบของอากาศ
องค์ประกอบของอากาศ เป็ นสิ่งที่อยู่ในสถานะที่เป็ นแก๊ ส มีส่วนประกอบต่างๆ คือ
ก๊ าซออกซิ เจน (oxygen) เป็ นส่ ว นประกอบอยู่ ใ นอากาศประมาณร้ อยละ 21 โดยปริ ม าตร
ไนโตรเจน (nitrogen) ร้ อยละ 78.09 คารบ์ อ นไดออกไซด์ (carbondioxide) ร้ อยละ 0.03 ก๊ าซ
เฉื่ อย (inert gas) ร้ อยละ 0.1 เป็ นแก๊ สที่ไม่มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาทางเคมีใด ๆ เช่น อาร์ กอน
(Ar) มี อ ยู่ในอากาศมากที่ สุ ด ในกลุ่ม ของ แก๊ ส เฉื่ อ ยด้ วยกัน มี อ ยู่ป ระมาณร้ อยละ 0.09 โดย
ปริ ม าตร ฮี เลี ย ม(He) นี อ อน(Ne) คริ ป ทอน(Kr) และซี นอน (Xe) ((ปิ่ นศัก ดิ์ ชุม เกษี ยน, 2546)
Nitrogen
Oxygen
Carbondioxide
argon
Other

ภาพประกอบ 12 องค์ประกอบของอากาศ
ที่มา: http://www.adsorptra.com
2.5.1 คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เกิดจากการเผาไหม้ ไม่สมบรูณ์ของเครื่ องยนต์เชื ้อเพลิง
จากแร่ เชือ้ งเพลิงจึงเป็ นสารพิษที่พบปริ มาณในท้ องถนน ก๊ าซนีจ้ ะทาให้ ร่างกายขาดออกซิเจน
เพราะมันจะไปแย่งจับเม็ดเลือดแดงแทนออกซิเจนของเหลว เรี ยกว่า อากาศเหลว มีลกั ษณะเป็ น
ของเหลวไม่มีสี อากาศมีความหนาแน่น มีความดัน มีความชื ้นและมีระดับอุณหภูมิ (สุธีลา ตุลยะ
เสถียร, 2544)

ตาราง 1 คุณภาพอากาศตามกรมควบคุมมลพิษ
มาตราฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
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สารพิษ
1.ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)
2.ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)
3. ก๊ าซโอโซน(O3)
4.ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ (SO2)
5. ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน
6.ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10ไมครอน
7ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

ค่าเฉลีย่ ความเข้ มข้ นใน
เวลา
1 ชม.
1 ชม.
1 ชม.
1 ชม.
1วัน
1วัน
1วัน

ค่ามาตราฐาน
ไม่เกิน30 ppm.(34.2 มก. /ลบ.ม.)
ไม่เกิน0.17ppm.(0.32 มก. /ลบ.ม.)
ไม่เกิน0.10 ppm.(0.20มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน0.3 ppm.(0.14มก./ลบ.ม.)
ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม.
ไม่เกิน 012มก./ลบ.ม.
ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม.

ที่มา: http://www.psu10725.com
2.5.2 ฝุ่ นละออง
เป็ นมวลสารที่อยู่ในสภาพของแข็ง หรื อของเหลวที่อุณหภูมิและความดันปกติและ
อาจมีขนาดตังแต่
้ 0.1 – 2.0 ไมครอน (หนึ่งไมครอนเท่ากับหนึ่งในล้ านเมตร) ซึ่งได้ แก่ ฝุ่ น (ตะกั่ว
จากการเผาไหม้ นา้ มันเชือ้ เพลิ งของรถยนต์ซึ่งจะออกมาในรู ปอนุภ าคฝุ่ น) ควัน ไอควัน หมอก
ละอองน ้า (สุธีลา ตุลยะเสถียร, 2544)
ตาราง 2เกณฑ์ คณ
ุ ภาพอากาศ
ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI)
0-50
51-100
101-200
201-300
มากกว่า-300

ที่มา: http://www.psu10725.com

2.5.3 อุณหภูมิ

ความหมาย
คุณภาพดี
คุณภาพปานกลาง
มีผลกระทบต่อสุ ขภาพ
มีผลต่อสุ ขภาพมาก
อันตราย
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อุณหภูมิ มีผลต่ออัตราของปฎิกิริยาทางเคมีในสิ่งมีชีวิต ซึ่งผลกระทบของอุณหภูมิ
ติอสิ่งมีชีวิต ปรากฎให้ เห็นได้ หลายประการด้ วยกันและอาจแบ่งเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ เป็ น 3 กลุ่ม
ด้ วยกันคือ (1) ผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโต (2) ผลกระทบในด้ านการทาลาย (3) ผลกระทบที่
ก่อให้ เกิดการปรับตัวเปลี่ยนแปลงรูปร่ างและระบบสรี ระ (ดอกรัก, 2552) ไลเคนสามารถขึ ้นได้ ใน
บริเวณที่มีแสง ความชื ้น และปั จจัยดารงชีวิตอื่นๆ เหมือนกับพืช แต่สิ่งหนึง่ ที่ไลเคนทาไม่ได้ เหมือน
พืช คือ ทนมลภาวะอากาศ ในขณะที่ผิวใบของพืชจะมีลกั ษณะคล้ ายขี ้ผึ ้งเคลือบอยู่( wax) และผิว
เคลือบคิวทิน (cuticle) ไลเคนสามารถเจริ ญเติบโตโดยรับอาหารคือน ้าและแร่ธาตุ ซึ่งน ้า และ แร่
ธาตุที่ไลเคนได้ รับนันถ้
้ ามีการปะปนมลพิษ ไลเคนก็จะได้ รับมลพิษนันด้
้ วย มลพิษจากอากาศจึง
เข้ าไปภายในแทลลัสได้ ง่าย และมันสามารถทาลายคลอโรฟิ ลล์ของสาหร่าย ซึ่งเป็ นส่วนประกอบ
ของไลเคน เมื่อได้ รับมลพิษมาก ๆ จนไม่สามารถทนทานได้ อย่างไรก็ตามแม้ ว่าไลเคนส่วนใหญ่
จะอ่ อ นไหวต่ อ มลพิ ษ แต่ ก็ มี ห ลายชนิ ด ที่ ท นทานได้ บ้ าง และบางชนิ ด ทนทานได้ ดี ม าก
ความสามารถในการทนทานมลพิษในระดับต่างกันของไลเคนชนิดต่าง ๆ ทาให้ สามารถใช้ ไลเคน
ตรวจสอบระดับมลภาวะได้ ซึ่งชนิดและจานวนของไลเคนนันสามารถบ่
้
งบอกถึงคุณภาพอากาศ
ของสิ่งแวดล้ อมได้ (กัณฑรี ย์ บุญประกอบ, 2557)
2.5.5 ไลเคนกับมลพิษอากาศในเมืองใหญ่
การที่ไลเคนเติบโตโดยใช้ น ้าและแร่ธาตุจากอากาศ จึงอ่อนไหวต่อมลพิษทางอากาศ
และนิยมใช้ บง่ ชี ้คุณภาพอากาศอย่างกว้ างขวางมานาน เนื่องจากประหยัดและมีประสิทธิภาพ ใน
อิตาลีพบว่าการตายของคนด้ วยมะเร็ งปอดเกิดขึน้ ในพืน้ ที่ ๆมี ความหลากหลายของไลเคนน้ อย
ส่วนพื ้นที่ ๆ มีความหลากหลายของไลเคนมาก การตายด้ วยมะเร็งปอดมีจานวนน้ อยกว่า ((กัณฑ
รี ย์ บุญประกอบ, 2557)ในเขตอุสาหกรรมหรื อเขตชุมชนเมืองขนาดใหญ่ที่มีคนอยู่หนาแน่น มักจะ
มีมลพิษทางอากาศสูง เนื่องจากการจราจรที่คบั คัง่ เป็ นต้ น เราไม่สามรถมองเห็นสารพิษในอากาศ
ได้ แต่สามารถสังเกตได้ จากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตในบริ เวณนัน้ ไลเคนไม่ทนต่อสารมลพิษ
ในอากาศ เช่น ก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ก๊ าซไนโตเจนไดออกไซด์ โอโซน และโลหะหนัก ดังนันจึ
้ ง
พบไลเคนน้ อยมากหรื อไม่พบเลยในบริ เวณที่มีอากาศเสีย หรื อพบในสภาพที่ไม่สมบรูณ์ เหตุนี ้เอง
จึงมีการนาไลเคนมาใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้คุณภาพอากาศว่าดีหรื อไม่ โดยดูจากชนิดและปริ มาณไลเคนที่
พบในแต่ละบริเวณ (วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ ว, 2551)
2.6 แหล่ งท่ องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดนครนายก
2.6.1ที่ตงและอาณาเขต
ั้

18
จังหวัดนครนายกตังอยู
้ ่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทยห่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 107 กิโลเมตร มีเนือ้ ที่ประมาณ 2,122 ตารางกิโลเมตร หรื อประมาณ 1,326,250 ไร่ มี
อาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียงดังนี ้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา
ทิศใต้ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดปราจีนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธานี
ลักษณะภูมิ ประเทศของจังหวัดนครนายก ส่วนหนึ่งของจังหวัดอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ทางตอนเหนือและตะวันออกเป็ นภูเขาสูงชันในเขตอาเภอบ้ านนา อาเภอเมืองนครนายก ปากพลี ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้ เป็ นที่ราบ อันกว้ างใหญ่เป็ นส่วนหนึ่งของ ที่ราบ
สามเหลี่ยมลุ่มแม่นา้ เจ้ าพระยา ที่เรี ยกว่า “ที่ราบกรุ งเทพ” ลักษณะดินเป็ นดินปนทรายและดิน
เหนียวเหมาะแก่การ ทานา ทาสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย (สานักพัฒ นาอุตนุ ิยมวิทยา, 2560)
สภาพภู มิ อ ากาศของจัง หวัด นครนายกมี 3 ฤดูก าลที่ แ ตกต่างกัน คื อ ฤดูฝ น เริ่ ม ตัง้ แต่เดื อ น
มิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่ มตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อน เริ่ ม
ตังแต่
้ เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมมีสภาพอากาศที่แห้ งแล้ ง และชุ่มชื ้นสลับกันอย่างเห็นได้ ชดั
มี อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี ประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส (สานักพัฒนาอุตนุ ิยมวิทยา, 2560)
2.6.2 อ่างเก็บน ้าคลองโบด
ตัง้ อยู่ตาบลพรหมณี อาเภอเมื อ งนครนายก จัง หวัด ขครนายกละติจูด N 14° 17
21.77" และลองจิจดู E 101° 11' 41.24" ซึ่งอ่างเก็บน ้านี ้เป็ นโครงการพระราชดาริ เพื่อใช้ ในกิจการ
โรงเรี ย นนายร้ อยพระจุล จอมเกล้ า (จปร.) และเพื่ อ การอุป โภคบริ โภคแก่ ป ระชาชน รวมถึ ง
การเกษตรอีกด้ วย
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ภาพประกอบ 13 อ่างเก็บน ้าคลองโบด
2.6.3 น ้าตกสาริกา
ตังอยู
้ ่ที่ตาบลสาริ กา อาเภอเมือง จังหวัดนครนายก ละติจูด N 14° 18 14.76" และ
ลองจิจดู E 101° 15' 28.89" ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็ นส่วนหนึ่งของลาห้ วยสาริกา มี
ต้ นน ้าอยู่บริ เวณเขาสาริ กาที่ติดต่อกับเขาแก้ ว มีความสูงถึง 9 ชัน้ ซึ่งในแต่ละชันของน
้
้าตกก็จะมี
ชันหิ
้ นธรรมชาติรองรับน ้าและกลายเป็ นแอ่งน ้า ขนาดเล็ก ๆ อยู่ทวั่ บริเวณชันของน
้
้าตกซึ่งบางแห่ง
มีขนาดกว้ างและน ้าไม่ลกึ มากทาให้ เรา สามารถลงไปชุม่ ฉ่ากับสายน ้าตกแห่งนี่ได้ แบบสบาย

ภาพประกอบ 14 น้ าตกสาริ กา

2.6.4 น ้าตกลานรักหรื อน ้าตกตาดหินกอง
น า้ ตกลานรั ก เป็ นอี ก แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทางธรรมชาติ ที่ ส าคัญ แห่ ง หนึ่ ง ในจัง หวัด
นครนายก น ้าตกลานรักเดิมมีชื่อว่า น ้าตกตาดหินกอง ตังอยู
้ ่ตาบลสาริ กา อาเภอเมือง ละติจูด N
14° 17 22.02" และลองจิจูด E 101° 14' 56.74" พืน้ ที่ด้านข้ างของนา้ ตกแห่งนีเ้ ป็ นเขตที่ทาการ
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ภายในยังมีน ้าตกขนาดเล็ก มีชนเดี
ั ้ ยวและเป็ นน ้าตกอีกแห่งหนึ่งที่ได้ รับ
ความนิยมในการท่องเที่ยว
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ภาพประกอบ 15 น ้าตกลานรักหรื อน ้าตกลาดหินกอง
2.6.5 มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
มหาวิทยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ องครักษ์ ที่ ตัง้ 107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต -นครนายก
คลอง16 อาเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 อยู่ละติจูด N 14° 06' 23.27" และลองจิ จูด
E100° 59' 00.37" (มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ. 2558) เป็ น สถานศึก ษาที่ เป็ น พื น้ ที่ ชุม ชน

เนื่ องจากมี ผ้ ูค นสัน จร เพราะในบริ เวณรั ว้ มหาวิท ยาลัย มี โรงพยาบาลศูน ย์ การแพทย์ สมเด็จ
พระเทพฯ และบริเวณรอบ ๆ ก็มีแหล่งที่อยูอ่ าศัย
ภาพประกอบ 16 มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
2.6.6 สถิตนิ กั ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
สถิตินกั ท่องเที่ยวที่เข้ ามาท่องเที่ยวจังหวัดนครนายกในปี พ.ศ 2549 2550 และ 2553 มี
การเพิ่มขึน้ ของนักท่องเที่ยวตามภาพที่ 17แต่ทงั ้ นีย้ ังขาดการควบคุมอัตราการของนักท่องเที่ยว
เนื่องจากการที่มีนกั ท่องเที่ยวเข้ าไปในพื ้นที่เขตธรรมชาติมากเกินไป อาจส่งผลถึงระบบนิเวศใน
บริ เวณนันได้
้ แต่อย่างไรก็ตามสามารถสังเกตุได้ ว่าระบบนิเวศ หรื อแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
บริเวณนัน้ มีการเปลี่ยนแปลงหรื อเสื่อมโทรมลงได้ จากการสังเกตุความหลากหลายของไลเคน
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นักท่องเที่ยว

สถิตินกั ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก

ปี 2553 ปี 2550 ปี 2549 ปี 2548 ปี 2547

Series1
รวม
ไทย
ต่างชาติ
รวม
ไทย
ต่างชาติ
รวม

ไทย

15,447

1,010,918
995,471

1,312,321

13,354

1,298,967

18,618

1,503,702
1,589,770

18,099
9,455.00

1,522,320

1,150,520

1,571,671

1,141,065.00

ภาพประกอบ 17 สถิตนิ กั ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
ที่มา: ("สถิตนิ กั ท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก,")

2.7 ผลการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมา
(กัญ จน์ ศิล ป์ ประสิ ท ธิ์ , 2016)ได้ ท าการศึกษาวิจัยเรื่ องความหลากหลายของไลเคน
บริ เวณแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ เขื่ อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก จากการวิจัย
สารวจไลเคนในพื ้นที่ดงั กล่าว สามารถพบไลเคนกลุ่ม ครัสโตสไลเคน (crustose)เป็ นจานวนมาก
ขณะที่พบกลุ่มโฟลิโอส (foliose) เพียงชนิดเดียวคือ Leptogium sp.และไม่พบไลเคนในกลุ่มฟรู ทิ

22
โคส (fruticose) นอกจากนี ้ไลเคนในสกุล Pertusaria sp. ถูกพบมากที่สุดในทุกจุดท่องเที่ยวของ
เขื่อนขุนด่าน 17 ปราการชล อย่างไรการหาความสัมพันธ์ของชนิดพันธุ์ไม้ กบั ชนิดไลเคนที่อิงอาศัย
จะให้ แนวทางส่งเสริ มจัดการ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรป่ าไม้ เพื่อการอนุรักษ์ ไลเคนได้ นอกจากนี ้
ชนิ ด ไลเคนที่ พ บในแหล่ง ท่ อ งเที่ ย ว อาจสามารถบ่ง บอกผลกระทบของการท่ อ งเที่ ย วที่ มี ต่อ
สภาพแวดล้ อมได้
(หนูเดือน เมืองแสน, 2556)ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความหลากหลายชนิดของไลเคนใน
ป่ าชุม ชนและโบราณสถานแห่ง นคร ชัยบุรินทร์ โดยการใช้ วิธีของ Shannon–Weiner diversity
index หาค่าความหลากหลาย ความสม่าเสมอ และการกระจายของชนิดไลเคน ซึง่ จากแต่ละพื ้นที่
ที่ทาการสารวจ พบว่าความหลากหลายของไลเคนที่มากที่สดุ พบในป่ าชุมชนบ้ านซับไทรทอง และ
ป่ าที่มีค่าความหลากหลายน้ อยที่สุดคือ ป่ าชุมชนอาลอ หมู่บ้านอาลอ ตาบลนาดี อาเภอ เมือง
จัง หวัด สุริน ทร์ ส่ว นค่า ความสม่ า เสมอของชนิ ด ไลเคนบนเปลื อ กไม้ ในแต่ล ะป่ าชุม ชน มี ค่า
ใกล้ เคียง 1 แสดงค่า การกระจายของชนิดไลเคนที่พบในป่ าชุมชนมีการกระจายที่สม่าเสมอและมี
ค่าไม่แตกต่างกันของแต่ละป่ าชุมชน
(เวชศาสตร์ พลเยี่ ย ม, 2552)ได้ ท าการศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ งไลเคนในสวนสาธารณะ
กรุงเทพมหานคร และการชี ้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้ อม ไลเคนถูกใช้ เป็ นตัวชี ้วัดที่มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ การสารวจไลเคนครัง้ นี ้จึงมี วัตถุประสงค์เพื่อสารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไลเคนในเขตเมืองที่มีมลพิษทางอากาศ โดยทาการสุ่มเก็ บตัวอย่างไลเคนจาก เก็บไล
เคนได้ ทงสิ
ั ้ น้ 54 ตัวอย่าง จัดจาแนกตามหลัก อนุกรมวิธานได้ 27 ชนิด 16 สกุล 9 วงศ์ ซึ่งครัง้ นี ้
มีไลเคนที่สารวจพบเพิ่มขึ ้นจากในอดีตหลายชนิด โดยมีไลเคนอีก หลายชนิดยังระบุชื่อไม่ได้ ไล
เคนที่พบแพร่กระจายได้ ดีส่วนใหญ่เป็ นพวกทนทานมลพิษทางอากาศสูง ได้ แก่ Pyxine cocoes,
Anthracothecium subglobosum และ Trypethelium eluteriae ส่วนกลุ่ม ทนทานปานกลางจะ
พบได้ ในเขตใกล้ ชานเมื อง ปั จจัยที่ มีผลต่อการแพร่ กระจายของไลเคนในสวนต่าง ๆ ขึน้ อยู่กับ
ภูมิอากาศ คุณสมบัตขิ องเปลือกไม้ และมลพิษทางอากาศ การอยูร่ อดของไลเคนในสวนสาธารณะ
อาจชี ้วัดการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ รวมทัง้ มนุษย์ ที่ จาเป็ นต้ องติดตามเฝ้าระวังในระยะยาว
ต่อไป
(วนารักษ์ ไซพันธ์แก้ ว, 2551) ได้ ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องความหลากหลายของไลเคน และ
ชนิดที่เป็ นตัวบ่งชี ้ในการตรวจสอบผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ ในบริเวณที่ล่มุ ที่ถกู รบกวนใน
เขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย คือสารวจความหลากหลายของไลเคนในบริเวณที่ล่มุ ที่ถูก
รบกวนใน 7 จังหวัดในภาคเหนือ ตอนบนของประเทศไทย เพื่อศึกษาความหลากหลายของไลเคน
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ในเขตตัวเมืองที่มีมลพิษอากาศสูง และ บริ เวณนอกตัวเมืองที่มีมลพิษอากาศต่า คัดเลือกหาชนิด
ของไลเคนที่เหมาะสมในการใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้ทาง ชีวภาพในการตรวจสอบผลกระทบจากกิจกรรม
ของมนุษย์ รวมพืน้ ที่ศึกษาทังสิ
้ ้น 32 แห่ง เป็ นพื ้นที่ศึกษา ในเขตตัวเมือง 7 แห่ง และนอกเขตตัว
เมื อง 25 แห่ง พบว่าในเขตตัวเมื องมี จานวนชนิดและความถี่ ของไลเคนน้ อยกว่าในเขตนอกตัว
เมือง จากการวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ ชนิดและความถี่ของไลเคนกลุ่มฟอลิโอสที่พบ สามารถจัด
กลุ่มพืน้ ที่ศึกษาได้ 5 กลุ่ม โดยไลเคนในวงศ์ Physciaceae และ Parmeliaceae ทาให้ มีการแบ่ง
ออกเป็ น กลุ่ม ดัง กล่ า ว จ านวนประชากรในพื น้ ที่ ซึ่ง ใช้ แ ทนปริ ม าณของสารมลพิ ษ ในอากาศ
ปริ มาณนา้ ฝน และสภาพทางภูมิศาสตร์ มีผลต่อจานวนและชนิดของไลเคนที่พบ ฝุ่ นละอองอาจ
เป็ นปัจจัย หลักที่มีผลต่อการกระจายตัวของไลเคนในพื ้นที่ศกึ ษามากกว่าก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์
(วันวิสา พิลึก, 2556)ได้ ศึกษาความหลากหลายของไลเคนในสังคมพืชอุทยานแห่งชาติ
แม่วงก์ พบตัวอย่างไลเคน จานวน 411 ตัวอย่างสมารถจาแนกไลเคนได้ 76 ชนิด 30 สกุล15 วงศ์
วงศ์ ที่ มี ค วาม ห ล าก ห ล าย ช นิ ด ม าก ที่ สุ ด 5 วงศ์ ได้ แ ก่ Physciaceae, Graphidaceae,
Parmeliaceae, Trypetheliaceae และ Usneaceae จากการสารวจความหลากหลายชนิดของไล
เคนพบว่า ชนิดของไลเคนที่พบในสังคมพืช ป่ าดิบแล้ งและป่ าเบญจพรรณ มีความคล้ ายคลึงกัน
มาก โดยมีค่าดัชนีความคล้ ายคลึงเท่ากับ 50.75 เนื่องจากสภาพป่ าทังสองมี
้
ความคล้ ายคลึงกัน
ของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจากการทาการวิจยั ครัง้ นี ้พบว่า สังคมพืชป่ าดิบแล้ งมีความหลากหลาย
ของชนิดพรรณไม้ มากที่สดุ และป่ าเบญจพรรณมีความหลากหลายของชนิดไลเคนมากที่สดุ
(วิ ไลลัก ษณ์ ซู ม สไตอิ น น์ , 2553) ได้ ศึก ษาความหลากหลายของไลเคนและการใช้
ประโยชน์ ณ สวนรุ กชาติภูแปก อาเภอภูเรื อ จังหวัดเลย จากการสารวจชนิดของไลเคนในเขต
สวนรุกขชาติภูเปก พบไลนเคนทังหมด
้
17วงศ์ 34 สกุล 48 ชนิดประกอบด้ วยไลเคนกลุ่มครัสโตส
จานวน 22 สกุล 30 ชนิดไลเคนกลุ่ม โฟลิโอส จานวน 10 สกุล 15ชนิด และไลเคนกลุ่มฟรุ ติโคส
จ านวน 2 สกุล 3 ชนิ ด โดยมี ค่าดัช นี ความหลากหลายอยู่ที่ระหว่าง 2.84-3.12 ค่าดัช นี การ
กระจายตัวอยู่ที่ระหว่าง 0.62-0.68 และ ความหลากหลายของชนิดอยู่ที่ระหว่าง 27.34 ซึ่งพบว่า
ในป่ าดิบชื ้นมีความหลากหลายของไลเคนสูงที่สดุ ป่ าเต็งรัง ป่ าสนเขา ป่ าเบญจพรรณ และป่ าดิบ
เขา ตามล าดับ จากการตรวจสอบหาความสัม พันธ์ ของปั จ จัยทางกายภาพมี ผลต่อดัชนี ความ
หลากหลาย จานวนและปริ มาณของไลเคน พบว่าดัชนีความหลากหลายของ ไลเคนในพื ้นที่สวนรุก
ชาติภูแปก ไม่มีความสัมพันธ์ กับลักษณะเปลือกไม้ เส้ นรอบวง และทิศทางการพบไลเคนอย่างมี
นัยสาคัญ
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(สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, 2558)ได้ ศึกษาสถานภาพของไลเคนในป่ าเต็งรัง ณ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสารวจความหลากหลายและสถานภาพของไลเคน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลใน
การวางแผนการจัดการทรัพยากร ซึ่งทาโดยวางแปลงสารวจขนาด 10x10 ซม2 ในทิศตะวันออก
และทิศตะวันตก บนพันธุ์ไม้ จานวนทังหมด
้
22 ต้ น ที่มีขนาดเส้ นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 4.5 ซม.ที่
ระดับ ความสูง 130 ซม. รวมทัง้ หมด 44 แปลง ทาการบันทึกชนิด จานวนแทลลัส พื ้นที่ปกคลุม
ของแทลลัสทุกแปลงสารวจ ผลการศึกษาพบไลเคนทังหมด
้
306 แทลลัส ประกอบด้ วย 24 สกุล
34 ชนิด ดัชนีความสาคัญ(importance value index, IVI) บ่งชี ้ว่าไลเคนที่มีสถานภาพสาคัญมาก
มี 5 ชนิ ด ได้ แก่ Bulbothrix isidiza, Laurera benguelensis, Protoparmelia isidiata, Dirinaria
applanata และ Graphis handelii ส่วนสถานภาพสาคัญ สาคัญปานกลาง และสาคัญน้ อยมาก
พบ 12.10 และ7 ชนิดตามล าดับ โดยไลเคนที่ มี สถานภาพเหมาะสมต่อการนามาพัฒ นามาใช้
ประโยชน์ได้ แก่ Bulbothrix isidiza และ Dirinaria applanata เนื่องจากมีโครงสร้ างของประชากร
ที่ประกอบด้ วยแทลลัสขนาดเล็กจานวนมาก จึงอาจเติบโตขึ ้นมาทดแทนแทลลัสขนาดใหญ่ที่อายุ
มากและตายไปในอนาคต ส่วนสถานภาพสาคัญ น้ อยมาก เช่น Buelia pleiotera และ Glyphis
scyphulifera อาจจะต้ องใช้ กลยุท ธ์ ในการอนุรักษ์ ที่ เหมาะสมต่อการรัก ษาไว้ ซึ่งพัน ธุ กรรมที่ มี
คุณค่า
(Cecilia Estrabou, 2010 )ได้ ศึกษาไลเคนในเมืองคอร์ โดบา, อาร์ เจนตินา รวมจุดเก็ บ
ตัวอย่างทังหมด
้
341 จุด ในพืน้ ที่ของเมือง 24x24 กิโลเมตร เลือกต้ นไม้ จานวน 3 ชนิดต่อแปลง
ตัวอย่าง และประมาณค่าความถี่ของชนิดพันธุ์ไลเคน ที่มีขนาดลาต้ น 1.5 เมตร และคานวณค่า
ดัชนีบ่งชีค้ ุณ ภาพ Index of Atmospheric Purity (IAP) ตัวเลขในแผนที่แสดงค่าของชนิดไลเคน
และ ค่า (IAP) ผู้วิ จัย ได้ อ ธิ บ ายไลเคนไว้ ทัง้ หมด 9 ชนิ ด โดยชนิ ด ที่ พ บบ่อ ยที่ สุด คื อ Physcia
undulata และ Physcia endochryscea นอกจากนี ้ทังสองสายพั
้
นธุ์มีความโดดเด่นในเรื่ องดัชนีชี ้
วัดที่ สูงสุด โดยทั่วไปอากาศที่อยู่ในเมืองจะมีทัง้ คุณ ภาพอากาศที่ ปานกลาง ซึ่งบางพื น้ ที่จะมี
คุณภาพอากาศอยูใ่ นเกณฑ์ดีและดีมาก ที่แสดงได้ จากค่า IAP สูงสุดและจานวนของสายพันธุ์
(Abida Begum and HariKrishna 2010) ในการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ ทาการสารวจคุณภาพ
อากาศในพื ้นที่ ตอนใต้ ของ เมืองบังกาลอร์ โดยใช้ ไลเคนเป็ นตัวบ่งชี ้ความหลากหลายทางชีวภาพ
และบ่งชี ้มลพิษทางอากาศ การเก็บตัวอย่างได้ ดาเนินงานใน 4 พื ้นที่คือ Koramangala, Madivala
Marker, Bannerughatta national park และBommasandraโดยเลื อกเก็ บไลเคนที่ ต้น ปาล์ ม ที่ มี
เส้ นผ่านศูนย์กลาง 50-70 เซนติเมตร และ สูง 0.5-0.7 เซนติเมตร ไลเลนถูกนามาวิเคราะห์ความ
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เข้ มข้ นของโลหะหนัก ได้ แก่ แคดเมียม โครเมียม ทองแดง เหล็ก นิกเกิล ตะกั่ว สังกะสี พบว่ามี
โลหะหนักจะสะสมมากในไลเคนที่เจริญในเขตอุตสาหกรรม ในเมืองBommasandra รองลงมาคือ
เขตจราจรหนาแน่น เมืองMadivala เขตบ้ านเรื อนเมือง Koramangala และ เขตอุทยานแห่งชาติ
เมือง Bannerughata ตามลาดับ จากการศึกษาชนิดของไลเคนที่ เติบโตได้ เด่นชัดในแต่ละพื ้นที่
พบว่า เขตอุตสาหกรรม เมื องBommasandra จะพบไลเคนสายพันธุ์ Foraminella ambiguaเ
เติบโตมากที่สุด และได้ รับการสะสมโลหะหนักมากที่สุด ในเขตจราจรหนาแน่น เมืองMadivala
พบว่า ไลเคนสายพัน ธุ์ Parmelia capera จะมี โลหะหนัก ที่ พ บที่ สุด ในเขตบ้ า นเรื อ น เมื อ ง
Koramangala จะพบไลเคนสายพั น ธุ์ Xanthoria parietina มี โลหะหนัก มากที่ สุด และในเขต
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ เมื องBannerughatta national park พ บ ไลเคน สายพั น ธุ์ Hypogymnia
physodes มากที่ สุด การศึก ษาครั ง้ นี ท้ าให้ พ บ ชนิ ด และจ านวนไลเคนที่ เป็ น สามารถใช้ เป็ น
เอกลักษณ์บง่ ชี ้การปนเปื อ้ นโลหะหนักในอากาศแต่ละพื ้นที่ได้
(Cigdem Vardara, 2013)ได้ ศึ ก ษาตั ว อย่ า ง ไลเคน Pseudevernia furfuracea (L.)
Zopf ซึ่งถูกนามาใช้ เป็ นดัชนีชี ้วัดในการประเมินมลพิษทางอากาศในจังหวัดภาคกลางของ อนา
โตเลี ย , ไกเซรี พื น้ ที่ การศึกษาที่ โดดเด่นด้ วยการปรากฏตัวของกิ จ กรรมทางด้ านอุตสาหกรรม
มากมาย เช่น โรงงานเหล็ ก และการสร้ างเรื อโลหะอุตสาหกรรมเครื่ องจักรกลและทางเคมี ใน
การศึกษาครัง้ นี ไ้ ด้ ดาเนินการในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝนของปี 2005 ตัวอย่างไลเคน P furfuracea
ได้ สัม ผัส กับ สารมลพิ ษ ต่าง ๆ ใน 12 สถานที่ ผลการศึก ษาพบว่ามี ส่วนผสมของสารมลพิ ษ ที่
สะท้ อนให้ เห็ นถึง การปรากฏตัวของความเสี ย หายดีเอ็น เอ ค่าเฉลี่ ยของความแตกต่างที่ ได้ รับ
45.0% ในช่วงเวลาที่เปี ยกและ 64.6% สาหรับอัตราส่วนค่าสูงสุด ผลที่ได้ แสดงให้ เห็นว่าไลเคน
ชนิด P furfuracea โดยใช้ เครื่ องมื อ AFLP ซึ่งเทคนิคของเครื่ องหมายดีเอ็นเอ ที่ มี ราคาถูกและ
เชื่อถือได้ จึงเป็ นเครื่ องมือสาคัญสาหรับการศึกษาพันธุกรรมชนิดไลเคน

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
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3.1 สถานที่ดาเนินงานวิจัย

ภาพประกอบ 18 แผนที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก
ที่มา: ("แผนที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก,")
อ่างเก็บน ้าคลองโบด
น ้าตกสาริกา
น ้าตกลานรักหรื อน ้าตกลาดหินกอง
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์

3.2 วัสดุและอุปกรณ์
วิธี ก ารเก็ บ ไลเคนใช้ เครื่ อ งมื อ Global Positioning System (GPS) ส าหรั บ บัน ทึ ก
พิกัด ต้ นไม้ ที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นต้ นไม้ ชนิดเดียวกัน ขนาดใกล้ เคียงกัน ถ่ายภาพไลเคนบน
ต้ นไม้ และต้ นไม้ ที่ไลเคนอิงอาศัย ใช้ มีดตัดส่วนที่ไลเคนยึดเกาะหรื อลอกเฉพาะไลเคน ห่อกระดาษ
ใส่ถงุ ซิป จดบันทึกลักษณะ ต่าง ๆ การกระจายตัวอย่างของไลเคน ด้ วยวิธีการทาเครื่ องหมายเลข
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รหัสแต่ละตัวอย่างที่เก็บได้ ถ่ายภาพเพื่อนามาส่องกล้ องสเตอร์ ดโิ อ เพื่อจาแนกชนิดและโครงสร้ าง
สืบพันธุ์
3.2.1 อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั
3.2.1.1 อุปกรณ์
- เครื่ องแก้ วต่าง ๆ เช่น บีกเกอร์ ขวดรูปชมพู่ ขวดปรับปริมาตร กรวยกรอง
- กระดาษกรอง whatman เบอร์ 1
3.2.1.2 เครื่ องมือ
- เครื่ องชัง่ สาร
- เครื่ อง shaker
- เครื่ องเซนติฟิวต์
- เครื่ อง Atomic Adsorption Spectrophotometer ของ Agilent รุ่น 280 FS
3.2.1.3 สารเคมีที่ใช้ ในงานวิจยั
- กรดไนตริกเข้ มข้ น (Nitric acid, HNO3)
- น ้าปราศจากไอออน (Deionization Water)
- สารละลายมาตรฐานทองแดง (Cu) 1000 ppm
- สารละลายมาตรฐานแมงกานีส (Mn) 1000 ppm
- สารละลายมาตรฐานนิเกิล (Ni) 1000 ppm
- สารละลายมาตรฐานตะกัว่ (Pb) 1000 ppm
3.2.2 ขันตอนการเตรี
้
ยมตัวอย่าง
ทาการสกัดโลหะหนักจากไลเคน โดยชัง่ ตัวอย่างไลเคน 1 กรัม ใส่ลงในขวดรูปชมพู่
ขนาด 125 มิลลิลิตร และเติมกรดไนตริกที่ความเข้ มข้ น 1% ลงในขวดให้ เป็ น 125 มิลลิลิตร นาไป
เขย่าด้ วยเครื่ อง shaker 180 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็ นระยะเวลา 4 ชัว่ โมง
จากนันน
้ าไปเข้ าเครื่ องปั่ นเหวี่ยง 6,000 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 10 นาที เพื่อแยกชันระหว่
้
างส่วนที่
เป็ นของแข็งกับของเหลว นาส่วนที่เป็ นของเหลวไปกรองต่อด้ วยกระดาษกรอง whatman เบอร์ 1
จะได้ สารละลายตัวอย่าง ในห้ องปฏิ บัติการ ก่อนนาตัวอย่างที่ ได้ จากการสกัดไปวิเคราะห์ การ
ปนเปื อ้ นโลหะหนักด้ วยเครื่ อง Atomic adsorption spectrophotometer (AAS)

3.2.3 ขันตอนการเตรี
้
ยมกราฟมาตรฐานของโลหะแต่ละชนิด
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เตรี ยมกราฟมาตรฐานของโลหะหนักแต่ละชนิด โดยนาสารละลายมาตรฐาน ความ
เข้ มข้ น 1000 มิลลิกรัม/ลิตร มาเจือจางด้ วย 1% กรดไนตริก ให้ มีความเข้ มข้ นต่าง ๆ
การคานวณปริ มาณความเข้ มข้ นโลหะหนัก (มิลลิกรัม/กิโลกรัม) สามารถคานวณได้
จากการนาความเข้ มข้ นของโลหะหนักที่ได้ จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่ อง AAS (มิลลิกรัม/ลิตร) คูณ
กับปริ มาตรของสารตัวอย่าง (ลิตร) และนาไปหารด้ วยน ้าหนักของตัวอย่างไลเคน (กิโลกรัม) หรื อ
แสดงสูตรได้ ดงั นี ้
ความเข้มข้นของโลหะหนัก (mg/L) x ปริ มาตรของสารตัวอย่าง (L)
น้ าหนักของตัวอย่าง (kg)
3.3 การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ทางสถิติ
การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์(Correlation) ด้ วยโปรแกรม PSPP โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์
แบบ Anova ทาการทดสอบหาความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุม่ ขึ ้นไป โดยใช้ สถิติ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Anova) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ตัวอย่าง หากพบว่ามีความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นราย
คูโ่ ดยใช้ วิธี Dunnett T3 เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณโลหะหนักในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง
ทั ง้ 5 จุ ด และวิ เ คราะห์ ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ (Pearson Correlation coefficient) เพื่ อ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างโลหะหนักแต่ละชนิด ในโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ PSPP
3.3.1 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ (Correlation)ด้ วยโปรแกรม PSPP
1) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง หากพบว่ามีความแตกต่างระหว่าง
กลุม่ ตัวอย่าง จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคูโ่ ดยใช้ วิธี Dunnett T3
2) วิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณโลหะหนักในแต่ละจุดเก็บตัวอย่างทัง้ 5 จุด
3) วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation coefficient)
4) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างโลหะหนักแต่ละชนิด
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3.4 แผนการวิจัยและการเก็บข้ อมูล ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา
เริ่ ม การวางแผนการในการเก็ บ ไลเคน เพื่ อบ่ง ชี ค้ ุณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มในบริ เวณแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ได้ มีการเก็บตัวอย่างไลเคนในช่วงฤดูฝน คือระหว่าง
เดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม 2559 และเดือนพฤษาภาคม-มิถนุ ายน 2560
3.4.1 การเก็บข้ อมูลไลเคน
3.4.1.1) ต้ นไม้ ที่ทาการศึกษาไลเคนในบริเวณนัน้ ควรมีขนาดใกล้ เคียงกัน และระดับ
ความสูงประมาณ 1เมตร จากพื ้น จานวนต้ นไม้ ในการสุม่ ตัวอย่างครัง้ นี ้คือ 4-6 ต้ น
ตาราง 3 การเลือกจานวนต้ นไม้
Size of sampling unit
Number

0.25x0.25 km
3-4

0.5x0.5 km
4-6

1x1 km
6-12

ที่มา: J(J. Asta, 2002.)3.4.1.2) บริ เวณที่เก็บตัวอย่าง ได้ แก่ อ่างเก็บน ้าคลองโบด น ้าตกลานรัก

น ้าตกสาริกา มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ องครักษ์
ภาพประกอบ 19 วิธีการสุม่ เลือกต้ นไม้
ที่มา: (J. Asta, 2002.)3.4.1.3) การเลือกพื ้นที่สารวจ ขนาดพื ้นที่ 500 × 500 เมตร
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ตาราง 4 การเลือกขนาดพื ้นที่
>5 km2

>5-100 km2

>100-1000 km2

>1000 km2

Distinct perurbation occurring (gradient studie) 0.25x0.25

0.5x0.5 to 6x6

1x1 to 12x12

Unusual

Before After

0.25x0.25

0.5x0.5 to 6x6

1x1 to 12x12

Unusual

No distinct perturbation occurring

0.25x0.25 to 0.5x0.5 to 6x6
0.5x0.5

3x3 to 12x12

>9x9

ที่มา (J. Asta, 2002.)3.4.1.4)
จดบันทึกลักษณะ ต่างๆ การกระจายตัวของไลเคน ทาการเก็บรักษาตัวอย่างไลเคน
ทาหมายเลขรหัสแต่ละตัวอย่างๆ ที่เก็บได้ ถ่ายภาพ เพื่อให้ เห็นลักษณะของไลเคนและโครงสร้ าง
สืบพันธุ์
3.4.1.5) เก็บรวบรวมข้ อมูลไลเคนโดย การใช้ ควอตแดรต ขนาด 10x10 เซนติเมตร
วางควอตแดรตบนเปลื อกไม้ ให้ มี ความสูงเหนื อพื น้ ดิน 1 เมตร (EUROPEAN GUIDELINE) (J.
Asta et al., 2002) จากนัน้ ใช้ มีดตัดส่วนที่ไลเคนยึดเกาะหรื อลอกเฉพาะไลเคน ห่อด้ วยทิชชู ใส่
ซองซิป
3.4.1.6) นาภาพถ่ายที่ได้ มาประมวลผลด้ วยการเปรี ยบเทียบกับรู ป และนามาส่อง
กล้ องสเตอร์ ดโิ อ เพื่อจาแนกสปี ชีส์อนุกรมวิธาน เพื่อจาแนกในลาดับสกุล
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Quadrat (Grid
frame)10

ต้ นไม้

40 ซม.

สูงจากพื ้น1ม.

ภาพประกอบ 20 การเก็บตัวอย่างไลเคน
3.4.2 การเก็บข้ อมูลปัจจัยสิ่งแวดล้ อม
3.4.2.1) เก็บข้ อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ โดยใช้ เครื่ อง GPS MAP 62s ในระบบ UTM
(x-utm และ y-utm) และใช้ Garmin Base Camp ver4.2.5 ในการแสดงแผนที่ ส ารวจข้ อมูลใน
Google Earth version 7.1.2.2041 ชี ้พิกดั ทิศทางที่พบไลเคน บันทึกพิกดั ทิศทางที่พบไลเคนโดย
ใช้ เข็มทิศ
3.4.2.2) วัดค่าก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ วัดอุณหภูมิ และความชื ้น โดยใช้ เครื่ อง CO
meter + Humidity/Temp Model: COH-9902SD
3.4.3 การจาแนกชนิดของไลเคน สามารถจาแนกชนิดไลเคน โดยใช้ โครงสร้ างภายนอก
เช่น ประเภทของแทลลัส สี โครงสร้ างสืบพันธุ์ เป็ นต้ น โดยใช้ คมู่ ือการจาแนกชนิดของไลเคน (สรณ
รัชฎ์ กาญจนะวณชิย์. 2553) และโครงสร้ างภายในโดยใช้ กล้ องสเตอร์ ดิโอ โครงสร้ างสืบพันธุ์แบบ
ไม่อาศัยเพศ (soredia หรื อ isidia) มีขน (cilia) ที่ขอบโลป หรื อไม่มี มี rhizine หรื อ holdfast หรื อ
ไม่มี อื่น ๆ ส่วนการวิเคราะห์ลกั ษณะภายในของโครงสร้ างสืบพันธุ์ ลักษณะภายในของโครงสร้ าง
สืบพันธุ์ สปอร์ (ขนาด, สี, รูปร่าง), paraphysis, ลักษณะของ exciple (สี, รูปร่าง, ขอบมีสาหร่าย/
ไม่มี) หยดน ้ามัน
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3.4.4 การวิเคราะห์ทางนิเวศวิทยา
3.4.4.1) การวิ เคราะห์ ข้ อ มูล ดัช นี ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพของ ShannonWiener (Shannon-Wiener’s Index, H) เป็ นดัชนีที่ใช้ บ่งชี ้ระดับความหลากหลาย ในพื ้นที่สารวจ
โดยใช้ วิธีการคานวณตามสูตรของ Shannon–Weiner diversity index (Ludwig and Reynolds,
1986 และ Chao and Shen, 2003)

H = ดัชนีความหลากหลายทางชนิดของไลเคน
S = จานวนชนิด
i = ชนิดไลเคน
Pi = สัดส่วนระหว่างจานวน ตัวอย่างของสิ่งมีชีวิต i ต่อจานวนตัวอย่างทัง้ หมดของทุก
ชนิดที่พบ (i = 1, 2, 3…)
n = จานวนของชนิดไลเคนในสถานที่นนั ้
ที่มา : การวิเคราะห์ ดัชนีการกระจายตัวของ Shannon-Wiener (Shannon-Wiener’s Evenness
Index EH)
3.4.4.1) การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะหดัชนีการกระจายตัวของ Shannon-Wiener
(Shannon-Wiener’s Evenness Index EH)

EH = ค่าการกระจายตัว มีคา่ อยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 (ค่ามากที่สดุ คือ 1 หมายความว่ามีการ
กระจายตัวอย่างสม่าเสมอ)
S = จานวนชนิดทังหมดของไลเคน
้
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H = ดัชนีความหลากหลาย
Pi = จานวนชนิดที่ i ต่อจานวนทังหมด
้
3.4.4.3) การวิเคราะห์ข้อมูลความบริ สทุ ธิ์ของอากาศ ณ จุดนันโดยใช้
้
วิธีการคานวณตาม
สู ต รขอ ง Shannon–Weiner diversity index (Ludwig and Reynolds, 1986 แ ล ะ Chao and
Shen, 2003)

i = ชนิดไลเคน
n = จานวนของชนิดไลเคนในสถานที่นนั ้
Q = ค่าเฉลี่ยของจานวนที่พบไลเคน (PULAK DAS, 2013) หรื อ จานวนไลเคนที่พบใน
แต่ละพื ้นที่ตอ่ จานวนทังหมดของพื
้
้นที่
F = จานวนของ quadrat ที่พบชนิดนันต่
้ อจานวน quadrat ทังหมด
้
3.4.4.4) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างความหลากชนิดของไลเคน ค่า Index of
Atmospheric Purity (IAP) ปริ ม าณก๊ า ซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ แ ละสภาพกายภาพของอากาศ
บริเวณต่างๆ
ท าการวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ โปรแกรมส าเร็ จ รู ป ในส่ ว น correlation function โดย
พิจารณาค่าดัชนีความสัมพันธ์ และ นัยสาคัญ p-value ที่ 95 %
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บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาการประยุกต์ใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากชนิดของไลเคน ค่า Index of
Atmospheric Purity (IAP) และ ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ เพื่อติดตามคุณภาพอากาศใน
บริ เวณแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ จังหวัดนครนายก ทัง้ หมด 4 พื น้ ที่ อ่างเก็ บนา้ คลองโบด
น ้าตกสาริ กา น ้าตกลานรักหรื อน ้าตกลาดหินกอง มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ องครักษ์ (ศูนย์
การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ และหอพักนักศึกษา) ได้ ทาการสารวจ และทาการเก็บ
รวบรวมตัวอย่าง ไลเคนในช่วงฤดูฝน คือระหว่างเดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม 2559 และเดือนพฤษา
ภาคม-มิถนุ ายน 2560
4.1 ความหลากหลายชนิดของไลเคน
4.1.1) ศูนย์ การแพทย์ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุดาฯ
จากการสารวจไลเคนบริเวณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในปี 2559
สามารถจาแนกชนิดไลเคนได้ ทงั ้ หมด 5 วงศ์ 7 สกุล ประกอบด้ วยไลเคนกลุ่มครัสโตสจานวน 5
วงศ์ 5 สกุล ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Anthracothecium (Anthracothecium doleschallii) รองลงมา
คื อ Pyrenulaceae (Pyrenula subaculatalis Upreti) Graphis subassimalis (Graphis sp.3 )
และ Lecanora ( Lecanora argentata (Ach.) Degel.) ตามลาดับ กลุ่มโฟลิโอส จานวน 1 วงศ์ 1
สกุล Pyxine (Pyxine cocoes (Swartz) Ny)
ในปี 2560 สามารถจาแนกชนิดไลเคนได้ ทงหมด
ั้
7 วงศ์ 7 สกุล ประกอบด้ วยไลเคน
กลุ่มครัสโตสจานวน 7 วงศ์ 5 สกุล ชนิดที่พบมากที่สุดคือ Anthracothecium (Anthracothecium
doleschallii) รองลงมาคื อ Graphidaceae (Graphis albissima Müll. Arg.) และ Physciaceae
(Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.) ตามล าดั บ ไลเคนกลุ่ ม ครั ส โตสเป็ น
ก ลุ่ ม ไล เค น ที่ ถู ก พ บ ม าก ที่ สุ ด แ ล ะ ช นิ ด ที่ พ บ คื อ Anthracothecium (Anthracothecium
doleschallii) มีลกั ษณะไลเคนประเภทดวงหรื อผง แผ่นสีขาวเทา แตกระแหง ผลกลมนูนผุดขึ ้นมา
คล้ ายภูเขาไฟ ขนาดเล็กมาก สีน ้าตาลเข้ ม หรื อดา เห็นรูสปอร์ ตรงกลางได้ ชดั มีการกระจายตัวได้
ทัว่ ไปทังในและนอกเมื
้
อง
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ตาราง 5 แสดงชนิดไลเคนที่พบบริเวณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯในปี 2559
และปี 2560
รูปแบบการ
เจริญเติบโต

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

รูปภาพไลเคนที่พบบริเวณ
ศูนย์ แพทย์ ฯ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Amandinea
punctata (Hoffm.)
Coppins & Scheid.

Graphis sp.3

Buellia proximata H.
Magn.

Lecanora
argentata (Ach.)
Degel.

วงศ์ (Family)

ลักษณะ

Physciaceae

สีเขียวขาวอมเทา เจริ ญ
บนเปลื อ กไม้ ลั ก ษณ ะ
บางแบนเรี ย บ แอสโค
มาตา แบบแอโพที เซี ย
รู ปถ้ วย ป่ าโล่ง แสงส่อง
ถึง ความชื ้นน้ อยมาก

สีขาวขี ้เถ้ า ผิวขรุขระและ
แตกเป็ นร่ อ งขนาดเล็ ก
Graphidaceae
ไม่ เงามัน ลัก ษณะเป็ น
รูปเส้ น

Physciaceae

สีขาวอมเทาถึงเทาอ่อ น
ลั ก ษ ณ ะผิ ว ขรุ ข ระถึ ง
แตกระแหง ลักษณะเป็ น
รูปถ้ วย

สีข าวนวล หยาบคล้ า ย
หูดขนาดเล็กอัดกันแน่น
ไม่เงามันแตกร้ าวเป็ นริ ว้
Lecanoraceae
บางๆ บนเปลื อ กไม้ ใน
ป่ าดิบแล้ งเป็ นที่โล่ง แสง
ส่องถึงเล็กน้ อย ความชื ้น
ปานกลาง
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ตาราง 5 ต่อ

รูปแบบการ รูปภาพไลเคนที่พบบริเวณ
เจริญเติบโต
ศูนย์ แพทย์ ฯ

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ชื่อวิทยาศาสตร์

Graphis albissima
Müll. Arg.

วงศ์ (Family)

ลักษณะ

แทลลัสสีเทาอมเขียว
ผิวเรี ยบไม่มนั วาวรู ป
Graphidaceae
ลายเส้ นสีดาเป็ นมัน
เงาปากปิ ดอาจพบ
อยูเ่ ดี่ยวๆ
ไลเคนประเภทดวง/ผง
แ ผ่ น สี ข า ว เ ท า
แตกระแหง ผลกลมนูน
ผุดขึน้ มาคล้ ายภูเขาไฟ
ขนาดเล็กมาก สีน ้าตาล
เข้ ม หรื อดา เห็นรู สปอร์
ตรงกลางได้ ชดั

Anthracothecium
doleschallii

Pyrenulaceae

Graphi
tenuirima (Shirley)
A.W.Archer

แทลลัส แบบครัสโตส สี
ขาวซี ด ผิ ว บางเรี ยบ
อาจแตกเป็ นริ ว้ ขนาด
Graphidaceae
เล็ก รอ รู ป ลายเส้ น สัน้
สีดา ไม่มนั เงา ปากเปิ ด
แบบเส้ นเดี่ยว

Pyrenula anomala
(Ach.) A. Massal.

สีเขียวเหลือง ส่วนใหญ่
ผิวเรี ยบสะท้ อนแสงชัน้
คอร์ เ ท็ ก ซ์ สี เ หลื อ งใส
อาศัย บนเปลื อ กไม้ ใน
ป่ าเบญจพรรณ อากาศ
ถ่ า ย เท ส ะ ด ว ก ส่ ว น
เจริ ญพันธุ์ รูปตุม่ (ภูเขา
ไฟ)

Pyrenulaceae
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ตาราง 5 ต่อ

รูปแบบการ
เจริญเติบโต

ไลเคน
กลุม่ โฟลิโอส

รูปภาพไลเคนที่พบ
บริเวณศูนย์ แพทย์ ฯ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Pyxine cocoes (Swartz)
Nyl.

วงศ์ (Family)

ลักษณะ

Physciaceae

ไลเคนประเภทใบ ผืนใบ
สี เ ขี ย วเทา หรื อ เทาซี ด
ขึ น้ ติ ดบนวั ต ถุ ที่ เ กาะ
ปลายแผ่ น ใบ มั ก เก ย
ซ้ อ น ทั บ กั น แ ล ะ มี
ลัก ษณะคล้ า ยฝ้า สีข าว
หรื อ ผลึ ก เกล็ ด น า้ แข็ ง
เกาะอยู่

4.1.2) หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
จากการสารวจไลเคนบริเวณ หอพักนักศึกษา ในปี 2559 สามารถจาแนกชนิดไลเคน
ได้ ทงั ้ หมด 6 วงศ์ 7 สกุล ประกอบด้ วยไลเคนกลุ่มครัสโตสจานวน 5 วงศ์ 5 สกุล ชนิดที่พบมาก
ที่ สุ ด คื อ Anthracothecium ( Anthracothecium goaense A. Singh) ร อ ง ล ง ม า คื อ
Lecanoraceae (Lecanora sp.5) และ Trypetheliaceae (Trypethelium tropicum (Ach.) Müll.
Arg.) ตามล าดับ กลุ่ม โฟลิ โอส จ านวน 1 วงศ์ 2 สกุล วงศ์ลุ่ม โฟลิโอส Physciaceae (Physcia
dimidiata (Arnold) Nyl.) Physciaceae (Pyxine cocoes (Swartz) Nyl.) ตามล าดั บ ปี 2560
สามารถจาแนกชนิดไลเคนได้ ทัง้ หมด 3 วงศ์ 3 สกุล ประกอบด้ วย ไลเคน กลุ่ม ครัสโตสจานวน
วงศ์ 3สกุ ล ชนิ ด ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ Trypetheliaceae (Trypethelium tropicum (Ach.) Müll.
Arg.) รองลงมาคือ Lecanoraceae (Lecanora sp.5) ตามล าดับ วงศ์ลุ่ม โฟลิโอส Physciaceae
(Physcia dimidiata (Arnold) Nyl.)
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ตาราง 6 แสดงชนิดไลเคนที่พบบริเวณ หอพักนักศึกษา ในปี 2559 และ ปี 2560
รูปแบบการ
เจริญเติบโต

รูปภาพไลเคนที่พบ
บริเวณหอพักนักศึกษา

ชื่อวิทยาศาสตร์

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

Trypethelium
tropicum (Ach.)
Müll. Arg.

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

Anthracothecium
goaense A. Singh

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

Physcia
dimidiata (Arnold)
Nyl.

Anthracothecium
prasinum (Eschw.)
R.C. Harris

วงศ์ (Family)

ลักษณะ

Trypetheliaceae

แทลลัส สี เขี ย วมะกอก
ถึงเขียวเหลือง ส่วนใหญ่
ผิวเรี ยบ เนื ้อเยื่อสโตรมา
สี ด าส่ ว นเจริ ญ พั น ธุ์ รู ป
ตุ่ม สภาพที่อยู่อาศัยบน
เปลือกไม้

Anthracothecium

แทลลัส แบบครั สโตส สี
เขียวปนเหลือง ส่วนใหญ่
ผิวเรี ยบ

Physciaceae

แทลลัส สีเทาถึงเทาอม
เขียวบนเปลือกไม้ ไรซีน
สี ข าวถึ ง น า้ ตาล แบบ
แต ก แ ขน ง พ บ ใน ป่ า
เบญจพรรณ

Pyrenulaceae

แทลลัส สี เขี ย วมะกอก
ถึงสีเขียวเข้ ม ส่วนเจริ ญ
พั น ธุ์ รู ป ตุ่ ม (ภู เ ขาไฟ)
สภ าพ ที่ อ ยู่ อ าศั ย บ น
เปลือกไม้
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ตาราง 7 ต่อ
รูปแบบการ
เจริญเติบโต

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ โฟลิโอส

ไลเคน
กลุม่ โฟลิโอส

รูปภาพไลเคนที่พบบริเวณ
หอพักนักศึกษา

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ (Family)

ลักษณะ

Lecanora sp.5

Lecanoraceae

แทลลัส แบบครัสโตส สี
เขียวอมเหลืองถึงสี
เขียวเข้ ม ผิวหน้ าขรุขระ
เป็ นขุยถึงหลุด
ล่อน หน้ าจานสีเหลือ
งอมส้ มถึงสีเหลืองอม
น ้าตาล

Trypethelium
eluteriae

แทลลัส สีเหลืองเขียว
เนื ้อเยื่อสโตรมาสี
เหลือง ส่วนเจริ ญพันธุ์
Trypetheliaceae
รูปตุม่ ในป่ าเต็งรัง ซึง่
เป็ นที่โล่ง มีความเข้ ม
แสงสูง ความชื ้นน้ อย

Physcia
dimidiata (Arnold)
Nyl.

Pyxine
cocoes (Swartz)
Nyl.

Physciaceae

แทลลัส สี เ ทาถึ ง เทา
อมเขี ย วบนเปลื อ กไม้
ไรซี น สี ข าวถึ ง น า้ ตาล
แบบแตกแขนง พบใน
ป่ าเบญจพรรณ

Physciaceae

ไลเคนประเภทใบ ผื น
ใบสี เขี ย วเทา หรื อ เทา
ซี ด ขึ น้ ติ ด บ นวั ต ถุ ที่
เกาะปลายแผ่ น ใบมัก
เกยซ้ อ นทับ กัน และมี
ลักษณะคล้ ายฝ้าสีขาว
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4.1.3) นา้ ตกสาริกา
จากการสารวจไลเคนบริเวณน ้าตกสาริ กา ในปี 2559 สามารถจาแนกชนิดไลเคนได้
ทังหมด
้
7 วงศ์ 11 สกุล ประกอบด้ วยไลเคนกลุม่ ครัสโตสจานวน 5 วงศ์ 9 สกุล ชนิดที่พบมากที่สดุ
คือ Arthoniaceae (Cryptothecia rubrocincta) รองลงมาคือ กลุ่มโฟลิโอส จานวน 2 วงศ์ 2 สกุล
Parmeliaceae ( Parmotrema praesorediosum (Nyl.)) รองลงมาคื อ Physciaceae (Pyxine
cocoes (Swartz) Nyl.) ปี 2560 ส าม ารถ จ าแ น ก ชนิ ด ไล เค น ได้ ทั ้ง ห ม ด 5 วงศ์ 7 ส กุ ล
ประกอบด้ วยไลเคน กลุ่ม ครัส โตสจ านวน 5 วงศ์ 5 สกุล ชนิ ด ที่ พ บมากที่ สุด คื อ Arthoniaceae
(Cryptothecia rubrocincta) รองลงมาคือ Graphidaceae (Graphis albissima Müll. Arg.) และ
Physciaceae (Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.) ตามลาดับ
ตาราง 7 แสดงชนิดไลเคนกลุม่ ครัสโตสที่พบ บริเวณน ้าตกสาริกาในปี 2559 และ ปี 2560
รู ปแบบการ
เจริญเติบโต

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

รู ปภาพไลเคนที่พบ
บริเวณนา้ ตกสาริกา

ชื่อวิทยาศาสตร์

Graphis
immersella Müll. Arg.

Graphis
tenuirima (Shirley)
A.W.Archer

วงศ์ (Family)

ลักษณะ

Graphidaceae

แทลลัส สีขาวอมเทา
ผิวเรี ยบไม่เงามันการ
เจริ ญ เติบโตครัสโตส
ส่ ว นเจริ ญ พั น ธุ์ รู ป
เส้ นในป่ าดิบแล้ ง

Graphidaceae

แทลลัส สีขาวซีด ผิว
บางเรี ยบแอโพทีเซีย
รู ป ลายเส้ น สัน้ สีด า
ไม่ มั น เงา ปากเปิ ด
แบ บ เส้ น เดี่ ย ว ไม่
แตกสาขา
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ตาราง 7 ต่อ

รู ปแบบการ
เจริญเติบโต

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

รู ปภาพไลเคนที่พบ
บริเวณนา้ ตกสาริกา

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์
(Family)

ลักษณะ

Leiorreuma
melanostalazans (
Leight.) A.W.
Archer

แทลลัส แบบครั ส โตส
สีเขียวหรื อเขียวอมเทา
Graphidacea
ผิ ว เรี ย บ สะท้ อนแสง
e
แอโพ ที เซี ย รู ป เส้ น คู่
เส้ นยาวเรี ยว

Cryptothecia sp.3

แทลลัส แบบครั ส โตส
สี เ ขี ย วอ่ อ นถึ ง สี เ ขี ย ว
Arthoniaceae
เข้ ม ผิวหน้ าเป็ นขุยและ
ฝุ่ นผง

Platygramme
pudica (Mont. &
Bosch) M. Nakan.
& Kashiw.

แทลลัส แบบครั ส โตส
สี น า้ ต าลอ่ อ น เรี ย บ
Graphidacea
เป็ น มันเงา แอโพทีเซีย
e
รู ป ลายเส้ น แบบเส้ น
เดี่ยว

Opegrapha sp.1

แ ท ล ลั ส สี เขี ย ว ถึ ง
น า้ ตาล แอโพที เซี ย รู ป
Roccellaceae
เส้ นคู่คล้ ายริ มฝี ปาก สี
ดา
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ตาราง 7 ต่อ
รู ปแบบการ รู ปภาพไลเคนที่พบ
เจริญเติบโต บริเวณนา้ ตกสาริกา

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์
(Family)

ลักษณะ

Cryptothecia
rubrocincta

แทลทั ส สี ข าวไป
จ น ถึ งสี เขี ย วอ ม
Arthoniaceae เหลือ งที่ เติบ โตบน
เปลื อ กไม้ ไม้ หรื อ
ใบไม้

Opegrapha
vulgate (Ach.) Ach.

แทลลัส สีเขีย วอม
เทาถึ ง ขาวอมเทา
ผิ วเรี ย บ เส้ น เดี่ ย ว
Roccellaceae ถึงแตก ส่วนเจริ ญ
พัน ธุ์ รูป เส้ น สภาพ
ที่อยู่อาศัย เปลือก
ไม้

ไลเคน
กลุม่ โฟลิโอส

แทลลัส แบบโฟลิ
Parmotrema
โอส สีเขีย วอมเทา
praesorediosum (Nyl.) Parmeliaceae
เรี ยบถึงยับย่น ไม่มี
Hale
ขนเซลล์

ไลเคน
กลุม่ โฟลิโอส

ไลเคนประเภทใบ
ผื น ใบสี เ ขี ย วเทา
หรื อเทาซี ด ขึน้ ติ ด
Physciaceae
บ น วั ต ถุ ที่ เก า ะ
ปลายแผ่ น ใบมั ก
เกยซ้ อนทับกัน

Pyxine
cocoes (Swartz) Nyl.
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ตาราง 7 ต่อ
รู ปแบบการ
เจริญเติบโต

รู ปภาพไลเคนที่พบ
บริเวณนา้ ตกสาริกา

ชื่อวิทยาศาสตร์

วงศ์ (Family)

ลักษณะ

แ ท ล ลั ส
แบบโฟลิโอส สี
Parmotrema
praesorediosum (Nyl.) Parmeliaceae เขี ย ว อ ม เท า
Hale
เรี ย บถึ ง ยับ ย่ น
ไม่มีขนเซลล์

ไลเคน
กลุม่ โฟลิโอส

4.1.4 นา้ ตกลานรัก
จากการสารวจไลเคนบริ เวณนา้ ตกลานรัก ในปี 2559 และ 2560 สามารถจาแนก
ชนิ ด ไลเคนได้ ทั ง้ หมด 7 วงศ์ 9 สกุ ล ซึ่ ง เป็ นไลเคนกลุ่ ม ครั ส โตส ชนิ ด ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ
Thelotremataceae ( Chapsa sp. ) Arthoniaceae ( Arthonia circumalbicans Nyl)
Graphidaceae ( Leiorreuma melanostalazans ( Leight. ) A. W. Archer) ต า ม ล า ดั บ
Thelotremataceae (Chapsa sp.) แทลลัส สีขาวส่วนใหญ่ผิวเรี ยบผิว แตกคล้ ายปุยฝ้ายเป็ นจุดๆ
ส่วนเจริ ญ พัน ธุ์ เป็ น แบบถ้ วย พบในป่ าดิบ แล้ ง (dry evergreen forest) เป็ น ที่ โล่ง แสงส่องถึ ง
เล็กน้ อย ความชื ้นปานกลาง คาดว่าน่าจะเป็ นไลเคนสกุล Chapsa ซึง่ เป็ นไลเคนที่ แพร่กระจายทัว่
โลก รวมทังประเทศไทย
้

ตาราง 8 สารวจไลเคนบริเวณน ้าตกลานรัก
รูปแบบการ
เจริญเติบโต

กลุม่ ไลเคน
ครัสโตส

รูปภาพไลเคนที่พบ
บริเวณนา้ ตกลานรัก

ชื่อวิทยาศาสตร์

Opegrapha
vulgate (Ach.) Ach.

วงศ์ (Family)

ลักษณะ

สี เขี ย วอมเทาถึ ง ขาว
อมเทา ผิ ว เรี ย บ เป็ น
Roccellaceae มันเงา รู ปเส้ นคู่คล้ าย
ริ มฝี ปาก สีดา เส้ นตรง
มักไม่แตกแขนง
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ตาราง 8 ต่อ
รู ปแบบการ
เจริญเติบโต

รู ปภาพไลเคนที่พบ
วงศ์
ชื่อวิทยาศาสตร์
บริเวณนา้ ตกลานรัก
(Family)

ลักษณะ

Chapsa sp.

แทลลัส สีขาวส่วนใหญ่
Thelotrem
ผิ ว เรี ย บผิ ว แตกคล้ า ย
ataceae
ปุยฝ้ายเป็ นจุดๆ

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

Phaeographis
sp.1Phaeographi
s

แทลลัส สีเขียวอมเหลือง
อ่อน ผิวเรี ยบ เป็ นเงามัน
Graphida
เล็กน้ อย ส่วนเจริ ญพันธุ์
ceae
รู ปเส้ นอาศัย บนเปลือก
ไม้

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

Leiorreuma
melanostalazans
(Leight.) A.W.
Archer

แทลลัส แบบครัสโตส สี
Graphida เขียวหรื อเขียวอมเทา ผิว
ceae
เรี ยบ รู ปเส้ นคู่คล้ ายริ ม
ฝี ปาก

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

Pyrenula
Pyrenulac สี เ หลื อ งถึ ง น า้ ตาลอม
macularis (Zahlbr
eae
เหลือง ส่วนใหญ่ผิวเรี ยบ
.) R.C. Harris

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส
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ตาราง 8 ต่อ
รู ปแบบการ รู ปภาพไลเคนที่พบ
ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ (Family)
เจริญเติบโต บริเวณนา้ ตกลานรัก

ลักษณะ

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

Arthonia
circumalbicans N
yl

แทลลั ส แบ บ ค รั ส
โตส สีขาวเขียว ส่วน
Arthoniaceae
ใหญ่ ผิ ว เรี ย บ ส่ ว น
เจริ ญพันธุ์ รูปถ้ วย

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

Porina
eminentior (Nyl.)
P.M. McCarthy

แทลลัส สี เขี ย วถึ ง สี
เท า ผิ ว เรี ย บ ถึ ง
ขรุขระ

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

แทลลั ส สี เ ขี ย วอม
เทาถึงสีเขียวมะกอก
Sarcographa
labyrinthica (Ach. Graphidaceae ส่วนใหญ่ผิวเรี ยบ แอ
) Mull.Arg.
โพ ที เซี ย รู ป เส้ น คู่
คล้ ายริ มฝี ปาก สีขาว

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

Malmidea
aurigera (Fée)
Kalb, Rivas Plata
& Lumbsch

Porinaceae

แทลลัส สี เขี ย วอ่ อ น
Malmideacea
ถึงสีเขียวเข้ มอมเทา
e
ผิวแทลลัสเป็ นปุ่ ม
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4.1.5 อ่ างเก็บนา้ คลองโบด
จากการสารวจไลเคนบริ เวณศูนย์อ่างเก็บน ้าคลองโบด ในปี 2559 สามารถจาแนก
ชนิดไลเคนได้ ทงหมด
ั้
5 วงศ์ 6 สกุล ประกอบด้ วยไลเคนกลุ่มครัสโตสจานวนทังหมด
้
ซึ่งชนิดที่พบ
มากที่สุดคือ Porina nuculastrum (Mull.Arg.) R.C. Harris วงศ์ Porinaceae มีลักษณะ แทลลัส
เป็ นสี เ ขี ย วอมเทา เงามั น ผิ ว เรี ย บจนถึ ง ยั บ ย่ น เล็ ก น้ อย ส่ ว นเจริ ญ พั น ธุ์ รู ป ตุ่ ม (ภู เ ขาไฟ)
Phaeographis sp.1 Phaeographis วงศ์ Graphidaceae ลักษณะแทลลัส สีเขียวอมเหลืองอ่อน
ผิวเรี ยบ เป็ นเงามันเล็กน้ อย ส่วนเจริ ญพันธุ์ รู ปเส้ นอาศัย บนเปลือกไม้ ปี 2560 สามารถจาแนก
ชนิ ด ไล เค น ได้ ทั ้ง ห ม ด 5 วงศ์ 6 ซึ่ ง ช นิ ด ที่ พ บ ม าก ที่ สุ ด คื อ Cryptothecia rubrocincta
Arthoniaceaeแทลทัส สีขาวไปจนถึงสีเขียวอมเหลืองที่เติบโตบนเปลือกไม้ ไม้ หรื อใบไม้ รองลงมา
คือ คือ Porina nuculastrum (Mull.Arg.) R.C. Harris วงศ์ Porinaceae ไลเคนทังหมดที
้
่พบจัดอยู่
ในกลุม่ ครัสโตสจานวนทังหมด
้
ตาราง 8 แสดงชนิดไลเคนที่พบในบริเวณ อ่างเก็บน ้าคลองโบด
รู ปแบบการ รู ปภาพไลเคนที่พบ
เจริญเติบโต บริเวณอ่ างเก็บนา้ ฯ

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ชื่อวิทยาศาสตร์

Porina nuculastrum
(Mull.Arg.) R.C.
Harris

Cryptothecia
rubrocincta

วงศ์
(Family)

ลักษณะ

Porinaceae

แทลลัส สีเขียวอมเทา
เป็ น เงามั น ผิ วเรี ย บ
จ น ถึ ง ยั บ ย่ น
เล็ ก น้ อย ส่ ว นเจริ ญ
พันธุ์รูปตุม่ (ภูเขาไฟ)

แทลทัส สีขาวไปจนถึง
สี เขี ย ว อ ม เห ลื อ ง ที่
Arthoniaceae
เติบโตบนเปลือกไม้ ไม้
หรื อใบไม้
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ตาราง 8 ต่อ
รูปแบบการ
เจริญเติบโต

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

ไลเคน
กลุม่ ครัสโตส

รูปภาพไลเคนที่พบ
บริเวณอ่ างเก็บนา้ ฯ

ชื่อวิทยาศาสตร์

Chapsa sp.

Phaeographis
sp.1Phaeograp
his

Physcia
dimidiata

Porina sp.1

วงศ์ (Family)

ลักษณะ

แทลลัส สี ข าวส่ว นใหญ่
Thelotrematace
ผิวเรี ยบผิว แตกคล้ ายปุย
ae
ฝ้ายเป็ นจุดๆ

Graphidaceae

แทลลัส สีเขียวอมเหลือง
อ่อน ผิวเรี ยบ เป็ นเงามัน
เล็ก น้ อ ย ส่ว นเจริ ญ พัน ธุ์
รู ป เส้ น อาศัย บนเปลือ ก
ไม้

Physciaceae

ใบขนาดเล็ก ขอบใบหยัก
ละเอี ย ด ไลเคนสกุ ล นี ้
ส่วนใหญ่ ไม่ทน มลภาวะ
แต่ชนิดที่พบในกรุ งเทพฯ
ค่อนข้ าง ทนทาน

Porinaceae

แทลลัส แบบครั ส โตส สี
เขียว เป็ น เงามันผิวเรี ยบ
จ น ถึ งยั บ ย่ น เล็ ก น้ อ ย
สะท้ อ นแสง รู ป ตุ่ม ส่ว น
เจริ ญพันธุ์ (ภูเขาไฟ)

48
ตาราง 9 แสดงความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน

sp1

Acanthothecis sp

0

sp2

Cryptothecia sp

0

30

sp3

Arthracothecium sp

28

91

6

sp4

Fissurina dumastii sp

7

sp5

Lecanora sp

3

sp6

Sargograpa heteroclite sp

sp7

Trypethelium sp

sp8

Graphis subassimalis sp

sp9

Parmotrema sp

sp10 Pyrenulaceae sp

63
21

24

10

40

36

32

74

23

3

26
5

5

0
20

20
0

22

2

sp11 Sargograpa sp
sp12 Pyxine sp

12

18

18

9

sp13 Diploschistes sp

13

13

7

6
11

24

Total

นา้ ตก
สาริกา
นา้ ตก
ลานรัก
อ่ างเก็บ
นา้ ฯ

Natural area

Total

หอพัก

ศูนย์
แพทย์ ฯ

Urban area

Lichen

code

6

12

18

18

9

15

4

15

21

27

0

3

3

9

7

7

0

2

22

24

sp14 Rinodina sp

2

2

0

sp15 Dirinaria sp

5

5

0

sp16 Phyllopsors sp

0

sp17 Arthonia sp

0

sp18 Graphis sp

4

sp19 Chrysothrix sp
sp20 Graphis chloroalba sp

1

4
0

14

2

14

9

2
1

6

6

1

10
0

ภาพประกอบ 21 แสดงความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน
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4.2 ดัชนีความหลากหลายของไลเคน

ภาพประกอบ 22 ดัชนีความหลากหลายของไลเคน บริเวณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ ปี 2559 และ 2560
H = ดัชนีความหลากหลาย
E = ค่าการกระจายตัว
S = ค่าความหลากชนิด
F = ดัชนีค่าความสม่าเสมอไลเคน
IAP = ค่าดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพอากาศ
Co = ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
จากภาพแสดงให้ เห็นว่า ในปี 2559 พบดัชนีความหลากหลายชนิดและค่าความสม่าเสมอ
ของไลเคน ที่ระดับ 1.11 0.62 และ 6.00 ตามลาดับ ปี 2560 ที่ระดับ 1.59 0.82 และ 7.00 ตามลาดับ
ซึง่ พบว่าในปี 2559 มีระดับที่น้อยกว่า ปี 2560 อย่างชัดเจน
ดังนันจึ
้ งสามารถใช้ ไลเคนเป็ นตัวชี ้วัดคุณภาพทางอากาศได้ ซึ่งพบว่าไลเคนเป็ นสิ่งมีชีวิตที่มี
ความไวต่อมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)

51

ภาพประกอบ 23 ดัชนีความหลากหลายของไลเคน บริเวณหอพักนักศึกษา ปี 2559 และ 2560
H = ดัชนีความหลากหลาย
E = ค่าการกระจายตัว
S = ค่าความหลากชนิด
F = ดัชนีคา่ ความสม่าเสมอไลเคน
IAP = ค่าดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพอากาศ
Co = ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
จากภาพในปี 2559 พบว่า ดัชนี ความหลากหลายชนิดและค่าความสม่ าเสมอของไลเคน ที่
ระดับ 1.4 0.7 และ7.0 ตามลาดับ ปี 2560 ที่ระดับ 0.9 0.6 และ 4.0 ตามลาดับ ซึ่งพบว่าในปี 2559 มี
ระดับที่มากกว่า ปี 2560 อย่างชัดเจน
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ภาพประกอบ 24 ดัชนีความหลากหลายของไลเคน บริเวณน ้าตกสาริกา ปี 2559 และ 2560
H = ดัชนีความหลากหลาย
E = ค่าการกระจายตัว
S = ค่าความหลากชนิด
F = ดัชนีคา่ ความสม่าเสมอไลเคน
IAP = ค่าดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพอากาศ
Co = ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
ในปี 2559 พบดัชนีความหลากหลายชนิด และค่าความสม่าเสมอของไลเคนที่ระดับ 0.53 0.33
และ 5.00 ตามลาดับและ ในปี 2560 พบดัชนีความหลากหลายชนิดและค่าความสม่าเสมอของไล
เคนที่ระดับ 1.75 0.84 และ 8.00 ตามลาดับ ซึ่งพบว่าในปี 2559 มีระดับที่น้อยกว่า ปี 2560 อย่าง
ชัดเจน
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ภาพประกอบ 25 ดัชนีความหลากหลายของไลเคน บริเวณน ้าตกลานรัก ปี 2559 และ 2560
H = ดัชนีความหลากหลาย
E = ค่าการกระจายตัว
S = ค่าความหลากชนิด
F = ดัชนีค่าความสม่าเสมอไลเคน
IAP = ค่าดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพอากาศ
Co = ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
จากภาพประกอบพบว่าในปี 2559 พบดัชนีความหลากหลาย ชนิด และค่าความสม่ าเสมอ
ของไลเคน ที่ ร ะดับ 1.96 0.82 และ11.00 ตามล าดับ ในปี 2560 ที่ ร ะดับ 0.80 0.57 และ 7.00
ตามลาดับ ซึง่ พบว่าในปี 2559 มีระดับที่มากกว่า ปี 2560 อย่างชัดเจน
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ภาพประกอบ 26 ดัชนีความหลากหลายของไลเคน บริเวณอ่างเก็บน ้าคลองโบด ปี 2559 และ
2560
H = ดัชนีความหลากหลาย
E = ค่าการกระจายตัว
S = ค่าความหลากชนิด
F = ดัชนีค่าความสม่าเสมอไลเคน
IAP = ค่าดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพอากาศ
Co = ก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์
ในปี 2559 พบว่า ดัชนีความหลากหลาย ชนิด และค่าความสม่าเสมอของไลเคน ที่ระดับ 1.38
0.86 และ5.00 ตามล าดับ ปี 2560 ที่ ระดับ 0.57 0.52 และ 3.00 ตามลาดับ ซึ่งพบว่าในปี 2559 มี
ระดับที่มากกว่า ปี 2560 อย่างชัดเจน
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4.3 ค่ าความชืน้ ในบริเวณที่เก็บไลเคน
4.3.1) ศูนย์ การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภาพประกอบ 27 ค่าความชื ้นบริเวณศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ปี 2559 และ

2560
จากภาพแสดงให้ เห็นว่า ในปี 2559 พบค่าความชื ้นทีระดับ 69.40 ซึ่งมีค่าความชื ้นมากกว่า ปี
2560 ที่ระดับ 48.60
4.3.2) หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ภาพประกอบ 28ค่าความชื ้นบริเวณหอพักนักศึกษา ปี 2559 และ 2560
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จากแผนภูมิแท่งแสดงให้ เห็นว่าในปี 2559 พบว่าค่าความชื ้นที่ระดับ 54.2 ซึ่งมีความชื ้นน้ อยกว่า ปี
2560 ซึง่ พบความชื ้นที่ระดับ 74.5
4.3.3) ค่ าความชืน้ บริเวณนา้ ตกสาริกาในปี 2559 และ 2560

ภาพประกอบ 29 ค่าความชื ้นบริเวณน ้าตกสาริกาในปี 2559 และ 2560
จากภาพพบว่า ในปี 2559 บริเวณน ้าตกสาริ กาพบค่าความชื ้นที่ระดับ 76.60 ซึงมีคา่ สูงกว่าใน
ปี 2560 ที่มีความชื ้นที่ระดับ 54.10 เป็ นอย่างมาก
4.3.3) ค่ าความชืน้ บริเวณนา้ ตกลานรักในปี 2559 และ 2560

ภาพประกอบ 30 ค่าความชื ้นบริเวณน ้าตกลานรัก ปี 2559 และ 2560
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จากภาพประกอบจะเห็นได้ ว่า ปี 2559 พบว่าค่าความชื ้นที่ระดับ 82.60 ซึ่งมีคา่ ความชื ้นที่มากกว่า
ปี 2560 ซึง่ มีคา่ ความชื ้นที่ระดับ 55.50
4.3.3) ค่ าความชืน้ บริเวณอ่ างเก็บนา้ คลองโบด ในปี 2559 และ 2560

ภาพประกอบ 31 ค่าความชื ้นบริเวณอ่างเก็บน ้าคลองโบด ปี 2559 และ 2560
พบว่าในปี 2559 พบว่าค่าความชื ้นทีระดับ85.60 ซึง่ มีมีความชื ้นมากกว่า ปี 2560 ที่ระดับ 62.60

ภาพประกอบ 32 กราฟแสดงถึงค่าดัชนีความหลากหลายทางชนิดของไลเคนที่พบในพื ้นที่ศกึ ษา
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จากการศึกษาความหลากหลายของชนิดไลเคนในแหล่งชุมชนและแหล่งธรรมชาติ พบว่า ในปี
2559 บริเวณน ้าตกลานรัก พบไลเคนมากที่สดุ รองลงมา น ้าตกสาริ กา อ่างเก็บน ้าคลองโบด หอพัก
นิ สิ ต และศูน ย์ ก ารแพทย์ ฯ ระดับ 1.96, 1.75, 1.38, 1.37 และ 1.11 ตามล าดับ ใน ปี 2560 พบ
บริเวณศูนย์การแพทย์ฯ มีคา่ ดัชนีความหลากหลายของไลเคนมากที่สดุ ที่ระดับ 1.59 รองมา หอพัก
นิสิต อ่างเก็บ นา้ คลองโบด นา้ ตกลานรัก และนา้ ตกสาริ กา ที่ ระดับ 0.85, 0.80, 0.57 และ 0.52
ตามลาดับ ในปี 2559 ไลเคนที่พบมากที่สดุ คือ บริเวณน ้าตก ลานรัก
4.5 ชนิดของไลเคน

ภาพประกอบ 33 ชนิดของไลเคน
จากกราฟแสดงให้ เห็นว่าในปี พ.ศ.2559 พบชนิดของไลเคนมากที่สดุ บริ เวณน ้าตกลาน
รัก 11 ชนิดต่างจากบริเวณอ่างเก็บน ้าคลองโบดที่พบชนิดของไลเคนเพียง 5 ชนิดเท่านัน้
ในปี พ.ศ.2560 บริ เวณศูนย์แพทย์ พบชนิดของไลเคนมากที่สดุ 7 ชนิด และพบน้ อยที่สุด
เพียง 3 ชนิดบริเวณอ่างเก็บน ้าคลองโบด
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4.6 ค่ าความชืน้

ภาพประกอบ 34 กราฟแสดงถึงค่าความชื ้นปี 2559 และ 2560
จากกราฟแสดงให้ เห็นว่าค่าความชื ้นของพื ้นที่ศกึ ษาในปี พ.ศ.2559 กับค่าความชื ้นของ
พืน้ ที่ที่ทาการศึกษาปี พ.ศ. 2560 พบปริ ม าณความชืน้ ในพื น้ ที่ อ่างเก็บนา้ ในปี พ.ศ. 2559 มาก
ที่สุดที่ระดับ 85.6 และน้ อยที่สุดในพื น้ ที่ หอพักนิสิต ที่ระดับ 54.1 และในปี พ.ศ. 2560 ปริ ม าณ
ความชืน้ พบมากที่สุดในพื น้ ที่หอพักนิสิต ที่ ระดับ 74.5 และในพื น้ ที่ศูนย์แพทย์ พบค่าความชื ้นที่
ระดับน้ อยที่สดุ ที่ 48.6
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4.7 ค่ าดัชนีบ่งชีค้ ุณภาพอากาศ IAP ในบริเวณที่เก็บไลเคน

ภาพประกอบ 35 กราฟแสดงค่าดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพอากาศปี 2559 และ 2560
จากกราฟแสดงให้ เห็น ค่าดัช นี บ่ง ชี ค้ ุณ ภาพอากาศในปี พ.ศ. 2559 พบว่า ในบริ เวณ
หอพักนิสิต นา้ ตกสาริ กา และศูนย์แพทย์ฯ ซึ่ง มีค่าดัชนีบ่งชี ้คุณ ภาพมากกว่าบริ เวณอื่นที่ระดับ
0.725 0.539 และ 0.533 ตามลาดับ และในปี พ.ศ.2560 พบค่าดัชนีบ่งชี ้คุณภาพอากาศมากที่สุด
ที่บริ เวณน ้าตกสาริกาที่ระดับ 0.497 รองลงมาคือบริเวณศูนย์แพทย์ฯ ที่ระดับ 0.330 และน้ อยที่สดุ
บริเวณอ่างเก็บน ้าคลองโบดที่ระดับ 0.244
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4.8 ปริมาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ในบริเวณที่เก็บไลเคน

ภาพประกอบ 36 กราฟแสดงปริมาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์บริเวณพื ้นที่ศกึ ษาในปี 2559

และ 2560
ก๊ าซคาร์ บอนมอนไซด์ (CO) เป็ นก๊ าซที่ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี เกิดจากการเผาไหม้ ของเชื ้อเพลิง
เช่น ก๊ าซโพรเพน, ก๊ าซโซลีน, น ้ามันก๊ าด เป็ นต้ น จากรถยนต์ เรื อยนต์ เตาเผา หรื อเครื่ องทาความ
ร้ อนต่างๆ จากการศึกษาวิเคราะห์ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ ปี พ.ศ. 2559 กับ พ.ศ. 2560
พบว่าในปี พ.ศ. 2559 บริ เวณที่ พ บปริ ม าณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) มากที่ สุด คือ ศูน ย์
แพทย์ในปริ มาณ 9.6 (ppm) และน้ อยที่สุดคือ นา้ ตกลานรัก ในปริ ม าณ 5 ppm และในปี พ.ศ.
2560 บริ เวณที่พบปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) มากที่สุด คือน ้าตกสาริ กา 6.25 ppm
และน้ อยที่สดุ คือ อ่างเก็บน ้า ในปริมาณ 4.4 ppm
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4.9 ดัชนีวัดค่ าความสม่าเสมอไลเคน

ภาพประกอบ 37 กราฟแสดงถึงดัชนีวดั ค่าความสม่าเสมอ
ผลการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนปรากฎผลดัง ภาพประกอบที่ 39
การคานวณค่าดัชนีความหลากหลาย ของแต่ละพื ้นที่ และแต่ละปี พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 น ้าตก
ลานรัก มีค่าความหลากหลายทางชนิดของไลเคนมากที่สุด (F =2.024687) และแปลงที่น้อยสุด
หอพัก (F=1.548443) ปี พ.ศ. 2560 น ้าตกลานรักมีค่าความหลากหลายทางชนิดของไลเคนมาก
ที่สดุ (F =1.961623) ) และแปลงที่น้อยสุด ศูนย์แพทย์ (F=1.111867)
4.10 การศึกษาปริมาณโลหะหนักในไลเคน
ไลเคนเป็ นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยของเห็ดราและสาหร่าย โดย
เห็ ดราจะใช้ ค วามชื น้ และก๊ าซออกซิ เจนจากสาหร่ ายในการดารงชี วิต ส่วนสาหร่ ายจะใช้ ก๊ าซ
คาร์ บ อนไดออกไซด์ที่ เห็ ดราผลิ ต จากการสังเคราะห์ แ สงในการด ารงชี วิต (สรณรั ช ฏ์ กาญจน
วะณิชย์. 2553) ไลเคนจะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ จึงมีการใช้ ไลเคนเป็ นดัชนี
ในการบ่งชี ้คุณ ภาพอากาศ ซึ่งไลเคนแต่ละชนิดจะมีแหล่งที่อยู่และความทนต่อสภาพอากาศที่
แตกต่างกัน มีความเจริ ญ เติบ โตไม่เหมือนกัน ดังนัน้ จึงใช้ ไลเคนเป็ นดัชนีวัดคุณ ภาพอากาศใน
บริ เวณนัน้ ได้ ผลกระทบของมลพิษ ต่อไลเคนสามารถปรากฏอยู่ได้ นาน จึงแสดงให้ เห็นสภาพ
อากาศโดยรวมในบริเวณนัน้ ถึงแม้ กิจกรรมที่สร้ างมลพิษจะไม่ได้ เกิดขึ ้นในขณะสารวจก็ตาม
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4.10.1 ปริมาณโลหะหนักบริเวณศูนย์แพทย์ฯ ปี 2559 และ 2560

ภาพประกอบ 38 ปริมาณโลหะหนักที่พบในไลเคนบริเวณศูนย์แพทย์ปี 2559
ปริ ม าณโลหะหนัก ที่ พ บในไลเคนบริ เวณศูน ย์ แ พทย์ ปี 2559สปี ชี่ ส์ ที่ พ บมากที่ สุด คื อ
Chrysothrix ซึง่ มีโลหะหนักจานวน 4 ชนิด ได้ แก่ Pb Ni Mn Cu ตามลาดับ

ภาพประกอบ 39 ปริมาณโลหะหนักที่พบในไลเคนบริเวณศูนย์แพทย์ปี 2560
ปริ มาณโลหะหนักที่พบในไลเคนบริ เวณศูนย์แพทย์ปี 2560 ที่พบมากที่สดุ คือ Arthracothedum
และ Amandinea ซึง่ มีโลหะหนักที่มีความใกล้ เคียงกัน
4.10.2 ปริมาณโลหะหนักบริเวณหอพักนักศึกษาปี 2559 และ 2560
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ภาพประกอบ 40 ปริมาณโลหะหนักที่พบในไลเคนบริเวณหอพัก 2559
ป ริ ม าณ โล ห ะ ห นั ก ที่ พ บ ใน ไล เค น บ ริ เว ณ ห อ พั ก 2559 ที่ พ บ ม าก ที่ สุ ด คื อ
Arthracothedum และ Chrysothrix ซึง่ มีโลหะหนักที่มีความใกล้ เคียงกัน

ภาพประกอบ 41 ปริมาณโลหะหนักที่พบในไลเคนบริเวณหอพักปี 2560
ปริ ม าณ โลหะหนั ก ที่ พ บในไลเคนบริ เ วณ หอพั กปี 2560 ทั ง้ หมดคื อ Lecanora
Trypethelium Physcia dimidiate และ Tephromela ซึ่งมี โลหะหนักที่ มี ความใกล้ เคีย งกัน และ
เป็ นบริเวณที่พบโลหะหนักมากที่สดุ
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4.10.3 ปริมาณโลหะหนักบริเวณนา้ ตกสาริกา ปี 2559 และ 2560

ภาพประกอบ 42 ปริมาณโลหะหนักที่พบในไลเคนบริเวณน ้าตกสาริกา 2559
ปริ มาณโลหะหนักที่พบในไลเคนบริเวณน ้าตกสาริ กา 2559 ที่พบมากที่สดุ คือ Rinodina
ซึง่ มีโลหะหนัก Pb มากที่สดุ

ภาพประกอบ 43 ปริมาณโลหะหนักที่พบในไลเคนบริเวณน ้าตกสาริกา 2560
ปริ ม าณ โลหะหนั ก ที่ พ บในไลเคนบริ เ วณ น า้ ตกสาริ ก า 2560 ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ
Cryptothecia ซึง่ มีโลหะหนัก Pb มากที่สดุ
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4.10.4 ปริมาณโลหะหนักบริเวณนา้ ตกลานรัก ปี 2559 และ 2560

ภาพประกอบ 44 ปริมาณโลหะหนักที่พบในไลเคนบริเวณน ้าตกลานรักปี 2559
ปริ ม าณโลหะหนั ก ที่ พ บในไลเคนบริ เวณน า้ ตกลานรั ก ปี 2559 ที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ
Chrysothrix

ภาพประกอบ 45 ปริมาณโลหะหนักที่พบในไลเคนบริเวณน ้าตกลานรักปี 2560
ปริมาณโลหะหนักที่พบในไลเคนบริเวณน ้าตกลานรักปี 2560 ที่พบมากที่สดุ คือ Porina

ตาราง 10 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหลากหลายของไลเคนและโลหะหนัก ปี 2559

4.11 การหาความสัมพันธ์ ระหว่ างความหลากหลายของไลเคน และค่ าดัชนีบ่งชีค้ ุณภาพอากาศ (IAP) ก๊ าซ
คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) และแร่ ธาตุโลหะหนัก ด้ วยสหสัมพันธ์ correlation
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ตาราง 10 ต่อ
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ตาราง 10 ต่อ
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ตาราง 11 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหลากหลายของไลเคนและโลหะหนัก ปี 2560

70

ตาราง 11 ต่อ
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ตาราง 11 ต่อ
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4.12 ใช้ ความหลากหลายของไลเคนเป็ นฐานข้ อมูลในการติดตามการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพอากาศในแหล่ งท่ องเที่ยว
สามารถใช้ ความหลากหลายของชนิดไลเคนบ่งชี ค้ ุณ ภาพอากาศในบริ เวณต่างๆ ใน
มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโวฒ องครั ก ษ์ โดยหาความสัม พัน ธ์ ของปริ ม าณ CO และจ านวน
ประชากรไลเคนแต่ ล ะชนิ ด ท าให้ ทราบไลเคน ชนิ ด ที่ บ่ ง ชี ป้ ริ ม าณ CO ได้ นอกจากนี ก้ าร
เปรี ยบเทียบดัชนี ความหลากหลายทางชีวภาพของแต่ละพืน้ ที่สามารถบ่งชี ้ คุณภาพอากาศได้
เบื ้องต้ น สังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงไปของธรรมชาติได้ จากไลเคน ดังนัน้ ข้ อมูลจากตรงนีน้ ามา
พัฒนาสิ่งแวดล้ อมทางธรรมชาติไปในทิศทางที่ดีขึ ้นได้
ใช้ ความหลากหลายของชนิดไลเคนบ่งชี ้ คุณภาพอากาศในบริเวณต่างๆในมหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโวฒ องครักษ์ โดยหาความสัมพันธ์ของปริ มาณ CO และจานวนประชากรไลเคนแต่
ละชนิ ด ท าให้ ท ราบไลเคน ชนิ ดที่ บ่งชี ป้ ริ ม าณ CO ได้ นอกจากนี ก้ ารเปรี ยบเที ยบดัช นี ความ
หลากหลายทางชี วภาพของแต่ล ะพื น้ ที่ สามารถบ่งชี ค้ ุณ ภาพอากาศได้ เบือ้ งต้ น สังเกตถึงการ
เปลี่ยนแปลงไป ของธรรมชาติได้ จากไลเคน ดังนันข้
้ อมูลจากตรงนี ้นามา พัฒนาสิ่งแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติไปในทิศทางที่ดีขึ ้นได้
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บทที่ 5
สรุ ปและวิจารณ์ ผลการทดลอง
5.1 บทสรุป
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความหลากชนิ ด ของไลเคน ค่ า Index of
Atmospheric Purity (IAP) และ ปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ เพื่อติดตามคุณภาพอากาศใน
บริ เวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสารวจความ
หลากหลายชนิดของไลเคน และวิเคราะห์หาโลหะหนัก ในบริ เวณแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
จังหวัดนครนายก 2) หาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหลากหลายของไลเคน ดัชนีบ่งชี ้คุณภาพ
อากาศ (IAP) คาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) และโลหะหนัก เพื่ อใช้ เป็ นตัวบ่งชี ค้ ุณ ภาพอากาศใน
บริ เวณแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติ จังหวั ดนครนายก 3)ใช้ ความหลากหลายของไลเคนเป็ น
ฐานข้ อมูลเพื่อหาแนวทางในการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศในแหล่งท่องเที่ยว โดย
ผลสรุปมีดงั ต่อไปนี ้
5.1.1 จากการศึก ษาความหลากหลายของชนิ ด ไลเคนในแหล่ง ชุม ชนและแหล่ง
ธรรมชาติ พบว่า ในปี 2559 บริ เวณน า้ ตกลานรัก พบไลเคนมากที่ สุ ด รองลงมา นา้ ตกสาริ ก า
1.96, 1.75 ตามลาดับ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ทาการสารวจคือ น ้าตกสาริ กา น ้าตกลานรัก
และอ่ า งเก็ บ น า้ คลองโบด ซึ่ ง ชนิ ด ไลเคนที่ พ บ Pb มากที่ สุ ด Pyxine 1.13 Sargograpa 0.84
Arthracothecium 0.77 ตามลาดับ
5.1.2 การวิเคราะห์คุณภาพอากาศด้ วยค่า IAP ของไลเคน จากความหลากหลาย
ของไลเคนจากการศึ ก ษาพบว่า ในแหล่ ง ชุม ชน มี ค่ า เฉลี่ ย IAP น้ อ ยว่ า แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง
ธรรมชาติ ซึ่งสามารถบ่งบอกได้ ว่าแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติมี คุณ ภาพอากาศดีกว่าแหล่ง
ชุ ม ชน แต่ จ ะพบว่ า ค่ า เฉลี่ ย IAP ของทั ง้ สองแหล่ ง แตกต่ า งกั น ไม่ ม าก เนื่ อ งจากพื น้ ที่ ที่
ทาการศึกษาในแหล่งชุมชน ไม่ได้ อยูใ่ นเมืองใหญ่ที่มีประชากรอาศัยอยู่มากซึง่ เป็ นสาเหตุหลักของ
มลพิษทางอากาศ เช่น การเผาไหม้ จากท่อไอเสียรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรม เป็ นต้ น ส่งผลให้ คา่
IAP ใกล้ เคียงกัน
ค่าคาร์ บอนมอนอกไซด์ ปี 2559 และ 2560 ในแหล่งชุม ชนมี ค่าเฉลี่ ยสูงสุดเท่ากับ 9.6
และ 9 ppmตามลาดับ และในแหล่งท่องเที่ยวมีค่าเฉลี่ยมากสุดที่ 8 และ 6.25 ppm ตามลาดับ
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ผลการศึกษาพบว่า Ni ในไลเคนกับค่าดัชนีความหลากหลายของไลเคน มีความสัมพันธ์ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แบบแปรผันตรง ค่าเพียร์ สนั เท่ากับ เท่ากับ 0.95
จากการศึกษาพบว่าในแหล่งชุมชนมีไลเคน 2 กลุ่มด้ วยกัน คือครัสโตส และโฟลิโอส
แต่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติส่วนใหญ่พบอยู่ในกลุ่ม ครัสโตส ซึ่งโลหะหนักในแหล่งชุมชนพบ
Pb Ni Cu Mn มี ค่า เฉลี่ ย 4.024 1.815 4.019 0.375 ตามล าดับ แสดงว่า แหล่ ง ชุม ชนนัน้ มี ค่า
โลหะหนักที่มากว่าแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
5.1.3 ความหลากหลายของไลเคนที่พ บมากที่ ในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติคือ
น ้าตกลานรัก ปี 2559 และ 2560 ค่าเฉลี่ยมากที่ 1.96 และ 0.79 ตามลาดับ ซึ่งสามารถนามาเป็ น
ฐานข้ อมูลเพื่อหาแนวทางในการติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศในแหล่งท่องเที่ยวได้
5.2 ข้ อเสนอแนะ
5.2.1ควรมี ก ารน าตัว อย่ า งไลเคนที่ ไ ม่ มี ก ารปนเปื อ้ นของโลหะหนัก มาเป็ นตัว
เปรี ยบเทียบกับไลเคนตัวอย่างที่เก็บมาจากในแต่ละพืน้ ที่ เพื่อที่จะได้ ทราบถึงโลหะหนักที่อยู่ใน
อากาศและบอกได้ วา่ มีปริมาณโลหะหนักที่ตรวจวัดได้ อย่างไร
5.2.2 ไลเคนบางชนิ ด เป็ นตัว เฝ้า ระวัง คุณ ภาพอากาศและอาจสัม พัน ธ์ กับ การ
ปนเปื อ้ นโลหะหนักในพื ้น ที่ได้ จึงต้ องมีการศึกษาไลเคนในเชิงลึกต่อไป
5.2.3 ในการศึกษาครัง้ ต่อไป ควรตรวจวัดค่าโลหะหนักที่มากขึ ้น เพื่อสามารถใช้ เป็ น
ตัวบ่งชี ้คุณภาพอากาศให้ ชดั เจน
5.3 ข้ อจากัด
5.3.1 การเก็บไลเคนในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีการเก็บในพื ้นที่ที่มีคนสันจร
และใช้ ประโยชน์ จึงอาจทาให้ ข้อมูลมีความคล้ ายคลึงกับแหล่งชุมชน
5.4 วิจารณ์ ผลการทดทอง
ความหลากหลายของไลเคนและความสัมพันธ์กบั คุณภาพอากาศบริ เวณศูนย์แพทย์
พบปริ ม าณก๊ าซคาร์ บ อนมอนอกไซด์ (CO) มากที่ สุด โดยบริ เวณนี พ้ บไลเคนกลุ่ ม ครั ส โตส
(crustose) ซึ่งมีคุณ สมบัติ ทนทานมากที่สุด จากการศึกษาครัง้ นีท้ าให้ สมมติฐานที่ ว่าในพืน้ ที่
บริ เวณในเมื องหรื อพื น้ ที่ ๆมี ประชากรอาศัยอยู่ จะมี ปริ ม าณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO)สูง
คุณภาพอากาศไม่ดี แต่ในความเป็ นจริ งกลับมีปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เทียบเท่า
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กับ สถานที่ตามธรรมชาติ จึงทาให้ สามารถพบกลุ่มไลเคนเดียวกันที่มีคณ
ุ สมบัติทนทานต่อสภาพ
อากาศที่มลพิษสูง ซึง่ ในพื ้นที่สารวจทังสองที
้
่นี ้มีคณ
ุ ภาพอากาศที่ใกล้ เคียงกัน โดยปัจจัยที่เข้ ามามี
ส่วนเกี่ ยวข้ องคาดว่าเกิ ดมาจากการใช้ ทรั พ ยากรทางธรรมชาติของมนุษย์ เพื่ อนาข้ อมูลความ
หลากหลายของไลเคนที่พบในพื ้นที่มาเป็ นข้ อมูลปั จจัยทางสิ่งแวดล้ อมและข้ อมูลทางนิเวศวิทยา
และนามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตโิ ดยมีเงื่อนไขการทดลองดังต่อไปนี ้
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