
ราก่อให้เกิดไลเคน

การศกึษาเซลล์
และสณั

ฐานวทิยา

การศกึษา
จุลนิทรยีอ์ื่นในไล

เคน

การศกึษาดา้น
สรรีวทิยา

การศกึษาดา้น
อณู

พนัธุกรรม

การศกึษาฤทธิ์
ทางเภสชัวทิยา

การศกึษาสภาวะ
แวดลอ้ม

การศกึษา
โครงสรา้ง
สารส าคญั

การพฒันาผลติภณั
ฑ์

ฤทธิต์า้น
จุลนิทรยีก์่อโรค

ฤทธิต์า้นอนุมลู
อสิระ

ฤทธิย์บัยัง้
เอนไซม์

ฤทธิต์า้นการ
อกัเสบ

การส ารวจไลเคน
ในพืน้ที่

การรวบรวมองค์
ความรูเ้กีย่วกบั

ไลเคน

การรวบรวมภูมิ
ปัญญาและ
วฒันธรรมที่
เกีย่วขอ้ง

การพฒันาเป็นศนูยก์ารเรยีนรูไ้ลเคน

สือ่การเรยีนการสอน/การบรกิารวชิาการ/
การเผยแพร่ความรูแ้ละการประชาสมัพนัธ์

แผนภาพแนวทางการอนุรักษแ์ละพฒันาการใชป้ระโยชนร์าก่อใหเ้กิดไลเคน

กรอบการใช้ประโยชน์
(กิจกรรมที่ 4กิจกรรมอนุรกัษ์และใช้ประโยชน์

พนัธกุรรมพืช)

กรอบการเรียนรู้
(กิจกรรมที่ 2กิจกรรมส ารวจเกบ็รวบรวม

พนัธกุรรมพืช)

กรอบการสร้างจิตส านึก
(กิจกรรมที่ 8กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์

พนัธกุรรมพืช)

1. การศกึษาราก่อใหเ้กดิไลเคน
2.การศกึษาการใชป้ระโยชน์

การสนบัสนุนการอนุรกัษ์พนัธุกรรมราก่อใหเ้กดิไลเคน

อพ.สธ. สนบัสนุนหน่วยงานพืน้ที ่ร่วมสนองพระราชด าร ิ
อพ.สธ.

การส ารวจเกบ็รวบรวม
พนัธุกรรมราก่อใหเ้กดิไลเคน



อพ.สธ. สนบัสนุนให ้มหาวิทยาลยัรามค าแหง สนอง
พระราชด าริ ในงานส ารวจทรัพยากรไลเคน รอบๆ

สาขาวิทย
บริการฯ 8จงัหวดั ในรัศมี 50กม.

แผนภาพแนวทางอนุรักษแ์ละพฒันาการใชป้ระโยชน์ไลเคน Parmotrematinctorum

กรอบการใช้ประโยชน์

การส ารวจเก ็บรวบรวมพนัธุกรรมไลเคน P. tinctorum
(กิจกรรมที่ 2กิจกรรมส ารวจเก ็บรวบรวมพนัธุกรรมพืช)

1. การส ารวจไลเคนในทอ้งถิ่น

2. การรวบรวมองคค์วามรู้ดา้นไลเคน

3. การรวบรวมภูมิปัญญาและวฒันธรรมที่เกี่ยวขอ้ง

1. พื้ นที่ปลูกรักษาในธรรมชาติ

การปลูกรักษาพนัธุกรรมไลเคน P. tinctorum
(กิจกรรมที่ 3กิจกรรมปลูกรักษาพนัธุกรรมพืช)

1. พื้ นที่หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ

2. พื้ นที่สถานศึกษาในทอ้งถิ่น

3. พื้ นที่เกษตรกรรมในทอ้งถิ่น

กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

1. สนบัสนุนชุมชนทอ้งถิ่น ในการขยายพนัธุ์และ
ใชป้ระโยชนไ์ลเคน เช่น ดา้นสียอ้ม

2. สร้างสื่อการเรียนการสอน/ ประชาสมัพนัธ์/ 
ใหค้วามรู้/ และบริการวิชาการ

การสนบัสนุนการอนุรักษพ์นัธุกรรมไลเคน
P. tinctorum

(กิจกรรมที่ 8กิจกรรมพิเศษสนบัสนุนการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช)

การสนบัสนุนการอนุรักษพ์นัธุกรรมไลเคน
P. tinctorum

(กิจกรรมที่ 7กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษท์รัพยากร)

การอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์ไลเคน P. tinctorum
(กิจกรรมที่ 4กิจกรรมอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์พืช)

2. การเพาะขยายพนัธุ์เพื่อการอนุรักษแ์ละใชป้ระโยชน์

3. การศึกษาคุณสมบตัิดา้นเคมีและสารส าคญั

1. การศึกษาชีววิทยาไลเคน P. tinctorum

สัณฐานวทิยา

นิเวศวทิยาประชากร

นิเวศ-สรีรวทิยา

ศึกษาการเติบโต

ศึกษาสภาพแวดลอ้ม

2. พื้ นที่ปลูกรักษากึ่งธรรมชาติ

กรอบการสร้างจิตส านึก

เป็นเครื่องมือตรวจวดัมลพิษในอากาศ

พฒันาเป็นสียอ้มผา้ไหม

ศึกษาใชป้ระโยชน์สารไลเคน ยบัยั้ งจุลินทรียก์่อโรคพืช

พฒันาผลิตภณัฑเ์ครื่องส าอาง

4. การศึกษาและพฒันาใชป้ระโยชนไ์ลเคน P. tinctorum

1. จดัท าฐานขอ้มูลพนัธุกรรมไลเคน

2. จดัท าฐานขอ้มูลการแพร่กระจายประชากรไลเคน

งานศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมไลเคน P. tinctorum
(กิจกรรมที่ 5กิจกรรมศูนยข์อ้มูลพนัธุกรรมพืช)

1. พฒันาพิพิธภณัฑไ์ลเคน RAM
K ให้เป็นศูนยร์วม

ความรู้เฉพาะทาง

ไลเคน 
Parmotrema tinctorum

โดยน าขอ้มูลจากงานวิจยั มาพฒันาแหล่งอาศยัยา้ยปลูก
ไลเคน เพื่อชกัน าใหม้ีการผลิตสารส าคญัในปริมาณมาก 

งานวางแผนพฒันาไลเคน P. tinctorum
(กิจกรรมที่ 6กิจกรรมวางแผนพฒันาพนัธุกรรมพืช)
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แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (research program) 

ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(เป้าหมายที่ 1 2 และ 3) 

------------------------------------ 
 

ชื่อชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย) ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนและราในทะเล โดยมหาวิทยาลัย
รามคำแหง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

(ภาษาอังกฤษ) Biodiversity of Lichens and Marine Fungi by Ramkhamhaeng 
University, for Plant Genetic Conservation Project Under the Royal 
Initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 

 
ชื่อโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย – ภาษาอังกฤษ)  
 โครงการวิจัยย่อยท่ี 1 ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไลเคน โดยมหาวิทยาลัย

รามคำแหง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  (Biodiversity and Product Development of Lichens by Ramkhamhaeng 
University for Plant Genetic Conservation Project Under the Royal Initiative 
of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn) 

     
 โครงการวิจัยย่อยท่ี 2 การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายของราท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับ

ส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี 

  Climate Change on Diversity of Marine Organism-Associated Fungi from 
Coral Reef at Mu KohSamaesan, Chonburi Province, Under of Plant Genetic 
Conservation Project the Royal Initiative of Her Royal Princess Maha Chakri 
Sirindhorn 
 

ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย)    การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
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(ภาษาอังกฤษ) Integration of Biodiversity and Management of Natural Resources and 
Environment 

ส่วน ก : ลักษณะชุดโครงการวิจัย 

ชุดโครงการวิจัยใหม่ 

ชุดโครงการวิจัยต่อเนื่อง  
ระยะเวลา ....... ปี……..เดือน ปีนี้เป็นปีท่ี ....... (ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 

 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์   ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
เป้าประสงค์  5.1 จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ   

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 4 : การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 
เป้าประสงค์   -ไม่ต้องระบ-ุ                                                                             

3. ยุทธศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ 3. การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3.3 การวิจัยเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (Frontier research)  
แผนงาน  3.3.1 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural science)    

4. ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

5. อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย 
  การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology) 
6. ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อต่อยอดในเชิงสังคม นโยบาย 
สาธารณสุข ส่ิงแวดล้อม และพาณิชย์ โดยมุ้งเน้นองค์ความรู้พื้นฐานและองค์ความรู้ใหม่ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 
ส่วนข:องค์ประกอบในการจัดทำชุดโครงการวิจัย  

1.ผู้รับผิดชอบ 

คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่งในโครงการ 
สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
เวลาที่ทำวิจัย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

นาย เอก แสงวิเชียร หัวหน้าชุดโครงการ 20 10 
นาย จำเริญ บัวเรือง หัวหน้าโครงการย่อย 20 8 
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คำนำหน้า ชื่อ-สกุล ตำแหน่งในโครงการ 
สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 
เวลาที่ทำวิจัย 

(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

นาย ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย 20 8 
นาย เวชศาสตร์ พลเย่ียม ผู้ร่วมวิจัย 10 8 
นาย วสันต์ เพิงสูงเนิน ผู้ร่วมวิจัย 10 8 
นาง กวินนาถ บัวเรือง ผู้ร่วมวิจัย 20 8 

 
2. สาขาการวิจัยหลัก OECD1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ      
สาขาการวิจัยย่อย OECD1.5 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ : ชีววิทยา 
ด้านการวิจัย  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

3. สาขา ISCED   05 Naturalsciences, mathematicsandstatistics 
   051 Biological and related sciences  
   0511 Biology 
4.คำสำคัญ (keyword) 
 คำสำคัญ (TH) ไลเคน, ราก่อให้เกิดไลเคน, การย้ายปลูกไลเคน, พิพิธภัณฑ์, ภูมิอากาศเฉพาะแห่ง การ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ, แนวปะการัง, ความหลากหลาย, ราท่ีเจริญเติบโตได้ในทะเล, ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในทะเล 
 คำสำคัญ (EN) Lichens, Lichen-forming fungi, Lichen transplantation, Herbarium, 
Microclimate, Climate change, Coral reefs, Diversity, Marine fungi, Marine organism   
5. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย 

ไลเคน (Lichen) เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญของประเทศ ซึ่งถูกคุกคามเช่นเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆ จากการพัฒนาประเทศและสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ทำให้ไลเคนมีอัตรา
เส่ียงต่อการสูญพันธุ์ (Genetic erosion) ไปท้ังท่ียังมีข้อมูลเพียงเล็กน้อย ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็น
ผลจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการเร่งปฏิกิริยาในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังท่ีต้ังใจและ
ไม่ได้ต้ังใจ ส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยถูกทำลายไปอย่างรวดเร็ว เช่น การบุกรุกทำลายป่า 
เพื่อขยายพื้นท่ีทำการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ซึ่งการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
นิเวศวิทยาและการย้ายปลูกไลเคนเพื่อการพัฒนาสีย้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากราไลเคน การจัดการพิพิธภัณฑ์ไล
เคน และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง จะช่วยให้ทราบถึง
ชนิด การแพร่กระจายของไลเคน กรรมวิธีและขั้นตอนการประยุกต์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้อาจพบไล
เคนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การแพทย์ เภสัช และอุตสาหกรรม อันจะ
นำไปสู่การนำไลเคนไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพื่อการอนุรักษ์และรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นท่ี ไว้เพื่อ
การศึกษาในสาขาชีววิทยา  พฤกษศาสตร์  เคมี  และเภสัชประยุกต์ และสาขาวิชาขั้นสูงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อันจะ
นำไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป 

สำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ร่วมสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (พ.ศ. 2565 - 2569) โดยเลือก
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พื้นท่ีศึกษาในโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร พื้นท่ีในการศึกษารัศมี 50 กิโลเมตรจากท่ีต้ัง 
ครอบคลุมพื้นท่ีกรุงเทพและจังหวัดปริมณฑล ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นคุณค่าของการสำรวจความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การใช้ประโยชน์ ตลอดจนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ จึงร่วมสนองพระราชดำริฯ โดยเข้า
ร่วมศึกษาวิจัยภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยงานวิจัยท่ีผ่านมาครอบคลุมด้าน
อนุกรมวิธานสัณฐานวิทยา ตลอดจนระดับโมเลกุล งานวิจัยด้านสรีระวิทยาของไลเคนและพืชบางชนิด การศึกษาด้าน
นิเวศวิทยาเชิงประชากร ความสัมพันธ์ของไลเคนและส่ิงแวดล้อม การทดลองย้ายปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตไลเคน และพืช
หายาก และติดตามการเติบโต การคัดเลือกสายพันธุ์ไลเคนและพืชท่ีมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ท้ังใน
และนอกพื้นท่ี การวิเคราะห์สารเคมีท่ีไลเคนสร้าง การศึกษาการเล้ียงราก่อให้เกิดไลเคนการศึกษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ความสำคัญของทรัพยากรชีวภาพในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นควรมีการรวบรวม
อย่างเป็นระบบ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคต และได้จัดทำโปรแกรมการฝึกอบรมให้กับเยาวชนในพื้นท่ี เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติในทุกด้าน และได้เห็นคุณค่า อันจะก่อให้เกิดการหวงแหนและอนุรักษ์
ทรัพยากรในอนาคต 

สำหรับการศึกษาภายใต้แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีท่ี
เจ็ด (พ.ศ. 2565-2569) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาจะได้ข้อมูลต่างๆ ทางด้านชีววิทยาท่ีสำคัญ 
เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิต นิเวศวิทยา สรีรวิทยา ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม 
ตลอดจนการพัฒนาส่ิงมีชีวิตเหล่านี้เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและคนในท้องถิ่น งานวิจัยนี้ประกอบด้วยทีม
นักวิจัยท่ีมีความเช่ียวชาญแต่ละสาขา จำนวน 6 คน และมีผู้ช่วยนักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 5 คน นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีประมาณ 10 คน นอกจากนี้ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นด้านวิชาการและภูมิปัญญาแล้วยังเป็นแนวทางเพิ่มบุคลากร
ด้านวิชาการท่ีสำคัญของประเทศในอนาคตได้ 

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่ม
ความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดในแนวปะการัง และยังทำให้เกิด
ปรากฏการณ์ปะการังฟองขาว (Baker, et al., 2008) การเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟองขาวส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศแนวปะการังทำให้องค์ประกอบของส่ิงมีชีวิตท่ีปกคลุมพื้นท่ีแนวปะการังเปล่ียนแปลงไป (McClanahan, 2000) 
ดังนั้นราทะเลท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังมีความเส่ียงสูงต่อการสูญเสียความหลากหลายชนิดของสาย
พันธุ์ ราทะเลมีความสามารถในการย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์ และส่ิงมีชีวิตต่างๆ ให้เป็นอินทรียสารทำให้เกิด
ความสมดุลย์ของระบบนิเวศแนวปะการังและท้องทะเล (Hyde, et. al., 1998) และมีการสร้างสารทุติยภูมิท่ีสำคัญ
จำนวนมากซึ่งมีการพัฒนาไปเป็นยารักษาโรค เครื่องสำอาง และเคมีภัณฑ์ต่างๆ (Konig et al., 1994; Fenical, 
1997; Faulkner, 2001; Bhadury et al., 2006; Motti et al., 2007; Khudyakova, 2009; Raghukumar and 
Ravindran, 2012)  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศยังทำให้เช้ือโรคสามารถปรับตัว เกิดปัญหาการด้ือยา และกลาย
พันธุ์ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2551) เป็นต้น ราทะเลเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งท่ีมี
ศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ ๆท่ีสามารถพัฒนานำมาใช้ทดแทนยาเดิมท่ีรักษาไม่ได้ผล และ
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของทะเลอย่างต่อเนื่องมีผลต่อความอยู่รอดต่อราทะเล ราทะเลจึงต้องสร้างสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพขึ้นเพื่อป้องกันตัวเอง และให้ความอยู่รอด (จริยา สากยโรจน์, 2552)  
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ดังนั้นการแยก จำแนกชนิด รวบรวมสายพันธุ์ราทะเล และการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ ๆ ท่ี
ราทะเลสร้างขึ้นจากบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ภายใต้พื้นท่ีสนองพระราชดำริโ ครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงเป็นเรื่องท่ีมี
ความสำคัญในการอนุรักษ์สายพันธุ์เช้ือราทะเลท่ีหายากและเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราทะเลชนิดใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการสร้างเอนไซม์ย่อยสลายเศษซากพืช เพื่อการนำไปพัฒนาการใช้ประโยชน์ทางเกษตรอินทรีย์   
รวมท้ังราท่ีสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร และ
ทางด้านการแพทย์ เช่น การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเช้ือราสาเหตุโรคของคนและสัตว์ เป็นต้น 

 
6. วัตถุประสงค์หลักของชุดโครงการวิจัย 

1. เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
2. สำรวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคน จากพื้นท่ีศึกษา รัศมี 50 กิโลเมตร โดยรอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดเขตปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ  สมุทรสาคร นครปฐม  
     ปทุมธานี นนทบุรี และฉะเชิงเทรา โดยโรงเรียนรอบพื้นท่ีศึกษามีส่วนร่วมในการศึกษา 

3. รวบรวมตัวอย่างของไลเคนจากพื้นท่ีศึกษา ในระบบการเก็บตัวอย่างท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพื่อการนำเข้า
ศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการไลเคน หน่วยวิจัยไลเคน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

4. วิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการแพร่กระจายของไลเคนเบ้ืองต้นท่ีพบในพื้นท่ีศึกษาและ
ค้นคว้าหาไลเคนชนิดใหม่หรือชนิดท่ียังไม่เคยมีรายงานในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การศึกษาไลเคนขั้นต่อไป 

5. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสีย้อมจากไลเคน  
6. เพื่อแสวงหาเทคนิคในการรักษาความคงทนของสีย้อมผ้าไหมจากไลเคน 
7. เพื่อพัฒนาสีย้อมผ้าไหมท่ีได้จากไลเคน นำไปสู่การใช้ในระดับครัวเรือน 
8. เพื่อศึกษานิเวศวิทยาประชากรของไลเคน Parmotrema tinctorum ในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ 
9. เพื่อฟื้นฟูประชากรไลเคน Parmotrema tinctorum ในสภาพธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ โดยการ

ย้ายปลูก 
10. ศึกษาสภาวะการเล้ียงราก่อให้เกิดไลเคนในห้องปฏิบัติการ และทำการขยายปริมาณการผลิต 
11. หาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีมีความคุ้มค่าในการเล้ียงราก่อให้เกิดไลเคน 
12. นำผลิตภัณฑ์จากราและจุลินทรีย์จากไลเคนมาพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ 
13. ทำการเก็บรักษาพันธุกรรมของราก่อให้เกิดไลเคนให้สมบูรณ์ 
14. บูรณาการเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในศาสตร์สาขาต่างๆ 
15. รวบรวมเก็บรักษาสายพันธุ์ของไลเคน ในพิพิธภัณฑ์ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
16. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในประเทศไทย ให้เป็นมาตรฐาน สากล  
17. เป็นข้อมูลสำคัญและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
18. เพื่อเตรียมการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติตามความเหมาะสม 
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19. เพื่อจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ท่ีสนใจ
โดยท่ัวไป 

20. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไลเคน และสามารถจำแนกไลเคนเบ้ืองต้นได้ด้วย
ตนเอง 

21. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความท่ีได้ไปปรับใช้ในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง และตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มนี้  

22. เพื่อติดตามการเติบโตของไลเคนบนเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
23. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อราและส่ิงมีชีวิตท่ีราอาศัยอยู่ในแนวปะการัง บริเวณหมู่

เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี  
24. เพื่อแยกและจำแนกชนิดราท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังและเก็บรวบรวมสายพันธุ ์
25. เพื่อจัดทำฐานข้อมูล (database) พร้อมท้ัง บัญชรีายช่ือ (checklist) ของราทะเลท่ีทำการแยกได้ 
26. เพื่อคัดเลือกราท่ีมีความสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและนำไปใช้ประโยชน์ 

 
7.  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของชุดโครงการวิจัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริฯ ระยะ 5 ปีท่ีเจ็ด (พ.ศ. 2565 - 2569) โดยพื้นท่ีศึกษาเพิ่มขึ้น จำนวน 7 จังหวัด ประกอบด้วย 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ  สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาจะ
ได้ข้อมูลต่างๆ ทางด้านชีววิทยาท่ีสำคัญ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิต นิเวศวิทยา สรีรวิทยา 
ความสัมพันธ์ของส่ิงมีชีวิตกับส่ิงแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาส่ิงมีชีวิตเหล่านี้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและคน
ในท้องถิ่น และเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานของภาครัฐตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยังสอดคล้อง
กับพันธกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาการบริหารและส่งเสริมการวิจัย เผยแพร่
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ กำหนดทิศทางการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเฉพาะทาง ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม และขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการ
ทางวิชาการ ไปสู่ประชาชนและท้องถิ่น  เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนสามารถช้ีนำและเป็นท่ีพึ่งของสังคมได้ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการทาง
วิชาการ ไปสู่ประชาชนและท้องถิ่น  เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รักษาสภาพแวดล้อม ตลอดจนสามารถช้ีนำและเป็นท่ีพึ่งของสังคมได้ 

 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน(ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของชุดโครงการวิจัย 

กรอบแนวคิดของโครงการ มุ่งเน้นศึกษาไลเคน (Lichen) ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญของประเทศ ท่ี
มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ แต่พบว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีอัตราเส่ียงต่อการสูญพันธุ์ (Genetic 
erosion) เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเปล่ียนแปลงดังกล่าวเป็นตัวเร่งสำคัญในการ
ทำลายทรัพยากรเหล่านี้  ส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในประเทศไทยถูกทำลายไปอย่างรวดเร็ว 
จากการบุกรุกทำลายพื้นป่าไม้ เพื่อขยายพื้นท่ีทำการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ 
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สำหรับการวิจัยภายใต้ โครงการความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไลเคน ในพื้นท่ี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งเน้นศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยาและการย้าย
ปลูกไลเคนเพื่อการพัฒนาสีย้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากราไลเคน การจัดการพิพิธภัณฑ์ไลเคน รวมถึงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน  ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ี เกี่ยวข้อง ทำให้นักวิ จัยทราบถึงชนิด การ
แพร่กระจายของไลเคน กรรมวิธีและขั้นตอนการประยุกต์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้พื้นท่ีอนุรักษ์
ทรัพยากรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับกองทัพเรือ (อพ.สธ.ทร) เป็นส่วน
หนึ่งของโครงการท่ีมีการติดตามการเติบโตของไลเคน ท่ีอาจพบไลเคนท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการพัฒนาต่อยอดใน
ด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ เภสัช เกษตร และอุตสาหกรรม นำไปสู่การนำทรัพยากรไลเคนไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
เพื่อการอนุรักษ์และรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นท่ี ช่วยพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป 

สำหรับราท่ีเจริญเติบโตในทะเล (marine fungi) เป็นราช้ันสูงท่ีเส้นใยมีผนังกั้น มีวงจรชีวิตสมบูรณ์สร้าง
เส้นใยและสืบพันธุ์ได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีมีความเค็ม ราทะเลสามารถอาศัยอยู่บนวัสดุต่าง ๆ เช่น ทราย ตะกอน
ดินกิ่งไม้ เศษซากพืช สัตว์ ตลอดจนท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตในทะเล เช่น ฟองน้ำ ปะการัง สาหร่าย หญ้าทะเล และ
ไม้ชายเลน เป็นต้น ราดังกล่าวมีความสำคัญในการย่อยสลาย เศษซากพืช สัตว์ และส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศทาง
ทะเลทำให้เกิดความสมดุลย์ รวมท้ังยังสามารถสร้างเอนไซม์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีสำคัญจำนวนมากโดย
สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าทางด้าน
เศรษฐกิจให้กับประเทศได้อย่างมหาศาล ดังนั้น การศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อราท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับ
ส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ภายใต้พื้นท่ีสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงเป็นฐานข้อมูลรา
ทะเลท่ีสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีราทะเลสร้างขึ้นสามารถนำไปพัฒนาและใช้ประโยชน์บน
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย
ให้มีความมั่นคง ตลอดจนการกำหนดแนวทาง มาตรการและแผนการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและ
ส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังอย่างยั่งยืนต่อไป 

9. ระดับความพร้อมเทคโนโลยี (เฉพาะเป้าหมายท่ี 1) 
9.1 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบนั(เลือกความสอดคล้องสูงสุดเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  
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Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in 

operationalenvironment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 

9.2 ระดับความพร้อมเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นถ้างานประสบความสำเร็จ(เลือกความสอดคล้องสูงสุดเพียง
หัวข้อเดียวเท่านั้น) 

Basic Research 

Basic principles observed and reported 

Concept and/or application formulated 

Concept demonstrated analytically or experimentally 

Prototype Development  

Key elements demonstrated in laboratory environments 

Key elements demonstrated in relevant environments 

Representative of the deliverable demonstrated in relevant environments 

Pre-commercial Demonstration/Product Development and Commercialisation 

Final development version of the deliverable demonstrated in 

operationalenvironment  

Actual deliverable qualified through test and demonstration 

Operational use of deliverable 

10. ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา(เฉพาะเป้าหมายที่ 1 หากระบุเป็นตัวเลขได้ 
โปรดระบุ) 

10.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10.2) ความสามารถในการแข่งขัน (คู่แข่ง/ต้นทุน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
โครงการวิจัยย่อยที่  1 ความหลากหลายทางชีวภาพและการพ ัฒนาผลิตภ ัณฑ์จาก ไลเคน ในพื ้นที ่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมาร ี
ประกอบด้วย 7 โครงการร่วม 
โครงการวิจัยร่วมที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของไลเคน รอบพื้นที่มหาวิทยาลัย
รามคำแหง  

1. เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
2. ได้ข้อมูลผลการสำรวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคน จากพื้นท่ีศึกษา รัศมี 50 กิโลเมตร โดยรอบ มหาวิทยาลัย

รามคำแหง กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดเขตปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ  สมุทรสาคร 
นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และฉะเชิงเทรา  

3. ได้ตัวอย่างไลเคนจากพื้นท่ีศึกษา ในระบบการเก็บตัวอย่างท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพื่อการนำเข้าศึกษา ณ 
ห้องปฏิบัติการไลเคน หน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

4. ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ และการแพร่กระจายของไลเคนเบ้ืองต้นท่ีพบในพื้นท่ีศึกษค้นคว้า  
หาไลเคนชนิดใหม่หรือชนิดท่ียังไม่เคยมีรายงานในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาไลเคน 
ขั้นต่อไป 

 
โครงการวิจัยร่วมท่ี 2 การพัฒนาและใช้ประโยชน์ไลเคน Parmotrema tinctorum เพือ่ผลิตสีย้อมผ้าไหม 

1. เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสีย้อมจากไลเคน  
3. เพื่อแสวงหาเทคนิคในการรักษาความคงทนของสีย้อมผ้าไหมจากไลเคน 
4. เพื่อพัฒนาสีย้อมผ้าไหมท่ีได้จากไลเคน นำไปสู่การใช้ในระดับครัวเรือน 

 

โครงการวิจัยร่วมท่ี 3 การศึกษาการฟื้นฟูประชากรไลเคน เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
1. เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษานิเวศวิทยาประชากรของไลเคน Parmotrema tinctorum ในแหล่งอาศัยตามธรรมชาติ 
3. เพื่อฟื้นฟูประชากรไลเคน Parmotrema tinctorum ในสภาพธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ โดยการย้าย

ปลูก 
 
โครงการวิจัยร่วมท่ี 4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากราก่อให้เกิดไลเคน 

1. เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
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2. ศึกษาสภาวะการเล้ียงราก่อให้เกิดไลเคนในห้องปฏิบัติการ และทำการขยายปริมาณการผลิต 
3. หาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีมีความคุ้มค่าในการเล้ียงราก่อให้เกิดไลเคน 
4. นำผลิตภัณฑ์จากราและจุลินทรีย์จากไลเคนมาพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ 
5. ทำการเก็บรักษาพันธุกรรมของราก่อให้เกิดไลเคนให้สมบูรณ์ 
6. บูรณาการเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างนักวิจัยในศาสตร์สาขาต่างๆ 

 
โครงการวิจัยร่วมที่ 5 การจัดการพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

1. เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
2. รวบรวมเก็บรักษาสายพันธุ์ของไลเคน ในพิพิธภัณฑ์ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในประเทศไทย ให้เป็นมาตรฐาน สากล  
4. เป็นข้อมูลสำคัญและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. เพื่อเตรียมการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติตามความเหมาะสม 

 
โครงการวิจัยร่วมท่ี 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน 
     1. เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
     2. เพื่อจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ท่ีสนใจ 
         โดยท่ัวไป 
     3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไลเคน และสามารถจำแนกไลเคนเบ้ืองต้นได้ด้วยตนเอง 
     4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง และตระหนักในคุณค่าของ 
        ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มนี้ 
 
โครงการวิจัยร่วมที่ 7 การติดตามการเติบโตของไลเคนบนเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
     1. เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
     2. มีข้อมูลการเติบโตของไลเคนในระบบนิเวศต่างๆ บนเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ 
 
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศต่อความหลากหลายของราที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิต ใน
แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทราบถึงปัจจัยการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านภูมิอากาศท่ีมีต่อราและส่ิงมีชีวิตท่ีราอาศัยอยู่ในแนว
ปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี โดยเก็บรวบรวมสายพันธุ์ราท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง
และทราบข้อมูลกลุ่มหรือชนิดของราทะเลโดยใช้ข้อมูลจากรหัสพันธุกรรม ทราบข้อมูลสารทุติยภูมิของราทะเลบาง
ชนิดท่ีมีความสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแล้วนำไปใช้ประโยชน์ และปัจจัยส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการ
เพาะเล้ียงราทะเลในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งบทความทางวิชาการเกี่ยวกับราทะเลท่ีจะตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 
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โดยหน่วยงานของรัฐมีจะข้อมูลเหล่านี้ เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการวางแผนพัฒนา และรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในด้านอื่น ๆ จากข้อมูลการเปล่ียนแปลงของส่ิงมีชีวิตท่ี
ศึกษา สำหรับภาคเอกชนสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้หลากหลาย ท้ังนี้ต้องมีการ
พัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง ท้ังความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ เช่น การค้นพบสารสกัดออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ
ราจากไลเคน ราจากทะเล 

 
การนำไปใช้ประโยชน์ในด้าน  
 ด้านวิชาการ 

ผูท้ี่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 

1. โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เป็น
แหล่งเก็บรวบรวมสายพันธุ์และฐานข้อมูลของไลเคนท่ีรวบรวมจาก
รอบพื้นท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งราทะเลท่ีแยกได้จาก
ส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง 

2. สถาบันการศึกษาต่างๆ นำองค์ความรู้ท่ีได้ท้ังหมด รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะได้จากการ
วิจัยใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลวิจัยต่อยอดท่ี
สูงขึ้นไป และเป็นข้อมูลพื้นฐานการแพร่กระจาย  

3. กระทรวงวิทยาศาสตร์ นำองค์ความรู้ใหม่จากพื้นท่ีศึกษาท่ีได้จากการวิจัยมาพัฒนาต่อยอด
เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน 

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูลสารทุติยภูมิของราจากไลเคนชนิดใหม่ๆ บางชนิดท่ีมี
ความสามารถออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ทางด้านการเกษตร 
ราทะเลท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลายเศษซากพืชสามารถ
นำไปใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยชีวภาพ ในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หรือ
ราทะเลท่ีมีคุณสมบัติยับย้ังการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคพืช
สามารถนำไปพัฒนาเป็นตัวควบคุมทางชีวภาพ (biocontrol) ต่อ
การทำเกษตรแบบชีววิธีได้ 

5. กระทรวงสาธารณสุข  ข้อมูลสารทุติยภูมิของราจากไลเคนและราทะเลชนิดใหม่ๆบางชนิด
ท่ีมีความสามารถออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ทางด้านการแพทยไ์ด้ เช่น ใช้เป็นฐานข้อมูลพัฒนาเป็นยารักษาโรค
ชนิดใหม่ข้ึนมา 

6. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

ฐานข้อมูลทรัพยากรไลเคนและราทะเลของประเทศไทย และการใช้
ข้อมูลจากรหัสพันธุกรรมทางด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้ราทะเล
เป็นตัวช่วยย่อยสลายคราบน้ำมันท่ีเกิดขึ้นในระบบนิเวศทางทะเล 
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ผู้ใช ้ การใช้ประโยชน์ 
7. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์ 
    พืช 

ฐานข้อมูลทรัพยากรไลเคนและราทะเลของประเทศไทย และการใช้
ข้อมูลจากรหัสพันธุกรรมทางด้านส่ิงแวดล้อม เช่น การใช้ราทะเล
เป็นตัวช่วยย่อยสลายคราบน้ำมันท่ีเกิดขึ้นในระบบนิเวศทางทะเล 

8. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 

นำฐานข้อมูลทรัพยากรไลเคนและราทะเลของประเทศไทยและรา
ทะเลท่ีวิจัยไปต่อยอด พัฒนา และนำไปใช้ประโยชน์โดยใช้วิธี
ทางด้านพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ 

9. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี  
   ชีวภาพแห่งชาติ 

ใช้ฐานข้อมูลจากรหัสพันธุกรรมไลเคนและราทะเลท่ีวิจัยไปต่อยอด 
พัฒนา และนำไปใช้ประโยชน์โดยใช้วิธีทางด้านพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

13.ชุมชนภายในพื้นท่ีศึกษา เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน 
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าใจและตะหนักในความสำคัญของ
ทรัพยากรไลเคน 

 

12. แผนการบริหารชุดโครงการวิจัยและการบริหารความเสี่ยง (ถ้ามี) 
ประชุมสัมมนานักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชนและหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยงข้อง เพื่อสร้างความ

ตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพของไลเคนและราทะเล นำองค์ความรู้ด้าน
ความหลากหลายไลเคนและส่ิงแวดล้อม มาใช้ประโยชน์ได้อย่างบรูณาการ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติ และนานาชาติ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ของไลเคนและราทะเล 
13. แผนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการทำการวิจัยตามชุดโครงการวิจัย   

กระบวนการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่จากการทำวิจัยตามแผนงานวิจัย โดยผู้อำนวยการแผนงานจะใช้วิธีการ 
บูรณาการณ์มีองค์ประกอบภาคีส่วนร่วมในการวิจัยดังนี ้  
1. ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา  
 - ปลูกฝังให้นักเรียน ผู้ท่ีสนใจ ได้เข้าใจ ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการอนุรักษ์ และพร้อมท่ีจะนำไป 
   ถ่ายทอดเบื้องต้น 
 - จัดฝึกอบรมให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ท่ีสนใจ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนและ 
   สร้างจิตสำนึก รอบพื้นท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
2.ระดับอุดมศึกษา 
 - ส่งเสริม สนับสนุน นิสิต นักศึกษา ท่ีเรียนในระดับอุดมศึกษา ท้ังภายในสถาบันและต่างสถาบัน ท่ี 
  สนใจเกี่ยวข้องกับงานวิจัยท่ีคณะวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ ให้เริ่มต้นทำวิจัย อย่างจริงจัง เช่น การ 
  เป็นพี่เล้ียงนักวิจัย หรือแนะนำแนวทางการศึกษา 
3. ระดับอื่นๆ 
 - ถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ สู่ชุมชน และท้องถิ่น 

14. กลยุทธ์ของชุดโครงการวิจัย 
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การศึกษาและพัฒนาต่อเนื่อง และต่อยอดจากองค์ความรู้ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการท่ีดำเนินการในอดีตและ
ปัจจุบัน บางส่วนเป็นการขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมเนื้อหามากขึ้นเพื่อเติมเต็ม และขยายองค์ความรู้ด้านไล
เคนและราในทะเลให้สมบูรณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไลเคน ในพื้นที่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

โครงการวิจัยร่วมท่ี 1 ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของไลเคน รอบพืน้ทีม่หาวิทยาลัย
รามคำแหง กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี ้

 1. การสำรวจและเก็บตัวอย่างไลเคน พร้อมท้ังข้อมูลสภาพพื้นท่ีศึกษา ดังนี้ 
1. สำรวจลักษณะของพื้นท่ีและสภาพป่าท่ีต้องการเก็บข้อมูล 
2. เก็บตัวอย่างไลเคนปีละ 1-3 ครั้ง ครั้งละ 5 วัน 

   3. บันทึกข้อมูลภาคสนาม จำแนกลักษณะอย่างหยาบๆของไลเคน  
 2. การจำแนกชนิดพันธุ์ไลเคน ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  

1. เตรียมตัวอย่างไลเคนเพื่อจำแนกชนิดพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ 
2. จำแนกสกุลและชนิดพันธุ์ไลเคนตามหลักอนุกรมวิธานท่ีเป็นสากล 
3. ใช้ข้อมูลภาคสนามประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล  
4. เตรียมตัวอย่างไลเคนแห้ง เพื่อเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ไลเคน (RAMK) 

โครงการวิจัยร่วมท่ี 2 การพัฒนาและใช้ประโยชน์ไลเคน Parmotrema tinctorum เพือ่ผลิตสีย้อมผ้าไหม 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี ้

1. เลือกไลเคนท่ีศึกษาคือ Parmotrema tinctorum เพื่อนำมาสกัดสีย้อมผ้าไหม 
2. โดยใช้วิธีการสกัดสีย้อมด้วยสารละลายแอมโมเนีย (แอมโมเนีย : น้ำ อัตราส่วน 1 : 1) 
3. ศึกษาความคงทนของสีย้อมท่ีสกัดจากไลเคน P. tinctorum โดยเทคนิคการเติม 
   สารมอร์แดนท์ต่างๆ ซึ่งหาได้ในท้องถิ่น 
4. ทดลองใช้สีท่ีสกัดได้กับการย้อมผ้าไหม โดยกลุ่มชาวบ้านด้านหัตกรรมส่ิงทอ 

โครงการวิจัยร่วมที่ 3 การศึกษาการฟื้นฟูประชากรไลเคน เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
1. ประเมินขนาดประชากรไลเคน P. tinctorum เปรียบเทียบกันจากหลายสภาพแวดล้อม โดย 
    การวางแปลงสำรวจ  
2. คัดเลือกพื้นท่ีๆ เหมาะสมต่อการเพิ่มขนาดประชากร และทำการย้ายปลูกไลเคน  
    P. tinctorum ไปยังแหล่งท่ีเหมาะสมนั้น 
3. ย้ายปลูกส่วนขยายพันธุ์ของไลเคน P. tinctorum ในพื้นท่ีศึกษา โดยย้ายปลูกไอซิเดีย (isidia)  
   และแทลลัส (thallus) ของไลเคน บนผิวเปลือกไม้และบนตาข่ายพลาสติก 
4. ติดตามการเติบโตของไลเคนย้ายปลูก ในฤดูกาลต่างๆ  
5. ประเมินการเติบโตของประชากรไลเคนย้ายปลูก โดยพิจารณาจากการสร้างโครงสร้างสืบพันธุ์ 
    แบบต่างๆ 
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โครงการวิจัยร่วมท่ี 4 ผลิตภัณฑ์จากราและจุลินทรีย์ในไลเคนเพื่อการใช้ประโยชน ์

ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี ้
 1. คัดเลือกราก่อให้เกิดไลเคน 

1. เลือกราก่อให้เกิดไลเคนจากตัวอย่างท่ีรวบรวมไว้ใน หน่วยวิจัย 
2. ศึกษาและแยกจุลินทรีย์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

2. สภาวะที่เหมาะสมในการสร้างสารทุติยภูม ิ
1. ศึกษาปัจจัยทางสรีรวิทยาท่ีเหมาะต่อการสร้างสาร ของราก่อให้เกิดไลเคน 
2. ตัวอย่างปัจจัยท่ีมีผล ได้แก่ ชนิดของอาหาร ความเป็นกรด-ด่าง แสง ปริมาณน้ำและความช้ืน  

3. เพิ่มปริมาณราก่อให้เกิดไลเคน ในลักษณะขยายส่วน (scale up) 
1. เล้ียงราก่อให้เกิดไลเคนท้ังในอาหารชนิดแข็งและเหลว 

4. ข้อมูลทางวิวัฒนาการชาติพันธุ์ 
1. สกัดแยกสารพันธุกรรม จัดทำ phylogenetic tree ของราก่อให้เกิดไลเคน จัดเก็บในฐานข้อมูล  
   Genbank 
2. เตรียมข้อมูลสำหรับ whole genome sequencing 

5. เผยแพร่องค์ความรู้ และเทคโนโลยีตามความเหมาะสม 
1. เผยแพร่องค์ความรู้ แก่นักวิจัย นักศึกษา ชุมชน และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจและนำไป 
เช่ือมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสม 

 
โครงการวิจัยร่วมท่ี 5 การจัดการพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
            ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี ้

1. จัดเก็บตัวอย่างเข้าซอง หรือกล่องมาตรฐาน (Storage of specimens) มีข้ันตอนดังนี้ 
1. การเตรียมตัวอย่างไลเคนแห้ง แบบต่างๆ เพื่อเก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ 
2. บรรจุไลเคนลงในซอง หรือกล่อง 

2.หมายเลขและป้ายประจำตัวอย่าง (Numbering and labeling specimens) ขั้นตอนดังนี้ 
                 1. กำหนดหมายเลขตัวอย่างประจำพิพิธภัณฑ์ 

           2. ผนึกป้ายตรงกับตัวอย่าง 
3. การกำจัดราหรือแมลง (Treatment and control of herbarium pests) ขั้นตอนดังนี้ 

1.กำจัดรา หรือแมลงโดยการแช่แข็ง 
4. การดำเนินการด้านฐานข้อมูล (Database organization) ขั้นตอนดังนี้ 

1.ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ (update) 
5. ควบคุมสภาวะห้องเก็บตัวอย่าง (Storage condition) 
6. การจัดระบบการสืบค้นตัวอย่าง (Systematic arrangement) 
7. เผยแพร่องค์ความรู้ และเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลตามความเหมาะสม 
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โครงการวิจัยร่วมท่ี 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน 

ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี ้
1.การเตรียมงานก่อนการดำเนินการฝึกอบรม (pre-workshop preparation) 

1. ติดต่อประสานงาน หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
   2. สำรวจกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้ารับการฝึกอบรม 
   3. ประชาสัมพันธ์โครงการ และเปิดรับสมัครผู้ท่ีต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม 
   4. ทำหนังสือเชิญประธานในพิธี และวิทยากร 
   5. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ 

6. รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 
2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม (Workshop)  

1. เตรียมหลักสูตรและระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรม 
   2. เตรียมวิทยากรท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
   3. เตรียมสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการฝึกอบรม 

3. การสรุปผลการฝึกอบรม (Conclusion) 
1.  สรุปผล และประเมิน ความเหมาะสมในการฝึกอบรม 
 

โครงการวิจัยร่วมที่ 7 การติดตามการเติบโตของไลเคนบนเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี ้
1. ติดตามการเติบโตของไลเคนอย่างต่อเนือ่ง  
  1. วัดขนาดแทลลัสของไลเคนท่ีเพิ่มขึ้นในฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว  
2. วิเคราะห์ข้อมูล 
 1. คำนวณอัตราการเติบโตของไลเคน โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Axiovion LE Rel 4.1 
 2. นำข้อมูลท่ีได้มาประเมินการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม 
 3. วางแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไลเคนในอนาคตได้ 

 
โครงการวิจัยย่อยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายของราที่อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตใน
แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ภายใต้ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำร ิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

1. การเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง 
 1. เก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณเกาะแสมสาร 

 2. ศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบริเวณแนวปะการัง 
  1. วัดออกซิเจนละลายในน้ำความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า 
        2. วัดอุณหภูม ิบริเวณแนวปะการังเพื่อบันทึกค่าแบบอัตโนมัติต่อเนื่องเป็นรายปี 

3. การแยกราจากตัวอย่างสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง   
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 1. ตัดช้ินเนื้อเยื้อของส่ิงมีชีวิตจากแนวปะการังนำไปวางบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ บ่ม 5-7  
วัน ท่ีอุณหภูม ิ28 oC 
 2. แยกราต่อเพื่อแยกสายพันธุ์เช้ือราแต่ละชนิดจำแนกชนิดเช้ือและตรวจ ลักษณะการ 
เจริญ สี กล่ิน บันทึก และถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์แบบ compound และ 
อิเล็กตรอนแบบส่องกราด 

 4. วิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์บริสุทธิ์เชื้อรา  
 5. การศึกษาด้านวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 
  1. สกัดดีเอ็นเอของราทะเลและเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ ITS อินทรอนท่ีพบใน 
  บางส่วนของยีน ß-tubulin โดยเทคนิคพีซีอาร์ 
  2. โคลนบริเวณ ITS อินทรอนท่ีพบในบางส่วนของยีน ß-tubulin  
  3 ส่งวิเคราะห์สายดีเอ็นเอเพื่อหาลำดับนิวคลีโอไทด์ และนำข้อมูลท่ีได้มาใช้วิเคราะห์ 
  ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ 
  6. การทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืช 
 7. การเพาะเลี้ยงราทะเลในหอ้งปฏิบัติการเพื่อนำมาสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
  1 คัดเลือกราท่ีมีความสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแล้วสกัดสาร 
  2.การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเช้ือราทะเลในการยับยั้งการเจริญของเช้ือรา 
  สาเหตุโรคพืช 

15.ระยะเวลาการวิจัย 
ระยะเวลาโครงการ5ปี0เดือน 
วันท่ีเริ่มต้น1 ตุลาคม 2564วันท่ีส้ินสุด30 กันยายน 2569 

 
แผนการดำเนินงานวิจัย (ปีที่เร่ิมต้น – สิ้นสุด) 

ปี
(งบประมาณ) 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 จัดประชุม ช้ีแจงการดำเนิ น งาน เพื่ อ
วางแผนงานรวบรวมข้อมูล 

X X X          10 

2565 โครงการย่อยท่ี 1  X X X X X X X X X X  40 
2565 โครงการย่อยท่ี 2  X X X X X X X X X X  40 
2565 วิเคราะห์สรุปผลและจัดทำรายงาน          X X X 10 

 รวม             100 
2566 จัดประชุม ช้ีแจงการดำเนิ น งาน เพื่ อ

วางแผนงานรวบรวมข้อมูล 
X X X          10 

2566 โครงการย่อยท่ี 1  X X X X X X X X X X  40 
2566 โครงการย่อยท่ี 2  X X X X X X X X X X  40 



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                  ชุดโครงการวิจัย 

ไฟล์ TemplateV1B22092560   1-17 
 

ปี
(งบประมาณ) 

กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2566 วิเคราะห์สรุปผลและจัดทำรายงาน          X X X 10 
 รวม             100 

2567 จัดประชุม ช้ีแจงการดำเนิ น งาน เพื่ อ
วางแผนงานรวบรวมข้อมูล 

X X X          10 

2567 โครงการย่อยท่ี 1  X X X X X X X X X X  40 
2567 โครงการย่อยท่ี 2  X X X X X X X X X X  40 
2567 วิเคราะห์สรุปผลและจัดทำรายงาน          X X X 10 

 รวม             100 
2568 จัดประชุม ช้ีแจงการดำเนิ น งาน เพื่ อ

วางแผนงานรวบรวมข้อมูล 
X X X          10 

2567 โครงการย่อยท่ี 1  X X X X X X X X X X  40 
2567 โครงการย่อยท่ี 2  X X X X X X X X X X  40 
2567 วิเคราะห์สรุปผลและจัดทำรายงาน          X X X 10 

 รวม             100 
2569 จัดประชุม ช้ีแจงการดำเนิ น งาน เพื่ อ

วางแผนงานรวบรวมข้อมูล 
X X X          10 

2569 โครงการย่อยท่ี 1  X X X X X X X X X X  40 
2569 โครงการย่อยท่ี 2  X X X X X X X X X X  40 
2569 วิเคราะห์สรุปผลและจัดทำรายงาน          X X X 10 

 รวม             100 
 
16.งบประมาณของชุดโครงการวิจัย 

16.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดชุดโครงการวิจัย(กรณีของบประมาณเป็นโครงการ
ต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน) 

ปีที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีท่ี 1 2565 2,713,098 

ปีท่ี 2 2566 2,963,598 

ปีท่ี 3 2567 2,827,498 

ปีท่ี 4 2568 2,982,998 

ปีท่ี 5 2569 2,718,498 

รวม  12,688,890 
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16.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 
ประเภทงบประมาณ รายละเอียด งบประมาณ (บาท) 

งบดำเนินการ : งบบริหารแผนงานวิจัย ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาตรี จำนวน  1 คน 
15,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 12 เดือน 

180,000 

งบดำเนินการ : งบบริหารแผนงานวิจัย ค่าจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน     
2 ครั้ง/ปี  

10,000 

งบดำเนินการ : งบบริหารแผนงานวิจัย ค่าบริการจัดหาข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร ล้างรูป อัด
รูปและค่าอำนวยความสะดวก และค่าใช้สอย
อื่น  ๆ

10,000 

รวม  200,000 
 
17. ผลผลิต (Output) จากงานวิจัย 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ระดับ 
ความ 
สำเร็จ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

รวม 

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังน้ี  
1.1 ระดับอุตสาหกรรม 

       
ต้นแบบ Primary 

Result 

1.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
       

ต้นแบบ Primary 
Result 

1.3 ระดับภาคสนาม         Primary 
Result 

1.4 ระดับห้องปฏิบัติการ โครงการวิจัยร่วมที่ 4 
สารเมแทบอไลทใ์หม่ จาก
ราไลเคน (1) 

- - 1 - - 1 ต้นแบบ Intermed
iate 

Result 

1.4 ระดับห้องปฏิบัติการ โครงการวิจัยร่วมที่ 2 
สีย้อมจากไลเคนที่มี
คุณภาพ 

- - - 1 - 1 ต้นแบบ Goal 
Result 

2.ต้นแบบเทคโนโลยี  โดยระบุ ดังนี ้  

2.1 ระดับอุตสาหกรรม 
       

ต้นแบบ Primary 
Result 

2.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
       

ต้นแบบ Primary 
Result 

2.3 ระดับภาคสนาม 
       

ต้นแบบ Primary 
Result 

2.4 ระดับห้องปฏิบัติการ 
       

ต้นแบบ Primary 
Result 

3.กระบวนการใหม่ โดยระบุ ดังนี ้  
3.1 ระดับอุตสาหกรรม 

       
กระบวน

การ 

Primary 
Result 

3.2 ระดับกึ่งอุตสาหกรรม 
       

กระบวน
การ 

Primary 
Result 

3.3 ระดับภาคสนาม 
       

กระบวน
การ 

Primary 
Result 

3.4 ระดับห้องปฏิบัติการ โครงการวิจัยร่วมที่ 2 
กระบวนการผลิตสีย้อม

    
1 1 กระบวน

การ  

Goal 
Result 



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                  ชุดโครงการวิจัย 

ไฟล์ TemplateV1B22092560   1-19 
 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ระดับ 
ความ 
สำเร็จ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

รวม 

จากไลเคน 
4.องค์ความรู้ (โปรดระบุ)  
 4.1 ความหลากหลายชนิดของไลเคน 
การแพร ่กระจาย และคู่มือการจำ แน
กชนิดไลเคนจากพ้ืนที่ศึกษา 

โครงการวิจัยร่วมที ่1 ทราบ
ความหลาก หลายชนิดของไลเคน 
การแพร่กระจาย และคู่มือการ
จำแนกไลเคนจากพ้ืนที่ศึกษา 
รอบพ้ืนที่มหาวิทยา ลัย
รามคำแหง พร้อมข้อมูลทาง
กายภาพที่สำคัญ 

- 1 1 1 1 4 เร่ือง Primar
y 

Result 

 4.2 ข้อมูลทราบโครงสร้าง
ประชากรไลเคน Parmotrema 
tinctorum 

โครงการวิจัยร่วมที ่3 ทราบ
โครงสร้างประชากรไลเคน 
Parmotrema tinctorum 

- - 1 - - 1 เร่ือง Primar
y 

Result 
 4.3การค้นพบ ราก่อให้เกิด ไลเคน
ชนิด ใหม่ 

โครงการวิจัยร่วมที ่4 การค้นพบ
ราก่อให้ เกิดไลเคนชนิดใหม่ 

- 1   - - 1 เร่ือง Interm
ediate 
Result 

 4.4 ตัวอย่าง ไลเคนที่เพ่ิมขั้นในพิพิธ 
ภัณฑ์ไลเคน พร้อมบัญชีรายชื่อไลเคน 
และฐาน ข้อมูลไลเคนที่พบในประเทศ
ไทยได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

โครงการวิจัยร่วมที ่5 
พิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัย
รามคำ แหงไดต้ัวอย่างไลเคนที่
เพ่ิมขั้นในพิพิธภัณฑ์ พร้อมบัญชี
รายชื่อไลเคนและฐานข้อมูลไล
เคนที่พบในประเทศไทยได้รับ
การปรับ ปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

1 1 1 - - 3 เร่ือง Primar
y 

Result 

 4.5 การเผย แพร่ความรู้เก่ียวกับ
ทรัพยากรไลเคน 

เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับไลเคน
ในเวปไซต์ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
(http://rspg.ru.ac.th/) 

1 1 1 1 1 5 เร่ือง Goal 
Result 

4.10 องค์ความรู้ราทะเลเพื่อ
การใช้ประโยชน์ การอนุรักษ์ 
การเสริมสร้างและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมด้าน
ภูมิอากาศที่มีต่อราทะเล
และสิ่งมีชีวิตที่ราอาศัยอยู่
ในแนวปะการัง ข้อมูลกลุ่ม
หรือราทะเลชนิดใหม่ถึง
ระดับรหัสพันธุกรรม และ
ข้อมูลสารทุติยภูมิของรา
ทะเลบางชนิดที่มี
ความสามารถสร้างสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพแล้ว
นำไปใชป้ระโยชน์ 

0 1 0 1 0 2 เรื่อง Primar
y 

Result 

5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์  
5.1 การถา่ยทอดเทคโนโลยี 

       
ครั้ง Primary 

Result 
5.2 การฝึกอบรม         Primary 

Result 
5.3 การจัดสัมมนา         Primary 

Result 
6. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ  
6.1 การถา่ยทอดเทคโนโลยี          

6.2 การฝึกอบรม โครงการวิจัยร่วมที่ 6 30 30 30 30 30 150 คน Primar
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ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ระดับ 
ความ 
สำเร็จ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

รวม 

ถ่ายทอดความรู้สู่ นักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์ และ
ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปเพื่อนำไป
ปรับใช้ในการเรียนการสอน
หรือต่อยอดในด้านอ่ืนๆ  

y 
Result 

6.2 การฝึกอบรม การอบรมเพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึก 
และความตระหนักในการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรราทะเล 

0 1 0 1 0 2 ครั้ง Primar
y 

Result 

6.3 การจัดสัมมนา การจัดประชุมสัมมนา
นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต 
นักศึกษา ประชาชนที่สนใจ 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เพื่อสร้างความตระหนักถึง
ความสำคัญขององค์ความรู้
เก่ียวกับความหลากหลาย
ราทะเล  และนำไปสู่การใช ้

0 1 0 1 0 2 ครั้ง Goal 
Result 

7. การพัฒนากำลังคน  
7.1 นศ.ระดับปริญญาโท โครงการวิจัยร่วมที่ 4 สร้าง

นักวิจัยรุ่นใหม่ราไลเคน (1 
คน) 

- - 1 - - 1 คน Primar
y 

Result 

7.1 นศ.ระดับปริญญาโท สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ รา
ทะเล 

1 0 1 0 0 2 คน Primar
y 

Result 
7.2 นศ.ระดับปริญญาเอก         Primary 

Result 
7.3 นักวิจัยหลังปริญญาเอก 

       
คน Primary 

Result 
7.4 นักวิจัยจากภาคเอกชน 
ภาคบริการและภาคสังคม 

       
คน Primary 

Result 

8. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบตัร/ลิขสทิธ์ิ/เครื่องหมายการค้า/ความลับทางการค้า เป็นต้น (โปรดระบุ)  
8.1 ............... 

       
เรื่อง Primary 

Result 
9. บทความทางวิชาการ  
9.1 วารสารระดับชาติ โครงการวิจัยร่วมที่ 1

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติ 

- 1 - 1 - 2 เร่ือง Primary 
Result 

9.1 วารสารระดับชาติ โครงการวิจัยร่วมที่ 3
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติ 

- 1 - 1 - 2 เร่ือง Primary 
Result 

9.1 วารสารระดับชาติ โครงการวิจัยย่อยที่ 2 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติ ราทะเล 

1 0 1 0 1 3 เรื่อง Primary 
Result 



สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ                  ชุดโครงการวิจัย 

ไฟล์ TemplateV1B22092560   1-21 
 

ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 
รายละเอียดของ

ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ระดับ 
ความ 
สำเร็จ 

ปี 
2565 

ปี 
2566 

ปี 
2567 

ปี 
2568 

ปี 
2569 

รวม 

9.2วารสารระดับนานาชาติ โครงการวิจัยย่อยที่ 2 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ ราทะเล 

0 1 0 1 0 2 เรื่อง Primary 
Result 

10. การประชุม/สัมมนาระดบัชาต ิ  
10.1 นำเสนอแบบปากเปลา่ โครงการวิจัยร่วมที่ 3

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติ 

- - - 1 - 1 เร่ือง Primary 
Result 

10.1 นำเสนอแบบปากเปลา่ โครงการวิจัยย่อยที่ 2 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติ ราทะเล 

0 1 0 1 0 2 ครั้ง Primary 
Result 

10.2 นำเสนอแบบโปสเตอร ์ โครงการวิจัยร่วมที่ 1
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติ 

- 1 - 1 - 2 

ครั้ง 

Primary 
Result 

10.2 นำเสนอแบบโปสเตอร ์ โครงการวิจัยย่อยที่ 2 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในระดับชาติ ราทะเล 

1 1 1 1 0 4 ครั้ง Primary 
Result 

11. การประชุม/สัมมนาระดบันานาชาติ  
11.1 นำเสนอแบบปากเปลา่ โครงการวิจัยย่อยที่ 2 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ ราทะเล  

0 0 1 0 0 1 ครั้ง Primary 
Result 

11.2 นำเสนอแบบโปสเตอร ์ โครงการวิจัยย่อยที่ 2 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ในระดับนานาชาติ ราทะเล 

0 1 1 0 0 2 ครั้ง Primary 
Result 

 

 
18. ผลลัพธ์ (Outcome) ที่คาดว่าจะได้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

ชื่อผลลัพธ ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
ตัวอย่างไลเคนจากพ้ืนที่ศึกษา รอบพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เชิงปริมาณ 2,000 ตัวอย่างไลเคนจำนวน 2,000 ตัวอย่าง
จากพ้ืนที่ศึกษา รอบพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
รามคำแหง  

ความหลากหลายชนิดของไลเคน การ
แพร่กระจาย และคู่มือการจำแนกไลเคนจาก
พ้ืนที่ศึกษา รอบพ้ืนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
พร้อมข้อมูลทางกายภาพที่สำคัญ 

เชิงคุณภาพ 4 ทราบความหลากหลายชนิดของไลเคน 
การแพร่กระจาย และคู่มือการจำแนกไล
เคนจากพ้ืนที่ศึกษา รอบพ้ืนที่มหาวิทยา 
ลัยรามคำแหง พร้อมข้อมูลทางกายภาพ
ที่สำคัญ จำนวน 4 เรื่อง 

วิธีการสกัดสีย้อมด้วยสารละลายแอมโมเนีย และ
ความค งทนข องส ีย ้อมที ่ส ก ัด จาก ไล เคน  P. 
tinctorum โดยเทคนิคการเติมสารมอร์แดนท ์
ต่างๆ ซึ่งหาได้ในท้องถิ่น 

เชิงคุณภาพ 1 ทราบวิธีการสกัดสีย้อมด้วยสารละลาย
แอมโมเนีย และความคงทนของสีย้อมที่
สกัดจากไลเคน P. tinctorum โดย
เทคนิคการเติมสารมอร์แดนท์ต่างๆ ซึ่งหา

ได้ในท้องถิ่นจำนวน 1 เรื่อง 
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ชื่อผลลัพธ ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
ขนาดประชากรไลเคน P. tinctorum และพื้นที่ที่
เหมาะสมต่อการเพิ่มขนาดประชากร และทำการ
ย้ายปลูกไลเคน P. tinctorum  

เชิงคุณภาพ 1 ทราบขนาดประชากรไลเคน P. 
tinctorum และพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการ
เพิ่มขนาดประชากร และทำการย้าย

ปลูกไลเคน P. tinctorum จำนวน 1 
เรื่อง 

การค้นพบราก่อให้เกิดไลเคนชนิดใหม่ เชิงปริมาณ 1 พบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ในประเทศไทย 
จำนวน 1ชนิด 

พิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้
ตัวอย่างไลเคนที่เพ่ิมข้ันในพิพิธภัณฑ์ พร้อม
บัญชีรายชื่อไลเคนและฐานข้อมูลไลเคนที่พบใน
ประเทศไทยได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

เชิงคุณภาพ 4 พิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยา ลัย
รามคำแหงได้ตัวอย่างไลเคนที่เพ่ิมข้ันใน
พิพิธภัณฑ์ พร้อมบัญชีรายชื่อไลเคนและ
ฐานข้อมูลไลเคนที่พบในประเทศไทย
ได้รับการปรับปรงุให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
จำนวน 4 เรื่อง 

การฝึกอบรมเก่ียวกับทรัพยากรไลเคนให้กับ 
ประชาชน  

เชิงปริมาณ 5 ฝึกอบรมเก่ียวกับทรัพยากรไลเคนในกับ 
ประชาชนในชุมชนรอบพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ได้ความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับไลเคน และ
สามารถถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นได้  

การจัดประชุมสัมมนาด้านไลเคน ให้กับนักวิจัย 
นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

เชิงปริมาณ 4 การจัดประชุมสัมมนานักวิจัย 
นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  เพ่ือสร้างความตระหนักถึง
ความสำคัญขององค์ความรู้เก่ียวกับ
ความหลากหลายชีวภาพของไลเคน 
จำนวน 4 ครั้ง 

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านไลเคน เชิงปริมาณ 1 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านไลเคน 1 คน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ และ
นานาชาติด้านไลเคน 

เชิงปริมาณ 4 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ จำนวน 4 เรื่อง 

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านราไลเคน เชิงปริมาณ 1 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านราไลเคน 1 คน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ และ
นานาชาติด้านราไลเคน 

เชิงปริมาณ 4 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ จำนวน 4 เรื่อง 

สถานภาพความหลากหลายของราทะเลที่แยก
จากสิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง และภาวะคุกคามท่ี
จะเกิดข้ึน 

เชิงคุณภาพ 2 ทราบถึงปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมด้านภูมิอากาศที่มีต่อรา
ทะเลและสิ่งมีชีวิตที่ราอาศัยอยู่ในแนว
ปะการัง จำนวน 2 เรื่อง 

องค์ความรูร้าทะเลเพ่ือการใช้ประโยชน์ การ
อนุรักษ์ การเสริมสร้างและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

เชิงคุณภาพ 2 ทราบว่าราทะเลชนิดไหนมีคุณสมบัติ
พิเศษอะไรและนำมาใช้ประโยชน์ เช่น 
ข้อมูลสารทุติยภูมิของราทะเลบางชนิดที่
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ชื่อผลลัพธ ์ ประเภท ปริมาณ รายละเอียด 
มีความสามารถสร้างสารออกฤทธ์ิทาง
ชีวภาพแล้วนำไปใช้ประโยชน์ หรือการ
ใช้ราทะเลเป็นตัวช่วยย่อยสลายคราบ
น้ำมันที่เกิดข้ึนในระบบนิเวศทางทะเล 
จำนวน 2 เรื่อง 

ฐานข้อมูลสายพันธ์ุราทะเลที่อาศัยอยู่ร่วมกับ
สิ่งมีชีวิตในแนวปะการัง 

เชิงปริมาณ 2 ทราบข้อมูลกลุ่มหรือชนิดของราทะเลถึง
ระดับรหัสพันธุกรรม จำนวน 2 เรื่อง 

การอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้าง
จิตสำนึกด้านราทะเล 

เชิงปริมาณ 2 การอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายของ
ราทะเล จำนวน 2 ครั้ง 

การจัดประชุมสัมมนาด้านราทะเล ให้กับนักวิจัย 
นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

เชิงปริมาณ 2 การจัดประชุมสัมมนานักวิจัย 
นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  เพ่ือสร้างความตระหนักถึง
ความสำคัญขององค์ความรู้เก่ียวกับ
ความหลากหลายชีวภาพของราทะเล 
จำนวน 2 ครั้ง 

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านราทะเล เชิงปริมาณ 1 สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ จำนวน 1 คน 
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ และ
นานาชาติด้านราทะเล 

เชิงปริมาณ 7 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ จำนวน 7 เรื่อง 

 
19. ผลกระทบ (Impact) ที่คาดว่าจะได้รับ 

ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /         
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวอย่างไลเคนจากพ้ืนที่ศึกษา 
รอบพ้ืนที่มหาวิทยาลัย
รามคำแหง  

จำนวนตัวอย่างไลเคน
จากพ้ืนที่ศึกษา รอบ
พ้ืนที่มหาวิทยาลัย
รามคำแหง  

โครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 
นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา และ
พิพิธภัณฑ์ไลเคน 

ได้จำนวนตัวอย่างไลเคนจากพ้ืนที่ศึกษา รอบ
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพ่ือใช้ใน
การศึกษาเปรียบเทียบในอนาคต 

ความหลากหลายชนิดของไล
เคน การแพร่กระจาย และคู่มือ
การจำแนกไลเคนจากพ้ืนที่
ศึกษา รอบพ้ืนที่มหาวิทยา ลัย

ความหลากหลาย
ชนิดของไลเคน การ
แพร่กระจาย และ
คู่มือการจำแนกไล

โครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

ความหลากหลายชนิดของไลเคน การแพร่ 
กระจาย และคู่มือการจำแนกไลเคนจากพ้ืนที่
ศึกษา รอบพ้ืนที่มหาวิทยา ลัยรามคำแหง 
พร้อมข้อมูลทางกายภาพที่สำคัญเช่น สภาพ
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ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /         
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

รามคำแหง พร้อมข้อมูลทาง
กายภาพที่สำคัญ 

เคนจากพ้ืนที่ศึกษา 
รอบพ้ืนที่มหาวิทยา 
ลัยรามคำแหง พร้อม
ข้อมูลทางกายภาพที่
สำคัญเช่น สภาพป่า
ไม้ ชนิดต้นไม้ สภาพ
ภูมิประเทศ ฯลฯ 

นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา และ
พิพิธภัณฑ์ไลเคน 

ป่าไม้ ชนิดต้นไม้ สภาพภูมิประเทศ ฯลฯจะ
เปน็ข้อมูลสำคัญสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษาท่ีสนใจการศึกษาด้านไลเคน
ต่อไป 

วิธีการสกัดสีย้อมด้วยสารละลาย
แอมโมเนีย และความคงทนของ
สีย้อมที่สกัดจากไลเคน P. 
tinctorum โดยเทคนิคการเติม
สารมอร์แดนท์ต่างๆ ซึ่งหาได้ใน
ท้องถิ่น 

ทราบวิธีการสกัดสี
ย้อมด้วยสารละลาย
แอมโมเนีย และความ
คงทนของสีย้อมที่สกัด
จากไลเคน P. 
tinctorum โดย
เทคนิคการเติมสาร
มอร์แดนท์ต่างๆ ซึ่งหา
ได้ในท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 
นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา หรือผู้
ที่สนใจด้านการใช้ไล
เคนเป็นสีย้อม
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ผู้ที่สนใจนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ในการใช้ไล
เคนเป็นสีย้อมผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

ขนาดประชากรไลเคน P. 
tinctorum และพื้นที่ที่
เหมาะสมต่อการเพิ่มขนาด
ประชากร และทำการย้าย
ปลูกไลเคน P. tinctorum  

ทราบขนาด
ประชากรไลเคน P. 
tinctorum และพื้นที่
ที่เหมาะสมต่อการเพิ่ม
ขนาดประชากร และ
ทำการย้ายปลูกไลเคน 
P. tinctorum  

โครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 
นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา หรือผู้
ที่สนใจ 

ผู้ที่สนใจนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใน
การศึกษาข้ันสูงต่อไป 

การค้นพบราก่อให้เกิดไลเคน
ชนิดใหม่ 

ราก่อให้เกิดไลเคน
ชนิดใหม่ (New 
species) ท่ีไม่เคยพบ
ในโลก 

โครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 
นักวิจัย นักวิชาการ 

ผู้ที่สนใจนำข้อมูลที่ได้ไปประยุกต์ใน
การศึกษาข้ันสูงต่อไป 

การพัฒนางานพิพิธภัณฑ์ไลเคน 
ในประเทศไทย 

พิพิธภัณฑ์ไลเคน 
มหาวิทยาลัย
รามคำแหงได้
ตัวอย่างไลเคนที่
เพ่ิมข้ึนในพิพิธภัณฑ์ 
พร้อมบัญชีรายชื่อไล
เคนและฐานข้อมูลไล
เคนที่พบในประเทศ
ไทยได้รับการปรับปรุง

โครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 
นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา หรือผู้
ที่สนใจด้านไลเคน 

นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาท่ีสนใจ
การศึกษาด้านไลเคนสามารถมาใช้ข้อมูลและ
บริการของพิพิธภัณฑ์ไลเคน และนำความรู้ไป
พัฒนาต่อยอดในอนาคต 
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ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /         
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
การฝึกอบรมเก่ียวกับ
ทรัพยากรไลเคนให้กับ 
ประชาชน  

ฝึกอบรมเก่ียวกับ
ทรัพยากรไลเคนให้กับ 
ประชาชนในชุมชน
รอบพ้ืนที่มหาวิทยา 
ลัยรามคำแหง  
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 
นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา หรือผู้
ที่สนใจด้านไลเคน 

นักเรียน นักศึกษา และประชาชน.ในชุมชนที่
ศึกษาไลเคนได้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เก่ียวกับไลเคน และสามารถถ่ายทอดความรู้
ให้บุคคลอื่นได้ 

การจัดประชุมสัมมนาด้านไล
เคน ให้กับนักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา ประชาชนที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง   

จัดประชุมสัมมนา
ด้านไลเคน ให้กับ
นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา 
ประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

โครงการอนุรักษ์พันธุ 
กรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 
นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา หรือผู้
ที่สนใจด้านไลเคน 

นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา 
ประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง  ตระหนักถึงความสำคัญขององค์
ความรู้เก่ียวกับความหลากหลายชีวภาพ
ของไลเคน   

ผลิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านไลเคน 

ผลิตนักวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย 
หน่วยงานราชการ 

ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ของไลเคน 

ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ
ด้านไลเคน 

ผลงานวิจัยระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักวิจัย นักวิชาการ 
นักศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

มีผลงานทางวิชาการในระดับชาติ และ
นานาชาติ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และการนำไปใช้ประโยชน์ของไลเคน 

ผลิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ด้านราไลเคน 

ผลิตนักวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย 
หน่วยงานราชการ 

ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ของราไล
เคน 

ผลงานวิจัยระดับชาติ/นานาชาติ
ด้านราไลเคน 

ผลงานวิจัยระดับชาติ/
นานาชาติ 

นักวิจัย นักวิชาการ 
นักศึกษา 
สถาบันการศึกษา 

มีผลงานทางวิชาการในระดับชาติ และ
นานาชาติ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และการนำไปใช้ประโยชน์ของราไลเคน 

สถานภาพความหลากหลายของ
ราทะเลที่แยกจากสิ่งมีชีวิตใน
แนวปะการัง และภาวะคุกคามท่ี
จะเกิดข้ึน 

สถานภาพความ
หลากหลายของรา
ทะเล 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 
นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา  

ทราบถึงสถานภาพความหลากหลายของรา
ทะเลและปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมด้านภูมิอากาศที่มีต่อราทะเล
และสิ่งมีชีวิตที่ราอาศัยอยู่ในแนวปะการังและ
นำฐานข้อมูลทั้งหมดไปใช้เพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรราทะเลและสิ่งแวดล้อม 

องค์ความรูร้าทะเลเพ่ือการใช้
ประโยชน์ การอนุรักษ์ การ
เสริมสร้างและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

องค์ความรูร้าทะเล
เพ่ือการใช้ประโยชน์ 
และการอนุรักษ ์

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 

นำองค์ความรู้ด้านความหลากหลายราทะเล
และสิ่งแวดล้อม มาใช้ประโยชน์ได้อย่างบ
รูณาการ 
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ชื่อผลงาน ลักษณะผลงาน 
กลุ่มเป้าหมาย /         
ผู้ใช้ประโยชน์ 

ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับ 

นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา 

ฐานข้อมูลสายพันธ์ุราทะเลที่
อาศัยอยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตในแนว
ปะการัง 

ฐานข้อมูลสายพันธ์ุรา
ทะเล 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชดำริฯ 
นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา 
ประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

สามารถนำฐานข้อมูลสายพันธ์ุราทะเลระดับ
รหัสพันธุกรรมไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
ทรัพยากรราทะเลและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ  

การอบรมเพ่ือสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ สร้างจิตสำนึกด้านรา
ทะเล 

สร้างจิตสำนึกในการ
ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรราทะเล 

นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา 
ประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

มีจิตสำนึกในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรรา
ทะเล 

การจัดประชุมสัมมนาด้านรา
ทะเลนักวิจัย นักวิชาการ นิสิต 
นักศึกษา ประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง   

เผยแพร่ผลงานด้าน
ความหลากหลายและ
การนำไปใช้ประโยชน์
ของราทะเล 

นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา 
ประชาชนที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

ได้ผลงานวิชาการด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ของราทะเล 

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านราทะเล สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
ด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการ
นำไปใช้ประโยชน์ของ
ราทะเล 

นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา  

ได้นักวิจัยรุ่นใหม่ด้านความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ของราทะเล 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติ และนานาชาติด้านรา
ทะเล 

เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ ด้าน
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการ
นำไปใช้ประโยชน์ของ
ราทะเล 

นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา  

มีผลงานทางวิชาการในระดับชาติ และ
นานาชาติ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
และการนำไปใช้ประโยชน์ของราทะเล 

 
20. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง 

ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้อง  
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ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้อง 
ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้อง 

 
รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้อง 

หมายเลขทรพัย์สิน
ทางปัญญา 

ประเภททรพัยสิน 
ทางปัญญา 

ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ์ 
ชื่อผู้ครอบครอง

สิทธิ์ 
     
     

21.มาตรฐานการวิจัย 

มีการใช้สัตว์ทดลอง 

มีการวิจัยในมนุษย์ 

มีการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
มีการใช้ห้องปฎิบัติการท่ีเกี่ยวกับสารเคมี 

22. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางรว่มดำเนินการ การร่วมลงทุน 
จำนวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา (มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไม่ระบุ  

ภาคอุตสาหกรรม (รัฐวิสาหกจิ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบุ  

 
 
23. สถานที่ทำการวิจัย 

ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

พื้นที่ที่ทำวิจัย ชื่อสถานที ่
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 
ละติจูด ลองจิจูด 

ในประเทศ กรุงเทพมหานคร ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
หัวหมาก 

- - 

ในประเทศ กรุงเทพมหานคร ห้องปฏิบัติการ ส าข าวิ ช า วิ ท ย า ศ าส ต ร์
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม  ค ณ ะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

- - 

 ในประเทศ  สมุทรปราการ  ภาคสนาม พื้ น ท่ี ร อ บ ม ห าวิ ท ย า ลั ย - - 
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ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

พื้นที่ที่ทำวิจัย ชื่อสถานที ่
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 
ละติจูด ลองจิจูด 

ร า ม ค ำ แ ห ง  รั ศ มี  50 
กิโลเมตร 

 ในประเทศ  สมุทรสาคร  ภาคสนาม พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัย
รามคำแหง รัศมี 50 
กิโลเมตร 

- - 

 ในประเทศ  นครปฐม  ภาคสนาม พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัย
รามคำแหง รัศมี 50 
กิโลเมตร 

- - 

 ในประเทศ  ฉะเชิงเทรา  ภาคสนาม พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัย
รามคำแหง รัศมี 50 
กิโลเมตร 

- - 

 ในประเทศ  ปทุมธานี  ภาคสนาม พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัย
รามคำแหง รัศมี 50 
กิโลเมตร 

- - 

 ในประเทศ  นนทบุรี  ภาคสนาม พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัย
รามคำแหง รัศมี 50 
กิโลเมตร 

- - 

ในประเทศ เชียงใหม ่ ภาคสนาม สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ
น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ต์ิ  จั ง ห วั ด
เชียงใหม ่

- - 

ในประเทศ ชลบุรี ภาคสนาม แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี 

- - 

*องศาทศนิยม (DD) 

24. สถานที่ใช้ประโยชน์ 
ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

ชื่อสถานที ่
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 

ละติจูด ลองจิจูด 
ในประเทศ กรุงเทพมหานคร หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง หัวหมาก 

- - 

ในประเทศ กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

- - 
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ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

ชื่อสถานที ่
พิกัดสถานที่ GPS (ถ้ามี) 

ละติจูด ลองจิจูด 
 ในประเทศ  สมุทรปราการ พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รัศมี 50 กิโลเมตร 
- - 

 ในประเทศ  สมุทรสาคร พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รัศมี 50 กิโลเมตร 

- - 

 ในประเทศ  นครปฐม พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รัศมี 50 กิโลเมตร 

- - 

 ในประเทศ  ฉะเชิงเทรา พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รัศมี 50 กิโลเมตร 

- - 

 ในประเทศ  นนทบุรี พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รัศมี 50 กิโลเมตร 

- - 

 ในประเทศ  ปทุมธานี พื้นท่ีรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
รัศมี 50 กิโลเมตร 

- - 

 ในประเทศ  เชียงใหม ่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่ 

- - 

ในประเทศ ชลบุรี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและ
ทะ เล ไทย ท่ี ด ำ เนิ น ง าน ภ าย ใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ  

- - 

ในประเทศ ชลบุรี หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือ
ยุทธการ ตำบลแสมสาร ชลบุรี 

- - 

 
25. การเสนอข้อเสนอหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของงานวิจัยนี้ต่อแหล่งทุนอื่น หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัย

อื่น ม ี ไม่มี 
หน่วยงาน/สถาบันที่ยื่น ............................................................................................................................. 

ช่ือโครงการ ............................................................................................................................. 
ระบุความแตกต่างจากโครงการนี้ 
.................................................................................................................................................................................... 

สถานะการพิจารณา 
ไม่มีการพิจารณา 
โครงการได้รับอนุมัติแล้วสัดส่วนทุนท่ีได้รับ..........% 
โครงการอยู่ระหว่างการพิจารณา  
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26. คำชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี) 
ผลการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน สัตว์มีกระดูกสันหลังและราในทะเล โดยมหาวิทยาลัย

รามคำแหง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ  สยามบรมราชกุมารี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ฯ ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยผลงานทางวิชาการท่ีจัดพิมพ์เป็นเอกสาร 
แผ่นพับ หรือการจัดแสดงนิทรรศการ แยกเป็นรายการดังนี้  
o งานประชุมวิชาการประจำปี ของชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ. (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) 

1. กัณฑรีย์ บุญประกอบ. 2550. ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนบนเกาะแสมสาร และ
เกาะคราม. การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งท่ี 3. ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ. 

2. กัณฑรีย์ บุญประกอบ, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สัญญา มีสิม, มงคล แผงเพ็ชร, บังอร วรรณ
ลัก, พิมพา นิรงค์บุตร, วสันต์ เพิงสูงเนิน, นฤวรรณ เพ็ญพรหม, สุปราณี แสนธนู, วันวิสาข์ เพาะเจริญ 
และสัมฤทธิ์ เส็งเล็ก. 2552. ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนบนอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา. 
เอกสารประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย: ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย. การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งท่ี 4.  
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ. สธ. 

3. เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, เดือนเพ็ญ สีเอี่ยม, พิมพา นิรงค์บุตร, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักด์ิ 
วงศ์ชีวรัตน์, พชร มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร และกัณฑรีย์ บุญประกอบ. 2554. ไลเคนบนหิน จากเกาะ
ต่างๆ ของประเทศไทย มุมมองจากการสำรวจสู่การอนุรักษ์.การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งท่ี 5. ชมรม
คณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.  

4. ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พชร มงคลสุข, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเย่ียม, สัญญา 
มีสิม, วสันต์ เพิงสูงเนิน, จุฑามาศ พระภูจำนงค์, สุภัทราโพธิแก้ว, กลวัชร อุปถัมภ์ และ พัทธนันท์ นุชคง.
2556. การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเบื้องต้นในพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี. การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งท่ี 6. ชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.  

5. สุภัทราโพธิ์แก้วสุภัทราโพธิ์แก้ว, กวินนาถบัวเรือง, เวชศาสตร์พลเย่ียม, ขจรศักด์ิวงศ์ชีวรัตน์, สัญญามีสิม, 
พิมพานิรงค์บุตร, และกัณฑรีย์บุญประกอบ.2556. การศึกษาเบื้องต้นของไพรีโนไลเคนท่ีสร้างสปอร์แบบ
ไม่มีสี จากเกาะต่างๆ ของประเทศไทย. การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งท่ี 6. ชมรมคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ.  

6. กวินนาถ บัวเรืองสุภัทรา โพธิ์แก้ว ภุมริน พลทอง นาถวิดา ดวงผุย พิมพา นิรงค์บุตรสัญญา มี สิม 
เวชศาสตร์ พลเย่ียมขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์ เอก แสงวิเชียร พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ2559. 
ไลเคนวงศ์พาร์มีเลีย (Ascomycota, Lecanorales) ตามเกาะต่างๆ ของประเทศไทย. การประชุม
วิชาการประจำปี ครั้งท่ี 7. ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.  

7. ขจรศักด์ิ วงศ์ชีวรัตน์, กลวัชร อุปถัมภ์, และ พัทธนันท์ นุชคง. 2559.ความหลากหลายทางชีวภาพของไล
เคนวงศ์ทริพพิทิเลียซิอิในพื ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
กาญจนบุรีและสุรินทร์.การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งท่ี 7. ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.  
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8. สัญญา มีสิม, ภูมรินทร์  พลทอง, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, นาถวิดา  ดวงผุย, พิมพ์พา นิรงค์บุตร, เวชศาสตร์  พล
เยี่ยม, กวินนาถ  บัวเรือง, ขจรศักด์ิ วงศ์ชีวรัตน์, เอก  แสงวิเชียร,พชร  มงคลสุขและ กัณฑรีย์  บุญ
ประกอบ  2559.การศึกษาไลเคน สกุล Pyxineในบริเวณหมูเกาะต่างๆของประเทศไทย.การประชุม
วิชาการประจำปี ครั้งท่ี 7. ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.  

9. วสันต์ เพิงสูงเนิน, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักด์ิ วงศ์ชีวรัตน์, สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, สุพัตรา โพธิ์แก้ว, พิทักษ์ชัย 
เฟืองแก้ว และ พชร มงคลสุข 2560. ความหลากหลายของไลเคนวงศ์กราฟิดาซิอิ ในจังหวัดนครพนมและ
สุโขทัย. In: การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 8 “ทรัพยากรไทย : 
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” (29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม พ.ศ. 2560), ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ
ภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สระบุรี. 

10. สัญญา มีสิม, สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, พิทักษ์ชัย เฟื่องแก้ว, สุภัทรา โพธิ์แก้ว, นาถวิดา ดวงผุย, พิมพา นิรงค์บุตร, 
เวชศาสตร์ พลเย่ียม, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักด์ิ วงศ์ชีวรัตน์, พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ 
2560.ความหลากหลายของไลเคนวงศ์ฟิสเซีย ในบริเวณรอบพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครพนม. In: การประชุมวิชาการชมรมคณะ
ปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” (29 พฤศจิกายน-1 
ธันวาคม พ.ศ. 2560), ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สระบุรี. 

11. กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ พลเย่ียม, สัญญา มีสิม, วสันต์ เพิงสูงเนิน, พิมพิศา พระภูจำนงค์, สุภัทรา 
โพธิ์แก้ว, พิมพา นิรงค์บุตร, ภุมรินท์ โพนทอง, ขจรศักด์ิ วงศ์ชีวรัตน์, พชร มงคลสุข และ กัณฑรีย์ บุญ
ประกอบ 2560.ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในพื้นท่ีหมู่เกาะแสมสาร. In: การประชุมวิชาการ
ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” (29 
พฤศจิกายน-1 ธันวาคม พ.ศ. 2560), ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
สระบุรี. 

12. ขจรศักด์ิ วงศ์ชีวรัตน์, กมลรัตน์ กุลด้วง และ สุภัทรา โพธิ์แก้ว2560.ความหลากหลายทางชีวภาพของไล
เคนวงศ์ทริพพิทิเลียซิอิรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด
นครพนม. In: การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 8 “ทรัพยากรไทย : 
ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น” (29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม พ.ศ. 2560), ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ
ภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สระบุรี. 

13. จำเริญ บัวเรือง, กิตติวรา อยู่เย็น, กล่ินผกา ภูถาวร, อัญชลี สุวรรณรัตน์ และ อรอุมา เพียซ้าย. 2560. รา
ทะเล (Aspergillus spp.) ท่ีแยกจากส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. In: 
การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมี
ให้เห็น” (29 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม พ.ศ. 2560), ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, สระบุรี. 

14. กล่ินผกา ภูถาวร, กิตติวรา อยู่เย็น, อัญชลี สุวรรณรัตน์, อรอุมา เพียซ้าย, ธรรมศักดิ์  ยีมิน และ จำเริญ บัว
เรือง. 2560. ราทะเลท่ีแยกจากส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นโรคในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี. 
In: การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งท่ี 8 “ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมาก
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ล้นมีให้ เห็น” (29 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม พ.ศ. 2560), ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ เพื่อภูมิภาค 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สระบุรี. 

 
o หนังสือ หรือ เอกสารแผ่นพับ 

1. กัณฑรีย์ บุญประกอบและกวินนาถ บัวเรือง. 2550.ไลเคนแห่งเกาะแสมสารจากยอดเขาถึงชายทะเล. 
สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพมหานคร. 136 หน้า. 

2. กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พิบูลย์ มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ 
พลเย่ียม, วาสนา เช้ือสุข, พรเพชร พรพรม, สัญญา มีสิม, และสรินทิพย์ มุ่งสุงเนิน. 2552. ไลเคนคืนถิ่น
แสมสาร. ใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี, สำนักพระราชวัง. จากยอดเขาถึงชายทะเล3, (หน้า 112-118).  เวิร์ค สแควร์ 
กรุงเทพฯ. 

3. เวชศาสตร์ พลเย่ียม, มงคล แผงเพ็ชร, กวินนาถ บัวเรือง, ขจรศักด์ิ วงศ์ชีวรัตน์, เอก แสงวิเชียร, กัณฑรีย์ 
บุญประกอบ. 2556. กลยุทธ์คืนชีพของไลเคนน้อยในป่าใหญ่...บนเกาะแสมสาร. ใน โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สำนัก
พระราชวัง. จากยอดเขาถึงชายทะเล5, (หน้า 113-119).  เวิร์ค สแควร์ กรุงเทพฯ. 

4. กัณฑรีย์ บุญประกอบ, พชร มงคลสุข, เอก แสงวิเชียร, ขจรศักดิ์ วงศ์ชีวรัตน์, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร์ 
พลเยี่ยม 2556. ไลเคน จุดเล็กๆ ในธรรมชาติ. ใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สำนักพระราชวัง. จากยอดเขาถึงใต้ทะเล
5, (หน้า 113-119).  เวิร์ค สแควร์ กรุงเทพฯ. 

5. เวชศาสตร์ พลเยี่ยม, สุพัทรา โพธิ์แก้ว, สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, กิวินนาถ บัวเรือง และ กัณฑรีย์ บุญประกอบ2559. 
คาโลพลาคา หนึ่งชีวิตท่ีเจิดจรัสบนเกาะแสมสาร. ใน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สำนักพระราชวัง. จากยอดเขาถึง
ชายทะเล6, (หน้า 111-115).  เวิร์ค สแควร์ กรุงเทพฯ. 

6. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2550 แผ่นพับ“ไลเคน” เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย เขาหมาจอ แสมสาร สัตหีบ ชลบุรี  

7. เอกสารแผ่นพับ เพื่อให้ผู้สนใจใช้ในการศึกษาและสำรวจไลเคนตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สวนสัตว์เปิดเขา
เขียว อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 

o การเผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยในด้านอื่นๆ  
1. ร่วมจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน” ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล

ไทย เขาหมาจอ อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี  (วันท่ี 30 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2550) 
2. ร่วมจัดแสดงความรู้วิชาการ ทรัพยากรไลเคน ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ 

บ้านช่องแสมสาร อ. สัตหีบ จ. ชลบุรี (ปี พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน) 
3. จัดทำป้ายช่ือและบรรยายลักษณะไลเคนชนิดเด่น ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 

เกาะและทะเลไทย อ.สัตหีบ จ. ชลบุรี 
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4. ร่วมจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย ภูมิปัญญาไทย ผันสู่วิถีใหม่ฐานไทย สู่เศรษฐกิจพอเพียง” ณ สวนสัตว์
เปิดเขาเขียว อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี  (วันท่ี 20-25 ตุลาคม 2552) 

5. จัดทำป้ายช่ือและบรรยายลักษณะไลเคนชนิดเด่น ตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.
ศรีราชา จ. ชลบุรี 

6. ร่วมจัดนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย: ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ” ณ ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา (วันท่ี1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554) 

7. ร่วมจัดนิทรรศการ“ทรัพยากรไทย : นำส่ิงดีงามสู่ตาโลก” ณ เข่ือนศรีนครินทร์ จ. กาญจนบุรี (วันท่ี 20 - 
26 ธันวาคม 2557)  

8. ร่วมจัดนิทรรศการ“ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์ส่ิงสินตน” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ. ขอนแก่น (วันท่ี 
23 - 29 มีนาคม 2559) 

9. ร่วมจัดนิทรรศการ“ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จ. นครราชสรมา (วันท่ี 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2562) 

27. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าชุดโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ป ี
 

                                                                            ลงช่ือ................................................. 
                                                                                   (ผศ. ดร. เอก แสงวิเชียร) 

  หัวหน้าชุดโครงการวิจัย 

                                                                               วันท่ี 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการ 

ประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

------------------------------------ 
 

ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการ (ภาษาไทย) การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายของราท่ีอาศัยอยู่
ร่วมกับส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

                              (ภาษาอังกฤษ) Climate Change on Diversity of Marine Organism-Associated 
Fungi from Coral Reef at Mu Koh Samaesan, Chonburi 
Province, Under of Plant Genetic Conservation Project the 
Royal Initiative of Her Royal Princess Maha Chakri Sirindhorn 

ชื่อแผนบูรณาการ (ภาษาไทย)   การบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

(ภาษาอังกฤษ) Integration of Biodiversity and Management of Natural Resources and 
Environment 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 
 ใหม่ 

 ต่อเนื่อง  
     ระยะเวลา ...5.... ปี …0……เดือน ปีนี้เป็นปีท่ี 1 (ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 

ประเภทโครงการ 

 โครงการวิจัย 

 ชุดโครงการวิจัย 

ประเภทงานวิจัย  
 พื้นฐาน (basic Research)           พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

 วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)   วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)    

 วิจัยต่อยอด (Translational research)      การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 

ประเภทการใช้งบประมาณ 

 หน่วยงานดำเนินการวิจัยเอง            จัดจ้างหน่วยงานอื่นวิจัย   
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ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทำ  
 1. ผู้รับผิดชอบ 

 คำนำหน้า  ชื่อ-สกุล  ตำแหน่งในโครงการ 
 

หน่วยงาน 
 สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 

นาย จำเริญ บัวเรือง หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

100 

     
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD    1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ      

        สาขาการวิจัยย่อย OECD     1.11 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ : วิทยาศาสตร์กายภาพ 
      ด้านการวิจัย                       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

           2.2 สาขา ISCED 05 Natural sciences, mathematics and statistics 
    051 Biological and related sciences              
             0521 Environmental sciences         
3. คำสำคัญ (keyword) 
       คำสำคัญ (TH) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ, แนวปะการัง, ความหลากหลาย, ราท่ีเจริญเติบโตได้ในทะเล, 
ส่ิงมีชีวิตท่ีอาศัยอยู่ในทะเล 
       คำสำคัญ (EN) Climate change, Coral reefs, Diversity, Marine fungi, Marine organism 
 
4. เป้าหมายการวิจัย 

มุ้งเน้นการแยกและจำแนกชนิดราทะเลจากตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง เก็บรวบรวมสายพันธุ์เพื่อจัดทำ
ฐานข้อมูลของราทะเลในระบบนิเวศแนวปะการังของประเทศไทย ศึกษาและวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศมีผลต่อราและส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง และสร้างองค์ความรู้ใหม่ของราทะเลทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และส่ิงแวดล้อม โดยคัดเลือกราท่ีมีความสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแล้วนำไปใช้ประโยชน์ 
 
5. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย          

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น อุณหภูมิของน้ำทะเลสูงขึ้นและมีแนวโน้มจะเพิ่ม
ความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตทุกชนิดในแนวปะการัง และยังทำให้เกิด
ปรากฏการณ์ปะการังฟองขาว (Baker, et al., 2008) การเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟองขาวส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศแนวปะการังทำให้องค์ประกอบของส่ิงมีชีวิตท่ีปกคลุมพื้นท่ีแนวปะการังเปล่ียนแปลงไป (McClanahan, 2000) 
ดังนั้นราทะเลท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังมีความเส่ียงสูงต่อการสูญเสียความหลากหลายชนิดของสาย
พันธุ์ ราทะเลมีความสามารถในการย่อยสลายเศษซากพืชซากสัตว์ และส่ิงมีชีวิตต่างๆ ให้เป็นอินทรียสารทำให้เกิด
ความสมดุลย์ของระบบนิเวศแนวปะการังและท้องทะเล (Hyde, et. al., 1998) และมีการสร้างสารทุติยภูมิท่ีสำคัญ
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จำนวนมากซึ่งมีการพฒันาไปเป็นยารักษาโรค เครื่องสำอาง และเคมีภัณฑ์ต่างๆ (Konig et al., 1994; Fenical, 
1997; Faulkner, 2001; Bhadury et al., 2006; Motti et al., 2007; Khudyakova, 2009; Raghukumar and 
Ravindran, 2012)  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศยังทำให้เช้ือโรคสามารถปรับตัว เกิดปัญหาการด้ือยา และกลาย
พันธุ์ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และโรคไข้เลือดออกมีความสัมพันธ์กับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 
(สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม, 2551) เป็นต้น ราทะเลเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งท่ีมี
ศักยภาพในการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ ๆท่ีสามารถพัฒนานำมาใช้ทดแทนยาเดิมท่ีรักษาไม่ได้ผล และ
การเปล่ียนแปลงทางกายภาพของทะเลอย่างต่อเนื่องมีผลต่อความอยู่รอดต่อราทะเล ราทะเลจึงต้องสร้างสารออก
ฤทธิ์ทางชีวภาพขึ้นเพื่อป้องกันตัวเอง และให้ความอยู่รอด (จริยา สากยโรจน์, 2552)  
 ดังนั้นการแยก จำแนกชนิด รวบรวมสายพันธุร์าทะเล และการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ ๆ ท่ีรา
ทะเลสร้างขึ้นจากบริเวณแนวปะการัง หมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ภายใต้พื้นท่ีสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงเป็นเรื่องท่ีมี
ความสำคัญในการอนุรักษ์สายพันธุ์เช้ือราทะเลท่ีหายากและเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งราทะเลชนิดใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงในการสร้างเอนไซม์ย่อยสลายเศษซากพืช เพื่อการนำไปพัฒนาการใช้ประโยชนท์างเกษตรอินทรีย์   
รวมทั้งราท่ีสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตร และ
ทางด้านการแพทย์ เช่น การยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและเช้ือราสาเหตุโรคของคนและสัตว์ เป็นต้น 
 
6. วัตถุประสงคข์องโครงการวิจัย          
1. เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษพ์ันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพื่อศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อราและส่ิงมีชีวิตท่ีราอาศัยอยู่ในแนวปะการัง  
   บริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี  
3. เพื่อแยกและจำแนกชนิดราท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังและเก็บรวบรวมสายพันธุ์ 
4. เพื่อจัดทำฐานข้อมูล (database) พร้อมท้ัง บัญชีรายช่ือ (checklist) ของราทะเลท่ีทำการแยกได้ 
5. เพื่อคัดเลือกราท่ีมีความสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและนำไปใช้ประโยชน์ 
 
7. ขอบเขตของการวิจัย   
1. ศึกษาบริเวณพื้นท่ีเกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
   พระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
2. ศึกษาปัจจัยส่ิงแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพต่อความหลากหลายของราท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิต 
   ในแนวปะการัง  
3. แยกและจำแนกชนิดราท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังและเก็บรวบรวมสายพันธุ์ 
4. จัดจำแนกกลุ่มของราทะเลโดยใช้ข้อมูลจากรหัสพันธุกรรม 
5. จัดทำบญัชีรายช่ือ (checklist) ของราทะเลท่ีแยกได้จากส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง บริเวณพื้นท่ีเกาะแสมสาร 
   และเกาะค้างเคียง ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
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6. นำราท่ีมีความสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไปเพาะเล้ียงในห้องปฏิบัติเพื่อเพิ่มปริมาณ 
   แล้วนำไปใช้ประโยชน์ 
 
8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย          

ราท่ีเจริญเติบโตในทะเล (marine fungi) เป็นราช้ันสูงท่ีเส้นใยมีผนังกั้น มีวงจรชีวิตสมบูรณ์สร้างเส้นใยและ
สืบพันธุ์ได้ภายใต้สภาวะแวดล้อมท่ีมีความเค็ม ราทะเลสามารถอาศัยอยู่บนวัสดุต่าง ๆ เช่น ทราย ตะกอนดิน กิ่งไม้ 
เศษซากพืช สัตว์ ตลอดจนท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตในทะเล เช่น ฟองน้ำ ปะการัง สาหร่าย หญ้าทะเล และไม้ชาย
เลน เป็นต้น ราดังกล่าวมีความสำคัญในการย่อยสลาย เศษซากพืช สัตว์ และส่ิงมีชีวิตต่างๆ ในระบบนิเวศทางทะเลทำ
ให้เกิดความสมดุลย์ รวมท้ังยังสามารถสร้างเอนไซม์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีสำคัญจำนวนมากโดยสามารถ
นำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การแพทย์ และอุตสาหกรรม ซึ่งจะสามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศได้อย่างมหาศาล ดังนั้น การศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีมีต่อราท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตใน
แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ภายใต้พื้นท่ีสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จึงเป็นฐานข้อมูลราทะเลท่ีสำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพท่ีราทะเลสร้างขึ้นสามารถนำไปพัฒนาและใช้ประโยชน์บนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยให้มีความมั่นคง
ดังนั้นงานวิจัยจึงมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ และการผสมผสานการวิจัยพื้นฐานร่วมกับการวิจัยประยุกต์  
ตลอดจนนำข้อมูลท่ีได้มากำหนดแนวทาง มาตรการและแผนการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและส่ิงมีชีวิตใน
แนวปะการังอย่างยั่งยืน ต่อไป  
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง          

ราทะเลเป็นจุลินทรีย์ท่ีมีความสามารถพิเศษกว่ารากลุ่มอื่น ๆ คือมีแวคคิวโอลท่ีมีคุณสมบัติสังเคราะห์
สารประกอบบางชนิดขึ้นเพื่อป้องกันเอนไซม์ถูกทำลายในสภาวะส่ิงแวดล้อมท่ีมีความเค็มสูง ๆ ในการจัดกลุ่มราทะเล
จึงยึดหลักของการปรับตัวอยู่ในระบบนิเวศทางทะเล และสรีรวิทยาของการทนต่อความเค็ม (วิสุทธิ์ ใบไม้ และ รังสิมา 
ตัณฑเลขา, 2550; Raghukumar and Ravindran, 2012) สภาพภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กับความหลากหลายของ
ราท่ีเจริญอยู่ในทะเลเนื่องจากราบางชนิดมีรายงานพบเฉพาะในทะเลเขตอบอุ่น และในทะเลเขตร้อนช้ืนเท่านั้น เช่น 
Cariosporapsis hali และ Zalerion maritimum ประเทศไทยต้ังอยู่ในเขตร้อนช้ืน จึงมีความหลากหลายของ
จุลินทรีย์โดยเฉพาะราท่ีเจริญในระบบนิเวศทางทะเลมากขึ้นด้วย (Sakayaroj et al., 2004)  และ Lang, et al., 
2005 พบว่าอุณหภมิ และความดันในสภาพแวดล้อมทางทะเลมีผลต่อด้านพฤติกรรมและการปรับตัวของราทะเลซึ่งทำ
ให้รามีการสร้างสารทุติยภูมิ และ เอนไซม์ใหม่ ๆ ขึ้น ราสามารถเจริญเติบโตอยู่บนวัสดุต่าง ๆ เช่น  กิ่งไม้ เศษซากพืช 
(Hyde, 1992) ตะกอนทราย (Figueira and Barata, 2007) และอาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง เช่น 
สาหร่าย (Kohlmeyer and Volkmann-Kohlmeyer, 2003) ปะการัง (Bhadury et al., 2006) ฟองน้ำ (Höller, 
1999; Bhadury et al. , 2006; Xin, et al. , 2007; Wang, et al. , 2008; Li and Wang, 2009)   กั ล ปั ง ห า 
(Toledo-Hernández, et al., 2007 ) และ Zhang, et al., (2009) ศึกษาการแยก จำแนกและทดสอบทางชีวภาพ
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ของรากลุ่ม epiphytic และ endophytic ท่ีอาศัยอยู่กับส่ิงมีชีวิตในทะเล ได้แก่ สาหร่าย หญ้าทะเล และสัตว์ไม่มี
กระดูกสันหลัง เช่น หอย ฟองน้ำ เป็นต้น โดยพบรากลุ่ม endophytic ท่ีแยกได้จากฟองน้ำ Hymeniacidon 
perlevis มากท่ีสุด และ Raghukumar, (2008) รวบรวมผลการศึกษารากลุ่ม endophytic ท่ีมีศักยภาพสร้างสาร
ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ และมีความจำเพาะของนิเวศวิทยาของรากับแหล่งท่ีอยู่อาศัย ได้แก่ สาหร่ายทะเล หญ้าทะเล ป่า
ชายเลน และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เช่น ปะการัง และฟองน้ำ เป็นต้น   
 นอกจากนี้ยังมีการค้นพบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราท่ีแยกได้จากส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง เช่น Xin et al., 
(2007) พบรา Penicillium aurantiogriseum ท่ีแยกจากฟองน้ำ Mycale plumose ท่ีเมือง Qingdao ประเทศจีน 
ให้สาร quinazoline alkaloids ใหม่ 3 ชนิด ได้แก่ aurantiomides A, B และ C อีกท้ัง Eamvijarn et al., (2013) 
รายงานพบสาร aszonapyrone B (4a), aszonapyrone A (4b), tryptoquivaline L และ 30-(4-oxoquinazolin-
3-yl) spiro[1H-indole-3,50-oxolane]-2,20-dione จากราทะเล Neosartorya laciniosa ท่ีแยกจากช้ินเนื้อเยื่อ
ปะการังท่ีเป็นโรค (Porites lutea ulcerative white spot) ท่ีเก็บตัวอย่างจากอ่าวนวน เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เป็น
ต้น และยังมีรายงานของ (Kobayashi and Tsuda, 2004; Lang, et al., 2007; Baker, et al., 2009; Bringmann, 
2009) รวมท้ังจากตัวของส่ิงมี ชีวิตในแนวปะการัง เช่น Sawangwong, et. al., (2008) สกัดได้สารทุติยภูมิ  
Tetillapyrone, Nortetillapyrone, Maleimide 5-oxime, 3-Methylmaleimide-5-oxime, cyclo-( L-Pro-L-
Tyr) จากฟองน้ำ Cliona patera ท่ีเก็บจากบริเวณเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี และ Safaeian, et. al., (2009) สกัดสาร
จ า ก ฟ อ ง น้ ำ  6 ช นิ ด  ไ ด้ แ ก่  Ircinia echinata, Spheciospongia inconstans, Spheciospongia spp.1, 
Spheciospongia spp.2, Gelliodes nossibea และ Gelliodes spp. ท่ี เก็บจาก Nay Band Bay ประเทศอีรัก 
เพื่ อยับยั้ งการเจริญของแบคทีเรีย 4 ชนิด (Bacillus subtilis ATTC 6633, Staphylococcus aureus ATCC 
25923, Pseudomonas aeroginosa ATCC 27853, Escherichia coli ATCC 25922) และรา 3 ชนิด (Candida 
albicans ATCC 10231, Aspergillus spp. PTCC 5266, Penicillium spp. PTCC 5251) โดยสารสกัดจากฟองน้ำ 
Spheciospongia spp.1, Spheciospongia spp.2, และ Gelliodes spp. สามารถยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียได้
ถึง 83.3% ส่วนสารสกัดจากฟองน้ำ Spheciospongia inconstans สามารถยับยั้งการเจริญของรา Candida 
albicans 66.6% เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการศึกษาของ (Donia and Hamann 2003; Kijjoa, et. al., 2002, 2007; 
Blunt, et. al., 2006; Wattanadilok, et. al., 2007; Folmer, et. al., 2008; Jones, 2008; Nukoolkarn, et. al., 
2008; Takahashi, et. al., 2008) และ Bhadury et al. (2006) รวบรวมรายงานการค้นพบสารชนิดใหม่ท่ีได้จากรา
ท่ีเจริญในทะเลจำนวน  272 ชนิด และยังมีการค้นพบสารชนิดใหม่ เพิ่มขึ้น ซึ่งสารใหม่หลายชนิดท่ีค้นพบนั้นมี
คุณสมบัติยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย (Christophersen, et al., 1999; Daferner et al., 2002; Dominguez, 
2004)  ไวรัส (Roizman and Sears, 1996; Rowley et al., 2002) โปรโตซัว (Kiszewski and Teklehaimanot, 
2004; Reyburn et al., 2005) และรา (Mehta  et al., 2004; Bhadury et al., 2006) ท่ีเป็นสาเหตุโรคท่ีสำคัญ
ของมนุษย์ รวมท้ังยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านมะเร็ง (Holler et al., 2000; Schwartsmann et al., 2003) ยับยั้ง
การอักเสบ (Mayer and Hamann, 2004) รวมท้ังยังมีคุณสมบัติเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระ (Abdel-Lateff et al., 
2003) ซึ่ งมีประโยชน์ ต่ออุตสาหกรรมการผลิตยาและทางการแพทย์ (Konig et al., 1994; Fenical, 1997; 
Faulkner, 2001; Capon et al., 2003; Bugni and Ireland, 2004; Kasettrathat, et al., 2008; Kosta, et al., 
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2008.)  และจริยา สากยโรจน์ (2552) รายงานพบว่าราทะเล Aigialus parus ผลิตสารท่ีมีคุณสมบัติต้านเช้ือมาเลเรีย 
และราทะเล Halorosellinia oceanicum ท่ีมีคุณสมบัติต้านเช้ือวัณโรค นอกจากนี้  Buaruang et al., (2009) 
รายงานประสิทธิภาพของสารสกัดจากราท่ีอยู่ร่วมกับฟองน้ำทะเล Clathria reinwardti และ Xestospongia 
testudinaria จากเกาะแสมสารในการยับยังการเจริญของราสาเหตุของโรคพืชในห้องปฏิบัติการพบว่าท่ีความเข็มข้น 
1000 ppm crude extract รา Curvularia lunata สามารถยับยั้งการเจริญของเส้นใยราโรคพืช Colletotrichum 
gloeosporioides, Alternaria alternata, และ Rhizoctonia solani ได้ 70-74 เปอร์เซนต์  
 Webster and Weber, (2007) รายงานว่าเช้ือราในโลกมีอยู่ประมาณ 1.5 ล้านชนิด  แต่ในปัจจุบันมีผู้ศึกษา
และรายงานเช้ือราไว้เพียง 0.1 ล้านชนิด ส่วนราทะเล Malakoff, (1997) ได้ประมาณการว่ามีอยู่ประมาณ 300,000 
ชนิด แต่ในประเทศไทยมีรายงานเช้ือราท่ีเจริญในทะเลจำนวน 147 ชนิด (Sakayaroj et al., 2004)  160 ชนิด 
(วิสุทธิ์ ใบไม้ และ รังสิมา ตัณฑเลขา, 2550)  200 ชนิด และ 530 ชนิด (Jones, et. al., 2006, 2009) ตามลำดับ รา
ทะเลท่ีมีรายงานส่วนใหญ่เก็บตัวอย่างจากแนวชายฝ่ังทะเลและป่าชายเลนบริเวณจังหวัดชลบุรี ระนอง พังงา และ
ภู เก็ ต   จ ากการศึกษ ามี ก าร ค้น พ บ ราชนิ ด ให ม่ ขึ้ น ไ ด้ แก่  Arenariomyces parvulus, Astrosphaeriella 
mangroves, Bathyascus grandisporus, Corollospora cinnamomae, Hypophloeda rhizophorae แ ล ะ 
Halophytophthora porrigovesica (Koch, 1986; Hyde, 1992; Hyde and Jones, 1992; Hyde et al., 1993; 
Nakagiri et al., 2001) และราท่ีค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยอีก 3 สกุล ได้แก่ Swampomyces aegyptiacus, 
Linda thallasiae และ Varicosporina prolifica จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเก็บตัวอย่างจากซากหญ้าทะเล
บริเวณเกาะแตน (วิสุทธิ์ ใบไม้ และ รังสิมา ตัณฑเลขา, 2550) และ จำเริญ บัวเรือง และคณะ (2553) รายงานความ
หลากหลายของราท่ีเจริญร่วมกับส่ิงมีชีวิตในทะเลและราบนกิ่งไม้บริเวณชายหาด และประสิทธิภาพในการควบคุมรา
สาเหตุโรคพืชในห้องปฏิบัติการ จากการศึกษาพบราจากกิ่งไม้จำนวน 18 สกุล  23 ชนิด  พบรา Torpedospora 
radiata  มากท่ีสุด  และแยกราจากฟองน้ำ  ปะการัง กัลปังหาและพรมทะเล ได้   20 สกุล  22 ชนิด และได้คัดเลือก
ราจากฟองน้ำทะเล  10 ชนิด ได้แก่ Chaetomiun globosum, C. minutum, Curvularia lunata, Emericella 
variecolor, Eupenicillium parvum, Menmoniella echinata, Nigrospora sp. , Nodulisporium sp. , 
Penicillium sp. และ Speggazzinia tessarthra มาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุ
โรคพืชท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจ 10 ชนิด โดยวิธี dual culture พบว่าราท่ีเจริญในทะเลท้ัง 10 ชนิด สามารถยับยั้งการ
เจริญ ของรา Alternaria alternata, Colletotrichum capcisi, Fusarium oxysporum, Helminthosporium 
oryzae และ Phytophthora palmivora ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมจาก Buaruang et 
al., (2013) ท่ีทำการแยกราทะเลจากส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง ได้แก่ ฟองน้ำ ปะการัง ปะการังอ่อน พรมทะเล 
กัลปังหา เพรียงหัวหอม สาหร่าย และหญ้าทะเล จำนวนท้ังหมด 28 ตัวอย่าง  โดยแยกราทะเลได้จำนวนท้ังหมด 551 
isolated ซึ่งในฟองน้ำจำแนกราทะเลได้ 27 สกุล 48 ชนิด โดยฟองน้ำชนิด Stylissa flabelliformis พบราทะเลมี
ความหลากหลายมากท่ีสุดคือ 22 ชนิด ในขณะท่ีส่ิงมีชีวิตในทะเลชนิดอื่นๆจำแนกราทะเลได้ 25 สกุล 48 ชนิด โดย
พบราทะเลท่ีอาศัยอยู่มากในสาหร่ายชนิด Actinotrichia fragil ซึ่งมีความหลากหลายชนิดของราทะเลอาศัยอยู่ 19 
ชนิด จากการศึกษาพบราทะเลชนิดเด่นท่ีอาศัยร่วมกับส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง ได้แก่ Aspergillus fumigatus, A. 
niger, Aspergillus spp.  Curvularia lunata, C.  pallencens, Fusarium solani, Penicillium spp. , 
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Trichoderma spp. , Geotrichum candidum, Emericellopsis minima แ ล ะ  Lasiodiplodia theobromae 
และยังมีรายงานราทะเล (Neosartorya laciniosa) ซึ่งแยกจากปะการัง (Porites lutea) บริเวณเนื้อเย่ือท่ีเป็นโรค 
white spot จากบริเวณแนวปะการังเกาะล้าน จังหวัดชลบุรี เบื้องต้นพบว่าราทะเลมีคุณสมบัติในการสร้างเม็ดไขมัน
เพื่อควบคุมความสมดุลของเซลล์จากการหมักในข้าวสุกเพื่อให้ราทะเลผลิตเม็ดไขมันพบว่าราทะเล N. laciniosa  มี
อัตราการผลิต  oil content ถึง 40-56% เปอร์เซนต์ ดังนั้นราทะเล N. laciniosa  จึงมีศักยภาพสูงท่ีจะเป็น
ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาเป็นแหล่งพลังงานเช้ือเพลิงจากส่ิงมีชีวิต (จำเริญ บัวเรือง และคณะ ; 2555) นอกจากนี้ 
จำเริญ บัวเรือง และคณะ (2558) พบราทะเล Trichoderma จำนวน 5 สายพันธุ์ ได้แก่ Trichoderma sp.1, 
Trichoderma sp.2, Trichoderma sp.3, Trichoderma sp.4 และ Trichoderma sp.5 ซึ่งยังไม่สามารถจำแนก
ชนิดได้ นำราทะเล Trichoderma spp. ท้ัง  5 สายพันธุ์ มาทดสอบประสิทธิภาพในการควบคุมเช้ือราสาเหตุโรคพืช 
9 ชนิด โดยวิธี  dual culture พบว่า Trichoderma spp.  สามารถควบคุมการเจริญเติบโตราสาเหตุโรคพืช 
Alternaria brassicicola, Colletotrichum gloeosporioides, Curvularia oryzae, Fusarium oxysporum, 
Lasiodiplodia theobromae, Phytophthora palmivora, Pythium aphanidermatum แ ล ะ  Rhizoctonia 
oryzae ได้ 100 เปอร์เซ็นต์   ในขณะท่ีรา Sclerotium rolfsii สามารถยับยั้งการเจริญได้ 58-67 เปอร์เซ็นต์ จำเริญ 
บัวเรือง และคณะ; (2560) ศึกษาราทะเล (Aspergillus spp.) ท่ีแยกจากส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี พบราทะเล Aspergillus spp. ท้ังหมดจำนวน 46 สายพันธุ์ จากตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนว
ปะการัง 14 ตัวอย่าง ได้แก่  ฟองน้ ำ 6 ชนิด  (Tethya sp., Mycale sp., Neopetrosia exigua, Oceanapia 
sagittaria, Clathria reinwardri และ  Petrosia sp.), สาหร่าย  3 ชนิด  (Canistrocarpus sp., Amphiroa sp. 
และ Gelidiella sp.), ปะการัง 2 ชนิด (Acropora formosa และ Montipora aequituberculata), กัลปังหา 
(Melithaea sp.), พรมทะเล (Palythoa caesia), เพรียงหัวหอม (Didemnum molle), ซากปะการัง และตะกอน
ในแนวปะการัง จากตัวอย่างท้ังหมดพบสาหร่ายชนิด Amphiroa sp. มีความหลากหลายของราทะเล Aspergillus 
spp. มากท่ีสุดแยกได้ถึง 9 สายพันธุ์ และจากการศึกษาสามารถจำแนกชนิดราทะเล Aspergillus spp. ได้สามชนิด
คือ Aspergillus niger, A. flavus และ A. fumigatus นอกจากนี้ จำเริญ บัวเรือง และ กล่ินผกา ภูถาวร (2562) 
ศึกษาราท่ีแยกจากส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง ช่วงก่อนและช่วงการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวบริเวณหมู่เกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี พบจากตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังช่วงก่อนการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวท้ังหมด 
78 ตัวอย่าง สามารถนำมาแยกเช้ือราในห้องปฏิบัติการได้ท้ังส้ิน 278 สายพันธุ์  และส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังท่ี
สามารถแยกราได้จำนวนหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ ส่ิงมีชีวิตในกระบอกเก็บตัวอย่างตะกอน ฟองน้ำ (Cocospongia 
sp., Chalinula sp.) ปะการัง (Pocillopora damicornis, Acropora hyacinthus, Acropora sp.) ปะการังอ่อน 
(Carijoa riisei, Sinularia sp., Sinularia brassica ) และพรมทะเล (Palythoa caesia) ราทะเลท่ีพบท้ังหมด 
ได้แก่  Acremonium spp., Aspergillus flavus, A. japonicas, A. niger, Aspergillus spp., Chetomium sp., 
Cladosporium spp., Curvularia sp., Emericella spp., Eurotium spp., Humicola spp., Paecilomyces 
variotii, Paecilomyces spp., Penicillum spp., Trichoderma spp., Verticillium spp., Zygosporium sp. 
และกลุ่ม Sterile mycelium และราทะเลชนิดเด่น ได้แก่ กลุ่ม Aspergillus niger, Aspergillus spp., Penicillium 
spp., และกลุ่ม Sterile mycelium ส่วนในช่วงการเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวเก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนว
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ปะการังจำนวน 33 ตัวอย่าง สามารถแยกตัวอย่างราทะเลได้ท้ังหมด 208 สายพันธุ์ ส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังท่ีสามารถ
แยกราได้จำนวนหลากหลายสายพันธุ์ ได้แก่ ฟองน้ำ (Spheciospongia sp., Xestospongia sp., Clathria sp.) 
ปะการัง (Acropora sp., Goniopora sp.) ปะการังอ่อน (Sinularia sp.) และสาหร่าย (Amphiroa foliacea) รา
ทะ เล ท่ีพบ ท้ั งหมด ได้แก่  Acremonium spp., Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. japonicas, A. niger, 
Aspergillus spp., Cladosporium spp., Curvularia spp., Emericella spp., Paecilomyces sp., Penicillum 
oxalicum, Penicillum spp., Trichoderma spp. และกลุ่ม Sterile mycelium และพบราทะเลกลุ่ม Aspergillus 
spp., Penicillium spp., และ กลุ่ม Sterile mycelium เป็นกลุ่มราทะเลชนิดเด่น ช่วงการเกิดปรากฏการณ์ปะการัง
ฟอกขาวไม่พบราทะเล Eurotium spp., Humicola spp., Verticillium spp.,  และ Zygosporium sp. กล่ินผกา 
ภูถาวร และคณะ; (2560) ศึกษาราทะเลท่ีแยกจากส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นโรคในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี พบราทะเลจำนวน 14 สายพันธุ์ โดยแยกจากช้ินส่วนกัลปังหาท่ีเป็นโรคได้จานวน 10 สายพันธุ์ สามารถจาแนก
ชนิ ด  ไ ด้ แก่  Acremonium spp., Aspergillus niger, A. parasiticus, Aspergillus spp., Cladosporium sp., 
Emericella sp. และ Trichoderma sp. แยกจากส่วนเนื้อเยื่อปะการังชนิด Montipora aequituberculata ท่ีเป็น
โรคได้จำนวน 3 สายพันธุ์ สามารถจาแนกชนิด ได้แก่ Aspergillus spp. และ Penicillium sp. และแยกจากส่วน
เนื้อเยื่อปะการังชนิด Porites lutea ท่ีเป็นโรคได้ 1 สายพันธุ์ เป็นกลุ่มรา sterile mycelium นอกจากนี้ กล่ินผกา ภู
ถาวร และคณะ; (2562) ยังศึกษาราทะเลท่ีแยกจากส่ิงมีชีวิตท่ีเป็นโรคในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี และ หมู่เกาะลันตา จังหวัดกระบี่ พบราทะเลจำนวน 77 สายพันธุ์ โดยแยกจากหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
ได้จำนวน 59 สายพันธุ์  สามารถจำแนกชนิด ได้แก่ Acremonium sp., Aspergillus japonicus, A. niger, A. 
parasiticus, Aspergillus spp., Cladosporium sp., Curvularia sp., Emericella sp., Nigrospora sp., 
Penicillium spp., Syncephalastrum sp. Trichoderma sp. และ Zygosporium sp. แยกจากหมู่ เกาะลันตา 
จังหวัดกระบี่ได้จำนวน 18 สายพันธุ์ สามารถจำแนกชนิด ได้แก่ Acremonium sp.,  Cladosporium sp. และ 
Penicillium sp. และ กลุ่ม sterile mycelium. 
 ดังนั้นการศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อความหลากหลายของชนิด และการรวบรวมสายพันธุ์เช้ือ
ราทะเลท่ีอาศัยอยู่ร่วมกับส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังจากบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ภายใต้พื้นท่ีสนอง
พระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี จึงเป็นเรื่องท่ีมีความสำคัญในการอนุรักษ์สายพันธุ์เช้ือราชนิดใหม่ท่ีหายากเพื่อเป็นฐานข้อมูลทางพันธุ์กรรม 
และยังมีโอกาสมากท่ีจะค้นพบราชนิดใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการสร้างเอนไซม์ต่าง ๆ ท่ีสร้างสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทางการเกษตรและยับย้ังการเจริญของแบคทีเรียและเช้ือ
ราสาเหตุโรคของคนและสัตว์ต่อไป 
 
10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL) (สำหรับเป้าหมายที่ 1, 2) 
TRL ณ ปัจจุบัน   ไม่ระบ ุ

 อธิบาย ..................................................................................................................................................... 
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TRL เมื่องานวิจัยเสร็จส้ิน    ไม่ระบ ุ

อธิบาย ...................................................................................................................................................... 
 

 10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) (สำหรับเป้าหมายที่ 2) 

SRL ณ ปัจจุบัน   ไม่ระบ ุ

อธิบาย ...................................................................................................................................................... 

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จส้ิน  ไม่ระบ ุ

อธิบาย ..................................................................................................................................................... 

11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
     11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา สำหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) และ
การแก้ไขปัญหาของชุมชน สำหรับเป้าหมายที่ 2 
          11.2.1) ความต้องการของชุมชน/ปัญหาของชุมชน 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
           11.2.2) ผลกระทบที่เกิดจากงานวิจัยในรูปแบบของการลดผลกระทบทางลบ หรือขยายผลกระทบ
ทางบวก (หากระบุเป็นตัวเลขได้ โปรดระบุ) 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
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12. วิธีการดำเนินการวิจัย           
1. การเก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง 

     ดำน้ำแบบ SCUBA เก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการังบริเวณเกาะแสมสาร เกาะจระเข้ เกาะโรงโขน-
โรงหนัง เกาะจวง-เกาะจาน จังหวัดชลบุรี  โดยเก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง เช่น ฟองน้ำ ปะการัง ปะการงั
อ่อน พรมทะเล กัลปังหา เพรียงหัวหอม และสาหร่าย เป็นต้น รวมทั้งตะกอนพื้นท้องทะเล (ดัดแปลงจาก อัครวิทย์ 
กาญจนโอภาษ และพูนสุข ประเสริฐสรรพ์, 2547) บรรจุในถังน้ำแข็งเพื่อนำมาแยกเช้ือราในห้องปฏิบัติการ  
 2. ศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบริเวณแนวปะการัง 
    2.1  ติดต้ังเครื่องวัดอุณหภูมิ (data logger) บริเวณแนวปะการังเพื่อบันทึกค่าแบบอัตโนมัติต่อเนื่องเป็น
รายป ีและกับดักตะกอน (sediment trap) ในพื้นท่ีบริเวณแนวปะการัง 
     2.2 วัดออกซิเจนระลายในน้ำ (DO) ความเค็ม ความเป็นกรด-ด่าง ค่าการนำไฟฟ้า ด้วยเครื่องมือ YSI 
556-MPS Multi Probe  
 3. การแยกราจากตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง   
     ตัดช้ินเนื้อเย้ือของส่ิงมีชีวิตจากแนวปะการังท่ีเก็บมาประมาณ 1 cm3 แช่และเขย่าเพื่อทำความสะอาดกับ
สารละลาย 0.06% sodium hypochlorite ประมาณ 1 นาที แล้วนำมาล้างทำความสะอาดต่อในน้ำทะเล 
(seawater) หรือน้ำทะเลเทียม (artificial seawater, ASW) ท่ีฆ่าเช้ือแล้วอย่างน้อย 3 ครั้ง ตัดเนื้อเยื้อเป็นช้ินเล็ก ๆ 
(< 1 mm2) (Morrison-Gardiner, 2002) แล้วนำไปวางบนจานอาหารเล้ียงเช้ือ (malt extract agar with 70 % 
sea water) และเก็บไว้ประมาณ 5-7 วัน ท่ีอุณหภูมิ 28 oC เมื่อพบมีเช้ือราขึ้นบนอาหารทำการแยกราต่อเพื่อแยก
สายพันธุ์เช้ือราแต่ละชนิด (รูปท่ี 2D-H) จำแนกชนิดเช้ือรา เพาะเล้ียงช้ือราบนอาหาร Difco-melt extract agar 
(Difco-MEA), Difco-Czapek agar, Czapek yeast autolysate agar (CYA) และตรวจ ลักษณะการเจริญ สี กล่ิน 
บันทึก เปรียบเทียบกับงานวิจัยท่ีเคยมีรายงานไว้ เตรียมตัวอย่างและถ่ายภาพ เช้ือราจากกล้องจุลทรรศน์แบบ 
compound และอิเล็กตรอนแบบส่องกราด ( Holler et  al., 2000; Manoch et al., 2004; เลขา และคณะ, 2551)  
 4. วิธีการเก็บรักษาสายพันธุ์บริสุทธิ์เช้ือรา  

    การเก็บรักษาสายพันธุ์ราบริสุทธิ์ นำเช้ือบริสุทธิ์ (pure culture) ของราท่ีแยกได้มาทำการเก็บรักษาด้วย
วิธีต่างๆ ได้แก่ deep freeze ท่ีอุณหภูมิ -135 องศาเซลเซียส,  soil culture, ในเมล็ดธัญพืช,  liquid paraffin และ
บน slant MEA 70 %  เก็บรักษาในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (Manoch et al.,  2004)  
 5. การศึกษาด้านวิวัฒนาการระดับโมเลกุล 
 5.1 สกัดดีเอ็นเอของราทะเลและเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอบริเวณ ITS อินทรอนท่ีพบในบางส่วนของยีน ß-
tubulin โดยเทคนิคพีซีอาร์ 
 5.2 โคลนบริเวณ ITS อินทรอนท่ีพบในบางส่วนของยีน ß-tubulin  
 5.3 ส่งวิเคราะห์สายดีเอ็นเอเพื่อหาลำดับนิวคลีโอไทด์ และนำข้อมูลท่ีได้มาใช้วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
วิวัฒนาการ (phylogenetic relationships) ของราทะเลโดยใช้หลักเกณฑ์ทางคลาดิสติกส์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(White, et. al., 1990; Gardes and Bruns 1993; Altschul, et. al., 1997; Matsuzawa, et. al., 2014)  
  6. การจัดทำฐานข้อมูลบัญชีรายช่ือของราทะเล 
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  จัดทำฐานข้อมูล (database) พร้อมท้ัง บัญชีรายช่ือ (checklist) ของราทะเลท่ีทำการแยกได้ โดยจัดไว้ท่ี
ห้องปฏิบัติการหน่วยวิจัยจุลชีพในส่ิงแวดล้อมทางทะเล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 7. การเพาะเล้ียงราทะเลในห้องปฏิบัติการเพื่อนำมาสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ 
     7.1 คัดเลือกราท่ีมีความสามารถสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพแล้วเพาะเล้ียงบนข้าวสุก 200 กรัม ท่ีนึ่งฆ่า
เช้ือแล้วใน Erlenmeyer flask ขนาด 1 ลิตรบ่มไว้ที่อุณหภูมิ 28 oC เป็นเวลา 30 วัน เติมสารละลาย ethyl acetate 
1000 ml ลงไป เพื่อสกัดสารทุติยภูมิจากเช้ือราบ่มไว้ 5 วันนำมากรองแยกเมล็ดข้าวสุกออก แล้วนำ ethyl acetate 
extract ไประเหยด้วยเครื่อง rotatory evaporator ให้ได้เป็น สารละลายสารสกัดหยาบ (crude extract) ซึ่งมี
น้ำหนักสารประมาณ 40-80 กรัม แล้วนำไปแยกให้ได้สารบริสุทธิ์โดยวิธี column chromatography และ thin 
layer chromatography (Kijjoa, et al., 2002)  

     7.2 การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเช้ือราทะเลในการยับยั้งการเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคพืช นำ
สารสกัดหยาบท่ีได้ 1 g มาละลายด้วย 10 ml ethyl acetate (100,000 ppm) เจือจางให้มีความเข้มข้นต่างๆ กัน 
(10-1, 10-2, 10-3, 10-4) จากนั้นนำสารละลายของสารสกัดหยาบท่ีได้ผสมกับอาหารเล้ียงเช้ือ PDA แล้วนำเช้ือรา
สาเหตุโรคพืชวางบนอาหารเล้ียงเช้ือ PDA ท่ีเตรียมไว้ บ่มเช้ือท่ีอุณหภูม ิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 และ 14 วัน 
บันทึกผลการทดลองโดยวัดขนาดรัศมีโคโลนีของราสาเหตุโรคพืชในจานอาหารทดสอบ เปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
(control) คำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์การยับยั้งการเจริญของเส้นใยราสาเหตุโรคพืชไปทดสอบความสามารถในการยับยั้ง
การเจริญของเช้ือราสาเหตุโรคพืชท่ีสำคัญทางเศรษฐกิจ (Kokaew, et al., 2011) 

13. สถานที่ทำการวิจัย     
 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ทำวิจัย  ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร  ห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ในประเทศ  ชลบุรี  ภาคสนาม แนวปะการังบริเวณหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
 

14. ระยะเวลาการวิจัย          
 ระยะเวลาโครงการ      5       ปี         0         เดือน          
 วันท่ีเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2564  วันท่ีส้ินสุด  30 กันยายน 2569  

 
แผนการดำเนินงานวิจัย (ปีที่เร่ิมต้น – สิ้นสุด) 

 ปี
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 1. สำรวจพื้นท่ี และจัดเตรียมข้อมูล x x           5 
2565 2. เก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง

และศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบริเวณ
  x x x x       5 
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 ปี
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

แนวปะการัง  
2565 3. แยกและจำแนกชนิดเช้ือราจาก 

   ตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง   
  x x x x x x x x x x 30 

2565 4. เก็บรักษาสายพันธุ์บริสุทธิ์เช้ือรา   x x x x x x x x x x 10 
2565 5. ศึกษาด้านวิวัฒนาการระดับโมเลกุล

ของราทะเล 
  x x x x x x x x x x 10 

2565 6. การจัดทำฐานข้อมูลบัญชีรายช่ือของ 
    ราทะเล 

  x x x x x x x x x x 10 

2565 7. การเพาะเล้ียงราทะเลให้องปฏิบัติการ
เพื่อนำมาสกัดสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 

  x x x x x x x x x x 10 

2565 8. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย     x x x x x x x x 10 
2565 9. รายงานผลการวิจัย และตีพิมพ์

ผลงานวิจัย  
    x x x x x x x x 10 

 รวม             100 
2566 1. สำรวจพื้นท่ี และจัดเตรียมข้อมูล x x           5 
2566 2. เก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง

และศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบริเวณ
แนวปะการัง  

  x x x x       5 

2566 3. แยกและจำแนกชนิดเช้ือราจาก 
   ตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง   

  x x x x x x x x x x 30 

2566 4. เก็บรักษาสายพันธุ์บริสุทธิ์เช้ือรา   x x x x x x x x x x 10 
2566 5. ศึกษาด้านวิวัฒนาการระดับโมเลกุล

ของราทะเล 
  x x x x x x x x x x 10 

2566 6. การจัดทำฐานข้อมูลบัญชีรายช่ือของ 
    ราทะเล 

  x x x x x x x x x x 10 

2566 7. การเพาะเล้ียงราทะเลให้องปฏิบัติการ
เพื่อนำมาสกัดสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 

  x x x x x x x x x x 10 

2566 8. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย     x x x x x x x x 10 
2566 9. รายงานผลการวิจัย และตีพิมพ์

ผลงานวิจัย  
    x x x x x x x x 10 
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 ปี
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

 รวม             100 
2567 1. สำรวจพื้นท่ี และจัดเตรียมข้อมูล x x           5 
2567 2. เก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง

และศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบริเวณ
แนวปะการัง  

  x x x x       5 

2567 3. แยกและจำแนกชนิดเช้ือราจาก 
   ตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง   

  x x x x x x x x x x 30 

2567 4. เก็บรักษาสายพันธุ์บริสุทธิ์เช้ือรา   x x x x x x x x x x 10 
2567 5. ศึกษาด้านวิวัฒนาการระดับโมเลกุล

ของราทะเล 
  x x x x x x x x x x 10 

2567 6. การจัดทำฐานข้อมูลบัญชีรายช่ือของ 
    ราทะเล 

  x x x x x x x x x x 10 

2567 7. การเพาะเล้ียงราทะเลให้องปฏิบัติการ
เพื่อนำมาสกัดสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 

  x x x x x x x x x x 10 

2567 8. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย     x x x x x x x x 10 
2567 9. รายงานผลการวิจัย และตีพิมพ์

ผลงานวิจัย  
    x x x x x x x x 10 

 รวม             100 
2568 1. สำรวจพื้นท่ี และจัดเตรียมข้อมูล x x           5 
2568 2. เก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง

และศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบริเวณ
แนวปะการัง  

  x x x x       5 

2568 3. แยกและจำแนกชนิดเช้ือราจาก 
   ตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง   

  x x x x x x x x x x 30 

2568 4. เก็บรักษาสายพันธุ์บริสุทธิ์เช้ือรา   x x x x x x x x x x 10 
2568 5. ศึกษาด้านวิวัฒนาการระดับโมเลกุล

ของราทะเล 
  x x x x x x x x x x 10 

2568 6. การจัดทำฐานข้อมูลบัญชีรายช่ือของ 
    ราทะเล 

  x x x x x x x x x x 10 

2568 7. การเพาะเล้ียงราทะเลให้องปฏิบัติการ
เพื่อนำมาสกัดสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ 

  x x x x x x x x x x 10 
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 ปี
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2568 8. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย     x x x x x x x x 10 
2568 9. รายงานผลการวิจัย และตีพิมพ์

ผลงานวิจัย  
    x x x x x x x x 10 

 รวม             100 
2569 1. สำรวจพื้นท่ี และจัดเตรียมข้อมูล x x           5 
2569 2. เก็บตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง

และศึกษาคุณภาพน้ำทะเลบริเวณ
แนวปะการัง  

  x x x x       5 

2569 3. แยกและจำแนกชนิดเช้ือราจาก 
   ตัวอย่างส่ิงมีชีวิตในแนวปะการัง   

  x x x x x x x x x x 30 

2569 4. เก็บรักษาสายพันธุ์บริสุทธิ์เช้ือรา   x x x x x x x x x x 10 
2569 5. ศึกษาด้านวิวัฒนาการระดับโมเลกุล

ของราทะเล 
  x x x x x x x x x x 10 

2569 6. การจัดทำฐานข้อมูลบัญชีรายช่ือของ 
    ราทะเล 

  x x x x x x x x x x 10 

2569 7. การเพาะเล้ียงราทะเลให้องปฏิบัติการ
เพื่อนำมาสกัดสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ  

  x x x x x x x x x x 10 

2569 8. ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัย     x x x x x x x x 10 
2569 9. รายงานผลการวิจัย และตีพิมพ์

ผลงานวิจัย  
    x x x x x x x x 10 

 รวม             100 
 
15. งบประมาณของโครงการวิจัย 

15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน)  

ปีที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
ปีท่ี 1 2565 379,200 
ปีท่ี 2 2566 379,200 
ปีท่ี 3 2567 379,200 
ปีท่ี 4 2568 379,200 
ปีท่ี 5 2569 379,200 
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ปีที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 
รวม  1,896,000 

 
15.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณปีที่เสนอขอ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
งบบุคลากร 1. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาตรี  

(จำนวน 1 คน อัตราคนละ 15,000 บาท/เดือน) 
(1 คน x 15,000 บาท x 12 เดือน) 

180,000 
 

งบบุคลากร 2. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยนอกเวลา 
(จำนวน 1 คน อัตราคนละ 5,000 บาท/เดือน) 
(1 คน x 5,000 บาท x 12 เดือน) 

60,000 

งบดำเนินการ : ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนนักวิจัย 0 
งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย 1. ค่าเบ้ียเล้ียงนักวิจัยในการปฏิบัติการ 

    ภาคสนามจำนวน 3  คน 
    (อัตรา 300 บาท/คน/วัน จำนวน 4 วัน) 
(3 คน x 300 บาท x 4 วัน) 

3,600 

งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย 2. ค่าเช่าท่ีพักสำหรับนักวิจัยในการ 
   ปฏิบัติการภาคสนามจำนวน 3  คน 
   (อัตรา 600 บาท/คน/คืน จำนวน 3 คืน) 
(3 คน x 600 บาท x 3 คืน) 

5,400 

งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย 3. ค่าจ้างเหมารถสำหรับทำงานในภาคสนาม 
   และบรรทุกอุปกรณ์ (อัตรา 1,800 บาท/ 
   วัน รวมค่าน้ำมันเช้ือเพลิงฉล่ีย 600 บาท/ 
   วันจำนวน 4 วัน) 
(1,800 บาท x 4 วัน)+( 600 บาท x 4 วัน) 

9,600 

งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย 4. ค่าจ้างเหมาเรือสำหรับทำงานในภาคสนาม  
   (อัตรา 5,000 บาท/วัน จำนวน 3 วัน)  
(5,000 บาท x 3 วัน) 

15,000 

งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย 5. ค่าเช่าถังอากาศสำหรับดำน้ำแบบ SCUBA 
จำนวน 3 คน คนละ 2 ถัง/วัน จำนวน 3 วัน 
อัตรา 200 บาท/ถัง 
(3 คน x 2 ถัง x 200 บาท x 3 วัน) 

3,600 

งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย 6. ค่าจ้างวิเคราะห์ตัวอย่าง (วิเคราะห์ดีเอ็นเอ) 30,000 
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 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด  งบประมาณ (บาท) 
ตัวอย่างละ 300 บาท จำนวน 100 ตัวอย่าง 
(300 บาท x 100 ตัวอย่าง) 

งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย 7. ค่าจ้างถ่ายภาพตัวอย่างจากกล้อง 
   อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ตัวอย่างละ 100 บาท 
จำนวน 100 ตัวอย่าง 
(100 บาท x 100 ตัวอย่าง) 

10,000 

งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย 8. ค่าเบ้ียประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม  
   จำนวน 3 คน/ป ีคนละ 4,000 บาท  
(4,000 บาท x 3 คน) 

12,000 

งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย 9. ค่าพัสดุภัณฑ์ และไปรษณีย์ต่างประเทศ 
    โทรศัพท์ โทรสาร และอื่นๆ 

5,000 

งบดำเนินการ : ค่าใช้สอย 10. ค่าใช้สอยอื่นๆ 5,000 
งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ 1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น วุ้น จานเล้ียงเช้ือ  

   ขวดเก็บตัวอย่าง และสารเคมีต่าง ๆ  
20,000 

งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ 2. ค่าวัสดุและดำเนินการภาคสนาม 5,000 
งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ 3. วัสดุสำนักงาน 5,000 
งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ 4. วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,000 
งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ 5. หนังสือ วารสารและตำรา 5,000 
งบลงทุน : ครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ 0 

รวม สามแสนเจ็ดหม่ืนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน 
(ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการตามที่จ่ายจริง) 

379,200 

 

 
15.3 เหตุผลความจำเป็นในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

 
ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้
งานและความ
จำเป็น 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์น้ีเมื่อ

โครงการ
สิ้นสุด 

สถานภาพ 
ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้ามี) 

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจุบัน 

- ไม่มีครุภัณฑ์น้ี - - - - 
- ไม่มีครุภัณฑ์น้ี - - - - 
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16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

1. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ – 
ระดับ
อุตสาหกรรม 

       
ต้นแบบ   

2. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ – 
ระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม 

       ต้นแบบ   

3. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ – 
ระดับ
ภาคสนาม 

       ต้นแบบ   

4. ต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ – 
ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

       
ต้นแบบ   

5. ต้นแบบ
เทคโนโลยี – 
ระดับ
อุตสาหกรรม 

       ต้นแบบ   

6. ต้นแบบ
เทคโนโลยี – 
ระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม 

       ต้นแบบ   

7. ต้นแบบ
เทคโนโลยี – 
ระดับ
ภาคสนาม 

       ต้นแบบ   

8. ต้นแบบ
เทคโนโลยี – 
ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

       ต้นแบบ   

9. 
กระบวนการ
ใหม่ – ระดับ
อุตสาหกรรม 

       กระบวนการ   
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ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

10. 
กระบวนการ
ใหม่ – ระดับ
กึ่ง
อุตสาหกรรม 

       กระบวนการ   

11. 
กระบวนการ
ใหม่ – ระดับ
ภาคสนาม 

       กระบวนการ 
 

  

12. 
กระบวนการ
ใหม่ – ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

       กระบวนการ 
 

   

13. องค์
ความรู้ใหม ่

ปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมด้าน
ภูมิอากาศที่มีต่อรา
ทะเลและสิ่งมีชีวิตที่รา
อาศัยอยู่ในแนว
ปะการัง ข้อมูลกลุ่ม
หรือราทะเลชนิดใหม่
ถึงระดับรหัส
พันธุกรรม และข้อมูล
สารทุติยภูมิของรา
ทะเลบางชนิดที่มี
ความสามารถสรา้ง
สารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพแล้วนำไปใช้
ประโยชน์ 

0 1 0 1 0 2 เรื่อง ทราบ
สถานภาพ
ความ
หลากหลา
ยของรา
ทะเลที่
แยกจาก
สิ่งมีชีวิต
ในแนว
ปะการัง 
และภาวะ
คุกคามที่
เกิดจาก
การ
เปลี่ยนแป
ลงของ
สภาพแวด
ล้อม 
ฐานข้อมูล
สายพันธุ์
ราทะเลที่
อาศัยอยู่
ร่วมกับ
สิ่งมีชีวิต
ในแนว

นำข้อมูล
สถานภาพ
ความ
หลากหลาย
ของราทะเล
และปัจจัย
การ
เปลี่ยนแปลง
ของ
สภาพแวดล้อ
มด้าน
ภูมิอากาศที่มี
ต่อราทะเล
และสิ่งมีชีวิต
ที่ราอาศัยอยู่
ในแนว
ปะการังและ
ฐานข้อมูล
ทั้งหมดไปใช้
เพ่ือการ
จัดการ
ทรัพยากรรา
ทะเล และนำ
ราทะเลมาใช้
ประโยชน์ได้
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ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ปะการัง
และ องค์
ความรู้รา
ทะเลเพ่ือ
การใช้
ประโยชน์ 
และการ
อนุรักษ์ 
อย่าง
ย่ังยืน 

อย่างบรูณา
การ 

14. การใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ – 
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

       เรื่อง   

15. การใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ – 
การฝึกอบรม 

       เรื่อง   

16. การใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ – 
การจัดสัมมนา 

       เรื่อง   

17. การใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ – 
การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

       เรื่อง   

18. การใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ – 
การฝึกอบรม 

การอบรมเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ 
สร้างจิตสำนึก และ
ความตระหนักในการ
อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรรา
ทะเล 

0 1 0 1 0 2 ครั้ง สร้าง
ความรู้ 
ความ
เข้าใจ 
สร้าง
จิตสำนึก 
และความ
ตระหนัก
ในการ
อนุรักษ์

มีจิตสำนึกใน
การใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรรา
ทะเล 



           โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย               
 

Template Research Program and Project  V12102561     2-20 
 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อ
ม และ
ความ
หลากหลา
ยของรา
ทะเล 

19. การใช้
ประโยชน์เชิง
สาธารณะ – 
การจัดสัมมนา 

การจัดประชุมสัมมนา
นักวิจัย นักวิชาการ 
นิสิต นักศึกษา 
ประชาชนที่สนใจ และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือสร้างความ
ตระหนักถึง
ความสำคญัขององค์
ความรู้เก่ียวกับความ
หลากหลายราทะเล  
และนำไปสู่การใช ้

0 1 0 1 0 2 ครั้ง นักวิจัย 
นักวิชากา
ร นิสิต 
นักศึกษา 
ประชาชน
ที่มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
และ
หน่วยงาน
ที่
เก่ียวข้อง  
เพ่ือสร้าง
ความ
ตระหนัก
ถึง
ความสำคั
ญขององค์
ความรู้
เก่ียวกับ
ความ
หลากหลา
ยชีวภาพ
ของรา
ทะเล 

ได้ผลงาน
วิชาการด้าน
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
และการ
นำไปใช้
ประโยชน์
ของราทะเล 

20. การพัฒนา
กำลังคน - นศ.
ระดับปริญญา
โท 

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม ่ 1 0 1 0 0 2 คน นักวิจัยรุ่น
ใหม่ด้าน
ความ
หลากหลา
ยทาง

ได้นักวิจัยรุ่น
ใหม่ด้าน
ความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
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ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ชีวภาพ
ของรา
ทะเล 

ราทะเลที่
ทำงาน
ต่อเน่ือง
ต่อไป 

21. การพัฒนา
กำลังคน – นศ.
ระดับปริญญา
เอก 

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม ่ 1 0 0 0 0 1 คน นักวิจัยรุ่น
ใหม่ด้าน
ความ
หลากหลา
ยทาง
ชีวภาพของ
ราทะเล 

ได้นักวิจัยรุ่น
ใหม่ด้านความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพรา
ทะเลที่ทำงาน
ต่อเน่ืองต่อไป
และนำองค์
ความรู้ด้าน
ความ
หลากหลายรา
ทะเลและ
สิ่งแวดล้อม 
มาใช้
ประโยชน์ได้
อย่างบรูณา
การ 

22. การพัฒนา
กำลังคน – 
นักวิจัยหลัง
ปริญญาเอก 

       เรื่อง   

23. การพัฒนา
กำลังคน - 
นักวิจัยจาก
ภาคเอกชน 
ภาคบริการและ
ภาคสังคม 

       เรื่อง   

24. ทรัพย์สิน
ทางปัญญา 
ได้แก่ 
สิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ/์
เครื่องหมาย
การค้า/
ความลบั

       เรื่อง   
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ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ทางการคา้ เป็น
ต้น 
25. บทความ
ทางวิชาการ – 
วารสาร
ระดับชาติ 

เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติ 

1 0 1 0 1 3 เรื่อง บทความ
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง
วิชาการใน
ระดับชาติ  

มีบทความ
ทางวิชาการ
ในระดับชาติ 
ด้านความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
และการ
นำไปใช้
ประโยชน์
ของราทะเล 

26. บทความ
ทางวิชาการ – 
วารสารระดับ
นานาชาติ 

เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับ
นานาชาติ 

0 1 0 1 0 2 เรื่อง บทความ
เผยแพร่
ผลงาน
ทาง
วิชาการใน
ระดับ
นานาชาติ 

มีบทความ
ทางวิชาการ
ในระดับ
นานาชาติ 
ด้านความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
และการ
นำไปใช้
ประโยชน์
ของราทะเล 

27. การ
ประชุม/สัมมนา
ระดับชาติ - 
นำเสนอแบบ
ปากเปล่า 

เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติ 

0 1 0 1 0 2 ครั้ง เผยแพร่
ผลงาน
ทาง
วิชาการ
ของรา
ทะเลใน
ระดับชาติ 

ได้เผยแพร่
ความรู้ทาง
วิชาการใน
ระดับชาติ 
ด้านความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
และการ
นำไปใช้
ประโยชน์
ของราทะเล
และได้แรก
เปลี่ยน
ความรู้กับ
นักวิจัยที่ได้
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ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

ทำงานด้าน
เดียวกัน 

28. การ
ประชุม/สัมมนา
ระดับชาติ – 
นำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติ 

1 1 1 1 0 4 ครั้ง เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ
ของรา
ทะเลใน
ระดับชาติ 

ได้เผยแพร่
ความรู้ทาง
วิชาการใน
ระดับชาติ 
ด้านความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
และการ
นำไปใช้
ประโยชน์ของ
ราทะเล 

29. การ
ประชุม/สัมมนา
ระดับนานาชาติ 
- นำเสนอแบบ
ปากเปล่า 

เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับ
นานาชาติ 

0 0 1 0 0 1 ครั้ง เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ
ของรา
ทะเลใน
ระดับ
นานาชาติ 

ได้เผยแพร่
ความรู้ทาง
วิชาการใน
ระดับ
นานาชาติ 
ด้านความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
และการ
นำไปใช้
ประโยชน์ของ
ราทะเลและ
ได้แรกเปลี่ยน
ความรู้กับ
นักวิจัยที่ได้
ทำงานด้าน
เดียวกัน 

30. การ
ประชุม/
สัมมนาระดับ
นานาชาติ – 
นำเสนอแบบ
โปสเตอร์ 

เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับ
นานาชาติ 

0 1 1 0 0 2 ครั้ง เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ
ของรา
ทะเลใน
ระดับ
นานาชาติ 

ได้เผยแพร่
ความรู้ทาง
วิชาการใน
ระดับ
นานาชาติ 
ด้านความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
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ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบที่
คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

และการ
นำไปใช้
ประโยชน์ของ
ราทะเล 

 
17. สถานที่ใช้ประโยชน์     

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 

 ในประเทศ  ชลบุรี พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยท่ีดำเนินงานภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 

 ในประเทศ ชลบุรี หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร ชลบุรี 
 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี)          

ประชุมสัมมนานักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชนและหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยงข้อง เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพของราทะเล  นำองค์ความรู้ด้านความ
หลากหลายราทะเลและส่ิงแวดล้อม มาใช้ประโยชน์ได้อย่างบรูณาการ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
ระดับชาติ และนานาชาติ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ของราทะเล 
 
 
 

19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิบัตรที่เก่ียวข้อง 
        ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้อง  
        ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้อง  

          ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้อง  
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้อง 
หมายเลขทรพัย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรพัยสิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ์ 

ชื่อผู้ครอบครอง
สิทธิ์ 
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20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 
        มีการใช้สัตว์ทดลอง 
  มีการวิจัยในมนุษย์ 
  มีการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 
  มีการใช้ห้องปฎิบัติการท่ีเกี่ยวกับสารเคมี 

 

 
21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางรว่มดำเนินการ การร่วมลงทุน 
จำนวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไม่ระบุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบุ  

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 
22. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 

 

                                                                            ลงช่ือ................................................. 
                                                                               (นายจำเริญ บัวเรือง) 

                                                                                 หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

                                                                               วันท่ี 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 
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แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) สำหรับโครงการ 

ประกอบการเสนอของบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(สำหรับเป้าหมายท่ี 1 2 และ 3) 

------------------------------------ 
ชื่อโครงการวิจัย/ชุดโครงการ (ภาษาไทย) ความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไลเคน โดย

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี 

                              (ภาษาอังกฤษ) Biodiversity and Product Development of Lichens by 
Ramkhamhaeng University for Plant Genetic Conservation 
Project Under the Royal Initiative of HRH Princess Maha 
Chakri Sirindhorn 

ชื่อชุดโครงการวิจัย (ภาษาไทย)   ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนและราทะเล โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
   สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพชือันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 
                      (ภาษาอังกฤษ) Biodiversity of Lichens and Marine Fungi by Ramkhamhaeng  
   University, for Plant Genetic Conservation Project Under the Royal  
   Initiative of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn 

ส่วน ก    : ลักษณะโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย 

⮾  ใหม่ 

🞅 ต่อเนื่อง  
     ระยะเวลา ....... ปี ………เดือน ปีนี้เป็นปีท่ี 1 (ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน 5 ปี) 

ประเภทโครงการ 

🞅 โครงการวิจัย 

⮾ ชุดโครงการวิจัย 

ประเภทงานวิจัย  

⮾ พื้นฐาน (basic Research)          🞅 พัฒนาและประยุกต์ (Development)   

🞅 วิจัยเชิงปฏิบัติการ (Operational Research)  🞅 วิจัยทางด้านคลินิก (Clinical Trial)    
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🞅 วิจัยต่อยอด (Translational research)     🞅 การขยายผลงานวิจัย (Implementation) 

ประเภทการใช้งบประมาณ 

⮾ หน่วยงานดำเนินการวิจัยเอง           🞅 จัดจ้างหน่วยงานอื่นวิจัย   

 
ส่วน ข : องค์ประกอบในการจัดทำ  

 1. ผู้รับผิดชอบ 

 คำนำหน้า  ชื่อ-สกุล  ตำแหน่งในโครงการ 
 

หน่วยงาน 
 สัดส่วนการมี

ส่วนร่วม 

นาย เอก แสงวิเชียร หัวหน้าโครงการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 25 

นาย ขจรศักด์ิ วงศ์ชีวรัตน์ ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 25 

นาย เวชศาสตร์ พลเย่ียม ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 15 

นาง กวินนาถ บัวเรือง ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 20 

นาย วสันต์ เพิงสูงเนิน ผู้ร่วมวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 15 

 
2. สาขาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
 2.1 สาขาการวิจัยหลัก OECD    1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ      

        สาขาการวิจัยย่อย OECD     1.11 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ : วิทยาศาสตร์กายภาพ 
      ด้านการวิจัย                       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

           2.2 สาขา ISCED 05 Natural sciences, mathematics and statistics 
    051 Biological and related sciences              
             0511 Biology         
3. คำสำคัญ (keyword) 
       คำสำคัญ (TH) ไลเคน, ราก่อให้เกิดไลเคน, การย้ายปลูกไลเคน, พิพิธภัณฑ์, ภูมิอากาศเฉพาะแห่ง, อบรมเชิงปฏิบัติการ  
       คำสำคัญ (EN) Lichens, Lichen-forming fungi, Lichen transplantation, Herbarium, Microclimate, Workshop 
 

4. เป้าหมายการวิจัย 
          เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ .) โดยมุ่งเน้น
ศึกษาไลเคน (Lichen) ซึ ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที ่สำคัญของประเทศ ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อนำไปใช้
ประโยชน์ โดยมีศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยาและการย้ายปลูกไลเคนเพื่อการพัฒนาสีย้อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากราไลเคน การจัดการพิพิธภัณฑ์ไลเคน และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน 
ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ทราบถึงชนิด การแพร่กระจายของไลเคน กรรมวิธีและขั้นตอนการ
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ประยุกต์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้พื ้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับกองทัพเรือ (อพ.สธ.- ทร.) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการท่ีมีการติดตามการเติบโตของไล
เคน ท่ีอาจพบไลเคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ เช่น การแพทย์ เภสัช เกษตร และ
อุตสาหกรรม นำไปสู่การนำทรัพยากรไลเคนไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์และรวบรวมข้อมูลทรัพยากร
ในพื้นท่ี ช่วยพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป  
 
5. ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย          
 ไลเคน (Lichen) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศ ซึ่งถูกคุกคามเช่นเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นๆ จากการพัฒนาประเทศและสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ไลเคนมีอัตรา
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Genetic erosion) ไปทั้งที่ยังมีข้อมูลเพียงเล็กน้อย ซึ่งการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ส่วนใหญเ่ป็น
ผลจากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งเป็นตัวจักรสำคัญในการเร่งปฏิกิริยาในการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังท่ีต้ังใจและ
ไม่ได้ต้ังใจ ส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทยถูกทำลายไปอย่างรวดเร็ว เช่น การบุกรุกทำลายป่า 
เพื่อขยายพื้นท่ีทำการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ซึ่งการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ 
นิเวศวิทยาและการย้ายปลูกไลเคนเพื่อการพัฒนาสีย้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากราไลเคน การจัดการพิพิธภัณฑ์ไล
เคน และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จะช่วยให้ทราบถึง
ชนิด การแพร่กระจายของไลเคน กรรมวิธีและขั้นตอนการประยุกต์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้อาจพบไล
เคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การเกษตร การแพทย์ เภสัช และอุตสาหกรรม อันจะ
นำไปสู่การนำไลเคนไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเพื่อการอนุรักษ์และรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ ไว้เพื่อ
การศึกษาในสาขาชีววิทยา  พฤกษศาสตร์  เคมี  และเภสัชประยุกต์ และสาขาวิชาขั้นสูงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะ
นำไปสู่การอนุรักษ์ และพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป 
 
โครงการวิจัยร่วมที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของไลเคน รอบพื้นที่มหาวิทยาลัย
รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 
          หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ ่มทำการสำรวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน ในพื้นท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศไทย เช่น ป่าภูตีนสวนทราย 
อุทยานแห่งชาตินาแห้ว สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่อง
กล้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง เป็นต้น (กัณฑรีย์ บุญประกอบ และ กวินนาถ บัวเรือง. 2550; พิบูลย์ มงคลสุขและ
คณะ 2539, 2540; หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2546, 2547) 
ปัจจุบันพบสายพันธุ์ไลเคนในประเทศไทย มากกว่า 1,200 ชนิด (Homchantara, and Coppins, 2002; Papong, 
Boonpragob, and Lucking, 2007) โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีธรรมชาติ เช่น ป่าชายเลน ป่าเต็งรัง ป่าดิบชื้น ป่า
ดิบเขา ป่าเบญจพรรณ สำหรับในพื้นท่ีกรุงเทพมหครและปริมาณฑล การศึกษาความหลากหลายยังมีการศึกษาเพียง
เล็กน้อยในพื้นที่สวนสาธารณะ ดังนั้น การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของไลเคน รอบ
พื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร จะช่วยทำให้ได้ข้อมูลและตัวอย่างไลเคนที่มีความหลากหลาย 
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ก่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ในด้านวิชาการเพิ่มมากข้ึน ซึ่งอาจพบไลเคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร การแพทย์ เภสัชศาสตร์ และอุตสาหกรรม ต่างๆ อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน อึกทั้งเป็นการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรไลเคนในพื้นที่ศึกษาที่มีความสำคัญต่อประชาชนใน
ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 
 
โครงการวิจัยร่วมที่ 2 การพัฒนาและใช้ประโยชน์ไลเคน Parmotrema tinctorum เพือ่ผลิตสีย้อมผ้าไหม  
 ไลเคนถูกนำมาเป็นวัตถุดิบในการทำสีย้อมผ้าไหมหรือเส้นใยประเภทโปรตีนได้หลากหลายสีสัน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
ชนิดของไลเคน (Casselman, 2001) และยังสามารถปรับเปลี่ยนเฉดสีได้ตามสภาพกรด-ด่างของน้ำหมักสีย้อม 
(Purvis, 2000) นอกจากนี้ไลเคนเมื่อนำมาย้อมผ้าไหมยังให้สีสดสวยไม่แพ้สีที่ได้จากพืชหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ หลาย
ประเทศจึงมีการนำไลเคนมาทำสีย้อมผ้ามาอย่างเวลายาวนาน โดยประวัติการนำไลเคนมาทำเป็นสีย้อมเกิดขึ้น
ยาวนานกว่า 4,000 ปีล่วงมาแล้ว ซึ่งคนในยุคโบราณใช้น้ำปัสสาวะในการหมักไลเคนเพื่อผลิตเป็นสีย้อม ไลเคนท่ีนิยม
นำมาทำสีย้อมมีหลายชนิด เช่น Roccella spp., Parmelia omphalodes, Ochrolechia tartarae, Lasallia spp
., Umbilicaria spp. เป็นต้น (Casselman, 2001) หรือ ไลเคน Parmotrema tinctorum ซึ่งพบมากในประเทศ
ไทย ก็ใช้ทำเป็นสีย้อมได้ โดยสีท่ีได้นั้นให้โทนสีชมพูถึงม่วงเข้ม (orchil) (วันวิสาข์ เพาะเจริญ, 2550)  
 แม้ว่าไลเคนจะถูกนำมาทำสีย้อมผ้าไหมได้ แต่ก็ยังไม่พบหลักฐานการใช้ประโยชน์ลักษณะดังกล่าวใน
สังคมไทย ท้ังท่ีประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมท่ีสำคัญและมีคุณภาพแห่งหนึ่งของโลก ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากคนไทย
มีทรัพยากรท่ีหลากหลายและสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการทำสีย้อมได้ หรือคนไทยอาจจะยังไม่รู้จักและเข้าใจถึง
ศักยภาพที่สำคัญด้านนี้ของไลเคนก็เป็นได้ ขณะเดียวกันก็พบว่าสีย้อมผ้าไหมที่ใช้ในประเทศส่วนใหญ่เป็นสีเคมีท่ี
สังเคราะห์ข้ึน มีขายท่ัวไปในท้องตลาด จึงมีความสะดวกในการแสวงหามาใช้ประโยชน์ มีความสม่ำเสมอของสีในการ
ย้อม สีย้อมมีความคงทน และราคาไม่สูงมากนัก แม้ว่าอาจจะเป็นพิษกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมก็ตามสีย้อมสังเคราะห์
เหล่านี้ก็ยังได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน ขณะเดียวกันสีย้อมท่ีได้จากธรรมชาติก็อาจจะมีน้อยลง เนื่องจากวัตถุดิบท่ีใช้
ทำสีมีไม่เพียงพอ อีกทั้งราคาสูง มีขั้นตอนในการทำสีและย้อมผ้าที่ยุ่งยากหลายขั้นตอน ดังนั้นสีย้อมผ้าไหมที่ได้จาก
ธรรมชาติจึงถูกนำมาใช้น้อยและอาจจะหายไปจากสังคมไทยได้   
 การพัฒนาสีย้อมผ้าไหมท่ีได้จากไลเคนนี้ น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีสังคมไทยควรให้ความสนใจ เนื่องจาก
ผ้าไหมไทย เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีคุณค่า ท้ังด้านเศรษฐกิจ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม โดยไลเคนนั้นสามารถพบได้
ในท้องถิ่น แต่อาจจะมีมาก-น้อยแตกต่างกันไป อีกท้ังมีความหลากหลายของชนิดไลเคนท่ีอาจจะจะให้สีสันของสีย้อมท่ี
หลากหลายขึ้น แต่อย่างไรก็ตามองค์ความรู้ในด้านนี้ยังไม่ได้รับการศึกษาวิจัยเท่าท่ีควร การนำมาใช้ประโยชน์อาจมีผล
ให้ทรัพยากรไลเคนลดปริมาณลงและหมดไปได้ ด่ังเช่นท่ีเคยเกิดข้ึนในหลายประเทศ ดังนั้นการศึกษาให้รู้และเข้าใจถึง
ศักยภาพท่ีแท้จริงของไลเคนในการทำสีย้อม ยังคงมีความจำเป็น และควรดำเนินการควบคู่กันไปพร้อมกับการพัฒนา
ใช้ประโยชน์จากไลเคนในด้านอื่นๆ เช่น ใช้ไลเคนประเมินคุณภาพส่ิงแวดล้อม นำมาศึกษาด้านยาสมุนไพร รวมทั้ง
ทดสอบฤทธิ์การต่อต้านโรคต่างๆ ท้ังในมนุษย์ สัตว์เล้ียงและพืชพรรณ แนวทางการใช้ประโยชน์ไลเคนเหล่านี้อาจเป็น
การเพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากร และผู้คนจะได้มีใจรัก หวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรไลเคนต่อไป 
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โครงการวิจัยร่วมที่ 3 การศึกษาการฟื้นฟูประชากรไลเคน เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
  ประชากรไลเคนท่ีมีในธรรมชาติ อาจมีการเปล่ียนแปลงไปเนื่องจากหลายปัจจัย ท้ังท่ีเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
และเกี่ยวข้องกับมนุษย์โดยตรง การสูญเสียประชากรไลเคนเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์นัน้มีให้เห็นเสมอ เช่น การบุก
รุกแหล่งอาศัยของไลเคน การก่อมลพิษทางอากาศ รวมทั้งการเก็บไลเคนออกจากป่า เป็นต้น ผลกระทบจากกิจกรรม
ดังท่ีกล่าวมานั้นส่งผลเสียอย่างมากต่อไลเคนในธรรมชาติ ทำให้ความหลากหลายทางชีวภาพรวมท้ังประชากรไลเคน
ลดลง ซึ่งในอนาคตหากไม่มีการลดสาเหตุท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อไลเคนหรือส่ิงมีชีวิตอื่นๆ แล้ว อาจมีผลให้เกิดการ
สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพโดยรวมได้ (Scheidegger and Werth, 2009) ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นมนุษย์อาจขาด
แคลนทรัพยากรท่ีจะนำมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตเช่นกัน ซึ่งไลเคนเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีอ่อนไหวท่ีอาจได้รับผลกระทบ
อย่างคาดเดาได้ยากต่อการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมดังกล่าว ในด้านการใช้ประโยชน์จากไลเคนนั้น ในกลุ่มคนไทย
ยังพบเห็นได้น้อย ถึงแม้ว่าไลเคนกำลังเป็นท่ีรู้จักมากข้ึน ด้วยการนำไลเคนมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น สี
ย้อม ประเมินคุณภาพอากาศ ไลเคนจึงเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นต่อวถีชีวิตของคนไทย การใช้ประโยชน์จากไลเคนเริ่มมี
ให้เห็น แต่การศึกษาประชากรไลเคนยังคงขาดแคลน การประเมินขนาดประชากรไลเคนรวมทั้งสถานภาพการดำรงอยู่
ในธรรมชาติจึงถือว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน การขาดข้อมูลเหล่านี้เป็นความเส่ียงอย่างมากต่อทรัพยากรไลเคน แนวทาง
การศึกษาประชากรไลเคนและการฟื้นฟูโดยการย้ายปลูกจึงมีความสำคัญ เพราะนอกจากจะทำให้มีข้อมูลสถานภาพ
ของประชากรไลเคนในธรรมชาติแล้ว ยังอาจเป็นแนวทางเพิ่มผลผลิตไลเคน เพื่อการใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์ต่อไปได้ 
ในการศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญไปท่ีการศึกษาประชากรของไลเคน Parmotrema tinctorum เป็นต้นแบบ 
เนื่องจากไลเคนชนิดดังกล่าวมีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ซึ่งในอนาคตอาจจะมีความเส่ียงในการ
ถูกคุกคาม โดยการศึกษาจากไลเคนชนิดนี้ สามารถนำมาเป็นแนวทางการศึกษาในไลเคนชนิดอื่นๆ ได้ต่อไป   
             
โครงการวิจัยร่วมที่ 4  ผลิตภัณฑ์จากราและจุลินทรีย์ในไลเคนเพือ่การใช้ประโยชน์ 

หน่วยวิจัยไลเคน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ทำการศึกษาวิจัยราและจุลินทรีย์ในไลเคน 
มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีราก่อให้เกิดไลเคนในสภาพสายพันธุ์บริสุทธิ์มากกว่า 500 สายพันธุ์ ส่วนหนึ่งเป็นตัวอย่าง 
จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) หน่วยวิจัยได้ทำเก็บรักษาไว้เพื่อเป็น ฐาน
ทรัพยากรชีวภาพของประเทศและได้ทำการวิจัยสภาวะที่เหมาะสมในการแยก การเจริญและวิวัฒนาการชาติพันธุ์ 
ของราเหล่านี้ทำให้มีการค้นพบไลเคนชนิดใหม่ รวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ราและจุลินทรีย์ในไลเคนสร้างขึ้น อย่างไรก็
ตามยังมีราและจุลินทรีย์ในไลเคนอีกหลายกลุ ่มที ่ย ังรอการศึกษาอยู ่ จากการศึกษาราก่อให้เกิดไลเคน ใน
ห้องปฏิบัติการทำให้เกิดองค์ความรู้ให้กลุ่มวิจัยดำเนินงานเชื่อมโยงองค์ความรู้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนได้ การทำวิจัยในช่วงท่ีผ่านมาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นท้ังในและต่างประเทศ 
ทำการหาโครงสร้างทางเคมีทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น การยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค การยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ 
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ทำให้มีการทำงานเป็นแบบกลุ่มนักวิจัยขึ ้นและครอบคลุมไปถึง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ระหว่างนักวิจัยในกลุ่มประเทศท่ีอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community) 
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โครงการวิจัยร่วมที่ 5 การจัดการพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

      พิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถานท่ีรวบรวมตัวอย่างไลเคนในประเทศไทย มีความมุ่งหมาย
เพื่อให้เป็นประโยชน์ทางด้านการศึกษาและวิจัยต่อยอดทางด้านไลเคน โดยมีการเก็บรักษาตัวอย่างไลเคนท่ีรวบรวมได้
ในประเทศไทยต้ังแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบัน และตัวอย่างจากต่างประเทศ กว่า 42 ประเทศท่ัวโลก มีตัวอย่างรวม
ท้ังส้ินประมาณ 80,000 ตัวอย่าง การจัดการพิพิธภัณฑ์อย่างมีระบบจึงเข้ามามีส่วนท่ีสำคัญในการดูแลรักษาตัวอย่าง
ให้มีความสมบูรณ์และสามารถคงสภาพอยู่ได้เป็นระยะเวลายาวนานเพื่อให้นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจงาน
ทางด้านไลเคนสามารถเข้ามาศึกษา ตลอดจนยืมตัวอย่างไปศึกษาได้สะดวกมากขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ 
จากในอดีดท่ีการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในประเทศไทย เริ่มต้น โดยนักวิจัยชาวต่างประเทศ 
ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 2452 นักวิจัยชาวเดนมาร์กเข้ามาสำรวจและเก็บตัวอย่างไลเคน จากเกาะช้าง จังหวัดตราด และนำไป
เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ ของสถาบันพฤกษศาสตร์ (Botanik Institute) Arrhus University ประเทศเดนมาร์ก และ
พิพิธภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยตุรกู ประเทศฟินแลนด์ (Vainio, 1909; Alava, 1988) ต่อมา พ.ศ. 2521 นักวิจัยชาวญี่ปุ่น
เข้ามาศึกษาและนำตัวอย่างไปเก็บไว้ที่ Kochi Gaknen College ประเทศญี่ปุ่น (Yoshimura, 1978) นอกจากนี ้
Wolseley และคณะ ได้เข้ามาศึกษาไลเคนเพื่อใช้เป็นเครื่องบ่งช้ีคุณภาพป่าทางภาคเหนือของประเทศไทย 
(Wolseley, 1997; Wolseley et. al, 1991, 1994, 1997a และ 1997b) โดยนำตัวอย่างท้ังหมดไปพิสูจน์และเก็บ
รักษาท่ีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ กรุงลอนดอน ประเทศสหราชอาณาจักร ทำให้ทรัพยากรไลเคนของประเทศไทยถูกเก็บ
รักษาไว้ในต่างประเทศมาโดยตลอด ทำให้ข้อมูลและตัวอย่างตกอยู่ในความดูแลของต่างประเทศ จึงเป็นการยากท่ี
นักวิจัยไทยจะนำมาพัฒนาใช้ประโยชน์ ในด้านอื่นๆ ให้กับประเทศชาติ สำหรับการเก็บตัวอย่างเข้าพิพิธภัณฑ์ต้องผ่าน
กระบวนการกำจัดส่ิงแปลกปลอม/ปนเป้ือน เช่น รา หรือแมลง ด้วยการแช่แข็ง ท่ีอุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 24-48 ช่ัวโมง การจัดเก็บใช้วิธีเรียงตามลำดับตัวอักษรของช่ือวิทยาศาสตร์ ภายในห้องควบคุมอุณหภูมิ 20-21 
องศาเซลเซียส ท่ีความช้ืนสัมพัทธ์ 50-60 เปอร์เซ็นต์ (Birdson and Forman, 1988) หากมีการเก็บรักษาอย่างดี 
ตัวอย่างเหล่านี้สามารถคงสภาพให้แก่นักวิจัยรุ่นหลังท่ีจะศึกษา อันจะนำไปสู่การนำไลเคนไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยนื 
และเพื่อการอนุรักษ์และรวบรวมข้อมูลไว้เพื่อการศึกษาในสาขาชีววิทยา  พฤกษศาสตร์ วิวัฒนาการ เคมี  และเภสัช
ประยุกต์ และสาขาวิชาขั้นสูงอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

โครงการวิจัยร่วมที่ 6  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน 
      ไลเคนเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความสำคัญซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น ใช้เป็น
อาหาร สีย้อมผ้า ยาสมุนไพร ตัวชี้วัดมลพิษทางอากาศ และยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติท่ีสำคัญ แต่การตรวจหา
ช่ือไลเคนท่ีถูกต้องเพื่อท่ีจะนำมาต่อยอดในการใช้ประโยขน์นั้นนับเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างยากสำหรับบุคคลท่ัวไป 
 หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับไลเคน 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ได้สื่อสารองค์ความรู้ที่ได้จากศึกษาให้กับสังคมตลอดมา ใน
หลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ สารคดี การเสนอผลงานในการประชุมระดับชาติ นานาชาติ และ
การจัดฝึกอบรมให้กับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมาก เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน
ทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี้ ซึ่งนับว่าเป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมท้ังทรัพยากรบุคคลและเครื่องมืออุปกรณ์ในการท่ีจะ
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เผยแพร่ความรู้เรื่องการจำแนกไลเคน    
             การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคนนี้ เป็นอีกหนึ่งในโครงการซึ่งสามารถช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้
จากผู้เช่ียวชาญสู่ผู้ท่ีมีความสนใจได้โดยตรงโดยหวังว่าการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มหรือบุคคลใน
หลายระดับ เช่น นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง และเเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์
และพร้อมท่ีจะช่วยกันรักษาทรัพยากรเหล่านี้ให้คงต่อไป 
 
โครงการวิจัยร่วมที่ 7 การติดตามการเติบโตของไลเคนบนเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

การติดตามการเติบโตของไลเคนเป็นเป้าหมายหนึ่งของการศึกษาวิจัยในระยะยาว ดังท่ีทราบกันดีว่า ไลเคน
เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเติบโตช้ามาก คือ ประมาณ 0.5–4.00 มม./ปี ในเขตอบอุ่น (Temperate lichens) (Hale, 1973) หรือ 
เฉล่ีย 2.23 และ 4.4 มม./ปี ส่วนในเขตร้อน (Tropical regions) โดยเฉพาะในประเทศไทย พบว่าอัตราการเติบโตเฉล่ีย
ของไลเคนพวกพวกครัสโคส และโฟลิโอส มีค่า 1.6 และ 4.9 มม./ปี (บังอร วรรลัก และคณะ 2552) ท้ังนี้อัตราการ
เติบโตของไลเคนขึ้นอยู่กับภูมิอากาศของปีท่ีศึกษาด้วย  ความผันแปรของภูมิอากาศในแต่ละปีมีผลต่อการเติบโต
ของไลเคน การติดตามการเติบโตของไลเคนอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสมบูรณ์และเช่ือถือได้ 
นอกจากนี้ยังทราบอายุขัย (Life  longevity) ของไลเคนแต่ละชนิดด้วย โดยในปัจจุบันสามารถจำแนกไลเคนเป็นกลุ่ม
ท่ีมีการเติบโตช้า เติบโตเร็วปานกลาง และเติบโตเร็ว ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกสาย
พันธุ์ไลเคนท่ีมีการเติบโตเร็วและผลิตสารธรรมชาติท่ีตรงกับประโยชน์ท่ีต้องการได้ ดังนั้นรูปแบบการเติบโตของไลเคน
อาจแสดงให้เห็นการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมในอดีต และสามารถประเมินถึงการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อมใน
อนาคตได้ และข้อมูลดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่องานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรไลเคนต่อไป 
 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          
1. โครงการวิจัยร่วมที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของไลเคน รอบพื้นที่มหาวิทยาลัย
รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 

1.1 เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) 
1.2 สำรวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคน จากพื้นท่ีศึกษา รัศมี 50 กิโลเมตร โดยรอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
     กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดเขตปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ  สมุทรสาคร นครปฐม  
     ปทุมธานี นนทบุรี และฉะเชิงเทรา โดยโรงเรียนรอบพื้นท่ีศึกษามีส่วนร่วมในการศึกษา 
1.3 รวบรวมตัวอย่างของไลเคนจากพื้นท่ีศึกษา ในระบบการเก็บตัวอย่างท่ีเป็นมาตรฐานสากล เพื่อการนำเข้า 
     ศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการไลเคน หน่วยวิจัยไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
1.4 วิเคราะห์ความหลากหลายทางชีวภาพ และการแพร่กระจายของไลเคนเบ้ืองต้นท่ีพบในพื้นท่ีศึกษค้นคว้า  
     หาไลเคนชนิดใหม่หรือชนิดท่ียังไม่เคยมีรายงานในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาไลเคน 
     ขั้นต่อไป 
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โครงการวิจัยร่วมที่ 2 การพัฒนาและใช้ประโยชน์ไลเคน Parmotrema tinctorum เพือ่ผลิตสีย้อมผ้าไหม 
2.1 เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) 
2.2 เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสีย้อมจากไลเคน  
2.3 เพื่อแสวงหาเทคนิคในการรักษาความคงทนของสีย้อมผ้าไหมจากไลเคน 
2.4 เพื่อพัฒนาสีย้อมผ้าไหมท่ีได้จากไลเคน นำไปสู่การใช้ในระดับครัวเรือน 

 
3. โครงการวิจัยร่วมที่ 3 การศึกษาการฟื้นฟูประชากรไลเคน เพื่อการอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์  

3.1 เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) 
3.2 เพื่อศึกษานิเวศวิทยาประชากรของไลเคน Parmotrema tinctorum ในแหล่งอาศัยตามธรรมชาตb 
3.3 เพื่อฟื้นฟูประชากรไลเคน Parmotrema tinctorum ในสภาพธรรมชาติและกึ่งธรรมชาติ โดยการ

ย้ายปลูก 
 

4. โครงการวิจัยร่วมที่ 4 ผลิตภัณฑ์จากราและจุลินทรีย์ในไลเคนเพือ่การใช้ประโยชน ์
4.1 เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) 
4.2 ศึกษาสภาวะการเล้ียงราก่อให้เกิดไลเคนในห้องปฏิบัติการ และทำการขยายปริมาณการผลิต 
4.3 หาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีมีความคุ้มค่าในการเล้ียงราก่อให้เกิดไลเคน 
4.4 นำผลิตภัณฑ์จากราและจุลินทรีย์จากไลเคนมาพัฒนาต่อยอดใช้ประโยชน์ 
4.5 ทำการเก็บรักษาพันธุกรรมของราก่อให้เกิดไลเคนให้สมบูรณ์ 
4.6 บูรณาการเช่ือมโยงความร่วมมือระหว่างนักวจัิยในศาสตร์สาขาต่างๆ 

 
5. โครงการวิจัยร่วมที่ 5 การจัดการพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

5.1 เพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) 
5.2 รวบรวมเก็บรักษาสายพันธุ์ของไลเคน ในพิพิธภัณฑ์ไว้เป็นข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
5.3 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในประเทศไทย ให้เป็นมาตรฐานสากล  
5.4 เป็นข้อมูลสำคัญและเผยแพร่ข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดการทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ 
5.5 เพื่อเตรียมการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในระดับชาติและนานาชาติตามความเหมาะสม 
 

6. โครงการวิจัยร่วมที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน 
6.1 เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) 
6.2 เพื่อจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน ให้กับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ท่ีสนใจ 
     โดยท่ัวไป 
6.3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไลเคน และสามารถจำแนกไลเคนเบ้ืองต้นได้ 
     ด้วยตนเอง 



           โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย               
 

Template Research Program and Project V12102561                                                          1-9 
 

6.4 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความท่ีได้ไปปรับใช้ในสายงานท่ีเกี่ยวข้อง และตระหนักในคุณค่าของ 
     ทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มนี้  

  
7. โครงการวิจัยร่วมที่ 7 การติดตามการเติบโตของไลเคนบนเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

7.1 เพื่อสนองพระราชดำริ ในโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) 
7.2 เพื่อติดตามการเติบโตของไลเคนบนเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ  

 

7. ขอบเขตของการวิจัย   
7.1 โครงการวิจัยร่วมที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของไลเคน รอบพื้นที่มหาวิทยาลัย
รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 

สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของไลเคนท่ีพบในพื้นท่ีศึกษา รัศมี 50 กิโลเมตร 
โดยรอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร ครอบคลุมพื้นท่ีจังหวัดเขตปริมณฑล ได้แก่ สมุทรปราการ  
สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อให้ทราบถึง ชนิดของไลเคน ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ตลอดจนการแพร่กระจายของไลเคน เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการฝึกอบรม และการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 
7.2 โครงการวิจัยร่วมท่ี 2 การพัฒนาและใช้ประโยชน์ไลเคน Parmotrema tinctorum เพื่อผลิตสีย้อมผ้าไหม 

ศึกษาคุณสมบัต ิทางกายภาพ เคมี  การร ักษาความคงทนของสีย้อมผ้าไหมที ่สก ัดได้จากไลเคน 
Parmotrema tinctorum โดยดำเนินการในห้องปฏิบัติการ และมีการนำสีย้อมที่สกัดได้ทดลองใช้กับกลุ ่ม
ชาวบ้านที่ทำงานหัตกรรมด้านการย้อมผ้า ซึ ่งถือเป็นการทดลองใช้จริงกับชุมชน เพื่อเป็นการประเมินความ
ต้องการ และความจำเป็นในการพัฒนาสีย้อมผ้าจากไลเคนในระดับครัวเรือน ซึ่งเป็นการพัฒนาและต่อยอด
งานวิจัยร่วมกับชุมชนอีกทางหนึ่ง 
 
7.3 โครงการวิจัยร่วมท่ี 3 การศึกษาการฟื้นฟูประชากรไลเคน เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 

ศึกษาประชากรไลเคน Parmotrema tinctorum ในสภาพธรรมชาติ ในพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ ์ อำเภอเม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และฟื้นฟูประชากรเพิ่มเติมจากธรรมชาติ โดยการติดส่วน
ขยายพันธุ์ของไลเคนไว้บนผิวเปลือกของต้นไม้ที่มีไลเคนชนิดนี้อาศัยอยู่ และติดส่วนขยายพันธุ์ลงบนบนตาข่าย
พลาสติก และนำไปติดตั้งไว้ในพื้นที่ป่า บริเวณโดยรอบที่มีไลเคนชนิดนี้อาศัยอยู่ และติดตามตรวจวัดสภาพ
ภูมิอากาศบริเวณย้ายปลูกไลเคน และประเมินการเติบโตของไลเคนย้ายปลูก และการฟื้นตัวของประชากรเป็น
ระยะ ตัวอย่างไลเคนท่ีย้ายปลูกนี้คาดว่าจะนำมาใช้ประโยชน์ในการศึกษาต่อยอดด้านต่างๆ เมื่อมีขนาดแทลลัสที่
เหมาะสมต่อไป 
  
7.4 โครงการวิจัยร่วมที่ 4 ผลิตภัณฑ์จากราและจุลินทรีย์ในไลเคนเพือ่การใช้ประโยชน์ 
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 คัดเลือกสายพันธุ์ของราก่อให้เกิดไลเคนรวมถึงจุลินทรีย์อื่นจากตัวอย่างไลเคนท่ีแยกได้จากโครงการ อพ.สธ. 
ท่ีมีความโดดเด่นด้านต่าง ๆ เช่น เป็นตัวอย่างชนิดท่ีค้นพบใหม่หรือตัวอย่างท่ีมีศักยภาพในการสร้างสารกลุ่มต่างๆ 
โดยทำการศึกษาปัจจัยและสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิต, เปรียบเทียบข้อมูลทางวิวัฒนาการชาติพันธุ์ ของรา
ก่อให้เกิดไลเคนในกลุ่มนี้ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
 
7.5 โครงการวิจัยร่วมที่ 5 การจัดการพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 จัดเก็บ รักษาตัวอย่างไลเคนในระบบมาตรฐานสากล ทำบัญชีรายช่ือไลเคนท่ีพบในประเทศไทยบันทึกใน
ฐานข้อมูลเป็นระบบอิเลคทรอนิค ปรับปรุงฐานข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าองค์ความรู้ด้านไลเคนท่ี
สมบูรณ์ 
 
7.6 โครงการวิจัยร่วมที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคนเบ้ืองต้น ให้กับนักเรียนในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน โครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี และนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และผู้ท่ีสนใจโดยท่ัวไป โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมจำแนกไลเคน
เบ้ืองต้นได้ด้วยตนเอง มีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติกลุ่มนี้ รวมถึงสามารถนำความรู้ท่ีได้ไป
ศึกษาต่อยอดในสายงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
  
7.7 โครงการวิจัยร่วมที่ 7 การติดตามการเติบโตของไลเคนบนเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

การติดตามการเติบโตของไลเคน ซึ่งมีการติดตามการเติบโตต่อเนื่อง โดยข้อมูลท่ีได้สามารถนำมาประเมินการ
เปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล้อม และวางแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ไลเคนในอนาคตได้ 
 

8. ทฤษฎี สมมุติฐาน และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย          
 กรอบแนวคิดของโครงการ มุ่งเน้นศึกษาไลเคน (Lichen) ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญของประเทศ ท่ี

มีศักยภาพในการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ แต่พบว่าเป็นทรัพยากรที่มีอัตราเสี ่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Genetic 
erosion) เนื่องจากการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นตัวเร่งสำคัญในการ
ทำลายทรัพยากรเหล่านี้  ส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ในประเทศไทยถูกทำลายไปอย่างรวดเร็ว 
จากการบุกรุกทำลายพื้นป่าไม้ เพื่อขยายพื้นท่ีทำการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ 
สำหรับการวิจัยภายใต้ โครงการความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไลเคน ในพื ้นท่ี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งเน้นศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยาและการย้าย
ปลูกไลเคนเพื่อการพัฒนาสีย้อม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากราไลเคน การจัดการพิพิธภัณฑ์ไลเคน รวมถึงการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน ตลอดจนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ทำให้นักวิจัยทราบถึงชนิด การแพร่กระจาย
ของไลเคน กรรมวิธีและขั้นตอนการประยุกต์ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรภายใต้
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับกองทัพเรือ (อพ.สธ.ทร) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการท่ี
มีการติดตามการเติบโตของไลเคน ที่อาจพบไลเคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อการพัฒนาต่อยอดในด้านต่างๆ เช่น 
การแพทย์ เภสัช เกษตร และอุตสาหกรรม นำไปสู่การนำทรัพยากรไลเคนไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เพื่อการอนุรักษ์
และรวบรวมข้อมูลทรัพยากรในพื้นท่ี ช่วยพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติต่อไป 
 
9. การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เก่ียวข้อง          

ไลเคน (Lichens) เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีเกิดจากากรอยู่ร่วมกันของรา (Fungi) เรียกว่า Mycobiont ในซับดิวิชั่น
แอสโคมัยโคตินา (Ascomycotina) และเบซิดิโอมัยโคตินา (Basidiomycotina) และสาหร่ายสีเขียว (Green algae) 
และไซยาโนแบคทีเรีย (Cyanobacteria) เรียกว่า Photobiont โดยราทำหน้าท่ีป้องกันอันตราย ดูดซับแร่ธาตุ และน้ำ
ให้กับสาหร่าย ในขณะท่ีสาหร่ายก็สังเคราะห์ธาตุอาหารสำเร็จให้กับรา ต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ซึ่งกันและกนั 
(Ahmadjian, 1993) ทำให้เกิดไลเคนเจริญเติบโตรูปแบบต่างๆ เช่น ไลเคนแบบครัสโตส (Crustose lichens) แบบโฟ
ลิโอส (Foliose lichens) แบบฟรุติโคส (Fruticose lichens) และแบบสแควมูลโลส (Squamulose lichens) โดยไล
เคนสามารถเติบโตได้ท่ัวไปบนที่เกาะอาศัย (habitat) ท่ีหลากหลาย เช่น ไลเคนเจริญบนเปลือกไม้  (Epiphytic 
lichens) ไลเคนเจริญบนหิน (Saxicolous lichens) ไลเคนเจริญบนดิน (Terrestrial lichens) หรือแม้แต่บนใบไม้ของ
พืชช้ันสูง (Foliiocolous lichens) และการสร้างสารไลเคนแต่ละชนิดภายในเนื้อเยื่อของช้ันแทลลัสนั้น  ถือว่าเป็นสาร
รองจากขบวนการดำรงชีวิต (secondary metabolites) ของส่ิงมีชีวิตท้ังสองชนิดแตกต่างไปจากสารท่ีผลิตได้จากพืช 
สัตว์ และจุลินทรีย์อื่นๆ โดยส้ินเชิง นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่า อาจได้รับอิทธิพลจากสภาวะแวดล้อมด้วยเหตุผล
อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการดำรงชีพ ดังนั้นสารไลเคนจึงมีผลออกฤทธิ์ที่ต่อต้านสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมต่อการอยู่
รอด สารไลเคนดังกล่าวจึงอาจจะนำมาพัฒนาดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้กำหลังถูก
คุกคามจากการพัฒนาประเทศ 

ไลเคนเป็นส่ิงมีชีวิตท่ีอ่อนไหว (Sensitive) ต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมลภาวะ
ทางอากาศ (Air pollution) จึงถูกใช้เป็นดัชนีบ่งช้ีคุณภาพอากาศอย่างแพร่หลาย ท้ังนี้เนื่อจากไลเคนใช้น้ำจาก
บรรยากาศในสภาพของฝน หมอก น้ำค้างในการเติบโต เมื่ออากาศมีมลพิษซึ่งส่วนมากละลายน้ำได้ดี ทำให้เป็น
อันตรายต่อไลเคน โดยการเติบโตผิดปกติ หรือตาย และชนิดพันธุ์ลดลง (Boonpragob and Nash, 1990; 
Boonpragob and Nash, 1991; Boonpragob et al., 2003) นอกจากนี้ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน
สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งช้ี (Indicator) คุณภาพของสภาพแวดล้อม เช่น สภาพป่าไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์ พื้นท่ีอากาศบริสุทธิ์  
(Admadjjian, 1973; Boonpragob and Nash, 1991) 
 

9.1 โครงการวิจัยร่วมที่ 1 ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของไลเคน รอบพื้นที่มหาวิทยาลัย
รามคำแหง กรุงเทพมหานคร 

หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มทำการสำรวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน จากพื้นท่ีต่างๆ ท่ัวประเทศไทย เช่น สวนพฤกษศาสตร์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ป่าภูตีนสวนทราย ในเขตอุทยานแห่งชาตินาแห้ว อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อุทยานแห่งชาติภู
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หินร่องกล้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง  เป็นต้น (กัณฑรีย์ บุญประกอบ และ กวินนาถ บัวเรือง. 2550; พิบลูย์ มงคล
สุขและคณะ 2539, 2540; หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546, 
2547)  

สำหรับการเข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ ของหน่วยวิจัยไลเคน ในโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจาก
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2542 ในการสำรวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเกาะฉางเกลือ จังหวัดชลบุรี และดำเนินงานสนองพระราชดำริฯ อย่างต่อเนื่อง ใน
พื้นท่ีอนุรักษ์ของโครงการ อพ.สธ. ได้แก่ หมู่เกาะแสมสาร สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี บ้านวังเขมร อำเภอไทร
โยค จังหวัดกาญจนบุรี จนได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริฯ ในโครงการ อพ.สธ.-มร. อย่างเต็ม
รูปแบบ ตามแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีท่ีสี (ตุลาคม พ.ศ. 2549 – กันยายน พ.ศ. 2554) และร่วมเป็นคณะปฏิบัติงาน
วิทยาการ อพ.สธ. ทำการสำรวจในพื้นท่ีสนองพระราชดำริฯ อื่นๆ ของโครงการ อพ.สธ. เช่น หมู่เกาะต่างๆ ในทะเล
ไทย ในปัจจุบันหน่วยวิจัยไลเคนได้สนองพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บทโครงการ อพ.สธ.-มร. ระยะ 5 ปีท่ีห้า (ตุลาคม 
พ.ศ. 2554 – กันยายน พ.ศ. 2559) ศึกษาไลเคนในพื้นท่ีรัศมี 50 กิโลเมตร รอบสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี นครพนม สุโขทัย และสุรินทร์ รวม 33 พื้นท่ีศึกษาย่อย เก็บ
ตัวอย่างไลเคนได้ 2,436 ตัวอย่าง ประกอบด้วย ครัสโตสไลเคน 2,080 ตัวอย่าง และ โฟลิโอสไลเคน 356 ตัวอย่าง เมื่อ
จำแนกชนิดพบ ไลเคนในจังหวัดกาญจนบุรี 78 ชนิด สุรินทร์ 140 ชนิด และนครพนม 60 ชนิด ส่วนจังหวัดสุโขทัยอยู่
ระหว่างการดำเนินงานศึกษาวิจัยในปีงบประมาณ 2559 

ปัจจุบันหน่วยวิจัยไลเคน พบสายพันธุ์ไลเคนในประเทศไทย มากกว่า 1,200 ชนิด และอาจสรุปเบ้ืองต้นได้วา่ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนเป็นผลท้ังโดยทางตรงและทางอ้อมมาจากสภาพป่าท่ีแตกต่างกัน เนื่องจาก
พบไลเคนมีสายพันธุ์ที่หลากหลายในพื้นท่ีต่างของในประเทศไทย (Boonpragob, Kotphab, and Pornprom, 2003; 
Homchantara, and Coppins, 2002; Papong, Boonpragob, and Lucking, 2007) ดังนั้นการศึกษาจำเป็นต้อง
เลือกพื้นท่ีท่ีเหมาะสม โดยมีความหลากหลายท้ังสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ เพื่อให้ได้ข้อมูลและตัวอย่างถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่ง ๆ ข้ึน 

สำหรับการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจายของไลเคนในครั้งนี้ คาดว่าจะพบไลเคน
ไม่น้อยกว่า 100 ชนิด และอาจพบไลเคนท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพื่อการพัฒนาการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร 
การแพทย์ เภสัช และการอุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ไลเคนและนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และรวบรวม
ข้อมูลทรัพยากรในพื้นท่ีไว้เพื่อการศึกษาในสาขาชีววิทยา  พฤกษศาสตร์  เคมี  และเภสัชประยุกต์ และสาขาวิชาขั้นสูง
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ และพฒันาให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไป 
  

9.2 โครงการวิจัยร่วมท่ี 2 การพัฒนาและใช้ประโยชน์ไลเคน Parmotrema tinctorum เพื่อผลิตสีย้อมผ้าไหม 
การใช้ประโยชน์จากไลเคนเป็นสีย้อมผ้า มีการศึกษามากกว่า 4,000 ปี มีการค้นพบหลักฐานการย้อมผ้า

ด้วยสีจากไลเคนบนภาพฝาผนังและเสื้อขนสัตว์ที่หลงเหลือมาจากสมัยสงครามครูเสด โดยในยุคแรกๆ นั้นสีย้อม
จากไลเคนท่ีได้รับความนิยมเป็นสีโทนม่วง ต่อมาในช่วงศตวรรษที่ 14 สีโทนม่วงนี้ถูกเรียกว่า “ออร์ชิล (orchil)” 
เป็นสีที่สกัดได้จากไลเคนในสกุล Roccella โดยเฉพาะ R. tinctoria (Casselman, 2001) ในปัจจุบันพบว่ามีไล
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เคนหลายชนิดท่ีนำมาทำสีย้อมได้ และสามารถให้สีท่ีหลากหลายเฉดสี ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ชนิดของไล
เคน วิธีการสกัดสี รวมท้ังสภาพกรด-ด่างของสีย้อม เป็นต้น  

ชนิดไลเคน มีความสำคัญในการคัดเลือกมาทำสีย้อม เนื่องจาก ไลเคนแต่ละชนิดอาจให้สีที่แตกต่างกัน  
เช่น Bryoria fremontii (ให้สีเขียว) Cetraria nivilis (ให้สีม่วง) Cladonia impexa (ให้สีชมพู) Haematomma 
ventosum  (ให้สีแดง-ม่วง)  Ramalina farinacea (ให้สีน้ำตาล-ชมพู) เป็นต้น ซึ่งไลเคนเหล่านี้อาจพบกระจาย
ได้แตกต่างกันในแต่ละสภาพแวดล้อม ดังนั้น การสกัดสีที่ต้องการอาจต้องเลือกไลเคนชนิดท่ีถูกต้องเป็นสิ่ งสำคัญ
ในอันดับต้นๆ ซึ่งไลเคนหลายชนิด สามารถให้สีได้หลากหลายด้วยเช่นกัน (Casselman, 2001) นอกจากนี้สิ่ง
สำคัญที่ต้องพิจารณาคือ ต้องมีวัตถุดิบไลเคนเพียงพอ เนื่องจากไลเคนที่นำมาใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เก็บจาก
ธรรมชาติ โดยในธรรมชาติไลเคนเติบโตช้ามาก การเก็บไลเคนมาใช้ประโยชน์ในปริมาณมากเป็นผลให้ไลเคนใน
ธรรมชาติลดจำนวนลง และหมดไปในท่ีสุด ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นในหลายประเทศในยุโรป (Purvis, 2000)  

นอกจากการเลือกชนิดไลเคนที่เหมาะสม เพื่อนำมาทำสีย้อมให้ได้สีตามที่ต้องการ วิธีการสกัดสีก็มี
ความสำคัญ โดย Casselman (2001) แนะนำวิธีการที่ได้รับความนิยมไว้ 3 วิธี ประกอบด้วย 1) การสกัดด้วย
แอมโมเนีย (Ammonia method dye: AM) 2) การต้มในน้ำที่มี อุหภูมิต่ำ (Boiling water method: BWM) 
และ 3) การทำให้เกิดสีด้วยการใช้แสง (Photo-oxidizing dye: POD) เป็นต้น ซึ่งวิธีการที่เหมาะสมนี้อาจขึ้นอยู่
ก ับหลายปัจจัย โดยสารที ่ไลเคนแต่ละชนิดสร้างขึ ้นนั ้นอาจจะเหมาะสมกับการสกัดด้วยวิธ ีการที ่ต่างกัน 
(Casselman, 2001) และผลของสีย้อมที่ได้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปแตกต่างกันขึ้นอยู่ก ับวิธีการย้อมที ่ ใช้ 
(Shukla et al., 2014) อย่างไรก็ตามวิธีการสกัดด้วยแอมโมเนียเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับว่าให้สีที่สดสวยกว่า
วิธีการอื่นๆ และยังคงรักษาสภาพของสีหลังจากย้อมผ้าไหมได้เป็นอย่างดี (Shukla et al., 2014)  
นอกจากนี้สภาพกรด-ด่างของสารละลายสีย้อมก็เป็นปัจจัยท่ีสำคัญในการกำหนดสีได้ โดยสีท่ีได้จากไลเคนนั้นอาจ
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพกรด-ด่าง ซึ่งลักษณะเช่นนี้ ไลเคนบางชนิดจึงนำมาใช้เป็นองค์ประกอบในการทำ
กระดาษลิตมัส (Purvis, 2000) จากการศึกษาของวันวิสาข์ เพาะเจริญ (2550) สีย้อมท่ีสกัดจากไลเคน 
Parmotrema tinctorum ด้วยแอมโมเนีย จะได้สีโทนม่วง-แดง เมื่อปรับค่า pH ของสีย้อม จะได้สีย้อมท่ีมีเฉดสี
ต้ังแต่ชมพู (สภาพกรด) แดง (สภาพเป็นกลาง) ม่วงเข้ม (สภาพด่าง)  
 
9.3 โครงการวิจัยร่วมท่ี 3 การศึกษาการฟื้นฟูประชากรไลเคน เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
9.3.1. ประชากรของไลเคน  

เป็นที่ทราบกันดีว่าไลเคนเป็นทรัพยากรชีวภาพที่มีคุณค่าทั้งต่อระบบนิเวศและต่อมนุษย์ ไลเคนใน
ธรรมชาตินั้นจะพบเห็นได้โดยง่ายในระบบนิเวศที่ไม่ถูกรบกวน เช่น ป่าตามธรรมชาติ ในทางกลับกันในพื้นที่ๆ 
มนุษย์เข้าไปใช้ประโยชน์ ปริมาณของไลเคนก็ค่อยๆ ลดจำนวนลง แม้ว่าไลเคนในธรรมชาติจะมีอยู่มาก แต่ยังไม่มี
การประเมินถึงขนาดประชากรที่แท้จริงว่ามีอยู่มากน้อยเพียงไร และอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้าง 
การศึกษาไลเคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในด้านความหลากหลายทางชีภาพ ขณะท่ีด้านประชากรของไลเคนแต่ละ
ชนิดนั้นยังมีผู้สนใจน้อยมาก มีไลเคนเพียงไม่กี่ชนิดท่ีมีการศึกษาในเชิงประชากร เช่น Lobaria pulmonaria ซึ่ง
เป็นไลเคนท่ีพบได้ในเขตอบอุ่น (Scheidegger and Werth, 2009) ในอดีตไลเคนชนิดนี้เคยมีรายงานว่ามีปริมาณ
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มาก แต่ในปัจจุบันจัดอยู่ในสถานภาพความเส่ียงสูง (Scheidegger and Werth, 2009) เนื่องจากมีการนำไลเคน
ชนิดนี้มาใช้ประโยชน์ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ทำให้ประชากรของไลเคนชนิดนี้มีขนาด
เล็กลงมาก  

การศึกษาประชากรไลเคนในประเทศไทยนั้นยังไม่เคยมีรายงานท่ีใด แสดงให้เห็นถึงการขาดองค์ความรู้ใน
ด้านนี้ ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงสูงในการสูญเสียประชากรไลเคนไป ในขณะท่ีเรายังขาดข้อมูลด้านประชากรไลเคน 
การที่จะมองหาแนวทางใช้ประโยชน์นั้นยิ่งเป็นความเสี่ยง เนื่องจากเราไม่อาจที่จะทราบถึงปริมาณไลเคนที่มีอยู่
และปริมาณท่ีจะนำออกมาใช้ประโยชน์ได้ การนำไลเคนออกจากพื้นท่ีอาศัยเดิมจึงอาจเป็นการทำลายประชากรได้ 
ส่วนการอนุรักษ์นั้นจะต้องมีความเข้าใจถึงความจำเพาะของสภาพแวดล้อมที่ไลเคนแต่ละชนิดอาศัยอยู่ ต้องมี
ความเข้าใจถึงพื้นที่ๆ มีความหนาแน่นของประชากร และพื้นที่ๆ ประชากรเบาบาง การวางแนวทางเพื่ออนุรักษ์
นั ้นจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั ้นการศึกษาในเชิงประชากรและการหาแนวท างฟื ้นฟูประชากรจึงมี
ความสำคัญ ต่อการวางแผนใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ต่อไป  
9.3.2 การฟื้นฟูประชากรไลเคน  

การย้ายปลูกไลเคนอาจเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มปริมาณไลเคนในธรรมชาติ (Scheidegger and Werth, 
2009) ซึ่งเป็นการฟื้นฟูประชากรไลเคนนอกพื้นท่ีแหล่งอาศัยตามธรรมชาติได้ แต่การฟื้นฟูประชากรจะเกิดขึ้นได้
มากน้อยเพียงไรนั้น อาจมีผลจากหลายปัจจัย อันดับแรกนั้นอาจขึ้นอยู่กับความสามารถของไลเคนในการอยู่รอด
และเติบโตในสภาพแวดล้อมท่ีอาศัยอยู่ เนื่องจากไลเคนในธรรมชาติเติบโตช้ามาก คือ ประมาณ 0.1–4.00 มม./ปี 
ในเขตอบอุ่น (Nash III, 1996) ส่วนในเขตร้อนช้ืน เช่นประเทศไทย มีอัตราการเติบโตเฉล่ียเพียง 2.2 - 5.2 มม./ปี 
(Polyiam et al. 2006) ซึ่งโดยภาพรวมแล้วอัตราการเติบโตที่ต่ำนี้อาจมีผลให้การฟื้นฟูประชากรต้องอาศัยระยะ
เวลานานพอสมควร จนกว่าไลเคนจะสามารถสร้างหน่วยสืบพันธุ์ขึ้นมาและขยายพันธุ์ต่อไปได้เอง นอกจากนี้อาจ
เกิดจากสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะภูมิอากาศ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการใช้เป็นวัตถุดิบในการเติบโตของไลเคน ได้แก่ 
ความชื้น อุณหภูมิ และ ปริมาณแสงที่ได้รับ ส่วนปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆ ที่อ าจมีผลบ้างเกิดจากการแก่งแย่งกับ
ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ การเป็นอาหาร หรือการถูกคุกคามด้วยมลภาวะทางอากาศ ปัจจัยท่ีกล่าวมานี้ล้วนมีผลต่อการเติบโต
ของประชากรและการอยู่รอดของไลเคนในธรรมชาติได้   

การย้ายปลูก (transplantation) เพื่อเพิ่มปริมาณไลเคนสามารถทำได้หลายวิธี แต่การที่จะประสบ
ผลสำเร็จหรือไม่นั้น มีสิ่งที่ต้องพิจารณาหลายประการ เช่น สภาพภูมิอากาศบริเวณย้ายปลูก ควรจะต้องมีความ
เหมาะสม โดยสภาพที่เหมาะสมสำหรับการย้ายปลูกไลเคนนั้นอาจจะปรับปรุงให้มีความใกล้เคียงธรรมชาติมาก
ที่สุด จากการศึกษาของ Pangpet and Boonpragob (2010) ได้ย้ายปลูกไลเคนไปยังระบบนิเวศที่มีสภาพ
อากาศแตกต่างกันในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พบว่ามีไลเคนบางชนิดเท่านั้นท่ีสามารถปรับตัวอยู่ได้ ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าหากสภาพอากาศไม่เหมาะสมไลเคนก็ไม่สามารถอยู่รอดได้ ขณะที่ Santhanoo and Boonpragob 
(2014) ได้ทดลองย้ายปลูกไลเคนในสภาพกึ่งธรรมชาติ และศึกษาอัตราการอยู่รอด พบว่าภูมิอากาศเฉพาะแห่ง 
ได้แก่ ความช้ืน แสง และอุณหภูมิมีผลต่อการเติบโตและอยู่รอดของไลเคนย้ายปลูก ท้ังนี้ Pangpet et al. (2014) 
ชี ้ ให้เห็นว่า ไลเคน Parmotrema tinctorum ที ่ย ้ายปลูกในสภาวะที ่ เหมาะสมที ่สุด สามารถมีขบวนการ

สังเคราะห์ด้วยแสงสุทธิเพื ่อผลิตคาร์บอนได้ถึง 5.33 molCO2 m-2s-1 ในรอบวัน ซึ่งเป็นผลดีต่อการเติบโต
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ของไลเคน อย่างไรก็ตามสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อไลเคนแต่ละชนิดนั้น ในธรรมชาติมีความแตกต่างกันอยู่มาก 
(Nash, III 1996, Kershaw, 1985, Osathanon, 2002, ชัยวัฒน์ บุญเพ็ง และคณะ 2554) ซึ ่งควรมีการศึกษา
ความต้องการพื้นฐานของไลเคนแต่ละชนิดให้ถี่ถ้วนก่อนการย้ายปลูก และการมีข้อมูลเหล่านั้นเพียงพอการย้าย
ปลูกไลเคนก็อาจประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี  

นอกจากนี้ ส่วนขยายพันธุ์ของไลเคนที่ทำการย้ายปลูกก็มีความสำคัญ โดยส่วนมากนิยมย้ายปลูกไลเคน
จากโครงสร้างสืบพันธุ ์แบบไม่อาศัยเพศ ได้แก่ ไอซิเดีย (isidia) ซอรีเดีย (soredia) หรือใช้ส่วนของแทลลัส 
(thallus fragmentation) (Scheidegger, 1995, Hilmo and Ott, 2002, Pangpet and Boonpragob 2006, 
Kon and Ohmura, 2010, Armstrong, 2010)  จากโครงสร้างต่างๆ ที ่กล่าวมานั ้น ส่วนของแทลลัสที ่ ใช ้
ขยายพันธุ์มีข้อได้เปรียบกว่า ไอซิเดีย และซอรีเดีย หลายด้าน เช่น 1) ไลเคนย้ายปลูกไม่ต้องปรับตัวนานเพื่ออยู่
บนพื้นผิวหรือสภาพแวดล้อมใหม่ 2) โครงสร้างที่ย้ายปลูกสามารถนำไปติดบนวัสดุได้โดยตรง และหลากหลาย
แบบ และ 3) ไม่มีการปนเปื้อนจากไลเคนชนิดอื่นๆ แต่ก็มีข้อเสียอยู่ไม่น้อย คือ 1) ต้องใช้ไลเคนในปริมาณมาก 2) 
เหมาะสำหรับไลเคนแบบแผ่นใบและแบบเส้นสาย ซึ่งไม่สามารถใช้ได้กับไลเคนแบบฝุ่นผง และอาจจะต้องเลือก
ส่วนปลายโลปท่ีมีอายุน้อย ซึ่งข้อจำกัดเหล่านี้ขึ้นอยู่กับชนิดของไลเคนท่ีต้องการย้ายปลูก  

อย่างไรก็ตามวัสดุท่ีย้ายปลูกไลเคนก็เป็นองค์ประกอบท่ีสำคัญ แม้ว่าไลเคนสามารถขยายพันธุ์บนผิวหน้า
วัสดุสังเคราะห์ต่างๆ ได้ แต่วัสดุสังเคราะห์ท่ีใช้ได้ผลดีต่อการเติบโตของไลเคนอาจจะต้องเหมาะสม โดย Pangpet 
and Boonpragob (2006) เสนอว่า การย้ายปลูกไลเคนบนตาข่ายพลาสติกมีผลดีต่อไลเคนท่ีย้ายปลูก ท้ังนี้อาจ
เนื่องมาจากโครงสร้างของตาข่ายพลาสติกท่ีมีช่องว่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกจะส่งผลดีต่อการรักษาสมดุลของ
น้ำในไลเคน ดังนั้นหากสามารถย้ายปลูกไลเคนและเพิ่มปริมาณไลเคนโดยวิธีการนี้ได้ ก็จะเป็นประโยชน์ในการ
รักษาประชากร และสามารถนำไลเคนมาใช้ประโยชน์ โดยไม่ต้องรบกวนไลเคนท่ีอาศัยอยู่ตามธรรมชาติได้อีกทาง
หนึ่ง 
 

9.4 โครงการวิจัยร่วมที่ 4 ผลิตภัณฑ์จากราและจุลินทรีย์ในไลเคนเพือ่การใช้ประโยชน์ 
      การแยกราก่อให้เกิดไลเคน (LFF) มาทำการเล้ียงในห้องปฏิบัติการเป็นวิธีการหนึ่งท่ีช่วยให้เข้าใจถึงลักษณะ 
และคุณสมบัติต่าง ๆ ของไลเคนได้ดียิ ่งขึ ้น เช่นการศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการเจริญการแพร่พันธุ ์ และ
สรีรวิทยาของราก่อให้เกิดไลเคน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการกระจายของไลเคน ความสัมพันธ์ระหว่างรากับสาหร่าย และการ
สร้างสารทุติยภูมิในไลเคน 
       สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (natural products) หรือสารทุติยภูมิ (Seconary metabolites) ที่ราในกลุ่ม รา
ก่อให้เกิดไลเคนสร้างขึ้นปัจจุบันมีการค้นพบแล้วประมาณ 1,000 ชนิด ได้มีการรายงานถึงฤทธิ์ทางชีวภาพ ของสาร
เหล่านี้ เช่น ฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ การยั้บยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค การทำลายเซลล์มะเร็ง เป็นต้น (Huneck, 1999) 
สารเหล่านี้มีศักยภาพในการพัฒนามาใช้ประโยชน์แต่เนื่องจากท่ีผ่านมาการศึกษาเชิงลึกถึงการใช้ประโยชน์ จากสาร
เหล่านี้ยังมีน้อยและโดยเฉพาะจากราก่อให้เกิดไลเคนในประเทศไทยหรือไลเคนในเขตร้อนมีน้อยมากทำให้ สารเหล่านี้
มีศักยภาพโอกาสในการนำไปใช้ประโยชน์ 
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       หน่วยวิจัยไลเคนมีราก่อให้เกิดไลเคนเก็บรักษาไว้เป็นจำนวนมากกว่า 500 สายพันธุ์ ซึ่งมีศักยภาพ ในการ
นำมาศึกษาถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆท่ีราเหล่านี้ผลิตขึ้น รวมไปถึงจุลินทรีย์อื่นท่ีพบในไลเคนด้วย ในช่วงก่อนหน้านี้ คณะวิจัย
ได้รายงานถึงการพบสารชนิดใหม่รวมท้ังการทดสอบฤทธิ์ต่างๆไปบ้างแล้ว อย่างไรก้ตามยังมีงานท่ียังต้อง ทำต่อเพื่อให้
ได้ผลิตภัณฑ์มาพอท่ีจะไปทำการทดสอบหรือใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้ 
 
9.5 โครงการวิจัยร่วมที่ 5 การจัดการพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การศึกษาไลเคนในประเทศไทย โดยนักวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ ดำเนินมา
อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน มีการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง และจดทะเบียน
กับระบบพิพิธภัณฑ์สากลแล้วได้รับรหัสประจำ RAMK สำหรับเป็นแหล่งรวบรวมหลักฐานทรัพยากรชีวภาพแหล่งหนึ่ง
ของประเทศไทยที่เกิดขึ้นจากการสำรวจ และศึกษาไลเคนในที่ต่างๆ ของประเทศโดยนักวิจัยชาวไทย มีตัวอย่างรวม
ท้ังส้ินกว่า 60,000 ช้ิน ประกอบด้วยไลเคนท่ีจัดจำแนกตามหลักอนุกรมวิธานได้แล้วกว่า 1,400 ชนิด มีสายพันธุ์ที่เป็น
การค้นพบครั ้งแรกในประเทศไทย (new record) กว่า 300 ชนิด และตัวอย่างที ่เป็นสายพันธุ ์ต้นแบบ (type 
specimens) 61 ชน ิด  (Pooprang et al., 1999; Vongshewarat et al., 1999; Moon et. al., 2000; Nakanishi 
et al., 2001; Lai & Elix, 2002; Homchantara & Coppins, 2002; Jariangprasert et al., 2003, 2004; 
Noicharoen et al., 2003; Papong et al. 2007, 2009; Kalb et al. 2009; Monkolsuk et al. 2012; 
Poengsungnoen et al., 2014a and 2014b) และ อยู่ระหว่างรอยืนยัน และพิมพ์เผยแพร่อีกกว่า 100 ชนิด โดย
ปัจจุบัน 1,292 ชนิด ได้มีการรายงานการพบในประเทศไทย (Buaruang et al., 2017) นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างจาก 
38 ประเทศ ประมาณ 10,000 ชิ้น ที่ได้รับบริจาคจากผู้เชี่ยวชาญจากสหรัฐ-อเมริกา ประกอบด้วยไลเคนประมาณ 
1,400 ชนิด ใน 285 สกุล และตัวอย่างที่ได้จากการแลกเปลี่ยนระหว่างพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วโลก อีก 472 ชนิด ใน 160 
สกุล ครอบคลุมทุกทวีปตัวอย่างทุกช้ินมีข้อมูลประจำ และจำเพาะของตัวอย่างเช่น สถานท่ีเก็บ วันท่ีเก็บ ท่ีอยู่อาศัย 
(habitat) ผู้เก็บ เป็นต้น โดยข้อมูลเหล่านี้อยู่ในระหว่างการบันทึกในฐานข้อมูลเป็นระบบอิเลคทรอนิคส์ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอพท์ แอกเซส (Schoeninger et. al., 2002)  
 
9.6 โครงการวิจัยร่วมที่ 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน 

หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่วยวิจัยเกี ่ยวกับ
ชีววิทยาของไลเคน เช่น อนุกรมวิธาน นิเวศวิทยา สรีรวิทยา ราจากไลเคน สารธรรมชาติจากไลเคน การย้ายปลูก และ
สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโตของไลเคน รวมไปถึงด้านชีวโมเลลกุล มีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
เข้มข้นมาตั้งแต่ปี 2537 – ปัจจุบัน ทำให้หน่วยวิจัยไลเคน มีความพร้อมทั้งด้านวิชาการ บุคลากรทั้งภาคสนามและ
ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือในการศึกษาชีววิทยาของไลเคนในด้านต่างๆ ทำให้มีองค์ความรู้เพียงพอท่ีเป็นหน่วยงานท่ีให้
ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา หน่วยวิจัยไลเคนได้ ส่ือสารองค์ความรู้ท่ี
ได้จากศึกษาให้กับสังคมเรื่อยมาในหลากหลายรูปแบบ เช่น หนังสือ แผ่นพับ โปสเตอร์ สารคดี เวปไซต์ การเสนอ
ผลงานในการประชุมระดับชาติ นานาชาติ และการอบรมให้กับเยาวชน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่สนใจ เพื่อสรา้ง
ความรู้ ความเข้าใจในทรัพยากรธรรมชาติชนิดนี้ นอกจากนี้ยังให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ มากมาย ในการ
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เผยแพร่ความรู้ด้านทรัพยากรไลเคนอย่างต่อเนื่อง เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช มูลนิธิโลก
สีเขียว โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร โรงเรียนรอบพื้นท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี สุรินทร์ 
นครพนม และสุโขทัย เป็นต้น โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมและดูงานไม่น้อยกว่า 1,000 คน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ผู้เข้าร่วมทุกครั้ง (http://rspg.ru.ac.th/) 
  
9.7 โครงการวิจัยร่วมที่ 7 การติดตามการเติบโตของไลเคนบนเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

การท่ีไลเคนมีศักยภาพในการนำมาใช้ประโยชน์ท่ีหลากหลายแต่มีการเติบโตช้ามากในสภาพธรรมชาติและไล
เคนแต่ละชนิดต้องการที ่อย ู ่อาศัยที ่จำเพาะ (microhabitat) ซึ ่งได้ร ับอ ิทธ ิพลจากภ ูม ิอากาศเฉพาะแห่ง 
(microclimate) จากการติดตามและตรวจวัดการเติบโตของไลเคน ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตั้งแต่ พ .ศ. 2542–
2549 จากไลเคนจำนวนมากกว่า 300 ตัวอย่าง พบว่าอัตราการเติบโตเฉล่ียของไลเคนครัสโตสมีค่า 2.2 มม./ปี ส่วนโฟ
ลิโอสเติบโตได้ 5.2 มม./ปี (Polyiam et al. 2006) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของไลเคนในเขตอบอุ่นแล้ว 
พบว่าไลเคนในเขตร้อนของประเทศไทยมีอัตราการเติบโตสูงกว่าเล็กน้อย แต่ผลผลิตจากธรรมชาติของไลเคนใน
ประเทศไทยไม่เพียงพอในการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ดังนั้นจึงทำการทดลองย้ายปลูกไลเคนบนที่อยู ่อาศัยตาม
ธรรมชาติและบนวัสดุสังเคราะห์ เช่น แผ่นพลาสติก ตาข่ายพลาสติก อิฐมอญ เป็นต้น โดยการใช้ส่วนท่ีขยายพันธุ์ได้
เช่น ไอซิเดีย (isidia) ซอรีเดีย (soredia) และชิ้นส่วนของแทลลัส (thallus fragment) ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 
(Pangpet, 2010) โดยการศึกษาช้ีให้เห็นว่าโครงสร้างต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาใช้เป็นส่วนขยายพันธุ์ไลเคนได้ 

ดังนั้นประสบการณ์และความพร้อมในด้านวิชาการ และบุคลากร หน่วยวิจัยไลเคนจึงมีความพร้อมในการ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับไลเคน ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ท่ีสมควรเผยแพร่สู่นักเรียน นักศึกษา ประชาชน หรือผู้สนใจ
เกี่ยวกับทรัพยากรธธรมชาติกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ 
 

10. ระดับความพร้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
10.1 ระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (Tehnology Readiness Level: TRL) (สำหรับเป้าหมายที่ 1, 2) 

TRL ณ ปัจจุบัน   ไม่ระบุ 

 อธิบาย ..................................................................................................................................................... 

TRL เมื่องานวิจัยเสร็จส้ิน    ไม่ระบุ 

อธิบาย ...................................................................................................................................................... 
 

 10.2 ระดับความพร้อมทางสังคม (Societal Readiness Level: SRL) (สำหรับเป้าหมายที่ 2) 

SRL ณ ปัจจุบัน   ไม่ระบุ 

อธิบาย ...................................................................................................................................................... 

SRL เมื่องานวิจัยเสร็จส้ิน  ไม่ระบุ 

อธิบาย ..................................................................................................................................................... 

11. ศักยภาพองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา  
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     11.1) ศักยภาพทางการตลาดของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะพัฒนา สำหรับเป้าหมายที่ 1 (หากระบุเป็น
ตัวเลขได้ โปรดระบุ) 

11.1.1) ขนาดและแนวโน้มของตลาด/โอกาสทางการตลาด 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11.1.2) ลักษณะเฉพาะ/ความใหม่ของผลงานวิจัยที่แตกต่างจากที่มีในปัจจุบัน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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     11.2) ผลกระทบของโครงการที่มีต่อสังคม ในรูปแบบของการกระจายรายได้ (Income distribution) และ
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....................................................................................................................................................................................... 
 
12. วิธีการดำเนินการวิจัย           

แนวทางการดำเนินโครงการ 
(Project Strategies and 

Approach) 

กิจกรรมของโครงการ 
(Project Activity) 

เป้าหมายของโครงการและผลคาด
ว่าจะได้รับ 

(Project Achievement) 

โครงการวิจัยร่วมที่ 1 ความหลากหลายทางชวีภาพและการแพร่กระจายของไลเคน รอบพื้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
กรุงเทพมหานคร 

1. การสำรวจและเก็บตัวอย่างไล
เคน  
• สำรวจลักษณะของพื้นที่และ

สภาพปา่ที่ต้องการเก็บข้อมูล 

• สำรวจพื้นที่ วางระบบการรวบรวมตัวอย่าง พร้อมทั้งเก็บ
ตัวอย่างไลเคนแบบสุ ่ม (Sampling) จากที ่ เกาะอาศัย 
(Substrate) โดยการขูดแกะไลเคนที่พบจากเปลือกต้น กิ่ง
ก้าน หากตัวอย่างไลเคนเจริญบนดินหรือหิน ใช้สิ่วสกัดหรือ

• มตัีวอย่างไลเคนจากพื้นที่ศึกษา 
• ทราบระบบนิเวศของไลเคนที่มี

ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง
สภาพแวดล ้อม สภาพป ่าและ
พื้นผิวชนิดต่างๆที่ไลเคนเกาะอาศัย 
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ในรัศมี 50 กิโลเมตรรอบพื้นที่
ศึกษา 

• เก็บตัวอย่างปีละ 3 ครั้ง ครั้ง
ละ 3 วัน 

• บ ั นท ึ ก ข ้ อ ม ู ล ภ า ค ส นา ม 
จำแนกลักษณะอย่างหยาบๆ
ของไลเคน เทียบกับลักษณะ
พื้นที่ 

มีดแกะออกมาจากที ่เกาะอาศัย บรรจุลงห่อกระดาษเน้ือ
หยาบ  

• นำตัวอย่างไลเคนที่เก ็บได้แต่ละวัน ผึ ่งลมให้แห้ง  เพื่อ
ป้องกันการเกิดเชื้อราอื่นทำลายตัวอย่าง 

• ทำบัญชีตัวอย่างไลเคนที่รวบรวมจากพื้นที่ศึกษา บันทึก
หมายเลขผู้เก็บตัวอย่าง และรายละเอียดของพื้นที่ศ ึกษา 
เช่น สถานที่ สภาพป่า แหล่งอาศัย ระดับความสูงของพื้นที่ 
วันที่เก็บ ผู้เก็บ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมสำรวจ 

• ข้อมูลลักษณะและชนิดของแหล่งที่
อยู่อาศัยของไลเคน 

2. การจำแนกชนิดพันธุ์ไลเคน 
• เตร ียมตัวอย ่างไล เคน เพื่ อ

จ ำ แ นกช น ิ ดพ ั น ธุ์ ใ นห ้ อ ง 
ปฏิบัติการ 

• จำแนกสกุลและชนิดพันธุ ์ไล
เคนตามหล ักอนุกรมว ิธาน
สากล 

• ใ ช ้ ข ้ อ ม ู ล ภ า ค ส น า ม
ประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล  

• เตรียมตัวอย่างไลเคนแห้ง เพ่ือ
เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์ไลเคน 
(RAMK) 

• นำตัวอย่างไลเคนที่รวบรวมจากพื้นที่ศึกษา มาผึ่งลม 1-2 
สัปดาห์ เพ่ือใหตั้วอย่างแห้งสนิท (ไม่ต้องอบด้วยความร้อน) 
เพ่ือป้องกันเชื้อราหรือจุลินทรีย์ที่จะเติบโตบนเปลือกไม้ที่ไล
เคนเกาะอาศัย 

• บรรจุตัวอย่างแห้งลงในห่อกระดาษหยาบ พร้อมบันทึก
ข้อมูลสนาม 

• ลงบัญชีหมายเลขตัวอย่าง และรายละเอียด ใน สมุดดัชนี
เลขทะเบียนตัวอย่างภาคสนาม 

• จำแนกสกุลและชนิดของไลเคนที่รวบรวมได้จากพื้นที่ศึกษา
ตามหลักอนุกรมวิธานของไลเคน 

• นำตัวอย่างไลเคนที่จำแนกชนิด เพื่อส่งต่อให้พิพิธภัณฑ์ไล
เคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มกีารจัดเก็บที่เป็นระบบต่อไป 

• ได้ตัวอย่างไลเคนจากพื ้นที่ เพื่อ
จำแนกชนิดพันธุ์ไลเคน 

• ทราบชนิดพันธุ ์ไลเคน ที ่ผ่านการ
จำแนกตามหลักอนุกรมวิธานที่
ถูกต้อง 

• ได้ตัวอย่างไลเคนที่ทราบชนิดพันธุ์ 
ให้พิพิธภัณฑ์ไลเคน (RAMK) เพื่อ
การอนุรักษ์และเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ทางการศึกษาต่อไป 

  
  

โครงการวิจัยร่วมที่ 2 การพัฒนาและใช้ประโยชน์ไลเคน Parmotrema tinctorum เพื่อผลิตสีย้อมผ้าไหม   

1. การพัฒนาและใช้ประโยชน์ไล
เคน Parmotrema 
tinctorum เพ่ือผลิตสีย้อมผ้า
ไหม 

• เลือกไลเคนที่ศึกษาคือ Parmotrema tinctorum เพื่อ
นำมาสกัดสีย้อมผ้าไหม 

• โดยใช้ว ิธ ีการสกัดสีย้อมด้วยสารละลายแอมโมเน ีย 
(แอมโมเนีย : น้ำ อัตราส่วน 1 : 1) 

• ศ ึกษาความคงทนของส ี ย ้ อมท ี ่ ส ก ั ดจาก ไ ล เคน P. 
tinctorum โดยเทคนิคการเติมสารมอร์แดนท์ต่างๆ ซึ่ง
หาได้ในท้องถิ่น 

• ทดลองใช้สีที่สกัดได้กับการย้อมผ้าไหม โดยกลุ่มชาวบ้าน
ด้านหัตกรรมสิ่งทอ 

• ทราบว ิ ธ ี ก ารสก ั ดส ี ย ้อมด้วย
สารละลายแอมโมเนีย  

• ทราบความคงทนของสีย้อมท ี ่
สก ัดจากไลเคน P.  tinctorum 
โดยเทคนิคการเติมสารมอร์แดนท์
ต่างๆ ซึ่งหาได้ในท้องถิ่น 

• ทดลองใช้สีที่สกัดได้กับการย้อม
ผ้าไหม โดยกลุ่มชาวบ้านด้านหัต
กรรมสิ่งทอ 

โครงการวิจัยร่วมที่ 3 การศึกษาการฟื้นฟูประชากรไลเคน เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
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1.การศึกษาประชากรไลเคนและ
การฟ้ืนฟูประชากร 
 

• ป ร ะ เ ม ิ น ข น า ด ป ร ะ ช า ก ร ไ ล เ ค น  P.  tinctorum 
เปรียบเทียบกันจากหลายสภาพแวดล้อม โดยการวาง
แปลงสำรวจ  

• คัดเลือกพื ้นที ่ๆ เหมาะสมต่อการเพิ ่มขนาดประชากร 
และทำการย้ายปลูกไลเคน P. tinctorum ไปยังแหล่งที่
เหมาะสมน้ัน 

• ย้ายปลูกส่วนขยายพันธุ ์ของไลเคน P. tinctorum ใน
พื ้นที ่ศ ึกษา โดยย้ายปลูกไอซิเดีย ( isidia) และแทลลัส 
(thallus) ของไลเคน บนผ ิวเปล ือกไม ้และบนตาข่าย
พลาสติก 

• ติดตามการเติบโตของไลเคนย้ายปลูก ในฤดูกาลต่างๆ  
• ประเมินการเติบโตของประชากรไลเคนย้ายปลูก โดย

พิจารณาจากการสร้างโครงสร้างสืบพันธุ์แบบต่างๆ  

• ทราบขนาดประชากรไลเคน P. 
tinctorum  

• ทราบพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเพิ่ม
ขนาดประชากร และทำการย้าย
ปลูกไลเคน P. tinctorum  

• ได้ปลูกส่วนขยายพันธุ์ของไลเคน 
P. tinctorum  

• ได้ติดตามการเติบโตของไลเคนย้าย
ปลูก ในฤดูกาลต่างๆ  

• ทราบการเติบโตของประชากรไล
เคนย้ายปลูก  

 

โครงการวิจัยร่วมที่ 4 ผลิตภัณฑ์จากราและจุลินทรีย์ในไลเคนเพื่อการใช้ประโยชน์ 

1. คัดเลือกราก่อให้เกิดไลเคน • เลือกราก่อให้เกิดไลเคนจากตัวอย่างที่รวบรวมไว้ใน หน่วย
วิจัย 

• ศึกษาและแยกจุลินทรีย์อื่นที่เก่ียวข้อง 

• ได้ราก่อให้เก ิดไลเคนที่สามารถ 
สร้างสารทุติยภูมิ  

2. สภาวะท่ีเหมาะสมใน การ
สร้างสารทุติยภูมิ 

• ศึกษาปัจจัยทางสรีรวิทยาที่เหมาะต่อการสร้างสาร ของรา
ก่อให้เกิดไลเคน 

• ตัวอย่างปัจจัยที่มีผลได้แก่ ชนิดของอาหาร ความเป็นกรด-
ด่าง แสง ปริมาณน้ำและความชื้น เป็นต้น 

• ตัวอย่างปัจจัยที ่มีผลได้แก่ ชนิด
ของอาหาร ความเป็นกรด-ด่าง 
แสง ปริมาณน้ำและความชื้น เป็น
ต้น 

3. เพ่ิมปริมาณราก่อให้เกิด ไล
เคน ในลักษณะขยายส่วน 
(scale up) 

• เลี้ยงราก่อให้เกิดไลเคนทั้งในอาหารชนิดแข็ง และเหลว • เพ ื ่อให ้ได ้สารผลิตภ ัณฑ์ที ่มาก 
เพียงพอในการนำไปใช้วิเคราะห์ 
แ ล ะ ใ ช ้ ง า น ท ด ส อ บ น อ ก
ห้องปฏิบัติการ 

4. ข้อมูลทางววิัฒนาการชาติ 
พันธ์ุ 

• สกัดแยกสารพันธุกรรม จัดทำ phylogenetic tree ของรา
ก่อให้เกิดไลเคน จัดเก็บในฐานข้อมูล Genbank 

• เตรียมข้อมูลสำหรับ whole genome sequencing 

• หาลำดับเบสในส่วนยีน ITS, LSU 
mtSSU และอื่นๆ 

• จัดทำ alignment 

5. เผยแพร่องค์ความรู้ และ
เทคโนโลยีตามความ เหมาะสม 

• เผยแพร่องค์ความรู้ แก่นักวิจัย นักศึกษา ชุมชน และบุคคล
ทั ่วไปที ่สนใจและนำไปเชื ่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลกับ
องค์กรหรือหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสม 

• เพ่ิมข้อมูลความรู้แก่สังคม 
• สามารถนำข้อม ูลไปใช ้ใน การ

จัดการทรัพยากรชีวภาพ เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ 

โครงการวิจัยร่วมที่ 5 การจัดการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ไลเคน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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1.จัดเก็บตัวอย่างเข้าซอง หรือ
กล ่องมาตรฐาน (Storage of 
specimens) 

มีขั้นตอนดังน้ี 
• การเตรียมตัวอย่างไลเคน

แห้ง แบบต่างๆ เพื่อเก็บ
รักษาในพิพิธภัณฑ์ 

• บรรจุไลเคนลงในซอง หรือ
กล่อง 

  

1. การเตรียมตัวอย่าง 
• วางไลเคนบนกระดาษแข็งสขีาว ขนาด 210 แกรม ความ

กว้าง และยาวของกระดาษขึ้นอยู่กับขนาดของแทลลัสไล
เคน 

• ไลเคนที่มีขนาดเล็กมาก หรือเป็นเศษหลายๆ ชิ้น นำใส่
ซองเล็กๆ ที่ทำจากกระดาษเซลโลเฟน ที่สามารถระบาย
อากาศได้ 

2. การบรรจุตัวอย่าง 
• ห่อไลเคนด้วยกระดาษ ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ใหใ้ช้

กระดาษพับซองขนาดใหญ่กว่าตัวอย่าง หากตัวอย่างมี
ขนาดเล็กให้ใช้ซองที่พับจากกระดาษ A4  

• กรณีตัวอย่างมีความสูงมาเก่ียวข้องใช้กล่องขนาดต่างๆ 
บรรจุ 

 
• ป้องกันการแตกหัก หรือกระทบ 
กระเทือนของตัวอย่าง ไลเคนใน
ระหว่างการเก็บรักษา และการใช้
ตัวอย่างในการศึกษา 
• ตัวอย่างของไลเคนที่เป็นเศษ หรือมี
หลายชิ้นไม่มีการสูญหาย 
•  สามารถเก็บรักษารูปทรงไลเคนใน
กล่องที ่มีขนาด และความสูงต่างๆ 
เหมาะสมกับขนาดของไลเคน 

2.หมายเลข และป้ายประจำตัว
อ ย ่ า ง  (Numbering and 
labeling specimens) 
มีขั้นตอนดังน้ี 
• กำหนดหมายเลขตัวอย ่าง

ประจำพิพิธภัณฑ์  
• ผนึกป้ายตรงกับตัวอย่าง 

• กำหนดหมายเลขตัวอย่างประจำพิพิธภัณฑ์ที่แน่นนอน ลง
ในสมุดดัชนีเลขทะเบียนตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ พร้อมลงชื่อ
วิทยาศาสตร์ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่แน่นอน 

• ป้าย (label) ห่อไลเคนตัวอย่างบรรจุข้อมูล สถานที่เก็บ 
ความสูงจากระดับน้ำทะเล ระบบนิเวศ วันที่เก็บ ชื่อผู้เก็บ 
และชนิด หรือชื ่อที ่เกาะอาศัย (ใช้โปรแกรม Microsoft 
Access ตามข้อที่ 4) 

• ติดป้าย (label) หน้าซอง หรือกล่องตัวอย่างและติดฉลาก
บาร์โค้ด 

ได้หมายเลขตัวอย่างประจำพิพิธภัณฑ์
เพ่ือใช้ในการอ้างอิงตามระบบสากล 

2. การกำจ ัดรา หร ือแมลง 
(Treatment and control 
of herbarium pests) มี
ขั้นตอนดังน้ี 

กำจัดรา หรือแมลงโดยการแช่
แข็ง  

• ทำความสะอาดตัวอย่าง เช่น เป่าฝุ่นออกในขั้นต้น 
• นำตัวอย ่างไปทำให ้ เย ็นจนแข็งในตู ้แช ่แข ็ง (deep 

freezer) ที่อุณหภูมิ –18 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24-48 
ชั่วโมง เพื่อกำจัดไข่แมลงต่างๆ 

• ป้องกัน และกำจัดรา หรือแมลง
ที่มาทำลายตัวอย่าง 

• สามารถรักษาสภาพของตัวอย่าง
ไว้ได้ยาวนาน 

3. ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ด ้ า น
ฐานข้อมูล 

(Database organization) 
มีขั้นตอนดังน้ี 
ปรับปรุงฐานข้อมูลใหท้ันสมัยอยู่
เสมอ (update) 

• นำข้อมูลจากข้อ 1 และ 2 บันทึกลงในฐานข้อมูล ด้วย
โปรแกรม Microsoft Access 

• จัดทำรายงานรายการชื่อไลเคนในพิพิธภัณฑ์ 

• ช่วยในการจัดทำป้าย (label) ซึ่ง
ไฟล์ฐานข้อมูลอยู ่ในรูปแบบที่
สามารถเชื ่อมโยงกับฐานข้อมูล
หลายๆอย่างได้ 

• สามารถสกัดเอาข้อมูลที่ต้องการ
ในการติดตามถึงการเปลี่ยนแปลง
ทางอนุกรมวิธาน  

• ว ิ เคราะห์ข ้อมูลที ่ประมวลผล
ออกมาในร ูปของการกระจาย
พันธุ ์ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
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4. ควบคุมสภาวะห้องเก็บ
ตัวอย่าง 

(Storage condition) 

• ควบคุมความชื้นให้มีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 50-60% 
และควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ที่ 20-21 องศาเซลเซียส 

• รักษาสภาพตัวอย่างได้นานเพื่อ
การศึกษาเปรียบเทียบต่อไป 

5. การจ ัดระบบการส ืบ ค้น
ตัวอย่าง 

(Systematic arrangement) 

• จัดเก็บในตู้เลื่อนโดยการจัดเรียงตามลำดับตัวอักษรของชื่อ
วิทยาศาสตร์ 

• ไลเคนที่เป็นสายพันธุ์ต้นแบบ (type specimens) มีการ
เก็บรักษาพิเศษ 

• สามารถเข้าถึงตัวอย่างได้ง่าย  

 

6.เผยแพร่องค์ความรู้ และ
เชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูล
ตามความเหมาะสม 

• เผยแพร่องค์ความรู้ แก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
ที่สนใจและเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลกับองค์กร หรือ
หน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสม 

• เพ่ิมข้อมูลความรู้แก่สังคม  
• สามารถนำข้อม ูลไปใช้ในการ

จัดการทรัพยากรชีวภาพ เพ่ือการ
ใช้ประโยชน์ 

โครงการวิจัยร่วมท่ี 6 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจำแนกไลเคน 

1. การเตรียมงานก่อนการ
ดำเนินการฝึกอบรม (pre-
workshop preparation) 
  -ติดต่อประสานงาน หน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 
-สำรวจกลุ่มเปา้หมายที่จะเขา้รับ
การฝึกอบรม 
-ประชาสัมพันธ์โครงการ และ
เปิดรับสมัครผู้ที่ต้องการเข้ารว่ม
ฝึกอบรม 
-ทำหนังสือเชิญประธานในพิธี 
และวิทยากร 
-จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ 
-รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผน
หลักสูตรการฝึกอบรมให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ่ม 

- ·สำรวจกลุ่มเป้าหมาย ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม เช่น นักเรียน 
นักศึกษา ครู อาจารย์  ประชาชน รวมไปถึงผู้ที่สนใจเพื่อเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
·-  รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อใชใ้นการวางแผนการจัดเตรียมกิจกรรมที่
เหมาะสมสำหรับผู้เขา้ฝึกอบรมซึ่งมีความแตกต่างกันไป 
-ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเปิดโอกาสให้ผูส้นใจเข้ารว่ม
ฝึกอบรม 

 -ทราบกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารบัการ
ฝึกอบรม 
·  -ทราบแนวทางในการวางแผนการ
ฝึกอบรม 
-ทราบจำนวนผู้เขา้อบรมทีแ่น่ชัด
สำหรับการวางแผนบริหารจัดการ 
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2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม 
(Workshop) มีขั้นตอนดังน้ี 
-เตรียมหลักสูตรและระยะเวลาที่
เหมาะสมในการฝึกอบรม 
-เตรียมวิทยากรที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เขา้ร่วม
ฝึกอบรม 
 
-เตรียมสถานที่ที่เหมาะสมในการ
ฝึกอบรม 

- หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถจำแนกไลเคนในเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง รวมไปถึงได้รับ
ความรู้เก่ียวกับไลเคน  ในด้านความสำคัญต่อระบบนิเวศ และ
การใช้ประโยน์จากไลเคนอย่างย่ังยืน 
- วิทยากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับไลเคน และสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ได้อย่างง่าย ไม่ซับซ้อน 
-การอบรมมุ่งเน้นศึกษา และทดลองจากตัวอย่างจริงและศึกษา
ในสภาพธรรมชาติ   
- ระยะเวลาในการอบรมต้องมีความเหมาะสม ไม่มากหรือไม่
น้อยจนเกินไป 
-ประเมินผลความพึงพอใจในการเข้ารบัการฝึกอบรม 

-   ได้หลักสูตรที่เหมาะสมกับการ
อบรมไลเคนและสามารถนำไปปรบัใช้
กับการฝึกอบรมครั้งต่อไป 
·   
-ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้
จากการฝึกอบรมไปจำแนกชนิดไลเคน
เบื้องต้นได้ด้วยตอนเอง และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาหรือต่อ
ยอดในงานด้านอื่นๆ 
  

3. การสรุปผลการฝึกอบรม 
(Conclusion) 
 สรุปผล และประเมิน ความ
เหมาะสมในการฝึกอบรม 

·   นำข้อมูลจากการประเมินผลความพึงพอใจในการเข้ารบัการ
ฝึกอบรม มาวิเคราะห์และประเมินผล 
·   จัดทำรายงานฉบบัสมบูรณ์ เพื่อการพิมพ์เผยแพร ่

·   ได้ข้อมูลและผลตอบรับจาก
ผู้เข้าร่วมอบรม ที่จะสามารถนำไป
ปรับปรุงและพัฒนาในการอบรมใน
ครั้งต่อๆ ไป  

โครงการวิจัยร่วมที่ 7 การติดตามการเติบโตของไลเคนบนเกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

วัดขนาดแทลลัสของไลเคนที่
เพ่ิมขึ้นในทุกฤดูกาล 

·  วัดขนาดแทลลสัของไลเคนที่เพ่ิมขึ้นในฤดูร้อน ฤดูฝน และ
ฤดูหนาว ประมาณ 100 ตัวอย่าง โดยวาดขอบเขตแทลลัสลง
บนแผ่นใส นำมาสแกน และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Axiovion LE Rel 4.1 หาพื้นที่ เพ่ือคำนวณอัตราการเติบโต
ของไลเคน 

·   ได้ข้อมูลขนาดของไลเคนแต่ละตัว 
เพ่ือใช้เปรียบเทียบ และดูแนวโน้มการ
เติบโตของไลเคนในอนาคต 

 

13. สถานที่ทำการวิจัย     

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 พื้นที่ที่ทำวิจัย  ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ  กรุงเทพมหานคร ห้องปฏิบัติการ หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก 

ในประเทศ กรุงเทพมหานคร ภาคสนาม พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ในประเทศ สมุทรปราการ ภาคสนาม พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 

ในประเทศ สมุทรสาคร ภาคสนาม พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 

ในประเทศ นครปฐม ภาคสนาม พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 
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ในประเทศ นนทบุรี ภาคสนาม พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 

ในประเทศ ปทุมธานี ภาคสนาม พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 

ในประเทศ ฉะเชิงเทรา ภาคสนาม พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในประเทศ เชียงใหม ่ ภาคสนาม สวนพฤกษศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

ในประเทศ ร้อยเอ็ด กลุ่มหัตกรรมพ้ืนบ้าน กลุ่มหัตกรรมพ้ืนบ้าน อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ในประเทศ ชลบุร ี ภาคสนาม เกาะแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุี 

ในประเทศ นครนายก ภาคสนาม ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลหิน
ต้ัง อำเภอเมือง นครนายก 

 

14. ระยะเวลาการวิจัย          
 ระยะเวลาโครงการ      5       ปี         0         เดือน          
 วันท่ีเริ่มต้น 1 ตุลาคม 2565  วันท่ีส้ินสุด  30 กันยายน 2569  

 
 
 
แผนการดำเนินงานวิจัย (ปีทีเ่ร่ิมต้น – สิ้นสุด) 

 ปี 
(งบประมาณ) 

 กิจกรรม  ต.ค. พ.ย.  ธ.ค.  ม.ค. ก.พ.  มี.ค. เม.ย. พ.ค.  ม.ิย.  ก.ค.  ส.ค.  ก.ย. 
ร้อยละของ
กิจกรรมใน

ปีงบประมาณ 

2565 โครงการวิจัยร่วมที่ 1 
1.วางแผนในการเก็บตัวอย่างแต่ละพ้ืนที่ 

 
X 

 
X 

 
X 

          
10 

2565 2. สำรวจและเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่ X X  X X  X X     60 

2565 3.เตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ X X X X X X X      30 

2565 4.จำแนกชนิดไลเคน              

2565 5.บันทึกผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์              

2565 6. เตรียมนำเสนอผลงานและเอกสารเผยแพร่              

2565 7. สรุปผล และตีพิมพ์ผลงาน              

 รวม             100 

2565 โครงการวิจัยร่วมที่ 2 
1. เตรียมตัวอย่างและสกัดสีย้อมจากไลเคน P. 
tinctorum 

   
 
X 

 
 

X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 

80 
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2565 2.ศึกษาคุณสมบัติทางทางกายภาพและเคมีของ
สีย้อมจากไลเคน 

         
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
20 

2565 3. ศึกษาความคงทนของสีย้อมจากไลเคน              
2565 4. กำหนดสูตรและทดลองใช้สีย้อมผ้าไหมใน

ระดับครัวเรือน 
             

2565 5.ปรับปรุงสูตรสีย้อมผ้าไหม              
2565 6. วิเคราะห์ข้อมูล              
2565 7. รวบรวมผลงานเสนอ และเผยแพร่              

 รวม             100 

2565 โครงการวิจัยร่วมที่ 3 
1. กำหนดพ้ืนที่ศึกษา 

   
X 

 
X 

 
X 

       30 

2565 2. สำรวจประชากรไลเคนในธรรมชาติ     X X X X X X X X 40 

2565 3. ฟ้ืนฟูประชากรไลเคนโดยการย้ายปลูก              

2565 4. ติดตามการเติบโตของไลเคนย้ายปลูก              

2565 5. ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในแหล่ง
อาศัยของไลเคน 

  X    X    X  30 

2565 6. วิเคราะห์ข้อมูล              

2565 7. รวบรวมผลงานเสนอ และเผยแพร่              

 รวม             100 

2565 โครงการวิจัยร่วมที่ 4 
1. สภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงรา 

X X X X X X X X X X   25 

2565 2. การทำวิวัฒนาการชาติพันธ์ุ    X X X X      15 

2565 3. เพ่ิมปริมาณราก่อให้เกิดไลเคน    X X X X X X X X X 25 

2565 4. ทดสอบผลิตภัณฑ์    X X X X X X X X X 25 

2565 5. เผยแพร่องค์ความรู้-ถ่ายทอดเทคโนโลยี          X X X 10 

  รวม             100 

2565 โครงการวิจัยร่วมที่ 5 
1. จัดเก็บตัวอย่างเข้าซอง หรือกล่องมาตรฐาน 

X X X X X X       20 

2565 2. บันทึกหมายเลข ป้าย ข้อมูลประจำตัวอย่าง X X X X X X       10 
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2565 3. กำจัดรา และแมลง ด้วยการแช่แข็ง    X X X     X X 10 

2565 4. บำรุงรักษาตัวอย่างไม่ให้เสื่อมสภาพ    X X X X    X X 10 

2565 5. จัดระบบในการรักษาตัวอย่างให้สืบค้นง่าย       X X X X   20 

2565 6. จัดทำบัญชีรายชื่อไลเคน          X X X 20 

2565 7. เผยแพร่องค์ความรู ้          X X X 10 

  รวม             100 

2565 โครงการวิจัยร่วมที่ 6 
1. การเตรียมงานก่อนการดำเนินการฝึกอบรม  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

       20 

2565 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม     X        60 

2565 3. การสรุปผลการฝึกอบรม      X X X X X X X 20 

  รวม             100 

2565 โครงการวิจัยร่วมที่ 7 
1. ติดตามการเติบโตของไลเคน 

X X   X X   X X   50 

2565 2. บันทึกผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ X X   X X   X X   20 

2565 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงนิเวศ และการเติบโต   
ของไลเคน 

  X X   X X   X X 20 

2565 จัดเตรียมนำเสนอผลงานและเอกสารเผยแพร่   X X   X X   X X 5 

2565 สรุปผล และเผยแพร่องค์ความรู ้   X X   X X   X X 5 

  รวม             100 

2566 โครงการวิจัยร่วมที่ 1 
1.วางแผนในการเก็บตัวอย่างแต่ละพ้ืนที่ 

 
X 

 
X 

 
X 

          
5 

2566 2. สำรวจและเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่ X X  X X  X X     30 

2566 3.เตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ X X X X X X X      10 

2566 4.จำแนกชนิดไลเคน X X X X X X X X X X X X 30 

2566 5.บันทึกผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์       X X X X X X 5 

2566 6. เตรียมนำเสนอผลงานและเอกสารเผยแพร่       X X X X X X 10 
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2566 7. สรุปผล และตีพิมพ์ผลงาน          X X X 10 

 รวม             100 

2566 โครงการวิจัยร่วมที่ 2 
1. เตรียมตัวอย่างและสกัดสีย้อมจากไลเคน P. 
tinctorum 

 
 
X 

 
 
X 

 
 
X 

 
 

X 

        30 

2566 2.ศึกษาคุณสมบัติทางทางกายภาพและเคมีของ
สีย้อมจากไลเคน 

X X X X X X X X X X X X 60 

2566 3. ศึกษาความคงทนของสีย้อมจากไลเคน        X X X X X 10 

2566 4. กำหนดสูตรและทดลองใช้สีย้อมผ้าไหมใน
ระดับครัวเรือน 

             

2566 5.ปรับปรุงสูตรสีย้อมผ้าไหม              

2566 6. วิเคราะห์ข้อมูล          X X X  

2566 7. รวบรวมผลงานเสนอ และเผยแพร่          X X X  

  รวม             100 

2566 โครงการวิจัยร่วมที่ 3 
1. กำหนดพ้ืนที่ศึกษา 

             

2566 2. สำรวจประชากรไลเคนในธรรมชาติ X X X    X      20 

2566 3. ฟ้ืนฟูประชากรไลเคนโดยการย้ายปลูก        X X X X  30 

2566 4. ติดตามการเติบโตของไลเคนย้ายปลูก              

2566 5. ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในแหล่ง
อาศัยของไลเคน 

  X    X    X  30 

2566 6. วิเคราะห์ข้อมูล          X X  10 

2566 7. รวบรวมผลงานเสนอ และเผยแพร่          X X  10 

  รวม             100 

2566 โครงการวิจัยร่วมที่ 4 
1. สภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงรา 

X X X X X X X X X X X X 25 

2566 2. การทำวิวัฒนาการชาติพันธ์ุ    X X X       15 
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2566 3. เพ่ิมปริมาณราก่อให้เกิดไลเคน    X X X X X X X   25 

2566 4. ทดสอบผลิตภัณฑ์      X X X X X X X 25 

2566 5. เผยแพร่องค์ความรู้-ถ่ายทอดเทคโนโลยี           X X 10 

  รวม             100 

2566 โครงการวิจัยร่วมที่ 5 
1. จัดเก็บตัวอย่างเข้าซอง หรือกล่องมาตรฐาน 

X X X X X X       20 

2566 2. บันทึกหมายเลข ป้าย ข้อมูลประจำตัวอย่าง X X X X X X       10 

2566 3. กำจัดรา และแมลง ด้วยการแช่แข็ง    X X X     X X 10 

2566 4. บำรุงรักษาตัวอย่างไม่ให้เสื่อมสภาพ    X X X X    X X 10 

2566 5. จัดระบบในการรักษาตัวอย่างให้สืบค้นง่าย       X X X X   20 

2566 6. จัดทำบัญชีรายชื่อไลเคน          X X X 20 

2566 7. เผยแพร่องค์ความรู ้          X X X 10 

  รวม             100 

2566 โครงการร่วมที่ 6 
1. การเตรียมงานก่อนการดำเนินการฝึกอบรม  

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

       20 

2566 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม     X        60 

2566 3. การสรุปผลการฝึกอบรม      X X X X X X X 20 

  รวม             100 

2566 โครงการวิจัยร่วมที่ 7 
1. ติดตามการเติบโตของไลเคน 

X X   X X   X X   50 

2566 2. บันทึกผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ X X   X X   X X   20 

2566 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงนิเวศ และการเติบโต   
ของไลเคน 

  X X   X X   X X 20 

2566 จัดเตรียมนำเสนอผลงานและเอกสารเผยแพร่   X X   X X   X X 5 

2566 สรุปผล และเผยแพร่องค์ความรู ้   X X   X X   X X 5 

  รวม             100 
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2567 โครงการวิจัยร่วมที่ 1 
1.วางแผนในการเก็บตัวอย่างแต่ละพ้ืนที่ 

 
X 

 
X 

 
X 

          
5 

2567 2. สำรวจและเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่ X X  X X  X X     30 

2567 3.เตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ X X X X X X X      10 

2567 4.จำแนกชนิดไลเคน X X X X X X X X X X X X 30 

2567 5.บันทึกผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์       X X X X X X 5 

2567 6. เตรียมนำเสนอผลงานและเอกสารเผยแพร่       X X X X X X 10 

2567 7. สรุปผล และตีพิมพ์ผลงาน          X X X 10 

 รวม             100 

2567 โครงการวิจัยร่วมที่ 2 
1. เตรียมตัวอย่างและสกัดสีย้อมจากไลเคน P. 
tinctorum 

              

2567 2.ศึกษาคุณสมบัติทางทางกายภาพและเคมีของ
สีย้อมจากไลเคน 

             

2567 3. ศึกษาความคงทนของสีย้อมจากไลเคน X X X X X        30 

2567 4. กำหนดสูตรและทดลองใช้สีย้อมผ้าไหมใน
ระดับครัวเรือน 

     X X X X X X X 30 

2567 5.ปรับปรุงสูตรสีย้อมผ้าไหม              

2567 6. วิเคราะห์ข้อมูล             20 

2567 7. รวบรวมผลงานเสนอ และเผยแพร่             20 

  รวม             100 

2567 โครงการวิจัยร่วมที่ 3 
1. กำหนดพ้ืนที่ศึกษา 

             

2567 2. สำรวจประชากรไลเคนในธรรมชาติ              

2567 3. ฟ้ืนฟูประชากรไลเคนโดยการย้ายปลูก              

2567 4. ติดตามการเติบโตของไลเคนย้ายปลูก   X    X    X  50 
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2567 5. ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในแหล่ง
อาศัยของไลเคน 

  X    X    X  50 

2567 6. วิเคราะห์ข้อมูล              

2567 7. รวบรวมผลงานเสนอ และเผยแพร่              

  รวม              

2567 โครงการวิจัยร่วมที่ 4 

1. สภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงรา 

X X X X X X X X X    25 

2567 2. การทำวิวัฒนาการชาติพันธ์ุ     X X X X     15 

2567 3. เพ่ิมปริมาณราก่อให้เกิดไลเคน     X X X X X X   25 

2567 4. ทดสอบผลิตภัณฑ์     X X X X X X X X 25 

2567 5. เผยแพร่องค์ความรู้-ถ่ายทอดเทคโนโลยี           X X 10 

  รวม             100 

2567 โครงการวิจัยร่วมที่ 5 
1. จัดเก็บตัวอย่างเข้าซอง หรือกล่องมาตรฐาน 

X X X X X X       20 

2567 2. บันทึกหมายเลข ป้าย ข้อมูลประจำตัวอย่าง X X X X X X       10 

2567 3. กำจัดรา และแมลง ด้วยการแช่แข็ง    X X X     X X 10 

2567 4. บำรุงรักษาตัวอย่างไม่ให้เสื่อมสภาพ    X X X X    X X 10 

2567 5. จัดระบบในการรักษาตัวอย่างให้สืบค้นง่าย       X X X X   20 

2567 6. จัดทำบัญชีรายชื่อไลเคน          X X X 20 

2567 7. เผยแพร่องค์ความรู ้          X X X 10 

  รวม             100 

2567 โครงการร่วมที่ 6 

1. การเตรียมงานก่อนการดำเนินการฝึกอบรม  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

       20 

2567 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม     X        60 
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2567 3. การสรุปผลการฝึกอบรม      X X X X X X X 20 

  รวม             100 

2567 โครงการวิจัยร่วมที่ 7 
1. ติดตามการเติบโตของไลเคน 

X X   X X   X X   50 

2567 2. บันทึกผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ X X   X X   X X   20 

2567 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงนิเวศ และการเติบโต   
ของไลเคน 

  X X   X X   X X 20 

2567 จัดเตรียมนำเสนอผลงานและเอกสารเผยแพร่   X X   X X   X X 5 

2567 สรุปผล และเผยแพร่องค์ความรู ้   X X   X X   X X 5 

  รวม             100 

2568 โครงการวิจัยร่วมที่ 1 
1.วางแผนในการเก็บตัวอย่างแต่ละพ้ืนที่ 

 
X 

 
X 

 
X 

          
5 

2568 2. สำรวจและเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่ X X  X X  X X     30 

2568 3.เตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ X X X X X X X      10 

2568 4.จำแนกชนิดไลเคน X X X X X X X X X X X X 30 

2568 5.บันทึกผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์       X X X X X X 5 

2568 6. เตรียมนำเสนอผลงานและเอกสารเผยแพร่       X X X X X X 10 

2568 7. สรุปผล และตีพิมพ์ผลงาน          X X X 10 

 รวม             100 

2568 โครงการวิจัยร่วมที่ 2 
1. เตรียมตัวอย่างและสกัดสีย้อมจากไลเคน P. 
tinctorum 

             

2568 2.ศึกษาคุณสมบัติทางทางกายภาพและเคมีของ
สีย้อมจากไลเคน 

             

2568 3. ศึกษาความคงทนของสีย้อมจากไลเคน              

2568 4. กำหนดสูตรและทดลองใช้สีย้อมผ้าไหมใน
ระดับครัวเรือน 

X X X X X X X X X X X X 50 
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2568 5.ปรับปรุงสูตรสีย้อมผ้าไหม       X X X X X X 50 

2568 6. วิเคราะห์ข้อมูล          X X X  

2568 7. รวบรวมผลงานเสนอ และเผยแพร่          X X X  

  รวม             100 

2568 โครงการวิจัยร่วมที่ 3 
1. กำหนดพ้ืนที่ศึกษา 

             

2568 2. สำรวจประชากรไลเคนในธรรมชาติ              

2568 3. ฟ้ืนฟูประชากรไลเคนโดยการย้ายปลูก              

2568 4. ติดตามการเติบโตของไลเคนย้ายปลูก   X    X    X  30 

2568 5. ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในแหล่ง
อาศัยของไลเคน 

  X    X    X  30 

2568 6. วิเคราะห์ข้อมูล          X X X 20 

2568 7. รวบรวมผลงานเสนอ และเผยแพร่          X X X 20 

  รวม             100 

2568 โครงการวิจัยร่วมที่ 4 
1. สภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงรา 

X X X X X X X      20 

2568 2. การทำวิวัฒนาการชาติพันธ์ุ    X X X X      15 

2568 3. เพ่ิมปริมาณราก่อให้เกิดไลเคน    X X X X X X X X X 20 

2568 4. ทดสอบผลิตภัณฑ์ X X X X X X X X X X X X 30 

2568 5. เผยแพร่องค์ความรู้-ถ่ายทอดเทคโนโลยี          X X X 15 

  รวม             100 

2568 โครงการวิจัยร่วมที่ 5 
1. จัดเก็บตัวอย่างเข้าซอง หรือกล่องมาตรฐาน 

X X X X X X       20 

2568 2. บันทึกหมายเลข ป้าย ข้อมูลประจำตัวอย่าง X X X X X X       10 

2568 3. กำจัดรา และแมลง ด้วยการแช่แข็ง    X X X     X X 10 
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2568 4. บำรุงรักษาตัวอย่างไม่ให้เสื่อมสภาพ    X X X X    X X 10 

2568 5. จัดระบบในการรักษาตัวอย่างให้สืบค้นง่าย       X X X X   20 

2568 6. จัดทำบัญชีรายชื่อไลเคน          X X X 20 

2568 7. เผยแพร่องค์ความรู ้          X X X 10 

  รวม             100 

2568 โครงการร่วมที่ 6 

1. การเตรียมงานก่อนการดำเนินการฝึกอบรม  

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

       20 

2568 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม     X        60 

2568 3. การสรุปผลการฝึกอบรม      X X X X X X X 20 

  รวม             100 

2568 โครงการวิจัยร่วมที่ 7 
1. ติดตามการเติบโตของไลเคน 

X X   X X   X X   50 

2568 2. บันทึกผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ X X   X X   X X   20 

2568 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงนิเวศ และการเติบโต   
ของไลเคน 

  X X   X X   X X 20 

2568 จัดเตรียมนำเสนอผลงานและเอกสารเผยแพร่   X X   X X   X X 5 

2568 สรุปผล และเผยแพร่องค์ความรู ้   X X   X X   X X 5 

  รวม             100 

2569 โครงการวิจัยร่วมที่ 1 
1.วางแผนในการเก็บตัวอย่างแต่ละพ้ืนที่ 

 
X 

 
X 

 
X 

          
5 

2569 2. สำรวจและเก็บตัวอย่างในพ้ืนที่ X X  X X  X X     30 

2569 3.เตรียมตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ X X X X X X X      10 

2569 4.จำแนกชนิดไลเคน X X X X X X X X X X X X 30 

2569 5.บันทึกผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์       X X X X X X 5 

2569 6. เตรียมนำเสนอผลงานและเอกสารเผยแพร่       X X X X X X 10 
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2569 7. สรุปผล และตีพิมพ์ผลงาน          X X X 10 

 รวม             100 

2569 โครงการวิจัยร่วมที่ 2 
1. เตรียมตัวอย่างและสกัดสีย้อมจากไลเคน P. 
tinctorum 

             

2569 2.ศึกษาคุณสมบัติทางทางกายภาพและเคมีของ
สีย้อมจากไลเคน 

             

2569 3. ศึกษาความคงทนของสีย้อมจากไลเคน              

2569 4. กำหนดสูตรและทดลองใช้สีย้อมผ้าไหมใน
ระดับครัวเรือน 

X X X X X X X X X X X X  

2569 5.ปรับปรุงสูตรสีย้อมผ้าไหม X X X X X X X X X    40 

2569 6. วิเคราะห์ข้อมูล          X X X 30 

2569 7. รวบรวมผลงานเสนอ และเผยแพร่          X X X 30 

  รวม             100 

2569 โครงการวิจัยร่วมที่ 3 
1. กำหนดพ้ืนที่ศึกษา 

             

2569 2. สำรวจประชากรไลเคนในธรรมชาติ              

2569 3. ฟ้ืนฟูประชากรไลเคนโดยการย้ายปลูก              

2569 4. ติดตามการเติบโตของไลเคนย้ายปลูก   X    X    X  20 

2569 5. ศึกษาสภาพแวดล้อมทางกายภาพในแหล่ง
อาศัยของไลเคน 

  X    X    X  20 

2569 6. วิเคราะห์ข้อมูล         X X X X 30 

2569 7. รวบรวมผลงานเสนอ และเผยแพร่         X X X X 30 

  รวม             100 

2569 โครงการวิจัยร่วมที่ 4 
1. สภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงรา 

X X X X X X       20 

2569 2. การทำวิวัฒนาการชาติพันธ์ุ    X X X       10 



           โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย               
 

Template Research Program and Project V12102561                                                          1-35 
 

2569 3. เพ่ิมปริมาณราก่อให้เกิดไลเคน X X X X X X       20 

2569 4. ทดสอบผลิตภัณฑ์ X X X X X X       20 

2569 5. เผยแพร่องค์ความรู้-ถ่ายทอดเทคโนโลยี       X X X X X X 30 

  รวม             100 

2569 โครงการวิจัยร่วมที่ 5 
1. จัดเก็บตัวอย่างเข้าซอง หรือกล่องมาตรฐาน 

X X X X X X       20 

2569 2. บันทึกหมายเลข ป้าย ข้อมูลประจำตัวอย่าง X X X X X X       10 

2569 3. กำจัดรา และแมลง ด้วยการแช่แข็ง    X X X     X X 10 

2569 4. บำรุงรักษาตัวอย่างไม่ให้เสื่อมสภาพ    X X X X    X X 10 

2569 5. จัดระบบในการรักษาตัวอย่างให้สืบค้นง่าย       X X X X   20 

2569 6. จัดทำบัญชีรายชื่อไลเคน          X X X 20 

2569 7. เผยแพร่องค์ความรู ้          X X X 10 

  รวม             100 

2569 โครงการร่วมที่ 6 
1. การเตรียมงานก่อนการดำเนินการฝึกอบรม  

 
X 

 

X 
 

X 
 

X 

 

X 
       20 

2569 2. ดำเนินการจัดฝึกอบรม     X        60 

2569 3. การสรุปผลการฝึกอบรม      X X X X X X X 20 

  รวม             100 

2569 โครงการวิจัยร่วมที่ 7 
1. ติดตามการเติบโตของไลเคน 

X X   X X   X X   50 

2569 2. บันทึกผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ X X   X X   X X   20 

2569 วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงนิเวศ และการเติบโต   
ของไลเคน 

  X X   X X   X X 20 

2569 จัดเตรียมนำเสนอผลงานและเอกสารเผยแพร่   X X   X X   X X 5 

2569 สรุปผล และเผยแพร่องค์ความรู ้   X X   X X   X X 5 

  รวม             100 
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15. งบประมาณของโครงการวิจัย 
15.1 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณตลอดโครงการ (กรณีของบประมาณเป็นโครงการต่อเนือ่ง 

ระยะเวลาดำเนินการวิจัยมากกว่า 1 ปี ให้แสดงงบประมาณตลอดแผนการดำเนินงาน)  
ปีที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ งบประมาณที่เสนอขอ 

ปีท่ี 1 2565 2,133,898 
ปีท่ี 2 2566 2,164,898 
ปีท่ี 3 2567 2,248,298 
ปีท่ี 4 2568 2,184,298 
ปีท่ี 5 2569 2,139,298 
รวม  10,870,690  

 
15.2 แสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณ 

 ประเภทงบประมาณ  รายละเอียด 
 ปีที่ 1 
(2565) 

 ปีที่ 2 
(2566) 

 ปีที่ 3 
(2567) 

 ปีที่ 4 
(2568) 

 ปีที่ 5 
(2569) 

งบบุคลากร โครงการร่วมที่ 1 
1. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท 1 
คน 18,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 
เดือน) (216,000 บาท) 
2. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาตรี 2 
คน 15,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 
เดือน) (432,000 บาท) 
2. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 2 คนๆ 9,400 บาท/เดือน 
(ระยะเวลา 12 เดือน) (225,600 บาท) 

873,600 873,600 873,600 873,600 873,600 

งบบุคลากร โครงการร่วมที่ 2 
1. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยนอกเวลา 1 คน 
6,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน) 
(72,000 บาท) 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

งบบุคลากร โครงการร่วมที่ 3 
1.ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยนอกเวลา 1 คน 6,000 
บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน)   
(72,000 บาท) 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

งบบุคลากร โครงการร่วมที่ 4 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 
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1.ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาตรี นอก
เวลา 1 คน 15,000 บาท/เดือน 
(ระยะเวลา 12 เดือน) (180,000 บาท) 

งบบุคลากร โครงการร่วมที่ 5 
1. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยระดับปริญญาโท 1 
คน 17,500 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 
เดือน) (210,000 บาท) 
2. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย นอกเวลา 2 คนๆ 
6,000 บาท/เดือน (ระยะเวลา 12 เดือน) 
(144,000 บาท) 

354,000 354,000 354,000 354,000 354,000 

งบบุคลากร โครงการร่วมที่ 6 
1. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัย ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 2 คนๆ 9,400 บาท/เดือน 
(ระยะเวลา 4 เดือน) (75,200 บาท) 

75,200 75,200 75,200 75,200 75,200 

งบบุคลากร โครงการร่วมที่ 7 
1. ค่าจ้างผู้ช่วยวิจัยนอกเวลา 1 คน 
4,000 บาท/เดือน เฉพาะที่เก็บตัวอย่าง
และลงข้อมูล (ระยะเวลา 3 เดือน) 
(12,000 บาท) 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 

งบดำเนินการ : ค่าใช้
สอย 

โครงการร่วมที่ 1 
1. ค่าเดินทางเข้าพ้ืนที่และเช่าพาหนะ 
เพ่ือการเดินทางปฏิบัติการภาคสนาม 
จำนวน 3 ครั้ง/ปี ครั้งละ 15,000 บาท
(45,000 บาท) 
2. ค่าเบี้ยเลี้ยงระหว่างปฏิบัติการ
ภาคสนาม จำนวน 3 ครั้ง/ปี (4 คน x 
400 บาท x 5 วัน) (24,000 บาท) 
3. ค่าท่ีพักระหว่างปฏิบัติการภาคสนาม
ของคณะวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ 2 ครั้ง ครัง้
ละ 9,600 บาท (500 บาท x 3 ห้อง x 4 
คืน) (18,000 บาท) 
4. ค่าบริการจัดหาข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร 
ล้างรูป อัดรูปและค่าอำนวยความสะดวก 
(5,000 บาท) 

91,000 10,9000 10,9000 10,9000 22,000 
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5. ค่าพัสดุไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ ค่า
ติดต่อสื่อสาร และค่าใช้สอยอื่นๆ (5,000 
บาท) 
6. ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบกลุ่ม (4 คน/ปี) 
(12,000 บาท) 

งบดำเนินการ : ค่าใช้
สอย 

โครงการร่วมที่ 2 
1 ค่าเดินทางเข้าพ้ืนที่และเช่าพาหนะ (ปี
ละ 2 ครั้ง x 3 วัน x 2,500 = 1,5000 
บาท) 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานภาคสนาม (1 
คน x 2 ครั้ง x 3 วัน x 400 = 2,400 
บาท) 
3 ค่าท่ีพักระหว่างปฏิบัติงานภาคสนาม 
(1 ห้อง x 2 ครั้ง 3 วัน x 500 = 3,000 
บาท)  
4 ค่าพัสดุไปรษณีย์ โทรศัพท์ ค่าติดต่อสื่
สารอื่นๆ 
5 ค่าประกันชีวิตแบบกลุ่ม (1 คน x 
3,000 บาท) 
6 ค่าจ้างทดสอบความคงทนของสีย้อมผ้า
ไหม 
7 ค่าลงทะเบียนและเข้าร่วมนำเสนอ
ผลงาน 

3,000 18,000 46,400 41,400 26,400 

งบดำเนินการ : ค่าใช้
สอย 

โครงการร่วมที่ 3 
1. ค่าเดินทางเข้าพ้ืนที่และเช่าพาหนะ (ปี
ละ 3 ครั้ง x 3 วัน x 2,500 = 22,500 
บาท) 
2 ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานภาคสนาม (1 
คน x 3 ครั้ง x 3 วัน x 400 = 2,400 
บาท) 
3 ค่าท่ีพักระหว่างปฏิบัติงานภาคสนาม 
(1 ห้อง x 2 ครั้ง 3 วัน x 500 = 3,000 
บาท) 
4 ค่าพัสดุไปรษณีย์ โทรศัพท์ ค่าติดต่อสื่
สารอื่นๆ 

35,700 38,700 38,700 41,700 38,700 
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5 ค่าประกันชีวิตแบบกลุ่ม (1 คน x 
3,000 บาท) 
6 ค่าลงทะเบียนและเข้าร่วมนำเสนอ
ผลงาน 

งบดำเนินการ : ค่าใช้
สอย 

โครงการร่วมที่ 4 
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ และค่าใช้สอย
อื่นๆ (5,000 บาท) 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

งบดำเนินการ : ค่าใช้
สอย 

โครงการร่วมที่ 5 
1. ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ห้องพิพิธภัณฑ์ 
(20,000 บาท) 
2. ค่าใช้สอยอื่นๆ สำหรับพิพิธภัณฑ์ 
(5,000 บาท) 
3. ค่าพัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศ ค่า
โทรศัพท์ โทรสาร โทรพิมพ์ และอื่นๆ 
(15,000 บาท) 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

งบดำเนินการ : ค่าใช้
สอย 

โครงการร่วมที่ 6 
1. ค่าสมนาคุณวิทยากรและนักศึกษา
ช่วยงาน (11,200 บาท) 
2. ค่าอาหาร 
-อาหารหลัก 7 มื้อ มื้อละ 150 บาท 
จำนวน 30 คน (31,500 บาท) 
-ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 5 มื้อ มื้อละ 
50 บาท จำนวน 30 คน (7,500 บาท) 
3. ค่าเช่าท่ีพักและสถานที่ฝึกอบรม 
-สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม คืนละ 100 บาท 
ต่อคน จำนวน 30 คน จำนวน 2 คืน 
(6,000 บาท) 
-คณะวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ คืนละ 100 
บาท ต่อคน จำนวน 12 คน จำนวน 2 
คืน (2,400 บาท) 
-ค่าสถานที่จัดฝึกอบรมจำนวน 3 วัน วัน
ละ 1000 บาท (3,000 บาท) 
4. ค่าเอกสารและการจัดเตรียมเอกสาร
ในการฝึกอบรม 30 คน คนละ 650 บาท 
(19,500 บาท) 

141,900 
 
 

141,900 141,900 141,900 141,900 
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5. ค่าบริการจัดหาข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร 
ล้างรูป อัดรูปและค่าอำนวยความสะดวก 
และค่าติดต่อสื่อสารด้านอื่นๆ (5,000 
บาท) 
6. ค่าพัสดุไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ โทรสาร 
โทรพิมพ์ และค่าติดต่อสื่อสารด้านอื่นๆ 
(4,000 บาท) 
7. ค่ารถโดยสาร (รถตู้) + ค่าน้ำมัน 
จำนวน 4 คัน ราคา 3,900 ต่อคันต่อวัน 
จำนวน 3 วัน (46,800 บาท) 
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (5,000 บาท) 

งบดำเนินการ : ค่าใช้
สอย 

โครงการร่วมที่ 7 
1. 1. ค่าเดินทางและเช่าพาหนะ 
ปฏิบัติการภาคสนาม 6,000 บาท/ครั้ง 
จำนวน 2 ครั้ง/ปี (12,000 บาท) 
2. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,500 บาท/ครั้ง 
จำนวน 2 ครั้ง/ปี (3,000 บาท) 
3. เบี้ยเลี้ยงระหว่างปฏิบัติการภาคสนาม 
(1 คน x 250 บาท x 3 วัน) 3 ครั้ง/ปี 
(2,250 บาท) 
4. ค่าบริการจัดหาข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร 
อัดรูปและค่าอำนวยความสะดวก (5,000 
บาท) 
5. ค่าพัสดุไปรษณีย์ ค่าโทรศัพท์ โทรสาร 
และค่าติดต่อสื่อสารด้านอื่นๆ (3,000 
บาท) 

      
25,250  

       
25,250  

       
25,250  

       
25,250  

       
25,250  

งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ โครงการร่วมที่ 1 
1. ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 
(50,000 บาท) 
2. ค่าวัสดุงานภาคสนาม (10,000 บาท) 
3. ค่าวัสดุสำนักงานทั่วไป (3,000 บาท) 
4. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (5,000 บาท) 

18,000 68,000 68,000 68,000 68,000 

งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ โครงการร่วมที่ 2 
1 ค่าอุปกรณ์ สารเคมี สำหรับสกัดสี
ย้อมไลเคน 

10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 
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งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ โครงการร่วมที่ 3 
1 ค่าอุปกรณ์ สำหรับย้ายปลูกและ
ติดตามการเติบโตของไลเคน 

0 5,000 5,000 3,000 3,000 

งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ โครงการร่วมที่ 4 
1 ค่าวัสดุสารเคมี 

      
42,600  

       
42,600  

       
42,600  

       
42,600  

       
42,600  

งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ โครงการร่วมที่ 5 
1. ค่าบรรจุภัณฑ์เก็บตัวอย่างและอุปกรณ์
สำหรับการเก็บรักษาตัวอย่างใน
พิพิธภัณฑ์ ปี 2565 2567 2569 
(60,000 บาท) 
2. ค่าวัสดุสำนักงานทั่วไป (5,000 บาท) 

65,000 5,000 65,000 5,000 65,000 

งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ โครงการร่วมที่ 6 
1.ค่าวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการ
ฝึกอบรม (5,000 บาท) 
2. ค่าวัสดุสำนักงานทั่วไป (5,000 บาท) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 

งบดำเนินการ : ค่าวัสดุ โครงการร่วมที่ 7 
1. ค่าวัสดุสำหรับการติดตามการเติบโต 
(3,000 บาท) 
2. ค่าวัสดุสำนักงานทั่วไป (1,648 บาท) 
3. ค่าวัสดุประกอบภายในห้องเก็บ
ตัวอย่าง และห้องเก็บเอกสาร (3,000 
บาท) 

        
7,648  

         
7,648  

         
7,648  

         
7,648  

         
7,648  

                      รวมงบประมาณรายปี  
2,133,898  

  
2,164,898  

  
2,248,298  

  
2,184,298  

  
2,139,298  

 รวมงบประมาณ  5 ปี   10,870,690  

 
15.3 เหตุผลความจำเป็นในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ (พร้อมแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จะจัดซ้ือ) 

 
ชื่อครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์ที่ขอสนับสนุน 
ลักษณะการใช้
งานและความ
จำเป็น 

การใช้
ประโยชน์ของ
ครุภัณฑ์น้ีเมื่อ

โครงการ
สิ้นสุด 

สถานภาพ 
ครุภัณฑ์ใกล้เคียง
ที่ใช้ ณ ปัจจุบัน 

(ถ้าม)ี 

สถานภาพการใช้
งาน ณ ปัจจุบัน 
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16. ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบจากงานวิจัย (Output/Outcome/Impact) 

ผลงานที่คาด
ว่าจะได้รับ 

รายละเอียดของ
ผลผลิต 

จำนวนนับ 
หน่วยนับ 

ผลลัพธ์ที่
คาดว่า
จะได้รับ 

ผลกระทบ
ที่คาดว่าจะ

ได้รับ 
ปี 

2565 
ปี 

2566 
ปี 

2567 
ปี 

2568 
ปี 

2569 
รวม 

1. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ โดยระบุ ดังน้ี    

 1.1 ระดับ
อุตสาหกรรม 

       ต้นแบบ Primary 
Result 

   

 1.2 ระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม 

       ต้นแบบ Primary 
Result 

 

 1.3 ระดับ
ภาคสนาม 

       ต้นแบบ Primary 
Result 

 

1.4 ระดับ
ห้องปฏิบัติ 
การ 

โครงการวิจัยร่วมที่ 4 

สารเมแทบอไลท์ใหม่ 
จากราไลเคน (1) 

- - 1 - - 1 ต้นแบบ Interme
diate 
Result 

   

1.4 ระดับ
ห้อง ปฏิบัติ 
การ 

โครงการวิจัยร่วมที่ 2 

สีย้อมจากไลเคนที่มี
คุณภาพ 

- - - 1 - 1 ต้นแบบ Goal 
Result 

สีย้อมที่มี
คุณภาพ และ
นำมาใช้
ประโยชน์
ระดับ
ครัวเรือน 

2.ต้นแบบเทคโนโลยี โดยระบุ ดังน้ี    

 2.1 ระดับ
อุตสาหกรรม 

       ต้นแบบ Primary 
Result 

 

 2.2 ระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม 

       ต้นแบบ Primary 
Result 

 

 2.3 ระดับ
ภาคสนาม 

       ต้นแบบ Primary 
Result 

 

 2.4 ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

       ต้นแบบ Primary 
Result 

 

3. กระบวนการใหม่ โดยระบุ ดังน้ี    
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 3.1 ระดับ
อุตสาหกรรม 

       กระบวนกา
ร 

Primary 
Result 

 

 3.2 ระดับกึ่ง
อุตสาหกรรม 

       กระบวนกา
ร 

Primary 
Result 

 

 3.3 ระดับ
ภาคสนาม 

       กระบวนกา
ร 

Primary 
Result 

 

 3.4 ระดับ
ห้องปฏิบัติการ 

โครงการวิจัยร่วมที่ 2 
กระบวนการผลิตสี
ย้อมจากไลเคน 

    1 1 กระบวนการ 

 
Goal 
Result 

กระบวนการ
ผลิตสีย้อม
จากไลเคน 
มาตรฐาน 
นำมาพัฒนา
เพิ่มมูลค่าผ้า
ไหมได้ 

4.องค์ความรู้ (โปรดระบุ)   

 4.1 ความ
หลากหลาย
ชนิดของไล
เคน การแพร่ 
กระจาย และ
คู่มือการจำ 
แนกชนิดไล
เคนจากพ้ืนที่
ศึกษา 

โครงการวิจัยร่วมที่ 1 
ทราบความหลาก 
หลายชนิดของไลเคน 
การแพร่กระจาย และ
คู่มือการจำแนกไล
เคนจากพ้ืนที่ศึกษา 
รอบพ้ืนที่มหาวิทยา 
ลัยรามคำแหง พร้อม
ข้อมูลทางกายภาพที่
สำคัญ 

- 1 1 1 1 4 เรื่อง Primary 
Result 

 

 4.2 ข้อมูล
ทราบ
โครงสร้าง
ประชากรไล
เคน 
Parmotrema 
tinctorum 

โครงการวิจัยร่วมที่ 3 
ทราบโครงสร้าง
ประชากรไลเคน 
Parmotrema 
tinctorum 

- - 1 - - 1 เรื่อง Primary 
Result 

ประเมิน
สถานภาพไล
เคนได้ 

 4.3การค้นพบ 
ราก่อให้เกิด 
ไลเคนชนิด 
ใหม่ 

โครงการวิจัยร่วมที่ 4 
การค้นพบราก่อให้ 
เกิดไลเคนชนิดใหม่ 

- 1   - - 1 เรื่อง Intermed
iate 
Result 
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 4.4 ตัวอย่าง 
ไลเคนที่เพ่ิม
ข้ันในพิพิธ 
ภัณฑ์ไลเคน 
พร้อมบัญชี
รายชื่อไลเคน 
และฐาน 
ข้อมูลไลเคนที่
พบในประเทศ
ไทยได้รับการ
ปรับปรุงให้
ทันสมัยอยู่
เสมอ 

โครงการวิจัยร่วมที่ 5 
พิพิธภัณฑ์ไลเคน 
มหาวิทยาลัยรามคำ 
แหงได้ตัวอย่างไลเคน
ที่เพ่ิมข้ันในพิพิธภัณฑ์ 
พร้อมบัญชีรายชื่อไล
เคนและฐานข้อมูลไล
เคนที่พบในประเทศ
ไทยได้รับการปรับ 
ปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

1 1 1 - - 3 เรื่อง Primary 
Result 

ได้ฐานข้อมูล 
และ
ตัวอย่างไล
เคนใช้ใน
การศึกษา
เปรียบเทียบ 

 4.5 การเผย 
แพร่ความรู้
เก่ียวกับ
ทรัพยากรไล
เคน 

เผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับไลเคนในเวป
ไซต์ อพ.สธ.-
มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 
(http://rspg.ru.ac.t
h/) 

1 1 1 1 1 5 เรื่อง Goal 
Result 

 

5. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์    

 5.1 การ
ถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

       ครั้ง Primary 
Result 

 

6. การใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ    

6.1 ฝึกอบรม
เชิงปฎิบัติการ 

โครงการวิจัยร่วมที่ 6 
ถ่ายทอดความรู้สู่ 
นักเรียน นักศึกษา ครู 
อาจารย์ และผู้ที่
สนใจโดยทั่วไปเพ่ือ
นำไปปรับใช้ในการ
เรียนการสอนหรือต่อ
ยอดในด้านอื่นๆ  

30 30 30 30 30 150 คน Primary 
Result 

ได้ทรัพยากร
บุคคลที่มี
ความรู้ และ
สามารถนำ
ความรู้ไป
ปรับใช้ได้ 
 

7. การพัฒนากำลังคน    
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 7.1 นศ.ระดับ
ปริญญาโท 

โครงการวิจัยร่วมที่ 4 
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่
ราไลเคน (1 คน) 

- - 1 - - 1 คน Primary 
Result 

 

 7.2 นศ.ระดับ
ปริญญาเอก 

              คน Primary 
Result 

 

 7.3 นักวิจัย
หลังปริญญา
เอก 

       คน Primary 
Result 

 

 7.4 นักวิจัย
จาก
ภาคเอกชน 
ภาคบริการ
และภาคสังคม 

       คน Primary 
Result 

 

8. ทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ สิทธิบัตร/ลิขสิทธ์ิ/เครื่องหมายการค้า/ความลับทางการค้า เป็นต้น (โปรดระบุ) 

 8.1 ...............        เรื่อง Primary 
Result 

 

9. บทความทางวิชาการ    

 9.1 วารสาร
ระดับชาติ 

โครงการวิจัยร่วมที่ 1
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติ 

- 1 - 1 - 2 เรื่อง Primary 
Result 

มีบทความ
ทางวิชาการ
ในระดับชาติ 
ด้านความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของไลเคน 

 9.1 วารสาร
ระดับชาติ 

โครงการวิจัยร่วมที่ 3
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติ 

- 1 - 1 - 2 เรื่อง Primary 
Result 

มีบทความ
ทางวิชาการ
ในระดับชาติ 
ด้านนิเวศวิท 
ยาไลเคน 

9.2 วารสาร
ระดับนานา 
ชาติ 

เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับ
นานาชาติ 

- - - - - - เรื่อง Primary 
Result 

 

10. การประชุม/สัมมนาระดับชาติ    
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 10.1 นำเสนอ
แบบปากเปล่า 

โครงการวิจัยร่วมที่ 3
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติ 
 

- - - 1 - 1 เรื่อง Primary 
Result 

ได้เผยแพร่
ผลงานสู่
สาธารณะ 

 10.2 นำเสนอ
แบบโปสเตอร์ 

โครงการวิจัยร่วมที่ 1
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับชาติ 
 

- 1 - 1 - 2 เรื่อง Primary 
Result 

มีบทความ
ทางวิชาการ
ในระดับชาติ 
ด้านความ
หลากหลาย
ทางชีวภาพ
ของไลเคน 

11. การประชุม/สัมมนาระดับนานาชาติ    

 11.1 นำเสนอ
แบบปากเปล่า 

เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับ
นานาชาติ 

- - - - - - ครั้ง Primary 
Result 

 

 11.2 นำเสนอ
แบบโปสเตอร์ 

เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการในระดับ
นานาชาติ 

- - - - - - ครั้ง Primary 
Result 

 

  
17. สถานที่ใช้ประโยชน์     

 ในประเทศ/
ต่างประเทศ 

 ชื่อประเทศ/
จังหวัด 

 ชื่อสถานที่ 

ในประเทศ   กรุงเทพมหานคร หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ในประเทศ กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

ในประเทศ สมุทรปราการ พ้ืนที่จังหวัดสมุทรปราการ 

ในประเทศ สมุทรสาคร พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 

ในประเทศ นครปฐม พ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 

ในประเทศ นนทบุรี พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 

ในประเทศ นนทบุรี พ้ืนที่จังหวัดนนทบุรี 

ในประเทศ ปทุมธานี พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี 
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ในประเทศ ฉะเชิงเทรา พ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ในประเทศ เชียงใหม ่ สวนพฤกษศาตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

ในประเทศ ร้อยเอ็ด กลุ่มหัตกรรมพ้ืนบ้าน อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 

ในประเทศ ชลบุร ี เกาะแสมสาร ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบรุ ี

ในประเทศ นครนายก ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ตำบลหินต้ัง อำเภอเมือง 
นครนายก 

 
18. แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย (ถ้ามี)          

ประชุมสัมมนานักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ประชาชนและหน่วยงานท่ีมีส่วนเกี่ยงข้อง เพื่อสร้างความ
ตระหนักถึงความสำคัญขององค์ความรู้เกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพของไลเคน นำองค์ความรู้ด้านความ
หลากหลายไลเคนและส่ิงแวดล้อม มาใช้ประโยชน์ได้อย่างบรูณาการ ตลอดจนเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ 
และนานาชาติ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการนำไปใช้ประโยชน์ของไลเคน 
 
 

19. การตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธบิัตรที่เก่ียวข้อง 

      ⮾  ไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้อง  
      🞅  ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว ไม่มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้อง  

        🞅  ตรวจสอบทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว มีทรัพย์สินทางปัญญา และ/หรือ สิทธิบัตรท่ีเกี่ยวข้อง  
 

รายละเอียดทรัพย์สินทางปัญญาที่เก่ียวข้อง 
หมายเลขทรพัย์สิน

ทางปัญญา 
ประเภททรพัยสิน 

ทางปัญญา 
ชื่อทรัพย์สินทางปัญญา ชื่อผู้ประดิษฐ์ 

ชื่อผู้ครอบครอง
สิทธิ์ 

     
     

 
20. มาตรฐานการวิจัย (ถ้ามี) 

      ⬜  มีการใช้สัตว์ทดลอง 

⬜  มีการวิจัยในมนุษย์ 

⬜  มีการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ 

⬜  มีการใช้ห้องปฎิบัติการท่ีเกี่ยวกับสารเคมี 
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21. หน่วยงานร่วมลงทุน ร่วมวิจัย รับจ้างวิจัย หรือ Matching Fund 

ประเภท ชื่อหน่วยงาน/บริษัท แนวทางรว่มดำเนินการ การร่วมลงทุน 
จำนวนเงิน 

(In cash (บาท)) 

ภาคการศึกษา 
(มหาวิทยาลัย/
สถาบันวิจัย) 

  ไม่ระบุ  

ภาคอุตสาหกรรม 
(รัฐวิสาหกิจ/
บริษัทเอกชน) 

  ไม่ระบุ  

*กรณีมีการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน ให้จัดทำหนังสือแสดงเจตนาการร่วมทุนวิจัยพัฒนาประกอบการเสนอขอ 
 
22. ลงลายมือชื่อ หัวหน้าโครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย พร้อมวัน เดือน ปี 
 

 
                                                                            ลงช่ือ................................................. 

                                                                                   (ผศ. ดร. เอก แสงวิเชียร) 
  หัวหน้าชุดโครงการวิจัย 

                                                                               วันท่ี 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 

 


