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ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของไลเคนบนเกาะแสมสารและเกาะคราม
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บทคัดยอ
การสํารวจไลเคนภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ ที่เกาะแสมสารและเกาะครามระหวาง
วันที่ 30 ม.ค. 2546 ถึง 30 มี.ค. 2549 รวบรวมตัวอยางไลเคนทั้งสิ้น 466 ตัวอยาง จากพรรณพืชในปาชายหาด ปารุนสอง
ปาดิบแลง และบนหิน พบไลเคน 22 วงศ 40 สกุล 120 ชนิด ไลเคนบนเกาะแสมสารมีความหลากชนิดมากกวาบนเกาะ
คราม โดยเกาะแสมสารพบ 37 สกุล 96 ชนิด สวนที่เกาะครามพบ 30 สกุล 48 ชนิด ซึ่งมีไลเคน 24 ชนิด ที่พบไดทั้ง 2 เกาะ
ไลเคนที่พบเดนบนเกาะแสมสารอยูในวงศ Graphidaceae, Trypetheliaceae และ Pyrenulaceae (คิดเปนรอยละ 32, 11
และ 9 ตามลําดับ) สวนไลเคนที่พบเดนบนเกาะครามประกอบดวยวงศ Graphidaceae, Thelotremataceae และ
Physciaceae (คิดเปนรอยละ 31, 17 และ 15 ตามลําดับ) ซึ่งไลเคนบางชนิดมีแหลงอาศัยเฉพาะแหง จากการสํารวจไลเคน
ที่ระดับความสูง 40, 80, 120 และ 160 เมตร จากระดับน้ําทะเลที่เกาะแสมสาร พบวาไลเคนของแตละระดับคอนขาง
แตกตางกัน โดยมีชนิดเดน คือ Graphis sp.1, Parmotrema praesorediosum, Dimerella isidiata และ Laurera
benguelensis ตามลําดับ สวนขนาดแทลลัสของไลเคนพวกครัสโตสจากบริเวณชายหาด ระดับกลางเกาะ และยอดเขา มี
ความแตกตางกัน โดยมีคาเฉลี่ย 1.6, 3.9 และ 8.6 ตารางเซนติเมตร ตามลําดับ การสํารวจนี้พบวาความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไลเคนบนเกาะแสมสารและเกาะครามมีสูง นอกจากนี้มีไลเคนอีกหลายชนิดที่ยังไมสามารถจําแนกในระดับชนิดได
ซึ่งคาดวาอาจเปนชนิดใหมของโลก และพบเฉพาะบนเกาะเทานั้น สวนประกอบของชนิดโดยรวมและโครงสรางของ
แทลลัสไลเคนที่พบบนเกาะแสมสาร บงบอกถึงการเปนไลเคนรุนบุกเบิก ที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีการยายที่อยูอาศัยและ
มนุษยออกไป การติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับไลเคนและสิ่งมีชีวิตอื่นในระยะยาวจนถึงภาวะสมดุลควรทําการศึกษา
อยางตอเนื่องตอไป
Abstract
Surveys of lichens in the “Plant Genetics Conservation Project under the Royal Initiative of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn” at Samaesarn and Kram islands was conducted during 30 January 2003 to
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30 March 2006. Four hundred and sixty six samples were collected from trees in coastal forest, secondary
forest, and dry evergreen forest as well as from rocks. The samples were classified into 22 families, 40 genera
and 120 species. Greater number of species was found on Samaesarn island (37 genera and 96 species) than
on Kram island (30 genera and 48 species). Twenty-four species were commonly found on both islands.
Lichens on Samaesarn island were dominated by the Graphidaceae, Trypetheliaceae and Pyrenulaceae,
consisting of 32, 11 and 9% of total number of species respectively. Those domination Kram Island were the
Graphidaceae, Thelotremataceae and Physciaceae, composing of 31, 17 and 15% respectively. Species
composition varied along four altitudinal gradients of the island. Dominant species at 40, 80, 120 and 160
meters above sea level were Graphis sp.1, Parmotrema praesorediosum, Dimerella isidiata and Laurera
benguelensis, respectively. Thallus sizes of lichens were different among areas at the coast, the middle and
the hill top of the island with mean thallus sizes of 1.6, 3.9 and 8.6 cm2 respectively. This survey suggests that
Samaesarn and Kram Islands have a high diversity of lichens. Some of them are taxonomically unidentified,
and may be endemic and new species. The overall composition of species and thallus structure indicate that
lichens at Samaesarn are at the pioneer stage of community development following the departure of human
settlement. Long-term investigation of species succession until mature community is considered to be worthy
of future studies.
คําสําคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ, ไลเคน, เกาะคราม, เกาะแสมสาร, การเปลี่ยนแปลงแทนที่
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บทนํา
ไลเคนกํ า เนิ ด มาตั้ ง แต ยุ ค โบราณหลายร อ ยล า นป
มาแล ว และสามารถปรั บ ตั ว ดํ า รงชี วิ ต จนป จ จุ บั น
(Taylor et al., 1997) ไลเคนเปนกลุมสิ่งมีชีวิตที่
สามารถบุกเบิก เจริญบนสภาพแวดลอมที่รุนแรง เชน
บนหินกลางแจง ที่มีแสงอัลตราไวโอเลต (UV) รุนแรง
และขาดน้ํ า ซึ่ ง ไม มี สิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น เติ บ โตได ด ว ย
ความสัมพันธพิเศษระหวาง รา และสาหรายที่จําเพาะ
ทํ า ให ไ ลเคนได เ ปรี ย บสิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ๆ ในการครอบ
ครองพื้นที่อยูอาศัยดังกลาว การดํารงชีวิตแบบพึ่งพา
อาศัยของสาหรายและราอยางพอดี ในสภาพแวดลอม

ที่จํากัด ทําใหไลเคนเติบโตชา (0.5-20.4 มม./ป) แต
ยั่งยืน (Hale, 1973; Osathanon, 2002) โดยไลเคน
อาจมีอายุยืนยาวหลายพันป (Purvis, 2000)
เกาะแสมสารเคยเปนที่ตั้งบานเรือนของมนุษยมากอน
ทํ า ให ร ะบบนิ เ วศ รวมทั้ ง พื ช พรรณธรรมชาติ เ ดิ ม ถู ก
ทําลาย โดยปจจุบันพบเพียงพืชมีทอลําเลียงที่มีลําตน
ขนาดเล็กเทานั้น มีเพียงไมใหญที่หลงเหลืออยูที่สวนที่
สูงที่สุด ของเกาะเทานั้นที่ เป นหลักฐานของพรรณไม
ดั ง เดิ ม ซึ่ งคล า ยคลึ ง กั บ ที่ พ บในพื้น แผ น ดิ น ใหญ ข อง
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ประเทศ เมื่อมีการยายบานเรือนออกไปเมื่อประมาณสิบ
ป ที่ ผ า นมา ทํ า ให มี ก ระบวนการเปลี่ ย นแปลงแทนที่
(succession) ของระบบนิเวศเกิดขึ้น โดยสามารถสังเกต
ได จ ากลั ก ษณะโครงสร า ง และส ว นประกอบของชนิ ด
(species composition) ของไลเคนที่พบในการสํารวจ

ไทย และ เพื่อเปรียบเทียบการแพรกระจายของไล
เคนในสภาพแวดลอมตาง ๆ บนเกาะแสมสาร และ
เก็บรักษาพันธไลเคนไวในพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี

กระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของสังคมสิ่งมีชีวิตตาม
ธรรมชาติใชเวลานาน อาจถึง 50, 80, 100 ป หรือ นาน
กวานั้น ที่จะทําใหถึงภาวะสมดุล (equilibrium) ของ
สภาพแวดลอมทางกายภาพและชีวภาพ โดยในภาวะ
ดั ง กล า วจะมี ช นิ ด ของสิ่ ง มี ชี วิ ต (species) และมวล
ชีวภาพ (biomsss) สูงสุดเกิดขึ้น การติดตามการ
เปลี่ยนแปลงแทนที่ของสิ่งมีชีวิตในระยะยาวในเกาะ
แสมสารจะทําใหเขาใจพลวัตรของระบบนิเวศของเกาะใน
ประเทศไทย ซึ่งไมเคยมีการศึกษามากอน

อุปกรณและวิธีการศึกษา
1. สํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนใน
พื้นที่ธรรมชาติ ระหวางวันที่ 30 มกราคม 2546 ถึง
30 มีนาคม 2549 โดยการเก็บตัวอยางไลเคนที่พบ
บนพรรณไม และหิน โดยใชมีดตัดเปลือกไม หรือสิ่ว
สกัดหินที่พบไลเคน และหอตัวอยางดวยกระดาษนุม
เพื่อ ป อ งกั น การแตกหัก ของแทลลั ส และโครงสร า ง
สืบพันธุ แลวบรรจุลงในซอง (กระดาษ) เก็บตัวอยาง
เบื้องตน (primary package) พรอมทั้งจดบันทึก
ขอมูลสภาพพื้นที่เก็บตัวอยาง เชน สถานที่เก็บ ระบบ
นิ เ วศ ชนิ ด ของที่ เ กาะอาศั ย พิ กั ด ทางภู มิ ศ าสตร
ความสูงจากระดับน้ําทะเล วันที่เก็บ เปนตน
2 . เ ป รี ย บ เ ที ย บ ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ก า ร
แพร ก ระจายในแนวดิ่ ง โดยการสํ า รวจไลเคนตาม
ระดับความสูงตาง ๆ ไดแก 40, 80, 120 และ 160
เมตร จากน้ําทะเล
3. เปรี ย บเที ย บขนาดแทลลั ส ไลเคน สํ า รวจจาก 3
ระดับความสูง คือใกลชายหาด, กลางเกาะ และยอด
เขา เมื่อวันที่28 พฤษภาคม 2548 โดยวางแผน
พลาสติกใสบนแทลลัสไลเคนและวาดขอบเขตของ
แทลลัส ดว ยปากกาสี แล ว หาพื้นที่แทลลัส ไลเคนที่
วาด โดยใชโปรแกรม AxioVision AC Rel. 4.1
4. วัด ภู มิ อ ากาศบริ เ วณที่ ไ ลเคนเติ บ โต ได แก แสง
อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธในอากาศ โดยใช LI1400 (LI-COR, Inc., USA) บันทึกขอมูลตอเนื่องทุก

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนบริเวณเกาะ
ของไทยเคยมีการสํารวจในอดีตโดยชาวตางชาติที่เกาะ
ชาง (Vainio, 1909) และเกาะเตา (Paulson, 1930)
ตัวอยางไลเคนเหลานั้นถูกเก็บรักษาไวในพิพิธภัณฑพืช
ในตางประเทศ (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544;
Wolseley et al., 2002) การสํารวจไลเคนบริเวณหมู
เกาะแสมสารและเกาะอื่น ๆ ในทะเลไทย ทําใหมีขอมูล
พื้ น ฐานของทรั พ ยากรบริ เ วณดั ง กล า ว ซึ่ ง ไม เ คยมี
การศึกษามากอน นอกจากนี้การศึกษาความสัมพันธ
ระหว า งไลเคนและสิ่ ง แวดล อ ม ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงชนิดพันธุ และการอยูรอดของไลเคน อาจ
นํามาซึ่งแนวทางการอนุรักษพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตอื่น
และไลเคน ในสภาวะที่เกิดการเลี่ยนแปลงของสภาพ
ภู มิ อ ากาศโลก และสิ่ ง แวดล อ ม เนื่ อ งจากไลเคน
ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดเร็ว
วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก ของการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ คื อ การ
รวบรวมชนิดพันธุของไลเคนในบริเวณเกาะของทะเล
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10 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ระหวางวันที่ 28-29 พฤษภาคม
2548
5. จําแนกสายพันธุไลเคนในหองปฏิบัตกิ าร หลังจาก
เก็บตัวอยางไลเคนจากภาคสนาม นําตัวอยางมาผึ่งลม
ใหแหงและบรรจุลงซองมาตรฐาน วิเคราะหลักษณะ
ทางสัณฐานและกายวิภาควิทยาของไลเคน ภายใต
กลองจุลทรรศน ตรวจสอบสารเคมีในไลเคนตามวิธีการ
ของ White & James (1985) และจําแนกตามหลัก
อนุกรมวิธาน โดยใชคมู ือ เชน Awasthi, 1991;
Rogers, 1992; Homchantara, 1999; Vongshewarat,
2000, Noicharoen, 2002 และ Sutjaritturakarn,
2002 เปนตน
การจําแนกชนิดพันธุของไลเคน มีหลักการโดยสังเขป
ดังนี้:
วงศ (Family) ใชลักษณะของสปอร (spore) ลักษณะ
ของแทลลั ส และลั ก ษณะภายนอกของโครงสร า ง
สืบพันธุ เชน วงค Parmeliaceae มีแทลลัสแบบแผน
ใบ (foliose) โครงสรางสืบพันธุแบบอาศัยเพศเปนแอ
โพทีเซียมรูปจาน และมีสปอรแบบเดียว สีใส (hyaline)
ไมมีผนังกั้น เปนตน
สกุล (genus) ใชลักษณะของโครงสรางภายนอกของ
แทล-ลัส เชน สกุล Parmotrema มีขนาดโลบใหญ ไรซี
นแบบเดี่ยว
ชนิด (species) ใชลักษณะของโครงสรางพิเศษของไล
เคน และส ว นประกอบทางเคมี เ ป น สํ า คั ญ เช น
Parmotrema tinctorum มี ไอซิเดียจํานวนมาก และมี
สาร lecanoric acid ซึ่งทําปฏิกิริยากับสารละลาย C
(sodium hypochlorite) ใหสีแดง สวน Parmotrema
praesorediosum มี soredia จํานวนมาก และมีสารที่
เป นกรดไขมั น (fatty
acid) ที่ ไ ม ทํ า ปฏิ กิ ริ ย ากั บ
สารละลาย C
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ผลและวิจารณผลการศึกษา
1. ความหลากหลายทางชี วภาพของไลเคนที่เกาะ
แสมสารและเกาะคราม จากการสํารวจเกาะทั้งสอง
รวบรวมไลเคนได จํ า นวน 466 ตั ว อย า ง โดยเป น
ตัวอยางจากเกาะแสมสาร 331 ชิ้น เกาะคราม 135
ชิ้น เป น ไลเคนที่ เ ติ บ โตบนพรรณพืช กว า 30 ชนิ ด
และที่พบบนหิน ไลเคนจากทั้งสองเกาะ จําแนกไล
เคนได 22 วงศ 40 สกุล 120 ชนิด (ตารางที่ 1) โดยมี
การแพรกระจายดังนี้
- ไลเคนบนเกาะแสมสาร สํารวจพบทั้งสิ้น 21
วงศ 37 สกุล 96 ชนิด (ตารางที่ 1) โดยไลเคนที่พบ
มากที่สุดจัด อยูใ นวงศ Graphidaceae คิดเปนรอย
ละ 32 รองลงมาคือ Trypetheliaceae, Pyrenulaceae,
Physciaceae และ Thelotremataceae (รอยละ 11,
9, 8 และ 7 ตามลําดับ) สวนวงศอื่น ๆ พบไดเพียง
เล็กนอย คิดเปนรอยละ 1-3 เทานั้น
- ไลเคนบนเกาะคราม สํารวจพบทั้งสิ้น 15 วงศ
30 สกุล 48 ชนิด (ตารางที่1) โดยพบไลเคนในวงศ
Graphidaceae
มากที่ สุ ด คิ ด เป น ร อ ยละ 31
รองลงมาคือ Thelotremataceae, Physciaceae,
Trypetheliaceae (คิดเปนรอยละ 17, 15, และ 8
ตามลําดับ) สวนไลเคนวงศอื่น ๆ พบเพียงรอยละ 1-2
เทานั้น
จะเห็ น ได ว า ไลเคนที่ พ บในสั ด ส ว นที่ สู ง (ประมาณ
ร อ ยละ 32)
ในเกาะทั้ ง สองคื อ ไลเคนวงค
Graphidaceae หรือเรียกโดยรวมวากลุม กราฟดส
(Graphids) ซึ่งจัดวาเปน ไลเคนที่พบมากในเขตรอน
(tropical lichens) โดยไลเคนในกลุมนี้มีจํานวนชนิด
มาก เชน พบที่อุทยานแหงชาติเขาใหญถึง 124 ชนิด
(Sutjaritturakarn,
2002) ไลเคนกลุ ม นี้ มี ก าร
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แพรกระจายในสภาพแวดลอมหลายแบบ โดยเฉพาะ
ในที่ ๆ มีแสงและแหงเปนตน
2. ไลเคนที่มีการแพรกระจายทั่วไป ไลเคนที่พบไดบน
ทั้งสองเกาะ มี 24 ชนิด 17 สกุล 11 วงศ หรือคิดเปน
รอยละ 20 ของจํานวนชนิดที่พบในการสํารวจจากเกาะ
ทั้ ง สอง (ตารางที่ 1) ถึ ง แม ว า การสํ า รวจยั ง ไม
ครอบคลุมทุกพื้นที่ของเกาะ การรายงานครั้งนี้จึงเปน
ขอมูลเบื้องตน เพื่อใหเปนพื้นฐานในการศึกษาความ
หลากชนิดของไลเคนตอไป
เกาะแสมสารและเกาะครามมีสภาพภูมิอากาศมหภาค
(Macroclimate) ที่คลายคลึงกัน แตมีสภาพทางภูมิ
ประเทศ (topography) แตกตางกัน นอกจากนี้ยังมีพืช
พรรณที่เปนที่อยูอาศัยของไลเคนแตกตางกัน เนื่องจาก
ประวัติของการใชพื้นที่เกาะที่แตกตางกัน ซึ่งอาจทําให
สภาพภูมิอากาศจําเพาะ (microclimate) ของเกาะ
แตกตางกับบาง สงผลตอชนิดของไลเคน ซึ่งมีความ
ออนไหวตอสภาพภูมิอากาศเฉพาะแหง
3. การแพร ก ระจายของไลเคนในแนวดิ่ ง บนเกาะ
แสมสาร ถึงแมวายอดเขาของเกาะแสมสารมีความสูง
จากระดับน้ําทะเลเพียง 165 ม. แตพบวาไลเคนที่ระดับ
ความสูง 40, 80, 120, 160 ม. จากระดับน้ําทะเล มี
จํานวน 14, 35, 8 และ 23 ชนิด ตามลําดับ โดยมีไล
เคนที่เปนชนิดเดนในแตละระดับ จากระดับต่ําสุดคือ
Graphis sp.1, Parmotrema preasorediosum,
Dimerella isidiata และ Laurera benguelensis
นอกจากนี้ยังมีไลเคนบางชนิดที่มีพบไดในระดับความ
สูงที่จําเพาะเทานั้น
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ความแตกตางของไลเคนที่ระดับตาง ๆ เกิดไดจาก
หลายสาเหตุ เชน การเขามาใชพื้นที่ของมนุษยอดีต
โดยเฉพาะที่ชายฝงในระดับความสูงประมาณ 40 ม.
ทําใหพืชพรรณเดิมถูกทําลาย พรรณไมที่เกิดขึ้นใหม
และเปนที่เกาะอาศัยของไลเคน จึงมีความแตกตาง
กัน สงผลถึงชนิดของไลเคน ซึ่งมีความจําเพาะกับพืช
ใหอาศัย (Boonpragob and Polyiam, in press)
นอกจากนี้สภาพทางภูมิศาสตร (topography) ทําให
เกิดความแตกตางของภูมิอากาศเฉพาะแหง มีผลตอ
ชนิดของไลเคนเชนกัน
การตรวจวั ด ภูมิอ ากาศเฉพาะแหง เมื่ อวัน ที่ 28-29
พฤษภาคม 2548 บริ เ วณหน า ผา และไหล เ ขาที่
ระยะหางออกไปประมาณ 20 เมตร (ภาพที่ 1) พบวา
มี ค วามแตกต า งของภู มิ อ ากาศ จะเห็ น ได ว า พื้ น ที่
บริ เ วณใกล ห น า ผา (สู ง 80 ม.) มี ค วามชื้ น ใน
บรรยากาศสู ง กว า บริ เ วณอื่ น ประกอบกั บ มี ก าร
ถายเทอากาศไดเปนอยางดี จึงเปนแหลงอาศัยที่ดี
ของไลเคนสวนใหญ ในขณะที่ระดับความสูง 120 ม.
เป น บริ เ วณหุ บ เขาที่ อั บ ลม และสภาพอากาศไม
รุนแรงนัก พบจํานวนชนิดของไลเคนนอยที่สุด
4. ไลเคนเฉพาะถิ่น ไลเคนที่พบไดบนเกาะสวนใหญ
เคยมี ร ายงานการพบบนพื้ น ทวี ป มาก อ นแล ว
(มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2544; Wolseley et al.,
2002) อย า งไรก็ ต ามมีไ ลเคนหลายชนิ ด ที่ ไ ม เ คยมี
รายงานการสํารวจพบบนพื้นทวีปมากอนและอาจไม
สามารถพบในปาอื่น ๆ ของไทย โดยไลเคนเหลานี้
อาจมี ค วามจํ า เพาะต อ สภาพแวดล อ มชายทะเลก็
เปนได (coastal lichens) เชน Caloplaca sp. และ
Peltula sp. เปนตน ไลเคนเหลานี้มีแหลงอาศัย
บริ เ วณหน า ผาซึ่ ง มี ค วามรุ น แรงของสภาพอากาศ
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เชน แสงแดดจา ลมพัดแรง และไดรับไอระเหยจากน้ํา
ทะเล สภาพแวดล อ มดั ง กล า วแตกต า งจากพื้ น ทวี ป
ชัดเจน
5. ขนาดแทลลัสครัสโตสไลเคนบนเกาะแสมสาร จาก
การวัดขนาดแทลลัสไลเคนทั้งสิ้น 94 แทลลัส ในเขต
สํ า รวจ 3 แหล ง พบว า ไลเคนมี ข นาดแทลลั ส เฉลี่ ย
แตกต า งกั น ในแต ล ะระดั บ ความสู ง โดยบริ เ วณใกล
ชายหาดไลเคนมีแทลลัสขนาดเล็ก (ขนาด 0.2-8.9 ตร.
ซม. หรือ เฉลี่ย 1.6 ตร.ซม.) พบไดมากในไลเคนกลุม
graphids และ Bacidia incongruns ไลเคนเหลานี้
อาจถือไดวาเปนพวกบุกเบิก ที่เกิดจากการฟนตัวตาม
ธรรมชาติของระบบนิเวศ หลังจากมีการยายบานเรือน
ออกไป
บริเวณระดับกลางเกาะ ไลเคนมีแทลลัสขนาดกลาง
(ขนาด 0.3-21.2 ตร.ซม. หรือ เฉลี่ย 4.4 ตร.ซม.) โดย
พบไลเคนพวกนี้ไดในบริเวณนี้อยูใกลหนาผา ซึ่งมีอาจ
เกิดจากการไดรับความชื้นจากบรรยากาศชวงในเวลา
กลางวันสูงกวาบริเวณอื่น ๆ ซึ่งเปนประโยชนตอการ
เติบโตของไลเคนที่อยูในบริเวณดังกลาว สวนบริเวณ
ยอดเขา ไลเคนเปนพวกที่มีแทลลัสขนาดใหญ (ขนาด
0.4-51.4 ตรซม. หรือ เฉลี่ย 8.6 ตรซม.) ทั้งนี้บริเวณ
ยอดเขาของเกาะแสมสารอาจถู ก รบกวนน อ ยกว า
บริเวณอื่น โดยจะเห็นไดจากรองรอยของปาดิบแลงที่
ยังคงหลงเหลืออยู ซึ่งเปนสาเหตุใหไลเคนมีชวงเวลาใน
การเติบโตยาวนานและมีขนาดใหญกวาไลเคนในเขต
สํารวจอื่น ๆ ดังนั้นเมื่ออายุของปามีความสัมพันธกับ
พันธุพืชหรือแมแตไลเคน ขนาดของไลเคนที่สํารวจใน
แตละบริเวณจึงเปนตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงสภาพปา
บนเกาะแสมสารได เ ป น อย า งดี ซึ่ ง แนวโน ม การเพิ่ ม
ขนาดของไลเคน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของชนิดพันธ
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สามารถแสดงถึงพลวัตรของระบบนิเวศทีปรับตัวให
เขาสูสภาวะสมดุลยของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลอม
โดยทําใหมีความหลากหลายของชนนิดสูงสุด และมี
มวลชีวภาพสูงสุด ซึ่งเปนภาวะที่ระบบนิเวศมีความ
สมบูรณ ซึ่งอาจใชเวลานาน 50, 100 ปหรือกวานั้น

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบภูมิอากาศเฉพาะแหง บริเวณ
หนาผา (
) และไหลเขา(หางหนาผาประมาณ
20 เมตร) ที่ ค วามสู งจากระดั บ น้ํ า ทะเล 80 เมตร)
(
) บันทึกขอมูลในชวง 24 ชั่วโมง ทุก ๆ 10
นาที วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2548 ก. ความเขมแสง
(PPFD = Photosynthetic Photon Flux Density) ข.
ความชื้นสัมพัทธในอากาศ และ ค. อุณหภูมิอากาศ
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สรุปผลการศึกษา
ไลเคนบนเกาะแสมสารประกอบด ว ยหลายชนิ ด
(species) ที่แตกตางจากที่พบบนพื้นแผนดินใหญของ
ประเทศ โดยสวนใหญเปนไลเคนพวกครัสโตสที่เปนรุน
บุกเบิก (pioneer) หลังจากระบบนิเวศฟนตัวจากการ
รบกวนของมนุษ ย การติด ตามการเปลี่ ยนแปลงทาง
กายภาพ และชี ว ภาพของไลเคนและสิ่ ง มี ชี วิ ต อื่ น ใน
ระยะเวลาตาง ๆ เชน ทุก 5 หรือ10 ป ในระยะยาว จะ
ทําใหเขาใจระบบนิเวศของเกาะ และปฏิสัมพันธของ
สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอมของเกาะในทะเลไทย รวมทั้ง
ความสามารถสู งสุดที่เกาะสามารถรองรับชนิด และ
มวลของสิ่ งมีชี วิต ได ซึ่ งเป นขอ มู ล พื้ น ฐานที่ ส ามารถ
นํ า มาใช ใ นการจั ด การทรั พ ยากรชี ว ภาพ เพื่ อ การใช
ประโยชน อ ย า งยั่ ง ยื น บนพื้ น ฐานขององค ค วามรู
ภายในประเทศ

- 296 -

คําขอบคุณ
คณะผูวิจัย ขอขอบคุณโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ที่ใหโอกาสในการรวม
สํารวจไลเคนในพื้นที่ของโครงการฯ กองทัพเรือที่
อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ในการศึกษา และ
เจ า หน าที่ชมรมคณะปฏิบั ติ งานวิ ทยาการ อพ.สธ.
และเจาหนาที่ทหารเรือทุกทานที่ชวยประสานงาน ให
งานการสํ า รวจไลเคนครั้ ง นี้ ลุ ล ว งไปด ว ยดี และ
ขอขอบคุณ จุฑารัตน สุจริตธุระการ, ขวัญเรือน พา
ปอง, นิมิตร โอสถานนท, สุภาวดี สุมน, มนตรี แสง
ลาภเจริญกิ จ, และเสกสรร เปรมสุขทวี ในการเก็ บ
ตัวอยางภาคสนาม
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ตารางที่ 1. เปรียบเทียบการแพรกระจายของไลเคนบนเกาะแสมสาร เกาะคราม และที่พบไดทั้งสองเกาะ
การแพรกระจาย

การแพรกระจาย
ไลเคน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

F. Arthoniaceae
Arthonia ochrolutea
Arthonia sp.1*
F. Arthopyreniaceae
Arthopyrenia sp.1
F. Bacidiaceae
Bacidia incongruens
F. Coccocarpiaceae
Coccocarpia dissecta
Coccocarpia sp.
F. Collemmataceae
Collema sp.1
Leptogium sp.1
F. Graphidaceae
Cyclographina sp.8
Graphina adscribens
Graphina inabensis
Graphina marcescens
Graphina pertricosa
Graphina ph.1**
Graphina ph.2
Graphina ph.3
Graphina sp.1
Graphina sp.2
Graphina sp.3
Graphina sp.4
Graphis afzelii
Graphis capillacea
Graphis dumastoides
Graphis duplicata
Graphis immersella
Graphis kakaduensis
Graphis leptocarpa
Graphis librata
Graphis ph.2
Graphis sp.1
Graphis sp.2
Graphis sp.3
Graphis sp.6

แสมสาร

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1
1
1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ไลเคน

คราม

47
48
49
50

1

51
52
53
54

1
1

55
56
1
1
1

57
58

1
1

59
60
61

1
1
1

62
1

63

1
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Graphis subcontexta
Phaeographina caesioradians
Phaeographina obfirmata
Phaeographina pudica
Phaeographina quassiaecola
Phaeographina reticulata
Phaeographina sp.1
Phaeographis brasilienensis
Phaeographis inustoides
Phaeographis submaculata
Phaeographis sp.1
Phaeographis sp.2
Sarcographa cuyabensis
F. Gyalectaceae
Dimerella isidiata
Dimerella pineti
Dimerella sp.1
Dimerella sp.2
F. Lecanoraceae
Lecanora pallida
Lecanora sp.1
Lecanora sp.2
Lecanora sp.3
F. Letrouitaceae
Letrouitia leprolyta
Letrouitia sp.1
F. Mycoporceae
Mycoporum acervatum
F. Opegraphaceae
Opegrapha sp.1
F. Parmeliaceae
Bolbothrix sp.1
Parmotrema praesorediosum
Relicinopsis rahengensis
F. Peltulaceae
Peltula sp.1
F. Pertusariacea
Pertusaria sp.1

แสมสาร
1
1
1
1
1

คราม
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1

1
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ตารางที่ 1 (ตอ)
การแพรกระจาย
ไลเคน
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

F. Physciaceae
Amandinae punctata
Buellia excelsa
Buellia tolucae
Buellia sp.1
Buellia sp.2
Dirinaria applanata
Dirinaria picta
Dirinaria sp.1
Pyxine copelandii
Pyxine cocoes
Pyxine consocians
Pyxine sp.1
Rinodina sp.1
F. Placynthiellaceae
Placynthiella sp.1
F. Pyrenulaceae
Anthracothecium badioatrum
Anthracothecium cristatellum
Anthracothecium sp.1
Anthracothecium sp.2
Anthracothecium sp.3
Anthracothecium subglobosum
Anthracothecium sublaevigatum
Pyrenula circumfiniens
Pyrenula leucotrypa
Pyrenula sp.1
F. Ramalinaceae
Ramalina sp.1
F. Teloschistaceae
Caloplaca ceracea
Caloplaca rosei
Caloplaca sp.1

แสมสาร
1

คราม
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ไลเคน
92 Caloplaca sp.2
93 Caloplaca sp.3
F. Thelotremataceae
94 Chroodiscus sp.1
95 Myriotrema compunctum
96 Myriotrema microporum
97 Myriotrema sp.1
98 Ocellularia diacida
99 Ocellularia imersa
100 Ocellularia monosporoides
101 Ocellularia papillata
102 Ocellularia sp.1
103 Thelotrema mongkolsukii
104 Thelotrema phlyctidioides
105 Thelotrema pycnophragmium
106 Thelotrema sp.1
F. Tricotheliaceae
107 Porina mastoidea
108 Porina tetracerae
109 Porina sp.1
F. Trypetheliaceae
110 Laurera benguelensis
111 Laurera madreporiformis
112 Laurera subdiscreta
113 Laurera sp.1
114 Polymeridium catapastum
115 Trypethelium eluteriae
116 Trypethelium nigroporum
117 Trypethelium tropicum
118 Trypethelium sp.1
119 Trypethelium sp.2
120 Trypethelium sp.3

1
1
1
1
1

การแพรกระจาย

1

1
1
1
1

รวมชนิดไลเคน

หมายเหตุ: *sp.1, sp.2, sp.3,... ไลเคนที่ยังไมสามารถจําแนกชนิดได ชนิดที่ 1, 2, 3, ...
**ph.1, ph.2,… ไลเคนที่เคยพบที่อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา แตยังไมสามารถจําแนกชนิดได ชนิดที่1, 2, ...
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แสมสาร
1
1

คราม

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

96

1
1
1

1
1

1

48
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