การประชุมวิชาการ ทรัพยากรไทย: ผันสูวิถีใหมในฐานไทย (ภาคบรรยาย หนา 320-324)

ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในอุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตา
BIODIVERSITY OF LICHENS INHABITED MU KO TARUTAO MARINE NATIONAL PARK
กัณฑรีย บุญประกอบ, กวินนาถ บัวเรือง, เวชศาสตร พลเยี่ยม, สัญญา มีสมิ , มงคล แผงเพ็ชร, บังอร วรรณลัก,
พิมพา นิรงคบุตร, วสันต เพิงสูงเนิน, นฤวรรณ เพ็ญพรหม, สุปราณี แสนธนู, วันวิสาข เพาะเจริญ และสัมฤทธิ์ เส็งเล็ก
Kansri Boonpragob, Kawinnat Buaruang, Wetchasart Polyiam, Sanya Meesim, Mongkol Pangpet,
Bungon Wannalux, Phimpha Nirongbut, Vasun Poengsungnoen, Naruwan Phenprom, Supranee Santanoo,
Wanvisa Phocharoen and Sumrit Senglek
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง เขตบางกะป กทม. 10240
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkapi, Bangkok 10240.

บทคัดยอ
การสํารวจและเก็บตัวอยางไลเคน ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ ที่อุทยานแหงชาติ
หมูเกาะตะรุเตาระหวางวันที่ 6 – 8 เม.ย. และ 20 – 23 ต.ค. 2551 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชนิดพันธุ
ของไลเคน และเก็บรวมรวมสายพันธุไลเคนไว ณ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย ตัวอยางไลเคนไดทั้งสิ้น
2,144 ตัวอยาง จากพรรณพืชและบนหิน ในปาดิบชื้น ปาดิบแลง ไมปลูก ปาชายหาด จําแนกลงระดับสกุลแลว 55 สกุล 28
วงศ (จาก 677 ตัวอยาง) ในสกุลเหลานี้จําแนกถึงชนิดแลว 60 ชนิด 27 สกุล 10 วงศ (จาก 235 ตัวอยาง) ไลเคนที่นํามา
วิเคราะหชนิดไดมากที่สุดคือ วงศ Physciaceae (14 sp.) รองลงมา คือ Graphidaceae (8 sp.), Parmeliaceae
(8 sp.) และ Thelotremataceae (6 sp.) ไลเคนสวนใหญแพรกระจายไดมากในปาดิบชื้น เชน Graphidaceae และ
Thelotremataceae สวนไลเคนเดนในปาอื่น ๆ เชน ปาโกงกางพบวงศ Physciaceae วงศ Lecanoraceae ไมปลูก พบวงศ
Physciaceae ในการสํารวจพบ Pyxine coccifera และ Relicinopsis rahengensis ซึ่งมีรายงานทางภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย การศึกษาครั้งนี้พบไลเคนที่ไมเคยมีรายงานมากอนในแถบภาคใตของไทย ไดแก Usnea sp.
และ Heterodermia microphylla ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ณ เกาะตะรุเตามีมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
สภาพอากาศและความสูงจากระดับทะเล อุทยานแหงชาติทางทะเลจึงเปนแหลงที่ใชอนุรักษสายพันธุไ ลเคนที่ยั่งยืนตอไป
Abstract
Surveys of lichens in the “Plant Genetics Conservation Project under the Royal Initiative of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn” at Mu ko Tarutao marine national park was conducted during 6 – 8 April and
20 – 23 October 2008. The aim was study the biodiversity of lichens and to preserve them in the Thai island
and sea natural history museum. Two thousand one hundred and forty samples were collected from trees in
tropical rain forest, dry evergreen forest, tree plantation and coastal forest as well as from rocks. The samples
were classified into 55 genera 28 families (from 677 samples). Sixty species of 27 genera in 10 families (from
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235 samples) were classified. Greater number of species was found in Physciaceae (14 sp.), Graphidaceae (8
sp.), Parmeliaceae (8 sp.) and Thelotremataceae (6 sp.). Most lichens such as Graphidaceae and
Thelotremataceae were commonly distributed in tropical rain forest. Common lichens in mangrove forest were
Physciaceae and Lecanoraceae, on tree plantation was Physciaceae. The tolerance lichens, Pyxine coccifera
and Relicinopsis rahengensis, while are normally found in North and Northeastern as well as Usnea sp. and
Heterodermia microphylla were first report in the Southern part of Thailand. High diversity of lichens at Mu ko
Tarutao marine national park may cause by specific climate and elevation. Therefore marine parks can be
served as areas for long-term conservation of lichens.
คําสําคัญ: ความหลากหลายทางชีวภาพ, ไลเคน, หมูเกาะตะรุเตา
Key world: Biodiversity, Lichen, Mu ko Tarutao Marine National Park
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บทนํา
อุทยานแห งชาติ ห มู เ กาะตะรุ เ ตา เปน พื้ น ที่อ นุ รั ก ษ ที่ มี
ความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแหงหนึ่ง เนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทําใหเปนแหลงอาศัยของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต ไ ด ห ล า ก ห ล า ย เ ช น กั น ไ ล เ ค น เ ป น
ทรัพยากรธรรมชาติที่เติบโตไดโดยขึ้นอยูกับอิทธิพลของ
ภูมิอากาศเปนสําคัญ ความแตกตางของภูมิประเทศใน
เกาะตะรุ เ ตาทํ า ให ส ภาพแวดล อ มที่ ไ ลเคนแต ล ะชนิ ด
เติบโตนั้นตางกันออกไป ประกอบดวยสภาพปาตาง ๆ
เช น ป าดิ บ ชื้ น ป า ดิ บแลง ป าชายหาด ป า โกงกาง ป า
ปลู ก และนอกจากนี้ ยั ง มี แหล งอาศัย ของไลเคนที่ เ ป น
หนาผาหิน ซึ่งมีความจําเพาะตอไลเคนบางชนิด

เกาะทางภาคใตฝงอันดามันของไทย เชน เกาะตะรุเตา
ซึ่งอยูหางจากแผนดิน มีสภาพอากาศและภูมิประเทศ
อาจแตกตางจากผนดินใหญ และสงผลตอสายพันธุไล
เคนดวย
การศึก ษาครั้งนี้เปนงานวิจัยสนองพระราชดําริรวมกับ
โ ค ร ง ก า ร อ นุ รั ก ษ พั น ธุ ก รร มพื ชอั น เนื่ อ ง ม า จ า ก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุ มารี โดยมี วั ตถุ ประสงค เพื่ อสํ ารวจความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไลเคนบนเกาะตะรุเตา และเพื่อเก็บรวมรวม
สายพันธุไลเคนซึ่งเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
ของไทยไว เ ป น ตั ว อย า งศึ ก ษาและเปรี ย บเที ย บ ณ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ธ รรมชาติ วิ ท ยา เกาะและทะเลไทย และ
พิพิธภัณฑไลเคน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตอไป

แมวาการสํารวจไลเคนบนเกาะตาง ๆ ของประเทศไทยมี
มานานกวา 100 ป (Vainio, 1909 Paulson, 1930)
รวมทั้ ง การสํ า รวจที่ ห มู เ กาะแสมสาร (กั ณ ฑรี ย บุ ญ
ประกอบ และกวินนาถ บัวเรือง, 2550) แตอาจมีไลเคน
อีกหลายสายพันธุที่ยังไมเคยมีการสํารวจพบ โดยเฉพาะ

อุปกรณและวิธีการทดลอง
1. พื้นที่ศึกษา เกาะตะรุเตาตั้งอยูที่พิกัด 6º36’2.43” N
99º83’37.88” E มีเนื้อที่ 931,250 ไร สภาพปามีความ
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ผลและวิจารณผลการศึกษา
จากการสํารวจไลเคนครั้งนี้ รวบรวมตัวอยางไดประมาณ
2,144 ตัวอยาง จัดจําแนกลงในระดับสกุลได 55 สกุล
28 วงศ (จาก 677 ตัวอยาง) และในสกุลเหลานี้สามารถ
จําแนกลงในระดับชนิดได 60 ชนิด แบงเปน ครัสโตส 25
ชนิด จาก 13 สกุล โฟลิโอส 30 ชนิด จาก 12 สกุล และ
ฟรูติโคส 1 ชนิด จาก 1 สกุล โดยไลเคน ที่จัดจําแนก
ไดมากที่สุดคือ วงศ Physciaceae (14 sp.) รองลงมา
คือ Graphidaceae (8 sp.), Parmeliaceae (8 sp.)
และ Thelotremataceae (6 sp.) ตามลําดับสวนในไล
เคนวงศอื่น ๆ การจัดจําแนกยังไมครอบคลุม

อุดมสมบูรณ เนื่องจากไมมีการบุกรุก หลังจากการยาย
ผูคนออกจากเกาะ การสํารวจเก็บตัวอยางไลเคนจาก
สภาพป า และพื้ น ผิ ว ต า ง ๆ มี ดั ง นี้
ป า ดิ บ ชื้ น เก็ บ
ตั ว อย า งไลเคนที่ ร ะดั บ ความสู ง ตั้ ง แต ร ะดั บ น้ํ า ทะเล
จนถึงยอดเขา ที่มีความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ
750 เมตร ซึ่งเปนสันเขา มีอากาศหนาวเย็น สภาพปามี
ความชื้ น สู ง มี พื ช พวกมอสขึ้ น คลุ ม ตามโคนต น ไม
หนาแน น ป า ดิ บ แล ง เป น พื้ น ที่ บ างส ว นของเกาะซึ่ ง มี
ความสูงจากระดับน้ําทะเลไมมากนัก ตนไมมีขนาดปาน
กลาง พบไดบริเวณใกลที่ทําการอุทยานฯ ปาชายหาด
ซึ่งแบงออกเปนหลายสภาพไดแก หาดทราย เปนพื้นที่ที่
เคยมี ก ารบุ ก รุ ก มาก อ น เช น ใกล ที่ ทํ า การ และอ า วสน
พื้นดิ นเป นดิ นทรายมีพืช พวกเสม็ ดขาวเปน ไม เดน ป า
โกงกาง สภาพพื้นดินทั่วไปมีกอนหินปะปน และมีน้ําขึ้นลง ซึ่งทําใหปามีความชื้นสูง และหนาผาหินซึ่งมีทั้งที่อยู
ใกลชายทะเล และเปนหนาผาสูง เชนผาโตะบู ไลเคน
หลายชนิ ด ที่ เ ติ บ โตบนหิ น มี ค วามจํ า เพาะต อ พื้ น ผิ ว
ดังกลาว
2. การเก็บตัวอยางและจําแนกชนิดไลเคน การออก
สํารวจไลเคนทําในชวง 6 – 8 เม.ย. 2551 และ 20 – 23
ต.ค. 2551 วิธีการเก็บตัวอยางไลเคนขึ้นอยูกับพื้นผิว
ที่ ไ ลเคนเกาะอาศั ย ประกอบด ว ยเปลื อ กไม บนใบไม
และบนหิน โดยวิธีการเก็บตัวอยางใชวิธีเดียวกันกับการ
สํ า รวจไลเคนที่ เ กาะแสมสาร (กั ณ ฑรี ย บุ ญ ประกอบ
และกวินนาถบัวเรือง, 2550) การจําแนกชนิดของไลเคน
โดยการศึกษาจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาค
วิ ท ยา ภายใต ก ล อ งจุ ล ทรรศน และการตรวจสอบ
สารเคมีไลเคนเบื้องตนโดยวิธี spot test การจําแนกสาย
พั น ธุ ไ ลเคนโดยใช รู ป วิ ธ านต า งๆ เช น กั ณ ฑรี ย บุ ญ
ประกอบ และกวินนาถบัวเรือง (2550); Vongshewarat,
(2000); Noicharoen (2002); Archer (2006); Awasthi
(1991); Rogers (1992) เปนตน

อยางไรก็ดีไลเคนที่จัดจําแนกสวนใหญสามารถพบเห็น
ไดทั่วไปบริเวณใกลที่ทําการอุทยาน ฯ ทั้งนี้ไ ลเคนที่ยัง
ไมไดจัดจําแนกสวนใหญเปนไลเคนที่พบไดในปาลึกที่
เข า ถึ ง ยาก เช น ป า ดิ บ ชื้ น และบริ เ วณสั น เขา ไลเคน
เหลานี้อยูในวงศ Graphidaceae, Thelotre-mataceae
และ Trichotheliaceae โดยไลเคนที่กลาวนี้จัดเปน
ตั ว แทนของไลเคนในป า เขตร อ นภาคพื้ น เอเชี ย
(Homchantara,
1999;
Papong,
2002;
Sutjaritturakan, 2002)
ในการศึกษาครั้งนี้พบไลเคนที่ไมเคยมีรายงานมากอนใน
แถบภาคใต ข องไทย ได แ ก Usnea
sp.
และ
Heterodermia spp. บริเวณสันเขาและหนาผาที่ความ
สูงตั้งแต 600 เมตรจากระดับน้ําทะเล โดยไลเคนทั้ง 2
สกุลนี้มีการแพรกระจายไดดีทางภาคเหนือของประเทศ
ไทยที่ระดับความสูงมากกวา 1000 เมตรจากน้ําทะเล จึง
ชี้ ใ ห เ ห็ น ว า เกาะตะรุ เ ตาเป น แหล ง อาศั ย ที่ ก ว า งขวาง
ของไลเคน
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ในการสํารวจครั้งนี้พบวาไลเคนสวนใหญแพรกระจาย
ไดมากในปาดิบชื้น โดยไลเคนวงศ Graphidaceae เชน
Graphis sp. และ Sarcographa sp. พบไดมากที่ระดับ
ความสูงต่ํากวา 400 เมตร จากระดับน้ําทะเล สวนระดับ
ความสู ง มากกว า นี้ พ บไลเคนวงศ Thelotremataceae
เดน เชน Ocellularia sp. และ Chapsa sp. ในปา
ชายทะเลมีไลเคนที่พบโดดเดนตางกันขึ้นกับชนิดปา เชน
ป า โกงกางพบไลเคนวงศ Physciaceae ได แ ก Pyxine
sp., Buellia sp. และ วงศLecanoraceae ไดแก
Lecanora sp. สวนบนไมปลูกและบริเวณใกลที่ทําการ
อุทยานฯ ไลเคนเดนที่พบอยูในวงศ Physciaceae เชน
Amandinea punctata, และ Pyxine consocians. วงศ
Parmeliaceae เชน Relicinopsis rahengensis วงศ
Coccocarpiaceae เชน Cooccocarpia palmicola, C.
erythroxyli ทั้งนี้ในการสํารวจพบ Pyxine coccifera
และ Relicinopsis rahengensis ซึ่งปกติพบในปาเต็งรัง
ทางภาคเหนื อ และภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทย
แสดงให เ ห็ น ว า พื้ น ที่ เ หล า นี้ อ าจมี ส ภาพอากาศที่
คลายคลึ งกั น หรือเกิด เนื่องจากการบุ กรุก ทําใหก ลาย
สภาพเปนปาโปรง

กองทัพเรือ อุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตา กรมอุทยาน
แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช และไดรับทุนสนับสนุนจาก
สํานักงบประมาณแผนดิน คณะผูวิจัยขอบพระคุณมา
ณ โอกาสนี้
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ความหลากหลายของไลเคน ณ เกาะตะรุเตาสวนใหญมี
ความแตกตางจากการรายงานการสํารวจพบในเกาะอื่น
ๆ เชน เกาะแสมสาร อาจเนื่องมาจากสภาพอากาศและ
ความสู ง จากระดั บ ทะเลที่ ต า งกั น ดั ง นั้ น แนวทางการ
อนุรัก ษส ายพันธุไลเคนในสภาพพื้น ที่เกาะจํ าเปนตอง
ใหไลเคนมีแหลงอาศัยที่หลากหลาย เชน เกาะตะรุเตา
คําขอบคุณ
โครงการวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนจากโครงการอนุรักษ
พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ หน ว ย
บั ญ ชาการสงครามพิ เ ศษทางเรื อ กองเรื อ ยุ ท ธการฯ
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11. กัณฑรีย บุญประกอบ และกวินนาถ บัวเรือง 2550.
ไลเคนแหงเกาะแสมสารจากยอดเขาถึงชายทะเล.
โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี. กรุงเทพฯ. 136 หนา
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