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บทคัดยอ 
การสํารวจและเก็บตัวอยางไลเคน ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ฯ ท่ีอุทยานแหงชาติ

หมูเกาะตะรุเตาระหวางวันท่ี 6 – 8 เม.ย. และ 20 – 23 ต.ค. 2551 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความหลากหลายทางชนิดพันธุ

ของไลเคน และเก็บรวมรวมสายพันธุไลเคนไว ณ พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย ตัวอยางไลเคนไดทั้งสิ้น 

2,144 ตัวอยาง จากพรรณพืชและบนหิน ในปาดิบช้ืน ปาดิบแลง ไมปลูก ปาชายหาด จําแนกลงระดับสกุลแลว 55 สกุล 28 

วงศ (จาก 677 ตัวอยาง) ในสกุลเหลานี้จําแนกถึงชนิดแลว 60 ชนิด 27 สกุล 10 วงศ (จาก 235 ตัวอยาง) ไลเคนท่ีนํามา

วิเคราะหชนิดไดมากท่ีสุดคือ วงศ Physciaceae (14 sp.) รองลงมา คือ Graphidaceae (8 sp.), Parmeliaceae  

(8 sp.) และ Thelotremataceae (6 sp.) ไลเคนสวนใหญแพรกระจายไดมากในปาดิบชื้น เชน Graphidaceae และ 

Thelotremataceae สวนไลเคนเดนในปาอ่ืน ๆ เชน ปาโกงกางพบวงศ Physciaceae วงศ Lecanoraceae ไมปลูก พบวงศ 

Physciaceae ในการสํารวจพบ Pyxine coccifera และ Relicinopsis rahengensis ซ่ึงมีรายงานทางภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย การศึกษาคร้ังน้ีพบไลเคนที่ไมเคยมีรายงานมากอนในแถบภาคใตของไทย ไดแก Usnea sp. 

และ Heterodermia microphylla ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคน ณ เกาะตะรุเตามีมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก

สภาพอากาศและความสูงจากระดับทะเล อุทยานแหงชาติทางทะเลจึงเปนแหลงท่ีใชอนุรักษสายพันธุไลเคนที่ยั่งยืนตอไป 

 

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.  
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บทนํา 
อุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตา เปนพื้นที่อนุรักษท่ีมี

ความหลากหลายทางชีวภาพสูงมากแหงหน่ึง เน่ืองจาก

สภาพภูมิประเทศท่ีหลากหลายทําใหเปนแหลงอาศัยของ

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

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเติบโตไดโดยข้ึนอยูกับอิทธิพลของ

ภูมิอากาศเปนสําคัญ ความแตกตางของภูมิประเทศใน

เกาะตะรุเตาทําใหสภาพแวดลอมท่ีไลเคนแตละชนิด

เติบโตน้ันตางกันออกไป ประกอบดวยสภาพปาตาง ๆ 

เชน ปาดิบชื้น ปาดิบแลง ปาชายหาด ปาโกงกาง ปา

ปลูก และนอกจากน้ียังมีแหลงอาศัยของไลเคนท่ีเปน

หนาผาหิน ซ่ึงมีความจําเพาะตอไลเคนบางชนิด 

 

แมวาการสํารวจไลเคนบนเกาะตาง ๆ ของประเทศไทยมี

มานานกวา 100 ป (Vainio, 1909  Paulson, 1930) 

รวมท้ังการสํารวจที่หมู เกาะแสมสาร (กัณฑรีย บุญ

ประกอบ และกวินนาถ บัวเรือง, 2550) แตอาจมีไลเคน

อีกหลายสายพันธุท่ียังไมเคยมีการสํารวจพบ โดยเฉพาะ

เกาะทางภาคใตฝงอันดามันของไทย เชน เกาะตะรุเตา 

ซึ่งอยูหางจากแผนดิน มีสภาพอากาศและภูมิประเทศ

อาจแตกตางจากผนดินใหญ และสงผลตอสายพันธุไล

เคนดวย  

 

การศึกษาคร้ังน้ีเปนงานวิจัยสนองพระราชดําริรวมกับ

โค ร งกา รอ นุ รั กษพั น ธุก ร รมพื ช อัน เ น่ื อ งมาจาก

พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจความหลากหลายทาง

ชีวภาพของไลเคนบนเกาะตะรุเตา และเพื่อเก็บรวมรวม

สายพันธุไลเคนซ่ึงเปนฐานทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ

ของไทยไว เปนตัวอยางศึกษาและเปรียบเทียบ  ณ 

พิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย และ

พิพิธภัณฑไลเคน มหาวิทยาลัยรามคําแหง ตอไป 
 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 
1. พื้นท่ีศึกษา  เกาะตะรุเตาตั้งอยูท่ีพิกัด 6º36’2.43” N  

99º83’37.88” E มีเนื้อท่ี 931,250 ไร สภาพปามีความ
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อุดมสมบูรณ เน่ืองจากไมมีการบุกรุก หลังจากการยาย

ผูคนออกจากเกาะ การสํารวจเก็บตัวอยางไลเคนจาก

สภาพปาและพื้นผิวตาง ๆ มีดังน้ี ปาดิบชื้น เก็บ

ตัวอยางไลเคนที่ระดับความสูง ตั้งแตระดับนํ้าทะเล 

จนถึงยอดเขา ท่ีมีความสูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 

750 เมตร ซึ่งเปนสันเขา มีอากาศหนาวเย็น สภาพปามี

ความชื้นสูง  มีพืชพวกมอสข้ึนคลุมตามโคนตนไม

หนาแนน ปาดิบแลง เปนพื้นที่บางสวนของเกาะซ่ึงมี

ความสูงจากระดับนํ้าทะเลไมมากนัก ตนไมมีขนาดปาน

กลาง พบไดบริเวณใกลท่ีทําการอุทยานฯ ปาชายหาด 

ซึ่งแบงออกเปนหลายสภาพไดแก หาดทราย เปนพื้นที่ท่ี

เคยมีการบุกรุกมากอน เชนใกลท่ีทําการ และอาวสน 

พื้นดินเปนดินทรายมีพืชพวกเสม็ดขาวเปนไมเดน ปา

โกงกาง สภาพพื้นดินท่ัวไปมีกอนหินปะปน และมีน้ําข้ึน-

ลง ซึ่งทําใหปามีความชื้นสูง และหนาผาหินซึ่งมีท้ังท่ีอยู

ใกลชายทะเล และเปนหนาผาสูง เชนผาโตะบู ไลเคน

หลายชนิดท่ีเติบโตบนหินมีความจําเพาะตอพื้นผิว

ดังกลาว  

2. การเก็บตัวอยางและจําแนกชนิดไลเคน  การออก

สํารวจไลเคนทําในชวง 6 – 8 เม.ย. 2551 และ 20 – 23 

ต.ค. 2551  วิธีการเก็บตัวอยางไลเคนข้ึนอยูกับพื้นผิว

ท่ีไลเคนเกาะอาศัย ประกอบดวยเปลือกไม บนใบไม 

และบนหิน โดยวิธีการเก็บตัวอยางใชวิธีเดียวกันกับการ

สํารวจไลเคนที่เกาะแสมสาร (กัณฑรีย บุญประกอบ 

และกวินนาถบัวเรือง, 2550) การจําแนกชนิดของไลเคน 

โดยการศึกษาจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา กายวิภาค

วิทยา  ภายใตกลองจุลทรรศน  และการตรวจสอบ

สารเคมีไลเคนเบ้ืองตนโดยวิธี spot test การจําแนกสาย

พันธุไลเคนโดยใช รูปวิธานตางๆ เชน กัณฑรีย บุญ

ประกอบ และกวินนาถบัวเรือง (2550); Vongshewarat, 

(2000); Noicharoen (2002); Archer (2006); Awasthi 

(1991); Rogers (1992) เปนตน  

ผลและวิจารณผลการศึกษา 
จากการสํารวจไลเคนครั้งน้ี 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 ท่ีจัดจําแนก

ไดมากท่ีสุดคือ วงศ Physciaceae (14 sp.) รองลงมา 

คือ Graphidaceae (8 sp.), Parmeliaceae (8 sp.) 

และ Thelotremataceae (6 sp.) ตามลําดับสวนในไล

เคนวงศอ่ืน ๆ การจัดจําแนกยังไมครอบคลุม  

 

อยางไรก็ดีไลเคนที่จัดจําแนกสวนใหญสามารถพบเห็น

ไดท่ัวไปบริเวณใกลที่ทําการอุทยาน ฯ ทั้งนี้ไลเคนท่ียัง

ไมไดจัดจําแนกสวนใหญเปนไลเคนท่ีพบไดในปาลึกท่ี

เขาถึงยาก เชนปาดิบชื้น และบริเวณสันเขา ไลเคน

เหลาน้ีอยูในวงศ Graphidaceae, Thelotre-mataceae 

และ Trichotheliaceae โดยไลเคนท่ีกลาวน้ีจัดเปน

ตั วแทนของไล เคนในป า เขตร อนภาคพื้ น เอ เ ชี ย 

(Homchantara, 1999; Papong, 2002; 

Sutjaritturakan, 2002) 

 

ในการศึกษาคร้ังน้ีพบไลเคนที่ไมเคยมีรายงานมากอนใน

แถบภาคใตของไทย ไดแก Usnea sp. และ 

Heterodermia spp. บริเวณสันเขาและหนาผาท่ีความ

สูงตั้งแต 600 เมตรจากระดับน้ําทะเล โดยไลเคนท้ัง 2 

สกุลนี้มีการแพรกระจายไดดีทางภาคเหนือของประเทศ

ไทยที่ระดับความสูงมากกวา 1000 เมตรจากนํ้าทะเล จึง

ชี้ใหเห็นวาเกาะตะรุเตาเปนแหลงอาศัยท่ีกวางขวาง

ของไลเคน 
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ในการสํารวจคร้ังน้ีพบวาไลเคนสวนใหญแพรกระจาย

ไดมากในปาดิบชื้น โดยไลเคนวงศ Graphidaceae เชน 

Graphis sp. และ Sarcographa sp. พบไดมากที่ระดับ

ความสูงต่ํากวา 400 เมตร จากระดับนํ้าทะเล สวนระดับ

ความสูงมากกวาน้ีพบไลเคนวงศ Thelotremataceae 

เดน เชน Ocellularia sp. และ Chapsa sp. ในปา

ชายทะเลมีไลเคนที่พบโดดเดนตางกันข้ึนกับชนิดปา เชน 

ปาโกงกางพบไลเคนวงศ Physciaceae ไดแก Pyxine 

sp., Buellia sp. และ วงศLecanoraceae ไดแก 

Lecanora sp. สวนบนไมปลูกและบริเวณใกลที่ทําการ

อุทยานฯ ไลเคนเดนท่ีพบอยูในวงศ Physciaceae เชน 

Amandinea punctata, และ Pyxine consocians. วงศ 

Parmeliaceae เชน Relicinopsis rahengensis วงศ 

Coccocarpiaceae เชน Cooccocarpia palmicola, C. 

erythroxyli ท้ังน้ีในการสํารวจพบ Pyxine coccifera 

และ Relicinopsis rahengensis ซึ่งปกติพบในปาเต็งรัง 

ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

แสดงให เ ห็นวาพื้น ท่ี เหลา น้ีอาจมีสภาพอากาศท่ี

คลายคลึงกัน หรือเกิดเน่ืองจากการบุกรุกทําใหกลาย

สภาพเปนปาโปรง 

 

ความหลากหลายของไลเคน ณ เกาะตะรุเตาสวนใหญมี

ความแตกตางจากการรายงานการสํารวจพบในเกาะอื่น  

ๆ เชน เกาะแสมสาร อาจเน่ืองมาจากสภาพอากาศและ

ความสูงจากระดับทะเลท่ีตางกัน ดังน้ันแนวทางการ

อนุรักษสายพันธุไลเคนในสภาพพื้นท่ีเกาะจําเปนตอง

ใหไลเคนมีแหลงอาศัยท่ีหลากหลาย เชน เกาะตะรุเตา 

 
คําขอบคุณ 
โครงการวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนจากโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดํา ริฯ  หนวย

บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการฯ 

กองทัพเรือ อุทยานแหงชาติหมูเกาะตะรุเตา กรมอุทยาน

แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช และไดรับทุนสนับสนุนจาก

สํานักงบประมาณแผนดิน คณะผูวิจัยขอบพระคุณมา  

ณ โอกาสน้ี 
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