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บทคัดย่อ 
การส ารวจและเก็บตวัอยา่งไลเคนบนหินในพืน้ท่ีของโครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืช อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ (อพ. สธ.) 
ในช่วงปี พ.ศ. 2549-2553 มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ส ารวจความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนที่เติบโตบนหิน และ
รวบรวมเป็นตวัอยา่งแห้ง เก็บรักษาในพิพิธภณัฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย และพิพิธภณัฑ์ไลเคน RAMK และ 2) 
เปรียบเทียบการแพร่กระจายของไลเคนบนหินในพืน้ที่เกาะต่าง ๆ ของไทย อนัเป็นข้อมลูพืน้ฐานที่ส าคญัในการวางแผน
อนรัุกษ์ทรัพยากรไลเคนในพืน้ที่ของโครงการอนรัุกษ์พนัธุกรรมพืช อนัเนื่องมาจากพระราชด าริ ฯ จากการส ารวจรวบรวม
ตวัอยา่งไลเคนได้ทัง้สิน้ 325 ตวัอยา่ง จาก 15 เกาะ ทัง้ในฝ่ังอา่วไทยและฝ่ังมหาสมุทรอินเดีย และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
เขาหมาจอ จดัจ าแนกไลเคนได้ 97 สายพนัธุ์ 56 สกุล 29 วงศ์ ไลเคนกลุม่ที่พบได้มากที่สดุ คือครัสโตสที่สร้างโครงสร้าง
สืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศรูปจาน (ร้อยละ 36) รองลงมาคือ ครัสโตสที่สร้างโครงสร้างสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศแบบตุ่ม พบ
เท่ากันกับโฟลิโอสที่มีสาหร่ายสีเขียวเป็นส่วนประกอบ (ร้อยละ 15) ไลเคนกลุ่มอื่นๆ พบเพียงเล็กน้อยบนหิน   เมื่อ
เปรียบเทียบรูปแบบการแพร่กระจายของไลเคนบนเกาะต่างๆ โดยดจูากความคล้ายคลงึกนัของสายพนัธุ์พบว่า พืน้ที่เกาะ
ในฝ่ังอ่าวไทยตอนบน (โซน 1) และ ฝ่ังมหาสมุทรอินเดียตอนบน (โซน 3) มีไลเคนเหมือนกันมากที่สดุ (ร้อยละ 30) 
รองลงมาคือพืน้ท่ีเกาะในฝ่ังอา่วไทยตอนกลาง (โซน 2) และ ฝ่ังมหาสมทุรอินเดียตอนลา่ง (โซน 4) (พบร้อยละ 23) โดยโซน
ที่มีไลเคนเหมือนกนัน้อยที่สดุกลบัพบในพืน้ที่ส ารวจของอ่าวไทย ระหว่างโซน 1 และ โซน 2 จากความแตกต่างดงักลา่ว 
ชนิดหินอาจเป็นปัจจยัส าคญัต่อการแพร่กระจายของไลเคนเหลา่นี ้การส ารวจครัง้นีค้้นพบแหลง่ทรัพยากรไลเคนที่ส าคญั
มากขึน้ โดยพบไลเคนที่ไม่เคยมีรายงานในประเทศไทยมาก่อนถึง 26 ชนิด และมีไลเคนอีก 44 สายพนัธุ์ที่ยงัไม่สามารถ
จ าแนกถึงระดบัชนิดได้ และคาดวา่หลายชนิดอาจเป็นชนิดใหม ่การคกึษาไลเคนบนหินครัง้นีท้ าให้มีข้อมลูการแพร่กระจาย
และความจ าเพาะของพืน้ท่ีอาศยัของไลเคนเพื่มขึน้ ซึ่งน าไปสูแ่นวทางการอนรัุกษ์ เนื่องจากไลเคนเหลา่นีเ้ติบโตบนผิวหิน 
และสภาพภมูิอากาศที่มีความจ าเพาะ จึงควรมีการอนรัุกษ์ไลเคนในแหลง่อาศยัเดิมตามธรรมชาติ การใช้เกาะแสมสารเป็น
แหลง่อนรัุกษ์ไลเคนโดยรวมอาจไมเ่พียงพอ เนื่องจากไลเคนบางสายพนัธุ์อาจปรับตวัไม่ได้ การประกาศให้พืน้ที่เกาะต่างๆ 
เป็นเขตอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มเติมจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยื่ง  
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Abstract 
Surveys of saxicolous lichens in several areas of the “Plant Genetics Conservation Project under the Royal 
Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn” were performed during 2006 to 2010. The 
study aims 1) to investigate biodiversity of lichen growing on rock and to preserve their specimens at TIS and 
RAMK herbariums and 2) to study the distribution of saxicolous lichens on islands of Thailand. These 
information are essential for lichen conservation in protected area of the Plant Genetics Conservation Project.  
A total of 325 saxicolous lichens were collected from 15 islands from the Gulf of Thailand, Indian Ocean and 
natural trail of TIS. The samples consisted of 97 taxa, 56 genera and 29 families. The majority of the lichens, 
about 36% of the taxa, belong to crustose group with disc like apothecia. Lesser contribution of similar 
proportion, about 15%, were found among crustose lichens with perithecia and foliose lichens having green 
algae photobiont. Other groups of lichens had minor share on rocks. About thirty percent of lichens from the 
upper part of the Gulf of Thailand (zone 1) and the islands at upper part of Indian Ocean (zone 3) were similar. 
Lesser similarity of 23 % were found among lichens inhabited the middle part of the Gulf of Thailand (zone 2) 
and the lower part of Indian Ocean (zone 4). By contrast lichens from the upper and lower parts of the Gulf of 
Thailand, zone 1 vs 2, had the lowest similarity of about 9%. This result demonstrated that different type of 
rocks as well as climatic condition may play important role in lichens distributions in the islands of Thailand. 
Among the 96 taxa, 26 of them were new records, 44 were unknown that need more intensive studies. More 
importantly, several new lichen taxa are expected to be described as new to science. This study underpins the 
importance of microhabitat, rock types and microclimate for preserving biodiversity of lichens. Therefore, in 
situ conservation is the most appropriate strategy for lichen conservation. Samaesan Island may not always 
support wide diversity of lichens. In this regard, extensive variety of natural protected areas is the most crucial. 
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บทน า 
ไลเคนที่เติบโตบนหิน (saxicolous lichens) เป็น
สิ่งมีชีวิตบกุเบิก (pioneer organisms) โดยปรับตวัเพื่อ
เจริญบนผิวหน้าวตัถซุึ่งขาดแคลนอาหารได้เป็นอย่างดี 
เนื่องจากไลเคนสามารถใช้น า้และคาร์บอนไดออกไซด์
จากบรรยากาศเป็นวตัถดุิบในการปรุงอาหาร จึงอาศยั

ผิวหน้าหินเป็นเพียงแหลง่ยึดเกาะเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม
การเติบโตของไลเคนได้รับอิทธิพลจากผิวหินเป็นอย่าง
มาก เช่น การผุกร่อนของผิวหิน (Woolhouse et al. 
1985) ดังนัน้พืน้ผิวหินและชนิดของหิน อาจส่งผลต่อ
ความหลากหลายและการแพร่กระจายของไลเคนใน
ธรรมชาติ  
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พืน้ที่ตามแนวชายฝ่ังทะเล (Coastal zone) 
เป็นแหล่งอาศัยที่จ าเพาะต่อไลเคนบางสายพันธุ์  โดย 
ไลเคนเหล่านัน้ต้องมีการปรับตัวให้อยู่รอดภายใต้
อิทธิพลของทะเล เช่น ความชืน้ต ่า ความเค็มสูง หรือ 
บางพืน้ที่มีความรุนแรงของสภาพอากาศ เช่น แสงแดด
จ้า และอณุหภมูิสงู แต่ไลเคนก็ยงัคงเติบโตอยู่ได้ ความ
ผนัแปรของสภาพอากาศและพืน้ผิวที่ไลเคนเกาะอาศยั
เป็นสาเหตุส าคญัที่ชักน าให้เกิดความหลากหลายของ
สายพันธุ์ ไ ล เคนขึ น้  ความหลากหลายและกา ร
แพร่กระจายของไลเคนในประเทศไทยที่สัมพันธ์กับ
คณุสมบตัิของหินนัน้ยงัไม่เป็นที่ทราบแน่ชดั และข้อมูล
การส ารวจไลเคนในอดีตมีเพียงส่วนน้อยที่กล่าวถึงไล
เคนที่เติบโตบนหิน (Vainio,1909, Paulson, 1930) จึง
ไม่เพียงพอในการประเมินสถานภาพไลเคนบนหินตาม
พืน้ที่อนรัุกษ์ของเกาะต่างๆ ในน่านน า้ทะเลไทยได้ดี อีก
ทัง้ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในเขตร้อนชืน้
ของประเทศไทยมีสูงมาก ซึ่งต้องใช้เวลานานในการ
ส ารวจให้ครอบคลมุพืน้ท่ีเกาะตา่ง ๆ ของทะเลไทยที่มีอยู่
ในฝ่ังอ่าวไทยและฝ่ังมหาสมทุรอินเดีย มีความแตกต่าง
ของชนิดหินและสภาพภูมิอากาศ  ซึ่งปัจจัยเหล่านีม้ี
ความส าคัญต่อการอยู่รอดของไลเคนที่เติบโตบนหิน 
ดังนัน้การส ารวจความหลากหลายของไลเคนในพืน้ที่
ต่างๆ ของเกาะ จึงน่าจะพบสายพนัธุ์ไลเคนที่ไม่เคยพบ
ในที่ใดมาก่อนเพิ่มขึน้ และสายพนัธุ์ไลเคนเหลา่นัน้อาจ
ไม่พบเติบโตบนพืน้ผิววตัถอุื่นๆ ก็เป็นได้ ซึ่งข้อมลูความ
หลากหลายและการแพร่กระจายของไลเคนเหล่านีม้ี
ความส าคัญต่อการวางแผนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรไลเคนอย่างยัง่ยืนในอนาคต การศึกษาไลเคน
บนหินค รั ง้นี จ้ึ งมี วัตถุประสงค์  เพื่อ  ส ารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพของไลเคนที่เติบโตบนหิน และ
รวบรวมเป็นตัวอย่างแห้ง เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวิทยา เกาะและทะเลไทย (TIS) และ 

พิพิธภณัฑ์ไลเคนแห่งมหาวิทยาลยัรามค าแหง (RAMK) 
และ  เปรียบเทียบการแพร่กระจายของไลเคนบนหินใน
พืน้ที่เกาะต่าง ๆ ของไทย อนัเป็นข้อมลูพืน้ฐานที่ส าคญั
ในการวางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรไลเคนในพืน้ที่ของ
โครงการอนุ รัก ษ์พันธุก รรมพืช  อัน เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ ฯ ตอ่ไป 
 
อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
1. พืน้ที่ศึกษา การส ารวจและรวบรวมไลเคนบนหิน 
ด าเนินการในพืน้ท่ีเกาะตา่ง ๆ และชายฝ่ัง รวมทัง้สิน้ 16 
แห่ง แบ่งตามสภาพทางภูมิศาสตร์เพื่อเปรียบเทียบ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการแพร่กระจาย
ของไลเคนออกเป็น 4 โซน ได้แก่  
โซน 1 เกาะในอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออกตอนเหนือ ที่สภาพ
ทัว่ไปมีฝนตกชุก ป่าชุ่มชืน้ ได้แก่เกาะกูด จังหวดัตราด 
และสภาพทั่วไปมีฝนตกน้อย ป่าแห้งแล้ง คือ หมู่เกาะ
แสมสาร (เกาะแสมสาร เกาะแรด เกาะจาน เกาะขาม 
และเกาะคราม รวมทัง้บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติ 
เขาหมาจอ) จงัหวดัชลบรีุ  
โซน 2 เกาะในอ่าวไทยฝ่ังตะวนัออกตอนกลาง สภาพ
ทัว่ไปมีฝนตกชกุปานกลาง ป่ามีความชืน้สงู มีสภาพเป็น
ป่าป่าดิบแล้ง และป่าแคระบนเขาหินปนู ได้แก่หมู่เกาะ
อ่างทอง (เกาะพะลวย เกาะวัวตาหลับ เกาะแม่เกาะ 
และเกาะผี) จงัหวดัสรุาษฏธานี  
โซน 3 เกาะในฝ่ังมหาสมทุรอินเดียตอนบน สภาพทัว่ไป
มีฝนตกชุก ป่ามีความชืน้สงู มีสภาพเป็นป่าดิบชืน้ และ
ดิบแล้ง คือ หมูเ่กาะช้าง (เกาะหม้อ) จงัหวดัระนอง เกาะ
ยาวใหญ่ และเกาะสมิิลนั จงัหวดัพงังา  
โซน 4 เกาะในฝ่ังมหาสมทุรอินเดียตอนลา่ง สภาพทัว่ไป
มีฝนตกชุก ป่ามีความชืน้สูง มีสภาพเป็นป่าดิบชืน้ และ
ดิบแล้ง และป่าแคระบนเขาหินปนู คือ เกาะตะรุเตา และ
เกาะอาดงั จงัหวดัสตลู  
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โดยรายละเอียดการส ารวจเก็บตัวอย่างของ
พืน้ท่ีส ารวจบนเกาะตา่งๆ ทัง้ 4 โซน แสดงในตารางที่ 1 
2. การเก็บตวัอย่างและจ าแนกชนิดไลเคน  การส ารวจ 
ไลเคนท าในช่วง ปี พ. ศ. 2549 - 2553 โดยเก็บตวัอยา่ง 
ไลเคนบนหิน จากบริเวณแนวชายฝ่ังจากระดบัน า้ทะเล 

ไปจนถึงยอดเขา โดยการใช้สิ่วและฆ้อนสกัดหินที่มี 
ไลเคนเติบโตออกมา สว่นไลเคนกลุม่โฟลิโอสที่มีแทลลสั
ขนาดใหญ่ใช้มีดลอกออกจากผิวก้อนหิน  จ านวน
ตวัอยา่งที่รวบรวมจากแตล่ะเกาะแสดงดงัตารางที่ 1  
 

 
ตารางที่ 1 แสดงรายช่ือของเกาะและลกัษณะทัว่ไปในการเก็บตวัอยา่งไลเคน 
 

พืน้ท่ีส ารวจ พิกดั 
เก็บไลเคนที่ความสงู
จากระดบัน า้ทะเล 

(เมตร) 

จ านวน
ตวัอยา่ง 

จ านวนสาย
พนัธุ์ไลเคน 

โซน 1 (ฝ่ังอ่าวไทย ตอนบน)    
เกาะแสมสาร 12˚34' เหนือ, 100˚ 56' ตะวนัออก 0 – 150 30 14 
เกาะแรด 12˚35' เหนือ, 100˚ 57' ตะวนัออก 0 – 50 5 3 
เกาะจาน 12˚31' เหนือ, 100˚ 58' ตะวนัออก 0 – 30 59 16 
เกาะขาม 12˚34' เหนือ, 100˚ 56' ตะวนัออก 0 – 20 10 6 
เขาหมาจอ 12˚36' เหนือ, 100˚ 56' ตะวนัออก 10 – 65 15 9 
เกาะคราม 12˚41' เหนือ, 100˚ 47' ตะวนัออก 0 – 170 9 7 
เกาะกดู 11˚39' เหนือ, 102˚ 33' ตะวนัออก 0 – 50 6 6 
โซน 2 (ฝ่ังอ่าวไทย ตอนกลาง)    
เกาะพะลวย 09˚31' เหนือ, 99˚ 40' ตะวนัออก 0 – 80 20 11 
เกาะแมเ่กาะ 09˚39' เหนือ, 99˚ 40' ตะวนัออก 10 – 50 6 2 
เกาะววัตาหลบั 09˚38' เหนือ, 99˚ 40' ตะวนัออก 0 – 100 37 16 
เกาะผี 09˚38' เหนือ, 99˚ 40' ตะวนัออก 0 – 10 11 7 
โซน 3 (ฝ่ังมหาสมทุรอินเดีย ตอนบน)    
เกาะหม้อ 09˚55' เหนือ, 98˚ 32' ตะวนัออก 0 – 10 14 10 
เกาะสมิิลนั 08˚39' เหนือ, 97˚ 38' ตะวนัออก 0 – 100 26 16 
เกาะยาวใหญ่ 07˚55' เหนือ, 98˚ 35' ตะวนัออก 0 – 100 16 7 
โซน 4 (ฝ่ังมหาสมทุรอินเดีย ตอนล่าง)    
เกาะตะรุเตา 06˚41' เหนือ, 99˚ 39' ตะวนัออก 0 – 700 36 23 
เกาะอาดงั 06˚32' เหนือ, 99˚ 18' ตะวนัออก 0 – 300 24 14 
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การจ าแนกชนิดของไลเคน พิจารณาจาก
ลกัษณะทางสณัฐานวิทยา (Morphology) กายวิภาค
วิทยา (Anatomy) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ และการ
ตรวจสอบสารเคมีไลเคนเบือ้งต้น โดยวิธีจดุส ี(spot test) 
การจ า แนกสายพัน ธ์ ไล เคน ใ ช้ เอกสาร รูปวิ ธ าน 
ประกอบด้วย กัณฑรีย์ บุญประกอบ และกวินนาถ บวั
เรือง (2550), Archer (2006), Awasthi (1991) 
Homchantara (1999), McCarthy (2001), Purvis et. 
al. (1992), Rogers (1992), Swinscow and Krog 
(1988), Thrower (1998) และ Vongshewarat (2000) 
เป็นต้น 
3. การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงนิเวศของไลเคน  การ
วิเคราะห์รูปแบบการแพร่กระจายของไลเคนเปรียบเทียบ
จากค่าความเหมือน (similarity) ของสายพนัธุ์ไลเคนใน
พืน้ที่ส ารวจต่างๆ โดยก าหนดโซนส ารวจเป็น 4 โซน ซึ่ง
ค านวนหาค่า Sorensen coefficient ตามวิธีของ 
Seaward & Hawksworth (1977) และก าหนด
สถานภาพการแพร่กระจายของไลเคน โดยพิจารณาจาก
ตัวอย่างไลเคนที่รวบรวมได้ ซึ่งก าหนดไว้ 5 ระดับ คือ 
ไลเคนที่พบบนเกาะเพียง 1 เกาะ และพบน้อยกว่า 2 
ตวัอยา่ง เป็นไลเคนหายากมาก (very rare; vr) ไลเคนที่
พบบน 2 เกาะ และพบ 2 ตวัอย่าง จดัเป็นไลเคนหายาก 
(rare; r) ไลเคนที่พบบน 2-3 เกาะ และพบได้มากกว่า 2 
ตวัอยา่ง เป็นไลเคนที่พบทัว่ไป (common; c) และไลเคน
ที่พบบน 4 เกาะ และพบอย่างน้อย 4 ตัวอย่าง เป็น 
ไลเคนที่พบมาก (very common; vc) สว่นไลเคนที่ไม่ได้
อยูใ่นเกณฑ์ดงักลา่วจดัเป็นสถานภาพอื่น ๆ (others; o) 
สถานภาพของไลเคนชนิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด
แสดงดงัตารางที่ 2  
 

ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 
1. ความหลากหลายของสายพนัธุ์ไลเคน  
การส ารวจไลเคนบนหินครัง้นี ้รวบรวมตัวอย่างไลเคน
จากทัง้สิน้ 15 เกาะ และตามเส้นทางศกึษาธรรมชาติเขา
หมาจอ ได้ทัง้สิน้ 325 ตวัอย่าง จ าแนกได้ 29 วงศ์ 56 
สกุล 97 สายพนัธุ์ ไลเคนบนหินที่พบจ าแนกเป็นกลุม่ ๆ 
ตามรูปแบบการเติบโต และลักษณะของโครงสร้าง
สบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศ ประกอบด้วย 12 กลุม่ โดยกลุม่ที่
พบได้มากที่สดุคือ ครัสโตสที่สร้างโครงสร้างสืบพนัธุ์ รูป
จานกลม (crustose disc like apothecia) 35 สายพนัธุ์ 
จาก 10 สกุล รองลงมาคือ ครัสโตสที่สร้างโครงสร้าง
สืบพนัธุ์แบบเป็นตุ่ม (crustose perithecia) 15 สาย
พันธุ์  จาก 6 สกุล โฟลิโอสที่มีสาหร่ายสีเขียวเป็น
สว่นประกอบ (foliose green algae) 15 สายพนัธุ์ จาก 
4 สกุล ครัสโตสที่ไม่สามารถระบุโครงสร้างสืบพนัธุ์ได้ 
(unidentified crustose) 9 สายพันธุ์  โฟลิโอสที่มี 
สาหร่ายสีเขียวแกมน า้เงินเป็นส่วนประกอบ (foliose 
blue-green algae) 6 สายพนัธุ์ จาก 4 สกุล ครัสโตสที่
สร้างโครงสร้างสืบพันธุ์ คล้ายถ้วยฝังจม (crustose 
discoid apothecia) 4 สายพนัธุ์ จาก 3 สกุล โฟลิโอสที่
ไม่สามารถระบกุลุม่ได้ (unidentified foliose) 4 สาย
พนัธุ์ สแควมูโลส (squamulose) 3 สายพนัธุ์  จาก 2 
สกุล ครัสโตสที่สร้างโครงสร้างสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ
แบบไลเรลเลท (crustose lirellate apothecia) 3 สาย
พนัธุ์  จาก 3 สกุล ไลเคนแบบอมับิลิเคท (umbilicate 
lichen) 1 สายพนัธุ์ จาก 1 สกุล ไลเคนแบบพลาคอยด์ 
(placoid lichen) 1 สายพนัธุ์ จาก 1 สกุล และ ไลเคน
แบบบิสซอย์ (byssoid lichen) 1 สายพนัธุ์ จาก 1 สกุล 
สดัสว่นไลเคนที่พบแสดงดงัภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 อตัราสว่นของสายพนัธุ์ไลเคนที่พบบนหินจากเกาะ 15 แหง่ ในฝ่ังทะเลด้านตะวนัออกและตะวนัตกของประเทศ
ไทย และเส้นทางศกึษาธรรมชาติเขาหมาจอ โดยจดักลุม่ตามรูปแบบการเติบโตและโครงสร้างสบืพนัธุ์แบบอาศยัเพศ 

 
2. ไลเคนชนิดเดน่ และไลเคนชนดิหายาก  
ไลเคนบนหินที่พบเติบโตบนเกาะต่าง ๆ เป็นตัวแทน
ของไลเคนตามฝ่ังทะเล (coastal lichen) ของไทย ซึ่ง
ได้ รับอิทธิพลจากภูมิอากาศแบบทะเล (maritime 
climate) คือมีความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง
กลางวัน-กลางคืน และระหว่างฤดูกาลไม่รุนแรงมาก  
แต่ไลเคนที่เติบโตบนหินเป็นสิ่งมีชีวิตพวกผู้ บุกเบิก ที่ 
สามารถทน และปรับตวัให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
เฉพาะแห่ง ซึ่งสิ่งมีชีวิตอื่นไม่สามารถทนได้ เช่น บน
ผิวหน้าหินซึ่งปราศจากอาหารและน า้  อุณหภูมิสูง 
แสงอาทิตย์และแสงอตัราไวโอเล็ต (ultraviolet, UV) แรง
กล้าในเวลากลางวนั รวมทัง้ทนตอ่เกลอืซึง่มีความเข้มข้น
สงูกว่าในพืน้ทวีป ปัจจัยเหลา่นีท้ าให้สงัคมไลเคนในฝ่ัง
ทะเลแตกตา่งจากไลเคนในแผน่ดินใหญ่ ไลเคนบางชนิด

ปรับตวัในสภาพดงักล่าวได้ดี โดยพบตวัอย่างจ านวน
มาก แต่บางชนิดพบน้อยหรือหายาก ไลเคนบนหินชนิด
หรือสกุลเด่นหรือพบมากที่สดุ (สถานภาพแพร่กระจาย
เป็น vc หรือ c) 10 อันดับแรก ได้แก่ Pyxine 
consocians, Dipplotomma venustum, Caloplaca 
subpallida, Caloplaca sp.4, Dirinaria picta,  Porina 
heterocarpa, Porina tetracerae, Platythecium 
serpentinellum, Microtheliopsis sp.1,  และ Bacidia 
sp.1 ไลเคนเหล่านีม้ีแหล่งอาศัยบนหินที่แตกต่างกัน
อย่างชัดเจน 2 แบบ คือ แบบแรก เป็นบริเวณที่มี
แสงแดดจ้า อากาศถ่ายเทได้ดี และค่อนข้างแห้ง เช่น 
ตามโขดหินบริเวณแนวชายฝ่ังที่น า้ทะเลท่วมไม่ถึง หรือ
ในป่าที่โล่งแจ้ง ต้นไม้ไม่สูงมาก และไม่บดบงัแสงแดด 
ไลเคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมดงักลา่วได้แก่ 5 ชนิดแรก 
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สว่นแหลง่อาศยัแบบที่สอง คือ บริเวณที่แสงไม่จ้า จนถึง
มีแสงร าไร เป็นพืน้ที่อบัลม อณุหภมูิไม่สงู มีความชืน้สงู 
โดยไลเคนอาจขึน้ปนอยู่กบัพืชขนาดเล็กพวกมอส พืน้ที่
ดังกล่าวพบได้ตามบริเวณที่เป็นล าธาร หรือในหุบเขา 
บริเวณนีอ้าจได้รับอิทธิพลจากทะเลน้อยลง ไลเคนบน
หินที่อยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวได้แก่ 5 ชนิดหลงั 
โดยเฉพาะไลเคนบนหินสกลุ Porina spp. พบได้โดดเดน่
ในสภาพแวดล้อมดงักลา่ว 

ไลเคนชนิดหายาก (สถานภาพการแพร่กระจาย 
เป็น r หรือ vr) ที่พิจารณาจากจ านวนเกาะและจ านวน
ตวัอยา่งที่พบ ไลเคนกลุม่นีน้อกจากพบจ านวนน้อยเพียง 
1-2 ตวัอย่าง จากแหล่งอาศัยที่จ ากัด คือ 1-2 เกาะ 
โดยไลเคนกลุม่หายากสว่นมากเติบโตบนหน้าผา ซึ่งการ
ส ารวจเข้าถึงยาก และมีสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมาก 
ไลเคนต้องมีคณุสมบตัิในการทนตอ่สภาพดงักลา่วได้ ซึ่ง
อาจเกิดจากการมีพนัธุกรรมที่ผลิตสารธรรมชาติออกมา
ปกป้องตนเอง หรือการปรับตัวทางด้านกายภาพ ทัง้นี ้
ต้ อ งท ากา รศึกษาต่อ ไป  เ ช่ น  ไล เคน  Caloplaca 
cinnabarina (สถานภาพ r) พบบนหน้าผาที่มีสภาพเป็น
หินทราย ในท่ีกลางแจ้ง แสงแดดจ้า อณุหภมูิสงู ที่ความ
สงู 60-80 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ส ารวจพบที่เกาะ
แสมสาร และเกาะแรด จังหวัดชลบุ รี  ส่วนไลเคน 
Umbilicaria sp.1 (สถานภาพ r) พบบนหน้าผาหินปูน 
กลางแจ้ง อุณหภูมิสูง ที่ความสูง 30-50 เมตร จาก
ระดบัน า้ทะเล พบที่เกาะตะรุเตา จงัหวดัสตลู และเกาะ
แม่เกาะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่น่าสนใจคือไลเคน 
Tylophoron sp.1 (สถานภาพ vr) พบบนหน้าผาที่มีร่ม
เงา อากาศถ่ายเทได้ดี  อุณหภูมิต ่ า  บรรยากาศมี
ความชืน้สงู โดยพบที่เกาะตะรุเตา เป็นพืน้ที่ส ารวจเพียง
แหง่เดียวมีลกัษณะของป่าดิบชืน้ เกิดขึน้ทีค่วามสงู 600-
700 เมตร จากระดบัน า้ทะเล ลกัษณะทางกายภาพ
ดงักล่าวไม่พบบนเกาะอื่นๆ และอาจพบเพียงแห่งเดียว

ในประเทศไทย ไลเคนชนิดอื่นๆ ที่จัดอยู่ในกลุ่มหายาก
มาก (ตารางที่ 2) อาจมีความเสี่ยงต่อการสญูพนัธุ์ทัง้ที่
เกิดจาการคกุคามโดยมนษุย์ หรือการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ดงันัน้จึงควรมีการศึกษา
และหาแนวทางการอนรัุกษ์ที่เหมาะสมให้ต่อไป อย่างไร
ก็ตามสถานภาพไลเคนเหลา่นีอ้าจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมี
การส ารวจให้ครอบคลมุมากขึน้ ทัง้นีไ้ลเคนบางสายพนัธุ์
สามารถปรับตวัให้เติบโตบนผิวเปลือกไม้ หรือบนใบไม้
ได้  
3. การแพร่กระจาย และแนวทางการอนรัุกษ์ไลเคนบนหิน 
อาจกล่าวได้ว่ า ปัจจัย ด้านนิ เวศมี อิทธิพลต่อการ
แพร่กระจายของไลเคนบนหินเป็นอย่างมาก โดยไลเคน
หลายชนิดแพร่กระจายได้กว้างขวางเกือบทกุพืน้ท่ีส ารวจ 
ไลเคนบนหินที่แพร่กระจายได้มากที่สุด ได้แก่ Pyxine 
consocians, Platythecium serpentinellum, Porina 
heterocarpa และ Unidentified crustose 8 ซึ่งพบได้
เกือบทุกโซนส ารวจ (ตารางที่ 2) โดยปัจจัยด้าน
ภมูิอากาศและชนิดของหิน อาจไม่มีความส าคญัต่อการ
แพร่กระจายของไลเคนดงักลา่ว  

อยา่งไรก็ตามจากการส ารวจพบวา่ชนิดของหิน
อาจมีผลตอ่สงัคมไลเคนโดยรวม โดยไลเคนบนหินทราย
ที่พบในอ่าวไทยตอนบน (โซน 1) กับหมู่เกาะในฝ่ัง
มหาสมทุรอินเดียตอนบน (โซน 3) มีชนิดไลเคนที่เหมือน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 29.8 ส่วนค่าความเหมือนที่
รองลงมาพบบนเกาะในพืน้ที่โซน 2 กบัโซน 4 (หมู่เกาะ
อ่างทองและหมู่เกาะตะรุเตา) คิดเป็นร้อยละ 23.3  โดย
ทัง้สองเกาะมีลกัษณะเป็นภเูขาหินปนูเป็นสว่นใหญ่ สว่น
ความเหมือนของชนิดไลเคนในพืน้ที่ส ารวจในโซนอื่น ๆ 
คือ โซน 1 กับ โซน 4และโซน 3 กบั โซน 4 มีค่าเท่ากัน 
คือ มีความเหมือนร้อยละ 17.5 โซน 2 กบั โซน 3 มีค่า
ร้อยละ 14.5 โดยไลเคนในพืน้ที่โซน 1 กบั โซน 2 ซึ่งเป็น
หมู่เกาะในอ่าวไทย มีค่าความเหมือนของสายพันธุ์ 
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ไลเคนน้อยที่สุด (ร้อยละ 8.5) ความผันแปรของสาย
พนัธุ์ไลเคนที่ต่างกันนีน้่าจะเกิดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
หลายปัจจยัซึง่อาจเป็นคณุสมบตัิของหินที่มีความส าคญั
ปัจจยัแรก (Woolhouse et al. 1985) ที่มีความจ าเพาะ
ต่อชนิดของไลเคน นอกจากนีม้ีปัจจยัอื่นๆ ที่ยงัไม่ทราบ
แน่ชัด จึงควรต้องมีการศึกษาให้กระจ่าง เพื่อก าหนด
แนวทางและพืน้ท่ี ในการอนรัุกษ์ที่เหมาะสมตอ่ไป  

ความเหมือนกนัของไลเคนบางสายพนัธุ์แสดง
ให้เห็นถึงความสามารถในการแพร่กระจายไปยัง
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ได้ ไลเคนกลุ่มนีม้ีความเสี่ยงต่อ
การสูญพันธุ์ น้อย อย่างไรก็ตามมีไลเคนบนหินถึง 40 
สายพนัธุ์  ที่พบเพียงแค่โซนเดียว (ตารางที่ 2) ไลเคน
เหลา่นีม้ีความจ าเพาะต่อแหลง่อาศัยบนหิน และอาจจะ
ด ารงชีวิตอยูไ่มไ่ด้ เมื่อมีการเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อม 
ดงันัน้การอนุรักษ์ที่เหมาะสมส าหรับไลเคนกลุ่มนีค้วร
เป็นการอนรัุกษ์ในพืน้ที่อาศยัตามธรรมชาติเดิม (In situ 
conservation) ซึ่งอาจต้องมีการก าหนดเขตพืน้ที่อนรัุกษ์
ของเกาะในประเทศไทยเพิ่มมากขึน้ 
4. ไลเคนชนิดใหม ่ 
ไลเคนบนหิน 53 ชนิด ที่พบจากการส ารวจในครัง้นี ้มี 26 
ชนิด ที่ยงัไมเ่คยมีรายงานการพบมาก่อนในประเทศไทย 
(new records) ถึงแม้ว่าบางชนิดได้รับการยืนยนัจาก
ผู้ เช่ียวชาญแล้วก็ตาม ยงัมีไลเคนอีกจ านวนไม่น้อยที่ยงั
ไมส่ามารถระบชุนิดหรือสกุลได้ (44 สายพนัธุ์) (ตารางที่ 
2) และมีไลเคนสกุลที่ไม่เคยมีรายงานในประเทศไทยมา
ก่อนถึง 4 สกุล ได้แก่ Dirina, Gyalecta, Micaria, และ 
Platythecium ท าให้เช่ือได้ว่ายงัมีไลเคนอีกเป็นจ านวน
มากที่ยังไม่เคยมีรายงานที่ใดมาก่อน และคาดว่าอาจ
เป็นไลเคนชนิดใหม่ของโลก ซึ่งต้องมีการศึกษาให้
ละเอียดตอ่ไป  
 

สรุปผลการศึกษา 
ไลเคนที่เติบโตบนหิน ถือว่าเป็นผู้ บุกเบิกที่ส าคัญของ
ระบบนิเวศตามชายฝ่ังทะเล การส ารวจครัง้นีพ้บความ
หลากหลายทางชีวภาพของไลเคนบนหินได้มากขึน้ ซึ่ง
หลายชนิดไมเ่คยมีรายงานการค้นพบมาก่อนในประเทศ
ไทย ไลเคนเหลา่นีต้้องการแหลง่อาศยัที่มีความจ าเพาะ
สูง เพื่อด ารง เผ่าพันธุ์  โดยปัจจัยสิ่ งแวดล้อมด้าน
ภูมิอากาศและคุณสมบัติของหินมีส่วนส าคัญในการ
ก าหนดขอบเขตการแพร่กระจายของสงัคมไลเคนเหลา่นี ้
ดังนัน้การอนุรักษ์จึงควรค านึงถึงแหล่งอาศัยตาม
ธรรมชาติเดิมให้มากที่สดุ  
 
ค าขอบคุณ 
โครงการวิจัยนีไ้ด้รับการสนบัสนนุจากโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากรพระราชด าริฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา สยามบรมราชกุมารี ฯ (อพ. สธ.) 
ข้าราชการทหารเรือ จากกองเรือยุทธการฯ กองทพัเรือ 
เจ้าหน้าของที่อทุยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา หมู่เกาะ 
สมิิลนั และหมูเ่กาะอา่งทอง กรมอทุยานแหง่ชาติสตัว์ป่า 
และพนัธุ์พืช ข้าราชการสว่นท้องถ่ินและชาวบ้านจากหมู่
เกาะช้าง เกาะยาวใหญ่ และเกาะกูด ในการอ านวย
ความสะดวกเพื่อส ารวจเก็บตัวอย่างไลเคน ตลอดจน
สมาชิกหน่วยวิจยัไลเคนที่ให้ความช่วยเหลือในการเก็บ
ตวัอยา่งภาคสนาม งานวิจยันีไ้ด้รับการทนุสนบัสนนุจาก
งบประมาณแผน่ดิน  
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ตารางที่ 2 สถานภาพและความหลากหลายของสายพนัธุ์ไลเคนบนหิน ท่ีส ารวจพบบนเกาะตา่งๆ 
 

ล าดบั
ท่ี 

ไลเคน วงศ์ 
กลุ่ม 
ไลเคน* 

สถานภาพ
การ

ส ารวจ** 

สถานภาพ 
การแพร่ 
กระจาย*** 

โซน 

1 2 3 4 

1 Amandinea lecideina Physciaceae CD NR vc +   + 
2 Amandinae sp.1 Physciaceae CD CS r +   + 
3 Bacidia leucocarpa Ramalinaeae CD OR c  +  + 
4 Bacidia sp.1 Ramalinaeae CD CS c +    
5 Buellia abstracta Physciaceae CD OR vr +    
6 Buellia excelsa Physciaceae CD NR vr +    
7 Buellia subdisciformis Physciaceae CD OR vr    + 
8 Buellia tolucae Physciaceae CD NR vr +    
9 Buellia sp.1 Physciaceae CD CS vr +    

10 Buellia sp.2 Physciaceae CD CS o +    
11 Caloplaca ceracea Theloschistaaeae CD NR vr +    
12 Caloplaca chalybaea Theloschistaaeae CD NR vr   +  
13 Caloplaca cinnabarina Theloschistaaeae CD OR r +    
14 Caloplaca flavorubescens Theloschistaaeae CD OR r    + 
15 Caloplaca handelii Theloschistaaeae CD NR vr  +   
16 Caloplaca kurzii Theloschistaaeae CD NR r   + + 
17 Caloplaca nigrocintella Theloschistaaeae CD NR c +  +  
18 Caloplaca orissensis Theloschistaaeae CD NR vc   + + 
19 Caloplaca poliotera Theloschistaaeae CD NR vr   +  
20 Caloplaca subdolosa Theloschistaaeae CD NR r +  +  
21 Caloplaca subpallida Theloschistaaeae CD OR c +    
22 Caloplaca sp.1 Theloschistaaeae CD CS vr    + 
23 Caloplaca sp.2 Theloschistaaeae CD CS vr    + 
24 Caloplaca sp.3 Theloschistaaeae CD CS r +    
25 Caloplaca sp.4 Theloschistaaeae CD CS c  +  + 
26 Caloplaca sp.5 Theloschistaaeae CD CS c    + 
27 Candelariella aurella Candelariaceae CD NR r  +  + 
28 Chapsa cf. calathiformis Thelotremataceae Cd NR vr    + 
29 Chapsa leprocarpa Thelotremataceae Cd NR vr    + 
30 Coccocarpia palmicola Coccocarpiaceae FB OR vr   +  
31 Collema cf. polycarpon Coccocarpiaceae FB NR vr  +   
32 Crocynia sp.1 Crocyniaceae  By CS vr  +   
33 Dirina sp. 1 Roccellariaceae CD CS vr    + 
34 Dirinaria aegialita Physciaceae FG OR vr    + 
35 Dirinaria applanata Physciaceae FG OR vr +    



การประชมุวิชาการ  ทรัพยากรไทย : กา้วสู่โลกกวา้งอย่างมัน่ใจ  (ภาคบรรยาย หนา้ 89-100) 

- 98 - 

ตารางที่ 2 สถานภาพและความหลากหลายของสายพนัธุ์ไลเคนบนหิน ท่ีส ารวจพบบนเกาะต่างๆ (ตอ่) 
 
ล าดบั
ท่ี 

ไลเคน วงศ์ 
กลุ่มไล
เคน* 

สถานภาพ
การ

ส ารวจ** 

สถานภาพ 
การแพร่ 
กระจาย*** 

โซน 

1 2 3 4 

36 Dirinaria picta Physciaceae FG OR vc +  +  
37 Diplotomma alboatrum Physciaceae CD OR o +    
38 Diplotomma venustum Physciaceae CD OR vc +   + 
39 Graphis sp.1 Graphidaceae CL CS vr    + 
40 Gyalecta sp.1 Asterothyriaceae CD CS c + +   
41 Lecanora argopholis Lecanoraceae CD NR vr +    
42 Lecanora sphaerospora Lecanoraceae CD NR vr   + + 
43 Lecanora sp.1 Lecanoraceae CD CS c   +  
44 Leptogium cochleatum Collemataceae FB OR vr  +   
45 Leptogium cyanescens Collemataceae FB OR r +    
46 Leptogium marginellum Collemataceae FB OR r  +   
47 Micarea sp.1 Pilocarpaceae CD CS vr +    
48 Microtheliopsis sp.1 Microtheliopsidaceae CP CS c  +   
49 Myriotrema microporum Thelotremataceae Cd OR vr   +  
50 Ocellularia sp.1 Thelotremataceae Cd CS vr    + 
51 Opegrapha sp.1 Thelotremataceae CL CS vr  +   
52 Parmeliella nigrata Pannariaceae FB OR vr   +  
53 Parmotrema presorediosum Parmeliaceae FG OR c +   + 
54 Peltula obscurans Peltulaceae  Sq OR o +    
55 Pertusaria sp.1 Pertusariaceae CP CS r +  +  
56 Phyllopsora cf. pannosa Ramalinaeae Sq NR vr  +   
57 Phyllopsora sp.1 Ramalinaeae Sq CS vr   +  
58 Physcia albo-plumbea Physciaceae FG NR vr    + 
59 Physcia dilatata Physciaceae FG NR vr  +   
60 Physcia fragilescens Physciaceae FG NR c  + +  
61 Physcia integrata Physciaceae FG OR r  +  + 
62 Physcia undulata Physciaceae FG NR vr  +   
63 Physcia verrucosa Physciaceae FG NR c +    
64 Physcia sp.1 Physciaceae FG CS c +  +  
65 Platythecium serpentinellum Graphidaceae CL NR vc +  + + 
66 Porina heterocarpa Trichotheliaceae CP OR vc + + +  
67 Porina kantvilasii Trichotheliaceae CP NR r  + +  
68 Porina tetracerae Trichotheliaceae CP OR vc + +   
69 Porina ulceratula Trichotheliaceae CP NR r  +   
70 Porina sp.1 Trichotheliaceae CP CS vr  +   
71 Porina sp.2 Trichotheliaceae CP CS c +    
72 Porina sp.3 Trichotheliaceae CP CS vr   +  
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ตารางที่ 2 สถานภาพและความหลากหลายของสายพนัธุ์ไลเคนบนหิน ท่ีส ารวจพบบนเกาะต่างๆ (ตอ่) 
 
ล าดบั
ท่ี 

ไลเคน วงศ์ 
กลุ่มไล
เคน* 

สถานภาพ
การ

ส ารวจ** 

สถานภาพ 
การ

แพร่กระจาย*** 

โซน 

1 2 3 4 
73 Porina sp.4 Trichotheliaceae CP CS vr  +   
74 Porina sp.5 Trichotheliaceae CP CS o +    
75 Pyxine consocians Physciaceae FG OR vc +  + + 
76 Pyxine convexior Physciaceae FG OR vr 1    
77 Pyxine coralligera Physciaceae FG OR vr   +  
78 Pyxine meissneriana Physciaceae FG OR vr    + 
79 Pyxine  sp.1 Physciaceae FG CS vr +    
80 Rinodina sp.1 Physciaceae CD CS r  +  + 
81 Strigula sp.1 Strigulaceae CP CS o  +   
82 Trypethelium sp.1 Trypetheliaceae CP CS vr +    
83 Tylophoron sp.1 Caliciaceae CP CS vr    + 
84 Umbilicaria sp.1 Umbilicariaceae Um CS r  +  + 
85 Verrucaria sp.1 Verrucariaceae CP CS vr +    
86 Unidentified crustose 1   UC CS vr  +   
87 Unidentified crustose 2   UC CS vr  +   
88 Unidentified crustose 3   CD CS vr  +   
89 Unidentified crustose 4 

(perithecia) 
  UC CS vc +  +  

90 Unidentified crustose 5   UC CS vr +    
91 Unidentified crustose 6   UC CS vr   +  
92 Unidentified crustose 7   UC CS vr   +  
93 Unidentified crustose 8 

(sterile) 
  UC CS vc + + +  

94 Unidentified foliose 1 
(apothecia) 

  UF CS o +    
95 Unidentified foliose 2   UF CS vr +    
96 Unidentified foliose 3   UF CS r  +  + 
97 Unidentified foliose 4 

(cyanolichen) 
  UF CS vr    + 

 
หมายเหตุ: * คือกลุ่มไลเคนบนหนิแบง่ตามรูปแบบการเตบิโต และลกัษณะของโครงสร้างสืบพนัธุ์ประกอบด้วย 12 กลุ่ม คือ ครัสโตส
ท่ีสร้างโครงสร้างสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศรูปทรงกลม (CD), ครัสโตสท่ีสร้างโครงสร้างสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศคล้ายถ้วยฝังจม (Cd), 
ครัสโตสที่สร้างโครงสร้างสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศแบบไลเรลเลท (CL), ครัสโตสท่ีสร้างโครงสร้างสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศเป็นตุ่ม (CP), 
ครัสโตสท่ีไม่สามารถระบุโครงสร้างสืบพนัธุ์ได้ (UC), โฟลิโอสท่ีมีสาหร่ายสีเขียวเป็นส่วนประกอบ (FG), โฟลิโอสท่ีมีสาหร่ายสีเขียว
แกมน า้เงินเป็นส่วนประกอบ (FB), โฟลิโอสท่ีไม่สามารถระบุกลุ่มได้ (UF), สแควมโูลส (Sq), ไลเคนแบบอมับิลิเคท (Um), ไลเคน
แบบพลาคอยด์ (Pl) และ ไลเคนแบบบสิซอย์ (By)  
** คือ สถานภาพการส ารวจพบไลเคนบนหิน ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ เคยมีรายงานการพบในประเทศไทย (OR), เป็นการพบครัง้
แรกของประเทศไทย (NR), และ รอการตรวจสอบให้ถ่ีถ้วน (CS) 
*** คือ สถานภาพการแพร่กระจายของไลเคนบนหนิ ประกอบด้วย 5 ระดบั คือ ไลเคนหายากมาก (vr), ไลเคนหายาก (r), ไลเคนท่ีพบ
ทัว่ไป (c), ไลเคนท่ีพบเดน่ (vc) และไลเคนท่ีจดัอยู่ในสถานภาพอ่ืน ๆ (o) 
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