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บทคัดย่อ 
ความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนวงศ์พาร์มีเลียในหมู่เกาะต่างๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันของประเทศไทย จากการ
เก็บตัวอย่างระหว่างปี พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2552 ได้ 92 ตัวอย่าง จ าแนกตามหลักอนุกรมวิธานได้ 4 สกุล 11 ชนิด ได้แก่ 
Bulbothrix isidiza, B. queenslandica, B. scortella, B. tabacina, Parmotrema explanatum, P. 
praesorediosum, Relicina abstrusa, R. subabstrusa, Relicinopsis intertexta, R. malaccensis และ R. 
rahengensis วิเคราะห์ชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน โดยการศึกษาทางสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา แทลลัสมีการเรียงตัวของ
รากับสาหร่ายแบ่งเป็นชั้นอย่างชัดเจน สร้างโครงสร้างร่างกายที่สามารถหลุดหรือหักเพื่อการกระจายพันธุ์ได้ เช่น ไอซิเดีย ซอรี
เดีย และ ฟิลลิเดีย และยึดเกาะกับที่อยู่อาศัยด้วยไรซีน การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยสร้างแอโพธีเซียแบบมีสาหร่ายที่ขอบ 
ภายในมีแอสคัสทรงกระบอง บรรจุแอสโคสปอร์สีใส ทรงรี จ านวน 8 แอสโคสปอร์ ในหนึ่งแอสคัส การศึกษาส ารวจครั้งนี้ป่า
ดิบชื้นในเกาะพยามมีความหลากชนิดของไลเคนวงศ์พาร์มีเลียมากที่สุด รองลงมาเป็นป่าชายหาด (เกาะยาวใหญ่) ป่ารุ่นสอง 
(เกาะแสมสาร) ป่าดิบแล้ง (เกาะกูด) คิดเป็นร้อยละ 31, 27, 15 และ 11 ตามล าดับ และน้อยที่สุดในพื้นที่ปลูก และป่าพรุของ
เกาะตะรุเตา (ร้อยละ 8)  

 
Abstract 
Biodiversity of lichen family Parmeliaceae was explored on islands both in the Gulf of Thailand and in the 
Andaman Sea during 2005-2009. Collected 92 samples were identified into 4 genera and 11 species. They 
comprised of Bulbothrix isidiza, B. queenslandica, B. scortella, B. tabacina, Parmotrema explanatum, P. 
praesorediosum, Relicina abstrusa, R. subabstrusa, Relicinopsis intertexta, R. malaccensis and R. 
rahengensis. Taxonomic identification was based on morphological and anatomical characters. This family 
is characterized by development of the foliose growth form. The symbiotic relationship between the algae 
and the fungi forms in stratified layers. Vegetative propagules (isidia, soredia, phyllidia) and rhizine 
(attachment structure) lecideine apothecia with clavate ascus and ellipsoid of simple hyaline ascospores 
(8 per ascus) are important characters used to identify the Parmeliaceae. In this study the highest diversity 
was found in tropical rain forest of Pha Yam islands (31%), and lesser in beach forest of Yao Yai islands 
(27%), secondary forest of Smaesan islands (15%), dry evergreen forest of Gud islands (11%), the lowest 
diversity was found in plantation and coastal peat swamp forest of Tarutao islands (8%).  

 
ค าส าคัญ : ไลเคนวงศ์พาร์มีเลีย, โฟลิโอส, เกาะฝ่ังอ่าวไทย, เกาะฝ่ังอันดามัน 
Keywords: Parmeliaceae, foliose, Island in the Gulf of Thailand, Andaman Islands 
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บทน า 
ไลเคนวงศ์พาร์มีเลียจัดอยู่ในล าดับ Lecanorales ของชั้น 
Ascomycetes จัดเป็นไลเคนกลุ่มโฟลิโอส (foliose) ผิว
แทลลัสด้านสีเขียวปนเทา การเรียงตัวของรากับสาหร่ายสี
เขียวสกุล Trebouxia (Elix, 1994a) แบบแบ่งเป็นชั้น
อย่างชัดเจน (heteromerous) ยึดเกาะกับที่อยู่อาศัยโดย
ใช้ไรซีน (rhizine) สร้างแอโพธีเซีย (apothecia) แบบมี
สาหร่ายที่ขอบ (lecanorine apothecia) ภายในมี
แอสคัส (ascus) ทรงกระบอง (clavate) บรรจุแอสโค
สปอร์ (ascospores) สีใส (hyaline) ทรงรี (elipsoid) 
จ านวน 8 แอสโคสปอร์ ในหนึ่งแอสคัส ทั่วโลกมีรายงาน 
79 สกุล 2,726 ชนิด (Thell et al., 2012) ในประเทศ
ไทยมีการศึกษาโดยนักไลเคนชาวต่างประเทศตั้งแต่ปี 
2452 ถึง ปี 2540 และตัวอย่างถูกส่งไปเก็บรักษาที่
พิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ (Vainio, 1909; Yoshimura, 
1978; Alava, 1988; Wolseley, 1997; Wolseley et 
al, 1991, 1997a และ 1997b) ส่วนการศึกษาไลเคนโดย

นักวิจัยชาวไทยส่วนใหญ่ จะศึกษาในพื้นที่ศึกษาในเขต
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่ปี 
2537-2545 พบไลเคนวงศ์พาร์มีเลีย 14 สกุล 85 ชนิด 
(Pooprang, 2001; Noicharoen, 2002) ต่อมาร่วม
สนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ และได้รับการสนับสนุนในการ
ส ารวจจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
(กองทัพเรือ) ท าการส ารวจและเก็บตัวอย่างจากยอดเขา
ถึงชายฝั่งทะเลของเกาะแสมสารระหว่างมกราคม 2548 – 
มีนาคม 2549 พบไลเคนวงศ์พาร์มีเลีย 2 สกุล 2 ชนิด  
(กัณฑรีย์ บุญประกอบ และกวินนาถ บัวเรือง, 2550) 
ต่อมาในปี 2550 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการส ารวจและเก็บ
ตัวอย่างจากเกาะต่างๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามันของ
ประเทศไทย และรายงานการศึกษาในครั้งนี้จะน าไปสู่การ
เพิ่มองค์ความรู้ที่ส าคัญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
ของประเทศไทย 

 
อุปกรณ์และวิธีการ  
ส ารวจและเก็บตัวอย่างไลเคนบนเปลือกไม้และบนหิน 
จากระบบนิเวศ 5 ประเภท คือ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่า
รุ่นสอง ป่าชายเลน และป่าชายหาด ที่อยู่บนหมู่เกาะต่าง 
ๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทย และฝั่งอันดามัน รวม 14 เกาะ (ภาพที่ 
1) ประกอบด้วย อ่าวไทยตอนบนได้แก่ เกาะแสมสาร 
เกาะแรด เกาะจาน (จังหวัดชลบุรี) เกาะกูด (จังหวัด
ตราด) อ่าวไทยตอนกลาง ได้แก่ เกาะพะลวย (จังหวัด
สุราษฏธานี) เกาะในฝั่งอันดามันตอนบนถึงตอนกลาง 
ได้แก่ เกาะช้าง เกาะพยาม เกาะสินไห เกาะปลิง (จังหวัด
ระนอง) เกาะยาวใหญ่ เกาะเมี่ยง และเกาะหูยง (จังหวัด
พังงา) ฝั่งอันดามันตอนล่าง ได้แก่ เกาะตะรุเตา (จังหวัด

สตูล) ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 น ามาวิเคราะห์ชนิด
ตามหลักอนุกรมวิธาน  โดยการศึกษาทางสัณฐานวิทยา 
กายวิภาควิทยา (ภาพที่ 2) เช่นขนาดโลป โครงสร้าง
ร่างกาย (ไรซีน ซิเลีย ไอซิเดีย ซอรีเดีย)และโครงสร้าง
สืบพันธุ์ (แอโพทีเซีย และพิคนิเดีย) และศึกษา
ส่วนประกอบทางเคมีเบื้องต้น ด้วยการทดสอบแบบหยดสี 
(spot test) (Elix, 1994b) และวิธีการรงคเลขผิวบาง 
(Thin Layer Chromatography: TLC) (White and 
James, 1985) น าข้อมูลดังกล่าว มาวิเคราะห์และระบุ
ชนิดโดยใช้รูปวิธานของ Divakar และ Upreti (2005) 

 
ผลการศึกษา 
จากการส ารวจ และรวบรวมตัวอย่างไลเคนวงศ์พาร์มีเลีย 
92 ตัวอย่าง ในหมู่เกาะต่างๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดา
มัน ที่ความสูงตั้งแต่ระดับน้ าทะเล - 500 เมตร จาก 6 
สภาพพื้นที่ คือ ป่าชายหาด (beach forest, BF) ป่าดิบ
ชื้น (tropical rain forest, TRF) ป่าพรุ (coastal peat 

swamp forest, CPSF) ป่าดิบแล้ง (dry evergreen 
forest, DEF) ป่ารุ่นสอง (secondary forest, SF) และไม้
ปลูก (plantation, P) ระหว่างเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 
2548 ถึง เมษายน พ.ศ. 2553 เมื่อศึกษาคุณสมบัติกาย
วิภาควิทยา สัณฐานวิทยา และส่วนประกอบทางเคมีด้วย
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วิธีหยดสี (spot test) และรงคเลขผิวบาง (thin layer 
chromatography, TLC) สามารถจ าแนก 4 สกุล 11 
ชนิด คือ 
 
สกุล Bulbothrix Hale (ภาพที่ 1ก) 
แทลลัส แผ่นใบ เจริญแผ่เป็นแนวรัศมี โลปแผ่กว้าง สร้าง
ขนเซลล์ที่ฐานพองบวมเป็นกระเปาะ สีด า เป็นมันวาว
บริเวณขอบโลบ แบบเส้นเดี่ยว ไอซิเดีย ทรงกระบอก 
หนาแน่นบริเวณ ตอนกลางแทลลัส ผิวบนแทลลัส สีเขียว
อมเทา จนถึงสีเทา เรียบ เป็นมันวาว (K+ สีเหลือง: สาร 
atranorin)  เนื้อเยื่อแบบพาราเพลคเทนคายมา ชั้น
สาหร่ายสกุล Trebouxia เรียงตัว เป็นกลุ่มตามแนวยาว 
เมดัลลา สีขาว เส้นใย สานตัวกันแน่น แบบแอนติคลินอล 
ผิวล่างแทลลัส สีน้ าตาลอ่อน ถึงสีด า เรียบ เนื้อเยื่อแบบ
พาราเพลคเทนคายมา ไรซีน สีด า แบบเส้นเดี่ยว ช่วยให้
แทลลัส ยึดกับแหล่งอาศัย ประกอบด้วย 4 ชนิด 
Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale  
Bulbothrix queenslandica (Elix & G.N.Stevens) 
Elix 
Bulbothrix scortella (Nyl.) Hale 
Bulbothrix tabacina (Mont. & Bosch) Hale 
 
สกุล Parmotrema A. Massal. (ภาพที่ 1ข) 
แทลลัส แผ่นใบ เจริญแผ่เป็นแนวรัศมี โลปแผ่กว้างตอน
สร้างหรือไม่สร้างขนเซลล์ สีด า เป็นมันวาวบริเวณขอบ
โลบ แบบเส้นเดี่ยว ไอซิเดีย ทรงกระบอก หนาแน่น
บริเวณ ตอนกลางแทลลัส ซอรีเดีย บริเวณขอบโลป ผิว
บนแทลลัส สีเขียวอมเทา จนถึงสีเทา เรียบ เป็นมันวาว  
(K+ : สาร atranorin) เนื้อเยื่อแบบพาราเพลคเทนคายมา 
ชั้นสาหร่ายสกุล Trebouxia เรียงตัว เป็นกลุ่มตามแนว
ยาว เมดัลลา สีขาว เส้นใย สานตัวกันแน่น แบบแอนติคลิ
นอล ผิวล่างแทลลัส สีน้ าตาลอ่อน ถึงสีด า เรียบ เนื้อเยื่อ
แบบพาราเพลคเทนคายมา ไรซีน สีด า แบบเส้นเดี่ยว 
ช่วยให้แทลลัส ยึดกับแหล่งอาศัย ประกอบด้วย 2 ชนิด 

Parmotrema explanatum (Hale) Hale 
Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale 
 
สกุล Relicina (Hale & Kurok.) Hale (ภาพที่ 1ค) 
แทลลัส แผ่นใบ เจริญแผ่เป็นแนวรัศมี โลปแผ่กว้าง สร้าง
ขนเซลล์ที่ฐานพองบวมเป็นกระเปาะ สีด า เป็นมันวาว
บริเวณขอบโลบ แบบเส้นเดี่ยว ไอซิเดีย ทรงกระบอก 
หนาแน่นบริเวณ ตอนกลางแทลลัส ผิวบนแทลลัส สีเขียว
อมเทา จนถึงสีเทา เรียบ เป็นมันวาว  (K- : สาร usnic 
acid) เนื้อเยื่อแบบพาราเพลคเทนคายมา ชั้นสาหร่าย
สกุล Trebouxia เรียงตัว เป็นกลุ่มตามแนวยาว เมดัลลา 
สีขาว เส้นใย สานตัวกันแน่น แบบแอนติคลินอล ผิวล่าง
แทลลัส สีน้ าตาลอ่อน ถึงสีด า เรียบ เนื้อเยื่อแบบพารา
เพลคเทนคายมา ไรซีน สีด า แบบเส้นเดี่ยว ช่วยให้
แทลลัส ยึดกับแหล่งอาศัย ประกอบด้วย 2 ชนิด 
Relicina abstrusa (Vain.) Hale 
Relicina subabstrusa (Gyeln.) Hale 
 
สกุล Relicinopsis Elix & Verdon (ภาพที่ 1ง) 
แทลลัส แผ่นใบ เจริญแผ่เป็นแนวรัศมี โลปแคบ ไม่สร้าง
ขนเซลล์ ไอซิเดีย ทรงกระบอก หนาแน่นบริเวณ ตอน
กลางแทลลัส ผิวบนแทลลัส สีเขียวอมเทา จนถึงสีเทา 
เรียบ เป็นมันวาว (K-: สาร usnic acid) เนื้อเยื่อแบบ
พาราเพลคเทนคายมา ชั้นสาหร่ายสกุล Trebouxia เรียง
ตัว เป็นกลุ่มตามแนวยาว เมดัลลา สีขาว เส้นใย สานตัว
กันแน่น แบบแอนติคลินอล ผิวล่างแทลลัส สีน้ าตาลอ่อน 
ถึงสีด า เรียบ เนื้อเยื่อแบบพาราเพลคเทนคายมา ไรซีน สี
ด า แบบเส้นเดี่ยว ช่วยให้แทลลัสยึดกับแหล่งอาศัย 
ประกอบด้วย 3 ชนิด 
Relicinopsis intertexta (Mont. & Bosch) Elix & 
Verdon          
Relicinopsis malaccensis (Nyl.) Elix & Verdon 
Relicinopsis rahengensis (Vain.) Elix & Verdon 

 
อภิปรายผลการศึกษา 
จากการศึกษาไลเคนวงศ์พาร์มีเลียในประเทศไทย ต้ังแต่ ปี 
2452-2545 มีรายงาน 25 สกุล 163 ชนิด (Vainio, 
1909; Yoshimura, 1978; Alava, 1988; Wolseley, 
1997; Wolseley et al, 1991, 1997a, 1997b; 
Pooprang, 2001; Noicharoen, 2002) โดยส่วนใหญ่

เป็นตัวอย่างที่รวบรวมจากทางภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืของประเทศไทย การศึกษาครั้งนี้เป็น
การสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และได้รับการสนับสนุนในการ
ส ารวจจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
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พบ 4 สกุล 11 ชนิด จึงเป็นการเติมเต็มข้อมูลของไลเคน
ประเทศไทย ในส่วนของเกาะต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เมื่อ
เปรียบเทียบกับไลเคนทั้ง 4 สกุลที่มีรายงานในโลก ดัง
ตารางที่ 1 (Thell et al., 2012) พบว่าชนิดของไลเคน
สกุล Relicinopsis ที่พบในประเทศไทย และบริเวณเกาะ 
คิดเป็นร้อยละ 60 ของโลก ส่วนสกุล Bulbothrix 
Parmotrema และ Relicina ส่วนใหญ่พบความ
หลากหลายมากในพื้นที่อาศัยบนแผ่นดินใหญ่มากกว่าบน
เกาะต่างๆ โดยการศึกษาความหลากชนิดของไลเคนวงศ์
พาร์มีเลียจาก 6 สภาพพื้นที่ใน 14 เกาะ ครั้งนี้ ป่าดิบชื้นมี

ความหลากชนิดของไลเคนวงศ์พาร์ มี เลียมากที่สุด 
รองลงมาเป็นป่าชายหาด ป่ารุ่นสอง ป่าดิบแล้ง คิดเป็น
ร้อยละ 31, 27, 15 และ 11 ตามล าดับ และน้อยที่สุดใน
พื้นที่ปลูก และป่าพรุ คิดเป็นร้อยละ 8 (ภาพที่ 2) ซึ่งเป็น
การรวบรวมตัวอย่างไลเคนแบบสุ่มเก็บ ดังนั้นหากมีการ
ส ารวจและศึกษาไลเคนในกลุ่มนี้ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น จะ
ท าให้ทราบข้อมูลความหลากหลายในประเทศไทยละเอียด
ยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่การศึกษาตลอดจนอนุรักษ์เพื่อใช้
ประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
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ภาพที่ 1 ลักษณะของแทลลัส ของไลเคนวงศ์พารม์ีเลีย ที่พบในพื้นที่เกาะต่างๆ ของ ประเทศไทย (ก) Bulbothrix (ข)  
                Parmotrema (scale bar = 1 cm) 
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ภาพที่ 1 (ต่อ) ลักษณะของแทลลัส ของไลเคนวงศ์พาร์มีเลีย ที่พบในพื้นที่เกาะต่างๆ ของ ประเทศไทย (ค) Relicina (ง)   
            Relicinopsis (scale bar = 1 cm)

ค 

ง 
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ตารางท่ี 1 แสดงจ านวนชนิดของไลเคน สกุล Bulbothrix Parmotrema Relicina และ Relicinopsis 

สกุล 
จ านวนชนิด 

โลก ไทย เกาะต่างๆ 
Bulbothrix 58 14 4 
Parmotrema 300 57 2 
Relicina 54 10 2 
Relicinopsis 5 3 3 

 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงร้อยละของจ านวนความหลากหลายของชนิดไลเคนวงศ์พาร์มีเลียจาก 6 สภาพพื้นที่ศึกษาใน 14 เกาะ 
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