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บทคัดย่อ 
ไลเคนสกุล Pyxine Fr. เป็นไลเคนแบบแผ่นใบ วงศ์ฟิสเซียซิอิ สามารถจ าแนกได้ 9 ชนิดจากตัวอย่างทั้งหมด 71 ตัวอย่าง ที่
รวบรวมจากบริเวณเกาะต่างๆของประเทศไทย ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
ประกอบด้วย Pyxine asiatica, P. coccifera, P. cocoes, P. cylindrica, P. meissnerina, P. retirugella, P. schmidtii, 
โดย Pyxine sp. 1 และ Pyxine sp. 2 คาดว่าจะเป็นการค้นพบไลเคนชนิดใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
และกายวิภาควิทยา เป็นลักษณะที่ส าคัญที่ใช้จ าแนกไลเคนสกุลนี้ กล่าวคือสร้างแทลลัสมี ลักษณะเป็นแผ่นใบ โดยราและ
สาหร่ายเรียงตัวแบ่งเป็นชั้นอย่างชัดเจน ประกอบด้วย 4 ชั้น คือ แทลลัสชั้นบน ชั้นสาหร่าย ชั้นเมดัลลา และแทลลัสชั้นล่าง 
สร้างโครงสร้างร่างกายที่สามารถกระจายพันธุ์ได้ คือ ซอริเดีย (soredia) และไอซิเดีย (isidia) และโครงสร้างอื่นๆ เช่น ไรซีน 
และซิเลีย จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า Pyxine retirugella พบแพร่กระจายได้เกือบทั่วทุกพื้นที่ รองลงมา คือ  P. cylindrica 
และ P. asiatica และพบไลเคนสกุลนี้หลากหลายที่สุดใน หมู่เกาะช้าง หมู่เกาะแสมสาร และอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา 
ตามล าดับ 
 
Abstract 
Nine species of Pyxine Fr., the foliose lichen family Physciaceae were identified from 71 collections from 
the islands of Thailand as part of Plant Genetics Conservation Project under the Royal Initiative of Her 
Royal Highness Princess Maha Chakri Sirinthorn including Pyxine asiatica, P. coccifera, P. cocoes, P. 
cylindrica, P. meissnerina, P. retirugella, P. schmidtii and the two species as Pyxine sp. 1 and Pyxine sp. 2 
expected to be new to science. Taxonomic identification was based on morphological and anatomical 
characters. This genus is characterized by development of the foliose growth form. The symbiotic 
relationship between the algae and the fungi forms in stratified layers. The main thallus contains 4 layers: 
upper cortex, algal layer, medulla and lower cortex. Vegetative propagules (isidia, soredia) and others 
structures (rhizine and cilia) are important characters used to identify the Physciaceae. The most common 
species is Pyxine retirugella, the second are P. cylindrica and P. asiatica, respectively. The highest diversity 
was found in Mu Koh Chang, Mu Koh Samaesan and Tarutao National Park.  
 
ค าส าคัญ : ไลเคนวงศ์ฟิสเซีย, โฟลิโอส, พิคซีน, เกาะฝั่งอ่าวไทย, เกาะฝ่ังอันดามัน 
Keywords: Physciaceae, foliose, Pyxine, Island in the Gulf of Thailand, Andaman Islands 
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บทน า 
สกุล Pyxine ไลเคนวงศ์ฟิสเซียซิอิ เป็นไลเคนที่สามารถ
พบได้ทั่วไป เจริญเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้ดี 
แดดจัด สภาพความชื้นสูง โดยเฉพาะแถบชายฝั่งทะเล 
พบเกาะอาศัยบนต้นพืชและหิน พบมากบนพืชตระกูล
ปาล์ม (พชร มงคลสุขและคณะ, 2555) มีรายงานการ
พบไลเคนชนิดนี้ประมาณ 70 ชนิด ที่มีการแพร่กระจายใน
เขตร้อน (Elix 2009; Kalb 1987, 1994) โดยสร้าง
แทลลัสแบบโฟลิโอส (Foliose) สีเทาถึงสีเขียว สร้างซอริ
เดีย (soredia) ไอซิเดีย (isidia) และ แอโพทีเซียม 

(apothecium) รูปจาน (disc) ที่ขอบไม่มีสาหร่าย 
(lecideine) ภายในสปอร์บรรจุสปอร์สีน้ าตาล ที่มีผนังกั้น
ตามขวาง (septate) ปกติผนังของสปอร์ (spore wall) 
จะหนา (Hensen & Jahns, 1974) โดยลักษณะดังกล่าว
สามารถใช้ในการระบุชนิดของไลเคนสกุลนี้ เพื่อการใช้
ประโยชน์ การอนุรักษ์ และการขยายสายพันธุ์ที่มีน้อย
อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ท าให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานอยู่
ในความครอบครอง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ท าวิจัย 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 
ขั้นตอนการพิเคราะห์ตัวอย่างไลเคนที่รวบรวมได้จากเกาะ
ต่างๆของประเทศไทย และศึกษาทางอนุกรมวิธาน 
ประกอบด้วยการศึกษาด้านสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา 
และการตรวจสอบสารเคมี ของแทลลัส (Meesim, 2012) 
การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีใช้วิธีรงคเลขผิวบาง 

(Thin Layer Chroma tography) ตามวิธีของ White 
และ Jame (1985) และ พิเคราะห์ชนิด ตัวอย่างไลเคน
ของ สกุล Pyxine Fr. จากคู่มือของ Elix (2009) 
Swinscow & Krog (1988) และ Mongkolsuk et al. 
(2012) 

 
ผลและวิจารณ์การทดลอง 
จากตัวอย่างไลเคน 71 ตัวอย่าง รวบรวมจากพรรณพืช 
และบนหิน ในพื้นที่ 9 เกาะ, 6 จังหวัด ของประเทศไทย 
ประกอบด้วย เกาะกูด จังหวัดตราด, หมู่เกาะช้าง, เกาะ
สินไห จังหวัดระนอง, เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี, หมู่
เกาะอ่างทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี, หมู่เกาะสิมิลัน, เกาะ
ยาวใหญ่ จังหวัดพังงา และหมู่เกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล 
จ าแนกได้ 9 ชนิด ดังตารางที่ 1      
 
จากผลการศึกษาไลเคนที่รวบรวมได้จากหมู่เกาะ บริเวณ
พื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งไลเคนมีลักษณะแบบแผ่น
ใบ (foliose lichen) เกาะที่อยู่อาศัยด้วยไรซีน สร้างโลบ
เจริญออกเป็น รัศมี วงกลม แตกกิ่งแบบซิมโพเดียล 
(sympodium) ให้โคโลนีขนาดกว้างถึง 10 เซนติเมตร 
แทลลัสร้างทั้งแผ่นผิวด้านบนและด้านล่าง โดยผิวด้านบน
เกิดจากการเรียงตัวของเส้นใยรา แบบพาราเพลคเตนคาย
มา (paraplectenchyma) เป็นสีเทา เทาอมเขียว 
สะท้อนแสง ด้วยฝุ่นผงสีขาว (pruina) ของผลึกสาร
โซเดียมหรือแคลเซียมออกซาเลท (sodium or 
calciumoxalate) พสูโดซายฟิลเล (pseudocy phyllae) 
พบทั้งบนกลางแผ่น (laminar) และขอบ (margin) โลบ 
ลักษณะเป็นเส้นตรงหรือแตกแขนงเป็นร่างแห ซอริเดีย
และไอซิเดียอาจสร้างหรือไม่สร้างบนแผ่นผิวด้านบน อาจ

มีสีขาว เทา ถึง สีแดง ชั้นเมดัลลา (medulla) สีขาวถึง
เหลือง ผิวด้านล่างเกิดจากการเรียงตัวของ เส้นใยรา แบบ
โปรโสเพลคเตนคายมา (prosoplec tenchyma) เป็นสี
ด า สะท้อนแสง สร้าง ไรซีนสีด า แบบเส้นเดี่ยว (simple) 
หรือแตกแขนง (branched) แอโพทีเซียสร้างบน แผ่นผิว
ด้านบนและริมโลบ ระยะอ่อนขอบหุ้ม (exciple) มี
สาหร่ายเป็นองค์ประกอบ (lecanorine) และเปลี่ยนเป็น
แบบไม่มีสาหร่าย (lecideine) สีด า เมื่อเต็มวัย (mature) 
แผ่นจานสีด าเรียบถึงนูน (convex) พบทั้งที่มีและไม่มี
ฝุ่นผงสีขาว เมื่อผ่า แอโพทีเซียม ตามขวางประกอบ ด้วย
ชั้นอิพิทีเซียม (epithecium) สีด า K + สีม่วง ไฮโพทีเซียม 
(hypothecium) สีด า และไฮเมเนียม (hymenium) ไม่มี
สี ซึ่งชั้นไฮเมเนียมเกิดจาก เส้นใยราที่เป็นหมัน 
(paraphysis) แบบเส้นเดี่ยว (simple) หรือแตกแขนง 
(branched) ปลายพองบวมและสะสมเม็ดสี (pigment) 
กับถุงหุ้มสปอร์ รูปกระบอง ภายในสร้าง สปอร์สีเข้ม
รูปแบบ ดิรินาเรีย (Dirinaria-type) มีผนังกั้นตามขวาง 
1-3 แห่ง ถุงหุ้มสปอร์บรรจุ 4-8 แอสโคสปอร์ บนแผ่นผิว
ด้านบน สะสมสารอะทรานอริน (atranorin) หรือ ไลคี
แซนโทน (lichexanthone) และ เทอร์เพนอยด์ 
(terpenoid) หรือรงควัตถุสีเหลืองในชั้นเมดัลลา  
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จากชนิด ของ Pyxine Fr. (ภาพที่ 1) ในการส ารวจครั้งนี้
พบว่การแพร่กระจายของไลเคนมากที่ หมู่เกาะช้าง ตะรุ
เ ต า  แล ะ หมู่ เ ก า ะ แสมสา ร  เ ค ยพบสกุ ล  Pyxine 
retirugella และ P. cylindrica จากทั้งสองชนิด เมื่อมี
การเปรียบเทียบ และพบว่ามีรายงานการแพร่กระจาย
เช่นเดียวกัน ในบริเวณเขตร้อน (tropical) ของ Brazil 
(Kalb 1987, Jungbluth 2010), อาฟริกาตะวันออก 
(East Africa) (Swinscow & Krong 1975) และ ประเทศ 
ออสเตรเลีย (Australia) (Kalb, 2004, Elix, 2009). และ
ยังพบว่า Pyxine cococifera และ P. cocoes ที่พบจาก
เกาะต่างๆ ก็มีรายงานการพบทีส่ามพื้นที่เช่นกัน 
 
ทั้งนี้ในการส ารวจพบ Pyxine coccifera ซึ่งปกติพบใน
ป่าเต็งรังทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ไทย แสดงให้เห็นว่าพื้นที่เหล่านี้อาจมีสภาพอากาศที่
คล้ายคลึงกัน หรือเกิดเนื่องจากการบุกรุกท าให้กลาย
สภาพเป็นป่าโปร่ง  (กัณฑรีย์ และคณะ 2552)  ความ
หลากหลายของไลเคน ณ บริเวณเกาะต่างๆส่วนใหญ่มี
ความแตกต่างจากการรายงานการส ารวจพบในเกาะอื่นๆ 
เช่น หมู่เกาะอ่างทอง อาจเนื่องมาจากสภาพอากาศและ
ความสูงจากระดับทะเล ที่ต่างกัน ดังนั้นแนวทางการ
อนุรักษ์สายพันธุ์ไลเคนในสภาพพื้นที่เกาะจ าเป็นต้องให้ไล
เคนมีแหล่งอาศัยที่หลากหลาย เพื่อให้เป็นแหล่งส าหรับ
เกาะอาศัยใช้ในการเพิ่มจ านวนของไลเคน และยังรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ เช่น หมู่เกาะช้าง, หมู่เกาะสิ
มิลัน หรือ เกาะตะรุเตา เป็นต้น 

 
ตารางท่ี 1 ชนิดของไลเคนสกุล Pyxine Fr. ที่พบบริเวณเกาะต่างๆของประเทศไทย 

สกลุ-ชนิด 

 จังหวัด/เกาะต่างๆ 

ชลบุรี 
(แสมสาร) 

พังงา 
(เกาะยาวใหญ)่, 
หมู่เกาะสิมิลัน) 

ระนอง 
(เกาะสินไห, 
หมู่เกาะช้าง) 

สตูล 
(ตะรุเตา) 

สุราษฎร์ธาน ี
(หมู่เกาะ
อ่างทอง) 

ตราด 
(หมู่เกาะ

ช้าง) 
Total 

Pyxine asiatica  2 5 1  1 9 
Pyxine coccifera    1  1 2 
Pyxine cocoës 3 4     7 
Pyxine cylindrica 1  2  1 3 7 
Pyxine meissnerina 1      1 
Pyxine retirugella 12 7 2 11  1 33 
Pyxine schmidtii  7  2   9 
Pyxine sp. 1  2     2 
Pyxine sp. 2      1 1 

จ านวนทั้งหมด 17 22 9 15 1 7 71 
 
สรุป 
จากผลการศึกษาไลเคนที่รวบรวมได้จากหมู่เกาะ บริเวณ
พื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทย จากการส ารวจและได้พบ 9 
ชนิด ประกอบด้วย Pyxine asiatica, P. coccifera, P. 
cocoes, P. cylindrica, P. meissnerina, P. 
retirugella, P. schmidtii, โดย Pyxine sp. 1 และ 
Pyxine sp. 2 คาดว่าน่าจะเป็นการค้นพบชนิดใหม่ทาง

วิทยาศาสตร์ โดยไลเคน Pyxine retirugella พบ
แพร่กระจายได้เกือบทั่วทุกพื้นที่ รองลงมา คือ  P. 
cylindrica และ P. asiatica ซึ่งเป็นชนิดของไลเคนพบ
มากที่ หมู่เกาะช้าง หมู่เกาะแสมสาร และอุทยานแห่งชาติ
หมู่เกาะตะรุเตา ตามล าดับ 
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ค าขอบคุณ 
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ภาพี่ 1 ชนิดของ Pyxine, A. Pyxine asiatica B. Pyxine cylindrical C. Pyxine  
         coccifera D. Pyxine cocoes E. Pyxine messerina F. Pyxine retirugella  
         G. Pyxine sp. 1. H. Pyxine sp. 2  
         (scale bar:      (1 cm)) 
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