THAI JOURNAL OF BOTANY 2 (Special Issue): 55-64. 2010.

วารสารพฤกษศาสตรไทย 2 (ฉบับพิเศษ): 55-64. 2553.

โฟลิโอสไลเคน วงศฟสเซียซีอิ ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จังหวัดเลย
Foliose Iichens of family Physciaceae at Phu Luang Wildlife Sanctuary,
Loei province
สัญญา มีสิม* และ พชร มงคลสุข
SANYA MEESIM* & PACHARA MONGKOLSUK
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ 10240
Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240, Thailand

บทคัดยอ. รวบรวมโฟลิโอสไลเคน วงศฟสเซียซีอิ จากเปลือกไมและบนหิน ในเขตรักษาพันธุสัตวปา
ภูหลวง จ.เลย ระหวาง ป พ.ศ. 2548 - 2552 ได 481 ตัวอยาง จากสภาพปา 7 แบบ คือ ปาละเมาะเขาต่ำ
ปาไมสนเขา ปาดิบเขาต่ำ ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ และปาดิบชื้น ระบุตัวอยางไดทั้งหมด
6 สกุล 46 ชนิด โดยไลเคนสกุล Heterodermia, Pyxine, Physcia, Dirinaria, Phaeophyscia และ
Hyperphyscia มีจำนวน 21, 13, 5, 4, 2 และ 1 ชนิด ตามลำดับ ความหลากหลายของสกุลและชนิด พบใน
ปาละเมาะเขาต่ำ และปาเบญจพรรณ 24 ชนิด โดยไลเคน Heterodermia breviciliata, H. flavosquamosa,
H. pacifica, Pyxine microspora และ Physcia tribacioides เปนชนิดใหมที่ไมเคยมีรายงานใน
ประเทศไทยมากอน ชนิดที่พบไดทุกสภาพปา คือ Dirinaria picta และ Pyxine consocians
ABSTRACT. The foliose lichens in family Physciaceae from barks and rocks in Phu Luang
Wildlife Sanctuary, Loei province were collected during 2005-2009. There were 481 samples
from seven forest types: lower montane scrub, lower montane coniferous forest, lower montane
rainforest, dry dipterocarp forest, dry evergreen forest, mixed deciduous forest and tropical
rainforest. They were identified into six genera and 46 species. The number of species of
Heterodermia, Pyxine, Physcia, Dirinaria, Phaeophyscia and Hyperphyscia were
21, 13, 5, 4, 2 and 1, respectively. The taxa diversity were found 24 species in lower montane
scrub and mixed deciduous forest, whereas Heterodermia brevicilliata, H. flavosquamosa,
H. pacifica, Pyxine microspora and Physcia tribarcioides were found to be new record to
Thailand. Dirinaria picta and Pyxine consocians were commonly found in all forest types.
คำสำคัญ: โฟลิโอส ไลเคน, วงศฟสเซียซีอิ, เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง, จังหวัดเลย
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บทนำ
เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง ตั้งอยูที่พิกัด
ละติจดู 17° 32´ และลองติจดู -101° 16´ อ.ภูหลวง
จ.เลย มี พื้ น ที่ ป ระมาณ 897 ตารางกิ โ ลเมตร
ครอบคลุมไปดวยภูเขาสูง มีระดับความสูง ตั้งแต
400 - 1,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปอยูที่ 26 องศาเซลเซียส ประกอบ
ไปดวยสภาพปา 7 แบบ คือ ปาละเมาะเขาต่ำ
ปาไมสนเขา ปาดิบเขาต่ำ ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ
ปาเต็งรัง และปาดิบชื้น (ธวัชชัย สันติสุข, 2550)
อุดมไปดวยสัตวปานานาชนิด รวมถึงพันธุพืช
และไลเคน (Tourism Authority of Thailand,
2000) โดยเฉพาะไลเคนมีความหลากหลายของ
ชนิดมาก แต ยงั ไมเคยมีนกั วิจยั กลุม ใดศึกษาอยาง
จริ ง จั ง และต อ เนื่ อ งมาก อ นโดยเฉพาะโฟลิ โ อส
ไลเคน วงศฟสเซียซีอิ ซึ่งเปนไลเคนวงศใหญ
ที่เจริญเติบโตไดทุกสภาพพื้นที่ของประเทศไทย
กล า วคื อ ตั้ ง แต ช ายฝ ง ทะเลจนถึ ง ยอดภู เ ขาสู ง
โดยเกาะอาศัยบนสิง่ อืน่ ๆ เชน กิง่ ไม ผนังทีท่ ำดวย
ปูนซีเมนต หินและอื่นๆ แตความรอบรูเกี่ยวกับ
ไลเคนวงศนใ้ี นประเทศไทยมีนอ ยมาก ตลอดระยะ
เวลาที่ผานมา นับตั้งแต พ.ศ. 2452 ความรูที่ได
จากการศึ ก ษาไลเคนในประเทศไทยมาจาก
นักวิจยั ชาวตางประเทศ (Vainio, 1909; Paulson,
1930; Yoshimura,1978; Wolseley et al.
2002) ขอมูลและตัวอยางที่จะศึกษาเปรียบเทียบ
จึ ง ตกอยู ใ นความดู แ ลของนั ก วิ ท ยาศาสตร
ชาวตางชาติทำใหประเทศไทยขาดขอมูลพื้นฐาน
เพื่อการพัฒนางานในขั้นสูงที่เอื้อประโยชนสืบไป
ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการที่นักวิทยาศาสตร
ชาวไทยไมไดรวบรวมและศึกษาตัวอยางไลเคน
ด ว ยตนเองทำให ข าดประสบการณ แ ละความ
เชี่ ย วชาญในเรื่ อ งแหล ง ที่ ม าและเรื่ อ งอื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ตั ว อย า งไลเคนเหล า นั้ น จึ ง ทำให
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สถานภาพการศึกษาไลเคนในประเทศไทยจำเปน
ต อ งพึ่ ง พาอาศั ย ผู เ ชี่ ย วชาญจากต า งประเทศ
(Aptroot et al., 2007) (ตารางที่ 1)
ดังนั้นการนำตัวอยางโฟลิโอสไลเคน วงศ
ฟสเซียซีอิ ที่รวบรวมจากเขตรักษาพันธุสัตวปา
ภูหลวง มาศึกษาถึงคุณสมบัตทิ างเคมีและสัณฐาน
วิทยาเบื้องตนอยางจริงจังและตอเนื่องจึงมีความ
สำคัญสำหรับการศึกษาขอมูลพื้นฐาน อันจะนำสู
การระบุสกุลและชนิดของทรัพยากรชีวภาพกลุม นี้
ของประเทศไทย วามีจำนวนชนิดมากนอยเพียงไร
เพื่อกาวสูการใชประโยชน การอนุรักษและการ
ขยายชนิ ด ของไลเคนที่ มี น อ ยแต ก อ ประโยชน
อยางเหมาะสมและยั่งยืน นอกจากนั้นยังเปนการ
เพิ่มประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ของผูทำวิจัยอีกดวย การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุ
ประสงคหลักเพือ่ รวบรวมตัวอยางโฟลิโอสไลเคน
วงศฟสเซียซีอิ ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง
จ.เลย ไวเปนศูนยกลางการศึกษาเปรียบเทียบ
ระบุชนิดของตัวอยางทัง้ หมดและเก็บเปนฐานขอมูล
ดานความหลากหลายของไลเคนเพื่อเอื้ออำนวย
สำหรับการศึกษาขั้นสูงตอไป
อุปกรณและวิธีการ
เก็บรวบรวมตัวอยางไลเคน วงศฟสเซียซีอิ
ที่ ส ร า งแทลลั ส แบบโฟลิ โ อสบนเปลื อ กไม แ ละ
บนหิ น ตามหลั ก การเก็ บ รั ก ษาในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ
(หน ว ยวิ จั ย ไลเคน, 2547) จากพื้ น ที่ ต า งๆ 7
สภาพป า คื อ ป า ละเมาะเขาต่ ำ ป า ไม ส นเขา
ปาดิบเขาต่ำ ปาเต็งรัง ปาดิบแลง ปาเบญจพรรณ
และปาดิบชื้น ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง
จำนวน 481 ตัวอยาง มาศึกษาลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาทั้งภายนอกและภายใน ดวยการตัดแทลลัส
ตามขวาง (x-section) และ ตามยาว (l-section)
ศึกษาโครงสรางสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ เชน
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ตารางที่ 1 สกุลและชนิดของโฟลิโอสไลเคน วงศฟสเซียซีอิ ในประเทศไทย ที่ศึกษาโดยนักวิจัย
ชาวตางประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909) - 2550 (ค.ศ. 2007)
สกุล – ชนิด
Physcia crispa, P. picta, Pyxine schmidtii, P. retirugella, P. asiatica
Phaeophyscia hispidula, Physcia setosa, P. picta, P. sorediosa
Dirinaria confusa
Dirinaria aegialita, D. applanata, D. picta,
Heterodermia albicans, H. dendritica, H. diademata, H. esorediata,
H. fragilissima, H. hypoleuca, H. incana, H. leucomelose,
H. microphylla, H. pandurata, H. speciosa, Phaeophyscia hispidula,
Physcia sorediosa, Pyxine coccifera, P. consocians, P. coralligera,
P. retirugaella, P. schmidtii
Dirinaria confluence, D. pappillulifera, D. purpurascens,
Heterodermia antillarum, H. comosa, H. flabellata, H. galactophylla,
H. isidiophora, H. japonica, H. obscurata, H. podocarpa,
Phaeophyscia limbata, Physcia atrostriata, P. integrata,
Pyxine coralligera, P. farinosa, P. obscurascens, P. petricola,
P. sorediata, P. subcinerea

พิ ค นิ เ ดี ย ม (pycnidium) ซึ่ ง ภายในบรรจุ
พิคนิโอสปอร (pycniospore) โครงสรางสืบพันธุ
แบบอาศัยเพศ คือ แอโพทีเซียม (apothecium)
และโครงสรางอืน่ ๆ เชน ไอซิเดีย (isidia) ซอรีเดีย
(soredia) แดคทิล (dactyl) ฟลลิเดีย (phyllidia)
ซิเลีย (cilia) ไรซีน (rhizine) และซูโดไซฟลเล
(pseudocyphyllae) ภายใตกลองจุลทรรศน 3 มิติ
(OLYMPUS-SZ30) และ 2 มิติ (OLYMPUS-CH)
และวัดขนาดดวยไมโครมิเตอร ศึกษาการสราง
สารเคมีธรรมชาติดว ยการทำ สปอตเทส (spot test)
และ รงคเลขผิวบาง (thin layer chromatography)
ตามวิธกี ารของ White & James (1985) ประมวล
ข อ มู ล และระบุ ช นิ ด จากรู ป วิ ธ านของ Aptroot
(1987); Swinscow & Krog (1988); Roger (1992);
Brodo et al. (2001); Moberg (2002) และ Milton
(2007)

เอกสารอางอิง
Vainio (1909)
Paulson (1930)
Yoshimura (1948)
Wolseley et al. (2002)

Aptroot et al. (2007)

ผลการวิจัย
จากการรวบรวมตั ว อย า งโฟลิ โ อสไลเคน
วงศฟสเซียซีอิ 481 ตัวอยาง บนเปลือกไมและ
บนหิน ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จ.เลย
จาก 7 สภาพปา (ตารางที่ 2) สามารถจำแนกได
6 สกุล 46 ชนิด ประกอบดวย Dirinaria 4 ชนิด
35 ตัวอยาง คือ Dirinaria applanata, D. aegialita,
D. confluens, D. picta สกุล Heterodermia 21
ชนิด 286 ตัวอยาง คือ Heterodermia antillarum,
H. appendiculata, H. breviciliata, H. cf.
flabellata, H. chilensis, H. comosa, H. dactyliza,
H. diademata, H. flabellata, H. flavosquamosa,
H. hypoleuca, H. japonica, H. lepidota,
H. leucomela, H. microphylla, H. obscurata,
H. pacifica, H. podocarpa, H. pseudospiciosa,
H. speciosa และ H. stellata สกุล Hyperphyscia
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1 ชนิด 36 ตัวอยาง คือ Hyperphyscia adglutinata
สกุ ล Phaeophyscia 2 ชนิ ด 5 ตั ว อย า ง คื อ
P. chloantha และ P. sp. สกุล Physcia 5 ชนิด
34 ตัวอยาง คือ P. atrostriata, P. erumpens,
P. integrata, P. undulata และ P. tribarcioides
เฉพาะ P. tribarcioides จัดเปนไลเคนชนิดใหม
ที่ไมเคยมีรายงานในประเทศไทยมากอน (พิบลู ย
มงคลสุข, 2544; Wolseley et al., 2002; Aptroot,
et al., 2007) และสกุล Pyxine 13 ชนิด 85 ตัวอยาง
คื อ P. berteriana, P. coccifera, P. cocoes,
P. consocians, P. coralligera, P. katendei,
P. meissnerina, P. microspora, P. nubila,
P. reticulata, P. sorediata, P. subcinerea และ
P. vermiformis จำนวนตั ว อย า งที่ พ บทั้ ง หมด

จำแนกตามสภาพปาที่ไลเคนเจริญเติบโตอยู คือ
ปาละเมาะเขาต่ำ ปาเบญจพรรณ ปาเต็งรัง ปาดิบ
เขาต่ำ ปาไมสนเขา ปาดิบชื้น และปาดิบแลง
คิดเปนรอยละ 41, 23, 12, 10, 7, 4 และ 3 ตาม
ลำดั บ (ภาพที่ 1) ในป า เบญจพรรณที่ ศึ ก ษา
มีความหลากหลายในระดับสกุลมากที่สุด ความ
หลากชนิดของไลเคนสกุล Heterodermia พบมาก
ในเขตปาละเมาะเขาต่ำ โดยไลเคน Heterodermia
breviciliata, H. flavosquamosa, H. pacifica,
Pyxine microspora และ Physcia tribarcioides
เปนไลเคนทีพ่ บครัง้ แรกในประเทศไทย (Boonpragob
et al., 1998; Wolseley et al., 2002; Aptroot et
al., 2007) และไลเคนที่พบไดทุกสภาพปา คือ
Dirinaria picta และ Pyxine consocians

ตารางที่ 2 รายชื่อสกุลและชนิดของไลเคน วงศฟสเซียซีอิ ที่พบไดใน 7 สภาพปา ของเขตรักษาพันธุ
สัตวปาภูหลวง จ.เลย
สกุล-ชนิด
DIRINARIA
D. applanata
D. aegialita
D. confluens
D. picta
HETERODERMIA
H. antillarum
H. appendiculata
H. breviciliata
H. cf. flabellata
H. chilensis
H. comosa
H. dactyliza
H. diademata
H. flabellata
H. flavosquamosa
H. hypoleuca
H. japonica

จำนวนตัวอยางของชนิดไลเคนที่พบ
DDF
DEF
LMF MDF

LMS

CF

3
5
1

1
1

3
1
2

1
1

1
1

1
7
1
22
20
1
26
5
2
44

1
2
2
3
2

1
1
2
-

-

2
1
1
5

TRF

Total

6
2
4

2

13
2
8
12

5
1
-

1

7
11
1
2
22
20
1
29
11
1
2
52
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ตารางที่ 2 รายชื่อสกุลและชนิดของไลเคน วงศฟสเซียซีอิ ที่พบไดใน 7 สภาพปา ของเขตรักษาพันธุ
สัตวปาภูหลวง จ.เลย (ตอ)
สกุล-ชนิด

LMS
7
2
16
1
4
3
11
8
1

CF
3
1
11
1
-

จำนวนตัวอยางของชนิดไลเคนที่พบ
DDF
DEF
LMF MDF
22
3
3
4
4
6
2
2
4
-

TRF
2
5
1
-

Total
38
5
35
14
4
4
17
9
1

H. lepidota
H. leucomela
H. microphylla
H. obscurata
H. pacifica
H. podocarpa
H. pseudospeciosa
H. speciosa
H. stellata
HYPERPHYSCIA
H. adglutinata
1
35
36
PHAEOPHYSCIA
P. chloantha
3
1
4
Phaeophyscia sp.
1
1
PHYSCIA
P. atrostriata
7
4
11
P. erumpens
1
2
3
P. integrata
3
3
P. tribarcioides
13
13
P. undulata
4
4
PYXINE
P. berteriana
1
2
3
P. coccifera
2
12
1
15
P. cocoes
7
7
P. consocians
3
1
2
1
1
2
1
11
P. coralligera
4
5
7
1
17
P. katendei
1
1
P. meissnerina
11
11
P. microspora
2
2
P. nubila
1
1
2
4
P. reticulata
1
1
P. sorediata
1
1
P. subcinerea
4
3
7
P. vermiformis
1
1
3
5
total
198
36
58
14
48
109
18
481
LMS = ปาละเมาะเขาต่ำ, CF = ปาไมสนเขา, DDF = ปาเต็งรัง, DEF = ปาดิบแลง, LMF = ปาดิบเขาต่ำ,
MDF = ปาเบญจพรรณ, TRF = ปาดิบชื้น
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สรุปและวิจารณผลการวิจัย
ตัวอยางโฟลิโอสไลเคน วงศฟสเซียซีอิ ที่
รวบรวมไดจากพืน้ ทีต่ า งๆ ในเขตรักษาพันธุส ตั วปา
ภูหลวง เมือ่ จำแนกโดยอาศัยลักษณะของโครงสราง
ผิวดานบนและผิวดานลางของแทลลัส การสราง
ซิเลีย ไรซีน แดคทิล ไอซิเดีย ฟลลิเดีย โครงสราง
สื บ พั น ธุ แ บบไม อ าศั ย เพศคื อ พิ ค นิ เ ดี ย ม และ
พิคนิโอสปอร และโครงสรางสืบพันธุแ บบมีเพศคือ
แอโพทีเซียม และแอสโคสปอร ตลอดจน การสราง
สารเคมี (Aptroot, 1987; Roger, 1992; Brodo
et al., 2001; Moberg, 2002; Milton, 2007) พบ
ไลเคน 6 สกุล คือ Dirinaria, Heterodermia,
Hyperphyscia, Phaeophyscia, Physcia และ
ุ สมบัตทิ าง
Pyxine (ภาพที่ 2) โดยแตละสกุลมีคณ
สัณฐานวิทยาและเคมีแตกตางกัน (ตารางที่ 3)
และประกอบไปดวยชนิดในแตละสภาพปาที่สรุป
ได จ ากตารางที่ 2 โดยความหลากสกุ ล และ
ชนิ ด ของไลเคนจะมี ม ากในป า เบญจพรรณ
พบทั้ ง 6 สกุ ล ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากป า เบญจพรรณ
ทีพ่ บในเขตสถานีวิจัยสัตวปาภูหลวง ภูหอ และ
หวยน้ำจันทร มีพรรณไมหลากชนิด มีความเขม
ของแสงสู ง การถ า ยเทของอากาศดี ระดั บ
ความสู ง อยู ที่ 600-800 เมตร เหนื อ ระดั บ
น้ำทะเล แตปาละเมาะเขาต่ำพบเพียง 3 สกุล
คื อ Dirinaria, Heterodermia และ Pyxine
เนื่ อ งจากป า ละเมาะเขาต่ ำ มี พ รรณไม จ ำพวก
ไม พุ ม เช น ก อ ดำ (Lithocarpus recurvatus)
กุหลาบขาว (Rhododendron lyi) กุหลาบแดง
(R. simsii) เป น ต น ความเข ม ของแสงต่ ำ
การถายเทของอากาศนอย ระดับความสูงของ
พื้นที่ ตั้งแต 1,000-1,400 เมตร เหนือระดับน้ำ
ทะเล อุณหภูมิชวงกลางคืน 16 องศาเซลเซียส
กลางวัน 38.2 องศาเซลเซียส เฉลี่ย 26 องศา
เซลเซียส (Tourism Authority of Thailand, 2000)
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ซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเติบโต
ของ ไลเคนสกุ ล Heterodermia จึ ง ทำให พ บ
ไลเคนสกุ ล นี้ ม ากถึ ง 19 ชนิ ด (Wolseley &
Agurire-Hudson, 1995) สำหรับ Dirinaria และ
Pyxine เปนไลเคนที่เติบโตไดดีตั้งแตความสูง
0-1,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เชน Dirinaria
picta และ Pyxine consocians ที่สามารถพบได
ทุ ก สภาพป า (หน ว ยวิ จั ย ไลเคน, 2547) และ
เป น ที่ น า สั ง เกตว า ความหลากชนิ ด ของไลเคน
ในปาดิบแลงมีนอยกวาปาชนิดอื่นๆ พบเพียง
3 สกุล 8 ชนิด คือ Dirinaria applanata, D. picta,
Physcia atrostriata, Pyxine berteriana,
P. coccifera, P. consocians, P. nubila และ
P. vermiformis เนือ่ งจากการถายเทอากาศมีนอ ย
ความเขมของแสงต่ำ และ พรรณไมเปนไมตน
เนื้ อ แข็ ง ที่ มี เ ปลื อ กของลำต น หลุ ด ร อ นได เ อง
ตามธรรมชาติ เชน ตะแบกใหญ (Lagerstroemia
calyculata) ตะแบกเกรียบ (L. balansae) และ
เสลาใบใหญ (L. tomentosa) เปนตน (ธวัชชัย
สันติสขุ , 2550) ความแตกตางของความหลากหลาย
ชนิ ด ของไลเคน ขึ้ น อยู กั บ สั ง คมของพรรณไม
โดยพรรณไมมีอิทธิพลและปจจัยมาจากสภาพ
ดินฟาอากาศ (climatic) ชนิดของดินหิน (edaphic)
ความสูงของระดับพืน้ ที่ (elevation) และชีวปจจัย
(biotic) เปนสิ่งกำหนดการเกิดเปนปาแบบตางๆ
(ธวัชชัย สันติสุข, 2550) เชน ปาเต็งรัง ลักษณะ
ป า โปร ง ประกอบด ว ยต น ไม ข นาดกลางและ
ขนาดเล็ก ขึ้นหางๆ กระจัดกระจายไมแนนทึบ
พื้นปามีหญาและไผแคระขึ้นทั่วไป พบไดทาง
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคเหนื อ ของ
ประเทศไทย พรรณไมที่พบ เชน เต็ง (Shorea
obtusa) รัง (S. siamensis) และเหียง (Dipterocarpus
obtusifolius) เปนตน ความสูงตั้งแต 600-900
เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ไลเคนทีพ่ บคือ Dirinaria,
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ปาเบญจพรรณ
23%

ปาดิบชื้น
4%

ปาละเมาะเขาต่ำ
41%

ปาดิบเขาต่ำ
10%
ปาดิบแลง
3%

ปาเต็งรัง 12%

ปาไมสนเขา 7%

ภาพที่ 1 จำนวนตัวอยางของโฟลิโอสไลเคน วงศฟสเซียซีอิ ที่รวบรวมไดจาก 7 สภาพปา คิดเปนรอยละ
ของจำนวนที่พบทั้งหมด

ก.

1 ซม. ข.

1 ซม.

ง.

1 ซม. จ.

1 ซม. ฉ.

ค.

1 ซม.

1 ซม.

ภาพที่ 2 โฟลิโอสไลเคน วงศฟส เซียซีอิ สกุลตางๆ ในเขตรักษาพันธุส ตั วปา ภูหลวง จ.เลย ก. Dirinaria confluens
(Fr.) D.D.Awasthi ข. Heterodermia diademata (Taylor) D.D.Awasthi ค. Hyperphyscia adglutinata (Flörke)
H.Mayrhofer & Poelt ง. Phaeophyscia chloantha (Ach.) Moberg จ. Physcia atrostriata Moberg ฉ. Pyxine
berteriana (Fée) Imshaug

พบ

ไมพบ

พบ

พบ

ไมพบ

โปรโสเพลคเตนคายมา โปรโสเพลคเตนคายมา

Pyxine
สรางไรซีน,
ไมติดแนนกับที่อาศัย
เทา-เทาอมเหลือง
แบบดิรินาเรีย

พบ

ทอนทรงกระบอก
ทอนทรงสั้น
(cylindrical)
พาราเพลคเตนคายมา พาราเพลคเตนคายมา

Physcia
สรางไรซีน,
ไมติดแนนกับที่อาศัย
เทา
แบบฟสเซีย

ทอนทรงสั้น
รูปเข็ม (filliform)
ทอนทรงรี
(bacilliform)
พาราเพลคเตนคายมา โปรโสเพลคเตนคายมา พาราเพลคเตนคายมา พาราเพลคเตนคายมา
(paraplectenchyma) (prosoplectenchyma)
โปรโสเพลคเตนคายมา โปรโสเพลคเตนคายมา โปรโสเพลคเตนคายมา พาราเพลคเตนคายมา

Phaeophyscia
สรางไรซีน,
ไมติดแนนกับที่อาศัย
น้ำตาล
แบบฟสเซีย

พิคนิโอสปอร
(pycniospore)
เซลลผิวบน
(upper cortex)
เซลลผวิ ลาง
(lower cortex)
อะทราโนริน
(atranorin)

Hyperphyscia
ไมสรางไรซีน,
ติดแนนกับที่อาศัย
น้ำตาล
แบบฟสเซีย
(Physcia-type)

Heterodermia
สรางไรซีน,
ไมติดแนนกับที่อาศัย
ขาวเทา-เทาอมเขียว
แบบสปอโรบลาสติเดีย
(Sporoblastidia-type)
ถึงโพลีบลาสติเดีย
(Polyblastidia)
ทอนทรงรี (ellipsoid)

Dirinaria
ไมสรางไรซีน,
ติดแนนกับที่อาศัย
สีออน-เหลืองอมน้ำตาล
แบบดิรินาเรีย
(Dirinaria-type)

โครงสราง
แทลลัส
(thallus)
สีของแทลลัส
สปอร
(ascospore)

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบลักษณะโครงสราง สัณฐานวิทยาพื้นฐาน และสวนประกอบเคมีหลัก ของโฟลิโอสไลเคน 6 สกุล จากวงศฟสเซียซีอิ ที่พบในเขต
รักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จ.เลย
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Heterodermia, Hyperphyscia และ Pyxine
(พิบลู ย มงคลสุข, 2544) ปาดิบเขาต่ำ พบบนทีส่ งู
ตั้งแตความสูง 1,000-1,900 เมตร เหนือระดับ
น้ำทะเล มีพรรณไมกอ เชน กอเดือย (Castanopsis
acuminatissima) และอื่นๆ เชน ทะโล (Schima
wallichii) เป น ต น ไลเคนที่ พ บได ทั่ ว ไป คื อ
Dirinaria, Heterodermia, Phaeophyscia, Physcia
และ Pyxine และไลเคนทีพ่ บเสมอ คือ Heterodermia
(หนวยวิจยั ไลเคน, 2547) ปาไมสนเขา เปนปาไม
ทีม่ กี ลุม ไมเนือ้ ออนจำพวกไมสน (conifer) ขึน้ บน
ที่ ร าบสู ง ของภู เ ขาหิ น ทรายยอดตั ด ทางภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย เช น
ทีภ่ หู ลวง และภูกระดึง ความสูงตัง้ แต 1,100-1,300
เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ไลเคนที่พบคือสกุล
Dirinaria, Heterodermia และ Pyxine และที่พบ
เสมอคือ Heterodermia (Meesim et al., 2009)
ปาดิบชื้นจัดเปนปาฝนในเขตรอน มีลักษณะของ
โครงสรางเปนปารกทึบประกอบดวยพรรณไม
หลายรอยชนิด พบไดทางภาคใตตอนลางตั้งแต
นครศรีธรรมราชลงไป ในเขตรักษาพันธุสัตวปา
ภูหลวง พบไดในบริเวณปารอบๆ ที่ตั้งสำนักงาน
ความสูงตัง้ แต 800-900 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล
ไลเคนที่ พ บ คื อ Dirinaria, Heterodermia,
Phaeophyscia, Physcia และ Pyxine (กัณฑรีย
บุญประกอบ, 2552)
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยเรื่องนี้เปนสวนหนึ่งของโครงการ
วิ จั ย ความหลากหลายทางชี ว ภาพของไลเคน
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จ.เลย ซึ่งได
รับทุนอุดหนุนการทำวิจัยจากสภาวิจัยแหงชาติ
ขอขอบคุณเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จ.เลย
ที่ อ ำนวยความสะดวกในการศึ ก ษาและวิ จั ย
และขอขอบคุณ Prof. Dr. Klaus Kalb ที่กรุณา
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ตรวจสอบความถู ก ต อ งของสกุ ล และชนิ ด ของ
ไลเคน
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