
คาความสำคญัและดชันคีวามหลากหลายทางชวีภาพของไลเคนตามความสงู
ของลำตนกอเดือยในปาดิบเขาต่ำ ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ  

Important value and biodiversity index of lichens along the trunks  
of Castanopsis acuminatissima in the lower montane rain forest at 
Khao Yai National Park 
 
สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก* เวชศาสตร พลเยี่ยม และ กัณฑรีย บุญประกอบ 
SUMRIT SENGLEK*, WETCHASART POLYIAM & KANSRI BOONPRAGOB 
 

ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ 10240 

Department of Biology, Faculty of Science, Ramkhamhaeng University, Bangkok 10240, Thailand 

* Corresponding author: Senglek@hotmail.com

บทคัดยอ. การศึกษาคาความสำคัญและดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนซึ่งแยกชั้น 
ตามความสูงของตนกอเดือย (Castanopsis acuminatissima (Blume) A.DC.) ในปาดิบเขาต่ำ  
ณ อุทยานแหงชาติเขาใหญ มีจุดประสงคเพื่อ ใชไลเคนเปนตัวชี้วัดส่ิงแวดลอม และเปนแนวทาง 
ในการจัดทำสถานภาพของไลเคน เพื่อการนำไปใชประโยชน และการอนุรักษในอนาคต การศึกษา 
ทำโดยการวางแปลง 20 x 60 เซนติเมตร ที่บริเวณโคนตน กลางตน และเรือนยอด ของตนกอเดือย  
5 ตน วาดขอบเขตของแทลลสัและเกบ็ตวัอยางนำมาจำแนกชนดิ วดัคาความเปนกรด-ดางของเปลอืกไม
ทั้งสามระดับ จากการศึกษาพบไลเคนทั้งหมด 142 ชนิด โดย Dimerella sp.3 ที่อาศัยอยูบริเวณ 
โคนตนมีคาความสำคัญสูงสุด รองลงมา คือ Phaeographina chlorocarpoides ที่อาศัยอยูบริเวณ
เรือนยอด และ Bacidia sp.1 ที่อาศัยอยูบริเวณโคนตน โดยมีคา IV 0.165, 0.163 และ 0.160 ตาม
ลำดับ ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพแสดงโดยใชคา  diversity เปนการวัดความอุดมสมบูรณ
ของชนิด มีคา 12.8, 20 และ 23.6 จากโคนตน กลางตน และเรือนยอด ตามลำดับ สวน  diversity 
ของทั้งสามระดับมีคา 3.28, 3.3 และ 3.09 คาความเหมือนสูงสุดคือบริเวณกลางตน และเรือนยอด 
โดยมีคาสูงถึง 54.8 ความเปนกรดเพิ่มขึ้นแตคา pH ของเปลือกไมลดลงตามระดับความสูง โดยวัดได 

3.5, 3.6 และ 3.7 จากโคนตน กลางตน และเรือนยอด ไลเคนที่พบทั้งหมดเปนพวกชอบกรดและ 

สวนใหญชอบแสงโดยเฉพาะไลเคนที่เติบโตที่บริเวณเรือนยอดและกลางลำตน 
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ABSTRACT. Study on important value and biodiversity index of lichens along vertical stratification 

of habitats on trunks of Castanopsis acuminatissima (Blume) A.DC. was performed at the lower 

montane rainforest at Khao Yai National Park. The objectives of this study were to use lichen 

community for environmental indicator and identifying status for conservation and utilization. 

Quadrates of 20 x 60 cm were placed at the base, mid trunk and canopy of five host trees. 

Thallus covers of lichens were estimated by drawing outlines of thalli and samples were 

collected for identification. Bark pH at the three levels were determined. The study found a total 

of 142 species. The highest important value (IV) was found in Dimerella sp.3, inhabited the tree 
base, and subsequently lower in, Phaeographina chlorocarpoides, the canopy inhabited, and 
Bacidia sp.1, the base occupied accounting for 0.165, 0.163 and 0.160, respectively. Biodiversity 
index show that  diversity values, measuring richness of taxa, were 12.8, 20 and 23.6 from 
base, mid trunk and canopy levels, respectively. The  diversity, measuring taxa that are 
unique to each ecosystem, of the three levels were 3.28, 3.3 and 3.09, respectively. The 
highest similarity of taxa was recorded from mid trunk and canopy accounting for 54.8%. 
Acidity of bark slightly declines along height with pH measured 3.5, 3.6 and 3.7 from base, mid 
trunk and canopy. All species were acidophyte and the majority were phototrophilic, epecialty 
those grow on canopies and mid trunks. 

 
คำสำคัญ: ไลเคน, ความหลากหลาย, คาความสำคัญ, ความเปนกรด-ดางของเปลือกไม, เรือนยอด 
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บทนำ 

ชุมชีพของไลเคนที่เติบโตตามลำตนของ
พรรณไมในปาเขตรอนมีความแตกตางกันใน 
แนวด่ิง โดยเกิดจากอิทธิพลของเรือนยอดท่ีทำให

ภูมิอากาศจุลภาค เชน แสง อุณหภูมิ ความชื้น 
ลม แตกตางกันในแตละระดับความสูงของตนไม  
(Boonpragob & Polyiam, 2007) นอกจากนี้ 

ยังไดรับอิทธิพลจากปจจัยอ่ืน เชน คุณภาพอากาศ 
ลักษณะและคุณสมบัติของเปลือกไม เปนตน  

(Ciegler et al., 2003) จึงใชชุมชีพของไลเคน

เปนตัวชี้วัดสภาวะแวดลอมได โดยวิเคราะหจาก 
การครอบครองพ้ืนท่ีหรือความถ่ีในการพบในระบบ

นิเวศ รวมทั้งการใชดัชนีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ซึ่งประกอบดวย  diversity เปนคาท่ี
แสดงถึงความอุดมของชนิดพันธุในพื้นที่ สวนคา 

 diversity เปนคาท่ีแสดงถึงความจำเพาะของ
ชนิดไลเคน ที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชีพ
ไลเคนตามลักษณะของสภาพแวดลอม และ  

 diversity เปนคาแสดงถึงความหลากหลายทาง

ชีวภาพของไลเคนในพื้นที่ (Whittaker, 1972; 

Komposch & Hafellner, 2000; Polyiam, 2005) 
เปนตน 

การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมในระยะยาว
สามารถใชชุมชีพไลเคนเปนตัวชี้วัดไดหรือไม 

โดยมีสมมุติฐานวาการจัดทำคาความสำคัญและ
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ดัชนีความหลากหลายของไลเคนที่เปนไปตาม 

พลวัตของปา จึงนาจะเปนแนวทางที่ใชประเมิน

การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม

ของปาดิบเขาต่ำได และใชเปนขอมูลพื้นฐาน 

ท่ีเฝาติดตามการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศปาดิบ

อื่นๆ ซึ่งอาจไดรับผลกระทบจากการรบกวน 

โดยมนุษย หรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ในอนาคตได  
 

วิธีการทดลอง 

พื้นที่ศึกษา 

เขาเขียวต้ังอยูในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติเขาใหญ
มีสภาพปาเปนปาดิบเขาต่ำ (Lower montane 
rainforest) ตั้งอยูพิกัดท่ีละติจูด 14° 22’ 7.28” N 
และ ลองติจูด 101° 24’ 0.15” E สูงจากระดับ 
น้ำทะเลประมาณ 1200 เมตร (มูลนิธิพิทักษ
อุทยานแหงชาติเขาใหญ, 2548) มีอุณหภูมเิฉลี่ย
ที่ 19.4-21.6 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ
เฉลี่ยรอยละ 84-92 (Pangpet & Boonpragob, 
2005) ความเขมแสงสูงสุดท่ีระดับเรือนยอดประมาณ
1,000 μmol m-2 s-1 (Osathanon, 2002) 

 
พืชอาศัยของไลเคน  

เลอืกศึกษาไลเคนบนตนกอเดือย (Castanopsis

acuminatissima (Blume) A. DC.) ซ่ึงเปนไมเดน 

ที่พบกระจายทั่วไปในปาดิบเขา มีความสูงของ
ระดับเรือนยอด 15-25 เมตร เปลือกขรุขระเล็กนอย 
ไมหลุดรอน (Senglek et al., 2009) โดยเลือก

ศึกษาไลเคนจากกอเดือยทั้งหมด 5 ตน ตนที่ 1 

และ 2 อยูในบริเวณเดียวกัน อยูหางจากถนน  
6 เมตร ตนที ่3 อยูหางจากถนน 15 เมตร สวนตน

ท่ี 4 และ 5 อยูใกลกับลานจอดรถของผาเดียวดาย

คาความเปนกรด-ดางของเปลือกไม  

วัดความเปนกรด-ดางของเปลือกไมโดย

ดัดแปลงจากวิธีการของ Larsen et al. (2007) 

ใหเหมาะสมกับการศึกษาครั้งนี้ โดยเก็บตัวอยาง

เปลือกไมขนาดประมาณ 5 ซม2 ที่อยูในแปลง 

จากทุกระดับความสูงของตนไมทุกตน ระดับละ 

10 ตัวอยาง นำมาตรวจวัดคาความเปนกรด-ดาง

ของเปลือกไมในหองปฏิบัติการ ณ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง โดยใชสารละลายมาตรฐาน KCl ความ
เขมขน 0.25M (pH 8.1) สเปรยบนตัวอยาง และ
วัดคา pH โดยใช flat electrode  

การเก็บตัวอยางไลเคน  

ใชแปลงสำรวจ (quadrate) ขนาด 20 x 60 
ซม2 วางทาบลงบนตนไมในแตละตนในทาง 
ทิศตะวันออกของโคนตน กลางตน และเรือนยอด 
วาดขอบเขตของไลเคนลงบนแปลง แลวคำนวณ
พ้ืนท่ีของแทลลสัไลเคนโดยใชโปรแกรม AxioVision
LE Rel. 4.1 และจำแนกชนิดไลเคนตามหลัก
อนุกรมวิธาน ณ หองปฏิบัติการมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง  

การวิเคราะหทางนิเวศวิทยา  

ดัชนีความหลากหลายที่ใชวัดความสัมพันธ

ของไลเคนในระบบนิเวศ วิเคราะหตามวิธีของ 

Whittaker (1972) ประกอบดวย 
 Diversity คือจํานวนชนิดท้ังหมดที่พบใน

บริเวณนั้นแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
ของพื้นที่

 Diversity เปนคาท่ีแสดงถึงจำนวนชนิด

เฉลี่ยตอแปลง คำนวนไดจาก 

 = 
 

คาความสําคัญและดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนตามลําตนกอเดือยในปาดิบเขาต่ํา 83



   = Alpha diversity 

q = จำนวนชนิดในแปลงที่ i 

N = จำนวนแปลงในพื้นที่ศึกษา 

และ  Diversity เปนคาที่แสดงถึงความ

จำเพาะของชนิดไลเคน ท่ีบอกถึงการเปล่ียนแปลง

ของชุมชีพไลเคนตามลักษณะของสภาพแวดลอม

คำนวนไดจาก 

β = γ
      α 

 
คาความสำคญัของไลเคนแตละชนดิ สามารถ

คำนวณไดจาก  
 

 IV = RF
i
 + RC

i  

 
IV  =  คาความสำคัญ 
F  = จำนวนแทลลัสของไลเคน i  
  ที่พบในแปลง 
RFi =  ความถี่สัมพัทธ, fi / F  
C  =  พื้นที่แทลลัสของไลเคน i  
RCi = การครอบครองพื้นที่สัมพัทธ,  
  ci/ C 
 
คาความคลายคลึงกัน (Index of similarity) 

เปรียบเทียบสังคมไลเคนในสภาพแวดลอมที่ 
ตางๆ อาจใชบงบอกความคลายกันของสภาพ
แวดลอมเปนไปในทางเดียวกันได โดยวิเคราะห

ตามวิธีของ Sørensen ดังนี้ 

 
Sørensen Coefficient = 2C x 100  

         A + B  
 

A = จำนวนชนิดในพื้นที่ที่หนึ่ง 

B = จำนวนชนิดในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่ง 

C = จำนวนชนิดท่ีพบทั้งสองพื้นที่ 

 

ผลการทดลองและวิจารณผล 

ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ไลเคนบนตนกอเดือยที่พบบนแปลงสำรวจ
มีจำนวนทั้งหมด 142 สายพันธุ มากกวารอยละ 
20 เปนไลเคนที่ไมสรางโครงสรางสืบพันธุแบบ
อาศัยเพศ จึงจำแนกไดถึงระดับสกุลเทานั้น 
ไลเคนกลุมครัสโตสมีความหลากหลายของชนิด
พันธุ (  Diversity) สูงที่สุด มีจำนวน 135 ชนิด  
(รอยละ 95.8) สวนไลเคนกลุมโฟลิโอส และ
ไลเคนกลุมสแควมูโลสพบไดนอยเพียง 6 และ  
1 ชนิด (รอยละ 4 และ 0.2 ตามลำดับ) ของ 
ไลเคนทั้งหมดโดยไมพบไลเคนในกลุมฟรูทิโคส 
อาจเนื่องจากไลเคนกลุมนี้เติบโตไดดีในตามกิ่ง
บนปลายยอดที่มีอากาศถายเทไดดี 

ที่ระดับความสูงตางๆ บนลำตนพืชมีความ
หลากหลายของไลเคนตางกนั โดยความหลากหลาย
ของชนดิไลเคนทัง้หมด พบมากที่ระดับเรือนยอด 
(73 ชนดิ) คิดเปนรอยละ 51 รองลงมา คือกลางตน
และโคนตน มีคารอยละ 46 และ 30 ตามลำดับ  
(ตารางที่ 1) บริเวณเรือนยอดไดรับแสงมากที่สุด 
ซึ่งเปนปจจัยสำคัญตอการเติบโตของไลเคน  

(Komposch & Hafellner, 2000; Osathanon, 
2002; Ciegler et al., 2003; Polyiam et al., 2005) 
สวนบริเวณโคนตนมีการเติบโตของพืชจำพวก 

ไบรโอไฟตมาก ไลเคนจำเปนตองแกงแยงพื้นที่

อาศัยกับไบรโอไฟตชึ่งเติบโตไดเร็วกวาในที่รม 
การเจริญของไลเคนจึงจำกัด (Sillett, 1995) 

เมื่อเปรียบเทียบความอุดมของไลเคน  

(  Diversity) ในแตละระดับความสูง พบวา
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เรือนยอดมีคาความอุดมมากท่ีสุด คิดเปน 23.6 

ชนิดตอแปลง รองลงมาคือที่ระดับกลางลำตน

และโคนลำตน จำนวน 20 และ 12.8 ชนิดตอแปลง 

ตามลำดับ (ตารางที่ 1) แสดงใหเห็นวาท่ีระดับ

เรือนยอด มีสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหไลเคน

สวนใหญเติบโตไดดี ทั้งนี้ปจจัยที่สำคัญนอกจาก

สภาพอากาศที่ระดับเรือนยอดแลว คุณสมบัติ

ของเปลือกไม เชน ความคงทน ความเปนกรด 
ท่ีนอยท่ีสุดของระดับเรือนยอด นาจะมีความสำคัญ 
เชนกัน (Almborn, 1950; Kermit & Gauslaa, 
2001) 

กลางตนมีคา  Diversity สูงสุดคือ 3.3 และ
รองลงท่ีโคนตนและเรือนยอดมีคา 3.28 และ 3.09 
ตามลำดับ แสดงถึงความผันแปรของชนิดไลเคน
เกิดขึ้นมากที่สุดบริเวณกลางตนอาจเนื่องจาก 
บริเวณดังกลาวไดรับความชื้นที่สูงจากบริเวณ
โคนตน และไดรับแสงแดดที่สองผานลงมาจาก
เรือนยอดทำใหกลุมของไลเคนในบริเวณนี้มีการ
เปลี่ยนแปลงสูงมากกวาบริเวณอื่น ซึ่งตางจาก
การศึกษาของ Polyiam (2005) ในปาดิบชื้นที่
พบวาความผันแปรของไลเคนมีคาสูงที่สุดท่ีโคน
ลำตน ทั้งนี้การเกิดชองวางของเรือนยอด (light 
gab) เปนสาเหตุสำคัญท่ีทำใหท่ีบริเวณโคนลำตน
ไดรับแสงสูง และอาจสงผลตออุณหภูมิและความช้ืน

ในบรเิวณนัน้ ทำใหภมูอิากาศเปลีย่นแปลงไปจาก

สภาพทั่วไปของระดับโคนตน และสงผลตอความ
หลากหลายของไลเคนโดยตรง (ตารางที่ 1) 

ความคลายคลึงกัน 

บริ เวณกลางตนและเรือนยอดมีความ
คลายคลึงกันของชนิดไลเคนมากที่สุด คิดเปน

รอยละ 54.7 อาจเนื่องจากบริเวณทั้งสองมีความ

คลายคลึงกันของสภาพภูมิอากาศ เชนไดรับแสง
ในปริมาณที่ใกลเคียงกัน (Polyiam, 2005) 

นอกจากนี้บริเวณดังกลาวไมมีพืชไบรโอไฟต 

เจริญอยู จึงลดการแกงแยงพื้นที่ในการเติบโตได 

ขอมูลนี้ทำใหสามารถใชสังคมไลเคนเปนตัว 

บงบอกความคลายคลึงกันของสภาพแวดลอม  

(Komposch & Hafellner, 2000; Boonpragob 

& Polyiam, 2007; Senglek et al., 2009) และ

เปนแนวทางในการคนหาไลเคนชนิดเดียวกัน

จากท่ีอยูอาศัยที่มีความคลายคลึงกัน (ตาราง 
ที่ 2) 

 
ตารางที่ 1 ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของไลเคนที่พบบริเวณเรือนยอด, กลางลำตน

ดัชนีความ

หลากหลาย

เรือนยอด 73 23.6 3.09 

กลางลำตน 66 20 3.3 

โคนลำตน 42 12.8 3.28 

บริเวณ เรือนยอด กลางตน โคนตน 

เรือนยอด - 54.68 5.22

กลางลำตน  - 5.56

โคนลำตน   -

ตารางที ่2 ความคลายคลงึ (Sørensen coefficient) 
ของไลเคนบริเวณเรือนยอด, กลางลำตน และ
โคนลำตนของกอเดือย  

และโคนลำตนของตนกอเดือย 
 
คาความสำคัญ 

ไลเคนที่มีความสำคัญ 10 อันดับแรกแสดง

ในตารางที่ 3 โดย Dimerella sp.3 (ภาพที่ 1)  
มคีาความสำคญัมากทีส่ดุ ไลเคนชนดินีพ้บไดมาก

ทีบ่รเิวณโคนตนซึง่มคีวามเขมแสงตำ่ ความชืน้สงู
และมีพืชไบรโอไฟตเจริญอยูจำนวนมาก (Gustafsson,
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ชนิด จํานวน RF RC IV ระดับ

Dimerella sp.3 3 0.026 0.139 0.165 โคนลำตน 
Phaeographina chlorocarpoides 20 0.118 0.045 0.163 เรือนยอด 
Bacidia sp.1 3 0.026 0.134 0.16 โคนลำตน 
Graphis sp.8 1 0.007 0.12 0.127 กลางลำตน 
Sarcographa actinobola 10 0.069 0.058 0.127 กลางลำตน 
Sterile Non-propagule 1 10 0.069 0.053 0.122 กลางลำตน 
Lecanora sp.1 4 0.035 0.083 0.118 โคนลำตน 
Sterile Non-propagule 1 10 0.059 0.055 0.114 เรือนยอด 
Sterile Non-propagule 2 5 0.03 0.071 0.101 เรือนยอด 
Graphis supracula 7 0.06 0.044 0.104 โคนลำตน 
Thelothema colobicum 9 0.078 0.021 0.099 โคนลำตน 

ตารางที่ 3 คาความสำคัญ (Important Value, IV) ของไลเคน สูงที่สุด 10 อันดับแรก จากบริเวณ

เรือนยอด, กลางลำตน และโคนลำตนของกอเดือย 

2002) แสดงวาไลเคนชนดินีเ้ตบิโตไดดีกวาไลเคน
ชนิดอ่ืนที่อยูในสภาพแวดลอมดังกลาวจึงแขงขัน
ในการครองพ้ืนท่ีกับพืชไบรโอไฟตได ถาคาความ
สำคัญของไลเคนเหลาน้ีเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
อาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม
ดวย เนื่องจากอาจมีไลเคนชนิดท่ีปรับตัวไดดี 
เขามาครอบครองและโดดเดนแทน ไลเคนที่มีคา
ความสำคัญสูงแสดงวามีการครอบครองพ้ืนท่ีมาก
หรือมีจำนวนแทลลัสมาก ดังนั้นการนำไลเคน 
มาพฒันาใชประโยชน ควรทีจ่ะคำนึงถึงไลเคนที่มี
คาความสำคัญที่สูงเปนหลัก เพื่อลดโอกาสเสี่ยง
ตอการสูญพันธุ สวนไลเคนอื่นๆ อีกประมาณ 

130 ชนิด โดยแตละชนิดพบในจำนวนนอยหรือ

มีพื้นที่ครอบครองนอยจึงมีความออนไหวตอการ
เปล่ียนแปลงมากท่ีสุด การเฝาระวังและการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของไลเคนเหลานี้อาจบงชี้การ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นำไปสูมาตรการในการเรง

อนรุกัษพืน้ทีแ่ละสายพันธุตอไป  

ความเปนกรด-ดางของเปลือกไม  

ปจจัยที่มีความสำคัญตอชุมชีพไลเคน 

อีกอยางหนึ่ง ไดแก ความเปนกรด-ดางของ 
เปลือกไม โดยพบวาที่บริเวณโคนลำตน กลาง
ลำตน และเรือนยอด ของตนกอเดือยมีคาใกลเคียง
กันดังนี้ 3.5, 3.6 และ 3.7 ตามลำดับ (ภาพที่ 2) 
โดยทั่วไปความเปนกรด-ดางของเปลือกไมมีผล
กับการเจริญของไลเคนเนือ่งจากปริมาณของธาตุ
อาหารท่ีไลเคนสามารถนำไปใชไดแตกตางกัน
ตามภาพความเปนกรด-ดางของสารละลายจาก
เปลือกไม (Purvis et al., 2007) ทั้งนี้ Kermit  
& Gauslaa (2001) พบวาท่ีระดับความสูง 
เพิ่มขึ้นจำนวนชนิดของไลเคนก็มากขึ้นตาม  
สวนหนึ่งนาจะเกิดจากคาความเปนกรด-ดาง 

นอกจากนี้ยังมีผลตอการแพรกระจายของกลุม 

ไลเคน (Almborn, 1950) ความเปนกรด-ดาง 
จึงอาจไมใชปจจัยหลักท่ีทำใหไลเคนตางกัน 
ตามระดับความสูงในที่นี้ แตเห็นไดวาไลเคนที่ 

อาศัยบนตนกอเดือยในปาดิบเขาต่ำเปนพวกชอบ

สภาพกรด (acidophyte) ซึ่งเปนขอมูลที่สำคัญ
ในจัดทำสถานภาพไลเคนในอนาคต (ภาพที่ 2) 
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ภาพที่ 1 ไลเคนชนิด Dimerella sp.3  

ภาพที่ 2 คาความเปนกรด-ดางของเปลือกกอเดือย เฉลี่ย 5 ตนที่ระดับความสูงจากพื้น 1, 10 และ 20 เมตร  

 
สรุปผลการทดลอง 

ไลเคนที่บริเวณเรือนยอดและกลางลำตน
ของกอเดือยเปนพวกชอบแสง (sun adapted)  
มจีำนวนรอยละ 51 ของไลเคนทัง้หมดทีส่ำรวจพบ 

สวนไลเคนบริเวณโคนตนเปนพวกชอบที่รม  

(shade adapted) มีความหลากหลายชนิด 
รอยละ 30 ของไลเคนที่พบทั้งหมด แตไลเคนที่มี

คาความสำคัญ (IV) สูงสุดท่ีพบจากบริเวณนี้คือ 
Dimerella sp.3 ไลเคนที่สำรวจพบทั้งหมดเปน

พวกชอบกรด สวนชนิดใดเติบโตไดเฉพาะในสภาพ

กรดเทานั้นและชนิดไหนเติบโตไดทั้งในสภาพ

กรดและดาง จำเปนตองทำการศึกษาตอไป เพื่อ
ใหสามารถจัดกลุมไลเคนไดชัดเจนขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอบพระคุณ ผศ.ดร.เอก แสงวิเชียร ที่ให

คำปรึกษาในการวัดคาความเปนกรด-ดางของ
เปลือกไม รวมทั้งอุทยานแหงชาติเขาใหญ ที่ให
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