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บทคดัย่อ 
 การศกึษาค่าความส าคญัและดชันีความหลากหลายทางชวีภาพของไลเคนซึ่งแยกชัน้ตามความ
สงูของตน้ก่อเดอืย (Castanopsis acuminatissima (Blume) A.DC.) ในปา่ดบิเขาต ่า ณ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ มจีุดประสงคเ์พื่อ ใชไ้ลเคนเป็นตวัชี้วดัสิง่แวดล้อม และเป็นแนวทางในการจดัท าสถานะภาพ
ของไลเคน เพื่อการน าไปใชป้ระโยชน์ และการอนุรกัษ์ในอนาคต การศกึษาท าโดยการวางแปลง 20 x 
60 เซนตเิมตร ทีบ่รเิวณโคนตน้ กลางตน้ และเรอืนยอด ของตน้ก่อเดอืย 5 ตน้ วาดขอบเขตของแทลลสั
และเก็บตวัอย่างน ามาจดัจ าแนกชนิด วดัค่าความเป็นกรด -ด่างของเปลือกไม้ทัง้สามระดับ จาก
การศกึษาพบไลเคนทัง้หมด 142 ชนิด โดย Dimerella sp.3 ที่อาศยัอยู่บรเิวณโคนต้นมคี่าความส าคญั
สงูสุด รองลงมา คอื Phaeographina chlorocarpoides ทีอ่าศยัอยูบ่รเิวณเรอืนยอด และ Bacidia sp.1 ที่
อาศยัอยู่บรเิวณโคนต้น โดยมคี่า IV 0.165, 0.163 และ 0.160 ตามล าดบั ดชันีความหลากหลายทาง
ชวีภาพแสดงโดยใช้ค่า α diversity เป็นการวดัความอุดมสมบูรณ์ของชนิด มคี่า 12.8, 20 และ 23.6 
จากโคนตน้ กลางตน้ และเรอืนยอด ตามล าดบั ส่วน  diversity ของทัง้สามระดบัมคี่า 3.28, 3.3 และ 
3.09 ค่าความเหมอืนสงูสุดคอืบรเิวณกลางตน้ และเรอืนยอด โดยมคี่าสงูถงึ 54.8 ความเป็นกรดเพิม่ขึน้
แต่ค่า pH ของเปลอืกไมล้ดลงตามระดบัความสงู โดยวดัได ้3.5, 3.6 และ 3.7 จากโคนตน้ กลางตน้ และ
เรือนยอด ไลเคนที่พบทัง้หมดเป็นพวกชอบกรดและส่วนใหญ่ชอบแสงโดยเฉพาะไลเคนที่เตบิโตที่
บรเิวณเรอืนยอดและกลางล าตน้ 
ค าส าคญั: ไลเคน, ความหลากหลาย, ค่าความส าคญั, ความเป็นกรด-ด่างของเปลอืกไม,้ เรอืนยอด 

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 α 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.    
Keywords : Lichen, Diversity, Important value, Bark pH, Canopy  

บทน า 
ชุมชพีของไลเคนที่เตบิโตตามล าต้นของพรรณไม้ในป่าเขตร้อนมคีวามแตกต่างกนัในแนวดิ่ง 

โดยเกดิจากอทิธพิลของเรอืนยอดทีท่ าใหภ้มูอิากาศจุลภาค เช่น แสง อุณหภมู ิความชืน้ ลม แตกต่างกนั
ในแต่ละระดบัความสงูของตน้ไม ้(Boonpragob & Polyiam, 2007) นอกจากนี้ยงัไดร้บัอทิธพิลจากปจัจยั
อื่น เช่น คุณภาพอากาศ ลกัษณะและคุณสมบตัขิองเปลอืกไม้ เป็นต้น (Ciegler et al., 2003) จงึใช้ชุม
ชพีของไลเคนเป็นตวัชีว้ดัสภาวะแวดล้อมได้ โดยวเิคราะห์จากการครอบครองพื้นที่หรอืความถี่ในการ
พบในระบบนิเวศ รวมทัง้การใชด้ชันีความหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่ประกอบดว้ย Alpha diversity เป็น
ค่าทีแ่สดงถงึความอุดมของชนิดพนัธุใ์นพืน้ที ่ส่วนค่า Beta diversity เป็นค่าทีแ่สดงถงึความจ าเพาะของ
ชนิดไลเคน ที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชพีไลเคนตามลกัษณะของสภาพแวดล้อม และGamma 
diversity เป็นค่าแสดงถงึความหลากหลายทางชวีภาพของไลเคนในพืน้ที ่(Whittater, 1972; Komposch 
& Hafellner, 2000; Polyiam, 2005) เป็นตน้ 

การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดล้อมในระยะยาวสามารถใช้ชุมชพีไลเคนเป็นตวัชี้วดัได้หรอืไม่ 
โดยมสีมมุตฐิานวา่การจดัท าค่าความส าคญัและดชันีความหลากหลายของไลเคนที่เป็นไปตามพลวฒัน์
ของปา่ จงึน่าจะเป็นแนวทางทีใ่ชป้ระเมนิการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศและสิง่แวดล้อมของป่าดบิเขา
ต ่าได ้และใชเ้ป็นขอ้มลูพืน้ฐานทีเ่ฝ้าตดิตามการการเปลีย่นแปลงของระบบนิเวศปา่ดบิอื่นๆ ซึง่อาจไดร้บั
ผลกระทบจากการรบกวนโดยมนุษย ์หรอืการเปลีย่นแปลงของภมูอิากาศในอนาคตได ้ 

วิธีการทดลอง 
พื้นท่ีศึกษา : เขาเขยีวตัง้อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ มสีภาพป่าเป็นป่าดบิเขาต ่า (Lower 
montane rainforest) ตัง้อยู่พกิดัที่ละตจิูด 14° 22' 7.28" N และ ลองตจิูด 101° 24' 0.15" E สูงจาก



ระดบัน ้าทะเลประมาณ 1200 เมตร (มูลนิธพิทิกัษ์อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่, 2548) มอุีณหภูมเิฉลี่ยที ่
19.4-21.6 °C ความชื้นสมัพทัธ์เฉลี่ยร้อยละ 84-92 (Pangpet & Boonpragob, 2005) ความเขม้แสง
สงูสุดทีร่ะดบัเรอืนยอดประมาณ 1,000 µmol m-2 s-1 (Osathanon, 2002) 

พืชอาศยัของไลเคน : เลอืกศกึษาไลเคนบนต้นก่อเดอืย (Castanopsis acuminatissima (Blume) A. 
DC.) ซึง่เป็นไมเ้ด่นทีพ่บกระจายทัว่ไปในปา่ดบิเขา มคีวามสงูของระดบัเรอืนยอดประมาณ 15-25 เมตร 
เปลอืกขรุขระเลก็น้อย ไม่หลุดร่อน (Senglek et al., 2009) โดยเลอืกศกึษาไลเคนจากก่อเดอืยทัง้หมด 5 
ต้น ต้นที่ 1 และ 2 อยู่ในบรเิวณเดยีวกนั อยู่ห่างจากถนน 6 เมตร ต้นที่ 3 อยู่ห่างจากถนน 15 เมตร 
ส่วนตน้ที ่4 และ 5 อยูใ่กลก้บัลานจอดรถของผาเดยีวดาย 

ค่าความเป็นกรด-ด่างของเปลือกไม้ : ดดัแปลงจากวธิกีารของ Larsen et al., (2007) ใหเ้หมาะสมกบั
การศกึษาครัง้นี้ โดยเกบ็ตวัอย่างเปลอืกไม้ขนาดประมาณ 5 ซม2 ที่อยู่ในแปลง จากทุกระดบัความสูง
ของต้นไม้ทุกต้น  ระดับละ 10 ตัวอย่าง น ามาตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่างของเปลือกไม้ใน
หอ้งปฏบิตักิาร ณ มหาวทิยาลยัรามค าแหง โดยใช้สารละลายมาตรฐาน KCl ความเขม้ขน้ 0.25M (pH 
8.1) สเปรยบ์นตวัอยา่ง และวดัค่า pH โดยใช ้flat electrode  

การเกบ็ตวัอย่างไลเคน : ใช้แปลงส ารวจ (quadrate) ขนาด 20 x 60 ซม2 วางทาบลงบนต้นไม้ในแต่
ละตน้ในทางทศิตะวนัออกของโคนตน้ กลางตน้ และเรอืนยอด วาดขอบเขตของไลเคนลงบนแปลง แล้ว
ค านวณพืน้ทีข่องแทลลสัไลเคนโดยใชโ้ปรแกรม AxioVision LE Rel. 4.1 และจดัจ าแนกชนิดไลเคนตาม
หลกัอนุกรมวธิาน ณ หอ้งปฏบิตักิารมหาวทิยาลยัรามค าแหง  

การวิเคราะหท์างนิเวศวิทยา :  

ดชันีความหลากหลายที่ใช้วดัความสมัพนัธ์ของไลเคนในระบบนิเวศ วเิคราะห์ตามวธิีของ 
Whittaker (1972) ประกอบดว้ย 

 Diversity คอืจ านวนชนิดทัง้หมดทีพ่บในบรเิวณนัน้แสดงถงึความหลากหลายทางชวีภาพของ
พืน้ที ่

 Diversity เป็นค่าทีแ่สดงถงึจ านวนชนิดเฉลีย่ต่อแปลง ค านวนไดจ้าก 
 

 =  
               N 

 = Alpha diversity 
q = จ านวนชนิดในแปลงที ่i 
N = จ านวนแปลงในพืน้ทีศ่กึษา 



และ  Diversity เป็นค่าทีแ่สดงถงึความจ าเพาะของชนิดไลเคน ทีบ่อกถงึการเปลีย่นแปลงของชุมชพีไล
เคนตามลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม ค านวนไดจ้าก 

 
  =    

                                                            
 
ค่าความส าคญัของไลเคนแต่ละชนิด สามารถค านวนไดจ้าก  

IV = RFi + RCi                              

IV = ค่าความส าคญั 
F = จ านวนแทลลสัของไลเคน i ทีพ่บในแปลง 
RFi = ความถี่สมัพทัธ,์ fi / ∑F  
C = พืน้ทีแ่ทลลสัของไลเคน i         
RCi = การครอบครองพืน้ทีส่มัพทัธ,์ ci/ ∑C 

 
 ค่าความคลา้ยคลงึกนั (Index of similariy) เปรยีบเทยีบสงัคมไลเคนในสภาพแวดล้อมที่ต่างๆ 
อาจใช้บ่งบอกความคล้ายกนัของสภาพแวดล้อมเป็นไปในทางเดียวกนัได้ โดยวเิคราะห์ตามวธิขีอง 
Sorensen ดงันี้ 
    Sorensen Coefficient = 2C x 100                 
                                                 A + B                   
 
 A = จ านวนชนิดในพืน้ทีท่ ีห่นึ่ง                                                                  
 B = จ านวนชนิดในพืน้อกีพืน้ทีห่นึ่ง 
  C = จ านวนชนิดทีพ่บทัง้สองพืน้ที่ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ดชันีความหลากหลายทางชีวภาพ 

ไลเคนบนตน้ก่อเดอืยทีพ่บบนแปลงส ารวจมจี านวนทัง้หมด 142 สายพนัธุ์ มากกว่าร้อยละ 20 
เ ป็นไลเคนที่ไม่สร้างโครงสร้ างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ จึง จ าแนกได้ถึงระดับสกุลเท่านั ้น  
ไลเคนกลุ่มครสัโตสมคีวามหลากหลายของชนิดพนัธุ ์( Diversity) สูงที่สุดมจี านวน 135 ชนิด (ร้อยละ 
95.8) ส่วนไลเคนกลุ่มโฟลโิอสและไลเคนกลุ่มสแควมโูลสพบไดน้้อยเพยีง 6 และ 1 ชนิด (รอ้ยละ 4 และ 
0.2 ตามล าดบั) ของไลเคนทัง้หมดโดยไม่พบไลเคนในกลุ่มฟรทูโิคส อาจเนื่องจากไลเคนกลุ่มนี้เตบิโตได้
ดใีนตามกิง่บนปลายยอดทีม่อีากาศถ่ายเทไดด้ ี



ทีร่ะดบัความสงูต่างๆ บนล าตน้พชืมคีวามหลากหลายของไลเคนต่างกนั โดยความหลากหลาย
ของชนิดไลเคนทัง้หมด ( Diversity) พบมากทีร่ะดบัเรอืนยอด (73 ชนิด) คดิเป็นร้อยละ 51 รองลงมา 
คอืกลางตน้และโคนตน้ มคี่ารอ้ยละ 46 และ 30 ตามล าดบั (ตารางที ่1) บรเิวณเรอืนยอดได้รบัแสงมาก
ทีสุ่ด ซึง่เป็นปจัจยัส าคญัต่อการเตบิโตของไลเคน (Komposch & Hafellner, 2000; Osathanon, 2002; 
Ciegler et al., 2003; Polyiam et al. 2005;) ส่วนบรเิวณโคนต้นมกีารเตบิโตของพชืจ าพวกไบรโอไฟต์
มาก ไลเคนจ าเป็นตอ้งแก่งแยง่พืน้ที่อาศยักบัไบรโอไฟตช์ึง่เตบิโตไดเ้รว็กวา่ในทีร่่ม การเจรญิของไลเคน
จงึจ ากดั (Sillett, 1995) 

เมื่อเปรยีบเทยีบความอุดมของไลเคน ( Diversity) ในแต่ละระดบัความสูง พบว่าเรอืนยอดมี
ค่าความอุดมมากทีสุ่ด คดิเป็น 23.6 ชนิดต่อแปลง รองลงมาคอืทีร่ะดบักลางล าตน้และโคนล าตน้ จ านวน 
20 และ 12.8 ชนิดต่อแปลง ตามล าดบั (ตารางที ่1) แสดงใหเ้หน็วา่ทีร่ะดบัเรอืนยอด มสีภาพแวดล้อมที่
สนบัสนุนใหไ้ลเคนส่วนใหญ่เตบิโตไดด้ ีทัง้นี้ปจัจยัที่ส าคญันอกจากสภาพอากาศที่ระดบัเรอืนยอดแล้ว 
คุณสมบตัิของเปลือกไม้ เช่น ความคงทน ความเป็นกรดที่น้อยที่สุดของระดับเรือนยอด น่าจะมี
ความส าคญัเช่นกนั (Almborn 1950; Kermit & Guasalaa, 2001) 

กลางตน้มคี่า  Diversity สงูสุดคอื 3.3 และรองลงทีโ่คนต้นและเรอืนยอดมคี่า 3.28 และ 3.09 
ตามล าดบั แสดงถงึความผนัแปรของชนิดไลเคนเกดิขึน้มากที่สุดบรเิวณกลางต้น อาจเนื่องจากบรเิวณ
ดงักล่าวไดร้บัความชื้นที่สูงจากบรเิวณโคนต้น และได้รบัแสงแดดที่ส่องผ่านลงมาจากเรอืนยอดท าให้
กลุ่มของไลเคนในบรเิวณนี้มกีารเปลี่ยนแปลงสูงมากว่าบรเิวณอื่น ซึ่งต่างจากการศกึษาของ Polyiam 
(2005) ในปา่ดบิชื้นที่พบว่าความผนัแปรของไลเคนมคี่าสูงที่สุดที่โคนล าต้น ทัง้นี้การเกดิช่องว่างของ
เรือนยอด (light gab) เป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้ที่บริเวณโคนล าต้นได้รบัแสงสูง และอาจส่งผลต่อ
อุณหภมูแิละความชื้นในบรเิวณนัน้ ท าให้ภูมอิากาศเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพทัว่ไปของระดบัโคนต้น 
และส่งผลต่อความหลากหลายของไลเคนโดยตรง (ตารางที ่1) 

ความคล้ายคลึงกนั 
 บรเิวณกลางตน้และเรอืนยอดมคีวามคลา้ยคลงึกนัของชนิดไลเคนมากทีสุ่ด คดิเป็นร้อยละ 54.7 
อาจเนื่องจากบริเวณทัง้สองมีความคล้ายคลึงกนัของสภาพภูมิอากาศ เช่นได้รบัแสงในปริมาณที่
ใกลเ้คยีงกนั (Polyiam, 2005) นอกจากนี้บรเิวณดงักล่าวไม่มพีชืไบรโอไฟตเ์จรญิอยู่ จงึลดการแก่งแย่ง
พื้นที่ในการเติบโตได้ ข้อมูลนี้ท าให้สามารถใช้สงัคมไลเคนเป็นตวับ่งบอกความคล้ายคลึงกนัของ
สภาพแวดล้อม (Komposch & Hafellner, 2000; Boonpragob & Polyiam, 2007; Senglek et al., 
2009) และเป็นแนวทางในการคน้หาไลเคนชนิดเดยีวกนัจากทีอ่ยูอ่าศยัที่มคีวามคล้ายคลงึกนั (ตารางที ่
2) 

ค่าความส าคญั 

 ไลเคนทีม่คีวามส าคญั 10 อนัดบัแรกแสดงในตารางที่ 3 โดย Dimerella sp.3 (ภาพที่ 1) มคี่า
ความส าคญัมากทีสุ่ด ไลเคนชนิดนี้พบได้มากที่บรเิวณโคนต้นซึ่งมคีวามเขม้แสงต ่า ความชื้นสูงและมี



พชืไบรโอไฟต์เจรญิอยู่จ านวนมาก (Gustafsson, 2002) แสดงว่าไลเคนชนิดนี้เตบิโตไดดกีว่าไลเคน
ชนิดอื่นที่อยู่ในสภาพแวดล้อมดังกล่าวจึงแข่งข ันในการครองพื้นที่ก ับพืชไบรโอไฟต์ได้ ถ้าค่า
ความส าคญัของไลเคนเหล่านี้เปลีย่นแปลงในอนาคต อาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ด้วย เนื่ องจากอาจมีไลเคนชนิดที่ปร ับตัวได้ดีเข้ามาครอบครองและโดดเด่นแทน ไลเคนที่มีค่า
ความส าคญัสูงแสดงว่ามีการครอบครองพื้นที่มากหรือมีจ านวนแทลลสัมาก ดงันัน้การน าไลเคนมา
พฒันาใชป้ระโยชน์ ควรทีจ่ะค านึงถงึไลเคนที่มคี่าความส าคญัที่สูงเป็นหลกั เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการ
สญูพนัธุ ์ส่วนไลเคนอื่นๆ อกีประมาณ 130 ชนิด โดยแต่ละชนิดพบในจ านวนน้อยหรอืมพีืน้ทีค่รอบครอง
น้อยจึงมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด การเฝ้าระวงัและการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของไลเคนเหล่านี้อาจบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึน้ น าไปสู่มาตรการในการเร่งอนุรกัษ์พื้นที่และสาย
พนัธุต่์อไป  

ความเป็นกรด-ด่างของเปลือกไม้  

 ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัต่อชุมชพีไลเคนอกีอยา่งหนึ่ง ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่างของเปลอืกไม ้โดย
พบวา่ทีบ่รเิวณโคนล าตน้ กลางล าตน้ และเรอืนยอด ของตน้ก่อเดอืยมคี่าใกล้เคยีงกนัดงันี้ 3.5, 3.6 และ 
3.7 ตามล าดบั (ภาพที่ 2) โดยทัว่ไปความเป็นกรด-ด่างของเปลอืกไม้มผีลกบัการเจรญิของไลเคน
เนื่องจากปรมิาณของธาตุอาหารทีไ่ลเคนสามารถน าไปใชไ้ดแ้ตกต่างกนัตามภาพความเป็นกรด-ด่างของ
สารละลายจากเปลอืกไม้ (Purvis et al. 2007) ทัง้นี้ Kermit & Gauslaa (2001) พบว่าที่ระดบัความสูง
เพิม่ขึน้จ านวนชนิดของไลเคนกม็ากขึน้ตาม ส่วนหนึ่งน่าจะเกดิจากค่าความเป็นกรด-ด่าง  นอกจากนี้ยงั
มผีลต่อการแพร่กระจายของกลุ่มไลเคน (Almborn 1950) ความเป็นกรด-ด่างจงึอาจไม่ใช่ปจัจยัหลกัทีท่ า
ใหไ้ลเคนต่างกนัตามระดบัความสงูในทีน่ี้ แต่เหน็ไดว้า่ไลเคนที่อาศยับนต้นก่อเดอืยในป่าดบิเขาต ่าเป็น
พวกชอบสภาพกรด (acidophyte) ซึง่เป็นขอ้มลูทีส่ าคญัในจดัท าสถานภาพไลเคนในอนาคต (ภาพที ่2) 

สรปุผลการทดลอง 

 ไลเคนที่บรเิวณเรือนยอดและกลางล าต้นของก่อเดอืยเป็นพวกชอบแสง (sun adapted) มี
จ านวนรอ้ยละ 51 ของไลเคนทัง้หมดที่ส ารวจพบ ส่วนไลเคนบรเิวณโคนต้นเป็นพวกชอบที่ร่ม (shade 
adapted) มคีวามหลากหลายชนิดรอ้ยละ 30 ของไลเคนทีพ่บทัง้หมด แต่ไลเคนที่มคี่าความส าคญั (IV)  
สงูสุดที่พบจากบรเิวณนี้คอื Dimerella sp.3 ไลเคนที่ส ารวจพบทัง้หมดเป็นพวกชอบกรด ส่วนชนิดใด
เติบโตได้เฉพาะในสภาพกรดเท่านัน้และชนิดไหนเติบโตได้ทัง้ในสภาพกรดและด่าง จ าเป็นต้อง
ท าการศกึษาต่อไป เพื่อใหส้ามารถจดักลุ่มไลเคนไดช้ดัเจนขึน้ 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอบพระคุณ ผศ.ดร. เอก แสงวเิชยีร ทีใ่หค้ าปรกึษาในการวดัค่าความเป็นกรด-ด่างของเปลอืก
ไม ้รวมทัง้อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ทีใ่หค้วามสะดวกในการใชพ้ืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูภาคสนามและขอขอบคุณ 



นางสาวนฤวรรณ เพญ็พรหม นายอนุวตัร ไชยยงค ์และสมาชกิหน่วยวจิยัไลเคนที่ช่วยเหลอืในการเกบ็
ขอ้มลู การวจิยันี้ส าเรจ็ลงไดด้ว้ยทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดนิ  

เอกสารอ้างอิง 

มลูนิธพิทิกัษ์อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่. 2548. ดงพญาเยน็-เขาใหญ่ ผนืป่ามรดกโลก. สมทิธิ ์สตุบิตุร ์(บรรณาธกิาร). 
หน้า 18. ส านกัพมิพ์ แปลน พริน้ติ้ง จ ากดั, กรงุเทพฯ. 

Almborn, O. 1950. Some aspects of the sociology of epiphytic lichen communities. Abstract of 
lichenological paper. VII Intern. Bot. Congress. Stockholm. 

Boonpragob, K. & Polyiam, W. 2007. Ecological groups of lichens along environmental gradients on two 
different host tree species in the tropical rain forest at Khao Yai National Park, Thailand. Bibliotheca 
Lichenologica 96: 25-48. 

Ciegler, A., Eliasson, U. H. & Keller, H. W. 2003. Tree canopy lichens of the Great Smoky Mountains 
National Park. Evansia 20(4): 114-131. 

Gustafsson, L. 2002. Presence and abundance of red-listed plant species in Swedish Forests. Conservation 
Biology 16: 377-388. 

Kermit, T. & Gauslaa, Y. 2001. The vertical gradient of bark pH of twigs and macrolichen in a Picae abies 
canopy not affected by acid rain. Lichenologist 33(4): 353-359. 

Komposch, H. & Hafellner, J. 2000. Diversity and vertical distribution of lichens in a Venezuelan tropical 
lowland rain forest. Selbyana 21(1.2): 11-24. 

Larsen, R. S., Bell, J. N. B., James, P. W., Chimonides, P.J., & Rumsey, F. J. 2007. Lichen and bryophyte 
distribution on oak in London in relation to air pollution and bark acidity. Environmental Pollution 
146: 332-340. 

Osathanon, N. 2002. Microclimate and growth of some lichens at Khao Yai National Park. M.S. Biology 
Thesis, Ramkhamhaeng University, Bangkok, Thailand. 

Pangpet, M. & Boonpragob, K. 2005. Preliminary observations on the growth of transplanted lichens 
Parmotrema tinctorum in four ecosystems at Khao Yai National Park. 31st Congress on Science 
and Technology of Thailand. 

Polyiam, W. 2005. Ecological strategies of epiphytic lichen communities along vertical stratificalion of 
microclimate in the tropical rain forest at Khao Yai National Park. M.S. Thesis, Ramkhamhaeng 
University, Bangkok, Thailand. 

Purvis, O. W., Dubbin, W., Chimonides, P. D. J., Jones, G. C., and Read, H. 2007. The multi-element content 
of the lichen Parmelia sulcata, soil, and oak bark in relation to acidification and climate. From 
http://elsevier.com/locate/scitotenv.     

Senglek, S., Polyiam, W. & Boonpragob, K. 2009. Variation of lichen communities on barks of Castanopsis 
acuminatissima in the Lower montane rain forest at Khao Yai National Park. 35st Congress on 
Science and Technology of Thailand. 

Sillett, S. C. 1995. Branch epiphyte assemblages in the forest interior and on the clear cut edge of a 700-
year-old Douglas fir canopy in western Oregon. The Bryologist 98(3): 301-312.   



Whittaker, R.H. 1972. Evolution and measurement of species diversity. Taxon 21: 213-251. 
 
 
 

ตารางท่ี 1 ดชันีความหลากหลายทางชวีภาพของไลเคนทีพ่บบรเิวณเรอืนยอด, กลางล าตน้และโคนล าตน้ของตน้กอ่
เดอืย (Castanopsis  acuminatissima) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2 ความคล้ายคลึง (Sorensen coefficient) ของไลเคนบรเิวณเรอืนยอด, กลางล าต้น และโคนล าต้นของก่อ
เดอืย (Castanopsis  acuminatissima) 

 
 

บรเิวณ 
 

เรอืนยอด กลางตน้ โคนตน้ 

เรอืนยอด - 54.68 5.22 

กลางล าตน้  - 5.56 

โคนล าตน้   - 
 

 

 

 

 
 
 
 

ดชันีความหลากหลาย 
 

   

เรอืนยอด 73 23.6 3.09 

กลางล าตน้ 66 20 3.3 

โคนล าตน้ 42 12.8 3.28 



 
 
 
ตารางท่ี 3 คา่ความส าคญั (Important Value, IV) ของไลเคน สงูทีส่ดุ 10 อนัดบัแรก จากบรเิวณเรอืนยอด, กลางล า

ตน้และโคนล าตน้ ของกอ่เดอืย (Castanopsis  acuminatissima) 
 

 
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ไลเคนชนิด Dimerella sp.3  
 
 
 

 

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



 

 
ภาพท่ี 2 ค่าความเป็นกรด-ด่างของเปลือกก่อเดอืย (Castanopsis  acuminatissima) เฉลี่ยห้าต้นที่ระดบัความสูงจาก

พื้น 1, 10 และ 20 เมตร ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

pH 

ระดบัความสงูจากพืน้ดนิ (เมตร) 


