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บทคัดย่อ
การศึกษาค่าความสาคัญและดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนซึ่งแยกชัน้ ตามความ
สูงของต้นก่อเดือย (Castanopsis acuminatissima (Blume) A.DC.) ในปา่ ดิบเขาต่า ณ อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ มีจุดประสงค์เพื่อ ใช้ไลเคนเป็นตัวชี้วดั สิง่ แวดล้อม และเป็นแนวทางในการจัดทาสถานะภาพ
ของไลเคน เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ และการอนุ รกั ษ์ในอนาคต การศึกษาทาโดยการวางแปลง 20 x
60 เซนติเมตร ทีบ่ ริเวณโคนต้น กลางต้น และเรือนยอด ของต้นก่อเดือย 5 ต้น วาดขอบเขตของแทลลัส
และเก็บ ตัว อย่า งน ามาจัด จ าแนกชนิ ด วัด ค่า ความเป็ น กรด-ด่ างของเปลือ กไม้ท งั ้ สามระดับ จาก
การศึกษาพบไลเคนทัง้ หมด 142 ชนิด โดย Dimerella sp.3 ที่อาศัยอยู่บริเวณโคนต้นมีค่าความสาคัญ
สูงสุด รองลงมา คือ Phaeographina chlorocarpoides ทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณเรือนยอด และ Bacidia sp.1 ที่
อาศัยอยู่บริเวณโคนต้น โดยมีค่า IV 0.165, 0.163 และ 0.160 ตามลาดับ ดัชนีความหลากหลายทาง
ชีวภาพแสดงโดยใช้ค่า α diversity เป็นการวัดความอุดมสมบูรณ์ของชนิด มีค่า 12.8, 20 และ 23.6
จากโคนต้น กลางต้น และเรือนยอด ตามลาดับ ส่วน  diversity ของทัง้ สามระดับมีค่า 3.28, 3.3 และ
3.09 ค่าความเหมือนสูงสุดคือบริเวณกลางต้น และเรือนยอด โดยมีค่าสูงถึง 54.8 ความเป็นกรดเพิม่ ขึน้
แต่ค่า pH ของเปลือกไม้ลดลงตามระดับความสูง โดยวัดได้ 3.5, 3.6 และ 3.7 จากโคนต้น กลางต้น และ
เรือนยอด ไลเคนที่พบทัง้ หมดเป็น พวกชอบกรดและส่วนใหญ่ ช อบแสงโดยเฉพาะไลเคนที่เติบโตที่
บริเวณเรือนยอดและกลางลาต้น
คาสาคัญ: ไลเคน, ความหลากหลาย, ค่าความสาคัญ, ความเป็นกรด-ด่างของเปลือกไม้, เรือนยอด
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
บทนา
ชุมชีพของไลเคนที่เติบโตตามลาต้นของพรรณไม้ในป่าเขตร้อนมีความแตกต่างกันในแนวดิ่ง
โดยเกิดจากอิทธิพลของเรือนยอดทีท่ าให้ภมู อิ ากาศจุลภาค เช่น แสง อุณหภูมิ ความชืน้ ลม แตกต่างกัน
ในแต่ละระดับความสูงของต้นไม้ (Boonpragob & Polyiam, 2007) นอกจากนี้ยงั ได้รบั อิทธิพลจากปจั จัย
อื่น เช่น คุณภาพอากาศ ลักษณะและคุณสมบัตขิ องเปลือกไม้ เป็น ต้น (Ciegler et al., 2003) จึงใช้ชุม
ชีพของไลเคนเป็นตัวชีว้ ดั สภาวะแวดล้อมได้ โดยวิเคราะห์จากการครอบครองพื้นที่หรือความถี่ในการ
พบในระบบนิเวศ รวมทัง้ การใช้ดชั นีความหลากหลายทางชีวภาพ ซึง่ ประกอบด้วย Alpha diversity เป็น
ค่าทีแ่ สดงถึงความอุดมของชนิดพันธุใ์ นพืน้ ที่ ส่วนค่า Beta diversity เป็นค่าทีแ่ สดงถึงความจาเพาะของ
ชนิดไลเคน ที่บอกถึงการเปลี่ยนแปลงของชุมชีพไลเคนตามลักษณะของสภาพแวดล้อม และGamma
diversity เป็นค่าแสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนในพืน้ ที่ (Whittater, 1972; Komposch
& Hafellner, 2000; Polyiam, 2005) เป็นต้น
การเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมในระยะยาวสามารถใช้ชุมชีพไลเคนเป็นตัวชี้วดั ได้หรือไม่
โดยมีสมมุตฐิ านว่าการจัดทาค่าความสาคัญและดัชนีความหลากหลายของไลเคนที่เป็นไปตามพลวัฒน์
ของปา่ จึงน่ าจะเป็นแนวทางทีใ่ ช้ประเมินการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อมของป่าดิบเขา
ต่าได้ และใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานทีเ่ ฝ้าติดตามการการเปลีย่ นแปลงของระบบนิเวศปา่ ดิบอื่นๆ ซึง่ อาจได้รบั
ผลกระทบจากการรบกวนโดยมนุษย์ หรือการเปลีย่ นแปลงของภูมอิ ากาศในอนาคตได้
วิ ธีการทดลอง
พื้นที่ ศึ กษา : เขาเขียวตัง้ อยู่ใ นพื้นที่อุทยานแห่ง ชาติเขาใหญ่ มีส ภาพป่าเป็ น ป่าดิบเขาต่า (Lower
montane rainforest) ตัง้ อยู่พกิ ดั ที่ละติจูด 14° 22' 7.28" N และ ลองติจูด 101° 24' 0.15" E สูงจาก

ระดับน้ าทะเลประมาณ 1200 เมตร (มูลนิธพิ ทิ กั ษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ , 2548) มีอุณหภูมเิ ฉลี่ยที่
19.4-21.6 °C ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยร้อยละ 84-92 (Pangpet & Boonpragob, 2005) ความเข้มแสง
สูงสุดทีร่ ะดับเรือนยอดประมาณ 1,000 µmol m-2 s-1 (Osathanon, 2002)
พืชอาศัยของไลเคน : เลือกศึกษาไลเคนบนต้น ก่อเดือย (Castanopsis acuminatissima (Blume) A.
DC.) ซึง่ เป็นไม้เด่นทีพ่ บกระจายทั ่วไปในปา่ ดิบเขา มีความสูงของระดับเรือนยอดประมาณ 15-25 เมตร
เปลือกขรุขระเล็กน้อย ไม่หลุดร่อน (Senglek et al., 2009) โดยเลือกศึกษาไลเคนจากก่อเดือยทัง้ หมด 5
ต้น ต้นที่ 1 และ 2 อยู่ในบริเวณเดียวกัน อยู่ห่างจากถนน 6 เมตร ต้นที่ 3 อยู่ห่างจากถนน 15 เมตร
ส่วนต้นที่ 4 และ 5 อยูใ่ กล้กบั ลานจอดรถของผาเดียวดาย
ค่าความเป็ นกรด-ด่างของเปลือกไม้ : ดัดแปลงจากวิธกี ารของ Larsen et al., (2007) ให้เหมาะสมกับ
การศึกษาครัง้ นี้ โดยเก็บตัวอย่างเปลือกไม้ขนาดประมาณ 5 ซม2 ที่อยู่ในแปลง จากทุกระดับความสูง
ของต้น ไม้ ทุ ก ต้น ระดับ ละ 10 ตัว อย่า ง น ามาตรวจวัด ค่า ความเป็ น กรด-ด่ า งของเปลือ กไม้ใ น
ห้องปฏิบตั กิ าร ณ มหาวิทยาลัยรามคาแหง โดยใช้สารละลายมาตรฐาน KCl ความเข้มข้น 0.25M (pH
8.1) สเปรย์บนตัวอย่าง และวัดค่า pH โดยใช้ flat electrode
การเก็บตัวอย่างไลเคน : ใช้แปลงสารวจ (quadrate) ขนาด 20 x 60 ซม2 วางทาบลงบนต้นไม้ในแต่
ละต้นในทางทิศตะวันออกของโคนต้น กลางต้น และเรือนยอด วาดขอบเขตของไลเคนลงบนแปลง แล้ว
คานวณพืน้ ทีข่ องแทลลัสไลเคนโดยใช้โปรแกรม AxioVision LE Rel. 4.1 และจัดจาแนกชนิดไลเคนตาม
หลักอนุกรมวิธาน ณ ห้องปฏิบตั กิ ารมหาวิทยาลัยรามคาแหง
การวิ เคราะห์ทางนิ เวศวิ ทยา :
ดัช นี ความหลากหลายที่ใ ช้วดั ความสัมพัน ธ์ของไลเคนในระบบนิ เวศ วิเคราะห์ตามวิธีของ
Whittaker (1972) ประกอบด้วย
 Diversity คือจานวนชนิดทัง้ หมดทีพ่ บในบริเวณนัน้ แสดงถึงความหลากหลายทางชีวภาพของ
พืน้ ที่
 Diversity เป็นค่าทีแ่ สดงถึงจานวนชนิดเฉลีย่ ต่อแปลง คานวนได้จาก
=
N
 = Alpha diversity
q = จานวนชนิดในแปลงที่ i
N = จานวนแปลงในพืน้ ทีศ่ กึ ษา

และ  Diversity เป็นค่าทีแ่ สดงถึงความจาเพาะของชนิดไลเคน ทีบ่ อกถึงการเปลีย่ นแปลงของชุมชีพไล
เคนตามลักษณะของสภาพแวดล้อม คานวนได้จาก
 = 

ค่าความสาคัญของไลเคนแต่ละชนิด สามารถคานวนได้จาก
IV = RFi + RCi
IV = ค่าความสาคัญ
F = จานวนแทลลัสของไลเคน i ทีพ่ บในแปลง
RFi = ความถี่สมั พัทธ์, fi / ∑F
C = พืน้ ทีแ่ ทลลัสของไลเคน i
RCi = การครอบครองพืน้ ทีส่ มั พัทธ์, ci/ ∑C
ค่าความคล้ายคลึงกัน (Index of similariy) เปรียบเทียบสังคมไลเคนในสภาพแวดล้อมที่ต่างๆ
อาจใช้บ่งบอกความคล้ายกัน ของสภาพแวดล้อมเป็น ไปในทางเดียวกันได้ โดยวิเคราะห์ตามวิธขี อง
Sorensen ดังนี้
Sorensen Coefficient = 2C x 100
A+B
A = จานวนชนิดในพืน้ ทีท่ ห่ี นึ่ง
B = จานวนชนิดในพืน้ อีกพืน้ ทีห่ นึ่ง
C = จานวนชนิดทีพ่ บทัง้ สองพืน้ ที่
ผลการทดลองและวิ จารณ์ผลการทดลอง
ดัชนี ความหลากหลายทางชีวภาพ
ไลเคนบนต้นก่อเดือยทีพ่ บบนแปลงสารวจมีจานวนทัง้ หมด 142 สายพันธุ์ มากกว่าร้อยละ 20
เป็ น ไลเคนที่ ไ ม่ ส ร้ า งโครงสร้ า งสื บ พัน ธุ์ แ บบอาศัย เพศ จึ ง จ าแนกได้ ถึ ง ระดับ สกุ ล เท่ า นั ้น
ไลเคนกลุ่มครัสโตสมีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ( Diversity) สูงที่สุดมีจานวน 135 ชนิด (ร้อยละ
95.8) ส่วนไลเคนกลุ่มโฟลิโอสและไลเคนกลุ่มสแควมูโลสพบได้น้อยเพียง 6 และ 1 ชนิด (ร้อยละ 4 และ
0.2 ตามลาดับ) ของไลเคนทัง้ หมดโดยไม่พบไลเคนในกลุ่มฟรูทโิ คส อาจเนื่องจากไลเคนกลุ่มนี้เติบโตได้
ดีในตามกิง่ บนปลายยอดทีม่ อี ากาศถ่ายเทได้ดี

ทีร่ ะดับความสูงต่างๆ บนลาต้นพืชมีความหลากหลายของไลเคนต่างกัน โดยความหลากหลาย
ของชนิดไลเคนทัง้ หมด ( Diversity) พบมากทีร่ ะดับเรือนยอด (73 ชนิด) คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมา
คือกลางต้นและโคนต้น มีค่าร้อยละ 46 และ 30 ตามลาดับ (ตารางที่ 1) บริเวณเรือนยอดได้รบั แสงมาก
ทีส่ ุด ซึง่ เป็นปจั จัยสาคัญต่อการเติบโตของไลเคน (Komposch & Hafellner, 2000; Osathanon, 2002;
Ciegler et al., 2003; Polyiam et al. 2005;) ส่วนบริเวณโคนต้นมีการเติบโตของพืชจาพวกไบรโอไฟต์
มาก ไลเคนจาเป็นต้องแก่งแย่งพืน้ ที่อาศัยกับไบรโอไฟต์ชง่ึ เติบโตได้เร็วกว่าในทีร่ ่ม การเจริญของไลเคน
จึงจากัด (Sillett, 1995)
เมื่อเปรียบเทียบความอุดมของไลเคน ( Diversity) ในแต่ละระดับความสูง พบว่าเรือนยอดมี
ค่าความอุดมมากทีส่ ุด คิดเป็น 23.6 ชนิดต่อแปลง รองลงมาคือทีร่ ะดับกลางลาต้นและโคนลาต้น จานวน
20 และ 12.8 ชนิดต่อแปลง ตามลาดับ (ตารางที่ 1) แสดงให้เห็นว่าทีร่ ะดับเรือนยอด มีสภาพแวดล้อมที่
สนับสนุนให้ไลเคนส่วนใหญ่เติบโตได้ดี ทัง้ นี้ปจั จัยที่สาคัญนอกจากสภาพอากาศที่ระดับเรือนยอดแล้ว
คุณ สมบัติของเปลือกไม้ เช่ น ความคงทน ความเป็ น กรดที่น้ อ ยที่สุด ของระดับเรือ นยอด น่ าจะมี
ความสาคัญเช่นกัน (Almborn 1950; Kermit & Guasalaa, 2001)
กลางต้นมีค่า  Diversity สูงสุดคือ 3.3 และรองลงทีโ่ คนต้นและเรือนยอดมีค่า 3.28 และ 3.09
ตามลาดับ แสดงถึงความผันแปรของชนิดไลเคนเกิดขึน้ มากที่สุดบริเวณกลางต้น อาจเนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวได้รบั ความชื้นที่สูงจากบริเวณโคนต้น และได้รบั แสงแดดที่ส่องผ่านลงมาจากเรือนยอดทาให้
กลุ่มของไลเคนในบริเวณนี้มกี ารเปลี่ยนแปลงสูงมากว่าบริเวณอื่น ซึ่งต่างจากการศึกษาของ Polyiam
(2005) ในปา่ ดิบชื้นที่พบว่าความผันแปรของไลเคนมีค่าสูงที่สุดที่โคนลาต้น ทัง้ นี้การเกิดช่องว่างของ
เรือนยอด (light gab) เป็ นสาเหตุส าคัญ ที่ท าให้ท่ีบริเวณโคนลาต้น ได้ร บั แสงสูง และอาจส่ง ผลต่อ
อุณหภูมแิ ละความชื้นในบริเวณนัน้ ทาให้ภูมอิ ากาศเปลี่ยนแปลงไปจากสภาพทัว่ ไปของระดับโคนต้น
และส่งผลต่อความหลากหลายของไลเคนโดยตรง (ตารางที่ 1)
ความคล้ายคลึงกัน
บริเวณกลางต้นและเรือนยอดมีความคล้ายคลึงกันของชนิดไลเคนมากทีส่ ุด คิดเป็นร้อยละ 54.7
อาจเนื่ องจากบริเวณทัง้ สองมีความคล้า ยคลึง กัน ของสภาพภูมิอากาศ เช่ น ได้ร บั แสงในปริมาณที่
ใกล้เคียงกัน (Polyiam, 2005) นอกจากนี้บริเวณดังกล่าวไม่มพี ชื ไบรโอไฟต์เจริญอยู่ จึงลดการแก่งแย่ง
พื้น ที่ใ นการเติบโตได้ ข้อมูล นี้ ท าให้ส ามารถใช้ส งั คมไลเคนเป็ น ตัวบ่ ง บอกความคล้ายคลึง กัน ของ
สภาพแวดล้อม (Komposch & Hafellner, 2000; Boonpragob & Polyiam, 2007; Senglek et al.,
2009) และเป็นแนวทางในการค้นหาไลเคนชนิดเดียวกันจากทีอ่ ยูอ่ าศัยที่มคี วามคล้ายคลึงกัน (ตารางที่
2)
ค่าความสาคัญ
ไลเคนทีม่ คี วามสาคัญ 10 อันดับแรกแสดงในตารางที่ 3 โดย Dimerella sp.3 (ภาพที่ 1) มีค่า
ความสาคัญมากทีส่ ุด ไลเคนชนิดนี้พบได้มากที่บริเวณโคนต้นซึ่งมีความเข้มแสงต่า ความชื้นสูงและมี

พืชไบรโอไฟต์เจริญอยู่จานวนมาก (Gustafsson, 2002) แสดงว่าไลเคนชนิดนี้เติบโตไดดีกว่าไลเคน
ชนิ ด อื่น ที่อ ยู่ใ นสภาพแวดล้อ มดัง กล่ า วจึง แข่ง ขัน ในการครองพื้น ที่ก ับ พืช ไบรโอไฟต์ ไ ด้ ถ้ า ค่ า
ความสาคัญของไลเคนเหล่านี้เปลีย่ นแปลงในอนาคต อาจแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ด้ว ย เนื่ อ งจากอาจมีไ ลเคนชนิ ดที่ป รับ ตัว ได้ดีเ ข้า มาครอบครองและโดดเด่ น แทน ไลเคนที่มีค่ า
ความส าคัญ สูงแสดงว่ามีการครอบครองพื้น ที่มากหรือมีจานวนแทลลัส มาก ดัง นัน้ การน าไลเคนมา
พัฒนาใช้ประโยชน์ ควรทีจ่ ะคานึงถึงไลเคนที่มคี ่าความสาคัญที่สูงเป็นหลัก เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการ
สูญพันธุ์ ส่วนไลเคนอื่นๆ อีกประมาณ 130 ชนิด โดยแต่ละชนิดพบในจานวนน้อยหรือมีพน้ื ทีค่ รอบครอง
น้อยจึงมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด การเฝ้ าระวัง และการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของไลเคนเหล่านี้อาจบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ นาไปสู่มาตรการในการเร่งอนุ รกั ษ์พ้นื ที่และสาย
พันธุต์ ่อไป
ความเป็ นกรด-ด่างของเปลือกไม้
ปจั จัยทีม่ คี วามสาคัญต่อชุมชีพไลเคนอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่างของเปลือกไม้ โดย
พบว่าทีบ่ ริเวณโคนลาต้น กลางลาต้น และเรือนยอด ของต้นก่อเดือยมีค่าใกล้เคียงกันดังนี้ 3.5, 3.6 และ
3.7 ตามลาดับ (ภาพที่ 2) โดยทั ่วไปความเป็ นกรด-ด่างของเปลือกไม้มผี ลกับการเจริญ ของไลเคน
เนื่องจากปริมาณของธาตุอาหารทีไ่ ลเคนสามารถนาไปใช้ได้แตกต่างกันตามภาพความเป็นกรด-ด่างของ
สารละลายจากเปลือกไม้ (Purvis et al. 2007) ทัง้ นี้ Kermit & Gauslaa (2001) พบว่าที่ระดับความสูง
เพิม่ ขึน้ จานวนชนิดของไลเคนก็มากขึน้ ตาม ส่วนหนึ่งน่าจะเกิดจากค่าความเป็นกรด-ด่าง นอกจากนี้ยงั
มีผลต่อการแพร่กระจายของกลุ่มไลเคน (Almborn 1950) ความเป็นกรด-ด่างจึงอาจไม่ใช่ปจั จัยหลักทีท่ า
ให้ไลเคนต่างกันตามระดับความสูงในทีน่ ้ี แต่เห็นได้วา่ ไลเคนที่อาศัยบนต้นก่อเดือยในป่าดิบเขาต่าเป็น
พวกชอบสภาพกรด (acidophyte) ซึง่ เป็นข้อมูลทีส่ าคัญในจัดทาสถานภาพไลเคนในอนาคต (ภาพที่ 2)
สรุปผลการทดลอง
ไลเคนที่บริเวณเรือนยอดและกลางลาต้น ของก่อเดือยเป็น พวกชอบแสง (sun adapted) มี
จานวนร้อยละ 51 ของไลเคนทัง้ หมดที่สารวจพบ ส่วนไลเคนบริเวณโคนต้นเป็นพวกชอบที่ร่ม (shade
adapted) มีความหลากหลายชนิดร้อยละ 30 ของไลเคนทีพ่ บทัง้ หมด แต่ไลเคนที่มคี ่าความสาคัญ (IV)
สูงสุดที่พบจากบริเวณนี้คอื Dimerella sp.3 ไลเคนที่สารวจพบทัง้ หมดเป็นพวกชอบกรด ส่วนชนิด ใด
เติบ โตได้เ ฉพาะในสภาพกรดเท่ านัน้ และชนิ ดไหนเติบ โตได้ท งั ้ ในสภาพกรดและด่า ง จาเป็ น ต้อ ง
ทาการศึกษาต่อไป เพื่อให้สามารถจัดกลุ่มไลเคนได้ชดั เจนขึน้
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ตารางที่ 1 ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพของไลเคนทีพ่ บบริเวณเรือนยอด, กลางลาต้นและโคนลาต้นของต้นก่อ
เดือย (Castanopsis acuminatissima)

ดัชนีความหลากหลาย







เรือนยอด
กลางลาต้น

73
66

23.6
20

3.09
3.3

โคนลาต้น

42

12.8

3.28

ตารางที่ 2 ความคล้ายคลึง (Sorensen coefficient) ของไลเคนบริเวณเรือนยอด, กลางลาต้น และโคนลาต้นของก่อ
เดือย (Castanopsis acuminatissima)

บริเวณ
เรือนยอด
กลางลาต้น
โคนลาต้น

เรือนยอด

กลางต้น

โคนต้น

-

54.68
-

5.22
5.56
-

ตารางที่ 3 ค่าความสาคัญ (Important Value, IV) ของไลเคน สูงทีส่ ดุ 10 อันดับแรก จากบริเวณเรือนยอด, กลางลา
ต้นและโคนลาต้น ของก่อเดือย (Castanopsis acuminatissima)

Dimerella sp.3
Phaeographina chlorocarpoides
Bacidia sp.1
Graphis sp.8
Sarcographa actinobola
Sterile Non-propagule 1
Lecanora sp.1
Sterile Non-propagule 1
Sterile Non-propagule 2
Graphis supracula
Thelothema colobicum

ภาพที่ 1 ไลเคนชนิด Dimerella sp.3

จานวน
3
20
3
1
10
10
4
10
5
7
9

RF
0.026
0.118
0.026
0.007
0.069
0.069
0.035
0.059
0.03
0.06
0.078

RC
0.139
0.045
0.134
0.12
0.058
0.053
0.083
0.055
0.071
0.044
0.021

IV
0.165
0.163
0.16
0.127
0.127
0.122
0.118
0.114
0.101
0.104
0.099

ระดับ
โคนลาต้น
เรือนยอด
โคนลาต้น
กลางลาต้น
กลางลาต้น
กลางลาต้น
โคนลาต้น
เรือนยอด
เรือนยอด
โคนลาต้น
โคนลาต้น

pH

ระดับความสูงจากพืน้ ดิน (เมตร)
ภาพที่ 2 ค่าความเป็ นกรด-ด่างของเปลือกก่อเดือย (Castanopsis acuminatissima) เฉลี่ยห้าต้นที่ระดับความสูง จาก
พื้น 1, 10 และ 20 เมตร ตามลาดับ

