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บทคัดย่อ
ปา่ เต็งรังในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มสี ภาพแวดล้อมทีร่ นุ แรงโดยมีความแห้งและเปี ยกสลับกัน รวมทัง้ การเกิดไฟป่า
บ่อย องค์ประกอบของชนิดพันธุแ์ ละโครงสร้างการกระจายของแทลลัสไลเคนชี้ให้เห็นถึงความสามารถในปรับตัวของไลเคนให้
เข้ากับปจั จัยเหล่านัน้ การศึกษาครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อสํารวจความหลากหลายและสถานะภาพของไลเคน เพื่อใช้เป็ นข้อมูลใน
การวางแผนการจัดการทรัพยากร ซึ่งทําโดยวางแปลงสํารวจขนาด 10 x 10 เซนติเมตร ในทิศตะวันออกและทิศตะวันตกบน
พรรณไม้จํานวนทัง้ หมด 22 ต้น ที่มขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 4.5 เซนติเมตร ที่ระดับความสูง 130 เซนติเมตร
รวมทัง้ หมด 44 แปลงสํารวจ ทําการบันทึกชนิด จํานวนแทลลัส พืน้ ทีป่ กคลุมของแทลลัสทุกแปลงสํารวจ ผลการศึกษาพบไลเคน
ทัง้ หมด 306 แทลลัส ประกอบด้วย 24 สกุ ล 34 ชนิ ด ดัช นี ค่าความสําคัญ บ่ งชี้ว่า ไลเคนที่ม ีสถานะภาพสํา คัญ มาก
(Very important) มี 5 ชนิด ได้แก่ Bulbothrix isidiza, Laurera benguelensis, Protoparmelia isidiata, Dirinaria applanata และ
Graphis handelii ส่วนสถานะภาพสําคัญ (Important) สําคัญปานกลาง (Moderately important) และสําคัญน้ อยมาก
(Least important) พบ 12 10 และ 7 ชนิด ตามลําดับ โดยไลเคนที่มสี ถานะภาพเหมาะสมต่อการนํ ามาพัฒนามาใช้ประโยชน์
ได้แ ก่ Bulbothrix isidiza และ Dirinaria applanata เนื่ อ งจากมีโ ครงสร้า งของประชากรที่ป ระกอบด้วยแทลลัสขนาดเล็ก
จํานวนมากจึงอาจเติบโตขึน้ มาทดแทนแทลลัสขนาดใหญ่ท่อี ายุมากและตายไปในอนาคต ส่วนสถานะภาพสําคัญน้ อยมาก เช่น
Buelia pleiotera และ Glyphis scyphulifera อาจจะต้องใช้กลยุทธ์ในการอนุรกั ษ์ท่เี หมาะสมต่อการรักษาพันธุกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าไว้
คาสาคัญ: สถานะภาพของไลเคน ปา่ เต็งรัง อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
Abstract
Deciduous dipterocarp forest at Khao Yai National Park is characterized by extremely wet and dry cycle, as
well as frequent fires. Species composition and structure of lichen thallus distribution demonstrate that lichens could
adapt to those factors. This study was aimed to explore diversity and status of lichens, for planning on resource
utilization and management. Quadrants of 10 x 10 cm2 were laid on the east and the west of 22 trees with bole
diameter at breast height more than 4.5 cm at 130 cm above the ground, making up a total of 44 quadrants. Species
of lichens, number of thalli and thallus cover area in all quadrants were recorded. The result showed that 306 thalli
belonged to 24 genera 34 species were observed. The importance value index indicated that Very Important lichens
consisted of 5 species including Bulbothrix isidiza, Laurera benguelensis, Protoparmelia isidiata, Dirinaria applanata
and Graphis handelii. The Important, Moderately important and Least important lichens consisted of 12, 10 and 7
species respectively. The lichens Bulbothrix isidiza and Dirinaria applanata were appropriated for further research and
development aimed at sustainable utilization. These lichens had large numbers of small thalli, which were sufficient to
regenerate and replace the old ones. Least important species, Buelia pleiotera and Glyphis scyphulifera, may need
appropriate conservation strategy to preserve valuable heredity.
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