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บทคัดย่อ
จากการสารวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคนของวงศ์ฟิสเซีย จาก 21 บริเวณรอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครพนม ระหว่าง เดือน พฤศจิกายน 2555 ถึง เมษายน 2558 ภายใต้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ.สธ.) รวบรวมได้ 290 ตัวอย่าง สามารถจาแนกได้ 13 สกุล
30 ชนิด ประกอบด้วย เป็นไลเคนที่สร้างแทลลัสเป็น ฝุ่นผง (crustose) สกุล Amandinea punctata, Amandinea
subduplicata, Amandinea sp., Buellia curatellae, Buellia desertica, Crateria sp., Diplotomma alboatrum,
Gassicurtia omaie, Stigmatochroma epimarta, Rinodina archaea, Rinodina lobulata และ Rinodina sp.
แทลลัสแบบ แผ่นใบ (foliose) สกุล Dirinaria aegialita, Dirinaria applanata, Dirinaria confluens, Dirinaria picta,
Hyperphyscia adglutinata, Physcia alba, Physcia jackii, Physcia tribacoides, Physcia undulata,
Polyblastidium sp., Pyxine berteriana, Pyxine caralligera, Pyxine coccifera, Pyxine meissneriana, Pyxine
cocoes, Pyxine profallax และ Pyxine retirugella และแบบ พลาคอยด์ (placoid) สกุล Dimelaena tenuis โดยใช้
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และกายวิภาควิทยา เช่น ลักษณะของแทลลัส สร้างซอริ เดีย (soredia) ไอซิเดีย (Isidia) และการ
สร้าง แอโพทีเซียม (apothecium) รูปจาน (disc) ขอบไม่มีสาหร่าย (lecideine apothecia) และขอบมีสาหร่าย
(lecanorine apothecia) ภายในบรรจุสปอร์สีน้าตาลถึงน้าตาลเข้ม มีผนังกั้นตามขวาง (septate) 1-3 ผนัง นอกจากนี้
พบว่า Amandinea sp., Crateria sp., Rinodina sp. คาดว่าน่าจะเป็นการค้นพบชนิดใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์ และ
Gassicurtia omaie เป็นการรายงานการพบครั้งแรกในประเทศไทย ส่วน Dirinaria picta, Dirinaria applanata และ
Dirinaria confluens พบได้ทั้ง 3 ประเภทป่า ประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง ตามลาดับ
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Abstract
A survey and collecting specimens lichens family physciaceae, around 21 study sites at Kanchanaburi
and Nakhonphanom Regional Campuses in Honour of His Majesty the King of Ramkhamhaeng University
during November 2012 to April 2015. Two hundred and ninety specimens of lichens were identified
which comprises of 13 genera. Thallus crustose were Amandinea punctata, Amandinea subduplicata,
Amandinea sp., Buellia curatellae, Buellia desertica, Crateria sp., Diplotomma alboatrum, Gassicurtia
omaie, Stigmatochroma epimarta, Rinodina archaea, Rinodina lobulata and Rinodina sp. Thallus foliose
were Dirinaria aegialita, Dirinaria applanata, Dirinaria confluens, Dirinaria picta, Hyperphyscia
adglutinata, Physcia alba, Physcia jackii, Physcia tribacoides, Physcia undulata, Polyblastidium sp.,
Pyxine berteriana, Pyxine caralligera, Pyxine coccifera, Pyxine meissneriana, Pyxine cocoes, Pyxine
profallax, and Pyxine retirugella and Thallus placoid was Dimelaena tenuis. Thirty species were
identified, which based on morphological and anatomical character as soredia, isidia and lecideine
apothecia or lecanorine apothecia, ascospore brown 1-3 septate, wall thickening. Amandinea sp.,
Crateria sp., Rinodina sp. were unidentified and expected to be new to science. The common species
were Dirinaria picta, Dirinaria applanata and Dirinaria confluens,. The most diversity of lichen was found
on tree forest type compose dry dipterocarp forest, mixed deciduous forest and dry evergreen forest
respectively.
คาสาคัญ: ความหลากหลายของไลเคน, ไลเคนชนิดใหม่, วงศ์ฟิสเซีย
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บทนา
ประเทศไทยมีลักษณะภูมิประเทศที่หลากหลาย และ มี
ภูมิอากาศแบบเขตร้อน จึงทาให้มีความหลากหลายทั้งพืช
และสัตว์ เป็นจานวนมากโดยเฉพาะ ไลเคนวงศ์ฟิสเซีย
เป็นไลเคนที่สามารถพบได้ทั่วไป ปกติชอบเจริญเติบโต
ในพื้นที่ๆ มีอากาศถ่ายเทได้ดี แสงแดดจ้า สภาพความชื้น
สูง โดยเฉพาะแถบชายฝั่งทะเล พบเกาะอาศัยบนต้นพืช
และหิน Görts-van Rijn, 1987 (พชร และคณะ, 2555)
ทั่วโลกมีรายงานการพบไลเคนนี้รวม 1,190 ชนิด (Kirk
et al., 2008) และประเทศไทยมีรายงาน พบทั้ งหมด
158 ชนิด โดยสร้างแทลลัสแบบ โฟลิโอส (Foliose)
แบบครัสโตส (crustose) และแบบพลาคอยด์ (placoid)
ลักษณะสีเทาถึงสีเขียว บนแทลลัสสามารถพบ ซอริเดีย

(soredia) ไอซิเดี ย (isidia) และ แอโพทีเซีย ม
(apothecium) รูปจาน (disc) ที่ขอบมีสาหร่า ย
(lecanorine) และ ไม่มีสาหร่าย (lecideine) ภายใน
บรรจุสปอร์สีน้าตาล ที่มีผนังกั้นตามขวาง (septate)
ปกติผนังของสปอร์ (spore wall) จะหนา (Hensent &
Jahns, 1973) ความรู้เกี่ยวกับไลเคนวงศ์นี้ ในประเทศ
ไทยมีน้อยมาก (Mongkolsuk et al, 2012) เนื่องจาก
การศึ ก ษาไลเคนในประเทศไทยในอตี ด มาจากชาว
ต่างประเทศ Vainio, 1909; Wolseley, 1997;
Wolseley et al, 1991; 1994; 1997a; 1997b และ
Yoshimura, 1978
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ดังนั้นการที่นักวิทยาศาสตร์ชาวไทยไม่ได้รวบรวม และ
ศึกษาตัวอย่างไลเคนด้วยตนเองทาให้ขาดประสบการณ์
และความเชี่ ยวชาญในเรื่อ งแหล่ งที่ มาและเรื่อ งอื่ นๆที่
เกี่ยวข้องกับตัวอย่างไลเคน และการที่นาตัวอย่างสาย
พันธุ์ไลเคน โดยเฉพาะวงศ์ฟิสเซีย ที่รวบรวมจากบริเวณ
พื้นที่โดยรอบ ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิท ย
บริการเฉลิมพระเกีรยติ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัด
นครพนม นามาศึกษาถึงคุณสมบัติทางเคมีและสัณฐาน

วิทยาเบื้องต้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงมีความสาคัญ
สาหรับการศึกษาข้อมูลพื้น ฐาน อันจะนาสู่การบอกถึ ง
สกุลและชนิดของ ทรัพยากรชีวภาพ กลุ่มนี้ของประเทศ
ไทย ว่ามีจานวนชนิดมากน้อยเพียงไร เพื่อก้าวสู่การใช้
ประโยชน์ การอนุรักษ์ และการขยายสายพันธุ์ที่มีน้อย
อย่างเหมาะสมและยั่งยืนทาให้ประเทศมีข้อมูลพื้นฐานอยู่
ในความครอบครอง ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้ทาวิจัย

อุปกรณ์และวิธีการ
ขั้นตอนการพิ เคราะห์ ตัว อย่ างไลเคนที่ รวบรวมได้ จาก
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกีรยติ ของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง นาตัวอย่างเข้ามาในห้องปฏิบัติการ และได้
ศึกษาทางอนุกรมวิธาน ประกอบด้วยการศึกษาด้าน
สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา และการตรวจสอบ
สารเคมี ของแทลลัส (Meesim, 2012) การตรวจสอบ
คุณสมบัติทางเคมีใช้วิธีรงคเลขผิวบาง (Thin Layer

Chroma tography) ตามวิธีของ White และ Jame
(1985) และ พิเคราะห์ชนิดตัวอย่างไลเคนของวงศ์ฟิสเซีย
จากคู่มือการตรวจสอบของ Elix, (2009), Jungbluth &
Marcelli (2012), Kalb, ( 1987, 1994), Swinscow &
Krog, (1988), Sipman, (2003), Mongkolsuk et al,
(2012).

ผลและวิจารณ์การทดลอง
จากการรวบรวมตัวอย่างไลเคน ทั้งหมด 290 ตัวอย่าง
บนพรรณพืช ใบไม้ และบนหิน จากบริเวณพื้นที่โดยรอบ

ของมหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม
พระเกี ร ยติ จั ง หวั ด กาญจนบุ รี และจั ง หวั ด นครพนม
จาแนกและพิเคราะห์ได้ 13 สกุล 30 ชนิด (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ชนิดไลเคนของวงศ์ฟิสเซีย ที่พบบริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกีรยติ
จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดนครพนม
วงศ์ (Family)
PHYSCIACEAE

ชนิด (Species)
Amandinea punctata, Amandinea subduplicata, Amandinea sp., Buellia curatellae,
Buellia desertica, Crateria sp., Dimelaena tenuis, Diplotomma alboatrum, Dirinaria
aegialita, Dirinaria applanata, Dirinaria confluens, Dirinaria picta, Gassicurtia omaie,
Hyperphyscia adglutinata, Physcia alba, Physcia jackii, Physcia tribacoides, Physcia
undulata, Polyblastidium sp., Pyxine berteriana, Pyxine caralligera, Pyxine coccifera,
Pyxine meissneriana, Pyxine cocoes, Pyxine profallax, Pyxine retirugella, Stigmatochroma
epimarta, Rinodina archaea, Rinodina lobulata และ Rinodina sp.

จากผลการศึกษาไลเคนที่รวบรวมได้ ซึ่งไลเคน วงศ์ฟิส
เซีย โดยสร้างแทลลัส แบบครัสโตส (crustose) แบบ
แผ่ น ใบ (foliose) และแบบ พลาคอยด์ (placoid)
ลักษณะสีเทาถึงสีเขียว บนแทลลัส สามารถพบซอริเดีย

(soredia) ไอซิเดีย (isidia) ฝุ่นผงสีขาว (pruina) ของ
ผลึกสารโซเดียมหรือแคลเซียมออกซาเลท (sodium or
calcium oxalate), พสู โ ดซายฟิ ล เล (pseudocy
phyllae) พบทั้งบนกลางแผ่น (lamina) และขอบ
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(margin) โลบ และแอโพที เ ซี ย มรู ป จาน(disc
apothecium) ที่ขอบมีสาหร่าย (lecanorine) และขอบ
ไม่มีสาหร่าย (lecideine) สาหรับสมาชิกไลเคนวงศ์นี้
บางชนิดมีการสร้างขอบไม่แท้จริง (biatorine) บริเวณ
ขอบอาจมีสีเดียวกับแผ่นจานของแอโพทีเซียม หรือเป็นสี
เดี ยวกับ แทลลัส เมื่ อผ่ าแอโพทีเ ซี ยมพบชั้น อิ พิที เซี ย ม
(epithecium) หรือชั้นอิพิไฮเมเนียม (epihymenium)
ซึ่ ง เกิ ด จากการรวมของปลายเส้ น ใยราที่ เ ป็ น หมั น
(paraphysis) และมีการสะสมรงควัตถุ (pigment) ต่างๆ
เช่น สีเขียว ดาหรือน้าตาล ชั้นไฮเมเนียม (hymenium)
เกิดจากการเรียงตัวของถุงหุ้มสปอร์ (ascus) และเส้นใย
ที่เป็นหมัน ถุงหุ้มสปอร์มีผนังชั้นเดียวตรงปลายหนา เป็น
ชนิดอะมายลอยด์ (amyloid) ภายในถุงหุ้มสปอร์บรรจุสี
น้าตาล ที่มีผนังกั้นตามขวางกั้น (transeptate) 1-3 แห่ง
ปกติผนังของสปอร์ (spore wall) จะหนา (Meesim,
2012)
สาหรับการสารวจและเก็บ รวบรวม ไลเคนวงศ์ฟิสเซี ย
เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พัน ธุกรรม
พืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ (อพ. สธ.) ระยะ 5 ปีที่
ห้า (ตุลาคม 2554-กันยายน 2559) ซึ่งหน่วยวิจัยไลเคน
มหาวิทยาลัยรามคาแหง ได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วม
สนองพระราชดาริฯ เพื่อการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่
และนาไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ประกอบกับพื้นที่โดยรอบ
ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติทั้งสองแห่ งส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ยัง ไม่มีข้อมูลการ
รายงานการพบของไลเคนมาก่อ นและ เป็น อาณาเขต
ติดต่อกับชุมชน ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ทั้งนี้พื้นที่โดยรอบของสาขาวิทยบริการฯ
จึงมีความน่าสนใจและเหมาะสมที่จะนามาใช้ประโยชน์
ให้เป็นแหล่งศึกษาและเรียนรู้ทรั พยากรธรรมชาติที่ยั ง
หลงเหลืออยู่ภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงสาขาวิทย
บริการฯ
จุดประสงค์โดยมุ่งเน้นสารวจเก็บรวบรวมสายพันธุ์ไลเคน
วงศ์ฟิสเซิย พร้อมทั้งวิเคราะห์และจาแนกชนิดไลเคนที่

พบในพื้ น ที่ ธ รรมชาติ และเป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (natural history) เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการตรวจสอบชนิดของไลเคนที่เคยเติบโตอยู่
ในพื้นที่เหล่านี้ รวมทั้งใช้ประกอบการศึกษาเปรียบเทียบ
กับไลเคนวงศ์ฟิสเซียในพื้นที่อื่นๆ ที่เคยศึกษาในประเทศ
ไทยมาก่อน (ขจรศักดิ์และคณะ, 2559) โดยงานวิจัยนี้
เป็นงานสนองพระราชดาริในโครงการอนุรักษ์พั นธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ
จากการสารวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคน ที่พบได้ในแต่
ละสภาพป่าของ พื้นที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัด
นครพนม (ตารางที่ 2) จาก 6 พื้ น ที่ ของจั ง หวั ด
กาญจนบุรี ประกอบด้วยป่าเสื่อมโทรมด้านหลังที่ทาการ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ,ป่าชุมชนบ้านเขามุสิ
อาเภอหนองปรือ, ศาลเจ้าพ่อเขาหินใหญ่, เขาเขียว, เขา
ช้าง อาเภอบ่อพลอย และ เขาคอก อาเภอห้วยกระเจา
ซึ่งส่วนใหญ่พื้นที่จะประกอบไปด้วยป่าเสื่อมโทรม ซึ่งอาจ
เกิดจากการบุรุก จากการทากิจกรรมต่างๆของชาวบ้าน
และพื้นที่ที่เป็นป่า เบญจพรรณ ส่วนพื้นที่ของสาขาวิทย
บริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนมประกอบด้วย
ป่าหลังที่ทาการพื้นที่มหาวิทยาลัย , วัดป่าเมืองวังทอง,
ด้ า นหลั ง วิ ท ยาลั ย การอาชี พ นาแก และป่ า โดยรอบ
อนุสาวรีย์ความสงบภูพานน้อย อาเภอนาแก, ป่าบ้าน
หนองดินแดง, ป่าบ้านหนองฮี และป่าดงคาฮี อาเภอเมือง
, ป่าบ้านโคกหินแฮ่ อาเภอเรณูนคร, ป่าข้างทาง อาเภอ
โพนสวรรค์, ป่าข้างทาง อาเภอโคกศรีสุพรรณ, ป่าข้าง
ทาง อาเภอ กุสุมาลย์, ป่าบริเวณสานักงานเกษตร อาเภอ
ท่ า อุ เ ทน และ ป่ า บริ เ วณวิ ท ยาลั ย การอาชี พ นาหว้ า
อาเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม โดยสภาพป่าส่วนใหญ่จะ
ประกอบไปด้วยป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้งเป็ นส่วนใหญ่
จากการสารวจครั้งนี้พบว่า ชนิดของไลเคนส่วนใหญ่ ใน
บริเวณป่าเต็งรังของจังหวัดนครพนม จากการรายงานป่า
เต็งรังพบมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธวัชชัย,
2549) เป็นป่าลักษณะโปร่ง ประกอบด้วยต้นไม้ผลัดใบ
ขนาดกลางและขนาดเล็ กขึ้ นห่ างๆ กระจัดกระจายไม่
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ค่อยแน่นทึบ ทุกปีจะมีไฟป่าเกิดเป็นประจา ทั้งนี้ในการ
สารวจพบ Pyxine coccifera ซึ่งปกติพบในป่าเต็งรังทาง
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง เหนือของไทย แสดง
ให้เห็นว่าพื้นที่เหล่านี้อาจมีสภาพอากาศที่คล้ายคลึงกัน
หรือเกิดเนื่องจากการบุกรุกทาให้กลายสภาพเป็นป่าโปร่ง
(กัณฑรีย์ และคณะ 2552)

ป่าเสื่อมโทรม ด้านหลังที่ทาการมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด กาญจนบุรีพื้นที่ส่วนใหญ่ จะ
ประกอบไปด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าผลัดใบผสม มีลักษณะ
เป็นป่ าโปร่ งและยังมีไ ม้ไผ่ชนิดต่า ง ๆขึ้ น อยู่ กระจั ด
กระจายทั่วไป ป่าเบญจพรรณ ในภาคเหนือมักจะมีไม้สกั
ขึ้ น ป ะ ป น อ ยู่ ทั่ ว ไ ป ค ร อ บ ค ลุ ม ล ง ม า ถึ ง จั ง ห วั ด
กาญจนบุรี ในภาคกลาง ในภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อ
และภาคตะวันออก มีป่าเบญจพรรณน้อยมากและกระจัด
กระจาย (https://tumnurat.wordpress.com) ซึ่งทา
ให้การพบไลเคนมีความแตกต่างกันไป นอกจากนี้ พื้นที่
ผิว (substrate) ที่ไลเคนเกาะอาศัยมีบทบาทสาคัญใน
การเจริญของไลเคนวงศ์ฟิสเซีย เช่นกัน เช่น เปลือกไม้
ไม้ที่ตาย และบนหิน เป็นต้น

นอกจากนี้สภาพป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ได้รับการดูแ ล
ป้องกันบุกรุกทาลาย พบว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการพบไล
เคนหลายชนิดที่มีความแตกต่างกันไป เช่น ป่าเต็งรัง ที่มี
การดู แ ลรั ก ษาที่ ดี จ ากชุ ม ชนและหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่
เข้มแข็งเช่น (พื้นที่โดยรอบของ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด นครพนม) และสาหรับพื้นที่
ขาดการดูแลรักษาเช่น เขาเขียว ศาลเจ้าพ่อเขาหินใหญ่

ตารางที่ 2 จานวนตัวอย่างของไลเคนที่พบได้ในแต่ละสภาพป่าของจังหวัดกาญจนบุรแี ละจังหวัดนครพนม

สกุล-ชนิด
Amandinea punctata
Amandinea subduplicata
Amandinea sp.
Buellia curatellae
Buellia desertica
Crateria sp.
Dimelaena tenuis
Diplotomma alboatrum
Dirinaria aegialita
Dirinaria applanata
Dirinaria confluens
Dirinaria picta
Gassicurtia omaie
Hyperphyscia adglutinata
Physcia alba
Physcia jackii
Physcia tribacoides
Physcia undulata
Polyblastidium sp.
Pyxine berteriana
Pyxine caralligera

กาญจนบุรี
(1)
+5
+7
+42
+1
+5
+1
-

(2)
-

นครพนม
(3)
+12
+1
+1
+3
+12
+1
+21
+1
+13
+1
-

(1)
+1
+1
+2
+4
+3
+3
+1
+4
+18
+4
+20
+5
+2
+4
+2

(2)
+1
+6
+5
+6
+1
-

(3)
-
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ตารางที่ 2 จานวนตัวอย่างของไลเคนที่พบได้ในแต่ละสภาพป่าของจังหวัดกาญจนบุรแี ละจังหวัดนครพนม

สกุล-ชนิด

กาญจนบุรี

นครพนม

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Pyxine coccifera
+1
+1
Pyxine cocoës
+7
+36
+3
Pyxine meissneriana
+2
Pyxine profallax
+1
Pyxine retirugella
+3
+6
Rinodina archaea
+8
Rinodina lobulata
+2
+4
Rinodina sp.
+2
+1
Stigmatochroma epimarta
+1
*หมายเหตุ (1) dry dipterocarp forest, (2) dry evergreen forest, (3) mixed deciduous forest
*หมายเหตุ + (จานวนตัวอย่าง)

สรุป
จากผ ลกา รศึ ก ษาไ ลเค นที่ ร วบร วมไ ด้ จ า ก พื้ น ที่
มหาวิ ท ยาลั ย รามค าแหง สาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระ
เกียรติ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัด นครพนม จานวน
290 ตัวอย่าง พบ 13 สกุล (ภาพที่ 2) 30 ชนิด
โดยเฉพาะ Gassicurtia omaie มีรายงานพบครั้งแรกใน
ประเทศไทย และ Amandinea sp., Crateria sp.,
Rinodina sp. คาดว่ าน่า จะเป็น การค้น พบชนิด ใหม่
ทางด้านวิทยาศาสตร์ Dirinaria picta, Dirinaria
applanata และ Dirinaria confluens, พบได้ทั้ง 3
ประเภทป่า ประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่า เบญจพรรณ และ
ดิ บ แล้ ง ตามล าดั บ โดยเฉพาะป่ า บริ เ วณทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ป่าเต็งรัง ที่มีการดูแลรักษาที่ดี

จากชุมชนและหน่วยงานภาครัฐที่เข้มแข็ง ซึ่งพบว่ามีการ
พบความหลากหลายของไลเคนอยู่มาก ซึ่งจะแตกต่าง
จากป่ า ประเภทเดี ย วกั น ที่ ไ ด้ มี ก ารบุ ก รุ ก จากการท า
กิ จ กรรมอย่ า งอื่ น หรื อ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากชุ ม ชน ถ้ า ใน
อนาคตอันใกล้สภาพป่ายังถูกทาลายลงไปเรื่อย ๆ อาจทา
ให้ไลเคนหรือสิ่งมีชีวิตอื่นสูญพันธุ์ไปในอนาคตอันใกล้นี้
คาขอบคุณ
โครงการวิ จัย นี้เ ป็ นงานสนองพระราชดาริใ นโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ โดย
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น เงิ น วิ จั ย จากงบประมาณแผ่ น ดิ น
ประจาปี 2556-2557
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ภาพที่ 2 ตัวอย่างสกุลของไลเคนวงศ์ฟิเซีย (A) Amandinea (B) Buellia (C)
Cratiria (D) Dimelaena (E) Diplotomma (F) Dirinaria (G) Gassicurtia
(H) Hyperphyscia (I) Polyblatidium (J) Pyxine (K) Rinodina (L)
Stigmatochroma (M) Physcia
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