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บทคัดย่อ 

ป่าเต็งรังในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีสภาพแวดล้อมที่รุนแรง โดยมีความแห้งและเปียกชื้น 
สลับกันรวมทั้งการเกิดไฟป่าบ่อย องค์ประกอบของชนิดพันธุ์และโครงสร้างการกระจายของขนาดแทลลัส 
ชี้ให้เห็นถึงไลเคนที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยเหล่านั้น การศกึษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจ 
ความหลากหลายและสถานภาพของไลเคน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดการทรัพยากร ซึ่งทํา 
โดยวางแปลงสํารวจขนาด 10x10 ซม.2 ในทิศตะวันออกและทิศตะวันตก บนพรรณไม้จํานวนทั้งหมด 22 
ต้น ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 4.5 ซม. ที่ระดับความสูง 130 ซม. รวมทั้งหมด 44 แปลงสํารวจ 
ทําการบันทึกชนิด จํานวนแทลลัส พื้นที่ปกคลุมของแทลลัสทุกแปลงสํารวจ ผลการศึกษาพบไลเคน 
ทั้งหมด 306 แทลลัส ประกอบด้วย 24 สกุล 34 ชนิด ดัชนีค่าความสําคัญ (IVI) บ่งชี้ว่าไลเคนที่ม ี
สถานภาพสําคัญมาก (very important) มี 5 ชนิด ได้แก่ Bulbothrix isidiza, Laurera benguelensis, 
Protoparmelia isidiata, Dirinaria applanata และ Graphis handelii ส่วนสถานภาพสําคัญ (important), 
สําคัญปานกลาง (moderately important) และสําคัญน้อยมาก (least important) พบ 12, 10 และ 7 
ชนิดตามลําดับ โดยไลเคนที่มีสถานภาพเหมาะสมต่อการนํามาพัฒนามาใช้ประโยชน์ไดแ้ก่ Bulbothrix 
isidiza และ Dirinaria applanata เนื่องจากมีโครงสร้างของประชากรที่ประกอบด้วยแทลลัสขนาดเล็ก 
จํานวนมากจึงอาจเติบโตขึ้นมาทดแทนแทลลัสขนาดใหญ่ที่อายุมากและตายไปในอนาคต ส่วนสถานภาพ 
สําคัญน้อยมาก เช่น Buelia pleiotera และ Glyphis scyphulifera อาจจะต้องใช้กลยุทธ์ในการอนุรักษ ์
ที่เหมาะสมต่อการรักษาไว้ซึ่งพันธุกรรมที่มีคุณค่า 
 
คําสําคัญ: สถานภาพของไลเคน, ป่าเต็งรัง, อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่
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Abstract 

Deciduous dipterocarp forest at Khao Yai National Park is characterized by extremely 
wet and dry cycles, as well as frequent fires. Species composition and structure of thallus size 
distribution demonstrate that lichens could adapt to those factors. This study aimed to explore 
diversity and status of lichens, for planning on resource utilization and management. Quadrats 
of 10x10 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 quadrats. Species of 
lichens, number of thalli and thallus cover area in all quadrats were recorded. The result 
showed that 306 thalli belonged to 24 genera 34 species were observed. The importance value 
index (IVI) 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. 
 
Keywords: status of lichens, deciduous dipterocarp forest, Khao Yai National Park 
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บทนํา 
 ป่าเต็งรังมีสภาพค่อนข้างแห้งแล้ง อุณหภูมิสูง ประกอบด้วยพรรณไม้ผลัดใบเป็นจํานวนมาก 
โดยเฉพาะพรรณไม้ในวงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) และมีไฟเป็นปัจจัยกําหนดลักษณะของระบบนิเวศ 
หรืออาจเรียกป่าชนิดนี้ว่าเป็นสังคมสุดยอดโดยไฟ หรือ pyric climax community (ดอกรัก มารอด และ 
อุทิศ กุฏอินทร์, 2552) ไฟอาจทําให้เกิดความเสียหายหรืออาจเป็นประโยชน์ เช่น ทําให้เปลือกหุ้มเมล็ด 
ที่หนาและแข็งของพืชในป่าเต็งรังแตก ตาใบจึงสามารถผลิออกมาได้เมื่อได้รับน้ําฝน ไฟจึงเป็นปัจจัยที ่
กําหนดประชากรของสิ่งมีชีวิตในป่าชนิดนี้ การปรับตัวให้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงดังกล่าวได ้
จึงเป็นสิ่งจําเป็น โดยเฉพาะไลเคนซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (Asta et 
al., 2002) แม้กระนั้นก็ตามไลเคนในป่าเต็งรัง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญม่ีความหลากหลายมาก โดย 
พบถึง 60 ชนิด (หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547) 
จากการสํารวจเบื้องต้นพบว่าไลเคนบางชนิดมีแทลลัสขนาดเล็กจํานวนมาก บางชนิดมีแทลลัสขนาดใหญ ่
แต่มีจํานวนน้อย ทําให้ยังไม่สามารถประเมินสถานภาพ ความเด่น หรือความสําคัญของไลเคนชนิดต่างๆ 
ได้ ข้อมูลเหล่านี้มีความจําเป็นในการเฝ้าระวังและจัดการทรัพยากรชีวภาพภายใต้การเปลี่ยนแปลงของ 
สภาพแวดล้อมที่รุนแรงในปัจจุบัน คําถามในการวิจัยนี้คือ 1. ไลเคนแต่ละสายพันธุ์ในป่าเต็งรังมีสถานภาพ 
เป็นอย่างไร 2. สายพันธุ์ไลเคนชนิดใดมีความเด่นและสําคัญ 3. แนวโน้มของโครงสร้างประชากรไลเคนเด่น 
เป็นอย่างไร โดยมีสมมุติฐานว่าไลเคนในป่าเต็งรังได้รับผลกระทบจากไฟป่า ไลเคนหลายชนิดเริ่มฟื้นตัว 
ได้ทําให้แทลลัสมีขนาดเล็ก ส่วนใหญ่จึงมีสถานภาพสําคัญน้อยมาก ส่วนไลเคนมีขนาดแทลลัสใหญ่ 
อาจเป็นพวกที่โตเร็วและทนต่อสภาวะที่รุนแรงในป่าเต็งรังได้  
 

วิธีการศึกษา 
1. สถานที่ศึกษา 
 ป่าเต็งรัง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ภาพที่ 1) ตั้งอยู่ในเขตอําเภอประจันตคาม จังหวัด 
ปราจีนบุรี พิกัด 14º 11' 11.04" เหนือ และ 101º 28' 15.93" ตะวันออก มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 

ประมาณ 200 เมตร สภาพภูมิอากาศในฤดูร้อน มีความเข้มแสงสูงสุด 1,600 µmol m-2s-1,อุณหภูมิเฉลี่ย 
27-33ºC, ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 40-70% (Osathanon, 2002) พรรณไม้ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ 
ประกอบด้วย ยางเหียง (Dipterocarpus obtusifolius), รักน้ําเกลี้ยง (Gluta laccifera), หว้า (Syzygium 
sp.), มะพอก (Parinari anamense), เฉียงพร้านางแอ (Carallia brachiata) และ อะราง (Peltophorum 
dasyrachis)  
 
2. การศึกษาสังคมไลเคน 
 วางแปลงสํารวจไลเคนขนาด 10x10 ซม.2  บนพรรณไม้ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระดับอก 
มากกว่า 4.5 ซม. ที่ระดับความสูง 130 ซม. ด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จํานวน 22 ต้น 
รวมทั้งหมด 44 แปลงสํารวจ ทําการบันทึกชนิด จํานวนแทลลัส และวาดขอบเขตพื้นที่ปกคลุมของไลเคน 
ทุกชนิดที่พบในแปลงสํารวจ คํานวณพื้นที่ของแทลลสัไลเคนโดยใช้โปรแกรม AxioVision LE Rel. 4.1 
และจัดจําแนกชนิดไลเคนตามหลักอนุกรมวิธาน (Swinscow & Krog, 1988; Awasthi, 1991) ณ 
ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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3. วิเคราะห์ข้อมูล  
3.1 วิเคราะห์ความหลากหลายของไลเคน โดยใช้ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon (Shannon & 
Weaver, 1949) ตามสูตรดังนี้ 

Hʹ′ = -∑s
i=1 ((pi) ln pi) 

 เมื่อ Hʹ′ = ดัชนีความหลากหลายของ Shannon 
 pi = อัตราส่วนของจํานวนในชนิดที่ i ต่อจํานวนตัวอย่างทั้งหมด เมื่อ i = 1, 2, 3,…, s 
 S = จํานวนชนิดทั้งหมดที่พบในการสํารวจ 

3.2  ประเมินความสําคัญของไลเคนจากดัชนีคา่ความสําคัญ (importance value index, IVI) แสดงถึง 
ความเด่น (dominance) ของไลเคนแต่ละชนิด โดยพิจารณาจากจํานวนแทลลัส ความถี่ของแปลงสํารวจ 
ที่พบ และพื้นที่ปกคลุมของแทลลัสไลเคน ตามวิธีของ Whitaker (1970) ดังนี ้

IVI = RD + RF + RC 
 RD ความหนาแน่นสัมพัทธ,์ RF ค่าความถี่สัมพัทธ์ และ RC พื้นที่ปกคลุมสัมพัทธ์  
3.3 จัดแบ่งสถานภาพไลเคนตามดัชนีค่าความสําคัญโดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับคือ  
  สถานภาพสําคัญมาก (very important, VI) มีดัชนีค่าความสําคัญมากกว่าหรือเท่ากับ 20% 
  สถานภาพสําคัญ (important, I) มีดัชนีค่าความสําคัญในช่วง 5-19.99% 
  สถานภาพสําคัญปานกลาง (moderately important, MI) มีดัชนีค่าความสําคัญในช่วง 2-4.99% 
  สถานภาพสําคัญน้อยมาก (least important, LI) มีดัชนีค่าความสําคัญน้อยกว่า 2%  
3.4 ประเมินแนวโน้มของการทดแทนทางธรรมชาติของประชากรของไลเคนเด่น ที่มีดัชนีค่าความ 
สําคัญมากกว่าหรือเท่ากับ 20% ด้วยการพิจารณาจํานวนของแทลลัสไลเคน โดยแบ่งขนาดพื้นที่การ 
ปกคลุมของแทลลัสออกเป็นช่วงชั้นต่างๆ ประกอบด้วย 0.01-0.99, 1.00-1.99, 2.00-2.99 และมากกว่า 
3 ซม.2 ขึ้นไป 
 

ผลการศึกษา 
1. ความหลากหลายของไลเคน 
 จากการสํารวจพบไลเคนทั้งหมด 306 แทลลัส 24 สกุล 34 ชนิด ภายในแปลงสํารวจ 44 แปลง 
พื้นที่รวมกัน 4,400 ซม.2  จากพืชให้อาศัย 6 ชนิดในป่าเต็งรัง โดยมีพื้นที่การปกคลุมของแทลลัสไลเคน 
ในแต่ละชนิดตั้งแต่ 1.10-282.78 ซม.2  ไลเคนที่พบมีรูปแบบการเจริญเป็นแบบฝุ่นผงหรือครัสโตส 27 
ชนิด 159 แทลลัส และแบบแผ่นใบหรือโฟลโิอส 7 ชนิด 147 แทลลัส โดยไลเคนในพื้นที่มีค่า 
ความหลากหลาย 2.86 แสดงถึงความหลากหลายของชนิดไลเคนอยู่ในระดับกลาง 
 
2. ดัชนีค่าความสําคัญและสถานภาพของไลเคน 

จากการพิจารณาดัชนีค่าความสําคัญที่มากกว่าหรือเท่ากับ 20% บ่งชี้ว่ามีไลเคนจํานวนเพียง 5 
ชนิด ที่ถูกจัดให้อยูใ่นสถานภาพสําคัญมาก ได้แก่ Bulbothrix isidiza, Laurera benguelensis, 
Protoparmelia isidiata, Dirinaria applanata และ Graphis handelii (ภาพที่ 2ก-จ) ส่วนไลเคนที่อยู่ใน 
สถานภาพสําคัญ สําคัญปานกลาง และสําคัญน้อยมาก พบ 12, 10 และ 7 ชนิดตามลําดับ (ตารางที่ 1)  
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ภาพที่ 1  ลักษณะภูมิประเทศและองค์ประกอบของพรรณไม้ในป่าเต็งรัง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

อยู่ในเขตอําเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุร ี
 

 
ภาพที่ 2  ไลเคนเด่นในป่าเต็งรัง ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่ (ก) Bulbothrix isidiza, (ข) Laurera 

benguelensis, (ค) Protoparmelia isidiata, (ง) Dirinaria applanata, (จ) Graphis handelii 
ไลเคนเหล่านี้มีดัชนีค่าความสําคัญ (IVI) มากกว่า 20% สถานภาพสําคัญมาก 
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ตารางที่ 1  รายชื่อ รูปแบบการเจริญ ดัชนีค่าความสําคัญ และสภานภาพของไลเคนในป่าเต็งรัง ณ 

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยเรียงลําดับตามดัชนีค่าความสําคัญจากมากไปน้อย	  
ชนิด รูปแบบ 

การเจริญ 
จํานวน 
แปลง 

สํารวจ 
ที่พบ 

จํานวน 
แทลลัส 

พื้นที ่(ซม.2) ขนาด 
แทลลัส 

เฉลี่ย 
(ซม.2) 

RF 
 (%) 

RD  
(%) 

RC  
(%) 

IVI  
(%) 

สถานภาพ 

Bulbothrix isidiza F 20 70 30.56 0.44 16.53 22.88 2.86 42.27 VI 
Laurera benguelensis C 10 14 282.78 20.20 8.26 4.58 26.48 39.32 VI 
Protoparmelia  isidiata C 12 30 126.17 4.21 9.92 9.80 11.81 31.53 VI 
Dirinaria applanata F 10 32 49.57 1.55 8.26 10.46 4.64 23.36 VI 
Graphis handelii C 6 24 94.87 3.95 4.96 7.84 8.88 21.68 VI 
Parmotrema tinctorum F 6 9 77.51 8.61 4.96 2.94 7.26 15.16 I 
Pyxine coccifera F 5 13 36.82 2.83 4.13 4.25 3.45 11.83 I 
Opegrapha sp.2 C 3 11 52.83 4.80 2.48 3.59 4.95 11.02 I 
Opegrapha sp.1 C 2 7 62.63 8.95 1.65 2.29 5.86 9.80 I 
Sterile isidia 3 C 6 9 8.49 0.94 4.96 2.94 0.79 8.69 I 
Phaeographis caesioradians C 3 9 31.67 3.52 2.48 2.94 2.97 8.39 I 
Chapsa indica C 2 5 38.87 7.77 1.65 1.63 3.64 6.93 I 
Relicinopsis rahengensis F 4 10 2.18 0.22 3.31 3.27 0.20 6.78 I 
Lecanora sp.3 C 3 10 6.17 0.62 2.48 3.27 0.58 6.33 I 
Chrysothrix candelaris C 2 7 21.75 3.11 1.65 2.29 2.04 5.98 I 
Relicinopsis intertexta F 2 5 24.45 4.89 1.65 1.63 2.29 5.58 I 
Gassicurtia sp.1 C 4 4 5.90 1.48 3.31 1.31 0.55 5.17 I 
Coccocarpia dissecta F 1 8 8.15 1.02 0.83 2.61 0.76 4.20 MI 
Trypethelium sp.1 C 3 3 5.89 1.96 2.48 0.98 0.55 4.01 MI 
Graphidastrum sp.1 C 1 2 22.66 11.33 0.83 0.65 2.12 3.60 MI 
Coenogonium sp.1 C 2 2 10.64 5.32 1.65 0.65 1.00 3.30 MI 
Thelotrema lepademersum C 1 1 18.09 18.09 0.83 0.33 1.69 2.85 MI 
Arthothelium sp.1 C 1 4 6.60 1.65 0.83 1.31 0.62 2.75 MI 
Lecanora sp.1 C 2 2 3.49 1.75 1.65 0.65 0.33 2.63 MI 
Lecanora sp.2 C 1 3 7.40 2.47 0.83 0.98 0.69 2.50 MI 
Sterile nonpropagule 1 C 1 2 6.33 3.17 0.83 0.65 0.59 2.07 MI 
Polymeridium catapastum C 1 1 9.74 9.74 0.83 0.33 0.91 2.07 MI 
Sterile isidia 1 C 1 3 1.65 0.55 0.83 0.98 0.15 1.96 LI 
Arthopyrenia sp.1 C 1 1 5.08 5.08 0.83 0.33 0.48 1.63 LI 
Graphis sp.1 C 1 1 2.95 2.95 0.83 0.33 0.28 1.43 LI 
Buelia pleiotera C 1 1 2.30 2.30 0.83 0.33 0.22 1.37 LI 
Opegrapha sp.3 C 1 1 1.39 1.39 0.83 0.33 0.13 1.28 LI 
Glyphis  scyphulifera C 1 1 1.34 1.34 0.83 0.33 0.13 1.28 LI 
Sterile isidia 2 C 1 1 1.10 1.10 0.83 0.33 0.10 1.26 LI 

รวม  121 306 1,068.02  100.00 100.00 100.00 300.00  

หมายเหตุ : รูปแบบการเจริญแทลลัสแบบแผ่นใบ (F), แทลลัสแบบแผ่นฝุ่นผง (C), ความหนาแน่นสัมพัทธ์ (RD), 
ค่าความถี่สัมพัทธ์ (RF) และพื้นที่ปกคลุมสัมพัทธ์ (RC) 
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3. การทดแทนของประชากรของไลเคนทางธรรมชาต ิ
แนวโน้มโครงสร้างของประชากรซึ่งสามารถบ่งบอกถึงอนาคตของประชากรไลเคน พิจารณา 

จากสัดส่วนของแทลลัสขนาดต่างๆ ในไลเคนกลุ่มที่มีสภานภาพสําคัญมาก พบว่ามีเพียงไลเคน 2 ชนิด 
คือ B. isidiza และ D. applanata เท่านั้นที่มีการกระจายของแทลลัสในรูปแบบ L-shape หรือ reverse  
J-shape ดังภาพที่ 3ก และ ข ส่วนอีก 3 ชนิด ได้แก่ L. benguelensis, P. isidiata และ G. handelii 
มีการกระจายของแทลลัสในรูปแบบ J-shape ดังภาพที่ 3ค, ง และ จ  
 

 
ภาพที่ 3  โครงสร้างประชากรของไลเคนที่มีดัชนีค่าความสําคัญมากกว่าหรือเท่ากับ 20% ตามสัดส่วน 

การกระจายของขนาดแทลลัสซึ่งมีรูปแบบการกระจายสองแบบคือ L-shape ; (ก) Bulbothrix 
isidiza, (ข) Dirinaria applanata และแบบ J-shape; (ค) Laurera benguelensis, (ง) 
Protoparmelia isidiata และ (จ) Graphis handelii โดยแนวโน้มดังกล่าวสามารถพิจารณาได ้
ถึงการทดแทนในระดับประชากรของไลเคนทีม่ีจํานวนแทลลัสขนาดเล็ก (อายุน้อย) ต่อไลเคน 
ที่มีขนาดใหญ่ (อายุมาก) ในอนาคต  
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อภิปรายผลการศึกษา 
1. ความหลากหลายของไลเคน 

ไลเคนแบบแผ่นใบเป็นกลุ่มที่ปรากฏโดดเด่นในป่าเต็งรัง โดยไลเคนแบบฝุ่นผงดูเสมือนเป็น 
ประชากรส่วนน้อย แต่เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษานี้แล้วพบว่า ความหลากหลายชนิดของไลเคน 
ในป่าเต็งรังเป็นไลเคนแบบฝุ่นผงสูงถึงร้อยละ 79 มีพื้นที่แทลลัสรวมกันร้อยละ 53 ของพืน้ที่แทลลัส 
ปกคลุมของไลเคนทั้งหมด ส่วนไลเคนแบบแผ่นใบมีสายพันธุ์เพียงร้อยละ 18 ของชนิดที่พบทั้งหมด 
แต่มีพื้นที่แทลลัสปกคลุมถึงร้อยละ 46 ความโดดเด่นของไลเคนแบบแผ่นใบเกิดจากโครงสร้างแทลลัสที่เป็น 
แผ่นยกขึ้นมาเหนือพื้นที่เกาะอาศัย ส่วนไลเคนแบบฝุ่นผงมีแทลลัสที่บางและเกาะแน่นอยู่กับเปลือกไม้ 
รวมทั้งแทลลัสมีขนาดค่อนข้างเล็กจึงไม่เด่น ทั้งที่มีความหลากหลายของพันธุกรรมมากกว่า  

ดัชนีความหลากหลายของ Shannon (Hʹ′) มีค่า 2.86 ซึ่งเป็นค่าความหลากหลายในระดับกลาง 
ใกล้เคียงกับความหลากหลายของพรรณไม้ในป่าเต็งรัง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีค่า 2.90 
(สุนทร คํายอง และคณะ, 2557) ถึงแม้ความหลากหลายของพรรณไม้ในป่าเต็งรังในอุทยานแห่งชาต ิ
เขาใหญ่ยังไม่มีการศึกษา แตเ่ห็นได้ว่าความหลากหลายของไลเคนในป่าเต็งรังค่อนข้างมีค่าใกล้เคียงกับ 
ความหลากหลายของพืชให้อาศัยในป่าชนิดนี้จากบริเวณอื่น นอกจากนี้ Senglek et al. (2011) 
รายงานว่าไลเคนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีดัชนีความหลากหลายสูงสุดในป่าดิบชื้น โดยมีค่า 3.05 
ส่วนดัชนีความหลากหลายของพรรณไม้ในป่าดิบชื้น ถึงแม้ว่ายังไม่รับการประเมินความหลากหลายด้วย 
ดัชนีดังกล่าวแต่พรรณไม้ในป่าดิบแล้งซึ่งมีองค์ประกอบและโครงสร้างของชนิดพันธุ์กับมีสภาพภูมิอากาศ
ใกล้เคียงกับป่าดิบชื้น มีค่าความหลากหลาย 2.04-2.93 (สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, 2556) 

ส่วนป่าดิบเขาระดับต่ํามีค่าดัชนีความหลากหลายของไลเคน 2.48-2.99 ส่วนพรรณไม้มีค่า 
1.98-2.12 (สัมฤทธิ์ เส็งเล็ก, 2556) ซึ่งจากค่าดัชนีความหลากหลายของไลเคนและพรรณไม้ในป่า 
ชนิดต่างๆ ที่มีค่าใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของแหล่งที่อยู่อาศัยกับการปรากฏของไลเคน 
 
2. สถานภาพและโครงสร้างประชากรของไลเคน 
 ไลเคนถึงร้อยละ 41 (14 ชนิด) ของชนิดพันธุ์ที่พบ แต่ละชนิดพบในแปลงสํารวจเพียง 1 แปลง 
และส่วนใหญ่พบเพียง 1 แทลลัส แสดงว่าไลเคนเหล่านี้ ถึงแม้สามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมที ่
แปรปรวนในป่าเต็งรังแต่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มาก เนื่องจากปราศจากแทลลัสขนาดเล็กที่จะเติบโต 
ขึ้นมาทดแทน ส่วนไลเคนที่พบแทลลัสจํานวนมากถึง 70 แทลลัส ภายใน 20 แปลงสํารวจ มีเพียง 1 ชนิด 
และพื้นที่แทลลัสมีขนาดเล็กมาก ไลเคนชนิดนี้ถึงแม้แพร่กระจายพันธุ์ได้ดีเจริญได้ใน microhabitat 
ที่หลากหลายแต่ยังอยู่ในระยะเริม่ต้นต้องติดตามการดํารงอยู่ต่อไป 
 ไลเคนที่เด่นและมีสถานภาพสําคัญมาก (very important) มี 5 ชนิดในป่าเต็งรังของ 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ ่ (ตารางที่ 1) ไลเคนเหล่านี้มีจํานวนแทลลัสมากตั้งแต่ 14-70 แทลลัส 
มีพื้นที่แทลลัสตั้งแต่ 30-282 ซม.2 โดย 3 ชนิดได้แก่ Bulbothrix isidiza, Laurera benguelensis และ 
Dirinaria applanata เป็นไลเคนที่สามารถพบได้ในป่าชนิดอื่นๆ ในบริเวณที่มีแสงจ้า (หน่วยวิจัยไลเคน 
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547) B. isidiza เป็นไลเคนแบบแผ่นใบ 
มีดัชนีค่าความสําคัญ (IVI) สูงที่สุด เนือ่งจากพบแทลลัสเป็นจํานวนมากถึง 70 แทลลัส จาก 20 แปลง 
สํารวจ ใน 44 แปลงสํารวจ แสดงว่ามกีารแพร่กระจายพันธุ์ที่ดีมาก เนื่องจากมี isidia ซึ่งเป็นโครงสร้าง 
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สืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (Bailey, 1976) ที่สามารถพัฒนาเป็นแทลลัสขนาดเล็กได้เร็วเป็นจํานวนมาก 
แทลลัสส่วนใหญ่จงึมีขนาดเล็ก จึงมีพื้นที่ปกคลุมรวมกันน้อยมากเพียง 30.56 ซม.2 โครงสร้างประชากร 
เป็นแบบ L-shape (ภาพที่ 3ก) ซึ่งบ่งบอกถึงการดํารงอยู่ของประชากรในอนาคต เนื่องจากมีจํานวนของ 
ประชากรที่มีขนาดเล็กจํานวนมากเพียงพอกับการเจริญขึ้นมาทดแทนต่อไปในอนาคต เป็นโครงสร้างของ 
ประชากรที่ยังคงอยู่ต่อไปได้ในธรรมชาติอย่างปกติ (Hart & Grissino-Mayer, 2008) โดยแทลลัสประมาณ 
ร้อยละ 80 มีขนาดเล็กมาก คือขนาดเล็กกว่า 1 ซม.2 ที่เหลือเป็นแทลลัสขนาดเล็ก 1.00-1.99 ซม.2 

และขนาดกลาง 2.00-2.99 ซม.2 และไม่พบแทลลัสขนาดที่ใหญ่กว่า 3 ซม.2 แสดงว่าแทลลสัส่วนมากของ 
ไลเคน B. isidiza อยู่ในช่วงแรกเริ่มเข้ามาเจริญแทนที่ แทลลัสที่ปรากฏเหล่านี้เล็กเกินกว่าที่จะสามารถ 
ทนสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนได้อาจมีโอกาสอยู่รอดน้อย เนื่องจากอยู่ในระยะ establishment phase 
โดย Wannalux et al. (2011) รายงานว่าแทลลัสที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 1 ซม.2 มีอัตราการ 
ตายสูงมาก แต่เมื่อพ้นระยะนี้ไปแล้วจะสามารถอยู่รอดได้มากขึ้นและเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งไลเคน 
ชนิดนี้มีอัตราการเติบโตสูงมากถึง 4.96 มม./ปี การที่ไม่พบแทลลัสขนาดใหญ่ที่มีอายุมากในการสํารวจนี ้
อาจเนื่องจากไลเคนใช้คาร์โบไฮเดรตในการเติบโตมากกว่าป้องกันอันตราย (Armstrong & Bradwell, 
2011) จึงถูกทําลายได้ง่ายตั้งแต่ยังไม่เติบโตเต็มที่ ส่วน L. benguelensis ซึ่งมีดัชนีค่าความสําคัญ 
รองลงมาเป็นอันดับ 2 เป็นไลเคนแบบฝุ่นผง มีจํานวนเพียง 14 แทลลัส จาก 10 แปลงสํารวจ แต่มีพื้นที ่
แทลลัสปกคลุมรวมกันสูงที่สุด มีค่าถึง 282.78 ซม.2 (ตารางที่ 1) โครงสร้างประชากรเป็นแบบ J-shape 
แสดงถึงการมีจํานวนประชากรที่มีขนาดใหญ่จํานวนมากกว่าขนาดเล็ก ซึ่งจะส่งผลต่อการขาดแคลน 
หน่อพันธุ์ที่จะใช้การทดแทนทางธรรมชาติ (ภาพที่ 3ค) ประชากรประมาณร้อยละ 50 มีแทลลัสขนาด 
ใหญ่กว่า 3 ซม.2 ซึ่งถือว่าเป็นขนาดที่โตเต็มทีส่ามารถอยู่รอดผ่านสภาพแวดล้อมที่รุนแรงมาได้ ซึ่งอาจ 
เกิดจากสารธรรมชาติที่ไลเคนชนิดนี้สร้างขึ้นมา โดยไลเคนชนิดนี้มีลักษณะเด่นคือมีสีส้มเข้มที่เกิดจาก 
สาร parietin ซึ่งช่วยป้องกันอันตรายจากแสงอัลตราไวโอเล็ต ประชากรส่วนที่เหลือมีแทลลัสขนาดเล็ก 
และขนาดกลางจํานวนใกล้เคียงกัน โดยปราศจากแทลลัสขนาดเล็กกว่า 1 ซม.2 แสดงว่าหน่อพันธุ์ที่เริ่ม 
เข้ามาเจริญของไลเคนชนิดนี้อยู่รอดได้น้อยมาก ไลเคน P. isidiata มีดัชนีค่าความสําคัญเป็นอันดับ 3 
เป็นไลเคนแบบฝุ่นผง มีจํานวนแทลลัสค่อนข้างมากถึง 30 แทลลัส และมีพื้นที่แทลลัสปกคลุมสูงถึง 
126.17 ซม.2 โครงสร้างประชากรเป็นแบบ J-shape (ภาพที่ 3ง) โดยมีแทลลัสทุกขนาดเจริญอยู่ 
แต่พบว่าแทลลัสขนาดใหญ่กับแทลลัสขนาดเล็กมีจํานวนใกล้เคียงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวและ 
การกระจายพันธุ์ที่ดี เนื่องจากไลเคนชนิดนี้มีโครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบ isidia ที่ช่วย 
กระจายพันธุ ์ ส่วน D. applanata ซึ่งมีดัชนีค่าความสําคัญเป็นอันดับ 4 เป็นไลเคนแบบแผ่นใบ 
มีจํานวนแทลลัสสูงเป็นอันดับสอง คือ 32 แทลลัส พื้นที่ปกคลุม 49.57 ซม.2 โครงสร้างประชากรเป็นแบบ 
L-shape (ภาพที่ 3ข) โดยแทลลัสกว่าร้อยละ 78 มีขนาดเล็กมาก (เล็กกว่า 1 ซม.2) เนื่องจากมี soredia 
ซึ่งเป็นโครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศที่ช่วยในการกระจายพันธุ์ได้ดีในการเข้าตั้งตัวในระยะเริ่มต้น 
(Bailey, 1976) ที่เหลือประกอบด้วยแทลลัสทั้ง 3 ขนาดคือ เล็ก กลาง และใหญ่ จํานวนใกล้เคียงกัน 
แสดงให้เห็นว่าไลเคนชนิดนี้สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในป่าเต็งรังได้ดี แทลลัสที่มีขนาดเล็กมากและม ี
จํานวนมากต่อไปอาจจะสามารถเติบโตขึ้นมาทดแทนแทลลัสที่มีอายุมากได้ ส่วนไลเคนที่มีสถานะสําคัญ 
มากอันดับ 5 ได้แก่ G. handelii เป็นไลเคนแบบฝุ่นผง มีจํานวนแทลลัสค่อนข้างมาก 24 แทลลัส พื้นที ่
ปกคลุม 94.87 ซม.2 มีโครงสร้างประชากรแบบ J-shape (ภาพที่ 3จ) โดยโครงสร้างประชากรมีความ 
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คล้ายคลึงกันกับ P. isidiata คือไลเคนทั้งสองชนิดมีสัดส่วนของแทลลัสขนาดใหญ่สูงกว่าขนาดกลางและ 
เล็ก (ภาพที่ 3ง และ จ) แสดงว่าสามารถปรับตัวให้อยู่รอดในป่าเต็งรังได้ค่อนข้างดี แต่ประชากรใน 
อนาคตของ G. handelii อาจลดลงมากกว่า P. isidiata เนื่องจากมีแทลลัสขนาดเล็กที่จะเติบโตขึ้นมา 
ทดแทนมีสัดส่วนน้อยกว่า 

ไลเคนที่มีสถานภาพสําคัญ (important) เป็นแทลลัสแบบฝุ่นผง 8 ชนิด และแบบแผ่นใบ 4 ชนิด 
แต่ละชนิดมีจํานวนแทลลัสตั้งแต่ 4-13 แทลลัส มีพื้นที่ต่างกันตั้งแต่ 2.18-77.51 ซม.2 ไลเคนที่มีความ 
สําคัญค่อนข้างมากอยู่ในอันดับ 6 และ 7 ของไลเคนทั้งหมดในป่านี้คือ Parmotrema tinctorum และ 
Pyxine coccifera โดยไลเคนชนิดแรกพบจํานวน 9 แทลลัส มีพื้นที่ 77.51 ซม.2 เป็นไลเคนที่สามัญมาก 
พบได้ในทุกระบบนิเวศในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2547) ในบริเวณที่มีแสงปานกลาง-แสงจ้า Polyiam (2005) รายงานว่า P. 
tinctorum เติบโตได้ในป่าดิบชื้นเช่นกัน แต่เจริญได้เฉพาะที่ที่มีแสงจ้าบริเวณกลางต้นถึงเรือนยอดเท่านั้น 
ส่วน P. coccifera พบ 13 แทลลัส มีพื้นที่น้อยกว่าชนิดแรกประมาณกึ่งหนึ่ง ไลเคนชนิดนี้เจริญได้เฉพาะ 
ในป่าเต็งรังเท่านั้น แสดงว่าไลเคนสร้างสารธรรมชาติ เช่น Atranorin ที่ช่วยในการกรองแสง (Solhaug et 
al., 2010) และอาจจะช่วยป้องกันอันตรายความร้อนจากไฟ P. coccifera จึงเป็นไลเคนที่ควรเฝ้าระวัง 
ต่อไป เนื่องจากมทีี่อยู่อาศัยที่จําเพาะมากและพบเป็นจํานวนน้อย ส่วนไลเคนแบบแผ่นใบอีก 2 ชนิดที ่
พบในป่านี้คือ Relicinopsis rahengensis และ Relicinopsis intertexta ทั้งสองชนิดเป็นไลเคนที่พบ 
ในป่าชนิดอื่นที่มีแสงจ้าเช่นกัน (Pooprang, 2001) มีความสําคัญอันดับที่ 13 และ 16 ชนิดแรก 
มีจํานวนถึง 10 แทลลัส แต่มีพื้นที่เพียง 2.18 ซม.2 แทลลัสส่วนมากมีขนาดเล็กมาก เฉลี่ยแล้วน้อยกว่า 1 
ซม.2 ต่อ 1 แทลลัส ซึ่งแทลลัสเหล่านี้มีโอกาสอยู่รอดน้อย เนื่องจากมีขนาดเล็กมากอาจไม่สามารถทน 
สภาพแวดล้อมที่แปรปรวนได้ เนื่องจากอยู่ในระยะ establishment phase เมื่อผ่านระยะนี้ไปแล้ว 
จึงสามารถอยู่รอดได้มากขึ้น และอาจเติบโตต่อไปได้ในอนาคต ส่วน R. intertexta พบเพียง 5 แทลลัส 
มีพื้นที่รวมกัน 25.45 ซม.2 เฉลี่ยแล้ว 4.89 ซม.2 ต่อ 1 แทลลัส ซึ่งเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่อาจใกล้ถึง 
ภาวะเสื่อมสลาย ส่วนไลเคนแบบฝุ่นผงอีก 8 ชนิดทีอ่ยูใ่นกลุ่มที่มีสถานภาพสําคัญ เป็นไลเคนที่พบมาก 
กว่า 4 แทลลัส จาก 2-6 แปลงสํารวจ เป็นไลเคนที่พบในป่าชนิดอื่นได้บ้าง โดยมี Opegrapha sp.2 และ 
Lecanora sp.3 เป็นไลเคนที่พบมากกว่า 10 แทลลัส แต่ชนิดแรกเป็นไลเคนแบบฝุ่นผงที่เด่นที่สุด 
ในกลุ่มนี้ มีความสําคัญอันดับ 8 เนื่องจากพบถึง 11 แทลลัส จาก 3 แปลงสํารวจ มีพื้นที่แทลลัสถึง 
52.83 ซม.2 เป็นแทลลัสที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ มีแทลลัสที่ปรับตัวให้อยู่รอดมาได้ระยะหนึง่ ส่วน 
Lecanora sp.3 พบ 10 แทลลัส แต่มีพื้นที่แทลลัสทั้งหมดเพียง 6.17 ซม.2 แทลลัสส่วนใหญ่จึงมีขนาด 
เล็กมาก อาจมีแทลลัสที่อยู่รอดต่อไปได้น้อย 

ไลเคนที่มีสถานภาพสําคัญปานกลาง (moderately important) มี 10 ชนิด พบใน 1-3 แปลง 
สํารวจ ไลเคนแต่ละชนิดมีจํานวนแทลลัส 1-8 แทลลัส มีพื้นที่แทลลัส 3-23 ซม.2 เป็นไลเคนแบบฝุ่นผง 
เกือบทั้งหมด ยกเว้น Coccocarpia dissecta ซึ่งเป็นไลเคนแบบแผ่นใบที่มีลักษณะจําเพาะ คือเป็น 
cyanolichen เพียงชนิดเดียวที่พบในการสํารวจนี้ ไลเคนกลุ่มนี้มีสาหร่ายสีเขียวแกมน้ําเงินเป็นคู่ 
ซึ่งต้องการใช้น้ําในสภาพของเหลว (liquid water) หรือหยดน้ํา ในการเริ่มต้นกระบวนการสังเคราะห-์ 
ด้วยแสง ไม่สามารถใช้ไอน้ําใบบรรยากาศได้โดยตรง เช่นเดียวกับไลเคนที่มีสาหร่ายสีเขียว 
(chlorolichens) เป็นคู ่ (Lange et al., 1993) โดยทั่วไป cyanolichens สามารถพบได้บ่อยในบริเวณ 
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ที่มีความชื้นสูง เช่น ใกล้น้ําตกหรือบริเวณที่มีแอ่งน้ําขัง แสดงว่าป่าเต็งรังนี้มี microhabitat ที่ส่งผลให ้
มีน้ําในสภาพของเหลว เช่น อาจมีมอสส์ (moss) ที่ช่วยกลั่น (condense) ไอน้ําให้เป็นหยดน้ํา หรือมีแอ่ง 
ของเปลือกไม้ที่ขังน้ําค้างได้ การที่พบ C. dissecta ถึง 8 แทลลัส มีพืน้ที่แทลลัสทั้งหมด 8.15 ซม.2 
โดยพบแทลลัสขนาดเล็กมาก ตั้งแต่ 0.12-0.49 ซม.2 จํานวน 5 แทลลัส และพบแทลลัสขนาดเล็กและ 
ขนาดใหญ่อย่างละ 1 แทลลัส การพบแทลลัสหลายขนาดในแปลงสํารวจเพียง 1 แปลง จึงเป็นการ 
ตอกย้ํา ถึงความจําเพาะของที่อยู่อาศัย และความสามารถในการกระจายพันธุ์ของไลเคนชนิดนี้ ซึ่งป่า 
เต็งรังสามารถรองรับไลเคนที่มีความจําเพาะด้านที่อยู่อาศัยนี้ได้ ไลเคนแบบฝุ่นผงอีก 9 ชนิดที่พบ 
ส่วนใหญ ่พบเพียง 1-4 แทลลัส ในแปลงสํารวจ 1-3 แปลง มีขนาดแทลลัสเฉลี่ยใหญ่กว่า 1 ซม.2 ทั้งสิ้น 
ที่น่าสังเกตคือ Thelotrema lepademersum ซึ่งพบเพียง 1 แทลลัส แต่มีขนาดใหญ่คือ 18.09 ซม.2 และ 
Polymeridium catapastum พบ 1 แทลลัส พื้นที่ 9.74 ซม.2 แสดงว่าไลเคนทั้งสองชนิดมีบางแทลลัส 
ที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมในป่าเต็งรังจนเติบใหญ่ได้  
 ไลเคนที่มีสถานภาพสําคัญน้อย (least important) มี 7 ชนิด เป็นไลเคนแบบฝุ่นผงทั้งสิ้น 
ทุกชนิดพบในแปลงสํารวจ 1 แปลง ๆ ละ 1 แทลลัส ยกเว้น Sterile isidia 1 ที่พบ 3 แทลลัส แต่มีขนาด 
เล็กมาก ส่วนไลเคนอีก 6 ชนิด มีขนาดเล็ก-ใหญ่ คือ 1-5 ซม.2 แสดงว่าไลเคนเหล่านีไ้ด้ผ่านการ 
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมมาได้ โดยอาจมี microhabitat ที่จําเพาะที่ทําให้ไลเคนเหล่านี้อยู่รอดได้ 
เช่น Buellia pleiotera มีแหล่งที่อยู่อาศัยที่ค่อนข้างจําเพาะบนพรรณไม้ในป่าเต็งรังเท่านั้น (พชร 
มงคลสุข และ สัญญา มีสิม, 2555) ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องติดตามศึกษาต่อไป เพื่อให้เข้าใจ 
ปัจจัยที่ทําให้ไลเคนอยู่รอดได้ ซึ่งสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสิ่งมีชีวิตอื่น 
 

สรุปผลการศึกษา 
 ไลเคนที่อยู่ในสถานภาพสําคัญมากในการศึกษานี ้ เป็นไลเคนที่สามารถเติบโตได้ในป่าชนิดอื่น 
ด้วย ส่วนไลเคนที่เติบโตได้เฉพาะในป่าเต็งรัง เช่น Coccocarpia dissecta มีสถานภาพสําคัญปานกลาง 
และ Buellia pleiotera มีสถานภาพสําคัญน้อยมาก ซึ่งจําเป็นต้องเฝ้าระวังการดํารงอยู่ต่อไป ไลเคน 
ในป่าเต็งรังมีวิธีในการรักษาสายพันธุ์ไว้ ด้วยวิธีการกระจายพันธุ์ด้วยโครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
(isidia และ soredia) ซึ่งสามารถพัฒนาเป็นแทลลัสใหม่ขนาดเลก็ได้เร็ว โดยเฉพาะ Bulbothrix isidiza 
และ Dirinaria applanata ซึ่งมีโครงสร้างประชากรที่ประกอบด้วยเป็นแทลลัสจํานวนมากสามารถเจริญ 
ทดแทนกัน จึงเป็นไลเคนที่เหมาะสมต่อการนํามาพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์ เช่น การทําสีย้อมจากไลเคน 
ส่วนไลเคนที่อยู่ในสถานภาพสําคัญน้อยมากเปน็ไลเคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการสูญหายไปจากป่าเต็งรัง 
จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเฝ้าระวังพร้อมทั้งวางแผนการอนุรักษ์และศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ไลเคนในกลุ่ม
ดังกล่าวด้วยวิธีการย้ายปลูก เพื่อที่จะให้มีจํานวนประชากรที่มากเพียงพอต่อการดํารงพันธุกรรมต่อไป 
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไลเคนจากการศึกษานี้ยังสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงทาง
นิเวศที่เกิดขึ้นในป่าเต็งรังในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และใช้เป็นแนวทางการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมป่าเต็งรังในแห่งอื่นได ้
 
 

กิตติกรรมประกาศ 



	  
Proceedings of the 9th Botanical Conference of Thailand 	  

	  
	  

	   291 

 ขอขอบคุณ นายพิทักษ์ชัย เฟืองแก้ว และสมาชิกหน่วยวิจัยไลเคนที่ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล 
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทีอ่ํานวยความสะดวกในการใช้พื้นที่ศึกษาภาคสนาม การวิจัยนี้สําเร็จลงได้ด้วย 
ทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน โดยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผ่านโครงการพันธุกรรม 
เชิงโมเลกุล ความหลากหลายทางชีวภาพ นิเวศวิทยาและการใช้ประโยชน์ด้านไลเคนอย่างยั่งยืน 
ในประเทศไทยผ่านมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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เชียงใหม่. รายงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย. 
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