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การศึกษาและจัดจําแนกไลเคนบริ เวณเสนทางศึกษาธรรมชาติในพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืชฯ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี โดยเก็บตัวอยางไลเคนจากเปลือกไมในชวงเดือนมกราคม
ถึงพฤษภาคม พ.ศ. 2558 โดยการวางแปลงขนาด 2×2 ตารางเมตร ในทุกๆ 20 เมตร ท้ังทางฝงซายและฝงขวา
ตลอดเสนทางเดินแบบ Line transect รวมระยะทาง 480 เมตร นํามาศึกษาคุณสมบัติทางกายวิภาควิทยา
สัณฐานวิทยา สวนประกอบทางเคมีดวยวิธีการทดสอบสี (Spot test) และรงคเลขผิวบาง (Thin Layer
Chromatography, TLC) สามารถจําแนกไลเคนท้ังหมด 110 ตัวอยาง ออกเปน 9 วงศ 15 สกุล 31 ชนิด โดย
ไลเคนท่ีมีจํานวนการแพรกระจายมากท่ีสุด คือ ไลเคนในวงศ Graphidaceae คิดเปนรอยละ 61 จากจํานวน
ตัวอยางไลเคนท้ังหมด รองลงมา คือ ไลเคนในวงศ Malmideaceae, Pyrenulaceae, Coenogoniaceae,
Arthoniaceae, Monoblastiaceae, Ramalinaceae, Trypetheliaceae และ Physciaceae คิดเปนรอยละ 15,
13, 3, 2, 2, 2, 2 และ 1 ตามลําดับ

ABSTRACT
In order to classify the lichens on nature trail in Plant Genetic Protection Area, Rambhai

Barni Rajabhat University, Chanthaburi province. Lichens were collected from bark of trees
during January to May, 2015. A line transect of 480 meters long on the nature trail was used.
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Samples were collected every 20 meters on both sides of the line. Lichens from tree bark were
collected in 2 x 2 m2 quadrate at each sampling station. The specimens were taxonomically
classified based on morphological, anatomical and chemical constituent substances. The
chemical compositions were analyzed by spot test and thin layer chromatography (TLC) in
laboratory. The total of 110 lichen specimens were classified into 9 families, 15 genera and 31
species. The families with the highest number of samples were Graphidaceae (61 percent of the
total specimens), followed by Malmideaceae, Pyrenulaceae, Coenogoniaceae, Arthoniaceae,
Monoblastiaceae, Ramalinaceae, Trypetheliaceae and Physciaceae consisted of 15, 13, 3, 2, 2, 2,
2 and 1 percent, respectively.

คําสําคัญ: ไลเคน  ความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
Keywords: Lichen, Biodiversity, Plant Genetic Conservation Project

บทนํา
ไลเคนเปนสิ่งมีชีวิตท่ีเกิดจากการอยูรวมกัน

แบบพ่ึงพาอาศัยระหวางราและสาหราย ซึ่งอาจเปนไดท้ัง
สาหรายสีเขียวหรือสาหรายสีเขียวแกมนํ้าเงิน มีโครงสราง
เฉพาะท่ีเรียกวา แทลลัส (Thallus) ซึ่งไมมีราก ลําตนและ
ใบท่ีแทจริงเหมือนพืชช้ันสูง (Purvis, 2000) โดยราทํา
หนาท่ีชวยปกปองสาหรายจากความแหงแลง สวน
สาหรายทําหนาท่ีสังเคราะหแสงสรางอาหาร (วนารักษ
และคณะ, 2550; Gilbert, 2000; Nash, 1996)

ไลเคนเปนอีกสิ่งมีชีวิตหน่ึงท่ีมีความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมคอนขางมาก เน่ืองจากสาหรายชนิดหน่ึง
สามารถเจริญคูกับราไดหลายชนิดและเกิดเปนไลเคนชนิด
ใหมไดการจําแนกชนิดของไลเคนท่ีเคยสํารวจพบในโลกน้ี
มีประมาณ 20,000 – 25,000 ชนิด สวนในประเทศไทยมี
การสํารวจพบประมาณ 1,700 ชนิด แตเน่ืองจาก
สภาพแวดลอมของประเทศไทยเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของไลเคน จึงคาดวาชนิดของไลเคนใน
ประเทศไทยนาจะมีมากกวาท่ีเคยสํารวจพบกอนหนาน้ี
(กัณฑรีย และเวชศาสตร, 2553)

ไลเคนมีรูปแบบการเจริญเติบโตท่ีพบเห็น
โดยท่ัวไปอยู 4 รูปแบบ คือ แบบเปนแผนลอนคลายใบ
(Foliose) แบบเปนแผนแข็งหรือตุมเล็ก ๆ ติดกับเน้ือไม
(Crustose) แบบเปนเกล็ดใบเล็ก ๆ (Squamulose) และ
แบบเป นเส นสาย (Fruticose) ซึ่ งแต ละรู ปแบบมี
ความสามารถในการดํารงชีวิตในสภาพแวดลอมได
แตกตางกัน ไลเคนเปนสิ่งมีชีวิตท่ีออนไหวมากหากสภาพ
อากาศท่ีอาศัยอยูมีมลพิษปะปนเพ่ิมข้ึนและอาจเกิด
ผลกระทบตอการดํารงชีวิตดวย เชน ทําใหการสังเคราะห
แสงลดลงหรือหยุดชะงักจนทําใหไลเคนตายได เปนตน
มลพิษท่ีปะปนในอากาศสามารถรวมตัวกับนํ้ าใน
บรรยากาศ ซึ่งเมื่อไลเคนดูดซับนํ้าเพ่ือใชในกระบวนการ
สั งเคราะหด วยแสง สารมลพิษในนํ้าจะขัดขวาง
กระบวนการสังเคราะหดวยแสงและเปนอันตรายตอไลเคน
จนสามารถทําใหไลเคนตายได (ขวัญเรือน, 2555)

ถึงแมวาไลเคนสวนใหญจะออนไหวตอมลพิษ
และทนตอชนิดของสารพิษในอากาศไดแตกตางกัน
บางชนิดทนทานตอมลพิษไดบางและบางชนิดทนทาน
ไดดีมาก ความสามารถในการทนทานมลพิษในระดับ
ตางกันของไลเคนชนิดตาง ๆ น้ัน เกิดข้ึนจากไลเคนไมมี
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ปากใบ และช้ันคิวติเคิลท่ีทําหนาท่ีควบคุมการผานเขา
ออกของสารเหมือนพืชชนิดอ่ืน แตใชวิธีดูดซับสารเขาสู
เซลลโดยตรง และจะดูดซับไดดีเมื่อแทลลัสเปยกหรือมี
ความช้ืนสัมพัทธในอากาศสูง ทําใหสามารถใชไลเคน
ตรวจสอบระดับมลพิษทางอากาศไดเบ้ืองตน โดย
สังเกตจากลักษณะและรูปแบบการเจริญของไลเคนเพ่ือ
บงบอกระดับความทนทานตอการปนเปอนของสารพิษ
ในอากาศ (มูลนิธิโลกสีเขียว, 2549; สรณรัชฎ, 2553;
Zedda, 2009)

ดั ง น้ั น  ในการ วิจั ยครั้ ง น้ี จึ ง เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสําคัญของไลเคน จึงทําการสํารวจไลเคนในพ้ืนท่ี
ปกปกพันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
จังหวัดจันทบุรี เพ่ือใชเปนขอมูลบงช้ีถึงความสัมพันธ
ระหวางความหลากหลายของชนิดของไลเคนกับ
ลักษณะของพ้ืนท่ีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติเ พ่ือ
นําไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการศึกษาเรื่องคุณภาพ
อากาศในพ้ืนท่ีไดตอไป

วิธีการดําเนินการวิจัย
สํารวจและเก็บรวบรวมไลเคนท่ีเจริญอยูบน

เปลือกของตนไมจากระดับพ้ืนดินจนถึงความสูงท่ีระดับ
2 เมตร ในชวงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.
2558 ในพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณีบริเวณเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ
ซึ่งมีการสรางทางเดินผานไปตามพ้ืนท่ีของปาท่ีมี
ลักษณะแตกตางกันเ พ่ือให เปนแหลงเรียนรูทาง
นิเวศวิทยาใหไดมากท่ีสุด โดยลักษณะของพ้ืนท่ีมี
ลักษณะรกทึบและมีตนไมข้ึนหนาแนน ทําใหเปน
อุปสรรคตอการเขาถึงพ้ืนท่ีดานในปาท้ังหมด จึงใชวิธี
สํ ารวจและเ ก็บตัวอย างตามจุด ท่ี กําหนด (Line
transect) ในทุกๆ 20 เมตร โดยวางแปลงขนาด 2×2
ตารางเมตร ท้ังทางฝงซายและฝงขวาของทางเดินรวม
ระยะทาง 480 เมตร มีการวัดตําแหนงทางภูมิศาสตร

อุณหภูมิ ความช้ืน ความเขมแสง เสนรอบวงของตนไม
และเสนผานศูนยกลางของไลเคน บันทึกภาพ พรอม
บันทึกจํานวนและนําตัวอยางไลเคนมาศึกษาลักษณะ
ทางกายวิภาควิทยา สัณฐานวิทยาของไลเคนท้ัง
ลักษณะโครงสรางภายนอก โครงสรางภายในของ
แทลลัส และโครงสรางการกระจายพันธุภายใตกลอง
จุลทรรศน พรอมทดสอบคุณสมบัติทางเคมีดวยวิธีการ
ทดสอบสี (Spot test) และรงคเลขผิวบาง (Thin-Layer
Chromatography, TLC) ในหองปฏิบัติการ จากน้ัน
จําแนกชนิดของไลเคนตามหลักอนุกรมวิธาน

ผลการวิจัย
จา กก า ร สํ า ร ว จ ไ ล เ คน ใน พ้ืน ท่ีป กป ก

พันธุกรรมพืชฯ บริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติ ตั้งอยูท่ี
ละติจูด 1239’N และลองติจูด 1026’E ท่ีความสูง
จากระดับนํ้าทะเลประมาณ 20 เมตร มีสภาพปา
โดย ท่ัว ไป เปนป าดิบ ช้ืนและป าดิบแล งสลับ กัน
มีแสงแดดสองลงมาในพ้ืนท่ีสลับเปนชวง เน่ืองจากมี
ตนไมใหญและเล็กข้ึนปกคลุมโดยท่ัวพ้ืนท่ี สภาพอากาศ
ในพ้ืนท่ีปามีคาความช้ืนเฉลี่ยรอยละ 53.3 ความเขมแสง
เฉลี่ ย 2,408 ลักซ  และอุณหภูมิ เ ฉลี่ ย 25 องศา
เซลเซียส ลักษณะของตนไมท่ีทําการสํารวจมีเสนรอบ
วงของตนไมในแตละพ้ืนท่ีแตกตางกัน มีเสนรอบวงอยู
ระหวาง 6 - 106 เซนติเมตร ซึ่งเสนรอบวงของตนไมท่ี
มีขนาดใหญท่ีสุด คือ ตนยางนา (Dipterocapus alatus
Roxb. ex G. Don) สวนตนไมท่ีมีเสนรอบวงนอยท่ีสุด
คือ ตนกระดอหด (Croton caudatus Geiseler)

จากการเก็บตัวอยางไลเคนบนเปลือกไมตั้งแต
ระดับพ้ืนดินจนถึงความสูงระดับ 2 เมตร พบตัวอยาง
ไลเคนท้ังหมด 110 ตัวอยาง ไลเคนสวนใหญมีรูปแบบ
การเจริญเติบโตแบบครัสโตส มีเพียง 2 ตัวอยางท่ีมี
รูปแบบการเจริญแบบสแควมูโลส (Squamulose)
ไลเคนท่ีพบท้ังหมดสามารถจําแนกได 9 วงศ 15 สกุล
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31 ชนิด ไดแก วงศ Arthoniaceae, Coenogoniaceae,
Graphidaceae, Malmideaceae, Monoblastiaceae,
Physciaceae, Pyrenulaceae, Ramalinaceae และ
Trypetheliaceae โดยแบงออกเปนไลเคนท่ีสามารถระบุ
สกุลและระบุชนิดได 15 สกุล 25 ชนิด และไลเคนท่ี
สามารถระบุสกุลแตไมสามารถระบุชนิดได 5 ตัวอยาง
และรอตรวจสอบความความถูกตองเน่ืองจากมีลักษณะ
ใกลเคียงกันอีก 1 ตัวอยาง (Graphis cf. litoralis)
(ตารางท่ี 1)

จํานวนไลเคนท่ีมีความหลากหลายและมีการ
แพรกระจายมากท่ีสุด คือ ไลเคนในวงศ Graphidaceae
คิดเปนรอยละ 61 จากจํานวนไลเคนท้ังหมด 110 ตัวอยาง
ร อ ง ล ง ม า  คื อ  ไ ล เ ค น ใ น ว ง ศ Malmideaceae,
Pyrenulaceae, Coenogoniaceae, Arthoniaceae,
Monoblastiaceae, Ramalinaceae, Trypetheliaceae
และ Physciaceae คิดเปนรอยละ 15, 13, 3, 2, 2, 2, 2
และ 1 ตามลําดับ (รูปท่ี 1)

สรุปและวิจารณผลการวิจัย
การเจริญเติบโตของไลเคนในพ้ืนท่ีปกปก

พันธุกรรมพืชฯ พบการเจริญของไลเคนมากท่ีสุดอยูใน
วงศ Graphidaceae ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ
Mattika and Pachara (2014) ท่ีสํารวจพบไลเคนใน
วงศ Graphidaceae มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 25
จากไลเคนท่ีพบท้ังหมด 127 ตัวอยาง ในพ้ืนท่ีปา
ชายเลนของเกาะฤาษี จังหวัดตราด ซึ่งเปนไลเคนกลุม
ใหญท่ีมักพบเจริญไดท่ัวไปในพ้ืนท่ีปาเขตรอน สามารถ
เจริญไดบนวัตถุอาศัย (Substrate) ท่ีหลากหลาย เชน
เปลือกไม กอนหิน ใบไม เปนตน (Vasun and
Patchaea, 2015) ลักษณะเดนของ ไลเคนวงศน้ีเปน
แบบไลเรลเลทแอโพทีเซีย คือ มีลักษณะสวนของ
แอโพทีเซียท่ีทําหนาท่ีสืบพันธุเปนเสนคลายริมฝปาก
มัก เ จริญ ใน พ้ืน ท่ี ท่ี เ ขี ย วช อุ มหรื อป า ไม ผลั ด ใบ

(Evergreen forest) และอาศัยอยูบนเปลือกของตนไม
ท่ีมีลักษณะผิวเรียบ (Upreti, 1998) เชนเดียวกับ
ไลเคนวงศ Malmideaceae และวงศ Pyrenulaceae
ท่ีพบมากรองลงมา โดยไลเคนวงศ Malmideaceae
มีโครงสรางสืบพันธุแบบแอโพทีเซียท่ีมีลักษณะคลาย
จาน เจริญไดท้ังบนเปลือกไมท่ีมีผิวเรียบและผิวขรุขระ
ทนทานตอพ้ืนท่ีท่ีมีมลพิษ (Tiwari and Prajapati,
2015) ทําใหมีการแพรกระจายและพบไดท่ัวไป จึงพบ
จํานวนตัวอยางมากกวาวงศ Pyrenulaceae ถึงแมวา
จะจําแนกได 1 สกุล 4 ชนิดเทากัน สวนไลเคนวงศ
Pyrenulaceae เจริญไดดีบนเปลือกไมท่ีมีผิวเรียบและ
แข็ง คงทน ไมหลุดรอนงาย เน่ืองจากมีการเจริญเติบโต
ชาจึงตองอาศัยผิวเปลือกไมท่ีคงทนเปนแหลงอาศัย
นอกจากน้ียังมีการแพรกระจายในสภาพปาท่ีมีตนไมท่ี
หลากหลายชนิดมีความอุดมสมบูรณ เปนปาโปรงหรือ
ตามชายปาท่ีมีแสงสองถึง แตมีความเขมแสงนอย
(สุภัทรา และคณะ, 2556) ซึ่งสอดคลองกับ Tiwari
and Prajapati (2015) ศึกษาการเจริญของไลเคนวงศ
Pyrenulaceae ท่ีพบเจริญในพ้ืนท่ีปาท่ีมีความช้ืนสูง
และมีรมเงา ซึ่งในพ้ืนท่ีปาปกปกพันธุกรรมพืชฯ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีตนไม ใหญ ข้ึน
หนาแนน แตยังมีบริเวณท่ีแสงแดดยังสองลงมายัง
พ้ืนดินบางสวน ทําใหพบรมเงาเปนบางบริเวณ จึงอาจ
เปนเหตุใหไลเคนในวงศ Pyrenulaceae พบนอยกวา
วงศ Malmideaceae

สวนไลเคนท่ีพบในกลุมอ่ืน ๆ น้ัน สวนใหญ
เปน ไล เคน ท่ี เจริญใน พ้ืน ท่ี ท่ีมี ค วาม ช้ืนสู ง  เช น
Phyllopsora sp.1 ซึ่งเปนสแควมูโลสไลเคนท่ีพบเพียง
ชนิดเดียวน้ัน (2 ตัวอยาง) เปนสกุลท่ีเจริญไดดีในพ้ืนท่ี
ท่ีมีความช้ืนสูง ซึ่งพบเจริญอยูในพ้ืนท่ีดานในของปา
สวนไลเคนกลุมท่ีมักเจริญในพ้ืนท่ีท่ีมีความช้ืนต่ํา เชน
ไลเคนในสกุล Cryptothecia จะพบบริเวณขอบของ
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พ้ืน ท่ีป า ท่ี ติ ดต อ กับทาง เดิ น โล ง มี ค วาม ช้ืนต่ํ า
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ Tiwari and Prajapati

(2015) ท่ีพบไลเคน Cryptothecia เจริญในพ้ืนท่ีท่ีมี
รมเงา มีความช้ืนนอยและเปนพ้ืนท่ีแหง

ตารางท่ี 1 ชนิดของไลเคนท่ีพบบริเวณเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติในพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืชฯ
วงศ สกุล (Genus) ชนิด (Species)

Arthoniaceae Cryptothecia sp.1
Cryptothecia sp.2

Coenogoniaceae Coenogonium stramineum (Aptroot & Seaward) Lücking, Aptroot & Sipman.
Dimerella lutea (Dicks.) Trevis.

Graphidaceae Dyplolabia afzelii (Ach.) Massal.
Graphis bakeri Vain.
Graphis brahmansis Aptroot.
Graphis handelli Zahlbr.
Graphis litoralis Lücking, Sipman & Chaves.
Graphis cf. litoralis
Graphis sp.1
Hemithecium implicatum (Fée) Staiger.
Ocellularia papillata (Leight.) Zahlbr.
Ocellularia terebrata (Ach.) Müll. Arg.
Phaeographis brasiliensis (A. Massal.) Kalb & Matthes-Leicht.
Phaeographis caesioradians (Leight.) A.W. Archer.
Phaeographis intricans (Nyl.) Staiger.
Phaeographis sp.1
Sarcographa labyrinthica (Ach.) Müll. Arg.

Malmideaceae Malmidea aurigera (Fée) Kalb, Rivas Plata & Lumbsch.
Malmidea bakeri (Vain.) Kalb, Rivas Plata & Lumbsch.
Malmidea inflata Kalb.
Malmidea subgranifera (Kalb & Elix) Kalb & Elix.

Monoclastiaceae Anisomeridium polycarpum (Müll. Arg.) R.C. Harris.
Physciaceae Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.
Pyrenulaceae Pyrenula anomala (Ach.) A. Massal.

Pyrenula aspistea (Afzel. ex Ach.) Ach.
Pyrenula mamillana (Ach.) Trevisan.
Pyrenula santensis (Nyl.) Müll. Arg.

Ramalinaceae Phyllopsora sp.1
Trypetheliaceae Trypethelium tropicum (Ach.) Müll. Arg.
รวม 9 วงศ 15 สกุล 31 ชนิด
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รูปท่ี 1 รอยละของจํานวนตัวอยางไลเคนท่ีพบในพ้ืนท่ีปาปกปกพันธุกรรมพืชฯ

จากงานวิจัยของหนวยวิจัยไลเคน (2547)
พบวา แสงเปนปจจัยท่ีสําคัญ โดยบริเวณท่ีไลเคนเจริญ
ไดดีจะมีชวงความเขมแสงอยูในชวงเชา (6.00 – 10.00
นาฬิกา) เฉลี่ย 200 µmol/m2s (10,800 ลักซ) สวน
ความเขมแสงท่ีต่ํากวาน้ีจะไมมีไลเคนเจริญเติบโต
นอกจากน้ีไลเคน สวนใหญมักเจริญเติบโตบริเวณเรือน
ยอดของตนไมเพราะตองการแสงมาก บริเวณโคนตน
จะพบนอยมาก (กัณฑรีย, 2557) ซึ่งการวัดความเขม
แสงในงานวิจัยน้ี พบวาในพ้ืนท่ีปาปกปกพันธุกรรมพืชฯ
มีความเขมแสงเฉลี่ยท่ี 2,408 ลักซ ถือวามีความเขม
แสงคอนขางนอย จึงทําใหพบความหลากหลายของ
ไลเคนไมมากนัก นอกจากน้ีความสูงจากระดับนํ้าทะเล
ยังสงผลตอความหลากหลายของรูปแบบการเจริญ
ของไลเคนดวย ซึ่งการสํารวจไลเคนของงานวิจัยน้ีอยูใน
พ้ืนท่ีท่ีมีระดับความสูงจากนํ้าทะเลคอนขางนอย
(ประมาณ 50 เมตร) พบรูปแบบการเจริญของไลเคน
สวนใหญเปนกลุมครัสโตสไลเคน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ Saipunkaew et al. (2005) ท่ีสํารวจ
ไลเคน 19 พ้ืนท่ี ในจังหวัดเชียงใหมและพ้ืนท่ีรอบเมือง
เชียงใหม ประกอบดวยพ้ืนท่ีเมือง อุตสาหกรรม

เกษตรกรรมและ พ้ืน ท่ีป า ในระดับความสู งจาก
ระดับนํ้าทะเล 260 - 1,450 เมตร พบวา ความ
หลากหลายของไลเคนสูงสุดในพ้ืนท่ีปาท่ีมีความสูงจาก
ระดับนํ้าทะเลมากกวา 600 เมตร โดยพบโฟลิโอส-
ไลเคนเดนกวากลุมครัสโตส สวนความหลากหลาย
ของไลเคนต่ําสุดพบในพ้ืนท่ีเมืองและเกษตรกรรมท่ีมี
ความสูงจากระดับนํ้าทะเล 250 - 400 เมตร โดย
พบครัสโตสไลเคนเปนกลุมเดน

จ า กก า ร สํ า ร ว จ ไ ล เ คน ใน พ้ืน ท่ีป กป ก
พันธุกรรมพืชฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
แสดงใหเห็นวาความหลากหลายของไลเคนแตละชนิดมี
การแพรกระจายท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับปจจัยทาง
สภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย ท้ังปจจัยเรื่องของลักษณะ
ของพ้ืน ท่ี ปริมาณแสง ความเขมแสง อุณหภูมิ
ความช้ืนในบรรยากาศ ลักษณะของเปลือกไมหรือวัตถุ
อาศัย รวมถึงความสูงจากระดับนํ้าทะเลดวย ซึ่งทํา
ใหไลเคนในพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืชฯ สํารวจพบกลุม
ของไลเคนท่ีแพรกระจายมากท่ีสุดในพ้ืนท่ี 3 กลุมแรก
คือ วงศ Graphidaceae, Malmideaceae และ
Pyrenulaceae ตามลําดับ
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