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Biodiversity of pyrenolichens on Mu Koh Samaesan,  

Chonburi Province

 Biodiversity of pyrenolichens that produce reproductive structure 
as perithecia type on Mu Koh Samaesan, Chonburi Province consist of Koh 
Samaesan, Koh Chan, Koh Juang, Koh Rad and Koh Kham. Collecting samples 
during 2005- 2014, 136 specimens which based on morphological and anatomical 
character as thallus, spore size, hyaline or brown color, transeptate to muriform 
types, ellipsoidal to fusiform shapes with 8 spore per ascus and study of the 
chemical composition the test drops of color (spot test) chemical test using tin 
layer chromatography (TLC) were identified into 9 genus 26 species comprise 
of Anisomeridium americanum, Anisomeridium anisolobum, Anisomeridium 
biforme, Anthracothecium macrosporum, Anthracothecium varians, Bathelium 
sp.1, Laurera subdiscreta, Nigrovothelium tropicum, Porina heterocarpa, Porina 
tetracerae, Pyrenula acutispora, Pyrenula anomala, Pyrenula aspistea, Pyrenula 
breutelii, Pyrenula immissa, Pyrenula leucostoma, Pyrenula mastophoriza, 
Pyrenula nanospora, Pyrenula ochraceoflava, Pyrenula pyrenuloides, 
Pyrenula sexlocularis, Pyrenula thailandica, Trypethelium andamanicum, 
Trypethelium concatervatum, Trypethelium eluteriae และ Trypethelium sp.1. 
Two species as Bathelium sp.1 and Trypethelium sp.1 were expected to be 
new to science and the common species were Pyrenula breutelii and Pyrenula 
sexlocularis. The highest species diversity of pyrenolichens as Koh Samaesan. 
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ความหลากหลายทางชวีภาพของไพรโีนไลเคน (Pyrenolichens)  

บนหมูเ่กาะแสมสาร จงัหวดัชลบรุี

 ความหลากหลายทางชีวภาพของไพรีโนไลเคนที่สร้างโครงสร้างสืบพันธุ ์แบบ 

เพอริทีเซีย (Perithecia) บนหมู่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยเกาะแสมสาร  

เกาะจาน เกาะจวง เกาะแรด และเกาะขาม จากการรวบรวมตัวอย่างในระหว่างปี พ.ศ. 2548 

ถึง พ.ศ. 2557 จ�านวน 136 ตัวอย่าง ศึกษาตามหลักอนุกรมวิธาน โดยใช้ลักษณะทาง 

สัณฐานวิทยาและกายวิภาควิทยา เช่น ลักษณะของแทลลัส ขนาด สปอร์สีใสหรือสีน�้าตาล  

แบบมีผนังก้ันตามขวาง ถึงแบบมูริฟอร์ม รูปร่างทรงรี กระสวย ภายในบรรจุสปอร์ 8 สปอร ์

ต่อแอสคสั และศกึษาส่วนประกอบทางเคม ีด้วยการทดสอบแบบหยดส ี(spot test) และวธิกีาร

รงคเลขผวิบาง (TLC) สามารถจ�าแนกได้ 9 สกลุ 26 ชนดิ ได้แก่ Anisomeridium americanum, 

Anisomeridium anisolobum, Anisomeridium biforme, Anthracothecium 

macrosporum, Anthracothecium varians, Bathelium sp.1, Laurera subdiscreta, 

Nigrovothelium tropicum, Porina heterocarpa, Porina tetracerae, Pyrenula 

acutispora, Pyrenula anomala, Pyrenula aspistea, Pyrenula breutelii, Pyrenula 

immissa, Pyrenula leucostoma, Pyrenula mastophoriza, Pyrenula nanospora, 

Pyrenula ochraceoflava, Pyrenula pyrenuloides, Pyrenula sexlocularis, Pyrenula 

thailandica, Trypethelium andamanicum, Trypethelium concatervatum, 

Trypethelium eluteriae และ Trypethelium sp.1 โดย Bathelium sp.1 และ 

Trypethelium sp.1 คาดว่าจะเป็นการค้นพบไลเคนชนิดใหม่ทางวิทยาศาสตร์ ไลเคนชนิด 

Pyrenula breutelii (Müll.Arg.) Aptroot และ Pyrenula sexlocularis (Nyl.) Müll.Arg. 

เป็นไลเคนท่ีพบได้ทัว่ไป จากการศกึษาในครัง้นีพ้บว่าเกาะทีมี่ความหลากหลายของไพรีโนไลเคน

มากที่สุดคือ เกาะแสมสาร    

คำาสำาคัญ: เกาะแสมสาร, เพอริทีเซีย, ไพรีโนไลเคน     

“ความเจริญงอกงามทางพฤกษศาสตร์ พัฒนาคน พัฒนาชาติ เพื่อความยั่งยืน”
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