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การศึกษาเบื้องต้นของไพรีโนไลเคน จากเกาะต่าง ๆ ของประเทศไทย
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 การศึกษาครัสโตสไลเคนที่สร้างสปอร์มีสี ภายในโครงสร้างสืบพันธุ์แบบเพอริทีเซีย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
สำรวจความหลากหลายของสายพันธุ์ไพรีโนไลเคนในหมู่เกาะต่าง ๆ  ทั้งฝั่งอ่าวไทย และอันดามันของประเทศไทย 
โดยทำการเก็บและรวบรวมตัวอย่างไลเคนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548-2552 จาก 16 เกาะ ใน 5 สภาพป่า คือ ป่าดิบชื้น 
ป่าดิบแล้ง ป่ารุ่นสอง ป่าชายเลน และไม้ปลูก จากตัวอย่างทั้งหมด 162  ตัวอย่าง สามารถจัดจำแนกได้ 4 สกุล ได้แก่ 
สกุล Anthracothecium, Mycoporellum, Pyrenula และ Sulcopyrenula ในจำนวนนี้สามารถระบุชนิดได้ 
52 ชนิด ซึ่งเป็นไลเคนที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อนในประเทศไทย 30 ชนิด และพบไลเคนที่คาดว่าจะเป็นชนิดใหม ่
ของโลก 2 ชนิด คือ Mycoporellum sp.1 และ Pyrenula sp. 1 โดยไลเคนที่พบแพร่กระจายได้ทั่วไป คือ 
Pyrenula aspistea, Pyrenula kurzii  และ Pyrenula nitidula การสำรวจครั้งนี้พบไพรีโนไลเคนมีความ 
หลากหลายมากที่สุดในเกาะตะรุเตา รองลงมาคือเกาะกูด เกาะยาวใหญ่ และเกาะแสมสาร คิดเป็นร้อยละ 36, 29 
และ 23 ตามลำดับ ส่วนเกาะที่พบความหลากหลายของไลเคนได้น้อย เช่น เกาะสิมิลัน เกาะขาม และเกาะสินไห 
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 Study on crustose lichen that produces pigmented ascospores in the perithecia, a 
sexual reproductive structure, aim to investigate the diversity of pyrenolichens on islands 
both in the Gulf of Siam and in the Andaman Sea of Thailand. During 2005-2009, lichen 
specimens were collected from 5 forest types of 16 islands. These forest types are tropical rain 
forest, dry evergreen forest, secondary forest, mangrove forest and plantations. A total of 162 
lichen specimens were classified into 4 genera, which were Anthracothecium, Mycoporellum, 
Pyrenula and Sulcopyrenula.  They consisted of 52 species, of which 30 species were recorded 
for the first time in Thailand. Two unidentified taxa were found, consisted of Mycoporellum 
sp.1 and Pyrenula sp.1. The common species were Pyrenula kurzii, Pyrenula aspistea and 
Pyrenula nitidula. This work demonstrated that the high diversity of the pyrenolichens were 
found on Tarutao, Kood, YaoYai and Smaesan islands consisted of 36, 29 and 23 percent of the 
total species found respectively. Low diversity were recorded from Similan, Kham and SinHai 
islands.
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