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บทคัดย่อ
ไพรีโนไลเคน คือ ไลเคนแบบครัสโตสที่มีโครงสร้างสืบพันธุ์แบบเพอริทีเซียภายในบรรจุสปอร์แบบมีสีและไม่มีสี การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อสารวจความหลากหลายของสายพันธุไ์ พรีโนไลเคนกลุ่มที่สร้างสปอร์แบบไม่มีสีในหมูเ่ กาะต่างๆ
ทั้งฝั่งอ่าวไทย
และอันดามันของประเทศไทยโดยทาการเก็บและรวบรวมตัวอย่างไลเคนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548-2552 จาก 14 เกาะ ในระบบนิเวศ 5
ประเภท คือ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่ารุ่นสอง ป่าชายเลน และชายหาด จากตัวอย่างทั้งหมด 180 ตัวอย่าง สามารถจัดจาแนกได้
เป็น 7 สกุล ได้แก่ สกุล Anisomeridium,Arthopyrenia,Laurera, Megalotremis, Porina, Pseudopyrenulaและ
Trypethelium โดยประกอบด้วย32 ชนิด ซึ่งเป็นไลเคนที่ไม่เคยมีรายงานมาก่อนในประเทศไทย 15 ชนิด ไลเคนที่พบ
แพร่กระจายได้ทั่วไป คือ Trypetheliumtropicum และ Trypetheliumconcartervatum การสารวจครั้งนี้พบไพรีโนไลเคนมี
ความหลากหลายมากที่สดุ ในเกาะยาวใหญ่ รองลงมาคือเกาะตะรุเตา เกาะแสมสาร และเกาะพยาม คิดเป็นร้อยละ 17, 14 และ
10ของชนิดไลเคนที่สารวจพบตามลาดับส่วนเกาะที่พบความหลากหลายของไลเคนได้น้อย คือ เกาะวัวตาหลับ เกาะจานและเกาะ
ขาม
Abstract
Pyrenolichens are lichens that produce reproductive structure comprised of pigmented ascospores and
hyaline ascospores in the perithecia, The objective of this study was to investigate the diversity of
pyrenolichens producing hyaline ascospores on islands both in the Gulf of Thailand and in the Andaman Sea.
The study was conducted during 2005-2009 by collecting lichens specimens from 5 forest types in 14 Islands.
These forest types were tropical rain forest, dry evergreen forest, secondary forest, mangrove forest and
beach Forest. A total of180lichen specimens were identified into 7 genera, which were Anisomeridium,
Arthopyrenia, Laurera, Megalotremis, Polymeridium, Porina, Pseudopyrenula and Trypethelium. They
compose of 32 species, of which 15 species were recorded for the first time in Thailand. The common
species were Trypethelium tropicum and Trypethelium concartervatum. This work demonstrated that the
high diversity of the pyrenolichens were found on Yao Yai, Tarutao, Smaesan and Pha Yam islands, which
consisted of 17, 14 and 10 percent of the total species collected respectively. Low diversity was recorded
from Wua Ta Lap, Chan and Kham islands.
คาสาคัญ: ไพรีโนไลเคน, เพอริทีเซีย, เกาะฝั่งอ่าวไทย, เกาะฝั่งอันดามัน
Keywords: pyrenolichens, perithecia, Islandin the Gulf ofThailand,Andaman Islands.

การประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 6 “ทรัพยากรไทย : นาสิ่งดีงามสู่ตาโลก”
(ภาคโปสเตอร์ หน้า 772-778)

- 773 ติดต่อผู้เขียน : สุภัทรา โพธิ์แก้ว (อีเมล์: phokaeo_s@hotmail.com)
Corresponding : Supattara phokaeo (e-mail: phokaeo_s@hotmail.com)

บทนา
ไพรี โ นไลเคนเป็ น ครั ส โตสไลเคน ที่ มี ก ารสร้ า ง
โครงสร้างสืบพันธุ์แบบมีเพศ (sexual reproduction) ที่
เรี ย กว่ า เพอริ ที เ ซี ย (perithecia) เมื่ อ ดู ภ ายใต้ ก ล้ อ ง
จุลทรรศน์มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปคนโฑ (flask shape)
ลักษณะภายในของเพอริทีเซียประกอบด้วย กลุ่มเนื้อเยื่อสี
ดา(exciple) เป็นผนังล้อมรอบบางชนิดสร้างกลุ่มเนื้อเยื่อ
ซูโดโสตรมาตา (pseudostromata)ที่เจริญแทรกในชั้นเพ
อริ เ ดี ย ม ภายในมี เ ส้ น ใยพาราไฟซี ส (paraphysis) แบบ
ต่างๆถุงหุ้มสปอร์บรรจุสปอร์แบบต่างๆ และหยดน้ามัน (oil
drop) ซึ่ งทั้งหมดใช้ เ ป็น หลัก เกณฑ์ส าคัญ ในการจ าแนก
ไลเคนในกลุ่มนี้ โดยพิจารณาจากขนาด รูปร่างของสปอร์
รูปแบบ จานวนผนังกั้น รวมถึงลักษณะของเซลล์ภายในของ
สปอร์ ซึ่ ง พบทั้ ง แบบไม่ มี สี และมี สี น้ าตาลอ่ อ นไปจนถึ ง
น้าตาลเข้ม Aptroot et al., (2008)
ไลเคนในกลุ่มที่สร้างเพอริทีเซียมีความหลากหลายของ
สายพันธุ์มากกลุ่มหนึ่ง ทั่วโลกมีรายงานการพบไลเคนใน
กลุ่มนี้ไว้ 666 ชนิด (Hawksworth, 1995) การศึกษาไพรี
โนไลเคนในประเทศไทยที่ผ่านมาส่วนมากเป็นการสารวจใน
ภาคเหนือของไทย (Vongshewarat, 2000; Aptroot et
al., 2007) ส่วนการศึกษาทางภาคใต้ของประเทศยังมีน้อย
มาก โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นหมู่เกาะ ซึ่งเคยมีรายงาน
การสารวจเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1909 โดย Vainioที่เกาะ
ช้าง จังหวัดตราด และอีกครั้งเมื่อปี ค.ศ.1930 โดยPaulson
ที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบจานวนชนิดทั้งหมด 16
ชนิด 4 สกุล 3 วงศ์(Vainio, 1909; Paulson, 1930)
จากนั้ น มี ก ารศึ ก ษาโดยนั ก ไลเคนชาวไทย (กั ณ ฑรี ย์ บุ ญ
ประกอบ และกวิ น นาถ บั ว เรื อ ง, 2550) ซึ่ งรายงานการ
สารวจจากเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ว่ามี 31 ชนิด 7 สกุล
5 วงศ์ โดยมีไลเคนถึง 20 ชนิด ที่พบเป็นครั้งแรกของไทย
(new records)ทั้งนี้มีไลเคน 3 ชนิด ที่ไม่สามารถจาแนก
ชนิ ด ได้ แ ละคาดว่ า จะเป็ น ชนิ ด ใหม่ ข องการค้ น พบทาง
วิทยาศาสตร์ (new species) ต่อมาในปี 2556 สุภัทราและ
คณะ(อยู่ในระหว่างการตีพิมพ์) รายงานไพรีโนไลเคนกลุ่มที่
สร้างสปอร์แบบมีสีจานวน 2 วงศ์ 4 สกุล 52 ชนิด จากเกาะ
ต่ า งๆ ทั้ ง ฝั่ ง อ่ า วไทย และอั น ดามั น ของประเทศไทย
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการรายงานการศึกษาเฉพาะไพรีโนไลเคนกลุ่ ม ที่ สร้ า งสปอร์ แ บบไม่ มี สี ที่ เ ป็ นกลุ่ ม ไลเคนที่ มี

จานวนสมาชิกมากอันจะนาไปสู่การเพิ่มองค์ความรู้ที่สาคัญ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย
อุปกรณ์และวิธีการ
สารวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคนบนเปลือกไม้และ
บนหิน จากระบบนิเวศ 5 ประเภท คือ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง
ป่ารุ่นสอง ป่าชายเลน และป่าชายหาด ที่อยู่ในหมู่เกาะต่าง
ๆ ทั้ ง ฝั่ งอ่ า วไ ทย แ ล ะ ฝั่ ง อั น ด า มั น ร วม 14เ ก า ะ
ประกอบด้วย อ่าวไทยตอนบนได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะแรด
เกาะจานเกาะจวง เกาะคราม (จั ง หวั ด ชลบุ รี ) เกาะกู ด
(จังหวัดตราด) อ่ าวไทยตอนกลาง ได้แ ก่ เกาะวัวตาหลั บ
(จั ง หวั ด สุ ร าษฏธานี ) เกาะในฝั่ ง อั น ดามั น ตอนบนถึ ง
ตอนกลาง ได้แก่ เกาะช้าง เกาะพยาม เกาะสินไห เกาะสน
ไท (จังหวัดระนอง) เกาะยาวใหญ่ และเกาะเวียง (จังหวัด
พังงา) ฝั่งอั นดามันตอนล่าง ได้แก่ เกาะตะรุเ ตา (จังหวั ด
สตูล ) ระหว่า งปี พ.ศ. 2548 - 2552 นามาวิเคราะห์ ชนิ ด
ตามหลักอนุกรมวิธาน โดยการศึกษาทางสัณฐานวิทยา กาย
วิภาควิทยา และศึกษาส่วนประกอบทางเคมีเบื้องต้น ด้วย
การทดสอบแบบหยดสี (spot test)วิเคราะห์และระบุชนิด
โดยใช้รูปวิธานของ กัณฑรีย์ บุญประกอบ และกวินนาถ บัว
เรือง (2550) Aptroot et al.(2008) และ Awasthi (1991)
ผลการศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพของไพรีโนไลเคนบน
เกาะต่างๆ
จากการรวบรวมตั ว อย่ า งไพรี โ นไลเคนที่ เ ติ บ โตบน
เปลือกไม้ในหมู่เกาะต่างๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน
จานวน 15 เกาะ ได้ ไลเคนทั้ งสิ้ น 180 ตัว อย่ าง สามารถ
จาแนกได้ 4 วงศ์ 7 สกุล 32ชนิด (ตารางที่ 1)ไลเคนสกุ ล
ต่างๆ เหล่านี้จัดจาแนกโดยใช้ลักษณะของโครงสร้างสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศเป็นหลัก มีลักษณะทั่วไปของสกุลเป็นดังนี้
สกุล Anisomeridium (Müll.Arg) M.Choisy
แทลลัส ครัสโตส ผิวเรียบถึงขรุขระ ไม่เงามัน สีเทา
เขี ย วอมเทา หรื อ ออกขาว พบชั้ น คอร์ เ ทกซ์ บ าง แอสโค
มาตาแบบเพอริทีเซีย สีดา เป็นเงา เป็นตุ่มนูน ทรงกรวย
หรือแบน อยู่แบบเดี่ยวๆ (ภาพที่ 2 ก) หรือไม่พบหยดน้ามัน
ในชั้ น ไฮเมเนี ย ม เส้ น ใยพาราไฟซิ ส แบบร่ า งแห แอสคั ส
ทรงกระบอกถึงกระบอง มีผนังสองชั้น สร้างสปอร์แบบมี
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- 774 ผนังกั้นตามขวาง (transversely septate) 1-3 ผนัง เซลล์
ภายในลักษณะทรงรี ถึงเรียวยาว สปอร์มีสีใส ผนังหนา ไม่
พบเจลลาติ น หุ้ ม (ภาพที่ 2 ข) ไลเคนเด่ น ในสกุ ล นี้ คื อ
Anisomeridium ambicum และ Anisomeridium
polycarpum สกุล Arthopyrenia A. Massal.
แทลลัสครัสโตส ผิวขรุขระ สีขาว ถึงน้าตาล สร้างและ
ไม่สร้างชั้นคอร์เทกซ์แอสโคมาตาแบบเพอริทีเซีย สีดา ทรง
กลม ถึงทรงกรวย อยู่เดี่ยว ๆ (ภาพที่ 2 ค) ไม่พบหยดน้ามัน
ในชั้นไฮเมเนียม พบเส้นใยพาราไฟซิสแบบแตกแขนง บาง
แอสคัส ทรงกระบอกถึงทรงกระบอง มีผนังสองชั้น สปอร์
แบบมีผนังกั้นตามขวาง 1 ผนัง ทรงกึ่งกลม รี สีใส (ภาพที่ 2
ง) ผนังหนา พบ 8 สปอร์ในแอสคัส พบเพียง 2 ชนิด คือ
Arthopyrenia
alboatra แ ล ะ Arthopyrenia
cinchonae
สกุลLaurera Rchb.
แทลลัสครัสโตส ผิวเรียบถึงขรุขระ สีเทา น้าตาล เขียว
ถึงเขียวมะกอก สร้างชั้นคอร์เทกซ์แอสโคมาตาแบบเพอริที
เซี ย สี ดา บางชนิ ดพบผงผลึ กสี เ หลื อ งกระจายทั่ว แอสโค
มาตา ทรงกลม อยู่ เดี่ ยว ๆ หรื ออยู่เ ป็ นกลุ่ม เจริญ อยู่ ใ น
เนื้อเยื่อซูโดโสตรมาตา (pseudostromata)(ภาพที่ 2 จ ช
และ ฌ) สร้างสปอร์แบบมูริฟอร์ม (muriform) (ภาพที่ ฉ ซ
และ ญ) ทรงรี ยาว สีใส พบ 2-8 สปอร์ในแอสคัส พบหยด
น้ามัน ในชั้น ไฮเมเนี ยม ไลเคนเด่ นในสกุล นี้ คือ Laurera
benguelenlsis, Laurera megasperma และ Laurera
subdiscreta
สกุล Megalotremis Aptroot.
แทลลัส ครัสโตส ผิ วเรีย บถึงขรุขระ ไม่เ งามัน สีเทา
เขียวอมเทา หรือออกขาว พบสร้างและไม่สร้างชั้นคอร์เทกซ์
บาง แอสโคมาตาแบบเพอริทีเซีย สีดา เป็นเงามัน ฝังจมใน
แทลลัส หรือยกตัวเหนือแทลลัส ทรงกรวยอยู่แบบเดี่ยวๆ
(ภาพที่ 2 ฐ ) ไม่พบหยดน้ามันในชั้นไฮเมเนียม เส้นใยพารา
ไฟซิสแบบร่างแห แอสคัสทรงกระบอกถึงกระบอง มีผนัง
สองชั้น สร้างสปอร์แบบมีผนังกั้นตามขวาง (transversely
septate) 1 ผนั ง ลั ก ษณะคล้ า ยสปอร์ ข องArthopyrenia
แต่จะมีขนาดใหญ่กว่า เซลล์ภายในลักษณะทรงรี ถึงเรียว
ยาว สปอร์มีสีใส ผนังหนา ไม่พบเจลลาตินหุ้ม (ภาพที่ 2 ฑ)
ไลเคนเด่นในสกุลนี้ คือ Megalotremis verrucosa
สกุลPorina Müll. Arg.
แทลลั ส ครั ส โตส ผิ ว เรี ย บ สี เ ทาอมเขี ย ว ถึ งสี เ ขี ย ว
มะกอก ไม่พบชั้นคอร์เทกซ์แอสโคมาตาแบบเพอริทีเซีย สี
ดา ทรงกึ่งกลม ถึงกลม อยู่เดี่ยว ๆ กึ่งฝังจมถึงยกตัวเหนือ

แทลลั ส (ภาพที่ 2 ฎ ) พบผนั ง 2 ชั้ น คื อ ผนั ง ชั้ น นอก
(involucrellum)จะมี สี ด า น้ าตาลหรื อ น้ าตาลแดง ผนั ง
ชั้นใน จะมีสีใสหรือออกจางๆ พบและไม่พบหยดน้ามันใน
ชั้นไฮเมเนียม เส้นใยพาราไฟซิสแบบเส้นเดี่ยว สร้างสปอร์
แบบมี ผ นั ง กั้ น ตามขวาง 1-12 ผนั ง ทรงเรี ย วยาวแบบ
กระสวย (ภาพที่ 2 ฏ) ลั ก ษณะเซลล์ ภ ายในเป็ น แบบ
ทรงกระบอกไลเคนเด่นในสกุลนี้ คือ Porina heterocarpa
สกุลPseudopyrenula Müll. Arg.
แทลลัสครัสโตส ผิวเรียบถึงขรุขระ ไม่เงามัน สีขาว ไม่
พบชั้นคอร์เทกซ์แอสโคมาตาแบบเพอริทีเซีย สีดา ทรงกลม
ถึงทรงกรวย อยู่เดี่ยว ๆ หรืออยู่เป็นกลุ่ม (ภาพที่ 2 ฒ ) พบ
หยดน้ามันในชั้นไฮเมเนียม เส้นใยพาราไฟซิสแบบร่างแห
สร้ า งสปอร์ แ บบมี ผ นั ง กั้ น ตามขวาง 3 ผนั ง ทรงรี สี ใ ส
ลักษณะเซลล์ภายในเป็นแบบทรงเหลี่ยม (ภาพที่ 2 ณ) ไล
เคนเด่นในสกุลนี้ คือ Pseudopyrenula diluta
สกุลTrypethelium Spreng.
แทลลัสครัสโตส ผิวเรียบถึงขรุขระ เป็นเงามัน สีเทาถึง
สีเขียวมะกอก พบชั้นคอร์เทกซ์แอสโคมาตาแบบเพอริทเี ซีย
สีดา บางชนิดพบผงผลึกสีเหลืองกระจายทั่วแอสโคมาตา
ทรงกลม อยู่เดี่ยว ๆ หรืออยู่เป็นกลุ่ม เจริญอยู่ในเนื้อเยื่อซู
โดโสตรมาตา (pseudostromata)(ภาพที่ 2 ด และ ถ)
สร้างสปอร์แบบมีผนังกั้นตามขวาง 3-14 ผนัง (ภาพที่ 2 ต
และ ท) ทรงรี ยาวทรงกระสวย สีใส พบ 8 สปอร์ในแอสคัส
พบและไม่พบหยดน้ามันในชั้นไฮเมเนียม
ลักษณะเซลล์
ภายในเป็นแบบทรงกระบอกถึงทรงเหลี่ยมไลเคนเด่นในสกุล
นี้ คือ Trypethelium concartervatumและ T.
eluteriae
จากการศึ ก ษาพบว่ า ไลเคนสกุ ล Anisomeridiumมี
ความหลากหลายทางจานวนชนิดมากที่สุดโดยพบถึง 8 ชนิด
รองลงมาคื อ สกุ ล Trypethelium ซึ่ ง พบ 7 ชนิ ด และ
Laurera 6 ชนิด 2 ชนิด ตามลาดับ นอกจากนี้ยังพบไลเคน
กลุ่มไพรีโนไลเคนที่ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทย
มาก่อนถึง 15ชนิดโดยพบว่าในป่าดิบแล้งพบไลเคนกลุ่มนี้
มากที่สุด 23 ชนิด รองลงมา คือ ป่าดิบชื้น พบ 12 ชนิด
ส่วนป่าชายเลนพบเพียงชนิดเดียว (ตารางที่ 1)
อภิปรายผลการศึกษา
การส ารวจศึ ก ษาความหลากหลายของไลเคนใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ไม่เคยมีการสารวจจะทาให้ได้
ข้อมูลความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ไลเคนของประเทศไทย
เพิ่มขึ้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบไลเคนที่ไม่เคยมีรายงานมา
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- 775 ก่อนในประเทศไทย (new records) ถึง 15 ชนิด ไลเคน
ชนิดเด่นได้แก่ Trypethelium concartervatum มีการ
กระจายพันธุ์ได้กว้างโดยพบได้ทั้งบนเกาะในฝั่งอ่าวไทย และ
อันดามัน โดยพบเติบโตได้ดีบนไม้ต้นที่มีผิวเปลือกเรียบใน
ป่าที่มีเรือนยอดโปร่งเช่นป่าชายหาด ป่ารุ่นสอง ป่าดิบแล้ง
และป่าดิบชื้น แต่ไม่พบในป่าชายเลนส่วน Anisomeridium
polycarpum เป็นไลเคนเด่นอีกชนิดหนึ่งที่พบได้ในป่ารุ่น
สอง ป่าดิบแล้ง ป่าดิบชื้น และป่าชายเลน แต่ไม่พบในป่า
ชายหาด แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและ
การกระจายพันธุ์ของไลเคนที่แตกต่างกันไปตามชนิด โดย
ระบบนิเวศที่พบไลเคนกลุ่มนี้มากที่สุดคือ ป่าดิบแล้ง (23
ชนิด) ส่วนป่าชายเลนพบเพียงชนิดเดียวซึ่งอาจเป็นไปได้
ว่าไลเคนในกลุ่มนี้ไม่ชอบไอจากความเค็มในระบบนิเวศของ
ป่าชายเลน สาหรับการกระจายพันธุ์ของไลเคนตามเกาะ
ต่างๆ พบว่าเกาะที่มีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ขนาดกว้างใหญ่
และมีความชื้นสูง มีแนวโน้มที่จะพบไลเคนหลากหลายชนิด
กว่าเกาะที่มีพื้นที่ขนาดเล็ก
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสารวจภายใต้โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
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- 776 ตารางที่ 1ความหลากหลายทางชีวภาพของไพรีโนไลเคนทีส่ ร้างสปอร์ที่ไม่มสี ี ที่พบ
วงศ์ (Family)

สกุล(Genera)

ARTHOPYRENIACEAE

Arthopyrenia

MONOBLASTIACEAE

TRICHOTHELIACEAE

TRYPETHELIACEAE

ชนิด(Species)

Arthopyrenia alboatra
Arthopyrenia cinchonae*
Anisomeridium Anisomeridium albisedum*
Anisomeridium ambiguum*
Anisomeridium americanum*
Anisomeridium anisolobum*
Anisomeridium biforme*
Anisomeridium musaesporoides*
Anisomeridium pleurothecium*
Anisomeridium polycarpum*
Megalotremis Megalotremis biocellata*
Megalotremis infernalis*
Megalotremis lateralis*
Megalotremis verrucosa*
Porina
Porina decrescens
Porina eminentior
Porina heterocarpa
Porina sphaerocephala
Laurera
Laurera benguelensis
Laurera effuse*
Laurera megasperma
Laurera phaeomelodes
Laurera subdiscreta
Laurera subphaeomelodes
Pseudopyrenula Pseudopyrenula diluta
Trypethelium Trypethaelium eluteriae
Trypethelium tropicum
Trypethelium concartervatum
Trypethelium eluteriae
Trypethelium olivaceofuscum*
Trypethelium tropicum
จานวนชนิดไลเคนที่พบในแต่ละระบบนิเวศ

ดิบชื้น

*
*
*
*
*
*

สังคมป่า
ดิบแล้ง รุ่นสอง ชายเลน
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

ชายหาด

*

*
*
*
*

*

*
*
*
*
*
12

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
23

หมายเหตุ * ชนิดไลเคนที่รายงานในประเทศไทยเป็นครั้งแรก
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*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*

11

1

9

- 777 -

เกาะสินไห 6%

เกาะตะรุเตา 14%

เกาะเวียง 8%

เกาะแรด 5%
เกาะแสมสาร10%

เกาะสนไทย 3%
เกาะวัวตาหลับ 4%

เกาะกุด 5%

เกาะคราม 4%
เกาะยาวใหญ่ 17%
เกาะพยาม 10%

เกาะช้าง 5%

เกาะจวง 7%
เกาะจาน 2%

ภาพที่ 1 กราฟแสดงร้อยละของจานวนความหลากหลายของชนิดไพรีโนไลเคนกลุ่มที่สร้างสปอร์แบบไม่มสี ีในแต่ละเกาะ
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- 778 -

ก.
0.5mm

จ.

0.5mm

ฌ.

ข.

5µm

ฉ.

15 µm

ญ.

ค.

1mm

ช.

1mm

ง.
7 µm

ซ.

20 µm

ฐ.

ฑ.

25 µm

0.5mm

10 µm

ข.

ข.

ฒ.

ณ.

1 mm

20 µm

ด.

ต.

1mm

0.2mm

15 µm

1mm

3 µm

ถ.

ท.

1.5mm

13 µm

ภาพที่ 2 ลักษณะของแทลลัสแอสโคมาตาและสปอร์ของไพรีโนไลเคนที่สร้างสปอร์ไม่มีสี สกุลต่างๆ ที่พบในพื้นที่เกาะ
ต่างๆ ของ ประเทศไทย (ก-ข)Anisomeridium albisidum (ค-ง)Arthopyrenia alboatra (จ-ฉ)Laurera
benguelenlsis (ช-ซ)L. megasperma (ฌ-ญ) L. pheaomelodes (ฎ-ฏ)Megalotremis verrucosa (ฐ-ฑ) Porina
heterocarpa (ฒ-ณ)Pseudopyrenula diluta (ด-ต)Trypethelium concartervatum (ถ-ท)T. eluteriae
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