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บทคัดย่อ 
ไพรีโนไลเคน คือ ไลเคนแบบครสัโตสที่มีโครงสร้างสืบพันธุ์แบบเพอริทีเซียภายในบรรจสุปอร์แบบมสีีและไมม่ีสี การศึกษาครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส ารวจความหลากหลายของสายพันธ์ุไพรีโนไลเคนกลุ่มที่สร้างสปอร์แบบไมม่ีสีในหมูเ่กาะต่างๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทย 
และอันดามันของประเทศไทยโดยท าการเก็บและรวบรวมตัวอย่างไลเคนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548-2552 จาก 14 เกาะ ในระบบนิเวศ 5 
ประเภท คือ ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่ารุ่นสอง ป่าชายเลน และชายหาด จากตัวอย่างทั้งหมด 180  ตัวอย่าง สามารถจัดจ าแนกได้
เป็น 7 สกุล ได้แก่ สกลุ Anisomeridium,Arthopyrenia,Laurera, Megalotremis, Porina, Pseudopyrenulaและ 
Trypethelium โดยประกอบดว้ย32 ชนิด ซึ่งเป็นไลเคนที่ไมเ่คยมีรายงานมาก่อนในประเทศไทย 15 ชนิด ไลเคนที่พบ
แพร่กระจายได้ทั่วไป คือ Trypetheliumtropicum และ Trypetheliumconcartervatum การส ารวจครั้งนี้พบไพรีโนไลเคนมี
ความหลากหลายมากที่สดุในเกาะยาวใหญ่ รองลงมาคือเกาะตะรเุตา เกาะแสมสาร และเกาะพยาม คิดเป็นร้อยละ 17, 14 และ 
10ของชนิดไลเคนที่ส ารวจพบตามล าดับส่วนเกาะที่พบความหลากหลายของไลเคนได้น้อย คือ เกาะววัตาหลับ 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. 
 
ค าส าคัญ: ไพรีโนไลเคน, เพอริทีเซีย, เกาะฝั่งอ่าวไทย, เกาะฝั่งอันดามัน 
Keywords: pyrenolichens, perithecia, Islandin the Gulf ofThailand,Andaman Islands. 
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บทน า 

ไพรี โนไลเคนเป็นครัสโตสไลเคน ที่มีการสร้าง
โครงสร้างสืบพันธุ์แบบมีเพศ (sexual reproduction) ที่
เ รี ยกว่ า เพอริที เซีย  (perithecia)  เมื่ อดูภายใต้กล้อง
จุลทรรศน์มีรูปร่างลักษณะคล้ายรูปคนโฑ (flask shape) 
ลักษณะภายในของเพอริทีเซียประกอบด้วย กลุ่มเนื้อเยื่อสี
ด า(exciple) เป็นผนังล้อมรอบบางชนิดสร้างกลุ่มเนื้อเยื่อ 
ซูโดโสตรมาตา (pseudostromata)ที่เจริญแทรกในช้ันเพ
อริเดียม ภายในมีเส้นใยพาราไฟซีส (paraphysis) แบบ
ต่างๆถุงหุ้มสปอร์บรรจุสปอร์แบบต่างๆ และหยดน้ ามัน (oil 
drop)  ซึ่งทั้งหมดใช้เป็นหลักเกณฑ์ส าคัญในการจ าแนก 
ไลเคนในกลุ่มนี้ โดยพิจารณาจากขนาด รูปร่างของสปอร์ 
รูปแบบ จ านวนผนังก้ัน รวมถึงลักษณะของเซลล์ภายในของ
สปอร์ซึ่งพบทั้งแบบไม่มีสี และมีสีน้ าตาลอ่อนไปจนถึง
น้ าตาลเข้ม Aptroot et al., (2008) 

ไลเคนในกลุ่มที่สร้างเพอริทีเซียมีความหลากหลายของ
สายพันธุ์มากกลุ่มหนึ่ง ทั่วโลกมีรายงานการพบไลเคนใน
กลุ่มนี้ไว้ 666 ชนิด (Hawksworth, 1995) การศึกษาไพรี
โนไลเคนในประเทศไทยที่ผ่านมาส่วนมากเป็นการส ารวจใน
ภาคเหนือของไทย (Vongshewarat, 2000; Aptroot et 
al., 2007) ส่วนการศึกษาทางภาคใต้ของประเทศยังมีน้อย
มาก โดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นหมู่เกาะ ซึ่งเคยมีรายงาน
การส ารวจเป็นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1909 โดย Vainioที่เกาะ
ช้าง จังหวัดตราด และอีกครั้งเมื่อปี ค.ศ.1930 โดยPaulson
ที่เกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบจ านวนชนิดทั้งหมด 16 
ชนิด 4 สกุล 3 วงศ์(Vainio, 1909; Paulson, 1930)
จากนั้นมีการศึกษาโดยนักไลเคนชาวไทย (กัณฑรีย์ บุญ
ประกอบ และกวินนาถ บัวเรือง, 2550) ซึ่งรายงานการ
ส ารวจจากเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ว่ามี 31 ชนิด 7 สกุล 
5 วงศ์ โดยมีไลเคนถึง 20 ชนิด ที่พบเป็นครั้งแรกของไทย 
(new records)ทั้งนี้มีไลเคน 3 ชนิด ที่ไม่สามารถจ าแนก
ชนิดได้และคาดว่าจะเป็นชนิดใหม่ของการค้นพบทาง
วิทยาศาสตร์ (new species) ต่อมาในปี 2556 สุภัทราและ
คณะ(อยู่ในระหว่างการตีพิมพ์) รายงานไพรีโนไลเคนกลุ่มที่
สร้างสปอร์แบบมีสีจ านวน 2 วงศ์ 4 สกุล 52 ชนิด จากเกาะ
ต่างๆ ทั้ งฝั่ งอ่าวไทย และอันดามันของประเทศไทย 
การศึกษาในครั้งนี้เป็นการรายงานการศึกษาเฉพาะไพรีโน-
ไลเคนกลุ่มที่สร้างสปอร์แบบไม่มีสี ที่เป็นกลุ่มไลเคนที่มี

จ านวนสมาชิกมากอันจะน าไปสู่การเพิ่มองค์ความรู้ที่ส าคัญ
ด้านความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย 
 
อุปกรณ์และวิธีการ  

ส ารวจและรวบรวมตัวอย่างไลเคนบนเปลือกไม้และ
บนหิน จากระบบนิเวศ 5 ประเภท คือ ป่าดิบช้ืน ป่าดิบแล้ง 
ป่ารุ่นสอง ป่าชายเลน และป่าชายหาด ที่อยู่ในหมู่เกาะต่าง 
ๆ  ทั้ ง ฝั่ ง อ่ า ว ไ ทย  แล ะ ฝั่ ง อั น ด ามั น  ร วม  14เ ก า ะ 
ประกอบด้วย อ่าวไทยตอนบนได้แก่ เกาะแสมสาร เกาะแรด 
เกาะจานเกาะจวง เกาะคราม (จังหวัดชลบุรี ) เกาะกูด 
(จังหวัดตราด) อ่าวไทยตอนกลาง ได้แก่ เกาะวัวตาหลับ 
(จั งหวัดสุราษฏธานี )  เกาะในฝั่ งอันดามันตอนบนถึง
ตอนกลาง ได้แก่ เกาะช้าง เกาะพยาม เกาะสินไห เกาะสน
ไท (จังหวัดระนอง) เกาะยาวใหญ่ และเกาะเวียง (จังหวัด
พังงา) ฝั่งอันดามันตอนล่าง ได้แก่ เกาะตะรุเตา (จังหวัด
สตูล) ระหว่างปี พ.ศ. 2548 - 2552 น ามาวิเคราะห์ชนิด
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 

จากการรวบรวมตัวอย่างไพรีโนไลเคนที่ เติบโตบน
เปลือกไม้ในหมู่เกาะต่างๆ ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน 
จ านวน 15 เกาะ ได้ไลเคนทั้งสิ้น 180 ตัวอย่าง สามารถ
จ าแนกได้ 4 วงศ์7 สกุล 32ชนิด (ตารางที่ 1)ไลเคนสกุล
ต่างๆ เหล่านี้จัดจ าแนกโดยใช้ลักษณะของโครงสร้างสืบพันธุ์
แบบอาศัยเพศเป็นหลัก มีลักษณะทั่วไปของสกุลเป็นดังนี้  

สกุล Anisomeridium (Müll.Arg) M.Choisy 
แทลลัส ครัสโตส ผิวเรียบถึงขรุขระ ไม่เงามัน สีเทา 

เขียวอมเทา หรือออกขาว พบช้ันคอร์ เทกซ์บาง แอสโค
มาตาแบบเพอริทีเซีย สีด า เป็นเงา เป็นตุ่มนูน ทรงกรวย
หรือแบน อยู่แบบเดี่ยวๆ (ภาพที่ 2 ก) หรือไม่พบหยดน้ ามัน
ในช้ันไฮเมเนียม เส้นใยพาราไฟซิสแบบร่างแห แอสคัส
ทรงกระบอกถึงกระบอง มีผนังสองช้ัน สร้างสปอร์แบบมี
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ผนังกั้นตามขวาง (transversely septate) 1-3 ผนัง เซลล์
ภายในลักษณะทรงรี ถึงเรียวยาว สปอร์มีสีใส ผนังหนา ไม่
พบเจลลาตินหุ้ม (ภาพที่ 2 ข) ไลเคนเด่นในสกุลนี้ คือ
Anisomeridium ambicum และ Anisomeridium 
polycarpum  สกุล Arthopyrenia A. Massal. 

แทลลัสครัสโตส ผิวขรุขระ สีขาว ถึงน้ าตาล สร้างและ
ไม่สร้างช้ันคอร์เทกซ์แอสโคมาตาแบบเพอริทีเซีย สีด า ทรง
กลม ถึงทรงกรวย อยู่เดี่ยว ๆ (ภาพที ่2 ค) ไม่พบหยดน้ ามัน
ในช้ันไฮเมเนียม พบเส้นใยพาราไฟซิสแบบแตกแขนง บาง
แอสคัสทรงกระบอกถึงทรงกระบอง มีผนังสองช้ัน สปอร์
แบบมีผนังกั้นตามขวาง 1 ผนัง ทรงกึ่งกลม รี สีใส (ภาพที่ 2 
ง) ผนังหนา พบ 8 สปอร์ในแอสคัส พบเพียง 2 ชนิด คือ 
Arthopyrenia alboatra แล ะ  Arthopyrenia 
cinchonae 

สกุลLaurera Rchb. 
แทลลัสครัสโตส ผิวเรียบถึงขรุขระ สีเทา น้ าตาล เขียว

ถึงเขียวมะกอก สร้างช้ันคอร์เทกซ์แอสโคมาตาแบบเพอริที
เซีย สีด า บางชนิดพบผงผลึกสีเหลืองกระจายทั่วแอสโค
มาตา ทรงกลม อยู่เดี่ยว ๆ หรืออยู่เป็นกลุ่ม เจริญอยู่ใน
เนื้อเยื่อซูโดโสตรมาตา (pseudostromata)(ภาพที่ 2 จ ช 
และ ฌ) สร้างสปอร์แบบมูริฟอร์ม (muriform) (ภาพที่ ฉ ซ 
และ ญ) ทรงรี ยาว สีใส พบ 2-8 สปอร์ในแอสคัส พบหยด
น้ ามันในช้ันไฮเมเนียม ไลเคนเด่นในสกุลนี้ คือ Laurera 
benguelenlsis, Laurera megasperma และ Laurera 
subdiscreta 

สกุล Megalotremis Aptroot. 
แทลลัสครัสโตส ผิวเรียบถึงขรุขระ ไม่เงามัน สีเทา 

เขียวอมเทา หรือออกขาว พบสร้างและไม่สร้างช้ันคอร์เทกซ์
บาง แอสโคมาตาแบบเพอริทีเซีย สีด า เป็นเงามัน ฝังจมใน
แทลลัส หรือยกตัวเหนือแทลลัส ทรงกรวยอยู่แบบเดี่ยวๆ 
(ภาพที ่2 ฐ ) ไม่พบหยดน้ ามันในช้ันไฮเมเนียม เส้นใยพารา
ไฟซิสแบบร่างแห แอสคัสทรงกระบอกถึงกระบอง มีผนัง
สองช้ัน สร้างสปอร์แบบมีผนังกั้นตามขวาง (transversely 
septate) 1 ผนัง ลักษณะคล้ายสปอร์ของArthopyrenia 
แต่จะมีขนาดใหญ่กว่า เซลล์ภายในลักษณะทรงรี ถึงเรียว
ยาว สปอร์มีสีใส ผนังหนา ไม่พบเจลลาตินหุ้ม (ภาพที่ 2 ฑ) 
ไลเคนเด่นในสกุลนี้ คือ Megalotremis verrucosa 

สกุลPorina Müll. Arg. 
แทลลัสครัสโตส ผิวเรียบ สีเทาอมเขียว ถึงสีเขียว

มะกอก ไม่พบช้ันคอร์เทกซ์แอสโคมาตาแบบเพอริทีเซีย สี
ด า ทรงกึ่งกลม ถึงกลม อยู่เดี่ยว ๆ กึ่งฝังจมถึงยกตัวเหนือ

แทลลัส (ภาพที่  2 ฎ ) พบผนัง2 ช้ัน คือผนัง ช้ันนอก 
(involucrellum)จะมีสีด า น้ าตาลหรือน้ าตาลแดง ผนัง
ช้ันใน จะมีสีใสหรือออกจางๆ พบและไม่พบหยดน้ ามันใน
ช้ันไฮเมเนียม เส้นใยพาราไฟซิสแบบเส้นเดี่ยว สร้างสปอร์
แบบมีผนังกั้นตามขวาง 1-12 ผนัง ทรงเรียวยาวแบบ
กระสวย (ภาพที่  2 ฏ) ลักษณะเซลล์ภายในเป็นแบบ
ทรงกระบอกไลเคนเด่นในสกุลนี้ คือ Porina heterocarpa 

สกุลPseudopyrenula Müll. Arg. 
แทลลัสครัสโตส ผิวเรียบถึงขรุขระ ไม่เงามัน สีขาว ไม่

พบช้ันคอร์เทกซ์แอสโคมาตาแบบเพอริทีเซีย สีด า ทรงกลม
ถึงทรงกรวย อยู่เดี่ยว ๆ หรืออยู่เป็นกลุ่ม (ภาพที่ 2 ฒ ) พบ
หยดน้ ามันในช้ันไฮเมเนียม เส้นใยพาราไฟซิสแบบร่างแห 
สร้างสปอร์แบบมีผนังกั้นตามขวาง 3 ผนัง ทรงรี สีใส 
ลักษณะเซลล์ภายในเป็นแบบทรงเหลี่ยม (ภาพที่ 2 ณ) ไล
เคนเด่นในสกุลนี้ คือ Pseudopyrenula diluta 

สกุลTrypethelium Spreng. 
แทลลัสครสัโตส ผิวเรียบถึงขรุขระ เป็นเงามัน สีเทาถึง

สีเขียวมะกอก พบช้ันคอร์เทกซ์แอสโคมาตาแบบเพอริทเีซยี 
สีด า บางชนิดพบผงผลึกสีเหลอืงกระจายทั่วแอสโคมาตา 
ทรงกลม อยู่เดี่ยว ๆ หรืออยู่เป็นกลุ่ม เจรญิอยู่ในเนื้อเยื่อซู
โดโสตรมาตา (pseudostromata)(ภาพที ่ 2 ด และ ถ) 
สร้างสปอร์แบบมผีนังกั้นตามขวาง 3-14 ผนัง (ภาพที ่ 2 ต 
และ ท) ทรงรี ยาวทรงกระสวย  สีใส พบ 8 สปอร์ในแอสคสั 
พบและไม่พบหยดน้ ามันในช้ันไฮเมเนียม ลักษณะเซลล์
ภายในเป็นแบบทรงกระบอกถึงทรงเหลี่ยมไลเคนเด่นในสกลุ
นี้ คือ Trypethelium concartervatumและ T. 
eluteriae 

จากการศึกษาพบว่าไลเคนสกุล Anisomeridiumมี
ความหลากหลายทางจ านวนชนิดมากที่สุดโดยพบถึง 8 ชนิด 
รองลงมาคือ สกุล Trypethelium ซึ่ งพบ 7 ชนิดและ
Laurera 6 ชนิด 2 ชนิด ตามล าดับ นอกจากนี้ยังพบไลเคน
กลุ่มไพรีโนไลเคนที่ไม่เคยมีรายงานการพบในประเทศไทย
มาก่อนถึง 15ชนิดโดยพบว่าในป่าดิบแล้งพบไลเคนกลุ่มนี้
มากที่สุด 23 ชนิด รองลงมา คือ ป่าดิบช้ืน พบ 12 ชนิด 
ส่วนป่าชายเลนพบเพียงชนิดเดียว (ตารางที่ 1) 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

การส ารวจศึกษาความหลากหลายของไลเคนใน
ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ไม่เคยมีการส ารวจจะท าใหไ้ด้
ข้อมูลความหลากหลายทางชนิดพันธ์ุไลเคนของประเทศไทย
เพิ่มขึ้น ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้พบไลเคนที่ไม่เคยมีรายงานมา
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ก่อนในประเทศไทย (new records) ถึง 15 ชนิด ไลเคน
ชนิดเด่นได้แก่ Trypethelium concartervatum มีการ
กระจายพันธ์ุได้กว้างโดยพบได้ทั้งบนเกาะในฝั่งอ่าวไทย และ
อันดามัน โดยพบเติบโตได้ดีบนไม้ต้นที่มีผิวเปลือกเรียบใน
ป่าที่มีเรือนยอดโปร่งเช่นป่าชายหาด ป่ารุ่นสอง ป่าดิบแล้ง 
และป่าดิบชื้น แต่ไม่พบในป่าชายเลนส่วน Anisomeridium 
polycarpum เป็นไลเคนเด่นอีกชนิดหนึ่งที่พบได้ในป่ารุ่น
สอง ป่าดิบแล้ง ป่าดิบช้ืน และป่าชายเลน แต่ไม่พบในป่า
ชายหาด แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและ
การกระจายพันธุ์ของไลเคนที่แตกต่างกันไปตามชนิด โดย
ระบบนิเวศที่พบไลเคนกลุ่มนี้มากที่สุดคือ ป่าดิบแล้ง (23 
ชนิด) ส่วนป่าชายเลนพบเพียงชนิดเดียวซึ่งอาจเป็นไปได้
ว่าไลเคนในกลุ่มนี้ไม่ชอบไอจากความเค็มในระบบนิเวศของ
ป่าชายเลน ส าหรับการกระจายพันธุ์ของไลเคนตามเกาะ
ต่างๆ พบว่าเกาะที่มีพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ขนาดกว้างใหญ่ 
และมีความชื้นสูง มีแนวโน้มที่จะพบไลเคนหลากหลายชนิด
กว่าเกาะที่มีพ้ืนท่ีขนาดเล็ก 
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ตารางที่ 1ความหลากหลายทางชีวภาพของไพรีโนไลเคนทีส่ร้างสปอร์ที่ไม่มสีี ท่ีพบ 

วงศ์ (Family) สกุล(Genera) ชนิด(Species) 
สังคมป่า 

ดิบชื้น ดิบแล้ง รุ่นสอง ชายเลน ชายหาด 
ARTHOPYRENIACEAE Arthopyrenia  Arthopyrenia alboatra 

 
* 

  
  

  
Arthopyrenia cinchonae* 

 
* 

  
  

MONOBLASTIACEAE 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* 

  
* 

 
  

TRICHOTHELIACEAE Porina Porina decrescens 
 

* 
  

  

  
Porina eminentior 

 
* 

  
  

  
Porina heterocarpa 

 
* 

  
  

  
Porina sphaerocephala 

 
* 

  
  

TRYPETHELIACEAE 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 *         
จ านวนชนิดไลเคนท่ีพบในแต่ละระบบนิเวศ 12 23 11 1 9 

หมายเหตุ  * ชนิดไลเคนที่รายงานในประเทศไทยเป็นครั้งแรก    
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ภาพที ่1 กราฟแสดงร้อยละของจ านวนความหลากหลายของชนิดไพรีโนไลเคนกลุ่มที่สร้างสปอร์แบบไม่มสีีในแต่ละเกาะ 
 

  

เกาะเวียง 8% 
เกาะแรด 5% 

เกาะแสมสาร10% 

 เกาะกุด 5% 

เกาะคราม 4% 

เกาะจวง 7% 
เกาะจาน 2% 

เกาะช้าง 5% 
เกาะพยาม 10% 

เกาะยาวใหญ ่17% 

เกาะวัวตาหลับ 4% 

เกาะสนไทย 3% 

เกาะสินไห 6% เกาะตะรุเตา 14% 
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ภาพที่ 2 ลักษณะของแทลลัสแอสโคมาตาและสปอร์ของไพรีโนไลเคนท่ีสร้างสปอร์ไมม่ีสี สกุลต่างๆ ท่ีพบในพื้นที่เกาะ
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 

ก. ค. ง. 

จ. ฉ. ช. ซ. 

ญ. ฌ. ฐ. ฑ. 

ฒ. ณ. 

ด. ต. ถ. ท. 

0.5mm 

0.5mm 

1mm 0.5mm 

0.2mm 

1mm 

1mm 

1mm 

1.5mm 

25 µm 

15 µm 20 µm 

7 µm 

15 µm 

10 µm 

13 µm 

3 µm 

ข. 

ข. ข. 

1 mm 

5µm 

20 µm 


