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ไลเคนวงศอารโทเนีย (Arthoniaceae) ในเขตปาชายเลนจงัหวัดฉะเชงิเทรา 
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 ไลเคนวงศอารโทเนีย (Arthoniaceae) เปนครัสโตสไลเคน (crustose lichen) มีการรายงานการศึกษา 30 ชนิด 
จากไลเคนในประเทศไทยท้ังหมด 1,292 ชนิด การศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และเติม 
เต็มขอมูลชนิดของไลเคนท่ีแพรกระจายในประเทศไทย จากการเก็บตัวอยางไลเคนจํานวน 197 ตัวอยาง ในปาชายเลน เขตพ้ืนท่ี 
จังหวัดฉะเชิงเทรา นํามาวิเคราะหชนิดตามหลักอนุกรมวิธาน สามารถระบุชนิดได 5 สกุล ประกอบดวย Arthonia (5 ชนิด) 
Coniocarpon (1 ชนิด) Cryptothecia (1 ชนิด) Stirtonia (1 ชนิด) และ Synarthonia (1 ชนิด)  
เปนไลเคนท่ีคนพบครั้งแรกในประเทศไทย 8 ชนิดไดแก Arthonia catenatula Nyl, Arthonia collective Stirt., Arthonia 
simplicascens Nyl., Arthonia subgyrosa Nyl., Coniocarpon cinnabarinum DC., Cryptothecia lunulata (Zahlbr.) 
Makhija & Patw., Stirtonia dubia A.L. Sm. และ Synarthonia inconspicua (Stirt.) Van den Broeck & Ertz. โดยสกุล 
Arthonia มีความหลากชนิดมากท่ีสุด ตนไมท่ีพบความหลากหลายชนิดของไลเคนวงศน้ีมากท่ีสุดคือ ตนตาตุมทะเล และ 
รองลงมาคือ ตนปอทะเล และ โปรงแดง คิดเปนรอยละ 37.1, 21.8 และ 14.2 ตามลําดับ 
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 Crustose lichens family Arthoniaceae were reported 30 species among the 1,292 species found in 
Thailand. This study aims to study biodiversity to fill the data gap for the lichen distribution in Thailand. One 
hundred and ninety seven lichen specimens were collected from mangrove forests of Chachoengsao 
province. They were identified into 5 genera according to the taxonomy principle as Arthonia (5 species) 
Coniocarpon (1 species) Cryptothecia (1 species) Stirtonia (1 species) and Synarthonia (1 species). However, 
8 taxa that were new records for Thailand are Arthonia catenatula Nyl., Arthonia collectiva Stirt., Arthonia 
simplicascens Nyl., Arthonia subgyrosa Nyl., Coniocarpon cinnabarinum DC., Cryptothecia lunulata (Zahlbr.) 
Makhija & Patw., Stirtonia dubia A.L. Sm. and Synarthonia inconspicua (Stirt.) Van den Broeck & Ertz. The 
genus Arthonia had the highest number of species in this study. Excoecaria agallocha L., Hibiscus tiliaceus 
L. and Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. were phorophyte with the highest diversity of lichens from this family  
at 37.1%, 21.8% and 14.2% respectively. 


