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 ไพรีโนคารปสไลเคน (Pyrenocarpous lichens) จากเกาะตะรุเตา จังหวัดสตูล สํารวจและรวบรวมระหวางวันท่ี 6 
เมษายน ถึง 23 ตุลาคม 2551 จากสภาพปา 5 แบบ ไดแก ปาชายหาด ปาโกงกาง ปาพรุ ปาปลูกและปาดิบช้ืน จํานวน 14 
ตัวอยาง นํามาตรวจสอบทางอนุกรมวิธาน โดยใชลักษณะทางสัณฐานวิทยาและกายวิภาควิทยา ของแทลลัส แอสโคมาตาและ 
แอสโคสปอรรวมถึงการตรวจสอบทางเคมีดวยวิธีการหยดสี (spot test) และรงคเลขผิวบาง (thin layer chromatography) 
สามารถจัดจําแนกได 28 ชนิด 7 สกุล 3 วงศ ไดแกสกุล Anisomeridium (3 ชนิด) , Anthracothecium (1 ชนิด), Laurera 
(1ชนิด), Nigrovothelium (1 ชนิด), Pyrenula (17 ชนิด), Pyrgillus (2 ชนิด) และสกุล Typethelium (1 ชนิด) ในจํานวน 28 
ชนิดน้ี ซ่ึงเปนไลเคนท่ีคาดวาจะเปนชนิดใหมของโลก 2 ชนิด คือ Pyrenula sp.1 และ Pyrgillus sp.1 โดยไลเคนท่ีพบ 
แพรกระจายไดท่ัวไป คือ Pyrenula anomala, Pyrenula immissa และ Pyrenula thailandica การสํารวจครั้งน้ีปาท่ีพบ 
ไพรีโนคารปสไลเคนท่ีมีความหลากหลายมากท่ีสุด คือ ปาดิบชื้น. 
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Pyrenocarpous lichens from Tarutao island, Satun Province, were surveyed and collected between 
6 April to 23 October 2008 from five forest types, which consisted of beach forest, mangrove forest, peat 
swamp forest, tree plantation and tropical rain forest. A total of 134 lichen specimens were identified using 
morphological and anatomical of thallus, ascomata and ascospores with chemical characters composition 
by spot test and thin layer chromatography (TLC). Twenty-eight species, 7 genera and 3 families including 
Anisomeridium (3 species), Anthracothecium (1 species), Laurera (2 species), Marcelaria (1 species), 
Nigrovothelium (1 species), Pyrenula (17 species), Pyrgillus (2 species) and Trypethelium (1 species). In a total 
of 28 species, two unidentified taxa were found, consisted of Pyrenula sp.1 and Pyrgillus sp.1. The common 
species were Pyrenula anomala and P. immissa. This work demonstrated that the high diversity of the 
Pyrenocarpous lichens was found tropical rain forest. 
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