
MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

    วงศ์  Xylariaceae

Xylaria  obovata (Berk.) Fr.  

 ลักษณะ เป็นก้อนคอ่นข้างกลม	มีก้านสัน้ตดิกบัผิวไม้หรือเปลือกไม้	เนือ้แข็ง						

สีเทาด�า	ผิวเรียบเม่ือแก่ข้างในจะกลวง	ขนาดสงู	1-3	เซนตเิมตร	เส้นผา่ศนูย์กลาง	0.5-1.2	

เซนตเิมตร สปอร์ ขนาด	18-21.3	X	5.6-6.3	ไมโครเมตร	รูปร่างยาวรี	สีน�า้ตาล	ผิวเรียบ	

germ slits (ชอ่งท่ีสปอร์งอก)	เป็นเส้นตรงบดิเฉียงตามสปอร์

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์					ชนิดป่า เบญจพรรณ
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

   วงศ์  Xylariaceae

Xylaria  cubensis (Mont.) Fr.

 ลักษณะ เป็นแทง่คล้ายนิว้มือ	ไมแ่ตกก่ิงก้าน	เนือ้แข็ง	ขึน้บนผิวไม้และเปลือกไม้	

สีน�า้ตาลทองถงึน�า้ตาลไหม้	ผิวไมเ่รียบเป็นลายคล้ายตาขา่ยเม่ือแก่ข้างในจะกลวง	ขนาดสงู	

1.7-5.5	เซนติเมตร	เส้นผา่ศนูย์กลาง	0.4-2	เซนติเมตร	สปอร์ ขนาด	7.5-8.8	X	3.8-4.4	

ไมโครเมตร	รูปร่างคล้ายตวั	D	สีน�า้ตาล	ผิวเรียบ germ slits (ชอ่งท่ีสปอร์งอก)	เป็นเส้นตรง

ยาวเกือบเตม็สปอร์

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์					ชนิดป่า ดิบแล้ง
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

เห็ดก้านธูป
Xylaria  nigripes (Klotzsch.) M.C. Cooke

    วงศ์  Xylariaceae

 

 ลักษณะดอก เป็นแท่งยาวคล้ายกับก้านธูป ไม่แตกกิ่งก้าน เนื้อแข็ง ขึ้นบนรังปลวก 

เมื่ออ่อนสีเหลืองอมน�้าตาล แก่เป็นสีน�้าตาลเทาจนถึงสีด�า ผิวไม่เรียบ เมื่อแก่ข้างในจะกลวง 

ขนาดสูง 3-6 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4-0.8 เซนติเมตร ก้าน สีด�า ยาวคล้ายรากออก

จากรังปลวก ขนาดยาว 3-5 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2-0.5 เซนติเมตร สปอร์ ขนาด 

4.5-5 x 2-3 ไมโครเมตร รูปร่างคล้ายตัว D สีน�้าตาลด�า ผิวเรียบ germ slits (ชอ่งท่ีสปอร์งอก)	

เป็นเส้นตรงยาวเตม็สปอร์

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ซมิไบโอซสิ					ชนิดป่า เตง็รัง
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MUSHROOM : เห็ดรา 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Xylaria  oligotoma Sacc. & Paol.

    วงศ์  Xylariaceae

 ลักษณะ เป็นแทง่	ปลายแหลมแตกก้านและไมแ่ตกก้าน	มีก้านสัน้และยาว	ขนาด

สงู	2-6	เซนตเิมตร	เส้นผา่ศนูย์กลาง	0.5-1.2	เซนติเมตร	เนือ้คอ่นข้างแข็งเหมือนเนือ้ไม้	สีด�า	

ผิวไมเ่รียบ	มีสีขาวครีมแทรกอยู่ สปอร์ ขนาด	6.3-7.5	X	2.5-3	ไมโครเมตร	รูปร่างยาวรี						

สีน�า้ตาล	germ slits (ชอ่งท่ีสปอร์งอก)	เป็นเส้นตรงยาวเตม็สปอร์

 กนิไม่ได้ กลุ่มเหด็  ซาโปรไฟต์					ชนิดป่า เตง็รัง-ไม้สน
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ไลเคน



LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ไลเคน คอื อะไร ?

แหล่งอาศัยของไลเคน

        สิ่งมชีวีติที่มาอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง รา 

(fungi) กับสาหร่าย (algae) ซึ่งมสีาหร่ายสองกลุ่มคอื สาหร่ายสี

เขยีว (green algae) และสาหร่ายสเีขยีวแกมน�้าเงนิ (blue-green 

algae) โดยรานั้นมหีน้าที่เก็บความชื้นและป้องกันอันตรายให้กับ

สาหร่าย ส่วนสาหร่ายท�าหน้าที่สร้างอาหารและแบ่งปันให้กับรา

 เราสามารถพบไลเคนได้ทั่วไปตามต้นไม้ โดยเฉพาะเปลอืก

ต้นไม้ ที่เห็นเป็นด่างๆ ดวงๆ ใบไม้ ก้อนหนิ ดนิ แก้ว พลาสตกิ สายไฟ 

คอนกรตี เหล็ก วัตถุหรอืสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในสภาพอากาศเหมาะ

กับการเจรญิเตบิโตของไลเคน

สาหร่าย

รา
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

บนป้ายโครงการ

บนต้นไม้

บนใบไม้

บนกิ่งไม้

บนหนิ

บนดนิ

บนเสารัว้บ้าน
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

วงจรชีวิตของไลเคน

โครงสรา้งแทลลสัของไลเคน
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

โครงสร้างภายในแอสโคมาตา (โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ)

แอสโคสปอร์

แบบเซลล์เดยีว (simple) ไมมี่ผนงักัน้ แบบมีผนังกัน้ตามขวาง (transeptate)

แบบมูริฟอร์ม (muriform) มีผนงักัน้ตามขวางและตามยาว
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

โครงสรา้งภายนอกของไลเคน

 แทลลัส (thallus) 

	โครงสร้างร่างกายของไลเคน

 โลบ (lobe) 

	โครงสร้างหลกัแทลลสัแบบแผน่ใบ

	และแบบต้นไม้เลก็	ลกัษณะเป็น																	

	แผน่แบนคล้ายใบไม้

 ขนเซลล์ (cilia)               

	โครงสร้างท่ีมีลกัษณะคล้ายขนตา	

	ขึน้อยูท่ี่ขอบของแทลลสั

	แบบแผน่ใบ
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 เพอริทเีซีย (Perithecia)  

	โครงสร้างสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ	

	ผลรูปตุม่

แอโพทเีซียแบบคล้ายจาน 

(Disc-like apothecia)

โครงสร้างสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ

ผลรูปถ้วย

ไลเรลเลทแอโพทเีซีย

(Lirellate apothecia)

โครงสร้างสืบพนัธุ์แบบอาศยัเพศ	

ผลรูปเส้น
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 ซอรีเดยี (Soredia) 

	ลกัษณะคล้ายขนมถ้วยฟขูนาดเลก็	

	เจริญบนแทลลสัแบบแผน่ใบ

	ท�าหน้าท่ีขยายพนัธุ์แบบไมอ่าศยัเพศ

 ฟิลลิเดยี (Phyllidia)  

	ลกัษณะคล้ายใบเกลด็	เป็นแผน่แบนขนาดเลก็	

	เจริญบนแทลลสัแบบแผน่ใบ

	ท�าหน้าท่ีขยายพนัธุ์แบบไมอ่าศยัเพศ

 ไอซเิดยี (Isidia)  

	ลกัษณะคล้ายแทง่หรือเป็นตุม่นนูกลม	

	เจริญบนแทลลสัแบบแผน่ใบ

	ท�าหน้าท่ีขยายพนัธุ์แบบไมอ่าศยัเพศ
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

กลุ่มฝุ่นผง (crustose)	ลกัษณะแทลลสัเป็นฝุ่ นผงหรือดวงเกาะตดิแนน่กบัวตัถท่ีุอาศยั

ประเภทของไลเคน

กลุ่มแผ่นใบ (foliose) ลกัษณะแทลลสัเป็นแผน่ใบเกาะตดิกบัวตัถท่ีุอาศยัอยา่งหลวมๆ

กลุ่มเส้นสาย (fruticose) ลกัษณะแทลลสัเป็นทรงพุม่แตกเป็นเส้นสาย	สว่นฐานยดึเกาะ

กบัวตัถท่ีุอาศยั

406



LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

กลุ่มต้นไม้เล็ก (squamulose) ลกัษณะแทลลสัเป็นต้นหรือใบเกลด็	คล้ายต้นไม้เลก็					

พบตามพืน้ดนิหรือบนมอสส์

กลุ่มพลาคอยด์ (placoid) ลกัษณะแทลลสัเป็นโลบเรียวเลก็อยูต่ดิกบัวตัถท่ีุอาศยัแนน่มาก

            ไลเคนเป็นสิง่มีชีวิตขนาดเลก็	ท่ีมีประโยชน์ในด้านตา่งๆ	มากมาย	ทัง้ด้าน	

การแพทย์	 เป็นสว่นประกอบของยาและยาสมนุไพร	 ด้านอตุสาหกรรม	 น�ามาใช้

เป็นสีย้อมผ้า	 เคร่ืองส�าอาง	 น�า้หอม	 และกระดาษลติมสั	 (กระดาษท่ีใช้วดัความ

เป็นกรดเป็นดา่ง)	ใช้บอกอายขุองโบราณวตัถจุากการเจริญเตบิโตของไลเคน	และ

ท่ีส�าคญั	ใช้เป็นตวับง่ชีค้ณุภาพของอากาศ	

 ประโยชนข์องไลเคน
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 พืน้ท่ีป่าสงวนแหง่ชาตป่ิาแมจ่างฝ่ังซ้าย	อ�าเภอแมท่ะ	จงัหวดัล�าปาง	

พบไลเคนทัง้หมด	39	สกลุ	65 ชนิด	แบง่เป็น

     กลุ่มฝุ่นผง (Crustose) 41 ชนิด 

     กลุ่มแผ่นใบ (Foliose) 22 ชนิด 

     กลุ่มต้นไม้เล็ก (Squamulose) 1 ชนิด  

     กลุ่มพลาคอยด์ (Placoid) 1 ชนิด

 ไลเคนชนิดเด่น (Dominant species)	 ท่ีพบมาก	 ได้แก่	Diorygma             

junghuhnii (Mont.	 &	 Bosch)	 Kalb,	 Staiger	 &	 Elix,	Graphis longispora 

D.D.	Awasthi	&	S.R.	Singh,	Letrouitia domingensis	(Pers.)	Hafellner	&	

Bellem.,	 Parmotrema tinctorum	 (Despr.	 ex	 Nyl.)	 Hale,	 Parmotrema   

praesorediosum	 (Nyl.)	 Hale,	 Relicinopsis rahengensis	 (Vain.)	 Elix	 &		

Verdon,	Dirinaria picta (Sw.)	Schaer.	 ex	Clem.,	Pyxine cocoes (Sw.)	

Nyl,	 Staurothele	 cf.	 fissa	 	 (Taylor)	 Zwackh,	 Pyrenula macrocarpa	 A.	

Massal.,	Laurera benguelensis	(Müll.	Arg.)	Zahlbr.,	Laurera subdiscreta 

(Nyl.)	Zahlbr.	และ	Pyrenula anomala (Ach.)	A.	Massal.

การส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพดา้นไลเคน
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ ที่เกำะอำศัย

1 Cryptothecia	sp.	 Arthoniaceae บนเปลือกไม้ต้นเตง็

2 Arthopyrenia consobrina	(Nyl.)	

Müll.	Arg.

Arthopyreniaceae บนเปลือกไม้ต้นมะกอก

เกลือ้น

3 Mycomicrothelia sp.	 Arthopyreniaceae บนเปลือกไม้ต้นมะคา่โมง

4 Chrysothrix candelaris (L.)	J.R.	

Laundon

Chrysothricaceae บนหิน	และบนเปลือกไม้

ต้นรัก

5 Diorygma hieroglyphicum 

(Pers.)	Staiger	&	Kalb

Graphidaceae บนเปลือกไม้ต้นขอ่ย

6 Diorygma junghuhnii (Mont.	&	

Bosch)	Kalb,	Staiger	&	Elix

Graphidaceae บนเปลือกไม้ต้นก่อ	ซ้อ	รัง	

มะส้าน	มะเด่ือ	นมควาย	

ยางหน	ูรัก	และกระบาก

7 Diploschistes actinostomus 

(Ach.)	Zahlbr.

Graphidaceae บนหิน

8 Dyplolabia afzelii (Ach.)	A.	

Massal.

Graphidaceae บนเปลือกไม้ต้นค�ามอก

9 Fissurina sp.	 Graphidaceae บนเปลือกไม้ต้นตะลมุพกุ

10 Graphis cf. tenuirima (Shirley)	

A.W.	Archer

Graphidaceae บนเปลือกไม้ต้นรัง

11 Graphis longispora D.D.							

Awasthi	&	S.R.	Singh

Graphidaceae บนเปลือกไม้ต้นกระบาก	

ยาบใบยาว	เสลาขาว		รัก	ซ้อ	

และด�าดง

12 Graphis sp.	 Graphidaceae บนเปลือกไม้ต้นตมูกาขาว	

และรัง

13 Graphis supracola A.W.	Archer Graphidaceae บนเปลือกไม้ต้นกุ๊ก

รายชื่อความหลากหลายของไลเคน 

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ ที่เกำะอำศัย

14 Phaeographis caesioradians 

(Leight.)	A.W.	Archer

Graphidaceae บนเปลือกไม้ต้นยางหนู

15 Thelotrema sp. Graphidaceae บนเปลือกไม้ต้นรัง

16 Ramboldia russula	(Ach.)	Kalb,	

Lumbsch	&	Elix

Lecanoraceae บนหิน

17 Letrouitia domingensis (Pers.)	

Hafellner	&	Bellem.

Letrouitiaceae บนเปลือกไม้ต้นค�าแสด	รัง	

ถ่านไฟผี	กระพีจ้ัน่	มะเด่ือ

กระดงังาป่า	ยาบใบยาว				

สามเต๊า	และนมควาย

18 Letrouitia leprolyta	(Nyl.)						

Hafellner

Letrouitiaceae บนเปลือกไม้ต้นยาง

19 Letrouitia trangressa	(Malme)	

Hafellner	&	Bellem.

Letrouitiaceae บนเปลือกไม้ต้นเสลาขาว

20 Pertusaria cicatricosa	Mull.	Arg. Pertusariaceae บนเปลือกไม้ต้นรัง	เตง็	รัก	และ

ยางเหียง	

21 Pertusaria scaberula A.W.	Archer Pertusariaceae บนหินและเปลือกไม้ต้นยางหน	ู

22 Buellia proximata H.	Magn. Physciaceae บนเปลือกไม้ต้นตมูกาขาว		

และเหมือดโลด

23 Diplotomma venusta (Körb.)	Körb Physciaceae บนเปลือกไม้ต้นเตง็	และรัง

24 Stigmatochroma glaucotheca 

(Fée)	Malme.

Physciaceae บนเปลือกไม้ต้นเตง็

25 Porina kantvilasii P.M.	McCarthy Porinaceae บนหิน

26 Porina mastoides	(Nyl.)	Mull.	Arg. Porinaceae บนเปลือกไม้ต้นมะมว่ง	และกุ๊ก

27 Porina nuculastrum	(Müll.	Arg.)	

R.C.	Harris

Porinaceae บนเปลือกไม้

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ ที่เกำะอำศัย

28 Porina	sp. Porinaceae บนเลือกไม้ต้นยางหน	ู

ค�าแสด	กระดงังาป่า	มะหาด

กระพีจ้ัน่	และพะยอม

29 Lithothelium sp. Pyrenulaceae บนเปลือกไม้ต้นมะคา่โมง

30 Pyrenula anomala (Ach.)	A.				

Massal.

Pyrenulaceae บนเปลือกไม้ต้นมะคา่โมง	ค�า้	

กระบาก	ยาบใบยาว		และ

ชิงชนั

31 Pyrenula aspistea (Afzel.	ex	Ach.)	

Ach.

Pyrenulaceae บนเปลือกไม้ต้นกระบาก

32 Pyrenula macrocarpa	A.	Massal. Pyrenulaceae บนเปลือกไม้ต้นตมูกาขาว	

เนา่ใน	แดง	กระบาก	มะมว่ง

ยาบใบยาว	และยาง

33 Pyrenula	sp. Pyrenulaceae บนเปลือกไม้ต้นยางหน	ูเปล้า

และก้างปลา	

34 Pyrgillus cubanus Nyl. Pyrenulaceae บนเปลือกไม้

35 Strigular sp.	 Strigulaceae บนใบไม้	และบนเปลือกไม้

36 Caloplaca bassiae	(Ach.)	Zahlbr. Teloschistaceae บนเปลือกไม้ต้นรัก

37 Laurera benguelensis (Müll.	Arg.)		

Zahlbr.

Trypetheliaceae บนเปลือกไม้ต้นเตง็	ชิงชนั	

รัก	กระบก	ยาบใบยาว	และ

มะคา่โมง

38 Laurera madreporiformis (Eschw.)	

Riddle

Trypetheliaceae บนเปลือกไม้ต้นกระบก	กุ๊ก	

และเตง็

39 Laurera subdiscreta (Nyl.)	Zahlbr. Trypetheliaceae บนเปลือกไม้ต้นตมูกาขาว

40 Trypethelium eluteriae Spreng Trypetheliaceae บนเปลือกไม้ต้นก่อ

41 Staurothele cf. fissa (Taylor)	

Zwackh

Verrucariaceae บนหิน

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ ที่เกำะอำศัย

1 Coccocarpia adnata Arv. Coccocarpiaceae บนเปลือกไม้ต้นรัก	และรัง

2 Coccocarpia pellita (Ach.)	Müll.	Arg. Coccocarpiaceae บนเปลือกไม้ต้นยางหนู

3 Leptogium cyanescens (Rabenh.)	

Korber

Collemmataceae บนหิน	และบนเปลือกไม้

ต้นรัก

4 Bulbothrix isidiza	(Nyl.)	Hale Parmeliaceae บนเปลือกไม้ต้นยางเหียง	

รัก	และรัง

5 Bulbothrix tabacina	(Mont.	&	

Bosch)	Hale

Parmeliaceae บนเปลือกไม้ต้นยางเหียง	

และรัก

6 Canoparmelia owariensis (Asahina)	

Elix

Parmeliaceae บนหิน

7 Parmeliopsis ambigua (Wulfen)	Nyl. Parmeliaceae บนเปลือกไม้ต้นยางเหียง

8 Parmotrema maclayanum (Müll.	

Arg.)	Hale

Parmeliaceae บนเปลือกไม้ต้นยางหนู

9 Parmotrema merrillii (Vain.)	Hale Parmeliaceae บนเปลือกไม้ต้นรัก	ตีนนก	

และยางหนู

10 Parmotrema praesorediosum (Nyl.)	

Hale

Parmeliaceae บนหิน	และบนเปลือกไม้

ต้นรัก	กุ๊ก	และมะส้าน

11 Parmotrema saccatilobum	(Taylor)	

Hale

Parmeliaceae บนเปลือกไม้ต้นยางเหียง

12 Parmotrema tinctorum (Despr.	ex	

Nyl.)	Hale

Parmeliaceae บนเปลือกไม้ต้นหาด	รัก	

ยาง	มะกอกเกลือ้น	เตง็	

ยางหน	ูยางเหียง	และรัง

13 Relicinopsis rahengensis (Vain.)	

Elix	&	Verdon

Parmeliaceae บนหิน	และบนเปลือกไม้

ต้นรัก	ยางหน	ูและยาง

เหียง

14 Xanthoparmelia congensis          

(J.	Steiner)	Hale

Parmeliaceae บนหิน

กลุ่มแผ่นใบ (Foliose)
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

ล�ำดับ ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ ที่เกำะอำศัย

15 Dirinaria aegialita (Afzel.	ex	Ach.)	B.J.	

Moore

Physciaceae บนหิน	และบนเปลือกไม้

ต้นรัง

16 Dirinaria applanata (Fée)	D.D.							

Awasthi

Physciaceae บนหิน

17 Dirinaria confluens (Fr.)	D.D.	Awasthi Physciaceae บนหิน

18 Dirinaria picta (Sw.)	Schaer.	ex	Clem. Physciaceae บนเปลือกไม้ต้นยางหน	ู	และ

มะกอกเกลือ้น

19 Heterodermia appendiculata (Kurok.)	

Swinscow	&	Krog

Physciaceae บนเปลือกไม้

20 Heterodermia microphylla (Kurok.)	

Skorepa

Physciaceae บนเปลือกไม้ต้นรัง

21 Pyxine coccifera (Fée)	Nyl. Physciaceae บนเปลือกไม้ต้นยางหน	ู	และ

รัก

22 Pyxine cocoes (Sw.)	Nyl Physciaceae บนเปลือกไม้ต้นมะกอกป่า		

แดง	และยาบใบยาว

กลุ่มแผ่นใบ (Foliose)

ล�ำดับ ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ ที่เกำะอำศัย

1 Cladonia mauritiana Ahti	&	J.C.	

David

Cladoniaceae บนดนิ	และบนมอสส์

กลุ่มต้นไม้เล็ก (Squamulose)

กลุ่มพลาคอยด์ (Placoid) 

ล�ำดับ ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ ที่เกำะอำศัย

1 Dimelaena thysanota (Tuck.)	Hale	&	

W.L.	Culb.

Physciaceae บนหิน
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon

แทลลัส  แบบฝุ่ นผง	สีเหลืองอมเขียวถงึสีเขียวออ่น	ชัน้คอร์เทก็ซ์ไมช่ดัเจน	ชัน้สาหร่าย	

รวมตวัปะปนกบัเส้นใยราในชัน้เมดลัลา	ซอริเดีย	เป็นฝุ่ นผงสีเหลืองกระจายทัว่แทลลสั			

แอโพทีเซียและพิคนิเดีย	ไมพ่บ

ที่อยู่อาศัย บนหิน	และบนเปลือกไม้ต้นรัก

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	502-549	เมตร

วงศ์ Chrysothricaceae

ไลเคนในป่าแม่จางฝั่งซ้าย

414



LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Cladonia mauritiana Ahti & J.C. David

แทลลัส แบบต้นไม้เลก็		แทลลสัปฐมภมิูเป็นแผน่ใบแบบโฟลโิอส	สีเขียวออ่นถงึสีเขียวเข้ม	

โลบ	ขนาดเลก็	ผิวหน้าเป็นขยุเลก็น้อย	แทลลสัทตุิยภมิูแบบโพดเิทีย	สีเขียวอมขาว	เจริญอยู่

บนแทลลสัปฐมภมิู	ซอริเดีย	สีเขียวอมขาว	 รูปทรงกลม	พบหนาแนน่บริเวณชัน้ผิวนอกของ	

โพดเิทีย	 และบริเวณขอบโลบของแทลลสัปฐมภมิู	 แอสโคมาตา	 แบบแอโพทีเซีย	 สีน�า้ตาล	

เจริญอยูบ่นปลายโพดเิทีย

ที่อยู่อาศัย บนดนิ	และบนมอสส์

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	712-721	เมตร

วงศ์ Cladoniaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Coccocarpia adnata Arv.

แทลลัส แบบแผน่ใบ	 สีเทาถงึสีเทาอมด�า	 มีสนัตามขวางคล้ายวงปี	 โลบ	 ตอนปลายแผ่

กว้าง	รูปลิม่	ไรซีน	สีขาวท่ีขอบ	สีเทาถงึด�าบริเวณกลางแทลลสั	แบบเส้นเด่ียว	กระจายทัว่

ชัน้ผิวลา่ง	 แอสโคมาตา	 แบบแอโพทีเซีย	 รูปถ้วย	 หน้าจานสีน�า้ตาล	 ลกัษณะกึง่ยกตวั	

แอสคสั	รูปทรงกระบอก	พาราไฟซีส	แบบเส้นเด่ียว	แอสโคสปอร์	สีใส	รูปทรงรี	ไมมี่ผนงักัน้

ตามขวาง	จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในแอสคสั	ขนาด	7.0-12.0	x	3.0-4.0	ไมโครเมตร

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นรัก	และรัง

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	631-702	เมตร

วงศ์ Coccocarpiaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Coccocarpia pellita (Ach.) Müll. Arg.

แทลลัส แบบแผน่ใบ	สีเทาเขียวจนถงึสีด�า	เรียบไมเ่ป็นเงามนั	เจริญเป็นแนวรัศมี	เกาะกบั

แหลง่อาศยัแนน่ โลบ	 เแผก่ว้าง	 แบนราบ	 ไอซเิดีย	 กระจายบนผิวแทลลสัจ�านวนมาก									

ฟิลลเิดีย	 มีลกัษณะคล้ายเกลด็ใบขนาดเลก็บนโลบ	 ไรซีน	 สีขาวท่ีขอบโลบสีด�าบริเวณ

กลางแทลลสั	แบบเส้นเด่ียวอยูเ่ป็นกลุม่ๆ	กระจายทัว่ผิว	ชว่ยให้แทลลสัยดึกบัแหลง่อาศยั

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นยางหนู

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	603-633		เมตร

วงศ์ Coccocarpiaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

แทลลัส แบบฝุ่ นผง	สีขาวถงึสีเทาอมเขียว	ผิวเรียบถงึแตกเป็นร่องขนาดเลก็	ไมส่ะท้อนแสง		

แอสโคมาตา	แบบแอโพทีเซีย	รูปเส้นคูค่ล้ายริมฝีปาก	รูปไข	่ถงึยาวรี	เป็นเส้นเด่ียวสัน้ๆ	และ

แตกก่ิง	 กึง่จมในแทลลสั	 ขอบปากมีสีขาว	 ปากเปิดเผยให้เหน็หน้าจานท่ีปกคลมุด้วยฝุ่ นผง			

สีขาว	 เอกซเิปิล	 ไมเ่ป็นริว้	 สีใส	 แอสคสั	 รูปกระบอง	 แอสโคสปอร์	 ใส	 ทรงกระบอก	 แบบ              

มริูฟอร์ม ขนาด 115.0-225.0 x 25.0-50.0 ไมโครเมตร จ�านวน 1 แอสโคสปอร์ตอ่หนึง่แอสคสั

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นขอ่ย

สภาพแวดล้อม พบในป่าดบิแล้ง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	405	เมตร

วงศ์ Graphidaceae

Diorygma hieroglyphicum (Pers.) Staiger & Kalb
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Diorygma junghuhnii (Mont. & Bosch) Kalb, Staiger & Elix

              แทลลัส แบบฝุ่ นผง	สขีาวถงึเขียวอมเทา	ผิวขรุขระและแตกเลก็น้อย																																					

ไมเ่ป็นเงามนั	 แอสโคมาตา	 แบบแอโพทีเซีย	 รูปเส้นคูค่ล้ายริมฝีปาก	 รูปไขถ่งึยาวรี	 เป็น		

เส้นตรงเด่ียวๆ	 หรือแตกก่ิงไมแ่นน่อน	 ฝังจมลงในแทลลสั	 ขอบปากมีสีขาว	 เอกซเิปิล	 ไม่

เป็นริว้	 สีน�า้ตาลออ่น	 แอสคสั	 รูปกระบอง	 ขนาด	 110.0-150.0	 x	 36.0-50.0	 ไมโครเมตร											

แอสโคสปอร์	 ใส	 แบบมริูฟอร์ม	 ผนงักัน้แบง่ตามขวาง	 25-31	 ผนงักัน้	 และแบง่ตามยาว	

6-10	ผนงักัน้	ขนาด	75.0-120.0	x	21.0-	42.0	ไมโครเมตร	จ�านวน	6-8	แอสโคสปอร์ในหนึง่

แอสคสั	ให้สีมว่งเม่ือทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน	

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นก่อ	ซ้อ	มะส้าน	มะเด่ือ	รัง	รัก	นมควาย	ยางหน	ูและกระบาก

สภาพแวดล้อม พบในป่าดบิแล้งและเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	353-620	เมตร

วงศ์ Graphidaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Diploschistes actinostomus (Ach.) Zahlbr.

แทลลัส แบบฝุ่ นผง		สีเทาถงึเทาอมเขียว	ผิวเป็นเงา	แตกเป็นร่องร่างแห	แอสโคมาตา	แบบ

เพอริทีเซีย	 รูปตุม่	 ฝังจมในแทลลสั	 มีชอ่งเปิดกว้าง	 (คล้ายแอโพทีเซีย)	 สีเดียวกบัสีของ	

แทลลสั	แอสคสั	รูปกระบอง	แอสโคสปอร์	สีใส	ทรงรี	แบบมริูฟอร์ม	จ�านวน	8	แอสโคสปอร์

ในหนึง่แอสคสั

ที่อยู่อาศัย บนหิน

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	465-683		เมตร

วงศ์ Graphidaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Dyplolabia afzelii (Ach.) A. Massal.

แทลลัส แบบฝุ่ นผง	 	 สีเขียวอมเทา	 ผิวเรียบเป็นมนัเงา	 ไมแ่ตกร้าว	 แอสโคมาตา	 แบบ								

แอโพทีเซีย	รูปเส้นคูค่ล้ายริมฝีปาก	ยกตวัเหนือแทลลสั	เส้นตรงสัน้	ไมแ่ตกแขนง	ปากปริ	

สีขาว	ยกตวัเหนือแทลลสั	เอกซเิปิล	ไมเ่ป็นริว้	สีด�า	แอสคสั	รูปกระบอง	แอสโคสปอร์	ใส	

รูปไข	่แบบผนงักัน้แบง่ตามขวาง	2-3	ผนงักัน้	ขนาด	21.0-28.0	x	11.0-13.0	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึง่แอสคสั

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นค�ามอก

สภาพแวดล้อม	พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	362	เมตร

วงศ์ Graphidaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Graphis longispora D.D. Awasthi & S.R. Singh

แทลลัส แบบฝุ่ นผง	สีขาวหรือขาวอมเทา	ผิวเรียบ	ไมเ่งามนั	ไมส่ะท้อนแสง		แอสโคมาตา	

แบบแอโพทีเซีย	รูปเส้นคูค่ล้ายริมฝีปาก	สีด�า	ยกตวัเหนือแทลลสั	ปกคลมุด้วยฝุ่ นผงสีขาว	

เส้นยาวเรียว	 แตกแขนงไมส่ม�่าเสมอ	 หน้าจานปากปิด	 เอกซเิปิล	 สีด�าด้านข้าง	 แอสคสั						

รูปกระบอง	แอสโคสปอร์	 ใส	แบบมีผนงักัน้ตามขวาง	10-16	ผนัง้กัน้	ขนาด	40.0-75.0	x	

8.0-12.0	ไมโครเมตร	จ�านวน	6-8	แอสโคสปอร์ในหนึง่แอสคสั

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นยาบใบยาว	เสลาขาว	กระบาก	ซ้อ	ด�าดง	และรัก

สภาพแวดล้อม พบในป่าดบิแล้งและป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	335-459	

เมตร

วงศ์ Graphidaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

แทลลัส แบบฝุ่ นผง	 สขีาวนวลถงึสคีรีม	 ผิวเรียบ	 ไมส่ะท้อนแสง	 แอสโคมาตา	 แบบแอโพทีเซีย 

รูปเส้น	 สีด�า	 เส้นเด่ียวถงึแตกแขนง	 กึง่ฝังจมในแทลลสั	 หน้าจานปิดถงึเปิดเลก็น้อย 

มีฝุ่ นผง	สีขาวปกคลมุบางๆ	เอกซเิปิล	ด้านข้างสีด�า	แอโพทีเซียมีสาหร่ายถงึขอบด้านบน	

แอสคสั	 รูปทรงกระบอง	 แอสโคสปอร์	 ใสไมมี่สี	 รูปทรงยาวรี	 แบบมีผนงักัน้ตามขวาง	

จ�านวน	7-11	ผนงักัน้	ขนาด	25.0-40.0	x	6.0-8.0	ไมโครเมตร	จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ 

ตอ่แอสคสั	 

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นกุ๊ก

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	428		เมตร

วงศ์ Graphidaceae

Graphis supracola A.W. Archer 
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Phaeographis caesioradians (Leight.) A.W. Archer

แทลลัส แบบฝุ่ นผง	สีเขียวอมเทาถงึเขียวอมเหลือง	เรียบ	ไมแ่ตกร้าว	แอสโคมาตา	แบบ
แอโพทีเซีย	 รูปเส้นคูค่ล้ายริมฝีปาก	 ยกตวัเหนือแทลลสั	 เส้นตรง	 ถงึโค้งงอ	 แตกแขนง
คล้ายรัศมี	ปกคลมุด้วยฝุ่ นผงสีขาว	เอกซเิปิล	ไมเ่ป็นริว้	สีเหลืองออ่น	แอสคสั	รูปกระบอง							
แอสโคสปอร์	 สีน�า้ตาลออ่น	 รูปไข	่ แบบซบัมริูฟอร์ม	 ผนงักัน้แบง่ตามขวาง	 4-8	 ผนงักัน้	
และแบง่ตามยาว	 2-3	 ผนงักัน้	 ขนาด	 21.0-28.0	 x	 11.0-13.0	 ไมโครเมตร	 จ�านวน	 6-8				
แอสโคสปอร์ในหนึง่แอสคสั	ให้สีน�า้ตาลแดง	เม่ือทดสอบด้วยสารละลายไอโอดีน	
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นยางหนู
สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	513	เมตร

วงศ์ Graphidaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem.

แทลลัส แบบฝุ่ นผง	 สีเขียวอมเหลืองถงึสีเขียวอมเทา	 ผิวเป็นปุ่ มนนูเลก็น้อย	 ไมแ่ตกร้าว	
แอสโคมาตา	แบบแอโพทีเซีย	รูปจาน	สีแดงถงึแดงอมน�า้ตาล	ขอบสีเหลืองอมส้ม	ผิวหน้า
จานแบนราบถงึโค้งนนูเลก็น้อย	แบบเด่ียวหรือรวมกลุม่	1-2	อนั	ยกตวัเหนือแทลลสัชดัเจน	
เอกซเิปิล	สีเหลืองออ่น	ไมมี่ชัน้สาหร่าย	แอสคสั	รูปทรงกระบอง	แอสโคสปอร์	สีใส	แบบมี
ผนงักัน้ตามขวาง	6-10	ผนงักัน้	รูปทรงรี	สปอร์	ภายในรูปเลนส์	ขนาด	60.0-90.0	x	16.0-
22.0	ไมโครเมตร
ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นกระพีจ้ัน่	ถ่านไฟผี	ค�าแสด	รัง	กระดงังาป่า	มะเด่ือ	ยาบใบยาว	
สามเต๊า	และนมควาย
สภาพแวดล้อม พบในป่าดบิแล้งและป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	332-526	
เมตร
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Canoparmelia owariensis (Asahina) Elix

แทลลัส แบบแผน่ใบ	สีขาวอมเทาถงึสีเทาออ่น	ผิวเรียบ	ถงึเป็นรอยยน่																							 																	
เลก็น้อย	บริเวณกลางแทลลสั	เป็นมนัเงา	เจริญแผอิ่สระ	โลบ	ขนาดเลก็ปลายโลบกลมมน	
ขอบเรียบ	หรือหยกัเป็นรอยฟันเลื่อย	ขนาด	1.2-3.0	มม.	ไรซีน	สีด�า	เป็นเส้นเด่ียว	ไมพ่บถงึ
พบได้น้อยบริเวณขอบโลบ	ไอซเิดีย	เป็นตุม่นนู	หนาแนน่บริเวณกลางแทลลสั	ไมพ่บถงึพบ
ได้น้อยบริเวณขอบโลบ	ชัน้คอร์เทก็ซ์ใส	 เนือ้เย่ือแบบพาราเพคเทนคายมา	สาหร่ายสีเขียว	
สกลุ	Trebouxia	sp.	ชัน้เมดลัลาสีขาว	เส้นใยสานตวัเป็นร่างแห	หรือพนักนัอยา่งหนาแนน่	
ชัน้ผิวลา่งสีด�า	ขรุขระ	เส้นใยเรียงตวัแบบพาราเพลคเทนคายมา	

ที่อยู่อาศัย บนหิน

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	510-605	เมตร

วงศ์ Parmeliaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Parmeliopsis ambigua (Wulfen) Nyl.

แทลลัส แบบแผน่ใบ	 สีเขียวจนถงึเขียวอมเทา	 เรียบจนถงึยบัยน่	 ไมเ่ป็นเงามนั	 เจริญแผ่

เป็นแนวรัศมีเกาะกบัแหลง่อาศยัอยา่งหลวมๆ		ไรซีน	สีด�า	เป็นเส้นเด่ียว	โลบ	เรียงตวัอิสระ

ขอบซ้อนกนัแผก่ว้างตอนปลาย	ซอริเดีย	กระจายบนขอบโลบแทลลสั

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นยางเหียง

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	641	เมตร

วงศ์ Parmeliaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

 

Parmotrema maclayanum (Müll. Arg.) Hale

แทลลัส แบบแผน่ใบ	 สีเขียวอมเทาถงึสีน�า้ตาลออ่นอมเทา	 โลบ	 ขนาดใหญ่	 กลมมน		

ขอบโลบยกขึน้	และหยกัเป็นรอยฟันเลื่อย	กว้าง	4.8-7.4	มม.	ผิวเรียบ	เป็นเงามนั	ไรซีน			

สีด�า	 เป็นเส้นเด่ียว	ชว่ยยดึกบัแหลง่อาศยั	ซเิลีย	สีด�า	 เส้นเด่ียว	เป็นเงามนั	ไอซเิดียและ												

ซอริเดีย	 ไมพ่บ	ชัน้คอร์เทก็ซ์สีใส	 เนือ้เย่ือแบบพาราเพลคเทนคายมา	ชัน้สาหร่ายสีเขียว	

สกลุ	Trebouxia sp.	 เรียงตวัเป็นกลุม่ตามแนวยาว	 ชัน้เมดลัลาสีขาว	 เส้นใยสานตวักนั

แนน่		ชัน้ผิวลา่งสีน�า้ตาลออ่นบริเวณขอบโลบ	สีด�าบริเวณตอนกลาง

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นยางหนู

สภาพแวดล้อม	พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	503	เมตร

วงศ์ Parmeliaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Parmotrema merrillii (Vain.) Hale

แทลลัส แบบแผน่ใบ	สีเขียวอมเทาถงึสีเทาออ่น	โลบ	เรียวยาว	ขนาดใหญ่	ปลายโลบกลม
มน	 ขอบโลบมกัเป็นรอยหยกัคล้ายฟันเลื่อย	 ขนาด	 0.5-1	 x	 2-5	 มม.	 ผิวเรียบ	 กึง่เงามนั								
ซเิลีย	 สีด�า	 เส้นเด่ียว	 พบได้น้อยถงึไมพ่บ	 มกัพบบริเวณซอกโลบ	 หรือบริเวณโลบท่ีได้รับ
ความเสียหาย	 ชัน้คอร์เทก็ซ์สีใส	 เนือ้เย่ือแบบพาราเพลคเทนคายมา	 ชัน้สาหร่ายสีเขียว		
สกลุ	 Trebouxia sp.	 เรียงตวัเป็นกลุม่ตามแนวยาว	 ชัน้เมดลัลาสีขาว	 เส้นใยสานตวักนั
แนน่	ชัน้ผิวลา่งสีน�า้ตาลออ่นบริเวณขอบโลบ	สีด�าบริเวณตอนกลาง				

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นรัก	ตีนนก	และยางหนู

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รังและป่าดบิแล้ง		ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	503-712	

เมตร

วงศ์ Parmeliaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale

แทลลัส แบบแผน่ใบ	สีเขียวออ่นถงึสีเขียวอมเทา	โลบ	ขนาดใหญ่		ผิวเรียบจนถงึยบัยน่	

แผก่ว้างตอนปลาย	ขนาด	0.5-1.0	ซม.	ไรซีน	สีด�า	เป็นเส้นเด่ียว	ชว่ยยดึกบัแหลง่อาศยั	

ซอริเดีย	 สีขาว	 หนาแนน่บริเวณขอบโลบ	 ไมพ่บถงึพบได้น้อยบริเวณกลางแทลลสั	 ชัน้	

คอร์เทก็ซ์สีใส	 เนือ้เย่ือแบบพาราเพลคเทนคายมา	 ชัน้สาหร่ายสีเขียว	 สกลุ	 Trebouxia 

sp.	 เรียงตวัเป็นกลุม่ตามแนวยาว	 ชัน้เมดลัลาสีขาว	 เส้นใยสานตวักนัแนน่	 ชัน้ผิวลา่ง					

สีน�า้ตาลออ่น	สีด�าบริเวณตอนกลาง	แอสโคมาตาและพิคนิเดียม	ไมพ่บ

ที่อยู่อาศัย บนหิน	และบนเปลือกไม้ต้นรัก	กุ๊ก	และมะส้าน	

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	367-664	เมตร

วงศ์ Parmeliaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale

แทลลัส แบบแผน่ใบ	สีเขียวจนถงึสีเขียวอมเทา	เรียบจนถงึยบัยน่	ไมเ่ป็นเงามนั	 เจริญ

แผเ่ป็นแนวรัศมีเกาะกบัแหลง่อาศยัแบบหลวมๆ	 โลบ	 ขอบซ้อนกนั	 แผก่ว้างตอนปลาย		

ไอซเิดีย	 ทรงกระบอก	 พบหนาแนน่ตอนกลางแทลลสั	 ผิวลา่งแทลลสั	 สีน�า้ตาลออ่นถงึ				

สีด�า	ไรซีน	สีด�า	เป็นเส้นเด่ียวชว่ยให้แทลลสัยดึกบัแหลง่อาศยั

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นหาด	รัก	ยาง	มะกอกเกลือ้น	ยางหน	ูยางเหียง	รัง	และเตง็

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รังและป่าดบิแล้ง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	374-665	

เมตร

วงศ์ Parmeliaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Relicinopsis rahengensis (Vain.) Elix & Verdon

แทลลัส แบบแผน่ใบ	 สีเขียวอมเหลืองถงึขาว	 เจริญแผเ่ป็นอิสระ	 ตดิแนน่กบัแหลง่อาศยั	

โลบ	ขอบสมัผสักนั	ขนาดเลก็	รูปแถบ	ปลายแคบ	ไอซเิดีย	ทรงกระบอก	พบหนาแนน่ตอน	

กลางแทลลสั	ผิวบนแทลลสั	สีเขียวจนถงึสีเหลืองอมเขียว	เรียบจนถงึยบัยน่	ไมเ่ป็นเงามนั	

เนือ้เย่ือแบบพาราเพลคเทนคายมา	 ไรซีน	สีน�า้ตาลถงึสีด�า	มนัวาว	 เส้นเด่ียว	หรือแตกก่ิง	

ชว่ยให้แทลลสัยดึกบัแหลง่อาศยั

ที่อยู่อาศัย บนหิน	และบนเปลือกไม้ต้นรัก	ยางหน	ูและยางเหียง

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	426-702	เมตร

วงศ์ Parmeliaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Xanthoparmelia congensis (J. Steiner) Hale

แทลลัส แบบแผน่ใบ	 สีเขียวอมเหลืองถงึสีเหลืองอมสีน�า้ตาลออ่น	 ตดิแนน่กบัพืน้ท่ีอาศยั	
โลบ	 ขนาดเลก็	 แคบ	 เรียวยาว	 เจริญแยกอิสระ	 ไรซีน	 สีด�า	 พบได้น้อย	 ไอซีเดีย	 แบบกลม						
กระจายทัว่แทลลสั	แอสโคมาตา	แบบแอโพทีเซีย	รูปถ้วย	หน้าจานสีน�า้ตาล	ขอบสีเดียวกบั			
แทลลสั	ลกัษณะยกตวัเหนือแทลลสั	แอสคสั	รูปทรงกระบอง	พาราไฟซีส	สีใส	แบบเส้นเด่ียว	
แอสโคสปอร์	 สีใส	 รูปทรงรี	 ไมมี่ผนงักัน้ตามขวาง	 จ�านวน	 8	 แอสโคสปอร์ตอ่หนึง่แอสคสั	
ขนาด	6-8	x	4-5	ไมโครเมตร

ที่อยู่อาศัย บนหิน

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รังและป่าดบิแล้ง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	380-509	เมตร

วงศ์ Parmeliaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Buellia proximata H. Magn.

แทลลัส แบบฝุ่ นผง	 สีเทาอมขาว	 ผิวเรียบถงึขรุขระ	 ยดึเกาะกบัพืน้ท่ีอาศยัด้วยเส้นใยรา	
ชัน้เมดลัลา	แอสโคมาตา	แบบแอโพทีเซีย	รูปจาน	สีด�า	ขอบสีเดียวกบัหน้าจาน	แบบเด่ียว
ถงึรวมกลุม่	 1-2	 อนั	 ไมมี่ก้าน	 เอกซเิปิล	 สีน�า้ตาลเข้ม	 ไมพ่บสาหร่ายท่ีขอบ	 พาราไฟซีส			
เส้นเด่ียว	ปลายพาราไฟซีสสีน�า้ตาล	พองบวม	แอสคสั	สีใส	รูปทรงกระบอง	แอสโคสปอร์			
สีน�า้ตาล	 รูปทรงรี	 ผนงักัน้ตามขวาง	 1-2	 ผนงักัน้	 จ�านวน	 8	 แอสโคสปอร์ตอ่หนึง่แอสคสั	
ขนาด	17.0-28.0	x	6.0-12.0	ไมโครเมตร	พิคนิเดียมไมพ่บ	

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นเหมือดโลด	และตมูกาขาว	

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	391-500	เมตร

วงศ์ Physciaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

แทลลัส แบบพลาคอยด์	 สีเหลืองอมน�า้ตาล	 โลบ	 แคบเรียวเลก็	 เรียงชิดตดิกนัแนน่ 

ตอนปลายแยกเป็นโลบชดัเจน	 เกาะกบัแหลง่อาศยัแนบแนน่	 แอสโคมาตา	 แบบแอโพทีเซีย	

รูปถ้วย	หน้าจานสีด�า	ยกตวัเหนือแทลลสั	ขอบสีด�า	ไมพ่บสาหร่ายท่ีขอบ	พาราไฟซีส	สีใส	

แบบเส้นเด่ียว	ปลายสีน�า้ตาล	พองบวม	แอสคสั	รูปทรงกระบอง	แอสโคสปอร์	สีน�า้ตาล	รูป

ทรงรี	มีผนงักัน้ตามขวาง	1	ผนงักัน้	จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึง่แอสคสั	ขนาด	8.0-12.0	

x	5.0-7.0	ไมโครเมตร

ที่อยู่อาศัย บนหิน

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	380	เมตร

วงศ์ Physciaceae

Dimelaena thysanota (Tuck.) Hale & W.L. Culb.
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Diplotomma venusta (Körb.) Körb

แทลลัส แบบฝุ่ นผง	 สีเขียวอมเทาถงึสีเหลือง	 ผิวแตกระแหง	 ขรุขระ	 แอสโคมาตา	 แบบ						

แอโพทีเซีย	 รูปจาน	หน้าจานสีด�า	ขอบสีเดียวกบัหน้าจาน	 ไมส่มมาตร	 ไมมี่ก้าน	 เอกซเิปิล			

สีน�า้ตาลออ่นถงึเข้ม	ไมมี่สาหร่ายท่ีขอบ	ไฮมีเนียม	สีใส	ไมพ่บหยดน�า้มนั	พาราไฟซีส	เส้น

เด่ียว	ถงึแตกแขนงตอนปลาย	ปลายพาราไฟซีสสีน�า้ตาล	พองบวม	แอสคสั	รูปทรงกระบอง	

แอสโคสปอร์	สีน�า้ตาล	กึง่มริูฟอร์ม	รูปทรงรี	ขนาด	12.3-22.4	x	7.4-9.9	ไมโครเมตร	

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นเตง็	และรัง

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	379-490	เมตร	

วงศ์ Physciaceae 
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Dirinaria aegialita (Afzel. ex Ach.) B.J. Moore

แทลลัส แบบแผน่ใบ	 สีเทาถงึเทาอมเขียว	 โลบ	 เจริญชิดกนัเป็นลอน	 สร้างไอซเิดียแตก

แขนงท่ีปลาย	เรียกแดกทิล	(dactyl)	ยดึเกาะแหลง่อาศยัแนบแนน่ด้วยผิวลา่ง	แอสโคมาตา	

แบบแอโพทีเซีย	 รูปถ้วย	 สีน�า้ตาลเข้มถงึด�า	 ขอบสีเดียวกบัแทลลสั	 มีสาหร่ายท่ีขอบ	 เกิด

เด่ียวๆ	พาราไฟซีส	เส้นเด่ียว	แอสคสั	 รูปกระบอง	แอสโคสปอร์	สีน�า้ตาล	แบบมีผนงักัน้	1	

ผนงักัน้	จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึง่แอสคสั	ขนาด	14.0-16.0	x	4.0-6.0	ไมโครเมตร

ที่อยู่อาศัย บนหิน	และบนเปลือกไม้ต้นรัง

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	428-443	เมตร

วงศ์ Physciaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Dirinaria applanata (Fée) D.D. Awasthi

แทลลัส แบบแผน่ใบ	 สีเทาถงึเทาอมเหลืองและเทาอมเขียว	 ยดึแนน่กบัท่ีเกาะอาศยั			

โลบ	 ซ้อนกนัแนน่	ยกตวัโค้งนนู	แยกออกเป็นอิสระเหมือนพดั	ปลายโลบลกัษณะเป็นรูป

สี่เหลี่ยมปกคลมุด้วยผลกึโซเดียมหรือแคลเซียมออกซาเลท	 สีขาวสะท้อนแสง	 ซอรีเดีย		

บนแผน่โลบลกัษณะเป็นเมด็กลมสีขาวเทา	เกาะกลุม่เป็นรูปวงกลม

ที่อยู่อาศัย บนหิน

สภาพแวดล้อม พบในป่าดบิแล้ง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	398	เมตร

วงศ์ Physciaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Dirinaria confluens (Fr.) D.D. Awasthi

แทลลัส แบบแผน่ใบ	สีเทาออกเขียว	โลบ	เป็นลอนแคบ	เจริญชิดกนั		ผิวด้านบนปกคลมุ

ด้วยแคลเซียมออกซาเลท	แอสโคมาตา	แบบแอโพทีเซีย	รูปถ้วย	หน้าจานสีด�า	ขอบสีเดียว	

กบัแทลลสั	 ลกัษณะยกตวัขึน้เหนือแทลลสั	 พาราไฟซีส	 แบบเส้นเด่ียว	 แอสคสั	 รูปทรง

กระบอง	แอสโคสปอร์	สีน�า้ตาล	รูปทรงรี	มี	2	เซลล์	ขนาด	8.0-15.0	x	5.0-7.0	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึง่แอสคสั

ที่อยู่อาศัย บนหิน

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	495-603	เมตร
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Heterodermia appendiculata (Kurok.) Swinscow & Krog

แทลลัส แบบแผน่ใบ	สีขาวอมเทาหรือสีน�า้ตาลออ่น	ยดึเกาะกบัท่ีอาศยัอยา่งหลวมๆ	โลบแคบ	
และเรียวยาว	 ขนาดเลก็	 คล้ายซ่ีกญุแจ	 แตกก่ิงแบบซมิโพเดียล	 ปลายโลบอาจแยก 
หรือตดิกนั	 ฟิลลเิดียเจริญท่ีขอบโลบ	 แอสโคมาตา	 แบบแอโพทีเซีย	 รูปจาน	 หน้าจานสีด�า	
ขอบสีเดียวกบัแทลลสั	หน้าจานแบน	เอกซเิปิล	สีใส	ไมพ่บสาหร่ายท่ีขอบ	ชัน้ไฮมีเนียม	สีใส			
พาราไฟซีส	 เป็นเส้นเด่ียว	 ปลายพาราไฟซีสสีน�า้ตาล	 ปลายพองบวม	 แอสคสั	 รูปทรงกระบอง 
แอสโคสปอร์	 สีน�า้ตาล	แบบมีผนงักัน้ตามขวาง	 1	ผนงักัน้	 ขนาด	26.0-40.0	 x	 12.0-18.0	
ไมโครเมตร	จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ตอ่หนึง่แอสคสั	พิคนิเดีย	ไมพ่บ

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	633	เมตร

วงศ์ Physciaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Heterodermia microphylla (Kurok.) Skorepa

แทลลัส แบบแผน่ใบ	สีเขียวออ่นถงึสีเขียวอมเทา	โลบ	แคบ	เรียวยาว	เจริญแตกแขนงเป็นคู	่

เหลื่อมกนั	ไรซีน	สีด�า	แบบเส้นเด่ียว	บริเวณขอบโลบ	ฟิลลเิดียขนาดเลก็	พบได้น้อย	ผิวลา่ง

แทลลสั	สีเทาถงึสีน�า้ตาลออ่น	พาราไฟซีส	แบบเส้นเด่ียว	แอสโคมาตา	แบบแอโพทีเซีย	รูป

ถ้วย	หน้าจานสีน�า้ตาล	มีฝุ่ นผงสีเทาปกคลมุ	ขอบสร้างฟิลลเิดียจ�านวนมาก	ลกัษณะยกตวั	

แอสคสั	 รูปทรงกระบอง	 แอสโคสปอร์	 สีน�า้ตาล	 รูปทรงรี	 มีผนงักัน้ตามขวาง	 1	 ผนงักัน้	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึง่แอสคสั	ขนาด	39.3-41.25	x	18.75-20.0	ไมโครเมตร

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นรัง

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	525	เมตร

วงศ์ Physciaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Pyxine coccifera (Fée) Nyl.

แทลลัส แบบแผน่ใบ	สีเขียวอมเทา	เจริญอยา่งอิสระไมส่มมาตร	โลบ	ลกัษณะแบนขนาด

เลก็เรียวยาว	 ซโูดไซฟีเล	 เกิดท่ีผิวแตกออกเป็นแนวยาวไมแ่นน่อน	 ซอลาเรีย	 พบท่ีผิว										

ซอรีเดีย	 สีแดงกลมขนาดเลก็เป็นปยุฟ	ู พบท่ีผิวและท่ีขอบโลบ	 ผิวลา่งแทลลสั	 สีขาวถงึ

น�า้ตาล	ไมเ่ป็นมนัเงา	ไรซีน	สีขาวถงึด�า	แบบแตกแขนงพบบริเวณด้านลา่งแทลลสั

ที่อยู่อาศัย บนเปลือกไม้ต้นยางหน	ูและรัก

สภาพแวดล้อม พบในป่าเตง็รัง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	405-539	เมตร

วงศ์ Physciaceae
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LICHEN : ไลเคน 

ป่าแม่จางฝั่งซ้าย

Pyxine cocoes (Sw.) Nyl

แทลลัส แบบแผน่ใบ	 สีเหลืองถงึเทาอมเขียว	 เจริญอยา่งอิสระไมส่มมาตร	 ยดึเกาะแหลง่	

อาศยัแนบแนน่ด้วย	 ไรซีน	 สีด�า	 แบบเส้นเด่ียว	 โลบ	 ลกัษณะแบนราบหรือโค้งนนูเลก็น้อย	

ผิวเรียบ	 แผเ่ป็นแนวยาวและแตกแขนงอยา่งอิสระ	 ผิวโลบ	 ปกคลมุด้วยผลกึสีขาวสะท้อน

แสงของโซเดียมหรือแคลเซียมออกซาเลท	 ซโูดไซฟีเล	 เกิดกระจายทัว่ทัง้บนแผน่และท่ีขอบ

โลบ	 พบซอลาเรีย	 และสร้างกลุม่ซอรีเดีย	 สีขาวจ�านวนมาก	 โลบเรืองแสงสีเหลือง	 ภายใต้

แสงเหนือมว่ง	(UV+	เหลือง)	

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้ต้นมะกอกป่า	แดง	และยาบใบยาว

สภาพแวดล้อม พบในป่าดบิแล้ง	ท่ีความสงูจากระดบัน�า้ทะเล	410-447	เมตร

วงศ์ Physciaceae
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