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ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

เหลือบ 

แหล่งที่พบ

	 ตาขนาดใหญ่เกือบกินพื้นที่ของส่วนหัวทั้งหมด	อกประดับด้วยแถบสีน�้าตาล

ด�าสลับเทา	ท้องสีน�้าตาลเกือบด�า	ประดับด้วยแถบสีน�้าตาลอ่อน	3	แถบ	หนวดแบบ

เคียว	(stylate)	ขาเดิน	(walking	leg)	ปากแบบกัดซับดูด	(cutting	sponging	type)	

ปีกบางใส	(membrane)	ตารวม	มี	2	ตา

Horse-flies

ขนาดล�าตัว 25 มม. Tabanus fulvilinearis Philip 
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Order Isoptera
 ปลวก	 มีชีวิตความเป็นอยู่แบบสังคม	 มักอยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่

ภายในรัง	แบ่งออกเป็น	3	วรรณะ	มีรูปร่างและหน้าที่ต่างกันชัดเจนคือ	

วรรณะปลวกงาน	ท�าหน้าทีห่าอาหารและสร้างรงั	วรรณะทหาร	ป้องกนั

ศัตรทูีเ่ข้ามารบกวนประชากรในรงั	และวรรณสบืพนัธุ	์ท�าหน้าทีส่บืพนัธุ์

วางไข่	 วงจรชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบง่าย	 (Paurometabo-

lous)	 คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเล็กน้อยในระหว่างการเจริญเติบโต	

มี	 3	 ขั้นตอน	 คือ	 ไข่	 ตัวอ่อน	 ตัวเต็มวัย	 โดยที่ระยะตัวอ่อนเรียกว่า	 

นิ้ม	(Nymph)	ซึ่งมีลักษณะรูปร่างความเป็นอยู่ตลอดจนการกินอาหาร

เหมือนตัวเต็มวัย	 ยกเว้นลักษณะเล็กๆ	 น้อยๆ	 บางอย่างซึ่งจะค่อยๆ	

พัฒนาในที่สุด
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ปลวก

 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

Termite

Havilanditermes proatripennis Ahmad แหล่งที่พบ ล�าตัวยาว 4 มม.

	 ล�าตัวสั้น	ส่วนอกแคบที่สุด	หัวมีขนาดใหญ่สีน�้าตาลอมเหลือง	สันกะโหลก

ยื่นยาวออกไปด้านหน้า	ตรงปลายมีรู	กรามมีขนาดเล็ก	อกสีน�้าตาลอมเหลือง	

ท้องด้านบนมีสีน�้าตาลเข้มเกือบด�า	ด้านล่างมีสีน�้าตาลอ่อนอมเหลือง	มีส่วนของ	

palp	ยาว	ขายาวสีน�้าตาลอ่อนอมเหลือง	ประโยชน์ช่วยย่อยเศษซากพืช	ท�าให้ดิน

มีความอุดมสมบูรณ์	ปลวกชนิดนี้สร้างรังขนาดเล็กอยู่บนดิน	กิ่งไม้	ต้นไม้	

ปลวก
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Coptotermes  gestroi Wasmann Havilanditermes  proatripennis Ahmad

Odontotermes  feae (Wasmann)

Globitermes  sulphureus Haviland
Microcerotermes  crassus Snyder

Hospitalitermes  ataramensis  
        Prashad & Sen-Sarma

Hypotermes  makhamensis  AhmadOdontotermes  proformosanus Ahmad
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 Order Orthoptera
 Order	Orthoptera	(Ortho	=	straight:	ptera	=	wing)	ลักษณะ

ส�าคัญของแมลงอันดับนี้คือ	 มีปากเป็นแบบปากกัดกิน	 ตารวมเจริญ	 

ตาเดี่ยวอาจไม่มี	 หรือมี	 2-3	 ตา	 โดยทั่วไปมีหนวดเป็นแบบเส้นด้าย	 

filiform	ซึ่งมีทั้งสั้นและยาวกว่าล�าตัว	ปีกคู่หน้าเป็นแบบ	tegmina	ส่วน

ปีกคูห่ลงัเป็นแบบ	membrane	ซึง่พับอยูใ่ต้ปีกคูห่น้า	ขามีหลายแบบด้วย

กันคือ	อาจเป็นขาเดิน	ขากระโดด	ขาขุด	และขาจับ	tarsi	มี	3-5	ปล้อง	 

ส่วนอวยัวะวางไข่เจรญิดมีรีปูร่างต่างกนั	บางชนดิเหน็ได้ชดั	บางชนดิซ่อน

อยู่ใต้ปล้องท้องที่	7	หรือ	8	cerci	มีทั้งสั้นและยาว	มีอวัยวะรับฟังเสียง

และท�าเสียงต่างกันไปตามชนิดของแมลง

	 ถิ่นที่อยู ่อาศัย	 พบได้ทั่วไปทั้งบนดิน	 ในดิน	 ตามต้นไม้	 หรือ 

พืชเพาะปลูก	 เคหะสถาน	 และภายในถ�้า	 มีนิสัยการกินอาหารแตกต่าง

กันมีทั้งชนิดกินพืช	เป็นตัวห�้า	หรือบางชนิดกินเศษซากเน่าเปื่อย	เป็นต้น

	 มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างน้อย	(gradual	metamorphosis)	คือ	

เมื่อฟักออกจากไข่จะมีลักษณะคล้ายพ่อแม่	 มีความแตกต่างอยู่บ้างเช่น	

ปีกยังไม่เจริญออกมายังคงเห็นเป็นติ่งอยู่เท่านั้น	 เรียกตัวอ่อนของแมลง

ประเภทนี้ว่า	นิ้ม	(nymph)

	 แมลงในอันดับนี้มีทั้งที่เป็นประโยชน์ในแง่ของการช่วยป้องกัน

ก�าจัดศัตรูพืช	 เช่น	 ตั๊กแตนต�าข้าว	 และที่เป็นโทษทางด้านเกษตรกรรม

ท�าลายผัก	 เช่น	 ตั๊กแตนหนวดสั้นบางชนิด	 แมลงกระชอน	จิ้งหรีด	 และ

ทางด้านการแพทย์โดยเป็นพาหะน�าโรค	เช่น	แมลงสาบ
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เห็ดรา คือ สิ่งมีชีวิตจ�าพวกราที่มีการเจริญเติบโตเป็น

เส้นใย เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะพัฒนาไปเป็นโครงสร้าง

ขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า “ดอกเห็ด” (Mushroom) 
เพื่อใช้ในการสร้างสปอร์ส�าหรับขยายพันธุ์ ส�าหรับราที่ไม่มี

โครงสร้างขนาดใหญ่และสร้างสปอร์บนเส้นใย เราเรียกว่า 

“เชื้อรา” (Fungi) เห็ดราจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน

อาณาจกัรฟังไจ (Kingdom Fungi)

เห็ดรา 
 ไม่สามารถสร้างอาหาร

เองได้ จึงต้องการอาหาร

จากแหล่งต่างๆ ได้แก่ พืช

และสัตว์ ทั้งที่มีชีวิตและ

ไม่มีชีวิต รวมทั้งอินทรีย์

วัตถุ นอกจากนี้ยังต้องการ

ความชื้นและแสงเพื่อใช้ใน

การเจริญเติบโตอีกด้วย
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เห็ดแอสโคไมซิติส  (Ascomycetes)

สปอร์เกิดภายใน 
โครงสร้างที่มีรูปร่างคล้ายถุง	

(Ascus)	เรียกว่า		แอสโคสปอร์	

(Ascospore)	ซึ่งมีสปอร์จ�านวน	 

8	สปอร์	อยู่ภายในถุง	เช่น		 

เห็ดหูหนู	เห็ดเผาะ	เห็ดถ้วย	 

และเห็ดดันหมีม่วงด�า	เป็นต้น

เห็ดสามารถจ�าแนกตามลักษณะต่างๆ ได้หลายแบบ เช่น

  Ascus

  Ascospore

สปอร์เกิดอยู่ภายนอก
โครงสร้างที่มีรูปร่างคล้าย

กระบอง	(Basidium)	เรียกว่า	

เบสิดิโอสปอร์	(Basidiospore)	

ซึ่งมีสปอร์จ�านวน	4	สปอร์	อยู่

ติดกับก้าน	สปอร์บนเบซิเดียม	

เช่น	เห็ดโคน	เห็ดหอม	 

เห็ดนางฟ้า	และเห็ดตับเต่า	

เป็นต้น

   Basidiospore

  Basidium

เห็ดเบสิดิโอไมซิติส  (Basidiomycetes)

1. จ�ำแนกกลุ่มเห็ดโดยใช้ลักษณะกำรเกิดสปอร์

                           แบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มคือ 
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 2. จ�ำแนกตำมลักษณะกำรน�ำมำใช้ประโยชน์  

                        แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

 เห็ดกินได้ เห็ดที่มีรสชาติ

อร่อย มีคุณค่าทางอาหาร มีคนน�ามา

กินเป็นอาหารและยารักษาโรค  เช่น 

เห็ดระโงก เห็ดโคน เห็ดขมิ้นใหญ่ 

เห็ดขิง เห็ดน�้าหมาก เห็ดหลินจือ 

และเห็ดถั่งเช่า เป็นต้น

 เห็ดกินไม่ได ้   

เห็ดที่ไม่มีคนน�ามารับประทานเป็น

อาหาร และยังไม่มีรายงานว่ามีพิษ 

เช่น เห็ดร่ม เห็ดกรวยทองตะกู เห็ด

ก้อนฝุ่นเหลืองทอง และเห็ดกรวย

จีบ เป็นต้น   

 เห็ดพิษ เห็ดที่มีพิษต่อ

ระบบทางเดินอาหาร ระบบหายใจ 

และระบบประสาท เมื่อกินเข้าไป

ท�าให้ตายได้ เช่น เห็ดยวงขนุน  

และเห็ดระโงกหิน เป็นต้น

เห็ดระโงกหิน

เห็ดกรวยทองตะกู

ุ

เห็ดระโงกเหลือง
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3. จ�ำแนกตำมลักษณะควำมสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่น  

 แหล่งอำหำร และที่อยู่อำศัย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

เหด็ซำโปรไฟต์ (Saprophyte)
 

 เห็ดที่ย่อยสลายซากพืช

ซากสัตว์ที่ตายแล้วและอินทรีย์วัตถุ

เป็นอาหาร เช่น เห็ดน�้าหมึก  

เห็ดขอนขาว เห็ดปะการัง เห็ดแครง 

และเห็ดลม เป็นต้น

 นอกจากเหด็จะมีความส�าคญัในการเป็น

แหลง่อาหารให้แก่มนษุย์แล้ว เหด็ยงัมีความส�าคญัตอ่

ระบบนิเวศ โดยท�าหน้าท่ียอ่ยสลายอินทรีย์วตัถทุ�าให้

เกิดการหมนุเวียนของธาตอุาหาร (nutrient cycle) ท่ี

เอือ้ประโยชน์แก่ พืช สตัว์ และจลุนิทรีย์ในระบบนิเวศ

ให้สามารถด�ารงชีวิตได้

เหด็พำรำไซต์ (Parasite)                               
 

 เห็ดที่ท�าให้เกิดโรคโดยเข้า     

ท�าลายพืชและสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ให้ตาย  

เช่น เห็ดถั่งเช่าเข้าท�าลายหนอน

แมลง เป็นต้น 

เหด็ซมิไบโอซสิ (Symbiosis)
 

 เห็ดที่อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิต

อื่นแบบพึ่งพาอาศัยกัน เช่น  

เห็ดโคนที่ต้องอยู่ร่วมกับปลวกโดย

เส้นใยของเห็ดโคนจะเป็นอาหารของ

ปลวก ส่วนปลวกสร้างอาหารเลี้ยง

เห็ดโคน

เหด็ไมคอร์ไรซำ (Mycorrhiza)
 

 เห็ดที่อาศัยอยู่กับรากฝอยของ

ไม้ต้นขนาดใหญ่ เห็ดดึงธาตุอาหารและ

น�้าให้กับพืช และป้องกันรากพืชไม่ให้

เชื้อราและแบคทีเรียอื่นเข้าท�าลาย เห็ด

ได้รับอาหารจากพืชเพื่อใช้ในการเจริญ

เติบโต เช่น เห็ดตับเต่า เห็ดผึ้ง เห็ดน�้า

หมาก เห็ดขิง และเห็ดข่า เป็นต้น



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

MUSHROOM

342

 เห็ด 83 ชนิด
จากการ 

ส�ารวจ 

พบ

ความหลากหลายของเห็ด

กลุ่มเห็ดกินไม่ได้ 61 ชนิด

กลุ่มเห็ดพิษ        1 ชนิด

กลุ่มเห็ดกินได้    21 ชนิด 
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รายชื่อความหลากหลายของเห็ด

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

1 เห็ดระโงกเหลือง Amanita hemibapha 

(Berk. & Br.) Sacc. subsp. 

javanica Cor. & Bas.

Amanitaceae ไมคอร์ไรซา   

2 เห็ดระโงกขาว Amanita princeps 

Corner & Bas.

Amanitaceae ไมคอร์ไรซา   

3 เห็ดเผาะหนัง Astraeus odoratus

C. Phosri, R. Watling, M.P. 

Martin & A.J.S. Whalley

Astraeaceae ไมคอร์ไรซา

4  เห็ดหูหนู Auricularia auricular-

judae (Bull.) Wettstein

Auriculariaceae ซาโปรไฟต์

5 เห็ดมันปู Cantharellus cibarius Fr. Cantharella-

ceae

ไมคอร์ไรซา

6 เห็ดขมิ้นน้อย Craterellus aureus Berk. 

& Curt.

Cantharella-

ceae

ไมคอร์ไรซา

7 เห็ดขมิ้นใหญ่ Craterellus odoratus (Sch-

wein.) Fr.

Cantharella-

ceae

ไมคอร์ไรซา

8 เห็ดปะการังหนามส้ม

แครอท

Clavaria miyabeana S. Ito 

in S. Imai

Clavariaceae ไมคอร์ไรซา

9 เห็ดปะการังยอดเขา

กวาง

Scytinopogon angulispo-

rus (Pat.) Corner

Clavariaceae ไมคอร์ไรซา

10 เห็ดหูช้าง Ganoderma applanatum

(Pers.) Pat.

Ganodermata-

ceae

พาราไซต์

ซาโปรไฟต์

11 เห็ดหลินจือ Ganoderma lucidum 

P. Karst.

Ganodermata-

ceae

พาราไซต์

ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดกินได้
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กลุ่มเห็ดกินได้

ล�ำดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยำศำสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

12 เห็ดโคน Termitomyces globulus 

R. Heim & Gooss.-Font.

Lyophyllaceae ซิมไบโอซิส

13 เห็ดโคน Termitomyces sp.1 Lyophyllaceae ซิมไบโอซิส

14 เห็ดลม Lentinus polychrous Lév. Polyporaceae ซาโปร์ไฟต์

15 เห็ดข่า Lactarius flavidulus Imai. Russulaceae ไมคอร์ไรซา

16 เห็ดขิง Lactarius piperatus (L.) 

Pers.

Russulaceae ไมคอร์ไรซา

17 เห็ดฟานน�้าตาลแดง Lactarius volemus (Fr.) Fr. Russulaceae ไมคอร์ไรซา

18 เห็ดแดงน�้าหมาก Russula emetica (Schaeff.) 

Pers.

Russulaceae ไมคอร์ไรซา

19 เห็ดตะไคลเขียว Russula virescens 

(Schaeff.) Fr.

Russulaceae ไมคอร์ไรซา

20 เห็ดแครง Schizophyllum commune 

Fr.

Schizophylla-

ceae

ซาโปรไฟต์

21 เห็ดประทัดจีน Hygrocybe coccineocre-

nata (P.D. Orton) M.M. 

Moser.

Tricholomata-

ceae

ซาโปรไฟต์
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

1 เห็ดตับเต่า1 Boletus sp.1 Boletaceae ไมคอร์ไรซา

2 เห็ดตับเต่า2 Boletus sp.2 Boletaceae ไมคอร์ไรซา

3 เห็ดตับเต่า3 Boletus sp.3 Boletaceae ไมคอร์ไรซา

4 เห็ดตับเต่า4 Boletus sp.4 Boletaceae ไมคอร์ไรซา

5 เห็ดปะการังหนาม

เหลือง

Clavulinopsis laeticolor 

(Berk.	&	Curtis)	Peterson

Clavariaceae ไมคอร์ไรซา

6 เห็ดพายทอง Dacryopinax spathularia 

(Schwein.)	G.W.	Martin

Dacrymyceta-

ceae

ซาโปรไฟต์

7 เห็ดจวักงู Amauroderma rugosum 

(Blume	&	T.	Nees)	Torrend

Ganodermata-

ceae

ซาโปรไฟต์

8 เห็ดก้อนกะละแมด�า Ganoderma dahlii (Henn.)	

Aoshima

Ganodermata-

ceae

ซาโปรไฟต์

9 เห็ดดาวดินกลม Geastrum saccatum	Fr. Geastraceae ซาโปรไฟต์

10 เห็ดลิ้นพสุธา Trichoglossum hirsutum 

(Pers.)	Boud.

Geoglossaceae ซาโปรไฟต์

11 - Hymenochaete rubiginosa

(Dicks.)	Lév.

Hymenochae-

taceae

ซาโปรไฟต์

12 - Hymenochaete sp.1 Hymenochae-

taceae

ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดกินไม่ได้
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

13 เห็ดหิ้งอันดามัน Phellinus adamantinus 

(Berk.)	Ryvarden

Hymenochae-

taceae

ซาโปรไฟต์

14 - Phellinus sp.1 Hymenochae-

taceae

ซาโปรไฟต์

15 - Phellinus sp.2 Hymenochae-

taceae

ซาโปรไฟต์

16 - Campanella junghuhnii 

(Mont.)	Singer

Marasmiaceae ซาโปรไฟต์

17 เห็ดขนหางม้า Marasmius androsaceus 

(L.	ex	Fr.)	Fr.

Marasmiaceae ซาโปรไฟต์

18 - Irpex flavus (Jungh.) 

Kalchbr.

Meruliaceae ซาโปรไฟต์

19 - Favolaschia tonkinensis 

(Pat.)	Singer

Mycenaceae ซาโปรไฟต์

20 เห็ดรังนก Cyathus striatus (Huds.)	

Willd.

Nidulariaceae ซาโปรไฟต์

21 - Podoscypha sp.1 Podoscypha-

ceae

ซาโปรไฟต์

22 เห็ดรังมิ้ม Hexagonia apiaria (Pers.)	

Fr.

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

23 - Hexagonia cingulata	Lév. Polyporaceae ซาโปรไฟต์

24 เห็ดรังแตน Hexagonia tenuis	(Hook.)	

Fr.

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

25 - Hexagonia sp.1 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดกินไม่ได้
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ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

26 - Hexagonia sp.2 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

27 - Hexagonia	sp.3 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

28 - Lentinus sp.1 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

29 - Lentinus sp.2 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

30 - Lentinus sp.3 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

31 เห็ดกาบหอยขาว Lenzites elegans	(Spreng.) Polyporaceae ซาโปรไฟต์

32 เห็ดกรวยทองตะกู Microporus xanthopus 

(Fr.)	Ktz.

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

33 เห็ดพัดใบลาน Polyporus grammocepha-

lus Berk.

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

34 - Polyporus sp.1 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

35 - Polyporus sp.2 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

36 - Polyporus sp.3 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

37 - Polyporus sp.4 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

38 เห็ดขอนแดง Pycnoporus sanguineus 

(Fr.)	Murr.

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

39 เห็ดกระด้างรูน�้าตาล

อ่อนอมเหลือง

Trametes cingulata	Berk. Polyporaceae ซาโปรไฟต์

40 - Ramaria cyanocephala 

(Berk.	&	M.A.	Curtis.)	

Corner

Ramariaceae ไมคอร์ไรซา

กลุ่มเห็ดกินไม่ได้
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กลุ่มเห็ดกินไม่ได้

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

41 เห็ดก้อนกรวดยางสี

เหลือง

Arcangeliella beccarii 

(Pet.)	Dodge.	&	Zell.

Russulaceae ซาโปรไฟต์

42 - Camillea tinctor	(Berk.)	

Læssøe,	J.D.	Rogers	&	

Whalley

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

43 เห็ดดันหมีม่วงด�า Daldinia eschscholtzii 

(Ehrenb.)	Rehm

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

44 - Hypoxylon cf. antho-

chroum Berk.	&	Broome

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

45 - Hypoxylon crocopeplum 

Berk.	&	M.A.	Curtis

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

46 - Hypoxylon duranii	J.D.	

Rogers

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

47 - Hypoxylon fendleri Berk.	

ex	Cooke

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

48 - Hypoxylon haematostro-

ma Mont.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

49 - Hypoxylon investeins 

(Schwein.)	M.A.	Curtis

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

50 - Hypoxylon lividicolor	Y.M.	

Ju	&	J.D.	Roger

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

51 - Hypoxylon monticulosum 

Mont.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

52 - Hypoxylon moriforme 

Henn.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์
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กลุ่มเห็ดพิษ

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

1 เห็ดกระดิ่งหยก Rhodophyllus virescens 

(Berk.	&	Curt.)	Hongo

Entolomata-

ceae

ไมคอร์ไรซา

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

53 - Hypoxylon nitens (Ces.)	

Y.-M.	Ju	&	J.D.	Rogers.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

54 - Hypoxylon pilgerianum 

Henn.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

55 - Hypoxylon rubiginosum 

(Pers.	ex	Fr.)	Fr.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

56 - Hypoxylon stygium (Lév.)	

Sacc.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

57 เห็ดนิ้วทองค�า Xylaria allantoidea	(Berk.)	

Fr.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

58 - Xylaria badia	Pat. Xylariaceae ซาโปรไฟต์

59 - Xylaria culleniae Berk.	&	

Broome

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

60 - Xylaria grammica	(Mont.)	

Fr.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

61 - Xylaria sp.1 Xylariaceae ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดกินไม่ได้
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Amanita hemibapha

(Berk. & Br.) Sacc. subsp. javanica Cor. & Bas.

เห็ดระโงกเหลือง

วงศ์  Amanitaceae

 กลุ่มเหด็ ไมคอร์ไรซา

 กนิได้

ชนิดป่ำ เตง็รัง

              ลักษณะ ดอกอ่อนมี

        เปลือกหุ้มรูปไข่สีขาว เมื่อเจริญจะดัน

    ผิวเปลือกออกมา หลุดห้อยเป็นวงแหวน 

 เมื่อบานเป็นรูปกระทะคว�่า ผิวเรียบ ขอบมีริ้ว 

ขนาด 5-12 เซนติเมตร ครีบ ถี่ สีเหลืองอ่อนไม่

ติดก้าน ก้าน ทรงกระบอกสีเหลือง กลวง มีวง

แหวนบาง สีเหลืองติดก้าน ขนาด 8-15 × 0.8-2   

 เซนติเมตร เปลือกหุ้มดอกเป็นรูปถ้วยสีขาว 

   ที่โคนดอก สปอร์ ทรงรี กว้าง ใส ผิวเรียบ  

      ขนาด 7-9 x 5-7 µm             
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Amanita princeps Corner & Bas.

 กลุ่มเหด็ ไมคอร์ไรซา

 กนิได้

ชนิดป่ำ เตง็รัง

วงศ์  Amanitaceae 

เห็ดระโงกขาว
                 ลักษณะ ดอกอ่อนคล้าย

          ไข่สีขาวรูปกลมหรือไข่ สีขาวนวลหรือ

    เหลืองอ่อน เปลือกหุ้มดอกอ่อนทรงกระบอก 

 สีขาว เมื่อบานกางออกเป็นรูปกระทะคว�่า แบนราบ 

ผิวเรียบ เป็นมัน เมื่อชื้นจับแล้วหนืดมือเล็กน้อย ขอบ

เป็นริ้ว ขนาด 6-20 เซนติเมตร ครีบ สีขาวถึงครีม ไม่

ติดก้าน เรียงถี่ ก้าน ทรงกระบอก โคนใหญ่กว่าเล็ก 

 น้อย ภายในกลวง มีวงแหวนขาวนวล ตอนบนสี

    เดียวกับหมวก ขนาด 10-20 x 1-2.5 เซนติเมตร 

        สปอร์ รูปร่างกลมหรือเกือบกลม ใส ผิว

              เรียบ ขนาด 10-11.25 x 10 µm          
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Cantharellus cibarius Fr.

เห็ดมันปู

วงศ์  Cantharellaceae

 กลุ่มเหด็ ไมคอร์ไรซา

 กนิได้

ชนิดป่ำ เตง็รัง

             ลักษณะ ดอกสีเหลือง 

       กลางหมวกเป็นแอ่ง ขอบเป็นคลื่น 

    ริมขอบม้วนเข้าด้านใน ขนาด 2-7 

 เซนติเมตร ครีบ ทอดตัวยาวจากริมขอบจรด

ก้าน ก้าน ทรงกระบอก ผิวเรียบ สีเหลืองอ่อน 

ยาว 2-4 × 0.4-1 เซนติเมตร สปอร์ ทรงรี ใส 

ผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 8-10 × 4-6 µm
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                ลักษณะ ดอกรูป

         ปากแตร เรียบ ขอบเป็นคลื่น 

    สีเหลืองส้มถึงส้มสด ใต้ดอกเรียบถึงย่น

 เล็กน้อย สีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้ม ขนาด

กว้าง 0.5-3 เซนติเมตร ก้าน ทรงกระบอก 

กลวง อยู่กึ่งกลางดอก บางครั้งค่อนไปข้างหนึ่ง 

สีเหลืองอมส้มถึงเหลืองสด ยาว 2-4 เซนติเมตร  

  เนื้อบาง สปอร์ รูปร่างรี เรียบ สีขาวบน 

     กระดาษพิมพ์ ขนาด 7-9 x 5-6 µm

            

Craterellus aureus Berk. & Curt.

เห็ดขมิ้นน้อย

วงศ์  Cantharellaceae

 กนิได้

 กลุ่มเหด็ ไมคอร์ไรซา

   ชนิดป่ำ   เตง็รัง
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                ลักษณะ ดอกรูปกรวย 

          บางและเรียบ ขอบเป็นคลื่นและพู 

      สีเหลืองอมส้มหรือส้ม ด้านล่างเรียบ

   ถึงย่นเล็กน้อย สีเหลืองอ่อนอมส้ม ขนาด 

  กว้าง 5-10 เซนติเมตร ก้าน กลวง สีเหลือง

  อมส้ม เนื้อบาง สปอร์ รูปร่างรียาว ถึงรูปไข่  

   ผิวเรียบ ผนังบาง สีส้มอมชมพูบน

     กระดาษพิมพ์ ขนาด 8-12 x 4.5-6 µm      

Craterellus odoratus (Schwein.) Fr. 

เห็ดขมิ้นใหญ่

วงศ์  Cantharellaceae

 กนิได้

 กลุ่มเหด็ ไมคอร์ไรซา

    ชนิดป่ำ เตง็รัง
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                ลักษณะ ดอกคล้าย

           ปะการังมีแขนงแบนและแตกแขนง

      ไปทางเดียวกัน สีขาว ขนาด กว้าง 2-6       

    เซนติเมตร สูง 3-6 เซนติเมตร ก้าน เรียว 

   ยาว แตกแขนงคล้ายเขากวาง เนื้อหยุ่น 

   กว้าง 0.2-0.3 เซนติเมตร สปอร์ รูปเหลี่ยม

    ถึงรูปคล้ายหัวมันฝรั่ง สีขาว ขนาด 

        4-5.6 × 2.7-3.4 µm           

           

Scytinopogon angulisporus (Pat.) Corner

เห็ดปะการังยอดเขากวาง

วงศ์  Clavariaceae

 กนิได้

 กลุ่มเหด็ ไมคอร์ไรซา

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ
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                ลักษณะ นูนไปจน

         ถึงรูปเกือกม้า มีปุ่มขรุขระ แถบ

    วงกลมมีร่องและแตกเมื่อแก่ สีน�้าตาล

 อมเหลืองถึงน�้าตาล ขอบขาว แล้วเป็น

สีน�้าตาลเมื่อแก่ ขนาด กว้าง 6-30 เซนติเมตร 

ยาว 5-20 เซนติเมตร หนา 1-3 เซนติเมตร 

ใต้ดอกสีขาว เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน�้าตาล รู ยาว 

4-12 มิลลิเมตร ปากรูกลม มี 4-6 รูต่อมิลลิเมตร 

  สปอร์ รูปร่างรี ปลายข้างหนึ่งตัดเป็นเส้นตรง  

      ผนังชั้นนอกเรียบ ชั้นในหยาบ หนามสี

           น�้าตาลอ่อน ขนาด 6.5-9 x 5-7 µm         

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 

เห็ดหูช้าง

วงศ์  Ganodermataceae

 กนิได้

 กลุ่มเหด็ พาราไซต์ ซาโปรไฟต์

    ชนิดป่ำ เตง็รัง
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                ลักษณะ ดอกรูปครึ่ง

        วงกลมถึงรูปไต ผิวเรียบเป็นมัน 

     มีแถบวงน�้าตาลแดง ขนาด 2.5-25 

   เซนติเมตร หนา 1.5-3 เซนติเมตร รู มี 

  4-6 รูต่อมิลลิเมตร ปากรูกลมถึงเหลี่ยม 

 ก้าน ด้านข้างขอบหมวกเป็นมันเงาเนื้อแข็ง 

  สีน�้าตาลอ่อนถึงน�้าตาลเข้ม ขนาด 4-10

    x 1-2 เซนติเมตร สปอร์ รูปร่างยาวรี 

       ผนังสองชั้นปลายข้างหนึ่งตัดตรง 

           ขนาด 7-12 x 6-8 µm   

            

Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst.

เห็ดหลินจือ

วงศ์  Ganodermataceae

 กนิได้

 กลุ่มเหด็ พาราไซต์ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ เตง็รัง
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                 ลักษณะ ดอกรูปกรวย

          กลางเว้าลึกคล้ายปากแตร ดอกอ่อนสี

     ขาวอมเทา เมื่อแก่มีสีน�้าตาล ผิวดอกมีขนสี 

  น�้าตาลคล้ายเกล็ดงอขึ้น เนื้อแน่นและเหนียว ขอบ

ดอกโค้งงอเล็กน้อย มีรอยฉีกตามขอบ ขนาด 5-10 

เซนติเมตร  ครีบ ถี่ เกยก้าน สีน�้าตาลเทาถึงน�้าตาล

แดงอมม่วง ก้าน ทรงกระบอกโค้งมีสีเทา เมื่อแก่ 

 เปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลและมีขนเล็กๆ ภายในตัน ก้าน

   อยู่ตรงกลางดอกหรือเยื้องไปด้านใดด้านหนึ่ง  

      ขนาด 0.5-2.5 x 0.4-1.5 เซนติเมตร สปอร์  

            ทรงรีโค้งงอเล็กน้อย ผิวเรียบ ผนังบาง 

                     ขนาด 6-9 x 2.7-3.3 µm

Lentinus polychrous Lév. 

เห็ดลม

วงศ์  Polyporaceae

 กนิได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ เตง็รัง
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Lactarius flavidulus Imai.

             ลักษณะ ดอกรูปร่มสีขาว

        นวลหรือสีเนื้อ กลางหมวกเว้าตื้น 

    เมื่อบานเต็มที่หมวกจะกางออก ขอบงอลง

  เล็กน้อย ผิวเรียบ ขนาด 5-10 เซนติเมตร 

เมื่อกรีดหรือตัดทิ้งไว้ น�้ายางจะเปลี่ยนจากสีขาว

เป็นสีเทาอมฟ้า ครีบ แผ่แคบสีขาว ยาวเท่ากัน 

เรียงชิด ก้าน ทรงกระบอก สีเดียวกับหมวก 

 โคนสอบ เรียวเล็กกว่าด้านบน สปอร์ รูปร่าง 

     กลม สีขาว ผิวขรุขระมีหนามเล็กน้อย 

         ขนาด 7.5-8.75 x 7.5-8.75 µm    

                           

เห็ดข่า 

วงศ์  Russulaceae

 กลุ่มเหด็ ไมคอร์ไรซา

 กนิได้

ชนิดป่ำ เตง็รัง
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               ลักษณะ ดอกรูปกระทะ

         คว�่า สีขาวนวลหรือครีมอ่อน เมื่อบาน

     เต็มที่จะแผ่แบนคล้ายรูปกรวยปากกว้าง ตรง 

 กลางเว้าตื้น ขอบโค้งลงเล็กน้อย ผิวเรียบมันเป็น

เงาและเปียกชื้น เมื่อกรีดหรือตัดจะมีน�้ายางสีขาว

ไหลออกมา รอยแผลจะเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลเล็กน้อย 

ขนาด 4-10 เซนติเมตร ครีบ สีขาว ถี่ หนา และมี 

 จ�านวนมาก ก้าน รูปทรงกระบอก สีขาวนวล ผิว

    เรียบ ขนาด 2-5 × 1-2.5 เซนติเมตร สปอร์ รูป 

       ร่างกลมหรือเกือบกลม มีหนามเล็กน้อย  

              ขนาด 5-7.5 x 5-7.5 µm

เห็ดขิง

วงศ์  Russulaceae

Lactarius piperatus (L.) Pers.

 กนิได้

 กลุ่มเหด็ ไมคอร์ไรซา

ชนิดป่ำ เตง็รัง
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Lactarius volemus (Fr.) Fr.

 กนิได้

 กลุ่มเหด็ ไมคอร์ไรซา

ชนิดป่ำ เตง็รัง

 วงศ์ Russulaceae

เห็ดฟานน�้าตาลแดง               ลักษณะ ดอกนูน กลาง

        ดอกเป็นแอ่งเล็กน้อย มีขนอ่อนไปถึง 

     เรียบ น�้าตาลแดงถึงน�้าตาลอมส้ม ขนาด 

  5-10 เซนติเมตร ครีบ เรียวลงไปติดก้านเล็กน้อย 

แคบ เรียงถี่ สีเหลืองอ่อน ก้าน มีขนอ่อน สีเดียว

กับหมวกหรืออ่อนกว่า เนื้อแน่น สีขาว น�้ายางขาว  

 ขนาด 4-10 x 1-2 เซนติเมตร สปอร์ รูปร่างกลม 

   มีปุ่มและสันหนาติดกันเป็นตาข่าย สีขาวบน

       กระดาษพิมพ์ ขนาด 8-9 µm
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              ลักษณะ ดอกเมื่ออ่อนมี

        รูปทรงคล้ายกระทะคว�่่า ริมขอบโค้ง

    ลง ตรงกลางเว้าตื้น ผิวเรียบ สีแดงอมชมพู 

 เมื่อแก่ดอกจะยกตัวขึ้น ขนาด 3-10 เซนติเมตร 

ครีบ ติดก้าน เรียงถี่ สีขาว ก้าน รูปทรงกระบอก

ไม่สม�่าเสมอ ผิวเรียบสีขาว ขนาด 5-10 x 1-2.5 

เซนติเมตร สปอร์ รูปร่างกลม ใส ผนังบาง มี

  หนามเล็กน้อย มีสันนูนเป็นตาข่ายรอบสปอร์ 

      ขนาด 6.25-8.75 x 6.25-8.75 µm 

Russula emetica (Schaeff.) Pers.

เห็ดแดงน�้าหมาก

วงศ์  Russulaceae

 กนิได้

 กลุ่มเหด็ ไมคอร์ไรซา

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ เตง็รัง
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Schizophyllum commune Fr.

           ลักษณะ ดอกรูปพัด แห้ง 

      ขนคลุมสีขาว ฉีกแยก เนื้อเหนียว

   ขาวหม่น ครีบ สีครีม เรียงเป็นรัศมีออกจาก 

 ฐานดอกแยกเป็นแฉกตามยาวและม้วนงอลง 

ขนาด 1-4 x 1-3 เซนติเมตร ก้าน อยู่ด้านข้าง 

หรือเกือบไม่มีก้าน สปอร์ รูปทรงกระบอก 

  ผิวเรียบ ใส ขนาด 4-5 x 1.5-2 µm 

            

เห็ดแครง

วงศ์  Schizophyllaceae

 กนิได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่า เบญจพรรณ
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                ลักษณะ ก้านเดี่ยว

         ทรงกระบอก กลวง ปลายแหลม 

      ไม่แตกแขนง โคนอาจบิดเป็นเกลียว 

    โคนมีสีเหลืองอ่อน ส่วนเหนือขึ้นไปมีสีเหลือง 

  ส่วนปลายมีสีเหลืองหรือน�้าตาล ทึบแสง 

  ผิวเรียบ เหนียวเล็กน้อย สปอร์ รูปร่างค่อนข้าง

   กลมหรือกลมรีรูปไข่ ผิวเรียบ ขนาด 

      5.5-8 x 3.5-5 µm 

Clavulinopsis laeticolor (Berk. & Curtis) Petersen

เห็ดปะการังหนามเหลือง

วงศ์ Clavariaceae 

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ไมคอร์ไรซา

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ
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               ลักษณะ ดอกรูป

        กรวยหรือบานเป็นช้อนแบน 

    ปลายแยกเป็นหยักสีเหลืองตลอดทั้งดอก 

  เนื้อเป็นวุ้น ก้าน ทรงแบนหนาหรือทรง

กระบอก ขนาด 1-2 × 0.3-0.5 เซนติเมตร 

 สปอร์ รูปร่างกลมถึงรี ผิวเรียบ ใส ขนาด 

  7.5-10 × 3.5-7.5 µm

          

Dacryopinax spathularia 

(Schwein.) G.W. Martin

วงศ์ Dacrymycetaceae

เห็ดพายทอง

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ

 กนิไม่ได้
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             ลักษณะ ดอกเกือบกลม 

       สีน�้าตาลอมเหลืองถึงน�้าตาลอม

   ชมพู ผนังชั้นนอกแยกออกเป็น 5-7 แฉก 

 ซึ่งงอลงเมื่อแก่ ขนาด กว้าง 2.3-3.5 

เซนติเมตร อับสปอร์ 2 เซนติเมตร ตั้งอยู่ 

 กลางแฉก สีน�้าตาลอ่อน เรียบ ผนังบาง ด้าน

  บนมีแอ่งวงกลมขนาดเล็กสีขาวรอบๆ รูเปิด 

     คล้ายปาก สปอร์ รูปร่างกลมเป็นปุ่ม 

         สีน�้าตาล ขนาด 3.5-4.5 µm

Geastrum saccatum Fr.

วงศ์  Geastraceae

เห็ดดาวดินกลม

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

 กนิไม่ได้
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Irpex flavus (Jungh.) Kalchbr.

วงศ์ Meruliaceae

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

 กนิไม่ได้

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ

             ลักษณะ ดอกแผ่ออกเป็น

       รูปทรงกลม เคลือบไปตามผิวไม้ 

    ผิวปกคลุมด้วยขนคล้ายก�ามะหยี่ มีแนว

 สันเป็นลูกคลื่น สีเหลืองสด ผิวด้านล่างมี

ลักษณะคล้ายรูที่ประสานกันเป็นร่องคล้ายเขา

วงกต มักมีส่วนที่เป็นสันยื่นออกมาคล้ายฟัน  

 ขนาด 3-5 เซนติเมตร สปอร์ รูปร่างรี กว้าง  

   ผนังบาง สีขาว ขนาด 5.5-6.5 x 3-4.5 µm 
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                ลักษณะ ดอกรูปทรง

        กรวยกว้าง 7-8 มิลลิเมตร สูง 9-12 

    มิลลิเมตร ดอกอ่อนรูปร่างกลม ด้านนอก

 มีขนสีน�้าตาลปกคลุม ด้านบนมีเยื่อสีขาวปิด 

เมื่อแก่เยื่อสีขาวจะฉีกขาดออกเปิดถ้วยให้เห็น

เป็นรูปทรงกรวย ผนังภายในสีตะกั่ว ภายใน

บรรจุอับสปอร์ทรงกลมคล้ายไข่นก สปอร์ รูป 

  ร่างค่อนข้างรี ผิวเรียบ ผนังหนา ใส ขนาด 

     13.7-20 x 10-12.5 µm

Cyathus striatus (Huds.) Willd.  

เห็ดรังนก

วงศ์  Nidulariaceae

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ เตง็รัง

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์
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             ลักษณะ ดอกรูปครึ่งวงกลม 

        สีน�้าตาลแดงหรือน�้าตาลเข้ม แล้ว

    เปลี่ยนเป็นน�้าตาลด�า ผิวมีขนเป็นเส้นหยาบ  

 ปลายแตกแขนงและตั้งตรง สีด�าหรือสีน�้าตาลด�า 

ยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร ขนาด 6-10 x 3.5-6 

เซนติเมตร หนา 1-2.5 เซนติเมตร รู รูปหก

เหลี่ยมสีน�้าตาล ขนาดใหญ่เห็นชัดเจน มี 3-4 

  รูต่อเซนติเมตร สปอร์ รูปทรงกระบอก ใส 

     ผิวเรียบ ขนาด 10-15 x 4-6 µm 

Hexagonia apiaria (Pers.) Fr. 

เห็ดรังมิ้ม

วงศ์  Polyporaceae

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ
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                 ลักษณะ ดอกรูปครึ่ง

        วงกลมหรือรูปพัด ผิวด้านบนเรียบ

    สีขาวหม่นแล้วเปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลอ่อน 

  มีแถบวงกลมและร่องหยัก ขนาด 7-10 x 5 

เซนติเมตร หนา 0.2-1 เซนติเมตร รู รูปหกเหลี่ยม 

มี 4-6 รูต่อมิลลิเมตร สีน�้าตาลอมเหลือง เมื่อ

กระทบแสงเป็นมันเงา สปอร์ รูปร่างรีกว้าง

  ผิวเรียบ ใส ขนาด 5-6 × 3-4 µm

Hexagonia cingulata Lév.

วงศ์  Polyporaceae

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

  กนิไม่ได้
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                  ลักษณะ ดอกรูปครึ่ง

         วงกลมรูปไตหรือรูปพัด ผิวมีรอยย่น

      เรียงเป็นรัศมี ขอบบางและคม เป็นคลื่น

   มีแถบวงกลมสีน�้าตาลเทา น�้าตาลอ่อน น�้าตาล

 อมเหลืองและน�้าตาลหม่นปนด�า เนื้อเหนียว บาง 

สีน�้าตาลอ่อน ถึงน�้าตาลแก่ ขนาด 4-10 x 3-6 

 เซนติเมตร รู รูปเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม ยาวถึง 2 

   มิลลิเมตร สีน�้าตาลเทา มี 1-2 รู ต่อมิลลิเมตร     

     สปอร์ รูปทรงกระบอก เรียบ ผนังหนาเล็กน้อย 

         ขนาด 9-15 x 4-6 µm 

 

          

Hexagonia tenuis (Hook.) Fr.

เห็ดรังแตน

วงศ์  Polyporaceae

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ เตง็รัง
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               ลักษณะ ดอกรูปกรวย

        ปากกว้าง บาง มีริ้วเรียงเป็นรัศมี 

    ย่นเล็กน้อย มันวาว เป็นแถบวงกลม

 ขอบน�้าตาลอมเหลือง น�้าตาลแดงไปถึงน�้าตาล

เข้ม ขนาด 3.5-10 เซนติเมตร รู ใต้หมวกจ�านวน 

5-8 รูต่อมิลลิเมตร ก้าน อยู่กึ่งกลางหมวก รูปทรง

กระบอก เนื้อแข็ง ผิวเรียบ โคนแผ่ออกเป็นวง 

 กลมเล็กๆ เนื้อเหนียว ขนาด 1.5-4.5 x 0.3-0.4  

    เซนติเมตร สปอร์ รูปร่างยาวรี ใส ผิวเรียบ  

        ผนังบาง ขนาด  5.5-7 x 2-2.5 µm

                

Microporus xanthopus (Fr.) Ktz.

เห็ดกรวยทองตะกู

วงศ์  Polyporaceae

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ
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                ลักษณะ ดอกรูปพัดถึง

         รูปไต ผิวด้านบนสีแดงอมส้มหรือมี

     แถบสีแดงสลับเหลือง แผ่แบน เรียบหรือมี

   รอยย่น ผิวมันวาวเล็กน้อย ขนาด 5-7 x 1-4 

 เซนติเมตร รู ขนาดเล็ก สีแดงอมส้ม มีจ�านวน 

 5-7 รูต่อมิลลิเมตร สปอร์ รูปทรงกระบอก ใส 

  ขนาด 3-5.5 x 2-2.5 µm  

Pycnoporus sanguineus (Fr.) Murr.

เห็ดขอนแดง

วงศ์  Polyporaceae

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เตง็รัง
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          ลักษณะ ดอกรูปครึ่ง

    วงกลมถึงรูปพัด ผิวด้านบนหมวก

 เป็นสีขาว หรือขาวหม่น มักมีแถบ

วงกลมและร่องหยัก ขนาด กว้าง 6.5-8 

เซนติเมตร หนา 1-3 มิลลิเมตร รู กลม 

สีน�้าตาลอ่อนอมเหลือง จ�านวน 4-6 รูต่อ 

  มิลลิเมตร สปอร์ รูปร่างยาวรี ใส 

      ผิวเรียบ ขนาด 5-6 x 3-4 µm

Trametes cingulata Berk. 

เห็ดกระด้างรูน�้าตาลอ่อนอมเหลือง

วงศ์  Polyporaceae

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ เตง็รัง
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               ลักษณะ เกือบกลม 

        เรียบ สีเหลืองอ่อน ส้มไปถึงอบเชย  

   ภายในแบ่งออกเป็นช่องยาวเล็กๆ เต็ม 

 ไป ด้วยสปอร์ เมื่อผ่าออกให้น�้ายางสีขาว

แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอย่างรวดเร็ว ขนาด 

กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร สปอร์ รูปร่างกลม  

 มีสันนูนไม่เป็นระเบียบ ใส อยู่เป็นกลุ่ม

    มีสีน�้าตาลอมเหลือง ขนาด 11-13 µm 

Arcangeliella beccarii (Pet.) Dodge. & Zell.

เห็ดก้อนกรวดยางสีเหลือง

วงศ์  Russulaceae

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ไมคอร์ไรซา

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ
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 Camillea tinctor (Berk.) Læssøe, J.D. Rogers & Whalley

วงศ์  Xylariaceae

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ

               ลักษณะ เป็นแผ่นแข็ง

         นูนขึ้นมาบนเปลือกไม้และบนเนื้อไม้ 

     สีด�า ผิวเรียบ ขนาด 1-7 x 0.8-3    

   เซนติเมตร หนา 0.5-1.5 มิลลิเมตร สปอร์ 

 รูปร่างยาวรี หัวท้ายมน ใส ผิวเป็นลายตาข่าย 

 ร่างแห (ภายใต้กล้อง SEM) ขนาด 13.8-21.3  

  x 6.3-8.8 µm  
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                ลักษณะ เป็นก้อนค่อน

        ข้างกลม นูนขึ้นบนผิวไม้และเปลือกไม้ 

    เนื้อแข็ง สีน�้าตาลม่วง เมื่อแก่เป็นสีม่วงด�าหรือ 

 น�้าตาลด�า ผิวเรียบ เนื้อในเป็นวงแหวนเรียงซ้อน

กัน ท�าปฏิกิริยากับ KOH 10% ให้สีม่วง ขนาดสูง 

1-4 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-5 เซนติเมตร 

สปอร์ รูปร่างคล้ายตัว D สีน�้าตาล ผิวไม่เรียบ 

  ขนาด 11.3-12.5 x 5.0-6.3 µm germ slits   

     เป็นเส้นตรงยาวเกือบเต็มสปอร์

Daldinia eschscholtzii (Ehrenb.) Rehm

วงศ์  Xylariaceae

เห็ดดันหมีม่วงด�า

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ
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Hypoxylon fendleri Berk. ex Cooke

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ เตง็รัง 

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

วงศ์  Xylariaceae                ลักษณะ เป็นแผ่น

         นูนขึ้นมาบนเปลือกไม้และเนื้อไม้  

    เนื้อค่อนข้างแข็ง ผิวหน้าไม่เรียบ สีน�้าตาล-

 ม่วงถึงน�้าตาลแดง ท�าปฏิกิริยากับ KOH 10% 

ให้สีส้ม ขนาดไม่แน่นอน หนา 0.6-0.8 มิลลิเมตร 

สปอร์ รูปร่างยาวรี หัวท้ายแหลม ผิวไม่เรียบ 

 สีน�้าตาล ขนาด 8.8-9.4 x 3.8-4.4 µm 

    germ slits เป็นรูปตัว S
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               ลักษณะ เป็นแผ่นหรือ

         ก้อนค่อนข้างกลม นูนขึ้นมาบนผิวไม้

     และเปลือกไม้  เนื้อค่อนข้างแข็ง ผิวไม่เรียบ 

   สีส้มแดง ท�าปฏิกิริยากับ KOH 10% ให้สีส้ม

 หรือสีส้มแดงขนาดไม่แน่นอน หนา 3-5 มิลลิเมตร 

 สปอร์ รูปร่างคล้ายตัว D สีน�้าตาลถึงน�้าตาลเข้ม

  ผิวไม่เรียบ ขนาด 12.5-13.8 X 6.3-7.5 µm  

    germ slits เป็นเส้นตรงยาวเต็มสปอร์

Hypoxylon haematostroma Mont.

วงศ์  Xylariaceae

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ เตง็รัง
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Hypoxylon investeins (Schwein.) M.A. Curtis

               ลักษณะ เป็นแผ่นนูนขึ้น

        มาบนเปลือกไม้และเนื้อไม้ สีด�า ผิวหน้า

     เรียบ ท�าปฏิกิริยากับ KOH 10% ให้สีเขียว 

   มะกอก ขนาดไม่แน่นอน หนา 0.3-0.4 มิลลิเมตร   

  สปอร์ รูปร่างยาวรี หัวท้ายมน ผิวเรียบ สีน�้าตาล 

 ขนาด 6.3-7.5 x 3-3.8 µm germ slits 

  เป็นเส้นตรงยาวเกือบเต็มสปอร์
 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ

วงศ์  Xylariaceae
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Hypoxylon lividicolor Y.M. Ju & J.D. Roger

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ

                ลักษณะ เป็นแผ่น

        นูนขึ้นมาบนเปลือกไม้และเนื้อไม้ 

    ผิวหน้าไม่เรียบ เนื้อค่อนข้างแข็ง สีน�้า-

 ตาลแดง ท�าปฏิกิริยากับ KOH 10% ให้

สีม่วงแดง ขนาดไม่แน่นอน หนา 1 มิลลิเมตร

สปอร์ รูปร่างยาวรี หัวท้ายแหลม ผิวไม่เรียบ 

สีน�้าตาล ขนาด 9.4-11.3 x 4.4-5 µm germ 

 slits เป็นรูปตัว S

วงศ์  Xylariaceae
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Hypoxylon nitens (Ces.) Y.-M. Ju & J.D. Rogers.

                   ลักษณะ เป็นแผ่น

          หรือก้อนค่อนข้างกลมนูนขึ้นมา

     บนผิวไม้และเปลือกไม้ คล้ายไม้ไหม้ไฟ  

  เนื้อค่อนข้างแข็ง สีน�้าตาลด�าอมม่วง เมื่อแก่

มีสีด�ามัน ผิวหน้าไม่เรียบ มีลักษณะบุ๋มลงคล้าย

จาน ขนาดจานเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3-0.5 

มิลลิเมตร ท�าปฏิกิริยากับ KOH 10% ให้สีเขียว 

 มะกอก ขนาดไม่แน่นอน หนา 0.8-3 มิลลิเมตร 

   สปอร์ รูปร่างยาวรี หัวท้ายมน ผิวเรียบ สีน�้า-

       ตาล ขนาด 8.8-10 X 3.8-4.4 µm germ 

            slits เป็นเส้นตรงยาวเต็มสปอร์        

วงศ์ Xylariaceae

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

 กนิไม่ได้

ชนิดป่ำ เตง็รัง



ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา

MUSHROOM

383

Xylaria badia Pat.

                 ลักษณะ เป็นแท่ง

         คล้ายกระบอง ปลายมน ไม่แตก

     กิ่งก้าน สีน�้าตาลทองถึงน�้าตาลเข้ม 

  ผิวไม่เรียบ เนื้อแข็งขึ้นบนผิวไม้และเนื้อไม้ไผ่ 

ขนาดสูง 0.4-1.2 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 

2-6 เซนติเมตร ก้าน สั้น มีขนสีน�้าตาล สปอร์ 

รูปร่างยาวรี หัวท้ายแหลมกึ่งมน ผิวเรียบ 

 สีน�้าตาล ขนาด 7.5-8.8 x 3.8-4.4 µm 

   germ slits เป็นเส้นตรงยาวเกือบเต็มสปอร์

วงศ์  Xylariaceae

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ

 กนิไม่ได้
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Xylaria culleniae Berk. & Broome

                 ลักษณะ เป็นก้าน

         สีด�าชูขึ้นมาบนฝักพฤกษ์ (Albizia 

     lebbeck) ปลายแหลม แตกกิ่งก้าน ผิวไม่

  เรียบ เนื้อค่อนข้างนิ่ม ขนาดสูง 1-8 เซนติเมตร 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 มิลลิเมตร ก้าน สีด�า มีขน

ละเอียด กว้าง 1-2 มิลลิเมตร ยาว 0.5-5 เซนติเมตร   

สปอร์ รูปร่างยาวรี หัวท้ายมน ผิวเรียบ สีน�้าตาล

  ขนาด 7.5-8.8 x 3-3.8 µm germ slits เป็นเส้น

     ตรงยาวเกือบเต็มสปอร์
 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ

วงศ์  Xylariaceae
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Xylaria grammica (Mont.) Fr.

                   ลักษณะ เป็นแท่ง

           คล้ายกระบอง ปลายมน ไม่แตก

      กิ่งก้าน ขึ้นบนเปลือกไม้และเนื้อไม้ สีเทา

   ถึงสีเทาด�า ผิวมีลายแตกสีด�า เนื้อค่อนข้าง

แข็ง ขนาดสูง 4-8 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.5-1.0 เซนติเมตร ก้าน สีเทาด�า ผิวเรียบ ยาว 

1-3 เซนติเมตร  เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-0.1  

 มิลลิเมตร สปอร์ รูปร่างยาวรี หัวท้ายมน ผิวเรียบ  

   สีน�้าตาล ขนาด 10-11.3 x 4-4.5 µm germ 

       slits เป็นเส้นตรงยาวเกือบเต็มสปอร์

 กนิไม่ได้

 กลุ่มเหด็ ซาโปรไฟต์

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ

วงศ์  Xylariaceae
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Rhodophyllus virescens (Berk. & Curt.) Hongo

                   ลักษณะ ดอกรูป

          กรวย มียอดแหลม ขอบเป็นคลื่น

     และริ้วเล็กน้อย สีฟ้าอ่อนอมเขียว มีเหลือง

  ปนเปื้อน เมื่อช�้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือเขียวอม

เหลือง ขนาด 2-4 เซนติเมตร ครีบ ติดก้าน กว้าง 

เรียงถี่ สีฟ้าอมม่วงแดงเมื่อช�้า ก้าน ทรงกระบอก 

กลวง เรียบ สีเดียวกับหมวก ขนาด 4-5 x 0.3-0.4  

 เซนติเมตร เนื้อบาง สีเขียวอ่อน สปอร์ รูปลูกบาศก์ 

   ผนังหนาเล็กน้อย สีน�้าตาลอมเหลืองบน

       กระดาษพิมพ์ ขนาด 9-12 x 8-10 µm

เห็ดกระดิ่งหยก

 เป็นพษิ

 กลุ่มเหด็ ไมคอร์ไรซา

ชนิดป่ำ เบญจพรรณ

วงศ์ Entolomataceae
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สาหร่าย

รา

แหล่งอาศัยของไลเคน
 เราสามารถพบไลเคนได้ทั่วไปตามต้นไม้ โดยเฉพาะบรเิวณเปลอืกต้นไม้ ที่เห็นเป็นด่างๆ ดวงๆ ใบไม้ ดนิ ก้อนหนิ  แก้ว พลาสตกิ สายไฟ คอนกรตี เหล็ก วัตถุหรอืสถานที่ต่างๆ ที่อยู่ในสภาพอากาศเหมาะสมกับการเจรญิเตบิโตของไลเคน

ไลเคน  คือ อะไร ? 
 
สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่มาอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกันระหว่าง  
รา (fungi) กับสาหร่าย (algae) ซึ่งมีสาหร่ายสองกลุ่ม คือ สาหร่ายสีเขียว (green algae) และสาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน (blue-green algae) โดยรามีหน้าที่เก็บความชื้น และป้องกันอันตรายให้กับสาหร่าย ส่วนสาหร่ายจะสร้างอาหาร และแบ่งปันให้กับรา
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พบ ไลเคน ที่ไหนบ้างนะ...

ใบไม้

เปลือกไม้

บนดิน

บนหิน

บนรั้วบ้าน

บนเสาเหล็ก
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วงจรชีวิตของไลเคน

โครงสร้างแทลลัสของไลเคน
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โลบ (lobe) 

โครงสร้างหลักของแทลลัส

กลุ่มแผ่นใบและกลุ่มต้นไม้เล็ก	

ลักษณะเป็นแผ่นแบนคล้ายใบไม้

 แทลลัส (thallus) 

	โครงสร้างร่างกายของไลเคน

โครงสร้างภายนอกของไลเคน

 ขนเซลล์ (cilia)               

โครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายขนตา	

พบที่ขอบของแทลลัส

กลุ่มแผ่นใบ
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 เพอริทีเซีย (Perithecia)  

โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ	

ลักษณะภายนอกเป็นรูปตุ่ม	

พบบนแทลลัสกลุ่มฝุ่นผง

ไลเรลเลทแอโพทีเซีย

(Lirellate apothecia)

โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ	

ลักษณะภายนอกเป็นรูปเส้น

พบบนแทลลัสกลุ่มฝุ่นผง

แอโพทีเซียแบบคล้ายจาน 

(Disc-like apothecia)

โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ

ลักษณะภายนอกเป็นรูปถ้วยหรือ

จาน	พบบนแทลลัสกลุ่มฝุ่นผงและ

กลุ่มแผ่นใบ
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 ฟิลลิเดีย (Phyllidia)  

โครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ลักษณะคล้ายใบเกล็ด	เป็นแผ่นแบนขนาดเล็ก	

เจริญบนแทลลัสกลุ่มแผ่นใบ

 ซอรีเดีย (Soredia) 

โครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ลักษณะคล้ายขนมถ้วยฟูขนาดเล็ก	

เจริญบนแทลลัสกลุ่มแผ่นใบ

 ไอซิเดีย (Isidia)  

โครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ

ลักษณะคล้ายแท่งหรือเป็นตุ่มนูนกลม	

เจริญบนแทลลัสกลุ่มแผ่นใบ	
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แบบเซลล์เดียว (simple) ไม่มีผนังกั้น

แบบมีผนังกั้นตามขวาง (transeptate)
แบบมูริฟอร์ม (muriform) 

มีผนังกั้นตามขวางและตามยาว

โครงสร้างภายในแอสโคมาตา (โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ)

แอสโคสปอร์
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กลุ่มแผ่นใบ (foliose)     

ลักษณะแทลลัสเป็นแผ่นใบ	

เกาะติดกับวัตถุที่อาศัยอย่าง

หลวมๆ

กลุ่มฝุ่นผง (crustose)

ลักษณะแทลลัสเป็นฝุ่นผงหรือดวง

เกาะติดแน่นกับวัตถุที่อาศัย

ประเภทของไลเคน

กลุ่มเส้นสาย (fruticose) 

ลักษณะแทลลัสเป็นทรงพุ่ม

แตกเป็นเส้นสาย	

ส่วนฐานยึดเกาะกับวัตถุที่อาศัย
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            ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย 
ทั้งด้านการแพทย์ เป็นส่วนประกอบของยาและยาสมุนไพร ด้านอุตสาหกรรม 
น�ามาใช้เป็นสีย้อมผ้า เครื่องส�าอาง น�้าหอม และกระดาษลิตมัส (กระดาษที่ ใช้
วัดความเป็นกรดเป็นด่าง) ใช้บอกอายุของโบราณวัตถุจากการเจริญเติบโต
ของไลเคน และที่ส�าคัญใช้เป็นตัวบ่งชี้คุณภาพของอากาศ

กลุ่มต้นไม้เล็ก (squamulose) 

ลักษณะแทลลัสเป็นต้นหรือใบเกล็ด	

คล้ายต้นไม้เล็ก		พบตามพื้นดินหรือ

บนมอสส์

กลุ่มพลาคอยด์ (placoid) 

ลักษณะแทลลัสเป็นโลบเรียวเล็ก

อยู่ติดกับวัตถุที่อาศัยแน่นมาก

ประโยชน์ของไลเคน
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กลุ่มฝุ่นผง (Crustose) 50 ชนิด

กลุ่มแผ่นใบ (Foliose) 8 ชนิด

ไลเคนชนิดเด่น (Dominant species) ที่พบมาก ได้แก่           

- Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.

- Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon

- Dyplolabia afzelii (Ach.) A. Massal.

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

- Letrouitia domingensis (Pers.) Hafellner & Bellem.

- Parmotrema praesorediosum (Nyl.) Hale

- Parmotrema tinctorum (Despr. ex Nyl.) Hale

- Laurera benguelensis (Müll. Arg.) Zahlbr.

- Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle

พบ 58 ชนิด แบ่งเป็น

ความหลากหลายของไลเคน
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“ไลเคน” ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา
	 จากการส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านไลเคนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา	จังหวัดอุตรดิตถ์		ไลเคนส่วนใหญ่พบเกาะบนเปลือกไม้มากที่สุด	รองลงมา

คือ	บนหิน		และพบบนใบไม้บ้างเล็กน้อย	ต้นไม้ที่พบไลเคนเกาะอาศัย	เช่น	กุ๊ก	กระพี้จั่น	แดง	

เต็ง	รัง		คอแลน		ขี้หนอน	ชิงชัน	ตะคร้อ	ประดู่ป่า	มะกอกเกลื้อน	และมะม่วงหัวแมงวัน		เป็นต้น

บนเปลือกไม้ บนหิน บนใบไม้

ตัวอย่าง “ต้นไม้ที่พบไลเคนเกาะอาศัย”

กระพี้จั่น

แดง

เต็ง

รัง

“....แม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความรู้

เกี่ยวกับไลเคน	อาจเห็นเป็นเพียงแค่ขี้กลากต้นไม้	หรือเชื้อราบน

ต้นไม้เท่านั้น	จึงเป็นโอกาสดีของการท�างานร่วมกันในการเก็บตัวอย่าง

ไลเคน	ท�าให้มีการเรียนรู้	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน	ท�าให้ชาวบ้าน	

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่ามีความรู้ในเรื่อง	“ไลเคน”	มากขึ้น	

และสามารถเล่าเรื่องราวให้กับคนอื่นๆ	ในชุมชนได้”
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รายชื่อความหลากหลายของไลเคน

รายชื่อความหลากหลายของไลเคน

ล�าดับ ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ ที่เกาะอาศัย

1. Arthonia cinnabarina	(DC.)	Wallr. Arthoniaceae บนเปลือกไม้

2. Arthonia	sp.1 Arthoniaceae บนเปลือกไม้

3. Arthonia	sp.2 Arthoniaceae บนเปลือกไม้

4. Cryptothecia	sp. Arthoniaceae บนเปลือกไม้

5. Arthopyrenia sp. Arthopyreniaceae บนเปลือกไม้

6. Chrysothrix candelaris (L.)	J.R.	Laundon Chrysothricaceae บนเปลือกไม้

7. Dimerella lutea	(Dicks.)	Trevis. Coenogoniaceae บนเปลือกไม้

8. Acanthothecis clavulifera	(Vain.)	

Staiger & Kalb

Graphidaceae บนเปลือกไม้

9. Chapsa leprocarpoides	(Hale)	M.	

Cáceres & Lücking

Graphidaceae บนเปลือกไม้

10. Diorygma hieroglyphicum	(Pers.)	

Staiger & Kalb

Graphidaceae บนเปลือกไม้

11. Diorygma junghuhnii	(Mont.	&	Bosch)	

Kalb,	Staiger	&	Elix

Graphidaceae บนเปลือกไม้

12. Dyplolabia afzelii	(Ach.)	A.	Massal. Graphidaceae บนเปลือกไม้

13. Glyphis cicatricosa	Ach. Graphidaceae บนเปลือกไม้

14. Glyphis scyphulifera	(Ach.)	Staiger Graphidaceae บนเปลือกไม้

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)

“....แม้ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยมีความรู้

เกี่ยวกับไลเคน	อาจเห็นเป็นเพียงแค่ขี้กลากต้นไม้	หรือเชื้อราบน

ต้นไม้เท่านั้น	จึงเป็นโอกาสดีของการท�างานร่วมกันในการเก็บตัวอย่าง

ไลเคน	ท�าให้มีการเรียนรู้	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน	ท�าให้ชาวบ้าน	

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่ามีความรู้ในเรื่อง	“ไลเคน”	มากขึ้น	

และสามารถเล่าเรื่องราวให้กับคนอื่นๆ	ในชุมชนได้”
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ล�าดับ ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ ที่เกาะอาศัย

15. Graphis longispora	D.D.	Awasthi	&	

S.R.	Singh

Graphidaceae บนเปลือกไม้

16. Graphis rhizicola	(Fée)	Lücking	&	Chaves Graphidaceae บนเปลือกไม้

17. Graphis sp. Graphidaceae บนเปลือกไม้

18. Hemithecium implicatum (Fée)	Staiger Graphidaceae บนเปลือกไม้

19. Ocellularia terebrata	(Ach.)	Müll.	Arg. Graphidaceae บนเปลือกไม้

20. Pallidogramme	sp. Graphidaceae บนเปลือกไม้

21. Phaeographis sp. Graphidaceae บนเปลือกไม้

22. Thelotrema pachysporum	Nyl. Graphidaceae บนเปลือกไม้

23. Haematomma puniceum	(Sw.)	A.	Massal. Haematommataceae บนเปลือกไม้

24. Lecanora achroa Nyl. Lecanoraceae บนเปลือกไม้

25. Lecanora phaeocardia	Vain. Lecanoraceae บนเปลือกไม้

26. Lecanora tropica Zahlbr. Lecanoraceae บนเปลือกไม้

27. Letrouitia domingensis	(Pers.)	

Hafellner	&	Bellem.

Letrouitiaceae บนเปลือกไม้

28. Letrouitia leprolyta	(Nyl.)	Hafellner Letrouitiaceae บนเปลือกไม้

29. Letrouitia transgressa (Malme)	

Hafellner	&	Bellem.

Letrouitiaceae บนเปลือกไม้

30. Phoeopeccania sp. Lichinaceae บนหิน

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)
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ล�าดับ ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ ที่เกาะอาศัย

31. Malmidea aurigera	(Fée)	Kalb,	Rivas	

Plata & Lumbsch

Malmideaceae บนเปลือกไม้

32. Malmidea bakeri	(Vain.)	Kalb,	Rivas	

Plata & Lumbsch

Malmideaceae บนเปลือกไม้

33. Malmidea inflata Kalb Malmideaceae บนเปลือกไม้

34. Malmidea piae	(Kalb)	Kalb Malmideaceae บนเปลือกไม้

35. Protoparmelia corallifera	(Kantvilas	&	

Papong)	Kantvilas,	Papong	&	Lumbsch

Parmeliaceae บนเปลือกไม้

36. Protoparmelia orientalis	(Kantvilas	&	

Papong)	Kantvilas,	Papong	&	Lumbsch

Parmeliaceae บนเปลือกไม้

37. Protoparmelia pulchra	Diederich,	

Aptroot	&	Sérus.

Parmeliaceae บนเปลือกไม้

38. Pertusaria cicatricosa	Müll.	Arg. Petusariaceae บนเปลือกไม้

39. Pertusaria	sp. Petusariaceae บนเปลือกไม้

40. Porina eminentior	(Nyl.)	P.M.	McCarthy Porinaceae บนเปลือกไม้

41. Porina glabra	(A.	Massal.)	Zahlbr. Porinaceae บนเปลือกไม้

42. Anthracothecium cristatellum 

Nagarkar	&	Patw.

Pyrenulaceae บนเปลือกไม้

43. Pyrenula anomala	(Ach.)	Vain. Pyrenulaceae บนเปลือกไม้

44. Pyrenula kurzii Ajay Singh & Upreti Pyrenulaceae บนเปลือกไม้

45. Bacidia convexula	(Müll.	Arg.)	Zahlbr. Ramalinaceae บนเปลือกไม้

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)



LICHEN

ป่าล�าน�้าน่านฝั่งขวา402

ล�าดับ ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ ที่เกาะอาศัย

1. Bulbothrix isidiza	(Nyl.)	Hale Parmeliaceae บนเปลือกไม้

2. Parmotrema praesorediosum	(Nyl.)	Hale Parmeliaceae บนเปลือกไม้

3. Parmotrema saccatilobum (Taylor)	Hale Parmeliaceae บนเปลือกไม้

4. Parmotrema tinctorum	(Despr.	ex	Nyl.)	Hale Parmeliaceae บนเปลือกไม้

5. Relicinopsis rahengensis	(Vain.)	Elix	&	Verdon Parmeliaceae บนเปลือกไม้

6. Dirinaria aegialita	(Afzel.	ex	Ach.)	B.J.	Moore Physciaceae บนเปลือกไม้

7. Dirinaria applanata	(Fée)	D.D.	Awasthi Physciaceae บนเปลือกไม้

8. Pyxine meissneriana	Nyl. Physciaceae บนเปลือกไม้

กลุ่มแผ่นใบ (Foliose)

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)

ล�าดับ ชื่อวทิยาศาสตร์ วงศ์ ที่เกาะอาศัย

46. Laurera benguelensis	(Müll.	Arg.)	Zahlbr. Trypetheliaceae บนเปลือกไม้

47. Laurera madreporiformis	(Eschw.)	Riddle Trypetheliaceae บนเปลือกไม้

48. Trypethelium eluteriae	Spreng. Trypetheliaceae บนเปลือกไม้

49. Trypethelium nigroporum	Makhija	&	Patw. Trypetheliaceae บนเปลือกไม้

50. Staurothele verruculosa	J.W.	Thomson Verrucariaceae บนหิน
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Arthonia cinnabarina (DC.) Wallr.

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีขาวอมเขียวถึงสีน�้าตาลอ่อน	

ผิวขรุขระ

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปทรงกลมถึงกึ่งรูปเส้น	

สีขาวอมแดงถึงแดง	 ขนาด	 0.2-0.5	 มิลลิเมตร	 ยกตัว

เหนือผิวแทลลัสเล็กน้อย	

เอกซิเปิล ไม่พบ

แอสคัส	รูปทรงกลม	(globose)	

แอสโคสปอร์ ทรงรี	ใส	แบบมีผนังกั้นตามขวาง	2-3	

ผนังกั้น	จ�านวน	4-6	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

วงศ์ Arthoniaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Chrysothrix candelaris (L.) J.R. Laundon

ลักษณะทั่วไป
วงศ์  Chrysothricaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

แทลลัส แบบครัสโตส	สีเหลืองอมเขียวถึงเขียวอ่อน	

เป็นฝุ่นผง	ชั้นคอร์เท็กซ์	ไม่ชัดเจน	ชั้นสาหร่ายรวมตัว

ปะปนกับเส้นใยราในชั้นเมดัลลา	

ซอรีเดีย เป็นฝุ่นผงสีเหลือง	กระจายทั่วแทลลัส

แอโพทีเซียและพิคนิเดีย ไม่พบ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Acanthothecis clavulifera (Vain.) Staiger & Kalb

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตสสีขาวอมเทา	ผิวเรียบถึงเป็นขุย

แตกร่วน	ไม่สะท้อนแสง

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปลายเส้น	แบบเส้น

เดี่ยว	ปากเปิดเล็กน้อยถึงปิด	ยกตัวเหนือแทลลัส

ชัดเจน	

เอกซิเปิล สีน�้าตาลแดง	ลาเบียเรียบไม่แยกเป็นริ้ว				

ไฮมีเนียมไม่สร้างหยดน�้ามัน

แอสคัส	รูปทรงกระบอง	

แอสโคสปอร์ รูปทรงกระสวย	ยาวรี	ใส	มีผนังกั้น

ตามขวาง	20-38	ผนังกั้น	ขนาด	75-115	x	9-18	

ไมโครเมตร	จ�านวน	4-8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

วงศ์  Graphidaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเต็งรัง

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Chapsa leprocarpoides (Hale) M. Cáceres & Lücking

 
ลักษณะทั่วไป

แทลลัส แบบครัสโตส	สีขาวถึงสีขาวอมเทา	ผิวหน้า

ขรุขระ	หลุดล่อน

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปกลมถึงรูปเส้น	

หรือรูปร่างไม่แน่นอน	เรียงตัวเป็นแนวเส้น	ฝังตัวใน

แทลลัส หน้าจานสีเทา	มีฝุ่นผงสีขาวปกคลุม

แอสคัส รูปกระบอง	ใส

แอสโคสปอร์ แบบมูริฟอร์ม	รูปทรงรี	ใส	

ขนาด	30-50	x	9-12	ไมโครเมตร	

จ�านวน	4-8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

วงศ์  Graphidaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Diorygma hieroglyphicum (Pers.) Staiger & Kalb

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีขาวถึงสีเทาอมเขียว	ผิวหน้า

ไม่เรียบ	หลุดล่อนเล็กน้อย	ไม่สะท้อนแสง

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปเส้น	สีขาวถึงสีขาว

อมน�้าตาลเล็กน้อย	กึ่งฝังจมหน้าจานเปิด	มีฝุ่นผง

สีขาวปกคลุม

เอกซิเปิล ไม่มีสีถึงมีสีด�าเล็กน้อยบริเวณฐาน

แอสคัส รูปกระบอง

แอสโคสปอร์ ทรงรี	ใส	ขนาดใหญ่	แบบมูริฟอร์ม	

ขนาด		115.0-225.0	x	25.0-50.0	ไมโครเมตร	

จ�านวน	1		แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

วงศ์  Graphidaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Dyplolabia afzelii (Ach.) Massal.

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

วงศ์  Graphidaceae แทลลัส แบบครัสโตส	สีเหลืองอมน�้าตาลถึงเขียว

อมเทา	ผิวหน้าเรียบ	ไม่เป็นมันเงา	ไม่สะท้อนแสง	

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปเส้นสั้นไม่แตกกิ่ง	

สีขาว	ยกตัวเหนือผิวแทลลัสอย่างชัดเจน	มีฝุ่นผง

สีขาวปกคลุม	ปากปิด	

เอกซิเปิล ด้านข้างเป็นสีด�า	ไม่สมบูรณ์

แอสคัส	รูปทรงกระบอก	ใส	

แอสโคสปอร์ ใส	แบบผนังกั้นแบ่งตามขวาง	3	ผนังกั้น	

ขนาด	14-23	x	6-10	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

ลักษณะทั่วไป
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Glyphis cicatricosa Ach.

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

แทลลัส แบบครัสโตส	สีน�้าตาลอมเขียว	ไม่สะท้อนแสง	

ผิวเรียบถึงแตกร้าวเล็กน้อย	

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปไข่ถึงรูปเส้นยาว

รวมกันเป็นกลุ่มฝังอยู่ในเนื้อเยื่อสโตรมา	หน้าจานเปิด	

สร้างฝุ่นผงสีน�้าตาลปกคลุม

เอกซิเปิล	สีน�้าตาลล้อมรอบแอโพทีเซียอย่างสมบูรณ์	

แอสคัส	รูปกระบอง	ใส

แอสโคสปอร์	ใส	แบบผนังกั้นแบ่งตามขวาง	6-11			

ผนังกั้น	ขนาด	30-50	x	9-12	ไมโครเมตร

วงศ์  Graphidaceae
ลักษณะทั่วไป
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Glyphis scyphulifera (Ach.) Staiger

ลักษณะทั่วไป
วงศ์  Graphidaceae

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

แทลลัส แบบครัสโตส	สีขาวอมเทาถึงน�้าตาลอมเขียว	

ผิวเรียบถึงแตกร้าวเล็กน้อย	ไม่สะท้อนแสง

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปไข่กลมถึงรูปเส้นยาว	

แบบเดี่ยว	ยกตัวเหนือแทลลัสชัดเจน	กระจายทั่วไป	

หน้าจานเปิด	สร้างฝุ่นผงสีน�้าตาลปกคลุม

เอกซิเปิล	สีน�้าตาล	สมบูรณ์	

แอสคัส	รูปกระบอง	ใส	

แอสโคสปอร์ ทรงรี	ใส	แบบมูริฟอร์ม	

ขนาด	30-50	x	9-12	ไมโครเมตร
ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้
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Graphis longispora D.D. Awasthi & S.R. Singh

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

แทลลัส แบบครัสโตส	สีขาวอมเทาถึงเทาอมเขียว	

ผิวเรียบถึงขรุขระเล็กน้อย	ไม่สะท้อนแสง	

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	สีขาว	รูปเส้น	เรียวยาว	

แบบเส้นเดี่ยวถึงแตกแขนง	ยกตัวเหนือผิวแทลลัส	

หน้าจานปิด	มีฝุ่นผงสีขาวปกคลุม

เอกซิเปิล สีด�าด้านข้าง	ไม่สมบูรณ์

แอสคัส	รูปกระบอง	ใส

แอสโคสปอร์ ใส	 มีผนังกั้นตามขวาง	 10-16	 ผนังกั้น	

ขนาด	40-75	x	8-12	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

วงศ์  Graphidaceae
ลักษณะทั่วไป
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Graphis rhizicola (Fée) Lücking & Chaves

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

วงศ์  Graphidaceae แทลลัส แบบครัสโตส	สีขาวอมเทาหรือสีขาวครีม	

ผิวเรียบ	ไม่แตกร้าว	กึ่งสะท้อนแสง

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปเส้น	สีด�า	แบบเส้น

เดี่ยวถึงแตกกิ่งเล็กน้อย	ยกตัวเหนือผิวแทลลัส	

หน้าจานปิด	พบฝุ่นผงสีขาวเล็กน้อย

เอกซิเปิล ไม่เป็นริ้ว	สีด�า

แอสคัส รูปกระบอง	

แอสโคสปอร์	ไม่พบ

ลักษณะทั่วไป
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Ocellularia terebrata (Ach.) Müll. Arg.

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเบญจพรรณ

แทลลัส แบบครัสโตส	สีขาวอมเทาถึงสีเทาอมเขียว	

ผิวเรียบ	แตกร้าว	ไม่เป็นมันเงา

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปกลมถึงรูปถ้วย	

ช่องเปิดขนาด	0.4	มิลลิเมตร	ฝังจมในแทลลัส

และชั้นของเนื้อไม้	มีฝุ่นผงสีขาวปกคลุมหน้าจาน	

แอสคัส รูปกระบอง	ใส

แอสโคสปอร์ รูปทรงรี	แบบผนังกั้นตามขวาง	7-12	

ผนังกั้น	ขนาด	17-32	x	7-10	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในหนึ่งแอสคัส

วงศ์  Graphidaceae
ลักษณะทั่วไป
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Thelotrema pachysporum Nyl.

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม ป่าเต็งรัง

วงศ์  Graphidaceae แทลลัส แบบครัสโตส	สีขาวอมเทาถึงสีขาวอมเหลือง	

ผิวเรียบ	ไม่แตกร้าว	สะท้อนแสง

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปถ้วย	ฝังในแทลลัส	

ช่องเปิดขนาด	0.7	มิลลิเมตร	หน้าจานมีฝุ่นผงสีเทา

ปกคลุม

เอกซิเปิล 2	ชั้น	แยกกันอย่างชัดเจน

แอสคัส รูปทรงกระบอง

แอสโคสปอร์ รูปทรงยาวรี	สีน�้าตาลหรือสีเทา	

มีผนังกั้นตามขวาง	จ�านวน	8-18	ผนังกั้น	

ขนาด	30-75	x	10-15	ไมโครเมตร	

จ�านวน	8	แอสโคสปอร์ในแอสคัส

ลักษณะทั่วไป


