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         คือ	สิ่งมีชีวิตจำาพวกราที่มีการเจริญเติบโตเป็นเส้นใย	เมื่อสภาพแวดล้อม

เหมาะสมจะพัฒนาไปเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า “ดอกเห็ด”	

(mushroom) เพื่อใช้ในการสร้างสปอร์สำาหรับขยายพันธุ์ สำาหรับราที่ไม่มี

โครงสร้างขนาดใหญ่และสร้างสปอร์บนเส้นใย เราเรียกว่า “เชื้อรา” (fungi)	

เห็ดราจัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรฟังไจ	(Kingdom	Fungi)

เห็ด ไม่สามารถสร้ างอาหารเองได้

จึงต้องการอาหารจากแหล่งต่างๆ ได้แก่

พืชและสัตว์ ทั้ งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต

รวมทั้งอินทรียวัตถุ นอกจากนี้ยังต้องการ

ความชื้นและแสงเพื่อใช้ ในการเจริญ

เติบโตอีกด้วย

M U S H R O O M

เ	ห็	ด	ร	า
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เ ห็ ด  สามารถจำาแนกตามลักษณะต่างๆ	ได้หลายแบบ

เห็ดแอสโคไมซิติส (Ascomycetes)

สปอร์เกิดภายในโครงสร้างที่มีรูปร่าง

คล้ายถุง (ascus) เรียกว่า แอสโคสปอร์

( a s co spo r e ) ซึ่ ง มี สปอร์ จำ า น วน

8 สปอร์ อยู่ภายในถุง เช่น เห็ดหูหนู	

เห็ดเผาะ เห็ดถ้วย เห็ดดันหมีม่วงดำา	

เป็นต้น

 	เห็ดเบสิดิโอไมซิติส		(Basidiomycetes)

สปอร์ เกิดอยู่ภายนอกโครงสร้างที่มี

รูปร่างคล้ายกระบอง	(basidium)	เรียกว่า

เบสิดิโอสปอร์ (basidiospore) ซึ่งมี

สปอร์จำานวน	4	สปอร์	อยู่ติดกับก้านสปอร์

บนเบสิเดียม เช่น เห็ดโคน เห็ดหอม	

เห็ดนางฟ้า เห็ดตับเต่า เป็นต้น

แอสโคสปอร์

แอสคัส

จำ�แนกโดยใช้ลักษณะก�รเกิดสปอร์

เบสิดิโอสปอร์

เบสิเดียม
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     เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได	้ เห็ดที่ไม่มีคนนำามากิน

เป็นอาหาร และยังไม่มีรายงานว่ามีพิษ เช่น เห็ดร่ม	

เห็ดกรวยทองตะกู เห็ดพัดใบลาน เห็ดกรวยจีบ เป็นต้น

   

       เห็ดพิษ	 เห็ดที่มีพิษต่อระบบทางเดินอาหาร	ระบบ

หายใจ	 และระบบประสาท	 เมื่อกินเข้าไปทำาให้ตายได้	 เช่น

เห็ดยวงขนุน	เห็ดนำ้าหมึกซึม	เห็ดระโงกหิน	เป็นต้น

      เห็ดกินได	้เห็ดที่มีรสชาติอร่อย	มีคุณค่าทางอาหาร			

มีคนนำามากินเป็นอาหารและยารักษาโรค	 เช่น	 เห็ดโคน	

เห็ดขมิ้นใหญ่	เห็ดขิง	เห็ดนำ้าหมาก	เห็ดหลินจือ	เป็นต้น

จำ�แนกต�มลักษณะก�รนำ�ม�ใช้ประโยชน์
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จำ�แนกต�มลักษณะคว�มสัมพันธกั์บ
ส่ิงมีชีวิตอ่ืน แหล่งอ�ห�ร และท่ีอยู่อ�ศัย

เห็ดซาโปรไฟต์ (Saprophyte)

เห็ดที่ย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ที ่

ตายแล้วและอินทรียวัตถุเป็นอาหาร	

เช่น เห็ดนำ้าหมึก เห็ดขอนขาว เห็ด

ปะการัง เห็ดแครง เห็ดลม เป็นต้น

เหด็ซมิไบโอซสิ (Symbiosis) 

เห็ดที่อยู ่ร ่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นแบบ

พึง่พาอาศยักนั	 ได้แก่	 เหด็โคนทีต้่อง

อยู ่ ร ่วมกับปลวกโดยเส ้นใยของ

เห็ดโคนจะเป็นอาหารของปลวก	

ส่วนปลวกสร้างอาหารเลีย้งเหด็โคน

เหด็ไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) 

เห็ดที่อาศัยอยู ่กับรากฝอยของพืช

ไม้ต้น ดงึธาตอุาหารและนำา้ให้กบัพชื

และป้องกันรากพืชไม่ให้เชื้อราและ

แบคทีเรียเข ้าทำาลาย เห็ดได ้รับ

อาหารจากพืชเพื่อเจริญเติบโต เช่น

เหด็นำา้หมาก เหด็ขงิ เหด็ข่า	เป็นต้น

เห็ดพาราไซต์ (Parasite) 

เห็ดที่ทำาให้เกิดโรคโดยเข้าทำาลาย

พืชและสัตว์ที่มีชีวิตอยู่ให้ตาย เช่น	

เห็ดถั่งเช่า	เข้าทำาลายหนอนแมลง	

	 นอกจากเห็ดจะมีความสำาคัญในการเป็นแหล่งอาหารให้แก่มนุษย์แล้ว

เห็ดยังมีความสำาคัญต่อระบบนิเวศ โดยทำาหน้าท่ีย่อยสลายอินทรียวัตถุทำาให้เกิด

การหมุนเวียนของธาตุอาหาร (nutrient cycle) ท่ีเอ้ือประโยชน์แก่ พืช สัตว์	

และจุลินทรีย์ในระบบนิเวศให้สามารถดำารงชีวิตได้
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ความหลากหลายของ เห็ด
   ความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ป่าแม่วงก์-แม่เปิน� เรา
พบเห็ดแตกต่างกันไปตามฤดูกาล�รวมทั้งหมด�91�ชนิด�พบ
เห็ดกินได้� 21� ชนิด� จะพบมากในช่วงฤดูฝน� และมักขึ้นอยู่
บนพื้นดิน� เช่น� เห็ดระโงกเหลือง� เห็ดถ่านเล็ก� เห็ดแดงน�้า
หมาก� เห็ดโคน� เป็นต้น� เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้� 69�ชนิด� 
พบได้ตลอดทั้งปีบางชนิดดอกเห็ดคงทนข้ามปี มักขึ้นอยู่
ตามใบไม้แห้ง�ขอนไม้ล้ม�หรือบนพื้นดิน�เช่น�เห็ดกรวยทอง
ตะกูที่พบอยู่บนกิ่งไม้ตามริมล�าห้วย� เห็ดร่มที่ขึ้นอยู่บนกอง
ใบไม้แห้ง� เห็ดหูช้างที่ขึ้นบนตอไม้ยืนต้นขนาดใหญ่� เป็นต้น�
และพบเห็ดพิษ� 1� ชนิด� คือ� เห็ดน�้าหมึกซึม� จะเป็นพิษเมื่อ
รวมกับแอลกอฮอล์

กลุ่มเห็ดกินได้ 21 ชนิด 

กลุ่มเห็ดที่ ไม่มีข้อมลูว่ากินได้ 69 ชนิด 

กลุ่มเห็ดพิษ 1 ชนิด 
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ลำ�ดับ ชื่อไทย ชื่อวิทย�ศ�สตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

1 เห็ดตาปู้ Calvatia boninensis	S.	Ito	

&	Imai.

Agaricaceae ไมคอร์ไรซา

2 เห็ดระโงกเหลือง Amanita hemibapha 

(Berk.	&	Br.)	Sacc.	subsp.	

javanica	Cor.	&	Bas.

Amanitaceae ไมคอร์ไรซา

3 เห็ดระโงกขาว Amanita princeps Corner	

&	Bas.

Amanitaceae ไมคอร์ไรซา

4 เห็ดหูหนู Auricularia auricular-judae 

(Hooker)	Underw.

Auriculariaceae ซาโปรไฟต์

5 เห็ดมันปู Cantharellus cibarius	Fr. Cantharellalaceae ไมคอร์ไรซา

6 เห็ดขมิ้นน้อย Craterellus aureus Berk.	

&	Curt.

Cantharellalaceae ไมคอร์ไรซา

7 เห็ดปะการัง

หนามส้มแครอท

Clavaria miyabeana S.	Ito	

in	S.	Imai

Clavariaceae ไมคอร์ไรซา

8 เห็ดเผาะ Astraeus hygrometricus 

(Pers.)	Morg.

Diplocystaceae ไมคอร์ไรซา

9 เห็ดหลินจือ Ganoderma lucidum  

(Curtis)	P.	Karst.

Ganodermataceae พาราไซต์

10 เห็ดปะการังยอดสีฟ้า Phaeoclavulina 

cyanocephala 

(Berk.	&	Curt.)	Giachini

Gomphaceae ซาโปรไฟต์

ร�ยชื่อคว�มหล�กหล�ยของเห็ด

กลุ่มเห็ดกินได้
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ลำ�ดับ ชื่อไทย ชื่อวิทย�ศ�สตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

11 เห็ดโคน Termitomyces globulus R. 

Heim	&	Gooss.-Font.

Lyophyllaceae ซิมไบโอซิส

12 เห็ดโคนข้าวตอก Termitomyces 

microcarpus	(Berk.	&	Br.)

Lyophyllaceae ซิมไบโอซิส

13 เห็ดโคน	1 Termitomyces 	sp.1 Lyophyllaceae ซิมไบโอซิส

14 เห็ดโคน	2 Termitomyces 	sp.2 Lyophyllaceae ซิมไบโอซิส

15 เห็ดลม Lentinus polychrous	Lév. Polyporaceae ซาโปรไฟต์

16 เห็ดขอนขาว Lentinus squarrosulus Mont. Polyporaceae ซาโปรไฟต์

17 เห็ดถ่านเล็ก Russula densifolia	Secr.	ex	

Gillet

Russulaceae ไมคอร์ไรซา

18 เห็ดแดงนำ้าหมาก Russula emetica	(Schaeff.)	

Pers.

Russulaceae ไมคอร์ไรซา

19 เห็ดตะไคลเขียว Russula virescens	(Schaeff.)	Fr. Russulaceae ไมคอร์ไรซา

20 เห็ดปากหมู Galiella rufa	(schweinitz)	

Nannfeldt	&	Korf

Sarcosomataceae ซาโปรไฟต์

21 เห็ดแครง Schizophyllum commune Fr. Schizophyllaceae ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดกินได้
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ลำ�ดับ ชื่อไทย ชื่อวิทย�ศ�สตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

1 เห็ดรังนก Cyathus striatus (Huds.)	

Willd.

Agaricaceae ซาโปรไฟต์

2 เห็ดลูกฝุ่นขาว Lycoperdon perlatum 

Pers.

Agaricaceae ซาโปรไฟต์

3 - Daedalea sp.1 Fomitopsidaceae ซาโปรไฟต์

4 เห็ดจวักงู Amauroderma rugosum 

(Blume	&	T.	Nees)	Torrend

Ganodermataceae ซาโปรไฟต์

5 เห็ดหูช้าง Ganoderma applanatum 

(Pers.)	Pat.

Ganodermataceae พาราไซต์

6 เห็ดก้อนกะละแมดำา Ganoderma dahlii	(Henn.)	

Aoshima

Ganodermataceae ซาโปรไฟต์

7 เห็ดดาวดิน	1 Geastrum	sp.1 Geastraceae ซาโปรไฟต์

8 เห็ดดาวดิน	2 Geastrum sp.2 Geastraceae ซาโปรไฟต์

9 เห็ดดาวหาง Geastrum stipitatus 

Solms.

Geastraceae ซาโปรไฟต์

10 เห็ดหนังแข็ง Hymenochaete rubiginosa 

(Dicks.)	Lév.

Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

11 - Hymenochaete	sp.1 Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

12 - Hymenochaete	sp.2 Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

13 - Inonotus	sp.1 Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

14 - Phellinus	sp.1 Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่�กินได้



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน272

ลำ�ดับ ชื่อไทย ชื่อวิทย�ศ�สตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

15 - Phellinus	sp.2 Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

16 - Phellinus sp.3 Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

17 - Phellinus	sp.4 Hymenochaetaceae ซาโปรไฟต์

18 เห็ดร่มเหลือง

ก้านลวดดำา

Marasmius 

conicopapillatus	Henn.

Marasmiaceae ซาโปรไฟต์

19 เห็ดร่มนำ้าตาลแดง Marasmius iras Y.S.	Tan	&	

Desjardin

Marasmiaceae ซาโปรไฟต์

20 - Marasmius pulcherripes 

Peck

Marasmiaceae ซาโปรไฟต์

21 - Irpex flavus	(Jungh.)	

Kalchbr

Meruliaceae ซาโปรไฟต์

22 - Anthracophyllum nigritum 

(Lév.)	Kalchbr.

Omphalotacea ซาโปรไฟต์

23 - Fomes	sp.1 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

24 เห็ดรังมิ้ม Hexagonia apiaria (Pers.)	

Fr.

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

25 เห็ดรังแตน Hexagonia tenuis	(Hook.)	

Fr.

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

26 - Lentinus	sp.1 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

27 - Lentinus	sp.2 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

28 - Lentinus sp.3 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

29 - Lentinus	sp.4 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่�กินได้
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30 - Lentinus	sp.5 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

31 - Lentinus	sp.6 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

32 - Lentinus sp.7 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

33 เห็ดขอนขนหมวกรูป

สามเหลี่ยม

Lentinus swartzii	Berk. Polyporaceae ซาโปรไฟต์

34 - Lenzites acuta Berk. Polyporaceae ซาโปรไฟต์

35 - Lenzites	sp.1 Polyporaceae ซาโปรไฟต์

36 เห็ดกรวยทองตะกู Microporus xanthopus 

(Fr.)	Kuntze

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

37 เห็ดพัดใบลาน Polyporus 

grammocephalus Berk.

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

38 เห็ดรังผึ้งสีขาว Polyporus retirugis (Bres.)	

Ryv.

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

39 เห็ดขอนแดง Pycnoporus sanguineus 

(Fr.)	Murr.

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

40 เห็ดกระด้างรูนำ้าตาล

อ่อนอมเหลือง

Trametes cingulata Berk. Polyporaceae ซาโปรไฟต์

41 เห็ดแปรงมะพร้าว Trichaptum byssogenum 

(Jungh.)	Ryvarden

Polyporaceae ซาโปรไฟต์

42 เห็ดถ้วยขนสั้น Cookeina sulcipes (Berk.)	

Kuntze

Sarcoscyphaceae ซาโปรไฟต์

43 เห็ดถ้วยขนยาว Cookeina tricholoma 

(Mont.)	Kuntze

Sarcoscyphaceae ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่�กินได้
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ลำ�ดับ ชื่อไทย ชื่อวิทย�ศ�สตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

44 เห็ดหัวเข่า Pisolithus tinctorius	(Pers.)	

Coker	&	Couch

Sclerodermataceae ซาโปรไฟต์

45 เห็ดหางไก่งวงปลอม Stereum ostrea	(Blume	&	

T.	Nees)	Fr.

Stereaceae ซาโปรไฟต์

46 - Thelephora sp.1 Thelephoraceae ซาโปรไฟต์

47 เห็ดดันหมีม่วงดำา Daldinia eschscholtzii 

(Ehrenb.)	Rehm

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

48 - Hypoxylon archeri	Berk. Xylariaceae ซาโปรไฟต์

49 - Hypoxylon bovei	var.	

microsporum	J.H.	Mill.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

50 - Hypoxylon fendleri Berk.	

ex	Cooke

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

51 - Hypoxylon 

haematostroma	Mont.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

52 - Hypoxylon investiens 

(Schwein.)	M.A.	Curtis

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

53 - Hypoxylon lenormandii 

Berk.	&	M.A.	Curtis

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

54 - Hypoxylon lividicolor Y.-M.	

Ju	&	J.D.	Roger

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

55 - Hypoxylon monticulosum 

Mont.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

56 - Hypoxylon moriforme 

Henn.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่�กินได้
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ลำ�ดับ ชื่อไทย ชื่อวิทย�ศ�สตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

57 - Hypoxylon nitens Y.-M.	Ju	&	J.D.	

Rogers.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

58 - Hypoxylon perforatum (Schwein.)	

Fr.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

59 - Hypoxylon pilgerianum Henn. Xylariaceae ซาโปรไฟต์

60 - Hypoxylon rubiginosum (Pers.)	Fr. Xylariaceae ซาโปรไฟต์

61 - Hypoxylon stygium (Lév.)	Sacc. Xylariaceae ซาโปรไฟต์

62 - Rozellinia	sp.1 Xylariaceae ซาโปรไฟต์

63 - Xylaria allantoidea	(Berk.)	Fr. Xylariaceae ซาโปรไฟต์

64 - Xylaria badia	Pat. Xylariaceae ซาโปรไฟต์

65 - Xylaria cubensis (Mont.)	Fr. Xylariaceae ซาโปรไฟต์

66 - Xylaria juruensis var.	microspora 

Henn.

Xylariaceae ซาโปรไฟต์

67 - Xylaria multiplex	(Kuntze)	Fr. Xylariaceae ซาโปรไฟต์

68 - Xylaria	sp.2 Xylariaceae ซาโปรไฟต์

69 - Xylaria sp.4 Xylariaceae ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่�กินได้
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ลำ�ดับ ชื่อไทย ชื่อวิทย�ศ�สตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

1 เห็ดนำ้าหมึกซึม Coprinus narcoticus 

(Schaeff.	Ex	Fries)	S.F.	Gray

Agaricaceae ซาโปรไฟต์

กลุ่มเห็ดพิษ*

* เป็นพิษเมื่อรวมกับแอลกอฮอล์
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Auricularia auricular-judae (Hooker) Underw.

พบในป่าดิบแล้งเห็ดซาโปรไฟต์

ลักษณะ รูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด	ขนาด	2-10	x	2-8	 เซนติเมตร	 เนื้อเห็ด

บาง	 สีนำ้าตาลโปร่งแสง	 นำ้าตาลแดง	 หรือสีนำ้าตาลเทา	 ผิวด้านบนเรียบมีขน

เล็กๆ	เป็นคลื่นเล็กน้อย	ผิวด้านในสีเหมือนด้านนอก	อาจจะอ่อนกว่าเล็กน้อย	

ไม่มีขน	 มีรอยหยักย่นแผ่ออกเป็นรัศมีออกไปจากโคน	 เมื่อถูกความชื้นดอก

เห็ดจะมีเมือกลื่น

วงศ์ Auriculariaceae

เห็ดหูหนู
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Cantharellus cibarius Fr.

ลักษณะ ดอกสีเหลือง	 ขนาด	 2-7	 เซนติเมตร	 กลางหมวกเป็นแอ่ง	 ขอบ

เป็นคลื่น	ริมขอบม้วนเข้าด้านใน	ครีบทอดตัวยาวจากริมขอบจรดก้าน	ก้าน

ทรงกระบอก	 ผิวเรียบ	 สีเหลืองอ่อน	 ก้านขนาด	 2-4	 ×	 0.4-1	 เซนติเมตร	

สปอร์ ทรงรี	ใส	ผิวเรียบ	ผนังบาง	ขนาด	8-10	×	4-6	ไมโครเมตร

วงศ์ Cantharellaceae

เห็ดมันปู

 พบในป่าเต็งรังเห็ดไมคอร์ไรซาร์
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Craterellus aureus Berk. & Curt.

ลักษณะ รูปปากแตร	 เรียบ	 ขอบเป็นคลื่น	 สีเหลืองส้มถึงส้มสด	 ใต้ดอก

เรียบถึงย่นเล็กน้อย สีเหลืองอ่อนถึงเหลืองอมส้ม ขนาด 0.5-3	 เซนติเมตร

ก้านทรงกระบอก กลวง อยู่กึ่งกลางดอก บางครั้งค่อนไปข้างหนึ่ง	สีเหลือง

อมส้มถึงเหลืองสด	ยาว	2-4	เซนติเมตร	เนื้อบาง	สปอร	์ทรงรี	เรียบ	ขนาด	

7-9	x	5-6	ไมโครเมตร	ใหส้ีขาวบนกระดาษพิมพ์

วงศ์ Cantharellaceae

เห็ดขมิ้นน้อย

 พบในป่าเต็งรังเห็ดไมคอร์ไรซาร์



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน280

Termitomyces globulus R. Heim & Gooss.-Font.

ลักษณะ เห็ดอ่อนดอกค่อนข้างกลม	เมื่อบานคล้ายกระทะควำ่า	ขนาด	7-15	

เซนติเมตร ปมนูนกลางหมวกไม่เด่นชัดเหมือนเห็ดโคนชนิดอื่นๆ หมวกสี

นำ้าตาลหม่นอมเหลือง	 มักปริแตกเป็นทางรัศมีเข้าไปถึงกลางหมวก	 ขอบบาง	

งอเข้า	ครีบสีขาว	เรียงถี่	ไม่ติดก้าน	ก้านสีขาว	เนื้อเหนียวและแข็ง	ขนาด	10-

15	 x	 1.5-2.5	 เซนติเมตร	 โคนก้านใต้ผิวดินขยายใหญ่เล็กน้อย	สปอร์ รูปไข่

กลับ หรือรี	ผิวเรียบ	ผนังบาง	ขนาด	3.75-6.25	x	2.5-5	ไมโครเมตร

วงศ์ Lyophyllaceae 

เห็ดโคน

 พบในป่าดิบแล้งเห็ดซิมไบโอซิส
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Russula densifolia Secr. ex Gillet

ลักษณะ เมื่ออ่อนมีรูปทรงคล้ายกระทะควำ่า	ดอกมีขนาด	5-20	เซนติเมตร	

ริมขอบโค้งลง	ตรงกลางเว้าตื้น	ผิวเรียบ	สีขาวหม่นเปลี่ยนเป็นสีนำ้าตาลแล้ว

ดำา	ก้านรูปทรงกระบอก	สีขาว	ผิวเรียบ	ขนาด	3-8	×	1-3	เซนติเมตร	เมื่อชำ้า

เปลี่ยนเป็นสีนำ้าตาลแล้วดำา	 ภายในก้านเป็นโพรง มีครีบสั้นๆ	 สลับ	 สีขาว	

ครีบติดก้าน	หนา	เรียงถี่	สปอร	์ทรงเกือบกลม	มีปุ่มเล็กๆ	และเส้นละเอียด

สานเป็นตาข่าย	ขนาด	7-8	x	6-6.5	ไมโครเมตร

วงศ์ Russulaceae

เห็ดถ่านเล็ก

 พบในป่าเต็งรังเห็ดไมคอร์ไรซาร์
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Galiella rufa (schweinitz) Nannfeldt & Korf

ลกัษณะ รปูถ้วยก้นตืน้	 ภายในสส้ีมอมนำา้ตาลจาง	 นำา้ตาลแดงหรอืนำา้ตาล	

ขนาด	 1.5-3	 เซนตเิมตร	 สงู	 1-3	 เซนตเิมตร	 ผวิหน้าเรยีบ	 เป็นทีส่ร้างสปอร์

มากมาย ส่วนผนังชั้นนอกค่อนข้างเหนียว สีนำ้าตาลที่ขอบนอก มีขนเล็ก

ละเอยีดปกคลมุอยูท่ีป่ากถ้วยด้านนอก	 เนือ้ในมลีกัษณะเป็นวุน้	 สปอร์	 รปูไข่	

ผวิเรยีบ	ใส	เรยีงเป็นแถวในแอสคสั	ขนาด	18-20	x	8-10	ไมโครเมตร

วงศ์ Sarcosomataceae

เห็ดปากหมู

 พบในป่าเต็งรังเห็ดซาโปรไฟต์



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 283

MUSHROOM

Schizophyllum commune Fr.

ลกัษณะ รปูพดั	มขีนสขีาวหรอืขาวปนเทาปกคลมุ	ปลายงุม้ลงเป็นลอน	แตก

แขนงเป็นแฉกเลก็ๆ	 คล้ายนิว้เท้าตุก๊แก	 แยกเป็นแฉกตามยาวและม้วนงอลง	

ขนาด	1-3	 เซนตเิมตร	สงู	1-4	 เซนตเิมตร	ครบีเรยีงเป็นรศัมอีอกไปจากฐาน

ดอก สคีรมี ก้านอยูด้่านข้างหรอืเกอืบไม่มก้ีาน สปอร์ ทรงกระบอก	ผวิเรยีบ	

ใส	ขนาด	4-5	x	1.5-2	ไมโครเมตร

วงศ์ Schizophyllaceae

เห็ดแครง

 พบในป่าดิบแล้งเห็ดซาโปรไฟต์
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ลกัษณะ	 แผ่นกลม	 รปูไต	 เส้นผ่านศนูย์กลางขนาด	 8-20	 มลิลเิมตร	 บาง	
เมือ่แก่จะเหนยีว	มร่ีองเป็นรศัมเีลก็น้อย	ขอบม้วนงอเข้า	ออกข้างๆ	เนือ้บางสี

นำา้ตาลหรอืนำา้ตาลอมเหลอืง	 ครบีเรยีงเป็นรศัมอีอกจากฐานดอก	 กว้างเลก็

น้อย	เรยีงห่าง	สม่ีวงแดง	ก้านไม่มหีรอืเกอืบไม่ม	ีขนาด	1-3	x	1-3	มลิลเิมตร	

สปอร์	รปูไข่หรอืทรงร	ีเรยีบ	ผนงับาง	ขนาด	6-8	x	4	ไมโครเมตร	ให้สขีาวบน

กระดาษพมิพ์

วงศ์ Omphalotaceae

Anthracophyllum nigritum

 พบในป่าดิบแล้งเห็ดซาโปรไฟต์

Anthracophyllum nigritum (Lev.) Kalchbr.,
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Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze

ลักษณะ รูปกรวย	ปากกว้าง	บาง	มีริ้วเรียงเป็นรัศมี	 ย่นเล็กน้อย	มันวาว	

เป็นแถบวงกลมของสีนำ้าตาลอมเหลือง	 นำ้าตาลแดงไปถึงนำ้าตาลเข้ม	 ขนาด	

3.5-10	เซนติเมตร	ใต้หมวกเป็นรู	มี	5-8	รูต่อมิลลิเมตร	ก้านรูปทรงกระบอก	

ขนาด	1.5-2	x	0.3-0.4	เซนติเมตร	โดยปกติก้านอยู่กึ่งกลางหมวก	เนื้อแข็ง	

ผิวเรียบ	โคนแผ่ออกเป็นวงกลมเล็กๆ	สปอร	์ทรงรียาว	ใส	ผิวเรียบ	ผนังบาง	

ขนาด	5.5-7	x	2-2.5	ไมโครเมตร

วงศ์ Polyporaceae

เห็ดกรวยทองตะกู

 พบในป่าดิบแล้งเห็ดซาโปรไฟต์
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Cookeina sulcipes (Berk.) Kuntze

ลกัษณะ	 รปูถ้วย	 ขนาด	 0.5-3.5	 เซนตเิมตร	 ถ้วยมสีส้ีม	 ชมพ	ู แดงอมชมพู

ไปจนถงึแดงจดั	มขีนสัน้	ผวิด้านนอกสอ่ีอนกว่า	มขีนละเอยีดสขีาวไม่เด่นชดั	เรยีง

เป็นแถวทีข่อบถ้วยด้านนอก ภายในถ้วยเป็นทีเ่กดิของสปอร์ ก้านทรงกระบอก	

ขนาด	 1-4	 x	 0.1-0.3	 เซนตเิมตร	 สปอร์	 ทรงร	ี ใส	 ขนาด	 25-30	 x	 14-15	

ไมโครเมตร	มหียดนำา้มนัใหญ่	2	หยด	และหยดนำา้มนัเลก็ๆ	หลายหยด	บรรจอุยู่

ในถงุแอสคสั	ซึง่ภายในมถีงุบรรจสุปอร์ทัง้หมด	8	แอสโคสปอร์

วงศ์ Sarcoscyphaceae

เห็ดถ้วยขนสั้น

 พบในป่าดิบแล้งเห็ดซาโปรไฟต์
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 Cookeina tricholoma (Mont.) Kuntze

ลกัษณะ	รปูถ้วยหรอืกรวย	ขนาด	1-3	x	1.5-2	เซนตเิมตร	สชีมพ	ูส้มอ่อนถงึ

ส้ม	 ผวิด้านนอกสอ่ีอนกว่า	 มขีนแขง็สะท้อนแสง	 ยาว	 0.2-0.3	 เซนตเิมตร	

ปกคลมุขอบถ้วยและผวินอก	 ก้านทรงกระบอกสขีาว	 ขนาด	 1-3	 x	 0.2-0.4	

เซนตเิมตร	 มขีนเลก็น้อยตอนบน	 สปอร์	 ทรงร	ี ใส	 ขนาด	 25-31	 x	 14-15	

ไมโครเมตร	มหียดนำา้มนัใหญ่	2	หยด	และหยดนำา้มนัเลก็ๆ	หลายหยด	บรรจุ

อยูใ่นถงึแอสคสั

วงศ์ Sarcoscyphaceae

เห็ดถ้วยขนยาว

 พบในป่าดิบแล้งเห็ดซาโปรไฟต์



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน288

Stereum ostrea (Blume & T. Nees) Fr.

ลักษณะ	ดอกครึ่งวงกลมถึงเกือบกลม	ขนาด	10	เซนติเมตร	เนื้อดอกบาง	

เหนียวและแข็ง	 เชื่อมติดกันด้านข้าง	 มีแถบรัศมีเป็นวงหลายสี	 เช่น	 สีเขียว

อ่อน	สีนำ้าตาลแดง	สีอิฐ	สีเหลืองสด	สีนำ้าตาลอมเหลือง	ไม่มีก้าน	สปอร์ ทรง

กระบอก	ผิวเรียบ	ผนังบาง	ขนาด	5.5-7	×	2-3	ไมโครเมตร

วงศ์ Stereaceae

เห็ดหางไก่งวงปลอม

 พบในป่าดิบแล้งเห็ดซาโปรไฟต์
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Xylaria badia Pat. 

ลกัษณะ	 เป็นแท่งคล้ายกระบอง	 ปลายมน	 ไม่แตกกิง่ก้าน	 สนีำา้ตาลทองถงึ
นำา้ตาลเข้ม	ผวิไม่เรยีบ	เนือ้แขง็	ขึน้บนผวิไม้และเนือ้ไม้ไผ่	ขนาด	2-6	เซนตเิมตร	

สงู	 0.4-1.2	 เซนตเิมตร	 ก้านสัน้	 มขีนสนีำา้ตาล	สปอร์ รปูร่างยาวร	ี สนีำา้ตาล	

หวัท้ายแหลมกึง่มน	ขนาด	7.5-8.8	x	3.8-4.4	ไมโครเมตร	germ slits	(ช่องที่

สปอร์งอก)	เป็นเส้นตรงยาวเกอืบเตม็สปอร์

วงศ์ Xylariaceae

Xylaria badia

 พบในป่าเต็งรังเห็ดซาโปรไฟต์
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Xylaria cubensis (Mont.) Fr. 

ลักษณะ เป็นแท่งคล้ายนิ้วมือ ไม่แตกกิ่งก้าน เนื้อแข็ง ขึ้นบนผิวไม้และ

เปลอืกไม้	 สนีำา้ตาลทองถงึนำา้ตาลไหม้	 ผวิไม่เรยีบ	 เป็นสายคล้ายตาข่าย	 เมือ่

แก่ข้างในจะกลวง	สงู	1.7-5.5	เซนตเิมตร	สปอร์ รปูตวั	D	สนีำา้ตาล	ผวิเรยีบ	

ขนาด	7.5-8.8	x	3.8-4.4	ไมโครเมตร	germ	slits	(ช่องทีส่ปอร์งอก)	เป็นเส้น

ตรงยาวเกอืบเตม็สปอร์

วงศ์ Xylariaceae

Xylaria cubensis

 พบในป่าดิบแล้งเห็ดซาโปรไฟต์
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Xylaria multiplex (Kuntze) Fr.

ลกัษณะ	 เป็นแท่งปลายมนกึง่แหลม	สนีำา้ตาลดำา	สงู	9-27	มลิลเิมตร	กว้าง	
1.5-2	มลิลเิมตร	มก้ีานยาว	3-16	มลิลเิมตร	กว้าง	1.3-1.5	มลิลเิมตร	มขีน

สัน้ๆ	 อยูต่ดิกบัโคนก้าน	 ขึน้บนผวิไม้และเปลอืกไม้	 เนือ้สขีาว	 ค่อนข้างแขง็

ผวิไม่เรยีบ	สปอร์ รปูร่างยาวร	ีหวัท้ายมน	สนีำา้ตาล	ขนาด	12.5-15	x	3.5-5	

ไมโครเมตร	germ	slits	(ช่องทีส่ปอร์งอก)	เป็นเส้นตรงยาวเกอืบเตม็สปอร์

วงศ์ Xylariaceae

Xylaria multiplex

 พบในป่าดิบแล้งเห็ดซาโปรไฟต์
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Coprinus narcoticus (Schaeff. Ex Fries) S.F. Gray

ลกัษณะ รปูระฆงัควำา่แล้วบานออกจนขอบหมวกโค้งขึน้	 และมกัขาดเป็นริว้
เนือ่งจากการย่อยตวัเอง	 ดอกสขีาวปลอดแล้วเปลีย่นเป็นสเีทาและเน่าดำาเมือ่

แก่	ดอกเหด็กว้าง	1-3	 เซนตเิมตร	กลางหมวกสเีข้ม	หมวกตรงกลางลกัษณะ

โค้งนนูมากกว่าปกต	ิ ครบีชดิก้าน	 สนีำา้ตาลจาง	 ก้านสขีาว	 กลม	 กลวง	 มขีน

คล้ายกำามะหยีป่กคลมุ	 เนือ้ดอกบาง	สปอร์	 รปูทรงกระบอก	 ผวิเรยีบ	 ขนาด	

9-10	x	4.5-6	ไมโครเมตร

วงศ์ Agaricaceae

เห็ดน�้าหมกึซมึ

 พบในป่าดิบแล้งเห็ดซาโปรไฟต์
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เปลือกไม้

ใบไม้
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 ไลเคน คืออะไร ?
สิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่มาอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพา
อาศัยกันระหว่าง... 

รา (fungi) กับ สาหร่าย (algae)
 

ซึ่งมีสาหร่ายสองกลุ่ม คือ 
สาหร่ายสีเขียว (green algae) 
และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำาเงิน 
(blue-green algae)

   โดยรามีหน้าที่เก็บความชื้น 
   และป้องกันอันตรายให้กับสาหร่าย 

 ส่วนสาหร่ายจะสร้างอาหาร 
 และแบ่งปันให้กับรา

พบไลเคนได้...
ที่ไหนบ้าง ?

หิน

ดิน

เสาเหล็ก



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน296

วงจรชีวิตของไลเคน

โครงสร้างแทลลัสของไลเคน
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แทลลัส (thallus) 

 โครงสร้างร่างกายของไลเคน

โลบ (lobe) 

โครงสร้างหลักของแทลลัส

กลุ่มแผ่นใบและกลุ่มต้นไม้เล็ก 

ลักษณะเป็นแผ่นแบน

คล้ายใบไม้

ขนเซลล์ (cilia)               

โครงสร้างที่มีลักษณะ

คล้ายขนตา

โครงสร้างภายนอกของไลเคน
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โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ
เพอริทีเซีย (Perithecia)

ลักษณะภายนอกเป็นรูปตุ่ม 

   พบบนแทลลัสกลุ่มฝุ่นผง

แอโพทีเซียแบบคล้ายจาน 
(Disc-like apothecia)

ลักษณะภายนอกเป็นรูปถ้วย

หรือจาน พบบนแทลลัส

กลุ่มฝุ่นผงและ

กลุ่มแผ่นใบ

ไลเรลเลทแอโพทีเซีย
(Lirellate apothecia)

ลักษณะภายนอกเป็นรูปเส้น

พบบนแทลลัสกลุ่มฝุ่นผง
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โครงสร้างสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
ซอรีเดีย (Soredia)

ลักษณะคล้ายขนมถ้วยฟู

เจริญบนแทลลัสกลุ่มแผ่นใบ

ไอซิเดีย (Isidia)

ลักษณะคล้ายแท่งหรือ

เป็นตุ่มนูนกลม 

เจริญบนแทลลัส

กลุ่มแผ่นใบ

ฟิลลิเดีย (Phyllidia)

ลักษณะคล้ายใบเกล็ด 

เป็นแผ่นแบนขนาดเล็ก 

เจริญบนแทลลัส

กลุ่มแผ่นใบ
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โครงสร้างภายในแอสโคมาตา (โครงสร้างสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ)

แอสโคสปอร์

แบบเซลล์เดียว (simple) ไม่มีผนังกั้น

แบบมีผนังกั้นตามขวาง (transeptate)

แบบมูริฟอร์ม (muriform) 

มีผนังกั้นตามขวางและตามยาว
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ประเภทของไลเคน

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)

ลักษณะแทลลัส

เป็นฝุ่นผงหรือดวง

เกาะติดแน่นกับวัตถุที่อาศัย

กลุ่มแผ่นใบ (Foliose)     

ลักษณะแทลลัสเป็นแผ่นใบ 

เกาะติดกับวัตถุที่อาศัยอย่างหลวมๆ

กลุ่มเส้นสาย (Fruticose) 

ลักษณะแทลลัสเป็นทรงพุ่ม

แตกเป็นเส้นสาย ส่วนฐาน

เกาะติดกับวัตถุที่อาศัย



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน302

ประโยชน์ของไลเคน
 ไลเคนเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย 

ทั้งด้านการแพทย์ เป็นส่วนประกอบของยาและยาสมุนไพร 

ด้านอุตสาหกรรม นำามาใช้เป็นสีย้อมผ้า เครื่องสำาอาง นำ้าหอม 

และกระดาษลิตมัส (กระดาษที่ใช้วัดความเป็นกรดเป็นด่าง) 

ใช้บอกอายุของโบราณวัตถุ

จากการเจริญเติบโตของไลเคน 

และที่สำาคัญใช้เป็นตัวบ่งชี้

คุณภาพของอากาศ

กลุ่มต้นไม้เล็ก (Squamulose) 

ลักษณะแทลลัสเป็นต้น

หรือใบเกล็ด คล้ายต้นไม้เล็กๆ  

พบตามพื้นดินหรือบนมอสส์

กลุ่มพลาคอยด์ (Placoid) 

ลักษณะแทลลัสเป็นโลบเรียวเล็ก

อยู่ติดกับวัตถุที่อาศัยแน่นมาก
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    “...ไลเคน ถือเป็นสิ่งแปลกใหม่สำาหรับชาวบ้าน	

แม้จะเคยเห็นกันบ่อยๆ	ตามต้นไม้	แต่ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนี้

คืออะไร	เรียกว่าอะไร	รวมถึงไม่รู้ว่าสิ่งนี้	....มีชีวิต 

		การทำางานในพื้นที่ครั้งแรก	ทั้งชาวบ้านและเจ้าหน้าที่

หน่วยป้องกันรักษาป่าร่วมสำารวจด้วยความสงสัย					

แต่เมื่อลองเปิดใจเรียนรู้	แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

มากขึ้น	ไลเคนกลับกลายเป็นหัวข้อพูดคุยกันอย่าง

สนุกสนาน	ในการสำารวจแต่ละครั้ง	ช่วยกันสังเกต	

ช่วยกันชี้ตำาแหน่ง	“นี่ใช่ไหม”	“นั่นใช่ไหม”	

“อืม ธรรมชาตินี่แปลกดีนะ”...

				จากนั้นเกิดการเล่าสู่กันฟังภายในชุมชน	แม้ชาวบ้านคนอื่นๆ	ไม่ได้มาร่วมสำารวจ

แต่ก็ได้รู้จักกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆ	ที่เรียกว่า	ไลเคน	...ไม่มากก็น้อย”

ไลเคน ป่าแม่วงก์-แม่เปิน

ความหลากหลายของไลเคน

  กลุ่มฝุ่นผง (crustose) 43 ชนิด

  กลุ่มแผ่นใบ (foliose)  8  ชนิด

พบไลเคน 51 ชนิด แบ่งเป็น
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รายชื่อความหลากหลายของไลเคน
กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)

ลำาดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ที่เกาะอาศัย

1 Cryptothecia	sp.2 Arthoniaceae บนเปลือกไม้

2 Cryptothecia	sp.3 Arthoniaceae บนเปลือกไม้

3 Chrysothrix xanthina	(Vain.)	Kalb Chrysothricaceae บนเปลือกไม้

4 Tricharia	sp. Gomphillaceae บนใบไม้

5 Chapsa leprocarpoides	(Hale)	M.	

Cáceres	&	Lücking

Graphidaceae บนเปลือกไม้

6 Diorygma hieroglyphicum	(Pers.)	

Staiger	&	Kalb

Graphidaceae บนเปลือกไม้

7 Diorygma junghuhnii	(Mont.	&	Bosch)	

Kalb,	Staiger	&	Elix

Graphidaceae บนเปลือกไม้

8 Glyphis scyphulifera	(Ach.)	Staiger Graphidaceae บนเปลือกไม้

9 Graphis galactoderma	(Zahlbr.)	Lücking Graphidaceae บนเปลือกไม้

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

Singh

Graphidaceae บนเปลือกไม้

11 Graphis streblocarpa (Bél.)	Nyl. Graphidaceae บนเปลือกไม้

12 Graphis subinsulana	V.	Poengsungnoen	

&	K.	Kalb

Graphidaceae บนเปลือกไม้

13 Hemithecium longilirellatum B.O. 

Sharma	&	Khadilkar

Graphidaceae บนเปลือกไม้

14 Nadvornikia	sp. Graphidaceae บนเปลือกไม้

15 Platygramme caesiopruinosa	(Fée)	Fée Graphidaceae บนเปลือกไม้

16 Platythecium serpentinellum	(Nyl.)	

Staiger

Graphidaceae บนหิน
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ลำาดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ที่เกาะอาศัย

17 Thelotrema mongkolsukii	Homchant.	&	

Coppins

Graphidaceae บนเปลือกไม้

18 Thelotrema	sp. Graphidaceae บนเปลือกไม้

19 Lecanora achroa	Nyl. Lecanoraceae บนเปลือกไม้

20 Lecanora	sp.4 Lecanoraceae บนเปลือกไม้

21 Lecanora	sp.5 Lecanoraceae บนเปลือกไม้

22 Lecanora tropica	Zahlbr. Lecanoraceae บนเปลือกไม้

23 Letrouitia domingensis	(Pers.)	Hafellner	

&	Bellem.

Letrouitiaceae บนเปลือกไม้

24 Malmidea piae	(Kalb)	Kalb Malmideaceae บนเปลือกไม้

25 Anisomeridium ambiguum	(Zahlbr.)	R.	

C.	Harris

Monoblastiaceae บนเปลือกไม้

26 Anisomeridium tamarindi	(Fée)	R.C.	

Harris

Monoblastiaceae บนเปลือกไม้

27 Pertusaria ceylonica	Müll.	Arg. Pertusariaceae บนเปลือกไม้

28 Pertusaria pertusella	Müll.	Arg. Pertusariaceae บนเปลือกไม้

29 Buellia	sp.4 Physciaceae บนหิน

30 Cratiria obscurior (Stirt.)	Marbach	&	Kalb Physciaceae บนเปลือกไม้

31 Clathroporina sp. Porinaceae บนเปลือกไม้

32 Porina conica	R.	Sant. Porinaceae บนใบไม้

33 Pyrenula anomala	(Ach.)	Vain. Pyrenulaceae บนเปลือกไม้

34 Pyrenula aspistea (Afzel.	ex	Ach.)	Ach. Pyrenulaceae บนเปลือกไม้

35 Pyrenula nitidula (Bres.)	R.C.	Harris Pyrenulaceae บนเปลือกไม้

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)
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ลำาดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ที่เกาะอาศัย

1 Leptogium cyanescens	(Rabenh.)	Korber Collemataceae บนหิน

2 Parmotrema praesorediosum	(Nyl.)	Hale Parmeliaceae บนเปลือกไม้

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

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

5 Dirinaria picta	(Sw.)	Schaer.	ex	Clem. Physciaceae บนเปลือกไม้

6 Hyperphyscia adglutinata (Flörke)	H.	

Mayrhofer	&	Poelt

Physciaceae บนเปลือกไม้

7 Pyxine cylindrica	Kashiw. Physciaceae บนเปลือกไม้

8 Pyxine	meissneriana	Nyl. Physciaceae บนเปลือกไม้

กลุ่มแผ่นใบ (Foliose)

กลุ่มฝุ่นผง (Crustose)

ลำาดับ ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ที่เกาะอาศัย

36 Pyrenula massariospora	(Starbäck)	R.C.	

Harris

Pyrenulaceae บนเปลือกไม้

37 Pyrenula oculata	Ajay	Singh	&	Upreti Pyrenulaceae บนเปลือกไม้

38 Pyrenula pyrenuloides	(Mont.)	R.C.	

Harris

Pyrenulaceae บนเปลือกไม้

39 Strigula nemathora	Mont. Strigulaceae บนใบไม้

40 Caloplaca sp.4 Teloschistaceae บนหิน

41 Campylothelium nitidum	Müll.	Arg. Trypetheliaceae บนเปลือกไม้

42 Laurera cumingii (Mont.)	Zahlbr. Trypetheliaceae บนเปลือกไม้

43 Laurera madreporiformis	(Eschw.)	

Riddle

Trypetheliaceae บนเปลือกไม้
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Chrysothrix	xanthina	(Vain.) Kalb

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบแลพโพส	สีเขียวอมเหลืองถึง

สีเขียวอ่อน	เป็นฝุ่นผง	ไม่มีขอบเขตแทลลัสชัดเจน

ซอรีเดีย สีเหลือง	กระจายทั่วแทลลัส

ไม่มีการแบ่งชั้นต่างๆ	อย่างชัดเจน	

กลุ่มของเส้นใยขนาด	50-100	ไมโครเมตร	

สาหร่ายสีเขียวเซลล์กลมแทรกตัวปะปนกับเส้นใยรา

วงศ์ Chrysothricaceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม	ป่าเต็งรัง			

ป่าดิบแล้ง
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Chapsa	leprocarpoides	(Hale) M. Cáceres & Lücking

  ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีขาวถึงสีขาวอมเทา	

ผิวหน้าขรุขระ	หลุดล่อน

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	รูปร่างไม่แน่นอน	มักเรียงตัวเป็นกลุ่ม	

ฝังจมในผิวแทลลัส	หน้าจานสีเทา	มีฝุ่นผงสีขาวปกคลุม	

ขอบแอโพทีเซียเปิดออกแบบเลพพราพินอยด์	(leprapinoid)

เอกซิเปิล 2	ชั้น  แอสคัส ใส	รูปทรงกระบอง

แอสโคสปอร์ ใส	รูปทรงรี	แบบมูริฟอร์ม	ขนาด	30-50	x	9-12	ไมโครเมตร	

จำานวน	4-8	แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส

วงศ์ Graphidaceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม	ป่าเต็งรัง

ป่าดิบแล้ง
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Graphis	galactoderma	(Zahlbr.) Lücking

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีขาวอมเทาถึงสีเทา

อมเขียว	ผิวเรียบถึงขรุขระเล็กน้อย	ไม่แตกร้าว		

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	สีดำา	รูปเส้น	เรียวยาวถึงโค้งงอ	

เจริญแบบเส้นเดี่ยวถึงแตกแขนงเล็กน้อย	

กึ่งยกตัวเหนือผิวแทลลัส	หน้าจานปิด

เอกซิเปิล 2	ชั้น  แอสคัส ใส	รูปทรงกระบอง

แอสโคสปอร์ ใส	รูปทรงกลมรี	แบบมูริฟอร์ม	ขนาด	34–42	×	16–21	

ไมโครเมตร	จำานวน	8	แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส

วงศ์ Graphidaceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม	ป่าเต็งรัง
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Graphis	subinsulana	V. Poengsungnoen & K. Kalb

  ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีขาวอมเทา	ผิวเรียบ	

ไม่แตกร้าว	ไม่สะท้อนแสง

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	สีขาวอมดำา	รูปเส้น	เจริญแบบเส้นเดี่ยว	

ขนาดสั้น	ยกตัวเหนือผิวแทลลัสชัดเจน	หน้าจานปิด	มีฝุ่นผงสีขาวปกคลุม

เอกซิเปิล 2	ชั้น  

แอสคัส ใส	รูปทรงกระบอง

แอสโคสปอร์ ใส	รูปทรงยาวรี	แบบมูริฟอร์ม	ขนาด	80-150	x	27-40		

ไมโครเมตร	จำานวน	1	แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส

วงศ์ Graphidaceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม	ป่าดิบแล้ง
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LICHEN

Platygramme	caesiopruinosa	(Fée) Fée

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียว

อมน้ำาตาล	ผิวเรียบ	ไม่สะท้อนแสง	แตกร้าวเล็กน้อย		

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	สีน้ำาตาลถึงสีดำา	รูปเส้น	

เจริญแบบเส้นเดี่ยวถึงแตกแขนง	ไม่สมมาตร	ยกตัวหนือผิวแทลลัส	

หน้าจานเปิดกว้าง	มีฝุ่นผงสีขาวถึงสีเทาปกคลุม

เอกซิเปิล 2	ชั้น  แอสคัส ใส	รูปทรงกระบอง

แอสโคสปอร์ สีน้ำาตาล	รูปทรงยาวรี	แบบมูริฟอร์ม	ขนาด	70-95	

x	16-22	ไมโครเมตร	จำานวน	8	แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส

วงศ์ Graphidaceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม	ป่าดิบแล้ง
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Thelotrema	mongkolsukii	Homchant. & Coppins

  ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีขาวอมเทาถึงสีเขียวอม

ขาว	ผิวหน้ามักหลุดล่อน	เป็นขุย	แตกร้าวเล็กน้อย

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	สีขาว	รูปถ้วย	ฝังจมในผิวแทลลัส	

หน้าจานสีขาว	รูปทรงกลม	ผนังแอโพทีเซีย	2	ชั้น	ปลายแยกจากกัน

เอกซิเปิล 2	ชั้น  

แอสคัส ใส	รูปทรงกระบอง

แอสโคสปอร์ ใส	รูปทรงยาวรีี	แบบมูริฟอร์ม	ขนาด	35.25-45.5	x	

7.5-10	ไมโครเมตร	จำานวน	8	แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส

วงศ์ Graphidaceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม 

ป่าเบญจพรรณ
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Lecanora	achroa	Nyl.

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียว

เข้ม	ผิวขรุขระ	หลุดล่อน	ไม่สะท้อนแสง		

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	หน้าจานสีเหลืองอมส้มถึงสีเหลือง

อมน้ำาตาลอ่อน	รูปกลม	หน้าจานแบนราบถึงโค้งนูน	

ขอบสีเดียวกับแทลลัส	ขอบมักล่อน	เจริญแบบเดี่ยวหรือขึ้นเบียดชิดกัน

แอสคัส ใส	รูปทรงกระบอง  แอสโคสปอร์ ใส	รูปทรงรีหรือคล้ายเมล็ด

ถั่ว	ไม่มีผนังกั้นตามขวาง	ขนาด	12-15	x	6-8	ไมโครเมตร	จำานวน	8	

แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส	

วงศ์ Lecanoraceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม	ป่าเต็งรัง
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Lecanora	tropica	Zahlbr.

  ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอ่อนอมขาวถึง

สีเขียวอมเทา	ผิวเป็นปุ่มละเอียด	มักหลุดล่อน	

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	หน้าจานสีส้มอมแดงถึงสีแดงอมน้ำาตาล	

รูปกลม	หน้าจานแบนราบ	ขอบสีเดียวกับแทลลัส	ขอบมักหลุดล่อน	

เจริญแบบเดี่ยวหรือขึ้นเบียดชิดกัน

แอสคัส ใส	รูปทรงกระบอง 

แอสโคสปอร์ ใส	รูปทรงรี	ไม่มีผนังกั้นตามขวาง	ขนาด	12-15	x	6-8	

ไมโครเมตร	จำานวน	8	แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส

วงศ์ Lecanoraceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม	ป่าเต็งรัง
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Letrouitia	domingensis	(Pers.) Hafellner & Bellem.

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียว

อมเทา	ผิวเป็นปุ่มนูนเล็กน้อย	ไม่สะท้อนแสง	

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	หน้าจานสีแดงถึงสีแดงอมน้ำาตาล	

รูปจานหรือรูปถ้วย	ขอบสีเหลืองอมส้ม	ผิวหน้าจานแบนราบถึงโค้งนูน

เล็กน้อย	ยกตัวเหนือแทลลัสชัดเจน	เจริญแบบเดี่ยวหรือรวมกลุ่ม	1-2	อัน

เอกซิเปิล สีเหลืองอ่อน		แอสคัส ใส	รูปทรงกระบอง  

แอสโคสปอร์ ใส	รูปทรงรี	แบบมีผนังกั้นตามขวาง	จำานวน	6-10	ผนัง	

ขนาด	60-90	x	16-22	ไมโครเมตร

วงศ์ Letrouitiaceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม	ป่าเต็งรัง

ป่าเบญจพรรณ

ป่าดิบแล้ง
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Pertusaria	pertusella	Müll. Arg.

  ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม	

เป็นปุ่มนูน	ไม่เป็นเงามัน	ไม่แตกร้าว	

แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย	รูปทรงกลม	เป็นตุ่มนูน	ฝังจมในผิวแทลลัส	

พบเดี่ยวๆ	หรืออาจรวมเป็นกลุ่ม	2-4	อัน	

ช่องปล่อยสปอร์ด้านบน	ขนาดใหญ่

เอกซิเปิล 2	ชั้น   แอสคัส ใส	รูปทรงกระบอง	ผนัง	2	ชั้น 

แอสโคสปอร์ ใส	รูปทรงรี	ผนังเรียบ	ขนาด	100-150	x	25-42	ไมโครเมตร	

จำานวน	2-3	แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส

วงศ์ Pertusariaceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม

ป่าเบญจพรรณ
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Strigula	nemathora Mont.

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวเข้มถึงสีเขียวอมเทา	

ไม่สร้างเส้นใยผสานไปกับเนื้อเยื่อของใบไม้	ผิวเรียบ	

ไม่แตกร้าว	ไม่สะท้อนแสง	ผิวเป็นลอน	รัศมีคล้ายโลบ	

แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย	สีเขียว	รูปทรงครึ่งวงกลมถึงกลม	

ฝังจมในผิวแทลลัส	ช่องปล่อยสปอร์ด้านบน

เอกซิเปิล ใส		แอสคัส ใส	ผนัง	2	ชั้น

แอสโคสปอร์ ใส	รูปทรงรี	แบบมีผนังกั้นตามขวาง	1	ผนัง	ขนาด	12-

17.5	x	10-13.75	ไมโครเมตร	จำานวน	8	แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส

วงศ์ Strigulaceae

ที่อยู่อาศัย	บนใบไม้

สภาพแวดล้อม	ป่าดิบแล้ง
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Laurera	cumingii	(Mont.) Zahlbr.

  ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบครัสโตส	สีเขียวเข้มอมเหลือง	

ผิวเรียบถึงขรุขระ	ไม่แตกร้าว	ไม่สะท้อนแสง

แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซีย	สีดำา	รูปทรงครึ่งวงกลม	ฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อ

สโตรมาสีเหลืองส้ม	ยกตัวโดดเด่นเหนือผิวแทลลัส	เจริญเป็นแถวยาวหรือ

กระจายเดี่ยวๆ	อาจพบฝุ่นผงสีเหลืองส้มกระจายบนผิวแทลลัส

เอกซิเปิล สีดำา	สมบูรณ ์ แอสคัส ใส	รูปทรงกระบอง	

แอสโคสปอร์ ใส	รูปทรงกระบอก	แบบมูริฟอร์ม	ขนาด	55–80	

x	15–18	ไมโครเมตร	จำานวน	8	แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส

วงศ์ Trypetheliaceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม	ป่าเต็งรัง

ป่าดิบแล้ง
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Leptogium	cyanescens	(Rabenh.) Korber

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบโฟลิโอส	สีดำาถึงสีเขียวมะกอก	

ผิวเรียบ	ไม่เป็นเงามัน	เจริญแผ่เป็นอิสระ	

เมื่อถูกน้ำาจะพองตัวเป็นเมือก	

โลบ ติดกัน	ขอบยกขึ้นเป็นสัน	พับจีบเป็นคลื่น	

ขนาด	0.5-6	มิลลิเมตร

ฟิลลิเดีย หนาแน่นกระจายบนแทลลัส

วงศ์ Collemataceae

ที่อยู่อาศัย	บนหิน

สภาพแวดล้อม	ป่าดิบแล้ง



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน320

Parmotrema	tinctorum	(Despr. ex Nyl.) Hale

  ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบโฟลิโอส	สีเขียวถึงสีเขียวอมเทา	

ผิวเรียบจนถึงยับย่น	ไม่เป็นเงามัน	เจริญแผ่เป็นแนว

รัศมี	เกาะกับแหล่งอาศัยแบบหลวมๆ

โลบ ขนาดใหญ่	ขอบโลบซ้อนกัน	แผ่กว้างตอนปลาย	

ขนาด	0.02-1.5	เซนติเมตร	

ไอซิเดีย ทรงกระบอก	หนาแน่นตอนกลางแทลลัส  

ไรซีน สีดำา	แบบเส้นเดี่ยว	

วงศ์ Parmeliaceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม	ป่าเต็งรัง



ป่าแม่วงก์-แม่เปิน 321

LICHEN

Dirinaria	applanata	(Fée) D.D. Awasthi

ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบโฟลิโอส	สีเทาอมเหลืองถึงเทาอมเขียว	

ผิวปกคลุมด้วยผงเกล็ดสีขาวของแคลเซียมออกซาเลท	

โลบ แคบยาว	ขนาดเล็ก	ยกตัวโค้งนูนซ้อนกันแน่น	ปลายโลบแผ่คล้ายพัด	

ซอรีเดีย สีขาว	หนาแน่นบริเวณกลางแทลลัส	

แอสโคมาตา แบบแอโพทีเซีย	หน้าจานสีดำา	ขอบสีเดียวกับแทลลัส	

แอสคัส ใส	รูปทรงกระบอง	

แอสโคสปอร์ สีน้ำาตาล	รูปทรงรี	แบบมีผนังกั้นตามขวาง	1	ผนัง	ขนาด	13-19

	x	5-7.5	ไมโครเมตร	จำานวน	8	แอสโคสปอร์ต่อหนึ่งแอสคัส

วงศ์ Physciaceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม	ป่าเต็งรัง

ป่าดิบแล้ง
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Pyxine	meissneriana	Nyl.

  ลักษณะทั่วไป
แทลลัส แบบโฟลิโอส	สีเทาอมขาวถึงสีเขียวอม

เทา	ผิวเรียบ	มีผลึกแคลเซียมออกซาเลท		

ปกคลุมผิวหน้า	ไม่พบบริเวณปลายโลบ	พบมากบริเวณกลางแทลลัส

โลบ แคบยาว	ขนาด	0.5-1.2	มิลลิเมตร	เจริญเป็นเส้นตรง	

แตกกิ่งก้าน	ปลายโค้งมน

ซูโดไซฟีเล พบบริเวณขอบโลบ  

ซอรีเดีย สีขาวถึงสีเหลือง	บริเวณขอบโลบ

ไรซีน สีดำา	แบบเส้นเดี่ยว 

วงศ์ Physciaceae

ที่อยู่อาศัย	บนเปลือกไม้

สภาพแวดล้อม	ป่าเต็งรัง

ป่าเบญจพรรณ


