
สาหรายสีเขียว : โลบขนาดใหญ 
 

 

 

Parmotrema sancti-angelii 

ลักษณะเดน :โลบกวาง ขอบหยัก ขอบยกตัว 

โดยเฉพาะกลางแทลลัสขนเซลลแบบเสนเดี่ยว 

จํานวนมาก สรางซอรีเดียที่ขอบโลบ พบเดนใน 

ปารุนสอง และปาดิบชืน้ 

Parmotrema sulphuratum 
 

ลักษณะเดน :โลบกวาง ปลายหยัก พบขน 

เซลลที่ขอบเล็กนอย สรางไอซิเดียเปนแทง 

เมดัลลาสีเหลือง พบเดนในปารุนสอง   

Parmotrema  rubromarginatum 
 

ลักษณะเดน :โลบกวาง ขอบหยัก พบขนเซลลที่ 

ขอบสราง ซอรีเดีย ที่ขอบโลบที่ผิวแทลลัสดานลาง 

มีสีแดงประปราย พบเดนในปารุนสอง   

Hypotrachyna kingii 
 

ลักษณะเดน :โลบปลายมน และขอบอาจ 

บิดมวนงอ สรางตุมนนูพองจนกลายเปน 

ซอรีเดีย และผิวดานบนหลุดลอกออก ไรซีน 

แยกเปนสองแฉก พบเดนในปาดิบเขา 

Bulbothrix isidiza 
 

ลักษณะเดน : ขอบโลบมีขนเซลลแบบฐาน 

พองบวมเปนกระเปาะสรางไอซิเดียทรงกลม 

จนถึงทรงกระบอกจํานวนมากผิวดานลาง 

สีน้ําตาลออน พบในหลายสภาพปา 

Parmelinella chozoubae  
 

ลักษณะเดน :โลบปลายกวางกลมมน  

มีขนเซลลที่สวนเวาของโลบ พบในปา

ดิบเขา    

 

Thecaria montagnei 

Usnea sp. 

Cladonia sp. 

Heamatomma sp. 

Parmotrema tinctorum 
 

ลักษณะเดน : โลบกวาง ปลายกลมมน สราง 

ไอซิเดียเปนแทงทรงกระบอกจํานวนมาก  

ผิวลางเปนสีน้าํตาล พบในทุกสภาพปา  

หนวยวิจัยไลเคน 

   ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

    บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

    โทร: 02 310-8395  website: www.ru.ac.th/lichen 

ไลเคน แบบโฟลิโอส (Foliose) คูมือนักธรรมชาติวิทยาฉบับกระเปา 

ไลเคน 
 

ในอุทยานแหงชาติเขาใหญ 

Parmotrema tinctorum 
Rimelia reticulata 
 

ลักษณะเดน :โลบกวาง ขอบหยักเปนแฉก ผิวดาง 

เปนรางแห มีขนเซลลที่ขอบโลบ สรางซอรีเดีย 

บริเวณปลายโลบที่เปนแฉก พบเดนในปาดิบเขา 

มารูจักไลเคนจากคูมือนักธรรมชาติวิทยาฉบับกระเปากันเถอะ 
คูมือนี้รวบรวมไลเคนเพียงสวนหนึ่งของไลเคนที่พบไดบอยในอุทยานแหงชาติเขา

ใหญ ผูใชสามารถจําแนกไลเคนในภาคสนามได โดยเปรียบเทียบลักษณะของไลเคน

ที่พบตามภาพในคูมือนี้ ซึ่งตองสังเกตลักษณะตาง ๆ ของไลเคน เชน โครงสราง

แทลลัส โครงสรางสืบพันธุ และกลุมสาหรายในไลเคน ทั้งนี้ผูใชคูมือตองมีความ

เขาใจลักษณะพื้นฐานของไลเคนกอน  

ไลเคนคืออะไร 

ไลเคนประกอบกันขึ้นดวยสิ่งมีชีวิตที่เรียกวา รา (fungi) และสาหราย (algae)  ซึ่งมี

สาหรายสองกลุมคือ สาหรายสีเขียว (green algae) และสาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน 

(blue-green algae) โดยรานั้นมีหนาที่เก็บความชื้นและปองกันอันตรายใหสาหราย 

สวนสาหรายทําหนาที่สรางอาหารและแบงปนใหรา ดังนั้นทั้งราและสาหรายตางเอื้อ

ประโยชนซึ่งกันและกันอยางลงตัว ทาํใหไลเคนเกิดขึ้นไดแมในสภาพแวดลอมที่ไม

เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของฝายใดฝายหนึ่งหรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  

บนดิน บนหิน 

บนใบไม บนตนไม 

กลางแจง ที่รม 

แหลงอาศัยของไลเคน 

ไลเคนสามารถเติบโตไดในสภาพแวดลอมอยางกวางขวาง โดยสัมพันธกับสภาพ

ภูมิอากาศ จึงเห็นไดวาไลเคนที่เติบโตในที่อากาศ

หนาวกับอากาศรอนอาจเปนไลเคนตางสายพันธุกัน  

นอกจากนี้พื้นผิวที่ไลเคนเกาะอาศัยก็มีหลากหลาย  

เชน บนเปลือกไม ใบไม หิน ดิน แกว พลาสติก  

สายไฟ คอนกรีต เหล็ก เปนตน ในคูมือนี้มีสัญลักษณ 

ที่แสดงพื้นผิวที่สามารถพบไลเคนแตละชนิดได  

นักธรรมชาติวิทยาควรสังเกตใหดี   

สาหรายที่เปนคูรา 

แทลลัสไลเคน 

ไอซิเดีย 

ซอรีเดีย 

แอสโคคารป 

สืบ
พัน
ธุแ
บบ
อาศั

ยเพ
ศ 

เจร
ิญเ
ปน
แท
ลล
ัส 

 เสนใยราเจริญออกจากสปอร 

สปอร 

สืบ
พัน

ธุแ
บบ

ไม
อา
ศัย
เพ
ศ 

ฟลลิเดีย 

Nostoc  
Trebouxia 

Chroococcus 

สิ่งแวดลอมเหมาะสม 

สิ่งแวดลอมไมเหมาะสม

ตอฝายใดฝายหนึ่ง 

วงชีวิตไลเคน 

สปอรราปลอยจากแอสคัส 

สัญลักษณแหลงอาศัยของไลเคน 

มิถุนายน 2552 



เพอริทีเซีย (Perithecia) 

Anthracothecium sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเขียวอมเทา ผิวเรียบ 

เพอริทีเซีย สีดํา กึ่งฝงถงึยกตัวเหนือแทลลัส 

สปอรสีน้ําตาลเขม ทรงรี แบบมูริฟอรม  

พบเดนในปาดิบชื้น  

Pyrenula  sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีน้ําตาลถึงเขียว  

ผิวเรียบ เพอริทีเซีย สีดาํ สปอรสีน้าํตาลเขมทรงร ี 

มีผนังกั้นตามขวางหลายผนัง พบเดนในปาโปรง  

Laurera meristospora 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีน้ําตาล เพอริทีเซีย สีน้ําตาล

เขม เจริญชิดกันเปนกลุม สปอรใส  ทรงรี  

แบบมูริฟอรม พบไดทั่วไป 
  

Laurera benguelensis 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีน้ําตาลถึงสม ผิว 

เรียบ เพอริทีเซีย สีเหลอืงถงึสม สปอรใส   

ทรงรี แบบมูริฟอรม พบเดนในปาโปรง  

Trypethelium eluteriae 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเขียวมะกอกถึงเหลือง  

ผิวเรียบ  เพอริทีเซีย รวมเปนกลุมสีเหลือง  

สปอรใส  ทรงรี มีหลายเซลล พบเดนในปาโปรง  

Trypethelium tropicum 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเขียวมะกอก ผิวเรียบ  

เพอริทีเซีย สีดํา สปอรใส  ทรงรี มีหลายเซลล  

พบเดนในปาโปรง 

Porina sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเขียวถึงเทา ผิวเรียบ
ถึงขรุขระ  เพอริทีเซีย สีเดียวกันกับแทลลัส 

สปอรสีใส  ทรงกระสวย มีผนังกั้นตามขวาง

หลายผนัง พบเดนในปาดิบชืน้ และดิบแลง  

Tricharia sp.  
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเขียว ผิวเรียบเปนเงา 

เพอริทีเซีย สีดํา มีขนยาว สปอรใส  ทรงกระสวย  

มีหลายเซลล พบเดนในปาดิบชื้น และปารุนสอง 

 ไลเคน แบบครัสโตส (Crustose) 
แอโพทีเซียแบบแสนคู (Lirellate) 

แอโพทีเซียแบบพิเศษ 

Sarcographa  labyrinthica 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีน้ําตาลอมเขียว ผิวเรียบ   

แอโพทีเซีย รวมเปนกลุมคลุมดวยผลึกสีเทา สปอร 

สีน้ําตาล ทรงรีมีหลายเซลล พบในหลายสภาพปา 

Glyphis  sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีน้ําตาลอมเขียว  

ผิวเรียบ แอโพทีเซีย รวมเปนกลุมคลุมดวย 

ผลึกสีน้ําตาล สปอรใส  ทรงรี มีหลายเซลล   

พบเดนในปาโปรง 

Arthonia  sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทาถึงน้าํตาล เสนใย 

ราประสานกันอยางหลวม ๆ ที่ผิว แอโพทีเซีย 

สีแดงน้าํตาลถึงดาํ สปอรใส ทรงรี มีหลายเซลล  

ขนาดไมเทากัน พบในหลายสภาพปา  

Pertusaria sp. 
 
ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทา ผิวขรุขระ   
แอโพทีเซีย เปดแคบ อาจพบชองเปดหลาย 
ชอง สปอรสีใส ทรงรีขนาดใหญไมมีผนงั 
กั้นตามขวาง พบหลายสภาพปา  

Ocellularia sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทาถึงเขียวมะกอก ผิว

เรียบถึงขรุขระ แอโพทีเซีย คลายโองเปดแคบ

สปอร หลาย แบบ หลายสี หลายขนาด พบใน

หลาย 

Thelotrema  sp.  

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทา ผิวเรียบถึงขรุขระ 

 แอโพทีเซีย คลายโอง ฝงจมในแทลลัส เปดกวาง 

 สปอรหลายแบบ หลายสี และหลายขนาด  

 พบในหลายสภาพปา  

Myriotrema sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทาอมเขียว ผิวเรียบ 

แอโพทีเซีย คลายโอง ฝงจมในแทลลัส เปดแคบ 

 สปอรหลายแบบ หลายสี และหลายขนาด พบเดน 

ในปาดิบชื้น  

Chapsa sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทา แอโพทีเซีย ฝงจม 

ในแทลลัส เปดกวาง สปอรหลายแบบ หลายสี  

และหลายขนาด พบเดนในปาโปรง 

 ไลเคน แบบครัสโตส (Crustose) การจําแนกสายพันธุไลเคน 
เราจําแนกสายพันธุไลเคนไดอยางไร (สังเกตไดโดยตาเปลา แวนขยาย หรืออาจใชกลองจุลทรรศน) 

                ไลเคนประกอบขึ้นเปนโครงสรางที่เรียกวา แทลลัส (สังเกตดวยตาเปลา) มีหลาย

แบบ ไดแก แบบโฟลิโอส มีลักษณะ เปนแผนใบ แบบครัสโตส มีลักษณะเปนฝุนผง ซึ่งมีเสน

ใยราเจริญแทรกในโครงสรางของที่เกาะอาศัย แบบฟรูทิโคส มีลักษณะเปนเสนสาย และ

แบบสแควมูโลส มีลักษณะเปนใบเกล็ดเล็กๆ นอกจากนี้ยังมีโครงสรางแทลลัสแบบอื่นแต

พบไดนอย เชน ฟลาเมนโตส บิสซอยด และ พลาคอยด เปนตน  

                ลักษณะที่สําคัญอื่น ๆ ถูกนํามาใชในการจําแนกไลเคน (สังเกตดวยตาเปลาและ

แวนขยาย) ไดแก สีที่ปรากฎบนสวนตาง ๆ ของไลเคน โครงสรางสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศ 

และโครงสรางรางกายทั่วไป เชน ลักษณะโลบ ไรซีน ไอซิเดีย ซอรีเดีย ฟลลิเดีย ฯลฯ 

โครงสรางสืบพันธุแบบอาศัยเพศ ไดแก แอสโคคารปชนิดตาง ๆ โดยคุณลักษณะของสปอร

ราในแอสโคคารปนั้น (สังเกตภายใตกลองจุลทรรศน) มีความสําคัญในลําดับตน ๆ ของการ

จัดแบงกลุมไลเคน นอกจากนี้คุณสมบัติของสารเคมีที่ไลเคนสรางขึ้นก็ถูกนํามาเปนเกณฑ

ในการจําแนกไดเชนกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบสารไลเคนเบื้องตนโดยวิธีงาย ๆ หรือใช

วิธีการที่มีความซับซอนแตตองใชเครื่องมือทางเคมีวิเคราะหขั้นสูง 

โครงสรางแทลลัสไลเคน 

ซอรีเดีย 
(soredia) 

ไอซิเดีย 
(isidia) 

ฟลลิเดีย 
(phyllidia) 

ไรซีน 
(rhizine) 

แอสโคคารป (แอโพทีเซีย หรือ เพอริทีเซีย) 

โลบ (lobe) ขนเซลลหรือซิเลีย (cilia) 

ซูโดไซฟลเล 
(pseudocyphellae) 

พิกนิเดีย 
(pycnidia) 

แบบไมมีผนังกั้น 

สปอรไมมีสี (ใส) สปอรมีสี  แบบมูริฟอรม 

ลักษณะของสปอรไลเคน 

แบบมีผนังกั้น 

โทเมนตัม 
(tomentum) 



สาหรายสีเขียวแกมน้ําเงิน สาหรายสีเขียว : โลบขนาดกลางถึงเล็ก 
   

 

Relicina abstrusa 
 

ลักษณะเดน : โลบขอบหยัก มีขนเซลลแบบ 

ฐานพองบวมเปนกระเปาะ สรางไอซิเดีย 

กระจายทั่วไป ผิวดานลางสีดํา พบเดน 

ในปาดิบชื้น 

Hypotrachyna osseoalba 
 

ลักษณะเดน :โลบเรียว คอนขางแคบ สรางตุมนูน 

พองบวม แตกเหน็ชัน้เมดัลลา สรางไรซีนสีดาํ 

แบบแยกสองแฉก พบในปาดิบเขา 

Dirinaria  applanata 
 

ลักษณะเดน : โลบชิดกันแนนเปนลอน 

และซอนทับกัน ตรงกลางบวมแทลลัสสีเทาอมเขียว 

สรางซอรีเดีย เปนเม็ดกลม สีขาว ไมสรางไรซีน 

Pyxine coccifera 
 

ลักษณะเดน : โลบขนาดเล็กเรียวยาว แทลลัส  

สีเทาอมเขียว เมดัลลาสีเหลือง สรางซอริเดีย 

สีแดงที่ขอบโลบ พบมากในปาโปรง และรอน 

Heterodermia diademata 
 

ลักษณะเดน : โลบเรียวยาว แบนแตก 

สาขาเปนแฉกในแนวรัศมี ไมสรางไอซิเดีย  

ซอรีเดีย และฟลลิเดีย พบเดนในปาดิบเขา 

Pyxine coralligera 
 

ลักษณะเดน : โลบแบนเรียวยาว แทลลัสสีเทา  

มีรอยดางที่ผิวบน สรางไอซิเดีย 

คลายปะการังจํานวนมาก 

Relicinopsis intertexta 
 

ลักษณะเดน : โลบเรียวเล็ก ผิวดานบน 

สีเขียวอมเหลือง มีรอยดางไมสรางไอซิเดีย  

หรือขนเซลล พบมากในปาโปรง 

Coccocarpia  glaucina 
 

ลักษณะเดน : โลบแบน แตกสาขา ผิวบนมี

ลักษณะเปนชั้น  ๆ คลายวงป สรางไอซิเดีย 

จํานวนมาก พบในหลายสภาพปา 

Parmeliella   mariana 
 

ลักษณะเดน : โลบเรียวเล็ก สีน้ําตาลเทา บริเวณ 

กลางแทลลัสเปนเกล็ดขนาดเล็ก สราง 

ไฮโป แทลลัส สีดํา พบเดนในปาดิบชืน้ 

Erioderma   sorediatum 
 

ลักษณะเดน : ผิวดานบนสีเขียวอมเทาปกคลุม 

ดวยขนสั้นๆ ออนนุม ขอบโลบมวนงอขึ้น  

สรางซอรีเดียที่ขอบ พบในปาดิบเขา 

Physma  byrsaeum  
 

ลักษณะเดน : ผิวดานบนสีเทาดํา เมื่อเปยกน้าํ 
จะบวมพอง และหนาขึ้น พบในหลายสภาพ

ปา 

Leptogium   azureum 
 

ลักษณะเดน : ผิวดานบนสีเทาดํา เมื่อเปยก 

คลายเห็ดหูหนูแผนบาง ไมพบไอซิเดีย  

หรือซอรีเดีย พบเดนในปาดิบชื้น 

Collema   kauaiense 
 

ลักษณะเดน : ผิวดานบนสีเขียวคล้ํา แผนบาง  เมื่อ

เปยกคลายเห็ดหูหนู สรางไอซิเดีย เติบโตใน 

ปาดิบชืน้ 

Pseudocyphellaria  sp.  
 

ลักษณะเดน : ผิวบนสรางซูโดไซฟลเล 

 เปนหลุม ขอบไมชัดเจนสีขาวกระจาย 

ทั่วไป แทลลัสสีเขียวคล้ํา พบในปาดิบชืน้ 

Sticta  cyphellulata 
 

ลักษณะเดน : ยึดเกาะกับที่อาศัย ดวยโฮลดฟาสต  

ผิวดานบน สีน้ําตาล สรางไอซิเดียที่ขอบ และสราง 

ไซฟลเล เปนหลุมที่ผิวลาง คลายกํามะหยี่ 

สีน้ําตาล พบเดนในปาดิบชื้น 

Coenogonium  sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสเปนเสนใยเล็กๆ 

เรียงกันเปนชัน้ ๆ สีเขียวเขม สราง 

แอโพทีเซียสีครีมไมมีสาหรายที่ขอบ 

พบในปาดิบชื้น   

Cladonia    ochrochlora 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสเปนใบเกล็ดเล็ก ๆ 

 และมีกานเรียวยาวกลม เจริญขึ้นจากกลาง 

ใบเกล็ด พบในปาดิบเขา 

Ramalina  nervulosa 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสเปนเสนสายแบน  

เรียวยาว ยึดเกาะกับที่อาศัย ดวยโฮลดฟาสต  

และสรางซอรีเดีย ทรงยาวที่ขอบแทลลัส  

เติบโตในปาโปรง 

             Usnea   sp. (ฝอยลม) 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสเปนเสนสาย
กลม เรียว ยาว ยึดเกาะกับที่อาศัยดวย 

โฮลดฟาสต สีเขียวอมเหลือง เติบโต 

ในปาโปรง ลมพดัแรง 

Cladonia  submultiformis 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสเปนใบเกล็ดเล็ก ๆ  

และมีกานยาวกลมแตกแขนงเปนแฉก  

ที่ปลายสรางแอโพทีเซียสีน้ําตาล พบในปาโปรง 

Heterodermia japonica 
 

ลักษณะเดน : โลบเรียวยาว ปลายแผแบนคลาย

มือเสือ แตกสาขาแบบสมมาตร อาจพบขนเซลลที่

ขอบ สรางซอรีเดียสีขาวเปนแนวยาวตามขอบโลบ  

 และยกตัวเล็กนอย พบเดนในปาดิบเขา 

ไลเคน แบบโฟลิโอส (Foliose) ไลเคน แบบโฟลิโอส (Foliose) ไลเคน แบบฟรูทิโคส (Fruticose) 

ไลเคน แบบฟลาเมนโตส (Filamentose) 



Malcomiella  sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเขียว ผิวขรุขระเปน

ตุม  แอโพทีเซีย สีน้าํตาลออนถึงดํา ขอบสีจาง  

ไมเรียบ สปอรใส ทรงรีไมมีผนังกั้นตามขวาง 

Chiodecton  sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเหลืองถึงสม เสนใยรา

ประสานกันหลวมๆ  แอโพทีเซีย สีดํา ขอบสีขาว 

สปอรใส ทรงกระสวย มีหลายเซลล พบในปาดิบเขา 

Pyrrhospora  sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทา ผิวเรียบถึง
ขรุขระ  แอโพทีเซีย สีน้ําตาลถึงแดง  

สปอรสีใส  ทรงรี ไมมีผนังกั้นตามขวาง 

Buellia  sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทา ผิวเรียบถึงขรุขระ  

แอโพทีเซีย สีดาํ ขอบสีดํา  สปอรสีน้ําตาลเขม 

ทรงรี มีหลายเซลล 

Baeomyces sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทา ผิวเรียบถึงขรุขระ   

แอโพทีเซีย สีชมพูถึงแดง มีกานสั้น ๆ ขอบสีชมพ ู 

สปอรใส  ทรงรี มีหลายเซลล 

Bacidia  sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเขียว ผิวขรุขระเปนขุย  

แอโพทีเซียสีดํา ขอบสีดํา สปอรใส ทรงรี เปน

เสนดาย มีหลายเซลล พบในปาโปรง 

Byssoloma sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทาถึงเขียว ผิวขรุขระ 

เปนเม็ดแอโพทีเซียสีดํา ขอบมีเสนใยราสานกัน 

หลวม ๆ คลายใยแมงมุมสีเทาขาว สปอรใส 

 ทรงกระสวย มีหลายเซลล 

 ไลเคน แบบครัสโตส (Crustose) 

แอโพทีเซียแบบถวย  (Disc-like) : ขอบไมมีสาหราย 

 แอโพทีเซียแบบเสนคู (Lirellate) 

Diplolabia  afzelii 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีน้ําตาล ผิวเรียบ  

แอโพทีเซีย เปดแคบ สีขาว คลายเม็ดขาวสาร 

สปอรใส ทรงรี มีหลายเซลล พบในหลายสภาพปา 

Graphis   rimulosa 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทา ผิวเรียบ   

แอโพทีเซีย เปดแคบ สีดําเปนเงา สปอรใส 

ทรงรี มีหลายเซลล พบในปาโปรง 

Diorygma  pluinosum 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทา ผิวเรียบ แอโพทีเซีย

เปดกวาง คลุมดวยผลึกสีขาว แตกสาขา ขอบสี

เทา สปอรใส ทรงรี แบบมูริฟอรม พบในปาโปรง  

Opegrapha sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเขียวถึงน้ําตาล ผิวเรียบ 

แอโพทีเซีย เปดแคบ สีดําเหมือนถาน สปอรใส 

รูปกระสวย มีหลายเซลล 

Phaeographis   circumscripta 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเขียวถึงน้ําตาล มีสาหราย

เจริญเปนเสนสายออกมานอกแทลลัส แอโพทีเซีย

เปดแคบ สีเทา สปอรสีน้ําตาล ทรงรี มีหลายเซลล 

Hemithecium  chlorocarpoides 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเขียวมะกอก ผิว

เรียบ  แอโพทีเซีย เปดแคบ สีครีมถึงเทา 

สปอรสีน้ําตาลออน ทรงรี แบบมูริฟอรม 

พบในปาดิบชื้น 

Thecaria montagnei 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทา ผิวเรียบ  แอโพทีเซีย

เปดกวาง สีแดง ขอบสีเทา สปอรสีน้ําตาลออน 

 ทรงรี แบบมูริฟอรม พบเดนที่เรือนยอด 

Platygramme  pudica 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทาอมเขียว ผิวเรียบถึงขรุขระ  

แอโพทีเซีย เปดแคบ สีดํา แตกสาขา ขอบสีเทา  

สปอรสีน้ําตาลออน ทรงรี แบบมูริฟอรม  

 ไลเคน แบบครัสโตส (Crustose)  

แอโพทีเซียแบบถวย (Disc-like) : ขอบมีสาหราย 

Ochrolechia sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทา ผิวขรุขระ  แอ

โพทีเซีย สีครีมถึงน้ําตาลออน ขอบหนาสี

เทา สปอรใส ทรงรี ไมมีผนังกั้นตามขวาง 

พบบนเรือนยอดในปาดิบชื้น 

Letrouitia  sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทาอมเขียวถึงเหลือง ผิว

เรียบ  แอโพทีเซีย สีเหลืองถงึน้าํตาลเขม ขอบสี

เหลืองถงึสม  สปอรใส  ทรงรี มีหลายเซลล  

พบเดนในปาดิบชื้น 

Haemotomma  sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทา  แอโพทีเซีย สีแดง 

ขอบสีเทา สปอรใส รูปกระสวย มีหลายเชลล พบ

ในปาโปรง 

Lecanora  sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทา ผิวขรุขระ แอโพทีเซีย 

 สีครีมน้ําตาลถึงสีดาํ ขอบสีเทา สปอรใส ทรงรี  

ไมมีผนังกั้นตามขวาง พบในปาโปรง 

Maronea  sp. 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเขียวมะกอกถึงน้ําตาล  

ผิวขรุขระแอโพทีเซีย สีน้ําตาลเขม ขอบสีเขียว

มะกอก  สปอรใส ทรงรี ไมมีผนังกั้นตามขวาง 

พบบนเรือนยอดในปาดิบชื้น 

Phyllopsora  furfuracea 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเขียว เปนใบเกล็ดเล็ก ๆ  

เรียงซอนกัน ไฮโพแทลลัสสีน้ําตาล  

พบเดนในปาดิบชื้น  

Tephromela atra 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเทา ผิวขรุขระ แอโพทีเซีย 

สีดําเขม ขอบสีเทา สปอรใส ทรงรี ไมมีผนงักั้น 

ตามขวาง พบบนเรือนยอดในปาชื้น 

ไลเคน แบบสแควมูโลส (Squamulose) 

 ไลเคน แบบครัสโตส (Crustose) 

Bacidia  subannexa 
 

ลักษณะเดน : แทลลัสสีเขียวอมเทา ผิวขรุขระ 

แอโพทีเซีย สีน้าํตาล สปอรใส ทรงรี มีหลาย

เซลล พบในปาดิบชื้น  


