
 

 การจ าแนกสายพนัธ์ุไลเคน 
เราจ าแนกสายพนัธ์ุไลเคนได้อย่างไร (สังเกตได้โดยตาเปล่า แว่นขยาย หรืออาจใช้กล้องจุลทรรศน์)
                ไลเคนประกอบข้ึนเป็นโครงสร้างท่ีเรียกวา่ แทลลสั (สงัเกตดว้ยตาเปล่า) มีหลาย
แบบ ไดแ้ก่ แบบโฟลโิอส มีลกัษณะ เป็นแผน่ใบ แบบครัสโตส มีลกัษณะเป็นฝุ่ นผง ซ่ึงมีเสน้
ใยราเจริญแทรกในโครงสร้างของท่ีเกาะอาศยั แบบฟรูทโิคส มีลกัษณะเป็นเสน้สาย และ
แบบสแควมูโลส มีลกัษณะเป็นใบเกลด็เลก็ๆ นอกจากน้ียงัมีโครงสร้างแทลลสัแบบอ่ืนแต่
พบไดน้อ้ย เช่น ฟิลาเมนโตส บิสซอยด ์และ พลาคอยด ์เป็นตน้  
                ลกัษณะท่ีส าคญัอ่ืน ๆ ถูกน ามาใชใ้นการจ าแนกไลเคน (สงัเกตดว้ยตาเปล่าและ
แวน่ขยาย) ไดแ้ก่ สีท่ีปรากฎบนส่วนต่าง ๆ ของไลเคน โครงสร้างสืบพนัธ์ุแบบไม่อาศัยเพศ 
และโครงสร้างร่างกายทัว่ไป เช่น ลกัษณะโลบ ไรซีน ไอซิเดีย ซอรีเดีย ฟิลลิเดีย ฯลฯ 
โครงสร้างสืบพนัธ์ุแบบอาศัยเพศ ไดแ้ก่ แอสโคคาร์ปชนิดต่าง ๆ โดยคุณลกัษณะของสปอร์
ราในแอสโคคาร์ปนั้น (สงัเกตภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน)์ มีความส าคญัในล าดบัตน้ ๆ ของการ
จดัแบ่งกลุ่มไลเคน นอกจากน้ีคุณสมบัตขิองสารเคมท่ีีไลเคนสร้างข้ึนกถู็กน ามาเป็นเกณฑ์
ในการจ าแนกไดเ้ช่นกนั ซ่ึงสามารถตรวจสอบสารไลเคนเบ้ืองตน้โดยวิธีง่าย ๆ หรือใช้
วิธีการท่ีมีความซบัซอ้นแต่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางเคมีวิเคราะห์ขั้นสูง 

โครงสร้างแทลลสัไลเคน 

ซอรีเดีย 
(soredia) 

ไอซิเดีย 
(isidia) 

ฟิลลิเดีย 
(phyllidia) 

ไรซีน 
(rhizine) 

แอสโคคาร์ป (แอโพทีเซีย หรือ เพอริทีเซีย) 

โลบ (lobe) ขนเซลล์หรือซิเลีย (cilia) 

ซูโดไซฟีลเล 
(pseudocyphellae) 

พกินิเดีย 
(pycnidia) 

แบบไม่มผีนังกั้น 

สปอร์ไม่มสีี (ใส) สปอร์มสีี  แบบมูริฟอร์ม 

ลกัษณะของสปอร์ไลเคน 

แบบมผีนังกั้น 

โทเมนตมั 
(tomentum) 

ค ู่มือนกัธรรมชาติวิทยาฉบบักระเป๋า 
         มารู้จกัไลเคนจากคู่มอืนักธรรมชาตวิทิยาฉบับกระเป๋ากนัเถอะ 
คู่มือน้ีรวบรวมไลเคนเพียงส่วนหน่ึงของไลเคนท่ีพบไดบ้่อยในอุทยานแห่งชาติ 
เขาใหญ่ ผูใ้ชส้ามารถจ าแนกไลเคนในภาคสนามได ้ โดยเปรียบเทียบลกัษณะของ 
ไลเคนท่ีพบตามภาพในคู่มือน้ี ซ่ึงตอ้งสงัเกตลกัษณะต่าง ๆ ของไลเคน เช่น โครง
สร้างแทลลสั โครงสร้างสืบพนัธุ์ และกลุ่มสาหร่ายในไลเคน ทั้งน้ีผูใ้ชคู้่มือตอ้งมี
ความเขา้ใจลกัษณะพ้ืนฐานของไลเคนก่อน  
ไลเคนคอือะไร 
ไลเคนประกอบกนัข้ึนดว้ยส่ิงมีชีวิตท่ีเรียกวา่ รา (fungi) และสาหร่าย (algae)  ซ่ึงมี
สาหร่ายสองกลุ่มคือ สาหร่ายสีเขียว (green algae) และสาหร่ายสีเขียวแกมน ้าเงิน 
(blue-green algae) โดยรานั้นมีหนา้ท่ีเก็บความช้ืนและป้องกนัอนัตรายให้สาหร่าย 
ส่วนสาหร่ายท าหน้าท่ีสร้างอาหารและแบ่งปันให้รา ดงันั้นทั้งราและสาหร่ายต่าง
เอ้ือประโยชน์ซ่ึงกนัและกนัอยา่งลงตวั ท าให้ไลเคนเกิดข้ึนไดแ้มใ้นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีไม่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงหรือส่ิงมีชีวิตอ่ืน ๆ  

บนดิน บนหิน 

บนใบไม ้บนตน้ไม ้

กลางแจง้ ท่ีร่ม 

แหล่งอาศัยของไลเคน 
ไลเคนสามารถเติบโตไดใ้นสภาพแวดลอ้มอยา่งกวา้งขวาง โดยสมัพนัธ์กบัสภาพ
ภูมิอากาศ จึงเห็นไดว้่าไลเคนท่ีเติบโตในท่ีอากาศ
หนาวกบัอากาศร้อนอาจเป็นไลเคนต่างสายพนัธุ์กนั  
นอกจากน้ีพ้ืนผิวท่ีไลเคนเกาะอาศยัก็มีหลากหลาย  
เช่น บนเปลือกไม ้ใบไม ้หิน ดิน แกว้ พลาสติก  
สายไฟ คอนกรีต เหลก็ เป็นตน้ ในคู่มือน้ีมีสญัลกัษณ์ 
ท่ีแสดงพ้ืนผิวท่ีสามารถพบไลเคนแต่ละชนิดได ้ 
นกัธรรมชาติวิทยาควรสงัเกตให้ดี   

สาหร่ายที่เป็นคู่ชีวติของ

แทลลสัไลเคน 

ไอซิเดีย 

ซอรีเดีย 

แอสโคคาร์ป 

สืบพ
นัธุ์แ

บบอ
าศยั

เพศ
 

เจริญเป็นแทลลัส 

 เส้นใยราเจริญออกจากสปอร์ 

สปอร์ 

สืบ
พนั

ธุ์แ
บบ

ไม่
อา
ศัย
เพ
ศ 

ฟิลลเิดีย 

Nostoc  
Trebouxia 

Chroococcus 

ส่ิงแวดล้อมเหมาะสม 

สภาพแวดล้อมไม่

เหมาะสมต่อฝ่ายใดฝ่าย

วงชีวิตไลเคน 

สปอร์ราปล่อยจากแอสคสั 

สัญลกัษณ์แหล่งอาศยัของไลเคน Usnea undulata Stirt. 

ไลเคน 
 

ในอทุยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

หน่วยวิจยัไลเคน 
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เพอริทเีซีย (Perithecia) 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียวอมเทา ผิวเรียบ 
เพอริทีเซียสีด า ก่ึงฝังถึงยกตวัเหนือแทลลสั 
สปอร์สีน ้ าตาลเขม้ ทรงรี แบบมูริฟอร์ม  
พบเด่นในป่าดิบช้ืน  

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีน ้ าตาลถึงเขียว ผวิเรียบ 
เพอริทีเซียสีด า สปอร์สีน ้ าตาลเขม้ทรงรี มีผนัง
กั้นตามขวางหลายผนัง พบเด่นในหลายสภาพป่า 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีน ้ าตาล เพอริทีเซียสีน ้ าตาล
เจริญชิดกนัเป็นกลุ่ม สปอร์ใส  ทรงรี แบบมูริฟอร์ม 
พบไดใ้นป่าช้ืน 
  

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีน ้ าตาลถึงส้ม ผวิ 
เรียบ เพอริทีเซียสีเหลืองถึงส้ม สปอร์ใส   
ทรงรี แบบมูริฟอร์ม พบเด่นในป่าโปร่ง 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียวมะกอกถึงเหลือง  
ผวิเรียบ  เพอริทีเซียรวมเป็นกลุ่มสีเหลือง  
สปอร์ใส  ทรงรี มีหลายเซลล ์พบเด่นในป่าโปร่ง  

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียวมะกอก ผิวเรียบ  
เพอริทีเซียสีด า สปอร์ใส  ทรงรี มีหลายเซลล ์ 
พบเด่นในป่าโปร่ง 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียวถึงเทา ผวิเรียบ
ถึงขรุขระ  เพอริทีเซียสีเดียวกนักบัแทลลสั 
สปอร์ใส  ทรงกระสวย มีผนังกั้นตามขวาง
หลายผนงั พบเด่นในป่าดิบช้ืน และดิบแลง้  

แอโพทเีซียแบบแส้นคู่แบบกลุ่ม (Lirellate) 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีน ้ าตาลอมเขียว ผิวเรียบ   
แอโพทีเซียรวมเป็นกลุ่ม คลุมดว้ยผลึกสีเทา สปอร์ 
สีน ้ าตาล ทรงรี มีหลายเซลล ์พบในหลายสภาพป่า 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีน ้ าตาลอมเขียว  
ผวิเรียบ แอโพทีเซียรวมเป็นกลุ่ม คลุมดว้ย 
ผลึกสีน ้ าตาล สปอร์ใส  ทรงรี มีหลายเซลล ์  
พบเด่นในป่าโปร่ง 

แอโพทเีซียแบบพเิศษ 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทาถึงน ้ าตาล เส้นใย 
ราประสานกนัอยา่งหลวม ๆ ท่ีผิวแอโพทีเซีย 
สีแดงน ้ าตาลถึงด า สปอร์ใส ทรงรี มีหลายเซลล ์ 
ขนาดไม่เท่ากนั พบในหลายสภาพป่า  

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา ผวิขรุขระ   
แอโพทีเซียรูปทรงไม่แน่นอน สปอร์สีใส 
ทรงรี ขนาดใหญ่ ไม่มีผนังกั้นตามขวาง  
พบหลายสภาพป่า  

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทาถึงเขียวมะกอก  
ผวิเรียบถึงขรุขระ แอโพทีเซียคลา้ยโอ่งเปิดแคบ
สปอร์หลายแบบ หลายสี หลายขนาด พบในหลาย 
สภาพป่า  

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา ผิวเรียบถึงขรุขระ 
 แอโพทีเซียคลา้ยโอ่ง ฝังจมในแทลลสั เปิดแคบ 
 สปอร์หลายแบบ หลายสี และหลายขนาด  
 พบในหลายสภาพป่า  

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทาอมเขียว ผิวเป็นเงามนั 
แอโพทีเซีย ฝังจมในแทลลสั เปิดแคบ เป็นรูเล็กๆ 
จ านวนมาก สปอร์หลายแบบ หลายสี และหลาย
ขนาด พบเด่นในป่าดิบช้ืน  

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา แอโพทีเซียฝัง
จมในแทลลสั เปิดกวา้ง ขอบยกมว้นตวั 
สปอร์หลายแบบ หลายสี  พบเด่นในป่าโปร่ง 

 แอโพทเีซียแบบเส้นคู่ (Lirellate) 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีน ้ าตาล ผวิเรียบ  
แอโพทีเซียเปิดแคบ สีขาว คลา้ยเม็ดขา้วสาร 
สปอร์ใส ทรงรี มีหลายเซลล ์พบในสภาพป่าโปร่ง 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา ผวิเรียบ   
แอโพทีเซียเปิดแคบ สีด าเป็นเงา สปอร์ใส 
ทรงรี มีหลายเซลล ์พบเด่นในป่าโปร่ง 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา ผวิเรียบ แอโพทีเซีย
เปิดกวา้ง คลุมดว้ยผลึกสีขาว แตกสาขา ขอบสี
เทา สปอร์ใส ทรงรี แบบมูริฟอร์ม พบเด่น 
ในป่าโปร่ง  

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียวถึงน ้ าตาล ผวิเรียบ 
แอโพทีเซียปิดแคบ สีด าเหมือนถ่าน สปอร์ใส รูป
กระสวย มีหลายเซลล ์พบในหลายสภาพป่า 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียวถึงน ้ าตาล  
แอโพทีเซียเปิดแคบ มีผลึกสีเทาคลุม สปอร์สี
น ้ าตาล ทรงรี มีหลายเซลล ์พบเด่นในป่าดิบช้ืน 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียวมะกอก ผิวเรียบ  
แอโพทีเซีย เปิดแคบ สีครีมถึงเทา สปอร์สี
น ้ าตาลอ่อน ทรงรี แบบมูริฟอร์ม พบในป่า
ดิบช้ืน บนเรือนยอด 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา ผวิเรียบ  แอโพทีเซีย 
เปิดกวา้ง สีแดง ขอบสีเทา สปอร์สีน ้ าตาลอ่อน 
 ทรงรี แบบมูริฟอร์ม พบเด่นท่ีเรือนยอดป่าดิบช้ืน 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทาอมเขียว ผิวเรียบถึง
ขรุขระ แอโพทีเซียเปิดแคบ สีด า แตกสาขา ขอบสีเทา  
สปอร์สีน ้ าตาลอ่อน ทรงรี แบบมูริฟอร์ม พบในป่า
โปร่ง  

 ไลเคน แบบครัสโตส (Crustose)  ไลเคน แบบครัสโตส (Crustose)  ไลเคน แบบครัสโตส (Crustose) 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียวออกเหลือง ผวิแตก
เห็นเมดลัลาสีเหลือง  เพอริทีเซียสีเดียวกนั
กบัแทลลสั สปอร์ใส  ทรงกระสวย มีผนงักั้นตาม
ขวางหลายผนงั พบเด่นในป่าดิบช้ืน และดิบแลง้  



สาหร่ายสีเขียวแกมน า้เงนิ สาหร่ายสีเขียว : โลบขนาดกลางถึงเลก็ 
 

 

ลักษณะเด่น : โลบเรียวเล็กขอบหยกั มีขน
เซลลแ์บบฐานพองบวมเป็นกระเปาะ สร้าง 
ไอซิเดียกระจายทัว่ไป ผิวดา้นล่างสีด า พบเด่น 
ในป่าดิบช้ืน 

 

ลักษณะเด่น :โลบเรียว ค่อนขา้งแคบ สร้างตุ่มนูน 
พองบวม แตกเห็นชั้นเมดลัลา สร้างไรซีนสีด า 
แบบแยกสองแฉก พบในป่าดิบเขา 

 

ลักษณะเด่น : โลบชิดกนัแน่นเป็นลอน 
และซ้อนทบักนั ตรงกลางบวมแทลลสัสีเทาอมเขียว 
สร้างซอรีเดีย เป็นเม็ดกลม สีขาว ไม่สร้างไรซีน 

 

ลักษณะเด่น : โลบขนาดเล็กเรียวยาว แทลลสั  
สีเทาอมเขียว เมดลัลาสีเหลือง สร้างซอริเดีย 
สีแดงท่ีขอบโลบ พบมากในป่าโปร่ง และอากาศ
ร้อน 

 

ลักษณะเด่น : โลบเรียวยาว แบนแตกสาขา
เป็นแฉกในแนวรัศมี สร้างแอโพทีเซียรูปถว้ย
สีน ้ าตาลขอบมีสาหร่าย พบเด่นในป่าดิบเขา 

 

ลักษณะเด่น : โลบเรียวยาว แทลลสัสีเทา  
มีรอยด่างท่ีผิวบน สร้างไอซิเดียแตกก่ิงคลา้ย
ปะการังจ านวนมาก พบในป่าโปร่ง 

 

ลักษณะเด่น : โลบเรียวเล็กขอบหยกั ผวิ
ดา้นบนสีเขียวอมเหลือง แอโพทีเซียรูปถว้ยสี
น ้ าตาล มีรอยด่าง ไม่สร้างขนเซลล ์พบมากใน
ป่ารุ่นสอง 

 

ลักษณะเด่น : โลบแผแ่บน แทลลสัสีคล ้า ผวิบน
มีลกัษณะเป็นชั้น ๆ คลา้ยวงปี สร้างไอซิเดีย 
จ านวนมาก  

 

ลักษณะเด่น : โลบเรียวเล็ก สีน ้ าตาลเทา  
บริเวณกลางแทลลสัเป็นเกล็ดขนาดเล็ก  
และสร้างไฮโพแทลลสัสีด า พบเด่นในป่าดิบช้ืน 

 

ลักษณะเด่น : ผิวดา้นบนสีเขียวอมเทา ปกคลุม 
ดว้ยขนสั้นๆ อ่อนนุ่ม ขอบโลบมว้นงอข้ึน  
สร้างซอรีเดียท่ีขอบ พบในป่าดิบเขา 

 
 

ลักษณะเด่น : ผิวดา้นบนสีเทาด า เม่ือเปียกน ้ า
จะบวมพอง และหนาข้ึนเป็นวุน้ พบในหลาย
สภาพป่า 

 

ลักษณะเด่น : ผิวดา้นบนสีเทาคล ้า เม่ือเปียก 
เป็นวุน้คลา้ยเห็ดหูหนูแผน่บาง พบเด่นในป่าท่ี
มีความช้ืนสูง 

 

ลักษณะเด่น : ผิวบนสร้างซูโดไซฟีลเล 
 เป็นหลุม ขอบไม่ชดัเจนสีขาวกระจาย 
ทัว่ไป แทลลสัสีเขียวคล ้า พบในป่าดิบช้ืน 

ลักษณะเด่น : ยดึเกาะกบัท่ีอาศยั ดว้ยโฮลดฟ์าสต ์ 
ผวิดา้นบน สีน ้ าตาล สร้างไอซิเดียท่ีขอบ และสร้าง 
ไซฟีลเล เป็นหลุมท่ีผวิล่าง คลา้ยก ามะหยี ่

 

ลักษณะเด่น : โลบเรียวยาว ปลายแผแ่บนคลา้ย
มือเสือ แตกสาขาเป็นแฉกแนวรัศมี อาจพบขนเซลล์
ท่ีขอบ สร้างซอรีเดียสีขาวตามขอบโลบ และยกตวั
เล็กนอ้ย พบเด่นในป่าดิบเขา 

ไลเคน แบบโฟลโิอส (Foliose)  ไลเคน แบบโฟลโิอส (Foliose) 

สาหร่ายสีเขียว : โลบขนาดใหญ่ 

ลักษณะเด่น :โลบกวา้ง ขอบหยกั ขอบยกตวั 
โดยเฉพาะกลางแทลลสัขนเซลลแ์บบเส้นเด่ียว 
จ านวนมาก สร้างซอรีเดียท่ีขอบโลบ พบเด่นใน 
ป่ารุ่นสอง และป่าดิบช้ืน 

 

ลักษณะเด่น :โลบกวา้ง ปลายหยกั พบขน 
เซลลท่ี์ขอบ สร้างไอซิเดียเป็นแท่ง เมดลัลา 
สีเหลือง พบเด่นในป่ารุ่นสอง   

 

ลักษณะเด่น :โลบกวา้ง ขอบหยกั พบขนเซลลท่ี์ 
ขอบ สร้างซอรีเดียท่ีขอบโลบ ท่ีผิวแทลลสัดา้นล่าง 
มีสีแดงประปราย พบเด่นในป่ารุ่นสอง   

 

ลักษณะเด่น :โลบปลายมน และขอบอาจ 
บิดมว้นงอ สร้างตุ่มนูนพองและผิวดา้นบนหลุด
ลอกออก ไรซีน แยกเป็นสองแฉก พบเด่นในป่า
ดิบเขา 

 

ลักษณะเด่น : ขอบโลบมีขนเซลลแ์บบฐาน 
พองบวมเป็นกระเปาะ สร้างไอซิเดียทรงกลม 
จนถึงทรงกระบอกจ านวนมาก ผวิดา้นล่าง 
สีน ้ าตาลอ่อน พบในหลายสภาพป่า 

 

ลักษณะเด่น :โลบปลายกวา้งกลมมน  
มีขนเซลลท่ี์ส่วนเวา้ของโลบ พบในป่า
ดิบเขา    

 

ลักษณะเด่น : โลบกวา้ง ปลายกลมมน สร้าง 
ไอซิเดียเป็นแท่งทรงกระบอกจ านวนมาก  
ผวิล่างเป็นสีน ้ าตาล พบในทุกสภาพป่า  

 

ลักษณะเด่น :โลบกวา้ง ขอบหยกัเป็นแฉก ผิวด่าง 
เป็นร่างแห มีขนเซลลท่ี์ขอบโลบ สร้างซอรีเดีย 
บริเวณปลายโลบท่ีเป็นแฉก พบเด่นในป่าดิบเขา 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียว เป็นใบเกล็ด
ขนาดเล็ก เรียงซ้อนกนั ไฮโพแทลลสัสีน ้ าตาล 
พบเด่นในป่าดิบช้ืน  

 ไลเคน แบบโฟลโิอส (Foliose) 

 ไลเคน แบบสแควมูโลส (Squamulose) 



 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา ผวิเรียบถึง
ขรุขระ  แอโพทีเซียสีน ้ าตาลถึงแดง  
สปอร์สีใส  ทรงรี ไม่มีผนงักั้นตามขวาง 
พบในป่าโปร่ง 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา ผวิเรียบถึงขรุขระ  
แอโพทีเซียสีด า ขอบสีด า  สปอร์สีน ้ าตาลเขม้ 
ทรงรี มีสองเซลล ์พบในป่าโปร่ง 

  
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา ผวิเรียบถึงขรุขระ   
แอโพทีเซียสีชมพูถึงแดง มีกา้นสั้น ๆ ขอบสีชมพู  
สปอร์ใส  ทรงรี มีหลายเซลล ์พบในท่ีโล่ง  
ป่าดิบเขา 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียว ผิวขรุขระเป็นขุย  
แอโพทีเซียสีครีม สปอร์ใส ทรงรียาว มีหลาย
เซลล ์พบไดใ้นหลายสภาพป่า 

 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทาเขียว ผวิขรุขระ 
เป็นเม็ด แอโพทีเซียสีด า ขอบมีเส้นใยราสานกนั 
หลวม ๆ คลา้ยใยแมงมุม สปอร์ใส ทรงกระสวย  
มีหลายเซลล ์พบในหลายสภาพป่า 

แอโพทเีซียแบบถ้วย  (Disc-like) : ขอบไม่มสีาหร่าย 
 

 

 

ลักษณะเด่น : แทลลสัเป็นเส้นใย
เล็กๆ เรียวยาว เรียงกนัเป็นชั้น ๆ สี
เขียวเขม้ สร้างแอโพทีเซียสีครีม ไม่มี
สาหร่ายท่ีขอบ พบในป่าดิบช้ืน   

 

ลักษณะเด่น : แทลลสัเป็นใบเกล็ดเล็ก ๆ 
 และมีกา้นเรียวยาว กลม เจริญข้ึนจากกลาง 
ใบเกล็ด พบในป่าดิบเขา 

 

ลักษณะเด่น : แทลลสัเป็นเส้นสายแบน  
เรียวยาว ยดึเกาะกบัท่ีอาศยัดว้ยโฮลดฟ์าสต ์ 
และสร้างซอรีเดียทรงยาวท่ีขอบแทลลสั  
เติบโตในป่าโปร่ง 

ฝอยลม
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัเป็นเส้นสาย
กลม เรียวยาว ยดึเกาะกบัท่ีอาศยัดว้ย 
โฮลดฟ์าสต ์สีเขียวอมเหลือง เติบโต 
ในป่าโปร่ง ลมพดัแรง 

 

ลักษณะเด่น : แทลลสัเป็นใบเกล็ดเล็ก ๆ  
และมีกา้นยาว กลม แตกแขนงเป็นแฉก  
ท่ีปลายสร้างแอโพทีเซียสีน ้ าตาล พบในป่าโปร่ง 

ไลเคน แบบฟรูทโิคส (Fruticose) 

ไลเคน แบบฟิลาเมนโตส (Filamentose) 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียว ผิวขรุขระเป็นตุ่ม  
แอโพทีเซียสีน ้ าตาลอ่อนถึงด า ขอบสีจาง 
ไม่เรียบ หรือเป็นตุ่ม สปอร์ใส ทรงรีไม่มีผนังกั้น
ตามขวาง พบไดห้ลายสภาพป่า 

แอโพทเีซียแบบถ้วย (Disc-like) : ขอบมสีาหร่าย 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา ผวิขรุขระ   
แอโพทีเซีย สีครีมถึงน ้ าตาลอ่อน ขอบหนา
สีเทา สปอร์ใส ทรงรี ไม่มีผนังกั้นตามขวาง 
พบบนเรือนยอดในป่าโปร่ง 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทาอมเขียวถึงเหลือง ผวิ
เรียบ  แอโพทีเซียสีเหลืองถึงน ้ าตาลเขม้ ขอบ 
สีเหลืองถึงส้ม  สปอร์ใส  ทรงรี มีหลายเซลล ์ 
พบเด่นในหลายสภาพป่า 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทาผวิขรุขระ  
แอโพทีเซีย สีแดง ขอบสีเทา สปอร์ใส รูป
กระสวย มีหลายเซลล ์พบในป่าโปร่ง 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา ผวิขรุขระ  
แอโพทีเซีย สีครีมน ้ าตาลถึงสีด า ขอบสีเทา สปอร์
ใส ทรงรี ไม่มีผนงักั้นตามขวาง พบในป่าโปร่ง 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียวมะกอกถึงน ้ าตาล  
ผวิขรุขระแอโพทีเซีย สีน ้ าตาลเขม้ ขอบสีเขียว
มะกอก  สปอร์ใส ทรงรี ไม่มีผนงักั้นตามขวาง 
พบบนเรือนยอดในป่าดิบช้ืน 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา ผวิขรุขระ แอโพทีเซีย 
สีด าเขม้ ขอบสีเทา สปอร์ใส ทรงรี ไม่มีผนงักั้น 
ตามขวาง พบบนเรือนยอดในป่าดิบช้ืน 

 ไลเคน แบบครัสโตส (Crustose) 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียวอมเทา ผิวขรุขระ 
แอโพทีเซียสีครีมออกเหลือง สปอร์ใส ทรงรี  
มีสองเซลล ์พบเด่นในป่าดิบช้ืน  

 ไลเคน แบบครัสโตส (Crustose) 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา มีผงสีเหลืองคลุม 
ผวิเรียบถึงขรุขระ แอโพทีเซียสีด า สปอร์ใส  
ทรงรี มีหลายเซลล ์พบในท่ีโล่ง ป่าดิบเขา 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเขียวอมเทา ผิวขรุขระ  
แอโพทีเซียสีน ้ าตาลออกแดง สปอร์ใส ทรงรี  
แบบมีขั้ว พบในป่าโปร่ง 

 
 

ลักษณะเด่น : แทลลสัสีเทา แตกเป็นร่องร่างแห
แอโพทีเซียสีน ้ าตาลถึงแดง ฝังจมเสมอผวิ
แทลลสั ขอบสีจาง ไม่เรียบ สปอร์ใส ทรงรีไม่มี
ผนงักั้นตามขวาง พบในป่าโปร่ง 


