
โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราสว่น.......................... 

แบบบันทึกการศึกษา เห็ด 
 

ช่ือเห็ด...........................................................................รหัส.............................................................................. 
 
ภาพวาดลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกที่เห็นได�ด�วยตาเปล"า 

 
ผู&สํารวจช่ือ..............................................................นามสกุล............................................................................. 
ผู&ร)วมสํารวจช่ือ........................................................นามสกุล............................................................................. 
     ช่ือ........................................................นามสกุล............................................................................. 
     ช่ือ........................................................นามสกุล............................................................................. 
     ช่ือ........................................................นามสกุล............................................................................. 
     ช่ือ........................................................นามสกุล............................................................................. 
 หน)วยงาน............................................................................................................................................... 
 วันที่บันทึก............................................................................................................................................ 
 สถานท่ี.................................................................................................................................................. 

ก.๗-๐๑๐ 



๑ 

ข�อมูลทั่วไป  

- ถ่ินอาศัย/ ลักษณะของการข้ึน 

 � ข้ึนบนพืช ..................................................  � ข้ึนบนสัตว� ................................................. 

 � ข้ึนบนดิน/ หิน ..........................................  � ข้ึนบนอ่ืนๆ ................................................. 

- รูปแบบการเจริญ � ข้ึนเป9นดอกเด่ียว  � ข้ึนเป9นกระจุก � ข้ึนเป9นกลุ)ม 

- กล่ิน � ไม)มีกล่ิน   � มีกล่ิน ............................................................. 

- รส  (Latarius&Agaricusเท)าน้ัน) � ไม)มีรส � มีรส............................................................. 

 

หมวกเห็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ลักษณะหมวกเห็ด 

 - ลักษณะรูปร)างหมวกเห็ดเมื่อมองจากด&านบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราส่วน.......................... 



๒ 

 - ลักษณะหมวกเห็ดเมื่อมองจากด&านข&าง 

 

 

 - ลักษณะตรงกลางของหมวกเห็ด 

 

 

 - ลักษณะขอบหมวกเห็ด 

 

 

 

 



๓ 

 - ลักษณะพื้นผิวด&านบน 

  � แห&ง  �  เปHยก   � เมือก   � เรียบ �  ไม)เรียบ   �มีขน 
  � อ่ืนๆ.......................................................................... 

 

 - ลักษณะขอบหมวก 

  �  เรียบ �  หยัก (แบบ �  คล&ายเส&นขน  � คล&ายซ่ีเล่ือย�   คล&ายฟKน)  
  � อ่ืนๆ ........................................... 

 

 

 
๒. ขนาดของหมวกเห็ด 

เส&นผ)าศูนย�กลาง ............................มม. สูง........................มม. (วัดเฉพาะหมวกท่ีมีความสูงมากกว)า 2 มม. เท)าน้ัน) 

๓.สีของหมวกเห็ด 

สี (เมื่ออ)อน) ................................................................. สี (เมื่อแก)) ........................................................................... 

ดอก:   เปล่ียนสีเมื่อชํ้าหรือเมื่อถูกตัดเปล่ียนเป9นสี....................................สีเน้ือเย่ือ (เมื่อผ)า).................................... 



๔ 

๔.กล่ิน/ รส 

 - กล่ิน � ไม)มีกล่ิน   � มีกล่ิน ............................................................. 

 - รส  (Latarius&Agaricusเท)าน้ัน) � ไม)มีรส � มีรส............................................................. 

 

ลักษณะด�านล"างของหมวกเห็ด  

(เลือกเติมข&อใดข&อหน่ึง 1.1, 1.2, 1.3 หรือ 1.4 ข้ึนกับลักษณะของเห็ด) 

 

 

๑. ครีบ (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างปรากฎครีบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราสว่น.......................... 

๑.๑ ครีบ ๑.๒ ร ู ๑.๔ ฟKน ๑.๓ สันนูน 



๕ 

๑.๑ ลักษณะของครีบ 

 - ลักษณะการติดของครีบบริเวณก&าน 

 

 - ลักษณะของขอบครีบ  
  �  เรียบ �  หยัก (แบบ �  คล&ายเส&นขน  � คล&ายซ่ีเล่ือย�   คล&ายฟKน)  
  � อ่ืนๆ ........................................... 

 

 - ความถ่ีของครีบ   Distant  Subdistant  Close Crowded 

 

จํานวนครีบ................................................................. (นับเฉพาะ distant กับ subdistantเท)าน้ัน) 

๑.๒. สีของครีบเห็ด 

 สี (เมื่ออ)อน) ....................................................... สี (เมื่อแก)) ................................................................. 

 ครีบ:   เปล่ียนสีเมื่อชํ้าหรือเมื่อถูกตัดเปล่ียนเป9นสี............................สีเน้ือเย่ือ (เม่ือผ)า)............................ 

๑.๓.กล่ิน/ รส ของครีบเห็ด 

 - กล่ิน � ไม)มีกล่ิน   � มีกล่ิน ............................................................. 

 - รส  (Latarius&Agaricusเท)าน้ัน) � ไม)มีรส � มีรส............................................................. 

 



๖ 

๒. รู (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างปรากฎรู) 

 

 

 

มาตราส)วน.......................... 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราสว่น.......................... 

 

๒.๑. ลักษณะของรู 

 - ลักษณะของปากรู 
  �  เรียบ �  หยัก (แบบ �  คล&ายเส&นขน  � คล&ายซ่ีเล่ือย�   คล&ายฟKน)  
  � อ่ืนๆ ........................................... 

๒.๒. รูปร"างของรู 

 � กลม  � เหล่ียม � ไม)แน)นอน � อ่ืนๆ................................................... 

๒.๓.จํานวนของรู 

 จํานวนรูต)อ 1 มม. ................. รูยาว...............มม. (ดูจากเม่ือผ)าดอก)   

๒.๔. สีของรู 

 สี (เมื่ออ)อน) .................................................... สี (เม่ือแก)) .............................................................. 

 เปล่ียนสีเม่ือชํ้าหรือเมื่อถูกตัดเปล่ียนเป9นสี............................สีเน้ือเย่ือ (เมื่อผ)า)............................ 



๗ 

๓. สันนูน (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างปรากฏสันนูน) 

 

 

 

 

 

มาตราสว่น.......................... 

 

๓.๑. ลักษณะของสัน 

 - ลักษณะของปากรู 
  �  เรียบ �  หยัก (แบบ �  คล&ายเส&นขน  � คล&ายซ่ีเล่ือย�   คล&ายฟKน)  
  � อ่ืนๆ ........................................... 

๓.๒. .สีของสัน 

 สี (เมื่ออ)อน) .................................................... สี (เม่ือแก)) .............................................................. 

 เปล่ียนสีเม่ือชํ้าหรือเมื่อถูกตัดเปล่ียนเป9นสี............................สีเน้ือเย่ือ (เมื่อผ)า)............................ 

 
๔. ฟ8น (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างปรากฎฟ8น) 

 

 

 
 
 

มาตราส)วน.......................... 

 



๘ 

๔.๑. ขนาดของฟ8น 

 ความกว&างของฟKน .......................มม. ฟKนยาว .....................มม. (ดูจากเม่ือผ)าดอก) 

๔.๒. .สีของฟ8น 

 สี (เมื่ออ)อน) .................................................... สี (เม่ือแก)) .............................................................. 

 เปล่ียนสีเม่ือชํ้าหรือเมื่อถูกตัดเปล่ียนเป9นสี............................สีเน้ือเย่ือ (เมื่อผ)า)............................ 

 

๕. เรียบ (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างเรียบ ไม"ปรากฎ ครีบ รู หรือ ฟ8น) 

สีปกติ ...........................................................    เม่ือชํ้า (ถ&ามี)........................................................................ 

 

ก�าน  

 � ไม)มี (ข&ามไปวงแหวน) 

  � มี 

๑. ลักษณะของก�าน 

 � บริเวณก&านติดกับหมวก  � กลาง�  เล่ือมออกจากกลาง�  ติดด&านข&าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราส)วน.......................... 

 



๙ 

๒. รูปร"างก�าน 

 - ก&านด&านนอก 

 

 

 
มาตราส)วน.......................... 

 - ก&านด&านใน 

 

 

 
มาตราส)วน.......................... 

 
 - โคนก&าน 

 

 
 

มาตราส)วน.......................... 

 
๓. ขนาดของก�าน 
 - กว&าง (บริเวณกลางก&านค)าช)วงดอกเล็กถึงดอกใหญ)) .....................มม.  

 - โคนก&านกว&าง .......................มม. 

 - ยาว (ค)าช)วงความยาวก&านดอกเล็กจนถึงดอกใหญ))............... มม.  

 *(การวัดหาค)าช)วงโดยดูจากดอกท่ีสามารถผลิตสปอร�ดอกเล็กสุดถึงใหญ)สุดเท)าน้ัน) 

 

๔. สีปกติ (อธิบายเพ่ิมถ�าทั้งก�านสีไม"เหมือนกัน)  

 เปล่ียนสีเม่ือชํ้า (อธิบายเพิ่มถ&าทั้งก&านสีไม)เหมือนกัน) ................................................................................ 

 เปล่ียนสีอีกครั้งเมื่อเวลาผ)านไป ....................................................  

 

 



๑๐ 

๕. ผิวก�าน 
 - ลักษณะพื้นผิวด&านบน 

  � แห&ง  �  เปHยก   � เมือก   � เรียบ �  ไม)เรียบ   �มีขน 
  � อ่ืนๆ.......................................................................... 

 

 

 

 

มาตราส)วน.......................... 

 
วงแหวน 

 � ไม)มี  � มี 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ลักษณะของวงแหวน    

 � ปลอกช้ันเดียวห&อยลง  �  ขอบสองช้ัน  

 �  ปลอกต้ังข้ึน    � เน้ือเย่ือบางๆ หุ&มปbดครีบหรือรูสีวงแหวน 

 - เน้ือเย่ือของวงแหวน   บาง   หนา   สี................................................................... 
 
กระเปาะหุ�มโคนก�าน  
 � ไม)มี  � มี สี......................................... 

 

 

 

 

 

มาตราส)วน.......................... 



๑๑ 

 

 
 
 

 
 

 
 
ช่ือ...............................................................................นามสกุล..................................................................... 
วันที่บันทึก...................................................................................................................................................... 
ที่อยู)................................................................................................................................................................ 

 
 
ช่ือเห็ด (ช่ือในท&องถ่ินท่ีเก็บตัวอย)างพันธุ�เห็ด) ........................................................................................ 
การใช&ประโยชน�ในท&องถ่ิน (ระบุส)วนท่ีใช&และวิธีการใช&) :    
 อาหาร: ............................................................................................................................................ 
 .........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 
 ยารักษาโรค: .................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 
 ยาฆ)าแมลง ยาปราบศัตรูพืช  .......................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 
 ความเก่ียวข&องกับประเพณี วัฒนธรรม หรือความเช่ือทางศาสนา: ................................................. 
 .........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 
 อ่ืน ๆ (เช)น การเป9นพิษ อันตราย): .................................................................................................. 
 .........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 

ข�อมูลพ้ืนบ�าน 
 

ผู�ให�ข�อมูล 
 



๑๒ 

 

 

 

(สรุปลักษณะและข&อมูลของเห็ดตัง้แต) หน&าปกถึงหน&า ๑๐ และข&อมลูพื้นบ&านหน&า ๑๑ โดยเขียนเป9นเรียงความบรรยาย) 

ช่ือเห็ด......................................................................รหัส............................................................................. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

  สรุปลักษณะและข�อมูล   



๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดัดแปลงเอกสารรูปภาพมาจาก 

ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 

ช่ือวิทยาศาสตร� …………………………………………………………………………………..………………………………………… 
ช่ือวงศ� ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
ช่ือสามัญ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือพื้นเมืองอ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ถ่ินกําเนิด ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การกระจายพันธุ� …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ในประเทศไทย …………………………………………………………………………………………………………………. 
 ในประเทศอ่ืนๆ ………………………………………………………………………………………………………………… 
นิเวศวิทยา …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เวลาออกดอก ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
การขยายพันธุ� ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การใช&ประโยชน� …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ประวัติการนําเข&ามาปลูกในประเทศ ………………………………………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
เอกสารอ&างอิง ……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

            การสืบค�นข�อมูลเอกสาร    



รอยพิมพ�สปอร� 

 

 

ชื่อเห็ด.............................................รหัส............................................................ 

สถานที่เก็บตัวอย�าง.............................................................................................. 

วันที่...................................................................................................................... 

ผู�เก็บตัวอย�าง........................................................................................................ 

 

รอยพิมพ�สปอร� 

 

 

ชื่อเห็ด.............................................รหัส............................................................ 

สถานที่เก็บตัวอย�าง.............................................................................................. 

วันที่...................................................................................................................... 

ผู�เก็บตัวอย�าง........................................................................................................ 



 
 

 

โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

เอกสารประกอบการศึกษาเรื่อง เห็ด 

 

 

 

 

กรอบการสร&างจติสํานึก 

 

ก.๗-๐๑๐ 



๑ 

เห็ด (Mushroom) 
 

 เห็ดจัดเป	นสิ่งมีชีวิตท่ีอยู�ในอาณาจักรรา (Kingdom of Fungi) เนื่องจากไม�มีคลอโรฟ0ลล1 และไม�สามารถ
สังเคราะห1อาหารได5ด5วยตนเอง ไม�มีระบบเส5นประสาทหรือประสาทสัมผัส ไม�มีอวัยวะสําหรับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ 
จึงทําให5แตกต�างจากสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและสัตว1 แต�เห็ดนั้นมีการพัฒนาจนกระท่ังสร5างโครงสร5างขนาดใหญ� หรือ
ท่ีเรียกว�า ดอกเห็ด (fruiting body) ท่ีสามารถมองเห็นได5ด5วยตาเปล�า สัมผัส และจับต5องได5 
 สําหรับราท่ีจัดว�าเป	นเห็ดนั้นจะอยู�ใน 2 ไฟลัมสุดท5าย คือ Ascomycota และ Basidiomycota ซ่ึงเห็ดใน 2 
ไฟลัมนี้แตกต�างกันท่ีรูปแบบการสร5างเซลล1สืบสําหรับราท่ีจัดว�าเป	นเห็ดนั้น จะอยู�ใน 2 ไฟลัมสุดท5าย คือ Ascomycota 
และ Basidiomycota ซ่ึงเห็ดใน 2 ไฟลัมนี้แตกต�างกันท่ีรูปแบบการสร5างเซลล1สืบพันธุ1แบบอาศัยเพศ คือ 
Ascomycota มีการสร5าง ascospore ในถุง ascus ส�วน Basidiomycota มี การสร5าง basidiospore บนโครงสร5าง 
basidium โครงสร5างต�างๆ ท่ีประกอบข้ึนเป	นดอกเห็ดระหว�างเห็ดท้ัง 2 ไฟลัมมีรายละเอียดท่ีแตกต�างกันไป แต�ท้ัง 
หมดเป	นไปเพ่ือการดํารงเผ�าพันธุ1ให5คงอยู� เช�น โครงสร5างส�วนท่ีให5กําเนิดสปอร1 (ครีบ รู สันนูน เรียบ หนาม เป	นต5น) 
จะชี้ลงสู�แกนกลางของโลก หรือโครงสร5างของก5านดอก มีหน5าท่ีช�วยชูให5ส�วนท่ีให5กําเนิดสปอร1อยู�สูงและรับลมเพ่ือช�วย
ในการกระจายสปอร1 เป	นต5น  
 
 เห็ดประกอบด5วยส�วนต�างๆ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงโครงสร5างส�วนประกอบของเห็ด 
 

เกล็ด (scales) 
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 1. ดอกเห็ด (Fruiting body) รูปร�างของเห็ดแบ�งเป	น 
  - เยื่อนุ�มแบบวุ5น เช�น เห็ดหูหนู 
  - ทรงร�ม เช�น เห็ดฟาง เห็ดโคน 
  - เป	นก5อนค�อนข5างกลม เช�น เห็ดจาวมะพร5าว เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ 
 2. หมวกดอก (Cap) เป	นส�วนประกอบปลายสุดของดอก ท่ีเจริญเติบโตข้ึนไปในอากาศ เม่ือดอกเจริญเต็มท่ีจะ
กางออกและมีลักษณะรูปร�างคล5ายร�ม ขอบงุ5มลง แบนราบ หรือกลางหมวกเว5าลงเป	นแอ�ง มีรูปเหมือนกรวยปากกว5าง 
ผิวหมวก ด5านบนของเห็ดบางชนิดอาจจะเรียบ บางชนิดขรุขระ บางชนิดมีลักษณะเป	นเกล็ด (scales) หรือมีขน 
แตกต�างกันไปแล5วแต�ชนิดของเห็ด เนื้อของดอกเห็ดมีความหนาบางต�างกัน อาจเหนียว หรือฉีกขาดได5ง�าย สีของเนื้อ
เห็ดภายในและภายนอก อาจเป	นสีเดียวหรือแตกต�างกัน ส�วนขอบของหมวกดอกอาจมีลักษณะเรียบหรือย�นก็ได5 หมวก
ดอกของเห็ดบางชนิดอาจติดแน�นอยู�ด5านนอก แต�บางชนิดหลุดจากก5านดอกได5ง�าย 
 3. ครีบ (Gills) หมายถึงส�วนท่ีอยู�ด5านล�างหรือส�วนท่ีอยู�ใต5หมวกดอก มีลักษณะเป	นครีบ ซ่ี หรือเป	นแผ�นบางๆ
เรียงติดกันเป	นรัศมีรอบก5านดอก ห5อยแขวนลงมาจากเนื้อของหมวกเห็ดท่ีอยู�ตอนบน เห็ดบางชนิดมีครีบหมวกด5านใน
ยึดติด หรือไม�ยึดติดกับก5านดอก ด5านนอกเชื่อมติดกับขอบหมวกสองข5างของครีบหมวกเป	นท่ีเกิดสปอร1ของดอกเห็ด แต�
ละชนิดมีจํานวนครีบหมวกแตกต�างกัน และความหนาบางไม�เท�ากัน จํานวนครีบหมวกจึงใช5เป	นลักษณะประกอบการ
จําแนกเห็ดด5วย สีของครีบหมวกส�วนมากเป	นสีเดียวกับสปอร1ของเห็ด ซ่ึงจัดเป	นลักษณะแตกต�างของเห็ดแต�ละชนิด
โดยปกติมีสีขาว เหลือง ชมพู ม�วง น้ําตาลและดํา เห็ดบางสกุลไม�มีครีบแต�จะมีรู (pore หรือ tube) หรืออาจมีลักษณะ
คล5ายหนาม(spine) แทนครีบท่ีจะมีสปอร1อยู�ภายใน บางชนิดสปอร1จะถูกฝ[งอยู�ในเนื้อเยื่อก5อนวุ5น หรือมีสปอร1เกิดอยู�ใน
เปลือกหุ5มท่ีเป	นก5อนกลม ซ่ึงลักษณะความแตกต�างของครีบดอกจะสามารถนํามาใช5ในการจําแนกชนิดของดอกเห็ดได5 
 4. ก5าน (Stalk) ก5านดอกของเห็ดแต�ละชนิดมีขนาดและความยาวท่ีแตกต�างกัน ตามปกติส�วนมากก5านขอก
ดอกเห็ดจะเป	นรูปทรงกระบอก บางชนิดมีโคน หรือปลายเรียวเล็ก ตอนบนยึดติดกับหมวกเห็ดหรือครีบหมวกด5านใน 
ตอนล�างของเห็ดบางชนิดอาจมีเส5นใยหยาบรวมกันเป	นก5อนหรือเปลือกหุ5มโคน (volva) ซ่ึงมีลักษณะคล5ายถ5วยชาหงาย
รองรับอยู� เช�น เปลือกหุ5มโคนในเห็ดฟาง ฯลฯ บนก5านดอกตอนบนของเห็ดบางชนิดมีวงแหวน (ring) หรือเยื่อบาง 
(ม�าน หรือ annulus) หุ5มอยู�โดยรอบ ก5านดอกเห็ดมีผิวเรียบ ขรุขระ หรือมีขน หรือมีเกล็ด เม่ือถูกสัมผัสด5วยมือหรือ
อากาศอาจเปลี่ยนสีได5 ในเห็ดบางชนิดเนื้อเยื่อภายในก5านดอกอาจจะสานกันแน�นทึบ นิ่ม แข็งหรือกรอบ หรือเป	นเส5น
หยาบ หรืออาจสานกันเป	นเส5นใยหลวมคล5ายฟองน้ํา บางชนิดอาจมีรูกลวงยาวตลอด หรือเกิดข้ึนเป	นบางส�วน เนื้อเยื่อ
ก5านดอกเห็ดบางชนิดจะมีรสหวานกรอบและแมลงจะเข5าไปอาศัยกินอยู�ภายในจนเป	นรูพรุน และเน�าเสียอยู�ภายในได5 
เช�น ก5านดอกเห็ดหล�ม เห็ดร�างแห (Stinkhorn) มีร�างแหสีขาวเป	นรูโปร�งคล5ายลูกไม5ห5อยแขวนลงจากเนื้อเยื่อใต5หมวก
เห็ดคลุมอยู�รอบก5านดอก ซ่ึงเป	นลักษณะพิเศษของเห็ดชนิดนี้ 
 5. เยื่อหรือปลอกหุ5มโคน (Volva) เป	นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดท่ีห�อหุ5มดอกเห็ดท้ังดอกไว5ในระยะท่ีเป	นดอกอ�อน ซ่ึง
มีในเห็ดบางชนิด เช�น เห็ดฟาง และในเห็ดพิษหลายชนิดในสกุล เม่ือดอกเห็ดขยายใหญ�ข้ึนเปลือกหุ5มตอนบนจะแตก
ออก เพ่ือให5หมวกเห็ดและก5านดอกยืดตัวชูสูงข้ึนมาในอากาศ ท้ิงให5เปลือกหุ5มอยู�ท่ีโคนก5าน มองดูเหมือนก5านดอกเห็ด
อยู�ในถ5วยเปลือกหุ5มอาจมีเนื้อเยื่อหรือสีคล5ายคลึงหรือแตกต�างกับหมวกเห็ดแต�ส�วนมากมีสีขาวในเห็ดบางชนิดอาจ
มองเห็นไม�ชัดเจนเหมือนเห็ดฟางเพราะมีเนื้อเยื่อบางกว�า เห็ดบางชนิดในสกุล Amanita ซ่ึงอาจจะเป	นเห็ดพิษจึงเป	น
การเสี่ยงท่ีจะเก็บเห็ดตูมมารับประทาน เพราะยังไม�เห็นเปลือกหุ5มชัดเจน 
 6. วงแหวน (Ring) มีลักษณะเป	นเนื้อเยื่อบางๆ ยึดติดก5านดอกใต5หมวกเห็ดลงมาเล็กน5อยเป	นส�วนของเนื้อเยื่อ
ห�อหุ5มครีบเม่ือดอกเห็ดยังอ�อน วงแหวนนี้อาจเลื่อนข้ึนลงได5 ไม�ยึดติดกับก5านดอกในเห็ดบางชนิด 
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 7. กลุ�มเส5นใย (Mycelium) ก�อนท่ีจะเป	นดอกเห็ดเราจะเห็นบริเวณนั้นมีเส5นใยราสีขาว หรือ hypha คือเซลล1
หลายเซลล1มาต�อกันเป	นเส5นใย แต�หากเส5นใยเหล�านี้ก�อตัวหรือรวมตัวกันเป	นก5อนใหญ�ข้ึน เรียกเส5นใยรวมตัวกันอยู�นี้ว�า 
กลุ�มเส5นใย เห็ดบางชนิดจะมีเส5นใยรวมตัวเป	นก5อนแข็งอยู�ท่ีโคนก5านดอกหรือเป	นเส5นหยาบมองเห็นด5วยตาเปล�า แต�
บางชนิดมีเส5นใยละเอียดเล็กมาก มองไม�เห็นลักษณะดังกล�าว โดยปกติเส5นใยของเห็ดจะมีสีขาวนวลแทรกซึมอยู�ตามท่ี
มันอาศัยอยู� 
 8. สปอร1 (Spore) กลุ�มเซลล1จะถูกสร5างข้ึนด5วยอวัยวะท่ีสร5างสปอร1แบบเบสิดิโอสปอร1 (Basidiospore) ซ่ึง
สปอร1พวกนี้จะถูกสร5างบริเวณครีบดอก และใช5ในการขยายพันธุ1ของเห็ดรา เห็ดดอกหนึ่งสามารถสร5างสปอร1ได5จํานวน
มากนับล5านๆ สปอร1 มีขนาดเล็กมากมีหน�วยวัดเป	นไมครอนสปอร1จะปลิวหรือลอยไปในอากาศ เม่ือตกอยู�ในท่ีท่ีมี
สภาพแวดล5อมเหมาะสม เช�น มีอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ ความเป	นกรด-ด�างท่ีเห็ดชนิดนั้นต5องการ และสปอร1จะงอก
ออกมาเป	นเส5นใยต�อไป 
 
การศึกษาและการเก็บตัวอย:างเห็ด 
 1. อุปกรณ�เก็บตัวอย:างภาคสนาม 
   1. ท่ีใส�เห็ด ควรเป	นอุปกรณ1ท่ีมีโครงสร5างโปiงและแข็ง เช�น ตะกร5า หรือเปjสะพาย เพ่ือไม�ให5ตัวอย�างเห็ด
ชํารุดขณะทําการเก็บตัวอย�าง 
   2. ถุงใส�เห็ด ควรใช5ถุงกระดาษหรือกระดาษไข สําหรับเห็ดครีบหรือเห็ดท่ีมีลักษณะอ�อนนุ�ม ชุ�มน้ํา เพ่ือ
ปjองกันการสูญเสียของดอกเห็ดอันจะทําให5ดอกเห็ดเสียรูปทรง แต�บางครั้งอนุโลมให5ใช5กระดาษหนังสือพิมพ1เก�าได5 เพ่ือ
ความสะดวกและประหยัดตามงบประมาณท่ีจํากัด สําหรับเห็ดท่ีมีโครงสร5างแข็ง เช�น เห็ดหิ้งหรือเห็ดกระด5าง อาจ
ประยุกต1ใช5อุปกรณ1อ่ืนๆ ตามสมควรได5 
   3. มีด และพลั่วสนาม ควรใช5ขนาดกลางๆ ให5สะดวกต�อการพกพา แต�หากมีสมาชิกในทีมหลายคนอาจพกได5
หลายขนาด แต�ต5องมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช5ในการถากไม5 ตัดไม5หรือแม5กระท่ังขุดดินได5 
   4. อุปกรณ1บันทึกข5อมูล เช�น สมุด ปากกา ดินสอดํา แบบฟอร1มต�างๆ ท่ีเก่ียวข5อง เป	นต5น โดยการบันทึกจะ
บันทึกรายละเอียดของขนาด จํานวน สี และลักษณะต�างๆ ท่ีสําคัญของดอกเห็ด 
   5. แว�นขยาย เพ่ือใช5ตรวจสอบลักษณะบางประการ เช�น ลักษณะการติดกันของครีบกับก5าน เป	นต5น 
   6. เครื่องมือบันทึกภาพ เช�น กล5องถ�ายรูป เลนส1ชนิดต�างๆ เช�น macrolens wideangle lens เป	นต5น 
   7. อุปกรณ1อ่ืนๆ เช�น ไม5เท5า ไม5เข่ียพ้ืนปiา ยากันแมลงและสัตว1มีพิษต�างๆ อุปกรณ1ปฐมพยาบาล เป	นต5น 
 
 2. การเก็บตัวอย:างและการบันทึกข&อมูล 
   ข5อควรปฏิบัติในการเก็บตัวอย�าง 
  1. ควรเก็บดอกเห็ดในหลายๆ ข้ันตอนต้ังแต�ดอกอ�อนจนถึงดอกแก� 
  2. ควรเก็บแต�ละชนิด ห�อแยกกัน เพ่ือไม�ให5เกิดการปะปนกันของสปอร1 
  3. ต5องสังเกตและจดบันทึกลักษณะของดอกเห็ดท่ีอยู�ไม�คงทน เช�น วงแหวน สะเก็ดบนหมวก หยด

ของเหลวบนครีบ หรือการเปลี่ยนสีของดอกเห็ดเม่ือช้ํา 
  4. บันทึกสิ่งท่ีเห็ดข้ึนอยู� เช�น อยู�บนขอนไม5หรือก่ิงไม5 อยู�บนดินบริเวณใกล5ต5นไม5 ซ่ึงควรรู5ชื่อต5นไม5ด5วย 
  5. ดูลักษณะการข้ึนของเห็ดว�า อยู�เด่ียวๆ ข้ึนกระจายใกล5ๆ กัน เป	นกระจุกหรือข้ึนเป	นแบบวงแหวน 
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 ในการบันทึกข5อมูลจะต5องบันทึกลักษณะภายนอกของดอกเห็ดอย�างคร�าวๆ ในขณะท่ีดอกเห็ดยังสดอยู� เพ่ือใช5
ประกอบการวินิจฉัยชนิด ดังนี้ 
   1. ขนาด วัดความกว5าง-ยาวของหมวกเห็ด ก5านดอก ปลอกก5านดอก ห�วง และลักษณะสําคัญๆ 
   2. สี ควรมีตารางเทียบสีมาตรฐาน จะบันทึกสีได5ถูกต5อง 
   3. การทํารอยพิมพ1สปอร1 (spore print) ดังภาพท่ี 2 ทําเฉพาะเห็ดนิ่ม (Agarics) เพ่ือดูสีของสปอร1 หลังเก็บ
ดอกเห็ดจากในปiาแล5วควรตัดดอกเห็ดเอาเฉพาะหมวกเห็ด (cap) วางคว่ําลงบนกระดาษสีขาว หรือกระดาษซับ (อาจใช5
กระดาษหนังสือพิมพ1) หรือกระทําเม่ือกลับถึงท่ีพักให5รีบทํารอยพิมพ1สปอร1ทันที หาภาชนะครอบเห็ดท้ิงไว5ระยะหนึ่ง
ประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึง 1 คืน แล5วแต�ชนิดเห็ด เม่ือเป0ดภาชนะครอบออกย5ายหมวกเห็ดออกจากกระดาษพิมพ1สปอร1 
จะเห็นสีของสปอร1ท่ีหล�นติดกับกระดาษพิมพ1 เก็บพิมพ1สปอร1ไว5บันทึกเลขท่ีให5ตรงกับตัวอย�างดอกเห็ดท่ีเก็บ เพ่ือ
นําไปใช5เป	นข5อมูลตรวจพิสูจน1ชนิดเห็ด (taxonomy) ต�อไป  
 

 
ดังภาพท่ี 2 การทํารอยพิมพ1สปอร1 (spore print) 

 
   4. การเปลี่ยนสี (color changes) เนื้อเยื่อบางชนิดของเห็ดนิ่ม เม่ือถูกทําให5เกิดแผล หรือใช5ใบมีดตัดจะ
เปลี่ยนสีเม่ือทําปฏิกิริยากับอากาศ โดยตัดให5เป	นรอยแผลบริเวณหมวก ครีบ ก5านดอก หรือส�วนอ่ืน ๆ การเกิดยางไหล 
(exudation) จากหมวกดอกเห็ดจะใช5ประโยชน1นําไปตรวจพิสูจน1ชนิดเห็ดในสกุล Lactarius 
   5. เนื้อดอกเห็ด (texture) เห็ดนิ่ม มักจะชุ�มด5วยความชื้นค�อนข5างสูง คล5ายฟองน้ํา เปราะ เหนียว เบา หนัก 
เนื้อดอกเห็ดสีขาว เป	นต5น 
   6. กลิ่นและรสชาติ (odor and taste) เช�น ลักษณะกลิ่นหอมชวนรับประทาน กลิ่น เหม็น สะอิดสะเอียน 
ขม เฝpqอน จืด หวาน ฝาด ฯลฯ 
   7. หมวก (cap) แห5ง ชื้น เหนียว วัดขนาดกว5างยาว และค�าเฉลี่ยด5วย บันทึกรายละเอียดให5หมด 
   8. เนื้อ ใน (flesh) สี การเปลี่ยนสี ความหยาบ ละเอียด หนา กลิ่น รสชาติ เป	นต5น 
   9. ครีบและรูพรุน (gills, pores or tubes) ลักษณะครีบอาจถ่ีหรือห�าง ความหนา ลึก การเรียงตัว จํานวนรู
หรือครีบต�อหน�วยพ้ืนท่ี เป	นต5น 
   10. หนังหุ5มดอกเห็ด (veil) คือเนื้อเยื่อ ชิ้นส�วนของเนื้อเยื่อ เยื่อหุ5มดอกเห็ด การสร5างห�วง (ring, annulus) 
ท่ีก5านดอก สูงหรือตํ่า ปลอก (volva) ท่ีฐานก5านดอกฝ[งดินอยู�ต5องใช5มีดขุดอย�าให5ขาดชํารุดเสียหาย  
   11. การถ�ายภาพเห็ด ควรถ�ายภาพดอกเห็ดท่ีเกิดข้ึนจริงตามธรรมชาติในทุกๆ ตัวอย�าง เพ่ือให5ทราบลักษณะ
การเกิดของดอกเห็ด และสิ่งท่ีดอกเห็ดข้ึนอยู� หากเป	นไปได5ควรมีอุปกรณ1เทียบวัดขนาดปรากฏให5เห็นด5วย เช�น ไม5
บรรทัด ปากกา หรือเงินเหรียญ เป	นต5น เพ่ือให5ทราบขนาดท่ีแท5จริง ควรถ�ายรูปดอกเห็ดให5ครบทุกระนาบ ท้ังด5านบน 
ด5านข5าง และด5านล�างหากได5ดอกเห็ดหลายระยะการเจริญเติบโตควรถ�ายภาพเก็บไว5ด5วย หากมีลักษณะพิเศษอ่ืนๆ เช�น 
การเปลี่ยนสี การมีน5ายางไหลออกมา ต5องทําการบันทึกภาพในทันที หากมีเวลาจํากัด สามารถนําตัวอย�างเห็ดมาถ�ายท่ี
บ5านพักหลัง จากนั้นได5 แต�สีและขนาดอาจเปลี่ยนไปจากของเดิมตามธรรมชาติได5 
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 3. การเก็บรักษาตัวอย�าง (herbarium specimen) 
 3.1. การเก็บด5วยวิธีการดอง 
  1 เตรียมน้ํายาดองท่ัวไป (general preservative) มีสูตรดังนี้ น้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร แอลกอฮอล1 

95 เปอร1เซนต1 150 มิลลิลิตร และฟอร1มาลีน 40 เปอร1เซนต1 25 มิลลิลิตร 
  2 ทําความสะอาดดอกเห็ดให5สิ่งสกปรกติดอยู�น5อยท่ีสุด ใส�ลงในขวดท่ีมีฝาป0ดสนิท (ควรเป	นขวดแก5ว 

ไม�ควรเป	นขวดโลหะหรือพลาสติก เพราะสารเคมีอาจทําให5เกิดรอยรั่วซึมได5) เทน้ํายาดองท่ัวไปให5ท�วม
ส�วนต�างๆ ของดอกเห็ดเบาๆ เพ่ือปjองกันการเสียหาย 

  3 ทําฉลากติดท่ีข5างขวดให5ชัดเจน (ไม�ควรติดไว5ท่ีฝาขวด เพราะอาจเกิดการสลับตัวอย�างกับฉลาก) 
โดยเนื้อหาของฉลากบอกรายละเอียด ดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 3 ฉลากแสดงข5อมูลการเก็บตัวอย�าง 

 
 วิธีการดองด5วยน้ํายาดองท่ัวไปข5อดี คือ สามารถคงสภาพเดิมของดอกเห็ดได5โดยขนาดเปลี่ยนแปลงไปเล็กน5อย 
ข5อเสีย คือ ใช5เนื้อท่ีในการเก็บรักษาตัวอย�างมาก สีและสภาพเนื้อของดอกเห็ดเปลี่ยนแปลง การทําปฏิกิริยากับสารเคมี
บางชนิดเปลี่ยนไปทําให5ไม�สามารถนํากลับไปทดสอบปฏิกิริยาได5อีก 
 
 3.2. การเก็บด5วยวิธีการทําแห5ง 
  1 นําดอกเห็ดท่ีเก็บได5มาตากแดด หรืออบในตู5อบความร5อนแห5ง (oven) ท่ีอุณหภูมิ 40-60 องศา

เซลเซียส หรือใส�ไว5ในสารดูดความชื้น (silica sand) จนกระท่ังดอกเห็ดแห5งและแข็ง (ใช5เวลา
ประมาณ 1 เดือน) หากดอกเห็ดมีขนาดใหญ�มาก อาจต5องทําการฝานเป	นชิ้นบางๆ เพ่ือช�วยให5ดอก
เห็ดแห5งได5ง�ายข้ึน 

  2 นําดอกเห็ดท่ีแห5งดีแล5วบรรจุลงในภาชนะ เช�น กล�องพลาสติก ถุงกระดาษเก็บตัวอย�าง หรือเย็บติด
กับแผ�นกระดาษแข็งคล5ายกับการเก็บตัวอย�างพรรณพืช 

  3 ทําฉลากติดกํากับท่ีภาชนะให5ชัดเจน เนื้อ หาของฉลาก ดังภาพท่ี 3 

โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ฐานทรัพยากรท&องถิ่น 

สนองพระราชดําริ โดย.............................................................. 
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ความสูงจากระดับน้ําทะเล.............................................วันท่ีเก็บ............................................... 
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 วิธีการทําให5แห5ง ข5อดี คือ สามารถเก็บตัวอย�างไว5ได5นานหากมีการปjองกันแมลงศัตรูท่ีดี สามารถนําตัวอย�างมา
ทดสอบปฏิกิริยากับสารเคมีได5ตลอดเวลา และประหยัดเนื้อท่ีในการจัดเก็บ ข5อเสียคือ ดอกเห็ดเสียสภาพไปเล็กน5อย สี
ซีด ขนาดเล็กลงอย�างชัดเจน  
 
การวินิจฉัยชนิดเห็ด 
 การวินิจฉัยชนิดเห็ดต5องใช5ลักษณะของดอกเห็ดท่ีมองเห็นด5วยตาเปล�า (macroscopic features) และ
ลักษณะท่ีมองเห็นด5วยกล5องจุลทรรศน1 (microscopic features) ประกอบกัน ซ่ึงในท่ีนี้ จะกล�าวถึงแต�วิธีการวินิจฉัย
ลักษณะของดอกเห็ดท่ีมองเห็นด5วยตาเปล�าเท�านั้น การวินิจฉัยชนิดของเห็ดนั้น ทําได5 3 ระดับ คือ 
 ระดับท่ี 1 การแบ�งกลุ�มเห็ด โดยแบ�งออกเป	น 2 ชั้น คือ เห็ดในชั้นเบสิดิโอไมซิติส และเห็ดในชั้นแอสโคไมซิติส 
ซ่ึงจะกล�าวถึงในหัวข5อต�อไป 
 ระดับท่ี 2 การบอกชื่อสกุลเห็ด (genus) โดยใช5ลักษณะท่ีมองเห็นด5วยตาเปล�าเปรียบเทียบกับคู�มือเห็ดแบบ
ง�ายๆ และคู�มือเห็ดภาคสนาม 
 ระดับท่ี 3 การบอกชื่อชนิดเห็ด (species) ต5องใช5ลักษณะท่ีมองเห็นด5วยตาเปล�าและลักษณะท่ีมองเห็นด5วย
กล5องจุลทรรศน1ร�วมกัน นําไปเปรียบเทียบกับคู�มือท่ีซับซ5อนมากข้ึน และตําราท่ีเฉพาะเจาะจง 
 สําหรับการวินิจฉัยเห็ดระดับท่ี 2 และ 3 มีรายละเอียดปลีกย�อยมากมาย ไม�สามารถกล�าวถึงได5หมดในเอกสาร
ฉบับนี้ขอกล�าวถึงแค�ระดับท่ี 1 เท�านั้น 
 
การแบ:งกลุ:มเห็ด 
 เห็ดแบ�งออกเป	น 2 กลุ�มใหญ�ๆ โดยใช5ลักษณะการเกิดของสปอร1เป	นหลักในการแบ�งดังนี้ 
  1. เห็ดในชั้นเบสิดิโอไมซิติส 
  2. เห็ดในชั้นแอสโคไมซิติส 
 ซ่ึงเห็ดท้ัง 2 กลุ�มนี้ถูกแบ�งออกเป	นกลุ�มย�อยหลายกลุ�ม โดยใช5รูปร�างลักษณะของดอกเห็ดและรูปร�างของส�วนท่ี
เป	นท่ีอยู�ของเบสิเดียมและแอสคัสเป	นหลัก การแบ�งกลุ�มย�อยของเห็ดมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 
 กลุ:มเห็ดในช้ันเบสิดิโอไมซิติส 
 1. กลุ�มเห็ดมีครีบ (agarics or gilled mushrooms) 
  ดอกเห็ดมีหมวกท่ีอาจมีก5านหรือไม�มีก5าน ด5านล�างของหมวกมีลักษณะเป	นครีบและเป	นท่ีเกิดของ
สปอร1 ดอกเห็ดข้ึน อยู�บนดิน บนท�อนไม5 บนใบไม5ผุ หรือบนมูลสัตว1 
 2. กลุ�มเห็ดมันปู (chanterelles) 
  ดอกเห็ดมีหมวกและก5าน รูปร�างคล5ายแตรหรือแจกันปากบาน ผนังด5านนอกของกรวยอาจเรียบหรือ
หยักย�น หรือเป	นร�องต้ืนๆ สปอร1เกิดอยู�บนผนังด5านนี้ดอกเห็ดข้ึนบนดิน 
 3. กลุ�มเห็ดตับเต�า (boletes) 
  ดอกเห็ดมีหมวกและก5าน มีเนื้อ อ�อนนิ่ม ด5านล�างของหมวกเป	นรูพรุนคล5ายฟองน้ํา ชั้นท่ีเป	นรูถูกดึง
แยกออกจากหมวกได5โดยง�าย สปอร1เกิดอยู�ภายในรู ตามปกติดอกเห็ดข้ึนอยู�บนดิน 
 4. กลุ�มเห็ดหิ้ง (polypores and bracket fungi) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างคล5ายชั้นหรือหิ้งวางของ หรือคล5ายเครื่องหมายวงเล็บ หรือคล5ายพัด ไม�มีก5านหรือมี
ก5านท่ีเยื้องไปทางด5านใดด5านหนึ่งของหมวก หรือติดอยู�ท่ีด5านข5างของหมวก มีเนื้อเหนียวและแข็งคล5ายจุกไม5คอร1ก 
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หรือคล5ายเนื้อไม5 ด5านล�างหรือด5านหลังของหมวกมีรูขนาดเล็กเรียงชิดกันแน�น ภายในรูเป	นท่ีเกิดของสปอร1 ชั้นท่ีเป	นรู
ไม�สามารถแยกออกมาจากส�วนหมวกได5 ตามปกติข้ึนอยู�บนไม5 แต�อาจพบข้ึนบนดินได5 
 5. กลุ�มเห็ดแผ�นหนัง (leather-bracket fungi) 
  ดอกเห็ดรูปร�างคล5ายเครื่องหมายวงเล็บหรือคล5ายพัด ไม�มีก5าน มีลักษณะเป	นแผ�นบางและเหนียว 
ดอกเห็ดมักข้ึนอยู�ชิดๆ กัน ด5านบนของหมวกมีสีอ�อนแก�สลับกันเป	นวง และผิวหมวกอาจมีขนสั้น ด5านตรงข5ามกับหมวก
เป	นท่ีเกิดของสปอร1ท่ีมีลักษณะเรียบ หรือเป	นรอยนูนข้ึนลงบางชนิดข้ึนอยู�บนดิน บางชนิดข้ึน ยู�บนไม5 
 6. กลุ�มเห็ดหูหนู/เห็ดวุ5น (jelly fungi) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างหลายแบบ อาจคล5ายใบหู เนื้อบางคล5ายแผ�นยางนิ่มเป	นเมือก สปอร1เกิดอยู�ทางด5าน
ท่ีมีรอยย�นหรือมีรอยเส5นแตกแขนงข้ึนบนไม5ผุท่ีมีความชื้นสูง 
 7. กลุ�มเห็ดท่ีเป	นแผ�นแบนราบไปกับท�อนไม5 (crust and parchment fungi) 
  ดอกเห็ดเป	นแผ�นแข็งแนบติดอยู�บนท�อนไม5 หรืออาจมีขอบดอกโค5งงอออกจากท�อนไม5เล็กน5อยคล5าย
หิ้ง เนื้อ เหนียวและไม�เป	นเมือก ด5านท่ีไม�ติดกับท�อนไม5คือด5านท่ีเกิดของสปอร1 อาจมีลักษณะเรียบ ย�น เป	นเส5นคดเค้ียว
หรือนูนเป	นปุiม 
 8. กลุ�มเห็ดฟ[นเลื่อย (teeth fungi) 
  ดอกเห็ดอาจมีหมวกและก5าน หรือไม�มีก5าน ด5านล�างของหมวกมีลักษณะคล5ายซ่ีเลื่อย ฟ[น หรือหนาม 
ท่ิมลงหาพ้ืน ดิน สปอร1เกิดอยู�ท่ีซ่ีเลื่อยหรือหนามนี้ดอกเห็ดอาจข้ึนจากดินหรือข้ึนบนไม5 
 9. กลุ�มเห็ดปะการัง และเห็ดกระบอง (coral and club fungi) 
  ดอกเห็ดต้ังตรงและแตกแขนงเป	นก่ิงก5านเล็กๆ คล5ายปะการัง หรือต้ังตรงและมีส�วนบนพองออกคล5าย
รูปกระบอง อยู�เด่ียวๆ หรือเป	นกลุ�ม สปอร1เกิดบนผนังด5านนอกส�วนบนของกระบองและก่ิงแขนง ข้ึนบนดินหรือบนไม5 
 10. กลุ�มเห็ดรูปร�มหุบ (gastroid agarics) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างคล5ายร�มหุบ กางออกไม�ได5 เนื่องจากขอบหมวกติดอยู�กับก5าน ภายใต5หมวกมีแผ�น
เนื้อเยื่อท่ีแตกเป	นร�องแยกออกหลายแขนง มองดูคล5ายกับครีบท่ีบิดเบ้ียว เนื้อเยื่อส�วนนี้คืออท่ีเกิดของสปอร1 ซ่ึงจะ
เปลี่ยนไปเป	นฝุiนผงเม่ือดอกเห็ดแก� สปอร1จะออกสู�ภายนอกเม่ือหมวกฉีกขาด มักพบบนดินในท่ีร5อนและแห5งแล5ง ใน
ทะเลทรายและบนภูเขา 
 11. กลุ�มเห็ดลูกฝุiนและเห็ดดาวดิน (puffballs and earthstars) 
  ดอกเห็ดเป	นรูปทรงกลม รูปคล5ายไข�หรือรูปคล5ายผลสาลี่ (pear) หัวกลับ บางชนิดเม่ือดอกแก�ผนัง
ชั้นนอกแตกและบานออกคล5ายกลีบดอกไม5 สปอร1เกิดอยู�ภายในส�วนท่ีเป	นทรงกลม เม่ืออ�อนผ�าดูเนื้อข5างในมีสีขาว
ลักษณะหยุ�นและอ�อนนุ�ม เม่ือแก�มีลักษณะเป	นฝุiนผงสีเข5ม ดอกเห็ดอาจเกิดบนดินหรือบนไม5 
 12. กลุ�มเห็ดลูกฝุiนก5านยาว (stalked puffballs) 
  ดอกเห็ดเป	นรูปทรงกลมคล5ายกับกลุ�มเห็ดลูกฝุiนแต�มีก5านยาวชัดเจน ปลายก5านสิ้นสุดท่ีฐานของ
รูปทรงกลม สปอร1เกิดอยู�ภายในรูปทรงกลมเป	นฝุiงผง มักพบในทะเลทราย บนทราย หรือดินในท่ีรกร5าง 
 13. กลุ�มเห็ดรังนก (bird’s nest fungi) 
  ดอกเห็ดมีขนาดเล็ก ตามปกติมีเส5นผ�านศูนย1กลางน5อยกว�า 1 ซ.ม. รูปร�างคล5ายรังนก และมีสิ่งท่ีคล5าย
ไข� รูปร�างกลมและแบนวางอยู�ท่ีก5นรัง ภายในไข�เต็มไปด5วยสปอร1 ดอกเห็ดเม่ืออ�อนด5านบนของรังมีเนื้อเยื่อป0ด พบข้ึน
บนไม5ผุ 
 14. กลุ�มเห็ดเขาเหม็น (stinkhorns) 
  ดอกเห็ดเม่ืออ�อนรูปร�างคล5ายไข� ต�อมาส�วนของก5านค�อย ๆ โผล�ดันเปลือกหุ5มจนแตก เปลือกไข�
ส�วนล�าง กลายเป	นถ5วยหุ5มโคนก5าน ส�วนปลายก5านด5านบนอาจมีหรือไม�มีหมวก และมีสปอร1เป	นเมือกสีเข5มฉาบอยู� ก5าน



๘ 

มีลักษณะพรุนและนิ่มมาก อาจมีร�างแหปกคลุมก5าน บางชนิดมีก5านท่ีโผล�ออกมาจากเปลือกแตกคล5ายหนวดปลาหมึก 
หรือพองเป	นช�องโปร�งคล5ายลูกตะกร5อ ดอกเห็ดมีกลิ่นเหม็นมาก ข้ึนอยู�บนดินท่ีชื้นแฉะและมีซากพืชทับถมหนา 
 15. กลุ�มเห็ดทรัพเฟ0ลปลอม (false truffles) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างเป	นก5อนกลมจนถึงรูปไข� หรือเป	นปุiมปม ภายในก5อนมีเนื้อแน�น จนถึงคล5าย ฟองน้ํา
หรือเป	นเมือกแต�ไม�เป	นฝุiนผง และมีห5องหรือช�องเล็ก ๆ กระจายอยู�ในเนื้อโดยท่ัวไป สปอร1เกิดอยู�ท่ีผนังภายในช�องนี้
อาจเห็นรอยของก5านขนาดเล็กในเนื้อเห็ดด5วย ดอกเห็ดตามปกติเกิดอยู�ใต5ดิน 



9 

ตารางที่ 1 แสดงกลุ�มเห็ดในชั้นเบสิดิโอไมซิติส 
 

กลุ�มชนิดของเห็ด ตัวอย�าง อื่นๆ 

กลุ�มเห็ดมีครีบ 
 

เห็ดระโงกเหลือง 
Amanita calyptroderma G.F. Atk. 

& V.G. Ballen 

 
เห็ดหล�มขาว 

Russula Delica Fr. 

เห็ดหล�มสีเหลือง (Russula sp.) 
เห็ด Hemimycena candida (Bres.) Singer 
เห็ดเนื้อร�วน (Psathyrella candolleana (Fr.) Maire) 
เห็ดต5นหอมขาว (Leucocoprinus cepaestipes (Sow. ex 
Fr.) Pat.) 
เห็ดหลายหน5า (Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Cke.) 
เห็ดกระดุมทองเหลือง (Agaricus trisulphuratus Berk.) 

กลุ�มเห็ดมันปู 

 
เห็ดมันปูใหญ� 

Craterellus odoratus (Schwein.) Fr. 

 
เห็ดขมิ้นน5อย 

 Cantharellus minor Pk 

เห็ดขมิ้นหลวง Cantharellus cibarius Fr.  
เห็ด Craterellus sp. 
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กลุ�มเห็ดตับเต�า 

 
เห็ดตับเต�า  
Boletus sp 

 
เห็ดตับเต�าเกล็ดแดงคล้ํา  

Boletellus emodensis (Berk.) Sing 

เห็ดตาเฒ�า (Strobilomyces floccopus (Vahl ex Fr.) 
Karst.)  
เห็ดปอดม5า (Heimiella retispora (Pat. et Bak.) Boedijn) 

กลุ�มเห็ดหิ้ง 
 

เห็ดหางไก�งวง  
Coriolus versicolor (L.) Quél 

 
เห็ดรังมิ้ม 

Hexagonia apiaria (Pers.) Fr 

เห็ดกรวยทองตากู (Microporus xanthopus (Fr.) Ktz.) 
เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst)  
เห็ดขอนแดงรูเล็ก (Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill) 
เห็ดพัดแพรวาว (Microporus vernicipes (Berk.) Ktz.) 

กลุ�มเห็ดแผ�นผนัง 
 

เห็ดหางไก�งวงปลอม 
 Stereum ostrea (Blume & T. 

Nees) Fr. 

 
เห็ด Steriopsis sp. 

- 



11 

 

กลุ�มเห็ดหูหนู 
 

เห็ดหนูหนูเสวย 
Auricularia fuscosuccinea (Mont.) 

Henn 

 
เห็ดพายทอง 

Dacryopinax spathularia (Schw.) 
Martin 

เห็ดหูหนูช5าง (A. polytricha (Mont.) Sacc.) 
เห็ดหูหนู (A. auricula (L.) Underw.) 
 
 

กลุ�มเห็ดฟ[นเลื่อย 

 
Irpex spp. 

 
เห็ดสมองลิง 

Hericium erinaceus (Bull.) Pers. 

เห็ดไม5แคะหู (Auriscalpium vulgare Gray) 

กลุ�มเห็ดปะการัง 

 
เห็ดเขากวางอ�อน 

Ramaria cyanocephala 

 
เห็ดซังขนุน 

Clavaria fusiformis Sowerby 

เห็ดปะการังส5มแดง (Clavaria miyabeana S. Ito)  
เห็ด Ramaria sp.  
เห็ดปะการังขาว (Clavaria vermicularis Batsch) 
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กลุ�มเห็ดลูกฝุiน
และเห็ดดาวดิน 

 
เห็ดดาวดิน 

Geastrum saccatum Fr. 

 
เห็ดลูกฝุiนหนาม 

Lycoperdon echinatum Pers. 

เห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan)  
เห็ดกระดุมทอง (Scleroderma sinnamariense Mont.)  
เห็ดดาวดินเล็ก (Geastrum mirabile Mont.)  
เห็ดจาวมะพร5าว (Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr.) 

กลุ�มเห็ดรังนก 

 
เห็ดรังนกขอบจีบ 

Cyathus striatus (Huds.) Willd. 

 
เห็ดรังนกกระจิบ 

Cyathus olla (Batsch) Pers 

- 

กลุ�มเห็ดเขา
เหม็น 

 
เห็ดเยื่อไผ�/เห็ดร�างแห 

Dictyophora indusiata (Vent.) 
Desv. 

 
เห็ดเขาเหม็น 

Mutinus bambusinus (Z0ll.) E.Fisch 

- 
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 กลุ:มเห็ดในช้ันแอสโคไมซิติส 
 1. กลุ�มเห็ดทรัฟเฟ0ล (truffles) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างเป	นก5อนกลมจนถึงรูปไข� หรือเป	นปุiมปม ภายในมีลักษณะเป	นโพรงหรือช�องขนาด
ใหญ� หรือเป	นร�องคดเค้ียวไปมา สปอร1เกิดอยู�ท่ีผิวด5านในของร�องหรือช�อง ส�วนท่ีเป	นเนื้อมีลักษณะแน�น หรือบางครั้ง
เป	นผง แต�ไม�เป	นเมือก ดอกเห็ดเกิดอยู�ใต5ดินในปiาเขตอบอุ�น มีกลิ่นหอมรับประทานได5มีรสดี และราคาแพงมาก สัตว1
พวกกระรอกและกระต�ายชอบขุดกิน ชาวตะวันตกฝ�กสุกรและสุนัขให5หาเห็ดทรัฟเฟ0ลด5วยวิธีดมกลิ่น 
 2. กลุ�มคอร1ไดเซป (Cordyceps) ไซลาเรีย (Xylaria) และดัลดิเนีย (Daldinia) 
  คอร1ไดเซป เป	นราท่ีเข5าทําลายแมลงและแมงมุม รูปร�างคล5ายกระบอง อาจจะข้ึน อยู�เด่ียวๆ หรือเป	น
กลุ�ม สปอร1เกิดภายในกระบอง 
  ไซลาเรีย หรือเห็ดท่ีมีชื่อสามัญว�า เห็ดนิ้วมือคนตาย (dead man’s fingers) มีรูปร�างคล5ายกระบอง
ขนาดเล็ก ต้ังตรงข้ึนมาจากเนื้อไม5 เม่ืออ�อนมีสีขาวหรือครีม และผนังเรียบ เม่ือแก�มีผิวสีดํา ขรุขระ และหงิกงอ สปอร1
เกิดอยู�ภายในกระบองใกล5 ๆ ส�วนผิว 
  ดัลดิเนีย หรือเห็ดดันหมี มีรูปร�างเป	นก5อนนูน เกือบเป	นทรงกลม ติดอยู�บนเนื้อไม5ขนาดเล็ก เหนียว
และแข็ง สีม�วงเข5มจนถึงดํา เม่ืออ�อนมีผิวเรียบ เม่ือแก�ผิวขรุขระหรือแตกเป	นร�อง ถ5าผ�าดูเนื้อข5างในจะเห็นเป	นลายเส5น
วงซ5อนกันอยู�หลายๆ ชั้นสปอร1เกิดอยู�ภายในก5อนกลมติดกับส�วนผิว 
 3. กลุ�มเห็ดรูปโคมไฟหรือมอเรล (morels) 
  ดอกเห็ดมีหมวกและมีก5านท่ีภายในเป	นโพรง ส�วนหมวกมีลักษณะคล5ายรังผึ้งคือ ประกอบด5วยส�วนท่ี
ยุบลงเป	นรูหรือร�องและมีสันท่ีชัดเจน ส�วนหมวกนี้ติดอยู�กับก5านตลอดความยาวของหมวก ผิวก5านอาจเรียบหรือเป	น
ร�องลึกตามยาว เกิดบนดินภายในปiาเขตอบอุ�น กินได5และมีรสชาติอร�อยมาก สปอร1เกิดอยู�ท่ีผิวหมวกส�วนท่ียุบเป	นรู
หรือร�อง อย�างไรก็ตามเห็ดกลุ�มนี้ยังไม�มีรายงานว�าพบในประเทศไทย 
 4. กลุ�มเห็ดอานม5า (saddle fungi) 
  ดอกเห็ดมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หมวกรูปร�างคล5ายอานม5า สีน้ําตาลอ�อน สีเทาอ�อนหรือสีขาวถึงสี
ครีม ก5านเรียวเล็ก ทรงกระบอกผิวเรียบ หรือก5านอาจมีขนาดใหญ�เป	นร�องลึก มีสีคล5ายกับสีหมวก ดอกเห็ดมีลักษณะ
เปราะบาง เกิดอยู�บนดินหรือบนไม5ผุ สปอร1เกิดอยู�ท่ีผิวด5านบนของหมวก 
 5. กลุ�มเห็ดรูปแก5วแชมเปญ รูปถ5วย หรือรูปจาน (cup fungi or disclike fungi) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างคล5ายแก5วแชมเปญ ถ5วย หรือจานกลมก5นต้ืน หรือก5นลึก มีก5านหรือไม�มีก5านขนาด
เล็กจนถึงใหญ� มีตั้งแต�สีอ�อนจนถึงสีสดใส สวยงามมาก ข้ึนอยู�บนไม5ผุ สปอร1เกิดอยู�ด5านในของปากถ5วยหรือปากจาน 
 6. กลุ�มเห็ดลิ้นพสุธา (earth tongues) 
  ดอกเห็ดรูปร�างเป	นแท�งต้ังตรง คล5ายรูปกระบอง ไม�แตกแขนงมีส�วนหัวท่ีใหญ�พองออกหรือแบนเห็น
ได5อย�างชัดเจน ท่ีผิวของส�วนหัวมักมีลักษณะเป	นร�องหรือมีรอยย�น เหนียวไม�เป	นเมือก สีดํา สีเขียวอ�อน สีเหลือง และสี
อ่ืนๆ ข้ึน บนดิน หรือบนไม5ผุ สปอร1เกิดอยู�ใต5ผิวบริเวณส�วนหัว 
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ตารางที่ 2 แสดงกลุ�มเห็ดในชั้นแอสโคไมซิติส 
 

กลุ�มชนิดของเห็ด ตัวอย�าง อื่นๆ 

กลุ�มคอร1ไดเซป 
 

Ophiocordyceps sobolifera  
(Hill ex Watson) G.H. Sung, J.M. 
Sung, Hywel-Jones & Spatafora 

 
Ophiocordyceps unilateralis  
(Tul. & C. Tul.) Petch บนมด 

Cordyceps tuberculata (Lebert) Maire บนผีเสื้อ
กลางคืน 
Ophiocordyceps dipterigena (Berk. & Broome) G.H. 
Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora บนแมลงวัน 

กลุ�มไซลาเรีย/ 
เห็ดนิ้วมือคนตาย 

 
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. 

 
Xylaria sp.1 

เห็ด Xylaria sp.2 

กลุ�มดัลดิเนีย/ 
เห็ดดันหมี 

 
เห็ดที	ขึ�นอยูต่ามธรรมชาติ 

 
ดอกเห็ดเมื	อผา่ตามยาวเพื	อดู zoned 

Daldinia concentrica (Bolton) Cs. & De Not. 
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กลุ�มเห็ดอานม5า 

 
Helvella sp. 

 
เห็ดอานม5าอีแปะ 

Leptopodia atra (Konig ex Fr.) Boud 

- 

กลุ�มเห็ดรูปแก5ว
แชมเปญ รูปถ5วย 

หรือรูปจาน 
 

เห็ดจมูกหมู 
Galiella celebica (P.Henn.) Nannf 

 
เห็ดถ5วยแดงอมชมพู 

 Cookeina sulcipes (Bk.) Kuntz. 

เห็ด Sarcoscypha sp.  
เห็ด Microstoma sp. 

กลุ�มเห็ดลิ้นพสุธา 

 
  

กลุ�มเห็ดลิน5 พสุธา ก.-ค. Trichoglossum hirsutum (Fr.) 
Boud. 
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ในกรณีท่ีเราได&ตัวอย:างเห็ดมาจากภาคสนาม สามารถนํามาจัดจําแนกในเบ้ืองต&น โดยใช&กุญแจการจําแนกเห็ดกลุ:ม
ท่ีสําคัญอย:างง:ายๆ ก:อนท่ีจะนําไปศึกษาลักษณะของดอกเห็ดอย:างละเอียดในห&องปฏิบัติการต:อไป  
 
กุญแจจําแนกเห็ดกลุ:มท่ีสําคัญอย:างง:าย (Key to Major Groups of Fungi) 
 
1.  ก. ดอกเห็ด (Fruiting body or mushroom) มีหมวก (Cap or pileus) ส�วนท่ีให5กําเนิดสปอร1มีลักษณะเป	น

ครีบ (gills)/ รูพรุน (pores)/ เป	นสัน (blunt ridge)/ คล5ายฟ[นเลื่อย (teeth) อาจมีก5านดอก (stalk or stem) 
หรือไม�มีก5าน_____________________________________________________________________ 2 

 ข. ดอกเห็ดเป	นทรงกลม (puffball)/ แตกเป	นแฉกทําให5มีลักษณะคล5ายดาว (earthstar)/ รูปร�างคล5ายรังนก 
(bird's nest)/ มีกลิ่นเหม็น (stinkhorn), รูปร�างคล5ายปะการัง (coralshaped)/ รูปถ5วย (cup-shaped)/ รูป
คล5ายผลของไม5สนเขา (pine cone) หรืออ�อนนุ�มคล5ายวุ5น (jelly-like) ___________________________ 6 

 
2.  ก. แหล�งกําเนิดสปอร1เป	นแบบครีบ (gill) มีก5านดอก (stalk) หรือไม�มีก5านดอก____เห็ดครีบ/เห็ดนิ่ม -Agarics 
 ข. แหล�งกําเนิดสปอร1เป	นแบบสัน (ridge)/ รูพรุน (pores)/ รูปฟ[นเลื่อย (teeth) มีก5านดอกหรือไม�มีก5าน

ดอก___________________________________________________________________________ 3 
 
3.  ก. แหล�งกําเนิดสปอร1เป	นครีบท่ีมีลักษณะเป	นสันท่ือ (blunt)/ สัน มีลักษณะคดเคีย5 วไม�เป	นระเบียบ 

(irregular ridge) มีก5านดอก_________________________________เห็ดมันปู/เห็ดแตร - Cantherelles 
 ข. แหล�งกําเนิดสปอร1ท่ีมีลักษณะเป	นรูพรุน (pores) หรือลักษณะคล5ายฟ[นเลื่อย (teeth) มีก5านดอกหรือไม�มี

ก5านดอก________________________________________________________________________ 4 
 
4.  ก. แหล�งกําเนิดสปอร1มีลักษณะเป	นฟ[นเลื่อย (teeth) มีก5านดอก แต�ถ5าไม�มีก5านดอกจะข้ึนอยู�กับต5นไม5หรือเนื้อ

ไม5 (wood)___________________________________________เห็ดฟ[นเลื่อย/เห็ดหนาม - Teeth fungi 
 ข. แหล�งกําเนิดสปอร1เป	นรูพรุน (pores) ขึน5 อยู�ตามพืน5 ดินหรือขึน5 อยู�กับไม5 ______________________ 5 
 
5.  ก. ดอกเห็ดสดอ�อนนุ�ม แหล�งกําเนิดสปอร1มีลักษณะเป	นรูพรุน ข้ึนเป	นดอกเด่ียว ๆ มีก5านดอกอยู�ก่ึงกลางหมวก

เห็ด (central stalk) ข้ึนบนดิน (ground) _________________________________เห็ดตับเต�า - Boletes 
 ข. ดอกเห็ดเหนียวคล5ายหนังถึงแข็งคล5ายไม5 (leather to woody) แหล�งกําเนิดสปอร1มีลักษณะเป	นรูพรุน 

(pores) ถ5าดอกเห็ดสดนิ่ม จะมีก5านดอกไม�อยู�ก่ึงกลางหมวก (stalk eccentric) ก5านดอกอาจติดชิดกับก5าน
ดอกอ่ืน หรือไม�มีก5านดอกก็ได5 ปกติมักข้ึนอยู�กับไม5 _________________เห็ดหิ้ง/เห็ดกระด5าง – Polypores 

 
6.  ก. ดอกเห็ดมีถุงสปอร1 (spore sacs) รูปร�างกลม (round) ถึงรูปไข� (oval) หรือมีลักษณะคล5ายรูปลูกแพร1 

(pear) ลูกชมพู� หรือคล5ายแก5วก5นแบน (flask-shaped) รูปดาวเป	นแฉก (starshaped) ถุงสปอร1อยู�ตรงกลาง 
หรือรูปร�างคล5ายรังนก (bird's nests) ____________________________________________________ 
_______________________ เห็ดรังนก, เห็ดดาวดิน, เห็ดลูกฝุiน - Bird'snests, Earthstars และ Puffballs 

 ข. ดอกเห็ดมีรูปร�างอย�างอ่ืน__________________________________________________________ 7 
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7.  ก. ปลายก5านดอก (stalk) มีสีเขียว เป	นเมือก (slimy) เปราะหักง�าย (fragile), มีกลิ่นไม�พึงปรารถนา 
(disagreeable odor) ฐานดอก (base) จะหุ5มด5วยโครงสร5างรูปถ5วยหรือปลอก (volva) _______________ 
____________________________________________________________เห็ดเขาเหม็น - Stinkhorn 

 ข. ดอกเห็ดมีรูปร�างอย�างอ่ืน__________________________________________________________ 8 
 
8.  ก. ดอกเห็ดมีรูปร�างคล5ายปะการัง (coral)/ รูปร�างคล5ายนิ้ว มือ(fingers) เกิดข้ึนเด่ียวๆ เป	นกลุ�ม หรือมีก5าน

ดอกรวมกันเป	นกลุ�ม (massive base)_________________________________เห็ดปะการัง -Coral fungi 
 ข. ดอกเห็ดมีรูปร�างอย�างอ่ืน__________________________________________________________ 9 
 
9.  ก. ดอกเห็ดคล5ายกับผลของลูกสนเขา (pine-shaped top) มีสัน (ridge)รู (pits) และมีก5านดอกอยู�ก่ึงกลาง

ดอก (central stalk) หรือมีลักษณะขยุกขยิกถึงเรียบ บางทีมีลักษณะคล5ายอานม5า (saddle-shaped top) 
และก5านอยู�ก่ึงกลาง____________________________ เห็ดมันสมอง - True morels และ False morels 

 ข. ดอกเห็ดมีรูปร�างอย�างอ่ืน_________________________________________________________ 10 
 
10.  ก. ดอกเห็ดมีรูปร�างคล5ายถ5วย (cup-shaped) รูปร�างคล5ายโถหรือแจกัน (urn-shaped) หรือมีก5นกลม 

(flattened disc) ข้ึนบนพ้ืนดิน (on ground) หรือมีรูปร�างแตกต�างออกไป __________________เห็ดถ5วย, 
เห็ดลิ้นพสุธา และ เห็ดอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกล5เคียงกัน – Cup fungi และ Earth tongues and allies 

 ข. ดอกเห็ดมีลักษณะคล5ายวุ5น (jelly-like) มีสีขาว เหลือง ถึงสีน้ําตาลเข5ม หรือสีน้ําตาลดําข้ึนบนไม5 (wood) 
________________________________________________________________เห็ดวุ5น- Jelly fungi 

 
 
บทบาทต:อระบบนิเวศของเห็ดในปdา 
 เห็ดท่ีเกิดข้ึนท้ังในระบบนิเวศปiาธรรมชาติและสวนปiา ผู5ท่ีให5ความสนใจท่ีจะศึกษาสามารถสํารวจเก็บตัวอย�าง
ได5จากสิ่งต�างๆ เช�น ดิน ส�วนต�างๆ ของพืชท่ีตายแล5ว ต5นไม5ท่ียืนต5นอยู� มูลสัตว1และอินทรียวัตถุต�างๆ ท่ีมีอยู�ในบริเวณ
นั้นๆ เห็ดปiาไม5จะอยู�ใน 3 สภาพตามวัตถุท่ีอาศัย (substrates) คือ: 
 1. เห็ดผู5ย�อยสลายอินทรียวัตถุ (saprophytic mushroom): เห็ดกลุ�มนี้จะพบได5ตามซากอินทรียวัตถุท่ีตาย
แล5ว (dead organic matters) เช�น ใบไม5 หญ5า ก่ิงก5าน ไม5ซุง ตอไม5 ผลไม5 เมล็ดไม5หรือ มูลสัตว1 เป	นต5น เห็ดกลุ�มนี้ทํา
หน5าท่ีย�อยสลายซากเท�านั้นโดยอาศัยการปล�อยน้ําย�อยออกไปเพ่ือย�อยสลายโครงสร5างท่ีแข็งแรงของสิ่งท่ีดอกเห็ดข้ึน 
อยู� ทําให5ซากอินทรียวัตถุนั้นๆ ค�อยๆ ผุพัง และกลายเป	นแร�ธาตุ ส�วนหนึ่งกลับคืนสู�ดินเพ่ือเป	นวัฏจักรการหมุนเวียน
ธาตุอาหาร และอีกส�วนหนึ่งจะถูกเส5นใยของดอกเห็ดดูดและนําไปใช5ประโยชน1ต�อไป สําหรับเห็ดกลุ�มนี้สามารถสํารวจ
พบได5บ�อยเพราะมีเป	นจํานวนมาก อาจจะพบดอกเห็ดท้ังท่ีอ�อนนุ�ม เหนียว แข็ง และพบได5เกือบทุกฤดูกาลโดยเฉพาะ
บริเวณท่ีมีความชื้นสูง  
 2. เห็ดท่ีเป	นสาเหตุของโรค (parasitic mushroom): เห็ดกลุ�มนี้เป	นกลุ�มท่ีเข5าทําลายต5นไม5ขณะยืนต5นและยัง
มีชีวิตอยู� หรือเข5าทําลายสัตว1ขนาดเล็กจําพวกแมลงและแมงมุม โดยเชื้อเห็ดจะเข5าไปแย�งน้ําและอาหาร ทําให5เซลล1
และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตท่ีดอกเห็ดข้ึนอยู�ค�อยๆ ทรุดโทรมและตายลงไปในท่ีสุด 
 3. เห็ดท่ีมีความสัมพันธ1กับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน (symbiosis mushroom): เห็ดกลุ�มนี้ สามารถแบ�งตามชนิดของ
สิ่งมีชีวิตท่ีมีความสัมพันธ1ด5วยได5 2 กลุ�มคือ 
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  3.1 เห็ดเอคโตไมคอร1ไรซา (ectomycorrhizal mushroom) เห็ดกลุ�มนี้เป	นเห็ดท่ีสร5างดอกเห็ดอยู�
ตามบริเวณใต5ร�มไม5 เพราะเป	นเห็ดท่ีอาศัยอยู�กับรากของต5นไม5 โดยเฉพาะไม5ในวงศ1ยาง (Dipterocapaceae) วงศ1ก�อ 
(Fagaceae) และวงศ1สนเขา (Pinaceae) จะพบได5มากท่ีสุด เส5นใยของราจะเจริญอยู�ต้ังแต�ระดับผิวดินจนกระท่ังชั้นใต5
ดินท่ีระดับลึกประมาณ 10-20 ซ.ม. แล5วสร5างดอกเห็ดโผล�ข้ึนมาเหนือดิน มักจะพบเห็ดกลุ�มนี้มากในฤดูฝน หรือฤดู
ท่ีดินมีความชื้นสูงเท�านั้นในฤดูแล5งมักจะไม�พบเห็ดกลุ�มนี้ปiาท่ีพบเห็ดกลุ�มนี้มากได5แก� ปiาเต็งรัง ปiาสนเขา ปiาก�อ ปiายาง 
และปiามะค�าโมง เป	นต5น ส�วนปiาเบญจพรรณหรือปiาผสมผลัดใบท่ีมีไม5สักพบเห็ดกลุ�มนี้ไม�มาก 
  3.2 เห็ดโคนปลวก (termite mushroom หรือ Termitomyces spp.) เห็ดในกลุ�มนี้การเจริญของ
เส5นใยท่ีรวมตัวเกิดเป	นดอกเห็ดจําเป	นต5องมีสารบางชนิดท่ีปลวกสร5างข้ึนจึงจะเกิดเป	นโครงสร5างดอกเห็ดอย�างท่ีเราพบ
เห็นได5 ดอกเห็ดจะข้ึนโดยตรงจากดิน และเม่ือขุดดูจะพบว�ามีโครงสร5างคล5ายๆ รากของดอกเห็ด หรือท่ีเรียกว�า ราก
เทียม (pseudorhiza) ปรากฏอยู� ท่ีปลายสุดของรากเทียมนี้จะข้ึนตรงจากรังของปลวก (termite nest) ชนิดของปลวก
และชนิดของเห็ดมักจะมีความสัมพันธ1กันในระดับหนึ่ง 
 
เห็ดพิษ 
 สารพิษของเห็ดสามารถแบ�งเป	นกลุ�มตามผลทางสรีรวิทยาออกเป	น 4 กลุ�มใหญ�ๆ คือ 
 1. Protoplasmic poisons เป	นกลุ�มของสารพิษท่ีเข5าทําลายเซลล1และการล5มเหลวของการทํางานของอวัยวะ 
แบ�งออกเป	น 3 กลุ�ม ดังนี้ 
  1.1 กลุ�ม Cyclopeptide แบ�งเป	น 2 ชนิด คือ amatoxin (amanitin) และ phallotoxin 
(phalloidins) เป	นสารพิษทําลายเซลล1ของตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบหายใจ และระบบสมอง ทํา
ให5ถึงแก�ความตาย เม่ือได5รับสารพิษกลุ�มนี้เข5าไปจะมีอาการท5องร�วง เป	นตะคริวท่ีท5อง คลื่นเหียน และอาเจียน โดย
อาการจะแสดงหลังจากรับประทานเห็ดพิษเข5าไป 6-24 ชั่วโมง ระยะเวลาแสดงอาการประมาณ 1 วัน หลังจากนั้นจะมี
อาการตับและไตวาย และอาจถึงแก�ชีวิตได5 
 

 
Amanita verna (Bull. ex.fr.) Vitt 
เห็ดระโงกหิน เห็ดไข�ตายซาก (ฮาก) 

 

Amanita virosa Secr 
เห็ดระโงกหิน เห็ดไข�ตายซาก 

(มีขนหยาบบนก5าน) 
 
  1.2 กลุ�ม Orellanine พิษเห็ดกลุ�มนี้ส�งผลให5การทํางานของไตล5มเหลว และมักเสียชีวิตภายใน 2-3 
สัปดาห1หลังจากอาการปรากฏ สําหรับเด็กมีรายงานการเสียชีวิตหลังจากรับประทานเห็ดเข5าไป 2-3 วัน อาการของผู5ท่ี
ได5รับสารพิษชนิดนี้ได5แก� กระหายน้ํา อย�างมาก ปากแห5ง และแสบร5อนในปาก ปวดศีรษะ หนาว ปวดท5อง คลื่นเหียน 
อาเจียน กระตุ5นการถ�ายป[สสาวะใน ตอนต5นและค�อยๆ ลดลงจนหยุด ในรายท่ีรุนแรง BUN (blood urea nitrogen) 
เป	นสีกุหลาบและตามมาด5วยอาการไตถูกทําลายในท่ีสุด 
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  1.3 กลุ�ม Monomethylhydrazine (Gyromitrins) เห็ดท่ีมีสารพิษกลุ�มนี้จะเป	นพิษเม่ือรับประทาน
ดิบ ต5ม เผา หรือแม5กระท่ังไอระเหยก็ยังเป	นพิษ บางครั้งรับประทานเห็ดเข5าไปอาจไม�แสดงอาการ หรือบางคนแสดง
อาการมากน5อยแตกต�างกัน อาการมักปรากฏใน 6-8 ชั่วโมงหลังรับประทานเห็ดเข5าไป อาการต�างๆ ท่ีพบ ได5แก� ตัว
บวม คลื่นเหียน อาเจียน ท5องเสียถ�ายเป	นน้ําหรือเลือด ตะคริวท่ีกล5ามเนื้อ เจ็บท่ีท5อง เป	นต5น 
 

 
 Gyromitra esculenta (Pat. Et Bak.) Boedism.  

เห็ดสมองวัว  
 
 2. Neurotoxins เป	นสารพิษท่ีทําให5เกิดอาการกับระบบประสาท เช�น เหง่ือออกมาก ชัก เคลิบเคลิ้ม ต่ืนเต5น 
สลดหดหู� เป	นต5น สารพิษกลุ�มนี้แบ�งเป	น 3 กลุ�ม ดังนี้ 
  2.1 กลุ�ม Muscarine สารพิษในกลุ�มนี้มีผลต�อระบบประสาท มักแสดงอาการภายใน 30 นาที ถึง 2 
ชั่วโมง หลังจากท่ีรับสารพิษ ลักษณะอาการมีเหง่ือออกมากผิดปกติ น้ําลายและน้ําตาไหล หรือท่ีเรียกว�าโรค PSL 
syndrome (perspiration, salivation, lachrymation) ในรายท่ีมีอาการรุนแรงอาจมีการเต5นของชีพจรช5า ความดัน
โลหิตตํ่าจนถึงข้ันอันตรายได5 สารพิษในกลุ�มนี้พบในเห็ดหลายชนิดในสกุล Amanita สกุล Clitocybe และสกุล 
Inocybe 
 

 
Amanita muscaria 

 
Amanita pantherina 

เห็ดเกล็ดดาว 
 
  2.2 กลุ�ม Ibotenic acid และ Muscimol เป	นกลุ�มสารพิษท่ีร5ายแรงกลุ�มหนึ่งพบได5ในเห็ดสกุล 
Amanita บางชนิด โดยดอกเห็ดสดจะมี Ibotenic acid สารพิษในกลุ�มนี้มีผลต�อระบบประสาทส�วนกลาง ทําให5เกิด
อาการเพ5อ คลั่ง เคลิบเคลิ้ม แต�ถ5าดอกเห็ดแห5งจะเปลี่ยนโครงสร5างกลายเป	นสาร muscimol ซ่ึงมีผลมากกว�า 5-6 เท�า 
และสามารถคงสภาพอยู�ได5 5-10 ป� โดยปกติสารพิษกลุ�มนี้ถ5าเข5าสู�ร�างกายในปริมาณไม�มากพิษก็จะสลายไปเอง ข้ึนอยู�
กับปริมาณ อายุ และความทนทานของผู5รับสารพิษ 
  2.3 กลุ�ม Psilocybin ในอดีตชาวเม็กซิกันนําเห็ดท่ีสร5างสารพิษกลุ�มนี้มาใช5ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา เห็ดพิษท่ีมีสารกลุ�มนี้มีอาการทางประสาทหลอนหรือฝ[น มึนเมา เคลิบเคลิ้ม เพ5อฝ[น อาเจียนหมดแรง 
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อัมพาตชั่วคราว Severe sysporia อาจถึงข้ันวิกลจริต สําหรับเด็กแล5วมีรายงานว�าอาจถึงกับเสียชีวิตได5 โดยเริ่มจาก
อาการมีไข5 ชักเป	นช�วงๆ และเสียชีวิตในท่ีสุด เห็ดในกลุ�มนี้มีฤทธิ์แบบกัญชา จึงจัดว�าเป	นเห็ดประเภทยาเสพติด  
 

  
Copelandia cyanescens (Berk. & Br.) 
Sing. Psilocybe cubensis (Earle) Sing. 

เห็ดข้ีควาย บางท่ีเรียกเห็ดโอสถลวงจิต 

Gymanopilus Aeruginosus (Peck) Sing. 
เห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง 

 
 3. Gastrointestinal irritants เป	นสารพิษซ่ึงพบมากท่ีสุดในกลุ�มเห็ดพิษ เกิดอาการอย�างรวดเร็ว ภายใน 15 
นาที ถึง 4 ชั่วโมง รวมท้ังสารพิษในกลุ�มนี้ทําให5เกิดอาการกับระบบทางเดินอาหารอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส5 อาเจียน 
ตะคริว ท5องเสียน5อยรายนักท่ีจะมีอาการเสียชีวิต เห็ดพิษในกลุ�มนี้มีมากมาย บางชนิดก็พบสารพิษว�าเป	นชนิดใดบ5าง
แล5ว และอีกหลายชนิดยังไม�มีการวิจัย ถ5าเด็กรับประทานเห็ดพิษกลุ�มนี้ปริมาณท่ีมากก็อาจถึงตายได5 นอกจากนี้เห็ดพิษ
ชนิดเดียวกัน บางคนมีอาการแต�บางคนไม�แสดงอาการเม่ือรับประทานพร5อมกัน เห็ดพิษในกลุ�มนี้มีหลายชนิดเม่ือ
รับประทานดิบจะเป	นพิษ แต�ถ5าต5มสุกแล5วไม�เป	นอันตรายเพราะความร5อนทําให5พิษถูกทําลายหมดไป กลายเป	นเห็ด
รับประทานได5 ส�วนหนึ่งของเห็ดมีพิษในกลุ�มนี้ท่ีพบในประเทศไทยได5แก� เห็ดไข�เน�า เห็ดไข�หงส1 
 

 
Chlorophyllum molybdites 

(Meyer. ex. Fr.) Mass. 
เห็ดหัวกรวดครีบเขียว 

 
Russula emetia 

(Schaeff. ex. Fr.) Pers. ex.S.F. Gray 
เห็ดแดงน้ําหมาก 

 

Gomphus floccosus (Schw.) Sing 
เห็ดกรวยเกล็ดทอง 

 
 4. Disulfiram like toxins เป	นกลุ�มท่ีปกติไม�เป	นพิษ และไม�มีอาการใดๆ ยกเว5น ได5รับพิษก�อนหรือหลังด่ืม
แอลกอฮอล1 24-72 ชั่วโมง ซ่ึงกรณีนี้อาจจะมีอาการเป	นพิษถึงข้ันรุนแรง อาการจะแสดงออกภายใน 5-30 นาที เช�น 
ร5อนและมีเหง่ือออกท่ีหน5า หน5าแดง คอและอกแดง หายใจเร็วหายใจลําบาก หัวใจเต5นแรง ปวดหัวอย�างรุนแรง 
คลื่นเหียน อาเจียน เป	นต5น 
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การทดสอบเห็ดพิษแบบชาวบ&าน 
 วิธีการตรวจสอบเห็ดพิษแบบชาวบ5านต�อไปนี้ ถึงแม5จะไม�ถูกต5องตามหลักทางการแพทย1นัก แต�ก็จัดว�าเป	นภูมิ
ป[ญญาของชาวบ5าน ท่ีจะใช5ตรวจสอบว�าเห็ดชนิดไหนรับประทานได5 ชนิดไหนเป	นเห็ดพิษ ซ่ึงจะนํามาใช5ได5เป	นบางส�วน
หรือในบางโอกาส ดังต�อไปนี้ 
 1. นําข5าวสารมาต5มกับเห็ด ถ5าไม�เป	นพิษข5าวสารจะสุก ถ5าเป	นพิษข5าวสารจะสุกๆ ดิบๆ 
 2. ใช5ช5อนเงินคนต5มเห็ด ถ5าช5อนเงินกลายเป	นสีดํา จะเป	นเห็ดพิษ 
 3. ใช5ปูนกินหมากปjายดอกเห็ด ถ5าเป	นเห็ดพิษจะกลายเป	นสีดํา 
 4. ใช5หัวหอมต5มกับเห็ด ถ5าเป	นเห็ดพิษจะเป	นสีดํา 
 5. ใช5มือถูเห็ดจนเป	นรอยแผล ถ5าเป	นพิษรอยแผลนั้นจะเป	นสีดํา แต�เห็ดแชมป0ญญองเป	นเห็ดท่ีรับประทานได5 

เม่ือเป	นแผลก็จะเป	นสีดํา 
 6. ดอกเห็ดท่ีมีรอยแมลงและสัตว1กัดกิน เห็ดนั้นไม�เป	นพิษ แต�กระต�ายและหอยทากสามารถกินเห็ดพิษได5 
 7. เห็ดท่ีเกิดผิดฤดูกาล มักจะเป	นพิษ แต�ในทุกวันนี้สามารถเพาะเห็ดได5ตลอดป� 
 8. เห็ดพิษมักจะมีสีฉูดฉาด เห็ดรับประทานได5จะมีสีอ�อน 
 
การปฐมพยาบาลผู&ปdวยท่ีรับประทานเห็ดพิษ 
 การปฐมพยาบาลท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทําให5ผู5ปiวยอาเจียนเอาเศษอาหารท่ีตกค5างออกมาให5มากท่ีสุด และทําการ
ช�วยดูดพิษจากผู5ปiวยโดยวิธีการใช5น้ําอุ�นผสม activated charcoal 2 แก5ว หลังจากด่ืมแก5วแรกแล5ว พยายามล5วงคอให5
ผู5ปiวยอาเจียนออกมาเสียก�อนแล5วจึงด่ืมแก5วท่ี 2 แล5วล5วงคอซํ้าอีกครั้งหนึ่ง หากผู5ปiวยยังไม�อาเจียนหรืออาเจียนยากให5
ใช5เกลือแกง 3 ช5อนชา ผสมน้ําจะทําให5อาเจียนได5ง�ายข้ึน แต�วิธีนี้ห5ามใช5กับเด็กอายุตํ่ากว�า 5 ขวบ จากนั้นรีบนําผู5ปiวย
ส�งโรงพยาบาลทันที 
 หากเป	นไปได5ควรนําดอกเห็ดท่ียังเหลืออยู�ไปพบแพทย1ด5วยสําหรับผู5ปiวยท่ีเกิดจากการรับประทานเห็ดพิษ ห5าม
ล5างท5องด5วยการสวนทวารหนักโดยพละการ วิธีนี้ต5องให5แพทย1เป	นผู5วินิจฉัยเท�านั้นเนื่องจากเป	นวิธีท่ีเป	นอันตรายต�อ
ผู5ปiวยหากร�างกายขาดน้ําอย�างรุนแรงจากการอาเจียน และถ�ายท5อง 
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