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แบบบันทึกการศึกษา เห็ด
ชื่อเห็ด...........................................................................รหัส..............................................................................
ภาพวาดลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกที่เห็นไดดวยตาเปล"า

มาตราส่วน..........................

ผู&สํารวจชื่อ..............................................................นามสกุล.............................................................................
ผู&ร)วมสํารวจชื่อ........................................................นามสกุล.............................................................................
ชื่อ........................................................นามสกุล.............................................................................
ชื่อ........................................................นามสกุล.............................................................................
ชื่อ........................................................นามสกุล.............................................................................
ชื่อ........................................................นามสกุล.............................................................................
หน)วยงาน...............................................................................................................................................
วันที่บันทึก............................................................................................................................................
สถานที่..................................................................................................................................................

ก.๗-๐๑๐

๑
ขอมูลทั่วไป
- ถิ่นอาศัย/ ลักษณะของการขึ้น
ขึ้นบนพืช ..................................................

ขึ้นบนสัตว .................................................

ขึ้นบนดิน/ หิน ..........................................

ขึ้นบนอื่นๆ .................................................

- รูปแบบการเจริญ
- กลิ่น

ขึ้นเป9นดอกเดี่ยว

ไม)มีกลิ่น

- รส (Latarius&Agaricusเท)านั้น)

ขึ้นเป9นกระจุก

ขึ้นเป9นกลุ)ม

มีกลิ่น .............................................................
ไม)มีรส

มีรส.............................................................

หมวกเห็ด

มาตราส่วน..........................

๑. ลักษณะหมวกเห็ด
- ลักษณะรูปร)างหมวกเห็ดเมื่อมองจากด&านบน

๒
- ลักษณะหมวกเห็ดเมื่อมองจากด&านข&าง

- ลักษณะตรงกลางของหมวกเห็ด

- ลักษณะขอบหมวกเห็ด

๓
- ลักษณะพื้นผิวด&านบน
แห&ง
เปHยก
เมือก
เรียบ
อื่นๆ..........................................................................

ไม)เรียบ

มีขน

- ลักษณะขอบหมวก
เรียบ
หยัก (แบบ คล&ายเส&นขน
อื่นๆ ...........................................

คล&ายซี่เลื่อย

คล&ายฟKน)

๒. ขนาดของหมวกเห็ด
เส&นผ)าศูนยกลาง ............................มม. สูง........................มม. (วัดเฉพาะหมวกที่มีความสูงมากกว)า 2 มม. เท)านั้น)
๓.สีของหมวกเห็ด
สี (เมื่ออ)อน) ................................................................. สี (เมื่อแก)) ...........................................................................
ดอก: เปลี่ยนสีเมื่อช้ําหรือเมื่อถูกตัดเปลี่ยนเป9นสี....................................สีเนื้อเยื่อ (เมื่อผ)า)....................................

๔
๔.กลิ่น/ รส
- กลิ่น

ไม)มีกลิ่น

มีกลิ่น .............................................................

- รส (Latarius&Agaricusเท)านั้น)

ไม)มีรส

มีรส.............................................................

ลักษณะดานล"างของหมวกเห็ด
(เลือกเติมข&อใดข&อหนึ่ง 1.1, 1.2, 1.3 หรือ 1.4 ขึ้นกับลักษณะของเห็ด)

๑.๑ ครีบ

๑.๒ รู

๑.๓ สันนูน

๑.๔ ฟKน

๑. ครีบ (สําหรับเห็ดที่ดานล"างปรากฎครีบ)

มาตราส่วน..........................

๕
๑.๑ ลักษณะของครีบ
- ลักษณะการติดของครีบบริเวณก&าน

- ลักษณะของขอบครีบ
เรียบ
หยัก (แบบ คล&ายเส&นขน
อื่นๆ ...........................................

คล&ายซี่เลื่อย

คล&ายฟKน)

- ความถี่ของครีบ Distant Subdistant CloseCrowded

จํานวนครีบ................................................................. (นับเฉพาะ distant กับ subdistantเท)านั้น)
๑.๒. สีของครีบเห็ด
สี (เมื่ออ)อน) ....................................................... สี (เมื่อแก)) .................................................................
ครีบ: เปลี่ยนสีเมื่อช้ําหรือเมื่อถูกตัดเปลี่ยนเป9นสี............................สีเนื้อเยื่อ (เมื่อผ)า)............................
๑.๓.กลิ่น/ รส ของครีบเห็ด
- กลิ่น

ไม)มีกลิ่น

- รส (Latarius&Agaricusเท)านั้น)

มีกลิ่น .............................................................
ไม)มีรส

มีรส.............................................................

๖
๒. รู (สําหรับเห็ดที่ดานล"างปรากฎรู)

มาตราส)วน..........................

มาตราส่วน..........................

๒.๑. ลักษณะของรู
- ลักษณะของปากรู
เรียบ
หยัก (แบบ คล&ายเส&นขน
อื่นๆ ...........................................

คล&ายซี่เลื่อย

คล&ายฟKน)

๒.๒. รูปร"างของรู
กลม

เหลี่ยม

ไม)แน)นอน

อื่นๆ...................................................

๒.๓.จํานวนของรู
จํานวนรูต)อ 1 มม. .................

รูยาว...............มม. (ดูจากเมื่อผ)าดอก)

๒.๔. สีของรู
สี (เมื่ออ)อน) .................................................... สี (เมื่อแก)) ..............................................................
เปลี่ยนสีเมื่อช้ําหรือเมื่อถูกตัดเปลี่ยนเป9นสี............................สีเนื้อเยื่อ (เมื่อผ)า)............................

๗
๓. สันนูน (สําหรับเห็ดที่ดานล"างปรากฏสันนูน)

มาตราส่วน..........................

๓.๑. ลักษณะของสัน
- ลักษณะของปากรู
เรียบ
หยัก (แบบ คล&ายเส&นขน
อื่นๆ ...........................................

คล&ายซี่เลื่อย

คล&ายฟKน)

๓.๒. .สีของสัน
สี (เมื่ออ)อน) .................................................... สี (เมื่อแก)) ..............................................................
เปลี่ยนสีเมื่อช้ําหรือเมื่อถูกตัดเปลี่ยนเป9นสี............................สีเนื้อเยื่อ (เมื่อผ)า)............................
๔. ฟ8น (สําหรับเห็ดที่ดานล"างปรากฎฟ8น)

มาตราส)วน..........................

๘
๔.๑. ขนาดของฟ8น
ความกว&างของฟKน .......................มม.

ฟKนยาว .....................มม. (ดูจากเมื่อผ)าดอก)

๔.๒. .สีของฟ8น
สี (เมื่ออ)อน) .................................................... สี (เมื่อแก)) ..............................................................
เปลี่ยนสีเมื่อช้ําหรือเมื่อถูกตัดเปลี่ยนเป9นสี............................สีเนื้อเยื่อ (เมื่อผ)า)............................
๕. เรียบ (สําหรับเห็ดที่ดานล"างเรียบ ไม"ปรากฎ ครีบ รู หรือ ฟ8น)
สีปกติ ........................................................... เมื่อช้ํา (ถ&ามี)........................................................................

กาน
ไม)มี (ข&ามไปวงแหวน)
มี
๑. ลักษณะของกาน
บริเวณก&านติดกับหมวก

กลาง

เลื่อมออกจากกลาง

ติดด&านข&าง

มาตราส)วน..........................

๙
๒. รูปร"างกาน
- ก&านด&านนอก

มาตราส)วน..........................
- ก&านด&านใน

มาตราส)วน..........................
- โคนก&าน
มาตราส)วน..........................
๓. ขนาดของกาน
- กว&าง (บริเวณกลางก&านค)าช)วงดอกเล็กถึงดอกใหญ)) .....................มม.
- โคนก&านกว&าง .......................มม.
- ยาว (ค)าช)วงความยาวก&านดอกเล็กจนถึงดอกใหญ))............... มม.
*(การวัดหาค)าช)วงโดยดูจากดอกที่สามารถผลิตสปอรดอกเล็กสุดถึงใหญ)สุดเท)านั้น)
๔. สีปกติ (อธิบายเพิ่มถาทั้งกานสีไม"เหมือนกัน)
เปลี่ยนสีเมื่อช้ํา (อธิบายเพิ่มถ&าทั้งก&านสีไม)เหมือนกัน) ................................................................................
เปลี่ยนสีอีกครั้งเมื่อเวลาผ)านไป ....................................................

๑๐
๕. ผิวกาน
- ลักษณะพื้นผิวด&านบน
แห&ง
เปHยก
เมือก
เรียบ
อื่นๆ..........................................................................

ไม)เรียบ

มีขน

มาตราส)วน..........................
วงแหวน
ไม)มี

มี

มาตราส)วน..........................
๑. ลักษณะของวงแหวน
ปลอกชั้นเดียวห&อยลง
ขอบสองชั้น
ปลอกตั้งขึ้น
เนื้อเยื่อบางๆ หุ&มปbดครีบหรือรูสีวงแหวน
- เนื้อเยื่อของวงแหวน บาง หนา สี...................................................................
กระเปาะหุมโคนกาน
ไม)มี

มี สี.........................................

๑๑
ขอมูลพื้นบาน
ชื่อเห็ด (ชื่อในท&องถิ่นที่เก็บตัวอย)างพันธุเห็ด) ........................................................................................
การใช&ประโยชนในท&องถิ่น (ระบุส)วนที่ใช&และวิธีการใช&) :
อาหาร: ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ยารักษาโรค: ....................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ยาฆ)าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ..........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ความเกี่ยวข&องกับประเพณี วัฒนธรรม หรือความเชื่อทางศาสนา: .................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
อื่น ๆ (เช)น การเป9นพิษ อันตราย): ..................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

ผูใหขอมูล
ชื่อ...............................................................................นามสกุล.....................................................................
วันที่บันทึก......................................................................................................................................................
ที่อยู)................................................................................................................................................................

๑๒

สรุปลักษณะและขอมูล
(สรุปลักษณะและข&อมูลของเห็ดตัง้ แต) หน&าปกถึงหน&า ๑๐ และข&อมูลพื้นบ&านหน&า ๑๑ โดยเขียนเป9นเรียงความบรรยาย)

ชื่อเห็ด......................................................................รหัส.............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

๑๓

การสืบคนขอมูลเอกสาร
ชื่อวิทยาศาสตร …………………………………………………………………………………..…………………………………………
ชื่อวงศ ………………………………………………………………………………………………………………………………………....
ชื่อสามัญ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อพื้นเมืองอื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………….
ถิ่นกําเนิด ………………………………………………………………………………………………………………………………………
การกระจายพันธุ ……………………………………………………………………………………………………………………………
ในประเทศไทย ………………………………………………………………………………………………………………….
ในประเทศอื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………
นิเวศวิทยา ……………………………………………………………………………………………………………………………………
เวลาออกดอก ………………………………………………………………………………………………………………………………..
การขยายพันธุ ……………………………………………………………………………………………………………………………….
การใช&ประโยชน ……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ประวัติการนําเข&ามาปลูกในประเทศ …………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………….
เอกสารอ&างอิง ……………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ดัดแปลงเอกสารรูปภาพมาจาก
ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน สาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

รอยพิมพสปอร

รอยพิมพสปอร

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

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

สถานที่เก็บตัวอยาง..............................................................................................

สถานที่เก็บตัวอยาง..............................................................................................

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

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

ผูเก็บตัวอยาง........................................................................................................

ผูเก็บตัวอยาง........................................................................................................

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เอกสารประกอบการศึกษาเรื่อง เห็ด

กรอบการสร&างจิตสํานึก
ก.๗-๐๑๐

๑

เห็ด (Mushroom)
เห็ดจัดเปนสิ่งมีชีวิตที่อยูในอาณาจักรรา (Kingdom of Fungi) เนื่องจากไมมีคลอโรฟ0ลล1 และไมสามารถ
สังเคราะห1อาหารได5ด5วยตนเอง ไมมีระบบเส5นประสาทหรือประสาทสัมผัส ไมมีอวัยวะสําหรับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ
จึงทําให5แตกตางจากสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและสัตว1 แตเห็ดนั้นมีการพัฒนาจนกระทั่งสร5างโครงสร5างขนาดใหญ หรือ
ที่เรียกวา ดอกเห็ด (fruiting body) ที่สามารถมองเห็นได5ด5วยตาเปลา สัมผัส และจับต5องได5
สําหรับราที่จัดวาเปนเห็ดนั้นจะอยูใน 2 ไฟลัมสุดท5าย คือ Ascomycota และ Basidiomycota ซึ่งเห็ดใน 2
ไฟลัมนี้แตกตางกันที่รูปแบบการสร5างเซลล1สืบสําหรับราที่จัดวาเปนเห็ดนั้น จะอยูใน 2 ไฟลัมสุดท5าย คือ Ascomycota
และ Basidiomycota ซึ่งเห็ดใน 2 ไฟลัมนี้แตกตางกันที่รูปแบบการสร5างเซลล1สืบพันธุ1แบบอาศัยเพศ คือ
Ascomycota มีการสร5าง ascospore ในถุง ascus สวน Basidiomycota มี การสร5าง basidiospore บนโครงสร5าง
basidium โครงสร5างตางๆ ที่ประกอบขึ้นเปนดอกเห็ดระหวางเห็ดทั้ง 2 ไฟลัมมีรายละเอียดที่แตกตางกันไป แตทั้ง
หมดเปนไปเพื่อการดํารงเผาพันธุ1ให5คงอยู เชน โครงสร5างสวนที่ให5กําเนิดสปอร1 (ครีบ รู สันนูน เรียบ หนาม เปนต5น)
จะชี้ลงสูแกนกลางของโลก หรือโครงสร5างของก5านดอก มีหน5าที่ชวยชูให5สวนที่ให5กําเนิดสปอร1อยูสูงและรับลมเพื่อชวย
ในการกระจายสปอร1 เปนต5น
เห็ดประกอบด5วยสวนตางๆ ดังนี้

เกล็ด (scales)

ภาพที่ 1 แสดงโครงสร5างสวนประกอบของเห็ด

๒
1. ดอกเห็ด (Fruiting body) รูปรางของเห็ดแบงเปน
- เยื่อนุมแบบวุ5น เชน เห็ดหูหนู
- ทรงรม เชน เห็ดฟาง เห็ดโคน
- เปนก5อนคอนข5างกลม เชน เห็ดจาวมะพร5าว เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ
2. หมวกดอก (Cap) เปนสวนประกอบปลายสุดของดอก ที่เจริญเติบโตขึ้นไปในอากาศ เมื่อดอกเจริญเต็มที่จะ
กางออกและมีลักษณะรูปรางคล5ายรม ขอบงุ5มลง แบนราบ หรือกลางหมวกเว5าลงเปนแอง มีรูปเหมือนกรวยปากกว5าง
ผิวหมวก ด5านบนของเห็ดบางชนิดอาจจะเรียบ บางชนิดขรุขระ บางชนิดมีลักษณะเปนเกล็ด (scales) หรือมีขน
แตกตางกันไปแล5วแตชนิดของเห็ด เนื้อของดอกเห็ดมีความหนาบางตางกัน อาจเหนียว หรือฉีกขาดได5งาย สีของเนื้อ
เห็ดภายในและภายนอก อาจเปนสีเดียวหรือแตกตางกัน สวนขอบของหมวกดอกอาจมีลักษณะเรียบหรือยนก็ได5 หมวก
ดอกของเห็ดบางชนิดอาจติดแนนอยูด5านนอก แตบางชนิดหลุดจากก5านดอกได5งาย
3. ครีบ (Gills) หมายถึงสวนที่อยูด5านลางหรือสวนที่อยูใต5หมวกดอก มีลักษณะเปนครีบ ซี่ หรือเปนแผนบางๆ
เรียงติดกันเปนรัศมีรอบก5านดอก ห5อยแขวนลงมาจากเนื้อของหมวกเห็ดที่อยูตอนบน เห็ดบางชนิดมีครีบหมวกด5านใน
ยึดติด หรือไมยึดติดกับก5านดอก ด5านนอกเชื่อมติดกับขอบหมวกสองข5างของครีบหมวกเปนที่เกิดสปอร1ของดอกเห็ด แต
ละชนิดมีจํานวนครีบหมวกแตกตางกัน และความหนาบางไมเทากัน จํานวนครีบหมวกจึงใช5เปนลักษณะประกอบการ
จําแนกเห็ดด5วย สีของครีบหมวกสวนมากเปนสีเดียวกับสปอร1ของเห็ด ซึ่งจัดเปนลักษณะแตกตางของเห็ดแตละชนิด
โดยปกติมีสีขาว เหลือง ชมพู มวง น้ําตาลและดํา เห็ดบางสกุลไมมีครีบแตจะมีรู (pore หรือ tube) หรืออาจมีลักษณะ
คล5ายหนาม(spine) แทนครีบที่จะมีสปอร1อยูภายใน บางชนิดสปอร1จะถูกฝ[งอยูในเนื้อเยื่อก5อนวุ5น หรือมีสปอร1เกิดอยูใน
เปลือกหุ5มที่เปนก5อนกลม ซึ่งลักษณะความแตกตางของครีบดอกจะสามารถนํามาใช5ในการจําแนกชนิดของดอกเห็ดได5
4. ก5าน (Stalk) ก5านดอกของเห็ดแตละชนิดมีขนาดและความยาวที่แตกตางกัน ตามปกติสวนมากก5านขอก
ดอกเห็ดจะเปนรูปทรงกระบอก บางชนิดมีโคน หรือปลายเรียวเล็ก ตอนบนยึดติดกับหมวกเห็ดหรือครีบหมวกด5านใน
ตอนลางของเห็ดบางชนิดอาจมีเส5นใยหยาบรวมกันเปนก5อนหรือเปลือกหุ5มโคน (volva) ซึ่งมีลักษณะคล5ายถ5วยชาหงาย
รองรับอยู เชน เปลือกหุ5มโคนในเห็ดฟาง ฯลฯ บนก5านดอกตอนบนของเห็ดบางชนิดมีวงแหวน (ring) หรือเยื่อบาง
(มาน หรือ annulus) หุ5มอยูโดยรอบ ก5านดอกเห็ดมีผิวเรียบ ขรุขระ หรือมีขน หรือมีเกล็ด เมื่อถูกสัมผัสด5วยมือหรือ
อากาศอาจเปลี่ยนสีได5 ในเห็ดบางชนิดเนื้อเยื่อภายในก5านดอกอาจจะสานกันแนนทึบ นิ่ม แข็งหรือกรอบ หรือเปนเส5น
หยาบ หรืออาจสานกันเปนเส5นใยหลวมคล5ายฟองน้ํา บางชนิดอาจมีรูกลวงยาวตลอด หรือเกิดขึ้นเปนบางสวน เนื้อเยื่อ
ก5านดอกเห็ดบางชนิดจะมีรสหวานกรอบและแมลงจะเข5าไปอาศัยกินอยูภายในจนเปนรูพรุน และเนาเสียอยูภายในได5
เชน ก5านดอกเห็ดหลม เห็ดรางแห (Stinkhorn) มีรางแหสีขาวเปนรูโปรงคล5ายลูกไม5ห5อยแขวนลงจากเนื้อเยื่อใต5หมวก
เห็ดคลุมอยูรอบก5านดอก ซึ่งเปนลักษณะพิเศษของเห็ดชนิดนี้
5. เยื่อหรือปลอกหุ5มโคน (Volva) เปนเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดที่หอหุ5มดอกเห็ดทั้งดอกไว5ในระยะที่เปนดอกออน ซึ่ง
มีในเห็ดบางชนิด เชน เห็ดฟาง และในเห็ดพิษหลายชนิดในสกุล เมื่อดอกเห็ดขยายใหญขึ้นเปลือกหุ5มตอนบนจะแตก
ออก เพื่อให5หมวกเห็ดและก5านดอกยืดตัวชูสูงขึ้นมาในอากาศ ทิ้งให5เปลือกหุ5มอยูที่โคนก5าน มองดูเหมือนก5านดอกเห็ด
อยูในถ5วยเปลือกหุ5มอาจมีเนื้อเยื่อหรือสีคล5ายคลึงหรือแตกตางกับหมวกเห็ดแตสวนมากมีสีขาวในเห็ดบางชนิดอาจ
มองเห็นไมชัดเจนเหมือนเห็ดฟางเพราะมีเนื้อเยื่อบางกวา เห็ดบางชนิดในสกุล Amanita ซึ่งอาจจะเปนเห็ดพิษจึงเปน
การเสี่ยงที่จะเก็บเห็ดตูมมารับประทาน เพราะยังไมเห็นเปลือกหุ5มชัดเจน
6. วงแหวน (Ring) มีลักษณะเปนเนื้อเยื่อบางๆ ยึดติดก5านดอกใต5หมวกเห็ดลงมาเล็กน5อยเปนสวนของเนื้อเยื่อ
หอหุ5มครีบเมื่อดอกเห็ดยังออน วงแหวนนี้อาจเลื่อนขึ้นลงได5 ไมยึดติดกับก5านดอกในเห็ดบางชนิด

๓
7. กลุมเส5นใย (Mycelium) กอนที่จะเปนดอกเห็ดเราจะเห็นบริเวณนั้นมีเส5นใยราสีขาว หรือ hypha คือเซลล1
หลายเซลล1มาตอกันเปนเส5นใย แตหากเส5นใยเหลานี้กอตัวหรือรวมตัวกันเปนก5อนใหญขึ้น เรียกเส5นใยรวมตัวกันอยูนี้วา
กลุมเส5นใย เห็ดบางชนิดจะมีเส5นใยรวมตัวเปนก5อนแข็งอยูที่โคนก5านดอกหรือเปนเส5นหยาบมองเห็นด5วยตาเปลา แต
บางชนิดมีเส5นใยละเอียดเล็กมาก มองไมเห็นลักษณะดังกลาว โดยปกติเส5นใยของเห็ดจะมีสีขาวนวลแทรกซึมอยูตามที่
มันอาศัยอยู
8. สปอร1 (Spore) กลุมเซลล1จะถูกสร5างขึ้นด5วยอวัยวะที่สร5างสปอร1แบบเบสิดิโอสปอร1 (Basidiospore) ซึ่ง
สปอร1พวกนี้จะถูกสร5างบริเวณครีบดอก และใช5ในการขยายพันธุ1ของเห็ดรา เห็ดดอกหนึ่งสามารถสร5างสปอร1ได5จํานวน
มากนับล5านๆ สปอร1 มี ขนาดเล็กมากมีหนวยวั ดเปนไมครอนสปอร1จ ะปลิวหรือลอยไปในอากาศ เมื่อตกอยูในที่ที่มี
สภาพแวดล5อมเหมาะสม เชน มีอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ ความเปนกรด-ดางที่เห็ดชนิดนั้นต5องการ และสปอร1จะงอก
ออกมาเปนเส5นใยตอไป
การศึกษาและการเก็บตัวอย:างเห็ด
1. อุปกรณเก็บตัวอย:างภาคสนาม
1. ที่ใสเห็ด ควรเปนอุปกรณ1ที่มีโครงสร5างโปiงและแข็ง เชน ตะกร5า หรือเปjสะพาย เพื่อไมให5ตัวอยางเห็ด
ชํารุดขณะทําการเก็บตัวอยาง
2. ถุงใสเห็ด ควรใช5ถุงกระดาษหรือกระดาษไข สํ าหรับเห็ด ครีบหรือเห็ ดที่มีลักษณะออนนุม ชุมน้ํา เพื่ อ
ปjองกันการสูญเสียของดอกเห็ดอันจะทําให5ดอกเห็ดเสียรูปทรง แตบางครั้งอนุโลมให5ใช5กระดาษหนังสือพิมพ1เกาได5 เพื่อ
ความสะดวกและประหยัดตามงบประมาณที่จํากัด สําหรับเห็ดที่มีโครงสร5างแข็ง เชน เห็ดหิ้งหรือเห็ดกระด5าง อาจ
ประยุกต1ใช5อุปกรณ1อื่นๆ ตามสมควรได5
3. มีด และพลั่วสนาม ควรใช5ขนาดกลางๆ ให5สะดวกตอการพกพา แตหากมีสมาชิกในทีมหลายคนอาจพกได5
หลายขนาด แตต5องมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช5ในการถากไม5 ตัดไม5หรือแม5กระทั่งขุดดินได5
4. อุปกรณ1บันทึกข5อมูล เชน สมุด ปากกา ดินสอดํา แบบฟอร1มตางๆ ที่เกี่ยวข5อง เปนต5น โดยการบันทึกจะ
บันทึกรายละเอียดของขนาด จํานวน สี และลักษณะตางๆ ที่สําคัญของดอกเห็ด
5. แวนขยาย เพื่อใช5ตรวจสอบลักษณะบางประการ เชน ลักษณะการติดกันของครีบกับก5าน เปนต5น
6. เครื่องมือบันทึกภาพ เชน กล5องถายรูป เลนส1ชนิดตางๆ เชน macrolens wideangle lens เปนต5น
7. อุปกรณ1อื่นๆ เชน ไม5เท5า ไม5เขี่ยพื้นปiา ยากันแมลงและสัตว1มีพิษตางๆ อุปกรณ1ปฐมพยาบาล เปนต5น
2. การเก็บตัวอย:างและการบันทึกข&อมูล
ข5อควรปฏิบัติในการเก็บตัวอยาง
1. ควรเก็บดอกเห็ดในหลายๆ ขั้นตอนตั้งแตดอกออนจนถึงดอกแก
2. ควรเก็บแตละชนิด หอแยกกัน เพื่อไมให5เกิดการปะปนกันของสปอร1
3. ต5องสังเกตและจดบันทึกลักษณะของดอกเห็ดที่อยูไมคงทน เชน วงแหวน สะเก็ดบนหมวก หยด
ของเหลวบนครีบ หรือการเปลี่ยนสีของดอกเห็ดเมื่อช้ํา
4. บันทึกสิ่งที่เห็ดขึ้นอยู เชน อยูบนขอนไม5หรือกิ่งไม5 อยูบนดินบริเวณใกล5ต5นไม5 ซึ่งควรรู5ชื่อต5นไม5ด5วย
5. ดูลักษณะการขึ้นของเห็ดวา อยูเดี่ยวๆ ขึ้นกระจายใกล5ๆ กัน เปนกระจุกหรือขึ้นเปนแบบวงแหวน

๔
ในการบันทึกข5อมูลจะต5องบันทึกลักษณะภายนอกของดอกเห็ดอยางคราวๆ ในขณะที่ดอกเห็ดยังสดอยู เพื่อใช5
ประกอบการวินิจฉัยชนิด ดังนี้
1. ขนาด วัดความกว5าง-ยาวของหมวกเห็ด ก5านดอก ปลอกก5านดอก หวง และลักษณะสําคัญๆ
2. สี ควรมีตารางเทียบสีมาตรฐาน จะบันทึกสีได5ถูกต5อง
3. การทํารอยพิมพ1สปอร1 (spore print) ดังภาพที่ 2 ทําเฉพาะเห็ดนิ่ม (Agarics) เพื่อดูสีของสปอร1 หลังเก็บ
ดอกเห็ดจากในปiาแล5วควรตัดดอกเห็ดเอาเฉพาะหมวกเห็ด (cap) วางคว่ําลงบนกระดาษสีขาว หรือกระดาษซับ (อาจใช5
กระดาษหนังสือพิมพ1) หรือกระทําเมื่อกลับถึงที่พักให5รีบทํารอยพิมพ1สปอร1ทันที หาภาชนะครอบเห็ดทิ้งไว5ระยะหนึ่ง
ประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึง 1 คืน แล5วแตชนิดเห็ด เมื่อเป0ดภาชนะครอบออกย5ายหมวกเห็ดออกจากกระดาษพิมพ1สปอร1
จะเห็นสี ของสปอร1ที่ห ลนติ ดกับ กระดาษพิมพ1 เก็ บพิมพ1สปอร1ไว5บัน ทึกเลขที่ ให5ต รงกั บตัว อยางดอกเห็ ดที่เ ก็บ เพื่ อ
นําไปใช5เปนข5อมูลตรวจพิสูจน1ชนิดเห็ด (taxonomy) ตอไป

ดังภาพที่ 2 การทํารอยพิมพ1สปอร1 (spore print)
4. การเปลี่ยนสี (color changes) เนื้อเยื่อบางชนิดของเห็ดนิ่ม เมื่อถูกทําให5เกิดแผล หรือใช5ใบมีดตัดจะ
เปลี่ยนสีเมื่อทําปฏิกิริยากับอากาศ โดยตัดให5เปนรอยแผลบริเวณหมวก ครีบ ก5านดอก หรือสวนอื่น ๆ การเกิดยางไหล
(exudation) จากหมวกดอกเห็ดจะใช5ประโยชน1นําไปตรวจพิสูจน1ชนิดเห็ดในสกุล Lactarius
5. เนื้อดอกเห็ด (texture) เห็ดนิ่ม มักจะชุมด5วยความชื้นคอนข5างสูง คล5ายฟองน้ํา เปราะ เหนียว เบา หนัก
เนื้อดอกเห็ดสีขาว เปนต5น
6. กลิ่นและรสชาติ (odor and taste) เชน ลักษณะกลิ่นหอมชวนรับประทาน กลิ่น เหม็น สะอิดสะเอียน
ขม เฝpqอน จืด หวาน ฝาด ฯลฯ
7. หมวก (cap) แห5ง ชื้น เหนียว วัดขนาดกว5างยาว และคาเฉลี่ยด5วย บันทึกรายละเอียดให5หมด
8. เนื้อ ใน (flesh) สี การเปลี่ยนสี ความหยาบ ละเอียด หนา กลิ่น รสชาติ เปนต5น
9. ครีบและรูพรุน (gills, pores or tubes) ลักษณะครีบอาจถี่หรือหาง ความหนา ลึก การเรียงตัว จํานวนรู
หรือครีบตอหนวยพื้นที่ เปนต5น
10. หนังหุ5มดอกเห็ด (veil) คือเนื้อเยื่อ ชิ้นสวนของเนื้อเยื่อ เยื่อหุ5มดอกเห็ด การสร5างหวง (ring, annulus)
ที่ก5านดอก สูงหรือต่ํา ปลอก (volva) ที่ฐานก5านดอกฝ[งดินอยูต5องใช5มีดขุดอยาให5ขาดชํารุดเสียหาย
11. การถายภาพเห็ด ควรถายภาพดอกเห็ดที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติในทุกๆ ตัวอยาง เพื่อให5ทราบลักษณะ
การเกิดของดอกเห็ด และสิ่งที่ดอกเห็ดขึ้นอยู หากเปนไปได5ควรมีอุปกรณ1เทียบวัดขนาดปรากฏให5เห็นด5วย เชน ไม5
บรรทัด ปากกา หรือเงินเหรียญ เปนต5น เพื่อให5ทราบขนาดที่แท5จริง ควรถายรูปดอกเห็ดให5ครบทุกระนาบ ทั้งด5านบน
ด5านข5าง และด5านลางหากได5ดอกเห็ดหลายระยะการเจริญเติบโตควรถายภาพเก็บไว5ด5วย หากมีลักษณะพิเศษอื่นๆ เชน
การเปลี่ยนสี การมีน5ายางไหลออกมา ต5องทําการบันทึกภาพในทันที หากมีเวลาจํากัด สามารถนําตัวอยางเห็ดมาถายที่
บ5านพักหลัง จากนั้นได5 แตสีและขนาดอาจเปลี่ยนไปจากของเดิมตามธรรมชาติได5
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3. การเก็บรักษาตัวอยาง (herbarium specimen)
3.1. การเก็บด5วยวิธีการดอง
1 เตรียมน้ํายาดองทั่วไป (general preservative) มีสูตรดังนี้ น้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร แอลกอฮอล1
95 เปอร1เซนต1 150 มิลลิลิตร และฟอร1มาลีน 40 เปอร1เซนต1 25 มิลลิลิตร
2 ทําความสะอาดดอกเห็ดให5สิ่งสกปรกติดอยูน5อยที่สุด ใสลงในขวดที่มีฝาป0ดสนิท (ควรเปนขวดแก5ว
ไมควรเปนขวดโลหะหรือพลาสติก เพราะสารเคมีอาจทําให5เกิดรอยรั่วซึมได5) เทน้ํายาดองทั่วไปให5ทวม
สวนตางๆ ของดอกเห็ดเบาๆ เพื่อปjองกันการเสียหาย
3 ทําฉลากติดที่ข5างขวดให5ชัดเจน (ไมควรติดไว5ที่ฝาขวด เพราะอาจเกิดการสลับตัวอยางกับฉลาก)
โดยเนื้อหาของฉลากบอกรายละเอียด ดังภาพที่ 3
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฐานทรัพยากรท&องถิ่น
สนองพระราชดําริ โดย..............................................................
หมายเลขตัวอย:าง........................................................ชื่อวงศ..................................................
สถานที่เก็บ................................................................................................................................
ชื่อพื้นเมือง................................................................................................................................
ชื่อวิทยาศาสตร...........................................................................................................................
ความสูงจากระดับน้ําทะเล.............................................วันที่เก็บ...............................................
หมายเหตุ (บันทึกเพิ่มเติม).......................................................................................................
...................................................................................................................................................
ชื่อผู&เก็บ....................................................................................................................................

ภาพที่ 3 ฉลากแสดงข5อมูลการเก็บตัวอยาง
วิธีการดองด5วยน้ํายาดองทั่วไปข5อดี คือ สามารถคงสภาพเดิมของดอกเห็ดได5โดยขนาดเปลี่ยนแปลงไปเล็กน5อย
ข5อเสีย คือ ใช5เนื้อที่ในการเก็บรักษาตัวอยางมาก สีและสภาพเนื้อของดอกเห็ดเปลี่ยนแปลง การทําปฏิกิริยากับสารเคมี
บางชนิดเปลี่ยนไปทําให5ไมสามารถนํากลับไปทดสอบปฏิกิริยาได5อีก
3.2. การเก็บด5วยวิธีการทําแห5ง
1 นําดอกเห็ดที่เก็บได5มาตากแดด หรืออบในตู5อบความร5อนแห5ง (oven) ที่อุณหภูมิ 40-60 องศา
เซลเซียส หรือใสไว5ในสารดูดความชื้น (silica sand) จนกระทั่งดอกเห็ดแห5งและแข็ง (ใช5เวลา
ประมาณ 1 เดือน) หากดอกเห็ดมีขนาดใหญมาก อาจต5องทําการฝานเปนชิ้นบางๆ เพื่อชวยให5ดอก
เห็ดแห5งได5งายขึ้น
2 นําดอกเห็ดที่แห5งดีแล5วบรรจุลงในภาชนะ เชน กลองพลาสติก ถุงกระดาษเก็บตัวอยาง หรือเย็บติด
กับแผนกระดาษแข็งคล5ายกับการเก็บตัวอยางพรรณพืช
3 ทําฉลากติดกํากับที่ภาชนะให5ชัดเจน เนื้อ หาของฉลาก ดังภาพที่ 3
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วิธีการทําให5แห5ง ข5อดี คือ สามารถเก็บตัวอยางไว5ได5นานหากมีการปjองกันแมลงศัตรูที่ดี สามารถนําตัวอยางมา
ทดสอบปฏิกิริยากับสารเคมีได5ตลอดเวลา และประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ ข5อเสียคือ ดอกเห็ดเสียสภาพไปเล็กน5อย สี
ซีด ขนาดเล็กลงอยางชัดเจน
การวินิจฉัยชนิดเห็ด
การวินิจฉัยชนิดเห็ดต5องใช5ลักษณะของดอกเห็ดที่มองเห็นด5วยตาเปลา (macroscopic features) และ
ลักษณะที่มองเห็นด5วยกล5องจุลทรรศน1 (microscopic features) ประกอบกัน ซึ่งในที่นี้ จะกลาวถึงแตวิธีการวินิจฉัย
ลักษณะของดอกเห็ดที่มองเห็นด5วยตาเปลาเทานั้น การวินิจฉัยชนิดของเห็ดนั้น ทําได5 3 ระดับ คือ
ระดับที่ 1 การแบงกลุมเห็ด โดยแบงออกเปน 2 ชั้น คือ เห็ดในชั้นเบสิดิโอไมซิติส และเห็ดในชั้นแอสโคไมซิติส
ซึ่งจะกลาวถึงในหัวข5อตอไป
ระดับที่ 2 การบอกชื่อสกุลเห็ด (genus) โดยใช5ลักษณะที่มองเห็นด5วยตาเปลาเปรียบเทียบกับคูมือเห็ดแบบ
งายๆ และคูมือเห็ดภาคสนาม
ระดับที่ 3 การบอกชื่อชนิดเห็ด (species) ต5องใช5ลักษณะที่มองเห็นด5วยตาเปลาและลักษณะที่มองเห็นด5วย
กล5องจุลทรรศน1รวมกัน นําไปเปรียบเทียบกับคูมือที่ซับซ5อนมากขึ้น และตําราที่เฉพาะเจาะจง
สําหรับการวินิจฉัยเห็ดระดับที่ 2 และ 3 มีรายละเอียดปลีกยอยมากมาย ไมสามารถกลาวถึงได5หมดในเอกสาร
ฉบับนี้ขอกลาวถึงแคระดับที่ 1 เทานั้น
การแบ:งกลุ:มเห็ด
เห็ดแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ โดยใช5ลักษณะการเกิดของสปอร1เปนหลักในการแบงดังนี้
1. เห็ดในชั้นเบสิดิโอไมซิติส
2. เห็ดในชั้นแอสโคไมซิติส
ซึ่งเห็ดทั้ง 2 กลุมนี้ถูกแบงออกเปนกลุมยอยหลายกลุม โดยใช5รูปรางลักษณะของดอกเห็ดและรูปรางของสวนที่
เปนที่อยูของเบสิเดียมและแอสคัสเปนหลัก การแบงกลุมยอยของเห็ดมีรายละเอียดดังตอไปนี้
กลุ:มเห็ดในชั้นเบสิดิโอไมซิติส
1. กลุมเห็ดมีครีบ (agarics or gilled mushrooms)
ดอกเห็ดมีหมวกที่อาจมีก5านหรือไมมีก5าน ด5านลางของหมวกมีลักษณะเปนครีบและเปนที่เกิดของ
สปอร1 ดอกเห็ดขึ้น อยูบนดิน บนทอนไม5 บนใบไม5ผุ หรือบนมูลสัตว1
2. กลุมเห็ดมันปู (chanterelles)
ดอกเห็ดมีหมวกและก5าน รูปรางคล5ายแตรหรือแจกันปากบาน ผนังด5านนอกของกรวยอาจเรียบหรือ
หยักยน หรือเปนรองตื้นๆ สปอร1เกิดอยูบนผนังด5านนี้ดอกเห็ดขึ้นบนดิน
3. กลุมเห็ดตับเตา (boletes)
ดอกเห็ดมีหมวกและก5าน มีเนื้อ ออนนิ่ม ด5านลางของหมวกเปนรูพรุนคล5ายฟองน้ํา ชั้นที่เปนรูถูกดึง
แยกออกจากหมวกได5โดยงาย สปอร1เกิดอยูภายในรู ตามปกติดอกเห็ดขึ้นอยูบนดิน
4. กลุมเห็ดหิ้ง (polypores and bracket fungi)
ดอกเห็ดมีรูปรางคล5ายชั้นหรือหิ้งวางของ หรือคล5ายเครื่องหมายวงเล็บ หรือคล5ายพัด ไมมีก5านหรือมี
ก5านที่เยื้องไปทางด5านใดด5านหนึ่งของหมวก หรือติดอยูที่ด5านข5างของหมวก มีเนื้อเหนียวและแข็งคล5ายจุกไม5คอร1ก
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หรือคล5ายเนื้อไม5 ด5านลางหรือด5านหลังของหมวกมีรูขนาดเล็กเรียงชิดกันแนน ภายในรูเปนที่เกิดของสปอร1 ชั้นที่เปนรู
ไมสามารถแยกออกมาจากสวนหมวกได5 ตามปกติขึ้นอยูบนไม5 แตอาจพบขึ้นบนดินได5
5. กลุมเห็ดแผนหนัง (leather-bracket fungi)
ดอกเห็ดรูปรางคล5ายเครื่องหมายวงเล็บหรือคล5ายพัด ไมมีก5าน มีลักษณะเปนแผนบางและเหนียว
ดอกเห็ดมักขึ้นอยูชิดๆ กัน ด5านบนของหมวกมีสีออนแกสลับกันเปนวง และผิวหมวกอาจมีขนสั้น ด5านตรงข5ามกับหมวก
เปนที่เกิดของสปอร1ที่มีลักษณะเรียบ หรือเปนรอยนูนขึ้นลงบางชนิดขึ้นอยูบนดิน บางชนิดขึ้น ยูบนไม5
6. กลุมเห็ดหูหนู/เห็ดวุ5น (jelly fungi)
ดอกเห็ดมีรูปรางหลายแบบ อาจคล5ายใบหู เนื้อบางคล5ายแผนยางนิ่มเปนเมือก สปอร1เกิดอยูทางด5าน
ที่มีรอยยนหรือมีรอยเส5นแตกแขนงขึ้นบนไม5ผุที่มีความชื้นสูง
7. กลุมเห็ดที่เปนแผนแบนราบไปกับทอนไม5 (crust and parchment fungi)
ดอกเห็ดเปนแผนแข็งแนบติดอยูบนทอนไม5 หรืออาจมีขอบดอกโค5งงอออกจากทอนไม5เล็กน5อยคล5าย
หิ้ง เนื้อ เหนียวและไมเปนเมือก ด5านที่ไมติดกับทอนไม5คือด5านที่เกิดของสปอร1 อาจมีลักษณะเรียบ ยน เปนเส5นคดเคี้ยว
หรือนูนเปนปุiม
8. กลุมเห็ดฟ[นเลื่อย (teeth fungi)
ดอกเห็ดอาจมีหมวกและก5าน หรือไมมีก5าน ด5านลางของหมวกมีลักษณะคล5ายซี่เลื่อย ฟ[น หรือหนาม
ทิ่มลงหาพื้น ดิน สปอร1เกิดอยูที่ซี่เลื่อยหรือหนามนี้ดอกเห็ดอาจขึ้นจากดินหรือขึ้นบนไม5
9. กลุมเห็ดปะการัง และเห็ดกระบอง (coral and club fungi)
ดอกเห็ดตั้งตรงและแตกแขนงเปนกิ่งก5านเล็กๆ คล5ายปะการัง หรือตั้งตรงและมีสวนบนพองออกคล5าย
รูปกระบอง อยูเดี่ยวๆ หรือเปนกลุม สปอร1เกิดบนผนังด5านนอกสวนบนของกระบองและกิ่งแขนง ขึ้นบนดินหรือบนไม5
10. กลุมเห็ดรูปรมหุบ (gastroid agarics)
ดอกเห็ดมีรูปรางคล5ายรมหุบ กางออกไมได5 เนื่องจากขอบหมวกติดอยูกับก5าน ภายใต5หมวกมีแผน
เนื้อเยื่อที่แตกเปนรองแยกออกหลายแขนง มองดูคล5ายกับครีบที่บิดเบี้ยว เนื้อเยื่อสวนนี้คืออที่เกิดของสปอร1 ซึ่งจะ
เปลี่ยนไปเปนฝุiนผงเมื่อดอกเห็ดแก สปอร1จะออกสูภายนอกเมื่อหมวกฉีกขาด มักพบบนดินในที่ร5อนและแห5งแล5ง ใน
ทะเลทรายและบนภูเขา
11. กลุมเห็ดลูกฝุiนและเห็ดดาวดิน (puffballs and earthstars)
ดอกเห็ดเปนรูปทรงกลม รูปคล5ายไขหรือรูปคล5ายผลสาลี่ (pear) หัวกลับ บางชนิดเมื่อดอกแกผนัง
ชั้นนอกแตกและบานออกคล5ายกลีบดอกไม5 สปอร1เกิดอยูภายในสวนที่เปนทรงกลม เมื่อออนผาดูเนื้อข5างในมีสีขาว
ลักษณะหยุนและออนนุม เมื่อแกมีลักษณะเปนฝุiนผงสีเข5ม ดอกเห็ดอาจเกิดบนดินหรือบนไม5
12. กลุมเห็ดลูกฝุiนก5านยาว (stalked puffballs)
ดอกเห็ด เปนรู ปทรงกลมคล5า ยกั บ กลุ มเห็ด ลูกฝุiน แตมีก5านยาวชั ด เจน ปลายก5า นสิ้ นสุ ดที่ ฐานของ
รูปทรงกลม สปอร1เกิดอยูภายในรูปทรงกลมเปนฝุiงผง มักพบในทะเลทราย บนทราย หรือดินในที่รกร5าง
13. กลุมเห็ดรังนก (bird’s nest fungi)
ดอกเห็ดมีขนาดเล็ก ตามปกติมีเส5นผานศูนย1กลางน5อยกวา 1 ซ.ม. รูปรางคล5ายรังนก และมีสิ่งที่คล5าย
ไข รูปรางกลมและแบนวางอยูที่ก5นรัง ภายในไขเต็มไปด5วยสปอร1 ดอกเห็ดเมื่อออนด5านบนของรังมีเนื้อเยื่อป0ด พบขึ้น
บนไม5ผุ
14. กลุมเห็ดเขาเหม็น (stinkhorns)
ดอกเห็ด เมื่ อออนรู ป รางคล5 ายไข ตอมาสวนของก5 า นคอย ๆ โผลดั นเปลื อกหุ5 มจนแตก เปลื อกไข
สวนลาง กลายเปนถ5วยหุ5มโคนก5าน สวนปลายก5านด5านบนอาจมีหรือไมมีหมวก และมีสปอร1เปนเมือกสีเข5มฉาบอยู ก5าน

๘
มีลักษณะพรุนและนิ่มมาก อาจมีรางแหปกคลุมก5าน บางชนิดมีก5านที่โผลออกมาจากเปลือกแตกคล5ายหนวดปลาหมึก
หรือพองเปนชองโปรงคล5ายลูกตะกร5อ ดอกเห็ดมีกลิ่นเหม็นมาก ขึ้นอยูบนดินที่ชื้นแฉะและมีซากพืชทับถมหนา
15. กลุมเห็ดทรัพเฟ0ลปลอม (false truffles)
ดอกเห็ดมีรูปรางเปนก5อนกลมจนถึงรูปไข หรือเปนปุiมปม ภายในก5อนมีเนื้อแนน จนถึงคล5าย ฟองน้ํา
หรือเปนเมือกแตไมเปนฝุiนผง และมีห5องหรือชองเล็ก ๆ กระจายอยูในเนื้อโดยทั่วไป สปอร1เกิดอยูที่ผนังภายในชองนี้
อาจเห็นรอยของก5านขนาดเล็กในเนื้อเห็ดด5วย ดอกเห็ดตามปกติเกิดอยูใต5ดิน
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ตารางที่ 1 แสดงกลุมเห็ดในชั้นเบสิดิโอไมซิติส
กลุมชนิดของเห็ด

ตัวอยาง

อื่นๆ

กลุมเห็ดมีครีบ
เห็ดระโงกเหลือง
Amanita calyptroderma G.F. Atk.
& V.G. Ballen

เห็ดหลมขาว
Russula Delica Fr.

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

เห็ดขมิ้นหลวง Cantharellus cibarius Fr.
เห็ด Craterellus sp.

กลุมเห็ดมันปู
เห็ดมันปูใหญ
Craterellus odoratus (Schwein.) Fr.

เห็ดขมิ้นน5อย
Cantharellus minor Pk
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เห็ดตาเฒา (Strobilomyces floccopus (Vahl ex Fr.)
Karst.)
เห็ดปอดม5า (Heimiella retispora (Pat. et Bak.) Boedijn)

กลุมเห็ดตับเตา
เห็ดตับเตา
Boletus sp

เห็ดตับเตาเกล็ดแดงคล้ํา
Boletellus emodensis (Berk.) Sing

กลุมเห็ดหิ้ง
เห็ดหางไกงวง
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.)

-

กลุมเห็ดแผนผนัง
เห็ดหางไกงวงปลอม
Stereum ostrea (Blume & T.
Nees) Fr.

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

กลุมเห็ดหูหนู
เห็ดหนูหนูเสวย
Auricularia fuscosuccinea (Mont.)
Henn

เห็ดพายทอง
Dacryopinax spathularia (Schw.)
Martin

กลุมเห็ดฟ[นเลื่อย

เห็ดไม5แคะหู (Auriscalpium vulgare Gray)
Irpex spp.

เห็ดสมองลิง
Hericium erinaceus (Bull.) Pers.

เห็ดปะการังส5มแดง (Clavaria miyabeana S. Ito)
เห็ด Ramaria sp.
เห็ดปะการังขาว (Clavaria vermicularis Batsch)

กลุมเห็ดปะการัง
เห็ดเขากวางออน
Ramaria cyanocephala

เห็ดซังขนุน
Clavaria fusiformis Sowerby
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กลุมเห็ดลูกฝุiน
และเห็ดดาวดิน
เห็ดดาวดิน
Geastrum saccatum Fr.

เห็ดลูกฝุiนหนาม
Lycoperdon echinatum Pers.

กลุมเห็ดรังนก

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

เห็ดรังนกขอบจีบ
Cyathus striatus (Huds.) Willd.

เห็ดรังนกกระจิบ
Cyathus olla (Batsch) Pers

กลุมเห็ดเขา
เหม็น

เห็ดเยื่อไผ/เห็ดรางแห
Dictyophora indusiata (Vent.)
Desv.

เห็ดเขาเหม็น
Mutinus bambusinus (Z0ll.) E.Fisch
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กลุ:มเห็ดในชั้นแอสโคไมซิติส
1. กลุมเห็ดทรัฟเฟ0ล (truffles)
ดอกเห็ดมีรูปรางเปนก5อนกลมจนถึงรูปไข หรือเปนปุiมปม ภายในมีลักษณะเปนโพรงหรือชองขนาด
ใหญ หรือเปนรองคดเคี้ยวไปมา สปอร1เกิดอยูที่ผิวด5านในของรองหรือชอง สวนที่เปนเนื้อมีลักษณะแนน หรือบางครั้ง
เปนผง แตไมเปนเมือก ดอกเห็ดเกิดอยูใต5ดินในปiาเขตอบอุน มีกลิ่นหอมรับประทานได5มีรสดี และราคาแพงมาก สัตว1
พวกกระรอกและกระตายชอบขุดกิน ชาวตะวันตกฝ‡กสุกรและสุนัขให5หาเห็ดทรัฟเฟ0ลด5วยวิธีดมกลิ่น
2. กลุมคอร1ไดเซป (Cordyceps) ไซลาเรีย (Xylaria) และดัลดิเนีย (Daldinia)
คอร1ไดเซป เปนราที่เข5าทําลายแมลงและแมงมุม รูปรางคล5ายกระบอง อาจจะขึ้น อยูเดี่ยวๆ หรือเปน
กลุม สปอร1เกิดภายในกระบอง
ไซลาเรีย หรือเห็ดที่มีชื่อสามัญวา เห็ดนิ้วมือคนตาย (dead man’s fingers) มีรูปรางคล5ายกระบอง
ขนาดเล็ก ตั้งตรงขึ้นมาจากเนื้อไม5 เมื่อออนมีสีขาวหรือครีม และผนังเรียบ เมื่อแกมีผิวสีดํา ขรุขระ และหงิกงอ สปอร1
เกิดอยูภายในกระบองใกล5 ๆ สวนผิว
ดัลดิเนีย หรือเห็ดดันหมี มีรูปรางเปนก5อนนูน เกือบเปนทรงกลม ติดอยูบนเนื้อไม5ขนาดเล็ก เหนียว
และแข็ง สีมวงเข5มจนถึงดํา เมื่อออนมีผิวเรียบ เมื่อแกผิวขรุขระหรือแตกเปนรอง ถ5าผาดูเนื้อข5างในจะเห็นเปนลายเส5น
วงซ5อนกันอยูหลายๆ ชั้นสปอร1เกิดอยูภายในก5อนกลมติดกับสวนผิว
3. กลุมเห็ดรูปโคมไฟหรือมอเรล (morels)
ดอกเห็ดมีหมวกและมีก5านที่ภายในเปนโพรง สวนหมวกมีลักษณะคล5ายรังผึ้งคือ ประกอบด5วยสวนที่
ยุบลงเปนรูหรือรองและมีสันที่ชัดเจน สวนหมวกนี้ติดอยูกับก5านตลอดความยาวของหมวก ผิวก5านอาจเรียบหรือเปน
รองลึกตามยาว เกิดบนดินภายในปiาเขตอบอุน กินได5และมีรสชาติอรอยมาก สปอร1เกิดอยูที่ผิวหมวกสวนที่ยุบเปนรู
หรือรอง อยางไรก็ตามเห็ดกลุมนี้ยังไมมีรายงานวาพบในประเทศไทย
4. กลุมเห็ดอานม5า (saddle fungi)
ดอกเห็ดมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หมวกรูปรางคล5ายอานม5า สีน้ําตาลออน สีเทาออนหรือสีขาวถึงสี
ครีม ก5านเรียวเล็ก ทรงกระบอกผิวเรียบ หรือก5านอาจมีขนาดใหญเปนรองลึก มีสีคล5ายกับสีหมวก ดอกเห็ดมีลักษณะ
เปราะบาง เกิดอยูบนดินหรือบนไม5ผุ สปอร1เกิดอยูที่ผิวด5านบนของหมวก
5. กลุมเห็ดรูปแก5วแชมเปญ รูปถ5วย หรือรูปจาน (cup fungi or disclike fungi)
ดอกเห็ดมีรูปรางคล5ายแก5วแชมเปญ ถ5วย หรือจานกลมก5นตื้น หรือก5นลึก มีก5านหรือไมมีก5านขนาด
เล็กจนถึงใหญ มีตั้งแตสีออนจนถึงสีสดใส สวยงามมาก ขึ้นอยูบนไม5ผุ สปอร1เกิดอยูด5านในของปากถ5วยหรือปากจาน
6. กลุมเห็ดลิ้นพสุธา (earth tongues)
ดอกเห็ดรูปรางเปนแทงตั้งตรง คล5ายรูปกระบอง ไมแตกแขนงมีสวนหัวที่ใหญพองออกหรือแบนเห็น
ได5อยางชัดเจน ที่ผิวของสวนหัวมักมีลักษณะเปนรองหรือมีรอยยน เหนียวไมเปนเมือก สีดํา สีเขียวออน สีเหลือง และสี
อื่นๆ ขึ้น บนดิน หรือบนไม5ผุ สปอร1เกิดอยูใต5ผิวบริเวณสวนหัว
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ตารางที่ 2 แสดงกลุมเห็ดในชั้นแอสโคไมซิติส
กลุมชนิดของเห็ด

ตัวอยาง

อื่นๆ

กลุมคอร1ไดเซป
Ophiocordyceps sobolifera
(Hill ex Watson) G.H. Sung, J.M.
Sung, Hywel-Jones & Spatafora

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

กลุมไซลาเรีย/
เห็ดนิ้วมือคนตาย

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

เห็ด Xylaria sp.2
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev.

Xylaria sp.1

กลุมดัลดิเนีย/
เห็ดดันหมี

Daldinia concentrica (Bolton) Cs. & De Not.

เห็ดทีขึนอยูต่ ามธรรมชาติ

ดอกเห็ดเมือผ่าตามยาวเพือดู zoned
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กลุมเห็ดอานม5า

Helvella sp.

เห็ดอานม5าอีแปะ
Leptopodia atra (Konig ex Fr.) Boud

กลุมเห็ดรูปแก5ว
แชมเปญ รูปถ5วย
หรือรูปจาน

เห็ด Sarcoscypha sp.
เห็ด Microstoma sp.
เห็ดจมูกหมู
Galiella celebica (P.Henn.) Nannf

กลุมเห็ดลิ้นพสุธา

เห็ดถ5วยแดงอมชมพู
Cookeina sulcipes (Bk.) Kuntz.

กลุมเห็ดลิน5 พสุธา ก.-ค. Trichoglossum hirsutum (Fr.)
Boud.
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ในกรณีที่เราได&ตัวอย:างเห็ดมาจากภาคสนาม สามารถนํามาจัดจําแนกในเบื้องต&น โดยใช&กุญแจการจําแนกเห็ดกลุ:ม
ที่สําคัญอย:างง:ายๆ ก:อนที่จะนําไปศึกษาลักษณะของดอกเห็ดอย:างละเอียดในห&องปฏิบัติการต:อไป
กุญแจจําแนกเห็ดกลุ:มที่สําคัญอย:างง:าย (Key to Major Groups of Fungi)
1.

ก. ดอกเห็ด (Fruiting body or mushroom) มีหมวก (Cap or pileus) สวนที่ให5กําเนิดสปอร1มีลักษณะเปน
ครีบ (gills)/ รูพรุน (pores)/ เปนสัน (blunt ridge)/ คล5ายฟ[นเลื่อย (teeth) อาจมีก5านดอก (stalk or stem)
หรือไมมีก5าน_____________________________________________________________________ 2
ข. ดอกเห็ดเปนทรงกลม (puffball)/ แตกเปนแฉกทําให5มีลักษณะคล5ายดาว (earthstar)/ รูปรางคล5ายรังนก
(bird's nest)/ มีกลิ่นเหม็น (stinkhorn), รูปรางคล5ายปะการัง (coralshaped)/ รูปถ5วย (cup-shaped)/ รูป
คล5ายผลของไม5สนเขา (pine cone) หรือออนนุมคล5ายวุ5น (jelly-like) ___________________________ 6

2.

ก. แหลงกําเนิดสปอร1เปนแบบครีบ (gill) มีก5านดอก (stalk) หรือไมมีก5านดอก____เห็ดครีบ/เห็ดนิ่ม -Agarics
ข. แหลงกําเนิดสปอร1เปนแบบสัน (ridge)/ รูพรุน (pores)/ รูปฟ[นเลื่อย (teeth) มีก5านดอกหรือไมมีก5าน
ดอก___________________________________________________________________________ 3

3.

ก. แหลงกําเนิดสปอร1เปนครีบที่มีลักษณะเปนสันทื่อ (blunt)/ สัน มีลักษณะคดเคีย5 วไมเปนระเบียบ
(irregular ridge) มีก5านดอก_________________________________เห็ดมันปู/เห็ดแตร - Cantherelles
ข. แหลงกําเนิดสปอร1ที่มีลักษณะเปนรูพรุน (pores) หรือลักษณะคล5ายฟ[นเลื่อย (teeth) มีก5านดอกหรือไมมี
ก5านดอก________________________________________________________________________ 4

4.

ก. แหลงกําเนิดสปอร1มีลักษณะเปนฟ[นเลื่อย (teeth) มีก5านดอก แตถ5าไมมีก5านดอกจะขึ้นอยูกับต5นไม5หรือเนื้อ
ไม5 (wood)___________________________________________เห็ดฟ[นเลื่อย/เห็ดหนาม - Teeth fungi
ข. แหลงกําเนิดสปอร1เปนรูพรุน (pores) ขึน5 อยูตามพืน5 ดินหรือขึน5 อยูกับไม5 ______________________ 5

5.

ก. ดอกเห็ดสดออนนุม แหลงกําเนิดสปอร1มีลักษณะเปนรูพรุน ขึ้นเปนดอกเดี่ยว ๆ มีก5านดอกอยูกึ่งกลางหมวก
เห็ด (central stalk) ขึ้นบนดิน (ground) _________________________________เห็ดตับเตา - Boletes
ข. ดอกเห็ดเหนียวคล5ายหนังถึงแข็งคล5ายไม5 (leather to woody) แหลงกําเนิดสปอร1มีลักษณะเปนรูพรุน
(pores) ถ5าดอกเห็ดสดนิ่ม จะมีก5านดอกไมอยูกึ่งกลางหมวก (stalk eccentric) ก5านดอกอาจติดชิดกับก5าน
ดอกอื่น หรือไมมีก5านดอกก็ได5 ปกติมักขึ้นอยูกับไม5 _________________เห็ดหิ้ง/เห็ดกระด5าง – Polypores

6.

ก. ดอกเห็ดมีถุงสปอร1 (spore sacs) รูปรางกลม (round) ถึงรูปไข (oval) หรือมีลักษณะคล5ายรูปลูกแพร1
(pear) ลูกชมพู หรือคล5ายแก5วก5นแบน (flask-shaped) รูปดาวเปนแฉก (starshaped) ถุงสปอร1อยูตรงกลาง
หรือรูปรางคล5ายรังนก (bird's nests) ____________________________________________________
_______________________ เห็ดรังนก, เห็ดดาวดิน, เห็ดลูกฝุiน - Bird'snests, Earthstars และ Puffballs
ข. ดอกเห็ดมีรูปรางอยางอื่น__________________________________________________________ 7
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7.

ก. ปลายก5านดอก (stalk) มีสีเขียว เปนเมือก (slimy) เปราะหักงาย (fragile), มีกลิ่นไมพึงปรารถนา
(disagreeable odor) ฐานดอก (base) จะหุ5มด5วยโครงสร5างรูปถ5วยหรือปลอก (volva) _______________
____________________________________________________________เห็ดเขาเหม็น - Stinkhorn
ข. ดอกเห็ดมีรูปรางอยางอื่น__________________________________________________________ 8

8.

ก. ดอกเห็ดมีรูปรางคล5ายปะการัง (coral)/ รูปรางคล5ายนิ้ว มือ(fingers) เกิดขึ้นเดี่ยวๆ เปนกลุม หรือมีก5าน
ดอกรวมกันเปนกลุม (massive base)_________________________________เห็ดปะการัง -Coral fungi
ข. ดอกเห็ดมีรูปรางอยางอื่น__________________________________________________________ 9

9.

ก. ดอกเห็ดคล5ายกับผลของลูกสนเขา (pine-shaped top) มีสัน (ridge)รู (pits) และมีก5านดอกอยูกึ่งกลาง
ดอก (central stalk) หรือมีลักษณะขยุกขยิกถึงเรียบ บางทีมีลักษณะคล5ายอานม5า (saddle-shaped top)
และก5านอยูกึ่งกลาง____________________________ เห็ดมันสมอง - True morels และ False morels
ข. ดอกเห็ดมีรูปรางอยางอื่น_________________________________________________________ 10

10.

ก. ดอกเห็ดมีรูปรางคล5ายถ5วย (cup-shaped) รูปรางคล5ายโถหรือแจกัน (urn-shaped) หรือมีก5นกลม
(flattened disc) ขึ้นบนพื้นดิน (on ground) หรือมีรูปรางแตกตางออกไป __________________เห็ดถ5วย,
เห็ดลิ้นพสุธา และ เห็ดอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล5เคียงกัน – Cup fungi และ Earth tongues and allies
ข. ดอกเห็ดมีลักษณะคล5ายวุ5น (jelly-like) มีสีขาว เหลือง ถึงสีน้ําตาลเข5ม หรือสีน้ําตาลดําขึ้นบนไม5 (wood)
________________________________________________________________เห็ดวุ5น- Jelly fungi

บทบาทต:อระบบนิเวศของเห็ดในปdา
เห็ดที่เกิดขึ้นทั้งในระบบนิเวศปiาธรรมชาติและสวนปiา ผู5ที่ให5ความสนใจที่จะศึกษาสามารถสํารวจเก็บตัวอยาง
ได5จากสิ่งตางๆ เชน ดิน สวนตางๆ ของพืชที่ตายแล5ว ต5นไม5ที่ยืนต5นอยู มูลสัตว1และอินทรียวัตถุตางๆ ที่มีอยูในบริเวณ
นั้นๆ เห็ดปiาไม5จะอยูใน 3 สภาพตามวัตถุที่อาศัย (substrates) คือ:
1. เห็ดผู5ยอยสลายอินทรียวัตถุ (saprophytic mushroom): เห็ดกลุมนี้จะพบได5ตามซากอินทรียวัตถุที่ตาย
แล5ว (dead organic matters) เชน ใบไม5 หญ5า กิ่งก5าน ไม5ซุง ตอไม5 ผลไม5 เมล็ดไม5หรือ มูลสัตว1 เปนต5น เห็ดกลุมนี้ทํา
หน5าที่ยอยสลายซากเทานั้นโดยอาศัยการปลอยน้ํายอยออกไปเพื่อยอยสลายโครงสร5างที่แข็งแรงของสิ่งที่ดอกเห็ดขึ้น
อยู ทําให5ซากอินทรียวัตถุนั้นๆ คอยๆ ผุพัง และกลายเปนแรธาตุ สวนหนึ่งกลับคืนสูดินเพื่อเปนวัฏจักรการหมุนเวียน
ธาตุอาหาร และอีกสวนหนึ่งจะถูกเส5นใยของดอกเห็ดดูดและนําไปใช5ประโยชน1ตอไป สําหรับเห็ดกลุมนี้สามารถสํารวจ
พบได5บอยเพราะมีเปนจํานวนมาก อาจจะพบดอกเห็ดทั้งที่ออนนุม เหนียว แข็ง และพบได5เกือบทุกฤดูกาลโดยเฉพาะ
บริเวณที่มีความชื้นสูง
2. เห็ดที่เปนสาเหตุของโรค (parasitic mushroom): เห็ดกลุมนี้เปนกลุมที่เข5าทําลายต5นไม5ขณะยืนต5นและยัง
มีชีวิตอยู หรือเข5าทําลายสัตว1ขนาดเล็กจําพวกแมลงและแมงมุม โดยเชื้อเห็ดจะเข5าไปแยงน้ําและอาหาร ทําให5เซลล1
และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตที่ดอกเห็ดขึ้นอยูคอยๆ ทรุดโทรมและตายลงไปในที่สุด
3. เห็ดที่มีความสัมพันธ1กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น (symbiosis mushroom): เห็ดกลุมนี้ สามารถแบงตามชนิดของ
สิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ1ด5วยได5 2 กลุมคือ
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3.1 เห็ดเอคโตไมคอร1ไรซา (ectomycorrhizal mushroom) เห็ดกลุมนี้เปนเห็ดที่สร5างดอกเห็ดอยู
ตามบริเวณใต5รมไม5 เพราะเปนเห็ดที่อาศัยอยูกับรากของต5นไม5 โดยเฉพาะไม5ในวงศ1ยาง (Dipterocapaceae) วงศ1กอ
(Fagaceae) และวงศ1สนเขา (Pinaceae) จะพบได5มากที่สุด เส5นใยของราจะเจริญอยูตั้งแตระดับผิวดินจนกระทั่งชั้นใต5
ดินที่ระดับลึกประมาณ 10-20 ซ.ม. แล5วสร5างดอกเห็ดโผลขึ้นมาเหนือดิน มักจะพบเห็ดกลุมนี้มากในฤดูฝน หรือฤดู
ที่ดินมีความชื้นสูงเทานั้นในฤดูแล5งมักจะไมพบเห็ดกลุมนี้ปiาที่พบเห็ดกลุมนี้มากได5แก ปiาเต็งรัง ปiาสนเขา ปiากอ ปiายาง
และปiามะคาโมง เปนต5น สวนปiาเบญจพรรณหรือปiาผสมผลัดใบที่มีไม5สักพบเห็ดกลุมนี้ไมมาก
3.2 เห็ดโคนปลวก (termite mushroom หรือ Termitomyces spp.) เห็ดในกลุมนี้การเจริญของ
เส5นใยที่รวมตัวเกิดเปนดอกเห็ดจําเปนต5องมีสารบางชนิดที่ปลวกสร5างขึ้นจึงจะเกิดเปนโครงสร5างดอกเห็ดอยางที่เราพบ
เห็นได5 ดอกเห็ดจะขึ้นโดยตรงจากดิน และเมื่อขุดดูจะพบวามีโครงสร5างคล5ายๆ รากของดอกเห็ด หรือที่เรียกวา ราก
เทียม (pseudorhiza) ปรากฏอยู ที่ปลายสุดของรากเทียมนี้จะขึ้นตรงจากรังของปลวก (termite nest) ชนิดของปลวก
และชนิดของเห็ดมักจะมีความสัมพันธ1กันในระดับหนึ่ง
เห็ดพิษ
สารพิษของเห็ดสามารถแบงเปนกลุมตามผลทางสรีรวิทยาออกเปน 4 กลุมใหญๆ คือ
1. Protoplasmic poisons เปนกลุมของสารพิษที่เข5าทําลายเซลล1และการล5มเหลวของการทํางานของอวัยวะ
แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้
1.1 กลุม Cyclopeptide แบงเปน 2 ชนิ ด คือ amatoxin (amanitin) และ phallotoxin
(phalloidins) เปนสารพิษทําลายเซลล1ของตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบหายใจ และระบบสมอง ทํา
ให5ถึงแกความตาย เมื่อได5รับสารพิษกลุมนี้เข5าไปจะมีอาการท5องรวง เปนตะคริวที่ท5อง คลื่นเหียน และอาเจียน โดย
อาการจะแสดงหลังจากรับประทานเห็ดพิษเข5าไป 6-24 ชั่วโมง ระยะเวลาแสดงอาการประมาณ 1 วัน หลังจากนั้นจะมี
อาการตับและไตวาย และอาจถึงแกชีวิตได5

Amanita verna (Bull. ex.fr.) Vitt
เห็ดระโงกหิน เห็ดไขตายซาก (ฮาก)

Amanita virosa Secr
เห็ดระโงกหิน เห็ดไขตายซาก
(มีขนหยาบบนก5าน)

1.2 กลุม Orellanine พิษเห็ดกลุมนี้สงผลให5การทํางานของไตล5มเหลว และมักเสียชีวิตภายใน 2-3
สัปดาห1หลังจากอาการปรากฏ สําหรับเด็กมีรายงานการเสียชีวิตหลังจากรับประทานเห็ดเข5าไป 2-3 วัน อาการของผู5ที่
ได5รับสารพิษชนิดนี้ได5แก กระหายน้ํา อยางมาก ปากแห5ง และแสบร5อนในปาก ปวดศีรษะ หนาว ปวดท5อง คลื่นเหียน
อาเจียน กระตุ5นการถายป[สสาวะใน ตอนต5นและคอยๆ ลดลงจนหยุด ในรายที่รุนแรง BUN (blood urea nitrogen)
เปนสีกุหลาบและตามมาด5วยอาการไตถูกทําลายในที่สุด
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1.3 กลุม Monomethylhydrazine (Gyromitrins) เห็ดที่มีสารพิษกลุมนี้จะเปนพิษเมื่อรับประทาน
ดิบ ต5ม เผา หรือแม5กระทั่งไอระเหยก็ยังเปนพิษ บางครั้งรับประทานเห็ดเข5าไปอาจไมแสดงอาการ หรือบางคนแสดง
อาการมากน5อยแตกตางกัน อาการมักปรากฏใน 6-8 ชั่วโมงหลังรับประทานเห็ดเข5าไป อาการตางๆ ที่พบ ได5แก ตัว
บวม คลื่นเหียน อาเจียน ท5องเสียถายเปนน้ําหรือเลือด ตะคริวที่กล5ามเนื้อ เจ็บที่ท5อง เปนต5น

Gyromitra esculenta (Pat. Et Bak.) Boedism.
เห็ดสมองวัว
2. Neurotoxins เปนสารพิษที่ทําให5เกิดอาการกับระบบประสาท เชน เหงื่อออกมาก ชัก เคลิบเคลิ้ม ตื่นเต5น
สลดหดหู เปนต5น สารพิษกลุมนี้แบงเปน 3 กลุม ดังนี้
2.1 กลุม Muscarine สารพิษในกลุมนี้มีผลตอระบบประสาท มักแสดงอาการภายใน 30 นาที ถึง 2
ชั่วโมง หลังจากที่รับสารพิษ ลักษณะอาการมีเหงื่อออกมากผิดปกติ น้ํ าลายและน้ําตาไหล หรือที่เ รียกวาโรค PSL
syndrome (perspiration, salivation, lachrymation) ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีการเต5นของชีพจรช5า ความดัน
โลหิตต่ําจนถึงขั้นอันตรายได5 สารพิษในกลุมนี้พบในเห็ดหลายชนิดในสกุล Amanita สกุล Clitocybe และสกุล
Inocybe

Amanita muscaria

Amanita pantherina
เห็ดเกล็ดดาว

2.2 กลุม Ibotenic acid และ Muscimol เปนกลุมสารพิษที่ร5ายแรงกลุมหนึ่งพบได5ในเห็ดสกุล
Amanita บางชนิด โดยดอกเห็ดสดจะมี Ibotenic acid สารพิษในกลุมนี้มีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําให5เกิด
อาการเพ5อ คลั่ง เคลิบเคลิ้ม แตถ5าดอกเห็ดแห5งจะเปลี่ยนโครงสร5างกลายเปนสาร muscimol ซึ่งมีผลมากกวา 5-6 เทา
และสามารถคงสภาพอยูได5 5-10 ป• โดยปกติสารพิษกลุมนี้ถ5าเข5าสูรางกายในปริมาณไมมากพิษก็จะสลายไปเอง ขึ้นอยู
กับปริมาณ อายุ และความทนทานของผู5รับสารพิษ
2.3 กลุม Psilocybin ในอดีตชาวเม็กซิกันนําเห็ดที่สร5างสารพิษกลุมนี้มาใช5ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา เห็ดพิษที่มีสารกลุมนี้มีอาการทางประสาทหลอนหรือฝ[น มึนเมา เคลิบเคลิ้ม เพ5อฝ[น อาเจียนหมดแรง
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อัมพาตชั่วคราว Severe sysporia อาจถึงขั้นวิกลจริต สําหรับเด็กแล5วมีรายงานวาอาจถึงกับเสียชีวิตได5 โดยเริ่มจาก
อาการมีไข5 ชักเปนชวงๆ และเสียชีวิตในที่สุด เห็ดในกลุมนี้มีฤทธิ์แบบกัญชา จึงจัดวาเปนเห็ดประเภทยาเสพติด

Copelandia cyanescens (Berk. & Br.) Gymanopilus Aeruginosus (Peck) Sing.
Sing. Psilocybe cubensis (Earle) Sing.
เห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง
เห็ดขี้ควาย บางที่เรียกเห็ดโอสถลวงจิต
3. Gastrointestinal irritants เปนสารพิษซึ่งพบมากที่สุดในกลุมเห็ดพิษ เกิดอาการอยางรวดเร็ว ภายใน 15
นาที ถึง 4 ชั่วโมง รวมทั้งสารพิษในกลุมนี้ทําให5เกิดอาการกับระบบทางเดินอาหารอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส5 อาเจียน
ตะคริว ท5องเสียน5อยรายนักที่จะมีอาการเสียชีวิต เห็ดพิษในกลุมนี้มีมากมาย บางชนิดก็พบสารพิษวาเปนชนิดใดบ5าง
แล5ว และอีกหลายชนิดยังไมมีการวิจัย ถ5าเด็กรับประทานเห็ดพิษกลุมนี้ปริมาณที่มากก็อาจถึงตายได5 นอกจากนี้เห็ดพิษ
ชนิดเดียวกัน บางคนมีอาการแตบางคนไมแสดงอาการเมื่อรับประทานพร5 อมกัน เห็ดพิษในกลุมนี้มีหลายชนิดเมื่ อ
รับประทานดิบจะเปนพิษ แตถ5าต5มสุกแล5วไมเปนอันตรายเพราะความร5อนทําให5พิษถูกทําลายหมดไป กลายเปนเห็ด
รับประทานได5 สวนหนึ่งของเห็ดมีพิษในกลุมนี้ที่พบในประเทศไทยได5แก เห็ดไขเนา เห็ดไขหงส1

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 เปนกลุมที่ปกติไมเปนพิษ และไมมีอาการใดๆ ยกเว5น ได5รับพิษกอนหรือหลังดื่ม
แอลกอฮอล1 24-72 ชั่วโมง ซึ่งกรณีนี้อาจจะมีอาการเปนพิษถึงขั้นรุนแรง อาการจะแสดงออกภายใน 5-30 นาที เชน
ร5อนและมี เหงื่ อออกที่ หน5 า หน5 า แดง คอและอกแดง หายใจเร็ ว หายใจลํ า บาก หั วใจเต5 น แรง ปวดหั ว อยางรุน แรง
คลื่นเหียน อาเจียน เปนต5น
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การทดสอบเห็ดพิษแบบชาวบ&าน
วิธีการตรวจสอบเห็ดพิษแบบชาวบ5านตอไปนี้ ถึงแม5จะไมถูกต5องตามหลักทางการแพทย1นัก แตก็จัดวาเปนภูมิ
ป[ญญาของชาวบ5าน ที่จะใช5ตรวจสอบวาเห็ดชนิดไหนรับประทานได5 ชนิดไหนเปนเห็ดพิษ ซึ่งจะนํามาใช5ได5เปนบางสวน
หรือในบางโอกาส ดังตอไปนี้
1. นําข5าวสารมาต5มกับเห็ด ถ5าไมเปนพิษข5าวสารจะสุก ถ5าเปนพิษข5าวสารจะสุกๆ ดิบๆ
2. ใช5ช5อนเงินคนต5มเห็ด ถ5าช5อนเงินกลายเปนสีดํา จะเปนเห็ดพิษ
3. ใช5ปูนกินหมากปjายดอกเห็ด ถ5าเปนเห็ดพิษจะกลายเปนสีดํา
4. ใช5หัวหอมต5มกับเห็ด ถ5าเปนเห็ดพิษจะเปนสีดํา
5. ใช5มือถูเห็ดจนเปนรอยแผล ถ5าเปนพิษรอยแผลนั้นจะเปนสีดํา แตเห็ดแชมป0ญญองเปนเห็ดที่รับประทานได5
เมื่อเปนแผลก็จะเปนสีดํา
6. ดอกเห็ดที่มีรอยแมลงและสัตว1กัดกิน เห็ดนั้นไมเปนพิษ แตกระตายและหอยทากสามารถกินเห็ดพิษได5
7. เห็ดที่เกิดผิดฤดูกาล มักจะเปนพิษ แตในทุกวันนี้สามารถเพาะเห็ดได5ตลอดป•
8. เห็ดพิษมักจะมีสีฉูดฉาด เห็ดรับประทานได5จะมีสีออน
การปฐมพยาบาลผู&ปdวยที่รับประทานเห็ดพิษ
การปฐมพยาบาลที่สําคัญที่สุด คือ ทําให5ผู5ปiวยอาเจียนเอาเศษอาหารที่ตกค5างออกมาให5มากที่สุด และทําการ
ชวยดูดพิษจากผู5ปiวยโดยวิธีการใช5น้ําอุนผสม activated charcoal 2 แก5ว หลังจากดื่มแก5วแรกแล5ว พยายามล5วงคอให5
ผู5ปiวยอาเจียนออกมาเสียกอนแล5วจึงดื่มแก5วที่ 2 แล5วล5วงคอซ้ําอีกครั้งหนึ่ง หากผู5ปiวยยังไมอาเจียนหรืออาเจียนยากให5
ใช5เกลือแกง 3 ช5อนชา ผสมน้ําจะทําให5อาเจียนได5งายขึ้น แตวิธีนี้ห5ามใช5กับเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ จากนั้นรีบนําผู5ปiวย
สงโรงพยาบาลทันที
หากเปนไปได5ควรนําดอกเห็ดที่ยังเหลืออยูไปพบแพทย1ด5วยสําหรับผู5ปiวยที่เกิดจากการรับประทานเห็ดพิษ ห5าม
ล5างท5องด5วยการสวนทวารหนักโดยพละการ วิธีนี้ต5องให5แพทย1เปนผู5วินิจฉัยเทานั้นเนื่องจากเปนวิธีที่เปนอันตรายตอ
ผู5ปiวยหากรางกายขาดน้ําอยางรุนแรงจากการอาเจียน และถายท5อง

เอกสารอ&างอิง
1.
2.
3.
4
5

อนงค1 จันทร1ศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาด
ใหญในประเทศไทย. พิมพ1ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1. 2551
สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด5านปiาไม5, กรมปiาไม5. คูมือการเรียนรู5ด5วยตนเองของชุมชนด5านความ
หลากหลายทางชีวภาพด5านเห็ดรา. กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ1การเกษตรแหงประเทศไทย, 2553
สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแหงประเทศไทย. เห็ดพิษ กรุงเทพฯ : บริษัทนิวธรรมดาการพิมพ1(ประเทศไทย)
จํากัด, 2543.
สมิง เกาเจริญ และคณะ. หลักการวินิจฉัยและรักษาภาวะเปนพิษ. พิมพ1ครั้งที่ 1: ศูนย1พิษวิทยา คณะ
แพทยศาสตร1โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2541
สํานักวิจัยการอนุรักษ1ปiาไม5และพันธุ1พืช กรมอุทยานแหงชาติ สัตว1ปiา และพันธุ1พืช. คูมือการสํารวจความ
หลากหลายทางชีวภาพในปiาพื้นที่ปiาอนุรักษ1. 2553
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อธิบายศัพท
หมวก

น. สวนที่เปนดอกของเห็ด *น.๑๒๕๓

รูปไข:

น. มีรูปกลมรีอยางไขเปดไขไก *น. ๙๖๔

กรวย

น. ของมีรูปกลม กลวง เรียวยาวแหลม *น. ๑๘

นูนปfาน

ว.

สูงจากระดับพื้นเดิม ในลักษณะอยางหนังสือตัวนูน ลวดลายนูน มีเส5นรูปนอก
หรือพื้นราบโค5งออกไป *น. ๙๕๔

กระจุก

น. สิ่งที่รวมกันอยูเปนกลุม ลักษณะนามเรียกสิ่งที่มัดรวมกันเปนกลุม *น. ๒๔

เกลี้ยง

ว. เรียบๆ ไมขรุขระหรือไมมีลวดลาย, หมดไมมีเหลือไมมีอะไรติดอยู *น. ๑๔๒

ขรุขระ

ว. เปนปุiมเปนแง ไมเรียบราบ *น. ๑๖๗

เกล็ด

น. สิ่งที่แข็งตัวเปนแผนบางๆ คล5ายเกล็ดปลา *น. ๑๔๑

คลื่น

น้ําในทะเลหรือแมน้ําลําคลองเปนต5น ซึ่งบางสวนมีการเคลื่อนไหวนูนสูงกวา
น. ระดับโดยปกติแล5วลดลงและแลเห็นเคลื่อนไปเปนระยะยาวหรือสั้นบนผิวน้ํา
โดยปริยายใช5แกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล5ายคลึงกัน *น. ๒๒๘

หยักมน

ว. รอยควั่น รอยคอด คดๆ งอๆ ที่มีลักษณะมน *น. ๑๒๖๕

ฟhนเลื่อย

น.

ลายคดกริชอยางลายฟ[นปลา เรียกลักษณะที่สับหวางสลับเยื่องกันอยางฟ[น
เลื่อย *น. ๘๑๑

แฉก

ว. ลักษณะสิ่งของที่เปนแผนและแยกออกเปนจักๆ หรือเปนทางยาว

รุ:งริ่ง

ว. ขาดออกเปนริ้วๆ, ขาดเปนชิ้นเล็กชิ้นน5อย *น. ๙๖๐

กระเปาะ น. รูปนูนกลม เรียกสิ่งที่มีสัณฐานคล5ายคลึงเชนนั้นวากระเปาะ *น. ๕๐

