
สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

เห็ด

คู่มือการสำรวจความหลากหลาย



คณะที่ปรึกษา

นายดำรงค์ พิเดช อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายเริงชัย ประยูรเวช รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นางเตือนใจ นุชดำรงค์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

ผู้ประสานงาน

นางเมธินี ตาฬุมาศสวัสดิ์ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช

นางกันตินันท์ ผิวสอาด สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช

นางกิตติมา ด้วงแค สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช

นายบารมี สกลรักษ์ สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์ุพืช



คู่มือการสำรวจความหลากหลายของเห็ด A

คู่มือการสำรวจความหลากหลายของเห็ด

หนังสือชุด	 คู่มือการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	

ISBN 978-974-286-902-1 

พิมพ์ครั้งที่1	 พฤศจิกายน	2554	

จำนวน		 1,000	เล่ม	

เรียบเรียง นางกฤษณา		พงษ์พานิช	 	

นางสาววินันท์ดา		หิมะมาน	

นางกิตติมา		ด้วงแค		

นางสาวจันจิรา		อายะวงศ์		

นายบารมี		สกลรักษ์	

จัดพิมพ์	 สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	

	 กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	

	 เลขที่	61	ถ.พหลโยธิน		เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900	

	 โทร.	0-2561-0777	ต่อ	1460	

	 โทรสาร	0-2579-9576	

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช.		2554.		คู่มือการสำรวจความหลากหลาย				

	 ของเห็ด.	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช.	กรุงเทพฯ.	67	หน้า 



คู่มือการสำรวจความหลากหลายของเห็ดB



คู่มือการสำรวจความหลากหลายของเห็ด C

กรมอุทยานแห่งชาติ	 สัตว์ป่า	 และพันธุ์พืช	 โดยสำนักวิจัยการอนุรักษ์									

ป่าไม้และพันธุ์พืช	ได้ดำเนินการโครงการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพใน	

พื้นที่ป่าอนุรักษ์	 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและรวบรวมข้อมูลของพืช	 สัตว์ป่า																					

แมลง	 และเห็ด	 ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	 และจัดทำเป็นฐานข้อมูลความหลากหลาย									

ทางชีวภาพเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการความ

หลากหลายทางชีวภาพ	 ดังนั้น	 สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	 จึงได้							

จัดทำชุดคู่มือการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์	 ซึ่ง

ประกอบด้วย	 คู่มือการสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ	 4	 ด้าน	 ได้แก่													

พรรณไม้	สัตว์ป่า	แมลง	และเห็ด	ซึ่งกำหนดแนวทางปฏิบัติ	วิธีการสำรวจ	และ							

วิธีการเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในระดับชนิดพันธุ์	 รวมทั้งความรู้								

พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพดังกล่าว	 ซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถนำไป									

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามหลักวิชาการ	 โดยข้อมูลที่ได้								

จากการสำรวจจะอยู่ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน	 นอกจากนี้	 คู่มือฉบับนี้ยังใช้									

ในการวิเคราะห์	 ตรวจสอบ	 และจำแนกชนิดพันธุ์ของตัวอย่างพืช	 สัตว์	 แมลง										

และเห็ดในขั้นพื้นฐาน	 ตลอดจนจัดเก็บและรักษาตัวอย่างให้ถูกต้องตามหลัก										

วิชาการ	 ซึ่งจะช่วยให้นักอนุกรมวิธานสามารถจำแนกตัวอย่างชนิดพันธุ์ได้อย่าง								

ถูกต้องแม่นยำต่อไป	

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช	

พฤศจิกายน	2554	

คำนำ



คู่มือการสำรวจความหลากหลายของเห็ดD

สารบัญ



คู่มือการสำรวจความหลากหลายของเห็ด 1



คู่มือการสำรวจความหลากหลายของเห็ด2

2.	 เห็ดที่ขึ ้นโดยตรงจากดิน

2

 

 เน่ืองจากเห็ดเปนสิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสังเคราะหอาหารเองได  จึงตอง
อาศัยอาหารจากสิ่งที่เห็ดขึ้นอยูเพ่ือการเจริญเติบโต ดังน้ันถามองสิ่งที่ให
อาหารแกเห็ดสามารถบอกถึงบทบาทและหนาที่ตอระบบนิเวศของเห็ดได

ดังน้ี 
1. เห็ดที่ขึ้นอยูบนเศษซากพืชและมูลสัตว เรียกวา เห็ดผูยอยสลาย

อินทรียวัตถุ (saprophytic mushroom) เห็ดพวกน้ีทําหนาที่ยอยสลายซาก
เหลานั้นโดยการปลอยนํ้ายอยออกไปยอยเน้ือไม ทําใหเน้ือไมคอย ๆ ผุพัง 
และกลายเปนแรธาตุกลับคืนลงสูดิน บางสวนของแรธาตุจะถูกเสนใยของเห็ด
ดูดไปใช เห็ดกลุมนี้พบไดบอยเพราะมีเปนจํานวนมาก มีทั้งที่ออนนุม เหนียว 
แข็ง และพบไดตลอดทั้งป โดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้นสูง 

2. เห็ดที่ขึ้นโดยตรงจากดิน เห็ดกลุมน้ีสามารถแบงตามชนิดของสิ่งมีชี 
   1) เห็ดที่อยูรวมกับรากของพืชที่เจริญอยูใกล ๆ ในแบบพ่ึงพาอาศัย

กัน (symbiosis mushroom) หรือที่เรียกวา เห็ดเอคโตไมคอรไรซา 
(ectomycorrhizal mushroom) โดยเสนใยบางสวนของเห็ดเขาไปเจริญอยู
ภายในรากพืช สวนเสนใยที่กระจายอยูในดินจะพันอยูรอบ ๆ รากพืช ทําหนาที่
ชวยดูดแรธาตุและน้ําในดินและสงผานไปใหตนพืช เห็ดเอคโตไมคอรไรซานี้  
ยังชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดียิ่งขึ้น มีความตานทานตอโรคที่จะเกิดกับราก และ
ทนทานตอความแหงแลงไดมากข้ึนอีกดวย เห็ดในกลุมนี้พบมากในปาที่มีไมวงศ
ไมยาง (Dipterocarpaceae) วงศกอ (Fagaceae) และวงศสนเขา (Pinaceae) 
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นีจ้ะเขา้ไปแยง่นำ้และอาหาร	ทำใหเ้ซลลแ์ละเนือ้เยือ่ของสิง่ทีเ่หด็ขึน้อยูค่อ่ย	 ๆ 
ตายลงไป	 จากจุดเล็ก	 ๆ	 แล้วค่อยขยายออกไปจนพืชทั้งต้นหรือแมลงทั้งตัว	
ถึงตาย	
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ดินและเมื่อขุดดูจะพบวามีโครงสรางคลาย ๆ รากของดอกเห็ด หรือที่เรียกวา 
รากเทียม (pseudorhiza) ปรากฏอยูที่ปลายสุดของรากเทียมนี้จะขึ้นตรง
จากรังของปลวก (termite nest) ชนิดของปลวกและชนิดของเห็ดมักมี
ความสัมพันธกันในระดับหน่ึง  

3. เห็ดที่ขึ้นอยูตามลําตน กิ่ง และกานของตนไม บนตัวหนอน หรือ
สวนตาง ๆ ของแมลง เรียกวาเห็ดปรสิต (parasitic mushroom) เห็ดประเภท
นี้จะเขาไปแยงนํ้าและอาหาร ทําใหเซลลและเน้ือเย่ือของสิ่งที่เห็ดข้ึนอยูคอย 
ๆ ตายลงไป จากจุดเล็ก ๆ แลวคอยขยายออกไปจนพืชทั้งตนหรือแมลงทั้งตัว 
ถึงตาย 

 

   

ดอกเห็ดที่มักจะนํามาใชในการอธิบายโครงสรางหรือสวนประกอบคือ 
ดอกเห็ดที่มีรูปรางคลายรมที่กางแลว เมื่อยังออนอาจมีลักษณะเปนกอนรูป
ไขขนาดเล็ก เน่ืองจากมีเปลือกบาง ๆ ซึ่งสรางจากเสนใยของรามาหุมดอก
ออนเอาไว เมื่อดอกเห็ดที่อยูขางในขยายตัวโตขึ้นจะดันเปลือกหุมจนแตก 
แลวสวนของกานกับหมวกและครีบจึงคอย ๆ ยืดออกมาจนเห็นชัดเจน 
เปลือกที่หุมดอกออนสวนบนอาจจะหลงเหลือติดเปนช้ินหรือเปนสะเก็ดเล็ก ๆ 
อยูบนหมวก และเปลือกที่หุมสวนลางจะเหลือเปนโครงสรางรูปรางคลายถวย
หรือถุง (cup หรือ volva) หุมโคนกานอยู แตเห็ดสวนใหญเมื่อยังออนอยูจะ
ไมมีเปลือกหุมดอก เมื่อโตขึ้นบนหมวกจึงไมมีสะเก็ดและท่ีโคนกานก็ไมมีถวย
หุมดวย 

 เห็ดบางชนิดมีสวนที่เรียกวา วงแหวน (ring หรือ annulus) ติดอยู
รอบกาน วงแหวนน้ีคือสวนของเน้ือเย่ือที่หุมและปกปองครีบ (gill) ในขณะที่
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หมวก (cap หรือ pileus) 
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	 2.	 ควรเก็บแต่ละชนิด	 ห่อแยกกัน	 เพื่อไม่ให้เกิดการปะปนกันของ	
สปอร์	 ภาชนะที่ใช้ห่อต้องสามารถเก็บรักษาความชื้นของดอกเห็ดไว้ได้ 
เพราะถ้าดอกแห้ง	สีของดอกอาจเปลี่ยนไป	
	 3.	ต้องสังเกตและจดบันทึกลักษณะของดอกเห็ดที่อยู่ไม่คงทน	 เช่น	
วงแหวน	 หรือเส้นใยบาง	 ๆ	 บนก้าน	 สะเก็ดบนหมวกหรือขอบหมวก	 หยด
ของเหลว	บนครีบ	การเปลี่ยนสีของดอกเห็ดเมื่อช้ำ	เป็นต้น	

6

1. ที่ใสเห็ด ควรเปนอุปกรณที่มีโครงสรางโปงและแข็ง เชน ตะกรา 
หรือเปสะพาย แลวแตสะดวก เพ่ือไมใหตัวอยางเห็ดชํารุดขณะทําการเก็บ
ตัวอยาง ในกรณีที่ดอกเห็ดมีขนาดเล็กอาจใชกลองใสตัวอยางแบบมีชองแยก
เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยาย 

2. ถุงใสเห็ด ควรใชถุงกระดาษฟางหรือกระดาษไข สําหรับเห็ดครีบ 
หรือเห็ดที่มีลักษณะออนนุม ชุมน้ํา เพ่ือปองกันการสูญเสียนํ้าของดอกเห็ด
อันจะทําใหดอกเห็ดเสียรูปทรง แตบางครั้งอนุโลมใหใชกระดาษหนังสือพิมพ
เกาได เพ่ือความสะดวกและประหยัดตามงบประมาณที่จํากัด สําหรับเห็ดที่มี
โครงสรางแข็ง เชน เห็ดห้ิง หรือเห็ดกระดาง อาจประยุกตใชอุปกรณอ่ืน ๆ 
ตามสมควรได เชน ถุงพลาสติก เปนตน 

3. มีดและพลั่วสนาม ควรใชขนาดกลาง ๆ ใหสะดวกตอการพกพา แต
หากมีสมาชิกในทีมหลายคนอาจพกไดหลายขนาด แตตองมีความแข็งแรง 
ทนทาน สามารถใชในการถากไม ตัดไม หรือแมกระทั่งขุดดินได 

4.  อุปกรณบันทึกขอมูล เชน สมดุ ปากกา ดินสอดํา แบบฟอรมตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ เปนตน โดยการบันทึกจะบันทึกรายละเอียดของขนาด จํานวน สี 
และลักษณะตาง ๆ ที่สําคัญของดอกเห็ด 

5.  แวนขยาย หรือ hand lens กําลังขยายต้ังแต 10-30 เทา เพ่ือใช
ตรวจสอบลักษณะบางประการ เชน ลักษณะการติดกันของครีบกับกาน เปนตน 

6.  เครื่องมือบันทึกภาพ เชน กลองถายรูป พรอมอุปกรณตาง ๆ เลนส
ชนิดตาง ๆ เชน macrolens, wideangle lens เปนตน 

7.  เครื่องมือระบุพิกัดทางภูมิศาสตร (GPS) 
8.  อุปกรณอ่ืน ๆ (ถาจําเปน) เชน ไมเทา ไมเขี่ยพ้ืนปา ยากันแมลงและ

สัตวมีพิษตาง ๆ อุปกรณปฐมพยาบาล เปนตน 
การเก็บตัวอย่างเห็ด
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4. บันทึกสิ่งที่เห็ดขึ้นอยู เชน ขึ้นอยูบนขอนไมหรือกิ่งไม เศษซาก

ใบไม ขึ้นอยูบนดินบริเวณใกลตนไม ซึ่งควรรูช่ือตนไมดวย ชนิดของปา เปนตน 
5. ดูลักษณะการข้ึนของเห็ดวาขึ้นอยูเด่ียว ๆ ขึ้นกระจายใกล ๆ กัน 

ขึ้นเปนกระจุกหรือขึ้นเปนแบบวงแหวน วิธีที่ดีที่สุดคือ การถายรูป 
6. ตองรีบอธิบายลักษณะภายนอกของดอกเห็ดและทํารอยพิมพ

สปอร (spore print) ในขณะที่ดอกเห็ดยังสดอยู เมื่อบันทึกลักษณะภายนอก
เรียบรอยแลว ถาสามารถวินิจฉัยช่ือดอกเห็ดไดถึงระดับสกุล (genus) และ
ชนิด (species) ก็ควรทําใหเสร็จโดยเร็ว แตถาไมสามารถจําแนกไดควรเก็บ
ดอกเห็ดไวในตูเย็นชองธรรมดา หรือเก็บไวในที่แหงและเย็น หรือนําไป
อบแหงที่อุณหภูมิ 45-50 องศาเซลเซียส เพ่ือนําไปศึกษาลักษณะภายใต
กลองจุลทรรศนตอไป 

 
 

 (Macrostructure) 
ในการบันทึกลักษณะภายนอกของดอกเห็ดอยางคราว ๆ จะตอง

บันทึกขอมูลในขณะที่ดอกเห็ดยังสดอยู เพ่ือใชประกอบการวินิจฉัยชนิด ดังนี้ 
1.  การวัดขนาดเปนสิ่งสําคัญที่ตองบันทึกขณะดอกเห็ดยังสด

อยู ควรวัดขนาดความกวาง ความยาว และความสูงของหมวกเห็ด กานดอก 
ปลอกกานดอก วงแหวน และลักษณะสําคัญอ่ืน ๆ การวัดขนาดนิยมวัดใน
หนวยของมิลลิเมตร หรือเซนติเมตร (ภาพที่ 3) 
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3.การทำรอยพิมพ์สปอร์
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3.  (spore print) นิยมทําเฉพาะเห็ดนิ่ม 
(Agarics) เพ่ือดูสีของสปอร หลังเก็บดอกเห็ดจากในปาซึ่งควรเปนดอกเห็ดที่
โตเต็มที่และยังสดอยู นํามาตัดดอกเห็ดเอาเฉพาะหมวกเห็ด (cap, pileus) 
วางคว่ําลงบนกระดาษสีขาว หรือกระดาษที่ขางหน่ึงเปนสีดําและอีกขางหน่ึง
เปนสีขาว (ถาไมมีอาจใชกระดาษหนังสือพิมพแทนได) เมื่อกลับถึงที่พักใหรีบ
ทํารอยพิมพสปอรทันที หาภาชนะครอบเห็ดทิ้งไวระยะหนึ่งประมาณ 2-3 
ช่ัวโมงถึง 1 คืน แลวแตชนิดเห็ด เมื่อเปดภาชนะครอบออกยายหมวกเห็ด
ออกจากกระดาษพิมพสปอร จะเห็นสีของสปอรที่หลนติดกับกระดาษพิมพ 
(ภาพที่ 4) สีของรอยพิมพสปอรแบงออกเปน 5 กลุม ดังนี้ กลุมสีขาวหรือสี
ออน ไดแก สีขาว สีครีม สีเหลืองออนจนถึงสีเหลืองและเขียวออน กลุมสี
ชมพูออนจนถึงชมพูแกและนํ้าตาลอมชมพู กลุมสีน้ําตาลปนเหลืองจนถึงสี
น้ําตาลและสีน้ําตาลปนแดงหรือสีสนิมเหล็ก กลุมสีน้ําตาลปนมวงจนถึงสี
น้ําตาลปนสีช็อคโกแลต และกลุมสีเทาดําจนถึงสีดํา (ภาพท่ี 5) เก็บรอยพิมพ
สปอรไวบันทึกเลขที่ใหตรงกับตัวอยางดอกเห็ดที่เก็บ เพ่ือนําไปใชเปนขอมูล
ตรวจพิสูจนชนิดเห็ดตามหลักอนุกรมวิธาน (taxonomy) ตอไป 
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4.การเปลี่ยนสี
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5.หมวก	 (cap,	 pileus)	 หมวกเห็ดเป็นโครงสร้างที่เกิดของสปอร์ 
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8.ครีบและรูพรุน
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 12  การเรียงตัวและระยะหางของครีบ 
ท่ีมา: Largent (1973) 
 

9.  (stipe หรือ stalk) เปนสวนที่ชูใหหมวกเห็ดยกสูงขึ้น เพ่ือให
สะดวกแกการปลอยสปอร แตเห็ดบางชนิดที่มีลักษณะเปนหิ้งอาจไมมีกาน 
บันทึกลักษณะการติดของกานกับหมวก รูปราง (ภาพท่ี 13) สี ผิวของกาน 
ลักษณะของเนื้อใน การปรากฏวงแหวน (ring หรือ annulus) หรือถวย 
(volva หรือ cup) (ภาพที่ 14) เปนตน วัดขนาดความกวาง ความยาว และ
คาเฉลี่ย 

10.  (veil) คือเน้ือเย่ือ ช้ินสวนของเน้ือเย่ือหุมดอก
เห็ด การสรางหวง (ring หรือ annulus) ที่กานดอก สูงหรือตํ่า ปลอก 
(volva) ที่ฐานกานดอกฝงดินอยูตองใชมีดขุดอยาใหขาดชํารุดเสียหาย 
โดยเฉพาะเห็ดในสกุล Amanita และ Agaricus (ภาพที่ 14) 

11.  (odor and taste) เชน ลักษณะกลิ่นหอมชวน
รับประทาน กลิ่นเหม็น สะอิดสะเอียน ขม เฝอน จืด หวาน ฝาด ฯลฯ 

12.  (mycelium) เห็ดอาจมีการสรางรากเทียม (rhizomorphs) 
หรือกอนเสนใยแข็ง (sclerotium) เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงราในกลุม Amillariella 
และอื่น ๆ 
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 14  ประเภทของถวยโวลวา 
ท่ีมา: Largent (1973) 

 

13.  (growth habit) นิสัยในการเจริญของเห็ด
บอกถึงจํานวนของดอกเห็ดชนิดหนึ่งที่พบในพ้ืนที่แหงหน่ึงได นิสัยดังกลาว
แบงออกเปน 5 แบบ คือ เจริญอยูเด่ียว ๆ (solitary) เจริญเปนกลุมแตละ
กลุมหางกัน 1-2 ฟุต (scattered) เจริญอยูใกล ๆ กัน (gregarious) และเจริญ
เปนกระจุก (caespitose) โดยบางชนิดที่โคนของกระจุกมีกานเช่ือมติดกัน 
แลวจึงแยกออกทางปลายกาน (connate) (ภาพที่ 15)  

14.  (fruiting body 
attachment) โดยปกติดอกเห็ดมักติดกับสิ่งที่มันเจริญอยูโดยกานซึ่งเรียกวา
แบบ stipitate แตมีเห็ดหลายชนิดที่มีการยึดติดแบบอ่ืน เชน มีลักษณะของ
กานที่ไมชัดเจนหรือเรียกวากานเทียม (pseudostipe หรือ substipitate) 
หมวกเห็ดไมมีกานติดกับสิ่งที่เห็ดขึ้นโดยตรงเรียกวา sessile ดอกเห็ดข้ึน
ซอนทับกันเปนช้ัน ๆ (imbricate) เปนตน (ภาพที่ 16) 
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 15  นิสัยในการเจริญของเห็ด ก. เจริญอยูเด่ียว ๆ (solitary) 
 ข. เจริญเปนกระจุก (caespitose) 

 

 
 

 16  ประเภทการติดของดอกเห็ด 
ท่ีมา: Largent (1973)  
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15.การถ่ายภาพเห็ด	 ควรถ่ายภาพดอกเห็ดที่ เกิดขึ้นจริงตาม 
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 17  การถายภาพดอกเห็ด ก. ลักษณะการเกิดของดอกเห็ด  ข.ถายรูปดอกเห็ด
ใหครบทุกระนาบและทุกระยะการเจริญเติบโต 
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 17  การถายภาพดอกเห็ด ก. ลักษณะการเกิดของดอกเห็ด  ข.ถายรูปดอกเห็ด
ใหครบทุกระนาบและทุกระยะการเจริญเติบโต 
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 1. เบซิดิโอสปอร์	 (basidiospores)	 ต้องบันทึกทั้งขนาด	 รูปร่าง	
(ภาพที่	19)	สิ่งประดับ	(ornamentation)	(ภาพที่	20)	และปฏิกริยาที่ทำกับ	
Melzer’s	 solution	 (อธิบายอยู่ในส่วนของสารเคมี	 ที่ใช้ในการทดสอบ								
ปฏิกริยา)	
 2. เบซิเดียม (basidium)	 เปน็เซลลท์ีใ่หก้ำเนดิเบซดิโิอสปอร	์รปูรา่งมไีด้
หลากหลาย	แตท่ีพ่บบอ่ย	คอื	รปูกระบอง	(clavate)	ถงึรปูกระบองกวา้ง	(broadly	
clavate)	 ผนงัคอ่นขา้งบาง	 โดยปกต	ิ 1	 เบซเิดยีมสรา้งกา้นชสูปอร	์ (sterigma)									
4	 กา้น	แตล่ะกา้นใหก้ำเนดิ	 1	 เบซดิโิอสปอร	์ แตก่ม็เีหด็บางกลุม่	 เชน่	 กลุม่เหด็							
มนัป	ูสามารถพบกา้นชสูปอรไ์ด	้6	ถงึ	8	กา้นใน	1	เบซเิดยีม	
 3.ซิสติเดีย	 (cystidia)	 คือ	 เซลล์ที่เป็นหมันซึ่งพบอยู่ที่ปลายเส้นใย
ของส่วนที่ให้กำเนิดสปอร์	 (hymenium)	 หรือพบที่ปลายเส้นใยที่อยู่บริเวณ
ผิวของดอกเห็ด	 บริเวณที่พบซิสติเดียมีอยู่ด้วยกัน	 3	 บริเวณ	 คือ	 บริเวณผิว
ของหมวกเห็ดและผิวของก้าน	 (dermatocystidia)	 บริเวณผิวของ													
แหล่งกำเนิดสปอร์	 (hymenial	 cystidia)	 และอยู่ในเนื้อหมวกและเนื้อของ
แหล่งกำเนิดสปอร์	(endocystidia	หรือ	tramal	cystidia)	นอกจากบริเวณที่
พบแล้ว	 ประเภทของซิสติเดียที่ดูจากความหนาบางของผนัง	 องค์ประกอบ
ภายในซิสติเดีย	 การทำปฏิกริยากับสารเคมี	 และรูปร่างของซิสติเดีย	 ยังมี
ความสำคัญอย่างมาก	(ภาพที่	21	และ	22)	
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หรือเปนทอ (tube) จึงอาจเรียกเนื้อเย่ือสวนน้ีวา gill trama หรือ tube 
trama ก็ได การเรียงตัวของเน้ือเย่ือน้ีมีอยู 4 รูปแบบ (ภาพที่ 23) 

 

 
 

 21  ประเภทและรูปรางของซิสติเดีย 
ท่ีมา: Largent et al. (1977) 
 

5.  (hypha) ที่ประกอบกันเปนดอกเห็ด แบงไดเปน 3 ระบบ 
คือ monomitic, dimitic และ trimitic สําหรับ monomitic ประกอบดวย
เสนใย generative hyphae เพียงประเภทเดียว โดยเสนใย generative 
hyphae คือ เสนใยที่มีผนังบาง แตกแขนง และภายในมีผนังกั้นตามขวาง 
ระบบ dimitic ประกอบดวยเสนใย generative hyphae และเสนใย 
skeletal hyphae ซึ่งเปนเสนใยที่มีผนังหนา ไมแตกแขนง ภายในเสนใยไมมี
ผนังก้ันตามขวาง อาจมีลักษณะเปนเสนตรงหรือคดงอเล็กนอย และระบบ 
trimitic ประกอบดวยเสนใย generative hyphae เสนใย skeletal 
hyphae และเสนใย binding hyphae ซึ่งเปนเสนใยที่มีผนังหนาแตกกิ่งกาน
ชัดเจนและคดเค้ียว และไมพบรูกลวงภายใน 
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การทดสอบปฏิกริยาโดยการใช้สารเคมี(ChemicalTests)

31

  ท่ีมา: Largent et al. (1977) 
 
 
 

 (Chemical Tests) 
การวินิจฉัยเห็ดตองอาศัยสารเคมีหลายชนิด น้ํายาเคมีที่ใชตรวจสอบชนิด

ของเห็ดใชในกรณีกลับไปถึงที่พักแลว น้ํายาเคมีที่นิยมใชไดแก  
1) KOH    2) Melzer's solution 3) Cotton blue  
4) Cotton red    5) Eosin   6) Phloxine   

 7) Lactophenol  8) Ammonia  9) FeSO4 

แตที่นิยมใชกันทั่วไป ไดแก Lactophenol cotton blue, Melzer’s 
solution และ Potassium Hydroxide (KOH) สารเคมแีตละชนิดทีใ่ชทดสอบ 
จะเกิดปฏิกริยาที่แตกตางกันไป ดังตอไปนี้ 

Lactophenol Cotton Blue 

สวนประกอบและการเตรียม นํา 1% ของสารละลาย cotton blue 
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร กรดแลคติก (lactic acid) 100 มิลลิลิตร ฟนอล 
(phenol) 100 กรัม กลีเซอรีน (glycerine) 100 มิลลิลิตร และน้ํา 50 
มิลลิลิตร ผสมใหเขากัน ใชเพ่ือยอมสีผนังของเช้ือรา และสิ่งประดับใหสังเกต
ไดชัดเจนย่ิงขึ้น สําหรับผนังหรือสิ่งประดับดานนอกของสปอรที่ติดสียอม 
และเกิดความแตกตางอยางเดนชัดกับผนังสปอรดานใน เรียกสปอรที่มีลักษณะ 
นี้วา cyanophilous  

Melzer’s reagent 
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การตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์(Microscopes)
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สวนประกอบและการเตรียม เติมไอโอดีน (Iodine) 1.5 กรัม 
โพแทสเซียมไอโอไดน (Potassium-Iodine) 5.0 กรัม และ คลอรอลไฮเดรต 
(chloral hydrate) 100 กรัม (มิลลิลิตร) ลงในนํ้า 100 มิลลิลิตร จากนั้น
นําไปอุนใหรอนแตไมใหเดือด จนสวนผสมดังกลาวเขาเปนเน้ือเดียวกัน สียอม
ประเภทนี้กอใหเกิดปฏิกริยา 3 ประเภท โดยดูจากปฏิกริยาการเปลี่ยนสีของ
ผนังเซลลที่ทําการศึกษา  

 
1.  เปลี่ยนเปนสีน้ําเงินถึงสีดํา เรียก Amyloid reaction 
2.  เปลี่ยนเปนสีน้ําตาล ถึงสีน้ําตาลปนแดง เรียก Dextrinoid reaction 

หรือ Pseudoamyloid reaction 
3.  ไมมีการเปลี่ยนสี เรียก Inamyloid reaction สิ่งที่นํามาตรวจสอบ

เห็นเปนสีเหลือง หรือใส ไมมีสี  

Potassium Hydroxide (KOH)  

ความเขมขนที่นิยมใชคือ 3-5 เปอรเซนต ใชบอยเวลาเมื่อตองการ
นําเอาตัวอยางแหงกลับมาศึกษาใหม เพราะ KOH จะชวยใหเสนใยของดอกเห็ด
ดูดนํ้าไดดีขึ้น และใชในการทดสอบการเปลี่ยนสีของเน้ือเห็ดหิ้ง โดยถาเนื้อ
ของเห็ดหิ้งเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลปนดํา หรือสีดํา เรียกปฏิกริยานี้วา 
Xanthochronic reaction  

 (Microscopes) 
เพ่ือตองการตรวจสอบลักษณะภายในของเน้ือเย่ือ (texture) เสนใย 

(hyphal systems) ซิสติเดีย (cystidia) ลักษณะการเรียงตัวของเสนใยท่ี



คู่มือการสำรวจความหลากหลายของเห็ด30

33

ประกอบกันเปนเนื้อครีบ การเกิดสปอร ฐานสรางสปอร (basidia) ลักษณะ
สปอร (spores) รูปราง สี วัดขนาดของสปอรดวยอยางนอย 10-30 สปอร/ชนิด 
บันทึกคาเฉลี่ย  

1.  (Stereo-microscope) ควรมีกําลังขยาย 10-80 เทา 
การตรวจสอบดอกเห็ดดวยกลองสามมิติ เพ่ือตองการดูรายละเอียดลักษณะ
ดอกเห็ดอยางคราว ๆ ลักษณะครีบ บันทึกความถี่-หาง จํานวนครีบ/มิลลิเมตร
หรือเซนติเมตร รูทอ (pores) นับจํานวนรู/มิลลิเมตร ขนบนหมวกเห็ด กานดอก 
และอ่ืน ๆ ในเลนสตา (eyepiece) ของกลองควรติด Micrometer ดวยเพ่ือ
ใชวัดขนาดรายละเอียดตาง ๆ ของเห็ด หนวยวัดเปนไมครอน (microns) 
หากเปนไปไดควรติดต้ังอุปกรณถายภาพอัตโนมัติไวดวย 

2.  (Binocular or Compound microscope) 
ใชตรวจดูรายละเอียดลักษณะโครงสรางภายในของดอกเห็ดอยางละเอียด 
เชน hymenium layers, cystidia, paraphyses, basidia, basidiospores 
หรือ ascospores, setae, hyphal systems (generative, skeletal, 
binding hyphae) วัดขนาดตาง ๆ ขององคประกอบเหลานี้ เลนสตาของกลอง
ควรติด Micrometer ดวยเพ่ือใชวัดขนาดของเสนใย setae, cystidia และ 
spores ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ เลนสวัตถุ (objectives) ของกลองควรมี
กําลังขยาย 5, 10, 20, 40, 60, 100 เทา มีไฟสองในตัว ควรติดต้ังอุปกรณ
ถายภาพอัตโนมัติไวดวย หรือถามีกลองสําหรับวาดภาพ (Camera lucida) 
สําหรับวาดภาพรายละเอียดของเสนใย สปอร และอ่ืน ๆ ไดก็จะย่ิงดีมาก 
รวมทั้ง phase contrast lens ดวย 

3.  (Slide glasses) ใชใบมีดโกนที่คมตัด
หมวกดอกเห็ดทางดานแนวด่ิง (Vertically) หรือดานตัดขวาง (Cross หรือ 
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ระดับท่ี 1 การแบงกลุมเห็ด โดยแบงออกเปน 2 ช้ัน คือ เห็ดในชั้น 
เบสิดิโอไมซิติส และเห็ดในชั้นแอสโคไมซิติส ซึ่งจะกลาวถึงในหัวขอตอไป 
ระดับที่ 2 การบอกช่ือสกุลเห็ด (genus) โดยใชลักษณะที่มองเห็นดวย

ตาเปลาเปรียบเทียบกับคูมือเห็ดแบบงาย ๆ และคูมือเห็ดภาคสนาม 
ระดับที่ 3 การบอกช่ือชนิดเห็ด (species) ตองใชลักษณะที่มองเห็น

ดวยตาเปลาและลักษณะที่มองเห็นดวยกลองจุลทรรศนรวมกัน นําไปเปรียบเทียบ
กับคูมือท่ีซับซอนมากขึ้น และตําราที่เฉพาะเจาะจง 
สําหรับการวินิจฉัยเห็ดระดับที่ 2 และ 3 มีรายละเอียดปลีกยอย

มากมาย ไมสามารถกลาวถึงไดหมดในเอกสารฉบับน้ีขอกลาวถึงแคระดับที่ 1 
เทาน้ัน 
เห็ดแบงออกเปน 2 กลุมใหญ ๆ โดยใชลักษณะการเกิดของสปอรเปน

หลักในการแบงดังนี้ 
1. เห็ดในช้ันเบสิดิโอไมซิติส 
2. เห็ดในช้ันแอสโคไมซิติส 
ซึ่งเห็ดทั้ง 2 กลุมนี้ถูกแบงออกเปนกลุมยอยหลายกลุม โดยใชรูปราง

ลักษณะของดอกเห็ดและรูปรางของสวนที่เปนที่อยูของเบสิเดียมและแอสคัส

เปนหลัก การแบงกลุมยอยของเห็ดมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
1.  (Agarics or Gilled mushrooms) 
ดอกเห็ดมีหมวกท่ีอาจมีกานหรือไมมีกาน ดานลางของหมวกมีลักษณะ

เปนครีบและเปนที่เกิดของสปอร ดอกเห็ดขึ้นอยูบนดิน บนทอนไม บนใบไม
ผุ หรือบนมูลสัตว 
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 25  กลุมเห็ดมีครีบ ก. เห็ดระโงกเหลือง (Amanita calyptroderma G.F. Atk. 
& V.G. Ballen) ข. เห็ดหลมขาว (Russula delica Fr.) ค. เห็ดหลมสีเหลือง 
(Russula sp.) ง. เห็ด Hemimycena candida (Bres.) Singer จ. เห็ดเนื้อ
รวน (Psathyrella candolleana (Fr.) Maire) ฉ. เห็ดตนหอมขาว 
(Leucocoprinus cepaestipes (Sow. ex Fr.) Pat.) ช. เห็ดหลายหนา 
(Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Cke.) และ ญ. เห็ดกระดุมทองเหลือง 
(Agaricus trisulphuratus Berk.) 
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 27  กลุมเห็ดตับเตา ก. เห็ดตับเตา Boletus sp. ข. เห็ดตาเฒา (Strobilomyces 
floccopus (Vahl ex Fr.) Karst.) ค. เห็ดปอดมา (Heimiella retispora 
(Pat. et Bak.) Boedijn) และ ง. เห็ดตับเตาเกล็ดแดงคลํ้า (Boletellus 
emodensis (Berk.) Sing.) 

 

7.  (Crust and Parchment fungi) 
ดอกเห็ดเปนแผนแข็งแนบติดอยูบนทอนไม หรืออาจมีขอบดอกโคง

งอออกจากทอนไมเล็กนอยคลายหิ้งเนื้อเหนียวและไมเปนเมือก ดานที่ไมติด
กับทอนไม คือดานที่เกิดของสปอร อาจมีลักษณะเรียบ ยน เปนเสนคดเคี้ยว 
หรือนูนเปนปุม 
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 31  กลุมเห็ดท่ีเปนแผนแบนราบไปกับทอนไม ก. Hymenochaete 
rubiginosa  (Dicks. ex Fr.) Lév. และ ข. Hymenochaete sp. 

 

8.  (Teeth fungi) 
ดอกเห็ดอาจมีหมวกและกาน หรือไมมีกาน ดานลางของหมวก    

มีลักษณะคลายซี่เลื่อย หรือฟน หรือหนาม ทิ่มลงหาพื้นดิน สปอรเกิดอยูที่ 
ซี่เลื่อยหรือหนามน้ี ดอกเห็ดอาจขึ้นจากดินหรือขึ้นบนไม 
9.   (Coral and Club fungi) 
ดอกเห็ดต้ังตรงและแตกแขนงเปนกิ่งกานเล็ก ๆ คลายปะการัง หรือ

ต้ังตรงและมีสวนบนพองออกคลายรูปกระบอง อยูเด่ียว ๆ หรือเปนกลุม 
สปอรเกิดบนผนังดานนอกสวนบนของกระบองและกิ่งแขนง ขึ้นบนดินหรือ
บนไม 
10.  (Gastroid Agarics) 
ดอกเห็ดมีรูปรางคลายรมหุบ กางออกไมได เน่ืองจากขอบหมวกติด

อยูกับกาน ภายใตหมวกมีแผนเน้ือเยื่อที่แตกเปนรองแยกออกหลายแขนง 
มองดูคลายกับครีบที่บิดเบ้ียว เนื้อเย่ือสวนน้ีคือที่เกิดของสปอร ซึ่งจะ
เปลี่ยนไปเปนฝุนผงเมื่อดอกเห็ดแก สปอรจะออกสูภายนอกเมื่อหมวกฉีกขาด 
มักพบบนดินในที่รอนและแหงแลง ในทะเลทรายและบนภูเขา 
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11.   (Puffballs and Earthstars) 
ดอกเห็ดเปนรูปทรงกลม รูปคลายไข หรือรูปคลายผลสาล่ี (pear) หัว

กลับ บางชนิดเมื่อดอกแกผนังช้ันนอกแตกและบานออกคลายกลีบดอกไม 
สปอรเกิดอยูภายในสวนที่เปนทรงกลม เมื่อออนผาดูเน้ือขางในมีสีขาว
ลักษณะหยุนและออนนุม เมื่อแกมีลักษณะเปนฝุนผงสีเขม ดอกเห็ดอาจเกิด
บนดินหรือบนไม 
12.  (Stalked Puffballs) 
ดอกเห็ดเปนรูปทรงกลมคลายกับกลุมเห็ดลูกฝุนแตมีกานยาวชัดเจน 

ปลายกานสิ้นสุดที่ฐานของรูปทรงกลม สปอรเกิดอยูภายในรูปทรงกลมเปน
ฝุนผง มักพบในทะเลทราย บนทราย หรือดินในที่รกราง 
13.  (Bird’s nest fungi) 
ดอกเห็ดมีขนาดเล็ก ตามปกติมีเสนผานศูนยกลางนอยกวา 1 

เซนติเมตร รูปรางคลายรังนก และมีสิ่งที่คลายไข รูปรางกลม และแบนวาง
อยูที่กนรัง ภายในไขเต็มไปดวยสปอร ดอกเห็ดเมื่อออนดานบนของรังมี
เน้ือเย่ือปด พบขึ้นบนไมผุ 
14.  (Stinkhorns) 
ดอกเห็ดเมื่อออนรูปรางคลายไข สวนของกานคอย ๆ โผลดันเปลือก

หุมจนแตก เปลือกไขสวนลางกลายเปนถวยหุมโคนกาน สวนปลายกาน
ดานบนอาจมีหรือไมมีหมวก สปอรเปนเมือกสีเขมฉาบอยู กานมีลักษณะพรุน
และนิ่มมาก อาจมีรางแหปกคลุมกาน บางชนิดมีกานที่โผลออกมาจาก
เปลือกแตกคลายหนวดปลาหมึก หรือพองเปนชองโปรงคลายลูกตะกรอ ดอก
เห็ดมีกลิ่นเหม็นมาก ขึ้นอยูบนดินที่ช้ืนแฉะและมีซากพืชทับถมหนา 
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1		 ก.		ดอกเหด็	 (fruiting	 body	or	mushroom)	มหีมวก	 (cap	or	 pileus)	
แบบครบี	(gills)	มรีพูรนุ	(pores)	ครบีเปน็สนั	(blunt	ridge)	คลา้ยฟนั	
(teeth)	อาจมกีา้นดอก	(stalk	or	stem)	หรอืไมม่กีา้นดอก	_____	2	

		 ข.	ดอกเห็ดเป็นแบบทรงกลม	 (puffball)	 แตกเป็นแฉกคล้ายดาวดิน	
(earthstar)	แบบรังนก	(bird’s	nest)	มีกลิ่นเหม็น	(stinkhorn)	แบบ
ปะการัง	 (coral-shaped)	 รูปถ้วย	 (cup-shaped)	 รูปคล้ายผลของ			
ไม้สนเขา	(pine	cone)	คล้ายวุ้น	(jelly-like)	_______________	6	

2		 ก.		หมวกเห็ดมีครีบ	(gill)	มีก้านดอก	(stalk)	หรือไม่มีก้านดอก	

		 	 _______________	เห็ดนิ่ม	–	Agarics    

		 ข.		หมวกเห็ดเป็นสัน	(ridge)	มีรูพรุน	(pores)	หรือรูปฟัน	(teeth)	มีก้าน
ดอกหรือไม่มีก้านดอก	_______________________________	3	

3		 ก.		หมวกมีครีบลักษณะเป็นสันทื่อ	 (blunt)	 สันมีลักษณะขยุกขยิก	
(irregular	ridge)	มีก้านดอก	_____________________________	

	 	 __________________	เห็ดแตร – Cantharelles  

		 ข.		หมวกเห็ดมีรูพรุน	 (pores)	หรือลักษณะคล้ายฟัน	(teeth)	มีก้านดอก	
หรือไม่มีก้านดอก	___________________________________	4	
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4		 ก.		หมวกเห็ด	 (cap)	 มีลักษณะเป็นฟัน	 (teeth)	 มีก้านดอก	 ถ้าไม่มีก้าน
ดอกจะขึ้นอยู่กับต้นไม้หรือเนื้อไม้	(wood)	__________________		

 
	 	 _________________เห็ดหนาม - Teeth	fungi   

		 ข.		หมวกเห็ดมีรูพรุน	(pores)	ขึ้นอยู่ตามพื้นดิน	(ground)	หรือ	ขึ้น
อยู่กับไม้	_________________________________________	5		

5		 ก.		หมวกเห็ดสดนุ่มมีรูพรุน	 (pores)	 ขึ้นอยู่ดอกเดี่ยว	 ๆ	 มีก้านดอกอยู่
กึ่งกลางหมวกเห็ด	(central	stalk)	ขึ้นอยู่บนดิน	(ground)	______	

	 	 _____________________	เห็ดตับเต่า – Boletes   

		 ข.		หมวกมีรูพรุน	(pores)	เหนียวคล้ายหนังถึงแข็งคล้ายไม้	(leather	to	
woody)	 ถ้าดอกเห็ดสดนิ่ม	 จะมีก้านดอกไม่อยู่กึ่งกลางหมวก	 (stalk	
eccentric)	 ก้านดอกอาจติดชิดกับก้านดอกอื่น	 หรือไม่มีก้านดอก	
ปกติมักขึ้นอยู่กับไม้	__________________________________		

 

	 	 _______________	เห็ดกระด้าง – Polypores   

6		 ก.		ดอกเห็ดมีถุงสปอร์	 (spore	 sacs)	 รูปร่างกลม	 (round)	 ถึงรูปไข่	
(oval)	 หรอืมลีกัษณะคลา้ยรปูลกูแพร	์ (pear)	 ลกูชมพู	่ หรอืคลา้ยแกว้	
ก้นแบน	(flask-shaped)	รูปดาวเป็นแฉก	(star-shaped)	มีถุงสปอร์
อยู่ตรงกลาง	หรือรูปร่างคล้ายรังนก	(bird’s	nests)	เล็ก	________	

	 	 _________________________เห็ดรังนก เห็ดดาวดิน เห็ดกลม - 
 
  Bird’s	nests, Earthstars	และ	Puffballs  

		 ข.	ดอกเห็ดมีรูปร่างอย่างอื่น	___________________________	7	
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7	 ก.		ก้านดอก	 (stalk)	 มีสีเขียว	 เป็นเมือก	 (slimy	 top)	 เปราะหักง่าย	
(fragile)	 มีกลิ่นไม่พึงปรารถนา	 (disagreeable	 odor)	 ฐานดอก	
(base)	จะหุ้มด้วยปลอก	(volva)	_________________________	

	 	 __________________เห็ดหนวดเหม็น - Stinkhorn		

		 ข.		ดอกเห็ดมีรูปร่างอย่างอื่น	_____________________________	8	

8		 ก.		ดอกเหด็มรีปูรา่งคลา้ยปะการงั	 (coral)	 ขึน้อยูเ่ดีย่ว	 ๆ	หรอืเปน็กลุม่	 มี
ปรมิาณมาก	รปูรา่งคลา้ยนิว้มอื	(fingers)	บางทมีฐีานรอบกลุม่	(massive	

  base) ________________	เห็ดปะการัง - Coral	fungi 

		 ข.		ดอกเห็ดมีรูปร่างอย่างอื่น	_____________________________	9	

9		 ก.		ดอกเหด็คลา้ยกบัผลของลกูสนเขา	(pine-shaped	top)	มสีนั	(ridge)	และร	ู
(pits)	 และมกีา้นดอกอยูก่ึง่กลางดอก	 (central	 stalk)	 หรอืมลีกัษณะ									
ขยกุขยกิถงึเรยีบ	บางทมีลีกัษณะคลา้ยอานมา้	(saddle-shaped	top)	และ
มกีา้นดอกอยูก่ึง่กลาง	___________________________________	

	 	 ____	เห็ดมันสมอง - True	morels	และ	False	morels	

		 ข.		ดอกเห็ดมีรูปร่างอย่างอื่น	____________________________	10	

10	ก.	ดอกเห็ดมีรูปร่างคล้ายถ้วย	 (cup-shaped)	 รูปร่างคล้ายโถหรือ			
แจกัน	(urn-shaped)	หรือมีก้นกลม	(flattened	disc)	ขึ้นบนพื้นดิน	
(on	ground)	หรือมีรูปร่างแตกต่างออกไป	__________________	
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	 	 ______	เหด็ถว้ย เหด็ลิน้พสธุา	และ	เหด็ในกลุม่ทีม่ลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั  

  - Cup	fungi, Earth	tongues	and	allies  

		 ข.	ดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายวุ้น	 (jelly-like)	 มีสีขาว	 เหลือง	 ถึงสีน้ำตาล
เข้ม	หรือสีน้ำตาลดำขึ้นบนไม้	(wood)	______________________	

	 	 _____________	เห็ดวุ้น-Jelly	fungi  
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      ข. ดอกเห็ดมีลักษณะคลายวุน (jelly-like) มีสีขาว เหลือง ถึงสีน้ําตาล
เขม หรือสีน้ําตาลดําขึ้นบนไม (wood) ___________________ 

_____________ เห็ดวุน - Jelly fungi    

 (Herbarium specimen) 

 

1. เตรียมนํ้ายาดองทั่วไป (general preservative) มีสูตรดังน้ี น้ํา
กลั่น 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร แอลกอฮอล 95 เปอรเซนต 150 ลูกบาศก
เซนติเมตร และฟอรมาลีน 40 เปอรเซนต 25 ลูกบาศกเซนติเมตร 

2. ทําความสะอาดดอกเห็ดใหสิ่งสกปรกติดอยูนอยท่ีสุด ใสลงในขวดที่
มีฝาปดสนิท (ควรเปนขวดแกว ไมควรเปนขวดโลหะ หรือพลาสติก เพราะ
สารเคมีอาจทําใหเกิดรอยร่ัวซึมไดงาย) เทน้ํายาดองทั่วไปใหทวมสวนตาง ๆ 
ของดอกเห็ดเบา ๆ เพ่ือปองกันการเสียหาย 

3. ทําฉลากติดที่ขางขวดใหชัดเจน โดยเน้ือหาของฉลากบอกรายละเอียด 
เกี่ยวกับชนิดของเห็ด ผูเก็บ วันที่ วัสดุอาศัย และสถานที่เก็บตัวอยาง (ภาพที่ 
47) 
วิธีการดองดวยน้ํายาดองท่ัวไป ขอดี คือ สามารถคงสภาพเดิมของ

ดอกเห็ดไดโดยขนาดเปล่ียนแปลงไปเล็กนอย ขอเสีย คือ ใชเน้ือที่ในการเก็บ
รักษาตัวอยางมาก สีและสภาพเน้ือของดอกเห็ดเปลี่ยนแปลง การทํา
ปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิดเปลี่ยนไป ทําใหไมสามารถนํากลับไปทดสอบ
ปฏิกิริยาไดอีก 
 

การเก็บรักษาตัวอย่าง(Herbariumspecimen)

การเก็บด้วยวิธีการดอง
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1.		นำดอกเห็ดที่เก็บได้มาตากแดด	 หรืออบในตู้อบความร้อนแห้ง 

การเก็บด้วยวิธีการทำแห้ง
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      ข. ดอกเห็ดมีลักษณะคลายวุน (jelly-like) มีสีขาว เหลือง ถึงสีน้ําตาล
เขม หรือสีน้ําตาลดําขึ้นบนไม (wood) ___________________ 

_____________ เห็ดวุน - Jelly fungi    

 (Herbarium specimen) 

 

1. เตรียมนํ้ายาดองท่ัวไป (general preservative) มีสูตรดังน้ี น้ํา
กลั่น 1,000 ลูกบาศกเซนติเมตร แอลกอฮอล 95 เปอรเซนต 150 ลูกบาศก
เซนติเมตร และฟอรมาลีน 40 เปอรเซนต 25 ลูกบาศกเซนติเมตร 

2. ทําความสะอาดดอกเห็ดใหสิ่งสกปรกติดอยูนอยที่สุด ใสลงในขวดที่
มีฝาปดสนิท (ควรเปนขวดแกว ไมควรเปนขวดโลหะ หรือพลาสติก เพราะ
สารเคมีอาจทําใหเกิดรอยร่ัวซึมไดงาย) เทน้ํายาดองทั่วไปใหทวมสวนตาง ๆ 
ของดอกเห็ดเบา ๆ เพ่ือปองกันการเสียหาย 

3. ทําฉลากติดที่ขางขวดใหชัดเจน โดยเน้ือหาของฉลากบอกรายละเอียด 
เกี่ยวกับชนิดของเห็ด ผูเก็บ วันที่ วัสดุอาศัย และสถานที่เก็บตัวอยาง (ภาพที่ 
47) 
วิธีการดองดวยน้ํายาดองท่ัวไป ขอดี คือ สามารถคงสภาพเดิมของ

ดอกเห็ดไดโดยขนาดเปลี่ยนแปลงไปเล็กนอย ขอเสีย คือ ใชเน้ือที่ในการเก็บ
รักษาตัวอยางมาก สีและสภาพเน้ือของดอกเห็ดเปล่ียนแปลง การทํา
ปฏิกิริยากับสารเคมีบางชนิดเปลี่ยนไป ทําใหไมสามารถนํากลับไปทดสอบ
ปฏิกิริยาไดอีก 
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2.		เห็ดที่มีคุณสมบัติทางการแพทย์	 (medicinal	 mushroom)	 มี 
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ระมัดระวังในการเก็บมาบริโภคมากที่สุดกลุมหนึ่ง  เนื่องจากเห็ดในวงศนี้มี
ทั้งชนิดที่กินไดและมีพิษรายแรง สารพิษที่เห็ดในสกุล Amanita สรางขึ้นมา
เปนกลุมที่มีพิษรายแรงที่สุดคือ กลุม amanitin พิษกลุมนี้มีผลใหเกิดอาการ
ตับและไตวาย อาจถึงแกความตายในท่ีสุด ความสับสนในการเก็บเห็ดผิด
ชนิดมักเกิดขึ้นจากการขาดประสบการณการจําแนกชนิด โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การเก็บเห็ดในระยะที่เปนเห็ดออน ยังไมเจริญโผลพนจากเปลือกหุมเห็ดที่มีสี
ขาวทําใหเกิดอันตรายถึงแกชีวิตได การรับประทานเห็ดจึงตองมีความรูและ
มั่นใจในชนิดเห็ดเปนอยางดี และมีวิธีการปรุงที่ถูกตอง เพราะในแตละปมี
รายงานผูเสียชีวิตจากเห็ดพิษเปนประจําโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคเหนือ บางคร้ังถึงกับเปนสาเหตุของการตายหมูทั้งครอบครัวได 
เน่ืองจากขาดประสบการณในการจําแนกชนิดเห็ดที่แมนยํา  

2. เห็ดบางชนิดที่ขึ้นอยูบนไมทีเ่ปนโครงสรางอาคาร หรือโครงสรางตาง ๆ 
ที่ตองการความคงทน แตเห็ดดังกลาวทําใหไมนั้น ๆ ผ ุหรือโครงสรางเสื่อม 
เน่ืองจากการเขาไปทําลายลิกนินและเซลลูโลสในเนื้อไม  

 
สารพิษของเห็ดสามารถแบงเปนกลุมตามผลทางสรีรวิทยาออกเปน   

4 กลุมใหญ (พูนพิไล 2549) คือ 
1. Protoplasmic poisons เปนกลุมของสารพิษที่เขาทําลายเซลล

และการลมเหลวของการทํางานของอวัยวะ แบงออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 
   1.1 กลุม Cyclopeptide แบงเปน 2 ชนิด คือ amatoxin หรือ 

amanitin และ phallotoxin หรือ phalloidins เมื่อไดรับสารพิษกลุมนี้เขา
ไปจะมีอาการทองรวง เปนตะคริวที่ทอง คลื่นเหียน และอาเจียน โดยอาการจะ
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แสดงหลังจากรับประทานเห็ดพิษเขาไป 6-24 ช่ัวโมง ระยะเวลาแสดงอาการ
ประมาณ 1 วัน หลังจากนั้นจะมีอาการตับและไตวาย และอาจถึงแกชีวิตได 

   1.2 กลุม Monomethylhydrazine หรือ Gyromitrins เห็ดที่มี
สารพิษกลุมน้ีจะเปนพิษ เมื่อรับประทานดิบ ตม เผา หรือแมกระทั่งไอระเหย
ก็ยังเปนพิษ บางคร้ังรับประทานเห็ดเขาไปอาจไมแสดงอาการ หรือบางคน
แสดงอาการมากนอยแตกตางกัน อาการมักปรากฏใน 6-8 ช่ัวโมงหลัง
รับประทานเห็ดเขาไป อาการตาง ๆ ที่พบ ไดแก ตัวบวม คลื่นเหียน อาเจียน 
ทองเสียถายเปนน้ําหรือเลือด ตะคริวที่กลามเนื้อ เจ็บที่ทอง เปนตน 

   1.3 กลุม Orellanine พิษเห็ดกลุมนี้สงผลใหการทํางานของไต
ลมเหลว และมักเสียชีวิตภายใน 2-3 สัปดาหหลังจากอาการปรากฏ สําหรับ
เด็กมีรายงานการเสียชีวิตหลังจากรับประทานเห็ดเขาไป 2-3 วัน อาการของ
ผูที่ไดรับสารพิษชนิดนี้ ไดแก กระหายน้ําอยางมาก ปากแหง และแสบรอน
ในปาก ปวดศีรษะ หนาว ปวดทอง คลื่นเหียน อาเจียน กระตุนการถาย
ปสสาวะในตอนตนและคอย ๆ ลดลงจนหยุด ในรายที่รุนแรง BUN (blood 
urea nitrogen) เปนสีกหุลาบและตามมาดวยอาการไตถูกทําลายในท่ีสุด 

2. Neurotoxins เปนสารพิษที่ทําใหเกิดอาการกับระบบประสาท เชน 
เหง่ือออกมาก ชัก เคลิบเคลิ้ม ต่ืนเตน สลดหดหู เปนตน สารพิษกลุมน้ี
แบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 

   2.1 กลุม Muscarine มักแสดงอาการภายใน 30 นาที ถึง 2 ช่ัวโมง 
หลังจากท่ีรับสารพิษ ลักษณะอาการมีเหง่ือออกมากผิดปกติ นํ้าลายและน้ําตา
ไหล หรือที่เรียกวาโรค PSL syndrome (perspiration, salivation, 
lachrymation) ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีการเตนของชีพจรชา ความดัน
โลหิตตํ่าจนถึงขั้นอันตรายได 
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2.2	กลุ่ม	 Ibotenic	 acid	 และ	 Muscimol	 เป็นกลุ่มสารพิษที่ 
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เห็ดไข่เหลือง	ระโงกเหลือง	Amanita hemibapha (Bull.	&	Br.)	

Sacc.	subsp.	javanica	Cor.	&	Bas.	
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พิมพ์ที่	

โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย	จำกัด	

โทร.	0	2525	4807-9			โทรสาร	0	2525	4855	





สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
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