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การมาตั้งแต่ปี	2552	โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการทำางานกับกรมป่าไม้ในลักษณะ			

ร่วมกันอนุรักษ์	 และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้อย่างยั่งยืน															

ผลจากการทำางานร่วมกันที่ผ่านมา	 กรมป่าไม้เห็นความสำาคัญของความรู้							

ความเข้าใจในกระบวนการสำารวจ	และเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของ

อาสาสมัครชุมชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้จะต้องมีความรู้ในวิธีการสำารวจและเก็บข้อมูล	
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จึงได้รวบรวมข้อมูลและจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการทำางานที่ผ่านมา	 และ

เอกสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้โดยจัดทำาเป็นคู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองของ

ชุมชนด้านความหลากหลายทางชีวภาพ	6	ด้าน	คือ	ด้านพืช	ด้านแมลง	ด้านสัตว์

ด้านเห็ดรา	 ด้านไลเคน	 และด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น	 เพื่อใช้ในการฝึกอบรม																																								

หลกัสตูร	“เทคนคิการสำารวจความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญัญาท้องถ่ิน”	

ให้กับอาสาสมัครชุมชนและเจ้าหน้าที่ป่าไม้สามารถปฏิบัติงานในกิจกรรมสำารวจ	

และเก็บข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

	 สำานกังานความหลากหลายทางชวีภาพปา่ไม	้หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่หนงัสอื

คู่มือการเรยีนรูด้ว้ยตนเองของชมุชนดา้นความหลากหลายทางชวีภาพ	ดา้นเหด็รา 

เล่มนี้	จะเป็นประโยชน์ต่อการทำางานด้านความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ต่อไป

	 ดร.สุรางค์		เธียรหิรัญ
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เห็ดราดำารงชีวิตอย่างไร

	 เห็ดไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จากการสังเคราะห์
แสงเหมือนพืช	จึงต้องอาศัยอาหารจากแหล่งต่างๆ
ได้แก่	ซากพืช	ซากสัตว์	อินทรียวัตถุ	รวมทั้งอุณหภูมิ
ความชื้น	และแสงที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
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ดอกเห็ดเป็นส่วนสร้างสปอร์เพ่ือใช้ขยายพันธุ์ซึ่งอยู่บริเวณ
ใต้หมวก	ที่เรียกว่า	ครีบและรู

เม่ือตัดหมวกดอกเห็ดคว่ำาลงบนกระดาษสีขาวท้ิงไว้	6-8	 ช่ัวโมง	จะเห็นสปอร์	
ตกลงบนกระดาษเป็นสีต่างๆ	เช่น	สีขาว	สีชมพู	สีส้ม	สีแดง	เป็นต้น
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เม่ือสปอร์ของดอกเห็ดฟุ้งกระจายไปตกลงในแหล่งอาหาร สปอร์
จะงอกเป็นเส้นใยเข้าไปเจริญในแหล่งอาหาร	 เส้นใยเม่ือผสมกัน
แล้วรวมกลุ่มกันเรียกว่า	 กลุ่มเส้นใยแล้วจะก่อตัวเป็นดอกเห็ดอ่อน								
และเปล่ียนเป็นดอกเห็ดท่ีพบเห็นได้ท่ัวไป

7ร่างแห
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ดอกเดี่ยว
ลักษณะการเจริญของเห็ด
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เป็นกลุ่ม



	 หน้าที่สำาคัญของเห็ดรา	 คือ	 การ
เป็นผู้ย่อยสลายที่สำาคัญในระบบนิเวศ	 เป็น
กลไกหลักที่สำาคัญในการหมุนเวียนธาตุ
อาหารในวัฎจักรคาร์บอน	ซ่ึงหากปราศจาก
ผู้ย่อยสลาย	 การหมุนเวียนแร่ธาตุอาหาร	
และพลังงานเกิดขึ้นได้ช้าทำาให้เกิดความไม่
สมดุลของระบบ

	 เห็ดยังมีประโยชน์ที่สำาคัญต่อมนุษย์
คือเป็นแหล่งอาหาร	 และแหล่งรายได้ ท่ี											
สำาคัญของผู้อาศัยในพื้นที่ใกล้ป่า	 เห็ดกินได้
มีหลายชนิดท่ีพบในช่วงฤดูฝน	 เช่น	 เห็ดโคน						
เห็ดเผาะ	เห็ดไคล	เห็ดข้าวตอก	เห็ดน้ำาหมาก	
เห็ดเยื่อไผ่	เห็ดตับเต่า	และเห็ดระโงก	เป็นต้น
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เครื่องมือที่ใช้ในการสำารวจ

ขั้นตอนการสำารวจ
1.	เตรียมความพร้อม	เช่น	แผนที่	ทบทวนเอกสาร	ตรวจสอบเครื่องมือ	จัดหาผู้รู้
ภมูปิระเทศในชุมชน	เลอืกฤดกูาลท่ีเหมาะสมในการสำารวจ	เชน่	หนา้ฝน		โดยเฉพาะ
ตอนต้นฤดูฝนหรือภายหลังจากที่มีฝนตกลงมาแล้ว	3-4	วัน	และมีแสงแดดส่อง
จนพื้นดินอบอุ่นในระหว่างนั้น	เพราะความชื้นและความอบอุ่นจะช่วยให้เส้นใยราที่
อยู่ใต้ดิน	หรือในเศษซากสิ่งมีชีวิตเจริญอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์เต็มที่จนสร้าง
ดอกเห็ดขึ้นมาได้

2.	สำารวจป่า	 คัดเลือกพื้นท่ีหรือเส้นทางเดินป่า	 เก็บตัวอย่าง	 ถ่ายรูป	 จับพิกัด
ภูมิศาสตร์	ฯลฯ

3.	จัดทำาข้อมูลและรายงานผลตามแบบฟอร์ม	สคล.ร	1	และสคล.ร	2



1.	เดินสำารวจตามเส้นทางเดินป่า	 สังเกตตามพื้นดินบริเวณโคน							

ต้นไม้และลำาต้น	รังปลวก	ซากพืช	เปลือกไม้

2.	เมื่อพบเห็ดใช้	GPS	วัดพิกัดภูมิศาสตร์	ณ	ตำาแหน่งที่พบดอกเห็ด	

จดบันทึกไว้หน้าซองใส่เห็ด

3.	สังเกตและบันทึกแหล่งที่อาศัย	 เช่น	 พบบนพื้นดินใกล้ต้นพลวง									

พบบนจอมปลวก	 พบบนขอนไม้	 ระบุชื่อพืชที่อยู่ใกล้	 จดบันทึกไว้						

หน้าซองใส่เห็ด	แล้วค่อยนำาไปเขียนลงในแบบบันทึกข้อมูล	สคล.ร 1
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วิธีการถ่ายภาพเห็ดมีเทคนิคดังนี้
1.	จัดวางองค์ประกอบของภาพให้มีความสวยงาม

2.	ปรับโฟกัสให้เห็นรายละเอียดต่างๆของดอกเห็ดชัดเจนที่สุด	 ระวัง						
ไม่ให้ภาพมืด	หรือสว่างจ้าเกินไป

3.	 ถ่ายภาพให้เห็นลักษณะครีบ	 ลักษณะหมวก	 ลักษณะก้าน	 และฐาน							
รองดอก	โดยขุดดอกเห็ดขึ้นมาจากดิน

4.	 ถ่ายรูปดอกเห็ดในช่วงอายุต่างๆกันเพื่อเปรียบเทียบโดยใช้กระดาษ					
สีขาวหรือผ้าสีดำาเป็นพื้นหลัง	และวางไม้บรรทัดเพื่อเทียบสเกล

5.	ตรวจสอบสีของดอกเห็ดในรูปถ่ายให้ตรงกับสีจริงมากที่สุดเพราะ	
เห็ดบางชนิดอาจจะมีหลายโทนสีและสภาวะอากาศอาจมีผลทำาให้สี
ของดอกเห็ดเปลี่ยนไป	ทำาให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนละชนิดกัน

6.	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาพถ่ายท่ีได้มีความชัด ไม่เบลอ และเห็นรายละเอียด
ของส่วนประกอบต่างๆ	อย่างชัดเจน	
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ตัวอย่างภาพถ่ายดอกเห็ดและลักษณะ
ส่วนประกอบต่างๆ	บนกระดาษสีขาว
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1.	 เก็บตัวอย่างในช่วงอายุต่างๆ	 ตั้งแต่ดอกอ่อนจนดอกแก่		
มาเปรียบเทียบเนื่องจากในสภาพธรรมชาติจะพบเห็ดท่ีมี
ขนาดและอายุแตกต่างกัน

2.	 การเก็บตัวอย่างเห็ดนิ่มควรเก็บอย่างเบามือท่ีสุด	 และ	
ควรใช้เสียมขุดดินรอบฐานดอกก่อนเก็บตัวอย่าง	 ไม่ควร
ดึงดอกเห็ดออกจากดินโดยตรง	เพราะอาจทำาให้ก้านดอก
เสียหาย	เนื่องจากเห็ดบางชนิดก้านดอกอาจอยู่ลึก

3.	 การเก็บเห็ดกระด้างหรือเห็ดท่ีมีลักษณะแข็ง	 อาจใช้มีด							
หรือคัตเตอร์ในการช่วยเฉือนตัวอย่างเห็ดท่ีติดกับเปลือกไม้

การเก็บตัวอย่างเห็ดมาศึกษาหรือถ่ายรูปควรเก็บเห็ดตั้งแต่อ่อนจนแก่
เพื่อให้เห็นพัฒนาการของดอกเห็ดในระยะต่างๆ
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เมื่อสังเกตใต้หมวกเห็ดจะพบลักษณะครีบที่แตกต่างกันดังภาพ
จึงควรบันทึกและถ่ายรูปลักษณะครีบของดอกเห็ดที่สังเกตเห็นด้วย



เห็ดบางชนิดเมื่อเนื้อเยื่อถูกตัดให้สัมผัส
กับอากาศจะเกิดการเปลี่ยนสีของเนื้อเยื่อ

เห็ดตับเต่าเมื่อเนื้อเห็ดสัมผัสอากาศ
จะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นเขียวเข้ม

เห็ดบางชนิดเมื่อเกิดรอยฉีกขาดจะมี
น้ำายางสีขาวไหลออกมาจากเนื้อเห็ด

เมื่อผ่าก้านดอกจะสังเกตลักษณะเนื้อในมีลักษณะแตกต่างกัน
จึงควรบันทึกลักษณะที่สังเกตเห็นหรือถ่ายภาพไว้ด้วย

ลักษณะก้านตัน

ลักษณะก้านกลวง
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1.	 บันทึกช่ือผู้สำารวจ	ผู้ลงข้อมูล	วันท่ีท่ีเข้าสำารวจพบเห็ดราแต่ละชนิด

2.	 ลงรายละเอียดช่ือป่า	 ชนิดป่า	 บริเวณท่ีสำารวจ	 ลักษณะพ้ืนท่ี	 สภาพ							
อากาศ	ความช้ืน	ในวันท่ีเข้าสำารวจและรายละเอียดต่างๆ	ตามแบบ	สคล.

3.	 ใส่ช่ือเห็ดท่ีพบในการสำารวจ	 อาจเป็นช่ือท้องถ่ินท่ีชาวบ้านนิยมเรียก						
หรือช่ือท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไป

4.	 บันทึกแหล่งอาศัยของเห็ด	 เช่น	 พบบนพื้นดินใกล้ต้นพลวง	 พบบน					
จอมปลวก	 พบบนขอนไม้	 เป็นต้น	 โดยให้ระบุช่ือพืชท่ีอยู่ใกล้	 เน่ืองจาก	
เห็ดแต่ละชนิดจะเจริญบนพืชแตกต่างชนิดกันไป

5. บันทึกลักษณะต่างๆ ท่ีสังเกตเห็นของเห็ดในขณะท่ีดอกเห็ดยังสดอยู่																
เช่น	 ลักษณะของหมวก	 ครีบ	 ก้านดอก	 วงแหวน	 เย่ือหุ้ม	 เป็นต้น								
ลักษณะผิวหน้าหมวกของเห็ดแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน	 จึงต้องบันทึก
ลักษณะท่ีพบให้ชัดเจน

6.	 ความสดของเน้ือเย่ือเห็ดท่ีหมวกและก้านดอก	 เน้ือเย่ือท่ีก้านดอกอาจจะ
แข็ง	 น่ิม	 กลวง	 เป็นต้น	 ในการศึกษาให้ใช้มีดแบ่งกลางหมวกเร่ือยมา
จนถึงฐานดอกเพ่ือให้เห็นลักษณะการจัดเรียงตัวของเน้ือเย่ือและการ
เปล่ียนสีของเน้ือเย่ือเห็ดเม่ือถูกตัดให้สัมผัสอากาศ

7.	 วงแหวน	 บันทึกว่าพบหรือไม่	 และบันทึกลักษณะของวงแหวนอย่าง
ละเอียด

วิธีลงรายละเอียดในแบบบันทึกข้อมูล	สคล.



	8.	 กล่ิน	 เน่ืองจากประสาทสัมผัสการรับรู้กล่ินของมนุษย์แตกต่างกัน	
แต่ก็สามารถที่จะบันทึกไว้เป็นข้อมูลเบื้องต้นได้จากการสัมผัสด้วย
ตนเอง

	9.	 ควรบันทึกลักษณะขอบของครีบด้วยเช่นกัน	 	 นอกจากน้ียังต้อง
บันทึกสีของครีบด้วย	 	 เนื่องจากเห็ดบางชนิดครีบจะเปลี่ยนสีเมื่อ
ดอกเห็ดมีการพัฒนาและเมื่อสปอร์แก่	ดังนั้น	ควรศึกษาดอกเห็ด
ทั้งอายุอ่อนและแก่เพื่อให้เห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงนี้

10.	สัมภาษณ์และสอบถามผู้รู้	 	 เก่ียวกับเรื่องเห็ดว่าเป็นเห็ดกินได้							
หรือกินไม่ได้		หรือเป็นเห็ดพิษ		ถ้าทราบวิธีการแก้พิษให้บันทึกลง
ในแบบฟอร์มด้วย

11.	การบันทึกข้อมูลด้านภูมิปัญญาสาขาต่าง	 ๆ	 ถ้ามีการเก็บมาใช้
ประกอบอาหารถือเป็นสาขาการดำารงชีพและโภชนาการพื้นบ้าน	
โดยให้ระบุวิธีการใช้ประโยชน์ที่นำามาใช้	 และเดือนที่เก็บเห็ดมาใช้
ประโยชน์

12.	ปัจจัยคุกคามในเรื่องการสำารวจเห็ด	 เช่น	 เกิดไฟไหม้ป่าหรือ								
อากาศแห้งแล้งมาก	 ทำาให้เห็ดบางชนิดน้อยกว่าปกติ	 สามารถ
บันทึกข้อมูลนี้ลงในแบบฟอร์มได้

13.	 สำารวจราคาซื้อขายเห็ดตามตลาดชุมชน	 เพื่อเป็นการประเมิน								
รายได้ของชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากป่า
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ส่วนที่ใช้ประโยชน์

(			)	บนพื้นดิน	พืชใกล้เคียง.................................... (			)	 ใต้ดินลึก.........ม.	พืชใกล้เคียง....................
(			)	จอมปลวก	พืชใกล้เคียง................................. (			)	 บนมูลสัตว์	ชื่อสัตว.์...................................
(			)	บนต้นไม้	(เป็น/ตาย)	ชื่อพืช............................ (			)	 บนขอนไม้์	ชื่อพืช.......................................
(			)	บนใบไม้	ชื่อพืช.............................................. (			)	 บนเมล็ด/ผล	ชื่อพืช...................................
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เห็ดฟานน้ำาตาลแดง

เห็ดไคลหน้าขาว
เห็ดแดง

เห็ดแดงน้ำาหมาก เห็ดตับเต่า

เห็ดน้ำาแป้ง

เห็ดตับเต่า
25



เห็ดหูหนู

เห็ดระโงกเหลือง

เห็ดหน้าม่วง

เห็ดร่างแห

เห็ดตับเต่า

เห็ดเผาะ เห็ดมันปูใหญ่
26



เห็ดระโงกแดงอมส้ม
เห็ดระโงกขาว

เห็ดระโงกดำา

เห็ดตับเต่า

เห็ดขมิ้นเล็ก

เห็ดเกลือ

เห็ดไคล(หน้าเขียว)
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เห็ดปะการัง

เห็ดตับเต่า

เห็ดถ่าน

เห็ดเกลือ
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1.	เห็ดราคืออะไร	?

2.	เห็ดรา	แบ่งออกได้กี่ชนิด	อะไรบ้าง	?

3.	เห็ดมีประโยชน์อะไรบ้าง	?

4.	ฤดูกาลเหมาะสมที่สุดในการสำารวจ
เห็ดราคือฤดูไหน	?

5.	หลักสำาคัญที่สุดในการเลือกดอกเห็ด
ถ่ายภาพคืออะไร	?

คำาถามน่ารู้เกี่ยวกับเห็ดรา

ดูเฉลยได้ที่ท้ายเล่ม33



1.	 เห็ดรา	คืออะไร
	 คำาตอบ	สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า	รา	มีการเจริญเติบโตเป็นเส้นใย	และเมื่อ

สภาพแวดล้อมเหมาะสมจะรวมตัวกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่	 เพื่อใช้
ในการสร้างสปอร์ที่ใช้ขยายพันธุ์	ที่เราเรียกว่า	ดอกเห็ด

2.	เห็ด	แบ่งออกได้กี่ชนิด	อะไรบ้าง
	 คำาตอบ	3	ชนิด	ได้แก่	เห็ดกินได้	เห็ดกินไม่ได้	เห็ดพิษ
3.	 เห็ดมีประโยชน์อะไรบ้าง
	 คำาตอบ เป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศ	เป็นอาหาร
4.	ฤดูกาลเหมาะสมที่สุดในการสำารวจเห็ดรา	คือฤดูไหน
	 คำาตอบ ฤดูฝน
5.	หลักสำาคัญที่สุดในการเลือกดอกเห็ดถ่ายภาพ	คืออะไร
	 คำาตอบ	เลือกดอกที่ยังสดใหม่	มีความสมบูรณ์มากที่สุด	ไม่มีรอยกัด

แทะของหนอนหรือแมลง

เฉลย
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บันทึก



บันทึก



บันทึก



บันทึก





สำานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้		กรมป่าไม้
โทรศัพท์	02-579-2814

Website	:	http://fbd.forest.go.th

คือ		สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า	“รา”
มีการเจริญเติบโตเป็นเส้นใยและเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมจะรวมตัวกันเป็น

โครงสร้างขนาดใหญ่
เพื่อใช้ในการสร้างสปอร์ที่ใช้ขยายพันธุ์		ที่เราเรียกว่า	“ดอกเห็ด”


