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 ส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ ได้รับมอบหมายจาก กรมป่าไม้ 

ให้ด าเนินโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

2552  โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพป่าไม้

อย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ตัวชี้วัดหลักคือ การจัดท าฐานข้อมูลความ

หลากหลายทางชีวภาพป่าไม้ 6 ด้าน คือ ด้านพืช สัตว์ แมลง เห็ดรา ไลเคน และภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

 

 หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านความหลากหลาย  

ทางชีวภาพ ด้านเห็ดรา ของพ้ืนที่ป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เล่มที่ 1 ที่รวบรวมองค์

ความรู้ทางด้านวิชาการทั้งข้อมูลพ้ืนฐานและข้อมูลทางด้านอนุกรมวิธาน เพ่ือให้ นักวิชาการ 

นักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อาจารย์ นักศึกษา ครู นักเรียน จาก

สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถน าไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดในเชิงลึก

ต่อไป 

 
 
 
 
     ดร. สุรางค์ เธียรหิรญั 

   ผู้อ านวยการส านักงานความหลากหลายทางชีวภาพด้านป่าไม้ 
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ป่าภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ (ภาคอสีาน) แบ่งออกได้เป็นสามประเภท คือ  
ป่าเตง็รงั เป็นป่าโปร่งมีพรรณไม้ขึ้นอยู่ห่างๆ กัน พรรณไม้ส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ เต็ง แดง 
รัง ตีนนก กระถิน รกฟ้า พลวง พ้ืนดินเป็นดินทรายหรือดินลูกรัง พ้ืนป่าส่วนใหญ่ค่อนข้าง
โล่งเตียน มีพืชในวงศ์ขิงข่า ปรากฏอยู่หลายชนิด เช่น กระเจียว เปราะป่า ดอกดิน พืชใน
วงศ์บอนได้แก่ บอนโก บอนงู และพบปรงขึ้นกระจายอยู่ทั่วไป 
 
 

ป่าเบญจพรรณ เป็นป่าโปร่ง พ้ืนที่ป่าไม้ไม่รกทึบ ประกอบด้วยต้นไม้ผลัดใบหลายชนิด แต่
ละชนิดผลัดใบไม่พร้อมกันพรรณไม้ส่วนใหญ่ที่พบได้แก่ ประดู ่ มะค่าโมง ตะแบก  มีไม้ไผ่
ชนิดต่างๆ ขึ้นอยู่มากในที่ราบ หรือตามเนินเขา เช่น ไผ่รวก ไผ่ซาง ไผ่หก 

 

ป่าหญา้ เกิดขึ้นหลังจากการตัดไม้ท าลายป่า ลักษณะเป็นป่าโปร่งปนกับทุ่งหญ้า พรรณไม้

ส่วนใหญ่ที่พบได้แก่ เต็งรัง ตะแบก มีหญ้าชนิดตา่งๆ เกิดขึ้น หญ้าส่วนใหญ่ที่พบได้แก่ 

หญ้าคา  หญ้าขนตาช้าง  หญ้าเพ็ก  
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เห็ด (Mushroom) 
เป็นสิ่งมีชีวิตจ าพวกรา มีการเจริญเติบโตเป็นเส้นใยและเม่ือสภาพแวดล้อม

เหมาะสมจะรวมตัวกันเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่เพ่ือใช้ในการสร้างสปอร์ที่ใช้ขยายพันธุ์ที่เรา

เรียกว่า ดอกเห็ดหรือ Fruiting body  
 
 เห็ดไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จากการสังเคราะห์แสงเหมือนพืช จึงต้องอาศัย

อาหารจากแหล่งต่างๆ ได้แก่ ซากพืช ซากสัตว์ อินทรียวัตถุ รวมทั้งความชื้น และแสงที่

เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต จัดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอาณาจักรฟังไจ (Kingdom Fungi)  
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รปูร่างและลกัษณะของเห็ด 
 

ลักษณะของเห็ดโดยทั่วไปมีรูปร่างและส่วนประกอบคล้ายๆกัน คือประกอบไปด้วย
ส่วนหมวก ครีบและก้าน นอกจากเห็ดบางชนิดที่มีรูปร่างและลักษณะแตกต่างออกไปตาม
ความหลากหลายของเห็ดชนิดนั้นๆ ซ่ึงลักษณะรูปทรง สีสัน ทั้งที่สังเกตได้จากตาเปล่าและ
รูปร่างสปอร์ที่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เป็นลักษณะที่น ามาใช้ประโยชน์ในการจัดจ าแนก
ชนิดเห็ด  
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หมวก  (Cap หรือ Pilleus) เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุด มีรูปร่างแตกต่างกันไป เช่น 
โค้งนูน รูปกรวย รูปกระดิ่ง เป็นต้น บนผิวหมวกอาจมีส่วนประกอบอื่นอีก เช่น มีขนเกล็ด
ผิวขรุขระ หมวกยังมีสีสันแตกต่างกันออกไป เช่น ขาว แดง เหลือง ชมพู ฟ้า ด า เป็นต้น 
ทั้งนี้สีของหมวกอาจไม่สม่ าเสมอกันจากตรงกลางหมวกมาถึงขอบหมวก รูปร่างของหมวก
เม่ือผ่าแบ่งครึ่งหมวกเห็ดแล้วมองด้านข้างจะมีรูปร่างแตกต่างกันดังภาพ 

 

 ครีบ (gill หรือ lamella) เป็นแผ่นหรือเป็นซ่ีหรือเป็นรูอยู่ใต้หมวก โดยเรียงอยู่
รอบก้าน การเรียงตัวของครีบอาจติดกับก้าน บางชนิดติดกับเนื้อหมวก ระยะห่างระหว่าง
ครีบของเห็ดแต่ละชนิดแตกต่างกัน รวมถึงรูปแบบของครีบอาจแตกต่างกันไปซ่ึงครีบหรือรู

เป็นที่เกิดของสปอร์ (Spore) 
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ลกัษณะการติดของครีบกบักา้นมีลกัษณะแตกต่างกนั ดงัภาพ 
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ลกัษณะของระยะห่างระหว่างครีบแตกต่างกนัดงัภาพ 
 

 

กา้น (Stalk หรือ Stipe) เป็นส่วนที่ปลายข้างหนึ่งยึดติดกับหมวก มีขนาด รูปร่าง 

และสีสันต่างๆกัน ก้านมีรูปทรงกระบอก  ทรงกระบอง ทรงเรียวยาว ผิวเรียบ ขรุขระ มีขน
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ลกัษณะรปูร่างต่างๆของกา้น 

 

วงแหวน (Ring หรือ Annulus) เป็นส่วนที่เกิดจากเยื่อบางๆ ที่ยึดขอบหมวกกับก้าน

ดอกที่ขาดออกเม่ือหมวกเห็ดบาน ลักษณะเป็นวงหรือเยื่อบางๆรอบก้าน 

เปลือกหรือเยื่อหุม้ดอก (Volva) เป็นส่วนนอกสุดที่หุ้มหมวกและก้านไว้ภายใน

ขณะที่ยังเป็นดอกอ่อน เม่ือดอกเห็ดเจริญเยื่อหุ้มจะแตกออกเพ่ือให้ก้านและหมวกยืดยาว
ออกไป ส่วนเปลือกหรือเยื่อหุ้มจะคงอยู่ที่โคนลักษณะคล้ายถ้วย เช่น เห็ดระโงก  
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การเจริญของเห็ดจะเริ่มจากสปอร์ของเห็ดรางอกเปน็เส้นใย แล้วเส้นใยรวมตัวกัน

เป็นก้อนเห็ดรา ในขณะที่สภาพแวดล้อมซ่ึงประกอบไปด้วย อาหาร ความชื้น อุณหภูมิ และ
แสงสว่าง มีความเหมาะสม ก้อนเส้นใยจะเจริญตอ่ไปเป็นตุ่มเห็ด แล้วค่อยๆ งอกสูงและยืด
ตัวเติบโตกลายเป็นดอกเห็ด 

 
 
การจดัแบ่งกลุ่มเห็ด  

1. ตามความสามารถในการรบัประทาน แบ่งเป็น 

1.1 เห็ดที่รับประทานได้  ได้แก่ เห็ดที่เพาะเล้ียงเป็นการค้า เช่น เห็ดฟาง 
เห็ดหอม เห็ดสกุลนางรม และเห็ดป่าบางชนิดซ่ึงไม่สามารถเพาะเล้ียงได้เช่น 
เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า เห็ดหล่ม เห็ดโคน เห็ดระโงก และเห็ดน้ าหมาก เป็นต้น 

 
  เห็ดตะไคลเขียว   เห็ดแดงน้ าหมาก 
 11 
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2. เหด็ปาราสติ (parasitic mushroom) คือเห็ดที่เจริญบนสิ่งมีชีวิตอื่น เช่น เห็ด
ที่เจริญอยู่ข้างล าต้นของต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ซ่ึงมักเป็นศัตรูพืช เช่น เห็ดใน
สกุล Ganoderma เป็นต้น 
 

 
  เห็ดพัดใบลาน   เห็ดหลินจือ 
 

3. เหด็ที่อยู่ร่วมกนักบัสิง่มชีวิีตอืน่แบบพึง่พาอาศยักนั ได้แก่  
3.1 เห็ดที่มีความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกับรากพืชชั้นสูง จัดเป็นพวก    

ไมคอร์ไรซา (mycorrhiza) โดยเห็ดได้รับสารอาหารจากพืช ส่วนพืช
ได้รับสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆ จากเส้นใยของเห็ดที่ดูดซับมาจากดิน
รอบๆรากพืช เช่น เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า และเห็ดตะไคล เป็นต้น 
 

 
 เห็ดตะไคลเขียว   เห็ดตับเต่า 
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1.2 เห็ดที่รับประทานไม่ได้หรือเห็ดพิษ เช่น เห็ดระโงกหิน  เห็ดไข่
นกเค้า นอกจากนี้ยังมีเห็ดบางชนิดที่รับประทานได้แต่จัดเป็นเห็ดพิษได้หาก
ไม่รู้จักวิธีการบริโภคที่ถูกต้อง ซ่ึงอาการที่เกิดจากการบริโภคเห็ดพิษมีหลาย
อย่างขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด 
 

 
  เห็ดไข่นกเค้า     เห็ดระโงกหิน 
 

2. ตามการด ารงชีวิต แบ่งเป็น 3 ประเภทโดยดูจากความสัมพันธ์ของเห็ดกับแหล่ง
อาศัยที่เห็ดเจริญอยู่หรือที่ให้อาหารกับเห็ด ได้แก่ 
1. เห็ดผูย้่อยสลายสารอินทรีย ์ (saprophytic mushroom) เจริญบนเศษซาก

ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ได้แก่ กิ่งไม้ ท่อนไม้  ซ่ึงเป็นส่วนส าคัญในการหมุนเวียน
ธาตุอาหารในระบบนิเวศ เช่น เห็ดหูหนู เห็ดสกุลนางรม  
 

 
เห็ดหูหนู 
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3.2 เห็ดที่มีความสัมพันธ์แบบพ่ึงพาอาศัยกันกับแมลง ได้แก่ เห็ดโคน (สกุล 
Termitomyces) อาศัยอยู่ร่วมกันกับรังปลวกใต้ดิน และกลุ่มเห็ดราที่เป็น
ปาราสิตกับตัวแมลง เช่น เห็ดราในสกุล Cordycep 
 

 
 เห็ดข้าวตอก   ราแมลง 

 

 
การจ าแนกเห็ดรา  

 
มีการจ าแนกคล้ายกับอาณาจักรพืชโดยมีล าดับชั้นการจ าแนกดังนี้ 
Kingdom      อาณาจักร : Fungi 

          Division 
                Class 
          Order 
                                     Family 
                                           Genus 
                                                  Species 
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วิธีการใชห้นงัสอื 

1. ชื่อเห็ด และชื่อวิทยาศาสตร์ 

2. สัญลักษณ์   

 หมายถึง เห็ดที่รับประทานได้ 

  หมายถึง เห็ดที่ไม่มีรายงานการรับประทานได้ 

 หมายถึง เห็ดพิษ 

3. การจัดจ าแนกตามหลักอนุกรมวิธาน 

4. ค าอธิบายเห็ดแต่ละชนิด ได้แก่ ลักษณะทั่วไปที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และลักษณะ

สปอร์ซ่ึงดูใต้กล้องจุลทรรศน ์

5. ที่อยู่อาศัยที่สามารถพบเห็ดชนิดนั้น 
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เห็ดกรวยทองตะกู  
Microporus xanthopus (Fr.) Ktz.       

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Polyporales/ Family Polyporaceae / Genus Microporus  /  Species xanthopus 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกขนาด 3.5-10 เซนติเมตร รูปกรวยปากกว้าง บาง มีริ้วเรียง

เป็นรัศมี ย่นเล็กน้อย เป็นมันวาว เป็นแถบวงกลมของสีน้ าตาลอมเหลือง น้ าตาลแดงไปถึง
น้ าตาลเข้ม ใต้หมวกเป็นรู 5-8 รูต่อมิลลิเมตร ก้าน 1.5-2 x 0.3-0.4 เซนติเมตร โดยปกติ
ก้านอยู่ก่ึงกลางหมวก รูปทรงกระบอก แข็ง เรียบ ตอนบนใหญ่ น้ าตาล โคนแผ่เป็นแป้น
วงกลมเล็กๆ เนื้อ เหนียว ขาว 

 
ลกัษณะสปอร์ ทรงรียาว เรียบ ผนังบาง ขนาด 5.5-7 x 2-2.5 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั พบบนกิ่งไม้ร่วงและขอนไม้ที่ตายแล้ว ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 
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ลกัษณะสปอร์ ทรงรียาว เรียบ ผนังบาง ขนาด 5.5-7 x 2-2.5 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั พบบนกิ่งไม้ร่วงและขอนไม้ที่ตายแล้ว ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 
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เห็ดกรวยทองตะกู  
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เห็ดขอนแดง  

Pycnoporus sanguineus (Fr.) Murr.    
 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota/ Class Agaricomycetes / Order 
Polyporales / Family Polyporaceae / Genus Pycnoporus  /  Species sanguineus 
 

ลกัษณะท ัว่ไป เป็นรูปครึ่งกลมหรือรูปพัดไม่มีก้าน ขนาด 5-7 × 1-4 เซนติเมตร 
ผิวด้านบนสีแดงอมส้มหรือมีแถบสีแดงสลับสีเหลือง แผ่แบน มีรอยย่นผิวเป็นมันวาว
เล็กน้อย ด้านล่างเป็นรูขนาดเล็กสีส้มสะท้อนแสง มี 5-7 รูต่อมิลลิเมตร ก้านไม่ปรากฏหรือ
มีด้านข้างแต่ก้านสั้นมากและมีสีเดียวกับหมวก 

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงกระบอก ขนาด 3-5.5×2-2.5 ไมโครเมตร 
 

ที่อยู่อาศยั พบบนขอนไม้หรือกิ่งไม้ที่ตายแล้ว ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 
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เห็ดขา้วตอก  (เห็ดโคนไก่นอ้ย)  
Termitomyces microcarpus (Berk. & Br.) Heim.     

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales Family Lyophyllaceae / Genus  Termitomyces /  Species microcarpus 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกขนาด 0.5-2 เซนติเมตร  รูประฆังคว่ า สีขาวนวล ผิวเรียบ 

นิ่ม ขอบเป็นริ้ว ครีบสีขาว เรียงถี่ ไม่ยึดติดกับก้าน ก้าน กว้าง 2-4 × 0.1-0.3 เซนติเมตร 
ทรงกระบอก ไม่มีวงแหวน ตรงกลางดอกสีเข้มกว่านูนแหลมเล็กน้อย  

 

ลกัษณะสปอร์ รูปไข่ ผิวเรียบ ใส ขนาด 6-7.5  ×  3-4.5 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดินรังปลวก ขึ้นเปน็กลุ่มในป่าเต็งรัง 

 

 
 
 
 

 
 
 

เห็ดขา้วตอก  (เห็ดโคนไก่นอ้ย)  
Termitomyces microcarpus (Berk. & Br.) Heim.     

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales Family Lyophyllaceae / Genus  Termitomyces /  Species microcarpus 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกขนาด 0.5-2 เซนติเมตร  รูประฆังคว่ า สีขาวนวล ผิวเรียบ 

นิ่ม ขอบเป็นริ้ว ครีบสีขาว เรียงถี่ ไม่ยึดติดกับก้าน ก้าน กว้าง 2-4 × 0.1-0.3 เซนติเมตร 
ทรงกระบอก ไม่มีวงแหวน ตรงกลางดอกสีเข้มกว่านูนแหลมเล็กน้อย  

 

ลกัษณะสปอร์ รูปไข่ ผิวเรียบ ใส ขนาด 6-7.5  ×  3-4.5 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดินรังปลวก ขึ้นเปน็กลุ่มในป่าเต็งรัง 

 

 
 
 
 

 
 
 

เห็ดขา้วตอก  (เห็ดโคนไก่นอ้ย)  
Termitomyces microcarpus (Berk. & Br.) Heim.     

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales Family Lyophyllaceae / Genus  Termitomyces /  Species microcarpus 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกขนาด 0.5-2 เซนติเมตร  รูประฆังคว่ า สีขาวนวล ผิวเรียบ 

นิ่ม ขอบเป็นริ้ว ครีบสีขาว เรียงถี่ ไม่ยึดติดกับก้าน ก้าน กว้าง 2-4 × 0.1-0.3 เซนติเมตร 
ทรงกระบอก ไม่มีวงแหวน ตรงกลางดอกสีเข้มกว่านูนแหลมเล็กน้อย  

 

ลกัษณะสปอร์ รูปไข่ ผิวเรียบ ใส ขนาด 6-7.5  ×  3-4.5 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดินรังปลวก ขึ้นเปน็กลุ่มในป่าเต็งรัง 

 

 
 
 
 



21

 

 

 
20 

 
 
 

เห็ดขา้วตอก  (เห็ดโคนไก่นอ้ย)  
Termitomyces microcarpus (Berk. & Br.) Heim.     

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales Family Lyophyllaceae / Genus  Termitomyces /  Species microcarpus 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกขนาด 0.5-2 เซนติเมตร  รูประฆังคว่ า สีขาวนวล ผิวเรียบ 

นิ่ม ขอบเป็นริ้ว ครีบสีขาว เรียงถี่ ไม่ยึดติดกับก้าน ก้าน กว้าง 2-4 × 0.1-0.3 เซนติเมตร 
ทรงกระบอก ไม่มีวงแหวน ตรงกลางดอกสีเข้มกว่านูนแหลมเล็กน้อย  

 

ลกัษณะสปอร์ รูปไข่ ผิวเรียบ ใส ขนาด 6-7.5  ×  3-4.5 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดินรังปลวก ขึ้นเปน็กลุ่มในป่าเต็งรัง 

 

 
 
 
 

 
 
 

เห็ดขา้วตอก  (เห็ดโคนไก่นอ้ย)  
Termitomyces microcarpus (Berk. & Br.) Heim.     

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales Family Lyophyllaceae / Genus  Termitomyces /  Species microcarpus 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกขนาด 0.5-2 เซนติเมตร  รูประฆังคว่ า สีขาวนวล ผิวเรียบ 

นิ่ม ขอบเป็นริ้ว ครีบสีขาว เรียงถี่ ไม่ยึดติดกับก้าน ก้าน กว้าง 2-4 × 0.1-0.3 เซนติเมตร 
ทรงกระบอก ไม่มีวงแหวน ตรงกลางดอกสีเข้มกว่านูนแหลมเล็กน้อย  

 

ลกัษณะสปอร์ รูปไข่ ผิวเรียบ ใส ขนาด 6-7.5  ×  3-4.5 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดินรังปลวก ขึ้นเปน็กลุ่มในป่าเต็งรัง 

 

 
 
 
 

 
 
 

เห็ดขา้วตอก  (เห็ดโคนไก่นอ้ย)  
Termitomyces microcarpus (Berk. & Br.) Heim.     

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales Family Lyophyllaceae / Genus  Termitomyces /  Species microcarpus 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกขนาด 0.5-2 เซนติเมตร  รูประฆังคว่ า สีขาวนวล ผิวเรียบ 

นิ่ม ขอบเป็นริ้ว ครีบสีขาว เรียงถี่ ไม่ยึดติดกับก้าน ก้าน กว้าง 2-4 × 0.1-0.3 เซนติเมตร 
ทรงกระบอก ไม่มีวงแหวน ตรงกลางดอกสีเข้มกว่านูนแหลมเล็กน้อย  

 

ลกัษณะสปอร์ รูปไข่ ผิวเรียบ ใส ขนาด 6-7.5  ×  3-4.5 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดินรังปลวก ขึ้นเปน็กลุ่มในป่าเต็งรัง 

 

 
 
 
 



22

 

 
 
 22 

 
 

เห็ดแครง (เห็ดตีนตุ๊กแก) 
Schizophyllum commune Fr.  

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales /Family Schizophyllaceae / Genus Schizophyllum /  Species commune 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกขนาด 1-4×1-3 เซนติเมตร รูปพัดหรือก้นหอย มักมีขนสีขาว

หรือขาวปนเทาปกคลุม ปลายงุ้มลงเป็นลอน แตกแขนงเป็นแฉกเล็กๆคล้ายนิ้วเท้าตุ๊กแก 
ครีบเรียงเป็นรัศมีออกไปจากฐานดอก แยกเป็นแฉกตามยาวและม้วนงอลง ครีบสีครีม 
ก้านอยู่ด้านข้างหรือเกือบไม่มีก้าน  

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงกระบอก ผิวเรียบ  ขนาด 4-5 x 1.5-2 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนกิ่งไม้และท่อนไม้ที่ตายแล้ว ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวรวมกันเป็นกลุ่ม

ในป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบแล้ง 
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เห็ดแครง (เห็ดตีนตุ๊กแก) 
Schizophyllum commune Fr.  

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
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Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family  Lyophyllaceae  / Genus Termitomyces /  Species robustus 

 
ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกขนาด 10-15 เซนติเมตร รูประฆังคว่ า ผิวเรียบ นิ่ม มียอด

แหลมตรงกลาง ตรงกลางดอกสีเข้มนูนแหลมเล็กน้อย หมวกสีครีม ก้านทรงกระบอก มี
รากเรียวยาวลึกลงไปในดิน ครีบสีขาว ไม่ยึดติดกับก้าน  ก้านตรง ทรงกระบอก สีขาวนวล 
ไม่มีวงแหวน ขนาด 10-20×0.7-1 เซนติเมตร  

 

ลกัษณะสปอร์ รูปไข่ ผิวเรียบ ขนาด  5.7-8.5 × 4.5-5 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั พบบนรังปลวก ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวรวมกันเป็นกลุ่มในป่าเต็งรัง 
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เห็ดโคนปลวกใหญ่ 
(Termitomyces robustus (Beeli) Heim) 
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เห็ดโคนปลวกใหญ่ 
(Termitomyces robustus (Beeli) Heim) 



26

 

 
 

เห็ดดอกสา้น 
Amanita mira  Cor. & Bas.    

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family  Amanitaceae / Genus Amanita /  Species mira 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกขนาด 4-6 เซนติเมตร เม่ืออ่อนทรงชามคว่ าแล้วแบนราบ 

กลางดอกเป็นแอ่งเล็กน้อย ผิวสีเหลืองหม่น ขอบสีจาง มีเม็ดสีเหลืองเล็กๆติดบนดอก
กระจายโดยรอบ ขอบดอกมีริ้ว ครีบไม่ติดก้าน เรียงถี่ สีขาว ก้าน 4-8  × 0.3-0.6 
เซนติเมตร โคนใหญ่ ขาว บริเวณโคนมีปุ่มเหลืองเล็กๆเรียงเป็นวงกลม2-4 ชั้น 

 

ลกัษณะสปอร์  รูปเกือบกลม ขนาด 6.5-8 × 6-7.5 ไมโครเมตร ภายในมีหยด
น้ ามันหนึ่งหรือหลายหยด 

ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดินขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เป็นเห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 26 
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เห็ดตาปู้  (เห็ดจาวมะพรา้ว) 
Calvatia boninensis  S. Ito & Imai.     

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales  / Family Agaricaceae / Genus Calvatia /  Species boninensis 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกอ่อนมีลักษณะคล้ายจาวมะพร้าว มีลักษณะเป็นก้อนกลมสีขาว 

ซ่ึงขยายโตขึ้นเรื่อย ๆ ตรงโคนเป็นเหมือนก้านดอก ขนาดของดอกประมาณ 5 – 12 
เซนติเมตร และสูงประมาณ 4 – 10 เซนติเมตร ผิวด้านบนของดอกเห็ดอ่อนเรียบ เม่ือโต
ขึ้นจะค่อย ๆ เปล่ียนเป็นผิวนูนขรุขระ และสีจะเปล่ียนไปเป็นสีน้ าตาลอมชมพูจนเป็นสี
น้ าตาลอ่อน เนื้อด้านในเป็นที่เกิดของสปอร์ เม่ือแก่สปอร์แตกออกทางด้านบน 

  
ลกัษณะสปอร์ กลมมีหนาม ขนาด  2.5-4.5  ไมโครเมตร 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 
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เซนติเมตร และสูงประมาณ 4 – 10 เซนติเมตร ผิวด้านบนของดอกเห็ดอ่อนเรียบ เม่ือโต
ขึ้นจะค่อย ๆ เปล่ียนเป็นผิวนูนขรุขระ และสีจะเปล่ียนไปเป็นสีน้ าตาลอมชมพูจนเป็นสี
น้ าตาลอ่อน เนื้อด้านในเป็นที่เกิดของสปอร์ เม่ือแก่สปอร์แตกออกทางด้านบน 

  
ลกัษณะสปอร์ กลมมีหนาม ขนาด  2.5-4.5  ไมโครเมตร 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 
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เห็ดดอกสา้น 
Amanita mira  Cor. & Bas.    

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family  Amanitaceae / Genus Amanita /  Species mira 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกขนาด 4-6 เซนติเมตร เม่ืออ่อนทรงชามคว่ าแล้วแบนราบ 

กลางดอกเป็นแอ่งเล็กน้อย ผิวสีเหลืองหม่น ขอบสีจาง มีเม็ดสีเหลืองเล็กๆติดบนดอก
กระจายโดยรอบ ขอบดอกมีริ้ว ครีบไม่ติดก้าน เรียงถี่ สีขาว ก้าน 4-8  × 0.3-0.6 
เซนติเมตร โคนใหญ่ ขาว บริเวณโคนมีปุ่มเหลืองเล็กๆเรียงเป็นวงกลม2-4 ชั้น 

 

ลกัษณะสปอร์  รูปเกือบกลม ขนาด 6.5-8 × 6-7.5 ไมโครเมตร ภายในมีหยด
น้ ามันหนึ่งหรือหลายหยด 

ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดินขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เป็นเห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 26 

 

 
 

เห็ดดอกสา้น 
Amanita mira  Cor. & Bas.    

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family  Amanitaceae / Genus Amanita /  Species mira 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกขนาด 4-6 เซนติเมตร เม่ืออ่อนทรงชามคว่ าแล้วแบนราบ 

กลางดอกเป็นแอ่งเล็กน้อย ผิวสีเหลืองหม่น ขอบสีจาง มีเม็ดสีเหลืองเล็กๆติดบนดอก
กระจายโดยรอบ ขอบดอกมีริ้ว ครีบไม่ติดก้าน เรียงถี่ สีขาว ก้าน 4-8  × 0.3-0.6 
เซนติเมตร โคนใหญ่ ขาว บริเวณโคนมีปุ่มเหลืองเล็กๆเรียงเป็นวงกลม2-4 ชั้น 

 

ลกัษณะสปอร์  รูปเกือบกลม ขนาด 6.5-8 × 6-7.5 ไมโครเมตร ภายในมีหยด
น้ ามันหนึ่งหรือหลายหยด 

ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดินขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เป็นเห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 26 

 
 

เห็ดตาปู้  (เห็ดจาวมะพรา้ว) 
Calvatia boninensis  S. Ito & Imai.     

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales  / Family Agaricaceae / Genus Calvatia /  Species boninensis 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกอ่อนมีลักษณะคล้ายจาวมะพร้าว มีลักษณะเป็นก้อนกลมสีขาว 
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เห็ดตน้หอมขาว 
Leucocoprinus cepaestipes (Sow. & Fr.) Pat.        

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family  Agaricaceae / Genus  Leucocoprinus /  Species cepaestipes 
 

ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกขนาด 2-5 เซนติเมตร ทรงระฆังคว่ ามีปุ่มนูนที่กลางหมวก 
หมวกปกคลุมด้วยเกล็ดสีขาวเป็นผงเม็ดเล็กๆ ครีบไม่ติดก้าน เรียงถี่ มีผงขาวตามขอบ 
ก้าน 5-10 x 0.5 เซนติเมตร ทรงกระบอก โคนป่องเป็นกระเปาะ ภายในกลวง มีวงแหวน
บางๆ สีขาว 

  
ลกัษณะสปอร์ ทรงรี ผวิเรียบ ผนังหนา ขนาด 6-10 x 6-8 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั บนกิ่งไม้ผุพัง ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 

 28 

 
 

เห็ดตะไคลเขยีว 
Russula virescens (Schaeff.) Fr.    

ลกัษณะท ัว่ไป  หมวกขนาด 3-12 เซนติเมตร ดอกอ่อนโค้งเป็นรูปทรงกลม มีสี
เขียวออกเหลือง สีเขียวหม่น ผิวเรียบแล้วปริแตกเป็นเกล็ดเห็นเนื้อภายในสีขาวเม่ือแก่ เม่ือ
ดอกบานริมขอบจะโค้งงอลงแล้วยกขึ้นเม่ือบานเต็มที่ ริมขอบจะแตกเป็นร่อง ตรงกลางเว้า
ตื้น ครีบถี่ สีขาวหรือสีขาวนวล ยึดติดก้าน ก้านสีขาว รูปทรงกระบอก ขนาด 4-6× 1-2 
เซนติเมตร ผิวค่อนข้างเรียบ โดนก้านจะเรียวกว่าเล็กน้อย  

 

ลกัษณะสปอร์  ใสรูปรี ผวิมีปุ่มนูน ขนาด 8-10 × 7-8 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั บนพ้ืนดินขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เป็นเห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 
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Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / 
Order Russulales /Family  Russulaceae / Genus Russula /  Species 
virescens 
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เซนติเมตร ผิวค่อนข้างเรียบ โดนก้านจะเรียวกว่าเล็กน้อย  

 

ลกัษณะสปอร์  ใสรูปรี ผวิมีปุ่มนูน ขนาด 8-10 × 7-8 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั บนพ้ืนดินขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เป็นเห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 
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Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / 
Order Russulales /Family  Russulaceae / Genus Russula /  Species 
virescens 

 

เห็ดตน้หอมขาว 
Leucocoprinus cepaestipes (Sow. & Fr.) Pat.        

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family  Agaricaceae / Genus  Leucocoprinus /  Species cepaestipes 
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ลกัษณะสปอร์ ทรงรี ผวิเรียบ ผนังหนา ขนาด 6-10 x 6-8 ไมโครเมตร  
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เห็ดตะไคลเขยีว 
Russula virescens (Schaeff.) Fr.    
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เห็ดน า้แป้ง 
      Russula alboareolata Hongo    

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota  / Class Agaricomycetes / Order 
Russulales / Family  Russulaceae  / Genus Russula /  Species alboareolata 

 
ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกกว้าง 5-10 เซนติเมตร กลางดอกเป็นแอ่งเล็กน้อย ปกคลุม

ด้วยเกล็ดสีขาว ขอบมีริว้ มักฉีกขาดเม่ือแก่ ครีบติดก้าน ครีบกว้าง เรียงห่างเล็กน้อย ครีบ
สีขาว ก้านยาว 2-6x 1.5-2 เซนติเมตร ทรงกระบอกสีขาว  

 

ลกัษณะสปอร์  ค่อนข้างกลม ขนาด 5-8 x 5.5-7.5 ไมโครเมตร   
 
ที่อยู่อาศยั พบบนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เปน็เห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 
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เห็ดปากหมู 

Galiella rufa (Schweinitz) Nannfeldt & Korf   
Kingdom Fungi / Phylum  Ascomycota / Class Pezizomycetes / Order Pezizales / 
Family Sarcosomataceae / Genus Galiella /  Species rufa 

 
ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกขนาด 1.5-3 เซนติเมตร สูง 1-3 เซนติเมตร รูปถ้วย ภายใน

มีสีสัมคล้ายเยลล่ียืดหยุ่นได้ ผิวหน้าเรียบ ผนังด้านนอกมีสีน้ าตาลด า ค่อนข้างเหียว มีขน
เล็กละเอียดปกคลุมที่ปากถ้วยด้านนอก 

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงรูปไข่ ผิวเรียบ ใส ขนาด 18-20  ×  8-10 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนไม้ผุ ขึ้นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 

 
32 

 
เห็ดปากหมู 

Galiella rufa (Schweinitz) Nannfeldt & Korf   
Kingdom Fungi / Phylum  Ascomycota / Class Pezizomycetes / Order Pezizales / 
Family Sarcosomataceae / Genus Galiella /  Species rufa 

 
ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกขนาด 1.5-3 เซนติเมตร สูง 1-3 เซนติเมตร รูปถ้วย ภายใน

มีสีสัมคล้ายเยลล่ียืดหยุ่นได้ ผิวหน้าเรียบ ผนังด้านนอกมีสีน้ าตาลด า ค่อนข้างเหียว มีขน
เล็กละเอียดปกคลุมที่ปากถ้วยด้านนอก 

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงรูปไข่ ผิวเรียบ ใส ขนาด 18-20  ×  8-10 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนไม้ผุ ขึ้นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 

 
32 

 
เห็ดปากหมู 

Galiella rufa (Schweinitz) Nannfeldt & Korf   
Kingdom Fungi / Phylum  Ascomycota / Class Pezizomycetes / Order Pezizales / 
Family Sarcosomataceae / Genus Galiella /  Species rufa 

 
ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกขนาด 1.5-3 เซนติเมตร สูง 1-3 เซนติเมตร รูปถ้วย ภายใน

มีสีสัมคล้ายเยลล่ียืดหยุ่นได้ ผิวหน้าเรียบ ผนังด้านนอกมีสีน้ าตาลด า ค่อนข้างเหียว มีขน
เล็กละเอียดปกคลุมที่ปากถ้วยด้านนอก 

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงรูปไข่ ผิวเรียบ ใส ขนาด 18-20  ×  8-10 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนไม้ผุ ขึ้นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 

 
32 

 
เห็ดปากหมู 

Galiella rufa (Schweinitz) Nannfeldt & Korf   
Kingdom Fungi / Phylum  Ascomycota / Class Pezizomycetes / Order Pezizales / 
Family Sarcosomataceae / Genus Galiella /  Species rufa 

 
ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกขนาด 1.5-3 เซนติเมตร สูง 1-3 เซนติเมตร รูปถ้วย ภายใน

มีสีสัมคล้ายเยลล่ียืดหยุ่นได้ ผิวหน้าเรียบ ผนังด้านนอกมีสีน้ าตาลด า ค่อนข้างเหียว มีขน
เล็กละเอียดปกคลุมที่ปากถ้วยด้านนอก 

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงรูปไข่ ผิวเรียบ ใส ขนาด 18-20  ×  8-10 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนไม้ผุ ขึ้นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 

 
32 

 
 

เห็ดเผาะฝ้าย 
(Astraeus asiaticus C. Phosri, M.P. Martin & R. Watling)  

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Boletales / Family Diplocystaceae / Genus Astraeus /  Species asiaticus 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกกว้าง 4-7 เซนติเมตร สูง1.5-2 เซนติเมตร รูปร่างเป็นเม็ด

กลม มีผนังสองชั้น เม่ือแก่ผนังชั้นนนอกจะแตกออกเป็นแฉก 6-12 แฉก ผนังชั้นในบรรจุ
สปอร์ เม่ืออ่อนสปอร์เป็นสีขาวนวลเม่ืออายุมากสปอร์จะเปล่ียนเป็นสีเทา และปลิวออกทาง
รูที่อยู่ตรงกลางผนังชั้นในเม่ือมีน้ าหรือมีแรงมากระทบ 

 

ลกัษณะสปอร์  รูปกลมมีหนาม ขนาด 8.75-15 ไมโครเมตร 
  
ที่อยู่อาศยั บนพ้ินดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เปน็เห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 

33 

 
 

เห็ดเผาะฝ้าย 
(Astraeus asiaticus C. Phosri, M.P. Martin & R. Watling)  

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Boletales / Family Diplocystaceae / Genus Astraeus /  Species asiaticus 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกกว้าง 4-7 เซนติเมตร สูง1.5-2 เซนติเมตร รูปร่างเป็นเม็ด

กลม มีผนังสองชั้น เม่ือแก่ผนังชั้นนนอกจะแตกออกเป็นแฉก 6-12 แฉก ผนังชั้นในบรรจุ
สปอร์ เม่ืออ่อนสปอร์เป็นสีขาวนวลเม่ืออายุมากสปอร์จะเปล่ียนเป็นสีเทา และปลิวออกทาง
รูที่อยู่ตรงกลางผนังชั้นในเม่ือมีน้ าหรือมีแรงมากระทบ 

 

ลกัษณะสปอร์  รูปกลมมีหนาม ขนาด 8.75-15 ไมโครเมตร 
  
ที่อยู่อาศยั บนพ้ินดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เปน็เห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 

33 

 
 

เห็ดเผาะฝ้าย 
(Astraeus asiaticus C. Phosri, M.P. Martin & R. Watling)  

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Boletales / Family Diplocystaceae / Genus Astraeus /  Species asiaticus 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกกว้าง 4-7 เซนติเมตร สูง1.5-2 เซนติเมตร รูปร่างเป็นเม็ด

กลม มีผนังสองชั้น เม่ือแก่ผนังชั้นนนอกจะแตกออกเป็นแฉก 6-12 แฉก ผนังชั้นในบรรจุ
สปอร์ เม่ืออ่อนสปอร์เป็นสีขาวนวลเม่ืออายุมากสปอร์จะเปล่ียนเป็นสีเทา และปลิวออกทาง
รูที่อยู่ตรงกลางผนังชั้นในเม่ือมีน้ าหรือมีแรงมากระทบ 

 

ลกัษณะสปอร์  รูปกลมมีหนาม ขนาด 8.75-15 ไมโครเมตร 
  
ที่อยู่อาศยั บนพ้ินดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เปน็เห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 

33 

 
 

เห็ดเผาะฝ้าย 
(Astraeus asiaticus C. Phosri, M.P. Martin & R. Watling)  

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Boletales / Family Diplocystaceae / Genus Astraeus /  Species asiaticus 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกกว้าง 4-7 เซนติเมตร สูง1.5-2 เซนติเมตร รูปร่างเป็นเม็ด

กลม มีผนังสองชั้น เม่ือแก่ผนังชั้นนนอกจะแตกออกเป็นแฉก 6-12 แฉก ผนังชั้นในบรรจุ
สปอร์ เม่ืออ่อนสปอร์เป็นสีขาวนวลเม่ืออายุมากสปอร์จะเปล่ียนเป็นสีเทา และปลิวออกทาง
รูที่อยู่ตรงกลางผนังชั้นในเม่ือมีน้ าหรือมีแรงมากระทบ 

 

ลกัษณะสปอร์  รูปกลมมีหนาม ขนาด 8.75-15 ไมโครเมตร 
  
ที่อยู่อาศยั บนพ้ินดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เปน็เห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 
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เห็ดปากหมู 

Galiella rufa (Schweinitz) Nannfeldt & Korf   
Kingdom Fungi / Phylum  Ascomycota / Class Pezizomycetes / Order Pezizales / 
Family Sarcosomataceae / Genus Galiella /  Species rufa 

 
ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกขนาด 1.5-3 เซนติเมตร สูง 1-3 เซนติเมตร รูปถ้วย ภายใน

มีสีสัมคล้ายเยลล่ียืดหยุ่นได้ ผิวหน้าเรียบ ผนังด้านนอกมีสีน้ าตาลด า ค่อนข้างเหียว มีขน
เล็กละเอียดปกคลุมที่ปากถ้วยด้านนอก 

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงรูปไข่ ผิวเรียบ ใส ขนาด 18-20  ×  8-10 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนไม้ผุ ขึ้นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 
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เห็ดเผาะฝ้าย 
(Astraeus asiaticus C. Phosri, M.P. Martin & R. Watling)  

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Boletales / Family Diplocystaceae / Genus Astraeus /  Species asiaticus 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกกว้าง 4-7 เซนติเมตร สูง1.5-2 เซนติเมตร รูปร่างเป็นเม็ด

กลม มีผนังสองชั้น เม่ือแก่ผนังชั้นนนอกจะแตกออกเป็นแฉก 6-12 แฉก ผนังชั้นในบรรจุ
สปอร์ เม่ืออ่อนสปอร์เป็นสีขาวนวลเม่ืออายุมากสปอร์จะเปล่ียนเป็นสีเทา และปลิวออกทาง
รูที่อยู่ตรงกลางผนังชั้นในเม่ือมีน้ าหรือมีแรงมากระทบ 

 

ลกัษณะสปอร์  รูปกลมมีหนาม ขนาด 8.75-15 ไมโครเมตร 
  
ที่อยู่อาศยั บนพ้ินดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เปน็เห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 
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เห็ดรงัผึ้งสขีาว 

Polyporus retirugis (Bres.) Ryv.   
 

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Polyporales / Family  Polyporaceae / Genus  Polyporus  / Species retirugis 
 

ลกัษณะท ัว่ไป รูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 3-10 
เซนติเมตร ผิวด้านบนมีสีขาวนวลอมน้ าตาลอ่อน มีรอยเป็นคล่ืนเนื่องจากรอยของสันรู
ด้านล่าง ด้านล่างเป็นรูขนาดใหญ่ จ านวน 1-2 รูต่อมิลลิเมตร ลักษณะรูเป็นเหล่ียมคล้าย
รังผึ้ง ก้านเกิดด้านข้างของดอกเห็ดหรือไม่มีก้าน 

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงร ีผวิเรียบ ขนาด 18-21 x 6-6.5 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนไม้ผุ ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวเป็นกลุ่มในป่าเต็งรัง 
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เห็ดระโงกขาว (เห็ดไข่ห่านขาว) 

Amanita princeps Corner & Bas.  
 

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family  Amanitaceae / Genus Amanita /  Species princeps 

 
ลกัษณะท ัว่ไป เห็ดอ่อนมีเปลือกหุ้มรูปไข่สีขาว เม่ือเจริญขึ้นจะดันผิวเยื่อ

ด้านบนปริแตกออกเห็นหมวกสีขาวครีม เปลือกหุ้มดอกคงเหลือเป็นถ้วยติดกับโคนก้าน 
เ ม่ือบานดอกเป็นรูปกระทะคว่ าถึงแบนเว้ากลาง ผิวเรียบ ขอบหมวกมีริ้วชัดเจน 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8-22 เซนติเมตรครีบค่อนข้างถี่สีขาวครีม ไม่ติดก้าน เยื่อหุ้มครีบสีขาว 
ก้านทรงกระบอกกลวงสีขาวผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.9-2.2 ×12.5-25 เซนติเมตรผิว
หมวกเม่ือถูกความชื้นในอากาศจะเหนียวหนืด 

 
ลกัษณะสปอร์ รูปเกือบกลม ผิวเรียบ ใส ขนาด 9-11 x 8-10 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เป็นเห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 

37 

 
เห็ดระโงกขาว (เห็ดไข่ห่านขาว) 

Amanita princeps Corner & Bas.  
 

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family  Amanitaceae / Genus Amanita /  Species princeps 

 
ลกัษณะท ัว่ไป เห็ดอ่อนมีเปลือกหุ้มรูปไข่สีขาว เม่ือเจริญขึ้นจะดันผิวเยื่อ

ด้านบนปริแตกออกเห็นหมวกสีขาวครีม เปลือกหุ้มดอกคงเหลือเป็นถ้วยติดกับโคนก้าน 
เ ม่ือบานดอกเป็นรูปกระทะคว่ าถึงแบนเว้ากลาง ผิวเรียบ ขอบหมวกมีริ้วชัดเจน 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8-22 เซนติเมตรครีบค่อนข้างถี่สีขาวครีม ไม่ติดก้าน เยื่อหุ้มครีบสีขาว 
ก้านทรงกระบอกกลวงสีขาวผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.9-2.2 ×12.5-25 เซนติเมตรผิว
หมวกเม่ือถูกความชื้นในอากาศจะเหนียวหนืด 

 
ลกัษณะสปอร์ รูปเกือบกลม ผิวเรียบ ใส ขนาด 9-11 x 8-10 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เป็นเห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 

37 



37

 
เห็ดระโงกขาว (เห็ดไข่ห่านขาว) 

Amanita princeps Corner & Bas.  
 

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family  Amanitaceae / Genus Amanita /  Species princeps 

 
ลกัษณะท ัว่ไป เห็ดอ่อนมีเปลือกหุ้มรูปไข่สีขาว เม่ือเจริญขึ้นจะดันผิวเยื่อ

ด้านบนปริแตกออกเห็นหมวกสีขาวครีม เปลือกหุ้มดอกคงเหลือเป็นถ้วยติดกับโคนก้าน 
เ ม่ือบานดอกเป็นรูปกระทะคว่ าถึงแบนเว้ากลาง ผิวเรียบ ขอบหมวกมีริ้วชัดเจน 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8-22 เซนติเมตรครีบค่อนข้างถี่สีขาวครีม ไม่ติดก้าน เยื่อหุ้มครีบสีขาว 
ก้านทรงกระบอกกลวงสีขาวผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.9-2.2 ×12.5-25 เซนติเมตรผิว
หมวกเม่ือถูกความชื้นในอากาศจะเหนียวหนืด 

 
ลกัษณะสปอร์ รูปเกือบกลม ผิวเรียบ ใส ขนาด 9-11 x 8-10 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เป็นเห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 

37 

 
เห็ดระโงกขาว (เห็ดไข่ห่านขาว) 

Amanita princeps Corner & Bas.  
 

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family  Amanitaceae / Genus Amanita /  Species princeps 

 
ลกัษณะท ัว่ไป เห็ดอ่อนมีเปลือกหุ้มรูปไข่สีขาว เม่ือเจริญขึ้นจะดันผิวเยื่อ

ด้านบนปริแตกออกเห็นหมวกสีขาวครีม เปลือกหุ้มดอกคงเหลือเป็นถ้วยติดกับโคนก้าน 
เ ม่ือบานดอกเป็นรูปกระทะคว่ าถึงแบนเว้ากลาง ผิวเรียบ ขอบหมวกมีริ้วชัดเจน 
เส้นผ่าศูนย์กลาง 8-22 เซนติเมตรครีบค่อนข้างถี่สีขาวครีม ไม่ติดก้าน เยื่อหุ้มครีบสีขาว 
ก้านทรงกระบอกกลวงสีขาวผิวเรียบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.9-2.2 ×12.5-25 เซนติเมตรผิว
หมวกเม่ือถูกความชื้นในอากาศจะเหนียวหนืด 

 
ลกัษณะสปอร์ รูปเกือบกลม ผิวเรียบ ใส ขนาด 9-11 x 8-10 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เป็นเห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 

37 

 
เห็ดระโงกขาว (เห็ดไข่ห่านขาว) 

Amanita princeps Corner & Bas.  
 

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family  Amanitaceae / Genus Amanita /  Species princeps 
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เห็ดระโงกเหลอืง  

Amanita hemibapha (Berk. & Br.) Sacc. Subsp. Javanica                   
Cor. & Bas.  

 
  Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order   
  Agaricales / Family  Amanitaceae / Genus Amanita /  Species hemibapha 

 
ลกัษณะท ัว่ไป เห็ดอ่อนมีเปลือกหุ้มรูปไข่สีขาว เม่ือเห็ดเจริญขึ้นจะดันผิว

เปลือกออกมา  เม่ือเห็ดเจรญิขึ้นจะหลุดห้อยเป็นวงแหวน ดอกเห็ดเม่ือบานเป็นรูปกระทะ
คว่ า ผิวหมวกเรียบ ขอบหมวกมีริ้ว เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-12 เซนติเมตร ครีบถี่ สีเหลือง

อ่อนไม่ติดก้าน ก้านทรงกระบอกสีเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.8-2 × 8-15 เซนติเมตร ก้าน
กลวง มีวงแหวนบางสีเหลืองติดที่ก้าน เปลือกหุ้มดอกเป็นรูปถ้วยสีขาวอยู่ที่โคนดอก 

 
ลกัษณะสปอร์ ทรงรีกว้าง ผิวเรียบ ใส ขนาด 7-9 x 5-7 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เป็นเหด็ไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 
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เห็ดร่างแหกระโปรงส ัน้ 
Dictyophora duplicata (Bosc) Fisch.  

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Phallales / Family  Phallaceae / Genus Dictyophora /  Species duplicata 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกรูประฆังคว่ า  ยอดแหลมผิวขรุขระ  สีน้ าตาลอ่อน 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5-4 ซม. กลางดอกน้ าเมือกสีน้ าตาลอมเขียวขุ่นส่งกล่ินเหม็นเพ่ือใช้ใน
การล่อแมลง ใต้หมวกมีร่างแหที่เกิดติดกับก้านยาวคลุมลงไปหนึ่งในสามของก้าน ก้าน 
ทรงกระบอกสีขาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 - 3.5 เซนติเมตร ยาว 8-12 เซนติเมตร ผิวก้านมีรู
พรุนคล้ายฟองน้ า ภายในก้านกลวง 

 

ลกัษณะสปอร์ รูปไข่ ผิวเรียบ ขนาด 4-5× 2 ไมโครเมตร 
  
ที่อยู่อาศยั บนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวในเต็งรัง 
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เห็ดลม เห็ดบด 
Lentinus polychrous Lév.  

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Polyporales / Family  Polyporaceae / Genus  Lentinus /  Species polychrous 

 
ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกขนาด 5-15 เซนติเมตร รูปกรวยลึกสีขาวแล้วเปล่ียนเป็นสี

น้ าตาลอ่อนปกคลุมด้วยขนสั้นและเกล็ดงอขึ้นสีน้ าตาลอ่อนโดยเฉพาะบริเวณกลางหมวก 
ขอบงอลงแล้วเหยียดลง มีรอยฉีกตามขอบ ครีบเรียวยาวลงไปติดก้าน แคบ เรียงถี่ ขอบ
เป็นหยักคล้ายฟันเล่ือย ก้านขนาด 0.5-2.5 x 0.5-1.4 เซนติเมตร ทรงกระบอก อยู่
กึ่งกลางหมวกหรือค่อนไปทางด้านข้างภายในก้านตันแข็งและเหนียว สีขาวหม่นเปล่ียนเป็น
น้ าตาล เนื้อเหนียว  

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงรี โค้งงอเล็กน้อย  ขนาด 6-9 x 2.7-3.3 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั พบบนขอนไม้ ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวรวมกันเป็นกลุ่มในป่าเต็งรัง 
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Polyporales / Family  Polyporaceae / Genus  Lentinus /  Species polychrous 

 
ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกขนาด 5-15 เซนติเมตร รูปกรวยลึกสีขาวแล้วเปล่ียนเป็นสี

น้ าตาลอ่อนปกคลุมด้วยขนสั้นและเกล็ดงอขึ้นสีน้ าตาลอ่อนโดยเฉพาะบริเวณกลางหมวก 
ขอบงอลงแล้วเหยียดลง มีรอยฉีกตามขอบ ครีบเรียวยาวลงไปติดก้าน แคบ เรียงถี่ ขอบ
เป็นหยักคล้ายฟันเล่ือย ก้านขนาด 0.5-2.5 x 0.5-1.4 เซนติเมตร ทรงกระบอก อยู่
กึ่งกลางหมวกหรือค่อนไปทางด้านข้างภายในก้านตันแข็งและเหนียว สีขาวหม่นเปล่ียนเป็น
น้ าตาล เนื้อเหนียว  

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงรี โค้งงอเล็กน้อย  ขนาด 6-9 x 2.7-3.3 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั พบบนขอนไม้ ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวรวมกันเป็นกลุ่มในป่าเต็งรัง 
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เห็ดลูกฝุ่ น (เห็ดหวัเข่า) 
Pisolithus tintorius (Pers.) Coker & Couch    

 
   Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
   Boletales /Family  Sclerodermataceae / Genus Pisolithus /  Species tintorius 

 
ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกขนาดกว้าง 5-10 เซนติเมตร สูง 5-10  เซนติเมตร ทรง

กลม ผิวสีน้ าตาลทองผนังบาง ผิวขรุขระ ส่วนใกล้ฐานเรียวเล็กคล้ายก้านและมีราก เม่ือผ่า
ดอกเห็ดมีลักษณะคล้ายเม็ดกรวดสีน้ าตาลเหลืองอัดแน่นและมักมีน้ าเมือกเหนียวสีน้ าตาล
ด า เม่ือแก่ผนังด้านบนจะปริออก ภายในมีผงสปอร์สีน้ าตาลเข้ม  

 
ลกัษณะสปอร์  กลม ผิวมีหนาม สีน้ าตาลด า ขนาด 7-12 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั บนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เปน็เห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 
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เห็ดเสม็ด 
Boletus griseipurpureus Cor.  

 
  Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order  
  Boletales / Family Boletaceae / Genus Boletus /  Species griseipurpureus 
 

ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกขนาด  4-10 เซนติเมตร รูปทรงกระทะคว่ า นูนแล้วแบน สี
ม่วงอมเทา หนืดมือเม่ือเปียกน้ า  ก้านสีม่วงขนาด 4-8 เซนติเมตร หนา 1-1.5 เซนติเมตร 
เรียวใหญ่ไปที่โคน ใต้ดอกเป็นรู สีม่วงอมชมพูอ่อน  

 

ลกัษณะสปอร์ รูปรียาว ขนาด  8-10 x 3-3.5 ไมโครเมตร  
 

ที่อยู่อาศยั บนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เปน็เห็ดไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 
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เห็ดไสเ้ดอืน 
Amanita vaginata var. vaginata (Bull. & Fr.) Vitt..  

 
ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกเห็ดขนาด 5-10 เซนติเมตร สีเทาด าที่กลางดอกแล้วค่อย

จางลงมาทางขอบดอก มีลายตามร่องครีบที่ริมขอบ ครีบสีขาว ครีบถี่ ห่างกันเล็กน้อย 
ครีบห่างก้าน ก้านทรงกระบอกเรียวยาว สีขาวมีริ้ว มีถ้วยที่โคน ก้านกลวง 

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงไข่ ขนาด 9-11 × 9-12 ไมโครเมตร 
 

ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เป็นเหด็ไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 
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Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family Amanitaceae / Genus  Amanita /  Species vaginata 
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ลกัษณะท ัว่ไป  ดอกเห็ดขนาด 5-10 เซนติเมตร สีเทาด าที่กลางดอกแล้วค่อย

จางลงมาทางขอบดอก มีลายตามร่องครีบที่ริมขอบ ครีบสีขาว ครีบถี่ ห่างกันเล็กน้อย 
ครีบห่างก้าน ก้านทรงกระบอกเรียวยาว สีขาวมีริ้ว มีถ้วยที่โคน ก้านกลวง 

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงไข่ ขนาด 9-11 × 9-12 ไมโครเมตร 
 

ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เป็นเหด็ไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 
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เห็ดหลนิจอื 
Ganoderma  lucidum(Ley.ex Fr) Kar.     

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกยาว 4-30 × 2.5-25 เซนติเมตร หนา 1.5-3 เซนติเมตร  

รูปครึ่งวงกลมไปจนถึงรูปไต เรียบ เป็นมัน เหมือนเคลือบด้วยน้ ามันชักเงา เป็นแถบวง 
น้ าตาลเหลือง ปากรู กลมถึงเหล่ียม มี 4-6 รูต่อมิลลิเมตร ก้านขนาด 4-10 x 1.5-2 
เซนติเมตร ติดด้านข้างของขอบหมวก เป็นมันเหมือนเคลือบด้วยน้ ามันชัดเงา น้ าตาล เนื้อ
แข็ง สีน้ าตาลอ่อนถึงน้ าตาลเข้ม 

 

ลกัษณะสปอร์  ทรงรียาว ผนังสองชั้น ปลายข้างหนึ่งตัดเป็นเส้นตรง ผนัง
ชั้นนอกเรียบ ชั้นในหยาบ เป็นหนามน้ าตาลอ่อน ขนาด 7-12 × 6-8 ไมโครเมตร 

ที่อยู่อาศยั เกิดซ้อนกันที่โคนไม้ที่มีชีวิตและตอไม้ผุ ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 
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Amauroderma sp.             
 

 
Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Polyporales / Family Ganodermataceae / Genus  Amauroderma /  Species - 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกเห็ดเกิดดอกเดี่ยวขนาด 10-15 เซนติเมตร ลักษณะดอกแผ่

แบนขอบย่นไปมาเนื้อแข็ง ผิวหมวกปกคลุมด้วยขนเล็กๆคล้ายก ามะหยี่ มีลักษณะเป็นวงสี
น้ าตาลด า เม่ืออ่อนขอบด้านนอกเป็นสีขาวด้านในเข้ามาจะเป็นสีส้มอมน้ าตาล ตรงกลางจะมี
สีน้ าตาลอมด า ตรงกลางจะยุบตัวลง ก้านดอกค่อนมาทางด้านข้างดอก ก้านดอกกลมสี
น้ าตาลเข้มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5-2.5 เซนติเมตร ยาว10-15 เซนติเมตร ใต้หมวกมีรูสี
ขาว เม่ือสัมผัสเนื้อดอกจะเปล่ียนเป็นสีแดง  

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงรียาว ผนังสองชั้น เป็นหนามสีน้ าตาล ขนาด 8-10 × 7-8 
ไมโครเมตร  

 

ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 51 
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Laccaria sp.   
 

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family Hydnangiaceae  / Genus Laccaria   /  Species - 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกเห็ดกว้าง 1-2  เซนติเมตร หนา 0.2-0.5 เซนติเมตร รูปทรง

คล้ายกระทะคว่ า ต่อมาแบนราบและด้านบนจะเริ่มยุบตัวลง สีน้ าตาลอมส้ม ผิวเรียบมีริ้ว
เรียงเป็นรัศมี ขอบเป็นลอนคล่ืนและงอขึ้นเม่ือแก่ ผิวดอกจะโปร่งแสงเล็กน้อย  ก้านสี
เดียวกบัดอก ขนาดกว้าง 0.2-0.5 เซนติเมตร สูง 1-3 เซนติเมตร ก้านทรงกระบอกบิดเป็น
เกลียวไปมา ด้านหลังดอกเป็นครีบสีครีมอมเหลือง ครีบห่างกันเล็กน้อย ปลายครีบแตะ
ก้าน 

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงกลม ผิวเรียบ ใส ขนาด 7-10 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั พบบนดิน ขึ้นดอกเดี่ยวหรอืเป็นกระจุก  เป็นเห็ดไมคอร์ไรซาในป่า

เต็งรัง 
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Laccaria sp.   
 

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family Hydnangiaceae  / Genus Laccaria   /  Species - 
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Marasmius sp.  
 

Kingdom Fungi / Phulum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Agaricales / Family  Marasmiaceae  / Genus Marasmius  /  Species - 

 
ลกัษณะท ัว่ไป รูปทรงกระทะคว่ าสีขาว กลางหมวกยุบลงเล็กน้อยมีสีส้มอ่อน ผิว

หมวกมีรอยครีบเป็นร่องรัศมีแยกออกจากกลางหมวก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 เซนติเมตร 
ครีบห่างขาวเรียงติดกับก้าน ก้านทรงกระบอก เรียบ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.1-0.2 
เซนติเมตร มีสีน้ าตาลอมส้ม ยาวประมาณ 5-6 เซนติเมตร 

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงรี ผวิเรียบ ใส ขนาด 10-11 x 3-4 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั พบบนซากผุพังของใบไม้ ขึ้นเป็นดอกเดีย่วในป่าเต็งรัง 
 55 
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Polyporus sp. 1     
 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกเห็ดกว้าง 3-10 เซนติเมตร ยาว 2-8 เซนติเมตร หนา 0.2-

0.4 เซนติเมตร รูปพัดสีขาวนวล เรียบ มีริ้วเรียวเป็นรัศมี ขอบเป็นลอนและคล่ืน ปลาย
ขอบหยักถี่ เนื้อเห็ดนิ่ม ก้านไม่มีหรือมีฐานคล้ายก้านสีขาว ด้านหลังเป็นรูประมาณหก
เหล่ียม 

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงรีขนาด 11-14.5 x 4-5 ไมโครเมตร  
 

ที่อยู่อาศยั บนท่อนไม้ที่ตายแล้ว ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกลุ่มในป่าเต็งรัง 
 

 

 

 

 

 
 

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Polyporales  Family Polyporaceae / Genus Polyporus / Species - 
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Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
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Polyporus sp. 2     
 

Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Polyporales / Family  Polyporaceae / Genus  Polyporus  / Species - 
 

ลกัษณะท ัว่ไป รูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด กว้าง 3 เซนติเมตร สูง  2 เซนติเมตร 
ผิวด้านบนมีสีน้ าตาลอ่อน มีรอยเป็นคล่ืนเนื่องจากรอยของสันรูด้านล่าง ขอบปลายเป็น
หยักคล้ายขนเล็กๆสีขาว  ด้านล่างเป็นรูขนาดใหญ่ จ านวน 1-2 รูต่อมิลลิเมตร ลักษณะรู
เป็นเหล่ียมคล้ายรังผึ้ง ก้านเกิดด้านข้างของดอกเห็ด มีริ้วเป็นแถบสีน้ าตาลอมเทาอ่อน
กระจายอยู่แน่นบริเวณถัดจากกก้านขึ้นมา  

 

ลกัษณะสปอร์  ทรงร ีผิวเรียบ ขนาด 18-21 x 6-6.5 ไมโครเมตร 
 
ที่อยู่อาศยั พบบนกิ่งไม้ที่ตายแล้ว ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวในป่าเต็งรัง 
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Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
Polyporales / Family  Polyporaceae / Genus  Polyporus  / Species - 
 

ลกัษณะท ัว่ไป รูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด กว้าง 3 เซนติเมตร สูง  2 เซนติเมตร 
ผิวด้านบนมีสีน้ าตาลอ่อน มีรอยเป็นคล่ืนเนื่องจากรอยของสันรูด้านล่าง ขอบปลายเป็น
หยักคล้ายขนเล็กๆสีขาว  ด้านล่างเป็นรูขนาดใหญ่ จ านวน 1-2 รูต่อมิลลิเมตร ลักษณะรู
เป็นเหล่ียมคล้ายรังผึ้ง ก้านเกิดด้านข้างของดอกเห็ด มีริ้วเป็นแถบสีน้ าตาลอมเทาอ่อน
กระจายอยู่แน่นบริเวณถัดจากกก้านขึ้นมา  
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 Scleroderma sinnamariense Mont.             
  
  Kingdom  Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes/ Order  
  Boletales / Family  Sclerodermataceae / Genus Scleroderma /  Species  
  sinnamariense 
 

ลกัษณะท ัว่ไป ดอกกว้าง 2-4 เซนติเมตร สูง 1.5-5 เซนติเมตร ทรงเกือบกลมสี
น้ าตาลอมเหลือง มีรอยเว้า ท าให้เห็นเป็นพู หนังหนาประมาณ 0.3-0.5 เซนติเมตร ผนัง
โดยรอบมีจุดหรือตุ่มนูนสีน้ าตาล  เม่ือผ่าตอนอ่อนภายในจะเห็นสปอร์เป็นเนื้อสีขาวนวล 
เปลือกปริแตกเม่ือแก่ สปอร์จะเปล่ียนจากสีขาวเป็นสีเทาอมด า  
 

ลกัษณะสปอร์ ทรงกลมมีหนามละเอียดและสันนูนสานกันเป็นตาข่าย ขนาด     
8-12 ไมโครเมตร 
 

ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดิน ขึ้นเป็นดอกเดี่ยว เป็นเหด็ไมคอร์ไรซาในป่าเต็งรัง 
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Thelephora  sp.    
 

    Kingdom Fungi / Phylum  Basidiomycota / Class Agaricomycetes / Order 
   Thelephorales / Family Thelephoraceae / Genus Thelephora /  Species - 

 
ลกัษณะท ัว่ไป ดอกเห็ดคล้ายหนามแหลมที่โคนมีสีน้ าตาลเข้มส่วนบริเวณปลาย

ยอดมีสีขาวและปลายแตกออกเป็นแฉกมากมาย  ดอกแผ่แบนซ้อนกันตามกิ่งไม้หรือตาม
ใบไม้ ผิวดอกมีขนหรือเกล็ด เม่ือแก่ขนเปล่ียนเป็นสีน้ าตาลด าท าให้ดูเป็นวงซ้อนกัน เนื้อ
ดอกเหนียวคล้ายหนัง เนื้อบาง  

 

ลกัษณะสปอร์ ทรงรี มีหนาม มีน้ าตาล ขนาด 7-10 × 6-8 ไมโครเมตร  
 
ที่อยู่อาศยั พบบนพ้ืนดินขึ้นกระจุกหรือเป็นกลุ่มในป่าเต็งรัง 
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Polyporus sp. 1 

เหด็โคนปลวกใหญ่ (Termitomyces robustus (Beeli) Heim) 
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