
MUSHROOM

283ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว



284 ป่าน�้าเป๋ือย ป่าน�้าหย่วน และป่าน�้าลาว

เ ห็ ด ร า

         คือ สิ่งมีชีวิตจ�ำพวกรำที่มีกำรเจริญเติบโตเป็นเส้นใย เมื่อสภำพแวดล้อม

เหมำะสมจะพัฒนำไปเป ็นโครงสร ้ำงขนำดใหญ่ที่ เรำเรียกว ่ำ “ดอกเห็ด” 

(mushroom) เพื่อใช้ในกำรสร้ำงสปอร์ส�ำหรับขยำยพันธุ์ ส�ำหรับรำที่ไม่มีโครงสร้ำง

ขนำดใหญ่และสร้ำงสปอร์บนเส้นใย เรำเรียกว่ำ “เชื้อรำ” (fungi) เห็ดรำจึงจัดเป็น

สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในอำณำจักรฟังไจ (Kingdom Fungi)

เห็ด  ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้

จึงต้องการอาหารจากแหล่งต่างๆ 

ได้แก่ พืชและสัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มี

ชีวิต รวมทั้งอินทรียวัตถุ นอกจากนี้

ยังต้องการความชื้นและแสงเพื่อใช้ใน

การเจริญเติบโตอีกด้วย

M U S H R O O M
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เห็ดแอสโคไมซิติส (Ascomycetes)
   สปอร์เกิดภำยในโครงสร้ำงที่มีรูปร่ำง

คล้ำยถุง (ascus) เรียกว่ำ แอสโคสปอร์

( a s co spo r e ) ซึ่ ง มี ส ปอ ร ์ จ� ำ น วน

8 สปอร์ อยู ่ภำยในถุง เช่น เห็ดหูหนู 

เห็ดเผำะ เห็ดถ้วย  และเห็ดดันหมีม่วงด�ำ

เห็ดเบสิดิโอไมซิติส (Basidiomycetes)
สปอร์เกิดอยู ่ภำยนอกโครงสร้ำงที่มี

รูปร่ำงคล้ำยกระบอง (basidium) เรียกว่ำ

เบสิดิโอสปอร (basidiospore) ซึ่ งมี

สปอร์จ�ำนวน 4 สปอร์ อยู่ติดกับก้ำนสปอร์

บนเบสิ เ ดียม เช ่น เห็ดโคน เห็ดหอม 

เห็ดนำงฟ้ำ  และเห็ดตับเต่ำ

แอสโคสปอร์

แอสคัส

เบสิดิโอสปอร์

เบสิเดียม

เ ห็ ด การจ�าแนก ตามลักษณะต่างๆ

 จ�าแนกโดยใช้ลักษณะการเกิดสปอร์
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เห็ดซาโปรไฟต์ (Saprophyte)
เห็ดที่ย่อยสลำยซำกพืชซำกสัตว์ท่ี 

ตำยแล้วและอินทรียวัตถุเป็นอำหำร 

เช ่น เห็ดน�้ ำหมึก เห็ดขอนขำว    

เห็ดปะกำรัง เห็ดแครง  และเห็ดลม

เห็ดซมิไบโอซสิ (Symbiosis) 

เห็ดที่อยู ่ร ่วมกับสิ่งมีชีวิตอื่นแบบ

พึง่พำอำศยักนั ได้แก่ เหด็โคนทีต้่อง

อยู ่ ร ่วมกับปลวกโดยเส ้นใยของ

เห็ดโคนจะเป็นอำหำรของปลวก 

ส่วนปลวกสร้ำงอำหำรเลีย้งเหด็โคน

เห็ดไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) 

เห็ดท่ีอำศัยอยู ่กับรำกฝอยของพืช

ไม้ต้น ดงึธำตุอำหำรและน�ำ้ให้กบัพืช

และป้องกันรำกพืชไม่ให้เชื้อรำและ

แบคทีเรียเข ้ำท�ำลำย เห็ดได ้รับ

อำหำรจำกพชืเพือ่เจรญิเตบิโต เช่น

เหด็น�ำ้หมำก เหด็ขงิ  และเหด็ข่ำ

เห็ดพาราไซต์ (Parasite) 
เห็ดท่ีท�ำให้เกิดโรคโดยเข้ำท�ำลำย

พืชและสัตว์ท่ีมีชีวิตอยู่ให้ตำย เช่น 

เห็ดถั่งเช่ำ  ที่เข้ำท�ำลำยหนอนแมลง 

จ�าแนกตามลักษณะความสัมพันธ์กับ
สิ่งมีชีวิตอื่น แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัย

 นอกจากเหด็จะมคีวามส�าคญัในการเป็นแหล่งอาหารให้แก่มนษุย์แล้ว

เหด็ยงัมคีวามส�าคญัต่อระบบนเิวศ โดยท�าหน้าทีย่่อยสลายอนิทรยีวตัถทุ�าให้

เกดิการหมนุเวยีนของธาตอุาหาร (nutrient cycle) ทีเ่อือ้ประโยชน์แก่พชื 

สตัว์ และจลุนิทรย์ีในระบบนเิวศให้สามารถด�ารงชวีติได้
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จ�าแนกตามลักษณะการน�ามาใช้ประโยชน์

เห็ดกินได้ 
เห็ดที่มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางอาหาร 
มีคนน�มากินเป็นอาหารและยารักษาโรค 
เช่น เห็ดโคน เห็ดขมิ้นใหญ่ เห็ดขิง 
เห็ดน�้าหมาก และเห็ดหลินจือ

เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ 
เห็ดที่ไม่มีคนน�มากินเป็นอาหาร 
และยังไม่มีรายงานว่ามีพิษ เช่น เห็ดร่ม 
เห็ดกรวยทองตะกู เห็ดพัดใบลาน
และเห็ดกรวยจีบ

เห็ดพิษ
เห็ดที่มีพิษต ่อระบบทางเดินอาหาร
ระบบหายใจ และระบบประสาท เมื่อกิน
เข้าไปอาจท�ให้ตายได้ เช่น เห็ดยวงขนุน 
เห็ดน�้าหมึกซึม และเห็ดระโงกหิน
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กลุ่มเห็ดกินได้ 30 ชนิด

กลุ ่มเห็ดที่ไม่มีข ้อมูลว่ากินได้ 20 ชนิด

     ความหลากหลายของเห็ดราในพื้นที่ป่าน�้าเปื๋อย ป่าน�้าหย่วน และ
ป่าน�้าลาว เราพบเห็ดแตกต่างกันไปตามฤดูกาล รวมทั้งหมด 50 ชนิด 
พบเห็ดกินได้ 30 ชนิด  จะพบมากในช่วงฤดูฝน และมักขึ้นอยู่บนพื้นดิน 
เช่น เห็ดระโงกเหลือง เห็ดแดงน�้าหมาก เห็ดโคน และเห็ดเผาะ พบเห็ดที่
ไม่มีข้อมูลว่ากินได้ 20 ชนิด  พบได้ตลอดทั้งปี  บางชนิดดอกเห็ดคงทน
ข้ามปี มักขึ้นอยู่ตามใบไม้แห้ง ขอนไม้ล้ม หรือบนพื้นดิน เช่น เห็ดกรวย
ทองตะกู ที่พบอยู่บนกิ่งไม้ตามริมล�าห้วย  เห็ดหลินจือที่พบขึ้นบนตอไม้
ยืนต้นขนาดใหญ่

ความหลากหลาย
                               ของเห็ด
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รายชื่อความหลากหลายของเห็ด

กลุ ่มเห็ดกินได้

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

1 เห็ดระโงกเหลือง Amanita hemibapha  

subsp. javanica               

Corner & Bas

Amanitaceae ไมคอร์ไรซำ

2 เห็ดระโงกขำว Amanita princeps       

Corner & Bas

Amanitaceae ไมคอร์ไรซำ

3 เห็ดหูหนู Auricularia auricula-judae 

(Bull.) Quél. 

Auriculariaceae ซำโปรไฟต์

4 เห็ดหูช้ำง Auricularia polytricha 

(Mont.) Sacc. 

Auriculariaceae ซำโปรไฟต์

5 เห็ดฝักบัวแห้ง Boletellus ananas 

(M.A. Curtis) Murrill

Boletaceae ไมคอร์ไรซำ

6 เห็ดตำเฒ่ำ Boletus chrysenteron Bull Boletaceae ไมคอร์ไรซำ

7 เห็ดผึ้งหมู่ตำเฒ่ำ Strobilomyces floccopus

(Vahl) P. Karst

Boletaceae ไมคอร์ไรซำ

8 เห็ดตำโล่ Calostoma sp. Calostomataceae ไมคอร์ไรซำ

9 เห็ดพำยทอง Dacryopinax spathularia 

(Schwein.) G.W. Martin

Dacrymycetaceae ซำโปรไฟต์

10 เห็ดเผำะหนัง Astraeus odoratus 

Phosri, Watling, 

M.P. Martín & Whalley

Diplocystidiaceae ไมคอร์ไรซำ
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กลุ ่มเห็ดกินได้

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

 11 เห็ดจวักงู Amauroderma rugosum 

(Blume & T. Nees) Torrend 

Ganodermataceae ซำโปรไฟต์ 

12 เห็ดหลินจือ Ganoderma lucidum    

(Curtis) P. Karst. 

Ganodermataceae ซำโปรไฟต์ 

13 เห็ดปำก 

นกแก้ว 

Hygrocybe conica  

(Schaeff.) P. Kumm. 

Hygrophoraceae ซำโปรไฟต์ 

14 เห็ดโคน  

ปลวกจิก 

Termitomyces clypeatus 

R. Heim 

Lyophyllaceae ซิมไบโอซิส 

15 เห็ดข้ำวตอก Termitomyces microcarpus 

(Berk. & Broome) R. Heim 

Lyophyllaceae ซิมไบโอซิส 

16 เห็ดร่ำงแห 

กระโปรงยำว

สีขำว 

Dictyophora indusiata 

(Vent.) Desv. 

Phallaceae ซำโปรไฟต์ 

17 เห็ดร่ำงแห 

กระโปรงยำว

สีเหลือง 

Dictyophora multicolor 

Berk. & Broome 

Phallaceae ซำโปรไฟต์ 

18 เห็ดนำงรม

ป่ำขำว 

Hohenbuehelia petaloides 

(Bull.) Schulzer 

Pleurotaceae ซำโปรไฟต์ 

19 เห็ดลม Lentinus polychrous Lév. Polyporaceae ซำโปรไฟต์ 

20 เห็ดตีนปลอก Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr. Polyporaceae ซำโปรไฟต์

21 เห็ดขอนขำว Lentinus squarrosulus 

Mont. 

Polyporaceae ซำโปรไฟต์ 

22 เห็ดน�้ำแป้ง Russula alboareolata 

Hongo 

Russulaceae ไมคอร์ไรซำ 
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กลุ ่มเห็ดกินได้

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

23 เห็ดหน้ำ

ม่วง 

Russula cyanoxantha 

(Schaeff.) Fr. 

Russulaceae ไมคอร์ไรซำ 

24 เห็ดตะไคล

ขำว 

Russula delica Fr. Russulaceae ไมคอร์ไรซำ 

25 เห็ดแดง

น�้ำหมำก 

Russula emetica      

(Schaeff.) Pers. 

Russulaceae ไมคอร์ไรซำ 

26 เห็ดตะไคล

เขียว 

Russula virescens    

(Schaeff.) Fr. 

Russulaceae ไมคอร์ไรซำ 

27 เห็ดแครง Schizophyllum commune Fr. Schizophyllaceae ซำโปรไฟต์ 

28 เหด็ปำกหมู Galiella rufa (Schwein.) 

Nannf. & Korf 

Sarcoscyphaceae ซำโปรไฟต์ 

29 - Scleroderma flavidum       

Ellis & Everh. 

Sclerodermataceae ไมคอร์ไรซำ 

30 เห็ดโคน

ปริศนำ 

Tricholoma termitomycoides 

Corner 1994 

Tricholomataceae ไมคอร์ไรซำ 
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กลุ ่มเห็ดท่ีไม่มีข้อมูลว่ากินได้

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

1 เห็ดกระดุม

ทองเหลือง 

Agaricus trisulphuratus 

Berk. 

Agaricaceae ซำโปรไฟต์ 

2 เห็ดตำปู้ Calvatia boninensis 

S. Ito & S. Imai 

Agaricaceae ซำโปรไฟต์ 

3 เห็ดรังนก Cyathus striatus 

(Huds.) Willd 

Agaricaceae ซำโปรไฟต์ 

4 เห็ดดอกส้ำน Amanita mira 

Corner & Bas 

Amanitaceae ไมคอร์ไรซำ 

5 เห็ดหิ้งสีม่วง

กุหลำบ 

Fomitopsis feei (Fr.) 

Kreisel 

Fomitopsidaceae ซำโปรไฟต์ 

6 เห็ดก้อน

กะละแมด�ำ

Ganoderma dahlii 

(Henn.) Aoshima 

Ganodermataceae ซำโปรไฟต์ 

7 เห็ดรังมิ้ม Hexagonia apiaria 

(Pers.) Fr. 

Polyporaceae ซำโปรไฟต์ 

8 เห็ดรังแตน Hexagonia tenuis 

(Hook.) Fr. 

Polyporaceae ซำโปรไฟต์ 

9 เห็ดขอนพัด

น�้ำตำล 

Microporus affinis 

(Blume & T. Nees) Kuntze

Polyporaceae ซำโปรไฟต์ 

10 เห็ดกรวยทอง

ตะกู 

Microporus xanthopus 

(Fr.) Kuntze 

Polyporaceae ซำโปรไฟต์ 

11 - Polyporus badius 

(Pers.) Schwein. 

Polyporaceae ซำโปรไฟต์ 

 12 เห็ดขอนแดง Pycnoporus sanguineus 

Murrill 

Polyporaceae ซำโปรไฟต์ 
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กลุ ่มเห็ดท่ีไม่มีข้อมูลว่ากินได้

ล�าดับ ชื่อไทย ชื่อวิทยาศาตร์ วงศ์ กลุ่มเห็ด

13 เห็ดชำมสีเหลือง Aleuria luteonitens 

(Berk. & Broome) Gillet 

Pyronemataceae ซำโปรไฟต์ 

14 เห็ดถ้วยขนยำว Cookeina tricholoma 

(Mont.) Kuntze 

Sarcoscyphaceae ซำโปรไฟต์ 

15 เห็ดหัวเข่ำ

ก้อนกรวด 

Pisolithus tinctorius Pers. Sclerodermataceae ไมคอร์ไรซำ 

16 เห็ดก้อนฝุ่น 

เหลืองทอง 

Scleroderma sinnamariense 

Mont. 

Sclerodermataceae ไมคอร์ไรซำ 

17 เห็ดดันหมีม่วงด�ำ Daldinia eschscholtzii 

(Ehrenb.) Rehm 

Xylariaceae ซำโปรไฟต์ 

18 เห็ดนิ้วทองค�ำ Xylaria allantoidea 

(Berk.) Fr. 

Xylariaceae ซำโปรไฟต์ 

19 - Xylaria badia Pat. Xylariaceae ซำโปรไฟต์ 

20 เห็ดก้ำนธูป Xylaria nigripes 

(Klotzsch) M.C. Cooke 

Xylariaceae ซิมไบโอซิส
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วงศ์ Amanitaceae

ลักษณะ ดอกอ่อนมีเปลือกหุ้มรูปไข่สีขำว เมื่อเจริญ

จะดันผิวเปลือกออกมำ หลุดห้อยเป็นวงแหวน เมื่อ

บำนเป็นรูปกระทะคว�่ำผิวเรียบ ขอบมีริ้ว ขนำด 5-12 

เซนติเมตร ครีบถี่ สีเหลืองอ่อนไม่ติดก้ำน  ก้ำนทรง

กระบอกสีเหลืองกลวง มีวงแหวนบำงสีเหลืองติดก้ำน 

ขนำด 8-15 × 0.8-2 เซนติเมตร เปลือกหุ้มดอกเป็น

รูปถ้วยสีขำวที่โคนดอก สปอร์ ทรงรี กว้ำง ใส ผิวเรียบ 

ขนำด 7-9 x 5-7 ไมโครเมตร

Amanita hemibapha subsp. javanica  
Corner & Bas

เห็ดระโงกเหลือง

เห็ดไมคอร์ไรซา

เห็ดกินได้

 พบในป่าเต็งรัง

วงศ์ Amanitaceae
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Amanita hemibapha subsp. javanica  
Corner & Bas

วงศ์ Amanitaceae

ลกัษณะ ดอกอ่อนคล้ำยไข่สขีำวรูปกลมหรือไข่สขีำวนวล

หรอืเหลอืงอ่อน เปลอืกหุม้ดอกอ่อนทรงกระบอก สขีำว 

เมื่อบำนกำงออกเป็นรูปกระทะคว�่ำ แบนรำบผิวเรียบ 

เป็นมัน เมือ่ชืน้จบัแล้วหนืดมอืเลก็น้อย ขอบเป็นร้ิว ขนำด 

6-20 เซนตเิมตร ครบี สขีำวถงึครมี ไม่ติดก้ำน เรยีงถี ่ก้ำน 

ทรงกระบอก โคนใหญ่กว่ำเล็กน้อย ภำยในกลวง มี

วงแหวนขำวนวล ตอนบนสเีดียวกบัหมวก ขนำด 10-20 x 

1-2.5 เซนตเิมตร  สปอร์ รปูร่ำงกลมหรือเกอืบกลม ใส ผวิ

เรยีบ ขนำด 10-11.25 x 10 ไมโครเมตร

Amanita princeps Corner & Bas

เห็ดระโงกขาว

เห็ดไมคอร์ไรซา

เห็ดกินได้

 พบในป่าเต็งรัง
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วงศ์ Dacrymycetaceae

ลกัษณะ ดอกรูปกรวยหรือบำนเป็นช้อนแบน ปลำยแยก

เป็นหยกัสเีหลอืงตลอดทัง้ดอก ขนำด 1-2 × 0.3-0.5 

เซนติเมตร เนื้อเป็นวุ ้น ก้ำนทรงแบนหนำหรือทรง

กระบอก  สปอร์ รปูร่ำงกลมถงึรี ผวิเรยีบ ใส ขนำด 7.5-

10 × 3.5-7.5 ไมโครเมตร

Dacryopinax spathularia (Schwein.) G.W. Martin

เห็ดพายทอง

เห็ดซาโปรไฟต์

เห็ดกินได้

 พบในป่าเบญจพรรณ

Astraeus odoratus Phosri, Watling, M.P. Martin & Walley
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Dacryopinax spathularia (Schwein.) G.W. Martin

วงศ์ Diplocystidiaceae

ลักษณะ รูปร่ำงเป็นเม็ดกลม ขนำด 2-5 เซนติเมตร มี

ผนังสองชั้น เมื่อแก่ผนังชั้นนอกจะแตกออกเป็นแฉก 

6-12  แฉก  ผนังชั้นในบรรจุสปอร์  เมื่ออ่อนสปอร์จะ       

เป็นสีขำวนวล เมื่ออำยุมำกสปอร์จะเปลี่ยนเป็นสีเทำ 

และปลิวออกทำงรูที่อยู่ตรงกลำง สปอร ์กลมสีน�้ำตำล 

ผิวมีหนำม  ขนำด 7-11 x 7-11 ไมโครเมตร

Astraeus odoratus Phosri, Watling, M.P. Martin & Walley

เห็ดเผาะหนัง

เห็ดไมคอร์ไรซา

เห็ดกินได้

 พบในป่าเต็งรัง
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วงศ์ Lyophyllaceae

ลักษณะ ดอกสีขำว กลำงหมวกเป็นปมนูนสีน�้ำตำล

เข้ม เป็นมันวำว เรียบ ขอบเป็นริ้วและมักฉีกขำดเมื่อ

แก่ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 3-4 เซนติเมตร ครีบ  

ไม่ติดก้ำน กว้ำง เรียงถี่ สีขำว ก้ำนทรงกระบอก แข็ง 

เรียบ ขนำด 3-7 x 0.2-0.4 เซนติเมตร มีรำกสีขำว 

สั้นประมำณ 1-2 เซนติเมตร เนื้อแน่นสีขำว สปอร์ 

รูปไข่หรือทรงรี เรียบ ผนังหนำเล็กน้อย ขนำด 

6-8 x 3-4.5 ไมโครเมตร

Termitomyces microcarpus (Berk. & Br.)

เห็ดข้าวตอก

เห็ดซิมไบโอซิส

เห็ดกินได้

 พบในป่าเบญจพรรณ

วงศ์ Phallaceae
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Dictyophora indusiata (Vent.) Desv.

เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว

วงศ์ Phallaceae

ลักษณะ ดอกรูประฆังคว�่ำ ยอดแหลมผิวขรุขระ

สีน�้ำตำลอ่อน ขนำด 2.5-4 เซนติเมตร กลำงดอกมี  

ปำกรูและมีเมือกสีน�้ำตำลอมเขียวขุ่น ส่งกลิ่นเหม็น

เพื่อใช้ในกำรล่อแมลง ใต้ดอกมีร่ำงแหสีขำวที่เกิดติด

กับก้ำนยำวคลุมลงไปเท่ำกับควำมยำวของก้ำน ก้ำน

ทรงกระบอกสีขำว ขนำด 8-12 × 2-3.5 เซนติเมตร 

ผิวก้ำนมีรูพรุนคล้ำยฟองน�้ำ ภำยในก้ำนกลวง สปอร ์

รูปไข่ ผิวเรียบใส ขนำด 4-5 × 2 ไมโครเมตร

เห็ดซาโปรไฟต์

เห็ดกินได้

 พบในป่าเบญจพรรณ
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วงศ์ Polyporaceae

ลักษณะ ดอกรูปกรวยตรงกลำงเว ้ำลึกคล ้ำย

ปำกแตร ดอกอ่อนสีขำวอมเทำเมื่อแก่มีสีน�้ำตำล 

ขนำด 5-10 เซนติเมตร ผิวดอกมีขนสีน�้ำตำลคล้ำย

เกล็ดงอขึ้น เนื้อแน่นและเหนียว ขอบดอกโค้งงอ 

เล็กน้อย มรีอยฉกีตำมขอบ ครบีถีเ่กยก้ำนสนี�ำ้ตำลเทำ 

ถงึน�ำ้ตำลแดงอมม่วง ก้ำนทรงกระบอก โค้ง มสีเีทำ

เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำลและมีขนเล็กๆ ภำยในตัน 

ก้ำนอยู่ตรงกลำงดอกหรือเยื้องไปด้ำนใดด้ำนหนึ่ง   

สปอร์ ทรงรี โค้งงอเล็กน้อย ผิวเรียบ ผนังบำง ขนำด 

6-9 × 2.7-3.3 ไมโครเมตร

Lentinus polychrous Lév.

เห็ดลม

เห็ดซาโปรไฟต์

เห็ดกินได้

 พบในป่าเบญจพรรณ

วงศ์ Russulaceae
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วงศ์ Russulaceae

ลักษณะ ดอกเมื่ออ่อนมีรูปทรงคล้ำยกระทะคว�่ำ ริม

ขอบโค้งลง ตรงกลำงเว้ำตื้น ผิวเรียบ สีแดงอมชมพู 

เมื่อแก่ดอกจะยกตัวขึ้น ขนำด 3-10 เซนติเมตร  ครีบ 

ติดก้ำน เรียงถี่ สีขำว ก้ำน รูปทรงกระบอกไม่สม�่ำเสมอ 

ผิวเรียบสีขำว ขนำด 5-10 x 1-2.5 เซนติเมตร สปอร์

รูปร่ำงกลม ใส ผนังบำง มีหนำมเล็กน้อย มีสันนูน

เป็นตำข่ำยรอบสปอร์ ขนำด 6.25-8.75 x 6.25-8.75 

ไมโครเมตร

Russula emetica (Schaeff.) Pers.

เห็ดแดงน�้าหมาก

เห็ดไมคอร์ไรซา

เห็ดกินได้

 พบในป่าเต็งรัง
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วงศ์ Schizophyllaceae
ลกัษณะ รปูพดัมขีนสขีำวหรือขำวปนเทำปกคลุม ปลำย

งุม้ลงเป็นลอน แตกแขนงเป็นแฉกเลก็ๆ คล้ำยน้ิวเท้ำ

ตุก๊แก แยกเป็นแฉกตำมยำวและม้วนงอลง ขนำด 1-3 

เซนตเิมตร สงู 1-4 เซนติเมตร ครีบเรียงเป็นรศัมีออกไป

จำกฐำนดอก สคีรีม ก้ำนอยูด้่ำนข้ำงหรือเกอืบไม่มก้ีำน 

สปอร์ ทรงกระบอก ผวิเรยีบ ใส ขนำด 4-5 x 1.5-2 

ไมโครเมตร

Schizophyllum commune Fr.

เห็ดแครง

เห็ดซาโปรไฟต์

เห็ดกินได้

 พบในป่าเบญจพรรณ
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วงศ์ Sclerodermataceae

ลักษณะ ทรงกลม ขนำด 5-10 เซนติเมตร สูง 5-10 

เซนติเมตร ผิวสีน�้ำตำลทอง ผนังบำงขรุขระ ส่วน

ใกล้ฐำนเรียวเล็กคล้ำยก้ำนและมีรำก เมื่อผ่ำดอกเห็ด

มีลักษณะคล้ำยเม็ดกรวด สีน้�ำตำลเหลืองอัดแน่นและ

มักมีน�้ำเมือกเหนียวสีน้�ำตำลด�ำ เมื่อแก่ผนังด้ำนบน

จะปริออกภำยในมีผงสปอร์ สปอร์ กลม สีน�้ำตำลด�ำ 

ผิวมีหนำม ขนำด 7-12 ไมโครเมตร

Pisolithus tinctorius Pers.

เห็ดหัวเข่าก้อนกรวด

เห็ดไมคอร์ไรซา

เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

 พบในป่าเต็งรัง
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Agaricus trisulphuratus Berk.

เห็ดกระดุมทองเหลือง

วงศ์ Agaricaceae
ลักษณะ ดอกเห็ดสีเหลืองส้มสดใส ขนำด 3-5 

เซนติเมตร หมวกมีสะเก็ดขนงอนสีส ้มปกคลุม 

สะเก็ดหลุดออกได้เม่ือแก่ หรือร่วงหลุดง่ำยเมื่อ

สัมผัส ขอบหมวกหยัก ครีบถี่ ไม่ติดก้ำน สีขำว ก้ำน

ทรงกระบอก ขนำด 3-4 × 0.5-1 เซนติเมตร มี      

วงแหวนบำงๆ และมีสะเก็ดขนสีส้มปกคลุม สปอร ์

ทรงรี ใส ผิวเรียบ ขนำด 6-6.5 × 3-5 ไมโครเมตร

เห็ดซาโปรไฟต์

เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

 พบในป่าดิบแล้ง

วงศ์ Polyporaceae
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Microporus xanthopus (Fr.) Kuntze

เห็ดกรวยทองตะกู

วงศ์ Polyporaceae

เห็ดซาโปรไฟต์

เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

 พบในป่าดิบแล้ง

ลักษณะ รูปกรวย ปำกกว้ำง บำง มีริ้วเรียงเป็นรัศมี 

ย่นเล็กน้อย มันวำว เป็นแถบวงกลมของสีน�้ำตำล 

อมเหลือง น�้ำตำลแดงไปถึงน�้ำตำลเข้ม ขนำด 3.5-10 

เซนติเมตร ใต้หมวกเป็นรู มี 5-8 รูต่อมิลลิเมตร ก้ำน

รูปทรงกระบอก ขนำด 1.5-2 x 0.3-0.4 เซนติเมตร 

โดยปกติก้ำนอยู่กึ่งกลำงหมวก เน้ือแข็ง ผิวเรียบ 

โคนแผ่ออกเป็นวงกลมเล็กๆ สปอร ์ ทรงรียำว ใส 

ผิวเรียบ ผนังบำง ขนำด 5.5-7 x 2-2.5 ไมโครเมตร
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วงศ์ Polyporaceae

ลกัษณะ รปูครึง่วงกลมหรือรูปพดั ขนำด 5-7 × 1-4 

เซนติเมตร ผิวด้ำนบนสีแดงอมส้มหรือมีแถบสีแดง

สลับสีเหลือง มีรอยย่น ผิวเป็นมันวำวเล็กน้อย        

ด้ำนล่ำงเป็นรขูนำดเลก็สีส้มสะท้อนแสง มี 5-7 รูต่อ

มลิลเิมตร ก้ำนสเีดยีวกบัดอกอยูด้่ำนข้ำงแต่สัน้มำก 

บำงคร้ังไม่มก้ีำน  สปอร์ รปูทรงกระบอก ใส ขนำด 

3-5.5 x 2-2.5 ไมโครเมตร

Pycnoporus sanguineus Murrill

เห็ดขอนแดง

เห็ดซาโปรไฟต์

เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

 พบในป่าเบญจพรรณ 
ป่าเต็งรัง
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วงศ์ Sarcosomataceae

ลักษณะ รูปถ้วยก้นตื้น ภำยในสีส้มอมน�้ำตำลจำง  

น�้ำตำลแดงหรือน�้ำตำล ขนำด 1.5-3 เซนติเมตร 

สูง 1-3 เซนติ เมตร ผิวหน ้ำเรียบเป ็นที่สร ้ำง                    

สปอร์จ�ำนวนมำก ส่วนผนังชั้นนอกค่อนข้ำงเหนียว          

สีน�้ำตำลที่ขอบนอก มีขนเล็กละเอียดปกคลุมอยู่ที่

ปำกถ้วยด้ำนนอก เนื้อในเหมือนเยลลี่ มีลักษณะเป็น

วุ้น สปอร์ รูปไข่ ผิวเรียบ ใส สร้ำงเรียงเป็นแถวใน

แอสคัส ขนำด 18-20 x 8-10 ไมโครเมตร

Galiella rufa (Schwein.) Nannf. & Korf

เห็ดปากหมู

เห็ดซาโปรไฟต์

เห็ดกินได้

 พบในป่าเบญจพรรณ 
ป่าเต็งรัง
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Xylaria nigripes (Klotzsch.) M.C. Cooke

เห็ดก้านธูป

วงศ์ Xylariaceae
ลักษณะ  เป็นแท่งยำวคล้ำยกับก้ำนธูป  ไม่แตก

กิ่งก้ำน เนื้อแข็ง ขึ้นบนรังปลวก เมื่ออ่อนสีเหลือง

อมน�้ำตำล แก่เป็นสีน�้ำตำลเทำจนถึงสีด�ำ ผิวไม่

เรียบ เมื่อแก่ข้ำงในจะกลวงสูง 3-6 เซนติเมตร             

เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.4-0.8 เซนติเมตร ก้ำนสีด�ำ

ยำวคล้ำยรำกออกจำกรังปลวก ขนำดยำว 3-5 

เซนติเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 0.2-0.5 เซนติเมตร  

สปอร ์ขนำด 4.5-5 x 2-3 ไมโครเมตร รูปร่ำงคล้ำย

ตัว D สนี�ำ้ตำลด�ำ ผวิเรียบ germ slits (ช่องทีส่ปอร์งอก) 

เป็นเส้นตรงยำวเต็มสปอร์

เห็ดซิมไบโอซิส

เห็ดที่ไม่มีข้อมูลว่ากินได้

 พบในป่าเบญจพรรณ


