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ลกัขณา ปาการเสร ีและ สิทธชิยั ศราวธุานกุลุ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

196 ถนนพหลโยธนิ  จตจุกัร  กรงุเทพฯ  10900

ป่าสะแกราชซึ ่งเป็นที ่ตั ้งของ
สถานีวิจัยส่ิงแวดล้อมสะแกราช
เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์

เป็นป่าต้นแบบท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
คือ เป็นป่าดิบแล้งและป่าเต็งรังที่มี
สภาพสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหน่ึงในภูมิภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนือของประเทศไทย
เป็นแหล่งอาหารและยาของชุมชน
ใกล้เคียง ดินฟ้าอากาศในพื้นที่ป่า
แห่งนี้เหมาะสมอย่างยิ่งกับการเจริญ

เติบโตของเห็ด ในฤดูฝนมีเห็ดชุกชุม
มากมายหลายชนิด  ทั้งเห็ดกินได้
เห็ดมีพิษ และเห็ดไม่มีพิษ  แต่ชาว
บ้านไม่นิยมบริโภค ในราวปลาย
เดือนเมษายนถึงต้นเดือนพฤษภาคม
ซึ่งเป็นช่วงต้นฤดูฝน ประชาชนโดย
รอบทีมี่อาชพีเกบ็เหด็ขาย   หลงัจาก
รอคอยมายาวนาน 5 – 6 เดือน  ก็
เริ่มมีความกระปรี้กระเปร่า มีความ
หวัง  และมีความสุขที่จะได้ออกมา

เก็บเห็ดรุ่นแรก เห็ดที่เก็บได้มี
หลายชนิดได้แก่ เห็ดไคล เห็ดแดง
น้ำหมาก  เห็ดน้ำแป้ง เห็ดหาด
เห็ดหน้าม่วง  หรือเห็ดหน้าม่อย
บางครั ้งก็ได้เห็ดระโงกเหลือง
และเห ็ดไข ่ไก ่ด ้วย ฯลฯ ชาว
บ้านนำมาตั ้งขายตามเพิงร ิม
ถนนสองข้างทางก่อนทางเข ้า
สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช
ในช่วงต้นฤดูฝนนี้ปริมาณเห็ดมี

ใ   น   ป ่   า   ส   ะ   แ   ก   ร   า   ช
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ไม่มากนักสายหน่อยก็ขายหมด  ใน
ระหว่างช่วงฤดูฝนเห็ดต่างๆ ทะยอย
ออกมาเรื่อยๆ สำหรับเห็ดโคน ซึ่ง
เป็นเหด็ท่ีมีราคาแพงทีสุ่ด และอรอ่ย
ที่สุด มักออกดอกช่วงต้นและปลาย
ฤดูฝน  ทำให้ชุมชนโดยรอบมีงาน
มีรายได้จากการเก็บเห็ดสามารถ
เลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้

 นับว่าเห็ดเป็นทรัพยากรป่าทาง
เศรษฐกิจของชุมชนชนบทที่มีความ
สำคัญต่อวิถีชีวิตในพืน้ท่ีรอบปา่แห่งน้ี
ให้คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
และสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
ทั้งด้านการโภชนาการ และรายได้
ของครอบครัว และเป็นสังคมสงบ
ร่มเย็น

เห็ดเป็นกลุ่มทรัพยากรชีวภาพ
ที่น่าสนใจมาก ทั้งลักษณะโครงสร้าง
ทางกายภาพ รูปทรง สีสัน สร้าง
บรรยากาศของป่าสีเขียวให้โดดเด่น
ยิ่งขึ ้น ด้านองค์ประกอบทางเคมีก็

ให้คุณค่าทางอาหารและยา รวมทั้ง
ความเป็นพิษและการย่อยสลาย  จึง
สร้างสรรค์เชิงระบบนิเวศด้านความ
สัมพันธ์ ความสมดุล  เกิดวัฏจักร
ความอุดมสมบูรณ์ในพื ้นที ่อย่างมี
ระบบและต่อเนื่อง ด้วยบทบาทการ
สร้างและทำลายจนเกิดความหลาก
พันธุ ์ตามสภาพพื ้นที ่ ความหลาก
หลายทางชีวภาพของเห็ดจ ึงมีส ูง
มาก

เห็ดไมใ่ชพ่ชื  ไม่มีราก  ลำตน้
ใบ ดอก เมล็ด และไม่มีคลอโรฟิลล์
ไม่สามารถสังเคราะห์แสงด้วยตน
เอง เห็ดจัดอยู ่ในอาณาจักร “รา”
(Kingdom Fungi)  เปน็กลุม่ส่ิงมีชวีติ
ชั ้นต่ำกลุ ่มหนึ ่ง แต่เห็ดจัดเป็นรา
ที่มีวิวัฒนาการสูงสุด  พบได้ทั่วโลก
มีจำนวนชนดิมหาศาล  มีขนาดตัง้แต่
เล็กมากไม่สามารถมองเห็นด้วยตา
เปล่าจนถึงขนาดใหญ่เท่าลูกฟุตบอล
บางชนดิมีสีสดสวยงามเดน่ สะดดุตา

บางชนิดสีกลมกลืนเข้ากับสิ่งแวด-
ล้อม เกิดชกุชุมในฤดฝูน พบอยูท่ั่วไป
ตามปา่ ทุ่งหญา้ ทุ่งนา  พบไดแ้มใ้น
เมือง เช่น  ตามสวนสาธารณะ  ตาม
สนามหญ้า สนามกอล์ฟ  สวนหลัง
บ้าน และตามพืน้ท่ีรกรา้ง  พบบนพืน้
ดิน บนใบหญา้ใบไมท่ี้ทับถม บนขอน
ไม้ บนลำต้นของต้นไม้  บนเนื้อไม้
บนมูลสัตว์ กองปุ๋ยหมัก  หรือบน
วัสดุอื ่นๆ และบางชนิดซ่อนตัวอยู ่
ใต้ดิน

ปัจจุบันคาดว่ามีเห็ดราอยู่บน
โลกนี้ราว 1.5 ล้านชนิด (เปรียบ
เทียบกับพืชมีดอก ซึ ่งม ีอย ู ่ราว
250,000  ชนดิเทา่นัน้)  นกัวทิยา
เห็ดรา  (Mycologist)  เชือ่วา่ปจัจบุนั
มีเห็ดรา  80,000 ชนิด เท่าน้ันท่ีรู้จัก
และไดบ้รรยายลกัษณะแลว้  (Hawk-
worth  et al. 1995)  ซึง่เปน็เพยีง
ประมาณ  5% ของเห็ดราที่มีอยู่บน
โลก เห็ดราสว่นทีไ่ม่รู้จัก ส่วนใหญอ่ยู่
ในเขตร้อน สำหรับแถบยุโรปและ
อเมริกา ซึ่งมีการศึกษาอย่างกว้าง
ขวาง ก็ยังพบเห็ดราชนิดใหม่ๆ อยู่
เสมอ สำหรับประเทศไทยเรานั้นพบ
วา่มเีห็ดราไมต่ำ่กวา่  3,000  ชนดิ
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ในการที่จะทราบชื่อชนิดของ
เห็ด  นอกจากดูจาก รูปทรง ขนาด
และสี เป็นสิ่งที่สะดุดตาเบื้องต้นแล้ว
สิ่งที่ต้องพิจารณาต่อไป คือ โครง-
สร ้างรายละเอ ียดท ี ่แตกต ่างก ัน
ซึง่มีดงัตอ่ไปนี ้  (รปูที ่4)
    -  ลักษณะของหมวกดอก
     -  ลักษณะใตห้มวกเหด็ เช่น
เป็นครีบ รู หรือท่อ
     -  ผิวของหมวกเหด็
     -  ขอบหมวก
    -  ครีบ ลักษณะของครีบที ่ติด
กับก้าน การเรียงตัวของครีบ ความ
ถี่ห่างของครีบ
     -  ก้านดอก

จากการสำรวจป่าสะแกราช
ในชว่งฤดฝูนเปน็ระยะเวลา 1 ปี  พบ
เห็ดไมต่่ำกวา่ 350 ชนดิ ในจำนวนนี้
คาดว่ามีหลายชนิดเป็นเห็ดชนิดใหม่
สำหรับข้อมูลความรู้พื้นฐานของเห็ด
ในพื้นที่ป่าสะแกราช สรุปได้ดังนี้

การเรียกชื ่อชนิดเห็ดว่าชื ่อ
อะไรนั้น แตกต่างกันไป นอกจาก
ตามชาติภาษาซึ่งมีทั้งชื่อภาษากลาง
ของประเทศ และภาษาท้องถิ่นแล้ว
ยังมีชื ่อภาษาทางวิทยาศาสตร์ด้วย
โดยชื่อที่ตั้งให้อาศัยลักษณะรูปทรง
สีสัน ขนาด ความเหมอืน ความคลา้ย
กับสิ่งที่คุ้นเคย หรือรู้จักกันอยู่แล้ว
และการใช้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม
รูปลักษณ์ที่กล่าวข้างต้นอาจระบุสาย
พันธ์ุได้ แต่ถ้าระบุถึงชนิด  โดยเฉพาะ
มีพิษ กินได้ กินไม่ได้ ต้องอาศัย
ประสบการณ์และโครงสร ้างทาง
สปอร์ที่เกิด รูปทรง และสีของสปอร์
ด้วยกล้องจุลทรรศน์

ร ูปทรงของเห็ดที ่ปรากฏให้
เห็นมดีงันี ้บางชนดิมรีปูรา่งคลา้ยรม่
ซึง่เปน็ลกัษณะทีเ่ราคุน้เคยทีสุ่ด บาง
ชนดิคลา้ยปะการงั  บางชนดิเปน็หิง้
คลา้ยพดั  บางชนดิมรีปูรา่งเปน็ถว้ย
จาน กรวย  ลูกบอล หรือมีลักษณะ
คลา้ยปลาดาว  คลา้ยรปูมอืคน  บาง
ชนดิมรีา่งแหคลมุ ฯลฯ

ในอาณาจักรรา (Kingdom
Fungi) นอกจากราชั้นต่ำ พวกราน้ำ
watermold (Class Phycomycetes)
และราเมอืก (Class Myxomycetes)
แล้ว ในกลุ่มเห็ด ด้วยเกณฑ์ของวิธี
การสร้างสปอร์ของเห็ดแบบอาศัยเพศ
(ตามแนวทางวิทยาศาสตร์) แบ่ง
เปน็ 2 กลุม่ ดงันี้

1. กลุม่  Ascomycetes
สรา้งสปอรใ์น  ascus ซึง่มีลกัษณะ

คล้ายถุงจึงเรียกว่า  แส็กฟังไจ  sac
fungi (รปูที ่1) ท่ีพบในปา่สะแกราช
ได้แก่  เห็ดถ้วย  เห็ดจานแบน  เห็ด
ไส้เทียน (Xylaria spp.) ราทำลาย
แมลง (Cordycep spp.)  (รปูที ่2)
              2. กลุม่  Basidiomycetes
สร้างสปอร ์บน basidium ซึ ่งม ี
ล ักษณะคล้ายกระบอง เร ียกเห็ด
กลุม่นีว้า่ คลบัฟงัไจ club fungi (รปูที่
1) เห็ดกลุ ่มนี ้ม ีว ิว ัฒนาการมาก
กว่าเห็ดกลุ่มแรกที่พบในป่าสะแก-
ราช ไดแ้ก ่เห็ดหหูน ู เห็ดครบี  เห็ด
ระโงก  เห็ดโคน  เห็ดนางรม  เห็ด
ประทดัจนี  เห็ดตบัเตา่  เห็ดปะการงั
เห็ดขมิน้  เห็ดมนัป ู เห็ดหิง้  เห็ดขอน
เห็ดดาวด ิน  เห ็ดจาวมะพร ้าว
เห็ดรังนก เห็ดลูกฝุ่น เป็นต้น (รูปที่
3)

 ชนิดของเห็ด

ลลกัษณะสำคญัทีใ่ชใ้นการจำแนก
  ชนดิเหด็

รูปท่ี3 ลักษณะของเห็ดในกลุ่ม basidiomycetes บางชนิด
A-เห็ดเม่นน้อย Hydnaceae, B-เห็ดตับเต่า Boletaceae,
C-เห็ดครีบ Agaricaceae, D-เห็ดลูกฝุ่น Sclerodermataceae,
E-เห็ดนางรม Pleurotaceae, F-เห็ดห้ิง Polyporaceae,
G-เห็ดประการัง Ramariaceae, H-เห็ดดาวดิน Geastrum.

รูปท่ี 2 ลักษณะของเห็ดในกลุ่ม ascomycetes
บางชนิด A-เห็ดถ้วย Peziza , B-เห็ดอานม้า
Helvella,  C-เห็ดล้ินดำ Trichoglossum,
D- เห็ดถ่ัวงอก Leotia, E-เห็ดถ้วย Cookeina.

รูปท่ี 1 เซลลท่ี์สร้างสปอร์ : asci (ขวา),
basdium (ซ้าย)

รูปท่ี 4 แสดงส่วนต่างๆ ของเห็ดมีครีบ
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เห็ดไข่ไก่
Amanita hemibapha hemibapha

เห็ดชะโงกขาว
Amanita princeps

เห็ดชะโงกเหลอืง
Amanita hemibapha javanica

เห็ดโคน
Termitomyces sp.

เห็ดหูหนู
Auricularia fuscosuccinia

เห็ดโคนข้าวตอก
Termiyomyces microcarpus

เห็ดบด
Lentinus polychrous

   - วงแหวน  ลักษณะและตำ-
แหน่งของวงแหวน

- เปลือกหุ้มโคนดอก
- สีของสปอร์  ขนาด   และ

ลักษณะของสปอร์ ซึ่งตรวจดูได้ภาย
ใต้กล้องจุลทรรศน์

 บทบาทและความสำคญัของเหด็
  ในระบบนเิวศ

เห็ดกินได้บางชนิดในป่าสะแกราช

เห ็ดบางชนิดเป ็นปรสิตก ับ
ต้นไม้ที่มันอาศัย  ฆ่าพืชที่มันอาศัย
อยู่ โดยการทำลายระบบลำเลียงน้ำ
และสารอาหารของพืช  หลังจากพืช
ที่อาศัยตาย  ก็ทำหน้าที่ย่อยสลาย
พืชนั้น

ข.ประโยชน์ของเห็ด นอก
จากเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศที่
สำคัญแล้ว ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด
คือ ใช้เป็นอาหารโดยเฉพาะทาง
ภาคเหนือและภาคอิสานของไทย
นิยมกินเห็ดป่ามาก หลายชนิดมี
รสชาตดิ ี เชน่ เห็ดในสกลุ  Russula
ได้แก่ เห็ดไคล  เห็ดหลม่  เห็ดนำ้แปง้
เห็ดแดงนำ้หมาก  เห็ดถ่าน  เห็ดใน
สกุล  Amanita  ได้แก ่ เห็ดไขไ่ก่  เห็ด
ระโงกเหลือง เห็ดระโงกขาว เห็ดใน
สกุล  Boletes  ได้แก่  เห็ดตับเต่า
เห็ดนำ้ผ้ึง   เห็ดปอดมา้  เห็ดในสกลุ
Termitomyces  ได้แก่ เห็ดโคนชนิด
ตา่งๆ เปน็ตน้ (รปูที ่5)
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เห็ดตะไคล
Russula visescens

เห็ดหน้าม่วง
Russula cyanoxantha

เห็ดฟานเหลืองทอง
Lactarius

higrophoroides
เห็ดน้ำแป้ง

Russula alboareolata

เห็ดมันปูใหญ่
Cantharellus cibarius

เห็ดขม้ินใหญ่
Cantharellus odoratus

เห็ดเผาะ
Astraeus higrometricus

ก. การทำหน้าที ่ของเห็ด
เห ็ดจ ัดอย ู ่ในพวกรา (Kingdom
Fungi) แต่เป็นกลุ ่มราที ่มีวิวัฒนา
การสูงกว่ากลุ่มราอื่นๆ และมีความ
หลากพนัธ์ุในระบบนเิวศ เป็นตวัชว่ย
ย่อยสลายที ่สำคัญ โดยย่อยสลาย
สารอินทรีย์จากซากพืช ซากสัตว์ให้
ผุพังกลายเป็นดิน  นำความอุดม
สมบูรณ์มาสู่ดิน  เป็นวงจรอาหาร
ของพชืและสตัวต์อ่ไป เห็ดจงึมีหนา้ที่

สำคัญในการรักษาสมดุลของสิ ่ง-
แวดลอ้ม

เห็ดหลายชนิดมีความสำคัญ
ต่อระบบนิเวศป่าไม้และการเกษตร
โดยเป็นไมคอร์ไรซ่า (Mycorhyza)
อาศัยร่วมกับรากพืช  โดยต่างฝ่าย
ต่างได้รับประโยชน์ร่วมกัน เห็ดจะ
ได้น้ำ  สารอาหาร  และแหลง่อาศยั
จากรากพืช ในขณะเดียวกันพืชก็ได้
ร ับสารละลายธาตุอาหารในรูปที ่
พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทัน
ที  เชน่  N,  P,  K,  Ca,   Mg,  Fe,  Cu
และ  Zn  นอกจากนัน้ ไมคอรไ์รซา่
ยังช่วยเพิ่มความสามารถในการดูด
น้ำ ทำให้พืชทนทานต่อความแห้ง
แล้งได้ดีขึ ้น  ไม้มีค่าที ่มีเห็ดร่วม
กระบวนการใช้ประโยชน์โดยเป็น
ไมคอรไ์รซา่  ได้แก่  สน  ก่อ  และ
ยูคาลิปตัส
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เห็ดกระดุมทอง
Scleroderma sinnamarirnse

เห็ดข้ีวัว
Copelendia cyanescens

เห็ดแดงน้ำหมาก
Russula emetica

Chlorophyllum
 molybdites

เห็ดหัวกรวดครีบเขียวอ่อน

เห็ดแร้งคอย
Agaricus sp.

เห็ดเมา
Agaricus sp.

เห็ดเกล็ดดาว
Amanita panterina

ไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมแมลง
ศัตรูพืช นอกจากนี้เห็ดราบางชนิด
สามารถนำมาผลิตกลิ่น และสีต่างๆ

ค. ความเป็นพิษและอัน-
ตราย แม้เห็ดจะมีประโยชน์มาก
มาย แต่เห็ดป่าบางชนิดก็เป็นเห็ดมี
พิษ ระดับความเป็นพิษแตกต่างกัน
ไป บางชนิดกินแล้วอันตรายถึงตาย
เห็ดที ่มีพิษร้ายแรงส่วนมากอยู ่ใน
สกุล Amanita เช่น เห็ดระโงกหิน
(Amanita virosa) และเหด็เกลด็ดาว
(A. pantherina)  เปน็ตน้  บางชนดิ
เป็นพิษ เมื่อต้มสุกแล้วพิษจะจางไป
เช ่น เห ็ดน้ำหมาก (Russula
emetica)  บางชนิดเป ็นพิษต่อ
ประสาท    ทำใหเ้กิดอาการประสาท
หลอน เช่น เห็ดขี้ควาย (Psilocybe
cubensis)  ฉะนัน้ ควรเลอืกบรโิภค
เห็ดที่แน่ใจว่าปลอดภัยเท่านั้น

 แนวทางพจิารณาความเปน็พษิ

มีดังน ี้
การทดสอบเห็ดพิษแบบชาว

บา้น เชน่
- นำข้าวสารตม้กับเหด็      ถ้า

เป็นพิษ ข้าวสารจะสุกๆ ดิบๆ
- ใช้ช้อนเงินคนต้มเห็ด ถ้า

เป็นเห็ดพิษ ช้อนเงินจะกลายเป็นสี
ดำ

- ใช้หัวหอมต้มกับเห็ด   ถ้า
เป็นเห็ดพิษ หัวหอมจะเป็นสีดำ

- ถ้าใช้มือถูเห็ดจนเป็นรอย
แผล ถ้าเป็นพิษ รอยแผลนั้นจะดำ

เห็ดจัดเป็นอาหารที่มีคุณค่า
ดอกเห็ดมีน้ำเป็นองค์ประกอบ ถึง
ร้อยละ 90   นอกจากนัน้กมี็โปรตนี
เกลือแร ่และวติามนิ  มีวิตามนิ  บี1
และบี2 มากกว่าวิตามินอื่นๆ  ส่วน
เห็ดที่มีสีเหลืองจะมีวิตามินเอมาก
เห็ดปา่หลายชนดิ ได้มีการศกึษาวจัิย
และส่งเสริมให้เพาะเลี ้ยงจนเป็น
อุตสาหกรรม ในประเทศจีนและ
ญ ี ่ป ุ ่นม ีการเพาะเล ี ้ยงเห ็ดหอม
(Lentinus edodes) มาเป็นเวลา
หลายร้อยปีแล้ว เช ่นเดียวกันใน
ยุโรปมีการเพาะเลี้ยงเห็ดแชมปิญอง
(Agaricus  bisporus)  มาเปน็เวลา
ช้านานมากแล้วเช่นกัน

 เห็ดบางชนิดใช้เป็นยาสมุน-
ไพร  มีสรรพคุณทางยา นำมาทำ
เปน็ยารกัษาโรคได ้ เชน่ เห็ดโคน  มี
สรรพคณุ ใชเ้ปน็ยาบำรงุกำลงั  ชว่ย
ย่อยอาหาร ละลายเสมหะ และลด
การอาเจยีนได ้เห็ดหลนิจอื มีสรรพ-
คุณช่วยตา้นมะเรง็ ลดคอเรสเตอรอล
ฯลฯ  เห็ดมันปูใหญ่ มีสรรพคุณแก้

โรคตาขุ่นมัว  ช่วยให้การทำงานของ
ปอด ลำไส้ และกระเพาะอาหารดข้ึีน
(ไชยวงศเ์กียรต ิ2539)

 จากคณุคา่ทางโภชนาการและ
ความนิยมในรสชาติ เช่น เห็ดหอม
เห็ดแชมปิญอง เห็ดฟาง เห็ดหูหนู
ได้สร้างงานเกษตรกรรมเพาะเห็ด
และอุตสาหกรรมการผลิตต่อเน่ืองทาง
เศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ ่นและ
ประเทศ

นอกจากราประเภทเห็ดที่เป็น
อาหารและเป็นเครื่องปรุงรสดังกล่าว
ข้างต้นแล้ว ยังมีราอีกประเภทหนึ่ง
เชน่ ยสีต ์ (yeast)  เปน็ราชนดิหนึง่
ซึ่งมีหลากหลายสายพันธุ์  บางสาย
พันธุ ์สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้
บางสายพันธุ์ให้ก๊าซได้ดีรวมทั้งรส
และกลิ่น จึงก่อให้เกิดอุตสาหกรรม
ไวน์  เหล้า เบียร์และขนมปังรา
เพนนิซิลินใช้ในการผลิตยาปฏิชีวนะ
บางชนิดในกลุ ่ม Kernel Fungi
สามารถผล ิตสารเคม ีหลายชน ิด
บางชนดิใชก้ำจดัแมลงได ้  จงึอาจนำ


