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บทคัดย่อ 

 

จุดประสงคข์องการวจิยั เพื�อศึกษาความหลากหลายของเห็ด ในพื9นที�ปกปักพนัธุกรรมพืชเขื�อน

รัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จากการเขา้สาํรวจ 10 ครั9 ง สามารถเกบ็ตวัอยา่งเห็ดได ้523 ตวัอยา่งระหวา่ง

เดือนมกราคม 2553 ถึงตุลาคม 2554 ศึกษาลกัษณะสณัฐานและจุลสัณฐานวทิยาเพื�อจาํแนกชนิดเห็ดได้

จาํนวน 206 ชนิด แบง่เห็ดที�พบออกเป็น 4 กลุ่มคือ เห็ดรับประทานได ้ 70 ชนิด เห็ดมีสรรพคุณทางยา 49 

ชนิด เห็ดพิษ 10 ชนิด และกลุ่มอื�นๆ 77 ชนิด จากการแยกเชื9อบริสุทธิB โดยวธีิเพาะเลี9ยงเนื9อเยื�อจากดอกเห็ด

บนอาหารเลี9ยงเชื9อ potato dextrose agar สามารถแยกเชื9อได ้40 ชนิด (19.42%) รายละเอียดของเห็ดทั9งหมด

ไดบ้รรยายไวใ้นรายงานฉบบัสมบูรณ์นี9   

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to study mushroom diversity at plant protected area of 

Rajjaprabha dam, Surat Thani province. Five hundred and twenty three mushroom samples were gathered 

10 times during January 2010 and October 2011. The macroscopic and microscopic studies of each 

mushrooms was done. Two hundred and six species of mushrooms were identified and classified into four 

catagories as follows: 70 edible species, 49 medicinal species, 10 poisonous species, and 77 miscellaneous 

species. Isolation of each species was done by tissue culture on potato dextrose agar. Fourty (19.42%) 

pure cultures were obtained. The descriptions of each mushrooms was described in this complete progress 

report. 
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บทนํา 

 

 เห็ดเป็นเชื	อราขนาดใหญ่ (macrofungi) ส่วนใหญ่อยูใ่น phylum Basidiomycota (Hawksworth et 

al., 1995) เป็นกลุ่มจุลินทรียที์:มีความสาํคญัในการหมุนเวยีนธาตุอาหารต่างๆ จากเศษซากพืชลงสู่ดิน เห็ด

บางชนิดรับประทานได ้บางชนิดมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค บางชนิดสามารถผลิตสารปฏิชีวนะ สี สารตา้น

เชื	อราอื:น (fungicide) และเอนไซมต่์างๆ ที:มีประโยชน์ทางดา้นการเกษตรและอุตสาหกรรม Miles และ 

Chang (1993) กล่าววา่เห็ดที:มีผูศึ้กษาไวจ้าํนวนประมาณ 10,000 ชนิด เป็นเห็ดที:รับประทานไดป้ระมาณ 

5,020 ชนิด เป็นเห็ดสมุนไพร 1,820 ชนิด เห็ดพิษ 1,010 ชนิด และเห็ดอื:น ๆ อีกประมาณ 2,150 ชนิด ใน

ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีนมีการใชเ้ห็ดหลายชนิดเป็นยาสมุนไพรเป็นจาํนวนมากกวา่ 272 ชนิด 

(Jianzhe et al., 1987) ในจาํนวนนี	 เห็ดที:รู้จกักนัแพร่หลายไดแ้ก่เห็ดหลินจือ (Ganoderma  lucidum)   ซึ: งมี

คุณสมบติัช่วยลดความดนั ไขมนั และนํ	าตาลในเส้นเลือด (Liu, 1993) ในประเทศไทยมีการใชเ้ห็ดสมุนไพร

ในตาํราแพทยแ์ผนไทยเช่นเดียวกนัไดแ้ก่ เห็ดกระถินพิมาน เห็ดกระสือ (ราชบณัฑิตยสถาน, 2539) 

 เขตพื	นที:ปกปักพนัธุกรรมพืชเขื:อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี มีเนื	อที:ประมาณ 2,418 ไร่ มีสภาพ

ป่าแบบป่าดงดิบเขตร้อน ซึ: งมีความหลากหลายทางสายพนัธ์ุของเห็ดต่างๆ เป็นจาํนวนมาก การสาํรวจศึกษา

ชนิดของเห็ดที:พบในพื	นที: และช่วงเวลาที:พบ ตลอดจนการแยกเชื	อเห็ดใหบ้ริสุทธิa  จะทาํใหท้ราบถึง

ช่วงเวลาที:สามารถพบเห็ดชนิดนั	นๆ และสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ต่อไปได ้ ทั	งในดา้นการเพาะเลี	ยงเพื:อ

เป็นอาหาร หรือยา และการนาํไปใชใ้นดา้นอื:นๆ  

 

วตัถุประสงค์ 

 1.  เพื�อทราบชนิด แหล่งอาหารและเขตแพร่กระจายพนัธ์ุของเห็ดชนิดต่าง ๆ 

 2. เพื�อทราบขอ้มูลเบื%องตน้เกี�ยวกบัการใชป้ระโยชน์ของเห็ดต่าง ๆ ที�พบ 

 3. เพื�อจดัทาํคูมื่อแสดงภาพเห็ดรับประทานไดแ้ละเห็ดสมุนไพร 

 4. เกบ็รวบรวมเชื%อเห็ดสมุนไพร และเห็ดรับประทานได ้ ที�สามารถเพาะเลี%ยงไดไ้วเ้ป็นเชื%อบริสุทธิ1

 สาํหรับศึกษาการใชป้ระโยชน์ 
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วสัดุ อปุกรณ์และวธีิการ 

 1. สาํรวจและเกบ็รวบรวมเห็ด 

  1.1 สาํรวจและเกบ็รวบรวมเห็ด โดยเกบ็ตวัอยา่งทั	งอ่อนและแก่ ห่อดว้ยกระดาษ หรือเกบ็

  ใส่ถุงพลาสติก 

  1.2 ถ่ายภาพเห็ด บนัทึกชนิดของ substrate ที:เห็ดขึ	น วดัขนาด ทาํพิมพส์ปอร์และจดบนัทึก

  ลกัษณะต่าง ๆ  

  1.3 ทาํการเกบ็รักษาตวัอยา่งเห็ดตามชนิดของเห็ด เช่น ทาํแหง้โดยการอบในตูอ้บ และดอง

  ดว้ยแอลกอฮอล ์70% เป็นตน้ 

  1.4 ใหห้มายเลข รหสัแต่ละตวัอยา่งๆ ที:เกบ็ได ้

 2. การจาํแนกชนิด 

  2.1 ศึกษาลกัษณะภายนอก (macroscopic feature) เช่น ลกัษณะรูปร่างของดอกเห็ด ผวิและ

  รูปร่างกา้นดอกและหมวกเห็ด Hymenophore การติดของครีบกบักา้นดอก และอื�นๆ ตาม

  วธีิการของ Largent และ Thiers (1977) 

  2.2 ศึกษาลกัษณะภายใน (microscopic feature) ตดั section ส่วนต่างๆ ของเห็ดตรวจดู 

  ลกัษณะเนื%อเยื�อ เส้นใย อวยัวะต่างๆ ตามวธีิการของ Largent และคณะ (1977) 

  2.3 ศึกษาปฏิกิริยากบัสารเคมีบางชนิดเช่น KOH, Melzer’s solution 

  2.4 ศึกษาการแยกเชื%อบริสุทธิ1 และการเจริญของเส้นใยเห็ดบนอาหารวุน้ 

  2.5 จากขอ้มูล ขอ้ 2.1 และ 2.2 ทาํการเทียบเคียงเห็ดกบัเอกสารต่างๆ จาํนวน 157 เล่ม  

(หนา้ 223-234) 

 3. ศึกษาการใชป้ระโยชน์ 

  3.1 สอบถามจากประชาชนในพื%นที�เกี�ยวกบัการใชป้ระโยชน์จากเห็ดชนิดต่างๆ 

 3.2 เมื�อทาํการจาํแนกชนิดไดถู้กตอ้ง ทาํการตรวจเอกสารจากหนงัสือ เวบ็ไซดต่์างๆ ถึง
 การใชป้ระโยชน์หรือคุณสมบติัดา้นสมุนไพรของเห็ดต่างๆ แต่ละชนิด หรืออยา่งนอ้ยใน
 สกุลเดียวกนั ขอ้มูลการใชป้ระโยชน์ดา้นสมุนไพรส่วนใหญ่ไดข้อ้มูลจาก อุษา (2551)  

Hobb (1995) และ Jianzhe และคณะ (1987) 
 3.3 จดัทาํคูมื่อแสดงภาพเห็ด โดยใหมี้ขอ้มูลเห็ดแต่ละชนิดคือ ภาพเห็ด ลกัษณะรูปร่าง 
 และการใชป้ระโยชน์ 
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ผลการศึกษา 

 1.การเกบ็รวบรวมเห็ดในพื	นที:ปกปักพนัธุกรรมพืชเขื:อนรัชชประภา จ.สุราษฏร์ธานี  

เขา้พื	นที:เพื:อเกบ็ตวัอยา่ง 10 ครั	 ง 

 ครั	 งที: 1 เมื:อ 27 – 29 มกราคม 2553 ไดเ้ห็ดทั	งหมด 40 ตวัอยา่ง 

 ครั	 งที: 2 เมื:อ 18 – 21 เมษายน 2553 ไดเ้ห็ดทั	งหมด 101 ตวัอยา่ง 

 ครั	 งที: 3 เมื:อ 15 – 18 มิถุนายน 2553 ไดเ้ห็ดทั	งหมด 93 ตวัอยา่ง 

 ครั	 งที: 4 เมื:อ 24 – 27 สิงหาคม 2553 ไดเ้ห็ดทั	งหมด 80 ตวัอยา่ง 

 ครั	 งที: 5 เมื:อ 19 – 22 ตุลาคม 2553 ไดเ้ห็ดทั	งหมด 46 ตวัอยา่ง 

 ครั	 งที: 6 เมื:อ 21 – 23 ธนัวาคม 2553 ไดเ้ห็ดทั	งหมด 33 ตวัอยา่ง 

 ครั	 งที: 7 เมื:อ 21 – 23 มิถุนายน 2554 ไดเ้ห็ดทั	งหมด 51 ตวัอยา่ง 

 ครั	 งที: 8 เมื:อ 27 – 29 กรกฎาคม 2554 ไดเ้ห็ดทั	งหมด 37 ตวัอยา่ง 

 ครั	 งที: 9 เมื:อ 23 – 25 สิงหาคม 2554 ไดเ้ห็ดทั	งหมด 22 ตวัอยา่ง 

 ครั	 งที: 10 เมื:อ 11 – 14 ตุลาคม 2554 ไดเ้ห็ดทั	งหมด 20 ตวัอยา่ง 

 จากการเขา้พื	นที:เพื:อเกบ็ตวัอยา่ง 10 ครั	 ง ไดต้วัอยา่งเห็ดทั	งหมด 523 ตวัอยา่ง (ตารางที: 1) 

 2.สามารถจาํแนกชนิดได ้206 ชนิด เป็นเห็ดที:สามารถจาํแนกไดแ้ลว้ และมีรายละเอียดการศึกษา 

 3.เห็ดที:สามารถจาํแนกได ้ พบวา่เป็นเห็ดรับประทานไดจ้าํนวน 70 ชนิด เห็ดที:มีสรรพคุณทางยา

รักษาโรคมี 49 ชนิด และเป็นเห็ดพิษ 10 ชนิด 

 4.สามารถแยกเชื	อเห็ดใหบ้ริสุทธิa ได ้40 ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ตารางที� 1 เห็ดที:จาํแนกแลว้ และมีรายละเอียดการศึกษาครบถว้น

หมายเหตุ + : เจริญชา้, NI : ไมส่ามารแยกเชื	อได ้

 

ชื�อตวัอย่าง 

ไฟลมั Ascomycota 

วงศ ์Dermateaceae 

Ascocoryne cylichnium 

วงศ ์Geoglossaceae 

Geoglossum nigritum 

Trichoglossum rasum  

วงศ ์Helotiaceae 

Bisporella citrina 

Bulgaria javanicum 

วงศ ์Hypocreaceae 

Hypocrea pezizoidea 

วงศ ์Leotiaceae 

Hymenoscyphus menthae 

วงศ ์Otideaceae 

Scutellinia jungneri 

วงศ ์Pyronemataceae 

Aleuria luteonitens 

Otidea onotica 

Humaria hemisphaerica 

วงศ ์Sarcoscyphaceae 

Phillipsia subpurpurea 

Cookeina sulcipes 

Cookeina tricholoma 

วงศ ์Xylariaceae 

Daldinia escholzii 

4 

และมีรายละเอียดการศึกษาครบถว้น 
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การเจริญในอาหาร 
Potato Dextrose Agar 10 

  

  

 NI 

  

 NI 
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 NI 

 NI 

  

 NI 

  

 NI 

  

 NI 

  

 NI 

 NI 

 NI 

  

 NI 

 NI 

 NI 

  

 + 



 

ตารางที� 1 (ต่อ) 

หมายเหตุ + : เจริญชา้, NI : ไมส่ามารแยกเชื	อได ้

 

ชื�อตวัอย่าง 

Hypoxylon fragiforme  

Hypoxylon  sp. 1 

Xylaria abuscula 

Xylaria allantoides 

Xylaria bruneovinosa 

Xylaria cubensis 

Xylaria grammica 

Xylaria hypoxylon 

Xylaria ianthino-velutina 

Xylaria oligotoma 

Xylaria laevis 

Xylaria multiplex 

Xylaria nigripes 

Xylaria polymorpha 

Xylaria  sp. 1 

Xylaria  sp. 2 

Xylaria  sp. 3 

Xylaria  sp. 4 

Xylaria  sp. 5 

Xylaria  sp. 6 

Xylaria  sp. 7 

Xylaria  sp. 8 

Xylaria  sp. 9 

Xylaria  sp. 10 

Xylaria  sp. 11 

5 

 

พบในการสํารวจ ครั(งที� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

           

         
         

         

         

         
         
         
         
         

         

         

         

         
         

         

         
         

         

         

         

         

         

         

         

การเจริญในอาหาร 
Potato Dextrose Agar 10 
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 + 
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 + 
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 + 

 + 

 + 

 + 
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 + 

 + 

 + 

 + 

 + 
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 + 

 NI 
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 NI 



 

ตารางที� 1 (ต่อ) 

หมายเหตุ 0 : ไมเ่จริญ, + : เจริญชา้, + + : เจริญเร็วปานกลาง

 

ชื�อตวัอย่าง 

Xylaria  sp. 12 

ไฟลมั Basidiomycota 

วงศ ์Agaricaceae 

Agaricus  campestris 

Agaricus subrutilescens 

Agaricus trisulphuratus 

Agaricus pracelaresquamosus   

Calvatia cyathiformis 

Calvatia rubroflava 

Camarophyllus griseorufescens 

Chlorophyllum molybdites 

Clarkeinda trachodes 

Coprinus disseminatus 

Coprinus lagopus 

Coprinus plicatilis 

Cyathus striatus 

Hymenagaricus alphitochrous 

Lepiota cortinarius 

Lepiota clypeolaris 

Lepiota cristata 

Leucocoprinus birnbaumii 

Leucocoprinus cepastipes 

Leucocoprinus fragilissimus 

Lycoperdon perlatum 

Lycoperdon pusillum 

6 

เจริญเร็วปานกลาง, NI : ไมส่ามารแยกเชื	อได ้

พบในการสํารวจ ครั(งที� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         
         

         
         
         

         
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

การเจริญในอาหาร 
Potato Dextrose Agar 10 
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 + 

 0 

 ++ 

 NI 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 ++ 

 NI 

 0 

 0 

 NI 

 0 

 0 

 NI 

 NI 

 NI 

 0 

 0 



 

ตารางที� 1 (ต่อ) 

หมายเหตุ 0 : ไมเ่จริญ, + : เจริญชา้, + + : เจริญเร็วปานกลาง

 

ชื�อตวัอย่าง 

Lycoperdon pyriforme 

Termitomyces clypeatus 

Termitomyces indicus 

Termitomyces microcarpus 

วงศ ์Amanitaceae 

Amanita hemibapha 

Amanita virginia 

วงศ ์Auriculariaceae 

Auricularia auricula 

Auricularia delicata 

Auricularia polytricha 

Exidia recisa 

วงศ ์Boletaceae 

Strobilomyces confusus   

Boletellus emodensis 

วงศ ์Cantharellaceae 

Cantharellus lateritius 

Cantharellus odoratus 

วงศ ์Clavariaceae 

Clavaria acuta 

Clavaria miniata 

Clavulina cinerea 

Clavulina cristata 

Ramariopsis fusiformis 

Ramariopsis helvola 

7 

เจริญเร็วปานกลาง, + + + : เจริญเร็ว 

พบในการสํารวจ ครั(งที� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         
         

         

         

         

         

         
         
         
         
         

         

         

         

         

         
         

         
         
         

         

         

         

การเจริญในอาหาร 
Potato Dextrose Agar 10 

 0 
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 + 
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 0 

 0 
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 ++ 

 +++ 

 0 

  

 0 

 0 

  

 0 

 0 

  

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 



 

ตารางที� 1 (ต่อ) 

หมายเหตุ 0 : ไมเ่จริญ, + : เจริญชา้, NI : ไมส่ามารแยกเชื	อได้

 

ชื�อตวัอย่าง 

Ramariopsis kunzei 

Clavulinopsis pulchra 

Clavaria  rosea 

Clavaria  vermicularis 

Phaeoclavulina apiculata 

Scytinopogon echinosporus 

วงศ ์Dacrymycetaceae 

Dacryopinax spathularia 

Dacrymyces stillatus 

วงศ ์Entolomataceae 

Entoloma nitidum 

วงศ ์ Fomitopcidaceae 

Daedalea quercina   

Fomitopsis feei 

Fomitopsis sulcata 

วงศ ์Ganodermataceae 

Amauroderma longgangense   

Amauroderma macer 

Amauroderma rugosum 

Amauroderma sp. 1 

Ganoderma applanatum 

Ganoderma  chiungchungense 

Ganoderma dahlia 

Ganoderma lucidum 

Ganoderma nitidum 

8 

ไมส่ามารแยกเชื	อได ้

พบในการสํารวจ ครั(งที� 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     
  

  

         

         

         
         

       
  

         

         

         

         

         
         

         

         

         
         

         

         

         

         

         
         

         

      
  

 

       
  

การเจริญในอาหาร 
Potato Dextrose Agar 10 
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 0 

 0 
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 0 
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 0 
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ตารางที� 1 (ต่อ) 

หมายเหตุ 0 : ไมเ่จริญ, + : เจริญชา้, NI : ไมส่ามารแยกเชื	อได้

ชื�อตวัอย่าง 

Ganoderma valesiacum 

Haddowia aetii   

วงศ ์Geastraceae 

Geastrum mirabile 

Geastrum pectinatum 

Geastrum triplex 

วงศ ์Gomphaceae 

Ramaria grandis 

Ramaria sanguinea 

Ramaria murrillii   

วงศ ์Gomphidiaceae 

Gomphidius roseus 

วงศ ์Hygrophoraceae 

Hygrocybe caespitosus 

Hygrocybe coccineocrenata 

Hygrocybe conica 

Hygrocybe flavescens 

Hygrocybe miniata 

Hygrocybe ovina 

Hygrocybe psittacina 

Hygrophorus speciosus 

วงศ ์Hymenochaetaceae 

Aurificaria luteoumbrina 

Hymenochaete rubiginosa 

Hymenochaete tabacina 

Hymenochaete sp. 1 

9 

ไมส่ามารแยกเชื	อได ้

พบในการสํารวจ ครั(งที� 
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การเจริญในอาหาร 
Potato Dextrose Agar 10 
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ตารางที� 1 (ต่อ) 

หมายเหตุ 0 : ไมเ่จริญ, + : เจริญชา้, NI : ไมส่ามารแยกเชื	อได้

ชื�อตวัอย่าง 

Phellinus  gilvus   

Phellinus igniarius 

วงศ ์Marasmiaceae 

Anthracophyllum nigritum 

Campanella junghuhnii 

Crepidotus variabilis 

Crinipellis stipitaria 

Crinipellis zonata 

Gerronema albidum 

Marasmiellus candidus 

Marasmiellus nigripes 

Marasmius androsaceus 

Marasmius corbariensis 

Marasmius delectans   

Marasmius fulvoferrugineus 

Marasmius leveillianus 

Marasmius haematocephalus 

Marasmius maximus   

Marasmius papyraceus 

Marasmius purpureostriatus    

Marasmius rotula 

Marasmius sullivanti   

Micromphale foetidum 

Tetrapyrgos simulans 

วงศ ์Meruliaceae 

Meruliopsis corium 

10 

ไมส่ามารแยกเชื	อได ้

พบในการสํารวจ ครั(งที� 
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การเจริญในอาหาร 
Potato Dextrose Agar 10 
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ตารางที� 1 (ต่อ) 

หมายเหตุ 0 : ไมเ่จริญ, + + : เจริญเร็วปานกลาง, + + + : 

 

ชื�อตวัอย่าง 

วงศ ์Mycenaceae 

Favolaschia minima 

Mycena stylobates 

วงศ ์Phallaceae 

Dictyophora  indusiata 

วงศ ์Pleurotaceae 

Hohenbuehelia petaloides 

วงศ ์Podoscyphaceae 

Podoscypha nitudula 

วงศ ์Polyporaceae 

Boletopsis subsquamosa 

Coltricia perennis 

Daedaleopsis confragosa 

Heterobasidion annosum 

Hexagonia  apiaria 

Hexagonia tenuis 

Lentinus ciliatus 

Lentinus connatus 

Lentinus fasciatus 

Lentinus giganteus 

Lentinus polychrous 

Lentinus sajor-caju 

Lentinus squarrosulus 

Lentinus strigosus 

Lentinus swartzii 

11 

, + + + : เจริญเร็ว, NI : ไมส่ามารแยกเชื	อได ้

พบในการสํารวจ ครั(งที� 
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การเจริญในอาหาร 
Potato Dextrose Agar 10 
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ตารางที� 1 (ต่อ) 

หมายเหตุ 0 : ไมเ่จริญ, + : เจริญชา้, NI : ไมส่ามารแยกเชื	อได้

 

ชื�อตวัอย่าง 

Lentinus velutinus 

Lentinus zeyheri 

Lenzites betulina 

Microporus flabelliformis 

Microporus xanthopus 

Polyporus arcularius 

Polyporus grammocephalus 

Polyporus retirugis 

Polyporus squamosus 

Polyporus  sp. 1 

Pycnoporus sanguineus 

Trametes cingulata 

Trametes flavida 

Trametes hirsuta 

Trametes versicolor 

Trametes scabrosa 

วงศ ์Psathyrellaceae 

Psathyrella candolleana 

Psathyrella multissima 

Psathyrella obtusata 

วงศ ์Pterulaceae 

Deflexula fascicularis 

Pterula multifida 

วงศ ์Russulaceae 

Lactarius piperatus 

12 

ไมส่ามารแยกเชื	อได ้

พบในการสํารวจ ครั(งที� 
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การเจริญในอาหาร 
Potato Dextrose Agar 10 
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ตารางที� 1 (ต่อ) 

หมายเหตุ 0 : ไมเ่จริญ, + + + : เจริญเร็ว, NI : ไมส่ามารแยกเชื	อได้

 
 
 
 
 
 

ชื�อตวัอย่าง 

วงศ ์Schizophyllaceae 

Schizophyllum commune 

วงศ ์Sclerodermataceae 

Pisolithus tinctorius 

วงศ ์Stereaceae 

Stereum  insignitum    

Stereum ostrea 

Xylobolus princeps 

วงศ ์Strophariaceae 

Agrocybe molesta 

Naematoloma  sp. 1 

วงศ ์  Thelephoraceae 

Thelephola palmata 

วงศ ์  Tricholomataceae 

Clitocybe nuda 

Collybia dryophila 

Collybia peronata 

Gloiocephala epiphylla 

Filoboletus manipularis 

Tricholoma flavovirens 

13 

ไมส่ามารแยกเชื	อได ้

พบในการสํารวจ ครั(งที� 
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การเจริญในอาหาร 
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ไฟลมั Ascomycota 
เชื%อรากลุ่มนี%สร้างสปอร์ในถุงที�เรียกวา่แอสคสั (ascus) ซึ� งต่างจาก ไพลมั Basidiomycota ที�สร้าง

สปอร์บนเบสิเดียม (Basidium) ไฟลมั Ascomycota จดัอยูใ่นอาณาจกัรราและอาณาจกัรยอ่ย Dikarya เชื%อรา
ในกลุ่มนี% เป็นที�รู้จกักนัทั�วไปวา่เป็นเชื%อราที�สร้างโครงสร้างคลา้ยถุง และเป็นไฟลมัที�ใหญ่ที�สุดที�มีเชื%อรา
มากกวา่ 64,000 ชนิด ลกัษณะของเชื%อราในกลุ่มนี% จะมีโครงสร้างที�เรียกวา่แอสคสั ซึ� งเป็นโครงสร้าง
สืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ  ภายในมีสปอร์ที�เรียกวา่แอสโคสปอร์ (ascospores) แต่เชื%อราบางชนิดในไฟลมันี%  ที�ก็
ไมส่ร้างอวยัวะสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศจึงไมมี่แอสคสัและแอสโคสปอร์  

เชื%อรากลุ่มนี% มีความเกี�ยวขอ้งกบัมนุษยม์าชา้นาน โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเป็นยาปฏิชีวนะ และเป็น
ส่วนประกอบในการทาํอาหาร เช่น ขนมปัง เครื�องดื�มแอลกอฮอลแ์ละชีส แมเ้ชื%อรากลุ่มนี%จะมีประโยชน์
มากมายแต่กมี็โทษเช่นกนั เช่น เป็นเชื%อก่อโรคของมนุษยแ์ละพืช ตวัอยา่งเชื%อราที�มีขนาดใหญ่ และพบได้
บอ่ย ไดแ้ก่  เห็ดปากหมู เห็ดถว้ย และเห็ดนิ%วมือ เป็นตน้  

เชื%อราในไฟลมั Ascomycota ที�พบในพื%นที�ปกปักพนัธุกรรมพืชเขื�อนรัชชประภา มีทั%งหมด 16 สกุล 
(Genus) จดัอยูใ่น 9 วงศ ์ (Family) ไดแ้ก่ Dermateaceae Geoglossaceae Helotiaceae Hypocreaceae 
Leotiaceae Otideaceae Pyronemataceae Sarcoscyphaceae และ Xylariaceae 
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Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf 

ชื�อสามัญ    -                                                                           วงศ์   Dermateaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเป็นแผน่กลมขอบไมเ่รียบ ขึ	นติดกนัเป็นกระจุก หรือเป็นแผน่เดี:ยว ขนาด 1-2 เซนติเมตร สีแดง

ส้ม เนื	อดอกเป็นวุน้ สปอร์ขนาดใหญ่ ยาวและมีผนงักนัภายใน ขนาด 5-7 x 18-25 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      กิ:งไม ้ขอนไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Geoglossum nigritum  (Fr.) Cooke 

ชื�อสามัญ -                                                                              วงศ์    Geoglossaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดหรือสโตรมาเป็นรูปใบพาย สีดาํ บริเวณที:กวา้งสุดประมาณ 2-4 มิลลิเมตร สูง 10-18 มิลลิเมตร 

สปอร์มีรูป เรียวยาวอยูใ่นแอสคสั 8 สปอร์/แอสคสั สปอร์ มี 8 เซลลข์นาด 80-90 x 4.5-5.2 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนพื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Trichoglossum rasum Pat. 

ชื�อสามัญ    -                                                                          วงศ์   Geoglossaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ลกัษณะโครงสร้างของราคลา้ยใบพาย สีดาํ สูง 4-10 เซนติเมตรดา้นบนมีลกัษณะแบบ กวา้ง1-2 เซนติเมตร

หนา 1.5-2 มิลลิเมตร เนื	อเยื:อภายในเป็นเมือกสีนํ	าตาล สปอร์ เรียวยาว มีผนงักั	น 6-9 อนั ขนาด100-120 x 5-6 

ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้  
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Bisporella citrina (Batsch : Fr.) Korf & Carpente 

ชื�อสามัญ    -                                                                              วงศ์   Helotiaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขนาดเล็กเป็นแผน่กลมขอบเรียบ ขึ	นเป็นถว้ยเดี:ยว ขนาด 1-3 มิลลิเมตร สีขาวหรือสีเหลืองอ่อน มี

ฐานคลา้ยกา้นสีขาวเล็กๆ ติดกบัวสัดุ เนื	อดอกนิ:ม แอสโคสปอร์เป็นแทง่ ขนาด 3-5 x 9-14 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      กิ:งไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Bulgaria javanicum (Rehm.) Le Gal. 

ชื�อสามัญ เห็ดปากหมู                                                                   วงศ์  Helotiaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเป็นทรงกลม คลา้ยถว้ยหนา นิ:ม  ขนาดกวา้ง 1-5 เซนติเมตรสูง 1-3 เซนติเมตรดา้นนอกเป็นสี

นํ	าตาลดาํและมีขนเล็กๆ คลา้ยกาํมะหยี: ดา้นบนเป็นสีครีมถึงสีเหลือง ขอบมว้นเขา้ดา้นใน ภายในบรรจุเนื	อ

เยื	อสีขาวขุน่คลา้ยวุน้ สปอร์ขนาด 28-32 x 12-16 ไมครอน ยาวรี ใส ไมมี่สี ถึงสีเหลือง 

แหล่งที�พบ 

      ทอ่นไมผ้ ุ  

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้แกก้ระหายนํ	า ใชปิ้ดปากแผล รักษาแผลสดได ้
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Hypocrea pezizoidea Berk. & Br.   

ชื�อสามัญ -                                                                                วงศ์ Hypocreaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของรากวา้ง 5-10 มิลลิเมตร. ดา้นบนนูน ขอบบาง สีส้มอมแดง เป็นที:เกิดของแอสคสั ดา้นล่าง

ติดกบัไม ้แอสคสัฝังอยูด่า้นบน ขนาด 6-7 x 90-110 ไมครอน มีแอสโคสปอร์ 16 สปอร์ สปอร์ขนาด 4.5-5 x 

4-4.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นกิ:งไมแ้หง้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้
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Hymenoscyphus menthae (W. Phillips) Baral. 

ชื�อสามัญ -                                                                                     วงศ์ Leotiaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของรามีลกัษณะเป็นถว้ยกน้ตื	นขนาดเล็กกวา้ง 2-4 มิลลิเมตร สีเหลืองสด ขอบงอขึ	นดา้นบน

เล็กนอ้ย กา้นสีเดียวกบัหมวก ยาว 1-2 มิลลิเมตร ดา้นล่างติดกบัไม ้แอสคสัฝังอยูใ่นเนื	อเยื:อดา้นบน สปอร์ มี5-

6 เซลล ์ขนาด 24-26 x 4-4.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นทอ่นไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 



22 

 

 

 

Scutellinia jungneri (P. Henn.) Clem. 

ชื�อสามัญ -                                                                                     วงศ์ Otideaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของดอกเห็ดเป็นถว้ยแบน สีส้มอมเหลือง กวา้ง 2-10 มิลลิเมตร หนา 0.8-1 มิลลิเมตร บริเวณ

ขอบมีขนโดยรอบ ขนสีนํ	าตาลเห็นชดัเจน ยาวประมาณ 1 มิลลิเมตร กวา้ง 30 ไมครอน ปลายแหลมและมีผนงั

แบง่ออกเป็นช่องๆ เนื	อเยื:อดา้นบนของถว้ยเป็นเนื	อเยื:อที:ใหก้าํเนิดถุงสร้างสปอร์ซึ: งมีขนาด 250-300 x 15-20 

ไมครอน สปอร์รูปไข ่ผวิขรุขระ ขนาด 18-20 x 10-12 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนทอ่นไมที้:ผแุละมีความชื	นสูง     

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Aleuria luteonitens (Berk. & Br.) Gill. 

ชื�อสามัญ เห็ดจานสีเหลือง                                                   วงศ์  Pyronemataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของราเป็นรูปจานหรือถว้ยกน้ตื	น สีเหลือง ขนาด 1-1.5 เซนติเมตร เมื:อเจริญเตม็ที:มกัแบนและ

ขอบเป็นคลื:น ดา้นใตสี้อ่อนกวา่ดา้นบน แอสคสัขนาด 120-150 x 9-10 ไมครอน สปอร์รูปร่างยาวรี ผวิขรุขระ 

ภายในสปอร์มีหยดนํ	ามนั 2 หยด สปอร์ขนาด 10-15 x 6-8 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนใบไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Otidea onotica (Pers.) Fuckel 

ชื�อสามัญ เห็ดหูกระต่าย                                                        วงศ์ Pyronemataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเป็นรูปถว้ยไมส่มดุล สีขาวครีมหรือสีเหลืองอ่อน ขนาด 3-5 เซนติเมตรกา้นสั	นหรือไมมี่กา้นมี

เส้นใยสีขาวติดอยู ่ เนื	อเปราะบางสีขาว แอสคสัขนาด 10-200 ไมครอน แอสโคสปอร์รูปไข ่ขนาด  5-6 x 12-

13 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดินที:มีซากพืชทบัถม 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Humaria hemisphaerica (F.H. Wigg.) Fuckel 

ชื�อสามัญ เห็ดขนตานางฟ้า                                                    วงศ์ Pyronemataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเป็นรูปถว้ย  ขนาด 3-5 เซนติเมตรเมื:อแก่จะบิดเบี	ยวบานออก ดา้นในสีขาวครีม ขอบถว้ยและดา้น

นอกมีขนขนาดเล็กสีนํ	าตาลปกคลุมทั:ว กา้นสั	นสีนํ	าตาล  เนื	อเปราะบางสีขาว  แอสคสัขนาด 18-300 ไมครอน 

แอสโคสปอร์รูปรี ขนาด  10-12 x 20-24 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดินที:มีซากพืชทบัถม กิ:งไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Phillipsia subpurpurea Berk. Curt. 

ชื�อสามัญ -                                                                            วงศ์ Sarcoscyphaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเป็นรูปถว้ยแบน เมื:ออ่อนขอบถว้ยยกสูงขึ	น แต่เมื:อแก่จะบานออกและแบนราบติดกบักิ:งไมที้:ขึ	น 

ดอกเห็ดผวิเรียบสีส้ม กวา้ง 1-2.5 เซนติเมตร ผวิดา้นบนเรียบ ดา้นใตมี้กา้นสั	นๆ ติดกบัวสัดุที:ขึ	น สปอร์มี 2 

ขนาด ขนาดใหญ่ 15-17 x 8-9 ไมครอน   เล็ก 7-8 x 5-6 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนกิ:งไมผ้ ุ  

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Cookeina sulcipes (Berk.) Kuntze 

ชื�อสามัญ เห็ดถว้ยแดง                                                         วงศ์ Sarcoscyphaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

       เป็นเห็ดถว้ยชนิดหนึ:ง สีส้มแดง ขนาดของถว้ยกวา้ง 1-3 เซนติเมตร กา้นสีขาวกวา้ง 2-3 มิลลิเมตร สูง 1-5 

เซนติเมตรบริเวณส่วนที:เป็นรูปถว้ยมีขนขึ	นปกคลุม ขนมีขนาดกวา้ง 100-200ไมครอน ยาว 2-5 มิลลิเมตร แอ

สคสัมีขนาด 290-330 x 15-20 ไมครอน สปอร์ ใส ขนาด 30 -35 x 12-15 ไมครอนภายในมีหยดนํ	ามนัใหญ่

จาํนวน 2 หยด    

แหล่งที�พบ 

      บนกิ:งไมที้:ยอ่ยสลายปานกลาง มีความชื	นสูง  

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานไดที้:แน่ชดั จากการสอบถามชาวบา้นพบวา่รับประทานได ้ 
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Cookeina tricholoma (Mont.) Kuntze 

ชื�อสามัญ เห็ดถว้ยขน                                                          วงศ์ Sarcoscyphaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

       เป็นเห็ดถว้ยชนิดหนึ:ง สีส้มแดง ขนาดของถว้ยกวา้ง 1-3 เซนติเมตรกา้นสีขาวกวา้ง 2-3 มิลลิเมตร สูง 1-5 

เซนติเมตร บริเวณส่วนที:เป็นรูปถว้ยมีขนขึ	นปกคลุม ขนมีขนาดกวา้ง 100-200 ไมครอน ยาว 2-5 มิลลิเมตร   

แอสคสัมีขนาด 290-330 x 15-20 ไมครอน สปอร์ ใส ขนาด 30-35 x 12-15 ไมครอนภายในมีหยดนํ	ามนัใหญ่

จาํนวน 2 หยด    

แหล่งที�พบ 

      บนกิ:งไมที้:ยอ่ยสลายปานกลาง มีความชื	นสูง  

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้ 
 

 



29 

 

Daldinia escholzii (Ehrenb. : Fr.)                    

ชื�อสามัญ เห็ดดนัหมี                                                                  วงศ์ Xylariaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      สโตรมายาว 1.5-6 เซนติเมตรกวา้ง 1-4 เซนติเมตร เป็นรูปครึ: งวงกลม ขดเป็นวง เรียบ ผวิดา้นนอกสี

นํ	าตาลแดง หรือสีอิฐ เพอริทีเชียมขนาด 0.3-0.4 x 0.8-1.5 มิลลิเมตร เป็นรูปคนโทนํ	า ผวิดา้นนอกมีสีมว่งดาํ 

แอสคสัขนาด 7-9 x 160-195 ไมครอน แอสโคสปอร์ขนาด 5-6.3 x 11.3-13.8 ไมครอน สีนํ	าตาลเขม้ ผวิเรียบ  

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นกิ:งไม ้ขอนไม ้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx f. 

ชื�อสามัญ -                                                                                   วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ลกัษณะของเชื	อราเป็นแผน่นูนสูง 1-3 มิลลิเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลางของรา 2-8 มิลลิเมตร ที:ขึ	นอยู ่ สีส้มอม

แดงจนถึงนํ	าตาลอมแดง มกัพบกลุ่มหยดนํ	าสีส้มที:ถูกปล่อยออกมาจากดา้นใน อวยัวะสร้างสปอร์รูปคณโฑ

ทรงกลมถึงรี ฝังอยูใ่นแผน่เนื	อเยื:อ แอสคสัรูปทรงกระบอก สปอร์เซลลเ์ดียว มีร่องเป็นทางยาวจากหวัไปทา้ย 

สีนํ	าตาลเขม้ ขนาด 8.5-10.0 x 3.5-5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนกิ:งไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Hypoxylon rubiginosum (Pers. Ex Fr.) 

ชื�อสามัญ -                                                                                วงศ์       Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ลกัษณะของเชื	อราเป็นแผน่ปกคลุมทอ่นไมที้:ขึ	นอยู ่ยาว 1-10 เซนติเมตร กวา้ง 1-5 เซนติเมตร หนา 1-1.2 

มิลลิเมตร สีส้มอมแดงจนถึงนํ	าตาลอมแดง อวยัวะสร้างสปอร์รูปคณโฑทรงกลมถึงรี ฝังอยูใ่นแผน่เนื	อเยื:อ  

แอสคสัรูปทรงกระบอก ขนาด 80-100 x 7-8.5 ไมครอน สปอร์เซลลเ์ดียว มีร่องเป็นทางยาวจากหวัไปทา้ย สี

นํ	าตาลเขม้ ขนาด 8-11 x 4-5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Hypoxylon  sp. 1 

ชื�อสามัญ    -                                                                                 วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของราเป็นรูปจานหรือถว้ยกน้ตื	น สีเหลือง เมื:อเจริญเตม็ที:มกัแบนและขอบเป็นคลื:น ดา้นใตสี้

อ่อนกวา่ดา้นบน แอสคสัขนาด 120-150 x 9-10 ไมครอน สปอร์รูปร่างยาวรี ผวิขรุขระ ภายในสปอร์มีหยด

นํ	ามนั 2 หยด สปอร์ขนาด 10-15 x 6-8 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนใบไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Xylaria abuscula Sacc. 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของเป็นแทง่ยาว 0.5-3.5 เซนติเมตร ยน่เล็กนอ้ย ส่วนบนพองออกเล็กนอ้ย สีดาํ เป็นที:เกิดของ

อวยัวะสร้างสปอร์ กวา้ง 5-8 มิลลิเมตร ยาว 3-8 เซนติเมตร ยอดแหลม 0.1-0.3 เซนติเมตร ดา้นล่างเล็กเป็นกา้น

สีดาํ ยาว 0.5-1 เซนติเมตร กวา้ง 3-5 มิลลิเมตร สปอร์ ทรงรี ผิวเรียบ สีนํ	าตาลดาํ ขนาด 11.5-15 x 4.5-5 

ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ขอนไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Xylaria allantoides (Berk.) Fr.                    

ชื�อสามัญ เห็ดนิ	วดาํ                                                                   วงศ์ Xylariaceae                        
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

              สโตรมายาว 6-15.5 เซนติเมตรกวา้ง 0.8-4.5 เซนติเมตร มีทั	งแบบแตกกิ:ง และแบบไมแ่ตกกิ:ง 

ดา้นบนกลมมน ผิวดา้นนอกสีนํ	าตาลดาํ หรือสีเทา รูปร่างยาวเป็นทรงกระบอก หรือคลา้ยกระบอง ผวิเรียบ 

เนื	อดา้นในเป็นสีขาว หรือสีครีม เนื	อแขง็ เพอริทีเชียมขนาด 0.3-0.6 มิลลิเมตร ฝังอยูใ่นแทง่สโตรมาบางส่วน 

เกือบกลม แอสคสัเป็นทรงกระบอก ภายในมีแอสโคสปอร์ 8 สปอร์ แอสโคสปอร์ขนาด 4.5-5.5 x 9.5-12.5 

ไมครอน สปอร์ยาวรี ปลายแหลม สีนํ	าตาลอ่อนถึงนํ	าตาลกลาง ผวิเรียบ 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูข่อนไมผ้พุงั 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Xylaria bruneovinosa Y.-M. Ju et H.M. Hsieh 

ชื�อสามัญ เห็ดกา้นธูป                                                                   วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของดอกเป็นแทง่ยาว 2.5-6.5 เซนติเมตร ส่วนบนพองออกเล็กนอ้ย สีเทาดาํ เป็นที:เกิดของ

อวยัวะสร้างสปอร์ กวา้ง 1.5-5 มิลลิเมตร ยาว1-4.5 เซนติเมตร ดา้นล่างเล็กเป็นกา้นสีดาํ ยาว 1-1.5 เซนติเมตร

กวา้ง 1-3 มิลลิเมตร สปอร์ ทรงรี ผิวเรียบ สีนํ	าตาลดาํ ขนาด 5.5-6 x 3.5-5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน ดินใกลจ้อมปลวก 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล  
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Xylaria cubensis (Mont.) Fr. 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของดอกเป็นรูปกระบอง กา้นสั	น ยาว 3-5 เซนติเมตร กวา้ง 0.5-1 เซนติเมตร ปลายมน สีดาํ เป็น

ที:เกิดของอวยัวะสร้างสปอร์ เนื	อแขง็เปราะสีขาว ภายในกลวงและมีถว้ยเล็กสีดาํติดอยูก่บัผวิภายนอกจาํนวน

มาก สปอร์ ทรงรี ผวิเรียบ สีนํ	าตาลดาํ ขนาด 4-5 x 8-10 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ขอนไม ้ทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้  
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Xylaria grammica (Mont.) Fr. 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของดอกเป็นแทง่ยาว สีดาํ ผวิมีรอยแตกตามยาว ดา้นล่างเล็กลกัษณะเป็นกา้น ยาว 2-5 

เซนติเมตร กวา้ง 3-5 มิลลิเมตร ส่วนบนพองออกซึ:งเป็นที:เกิดของอวยัวะสร้างสปอร์ กวา้ง 5-8 มิลลิเมตร ยาว 

3-8 เซนติเมตร สปอร์ขนาด 4.5-5 x 2.5-3 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      เนื	อไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้  
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Xylaria hypoxylon (L. ex Hook.) Grev. 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของเป็นเส้นยาว ยาว 3-10 เซนติเมตร กวา้ง 0.1-0.2 เซนติเมตร ปลายเรียวเล็ก สีขาว เป็นที:เกิด

สปอร์ เมื:อสร้างเพอริทีเชียมจะเปลี:ยนเป็นสีดาํเริ:มจากดา้นที:ติดกบัวสัดุ สปอร์เป็นผงสีขาวๆ ปกคลุมอยูท่ ั	งเส้น 

แหล่งที�พบ 

      เนื	อไม ้กิ:งไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้  
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Xylaria ianthino-velutina (Mont.) Fr. 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      รูปร่างของราเป็นแทง่ยาว ส่วนปลายเรียวเล็ก สูง 5-10 เซนติเมตร กวา้ง 2-2.5 มิลลิเมตร ผวินอกสีนํ	าตาล

ดาํจนถึงดาํแต่เนื	อในสีขาว รอบๆ มีอวยัวะสร้างสปอร์ติดอยู ่ แอสคสัรูปทรงกระบอก ขนาด 90-120 x 5-6 

ไมครอน สปอร์ผิวเรียบ สีนํ	าตาลอ่อนจนถึงเขม้ ขนาด 10-10.5 x 5-5.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ฝักไมป่้า 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล  
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Xylaria oligotoma Sacc. & Paol. 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของดอกเป็นทรงกระบอก สีดาํ บางครั	 งแตกแขนงเป็น 2 แฉก ยอดแหลมิลลิเมตรน ดา้นล่างเล็ก

เป็นกา้น ยาว 2-6 เซนติเมตรกวา้ง 1-4 มิลลิเมตร ดา้นในสีขาว แขง็ เพอริทีเชียมกลม ฝังอยูต่รงขอบดา้นนอกสี

ดาํ กวา้ง 0.2-0.5 มิลลิเมตร สปอร์ขนาด 6-8 x 2.5-3.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      เนื	อไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้  
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Xylaria laevis Lloyd 

ชื�อสามัญ เห็ดนิ	วมือ                                                                     วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างรายาว 6-15 เซนติเมตรกวา้ง 0.8-1.5 เซนติเมตรไมแ่ตกกิ:ง ดา้นบนกลมิลลิเมตรน ผวิกสีนํ	าตาล

ดาํ หรือสีเทา รูปร่างยาวเป็นทรงกระบอก หรือคลา้ยกระบอง ผวิเรียบ เนื	อสีขาวหรือสีครีม แขง็ เพอริทีเชียม

ขนาด 0.3-0.6 มิลลิเมตร. ฝังอยูใ่นแทง่เนื	อเยื:อดอกเห็ดบางส่วน เกือบกลม แอสคสัเป็นทรงกระบอก ภายในมี

แอสโคสปอร์ 8 สปอร์ แอสโคสปอร์ขนาด 9.5-12.5 x 4.5-5.5 ไมครอน สปอร์ยาวรี ปลายแหลม สีนํ	าตาลอ่อน 

ผวิเรียบ 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นขอนไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Xylaria multiplex (Kunze) Fr.       

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังสีดาํ                                                       วงศ์ Xylariaceae                        
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

              โครงสร้างของรายาว 2-6 เซนติเมตรกวา้ง 1-1.5 เซนติเมตร มกัอยูเ่ป็นกลุ่ม ไมมี่การแตกแขนง 

รูปร่างยาวเป็นทรงกระบอก ปลายแหลมเรียวเล็กยาว 1 มิลลิเมตร. หรือมากกวา่ ผวิดา้นนอกสีนํ	าตาลดาํ หรือสี

ดาํ เนื	อดา้นในเป็นสีขาว และจะสีเขม้ขึ	นเมื:อแก่ เนื	อแขง็ ผวิเรียบ อวยัวะสร้างสปอร์หรือเพอริทีเชียมขนาด 

0.5 มิลลิเมตร หรือมากกวา่ ฝังอยูใ่นแทง่ดอกเห็ดบางส่วน เกือบกลม แอสโคสปอร์ขนาด 3.8-4.4 x 8.8-10 

ไมครอนคลา้ยกระสวย ปลายแหลม สีนํ	าตาล ผวิเรียบ 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูข่อนไมผ้พุงั 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ มีรายงานวา่ ยบัย ั	งเชื	อราก่อโรคผิวหนงั แผลในปาก และอาการอกัเสบภายในอวยัวะ
สืบพนัธ์ุเพศหญิง 
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Xylaria nigripes (Klotz) Cooke 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของดอกเป็นแทง่ยาว สีดาํ ดา้นล่างเล็กลกัษณะเป็นกา้น ยาว 2-5 เซนติเมตร กวา้ง 3-5 มิลลิเมตร 

ส่วนบนพองออกกวา้ง 5-8 มิลลิเมตร ยาว 3-8 เซนติเมตร ซึ: งเป็นที:เกิดของอวยัวะสร้างสปอร์ แอสคสัรูป

ทรงกระบอก ขนาด 25-30 x 3-4 ไมครอน สปอร์ สีนํ	าตาลดาํ ขนาด 4.5-5 x 2.5-3 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ดินจอมปลวก 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล  



44 

 

 

 

 

Xylaria polymorpha (Per. ex Mrat) Greville 

ชื�อสามัญ เห็ดดรรชนีนางไม ้                                                        วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของดอกเป็นแทง่ยาว 3-8 เซนติเมตร กวา้ง 1-2 เซนติเมตร ปลายแหลมมน สีดาํ เป็นที:เกิดของ

อวยัวะสร้างสปอร์ ดา้นล่างเล็ก เนื	อแขง็สีขาว ภายในมีถว้ยเล็กสีดาํติดอยูก่บัผวิภายนอกมากมาย สปอร์ ทรงรี 

ผวิเรียบ สีนํ	าตาลดาํ ขนาด 5-9 x 20-30 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ขอนไม ้ทอ่นไมใ้หญ่ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้มีสารออกฤทธิa ทางสมุนไพร และสร้างเอนไซมย์อ่ยสลายลิกนินไดดี้  
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Xylaria  sp. 1 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของเห็ดคลา้ยตะปู สีดาํ ส่วนบนโป่งออกกลมหรือแบนคลา้ยหมุด ขนาด 0.5-1 เซนติเมตร ติด

กบักา้นเดี:ยวหรือแตกแขนง ส่วนปลายเรียวเล็กคลา้ยรากไม ้ยาว 3.5-5.5 เซนติเมตร ส่วนที:เป็นหมุดมีเม็ดเล็กๆ 

ซึ: งเป็นที:สร้างสปอร์ ฝังอยูบ่นผวิ สปอร์สีนํ	าตาลดาํ  

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Xylaria  sp. 2 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของเห็ดคลา้ยตะปู ปลายแหลมมน สีดาํ ส่วนบนโป่งออกปลายแหลมคลา้ยโคน ฐานโคนที:ติด

กบักา้น กวา้ง 0.3-0.7 เซนติเมตร ยาว 0.5-1 เซนติเมตร ติดกบักา้นที:แตกแขนง ส่วนปลายเรียวเล็กคลา้ยรากไม ้

ยาว 3-5 เซนติเมตร ส่วนที:โป่งออกมีเม็ดเล็กๆ ซึ: งเป็นที:สร้างสปอร์ ฝังอยูบ่นผวิ สปอร์สีนํ	าตาลดาํ 

แหล่งที�พบ 

      บนใบไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Xylaria  sp. 3 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของเห็ดเป็นแทง่ทรงกระบอก กวา้ง 0.5-0.6  เซนติเมตร ยาว 1-5 เซนติเมตร แตกแขนง ปลาย

มน สีขาว ส่วนล่างสีนํ	าตาลดาํ มีโครงสร้างคลา้ยรากฝังอยูใ่นดินลึก ยาว 5-7 เซนติเมตร ส่วนบนจะสร้าง

สปอร์ สปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดินทราย 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Xylaria  sp. 4 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของดอกเป็นแทง่ยาวทรงกระบอก ยาว 3-9 เซนติเมตร สีเหลืองสด ปลายยอดแหลมสีขาว มีเมด็

กลมๆ สีดาํ ซึ: งเป็นที:สร้างสปอร์ ฝังอยูบ่นผวิ มีฐานสีเดียวกบัแทง่ทรงกระบอกติดอยูก่บัวสัดุ เป็นวงกวา้ง 0.3-

0.5 เซนติเมตร สปอร์ขนาด 4.5-5 x 9-12 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Xylaria  sp. 5 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของเห็ดเป็นกระบอง ขนาด 0.5-1 x 3.5-5.5 เซนติเมตร เป็นแทง่เดียว หรือแตกกิ:ง ฐานดอก

เชื:อมติดกนัเรียวเล็กคลา้ยรากไม ้ สีดาํ ปลายยอดแหลมิลลิเมตรน ส่วนที:เป็นกระบองมีหนามเล็กๆ ซึ: งเป็นที:

สร้างสปอร์ ฝังอยูบ่นผวิ สปอร์สีนํ	าตาลดาํ ผวิเรียบ ขนาด 4.5-5 x 8-9 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Xylaria  sp. 6 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของดอกคลา้ยกิ:งไมที้:งอกจากพื	นดิน สูงจากพื	นดิน 10-15 เซนติเมตร สีดาํ ปลายกิ:งแตกแขนง

อีกมากมาย ส่วนยอดของปลายกิ:งยอ่ย จะโป่งออก มีสีนํ	าตาล ขนาด 0.5-1 x 0.3-0.5 เซนติเมตร ส่วนปลายกิ:งที:

โป่งออกมีเมด็กลมเล็กๆ ซึ: งเป็นที:สร้างสปอร์ ฝังอยูบ่นผิว สปอร์สีนํ	าตาลดาํ ผวิเรียบ ขนาด 8-10 x 12-17 

ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Xylaria  sp. 7 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์ Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของดอกคลา้ยเป็นเส้นยาวปลายเรียวเล็กยาว สีดาํ ขนาด 10-12 x 0.1-0.3 เซนติเมตร ผวิขรุขระ 

ส่วนบนเหนือส่วนที:ติดกบัวสัดุมีเมด็กลมเล็กๆ ซึ: งเป็นที:สร้างสปอร์ ฝังอยูบ่นผิว สปอร์สีนํ	าตาลดาํ ผวิเรียบ 

ขนาด 5-6 x 11-13 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ทอ่นไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Xylaria  sp. 8 

ชื�อสามัญ    -                                                                               วงศ์   Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของเห็ดคลา้ยตะปู ปลายแหลมมน สีดาํ ส่วนบนโป่งออกปลายแหลมคลา้ยโคนสูง ฐานโคนที:

ติดกบักา้น กวา้ง 0.3-0.5 เซนติเมตร ยาว 0.5-1.3 เซนติเมตร ติดกบักา้นเดี:ยว ส่วนปลายเรียวเล็ก ยาว 5-8 

เซนติเมตร ส่วนที:โป่งออกมีเมด็เล็กๆ ซึ: งเป็นที:สร้างสปอร์ ฝังอยูบ่นผวิ สปอร์สีนํ	าตาลดาํ 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Xylaria  sp. 9 

ชื�อสามัญ    -                                                                               วงศ์   Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของเห็ดกระบอง กวา้ง 0.3-0.6 เซนติเมตร ยาว 1-7 เซนติเมตร ปลายแหลมมน สีขาว มีผงคลา้ย

แป้งสีขาวอมชมพปูกคลุม ซึ: งเป็นสปอร์คลุมอยูท่ ั	งแทง่ ติดกบักา้นเดี:ยวสั	นที:ฝังอยูใ่ตดิ้น สปอร์สีขาว รูปไข่ 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Xylaria  sp. 10 

ชื�อสามัญ    -                                                                               วงศ์   Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของเห็ดเป็นกระบอง ปลายมน ขนาด 0.5-0.8 x 3.5-6 เซนติเมตร เป็นแทง่เดียว สีดาํ ส่วนที:เป็น

กระบองมีเมด็เล็กๆ ซึ: งเป็นที:สร้างสปอร์ ฝังอยูบ่นผวิ เนื	อแขง็เปราะ ดา้นในสีขาว ตรงกลางกลวง สปอร์สี

นํ	าตาลดาํ ผวิเรียบ ขนาด 4-5 x 7-10 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Xylaria  sp. 11 

ชื�อสามัญ    -                                                                               วงศ์   Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของเห็ดเป็นเส้นยาว สีดาํ ปลายแหลม สีขาว  ขนาด 0.1-0.2 x 3-14 เซนติเมตร ส่วนที:เป็นสีดาํ

ส่วนปลายจะติดอยูก่บัลูกหวา้ร่วงและฝังอยูใ่นดิน เป็นแทง่เดี:ยว  เนื	อเหนียว ดา้นในสีขาวครีม ยงัไมพ่บการ

สร้างสปอร์ 

แหล่งที�พบ 

      ลูกหวา้ร่วงที:ฝังอยูใ่ตดิ้น 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Xylaria  sp. 12 

ชื�อสามัญ    -                                                                               วงศ์   Xylariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของเห็ดเป็นทรงกระบอกสั	นๆ ขึ	นอยูเ่ป็นกลุ่ม ปลายแหลมมน ขนาด 0.1-0.2 x 1-3 เซนติเมตร

เป็นแทง่เดียว สีเทาดาํ ส่วนที:ติดกบัวสัดุจะมีสีเขม้กวา่ดา้นบน สปอร์เป็นผงสีเทา  

แหล่งที�พบ 

      ทอ่นไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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ไฟลมั Basidiomycota 
เชื%อรากลุ่มนี%สร้างสปอร์บนเบสิเดียม (Basidium) ไฟลมั Basidiomycota จดัอยูใ่นอาณาจกัรราและ

อาณาจกัรยอ่ย Dikarya เช่นเดียวกบัเชื%อราในไฟลมั Ascomycota เชื%อราในไฟลมั Basidiomycota
ประกอบดว้ยสมาชิกในกลุ่มเหล่านี%  ไดแ้ก่ ดอกเห็ดมีครีบทั�วไป เห็ดลูกฝุ่ น เห็ดร่างแห เชื%อรา polypores หรือ
กลุ่มเห็ดหิ%ง เชื%อราที�มีลกัษณะเป็นวุน้หรือเยลลี� เห็ดผึ%ง เห็ดขมิ%น เห็ดดาวดิน ราเขมา่ดาํ และราสนิม เป็นตน้ 

โดยทั�วไปเชื%อรากลุ่มนี%จะสร้างเส้นใย (hyphae) และสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศโดยการสร้างโครงสร้าง
พิเศษที�เรียกวา่เบสิเดีย (basidia) ซึ� งจะสร้างสปอร์ที�เรียกวา่เบสิดิโอสปอร์ (basidiospores) แต่เชื%อรากลุ่มนี%
บางชนิดกไ็มไ่ดมี้การสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศ  

เชื%อราในไฟลมั Basidiomycota ที�พบในพื%นที�ปกปักพนัธุกรรมพืชเขื�อนรัชชประภา มีทั%งหมด 80 
สกุล จดัอยูใ่น 31 วงศ ์ ไดแ้ก่ Agaricaceae Amanitaceae Auriculariaceae Boletaceae Cantharellaceae 
Clavariaceae Dacrymycetaceae Entolomataceae Fomitopsidaceae Ganodermataceae Geastraceae 
Gomphaceae Gomphidiaceae Hygrophoraceae Hymenochaetaceae Marasmiaceae Meruliaceae 
Mycenaceae Phallaceae Pleurotaceae Podoscyphaceae Polyporaceae Psathyrellaceae Pterulaceae 
Russulaceae Schizophyllaceae Sclerodermataceae Stereaceae Strophariaceae Thelephoraceae และ 
Tricholomataceae 
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Agaricus campestris Schaeff. Ex Fr. 

ชื�อสามัญ เห็ดชานหมากวงแหวน 1 ชั	น                                      วงศ์ Agaricaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดทรงร่ม  หมวกเห็ดรูปกระทะคว ํ:ากวา้ง 2-4 เซนติเมตร สีขาว กา้นรูปทรงกระบอกยาว 2.5-3.5 

เซนติเมตรเส้น ผา่นศูนยก์ลาง 4-6 มิลลิเมตร สีขาว ดา้นบนมีวงแหวน 1 อนั ครีบสีขาวและเปลี:ยนเป็นชมพ ู

เมื:อแก่เตม็ที:จะเปลี:ยนเป็นสีนํ	าตาลอมมว่ง พิมพส์ปอร์สี  สปอร์รูปรีสีนํ	าตาล ผนงับาง ขนาด 4-4.5 x 6-7 

ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนพื	นดินในสนามหญา้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้บาํรุงสายตา แกท้อ้งผกู ลดอาการอ่อนเพลีย 
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Agaricus subrutilescens (Kauffman) Hotson & Stuntz 

ชื�อสามัญ เห็ดกระดุมสีแดง                                                       วงศ์ Agaricaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 
      หมวกเห็ดมีขนาด 5-8 เซนติเมตร ดา้นบนมีเกล็ดละเอียดสีแดงหมน่คลา้ยสีไวน์แดง ตรงกลางดอกจะมีสี
เขม้กวา่ส่วนอื:นๆ ครีบสีขาวหรือชมพูอ่อน ต่อมาจะเปลี:ยนเป็นสีนํ	าตาล มีวงแหวนยาวที:เห็นไดช้ดัเจน กา้น
ดอกยาว 1-3 เซนติเมตร สีขาวถึงสีครีม และปกคลุมไปดว้ยขนที:อ่อนสีขาว 

แหล่งที�พบ 
      บนดินใตต้น้ไมใ้หญ่  

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 
      รับประทานได ้ 
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Agaricus trisulphuratus Berk. 

ชื�อสามัญ เห็ดกระดุมทองเหลือง                                                วงศ์ Agaricaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 
      เป็นเห็ดทรงร่มขนาดเล็กสีส้ม หมวกเห็ดมีเกล็ดสีส้มปกคลุม หมวกกวา้ง 2-4 เซนติเมตร ใตห้มวกมีครีบ 
ระยะแรกมีสีขาว ต่อมาเป็นสีมว่งอมชมพ ู และนํ	าตาลเขม้ตามลาํดบั กา้นดอกมีขนาดเทา่กนัตลอด ภายใน
กลวง กา้นมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3-5 มิลลิเมตร ยาว 3-5 เซนติเมตร มีวงแหวน 1 วง พิมพส์ปอร์สีนํ	าตาลอมม่วง 
สปอร์ผวิเรียบ สีนํ	าตาล ขนาด 5-6 x 3-4 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 
      บนพื	นดิน 
ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 
      เป็นเห็ดพิษ 
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Agaricus pracelaresquamosus  Freeman 

ชื�อสามัญ     -                                                                        วงศ์       Agaricaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดทรงร่ม  หมวกเห็ดรูปกะทะคว ํ:ากวา้ง 6-8 เซนติเมตร สีขาวมีเกล็ดสีนํ	าตาลอมดาํปกคลุม หนาแน่น

มากบริเวณกลางหมวก กา้นรูปทรงกระบอกยาว 8-10 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 6-8 มิลลิเมตร สีขาว 

ดา้นบนมีวงแหวนเป็นแผน่บาง 1 อนั ครีบสีขาวและเปลี:ยนเป็นชมพ ู เมื:อแก่เตม็ที:จะเปลี:ยนเป็นสีนํ	าตาลอม

มว่ง พิมพส์ปอร์สี  สปอร์รูปรีสีนํ	าตาล ผนงับาง ขนาด 6.5-7 x 4-4.5ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนพื	นดินในป่า 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Calvatia cyathiformis (Bosc) Morgan 

ชื�อสามัญ เห็ดจาวมะพร้าว, เห็ดพวมพร้าว                                 วงศ์  Agaricaceae 
 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดรูปร่างเป็นกอ้นกลม หรือเกือบกลม ขนาด 5-13 เซนติเมตร สูง 5-15 เซนติเมตร สีขาวครีม ถึงสี

ชมพอู่อน บนผิวจะมีรอยแตก ขรุขระ หรือมีรอยบุ๋ม โคนดอกเห็ดมีฐานเล็กกวา่ดา้นบน มีเส้นใยสีขาวยดึติด

กบัดิน เมื:อดอกแก่จะมีสีนํ	าตาลออกมว่ง และปริแตกเพื:อปล่อยสปอร์ บริเวณเนื	อเยื:อที:เกิดสปอร์สีเหลืองถึงสี

นํ	าตาล สปอร์ขนาด 2.5-4.5 ไมครอน รูปกลม มีหนามละเอียดเล็กๆ สีเหลือง หรือสีนํ	าตาลเขม้ 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นดิน สนามหญา้   

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ดอกอ่อนรับประทานได ้บาํรุงร่างกาย กระจายโลหิต ลดอาการอกัเสบ รักษาบาดแผล หา้มเลือด แกเ้จบ็คอ 
ลดอาการบวม มีสารต่อตา้นเซลลม์ะเร็ง 
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Calvatia rubroflava (Gragin) Lloyd. 

ชื�อสามัญ เห็ดจาวตาล                                                                 วงศ์ Agaricaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดรูปร่างเป็นกอ้นกลม หรือเกือบกลม ขนาด 5-10 เซนติเมตร สูง 5-8 เซนติเมตร สีขาวครีม ถึงสี

นํ	าตาลอ่อนอมชมพ ู ดา้นบนแบนออก ดา้นล่างจีบเล็กไปที:ส่วนโคน บนผิวจะมีรอยยน่ ขรุขระ หรือมีรอยบุ๋ม 

เมื:อดอกแก่จะมีสีนํ	าตาลออกมว่ง และปริแตกเพื:อปล่อยสปอร์ บริเวณเนื	อเยื:อที:เกิดสปอร์เมื:ออ่อนสีขาว เมื:อแก่

สีเหลืองถึงสีนํ	าตาล สปอร์ขนาด 3.5-5.0 ไมครอน รูปกลม มีหนามละเอียดเล็กๆ สีเหลือง หรือสีนํ	าตาลเขม้ 

แหล่งที�พบ 

      บนพื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ดอกอ่อนรับประทานได ้
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Camarophyllus griseorufescens Horak. 

ชื�อสามัญ เห็ดฝาครอบเทียนเวอมิลเลียน                                  วงศ์    Agaricaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดรูประฆงัคว ํ:าขนาด 2-3 เซนติเมตร สีดาํถึงสีนํ	าตาลดาํ ขอบขาว ผวิเรียบ มีเมือกเคลือบ มนัวาว 

ครีบห่างสีขาว กา้นที:ติดครีบสีขาว ขนาด 3-7 เซนติเมตร พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์รี ขนาด 3-5 x 6-7 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Chlorophyllum molybdites (Meyer:Fr.) Masse.                    

ชื�อสามัญ เห็ดหวักรวดครีบเขียว                                           วงศ์  Agaricaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดทรงร่ม  หมวกเห็ดกวา้ง 12-15 เซนติเมตร เมื:ออ่อนหมวกเห็ดมีรูปร่างเกือบกลม เมื:อหมวกเห็ด

บานออกมีลกัษณะคลา้ยกระทะคว ํ:า ดา้นบนหมวกมีเกล็ดสีนํ	าตาล ครีบเมื:ออ่อนมีสีขาว เมื:อแก่มีสีเขียวอ่อน 

กา้นยาว 5-15 เซนติเมตร ส่วนโคนพองออกเล็กนอ้ย ฐานกวา้ง 5-12 มิลลิเมตร กา้นส่วนบนมีวงแหวนสีขาว 1 

วงเมื:อแก่เป็นสีนํ	าตาล พิมพส์ปอร์สีเขียวขี	มา้อ่อน สปอร์ กลมรี ผวิเรียบ ใส ขนาด 9-10 x 5-8 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      บนพื	นดินในสนามหญา้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      เป็นเห็ดพิษ 
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Clarkeinda trachodes (Berk.) Singer 

ชื�อสามัญ เห็ดนางพญาภูเรือ                                                        วงศ์ Agaricaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดรูปถว้ยคว ํ:าขนาด 2-7 เซนติเมตรสีขาว ผวิไมเ่รียบ มีเกล็ดสีนํ	าตาลติดอยูท่ ั:ว หนาแน่นตรงกลาง 

กา้นสีขาว ขนาด 3-10 เซนติเมตรมีวงแหวนยาวคลา้ยกระโปรงติดอยู ่ ครีบสีนํ	าตาลอมเขียว พิมพส์ปอร์สี

นํ	าตาล สปอร์ยาวรี ขนาด 3.5-5 x 6-8 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      เป็นเห็ดพิษ  
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Coprinus disseminatus (Pers. Ex Fr.) S.F.G. 

ชื�อสามัญ เห็ดนํ	 าหมึก เห็ดถั:ว                                                      วงศ์ Agaricaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดขนาดเล็กพบขึ	นเป็นกลุ่ม หมวกเห็ดกวา้ง 0.5-1.5 เซนติเมตร รูประฆงั มีรอยจีบเกือบถึงกลาง

หมวก ตรงบริเวณที:ติดกบัหมวกสีนํ	าตาลอ่อน ถดัออกไปถึงขอบหมวกมีสีเทา ครีบเรียงตวักนัห่างๆ ไม่

สลายตวัเป็นหยดหมึก กา้นสีขาวหมน่ ดา้นในกลวงเนื	อบาง ยาว 1.5-5.0 เซนติเมตร กวา้ง 0.5-1.0 มิลลิเมตร 

พิมพส์ปอร์ ดาํ สปอร์ทรงรี ผิวเรียบ มีรูงอก 1 รู ขนาด 7.5-9.0 x 4.0-5.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นทอ่นไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไดข้ณะที:อ่อน 
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Coprinus lagopus (Fr.) Fries 

ชื�อสามัญ เห็ดบานคํ:า เห็ดนํ	 าหมึกขน                                        วงศ์ Agaricaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 2-3 เซนติเมตร ระยะแรกมีสีขาวเทา ต่อมาเปลี:ยนเป็นสีเทา หรือเทาดาํ บางโปร่งแสงเล็กนอ้ย 

ครีบเกือบติดกบักา้น เรียงถี:มาก สีดาํ กา้นมีสีขาว หรือเหลืองอ่อน ยาว 5-12 เซนติเมตร เนื	อบาง สีดาํ สปอร์

ขนาด 6-7 x 9-13 ไมครอน สีดาํ ยาวรี 

แหล่งที�พบ 

      บนดินที:ชุ่มชื	น  

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้ใชล้ดอาการอกัเสบ บวม มีสารยบัย ั	งเซลลม์ะเร็ง และแบคทีเรีย มีรายงานการ
เกิดพิษถา้รับประทานร่วมกบัแอลกอฮอล ์ 
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Coprinus plicatilis (Curt.:Fr.) Fr. 

ชื�อสามัญ เห็ดนํ	 าหมึกผวิบาง                                                      วงศ์ Agaricaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกดอกเห็ดเมื:ออ่อนเป็นรูปไข ่ เมื:อบานหมวกเห็ดมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1-2 เซนติเมตร สูง 1.5-2 

เซนติเมตร เนื	อหมวกเห็ดบาง ตรงกลางหมวกสีนํ	าตาลอมเหลือง มองจากผวิดา้นบนเห็นรอยครีบชดัเจนส่วน

ของครีบค่อยๆ เปลี:ยนเป็นสีเทา กา้นดอกสีขาวออกนํ	าตาลอ่อน ยาว 6-8 เซนติเมตร กวา้ง 2-3 มิลลิเมตร สปอร์

สีนํ	าตาลดาํ ขนาด 12-13 x 8-8.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นกองขยะ บริเวณที:มีใบไมท้บัถม 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไดข้ณะที:อ่อน 
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Cyathus striatus (Huds.) Hoffm. 

ชื�อสามัญ เห็ดรังนกขอบร่อง                                                     วงศ์ Agaricaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเมื:อแก่เตม็ที: มีรูปร่างเหมือนถว้ยทรงสูง ดา้นนอกปกคลุมดว้ยขนหยาบๆสีนํ	าตาล ดา้นในเรียบสี

เทาจนถึงนํ	าตาลและมีรอยหยกัตามยาวโดยรอบ ขอบปากกวา้ง 5-8 มิลลิเมตร สูงจากพื	นประมาณ 6-10 

มิลลิเมตร ดา้นในมีเม็ดคลา้ยไขข่นาดกวา้ง 1-2 มิลลิเมตร  รูปเลนส์นูน ยดึติดกบัผนงัถว้ยดว้ยเส้นดา้ยเล็กๆ 

สปอร์รูปรี ผนงัหนา ผวิเรียบ ขนาด 15-20 x 8-10 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนดิน กองขยะ และทอ่นไมผ้ ุ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้ สร้างไซยาติน (cyathin) มีคุณสมบติัยบัย ั	งการเจริญของแบคทีเรีย และช่วย

รักษาอาการปวดกระเพาะอาหาร 
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Hymenagaricus alphitochrous (Berk.&Broome) Heinem. 

ชื�อสามัญ    -                                                                             วงศ์ Agaricaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 1-2.5 เซนติเมตร ดอกเห็ดทรงระฆงัคว ํ:า ระยะแรกมีสีขาวอมชมพ ู ต่อมาเปลี:ยนเป็นขาว เทา

ปนนํ	าตาล ครีบเกือบติดกบักา้น เรียงถี:มาก ระยะแรกสีชมพอู่อน ต่อมาเป็นสีนํ	าตาลเขม้ กา้นมีสีขาว อมชมพู 

ยาว 2-3 เซนติเมตร กวา้ง 0.5 เซนติเมตร สปอร์ขนาด 3-5 x 5-7.5 ไมครอน สีเหลืองใส เรียบ ผนงับาง ยาวรี 

แหล่งที�พบ 

      บนดินที:ชุ่มชื	น มีตน้ไมบ้งัแสง 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้ 
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Lepiota cortinarius Lge. 

ชื�อสามัญ    -                                                                                     วงศ์ Agaricaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกดอกเห็ดเป็นรูปกะทะคว ํ:า ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3.5-5 เซนติเมตร สีฟางขา้วจนเหลืองอมส้ม 

กลางหมวกนูนสีนํ	าตาลอมส้ม ดา้นล่างมีส่วนของครีบสีขาว  กา้นดอกมีวงแหวนสีนํ	 าตาล 1 อนั กา้นติดกบั

หมวกตรงกลาง  สีเหลืองอมนํ	าตาล ยาว 3.5-5.5 เซนติเมตร กวา้ง 5-8 มิลลิเมตร ภายในกลวง พิมพส์ปอร์สีขาว 

สปอร์รูปไข ่ใส ผวิเรียบ ขนาด 4-6 x 3-4 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นพื	นดิน บริเวณที:มีใบไมท้บัถม 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

         เป็นเห็ดพิษ 
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Lepiota clypeolaris (Bull. Ex Fr.) Kum. 

ชื�อสามัญ    -                                                                                     วงศ์ Agaricaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกดอกเห็ดเป็นรูปกระทะคว ํ:า ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4.5-6.5 เซนติเมตร สีฟางขา้ว มีขนหรือเกล็ดสี

นํ	าตาลเขม้ขนาดใหญ่ขึ	นปกคลุม ดา้นล่างมีส่วนของครีบสีฟางขา้วเช่นเดียวกนั  กา้นดอกติดกบัหมวกตรง

กลาง โคนใหญ่กวา่ส่วนปลาย สีนํ	าตาลแดง ยาว 3.5-6.5 เซนติเมตร กวา้ง 6-8 มิลลิเมตร ภายในกลวงพิมพ์

สปอร์สีขาว สปอร์รูปไข ่ใส ผวิเรียบ มีติ:งที:ปลายดา้นหนึ:ง ขนาด 7-10.5 x 5-6ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นพื	นดิน บริเวณที:มีใบไมท้บัถม 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      เป็นเห็ดพิษ 
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Lepiota cristata (Fr.) Kummer 

ชื�อสามัญ    -                                                                                      วงศ์ Agaricaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกดอกเห็ดเป็นรูปกะทะคว ํ:า  ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1-2 เซนติเมตร สีขาว มีขนหรือเกล็ดสีนํ	าตาล

เขม้ขนาดใหญ่ขึ	นปกคลุมโดยหนาแน่นตรงกลาง ดา้นล่างมีส่วนของครีบสีขาวเช่นเดียวกนั  กา้นดอกติดกบั

หมวกตรงกลาง มีขนาดเทา่กนัตลอดกา้น สีขาว ยาว 2-2.5 เซนติเมตร กวา้ง 2-2.5 มิลลิเมตร ภายในกลวง พิมพ์

สปอร์สีขาว สปอร์รูปรีทา้ยแหลม ใส ผวิเรียบ ขนาด 11-12x4-4.5ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นพื	นดิน  สนามหญา้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      เป็นเห็ดพิษ 
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Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Sing. 

ชื�อสามัญ เห็ดยวงขนุน                                                               วงศ์ Agaricaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดทรงร่ม ดอกอ่อนสีเหลืองคลา้ยยวงขนุน  หมวกเห็ดเมื:อเจริญเตม็ที:สีจางลง หมวกกวา้ง 2-4 

เซนติเมตร กลางหมวกนูน ผวิมีเกล็ดคลา้ยผงแป้ง สีเหลืองอมนํ	าตาลปกคลุมโดยบริเวณกลางหมวกจะ

หนาแน่นกวา่ขอบหมวก ขอบเป็นริ	วโดยรอบ ครีบสีเหลืองอ่อน ไม่ติดกบักา้น กา้นสีเช่นเดียวกนักบัหมวก 

ส่วนโคนใหญ่กวา่ปลายเล็กนอ้ย กา้นยาว 4.5-5.5 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 2.0-5 มิลลิเมตร พิมพส์ปอร์ สี

ขาว สปอร์ผวิเรียบ ผนงัหนา ขนาด 7-10 x 5-8 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนดินในป่า บนกองขยะ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      เป็นเห็ดพิษ 
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Leucocoprinus cepastipes (Sow. x Fr.) Pat. 

ชื�อสามัญ เห็ดตน้หอมขาว                                                           วงศ์ Agaricaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดทรงร่ม สีขาว มีผงสีขาวปกคลุมอยูท่ ั:วหมวก  ครีบเป็นรัศมีออกจากกลางดอกเห็ด หมวกกวา้ง 2-5 
เซนติเมตร กา้นดอกเห็ดเรียวเล็กกวา้ง 2-5 มิลลิเมตร ยาว 6-10 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน พิมพ์สปอร์สีขาว 

สปอร์ใส มีรูปร่างคลา้ยผลมะนาว ดา้นหนึ:งแหลม อีกดา้นหนึ:งมีลกัษณะเป็นรู สปอร์มีขนาด 12-15 x 7.5-9.5 

ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดินที:มีใบไมท้บัถม 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้



 

 

 

 

Leucocoprinus fragilissimus

ชื�อสามัญ    -                                                                         
 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดกระทะคว ํ:า ขนาดเล็ก 

สีขาว พิมพส์ปอร์สีขาว  

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Leucocoprinus fragilissimus (Rav.) Pat. 

                                                             วงศ์ 

 0.8-1 เซนติเมตร สีขาว กา้นดอกสีขาว อวบนํ	า ขนาด 

วงศ์ Agaricaceae 

 

ขนาด 2-3 เซนติเมตร ครีบ 
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Lycoperdon perlatum Pers.   

ชื�อสามัญ เห็ดลกูฝุ่ นคราดหวัแหวน                                  วงศ์ Agaricaceae                                     
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดรูปร่างกลมแบน ขนาด 1.5-4 เซนติเมตร สูง 1.3-2 เซนติเมตร สีเนื	อ บนผิวจะมีหนามเล็กๆ กระจายอยู่
ทั:วไป โคนดอกเห็ดมีฐานเล็กและมีเส้นใยสีขาวยดึติดกบัดิน เมื:อดอกแก่ดา้นบนมีรูเปิด เพื:อใหส้ปอร์ที:อยูด่า้นใน

ฟุ้งกระจายออกไป บริเวณเนื	อเยื:อที:เกิดสปอร์สีนํ	าตาลอมเหลือง สปอร์ขนาด 3-4 ไมครอน รูปกลมมีหนาม สี

นํ	าตาลอมเขียว 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นดิน   

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ใชส้ปอร์แหง้ทาเพื:อลดอาการบวม หา้มเลือด ขบัพิษ รักษาแผลไฟไหม ้
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Lycoperdon pusillum Fr.    

ชื�อสามัญ เห็ดลูกฝุ่ น                                                                   วงศ์ Agaricaceae                                  
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดรูปร่างกลมแบน ขนาด 1-2 เซนติเมตร สูง 1-1.7 เซนติเมตร สีขาวครีม บนผวิจะมีหนามเล็กๆ 
กระจายอยูท่ ั:วไป ส่วนบนสุดหนามจะมีสีนํ	าตาล โคนดอกเห็ดมีฐานเล็ก หรือไมมี่ฐาน และมีเส้นใยสีขาวยดึ

ติดกบัดิน เมื:อดอกแก่ดา้นบนมีรูเปิด เพื:อใหส้ปอร์ที:อยูด่า้นในฟุ้งกระจายออกไป สปอร์ขนาด 3-4 ไมครอน 

รูปกลม มีหนาม สีเหลืองใส 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นดิน   

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ใชห้า้มเลือด ลดอาการบวม แกร้้อนใน แกไ้ข ้
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Lycoperdon pyriforme Schaeff. ex Pers. 

ชื�อสามัญ เห็ดลกูฝุ่ นขอนไม ้                                                    วงศ์ Agaricaceae                                  
 

  

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดรูปร่างคลา้ยลูกสาลี: ขนาด 1-4 เซนติเมตร สูง 2-4.5 เซนติเมตร สีเหลืองหมน่ ถึงนํ	าตาลเทา บนผวิ
จะมีหนามเล็กๆ กระจายอยูท่ ั:วไป โคนดอกเห็ดมีฐานเล็ก และมีเส้นใยสีขาวยดึติดกบัดินหรือขอนไมผ้ ุ เมื:อ

ดอกแก่ดา้นบนมีรูเปิด เพื:อใหส้ปอร์ที:อยูด่า้นในฟุ้งกระจายออกไป สปอร์ขนาด 3-4.5 ไมครอน รูปกลม ผวิ

เรียบ สีเหลือง ถึงสีนํ	าตาลอมเขียว 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นดินร่วน ขอนไมผ้ ุ  

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ดอกอ่อนรับประทานได ้ มีรายงานมีฤทธิa ต่อตา้นสารก่อมะเร็ง และสามารถรักษาโรคมะเร็งชนิด Sarcoma 
180 และ Ehrlich carcinoma ในหนูขาวได ้100 เปอร์เซ็นต ์ 
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Termitomyces clypeatus Heim 

ชื�อสามัญ เห็ดโคน                                                                       วงศ์         Agaricaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดที:ยงัอ่อน หมวกเห็ดเป็นรูปกรวยยอดแหลม สีนํ	าตาล บริเวณอื:นสีนํ	าตาลอมเทา เมื:อบานเตม็ที:มี

ขนาด 2-8 เซนติเมตร ครีบมีสีเนื	อ ปลายครีบดา้นในไมติ่ดกบักา้นดอก กา้นดอกยาว 2-7 เซนติเมตร ส่วนโคน

ใหญ่กวา่ส่วนที:ติดกบัหมวก ส่วนโคนโป่งออกกวา้ง 4-10 มิลลิเมตร ส่วนที:ติดกบัหมวกกวา้ง 3-5 มิลลิเมตร 

โคนกา้นมีรากเทียมยาว 2-7 เซนติเมตร กวา้ง 2-3 มิลลิเมตร ส่วนล่างของรากเทียมติดกบัรวงรังปลวก พิมพ์

สปอร์สีเนื	ออมชมพ ูสปอร์รูปกลมรี ใส ขนาด 4.5-7 x 4-5 ไมครอน    

แหล่งที�พบ 

      พื	นดินบริเวณจอมปลวก 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

รับประทานได ้มีโปรตีน เหล็ก และสังกะสีสูง 



 

 

Termitomyces indicus Natar.

ชื�อสามัญ เห็ดโคนปลวกขา้วตอกยอดนํ	าตาล
 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

            ดอกเห็ดรูปกรวย เมื:อบานเตม็ที:เป็นรูปทรงร่มและบานขึ	นดา้นบน สีขาวถึงเหลืองอ่อน หมวกมีขนาด 

2-4 เซนติเมตรครีบมีสีเหลืองอ่อน ปลายครีบดา้นในไม่ติดกบักา้นดอก กา้นดอกยาว 

มิลลิเมตร โคนกา้นมีรากเทียมยาว 

5 ไมครอน    

แหล่งที�พบ 

      พื	นดินบริเวณจอมปลวก 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ 
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Natar. 

ปลวกขา้วตอกยอดนํ	าตาล                                  วงศ์ Agaricaceae

ดอกเห็ดรูปกรวย เมื:อบานเตม็ที:เป็นรูปทรงร่มและบานขึ	นดา้นบน สีขาวถึงเหลืองอ่อน หมวกมีขนาด 

ครีบมีสีเหลืองอ่อน ปลายครีบดา้นในไม่ติดกบักา้นดอก กา้นดอกยาว 3

โคนกา้นมีรากเทียมยาว 2-5 เซนติเมตร พิมพส์ปอร์สีเนื	ออมชมพ ูสปอร์รูปกลมรี ใส ขนาด 

Agaricaceae 

 

ดอกเห็ดรูปกรวย เมื:อบานเตม็ที:เป็นรูปทรงร่มและบานขึ	นดา้นบน สีขาวถึงเหลืองอ่อน หมวกมีขนาด 

3-7 เซนติเมตร กวา้ง 2-4 

พิมพส์ปอร์สีเนื	ออมชมพ ูสปอร์รูปกลมรี ใส ขนาด 5-8 x 3-
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Termitomyces microcarpus (Berk. & Br.) Heim 

ชื�อสามัญ เห็ดขา้วตอก เห็ดปลวกจิก                                         วงศ์ Agaricaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 0.5-2 เซนติเมตร ระยะแรกมีสีขาว ต่อมาเปลี:ยนเป็นสีชมพ ูครีบติดกบักา้นเรียงถี: สีขาว กา้นมี

สีเดียวกบัหมวก ยาว 2-6 เซนติเมตร รากสั	น เนื	อบางนิ:ม สีขาว สปอร์ขนาด 3.5-4 x 6-7 ไมครอน สีขาวอม

ชมพ ูผนงัเรียบหนา ยาวรี 

แหล่งที�พบ 

      บนดินที:ชุ่มชื	น  

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้มีโปรตีน เหล็ก และสังกะสีสูง  
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Amanita hemibapha Subsp. similis (Boed.) Cor.& Bas 

ชื�อสามัญ เห็ดระโงกนก                                                             วงศ์ Amanitaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกดอกเห็ดเมื:ออ่อนเป็นรูปไข ่ เมื:อบานหมวกเห็ดมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1-2 เซนติเมตร สูง 1.5-2 

เซนติเมตร เนื	อหมวกเห็ดบาง ตรงกลางหมวกสีนํ	าตาลอมเหลือง มองจากผวิดา้นบนเห็นรอยครีบชดัเจนส่วน

ของครีบค่อยๆ เปลี:ยนเป็นสีเทา  

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นกองขยะ บริเวณที:มีใบไมท้บัถม 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไดข้ณะที:อ่อน 
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Amanita virginia Mass. 

ชื�อสามัญ เห็ดระโงกดอกกระถิน                                               วงศ์ Amanitaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขนาด 5-12 เซนติเมตร สีขาว มีหนามหรือเกล็ด กา้นดอกสีขาว โคนกา้นเป็นกระเปาะ ขนาด 1-2 x 

4-6 เซนติเมตร ครีบแคบชิดกนั สีขาว พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์รูปไข ่ผวิเรียบ ใส ขนาด 5-6 x 6-10 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      เป็นเห็ดพิษ 
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Auricularia auricula (Hook.) Underw. 

ชื�อสามัญ เห็ดหูหนู                                                                 วงศ์ Auriculariaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 
      ดอกเห็ดคลา้ยพดั เป็นแผน่วุน้ สีนํ	าตาลอ่อน ติดอยูบ่นขอนไม ้ไมมี่กา้น กวา้ง 1-6 เซนติเมตร ดา้นบนผวิ
เรียบ หรือเป็นคลื:นเล็กนอ้ย ดา้นล่างมีขนบางๆ สั	นๆ สปอร์ขนาด 5-6 x 13-15 ไมครอน ผวิเรียบ ใส 

แหล่งที�พบ 
      บนขอนไมผ้ ุ 
ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 
      รับประทานได ้ บาํรุงกาํลงั บาํรุงครรภ ์ แกป้วด ลดอาการบวม แกเ้จบ็คอ รักษาริดสีดวง รักษาสมดุลของ
กระเพาะอาหารและเลือด ลดนํ	าตาลและไขมนัในเลือด บาํรุงสมอง ตา กระเพาะ และปอด ยบัย ั	งจุลินทรียแ์ละ
เซลลม์ะเร็ง 
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Auricularia delicata (Fr.) Henn. 

ชื�อสามัญ เห็ดหูหนูรวงผึ	ง                                                       วงศ์ Auriculariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดคลา้ยพดั เป็นแผน่วุน้ นิ:ม ยดืหยุน่ สีนํ	าตาลแดง ถึงสีนํ	าตาลเขม้ ติดอยูบ่นขอนไม ้ขอบงอเล็กนอ้ย 

ไมมี่กา้น กวา้ง 2-6 เซนติเมตร ดา้นบนเป็นคลื:น ดา้นล่างมีขนบางๆ สั	นๆ สปอร์ขนาด 5-5.5 x 10-15 ไมครอน 

ผวิเรียบ ใส 

แหล่งที�พบ 

      บนขอนไมผ้ ุกิ:งไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้บาํรุงกาํลงั บาํรุงเลือด บาํรุงปอด หยดุอาการตกเลือด 
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Auricularia polytricha (Fr.) Henn. 

ชื�อสามัญ เห็ดหูหนูชา้ง                                                           วงศ์ Auriculariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ลกัษณะดอกเห็ดเป็นแผน่คลา้ยหู สีนํ	าตาล หนา 1-2 มิลลิเมตร กวา้ง 3-10 เซนติเมตร ดา้นบนของดอกเห็ด

มีขนละเอียดคลา้ยกาํมะหยี:สีนํ	าตาลขึ	นปกคลุม มีรอยจีบหรือหยกัเป็นคลื:น ดา้นล่างมีลกัษณะเรียบเป็นมนัสี

นํ	าตาลหรือนํ	าตาลปนดาํ เนื	อเยื:อของดอกเห็ดเป็นยดืหยุน่คลา้ยวุน้แต่เหนียว ดอกเห็ดไมมี่กา้นหรือมีกา้นสั	นๆ 

ติดกบัทอ่นไมที้:ขึ	นขนที:ปกคลุมดา้นบนของดอกยาว 160-500ไมครอน กวา้ง 5-6 ไมครอน สปอร์รูปร่างคลา้ย

เมล็ดถั:ว ใส มีขนาด 12-15 x 5-6 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนขอนไมผ้ ุกิ:งไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ช่วยสมานแผลในทางเดินอาหารอาหาร  
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Exidia recisa Fries 

ชื�อสามัญ    -                                                                           วงศ์ Auriculariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดแผน่เกือบกลม ผวิเรียบเป็นคลื:น ยดึติดอยูก่บัเปลือกไม ้ขนาด 1-3 เซนติเมตร สีนํ	าตาลอ่อน สีจะ

เขม้ขึ	นเมื:อแก่ มีฐานยูติ่ดกบัวสัดุ เนื	อดอกนิ:มดา้นในเป็นวุน้ แอสโคสปอร์เป็นทรงกระบอก ขนาด 3-3.5 x 13-

14 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      ทอ่นไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Strobilomyces confusus  Singer 

ชื�อสามัญ เห็ดตาเฒ่า                                                                       วงศ์ Boletaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดมีขนาด 3-10 เซนติเมตรคลา้ยกะทะคว ํ:า ผวิไมเ่รียบ เกล็ดที:อยูบ่นหมวกมีลกัษณะแขง็ สีเทาและ

เปลี:ยนเป็นสีดาํ เนื	อเยื:อเห็ดมีสีขาวเมื:อชํ	าจะเปลี:ยนเป็นสีเทา รูเป็นเหลี:ยม กา้นยาว 6-12 เซนติเมตร กวา้ง 1-2 

เซนติเมตร สีเทาจนถึงดาํ สปอร์รูปกระบอง ขนาด 15-20 x 9-10 ไมครอน สปอร์รูปร่างกลมรี สีนํ	าตาลดาํ 

ขนาด 7.5-12.5 x 7.5-10 ไมครอน ไม่เรียบ เป็นสันนูนสานกนัเป็นร่างแหอยูโ่ดยรอบ 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     สารสกดัดอกเห็ด มีคุณสมบติัยบัย ั	งเซลลม์ะเร็งในหนูทดลอง 
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Boletellus emodensis (Berk.) Singer 

ชื�อสามัญ เห็ดผึ	งชาติ                                                                      วงศ์ Boletaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4.5-10 เซนติเมตร แหง้และแตกเป็นเกล็ดสีแดง ดอกอ่อนมีเนื	อเยื:อปิดที:รู
สร้างสปอร์ เนื	อสีเหลือง เมื:อชํ	าจะเปลี:ยนเป็นสีนํ	าเงิน รูสีเหลืองถึงสีนํ	าตาล เป็นเหลี:ยม กวา้ง 1-2 มิลลิเมตร 

กา้นดอกยาว 5-11 เซนติเมตร สีนํ	าตาลอมแดง ที:ติดกบัหมวกมีสีเหลือง สปอร์รูปกระบอง ขนาด 13.7-15 x 

25.5-27.5 ไมครอน เป็นร่องตามแนวยาว สีนํ	าตาล ขนาด 15-17.5 x 7.5-10 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดินติดกบัรากไมใ้หญ่ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้
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Cantharellus lateritius (Berk.) Singer 

ชื�อสามัญ เห็ดขมิ	นเหลือง                                                       วงศ์ Cantharellaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเป็นรูปกรวย สีนํ	าตาลเหลือง ขนาด 3-10 เซนติเมตร ขอบบางครีบหนานูนไมลึ่ก ต่อลงมาบนกา้น 

เนื	อนิ:ม มีกลิ:นหอมคลา้ยฟางขา้ว สปอร์รูปไข่ ใส ผวิเรียบ ขนาด 4-6 x 7-12 ไมครอน พิมพส์ปอร์สีเหลืองส้ม

อ่อน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ 
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Cantharellus odoratus (Schwein. : Fr.) Fr.                    

ชื�อสามัญ เห็ดขมิ	น                                                               วงศ์ Cantharellaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 2-8 เซนติเมตรโคง้เวา้ คลา้ยกรวย สีส้มหรือสีเหลืองสด ผิวดา้นบนเรียบหรือมีขนสั	นๆ ริม

ขอบมว้นโคง้ลง กา้นขนาด 5 x 15 เซนติเมตร ต่อจากหมวกเห็ดเป็นกรวยลงมา ดา้นในสีส้มหรือสีเหลืองสด 

ผวินอกมีสีเหลืองอ่อน เนื	อนิ:ม มีกลิ:นหอม สปอร์ขนาด 7.5-10.5 x 4.5-6 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นดิน   

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้
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Clavaria acuta Sowerby:Fr. 

ชื�อสามัญ เห็ดตวัหนอนขาว                                                       วงศ์ Clavariaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเป็นรูปทรงกระบอกสูง 4-10 เซนติเมตร กวา้ง 3-5 มิลลิเมตร สีขาว ยาวเรียว ปลายมน ผวิเรียบ  

กา้นสีเทาติดอยูก่บัดิน ยาว 0.5-1 เซนติเมตร เกิดอยูเ่ป็นกลุ่ม 3-8 ดอก สปอร์ทรงรียาว ผวิเรียบ ผนงับาง ขนาด 

5-7 x 3-4 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนพื	นดิน    

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้ 
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Clavaria miniata (Berk.) Corner 

ชื�อสามัญ    -                                                                              วงศ์ Clavariaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเป็นรูปทรงกระบอกสูง 5-12 เซนติเมตร กวา้ง 3.5-5 มิลลิเมตร สีส้ม ตรงกลางใหญ่ ปลายเรียว ผวิ

เรียบ  กา้นเห็นไมช่ดัเจน เกิดอยูเ่ป็นกลุ่ม 3-10 ดอก สปอร์ทรงรียาว ผวิเรียบ ผนงับาง ขนาด 4.5-7.5 x 3.5-5 

ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนพื	นดิน    

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ 
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Clavulina cinerea (Bulliard) J. Schrot. 

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังหนามสีเทา                                              วงศ์ Clavariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขึ	นเป็นพุม่ ดอกเห็ดแตกแขนงหลายกิ:ง ปลายแหลม ยาว 1-2 มิลลิเมตร ผวิเรียบ เนื	อดอกสีนํ	าตาล

อ่อนถึงสีขาวเทา  เนื	อดอกเหนียวนุ่ม มีความสูง 3-7 เซนติเมตรสปอร์กลมรี ผวิเรียบ มีขนาด 5-9 x 7-10 

ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      พื	นดินที:มีเศษใบไมห้รือกิ:งไมย้อ่ยสลาย 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้  
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Clavulina cristata (Holmsk.) J. Schrot. 

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังตีนกบ                                                     วงศ์ Clavariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขึ	นเป็นกลุ่มหรือกระจายทั:วไป ปลายดอกเห็ดแตกแขนงหลายกิ:ง ผวิเรียบ เนื	อดอกสีขาวถึงขาวอม

ชมพหูรือนํ	าตาลอ่อน เนื	อดอกเหนียวนุ่ม มีความสูง 1-5 เซนติเมตร สปอร์กลมรี ผวิเรียบ มีขนาด 5-10 x 6-12 

ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      พื	นดินใตต้น้ไมใ้หญ่ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้  
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Ramariopsis fusiformis (Sow. ex Fr.) R.H. Petersen 

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังซงัขนุน                                                    วงศ์ Clavariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขึ	นเป็นดอกเดียว หรือเป็นกลุ่ม เป็นแทง่ยาวเรียวหรือแบนเล็กนอ้ย ปลายแหลม ผวิเรียบ เนื	อดอก

เหลืองสด  เนื	อดอกนิ:มเปราะ ยาว 1-10 เซนติเมตร สปอร์กลมรี ผวิเรียบ ผนงับาง มีขนาด 5-8 x 6-9 ไมครอน 

พิมพส์ปอร์สีเหลืองอ่อน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้  
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Ramariopsis helvola (Pers. ex Fr.)  R.H. Petersen 

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังหนามเหลือง                                            วงศ์ Clavariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขึ	นเป็นดอกเดี:ยว เป็นแทง่ยาวเรียวทรงกระบอก ปลายมนหกัลงขา้งล่างเลก็นอ้ย ผวิเป็นคลื:น เนื	อ

ดอกเหลือง ฐานที:ติดกบัดินมีสีขาว เนื	อดอกนิ:มเปราะและกลวง ยาว 3-5 เซนติเมตร สปอร์กลม ผวิขรุขระ มี

ขนาด 5-8 x 5-9 ไมครอน พิมพส์ปอร์สีเหลืองอ่อน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้  
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Clavulinopsis pulchra (Peck.)  Corner 

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังเหลือง                                                      วงศ์ Clavariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขึ	นเป็นดอกเดี:ยว เป็นแทง่ทรงกระบอก ปลายมนบางครั	 งแบนคลา้ยไมพ้าย อาจแตกเป็น 2 แขนง 

ผวิเป็นคลื:น เนื	อดอกสีเหลือง เนื	อดอกนิ:มเปราะและกลวง ยาว 1-3 เซนติเมตร สปอร์กลม ผวิขรุขระ มีขนาด 

6-8 x 7-10 ไมครอน พิมพส์ปอร์สีเหลืองอ่อน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้  
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Clavaria  rosea Dalman 

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังธูปแดง                                                     วงศ์ Clavariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขึ	นเป็นกลุ่มหรือกระจายทั:วไป เป็นทรงกระบอกปลายมน สีแดงสด ไมแ่ตกแขนง เนื	อดอกอ่อน

นุ่มเปราะบางอิ:มนํ	า มีความสูง 1-6 เซนติเมตร สปอร์กลมรี ผนงับาง ผวิเรียบ มีขนาด 2-4 x 4.5-6 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้  
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Clavaria vermicularis Swartz. 

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังหนอนขาว                                               วงศ์ Clavariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขึ	นเป็นกลุ่มหรือกระจายทั:วไป เป็นทรงกระบอกปลายมน สีขาว ไมแ่ตกแขนงหรือแตกแขนง 1 

ครั	 ง เนื	อดอกอ่อนนุ่มเปราะบางอิ:มนํ	า มีความสูง 1-6 เซนติเมตรสปอร์ยาวรี ผนงับาง ผวิเรียบ มีขนาด 2-4.5 x 

4.5-9 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้  



103 

 

 

 

 

Phaeoclavulina apiculata (R.H. Petersen)  Giachini 

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังเขากวางสีนํ	 าผึ	ง                                       วงศ์ Clavariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขึ	นเป็นพุม่แตกแขนงมากมาย ปลายแหลมแตกเป็นสองแฉก ผวิเรียบ เนื	อดอกสีเหลืองอ่อนอม

นํ	าตาล เนื	อดอกเหนียวนุ่ม สูง 3-7 เซนติเมตร สปอร์กลมรี ผวิขรุขระ มีขนาด 3-5 x 9-11 ไมครอน พิมพส์ปอร์

สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล   
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Scytinopogon echinosporus (Berk. & Broome) Corner 

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังหนาม                                                      วงศ์ Clavariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของราคลา้ยปะการัง สีนํ	าตาลอ่อน แตกกิ:งไดร้อบหลายครั	 ง เนื	อดอกเหนียว เมื:อเหี:ยวสามารถ

คืนรูปไดเ้มื:อไดรั้บความชื	น มีความสูง 5-10 เซนติเมตรกิ:งที:โคนตน้กวา้ง 5-10 มิลลิเมตร ที:ปลายขนาดเล็ก

ประมาณ 1 มิลลิเมตร สปอร์ เหลี:ยม ผนงัหนา มีขนาด 8-9 x 4-5 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้  



105 

 

 

 

 

 

Ramariopsis kunzei (Fries) R.H. Petersen 

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังพุม่ขาว                                                     วงศ์ Clavariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขึ	นเป็นพุม่แตกแขนงหลายชั	น ปลายแขนงยาวแหลมมน ผวิเรียบ เนื	อดอกสีขาวหรือขาวอมเทา 

ส่วนที:งอกจากดินอาจรวมกนัเป็นกอใหญ่ เนื	อดอกนิ:มเปราะ ฉํ:านํ	า สูง 5-10 เซนติเมตรสปอร์กลมรี ผวิขรุขระ 

ขนาด 3-5 x 3.5-5.5 ไมครอน พิมพส์ปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้    
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Dacryopinax spathularia (Schw.) Mart. 

ชื�อสามัญ เห็ดพายทอง                                                       วงศ์ Dacrymycetaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดรูปใบพาย ดา้นบนอาจแตกเป็นแฉก 2-3 แฉก สีเหลืองถึงเหลืองส้ม ส่วนบนกวา้ง 0.5-2 

เซนติเมตรสูง 1-2 เซนติเมตร กา้นกลม สีอ่อนกวา่ส่วนใบพายดา้นบน ขนาด 0.3-1.2 เซนติเมตรกวา้ง 1-2 

มิลลิเมตร เบสิเดียมเป็นรูปสองแฉก พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์รูปทรงกระบอก ขนาด 7.5-10 x 3-4 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนขอนไม ้และไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้มีรายงานวา่ช่วยใหร่้างกายแขง็แรง ทาํใหร้ะบบภูมิคุม้กนัของร่างกายทาํงานดีขึ	น 
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Dacrymyces stillatus  Nees ex Fr. 

ชื�อสามัญ เห็ดไข่ปลาดุก                                                      วงศ์ Dacrymycetaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดมีลกัษณะเหมือนกอ้นวุน้สีเหลืองจนถึงส้ม หรือส้มอมแดง เป็นมนั อยูร่วมเป็นกลุ่มกวา้ง 2-5 

เซนติเมตรสูง 1-2 เซนติเมตร สปอร์รูปไส้กรอก ผนงัเรียบ บาง ขนาด 8-12 x 3.5-6.0 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนทอ่นไม ้   

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Entoloma nitidum Quel.  

ชื�อสามัญ เห็ดครามกา้นวาว                                                       วงศ์ Entolomataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดสีนํ	าเงินเขม้จนเกือบดาํ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางหมวก 2-3.5 เซนติเมตร ระยะแรกขอบหมวกโคง้

ลง เมื:อแก่ขอบหมวกยกสูงขึ	นเล็กนอ้ย ครีบระยะแรกสีขาวต่อมาเป็นสีนํ	าตาลอ่อน กา้นสีเดียวกบัหมวก ติด

กบัหมวกตรงกลาง ยาว 2-2.5 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 3-6 มิลลิเมตร ไมมี่วงแหวน ตรงส่วนโคนมีเส้น

ใยสีขาว พิมพส์ปอร์สีนํ	าตาลสด สปอร์มี 6-7 เหลี:ยม รูปร่างเกือบกลม ขนาด 6-7.5 x 8-9 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Daedalea quercina  Fr. 

ชื�อสามัญ เห็ดกระดา้ง                                                          วงศ์ Fomitopsidaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดกวา้ง 5-20 เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร หนา 2-7 เซนติเมตร ขอบไมเ่รียบ ดอกเห็ดเป็นสี

นํ	าตาลคลา้ยเนื	อไม ้ถึงสีนํ	าตาลอมเทา ขอบจะเป็นชั	นๆ ไมเ่รียบ รูยาว 1-3 มิลลิเมตร สีเนื	อ หรือสีนํ	าตาล ผนงั

รูหนา ปากรู กวา้ง 1-3 มิลลิเมตร.ยาว 2-10 มิลลิเมตร มีทั	งรูกลม และรูยาว วกวน เนื	อเหนียว สีครีม ถึงสี

นํ	าตาล สปอร์ขนาด 2.5-3 x 5-7 ไมครอน สีขาว ผนงัเรียบ ยาวรี 

แหล่งที�พบ 

      ทอ่นไมที้:ตายแลว้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้ใชเ้ป็นหวสีาํหรับมา้ มีสารกระตุน้ภูมิคุม้กนั ลดอาการปวดจากผึ	งต่อย 
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Fomitopsis feei (Fr.) Kreisel.  

ชื�อสามัญ เห็ดหิ	ง                                                                 วงศ์ Fomitopsidaceae 
 

 

  

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดกวา้ง 1.5-5.5 เซนติเมตร หนา 2-5 มิลลิเมตร ลกัษณะเป็นครึ: งวงกลม ริมขอบบาง เรียงตวัเหลื:อม

ซอ้นกนัเป็นชั	น ผวิดา้นบนเป็นกาํมะหยี: เป็นแถบสีชมพอู่อนและแก่สลบักนั ดา้นล่างเป็นสีชมพอู่อน รูยาว 1 

มิลลิเมตร รูกลม ปากรู 6-8 รูต่อมิลลิเมตร ลกัษณะกลม เนื	อเหนียวคลา้ยหนงั สปอร์ขนาด 3.5 x 3.5 ไมครอน 

สปอร์ใสผนงัเรียบ กลม  

แหล่งที�พบ 

      บนกิ:งไม ้ตอไมแ้หง้ และเนื	อไมที้:โดนไฟไหม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Fomitopsis sulcata (Berk.) Corner 

ชื�อสามัญ เห็ดหิ	ง เห็ดขอน                                                    วงศ์ Fomitopsidaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 3-20 เซนติเมตร ยาว 1.5-10 เซนติเมตร หนา 20-60 มิลลิเมตร ขอบไมเ่รียบ จุดกาํเนิดดอกเห็ด

เป็นสีนํ	าตาลคลา้ยเนื	อไม ้เมื:อดอกเห็ดเจริญขอบจะเป็นชั	นๆ ไมเ่รียบ สีนํ	าตาลอมเขียวสลบัสีนํ	าตาล รูยาว 10-

20 มิลลิเมตร สีเนื	อ หรือสีนํ	าตาล ปากรู 2-3 มิลลิเมตร เนื	อเหนียว สีเดียวกบัรู สปอร์ขนาด 4-6 x 1.5-2 

ไมครอน ผนงัเรียบ ยาวรี 

แหล่งที�พบ 

      ทอ่นไมใ้หญ่ที:ตายแลว้ ตน้ไมที้:ยนืตน้ตาย 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้
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Amauroderma longgangense  J.D. Zhoa ex X.Q. Zhang 

ชื�อสามัญ เห็ดหลินจือลาํใย                                                  วงศ์ Ganodermataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดดอกเดี:ยว รูปพดั หมวกกวา้ง 3-7 เซนติเมตร สีนํ	าตาลอ่อนและเขม้สลบักนัเป็นวง ติดกบักา้นสี

นํ	าตาลเขม้ดา้นขา้ง  เนื	อดอกสีขาว รูสีขาว สปอร์กลมรี ขนาด 5-7 x 6-9 ไมครอน พิมพส์ปอร์สีขาวครีม 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้มีคุณสมบติัเป็นยาสมุนไพร บาํรุงกาํลงั 
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Amauroderma macer (B.) Pat. 

ชื�อสามัญ เห็ดจวกังูสีดาํ                                                       วงศ์ Ganodermataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

     หมวกเห็ดแบน มีลกัษณะแขง็และเหนียว รูปร่างกลม กวา้ง 8-12 เซนติเมตรสีนํ	าตาลดาํ กา้นดอกติดกบั

หมวกตรงกลาง หรือดา้นขา้ง ยาว 8-15 เซนติเมตรกวา้ง 5-10 มิลลิเมตร โคนกา้นอาจโคง้งอ สีนํ	าตาลอมดาํ 

สปอร์ ขนาด 10-12 x 9-11 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้สารสกดัจากเห็ดสามารถฆ่าไส้เดือนฝอยศตัรูพืชได ้
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Amauroderma rugosum (Blume et Nees) Bres. 

ชื�อสามัญ เห็ดหลินจือดาํดา้น เห็ดจวกังู                                  วงศ์ Ganodermataceae 
 

 
  

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดเกิดดอกเดี:ยวหรือเป็นกลุ่ม ขนาด 4-4.5 x 4-4.5 เซนติเมตร ดอกทรงจวกั ผิวหมวกดอกปกคลุมดว้ย

ขนละเอียดคลา้ยกาํมะหยี:สีนํ	าตาลดาํสลบัจางมองดูเป็นวงซอ้นกนั กา้นดอกติดตรงกลางหรือดา้นขา้ง เนื	อสี

เหลืองถึงสีเนื	อ ดา้นใตห้มวกสีขาวถึงเทา ผวิของรูสีขาวถึงสีครีม เมื:อถูกสัมผสัเป็นสีแดงสดแลว้เปลี:ยนเป็นสีดาํ 

สปอร์กลม ขนาด 8-10 x 8-12  ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

     พบบนพื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     รับประทานได ้มีคุณสมบติัเป็นยา 
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Amauroderma sp. 1 

ชื�อสามัญ เห็ดจวกังู                                                             วงศ์  Ganodermataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดดอกเดี:ยว รูปพดั หมวกกวา้ง 3-4 เซนติเมตร สีขาวครีมถึงสีเหลืองและสีนํ	าตาลสลบักนัเป็นวง ผวิ

ดา้นบนเป็นคลื:น ติดกบักา้นสีนํ	าตาลเขม้ดา้นขา้ง  เนื	อดอกสีขาว รูสีขาว สปอร์กลมรี ขนาด 5-7 x 6-9 

ไมครอน พิมพส์ปอร์สีขาวครีม 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Ganoderma applanatum (Pers.:Wallr.) Pat. 

ชื�อสามัญ เห็ดหูชา้ง                                                              วงศ์ Ganodermataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

     หมวกเห็ดคลา้ยพดั ขนาดใหญ่ ดอกเห็ดกวา้ง 5-20 เซนติเมตร ยาว 5-30 เซนติเมตรดา้นบนขรุขระ เป็นร่อง 

สีนํ	าตาลอมเหลืองจนถึงนํ	าตาล มีลกัษณะเป็นวง ขอบขาว กา้นไมมี่  ใตห้มวกสีขาว เปลี:ยนเป็นสีเนื	อเมื:อแก่ มี

รูสร้างสปอร์ยาว 2-6 มิลลิเมตร ปากรูกลม 4-6 รูต่อ มิลลิเมตร พิมพส์ปอร์สีนํ	าตาล สปอร์มีผนงั 2 ชั	น ปลาย

ดา้นหนึ:งมีลกัษณะตดัเป็นเส้นตรง ขนาด 7-9 x 5-7ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      โคนตน้ไมใ่หญ่ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้เป็นยาสมุนไพร บาํรุงกาํลงั 



 

 

 

Ganoderma  chiungchungense 

ชื�อสามัญ เห็ดหลินจือชอ้นกะเทาะ
 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

          ดอกเห็ดเกิดดอกเดียว ขนาด 
แบน สีกะเทาะออก ผวิดอกสีนํ	าตาลแดงขอบขาว สีสลบักนัไปเป็นวงไมเ่ป็นระเบียบ ดา้นใตด้อกสีขาวนวล 

เนื	อดอกบางสีนํ	าตาล กา้นติดดา้นขา้งของดอกออกจากทอ่นไมใ้หญ่ สปอร์รูปกลมรี ผนงัหนา ขนาด 

7.5-8.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      โคนตน้ไมใ่หญ่ ท่อนไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้มีคุณสมบติัเป็นยา
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Ganoderma  chiungchungense X. L. Wu 

เห็ดหลินจือชอ้นกะเทาะ                                      วงศ์ Ganodermaceae

ดอกเห็ดเกิดดอกเดียว ขนาด 2-3.8 x 2-2.5 เซนติเมตร ทรงดอกแบน รูปร่างคลา้ยชอ้นโลหะเคลือบสี ทุบ

แบน สีกะเทาะออก ผวิดอกสีนํ	าตาลแดงขอบขาว สีสลบักนัไปเป็นวงไมเ่ป็นระเบียบ ดา้นใตด้อกสีขาวนวล 

เนื	อดอกบางสีนํ	าตาล กา้นติดดา้นขา้งของดอกออกจากทอ่นไมใ้หญ่ สปอร์รูปกลมรี ผนงัหนา ขนาด 

รับประทานได ้มีคุณสมบติัเป็นยา 

Ganodermaceae 

 

ทรงดอกแบน รูปร่างคลา้ยชอ้นโลหะเคลือบสี ทุบ

แบน สีกะเทาะออก ผวิดอกสีนํ	าตาลแดงขอบขาว สีสลบักนัไปเป็นวงไมเ่ป็นระเบียบ ดา้นใตด้อกสีขาวนวล 

เนื	อดอกบางสีนํ	าตาล กา้นติดดา้นขา้งของดอกออกจากทอ่นไมใ้หญ่ สปอร์รูปกลมรี ผนงัหนา ขนาด 4.5-5.7 x 
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Ganoderma dahlia (Henn.) Aoshima 

ชื�อสามัญ เห็ดหลินจือกะละแมดาํ                                         วงศ์ Ganodermataceae 
 

 
  

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดเกิดดอกเดี:ยว รูปพดัหรือครึ: งวงกลม ผวิหมวกมนัวาวสีนํ	าตาลดาํถึงดาํ มีร่องโคง้ไปตามขอบดอก 

กา้นดอกสั	น อยูเ่ยื	องดา้นขา้ง เนื	อดอกสีนํ	าตาลดาํ ชั	นใตด้อกสีขาวอมเทา ผวิหนา้ของดา้นใตด้อกสีขาวถึงขาว

เทาเมื:อถูกสัมผสัเปลี:ยนเป็นสีนํ	าตาล สปอร์กลมรี ขนาด 6-7 x 9-10 ไมครอน   

แหล่งที�พบ 

     ทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้มีคุณสมบติัเป็นยา 
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Ganoderma lucidum (Ley. ex Fr.) Kar. 

ชื�อสามัญ เห็ดหลินจือ                                                           วงศ์ Ganodermataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

     เห็ดครึ: งวงกลม ขนาดประมาณ 5-25 เซนติเมตร ดา้นบนเป็นมนัเงาคลา้ยเคลือบดว้ยนํ	ามนั สีนํ	าตาลแดง มี

ลกัษณะเป็นวง ขอบเหลือง กา้นสั	นติดกบัหมวกดา้นขา้ง สีนํ	าตาลแดงเป็นเงา ยาว 2-5 เซนติเมตร กวา้ง 1-2 

เซนติเมตรมีรูสร้างสปอร์ยาว 2-6 มิลลิเมตร รูกลมถึงเหลี:ยม 4-6 รูต่อ มิลลิเมตร พิมพส์ปอร์สีเหลืองสนิม 

สปอร์มีผนงั 2 ชั	น ปลายดา้นหนึ:งมีลกัษณะตดัเป็นเส้นตรง ขนาด 7-12 x 6-8 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      โคนตน้ไมใ้หญ่ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้เป็นยาสมุนไพร บาํรุงกาํลงั มีสารตา้นมะเร็งและอนุมูลอิสระ 
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Ganoderma nitidum Murrill 

ชื�อสามัญ เห็ดหลินจือนํ	 าตาลแดง                                        วงศ์ Ganodermataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเกิดดอกเดี:ยว เป็นรูปพดั สีนํ	าตาลแดงมนัแวว ขนาด 4-10 เซนติเมตร ติดอยูก่บักา้นสีเดียวกนั เนื	อ

ดอกสีนํ	าตาล ดา้นใตด้อกสีขาว รูกลมเล็กสีขาว สปอร์รี ขนาด 5-7 x 8-10 ไมครอน พิมพส์ปอร์สีนํ	าตาล 

แหล่งที�พบ 

      รากตน้ไมที้:ฝังดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้มีคุณสมบติัเป็นยาสมุนไพร  
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Ganoderma valesiacum Boud. 

ชื�อสามัญ เห็ดหลินจือหนู                                                     วงศ์ Ganodermataceae 
 

 
  

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดมีขนาด 6 x 4.5 เซนติเมตร ดอกรูปพดัหรือครึ: งวงกลม ผวิดอกมนัวาว สีนํ	าตาลดาํ มีร่องโคง้ไปตาม

ขอบดอก ดา้นดอกติดดา้นขา้ง สีดาํหรือสีเดียวกบัดอก เนื	อดอกสีนํ	าตาลแดง ชั	นของรูสีนํ	าตาล ผวิดา้นใตห้มวก

สีนํ	าตาล เมื:อถูกสัมผสัเปลี:ยนเป็นสีนํ	าตาลเขม้ สปอร์กลมรี ขนาด 6-7 x 9-11 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

     พบบนทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     รับประทานได ้มีคุณสมบติัเป็นยา บาํรุงกาํลงั 
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Haddowia aetii Stey. 

ชื�อสามัญ เห็ดจวกังูใหญ่                                                      วงศ์ Ganodermataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดมีรูปร่างคลา้ยแปรงดา้มยาว ดา้นบนเป็นหมวกเห็ด ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1-2 เซนติเมตร 

ดา้นบนนูน สีนํ	าตาลแดง ดา้นขา้งสีเหลือง ลกัษณะเป็นมนัเหมือนเคลือบดว้ยนํ	ามนั รูเป็นเหลี:ยม กวา้ง 1-2 

มิลลิเมตร สีขาวถึงเหลืองอ่อน กา้นติดดา้นขา้งของหมวก สีนํ	าตาลเขม้ เป็นมนัเงา เนื	อแขง็ ขาว พิมพส์ปอร์สี

เหลืองอ่อน สปอร์กลม ผนงัหนา ขนาด 10 x 10 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ดินใกลโ้คนตน้ไมใ้หญ่ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้



 

 

 

Geastrum mirabile (Mont.)

ชื�อสามัญ เห็ดดาวดินเลก็   
 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดขณะที:อ่อนมีรูปร่างกลมคลา้ยลูกแพร์ ส่วนโคนเล็ก  ส่วนบนใหญ่ มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 

มิลลิเมตร เมื:อแก่ผนงัชั	นนอกจะแตกออกเป็นแฉกคลา้ยรูปดาว มี 

นํ	าตาลดาํ ดา้นบนมีรูสาํหรับปล่อยสปอร์ สปอร์กลม มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 

แหล่งที�พบ 

      บนทอ่นไมผ้ ุเส้นใยขึ	นปกคลุมทอ่นไมแ้ละสร้างดอกเห็ดบนทอ่นไม้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้
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(Mont.) Fisch. 

                                                           วงศ์ Geastraceae

ดอกเห็ดขณะที:อ่อนมีรูปร่างกลมคลา้ยลูกแพร์ ส่วนโคนเล็ก  ส่วนบนใหญ่ มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 

เมื:อแก่ผนงัชั	นนอกจะแตกออกเป็นแฉกคลา้ยรูปดาว มี 5-6 แฉก ตรงกลางมีถุงสปอร์ติดอยู ่ มีสี

นํ	าตาลดาํ ดา้นบนมีรูสาํหรับปล่อยสปอร์ สปอร์กลม มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3.5-4.5 

บนทอ่นไมผ้ ุเส้นใยขึ	นปกคลุมทอ่นไมแ้ละสร้างดอกเห็ดบนทอ่นไม ้

Geastraceae 

 

ดอกเห็ดขณะที:อ่อนมีรูปร่างกลมคลา้ยลูกแพร์ ส่วนโคนเล็ก  ส่วนบนใหญ่ มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 5-10 

แฉก ตรงกลางมีถุงสปอร์ติดอยู ่ มีสี

5 ไมครอน 
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Geastrum pectinatum Persoon 

ชื�อสามัญ เห็ดดาวดิน                                                                  วงศ์ Geastraceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเมื:ออ่อนมีลกัษณะกลมสีนํ	าตาลอ่อน เส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.5-2 เซนติเมตร เมื:อแก่ผนงัชั	นนอกแตก

ออกเป็น 7-10 แฉก ระยะนี	ดอกเห็ดกวา้ง 3-5 เซนติเมตร ปลายแฉกแต่ละแฉกมว้นลงล่าง ดนัใหถุ้งหุม้สปอร์ที:

ตั	งอยูต่รงกลางยกสูงขึ	น ถุงสร้างสปอร์ติดกบัผนงัชั	นนอกโดยตรง มีกา้นยาว 3-4 มิลลิเมตร ถุงขนาดเส้นผา่น

ศูนยก์ลาง 1-2 เซนติเมตร สีเทาจนถึงนํ	าตาลออกดาํขึ	นอยูก่บัอายสุปอร์ ตรงกลางถุงมีรูปล่อยสปอร์ซึ: งมีขน

ลอ้มรอบ และยกขึ	นเป็นรูปกรวยสูง 3-5 มิลลิเมตร สีอ่อนกวา่สีถุง สปอร์สีนํ	าตาล กลม ผวิขรุขระเป็นหนามทู่

อยูโ่ดยรอบ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4-6 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนพื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้
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Geastrum triplex Jung 

ชื�อสามัญ เห็ดดาวดิน                                                                  วงศ์ Geastraceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเมื:ออ่อนมีลกัษณะกลมสีนํ	าตาลอ่อน เส้นผา่นศูนยก์ลาง 1-2 เซนติเมตร เมื:อแก่ผนงัชั	นนอกแตก

ออกเป็น 6-7 แฉก รอยแตกไมเ่รียบ ปลายแฉกแต่ละแฉกมว้นลงล่าง ดนัใหถุ้งหุม้สปอร์ที:ตั	งอยูต่รงกลางยก

สูงขึ	น ถุงสร้างสปอร์ติดกบัผนงัชั	นนอกโดยตรง ไมมี่กา้น ถุงขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1-1.5 เซนติเมตร สีเทา

จนถึงนํ	าตาลดาํ ตรงกลางถุงมีรูปล่อยสปอร์ซึ: งมีขนร้อมรอบ และยกขึ	นเป็นรูปกรวยสูง 3-5 มิลลิเมตร สีอ่อน

กวา่สีถุง สปอร์สีนํ	าตาล กลม ผวิขรุขระเป็นหนามทูอ่ยูโ่ดยรอบ ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4-6 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนพื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไดเ้มื:ออ่อน 
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Ramaria grandis (Pk.) Cor. 

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังเขากวาง                                                   วงศ์ Gomphaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขึ	นเป็นพุม่แตกแขนงมากมาย ปลายแขนงยาวแหลมมน ผวิเรียบ เนื	อดอกสีเหลืองนํ	าตาล ส่วนที:

เป็นกา้นงอกจากดินมีสีนํ	าตาล เนื	อดอกเหนียวนุ่ม สูง 3-10 เซนติเมตรสปอร์รูปไข ่ ผิวขรุขระ มีหนาม ขนาด 

4-6 x 11-12 ไมครอน พิมพส์ปอร์สีนํ	าตาลอ่อน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้    
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Ramaria sanguinea Pers. 

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังเปื	 อนเลือด                                               วงศ์ Gomphaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขึ	นเป็นพุม่แตกแขนงหลายชั	น โคง้ไปมา ปลายแขนงยาวแหลมมน ผวิเรียบ เนื	อดอกสีเหลืองอ่อน 

เมื:อชํ	าเป็นสีแดงอมนํ	าตาล ส่วนที:งอกจากดินมีสีนํ	าตาลอ่อน เนื	อดอกเหนียวนุ่ม สูง 5-10 เซนติเมตร สปอร์

ยาวรี ผวิเรียบ ผนงับาง ขนาด 3-5 x 7-11.5 ไมครอน พิมพส์ปอร์สีนํ	าตาลอ่อน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้    
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Ramaria murrillii  (Coker) Corner  

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังยอดฟ้า                                                      วงศ์ Gomphaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของราคลา้ยปะการัง สีนํ	าตาล แตกกิ:งหลายครั	 ง มีความสูง 5-10 เซนติเมตร กิ:งยอดมีสีอ่อน ตรง

ปลายมีสีฟ้าหรือมว่ง กิ:งที:ปลายกวา้งประมาณ 1 มิลลิเมตร ปลายแหลม ฐานของดอกแคบมีลกัษณะเป็นลาํตน้

กวา้ง 5-10 มิลลิเมตร ส่วนโคนที:ติดกบัดินอาจมีเส้นใยสีขาวปกคลุม บนกิ:งเป็นที:เกิดของสปอร์ สปอร์รูปไข ่สี

นํ	าตาล ผนงัมีหนามแหลม สปอร์ มีขนาด 8-9 x 4-5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนเนื	อไม ้ทอ่นไมที้:ตายแลว้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้



 

 

 

 

 

Gomphidius roseus (Fr.) Karst. 

ชื�อสามัญ     -                                
 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดสีแดงอมส้ม ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางหมวก 

ครีบ ติดกบัหมวกตรงกลาง ยาว 3

ขนาด 5-7 x 15-20 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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(Fr.) Karst.   

                                                       วงศ์ Gomphidiaceae

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางหมวก 2-4 เซนติเมตร ครีบกสีขาว

3-6 เซนติเมตรเส้นผา่นศูนยก์ลาง 6-10 มิลลิเมตร ไมมี่วงแหวน สปอร์

Gomphidiaceae 

 

ครีบกสีขาวถึงสีเหลืองอ่อน กา้นสี

ไมมี่วงแหวน สปอร์ยาวรี 
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Hygrocybe caespitosus (Merr.) Murr. 

ชื�อสามัญ     -                                                                           วงศ์ Hygrophoraceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดขนาดเล็ก หมวกเห็ดมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2.5-6 เซนติเมตร สีครีมอมเหลืองจนถึงนํ	าตาลอ่อน 

ตรงกลางหมวกเป็นแอ่งใหญ่และลึก มีเกล็ดสีนํ	าตาลปกคลุมผวิหมวกเห็ด ครีบดอกเป็นมนั สีขาวถึงเหลือง 

เรียงตวักนัห่างๆ และติดกบักา้นดอก กา้นดอกสีเหลือง ยาว 2.5-5.5 เซนติเมตรโคนกา้นที:ฐานเรียวเล็กลง เส้น

ผา่นศูนยก์ลาง 4-10 มิลลิเมตร พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์ใส ผวิเรียบ ขนาด 6.5-10 x 5-6.5ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Hygrocybe coccineocrenata (Fr.) Kummer 

ชื�อสามัญ เห็ดประทดัจีน                                                          วงศ์ Hygrophoraceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เห็ดขนาดเล็ก หมวกเห็ดมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1-3 เซนติเมตร สีส้มสดถึงสีแดงสด ตรงกลางหมวก

เป็นแอ่งเล็กๆ ผวิหมวกมีขนละเอียดรวมกนัคลา้ยตุ่มขนาดเล็ก ครีบสีเหลือง เรียงตวักนัห่างๆ และติดกบักา้น

ดอก กา้นดอกสีเหลืองจนแดงคลา้ยสีหมวก ยาว 1-4 เซนติเมตรเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2-4 มิลลิเมตร สปอร์มี 2 

แบบ แบบเล็กขนาด 5-7.7 x 3-4 ไมครอน แบบใหญ่ขนาด 14-16 x 8-10 ไมครอน     

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้
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Hygrocybe conica (Scop.) P. Kumm. 

ชื�อสามัญ เห็ดปากนกแกว้                                                     วงศ์ Hygrophoraceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดรูปกรวย สีแดงส้มมนัแวว เมื:อชํ	าหรือฉีกขาดจะมีสีดาํ ยอดแหลม ขนาด 2-6 เซนติเมตร ครีบไม่

ติดกา้น กวา้ง สีขาวเปลี:ยนเป็นเหลือง กา้นสีขาวถึงสีเหลือง ทรงกระบอกเป็นเส้น กลวง ยาว 2-10 เซนติเมตร 

เนื	อนิ:มบาง มกัปริแตกตามรอยครีบ สปอร์ยาวรี ผวิเรียบ ผนงับาง ขนาด 5-7 x 8-14 ไมครอน พิมพส์ปอร์สี

ขาว 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้มีสรรพคุณทางยา มีสารยบัย ั	งเซลลม์ะเร็ง 
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Hygrocybe flavescens (Kauff.) Singer 

ชื�อสามัญ    -                                                                            วงศ์ Hygrophoraceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4-10 เซนติเมตร สีเหลืองอ่อน กลางหมวกเป็นยอดแหลม ดอกอ่อน

รูประฆงั ขอบหมวกโคง้เขา้หากา้นดอก เมื:อแก่จะบานออก กา้นดอกสีขาวตลอดกา้น ภายในกา้นดอก กลวง 

กา้นยาว 5-7 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 5-10 มิลลิเมตร พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์ผวิเรียบ ใส ขนาด 7-10 x 

5-7 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 



134 

 

 

 

Hygrocybe miniata (Fr.) Kummer 

ชื�อสามัญ เห็ดเขม็หมุดแดง                                                       วงศ์ Hygrophoraceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดขนาดเล็ก หมวกเห็ดมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2-3.5 เซนติเมตร สีส้ม เมื:อแก่จะออกเหลืองมากขึ	น  

กา้นดอกสีเหลืองอมส้ม ยาว 2-3.5 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 3-5 มิลลิเมตร ภายในกา้นกลวง สปอร์ผวิ

เรียบทรงกระบอก ตรงกลางอาจคดงอเลก็นอ้ย สปอร์ขนาด 7-8 x 4-4.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้
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Hygrocybe ovina (Bull. ex Fr.) Kuhn. 

ชื�อสามัญ    -                                                                            วงศ์ Hygrophoraceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เห็ดขนาดเล็ก หมวกเห็ดมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1-5 เซนติเมตร สีเทาดาํ ตรงกลางหมวกบุ๋ม ครีบสีขาว

อมเทา ติดกบักา้นดอก กา้นดอกสีขาวอมเทา ยาว 1-5 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 2-5 มิลลิเมตร สปอร์

สปอร์ขนาด 5-7 x 3-4 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Hygrocybe psittacina (Schaeff. : Fr.) Wunsche 

ชื�อสามัญ     -                                                                           วงศ์ Hygrophoraceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดขนาดเล็ก หมวกเห็ดมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2.5-4 เซนติเมตร สีเขียวตรงกลางเหลือง มีเมือกปก

คลุมผวิหมวกเห็ด ครีบดอกเป็นมนั สีเขียว เรียงตวักนัห่างๆ และติดกบักา้นดอก กา้นดอกใกลค้รีบสีเขียวไล่ลง

มาเป็นสีเหลือง ยาว 2.5-5.5 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 4-6 มิลลิเมตร พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์ใส ผวิเรียบ 

ขนาด 7-10 x 4-5.5ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Hygrophorus speciosus Peck. 

ชื�อสามัญ เห็ดลูกชุบสีแดง                                                        วงศ์ Hygrophoraceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 4-10 เซนติเมตร สีส้ม กลางหมวกเป็นยอดแหลม ดอกอ่อนรูประฆงั 

ขอบหมวกโคง้เขา้หากา้นดอก เมื:อแก่จะบานออกและสีจางลง กา้นดอกสีขาวตลอดกา้น ภายในกา้นดอก 

กลวง กา้นยาว 5-10 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 5-15 มิลลิเมตร พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์ผวิเรียบ ใส ขนาด 

10.5-11.5 x 5-7.5 ไมครอน    

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Aurificaria luteoumbrina (Rom.) Reid. 

ชื�อสามัญ    -                                                                      วงศ์ Hymenochaetaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดไมมี่กา้น รูปพดั ดา้นบนมีเหลืองสลบัสีนํ	าตาลเป็นชั	น ขอบหมวกสีเหลืองอ่อน ขนาดของดอก

กวา้ง 3-15 เซนติเมตร ยาว 5-20 เซนติเมตร หนา 5-10 มิลลิเมตร ดา้นล่างมีรูขนาดเล็กจาํนวนมาก สีเหลืองอม

นํ	าตาล รูมีความยาว 3-4 มิลลิเมตร สปอร์รูปกลมรี ผนงัเรียบ สีนํ	าตาล ขนาด 5-6 x 5-6 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      แนวรากของตน้ไมใ้หญ่ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév.     

ชื�อสามัญ    -                                                                           วงศ์ Hymenochaetaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดกวา้ง 2-4 เซนติเมตร ยาว 2.5-6 เซนติเมตร หนา 2-3 มิลลิเมตร แผค่ลา้ยพดั เป็นคลื:น ดา้นบนสี

นํ	าตาลแดง ขอบบาง สีเหลือง เนื	อเหนียว สีเหลือง สปอร์ขนาด 2.5-3 x 4-6.5 ไมครอน สีขาว สีครีม หรือสี

เหลืองอ่อน ผนงัเรียบ สปอร์ทรงรี 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูข่อนไมผ้พุงั ตน้ไมแ้ก่ใกลต้าย 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Hymenochaete tabacina (Fr.) Lév. 

ชื�อสามัญ    -                                                                           วงศ์ Hymenochaetaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดกวา้ง 0.6-3 เซนติเมตร ยาว 1-5 เซนติเมตร หนา 2-3 มิลลิเมตร แผค่ลา้ยพดั ขอบงอลง สีนํ	าตาล สี

นํ	าตาลเขม้ สีนํ	าตาลแดง เป็นแถบตามแนวรัศมี ดา้นล่างสีเหลืองอ่อน หรือสีครีม มีหนามเล็กๆ เนื	อเหนียว สี

นํ	าตาล สปอร์ขนาด 1.5-2 x 6-8 ไมครอน สีขาว ใส ผนงัเรียบ สปอร์ทรงรี 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูข่อนไมผ้พุงั ตน้ไมแ้ก่ใกลต้าย 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Hymenochaete sp. 1 

ชื�อสามัญ เห็ดหนงั                                                              วงศ์ Hymenochaetaceae 
 

 
  

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดเกิดเป็นกลุ่มเรียงรายบนทอ่นไม ้ไมมี่กา้น ดอกเห็ดบาง  มีขนเล็ก ลกัษณะเป็นคลื:น บิดงอไปมา ผวิ

ดอกสีนํ	าตาลเขม้ดาํสลบันํ	าตาลสนิม ทาํใหดู้เป็นวง ขอบดอกขาว ส่วนที:ยื:นออกจากทอ่นไมป้ระมาณ 1-4 

เซนติเมตร ความยาวมากกวา่ 10 เซนติเมตร เนื	อดอกบาง พิมพส์ปอร์สีนํ	าตาลเหลือง สปอร์มีขนาด 1.5-2  x 4.5-

6 ไมครอน โคง้งอเล็กนอ้ย 

แหล่งที�พบ 

     ทอ่นไม ้  

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 



142 

 

 

 

 

 

Phellinus  gilvus (Schw.) Pat 

ชื�อสามัญ เห็ดหิ%งสนิมเหลก็                                                 วงศ์ Hymenochaetaceae 
 

 
  

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดรูปครึ: งวงกลม คลา้ยพดั ไมมี่กา้น ดอกบางส่วนแผป่กคลุมบนเนื	อไม ้ผวิดา้นบนสีนํ	าตาลจางอมชมพ ู

มีลกัษณะเป็นวงตามการเจริญเติบโต ดา้นใตห้มวกเป็นรูขนาดเล็กสีนํ	าตาลหรือนํ	าตาลแดง ดอกเห็ดคงทนขา้มปี 

ทาํปฏิกิริยากบั KOH เป็นสีแดงและดาํในที:สุด สปอร์กลมรี ขนาด 3-3.5 x 4-5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

     ทอ่นไม ้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     รับประทานได ้มีคุณสมบติัเป็นยา ลดอาการบวม แกอ้กัเสบ 
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Phellinus igniarius (L. ex Fr.) Quél.   

ชื�อสามัญ เห็ดหิ	ง                                                               วงศ์  Hymenochaetaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดกวา้ง 3-4 เซนติเมตร ยาว 4-5.5 เซนติเมตร ลกัษณะเป็นครึ: งวงกลม มีสัน ผวินูนแขง็เรียงเป็น

วงกลมซอ้นกนั สีนํ	าตาลเทาดาํ รูยาว 5 มิลลิเมตร สีนํ	าตาลทองแดง ปากรู 5-6 รู ต่อ มิลลิเมตร ลกัษณะกลม 

เนื	อแขง็เหมือนไม ้สปอร์ขนาด 5 x 5 ไมครอน สปอร์ใส ผนงัเรียบ เกือบกลมหรือกลม 

แหล่งที�พบ 

      บนกิ:งไม ้และตอไมแ้หง้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ หา้มเลือด รักษาอาการเลือดออกในมดลูก ช่วยใหก้ระปี	 กระเปร่าเลือดไหลเวยีนดี แก้

ทอ้งผกู ตม้นํ	าดื:มเล็กนอ้ยทาํใหร้ะบบยอ่ยอาหารทาํงานปกติ แกท้อ้งเสีย บาํรุงมา้ม 



 

 

 

 

Anthracophyllum nigritum

ชื�อสามัญ เห็ดพดัสีองุ่น                       
 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดขนาดเล็ก หมวกกวา้ง 

สีนํ	าตาลอมเหลืองถึงมว่งอมเทา ดา้นที:นูนติดกบักิ:งไม ้ ครีบเรียงเป็นรัศมีจากฐานดอก ครีบห่างกนัมาก เป็น

สันนูน สีนํ	าตาลอมมว่ง กา้นสั	น ติดกบัหมวกดา้นขา้ง สีนํ	าตาล พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์ผวิเรียบ ผนงับาง 

ขนาด 6-8 x 4-4.5ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนกิ:งไมที้:ตายแลว้ ทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้มีบทบาทในการยอ่ยสลาย
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Anthracophyllum nigritum (Lév.) Kalchbr. 

พดัสีองุ่น                                                                  วงศ์ 

เห็ดขนาดเล็ก หมวกกวา้ง 0.5-2 เซนติเมตร หนา 1 มิลลิเมตร เป็นรูปครึ: งวงกลมหรือเมด็ถั:ว ขอบงอลง 

สีนํ	าตาลอมเหลืองถึงมว่งอมเทา ดา้นที:นูนติดกบักิ:งไม ้ ครีบเรียงเป็นรัศมีจากฐานดอก ครีบห่างกนัมาก เป็น

สันนูน สีนํ	าตาลอมมว่ง กา้นสั	น ติดกบัหมวกดา้นขา้ง สีนํ	าตาล พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์ผวิเรียบ ผนงับาง 

ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้มีบทบาทในการยอ่ยสลาย 

วงศ์ Marasmiaceae 

 

เป็นรูปครึ: งวงกลมหรือเมด็ถั:ว ขอบงอลง 

สีนํ	าตาลอมเหลืองถึงมว่งอมเทา ดา้นที:นูนติดกบักิ:งไม ้ ครีบเรียงเป็นรัศมีจากฐานดอก ครีบห่างกนัมาก เป็น

สันนูน สีนํ	าตาลอมมว่ง กา้นสั	น ติดกบัหมวกดา้นขา้ง สีนํ	าตาล พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์ผวิเรียบ ผนงับาง 
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Campanella junghuhnii (Mont.) Sing.     

ชื�อสามัญ     -                                                                           วงศ์ Marasmiaceae                        
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 0.2-4 เซนติเมตร หนา 1 มิลลิเมตร เป็นรูปครึ: งวงกลมหรือเมด็ถั:ว ขอบงอลง สีขาว ดา้นที:นูน

ติดกบักิ:งไม ้ ครีบ เรียงเป็นรัศมีจากฐานดอก ครีบห่างกนัมาก เป็นสันนูน เนื	อบาง สีขาว โปร่งแสง สปอร์

ขนาด 4-5 x 7-8 ไมครอน พิมพส์ปอร์สีขาว  

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นกิ:งไมที้:ตายแลว้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้มีความสาํคญัทางอุตสาหกรรม การบาํบดัของเสีย มีบทบาทในการยอ่ยสลาย 



 

 

 

 

 

Crepidotus variabilis (Pers.) P. Kumm.

ชื�อสามัญ เห็ดหอยแครง          
 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเจริญเป็นกลุ่มบนทอ่นไม ้

อ่อน สีของดอกเห็ดจะเขม้ขึ	นตามอาย ุ

ไมครอน สปอร์สีนํ	าตาลอมชมพ ูผวิเรียบ 

แหล่งที�พบ 

      ทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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(Pers.) P. Kumm.        

                                                              วงศ์ Marasmiaceae

ดอกเห็ดเจริญเป็นกลุ่มบนทอ่นไม ้ หมวกเห็ดเป็นรูปหอยหรือพดั กวา้ง 1-2 เซนติเมตร

อ่อน สีของดอกเห็ดจะเขม้ขึ	นตามอาย ุ มีกา้นสั	นมาก หรือเกือบไมมี่ เนื	ออ่อนนุ่ม สปอร์ขนาด 

ผวิเรียบ ผนงับาง พิมพส์ปอร์สีนํ	าตาล 

Marasmiaceae 

 

เซนติเมตรสีขาวถึงสีเหลือง

สปอร์ขนาด 5-7 x 7-9 
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Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat. 

ชื�อสามัญ    -                                                                             วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดขนาดเล็ก หมวกทรงร่มกวา้ง 0.3-1 เซนติเมตร สีครีมถึงสีนํ	าตาล ผวิไมเ่รียบนูนเป็นคลื:นทั	งดอก 

กลางดอกมีสีเขม้กวา่ขอบดอก ดอกบาง ครีบห่าง สีขาว กา้นที:ติดกบัดอกสีอ่อนกวา่ที:ติดกบัวสัดุที:เห็ดขึ	น ติด

กลางดอก ขนาด 1-3 เซนติเมตร สปอร์รูปรี ใส ผวิเรียบ ขนาด 3-5 x 4-6.5 มิลลิเมตร พิมพส์ปอร์ขาว 

แหล่งที�พบ 

      ใบไม ้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้สร้างสารปฏิชีวนะ  
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Crinipellis zonata (Peck). Patouillard. 

ชื�อสามัญ เห็ดครีบหมวกวง                                                      วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดขนาดเล็ก หมวกทรงร่มกวา้ง 0.5-1.5 เซนติเมตร สีนํ	าตาลถึงสีนํ	าตาลแดง มีขนสีนํ	าตาลแดง 

หมวกมีลายเป็นวงๆ ซอ้นกนั ดอกบาง ครีบห่าง สีขาว กา้นสีนํ	าตาลแดง มีขน ติดกลางดอก ขนาด 2-4 

เซนติเมตรสปอร์รูปรี ใส ผวิเรียบ ขนาด 3-5 x 4-6.5 มิลลิเมตร พิมพส์ปอร์ขาว 

แหล่งที�พบ 

      กิ:งไม ้ทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ 
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Gerronema albidum (Fr.) Singer 

ชื�อสามัญ    -                                                                             วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเป็นรูปกรวยตื	น สีขาว ขนาด 1-2 เซนติเมตร ขอบเรียบงอลงเล็กนอ้ย กา้นสีขาว กลวง ยาว 2-3 

เซนติเมตร เนื	อดอกนิ:ม ครีบสั	น ห่าง เรียงลงไปติดกา้น สปอร์รี ผวิเรียบ ผนงับาง ขนาด 5-7 x 7-10 ไมครอน 

พิมพส์ปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      รากตน้ไมที้:ฝังดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล  
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Marasmiellus candidus (Bolton) Sing. 

ชื�อสามัญ เห็ดเกลด็ขาว                                                         วงศ์ Marasmiaceae                        
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 0.5-1 เซนติเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร ดา้นบนนูนคลา้ยเลนส์นูน กลางดอกยบุลงเล็กนอ้ย สีขาว 
เมื:อแก่ยอดจะมีสีนํ	าตาลอ่อน กา้นยาว 0.5-1 เซนติเมตรสีขาว ครีบ เรียงเป็นรัศมีจากฐานดอก สั	นยาวต่างระดบั

กนั เป็นสันนูน สีขาว เนื	อบาง สปอร์ขนาด 5-7.5 x 12.5-17.5 ไมครอน พิมพส์ปอร์สีขาว  

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นกิ:งไมที้:ตายแลว้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้ 



 

 

 

 

 

Marasmiellus nigripes (Schw.) Sing.

ชื�อสามัญ เห็ดเกลด็ขาวกา้นดาํ
 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดขนาดเล็ก หมวกทรงร่มกวา้ง 

บาง ครีบห่าง สีขาว กา้นที:ติดกบัดอกสีขาว กา้นที:ติดกบัวสัดุที:เห็ดขึ	นสีเทาดาํ

เซนติเมตร สปอร์รูปรี ใส ผวิเรียบ ขนาด 

แหล่งที�พบ 

      กิ:งไม ้เศษใบไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ 
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(Schw.) Sing. 

เห็ดเกลด็ขาวกา้นดาํ                                                 วงศ์ Marasmiaceae

เป็นเห็ดขนาดเล็ก หมวกทรงร่มกวา้ง 0.5-2 เซนติเมตร สีขาว ผวิไมเ่รียบนูนเป็นคลื:นตามร่องครีบ 

ที:ติดกบัดอกสีขาว กา้นที:ติดกบัวสัดุที:เห็ดขึ	นสีเทาดาํ ติดกลางดอก ขนาด 

สปอร์รูปรี ใส ผวิเรียบ ขนาด 3-5 x 7-9 มิลลิเมตร พิมพส์ปอร์ขาว 

Marasmiaceae 

 

ผวิไมเ่รียบนูนเป็นคลื:นตามร่องครีบ ดอก

ติดกลางดอก ขนาด 1-5 
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Marasmius androsaceus (L. ex Fr.) Fr. 

ชื�อสามัญ    -                                                                             วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดขนาดเล็กมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางหมวก 0.5-2 เซนติเมตร สีขาว กลางหมวกสีนํ	าตาล หมวกเป็น

ริ	วโดยรอบ ขอบหมวกหยกัคลา้ยฟันเลื:อย ครีบสีขาว กา้นดอกเรียวเล็กสีนํ	าตาลอ่อนยาว 2-3 เซนติเมตร ติดกบั

หมวกตรงกลาง พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์รูปร่างยาวรี ผนงับางและเรียบ ขนาด 7-9 X 3-4 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ใบไม ้ทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 



153 

 

 

 

 

 

Marasmius corbariensis (Roumeg.) Sing. 

ชื�อสามัญ    -                                                                             วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดขนาดเล็กมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางหมวก 2-8 มิลลิเมตร เมื:ออ่อนสีเหลือง แก่สีจะจางลง ครีบสี 

กา้นดอกยาว 2-8 เซนติเมตร กวา้ง 2-7 มิลลิเมตร ติดกบัหมวกตรงกลาง สีดาํ พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์รูปร่าง

ยาวรี ผนงับางและเรียบ ขนาด 7.5-9 x 2.5-3.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      กิ:งไม ้เศษใบไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล  
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Marasmius delectans  Morgan 

ชื�อสามัญ    -                                                                             วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดขนาดเล็กมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางหมวก 1-4 เซนติเมตร เมื:ออ่อนสีเนื	อ แก่สีจะจางลงจนขาว 

กลางหมวก ครีบสีขาว เมื:อบานเตม็ที:กลางหมวกเป็นแอ่งเล็กนอ้ย กา้นดอกยาว 2-8 เซนติเมตร กวา้ง 1-2.5 

มิลลิเมตร ติดกบัหมวกตรงกลาง สีนํ	าตาลเขม้ บริเวณส่วนโคนพองออกเล็กนอ้ย และมีเส้นใยปกคลุมดา้นบน

ติดบัหมวกขาว พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์รูปร่างยาวรี ผนงับางและเรียบ ขนาด 7-8 x 3-5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      กิ:งไม ้เศษเปลือกไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Marasmius fulvoferrugineus Gilliam. 

ชื�อสามัญ    -                                                                             วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดทรงร่ม ดา้นบนหมวกมีสีส้มอมนํ	าตาล มีร่องเห็นชดัเจน ใตห้มวกมีครีบสีขาวเรียงตวักนัห่างๆ 

จาํนวน 8-10 ครีบ  หมวกเห็ดกวา้ง 0.5-1 เซนติเมตร กา้นดอกเล็ก แขง็ สีนํ	าตาลจนถึงนํ	าตาลดาํ เป็นมนั เส้น

ผา่นศูนยก์ลาง 1 มิลลิเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร พิมพส์ปอร์ขาว สปอร์รูปรี ขนาด 8-10 x 4.5-5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ใบไม ้ทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Marasmius leveillianus (Berk.) Pat. 

ชื�อสามัญ    -                                                                             วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดทรงร่ม ดา้นบนหมวกมีสีนํ	าตาล มีร่องเห็นชดัเจน ใตห้มวกมีครีบสีขาวเรียงตวักนัห่างๆ จาํนวน 

18-25 ครีบ  หมวกเห็ดกวา้ง 1-2 เซนติเมตร กา้นดอกเล็ก แขง็ สีนํ	าตาลจนถึงนํ	าตาลดาํ เป็นมนั เส้นผา่น

ศูนยก์ลาง 1-1.2 มิลลิเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตรพิมพส์ปอร์ขาว สปอร์รูปไต ขนาด 10-12 x 4.5-5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      กิ:งไม ้ทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Marasmius haematocephalus (Mont.) Fr. 

ชื�อสามัญ     -                                                                            วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

     เป็นเห็ดขนาดเล็กมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางหมวก 2-6 มิลลิเมตร สีแดงสด แก่สีจะจางลง  กา้นดอกยาว 1.5-

3.5 เซนติเมตร ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 1 มิลลิเมตร ติดกบัหมวกตรงกลาง พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์

รูปร่างยาวรี ผนงับางและเรียบ ขนาด 12-16 x 7-8 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      เศษใบไม ้เศษกิ:งไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Marasmius maximus  Hongo. 

ชื�อสามัญ    -                                                                             วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เห็ดทรงร่มมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางหมวก 1-3 เซนติเมตร สีนํ	าตาลอ่อน กลางหมวกสีนํ	าตาล เมื:ออายมุาก

หมวกเป็นริ	วโดยรอบ ครีบสีครีมถึงสีนํ	าตาลอ่อน กา้นดอกใหญ่กวา่เห็ดชนิดเดียวกนัมาก สีนํ	าตาลอ่อน ยาว 

2-7 เซนติเมตร ติดกบัหมวกตรงกลาง พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์รูปร่างยาวรี ผนงับางและเรียบ ขนาด 8-10 X 4-

6 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ดินที:มีเศษใบไมท้บัถม 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ 
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Marasmius papyraceus Massee 

ชื�อสามัญ เห็ดร่มกระดาษไข                                                     วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดเมื:ออ่อน รูประฆงัคว ํ:าและบานออก มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1-3.5 เซนติเมตร หมวกเห็ดบางสี

ขาว โปร่งแสง มีริ	วโดยรอบ กลางหมวกสีเหลืองอ่อน ครีบแคบและบาง เรียงตวัห่าง สีขาว กา้นดอก

ทรงกระบอก ยาว 7-9 เซนติเมตร ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1.5-2.5 มิลลิเมตร ดา้นบนสีขาว ส่วนโคนสีเหลือง

อ่อนหรือนํ	าตาลอ่อน พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์ทรงรียาว ผิวเรียบ ขนาด 8-10 x 3-4ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      เศษใบไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ 
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Marasmius purpureostriatus   Hongo. 

ชื�อสามัญ     -                                                                            วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

        เป็นเห็ดขนาดเล็กหมวกรูประฆงั ผวิเรียบมีลกัษณะเป็นร่อง ในร่องสีมว่ง ส่วนนูนสีครีมมีขนาดเส้นผา่น

ศูนยก์ลางหมวก 1-2.5 เซนติเมตร จาํนวนครีบนอ้ยสีขาวนวล เรียงตวัห่าง กา้นดอกยาว 8-12 เซนติเมตร กวา้ง 

0.5-1.2  มิลลิเมตร ติดกบัหมวกตรงกลาง เรียบและเป็นมนัเงาเมื:อแก่ สีนํ	าตาลอมม่วง พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์

รูปร่างยาวรี ผนงับางและเรียบ ขนาด 12-18 x 7-10 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      เศษใบไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ 
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Marasmius rotula (Scop. ex Fr.) Fr. 

ชื�อสามัญ     -                                                                            วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

        เป็นเห็ดขนาดเล็กมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางหมวก 2-7 มิลลิเมตร สีขาวถึงสีครีม ผวิเรียบมีลกัษณะเป็น

ร่อง ครีบห่าง มี 6-9 ครีบ กา้นดอกยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางนอ้ยกวา่ 1 มิลลิเมตร ติดกบั

หมวกตรงกลาง พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์รูปร่างยาวรี ผนงับางและเรียบ ขนาด 12-16 x 7-8 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      เศษใบไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Marasmius sullivanti  Montagne 

ชื�อสามัญ    -                                                                             วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      เป็นเห็ดขนาดเล็กมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางหมวก 1-3 เซนติเมตร เมื:ออ่อนสีนํ	าตาลแดง แก่สีจะจางลงและ

ขอบหมวกเห็ดยกขึ	นเล็กนอ้ย ครีบสีขาว อยูชิ่ดกา้น กา้นดอกยาว 3-5 เซนติเมตรกวา้ง 1-2 มิลลิเมตร ติดกบั

หมวกตรงกลาง สีนํ	าตาลอมดาํ และสีเขม้ขึ	นเมื:อแก่ บริเวณส่วนโคนมีเส้นใย กา้นดา้นบนสีขาวและ

เปลี:ยนเป็นนํ	าตาลเมื:อมีอายเุพิ:มขึ	น พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์รูปร่างยาวรี ผนงับางและเรียบ ขนาด 7-8 x 3-3.5 

ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      กิ:งไม ้เศษใบไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Micromphale foetidum (Sow.) Sing. 

ชื�อสามัญ     -                                                                            วงศ์ Marasmiaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

       เป็นเห็ดขนาดเล็กมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางหมวก 1-3 เซนติเมตร สีนํ	าตาล แก่สีจะจางลง กลางหมวกเป็น

แอ่งเล็กนอ้ย  เนื	อหมวกบาง และมีร่องเป็นรัศมี กา้นดอกยาว 1-2.5 เซนติเมตร ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1-2 

มิลลิเมตร ติดกบัหมวกตรงกลางสีนํ	าตาลเขม้ จนถึงดาํ พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์รูปร่างยาวรี ผนงับางและเรียบ 

ขนาด 8-10  x 3-4 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ขอนไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Tetrapyrgos simulans (Pat.) E. Horak    

ชื�อสามัญ เห็ดใบหูแกว้                                                          วงศ์ Marasmiaceae                        
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 0.2-2 เซนติเมตร หนา 0.5 มิลลิเมตร เป็นรูปครึ: งวงกลม สีขาวเทา หรือสีนํ	าตาลอ่อนอมส้ม 
ดา้นที:นูนติดกบักิ:งไม ้ครีบ เรียงเป็นรัศมีจากฐานดอก สั	นยาวต่างระดบักนั เป็นสันนูน สีขาว เนื	อบาง สปอร์

ขนาด 6-7 x 8-11 ไมครอน พิมพส์ปอร์สีขาว  

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นกิ:งไมที้:ตายแลว้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล  
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Meruliopsis corium (Fr.) Ginns     

ชื�อสามัญ    -                                                                               วงศ์ Meruliaceae                        
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกหนา 0.5-1 มิลลิเมตร เจริญปกคลุมกิ:งไม ้ และมีส่วนที:โผล่พน้กิ:งไมอ้อกมา หมวกสีเหลืองอมเขียว

ขอบหมวกมีสีเหลืองอ่อน ลกัษณะคลา้ยขนของผา้ขนหนู ขา้งใตมี้สีขาวขุน่ ลกัษณะเป็นแถบรัศมี เนื	อเหนียว 

สีครีมถึงสีเหลืองอมเขียว สปอร์ขนาด 1-1.5 x 3-4 ไมครอน ผนงัเรียบ สปอร์ทรงรี พิมสปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูท่อ่นไม ้กิ:งไม ้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Favolaschia minima (Jungh.) Sing. 

ชื�อสามัญ เห็ดรังแตนขาว                                                            วงศ์  Mycenaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

       ดอกเห็ดรูปพดั มีขนาดเล็ก เนื	อเห็ดอ่อนนุ่ม สีเนื	อหรือนํ	าตาลอ่อนขนาดกวา้ง 2-4 มิลลิเมตร มีกา้นสั	นๆ สี

นํ	าตาล ติดกบัวสัดุที:ขึ	นดา้นขา้ง ดา้นล่างดอกเป็นรูกลมหรือเหลี:ยม มีสีขาวหรือสีครีม พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์

ขนาด 7-8 x 5-6 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ขอนไม ้เปลือกไมข้องตน้ไมที้:ตายแลว้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Mycena stylobates (Pers.:Fr.) Kummer 

ชื�อสามัญ    -                                                                                วงศ์  Mycenaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

       หมวกเห็ดรูปกะทะคว ํ:า เส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.5-1 เซนติเมตร หมวกสีขาวครีม มีรอยหยกัตามรอยครีบ 

ครีบติดกบักา้น สีขาวใส กา้นยาว 1.5-2 เซนติเมตร สีขาวใส ดอกเห็ดเป็นเมือกวุน้ทั	งดอก สปอร์ขนาด 20-30 x 

23-28 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      กิ:งไม ้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Dictyophora indusiata (Vent. Ex Pers.) Fischer                     

ชื�อสามัญ เห็ดเยื:อไผ ่                                                                    วงศ์  Phallaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเมื:ออ่อนมีลกัษณะกลม เปลือกชั	นนอกสีขาวถึงเทาอมนํ	าตาล ขนาด 2-4 เซนติเมตร เมื:อเจริญเตม็ที:

ดอกเห็ดจะดนัให้ผนงัแตกออก ดอกเห็ดโตเตม็ที:สูง 8-12 เซนติเมตร กา้นดอกใหญ่มีรูพรุนคลา้ยฟองนํ	า สีขาว 

เส้นผา่นศูนยก์ลาง 2-3.5  เซนติเมตร ดา้นบนมีหมวกเห็ดคลา้ยระฆงัคว ํ:า รอบๆ มีเมือกสปอร์ติดอยู ่ขนาดใหญ่

กวา่กวา่กา้นเล็กนอ้ย ใตห้มวกมีตาขา่ยสีขาวยาวเกือบถึงพื	นดิน สปอร์ขนาด 3.5-4.5x1.5-2 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      บนพื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้สามารถบรรเทาอาการทอ้งร่วง นํ	าตม้เห็ดช่วยรักษาไมใ่หอ้าหารเน่าบูด และสามารถยบัย ั	ง
การเจริญของเซลลม์ะเร็งบางชนิดได ้
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Hohenbuehelia petaloides (Bull. ex Fr.) Schulz.  

ชื�อสามัญ เห็ดนางรมป่า                                                               วงศ์ Pleurotaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

       หมวกเห็ดรูปพดั สีขาว มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 2-5 เซนติเมตร กลางหมวกบริเวณที:ติดกบักา้นเวา้ลง 

ครีบติดกบักา้น สีขาว กา้นดอกสีขาว ติดกบัหมวกดา้นขา้ง ยาว 4-10 มิลลิเมตร กวา้ง 3-8 มิลลิเมตร พิมพ์

สปอร์สีขาว สปอร์ ผวิเรียบ ใส ขนาด 7-10 x 3-4 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้
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Podoscypha nitudula (Berk.) Pat.             

ชื�อสามัญ เห็ดกหุลาบเหลือง                                                วงศ์ Podoscyphaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดเป็นรูปพดัจีบหรือทรงกรวย ผวิดอกดา้นบนมีขนสีนํ	าตาลแดง และมีแนวร่องแรงตวัเป็นแนว

วงกลม มองเห็นเป็นวงบนผิวดอก ขอบดอกมีสีขาวนวล ผวิดา้นล่างเรียบ อาจมีตุ่มเล็ก สีชมพ ู สปอร์สีขาว

ขนาด 2-2.5 x 3-3.5 ไมครอน  ทรงกลมรี ใส ผวิเรียบ 

แหล่งที�พบ 

     บนพื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Boletopsis subsquamosa (Fries) Kotl.&Pouz.                    

ชื�อสามัญ เห็ดทูโรตาเกะ                                                      วงศ์   Polyporaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดแบน ผวิไมเ่รียบ ดา้นบนสีครีมถึงสีนํ	าตาลอ่อน  ดา้นล่างสีขาวมีรูคลา้ยฟันปลา 1-2 รู/มิลลิเมตร 

หมวกเห็ดกวา้ง 10-25 เซนติเมตร กา้นยาว 10-15 เซนติเมตร ส่วนที:ติดกบัหมวกพองออกเล็กนอ้ย ฐานกวา้ง 1-

2.5 เซนติเมตร เนื	อเห็ดสีขาว พิมพส์ปอร์สีขาวถึงเทา สปอร์ เกือบกลม ผวิเรียบ ใส ขนาด 4-7 x 4-6 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      บนพื	นดินใกลแ้หล่งนํ	า มีความชื	นสูง 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้
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Coltricia perennis (Fries) Murr. 

ชื�อสามัญ    -                                                                             วงศ์ Polyporaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 2-3.5 เซนติเมตร ดอกเห็ดทรงถว้ย หรือจานแบน ตรงกลางบุ๋มเล็กนอ้ย สีนํ	าตาลอมเทาขอบ

เป็นคลื:นมีสีเขม้กวา่กลางดอก รูยาว 1-3 มิลลิเมตร สีขาวถึงสีเหลืองครีม ปากรู กวา้ง 3-4 มิลลิเมตร เกือบกลม 

เนื	อเหนียว สีครีม สปอร์ขนาด 4 x 9 ไมครอน สีเหลือง ผนงับาง ยาวรี  

แหล่งที�พบ 

      บนดินที:อุดมสมบูรณ์ ใตต้น้ไมใ้หญ่ มีตน้ไมบ้งัแสง เป็นเห็ดหายาก 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้มีสารต่อตา้นมะเร็ง 
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Daedaleopsis confragosa var. tricolor (Bull.) Bondartsev & Singer 

ชื�อสามัญ เห็ดหิ%งแดงเขาวงกตบาง                                             วงศ์  Polyporaceae 
 

 
  

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดแบนบางคลา้ยพดั ครึ: งวงกลม ไมมี่กา้น แขง็ ผวิดอกไมเ่รียบ มีวงแหวนสีเขม้สลบัอ่อนซอ้นกนั สี

นํ	าตาลแดงถึงแดงดาํ ขอบหมวกบาง เนื	อดอกสีเหลืองหรือนํ	าตาล ดา้นใตด้อกมีรูยาว คลา้ยครีบ พิมพส์ปอร์สี

ขาว สปอร์กลมรียาวขนาด 2-3 x 7-10 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

    ทอ่นไม ้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

    มีสารต่อตา้นเชื	อรา และแบคทีเรียก่อโรคในทางเดินอาหาร ลดอาการบวม แกอ้กัเสบ 



174 

 

 

 

 

Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. 

ชื�อสามัญ เห็ดหิ%งกระดง้หนงั                                                      วงศ์  Polyporaceae 
 

 
  

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดบานออกจากเนื	อไมเ้กือบเป็นวงกลม ไมมี่กา้น หนา แขง็ ผวิดอกไมเ่รียบ ดอกสีเทาสลบันํ	าตาล ขอบ

ดอกสีขาว ดา้นใตด้อกมีสีขาวหรือสีครีม พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์กลมรี  ขนาด 3-4 x 4-6 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

     ทอ่นไม ้ โคนไมย้นืตน้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     มีสารต่อตา้นเซลลม์ะเร็ง และแบคทีเรีย 
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Hexagonia  apiaria (Pers.) Fr. 

ชื�อสามัญ เห็ดรังแตนสีนํ	 าตาล                                                    วงศ์ Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

     หมวกเห็ดกวา้ง 3-10 x 4-10 เซนติเมตร หนา 1-3 มิลลิเมตร รูปครึ: งวงกลมติดอยูก่บักิ:งไม ้ดา้นบนมีขนปก

คลุม ไมมี่กา้นดอก สีนํ	าตาล มีแถบรอยหยกัเป็นชั	นๆ เป็นคลื:น ดา้นล่างมีรูใหญ่ รูปหกเหลี:ยมสีนํ	าตาลเขม้ รู

ยาว 2 มิลลิเมตร สีนํ	าตาลเทา มีรู 2-3 รูต่อ มิลลิเมตร เนื	อเหนียว บาง สีนํ	าตาล สปอร์ รูปทรงกระบอก ใส

ขนาด 15-20 x 7-8.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      กิ:งไม ้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      มีรสขม นํ	าสกดัจากดอกเห็ดมีคุณสมบติั ลดกรดในกระเพาะ ลดอาการปวดกระเพาะใชด้อกเห็ดแหง้ 12-

15 กรัมตม้ในนํ	า และรับประทานขณะที:ยงัอุ่นช่วยบาํรุงลาํไส้และกระเพาะ 
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Hexagonia tenuis (Hook.) Fr.                    

ชื�อสามัญ เห็ดรังแตน                                                                วงศ์ Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 3-6 x 4-10 เซนติเมตร หนา 1-3 มิลลิเมตร รูปครึ: งวงกลมหรือรูปพดั เรียบ สีขาวนํ	าตาลอ่อน มี

แถบรอยหยกัเป็นชั	นๆ มีลกัษณะเป็นคลื:น ดา้นล่างมีรูเล็กรูปหกเหลี:ยมสีนํ	าตาลเขม้ รูยาว 2 มิลลิเมตร สี

นํ	าตาลอมเทา ปากรู 1-2 รูต่อมิลลิเมตร เป็นเหลี:ยม หรือหกเหลี:ยม เนื	อเหนียว บาง สีนํ	 าตาลอ่อนหรือสีนํ	าตาล

แก่ สปอร์ขนาด 4-5 x 9-12 ไมครอน สปอร์ทรงกระบอก ใส 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นกิ:งไม ้  

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
 

 

 



 

Lentinus ciliatus Lév.         

ชื�อสามัญ เห็ดขอนขน    
 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

            หมวกเห็ดกวา้ง 5-12 เซนติเมตร

จากกลางดอกไปที:ขอบหมวกโดยรอบ เนื	อบาง เหนียว ครีบกวา้ง 

ตวัชิดกนั เรียวยาวติดกบักา้นดอก กา้

หมวกตรงกลาง แขง็ มีขนมีขนปกคลุมตลอด ลกัษณะคลา้ยกาํมะหยี:สีนํ	าตาลแดง

ดินติดกบัชิ	นไมเ้นื	อแขง็ที:เส้นใยเจริญอยู ่ ชิ	นไมมี้หนา้ที:เป็นเมด็ 

3.5-4 x 14-17 ไมครอน รูปกระบอง สปอร์ขนาด 

แหล่งที�พบ 

      ชิ	นไมที้:ฝังตวัอยูใ่นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้มีรายงานวา่มีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ
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                                    วงศ์ 

เซนติเมตร เป็นรูปกรวยลึก ดา้นบนสีนํ	าตาลมีขนขึ	นปกคลุม ผวิหมวกเป็นรัศมี

จากกลางดอกไปที:ขอบหมวกโดยรอบ เนื	อบาง เหนียว ครีบกวา้ง 1.5-2.5 เซนติเมตร ครีบมีสีขาวถึงสีเนื	อ เรียง

ตวัชิดกนั เรียวยาวติดกบักา้นดอก กา้นดอกกวา้ง 4-8 มิลลิเมตร ยาว 8-10 เซนติเมตร

หมวกตรงกลาง แขง็ มีขนมีขนปกคลุมตลอด ลกัษณะคลา้ยกาํมะหยี:สีนํ	าตาลแดง ส่วนโคนของกา้นฝังอยูใ่ต้

ดินติดกบัชิ	นไมเ้นื	อแขง็ที:เส้นใยเจริญอยู ่ ชิ	นไมมี้หนา้ที:เป็นเมด็ sclerotium เนื	อเหนียว สีขาว เบสิเดียมขนาด 

รูปกระบอง สปอร์ขนาด 3-4 x 5-6 ไมครอน สปอร์ใสผนงับางยาวรี พิมพส์ปอร์สีขาว

รับประทานได ้มีรายงานวา่มีสารต่อตา้นอนุมูลอิสระ 

 Polyporaceae 

 

เป็นรูปกรวยลึก ดา้นบนสีนํ	าตาลมีขนขึ	นปกคลุม ผวิหมวกเป็นรัศมี

ครีบมีสีขาวถึงสีเนื	อ เรียง

เซนติเมตร ทรงกระบอก ติดกบั

ส่วนโคนของกา้นฝังอยูใ่ต้

เนื	อเหนียว สีขาว เบสิเดียมขนาด 

ไมครอน สปอร์ใสผนงับางยาวรี พิมพส์ปอร์สีขาว 
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Lentinus connatus Berk.           

ชื�อสามัญ เห็ดแค เห็ดสกั เห็ดชิง เห็ดขอน                                  วงศ์ Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดกวา้ง 2-15 เซนติเมตร มีลกัษณะคลา้ยกรวย กา้นยาว สีนํ	าตาลอ่อน เหนียว ดอกเห็ดแก่มีลกัษณะ

คลา้ยหนงัสัตว ์มีขนบางๆ เป็นรัศมี ครีบขนาด 0.5-1 เซนติเมตร แคบมาก เรียวยาวติดกบักา้นดอก กา้นมีขนาด 

5-15 x 5-12 เซนติเมตร ทรงกระบอก มีทั	งอยูกึ่:งกลางและคอ่นไปขา้งใดขา้งหนึ:ง แขง็เหนียว มีขนสั	นๆ สี

นํ	าตาลอ่อน เนื	อเหนียวเล็กนอ้ย สีขาว เบสิเดียมขนาด 3-5 x 15-18 ไมครอน เป็นรูปกระบอง สปอร์ขนาด 5-6 

x 2.5-3 ไมครอน สปอร์ใสผนงับาง ยาวรี พิมพส์ปอร์สีครีม 

แหล่งที�พบ 

      ขึ	นเป็นกลุ่มบนขอนไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้มีรายงานการสกดัสารจากเห็ดไปใชใ้นการยบัย ั	งเซลลม์ะเร็ง 
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Lentinus fasciatus Berk.        

ชื�อสามัญ เห็ดวงปีขอนไม ้                                                            วงศ์ Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเจริญเป็นกลุ่มบนทอ่นไม ้ บางครั	 งเจริญซ้อนกนัเป็นชั	น หรือติดกนั  หมวกเห็ดเป็นรูปกรวยลึก 

หรือตื	น กวา้ง 2-7 เซนติเมตร สีเหลืองอมนํ	าตาล  ผวิดา้นบนเห็นเป็นวงสีอ่อนและเขม้สลบักนั มีขนสีนํ	าตาล

อ่อนปลายแหลมปกคลุม ครีบติดกบัโคนกา้นดอก กา้นสีนํ	าตาลอ่อน มีขนสีนํ	าตาลอ่อนปกคลุมอยูค่ลา้ย

กาํมะหยี: กา้นมีขนาด 0.3-0.5 x 1-6 เซนติเมตรเนื	อเหนียว สปอร์ขนาด 5-8 x 3-4 ไมครอน สปอร์ใส ผนงับาง 

พิมพส์ปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      ขอนไมผ้ ุทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Lentinus giganteus Berk.        

ชื�อสามัญ เห็ดตงนํ	าฝน                                                                 วงศ์ Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเจริญเป็นกลุ่มไม่หนาแน่น บนพื	นดินที:มีอินทรียวตัถุหรือเศษไมย้อ่ยสลาย หมวกเห็ดเป็นรูปกรวย

กวา้ง 2-25 เซนติเมตร สีครีมถึงสีนํ	าตาลอ่อน ผวิดา้นบนเรียบ มีขนเป็นกลุ่มสีขาวบริเวณขอบดอก ครีบติดกบั

โคนกา้นดอก กา้นสีขาวถึงสีครีม กา้นมีขนาด 1-1.5 x 2-15 เซนติเมตร เนื	อนิ:ม สปอร์ขนาด 5-8 x 3-4 

ไมครอน สปอร์ใส ผนงับาง ทรงกระบอก พิมพส์ปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      บนพื	นดินใกลต้อไม ้หรือทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้
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Lentinus polychrous Lév.        

ชื�อสามัญ เห็ดลม เห็ดกระดา้ง เห็ดบด เห็ดขอน                        วงศ์ Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดกวา้ง 5-18 เซนติเมตร หนา 2-4 มิลลิเมตร กลางดอกเห็ดบุ๋มลึกเป็นรูปกรวย ผวิดา้นบนมีสีเนื	อ
และมีขนละเอียดสีนํ	าตาลปกคลุมทั:วไป ครีบติดกบัโคนกา้น เมื:ออ่อนมีสีนํ	าตาลอ่อน เมื:อแก่จะเป็นสีนํ	าตาล

เขม้ กา้นขนาด 0.3-1 x 1-4 เซนติเมตร ติดกบัหมวกตรงกลาง เหนียว โคนกา้นสีนํ	าตาลดาํ เนื	อเหนียว ขาวหมน่ 

สปอร์ขนาด 2.5-3.7 x 6-7.5 ไมครอน สปอร์ใสผนงับาง ทรงกระบอก พิมพส์ปอร์สีครีม 

แหล่งที�พบ 

      ขึ	นเป็นกลุ่มหรือเดี:ยวๆ บนขอนไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ มีรายงานการสกดัสารจากเห็ดไปใชย้บัย ั	งเซลลม์ะเร็งเตา้นม มะเร็งเยื:อบุช่องปาก และ

มะเร็งปากมดลูก 
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Lentinus sajor-caju (Fr.) Fr.  

ชื�อสามัญ เห็ดขอน เห็ดตีนปลอก                                               วงศ์ Polyporaceae 
 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดกวา้ง 4-8 เซนติเมตร ลกัษณะดอกคลา้ยกรวยปากกวา้ง ดอกเห็ดบางและเหนียว สีเนื	อหรือสี

ฟางขา้ว เนื	อของดอกเห็ดบาง ครีบเรียงตวัติดกนั และดา้นหนึ:งติดกบักา้นดอก กา้นมีขนาด 0.5-0.8 x 0.8-3 

เซนติเมตร ติดกบัหมวกตรงกลางหรือเอียงไปดา้นใดดา้นหนึ:ง ส่วนบนของกา้นมีวงแหวนเห็นไดช้ดั เนื	อ

แน่น สีขาวถึงครีม เบสิเดียมขนาด 3.5-4.5 x 15-20 ไมครอน แคบมาก เป็นรูปกระบอง สปอร์ขนาด 1.5-2 x 

5-6 ไมครอน สปอร์ใสผนงัเรียบ ทรงกระบอก พิมพส์ปอร์สีครีม 

แหล่งที�พบ 

      พบไดท้ั:วไปบนทอ่นไมที้:ไมผ่พุงัมากนกั โดยเฉพาะช่วงฝนตกจะพบบอ่ย 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ต่อตา้นมะเร็ง 
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Lentinus squarrosulus Mont.        

ชื�อสามัญ เห็ดขอนขาว                                                                 วงศ์ Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเจริญเป็นกลุ่มไม่หนาแน่น บนขอนไมที้:  หมวกเห็ดกวา้ง 2-5 เซนติเมตร สีขาวนวน กลางดอก

เห็ดบุ๋ม ผิวดา้นบนมีขนสีขาว ครีบติดกบัโคนกา้นดอก กา้นสีขาว กา้นมีขนาด 0.5-1 x 2-5 เซนติเมตร มีเกล็ดสี

ขาว เนื	อเหนียว สปอร์ขนาด 5-8 x 2-3.5 ไมครอน สปอร์ใส ผนงับาง ทรงกระบอก พิมพส์ปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      บนขอนไมผ้ ุทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้
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Lentinus strigosus (Schwein.) Fr.                    

ชื�อสามัญ เห็ดเพก็ เห็ดหูกวาง เห็ดไผ ่                                   วงศ์ Polyporaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 1.5-8 เซนติเมตร มีขนสีนํ	าตาลอ่อนปกคลุมบนผวิหมวก ขนมีสีนํ	าตาลอมมว่งบริเวณขอบ 

เมื:อแก่สีจะจางลง หมวกเห็ดเป็นแอ่งคลา้ยกรวย ครีบยาวเรียวติดกบักา้น เรียงตวัถี: แคบ สีเหลืองอ่อนถึง

นํ	าตาลอ่อน กา้นขนาด 0.5-1 x 0.5-4 เซนติเมตร มีขนสีนํ	 าตาลอ่อน อยูกึ่:งกลางหรือไม่กึ:งกลาง เนื	อเหนียว 

บาง สีขาว สปอร์ขนาด 2.5-3.8 x 4.5-6 ไมครอน สปอร์ทรงรี ผวิเรียบ ผนงับาง พิมพส์ปอร์สีขาว  

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นทอ่นไมผ้พุงั   

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้สารสกดัจากเห็ดสามารถยบัย ั	งเชื	อสาเหตุโรคทอ้งร่วงได ้และมีรายงานการใชส้ารสกดั
จากเห็ดรักษาโรคติดเชื	อโปรโตซวัในเลือด ในลาตินอเมริกา 
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Lentinus swartzii Berk.        

ชื�อสามัญ เห็ดขอนขนรูปสามเหลี:ยม                                             วงศ์ Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดกวา้ง 2-4 เซนติเมตร กลางดอกเห็ดบุ๋มลึกเป็นรูปกรวย ผวิดา้นบนมีเกล็ดรูปสามเหลี:ยมสีนํ	าตาล

ปกคลุมทั:วไป ขอบหมวกมว้นลง สีนํ	าตาลอ่อนถึงสีนํ	าตาล ครีบติดกบัโคนกา้นดอก แยกเป็นรูปส้อมใกลก้บั

กา้น สีนํ	าตาลอ่อนปนมว่ง กา้นมีขนาด 0.3-1 x 1-4 เซนติเมตร มีขนเป็นเกล็ด สีนํ	าตาล หรือสีเทา เนื	อเหนียว 

นํ	าตาลอ่อน สปอร์ขนาด 5-8 x 2-3 ไมครอน สปอร์ใส ผนงับาง ทรงกระบอก พิมพส์ปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      บนขอนไมผ้ ุทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้
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Lentinus velutinus Fr.        

ชื�อสามัญ เห็ดขอนกรวยม่วง                                                         วงศ์ Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเจริญเดี:ยวๆ ติดกบักอ้นไมที้:กลายเป็นสเคลอโลเทียม หมวกเห็ดกวา้ง 2-6 เซนติเมตร กลางดอก

เห็ดบุ๋มลึกเป็นรูปกรวย ผวิดา้นบนมีขนสีนํ	าตาลอมมว่งปกคลุมทั:วไป คลา้ยกาํมะหยี: ขอบหมวกมว้นลง สี

นํ	าตาลเขม้ถึงสีนํ	าตาลอมมว่ง ครีบติดกบัโคนกา้นดอก กา้นสีนํ	าตาลเขม้ปนมว่ง กา้นมีขนาด 0.3-1 x 2-15 

เซนติเมตร มีขนสีนํ	าตาล เนื	อเหนียว สปอร์ขนาด 5-8 x 3-3.5 ไมครอน สปอร์ใส ผนงับาง ทรงกระบอก พิมพ์

สปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      บนขอนไมผ้ ุทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้
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Lentinus zeyheri Berk.        

ชื�อสามัญ เห็ดขอนขนลายลูกฟูก                                                   วงศ์ Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเจริญเดี:ยวๆ บนกอ้นไมที้:กลายเป็นสเคลอโลเทียมใตพ้ื	นดิน  หมวกเห็ดเป็นรูปปากแตร ตรงกลาง

บุ๋มกวา้ง 2-6 เซนติเมตร สีนํ	าตาล ผวิดา้นบนมีขนสีนํ	าตาลปกคลุมเป็นลายลูกฟูกตามแนวร่องครีบ ครีบติดกบั

โคนกา้นดอก กา้นสีนํ	าตาล มีขนสีนํ	าตาลปกคลุมอยูค่ลา้ยกาํมะหยี: กา้นมีขนาด 0.3-1.5 x 2-15 เซนติเมตร เนื	อ

เหนียว สปอร์ขนาด 5-6 x 2-3 ไมครอน สปอร์ใส ผนงับาง ทรงกระบอก พิมพส์ปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      เศษไมที้:ฝังอยูใ่ตดิ้น 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 
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Lenzites betulina (L.: Fries) Fries 

ชื�อสามัญ เห็ดหิ%งพดัเหลือง                                                         วงศ์ Polyporaceae 
 

 
  

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกกวา้ง 3-10 เซนติเมตร ดอกรูปพดัหรือไต ไมมี่กา้น แผแ่บน สีหลากหลายตั	งแต่ขาว ชมพ ูเทา เหลืองหรือ

ส้ม ผวิหมวกมีขน บางครั	 งปกคลุมดว้ยสาหร่ายสีเขียว เนื	อหนา สีขาว ใตด้อกมีสีครีม รูยาวคลา้ยครีบ ชดัเจนที:

ขอบดอก พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์รียาว โคง้เล็กนอ้ย ขนาด 2-3 x 4-6 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

    ทอ่นไม ้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     นํ	าสกดัจากเห็ดใชล้ดอาการบวม อกัเสบ มีสารต่อตา้นจุลินทรียก่์อโรคทางเดินอาหารและโรคผวิหนงั และมี

สารต่อตา้นอนุมูลอิสระ 



 

 

Microporus flabelliformis 

ชื�อสามัญ    -                         
 

  

ลกัษณะรูปร่าง 

     หมวกเห็ดรูปคลา้ยพดั สีนํ	าตาลอ่อนขนาด 

สลบักบัสีนํ	าตาลเขม้ ขอบหมวกสีขาว ใตห้มวกสีขาวจนถึงสีเนื	อ มีรูสาํหรับสร้างสปอร์ขนาดกวา้ง 

ไมครอน กา้นดอกสีนํ	าตาลเขม้ ติดกบักา้นดอกดา้นขา้ง ยาว 

สปอร์ ผวิเรียบ ใส ขนาด 3-4 x 1-1

แหล่งที�พบ 

     ขอนไม ้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Microporus flabelliformis (Fr.) Kuntze 

                                                                                วงศ์ Polyporaceae

หมวกเห็ดรูปคลา้ยพดั สีนํ	าตาลอ่อนขนาด 3-6 x 3-4 เซนติเมตร ดา้นบนหมวกมีลกัษณะเป็นวง สีนํ	าตาลอ่อน

สลบักบัสีนํ	าตาลเขม้ ขอบหมวกสีขาว ใตห้มวกสีขาวจนถึงสีเนื	อ มีรูสาํหรับสร้างสปอร์ขนาดกวา้ง 

ไมครอน กา้นดอกสีนํ	าตาลเขม้ ติดกบักา้นดอกดา้นขา้ง ยาว 1-2 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 

1.5 ไมครอน 

Polyporaceae 

 

ดา้นบนหมวกมีลกัษณะเป็นวง สีนํ	าตาลอ่อน

สลบักบัสีนํ	าตาลเขม้ ขอบหมวกสีขาว ใตห้มวกสีขาวจนถึงสีเนื	อ มีรูสาํหรับสร้างสปอร์ขนาดกวา้ง 70-80 

เส้นผา่นศูนยก์ลาง 4-6 มิลลิเมตร 
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Microporus xanthopus (Fr.) Kntz.                    

ชื�อสามัญ เห็ดกรวยทองตาก ู                                         วงศ์ Polyporaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดกวา้ง 3.5-10 เซนติเมตร รูปกรวยลึกปากกวา้ง มีริ	วเรียงเป็นรัศมี บาง ยน่เล็กนอ้ย สีนํ	าตาลทอง สี

นํ	าตาลแดง หรือสีนํ	าตาลเขม้ มนัวาว รูยาว 0.5-1 มิลลิเมตร สีขาวหมน่ ปากรู 5-8 รูต่อมิลลิเมตร เกือบกลม สี

ขาวหมน่จนถึงสีนํ	าตาลอ่อน กา้นขนาด 0.3-0.4 x 1.5-2 เซนติเมตร อยูกึ่:งกลางหรือไม่อยูกึ่:งกลาง ลกัษณะเป็น

ทรงกระบอก ผวิเรียบ แขง็ ตอนบนใหญ่เรียวลงมาตอนล่างที:ติดกบักิ:งไมจ้ะแผเ่ป็นวงกลมเล็กๆ เนื	อเหนียว สี

ขาว สปอร์ขนาด 2-2.5 x 5-7.5 ไมครอน ผนงัเรียบ บาง สปอร์ยาวรี พิมพส์ปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นกิ:งไมแ้ละขอนไมที้:ตายแลว้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ไมมี่พิษ มีรายงานเป็นเห็ดสมุนไพร ใชใ้นการทาํใหเ้ด็กหยา่นม ใชไ้ล่ยงุ 
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Polyporus arcularius Batsch. x Fr. 

ชื�อสามัญ เห็ดร่มพม่า                                                                 วงศ์ Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

     หมวกกวา้ง 2-2.5 เซนติเมตร สีนํ	าตาลอ่อน กลางหมวกเวา้ลง มีขนบางๆ ที:ขอบหมวก ใตห้มวกสีขาวหรือ

สีเนื	อ เป็นที:เกิดของรู รูปหกเหลี:ยมกวา้ง 0.5-1 มิลลิเมตร  กา้นติดกบัหมวกตรงกลาง ยาว 2-3 เซนติเมตร กวา้ง 

1.5-2 มิลลิเมตร สีเหมือนหมวกเห็ด เนื	อเหนียว สีครีมหรือสีเนื	อ พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์ ผนงับาง ผวิเรียบ 

สปอร์รูปทรงกระบอก ขนาด 7-11.5 x 2-3 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ทอ่นไม ้กิ:งไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     รับประทานไมไ่ด ้
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Polyporus grammocephalus Berk. 

ชื�อสามัญ เห็ดใบลาน                                                                  วงศ์ Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดรูปร่างคลา้ยพดักวา้ง 5 x 10 เซนติเมตร โคนหนา 3-6 มิลลิเมตร รูปครึ: งวงกลม ขอบไมเ่รียบ 

ดา้นบนสีนํ	าตาลอมเหลืองจนถึงอมดาํ รูยาว 1-3 มิลลิเมตร สีนํ	าตาลอ่อน ปากรู 5-6 รูต่อมิลลิเมตร เป็นเหลี:ยม 

เรียงลงไปจนถึงกา้น กา้นยาว 5-8 มิลลิเมตร สีเหมือนหมวกเห็ด เนื	อเหนียว สีครีม สปอร์ขนาด 4.5-6 x 2.5-3 

ไมครอน ผนงัเรียบ สปอร์ทรงรี พิมพส์ปอร์สีขาว ขนาด 2.5-3 x 4.5-6 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     รับประทานไมไ่ด ้
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Polyporus retirugis (Bres.) Ryvarden 

ชื�อสามัญ เห็ดรังผึ	งขาว                                                                วงศ์  Polyporaceae 
 

 
  

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดเป็นรูปพดัถึงรูปชอ้น บาง ขอบเขม้เป็นลอนคลื:นเล็กนอ้ย ผวิดอกสีขาวเปลี:ยนเป็นนํ	 าตาลอ่อนเมื:อแก่

เนื	อเหนียว ยดืหยุน่  กวา้ง 3-10 เซนติเมตร หนา 0.2 เซนติเมตร รูใตห้มวก รูปเหลี:ยม บิดเบี	ยว ขอบไม่สมํ:าเสมอ 

สีเดียวกบัรู เรียวลงไปติดกา้นสีขาวถึงเหลือง  สปอร์สีขาว ขนาด 6.5-7.5 x 18-21 ไมครอน  ทรงรี เรียบ ผนงับาง  

แหล่งที�พบ 

     บนไมที้:ตายแลว้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     รับประทานได ้
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Polyporus squamosus (Huds.:Fr.) Fr. 

ชื�อสามัญ เห็ดมนัอึ:ง                                                                     วงศ์ Polyporaceae 
 

  

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 5-10 เซนติเมตร ดอกเห็ดคลา้ยจานแบน  ตรงที:ติดกบักา้นเป็นแอ่งเล็กนอ้ย สีนํ	าตาลอมเทา ดา้นบน

ปกคลุมดว้ยเกล็ดแบนสีนํ	าตาล รูยาว 0.5-2 มิลลิเมตร สีขาวถึงสีเทา ปากรู 2-3 รูต่อมิลลิเมตร เกือบกลม กา้น 1-5 x 

1-3 เซนติเมตร ติดดา้นขา้งดอก หรือกึ:งกลาง เนื	อสีขาว เมื:อแหง้จะแขง็เหนียว สปอร์ขนาด 4-6 x 9-14 ไมครอน ผิว

เรียบผนงับาง ยาวรี  

แหล่งที�พบ 

     บนขอนไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ช่วยใหร่้างกายแขง็แรง ทาํใหร้ะบบภูมิคุม้กนัของร่างกายทาํงานดีขึ	น 
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Polyporus  sp. 1 

ชื�อสามัญ เห็ดพดัใบลาน                                                             วงศ์ Polyporaceae 
 

 
  

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดรูปร่างคลา้ยพดักวา้ง 5 x 10 เซนติเมตร ขอบไมเ่รียบ ดา้นบนสีครีม ขอบสีนํ	าตาลอ่อน รูยาว 1-3 

มิลลิเมตร สีนํ	าตาลอ่อน ปากรู 5-6 รูต่อ มิลลิเมตร เป็นเหลี:ยม เรียงลงไปจนถึงกา้น กา้นยาว 5-8 มิลลิเมตร สี

เหมือนหมวกเห็ด เนื	อเหนียว สีครีม สปอร์ขนาด 4.5-6 x 2.5-3 ไมครอน ผนงัเรียบ สปอร์ทรงรี พิมพส์ปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

     ทอ่นไม ้   

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     ไมมี่ขอ้มูล 
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Pycnoporus sanguineus (Fr.) Murr. 

ชื�อสามัญ เห็ดขอนแดงรูเลก็                                                        วงศ์ Polyporaceae 
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 6-8 เซนติเมตร ยาว หนา 2-4 มิลลิเมตร คลา้ยพดั ขอบไมเ่รียบ จุดกาํเนิดดอกเห็ดเป็นสีส้มอม

แดง เมื:อดอกเห็ดเจริญขอบจะเป็นสีส้มแดง หรือสีอิฐ บางครั	 งเจริญซอ้นกนั กา้นสั	นหรือไมมี่กา้น รูยาว 1-3 

มิลลิเมตร สีส้มสด ปากรู 4-6 รูต่อมิลลิเมตร เนื	อเหนียวคลา้ยหนงั สีเหลืองถึงสีแดงส้ม สปอร์ขนาด 5-6 x 2-

3.5 ไมครอน ผนงัเรียบ สปอร์รูปไข ่ยาว ใส ไมมี่สี 

แหล่งที�พบ 

      บนเนื	อไม ้ทอ่นไมที้:ตายแลว้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ใชท้าเป็นยาแกก้ลากเกลื	อน รักษาแผล รักษาโรคบิด แกโ้รคไขขอ้ ขอ้อกัเสบ โรคเกาต ์แกพ้ิษ 
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Trametes cingulata Berk.                    

ชื�อสามัญ เห็ดกระดา้งรูนํ	 าตาลอ่อนอมเหลือง                        วงศ์ Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 
      หมวกกวา้ง 4.5-7 x 7-10.5 เซนติเมตร หนา 2-10 มิลลิเมตร รูปครึ: งวงกลมหรือรูปพดั เรียบ สีขาวหมน่ มี
แถบวงกลมเป็นชั	นๆ  และมีร่องหยกั รูยาว 2-4 มิลลิเมตร สีครีม สีเหลืองอ่อน หรือสีนํ	าตาลอมเหลือง ปากรู 1 
รูต่อมิลลิเมตร เป็นเหลี:ยม ปากรูไมเ่รียบ เนื	อเหนียว สีครีมหรือสีเหลืองอ่อน สปอร์ขนาด 3-4 x 5-6 ไมครอน 
ผนงัเรียบ สปอร์ทรงรี ไมมี่สี  

แหล่งที�พบ 
     พบขึ	นอยูบ่นกิ:งไม ้ขอนไมผ้พุงั  
ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 
      รับประทานไมไ่ด ้ใชรั้กษาแผล ลดอาการบวม ช่วยส่งเสริมการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนั 
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Trametes flavida (Lev.) Aosh. 

ชื�อสามัญ เห็ดกระดา้งรู                                                              วงศ์  Polyporaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดกวา้ง 4.5-7 x 7-10.5 เซนติเมตร หนา 2-10 มิลลิเมตร รูปครึ: งวงกลม สีขาวหมน่สลบันํ	าตาล มีแถบ
วงกลมเป็นชั	นๆ และมีร่องหยกั รูยาว 2-4 มิลลิเมตร สีเหลืองอ่อนหรือสีนํ	าตาลอมเหลือง ปากรู 1 รูต่อ 

มิลลิเมตร. เป็นเหลี:ยม ปากรูไมเ่รียบ เนื	อเหนียว สีครีมหรือสีเหลืองอ่อน สปอร์ขนาด 3-4 x 5-6 ไมครอน ผนงั

เรียบ สปอร์ทรงรี ไมมี่สี 

แหล่งที�พบ 

      กิ:งไม ้ขอนไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     รับประทานไมไ่ด ้
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Trametes hirsuta (Wulf. : Fr.) Pilát.     

ชื�อสามัญ เห็ดหิ	ง                                                                       วงศ์ Polyporaceae                        
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 2-6 เซนติเมตร หนา 1-5 มิลลิเมตร รูปเปลือกหอย มีขนหยาบคลา้ย

ผา้ขนหนู รูยาว 1-1.5 มิลลิเมตร สีนํ	าตาลอ่อน ปากรู 2-3 รูต่อมิลลิเมตร เนื	อเหนียว สีนํ	าตาล สปอร์ขนาด 1.5-

2.5 x 4-6 ไมครอน ผนงัเรียบ สปอร์ทรงรี ใส พิมพส์ปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูข่อนไมผ้พุงั 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      นิยมใชใ้นการรักษา หรือบรรเทาโรคปอด ลดอาการไอ ลดเสมหะ ช่วยส่งเสริมการสร้างกลา้มเนื	อ  
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Trametes versicolor (L.: Fr) Pilát. 

ชื�อสามัญ เห็ดหิ%งหลากสี                                                              วงศ์ Polyporaceae 
 

 
  

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดออกเดี:ยว ขนาดดอกกวา้ง 4-10 เซนติเมตร หนา 1-3 มิลลิเมตร ผวิดา้นบนหมวกหลากสี เช่น เหลือง 

เทาอมส้ม นํ	าเงิน ดาํ และนํ	าตาลแดง มีขนสีต่างๆ ทาํใหเ้ห็นเป็นวงสีซอ้นกนัชดัเจนสลบักบัวงเรียบ ใตด้อกสี

ขาวถึงเหลือง จาํนวนรู 3-5 รูต่อมิลลิเมตร สปอร์สีเหลืองฟางขา้ว รูปไข ่ขนาด 1.5-2 x 5.5-6 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

     กิ:งไม ้ทอ่นไม ้อาจเป็นปรสิตเล็กนอ้ยกบัไมเ้บญจพรรณ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     รับประทานได ้ มีคุณสมบติัเป็นยา มีโปรตีน Krestin ที:สามารถยบัย ั	งมะเร็งได ้ เช่นมะเร็งผวิหนงั และมะเร็ง

เมด็เลือดขาว 
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Trametes scabrosa (Pers.) Cunn.     

ชื�อสามัญ     -                                                                            วงศ์ Polyporaceae                        
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 3.5-10.5 เซนติเมตร ยาว 0.8-6 เซนติเมตร หนา 2-8 มิลลิเมตร คลา้ยพดั ขอบไมเ่รียบ จุด

กาํเนิดดอกเห็ดเป็นสีนํ	าตาลแดง เมื:อดอกเห็ดเจริญขอบจะเป็นสีขาว หรือสีครีม บางครั	 งเจริญซอ้นกนัเป็นแผน่

ใหญ่ รูยาว 1 มิลลิเมตร สีครีม หรือสีเนื	อ ปากรู 2-3 รูต่อมิลลิเมตร เนื	อเหนียวคลา้ยหนงั สีครีม สปอร์ขนาด 9-

10 x 3-3.5 ไมครอน ผนงัเรียบ สปอร์รูปกระสวย 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูข่อนไมผ้พุงั 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้
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Psathyrella candolleana (Fr.) Maire.  

ชื�อสามัญ เห็ดเนื	อร่วนขอนไม ้                                                 วงศ์ Psathyrellaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดรูปกระทะคว ํ:าสีนํ	าตาล บางครั	 งมีขนเป็นผงสีขาวเป็นกลุ่มติดอยูด่า้นบนหมวก เมื:อบานเตม็ที: มี

ขนาดเส้นผา่นศูนย ์2-5 เซนติเมตร ใตห้มวกมีครีบสีนํ	าตาลอ่อน กา้นดอกสีขาว ยาว 5-5.5 เซนติเมตร กวา้ง 2-

4 มิลลิเมตร พิมพส์ปอร์สีนํ	าตาลดาํ สปอร์สีนํ	าตาล ผวิเรียบ ขนาด 7-9 x 3.5-5.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      กิ:งไม ้ขอนไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้
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Psathyrella multissima (Imai) Hongo  

ชื�อสามัญ เห็ดเนื	อร่วน                                                              วงศ์ Psathyrellaceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดรูปกะทะคว ํ:าสีนํ	าตาล เมื:อบานเตม็ที: มีขนาดเส้นผา่นศูนย ์ 5-6 เซนติเมตร ใตห้มวกมีครีบสี

นํ	าตาลอ่อน กา้นดอกสีขาว ยาว 5-5.5 เซนติเมตร กวา้ง 2-4 มิลลิเมตร พิมพส์ปอร์สีนํ	าตาลดาํ สปอร์สีนํ	าตาล 

ผวิเรียบ ขนาด 6-9 x 4.5-5.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้
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Psathyrella obtusata (Fr.) Smith 

ชื�อสามัญ    -                                                                            วงศ์ Psathyrellaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดรูปถว้ยคว ํ:าขนาด 1-3 เซนติเมตร สีเหลืองตรงกลางสีนํ	าตาล กา้นสีขาว ขนาด 3-5 เซนติเมตร และ 

เปราะบาง กลวง ครีบสีชมพอูมนํ	าตาลหรือสีนํ	าตาล สปอร์สีนํ	าตาลเขม้พิมพ ์ สปอร์เป็นรูปสี:เหลี:ยมผนืผา้ 

ขนาด 7.5-10 x 4.5-5.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดินในป่า 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้มีแนวโนม้เป็นเห็ดพิษ  
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Deflexula fascicularis (Bres. x Pat.) Corner  

ชื�อสามัญ    -                                                                                  วงศ์ Pterulaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

       เป็นเห็ดคลา้ยหนามแหลมสีขาว ยาว 0.5-1 เซนติเมตร มีฐานติดกบัเปลือกท่อนไมที้:ชื	นเป็นแผน่สีเดียวกบั

หนามแหลม สปอร์ขนาด 8-10 x 6-7ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      เปลือกทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้
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Pterula multifida E.P. Fr. ex Fr. 

ชื�อสามัญ เห็ดปะการังหนามแท่ง                                                 วงศ์ Pterulaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      โครงสร้างของราคลา้ยปะการังเป็นพุม่ตั	งตรง คลา้ยตน้ไมผ้ลดัใบ ปลายกิ:งแหลม สีขาวครีม แตกกิ:งหลาย

ครั	 ง เนื	อดอกเหนียว มีความสูง 5-10 เซนติเมตร ที:ปลายขนาดเล็กประมาณ 1 มิลลิเมตร สปอร์ กลมรี ผนงัหนา 

ผวิเรียบ มีขนาด 5-6 x 3-4 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้  
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Lactarius piperatus (Fr.) S. F. Gray 

ชื�อสามัญ เห็ดข่า                                                                         วงศ์ Russulaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกเห็ดขนาด 6-12 เซนติเมตร สีขาวหรือสีครีม ตรงกลางหมวกเห็ดที:ติดกบักา้นเป็นแอ่งลึก เมื:อถูกตดัมี

ยางคลา้ยนํ	านม กา้นดอกสีขาวขนาด 1-2 x 2-6 เซนติเมตรโคนกา้นเล็กกวา่ดา้นบน ครีบแคบชิดกนั สีขาวหรือ

ครีม พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์ผวิขรุขระ ขนาด 5-6 x 6-7 ไมครอน  

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ใชรั้กษาอาการปวดเอว เจบ็ขา แขนขาชา ตะคริวและอาการเกร็งของกลา้มเนื	อ 
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Schizophyllum commune Fr.                    

ชื�อสามัญ เห็ดแครง  เห็ดตีนตุ๊กแก                                       วงศ์ Schizophyllaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 1-5 เซนติเมตร รูปเปลือกหอยหรือรูปพดั ขอบงอลง ผวิแหง้ เป็นลอน และมกัจะฉีกแยก มีขน

สีขาวจนถึงเทาปกคลุมหนาแน่น ผวิดา้นบนมีสีขาวหรือสีขาวอมเทา ครีบเรียงเป็นรัศมีออกไปจากฐานดอก 

แยกเป็นแฉกตามยาวและมว้นลง สีนํ	าตาลอมเทา กา้นยาว 0.1 x 0.5 เซนติเมตร หรือไมมี่กา้น เนื	อเหนียว สี

ขาวอมเทา สปอร์ขนาด 3-4 x 1-1.5 ไมครอน ผนงัเรียบ บาง สปอร์ทรงกระบอก พิมพส์ปอร์สีขาว 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นกิ:งไมผ้พุงั กิ:งกา้นของพืชปลูก ตน้หญา้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ นาํไปเจียวกบัไข ่แกงเผด็ ผดั แกอ้าการตกขาว และทาํใหร่้างกายแขง็แรง ใชรั้กษาแผล 
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Pisolithus tinctorius (Per.) Coker & Couch                    

ชื�อสามัญ เห็ดหวัเข่ากอ้นกรวด                                           วงศ์ Sclerodermataceae 
 

  

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอก กวา้ง 4-8 เซนติเมตร ยาว 5-8 เซนติเมตร ดอกเห็ดเป็นกอ้นคลา้ยลูกแพร์ ผนงัชั	นนอกสีนํ	าตาลอ่อนอม

เขียวมะกอก จะปริแตกออกเป็นชิ	นเล็กๆ เมื:อดอกเห็ดแก่ ภายในจะมีช่องบรรจุผงสปอร์ รูปร่างคลา้ยเมล็ดถั:ว สี

ขาว เหลืองหรือสีนํ	าตาล สปอร์ขนาด 8-10 ไมครอน กลม มีหนาม สีนํ	าตาลอมเหลือง  

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นพื	นดิน  

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ ลดอาการบวมและหา้มเลือด นาํสปอร์มาโรยหรือทาบนแผล เพื:อหา้มเลือดบนแผลภายนอก
หรือแผลนํ	าร้อนลวก ลดอาการอกัเสบเป็นหนองในหลอดอาหารไดดี้ และรักษาอาการเลือดออกในกระเพาะ

อาหาร นาํผงของเห็ด ผสมกบันํ	าตาล ละลายนํ	า ดื:มวนัละ 2 ครั	 ง จะช่วยรักษา อาการแสบร้อนในปอด อาการไอ 

แผลในลาํคอและอาการเจบ็คอ รักษาเลือดกาํเดาไหล 



 

 

 

Stereum insignitum   Quél.

ชื�อสามัญ เห็ดหูไมสี้เหลือง 
 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดขึ	นเป็นกลุ่ม ขนาดดอกกวา้ง 

และนํ	าตาลแดง เห็นเป็นวงสีซอ้นกนั ขอบดอกมีสีอ่อนกวา่โคนดอก ใตด้อกสีครีมถึงเหลือง จาํนวนรู 

มิลลิเมตร สปอร์สีครีม ยาวรี ผวิเรียบ ขนาด 

แหล่งที�พบ 

      กิ:งไม ้ทอ่นไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูล 

210 

Quél. 

เห็ดหูไมสี้เหลือง                                                          วงศ์

ดอกเห็ดขึ	นเป็นกลุ่ม ขนาดดอกกวา้ง 5-10 เซนติเมตร หนา 1-3 มิลลิเมตร ผวิดา้นบนสีส้มสลบัเหลือง 

และนํ	าตาลแดง เห็นเป็นวงสีซอ้นกนั ขอบดอกมีสีอ่อนกวา่โคนดอก ใตด้อกสีครีมถึงเหลือง จาํนวนรู 

สปอร์สีครีม ยาวรี ผวิเรียบ ขนาด 2.5-3.5 x 4.5-6.5 ไมครอน 

วงศ์  Stereaceae 

 

ผวิดา้นบนสีส้มสลบัเหลือง 

และนํ	าตาลแดง เห็นเป็นวงสีซอ้นกนั ขอบดอกมีสีอ่อนกวา่โคนดอก ใตด้อกสีครีมถึงเหลือง จาํนวนรู 3-5 รูต่อ 
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Stereum ostrea (Blume ex Nees) Fr.     

ชื�อสามัญ เห็ดหางไก่งวงปลอม                                                 วงศ์ Stereaceae                     
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวก กวา้ง 1-10 เซนติเมตร หนา 1 มิลลิเมตร ไมมี่กา้นรูปร่างคลา้ยพดั ดา้นบนมีขนสั	นๆ เป็นมนั มี
แถบรัศมีเป็นวงหลายสี เช่น สีเขียวอ่อน สีนํ	าตาลแดง สีอิฐ เนื	อบาง เหนียว สีนํ	าตาลอมเหลือง สปอร์ขนาด 

2-3 x 5.5-8 ไมครอน ผวิเรียบ ผนงับาง ทรงกระบอก 

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูท่อ่นไม ้  

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้มีรายงานพบสารยบัย ั	งแบคทีเรีย เชื	อรา และพบสารยบัย ั	งการสร้างเมด็สีผวิ มีรายงาน
การวจิยัเพื:อนาํไปทาํเครื:องสําอางทาํใหผ้วิขาว มีฤทธิa ยบัย ั	งเซลลม์ะเร็ง 
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Xylobolus princeps (Jungh.) Boidin.        

ชื�อสามัญ    -                                                                                     วงศ์ Stereaceae                        
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

       หมวกเห็ดกวา้ง 3-11 เซนติเมตร ลกัษณะคลา้ยพดัหรือเป็นครึ: งวงกลม บางและเหนียว มกัจะเกิดซอ้นหรือ

ติดกนั สีนํ	าตาลทองแดง กา้นไมมี่ เนื	อบาง สีทอง เบสิเดียม เป็นรูปกระบอง สปอร์ขนาด 3-3.5 x 7-9.5 

ไมครอน สปอร์ใส ผนงัเรียบ ยาว ทรงกระบอก 

แหล่งที�พบ 

      บนกิ:งไม ้และตอไมแ้หง้ 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้ 
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Agrocybe molesta (Lasch.) Singer 

ชื�อสามัญ เห็ดหวัหญา้                                                              วงศ์ Strophariaceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดรูปถว้ยคว ํ:าขนาด 1-3 เซนติเมตร สีขาวอมเหลือง ผิวไมเ่รียบ กา้นสีเหลืองอ่อน ขนาด 3-5 

เซนติเมตร และ เปราะบาง กลวง ครีบสีนํ	าตาล พิมพส์ปอร์สีนํ	าตาลเขม้ สปอร์กลมรี ขนาด 6.5-8 x 10-14 

ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      เป็นเห็ดพิษ  
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Naematoloma  sp. 1 

ชื�อสามัญ    -                                                                              วงศ์ Strophariaceae 
 

 
  

ลกัษณะรูปร่าง 

     หมวกเห็ดรูปครึ: งวงกลมสีขาวขุน่ บานเตม็ที:มีขนาดเส้นผา่นศูนย ์ 2-3เซนติเมตร กลางหมวกมีเกล็ดสีนํ	าตาล

แดงหนาแน่นกวา่ขอบหมวก ขอบหมวกอาจมีเศษเนื	อเยื:อหอ้ยติดอยู ่ ใตห้มวกมีครีบสีนํ	าตาลอ่อน กา้นดอกสี

เหมือนหมวก ยาว 8-12 เซนติเมตร กวา้ง 4-6 มิลลิเมตร บนกา้นมีวงแหวนลกัษณะเป็นแผน่ สีนํ	าตาล 1 วง พิมพ์

สปอร์สีนํ	าตาล  สปอร์สี ผวิเรียบ ขนาด 4-5 x 2-3ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

     ดิน   

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

     ไมมี่ขอ้มูล 
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Thelephola palmata (Scop.) Fr. 

ชื�อสามัญ เห็ดพดัดิน                                                               วงศ์ Thelephoraceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเป็นรูปพดัซอ้นๆ กนั สีนํ	าตาลอมชมพ ู ขอบขาว ขนาด 1-5 เซนติเมตร เนื	อเหนียวแขง็สีนํ	าตาล

อ่อน  สปอร์รูปเป็นเหลี:ยมที:ปลาย ผวิขรุขระ ขนาด 7-8 x 8-10 ไมครอน พิมพส์ปอร์สีนํ	าตาลอมมว่ง 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานไมไ่ด ้ 
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Clitocybe nuda (Bull.:Fr.) H.E. Bigelow & A.H. Sm. 

ชื�อสามัญ     -                                                                        วงศ์ Tricholomataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

      ดอกเห็ดเป็นดอกเดี:ยว หมวกเห็ดสีมว่งดาํหรือสีเทาดาํหรือสีนํ	าตาลดาํ เมือกเล็กนอ้ยเหมือนเปียกนํ	า ขนาด 

4-15 เซนติเมตร ครีบมีสีมว่งเขม้จนถึงอ่อน ติดกบักา้นสีม่วงอ่อน ส่วนที:ติดกบัดินสีขาวและโป่งออกเล็กนอ้ย 

ขนาด 3-7 เซนติเมตร สปอร์รี ผนงัเรียบ ขนาด  5.5-8 x 3.5-5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดินที:มีความชื	นสูง และมกัพบในที:มีแสงนอ้ย 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้ 
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Collybia dryophila (Bolt.: Fr.) Kummer 

ชื�อสามัญ    -                                                                          วงศ์ Tricholomataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดรูปร่ม เมื:อมีอายุมากขึ	นครีบจะบานขึ	นดา้นบน ขนาด 2-5 เซนติเมตร หมวกเห็ดสีนํ	าตาล ขอบสี

ครีม ครีบสีขาว ที:ติดกบัหมวกกา้นสีขาว ดา้นที:ติดกบัวสัดุสีนํ	าตาลดาํ ยาว 4-6 เซนติเมตร สปอร์ใส ผวิเรียบ 

ขนาด 4-5 x 1.5-2 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      เศษใบไม ้เศษไม ้

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้
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Collybia peronata (Bolt.: Fr.) Kummer 

ชื�อสามัญ    -                                                                           วงศ์ Tricholomataceae 

 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดรูปร่ม ขนาด 5-7 เซนติเมตร หมวกเห็ดสีนํ	าตาล กลางหมวกจะมีสีส้มและมีเส้นเล็กๆ สีเหลืองแผ่

ออกไปเป็นรัศมีสั	นยาวต่างกนั ครีบสีนํ	าตาลอ่อน กา้นสีขาวถึงสีครีม ยาว 4-6 เซนติเมตร สปอร์ใส ผวิเรียบ 

ขนาด 5-6 x 2-2.5 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      ดินที:มีเศษใบไมท้บัถม 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้



219 

 

Gloiocephala epiphylla Massee 

ชื�อสามัญ     -                                                                       วงศ์ Tricholomataceae                        
 

 

 

ลกัษณะรูปร่าง 

      หมวกกวา้ง 0.6-2 มิลลิเมตร เป็นวงกลม ตรงกลางบุ๋มลึก คลา้ยกรวย หรือถว้ยที:หงายอยูบ่นกา้น สีขาว 

กา้นยาว 1-3.5 เซนติเมตร สีนํ	าตาลดาํ และจะมีสีอ่อนขึ	นจนถึงส่วนที:ติดกบัหมวกจะมีสีขาว เนื	อนิ:ม บางโปร่ง

แสง สปอร์สีขาว  

แหล่งที�พบ 

      พบขึ	นอยูบ่นกิ:งไม ้ใบไมที้:เริ:มมีการยอ่ยสลาย 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้ 
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Filoboletus manipularis (Berk.) Sing. 

ชื�อสามัญ เห็ดกระสือ                                                            วงศ์ Tricholomataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

     ดอกเห็ดขนาดเล็กสีขาว ยอดแหลมสีขาวอมเทา หมวกเห็ดกวา้ง 1-3 เซนติเมตร กา้นยาว 2-5 เซนติเมตร

กวา้ง 1-3 เซนติเมตร ดอกเห็ดเรืองแสงไดใ้นที:มืด พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์มีขนาด 6-7 x 5-6 เซนติเมตร 

แหล่งที�พบ 

      ทอ่นไมผ้ ุ

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      ไมมี่ขอ้มูลวา่รับประทานได ้
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Tricholoma flavovirens (Per.:Fr.) Lund 

ชื�อสามัญ    -                                                                          วงศ์ Tricholomataceae 
 

 
 

ลกัษณะรูปร่าง 

     หมวกเห็ดมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1-3 เซนติเมตร สีนํ	าตาลอ่อน หมวกเป็นร่องลึกตามแนวรัศมีขอบ

หมวกยกตวัสูงขึ	น ครีบเรียงตวัห่างๆ สีเดียวกนักบัหมวก กา้นติดกบัหมวกตรงกลาง สีเขม้กวา่หมวก กา้นยาว 

4-6 เซนติเมตร เส้นผา่นศูนยก์ลาง 3-5 มิลลิเมตร พิมพส์ปอร์สีขาว สปอร์รูปร่างคอ่นขา้งกลม ผวิมีหนาม 

ขนาด 7.5-11.5 x 6.5-11 ไมครอน 

แหล่งที�พบ 

      พื	นดิน 

ประโยชน์ / สรรพคุณทางยา 

      รับประทานได ้
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สรุปและวจิารณ์ 

1. จากการเขา้สํารวจพื	นที:ปกปักพนัธุกรรมพืช การไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขื:อนรัชชประภา จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

จาํนวน 10 ครั	 ง ระหวา่งเดือนมกราคม 2553 ถึงตุลาคม 2554 สามารถเก็บตวัอยา่งเห็ดได ้523 ตวัอยา่ง 

และสามารถจาํแนกได ้206 ชนิด เนื:องจากเห็ดบางชนิดมีลกัษณะแตกต่างกนั แมว้่าจะเป็นเห็ดชนิด

เดียวกนั เพราะลกัษณะภายนอกของเห็ดชนิดเดียวกนัที:พบในพื	นที:ต่างกนั ในฤดูที:ต่างกนั หรือแมแ้ต่ใน

พื	นที:เดียวกนั ครั	 งเดียวกนั ก็มีลกัษณะที:แตกต่างกนัได ้ซึ: งผูศึ้กษาจะตอ้งตั	งสันนิษฐานวา่เป็นเห็ดชนิด

ใหม ่และนาํตวัอยา่งกลบัมาศึกษาต่อในหอ้งปฏิบติัการต่อไป 

2. ตวัอยา่งเห็ดบางตวัอยา่ง ไมส่ามารถจาํแนกชนิดได ้เนื:องจากดอกเห็ดไมส่มบูรณ์ ดอกเห็ดเก่า มีเชื	อราอื:น 

หรือแมลงเขา้ทาํลายภายใน นอกจากนี	 ตวัอยา่งเห็ดบางชนิดจะมีลกัษณะพิเศษที:แตกต่างจากชนิดอื:นๆ 

ในช่วงอายุที:แตกต่างกนั จากการสํารวจของผูศึ้กษาในบางครั	 งพบดอกเห็ดในระยะเดียว เช่น ดอกอ่อน 

หรือดอกแก่ที:เริ:มยอ่ยสลายแลว้เทา่นั	น 

3. เห็ดบางชนิดเป็นเห็ดที:มีรายงานพบครั	 งแรกในประเทศไทย    เช่น  เห็ดหูกระต่าย เห็ดฝาครอบเทียนเวอ
มิลเลียน เห็ด Hygrocybe caespitosus และเห็ด Hygrocybe ovina เป็นตน้ ซึ: งเห็ดเหล่านี	 จดัวา่เป็นเห็ดที:

พบไดไ้มบ่อ่ย พบเพียงครั	 งเดียวในการเขา้พื	นที: 10 ครั	 ง  

4. เห็ดที:พบในพื	นที:มกัไม่สามารถแยกเชื	อให้บริสุทธิa  และบางส่วนไม่เจริญในอาหารเลี	 ยงเชื	อ potato 

dextrose agar ได ้เกิดจากสาเหตุเหล่านี	  ไดแ้ก่ 1.) เห็ดที:เก็บได ้เป็นเห็ดเก่า หรือถูกแมลงเขา้ทาํลาย

ภายใน 2.) เป็นเห็ดที:ยอ่ยสลายไดง่้าย เมื:อนาํออกมาจากพื	นที:เพื:อจะแยกเชื	อเห็ดไม่อยูใ่นสภาพที:จะแยก

เชื	อได ้หรือจะตอ้งแยกเชื	อทนัทีที:เอาออกจากวสัดุไม่สามารถเก็บตวัอยา่งไวไ้ด ้เช่น เห็ดในสกุล Xylaria  

3.)  เป็นเห็ดที:เจริญร่วมกนักบัตน้ไม ้หรือที:เรียกวา่เป็น ไมคอไรซา (mycorrhiza) ไม่สามารถเจริญใน

อาหารเลี	ยงเชื	อได ้4.) สถานที:ในการแยกเชื	อไมเ่หมาะสม เสี:ยงต่อการปนเปื	 อนจากจุลินทรียอื์:นๆ ไดง่้าย 

5. จากการเขา้สาํรวจและเก็บตวัอยา่งเห็ดในพื	นที:ปกปักพนัธุกรรมพืชฯ จาํนวน 10 ครั	 ง ภายใน 2 ปี (2553-

2554) ครอบคลุมสภาพอากาศทุกฤดูกาลของพื	นที: พบเห็ดเป็นจาํนวนมาก แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์

ของพื	นที: ซึ: งมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมของเชื	อราในกลุ่มเห็ดมากพอสมควร หากมีการรณรงค ์

ใหผู้ที้:อยูใ่นพื	นที: หรือผูใ้ชป้ระโยชน์จากป่า อนุรักษท์รัพยากร และใชส้อยอยา่งรู้คุณค่า ก็จะทาํใหค้วาม

หลากหลายทางพนัธุกรรมของสิ:งมีชีวติเพิ:มิลลิเมตรากขึ	น และมีทรัพยากรต่างๆ ไวใ้ชป้ระโยชน์ต่อไป 
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