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รูปร่างของรีเซพเทเคลิในเห็ดปลวก 
Receptacle Structure of Termite Fungus (Termitomyces) 

เมธี ศรีไชยวงศ์ 1*  อุษา กลิ่นหอม1  และ  ขวัญเรือน บุตรสาทร พาป้อง1 
 

บทคัดย่อ 
รีเซพเทเคิลเป็นส่วนเช่ือมต่อระหว่างรากเทียมและก้อนรังปลวกเป็นโครงสร้างส าคัญของเห็ดปลวก 

การศึกษารายละเอียดของโครงสร้างของรีเซพเทเคิลยังไม่เคยมีรายงานมาก่อน วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้เพื่อ
ท าการศึกษาโครงสร้างของรีเซพเทเคิลในกลุ่มเห็ดปลวกสกุล Termitomyces จากการเก็บตัวอย่างเห็ดปลวก
จ านวน 119 ตัวอย่าง จากป่าเต็งรังและป่าชุมชนในภาคอีสาน สามารถจ าแนกโครงสร้างของรีเซพเทเคิลได้ 5 
รูปแบบคือ แบบแท่งแบบหัวผักกาด แบบหัวเผือก แบบลูกไม้ และแบบปุ่มนูน 

 
ABSTRACT 

The receptacle is a structure which connects between pseudorhiza and fungus 
comb.The genus Termitomyces has an important structure which is called receptacle. The detail 
of receptacle structure has not been reported. The aim of this study to examine the structure of 
receptacle in genus Termitomyces. One hundred and nineteen samples of Termitomyces were 
collected from dry dipterocarp and community forests in Northeast of Thailand. The result 
shows that there were 5 types of receptacle including rod shape, white radish shape, taro shape, 
lace shape and knob shape. 
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บทน า 
 เห็ดปลวกหรือที่ภาคกลางเรียกว่าเห็ดโคน
เห็ดปลวกส่วนใหญ่พบในเขตร้อน มีการเจริญเติบโต
แบบพ่ึงพาอาศัย (symbiosis) ร่วมกับปลวก เห็ดปลวก
มีโครงสร้างที่แตกต่างไปจากเห็ดชนิดอื่น โดยมีส่วนของ
จอมหมวก (perforium) รากเทียม (pseudorhiza) 
และรีเซพเทเคิล (receptacle) ที่ไม่ปรากฏในเห็ดชนิด
อื่น ๆ (รูปที่ 1) ปัจจุบันยังไม่สามารถท าการเพาะเลี้ยง
ในระดับโรงเรือนได้ ต้องอาศัยเก็บมาจากธรรมชาติหรือ
จัดระบบสิ่งแวดล้อมบริเวณที่เคยมีการเจริญของเห็ด
ปลวกให้เหมาะสมก็สามารถเพิ่มผลผลิตของเห็ดปลวก
ได้ เนื่องจากเห็ดปลวกเมื่อปรุงให้สุกเนื้อเห็ดจะมีรส
หวาน กรอบกรุบ จึงเป็นที่นิยมรับประทาน จาก
รายงานของเกษม (2537) ; ราชบัณฑิตตยสถาน 
(2539); อุษา (2545); สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ 
(2551); Bels and Pataragetvit (1982); Pegler and 
Vanhaecke (1994) และ Sawhasan et al. (2011) 
พบว่าเห็ดปลวกในประเทศไทยมี 23 ชนิด (ตารางที่ 1) 
เดิมมีการจัดจ าแนกเห็ดปลวกไว้ ใน 2 สกุล  คือ 
Termitomyces แ ล ะ  Sinotermitomyces แ ต่ ใ น
ปัจจุบันเมื่อศึกษาในระดับพันธุกรรมได้มีการย้ายสกุล 
Sinotermitomyces มารวมกับสกุล Termitomyces 
(Wei et al., 2006) รูปวิธาน (key) ที่ใช้ในการจัด
จ าแนกเห็ดปลวกในแถบเอเชียมีเพียง Termitomyces 
of Southeast Asia (Pegler and Vanhaecke, 
1994) ซึ่งมีการจัดจ าแนกเห็ดปลวกไว้เพียง 12 ชนิด 
แสดงให้เห็นว่ารูปวิธานนี้ยังไม่เหมาะสมในการใช้จัด
จ าแนกเห็ดปลวกในประเทศไทย สุมาลี  (2547) ได้
เสนอแนะไว้ว่ารูปร่างของรีเซพเทเคิลในเห็ดปลวกอาจ
ใช้เป็นส่วนส าคัญในการจัดท ารูปวิธานของเห็ดปลวกได้ 
แต่ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ท าการศึกษาในเรื่องนี้ ดังนั้น
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปร่างของ 

รี เ ซ พ เ ท เ คิ ล ที่ ป ร า ก ฎ ใ น ก ลุ่ ม เ ห็ ด ป ล ว ก 
(Termitomyces sp.) 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1.  ท าการเก็บตัวอย่างเห็ดจากป่าเต็งรังและป่าชุมชน

ในภาคอีสานโดยเก็บตัวอย่างตั้งแต่ส่วนที่เป็นดอก
เห็ดไปจนถึงส่วนของรากเทียมและรีเซพเทเคิลที่
อยู่ติดกับรังปลวก (termite comb or fungus 
garden) 

2.  ศึกษารายละเอียดรูปร่างลักษณะของรีเซพเทเคิล
ในเห็ดปลวกทุกชนิดด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบใช้
แสง 

3.  บันทึกภาพและวาดภาพขยายในส่วนของรีเซพ - 
เทเคิล 

4.  ตัวอย่างของเห็ดปลวกที่ศึกษาเก็บรักษาไว้ใน
พิพิธภัณฑ์เห็ดที่มีฤทธิ์ทางยา (MSUT) คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ผลการศึกษา 
ตัวอย่างเห็ดปลวกจากภาคสนามจ านวน 119 

ตั วอย่ า ง  ท ากา รระบุ ชนิ ด จาก เ กษม  ( 2537 ) ; 
ราชบัณฑิตตยสถาน (2539); อุษา (2545); สุมาลี 
(2547); อนงค์และคณะ (2551); Bels and 
Pataragetvit (1982); Pegler and Vanhaecke 
(1994) และ Sawhasan et al. (2011) ได้ช่ือ
วิทยาศาสตร์ 14 ชนิด และไม่สามารถระบุชนิดได้ 6 
ชนิดพบโครงสร้างของรีเซพเทเคิล 5 แบบ คือ แบบ
แท่ง (rod shape) แบบหัวผักกาด (white reddish 
shape) แบบหัวเผือก (taro shape) แบบลูกไม้ (lace 
shape) และแบบปุ่มนูน (knob shape) ดังตารางที่ 2 
โครงสร้างของรีเซพเทเคิล มีรายละเอียดดังนี้ 
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รีเซพเทเคิลแบบแท่ง (รูปที่ 2) 
 ลักษณะเป็นแท่ง แข็ง เปราะ ผิวเรียบมีรู
พรุนคล้ายแท่งชอล์ค สีขาวอมเหลืองมีความยาว 2.5-
3 ซม. แผ่นเช่ือม (disc) เป็นโครงสร้างที่เช่ือมระหว่าง
รีเซพเทเคิลกับรังย่อยของปลวก เป็นแผ่นกลม ขอบ
หยัก รัศมี 0.5-1 ซม. พบในรังปลวกที่มีช่วงว่าง
ระหว่างรังปลวกและช้ันดินที่ห่อหุ้ม (log) ประมาณ 
2.5-3 ซม. เช่น ปลวก Macrotermes annandalei 
รีเซพเทเคิลแบบแท่งพบในเห็ดปลวก 2 ชนิด ได้แก่ T. 
bulborhizus T.Z. Wei, Y.J. Yao, B. Wang & 
Pegler และ T. robustus (Beeli) R. Heim 
รีเซพเทเคิลแบบหัวผักกาด (รูปที่ 3) 
 ลักษณะหยุ่นคล้ายฟองน้ า ผิวขรุขระ สีขาว
อมเหลือง มีความยาว 3-4 ซม. แผ่นเช่ือม เป็น
โครงสร้างที่เช่ือมระหว่างรีเซพเทเคิลและรังย่อยของ
ปลวกเป็นแผ่นกลม หนา รัศมี 0.5-0.8 ซม. พบในรัง
ปลวกสร้างรังที่มีช่องว่าง (log) ขนาด 3-4 ซม. เช่น 
ปลวก Macrotermes gilvus รีเซพเทเคิลแบบหัว
ผักกาดพบในเห็ดปลวก 3 ชนิด ได้แก่  T. 
entolomoides R. Heim, T. striatus (Beeli) R. 
Heim และ Termitomyces sp.6 
รีเซพเทเคิลแบบหัวเผือก (รูปที่ 4) 
 ลักษณะแข็งและเหนียว สีขาวอมเหลืองมี
ความยาว 1.5-3 ซม. แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่อยู่
ติดกับรังปลวกมีลักษณะเหมือนหัวเผือก ผิวขรุขระ มี
รอยย่นตามแนวรัศมี ความยาว 1-2 ซม. กว้าง 1-2 
ซม. ส่วนท่ีเชื่อมต่อกับรากเทียมมีลักษณะเป็นแท่ง ผิว
เรียบ ความยาว 1.5-3 ซม. กว้าง 0.5 ซม. แผ่นเช่ือม
เป็นแผ่นกลม หนา รัศมี 3.18 ซม. พบในรังปลวกที่มี

ช่องว่าง (log) ประมาณ 2-3 ซม. เช่น ปลวก 
Hypotermes makhamensis รีเซพเทเคิลแบบหัว
เผือกพบในเห็ดปลวก 3 ชนิด ได้แก่ T. albiceps S.C. 
He, T. fuliginosus R. Heim และ Termitomyces 
sp.5 
รีเซพเทเคิลแบบลูกไม้ (รูปที่ 5) 
 ลักษณะแข็งและเหนียว รูปร่างเหมือนกิ่งไม้
แห้ง ผิวเรียบเป็นมันวาว มีสีเทาด าหรือสีด ามีความ
ยาว 2.5-3 ซม. ส่วนของฐานที่อยู่ติดกับรังปลวกมี
ลักษณะเป็นตุ่มเล็ก ๆ เจริญเป็นกลุ่ม ส่วนที่อยู่ติดกับ
รากเทียมมีเส้นใยสีขาวฟูเหมือนลูกไม้เจริญอยู่โดยรอบ 
แผ่นเช่ือมเป็นแผ่นกลม บาง ขอบสีเข้ม รัศมี 1.5 ซม. 
พบในรังปลวกท่ีมีช่องว่าง (log) ขนาด 3-3.5 ซม. เช่น 
ปลวก Odontotermes proformosanus รีเซพเท-
เคิลแบบลูกไม้พบในเห็ดปลวก 3 ชนิด ได้แก่ T. 
clypeatus R. Heim, T. cylindricus S.C. He และ 
Termitomyces sp.1 
รีเซพเทเคิลแบบปุ่มนูน (รูปที่ 6) 
 ลักษณะเป็นตุ่ม แข็ง เปราะแตกง่าย สีด า มี
ความยาว 0.3-0.6 ซม. แผ่นเช่ือมเป็นแผ่นกลม บาง มี
ขนาดเล็กมาก รัศมี 0.2 ซม. ส่วนใหญ่พบในรังปลวกที่
มีช่องว่าง (log) ประมาณ 0.2-0.5 ซม. ทางเดินภายใน
รังปลวกมีขนาดเล็ก เช่น ปลวก Ancistrotermes pakistanicu  
รีเซพเทเคิลแบบปุ่มนูนพบในเห็ดปลวก 6 ชนิด ได้แก่ 
T. eurrhizus (Berk.) R. Heim, T. globules R. 
Heim & Gooss., T. radicatus Natarajan, 
Termitomyces sp.2, Termitomyces sp.3 และ 
Termitomyces sp.4 
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รูปที่ 1 โครงสร้างของเห็ดปลวก ในส่วนท่ีเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ จอมหมวก รากเทียม และรีเซพเทเคิล 

 

 
รูปที่ 2 รีเซพเทเคิลแบบแท่ง ก. ลักษณะของรีเซพเทเคิลแบบแท่ง ข. รีเซพเทเคิลที่เช่ือมต่อระหว่างรากเทียมและ

รังปลวก 
 

 
รูปที่ 3 รีเซพเทเคิลแบบหัวผักกาด ก. ลักษณะของรีเซพเทเคิลแบบหัวผักกาด ข. รีเซพเทเคิลที่เช่ือมต่อระหว่าง

รากเทียมและรังปลวก 



KKU Science Journal Volume 41 Number 4932 Research932 KKU Science Journal Volume 41 Number 4 Research 
 

 

 
รูปที่ 4 รีเซพเทเคิลแบบหัวเผือก ก. ลักษณะของรีเซพเทเคิลแบบหัวเผือก ข. รีเซพเทเคิลที่เช่ือมต่อระหว่างราก

เทียมและรังปลวก 
 

 
รูปที่ 5  รีเซพเทเคิลแบบลูกไม้ ก. ลักษณะของรีเซพเทเคิลแบบลูกไม้ ข. รีเซพเทเคิลที่เช่ือมต่อระหว่างรากเทียม

และรังปลวก 
 

 
รูปที่ 6 รีเซพเทเคิลแบบปุ่มนูน ก. ลักษณะของรีเซพเทเคิลแบบปุ่มนูน ข. รีเซพเทเคิลที่เช่ือมต่อระหว่างรากเทียม

และรังปลวก 
ตารางที่ 1รายชื่อเห็ดปลวก (Termitomyces) ที่พบในประเทศไทย 
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ล าดับ ชนิดของเหด็ปลวก แหล่งอ้างอิง 
1 Termitomyces albiceps สุมาลี (2547); อุษา (2545); Pegler and Vanhaecke (1994); Sawhasan et al. (2011) 
2 T. albuminosus เกษม (2537); ราชบัณฑิตตยสถาน (2539) 
3 T. aurantiacus สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Pegler and Vanhaecke (1994) 
4 T. bulborhizus Sawhasan et al. (2011) 
5 T. cartilagineus เกษม (2537); อุษา (2545) 
6 T. clypeatus เกษม (2537); ราชบัณฑิตตยสถาน (2539); สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา 

(2545); Bels and Pataragetvit (1982); Pegler and Vanhaecke (1994); Sawhasan et 
al. (2011) 

7 T. cylindicus สุมาลี (2547); อุษา (2545); Pegler and Vanhaecke (1994); Sawhasan et al. (2011) 
8 T. eurrhizus ราชบัณฑิตตยสถาน (2539); สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Pegler 

and Vanhaecke (1994) 
9 T. entolomoides สุมาลี (2547); อุษา (2545); Pegler and Vanhaecke (1994); Sawhasan et al. (2011) 
10 T. fuliginosus เกษม (2537); สุมาลี (2547); อุษา (2545); Bels and Pataragetvit (1982); Sawhasan et 

al. (2011) 
11 T. globulus ราชบัณฑิตตยสถาน (2539); สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Bels and 

Pataragetvit (1982); Pegler and Vanhaecke (1994) 
12 T. heimii อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Pegler and Vanhaecke (1994); Sawhasan et al. 

(2011) 
13 T. indicus อนงค์และคณะ (2551); Pegler and Vanhaecke (1994) 
14 T. microcarpus เกษม (2537); สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Bels and Pataragetvit 

(1982); Pegler and Vanhaecke (1994); Sawhasan et al. (2011) 
15 T. perforans สุมาลี (2547); อุษา (2545) 
16 T. redicatus อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Pegler and Vanhaecke (1994) 
17 T. robustus ราชบัณฑิตตยสถาน (2539); สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Sawhasan 

et al. (2011) 
18 T. schimperi ราชบัณฑิตตยสถาน (2539) 
19 T. striatus ราชบัณฑิตตยสถาน (2539); สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Pegler 

and Vanhaecke (1994) 
20 T. tyleranus ราชบัณฑิตตยสถาน (2539); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545) 
21 T. unkowaani อนงค์และคณะ (2551); 
22 Sinotermitomycescavus สุมาลี (2547); Pegler and Vanhaecke (1994) 
23 S. carnosus สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); Pegler and Vanhaecke (1994) 
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รูปที่ 4 รีเซพเทเคิลแบบหัวเผือก ก. ลักษณะของรีเซพเทเคิลแบบหัวเผือก ข. รีเซพเทเคิลที่เช่ือมต่อระหว่างราก

เทียมและรังปลวก 
 

 
รูปที่ 5  รีเซพเทเคิลแบบลูกไม้ ก. ลักษณะของรีเซพเทเคิลแบบลูกไม้ ข. รีเซพเทเคิลที่เช่ือมต่อระหว่างรากเทียม

และรังปลวก 
 

 
รูปที่ 6 รีเซพเทเคิลแบบปุ่มนูน ก. ลักษณะของรีเซพเทเคิลแบบปุ่มนูน ข. รีเซพเทเคิลที่เช่ือมต่อระหว่างรากเทียม

และรังปลวก 
ตารางที่ 1รายชื่อเห็ดปลวก (Termitomyces) ที่พบในประเทศไทย 
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ล าดับ รูปแบบรีเซพเทเคิล ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์
1 แบบแท่ง เห็ดปลวกตีนเต่าขาว T. bulborhizus 
2 แบบแท่ง เห็ดปลวกตีนเต่าแดง T. robustus 
3 แบบหัวเผือก เห็ดปลวกขาวใหญ ่ T. albiceps 
4 แบบหัวเผือก เห็ดปลวกขาวน้อย T. fuliginosus 
5 แบบหัวเผือก เห็ดปลวกนมหน ู Termitomyces sp.5 
6 แบบหัวผกักาด เห็ดปลวกด า T. enteromoides 
7 แบบหัวผกักาด เห็ดปลวกแดงน้อย T. striatus 
8 แบบหัวผกักาด เห็ดปลวกไฟหรือเห็ดปลวกเลือด Termitomyces sp.6 
9 แบบลูกไม ้ เห็ดปลวกสายฝน T. clypeatus 
10 แบบลูกไม ้ เห็ดปลวกตาบคลื่น T. cylindricus 
11 แบบลูกไม ้ เห็ดปลวกจกิน้อย Termitomyces sp.1 
12 แบบปุ่มนูน เห็ดปลวกตาบขาโป้รากด า T. erhizus 
13 แบบปุ่มนูน เห็ดปลวกตาบฟานขาขน T. globulus 
14 แบบปุ่มนูน เห็ดปลวกแม่หมา้ยหรือเห็ดปลวกตาบนอ้ย T. radicatus 
15 แบบปุ่มนูน เห็ดปลวกตาบขากระบอก Termitomyces sp.2 
16 แบบปุ่มนูน เห็ดปลวกตาบขาไก่รากสั้น Termitomyces sp.3 
17 แบบปุ่มนูน เห็ดตาบใหญ ่ Termitomyces sp.4 
18 ไม่มีรีเซพเทเคิล เห็ดปลวกข้าวตอกหรือเห็ดปลวกไก่น้อย T. indicus 
19 ไม่มีรีเซพเทเคิล เห็ดปลวกขี้ไก ่ T. microcarpus 
20 ไม่มีรีเซพเทเคิล เห็ดปลวกไก่น้อยขาว T. perforans 

 

สรุปงานวิจัย 
 จากการเก็บตัวอย่างเห็ดปลวกจ านวน 119 
ตัวอย่างในภาคอีสาน พบโครงสร้างของรีเซพเทเคิล 5 
แบบ ได้แก่ แบบแท่ง แบบหัวผักกาด แบบหัวเผือก 
แบบลูกไม้ และแบบปุ่มนูน รีเซพเทเคิลแบบปุ่มนูนพบ
มากที่สุด คือ พบในเห็ดปลวก 6 ชนิด ซึ่งการพบ
รูปแบบของรีเซพเทเคิลทั้ง 5 แบบ ในเห็ดปลวกเป็น
การรายงานเป็นครั้งแรกและพบว่าลักษณะความ
แตกต่างของรีเซพเทเคิลนี้สามารถแบ่งกลุ่มของเห็ด
ปลวกได้ 6 กลุ่ม โดย 5 กลุ่มแบ่งตามรูปแบบรีเซพเท
เคิลและอีกหนึ่งกลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่สร้างรีเซพเทเคิลพบ
ในเห็ดปลวก 3 ชนิดได้แก่ T. indicus Natarajan, T. 
microcarpus (Berk. & Broome) R. Heim และ T. 
perforans R. Heim 

 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
 ตามที่สุมาลี (2547) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
เห็ดปลวกน่าจะมีรูปร่างของรีเซพเทเคิลที่หลากหลาย
และใช้เป็นส่วนที่น ามาสร้างรูปวิธานเพื่อระบุชนิดของ
เห็ดปลวกได้  จากการศึกษาในครั้ งนี้ ข้อมูลที่ ได้
สนับสนุนข้อเสนอแนะของสุมาลี (2547) โดยพบรีเซพ
เทเคิลที่มีรูปร่างแตกต่างกันอย่างชัดเจน 5 แบบ
สามารถใช้รูปแบบรีเซพเทเคิลแบ่งกลุ่มเห็ดปลวกออก
ได้เป็น 6 กลุ่ม ซึ่งท าให้ง่ายต่อการจัดจ าแนกชนิดของ
เห็ดปลวกได้ต่อไปนอกจากนี้ยังพบว่าชนิดของปลวก
หรือรูปทรงของรังปลวกมีความสัมพันธ์กับรูปร่างของ 
รีเซพเทเคิลโดยปลวกแต่ละชนิดจะมีการสร้างรังหรือ
สวนเห็ดราที่ไม่เหมือนกันทั้งขนาดและรูปทรง รวมถึง
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ล าดับ รูปแบบรีเซพเทเคิล ชื่อพื้นเมือง ชื่อวิทยาศาสตร ์
1 แบบแท่ง เห็ดปลวกตีนเต่าขาว T. bulborhizus 
2 แบบแท่ง เห็ดปลวกตีนเต่าแดง T. robustus 
3 แบบหัวเผือก เห็ดปลวกขาวใหญ ่ T. albiceps 
4 แบบหัวเผือก เห็ดปลวกขาวน้อย T. fuliginosus 
5 แบบหัวเผือก เห็ดปลวกนมหน ู Termitomyces sp.5 
6 แบบหัวผกักาด เห็ดปลวกด า T. enteromoides 
7 แบบหัวผกักาด เห็ดปลวกแดงน้อย T. striatus 
8 แบบหัวผกักาด เห็ดปลวกไฟหรือเห็ดปลวกเลือด Termitomyces sp.6 
9 แบบลูกไม ้ เห็ดปลวกสายฝน T. clypeatus 
10 แบบลูกไม ้ เห็ดปลวกตาบคลื่น T. cylindricus 
11 แบบลูกไม ้ เห็ดปลวกจกิน้อย Termitomyces sp.1 
12 แบบปุ่มนูน เห็ดปลวกตาบขาโป้รากด า T. erhizus 
13 แบบปุ่มนูน เห็ดปลวกตาบฟานขาขน T. globulus 
14 แบบปุ่มนูน เห็ดปลวกแม่หมา้ยหรือเห็ดปลวกตาบนอ้ย T. radicatus 
15 แบบปุ่มนูน เห็ดปลวกตาบขากระบอก Termitomyces sp.2 
16 แบบปุ่มนูน เห็ดปลวกตาบขาไก่รากสั้น Termitomyces sp.3 
17 แบบปุ่มนูน เห็ดตาบใหญ ่ Termitomyces sp.4 
18 ไม่มีรีเซพเทเคิล เห็ดปลวกข้าวตอกหรือเห็ดปลวกไก่น้อย T. indicus 
19 ไม่มีรีเซพเทเคิล เห็ดปลวกขี้ไก ่ T. microcarpus 
20 ไม่มีรีเซพเทเคิล เห็ดปลวกไก่น้อยขาว T. perforans 

 

สรุปงานวิจัย 
 จากการเก็บตัวอย่างเห็ดปลวกจ านวน 119 
ตัวอย่างในภาคอีสาน พบโครงสร้างของรีเซพเทเคิล 5 
แบบ ได้แก่ แบบแท่ง แบบหัวผักกาด แบบหัวเผือก 
แบบลูกไม้ และแบบปุ่มนูน รีเซพเทเคิลแบบปุ่มนูนพบ
มากที่สุด คือ พบในเห็ดปลวก 6 ชนิด ซึ่งการพบ
รูปแบบของรีเซพเทเคิลทั้ง 5 แบบ ในเห็ดปลวกเป็น
การรายงานเป็นครั้งแรกและพบว่าลักษณะความ
แตกต่างของรีเซพเทเคิลนี้สามารถแบ่งกลุ่มของเห็ด
ปลวกได้ 6 กลุ่ม โดย 5 กลุ่มแบ่งตามรูปแบบรีเซพเท
เคิลและอีกหนึ่งกลุ่ม คือ กลุ่มที่ไม่สร้างรีเซพเทเคิลพบ
ในเห็ดปลวก 3 ชนิดได้แก่ T. indicus Natarajan, T. 
microcarpus (Berk. & Broome) R. Heim และ T. 
perforans R. Heim 

 

วิจารณ์ผลการวิจัย 
 ตามที่สุมาลี (2547) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
เห็ดปลวกน่าจะมีรูปร่างของรีเซพเทเคิลที่หลากหลาย
และใช้เป็นส่วนที่น ามาสร้างรูปวิธานเพื่อระบุชนิดของ
เห็ดปลวกได้  จากการศึกษาในครั้ งนี้ ข้อมูลที่ ได้
สนับสนุนข้อเสนอแนะของสุมาลี (2547) โดยพบรีเซพ
เทเคิลที่มีรูปร่างแตกต่างกันอย่างชัดเจน 5 แบบ
สามารถใช้รูปแบบรีเซพเทเคิลแบ่งกลุ่มเห็ดปลวกออก
ได้เป็น 6 กลุ่ม ซึ่งท าให้ง่ายต่อการจัดจ าแนกชนิดของ
เห็ดปลวกได้ต่อไปนอกจากนี้ยังพบว่าชนิดของปลวก
หรือรูปทรงของรังปลวกมีความสัมพันธ์กับรูปร่างของ 
รีเซพเทเคิลโดยปลวกแต่ละชนิดจะมีการสร้างรังหรือ
สวนเห็ดราที่ไม่เหมือนกันทั้งขนาดและรูปทรง รวมถึง
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ล าดับ ชนิดของเหด็ปลวก แหล่งอ้างอิง 
1 Termitomyces albiceps สุมาล ี(2547); อุษา (2545); Pegler and Vanhaecke (1994); Sawhasan et al. (2011) 
2 T. albuminosus เกษม (2537); ราชบัณฑิตตยสถาน (2539) 
3 T. aurantiacus สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Pegler and Vanhaecke (1994) 
4 T. bulborhizus Sawhasan et al. (2011) 
5 T. cartilagineus เกษม (2537); อุษา (2545) 
6 T. clypeatus เกษม (2537); ราชบัณฑิตตยสถาน (2539); สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา 

(2545); Bels and Pataragetvit (1982); Pegler and Vanhaecke (1994); Sawhasan et 
al. (2011) 

7 T. cylindicus สุมาลี (2547); อุษา (2545); Pegler and Vanhaecke (1994); Sawhasan et al. (2011) 
8 T. eurrhizus ราชบัณฑิตตยสถาน (2539); สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Pegler 

and Vanhaecke (1994) 
9 T. entolomoides สุมาลี (2547); อุษา (2545); Pegler and Vanhaecke (1994); Sawhasan et al. (2011) 
10 T. fuliginosus เกษม (2537); สุมาล ี(2547); อุษา (2545); Bels and Pataragetvit (1982); Sawhasan et 

al. (2011) 
11 T. globulus ราชบัณฑิตตยสถาน (2539); สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Bels and 

Pataragetvit (1982); Pegler and Vanhaecke (1994) 
12 T. heimii อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Pegler and Vanhaecke (1994); Sawhasan et al. 

(2011) 
13 T. indicus อนงค์และคณะ (2551); Pegler and Vanhaecke (1994) 
14 T. microcarpus เกษม (2537); สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Bels and Pataragetvit 

(1982); Pegler and Vanhaecke (1994); Sawhasan et al. (2011) 
15 T. perforans สุมาลี (2547); อุษา (2545) 
16 T. redicatus อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Pegler and Vanhaecke (1994) 
17 T. robustus ราชบัณฑิตตยสถาน (2539); สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Sawhasan 

et al. (2011) 
18 T. schimperi ราชบัณฑิตตยสถาน (2539) 
19 T. striatus ราชบัณฑิตตยสถาน (2539); สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545); Pegler 

and Vanhaecke (1994) 
20 T. tyleranus ราชบัณฑิตตยสถาน (2539); อนงค์และคณะ (2551); อุษา (2545) 
21 T. unkowaani อนงค์และคณะ (2551); 
22 Sinotermitomycescavus สุมาลี (2547); Pegler and Vanhaecke (1994) 
23 S. carnosus สุมาลี (2547); อนงค์และคณะ (2551); Pegler and Vanhaecke (1994) 

 
 
 

ตารางที่ 2 รูปแบบรีเซพเทเคลิและจ านวนชนิดของเห็ดปลวกที่พบในภาคอีสาน 



วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 41 ฉบับที่ 4 935งานวิจัยงานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีท่ี 41 ฉบับท่ี 4 935 
 

 

ช่องว่างที่อยู่ระหว่างเพดานห้องของรังปลวกกับสวน
เห็ดราสามารถเป็นตัวบ่งช้ีถึงรูปร่างของรีเซพเทเคิล
ของเห็ดปลวกที่จะเจริญขึ้นได้ในแต่ละชนิดในระดับ
หนึ่ง 

จากข้อมูลในตารางที่ 2 การตั้งช่ือพื้นเมือง
ของเห็ดปลวกมีความสัมพันธ์กับการพบรูปแบบของ 
รีเซพเทเคิล เช่น รีเซพเทเคิลแบบแท่งพบในเห็ดปลวก 
2 ชนิดได้แก่ เห็ดปลวกตีนเต่าขาวและเห็ดปลวก
ตีนเต่าแดง การตั้งช่ือพื้นเมืองตั้งตามลักษณะของก้าน
ดอก ส่วนรีเซพเทเคิลแบบหัวเผือกพบในเห็ดปลวก 3 
ชนิด ได้แก่ เห็ดปลวกขาวใหญ่ เห็ดปลวกขาวน้อยและ
เห็ดปลวกนมหนู ทั้งสามชนิดตั้งช่ือพื้นเมืองตาม
ลักษณะสีของหมวกดอกท่ีสังเกตเห็น เป็นต้น 
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