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บทคัดย่อ 
เห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้พบได้ท่ัวไปในพ้ืนท่ีในป่าเต็งรังและป่าชุมชนในช่วงฤดูฝนเป็นประจำทุกปีในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จากข้อมูลเฝ้าระวังโรคกรมควบคุมโรคพบว่ามีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษทุกปี 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจและรวบรวมข้อมูลลักษณะทางสัณฐานวิทยาและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือจำแนกชนิดของเห็ดพิษ
ในพ้ืนท่ีเฝ้าระวังกรณีเคยเกิดสถานการณ์อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ด ดำเนินการวิจัยโดยการสำรวจและเก็บตัวอย่างเห็ดใน
พ้ืนท่ีป่าเต็งรังธรรมชาติและป่าชุมชนท่ีชาวบ้านเก็บเห็ดมาจำหน่ายในตลาดชุมชน ระหว่างเดือนมิถุนายน 2562 ถึงเดือนกรกฎาคม 
2563 ในเขตอำเภอเขมราฐ บุญฑริก ศรีเมืองใหม่ และนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี นำตัวอย่างเห็ดมาระบุชนิดในห้องปฏิบัติการ
โดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับข้อมูลการจำแนกชนิดด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวบ้านในชุมชนในการจำแนกชนิดของเห็ด
พิษและเห็ดรับประทานได้ ผลการวิจัยพบเห็ดพิษจำนวน 21 แทกซา 10 สกุล 10 วงศ์ บางชนิดมีลักษณะคล้ายกับเห็ดรับประทานได้ 
เช่น เห็ดหมวกจีน (Inosperma cf. virosum) คล้ายกับเห็ดปลวกจิก (Termitomyces clypeatus) ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้ความ
ระมัดระวังในการเก็บเห็ดป่าธรรมชาติมาบริโภคเองและนำมาจำหน่ายรวมท้ังส่งเสริมการเฝ้าระวังในชุมชนเพ่ือช่วยลดอุบัติการณ์ลง 

 



งานวิจัย วารสารวิทยาศาสตร์ มข. ปีที่ 49 เลม่ที่ 1 41 
 

ABSTRACT 
Poisonous and edible mushrooms can be found annually in the dry dipterocarp and community forests 

during rainy season in the northeast and north of Thailand. The annual report obtained from the Department of 
Disease Control reported that local people eating poisonous mushrooms are sick and may result in death. Aims 
of this study were to investigate and collect morphological data for species identification of poisonous 
mushrooms in surveillance area. Mushroom samples were obtained from dry dipterocarp and community forests 
that the villagers collect for sale in the local market.  The data were collected between June 2019 and July 2020 
at Khemarat, Buntharik, Si Mueang Mai and Nachaluay districts of Ubon Ratchathani Province. Poisonous 
mushroom samples were identified in laboratory by using morphological and other important characters as well 
as the indigenous knowledge. The result revealed that twenty one taxa was identified into 1 0  genera and 1 0 
families. Some species are morphologically similar to edible species such as Hed Muk Jeen (Inosperma cf. 
virosum) similar to Hed Puk Jik (Termitomyces clypeatus). Therefore, it is necessary to take precautions for 
harvesting the wild mushrooms for eat themself and sale, including for boosting community surveillance. 
 

คำสำคัญ: การจำแนก  เห็ดพิษ  สัณฐานวิทยา  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การเฝ้าระวัง 
Keywords: Classification, Poisonous Mushroom, Morphology, Indigenous Knowledge, Surveillance 
 

บทนำ 
เห็ดพิษ  (poisonous mushroom) หมายถึง เห็ดท่ี

สร้างสารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ท่ีรับประทานเห็ดมี
อาการอาหารเป็นพิษต้ังแต่ท้องเสีย ท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน 
ตาลาย หายใจติดขัดจนถึงตับและไตวายถึงแก่ชีวิตได้ (ขวัญุเรือน 
และคณะ, 2562) เนื่องจากเห็ดพิษส่วนใหญ่พบขึ้นปะปนกับเห็ด
รับประทานได้ในช่วงฤดูฝนของทุกปี วิถีชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่วนใหญ่พ่ึงพา
ธรรมชาติโดยเฉพาะป่าธรรมชาติ เช่น ป่าเต็งรัง ป่าชุมชน เป็นต้น 
เนื่องจากป่าธรรมชาติเป็นแหล่งอาหาร ได้แก่ พืช แมลง สัตว์ป่า 
รวมท้ังเห็ดด้วยเช่นกัน เห็ดนอกจากเป็นแหล่งอาหารโปรตีนแล้ว
ยังเป็นแหล่งรายได้ให้กับคนท่ีมีอาชีพเก็บเห็ดมาจำหน่ายใน
ชุมชน เห็ดบางชนิดมีราคาแพงในช่วงต้นฤดูกาล เช่น เห็ดเผาะ 
เห็ดระโงก เห็ดตะไค เห็ดปลวก เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม เห็ดพิษ
หลายชนิดท่ีขึ้นปะปนกับเห็ดรับประทานได้และมีลักษณะรูปร่าง
คล้ายกัน จึงเป็นสาเหตุให้เก็บเห็ดพิษมารวมในตะกร้าเดียวกัน
และนำไปปรุงอาหารในหม้อเดียวกัน หากผู้ท่ีเก็บเห็ดไม่มีความ
ชำนาญและไม่มีทักษะในการสังเกตและจดจำลักษณะของเห็ดได้
ท้ังหมดมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเก็บเห็ดพิษมารับประทานได้เช่นกัน 
เช่น เห็ดหัวกรวดครีบเขียว (เห็ดพิษ) คล้ายกับเห็ดนกยูง (เห็ด

รับประทานได้) เห็ดหมวกจีน (เห็ดพิษ) คล้ายกับเห็ดปลวกจิก 
(เห็ดรับประทานได้) เป็นต้น (ขวัญุเรือน และคณะ, 2562) 
 สารพิษ (toxins) ท่ีพบในเห็ดมีชนิดและปริมาณท่ี
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดและแหล่งอาศัยของเห็ด บาง
ชนิดมีพิษไม่รุนแรงมากนักแต่พิษบางชนิดอาจรุนแรงถึงข้ัน
เสียชีวิตได้ จากรายงานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข (สิทธิพร และคณะ, 2561) ได้จำแนกสารพิษจากเห็ด
ในประเทศไทยตามกลไกการเกิดพิษในร่างกายแบ่งออกเป็น 4 
กลุ่ม ได้แก่ 1) สารพิษกลุ่ม protoplasmic poisons เป็นสารพิษ
กลุ่มทำลายเซลล์ทำให้เกิดการล้มเหลวของอวัยวะภายในร่างกาย 
คือ สารพิษ amatoxins หรือ amanitins พบในเห็ดระโงกหิน
หรือเห็ดไข่ตายซาก 2) สารพิษกลุ่ม neurotoxins เป็นสารพิษ
กลุ่มทำลายระบบประสาททำให้เกิดอาการเมา เคลิบเคลิ้ม เพ้อ 
บ้าคลั่ง ชีพจรเต้นช้า คือ สารพิษ muscarine พบในเห็ดหมวก
จีน เห็ดระโงกเกล็ดดาว เห็ดระโงกดอกส้าน 3) สารพิษกลุ่ม 
gastrointestinal irritants เป็นสารพิษท่ีทำให้เกิดการระคาย
เคืองกระเพาะและลำไส้ ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน เป็นตะคริวท่ีท้อง 
ท้องเสีย พบในเห็ดหัวกรวดครีบเขียว (เห็ดกระโดงตีนต่ำ) เห็ดคัน
ร่ม เห็ดไข่หงส์ และ 4) สารพิษกลุ่ม disulfiram like poisoning 
(Coprine) เป็นสารพิษกลุ่มท่ีต้องทำงานร่วมกับแอลกอฮอล์โดย
ตัวเห็ดเองไม่มีพิษหากรับประทานแต่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย 
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ทำให้ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน หายใจเร็วและลำบาก พบในเห็ด
น้ำหมึก เห็ดบานค่ำ เห็นได้ว่าสารพิษท่ีพบในเห็ดมีกลุ่มสารพิษท่ี
แตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดและอาการท่ีแสดงออกหลังจาก
การได้รับสารพิษแต่ละชนิดก็แตกต่างกัน ทำให้เราสามารถ
ประเมินได้เบื้องต้นว่าน่าจะได้รับสารพิษกลุ่มใด แต่อย่างไรก็ตาม 
จากท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าปริมาณและชนิดของสารพิษก็ทำให้มี
อาการที่แสดงแตกต่างกันได้เช่นกัน 
 เห็ดพิษท่ีพบในประเทศไทยจากรายงานกองระบาด
วิทยา กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุขย้อนหลังไป 5 ปี (สิทธิพร และคณะ, 2561) พบว่ามี
ประชาชนเจ็บป่วยจากการได้รับสารพิษจากเห็ดจำนวนมากกว่า 

6,000 ราย และในจำนวนนี้เสียชีวิตมากกว่า 30 ราย กระจาย
ต าม ภ าค ต่ า ง  ๆ  ใน ป ระ เท ศ ไท ย โด ย พ บ ม าก ใน ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ชนิดของเห็ดพิษท่ีพบ
รายงานมีซ้ำ ๆ กันแสดงว่าเห็ดพิษท่ีพบในประเทศไทยมีการ
แพร่กระจายในทุกภาค ได้แก่ เห็ดระโงกหิน เห็ดระโงกดอกส้าน 
เห็ดหมวกจีน เห็ดหัวกรวดครีบเขียว เห็ดคันร่ม เห็ดไข่หงส์ เห็ด
น้ำหมึก เห็ดบานค่ำ เป็นต้น (ขวัญุเรือน, 2560; ขวัญุเรือน และ
คณะ, 2562; สิทธิพร และคณะ, 2561; นิวัฒ, 2553; อุทัยวรรณ 
และคณะ 2556; อนงค์ และคณะ, 2551; ราชบัณฑิตยสถาน, 
2539; 2550; สำนั กงาน พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชี วภาพ 
(องค์การมหาชน), 2552; Chandrasrikul et al., 2011) 
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ง. วงแหวนอยู่ตอนบน จ. วงแหวนอยู่ตอนกลาง และ ฉ. มีเย่ือหุ้มก้านดอก (ขวัญุเรือน และคณะ, 2562) 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6 ลักษณะสัณฐานวิทยาของขอบหมวกเห็ด ก. ขอบตรง ข. ขอบโค้งลง ค. ขอบงอ ง. ขอบม้วนงอ จ. ขอบโค้งข้ึน ฉ. ขอบเรียบ 
ช. ขอบหยักมน ซ. ขอบหยักละเอียด ฌ. ขอบเป็นแฉก ญ. ขอบรุ่งร่ิง ฎ. ขอบมีรอยขีดในร่อง ฏ. ขอบมีรอยขีดบนผิวหรือมีริ้ว
คล้ายซ่ีหวี และ ฐ. ขอบมีรอยขีดบนเส้นในร่อง (ขวัญุเรือน และคณะ, 2562) 

 



44 KKU Science Journal Volume 49 Number 1 Research 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ลักษณะสัณฐานวิทยาของครีบหรือรูใต้หมวกและการติดก้านดอก ก. ครีบติดแนบกับก้าน ข. ครีบติดก้านเล็กน้อย ค. ครีบไม่
ติดก้าน ง. ครีบเรียวยาวติดก้านหรือเกยก้าน จ. ครีบโค้งก่อนติดก้าน ฉ. ครีบหยักเว้าก่อนติดก้าน ช. ครีบเรียบ ซ. ครีบเป็น
คลื่น ฌ. ครีบแบบฟันเลื่อย และ ญ. ครีบหยักมน (ขวัญุเรือน และคณะ, 2562) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 8 ลักษณะสัณฐานวิทยาของเยื่อหุ้มโคนก้านดอก ก. แบบถ้วยไม่แนบก้าน ข. แบบถ้วยแนบก้าน ค. เป็นสันนูน ง. เป็นสะเก็ด  

จ. เป็นวงแหวน และ ฉ. หุ้มโคนแน่นปลายบาน (ขวัญุเรือน และคณะ, 2562) 
 

 ลักษณะโครงสร้างสำคัญของเห็ดท่ีใช้ในการจัดจำแนก 
เช่น ลักษณะหมวกเห็ด ครีบหรือรูใต้หมวกเห็ด ผิวหมวก ขอบ
หมวก ก้านดอก การมีวงแหวนที่ก้านดอก เย่ือหุ้มก้านดอก เป็น
ต้น (รูปท่ี 1-8) (ขวัญุเรือน และคณะ, 2562) ซ่ึงลักษณะเหล่านี้
เป็นข้อมูลด้านลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดท่ีใช้ในการ
จำแนกเห็ดรับประทานได้และเห็ดพิษตามภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วย
เช่นกัน 
 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (indigenous knowledge) หรือภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน (folk wisdom) หมายถึง ความรู้ท่ี เกิดจาก
ประสบการณ์ในชีวิตของคนผ่านกระบวนการศึกษา สังเกต คิด 
วิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดสู่
คนรุ่นหลัง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2539) เช่นเดียวกับภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในการเก็บเห็ด ส่วนใหญ่มีทักษะจากเรียนรู้จากพ่อแม่ปู่ย่า
ตายายหรือผู้สูงอายุท่ีมีประสบการณ์ในชุมชนมาก่อน ผ่านการ
ติดตามเดินป่าเก็บเห็ด สังเกตและจดจำลักษณะท่ีสำคัญของเห็ด
ชนิดนั้น ๆ ท้ังเห็ดรับประทานได้ราคาแพง เห็ดพิษท่ีควรระวัง 
รวมท้ังช่วงระยะเวลาชนิดของเห็ดอะไรบ้างท่ีพบ เช่น ต้นฤดูฝน
พบเห็ดปลวก เห็ดตะไค เห็ดระโงก เห็ดผึ้ง ช่วงกลางฤดูฝนพบ
เห็ดก่อหน้าแดง เห็ดหน้าออน เห็ดผึ้ง ช่วงปลายฤดูฝนพบเห็ด ระ

โงก เห็ดปลวก เป็นต้น ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นสำรวจชนิด
ของเห็ดพิษและศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาร่วมกับองค์
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจำแนกชนิดของเห็ดพิษในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุบลราชธานีเพ่ือเป็นข้อมูลการศึกษาและการเฝ้าระวังการ
รับประทานเห็ดพิษในชมุชน 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การเก็บตัวอย่างเห็ดในภาคสนาม 
 1. สำรวจป่าเต็งรังธรรมชาติและป่าชุมชนท่ีมีคนเก็บ
เห็ดมาจำหน่ายในช่วงฤดูฝนในจังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนท่ี 4 
อำเภอ  ได้แก่  อำเภอเขมราฐ บุณฑริก  ศรี เมืองใหม่  และ 
นาจะหลวย 

- ป่ า ชุ ม ช น ต ำ บ ล โพ ธิ์ ไ ท ร  อ ำ เภ อ เข ม ร า ฐ 
15045’49”N, 105012’60”E ความสูงจากน้ำทะเล 220 เมตร 

- ป่ าชุ ม ชน ดอนกล าง  บ้ าน หนอ ง เม็ ก  อ ำ เภ อ 
นาจะหลวย 14034’16”N, 105024’5”E ความสูงจากน้ำทะเล 
210 เมตร 
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- ป่าชุมชนติดเขตภู หินด่าง ตำบลห้วยข่า อำเภอ
บุณฑริก 14047’15”N, 105046’88”E ความสูงจากน้ำทะเล 
220 เมตร 

- ป่าชุมชนบ้านชาด ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมือง
ใหม่ 15032’51”N, 105025’38”E ความสูงจากน้ำทะเล 190 
เมตร 
 2. เก็บตัวอย่างเห็ดพิษท่ีพบตามเส้นทางเดินเก็บเห็ด
ของชาวบ้านเดินแบบสุ่ม เก็บตัวอย่างเห็ดทุกส่วน หมวกเห็ด ก้าน
ดอกและโคนหุ้มก้านดอก เก็บตัวอย่างชนิดละประมาณ 3-5 ดอก
เพ่ือเป็นตัวอย่างอ้างอิงในพิพิธภัณฑ์และเพื่อศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาของเห็ดรวมท้ังถ่ายภาพเห็ดให้ครบทุกส่วนท่ีสำคัญ
เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูล 
 3. นำตัวอย่างเห็ดมาศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและบันทึกข้อมูล ได้แก่ ลักษณะหมวก
เห็ด สี ขนาด ลักษณะพิเศษบนหมวกเห็ด ใต้หมวกเห็ดมีลักษณะ
เป็นครีบหรือเป็นรู สี รูปร่าง การติดของหมวกเห็ดกับก้านดอก
เห็ด ลักษณะรูปร่างก้านดอกเห็ด ขนาด มีวงแหวนท่ีก้านดอก
หรือไม่และตำแหน่งของวงแหวน สี มีโคนหุ้มก้านดอกแบบใด
และลักษณะพิเศษอ่ืน ๆ ท่ีสำคัญ 
 4. ตัวอย่างเห็ดพิษนำมาอบให้แห้งและเก็บไว้ในถุง
สุญญากาศให้หมายเลขประจำตัวอย่างในพิพิธภัณฑ์ ตัวอย่างเห็ด
บางส่วนดองด้วยแอลกอฮอล์ร้อยละ 95 เก็บไว้ในขวดและให้
หมายเลขประจำตัวอย่างเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์เห็ดท่ีมีฤทธิ์
ทางยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSUT) 
และศูนย์พิษวิทยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข 
 5. บันทึกข้อมูลการจำแนกชนิดของเห็ดตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่นกับชาวบ้านท่ีหาเห็ดมาจำหน่ายในชุมชนท่ีมีความชำนาญ
ในการเก็บเห็ด วิธีการสังเกตและหลักในการจดจำลักษณะ 
 6. จำแนกชนิดของเห็ดด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยา
โดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากหนังสือและรายงานท่ีพบเห็ดพิษ
ในประเทศไทย (ขวัญุเรือน, 2560; ขวัญุเรือน และคณะ, 2562; 

สิทธิพร และคณะ, 2561; นิวัฒ, 2553; อุทัยวรรณ และคณะ 
2556; อนงค์, 2535; อนงค์ และคณะ, 2551; ราชบัณฑิตยสถาน
, 2539; 2550; สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย, 
2547; สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การ
มหาชน), 2552; สำนักงานบริหารกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์
แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข , 2556; Chandrasrikul et al., 2011) 
และข้อมูลกลุ่มสารพิษท่ีพบอ้างอิงจากรายงานกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สิทธิพร และคณะ, 2561) 
 

ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย 
 เห็ดพิษท่ีสำรวจพบในพ้ืนท่ีจังหวัดอุบลราชธานี ใน
อำเภอเขมราฐ บุณฑริก ศรีเมืองใหม่และนาจะหลวย ในป่าเต็งรัง
ธรรมชาติและป่าชุมชนพบเห็ดพิษท้ังหมด 21 แทกซา 10 สกุล 
10 วงศ์ โดยแต่ละชนิดมีลักษณะท่ีสำคัญดังนี้ 
1. เห็ดหัวกรวดครีบเขียวหรือเห็ดกระโดงตีนต่ำ (รูปท่ี 9) 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Chlorophyllum molybdites (G. 
Mey.) Massee 

วงศ์: Agaricaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ: หมวกเห็ดรูปชาม

คว่ำ ผิวหมวก เห็ดมีเกล็ดขนาดใหญ่สีน้ำตาล ก้านดอกเห็ดมีวง
แหวน 2 ชั้น ครีบมีสีขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวปนเทาเม่ือสปอร์
แก่ 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: หมวกเห็ดมีสะเก็ด
สีนำ้ตาลขนาดใหญ่ ใต้หมวกเห็ดสีเทาถึงสีดำมีกลิ่นเหม็น 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: gastrointestinal irritants 
ข้อควรระวัง: เห็ดชนิดนี้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

คล้ ายกั บ เห็ ดนก ยู ง  (Macrolepiota dolichaula (Berk. & 
Broome) Pegler & R. W. Rayner) ซ่ึงอยู่ต่างสกุลแตกต่างท่ี
หมวกเห็ดรูประฆังมีเกล็ดขนาดเล็กละเอียดสีน้ำตาลกระจายถึง
ขอบหมวก มีวงแหวนท่ีก้านดอกแบบกระโปรง 
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รูปที่ 9 เห็ดหัวกรวดครีบเขียวหรือเห็ดกระโดงตีนต่ำ ก. หมวกเห็ดรูปชามคว่ำ ข. ดอกเห็ดเม่ืออ่อน ค. ผิวหมวกด้านบนมีสะเก็ด 

สีน้ำตาลขนาดใหญ่ และ ง. ครีบสีเขียวเม่ือสปอร์แก่ 
 

2. เห็ดระงากดำพิษ (รูปท่ี 10) 
ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ : Amanita brunneitoxicaria 

Thongbia, Raspe & K.D. Hyde 
วงศ์: Amanitaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีสำคัญ: หมวกเห็ดแบน  

ผิวหมวกเห็ดเป็นร้ิวยาวถึงขอบหมวกเห็ด หมวกเห็ดกลางดอกสี
น้ำตาลเข้มค่อนข้างเทาและสีจางลงจนถึงขอบหมวก ไม่พบริ้วท่ี
ขอบหมวกทุกระยะ ก้านดอกเห็ดสีขาวถึงสีขาวค่อนข้างเทา ก้าน
ดอกกลวงแคบหรืออาจพบแกนตันคล้ายฟองน้ำ เปลือกหุ้มโคน
ก้านสีขาวและห่างจากก้านดอกเห็ด 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน : หมวกเห็ดมีสี
น้ำตาลถึงสีดำ โคนก้านดอกเป็นรูปกระเปาะ 

ก ลุ่มสารพิษที่ พบ : protoplasmic poisons (สาร 
alpha-amanitin, beta-amanitin และ phalloidin) 

ข้อควรระวัง: เห็ดพิษชนิดนี้คล้ายกับเห็ดระโงกกินได้
บางชนิด เช่น เห็ดระโงกไส้เดือนเนื่องจากหมวกเห็ดมีสีใกล้เคียง
กัน แต่เห็ดระโงกไส้เดือนมีริ้วคล้ายซ่ีหวีบริเวณขอบหมวก แต่
อย่างไรก็ตาม เห็ดระโงกไส้เดือนบางพ้ืนท่ีเม่ือรับประทานจะมี
อาการปวดท้อง ท้องเสีย จึงไม่แนะนำให้รับประทานกลุ่มเห็ดระ
โงกท่ีมีสีน้ำตาลถึงสีดำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 10 เห็ดระงากดำพิษ ก. หมวกเห็ดสีเข้มตรงกลาง ข. วงแหวนรูปกระโปรง เย่ือหุ้มโคนก้านดอกรูปกระเปาะ และ ค. ขอบหมวกไม่

พบร้ิวและก้านดอกตันตลอดแนว 
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3. เห็ดระงากน้ำตาลพิษ (รูปท่ี 11 ก-ค) 

ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ : Amanita pseudoporphyria 
Hongo 

วงศ์: Amanitaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ: หมวกเห็ดรูปชาม

คว่ำถึงแบน ผิวหมวกเห็ดไม่เรียบเป็นร้ิวยาว สีน้ำตาลเข้มถึงดำ 
กลางหมวกมีสีเข้มกว่าขอบหมวก ไม่พบร้ิวท่ีขอบหมวกทุกระยะ 
วงแหวนรูปกระโปรงอยู่ตอนบนของก้านดอก บางคร้ังพบเย่ือบาง
สีขาวปกคลุมบริเวณครีบ ก้านดอกทรงกระบอกสีขาว แกนกลาง
ตันตลอดแนว เย่ือหุ้มโคนก้านดอกสีขาวห่างจากก้านดอก 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: หมวกเห็ดเรียบ
เป็นมันวาว สีน้ำตาลเทาถึงน้ำตาลดำ หักก้านดอกตัน โคนก้าน
ดอกโป่งพอง 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: nephotoxins (มีรายงานการพบ
สาร 2-amino-4,5-hexadienoic acid) 

ข้อควรระวัง: เห็ดพิษชนิดนี้สีของหมวกเห็ดคล้ายกับ
เห็ด ระโงกไส้เดือนท่ีรับประทานได้ แต่ระโงกไส้เดือนพบร้ิว
บริเวณขอบหมวกและพบสะเก็ดสีขาวบนผิวหมวกเห็ด และคล้าย
กับเห็ดอีกชนิด คือ เห็ดระโงกนมกวาง ซ่ึงบางพ้ืนท่ีสามารถ
รับประทานได้ แต่บางคนมีอาการระคายเคืองต่อระบบทางเดิน
อาหารทำให้ปวดท้องจึงไม่แนะนำให้รับประทานเห็ด ระโงกท่ีมี
หมวกเห็ดสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำ 

4. เห็ดระงากขาวพิษหรือเห็ดไข่ตายซาก (รูปท่ี 11 ง-จ) 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Amanita exitialis Zhu L. Yang & 

T.H. Li 
วงศ์: Amanitaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีสำคัญ: หมวกเห็ดแบน  

สีขาว ผิวหมวกเห็ดมีสะเก็ดหยาบสีขาว วงแหวนแบบกระโปรง
อยู่ตอนบนก้านดอก มีเย่ือบางๆ หุ้มครีบ ไม่พบร้ิวท่ีขอบหมวกทุก
ระยะ ก้านดอกทรงกระบอก สีขาว ตันตลอดแนว เย่ือหุ้มโคน
ก้านดอกห่างก้านเป็นรูปกระเปาะ 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: ดอกเห็ดสีขาว
คล้ายกระดาษ หักก้านดอกตัน 

กลุ่ ม ส าร พิ ษ ที่ พ บ : hepatotoxins (สาร  alpha-
amanitin, beta-amanitin และ phallacidin) 

ข้อควรระวัง: ดอกเห็ดบางระยะคล้ายกับเห็ดระโงก
ขาวที่รับประทานได้โดยเฉพาะระยะที่อ่อนอยู่ (ระยะดอกอ่อน
หรือระยะไข่ หมายถึง ระยะท่ีเย่ือหุ้มโคนก้านดอกหุ้มดอกเห็ด
มิดชิด) แตกต่างท่ีเห็ดระโงกขาวรับประทานได้พบร้ิวท่ีขอบหมวก
ทุกระยะและเมื่อดอกเห็ดโผล่พ้นปลอกหุ้มจะมีสีขาวนวลคล้ายไข่
และก้านดอกกลวง ไม่ควรเลือกรับประทานเม่ือดอกเห็ดระโงกอยู่
ในระยะดอกอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 11 เห็ดระงากน้ำตาลพิษ (ก-ค) เห็ดระงากขาวพิษ (ง-จ) ก. หมวกเห็ดสีน้ำตาลเข้ม เย่ือหุ้มโคนก้านดอกห่างก้าน ข. มีเย่ือหุ้มครีบ
ดอกสีขาว ค. ก้านดอกตัน ตลอดแนว ง. ผิวหมวกเห็ดหยาบ และ จ. ก้านดอกตันตลอดแนว 
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5. เห็ดระโงกนมกวาง (รูปท่ี 12 ก-ข) 

ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ : Amanita porphyria Alb. & 
Schwein. 

วงศ์: Amanitaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ: หมวกเห็ดรูปชาม

คว่ำ ผิวหมวกเห็ดเรียบ สีน้ำตาลถึงน้ำตาลเข้มเป็นมันวาว ก้าน
ดอกเรียวยาวสีขาว แกนกลางกลวงตลอดแนว วงแหวนแบบ
กระโปรง มีเย่ือบางๆ สีขาวปกคลุมครีบเม่ือดอกอ่อน เย่ือหุ้มโคน
ก้านดอกแนบชิดก้านดอก 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: ลักษณะหมวกเห็ด
เรียบสีหม่น ก้านดอกขาว แกนกลางกลวง เย่ือหุ้มโคนติดแน่น 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: gastrointestinal toxins 
ข้อควรระวัง: เห็ดระโงกนมกวางชาวบ้านบางพ้ืนท่ี

รับประทานได้และเก็บมาจำหน่ายในท้องตลาด แต่บางพ้ืนท่ี
รับประทานแล้วทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ จึงควรหลีกเลี่ยง
รับประทานเห็ดชนิดนี้ซ่ึงอาจทำให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเสีย 
 

6. เห็ดระโงกเทาก้านยาว (รูปท่ี 12 ค-จ) 
ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ :  Amanita longipes Bas ex 

Tulloss & D.T. Jenkins 
วงศ์: Amanitaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ: หมวกเห็ดรูปชาม

คว่ำถึงแบน สีขาวถึงน้ำตาลอ่อน ผิวหมวกปกคลุมด้วยขนฟูสีเทา 
ครีบสีขาว เม่ือดอกอ่อนมีเย่ือหุ้มก้านดอก ขอบหมวกรุ่งริ่ง  
วงแหวนไม่เด่นชัด ก้านดอกสีขาวอมเทามีขนฟูปกคลุม ก้านดอก
ตันตลอดแนว เย่ือหุ้มโคนก้านดอกแนบชิดกับก้านดอก 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: ดอกเห็ดขนาด
ใหญ่สีขาวถึงหม่นมีขนฟูสีขาวอมเทาปกคลุม ขอบหมวกฉีกขาด
รุ่งร่ิง ไม่พบวงแหวนชัดเจน เม่ือดอกอ่อนมีเย่ือหุ้มก้านดอก สีขาว 
หักก้านดอกตัน 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: protoplasmic poisons 
ข้อควรระวัง: เห็ดระโงกชนิดนี้เม่ือดอกอ่อนอยู่ท่ีมีเย่ือ

หุ้มโคนก้านดอกหุ้มมิดชิดคล้ายกับเห็ดรับประทานได้ ไม่ควร
เลือกรับประทานเม่ือดอกเห็ดระโงกอยู่ในระยะดอกอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 12 เห็ดระโงกนมกวาง (ก-ข) เห็ดระโงกเทาก้านยาว (ค-จ) ก. หมวกเห็ดรูปชามคว่ำถึงแบน เย่ือหุ้มโคนก้านดอกห่างก้าน  
ข. วงแหวนรูปกระโปรง ค. ผิวหมวกมีขนปุยสีเทาปกคลุม ง. มีเย่ือหุ้มโคนก้านดอกสีขาว และ จ. ขอบหมวกรุ่งร่ิง 

 

7. เห็ดระโงกรุ่งริ่งหรือเห็ดระโงกหัวมะกรูด (รูปท่ี 13) 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Amanita kotohiraensis Nagas. 

& Mitani 
วงศ์: Amanitaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีสำคัญ: หมวกเห็ดรูปร่าง

แบน สีขาว ปกคลุมด้วยปุ่มนูนขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายหนามสี
ครีมถึงน้ำตาลอมเหลือง ไม่พบร้ิวท่ีขอบหมวกทุกระยะ เม่ือดอก
อ่อนมีเย่ือหุ้มก้านดอก เม่ือดอกแก่ขอบหมวกฉีกขาดรุ่งริ่ง ครีบสี

ขาวถึงสีครีม ไม่ติดก้าน ก้านดอกทรงกระบอก สีขาวมีสะเก็ดสี
ขาวขนาดเล็กปกคลุม วงแหวนหลุดหายไปเหลือแค่ร่องรอยคล้าย
ผงแป้งอยู่ตอนบนก้านดอก แกนกลางตันตลอดแนว เย่ือหุ้มโคน
ก้านดอกเป็นสันนูน 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: หมวกเห็ดสีขาวมี
หนามสีขาวขนาดใหญ่ปกคลุม ขอบหมวกขาดรุ่งริ่ง หักก้านดอก
ตัน 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: protoplasmic poisons 
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ข้ อควรระวัง : เห็ดชนิ ดนี้ คล้ ายกับ เห็ดระโงก ท่ี
รับประทานได้เม่ือดอกอ่อนอยู่ท่ีมีเย่ือหุ้มโคนก้านดอกหุ้มมิดชิด 
ไม่ควรเลือกรับประทานเม่ือดอกเห็ดระโงกอยู่ในระยะดอกอ่อน 
8. เห็ดระโงกหนามหรือเห็ดระโงกดอกกระถิน (รูปท่ี 14) 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Amanita virgineoides Bas 
วงศ์: Amanitaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ: หมวกเห็ดรูปชาม

คว่ำ สีขาว ผิวหมวกเห็ดมีหนามแหลมสีขาวขนาดเล็กปกคลุม 
เม่ือดอกอ่อนมีเย่ือหุ้มก้านดอก เม่ือดอกแก่เย่ือหุ้มฉีกขาดทำให้
ขอบหมวกฉีกขาดรุ่งริ่ง ไม่พบร้ิวท่ีขอบหมวกทุกระยะ ครีบสีขาว

ถึงสีครีม ก้านดอกเห็ดรูปทรงกระบอกกว้าง ผิวก้านดอกเป็นสัน
นูนตามขวาง วงแหวนหลุดหายไป แกนกลางตันตลอดแนว เย่ือ
หุ้มโคนก้านดอกแนบชิดก้าน 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: ดอกเห็ดกลมมน
ขนาดใหญ่ มีหนามสีขาวกระจาย ขอบหมวกฉีกขาด ก้านดอก
อ้วนและตัน 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: protoplasmic poisons 
ข้ อควรระวัง : เห็ดชนิ ดนี้ คล้ ายกับ เห็ดระโงก ท่ี

รับประทานได้เม่ือดอกอ่อนอยู่ท่ีมีเย่ือหุ้มโคนก้านดอกหุ้มมิดชิด 
ไม่ควรเลือกรับประทานเม่ือดอกเห็ดระโงกอยู่ในระยะดอกอ่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 13 เห็ดระโงกรุ่งร่ิงหรือเห็ดระโงกหัวมะกรูด ก. หมวกเห็ดรูปร่างแบน ผิวหมวกปกคลุมด้วยตุ่มนูนคล้ายหนาม ข. ขอบหมวกรุ่งริ่ง 

ค. ผิวหมวกมีหนามสีครีมปกคลุม ง. วงแหวนสลายไปเห็นแค่ร่องรอย และ จ. เย่ือหุ้มโคนก้านดอกเป็นสันนูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 14 เห็ดระโงกหนามหรือเห็ดระโงกดอกกระถิน ก. หมวกเห็ดรูปชามคว่ำ ข. ผิวหมวกปกคลุมด้วยหนามขนาดเล็กสีขาว ข. ก้าน
ดอกทรงกระบอกโป่งพอง ขอบหมวกรุ่งริ่ง ค. ผิวก้านดอกและเยื่อหุ้มโคนก้านดอกเป็นสันนูน และ ง. ก้านดอกตันตลอดแนว
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9. เห็ดระโงกหินสลัก (รูปท่ี 15) 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Amanita sculpta Corner & Bas 
วงศ์: Amanitaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีสำคัญ: หมวกเห็ดรูปร่าง

แบน สีขาว ผิวหมวกเห็ดมีสะเก็ดขนาดใหญ่คล้ายหนามสีน้ำตาล
ไหม้ปกคลุม เม่ือเก็บมาสีผิวดอกจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล
แดงและเม่ือดอกแก่จะเป็นสีน้ำตาลเข้ม ดอกอ่อนเป็นก้อนกลม
คล้ายก้อนหินสีน้ำตาลไหม้ พบร้ิวท่ีขอบหมวก ครีบสีขาว ก้าน
ดอกเห็ดรูปทรงกระบอกสีน้ำตาลแดง มีวงแหวนแบบกระโปรง 
โคนก้านดอกเป็นกระเปาะสีน้ำตาล แกนกลางตันตลอดแนว เย่ือ
หุ้มโคนก้านดอกแนบชิดก้าน 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: ดอกเห็ดเม่ืออ่อน
คล้ายก้อนหินกลม เม่ือดอกบานมีขนาดใหญ่ มีสะเก็ดสีน้ำตาล
ไหม้กระจายบนผิวหมวก ก้านดอกอ้วนเม่ือดอกอ่อนและตัน 
ไม่มีข้อมูลว่ารับประทานได้ 
10. เห็ดระโงกไส้เดือน (รูปท่ี 16 ก-ค) 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Amanita vaginata (Bull.) Lam. 
วงศ์: Amanitaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ: หมวกเห็ดรูปชาม

คว่ำถึงรูปแบน สีน้ำตาลเข้มถึงดำ กลางหมวกสีเข้มกว่าขอบ
หมวก ผิวหมวกเห็ดเป็นมันวาว มีสะเก็ดสีขาวขนาดเล็กปกคลุม 
ขอบหมวกมีริ้วคล้ายซ่ีหวียาวทุกระยะ เม่ือดอกอ่อนมีเย่ือหุ้มก้าน
ดอก ครีบสีขาว ก้านดอกเห็ดรูปทรงกระบอก วงแหวนแบบ
กระโปรงอยู่ตอนบนของก้านดอก เย่ือหุ้มโคนก้านดอกรูปถ้วย
ห่างก้าน ก้านดอกกลวงตลอดแนว 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: ดอกเห็ดสีน้ำตาล
ดำ มีสะเก็ดหรือเย่ือติดท่ีผิวหมวก หักก้านดอกกลวงและแตกง่าย 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: gastrointestinal irritants 
ข้อควรระวัง: เห็ดชนิดนี้บางพื้นท่ีรับประทานได้และ

เก็บมาจำหน่าย แต่บางคนรับประทานแล้วมีอาการปวดท้อง 
ท้องเสีย แนะนำให้หลีกเลี่ยงเห็ดระโงกท่ีมีสีเทาดำ น้ำตาลดำ 
11. เห็ดถ่านเลือด (รูปท่ี 16 ง-ฉ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Russula subnigricans Hongo 
วงศ์: Russulaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ : หมวกเห็ดเป็น

รูปร่างแบนขนาดใหญ่ถึงรูปทรงกรวย ผิวหมวกเห็ดแตกเป็นร่อง
ลึก สีน้ำตาลเข้มถึงสีดำ ครีบสีเหลืองถึงสีน้ำตาล มีสีเข้มจนถึงสี
ดำ ก้านดอกเห็ดทรงกระบอกขนาดใหญ่สีน้ำตาลอ่อน เม่ือผ่าดอก
เห็ดมีน้ำยางสีแดงและไม่เปลี่ยนสีเม่ือเวลาผ่านไป 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: หมวกเห็ดขนาด
ใหญ่คล้ายกรวย สีดำ ผิวหมวกเห็ดแตกเป็นร่องลึก หักดอกเห็ดมี
น้ำยางสีแดง 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: myotoxins 
ข้อควรระวัง: เห็ดถ่านเลือดชนิดนี้ มีลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาคล้ายกับเห็ดถ่านท่ีรับประทานได้ เช่น เห็ดถ่าน
ใหญ่  เห็ดถ่านและเห็ดถ่านเล็ก แตกต่างท่ี เห็ดถ่านกลุ่ม ท่ี
รับประทานได้ มีค รีบสีขาว  เม่ือสัมผัสหรือผ่ าจะมีสีชมพู  
ระเรื่อและกลายเป็นสีดำ แนะนำให้ผ่าดอกเห็ดทุกดอกและสังเกต
การเปลี่ยนสีก่อนนำไปรับประทาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 15 เห็ดระโงกหินสลัก ก. หมวกเห็ดรูปร่างแบนมีสะเก็ดสีน้ำตาลไหม้ปกคลุมผิวหมวก ข. ก้านดอกสีน้ำตาลแดง ค. ดอกอ่อนก้อน
กลมคล้ายก้อนหิน ง. ดอกเห็ดเม่ือแก่สีน้ำตาลไหม้ และ จ. ครีบสีขาวไม่ติดก้าน วงแหวนแบบกระโปรงอยู่ตอนบน โคนก้าน
ดอกเปน็กระเปาะ 
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รูปที่ 16 เห็ดระโงกไส้เดือน (ก-ค) เห็ดถ่านเลือด (ง-จ) ก. หมวกเห็ดสีน้ำตาลเข้มถึงดำ มีสะเก็ดปกคลุมผิวหมวก ข. มีริ้วท่ีขอบหมวก 

ค. ก้านดอกกลวง ง. หมวกเห็ดบุ๋มตรงกลาง ผิวหมวกหยาบ จ. ครีบสีขาวถึงครีม และ ฉ. เม่ือผ่ามีน้ำยางสีแดงไม่เปลี่ยนเป็นสี
ดำเมื่อเวลาผ่านไป 

 

12. เห็ดผ้ึงเลือดหรือเห็ดตับเต่าเลือด (รูปท่ี 17 ก-ข) 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Leccinum sp. 
วงศ์: Boletaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีสำคัญ: หมวกเห็ดรูปร่าง

แบน ขนาดใหญ่สีน้ำตาล ขอบหมวกสีเข้มกว่ากลางหมวก ใต้
หมวกเห็ดเป็นรู สีน้ำตาล ไม่ชิดก้าน ก้านดอกทรงกระบอกมี
สะเก็ดขนาดเล็กสีน้ำตาลตลอดแนว เม่ือสัมผัสหรือผ่าดอกเห็ดมี
น้ำยางสีแดงตลอดเวลาไม่เปลี่ยนสี 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: ดอกเห็ดขนาด
ใหญ่ รูใต้หมวกเห็ดสีน้ำตาล มีน้ำยางสีแดงเม่ือผ่าดอกเห็ด 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: gastrointestinal toxins 
ข้อควรระวัง: ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดพิษ

ชนิดนี้คล้ายกับเห็ดผึ้งอ่ืนท่ีรับประทานได้ เช่น เห็ดห้าหรือเห็ดผึ้ง
ทาม แต่เห็ดผึ้งท่ีรับประทานได้ส่วนใหญ่มีน้ำยางสีน้ำเงินเม่ือ
สัมผัสกับอากาศหรือน้ำยางสีใส ดังนั้นหากจะรับประทานเห็ด
กลุ่มเห็ดผึ้งแนะนำให้ผ่าดอกเห็ดเพ่ือตรวจสอบทุกดอก 
13. เห็ดหมวกจีน (รูปท่ี 17 ค-จ) 

ชื่ อ วิท ยาศาสตร์ : Inosperma cf. virosum (K.B. 
Vrinda, C.K. Pradeep, A.V. Joseph & T.K. Abraham ex 

C.K. Pradeep, K.B. Vrinda & Matheny) Matheny & 
Esteve-Rav. 

วงศ์: Inocybaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ : หมวกเห็ดรูป

ระฆัง ผิวหมวกเห็ดหยาบเป็นร้ิว สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาล กลาง
หมวกเห็ดเป็นปุ่มนูน สีเข้มและสีอ่อนบริเวณขอบหมวก ขอบ
หมวกฉีกขาดเม่ือดอกเห็ดบานเต็มท่ี ครีบมีสีเหลืองอมน้ำตาล
หรือสีชมพูอมน้ำตาล ก้านดอกเรียว สีขาวครีม ไม่พบเยื่อหุ้มก้าน
ดอก 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: หมวกเห็ดแหลม สี
น้ำตาล ก้านดอกเห็ดเหนียวออกเป็นกลุ่ม ครีบสีเหลืองอมน้ำตาล 

ก ลุ่ มสาร พิ ษ ท่ีพ บ : neurotoxins (สาร  Alkaloid 
muscarine) 

ข้อควรระวัง: เห็ดพิษชนิดนี้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
คล้ายกับเห็ดปลวกจิกจึงมีโอกาสเสี่ยงในการเก็บผิดพลาด 
แตกต่างท่ีเห็ดปลวกจิกมีผิวหมวกเห็ดเรียบ ปลายก้านดอกเห็ด
เป็นรากเทียมและมีรีเซปทาเคิล รากเทียมเชื่อมต่อกับรังปลวกใต้
ดิน ครีบมีสีขาว 
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รูปที่ 17 เห็ดผึ้งเลือด (ก-ข) เห็ดหมวกจีน (ค-จ) ก. หมวกเห็ดสีน้ำตาลอ่อน ใต้หมวกเห็ดเป็นรู ข. เม่ือผ่ามีน้ำยางสีแดง ค. หมวกเห็ด
ตรงกลางนูน ผิวหมวกหยาบสีน้ำตาล ง. ขอบหมวกโค้งลงกลางหมวกมีสีเข้มกว่าขอบหมวก และ จ. ครีบสีน้ำตาล 

 

14. เห็ดก้อนฝุ่นสีเหลืองทองพิษ (รูปท่ี 18 ก-ค) 
ชื่ อ วิทยาศาสตร์ : Scleroderma sinnamariense 

Mont. 
วงศ์: Sclerodermataceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ: หมวกเห็ดก้อน

กลม สีเหลืองเข้มถึงสีน้ำตาล ผิวมีเกล็ดสีน้ำตาล พบลักษณะ
คล้ายรากสีเหลือง ดอกเห็ดอ่อนนิ่ม มีผนังหนาเม่ือผ่าครึ่ง สปอร์สี
เทาเม่ือแก่ มีสีขาวเม่ืออ่อน 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: หมวกเห็ดเป็นก้อน
กลมสีเหลือง ผิวแตกเป็นกระหรือมีสะเก็ดสีน้ำตาล มีรากยาว 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: gastrointestinal irritants 
ข้อควรระวัง: เห็ดพิษชนิดนี้คล้ายกับเห็ดกินได้ คือ 

เห็ดขลำฟาน (Mycoamaranthus cambodgensis) มีผนังบาง 
ผิวเรียบและดอกเห็ดนิ่มกว่า แนะนำให้ผ่าดอกเห็ดทุกดอกก่อน
นำมารับประทาน 
15. เห็ดบานค่ำ (รูปท่ี 18 ง-จ) 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Psathyrella candolleana (Fr.) 
Maire 

วงศ์: Psathyrellaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ : หมวกเห็ดรูป

พาราโบลอยด์ยอดมนสีน้ำตาล ผิวหมวกเห็ดมีกระจุกเส้นใยสีขาว
ปกคลุมเล็กน้อย ก้านดอกเรียวยาวมีสะเก็ดเล็กสีขาวปกคลุม  
มีเย่ือบาง ๆ ปกคลุมครีบเม่ือดอกอ่อนอยู่เม่ือดอกแก่เย่ือหุ้มกาง
ออกทำให้ขอบหมวกรุ่งร่ิง ดอกเห็ดออกเป็น กลุ่มตามพ้ืนชื้นแฉะ
มีใบไม้ปกคลุม 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: ดอกเห็ดขนาดเล็ก
เท่านิ้วมือสีน้ำตาลอมเหลือง ผิวหมวกมีกระจุกสีขาว ขอบหมวก
ขาดรุ่งริ่งสีขาว 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: gastrointestinal irritants 
ข้อควรระวัง: เห็ดบานค่ำมีลักษณะทางสัณฐานวิทยา

คล้ายกับเห็ดท่ีรับประทานได้ เช่น เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถ่ัว ซ่ึง
รูปร่างคล้ายกันทำให้เข้าใจผิดและเก็บมารับประทาน หาก
รับประทานร่วมกับแอลกอฮอล์ย่ิงทำให้เป็นพิษมากขึ้น 
16. เห็ดลูกฝุ่นคราดหวัแหวน (รูปท่ี 19 ก-ข) 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Lycoperdon perlatum Pers. 
วงศ์: Lycoperdaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ: ดอกเห็ดรูปร่าง

กลม ปลายมีจุกนูนข้ึนแหลม สีน้ำตาลอ่อนถึงสีครีม มีหนาม
ขนาดเล็กสั้นปกคลุมรอบดอกเห็ด เม่ือแก่จะมีรูด้านบนตรงจุกนูน
เพ่ือปลดปล่อยสปอร์ เม่ือผ่าสปอร์สีน้ำตาลแต่เม่ืออ่อนผ่าเนื้อเห็ด
มีสีขาว มีผนังบาง ดอกเห็ดข้ึนเป็นกลุ่มในป่าโล่งแจ้ง 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: ดอกเห็ดกลมมน มี
หนามสีน้ำตาลโดยรอบดอกเห็ด 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: gastrointestinal irritants 
ข้อควรระวัง: เห็ดพิษกลุ่มนี้ลักษณะคล้ายกับเห็ดเผาะ 

ซ่ึงเป็นเห็ดท่ีรับประทานได้ มีลักษณะก้อนกลม แตกต่างท่ีเห็ด
เผาะไม่มีหนามและผนังหนา เม่ือแก่ผนังด้านนอกจะแตกออก
คล้ายกลีบดอกไม้ ผนังด้านในห่อหุ้มสปอร์สีน้ำตาล แนะนำให้ผ่า
ดอกเห็ดทุกดอกก่อนนำไปปรุงอาหาร 
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17. เห็ดก่อหน้าแดงกุหลาบ (รูปท่ี 19 ค-ง) 

ชื่ อ วิ ท ย าศ าสต ร์ : Russula sanguinaria (Schu-
mach.) Rauschert 

วงศ์: Russulaceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีสำคัญ : หมวกเห็ดตรง

กลางบุ๋ม  ลึก ผิวหยาบเป็นร้ิวชัดเจนบริเวณขอบหมวก สีแดงถึง
แดงเข้มกุหลาบ ครีบสีขาว ก้านดอกทรงกระบอกสีแดง 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: ดอกเห็ดสีแดง 
ก้านดอกเห็ดสีแดง 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: gastrointestinal irritants 
ข้อควรระวัง: เห็ดก่อหน้าแดงขาแดงชนิดนี้คล้ายกับ

เห็ดก่อหรือเห็ดน้ำหมากท่ีรับประทานได้ ซ่ึงแตกต่างท่ีหมวกเห็ด
สีแดง ครีบสีขาวและก้านดอกสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 18 เห็ดก้อนฝุ่นสีเหลืองทองพิษ (ก-ค) เห็ดบานค่ำ (ง-จ) ก. หมวกเห็ดกลมสีเหลืองสดใส ข. ผิวหมวกมีสะเก็ดละเอียดสีน้ำตาล  

มีลักษณะคล้ายราก ค. ผนังหนา  สปอร์มีสีเทา ง. หมวกเห็ดรูประฆังสีน้ำตาล และ จ. ก้านดอกเรียวยาว ขอบหมวกรุ่งร่ิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 19 เห็ดลูกฝุ่นคราดหัวแหวน (ก-ข) เห็ดก่อหน้าแดงกุหลาบ (ค-ง) ก. หมวกเห็ดเป็นก้อนกลม สีขาวถึงสีเหลืองอ่อน ผิวหมวก 

ปกคลุมด้วยหนามละเอียดสีน้ำตาล ข. ปลายยอดเป็นตุ่มนูน เม่ือแก่จะแตกเป็นรูเพ่ือปล่อยสปอร์ ค. หมวกเห็ดบุ๋มตรงกลาง  
สีแดงเข้ม ผิวหมวกหยาบ มีริ้วชัดเจนบริเวณขอบหมวก และ ง. ครบีสีขาวถึงเหลืองอ่อน ก้านดอกมีสีแดง 
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18. เห็ดขี้ควายหรือเห็ดโอสถลวงจิต (รูปท่ี 20 ก-ข) 

ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ : Psilocybe cubensis (Earle) 
Singer 

วงศ์: Hymenogastraceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ : หมวกเห็ดรูป

ระฆังแบน สีเหลืองอ่อน กลางหมวกสีเข้มเป็นสีน้ำตาลอมส้ม 
ครีบสีเทาเข้มถึงสีดำ ก้านดอกทรงกระบอกแคบพบเย่ือบางๆ ติด
กลางก้านดอก เม่ือสัมผัสดอกเห็ดจะมีรอยช้ำสีน้ำเงินดำ 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ : neurotoxins (สาร psilocybin, 
psilocin, baeocystin และ norbaeocystin) 

ข้อควรระวัง : เห็ ด พิษชนิ ดนี้ ท ำให้ มีอาการเมา 
เคลิบเคลิ้มและบ้าคลั่ง มีฤทธ์ิต่อระบบประสาทอย่างรุนแรงและ
เห็ ดชนิ ดนี้ จั ด เป็ น ยาเสพ ติด ให้ โทษ ในป ระ เภท  5  ตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยผู้ใดผลิต ขาย 
นำเข้าหรือส่งออกต้องระวางโทษจำคุกต้ังแต่ 2-15 ปี และปรับต้ัง
แต่ 200,000-1,500,000 บาท ขณะท่ีผู้เสพจำคุกไม่เกิน 1 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

19. เห็ดกระด่ิงหยก (รูปท่ี 20 ค-ง) 
ชื่ อ วิ ท ย าศ าส ต ร์ : Entoloma virescens (Sacc.)  

E. Horak ex Courtec. 
วงศ์: Entolomataceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ : หมวกเห็ดรูป

ระฆัง ขอบหมวกม้วนเข้าเล็กน้อย สีน้ำเงิน ผิวหมวกปกคลุมด้วย
ขนสั้น  ๆ  สี เหลืองอ่อน  ครีบสีน้ำเงิน  ไม่ติดก้าน  ก้านดอก
ทรงกระบอก สีน้ำเงิน ปกคลุมด้วยเกล็ดสีขาวตลอดก้าน 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: ดอกเห็ดสีน้ำเงิน
ทุกส่วน บางคร้ังเรืองแสงในตอนกลางคืนเม่ือแสงไฟส่อง 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: gastrointestinal irritants 
ข้อควรระวัง: เห็ดพิษชนิดนี้มีขนาดเล็กบางครั้งถ้าสีน้ำ

เงินไม่เด่นชัดอาจทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นเห็ดกลุ่มเห็ดมันปู ท่ี
รับประทานได้ แตกต่างท่ีเห็ดมันปูดอกเห็ดมีสีเหลือง สีส้มและสี
ชมพูและใต้หมวกเห็ดมีลักษณะเป็นครีบเทียมหรือสานกันเป็น
ร่างแหหรือเป็นตาข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 20 เห็ดข้ีควาย (ก-ข) เห็ดกระดิ่งหยก (ค-ง) ก. หมวกเห็ดตรงกลางนูน สีเหลืองฟางข้าวถึงสีน้ำตาลอมส้ม ตรงกลางสีเข้ม ข. ก้าน
ดอกทรงกระบอกแคบ มีลักษณะเป็นเย่ือบางๆ สีดำติดก้านดอก ครีบสีดำ ค. หมวกเห็ดสีน้ำเงิน ผิวหมวกปกคลุมด้วยเกล็ด
ละเอียดสีเหลืองอ่อน และ ง. ครีบสีน้ำเงิน ไม่ติดก้าน ก้านดอกสีน้ำเงิน 

 

20. เห็ดระฆังสีฟ้าคราม (รูปท่ี 21 ก-ข) 
ชื่ อ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ :  Entoloma cyanonigrum 

(Hongo) Hongo 
วงศ์: Entolomataceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ : หมวกเห็ดรูป

ระฆัง เม่ือดอกบานจะกางออกรูปร่างแบน สีน้ำเงินถึงสีฟ้าคราม 

ผิวหมวกปกคลุมด้วยขนละเอียดสั้นๆ ครีบสีชมพูอ่อนมีลักษณะ
เว้าเล็กนอ้ยก่อนติดก้าน ก้านดอกทรงกระบอก สีฟ้าคราม 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: ดอกเห็ดสีน้ำเงิน
ถึงสีฟ้าคราม ครีบสีชมพู 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: gastrointestinal irritants 
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ข้อควรระวัง: เห็ดพิษชนิดนี้มีขนาดเล็กและดอกสีฟ้า
ครามไม่ค่อยเด่นชัดหากเก็บในเวลาท่ีมีแสงสว่างน้อย เช่น เช้ามืด 
อาจทำให้เก็บมาปะปนกับเห็ดรับประทานได้ 
21. เห็ดระฆังสีเหลืองทอง (รูปท่ี 21 ค-ง) 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Entoloma murrayi (Berk. & M.A. 
Curtis) Sacc. & P. Syd. 

วงศ์: Entolomataceae 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่สำคัญ : หมวกเห็ดรูป

ระฆังกว้างจนถึงรูปร่างแบนกลางหมวกนูนเล็กน้อย ขอบหมวก
ม้วนเข้าเล็กน้อย สีเหลืองสดใส บางดอกสีเหลืองค่อนข้างส้ม  

ผิวหมวกปกคลุมด้วยขนละเอียด สีเหลืองอ่อน ครีบสีครีม ไม่ติด
ก้าน ก้านดอกทรงกระบอก สีขาว 

การจำแนกตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน: ดอกเห็ดมีสีเหลือง
สดใส ใต้หมวกเห็ดเป็นครีบสีครีม ดอกเห็ดมีขนาดเล็ก 

กลุ่มสารพิษท่ีพบ: gastrointestinal irritants 
ข้อควรระวัง: เห็ดพิษชนิดนี้มีสีเหลืองคล้ายเห็ดกลุ่ม

เห็ดมันปูท่ีรับประทานได้ แตกต่างท่ีเห็ดมันปูดอกเห็ดมีสีเหลือง สี
ส้มและสีชมพูและใต้หมวกเห็ดมีลักษณะเป็นครีบเทียมหรือสาน
กันเป็นร่างแหหรือเป็นตาข่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 21 เห็ดระฆังสีฟ้าคราม (ก-ค) เห็ดระฆังสีเหลืองทอง (ค-ฉ) ก. หมวกเห็ดแบนราบสีน้ำเงินฟ้า ข. ก้านดอกทรงกระบอกแคบสีน้ำ
เงินฟ้า ค. ครีบสีชมพูลักษณะเว้าเล็กน้อยก่อนติดก้าน ง. หมวกเห็ดแบนตรงกลางนูนเล็กน้อย สีเหลืองสดใส จ. ขอบหมวกโค้ง
เล็กน้อย และ ฉ. ครีบสีครีมมีครีบย่อย ครีบห่างก้าน 

 

 จากข้อมูลผลการวิจัยจำนวนเห็ดพิษท่ีสำรวจพบใน
จังหวัดอุบลราชธานีท้ังหมด 21 แทกซา พบว่าเป็นเห็ดพิษท้ัง 4 
กลุ่ม  โดยกลุ่มสารพิษ ท่ีพบจำนวนชนิดเห็ดมากท่ีสุด  คือ 
gastrointestinal irritants ซ่ึงเป็นสารพิษท่ีทำให้เกิดการระคาย
เคืองกระเพาะและลำไส้ ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน เป็นตะคริวท่ีท้อง 
ท้องเสีย เห็นได้ว่าพ้ืนท่ีเพียงจังหวัดเดียวมีการแพร่กระจายของ
เห็ดพิษค่อนข้างหลากหลายกลุ่มสารพิษเม่ือเปรียบเทียบกับ
รายงานการพบเห็ดพิษ ท่ีผ่ านมาพบการแพ ร่กระจายใน
หลากหลายพื้นท่ีในภาคอ่ืน ๆ แต่มีจำนวนชนิดน้อยกว่าท่ีพบใน
จังหวัดอุบลราชธานีเพียงจังหวัดเดียว (นิวัฒ, 2553; อุทัยวรรณ 
และคณะ 2556; อนงค์ , 2535; อนงค์  และคณะ , 2551; 

ราชบัณฑิตยสถาน, 2539; 2550; สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ด
แห่งประเทศไทย, 2547; สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ (องค์การมหาชน), 2552) จากข้อมูลการเปรียบเทียบ
รายงานเห็ดพิษในประเทศไทยบางชนิดท่ีพบการแพร่กระจาย
ค่อนข้างดีคือมีรายงานการพบในหลายจังหวัด ได้แก่ เห็ดหัว
กรวดครีบเขียว เห็ดก้อนฝุ่นสีเหลืองทองพิษ เห็ดบานค่ำ เห็ด
ขี้ควาย (นิวัฒ, 2553; อุทัยวรรณ และคณะ 2556; อนงค์, 2535; 
อนงค์ และคณะ, 2551; ราชบัณฑิตยสถาน, 2539; 2550) ดังนั้น
ชาวบ้านท่ีหาเห็ดรับประทานได้ในป่าชุมชนจึงต้องมีความรู้และ
ความเช่ียวชาญในการจำแนกเห็ดรับประทานได้และเห็ดพิษใน
พ้ืนท่ีเพ่ือป้องกันการได้รับสารพิษจากเห็ด 

 
 
 
 

 
 
 



56 KKU Science Journal Volume 49 Number 1 Research 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการดำเนินวิจัยพบว่าจังหวัดอุบลราชธานีใน  
4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเขมราฐ บุณฑริก ศรีเมืองใหม่และ 
นาจะหลวย พบเห็ดพิษจำนวน 21 ชนิด 10 สกุล และ 10 วงศ์ 
ซ่ึงพบข้ึนปะปนกับเห็ดรับประทานได้ในช่วงฤดูฝนต้ังแต่เดือน
มิถุนายนถึงเดือนกันยายนของทุกปี ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ของเห็ดพิษท่ีจำเป็นต้องทราบก่อนการเก็บเห็ดในป่าชุมชน ได้แก่ 
ลักษณะผิวหมวกเห็ดมีสะเก็ดหยาบขนาดใหญ่หรือผิวหมวกเห็ด
หยาบเป็นร้ิวชัดเจน ใต้หมวกเห็ดมีครีบสีเขียวหรือสีน้ำตาล ก้าน
ดอกเห็ดตัน ลักษณะของวงแหวนบริเวณก้านดอกมีเย่ือหุ้มก้าน
ดอกขาดรุ่งร่ิง การมีน้ำยางสีแดงเม่ือผ่าหรือสัมผัสกับดอกเห็ด 
และดอกเห็ดมีกลิ่นเหม็นแปลก ๆ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นลักษณะ
สำคัญท่ีพบในเห็ดพิษจึงจำเป็นต้องพิจารณาก่อนในเบื้องต้น 
ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด (ดูรายละเอียดในลักษณะท่ีสำคัญของเห็ด
พิษแต่ละชนิดท่ีกล่าวถึงก่อนหน้านี้) 
 ดังน้ันการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจำแนกชนิด
ของเห็ดจึงเป็นเรื่องจำเป็นต่อคนรุ่นหลัง ซ่ึงจากบันทึกข้อมูลท่ี
รวบรวมได้ชาวบ้านใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดในการ
จำแนกชนิดเพ่ือเก็บเห็ดในป่าชุมชนมาบริโภคเองและจำหน่ายใน
ตลาดริมถนน ดังนั้นหากคนเก็บเห็ดมาจำหน่ายมีทักษะในการ
จดจำลักษณะและสามารถจำแนกเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้
แล้วจะเป็นการเฝ้าระวังคนในชุมชนได้รับสารพิษจากเห็ดพิษ แต่
อย่างไรก็ตาม เห็ดพิษบางชนิดก็มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาท่ี
คล้ายกับเห็ดรับประทานได้หลายชนิด เช่น เห็ดหมวกจีนมีพิษ 
( Inosperma cf. virosum) คล้ าย เห็ ดป ล วกจิ ก  (Termito-
myces clypeatus) เห็ดหัวกรวดครีบเขียวหรือเห็ดกระโดงตีน
ต่ ำ มี พิ ษ  (Chlorophyllum molybdites) คล้ าย เห็ ด น ก ยู ง 
(Macrolepiota dolichaula) เห็ดระงากขาวพิษหรือเห็ดไข่ตาย
ซาก (Amanita exitialis) คล้ายกับเห็ดระโงกขาว (Amanita 
princeps) เห็ ดระงากดำพิ ษ  (Amanita brunneitoxicaria) 
คล้ายเห็ดระโงกไส้เดือน (Amanita vaginata) เห็ดก้อนฝุ่นสี
เหลืองทองพิษ (Scleroderma sinnamariense) คล้ายเห็ดขลำ
ฟ า น  (Mycoamaranthus cambodgensis) เ ห็ ด บ า น ค่ ำ 
(Psathyrella candolleana) คล้ายกับเห็ดถ่ัวหรือเห็ดโคนน้อย 
( Coprinus fibrillosus) เ ห็ ด ถ่ า น เ ลื อ ด พิ ษ  ( Russula 
subnigricans) มีน้ำยางสีแดงคล้ายกับเห็ดถ่านใหญ่ (Russula 
nigricans) เห็ดผึ้งเลือดพิษ (Lecinum sp.) มีน้ำยางสีแดงคล้าย

กับเห็ดห้าหรือเห็ดผึ้งทาม (Phlebopus portentosus) เป็นต้น 
ดังนั้นผู้เก็บเห็ดในป่าชุมชนมาบริโภคเองหรือจำหน่ายในตลาด
จำเป็นต้องพิจารณาลักษณะท่ีสำคัญให้ละเอียด เช่น การมีน้ำยาง
สีแดง นอกจากพิจารณาลักษณะทางสัณฐานวิทยาจำเป็นต้องผ่า
หรือกรีดดอกเห็ดเพ่ือตรวจสอบให้ถี่ถ้วน 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณชาวบ้านทุกคนในพ้ืนท่ีตำบลโพธ์ิไทร บ้าน
หนองเม็ก ตำบลห้วยข่าและตำบลหนามแท่งท่ีช่วยให้ข้อมูลด้าน
การจดจำลักษณะของเห็ดเพ่ือจำแนกชนิดเห็ดตามภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและช่วยเก็บ ข้อมูลภาคสนาม  ขอบคุณ เจ้าหน้ าท่ี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธ์ิไทรและตำบลหัวยข่าและ
อาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ท่ีช่วยประสานงาน
และ เก็ บ ข้ อ มู ลภ าคสน าม  ขอบคุณ คณ ะ วิท ยาศ าสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เอ้ือเฟ้ือสถานท่ีและอุปกรณ์เพ่ือศึกษา
ตัวอย่างเห็ดในห้องปฏิบัติการ ขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขสำหรับสนับสนุนทุนวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยรวบรวมชนิดเห็ดพิษและเห็ดรับประทานได้เพ่ือ
จัดทำฐานข้อมูลสำหรับพัฒนานวัตกรรม Mushroom Image 
Maching Application ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 
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