
 

เห็ดพษิในนอร์เวย์ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป่าของนอร์เวยเ์ป็นแหล่งก าเนิดของเห็ดทั้งท่ีรับประทานไดแ้ละไม่ได ้และยงัมีเห็ดท่ีมีพิษอีกดว้ย 
เห็ดท่ีมีพิษร้ายแรงท่ีสุดในนอร์เวยมี์ลกัษณะคลา้ยกบัเห็ดป่าท่ีรับประทานได ้ซ่ึงบางประเทศมีการเกบ็บริโภคกนัทัว่ไป  
 
ค ำแนะน ำที่เป็นประโยชน์ในกำรเกบ็เห็ดป่ำ: 
• คุณจะตอ้งจ าแนกเห็ดไดอ้ยา่งถูกตอ้งก่อนเกบ็มาเพื่อบริโภค 
• อยา่ชิมเห็ดท่ีไม่รู้จกัโดยเด็ดขาด เห็ดท่ีมีพิษร้ายแรงหลายชนิดมีรสชาติอ่อน ๆ  
• เขา้รับการฝึกอบรม เก่ียวกบัวิธีการจ าแนกเห็ด 
• ในกรณีท่ีสงสยัวา่ไดรั้บพิษ กรุณาติดต่อศูนยข์อ้มูลพิษวิทยาของนอร์เวย ์ 

 

 

 

เอกสารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนโดยศูนยข์อ้มูลพิษวิทยาของนอร์เวย ์(Norwegian Poison Information Centre) (www.giftinfo.no). 
สามารถสัง่คู่มือจดัพิมพฉ์บบัเตม็ในภาษานอร์เวยห์รือดาวน์โหลดไดจ้ากเวบ็ไซต ์
Norges sopp- og nyttevekstforbund สมาคมผูศึ้กษาดา้นเช้ือรา เห็ดและพืชท่ีเป็นประโยชน์ 

(www.soppognyttevekster.no) ไดจ้ดัท าหลกัสูตรเก่ียวกบั 
การจ าแนกเห็ด และชุดขอ้มูลส าหรับบุคคลทัว่ไปเพ่ือช่วยในการตรวจสอบผลผลิตท่ีเก็บได ้ 

Red fly agaric / brown fly agaric / panther 

agaric (Amanita muscaria var. muscaria /var. 

regalis /pantherina)  
(ภาษานอร์เวย:์ Rød / Brun / Panter fluesopp) 
เห็ดประเภทน้ีมีครีบออกขาวและกา้นเป็นวงแหวน ฐานกา้นมีลกัษณะเป็น
กระเปาะ หมวกเป็นสีออกแดงหรือน ้าตาลแตม้สีขาวท่ีบริเวณส่วนนูนของผิว
ซ่ึงอาจหลุดร่อนออกมาได ้
 

ควำมเป็นพษิ 

เห็ด Amanita ทั้งสามชนิดเป็นพิษต่อระบบประสาท อาการท่ีพบมกัแสดงออกภายใน 30 นาทีถึง 3 ชัว่โมงหลงัรับประทาน  
แมเ้พียงปริมาณเลก็นอ้ยกอ็าจท าใหเ้กิดอาการสบัสน วิงเวียน ใจสัน่ และทอ้งเสีย พบอาการเป็นพิษรุนแรงนอ้ยแต่หากรับประทาน
เป็นปริมาณมากกอ็าจท าใหเ้กิดอาการรุนแรงจนตอ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล  

Orange birch bolete (Leccinum versipelle) 
(ภาษานอร์เวย:์ Rødskrubb) 

เห็ดรูน้ีมีหมวกสีน ้าตาลออกแดงและกา้นสีขาวปิดคลุมดว้ยเกลด็สีด า เน้ือจะ
คล ้าลงเม่ือตดัเปลือย เห็ดชนิดน้ีพบไดท้ัว่ไปในพื้นท่ีต่าง ๆ ของนอร์เวย ์

ควำมเป็นพษิ 

เห็ดหมวกสม้น้ีสามารถรับประทานไดโ้ดยจะตอ้งปรุงสุกเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาที ทั้งน้ีเห็ดชนิดน้ีท่ีไดรั้บความร้อนไม่เพียงพอ
ในขณะปรุงอาจท าใหเ้กิดอาการทอ้งเสียซ่ึงพบไดบ่้อยคร้ังในนอร์เวยม์ากกวา่เห็ดชนิดอ่ืน ๆ  อาจเกิดอาการคล่ืนไส ้อาเจียน  
ทอ้งเสีย ปวดเกร็งทอ้งภายในสองถึงสามชัว่โมงหลงัรับประทาน อาการมกัหายไปเองภายใน 1-2 วนั  การรับประทานเป็นจ านวน
มากอาจท าใหเ้กิดผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารและตอ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาล 

Brown roll-rim (Paxillus involutus)  
(ภาษานอร์เวย:์ Pluggsopp) 
เห็ดชนิดน้ีมีหมวกสีน ้าตาลขอบมว้นเขา้ กา้นสีน ้าตาล โดยครีบจะมีสีคล ้าลง
หากช ้า   
เห็ดขอบมว้นสีน ้าตาลน้ีพบไดท้ัว่ไปในนอร์เวย.์ 
 

ควำมเป็นพษิ 
เห็ดขอบมว้นสีน ้าตาลมีสารพิษหลายตวัท่ีท าใหเ้กิดอาการแตกต่างกนัไป อาจเกิดอาการอาเจียน ทอ้งเสีย และปวดเกร็งทอ้งข้ึน 
ภายใน 30 นาทีถึง 3 ชัว่โมงหลงับริโภคเห็ดสด การรับประทานเห็ดขอบมว้นปรุงสุกซ ้าอาจท าใหเ้กิดพิษรุนแรง ซ่ึงจะไปท าลาย
เซลลเ์มด็เลือดแดงและไต 
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Destroying angel 

(Amanita virosa) 
(ภาษานอร์เวย:์ Hvit fluesopp) 

เห็ดมีลกัษณะเป็นสีขาวทั้งหมด (หมวก กา้น ครีบ และ
เน้ือเห็ด) กา้นเห็ดจะมีลกัษณะเป็นแหวนซ่ึงอาจแยกตวั
ออกมาได ้ดา้นล่างสุดของกา้นจะหุม้อยูด่ว้ยถุงหุม้ เห็ด
ชนิดน้ีมกัพบไดท้ัว่ไปในป่าของนอร์เวย ์
 

 

 
 

Death cap 

(Amanita phalloides) 
(ภาษานอร์เวย:์ Grønn fluesopp) 

สีของหมวกมีทั้งสีเขียวไปจนถึงน ้าตาล และเหลือง ครีบ
และกา้นเป็นสีขาว กา้นเห็ดจะมีลกัษณะเป็นแหวนซ่ึง
อาจแยกตวัออกมาได ้ดา้นล่างสุดของกา้นจะหุม้อยูด่ว้ย
ถุงหุม้ เห็ดชนิดน้ีพบไดย้ากในนอร์เวย ์
 

 

 

 

Funeral bell 

(Galerina marginata) 
(ภาษานอร์เวย์: Flatklokkehatt) 
เห็ดมีลักษณะเป็นสีน้้าตาลทัง้หมด 
(ครีบ ก้านและเนือ้เห็ด) ตัวอย่างมักมี
ขนาดเล็ก เห็ดชนิดนี้พบได้ทั่วไปใน
นอร์เวย์ โดยมากมักโตรวมกันเปน็
กระจุกตามเปลือกไม้หรือตอไม้ 

Deadly webcap 

(Cortinarius rubellus) 

(ภาษานอร์เวย:์ Spiss giftslørsopp) 
เห็ดมีลกัษณะเป็นสีน ้าตาลออกแดงทั้งหมด (หมวก กา้น 
ครีบและเน้ือเห็ด) เห็ดชนิดน้ีพบไดท้ัว่ไปในป่าของ
นอร์เวย ์ 
 

 
 

 

 

Fool’s webcap 

(Cortinarius orellanus) 
(ภาษานอร์เวย:์ Butt giftslørsopp) 
มีลกัษณะคลา้ยกบั Deadly Webcap  
แต่หมวกเห็ดจะมีลกัษณะเวา้ เป็นเห็ดท่ีพบไดน้อ้ยใน
นอร์เวยแ์ต่สามารถพบไดใ้นป่าผลดัใบ 
 

 

 

 
ควำมเส่ียงจำกกำรจ ำแนกผดิพลำด 
Deadly Webcap มกัโตในบริเวณเดียวกนักบัเห็ด 
Funnel Chanterelle (Craterellus 
tubaeformis) ท่ีรับประทานได ้อีกทั้งเห็ดทั้งสอง
ชนิดน้ียงัมีสีท่ีใกลเ้คียงกนั (ดูจากภาพ) จ าเป็นอยา่งยิ่งใน
การตรวจจ าแนกเห็ดก่อนเกบ็เพื่อใหแ้น่ใจวา่ Deadly 

Webcap ไม่ปะปนอยูก่บัเห็ด Chanterelles 

ท่ีรับประทานได ้ 

Deadly webcap 

Fool’s webcap 

Destroying angel 

Death cap 

Funural bell 

ควำมเป็นพษิ 

การบริโภคเห็ดสามชนิดเหล่าน้ีแมเ้พยีงปริมาณเลก็นอ้ยกอ็าจท าใหเ้กิดพิษรุนแรงได ้ หลงัเวลาผา่นไปอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง อาจเกิด
อาการ เช่น ทอ้งเสีย ถ่ายเหลว ปวดเกร็งท่ีทอ้ง และอาเจียน อาจส่งผลต่อตบัอยา่งรุนแรงและเป็นอนัตรายต่อชีวิตภายใน 2-3 วนั 
หากสงสยัวา่ไดรั้บพิษ กรุณาติดต่อศูนยข์อ้มูลพิษวิทยาของนอร์เวยผ์า่นสายด่วนใหบ้ริการฉุกเฉินตลอด  
24 ชัว่โมง 
  

 

ควำมเป็นพษิ 

Webcap ทั้งสองชนิดแมเ้พียงปริมาณเลก็นอ้ยกมี็พิษเพียงพอท่ีจะท าใหไ้ตเสียหายอยา่งรุนแรง อาการเป็นพิษจะ 
ไม่ปรากฏข้ึนจนกวา่จะผา่นไปแลว้อยา่งนอ้ย 2 วนัหลงัการบริโภค ซ่ึงจะมีลกัษณะคลา้ยกบัไขห้วดัใหญ่ เช่น เป็นไข ้หรือปริมาณ
ปัสสาวะเพิ่มข้ึนหรือลดลง มีโอกาสเส่ียงสูงท่ีจะท าใหไ้ตวายภายใน 3-10 วนั หากสงสยัวา่รับประทาน 
เขา้ไปโดยไม่ไดต้ั้งใจ กรุณาติดต่อศูนยข์อ้มูลพิษวิทยาของนอร์เวยผ์า่นสายด่วนใหบ้ริการฉุกเฉินตลอด 24 ชัว่โมงเพื่อ 
ขอค าแนะน าในการติดตามอาการเพิ่มเติม 
 
 

Deadly webcap และ Chanterelles 


