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เนื่องจากมีผู้สอบถามมายงัสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแหง่ประเทศไทย เรื่องเห็ดโคนด า ท่ีเรียกชือ่เป็น

ภาษาองักฤษว่า black Termitomyces และมีชื่อวิทยาศาสตรว์า่ Oudemansiella  megalospora กันมาก และมกีาร

รายงานดว้ยวา่สามารถเพาะเห็ดดังกล่าวให้เกดิเป็นดอกได้ ทางสมาคมฯ จึงขออธิบายเพื่อใหค้วามรู้ และเพื่อก่อใหเ้กิด

ความเขา้ใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเห็ดโคน ดังต่อไปน้ี 

เห็ดทีม่ีชื่อในภาษาไทยว่า เหด็โคน หรือเห็ดปลวก หรือเห็ดโคนปลวก มีชื่อสามัญภาษาองักฤษว่า termite 

mushroom จะมีชื่อวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นชื่อแรกหรือชื่อสกุลว่า Termitomyces เสมอ เช่น Termitomyces clypeatus, 

Termitomyces aurantiacus, Termitomyces entolomoides และ Termitomyces eurhizus เป็นต้น (ชื่อ

วิทยำศำสตร์ชื่อแรกหรือชื่อสกุลตอ้งใม่ใช่ชือ่อืน่ๆ) ด้วยเหตทุี่ชื่อสกุลเป็น Termitomyces ในบางครัง้จงึมีผู้เรียกชื่อ

เห็ดโคน เป็นภาษาองักฤษวา่ Termitomyces mushroom ส าหรับรูปร่างลักษณะของเหด็โคนมีรายละเอยีดดงันี้ 

 
รูปร่ำงลักษณะของเหด็โคน         
  

 หมวกเห็ดโคนเมื่อยงัอ่อนมีรูปร่างแบบกรวยคว่ าหรือชามคว่ าที่มยีอดนูนทู่หรือแหลม  ซึ่งอาจเห็นได้อย่างเด่นชัด

หรือไม่เด่นชัดก็ได ้ เมื่อดอกแก่หมวกจะค่อย ๆ กางออกจนเกือบแบนราบ  แต่ยังคงเห็นยอดนูนตรงกลางหมวกอยู่  ส่วนท่ี

เป็นยอดนูนนี้เรยีกวา่ perforatorium ซึ่งตามปกตจิะมีสีเข้มกวา่สีของหมวกส่วนอื่น ๆ  สีของหมวกมีไดต้ั้งแต่สีครีม สี

น้ าตาลอ่อนปนเหลืองอ่อน  สีน้ าตาลปนเหลืองทอง  สีน้ าตาลปนแดง และสีเทา  ผิวหมวกแหง้หรือหนืดเล็กน้อยเมื่อเปยีก

ชื้น หรือเป็นมันคล้ายผิวของผ้าไหมและมีเส้นใยเรียงขนานกันเปน็เส้นรัศมี  ขอบหมวกเมื่อดอกยงัอ่อนจะตรงหรืองอโค้ง

เข้าหาก้านเล็กน้อย เมื่อหมวกกางออกสีของขอบหมวกจะอ่อนกวา่ตรงกลางหมวก  ขอบเรียบหรือแตกเป็นรอยหยักเล็ก ๆ 

หรือแตกเป็นแฉกใหญ่  เนื้อของหมวกมีสีขาวและแน่น  ครีบไม่ยดึติดกับก้านหรือตดิเพียงเล็กน้อย สีขาว สีครีม หรือสี

น้ าตาลอ่อนมากปนชมพู  เป็นแผ่นบางและเรยีงตดิกันแน่น  ครีบมมีากกวา่ 1 ระดับ หรือมีลูกครีบ (lamellulae)  ก้าน

ดอกติดอยู่ตรงกลางหมวก อาจมวีงแหวน (annulus) หรือมีเยื่อบางๆ ส้ันๆ (Cortina) ติดอยู่เป็นวงรอบก้านตอนบน 

หรือไม่มีเลย  ผิวก้านเรียบ สีขาวถึงสีครีม รูปทรงกระบอกหรือมีโคนก้านท่ีพองใหญ่กว่าปลายกา้น  ก้านบางส่วนท่ีอาจเป็น

ส่วนใหญ่จะฝังอยู่ใต้ดินเชื่อมต่อดอกเห็ดกับสวนเหด็ (fungus garden or fungus comb) ที่อยู่ใต้ดินภายในรังปลวก 



ก้านส่วนที่อยูใ่ตด้ินและยาวเรยีวเชื่อมกับสวนเห็ด มีชื่อเรยีกว่า รากเทียม (pseudorhiza) ผิวของรากเทยีมอาจมีสีเขียว

อ่อนอมเหลือง สีน้ าตาลอ่อน สีครีม หรือสีด า รอยพิมพ์สปอร์ (spore print) สีครีมหรือสีครีมปนชมพูอ่อน สปอร์รูปรี หรือ

รูปไข่ ผนังบางและเรียบ 

กำรจัดจ ำแนกชนดิเหด็โคน 

 เห็ดโคนจัดอยู่ในสกุล Termitomyces  นักอนุกรมวิธานเห็ดบางท่านเคยจัดไว้ในวงศ์ Tricholomataceae 

และบางท่านจัดไวใ้นวงศ ์Pluteaceae แต่ในปัจจุบันถกูจดัอยูใ่นวงศ์ Lyophyllaceae เป็นเหด็ที่ตอ้งเจริญสัมพนัธ์อยู่

กับปลวกที่อำศัยอยู่ใตด้นิในแบบพึ่งพำอำศัยซึ่งกนัและกนั ซึ่งจะอธิบายให้ทราบในหัวข้อต่อไป  

การจดัจ าแนกเหด็โคนในระดับชนิดใช้รูปรา่งลักษณะภายนอกที่เห็นด้วยตาเปล่า ได้แก่ (1) ขนาดของหมวกเหด็ 

(2) การมีหรือไมม่ีวงแหวน รากเทียม และปุ่มนูนกลางหมวก (3) สีของหมวก (4) สีและรูปร่างของปุ่มนูนกลางหมวก (5) สี

ของรากเทียม และลักษณะที่ต้องตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่ เซลล์ที่เป็นหมัน หรือ cystidium ที่อยู่ที่ขอบครีบ 

เห็ดโคนเป็นเหด็ที่พบในแถบเขตร้อน เช่น ประเทศตา่งๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศศรีลังกา ประเทศจีน (ตอนใต)้ 

และทวีปอาฟริกากลาง  (Pegler and Vanhaecke, 1994) 

ปลวกเลี้ยงรำหรือปลวกเลี้ยงเห็ด 

 ปลวกมีอยู่ทัง้หมดประมาณ 1800 ชนิด แต่ปลวกที่อยู่ร่วมกับเห็ดโคนในแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกนัและกันทีม่ีชื่อ

เรียกว่า ปลวกเล้ียงราหรือปลวกเล้ียงเห็ด (fungus growing termite or mushroom growing termite) มีประมาณ 

100 ชนิด โดยปลวกเหล่านีจ้ัดอยู่ในวงศย์่อย Macrotermitinae ส่วนเห็ดโคนทีอ่ยู่ร่วมกับปลวกมีประมาณ 20 ชนิด 

(Bels and Pataragetvit, 1982) ส าหรับในประเทศไทยมีรายงานการพบเห็ดโคนทั้งหมด 17 ชนิด (สุมาลี, 2541) 

 สกุลของปลวกที่จดัวา่เป็นปลวกเล้ียงรา มีดงัต่อไปนี้ Odontotermes, Macrotermes, Microtermes, 

Canthotermes, Hypotermes และ Protermes  ปลวกเหล่านีจ้ะสร้างห้องเห็ด (fungus chamber) จ านวนมากมาย

หลายห้องภายในจอมปลวก  ห้องเห็ดเหล่านี้มเีส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณ 5-25 cm  โดยพื้นล่างของห้องมีลักษณะแบน 

และเพดานห้องเป็นรูปโดม  ผิวของพื้นล่าง ผนังห้อง และเพดานมลัีกษณะเรยีบ เป็นมัน เพราะถูกฉาบด้วยมูลเหลวๆ ที่

ขับถ่ายออกมาจากตวัปลวก  ภายในห้องเห็ดนี้จะมีสวนเห็ด (fungus garden หรือ fungus comb)  ซึ่งมีลักษณะหยุ่น

คล้ายฟองน้ าและมีรูปร่างหยกัไปมาคล้ายมันสมองหรือคล้ายปะการัง ที่ปลวกสร้างขึ้นจากส่ิงขับถ่ายของมันเอง ซึง่กค็ือ

เนื้อไม้ที่ปลวกกินเข้าไปและผ่านการย่อยเพียงบางส่วนภายในล าไส้ของปลวก ภายในและบนสวนเห็ดนีม้ีเส้นใยราซึ่งย่อย

สลายสวนเห็ดเป็นอาหารมาเจรญิอยู่ เมื่อปลวกที่อยู่ภายในรังมากินสวนเห็ดเป็นอาหาร มันจะกินเส้นใยราเข้าไปดว้ย ห้อง

เห็ดแต่ละห้องมีเส้นทางเดินของปลวกเป็นท่อขนาดเล็กเชื่อมต่อถงึกันได้  และภายในรังปลวกยังมที่อขนาดใหญ่ที่มีปลาย

ด้านหนึ่งเปิดออกที่ผิวรังหรือผิวจอมปลวก ท่อนี้คือท่อระบายอากาศ (ภาพที ่1) 



                                        
ภำพที่ 1  รังปลวกหรือจอมปลวกของปลวกเล้ียงรา (ทีม่า : Bels and Pataragetvit, 1982) 

                                                                                               

เส้นใยราทีเ่จริญบนสวนเห็ดต่อมาจะรวมตวักันเป็นก้อนกลมนูนขนาดเล็กมาก (เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1.5 ม.ม.) 

สีขาว ซึ่งกค็ือโครงสร้างที่เรียกวา่สปอโรโดเชียม (sporodochium) เพราะประกอบไปด้วยก้านชสูปอร์ (conidiophore) 

ทีม่ีรูปร่างแบบรูปกระบองส้ัน ๆ อยู่รวมกันเป็นกระจุกและตรงปลายก้านเป็นที่เกดิของสปอร์แบบไมอ่าศัยเพศที่มชีื่อวา่ 

conidium ดังนั้นขั้นตอนนีจ้ึงเปน็การสืบพันธุ์แบบไม่อาศยัเพศของเห็ด ปลวกจะกินก้อนราเล็กๆ สีขาวนี้เป็นอาหารอยา่ง

สม่ าเสมอ จนเมื่อถงึฤดูฝน ก้อนราเล็กๆ สีขาวเหล่านี้จะเจริญเรว็มาก และรวมตัวกันเป็นก้อนใหญ่ยดืยาวสูงขึ้นไปเหนือ

ห้องเห็ด ซึง่ส่วนท่ีงอกยดืยาวขึ้นไปน้ีเรียกวา่รากเทียม (pseudorhiza) มันจะงอกผ่านดินขึ้นมาแล้วสร้างดอกเห็ดที่ผิวของ

จอมปลวก และนี่กค็ือเหด็โคน (ภาพท่ี 2)  

 

                                     

ภำพที่ 2   เห็ดโคนดอกอ่อนและดอกแก่ที่กึง่กลางหมวกนูนแหลม มีก้านดอกเหนือดินทีม่ีรากเทียมยาวเรียวอยู่ใต้ดิน

เชื่อมต่อกับสวนเห็ดในรังปลวก (ถ่ายภาพโดย อุทัยวรรณ แสงวณชิ) 



ปลวกเล้ียงรามีหลายชนดิ เห็ดโคนก็มีหลายชนิดเช่นกัน ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดเห็ดโคนกับชนดิปลวกไม่มี

ความเฉพาะเจาะจง กล่าวคือ มเีห็ดโคนหลายชนดิอยู่ร่วมได้กับปลวกหนึง่ชนดิ และในทางกลับกันก็มีปลวกหลายชนดิที่มี

ความสัมพันธ์กับเห็ดโคนเพยีงชนิดเดียว ยงัมีเหด็โคนอีกกลุ่มหน่ึงที่ไม่มีรากเทียมคือ เห็ดโคนข้าวตอก เห็ดโคนพวกนี้มี

ขนาดเล็ก เส้นผ่านศูนยก์ลางของหมวกประมาณ 2 ซ.ม. เริ่มจากการมีเส้นใยเหด็เจริญเติบโตอยูใ่นรังปลวก เมื่อถึงฤดูฝน

ปลวกจะขนชิ้นส่วนของสวนเห็ดขึ้นมาจากรงั แล้วเอามาวางไวเ้หนือดิน ภายในเวลาเพียง 2 วัน จะเห็นดอกเห็ดโคน

ข้าวตอก ขนาดเล็กสีขาวขึ้นบนชิน้ส่วนของสวนเหด็เต็มไปหมด 

เมื่ออธิบำยมำถึงบรรทดันี้ ค ำตอบของเหด็ที่เรียกชื่อว่ำ เหด็โคนด ำ และชื่อวิทยำศำสตร์ว่ำ 

Odemansiella megalospora  คอื ไม่ใช่เหด็โคน แตอ่ำจจะเรียกเพรำะรูปร่ำงลักษณะทีค่ล้ำยคลึงกนักับ

เห็ดโคน และเนื่องจำก เห็ดโคนด ำ เปน็ชือ่ทำงกำรค้ำ กำรเรียกชื่อคงท ำให้เห็ดกนิไดช้นดินึ้ขำยได้รำคำดี และ

เป็นที่นิยมมำกขึน้ 

ขอแนะน ำให้รู้จกั เหด็โคนรำกเทียมด ำ (Black pseudorhiza Termitomyces) 

   จากรายงานในเอกสารตา่งๆ ทีเ่กี่ยวกับเห็ดโคน มเีห็ดโคนอยู่หนึง่ชนิด ชื่อ Termitomyces eurhizus  มี

ลักษณะเด่นทีแ่ตกต่างจากเหด็โคนชนิดอื่นๆ คือ มีรากเทียมสีด า ซึ่งถา้จะตั้งชื่อสามัญภาษาอังกฤษก็ควรตั้งชื่อวา่ Black 

pseudorhiza Termitomyces หรือ เห็ดโคนรำกเทียมด ำ ดังนั้นจึงจะขออธิบายรูปร่างลักษณะและแสดงภาพถา่ย

เห็ดโคนรากเทียมด า (Termitomyces eurhizus) ไว้เพื่อผู้สนใจจะไดใ้ช้เปรียบเทียบกับ Odemansiella megalospora 

ดังต่อไปนี ้

Termitomyces eurhizus  (ภำพที่ 3, 4, 5 และ 6)  

หมวก  เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6-15 ซ.ม. (อาจถึง 24 ซ.ม.) รูปกรวยหรือรูประฆังแล้วกางแบนออก แต่ยังคงมีปุม่นูนยอดแหลม

อยู่ที่กึ่งกลางหมวกทีเ่ป็นสีน้ าตาลไหม้ ผิวหมวกส่วนอื่นสีน้ าตาลอ่อนปนเหลือง เป็นมันแววคลา้ยเส้นไหม สีจางลงใน

บริเวณขอบหมวกทีเ่ห็นเป็นรอยขดี และขอบมักจะเป็นรอยหยกัหรอืฉีกขาด  

ครีบ  ไม่ติดก้านดอกหรือติดก้านดอกเพียงเล็กน้อย สีขาวแล้วเปล่ียนเป็นสีครีมปนชมพู กวา้งประมาณ 10 ม.ม. เรียงชิด

ติดกันแน่น มีครีบย่อย 4 ระดับ   

ก้ำนดอก  มีขนาด 4 -13.5 x 1-2 ซ.ม. ทรงกระบอก บางครัง้โคนก้านโป่งออกเล็กน้อยเป็นรูปกระสวย เนื้อแน่น ผิวกา้น

ดอกตอนบนสีขาว ท่ีโคนก้านดอกมีสีน้ าตาลอ่อน ผิวมีลักษณะเปน็รอยเส้นใยตามความยาวของกา้นดอก ผิวก้านดอก

ตอนบนของบางดอก มีเยื่อทีย่ึดขอบหมวกและกา้น (Partial veil) เหลือติดอยูเ่ห็นเป็นขอบบางๆ  

รำกเทียม   ยาว 7-11 ซ.ม. แต่อาจจะยาวได้ถงึ 1 เมตร รากเทียมมีเปลือกแขง็สีด า เหนียวและโคง้งอได้ เนื้อปริแตกง่าย 

หนาประมาณ 1 ซ.ม. สีขาว ประกอบด้วยเส้นใยบวมพอง ผนังบาง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-30 ไมครอน  



รอยพิมพ์สปอร์  สีชมพูคลา้ยเนื้อปลาแซลมอน  

สปอร ์ ขนาด 6.5 -8.5 x 4-5 ไมครอน รูปรี สีใส ผนังบางไปจนถึงผนังหนาเล็กน้อย  

เบซิเดียม  ขนาด 18 -26 x 6-8 ไมครอน รูปกระบอง มีสเตอริกมา (sterigma) 4 อัน 

เซลล์ที่เป็นหมนั  ขอบครีบมีเซลล์ทีเ่ป็นหมัน คือมีไคโรซีสทิเดีย (cheilocystidia) อยู่เป็นกลุม่ มีขนาด 16-32 x 8-12 

ไมครอน รูปไข่คว่ า ถงึรูปลูกแพร์ ผนังบาง ภายในมีสารแขวนลอยเล็กน้อย ด้านขา้งของครีบมีพลูโรซีสทิเดีย 

(Pleurocystidia) ขนาด 22-40 x 11-24 ไมครอน รูปร่างคล้ายกันกับไคโรซีสทิเดีย 

เนื้อครีบ เส้นใยแกนกลางของครีบเรียงตวัแบบ bilateral เมื่ออ่อน และเรียงเป็นระเบียบเมื่อแก่ เส้นใยมีผนังบาง ใส 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-18 ไมครอน Subhymenial layer กว้าง 7-11 ไมครอน  

เซลล์ผิวหมวก (Pileipellis)  เปน็แบบ epicutis เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นใย 1.5-5 ไมครอน gelatinous และมักมีรงค

วัตถุสีน้ าตาล  

 Termitomyces eurhiza พบทั่วทุกภาคในประเทศไทย (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) และทั่วภาคพืน้เอเชยีตอนใต้ 

และพบในอาฟริกาดว้ย เป็นเหด็ชนิดหนึ่งในกลุ่มเหด็กินได้ มีจุดก าเนิดจากรังปลวกใตด้ิน เห็ดชนิดนี้อยู่ร่วมกับปลวก

หลายชนิด ในรัฐ Selangor ประเทศมาเลเซยี ดอกเหด็ขึ้นอยู่บนรังที่สร้างใหมข่องปลวกใต้ดินชื่อ Macrotermes gilvus 

Hagen ในสวนปาล์มน้ ามัน โกโก้ และไหล่ถนน ยังสามารถพบได้ในพ้ืนท่ีสวนยางพารา ทางตอนเหนือของมาเลเซียในรัฐ 

Kedah ด้วย โดยชาวบา้นในพื้นที่รู้จักเห็ดนีใ้นชื่อว่า “cendawan kaki lembu” หรือ เห็ดขาวัว (cattle’s leg mushroom) 

และเก็บไปบริโภคด้วย ดอกเห็ดที่พบในศรีลังกาอยู่ร่วมกับปลวกชนิด Odontotermes badius Haviland ในขณะท่ี

ตัวอยา่งทีเ่ก็บได้ในประเทศจีนพบอยู่ร่วมกับปลวก 3 ชนิด ในสกลุ Odontotermes และในประเทศ Zambia มีรายงานวา่

อยู่ร่วมกับปลวก Pseudocanthotermes spiniger Sjosteck, Ancistrotermes latinotus Holmgren และ Odontotermes 

sp. ส าหรับประเทศไทยพบว่าอยูร่่วมกับปลวก Odontotermes proformosanus และ Odontotermes formosanus 

(อุทัยวรรณ และ คณะ, 2547) 

กำรเพำะเหด็โคนในโรงเรือน 

 มีเห็ดโคนหลายชนิด ท่ีสามารถแยกเส้นใยออกมาเล้ียงให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ได้บนอาหารเล้ียงเชื้อราทีใ่ช้กัน

โดยทั่วไปในห้องปฏิบัตกิาร เช่น อาหารวุ้นสูตรมันฝรั่ง (Potato Dextrose Agar) แต่เส้นใยเจริญชา้มาก ในปัจจุบันยงัไม่มี

งานวจิัยหรือรายงานทางวชิาการใดๆ เลย ท่ีสามารถน าเส้นใยเหด็โคนบริสุทธิเ์หล่านั้นมาเพาะ ใหเ้กิดเป็นดอกเห็ดภายใน

โรงเรือนได้ แม้จะใช้ความพยายามและวิธีการมากมายหลายอยา่ง ซึ่งอาจเนื่องมาจากเห็ดโคนมีความต้องการปัจจยัใน

การเติบโตที่เฉพาะเจาะจงมาก คาดวา่น่าจะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของจอมปลวก ห้องเห็ด สวนเห็ด น้ าย่อยและส่ิง

ขับถ่ายของปลวกเล้ียงราที่เป็นคูก่ัน รวมถงึสภาพอากาศภายในห้องเห็ดขณะที่มีการสร้างรากเทยีม เช่น ปริมาณ CO2 



อุณหภูมิ  ความชื้น และการไหลเวียนของอากาศภายในจอมปลวก ซึ่งการศึกษาวิจยัในเรื่องเหล่านี้จะต้องอาศยัความ

ร่วมมือจากนกัวจิัยหลายๆ สาขา เช่น นักจุลชวีวิทยา นักกีฏวิทยา นักชีวเคมี และนักนเิวศวิทยา เป็นต้น รวมทั้ง

งบประมาณสนับสนุนการวิจยัดว้ย ดังนัน้กำรที่มีผู้กล่ำวว่ำสำมำรถเพำะเห็ดโคนได้ในขณะนี้ จึงต้องพิจำรณำว่ำ

เป็นเห็ดโคนที่แท้จริง หรือเปน็เหด็ชนดิอืน่ที่เพียงแต่มีรูปร่ำงลักษณะที่คล้ำยกับเห็ดโคนเท่ำนั้น 

                   

ภำพที่ 3  รูปร่างลักษณะและขนาดของเห็ดโคนรากเทยีมด า (Termitomyces eurhizus) พบที่              

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ (ถา่ยภาพโดย อุทัยวรรณ แสงวณิช) 

  

ภำพที่ 4  ก้านดอกของเห็ดโคนรากเทียมด า (Termitomyces eurhizus) รูปทรงกระบอกที่มีโคนก้านโป่ง

ออกเล็กน้อยเป็นรูปกระสวย เนื้อแน่น ผิวก้านสีขาว (ถา่ยภาพโดย อุทัยวรรณ แสงวณชิ) 



                     

ภำพที่ 5   เห็ดโคนรากเทียมด า (Termitomyces eurhizus)  (ก) มีปุ่มนูนยอดแหลม สีน้ าตาลไหม้ อยู่ที่กึ่งกลางหมวก 

ผิวหมวกสว่นอื่นสีน้ าตาลอ่อนปนเหลือง เป็นมันวาวคล้ายเส้นไหม สีจางลงในบริเวณขอบหมวกทีเ่ห็นเป็นรอย

ขีด และขอบมักจะเป็นรอยหยกัหรือฉีกขาด (ข) ครีบไม่ตดิก้านดอก สีขาว เรียงชดิติดกันแน่น ผิวกา้นดอก

ตอนบนมีเยื่อทีย่ึดขอบหมวกและก้าน (Partial veil) เหลือติดอยูเ่หน็เป็นขอบบางๆ (ถา่ยภาพโดย อุทัยวรรณ 

แสงวณิช) 

                      

ภำพที่ 6   (ก) ปลวก Odontotermes proformosanus และ (ข) ปลวกOdontotermes formosanus ที่อยู่ร่วมกับ

เห็ดโคนรากเทียมด า (Termitomyces eurhizus) แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (ที่มา: อุทัยวรรณ และ 

คณะ, 2547) 
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