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บทคัดยอ 

  การสํารวจความหลากหลายของเห็ดปาในเขตพื้นที่หมูบานเอียก ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม และพื้นที่หมูบานพระบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม รวมกับชุมชน ระหวางเดือน

เมษายน-เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 เพื่อศึกษาอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายของเห็ดปาในพื้นที่

อําเภอแมแตง และอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม จากการสํารวจและเก็บตัวอยางในพื้นที่อําเภอแมแตง พบเห็ดปา

ทั้งหมด 138 ตัวอยาง จัดจําแนกได 6 อันดับ 14 วงศ 19 สกุล และ 30 ชนิด สวนใหญอยูในอันดับ Polyporsles วงศ 

Polyraceae สกุล Microporus โดยพบเห็ดกรวยทองตากู (Microporus xanthopus) และ เห็ดพัดแพรวาว (M. 

varnicipes) มากที่สุด เดือนมิถุนายนมีคาดัชนีความหลากหลายและดัชนีความเทาเทียมของชนิดเห็ดปามากที่สุด 

เทากับ 2.8804 และ 0.92 ตามลําดับ ในพื้นที่อําเภอแมริม พบทั้งหมด 119 ตัวอยาง จัดจําแนกได 9 อันดับ 18 วงศ 25 

สกุล 44 ชนิด สวนใหญอยูในอันดับ Russulales วงศ Russulaceae สกุล Lactarius โดยพบเห็ดขมิ้นใหญหรือขมิ้น

หลวง (C. odoratus) มากที่สุด เดือนมิถุนายนมีคาดัชนีความหลากหลายของชนิดเห็ดปามากที่สุดเทากับ 2.7623 และ

ดัชนีความเทาเทียมของชนิดเห็ดปาจากการสํารวจระหวางเดือน มิถุนายน-สิงหาคม มีคาใกลเคียงกัน คือ 0.78, 0.80 

และ 0.77 ตามลําดับ 

คําสําคัญ :  เห็ดปา,  ความหลากหลายทางชีวภาพ,  สํารวจ 

 

ABSTRACT 

  With the collaboration of the local communities, the survey of wild mushroom species are conducted in 

the area of the Ban Eak, San Pa Yang, Mae Tang District, Chiang Mai and Ban Phra Bata Si Roi, Saluang, Mae 
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Rim Sub-district, Chiang Mai  during April - August 2009.  The aim of this study is to further promote 

conservation and utilization of a variety of wild mushrooms in the area Mae Tang and Mae Rim Sub-district, 

Chiang Mai Province. From the survey and 138 samples collected in Ban Eak, San Pa Yang, Mae Tang Sub-

district, Chiang Mai during April - July 2009, the samples were classified to 6 orders, 14 families, 19 genera, and 

30 species.  The samples are mostly in the second currency order Polyporales, family Polyraceae, and genus 

Microporus with the percentage of 43.39%, 26.92% and 15.09%, respectively. Microporus xanthopus and M. 

varnicipes were found the most of all wild mushrooms species. June has the highest value for Diversity Index and 

Equality Index of 2.8804 and 0.92, respectively. In the area Mae Rim, Chiang Mai Province, 119 samples of wild 

mushrooms were classified to 9 orders, 18 families, 25 genera and 44 species. Most of the samples are in genus 

Lactarius, order Russulales, and family Russulaceae at 27.58%, 28.57% and 21.1%, respectively. Cantharellus 

odoratus are the main samples out of all wild mushrooms. The survey in June exhibited the highest Species 

Diversity Index at 2.7623. In addition, the Equality of Species Index from the survey in the month of June, July 

and August have similar values of 0.78, 0.80 and 0.77, respectively. 

Keywords : wild mushroom,  biodiversity,  survey 

 

1. บทนํา 

 เห็ดเปนฟงไจชั้นสูง โครงสรางสืบพันธุระยะสรางสปอรมีขนาดใหญ เห็ดเปนผูยอยสารอินทรีย ซากพืช

และสัตว ชวยใหเกิดการหมุนเวียนของแรธาตุในธรรมชาติ เห็ดมีรูปรางลักษณะและขนาดที่แตกตางกันมากมาย

หลายแบบ โดยสามารถพบเห็นเห็ดไดตามบริเวณที่มีซากใบไม ทอนไม รากไม โคนตนไม มูลสัตว เปนตน เห็ด

เจริญไดดีตามที่ที่มีความช้ืนและสารอินทรียสูง ในฤดูฝนจึงพบเห็นเห็ดไดบอยทั่วไป เพราะมีสภาพแวดลอมที่

เหมาะสมตอการเจริญของเห็ด แตบางชนิดก็พบเห็นไดตลอดป เห็ดหลายชนิดที่ขึ้นบนดินเปนเอคโตไมคอไรซาโดย

อาศัยอยูรวมกันกับพืชบริเวณรากของตนพืชแบบภาวะพึ่งพา ชวยใหพืชเจริญเติบโตไดดี ตัวอยางเห็ดที่เปนเอคโตไม

คอไรซาไดแก เห็ดกลุม basidiomycetes เชน เห็ดในจีนัส เห็ดแดง เห็ดหา (เห็ดตับเตา) เห็ดหลม เห็ดไขหาน เห็ด

เผาะ และเห็ดกลุม ascomycetes เชน เห็ดในสกุล Tuber เปนตน นอกจากนี้เห็ดยังเปนแหลงโปรตีนที่หาไดงายและ

เปนที่นิยมบริโภค เชน เห็ดนางรม เห็ดนางฟา เห็ดเปาฮ้ือ เห็ดฟาง เห็ดหอม เห็ดตีนแรด เห็ดหัวลิง เห็ดนกยูง และ

เห็ดกระดาง ซึ่งสามารถเพาะเลี้ยงได (นงลักษณ, 2550; มรกต, 2544; ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) เห็ดบางชนิดไม

สามารถเพาะเลี้ยงได เชน เห็ดโคน โดยจะเจริญขึ้นมาจากรังปลวก ภายในรังลึกลงไปใตดินจะมีเสนใยเชื้อราอัดตัว

กันเปนกอนกลมๆ เล็กๆ สีขาวของเห็ดโคนเจริญรวมกับปลวกงาน (อนงค, 2551) เห็ดหลายชนิดนอกจากเปนอาหาร

ของมนุษยและสัตว บางชนิดมีสรรพคุณทางยาใชรักษาโรคในคน และสัตว นอกจากนี้ยังใชเปนยาบํารุงรางกาย และ

มีสารสําคัญที่มีฤทธิ์ในการสรางภูมิคุมกัน นอกจากสรรพคุณทางยาแลวเห็ดในกลุมของ Aphyllophorales หลายชนิด
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ยังมีประโยชนในการนํามาทําสียอม เชน Phaeolus schweinitzii, Trametes maxima, T. versicolor และ Pycnoporus 

sanguineus เปนตน (Codano et al., 2001) เนื่องจากเห็ดดํารงชีวิตไดโดยสัมพันธกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ  

  ตําบลสะลวงตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนที่

ราบเชิงเขาและภูเขาสลับซับซอน อยูในเขตปาสงวนและแหลงตนน้ําลําธารอันอุดมสมบูรณ มีหมูบานจํานวน 8 

หมูบาน จํานวนประชากรในเขตองคการบริหารสวนตําบลสะลวงมีประมาณ 4,440 คน และจํานวนหลังคาเรือน

ประมาณ 1,011 หลังคาเรือน ทางดานทิศเหนือติดกับตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ดานทิศใตติด

กับตําบลหวยทราย และตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ดานทิศตะวันออก ติดกับตําบลขี้เหล็ก อําเภอแม

ริม จังหวัดเชียงใหม และดานทิศตะวันตก ติดกับตําบลสะเมิงเหนือ อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งปจจุบันนี้พ้ืนที่

ภายในเขตตําบลสะลวงและบริเวณรอบนอกมีการกอสรางอาคารบานเรือนเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งตําบลสะลวงยังเปนแหลงที่ต้ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก จึงมีการทําถนน สราง

อางเก็บน้ํา และสรางอาคารเรียน ฯลฯ จากการกอสรางดังกลาวทั้งภายในเขตตําบลและพื้นที่รอบนอกอาจสงผลตอ

ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพภายในทองที่ อยางไรก็ตามประชาชนที่อยูภายในพื้นที่ก็ไมได

นิ่งดูดาย พยายามเสริมสรางและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่ตนเองมีอยู  

ปจจุบันปาธรรมชาติลดจํานวนลงมาก ความหลากหลายของเห็ดจึงเปลี่ยนแปลงไป ชนิดและจํานวนของ

เห็ดจึงเปรียบเสมือนดัชนีช้ีถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศไดเปนอยางดี ปาในตอนบนของจังหวัดเชียงใหม มี

ทรัพยากรปาไมที่อุดมสมบูรณ และมีความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากมาย การศึกษาความหลากหลาย

ของเห็ดที่ขึ้นบนดินในปาแหงนี้ อาจมีโอกาสพบเห็ดชนิดใหม หรือชนิดที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศปาไม 

นอกจากนี้ยังไดขอมูลที่อาจนําไปใชประกอบการอนุรักษปาไม และการปลูกปาทดแทน รวมถึงการไดตัวอยางแหง

ของเห็ดไวใชในการศึกษาอนุกรมวิธานตอไป 

   การใชประโยชนในพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยสามารถรักษาสภาพความหลากหลายของปาและมี

การศึกษาประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในปาใหเกิดเปนรูปธรรมนั้นจําเปนจักตองมีการศึกษาความ

หลากหลาย การใชประโยชน วิธีการใช และวิธีการนํามาซึ่งผลิตเปนอาหาร เนื่องจากอาหารเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งของ

มนุษยชาติ ซึ่งถือวาเปนความมั่นคง (food security) อยางหนึ่งที่แตละทองถิ่นจําเปนตองมีความมั่นคงชนิดนี้ไว 

ทองถิ่นหรือพ้ืนที่ใดสามารถผลิตอาหารไดมาก ประชาชนก็สามารถอยูดีกินดี ทําใหปญหาทางสังคมลดลงไป ชวย

ใหเกิดการพัฒนาไดเร็วขึ้น นอกจากนี้แลวยังเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้นจะดําเนินการโดย

เนนการสรางงานสรางรายไดเสริมอยางยั่งยืน เชน การสงเสริมงานอาชีพตางๆ ทั้งดานการเกษตร หัตถกรรม การ

ทองเที่ยว เปนตน โดยเมื่อประชาชนในพื้นที่โครงการมีฐานะดีขึ้นก็นาจะนํามาซึ่งการมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น และ

ใหความรวมมือในการดําเนินงานโครงการเปนอยางดี  
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2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือศึกษาสภาพการณในการใชประโยชนจากเห็ดปา ซึ่งจัดวาเปนแหลงอาหารชุมชนของในพื้นที่สะ

ลวง อําเภอแมแตง และอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

 2. ทําการสํารวจ ศึกษา วิเคราะห วิจัย ทรัพยากรธรรมชาติตางๆ ที่มีอยูในพื้นที่โครงการ เพื่อสํารวจการใช

ประโยชนจากเห็ดปา ดานแหลงอาหารของชุมชน และการพัฒนาในดานดานวิชาการ รวมถึงนํามาประยุกตใชใหเกิด 

ประโยชนกับประชาชนในทองถิ่น 

 3. รวบรวมพันธุกรรมของเห็ดปาที่สามารถนํามาใชประโยชน และเปนแหลงอาหารชุมชน  

 

3. วิธีการวิจัย 

3.1 เก็บขอมูลดานเอกสาร ไดแก 

  1) ศึกษาพื้นที่ของอําเภอแมริม และอําเภอแมแตง 

2) เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับพื้นที่วิจัย 

3.2 การสาํรวจเห็ดปาในบริเวณที่ศึกษา 

1) กําหนดพื้นที่ศึกษาโดยใชเสนทางเดินหาของปาของชาวบานในพื้นที่ของชุมชน เพื่อสํารวจความ

หลากหลายของเห็ดปาในพื้นที่อําเภอแมแตง และพื้นที่อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยใหกระจายและครอบคลุม

ทั่วทั้งพื้นที่สํารวจ 

2) ติดตอผูนําทางที่มีความรูเกี่ยวกับเสนทางในบริเวณที่ศกึษาเปนอยางดี 

  3) ออกสํารวจและเก็บตัวอยางเห็ดปาทุกชนิดในพื้นที่ โดยการเลือกเก็บตัวอยาง พ้ืนที่หมูบานเอียก ตําบล

สันปายาง อําเภอแมแตง และในเขตพื้นที่ หมูบานพระบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยจะ

ออกสํารวจพื้นที่ดังกลาว ระหวางเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 

4) ศึกษาลักษณะทางกายภาพ รูปทรง ดอกเห็ด รอยพิมพสปอร และบันทึกภาพประกอบ เก็บตัวอยางเห็ด

ปาไมทราบชื่อมาจําแนกชนิดโดยใชหนังสือรูปวิธาน (key) ภาพประกอบคําบรรยายในหนังสือ อนงคและคณะ 

(2551), ราชบัณฑิตยสถาน (2539) 

3.3 เก็บตัวอยางเห็ดปาในรูปตัวอยางแหง โดยบันทึกขอมูลของแหลงที่เก็บตัวอยาง และลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาดอกเห็ด 

3.4 คํานวณหาคาดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) และคาดัชนีความเทาเทียม (Evenness Index)            

3.5 ศึกษาการใชประโยชนจากเห็ดปา โดยสอบถามการใชประโยชนจากเห็ดปาของชาวบานในพื้นที่ เชน 

ชนิดที่พบ ชวงระยะเวลาการเก็บ ราคา การจําหนาย และการใชประโยชน เปนตน 

3.6 ประมวลผลการวิเคราะหขอมูล วิเคราะหผลทางสถิติ โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  
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4. ผลการวิจัย 

4.1 สํารวจและเก็บรวบรวมขอมูลของเห็ดปา 

จากการสํารวจความหลากหลายของเห็ดปาในเขตพื้นที่หมูบานเอียก ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง และ

เขตพื้นที่หมูบานพระบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยการมีสวนรวมของชุมชน ใน

ระหวางเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งพื้นที่ในการเก็บตัวอยางบริเวณหมูบานเอียก ตําบลสันปายาง 

อําเภอแมแตง สภาพปาที่เปนดิบช้ืน ปาเบญจพรรณหรือปาเต็งรัง (ภาพที่ 1) ต้ังอยูในตําแหนงพิกัด 19°02′340″N 

และ 98°48′145″E และมีความสูงจากระดับน้ําทะเล 515 เมตร จุดสูงสุด 1200 เมตร ดินมีคา pH 7.0 อุณหภูมิผิวดิน 

27°C อุณหภูมิในดิน 25°C จากการเก็บตัวอยางทั้งหมดจํานวน 4 ครั้ง สามารถพบเห็ดปาทั้งหมด 138 ตัวอยาง 

สามารถจัดจําแนกไดเปน 6 อันดับ 14 วงศ 19 สกุล และ 30 ชนิด ในครั้งที่ 1 (Sa1) พบจํานวน 21 ตัวอยาง ครั้งที่ 2 

(Sa2) พบ 25 ตัวอยาง ครั้งที่ 3 (Sa3) พบ 42 ตัวอยาง และครั้งที่ 4 (Sa4) พบจํานวน 50 ตัวอยาง  

การสํารวจพื้นที่หมูบานพระบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมิถุนายน 

– เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ทั้งหมด 3 ครั้ง สภาพปาเปนปาเบญจพรรณ (ภาพที่ 2) ต้ังอยูในตําแหนงพิกัด 

19°01′254″N และ 98°45′802″E มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 1170 เมตร ดินมีคา pH 7.0 อุณหภูมิ 24°C สามารถ

พบเห็ดปาทั้งหมด 119 ตัวอยาง จัดจําแนกไดเปน 9 อันดับ 18 วงศ 23 สกุล 36 ชนิด การสํารวจในครั้งที่ 1 (SL1) พบ

เห็ดปาทั้งหมด 40 ตัวอยาง ครั้งที่ 2 (SL2) พบทั้งหมด 20 ตัวอยาง และครั้งที่ 3 (SL3) พบทั้งหมด 59 ตัวอยาง  

 

 
 

 

 

 

ภาพที่ 1 สภาพพื้นที่สํารวจและเก็บตัวอยางในพื้นที่หมูบานเอียก  

ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 2 สภาพพื้นที่สํารวจและเก็บตัวอยางในพื้นที่หมูบานพระบาทสี่รอย 

ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 
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4.2 การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและการจัดจําแนกชนิดของเห็ดปา 

 จากการสํารวจความหลากหลายของเห็ดปาในเขตพื้นที่หมูบานเอียก ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง และ

เขตพื้นที่หมูบานพระบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม และศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาเห็ดปา 

สามารถจัดจําแนกชนิดของเห็ดปาไดดังนี้ 

- เห็ดแดงน้ําหมาก (Russula emetica) จัดอยูในอันดับ Russulales, วงศ Russulaceae  

  ลักษณะหมวกเห็ดตรงกลางหมวกเห็ดบุมเวาเวาลงไปเล็กนอย ผิวหมวกเห็ดมีลักษณะแบนเรียบ สีแดงอม

ชมพู ครีบเรียงกันถี่ กานดอกขนาด 1-2 ซม. สปอรสีขาวนวล ลักษณะกลม ผิวขรุขระ มีหนาม ขนาดประมาณ 6 μm. 

เนื้อเห็ดสานนูนกันเปนรางแห อาศัยบนพื้นดินปาผลัดใบ 

- เห็ดน้ําแปง (Russula foetens) จัดอยูในอันดับ Russulales, วงศ Russulaceae  

  หมวกเห็ดรูปกรวยตื้น ตรงกลางหมวกเห็ดบุมเวาลงเล็กนอย ผิวหมวกเห็ดแบนเรียบ ครีบเรียงหางกัน 

กานยาว 2-6 ซม. สปอรสีขาวคอนขางสปอรมีขนาด 4μm. ขรุขระนูนสานกันเปนรางแห ออกดอกเดี่ยว พบมากในปา

ตนกอ 

- เหด็หลมขาว (Russula virescens) จัดอยูในอันดับ Russulales, วงศ Russulaceae 

  ตรงกลางหมาวกเห็ดบุมลงเล็กนอย ผิวหมวกเห็ดแบนและเรียบ สีขาวอมเขียว ครีบสีขาว เรียงตัวหนาแนน 

กานดอกยาว 2.5-6 ซม. เปราะหักงาย สปอรมีขนาด 7 μm. ขึ้นเปนดอกเดี่ยวหรือกลุม พบมากในปาเบญจพรรณ และ

ปาดิบช้ืน 

- เห็ดหนามวง (Russula fragilis) จัดอยูในอันดับ Russulales, วงศ Russulaceae 

ตรงกลางหมวกเห็ดบุมเวาลงเล็กนอย ผิวหมวกเห็ดแบนเรียบ สีมวงหรือสีมวงอมชมพู ครีบสีขาวเรียงกันถี่ 

กานดอกทรงกระบอกสีขาว ยาว 2-10 ซม. สปอรมีสีขาว รูปทรงรี ผิวขรุขระ ขนาด 6-7 μm. 

- เห็ดขา (Lactarius glaucescens) จัดอยูในอันดับ Russulales, วงศ Russulaceae  

หมวกเห็ดแบนเรียบ ตรงกลางหมวกเห็ดบุมเวาลงเล็กนอย สีครีมหรือขาว ครีบสีขาว เรียงตัวหาง สปอรมีสี

ขาว สปอรนูนกลม พบมากใตตนกอเดือย 

- เห็ดไขนํ้าตาลอมเหลือง (Amanita calyptroderma) จัดอยูในอันดับ Agaricales, วงศ Pluteaceae  

หมวกเห็ดโคงนูนรูปถวย สีเหลืองอมสม ครีบสีเหลืองออน กานดอกทรงกระบอกสีขาว ยาว 5-10 ซม. 

สปอรมีสีขาวนวล รูปทรงร ีผิวเรียบ ผนังบาง ขนาด 5-6 μm. พบมากในปาตนกอ 

- เห็ดไขหานขาว (Amanita princes) จัดอยูในอันดับ Agaricales, วงศ Pluteaceae  

หมวกเห็ดโคงนูน ผิวหมวกเห็ดสีขาวหรือครีม ครีบสีขาวหรือสีครีม กานดอกทรงกระบอกสีขาวยาว 10-20 

ซม. สปอรมีสีขาว รูปทรงกลม ผิวเรียบ ขนาด 7-10 μm. 

- เห็ดขิง (Lactarius piperatus) จัดอยูในอันดับ Russulales, วงศ Russulaceae  
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หมวกเห็ดบุมเวาตรงกลาง ผิวหมวกเห็ดสีเหลือง ครีบสีขาวหรือสีครีม เรียงติดกัน กานดอกสีเหลือง สปอร

สีขาว ผิวขรุขระ พบใตตนไมใหญ ตนเต็ง ตนรัง 

- เห็ดสีแดงอมชมพู (Russula mairei) จัดอยูในอันดับ Russulales, วงศ Russulaceae 

  หมวกเห็ดรูปทรงกระทะคว่ํา ผิวหมวกเห็ดสีแดงสด หรือแดงอมสม ตรงกลางเวนตื้น ครีบสีขาวเรียงหาง

กันเล็กนอย พบมากใตตนไมใหญ กอเดือย กอแปน 

- เห็ดเมนนอย (Hydnum repandum) จัดอยูในอันดับ Cantharellales, วงศ Hydnaceae  

หมวกเห็ดมีสีเหลืองครีม ตรงกลางเปนแองเล็กนอย ใตหมวกเปนหนามยาวคลายฟนเลื่อย กานดอก

ทรงกระบอก พบมากใตตนไมใหญ ตนกอเดือย กอแปน 

- เห็ดฟานน้ําตาลแดง (Lactarius volemus) จัดอยูในอันดับ Russulales, วงศ Russulaceae  

  หมวกเห็ดมีลักษณะเวาตรงกลาง สีน้ําตาลอมเหลืองหรือสีน้ําตาลอมแดง ครีบสีขาวครีมเรียงชิดกัน กาน

ดอกทรงกระบอกสีเหลืองอมสม ยาว 3-10 ซม. สปอรสีขาว รูปทรงกลม ผิวขรุขระขนาด 9 μm 

- เห็ดฟานเหลืองทอง (Lactarius hygrophoroides) จัดอยูในอันดับ Russulales, วงศ Russulaceae  

ดอกเห็ดมีสีนํ้าตาลออน กลางหมวกเห็ดเวาต้ืนผิวเรียบ ขอบเวางอลงเล็กนอย ครีบสีขาวเหลืองออนเรียงชืด

ติดกัน เมื่อมีรอยฉีกขาดจะมียางสีขาวไหลออกมา พบใตตนไมใหญตนกอเดือย กอแปน 

- เห็ดตับเตาเกร็ดแดงคล้ํา (Boletus emodensis) จัดอยูในอันดับ Boletales, วงศ Boletaceae 

   หมวกเห็ดนูนดานบนแบน มีสีแดงอมชมพู ผิวหมวกเห็ดแตกเปนเกร็ด ใตหมวกมีรูสีเหลืองอมเขียว กาน

ดอกมีสีแดงอมชมพู พบใตตนไมใหญ ตนเต็ง ตนรัง 

- เห็ดตับเตาทองแดง (Boletus auripes) จัดอยูในอันดับ Boletales, วงศ Boletaceae  

หมวกเห็ดรูปทรงนูน ใตหมวกมีรูสีเหลืองออน กานดอกทรงกระบอกสีเหลือง ไมเรียบ ลายคลานรางแห 

พบใตตนไมใหญ ตนเต็ง ตนรงั 

- เห็ดตับเตาสีทอง (Boletus aureissimus) จัดอยูในอันดับ Boletales, วงศ Boletaceae 

ดอกเห็ดยอดหมวกนูนสีนํ้าตาลอมเหลือง ผิวหมวกเห็ดเรียบ ใตหมวกมีรู สีน้ําตาลออน หรือสีครีม กาน

ดอกสีน้ําตาลอมเหลือง เนื้อดอกนุมเหมือนฟองน้ํา พบใตตนไมใหญ ตนเต็ง ตนรัง 

- เห็ดขมิ้นใหญ ขมิ้นหลวง (Cantharellus odoratus)จัดอยูในอันดับ Cantharellales, วงศ Cantharellaceae 

ดอกเห็ดรูปกรวยหรือปากแตร บางและเรียบ กลางดอกเวาลึก ขอบเปนคลื่น มีสีเหลืองอมสม ดานใตดอก 

มีสีออนกวาดานบน กานยาวเล็กนอย สีเหลืองอมชมพู พบใตตนไมใหญ ตนกอเดือย กอแปน 

- เห็ดขลําหมา (Mycoamaranthus cambodgensis) จัดอยูในอันดับ Boletales, วงศ Clavariaceae 

  ดอกเห็ดมีลักษณะเปนกอนกลม มีสีเหลือง สปอรมีสีสม รูปทรงกลม ผิวสปอนเรียบ ผนังหนา ขนาด 4 μm. 

- เห็ดโคน (Termitomyces eurrhizus) จัดอยูในอันดับ Agaricales, วงศ Pluteaceae  
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 ดอกเห็ดรูปทรงรม หมวกเห็ดแบนตรงกลางหมวกเห็ดนูนขึ้น ผิวหมวกเรียบ สีน้ําตาลออนถึงสีขาว หมวก

มีเนื้อแนนและเหนียว ครีบสีขาวครีม กานทรงกระบอกสีขาวหรือครีม ยาว 4-14 ซม. สปอรมีสีน้ําตาล รูปทรงรี ผิว

เรียบ ขนาด 3-5 μm. เจริญโผลพนดินตามบรเิวณที่เปนที่อาศัยของปลวก 

- โคนปลวก โคนโปรง (Termitomyces unkowaani) จัดอยูในอันดับ Agaricales, วงศ Tricholomataceae  

ขอบขางหมวกเห็ดแบน ตรงกลางนูน มีสีน้ําตาลกลางหมวกเห็ด ครีบมีสีขาวครีม กานทรงกระบอกสีขาว

หรือครีม พบใตตนกอเดือย สปอรมีสีนํ้าตาลออน ลักษณะสปอรรี ผิวเรียบ เจริญโผลพนดินตามบริเวณที่เปน             

ที่อาศัยของปลวก 

- เห็ดขาวตอก (Termitomyces microcarpus) จัดอยูในอันดับ Agaricales, วงศ Tricholomataceae  

หมวกเห็ดขอบขางมีลักษณะแบนตรงกลางนูนขึ้น ดอกเห็ดสีขาว ตรงกลางหมวกเห็ด สีน้ําตาล ครีบสีขาว

ครีม กานทรงกระบอกสีขาว เจริญเปนกลุมตามเศษใบไมที่ผุพังตามพื้นดิน      

- เห็ดหนอนขาว (Clavaria vermicularis) จัดอยูในอันดับ Agaricales, วงศ Clavariaceae  

เห็ดมีลักษณะเปนเสนตรงทรงกระบอก สีขาวขุนเกือบใส ไมพบลักษณะของสปอร เจริญเปนกลุม ตาม

พ้ืนดินที่มีเศษใบไมผุพัง และพบใตตนไมใหญตนกอเดือย กอแปน ที่มีความชื้นสูง 

- เห็ดซังขนุน (Clavaria fusiformis) จัดอยูใน อันดับ Agaricales, วงศ Clavariaceae  

ดอกเห็ดและกานมีลักษณะเปนเสนยาว และเกลียว รูปทรงกระบอกติดกันเปนรอง มีสีขาวอมเหลือง ไมพบ

ลักษณะของสปอร เจริญเปนกลุมตามพื้นดินที่มีเศษใบไมผุพัง หรือพบใตตนไมใหญตนกอเดือย กอแปน ที่มี

ความชื้นสูง 

- เห็ดปะการังเหลือง (Ramaria flava) จัดอยูในอันดับ Agaricales, วงศ lavariaceae  

ปลายดอกเห็ดมีลักษณะเปนรอยหยักเปนแทงๆ หรือเปนชอ คลายปะการัง ดอกเห็ดมีสีขาวครีมหรือ                             

สีเหลืองออน กานสีขาวหรือสีเหลืองออน ไมพบลักษณะของสปอร เจริญเปนกลุม ตามพื้นดินที่มีเศษใบไมหรือ             

ไมที่ผุพัง 

- เห็ดปะการังยอดแดงอมชมพู (Ramaria botrytis) จัดอยูใน อันดับ Agaricales, วงศ Clavariaceae  

เห็ดมีลักษณะปลายแตกแขนง มีสีขาวนวล ปลายจะมีสีแดง หรือสีชมพู ไมพบลักษณะของสปอร เจริญเปน

กลุม ตามพื้นดินที่มีเศษใบไมหรือไมที่ผุพัง หรือพบใตตนไมใหญ ตนกอเดือย กอแปน 

- เห็ดหูหนูรวงผ้ึง (Auricularia delicate) จัดอยูในอันดับ Auricularialesไดแก วงศ Hymenogastraceae 

ดอกเห็ดมีลักษณะเปนรูปพัดรอยหยักขอบใบ มีสีน้ําตาล สปอรมีสีขาว สปอรผิวเรียบ ขนาด 5-6 6 μm. 

ดอกเห็ดมีลักษณะคลายวุน ออนนุม ขอบหยักยน อยูรวมกันเปนกลุม มีสีน้ําตาล พบบนทอนไมผุพังและลําตนของ

ตนไม เชน ลําไยปา 

- เห็ดชงโค (Lepista nuda) จัดอยูในอันดับ Agaricales, วงศ Tricholomataceae  
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  หมวกเห็ดเวาเล็กนอยเปนคลื่น มีสีน้ําตาลอมเทา สปอรมีสีขาว ลักษณะสปอรกลม ผิวเรียบ เจริญตาม

พ้ืนดินที่มีเศษใบไมผุพัง และพบใตตนไมใหญตนกอเดือย กอแปน 

- เห็ดพายทอง (Dacryopinax spathularia) จัดอยูในใอันดับ Dacrymycetales, วงศ Dacrymycetaceae  

  เห็ดลักษณะรูปกรวย บาง ขอบหยัก สีของดอกเห็ดเปนสีเหลืองใสเหมือนวุน ไมครีบ ไมพบลักษณะของ

สปอร พบเจริญที่มีความชื้นสูง และเจริญบนขอนไมผุพัง 

- เห็ดหูหนูขาว (Tremella fuciformis) จัดอยูใน อันดับ Tremellales, วงศ Tremellaceae  

 ดอกเห็ดมีลักษณะคลายวุน ออนนุม ขอบหยักยน เปนคลื่น อยูรวมกันเปนกลุม ดอกเห็ดสีขาวใสหรือขาว

ขุน ไมมีครีบ ไมพบลักษณะของสปอร พบบนขอนไมผุพังที่มีความชื้นสูง 

- เห็ดตีนตุกแก (Schizophyllum commune) จัดอยูในอันดับ Agaricales, วงศ Schizophyllaceae  

 หมวกเห็ดขอบขางจะมีลักษณะเปนรอยหยัก ครีบสีขาวครีม กานสั้นสีขาวหรือไมมีกาน ไมพบลักษณะ

ของสปอร เจริญเปนกลุม ขึ้นตามขอนไมที่ผุพัง หรือที่มีความชื้นสูง 

- เห็ดจวักงูนํ้าตาลปนดํา (Amauroderma rugosum) จัดอยูในอันดับ Polyporales, วงศ Auriculariaceae 

  หมวกเห็ดลักษณะคลายไต สีของดอกเห็ดเปนสีน้ําตาลปนดํา ไมครีบ กานตั้งตรง ไมพบลักษณะของสปอร 

พบบนรากไม หรือขอนไมผุพัง 

- เห็ดจวักงูนํ้าตาลปนดํา (Amauroderma rugosum) จัดอยูใน อันดับ Polyporales, วงศ Auriculariaceae 

หมวกเห็ดลักษณะคลายไต สีของดอกเห็ดเปนสีน้ําตาลปนดํา ไมครีบ กานตั้งตรง ใตหมวกมีรูสีขาว ไมพบ

ลักษณะของสปอร พบบนรากไม หรือขอนไมผุพัง 

- เห็ดจวักงูนํ้าตาลอมแดง (Amauroderm sericatum) จัดอยูในอันดับ Polyporales, วงศ Auriculariaceae 

  หมวกเห็ดลักษณะคลายไต สีของดอกเห็ดมีสีน้ําตาลปนแดง ไมครีบ กานตั้งตรง ไมพบลักษณะของสปอร 

พบบนรากไม หรือขอนไมผุพัง 

- เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) จัดอยูในอันดับ Aphyllophorales, วงศ Ganodermatacea 

  หมวกเห็ดรูปครึ่งวงกลม หรือลักษณะคลายไต มีลักษณะแข็ง สีของดอกเห็ดมีสีน้ําตาลปนแดง ไมครีบ 

กานตั้งตรง สีน้ําตาลหรือดํา ใตดอกเปนรูเล็กๆ สปอรมีสีขาว กลม ผิวเรียบ พบบนรากไม หรือขอนไมผุพัง 

 

4.3 การหาคาความหลากหลายสัมพัทธ 

  เมื่อวิเคราะหคาความหลากหลายสัมพัทธจากเห็ดปาในเขตพื้นที่หมูบานเอียก ตําบลสันปายางอําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 เห็ดปาที่พบสวนใหญอยูในอันดับ Polyporsles 

มากที่สุด พบปริมาณรอยละ 43.39% วงศ Polyraceae สกุล Microporus และในระดับชนิด M. xanthopus และ M. 

varnicipes พบปริมาณรอยละ 26.92, 15.09 และ 6.89% ของเห็ดปาทั้งหมด ตามลําดับ ในพื้นที่หมูบานพระบาท            

สี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 เห็ดปาที่พบ
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สวนใหญอยูในอันดับ Russulales พบปริมาณรอยละ 27.58% วงศ Russulaceae สกุล Lactarius และในระดับชนิด       

C. odoratus พบปริมาณรอยละ 28.57, 21.1 และ 13.39% ของเห็ดปาทั้งหมด ตามลําดับ  

 

4.4 การหาคาดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเทาเทียมของเห็ดปา 

  เมื่อแปรผลเปรียบเทียบผลคาดัชนีความหลากหลาย (diversity index) และคาดัชนีความเทาเทียม (evenness 

index) ตามพื้นที่สํารวจ พบวาคาดัชนีความหลากหลายของชนิดของเห็ดในพื้นที่บานเอียก ตําบลสันปายาง อําเภอแม

แตง จังหวัดเชียงใหม การสํารวจครั้งที่ 1, 2, 3 และ 4  มีคาเทากับ 1.903, 1.132, 2.8804 และ 2.7713 ตามลําดับ สวน

คาคาดัชนีความเทาเทียมของชนิดในการสํารวจครั้งที่ 1, 2, 3 และ 4 มีคาเทากับ 0.59, 0.53, 0.92 และ 0.70 ตามลําดับ 

  พ้ืนที่หมูบานพระบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม คาดัชนีความหลากหลายของชนิด

ของเห็ดในการสํารวจครั้งที่ 1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 2.7623, 1.8474 และ 2.6178 ตามลําดับ สวนคาคาดัชนีความเทา

เทียมของชนิดในการสํารวจครั้งที่ 1, 2 และ 3 มีคาเทากับ 0.78, 0.80 และ 0.77 ตามลําดับ  

 

ตารางที่ 1 คาดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเทาเทียมของเห็ดปาจากในพื้นที่บานเอียก ตําบลสันปายาง อําเภอ

แมแตง จังหวัดเชียงใหม และพื้นที่หมูบานพระบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม 

ครั้งที่

สํารวจ 

อําเภอแมแตง อําเภอแมริม 

ดัชนีความหลากหลาย

ของชนิด 

ดัชนีความเทาเทียม

กันของชนิด 

ดัชนีความหลากหลาย

ของชนิด 

ดัชนีความเทาเทียม

กันของชนิด 

1 1.9030 0.59 2.7623 0.78 

2 1.1320 0.53 1.8474 0.80 

3 2.8804 0.92 2.6178 0.77 

4 2.7713 0.70 - - 

 

4.5 การใชประโยชนจากเห็ดปาที่บริโภคได 

  เห็ดปาที่บริโภคไดจัดเปนแหลงอาหารที่มีคุณประโยชนตอรางกายเปนอยางมาก และเปนแหลงโปรตีนที่มี

ราคาถูกกวาอาหารชนิดอื่นๆ เห็ดปาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเมื่อถึงฤดูกาลโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงฤดูฝนมักพบวามี

เห็ดขึ้นหลากหลายชนิด เห็ดปาที่บริโภคไดชาวบานทั้ง 2 พ้ืนที่ ทั้งพื้นที่บานเอียก ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง 

และพื้นที่พระบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ไดนําเห็ดปามาใชประโยชนหลักๆ 2 ประการ 

ไดแก นํามาประกอบอาหารเพื่อรับประทานในครัวเรือน ไดแก นํามาแกง เชน แกงเห็ดระโงก แกงเห็ดแดง ตม เชน 

ตมเค็มเห็ดเผาะ เห็ดขาวตอก เห็ดโคน นํ้าพริก เชน น้ําพริกเห็ดหลม หรือนึ่งเปนเครื่องเคียงน้ําพริกขา หรือถนอม

อาหารโดยประกอบเปนเห็ดสม เนื่องจากเหด็ตางๆ เหลานี้บางชนิดเมื่อประกอบอาหารจะมีกลิ่นรสชาติ และลักษณะ



การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายของเห็ดปา  
ในพื้นที่สะลวงอําเภอแมแตง และอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม       
 

11 

ที่ดีนารับประทาน และประโยชนของเห็ดปาอีกประการ คือ เห็ดปาบางชนิดมีราคาสูง เชน เห็ดโคน เห็ดเผาะ หรือ

เห็ดหลมขาว จึงเปนแหลงรายไดใหแกชาวบานในพื้นที่ไดเปนอยางดี โดยพ้ืนที่พระบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอ

แมริม จังหวัดเชียงใหม ยังสามารถพบเห็ดปาที่บริโภคไดในบริเวณพ้ืนที่การเกษตร ไดแก สวนเมี่ยง และสวนลิ้นจี่ 

และปจจุบันไมพบเห็ดขาวตอกซึ่งแตกตางจากในอดีตที่พบไดในพื้นที่นี้ 

 

5. สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

  การสํารวจความหลากหลายของเห็ดปาในเขตพื้นที่หมูบานเอียก ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม และเขตพื้นที่หมูบานพระบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือนเมษายน – 

สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งพื้นที่หมูบานเอียก ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม เก็บตัวอยางระหวางเดือนเมษายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2552 จํานวน 4 ครั้ง พบตัวอยางเห็ดปาทั้งหมด 138 

ตัวอยาง จัดจําแนกได 6 อันดับ 14 วงศ 19 สกุล และ 30 ชนิด ในครั้งที่ 1 (Sa1) พบ 21 ตัวอยาง ครั้งที่ 2 (Sa2) พบ 25 

ตัวอยาง ครั้งที่ 3 (Sa3) พบ 42 ตัวอยางและครั้งที่ 4 (Sa4) พบ 50 ตัวอยาง เห็ดปาที่พบสวนใหญอยูในอันดับ 

Polyporsles มากที่สุด พบปริมาณรอยละ 43.39% วงศ Polyraceae สกุล Microporus และในระดับชนิด M. 

xanthopus และ M. varnicipes พบปริมาณรอยละ 26.92, 15.09 และ 6.89% ของเห็ดปาทั้งหมด ตามลําดับ  

  เมื่อเปรียบเทียบผลคาดัชนีความหลากหลายและคาดัชนีความเทาเทียมของเห็ดปาพบวาในการหาคาดัชนี

ความหลากหลายในการสํารวจครั้งที่ 3 มีความหลากหลายชนิดและดัชนีความเทาเทียมของเห็ดปามากที่สุดเทากับ 

2.8804 และ 0.92 ตามลําดับ  

  พ้ืนที่สํารวจความหลากหลายของเห็ดปาในเขตพื้นที่หมูบานพระบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม 

จังหวัดเชียงใหม ในระหวางเดือนมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2552 จากการเก็บตัวอยางทั้งหมด 3 ครั้ง พบเห็ดปาใน

ครั้งที่ 1 (SL1) พบทั้งหมด 40 ตัวอยาง ครั้งที่ 2 (SL2) พบ 20 ตัวอยาง และครั้งที่ 3 (SL3) พบ 59 ตัวอยาง รวม

ทั้งหมด 119 ตัวอยาง ซึ่งสามารถจัดจําแนกได 9 อันดับ 18 วงศ 25 สกุล 44 ชนิด สวนใหญอยูในอันดับ Russulales 

พบปริมาณรอยละ 27.58% วงศ Russulaceae สกุล Lactarius และในระดับชนิด C. odoratus พบปริมาณรอยละ 

28.57, 21.1 และ 13.39% ของเห็ดปาทั้งหมด ตามลําดับ  

  เมื่อเปรียบเทียบผลคาดัชนีความหลากหลายและคาดัชนีความเทาเทียมของเห็ดปาพบวาในการหาคาดัชนี

ความหลากหลายในการสํารวจครั้งที่ 1 มีความหลากหลายชนิดของเห็ดปามากที่สุดเทากับ 2.7623 และในการหาคา

ดัชนีความเทาเทียมพบวาการสํารวจครั้งที่ 2 มีคาความเทาเทียมของชนิดของเห็ดมากที่สุดเทากับ 0.80  

  การศึกษาการใชประโยชนจากเห็ดปาของชาวบานในพื้นที่บานเอียก ตําบลสันปายาง อําเภอแมแตง และ

พ้ืนที่พระบาทสี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม พบวามีเห็ดขึ้นหลากหลายชนิด สวนใหญนํามาใช

ประโยชนหลักๆ 2 ประการ คือ นํามาประกอบอาหารเพื่อรับประทานในครัวเรือน ไดแก นํามาแกง เชน แกงเห็ดระ

โงก แกงเห็ดแดง ตม เชน ตมเค็มเห็ดเผาะ เห็ดขาวตอก เห็ดโคน น้ําพริก เชน น้ําพริกเห็ดหลม หรือนึ่งเปนเครื่อง



การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายของเห็ดปา  
ในพื้นที่สะลวงอําเภอแมแตง และอําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม       
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เคียงน้ําพริกขา หรือถนอมอาหารโดยประกอบเปนเห็ดสม เนื่องจากเห็ดตางๆ เหลานี้บางชนิดเมื่อประกอบอาหารจะ

มีกลิ่นรสชาติ และลักษณะที่ดีนารับประทาน และประโยชนของเห็ดปาอีกประการ คือ เห็ดปาบางชนิดมีราคาสูง 

เชน เห็ดโคน เห็ดเผาะ หรือเห็ดหลมขาว จึงเปนแหลงรายไดใหแกชาวบานในพื้นที่ไดเปนอยางดี โดยพื้นที่พระบาท

สี่รอย ตําบลสะลวง อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ยังสามารถพบเห็ดปาที่บริโภคไดในบริเวณพื้นที่การเกษตร ไดแก 

สวนเมี่ยง และสวนลิ้นจี่ และปจจุบันไมพบเห็ดขาวตอกซึ่งแตกตางจากในอดีตที่พบไดในพื้นที่นี้ ดังนั้นการศึกษา

ความหลากหลายของชนิด และแหลงที่อยูอาศัยของเห็ดปาครั้งนี้จึงเปนการปลูกฝง และชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของ

การอนุรักษเพื่อไมใหความหลากหลายของเห็ดลงนอยลงหรือหมดไป อันเปนการอนุรักษและชวยเพิ่มแหลงอาหาร 

และแหลงรายไดของชุมชนอยางยั่งยืนตอไป 
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