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บทที ่2 

 

เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 

2.1 ความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) 

2.1.1 ความหมายของความหลากหลายทางชีวภาพ  (ส ำนักงำนพฒันำวิทยำศำสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งชำติ, 2545) 

 ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ หมำยถึง คุณสมบติัของชุมชนส่ิงมีชีวิตท่ีหลำกหลำย ซ่ึงแบ่ง

ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพได ้3 ระดบั คือ 

 1. ความหลากหลายทางพนัธุกรรม (genetic diversity)  

 ควำมหลำกหลำยของพนัธุกรรม หมำยถึง ควำมหลำกหลำยของยีนท่ีมีอยูใ่นส่ิงมีชีวิตแต่ละ

ชนิด ส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนั อำจมียีนท่ีแตกต่ำงกนัตำมสำยพนัธ์ุ ควำมหลำกหลำยทำงพนัธุกรรม

เป็นส่วนหน่ึงของควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ เพรำะถำ้ส่ิงมีชีวิตในโลกมีลกัษณะทำงพนัธุกรรม

เหมือนกนัทุกประกำรโลกก็จะมีส่ิงมีชีวิตอยู่เพียงชนิดเดียว นอกจำกน้ีส่ิงมีชีวิตชนิดเดียวกนัก็มี

ลกัษณะทำงพนัธุกรรมท่ีไม่เหมือนกนั ส่ิงน้ีเป็นสำเหตุท่ีท ำให้เกิดควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพใน

อนำคตได้ ตวัอย่ำงท่ีเห็นเด่นชัด คือ ในยุคแรกๆของโลก โลกมีส่ิงมีชีวิตเพียงไม่ก่ีชนิดแลเป็น

ส่ิงมีชีวิตท่ีมีโครงสร้ำงง่ำยๆ แลว้เม่ือเวลำผ่ำนไปหลำยลำ้นปี ก็มีส่ิงมีชีวิตชนิดต่ำงๆมำกมำยและ

ส่ิงมีชีวิตบำงชนิดก็มีโครงสร้ำงท่ีซับซ้อนมำกยิ่งข้ึน แต่ถำ้ส่ิงมีชีวิตในยุคแรกๆของโลกมีลกัษณะ

ทำงพนัธุกรรมเหมือนกนัทุกประกำร ไม่วำ่เวลำผำ่นไปนำนแค่ไหน ก็จะมีแต่ส่ิงมีชีวิตกลุ่มเดิมอยู่

หรือบำงทีส่ิงมีชีวติกลุ่มนั้นก็จะสูญพนัธ์ุไดง่้ำย เม่ือเกิดควำมแปรปรวนทำงส่ิงแวดลอ้มอยำ่งรุนแรง 

2. ความหลากหลายของชนิด (species diversity) 

  ควำมหลำกหลำยของชนิด หมำยถึง ควำมหลำกหลำยของส่ิงมีชีวติ (species) ท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี

หน่ึง แบ่งเป็น 2 แบบ คือ species richness หมำยถึงจ ำนวนของส่ิงมีชีวิตต่อหน่วยพื้นท่ี และ species 

evenness ควำมสม ่ำเสมอท่ีส่ิงมีชีวติแต่ละชนิดปรำกฏ 
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3. ความหลากหลายของระบบนิเวศ (ecological diversity) 

 ระบบนิเวศเป็นแหล่งท่ีอยูอ่ำศยัของส่ิงมีชีวิตชนิดต่ำงๆส่ิงมีชีวิตตอ้งกำรท่ีอยูอ่ำศยัแตกต่ำง

กนั ดงันั้นถำ้พื้นท่ีใดมีระบบนิเวศหลำกหลำย ส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นพื้นท่ีนั้นก็หลำกหลำยดว้ย 

 4. ปัจจัยทีม่ีผลต่อความหลากหลาย  

4. 1 ประวติัศำสตร์ท่ีไม่เหมือนกนั  

 แต่ละบริเวณมีประวติัศำสตร์ท่ีแตกต่ำงกนัและเหตุกำรณ์ในอดีตอำจท ำให้บริเวณหน่ึงมี

ควำมหลำกหลำยมำกกว่ำอีกบริเวณหน่ึง ตวัอย่ำงเช่น ป่ำผลดัใบทำงตะวนัออกของอเมริกำเหนือ

และยุโรปตะวนัตกมีลักษณะคล้ำยกันแต่มีต้นไม้ 2 – 3 ชนิดท่ีมีเฉพำะยุโรปซ่ึงน่ำจะเกิดจำก

ผลกระทบท่ีแตกต่ำงกนัจำกยุคน ้ ำแข็ง ในยุคน ้ ำแข็ง เทือกเขำในยุโรปท่ีทอดตวัจำกตะวนัออกไป

ทำงตะวนัตก และธำรน ้ำแขง็กบัอำกำศท่ีหนำวเยน็ทำงใต ้ท ำใหพ้ื้นท่ีป่ำในยโุรปตะวนัตกเหลือเพียง

บริเวณเล็กๆ ทำงเหนือและท ำให้ตน้ไมบ้ำงชนิดสูญพนัธ์ุไป ในขณะท่ีเทือกเขำในอเมริกำเห นือ

ทอดตวัจำกเหนือไปใต ้ท่ีน้ีส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่มีท่ีหลบจำกสภำพแวดลอ้มในยุคน ้ ำแข็งบริเวณทำง

ใตแ้ละเม่ือธำรน ้ำแขง็ลดลง ส่ิงมีชีวติเหล่ำน้ีก็สำมำรถกระจำยข้ึนเหนือไดอี้ก 

4. 2 เวลำ 

 ในอดีตโลกซ่ึงเป็นผืนแผ่นดินท่ีแห้งแล้งกลำยเป็นถ่ินท่ีอยู่อำศยัของส่ิงมีชีวิตได้เม่ือมี

ออกซิเจนเกิดข้ึนในบรรยำกำศและแผ่นทวีปต่ำงๆก็เปล่ียนแปลงจนสำมำรถอยู่อำศยัได้ ชุมชนท่ี

เกิดข้ึนใหม่มีส่ิงมีชีวิตเพียงไม่ ก่ีชนิด เม่ือเวลำผ่ำนไปส่ิงมีชีวิตก็ เพิ่มชนิดมำกข้ึน โดยผ่ำน

กระบวนกำรต่ำงๆ เช่น กำรปรับตัวของส่ิงมีชีวิตท่ีมีอยู่แล้วในสภำพแวดล้อมใหม่ๆและกำร

ววิฒันำกำรท ำใหเ้กิดส่ิงมีชีวติชนิดใหม่ข้ึน 

4. 3 ท่ีอยูอ่ำศยัท่ีมีสภำวะรุนแรง 

 ในถ่ินท่ีอยูอ่ำศยัท่ีมีสภำวะรุนแรง เช่น ร้อนจดั หนำวจดั หรือเป็นกรดจดั มกัจะมีส่ิงมีชีวิต

เพียงไม่ก่ีชนิดท่ีสำมำรถด ำรงชีวิตอยูไ่ด ้เน่ืองจำกส่ิงมีชีวิตส่วนใหญ่ไม่มีศกัยภำพท่ีจะวิวฒันำกำร

ตวัเอง ใหท้นต่อสภำวะท่ีรุนแรงมำกๆได ้

4. 4 ควำมหลำกหลำยทำงทรัพยำกร 

 ถ้ำบริเวณใดบริเวณหน่ึงมีควำมหลำกหลำยทำงทรัพยำกรมำก บริเวณนั้นย่อมมีควำม

หลำกหลำยของส่ิงมีชีวิตมำกเช่นเดียวกนั เช่น เม่ือเปรียบเทียบ 2 บริเวณคือ บริเวณท่ีหน่ึงมีสภำพ
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ทำงกำยภำพท่ีหลำกหลำย คือ มีทั้งภูเขำ หุบเขำ บริเวณท่ีเป็นหินและดิน นอกจำกน้ียงัมีบริเวณท่ีชุ่ม

น ้ำดว้ย ส่วนบริเวณท่ีสองเป็นท่ีรำบปกติ พบวำ่ บริเวณแรกมีควำมหลำกหลำยของส่ิงมีชีวิตมำกกวำ่

บริเวณท่ีสอง 

 4. 5 ควำมสำมำรถในกำรผลิต  

  โดยทัว่ไป ในบริเวณท่ีมีควำมสำมำรถในกำรผลิตสูงจะมีส่ิงมีชีวิตหลำกชนิดกว่ำบริเวณท่ี

ควำมสำรถในกำรผลิตต ่ำ 

 4. 6 ควำมคงท่ีของภูมิอำกำศ 

 บริเวณท่ีมีภูมิอำกำศคงท่ีจะมีแนวโนม้วำ่มีชนิดของส่ิงมีชีวิตมำกวำ่อีกบริเวณท่ีมีภูมิอำกำศ

แปรปรวน เพรำะส่ิงมีชีวิตบำงชนิดท่ีมีประชำกรน้อยมำกสำมำรถมีชีวิตอยู่ได้ในบริเวณท่ีมี

ภูมิอำกำศคงท่ี ในขณะท่ีสภำพอำกำศไม่คำดคิด เช่น อำกำศหนำวจดัผิดปกติ อำจฆ่ำประชำกร

ทั้งหมดของส่ิงมีชีวตินั้นได ้

 4. 7 กำรล่ำเหยือ่  

 ผูล่้ำหรือส่ิงมีชีวิตท่ีรับประทำนส่ิงมีชีวิตชนิดอ่ืนช่วยควบคุมจ ำนวนของเหยื่อให้อยู่ใน

ระดบัท่ีเหมำะสม และท ำให้บริเวณนั้นมีควำมหลำกหลำยสูง เช่น ในบริเวณหน่ึงของ Olympic 

Peninsula ในรัฐวอชิงตนั ประเทศสหรัฐอเมริกำ ผูบ้ริโภคชั้นบน คือ ดำวทะเล ซ่ึงอำหำรของพวก

มนัคือ หอยและเพรียง แต่เม่ือดำวทะเลถูกยำ้ยออกจำกบริเวณนั้น ส่ิงมีชีวิตหลำยชนิดก็หำยไป 

ในขณะท่ีหอยท่ีเป็นอำหำรของดำวทะเลกลำยเป็นส่ิงมีชีวติท่ีเด่นในบริเวณนั้น 

 4. 8 ส่ิงรบกวน 

 ส่ิงรบกวนเป็นไดห้ลำยอยำ่ง เช่น อคัคีภยัอุทกภยั หรือกำรระบำดของโรค เป็นตน้ ในท่ีท่ีมี

กำรรบกวนสูง ชนิดของส่ิงมีชีวิตก็จะลดลงจนเหลือแต่ส่ิงมีชีวิตท่ีสำมำรถทนกบัสภำวะของท่ีอยู่

อำศยัท่ีเป็นแบบนั้นได ้ส่วนในท่ีท่ีมีกำรรบกวนต ่ำ ส่ิงมีชีวิตขั้นสุดอำจจะกลำยเป็นชนิดเด่นและเขำ้

มำแทนท่ีส่ิงมีชีวิตบำงชนิด ท ำให้ส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นๆหำยไป ด้วยเหตุน้ี ในท่ีท่ีมีกำรรบกวนปำน

กลำงจึงมีชนิดของส่ิงมีชีวติมำกท่ีสุด 
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2.2 ความรู้เกีย่วกบัเห็ด         

2.2.1 ความหมาย 

 เห็ด คือ รำชนิดหน่ึง ซ่ึงเป็นส่ิงมีชีวติชั้นต ่ำ ไม่มีคลอโรฟิลล ์สังเครำะห์แสงและปรุงอำหำร

เองไม่ไดจึ้งตอ้งอำศยัอำหำรจำกอินทรียวตัถุ เช่น เศษซำกพืชหรือส่ิงมีชีวิตต่ำงๆเห็ดขยำยพนัธ์ุดว้ย

สปอร์เม่ือสปอร์ไปตกบนบริเวณพื้นท่ี ท่ีมีสภำพแวดลอ้มเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตสปอร์ก็จะ

เจริญเป็นเส้นใยแลว้พฒันำเจริญข้ึนเป็นดอกเห็ดต่อไป (วลัลภ, 2542) และเห็ดยงัจดัวำ่เป็นอำหำรท่ี

มีโปรตีนสูงชนิดหน่ึงท่ีประชำชนทัว่โลกรู้จดักนัดีและนิยมท่ีจะน ำมำท ำอำหำรกนัมำก แต่ควำม

นิยมรักประทำนเห็ดในแต่ละทอ้งถ่ินทัว่โลกจะแตกต่ำงกนัออกไป (ปัญญำและกิตติพงษ ์, 2538) 

 เห็ดเป็นอำหำรท่ีส ำคญัของมนุษย ์เห็ดเป็นอำหำรท่ีส ำคญัชนิดหน่ึง ถูกจดัไวเ้ป็นอำหำรท่ีมี

ควำมส ำคญัยิง่มำตั้งแต่สมยัโบรำณกำล ดงัจะเห็นไดจ้ำกค ำกล่ำวท่ีวำ่ ขำ้ว ปลำ อำหำร หมู เห็ด เป็ด 

ไก่ ถำ้หำกแหล่งใดมีส่ิงต่ำงๆเหล่ำน้ีครบถว้น ถือไดว้ำ่แหล่งนั้นเป็นแหล่งท่ีประชำกรมีควำมอุดม

สมบูรณ์พูนสุขกนัถ้วนหน้ำ สำเหตุท่ีเห็ดถูกจดัว่ำเป็นอำหำรท่ีส ำคญัชนิดหน่ึงของมนุษยน์ั้น ก็

เน่ืองมำจำกเห็ดมีรสชำติอร่อยน่ำรับประทำน และมีคุณค่ำทำงอำหำรสูงด้วย กล่ำวคือ เห็ดมี

สำรอำหำรประเภทโปรตีนท่ีจ ำเป็นต่อร่ำงกำยสูง โดยเฉพำะกรดอะมิโน lysine และ leucine ซ่ึงจะ

ไม่พบในบรรดำธญัพืชทั้งหลำย รวมทั้งมีวติำมินซีและวติำมินดีสูงดว้ย นอกจำกน้ีเห็ดยงัเป็นอำหำร

ท่ีมีแป้งและพลงังำนต ่ำจึงเหมำะสมต่อ กำรบริโภคของมนุษยทุ์กเพศทุกวยั เน่ืองจำกเห็ดไม่เป็น

อนัตรำยต่อสุขภำพ ไม่วำ่จะอว้นหรือผอม ผูสู้งอำย ุหรือผูเ้ยำวก์็สำมำรถบริโภคเห็ดไดท้ั้งส้ิน ผิดกบั

อำหำรประเภทโปรตีนชนิดอ่ืน เช่น เน้ือหมูหรือเน้ือสัตวอ่ื์นๆ ถำ้หำกบริโภคเขำ้ไปมำกเกินไปอำจมี

ผลกระทบต่อสุขภำพได้และนอกจำกน้ีเห็ดยงัมีสรรพคุณทำงยำรักษำโรค เห็ด เป็นอำหำรท่ีมี

โปรตีนสูงแต่ไม่มีคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูง จึงควรรับประทำนเห็ดเป็นอำหำรโปรตีนทดแทน

โปรตีนท่ีไดจ้ำกเน้ือสัตวช์นิดอ่ืน ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อสุขภำพ แถมยงัมีรำคำท่ีถูกกว่ำเน้ือสัตวอี์กดว้ย 

นอกจำกน้ีกำรวจิยัทำงวทิยำศำสตร์กำรแพทยไ์ดร้ำยงำนวำ่ มีเห็ดบำงชนิดท่ีมีสรรพคุณทำงยำรักษำ

โรค ถำ้หำกรับประทำนเป็นประจ ำจ ำช่วยป้องกนัโรคกำรสะสมของไขมนัในเส้นเลือด โรคควำม

ดนั และมีสำรต่อตำ้นเน้ืองอกได้ นอกจำกน้ีเห็ดยงัท ำให้มีรำยได ้ซ่ึงเห็ดนอกจำกจะมีคุณค่ำทำง

อำหำรสูงแลว้เห็ดยงัสำมำรถผลิตไดง่้ำยและสะดวกเน่ืองจำกสำมำรถน ำวสัดุเหลือใชจ้ำกกำรเกษตร 

เช่น ฟำงขำ้ว เปลือกถัว่ ซงัขำ้วโพด ข้ีเล่ือย ผกัตบชวำ และวสัดุอ่ืนๆ มำใชเ้ป็นวสัดุในกำรเพำะเห็ดก็
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ไม่ยุ่งยำกสลับซับซ้อนมำกมำยนักหลำยคนจึงสำมำรถท ำได้และใช้บริโภคในครอบครัวท ำให้

ประหยดัค่ำใชจ่้ำยลงไดบ้ำ้งหำกมีปริมำณมำกเหลือจำกกำรบริโภคก็สำมำรถน ำเห็ดไปจ ำหน่ำยหรือ

น ำไปแปรรูปผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นกำรสร้ำงรำยไดใ้หก้บัครอบครัวอีกทำงหน่ึงเช่นกนั (วลัลภ, 2542) 

2.2.2 ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกเห็ด (เฉกชนก, 2550) 

2.2.2.1 ลกัษณะรูปร่ำงของดอกเห็ด 

 ลกัษณะรูปร่ำงของดอกเห็ดจะมีควำมแตกต่ำงกนั เช่น ทรงกลม เป็นกอ้น (ball shape) รูป

ถว้ย (cup shape) รูปรังนก (nest shape) เป็นตน้ลกัษณะของดอกเห็ดมีทั้งท่ีเป็นลกัษณะดอกนุ่มสีสด 

เป็นแผน่แขง็แหง้น่ิมเหมือนเจลล่ีหรือหนงัสัตว ์แขง็กลม เป็นเส้นคลำ้ยปะกำรัง 

2.2.2.2 ส่วนประกอบต่ำงๆของดอกเห็ด (นิคม, 2540) 

 ดอกเห็ดโดยทัว่ไปจะมีส่วนประกอบคลำ้ยกนั แต่อำจมีควำมแตกต่ำงกนัตรงสีของดอก 

รูปร่ำง ลกัษณะเน้ือเห็ด ท ำใหเ้รำสำมำรถแบ่งแยกของเห็ดแต่ละชนิดไดง่้ำยข้ึน ส่วนประกอบของ

เห็ดมีอยู ่6 ส่วน คือ หมวกเห็ด ครีบดอก กำ้นดอก วงแหวน ปลอกหุม้โคนและเส้นใย 

1) หมวกเห็ด (cap หรือ pileus)  

 เป็นส่วนปลำยสุดของดอกท่ีเจริญเติบโตข้ึนไปในอำกำศเม่ือดอกบำนเต็มท่ีจะกำงออกมี

ลกัษณะรูปทรงเหมือนร่มกำง ขอบงุม้ลงหรือแบนรำบ หรือกลำงหมวกเวำ้ลงเป็นแอ่งมีรูปเหมือน

กรวยปำกกวำ้ง ผิวหมวกเห็ดบนอำจจะเรียบ ขรุขระมีเกล็ดหรือมีขนแตกต่ำงกนัแลว้แต่ชนิดของ

เห็ด เกล็ดหรือขนเป็นเน้ือเยื่อท่ีหลุดฉีกขำดจำกเน้ือเยื่อบำงๆ ท่ีหุ้มดอกเห็ดในระยะท่ีเป็นเห็ดอ่อน

หรือปริแตกออกจำกกนั เม่ือดอกเห็ดบำนเน้ือหมวกเห็ดหนำบำงต่ำงกนั อำจจะเหนียวหรือฉีกขำด

ได้ง่ำย สีของเน้ือหมวกเห็ดภำยในและภำยนอกอำจเป็นสีเดียวกันหรือสีแตกต่ำงกัน เวลำเกิด

บำดแผลเน้ือเยือ่ของหมวกเห็ดบำงชนิดอำจเปล่ียนสีไดเ้ม่ือถูกอำกำศ (ดงัแสดงในภำพท่ี 2.1) 

2) ครีบ (gills)  

 อยู่ดำ้นล่ำงของหมวกเห็ดหรือซ่ีหมวกเห็ดเรียงเป็นรัศมีรอบกำ้นดอก ซ่ึงก้อยแขวงลงมำ

จำกเน้ือหมวกเห็ดท่ีอยูต่อนบนเห็ดบำงชนิดครีบหมวกดำ้นในยึดติดหรือไม่ยึดติดกบักำ้นดอก ดำ้น

นอกเช่ือมติดกบัขอบหมวก สองขำ้งของหมวกเป็นท่ีเกิดสปอร์ของดอกเห็ดครีบหมวกน้ีอำจจะถูก

ยอ่ยให้ละลำยเป็นของเหลวไดใ้นเห็ดบำงชนิด เห็ดแต่ละชนิดมีจ ำนวนครีบหมวกแตกต่ำงกนัและ

ควำมหนำบำงก็ไม่เท่ำกนัจ ำนวนของครีบหมวกจึงใช้เป็นลกัษณะประกอบกำรจ ำแนกเห็ดดว้ย สี
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ของครีบหมวกส่วนมำกเป็นสีเดียวกบัสปอร์ของเห็ด ซ่ึงจดัเป็นลกัษณะแตกต่ำงของเห็ดแต่ละชนิด

ดว้ย โดยปรกติจะมีสีขำวเหลืองชมพู ม่วง น ้ ำตำลและด ำ เห็ดบำงสกุลไม่มีครีบ แต่มีรู (pores ) หรือ

มีฟันเล่ือย (teeth) แทนครีบสปอร์เกิดในรูปหรือบนฟันเล่ือย บำงชนิดสปอร์เกิดฝังอยู่ในกอ้นวุน้ 

เช่น เห็ดหูหนู หรือสปอร์เกิดในเปลือกท่ีเป็นกอ้นกลม เช่น เห็ดลูกฝุ่ น ซ่ึงเวลำแก่จะแตกให้สปอร์

ฟุ้งกระจำยออกมำ 

3) กำ้นดอก (stalk)  

 มีขนำดใหญ่และยำกแตกต่ำงกนั ส่วนมำกเป็นรูปทรงกระบอก บำงชนิดมีโคนหรือปลำย

เรียวเล็กตอนบนยึดติดกบัหมวกเห็ดหรือครีบหมวกดำ้นใน ตอนล่ำงของเห็ดบำงชนิดอำจมีเส้นใย

หยำบๆ รวมกนัเป็นกอ้นหรือมีปลอกหุ้มโคนซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยถว้ยชำหงำยรองรับอยู ่เช่น ปลอก

หุ้มโคนดอกเห็ดบงัหรือเห็ดฟำง บนกำ้นดอกตอนบนของเห็ดบำงชนิดมีวงแหวนหรือเยื่อบำงๆหุ้ม

อยูโ่ดยรอบกำ้นดอกเห็ดมีผิวขรุขระหรือมีขนหรือมีเกล็ด เวลำจบัอำจจะเปล่ียนเป็นสีอ่ืนได ้ในเห็ด

บำงชนิดเน้ือเยื่อภำยในกำ้นดอกเห็ดอำจอำจจะสำรกนัแน่นทึบ น่ิม แข็ง หรือ กรอบ หรือเป็นเส้น

หยำบหรือจะสำนกนัเป็นเส้นใยหลวมๆคลำ้ยฟองน ้ ำ ภำยในกำ้นดอกเห็ดบำงชนิดมีรูกลวงซ่ึงยำว

ตลอดหรือเกิดข้ึนบำงส่วน เห็ดบำงชนิดจะมีเน้ือเยื่อหวำนกรอบจึงท ำให้แมลงเขำ้ไปอำศยัอยูกิ่นใน

ดอกจนพรุนเป็นรู เกิดกำรเน่ำข้ึนไดภ้ำยในซ่ึงมองไม่เห็นจำกภำยนอก เช่น กำ้นดอกเห็ดหล่ม เห็ด

ร่ำงแห ซ่ึงเป็นเห็ดชนิดหน่ึงมีร่ำงแหสีขำว เป็นรูโปร่งคลำ้ยลูกไมก้อ้ยแขวนลงมำจำกเน้ือเยื่อใตห้มำ

วกเห็ดคลุมรอบกำ้นดอก ซ่ึงจดัเป็นลกัษณะพิเศษ 
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ภาพที ่2.1 โครงสร้างรวมของดอกเห็ด 

ท่ีมา : จดหมายข่าวเพื่อชาวฟาร์มเห็ด, 2548 

 

4) วงแหวน (ring)  

 เป็นเน้ือเยื่อบำงๆยึดกำ้นดอกและขอบหมวกของเห็ดให้ติดกนัเม่ือหมวกเห็ดกำงออกเยื่อน้ี

จะขำดจำกขอบหมวก แต่ยงัมีส่วนยึดติดกบักำ้นดอกให้เห็นรอบกำ้นดอกเหมือนมีวงแหวนหรือ

แผน่เยื่อบำงสวมอยู ่วงแหวนท่ีอยูต่อนบนใตห้มวกเห็ดบงัมำเล็กนอ้ยน้ีเรำเรียก inner veil วงแหวน

น้ีเล่ือนข้ึนลงไดไ้ม่ยดึติดกบักำ้นดอก ซ่ึงเป็นลกัษณะของเห็ดบำงชนิด วงแหวนจ ำแนกเป็น 2 ชนิด 

ก. เห็ดท่ีไม่มีวงแหวน (mushrooms without veils) 

 เป็นเห็ดท่ีมีลกัษณะคลำ้ยร่ม ไม่มีวงแหวนท่ีส่วนกำ้น และดำ้นใตห้มวกเห็ดมีลกัษณะเป็น

ครีบ (gills) ขณะท่ียงัเป็นดอกอ่อนจะไม่มีเน้ือเยือ่มำหุม้ห่อส่วนต่ำงๆของดอกไว ้เช่นเห็ดฟำง(ฟำน) 

สีเหลืองทอง (Lactarius hygrophoroides) หรือ “Golden Latarius” เห็ดพุงหมู (Russula foetens)  

เห็ดจัน่ หรือ เห็ดตบัเต่ำขำว (Tricholoma crassum)  
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ข. เห็ดท่ีมีวงแหวน (mushrooms with veils) 

 มีลกัษณะคลำ้ยร่มหรือกรวยใตห้มวกเห็ด มีลกัษณะเป็นครีบมีสันเรียบคลำ้ยใบมีดมีส่วน

ของเน้ือเยื่อหุ้มทั้งหมดหรือส่วนใดของดอกเห็ดไวบ้ำงคร้ังอำจพบเศษเน้ือเยื้อหุ้มบริเวณริมขอบ

หมวก หำกเน้ือเยื่อนั้นหุ้มส่วนของดอกเห็ดไวท้ั้งหมด จะเรียกวำ่ “universal veil” และจะขำดหรือ

หลุดออกเม่ือโตข้ึน เศษเน้ือเยื่อของ universal veil ท่ีฉีกขำด มกัหลงเหลืออยูท่ี่ส่วนบนของหมวก

เห็ดหรือท่ีส่วนของกำ้นท่ีเป็นวงแหวนลอ้มรอบกำ้นซ่ึงอำจจะปรำกฏอยูจ่นกระทั้งโตเต็มท่ีหรือหลุด

ขำดหำยไปท ำใหเ้ขำ้ใจวำ่ไม่มีวงแหงน เห็ดท่ีมีวงแหวนไดแ้ก่เห็ดระโงก (Amanita hemibapha) เห็ด

นกยงู (Macrolepiota dolichaula) เห็ดข้ีควำย (Psilocybe cubensis) 

5) เปลือกหุม้ (volva)  

 ดอกเห็ดเป็นเน้ือเยือ่หนำหรือบำง ชั้นนอกสุดท่ีหุม้ดอกเห็ดทั้งดอกไวใ้นระยะท่ีเป็นดอกตูม 

(outer veil) ซ่ึงมีในดอกเห็ดบำงชนิดเช่น เห็ดบงัหรือเห็ดฟำง และในเห็ดมีพิษหลำยชนิดในสกุล 

Amanita เม่ือดอกเห็ดโตข้ึนเปลือกหุ้มจะแตกออกตอนบนเพื่อให้หมวกเห็ดและก้ำนดอกยึดตวัชู

สูงข้ึนในอำกำศทิ้งใหเ้ปลือกหุม้อยูท่ี่โคนกำ้นมองดูแลว้เหมือนกำ้นดอกเห็ดตั้งอยูใ่นถว้ยเปลือกหุ้ม

มีเน้ือเยือ่และสีคลำ้ยคลึงกบัหมวกเห็ดหรือแตกต่ำงกนั แต่ส่วนมำกมีสีเขียวเปลือกหุ้มเห็ดบำงชนิด

อำจจะไม่ชดัเจนเหมือนดอกเห็ดบงัแต่เป็นเน้ือเยื่อบำงๆคลำ้ยวงแหวนหุ้มอยูร่อบโคนตน้ดงัเช่นเห็ด

ในสกุล Amanita กำรเก็บเห็ดตูมหรือเห็ดอ่อนท่ีเป็นกอ้นกลมอยูรั่บประทำนจึงเป็นกำรเส่ียงต่อกำร

เก็บเห็ดมีพิษมำรับประทำนเป็นอยูม่ำก 

6) สปอร์ (spore)  

 เห็ดเกือบทุกชนิดเป็นฟังใจพวก Basidiomycetes และมกัเป็นเบสิดิโอมยัสิคชั้นสูงดว้ยเร่ิม

มำจำกสปอร์เห็ด สปอร์เห็ดส่วนมำกมีโครโมโซมในนิวเคลียส (haploid number) ทั้งน้ีเพรำสปอร์

ของดอกเห็ดท่ีเกิดข้ึนบนดอกเห็ดนั้นเป็นผลิตผลของกำรผสมพนัทำงเพศนิวเคลียส 2 นิวเคลียส ใน

ดอกเห็ดรวมตวักนัแลว้แบ่งตวัแบบไมโอซิสเกิดเป็น 4 นิวเคลียส ซ่ึงต่อมำจะหลุดออกมำจำกฐำน 

basidium กลำยเป็นสปอร์ปลิวหรือลอยออกไปในอำกำศเม่ือสปอร์น้ีปลิวหรือไปตกท่ีท่ีมี

สภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม เช่น มีควำมช้ืน อำหำร อุณหภูมิ ควำมเป็นกรด-ด่ำง ท่ีเห็ดชนิดนั้นๆ

ตอ้งกำร สปอร์ก็จะงอกออกมำเติบโตเป็นเส้นใยต่อไป หลงัจำกเส้นใยเจริญเติบโตเรียกว่ำ เส้นใย

ขั้นตน้ 
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2.2.3 กลุ่มเส้นใย (mycelium)  

 ก่อนท่ีจะเป็นดอกเห็ดเรำจะเห็นบริเวณนั้นมีเส้นใยรำสีขำวก่อตวัหรือรวมกนัเป็นก้อน

ใหญ่ๆซ่ึงเรำเรียกวำ่เส้นใยรวมกนัอยูน้ี่วำ่ mycelium เห็ดบำงชนิดจะมีเส้นใยรวมตวักนัเป็นกอ้นแข็ง

อยูท่ี่โคนกำ้นดอกหรือเป็นเส้นหยำบมองเห็นไดด้ว้ยตำเปล่ำแต่เห็ดยำงชนิดมีเส้นใยละเอียดเล็กมำก 

มองไม่เห็นลกัษณะดงักล่ำวโดยปกติเส้นใยของเห็ดจะเป็นสีขำวนวลแทรกซึมอยูต่ำมท่ีมนัอำศยัอยู ่

(อนงค,์ 2535) 

2.2.3.1 เส้นใยขั้นตน้ (primary mycelium)  

 เกิดจำกกำรงอกของสปอร์ออกมำเป็นเส้นใยสปอร์นั้นเป็น haploid (N) เม่ืองอกเป็นเส้นใย

ขั้นต้นก็จะเป็นเส้นใยท่ีมีผนังกั้นเป็นช่อง septum มีนิวเคลียสเพียงนิวเคลียสเดียวเส้นใยน้ีไม่มี

โอกำสท่ีจะสร้ำงดอกเห็ดไดเ้ลยจ ำเป็นตอ้งเจริญไปเป็นเส้นใย ขั้น 2 เสียก่อน 

2.2.3.2 เส้นใยขั้นสอง (secondary mycelium)  

 เส้นใยชนิดน้ีเป็นแบบท่ีเรำพบมำกท่ีสุดเช่น ในเช้ือเห็ดท่ีใชเ้พำะเห็ดเส้นใยท่ีแยกจำกดอก

เห็ดมำเล้ียงบนอำหำรวุน้เป็นตน้ เส้นใยขั้นสองเกิดข้ึนไดห้ลำยวิธี เช่น เบสิดิโอสปอร์ ปลิวมำตก

เป็นท่ีเส้นใยขั้นตน้พบสปอร์งอกผนงัของเส้นใยก็จะละลำยออกนิวเคลียสและของเหลวทั้งหมดใน

สปอร์ท่ีงอกคือ ไซโตพลำสซึม (cytoplasm) ก็ไหลเขำ้ไปในเซลลจ์องเส้นใยท่ีสัมผสัอยูน่ั้นหรือวิธีท่ี

สองเส้นใยเส้นหน่ึงเจริญไปจนส่วนปลำยสัมผสักบัเส้นใยอีกเส้นหน่ึงเกิดจำกกำรละลำยของผงั

เซลล์ท่ีแตะกนัแลว้ของเหลวในเซลล์ส่วนปลำยของเส้นใยหน่ึงไหลไปรวมกนัอยูใ่นเซลล์ของเส้น

ใยเส้นท่ีสอง ซ่ึงมนัสัมผสัหรือวิธีท่ีสำมเส้นใยขั้นตน้สองสำยยื่นส่วนปลำยมำสัมผสักนัแลว้เซลล์

ส่วนปลำยหลอมรวมกนัเขำ้เป็นเซลล์เดียวกนั และกลำยเป็นเส้นใยขั้นสองเซลล์นั้นก็จะกลำยเป็น

เซลล์ท่ีมีสองนิวเคลียสแต่นิวเคลียสทั้งสองน้ีจะไม่รวมกนัเซลล์น้ีจะขยำยตวัแบ่งเป็นเส้นใยในแต่

ละช่องของเส้นใยท่ีจะมีนิวเคลียส 

2.2.3.3 เส้นใยขั้นสำม  

 เส้นใยน้ีก็ยงัคงเป็นไดคำริโอติคไมซีเลียม อยู่เช่นเดิมเกิดข้ึนเน่ืองมำจำกเส้นใยขั้นสอง

เติบโตมีอำยเุตม็วยัก็สร้ำงสำรจ ำพวกฮอร์โมนข้ึนสำรน้ีก็จะกระตุน้เส้นใยใหเ้กิดกำรเปล่ียน 

2.2.4 วงจรชีวติของเห็ด  

 เห็ดมีวงจรชีวิตท่ีแยกออกเป็น 2 แบบ คือ 
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2.2.4.1 แบบไม่ตอ้งผสมพนัธ์ุ (homothallic) 

 วงจรชีวิตของเห็ดท่ีเร่ิมจำกสปอร์โดยแต่ละสปอร์สำมำรถเจริญเป็นดอกเห็ดจนครบวงจร

ชีวิตได้เอง เร่ิมตน้ด้วยสปอร์งอกเป็นเส้นใยท่ีแยกว่ำ เส้นใยระยะท่ี 1 ซ่ึงจะมีนิวเคลียสเพียง 1 

นิวเคลียสในแต่ละเซลล์ เม่ือเจริญอยูร่ะยะหน่ึงพฒันำตวัเองเป็นเส้นใยระยะท่ี 2 ซ่ึงมีนิวเคลียส 2 

นิวเคลียสในแต่ละเซลล์ เส้นใยระยะท่ี 2 จะรวมกนัเป็นกลุ่มกอ้นเล็กๆแลว้ค่อยๆเจริญเติบโตเป็น

ดอกเห็ดท่ีสำมำรถสร้ำงสปอร์ไดอี้ก และหมุนเวยีนเป็นวงจร (ดงัแสดงในภำพท่ี 2.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 วงจรชีวิตของเห็ดท่ีไม่ตอ้งผสมพนัธ์ุ  

ท่ีมำ : วนิดำ, 2541 (หนำ้ 6) 

 

2.2.4.2 แบบตอ้งผสมพนัธ์ุ (heterothallic) 

 เห็ดบำงชนิดสร้ำงสปอร์ ซ่ึงแตกต่ำงจำกแบบแรก คือแต่ละสปอร์ไม่สำมำรถเจริญเป็นดอก

เห็ด คงเจริญเป็นไดเ้ฉพำะเส้นใย เรียกเส้นใยท่ีเป็นหมนัคือเส้นใยระยะท่ี 1 ซ่ึงไม่สำมำรถพฒันำ

ตวัเองใหเ้ป็นเส้นใยระยะท่ี 2 กำรเกิดเส้นใยในระยะท่ี 2 ตอ้งอำศยักำรผสมของเส้นใยระยะท่ี 1 จำก
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ต่ำงสปอร์ เม่ือเส้นใยทั้งสองรวมกนัพฒันำเป็นเส้นใยระยะท่ี 2 และเจริญเป็นดอกเห็ดต่อไป (ดงั

แสดงในสภำพท่ี 2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3 วงจรชีวิตเห็ดท่ีตอ้งผสมพนัธ์ุ  

 ท่ีมำ : วนิดำ, 2541 (หนำ้ 7) 

 

2.2.5 ความรู้เกีย่วกบัเห็ดป่ากินได้ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) 

 เห็ดป่ำเป็นเช้ือรำชั้นสูงจ ำพวกหน่ึง ซ่ึงถือก ำเนิดข้ึนใสในโลกนำนกวำ่ 130 ลำ้นปีแลว้ แต่

เห็ดมีวิวฒันำกำรท่ีล ้ำหน้ำกว่ำเช้ือรำทัว่ไปมำกจนมีขนำดใหญ่โตมองเห็นดว้ยตำเปล่ำ และมีวงจร

ชีวติซบัซอ้น วงจรชีวติของเห็ดเร่ิมจำกสปอร์ (spores) อนัเป็นส่วนสร้ำงเซลล์สืบพนัธ์ุถูกพำหะ เช่น 

สำยลม กระแสน ้ ำ หรือแมลง พำไปตกยงัท่ีซ่ึงมีสภำวะเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต สปอร์ก็จะเร่ิม

งอกใยรำและกลุ่มใยรำ(mycelium) พฒันำไปเป็นกลุ่มก้อนจนกลำยเป็นดอกเห็ดโผล่ข้ึนเหนือ
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พื้นดิน บนตน้ไม ้ขอนไม ้บนกองมูลสัตว ์หรือตำมกองซำกพืชช้ืนๆท่ีทบัถมกนั อยำ่งไรก็ตำมเห็ด

ถูกจดัเป็นพืชชั้นต ่ำ เน่ืองจำกพวกมนัไม่มีคลอฟิลด์ไวส้ังเครำะห์แสงและสร้ำงอำหำรเองได ้จึงตอ้ง

พึ่งพำอำหำรและแร่ธำตุจำกกำรสลำยตวัของซำกอินทรียใ์นธรรมชำติ อนัไดแ้ก่พืชและสัตวท่ี์ตำยลง 

เห็ดจึงมีหน้ำท่ีส ำคญัในกำรเป็นผูย้่อยสลำย (decomposer) ส่ิงเหล่ำน้ีให้ผุพงัและน ำสำรอำหำร

กลบัคืนสู่ระบบนิเวศป่ำ หำกปรำศจำกเห็ดแลว้ ปริมำณของเสียท่ีตกคำ้งอยูใ่นธรรมชำติก็คงมีอยำ่ง

มำกมำยมหำศำล เห็ดย่อยสลำยซำกส่ิงมีชีวิตอ่ืนได้เพรำะพวกมนัมีเอนไซม์ท่ีสำมำรถย่อยสลำย

โครงสร้ำงสำรอำหำรอนัซบัซอ้นอยำ่งเซลลูโลสและลิกนินในเน้ือไมไ้ด ้ในโลกน้ีมีเห็ดอยูไ่ม่ต  ่ำกวำ่ 

30,000 ชนิด ต่ำงมีสีสัน รูปทรง และขนำดผิดแผนกนัไป เช่น เห็ดรูปถว้ย เห็ดร่ำงแห เห็ดปะกำรัง 

เห็ดโคน เห็ดขอนไม ้หรือเห็ดเรืองแสงเหล่ำน้ี คือเช้ือรำมหศัจรรยท่ี์มีคุณค่ำอเนกอนนัตต่์อโลก เห็ด

กินได ้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ เห็ดท่ีข้ึนตำมขอนไมแ้ละเห็ดท่ีข้ึนตำมพื้นดิน  

2.2.5.1 เห็ดขอนไมท่ี้กินได ้ไดแ้ก่ 

1) เห็ดหูหนูหรือเห็ดหูลวัะ ชอบข้ึนตำมขอนไมห้รือตน้ไมย้ืนตน้จ ำพวกไมเ้น้ืออ่อนใน

บริเวณท่ีมีอำกำศร้อนและช้ืนแฉะ เห็ดหูหนูมีหลำยชนิด ในเมืองไทยยงัไม่มีผูใ้ดส ำรวจวำ่เห็ดหูหนู

มีก่ีชนิด แต่เก็บมำกินกนัอยำ่งแพร่หลำยมีอยู ่3 ชนิด คือ เห็ดหูหนูธรรมดำ ข้ึนอยูต่ำมเปลือกไมย้ืน

ตน้ท่ีแห้งตำยแล้ว เห็ดหูช้ำง เป็นเห็ดขนำดใหญ่วดัเส้นผ่ำศูนย์กลำงได้ประมำณ 10-15 ซม. แต่

ค่อนขำ้งหำยำกและเห็ดหูหนูขำว พบตำมขอนไมใ้นป่ำ 

2) เห็ดห้ิงสีเหลือง ชอบข้ึนอยูต่ำมขอนหรือตอไมห้รือบนล ำตน้ของไมเ้น้ือแข็งยืนตน้ทั้งท่ี

ยงัมีชีวติหรือเน่ำผเุป่ือย เช่น ตน้ก่อ สน ฯลฯ ดอกเห็ดเม่ือโตเต็มท่ีจะมีลกัษณะแข็งและเหนียวและมี

สีเหลืองไปจนถึงส้ม ดอกเห็ดจะข้ึนเป็นกลุ่มและเรียงซ้อนกนั คลำ้ยห้ิงหรือชั้นวำงของหลำยๆอนั

ซ้อนกนั รูปร่ำงของดอกเห็ดเม่ือโตเต็มท่ีจะเป็นแผ่นแผ่ออกไปคลำ้ยพดัท่ีมีดำ้มฤดูท่ีพบ เห็ดห้ิงสี

เหลืองพบในฤดูฝนเดือนพฤษภำคม - กนัยำยน จะพบในช่วงท่ีมีควำมช้ืนสูงอำกำศร้อนอบอำ้วเม่ือ

หมดฤดูฝนก็ยงัมีดอกเห็ดแหง้ติดกบัก่ิงไม ้

3) เห็ดตีนตุ๊กแก ชอบข้ึนอยูต่ำมเปลือกไม ้ขอนไม ้ล ำตน้ของไมเ้น้ือแข็งยืนตน้ ดอกเห็ด

เจริญออกขำ้งเดียวเป็นรูปคลำ้ยพดั กวำ้ง 1-3 ชม. ยำว 1-4 ชม. ดำ้นบนสีขำวหม่นมีขนละเอียดสี

เดียวกนั ดำ้นล่ำงสีน ้ ำตำลหรือน ้ ำตำลอมแดง ลกัษณะคลำ้ยครีบแต่แคบเรียวเล็กแยกเป็นแฉกรัศมี

จำกโคนดอกไปจนขอบหมวก เม่ือแหง้ขอบจะมว้นงอลง มีรอยฉีกเป็นทำงยำวเขำ้ไปถึงโคนดอก 
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2.2.5.2 เห็ดตำมพื้น หรือ เห็ดดินท่ีกินได ้ไดแ้ก่ 

1) เห็ดไข่ห่ำนเหลือง หรือ เห็ดระโงกเหลือง เป็นเห็ดท่ีเกิดบนพื้นดินในป่ำท่ีมีใบไมผุ้

เป่ือยทบัถมกนัอยู่ดอกเห็ดอ่อนจะมีดอกโตเต็มท่ีสีจะจำงลงเป็นสีเหลืองอ่อน เปลือกนอกขรุขระ

เป็นกอ้นนูนเล็กนอ้ย ลกัษณะทำงพนัธุศำสตร์ เห็ดระโงกมีทั้งสีขำว สีแดงและสีเหลือ ดอกตูม กลีบ

รี คลำ้ยไข่ห่ำน 

2) เห็ดลูกฝุ่ น อยูร่วมกนัเป็นกลุ่มกระจำยกนัอยูบ่นสนำมหญำ้หรือชำยผำ่ ดอกเห็ดเม่ือยงั

อ่อนอยูจ่ะเป็นกอ้นสีขำวแต่เม่ือแก่จะเป็น สีเทำปนน ้ ำตำลอ่อน เห็ดลูกฝุ่ นมีขนำดใหญ่ 2-3 ซม. เห็ด

ลูกฝุ่ นเป็นเห็ดท่ีเก็บมำกินไดใ้นระยะท่ีเป็นเห็ดอ่อนซ่ึงยงัมีเน้ือในเป็นสีขำว 

3) เห็ดปะกำรังขำว มีลกัษณะคลำ้ยปะกำรัง ชอบข้ึนตำมโคนตน้ไมใ้นป่ำ สูงประมำณ 3-5 

ซม. เน้ือเห็ดเหนียว โคนกำ้นดอกใหญ่หนำสั้น ปลำยแตกแยกเป็นแขนงคลำ้ยส้อม (ชอ้นส้อม) บำง

แขนงไม่แยกออกจำกกนัจึงดูเป็นแขนงใหญ่ แบนติดกนัเป็นแผงหรือกอใหญ่ 

4) เห็ดตะไคล ลกัษณะดอกเห็ดอ่อนสีขำวนวล ผิวหมวกเห็ดเรียบ หมวกเห็ดมีเส้นผ่ำน

ศูนยก์ลำงตั้งแต่ 3-15 ซม. เวลำบำนเม่ือกำงออกเต็มท่ีจะมีรูปร่ำงคลำ้ยกรวย ตรงกลำงของหมวกจะ

เวำ้ลงเล็กน้อย บำงทีมีสีน ้ ำตำลอ่อนหรือสีเน้ือปะปน เน้ือหมวกหนำพอควร และมีสีเดียวกบัผิว

หมวก ดำ้นล่ำงของหมวกมีครีบหมวกเรียงกนัเป็นรัศมีรอบกำ้นดอก ครีบหมวกแคบเรียงกนัถ่ีมำก 

กำ้นดอกเห็ดยำวประมำณ 3.5-5.5 ซม. มีเส้นผำ่นศูนยก์ลำงประมำณ 1-2 ซม. กำ้นดอกกลมและมี

ขนำดใหญ่ โคนกำ้นดอกเรียวเล็กกวำ่ดำ้นบน เห็ดตะไคลชอบข้ึนบริเวณในป่ำเต็งรัง บนพื้นดิน จะ

ออกดอกในช่วงเดือนพฤษภำคม-เดือนสิงหำคม 

5) เห็ดเผำะ เป็นเห็ดท่ีรับประทำนได ้มีลกัษณะกลมคลำ้ยลูกช้ินท่ีกดให้แบนลงเล็กนอ้ย 

ประชำชนในภำคเหนือเรียกเห็ดถอบ ปกติพบในป่ำเต็งรัง ยำงนำ เหียง กุง พลวง สะแบง ตะเคียน 

พนัจ ำ จนัทร์กระพอ้ เป็นตน้ ในตระกูลไมย้ำงนำทั้งหลำยฤดูท่ีพบเห็ดน้ีจะเป็นช่วงตน้ฤดูฝน ช่วง

เดือนพฤษภำคมแหล่งปลูก พบได้ตำมป่ำโปร่ง บริเวณพื้นดินใต้โคนต้นไม้ท่ีถูกเผำในแถบ

ภำคเหนือและภำคอีสำน 

6) เห็ดแดงน ้ ำหมำก ลกัษณะหมวกเห็ดรูปกระทะคว  ่ำ สีแดงสด แดงเขม้ หรือแดงอมส้ม 

เส้นผำ่นศูนยก์ลำง 3-6 ซม. ตรงกลำงเวำ้ต้ืน ขอบมว้นงอลง ผิวเรียบ ใตผ้ิวดำ้นบนมีสีแดงเร่ือๆ ครีบ

สีขำวหรือนวลเรียงห่ำงกนัเล็กนอ้ย ไม่ยึดติดกบักำ้น โคนรูปใบพำย ผิวเรียบ เป็นร่องตำมยำว เน้ือ
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ในกำ้นสีขำวและมกัเป็นโพรง เป็นเห็ดท่ีมีกำรกระจำยพนัธ์ุในภำคเหนือ ข้ึนเป็นดอกเด่ียวในท่ีลุ่ม

ตำมป่ำสนเขำและป่ำเบญจพรรณ  

7) เห็ดโคน ดอกเห็ดอ่อนรูปคลำ้ยระฆงัคว  ่ำ เม่ือบำนขอบกำงออกเกือบแบนรำบ หมวก

เห็ดสีขำวนวล เส้นผำ่นศูนยก์ลำง 5-20 ซม. ผิวเรียบและมีลำยนูนเป็นรัศมีสั้นๆกระจำยออกไปจำก

กลำงหมวก ขอบบำงท ำให้บำงส่วนมว้นงอ ครีบสีน ้ ำตำลเร่ือๆอมชมพู ไม่ยึดติดกบักำ้น เห็ดโคน

ชนิดน้ีมีเขตกระจำยพนัธ์ุในประเทศไทยข้ึนเป็นดอกเด่ียวกระจดักระจำยบนพื้นดินท่ีมีจอมปลวก  

8) เห็ดน ้ ำแป้ง ดอกเห็ดรูปกรวยต้ืน สีขำว ผิวแตกเป็นเกล็ดส่ีเหล่ียมกระจำยออกไปยงั

ขอบ เม่ือบำนเตม็ท่ีเกล็ดเปล่ียนเป็นสีขำวนวล ขอบมว้นงอลงเล็กนอ้ย มีรอยจีบโดยรอบและฉีกขำด 

ครีบเรียงห่ำงกนั กำ้นยำว 2-6 ซม. ผวิเรียบหรือเป็นเส้นนูนตำมยำว เห็ดน ้ำแป้งมีเขตกระจำยพนัธ์ุใน

ภำคเหนือมกัข้ึนเป็นดอกเด่ียวในป่ำก่อและป่ำสน 

9) เห็ดหน้ำม่วง หมวกเห็ดรูปกระทะคว  ่ำ มีหลำยสีในดอกเดียวกนั เช่นสีเขียวอ่อนอม

เหลืองและม่วง สีม่วงปนชมพู สีม่วงอ่อนปนขำวนวล สีม่วงปนน ้ ำเงินอ่อนและชมพู เส้นผ่ำน

ศูนยก์ลำง 5-10 ซม. เม่ือเป็นดอกอ่อนขอบมว้นงอเขำ้จนเกือบเป็นรูปกลม กลำงหมวกเวน้ต้ืน ครีบสี

ขำวแลว้เปล่ียนเป็นสีขำวนวล เรียว เรียงกนัถ่ี และบำงแห่งเช่ือมติดกนัเป็นรูปส้อม เห็ดหนำ้ม่วงมี

เขตกระจำยพนัธ์ุในภำคเหนือของประเทศไทยข้ึนในป่ำเบญจพรรณ 

 

2.3 สภาพพืน้ทีท่ีใ่ช้ในการส ารวจข้อมูลเห็ดป่าทีบ่ริโภคได้ทั้ง 2 พืน้ที ่(ดังภาคผนวก) ดังต่อไปนี้ 

2.3.1 ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง 

 สภำพทัว่ไปของต ำบลสันป่ำยำงมีสภำพภูมิประเทศเป็นแบบท่ีรำบลุ่มแบบเชิงเขำ พื้นท่ี

ส่วนใหญ่เป็นภูเขำและป่ำไม ้และมีพื้นท่ีบำงส่วนตั้งอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติสุเทพ-ปุยและป่ำ

เฉลิมพระเกียรติ (ภำคผนวก)         

อำณำเขตต ำบลสันป่ำยำง  อ ำเภอแม่แตง  

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั  ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่   

ทิศใต ้  ติดต่อกบั  ต.สลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

 ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั  ต.ข้ีเหล็ก อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

 ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั  ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
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2.3.2 ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม 

ฤดูร้อน อำกำศค่อนขำ้งร้อนจดัระหวำ่งเดือนมีนำคม - พฤษภำคม ฤดูฝน เดือนมิถุนำยน-

ตุลำคม ฤดูหนำว เดือนพฤศจิกำยน-กุมภำพนัธ์  

 

อำณำเขตต ำบลสะลวง อ ำเภอแม่ริม 

ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อ ำเภอแม่แตง  

ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั อ ำเภอสันทรำย  

ทิศตะวนัตก  ติดต่อกบั อ ำเภอสะเมิง 

ทิศใต ้  ติดต่อกบั อ ำเภอเมืองเชียงใหม่และอ ำเภอหำงดง 

 

2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ปัญญำ และกิตติพงษ ์ (2538) ส ำรวจประเภทของส่ิงมีชีวิตประเภทใหญ่ประเภทหน่ึง เดิม

เคยจดัอยูอ่ำณำจกัรเดียวกบัพืช แต่ปัจจุบนัจดัอยู่ใน อำณำจกัรเห็ดรำหรือฟังไจ (kingdom Fungi) 

เป็นส่ิงชีวิตท่ีเซลล์มีนิวเคลียสหรือมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเรียกว่ำ ยูแคริโอต (eukaryote) อำจเป็น

ส่ิงมีชีวิตท่ีเซลล์เดียวหรือหลำยเซลล์ ไม่มีคลอโรฟิลล์ สังเครำะห์อำหำรเองไม่ได ้ กินอำหำรโดย

สร้ำงน ้ ำย่อยแลว้ปล่อยออกมำย่อยสำรอินทรียจ์นเป็นโมเลกุลเล็กและดูดเขำ้เซลล์ (saprophyte) 

ไดแ้ก่ ส่ิงมีชีวิตประเภท เห็ด รำ และยีสต์ ในประเทศไทยมีสำยพนัธ์ุของเห็ดมีมำกกว่ำ 30,000                  

สำยพนัธ์ุ กระจดักระจำยอยู่ทัว่โลกในจ ำนวนสำยพนัธ์ุดงักล่ำวมีถึงร้อยละ 99 สำยพนัธ์ุ ท่ีมนุษย์

สำมำรถน ำมำบริโภคเป็นอำหำรได้ ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 1เป็นเห็ดท่ีมีพิษหรือเห็ดเมำ ซ่ึงถ้ำ

บริโภคเขำ้ไปอำจเป็นอนัตรำยถึงแก่ชีวิตได ้แต่เน่ืองจำกเห็ดเป็นอำหำรชนิดหน่ึงท่ีมีรสชำติอร่อย

บำงชนิดมีคุณค่ำเทียบเท่ำเน้ือสัตวเ์ลยท่ีเดียว ในฤดูกำลมีผูค้นไปเสำะแสวงหำเพื่อน ำมำประกอบ

อำหำรบำงชนิดรับประทำน 

อนงค์ (2539) ไดก้ล่ำวถึงเห็ดบริโภคไดว้่ำเห็ดมีควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งต่อมนุษยเ์ป็นแหล่ง

อำหำรท่ีส ำคญัแหล่งหน่ึงของประชำกรโลก ในด้ำนโภชนำกำรนั้นเห็ดได้ถูกจดัอนัดบัให้เป็น

อำหำรเพื่อสุขภำพ ท่ีอุดมไปด้วยโปรตีน โปรตีนจำกเห็ด ประกอบด้วยกรดอะมิโนท่ีจ ำเป็นต่อ

ร่ำงกำยถึง 9 ชนิด โดยเฉพำะกรดอะมิโน lysine และ leucine ซ่ึงจะไม่พบในบรรดำธญัพืชทั้งหลำย 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87
http://www.trekkingthai.com/wiki/à¸�à¸·à¸�
http://www.trekkingthai.com/wiki/à¹€à¸
http://www.trekkingthai.com/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B2&action=edit
http://www.trekkingthai.com/wiki/à¸¢à¸µà¸ªà¸•à¹�
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นอกจำกน้ีเห็ดยงัมีวิตำมินอีกหลำยชนิด จึงเป็นอำหำรท่ีมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง และแคลอร่ีต ่ำ

เห็ดเป็นอำหำรท่ีเหมำะสมกบัทุกเพศทุกวยั โดยเฉพำะผูป่้วยเป็นโรคเบำหวำน และผูต้อ้งกำร

ควบคุมแคลอร่ีในร่ำงกำย คุณค่ำของสำรอำหำรท่ีไดจ้ำกเห็ดมีมำกกวำ่พืชผกั และเน้ือสัตวเ์ห็ดท่ีจดั

อยูใ่นเกรดชั้นดี (high grade) มีคุณค่ำของสำรอำหำรเกือบเทียบเท่ำไดก้บัน ้ ำนม ในภำคเหนือนั้นมี

เห็ดจ ำนวนมำกท่ีน ำมำขำยตำมทอ้งตลำดและชำวบำ้นเก็บมำเพื่อบริโภค กำรเลือกซ้ือและกำรเก็บมำ

เพื่อบริโภคควรมีกำรตรวจสอบชนิดของเห็ดทำงท่ีดีควรเลือกซ้ือเห็ดท่ีเคยรับประทำนเพื่อน ำมำ

ประกอบอำหำร เป็นท่ีทรำบกนัดีวำ่ป่ำมีควำมส ำคญัต่อมนุษยอ์ยำ่งมำก ปัจจุบนัมนุษยพ์ึ่งพำและใช้

ประโยชน์จำกป่ำเกินก ำลงั หรือเกินควำมสำมำรถท่ีป่ำจะผลิตให้ไดท้นั จึงตอ้งตระหนกัถึงกำรใช้

ประโยชน์อยำ่งย ัง่ยืนจำกป่ำอยำ่งไร กำรน ำทรัพยำกรชีวภำพจำกป่ำออกมำใชจ้ะตอ้งใชอ้ยำ่งคุม้ค่ำ 

และย ัง่ยนื  

ดวงจนัทร์(2540) ไดศึ้กษำควำมหลำกหลำยของเห็ดอกำริกท่ีห้วยคอมมำ้ อุทยำนดอยสุเทพ 

– ปุย ระหว่ำงเดือนเมษำยน ถึงเดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2540 ไดเ้ก็บรวบรวมตวัอย่ำงเห็ดอกำริกได้

จ  ำนวน 88 ตวัอย่ำง สำมำรถบ่งบอกเห็ดอกำริก 29 ชนิดไดด้งัต่อไปน้ี Agaricus spp., Amanita 

hemibapha, Amanita pantherina, Amanita virginea, Amanita spp., Agrocybe sp., Cantharellus 

cibarius, Cantharellus sp., Coprinus sp.,Crepidotus variabilis, Cortinarius spp., Entoloma spp., 

Hygrocybe firma, Hygrocybe sp., Hygrophorus sp., Macrolepiota sp., Lepiota spp., Phylloporus 

sp., Lactarius hygrophoroides, Lactarius volemus, Lactarius spp., Russula claroflava, Russula 

cyanoxantha, Russula delica, Russula densifolia, Russula rosacea, Russulavirescens, Russula 

spp., Psilocybe spp., Collybia sp., Cyptotrama sp., Laccaria laccata, Lentinellus sp., Lentinus 

squrrosuls, Lentinus sp., Marasmius androsaceus, Marasmius congregatus, Marasmius siccus, 

Marasmius spp., Mycena sp., Schizophyllum commune และ Termitomyces spp., สปีชีส์ ท่ีพบบ่อย

และข้ึนกระจำยทัว่ไปในบริเวณส ำรวจไดแ้ก่ Russula delica และ Russula cyanoxantha  

 นิคม (2540) กำรเก็บรวบรวมและเพำะเล้ียงเห็ดจำกอุทยำนแห่งชำติสุเทพ – ปุย ระหว่ำง

เดือนธันวำคม 2539 –พฤศจิกำยน 2540 ไดเ้ก็บตวัอย่ำงเห็ดไดท้ั้งหมด 223 ตวัอยำ่ง สำมำรถจดั

จ ำแนกได ้33 วงค์ 65 สกุล 149 ชนิด เป็นเห็ด ascomycetes 10 วงค ์ไดแ้ก่ วงค ์Geoglossaceae, 

Orbiliaceae, Dermateaceae, Sclerotiniaceae, Helotiaceae, Hyaloscyphaceae, Helvellaceae, 
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Pezizaceae, Bolbitiaceae, Coprinaceae, Cortinariaceae, Entolomataceae, Hygrophoraceae, 

Lepiotaceae, Paxillaceae, Russulaceae, Strophariaceae, Tricholomataceae, Cantharellaceae, 

Clavariaceae, Astraceae, Sclerodermataceae และ Auriculariaceae น ำมำแยกเส้นใยไดท้ั้งหมด 39 

ชนิด จำกกำรน ำเส้นใยบริสุทธ์ิมำกระตุน้ให้ดอกเห็ดพบวำ่ Auricularia auricular (Hook.) Underw., 

Coprinus sp., Lentinus polychrous Lev., Lentinus squarrosulus Mont. Schizophyllum commune Fr.

และ Fomitopsis feet Lioyd. สำมำรถกระตุน้ให้สร้ำงโครงสร้ำงสืบพนัธ์ุได ้ส่วน Xylaria longiprs , 

Xylaria polymorphy (Pers.) Grev. และ Xylaria spp. อีก 2 ชนิดสร้ำงโครงสร้ำงสืบพนัธ์ุแบบเทียม 

น ำเส้นใยท่ีแยกเก็บรักษำในน ้ ำกลัน่ปรำศจำกเช้ือท่ีแยกได้เก็บรักษำในน ้ ำกลัน่ปรำศจำกเช้ือท่ี

อุณหภูมิ 4 องศำเซลเซียส 

 วสันณ์ (2540) ได้ท ำกำรส ำรวจและท ำกำรจดัจ ำแนกชนิดเห็ดท่ีพบ ในบริเวณเขตรักษำ

พนัธ์สัตวป่์ำโตนงำช้ำง และบริเวณใกล้เคียง โดยท ำกำรรวบรวมเห็ดในแหล่งต่ำงๆ เช่นในป่ำทุ่ง

หญำ้ สวนผลไม ้และดินตำมชำยหำด รวมทั้งจำกตลำด ท่ีมีผูเ้ก็บรวบรวมเห็ดมำจดัจ ำหน่ำย ใน

ทอ้งถ่ิน ระหวำ่งปี 2536-2540 สำมำรถเก็บรวบรวมได ้354 ชนิด เม่ือน ำมำจดัหมวดหมู่พบวำ่ จดัอยู่

ใน 140 สกุล 67 วงศ์ 30 อันดับ และ 3 ชั้ น คือ ชั้ น Basidiomycetes ชั้ น Ascomycetes และชั้ น 

Myxomycetes  

เสำวลกัษณ์ (2541) ไดท้  ำกำรส ำรวจเห็ดในป่ำบำลำเขตรักษำพนัธ์สัตวป่์ำฮำลำ-บำลำ ทอ้งท่ี 

อ ำเภอแวง้และอ ำเภอสุคิริน จงัหวดันรำธิวำส ระหว่ำงเดือนมิถุนำยนถึงเดือนธันวำคม 2541 เก็บ

ตัวอย่ำงเห็ดได้ 245 ตัวอย่ำง น ำมำจ ำแนกได้เห็ดกลุ่ม Ascomycetes 45 ตัวอย่ำงและชั้ น 

Basidiomycetes 200 ตวัอยำ่ง ในเห็ดกลุ่ม Ascomycetes พบ 9 สกุล ท่ีพบมำกท่ีสุด order Xylariales 

คือเห็ดสกุล Xylaria ส่วนกลุ่ม Basidiomycetes พบ 41 สกุล ซ่ึงส่วนใหญ่จดัอยูใ่น order Agaricales 

 รัตเขตร์ (2541) ไดท้  ำกำรวิจยัเร่ือง ควำมหลำกหลำยทำง ชีวภำพของเห็ดรำขนำดใหญ่ ใน

บริเวณสถำนีพฒันำและส่งเสริมกำรอนุรักษส์ัตวป่์ำเขำเขียว จงัหวดัชลบุรี จำกกำรส ำรวจ และเก็บ

รวบรวมเห็ดและรำขนำดใหญ่ ในช่วงฤดูฝน (เดือนพฤษภำคมถึงเดือนตุลำคม)ในปี 2540-2541 โดย

เฉล่ียท ำกำรส ำรวจเดือนละประมำณ 2-3 วนั ณ บริเวณสถำนีและส่งเสริมกำรอนุรักษ์ สัตวป่์ำเขำ

เขียว จงัหวดัชลบุรี ไดต้วัอย่ำงรำท่ีสมบูรณ์ทั้งส้ินประมำณ 267 ตวัอย่ำง ในจ ำนวนน้ีสำมำรถ ท่ีจะ

จ ำแนกได ้96 ตวัอย่ำง โดยจ ำแนกเป็นเห็ดในชั้น Basidiomycetes 82 ตวัอย่ำง ชั้น Ascomycetes 12 
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ตวัอย่ำง และชั้น Myxomycetes 2 ตวัอยำ่ง จ  ำแนกถึงสกุล (38 สกุล) ได ้107 ตวัอย่ำง และส่วนท่ี

เหลือ (64 ตวัอยำ่ง) สำมำรถท่ีจะจ ำแนกไดแ้ค่วงศ ์(8 วงศ)์ 

 วีระศกัด์ิ (2543) ไดศึ้กษำควำมหลำกชนิดของเห็ดป่ำกินได ้ในพื้นท่ีอ ำเภอภูเวียง จงัหวดั

ขอนแก่น ระหวำ่งปี พ.ศ. 2541- 2543 พบเห็ดป่ำกินไดจ้  ำนวน 5 อนัดบั (Oder) 8 (Family) 13 สกุล 

(Genus) ในจ ำนวนน้ีสำมำรถจดัจ ำแนกถึงระดบัชนิดได ้22 ชนิด (species) เห็ดในสกุล Russula พบ

จ ำนวนชนิดและปริมำณมำกท่ีสุดเห็ดป่ำท่ีสำมำรถน ำมำเพำะเล้ียงในอำหำรสังเครำะห์ได ้ได้แก่        

เห็ดขอนขำว (Lentinus squarrosulus) 2 ไอโซเลต (P-02, P-03) เห็ดหูหนู (Auricularia polytricha)  

1 ไอโซเลต (A-06) เห็ดแครง (Schizophyllum commune) 1 ไอโซเลต (S-01) และเห็ดหลินจือ 

(Ganoderma lucidum) 1 ไอโซเลต (G-10) เห็ด Lentinus dquarrosulus (P-02), Leninus 

squarrosulus (P-03), Schizophyllum commune (S-01) และ Ganodderma lucidum (G-10) เจริญไดดี้

ท่ีสุดบนอำหำร Malt Extract Agar ท่ี pH 5.0-6.5, 5.5-6.5, 5.0-6.0, 5.0-6.5 ตำมล ำดบัส่วนเห็ด 

Auricularia polytricha (A-06) เจริญไดดี้ท่ีสุดบนอำหำร Glucose Yeast Extract Agar ท่ี pH 6.5-7.5 

กำรเจริญของเช้ือเห็ดท่ีน ำมำทดสอบในหวัเช้ือเมล็ดขำ้งฟ่ำง พบวำ่เห็ดหูหนูและเห็ดแครงมีศกัยภำพ

ในกำรเจริญของเส้นใยเม่ือเทียบกบัเห็ดชนิดเดียวกนัท่ีมีจ  ำหน่ำยเช้ือพนัธ์ุในทอ้งตลำดส่วนเห็ด

หลินจือและเห็ดขอนขำว เจริญไดช้้ำกว่ำเช้ือพนัธ์ุเห็ดสำยพนัทำงกำรคำ้ 1-2 วนั กำรทดสอบกำร

เพำะเห็ดในวสัดุเพำะ พบว่ำเห็ดขอนขำว P-02 เห็ดหูหนู A-06 และเห็ดแครง S-01 สำมำรถสร้ำง

ดอกใหผ้ลผลิตได ้แมว้ำ่เส้นใยจะเจริญไดดี้จนเตม็ถุงกอ้นเช้ือ 

จินตนำ และศิริภำ (2545) ไดท้  ำกำรส ำรวจควำมหลำกหลำยของเช้ือรำเอคโตไมคอร์ไรซำ

ในสวนป่ำของไมว้งคย์ำงบำงชนิดของสถำนีทดลองปลูกพรรณไมห้้วยทำ จงัหวดัศรีสะเกษ สถำนี

วจิยัและฝึกอบรมกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำสะแกรำช จงัหวดันครรำชสีมำ และสถำนีทดลองปลูกพรรณ

ไมห้้วยมุด จงัหวดัสุรำษฎร์ธำนี ในระหวำ่ง พ.ศ. 2539 – 2542 พบวำ่เห็ดท่ีเป็นเช้ือรำเอคโตไมคอร์

ไรซำ ได้แก่เห็ดระโงกเหลือง (Amanitahemibapha subsp. javanica) เห็ดระโงกแดง 

(Amanitahemibapha subsp. hemibaphy) เห็ดระโงกขำว (Amanita princeps ) เห็ดไข่เยี่ยวมำ้ 

(Amanita vaginata) เห็ดโคนหวำย (Amanita lepidella) เห็ดแดง (Russula lepida) เห็ด Scleroderma 

aereolatum Fr. เห็ด Scleroderma neosaccadia เห็ด Lactarius sp. และ เห็ด Clavulina sp. โดยสวน

ป่ำไมย้ำงนำของสถำนีทดลองปลูกพรรณไมห้้วยทำ จงัหวดัศรีสะเกษ มีควำมหลำกหลำยของชนิด
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เห็ดเอคโตไมคอร์ไรซำมำกท่ีสุดนอกจำกน้ีย ังพบว่ำ เห็ดระโงกแดงพบข้ึนได้ดีร่วมกับไม้

ตะเคียนทอง (Hopea odorata Roxb.) ท่ีสวนป่ำของสถำนีวิจยัและฝึกอบรมกำรปลูกสร้ำงสวนป่ำ

สะแกรำช เห็ดระโงกขำง และเห็ดระโงกเหลืองพบวำ่เป็นเช้ือรำเอคโตไมคอร์ไรซำของไมว้งคย์ำง

หลำยชนิด เห็ด S. aereolatum และ S. neosaccadia พบวำ่เป็นเช้ือรำเอคโตไมคอร์ไรซำของไมย้ำง

นำ (Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G. Don) เพียงชนิดเดียว จำกกำรศึกษำกำรแยกเช้ือรำเอคโตไม

คอร์ไรซำบำงชนิด เพื่อให้ได้เช้ือรำท่ีบริสุทธ์ิ พบว่ำกำรแยกเช้ือมีกำรปนเป้ือนของเช้ือแบคทีเรีย

หรือเช้ือรำชนิดอ่ืนอยู่สูง เห็ดระโงกขำวและเห็ดระโงกเหลืองสำมำรถแยกเช้ือรำได้ดีในอำหำร 

MMN และ PACH ส ำหรับเห็ด S. aereolatum สำมำรถแยกเช้ือรำไดดี้เฉพำะอำหำร MMN 

ลกัขณำ (2548) ศึกษำเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษในป่ำสะแกรำช จงัหวดันครรำชสีมำ ได้

ด ำเนินกำรรวมระยะเวลำ 3 ปี จำกเดือนตุลำคม 2545 ถึงเดือนกนัยำยน 2548 เพื่อศึกษำควำมหลำก

ชนิด และบรรยำยลกัษณะของเห็ดกินได้และเห็ดมีพิษในป่ำสะแกรำช รวมทั้งเห็ดชนิดอ่ืนๆ ใน

ระบบนิเวศระบบต่ำงๆ ในป่ำสะแกรำช ได้แก่ป่ำเต็งรัง ป่ำดิบแห้ง ป่ำปลูก ป่ำไผ่และทุ่งหญ้ำ 

กำรศึกษำจ ำแนกชนิดได้ใช้ลักษณะภำยนอกร่วมกับกำรศึกษำลักษณะของสปอร์ภำยใต้กล้อง

จุลทรรศน์ เพื่อจดัท ำหนงัสือกำรจ ำแนกชนิดเห็ดกินได ้เห็ดพิษ และเห็ดกินไดใ้นป่ำสะแกรำช และ

เพื่อจดัท ำฐำนขอ้มูลของเห็ดในพื้นท่ีป่ำสะแกรำช ผลกำรศึกษำ สำมำรถเก็บรวบรวมตวัอยำ่งเห็ดใน

ป่ำสะแกรำชได ้2,000 ตวัอย่ำง น ำมำศึกษำสัณฐำนวิทยำและบ่งช่ือวิทยำศำสตร์ โดยเทียบกบัรูป

วิธำน ค ำบรรยำยและรูปภำพในหนงัสืออำ้งอิง สำมำรถจดัจ ำแนกได ้335 ชนิด 44 วงศ ์15 อนัดบั 

และ 4 ชั้ น เป็นเห็ดกินได 44 ชนิด เห็ดพิษ 5 ชนิด และอีก 286 ชนิดท่ีไม่ปรำกฏหลักฐำนว่ำ

รับประทำนได ้

สุจิตรำ และคณะ (2549) ไดท้  ำกำรศึกษำควำมหลำกชนิดและกำรกระจำยของเห็ดกินได ้ใน

พื้นท่ีสงวนชีวมณฑลสะแกรำช จงัหวดันครรำชสีมำ โดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ในช่วง

เดือน กนัยำยน 2547 ถึงเดือนสิงหำคม 2548 พบเห็ดกินได ้30 ชนิด 9 วงค ์กระจำย อยูท่ ั้งในป่ำเต็ง

รัง ป่ำดิบแลง้และสวนป่ำ โดยชนิดพนัธ์ุของเห็ดท่ีเด่นทั้งดำ้นปริมำณและควำมถ่ีท่ีพบไดแ้ก่ กลุ่ม

เห็ดตะไคล สกุล Russula วงค ์Russulaceae กลุ่มเห็ดระโงก สกุล Amanita วงค ์Amanitaceae กลุ่ม

เห็ดปลวกหรือเห็ดโคน สกุล Termitomyces วงค ์Tricholomataceae ตำมล ำดบั 




