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บทที ่4 

 

ผลและอภิปรายผลการวจิัย 

 

 

4.1 ส ารวจและเกบ็รวบรวมข้อมูลของเห็ดป่า 

การส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอ            

แม่แตง และเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยการมี

ส่วนร่วมของชุมชน ในระหว่างเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงพื้นท่ีในการเก็บ

ตวัอยา่งบริเวณหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง ตั้งอยู่ในต าแหน่งพิกดั 1902340N 

และ 9848145E และมีความสูงจากระดบัน ้าทะเล 515 เมตร จุดสูงสุด 1200 เมตร ดินมีค่า pH 7.0 

อุณหภูมิผิวดิน 27C อุณหภูมิในดิน 25C จากการเก็บตวัอย่างทั้งหมดจ านวน 4 คร้ัง สามารถพบ

เห็ดป่าทั้งหมด 138 ตวัอยา่ง สามารถจดัจ าแนกไดเ้ป็น 6 อนัดบั 14 วงศ ์19 สกุล และ 30 ชนิด ใน

คร้ังท่ี 1 (Sa1) พบจ านวน 21 ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 2 (Sa2) พบ 25 ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 3 (Sa3) พบ 42 ตวัอยา่ง 

และคร้ังท่ี 4 (Sa4) พบจ านวน 50 ตวัอยา่ง ดงัตารางท่ี 4.1 

จากการส ารวจความหลากหลายและเก็บตวัอยา่งของเห็ดป่า ในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ี

รอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 

ทั้งหมด 3 คร้ัง ซ่ึงพื้นท่ีตั้งอยู่ในต าแหน่งพิกดั 1901254N และ 9845802E มีความสูงจาก

ระดบัน ้ าทะเล 1170 เมตร ดินมีค่า pH 7.0 อุณหภูมิ 24C สามารถพบเห็ดป่าทั้งหมด 119 ตวัอยา่ง 

จดัจ าแนกไดเ้ป็น 9 อนัดบั 18 วงศ ์23 สกุล 36 ชนิด การส ารวจในคร้ังท่ี 1 (SL1) พบเห็ดป่าทั้งหมด 

40 ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 2 (SL2) พบทั้งหมด 20 ตวัอยา่ง และคร้ังท่ี 3 (SL3) พบทั้งหมด 59 ตวัอยา่ง ดงั

ตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.1 จ านวนของตวัอย่างของเห็ดป่าท่ีส ารวจได้จากพื้นท่ีบ้านเอียก ต าบลสันป่ายาง               

อ  าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

 

 

 

 

 

พืน้ทีส่ ารวจ (คร้ังทีส่ ารวจ) ตัวอย่าง 

ต าบลสันป่ายาง (Sa1) Sa11, Sa12, Sa13, Sa14,Sa15, Sa16, Sa17, Sa18, Sa19, Sa110, 

Sa111, Sa112, Sa113, Sa114, Sa115, Sa116, Sa117, Sa118, Sa119, 

Sa120, Sa121  

ต าบลสันป่ายาง (Sa2) 

 

Sa21, Sa22, Sa23, Sa24, Sa25, Sa26, Sa27, Sa28, Sa29, Sa210, 

Sa211, Sa212, Sa213, Sa214, Sa215, Sa216, Sa217, Sa218, Sa219, 

Sa220, Sa221, Sa222, Sa223, Sa224, Sa225  

ต าบลสันป่ายาง (Sa3) 

 

Sa31, Sa32, Sa33, Sa34, Sa35, Sa36, Sa37, Sa38, Sa39, Sa310, 

Sa311, Sa312, Sa313, Sa314, Sa315, Sa316, Sa317, Sa318, Sa319, 

Sa320, Sa321, Sa322, Sa323, Sa324, Sa325, Sa326, Sa327, Sa328, 

Sa329, Sa330, Sa331, Sa332, Sa333, Sa334, Sa335, Sa336, Sa337, 

Sa338, Sa339, Sa340, Sa341, Sa342  

ต าบลสันป่ายาง (Sa4) 

 

Sa41, Sa42, Sa43, Sa44, Sa45, Sa46, Sa47, Sa48, Sa49, Sa410, 

Sa411, Sa412, Sa413, Sa414, Sa415, Sa416, Sa417, Sa418, Sa419, 

Sa420,  Sa421, Sa422, Sa423,Sa424, Sa425, Sa426, Sa427, Sa428, 

Sa429, Sa430, Sa431, Sa432, Sa433, Sa434, Sa435, Sa436, Sa437, 

Sa438, Sa439, Sa440, Sa441, Sa442, Sa443, Sa444, Sa445, Sa446, 

Sa447, Sa448, Sa449, Sa450  
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ตารางที่ 4.2 จ านวนของตัวอย่างของเห็ดป่าท่ีส ารวจได้จากพื้นท่ีหมู่บ้านพระบาทส่ีรอย              

ต  าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

 

 

 

 

 

 

 

 

พืน้ทีส่ ารวจ (คร้ังทีส่ ารวจ) ตัวอย่าง 

ต าบลสะลวง (SL1) 

 

SL11, SL12, SL13, SL14, SL15, SL16, SL17, SL18, SL19, 

SL110, SL111, SL112, SL113, SL114, SL115, SL116, SL117, 

SL118, SL119,  SL120,  SL121, SL122, SL123, SL124, SL125, 

SL126,  SL127, SL128, SL129, SL130, SL131, SL132, SL133, 

SL134, SL135, SL136, SL137, SL138, SL139, SL140  

ต าบลสะลวง (SL2) 

 

SL21, SL22, SL23,  SL24, SL25, SL26, SL27 SL28, SL29, 

SL210, SL211, SL212, SL213, SL214, SL215, SL216, SL217, 

SL218, SL219, SL220 

ต าบลสะลวง (SL3) SL31, SL34, SL35, SL36, SL37, SL38, SL39 SL310, SL311, 

SL312, SL313, SL314, SL315, SL316,SL317, SL318, SL319, 

SL320, SL321, SL322, SL323, SL324, SL325, SL326, SL327, 

SL328, SL329, SL330, SL331, SL332, SL333, SL334, SL335, 

SL336, SL337, SL338, SL339, SL340, SL341, SL342, SL343, 
SL344, SL345, SL346, SL347, SL348, SL349, SL350, SL351, 

SL352, SL353, SL354, SL355, SL356, SL357, SL358, SL359  
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4.2 การศึกษาลกัษณะสัณฐานวทิยาของเห็ดป่า 

  การส ารวจความหลากหลายและเก็บตวัอย่างของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบล        

สันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 

จ านวน 4 คร้ัง สามารถพบเห็ดป่าทั้งหมด 138 ตวัอยา่ง ในการส ารวจคร้ังท่ี 1 (Sa1) พบจ านวน 21 

ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 2 (Sa2) พบจ านวน 25 ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 3 (Sa3) พบจ านวน 42 ตวัอยา่ง และคร้ังท่ี 4 

(Sa4) พบจ านวน 50 ตวัอยา่ง เม่ือน ามาตรวจสอบลกัษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีเห็นไดด้ว้ยตาเปล่า 

เช่น ลกัษณะครีบ หมวก และกา้นของดอกเห็ด สามารถแสดงรายละเอียดได ้ดงัตาราง 4.3-4.6 

 

ตารางที ่4.3 ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดป่าจากการส ารวจคร้ังท่ี 1 (Sa1) ประจ าเดือนเมษายน 

พ.ศ. 2552 ในพื้นท่ีบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

 

ตัวอย่าง/สี 

ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

Sa11 แดงอมชมพู  

Sa12 แดงอมชมพ ู 

Sa13 แดงอมชมพ ู 

Sa14 ม่วงอมชมพ ู 

Sa15 น ้าตาลปนด า  

Sa16 น ้าตาลปนด า  

Sa17 น ้าตาลปนด า  

Sa18 น ้าตาลปนด า  

Sa19 สีน ้าตาลอมเหลือง  

Sa110 สีน ้าตาลอมเหลือง  

Sa111 สีเหลืองส้ม  

Sa112 สีน ้าตาล  

สีขาวเรียงตวักนั  

สีขาวเรียงตวักนั  

สีขาวเรียงตวักนั  

เรียงกนัถ่ี  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

แบนเรียบตรงกลางบุ๋ม  

แบนเรียบตรงกลางบุ๋ม 

แบนเรียบตรงกลางบุ๋ม  

รูปกระทะคว  ่า  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

เป็นกรวยบุ๋มตรงกลาง 

เป็นกรวยบุ๋มตรงกลาง 

รูปไตหรือพดั  

เป็นแผน่ขอบงอข้ึน  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

สีน ้าตาลอมเหลือง  

สีน ้าตาลอมเหลือง  

กา้นสั้นสีเหลืองอมแดง 

ไม่มีกา้น  
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

 

ตัวอย่าง/สี 

ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

Sa113 สีเท่าอ่อน  

Sa114 สีเหลืองส้ม  

Sa115 สีน ้าตาลอ่อน  

Sa116 สีน ้าตาลอ่อน  

Sa117 สีน ้าตาลอ่อน  

Sa118 สีน ้าตาล  

Sa119 สีน ้าตาล  

Sa120 สีน ้าตาล  

Sa121 สีน ้าตาล  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

รูปคร่ึงวงกลมขอบหนา  

รูปคร่ึงวงกลม, รูปพดั 

 เป็นกอ้นกลม  

เป็นกอ้นกลม  

เป็นกอ้นกลม  

เป็นแผน่ขอบงอข้ึน  

เป็นแผน่ขอบงอข้ึน  

เป็นแผน่ขอบงอข้ึน  

เป็นแผน่ขอบงอข้ึน  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

 

ตารางที่ 4.4 ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดป่าจากการส ารวจคร้ังท่ี 2 (Sa2) ประจ าเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ในพื้นท่ีบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

 

ตัวอย่าง/สี 

ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

Sa21 ขาว  

Sa22 ขาว  

Sa23 แดงอมชมพ ู 

Sa24 แดงอมชมพ ู 

Sa25 ม่วงอมชมพ ูSa26 

เหลืองอม ส้ม  

Sa27 เหลืองอมส้ม  

Sa28 เหลืองอมส้ม  

Sa29 น ้าตาลปนแดง  

เรียงห่างกนั  

เรียงห่างกนั  

สีขาวเรียงตวักนั  

สีขาวเรียงตวักนั  

เรียงกนัถ่ี เรียงตวั

ชิดกนั  

เรียงตวัชิดกนั 

เรียงตวัชิดกนั  

ไม่มีครีบ  

เรียงห่างกนั  

เรียงห่างกนั  

สีขาวเรียงตวักนั  

สีขาวเรียงตวักนั 

 เรียงกนัถ่ี เรียงตวัชิด

กนั  

เรียงตวัชิดกนั  

กลมนูน  

รูปคลา้ยไต  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก 

กา้นกลม  

กา้นกลม  

กา้นกลม  

กา้นตั้งตรง  
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ตารางที ่4.4 (ต่อ) 

 

ตัวอย่าง/สี 

ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มี

ครีบ 

ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

Sa210 น ้าตาลปนแดง  

Sa211 น ้าตาลปนแดง  

Sa212 สีเหลืองส้ม  

Sa213 สีขาว  

Sa214 สีขาว  

Sa215 สีน ้าตาลอมม่วง  

Sa216 สีน ้าตาลอมม่วง  

Sa217 สีน ้าตาลอมม่วง  

Sa218 สีขาว  

Sa219 สีขาว  

Sa220 สีขาว  

Sa221 สีน ้าตาลอมเหลือง  

Sa222 สีน ้าตาลอมเหลือง  

Sa223 สีน ้าตาลอมเหลือง  

Sa224 สีน ้าตาลอมเหลือง  

Sa225 สีน ้าตาลอมเหลือง  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

สีขาว  

สีขาว  

เรียงกนัถ่ี  

เรียงกนัถ่ี  

เรียงกนัถ่ี  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปไตหรือพดั  

รูปกระทะคว  ่า  

รูปกระทะคว  ่า  

รูปกระทะคว  ่า  

รูปกระทะคว  ่า  

รูปกระทะคว  ่า  

รูปไตหรือพดั  

รูปไตหรือพดั  

รูปไตหรือพดั  

เป็นกรวยบุ๋มตรงกลาง  

เป็นกรวยบุ๋มตรงกลาง 

 เป็นกรวยบุ๋มตรงกลาง  

เป็นกรวยบุ๋มตรงกลาง  

เป็นกรวยบุ๋มตรงกลาง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นสั้นสีเหลืองแดง 

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

สีน ้าตาลอมเหลือง  

สีน ้าตาลอมเหลือง  

สีน ้าตาลอมเหลือง  

สีน ้าตาลอมเหลือง  

สีน ้าตาลอมเหลือง  
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ตารางที ่4.5 ลกัษณะทางสัณฐานวทิยาของเห็ดป่าจากการส ารวจคร้ังท่ี 3 (Sa3) ประจ าเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2552 ในพื้นท่ีบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  

 

ตัวอย่าง/สี 

ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

Sa31 เหลืองอมส้ม  

Sa32 เหลืองอมส้ม  

Sa33 เหลืองอมส้ม  

 Sa34 เหลืองอมส้ม  

Sa35 แดงอมชมพ ู 

Sa36 แดงอมชมพ ู 

Sa37 แดงอมชมพ ู 

Sa38 ขาวนวล  

Sa39 ขาวนวล  

Sa310 ขาวนวล  

Sa311 น ้าตาลอมเหลือง  

Sa312 น ้าตาลอมเหลือง  

Sa313 น ้าตาลอมเหลือง  

Sa314 ขาวนวล  

Sa315 ขาวนวล  

Sa316 ขาวนวล  

Sa317 น ้าตาลปนแดง  

Sa318 น ้าตาลปนแดง  

Sa319 น ้าตาลปนแดง  

Sa320 น ้าตาลปนแดง 

Sa321 น ้าตาลปนแดง 

Sa322 น ้าตาลปนด า  

เรียงตวัชิดกนั  

เรียงตวัชิดกนั  

เรียงตวัชิดกนั  

เรียงตวัชิดกนั  

สีขาวเรียงตวักนั  

สีขาวเรียงตวักนั  

สีขาวเรียงตวักนั  

เรียงตวักนั  

เรียงตวักนั 

เรียงตวักนั  

เรียงตวัติดกนั  

เรียงตวัติดกนั  

เรียงตวัติดกนั  

เรียงตวักนั  

เรียงตวักนั 

 เรียงตวักนั  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

กลมนูน  

กลมนูน  

กลมนูน  

กลมนูน  

แบนเรียบตรงกลางบุ๋ม 

แบนเรียบตรงกลางบุ๋ม 

แบนเรียบตรงกลางบุ๋ม 

รูปกรวยต้ืน  

รูปกรวยต้ืน  

รูปกรวยต้ืน  

กลางเป็นรูปกระคว  ่า 

กลางเป็นรูปกระคว  ่า 

กลางเป็นรูปกระคว  ่า 

รูปกระทะคว  ่า  

รูปกระทะคว  ่า  

รูปกระทะคว  ่า  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

กา้นกลม  

กา้นกลม  

กา้นกลม  

กา้นกลม  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  
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ตารางที ่4.5 (ต่อ) 

 

ตัวอย่าง/สี 

ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวก

เห็ด 

ก้าน 

Sa323 น ้าตาลปนด า  

Sa324 น ้าตาลปนด า  

Sa325 น ้าตาลปนด า  

Sa326 สีขาว  

Sa327 สีส้มอ่อน  

Sa328 สีน ้าตาลอมเหลือง 

Sa329 สีน ้าตาลอมม่วง 

Sa330 สีแดงสด  

Sa331 สีแดงสด  

Sa332 สีแดงสด  

Sa333 สีแดงสด  

Sa334 สีน ้าตาลอมเหลือง 

Sa335 สีขาว  

Sa336 สีขาว  

Sa337 สีขาว  

Sa338 สีขาว  

Sa339 สีขาว  

Sa340 สีขาว  

Sa341 สีขาว  

Sa342 สีขาว 

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ขอบเป็นร้ิวรอบ 

ไม่มีครีบ  

เรียงกนัถ่ี  

เรียงห่างกนั  

เรียงห่างกนั  

เรียงห่างกนั  

เรียงห่างกนั  

ไม่มีครีบ  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ 

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปไตหรือพดั  

รูปกระทะคว  ่า  

รูปถว้ย  

รูปกระทะคว  ่า  

นูนตรงกลางบุ๋ม  

นูนตรงกลางบุ๋ม  

นูนตรงกลางบุ๋ม  

นูนตรงกลางบุ๋ม  

เป็นกรวยบุ๋มตรง

กลางรูปกระทะคว  ่า 

รูปกระทะคว  ่า  

รูปกระทะคว  ่า  

รูปไตหรือพดั  

รูปไตหรือพดั  

รูปไตหรือพดั  

รูปไตหรือพดั  

รูปไตหรือพดั  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

ไม่มีกา้น  

สีส้มทรงกระบอก  

ไม่มีกา้น  

สีขาวทรงกระบอก  

สีแดงสดทรงกระบอก 

สีแดงสดทรงกระบอก 

สีแดงสดทรงกระบอก 

สีแดงสดทรงกระบอก 

สีน ้าตาลอมเหลือง  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น 
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ตารางที่ 4.6 ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดป่าจากการส ารวจคร้ังท่ี 4 (Sa4) ประจ าเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ในพื้นท่ีบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ตัวอย่าง/สี 

ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

Sa41 เท่าอ่อน  

Sa42 เท่าอ่อน  

Sa43 เท่าอ่อน  

Sa44 เท่าอ่อน  

Sa45 เท่าอ่อน  

Sa46 เท่าอ่อน  

Sa47 เท่าอ่อน  

Sa48 ขาวนวล  

Sa49 น ้าตาลอมเหลือง 

Sa410 เท่าอ่อน  

Sa411 น ้าตาลอ่อน  

Sa412 น ้าตาลปนด า 

Sa413 น ้าตาลปนด า 

Sa414 น ้าตาลปนด า 

Sa415 น ้าตาลปนด า 

Sa416 น ้าตาลปนแดง 

Sa417 น ้าตาลปนแดง 

Sa418 น ้าตาลปนแดง 

Sa419 น ้าตาลปนแดง 

Sa420 น ้าตาลปนแดง 

Sa421 น ้าตาลอ่อน  

เรียงตวัชิดกนั  

เรียงตวัชิดกนั  

เรียงตวัชิดกนั  

เรียงตวัชิดกนั  

เรียงตวัชิดกนั  

เรียงตวัชิดกนั  

เรียงตวัชิดกนั  

เรียงตวักนั  

เรียงตวัติดกนั  

เรียงตวัชิดกนั  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

แคบเรียวเล็ก  

รูปร่ม  

รูปร่ม  

รูปร่ม  

รูปร่ม 

รูปร่ม 

รูปร่ม  

รูปร่ม 

รูปกระทะคว  ่า  

กลางเป็นรูปกระคว  ่า  

รูปร่ม  

รูปคลา้ยพดั  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

เป็นแฉกคลา้ยครีบ 

สีครีมทรงกระบอก  

สีครีมทรงกระบอก  

สีครีมทรงกระบอก  

สีครีมทรงกระบอก  

สีครีมทรงกระบอก  

สีครีมทรงกระบอก  

สีครีมทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีขาวทรงกระบอก  

สีครีมทรงกระบอก

กา้นกลมหรือไม่มีกา้น 

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นสั้น 

 



42 

 

ตารางที ่4.6 (ต่อ) 

 

ตัวอย่าง/สี 

ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

Sa422 เหลืองอ่อน  

Sa423 เหลืองอ่อน  

Sa424 เหลืองอมส้ม  

Sa425 ขาว  

Sa426 ขาว  

Sa427 ขาว  

Sa428 ขาว  

Sa429 น ้าตาลอมแดง 

Sa430 น ้าตาลอมแดง 

Sa431 สีน ้าตาลอมเหลือง 

Sa432 สีเหลืองส้ม  

Sa433 สีน ้าตาลอมเหลือง 

Sa434 สีน ้าตาลอมเหลือง 

Sa435 สีน ้าตาลอมเหลือง  

Sa436 สีน ้าตาลอมเหลือง  

Sa437 สีน ้าตาลอมเหลือง  

Sa438 สีน ้าตาลอมเหลือง  

Sa439 สีเหลืองส้ม  

Sa440 สีเหลืองส้ม  

Sa441 สีเหลืองส้ม 

Sa442 สีน ้าตาลสนิม  

เป็นรอยฉีกเล็กๆ  

เป็นรอยฉีกเล็กๆ  

เรียงชิดกนั  

เรียงห่างกนั  

เรียงห่างกนั  

เรียงห่างกนั  

เรียงห่างกนั  

เรียงชิดกนั  

เรียงชิดกนั  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

 เป็นพุม่  

เป็นพุม่  

กลมนูน  

แบนเรียบรูปกรวยต้ืน 

แบนเรียบรูปกรวยต้ืน 

แบนเรียบรูปกรวยต้ืน 

แบนเรียบรูปกรวยต้ืน 

กลางหมวกเวา้ต้ืน  

กลางหมวกเวา้ต้ืน  

รูปถว้ย  

รูปกระทะคว  ่าเป็นกรวย

บุ๋มตรงกลางเป็นกรวย

บุ๋มตรงกลางเป็นกรวย 

บุ๋มตรงกลางรูปถว้ย  

รูปถว้ย  

รูปถว้ย  

รูปถว้ย  

รูปไตหรือพดั  

รูปไตหรือพดั  

รูปไตหรือพดั  

เป็นแผน่หงายขอบงอ  

ทรงกระบอกตั้งตรง 

ทรงกระบอกตั้งตรง 

กลมสั้น สีขาว

ทรงกระบอก สีขาว

ทรงกระบอก สีขาว

ทรงกระบอก สีขาว

ทรงกระบอก สีน ้าตาล

ทรงกระบอก สีน ้าตาล

ทรงกระบอก  

ไม่มีกา้น  

สีขาวทรงกระบอก  

สีน ้าตาลอมเหลือง  

สีน ้าตาลอมเหลือง  

สีน ้าตาลอมเหลือง  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

ไม่มีกา้น  

กา้นสั้นสีเหลืองอมแดง 

กา้นสั้นสีเหลืองอมแดง  

กา้นสั้นสีเหลืองอมแดง 

ไม่มีกา้น  
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 

 

ตัวอย่าง/สี 

ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

Sa443 สีน ้าตาลอมเหลือง 

Sa444 สีน ้าตาลอมเหลือง  

Sa445 สีน ้าตาลอมเหลือง  

Sa446 สีเหลืองส้ม  

Sa447 สีเหลืองส้ม  

Sa448 สีเหลืองส้ม  

Sa449 สีเหลืองส้ม  

Sa450 สีเหลืองส้ม  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

เป็นกรวยบุ๋มตรงกลาง

เป็นกรวยบุ๋มตรงกลาง 

เป็นกรวยบุ๋มตรงกลาง 

รูปไตหรือพดั  

รูปไตหรือพดั  

รูปไตหรือพดั  

รูปไตหรือพดั  

รูปไตหรือพดั  

สีน ้าตาลอมเหลือง  

สีน ้าตาลอมเหลือง  

สีน ้าตาลอมเหลือง  

กา้นสั้นสีเหลืองอมแดง 

กา้นสั้นสีเหลืองอมแดง 

กา้นสั้นสีเหลืองอมแดง 

กา้นสั้นสีเหลืองอมแดง 

กา้นสั้นสีเหลืองอมแดง  

 

  การส ารวจความหลากหลายและเก็บตวัอยา่งของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย 

ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาม พ.ศ. 2552 

จ านวน 3 คร้ัง พบเห็ดป่าทั้งหมด 119 ตวัอยา่ง สามารถจดัจ าแนกไดเ้ป็น 9 อนัดบั 18 วงศ ์23 สกุล 

36 ชนิด การส ารวจในคร้ังท่ี 1 (SL1) พบเห็ดป่าทั้งหมด 40 ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 2 (SL2) 20 ตวัอยา่ง และ

คร้ังท่ี 3 (SL3) พบทั้งหมด 59 ตวัอยา่ง เม่ือน ามาตรวจสอบลกัษณะทางสัณฐานวิทยาท่ีเห็นไดด้ว้ย 

ตาเปล่า เช่น ลกัษณะครีบ หมวก และกา้นของดอกเห็ด แสดงรายละเอียดไดด้งัตาราง 4.7-4.9 

 

ตารางที่ 4.7 ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดป่าจากการส ารวจคร้ังท่ี 1 (SL1) ประจ าเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2552 ในพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

ตัวอย่าง/สี 
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

SL11 สีน ้าตาลถึงน ้าตาลอ่อน 

SL12 สีน ้าตาลถึงน ้าตาลอ่อน 

เหมือนรังผึ้ง  

เหมือนรังผึ้ง 

เกือบกลมหรือรูปพดั  

เกือบกลมหรือรูปพดั  

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

ตัวอย่าง/สี 
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

SL13 สีน ้าตาล-น ้าตาลอ่อน 

SL14 สีชมพอูมแดง  

SL15 สีน ้าตาลปนด า 

SL16 สีน ้าตาลปนด า 

SL17 สีน ้าตาลปนด า  

SL18 สีขาวออกเหลือง 

SL19 สีขาวออกเหลือง 

SL110 สีขาวอมชมพ ู

SL111 สีเทาอมม่วง  

SL112 สีเทาอมม่วง 

SL113 สีเหลืองทอง 

SL114 สีแดงอมม่วงมีเกล็ด 

SL115สีแดงอมม่วงมีเกล็ด 

SL116 สีน ้าตาลอมเทา 

SL117สีขาวอมเหลือง 

SL118 สีขาวอมเหลือง 

SL119 สีแดงสด 

SL120 สีเหลืองอมส้ม  

SL121 สีเหลืองอมส้ม 

SL122 สีเหลืองอมส้ม 

SL123 สีเหลืองอมส้ม 

SL124 มีสีน ้าตาลอมเหลือง 

SL125 มีสีน ้าตาลอมเหลือง 

เหมือนรังผึ้ง  

ครีบติดกา้นเรียงห่าง 

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ครีบมีร่องหยกั  

ครีบมีร่องหยกั 

ครีบเป็นฟันเล่ือย 

เป็นรูเล็กๆ สีเหลือง 

เป็นรูเล็กๆ สีเหลือง 

ครีบเรียงถ่ี 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น 

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น 

เกือบกลมหรือรูปพดั  

รูปกระทะคว  ่า  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

เป็นซ่ีแตกแขนง 

เป็นซ่ีแตกแขนง 

เป็นซ่ีแตกแขนง 

เวา้เป็นแอ่ง  

เวา้เป็นแอ่ง 

รูปกระทะคว  ่า 

นูน รูปกระทะคว  ่า  

นูน รูปกระทะคว  ่า  

ทรงกลมแผอ่อกนูน 

สองซีกเรียวยาวติดกนั 

สองซีกเรียวยาวติดกนั 

กลางหมวกเป็นแอ่ง 

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

กลางหมวกเวา้ 

กลางหมวกเวา้ 

กา้นสั้น 

ทรงกระบอก 

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

ทรงกระบอก  

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอกยาว 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 

ตัวอย่าง/สี 
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

SL126 มีสีเหลือง  

SL127 มีสีเหลือง  

SL128 สีขาวปนน ้าตาล 

SL129 สีน ้าตาล-น ้าตาลเขม้ 

SL130 สีน ้าตาล-น ้าตาลเขม้ 

SL131 สีน ้าตาล-น ้าตาลเขม้ 

SL132 สีน ้าตาลเทาด า 

SL133 สีน ้าตาลเทาด า  

SL134 สีน ้าตาลแดง  

SL135 สีน ้าตาลแดง 

SL136 สีน ้าตาลแดง 

SL137 สีน ้าตาลแดง 

SL138 สีน ้าตาลแดง 

SL139 สีเหลืองอ่อน 

SL140 สีเหลืองอ่อน 

ครีบเรียงห่างติดกา้น

ไม่มีครีบ  

ครีบติดกา้นเรียงห่าง 

ครีบติดกา้นเรียงห่าง 

ครีบติดกา้นเรียงห่าง 

ครีบติดกา้นเรียงห่าง 

ครีบมีรูถ่ี 

ครีบมีรูถ่ี 

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

กลางหมวกเวา้ 

รูปซอ้นขอบลอน  

รูปคลา้ยร่ม 

นูนแบน  

นูนแบน  

นูนแบน  

รูปคร่ึงวงกลม  

รูปคร่ึงวงกลม  

รูปคร่ึงวงกลม 

รูปคร่ึงวงกลม 

รูปคร่ึงวงกลม  

รูปคร่ึงวงกลม  

รูปคร่ึงวงกลม 

คลา้ยส้อม แตกแขนง 

คลา้ยส้อม แตกแขนง 

ทรงกระบอก

กลวงกา้นสั้น 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก  

ไม่มีกา้น 

ไม่มีกา้น 

ไม่มีกา้น 

ไม่มีกา้น 

ไม่มีกา้น 

ไม่มีกา้น 

ไม่มีกา้น 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

 

ตารางที่ 4.8 ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดป่าจากการส ารวจคร้ังท่ี 2 (SL2) ประจ าเดือน

กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ในพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

ตัวอย่าง/สีดอกเห็ด 
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

SL21 สีน ้าตาลถึงน ้าตาลอ่อน 

SL22สีน ้าตาลถึงน ้าตาลอ่อน 

เหมือนรังผึ้ง 

เหมือนรังผึ้ง 

เกือบกลมหรือรูปพดั 

เกือบกลมหรือรูปพดั  

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 
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ตารางที ่4.8 (ต่อ) 

ตัวอย่าง/สี 
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

SL23สีน ้าตาลถึงน ้าตาลอ่อน 

SL24 สีน ้าตาลถึงน ้าตาลอ่อน 

SL25สีน ้าตาลถึงน ้าตาลอ่อน 

SL26 สีขาวนวล 

SL2สีขาวนวล 

SL28 สีขาวนวล 

SL29 สีเหลืองอมส้ม 

SL210 สีเหลืองอมส้ม 

SL211 สีเหลืองอมส้ม 

SL212 สีขาวเกือบใส  

SL213 สีขาวเกือบใส  

SL214 สีขาวถึงครีม 

SL215 สีขาวถึงครีม 

SL216 สีน ้าตาลถึงน ้าตาลอ่อน 

SL217สีน ้าตาลถึงน ้าตาลอ่อน 

SL218สีน ้าตาลถึงน ้าตาลอ่อน 

SL219 สีน ้าตาลถึงน ้าตาลอ่อน 

SL220 สีเหลืองอมขาว 

เหมือนรังผึ้ง  

เหมือนรังผึ้ง  

เหมือนรังผึ้ง 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ครีบมีรู 

ครีบมีรู 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

มีครีบถึงกา้น 

เกือบกลมหรือรูปพดั  

เกือบกลมหรือรูปพดั  

เกือบกลมหรือรูปพดั  

ปลายแตกเป็นหงอนไก่ 

ปลายแตกเป็นหงอนไก่ 

ปลายแตกเป็นหงอนไก่ 

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

รูปรี ยาวเรียว 

รูปรี ยาวเรียว 

นูนเรียบ 

นูนเรียบ 

คลา้ยพดัหรือคลา้ยไต 

คลา้ยพดัหรือคลา้ยไต 

คลา้ยพดัหรือคลา้ยไต 

คลา้ยพดัหรือคลา้ยไต 

แบบราบ  

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

เป็นซ่ีแตกแขนง 

เป็นซ่ีแตกแขนง 

เป็นซ่ีแตกแขนง 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

ทรงกระบอก 
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ตารางที่ 4.9 ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดป่าจากการส ารวจคร้ังท่ี 3 (SL3) ประจ าเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2552 ในพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตัวอย่าง/สีดอกเห็ด 
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

SL31 สีน ้าตาลปนด า  

SL32 สีน ้าตาลปนด า  

SL33สีน ้าตาลปนด า  

SL34 สีน ้าตาลปนด า  

SL35 สีน ้าตาลปนด า  

SL36 สีน ้าตาลปนด า  

SL27สีเทาอมม่วง 

SL38 สีเทาอมม่วง  

SL39สีเทาอมม่วง  

SL310สีเทาอมม่วง 

SL311สีน ้าตาลอมเหลือง 

SL312สีน ้าตาลอมเหลือง 

SL313 มีสีเหลือง 

SL314 มีสีเหลือง 

SL315 มีสีเหลือง 

SL316มีสีเหลือง  

SL317มีสีเหลือง  

SL318 มีสีเหลือง  

SL319 สีชมพอูมแดง 

SL320 สีชมพอูมแดง 

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ครีบมีร่องหยกั 

ครีบมีร่องหยกั 

ครีบมีร่องหยกั 

ครีบมีร่องหยกั 

ครีบมีรูถ่ี 

ครีบมีรูถ่ี 

ครีบเรียงห่าง 

ครีบเรียงห่าง 

ครีบเรียงห่าง 

ครีบเรียงห่าง 

ครีบเรียงห่างติดกา้น 

ครีบเรียงห่างติดกา้น 

ครีบติดกา้นเรียงห่าง 

ครีบติดกา้นเรียงห่าง 

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

รูปคลา้ยไต  

เวา้เป็นแอ่ง 

เวา้เป็นแอ่ง 

เวา้เป็นแอ่ง 

เวา้เป็นแอ่ง 

รูปกระทะคว  ่า 

รูปกระทะคว  ่า 

กลางหมวกเวา้เล็กนอ้ย 

กลางหมวกเวา้เล็กนอ้ย 

กลางหมวกเวา้เล็กนอ้ย 

กลางหมวกเวา้เล็กนอ้ย

กลางหมวกเวา้เล็กนอ้ย 

กลางหมวกเวา้เล็กนอ้ย 

รูปกระทะคว  ่า 

รูปกระทะคว  ่า 

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง 

กา้นตั้งตรง  

กา้นตั้งตรง  

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอกกลวง 

ทรงกระบอกกลวง 

ทรงกระบอกกลวง 

ทรงกระบอกกลวง

ทรงกระบอกกลวง 

ทรงกระบอกกลวง 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 

ตัวอย่าง/สี 
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

SL321 สีน ้าตาลอมเหลือง  

SL322 สีน ้าตาลอมเหลือง 

SL323 สีเหลืองอมส้ม 

SL324 สีเหลืองอมส้ม 

SL325 สีเหลืองอมส้ม 

SL326 สีเหลืองอมส้ม 

SL327 สีเหลืองอมส้ม 

SL328สีเหลืองอมส้ม 

SL329 สีเหลืองอมส้ม 

SL330 สีเหลืองอมส้ม 

SL331 สีเหลืองอมส้ม 

SL332 สีเหลืองอมส้ม  

SL333 สีเหลืองอมส้ม 

SL334สีขาวใส 

SL335สีแดงสด 

SL336 สีเหลืองอมเทา 

SL337 สีขาวขุ่น 

SL338สีขาวขุ่น 

SL339สีขาวขุ่น  

SL340 สีขาวขุ่น 

SL341 สีขาวขุ่น 

SL342สีขาวตรงกลางม่วง 

ครีบติดกา้นเรียงถ่ี 

ครีบติดกา้นเรียงถ่ี 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ  

ไม่มีครีบ 

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น 

ครีบเป็นรูถ่ี 

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น 

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น 

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น 

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น

ครีบเรียงติดกา้น 

กลางหมวดเวา้เล็กนอ้ย 

กลางหมวดเวา้เล็กนอ้ย 

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

รูปกรวยบาง  

เรียบบางเรียงซอ้นติดกนั 

ตรงกลางเป็นแอ่งเล็กนอ้ย 

รูปกระทะคว  ่า 

ตรงกลางเป็นแอ่งเล็กนอ้ย 

ตรงกลางเป็นแอ่งเล็กนอ้ย 

ตรงกลางเป็นแอ่งเล็กนอ้ย 

ตรงกลางเป็นแอ่งเล็กนอ้ย 

ตรงกลางเป็นแอ่งเล็กนอ้ย 

ตรงกลางเป็นแอ่งเล็กนอ้ย 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 

ตัวอย่าง/สี 
ลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

มีครีบ/ ไม่มีครีบ ลกัษณะของหมวกเห็ด ก้าน 

SL343 สีขาวตรงกลางม่วง 

SL344 สีขาวขุ่น 

SL345 สีขาวขุ่น 

SL346 สีขาวขุ่น 

 SL347 สีขาวขุ่น  

SL348 สีขาวขุ่น 

SL349 สีขาวนวล 

SL350 สีน ้าตาลแดงถึงเขม้  

SL351 สีน ้าตาลแดงถึงเขม้  

SL352 สีน ้าตาลแดงถึงเขม้  

SL353 สีน ้าตาลแดงถึงเขม้  

SL354 สีน ้าตาลแดงถึงเขม้  

SL355 สีขาวอมเทา  

SL356 สีขาวอมเทา 

SL357 สีน ้าตาลอมแดง  

SL358 สีเทาด า  

SL359 สีเทาด า 

ครีบเรียงติดกา้น 

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น 

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น 

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น 

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น 

ครีบเรียงถ่ีติดกา้น

ครีบเรียงติดกนั 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

ไม่มีครีบ 

เป็นรูเล็กๆสีเหลือง 

เป็นรูเล็กๆสีเหลือง 

ไม่มีครีบ 

มีครีบ 

มีครีบ 

ตรงกลางเป็นแอ่งเล็กนอ้ย 

รูปกระทะคว  ่าเป็นแอ่ง 

รูปกระทะคว  ่าเป็นแอ่ง 

รูปกระทะคว  ่าเป็นแอ่ง 

รูปกระทะคว  ่าเป็นแอ่ง 

รูปกระทะคว  ่าเป็นแอ่ง 

ตรงกลางเป็นแอ่งเล็กนอ้ย 

รูปกรวยปากกวา้ง 

รูปกรวยปากกวา้ง 

รูปกรวยปากกวา้ง 

รูปกรวยปากกวา้ง 

รูปกรวยปากกวา้ง 

รูปคร่ึงวงกลม 

รูปคร่ึงวงกลม 

รูปคร่ึงวงกลมหรือวงกลม 

รูปร่ม 

รูปร่ม 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอก

ทรงกระบอก 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

กา้นสั้น 

ไม่มีกา้น 

ไม่มีกา้น 

ไม่มีกา้น 

ทรงกระบอก 

ทรงกระบอกยา 

 

4.3 ลกัษณะรอยพมิพ์สปอร์ และลกัษณะสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ 

  การส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บ้านเอียก ต าบลสันป่ายาง              

อ  าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 พบตวัอย่าง            

เห็ดป่าทั้งหมด 138 ตวัอยา่ง เม่ือน ามาท าการตรวจลกัษณะรอยพิมพส์ปอร์และลกัษณะสปอร์ภายใต้

กลอ้งจุลทรรศน์ ใหผ้ลดงัตารางท่ี 4.10-4.13 
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ตารางที่ 4.10 ลกัษณะของสีของรอยพิมพส์ปอร์และลกัษณะของสปอร์ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์               

ในการส ารวจคร้ังท่ี 1 (Sa1) เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง                

อ  าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ตัวอย่าง 

ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

Sa11  

Sa12  

Sa13  

Sa14  

Sa15  

Sa16  

Sa17  

Sa18  

Sa19  

Sa110  

Sa111  

Sa112  

Sa113  

Sa114  

Sa115  

Sa116  

Sa117  

Sa118  

Sa119  

Sa120  

Sa121  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

รูปกลมมีหนาม  

รูปกลมมีหนาม  

รูปกลมมีหนาม  

รูปรี,ขรุขระ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  
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ตารางที่ 4.11 ลกัษณะของสีของรอยพิมพส์ปอร์และลกัษณะของสปอร์ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ใน

การส ารวจคร้ังท่ี 2 (Sa2) เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 เขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง                 

อ  าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ตัวอย่าง 

ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

Sa21  

Sa22  

Sa23  

Sa24  

Sa25  

Sa26  

Sa27  

Sa28  

Sa29  

Sa210  

Sa211  

Sa212  

Sa213  

Sa214  

Sa215  

Sa216  

Sa217  

Sa218  

Sa219  

Sa220  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

มีหนาม,นูน  

มีหนาม,นูน  

รูปกลมมีหนาม  

รูปกลมมีหนาม  

รูปรี,ขรุขระ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  
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ตารางที ่4.11 (ต่อ) 

 

ตัวอย่าง 

ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

Sa221  

Sa222  

Sa223  

Sa224  

Sa225  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

 

ตารางที่ 4.12 ลกัษณะของสีของรอยพิมพ์สปอร์และลักษณะของสปอร์ภายใตก้ล้องจุลทรรศน์               

ในการส ารวจคร้ังท่ี 3 (Sa3) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 เขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง    

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ตัวอย่าง 

ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

Sa31  

Sa32  

Sa33  

Sa34  

Sa35  

Sa36  

Sa37  

Sa38  

Sa39  

Sa310  

Sa311  

สีส้ม  

สีส้ม  

สีส้ม  

สีส้ม  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

รูปรี  

รูปรี  

รูปรี  

รูปรี  

รูปกลมมีหนาม  

รูปกลมมีหนาม  

รูปกลมมีหนาม  

รูปกลมรี,ผวิเรียบ  

รูปกลมรี,ผวิเรียบ  

รูปกลมรี,ผวิเรียบ  

รูปรี,ผิวเรียบ  
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ตารางที ่4.12 (ต่อ) 

 

ตัวอย่าง 

ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

Sa312  

Sa313  

Sa314  

Sa315  

Sa316  

Sa317  

Sa318  

Sa319  

Sa320  

Sa321  

Sa322  

Sa323  

Sa324  

Sa325  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

รูปรี,ผิวเรียบ  

รูปรี,ผิวเรียบ  

รูปกลม,ผวิเรียบ  

รูปกลม,ผวิเรียบ  

รูปกลม,ผวิเรียบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

 

ตารางที่ 4.13 ลกัษณะของสีของรอยพิมพส์ปอร์และลกัษณะของสปอร์ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์                

ในการส ารวจคร้ังท่ี 4 (Sa4) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 เขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ตวัอยา่ง 

ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพิมพส์ปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

Sa41  

Sa42  

Sa43  

สีน ้าตาลอ่อน   

สีน ้าตาลอ่อน   

สีน ้าตาลอ่อน   

รูปรี,ผิวเรียบ  

รูปรี,ผิวเรียบ  

รูปรี,ผิวเรียบ  
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 

 

ตัวอย่าง 

ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

Sa44  

Sa45  

Sa46  

Sa47  

Sa48  

Sa49  

Sa410  

Sa411  

Sa412  

Sa413  

Sa414  

Sa415  

Sa416  

Sa417  

Sa418  

Sa419  

Sa420  

Sa421  

Sa422  

Sa423  

Sa424 

Sa425  

Sa426  

สีน ้าตาลอ่อน   

สีน ้าตาลอ่อน   

สีน ้าตาลอ่อน   

สีน ้าตาลอ่อน   

สีขาว  

สีขาว  

ไม่พบ  

สีขาว  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

สีส้ม  

สีขาว  

สีขาว  

รูปรี,ผิวเรียบ  

รูปรี,ผิวเรียบ  

รูปรี,ผิวเรียบ  

รูปรี,ผิวเรียบ  

รูปกลม,ผวิเรียบ  

รูปรี,ผิวเรียบ  

ไม่พบ  

กลม  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

รูปรี  

มีหนาม,นูน  

มีหนาม,นูน  
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 

 

ตัวอย่าง 

ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

Sa427  

Sa428  

Sa429  

Sa430  

Sa431  

Sa432  

Sa433  

Sa434  

Sa435  

Sa436  

Sa437  

Sa438  

Sa439  

Sa440  

Sa441  

Sa442  

Sa443  

Sa444  

Sa445  

Sa446  

Sa447  

Sa448  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

สีขาว  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

มีหนาม,นูน  

มีหนาม,นูน  

กลม,ขรุขระ  

กลม,ขรุขระ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 

 

ตัวอย่าง 

ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

Sa449  

Sa450  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

 

  การส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 พบตวัอยา่งเห็ดป่า

ทั้งหมด 119 ตวัอยา่ง น ามาท าการตรวจลกัษณะรอยพิมพส์ปอร์และลกัษณะภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ 

ดงัตารางท่ี 4.14-4.16 

 

ตารางที่ 4.14 ลกัษณะของสีของรอยพิมพส์ปอร์และลกัษณะของสปอร์ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์               

ในการส ารวจคร้ังท่ี 1 (Sa1) เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 เขตพื้นท่ีพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง              

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตัวอย่าง 
ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

SL11 

SL12 

SL13 

SL14  

SL15 

SL16  

SL17 

SL18 

 SL19 

SL110 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

รูปกลมรี บางผวิเรียบ  

รูปกลมรี บางผวิเรียบ  

รูปกลมรี บางผวิเรียบ  

รูปกลม คลา้ยไข ่ 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 

ตัวอย่าง 
ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

SL111 

SL112  

SL113  

SL114  

SL115  

SL116  

SL117  

SL118  

SL119 

SL120  

SL123  

SL121  

SL122 

SL124  

SL125  

SL126  

SL127  

SL128 

SL129 

SL130 

SL131 

SL132  

SL133  

สีขาว 

สีขาว 

ไม่พบ  

สีขาว 

สีขาว 

สีขาวอมส้ม 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

สีขาว 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

รูปวงรียาวผวิเรียบ  

รูปวงรียาวผวิเรียบ 

 ไม่พบ  

รูปกลมขอบหยกัผวิขรุขระ 

รูปกลมขอบหยกัผวิขรุขระ 

รูปกลมรีผวิขรุขระ 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

รูปกลมรี คลา้ยไข่ 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 

ตัวอย่าง 
ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

SL134 

SL135 

 SL136 

 SL137 

 SL138 

 SL139  

 SL140 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ 

 

ตารางที่ 4.15 ลกัษณะของสีของรอยพิมพ์สปอร์และลกัษณะของสปอร์ภายใตก้ล้องจุลทรรศน์               

ในการส ารวจคร้ังท่ี 2 (Sa2) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 เขตพื้นท่ีพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง         

อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตัวอย่าง 
ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

SL21  

SL22 

SL23 

SL24  

SL25 

SL26  

SL27  

SL28  

SL29  

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

รูปกลมรี บางผวิเรียบ  

รูปกลมรี บางผวิเรียบ  

รูปกลมรี บางผวิเรียบ  

รูปกลมรี บางผวิเรียบ  

รูปกลมรี บางผวิเรียบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 

ตัวอย่าง 
ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

SL210  

SL211 

SL212  

SL213  

SL214  

SL215 

SL216 

SL217  

SL218 

SL219  

SL220 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ 

 

ตารางที่ 4.16 ลกัษณะของสีของรอยพิมพ์สปอร์และลกัษณะของสปอร์ภายใตก้ล้องจุลทรรศน์              

ในการส ารวจคร้ังท่ี 3 (Sa3) เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 เขตพื้นท่ีพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง              

อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตัวอย่าง 
ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

SL31 

SL32  

SL33  

SL34  

SL35  

SL36  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

ตัวอย่าง 
ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

SL37 

SL38  

SL39  

SL310 

 SL311  

SL312  

SL313  

SL314 

SL315  

SL316  

SL317  

SL318  

SL319  

SL320  

SL321  

SL322  

SL323  

SL324 

 SL325  

SL326  

SL328 

SL329 

SL330 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

รูปวงรียาวผวิเรียบ 

รูปวงรียาวผวิเรียบ 

รูปวงรียาวผวิเรียบ 

รูปวงรียาวผวิเรียบ 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมคลา้ยไข ่

รูปกลมคลา้ยไข ่

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ 
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

ตัวอย่าง 
ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

SL331  

SL332 

SL333  

SL334  

SL335 

SL336  

SL337  

SL338 

SL339 

SL340  

SL341  

SL342 

SL343 

SL344  

SL345  

SL346 

SL347 

SL348  

SL349  

SL350 

SL351  

SL352 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

สีขาว 

ไม่พบ  

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

สีขาว 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ ไม่พบ  

รูปกลมรีคลา้ยไข่ 

ไม่พบ  

รูปกลมรี ผวิเรียบ 

รูปกลมรี ผวิเรียบ 

รูปกลมรี ผวิเรียบ 

รูปกลมรี ผวิเรียบ 

รูปกลมรี ผวิเรียบ 

รูปกลม ขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

รูปกลมขอบหยกั 

ไม่พบ 

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  
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ตารางที ่4.16 (ต่อ) 

ตัวอย่าง 
ลกัษณะสีของสปอร์ และสปอร์ใต้กล้องจุลทรรศน์ 

สีของรอยพมิพ์สปอร์ ลกัษณะของสปอร์ 

SL353  

SL354 

SL355  

SL356 

SL357  

SL358  

SL359  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

สีด า 

สีด า 

 ไม่พบ  

 ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

ไม่พบ  

 

4.4 การจัดจ าแนกชนิดของเห็ดป่า 

การส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอ              

แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 จากการเก็บตวัอยา่ง

ทั้งหมดจ านวน 4 คร้ัง สามารถพบเห็ดป่าทั้งหมด 138 ตวัอย่าง ในคร้ังท่ี 1 (Sa1) ส ารวจพบ 21 

ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 2 (Sa2) พบ 25 ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 3 (Sa3) พบ 42 ตวัอยา่ง และคร้ังท่ี 4 (Sa4) พบ 50 

ตวัอยา่ง ซ่ึงจดัจ าแนกได ้6 อนัดบั 14 วงศ ์19 สกุล และ 30 ชนิด โดยอาศยัลกัษณะทางสัณฐานวิทยา 

รอยพิมพ์สปอร์ และลักษณะของสปอร์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์มาท าการเปรียบเทียบกับ

ภาพประกอบค าบรรยายในหนงัสือ อนงคแ์ละคณะ (2551) และราชบณัฑิตยสถาน (2539) สามารถ

จดัจ าแนกชนิดของเห็ดป่า ดงัตารางท่ี 4.17-4.20  
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ตารางที่ 4.17 การจดัจ าแนกชนิดของเห็ดป่าในระดบั อนัดบั วงศ ์สกุล และชนิด ในคร้ังท่ี 1 (Sa1) 

เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 

ตัวอย่าง อนัดับ วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 

Sa11-Sa13  

  

Sa14  

 

Sa15-Sa18 

  

Sa19-Sa110  

  

Sa111  

 

Sa112  

 

Sa113 

 

Sa114  

 

Sa115-Sa117  

 

Sa118- Sa121 

 

Russulales  

 

Russulales 

 

Polyporales  

  

Polyporales 

  

Polyporales  

 

Polyporales  

 

Polyporales 

 

Polyporales 

 

Phallales 

 

Polyporales 

 

Russulaceae 

 

Russulaceae 

 

Ganodermataceae  

  

Polyporaceae 

  

Polyporaceae  

 

 Polyporacea 

 

Hapalopilaceae 

 

Polyporaceae 

 

Geastraceae 

 

Polyporacea 

Russula emetica  

(เห็ดแดงน ้าหมาก) 

Russula fragilis  

 (เห็ดหนา้ม่วง) 

Amauroderma rugosum  

(เห็ดจวกังูน ้าตาลปนด า) 

Microporus xanthopus 

(เห็ดกรวยทองตาก)ู 

Microporus varnicipes 

(เห็ดพดัแพรวาว)  

Trichaptum fuscoviolaceum 

(เห็ดฟันสีม่วง)  

Ischnoderma resinosum 

(เห็ดขอนยางสน)  

Laetiporus sulphurens 

(เห็ดห้ิงเหลืองส้ม)  

Geastrum mirabile 

(เห็ดดาวดินขอนไม)้ 

Trichaptum fuscoviolaceum 

(เห็ดฟันสีม่วง)  
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ตารางที่ 4.18 การจดัจ าแนกชนิดของเห็ดป่าในระดับ อนัดบั วงศ ์สกุล และชนิด ในคร้ังท่ี 2 (Sa2) 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 

ตัวอย่าง อนัดับ วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 

 Sa21-Sa24  

  

Sa25 

  

Sa26-Sa28 

  

Sa29-Sa211 

  

Sa212 

  

Sa213-Sa214 

  

Sa215-Sa217  

  

Sa218-Sa220  

  

Sa221-Sa225 

 Russulales 

  

Russulales 

  

Boletales  

  

Polyporales 

  

Polyporales  

  

Agaricales 

  

Agaricales 

  

Polyporales 

  

Polyporales 

Russulaceae 

  

Russulaceae 

  

Hymenogastraceae  

  

Ganodermataceae 

  

Polyporaceae  

  

Pluteaceae 

  

Pluteaceae 

  

Polyporaceae 

  

Polyporaceae 

 Russula foetens  

(เห็ดน ้าแป้ง)  

Russula fragilis  

 (เห็ดหนา้ม่วง)  

Mycoamaranthus cambodgensis  

 (เห็ดขล าหมา)  

 Amauroderm sericatum  

(เห็ดจวกังูน ้าตาลอมแดง) 

Microporus varnicipes 

(เห็ดพดัแพรวาว)  

Amanita verna 

(เห็ดระโงกหิน)  

Amanita pseudoporphyria 

(เห็ดระโงกพอกขาว)  

Hexagonia tenuis 

(เห็ดรังแตน)  

Microporus xanthopus 

(เห็ดกรวยทองตาก)ู 
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ตารางที่ 4.19 การจดัจ าแนกชนิดของเห็ดป่าในระดบั อนัดบั วงศ ์สกุล และชนิด ในคร้ังท่ี 3 (Sa3) 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 

ตัวอย่าง อนัดับ วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 

Sa31-Sa34 

  

Sa35-Sa37 

  

Sa38-Sa310  

  

Sa311-Sa313 

  

Sa314-Sa316 

  

Sa317-Sa321 

  

Sa322-Sa324 

  

Sa325 

  

Sa326 

 

Sa327  

 

Sa328 

 

 Boletales  

  

Russulales  

  

Russulales 

  

Agaricales 

  

Agaricales  

  

Polyporales 

  

Polyporales 

  

Polyporales 

  

Polyporales 

  

Agaricales 

 

Agaricales 

 

 Hymenogastraceae  

  

Russulaceae 

  

Russulaceae 

  

Pluteaceae 

  

Pluteaceae  

  

Ganodermataceae 

  

Ganodermataceae  

  

Ganodermataceae 

  

Polyporaceae 

  

Amanitaceae 

 

Nidulariaceae 

 

 Mycoamaranthus cambodgensis  

 (เห็ดขล าหมา)  

Russula emetica  

(เห็ดแดงน ้าหมาก)  

Russula virescens 

 (เห็ดหล่มขาว)  

Amanita calyptroderma 

 (เห็ดไข่น ้าตาลอมเหลือง) 

Amanita princes  

(เห็ดไข่ห่านขาว)  

Amauroderm sericatum  

(เห็ดจวกังูน ้าตาลอมแดง) 

Amauroderma rugosum  

(เห็ดจวกังูน ้าตาลปนด า) 

Ganoderma lucidum  

(เห็ดหลินจือ)  

Hexagonia tenuis 

(เห็ดรังแตน)  

Amanita hemibaphy 

(เห็ดไข่ไก่) 

Cyathus olla 

(เห็ดรังนกกระจิบ)  
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ตารางที ่4.19 (ต่อ) 

ตัวอย่าง อนัดับ วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 

Sa329 

  

Sa330-Sa335 

  

Sa336-Sa337 

  

Sa338-Sa342  

Agaricales 

  

Agaricales 

  

Agaricales 

  

Polyporales 

Pluteaceae 

  

Tricholomataceae 

  

Nidulariaceae 

  

Polyporaceae 

Amanita pseudoporphyria 

(เห็ดระโงกพอกขาว) 

Hygrocybe coccineocrenata 

(เห็ดประทดัจีน)  

Cyathus olla 

(เห็ดรังนกกระจิบ) 

Hexagonia tenuis 

(เห็ดรังแตน)  

 

ตารางที่ 4.20 การจดัจ าแนกชนิดของเห็ดป่าในระดบั อนัดบั วงศ ์สกุล และชนิด ในคร้ังท่ี 4 (Sa4) 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ตัวอย่าง อนัดับ วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 

Sa41-Sa47  

  

Sa48  

  

Sa49 

  

Sa410 

  

Sa411  

  

Sa412-Sa415  

  

Agaricales 

  

Agaricales  

  

Agaricales 

  

Agaricales 

  

Auriculariales 

  

Polyporales  

  

Pluteaceae  

  

Pluteaceae  

  

Pluteaceae 

  

Tricholomataceae 

  

Auriculariaceae 

  

Ganodermataceae  

  

 Termitomyces eurrhizus  

 (เห็ดโคน)  

Amanita princes  

(เห็ดไข่ห่านขาว)  

Amanita calyptroderma 

 (เห็ดไข่น ้าตาลอมเหลือง) 

Termitomyces microcarpus  

(เห็ดขา้วตอก)  

Auricularia delicate  

 (เห็ดหูหนูรวงผึ้ง) 

Amauroderma rugosum  

(เห็ดจวกังูน ้าตาลปนด า)  
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 

ตัวอย่าง อนัดับ วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 

Sa416-Sa420  

  

Sa421 

 

Sa422-Sa423  

  

Sa424  

 

Sa425-Sa428 

  

Sa429-Sa430 

  

Sa431  

  

Sa432  

  

Sa433-Sa438 

  

Sa439-Sa441 

  

Sa442  

  

Sa443-Sa445  

  

Polyporales 

  

Agaricales  

  

Agaricales 

  

Boletales  

 

Russulales 

  

Russulales 

  

Agaricales 

  

Polyporales 

  

Polyporales 

  

Polyporales 

  

Russulales 

  

Polyporales 

  

Ganodermataceae 

  

Schizophyllaceae  

  

Clavariaceae 

  

Hymenogastraceae  

 

Russulaceae 

  

Russulaceae 

  

Nidulariaceae 

  

Polyporaceae  

  

Polyporaceae 

  

Polyporaceae  

  

Stereaceae 

  

Polyporaceae 

  

Amauroderm sericatum  

(เห็ดจวกังูน ้าตาลอมแดง) 

Schizophyllum commune  

(เห็ดตีนตุก๊แก)  

Ramaria flava  

(เห็ดปะการังเหลือง) 

Mycoamaranthus cambodgensis  

 (เห็ดขล าหมา)  

Russula foetens  

(เห็ดน ้าแป้ง)  

Lactarius volemus 

 (เห็ดฟานน ้าตาลแดง)  

Cyathus olla 

(เห็ดรังนกกระจิบ)  

Laetiporus sulphurens 

(เห็ดห้ิงเหลืองส้ม)  

Microporus xanthopus 

(เห็ดกรวยทองตาก)ู  

Microporus varnicipes 

(เห็ดพดัแพรวาว)  

Stereum guaspartum 

(เห็ดระบายสนิม)  

Microporus xanthopus 

(เห็ดกรวยทองตาก)ู  
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ตารางที ่4.20 (ต่อ) 

ตัวอย่าง อนัดับ วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 

Sa446-Sa450  Polyporales Polyporaceae  Microporus varnicipes 

(เห็ดพดัแพรวาว)  

 

 การส ารวจพบเห็ดป่าในคร้ังท่ี 1 (Sa1) พบทั้งหมด 21 ตวัอย่าง ตวัอย่าง Sa11-Sa13                   

ชนิด R. emetica (เห็ดแดงน ้าหมาก) ตวัอยา่ง Sa14 ชนิด R. fragilis (เห็ดหนา้ม่วง) สกุล Russula วงศ ์

Russulaceae อนัดบั Russulales และตวัอยา่งท่ี Sa15-Sa18 ชนิด A. rugosum (เห็ดจวกังูน ้ าตาลปนด า) 

สกุล  Amauroderma วงศ์ Ganodermataceae อันดับ Polyporales ตัวอย่าง  Sa19-Sa110 ชนิด                      

M. xanthopus (เห็ดกรวยทองตากู) ตวัอย่าง Sa111 ชนิด M. varnicipes (เห็ดพดัแพรวาว) สกุล 

Microporus ว ง ศ์  Polyporaceae อันดับ  Polyporales ตัวอ ย่ า ง  Sa112, Sa118-Sa121 ช นิด                               

T. fuscoviolaceum (เห็ดฟันสีม่วง) สกุล Trichaptum วงศ ์Polyporaceae อนัดบั Polyporales ตวัอยา่ง 

Sa113 ชนิด I. resinosum (เห็ดขอนยางสน) สกุล Ischnoderma วงศ์ Hapalopilaceae อนัดับ 

Polyporales ตวัอย่าง Sa114 ชนิด L. sulphurens (เห็ดห้ิงเหลืองส้ม) สกุล Laetiporus วงศ ์

Polyporaceae อนัดบั Polyporales ตวัอยา่ง Sa115 -Sa117 ชนิด G. mirabile (เห็ดดาวดินขอนไม)้ สกุล 

Geastrum วงศ ์Geastraceae อนัดบั Phallales  

 การส ารวจพบเห็ดป่าในคร้ังท่ี 2 (Sa2) พบทั้งหมด 25 ตวัอยา่ง คือพบไดใ้นตวัอยา่ง Sa21-

Sa24 ชนิด R. foetens (เห็ดน ้ าแป้ง) ตวัอยา่ง Sa25 ชนิด R. fragilis (เห็ดหนา้ม่วง) สกุล Russula วงศ ์

Russulaceae อนัดบั Russulales ตวัอยา่ง Sa26-Sa28 ชนิด M. cambodgensis (เห็ดขล าหมา) สกุล 

Mycoamaranthus วงศ ์Hymenogastraceae อนัดบั Boletales ตวัอยา่ง Sa29-Sa211 ชนิด A. sericatum 

(เห็ดจวกังูน ้ าตาลอมแดง) สกุล Amauroderma วงศ ์Ganodermataceae อนัดบั Polyporales ตวัอยา่ง 

Sa212 ชนิด M. varnicipes (เห็ดพดัแพรวาว) สกุล Microporus วงศ์ Polyporaceae อนัดับ 

Polyporales ตวัอยา่ง Sa213-Sa214 ชนิด A. verna (เห็ดระโงกหิน) ชนิด H. tenuis (เห็ดรังแตน) สกุล 

Amanita วงศ ์Pluteaceae อนัดบั Agaricales ตวัอยา่ง Sa221-Sa225 ชนิด M. xanthopus (เห็ดกรวยทอง

ตาก)ู สกุล Microporus วงศ ์Polyporaceae อนัดบั Polyporales  
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 การส ารวจพบเห็ดป่าในคร้ังท่ี 3 (Sa3) พบทั้งหมด 42 ตวัอยา่ง คือพบไดใ้นตวัอยา่ง Sa31-

Sa34 ชนิด M. cambodgensis (เห็ดขล าหมา) สกุล Mycoamaranthus วงศ ์Hymenogastraceae อนัดบั 

Boletales ตวัอยา่ง Sa35-Sa37 ชนิด R.emetica (เห็ดแดงน ้ าหมาก) ตวัอยา่ง Sa38-Sa310 ชนิด R. 

virescens (เห็ดหล่มขาว) สกุล Russula วงศ ์Russulaceae อนัดบั Russulales ตวัอยา่ง Sa311-Sa313 

ชนิด A. calyptroderma (เห็ดไข่น ้ าตาลอมเหลือง) ตวัอยา่ง Sa314-Sa316 ชนิด A. princes (เห็ดไข่ห่าน

ขาว) สกุล Amanita วงศ ์Pluteaceae อนัดบั Agaricales ตวัอยา่ง Sa317-Sa321 ชนิด A. sericatum (เห็ด

จวกังูน ้ าตาลอมแดง) ตวัอย่าง Sa322-Sa324 ชนิด A. rugosum (เห็ดจวกังูน ้ าตาลปนด า) สกุล 

Amauroderma ตัวอย่าง Sa325 ชนิด G. lucidum (เห็ดหลินจือ) สกุล Ganoderma วงศ ์

Ganodermataceae อนัดบั Polyporales ตวัอยา่ง Sa326, Sa338 -Sa342 ชนิด H. tenuis (เห็ดรังแตน) สกุล 

Hexagonia วงศ์ Polyporaceae อนัดบั Polyporales ตวัอยา่ง Sa327 ชนิด A. hemibaphy (เห็ดไข่ไก่) 

สกุล Amanita วงศ ์Amanitaceae อนัดบั Agaricales ตวัอยา่ง Sa328, Sa436-Sa437 ชนิด C. olla (เห็ดรัง

นกกระจิบ) สกุล Cyathus วงศ์ Nidulariaceae อนัดบั Agaricales ตวัอย่าง Sa329 ชนิด                         

A. pseudoporphyria (เห็ดระโงกขาว) สกุล Amanita วงศ ์Pluteaceae อนัดบั Agaricales  

 การส ารวจพบเห็ดป่าในคร้ังท่ี 4 (Sa4) พบทั้งหมด 50 ตวัอยา่ง คือพบไดใ้นตวัอยา่ง Sa41 -

Sa47 ชนิด T. eurrhizus (เห็ดโคน) สกุล Termitomyces ตวัอยา่ง Sa48 ชนิด A. princes (เห็ดไข่ห่าน

ขาว) ตวัอยา่ง Sa49 ชนิด A. calyptroderma (เห็ดไข่น ้ าตาลอมเหลือง) สกุล Amanita วงศ ์Pluteaceae 

อนัดบั Agaricales ตวัอยา่ง Sa410 ชนิด T. microcarpus (เห็ดขา้วตอก) สกุล Termitomyces วงศ ์

Tricholomataceae อนัดบั Agaricales ตวัอย่าง Sa411 ชนิด A. delicate (เห็ดหูหนูรวงผึ้ง) สกุล 

Auricularia วงศ์ Auriculariaceae อนัดบั Auriculariales ตวัอย่าง Sa412 -Sa415 ชนิด A. rugosum 

(เห็ดจวกังูน ้ าตาลปนด า) ตวัอยา่ง Sa416-Sa420 ชนิด A. sericatum (เห็ดจวกังูน ้ าตาลอมแดง) สกุล 

Amauroderma วงศ ์Ganodermataceae อนัดบั Polyporales ตวัอยา่ง Sa421 ชนิด S. commune (เห็ด

ตีนตุ๊กแก) สกุล Schizophyllum วงศ ์Schizophyllaceae อนัดบั Agaricales ตวัอยา่ง Sa422 -Sa423 ชนิด 

R. flava (เห็ดปะการังเหลือง) สกุล Ramaria วงศ์ Clavariaceae อนัดบั Agaricales ตวัอย่าง Sa424 

ชนิดM.cambodgensis (เห็ดขล าหมา) สกุล Mycoamaranthus วงศ์ Hymenogastraceae อนัดบั 

Boletales ตวัอยา่ง Sa425 -Sa428 ชนิด R. foetens (เห็ดน ้ าแป้ง) สกุล Russula ตวัอยา่ง Sa429 -Sa430 

ชนิด L. volemus (เห็ดฟานน ้ าตาลแดง) สกุล Lactarius วงศ ์Russulaceae อนัดบั Russulales ตวัอยา่ง 
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Sa431 ชนิด C. olla (เห็ดรังนกกระจิบ) สกุล Cyathus วงศ ์Nidulariaceae อนัดบั Agaricales ตวัอยา่ง 

Sa432 ชนิด L. sulphurens (เห็ดห้ิงเหลืองส้ม) ตวัอยา่ง Sa443 -Sa445, Sa433 -Sa438 สกุล Microporus 

ชนิด M. xanthopus (เห็ดกรวยทองตาก)ู ตวัอยา่ง Sa439 -Sa441, Sa446 -Sa450 ชนิด M. varnicipes (เห็ด

พดัแพรวาว) สกุล Microporus วงศ์ Polyporaceae อนัดบั Polyporales ตวัอย่าง Sa442 ชนิด                       

S. guaspartum (เห็ดระบายสนิม) สกุล Stereum วงศ ์Stereaceae อนัดบั Russulales 

 

จากการส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บ้านพระบาทส่ีรอย ต าบล         

สะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พบตวัอยา่งทั้งหมด 

119 ตวัอยา่ง จากการเก็บตวัอยา่ง 3 คร้ัง คร้ังท่ี 1 (SL1) พบทั้งหมด 40 ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 2 (SL2) พบ

ทั้งหมด 20 ตวัอยา่ง และคร้ังท่ี 3 (SL3) พบทั้งหมด 59 ตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถจดัจ าแนกได ้9 อนัดบั 18 

วงศ ์23 สกุล 36 ชนิด โดยอาศยัลกัษณะทางสัณฐานวิทยา รอยพิมพส์ปอร์ และลกัษณะของสปอร์

ภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์ น าตวัอยา่งทั้งหมดมาท าการเปรียบเทียบภาพประกอบค าบรรยายในหนงัสือ 

อนงค ์และคณะ (2551), ราชบณัฑิตยสถาน (2539) สามารถจดัจ าแนกชนิดของเห็ดป่าไดด้งัตารางท่ี 

4.21-4.23 

  

ตารางที่ 4.21 การจดัจ าแนกชนิดของเห็ดป่า ในระดบั อนัดบั วงศ ์สกุล และชนิด  ในคร้ังท่ี 1 (SL1) 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 

ตัวอย่าง อนัดับ วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 

SL11 - SL13  

 

SL18-SL110 

 

SL117-SL118 

 

SL139 - SL140 

 

Auriculariales 

 

Agaricales 

 

Agaricales 

 

Agaricales 

 

Auriculariaceae 

 

Clavariaceae 

 

Clavariaceae 

 

Clavariaceae 

 

Auricularia delicate 

 (เห็ดหูหนูรวงผึ้ง)  

Ramaria botrytis  

(เห็ดปะการังยอดแดงอมชมพ)ู  

Clavaria fusiformis  

 (เห็ดซงัขนุน) 

Ramaria sanguine 

(เห็ดปะการังเป้ือนเลือด) 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 

ตัวอย่าง อนัดับ วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 

SL111-SL112 

 

SL116 

 

SL128 

 

SL129 - SL131 

 

SL14  

 

SL119  

 

SL124-SL125 

 

SL126  

 

SL134 - SL138 

 

SL15-SL17  

 

SL13 

 

SL120-SL123  

 

Agaricales 

 

Agaricales 

 

Agaricales 

 

Agaricales 

 

Russulales 

 

Russulales 

 

Russulales 

 

Russulales 

 

Russulales 

 

Polyporales  

 

Cantharellales 

 

Cantharellales 

 

Tricholomataceae 

 

Tricholomataceae 

 

Marasmiaceae 

 

Tricholomataceae 

 

Russulaceae 

 

Russulaceae 

 

Russulaceae 

 

Russulaceae 

 

Stereaceae 

 

Ganodermataceae 

 

Hydnaceae 

 

Cantharellaceae 

 

Lepista nuda  

 (เห็ดชงโค) 

Termitomyces unkowaani 

(โคนปลวกโคนโปร่ง)

Marasmiellus ramealis  

(เห็ดเกล็ดปลานิล)

Xeromphalina tenuipes  

(เห็ดละมุด)  

Russula mairei  

(เห็ดสีแดงอมชมพู) 

Russula emetica  

(เห็ดแดงน ้าหมาก) 

Lactarius volemus  

(เห็ดฟานน ้าตาลแดง)

Lactarius hygrophoroides 

(เห็ดฟานเหลืองทอง)

Stereum ostrea  

(เห็ดหางไก่งวงปลอม) 

Amauroderma rugosum 

(เห็ดจวกังูน ้าตาลปนด า) 

Hydnum repandum  

 (เห็ดเม่นนอ้ย) 

Cantharellus odoratus  

 (เห็ดขมิ้นใหญ่ ขมิ้นหลวง) 
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ตารางที ่4.21 (ต่อ) 

ตัวอย่าง อนัดับ วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 

 SL14-SL15 

 

SL127  

 

SL132 - SL133  

 

Boletales 

 

Dacrymycetales 

 

Hymenochaetales 

 

Boletaceae 

 

Dacrymycetaceae 

 

Hymenochaetaceae 

 

Boletus emodensis  

(เห็ดตบัเต่าเกร็ดแดงคล ้า) 

Dacryopinax spathulari 

(เห็ดพายทอง) 

Phellinus adamantinus  

(เห็ดห้ิงอนัดามนั) 

 

ตารางที่ 4.22 การจดัจ าแนกชนิดของเห็ดป่า ในระดบั อนัดบั วงศ ์สกุล และชนิด  ในคร้ังท่ี 2 (SL2) 

เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 

ตัวอย่าง อนัดับ วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 

SL21 - SL25 

 

SL212-SL213  

 

SL214 - SL215  

 

SL220 

 

SL29-SL211 

 

SL26-SL28  

 

SL216 - SL219  

Auriculariales 

 

Agaricales 

 

Agaricales 

 

Agaricales 

 

Cantharellales 

 

Cantharellales 

 

Polyporales 

Auriculariaceae 

 

Clavariaceae 

 

Tricholomataceae 

 

Pluteaceae 

 

Cantharellaceae 

 

Clavulinaceae 

 

Polyporaceae 

Auricularia delicate 

 (เห็ดหูหนูรวงผึ้ง)  

Clavaria vermicularis  

(เห็ดหนอนขาว) 

Filoboletus manipularis 

(เห็ดดาวลูกไก่) 

Amanita hemibapha  

(เห็ดไข่ไก่) 

Cantharellus odoratus 

(เห็ดขมิ้นใหญ่ ขมิ้นหลวง)

Clavulina cristata  

(ปะการังหงอนไก่)  

Criolopsis polyzona  

(เห็ดหนงัลาย) 
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ตารางที่ 4.23 การจดัจ าแนกชนิดของเห็ดป่า ในระดบั อนัดบั วงศ ์สกุล และชนิด ในคร้ังท่ี 3 (SL3) 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 

ตัวอย่าง อนัดับ วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 

SL37-SL310  

 

SL358 - SL359 

 

SL319-SL320 

 

SL335 

 

SL321-SL322 

 

SL313-SL318 

 

SL337-SL341 

 

SL342-SL343 

 

SL344-SL348 

 

SL349 

 

SL31-SL36  

 

Agaricales  

 

Agarricales 

 

Russulales 

 

Russulales 

 

Russulales 

 

Russulales 

 

Russulales 

 

Russulales 

 

Russulales 

 

Russulales 

 

Polyporales 

 

Tricholomataceae  

 

Bolbitiaceae 

 

Russulaceae 

 

Russulaceae 

 

Russulaceae 

 

Russulaceae 

 

Russulaceae 

 

Russulaceae 

 

Russulaceae 

 

Russulaceae 

 

Ganodermataceae 

 

Lepista nuda  

 (เห็ดชงโค)  

Panaeolus sphinctrinus  

(เห็ดดอกดิน) 

Russula mairei  

 (เห็ดสีแดงอมชมพ)ู 

Russula emetica  

(เห็ดแดงน ้าหมาก) 

Lactarius volemus  

(เห็ดฟานน ้าตาลแดง) 

Lactarius hygrophoroides 

 (เห็ดฟานเหลืองทอง) 

Lactarius glaucescens  

(เห็ดข่า) 

Russula fragilis  

(เห็ดหนา้ม่วง) 

Lactarius piperatus  

(เห็ดขิง) 

Russula virescens  

(เห็ดหล่มขาว) 

Amauroderma rugosum 

(เห็ดจวกังูน ้าตาลปนด า)  
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ตารางที ่4.23 (ต่อ) 

ตัวอย่าง อนัดับ วงศ์ ช่ือวทิยาศาสตร์ 

SL350 - SL354 

 

SL355 - SL356 

 

SL357  

 

SL323-SL333 

 

SL311-SL312 

 

SL336 

 

SL334 

 

Polyporales 

 

Polyporales  

 

Polyporales 

 

Cantharellales 

 

Boletales  

 

Boletales  

 

Tremellales 

 

Polyporaceae 

 

Polyporaceae 

 

Fomitopsidaceae 

 

Cantharellaceae 

 

Boletaceae  

 

Boletaceae 

 

Tremellaceae 

 

Microporus xanthopus  

(เห็ดกรวยทองตะก)ู 

Trametes cingulata 

(เห็ดกระดา้งรูน ้าตาลอ่อนอมเหลือง) 

Fomitopsis pinicola  

(เห็ดเกือกมา้เขม็ขดัแดง) 

Cantharellus odoratus  

(เห็ดขมิ้นใหญ่ ขมิ้นหลวง) 

Boletus auripes  

(เห็ดตบัเต่าทองแดง) 

Boletus aureissimus  

(เห็ดตบัเต่าสีทอง) 

Tremella fuciformis  

 (เห็ดหูหนูขาว) 

 

จากการส ารวจพบเห็ดป่าในคร้ังท่ี 1 (SL1) พบทั้งหมด 40 ตวัอยา่ง คือ พบไดใ้นตวัอยา่ง 

SL11 -SL13 ชนิด A. delicate (เห็ดหูหนูรวงผึ้ง) สกุล Auricularia วงศ์ Auriculariaceae อนัดบั 

Auriculariales พบไดใ้นตวัอย่าง SL14 ชนิด R. mairei (เห็ดสีแดงอมชมพู) ตวัอย่าง SL119 ชนิด                

R. emetica (เห็ดแดงน ้ าหมาก) ตวัอย่าง SL124 -SL125 ชนิด L. volemus (เห็ดฟานน ้ าตาลแดง) 

ตวัอย่าง SL126 ชนิด L. hygrophoroides (เห็ดฟานเหลืองทอง) สกุล Ramaria วงศ ์Russulaceae 

ตวัอยา่ง SL134 -SL138 ชนิด S. ostrea (เห็ดหางไก่งวงปลอม) สกุล Stereum วงศ ์ Stereaceae อนัดบั 

Russulales พบไดใ้นตวัอย่าง SL15 -SL17 ชนิด A. rugosum (เห็ดจวกังูน ้ าตาลปนด า) สกุล 

Amauroderma วงศ ์Ganodermataceae อนัดบั Polyporales และพบไดใ้นตวัอยา่ง SL18 -SL110 ชนิด 

R. botrytis (เห็ดปะการังยอดแดงอมชมพู) ตวัอยา่ง SL117 -SL118 ชนิด C. fusiformis (เห็ดซงัขนุน) 
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สกุล Clavaria ตวัอยา่ง SL139 -SL140 ชนิด R. sanguine (เห็ดปะการังเป้ือนเลือด) สกุล Ramaria วงศ ์

Clavariaceae พบได้ในตัวอย่าง SL116 ชนิด T. unkowaani (โคนปลวกโคนโปร่ง) สกุล 

Termitomyces ตวัอยา่ง SL111 -SL112 ชนิด L. nuda (เห็ดชงโค) สกุล Lepista ตวัอยา่ง SL129 -SL131 

ชนิด X. tenuipes (เห็ดละมุด) สกุล Xeromphalina วงศ ์ Tricholomataceae ตวัอยา่ง SL128 ชนิด               

M. ramealis (เห็ดเกล็ดปลานิล) สกุล Marasmiellus วงศ ์Marasmiaceae อนัดบั Agaricales และพบ

ไดใ้นตวัอยา่ง SL13 ชนิด H. repandum (เห็ดเม่นนอ้ย) สกุล Hydnum วงศ ์Hydnaceae พบไดใ้น

ตวัอยา่ง SL120-SL123 ชนิด C. odoratus (เห็ดขมิ้นใหญ่หรือขมิ้นหลวง) สกุล Cantharellus วงศ ์

Cantharellaceae อนัดบั Cantharellales และพบไดใ้นตวัอยา่ง SL14 -SL15 ชนิด B. emodensis (เห็ด

ตบัเต่าเกร็ดแดงคล ้ า) สกุล Boletus วงศ์ Boletaceae อนัดบั Boletales และพบได้ในตวัอย่าง                  

SL127 ชนิด D. spathularia (เห็ดพายทอง) สกุล Dacryopinax วงศ์ Dacrymycetaceae อนัดบั 

Dacrymycetales และพบไดใ้นตวัอยา่ง SL132 -SL133 ชนิด P. adamantinus (เห็ดห้ิงอนัดามนั) สกุล 

Phellinus วงศ ์Hymenochaetaceae อนัดบั Hymenochaetales  

  จากการส ารวจพบเห็ดป่าใน คร้ังท่ี 2 (SL2) พบทั้งหมด 20 ตวัอยา่ง คือพบไดใ้นตวัอยา่ง 

SL21, SL25 ชนิด A. delicate (เห็ดหูหนูรวงผึ้ง) สกุล Auricularia วงศ์ Auriculariaceae อนัดบั 

Auriculariales และ พบไดใ้นตวัอยา่ง SL212 -SL213 ชนิด C. vermicularis (เห็ดหนอนขาว) สกุล 

Clavaria วงศ์ Clavariaceae ตวัอย่าง SL214 -SL215 ชนิด F. manipularis (เห็ดดาวลูกไก่) สกุล 

Filoboletus วงศ ์Tricholomataceae ตวัอยา่ง SL220ชนิด A. hemibapha (เห็ดไข่ไก่) สกุล Amanita 

วงศ ์Pluteaceae อนัดบั Agaricales และพบไดใ้นตวัอยา่ง SL29 -SL211 ชนิด C. odoratus (เห็ดขมิ้น

ใหญ่ ขมิ้นหลวง) สกุล Cantharellus วงศ ์Hydnaceae ตวัอยา่ง SL26-SL28 ชนิด C. cristata (ปะการัง

หงอนไก่) สกุล Clavulina วงศ ์ Clavulinaceae อนัดบั Cantharellales และพบในตวัอยา่ง SL216 -

SL219 ชนิด C. polyzona (เห็ดหนงัลาย) สกุล Criolopsis วงศ ์Polyporaceae อนัดบั Polyporales 

  จากการส ารวจพบเห็ดป่าในคร้ังท่ี 3 (SL3) พบทั้งหมด 59 ตวัอยา่ง คือพบไดใ้นตวัอย่าง 

SL319 -SL320 ชนิด R. mairei (เห็ดสีแดงอมชมพ)ู ตวัอยา่ง SL335 ชนิด R. emetica (เห็ดแดงน ้ าหมาก) 

สกุล Russula ตวัอยา่ง SL321 -SL322 ชนิด L. volemus (เห็ดฟานน ้ าตาลแดง) ตวัอยา่ง SL321 -SL322 

ชนิด L. hygrophoroides (เห็ดฟานเหลืองทอง) ตวัอยา่ง SL342-SL343 ชนิด R. fragilis (เห็ดหนา้ม่วง) 

ตวัอยา่ง SL344 -SL348 ชนิด L. piperatus (เห็ดขิง) ตวัอยา่ง SL349 ชนิด R. virescens (เห็ดหล่มขาว)
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ตวัอยา่ง SL337 -SL341 ชนิด L. glaucescens (เห็ดข่า) สกุล Lactarius วงศ์ Russulaceae อนัดบั 

Russulales และพบไดใ้นตวัอยา่ง SL31 -SL36 ชนิด A. rugosum (เห็ดจวกังูน ้ าตาลปนด า) สกุล 

Amauroderma วงศ ์Ganodermataceae ตวัอยา่ง SL350 -SL354 ชนิด M. xanthopus (เห็ดกรวยทอง

ตะกู) สกุล Microporus ตวัอย่าง SL355 -SL356 ชนิด T. cingulata ( เห็ดกระดา้งรูน ้ าตาลอ่อนอม

เหลือง ) สกุล Trametes วงศ์ Polyporaceae ตวัอยา่ง SL357 ชนิด F. pinicola (เห็ดเกือกมา้เข็มขดั

แดง) สกุล Fomitopsis วงศ ์Fomitopsidaceae อนัดบั Polyporales และพบไดใ้นตวัอยา่ง SL37 -SL310 

ชนิด L. nuda (เห็ดชงโค) สกุล Lepista วงศ์ Tricholomataceae ตวัอย่าง SL358 -SL359 ชนิด                

P. sphinctrinus (เห็ดดอกดิน) สกุล Panaeolus วงศ ์Bolbitiaceae อนัดบั Agaricales และพบไดใ้น

ตวัอยา่ง SL323 -SL333 ชนิด C. odoratus (เห็ดขมิ้นใหญ่ ขมิ้นหลวง) สกุล Cantharellus อนัดบั 

Cantharellales วงศ ์ Cantharellaceae และ พบไดใ้นตวัอยา่ง SL311-SL312 ชนิด B. auripes (เห็ด

ตบัเต่าทองแดง) ตวัอย่าง SL336 ชนิด B. aureissimus (เห็ดตบัเต่าสีทอง) สกุล Boletus วงศ ์

Boletaceae อนัดบั Boletales และพบไดใ้นตวัอยา่ง SL334 ชนิด T. fuciformis (เห็ดหูหนูขาว) สกุล 

Tremella วงศ ์Tremellaceae อนัดบั Tremellales  

 

4. 5 การหาค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ 

 การส ารวจความหลากหลายจากเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บ้านเอียก ต าบลสันป่ายาง                   

อ  าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 จากการเก็บ

ตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 4 คร้ัง พบเห็ดป่าทั้งหมด 138 ตวัอยา่ง การส ารวจคร้ังท่ี 1 (Sa1) พบจ านวน 

21 ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 2 (Sa2) พบจ านวน 25 ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 3 (Sa3) พบจ านวน 42 ตวัอยา่งและคร้ังท่ี 4 

(Sa4) พบจ านวน 50 ตวัอยา่ง รวมทั้งหมด จ านวน 138 ตวัอยา่ง ซ่ึงจดัจ าแนกได ้6 อนัดบั 14 วงศ ์19 

สกุล และ 30 ชนิด มีค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ ดงัน้ี 

ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัอนัดบั เห็ดป่าท่ีพบมากท่ีสุดคือในอนัดบั Polyporsles 

พบปริมาณร้อยละ 43.39% รองลงมาคืออนัดบั Agaricales พบปริมาณร้อยละ 30.18% ของเห็ดป่า

ทั้งหมด รองลงมาคืออนัดบั Russulales พบปริมาณร้อยละ 16.98% รองลงมาคืออนัดบั Boletales 

พบปริมาณร้อยละ 5.66% รองลงมาคืออนัดบั Auriculariales, Phallales พบปริมาณร้อยละ 1.88% 



77 

 

  ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัวงศ ์พบมากท่ีสุดคือวงศ ์ Polyraceae พบปริมาณร้อย

ละ 26.92% รองลงมาคือวงศ์ Pluteaceae และ Russulaceae พบปริมาณร้อยละ 15.3% รองลงมาคือ

วงศ ์ Ganodermataceae พบปริมาณร้อยละ 13.46% เน่ืองจากช่วงท่ีท าการส ารวจเป็นช่วงเร่ิมฤดูฝน

จึงท าให้พบระดบัของวงศข์องเห็ดหลายวงศ์ รองลงมาคือวงศ์ Hymenogastraceae, Nidulariaceae 

พบปริมาณร้อยละ 5.76% รองลงมาคือวงศ์ Hapalopilaceae, Geastraceae, Amanitaceae, 

Auriculariaceae, Schizophyllaceae และ Stereaceae พบปริมาณร้อยละ 1.92% 

  ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัสกุล พบมากท่ีสุดคือสกุล Microporus พบปริมาณ

ร้อยละ 15.09% รองลงมาคือสกุล Russula และ Amanita พบปริมาณร้อยละ 13.20% รองลงมาคือ

สกุล Amauroderma พบปริมาณร้อยละ 11.32% รองลงมาคือสกุล Mycoamaranthus, Hexagonia 

และ Cyathus พบปริมาณร้อยละ 5.66% รองลงมาคือสกุล Trichaptum, Laetiporus, Termitomyces 

และ Ramaria พบปริมาณร้อยละ 3.77% รองลงมาคือสกุล Geastrum, Ganoderma, Hygrocybe, 

Auricularia, Schizophyllum, Lactarius และ Stereum พบปริมาณร้อยละ 1.88% 

ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัชนิด พบมากท่ีสุดไดแ้ก่ชนิด M. xanthopus และ               

M. varnicipes พบปริมาณร้อยละ 6.89% รองลงมาไดแ้ก่ชนิด A. rugosum, M. cambodgensis และ 

A. sericatum พบปริมาณร้อยละ 5.17% รองลงมาได้แก่ชนิด R. emetica, R. fragilis,                                

T. fuscoviolaceum, R. foetens, A. pseudoporphyria, H. tenuis, A. calyptroderma, A. princes และ 

C. olla พบปริมาณร้อย 3.44% รองลงมาไดแ้ก่ชนิด I. resinosum, L. sulphurens, G. mirabile,                 

A. verna, R. virescene, G. lucidum, A. hemibaphy, H. coccineocrenata, T. eurrhizus, T. 

microcarpus, A. delicate, S. commune, R. flava, L. volemus, S. guaspatum และ M. varnicipes พบ

ปริมาณร้อยละ 1.72% 
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ภาพที ่4.1 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัอนัดบั ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก 

 ต  าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552
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ภาพที ่4.2 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัวงศ ์ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก 

 ต  าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 
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ภาพที ่4.3 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัสกุล ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก 

 ต  าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 
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ภาพที ่4.4 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัชนิด ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก 

 ต  าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 
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  จากการส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าใน เขตพื้ น ท่ีหมู่ บ้านพระบาท ส่ีรอย                 

ต  าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 จาก

การเก็บตวัอยา่งทั้งหมด 3 คร้ัง พบเห็ดป่าทั้งหมด 119 ตวัอยา่ง การส ารวจคร้ังท่ี 1 (SL1) พบทั้งหมด 

40 ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 2 (SL2) พบทั้งหมด 20 ตวัอยา่ง และคร้ังท่ี 3 (SL3) พบทั้งหมด 59 ตวัอยา่ง ซ่ึง

สามารถจดัจ าแนกได ้9 อนัดบั 18 วงศ ์23 สกุล 36 ชนิด มีค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ ดงัน้ี 

 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัอนัดบั พบมากท่ีสุดคืออนัดบั Russulales พบปริมาณ

ร้อยละ 27.58% ของเห็ดป่าทั้งหมด รองลงมาคือ อนัดบั Agaricales, Cantharellale และ Polyporales 

พบปริมาณร้อยละ 17.24% รองลงมาคือ อนัดบั Boletales พบปริมาณร้อยละ 6.89% รองลงมาคือ 

อนัดบั Auriculariales, Dacrymycetales, Tremellales และ Hymenochaetales พบปริมาณร้อยละ 

3.45% ตามล าดบั 

  ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดับวงศ์ พบมากท่ีสุดคือวงศ์ Russulaceae พบปริมาณ 

28.57% รองลงมาคือวงศ์ Tricholomataceae พบปริมาณ 11.9%รองลงมาคือวงศ์ Clavaiaceae พบ

ปริมาณ 9.52% รองลงมาคือวงศ ์Cantharellaceae และ Polyporaceae พบปริมาณ 7.14% รองลงมาคือ

วงศ์ Ganodermataceae และ Boletaceae พบปริมาณ 4.76% รองลงมาคือวงศ์ Hydnaceae, 

Clavulinaceae, Dacrymycetaceae, Tremellaceae, Auriculariaceae, Marasmiaceae, Stereaceae, 

Hymenochaetaceae, Pluteaeceae และ Bolbitiaceae พบปริมาณ 2.38% ตามล าดบั  

ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัสกุล พบมากท่ีสุดคือสกุล Lactarius พบปริมาณ 21.1% 

รองลงมาคือสกุล Amaurodema พบปริมาณ 10.09% รองลงมาคือสกุล Russula พบปริมาณ 9.17% 

รองลงมาคือสกุล Auricularia พบปริมาณ 7.34% รองลงมาคือสกุล Lepista พบปริมาณ 5.5% 

รองลงมาคือสกุล Boletus และ Microporus พบปริมาณ 4.58% รองลงมาคือสกุล Ramaria, Clavaria 

และ Criolopsis พบปริมาณ 3.67% รองลงมาคือสกุล Xeromphalina และ Clavulina พบปริมาณ 

2.75% รองลงมาคือสกุล Trametes, Panaeolus, Filoboletus และPhellinus พบปริมาณ 1.83% 

รองลงมาคือสกุล Termitomyces, Marasmiellus, Stereum, Dacryopinax, Amanita, Fomitopsis และ 

Tremella พบปริมาณ 0.92% ตามล าดบั 

ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัชนิด พบมาท่ีสุดคือชนิด C. odoratus พบปริมาณ 

13.39% รองลงมาคือชนิด A. rugosum พบปริมาณ 9.82% รองลงมาคือชนิด A. delicate และ                  
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L. hygrophoroides พบปริมาณ 7.14% รองลงมาคือชนิด L. nuda พบปริมาณ 5.53% รองลงมาคือชนิด 

L. glaucescens, L. piperatus และ M. xanthopus พบปริมาณ 4.46% รองลงมาคือชนิด C. polyzona พบ

ปริมาณ 3.57% รองลงมาคือชนิด X. tenuipes, R. mairei, L. volemus และ C. cristata พบปริมาณ 

2.68% รองลงมาคือชนิด R. botrytis, C. fusiformis, R. sanguine, B. emodensis, P. adamantinus,               

C. vermicularis, F. manipularis, P. sphinctrinus, R. fragilis, T. cingulata และ B. auripes พบปริมาณ 

1.87% รองลงมาคือชนิด T. unkowaani, M. ramealis, S. ostrea, H. repandum, D. spathulari,                    

R. emetica, A. hemibapha, R. emetica, R. virescens, F. pinicola, B. aureissimus และ T. fuciformis 

พบปริมาณ 0.89% ตามล าดบั 
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ภาพที ่4.5 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัอนัดบั ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย  

ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 
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ภาพที ่4.6 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัวงศ ์ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย  

ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4.7 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัสกุล ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย  

ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 
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ภาพที ่4.8 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัชนิด ของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย  

ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 
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4.6 การหาค่าดัชนีความหลากหลาย และดัชนีความเท่าเทียมของเห็ดป่า 

จากการส ารวจความหลากหลายและเก็บตัวอย่า งของเ ห็ดป่ าในพื้ น ท่ีบ้าน เ อียก                    

ต  าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 4 คร้ัง พบเห็ดป่าทั้งหมด 138 ตวัอย่าง 

สามารถจดัจ าแนกไดเ้ป็น 6 อนัดบั 14 วงศ ์19 สกุล 30 ชนิด เม่ือแปรผลเปรียบเทียบผลค่าดชันีความ

หลากหลาย (diversity index) และค่าดชันีความเท่าเทียม (evenness index) ตามพื้นท่ีส ารวจ พบวา่ค่า

ดชันี ความหลากหลายของชนิด (Diversity Index) H’ ของเห็ดในพื้นท่ีบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ การส ารวจคร้ังท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 1.903 คร้ังท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 1.132 คร้ังท่ี 

3 มีค่าเท่ากบั 2.8804 และคร้ังท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 2.7713 ส่วนค่าค่าดชันีความเท่าเทียมของชนิด(Evenness 

Index) E ในการส ารวจคร้ังท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 0.59 คร้ังท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 0.53 คร้ังท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 0.92 

และคร้ังท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 0.70 ซ่ึงเห็ดท่ีพบมากท่ีสุดในพื้นท่ีส ารวจน้ีไดแ้ก่เห็ดป่า อนัดบั Russulales 

วงศ ์Russulaceae สกุล Russula emetica (เห็ดแดงน ้ าหมาก) ซ่ึงเห็ดแดงน ้ าหมากเป็นชนิดท่ีพบมาก

ท่ีสุด ดงัตารางท่ี 4.24 

 

ตารางที่ 4.24 การแปรผลเปรียบเทียบจากดชันีความหลากหลายและดชันีความเท่าเทียมของชนิด              

เห็ดป่า ในพื้นท่ีบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

ส ารวจคร้ังที่ ดัชนีความหลากหลายของชนิด ดัชนีความเท่าเทยีมกนัของชนิด 

1 

2 

3 

4 

1.903 

1.132 

2.8804 

2.7713 

0.59 

0.53 

0.92 

0.70 

 

ในพื้นท่ีน้ีเน่ืองจากความสูงของระดบัน ้ าทะเลมีท่ีสูงกว่า 1200 เมตร อุณหภูมิท่ีอยู่ในช่วง             

25๐C -27๐C และสภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรังจึงพบเห็ดแดงน ้ าหมาก (Russula 

emetica) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรายงานของดวงจนัทร์ (2540) ไดศึ้กษาความหลากหลายของเห็ดอการิก

ท่ีห้วยคอมมา้ อุทยานดอยสุเทพ – ปุย ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2540 ไดเ้ก็บ
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รวบรวมตวัอยา่งเห็ดอการิกไดจ้  านวน 88 ตวัอยา่ง สามารถบ่งบอกเห็ดอการิก 29 ชนิด โดยชนิดท่ีพบ

บ่อยและข้ึนกระจายทัว่ไปในบริเวณส ารวจไดแ้ก่ Russula delica และ Russula cyanoxantha และการ

ส ารวจของดวงจนัทร์ (2541) ไดท้  าการส ารวจความหลากหลายของเห็ดอการิกท่ีห้วยคอกมา้ อุทยาน

แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พบเห็ดอการิกทั้งหมด 13 สกุล 71 สปีชีส์ ซ่ึงมีจ านวนชนิดท่ีใกลเ้คียงกนักบั

เห็ดท่ีส ารวจพบในพื้นท่ีอ าเภอแม่แตงน้ีโดยพบเห็ดอการิก สกุล Russulaceae มากท่ีสุด รองลงมา คือ 

สกุล Tricholomataceae และสกุล Amanitaceae โดยมี Russula delica และRussula eyanoxantha ข้ึน

กระจายอยูท่ ัว่ไปในพื้นท่ีส ารวจ 

 

จากการส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในพื้นท่ีหมู่บ้านพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 3 คร้ัง พบเห็ดป่า 119 ตวัอย่าง ซ่ึงสามารถจดัจ าแนกได ้9 

อนัดบั 18 วงศ ์25 สกุล ทั้งหมด 36 ชนิด พบว่าเม่ือน าการแปรผลเปรียบเทียบท าโดยค านวณไดจ้าก

ดชันีความหลากหลายต่างๆ ซ่ึงผลท่ีไดมี้ผลต่อความน่าจะเป็นของดชันีความหลากหลาย และค่าดชันี

ความเท่าเทียม (Evenness Index) ดงัแสดงค่าไดต้ามตารางท่ี 4.25 

 

ตารางที่  4.25 การแปรผลเปรียบเทียบจากในพื้นท่ีหมู่บ้านพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง                   

อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 

ส ารวจคร้ังที่ ดัชนีความหลากหลายของชนิด ดัชนีความเท่าเทยีมกนัของชนิด 

1 

2 

3 

2.7623 

1.8474 

2.6178 

0.78 

0.80 

0.77 

 

จากการหาค่าดชันีความหลากหลายค่าดชันีความหลากหลาย (Diversity Index) และค่าดชันี

ความเท่าเทียม (Evenness Index) ของเห็ดป่า ในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอ

แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ สรุปไดว้า่ค่าดชันี ความหลากหลายของชนิด (Diversity Index) H’ ของเห็ดใน

การส ารวจคร้ังท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 2.7623 คร้ังท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 1.8474 และคร้ังท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 2.6178 

ส่วนค่าค่าดชันีความเท่าเทียมของชนิด (Evenness Index) E ในการส ารวจคร้ังท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 0.78 

คร้ังท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 0.80 และคร้ังท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 0.77 ซ่ึงพบวา่ในการหาค่าดชันีความหลากหลายใน
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การส ารวจคร้ังท่ี 1 มีความหลากหลายชนิดของเห็ดป่ามากท่ีสุดเท่ากบั 2.7623 และในการหาค่าดชันี

ความเท่าเทียมพบวา่การส ารวจคร้ังท่ี 2 มีค่าความเท่าเทียมของชนิดของเห็ดมากท่ีสุดเท่ากบั 0.80 ซ่ึง

เห็ดท่ีพบมากท่ีสุดในพื้นท่ีส ารวจน้ีไดแ้ก่เห็ด ในอนัดบั Cantharellales วงศ ์Cantharellaceae สกุล C. 

odoratus ( เห็ดขมิ้นใหญ่ ขมิ้นหลวง ) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรายงานของนิคม (2540) ท่ีท าการส ารวจ

และเพาะเล้ียงเห็ดจากอุทยานแห่งชาติสุเทพ – ปุย ระหว่างเดือนธันวาคม 2539 –พฤศจิกายน 2540 

โดยพบตวัอยา่งเห็ดไดท้ั้งหมด 223 ตวัอยา่ง สามารถจดัจ าแนกได ้33 วงศ ์65 สกุล 149 ชนิด ไดแ้ก่

วงศ ์Cantharellaceae, Russulaceae, Tricholomataceae, Geoglossaceae, Orbiliaceae, Dermateaceae, 

Sclerotiniaceae, Helotiaceae และ Auriculariaceae เป็นตน้ ซ่ึงกระจายอยูท่ ัว่ไป 

 

4.7 การใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าได้ 

 จากการสอบถามชาวบา้นในดา้นการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าท่ีบริโภคไดใ้นพื้นท่ีบา้นเอียก 

ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน ท านา 

และเคยเก็บเห็ดป่าเพื่อน ามาบริโภคและจ าหน่ายทั้งหมด โดยพบและสามารถเก็บเห็ดไดใ้นพื้นท่ีป่า

ดิบช้ืนและป่าไผ่ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน ส่วนใหญ่นิยมเก็บเห็ดป่าในช่วงเช้า เห็ดท่ี

พบไดแ้ก่ เห็ดถอบ (เห็ดเผาะ), เห็ดหา้ (เห็ดตบัเต่า), เห็ดแดง, เห็ดโคลน (เห็ดถ่าน), เห็ดหล่ม-เห็ดหอม 

(เห็ดตะไคล), เห็ดขาว (เห็ดน ้ าแป้ง), เห็ดหน้าม่วง, เห็ดหน้าม่อย, เห็ดไข่ห่าน (เห็ดระโงก), เห็ด

หลินจือ, เห็ดขล าหมา, เห็ดเหลือง (เห็ดขมิ้น), เห็ดมนั, เห็ดตีนตุ๊กแก, เห็ดหูลวัะ (เห็ดหูหนู), เห็ดโคน

ปลวก, เห็ดโคนใหญ่, เห็ดลม, เห็ดขา้วตอก (เห็ดโคนนอ้ย), เห็ดขอน (เห็ดขอนขาว), เห็ดขิง, เห็ดข่า, 

เห็ดฟาน และเห็ดฟาง โดยพบตามขอนไม ้ใตต้น้ตะเคียน ตน้เปา ตน้พะยอม ตน้เหียง ตน้ไมย้าง ตน้

มะโชค ตน้มะนะ ตน้ก่อ ตน้แงะ ตน้ไผ ่และตน้ตึง นอกจากน ามาจ าหน่ายสร้างรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้น

ไดเ้ป็นอยา่งดีแลว้ ยงัน ามาประกอบอาหารในครัวเรือน ไดแ้ก่ น ามาแกง เช่น แกงเห็ดระโงก แกงเห็ด

แดง ตม้ เช่น ตม้เค็มเห็ดเผาะ เห็ดขา้วตอก เห็ดโคน น ้ าพริก เช่น น ้ าพริกเห็ดหล่ม หรือน่ึงเป็นเคร่ือง

เคียงน ้าพริกข่า หรือถนอมอาหารโดยประกอบเป็นเห็ดส้ม  

  จากการสอบถามชาวบา้นในดา้นการใช้ประโยชน์จากเห็ดป่าท่ีบริโภคไดใ้นพื้นท่ีพระบาท             

ส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าชาวบา้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท าสวน 

ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป และเคยเก็บเห็ดป่าเพื่อน ามาบริโภคและจ าหน่ายทั้งหมด โดยพบและ

สามารถเก็บเห็ดไดใ้นพื้นท่ีป่าดิบช้ืน และป่าเบญจพรรณ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกนัยายน ส่วน
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ใหญ่นิยมเก็บเห็ดป่าในช่วงเช้า และบ่าย โดยรายได้จากการจ าหน่ายเห็ดป่าท่ีบริโภคได้ ประมาณ 

เดือนละ 1,000-4,000 บาท/เดือน เห็ดท่ีพบไดแ้ก่ เห็ดแดง เห็ดไข่ห่าน (เห็ดระโงก), เห็ดเหลือง (เห็ด

ขมิ้น), เห็ดฟาน, เห็ดข่า, เห็ดหูหนู, เห็ดหนา้ม่อย, เห็ดขาว (น ้ าแป้ง), เห็ดโคน, เห็ดโคลนปลวก, และ

เห็ดก่อ และจาการสอบถามชาวบา้นพบว่าในปัจจุบนัไม่พบเห็ดขา้วตอกซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีพบ

ไดใ้นพื้นท่ีน้ี สามารถพบไดต้ามขอนไมผุ้ ตน้ไมต้ระกูลก่อ ไดแ้ก่ ตน้ก่อแป้น ตน้ก่อเดือย สวนเม่ียง 

และสวนล้ินจ่ี นอกจากน ามาจ าหน่ายสร้างรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นไดเ้ป็นอย่างดีแลว้ ยงัน ามาประกอบ

อาหารในครัวเรือน ไดแ้ก่ น ามาแกง เช่น แกงเห็ดระโงก แกงเห็ดแดง เห็ดหน้าม่อย ตม้ เช่น ตม้เค็ม

เห็ดโคน น ้ าพริก เช่น น ้ าพริกเห็ดแดง หรือน่ึงเป็นเคร่ืองเคียงน ้ าพริกข่า ผดั เช่น ผดัเห็ดหูหนู หรือ

ถนอมอาหารโดยประกอบเป็นเห็ดส้ม เป็นตน้  

 




