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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิัย 
 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 
  การส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่
แตง จังหวดัเชียงใหม่ และเขตพื้นท่ีหมู่บ้านพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวดั
เชียงใหม่ ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ซ่ึงพื้นท่ี
หมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ ในการเก็บตวัอย่างตั้งอยู่ในต าแหน่ง
พิกดั 1902340N และ 9848145E และมีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 515 เมตร จุดสูงสุด 1200 
เมตร ดินมีค่า pH 7.0 อุณหภูมิผวิดิน 27C อุณหภูมิใตดิ้น 25C จากการเก็บตวัอยา่งทั้งหมดจ านวน 4 
คร้ัง พบตวัอยา่งเห็ดป่า 138 ตวัอยา่ง จดัจ าแนกได ้6 อนัดบั 14 วงศ ์19 สกุล และ 30 ชนิด ในคร้ังท่ี 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  
 การส ารวจในคร้ังท่ี 1 (Sa1) เดือนเมษายน พบทั้งหมด 21 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ R. emetica  (เห็ด
แดงน ้ าหมาก), R. fragilis (เห็ดหนา้ม่วง), A. rugosum (เห็ดจวกังูน ้ าตาลปนด า), M. xanthopus (เห็ด
กรวยทองตากู), M. varnicipes (เห็ดพดัแพรวาว), T. fuscoviolaceum (เห็ดฟันสีม่วง), I. resinosum 
(เห็ดขอนยางสน), L. sulphurens (เห็ดห้ิงเหลืองส้ม)  และ G. mirabile (เห็ดดาวดินขอนไม)้ 
 การส ารวจในคร้ังท่ี 2 (Sa2) เดือนพฤษภาคม พบทั้งหมด 25 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ R. foetens (เห็ด
น ้ าแป้ง), R. fragilis (เห็ดหนา้ม่วง), M. cambodgensis (เห็ดขล าหมา), A. sericatum (เห็ดจวกังูน ้ าตาล
อมแดง), M. varnicipes (เห็ดพดัแพรวาว), A. verna (เห็ดระโงกหิน), H. tenuis (เห็ดรังแตน) และ               
M. xanthopus (เห็ดกรวยทองตาก)ู   
  การส ารวจในคร้ังท่ี 3 (Sa3) เดือนมิถุนายน พบทั้งหมด 42 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ M. cambodgensis 
(เห็ดขล าหมา), R. emetica (เห็ดแดงน ้ าหมาก), R. virescens (เห็ดหล่มขาว), A. calyptroderma (เห็ด  
ไข่น ้ าตาลอมเหลือง), A. princes (เห็ดไข่ห่านขาว), A. sericatum (เห็ดจวกังูน ้ าตาลอมแดง),                          
A. rugosum (เห็ดจวกังูน ้ าตาลปนด า), G. lucidum (เห็ดหลินจือ), H. tenuis (เห็ดรังแตน), A. 
hemibaphy (เห็ดไข่ไก่), C. olla (เห็ดรังนกกระจิบ) และ A. pseudoporphyria (เห็ดระโงกพอกขาว) 
 การส ารวจในคร้ังท่ี 4 (Sa4) เดือนกรกฎาคม พบทั้งหมด 50 ตวัอย่าง ไดแ้ก่ T. eurrhizus 
(เห็ดโคน), A. princes (เห็ดไข่ห่านขาว), A. calyptroderma (เห็ดไข่น ้ าตาลอมเหลือง),                              
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T. microcarpus (เห็ดขา้วตอก), A. delicate (เห็ดหูหนูรวงผึ้ง), A. rugosum (เห็ดจวกังูน ้ าตาลปนด า),  
A. sericatum (เห็ดจวกังูน ้ าตาลอมแดง), S. commune (เห็ดตีนตุ๊กแก), R.  flava (เห็ดปะการังเหลือง), 
M. cambodgensis (เห็ดขล าหมา), R. foetens (เห็ดน ้ าแป้ง), L. volemus (เห็ดฟานน ้ าตาลแดง),                   
C. olla (เห็ดรังนกกระจิบ), L. sulphurens (เห็ดห้ิงเหลืองส้ม), M. xanthopus (เห็ดกรวยทองตากู),             
M. varnicipes (เห็ดพดัแพรวาว) และ S. guaspartum (เห็ดระบายสนิม)  

ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดับอนัดับ พบมากท่ีสุดคือในอนัดับ Polyporsles พบ
ปริมาณร้อยละ 43.39%  รองลงมาคืออนัดบั Agaricales ปริมาณร้อยละ 30.18%, อนัดบั Russulales 
ปริมาณร้อยละ 16.98%, อนัดบั Boletales ปริมาณร้อยละ 5.66%, อนัดบั Auriculariales และ Phallales 
พบปริมาณร้อยละ 1.88% ของเห็ดป่าทั้งหมด 
  ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัวงศ ์พบมากท่ีสุดคือวงศ์ Polyraceae พบปริมาณร้อยละ 
26.92% รองลงมาคือวงศ ์Pluteaceae และ Russulaceae ปริมาณร้อยละ 15.3%, วงศ ์Ganodermataceae 
ปริมาณร้อยละ 13.46%, วงศ ์ Hymenogastraceae และ Nidulariaceae ปริมาณร้อยละ 5.76%, วงศ ์
Hapalopilaceae, Geastraceae, Amanitaceae, Auriculariaceae, Schizophyllaceae และ Stereaceae พบ
ปริมาณร้อยละ 1.92% ของเห็ดป่าทั้งหมด 
 ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัสกุล พบมากท่ีสุดคือสกุล Microporus พบปริมาณร้อย
ละ 15.09% รองลงมาคือสกุล Russula และ Amanita ปริมาณร้อยละ 13.20%, สกุล Amauroderma 
ปริมาณร้อยละ 11.32%, สกุล Mycoamaranthus, Hexagonia และ Cyathus ปริมาณร้อยละ 5.66%, 
สกุล Trichaptum, Laetiporus, Termitomyces และ Ramaria ปริมาณร้อยละ 3.77%, สกุล Geastrum, 
Ganoderma, Hygrocybe, Auricularia, Schizophyllum, Lactarius และ Stereum พบปริมาณร้อยละ 
1.88% ของเห็ดป่าทั้งหมด 

ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัชนิด พบมากท่ีสุดได้แก่ชนิด M. xanthopus และ                   
M. varnicipes พบปริมาณร้อยละ 6.89% รองลงมาไดแ้ก่ชนิด A. rugosum, M. cambodgensis และ              
A. sericatum ปริมาณร้อยละ 5.17%, ชนิด R. emetica, R. fragilis, T. fuscoviolaceum, R. foetens,                   
A. pseudoporphyria, H. tenuis, A. calyptroderma, A. princes และ C. olla ปริมาณร้อย 3.44%, ชนิด               
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 พบปริมาณร้อยละ 1.72% ของเห็ดป่าทั้งหมด 

 เม่ือเปรียบเทียบผลค่าดชันีความหลากหลายและค่าดชันีความเท่าเทียมของเห็ดป่าในเขต
พื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ค่าดชันีความหลากหลายของ
ชนิดเห็ดป่าในการส ารวจคร้ังท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 1.903 คร้ังท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 1.132 คร้ังท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 
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2.8804 และคร้ังท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 2.7713 ส่วนค่าดชันีความเท่าเทียมของชนิด ในการส ารวจคร้ังท่ี 1 มี
ค่าเท่ากบั 0.59  คร้ังท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 0.53 คร้ังท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 0.92 และคร้ังท่ี 4 มีค่าเท่ากบั 0.70  

 
พื้นท่ีส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ในระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 ซ่ึงพื้นท่ีในการ
เก็บตวัอยา่งตั้งอยูใ่นต าแหน่งพิกดั 1901254N และ 9845802E มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเล 
1170 เมตร ดินมีค่า pH 7.0 อุณหภูมิใตดิ้น 24C จากการเก็บตวัอยา่งทั้งหมด 3 คร้ัง พบเห็ดป่าในคร้ัง
ท่ี 1 (SL1) พบทั้งหมด 40 ตวัอยา่ง คร้ังท่ี 2 (SL2) พบทั้งหมด 20 ตวัอยา่ง และคร้ังท่ี 3 (SL3) พบ
ทั้งหมด 59 ตวัอยา่ง รวมทั้งหมด 119 ตวัอยา่ง ซ่ึงสามารถจดัจ าแนกได ้9 อนัดบั 18 วงศ ์25 สกุล 44 
ชนิด ดงัน้ี  

จากการส ารวจในคร้ังท่ี 1 (SL1) เดือนมิถุนายน พบทั้งหมด 40 ตวัอย่าง ไดแ้ก่ A. delicate 
(เห็ดหูหนูรวงผึ้ง), R. mairei (เห็ดสีแดงอมชมพู), R. emetica (เห็ดแดงน ้ าหมาก), L. volemus (เห็ด
ฟานน ้ าตาลแดง), L. hygrophoroides (เห็ดฟานเหลืองทอง), S. ostrea (เห็ดหางไก่งวงปลอม),                  
A. rugosum (เห็ดจวกังูน ้ าตาลปนด า), R. botrytis (เห็ดปะการังยอดแดงอมชมพู), C. fusiformis (เห็ด
ซงัขนุน), R. sanguine (เห็ดปะการังเป้ือนเลือด), T. unkowaani (โคนปลวกโคนโปร่ง), L. nuda (เห็ด
ชงโค), X. tenuipes (เห็ดละมุด), M. ramealis (เห็ดเกล็ดปลานิล), H. repandum (เห็ดเม่นนอ้ย),                    
C. odoratus (เห็ดขมิ้นใหญ่ ขมิ้นหลวง), B. emodensis (เห็ดตบัเต่าเกร็ดแดงคล ้า), D. spathularia (เห็ด
พายทอง) และ P. adamantinus (เห็ดห้ิงอนัดามนั)  
  จากการส ารวจในคร้ังท่ี 2 (SL2) เดือนกรกฎาคม พบทั้งหมด 20 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ A. delicate 
(เห็ดหูหนูรวงผึ้ง), C. vermicularis (เห็ดหนอนขาว), F. manipularis (เห็ดดาวลูกไก่), A. hemibapha 
(เห็ดไข่ไก่), C. odoratus (เห็ดขมิ้นใหญ่ ขมิ้นหลวง), C. cristata (ปะการังหงอนไก่) และ                      
C. polyzona (เห็ดหนงัลาย)  
  จากการส ารวจในคร้ังท่ี 3 (SL3) เดือนสิงหาคม พบทั้งหมด 59 ตวัอยา่ง ไดแ้ก่ R. mairei (เห็ด
สีแดงอมชมพู) ,  R. emetica ( เห็ดแดงน ้ าหมาก),  L. volemus ( เห็ดฟานน ้ าตาลแดง),                                 
L. hygrophoroides (เห็ดฟานเหลืองทอง), R. fragilis (เห็ดหน้าม่วง), L. piperatus (เห็ดขิง),                      
R. virescens (เห็ดหล่มขาว), L. glaucescens (เห็ดข่า), A. rugosum (เห็ดจวกังูน ้ าตาลปนด า),                   
M. xanthopus (เห็ดกรวยทองตะกู), T. cingulata (เห็ดกระดา้งรูน ้ าตาลอ่อนอมเหลือง), F. pinicola 
(เห็ดเกือกมา้เข็มขดัแดง), L. nuda (เห็ดชงโค), P. sphinctrinus (เห็ดดอกดิน), C. odoratus (เห็ดขมิ้น
ใหญ่ ขมิ้นหลวง), B. auripes (เห็ดตบัเต่าทองแดง), B. aureissimus (เห็ดตบัเต่าสีทอง) และ                      
T. fuciformis (เห็ดหูหนูขาว) 
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ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัอนัดบั พบมากท่ีสุดคือ อนัดบั Russulales พบปริมาณ
ร้อยละ 27.58% รองลงมาคือ อนัดบั Agaricales, Cantharellale และ Polyporales ปริมาณร้อยละ 
17.24%, อนัดบั Boletales ปริมาณร้อยละ 6.89%, อนัดบั Auriculariales, Dacrymycetales, Tremellales 
และ Hymenochaetales พบปริมาณร้อยละ 3.45% ของเห็ดป่าทั้งหมด 

ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัวงศ ์พบมากท่ีสุดคือ วงศ ์Russulaceae พบปริมาณร้อย
ละ 28.57% รองลงมาคือวงศ ์Tricholomataceae ปริมาณร้อยละ 11.9 %, วงศ ์Clavaiaceae ปริมาณร้อย
ละ 9.52%, วงศ ์Cantharellaceae และ Polyporaceae ปริมาณร้อยละ 7.14%, วงศ ์Ganodermataceae 
และ Boletaceae ปริมาณร้อยละ 4.76%, วงศ์ Hydnaceae, Clavulinaceae, Dacrymycetaceae, 
Tremellaceae, Auriculariaceae, Marasmiaceae, Stereaceae, Hymenochaetaceae, Pluteaeceae และ 
Bolbitiaceae พบปริมาณร้อยละ 2.38% ของเห็ดป่าทั้งหมด 

ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัสกุล พบมากท่ีสุดคือ สกุล Lactarius พบปริมาณร้อยละ 
21.1% รองลงมาคือสกุล Amaurodema ปริมาณร้อยละ 10.09%, สกุล Russula ปริมาณร้อยละ 9.17%, 
สกุล Auricularia  ปริมาณร้อยละ 7.34%, สกุล Lepista ปริมาณร้อยละ 5.5%, สกุล Boletus และ 
Microporus ปริมาณร้อยละ 4.58%, สกุล Ramaria, Clavaria และ Criolopsis ปริมาณร้อยละ 3.67% 
สกุล Xeromphalina และ Clavulina ปริมาณร้อยละ 2.75%, สกุล Trametes, Panaeolus, Filoboletus 
และPhellinus ปริมาณร้อยละ 1.83%, สกุล Termitomyces, Marasmiellus, Stereum, Dacryopinax, 
Amanita, Fomitopsis และ Tremella พบปริมาณร้อยละ 0.92% ของเห็ดป่าทั้งหมด 

ค่าความหลากหลายสัมพทัธ์ในระดบัชนิด พบมากท่ีสุดคือ ชนิด C. odoratus พบปริมาณ            
ร้อยละ 13.39% รองลงมาคือชนิด A. rugosum พบปริมาณร้อยละ 9.82%, ชนิด A. delicate และ                 
L. hygrophoroides ปริมาณร้อยละ 7.14%, ชนิด L. nuda ปริมาณร้อยละ 5.53%, ชนิด                            
L. glaucescens, L. piperatus และ M. xanthopus ปริมาณร้อยละ 4.46 %, ชนิด C. polyzona ปริมาณ
ร้อยละ 3.57%, ชนิด X. tenuipes, R. mairei, L. volemus และ C. cristata ปริมาณร้อยละ 2.68%, ชนิด 
R. botrytis, C. fusiformis, R. sanguine, B. emodensis, P. adamantinus, C. vermicularis,                              
F. manipularis, P. sphinctrinus, R. fragilis, T. cingulata และ B. auripes ปริมาณร้อยละ 1.87%, ชนิด 
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 พบปริมาณร้อยละ 0.89% 
ของเห็ดป่าทั้งหมด 

เม่ือเปรียบเทียบผลค่าดชันีความหลากหลายและค่าดชันีความเท่าเทียมของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ี
หมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่าค่าดชันีความหลากหลาย
ของชนิดของเห็ดในการส ารวจคร้ังท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 2.7623 คร้ังท่ี 2 มีค่าเท่ากบั 1.8474 และคร้ังท่ี 3 มี
ค่าเท่ากบั 2.6178 ส่วนค่าค่าดชันีความเท่าเทียมของชนิด ในการส ารวจคร้ังท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 0.78 คร้ังท่ี 
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2 มีค่าเท่ากบั 0.80 และคร้ังท่ี 3 มีค่าเท่ากบั 0.77 ซ่ึงพบว่าในการหาค่าดชันีความหลากหลายในการ
ส ารวจคร้ังท่ี 1 มีความหลากหลายชนิดของเห็ดป่ามากท่ีสุดเท่ากบั 2.7623 และในการหาค่าดชันีความ
เท่าเทียมพบวา่การส ารวจคร้ังท่ี 2 มีค่าความเท่าเทียมของชนิดของเห็ดมากท่ีสุดเท่ากบั 0.80 ซ่ึงเห็ดท่ี
พบมากท่ีสุด  

 
 เห็ดป่าท่ีบริโภคไดจ้ดัเป็นแหล่งอาหารท่ีมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอย่างมาก และเป็น
แหล่งโปรตีนท่ีมีราคาถูกกวา่อาหารชนิดอ่ืนๆ เห็ดป่าท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติเม่ือถึงฤดูกาลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนมกัพบว่ามีเห็ดข้ึนหลากหลายชนิด เห็ดป่าท่ีบริโภคไดช้าวบา้นทั้ง2 พื้นท่ี ทั้ง
พื้นท่ีบา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง และพื้นท่ีพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ ได้น าเห็ดป่ามาใช้ประโยชน์หลกัๆ 2 ประการ ได้แก่ น ามาประกอบอาหารเพื่อ
รับประทานในครัวเรือน ไดแ้ก่ น ามาแกง เช่น แกงเห็ดระโงก แกงเห็ดแดง ตม้ เช่น ตม้เค็มเห็ดเผาะ 
เห็ดขา้วตอก เห็ดโคน น ้ าพริก เช่น น ้ าพริกเห็ดหล่ม หรือน่ึงเป็นเคร่ืองเคียงน ้ าพริกข่า หรือถนอม
อาหารโดยประกอบเป็นเห็ดส้ม เน่ืองจากเห็ดต่างๆ เหล่าน้ีบางชนิดเม่ือประกอบอาหารจะมีกล่ิน
รสชาติ และลกัษณะท่ีดีน่ารับประทาน และประโยชน์ของเห็ดป่าอีกประการ คือ เห็ดป่าบางชนิดมี
ราคาสูง เช่น เห็ดโคน เห็ดเผาะ หรือเห็ดหล่มขาว จึงเป็นแหล่งรายไดใ้ห้แก่ชาวบา้นในพื้นท่ีไดเ้ป็น
อย่างดี โดยพื้นท่ีพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ยงัสามารถพบเห็ดป่าท่ี
บริโภคไดใ้นบริเวณพื้นท่ีการเกษตร ไดแ้ก่ สวนเม่ียง และสวนล้ินจ่ี และปัจจุบนัไม่พบเห็ดขา้วตอก
ซ่ึงแตกต่างจากในอดีตท่ีพบไดใ้นพื้นท่ีน้ี  
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  1. ในการท าการออกส ารวจเห็ดป่าควรออกปฏิบติัในช่วงเช้าเพราะว่ามีโอกาสเจอเห็ดใน
สภาพท่ีสมบูรณ์มากกวา่ในช่วงบ่ายซ่ึงดอกเห็ดอาจจะโรยราหรือสลายตวัไป เป็นสาเหตุท าให้ขอ้มูล
บิดเบือนไป 

2. ในการเก็บดอกเห็ดควรสังเกตลกัษณะน ้ายางท่ีไหลออกมาจากดอกเห็ดแต่ละชนิดดว้ย 
3. การเก็บตวัอย่างควรจะเก็บทุกระยะของการเจริญเติบโตของเห็ด เพื่อเปรียบเทียบการ

เปล่ียนแปลงของสี และสารท่ีหลัง่ออกมาและการปล่อยสปอร์ในการท ารอยพิมพส์ปอร์ 
4. ควรรีบน าตวัอยา่งท่ีไดจ้ากการส ารวจมาศึกษาเพราะวงจรชีวติของเห็ดมีอายสุั้น 
5. ในการท ารอยพิมพส์ปอร์ควรใชด้อกเห็ดท่ีมีอายมุากเพราะหมวกเห็ดจะบานและมีโอกาสท่ี

จะเจอสปอร์มากกวา่ดอกเห็ดท่ีมีอายนุอ้ย 
 

 




