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ABSTRACT
Edible wild-mushrooms are a source of food and income for many local Thai people living around natural forest area but
little is known about the environment factors enhancing their productivity. The objectives of this study, therefore, were (1) to explore
species diversity of edible wild - mushroom (2) to measure and analyze environmental factors enhancing mushroom fruiting body
yield and (3) to study edible wild-mushroom ecology. For exploration, 10 permanent sampling plots (plot size 40 x 40 m2) were
established in dry dipterocarp forest and mixed deciduous forest at Ban Boonjam community forest, Rongkwang District,
Phrae Province. Mushrooms were surveyed and soils were sampled. Meteorological instrumentation (real - time record) has
been set up on study area since April 2017. The results showed that 9 genus 16 species of edible wild - mushrooms were found.
The dominant species were identified in genus Russula such as R. luteotacta, R. cyanoxantha, R. alboareolata. Seventy-five
percent of edible mushroom species were classified as mycorrhizal mushroom. They were found in dry dipterocarp forest only
where Shorea obtusa, S. siamensis and Dipterocarpus tuberculatus were mushroom’s hosted plants. All mushroom fruiting
bodies were found in rainy season (a month after heavy rain; monthly rainfall greater than 90 mm.), soil moisture between
11.5-13.5 % and soil pH ranged from 5.0 to 7.0. This study adds to a better understanding of the natural production of edible
wild-mushrooms in area and serves as baseline for the future years of studying these sites and could be applied for other areas
in the future.
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บทคัดย่อ
เห็ดป่ ากินได้นบั ว่าเป็ นแหล่งอาหารและสร้างรายได้ที่สาคัญสาหรับคนในชุมชนที่อาศัยอยูใ่ กล้เคียงกับพื้นที่ ป่าไม้
ธรรมชาติ แต่การศึกษาปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่อาจจะส่งผลต่อการเกิดดอกและเพิ่มผลผลิตของเห็ดและพืชป่ าในประเทศไทยยัง
มี รายงานการวิจัยน้อยมาก การวิจัยของโครงการจึ งมี วตั ถุประสงค์เพื่อ (1) สารวจความหลากหลายของเห็ ดป่ ากิ นได้ (2)
ตรวจวัดและวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่มีผลต่อการเกิดเห็ดและพืชป่ ากินได้ (3) ศึกษาลักษณะทางนิเวศวิทยาของเห็ดป่ า
กินได้ การวิจยั ได้วางแปลงทดลองถาวร (ขนาด 40x40 ตารางเมตร) จานวน 10 แปลง กระจายในพื้นที่ป่าเต็งรังและป่ าเบญจพรรณ
ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ใช้สาหรับสารวจชนิ ดและศึกษานิ เวศวิทยาของเห็ด ศึกษาวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของดิน รวมทั้งติดตั้งชุดอุปกรณ์สาหรับเก็บบันทึกข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ตั้งแต่เมษายน พ.ศ. 2560-สิ งหาคม 2561 ผลการศึกษา
พบเห็ดกินได้ จานวน 9 สกุล 16 ชนิ ด เห็ดที่พบส่ วนใหญ่ จัดอยูใ่ นสกุล Russula เช่น เห็ดน้ าหมาก เห็ดหน้าม่อย เห็ดน้ าแป้ ง
โดยร้อยละ 75 ของเห็ดกินได้ จัดเป็ นเห็ดไมคอร์ไรซา พบเฉพาะในป่ าเต็ง -รัง ซึ่ งมี ไม้วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae) ได้แก่ เต็ง
รัง และยางพลวง เป็ นชนิดพรรณไม้ที่เห็ดไมคอร์ไรซาเจริ ญอยูก่ บั รากฝอยของต้นไม้แบบพึ่งพากัน สาหรับปั จจัยสิ่ งแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการเกิดดอกของเห็ด พบว่า เห็ดป่ ากินได้ที่พบทั้งหมดเกิดดอกในช่วงฤดูฝน (ประมาณ 1 เดือน หลังจากฝนตกหนัก
ซึ่งมีปริ มาณน้ าฝนรายเดือน มากกว่า 90 มิลลิเมตร) ปริ มาณความชื้นในดิน อยูใ่ นช่วงร้อยละ 11.5-13.5 ระดับความเป็ นกรดเบสของดินอยูใ่ นช่วงระหว่าง 5.0 - 7.0 ผลการศึกษาที่ได้ช่วยเติมเต็มองค์ความรู ้เกี่ยวกับการเกิดดอกของเห็ดป่ าตามธรรมชาติและ
เป็ นฐานข้อมูลสนับสนุนการศึกษาในเขตพื้นที่น้ ีและประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆ ได้ต่อไปในอนาคต
คาสาคัญ: เห็ดไมคอร์ไรซา เห็ดป่ ากินได้ ความหลากชนิด นิเวศวิทยาของเห็ด ป่ าชุมชน
คอร์ ไ รซาจะสามารถดู ดซับและเก็บกัก น้ า ธาตุ อ าหาร
และแร่ ธ าตุ ต่ า งๆได้ม ากและพื ช สามารถดู ด ซับ ไปใช้
ประโยชน์ได้ (Babita et al. 2016, Norris 2018) เห็ดไมคอร์ไร
ซาหลากหลายชนิด เช่น เห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus)
เห็ ด ระโงก (Amanita spp.) และเห็ ด ตะไคล (Russula
delica) เป็ นเห็ ด ที่ นิ ย มบริ โภคและสร้ า งมู ล ค่ า ทาง
เศรษฐกิ จอย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิ จใน
ระดั บ ชุ มชนท้ อ งถิ่ นในพื้ นที่ ภาคเหนื อและภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือของประเทศไทย ทั้งนี้ เนื่องจากเป็ น
กลุ่มเห็ ดที่ ออกดอกตามธรรมชาติ มี รสชาติ อร่ อย และ
สามารถหาพบได้เฉพาะฤดูกาลที่ฝนตกเท่านั้น โดยราคา
ของเห็ ดระโงก เห็ ดตะไคล เห็ ดถ่าน เห็ ดน้ าหมาก ราคา
กิโลกรัมละ 150-400 บาท เห็ดเผาะราคากิโลกรัมละ 250700 บาท ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับช่ วงเวลา ซึ่ งเห็ ดที่ ออกใหม่ๆ
ช่ ว งต้น ฤดู ฝ นจะมี ร าคาสู ง (ข้อ มู ล จากการสอบถาม
ช า ว บ้ า น ที่ ข า ย เ ห็ ด ใ น พื้ น ที่ ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ)
ปั จจุบนั ประชาชนให้ความสนใจที่จะเพาะเห็ด
ป่ าร่ วมกับการปลูกต้นไม้มากขึ้ น โดยเกษตรกรทั่วทุ ก

บทนา
พื้ น ที่ ป่ าไม้ ร วมทั้ งป่ าชุ ม ชนเป็ นพื้ น ที่ ที่ มี
ความสาคัญต่อวิถีชีวติ ของประชาชนอย่างมากโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในสังคมชนบท เนื่ องจากชาวบ้านอาศัยพื้นที่ป่า/
ป่ าชุมชนในการเก็บหาอาหาร เช่น เห็ดป่ า และ พืชผักที่
เจริ ญในป่ า ทั้งนี้ เพื่อบริ โภคในครัวเรื อนและถ้าหากเก็บ
ได้ปริ มาณมากก็จะนาไปขายเพื่อสร้างรายได้ ซึ่ งการพึ่งพา
อาศัยป่ าไม้/ ป่ าชุ ม ชนของประชาชนในลัก ษณะเช่ น นี้
ปรากฏสื บทอดมาเป็ นเวลายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษ จาก
รายงานการสารวจเห็ดป่ ากินได้ สามารถสรุ ปได้วา่ เห็ดป่ า
กิ นได้ส่วนใหญ่เป็ นเห็ดไมคอร์ ไรซา (สุ จิตรา และคณะ
2549, กิตติมา และคณะ 2551, กรมป่ าไม้ 2556) ซึ่ งยังไม่
สามารถเพาะได้ในระบบโรงเรื อน (ก้อนเชื้ อเห็ ด) ทั้งนี้
เนื่องจาก เห็ดไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) เป็ นกลุ่มเห็ดที่มี
ความสัมพันธ์กบั รากพืชในลักษณะเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน
(Symbiotic) โดยต้นไม้จะผลิต แป้ ง น้ าตาล โปรตีน และ
วิ ต ามิ น ต่ า ง ๆ ซึ่ งเส้ น ใยของเห็ ด ไมคอร์ ไ รซาที่ เ จริ ญ
ล้อ มรอบอยู่ ที่ ส่ ว นรากของพื ช สามารถดู ด ซั บ ไปใช้
ประโยชน์สาหรั บการเจริ ญเติ บโตได้ ในขณะที่ เห็ ดไม
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ภูมิภาค ต้องการเชื้ อเห็ ดป่ าไมคอร์ ไรซาเหล่านี้ ใส่ ลงใน
กล้าไม้ (ไม้วงศ์ยาง) เพื่อให้ตน้ ไม้แข็งแรง เจริ ญเติบโตดี
และคาดหวัง ว่า จะได้ผ ลผลิ ต จากป่ าที่ ป ลู ก ตามมา คื อ
ดอกเห็ดที่สามารถนาไปบริ โภคและขายเป็ นสิ นค้าได้ใน
อนาคต แต่อย่างไรก็ตาม เกษตรกรก็ยงั ไม่มีแหล่งที่จะหา
เชื้ อ เห็ ด ที่ มี คุ ณภาพได้น อกจากในช่ ว งฤดู ฝ นที่ เ ห็ ด ป่ า
เหล่านี้ ออกดอก หรื อแม้กระทั่งหน่ วยงานภาครั ฐ หรื อ
องค์ ก รด้ า นวิ จั ย ก็ ย ัง ไม่ มี เ ชื้ อเห็ ด เพื่ อ ให้ บ ริ การแก่
เกษตรกรที่ ตอ้ งการได้อย่างพอเพียง ดังนั้น ณ ปั จจุบนั
วิธีการที่ เกษตรกรปฏิ บตั ิได้ คือ การนาดอกเห็ ดซึ่ งจะมี
เฉพาะฤดู ก าล มาปั่ น เพื่ อ เอาไปราดลงในกล้า ไม้ ซึ่ ง
วิธีการนี้ ตอ้ งใช้ดอกเห็ดในปริ มาณมาก ส่ งผลให้ปริ มาณ
ดอกเห็ ด สาหรั บ น ามาท าเชื้ อ เห็ ด ด้ว ยวิธี ดัง กล่ า วนี้ ไม่
เพียงพอกับความต้องการ ด้วยเหตุผล ความสาคัญ และ
ปั ญหา ดังกล่าวข้างต้น จึงได้เกิดแนวความคิดที่จะดาเนิ น
โครงการการวิจัย ความหลากหลายทางชนิ ดพัน ธุ์ แ ละ
นิ เวศวิทยาของเห็ ดป่ ากิ นได้ในพื้นที่ ป่าชุ มชนบ้านบุญ
แจ่ม จังหวัดแพร่ ซึ่ งการวิจยั นี้ ทาให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐานที่
สาคัญยิง่ สาหรับการวิจยั ต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยี
การเพาะเห็ ด ป่ าไมคอร์ ไ รซาต่ อ ไปในอนาคต โดย
วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย มี ดังนี้ (1) สารวจความ
หลากหลายของเห็ดป่ ากินได้ (ชนิ ด ปริ มาณ การกระจาย)
ในพื้ นที่ ป่ าชุ มชน บ้านบุ ญแจ่ ม อ.ร้ องกวาง จ.แพร่ (2)
ตรวจวัดและวิเคราะห์ ขอ้ มูลปั จจัยสิ่ งแวดล้อมที่ มีผลต่ อ
การเกิ ดเห็ ดป่ ากิ นได้ (3) ศึ กษา วิ เคราะห์ ล ักษณะทาง
นิเวศวิทยาของเห็ดป่ ากินได้

กระจายครอบคลุมทุกประเภทป่ าในพื้นที่ป่าชุมชนบ้าน
บุญแจ่ม (ป่ าเต็ง รัง ป่ าเบญจพรรณ และป่ าไผ่) เพื่อใช้เป็ น
พื้นที่ ตวั แทน สาหรับสารวจ เห็ ดป่ ากิ นได้ ทรัพยากรป่ า
ไม้ และสาหรั บเก็บตัวอย่างดิ นเพื่อวิเคราะห์คุณสมบัติ
ของดิน
2. การสารวจเห็ ดป่ ากิ นได้ ดาเนิ นการสารวจชนิ ดและ
ปริ มาณเห็ดกินได้โดยการเดินสารวจในแปลงทดลอง ทั้ง
10 แปลง เป็ นประจาทุกเดือน ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2560 สิ งหาคม 2561 เห็ ดที่ พบจากการส ารวจแต่ ละครั้ ง ได้
บันทึ กภาพ บันทึ กลักษณะของเห็ ด รวมทั้งเก็บตัวอย่าง
เห็ ดเพื่อนามาจัดจาแนกที่ ละเอียดในห้องปฏิ บตั ิการ ซึ่ ง
การจัดจาแนกได้อา้ งอิงตามหนังสื อสาหรับการจัดจาแนก
เห็ดหลายแหล่ง เช่น เกษม (2537) อนงค์ และคณะ (2551)
ราชบัณฑิตยสถาน (2539) Lamaison และ Polese (2005)
เป็ นต้น เห็ ดที่ สารวจพบแต่ละชนิ ด ได้นับปริ มาณดอก
เห็ ด(จ านวนดอก) พร้ อมทั้ งได้ ท าการตรวจ วั ด
สภาพแวดล้ อ มบริ เวณที่ เ ห็ ด เจริ ญออกดอก ได้ แ ก่
อุณหภูมิดิน ความชื้นดิน ความเป็ นกรด – เบส (pH) ของ
ดิ น และระดับ แสงแดด โดยใช้อุปกรณ์ iTuin 4 in 1 และ
บันทึกชนิดต้นไม้ที่อยูบ่ ริ เวณใกล้เคียงเห็ดที่สารวจพบ ซึ่ง
ลักษณะการวางแปลงตัวอย่าง การสารวจและเก็บตัวอย่าง
เห็ดป่ ากินได้ ดังแสดงในรู ปที่ 1

อุปกรณ์ และวิธีการ
การดาเนิ นการวิจยั โครงการใช้พ้ืนที่ ป่าชุมชน
บ้ า นบุ ญ แจ่ ม ต.น้ าเลา อ.ร้ อ งกวาง จ.แพร่ ส าหรั บ
ดาเนิ นการสารวจและเก็บข้อมูลในภาคสนาม ส่ วนการ
วิเคราะห์ ขอ้ มูล ได้ดาเนิ นการที่ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่ งประเทศไทย โดยขั้นตอนและวิธีการ
ดาเนินการวิจยั มีดงั นี้
1. การวางแปลงตัวอย่างแบบถาวร ได้ทาวางแปลงสารวจ
ขนาด 40 x 40 ตารางเมตร (1 ไร่ ) จ านวน 10 แปลง

รู ปที่ 1 การวางแปลงตัวอย่าง การสารวจและเก็บตัวอย่างเห็ด
และตรวจวัดข้อมูลสิ่ งแวดล้อมของเห็ดป่ ากินได้
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ชนิ ดและปริ มาณของเห็ ดกิ นได้ที่ สารวจพบในพื้นที่ ป่า
ชุมชน ได้นามาวิเคราะห์ ระดับความมาก-น้อย ของเห็ดแต่
ละชนิด ในแต่ละแปลงสารวจ ซึ่งพิจารณาจากจานวนดอก
เห็ดที่พบจากการสารวจแต่ละครั้ง แล้วนามาจัดระดับความ
มาก-น้อย โดยแบ่งเป็ น 6 ระดับ ดังนี้
ระดับ 0 = ไม่พบเห็ด
ระดับ 1 = พบปริ มาณน้อยมาก 1- 5 ดอก
ระดับ 2 = พบปริ มาณน้อย 6-10 ดอก
ระดับ 3 = พบปริ มาณปานกลาง 11-15 ดอก
ระดับ 4 = พบปริ มาณค่อนข้างสูง 16-20 ดอก
ระดับ 5 = พบปริ มาณ มากกว่า 20 ดอก
3. การศึกษาและเก็บข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ทาการติดตั้งชุด
อุ ป ก ร ณ์ ส า ห รั บ ต ร วจ วั ด แ ล ะ เ ก็ บ บั น ทึ กข้ อ มู ล
แบบต่อเนื่ องอัตโนมัติ (Delta –T) ในพื้นที่ป่าชุมชนใกล้
แปลงสารวจ โดยข้อมูลที่ ตรวจวัดได้แก่ ปริ มาณน้ าฝน
ความเข้มของแสงแดด อุณหภูมิอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์
ความเร็ วลม และทิ ศทางลม โดยตั้งค่า ให้ตรวจเก็บข้อมูล
ทุก ๆ 15 นาทีอย่างต่อเนื่ อง ตั้งแต่ เดือน เมษายน 2560 - 30
สิ งหาคม 2561
4. การศึกษาทรัพยากรดินและคุณสมบัติทางกายภาพของดิน
ดาเนินการเก็บตัวอย่างดินในแปลงทดลองแต่ละแปลงทั้ง
10 แปลง จ านวน 1 ครั้ งในเดื อ นกุมภาพันธ์ 2561 เพื่ อ
วิเคราะห์คุณภาพของดินโดยละเอียด โดยส่งตัวอย่างดินไป
วิ เ คราะห์ ที่ กลุ่ ม วิ จัย เกษตรเคมี กรมวิ ช าการเกษตร
นอกจากนั้น ยัง ได้ด าเนิ น การเก็ บ ตัว อย่า งดิ น ในแต่ ล ะ
แปลงสารวจ ทุก ๆ วันจันทร์ และทุก ๆ 3 วันต่อเนื่องนับ
หลังจากวันที่ มีฝนตก เพื่อวิเคราะห์ระดับความชื้ นของ
ดิ นและสภาพความเป็ นกรด-เบส (pH) ของดิ น ในช่ วง
เดือน พฤษภาคม-พฤศจิกายน 2560 ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่มีเห็ด
ออกดอก

ตั้งแต่เดื อน เมษายน 2560 - สิ งหาคม 2561 ผลการสารวจ
พบเห็ ดป่ ากิ นได้ 9 สกุล 16 ชนิ ด โดยเป็ นเห็ดที่เจริ ญบน
พื้นดิน 13 ชนิ ด และ บนกิ่งไม้ผุ 3 ชนิ ด โดยชนิ ดที่พบมาก
ที่สุดจัดอยูใ่ นสกุล Russula (จานวน 8 ชนิ ด) และเห็ดที่พบ
ส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 75) จัดเป็ นเห็ดไมคอร์ไรซา ยกเว้น เห็ด
หู หนู สีน้ าตาล เห็ ดกระด้าง เห็ ดแครง และ เห็ ดข้าวตอก
ซึ่งเห็ดป่ าไมคอร์ไรซาเป็ นกลุ่มเห็ดที่มีความสัมพันธ์แบบ
เกื้อกูลพึ่งพากัน (Symbiosis) กับต้นไม้ซ่ ึ งจาเพาะระหว่าง
ชนิดเห็ดกับชนิ ดพันธุ์ไม้ โดยเส้นใยของเห็ดไมคอร์ ไรซา
จะเจริ ญล้อมรอบรากฝอยของต้นไม้และพัฒนาสร้างดอก
เห็ดเมื่อสภาพแวดล้อมต่างๆ เหมาะสม สาหรับเห็ดกินได้
ทั้งหมดที่พบจากการสารวจในแต่ละเดือนในรอบปี พ.ศ.
2560-61 และความถี่ของการพบเห็ดแต่ละชนิ ด ดังแสดง
ในตารางที่ 1 ซึ่ งเห็ดที่พบบ่อย กระจายทัว่ ไป ได้แก่ เห็ด
แดงน้ าหมาก เห็ ดแดงเลือดนก เห็ ดน้ าแป้ ง เห็ ดหน้าม่อย
เห็ดตะไคลขาว และเห็ดหู หนู โดยมีค่าความถี่ของการพบ
(Frequency of occurrence) เท่ากับ 0.529, 0.529, 0.471,
0.412, 0.353 และ 0.353 ตามลาดับ ส่วนระดับความมากน้ อ ย (Abundance) ของเห็ ด แต่ ล ะชนิ ด ในแต่ ล ะแปลง
สารวจ ดังแสดงในตารางที่ 2 ซึ่ งพบว่า เห็ ดขมิ้นน้อย มี
ปริ ม าณมากที่ สุด (ระดับ 5) โดยกระจายอยู่ทุ ก แปลง
สารวจที่เป็ นป่ าเต็ง - รัง แต่พบได้ในช่วง เดือน สิ งหาคมตุลาคม เท่านั้น ส่วนเห็ดที่พบในปริ มาณมากลาดับรองลง
ไป แต่พบตลอดช่วงฤดูฝน ได้แก่ เห็ดแดงน้ าหมาก เห็ด
หน้าม่อย และเห็ดน้ าแป้ ง ตามลาดับ ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่เห็ด
ป่ าเริ่ มออกดอก จะเป็ นช่ ว งหลั ง จากมี ฝ นตกหนั ก
(ปริ มาณน้ าฝนรายเดื อนมากกว่า 90 มิลลิเมตร) ผ่านไป
แล้วประมาณ 1 เดือน สาหรับการกระจายของเห็ดกินได้
แต่ละชนิ ดในแต่ละแปลงสารวจ ดังแสดงในรู ปที่ 2 และ
ลักษณะของเห็ดชนิ ดเด่นพบได้บ่อย มีค่าความถี่ของการ
พบสู ง และมีปริ มาณความมาก-น้อย ของดอกเห็ดอยูใ่ น
ระดับสูง ดังแสดงในรู ปที่ 3
2. นิเวศวิทยาของเห็ดป่ ากินได้
ลักษณะทางนิ เวศวิทยาของเห็ ดป่ ากินได้ ในพื้นที่ป่าชุมชน
บ้านบุญแจ่ม พบป่ าไม้ 3 ประเภท ได้แก่ ป่ าเต็ง-รัง (แปลง
สารวจที่ 3-9) ป่ าเบญจพรรณ (แปลงสารวจที่ 1 และ 2) และ

ผลและวิจารณ์
1. ความหลากหลายทางชนิดพันธุข์ องเห็ดป่ ากินได้
การสารวจชนิดและปริ มาณมาก-น้อย รวมทั้งลักษณะการ
กระจายของเห็ ดป่ ากิ นได้ ได้ดาเนิ นการสารวจในแปลง
ทดลองแบบถาวรแต่ ละแปลง ทั้ง 10 แปลง ในทุ กเดื อน
41
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ปัจจัย/พื้นที่
แปลงที่ 1
แปลงที่ 2
แปลงที่ 3
แปลงที่ 4
แปลงที่ 5
แปลงที่ 6
แปลงที่ 7
แปลงที่ 8
ประเภทป่ า
เบญจพรรณ
เบญจพรรณ
เต็ง-รัง
เต็ง-รัง
เต็ง-รัง
เต็ง-รัง
เต็ง-รัง
เต็ง-รัง
ความเป็ นกรด-เบส (pH)
6.7
6.4
5.8
6.1
6
6.3
6.1
5.4
อินทรี ยวัตถุ (OM (%))
4.47
3.48
4.69
4.53
3.14
6.19
4.05
2.75
เนื้อดิน (Soil Texture)
Clay Loam Sandy Clay Loam Sandy Loam
Loam
Clay Loam
Loam
Clay Loam Sandy Clay Loam
เห็ดระโงกเหลือง
0
0
1
0
1
0
0
0
เห็ดเผาะ
0
0
0
0
0
0
1
0
เห็ดหูหนูสีน้ าตาล
3
1
0
0
0
0
1
0
เห็ดขมิ้นน้อย
0
0
5
5
5
5
5
5
เห็ดข่า
0
0
0
1
0
1
1
0
เห็ดกระด้าง เห็ดลม
0
0
0
0
0
2
0
0
เห็ดน้ าแป้ง
0
0
3
2
2
3
2
2
เห็ดหน้าม่อย
0
0
4
3
3
2
2
1
เห็ดตะไคลขาว
0
0
0
1
1
1
1
0
เห็ดถ่านเล็ก
0
0
0
1
0
0
0
0
เห็ดแดงน้ าหมาก
0
0
4
3
3
3
3
2
เห็ดพุงหมู
0
0
2
0
0
1
1
0
เห็ดแดงเลือดนก
0
0
1
1
1
1
1
0
เห็ดหล่มกระเขียว
0
0
0
0
1
1
1
0
เห็ดแครง
5
5
0
0
0
0
0
0
เห็ดข้าวตอก
5
0
0
0
0
0
0
0
หมายเหตุ: * ระดับ ความมาก-น้อย โดยเฉลี่ยจากการสารวจในช่วงปี 2560-2561
ระดับ 0 = ไม่พบเห็ด
ระดับ 1 = พบปริ มาณน้อยมาก 1- 5 ดอก
ระดับ 2 = พบปริ มาณน้อย 6-10 ดอก
ระดับ 3 = พบปริ มาณปานกลาง 11-15 ดอก
ระดับ 4 = พบปริ มาณค่อนข้างสู ง 16-20 ดอก
ระดับ 5 = พบปริ มาณ มากกว่า 20 ดอก

แปลงที่ 9
เต็ง-รัง
5.6
2.86
Sandy Clay Loam
0
0
0
5
0
0
3
4
0
1
5
0
1
0
0
0

แปลงที่ 10
ป่ าไผ่
6.5
8.41
Clay
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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ตารางที่ 2 ระดับความมาก-น้อย ของเห็ดกินได้แต่ละชนิดที่พบจากการสารวจในแปลงสารวจป่ าชุมชนบ้านบุญแจ่ม จ.แพร่ ในปี 2560-2561*

วารสารวิจยั นิเวศวิทยาป่ าไม้เมืองไทย 3 (1): 38-46 (2562
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วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่ าไม้ เมืองไทย 3 (1): 38-46 (2562)

44
รู ปที่ 3 ลักษณะ), (E) เห็ดขมิ้นน้อย (เห็ดป่ ากินได้ที่พบบ่อยและปริ มาณมาก ในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านบุญแจ่ม : (A) เห็ดหน้าม่อย (Russula cyanoxantha), (B) เห็ดตะไคลขาว
(Russula delica), (C) เห็ดน้ าแป้ ง (Russula alboareolata), (D) เห็ดแดงน้ าหมาก (Russula emeticaCraterellus aureus) และ (F) เห็ดหูหนูสีน้ าตาล (Auricularia auricula-judae)
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ป่ าไผ่ (แปลงสารวจที่ 10) ซึ่ งประเภทป่ าที่ เอื้อต่อการเกิ ด
ดอกของเห็ดป่ าไมคอร์ไรซา คือ ป่ าเต็ง-รัง ซึ่งมีไม้วงศ์ยาง
(Dipterocarpaceae) ได้แ ก่ ไม้เ ต็ ง ไม้รั ง และยางพลวง
เป็ นพันธุ์ไม้เด่ น โดยชนิ ดของต้นไม้ดังกล่าวเป็ นพืชที่
เส้นใยของเห็ดไมคอร์ไรซาอาศัยอยูท่ ี่ระบบรากฝอยของ
พืชแล้วพัฒนาเจริ ญเป็ นดอกเห็ดเมื่อสภาพแวดล้อมต่างๆ
เหมาะสม จากผลการสารวจ พบว่า เห็ด 12 ชนิ ด (ร้อยละ
75 ของชนิ ด เห็ ด กิ น ได้) เป็ นเห็ ด ไมคอร์ ไ รซาและพบ
เฉพาะในพื้นที่ ป่าเต็ง-รัง ส่ วนป่ าเบญจพรรณและป่ าไผ่
ซึ่งมีไม้สกั ประดู่ และไผ่ เป็ นพรรณไม้เด่นนั้นไม่พบเห็ด
ที่เป็ นไมคอร์ไรซา แต่จะพบเห็ดที่เจริ ญบนท่อนไม้ผซุ ่ ึงมี
ความชื้นสู ง (เห็ดหู หนูสีน้ าตาล และ เห็ดแครง) และเห็ด
ข้าวตอก สาหรับปั จจัยที่ เอื้อต่อการเกิ ดดอกของเห็ ดป่ า
กิ น ได้โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เห็ ด ไมคอร์ ไ รซา นอกจาก
ประเภทป่ าและชนิ ดพั น ธุ์ ไ ม้ ดั ง กล่ า วแล้ ว ปั จจั ย
สิ่ งแวดล้อมด้านกายภาพ หลายๆ ปั จจัยร่ วมกันนับเป็ น
ปั จจัยสาคัญที่เอื้อต่อการเกิดดอกของเห็ด ได้แก่
(1) ปริ มาณน้ าฝนและความชื้นในดิน พื้นที่ป่าชุมชนบ้าน
บุ ญแจ่ ม มี ฝนตกหนัก (ปริ มาณน้ าฝนรายเดื อนเกิ น 90
มม.) ในช่วงเดือน พ.ค. - ต.ค. ในปี 2560 และ ช่วงเดือน
เม.ย. - ส.ค. ในปี 2562 ซึ่ งในทุกปี เห็ ดป่ าไมคอร์ ไรซา
เริ่ มออกดอกหลังจากที่มีปริ มาณฝนตกหนัก ประมาณ 1
เดื อ น ในช่ ว งเดื อ นแรกที่ มี ฝ นตกหนัก ส่ ง ผลให้ ดิ น มี
ความชื้นในดินมากขึ้นหลังจากผ่านช่วงฤดูแล้ง เมื่อดินมี
ความชื้ นเพิ่มขึ้น เส้นใยเห็ ดในดิ น สามารถเจริ ญเติบโต
และสะสมอาหารรวมทั้งแร่ ธาตุในเซลล์มากขึ้น กระทัง่
อาหารที่สะสมเพียงพอสาหรับ การพัฒนา เจริ ญเกิดออก
เห็ ด ได้ ใ นช่ ว งเดื อ นต่ อ มา ซึ่ งจากผลการวิ เ คราะห์
ความชื้นในดิน ในพื้นที่ป่าเต็ง-รัง ที่พบเห็ดป่ าไมคอร์ไร
ซา ทั้ง 7 แปลงทดลอง ในช่วงเดือน พ.ค. – ต.ค. พบว่าดิน
มีความชื้นเฉลี่ย ระหว่าง 11.5 - 13.5 เปอร์เซ็นต์
(2) เนื้ อ ดิ น (Soil texture) เนื้ อ ดิ น ในพื้ น ที่ ป่ าเต็ ง -รั ง มี
หลายชนิ ด ได้แก่ ดิ นร่ วน (Loam) ดิ นทรายร่ วน (Sandy
Loam) ดินร่ วนเหนี ยวปนทราย (Sandy Clay Loam) ร่ วน
เหนี ยว (Clay Loam) ซึ่ งเนื้ อดิ นประเภทนี้ เห็ดป่ าไมคอร์
ไรซาสามารถเจริ ญเป็ นดอกได้ ทั้งนี้ เนื้ อดิ นจะต้องเป็ น
ดินร่ วน หรื อมีเนื้อดินร่ วนเป็ นส่วนประกอบหลัก

(3) ความเป็ นกรด-เบส ของดิ น อุณหภูมิดิน และระดับ
แสงดวงอาทิ ตย์ ดิ นในป่ าเต็ง -รั ง มี สภาพเป็ นกรดแก่ กรดเล็กน้อย (pH 5.4 - 6.3) และจากการตรวจวัด ข้อมูล
ปั จจัยแวดล้อมของเห็ด ดังกล่าว ณ จุดที่เห็ดไมคอร์ไรซา
แต่ละชนิดออกดอก สรุ ปได้ดงั ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สภาพแวดล้อมของดิน ณ จุดที่เห็ดป่ าไมคอร์
ไรซาแต่ละชนิดออกดอกในพื้นที่ป่าเต็ง-รัง
ชนิดเห็ด
เห็ดระโงกเหลือง
เห็ดเผาะ
เห็ดขมิ้นน้อย
เห็ดข่า
เห็ดน้ าแป้ง
เห็ดหน้าม่อย
เห็ดตะไคลขาว
เห็ดแดงน้ าหมาก
เห็ดแดงเลือดนก
เห็ดหล่มกระเขียว

ความเป็ น กรดด่าง ของดิน
5.5 – 6.0
6.0
5.5 – 6.5
6.0-6.5
6.5
6.0
7.0
5.0-6.5
7.0
6.5

อุณหภูมิดิน
(oC)
28-30
27
27-29
28
28-29
29
28
27-33
31
31

ระดับ
แสงแดด
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า
ต่า

สรุ ปผล
การศึ ก ษาความหลากหลายทางชนิ ด พัน ธุ์ แ ละ
นิ เวศวิทยาของเห็ ดป่ ากิ นได้ในพื้นที่ ป่าชุ มชนบ้านบุญ
แจ่ ม จ.แพร่ ได้ด าเนิ น การส ารวจเห็ ด ในพื้ น ที่ แ ปลง
ตัวอย่างแบบถาวร ขนาด 40x40 ตารางเมตร จานวน 10
แปลง ในปี พ.ศ. 2560-2561 พบเห็ดป่ ากินได้ 9 สกุล 16
ชนิด เป็ นเห็ดที่เจริ ญบนพื้นดิน 13 ชนิด และบนท่อนไม้ผุ 3
ชนิ ด ร้ อยละ 50 ของชนิ ดเห็ ด ที่ พบจ าแนกอยู่ ใ นสกุ ล
Russula และร้อยละ 75 ของเห็ดที่พบจัดเป็ นเห็ดไมคอร์ไร
ซา ซึ่ งเห็ดกลุ่มนี้ พบเฉพาะในพื้นที่ป่าเต็ง-รัง ที่มีไม้วงศ์
ยาง (Dipterocarpaceae) ได้แก่ เต็ง รัง และพลวง ซึ่ งเป็ น
พืชอาศัยของเห็ดกลุ่มดังกล่าว ส่ วนป่ าเบญจพรรณ ซึ่ งมี
ไม้สัก ประดู่ และไผ่ เป็ นพรรณไม้เด่น พบเฉพาะเห็ดที่
เจริ ญ บนท่ อ นไม้ผุที่มี ความชื้ น สู ง (เห็ ด หู หนู สี น้ าตาล
และ เห็ดแครง) และเห็ดข้าวตอก ลักษณะทางนิเวศวิทยา
ของเห็ ด ไมคอร์ ไรซานอกจากจะต้องอาศัยไม้วงศ์ย าง
เป็ นพื ช อาศัย แล้ว สิ่ ง แวดล้อ มทางกายภาพที่ ส าคัญยิ่ง
สาหรับการเจริ ญเกิ ดดอกของเห็ ดป่ า ได้แก่ (1) ปริ มาณ
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น้ าฝนและความชื้ นในดิ น ซึ่ งเห็ ด จะเริ่ มออดดอก
หลังจากที่มีปริ มาณฝนตกหนักไปแล้ว ประมาณ 1 เดือน
(2) เนื้ อดิ น เห็ ด จะเจริ ญบนดิ น ที่ มี เ นื้ อ ดิ น ร่ วนเป็ น
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ดิ นร่ วน (Loam) ดิ นทรายร่ วน
(Sandy Loam) ดิ นร่ วนเหนี ยวปนทราย (Sandy Clay
Loam) และร่ วนเหนี ยว (Clay Loam) (3) ความเป็ น กรดเบส ของดิ น ดิ น ในพื้ นที่ ป่าเต็ง -รั ง บ้า นบุ ญ แจ่ ม ดิ น มี
สภาพเป็ น กรดแก่ - กรดเล็กน้อย (pH 5.4 - 6.3) ในขณะ
ที่ การตรวจวัด pH ดิ น ณ จุดซึ่ งเห็ ดออกดอก พบว่าเห็ ด
แต่ละชนิ ดมี การเจริ ญบนดิ นที่ มีระดับ pH แตกต่างกัน
ตั้ง แต่ 5.0-7.0 (4) ปั จ จัย สิ่ ง แวดล้อ มอื่ น ๆ สาหรั บ การ
พัฒ นาเกิ ด ดอกของเห็ ด ไมคอร์ ไ รซา จะต้อ งมี ปั จ จัย
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ หลายปั จจัยร่ วมกัน นอกจากปั จจัยหลัก
ทั้ง 3 ข้อดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีปัจจัยรองอื่นๆ ร่ วมด้วย
เช่น อุณหภูมิดิน ความอุดมสมบูรณ์อินทรี ยวัตถุ และธาตุ
อาหารในดิ น ปริ ม าณแสงแดด อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น
อากาศ เป็ นต้น
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