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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้เป็นการสํารวจความหลากชนิดของเห็ดในเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงตําบลเสม็ด อําเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 โดยนําตัวอย่างเห็ดท่ีเก็บได้มาศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา เพ่ือจําแนกชนิดของเห็ดมาเปรียบเทียบกับคําบรรยายและรูปภาพจากคู่มือการจําแนก
เห็ด พบว่าเห็ดท่ีพบท้ังหมดมี 25 ชนิด 10  วงศ์ จากการศึกษาทางอนุกรมวิธานสามารถจําแนกชนิดลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาได้โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเห็ดมีครีบ 2) กลุ่มเห็ดห้ิง 3) กลุ่มเห็ดขม้ิน 4) กลุ่มเห็ดผึ้ง และ 
5) กลุ่มเห็ดท่ีมีลักษณะเป็นก้อนกลม จากนั้นก็สามารถแยกชนิดของเห็ดท่ีสามารถนํามาบริโภคได้พบมากท่ีสุดอยู่
ในวงศ์ Russulaceae ได้แก่ Russula emetic Russula alboareolata Russulaceae cyanoxantha Rusula 
viresceus Fr Lactarius hygrophoroides และ Lactarius glaucescens รองลงมาวงศ์ Polyporaceae ได้แก่ 
Ganoderma lucidum Lentinus polychrous Lentinus squarrosulas Mont. และ Lentinus strigoeue 
(Schw) Fr. สําหรับเห็ดท่ีไม่สามารถบริโภคได้หรือเห็ดพิษพบว่าอยู่ในวงศ์ Pluteaceae คือ Amanita sp. หรือ
เห็ดไส้เดือน 
 สําหรับการศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินและแนวทางในการใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน พบว่ามีองค์ความรู้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดกับวิถีชุมชนหลายด้าน และคนในชุมชนส่วนใหญ่มีเก็บเห็ดเพ่ือการ
จําหน่ายและการบริโภค โดยได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้รู้จักแหล่งเห็ดธรรมชาติ รู้จักลักษณะของเห็ด 
วิธีการเก็บเห็ดป่า วิธีการจัดจําแนกชนิดของเห็ดป่า การเลือกเห็ดกินได้และกินไม่ได้ ด้านความเชื่อในการเก็บเห็ด
ป่า รวมถึงแนวทางในการใช้ประโยชน์ของเห็ดป่าในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยวิธีการสังเกต ประสบการณ์ ความคุ้นเคย 
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การติดตามผู้ใหญ่ออกไปเก็บเห็ด และการสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ ซ่ึงองค์ความรู้ท่ีได้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินสามารถ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นในการใช้ประโยชน์และการเก็บหาเห็ดป่า 
 

ABSTRACT 
This research were survey on the diversity of macro-fungi at KhaoKra-dong Volcano 

Forest Park on Samed Sub District, Muang District, Buriram Province during May – September 
2015. The macro-fungi were collected and morphologically identified by comparing of their 
macro-characteristics with manual of identification book. The results revealed that 25 species 
belongs to 10 families were obtained. Among fungal taxa, they were classified as 5 groups 
including 1) gilled fungi, 2) boletes fungi, 3) polypores fungi, 4) coral fungi, and 5) puffballs fungi. 
Subsequently, edible mushrooms was discriminated which mostly found in family Russulaceae, 
including Russula emetic, Russula alboareolata, Russulaceae cyanoxantha, Rusula viresceus Fr, 
Lactarius hygrophoroides, and Lactarius glaucescens, the second most was Pluteaceae such as 
Ganoderma lucidum, Lentinus polychrous, Lentinus squarrosulas Mont., and Lentinus strigoeue 
(Schw) Fr. Additionally, inedible mushroom or poisonous mushroom was found to be 
Pluteaceae (Amanita sp.). 
 For study of local wisdom and utilization guideline in the villager of these mushroom, it 
was found local knowledge relationship between mushroom and the way of living several 
aspects. Most of villagers have been collecting these mushrooms for their trade and foods. By 
inherited the local wisdom to know the natural mushrooms source, to know the features of 
mushrooms, to know the method of collecting wild mushrooms, to know the method of 
classification wild mushrooms, to know how to pick mushrooms, edible and inedible 
mushrooms on a belief in collecting wild mushrooms. Include ways to exploit wild mushrooms 
in different ways by observing familiar experiences, watching adults, collecting mushrooms, and 
inquiring from the elders. The knowledge derived from indigenous knowledge can be passed on 
from generation to generation in the exploitation and gathering wild mushrooms. 

คําสําคัญ: ความหลากหลายของเห็ด  เห็ดป่า การนํามาใช้ประโยชน์ วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
Keywords: Diversity of macro  Fungi  Edible mushrooms  Usefulness 
               KhaoKra-dong Volcano Forest Park 
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บทนํา 

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากการเปล่ียนแปลงของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ยังผลให้เกิดการสูญพันธ์ุหรือการลดลงอย่างรวดเร็วท้ัง
ปริมาณและชนิดพันธ์ุของพืชสัตว์และจุลินทรีย์ และใน
ด้านความหลากหลายของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศของ
ป่าชนิดต่าง ๆ ในประเทศไทยยังมิได้มีการศึกษาหา
ข้อมูลอย่างจริงจังจึงมีความจําเป็นอย่างย่ิงในการศึกษา
ถึงชนิดและปริมาณเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในงานวิจัยท่ี
เกี่ยวกับจุลินทรีย์ในด้านต่าง ๆ ต่อไป เห็ดเป็นราชนิด
หนึ่ ง ท่ี มีบทบาทสําคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างย่ิง โดย
นํามาใช้ประกอบอาหารและเป็นยาสมุนไพรรักษาโรค 
เห็ดท่ีเกิดในธรรมชาตินั้นมีแพร่กระจายไปท่ัวโลก ซ่ึงแต่
ละสายพันธ์ุและชนิดนั้นมีความแตกต่างกันไปตามภาวะ
แวดล้อม สําหรับประเทศไทยพบเห็ดมากในฤดูฝน
อาณาเขตต้ังแต่ภูเขาสูงถึงริมทะเล และตามป่าท่ีมี
ความชื้นสูง ส่วนใหญ่พบเห็ดหลายๆ ชนิดเกือบตลอด
ท้ังปี ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์มีพ้ืนท่ีท่ีเป็นวนอุทยานภูเขา
ไฟกระโดงครอบคลุมพ้ืนท่ีท้องถ่ินของจังหวัดบุรีรัมย์ถึง 
3 ตําบล ได้แก่ ตําบลเสม็ด ตําบลอิสาน และตําบล
สวายจีก และมีเนื้อท่ีประมาณ 1,450 ไร่ซ่ึงนอกจากมี
สถานะภาพเป็นวนอุทยานแล้ว พ้ืนท่ีดังกล่าวได้ถูก
ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระโดงและพ้ืนท่ี
ป่าถาวรของชาติโดยปัจจุบัน  สภาพพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็น
ทีราบสูงและเนินเขาสภาพป่าเป็นป่าแดงหรือป่าเต็งรัง
มีเนินเขาขนาดเล็ก 2 ลูกติดกันสูงจากพ้ืนท่ีโดยรอบ
ประมาณ 60 เมตร เนินเขาด้านทิศใต้เรียกว่า "เขา
ใหญ่" ส่วนเนินเขา ด้านทิศเหนือ เรียกว่า "เขากระโดง"
และเนื่องจากในบริ เวณนั้น ต้ังอยู่ใกล้แหล่งน้ํ าจึง
ค่อนข้างเป็นป่า ท่ี อุดมสมบรูณ์  ชาวบ้านจึงไ ด้ใช้
ประโยชน์จากผืนป่านี้ ไ ม่ ว่าจะเป็นของป่าหรือยา

สมุนไพร โดยเฉพาะเห็ดท่ีซ่ึงพบกระจายไปท่ัวพ้ืนท่ีซ่ึง
ชาวบ้านในพ้ืนท่ีโดยรอบได้ใช้ประโยชน์ท้ังในด้าน
อาหารและการประกอบอาชีพเสริมรายได้อย่างเป็น
กอบเป็นกํา 

ดังนั้นเ พ่ือให้เกิดความคงอยู่ของวิถีชี วิต
ท้องถ่ินและภูมิปัญญาในการจําแนกความหลากหลาย
ของเห็ดเพ่ือการนํามาใช้ประโยชน์ด้านการเป็นแหล่ง
อาหารชุมชนผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาความ
หลากหลายของเห็ดท่ีพบในบริเวณรอบเขตวนอุทยาน
ภูเขาไฟกระโดง ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย์เพ่ือเป็นการสร้างประโยชน์และสร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดต่อไป
เพราะการบริโภคเห็ดนับเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่ง
ของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีได้สืบทอดกันมา
ต้ังแต่บรรพบุรุษท่ีนับได้ว่าเป็นวัฒนธรรมท่ีดีงามท่ีสืบ
ทอดกันมาจนถึงปัจจุบันท่ีควรค่าแก่การอนุรักษ์ อีกท้ัง
จะได้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการทําวิจัยเร่ืองอ่ืน ๆต่อไป 
ตัวอย่างเช่น การเพาะเห็ดป่าจากวนอุทยานเขากระโดง 
หรือการถนอมเห็ดป่าให้สามารถนํามารับประทานนอก
ฤดูกาลได้ เป็นต้น 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

ในการทําวิจัยทางทีมผู้ วิจัยจะศึกษาโดย
ทําการศึกษาบริบทของชุมชนในรอบเขตพื้นท่ีวน
อุทยานภูเขาไฟกระโดง ตําบลเสม็ด อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิและการสัมภาษณ์
ประชาชนในชุมชนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการ
กําหนดจุดสํารวจความหลากหลายของชนิดเห็ดป่า
ศึกษาเอกสารงานวิจัยเกี่ยวข้องกับความหลากหลาย
ทางชีวภาพของเห็ดและอนุกรมวิธานของเห็ดจากคู่มือ
การจําแนกเห็ด 
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2. สํารวจและเก็บรวบรวมตัวอย่างของเห็ดท่ีพบใน
พ้ืนท่ีเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 

ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (simple 
random sampling) ร่วมกับศึกษาตามเส้นทางศึกษา
ธรรมชาติ แต่ละพ้ืนท่ีมีขนาด 100 เมตร X 100 เมตร 
ท้ังนี้ทําการเก็บตัวอย่างเห็ดท่ีข้ึนในทุกแปลง เดือนละ 1 
คร้ัง เป็นเวลา 6 เดือน ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2558 บันทึกลักษณะของแหล่งท่ีพบ 
(habitat) และลักษณะทางด้านสัณฐานวิทยาหลักของ
เห็ด(macrostructure) เช่น ลักษณะของหมวก (cap) 
ครีบ (gills) ก้านดอก (stalk) วงแหวน (ring) เย่ือหุ้ม 
(volva) เป็นต้น พิมพ์สปอร์ (spore print) และรักษา
ตัวอย่างเห็ดใน Formalin–Alcohol–Acetic acid; 
FAA หรืออบแห้ง 
3. การจําแนกชนิดเห็ด 

นําตัวอย่างเห็ดรามาทําการตรวจพิสูจน์
ลักษณะอย่างหยาบ (Macro-Identification) หรือ
ลักษณะทางสัณฐาน ลักษณะอย่างละเอียด (Micro-
Identification) หรือลักษณะของโครงสร้างภายใน
ต่างๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบ Stereo และแบบ 
Light microscope เพ่ือตรวจสอบหาชนิดตามรูป
วิธาน (Keys) และข้อมูลชนิด (Monographs of 
species descriptions) ตามเอกสารดังต่อไปนี้ เห็ด
และราในประเทศไทย และหนังสอืตําราอ่ืนๆ 
4. การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเห็ดใน
ห้องปฏิบัติการ 

ทําการวัดขนาดส่วนประกอบต่างๆของดอก
เห็ดศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกของเห็ดเช่น
ลักษณะหมวก (cap) ครีบ (gills) ก้านดอก (stalk) วง
แหวน (Ring) และเย่ือหุ้ม (volva) และกลุ่มเส้นใย
จากนั้นทําการจัดจําแนกชนิดของเห็ดลักษณะทาง
อนุกรมวิธานโดยใช้วิธีการวิเคราะห์จากลักษณะทาง

สัณฐานวิทยา (Morphology) แหล่งท่ีอยู่แล้วนําไป
เทียบกับเอกสารอ้างอิงดังนี้ อนงค์ (2551) และนิวัฒ 
(2553) 
 

ผลการวิจัย 
จากการศึกษาการสํารวจความหลากหลาย

ของเห็ดป่าในพ้ืนท่ีวนอุทยานเขากระโดง บ้านน้ําซับ 
ตําบลเสม็ด อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้
เวลาในการสํารวจเป็นระยะเวลา 6 เดือน เร่ิมต้ังแต่
เดือนต้ังแต่ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน  
พ.ศ. 2558 แล้วทําการศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ี
เกี่ยวกับวิถีการดําเนินชีวิตท่ีมีความสัมพันธ์กับป่าชุมชน 
วิธีการเก็บเห็ดป่าและแนวทางในการนําไปใช้ประโยชน์ 
ซ่ึงการศึกษาความหลากหลายจะทําการสํารวจใน
บริเวณเส้นทางศึกษาตามธรรมชาติในบริเวณท่ีกําหนด 
โดยจะทําการสํารวจเดือนละ 1 คร้ัง และนํามา
เปรียบเทียบกับ อนงค์ (2551) และนิวัฒ (2553) พบว่า
เห็ดท่ีพบท้ังหมดมี 25 ชนิด 10 วงศ์ จากการศึกษาทาง
อนุกรมวิธานสามารถจําแนกชนิดลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาได้โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเห็ดมีครีบ 
2) กลุ่มเห็ดห้ิง 3) กลุ่มเห็ดขม้ิน 4) กลุ่มเห็ดผึ้ง และ  
5) กลุ่มเห็ดท่ีมีลักษณะเป็นก้อนกลมจากนั้นก็สามารถ
แยกชนิดของเห็ดท่ีสามารถนํามาบริโภคได้พบมากท่ีสุด
อยู่ในวงศ์ Russulaceae ได้แก่ Russula emetic 
Russula alboareolata Russulaceae cyanoxan-
tha Rusula viresceus Fr Lactarius hygropho-
roides และ Lactarius glaucescens รองลงมาวงศ์ 
Polyporaceae ได้แก่ Ganoderma lucidum 
Lentinus polychrous Lentinus squarrosulas 
Mont. และ Lentinus strigoeue (Schw) Fr. สําหรับ
เห็ดท่ีไม่สามารถบริโภคได้หรือเห็ดพิษพบว่าอยู่ในวงศ์ 
Pluteaceae คือ Amanita sp. หรือเห็ดไส้เดือน ซ่ึง
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ลักษณะของเห็ดป่าท่ีพบนั้นจะแสดงตัวอย่างของเห็ดท่ี
มีการสํารวจได้ในตารางท่ี 1 และตารางท่ี 2 

เม่ือนําจํานวนชนิดของเห็ดท่ีพบแต่ละเดือน
ของท้ัง 2 บริเวณ มาเปรียบเทียบความสัมพันธ์กับ
ปริมาณน้ําฝนแต่ละเดือนในวนอุทยานเขากระโดง
พบว่า จํานวนชนิดของเห็ดมีความสัมพันธ์กับปริมาณ
น้ําฝนแต่ละเดือนอย่างเด่นชัด นั่นคือ จํานวนชนิดของ
เห็ดมีมากในเดือนท่ีมีปริมาณนํ้าฝนมาก ซ่ึงได้แก่เดือน 
กันยายน และจํานวนชนิดของเห็ดมีน้อยในเดือนท่ีมี
ปริมาณนํ้าฝนน้อย จนถึงเกือบไม่มีน้ําฝนเลย ซ่ึงได้แก่
เดือน มิถุนายน ดังนั้นช่วงเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดใน
การศึกษาเห็ดภายในพื้นท่ีวนอุทยานเขากระโดง คือ
ช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน 
เพราะเป็นช่วงท่ีมีปริมาณฝนตกบ่อยท่ีสุดปริมาณนํ้าฝน
หรือความชื้นในพ้ืนท่ีมีอิทธิพลต่อการเจริญของเห็ดทุก
ชนิด เนื่องจากภายในดอกเห็ดมีน้ําเป็นส่วนประกอบ
สําคัญ ถึงประมาณ 80 – 90% และช่วงท่ีมีปริมาณ
ความชื้นสูงมีโอกาสท่ีจะพบเห็ดกลุ่มท่ีมีโครงสร้างอ่อน
นิ่ม เน่าเสียง่าย ได้มากกว่าช่วงท่ีมีปริมาณความชื้นตํ่า 
แต่ในเดือนท่ีมีปริมาณน้ําฝนมาก ๆ อาจพบเห็ดกลุ่มนี้
น้อยลง เนื่องจากความรุนแรงของฝนอาจเป็นตัวการ
ทําลายโครงสร้างของดอกเห็ดได้ 

ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินกับการเก็บเห็ด
ป่าเกิดจากการสะสมประสบการณ์มาอย่างยาวนานจาก
รุ่นสู่รุ่น ซ่ึงข้อมูลบางอย่างไม่สามารถเป็นลายลักษณ์
อักษรเป็นตัวหนังสือได้จึงทําให้ความรู้ในลักษณะภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินสูญหายไปกับกาลเวลา หายไปพร้อมกับ
ผู้เฒ่าผู้แก่ ซ่ึงยังไม่มีการศึกษาอย่างแท้จริง และไม่มี
การจดบันทึกไว้ หรือไม่มีการรวบรวมเป็นข้อมูลทาง
สถิติ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นในการเชื่อมโยงข้อมูลภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน และได้ถูกนําไปประยุกต์ใช้ในการเก็บ
เห็ดป่าของคนในชุมชน อาทิเช่น วิธีการเก็บเห็ดป่า 
วิธีการจัดจําแนกชนิดเห็ดป่า ช่วงเวลา และพื้นท่ีเก็บ
เห็ดป่า เป็นต้น 

จากการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท่ีเกี่ยวกับวิธีการ
เก็บเห็ดป่าของผู้เก็บเห็ดป่า ซ่ึงการเก็บเห็ดป่าเป็น
อาชีพอีกอาชีพหนึ่งท่ีเกิดข้ึนในช่วงฤดูท่ีมีเห็ดออกดอก
ปริมาณมาก ๆ และมีประสบการณ์ในการเก็บเห็ดมา
เป็นเวลานาน การเก็บเห็ดป่าจะต้องมีการเตรียม
อุปกรณ์และชุดสําหรับการเดินป่า โดยอุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การเก็บเห็ดป่าส่วนใหญ่ใช้ไม้เพ่ือเข่ียใบไม้ท่ีทับถมเห็ด
ป่าออกหรือจะใช้มือในการดึงดอกเห็ด ไม่ใช้อุปกรณ์ท่ี
เป็นโลหะเนื่องจากส่วนท่ีเป็นโลหะจะมีโอกาสทําให้
บริเวณน้ันเห็ดจะไม่ออกดอกในรุ่นต่อไป ภาชนะที่ใช้
เก็บเห็ดนิยมใช้ตะกร้าหรือถุงกระสอบ แล้วในการเก็บ
เห็ดป่าแต่ละคร้ังเก็บได้คร้ังละ 3 – 10 กิโลกรัม และ
นิยมเก็บใ ห้ เหลือดอกเ ห็ดไ ว้บ้ าง เพื่ อ ใ ห้ มีสปอร์
หลงเหลือและนําไปใช้ขยายพันธ์ุในรุ่นต่อไป เห็ดป่าท่ี
เก็บค่อนข้างยาก ได้แก่ เห็ดโคนต้องใช้มือ หรือไม้ขุดลง
ไปในดินลึก ๆ เนื่องจากเห็ดโคนมีรากยาว ส่วนชุดใน
การเก็บเห็ดป่าควรใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว 
รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าท่ีปกปิดได้มิดชิด หมวก ผ้า
คลุมหน้า อีกท้ังควรทายากันยุงไปและควรเตรียม
อุปกรณ์สําหรับการเข้าไปเก็บเห็ดป่า เช่น น้ํา ด่ืม 
ตะกร้า ไม้เข่ีย 

จากการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ แบ่งกลุ่มตัวอย่างท่ีทาการเก็บข้อมูลเป็น 
4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้บริโภคกลุ่มผู้จําหน่ายกลุ่มผู้เก็บเห็ด
ป่า และกลุ่มปราชญ์ชุมชน/ผู้ รู้ ได้ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถ่ินดังแสดงในตารางท่ี 3 
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รูปท่ี 1 ชุดและอุปกรณ์การเก็บเห็ดป่า 
ตารางท่ี 1 ความหลากหลายของเห็ดป่าท่ีทําการสํารวจในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 

หมายเหตุ: ตัวอักษร E หมายถึง รับประทานได้, IE หมายถึงรับประทานไม่ได้หรือเห็ดพิษ, NA หมายถึงไม่มีข้อมูล, D หมายถึง มีสรรพคุณเป็นยา 

ลําดับท่ี วงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น ลักษณะท่ัวไป 
1. Pluteaceae 

 
Amanita princeps เห็ดระโงกขาว ไข่ห่านขาว E 

2. Amanita hemibapha เห็ดระโงกเหลือง ไข่เหลือง E 
3. Amanita sp. เห็ดไส้เดือน IE 
4. Russulaceae Russula emetic เห็ดน้ําหมาก เห็ดแดง E 
5. Russula alboareolata เห็ดน้ําแป้ง เห็ดข้าวแป้ง E 
6. Russula ceaecyanoxantha เห็ดหน้าม่วง E 
7. Rusula viresceus Fr. เห็ดไค เห็ดโคกไค E 
8. Lactarius hygrophoroides เห็ดฟานสีเหลืองทอง  

เห็ดหาด 
E 

9. Lactariu sglaucescens เห็ดข่า E 
10. Agaricaceae Macrole piotagracilenta เห็ดยูง นกยูง E 
11. Leucoco prinusbresadolae - NA 
12. Termitophilae Termitomyces microcarpus เห็ดปลวกจิก E 
13. Termitomyces clypeatus เห็ดปลวก เห็ดโคน E 
14. Tricholomataceae Tricholoma crassumBerk. เห็ดจ่ัน เห็ดตีนแรด D 
15. Polyporaceae Ganoderma lucidum เห็ดหลินจือ E 
16. Lentinus polychrous เห็ดลม กระด้าง บด E 
17. Lentinus strigoeue ( Schw ) Fr. เห็ดเพ็ก เห็ดไผ่ NA 
18. Lentinus conatus เห็ดกรวยกระดาษฟาง E 
19. Polyporus grammocephalus พัดใบลาน NA 
20. Cantharellaceae Cantharellus cibarius เห็ดมันปูใหญ่ ขม้ินใหญ่ E 
21. Craterllus aureus เห็ดขม้ินน้อย E 
22. Boletaceae Boletus colossus เห็ดน้ําผึ้ง เห็ดผึ้ง เห็ดตับเต่า E 
23. Lactarius turpis เห็ดจมูกวัว เห็ดหน้างัว E 
24. Astraceae Astraeus hygrometricus เห็ดเผาะฝ้าย ถอบ เถียง E 
25. Geastraceae Geastrum saccatum Fr. เห็ดเผาะหนัง E 

หมวก 

ภาชนะ

อุปกรณ์เก็บเห็ด 

เท้าปิดมิด 
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างเห็ดป่าท่ีพบในเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
การจัดกลุ่ม การเรียกช่ือ ภาพประกอบ ลักษณะทั่วไป 

กลุ่มเห็ดมีครีบ  
(Agarics or  
Gilled fungi) 

เห็ดระโงกขาว   
Amanita princeps 

 หมวกกว้าง 9-12 ซม. รูปไข่นูนแล้วแบนเรียบ
หนืดมือเล็กน้อยเม่ือเปียกช้ืน ขอบเป็นร้ิว ขาว
นวลหรือนํ้าตาลอ่อนครีบไม่ติดก้านกว้างเรียบถี่
ขาวถึงครีมก้านยาว 10-15 × 1.5-2 ซม. 
ทรงกระบอกโคนใหญ่กว่าเล็กน้อยภายในกลวงมี
วงแหวนขาวนวลตอนบนของก้านสีเดียวกับหมวก
เปลือกหุ้มดอกอ่อนทรงกระบอกสีขาว 

กลุ่มเห็ดมีครีบ วงศ์ 
Termitophilae 

เห็ดปลวกจิก 
Termitomyces 
microcarpus 

 หมวกดอกขนาดประมาณ 5-7 ซม. ก้านดอกมี
ความกว้างประมาณ 1 ซม. และยาวประมาณ 5 
ซม. เห็ดโคนชนิดน้ีพบเจริญท้ังบนจอมปลวก 
และเจริญบนดินข้างๆ จอมปลวก ครีบดอกเป็น
อิสระจากก้านและสีขาวปนเทา  

 เห็ดปลวก เห็ดโคน 
Termitomyces 
clypeatus 

 

หมวก 2.5-5 ซม. ก้าน 5-10 x 0.5-1 ซม. 
ทรงกระบอกโคนใหญ่ขาวหม่นหรือนํ้าตาลอ่อน
รูปกระด่ิงยอกแหลมแล้วนูนเรียกว่า Perforation 
แต่ยังคงยอดแหลมไว้กลางหมวกเป็นมันเงาเรียบ 
ขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของดอก
เห็ด ขอบงอลงเป็นคล่ืนมักฉีกขาดน้ําตาลปนเทา
จนถึงนํ้าตาลอมเหลืองสีจางลงไปท่ีขอบหมวก
ครีบไม่ติดก้านกว้างเ ล็กน้อยเรียงถี่ขาวแล้ว
เปล่ียนเป็นชมพูอมส้ม 

กลุ่มเห็ดหิ้งวงศ์ 
Polyporaceae 

เห็ดหลินจือ 
Ganoderma lucidum 

 หมวกเห็ดมีลักษณะกลมหรือเป็นรูปพัด ขนาดท่ี
พบท่ัวไปมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 – 12 ซม. หรือ
อาจมากกว่า เม่ือเจริญเต็มท่ี ขอบหมวกจะงุ้มลง 
สีหมวกเข้มขึ้น ผิวด้านบนหมวกมีสีแดงหรือสี
นํ้าตาลแดง หรือสีอ่ืนๆขึ้นอยู่กับสายพันธ์ุ เป็นมัน
เงา และมีแถบเป็นวงกลม ไม่สมํ่าเสมอ ด้านล่าง
หมวกเห็ดมีรูเล็กๆจํานวนมาก ลักษณะคล้ายรู
ฟองนํ้า สีเหลืองนวล ภายในรูเป็นท่ีเก็บสปอร์ 
เน้ือเห็ดด้านในมีสีขาวหรือขาวนวล 
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ตารางท่ี 2 ตัวอย่างเห็ดป่าท่ีพบในเขตวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง (ต่อ) 
การจัดกลุ่ม การเรียกช่ือ ภาพประกอบ ลักษณะทั่วไป 

 เห็ดเพ็ก 
Lentinus strigosus 

 เป็นเห็ดท่ีมีขนาดเล็ก ดอกเห็ดมีรูปร่างคล้าย
ก ร ว ย  ต ร ง ก ล า ง ห ม ว ก บุ๋ ม ลึ ก ล ง ไ ป  มี
เส้นผ่าศูนย์กลางยาว 3-6 ซม. ผิวดอกมีขนเล็กๆ
ขึ้นอยู่ท่ัวไปบนดอกเห็ด เน้ือหมวกเห็ดบางและ
เหนียว ใต้หมวกมีครีบบางเรียงกัน ขอบดอกไม่
เรียบจะหยักเป็นคล่ืนม้วนงอเข้าข้างในเล็กน้อย
และฉีกขาดบางแห่ง 

กลุ่มเห็ดขม้ินวงศ์ 
Cantharellaceae 

เห็ดมันปูใหญ่ ขม้ินใหญ่ 
Cantharellus cibarius 

  หมวกรูปทรงเต้ียเกือบแบน เส้นผ่าศูนย์กลาง 
2.4-4.2 ซม. กลางหมวกเป็นแอ่งสีเหลือง ผิว
ด้านบนเรียบ ขอบเป็นคล่ืนแห้งมีขนถึงเรียบด้าน
ล้างมีสันหนาคล้ายครีบบางแห่งเช่ือมติดกันเป็น
รูปส้อมและผนังเช่ือมกลางเรียงห่างเรียวลงไปติด
ก้านเหลืองอ่อนถึงเหลืองก้านทรงกระบอกโคน
โป่งออก 

กลุ่มเห็ดผึ้งวงศ์
Boletaceae 

เห็ดจมูกวัว เห็ดหน้างัว 
Lactarius turpis 

 

หมวกเห็ด มีสีเขียวปนสีม่วง เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ประมาณ 5-10 ซม. ตรงกลางของหมวกเห็ดมีสี
เขียวเข้มกว่าขอบหมวกซึ่งมีสีม่วงมากกว่า ดอก
เห็ดเป็นรูปกรวยปากบาน ตรงกลางเว้าบุ๋มลงไป
พอประมาณ 

กลุ่มเห็ดก้อนกลม 
วงศ์ Geastraceae 

เห็ดเผาะหนัง 
Geastrum saccatum 

 ดอกเห็ดอ่อนมีรูปร่างกลมผิวเรียบสีขาวหรือมี
รอยเปื้อนดินผิวด้านนอกของเห็ดเผาะจะเปล่ียนสี
เป็นสีนํ้าตาลอ่อนจนไปเป็นสีนํ้าตาลแก่ มีเน้ือ
เหนียวและแข็งขึ้น เห็ดเผาะ มีเปลือก 2 ช้ัน 
เปลือกช้ันนอกประกอบด้วยเน้ือเย่ือ 2-3 ช้ัน 
ติดกันจะหนาประมาณ 1-3 มล. 
 

กลุ่มเห็ดหิ้ง วงศ์ 
Auriculariaceae 

เห็ดหูหนูเสวย  
Auricularia 
fuscosuccinea 
 
 
 
 

 

เห็ดหูหนูบางหรือเห็ดหูหนูเสวยเป็นเห็ดหูหนูชนิด
ท่ีบางท่ี สุด เป็นแผ่นวุ้นสีครีมอมชมพูหรือสี
นํ้าตาลอ่อนอมเหลืองแห้งแล้วบางใสโปร่งแสง 
ดอกเห็ดกว้าง 3 – 6 ซม. 
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ตารางท่ี 3 ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการแยกเห็ดกินได้และเห็ดกินไม่ได้ 

ที่มา: สัมภาษณ์ 
 

อภิปรายผลและสรุปผล 
จากการศึกษาการสํารวจความหลากหลาย

ของเห็ดในพ้ืนท่ีวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์โดยทําการสํารวจระหว่างต้ังแต่เดือน
มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 สํารวจและเก็บ
ตัวอย่างเห็ดจํานวน 25 ตัวอย่าง นํามาวิเคราะห์และจัด
จําแนกชนิดของเห็ดป่าโดยใช้รูปวิธานตามวิธีของ 
อนงค์ (2551) เม่ือเปรียบเทียบจํานวน ชนิดของเห็ดป่า
ท่ีพบในป่าท้ัง 8 บริเวณ พบว่า บริเวณท่ี 1 พบเห็ด 6 
ชนิด บริเวณท่ี 2 พบเห็ด 9 ชนิด บริเวณท่ี 3 พบเห็ด 7 
ชนิด บริเวณท่ี 4 พบเห็ด 7 ชนิด บริเวณท่ี 5 พบเห็ด 8 
ชนิด บริเวณท่ี 6 พบเห็ด 7 ชนิด บริเวณท่ี 7 พบเห็ด 8 
ชนิด และบริเวณท่ี 8 พบเห็ด 3 ชนิด จะเห็นได้ว่า
บริเวณท่ี 2 พบเห็ดมากกว่าทุกบริเวณ บริเวณดังกล่าว
มีสภาพป่าเต็งรังในวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง ต้นไม้มี
ขนาดเล็กถึงขนาดกลางพันธ์ุไม้ท่ีพบได้แก่ เต็ง รัง 
มะกอกเลื่อม ตะคร้อ ข้ีเหล็กป่า สมอพิเภก งิ้วป่า ปอ
ยาบ เป็นต้น สําหรับไม้พ้ืนล่างเป็นพันธ์ุพืชท่ีชอบแสง 
จําพวกหญ้าชนิดต่างๆ เช่น หญ้าเพ็ก หญ้าคมบาง ใน
ระดับไม้ชั้นรองจะพบไม้พุ่มเบิกนําหลายชนิด เช่น 
มะขามป้อม ต้ิวขาว ต้ิวแดง และยังมีพันธ์ุไม้ท่ีนํามา
ปลูกได้แก่ จามจุรี ลั่นทม สนประดิพัทธ์ โพธ์ิ มะม่วง 

มะขาม ยูคาลิปตัสรวมถึงเศษใบไม้ท่ีท่ีมีการทับถมเต็ม
พ้ืนท่ีท้ังนี้ปัจจัยแวดล้อมมีผลต่อการเจริญและ ความ
สมบูรณ์ของเห็ดและดอกกระเจียวอย่างมาก แต่
เนื่องจากการสํารวจในคร้ังนี้นั้นทําการสํารวจในช่วง
เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ซ่ึงในปีนี้
พบว่าปริมาณน้ําฝนน้อยและตกท้ิงช่วง ซ่ึงความชื้นไม่
เพียงพอทําให้การเจริญของเห็ดจึงมีปริมาณน้อย ซ่ึง
การเจริญของเห็ดนั้นต้องอาศัยความชื้นท่ีเพียงพอ
ประกอบกับสภาพอากาศท่ีอบอ้าว และมีแสงแดดจัด
หลังจากท่ีมีฝนตกปริมาณมากจะเป็นปัจจัยท่ีกระตุ้น
การเจริญของเห็ด นอกจากสภาพอากาศแล้วสภาพ
พ้ืนดินท่ีมีเศษซากพืชทับถมก่อให้มีธาตุอาหารสมบูรณ์
จะส่งผลให้ดอกเห็ดเจริญสมบูรณ์ได้ดี (สุจิตรา และ
คณะ,2548) และเนื่องจากวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงมี
ความชุ่มชื้นจากแหล่งน้ําก็น่าจะมีผลเกี่ยวข้องกับการ
เจริญของเห็ดด้วยอีกท้ังยังมีการป้องกันไฟป่าทําให้มี
การสะสมของซากพืช ต่างๆ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
รวมท้ังพรรณไม้ต่างๆ ไม่ถูกทําลายไป 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีการเดินสํารวจและเก็บ
ตัวอย่างเห็ดป่ามาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา เพ่ือ
จําแนกชนิดของเห็ดถึงระดับจีนัสมาเปรียบเทียบกับคํา
บรรยายและรูปภาพจากคู่มือการจําแนกเห็ด พบว่าเห็ด

เห็ดกินได ้ เห็ดกินไม่ได้ 

วิธีการสังเกต / ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

- ลักษณะดอกและก้านไม่สมบูรณ์ 
- มีร่องรอยการกัดกินของแมลงและหนอน 
- อาศัยความคุ้นเคยและประสบการณ์ 
- เลือกชนิดท่ีเคยบริโภคเป็นประจํา 
- ไม่เลือกเห็ดหน้าตาแปลกๆหรือเห็ดที่ไม่รู้จัก 
- ถ้าสัตว์กินได้คนก็บริโภคได้ 

- ดอกและก้านมีสภาพสมบูรณ์ 
- ไม่มีร่องรอยการกัดกินของแมลงหรือหนอน 
- ลักษณะดอกมีสีสันสวยงาม 
- ถ้าตัดส่วนที่เป็นโคนออกจะมีน้ํายางสีขาว 
- นํามาต้มกับข้าวสารแล้วข้าวไม่สุก 
- นํามาต้มกับหอมหัวใหญ่แล้วหอมหัวใหญ่
เปล่ียนเป็นสีดํา 
- อาศัยคําบอกเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ 
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ท่ีพบท้ังหมดมี 25 ชนิด 10 วงศ์ จากการศึกษาทาง
อนุกรมวิธานสามารถจําแนกชนิดลักษณะทางสัณฐาน
วิทยาได้โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มเห็ดมีครีบ 
2) กลุ่มเห็ดห้ิง 3)กลุ่มเห็ดขม้ิน 4) กลุ่มเห็ดผึ้ง และ 5) 
กลุ่มเห็ดท่ีมีลักษณะเป็นก้อนกลม  จากนั้นก็สามารถ
แยกชนิดของเห็ดท่ีสามารถนํามาบริโภคได้พบมากท่ีสุด
อยู่ในวงศ์ Russulaceae ได้แก่ Russula emetic 
Russula alboareolata Russulaceae cyano-
xantha Rusula vires-ceus Fr Lactarius hygro-
phoroides และ Lactarius glaucescens รองลงมา
วงศ์ Poly-poraceae ได้แก่ Ganoderma lucidum 
Lentinus polychrous Lentinus squarrosulas 
Mont. และ Lentinus strigoeue (Schw) Fr. สําหรับ
เห็ดท่ีไม่สามารถบริโภคได้หรือเห็ดพิษพบว่าอยู่ในวงศ์ 
Pluteaceae คือ Amanita sp. หรือเห็ดไส้เดือน 
 อย่างไรก็ตามการศึกษาความหลากหลายทาง
ชี วภาพของ เ ห็ดป่ า ท่ี ไ ด้ ทํ าการศึกษาครั้ งนี้ เป็ น
ระยะเวลาท่ีสั้น ดังนั้นจํานวนเห็ดท่ีสํารวจพบจึงไม่ใช่
จํานวนเห็ดท้ังหมดของวนอุทยานภูเขาไฟกระโดง 
เนื่องจากเห็ดป่าบางชนิดอาจเกิดในท่ีต่างกันและ
สภาพแวดล้อมต่างกัน โดยปัจจัยสําคัญอย่างหนึ่งใน
การสํารวจพบเห็ดป่า คือ สภาพทางภูมิอากาศ ถ้า
สภาพทางภูมิอากาศไม่เหมาะสมเห็ดป่าก็จะไม่สามารถ
เกิดได้หรืออาจเกิดจํานวนเพียงเล็กน้อย จํานวนชนิด
ของเห็ดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดท้ังปีเนื่องจากปัจจัยท่ี
สําคัญอยู่ 2 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณนํ้าฝน และอุณหภูมิ 
ในช่วงฤดูฝนในปีนี้มีปริมาณนํ้าฝนน้อย ฝนท้ิงช่วงจึงทํา
ให้เห็ดป่าท่ีทําการสํารวจมีปริมาณน้อยสําหรับอุณหภูมิ
ก็มีส่วนสําคัญต่อการเจริญเติบโตของเห็ดป่าเพราะเห็ด
ป่าบางชนิดพบมากในฤดูร้อนเห็ดป่าบางชนิดพบมากใน
ฤดูฝน นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้วการเกิดของดอกเห็ด

และความหลากชนิดของเห็ดยังข้ึนอยู่กับ pH ค่าความ
เข้มแสงด้วย (เสาวลักษณ์ และคณะ, 2542) 
 ผลจากการสัมภาษณ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
แนวทางการใช้ประโยชน์เห็ดป่าของคนในชุมชนและ
เป็นการกระตุ้นให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ
และการคงอยู่ของเห็ดในธรรมชาติต่อไปเพราะเห็ดเป็น
ผู้ ย่อยสลายอินทรีย์สาร ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในการ
หมุนเวียนของธาตุอาหารในระบบนิเวศ (อนงค์, 2551) 
คนในชุมชนมีความเห็นร่วมกันในการกําหนดแนวทาง
อนุรักษ์ดังนี้คือ ช่วยกันดูแลระบบนิเวศป่าไม้ ไม่ตัดไม้
ทําลายป่า รณรงค์ในการปลูกป่า ป้องกันไม่ให้เกิดไฟ
ไหม้ป่า ซ่ึงเป็นแนวทางในการอนุรักษ์เห็ดป่าให้มีอยู่ใน
ป่าชุมชนในทางอ้อม ฟ้ืนฟูหรือพัฒนาพื้นท่ีเสื่อมโทรม
ให้คงความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าเอาไว้ให้
มากท่ีสุด ไม่ทําลายสภาพแวดล้อมของป่า เช่น การเผา 
การขุดหรือการถางป่า ในการเก็บเห็ดป่าควรเก็บให้
เหลือดอกเห็ดไว้บ้าง เพ่ือให้สามารถผลิตสปอร์สําหรับ
เกิดดอกเห็ดในฤดูต่อไป 
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