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บทคัดย่อ
ดาเนินการศึกษาความหลากชนิดของเห็ดราขนาดใหญ่ในพื้นที่กลุ่มป่ าภูเขียว-น้ าหนาว (เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยาน
แห่งชาติภูกระดึง จังหวัดเลย อุทยานแห่งชาติภูเรื อ จังหวัดเลย) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 - 2559 โดยทาการสารวจและเก็บตัวอย่าง
ภาคสนามในช่วงฤดูฝนปี ละ 2 ครั้ง ผลการศึกษาสามารถรวบรวมตัวอย่างได้ท้ งั สิ้น 868 ตัวอย่าง และสามารถระบุชนิดตาม
หลักอนุกรมวิธานได้จานวน 359 ชนิด 143 สกุล 54 วงศ์ จัดอยูใ่ นกลุ่ม Ascomycota 19 ชนิด 15 สกุล 8 วงศ์ และเห็ดราใน
กลุ่ม Basidiomycota 340 ชนิ ด 128 สกุล 46 วงศ์ จานวนสมาชิ กของเห็ดที่พบมากที่สุดอยู่ในสกุล Amanita Russula และ
Marasmius ตามลาดับ พบชนิดเห็ดในอุทยานแห่งชาติน้ าหนาวสูงที่สุด โดยเห็ดราขนาดใหญ่ที่พบสามารถจัดแบ่งบทบาท
ออกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้ เห็ ดกิ นได้ (99 ชนิ ด) เห็ ดพิษ (11 ชนิ ด) เห็ ดไมคอร์ ไรซา (122 ชนิ ด) และกลุ่มเห็ ดย่อยสลาย (216
ชนิด) นอกจากนี้ยงั สารวจพบเห็ดชนิดใหม่ของโลก และมีสถานภาพเฉพาะถิ่น (endemic) ในเขตรักษาพันธุ์สตั ว์ป่าภูเขียว
คื อ เห็ ดเผาะสิ รินธร (Astraeus sirindhorniae) ผลการศึ กษาครั้งนี้ ได้นามาจัดเก็บเป็ นฐานข้อมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพไว้ที่สานักวิจยั การอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อใช้เป็ นข้อมูลศึกษาถึง
แนวทางการใช้ประโยชน์จากเห็ดราสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งด้านการป่ าไม้ การเกษตร อุตสาหกรรม สิ่ งแวดล้อมและการแพทย์
เพื่อเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและพัฒนาสกัดสารที่ มีประโยชน์สาหรับต่อยอดการบริ หารจัดการและอนุ รักษ์ป่าไม้ของ
ประเทศ ตลอดจนนาข้อมูลมาจัดทาคู่มือศึกษาและสารวจเห็ดราขนาดใหญ่เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู ้สู่เยาวชนและผูส้ นใจให้
เข้าใจถึงชนิดและบทบาทของเห็ดราขนาดใหญ่ต่อไป
คาสาคัญ : กลุ่มป่ าภูเขียว – น้ าหนาว บทบาทของเห็ด เห็ดราขนาดใหญ่

ABSTRACT
Macrofungi were collected from Phukhieo-Nam Nao Forest Complex where Phukhieo Wildlife
Sanctuary (PKWS), Phuluang Wildlife Sanctuary (PLWS), Nam Nao National Park (NNP), Phu Kradueng National Park
(PKNP) and Phu Ruea National Park (PRNP) were selected. Species observation and specimen collection were conducted
in the rainy season, 2 times a year, from 2013 to 2016. The results showed that specimens were identified into 54 families,
143 genera and 359 species, and highest species number was found in NNP. A large number of species belong to genera
were found in Amanita, Russula and Marasmius respectively .These were further classified into five groups based on
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their roles, edible mushrooms (99 species), poisonous mushrooms (11 species) mycorrhizal mushrooms (122 species) and
decaying mushroom (216 species). The new species with endemic status was found in PKWS, star-shaped fungi (Astraeus
sirindhorniae). This study can provide a guideline manual for the study of biodiversity of mushrooms in the PhukhieoNam Nao Forest Complex. All collected specimens have been preserved in the mushroom herbarium of the Department
of National Parks, Wildlife and Plant Conservation in order to take advantage of bio-organic compounds in the future.
Keywords: Macrofungi, Phukhieo-Nam Nao Forest Complex, Role of Mushrooms
และสังคมทั้งระดับประเทศและภูมิภาคเอเซี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้ให้มีความเชื่อมโยงกันด้วยเส้นทางคมนาคมทาง
บก จึ ง ได้มี แ ผนพัฒ นาปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ขยายถนนในทุ ก
เส้นทางที่อยูบ่ ริ เวณผืนป่ าแห่ งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ขยายทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 32 ที่ ตดั ผ่านผืนป่ านี้
ออกจากกันเป็ นหย่อมป่ ากระจัดกระจายจนขาดความ
ต่ อ เนื่ อ งกัน ของผื น ป่ า และในอนาคตอัน ใกล้น้ ี หาก
โครงการขยายทางหลวงแผ่นดินเส้นทางนี้สาเร็ จย่อมจะ
ท าให้ มี ปั จ จัย คุ ก คาม เช่ น จ านวนผู ้ค นและจ านวน
ยานพาหนะที่ ผ่า นเข้า ไปในผืนป่ าแห่ ง นี้ เพิ่ ม ขึ้ นอย่าง
ต่อเนื่ องจนก่อผลกระทบต่อความคงอยู่ผืนป่ าแห่ งนี้ ได้
จนในที่สุด สาหรับการศึกษาวิจยั ด้านทรัพยากรชี วภาพ
ในผืนป่ าแห่ งนี้ ได้มุ่งไปที่ การสารวจชนิ ด พืชพรรณ
สัตว์ป่า และชนิ ดของเห็ ดราในแต่ละแห่ งจนมีรายงาน
ออกมาอยู่บา้ งแล้ว แต่การศึ กษาในภาพรวมด้านสังคม
เห็ ด ราขนาดใหญ่ ที่ พ บทั้ง ในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม ป่ าภู เ ขี ย ว-น้ า
หนาวนั้นยังไม่ได้มีรายงานมาก่อน
ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็ นการสารวจเห็ดรา
ข น า ด ใ ห ญ่ ใ น ผื น ป่ า แ ห่ ง นี้ พ ร้ อ ม ทั้ ง ป ร ะ เ มิ น
องค์ประกอบการด้านชนิ ด ความชุ กชุ มที่ ประกอบขึ้น
เป็ นโครงสร้างสังคมและคุณค่าที่ ก่อให้เป็ นประโยชน์
ต่อเศรษฐกิ จและสังคมของเห็ดราขนาดใหญ่ ในผืนป่ า
แห่ งนี้ พร้อมวิเคราะห์แยกออกเป็ นสังคมย่อยในแต่ ละ
ผื น ป่ าอนุ รั ก ษ์ เพื่ อ เป็ นข้อ มู ล ประกอบการวางแผน
อนุรักษ์และ ใช้ประโยชน์ทรัพยากรเห็ดราขนาดใหญ่ใน
ผืนป่ าแห่งนี้อย่างยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต

บทนา
เห็ดราขนาดใหญ่ (Macrofungi) เป็ นคาที่นิยม
เรี ยกกลุ่มสิ่ งมีชีวิตในอาณาจักรรา (Fungi Kingdom) ที่
ถูกจัดอยู่ในสองหมวด (phylum) คือ Ascomycota และ
Basidiomycota ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่ มีความสามารถสร้ างเส้น
ใยแล้วรวมตัวกันจนเป็ นโครงสร้างขนาดใหญ่ จนมนุษย์
มองเห็ น ได้ด้ว ยตาเปล่ า สามารถหยิ บ จับ สั ม ผัส ได้
(Chandrasrikul et al., 2008) และจั ด เป็ นทรั พ ยากร
ธรรมชาติที่มีบทบาทหน้าที่สาคัญในระบบนิ เวศป่ าไม้
อันได้แก่ เป็ นผูย้ อ่ ยสลายอินทรี ยวัตถุ (saprophytic) เป็ น
กลุ่มที่ มีความสัมพันธ์ร่วมกับสิ่ งมี ชีวิตอื่น (symbiotic)
และเป็ นกลุ่ ม ที่ เ ป็ นปรสิ ต ของสิ่ ง มี ชี วิต อื่ น (parasitic)
เห็ ดราขนาดใหญ่จึงจัดเป็ นองค์ประกอบที่ สาคัญที่ ทา
เกิ ดความสมดุลของการหมุนเวียนธาตุอาหาร (nutrient
cycling) ให้ระบบนิเวศป่ าไม้ นอกจากนี้แล้วยังพบอีกว่า
หลายชนิ ดมีประโยชน์ต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ท้ งั ใน
อดี ต กาลจวบจนปั จ จุ บัน อัน ได้แ ก่ สามารถน ามาใช้
ประกอบเป็ นอาหารในรู ป แบบต่ า งๆ และปั จ จุ บัน
สามารถน ามาสกัด เพื่ อ หาสารประกอบชี ว ภาพที่ เป็ น
ประโยชน์ (Bioactive compounds) ต่อมนุษย์เป็ นจานวน
มากด้วยเช่นกัน
กลุ่มป่ าภูเขียว-น้ าหนาว จัดเป็ นผืนป่ าอนุ รักษ์
ขนาดใหญ่ที่สุดที่ยงั คงความสมบูรณ์ผืนสุ ดท้ายของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ แต่ปัจจุ บนั กาลังถูกคุกคามอย่าง
หนักด้วยเหตุผลของความต้องการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ
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การประเมิ นความเด่ นของเห็ ดแต่ละชนิ ดด้วยการนับ
จานวนดอกเห็ ดจึ งไม่ได้สะท้อนค่าความเด่นที่ แท้จริ ง
ของเห็ดในแต่ละชนิด ได้ดีมากนัก ดังนั้น การศึกษาครั้ง
นี้ จึงทาการประเมินความเด่นในรู ปของการปกคลุมของ
พื้ น ที่ เ ห็ ด ราขนาดใหญ่ ใ นแต่ ล ะชนิ ด ที่ พ บด้ ว ยการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ต าข่ า ยพลาสติ ก ขนาด 50 x 50 ของ
เซนติเมตร โดยมีช่องย่อยขนาด 5 x 5 เซนติเมตร จานวน
100 ช่ อง วางทาบขนานกับพื้นเหนื อดอกเห็ ดราขนาด
ใหญ่แล้วนับจานวนช่องย่อยขนาด 5 x 5 เซนติเมตร ที่มี
เห็ดราขนาดใหญ่ชนิดนั้นปรากฏอยูพ่ ร้อมบันทึกข้อมูล
5. จากนั้นเก็บตัวอย่างใส่ในถุงกระดาษ เพื่อนา
กลับ มาที่ ทาการอุทยานแห่ งชาติ หรื อหน่ ว ยพิทักษ์ป่า
เพื่อตรวจดูลกั ษณะโครงสร้างภายนอก พร้อมจดบันทึก
รายละเอียดส่ วนต่าง ๆ ของเห็ ด เช่น วัดขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางหมวก ลักษณะหมวก ครี บ สี ความสูงของก้าน
และองค์ประกอบอื่ น ๆ เป็ นต้น แล้วนาไปตัดเนื้ อเยื่อ
เพื่ อ ตรวจดู โ ครงสร้ า งลัก ษณะภายใน เช่ น ที่ ก าเนิ ด
สปอร์ รู ปร่ างลัก ษณะ ขนาด สี ข องสปอร์ แล้ว น า
ตัว อย่า งเห็ ด ไปทาแห้ง โดยใส่ ส ารดู ด ความชื้ น (silica
gel) หรื อดองในแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซนต์ โดยแยกเป็ น
ตัวอย่างละหนึ่งขวดแก้ว
6. นาขวดแก้วตัวอย่างจากภาคสนามกลับมาจัด
จ าแนกอนุ กรมวิ ธานเพื่ อหาชื่ อวิ ทยาศาสตร์ ที่
ห้องปฏิบตั ิการจุลชีววิทยาป่ าไม้ สานักวิจยั การอนุรักษ์ป่า
ไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่ งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์
พืช ในการจัดจาแนกครั้งนี้ อาศัยลักษณะภายนอกของ
เห็ ดราขนาดใหญ่เป็ นสาคัญ โดยยึดหลักอนุ กรมวิธาน
ในการศึ กษาครั้ งนี้ ตามคู่มือของ Imazaki et al. (1988),
Sakolrak et al. (2016), Sanoamuang (2010), The Royal
Institute (1996) , Chandrasrikul et al. (2008) แ ล ะ
Sangwanit et al. (2013)
7. เมื่ อจัดจาแนกเสร็ จในข้อ 6 ทาการบันทึ ก
รายละเอี ย ดข้อ มู ล เห็ ดราลงในฐานข้อ มู ล เห็ ดรา และ
จัดเก็บตัวอย่างแห้งเป็ นหลักฐานไว้ในพิพิธภัณฑ์เห็ดรา

อุปกรณ์ และวิธีการ
การเก็บข้ อมูลภาคสนาม
1. ส ารวจและเก็ บ ตัว อย่ า งเห็ ด ราในพื้ น ที่
ตัว แทนของกลุ่ ม ป่ าภู เ ขี ย ว-น้ าหนาว 5 พื้ น ที่ คื อ 1)
อุทยานแห่ งชาติ น้ าหนาว จ.เพชรบู รณ์ ในพื้นที่ ป่าดิ บ
แล้ง ป่ าเต็งรัง และป่ าเต็งรังผสมสน 2) อุทยานแห่ งชาติ
ภูกระดึ ง จ. เลย เป็ นป่ าสนเขา 3) อุทยานแห่ งชาติภูเรื อ
จ. เลย เป็ นป่ าสนเขา 4) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จ.
ชัยภูมิ เป็ นป่ าดิ บแล้ง ป่ าเต็งรั ง และป่ าเต็งรั งผสมสน
และ 5) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ. เลย เป็ นป่ าดิบ
เขา เริ่ มสารวจระหว่างปี พ.ศ. 2556-2559 ทาการสารวจ
ในพื้ น ที่ ล ะ 2 ช่ ว งฤดู คื อ ในช่ วงฤดู แ ล้ง ระหว่า งเดื อน
ธัน วาคม ถึ ง เดื อ นเมษายน และฤดู ฝ นระหว่า งเดื อ น
พฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคมในแต่ละปี
2. ใช้ก ารเลื อ กสุ่ ม จากพื้ น ที่ ต ัว แทนท าการ
ส ารวจเก็ บตัวอย่างโดยการคัดเลื อกจากเส้นทางศึ กษา
ธรรมชาติหรื อเส้นทางตรวจการที่คลอบคลุมพื้นที่ ป่าทุ ก
ประเภทของแต่ละพื้นที่ ให้มากที่ สุด มีความยาวเส้นทาง
ละประมาณ 500 เมตร ถึ ง 1 กิ โ ลเมตร พื้ น ที่ ล ะ 3 - 5
เส้นทางสารวจ โดยพยายามให้มีความยาวของเส้นสารวจ
รวมในแต่ละแห่งมีขนาดใกล้เคียงกันมากที่สุด
3. ทาการเดินสารวจตามเส้นทางที่ได้กาหนดไว้
ในข้อ 2 อย่างช้า ๆ เพื่อมองหาเห็ดราขนาดใหญ่ที่ปรากฎ
ทั้งสองข้างทาง เมื่อพบเห็นเห็ดราขนาดใหญ่ให้ทาการ
บันทึ กภาพ พร้ อมจดบันทึ กรายละเอี ยดต่างๆ ลงตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด สังเกตและจดบันทึกลักษณะต่าง ๆ
ของเห็ ดที่ อ ยู่ไ ม่คงทน ของเหลวที่ ปรากฏออกมาเมื่ อ
ดอกเห็ดฉี กขาด การเปลี่ยนสี ของส่ วนต่าง ๆ หรื อสี ของ
รอยช้ า เป็ นต้น พร้ อ มบัน ทึ ก พิ กัด ทางภู มิ ศาสตร์ ด้วย
เครื่ องระบุพิกดั ทางภูมิศาสตร์ (GPS)
4. เนื่ องจากขนาดของดอกเห็ ดแต่ละชนิ ดใน
พื้นที่ ศึกษามีความแปรผันมากตั้งแต่ขนาดเล็กสุ ดที่ ข้ ึน
เป็ นกระจุ กขนาดเล็กแต่มีจานวนดอกเห็ ดจานวนมาก
จนถึงบางชนิ ดขึ้นเป็ นดอกเดี่ ยวมีขนาดใหญ่มากทาให้
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ใหญ่ที่พบสามารถจัดแบ่งบทบาทออกได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
1) เห็ดกินได้ จานวน 99 ชนิด (27.58%)
2) เห็ดพิษ จานวน 11 ชนิด (3.06%)
3) เห็ดไมคอร์ไรซา จานวน 122 ชนิด (33.98%)
4) กลุ่มเห็ดย่อยสลาย จานวน 216 ชนิด (60.17%)
จากจานวนเห็ ดทั้งหมดแบ่งตามประเภทและ
คุณประโยชน์ของเห็ด เป็ นเห็ดกินได้ 99 ชนิด (27.58%)
เช่ น เห็ ด หู ห นู (Auricularia auricula) เห็ ด ตี น ตุ๊ ก แก
(Shizophyllum commune) เ ห็ ด จ มู ก ห มู (Galiella
celebica) เห็ ด ร่ างแห (Phallus indusiatus) เห็ ด โคน
( Termitomyces clypeatus) แ ล ะ เ ห็ ด ข้ า ว ต อ ก ( T.
Microcarpus) เป็ นต้น ซึ่ งเห็ ดเป็ นอาหารที่ รู้จักและใช้
บริ โ ภคในชี วิต ประจ าวัน จ านวนมาก เป็ นอาหารที่ มี
คาร์ โบไฮเดรตและโปรตีนสู ง มีไขมันต่ามาก และมีสาร
ต้านอนุมูลอิสระสูง
เห็ ดย่อยสลาย พบจานวน 216 ชนิ ด พวกเห็ ด
ย่อยสลายจะทาหน้าที่ ยอ่ ยสลายสารโมเลกุลใหญ่ที่ย่อย
สลายได้ยาก เช่น ลิกนิ น เซลลูโลสให้เป็ นสารอินทรี ย ์
โมเลกุลเล็ก เช่น น้ าตาล การย่อยสลายเช่นนี้ เป็ นการทา
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนธาตุอาหารให้สามารถ
กลับมาใช้ใหม่ได้ เห็ดกลุ่มนี้ พบบนเศษซากใบไม้ เช่น
เห็ ดม่วงมณี (Marasmius pulcherripes) เห็ ดร่ มกระดาษ
ไข (M. Pellucidus) เห็ ดเฟื องล้อสี ส้ม (M. Siccus) เป็ น
ต้น นอกจากนี้ ยงั พบเห็ ดกลุ่มนี้ บนกิ่ งไม้ ขอนไม้ ท่อน
ไม้ เช่ น เห็ ดรั งแตน (Hexagonia tenuis) เห็ ดกรวยแก้ว
( Trogia infundibuliformis) เ ห็ ด ห า ง ไ ก่ ง ว ง ป ล อ ม
(Stereum ostrea) และเห็ ดดาวลู ก ไก่ (Favolaschia
manipularis) เป็ นต้น
เห็ ดบางชนิ ดที่ สารวจพบยังมีคุณสมบัติอื่น ๆ
อีก เช่น เห็ดมีพิษ (11 ชนิ ด) เช่น เห็ดขอนสี เหลืองเกล็ด
อมม่ ว งแดง (Gymnopilus aeruginosus) เมื่ อ ตรวจสอบ
คุณสมบัติแล้วพบว่า เป็ นเห็ดพิษร้ายแรง (Chandrasrikul
et al., 2008)

สานักวิจัยการอนุ รักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ค่าองค์ประกอบสังคมเห็ดราขนาด
ใหญ่ โดยใช้ค่ า การนั บ จ านวนช่ อ งย่ อ ยขนาด 5 x 5
เซนติเมตรของเห็ ดในแต่ละชนิ ดที่ได้ตามวิธีการศึ กษา
ข้อที่ 4 แต่ละพื้นที่ ป่าอนุ รักษ์ เพื่อใช้นามาคานวณตาม
การศึกษาของ Krebs (1999) ได้แก่ รู ปแบบการกระจาย
ค ว า ม ชุ ก ชุ ม ข อ ง แ ต่ ล ะ ช นิ ด ( species abundance
distribution) และดัชนี ความหลากหลายของ ShannonWiener (H’) พร้ อ มค่ า +95% confident interval และ
ทดสอบความแตกต่างทางสถิติของความหลากหลายเห็ด
ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป Species Diversity and Richness
Program version 2.64
2. ทาการจัดจาแนกกลุ่มเห็ ดที่ พบใน 5 พื้นที่
ศึ ก ษาด้ว ยวิ ธี ก าร Cluster Analysis และการจัด ล าดับ
(ordination) แบบ Non-metric Multidimensional Scaling
(NMS) ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป PC-ORD version 6.08
(McCune and Mefford, 2011)

ผลและวิจารณ์
ผลการส ารวจและเก็ บ ตัว อย่า งเห็ ด ราขนาด
ใหญ่ ใ นพื้ น ที่ ก ลุ่ ม ป่ าภู เ ขี ย ว-น้ า หนาว จากการศึ ก ษา
รวบรวมตัวอย่างได้ท้ งั สิ้ น 868 ตัวอย่าง และสามารถจัด
จาแนกตามหลักอนุกรมวิธานได้ในระดับชนิ ด (species
level) จานวน 359 ชนิ ด จัดอยู่ใน 2 หมวด (phylum) 5
ชั้น (class) 11 อันดับ (order) 54 วงศ์ (family) 143 สกุล
(genus) 359 ชนิ ด (species) และยั ง รอการจ าแ น ก
(unknown) จ านวน 5 ตั ว อย่ า ง จั ด อยู่ ใ นหมวด
Ascomycota 19 ชนิ ด 15 สกุล 8 วงศ์ และเห็ ดในหมวด
Basidiomycota 340 ชนิ ด 128 สกุ ล 46 วงศ์ จ านวน
สมาชิ ก ของเห็ ด ที่ พ บมากที่ สุ ด อยู่ ใ นสกุ ล Amanita
Russula และ Marasmius ตามล าดับ โดยเห็ ด ราขนาด
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Phyllum

NN

PKD

PR

Fam

Gen

Species

Fam

Gen

Species

Ascomycota

5

9

11

5

6

8

Basidiomycota

37

80

178

36

78

153

Total
Shannon- Wiener (H')

42 89 189
4.81 (4.75 -4.81)

41 84 161
4.09 (4.02 -4.12)

Fam

PK

PL

Gen

Species

Fam

Gen

Species

4

4

5

8

15

31

53

74

46

128

35 57
79
3.43 (3.34 -3.46)

Total

Fam

Gen

Species

Fam

Gen

Species

19

5

10

11

2

4

4

340

27

52

89

18

27

35

54 143 359
4.68 (4.62-4.68)

32 62 100
3.65 (3.57-3.69)

20 31
39
5.21 (5.18-5.22)

Remarks; NN = Nam Nao National Park, PKD = Phu Kradueng National Park, PR = Phu Rua National Park, PK = Phu Khieo Wildlife Sanctuary, PL = Phu Luang
Wildlife Sanctuary, Fam = Family, and Gen = Genera
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Shanon - Wiener index (H')

6.00
5.00

4.81

4.68

4.09

4.00

3.65

3.43

PL

PR

3.00
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1.00
0.00
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PK

PKD

Figure 1 Diversity index of Shannon- Winer (H’) of macrofungi in each protected area; NN = Nam Nao National Park, PKD = Phu Kradueng National Park, PR = Phu Rua
National Park, PK = Phu Khieo Wildlife Sanctuary, and PL = Phu Luang Wildlife Sanctuary
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Table 1 Species Number of Macro fungi in Phukieo-Namnao Forest Complex
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แตกต่างอย่างเห็นได้ชดั เป็ นสองกลุ่มใหญ่ (Figure 2) คือ
กลุ่ ม ที่ 1 เป็ นพื้ น ที่ ป่าอนุ รั ก ษ์ก ลุ่ ม ป่ าภู เ ขี ย ว-น้ า หนาว
ตอนล่ า ง ประกอบไปด้ว ย อุ ท ยานแห่ ง ชาติ น้ า หนาว
(NN) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (PK) เขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูหลวง (PL) กับกลุ่มที่ 2 เป็ นพื้นที่ ป่าอนุ รักษ์
กลุ่ ม ป่ าภู เ ขี ย ว-น้ าหนาว ตอนบน ประกอบไปด้ว ย
อุทยานแห่ งชาติภูกระดึ ง (PKD) อุทยานแห่ งชาติภูเรื อ
(PR) และพบอีกว่าเห็ดราขนาดใหญ่ในอุทยานแห่ งชาติ
น้ าหนาว (NN) มีความคล้ายคลึงกันกับเห็ดที่พบใน เขต
รั กษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว (PK) ถึ งร้ อยเปอร์ เซ็ นต์ท้ งั นี้
น่ า จะเป็ นเพราะป่ าทั้ง สองแห่ ง นี้ อยู่ ติ ด กั น เป็ นผื น
เดียวกัน มีเพียงถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข12 เป็ น
ตัวกั้นและประกอบกับเส้นทางสารวจเห็ดผ่านประเภท
ป่ าที่ เ ป็ นป่ าดิ บ แล้ง ป่ าเต็ ง รั ง และป่ าเต็ ง รั ง ผสมสน
เหมือนกันทั้งสองพื้นที่ดว้ ย

เมื่อนาไปหารู ปแบบการกระจายความชุกชุมของแต่ละ
ชนิด (species abundance distribution) พบว่าเป็ นรู ปแบบ
truncated log normal ทั้ง 5 พื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ เมื่ อ พิ จ ารณา
ความหลากหลายของเห็ ด ตามดั ช นี ข อง ShannonWiener (H’) มี ค่ า มากทุ ก พื้ น ที่ โดยมี ค่ า ดั ช นี ค วาม
หลากหลายของ Shannon- Wiener (H’) สูงสุดที่อุทยาน
แห่ งชาติ น้ าหนาว (4.81) รองลงไปคื อ เขตรั กษาพันธุ์
สัตว์ป่าภูเขี ยว (4.68) อุทยานแห่ งชาติ ภูก ระดึ ง (4.09)
เขตรั กษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (3.65) และมี ค่าต่ าสุ ด ที่
อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู เ รื อ (3.43) (Table 1 and Figure 1)
อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของเห็ ดแต่ละพื้นที่ ป่า
อนุ รั กษ์มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
(Table 2)
ผลการวิ เ คราะห์ ก ารจั ด กลุ่ ม เห็ ด (cluster
analysis of macrofungi) ที่พบใน 5 พื้นที่น้ ี พบว่ามีความ

Table 2 Statistical test of Shannon-Wiener index between the protected areas; NN = Nam Nao National Park, PKD =
Phu Kradueng National Park, PR = Phu Rua National Park, PK = Phu Khieo Wildlife Sanctuary, and PL =
Phu Luang Wildlife Sanctuary
NN

PK

PKD

PL

PR

NN
PK
*
PKD
*
*
PL
*
*
*
PR
*
*
*
*
Remarks; NS = no significantly different, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Figure 2 Cluster of macrofungi in all protected areas; NN = Nam Nao National Park, PKD = Phu Kradueng National Park,
PR = Phu Rua National Park, PK = Phu Khieo Wildlife Sanctuary, and PL = Phu Luang Wildlife Sanctuary.
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ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร จั ด ล า ดั บ ( ordination
analysis) การปรากฏของเห็ ด ราขนาดใหญ่ ต ามปั จ จัย
แวดล้อ มในแต่ ล ะพื้ น ที่ พบว่า การปรากฏของเห็ ด รา
ขนาดใหญ่ แ ปรผัน ตามปั จ จั ย แวดล้อ มในแต่ พ้ื น ที่
(Figure 3) ที่ เ อื้ อ ต่ อ การก่ อ ให้เ กิ ด ความหลากชนิ ด ทั้ง
ปั จ จัย ด้า นกายภาพและชี ว ภาพ เช่ น ชนิ ด ของต้น ไม้
ความหนาทึ บของป่ า สภาพภูมิอากาศ เศษซากพืชหรื อ
อินทรี ยวัตถุที่หลงเหลืออยู่ในพื้นที่ และการป้ องกันไฟ
ป่ า ดังนั้นเมื่อสภาพภูมิอากาศมีความเหมาะสม ความชุ่ม
ชื้ นและความอบอ้าวของป่ าเพิ่มขึ้ น น่ าจะมี ผลต่อการ

เพิ่ ม ผลผลิ ต ของเห็ ดป่ าได้ ม ากกว่ า เดิ ม แต่ ท้ ั งนี้
องค์ ป ระกอบของแหล่ ง น้ าน่ า จะมี ผ ลเกี่ ย วข้อ งด้ว ย
รวมถึงการป้ องกันไฟป่ าทาให้มีการสะสมของซากพืช
หรื ออินทรี ยวัตถุต่างๆ ซึ่งเป็ นวัสดุอาศัยของเห็ด เป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการลดการบุกรุ กทาลายป่ าทาให้
พรรณไม้ ต่ า งๆ ไม่ ถู ก ท าลายไปและนั บ วัน ยิ่ ง จะ
เ จ ริ ญ เ ติ บ โ ต ห น า แ น่ น ยิ่ ง ขึ้ น ย่ อ ม มี ผ ล ท า ใ ห้
สภาพแวดล้อมต่างๆ เอื้ออานวยให้ผลผลิตของเห็ดมาก
ขึ้นตามลาดับ

Figure 3 Ordination analysis of macrofungi in all study areas; NN = Nam Nao National Park, PKD = Phu Kradueng
National Park, PR = Phu Rua National Park, PK = Phu Khieo Wildlife Sanctuary, and PL = Phu Luang
Wildlife Sanctuary
จานวน 122 ชนิ ด เห็ดไมคอร์ ไรซาที่พบมาก ได้แก่ วงศ์
Amanitaceae รองลงมาได้แก่ วงศ์ Russulaceae สกุล ที่
พบมาก ได้แก่ Amanita Russula และ Lactarius 3) เห็ด
พิษ พบจานวน 11 ชนิ ด และ 4) เห็ ดกิ นได้ พบจานวน
99 ชนิด และในเห็ดกินได้น้ ีมีท้ งั ที่เป็ นเห็ดย่อยสลายและ
เห็ดไมคอร์ไรซาด้วย
ความรู ้ ด้านชนิ ดและการใช้ประโยชน์เห็ ดรา
ขนาดใหญ่ครั้งนี้ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการ
ส่ งเสริ มการใช้ประโยชน์ผลิตผลรองป่ าไม้ (non-timber
forest products) รวมถึงการจัดการฐานข้อมูลความหลาก
ชนิ ดของเห็ดในประเทศไทยเพื่อนาไปสู่ แผนการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืนต่อไป

สรุ ป
ปั จจัยด้านกายภาพและชี วภาพมี ผลต่อความ
หลากชนิ ดของเห็ ดราในแต่ละพื้นที่ กลุ่มป่ าภูเขียว-น้ า
หนาว ปั จจัยสาคัญ ได้แก่ ชนิดของต้นไม้ ความแน่นทึบ
ของป่ า สภาพภู มิ อ ากาศ ซากพื ช หรื อ อิ น ทรี ย วัต ถุ ที่
เหลืออยูใ่ นพื้นที่ และการป้ องกันไฟป่ า พบความหลาก
ชนิ ดเห็ ดจานวน 359 ชนิ ด 143 สกุล 54 วงศ์ และยังรอ
การระบุชนิ ดอีก 5 ตัวอย่าง จากจานวนของเห็ดทั้งหมด
ที่ สารวจพบสามารถจาแนกออกเป็ น 1) เห็ ดย่อยสลาย
216 ชนิ ด พบมากในวงศ์ Polyporaceae Russulaceae
และ Marasmiaceae สกุ ล ที่ พบมาก ได้ แ ก่ Amanita
Russula และ Marasmius 2) เห็ ด ราไมคอร์ ไ รซา พบ
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