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บทคัดย่อ 
การศึกษานิเวศวิทยาของเห็ดเผาะในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามระยะเวลา 3 ปี ระหว่างปี 

พ.ศ. 2558-2560 เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
ยั่งยืน โดยท าการส ารวจ เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลระบบนิเวศของต้นยางนาท่ีเกิดดอกเห็ดเผาะ ลักษณะสัณฐาน
วิทยาของเห็ดเผาะ ปริมาณธาตุอาหารในดินท่ีพบเห็ดเผาะ ปริมาณน  าฝน ความชื นในดินบริเวณท่ีพบเห็ดเผาะ 
และปริมาณน  าฝน ผลวิจัยพบว่า มีต้นยางท่ีปลูกติดกับคลองน  าจ านวน 235 ต้น มีดอกเห็ดเผาะเกิดขึ นใต้ร่มเงา
ท่ีโปร่งแสงของต้นยางนาเพียง 3 ต้น ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559-2560 โดยพบเห็ด
เผาะหนัง (Astraeus odoratus Phosri, Watling, M.P Martin & Whalley) เพียงชนิดเดียว ในปี พ.ศ. 2560 
ดอกเห็ดเกิดขึ นจ านวนมาก นับได้ 102 ดอก และมีขนาดเฉลี่ย 2.2-4.2 เซนติเมตร มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ปริมาณน  าฝน (1,587.5 มิลลิเมตร) ความชื นในดิน (18-28%) และปริมาณธาตุอาหารในดินท่ีเหมาะสม 
(ไนโตรเจน 0.12% ฟอสฟอรัส 3.19% และโพแทสเซียม 7,231.41%)  

ค าส าคัญ: นิเวศวิทยา  เห็ดเผาะ  Astraeus odoratus ยางนา   
 

Abstract 
 The ecology study of earthstars was conducted at Pibulsongkram Rajabhat 
University (PSRU) areas for 3 years (from 2015 to 2017). The results of the study were 
expected to be sources learning centre about the cost effective and sustainable utilization of 
natural resources. Ecological survey at Yangna (Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don) planting 
areas, collected and analyzed morphological characters of fruiting bodies, soil nutrient, rainfall 
and soil moisture. The result was found that 3 of 235 Yangna trees with planting on waterside 
area were occurred fruiting bodies from May-October in 2016 and 2017. Only one species as 
Astraeus odoratus Phosri, Watling, M.P Martin & Whalley were found and shown their fruiting 
bodies. In 2017, high density (102 fruiting bodies) and big size (2.2-4.2 centimeter)  of fruiting 
body were correlated to amount of rainfall (1,587.5 millimeter) , soil moisture (18-28%) , and 
optimum of soil nutrient (nitrogen 0.12% phosphorus 3.19% and potassium 7,231.41%). 

Keywords:  ecology, earthstar, Astraeus odoratus, Dipterocarpus alatus  
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1. บทน า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วน

ทะเลแก้ว (มรพส.) เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อ
ท้องถิ่น ท่ี เก่าแก่ของจังหวัดพิษณุ โลก มีพื น ท่ี 
1,001-3-7 ไร่ [1] อดีตเคยเป็นพื นท่ีชุ่มน  า มีการ
ขุดถมดินจ านวนมากและได้ปลูกรวบรวมพรรณพืช
หลากหลายชนิดด้วยความตั งใจแรกเริ่มท่ีมุ่งหวังให้
เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และเป็นแหล่ง
เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรของคนใน
ท้องถิ่ นอย่ าง คุ้ม ค่ าและยั่ งยื น  มี ต้ นยางนา 
( Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. Don) 
เป็นพืชเด่นพบจ านวนมาก ปัจจุบันใน มรพส. พบ
ต้นยางนาจ านวน 235 ต้น เริ่มต้นโดย ดร.พิศิษฐ์ 
วรอุไร ได้รวบรวมต้นกล้ายางนาจากหลายแหล่ง
น าม าปลูก เมื่ อ  พ .ศ .2530 จ านวนประมาณ  
300 ต้น แต่พื นท่ีส่วนทะเลแก้วมีความแห้งแล้ง
มากในฤดูแล้งส่งผลให้ต้นยางนาตายไปหลายต้น 
ซ่ึง มรพส. ได้มีการปลูกซ่อมอีกหลายครั ง [2] ยาง
นาเป็นไม้ ท่ีมีสรรพคุณและประโยชน์มากทาง
ระบบนิเวศ เอื อประโยชน์ต่อมนุษย์ และเป็นท่ีอยู่
อาศัยของเห็ดกินได้หลายชนิด [3] โดยเฉพาะเห็ด
เผาะซ่ึงเป็นเห็ดเศรษฐกิจท่ีนิยมบริโภคมากมา
ยาวนาน ออกเฉพาะช่วงแรกของฤดูฝน มีราคาสูง
ตั งแต่ 200-500 บาทต่อลิตร เนื่องจากรับประทาน
อร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการและใช้เป็นยาบ ารุง
ร่างกาย แก้ช  าใน รสเย็นหวาน เป็นต้น [4] 

ในประเทศไทยพบเห็ดเผาะ 4 ชนิด ได้แก่ 
เห็ ด เผ า ะ ฝ้ า  (Astraeus hygrometricus (Pers.) 
Morgan) พ บ ใน ปี  พ .ศ . 2432 A. thailandicus 
Petcharat พบในปี  พ.ศ. 2546 เห็ดเผาะหนัง (A. 
odoratus Phosri, Watling, M.P. Martín & 
Whalley) พบในปี พ.ศ. 2547 และเห็ดเผาะสิรินธร 
(A. sirindhorniae Watling, Phosri, Sihanonth, 
A.W. Willson & M.P. Martín) พบในปี  พ.ศ. 2557 

[5], [6], [7], [8] เห็ดเผาะท่ีพบในพื นท่ีของ มรพส. ยัง
ไม่มีรายงานว่าเป็นชนิดใดและยังไม่มีการศึกษาระบบ
นิเวศท่ีเหมาะสมในการอยู่ร่วมกันระหว่างเห็ดเผาะ
และต้ นยางนา ผู้ วิ จั ย เก็ บรวบรวมข้ อมู ล เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี  ตั งแต่ปี  พ.ศ. 2558-2560 เพื่ อใช้
ส าหรับการวางแผนจัดการพื นท่ีเกี่ยวกับการอนุรักษ์
ต้นยางนาให้เกิดดอกเห็ดเผาะจ านวนมากและมีขนาด
ใหญต่่อเน่ืองต่อไป 

2. วัสดุอุปกรณ์และวิธีการวิจัย 
2.1 ส ารวจจ านวนเห็ดและชนิดของเห็ด

เผาะ ท่ีพบบริ เวณ ใต้ ต้ นยางนาในพื น ท่ี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว 
(มรพส.) ในระหว่างวันท่ี 15-20 ของทุกเดือน โดย
พบเห็ดเผาะระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม เก็บดินและดอกเห็ดด้วยเสียมขนาดเล็กขุด
และเก็บตัวอย่างเห็ดเผาะในถุงกระดาษ พร้อมทั ง
ดินท่ีพบเห็ดเผาะในถุงพลาสติก เห็ดเผาะสดเก็บไว้
ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อน าดอกเห็ดมา
ศึกษาลักษณะโครงสร้างของเห็ดด้วยตาเปล่าและ
ใต้กล้องจุลทรรศน์ ได้แก่  รูปร่าง ผิวหรือผนัง 
ด้านนอก สี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกเห็ด 
ศึกษาสปอร์จากเห็ดแก่ท่ีบานและแตกด้วยไม้จิ ม
ฟันน าไปแตะลงบนหยดน  ากลั่น แล้วดูลักษณะ
รูปร่าง สี และวัดขนาดสปอร์ 30 สปอร์ต่อดอก
เห็ดจ านวน 3 ดอกต่อพื นท่ีท่ีพบเห็ดเผาะภายใต ้
กล้องจุลทรรศน์ท่ีก าลังขยายรวม 400 เท่า [9] 
ส่วน เห็ ดแห้ งน าไปอบ ท่ีอุณ หภู มิ  60 องศา -
เซลเซียส จนแห้งสนิท แล้วเก็บตัวอย่างลงในถุงซิป
พลาสติกท่ีมีเม็ดซิลิกาพร้อมติดฉลากเก็บไว้เป็น
ตัวอย่างอ้างอิง  

2.2 ศึกษานิเวศวิทยาของพื นท่ีท่ีพบดอก
เห็ดเผาะ ดังนี  เก็บข้อมูลลักษณะพื นท่ีท่ีพบเห็ด
เผาะ ตรวจวัดปริมาณความชื นในดิน วิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหารในดิน ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจน
ด้วยวิธี Kjeldahl method ปริมาณฟอสฟอรัส
ด้ ว ย วิ ธี  Vanadomolybdate method แ ล ะ
ป ริ ม า ณ โ พ แ ท ส เ ซี ย ม ด้ ว ย วิ ธี  Flame 



วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี 20 ฉบับท่ี 3 กันยายน – ธันวาคม 2561 
 

126 

photometer method ในเดือนกันยายนของทุก
ปี โดยน าดินไปอบให้แห้งสนิท บดให้ละเอียด และ
เก็บในถุงพลาสติกท่ีปิดสนิทก่อนการวิเคราะห์
ปริมาณธาตุอาหาร [10] วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้โดย
วิธีสถิติเชิงพรรณนาด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS 
16.0 น าข้อมูลไปหาความสัมพันธ์กับปริมาณ
น  าฝนท่ีตกในจังหวัดพิษณุโลกในแต่ละเดือน [11] 
เก็บข้อมูลทุกเดือน เป็นระยะเวลา 3 ปี ในปี พ.ศ.
2558 พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2560 โดยใช้เป็นส่วน
หน่ึงในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของรายวิชา
ชีววิทยาของไมคอร์ไรซา สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
(Figure 1) 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ยางนาพืชอาศัยของเห็ดเผาะ 
ต้ น ย า ง น า  (Dipterocarpus alatus 

Roxb.ex G. Don) เป็นพืชอาศัยเพียงชนิดเดียว
ของเห็ดเผาะท่ีพบในพื นท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว (มรพส.) มี ระบบ
นิเวศท่ีพบต้นยางนา 6 ลักษณะ ได้แก่ พื นท่ีชุ่มน  า 
พื นท่ีริมถนน พื นท่ีป่าโปร่ง พื นท่ีป่าปลูก พื นท่ี
สนามหญ้า และพื นท่ีริมคลองน  า พบว่าเกิดดอก
เห็ดเผาะขึ นบนดินบริเวณรอบโคนต้นต้นยางนา
อายุ 30 ปี ในพื นท่ีริมคลองน  าบริเวณเดียว ซ่ึงด้าน
ใน ติ ด กั บ ข อ บ ส น า ม ฟุ ต บ อ ล  มี ห ญ้ า ข น 
(Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf.) ท่ี เ ป็ น
วัชพืชใบเลี ยงเดี่ยววงศ์หญ้ า  (Graminae) [13] 
และต้นต้อยติ่ ง  (Ruellia tuberosa L.) ท่ี เป็ น
วัชพืชใบเลี ยงคู่ [14] ขึ นเป็นพืชหลักปกคลุมดิน 
แสงแดดสามารถส่องถึงพื นดินและเห็ดเผาะได้ 
บริเวณนี มีต้นยางนาเจริญทั งหมดจ านวน 7 ต้น ใน
ปี พ.ศ.2558 พบดอกเห็ดเผาะใต้โคนต้นยางนา 1 
ต้น รัศมีการเกิดห่างจากโคนต้น 30 เซนติเมตร  

ระห ว่ า ง เดื อ น ก รก ฎ าคม ถึ ง เดื อ น
กันยายน ในขณะท่ีปี พ.ศ.2559 พบดอกเห็ดเผาะ
ใต้โคนต้นยางนา 1 ต้น เป็นต้นท่ีอยู่ติดกับต้นท่ีพบ
ในปี พ.ศ.2558 รัศมีการเกิดห่างจากโคนต้น 120 

เซนติ เมตร ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม และ พ.ศ.2560 พบดอกเห็ดเผาะใต้โคน
ต้นยางนาต้นเดิมทั ง 2 ต้น ท่ีพบใน พ.ศ.2558 
และ พ.ศ.2559 รัศมีการเกิดห่างจากโคนต้น 150 
เซนติ เมตร ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคม ตลอดระยะเวลา 3 ปี ใน มรพส. พบต้น
ยางนาจ านวน 3 ต้น (ร้อยละ 1.3) ท่ีเกิดเห็ดเผาะ
บริเวณรอบโคนต้นจากทั งหมด 235 ต้น งานวิจัยนี 
ได้บูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา
ชีววิทยาของไมคอร์ไรซา โดยการน านักศึกษาเข้า
ร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศการอยู่อาศัยร่วมกันระหว่าง
เห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซากับพืชอาศัย ซ่ึงท าให้เกิด
บรรยากาศในการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้เรียนมีความสุข 
สนุกสนาน ตื่นเต้น และเข้าใจมากขึ น เมื่อได้เห็น
ของจริงนอกห้องเรียน (Figure 1) 

 
นิเวศวิทยาของเห็ดเผาะ 
เห็ดเผาะมีคุณสมบัติเป็นเอคโตไมคอร์ไร

ซากับไม้หลายชนิดโดยเฉพาะวงศ์ยาง ปี  พ.ศ.
2557 มีรายงานว่าในประเทศไทยเคยพบเห็ดเผาะ
ในป่ายูคาลิปตัสท่ีจังหวัดระยอง และท่ีคณะวน
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดสอบใส่
เชื อเห็ดเผาะให้กับต้นกล้ายูคาลิปตัสท่ีเลี ยงในขวด
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อ พบว่าเส้นใยเห็ดเผาะสามารถ
เจ ริญ ท่ี ราก ยู ค าลิ ป ตั ส ได้  ส่ วน ในป ระ เท ศ
ออสเตรเลียได้ทดสอบน าเห็ดเผาะไปปลูกเป็นไม
คอร์ไรซาให้กับต้นยูคาลิปตัส สามารถเกิดเป็นดอก
เห็ดได้ส าเร็จ [15] 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 Collection of fruiting bodies and soil of 

mutualistic symbiosis between 
earthstar and Yangna trees 

A B 
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(Dipterocarpus alatus Roxb. ex G. 
Don.). Integration of research activities 
and academic studies in Biology of 
Mycorrhizas Subject between lecturer 
(A) and students (B).  

 
ในปี พ.ศ.2558 มีรายงานว่าพบเห็ดในสกุล 

Astraeus จ านวน 10 ชนิด ท่ัวโลก ได้แก่ Astraeus 
asiaticus Phosri, M.P. Martín & Watling , A. 
hygrometricus (Pers.) Morgan, A. koreanus (V.J. 
Stanek) Kreisel, A. morganii Phosri, Watling & 
M.P. Martín, A. odoratus Phosri, Watling, M.P. 
Martín & Whalley, A. pteridis (Shear) Zeller, A. 
sirindhorniae Watling, Phosri, Sihanonth, A.W. 
Willson & M.P. Martín, A. smithii Phosri, Watling 
& M.P. Martín, A. telleriae Phosri, Watling & M.P. 
Martín and A. thailandicus Petcharat [6]  

ลักษณะโครงสร้างของเห็ดเผาะท่ีพบใน 
มรพส. ตลอดระยะเวลา 3 ปี จัดเป็นเห็ดเผาะหนัง 
(Astraeus odoratus Phosri, Watling, M.P 
Martin & Whalley) เ น่ื อ งจ าก มี รู ป ร่ า งก ล ม
ค่อนข้างแบน ดอกเห็ดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ขนาดตั งแต่ 1.6-4.9 เซนติเมตร ระยะดอกอ่อนฝัง
อยู่ใต้ผิวดิน เมื่อดอกแก่จึงเจริญโผล่พ้นผิวดิน
ขึ นมา เวลาฝนตกชะหน้าดินออกเผยให้เห็นดอก 

เห็ดอยู่ตามผิวดิน ผนังด้านนอก (outer 
peridium) เมื่อดอกอ่อนมีสีเหลืองนวล เมื่อแก่
ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นสีเหลืองน  าตาล น  าตาลอ่อน 
น  าตาลเข้ม และน  าตาลด า ผนังด้านนอกแข็งหนา
และหยาบ เมื่อแก่บานแตกออกเป็นหลายแฉก 
ส่วนใหญ่พบ 8 แฉก ผิวด้านในแตกเป็นลายตาข่าย 
ผนังด้านใน (endoperidium) สีน  าตาลอ่อนมีรู
เปิดตรงกลางเป็นทางออกของสปอร์ โดยสปอร์
แพร่กระจายออกได้เมื่อถูกน  าหยดหรือตกใส่ และ
ปลิวไปตามลม สปอร์มีสีน  าตาลอ่อนถึงน  าตาลเข้ม 
สปอร์มีรูปร่างกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั งแต่ 
3-17 ไมโครเมตร เนื อเยื่อท่ีเกาะเกี่ยวสปอร์อยู่
ด้านในของผนังชั นใน (gleba) เป็นเส้นใยท่ีพันกัน

หลวม ๆ เมื่อดอกอ่อนมีสีขาวหรือครีม เมื่อแก่
เปลี่ยนเป็นสีน  าตาลจนถึ งสีด า [9], [14], [15] 
(Figure 2) ส่วนใหญ่เห็ดเผาะมักพบในป่าท่ีมีพืช
อ า ศั ย ว ง ศ์  Betulaceae, Dipteracarpaceae, 
Ericaceae, Fagaceae Pinaceae ใน ดิ น ลู ก รั ง 
ดินร่วนปนทราย และดินเหนียว [22] ใน มรพส. 
เกิดดอกเห็ดเป็นกลุ่ม 4-10 ดอก และเดี่ยว พบ
ดอกเห็ดทั งท่ีฝังอยู่ในดินทั งดอกและฝังบางส่วน มี
การรายงานว่าต้นกล้าต้นยางนาท่ีมีเห็ดเผาะหนัง
อาศัยอยู่ร่วมด้วยท าให้ต้นกล้าเจริญเติบโตดีกว่า
ต้นท่ีไม่มีการใส่ราเหด็เผาะ [6, 23] 

ปริมาณน  าฝนสะสมตลอดปีมีปริมาณ
เพิ่ มขึ นชัดเจน จากตารางท่ี  2 ใน พ .ศ.2560 
(1,587.5 มิลลิเมตร) มีมากกว่า พ.ศ.2558 (890.2 
มิลลิ เมตร ) เกือบ  2 เท่า แม้จะยั งไม่มี ข้อมูล
รายงานในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2560 
ซ่ึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ยังมีฝนตกต่อเน่ือง
มากกว่าทุกปี ท่ีผ่านมาฝนจะเริ่มทิ งช่วงเดือน
พฤศจิกายนเป็นต้นไป ปริมาณน  าฝนท่ีตกมีผลต่อ
ความชื นในดินโดยตรง พบดอกเห็ดท่ีความชื นใน
ดินร้อยละ 18-28 เน่ืองจากดินเป็นดินเหนียวปน
ทรายเมื่อวันท่ีฝนตกต่อเน่ืองจะมีน  าขังเหนือพื นดิน 
แต่จะหายไปอย่างรวดเร็วเมื่ออากาศร้อนขึ นใน
ตอนกลางวัน และปริมาณน  าฝนส่งผลต่อจ านวน
ดอกเห็ด โดย พ.ศ.2558 มีจ านวนเดือนท่ีพบดอก
เห็ด 3 เดือน พบดอกเห็ด 12 ดอก ส่วน พ.ศ.
2559 และ พ.ศ.2560 พบมากถึง 6 เดือน พบดอก
เห็ด 59 และ 102 ดอก ตามล าดับ โดยเริ่มพบ
ดอกเห็ดเมื่อมีปริมาณน  าฝนท่ีตกในแต่ละเดือน
มากกว่า 117.2 มิลลิเมตร (Table 1) พบดอกเห็ด
มากในช่วง ท่ีมีฝนตกต่อเน่ืองสลับกับแดดจัด 
สอดคล้องกับภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีสังเกตว่าหากมี
ปริมาณน  าฝนมาก มีสภาพอากาศครึ มติดต่อกัน
หลายวัน จากนั นหากมีแสงแดดจัดติดต่อประมาณ 
3-4 วัน จะท าให้ เส้นใยเห็ดเจริญดี  บางพื น ท่ี

http://eol.org/pages/11976706/overview
http://eol.org/pages/6673321/overview
http://eol.org/pages/6673321/overview
http://eol.org/pages/42660891/overview
http://eol.org/pages/42660891/overview
http://eol.org/pages/6673323/overview
http://eol.org/pages/42660891/overview
http://eol.org/pages/42660891/overview
http://eol.org/pages/42660891/overview
http://eol.org/pages/42660891/overview
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ชาวบ้านเริ่มออกหาเห็ดตั งแต่ตี 1 เพื่อให้ได้เห็ด เผาะดอกอ่อน มีรสชาติดี ซ่ึงจะขายได้ราคาสูง 
ดังนั นปริมาณน  าฝนและแสงแดดเป็น

ปัจจัยส าคัญในการเกิดดอกเห็ด [15]  
ขนาดเฉลี่ยของเส้นผ่านศูนย์กลางของ

สปอร์และดอกเห็ดพบมีขนาดใหญ่ขึ นตามปริมาณ
น  าฝนท่ีมีมากขึ นในปี พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2560 
(890.2-1,587.5 มิลลิเมตร ) ในปี พ.ศ.2560 พบ
ดอกเห็ดขนาดใหญ่ระหว่าง 2.2-4.2 เซนติเมตร
มากกว่าทุกปี สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sher et 
al. (2010) รายงานว่าความชื นสัมพันธ์ในอากาศท่ี
มีปริมาณเหมาะสม มากเพียงพอและสม่ าเสมอมี
ผลท าให้ความสูงของก้านเห็ด เส้นผ่านศูนย์กลาง
ของก้านเห็ด ขนาดของหมวกเห็ด และน  าหนักสด
ของดอกเห็ ด เพิ่ มมากขึ น  [21] เมื่ อน าดิน ไป
วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร (Table 2) ดินใน 
มรพส . มี ลั กษณ ะคล้ ายกั บ ในพื น ท่ี อ นุ รั กษ์
พันธุกรรมพืชของมหาวิทยาลัยพะเยา [5]  

ปริมาณไนโตรเจนทั งหมดของดินท่ีเกิด
ดอกเห็ดในแต่ละปีไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองจาก
ไนโตรเจนละลายในน  าได้ดีเมื่อฝนตกจึงเกิดการชะ
ล้างลงสู่คลองน  าจึงเหลือในดินในระดับต่ า [16] 
ส่วนปริมาณฟอสฟอรัสอยู่ในระดับท่ีต่ ามากอาจ
เนื่องจากเส้นใยของเห็ดเผาะสามารถผลิตเอนไซม์
ฟ อ ส ฟ า เต ส  (phosphatase)  อ อ ก ม า ย่ อ ย
ฟอสฟอรัสในดิน เส้นใยเห็ดเผาะขนาดเล็กจ านวน
มากดูดซับฟอสฟอรัสอย่างรวดเร็ว เพ่ือน าไปใช้เอง
และส่งต่อให้กับพืชอาศัยหรือต้นยางนาจึงท าให้ดิน
บริเวณท่ีมีดอกเห็ดขึ นเกิดการขาดฟอสฟอรัสได้ 
[16], [17], [18], [19], [20] และพบโพแทสเซียม
ในปริมาณท่ีสูงมาก อาจเพราะเส้นใยไมคอร์ไรซามี
บทบาทในการดูดซับโพแทสเซียมในดินน้อย [5] 
อีกทั งมีการเผากองหญ้าท่ีตัดจากสนามฟุตบอลใน
ฤดูแล้งเกิดเถ้าถ่านหลังการเผาอาจท าให้มีปริมาณ
โพแทสเซียมสูง ซ่ึงสอดคล้องกับความเชื่อของ
ชาวบ้านมากกว่าร้อยละ 90 ท่ีเชื่อว่าไฟป่าเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดดอกเห็ด เมื่อไฟไหม้ป่าเต็งรังแล้ว
จะท าให้เห็ดเผาะออกมาก โดยเฉพาะบริเวณท่ีพบ
ดอกเห็ดเผาะหนาแน่นคือบริเวณท่ีมีร่องรอยของ
ขอนไม้ถูกเผา มีขี เถ้า หรือถ่านไม้สะสม [15] 

ขัดแย้งกับข้อมูลในงานวิจัยท่ีรายงานเมื่อปี พ.ศ.
2555 ท่ีศึกษาผลของการเผาและไม่เผาป่าต่อการ
เกิ ด ดอก เห็ ด เผ าะ ในจั งห วัด เชี ย งให ม่ แ ละ
แม่ฮ่องสอนพบว่าการเผาป่าไม่มีผลต่อการเกิด
ดอกเห็ดเผาะ แต่ท าให้เกิดการสูญเสียไนโตรเจน
อย่างมาก พื นท่ีนั นจึงมีปริมาณไนโตรเจนต่ า แต่มี
ปริมาณโพแทสเซียมสูงกว่าพื นท่ีท่ีไม่มีการเผา 
และการเผาป่ายังมีผลต่อการลดจ านวนจุลินทรีย์
ในหน้าดินอย่างมากท่ีความลึก 0-2 เซนติเมตร 
[14]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2 Earthstar of PSRU bloom in rainy 

season under shadow of Yangna 
tree (Dipterocarpus alatus Roxb. 
ex G. Don.) (A), immature fruiting 
bodies on sandy clay laterite 
floor (B), exoperidium bursts 
open into several pointed rays of 
fully mature and partially 
degraded fruiting bodies (finger 
points) at maturity stage (C), cross 
section of developing fruiting 
bodies with developing spores 
from brown to dark brown color 
(D) and fruiting bodies 
development (E). 
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Table 1 Rainfall of Phitsanulok Province, soil moisture and number of earthstar fruiting body 
at PSRU in each month from 2015 to 2017. 
 
Year Data Month Total 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 
2015 rainfall 

(mm)1 
14.

8 
20.

8 
0 

94.
2 

35.9 96.8 
120.

8 
179.

9 
151.

5 
76.5 

91.
7 

7.3 890.2 

Soil 
moistu
re (%) 

11 12 9 14 13 15 19 21 20 13 14 9 - 

Numbe
r of 
fruiting 
body 

0 0 0 0 0 0 2 7 3 0 0 0 12 

2016 rainfall 
(mm)1 

43.
1 

12.
9 

0 0.4 
247.

0 
226.

2 
223.

8 
117.

2 
278.

0 
186.

8 
57.
9 

- 
1,393.

3 
Soil 
moistu
re (%) 

13 11 9 9 22 20 20 19 24 18 13 9 - 

Numbe
r of 
fruiting 
body 

0 0 0 0 4 10 16 5 17 7 0 0 59 

2017 rainfall 
(mm)1 

22.
1 

20.
5 

77.
3 

86.
2 

196.
0 

214.
5 

282.
4 

257.
1 

303.
5 

150.
0 

* * 
1,587.

5 
Soil 
moistu
re (%) 

11 11 13 13 18 24 25 26 28 19 14 * - 

Numbe
r of 
fruiting 
body 

0 0 0 0 5 17 22 27 24 7 0 * 102 

1 Data of Thai Tapioca Product Factory Association 
* No reported data at November 17, 2017 
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Table 2 Data collection of fruiting bodies of earthstars and nutrients of soil under fruiting 
bodies in 2015-2017. 

Data collection Year 
2015 2016 2017 

Mean of spore diameter (µm)  5.7±2.6a* 5.9±2.9a 6.5±3.5b 
Mean of fruiting body size (cm) 1.9±0.2a 2.3±0.5ab 2.5±0.6b 
Diameter of smallest fruiting body 
size (cm) 

1.6a 1.7a 1.9a 

Diameter of biggest fruiting body 
size (cm) 

2.2a 3.8b 4.9c 

Mean of soil moisture (%) 15.3±4.2a 15.4±4.8a 18.8±6.6b 
Total of Nitrogen (%) 0.11±0.02a (Low) 0.18±0.06a (Low) 0.12±0.04a (Low) 
Total of Phosphorus (mg/Kg) 2.84±0.05a (Very 

low) 
3.24±0.31b (Very 
low) 

3.19±0.97b (Very 
low) 

Total of Potassium (mg/Kg) 3,945.52±1,487a  
(Very high) 

6,781.19±2,435b 
(Very high) 

7,231.41±1,937b 
(Very high) 

* The numbers in each row followed by a different letter are significantly different at P ≤ 0.05 
according to Tukey’s HSD test.  
 
5. สรุปและเสนอแนะ 
 การเกิดเห็ดเผาะใต้ต้นยางนาในพื นท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว 
ในระยะเวลา 3 ปี  (พ.ศ. 2558-2560) พบเห็ด
เผาะชนิดเดียวคือ  เห็ ด เผาะห นั ง (Astraeus 
odoratus Phosri, Watling, M.P. Martín & 
Whalley) ขณะท่ีปริมาณน  าฝนและระยะเวลาท่ี
ฝนตกติดต่อกันมีผลต่อความชื นในดิน แสงแดดท่ี
สามารถส่องถึงพื นดินได้ช่วยให้เส้นใยราเห็ดเผาะ
เจริญได้ดีสามารถชักน าให้เกิดดอกเห็ดหนาแน่นได้
และขนาดของดอกเห็ดเผาะจะเพิ่ มขึ น เมื่ อมี
ความชื นในดิน 18-28% ส าหรับการปลูกต้นยาง
นาท่ีต้องการให้เกิดเห็ดเผาะขึ นบนดินบริเวณรอบ
โคนต้นควรน าต้นยางนาท่ีมีราเห็ดเผาะอาศัยอยู่ใน
ราก โดยอาจน าดอกเห็ดเผาะแก่ท่ีบานแล้วหรือ
สปอร์ไปโรยรอบโคนต้น แล้วน าต้นกล้าปลูกใกล้

กับแหล่งน  าท่ีมีการรบกวนจากสิ่งแวดล้อมท่ีไม่
เหมาะสมน้อย เช่น สารเคมี ยาฆ่าแมลง ของเน่า
เสีย เป็นต้น แล้วน ามาปลูกในดินลูกรังหรือดิน
เหนียวปนทรายใกล้กับแหล่งน  า จะช่วยให้ดินมี
ความชุ่มชื นสม่ าเสมอได้นานมากขึ น 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณนักศึกษา คณาจารย์  และ

เจ้าหน้าท่ีสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์ท่ัวไป 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ท่ีช่วยสนับสนุนงานวิจัยนี  
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