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สาํนักงานสง่เสรมิบรหิารงานวจิยั บรกิารวชิาการและทํานุบํารงุ
ศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
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“ชนิดเห็ดที *พบในป่ารอ่งก่อ พื $นที (อนุรกัษต์น้นํ $า ป่า
รอ่งกอ่ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี” เป็นหนังสอืที(รวบรวมเห็ดที(
สํารวจพบระหว่าง ปี พ.ศ. 2560 – 2563 บนเสน้ทางเดนิศกึษา
ธรรมชาตขิองสวนพฤกษศาสตร ์แหล่งเรยีนรูด้า้นการท่องเที(ยว
เชงินิเวศ ซึ(งเป็นป่าอนุรกัษพ์ืชพรรณไม ้ที(ยงัคงอุดมสมบูรณ ์
และเป็นแหล่งอาหารใหก้บัชมุชนใกลเ้คยีง ทําใหไ้ดเ้ห็นความ
หลากหลายทางชวีภาพของป่าแหง่นี$ 

ในการสํารวจและรวบรวมเห็ดที(พบในคร ั$งนี$ ไดนํ้ามา
เปรยีบเทยีบกบัคูม่อืศกึษาเห็ดทั$งในจงัหวดัอบุลราชธานี ประเทศ
ไทย รวมถึงต่างประเทศ เพื(อระบุชนิดเห็ดที(พบ อีกทั$งมีการ
สอบถามปราชญ ์หรอืผูรู้เ้กี(ยวกบัเห็ดเพื(อใหค้วามเห็นและระบุ
ช ื(อทอ้งถิ(น หนังสอืนี$ไดร้ะบุ สกุลของเห็ดกบัขอ้มูลประกอบตาม
คูม่อื เพื(อเป็นขอ้มูลการศกึษาเบื $องตน้ สาํหรบัตอ่ยอดการศกึษา
ในลําดบัต่อไปไดง่้ายยิ(งขึ $น อนึ(ง การศกึษานี$ยงัพบว่ามเีห็ดบาง
ชนิดยงัไม่สามารถระบชุนิดไดแ้น่ชดั จงึระบวุา่ปรศินาไวก้อ่น 

ผูจ้ดัทําขอขอบคุณ สํานักงานส่งเสรมิการวจิยั บรกิาร
วชิาการและทํานุบํารงุศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัอบุลราชธานี 
และโครงการอนุรกัษพ์นัธกุรรมพชือนัเนื(องมาจากพระราชดําร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.สธ.) ที(
สนับสนุนการจดัทําหนังสอืสาํรวจชนิดเห็ดที(พบในป่ารอ่งกอ่ อนั
จะนําไปสู่การประเมินความอุดมสมบูรณ์ของป่า และการ
พจิารณาการพฒันาพื $นที(ในการใชป้ระโยชนอ์ยา่งยั(งยนืตอ่ไป 
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สารบญั 
 

หนา้ 
 
ป่ารอ่งกอ่      1 
ความสาํคญัของเห็ดกบัการอนุรกัษป่์า   4 
ชนิดเห็ดที(พบ 
เห็ดดอกเลา   Amanita sp.   6-7  
เห็ดไขเ่หลอืง  Amanita sp.  8-9 
เห็ดระโงกขาว   Amanita sp.   10-11 
เห็ดไสเ้ดอืน   Amanita sp.   12-13 
เห็ดระโงกดอกกระถนิ  Amanita sp.   14-15  
เห็ดจวกังู   Amauroderma sp.  16-17 
เห็ดหหูนูลงิ   Auricularia sp.  18-19 
เห็ดผึ $งชาด   Boletellus sp.  20-21      
เห็ดผึ $งนํ$าผึ $ง   Boletus sp.   22-23  
เห็ดผึ $งตอง   Boletus sp.   24-25 
เห็ดผึ $งขม   Boletus sp.   26-27 
เห็ดผึ $งการต์นู   Boletus sp.   28-29  
เห็ดขมิ $น   Cantharellus sp.  30-31  
เห็ดมนัปสูชีมพู   Cantharellus sp. 32-33 
เห็ดเชอร ี(   Chalciporus sp.  34-35 
เห็ดกรวยกลิ(นสคีราม  Clitocybe sp.  36-37 
เห็ดหลนิจอืกะละแมดาํ  Ganoderma sp. 38-39  
เห็ดหลนิจอื  Ganoderma sp. 40-41 
เห็ดหลนิจอืหนู   Ganoderma sp.  42-43 
ดาวดนิกลม   Geastrum sp.  44-45 
เห็ดรงัมิ $ม   Hexagonia sp.  46-47 
เห็ดขา่    Lactarius sp.    48-49 
เห็ดขงิ    Lactarius sp.   50-51 



  

สารบญั (ตอ่) 
 

หนา้ 
 
เห็ดลกูแป้ง   Lactarius sp.   52-53   
เห็ดฟานนํ$าตาลแดง  Lactarius sp.   54-55 
เห็ดดาวกระจาย  Leucocoprinus sp.  56-57 
เห็ดรม่กา้นเหลอืงลวดดาํ Marasmius sp.  58-59 
เห็ดดอกรกั เฟืองลอ้สม่ีวงMarasmius sp.  60-61  
เห็ดกรวยทองตะก ู Microporus sp.  62-63  
เห็ดขลาํหมา             Mycoamaranthus sp.  64-65 
เห็ดหิ $งสนิมเหล็ก  Phellinus sp.   66-67 
เห็ดครบีเหลอืงเปลี(ยนส ี Phylloporus sp.  68-69 
เห็ดใบลาน   Polyporus sp.  70-71 
เห็ดรงัผึ $งสขีาว   Polyporus sp.  72-73  
เห็ดขี $ควาย   Psilocybe sp.   74-75 
เห็ดแทง่กาํมะถนั  Pulveroboletus sp.  76-77 
เห็ดไคเขยีว   Russula sp.   78-79 
เห็ดแดงนํ$าหมาก  Russula sp.   80-81 
เห็ดไคเหลอืง   Russula sp.   82-83 
เห็ดพุงหมูใหญ ่  Russula sp.   84-85  
เห็ดถา่นใหญ ่  Russula sp.   86-87 
เห็ดกระดมุทอง   Scleroderma sp.  90-91 
เห็ดปะการงัสขีาว  Scytinopogon sp.  92-93 
เห็ดปอดดาํ   Strobilomyces sp.  94-95  
เห็ดโคนปลวกจกิ  Termitomyces sp.  96-97 
เห็ดกรวยแกว้   Trogia sp.   98-99 
เห็ดละมุด   Xeromphalina sp.  100-101 
เห็ดธปูกา้นดาํปลายขาว Xylaria sp.   102-103 
 



  

สารบญั (ตอ่) 
 

หนา้ 
เห็ดปรศินา  
 
เห็ดผึ $งหยอ่สขีาว  (รหสั unk-rongkor-001) 105 
เห็ดผึ $งหยอ่   (รหสั unk-rongkor-002) 105 
เห็ดปรศินา  (รหสั unk-rongkor-003) 106 
เห็ดหิ $งปรศินา  (รหสั unk-rongkor-004) 107 
เห็ดขอนปรศินา  (รหสั unk-rongkor-005) 108 
เห็ดปรศินา   (รหสั unk-rongkor-006) 109 
เห็ดปรศินา   (รหสั unk-rongkor-007) 110 
เห็ดปรศินา   (รหสั unk-rongkor-008) 110 
เห็ดปรศินา   (รหสั unk-rongkor-009) 111 
เห็ดปรศินา   (รหสั unk-rongkor-010) 112 
เห็ดหลม่ปรศินา   (รหสั unk-rongkor-011) 113 
เห็ดปะการงัปรศินา (รหสั unk-rongkor-012) 114 
 
ดชันีกลุม่เห็ดที(พบ     115 
เอกสารอา้งองิ      118 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


