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บทคัดยอ

 การสำรวจพันธุเห็ดบด (Lentinuspolychrous Lev.) ในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย และแขวงคำมวน ประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหวางเดือนเมษายน ถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 ปรากฏวามี 13 พันธุที่พบใน

จังหวัดนครพนมและอีก 10 พันธุพบที่แขวงคำมวน ประเทศลาว โดยพบที่อำเภอเมือง อำเภอทาอุเทน อำเภอปลาปาก อำเภอ

เรณูนคร เมืองหินบูร เมืองทาแขก เมืองยมราช เมืองมหาชัย และ เมืองนากาย พันธุเห็ดบดทั้ง 23 พันธุมีลักษณะของเสนใย  

สีขาวเหมือนกัน แตมีความแตกตางกันในรูปราง ลักษณะของหมวกดอก ครีบ เกล็ด กานดอก สีหมวกดอก สีครีบดอก และ

ขนาดของดอกเห็ด โดยเฉพาะพบวาเสนผาศูนยกลางของหมวกเห็ดมีขนาดตั้งแต 4.0 - 14.5 เซนติเมตรเห็ดบดบางพันธุ  

ดอกหนา บางพันธุดอกบาง จำนวนครีบเห็ดบดมีตั้งแต 85 - 730 ครีบ ความยาวของครีบมีตั้งแต 2.0 - 10.0 เซนติเมตร ดอกที่

ยังออนครีบเปนสีขาวนวล แตดอกที่แกครีบจะเปนสีน้ำตาลเขม น้ำหนักแหงของดอกเฉล่ีย 2.0 - 15.0 กรัม น้ำหนักสดเฉลี่ยอยูที่ 

5.0 - 35.0 กรัม สะเก็ดบนหมวกดอกมีความแตกตางกันระหวางดอกท่ีออกในฤดูหนาวชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนและ  

ฤดูฝนชวงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคม โดยในฤดูหนาวผิวของหมวกเห็ดจะตกสะเก็ดกระจายไปทั่วหมวกดอก แตชวงฤดูฝนผิว

ของหมวกเห็ดและสะเก็ดสีน้ำตาลจะเรียบไมแตก สวนกานดอกมีทั้งกานสั้นและยาว พันธุที่กานดอกส้ันยาวเฉลี่ย 1.0 - 2.0 

เซนติเมตร พันธุที่กานดอกยาวจะยาวเฉลี่ย 3.0 - 3.5 เซนติเมตร สีของหมวกดอกปกติเปนสีน้ำตาล มีบางพันธุ เปนสีขาวปน

น้ำตาล บางพันธุเปนสีเหลืองน้ำตาล และเมื่อเห็ดบดยังมีขนาดเล็กแสดงวาดอกเห็ดอายุ ประมาณ 1 วัน แตถาดอกมีขนาดใหญ

แสดงวาดอกเห็ดออกมาแลวประมาณ 2 - 3 วัน โดยเห็ดบดที่พบทั้งในประเทศไทย และที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

ลาวมีความคลายคลึงกัน  

คำสำคัญ :  Lentinuspolychrous Lev. / เห็ดบด / การเพาะเห็ด 

ABSTRACT

 Surveying the mushroom (Lentinuspolychrous Lev.) in Nakhon Phanom province Thailand and Kwaeng   

KamMuan Laos during April to November 2010. It was found that there were 13 varieties in Nakhon Phanom and 10 

varieties in KwaengKamMuan by found in Muang district, Tha U Ten district, Pla Pak district, Renunakhon district,   

Hin Boon city, ThaKhaek city, Yomarat city, Mahachaicity and Nagai city. There were different in each variety about 

cap, gills, scales, stalk, color, and size of mushroom but the characteristic of fiberhave white color similarly. Cap of 

these varieties was diameter between 4.0 - 14.5 cm. Cap of some variety was thick some variety was thin. Amount   

of gill was about 85 - 730 gills, length of gill was 2.0-10.0 cm. The young gills were creamy white color but   
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the old gills were dark brown. Dry weight of the mushroom was 2.0 – 15.0 g. Wet weight was about 5.0 – 35.0 g. 

Scales on cap of the mushroom were different during coldseason (October - November) and rainy season (April-July) 

by in cold season skin of cap was scabbed and scatter but in rainy season the skin was smooth. The stalks had both 

short and long. Some varieties had short stalk average was 1.0-2.0 cm. Some varieties had long average was 3.0-3.5 

cm. The color of caps were mainly brown some caps white-brown. Some caps were yellow-brown. When the 

mushroom have small size, it was young about 1 day but when it grew to big size, it was about 2 or 3 days after 

primordial of mushroom. However Thailand or Laos varieties were similarly also. 

Keywords :  Lentinuspolychrous Lev. / Mushroom / Cultivation 

บทนำ

 เห็ดบด (LentinuspolychrousLev.) เปนเห็ดพื้นเมือง
ขึ้นในธรรมชาติในปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณปาดิบแลง   
พบกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศไทยในตางประเทศท่ี
พบเห็นไดแก อินเดีย ศรีลังกา เนปาล พมา มาเลเซียและ  
ภูมิภาคอินโดจีนใชเปนอาหารไดทั้งเห็ดสดและเห็ดแหง 
รสชาติดี มีคณุคาทางโภชนาการ มีสารไคติน วิตามินแรธาตุ 
แตใหพลังงานต่ำ จากการวิเคราะหคุณคาทางอาหารที่อยู  
ในเห็ดบด พบวาดอกเห็ด 100 กรัม มีความชื้น 62.90 
เปอรเซ็นต โปรตีน 2.27 เปอรเซ็นต คารโบไฮเดรต 26.23 
เปอรเซ็นต ไขมัน 0.017 เปอรเซ็นต เถา 1.396 เปอรเซ็นต 
พลังงาน 114.15 แคลอรี สามารถลดไขมันในเสนเลือดได
เพราะมีสารอิริตาดีนีน หากรับประทานเห็ดบดเปนประจำ  
จะชวยบรรเทาอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง 
(Punmoot. 1994) เห็ดบดสามารถลดไขมันในเสนเลือดของ
ผูปวยเบาหวานและผูติดเชื้อ HIV ไดผลดี (Armussa. 2008) 
โดยลดไดทั้งโคเลสเทอรอล (Cholesterol) และไตรกลีเซอไรด 
(Triglyceride) นอกจากน้ียังพบสารเจอมาเนียมท่ีมีคุณสมบัติ
ในการบำรุงรางกายทำใหรางกายกระปรี้กระเปราเห็ดบด  
ยังมีสารอนุพันธของวิตามินดี ซึ่งเมื่อถูกแสงอุลตราไวโอเลต
จากแสงแดด จะทำใหเห็ดมีวิตามินดีที่เปนประโยชนตอ
รางกาย ชวยบำรุงกระดูก และทำใหเห็ดมีกล่ินหอมนา  
รับประทาน เห็ดบดมีโมเลกุลของน้ำตาลเพนโตสที่เปน
โมเลกุลขนาดใหญชวยกระตุนรางกายใหสรางสารอินเตอเฟรอน
และสรางภูมิตานทาน ปองกันสิ่งแปลกปลอมเขาสูรางกาย 
เชนเช้ือไวรัสที่ทำใหเกิดโรคไขหวัดใหญและโรคมะเร็ง  
บางชนิด ซึ่งผลงานวิจัยลาสุดพบสารออกฤทธิ์ตานมะเร็งใน
เห็ดบด (Sutachit and Sutachit. 2002) โดยพบวาสารสกัด
จากเสนใยเห็ดบด สามารถตอตานอนุมูลอิสระและทำให
เซลลมะเร็งตาย (Armussa. 2009) 

เห็ดบดมีชื่อเรียกในภาษาถิ่นแตละพ้ืนที่ตางกันไป เชน เห็ดลม 
เห็ดกระดางหรือเห็ดขอนดำ (Pegler. 1983) ปกติแลว  
เห็ดบดจะออกดอกในตนฤดูฝนคือ เดือนมิถุนายนถึงเดือน
กรกฎาคม และเจริญเต็มที่ในปลายฤดูฝนคือเดือนตุลาคมถึง
เดือนมีนาคม ซึ่งเปนชวงที่เห็ดแกเต็มที่เหมาะสมตอการจัด
จำแนกและเพาะเล้ียงเสนใย (Tianhirun. 2002)ปจจุบันปาไม
ถูกแผวถางทำลายไปมากนอกจากนี้ในชวงฤดูแลงยังเกิดไฟ
ปาเผาทำลายขอนไมแหงในปาไปจนเกือบหมด ซึ่งปจจัย
เหลานี้สงผลกระทบโดยตรงตอการแพรกระจายพันธุเห็ดบด 
ทำใหเห็ดบดในธรรมชาติมีปริมาณลดนอยลงมากจนแทบจะ
หาเก็บมาบริโภคไมไดแลว (Punmoot. 2002) เชื้อเห็ดบด
สามารถเจริญบนเนื้อไมหลายชนิดเชน ไมมะมวง ไมเต็ง ไมรัง 
ไมกระบาก ไมมะปราง ไมอะลางและไมตะเคียน เปนตน  
และจากการศึกษาการเก็บรักษาเชื้อพันธุเห็ดบดในอาหาร  
ขี้เลื่อยนึ่งฆาเชื้อ ซึ่งมีความสำคัญตอการเพาะเห็ดบดในขอนไม
พบวาสามารถเก็บรักษาเช้ือพันธุเห็ดบดในขี้เลื้อยไดนานถึง 
2 ปเสนใยเห็ดบดสรางเอนไซมลิกโนเซลลูเลส (lignocellulase) 
เชน laccase ซึ่งสามารถยอยสลายเนื้อไมไดดีและใหผลผลิต
สูง (สุวลักษณ และคณะ. 2546; Pukahuta et al. 2004)   
ดังนั้นจึงจำเปนอยางยิ่งในการสำรวจและศึกษาขอมูลพื้นฐาน
ทางชีววิทยาของเห็ดบดทั้งในทองถิ่นและพื้นที่ปาที่มีความ
อุดมสมบูรณในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมและแขวงคำมวน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 การศึกษาครั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคคือ ใหไดขอมูลของ
เห็ดบดมากย่ิงข้ึนซึ่งไดแก การจัดจำแนกลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาเชนขนาดของดอก ความกวางความสูงของ
หมวกดอก ความยาวของกานดอก ความยาวของครีบดอก 
จำนวนครีบ น้ำหนักแหง น้ำหนักสด สีของหมวกดอก
เปนตน เพื่อรวบรวมพันธุเห็ดบดไวใชศึกษาและวิเคราะหให
ไดขอมูลพื้นฐานทางชีววิทยา 
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วิธีการศึกษา

 สำรวจถายภาพและเก็บตัวอยางเห็ดบดในปาธรรมชาติ

ในพื้นที่จังหวัดนครพนมประเทศไทยและแขวงคำมวน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนำตัวอยางที่เก็บได

มาตรวจวิเคราะหจัดจำแนกตามหลักอนุกรมวิธานจาก  

การระบุลักษณะทางสัณฐานวิทยา (Morphology) และ

ลักษณะทางกายวิภาค (Anatomy) ภายใตกลองจุลทรรศน

ตรวจสอบลักษณะการเจริญของเสนใยโดยการเพาะเลี้ยง

เสนใยเห็ดบนอาหารเล้ียงเชื้อ ณ หองปฏิบัติการจากน้ัน

วิเคราะหและสรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา

 จากการสำรวจพันธุเห็ดบดในพื้นที่จังหวัดนครพนม

ประเทศไทยและแขวงคำมวนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤศจิกายน 

2553 ปรากฏวาไดพันธุเห็ดบดจำนวน 23 พันธุ ดังแสดงใน

ตารางท่ี 1 เปนพันธุเห็ดบดในจังหวัดนครพนมจำนวน  

13 พันธุ และพันธุเห็ดบดในแขวงคำมวนประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวจำนวน 10 พันธุโดยไดจาก

อำเภอเมืองอำเภอทาอุเทนอำเภอปลาปากอำเภอเรณูนคร

เมืองหินบูร เมืองทาแขก เมืองยมราช เมืองมหาชัย และ

เมืองนากายโดยท้ัง 23 พันธุดังกลาวมีรูปรางลักษณะคลายๆ

กันรวมทั้งระยะเวลาในการออกดอกดวยโดยเห็ดบดจะ

ออกดอกในชวงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคมชวงหน่ึง

และอีกชวงหนึ่งจะเปนชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 

(Leumlum, N. and C. Pukahuta. 2004) ขอนไมที่เห็ดบด

ขึ้นไดดีไดแกขอนไมมะมวง ไมเต็ง ไมรัง ไมตะเคียน และ  

ไมกระบาก ไมมะคา ไมพะยอม ซึ่งพบทั่วไปในปาโปรง   

โดยชวงฤดูฝน ฝนจะชุกมีความชื้นสูงสลับกับอากาศแหงมี

แสงแดดสองถึงพื้นดิน เชนพื้นที่อำเภอปลาปาก อำเภอเมือง 

(Panmoot. 2002) สำหรับที่แขวงคำมวนประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็พบทำนองเดียวกันกับที่พบใน

ประเทศไทยเชนที่บานทารังเมืองนากาย นอกจากนี้ในชวง

ตนฤดูฝนยังพบวามีเห็ดตับเตาหรือเห็ดผึ้งและเห็ดเผาะ

ออกดอกเปนจำนวนมาก อยางไรก็ตามชาวบานทั้งสองฟากฝง

มักเก็บเห็ดบดแลวนำไปตากลมใหเปนเห็ดกระดางเก็บไว  

รับประทานไดนานๆ เม่ือจะรับประทานก็เพียงนำไปแชน้ำ

นำมาปรุงเปนอาหารไดเลย 

ตารางท่ี 1 พันธุเห็ดบดในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย และแขวงคำมวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1. พั นธุ เ ห็ ดบดวิ ทย าลั ย เ กษตรแล ะ เทค โน โ ล ยีนครพนม 

มหาวิทยาลัยนครพนมแหลงที่พบ บานคำสวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง 

จ.นครพนม 

 

 

หนาดอกขาวประสีน้ำตาลทั่วหมวกดอก จอกลึกพอประมาณ ครีบสีขาว

เหลือง เวลาแกครีบจะแดง หนาดอกกวาง 4.5-14.0 เซนติเมตร สูง 

4.0-14.0 เซนติเมตร ครีบยาว 1.0-10.0 เซนติเมตร ปลายขอบหมวก

งุมลง กานดอกยาว 1.0-5.0 เซนติเมตรดอกหนา 3.0 มิลลิเมตร จำนวน

ครีบ 180-730 ครีบ น้ำหนัก 2.0-40.0 กรัม 

 

2. พันธุเห็ดบดบานพนอม แหลงที่พบ หมู 1 ต.พนอม อ.ทาอุเทน  

 จ.นครพนม 

 

 

 

 

 

หนาดอกกวาง 5.5-11.2 เซนติเมตร สูง 4.0-9.2 เซนติเมตร กานดอก

ยาว 3.0 เซนติเมตร จำนวนครีบ 85-300 ครีบ น้ำหนักดอกแหง   

2.0-15.0 กรัม หนาดอกขาวหมน ขอบหมวกสีน้ำตาล ตรงกลางสีขาว

หมนออกเทาๆ ครีบสีขาวน้ำตาลแดงไมเขม ครีบยาว 4.0-9.0 

เซนติเมตร 
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3. พันธุเห็ดบดบานพนอมแหลงที่พบหมู 4 ต.พนอม อ.ทาอุเทน 
 จ.นครพนม 

 

 

หนาดอกกวาง 5.5-7.5 เซนติเมตร สูง 5.0-7.3 เซนติเมตร กานดอกยาว 

1.0-1.5 เซนติเมตร ครีบยาว 4.0-7.0 เซนติเมตร หนาดอกขาวประ  

สีน้ำตาลทั่วหมวกดอก ขอบหมวกสีไมเขม ครีบดอกสีขาวเม่ือออนและ

สีน้ำตาลเมื่อแก ดอกหนาพอประมาณ ขอบหมวกไมแตกเมื่อดอกบาน 

น้ำหนักดอกแหง 2.0-5.0 กรัม จำนวนครีบ 184-192 ครีบ 

4. พันธุกาฬสินธุพบที่บานมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก 

 จ.นครพนม 

 

 

ดอกกวาง 6.5-12.0 เซนติเมตร สูง 6.0-9.5 เซนติเมตร หนาดอกขาว

ประน้ำตาลเปนขนเล็กๆละเอียด ทั่วทั้งหนาดอก ประสีน้ำตาลถี่บริเวณ

จอก กานดอกคอนขางยาว 1.5-3.5 เซนติเมตร ครีบยาว 5.0-8.5 

เซนติเมตร ครีบขาวนวลออกสีน้ำตาลออน ดอกบาง ขอบหมวกดอก

แตก จุดประบริเวณขอบหมวกดอกจะถี่มีสีน้ำตาลเขม ดอกไมสวยนัก

น้ำหนักสด 5.0-12.0 กรัม  

5. พันธุมหาชัย1 บ.มหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม 

 

 

หนาดอกขาวเหลืองน้ำตาล มีจุดประสีน้ำตาลขนาดเล็กบริเวณกลาง

จอกข้ึนมาจนถึงขอบหมวก บริเวณขอกหมวกมีรอยประเล็กนอย ดอก

กวาง 4.0 เซนติเมตร สูง 4.0 เซนติเมตร น้ำหนักแหง 3.0 กรัม 

ตารางท่ี 1 พันธุเห็ดบดในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย และแขวงคำมวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

6. พันธุมหาชัย 2 บ.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม  

 

 

 

 

ดอกกวาง 4.7-5.5 เซนติเมตร สูง 3.0-4.5 เซนติเมตร กานดอกยาว 

1.0-1.5 เซนติเมตร หนาดอกขาวเหลืองประสีน้ำตาลทั่วดอก ตรงกลาง

เปนจอกลึกพอประมาณ ขอบหมวกออกสีน้ำตาลเขม ครีบสีน้ำตาล 

จำนวนครีบ 110 ครีบ น้ำหนักแหง 1.0-2.0 กรัม 

7.  พันธุบานหนองบัวดานเกา ต.กรุุคุ อ.เมือง จ.นครพนม  

 

ดอกสีเขม ขนละเอียดสีน้ำตาล ดอกหนาเปนจอก ครีบขาว จำนวนครีบ 

เสนผาศูนยกลางดอกประมาณ 6.5 เซนติเมตร ตีนดอกยาว   

1 เซนติเมตร ครีบยาว 3.5 เซนติเมตร น้ำหนักแหง 0.5-1 กรัม ปลาย

หมวกดอกหอ หมวกดอกแตกน้ำหนักสด 5.0 กรัม  

8.  พันธุบานวังตามัว ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม 

 

ดอกกวางเสนผาศูนยกลาง 9 เซนติเมตร ดอกสูงวัด จากกลางดอก   

4.5 เซนติเมตร วัดจากขอบดานลางไดสูง 7.0 เซนติเมตร กลางดอกมี  

สีขาวน้ำตาล สวนขอบดอก ประดำ ครีบออกสีขาวปนน้ำตาลแดงเล็ก

นอย จำนวนครีบ 82-100 อัน ครีบหนา3.0 มิลลิเมตร กานเห็ดยาว   

2 เซนติเมตร น้ำหนักสด 7 กรัม  

9.  พันธุเห็ดบดบานหนองแซง 1 ต.วังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม 

 

ดอกเห็ดกวาง 8.5-10 เซนติเมตร สูง 6.5 เซนติเมตร น้ำหนักแหง   

5-15 กรัม ครีบยาว 5.5-6.0 เซนติเมตร ครีบสีน้ำตาลแดงเขม กานดอก

เห็ดยาว 0.5-1.5 เซนติเมตร หนาดอกขาวหมน จอกลึก ขอบหมวกประ

สีน้ำตาลปนเหลือง จำนวนครีบ 160-225 ครีบ  

10. พันธุเห็ดบดบานตาลปากน้ำ ต.ไชยบุรี อ.ทาอุเทน จ.นครพนม 

 

 

ดอกกวาง 4.5 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร กานดอกยาว   

1 เซนติเมตร น้ำหนักสด 2 กรัม จำนวนครีบ 149 ครีบ พื้นดอกขาว  

ไมเหลือง ครีบขาวนวล หนาดอกขาวประสีน้ำตาล รสชาติหวานเค็มๆ 

10.  พันธุเห็ดบดบานตาลปากน้ำ ต.ไชยบุรี อ.ทาอุเทน จ.นครพนม 

 

 

ดอกกวาง 4.5 เซนติเมตร สูง 2.0 เซนติเมตร กานดอกยาว   

1 เซนติเมตร น้ำหนักสด 2 กรัม จำนวนครีบ 149 ครีบ พื้นดอกขาว  

ไมเหลือง ครีบขาวนวล หนาดอกขาวประสีน้ำตาล รสชาติหวานเค็มๆ 
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ตารางท่ี 1 พันธุเห็ดบดในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย และแขวงคำมวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

11.  พันธุเห็ดบดบานธาตุ อ. ทาอุเทน จ. นครพนม 

 

 

ดอกกวาง 2.5-8.5 เซนติเมตร สูง2.3-6.5 เซนติเมตร กานดอกสั้น 1.5 

เซนติเมตร ครีบยาว 2.0-5.2 เซนติเมตร น้ำหนักแหงดอก 1.0-7.0 กรัม 

จอกลึก หนาขาวหมนปนเหลือง ประดำ  

 

12. พันธุเห็ดบด บ.หนองแซง 2 ต.วังตามัว อ. เมือง จ. นครพนม  

 

 

ดอกเห็ดกวาง 6.0-8.5 เซนติเมตร สูง 6.0 น้ำหนักแหง 2.0-5.0 กรัม 

หนาดอกขาวหมนปนสีน้ำตาลออนๆ เหลืองๆ ครีบสีน้ำตาลหมน จอก

ไมลึก ครีบยาว 5.0-5.5เซนติเมตร จำนวนครีบ 167 ครีบ 

13. พันธุเห็ดบดบานโพนทองอ. เรณูนคร จ. นครพนม 

 

ดอกกวาง 7.2 เซนติเมตร สูง 7.5 เซนติเมตร ครีบยาว 6.5 เซนติเมตร 

กานดอกส้ัน 1.5-2.5 เซนติเมตร หนาดอกขาวประสีน้ำตาล กลางดอกมี

สีน้ำตาลปนเหลือง ดอกบาง ครีบขาวนวลปนเหลืองออน สีขอบหมวก

ไมเขมนัก จอกลึกประมาณ 1 เซนติเมตร น้ำหนักดอกสดประมาณ   

2.0-5.0 กรัม จำนวนครีบ 156-234 ครีบ 

14.  พันธุเห็ดบดบานปุง เมืองหินบูรแขวงคำมวน สปป. ลาว 

 

ดอกกวาง 6.0-7.3 เซนติเมตร สูง 5.0-6.5 เซนติเมตร กานดอกยาว 

1.3-1.5 เซนติเมตร ครีบยาว 3.5-5.0 เซนติเมตร จำนวนครีบ 170-219 

ครีบ น้ำหนักสด 4.0-5.0 กรัม น้ำหนักแหง 0.2-0.5 กรัม หนาดอกขาว

ประสีน้ำตาลไมสม่ำเสมอ ดานในจอกประสีน้ำตาลเขม ครีบขาวน้ำตาล

ออน ดอกบางขอบหมวกแตกงาย 

15.  พันธุเห็ดบดบานเวินเมืองทาแขก แขวงคำมวนสปป. ลาว  

 

 

หนาดอกกวาง5.5-6.5 เซนติเมตร สูง 4.5-7.5 เซนติเมตรกานดอกยาว 

1.5-2.0 เซนติเมตร ครีบสีขาวครีมครีบยาว4.0-5.0 เซนติเมตร จำนวน

ครีบ158-328 ครีบน้ำหนักสด 5.0-7.0 กรัมน้ำหนักแหง 0.5-1.0 กรัม

หนาดอกสีน้ำตาลออน 

16. พันธุเห็ดบดบานโพนสูง เขต นามวน เมืองทาแขกแขวงคำมวน

สปป. ลาว  

 

 

หนาดอกกวาง 6.5-9.0 เซนติเมตร สูง 5.5-7.0 เซนติเมตร กานดอก

ยาว 1.5-2.0เซนติเมตร จำนวนครีบ 240-350 ครีบ ครีบยาว 3.0-5.5 

เซนติเมตร หนาดอกขาวหมนจอกลึก ดอกบาง ขอบหมวกแตกปลาย 

ครีบสีน้ำตาลคล้ำ น้ำหนักดอกแหง 5.0-7.0 กรัม  

17. พันธุเห็ดบดบานโพนเดื่อ เมืองทาแขก แขวงคำมวนสปป.ลาว 

 

 

หนาดอกขาวหมนเสนผาศูนยกลางดอก 7.7 เซนติเมตรกานดอกยาว 

1.5 เซนติเมตรครีบยาว 5.0 เซนติเมตรความสูงของดอก 5.0 เซนติเมตร

ครีบสีน้ำตาลเขม 

18. พันธุเห็ดบดบานมั่น เมืองมหาชัยแขวงคำมวนสปป.ลาว 

 

 

ครีบขาวเหลือง หนาดอกสีขาวหมนปนน้ำตาลดอกกวาง8.0-11.0 

เซนติเมตรดอกสูง 6.0-9.3 เซนติเมตรครีบยาว3.5-7.0 เซนติเมตร

จำนวนครีบ 112-360 ครีบน้ำหนักสด 5.0 -10 กรัมน้ำหนักแหง   

0.5 กรัม 
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สรุปผล

 การสำรวจพันธุเห็ดบดในจังหวัดนครพนมและแขวง

คำมวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

พบวามีพันธุเห็ดบดท่ีหลากหลายซ่ึงมีลักษณะที่คลายคลึงกัน

ทั้งรูปรางลักษณะและฤดูกาลออกดอก โดยพบขึ้นตามขอนไม

ในปาโปรง เชน ปาเต็งรังและปาไมเบญจพรรณทั่วไปในชวง

ตนและปลายฤดูฝน โดยชอบขึ้นบนไมมะมวง ไมเต็ง ไมรัง 

ไมมะคา ไมกระบาก ไมตะเคียน และไมพะยอม ที่สำคัญ   

ก็คือมีความหลากหลายสายพันธุที่จะเปนแหลงทรัพยากร

ของเชื้อพันธุเห็ดบดที่สามารถนำมาใชเพาะเห็ดอันเปน

ประโยชนตอชาวบาน ชุมชนท้ังในประเทศไทยและประเทศ

เพื่อนบานเปนอยางย่ิง นอกจากนี้เรายังสามารถใชไมที่ให  

ผลผลิตเห็ดบดสูงมาทำการเพาะเห็ดเพ่ือเปนอาหารในครัวเรือน

หรือเปนอาชีพได รวมท้ังการถายเทคโนโลยีการเพาะเห็ดบด

ไปสูประชาชนตอไป 

กิตติกรรมประกาศ

 ขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิ

(วช.) ที่ใหทุนสนับสนุนงานวิจัยนี้ 

ตารางท่ี 1 พันธุเห็ดบดในจังหวัดนครพนม ประเทศไทย และแขวงคำมวน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

19. พันธุเห็ดบดบานทารังปาหัวเขื่อนน้ำเทิน 2 เมืองนากาย  

 แขวงคำมวน 

 

 

ดอกกวาง7.5-9.2 เซนติเมตรสูง 7.3-7.5 เซนติเมตรครีบยาว 4.5-7.0 

เซนติเมตรหนาดอกขาวหมนดอกบางครีบสีน้ำตาลกานดอกยาว   

1.0-2.5 เซนติเมตรขอบหมวกดอกสีขาวหมน จอกลึก 1.0 เซนติเมตร 

20. พันธุเห็ดบด บ.นากายเหนือ เมืองนากาย แขวงคำมวนสปป.ลาว 

 

 

ดอกกวาง1.7-8.5 เซนติเมตรสูง 3.0-8.5 เซนติเมตรกานดอกยาว   

0.5-1.0 เซนติเมตรหมวกดอกหนาหนาดอกสีน้ำตาลปนเทาใจกลาง

หมวกดอกสีเหลืองปนน้ำตาล ครีบสีน้ำตาลครีบยาว 2.0-5.5 

เซนติเมตรดอกเล็กครีบสีขาวครีม ดอกแกขนาดใหญครีบดอกเปนสี

น้ำตาลแดง จำนวนครีบ 102-348 ครีบ 

21. พันธุเห็ดบดบานโคกสวาง เมืองยมราช แขวงคำมวน สปป.ลาว 

 

 

ดอกกวาง 7.7-9.0 เซนติเมตร สูง 7.0-7.5 เซนติเมตร จอกลึก 2.0-2.5 

เซนติเมตรกานดอกยาว 1.0 เซนติเมตร ดอกหนา 1 มิลลิเมตร น้ำหนัก

ดอกสด 8.0-9.0 กรัม ครีบยาว 4.0-5.0 เซนติเมตร น้ำหนักดอกแหง 

0.2 กรัม หนาดอกขาว ดอกบาง ครีบขาวน้ำตาลออน  

22. พันธุเห็ดบดสายพันธุบานดอนดู เมืองหินบูร แขวงคำมวน 

 สปป. ลาว 

 

 

หนาดอกขาวประสีน้ำตาล ขอบหมวกสีไมเขม ครีบขาว กานดอกสั้น 

ความยาวของกานดอก 1.0-1.5 เซนติเมตร ดอกกวาง 2.3-4.5 

เซนติเมตร สูง 2.0-3.0 เซนติเมตร จำนวนครีบ 172 ครีบ ครีบยาว 

2.0-3.0 เซนติเมตร น้ำหนักดอกสด 2.0-5.0 กรัม จอกลึก หมวกดอก

บางแตกปลาย 

23. พันธุเห็ดบดเมืองยมราช แขวงคำมวน สปป.ลาว 

 

 

ดอกกวาง 10-11.5 เซนติเมตร สูง 7.2-11.0 เซนติเมตร กานดอกยาว 

1.0-2.0 เซนติเมตรหนาดอกขาวหมน จอกลึกตรงกลางจอก มีสีเขมประ

สีน้ำตาลเล็กนอย ครีบสีน้ำตาลเขม ครีบยาว 6.7-7.0 เซนติเมตร   

น้ำหนักดอก 6.0-15.0 กรัม จำนวนครีบ 340-480 ครีบ  
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