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บทคัดย่ อ
การสารวจเห็ดพื้นบ้านในป่ าชุมชน ซึ่งเป็ นป่ าเบญจพรรณ อาเภอสันป่ าตองและอาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาชนิ ด และจานวนโดยตรวจสอบ เพื่อบ่งชี้ชื่อวิทยาศาสตร์ ดาเนินการสารวจ
ช่วงเดื อนพฤษภาคมถึ งเดื อนสิ งหาคม ของพ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555โดยถ่ายภาพเก็บตัวอย่าง นามา
ตรวจสอบและเปรี ยบเทียบตัวอย่างกับหนังสื อคู่มือ และสัมภาษณ์ ชาวบ้านในพื้นที่ที่สารวจเกี่ ยวกับ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากเห็ ด เก็บตัวอย่างเห็ ดได้ท้ งั หมด 108 ตัวอย่าง จาแนกได้ 2 ไฟลัม 2 ชั้น 9
อัน ดับ 23 วงศ์ 45 สกุล 77 ชนิ ด จากการส ารวจ พบเห็ ดในพื้ นที่ อาเภอสั นป่ าตองจานวน 63 ชนิ ด
จัดเป็ นเห็ดที่สามารถรับประทานได้ 45 ชนิ ด และเห็ดชนิ ดที่ไม่พบรายงานว่ารับประทานได้ 18 ชนิ ด
ในพื้นที่อาเภอแม่วาง พบ จานวน 45 ชนิด เห็ดที่รับประทานได้มี 29 ชนิด และเห็ดที่ไม่พบรายงานว่า
รับประทานได้ 16 ชนิด พบเห็ดที่รับประทานได้ในอันดับ Russulaceae มากที่สุด โดยพบในเขตพื้นที่
อาเภอสันป่ าตอง 12 ชนิ ด และพบในอาเภอแม่วาง 10 ชนิ ด เห็ ดชนิ ดที่ไม่มีรายงานว่ารับประทานได้
พบมากที่สุดคืออันดับ Polyporaceae 7 ชนิด โดยพบในอาเภอสันป่ าตอง 3 ชนิ ด อาเภอแม่วาง 7 ชนิด
และเห็ดสกุล Russula ชนิ ดที่พบ คือ Russula alboareolata, R. delica, R. virescens และพบเห็ดสกุล
Amanita ชนิดที่พบ Amanita javanica และ A. princeps ในทุกครั้งที่ออกสารวจ
น าผลการศึ ก ษามาประยุ ก ต์ เ พื่ อ ผลิ ต สื่ อการสอนวิ ช าชี ว วิ ท ยาในรู ปแบบหนั ง สื อ
อิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ อง ความหลากหลายของเห็ ดพื้นบ้าน อาเภอสันป่ าตองและอาเภอแม่ วาง จังหวัด
เชี ยงใหม่ เพื่อสอนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ในรายวิชาชีววิทยา นักเรี ยน มีความพึงพอใจต่อการ
เรี ยนวิชาชี ววิทยาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิ กส์ เรื่ องความหลากหลายของเห็ ดพื้นบ้าน อาเภอสันป่ าตอง
และอาเภอแม่วาง จังหวัดเชี ยงใหม่ พบว่า โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจ ระดับค่าเฉลี่ยร้อยละ
91.12 อยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก
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ABSTRACT
This study focuses on the mushroom species and variety at Sanpatong and Maewang
areas, in Chiang Mai Province. The purpose of this research is to servey mushrooms in these area
and identify their scientific names. This study was conducted in May to August 2012 and May to
August 2013. This was done by taking photographs of mushroom and comparing them to the list of
known mushroom. The people in these areas were interviewed to shed using and consumption of
mushroom varieties. These photos and information were used for teaching in biology classes at
Debsirin School, Sanpatong District, Chiang Mai Province.
The study found 108 kinds of mushroom. They were classified into 2 phylums, 2 classes,
9 orders, 23 families, 45 genus and 77 species. From the survey, 63 mushroom species were
discovered in Sanpathong district. Forty-five species were considered edible and 18 species and
no repart of edible. In Maewang district, 45 mushroom species were found. Twenty-nine were
edible while the rest have no report.
The edible mushrooms found were in Russulaceae. Twelve species of the edible
mushroom were from Sanpatong district and 10 species from Maewang district. The inedible
mushrooms were classified in family Polyporaceae. Three species were found in Sanpatong and 7
more are in Maewang. The genus Russula that were Russula alboareolata, R. Delica and R.
virescens The two of genus Amanita ; Amanita javanica and A. princeps were discovered in this
survey.
The results of the study were used for teaching Biology. The use of electronic media was
very helpful to the Matthayom 6 students. They were interested and satisfied with the lessons about
the different varieties of mushroom in Sanpathong and Maewang Districts. Overall student
satisfaction was rated at about 91.12. It was an excellent rating.
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