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บทคดัย่อ 

 

 

การส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่

แตง จงัหวดัเชียงใหม่ และเขตพื้นท่ีหมู่บ้านพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั

เชียงใหม่ ร่วมกบัชุมชน ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 เพื่อศึกษาอนุรักษ์และ

การใช้ประโยชน์ความหลากหลายของเห็ดป่าในพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง และอ าเภอแม่ริม จงัหวดั

เชียงใหม่ จากการส ารวจและเก็บตวัอย่างในพื้นท่ีหมู่บ้านเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง 

จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 พบเห็ดป่าทั้งหมด 138 ตวัอยา่ง 

จดัจ าแนกได้ 6 อนัดบั 14 วงศ์ 19 สกุล และ 30 ชนิด ส่วนใหญ่อยู่ในอนัดบั Polyporsles วงศ ์

Polyraceae สกุล Microporus ร้อยละ 43.39, 26.92 และ15.09 ตามล าดบั โดยพบเห็ดกรวยทองตะกู 

(M. xanthopus) และ เห็ดพดัแพรวาว (M. varnicipes) มากท่ีสุด จากร้อยละ 6.89 ของเห็ดป่าทั้งหมด 

การส ารวจคร้ังท่ี 3 (Sa3) เดือนมิถุนายน มีค่าดชันีความหลากหลายและดชันีความเท่าเทียมของชนิด

เห็ดป่ามากท่ีสุด เท่ากบั 2.8804  และ 0.92 ตามล าดบั 

  พื้นท่ีส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง 

อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ระหวา่งเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 พบเห็ดป่าทั้งหมด 

119 ตวัอยา่ง จดัจ าแนกได ้9 อนัดบั 18 วงศ ์25 สกุล 44 ชนิด ส่วนใหญ่อยูใ่นอนัดบั Russulales วงศ ์

Russulaceae สกุล Lactarius ร้อยละ 27.58, 28.57 และ 21.1 ของเห็ดป่าทั้งหมด โดยพบเห็ดขมิ้น

ใหญ่หรือขมิ้นหลวง (C. odoratus) มากท่ีสุด ร้อยละ13.39 ของเห็ดป่าทั้งหมด จากการส ารวจคร้ังท่ี 

1 (SL1) เดือนมิถุนายน มีค่าดชันีความหลากหลายของชนิดเห็ดป่ามากท่ีสุด เท่ากบั 2.7623 และดชันี

ความเท่าเทียมของชนิดเห็ดป่าจากการส ารวจระหวา่งเดือน มิถุนายน-สิงหาคม มีค่าใกลเ้คียงกนั คือ 

0.78, 0.80 และ 0.77 ตามล าดบั 
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ABSTRACT 

 

 

  With the collaboration of the local communities, the survey of wild mushroom species 

are conducted in the area of the Ban Eark, San Pa Yang, Mae Tang District, Chiang Mai and 

Phrabat See Roi, Sa Luang, Mae Rim District, Chiang Mai  during April - August 2009.  The aim 

of this study is to further promote conservation and utilization of a variety of wild mushrooms in 

the area Mae Tang and Mae Rim, Chiang Mai Province. From the survey and 138 samples 

collected in Ban Eark, San Pa Yang Local, Mae Tang District, Chiang Mai during April - July 

2009, the samples were classified to 6 orders, 14 families, 19 genera, and 30 species.  The samples 

are mostly in the second currency order Polyporales, family Polyraceae, and genus Microporus 

with the percentage of 43.39%, 26.92% and 15.09%, respectively.  Gouy Tong Taku Mushroom 

(M. xanthopus) and Phat Pare Valv Mushroom (M. varnicipes) were found the most at 6.89% out 

of all wild mushrooms species. Survey No. 3 (Sa3) in June has the highest value for Diversity 

Index and Equality Index of 2.8804 and 0.92, respectively. 

  In the area of four villages in Phrabat See Roi, Sa Luang, Mae Rim District, Chiang Mai 

Province, between June - August 2009, 119 samples of wild mushrooms were classified to 9 

orders, 18 families, 25 genera and 44 species. Most of the samples are in genus Lactarius, order 

Russulales, and family Russulaceae at 27.58%, 28.57% and 21.1%, respectively.  Kamin Yai or 

Kamin Loung mushroom (C. odoratus) are the main samples founded at 13.39% out of all wild 

mushrooms.  The survey No. 1 (SL1) in June exhibited the highest Species Diversity Index at 

2.7623.  In addition, the Equality of Species Index from the survey in the month of June, July and 

August have similar values of 0.78, 0.80 and 0.77, respectively. 

 

 




