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บทที ่3 

 

วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 

 

3.1 วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่ใช้ในงำนวจัิย 

3.1.1 วสัดุ – อุปกรณ์ 

 1) ตะกร้ามีหูห้ิว         

 2) กระดาษไข           

3) กระดาษโนต้ 

 4) กรรไกร         

 5) ถุงพลาสติกใส         

 6) ยางรัด         

 7) ไมบ้รรทดั          

 8) หลอดหยดสาร        

 9) มีด 

10) คีมคีบ  

11) เขม็เข่ีย          

12) สไลดแ์ละกระจกปิดสไลด์        

13) กระดาษขาว- ด า         

14) บีกเกอร์ 

15) ตระแกรงเหล็ก 

16) กระบอกน ้ากลัน่ 

17) น ้ากลัน่ 
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3.1.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในงำนวจัิย 

  1) เคร่ืองชัง่ทศนิยม 2 ต าแหน่ง       

 2) เคร่ืองชัง่ทศนิยม 4 ต าแหน่ง      

3) ตูอ้บลมร้อนหรือตูอ้บสุญญากาศ       

4) กลอ้งจุลทรรศน์ 3 มิติ         

5) กลอ้งถ่ายรูปดิจิตอล         

 

3.2 วธีิกำรด ำเนินงำน 

3.2.1 เกบ็ข้อมูลด้ำนเอกสำร 

3.2.1.1 ศึกษาพื้นท่ีของอ าเภอแม่ริม และอ าเภอแม่แตง 

3.2.1.2 เก็บรวบรวมขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพื้นท่ีวิจยั 

3.2.1.3 ก าหนดพื้นท่ีโดยให้ครอบคลุมเขตพื้นท่ี เส้นทางส ารวจเส้นทางหลักท่ีชาวบ้าน             

ใช้ในการหาของป่า หมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ และหมู่บา้น            

พระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่  

 

3.2.2.กำรส ำรวจเห็ดป่ำในบริเวณทีศึ่กษำ 

3.2.2.1 ออกส ารวจเห็ดป่าในพื้นท่ี โดยการเลือกเก็บตวัอยา่ง พื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่า

ยาง อ าเภอแม่แตง และในเขตพื้นท่ีหมู่บา้นพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดั

เชียงใหม่ โดยจะออกส ารวจพื้นท่ีดงักล่าว ระหวา่งเดือนเมษายน – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552  

3.2.2.2 ก าหนดพื้นท่ีศึกษา โดยใชเ้ส้นทางเดินหาของป่าของชาวบา้นในพื้นท่ีของชุมชน เพื่อ

ส ารวจความหลากหลายของเห็ดป่าในพื้นท่ีหมู่บา้นเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง และใน

พื้นท่ีหมู่บ้านพระบาทส่ีรอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ โดยให้กระจายและ

ครอบคลุมทัว่ทั้งพื้นท่ีส ารวจ 

 3.2.2.3 ติดต่อผูน้ าทางท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเส้นทางในบริเวณท่ีศึกษาเป็นอยา่งดี 

 3.2.2.4 ส ารวจและเก็บตวัอยา่งเห็ดป่าไดทุ้กชนิดท่ีพบ ลกัษณะทางกายภาพ รูปทรง ดอกเห็ด 

และรอยพิมพส์ปอร์ พร้อมบนัทึกภาพประกอบ พร้อมทั้งเก็บตวัอย่างเห็ดป่าไม่ทราบช่ือมาจ าแนก
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ชนิดโดยใช้หนังสือรูปวิธาน (key) ภาพประกอบค าบรรยายในหนังสือ อนงค์และคณะ (2551), 

ราชบณัฑิตยสถาน (2539) 

3.2.2.5 บนัทึกภาพและเก็บตวัอย่างเห็ด รวบรวมตวัอย่างเห็ดในบริเวณท่ีก าหนดโดยมี

ขั้นตอนดงัน้ี 

1) เก็บเห็ดในฤดูฝน โดยเฉพาะตอนตน้ฤดูฝนช่วงเดือนเมษายน หรือภายหลงัจากท่ีมีฝนตก

ลงมาแลว้ 3-4 วนั และมีแสงส่องจนถึงพื้นดินอบอุ่นในบริเวณนั้น 

2) ส ารวจลกัษณะของแต่ละบริเวณท่ีมีการเจริญของดอกเห็ดวา่มีการเจริญบริเวณหรือใกล้

ส่ิงมีชีวติใด 

3) เก็บดอกเห็ดในหลายๆ ขั้นตอนของการเจริญเติบโตของเห็ด คือ เก็บตั้งแต่ดอกเห็ดอ่อน

จนถึงดอกแก่ 

4) เก็บดอกเห็ดท่ีมีส่วนประกอบต่างๆ ท่ีสมบูรณ์เพื่อจะไดแ้น่ใจวา่เป็นชนิดท่ีถูกตอ้ง แยก

ส่ิงสกปรก เช่น เศษหญา้ ดินและซากพืชท่ีติดมาออกใหห้มดโดยใชมี้ดขนาดเล็กเฉือน 

  5) เก็บดอกเห็ดแต่ละชนิดใส่ในถุงกระดาษไข แลว้ห่อแยกกนั การเก็บรวบรวมอาจเกิดการ

ปนเป้ือนของสปอร์ควรระมดัระวงัในการเก็บ 

  6) ในการเก็บดอกเห็ดไม่ควรใช้ถุงพลาสติกใส่เห็ด เพราะภายในถุงพลาสติกมีอุณหภูมิ

และความช้ืนสูง เป็นสาเหตุให้เห็ดเน่าเร็วข้ึน ภาชนะท่ีเก็บควรเก็บรักษาความช้ืนของดอกไวไ้ด ้

เพราะถา้ดอกแหง้เกินไปสีของดอกอาจเปล่ียนไป 

 7) เม่ือท าการแยกเห็ดแลว้ ควรใชต้ะกร้าท่ีมีกน้แบน ปากกวา้ง มีความลึกพอสมควร และมี

หูห้ิวท่ีแข็งแรง เพื่อเป็นการป้องกนัการกดทบักนัของห่อดอกเห็ดและเพื่อเป็นการรักษาสภาพของ

ดอกเห็ด 

  8) ขณะท่ีเก็บตอ้งสังเกตและจดบนัทึกลกัษณะท่ีอยูไ่ม่คงทน การติดของแผน่เส้นใยหรือ

สะเก็ดบนหมวกหรือท่ีขอบหมวก แผน่เส้นใยบางๆบนกา้น หยดของเหลวบนครีบ หรือเกล็ดสีขาว

ท่ีขอบครีบ และการเปล่ียนสีของดอกเห็ดเม่ือถูกสัมผสัหรือเกิดรอยซ ้ า  

  9) จดบนัทึกสภาพท่ีดอกเห็ดเจริญเติบโตอยู่ เช่น ดอกเห็ดข้ึนอยู่บนส่ิงใด ตน้ไมท่ี้อยู่

ใกลเ้คียงคือตน้ไมใ้ด ชนิดของป่าท่ีส ารวจเป็นป่าชนิดใด ดอกเห็ดเกิดเด่ียวๆ หรือ กระจายอยูห่่างๆ 
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กนั หรือเกิดเป็นกลุ่มอยูใ่กล้ๆ กนั หรือเป็นกระจุก และวธีิท่ีดีท่ีสุดในการส ารวจคือการถ่ายรูปไวเ้ป็น

หลกัฐาน 

 10) อธิบายลกัษณะภายนอกของดอกเห็ด และท ารอยพิมพส์ปอร์ (spore print) ในขณะท่ี

ดอกเห็ดยงัสดอยู่ เม่ือบนัทึกลกัษณะภายนอกเรียบร้อยแลว้ ถ้าสามารถวินิจฉัยช่ือดอกเห็ดได้ถึง

ระดบัสกุล (genus) และชนิด (species) ควรท่ีจะท าให้เสร็จ แต่ถา้ไม่สามารถท าได ้ควรเก็บดอกเห็ด

ไวใ้นท่ีท่ีเยน็หรือแห้ง เช่นในตูเ้ยน็ช่องธรรมดา หรือน าดอกเห็ดไปอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 45-50 องศา

เซลเซียส เม่ือแหง้ดีแลว้ น าออกมาเก็บในถุงพลาสติกและปิดปากถุงใหส้นิท  

 11) การส ารวจแต่ละคร้ังจะตอ้งบนัทึกลกัษณะของเห็ดสด เช่น รูปร่าง ขนาด สี ลกัษณะ

ของหมวดดอก ครีบ สภาพท่ีดอกเห็ดเจริญอยู ่และชนิดของป่า 

 

3.2.3 กำรท ำรอยพมิพ์สปอร์และศึกษำลกัษณะสปอร์ภำยใต้กล้องจุลทรรศน์  

3.2.3.1 เลือกดอกเห็ดท่ีโตเตม็ท่ีและยงัสดอยูม่า 1 ดอก ใชใ้บมีดท่ีคมตดัส่วนหมวกเห็ดออก

จากกา้น แลว้คว  ่าหมวกเห็ดลงบนก่ึงกลางของแผน่กระดาษรอยพิมพส์ปอร์ (ขา้งหน่ึงมีสีขาวอีกขา้ง

หน่ึงมีสีด า) จากนั้นน าจานแกว้หรือถว้ยมาครอบบริเวณหมวกเห็ด ทิ้งไวป้ระมาณ 1 ชัว่โมง หรือถา้

หากวา่ยงัไม่เห็ดรอยสปอร์ก็ทิ้งไวอี้กหลายๆชัว่โมงอาจขา้มคืนเพื่อท่ีจะไดเ้ห็นรอยพิมพส์ปอร์ท่ีตก

ลงบนแผ่นกระดาษได้ชดัเจน และยงัจะทราบรอยความถ่ีของการเรียงตวัของครีบเห็ดด้วยสีของ

สปอร์ท่ีสามารถมองเห็ดได้ จะเห็นไดว้่าสปอร์ของเห็ดท่ีมีสีขาวจะเห็ดไดช้ดัเจนบนกระดาษสีด า

และสปอร์ท่ีเป็นสีเทา สีน ้ าตาล มองเห็นไดช้ดัเจนบนกระดาษสีขาว ภาย ใตแ้สงสีของสปอร์แบ่ง

ออกเป็น 5 กลุ่ม ดงัน้ี กลุ่มสีขาวหรือกลุ่มสีอ่อน ไดแ้ก่ สีขาว สีครีม สีเหลืองอ่อนจนถึงสีเหลืองและ

สีเขียวอ่อน กลุ่มสีชมพูอ่อนจนถึงสีชมพูแก่และน ้ าตาลลอมชมพู กลุ่มสีน ้ าตาลปนเหลืองจนถึงสี

น ้าตาลปนแดงหรือสีสนิมเหล็ก กลุ่มสีน ้าตาลปนม่วงจนถึงสีน ้าตาลปนสีช็อคโกแลต และกลุ่มสีเทา

ปนด าจนถึงสีด า         

3.2.3.2 ท าการศึกษาโครงสร้างสปอร์ของเห็ด โดยการส่องดูภายใตก้ลอ้งจุลทรรศน์แบบ

เลนส์ประกอบเพื่อดูลกัษณะของสปอร์   
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3.2.3.3 จดัจ าแนกตามหลกัอนุกรมวิธานโดยคุณลกัษณะและคุณสมบติัท่ีกล่าวมาตอ้งน ามา 

เปรียบเทียบตรวจสอบตามขั้นตอนโดยอา้งอิงกบัหนงัสือคู่มือเร่ืองเห็ดและเอกสารต่างๆท่ีใช้เป็น

หลกัในการจดัจ าแนก 

 

3.2.4 เกบ็ตัวอย่ำงเห็ดป่ำ 

น าเห็ดป่าจาการส ารวจและเก็บตวัอยา่งไปท าการอบแหง้เพื่อเก็บไวเ้ป็นตวัอยา่งแหง้ โดยบนัทึก

ขอ้มูลของแหล่งท่ีเก็บตวัอยา่ง และลกัษณะทางสัณฐานวทิยาดอกเห็ด  

    

3.2.5 ค ำนวณหำค่ำดัชนีควำมหลำกหลำย (Diversity Index) และค่ำดัชนีควำมเท่ำเทียม 

(Evenness Index) (ธีรพงษ์ และ กติติ ,2542 ; Anonymouse, 2002)  

1. ค่าดชันีความหลากหลาย (Diversity Index) ค่าดงักล่าวเป็นดชันีบ่งช้ีให้เห็นวา่ในพื้นท่ีท่ี

ศึกษานั้นมีความสัมพนัธ์ระหวา่งจ านวนชนิดของเห็ดป่าและปริมาณของเห็ดป่าแต่ละชนิดท่ีกระจาย

อยูใ่นพื้นท่ีนั้นๆ มากน้อยเพียงใด นัน่คือ การแสดงถึงความหลากหลายนัน่เอง ซ่ึงสามารถค านวณ

ไดจ้ากสูตร ดงัน้ี 

สูตร 

  

 

เม่ือ   

H'  =  Shannon – Wiener’s index    

 ni  =  จ านวนเห็ดป่าแต่ละชนิด     

N  =  จ านวนเห็ดป่าทั้งหมดในพื้นท่ีท่ีท าการศึกษา 

 

2. ค่าดชันีความเท่าเทียม (Evenness Index) ค่าดงักล่าวเป็นดชันีบ่งช้ีให้เห็นวา่พื้นท่ีท่ีศึกษา

นั้นมีเห็ดป่าแต่ละชนิดกระจายอยู่อย่างสม ่าเสมอมากน้อยเพียงใด ซ่ึงสามารถค านวณไดจ้ากสูตร

ของ Pielou คือ 
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สูตร 

   

  

เม่ือ   

H'  =  Diversity Index of Shannon    

 S  =  จ านวนชนิดเห็ดทั้งหมด (Krebs, 1989) 

 

3.2.6 ประมวลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ผลจากการวิจยัและสรุปผลการวิจยั โดยการวิเคราะห์ผลทางสถิติ คือค่าดชันีความ

หลากหลาย (Diversity Index) และค่าดชันีความเท่าเทียม (Evenness Index) และโดยโปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS  
 




