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บทคัดยอ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดการอนุรักษทรัพยากรเห็ดเสม็ดใหยั่งยืน โดยทํา
การวิจัยแบบผสม ระหวางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใช
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณกลุมตัวอยาง ที่เขามาเก็บเห็ดเสม็ดในอําเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไดแก พื้นที่ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง พ้ืนที่อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
และพื้นที่หาดคลองสน ตําบลบอหิน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง รวมจํานวน 150 คน มีระยะเวลาที่ทําการศึกษา
ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2559 นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ความถี่ รอย
ละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา 1) กลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 42 ป 5 เดือน (S.D. = 13.33) ระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ทําสวนยางพาราและทําสวนปาลม 2) กลุมตัวอยางสวนใหญ (รอยละ 83.3)   เก็บเห็ดเสม็ดในพื้นที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง บริเวณตนเสม็ดขาว โดยมีจุดประสงคเพ่ือการบริโภคเปนสวนใหญ มีเพียง
กลุมตัวอยางบางสวน ที่เก็บเห็ดเสม็ดเพื่อขายสรางรายไดทั้งในตลาดทองถิ่นและบริเวณริมทาง มีรายไดเฉลี่ย 351
บาทตอครั้ง มีน้ําหนักสดของเห็ดเสม็ดที่เก็บไดประมาณ 4.2 กิโลกรัมตอครั้ง เห็ดเสม็ดสวนใหญมีขนาดประมาณ          
2 - 4 เซนติเมตร กลุมตัวอยางสวนใหญมีประสบการณเก็บเห็ดเสม็ดประมาณ 5 - 10 ป ซึ่งสามารถคาดการณไดวา 
สภาพแวดลอมกอนการงอกของเห็ดเสม็ด จะมีฝนตกหนักและอากาศหนาว หลังจากนั้นประมาณ 2 - 3 วัน จะเกิด
การงอกของเห็ดเสม็ด บริเวณดินที่มีความชื้น ภายใตใบไมทับถม และมีหญาขนาดเล็กเจริญอยูดวย 3) กลุมตัวอยาง
สวนใหญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษเห็ดเสม็ด ระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.86 (S.D = 0.92) ควรมีการ
นําเทคโนโลยีที่เหมาะสมเขามาพัฒนาการงอกและการเจริญเติบโตของเห็ดเสม็ดและพัฒนาความรูดานการอนุรักษ
และฟนฟูเห็ดเสม็ดใหกับประชาชนในชุมชน 4) ผลการสัมภาษณกลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา ไมควรเก็บดอก
เห็ดขนาดเล็กที่มีทีมีขนาดหมวกดอกต่ํากวา 2 เซนติเมตร มีความตองการใหมีการขยายพันธุเห็ดเสม็ดใหมากขึ้น 
เพื่อใหเห็ดงอกตลอดท้ังป ควรมีการอนุรักษพืชอิงอาศัย และกําหนด กติกา ในการเก็บเห็ดเสม็ด  
 

คําสําคัญ : พฤติกรรม เห็ดเสม็ด การอนุรักษ จังหวัดตรัง 
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Abstract 
 The objective of this study was to gather data about sustainable conservation of Boletus 
griseipurpureus Corner using mixed research with quantitative and qualitative methods, 
Questionnaires were used to interview a sample group who collected  mushrooms in the 
following locations in Sikao district, Trang province: Rajamangala University of Technology Srivijaya, 
Trang campus, Mai Fad Sub-district; Hat Chao Mai national park and Hat Klong Son, Bohin sub-
district. A total of 150 people were interviewed from May to June 2016. The data were analysed 
by using descriptive statistics (frequency, percentage, mean standard deviation) and content 
analysis. Results revealed the following 1) The majority of mushroom collectors were females 
with an average age of 42 years 5 months (S.D. = 13.33). The majority of the mushroom collectors 
had completed primary school education level and were rubber and palm oil farmers 2) Most of 
the samples (83.3%) collected mushrooms in Melaleuca leucadendron forest at Rajamangala 
University of Technology Srivijaya, Trang Campus. Most of the mushroom gatherers used the 
mushrooms for their own personal consumption, but some sold mushrooms to consumers at 
local markets and roadside stands. The average income gained per mushroom-picking trip was 351 
baht, and the average amount of mushrooms collected was 4.2 kilograms. The collectable size of 
mushrooms picked ranged 2-4 centimeters. The majority of the mushroom collectors had 5-10 
years of experience collecting mushrooms. The fruiting mushroom bodies appeared a few days 
after the mushroom areas experienced heavy rainfalls and cool weather. The mushroom areas 
had humid soils under decomposing leaves with thriving small grasses. 3) The study examined the 
attitudes of mushroom collectors in the local community toward conservation issues such as 
suitable technology to improve germination and growth of the mushrooms, improvement of 
conservation efforts, and activities to restore the size of mushroom populations. Most of the local 
mushroom pickers were found to have positive attitudes toward mushroom conservation at the 
high average level of 3.86 (S.D = 0.92). 4) The results from the interviews revealed that small sized 
mushrooms (less than two centimeters in cap diameter) should not be picked, the use of 
cultivation technology would be beneficial, the host plant species of B. griseipurpureus should be 
conserved, and rules to regulate mushroom collecting should be implemented. 
 

Keywords :  Mushroom foraging technic; Boletus griseipurpureus Corner; Conservation;  
 Trang Province 
 

บทนํา 
 เ ห็ ด เ ส ม็ ด  ( Boletus griseipurpureus 
Corner) เปนเห็ดปากินไดชนิดหนึ่งที่ไดรับความนิยมใน
การบริโภคในพื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออก [1] 
เนื่องจากมีคุณคาทางโภชนาการมีปริมาณโปรตีนสูง แต
ไขมันและคาร โบไฮเดรตต่ํ ากวาเห็ดชนิดอื่ นที่ ใช
รับประทาน [2] เห็ดเสม็ดเปนเห็ดธรรมชาติที่ขึ้นตาม

พื้นดินที่มีใบไมปกคลุมโดยจะงอกเพียงปละ 1-2 ครั้ง 
ในชวงตนฤดูฝน ระหวางเดือนเมษายน ถึ งเดือน
มิถุนายน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความเร็วชาของฝนตามฤดูกาล 
ลักษณะสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโต
ของเห็ดเสม็ด ไดแก ดินที่มีความเปนกรดอยูในชวง       
4.5 - 6 และมีความชื้นอยู ในสภาพอิ่มตัวเต็มที่  [3] 
นอกจากนี้ยังพบวาเห็ดเสม็ดจะมีความจําเพาะเจาะจง
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ต อ พื ช อิ ง อ า ศั ย  เช น  เส ม็ ด ข า ว  (Melaleuca 
leucadendron) กระถินเทพา (Acacia mangium) 
กระถินณรงค  (Acacia auriculiformis) ยูคาลิปตัส 
(Eucalyptus spp. )  แ ล ะ ส น ท ะ เ ล  (Casuarina 
equisetifolia) [4] ลักษณะทั่วไปของเห็ดเสม็ด มีดอก

ทรงกระทะคว่ํา นูน มีสีมวงอมเทาไปจนถึงสีน้ําตาล 
เสมือนสีของใบไมที่ปกคลุมอยูดานบน ใตหมวกเห็ดเปน
รูพรุน เมื่อยังออนมีสีขาว  เมื่อแกจะเปลี่ยนเปนสีมวง
อมชมพู กานดอกเห็ดสีมวง โคนกานใหญปลายเรียว 
[5]  

 

    

 

 

 

 
Figure 1 Sructure of Boletus griseipurpureus 

เห็ ด เส ม็ ด เป น เอ ก โต ไม ค อ ร ไร ซ าที่ มี
ความสําคัญอยางมากในระบบนิเวศ ชวยยอยสลาย
ในวัฏจักรสารอาหารและอนุรักษดิน  โดยเสนใย 
(Mycelium) ในดินเปนแหลงอาหารที่สําคัญของสัตว 
และเปนแหลงคารบอนจากรากพืชไปสูจุลินทรียอื่นใน
ดิน เนื่องจากเห็ดเสม็ดมีความสัมพันธแบบพึ่งพาอาศัย
กับพืชอิงอาศัย โดยพืชจะไดรับน้ําและธาตุอาหารที่
จําเปนจากเห็ด สวนเห็ดไดรับสารอาหารที่สําคัญเชน 
กูลโคส จากพืช ในระบบนิเวศของเห็ดเสม็ดเสนใยของ
เห็ดจะสรางโครงสรางแฮรติกเน็ต (Hartig net) และ
แมนเทิลชีส (Mantle sheet) ในรากของพืชอิงอาศัย 

เนื่ อ งจ าก จั งห วั ด ต รั งมี พื้ น ที่ ป า เส ม็ ด 
(Melaleuca Forest)  เป น สั ง ค ม พื ช ป าพ รุ  (Peat 
Swamp Forest) มีลักษณะเฉพาะตัว เกิดในพื้นที่ลุม
ต่ําหรือสภาพเปน แองน้ํ าจืดทวมขังติดตอกันเปน
เวลานาน มีพืชและสัตวชนิดตางๆ สําหรับปาพรุใน
จังหวัดตรัง มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับปาพรุ ควนเครง็ [6] 
และเปนพื้นที่ปาพรุ ที่มีดอกเห็ดเสม็ดเติบโตอยู  เปน
จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งใน 3 พื้นที่ ไดแก พื้นที่
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรัง พื้นท่ีบริเวณอุทยานแหงชาติหาดเจาไหม และพื้นที่
บริเวณหาดคลองสน อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เปนพื้นที่

ที่มีความชุกชุมของพืชอิงอาศัยของเห็ดเสม็ดและมีเห็ด
เสม็ดจํานวนมากในบริเวณดังกลาวซึ่งคลายคลึงกับ       
ปาพรุในประเทศอินโดนีเซียที่มีความหลากหลายของ
พืช สัตว จุลินทรีย และรวมถึงเห็ดเอกโตไมคอรไรซา 
กลุม Russula spp. ที่มีมากถึง 48 % [7] ประชาชนที่
อาศัยอยูในบริเวณใกลเคียงทั้ง 3 พื้นที่ดังกลาวนิยมเก็บ
เห็ดเสม็ดมาบริโภคและจําหนายเพื่ อสรางรายได 
เนื่องจาก เห็ดเสม็ดมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 200 – 300 
บาท ดังนั้น เมื่อถึงฤดูกาลงอกของเห็ดเสม็ด ชาวบาน
และประชาชนในพื้นที่จะเขามาเก็บเห็ดเสม็ดเพื่อนําไป
ประกอบอาหารในเมนูตาง ๆ แมวาเห็ดเสม็ดจะมี
รสชาติขม แตชาวบานที่บริโภคสวนใหญเชื่อวา เห็ด
เสม็ดสามารถรักษาโรคปจจุบันไดมีรายงานวา สารสกัด
จ า ก เ ห็ ด เ ส ม็ ด นั้ น มี ฤ ท ธิ์ ต า น แ บ ค ที เ รี ย 
Staphylococcus aureus และ Escherichia coli [8] 
จึงทําใหในแตละปประชาชน มีความตองการบริโภค
เห็ดเสม็ดในปริมาณมาก แตเห็ดเสม็ดเปนเห็ดธรรมชาติ
ที่งอกขึ้นเพียงปละครั้ง ดวยเหตุนี้ จึงทําใหเกิดการ
แขงขันและ  แยงชิงในการเก็บเห็ดเสม็ด อีกทั้งชาวบาน
บางสวนไมทราบวิธีการเก็บเห็ดเสม็ดที่ถูกตองและขาด
ความรูในเรื่องการอนุรักษเห็ดเสม็ด 



วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปที่ 20 ฉบับท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2561 

196 

ปจจุบันปริมาณเห็ดเสม็ดในพื้นที่จังหวัดตรัง
มีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องตามการลดลงของพืชอิง
อาศัย เชน เสม็ดขาว กระถินเทพา กระถินณรงค และ
สนทะเล ซ่ึงเปนพืชที่สามารถนํามาใชประโยชนและใช
สอยไดในดานตางๆ [9] แตความตองการในการบริโภค
เห็ดเสม็ดในทองตลาดเพิ่มสูงมากขึ้น และมีประชาชน
เขามาเก็บเห็ดเสม็ดในแตละพื้นที่เปนจํานวนมากขึ้นใน
ทุกๆ ป โดยไมไดคํานึงถึงการใชทรัพยากรเห็ดเสม็ด
อยางยั่งยืน ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา
พฤติกรรมการเก็บเห็ดเสม็ดและการอนุรักษเห็ดเสม็ด
ใน 3 พื้นที่ของ 2 ตําบลในจังหวัดตรัง เพื่อเปนขอมูล
พื้นฐานสําหรับนําไปใชในการวางแผนในการจัดการ
อนุรักษเห็ดเสม็ดและหาแนวทางการจัดการทรัพยากร
เห็ดเสม็ดที่มีความสําคัญตอระบบนิเวศที่เหมาะสมและ
ยั่งยืนตอไป 
วัสดุอุปกรณและวิธีการวิจัย 
 1. พื้นที่ศึกษา 
 การศึกษาครั้ งนี้ เปนการวิจัย เชิงสํ ารวจ 
(Survey Research) แบบผสมผสานระหวางการวิจัย
เชิงปริมาณ  (Quantitative Research) รวมกับการ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเก็บเห็ดเสม็ดและการอนุรักษเห็ดเสม็ด
ในพื้นที่จังหวัดตรัง โดยแบงพื้นที่ศึกษาออกเปน 3 
บริเวณ ไดแก 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 1,700 ไร ประกอบดวย 
ปาพรุ ปาชายเลน ปาชายหาด และพื้นท่ีชายฝง [10] 2) 
อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม ตําบลไมฝาด อําเภอสิเกา 
จั ง ห วั ด ต รั ง  มี พื้ น ที่ ทั้ ง ห ม ด  144,292.34 ไ ร 
ประกอบดวย พ้ืนที่ทะเล พื้นดินที่เปนปาพรุ และ มีสน
ทะเลตามธรรมชาติ [11] และ 3) หาดคลองสน ตําบล
บ อหิ น  อํ า เภอสิ เกา จั งหวัดตรัง  มี พื้ นที่ ทั้ งหมด 
75,937.5 ไร ประกอบดวย พื้นที่   ติดเทือกเขา ติด
ชายทะเล และพื้นราบ [12] ซึ่งในแตละพื้นที่การศึกษา
จะมีปาพรุที่มี ตนเสม็ดขาวเจริญเติบโตรวมกับ ตน
กระถินเทพา และยังเปนพื้นที่ติดชายฝงทะเลที่มีตนสน
ทะเลเปนสวนใหญ [13] เมื่อถึงฤดูฝน พบการงอกของ
เห็ดเสม็ดปละ    1-2 ครั้ง ดังนั้นพื้นที่ 3 บริเวณนี้จึง
เปนสถานที่ดึงดูดผู เก็บเห็ดซึ่งเปนกลุมตัวอยางเปน
อยางมาก 

 

 

 

          
          
          
  
 
 

 

 

 

 

Figure 2  a. Areas of study: a. Adapted from http://www.dopatrang.go.th/map.php (Map of Trang province)  
 b. http://www.bohin.org/general.html (The map shows the area around Khlong son beach) 
 c. Adapted from Google earth map, 2016 (Map showing the area Rajamangala University of 
Technology Srivijaya, Trang Campus);    

d. http://park.dnp.go.th/visitor/nationparkshow.php?PTA_CODE=1036 (The map shows the area 
around Hat Chao Mai National Park) 
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2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ป ระชาก รที่ ใช ใน ก ารศึ กษ าครั้ งนี้  คื อ 
ประชาชนที่เขามาเก็บเห็ดเสม็ดในพื้นที่จังหวัดตรังใน 3 
พื้นที่ ไดแก 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย วิทยาเขตตรัง 2) อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม 
และ  3) ห าดคลองสน อํ า เภอสิ เก า จั งหวัดตรั ง 
เนื่องจากเห็ดเสม็ดเปนเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
การเก็บเห็ดเสม็ดในแตละปมีระยะเวลาการเก็บ เห็ด
เสม็ดเพียงชวงเวลาสั้นๆ ในชวงฤดูฝนของแตละป
เทานั้น ดังนั้น ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเก็บขอมูล
จากประชาชนที่เขามาเก็บเห็ดเสม็ดใน 3 พื้นที่ของ
อําเภอสิ เกา จั งหวัดตรัง ในชวงฤดูฝนตั้ งแตเดือน
พฤษภาคมถึ งเดื อนมิถุนายน พ .ศ . 2559 ไดกลุ ม
ตัวอยาง จํานวน 150 คน 

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล
สํ า ห รั บ ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  เป น แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) แ ละแบ บ สั ม ภ าษ ณ  ( Interview 
Schedule) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเก็บเห็ดเสม็ดและ
การอนุรักษเห็ดเสม็ดในพื้นที่จังหวัดตรัง เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยไดพัฒนาขึ้นโดยไดทําการตรวจสอบความ
เที่ ย ง ต ร ง เชิ ง เนื้ อ ห า  (Content Validity)  จ า ก
ผู เชี่ ย ว ช าญ จํ าน วน  3 ท าน  ซึ่ ง แ บ บ ส อ บ ถ าม
ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถามจํานวน 8 ขอ 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา สถานภาพ
สมรส จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การประกอบอาชีพ
หลัก และรายไดตอเดือนจากการประกอบอาชีพหลัก  
 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเก็บ
เห็ ด เสม็ ด  ลั กษ ณ ะคํ าถ าม เป น แบ บ เลื อ กตอ บ 
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย คํ า ถ า ม จํ า น ว น  15 ข อ  ได แ ก                     
1) วัตถุประสงคของการเก็บเห็ดเสม็ด 2) พืชอิงอาศัยที่
เก็บเห็ดเสม็ด 3) รายไดจากการเก็บเห็ดเสม็ดในแตละ
ครั้ง 4) ปริมาณเห็ดเสม็ดที่เก็บได 5) ชวงเวลาที่เก็บ     
เห็ดเสม็ด 6) ระยะเวลาที่ใชในการเก็บเห็ดเสม็ดในแต
ละครั้ง 7) ราคาขายเห็ดเสม็ด 8) ชองทางในการขาย       
9) ฤดูกาลงอกของเห็ดเสม็ด 10) ความถี่ของการเก็บ
เห็ดเสม็ด 11) ขนาดของดอกเห็ดเสม็ดที่เก็บได 12) 

ประสบการณการเก็บเห็ดเสม็ด 13) สภาพอากาศกอน
เห็ดเสม็ดจะงอก 14) ลักษณะดินบริเวณที่มีเห็ดเสม็ด
งอก และ 15) ระบบนิเวศบริเวณที่มีเห็ดเสม็ดงอก  
 สวนที่ 3 เปนคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การอนุรักษเห็ดเสม็ดในจังหวัดตรัง ลักษณะคําถาม
เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ 
ประกอบดวยคําถามจํานวน 7 ขอ ที่เกี่ยวของกับความ
คิดเห็นในดานการจัดการอนุรักษและฟนฟูเห็ดเสม็ด
และดานการมีสวนรวมตอชุมชนในการอนุรักษเห็ด
เสม็ด  
 สวนที่  4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติม เปนคําถามปลายเปด (Open End) เพื่อให
ผูตอบไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระเกี่ยวกับแนว
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษเห็ด
เสม็ดในระบบนิเวศอยางยั่งยืน 
 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี ้
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ใน
ระหวางชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2559 ซึ่งเปนชวงระยะเวลาที่เห็ดเสม็ดงอก โดยผูวิจัย
ไดประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ ในแต
ละพื้ นที่ ก ารศึกษา ประกอบด วย  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง อุทยาน
แหงชาติหาดเจาไหม และกรมทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝ งที่  6 อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง เพื่อขอความ
อนุเคราะหเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางในแตละพื้นที่ 
จากนั้น ดําเนินการเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามและ
การสัมภาษณเชิงลึก โดยขอความรวมมือจากประชาชน
ที่ เข ามาเก็บเห็ดเสม็ดในแตละพื้ นที่  และอธิบาย
วัตถุประสงคของการเก็บขอมูลในครั้งนี้อยางละเอียด             
แลวตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับ
กอนนําไปวิเคราะหผลตอไป 
 5. การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ความถี่  (Frequency) 
รอยละ  (Percentage) ค า เฉลี่ ย  (Mean) และส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของขอมูล
พื้นฐานทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับการอนุรักษ เห็ดเสม็ด สวนขอมูลจากการ
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สัมภาษณ เชิงลึก นําเสนอดวยวิธีการวิเคราะหเชิง
เนื้อหา (Content Analysis)  
 การแปลความหมายคาเฉลี่ยของคะแนน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษเห็ดเสม็ดในจังหวัด
ตรัง แบงออกเปน 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑดังนี้ [14] 

Average meaning 
4.50 – 5.00 
3.50 – 4.49 
2.50 – 3.49 
1.50 – 2.49  
1.00 – 1.49 

Very much 
Much 
Moderate 
Less 
Least 

 
ผลการวิจัย 

1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
ผลจากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวน

ให ญ เข าม า เก็ บ เห็ ด เส ม็ ด ใน บ ริ เวณ พื้ น ที่ ข อ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 
รอยละ 83.3 รองลงมาคือ พื้นที่บริเวณหาดคลองสน 
รอยละ 9.3 และพื้นที่อุทยานแหงชาติหาดเจาไหม     
รอยละ 7.3 โดยกลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง 
รอยละ  66.7 มี อ ายุ เฉลี่ ย  42 ป  5 เดื อน  (S.D. = 
13.33) กลุมตัวอยางที่ เขามาเก็บเห็ดเสม็ดมีระดับ
การศึกษาสูงสุดอยูในระดับประถมศึกษามากที่สุด รอย
ละ 54.7 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา รอยละ 31.3 
ระดับอนุปริญญา/ปริญญาตรี รอยละ 12.0 และไมได
รับการศึกษารอยละ 2.0 ตามลําดับ สอดคลองกับ
ขอมูลการเก็บเห็ดปากินได ในชนบทของประเทศ
แทนซาเนียที่มีสัดสวนของผูเก็บเห็ดปากินไดเปนเพศ
หญิงมากวาเพศชาย และเพศหญิงจะเปนผูถายทอด
ขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นในการเก็บเห็ดใหกับคนรุนหลัง
ตอไป กลุมตัวอยางสวนใหญในชนบทของประเทศ
แทนซาเนีย  จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ประชาชนที่อาศัยบริเวณปาในชนบทของประเทศที่
กําลังพัฒนา มักเก็บเห็ดปากินไดมาบริโภคและสราง
รายได เนื่องจากเห็ดเปนแหลงโปรตีนที่ดี ในปาละแวก
ชุมชน [15] สําหรับกลุมตัวอยางที่ เก็บเห็ดเสม็ดใน
อําเภอสิเกา สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ รอยละ 70.7 
และมีสถานภาพสมรสแลว รอยละ 79.3 มีจํานวน
สมาชิกในครัวเรือน โดยเฉลี่ย 5 คน และกลุมตัวอยาง

สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร ทําสวนยางพารา ทํา
สวนปาลม รอยละ 61.3 รองลงมา คือ ประกอบอาชีพ
การทําประมง รอยละ 10.7 ประกอบอาชีพคาขายและ
เปนนักเรียน นักศึกษา รอยละ 8 ประกอบอาชีพรับจาง 
รอยละ 6 ไมไดประกอบอาชีพ  รอยละ 4 และรับ
ราชการ รอยละ 2 ตามลําดับ กลุมตัวอยางสวนใหญมี
รายไดตอเดือนจากการประกอบอาชีพหลักอยูระหวาง           
4,000 - 8,000 บ าท  ร อ ย ละ  42.7 สอดคล อ งกั บ
การศึกษาของ ศุภรทิพย [16] ที่รายงานวา เกษตรกร
ทําสวนยางพารา มีระดับชวงอายุ 31 - 50 ป รอยละ 
46.27 มีระดับการศึกษาสูงสุด ระดับประถมศึกษาไป
จนถึงอนุปริญญาหรือเทียบเทา รอยละ 67.86 และมี
รายไดจากการ ทําสวนยาง 8,000 -12,500 บาทตอ
เดือน รอยละ 24.16 ดังนั้นเมื่อถึงฤดูฝน กลุมตัวอยางที่
เขามาเก็บเห็ดเสม็ดซึ่งสวนใหญประกอบอาชีพทําสวน
ยาง จะไมสามารถกรีดยางไดจึงตองอาศัยการเก็บเห็ด
เสม็ดเปนการหารายไดเสริมในชวงฤดูฝน 

 
2. ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเก็บเห็ดเสม็ด  
 จาก Table 1 กลุมตัวอยางสวนใหญเก็บเห็ด
เสม็ด เพื่อบริโภค รอยละ 68 รองลงมาเก็บเพื่อบริโภค
และขายเปนรายได โดยมีรายได รอยละ 30 จากการ
เก็บเห็ดเสม็ดใน แตละครั้งโดยเฉลี่ยประมาณ 351 บาท
ตอครั้ง ดังนั้นการเก็บเห็ดเสม็ดในอําเภอสิกา จังหวัด
ตรัง มีความสอดคลองกับ สมสงวน ไดรายงานวา การ
เก็บเห็ดในปาชุมชนโคกยางใหญเพื่อบริโภคและสราง
รายได [17] ซึ่งมีความแตกตางกับชนบทของประเทศ
ฟนแลนดตะวันออกจะเก็บเห็ดปาที่กินไดเพื่อจําหนาย
มากกวาการบริโภคในครัวเรือน เชน เห็ดตระกูลเห็ด
ตับเตา Boletus edulis และ Boletus pinophilus ผู
เก็บจะนําเห็ด ที่ไดจําหนายโดยตรงกับบริษัทที่รับซื้อ 
ชวงเวลาขณะนั้นประชาชนในชนบทของประเทศ   มี
อัตราการวางงานสูง ดังนั้นการเก็บเห็ดปากินไดมี
แนวโนมสูงขึ้น อีกทั้งการเก็บเห็ดปากินไดในยุโรปนั้นมี
รายไดที่ดีกวาการตัดไมและการเก็บเห็ดปากินไดใน
ยุโรปทําในระดับอุตสาหกรรมมากวาการเก็บเพื่ อ
บริโภคในครัวเรือน[18] ในการศึกษาครั้งนี้กลุมตัวอยาง
สวนใหญเก็บเห็ดเสม็ดบริเวณ ตนเสม็ดขาว รองลงมา 
คือ  ตนกระถิน เทพา และตนสนทะเล เนื่ องจาก              
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ทั้ง 3 พื้นที่การศึกษามีพื้นที่ปาพรุเปนจํานวนมาก       
เสม็ดขาว เปนหนึ่งในสังคมพืชปาพรุ ที่เจริญเติบโตเปน
จํานวนมากจัดเปนพืชเดน (Dominant species) [19] 
โดยทั้ งนี้มีปริมาณ เห็ดเสม็ดที่ เก็บได ในแตละครั้ ง              
มีคาเฉลี่ย 4.17 กิโลกรัมตอครั้ง ชวงเวลาที่เขามาเก็บ
เห็ดเสม็ดสวนใหญเปนชวงเชาเวลา 05.00 – 09.00 น. 
รอยละ 76โดยใชเวลาในการเก็บเห็ดเสม็ดในแตละครั้ง
โดยเฉลี่ยประมาณ 2. ชั่วโมง 45 นาที (S.D. = 1.16) 
กลุมตัวอยางมีชองทางในการขายเห็ดเสม็ดโดยการขาย
ปลีกดวยตนเอง รอยละ 32.70 แต โดยมาก กลุม
ตัวอยางไมนิยมขายเห็ดท่ีเก็บได ซึ่งสวนใหญจะเก็บเห็ด
ไวเพื่อการบริโภค รอยละ 67.30 การเก็บเห็ดเสม็ด
สวนมากจะพบเดือนพฤษภาคม ซึ่งขนาดของดอกเห็ด
เสม็ดที่ เก็บไดมีขนาดโดยประมาณ 2-4 เซนติเมตร      
รอยละ 58.70 ทําใหโอกาสในการแพรพันธุของสปอร
ของดอกเห็ดเสม็ดตามธรรมชาติลดนอยลง จึ งมี
แนวโนมแสดงวาการงอกของเห็ดเสม็ด ในธรรมชาติจะ
มีจํ านวนที่ ลดลงในอนาคต สอดคลองกับ  ขอมูล

งานวิจัย Mortimer และคณะ [20] การเก็บเห็ดปากิน
ไดแตไมสามารถควบคุมประชาชนที่เขามาเก็บเห็ดได 
เห็ดปากินไดหลายสปชีสถูกเก็บจํานวนมาก รวมถึงการ
ทําลายสภาพแวดลอมทําใหจํานวนประชากรเห็ดปากิน
ไดลดนอยลง และในป  2010 มีความตองการเห็ด           
B. edulis เพื่อการสงออกมีมากขึ้นในประเทศจีนทําให
เกิดปรากฏการณการเก็บเห็ดชนิดนี้มากเกินไป อีกทั้ง
การกระจั ดกระจายตั วของแหล งที่ อ ยู  (Habitat 
fragmentation) ของเห็ดชนิดนี้ รวมทั้งการรบกวน
จากการชักนําโดยมนุษยเปนสาเหตุใหที่ทําใหเชื้อเห็ดที่
มีชีวิตในธรรมชาติมีจํานวนลดลง [21] ในการศึกษา
พฤติกรรมการเก็บเห็ดเสม็ดพบวาจําเปนตองอาศัย
ประสบการณและการความชํานาญในพื้นที่เปนตัวชวย
พิเศษใหเก็บเห็ดไดเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนมาก
ที่หาเห็ดเสม็ดนั้นมีประสบการณในการหาเห็ดเสม็ด       
5 - 10 ป  รอยละ 36.00 รองลงมา มากกวา 10 ป       
รอยละ 25.30 

  

Table 1 The behavior and conservation of Samet mushroom in sikao district area, Trang province.  
Information storage behaviour of Samet mushroom  (n = 150) Percentage 

The purpose of Samet mushroom picking 
      For consumption  
      For sale as revenue    
      For individual consumption and sale as revenue  

 
102 
3 
45 

 
68 
2  
30 

Samet mushroom picking area 
       Melaleuca lencadendron   
      Acacia mangium 
      Casuarina equisetifolia 

 
103 
33 
14 

 
68.7 
22 
9.3 

Samet mushroom collection times 
      Morning (05.00 -09.00 AM) 
      Late (09.00-11.00 AM) 
      Noon (11.00-12.00 AM) 
      Afternoon (13.00-16.00 PM) 

 
114 
22 
11 
3 

 
76 

14.7 
7.3 
2 

  Samet mushroom sales channels 
      Retail self  
      Not for sale 

 
49 
101 

 
32.7 
67.3 

  The size of samet mushroom picking   
       Smaller than 2 cm. 4 2.6 
      2-4 cm. 88 58.7 
      5-6 cm. 55 36.7 
      Larger than 6 cm 3 2 
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Table 1 (Continued) The behavior and conservation of Samet mushroom in sikao district area, 
Trang province. 

Information storage behaviour of Samet mushroom  (n = 150) Percentage 
Samet mushroom storage experience   
      Less than 1 year 13 8.7 
      1-2 years  
      2-5 years 

19 
26 

12.7 
17.3 

      5-10 years 54 36 
      More than 10 years 38 25.3 

 

ก ลุ ม ตั ว อ ย า ง ส ว น ใ ห ญ ไ ด ร ะ บุ ว า
สภาพแวดลอมทางกายภาพกอนเห็ดเสม็ดงอกจะมีฝน
ตกหนักและมีอากาศเย็นสลับกัน รอยละ 42.7 สวนดิน
บริเวณท่ีมีเห็ดเสม็ดงอกจะมีลักษณะดินชื้น รอยละ 
100 นอกจากน้ีกลุมตัวอยางสวนใหญระบุวา ระบบ
นิเวศท่ีมีเห็ดเสม็ดงอกเปนดินท่ีมีใบไมทับถมมากและมี
ตนหญาเล็กๆ เจริญรอบๆ รอยละ 86 อน่ึงจากขอมูล
สภาพแวดลอมท่ีมีฝนตกและอากาศเย็น จะสงผลใหเกิด
การงอกของเห็ดเสม็ด มีความคลายคลึงกับฤดูกาลงอก
ของ เห็ดเอกโตไมคอรไรซา B. edulis ซ่ึงจะงอกในฤดู
รอนถึงฤดูใบไมผลิ แตการเจริญเติบโตและออกดอก
ตองไดรับการกระตุนดวยการเกิดฝนตกในระหวางชวงท่ี

อบอุนและติดตามดวยฝนตกบอยๆ ในฤดูใบไมผลิกับ
อุณหภูมิดินท่ีลดตํ่า ความชื้นในอากาศท่ีมากท่ีสุดทําให
หมวกเห็ด B. edulis เจริญไดถึง 21 มิลลิเมตรตอวัน 
แตถาความชื้นในอากาศลดลงถึง 40% ก็จะทําใหหมวก
เห็ดหยุดการเจริญ [20] มากไปกวาน้ีบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมี
เห็ดเสม็ดงอก จะมีลักษณะดินท่ีมีความชื้น มีใบไมทับ
ถมรวมถึงมีตนหญ าเล็กๆในบริเวณ น้ัน เน่ืองจาก
ตนหญาสามารถรักษาความชื้นและมีอินทรียวัตถุจาก
ซากของพืชอิงอาศัยซ่ึงเปนสวนสงเสริมธาตุอาหารใน
การเจริญเติบโตของเห็ดเสม็ดสอดคลองกับการศึกษา
ของ สายพิณ [22] ท่ีรายงานวาปริมาณอินทรียวัตถ ุ        
ท่ีสูงจะสงผลใหเห็ดเสม็ดงอกมากขึ้น (ดังFigure 3) 

Figure 3 Physical environment factors before germination of Samet mushroom 
 

3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ
การอนุรักษเห็ดเสม็ด  

กลุมตัวอยางสวนใหญโดยภาพรวมเห็นดวย
กับการอนุรักษ เห็ดเสม็ดอยู ในระดับมาก คาเฉล่ีย
เทากับ 3.86 (S.D. = 0.92) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา ในดานการจัดการอนุรักษและฟนฟูเห็ดเสม็ด 
กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 2 ประเด็น คือ       

ควรมีการนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเขามาพัฒนาการ
งอกและการเจริญเติบโตของเห็ดเสม็ด คาเฉล่ียเทากับ 
4.30 (S.D. = 0.86) และควรมีแหลงใหความรูเพ่ือสราง
กระบ วนการ เรี ยน รู เรื่ อ งการ ใช ป ระ โยชน จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการจัดการ
อนุรักษ เห็ดเสม็ดอยางยั่งยืน คาเฉล่ียเทากับ 4.07      
(S.D. = 0.79) และมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

6.7

6.7

86.6

 Leaves only.

 Grass only

 Leaves and grass

Ecological areas have fruiting of              
Boletus griseipurpureus

42.7

0.7

42.7

6.7

7.3

 Rainfall only

 Cold weather only

 rainfall and cold weather

 Hot weather and rainfall

 Hot weather, rainfall and…

Weather  before fruiting of                         
Boletus griseipurpureus
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2 ประเด็น คือ ควรอนุรักษเห็ดเสม็ดใหอยูคูกับพ้ืนปา
พืชอิงอาศัย คาเฉล่ียเทากับ 3.29 (S.D. = 1.24) และ
ควรจํากัดพ้ืนท่ีในการเก็บเห็ดเสม็ด เพ่ือการอนุรักษ
และฟนฟูให เห็ดเสม็ดอยู คูกับผืนปาตอไป คาเฉล่ีย 
เทากับ 2.51 (S.D. = 1.30) สวนในดานการมีสวนรวม
ตอชุมชนในการอนุรักษเห็ดเสม็ด กลุมตัวอยางสวนใหญ
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ทุกประเด็น โดยมีความ
คิดเห็นวาควรจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องการขยายพันธุ
เห็ดเสม็ดใหกับประชาชนในชุมชน คาเฉล่ียเทากับ 4.35 
(S.D. = 0.78) (Table 2) ส อดคล อ งกั บ  Pilz แ ล ะ 
Molina [23] การมีสวนรวมของประชาชนและการ
ทํางานรวมกันระหวางหนวยงานจะทําใหการจัดการปา 
มีประสิทธิภาพและเปนวิธีท่ีใชกันอยางแพรหลาย 
รองลงมาคือ ควรจัดกิจกรรมพัฒนาความรูดานการ
อนุรักษและฟนฟูเห็ดเสม็ดใหกับประชาชนในชุมชน 
คาเฉ ล่ียเท ากับ 4.27 (S.D. = 0.79) และควรจัดให
ประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการและ

ก า ร อ นุ รั ก ษ เ ห็ ด เส ม็ ด  ค า เฉ ล่ี ย เท า กั บ  4.23                
(S.D. = 0.65) ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับ Mortimer 
และคณะ [20] การใหการศึกษากับประชาชนในทองถิ่น
ท่ีเขามาเก็บเห็ดปากินไดพ้ืนท่ีปา การจัดการแหลงท่ีอยู
ของส่ิงมีชีวิตในปาและการปลูกปามีความสําคัญในการ
รักษาทรัพยากรรวมถึงผลผลิตจากปาท่ีไมใชตนไม 
ดังน้ันตัวอยางของความพยายามท่ีจะอนุรักษเห็ดปากิน
ไดเพ่ือเพ่ิมผลผลิตเห็ดปากินไดในอนาคตทําใหเกิดการ
ใชทรัพยากรจากปาอยางยั่งยืนมากขึ้น นอกจากน้ีควรมี
การกําหนด กติกา สําหรับการเก็บเห็ดเสม็ดซ่ึงกลุม
ตัวอยางใหความคิดเห็นวา การกําหนดกติกาจะชวยให
กลุมตัวอยางทําตามกติกาท่ีต้ังไว เพ่ือชวยในการจัดการ
อนุรักษเห็ดเสม็ดไดอยางยั่งยืน เชนเดียวกับ สมสงวน 
และคณะ [18] รายงานวา การประชุม เพ่ือกําหนดกฎ 
กติกา ในการใชประโยชนปาและรักษาปาอยางยั้งยืน 
จะทําใหกลุมตัวอยางทําตาม กฎ กติกา ท่ีกําหนดไว 

 

Table 2 Average and standard deviation of opinion about Samet mushroom conservation area in 
Trang province.  

Program Mean S.D. level 
comments 

1. Management, conservation and restoration of the mushroom 
Samet. 

   

  1.1 Should be conserved Samet mushrooms in the forest with the 
host plants 

3.29 1.24 moderate 

  1.2 Should be increased the appropriate technology and 
development Samet mushroom restoration. 

4.30 0.86 much 

  1.3 Should limit the area to collect  Samet mushroom to conserve 
and restore the host plant species with Samet mushroom in next 

2.51 1.30 moderate 

  1.4  A source of knowledge should be established to teach about 
the use of natural resources and to manage the conservation and 
sustainability of Samet mushrooms  

4.07 0.79 much 

2. The involvement of communities in conservation the 
mushroom 

   

  2.1 Should be participated in the management and preservation of 
Samet mushroom  in the communities. 

4.23 0.65 much 

  2.2 Should be organized activities, propagated knowledge of 
mushroom species in the community 

4.35 0.78 much 

  2.3 Should develop some activities knowledge of conservation and 
restoration of Samet mushroom  with people in the communities 

4.27 0.79 much 

Incl. 3.86 0.92 much 
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 4. การ สัมภ าษ ณ ก ลุ ม ตั วอย าง ท่ี เก็ บ          
เห็ดเสม็ด     
 กลุมตัวอยางตองการใหมีเห็ดเสม็ดสําหรับ
บริโภคตอไปในอนาคต โดยไดแสดงความคิดเห็นเชิง
สัมภาษณเกี่ยวกับการอนุรักษเห็ดเสม็ดในแนวทาง
เดียวกัน ดังน้ี  
      1) ไมตองการใหมีการเก็บดอกเห็ดขนาดเล็ก
ท่ีมีขนาดตํ่ากวา 2 เซนติเมตร เน่ืองจากดอกเห็ดยัง
สามารถเจริญเติบโตไดจนกระท่ังระยะท่ีมีการแพร
ขยายพันธุของสปอรเห็ด 
    2) ตองการใหมีการขยายพันธุเห็ดเสม็ดให
มากขึ้น เพ่ือใหมีการเจริญเติบโตของเห็ดเสม็ดตลอด     
ท้ั งป  ก ลุ ม ตั วอ ย า งต อ งก าร ให ท า งห น ว ย ง าน
ทําการศึกษาการเพาะเล้ียงเสนใยเห็ดเสม็ดใหประสบ
ความสําเร็จ เน่ืองจากเห็ดเสม็ดเปนเห็ดท่ีนิยมบริโภค
และสรางรายไดเสริมได 
      3) ไมตองการใหมีการจํากัดพ้ืนท่ี เพราะเห็ด
เสม็ดงอกปละครั้ง เปนขอสัมภาษณ ท่ีสืบเน่ืองจาก
ขอคิดเห็น กลุมตัวอยาง สวนใหญ ไมเห็นดวยกับขอ
คําถามน้ี ชาวบานท่ีเขามาเก็บเห็ดเสม็ดไมตองการใหมี
การจํากัดพ้ืนท่ี เน่ืองจากเห็ดเสม็ดออกดอกเพียงปละ 1 
ครั้งเทาน้ัน หากจํากัดพ้ืนท่ีจะทําใหเสียโอกาสในการ
เขาไปเก็บเห็ด เพราะเห็ดเสม็ดท่ีแกเกินไปจะไมเปนท่ี
นิยมในการบริโภค 
 4) ควรอนุรักษพืชอิงอาศัย หากไมมีพืชอิง
อาศัยก็จะไมมีเห็ดเสม็ด เน่ืองจากเห็ดเสม็ดเปนเห็ดรา
ไมคอรไรซาท่ีมีความสัมพันธกันพืชอิงอาศัย ซ่ึงกลุม
ตัวอยางพอท่ีจะรูและเขาใจการงอกของเห็ดเสม็ดวา 
เห็ดเสม็ดงอกจากตนพืช เชน ตนเสม็ดขาว กระถิน
เทพา กระถินณรงค และสนทะเล ดังน้ัน จึงควรอนุรักษ
พืชอิงอาศัย เพ่ือไมใหเห็ดเสม็ดหมดไปจากพ้ืนท่ี 
      5) ควรมีการกําหนด กติกา ในการเก็บเห็ด
เสม็ด กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวา การออก 
กติกา ในการเก็บเห็ดเสม็ด จะชวยใหกลุมตัวอยางทํา
ตาม กติกา ท่ีต้ังไว เพ่ือชวยในการจัดการอนุรักษเห็ด
เสม็ดไวอยางยั่งยืน 
 
 
 

สรุปและเสนอแนะ 
 สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งน้ีเปนการสํารวจพฤติกรรม
การเก็บและการอนุรักษเห็ดเสม็ดในพ้ืนท่ีจังหวัดตรัง 
ศึกษาพฤติกรรมการเก็บเห็ดเสม็ด ความคิดเห็นตอการ
อนุรักษ เห็ดเสม็ดและขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการ
อนุรักษเห็ดเสม็ด เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการมีสวน
รวมการจัดการอนุรักษเห็ดเสม็ดอยางยั่งยืน กอใหเกิด
ประโยชนแกผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีดังกลาว ท้ังหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงกลุมตัวอยางดวย การนํา
ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปกําหนดนโยบายท่ีสอดคลอง
ในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการรวมมือกันของ
ทุกภาคสวนในการสรางความสมดุลในการอนุรักษ 
พัฒนา และฟนฟู แหลงการงอกของเห็ดเสม็ดเพ่ือความ
ยั่งยืนตอไป  

พฤติกรรมการเก็บเห็ดเสม็ด กลุมตัวอยาง
สวนใหญจะเก็บเห็ดเสม็ดเพ่ือบริโภค และการเก็บเห็ด
เสม็ดสวนใหญเก็บบริเวณตนเสม็ดขาว เน่ืองจากเสม็ด
ขาวเปนหน่ึงในสังคมพืชปาพรุท่ีเจริญเติบโตเปนจํานวน
มากจัดเปนพืชเดน โดยสวนใหญกลุมตัวอยางจะเขามา
เก็ บ เห็ ด เส ม็ ด ใน ช ว ง เช า เว ล า  05.00-09.00 น . 
เน่ืองจากสภาพอากาศไมรอน เหมาะแกการเก็บเห็ด ซ่ึง
จะใช เวลาในการเก็บเห็ดแตละครั้งเฉล่ีย 2 ชั่วโมง             
45 นาที กลุม ตัวอยางจะเก็บ เห็ดเสม็ด 3 ครั้งตอ
สัปดาห โดยมีขนาดดอกเห็ดท่ีเก็บได 2-4 เซนติเมตร 
เปนสวนใหญ จึงมีแนวโนมแสดงวาการงอกของเห็ด
เสม็ดในธรรมชาติจะมีจํ านวน ท่ีลดลงในอนาคต
เน่ืองจากการเก็บเห็ดทีมีขนาดเล็กเกินไปทําใหสปอร
ของเห็ดเสม็ดไมสามารถแพรไดในธรรมชาติ การเก็บ
เห็ดเสม็ดจําเปนตองอาศัยประสบการณและการความ
ชํานาญในพ้ืนท่ีเปนตัวชวยใหเก็บเห็ดไดในปริมาณ
เพ่ิมขึ้น กลุมตัวอยางสวนใหญจะมีประสบการณในการ
เก็บเห็ดเสม็ด 5 - 10 ป และมากกวา 10 ป  การมี
ประสบการณในการเก็บเห็ดเสม็ดเปนส่ิงท่ีสําคัญ และ
บริเวณ พ้ืนท่ี ท่ี มี เห็ดเสม็ดงอกจะมีลักษณะดินท่ี มี
ความชื้นท่ีเหมาะสม มีใบไมทับถมรวมถึงมีตนหญา
เล็กๆ ในบริเวณ น้ัน เน่ืองจากตนหญ า ขนาดเล็ก
สามารถรักษาความชื้นและมีอินทรียวัตถุจากซากของ
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พืชอิงอาศัยซ่ึงสงเสริมธาตุอาหารในการเจริญเติบโต
ของเห็ดเสม็ด 
 อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาความคิดเห็น
เกี่ยวกับการอนุรักษเห็ดเสม็ดในจังหวัดตรัง สวนใหญ
จะเห็นดวยกับการอนุรักษเห็ดเสม็ด ในระดับมาก เม่ือ
แยกพิจารณาแตละดาน พบวา ดานการจัดการอนุรักษ
และฟนฟูเห็ดเสม็ด มี 4 ประเด็น สรุปไดวา 1) ควร
อนุรักษเห็ดเสม็ด ใหอยูคูกับพ้ืนท่ีปาอิงอาศัย เน่ืองจาก
กลุมตัวอยางอาจจะขาดความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางเห็ดเสม็ดกับพืชอิงอาศัย หากไมมี
พืชอิงอาศัยก็จะไมมีเห็ดเสม็ด 2) ควรนําเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมเขามาพัฒนาการงอกและการเจริญเติบโตของ
เห็ดเสม็ด เชน การเล้ียงเสนใยเห็ดเสม็ดบนอาหาร
สังเคราะหเพ่ือนําไปทําหัวเชื้อเห็ดเสม็ดในการชวย
สง เสริมการเจริญ เติบโตของตนกลาพืชอิ งอาศัย 
เน่ืองจากกลุมตัวอยางมีความตองการในการเก็บเห็ด
เสม็ดทุกฤดูกาล เพ่ือประโยชนในการบริโภคและสราง
รายได 3) ควรจํากัดพ้ืนท่ีในการเก็บเห็ดเสม็ดเพ่ือการ
อนุรักษและฟนฟูใหเห็ดเสม็ดอยูคูกับผืนปาตอไป เปน
หัวขอท่ีกลุมตัวอยางไมคอยเห็นดวยมากนัก เน่ืองจาก
การจํากัดพ้ืนท่ี จะสงผลใหกลุมตัวอยางไมมีโอกาสท่ีจะ
เก็บเห็ดเสม็ดในพ้ืนท่ีน้ันๆ ซ่ึงหนวยงานของรัฐท่ีมีพ้ืนท่ี
ปาเสม็ด จําเปนตองมีมาตรการจัดสรรพ้ืนท่ีการเก็บเห็ด
เสม็ดใหกับชาวบานและพ้ืนท่ีในการอนุรักษเห็ดอยาง
ชัดเจน 4) ควรมีแหลงใหความรู เพ่ือสรางกระบวนการ
เรียนรู เรื่องการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เพ่ือการจัดการอนุรักษเห็ดเสม็ดอยาง
ยั่งยืน กลุมตัวอยางสวนใหญมีความตองการใหมีการ
งอกของเห็ดเสม็ดอยางยั่งยืน จึงตองการแหลงความรูท่ี
จะสรางความเขาใจในการใชแหลงทรัพยากรเห็ดเสม็ด    
ใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน การจัดอบรมใหกับผูเขามา
เก็บเห็ดเสม็ดเพ่ือเรียนรูวิ ธีการเก็บเห็ดเสม็ดในเชิง
อนุรักษ  ดานการมีสวนรวมตอชุมชนในการอนุรักษเห็ด
เสม็ด มี 3 ประเด็น สรุปไดวา 4.1) ควรจัดใหประชาชน
ในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการและอนุรักษเห็ด
เสม็ด กลุมตัวอยางสวนใหญตองการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจตอการจัดการเห็ดเสม็ด รวมกับองคกรตางๆ 
เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ท่ีตรงกัน นําไปสูการ
อนุรักษอยางยั่งยืน 4.2) ควรจัดกิจกรรมใหความรูเรื่อง

การขยายพันธุเห็ดเสม็ดใหกับประชาชนในชุมชน กลุม
ตัวอยางสวนใหญตองการความรูในการขยายพันธุของ
เห็ดเสม็ดเพ่ือมีสวนชวยในการขยายพันธุเห็ดให มี
ปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 4.3) ควรจัดกิจกรรมพัฒนาความรู
ดานการอนุรักษและฟนฟูเห็ดเสม็ดใหกับประชาชนใน
ชุมชน เน่ืองจากกลุมตัวอยางไมมีความเขาใจในเรื่อง
การอนุรักษเห็ดเสม็ด ซ่ึงการจัดกิจกรรมพัฒนาความรู
ในการอนุรักษและฟนฟูเห็ดเสม็ดจะชวยใหกลุมตัวอยาง
เขาใจมากขึ้น  
 
 ขอเสนอแนะ 
 1. ปลูกจิตสํานึกในการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรเหลาน้ันใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติไวอยางยั่งยืน เชน ไมควร
เก็บดอกเห็ ด เส ม็ดขนาด เล็ก ท่ี มี ขนาด ตํ่ากว า 2 
เซน ติ เมตร ควรให ดอก เห็ ด ท่ี มี ขนาด เล็ก มีการ
เจริญเติบโต เพ่ือใหเห็ดบางสวนไดมีการแพรพันธุตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงเห็ดเสม็ดสามารถเจริญเติบโตไดถึง 10 
เซนติเมตร 
 2. สงเสริมความรูในเรื่องการขยายพันธุเห็ด
เสม็ดดวยวิธีงายๆ เชน วิธีท่ี 1 นําดอกเห็ดเสม็ดมาบด
หรือขยี้กับ นํ้าแลวนําไปรดบริเวณ ท่ีมีพืชอิงอาศัย
เจริญเติบโต วิธีท่ี 2 นําดินบริเวณท่ีมีเห็ดเสม็ดงอก ขุด
ลึกประมาณ 10-20 เซนติเมตร โดยการนําดิน 
เชื้อ (ดินบริเวณท่ีมีการงอกของเห็ดเสม็ด) ไปคลุกกับ
ดินเพาะปลูก แลวเพาะกลาไมท่ีเปนพืชอิงอาศัยของ
เห็ด น้ันๆ วิ ธี ท่ี  3 การใช เสน ใย เปน วิ ธี ท่ีสามารถ
คัดเลือกสายพันธุเห็ดราไมคอรไรซาท่ีดี นําไปเล้ียงเชื้อ
บนอาหารสังเคราะห เล้ียงเชื้อไดภายใน 3-4 เดือน 
จากน้ันนําหัวเชื้อไปคลุกดิน หรือนําไปปนกับนํ้าแลวไป
รดกลาไม  
 3. สงเสริมใหปลูกพืชอิงอาศัย เชน ตนเสม็ด
ขาว กระถินเทพา กระถินณรงค ยูคาลิปตัส และสน
ทะเล เน่ืองจากเปนพืชอิงอาศัยใหกับเห็ดเสม็ดและยัง
สามารถเปนไมใชสอยไดอีกดวย หากมีเชื้อราเอกโตไม
คอรไรซา (เห็ดเสม็ด) จะทําใหตนไมโตเร็ว  
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