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บทคัดย่อ 

 
ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาความหลากหลายทางชนิดพันธุ์ของเห็ดป่าที่กินได้จากป่าใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยได้ก าหนดพื้นที่ในการส ารวจออกเป็น 4 บริเวณ ผลการส ารวจพบว่าความ
หลากหลายระดับชนิดพันธุ์ของเห็ดที่กินได้ในป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดมีทั้งหมด 4 วงศ์ 5 สกุล 17 ชนิด 
อยู่ใน Phylum Basidiomycota ซึ่งประกอบไปด้วย เห็ดระโงกเหลือง (Amanita hemibapha (Berk. & 
Br.) Sacc subsp. javanica Cor. & Bas.), เห็ดระโงกขาว (Amanita princeps Cor. & Bas.), เห็ดไส้เดือน 
(Amanita vaginata var. vaginata (Bull. & Fr.) Vitt.), เห็ดเกลือ (Amanita onusta (Howe) 
saccardo), เห็ดน้ าหมาก (Russula emetic (Schaeff. & Fr.) S.F.Gray.), เห็ดหน้างัว (Russula foetens 
(Pers.) Fr.), เห็ดน้ าแป้ง (Russula alboareolata Hongo), เห็ดไคล (Russula virescens (Schaeff.) Fr.), 
เห็ดหน้าแดง (Russula rosacea (Pers.) S.F.G.), เห็ดถ่านใหญ่ (Russula nigricans (Bull.) Fr.), เห็ดหน้า
แหล่ (Russula cyanoxantha (Schaeff. ex Secr.) Fr.), เห็ดปลวกไก่น้อย (Termitomyces microcarpus 
(Berk. & Br.)), เห็ดปลวกตาบ (Termitomyces robustus (Beeli) Heim), เห็ดผึ้ง (Phlebopus colossus 
(R. Heim) Singer.), เห็ดผึ้งขาว (Boletus pallidus Frost.), เห็ดผึ้งยูคา (Boletus griseiopurpureus Cor.) 
และเห็ดผึ้งนกยูง (Boletellus emodensis (Berk.) Sing.) 
 
ค าส าคัญ: เห็ดป่ากินได้, ความหลากหลาย, มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
 
 

1 สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45120 
1 Major of Biology, Department of Science and Technology, Faculty of Liberal Arts and Science, Roi Et Rajabhat University, Roi Et 45120 
2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45120 
2 Major of General Science, Faculty of Education, Roi Et Rajabhat University, Roi Et 45120 
  



28 
 

Abstract 
 

The aim of this research is to investigate diversity of edible mushroom occurring in 
Rajabhat Roi Et University forest. Areas were 4 study areas. The results found that all edible 
mushrooms are in Phylum Basidiomycota which contained 4 families 5 Genus 17 species 
including Amanita hemibapha (Berk. & Br.) Sacc subsp. javanica Cor. & Bas, Amanita 
princeps Cor. & Bas., Amanita vaginata var. vaginata (Bull. & Fr.) Vitt., Amanita onusta 
(Howe) saccardo, Russula emetic (Schaeff. & Fr.) S.F.Gray., Russula foetens (Pers.) Fr., Russula 
alboareolata Hongo, Russula virescens (Schaeff.) Fr., Russula rosacea (Pers.) S.F.G., Russula 
nigricans (Bull.) Fr., Russula cyanoxantha (Schaeff. ex Secr.) Fr., Termitomyces microcarpus 
(Berk. & Br.), Termitomyces robustus (Beeli) Heim, Phlebopus colossus (R. Heim) Singer., 
Boletus pallidus Frost., Boletus griseiopurpureus Cor. and Boletellus emodensis (Berk.) Sing. 
 
Keywords: Edible mushroom, Diversity, Roi Et Rajabhat University 
 

บทน า 
 

เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน Kingdom Fungi เป็น
กลุ่มราที่เกิดจากการรวมตัวของเส้นใยเกิดเป็นดอกเห็ดที่
สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เห็ดไม่สามารถสร้าง
อาหารเองได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงเหมือนพืช จึงต้อง
อาศัยอาหารจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ ซากพืช ซากสัตว์ 
อินทรียวัตถุรวมทั้งความชื้นและแสงที่เหมาะสมต่อการ
เจริญ เห็ดมีความส าคัญท าหน้าที่ เป็นผู้ ย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในระบบนิเวศ อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นอาหาร
ได้อีกด้วย เห็ดสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามบทบาท
หน้าที่ ได้แก่ เห็ดในกลุ่มแซปโพรไฟต์ (Saprophytic 
mushroom) เป็นกลุ่มเห็ดที่เป็นผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ 
เจริญบนซากสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ได้แก่ กิ่งไม้ ท่อนไม้ ซึ่งเป็น
การหมุนเวียนธาตุอาหารในระบบนิเวศจากสิ่งมีชีวิตที่ตาย
แล้ว เช่น เห็ดหูหนู  เห็ดฟาง เห็ดกลุ่มไมคอร์ -ไรซา 
(Mycorrhizal mushroom) เป็นกลุ่มเห็ดผู้ย่อยสลาย
อินทรียวัตถุ มักเจริญอยู่บริเวณรากของต้นไม้แบบภาวะ
พึ่งพาอาศัยกันและเห็ดที่อยู่ในกลุ่มของปรสิต(Parasitic 
mushroom) เป็นกลุ่มเห็ดที่เจริญบนสิ่งมีชีวิตอื่น 
โดยเฉพาะข้างต้นไม้ที่ยังมีชีวิตและยังเป็นกลุ่มเห็ดที่เป็น
สาเหตุของโรคพืชและสัตว์ เช่น เห็ดหิ้ง เห็ดพัด  ใบลาน
และเห็ดหลินจือ นอกจากนี้เห็ดยังเป็นดัชนีชี้วัดถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไว้เพื่อความหลากหลายทางชนิดของ
เห็ดในด้านสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน และนิเวศวิทยา 

(ศศิธร และอาศยา, 2544) เห็ดยังจัดเป็นอาหารส าคัญ
ของมนุษย์ เนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่ง
ของสารอาหารจ าพวกโปรตีน ไขมัน เกลือแร่และวิตามิน
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ในอดีตนั้นมนุษย์ได้น า
เห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาประกอบอาหารเพื่อ
บริโภคเป็นส่วนใหญ่ แต่เมื่อมนุษย์เพิ่มจ านวนมากข้ึนก็
ส่งผลต่อการการขยายพื้นที่ทางการเกษตร การท า
อุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนท าให้พื้นที่ป่า
ธรรมชาติที่เป็นแหล่งของเห็ดป่าลดลงจึงส่งผลให้ปริมาณ
เห็ดป่าลดลงตามไปด้วย อีกทั้งเห็ดหลายชนิดเริ่มหายาก
ยิ่งขึ้น เช่น เห็ดระโงก เห็ดไคล เห็ดโคน เป็นต้น ย่อมเป็น
สิ่งบ่งชี้ถึงความหลากหลายของชนิดเห็ดที่อาจจะลดลง
ตามไปด้วยเช่นกัน (สุมาลี พิชญางกูล, 2541) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในพื้นที่ 
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีพื้นที่
ป่าที่อุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายของเห็ดป่านานาชนิด
มีทั้งเห็ดที่กินได้และเห็ดที่กินไม่ได้ ผู้วิจัยจึงศึกษาความ
หลากหลายระดับชนิดพันธุ์ ของ เห็ดที่ กิ น ได้ ในป่ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อ เป็นข้อมูลให้แก่
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ใน
การวิจัยและพัฒนาต่อเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป 
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วิธีการวิจัย 
 

ส ารวจและเก็บตัวอย่างเห็ดป่าที่กินได้โดยใช้
เวลาในการส ารวจเป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่ง
การศึกษาความหลากหลายของเห็ดป่ากินได้นั้นได้ท าการ
ส ารวจในบริเวณเส้นทางศึกษาตามธรรมชาติในบริเวณที่
ก าหนด โดยได้ก าหนดจุดส ารวจ 4 จุด คือ บริเวณป่า
ทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ป่าบริเวณศาลเจ้าพ่อ
มันปลา ป่าบริเวณข้างโรงน้ าผลิตดื่ม และป่าบริเวณหลัง
อาคารอเนกประสงค์ โดยได้ท าการส ารวจจ านวน 8 ครั้ง 
ระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง เดือนกันยายน 
พ.ศ. 2558 โดยเริ่มเก็บตัวอย่างเห็ดในช่วงเวลา 06.00 – 
10.00 น. จดบันทึกบริเวณที่พบเห็ดป่าที่กินได้ ลักษณะ
ของการเจริญ ลักษณะดอก สภาพแวดล้อม ลักษณะการ
เจริญของเห็ด และบันทึกภาพดอกเห็ดที่พบโดยใช้กล้อง
ถ่ายภาพ แล้วเก็บตัวอย่างเห็ดโดยใช้เสียมในการเก็บดอก
เห็ดขึ้นมาใส่ถุงพลาสติก น าตัวอย่างเห็ดที่เก็บรวบรวมได้
ไปจัดจ าแนกตามหนังสือคู่มือที่ใช้ในการจ าแนกเห็ดและ
น ามาเปรียบเทียบกับหนังสือคู่มือเห็ดของ อนงค์ จันทร์ศรี
กุล (2551) 

 
ผลการวิจัยและวิจารณ์ 

 
จากการศึกษาการส ารวจความหลากหลายของ

เห็ดป่าในพื้นที่ป่ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ต าบลเกาะ
แก้ว อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้เวลาในการ
ส ารวจเป็นระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 พบความ
หลากหลายของเห็ดป่าที่ที่กินได้ส่วนใหญ่อยู่ใน Phylum 
Basidiomycota พบเห็ด 4 วงศ์ 5 สกุล 17 ชนิด วงศ์ที่
พบชนิดพันธุ์เห็ดมากที่สุด คือ วงศ์ RUSSULACEAE พบ 
7 ชนิด รองลงมาคือวงศ์ AMANITACEAE กับวงศ์ 
BOLETACEAE พบวงศ์ละ 4 ชนิด และวงศ์ 
LYOPHYLLACEAE พบ 2 ชนิด (ตารางที่ 1) โดยบริเวณ
ป่าข้างโรงผลิตน้ าดื่ม พบเห็ดมากที่สุด 10 ชนิด รองลงมา

บริเวณป่าหลังอาคารเอนกประสงค์ พบเห็ด 3 ชนิด ส่วน
บริเวณป่าทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดกับบริเวณ
ป่าข้างศาลเจ้าพ่อมันปลา พบเห็ด 2 ชนิด ในแต่ละบริเวณ 
ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าบริเวณป่าข้างโรงผลิตน้ าดื่มพบความ
หลากหลายระดับชนิดของเห็ดป่ากินได้มากกว่าบริเวณทั้ง 
3 บริเวณ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีสภาพป่าสมบูรณ์
ประกอบด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่หลายชนิดรวมถึงการที่มี
เศษใบไม้ที่ทับถมเต็มพื้นที่ป่าท าให้มีธาตุอาหารสมบูรณ์
จะส่งผลให้ดอกเห็ดเจริญสมบูรณ์ได้ดี  (สุจิตรา และคณะ, 
2548) ซ่ึงเป็นปัจจัยทางสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญ
และความสมบูรณ์ของเห็ดอย่างมาก โดยความชื้นที่
เพียงพอประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว และมี
แสงแดดจัดหลังจากที่มีฝนตกจะเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้
เห็ดงอก ความชุ่มชื้นและความอบอ้าวของป่าที่เพิ่มขึ้นจะ
มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตของเห็ดป่าได้มากกว่าเดิม แต่ทั้งนี้
องค์ประกอบของแหล่งน้ าน่าจะมีผลเกี่ยวข้องด้วย รวมทั้ง
พรรณไม้ต่าง ๆ  ที่ไม่ถูกท าลายไป (กิตติมา และคณะ , 
2550) จากการศึกษาทางอนุกรมวิธานสามารถจ าแนก
กลุ่มเห็ดจากลักษณะทางสัณฐานวิทยาได้เป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ เห็ดมีครีบ (Gilled fungi) จ านวน 13 ชนิด กลุ่ม
เห็ดผึ้ง (Boletus fungi) จ านวน 4 ชนิด จากนั้นก็
สามารถแยกชนิดของเห็ดที่สามารถน ามาบริโภคได้พบ
มากที่สุดอยู่ในวงศ์ RUSSULACEAE ได้แก่ เห็ดน้ าหมาก 
(Russula emetic (Schaeff. & Fr.) S.F.Gray.), เห็ดหน้า
งัว (Russula foetens (Pers.) Fr.), เห็ดน้ าแป้ง 
(Russula alboareolata Hongo), เห็ดไคล (Russula 
virescens (Schaeff.) Fr.),  เห็ดหน้าแดง (Russula 
rosacea (Pers.) S.F.G.), เห็ดถ่านใหญ่ (Russula 
nigricans (Bull.) Fr.), เห็ดหน้าแหล่ (Russula 
cyanoxantha (Schaeff. ex Secr.) Fr.)  รองลงมาวงศ์ 
AMANITACEAE ได้แก่  เห็ดระโงกเหลือง (Amanita 
hemibapha (Bark. & Br.) sacc. subsp. javanica 
Cor. & Bas.), เห็ดระโงกขาว (Amanita princeps Cor. 
& Bas.), เห็ดไส้เดือน (Amanita vaginata var. 
vaginata (Bull. & Fr.) Vitt.) และ เห็ดเกีย (Amanita 
onusta (Howe) saccardo)  
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ตารางที่ 1 ความหลากชนิดพันธุ์เห็ดป่ากินได้ Phylum Basidiomycota ทั้ง 4 บริเวณ 
 
 วงค ์ สกุล ชื่อวิทยาศาสตร ์ ชื่อท้องถิ่น บริเวณที่พบ 

AMANITACEAE Amanita Amanita hemibapha (Bark. 
& Br.) sacc. subsp. javanica 
Cor. & Bas. 

เห็ดระโงกเหลือง  
เห็ดไข่ห่านเหลือง 

ป่าทางเข้า 

Amanita princeps Cor. & 
Bas.  

เห็ดระโงกขาว  
เห็ดไข่ห่านขาว 

ป่าข้าง 
โรงผลิตน้ าดื่ม 

Amanita vaginata var. 
vaginata (Bull. & Fr.) Vitt. 

เห็ดไส้เดือน  
เห็ดขี้ไก่ดักไก่เดือน 

ป่าข้าง 
โรงผลิตน้ าดื่ม 

Amanita onusta (Howe) 
saccardo 

เห็ดเกีย 
เห็ดเกลือ 

ป่าหลังอาคาร
อเนกประสงค์ 

BOLETACEAE Phlebopus Phlebopus colossus (R. 
Heim) Singer. 

เห็ดผึ้งทาม  
เห็ดตับเต่า 

ป่าข้าง 
โรงผลิตน้ าดื่ม 

Boletus Boletus pallidus Frost. เห็ดผึ้งขาว  
เห็ดตับเต่าขาว  
เห็ดเผิ่งขาว 

ป่าหลังอาคาร
อเนกประสงค์ 

Boletus griseiopurpureus 
Cor. 

เห็ดผึ้งขม  
เห็ดผึ้งยูคา  
เห็ดตับเต่าด า 

ป่าข้าง 
โรงผลิตน้ าดื่ม 

Boletellus emodensis (Berk.) 
Sing. 

เห็ดผึ้งนกยูง  
เห็ดตับเต่าเกล็ดแดง
คล้ า 

ป่าข้าง 
โรงผลิตน้ าดื่ม 

RUSSULACEAE Russula Russula emetic (Schaeff. & 
Fr.) S.F.Gray. 

เห็ดน้ าหมาก 
เห็ดแดงน้ าหมาก 

ป่าข้าง 
โรงผลิตน้ าดื่ม 

Russula foetens (Pers.) Fr. เห็ดหน้างัว  
เห็ดพุงหมูใหญ่ 

ป่าข้าง 
โรงผลิตน้ าดื่ม 

Russula alboareolata 
Hongo 

เห็ดน้ าแป้ง  
เห็ดดิน  
เห็ดข้าวแป้ง 

ป่าข้าง 
โรงผลิตน้ าดื่ม 

Russula virescens (Schaeff.) 
Fr. 

เห็ดไคล 
เห็ดหล่มกระเขียว 

ป่าหลังอาคาร
อเนกประสงค์ 

Russula rosacea (Pers.) 
S.F.G. 

เห็ดหน้าแดง 
เห็ดแดงกุหลาบ 

ป่าข้างศาลเจ้าพ่อ
มันปลา 

Russula nigricans (Bull.) Fr. เห็ดถ่านใหญ่ ป่าข้างศาลเจ้าพ่อ
มันปลา 

Russula cyanoxantha 
(Schaeff. ex Secr.) Fr. 

เห็ดหน้าแหล่  
เห็ดหน้าม่วง 

ป่าข้าง 
โรงผลิตน้ าดื่ม 

LYOPHYLLACEAE Termitomyces Termitomyces robustus 
(Beeli) Heim  

เห็ดปลวกตาบ  
เห็ดปลวกใหญ่ 

ป่าทางเข้า 

Termitomyces microcarpus 
(Berk. & Br.) 

เห็ดปลวกไก่น้อย 
เห็ดโคนข้าวตอก 

ป่าข้างโรงผลิตน้ า
ดื่ม 
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จากผลงานวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับการศึกษาของ 
กุศล และคณะ (2545) ที่ได้ส ารวจเห็ดในเขตอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชโคกภูตากา อ าเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 
พบเห็ด 22 ชนิด โดยพบทั้งเห็ดที่บริโภคได้และบริโภค
ไม่ได้หลายชนิดเป็นเห็ดท่ีเป็น ectomycorrhiza เช่น เห็ด
ตับเต่า เห็ดผึ้งนกยูง เห็ดขมิ้น เห็ดก่อ เห็ดหน้าแดง เห็ด
หน้าม่วง เห็ดถ่าน เห็ดหน้าวัวและเห็ดตะไคล และพบเห็ด
น้ าแป้ง (Russula alboareolata),      เห็ดโคนไก่น้อย 
(Termitomyces microcarpus), เห็ดโคนปลวกใหญ่ 
(Termitomyces robustus), เห็ดระโงกเหลือง 
(Amanita hemibapha) และเห็ดระโงกขาว (Amanita 
princeps) เหมือนกับ สุรางค์ และคณะ (2554) 
ท าการศึกษาในป่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับ หนูเดือน และคณะ (2556) ที่ส ารวจเห็ดใน
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. เขื่อนน้ าพุง การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
พบเห็ดทั้งหมด 105 ชนิด 56 สกุล 22 วงศ์ พบเห็ดวงศ์ 
RUSSULACEAE ได้แก่ Russula emetica (Schaeff. & 
Fr.) S. F. Gray., Russula nigricans Fr. Russula 
rosea Pers. และวงศ์ BOLETACEAE ได้แก่ Boletus 
griseipurpureus Corner, Boletus pallidus Frost. 
ปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการส ารวจพบเห็ดป่าคือ สภาพ
ทางภูมิอากาศ ถ้าสภาพทางภูมิอากาศไม่เหมาะสมเห็ดก็
จะไม่สามารถเกิดได้หรืออาจเกิดจ านวนน้อย จ านวนชนิด
ของเห็ดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดปีเนื่องจากปัจจัยส าคัญ 
2 ปัจจัย ได้แก่ ปริมาณน้ าฝน และอุณหภูมิ ในช่วงฤดูฝน
ที่มีปริมาณน้ าฝนมากจะพบเห็ดออกมาปริมาณมาก 
ขณะที่ช่วงที่ไม่มีฝนตกหรือฝนตกน้อยไม่ค่อยพบเห็ด 
ส าหรับอุณหภูมิก็มีส่วนส าคัญต่อการเจริญเติบโตของเห็ด
เพราะเห็ดบางชนิดพบมากในฤดูร้อนเห็ดบางชนิดพบมาก
ในฤดูฝน นอกจากปัจจัยดังกล่าวแล้วการเกิดของดอกเห็ด
และความหลากชนิดของเห็ดยังขึ้นอยู่กับ pH ค่าความเข้ม
แสง (เสาวลักษณ์ และคณะ, 2542)  

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

 
การออกส ารวจ และเก็บตัวอย่างเห็ด ควรศึกษา

ลักษณะพื้นที่ สภาพภูมิอากาศและวางแผนก าหนดวัน
เวลา เนื่องจากบางทีฝนไม่ตกตามฤดูกาล ท าให้พื้นที่ป่ามี
สภาพแห้งแล้ง ท าให้พบชนิดเห็ดในป่าไม่มาก ควรแต่ง
กายให้รัดกุม ใส่เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าบูท 
เพื่อป้องกันสัตว์มีพิษ แมลงสัตว์กัดต่อย และการออก
ส ารวจอาจต้องออกส ารวจช่วงก่อน 02.00 น. เนื่องจาก

ชาวบ้านจะออกมาหาเห็ดป่าในช่วงเวลาประมาณ 02.00 
น.  

 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 โครงการวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ส านักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหง่ชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาประจ าปี 2559 
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รักษ์, ไซพันธ์แก้ว. 2556. รายงานการวิจัยความ
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