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 บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้  มีจุดประสงคเพ่ือจําแนกประเภทของเห็ดที่กินไดและเห็ดที่มีพิษ โดยวิธีการวิเคราะหความ
ถดถอยโลจิสติก ซึ่งการนําขอมูลจาก   UCI  Machine  Learning  Repository  :  Data Set  กลุมขอมูลเห็ด  
(Mushroom) ป ค.ศ. 2007 จํานวน  8,124  ระเบียน  ในการวิจัยนี้ไดนําขอมูลดังกลาวมาทําการวิเคราะหปจจัย 
(Factor Analysis) โดยสามารถสกัดปจจัยได 7 ปจจัย  จากนั้น นําผลที่ไดมาทําการจําแนกประเภทของเห็ดที่กินไดและ
เห็ดที่มีพิษ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก  (Logistic  Regression  Analysis)  เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ โดยนําคาที่ไดไปประมาณคาหรือพยากรณลักษณะตางๆที่บงชี้วา เปนปจจัยที่ทําให
เห็ดที่กินไดหรือเปนเห็ดที่มีพิษ  พบวา  ขอมูลเห็ดที่กินได มีจํานวน 4,208 ระเบียน สามารถพยากรณไดถูกตอง 3,869 
ระเบียน หรือมีความแมนยําของการพยากรณถูก 91.9%  และขอมูลเห็ดที่มีพิษ มีจํานวน 3,916 ระเบียน สามารถ
พยากรณไดถูกตอง 3,333 ระเบียน หรือมีความแมนยําของการพยากรณถูก 85.1%  และความสามารถในการพยากรณ
ถูกตองโดยรวม มีคาเทากับ 88.7% และการพยากรณผิด มีคาเทากับ 11.3% 
 
คําสําคัญ :  เห็ด  การวิเคราะหปจจัย  การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก 
 

Abstract 
 The research aimed to discriminate two types of edible and poisonous mushroom by Logistic 
Regression. The collected data were from UCI Machine Learning Repository :  Data Set  of  8,124  records 
of  Mushroom in 2007.  The information from collecting data was analyzed to seven factors.  After that, the 
results were discriminated into two type edible mushroom and poisonous mushroom by using Logistic 
Regression Analysis technique. Then, the researcher studied the correlation of variables. The result were 
estimate or forecasted to indicated that it was edible or poisonous. Finally it was found that there were 
4,208 records of edible mushroom. The researcher could forecast accurately 91.9% or 3,868 records from 
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4,208 records. There were 3,916 records of poisonous mushroom. The researcher could forecast 
accurately 85.1% or 3333 records from 3,916 records. The total accurate of forecasting percentage was 
88.7% and the missing or wrong forecasting was 11.3% 
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คํานํา 
 ดวยความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดที่มีคอนขางมาก และเห็ดเปนอาหารอยางหนึ่งที่ประชาชนนิยม
บริโภค เนื่องจากเปนอาหารที่สามารถหาไดงาย ราคาไมแพง และมีคุณคาทางโภชนาการคอนขางสูง เปนอาหารที่ให
พลังงานต่ํา จึงเหมาะสําหรับผูบริโภคที่มีปญหาไขมันอุดตันในเสนเลือด โรคหัวใจไดอีกดวย โดยสามารถนํามาปรุง
อาหารในรูปแบบตางๆ เห็ดจึงเปนที่ตองการของตลาดทั้งแบบสดและแหง [7] ในการแบงประเภทของเห็ด สามารถแยก
ประเภทไดเปน 2 ประเภท คือ เห็ดทีมี่พิษ และไมมีพิษ สามารถบริโภคได  เม่ือแบงตามวิธีนํามาใชแลว สามารถแบงได 
2 กลุม คือ เห็ดที่ใชเปนอาหาร (Dietary mushroom) และเห็ดที่ใชเปนยาสมุนไพร (Medicinal Phalloides) ซึ่งเห็ด
สมุนไพรยังไดจากเห็ดพิษบางชนิดดวย เชน เห็ดพิษเบ่ือเมา (Amanita Phalloides) เห็ดรางแห เปนตน [7] จากขอมูล
ดังกลาว พบวา มีการนําเห็ดพิษมาสกัดมาทําเปนสมุนไพรไดอีกดวย  สํานักระบาดวิทยาไดรับรายงานการปวยและการ
เสียชีวิตจากเห็ดพิษ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมักจะไดรับรายงานมากในชวงเริ่มตนของ
ฤดูฝน โดยทุกเหตุการณที่สัมพันธกับผูปวยที่มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต  จะเกิดจากการรับประทานเห็ดธรรมชาติและ
เห็ดปา โดยเฉพาะเห็ดที่ขึ้นตามภูเขา  ซึ่งรายงานการเขารักษาโดยที่เสียชีวิตและไมเสียชีวิตจากการรับประทานเห็ดพิษ 
พบวามีอัตราเพ่ิมขึ้นทุกป [3] ดังนั้น ผูวิจัยจึงตองการวิเคราะหขอมูลตางๆ โดยใชวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
และนําปจจัยที่สกัดไดมาทําการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression Analysis) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ โดยนําคาที่ไดไปประมาณคาหรือพยากรณลักษณะตางๆที่บงชี้วา  เปนปจจัยที่ทําให
เห็ดที่กินไดหรือเปนเห็ดที่มีพิษ และสามารถนําไปใชประโยชนตอไป 
 

 
ทฤษฎีและวรรณกรรมเกี่ยวของ 

 
1. ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเห็ด 
 เห็ด คือราที่มีชีวิตขนาดใหญ (Macrofungi) รวมถึงเห็ดเมาหรือเห็ดที่มีพิษ (Toadtools หรือ Poisonous 
Mushroom) ซึ่งไมสามารถนํามารับประทานได  ปกติแลวจัดอยูในกลุมยอยที่เรียกวาอะการิคาเรส (Order Agaricales) มี
ลักษณะคลายรม ดานใตของดอกเห็ดมีครีบ (Grill) [2] [6]  ดอกเห็ด หรือ Fruiting Body เปนสวนที่มีการสรางอวัยวะใน
การแพรกระจายพันธุ คือ สปอร(Spore) โดยมีหลายรูปรางแตกตางกันออกไป เชน รูปประการัง รูปถวยจานแบน หรือ
ดอกไม เปนตน [5] ประเทศไทยมีการจัดทําทะเบียนรายการเห็ดในชั้น Basidiomyces โดยสามารถรวบรวมได 11 Order 
63 Familes 293 Genera และ 1,678 Species [4] 
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  1.1  ประเภทของเห็ด  สามารถแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
    3.1.1.1 เห็ดกินได (Edible Mushroom) เชน เห็ดจั่น เห็ดมัน เห็ดซาง เหด็หอยนางรมขาว เปนตน 
    3.1.1.2 เห็ดพิษ (Toadtools หรือEdible Mushroom) คือเห็ดที่รับประทานแลว  มีอันตรายตอผูบริโภค
รายแรงอาจถึงตายได  ลักษณะของเห็ดพิษ มักจะมีสีสันสดใส ผิวมีเกล็ดคลายแปง หรือผิวมีเมือกเคลือบอยู ลักษณะวง
แหวนเปนแผนบาง ฉีกขาดงาย อาจมีพิษรายแรงอาจถึงตาย [5]   
   1.2  ลักษณะโครงสรางของเห็ด   โดยสวนใหญจะประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี ้[6]  
    1.2.1 หมวกดอก (Cap) เปนสวนปลายสุดของดอกที่เจริญเติบโตข้ึนไปในอากาศ  ลักษณะจะมีลักษณะ
แตกตางกันออกไป  
    1.2.2 ครีบดอก (Gills) เปนสวนที่อยูดานลางของหมวกดอก มีลักษณะเปนแผนบางๆเรียงติดกันเปน
รัศมีจากกานดอก  ครีบดอกเปนสวนที่เกิดสปอรของดอกเห็ด 
  1.2.3 กานดอก (Stalk) เปนสวนที่ชูหมวกเห็ดขึ้นไป ซึ่งจะมีรูปรางและขนาดแตกตางกัน 
  1.2.4 สปอร (Spore) จะถูกสรางขึ้นบริเวณครีบดอก ซึ่งมีขนาดเล็กมาก ไมมีสี เม่ือรวมกันเปนกลุมจะ
คลายครีบดอก เวลานําเห็ดมาเคาะบนแผนกระดาษสีขาว จะเหน็สปอรตกลงบนกระดาษคลายฝุนละออง 
  1.2.5 วงแหวน (Ring) เปนเนื้อเยื่อบางๆยึดติดรอบกานดอก เม่ือหมวกดอกกางออก เนื้อเยื่อยึดกาน
ดอกกับหมวกดอกจะขาดจากกัน และมีเนื้อเยื่อตดิอยูกับกานดอก มีลักษณะเปนวงแหวน 
  1.2.6 ปลอกหุมโคน (Volva) เปนเนื้อเยื่อที่หุมดอกเห็ดไวขณะที่ยังเล็กอยู เม่ือดอกเห็ดมีการ
เจริญเติบโตขึ้นจะดันเนื้อเยื่อหุมออกมา กานดอกจะชูดอกเห็ดข้ึนไป ทิ้งเนื้อเยื่อไวดานลางที่บริเวณโคน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  ลักษณะทั่วไปของเห็ด 
(แหลงที่มา; http://infovisual.info/01/img_en/024%20Mushroom.jpg) 

 
 

 

2. การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) [8] เปนเทคนิคที่ใชในการสกัดปจจัย (Factor หรือ Component) จาก
กลุมของตัวชี้วัดที่มีความสัมพันธตอกัน ปจจัยที่ไดจะถูกใชแทนกลุมของตัวชี้วัดที่มีความเปนกลุมเดียวกัน ซึ่งเปน
เทคนิคที่ใชในการลดมิต ิหรือจํานวนตัวแปรประจักษ (Manifest variable) การพิจารณาความเหมาะสมตรวจสอบจาก
คาสถิติ Kaiser Meyer Olkin : KMO โดยที่คา KMO มีคามาก (เขาสูหนึ่ง) จะถือวาขอมูลมีความเหมาะสม  (KMO > 
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.6) แตถามีคา KMO นอย (เขาสูศูนย) แสดงวาไมเหมาะสม (KMO <.5)  และในการหมุนแกน (Rotation) เปนวิธีการใน
การตรวจสอบวา ตัวชี้วัดหรือตัวแปรประจักษวาควรจะไปรวมตัวอยูในปจจัยใด เลือกใชวิธีมุมฉาก (Varimax) เนื่องจาก
สามารถระบุคา Factor Loading ที่แสดงความสําคัญที่มีตอปจจัยหนึ่งๆ ไดชัดเจนที่สุด ปจจัยที่สกัดได มีความถูกตอง
เพียงใดจะพิจารณาจากคาความสามารถในการอธิบายคาความผันแปรรวมของปจจัยทั้งหมด (Total variance 
explained) กับความผกผันของทุกตัวแปรประจักษที่ไมมีการสกัดปจจัย หากคาที่ไดมีคาเปนรอยละสูง (Cumulative 
explained variance) หมายถึง ปจจัยสามารถแทนตัวชี้วัดไดด ี

 
 
 

   โดยที ่  Xi  = ตัวแปร Xj ที่ทําการ standardized แลว ; j = 1,2,…,p 
    Lij  = คาสัมประสิทธิ ์หรือเรียกวา Factor Loading  
    F1,…,Fm  =  Common Factor  ; e   =  Unique Factor  =  error   
    m  =  จํานวน Factor ; m < p ;  p  =  จํานวนตัวแปร 
 
 

3.  การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค  (Logistic  Regression  Analysis)   
  การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression  Analysis) [1] เปนเทคนิคที่ตัวแปรตามเปนตัวแปร
เชิงคุณภาพมีคาไดเพียง 2 คา โดยที่ตัวแปรอิสระอาจะเปนตัวแปรเชิงปริมาณหรือตัวแปรเชิงคุณภาพ หรืออาจมีทั้งตัว
แปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพก็ได  มีวัตถุประสงคเหมือนกับเทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภท 
(Discriminant Analysis) ตางกนัตรงที ่การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก ไมมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจกแจงของตัวแปร
อิสระ และเงื่อนไขเกี่ยวกับเมทริกซคาแปรปรวนและแปรปรวนรวม ซึ่งจะทําการหาปจจัยที่ทําใหกลุมตาง  และพยากรณ
กลุมใหกับหนวยใหม  โดยมีตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงคุณภาพ สวนตัวแปรอิสระ อาจจะประกอบดวยทั้งตัวแปรเชิง
ปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพ และตองทราบมากอนวามีกี่กลุมและทราบวาหนวยใดอยูกลุมใด  สิ่งที่พยากรณ คือ
โอกาสที่แตละหนวยจะอยูในกลุมที่สนใจ การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติคนั้น  เม่ือ  Y  มีไดเพียง 2 คา  จะพบวา
ความสัมพันธระหวาง  X  และ  Y  ไมไดอยูในรูปเชิงเสน  ซึ่งจะอยูในรูปของสมการ 
 

    โดยที ่ 0≤ E(Y) ≤ 1    หรือ 

P(event)  =  P(เกิดเหตุการณ)  =   
โดยที ่  E(Y) = P(event) = P(เกิดเหตุการณที่สนใจ) และ P (no event) = P (ไมเกิดเหตุการณที่สนใจ)   

 

... 
.............................. (1) 

...................................... (2) 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 ในการดําเนินงานวิจัยครั้งนี้มีวิธีดําเนินการวิจัยทั้งหมด 3 ข้ันตอน คือ การเตรียมขอมูล  การลดตัวแปรโดยใช
เทคนิคการวิเคราะหปจจัย(Factor Analysis) และแบบจําลองพยากรณขอมูล  แสดงรายละเอียดตามขั้นตอนดังนี ้
 

1. การเตรียมขอมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกกลุมขอมูลจาก  UCI  Machine  Learning  Repository  :  Data Set  กลุมขอมูลเห็ด  
(Mushroom) ป ค.ศ. 2007 จํานวน  8,124  ระเบียน โดยมีตัวแปรทั้งส้ิน  21  ตัวแปร โดยขอมูลเปนตัวแปรเชิงกลุม 
(Category Data) ซึ่งตองนําขอมูลมาแปลงใหเปนตัวแปรหุน (Dummy Variable) แลวกําหนดคาตัวแปร จากนั้น นํา
ขอมูลทั้งหมดมาทําตรวจสอบหาคาที่ผิดปกติของตัวแปรอิสระแตละตัวแปร  
 

ตารางท่ี 1   ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
ลําดับ ช่ือตัวแปร นิยามขอมูล คําอธิบายตัวแปร 

1 Capshape 1 =bell; 2=conical ; 3 = convex  4 = flat ; 5 = knobbed ; 6 = sunken รูปรางหมวกเห็ด 

2 Capsurface 1 = fibrous ; 2 = grooves ; 3 = scaly ; 4 = smooth  ผิวบริเวณหมวก 

3 Capcolor 1= brown ; 2= buff ; 3= cinnamon ; 4= gray ;5= green ; 6= pink ; 
7= purple ; 8= red ;9= white ; 10= yellow 

สีหมวก 

4 Bruise 1= bruises ; 2= no การช้ําของเห็ด 

5 Odor 1= almond ; 2= anise ; 3= creosote; 4= fishy ; 5= foul ; 6= musty;  
7= none ; 8= pungent ; 9= spicy 

กล่ิน 

6 gillattachment 1= attached ; 2= descending; 3= free ; 4= notched ครีบ 

7 Gillspacing 1= close ; 2= crowded ; 3= distant ระยะหางของครีบ 

8 Gillsize 1= broad ; 2= narrow ขนาดครีบ 

9 Gillcolor 1= black ; 2= brown ; 3= buff; 4= chocolate ; 5= gray ;6= green; 
7= orange ; 8= pink ; 9= purple; 10= red ; 11= white ; 12= yellow 

สีครีบ 

10 Stalkshape 1= enlarging ; 2= tapering รูปรางกานดอก 

11 Surfaceab 1= ibrous ; 2= scaly; 3= silky ; 4= smooth กาน - พื้นผิวดานบนแหวน 

12 Surfacebe 1= ibrous ; 2= scaly; 3= silky ; 4= smooth กาน – พื้นผิวดานลางแหวน 

13 Colorab 1=brown ; 2=buff ; 3=cinnamon; 4=gray ; 5=orange; 6=pink; 7=red 
; 8=white ; 9=yellow 

กานสี – วงแหวนดานบน 

14 Colorbe 1=brown ; 2=buff; 3=cinnamon; 4=gray ; 5=orange ; 6=pink; 7=red 
; 8=white ; 9=yellow 

กานสี – วงแหวนดานลาง 

15 Veilcolor 1=brown ; 2=orange; 3=white ; 4=yellow สีของเนื้อเย่ือที่หุม 

16 ringnumber 1=none ; 2=one ; 3=two จํานวนวงแหวน 
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ลําดับ ช่ือตัวแปร นิยามขอมูล คําอธิบายตัวแปร 
17 Ringtype 1=cobwebby;2=evanescent;3=flaring;4=large;5=none;6=pendant; 

7=sheathing ; 8=zone 
ประเภทวงแหวน 

18 Spore 1=black ; 2=brown ; 3=buff; 4=chocolate ; 5=green ; 6=orange; 
7= purple ; 8=white ; 9=yellow 

สปอร 

19 Population 1=abundant; 2=clustered ;3=numerous;4=scattered ; 5=several 
;6 =solitary 

ประชากรเห็ด 

20 Habitat 1=grasses ; 2=leaves ;3=meadows; 4=paths ; 5=urban ; 6=waste 
; 7=woods 

บริเวณที่พบ 

21 Classes 1=edible  ; 2=poisonous ประเภทของเห็ด 
 
 

2.  การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 
 จากขอมูล  8,124 ระเบียน วิเคราะหปจจัยโดยใชการสกัดปจจัยแบบ MLE การหมุนแกนแบบมุมฉาก (Varimax) ได
คา KMO = 0. 545 และคา Cumulative variance explained = 72.066% แสดงวาการสกัดปจจัยไดผานเกณฑที่
นาเชื่อถือและไดปจจัย  ดังตารางที ่2  
 
ตารางท่ี 2  ปจจัยและตัวชี้วัดของปจจัย 

ปจจัย ตัวชี้วัดท่ีประกอบอยูในปจจัย ความแปรผันจากตัวแปร (รอยละ) 
FAC_1 Spore, gillsize,  bruise, ringtype 12.790 
FAC_2 Colorbe,  colorab,  population,  gillcolor   12.687 
FAC_3 Surfaceab,  surfacebe,  gillspacing  11.299 
FAC_4 Gillattachment,  veilcolor  10.818 
FAC_5 Odor,  capcolor, stalkshape, capshape  9.077 
FAC_6 Ringnumber   8.124 
FAC_7 Habitat,  capsurface  7.271 

 

 
3.  การวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค  (Logistic  Regression  Analysis)   
 การสรางแบบจําลองพยากรณดวยเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติค (Logistic  Regression 
Analysis) โดยทําการทดสอบวาเห็ดที่กินได ข้ึนตอกับองคประกอบทั้ง 7 หรือไม ผลจากการทดสอบพบวาคาสถิติ
ทดสอบ  Chi-Square มีคาเทากับ  6319.401  และคา  Significance มีคาเทากับ  .000  ซึ่ง < .05  จึงสรุปไดวา  
โอกาสที่เห็ดกินได  ข้ึนกับตัวแปรอิสระอยางนอย  1  กลุม  คา  Chi-Square  ของ Model , Block  และ Step  เทากัน
คือ  6319.40  จากนั้นผูวิจัยนําขอมูลดังกลาวไปวิเคราะหเพ่ือสรางสมการสําหรับการพยากรณขอมูล  ไดสมการคือ 
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P(เห็ดที่กินได)  =   
 

โดยที ่ W  =  -.023 + 1.861 (FAC_1) -1.304 (FAC_2) -.392 (FAC_3)  +  .679 (FAC_4) -.219 (FAC_5) 
                          -1.067(FAC_6)+1.254 (FAC_7) 
      W  =  classes (กินไดและมีพิษ) 
  โดยการพยากรณ สามารถแสดงในตารางที ่3 
 
ตารางท่ี 3  การพยากรณ 

Classification Tablea 
 Predicted 
 classes 
 

Observed 

edible poisonous 
Percentage 

Correct 
edible 3869 339 91.9 classes 
poisonous 583 3333 85.1 

Step 1 

Overall Percentage   88.7 
a. The cut value is .500 
 

สรุและขอเสนอแนะ 
 
1. สรุป 
 การจําแนกประเภทของเห็ดที่กินไดและเห็ดที่มีพิษ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัย และเทคนิคการวิเคราะห
ความถดถอยโลจิสติก  เม่ือมีการสกัดปจจัยใหเหลือ 7 ปจจัย และพยากรณโดยใชเทคนิคการวิเคราะหความถดถอยโล จิ
สติก พบวา สมการที่สรางข้ึน สามารถพยากรณความแมนยําของเห็ดที่กินไดและเห็ดที่มีพิษ  โดยแบงขอมูลออกเปน 2 
ชนิด คือ ขอมูลจริงเปนเห็ดกินได  จํานวน 4,208 ระเบียน แตเม่ือใชสมการ (3) จะสามารถพยากรณวา เห็ดที่กินได  
จํานวน 3,869 หรือความแมนยําของการพยากรณถูก  91.9%  และขอมูลจริงเปนเห็ดมีพิษ จํานวน 3,916 ระเบียน แต
เม่ือใชสมการ (3)จะสามารถพยากรณวาเห็ดมีพิษ จํานวน  3,333 ระเบียน หรือความแมนยําของการพยากรณถูก  
85.1%  และความสามารถในการพยากรณถูกตองโดยรวมมีคาเทากับ  88.7 % และพยากรณผิด = 11.3% 
 

 
2. ขอเสนอแนะ 
 1. จากการศึกษาการจําแนกประเภทของเห็ดที่กินไดและเห็ดที่มีพิษ  โดยวิธีการวิเคราะหความถดถอย 
โลจิสติก ซึ่งตองมีการวิเคราะหปจจัยกอน โดยจะพิจารณาจากคา KMO > .6  (เขาสู 1) จะถือวาขอมูลที่มีอยูมีความ
เหมาะสม แตเนื่องจากลักษณะทางธรรมชาติของเห็ด  ทําใหมีลักษณะเฉพาะ โดยคา KMO ที่ได = .545 ถือวามีความ
เหมาะสมอยูในระดับปานกลาง   

................................. (3) 
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 2. ใชเทคนิคประเภทอื่นๆ เชน SVM (Support Vector Machine) และ Rough Set ในการพยากรณ เพ่ือนําผล
ที่ไดมาเปรียบเทียบผลที่ไดวามีความแตกตางกันมากนอยเพียงใด และเทคนิคใดสามารถพยากรณไดแมนยําและถูด
ตองมากที่สุด 
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