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บทคัดยอ 
 การทดลองครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพือ่การศึกษาเปรียบเทียบชนิดของวัสดุเพาะที่แตกตางกันซึ่ง
ไดแก ข้ีเลื่อยไมยางพารา ฟางขาวสับ ตนกลวยสับ และใบจามจุรี ในอัตราสวน 70:30 ที่มีผลตอการ
เจริญเติบโตของเห็ดนางฟา โดยการทดลองน้ีวางแผนการทดลองแบบ (Completely Randomized 
Design: CRD) ประกอบดวย 4 สิ่งการทดลอง 30 ซ้ํา ซ้ําละ 1 หนวยการทดลองรวมเปน 120 หนวย
การทดลอง บันทึกขอมลูโดยการช่ังนํ้าหนักสด(กรมั) นํ้าหนักแหง(กรมั) จํานวนดอก(ดอก) และขนาด
ของดอก(เซนติเมตร) เมื่อสิ้นสุดการทดลองวิเคราะหความแปรปรวนและเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของแต
ละกรรมวิธี ดวย Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) ผลการทดลอง พบวา                                          
 ดานนํ้าหนักสดที่มีคาเฉลี่ยมากทีสุ่ดคือ T3(ข้ีเลื่อยไมยางพารา + ตนกลวยสับ อัตราสวน 
70:30) รองลงมาคือ T1(ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีนํ้าหนักสด 41.76, 38.02 กรัม ตามลําดับ  

ดานนํ้าหนักแหงที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ  T3(ข้ีเลื่อยไมยางพารา + ตนกลวยสบั อัตราสวน 
70:30) รองลงมาคือ T1(ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีนํ้าหนักแหง 4.47, 3.39 กรัม ตามลําดับ  

ดานจํานวนดอกเห็ดที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ T3(ข้ีเลื่อยไมยางพารา + ตนกลวยสับ อัตราสวน 
70:30) รองลงมาคือ T2(ข้ีเลื่อยไมยางพารา + ฟางขาวสบั อตัราสวน 70:30) มีจํานวนดอกเห็ด 8.02, 
5.80 ดอก ตามลําดับ  

ดานขนาดของดอกเห็ดที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ T3(ข้ีเลื่อยไมยางพารา + ตนกลวยสับ 
อัตราสวน 70:30) รองลงมาคือ T1(ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีขนาดดอกเห็ด 6.72, 6.24 
เซนติเมตร ตามลําดับ                                                                                                  
 ดังน้ันจึงสรปุไดวา การนําตนกลวยสับผสมข้ีเลือ่ยไมยางพาราในอัตราสวน 70 : 30 สามารถ
นํามาใชเปนวัสดุเพาะทดแทนข้ีเลื่อยไมยางพารา 100% เน่ืองจากใหผลผลิตดานนํ้าหนักสด  นํ้าหนัก
แหง จํานวนดอก และขนาดดอกมากทีสุ่ด ตลอดจนเปนการนําวัสดุที่เหลือใชในทองถ่ินมาทําใหเกิด
ประโยชนและมีคุณคามากข้ึน                                                                                                                                                             
 
คําสําคัญ : การเจริญเติบโตของเห็ดนางฟา, ข้ีเลื่อยไมยางพารา, ฟางขาว, ตนกลวย, ใบจาจุรี  
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Abstract 
 The aim of this study was to Comparative study Kind of material at 
Different These include rubber wood sawdust, rice straw chopped, banana tree 
chopped and rain tree in ratio 70:30 Affect Growth of sarjor-caju mushrooms the 
experimental model (Completely Randomized Design: CRD) contains 4 treatments 30 
repeated and repeated by one of the trials a total of 120 units of the trial. Save the 
information by fresh weight (g), dry weight (g), number of mushroom, mushroom size 
(cm). At the end of the trial analysis of the variance and compare the average of 
Treatment with Duncan’s Multiple Range Test (DMRT)  
 The fresh weight with the highest average is (T3  rubber wood sawdust + 
banana tree chopped in ratio 70:30) minor the (T1 rubber wood sawdust 100%) had 
fresh weight 41.76, 38.02 g. respectively.  
 The dry weight with the most average is (T3 rubber wood sawdust + banana 
tree chopped in ratio 70:30) minor the (T1 rubber wood sawdust 100%) had dry 
weight 4.47, 3.39 g. respectively.  
 The number of mushroom with the highest average is (T3 rubber wood 
sawdust + banana tree chopped in ratio 70:30) minor the (T2 rubber wood sawdust + 
rice straw chopped in ratio 70:30) had number of mushroom 8.02, 5.80 respectively.  
 The mushroom size that are on average the most is (T3 rubber wood 
sawdust + banana tree chopped in ratio 70:30) minor the (T1 rubber wood sawdust 
100%) had mushroom size 6.72, 6.24 cm. respectively.  
 These results suggest that piloting rubber wood sawdust of blend banana 
tree chopped in ratio 70:30 Can be used as seeding material 100% rubber wood 
sawdust owing to The yield fresh weight, dry weight, number of flowers, and 
mushroom size as well as bringing local materials to the benefit and more valuable.     
 
Keywords: Growth of fairy mushrooms, Rubber wood sawdust, Straw, Banana tree, 
Rain tree                                                                  
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กิตตกิรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย อารยา มุสิกา  ซึ่งเปนอาจารยทีป่รกึษาปญหาพิเศษที่
ไดกรุณาใหคําปรกึษาแนะนําเกี่ยวกบัการทําปญหาพเิศษจนจบการทดลอง ตลอดจนแกไขเลมปญหา
พิเศษจนเสรจ็สมบรูณ และยังใหความชวยเหลือดานสถานทีใ่นการทําปญหาพเิศษจนจบการทดลอง 

 ขอขอบพระคุณอาจารยสาขาวิชา เกษตรศาสตร ที่ไดอบรมสั่งสอนและมอบความรูในดาน
การทําปญหาพิเศษอันเปนประโยชนอยางย่ิงในการนําไปใชทําปญหาพิเศษ และขอบคุณเจาหนาที่
คณะเทคโนโลยีการเกษตรทุกทานที่ใหความชวยเหลือและอาํนวยความสะดวกในการใชอุปกรณที่
จําเปนตอการทําปญหาพเิศษ และขอขอบพระคุณอาจารยประจําหองสมุดวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีบรุีรมัยที่ไดใหความอนุเคราะหไดใหเขาสบืคนขอมูลอันเปนประโยชนแกการทําปญหา
พิเศษ ตลอดจนเพื่อนๆ ที่ไมไดกลาวถึงที่ไดใหความชวยเหลอื และเปนกําลงัใจใหดวยดีเสมอมาหรือ
ประโยชนอันใดเน่ืองจากปญหาพเิศษเลมน้ี ขอมอบแดคุณพอ คุณแม ที่ไดอบรมและใหกําลังใจ
ผูทําวิจัยมาตลอดในทกุเรื่อง 
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