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บทที1่ 

บทนํา 

1.1ความเปนมาและความสําคัญ 

มนุษยทั่วโลกรูจกั “เห็ด” มานานมากแลว  ทั้งประเภทที่นํามาใชเปนอาหารและประเภทที่มี
พิษ สายพันธุของเห็ดมีมากกวา  30,000  สายพันธุ  กระจัดกระจายอยูทั่วโลก  ในจํานวนสายพันธุ
ดังกลาวมีถึงรอยละ  99  สายพันธุ  ที่มนุษยสามารถนํามาบริโภคเปนอาหารได  สวนที่เหลอือีกรอย
ละ  1 เปนเห็ดที่มีพิษหรือเห็ดเมา  ซึ่งถาบริโภคเขาไปอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได  เห็ดที่นํามา
บริโภคเปนอาหารในอดีตน้ันมเีพียงไมกี่ชนิด  เชน  เห็ดฝรั่งหรือเห็ดแชมปญอง  ซึ่งนิยมบริโภคกัน
มากในแถบยุโรป  เห็ดหอมเปนเห็ดที่ชาวจีนนิยมบรโิภคกันมากที่สุด  สวนคนไทยน้ันนิยมบริโภค
เห็ดโคนหรือเห็ดฟาง  แตเน่ืองจากเมือ่นําเห็ดมาประกอบอาหารแลวมรีสชาติดี  ใหคุณคาทางอาหาร
สูงและเห็ดบางชนิดยังมีสรรพคุณเปนยาปองกันและรักษาโรคไดอีกดวย  จึงทําใหมีผูนิยมบริโภคกัน
มากข้ึนตามลําดับ   

ซึ่งในปจจบุันพบวาเห็ดนางฟาเปนเห็ดอีกชนิดหน่ึงที่มีคนนิยมบรโิภคและผลิตเพื่อจําหนาย
กันอยางกวางขวาง โดยมักจะพบในรปูแบบการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกหรือทีเ่รารูจกักันในช่ือของเห็ด
นางฟาอัดกอน เห็ดกอนน้ีสามารถเพาะไดในทุกภูมิภาคมีข้ันตอนการทําที่ไมยุงยากเพราะปจจบุันน้ัน
มีอุปกรณการเพาะเห็ดนางฟาจําหนายอยูทั่วไป แตมักจะพบปญหาคือในการเพาะกอนเห็ดนางฟาน้ัน
จําเปนตองใชข้ีเลือ่ยไมเน้ือออน (ที่นิยมกันน้ันจะเปนข้ีเลื่อยไมยางพารา) ซึ่งจะหาไดงายในเขตภาคใต
ทําใหในภูมิภาคอื่นที่ทําธุรกจิเพาะเห็ดน้ันจําเปนตองเสียคาใชจายในสวนข้ีเลื่อยยางพาราสูงกวาปกติ
เน่ืองจากตองคิดรวมไปถึงคาขนสงข้ีเลื่อยไมยางพาราอีกดวย 

ดังน้ันจึงเปนที่มาของการศึกษาการศึกษาผลของข้ีเลื่อยไมยางพารา แกลบ ฟางขาวและชาน
ออยที่มผีลตอการใหผลผลิตของเห็ดนางฟา เน่ืองจากวัสดุขางตนเปนวัสดุที่มรีาคาถูกหรอืหาไดทั่วไป
ในทองถ่ิน การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทางเลือกหรอืแนวทางใหผูศึกษา นักวิชาการหรือ
เกษตรกร ผูทีส่นใจนําไปใชเปนแนวทางในการลดตนทุนการผลิตเห็ด และเปนแนวทางในการ
พัฒนาการเพาะเห็ดนางฟาในอนาคตตอไป  
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบการใหผลผลิตของเห็ดนางฟาที่เพาะดวยข้ีเลื่อยไมยางพารา  แกลบ ฟางขาว 
และชานออยในอัตราสวน  60:40 

1.3สมมุติฐานของงานวิจัย 

Ho : การใชวัสดุเพาะที่แตกตางกันไดแก ข้ีเลื่อยไมยางพารา100% , ข้ีเลื่อยไมยางพารา :
แกลบ อัตรา 60:40 , ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40 และข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย 
อัตรา 60:40 ใหผลผลิตเห็ดนางฟาไมแตกตางกัน 

Ha : การใชวัสดุเพาะที่แตกตางกันไดแก ข้ีเลื่อยไมยางพารา100% , ข้ีเลื่อยไมยางพารา : 
แกลบ อัตรา 60:40 , ข้ีเลื่อยไมยางพาราผสมฟางขาว อัตรา 60:40 และ ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชาน
ออย อัตรา 60:40 ใหผลผลิตเห็ดนางฟาแตกตางกัน 

กรอบความคิดของงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. ทําใหทราบชนิดของวัสดุเพาะทีเ่หมาะสมตอการเพาะเหด็นางฟา 

2. สามารถนําไปเปนแนวทางในการลดตนทุนการผลิตเห็ดนางฟาใหแกเกษตรกรหรือผูที่
สนใจได 

1.5 ขอบเขตของการศึกษา 

ศึกษาการใหผลผลิตของเห็ดนางฟา ทีเ่พาะโดยใชวัสดุเพาะ 4 ชนิด ไดแก ข้ีเลื่อยไมยางพารา 
แกลบ ฟางขาว ชานออย จํานวน 4 กรรมวิธี  30 ซ้ํา รวม 120 หนวยทดลอง โดยมีกรรมวิธีการ
ทดลอง ดังน้ี 

กรรมวิธีที่ 1 (T1 ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) 

 

วัสดุเพาะเห็ดท่ีแตกตางกัน 

การเกิดดอกเห็ดหรือผลผลิตท่ีได 
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กรรมวิธีที ่2 (T 2 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40) 

กรรมวิธีที ่3 (T 3 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40) 

กรรมวิธีที ่4 (T 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย อัตรา 60:40) 

บันทึกขอมลูดานนํ้าหนักสด นํ้าหนักแหง จํานวนดอก และขนาดความกวางของดอกทุกๆวัน 
หลงัจากเปดดอก เปนระยะเวลา 30 วัน 

1.6 ตัวแปรท่ีศึกษา 

1.5.1ตัวแปรอิสระ  ไดแก 

1.ชนิดของวัสดุเพาะ 

- ข้ีเลื่อยไมยางพารา 

- แกลบ 

- ฟางขาว  

- ชานออย 

2.สัดสวนของวัสดุเพาะ 

- ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100% 

- ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40 

- ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40 

- ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย อัตรา 60:40 

1.5.2 ตัวแปรตาม  ไดแก 

ผลผลิตของเห็ดนางฟา 

- ดานนํ้าหนักสด 

- ดานนํ้าหนักแหง 

- ดานจํานวนดอก 

- ดานขนาดความกวางดอก 
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1.7 สถานท่ีทําการทดลอง 

บานพักอาจารย อารยา มสุิกา และอาคารสริิวิทยเกษตร (อาคาร 20) คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย 

1.8 ระยะเวลาในการทดลอง  

ในการศึกษาครั้งน้ี  ใชเวลาในการศึกษาทัง้สิ้น  เดือน ( 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560 – 18 
ธันวาคม พ.ศ. 2560) 

1.8 นิยามศัพทเฉพาะ 

1.8.1 เห็ดนางฟา  คือ เห็ดนางฟา  เปนเห็ดที่อยูในสกลุเดียวกับกับเห็ดเปาฮื้อ  และเห็ด
นางรม  ถือเปนเห็ดคอนขางใหมในการนํามาผลิตเพื่อการคา  เห็ดชนิดน้ีมีถ่ินกําเนิดแถบเถือกเขา
หิมาลัย ประเทศอินเดีย  ในสภาพธรรมชาติ  เห็ดนางฟาชอบเจริญตามคอนไมผุ ๆ  ในบรเิวณที่มี
อากาศช้ืนและเย็น  เห็ดชนิดน้ีมลีักษณะคลายเห็ดเปาฮื้อ  และเห็ดนางรม แตดอกเห็ดจะมีสีขาวนวน
จนถึงสีนํ้าตาลออน 

1.8.2 แกลบ คือ เปลือกแข็งของเมล็ดขาวที่ไดจากการสีขาว เปนสวนที่เหลอืใชจากการผลิต
ขาวสาร เมล็ดมีลกัษณะเปนรูปทรงรี เม็ดยาวสีเหลอืงอมนํ้าตาล หรือเหลืองนวลแลวแตภูมิประเทศที่
มีการปลูกขาว แกลบประกอบดวยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลกินิน และเถา และมซีิลกิาในเถามาก 
แกลบไมละลายในนํ้า มีความคงตัวทางเคมี ทนทานตอแรงกระทํา จงึเปนตัวดูดซับที่ดี 

1.8.3 ฟางขาว คือเปนสวนของตนขาวที่เหลือหลงัการเกบ็เกี่ยว และนําเมล็ดขาวออกแลว
ฟางขาวน้ีถือเปนผลพลอยไดทางการเกษตรจากนาขาวที่มปีระโยชนในหลายดาน และใชเปนวัตถุดิบ
สําคัญสําหรบัการผลิตทางเกษตรอื่นๆ 

1.8.4 ชานออย คือชานออยเปนเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการหีบออย โดยเมือ่วิเคราะหทาง
เคมี เสนใยชานออยแหงประกอบดวย อัลฟาเซลลโูลสประมาณ 45% เฮมิเซลลูโลส 27% ลิกนิน 
21% อื่นๆ 7% 

1.8.5 กอนเชื้อเห็ด หมายถึง กอนวัสดุเพาะทีป่ระกอบดวยวัสดุตางๆ เชน ข้ีเลื่อย ฟางขาว 
และอาหารเสรมิตางๆเชน รําละเอียด ดีเกลือ ปูนขาว ที่บรรจุในถุงพลาสติกที่ผานการน่ึงฆาเช้ือ และ
ใสหัวเช้ือเห็ดแลว 

1.8.6 สถานท่ีผลิตเห็ด หมายถึง สถานประกอบการผลิตเหด็ ครอบคลุมโรงเรอืนบมกอนเช้ือ
เห็ด โรงเรือนเปดดอก สถานทีคั่ดคุณภาพและเกบ็รักษาเพื่อรอจําหนาย 

1.8.7 โรงเรือนบมกอนเชื้อเห็ด หมายถึง โรงเรอืนที่ใชเลี้ยงเสนใยเห็ดใหเจริญเติบโต 



5 
 

1.8.8 โรงเรือนเปดดอก หมายถึง โรงเรือนที่ใชวางกอนเช้ือเห็ดทีม่ีเสนใยเจรญิเติบโตเต็มที่
พรอมที่จะเปดถุงและใหดอกเห็ด 

 1.8.9 เห็ดเพาะในถุง หมายถึง เห็ดที่ผลิตโดยวิธีเลี้ยงเสนใยเห็ดบนวัสดุเพาะในถุงพลาสติก 
เชน เห็ดนางรม เห็ดนางฟา เห็ดหหูนู เห็ดหอม เห็ดขอนขาว และเห็ดหลินจือ 

1.8.10 หัวเชื้อเห็ด หมายถึงเสนใยเห็ดบรสิุทธ์ิทีเ่ลี้ยงไวบนเมล็ดธัญพืชหรือวัสดุหมักที่ผาน
การน่ึงฆากอนเช้ือเห็ดแลวเพือ่ใหเสนใยมปีรมิาณมากข้ึน สําหรบันําไปเพาะ ซึ่งจะสะดวกกวาการนํา
เสนใยที่ข้ึนอยูบนอาหารวุนไปใชเพาะ จากผลการวิจัยปรากฏวา มีวัสดุหลายอยางหาไดงายและใชทํา
หัวเช้ือไดเปนอยางดีเชน ขาวฟาง ขาวเปลือก ขาวโพด ลูกเดือย ขาวสาล ี

1.8.11 การเปดดอกเห็ด คือ การนํากอนเช้ือที่ไดผานการบมเช้ือแลวไปทําใหเกิดดอกเห็ด 
กลาวคือ หลงัจากทําการบมกอนเช้ือจนเสนใยเดินเต็มถุงต้ังแตปากถุงจนถึงกนถุง ซึ่งสังเกตไดจาก
ลักษณะของกอนเช้ือจะเปนสีขาวทั้งกอน แลวปลอยทิง้ไวอีกประมาณ 1 สัปดาห เพือ่ใหเสนใยเห็ดรัด
ตัวและมีการสะสมอาหารจากน้ันจึงทําการเปดหนากอนเช้ือและนํากอนเช้ือเขาไปไวในโรงเรอืน
สําหรับเปดดอกที่สามารถควบคุมความช้ืน,อุณหภูมิ,แสงสวางและอากาศที่ถายเท อยางเหมาะสม 
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บทที่ 2 

ตรวจเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.1 เห็ดนางฟา 

ขอมูลท่ัวไปของเห็ดนางฟา 

การจําแนกเห็ดนางฟาทางพฤกษศาสตร  ( วิฑูรย พลาวุฒ , 2527) 

ช่ือสามัญ  เห็ดนางฟา Sajor-caju Mushroom 

ช่ืออื่นๆ   เห็ดแขก 

ช่ือวิทยาศาสตร  Pleuurotus  sajor-caju  ( Fr.)  Sing 

Class   Basidiomyceles 

Order   Agaricales 

Family   Agacicaceae 

Genus   Pleurotus 

Species  Sajor-caju 

ถ่ินกําเนิด  แถบเทือกเขาหมิาลัย ประเทศอินเดีย 

เห็ดนางฟา 

เห็ดนางฟาเปนเห็ดที่อยูในสกุลเห็ดนางรม   ที่มีถ่ินกําเนิดแถบภูเขาหิมาลัย ในธรรมชาติชอบ
เจริญเติบโตบนตนไมที่ผผุัง  ในสภาพอากาศที่ช้ืนและเย็น   เห็ดนางลักษณะตางจากเห็ดนางรมตรงสี
ของหมวกดอกจะคล่ํากวา  และเห็ดชนิดน้ีมีหมวกดอกหนาปานกลาง   และมีรสชาติดี   เหมาะที่จะ
นํามาทําเปนเห็ดกระปองได   (ปญญา โพธ์ิฐิติรัตน , 2538) 

เห็ดนางฟามีรปูรางลกัษณะคลายคลงึกับเห็ดนางรม ทีเ่คยมกีารเพาะกันอยางแพรหลายมา
กอนหนาน้ี เห็ดทั้ง สองชนิดน้ีจัดอยูในวงศ (Family) เดียวกนั ช่ือ “เห็ดนางฟา” น้ีเปนช่ือที่ต้ังข้ึนใน
เมืองไทย คนไทยบางคนเรียกเห็ดแขก เน่ืองจากมีผูพบเห็นเห็ดชนิดน้ีครั้งแรกในประเทศอินเดีย พบ
ข้ึนตามธรรมชาติบนตอไมเน้ือออนที่กําลังผุ ในแถบเมืองแจมมู (Jammu) บริเวณเชิงเขาหิมาลัย ช่ือ
วิทยาศาสตรของเห็ดนางฟาคือ Pleurotus sajor-caju  

เห็ดนางฟาถูกนําไปเลี้ยงในอาหารวุนเปนครัง้แรกโดย Jandaik ในป ค.ศ. 1974 ตอมา 
Rangasawami และ Nudu แหง Agricultural University. Coimbatore ในอินเดีย เปนผูนําเช้ือ
บรสิุทธ์ิของเห็ดนางฟาเขามาฝากไวที่ American Type Culture Collection (ATCC) ในอเมริกาใน
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ป ค.ศ. 1975 ประมาณป ค.ศ. 1977   กองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร เปนผูนําเช้ือจาก ATCC 
เขามาประเทศไทย มาทดลองเพาะดู ปรากฏวาเจรญิไดดีในบานเรา 

อีกสายพันธุหน่ึง เปนเห็ดที่ผูนําเขามาจากประเทศภูฐานมาเผยแพรแกนักเพาะเห็ดไทย ไดมี
การเรียกช่ือเห็ดน้ีวา เห็ดนางฟาภูฐาน มีหลายสายพันธุ ซึ่งชอบอุณหภูมิที่แตกตางกันในการผลิตดอก 
บางพันธุออกดอกดีในหนารอน บางพันธุออกดอกดีในหนาหนาว เปนที่นิยมนํามาเพาะเปนการคากัน
มาก 

ลักษณะของดอกเห็ดนางฟา มีลกัษณะคลายกบัดอกเห็ดเปาฮื้อและดอกเห็ดนางรม เมื่อ
เปรียบเทียบกับเห็ดเปาฮื้อ ดอกเห็ดนางฟาจะสีออนกวา และมีครีบอยูชิดกันมากกวา เห็ดนางฟา
สามารถเก็บไวในตูวันไดนานหลายๆวัน เชนเดียวกบัเห็ดเปาฮื้อ เน่ืองจากเห็ดชนิดน้ีไมมีการยอย
ตัวเองเหมือนกับเห็ดนางรม ซึง่ไมสามารถเก็บไวไดนานวันในตูเย็น ดานบนของดอกจะมสีีนวลๆ ถึงสี
นํ้าตาลออนในอินเดียดอกเห็ดมีขนาดต้ังแต 5-14 เซนติเมตร มีนํ้าหนักอยูระหวาง 30 – 120 กรัม 
เห็ดนางฟามีรสอรอย เวลานําไปปรงุอาหารจะมีกลิ่นที่ชวนรบัประทาน เห็ดชนิดน้ีสามารถนําไปตาก
แหงเก็บไวเปนอาหารได เมื่อจะนําเห็ดแหงมาปรุงอาหาร กนํ็าไปแชนํ้าเห็ดจะคืนรูปเดิมได (บุญสง 
วงศเกรียงไกร , 2543) 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา   

 

ภาพท่ี 1 ลักษณะของเห็ดนางฟา 

ท่ีมา : สมชาย แสงทอง (2559) 

เห็ดนางฟาเปนเห็ดที่อยูในตระกูลเดียวกับเห็ดนางรม  เห็ดเปาฮื้อ  แตเห็ดนางฟามีดอก
หมวกหนาและเน้ือแนนกวาเห็ดนางรม  ลักษณะทั่วไปประกอบดวย (กรมอาชีวศึกษา , 2525) 

1. หมวกดอก  (cap)  เน้ือหมวกดอกจะแนน มีสีคล่ําคลายเห็ดเปาฮื้อ แตสีจะออนกวา ดอก
เห็ดจะมีเสนผานศูนยกลางประมาณ ๓-๖ น้ิว อาจจะเกิดดอกเด่ียวหรอืเปนกระจุกก็ได 
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2. ครีบ  (gill)  มีลักษณะเปนครีบสีขาวยาวตลอด  ที่บรเิวณครีบดอกจะเปนแหลงทีส่ราง
สปอร 

3. กานดอก  (stalk)  มีลกัษณะเปนเน้ือเดียวกับหมวกดอก    มีเน้ือแนน  ไมมีวงแวนรอบ
กานดอก  ถาเห็ดนางฟาเจริญเติบโตบนขอนไม  จะมีลกัษณะเรียงรายลดลั่นกันช้ันๆ  ดอกเห็ดอาจมี
กานดอกหรือไมมกี็ได 

4. เสนใยของเห็ดนางฟา  (mycelium)  จะมลีักษณะเปนเสนใยสีขาวมากกวาเห็ดนางรม
เล็กนอย 

วงจรชีวิตของเห็ดนางฟา 

 

ภาพท่ี 2 แสดงวงจรชีวิตของเห็ดนางฟา 

ท่ีมา : วงจรชีวิตของเห็ดนางฟา(2560) 

วงจรชีวิตของเห็ดนางฟาก็เปนแบบเห็ดทําลายไมทั่ว ๆ ไป คือมีชีวิตอยูขามฤดูอัตคัด ดวย
คลามีโดสปอรในทอนไม พอถึงฤดูชุมช่ืนก็งอกออกมาเปนเสนใย แลวสรางดอกเห็ดข้ึน ปลอยสปอร
ลอยไป สปอรงอกเปนเสนใยแลวเจริญไปบนอาหารจนสรางดอกเห็ดอีก วนเวียนไปอยางน้ีเห็ดนางฟา
เติบโตดีที่ pH 5 - 5.2 (คือเปนกรดเล็กนอย) อุณหภูมิทีเ่หมาะมากตอเสนใยคือ32 องศาเซลเซียส 
และสรางดอกเห็ดไดดีที่ 25 องศาเซลเซียส เสนใยสีขาวจัด มีความสามารถเช่ือมตอเสนใยไดดี ใช
นํ้าตาลในแงของอาหารคารโบไฮเดรตไดดีกวาพวก โพลีแซคคาไรค หรืออาหารซบัซอนวงจรชีวิตเห็ด
นางฟา (อนันต มนีจันทร และคณะ , 2559) 

1.ดอกเห็ดนางฟาเมื่อโตเต็มทีจ่ะสรางสปอรบรเิวณครีบ โดยการปลอยสปอรเมื่อแกออกเปน
ระยะๆ เมื่อดอกเห็ดปลอยสปอรออกมาแลว สปอรจะปลิวไปตามกระแสลม 

2.เมื่อสปอรปลิวไปตกในสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม ก็งอกออกมาเปนเสนใยช้ันตน มี 1 
นิวเคลียส เสนใยช้ันที่ 1 เมื่อเจรญิเต็มที่แลว ก็จะรวมตัวกันซึ่งอาจจะมาจากตางสปอรกัน การรวมตัว
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ของเสนใยช้ันที่ 1 จะเปนการเช่ือมกันแลวถายทอดนิวเคลียสมาอยูในเซลเดียวกัน กลายเปนเสนใยช้ัน
ที่ 2  

3.หลงัจากเสนใยช้ันที่ 1 รวมตัวกันเปนเสนใยช้ันที่ 2 ก็จะเจริญเติบโตและสรางเสนใยเห็ด
แทนเสนใยช้ันที่ 1 อยางรวดเร็วบนอาหาร เมื่อเสนใยช้ันที่ 2  เจริญบนอาหารและโตเต็มที่แลว จะ
สะสมอาหาร แลวรวมตัวกันอกีครั้ง เพื่อสรางดอกเห็ดตอไป 

4.ดอกเห็ดนางฟาทีเ่กิดจากรวมตัวกันของเสนใยเห็ดช้ันที่ 2 (บุญสง วงศเกรียงไกร , 2543) 

ลักษณะท่ัวไปของเห็ดนางฟา 

เห็ดนางฟาเปนเห็ดสกลุเดียวกบัเห็ดเปาฮื้อ มีลกัษณะดอกเห็ดคลายเห็ดเปาฮือและเห็ด
นางรม ดอกเห็ดมีสีขาวจนถึงสีนํ้าตาลออน หมวกดอกเน้ือแนนสีคล้ํา กานดอกสีขาว ขนาดยาวไมมีวง
แหวนลอมรอบ ครบีดอกสีขาวอยูติดกันมากกวาครบีดอกเหด็เปาฮื้อ เสนใยคอนขางละเอียด (อนันต 
มนีจันทร และคณะ , 2559) 

คุณคาทางอาหาร 

จากการที่เห็ดนางฟาเปนเห็ดทีม่ีกลิ่นหอม  เน้ือแนน  เจรญิเติบโตไดดีในสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทย   โดยเฉพาะในชวงปลายฤดูฝน   ประมาณเดือนกันยายน  ถึงเดือนพฤศจิกายนเปน
ชวงที่เหมาะตอการเพาะเห็ดนางฟามากจึงทําใหเห็ดนางฟาจัดเปนเห็ดที่นาสนใจชนิดหน่ึงนอกจากน้ี  
เห็ดนางฟายังเปนเห็ดที่มปีรมิาณวิตามินและแรธาตุอาหารคอนขางสูง   เห็ดนางฟาประกอบดวย
คุณคาทางอาหาร  ดังตอไปน้ี                 

1.ปริมาณของธาตุอาหาร (Nutrients ) เห็ดนางฟามีปริมาณธาตุอาหาร หลายอยางดังน้ี  
(Bano et al. 1981 ) 

  แคลเซี่ยม  (Ca)  20 mg/100 gm 

  ฟอสฟอรสั  (P)  760 mg/100 gm 

  โปรแตสเซีย่ม  (K)  3,260 mg/100 gm 

  เหล็ก   (Fe)  124 ppm 

  แคดเมี่ยม  (Cd)  0.3 ppm 

  สังกะส ี   (Zn)  12.0 ppm 

  ทองแดง   (Cu)  12.2 ppm 

  ตะกั่ว   (Pb)  3.2 ppm       
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2.ปริมาณของกรดอะมิโน   (amio  acid)  ปริมาณกรดอะมโิน  คํานวณในหนวยมิลลิกรัมตอ
กรัม  ของ  Crude  protein   nitrogen   

  Lsoleuucine    7.84 

  Leucine    68.1 

  Lysine     73.5 

  Methionin+Cystine   62.7 

  Phenylalanine+Tyosine  137.8 

  Threonine    88.0 

  Tryptophan    91.6 

  Valine     76.1 

2.2 สภาพแวดลอมท่ีมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟา (สุทธิชัย ปทุมลองทอง, 2545) 

โดยธรรมชาติในการเจริญเติบโตของดอกเห็ดนางฟา นับต้ังแตเกิดดอก จนกระทัง่พรอมทีจ่ะ
เก็บเกี่ยวได จะใชเวลาประมาณ  5-7 วัน การเกิดดอกเห็ดกคื็อ การที่เสนใยไดมีการเปลี่ยนรปูมาอัด
ตัวกันสรางดอกเห็ดข้ึนเมือ่อยูในสภาพแวดลอมเหมาะสมผลผลิตและคุณภาพของดอกเห็ดจะดีหรือไม 
ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ คือ อาหาร, อุณหภูม,ิ กรดดาง, ความช้ืน, การถายเทอากาศและศัตรูเห็ดที่
รบกวน 

2.2.1 อุณหภูมิ อุณหภูมิในการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟาต้ังแตขณะเปนเสนใย จนกระทัง่
เปนดอก ไมตองการอุณหภูมิสงูหรือตํ่าเกินไป อุณหภูมทิี่เหมาะสมก็คือ24-26 องศาเซลเซียส ดอก
เห็ดจะออกดอกเร็วมาก อาจกลาวไดวาเห็ดนางฟาข้ึนไดดีในหนาฝน ดีพอสมควรในหนาหนาว และ ดี
มากในหนาหนาวไมหนาวจัดจนเกินไป ถาหนาวจัดกจ็ะชะงกัการเจริญเติบโตและสซีีด เปนตน 

2.2.2 อากาศ เห็ดเปนจุลินทรียที่ตองการออกซิเจนคอนขางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงเวลาเกิด
ดอกเห็ด และระยะเปนเสนใยแตระยะเสนใยจะทนทานการขาดออกซิเจนไดดีกวาระยะเปนดอกเห็ด  

2.2.3 ความช้ืน เห็ดนางฟาตองการสภาพความช้ืนของอากาศคอนขางสูง สภาพของโรงเรือน
ควรมีความช้ืน (Relative Humidity) ไมตํ่ากวา 80-85% เพราะสภาพความช้ืนของอากาศมี
ความสําคัญตอการพัฒนาของดอกเห็ด 

2.2.4 แสง เห็ดทกุชนิดไมสามารถปรุงอาหารได ตองอาศัยอาหารจากพืชตางๆ ดังน้ันแสงจึง
ไมมีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของเห็ดโดยเฉพาะในระยะที่เสนใยกําลงัลามทั่วกอนหากมีแสง
สวางมากจะทําใหเสนใยเจริญเติบโตชาลง น้ันในระยะของการบมกอนเช้ือเพื่อเลี้ยงเสนใย ควรทํา
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โรงเรือนที่มีแสงสวางนอยทีสุ่ด อยางไรก็ตามแสงก็มีความจาํเปนในการกระตุนใหเสนใยรวมตัวกัน
เพื่อใหเกิดดอกไดเร็วข้ึน ในระยะเห็ดออกดอกหากมีแสงนอยเกินไปหรือไมเพยีงพอ จะทําใหดอกเห็ด
ไมสมบรูณ 

2.2.5 ปริมาณธาตุอาหารในวัสดุเพาะ นับวามีความสําคัญตอการเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟามาก 

จากการทดลองเพิ่มปุยแอมโมเนียมไนเตรท(NH₄No₃) สามารถเพิ่มไนโตรเจนในดอกเห็ดได 5.32%
และถาใชถ่ัว aifaifa และถ่ัวเหลืองจะเพิ่มธาตุไนโตรเจน 5.46% และ8.80%  

2.3 การผลิตเชื้อเห็ดนางฟา (ขวัญชัย พันธหมุด , 2537) 

การผลิตเช้ือเห็ดนางฟา มีกรรมวิธีและข้ันตอนเหมือนกบัการผลิตเช้ือเห็ดอื่นๆ เชน เห็ด
นางรม เห็ดขอนขาว และหหูนู ซึ่งพอจะแยกงานการผลิตเช้ือเห็ดได  3 หัวขอ ดังน้ี 

2.3.1 การเตรียมวุนอาหาร พี.ดี.เอ สําหรับเลี้ยงเช้ือเห็ด 

สูตรอาหารวุน พี.ดี.เอ 1 ลิตร หรือ 1,000 ซีซี ประกอบดวยสวนตางๆดังน้ี 

1. มันฝรัง่ (potato)  200-250 กรัม 

2. นํ้าตาลเดกโตส (dextrose) 20 กรัม 

3. วุนสําหรับทําขนม(agar) 20 กรัม 

4. นํ้ากลั่นหรือนํ้าสะอาด  1,200 ซีซ ี

หมายเหตุ ที่ตองใชนํ้า 1,200 ซีซี เติมเผื่อนํ้าระเหยระหวางการตม 

2.3.2 การตัดเน้ือเย่ือบริสทุธ์ิจากดอกเห็ดเลี้ยงในอาหารวุน 

หลงัจากเตรียมอาหารวุน พี.ดี.เอ เสรจ็แลว ข้ันตอนตอไปคือการนําดอกเห็ดที่ยังมีตูม อายุไม
ออนหรอืไมแกเกินไปมาตัดเน้ือเย่ือ เพื่อขยายเสนใยในขวดอาหารวุน 

วัสดุอุปกรณที่ใชในการตัดเน้ือเย่ือเห็ด ประกอบดวย 

1. ขวดอาหารวุน พี.ดี.เอ 

2. ดอกเห็ดสดที่เก็บมาใหมๆ  เปนดอกอวบโตแข็งแรง ไมแกหรือออนเกินไป 

3. ตูเข่ียเช้ือหรอืตูกระจกที่ผานฆาเช้ือโรคแลว 

4. ตะเกียงแอลกอฮอล 

5. เข็มตัดเน้ือเย่ือ 

6. อุปกรณอื่นๆ เชน แอลกอฮอล ใบมีดโกน จานแกว ไมขีดไฟ ฯลฯ 
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ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1. นําวัสดุอุปกรณตางๆเขาในตูเข่ียเช้ือ เชน ตะเกียง เข็มตัดเน้ือเย่ือ ขวดอาหารวุนดอกเห็ด 
ใบมีดโกน 

2. ทําความสะอาดมือโดยการเช็ดดวยแอลกอฮอลชนิดฆาเช้ือ จุดตะเกียงแอลกอฮอล เปด
ชองระบายอากาศดานบนของตู เพื่อระบายไอรอนจากเปลวตะเกียง 

3. สอดมือทัง้สองเขาไปในตูเข่ียเช้ือ ลนเข็มเข่ียเช้ือจนปลายเข็มรอนแดง ใชมืออีกขางหน่ึง
หยิบดอกเห็ดออกมาฉีกตรงกลางดอกออกเปน 2 สวน สวนหน่ึงวางไวบนจานแกวดอกอีกสวนหน่ึง
นํามาตัดเน้ือเย่ือ โดยใชปลายเข็มแทงลงตรงกลางกานดอกบริเวณรอยตอของกานดอกกบัดอกเห็ด
พยายามจิกเอาเน้ือเย่ือของเห็ดข้ึนมาขนาดเทากบัเข็มเย็บผาขนาดกลางก็พอ ถาเน้ือเย่ือแข็งและ
เหนียวมากใหใชใบมีดโกนลนไฟแลวกรีดตรงกานดอก 2-3 เปลาะตรง จะทําใหตัดเน้ือเย่ือไดงายข้ึน 

4. ใชมืออีกหน่ึงหยิบขวดอาหารวุนข้ึนมา ทําการลนคอขวด ใชน้ิวกอยกับอุงมอืคีบเอาจุกสําลี
ออกลนคอขวด คอยๆสอดปลายเข็มนําเน้ือเย่ือไปวางไวตรงกลางอาหารวุน ลนปากขวดอีกครัง้แลว
ปดดวยจุกสําลี ขวดตอๆไปก็ทําเชนเดียวกัน 

5. นําขวดอาหารที่ตัดเน้ือเย่ือเสรจ็แลวออกจากตูเข่ียเช้ือ หุมจุกสําลีดวยกระดาษรัดดวยยาง 
นําขวดอาหารวุนไปพักไวในตูหรือหองที่ลมสงบ ประมาณ 10-15 วัน เสนใยเห็ดขอนขาวจะเจริญเต็ม
หนาอาหารวุน 

2.3.3 การทําหัวเช้ือเห็ดหรือการเลี้ยงเสนใยเห็ดในขวดเมล็ดธัญพืช 

เช้ือเห็ดหรอืเสนใยเห็ดในขวดอาหารวุนยังไมสามารถนําไปเพาะได จะตองนํามาปรบัสภาพ
ใหเสนใยมีความแข็งแรงและเพิ่มปริมาณเสนใยใหมากข้ึนโดยการนําเสนใยมาเลี้ยงในขวดเมล็ดธัญพืช
กอน  เมล็ดธัญพืชที่นิยมใชไดแก เมล็ดขาวฟาง เมล็ดขาวเปลือกเจา เมล็ดขาวโพด เปนตน การทําหัว
เช้ืออาจจะแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ การเตรียมขวดเมล็ดธัญพืช และการถายเสนใยในอาหารวุนลง
เลี้ยงในขวดเมล็ดธัญพืช ประมาณ 10-15 วัน เสนใยจะเจรญิเต็มขวดเมล็ดธัญพืช 

2.4 การผลิตกอนเชื้อเห็ด (วิฑูรย  พลาวุฑฒ , 2527) 

การเตรียมกอนเช้ือเห็ดนางฟาก็มีวิธีการคลายเห็ดนางรมโดยใชวัสดุที่มีในทองถ่ินนํามาใชใน
การเตรียมกอนเช้ือไดหลายอยาง  เชน  ฟางขาวสับซงัขาวโพด  ข่ีเลื่อยไมเน้ือออน ฯลฯ แตการใชข้ี
เลื้อยคอนขางสะดวกและข้ีเลื้อยที่นิยมใช ไดแก ข้ีเลื้อยไมยางพารา   เพราะเปนวัสดุที่หางาย
โดยเฉพาะในแถบภาคใตและภาคตะวันออกของประเทศไทย   สูตรที่ใชในการเตรียมอาจใชสูตร
เดียวกับเห็ดนางรม   หรือจะใชสูตรน้ีก็ได 
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สูตรที่ 1 ประกอบดวย 

 ฟางขาวสับ ( ยาว  2-3 น้ิว  )   100 ก.ก. 

 ปุย ( 16-20-0  )     1 ก.ก. 

 ดีเกลือ      0.2 ก.ก. 

 ปูนขาว      1 ก.ก. 

 ความช้ืน     70-75  % 

 สูตรที่ 2 ประกอบดวย 

 ข้ีเลื้อยแหง     100 ก.ก. 

 รําละเอียด     5 ก.ก. 

 แปงขาวเจาหรือนํ้าตาล    1 ก.ก. 

 ดีเกลือ      0.2 ก.ก. 

 ความช้ืน     60-70 % 

วิธีทํากอนเช้ือ 

1. ถาใชฟางขาวจําเปนตองหมักฟางกอน โดยการฉีดนํ้าใหแกกองฟางใหเปยกอยางทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ   พรอมผสมเขากับปุยเคมี สูตร   16-20-0 และดีเกลอืลงไป  จากน้ันจงึใชพลาสติกคลมุ
กองฟางใหมิดชิด  พรอมกบัหมักทิง้ไวสามวัน 

2. ใหกลับกองฟางในวันที่  3  หรือวันที่ 4 และวันที่ 6 อีกครั้งหน่ึง สวนในวันที่  7  ใหกลับ
กองฟางอีกครัง้  พรอมกบัคลกุปูนขาวผสมลงไปอกี  1  ก.ก.  และหมักทิง้ไวอีก  1-2  วัน   จึงนํามา
บรรจุถุงพลาสติกทนรอน ขนาด 7 น้ิว ×12 น้ิว หรือ 7 น้ิว × 13 น้ิว การที่ใสปูนขาวคลุกลงไปครั้ง
หลงัเพื่อไลแอมโมเนียที่ตกคางในกองปุยหมักเพราะถาในกองฟางหมักมีแอมโมเนียตกคางอยูมาก ๆ 
จะเปนอันตรายตอเห็ดที่เพราะได  หรือจะทําใหเห็ดชะงักการเติบโต 

3. ในการใชข้ีเลื่อยทํากอนเช้ือ ไมจําเปนตองหมักข้ีเลื่อยเหมอืนกับฟางขาว การใชข้ีเลื่อยควร
ใชข้ีเลื่อยกลางเกา กลางใหม   ถาใชข้ีเลื่อยเกา บางครั้งธาตุอาหารบางข้ีเลื่อยอาจเสื่อมสลายก็ไดและ
ในข้ีเลื่อยเกามากๆ  จะมีเช้ือจุลินทรียมากถาน่ึงกอนเช้ือไมดี กอนเช้ือเสยีไดงาย สวนข้ีเลื่อยที่เอามา
จากโรงเลื่อยใหมๆ จะมสีีเหลืองก็ไมเหมาะสมเชนกัน เพราะธาตุอาหารบางอยางสลายตัวออกมาชา   
และในขณะพักกอนเช้ือความรอนภายในกอนเช้ือคอนขางสงู ดังน้ันถาเปนข้ีเลื่อยใหมควรปลอยทิ้งไว
ประมาณ   2-3  วัน  
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4. ใหนําข้ีเลื่อยมากองบนพื้นทีส่ะอาด พรอมกบัผสมอาหารเสริมตามสูตรลงไปแลวใชพลั่ว
คลุกผสมใหสวนผสมเขากันใหดีเสียกอน   จากน้ันคอยๆ เติมนํ้าใสลงไป และวัดความช้ืน โดยนํา
สวนผสมมากําแลวบีบความช้ืนที่พอดี คือความช้ืนในขณะที่บีบนํ้าไมไหลออกมาตามงามมือ และเมือ่
แบมือออกกอนข้ีเลื่อยยังจบักันเปนกอนเมื่อวัดความช้ืนไดพอดีแลวใหบรรจุลงถุงพลาสติก ถุงละ 0.8-
1.0 ก.ก. พรอมกับอัดถุงกอนเช้ือใหแนน แลวสวมคอขวดจุกดวยสําลีแลวหุมดวยกระดาษ จากน้ันให
นําไปน่ึงฆาเช้ือดวยหมอน่ึงลกูทุง โดยใชเวลาน่ึง 3-4 ช่ัวโมงนับจากนํ้าเดือด 

2.5 การน่ึงฆาเชื้อ (ขวัญชัย พันธหมุด , 2537) 

เมื่อทําการบรรจุข้ีเลื่อยลงถุงเสรจ็แลว ควรนําถุงไปน่ึงทันทีไมควรปลอยทิ้งไวขามคืน เพราะ
จะทําใหเช้ือชนิดอื่นเจรญิขยายตัวในถุงข้ีเลื่อยไดรวดเร็วทําใหการน่ึงฆาเช้ือทําไดยากข้ึนมีโอกาสเกิด
การปนเปอนไดสูง ถาเพาะเห็ดในปริมาณไมมากนัก นิยมน่ึงในหมอน่ึงลูกทุงขนาด 200 ลิตรหรือน่ึงใน
ถังทองแดงอาจเปนถังบรรจจุาระบหีรือถังบรรจุสารเคมทีี่มฝีาปดมิดชิด แตถาเพาะเห็ดครัง้ละมากๆ
ควรเลือกใชหมอน่ึงขนาดใหญ ซึง่สามารถน่ึงไดครั้งละ 500-1,000 ถุงข้ึนไป 

การใชหมอน่ึงลกูทุง หรือถัง 200 ลิตร กอนน่ึงใหเติมนํ้าสูงจากกนถังประมาณ 20 เซนติเมตร 
ขอบถังดานในควรสวมดวยผาหรอืบุดวยกระดาษหนังสือพมิพ เพื่อปองกันไมใหถุงไหมฝาปดถังควร
เจาะรูตรงกลางดวยตะปูขนาด 1 ½ - 2 น้ิวไว 1 รู เพือ่ใชระบายไอนํ้า เมื่อบรรจุถุงกอนเช้ือเต็มถัง
แลว เวลาปดฝาหมอน่ึงตองระวังอยาใหถุงกอนเช้ือไปปดรรูะบายไอนํ้า เพราะจะทําใหหมอน่ึงมีความ
ดันมาก เน่ืองจากไมมทีี่ระบายไอนํ้า หมอน่ึงอาจระเบิดได การน่ึงฆาเช้ือจะใชเวลานาน 2 ช่ัวโมง 
หลงัจากนํ้าเดือดเต็มที่ หรืออุณหภูมสิูง 100 องศาเซลเซียส  ซึ่งสามารถสงัเกตไดจากไอนํ้าที่พุงข้ึนมา
ตามชองระบายไอนํ้าที่ฝาหมอ ไอนํ้าทีพุ่งข้ึนมาระยะแรกจะยังไมเปนเสนตรงเพราะความรอนในหมอ
ซึ่งยังรอนไมสม่ําเสมอ ตองรอใหไอนํ้าพุงข้ึนมาเปนเสนตรงจงึเริม่จบัเวลาหลังจากน้ันตองคอยเติม
เช้ือเพลิงใหหมอน่ึงรอนสม่ําเสมอจนครบ 2 ช่ัวโมง 

2.6 การเขี่ยหัวเชื้อเห็ดลงกอนเชื้อ (ขวัญชัย พันธหมุด , 2537) 

การเข่ียหัวเช้ือเห็ดลงถุงกอนเช้ือ หรือการเข่ียหัวเช้ือเห็ดลงถุงข้ีเลื่อยอาจแบงออกได 2 
ข้ันตอน คือการเข่ียหัวเช้ือขาวฟางใหแตกกระจาย และการเข่ียหัวเช้ือขาวฟางลงในถุงข้ีเลื่อย 

2.6.1 การเข่ียหัวเช้ือขาวฟาง 

การเข่ียหัวเช้ือขาวฟาง ถาเปนเช้ือเห็ดทีเ่ดินเต็มขวดใหมๆอาจทําไดงายโดยนําขวดเมล็ดขาว
ฟางไปเคาะหรือตีกับยางนอกรถยนต ใหเมล็ดขาวฟางแตกกระจายไมจับกันเปนกอนก็นํามาใชได ใน
กรณีที่หัวเช้ือขาวฟางแกหรือมีอายุมาก เสนใยเห็ดจะจับตัวกันเปนกอนแนน ถานําไปเคาะกับยาง
รถยนตเมล็ดขาวฟางจะไมแตกกระจายทําใหเทออกจากขวดไดยาก จึงควรใชเข็มเข่ียชนิดที่ทําจาก
เหล็ก ขนาด 2 หุน จะสามารถตีเมล็ดขาวฟางใหแตกกระจายไดดีกวา 
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อุปกรณในการเข่ียหัวเช้ือ 

1. ตูเข่ียเช้ือหรอืตูกระจก 

2. ตะเกียงแอลกอฮอล 

3. เข็มเข่ียเช้ือทีท่ําดวยเหล็กขนาด 2 หุน 

4. ขวดหัวเช้ือขาวฟาง 

5. แอลกอฮอลชนิดจุดไฟ ไมขีด 

ข้ันตอนการปฏิบัติ 

การเข่ียหัวเช้ือควรเข่ียในตูเข่ียเช้ือหรอืตูกระจกเพาะ สามารถปองกันการปนเปอนจาก
เช้ือจุลินทรียไดดี แตถาไมมีตูเข่ียเช้ืออาจเข่ียในหองทีล่มสงบ โดยการปดประตูหนาตางหองใหมิดชิด
เริ่มดวยการจุดตะเกียงแอลกอฮอล หยิบเข็มเข่ียเช้ือลนไฟฆาเช้ือโรค ใชมืออีกขางหน่ึงหยิบขวดหัวเช้ือ
ทําการลนคอขวด ใชน้ิวกอยกับอุงมือขางที่จบัเข็มเข่ียคีบเอาจุกสําลีออกจากขวด ลนปากขวดแลวใช
เข็มเข่ียสอดเขาไปในขวดเข่ียเมล็ดขาวฟางใหแตกกระจายไมใหจบักันเปนกอน ระหวางการเข่ียใหคีบ
จุกสําลีไวในมือตลอดเวลา ขวดหัวเช้ือตองอยูเหนือเปลวไฟ เพราะเปลวไฟจะชวยสกัดเช้ือโรคไมใหลง
ไปในขวด เมื่อเมล็ดขาวฟางแตกกระจายดีแลวจึงลนปากขวด ปดดวยจุกสําลี ขวดตอๆไปก็ทํา
เชนเดียวกนั 

2.6.2 การเข่ียหัวเช้ือขาวฟางลงในถุงกอนเช้ือ 

เมื่อเข่ียหัวเช้ือเสรจ็แลวจึงทําการเข่ียหัวเช้ือลงกอนเช้ือ ควรทําในที่ที่ลมสงบเพื่อปองกันเช้ือ
โรคไมใหปลิวตกลงในถุง ข้ันแรกใหแรกใหหยิบขวดหัวเช้ือข้ึนมาเขยาหรือเคาะกบัฝามือเมื่อเมล็ดขาว
ฟางแตกกระจายดีแลว ใชน้ิวกอยกับอุงมือคีบเอาจุกสําลีออกจากขวด ใชน้ิวหัวแมมือกับน้ิวช้ีหยิบเอา
จุกสําลีออกจากกอนเช้ือ เทหัวเช้ือขาวฟางลงในถุงกอนเช้ือถุงละ 10 -20 เมล็ดแลวปดถุงกอนเช้ือ
ดวยจุกสําลีไวเชนเดิม หัวเช้ือขวดหน่ึงสามารถเข่ียลงถุงกอนเช้ือไดประมาณ 30-50 ถุง การเข่ียหัว
เช้ือลงถุงตองทําดวยความรวดเร็ว เพื่อปองกันไมใหเช้ือชนิดอื่นลงไปปนเปอน เมือ่เข่ียเช้ือเสร็จแลวให
นํากระดาษมาหุมคอขวดบรเิวณปากถุง แลวรัดดวยยาง 2-3 รอบ 

2.7 การบมพักเชื้อ (ขวัญชัย พันธหมุด , 2537) 

เมื่อเข่ียหัวเช้ือลงถุงกอนเช้ือเสรจ็แลว ใหนําถุงกอนเช้ือไปพกัไวในหองทีล่มสงบถาเพาะเห็ด
เปนจํานวนมากควรมีช้ันหรือตะแกรงสําหรับพกักอนเช้ือ ซึ่งอาจทําดวยไมไผหรือเหล็กฉากชนิดเจาะรู 
ขนาดของช้ันวางที่เหมาะสม คือ กวาง 1 เมตร สูง 1.5 เมตร ยาว 3.00  เมตร ทําช้ันวางกอนเช้ือได 5 
ช้ัน ช้ันแรกสูงจากพื้น 20 เซนติเมตร ช้ันตอไปสูงประมาณ 30 เซนติเมตร แตละช้ันขึงดวยลวดตาขาย
ขนาด 1×1 น้ิว ช้ันวาง 1 อัน สามารถวางกอนเช้ือไดประมาณ 1,200 ถุง หองบมพักเช้ือควรมี
อุณหภูมิสงูประมาณ 25-32 องศาเซลเซียส จะทําใหเช้ือเหด็ขอนขาวเจริญไดดีซึง่สามารถปรับ
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อุณหภูมิภายในหองได โดยการปด-เปดประตูหนาตางภายในอาคารตามสภาวะของอากาศเสนใยเห็ด
จะเจรญิเต็มถุง กอนเช้ือภายใน 25-30 วัน แตถาอุณหภูมิตํ่ากวา 25 องศาเซลเซียส เสนใยจะเจริญ
เต็มถุงชากวาน้ี 

2.8 โรงเรือนและการเปดดอก (บุญสง วงศเกรียงไกร , 2543) 

2.8.1 โรงเรือนเปดดอก  

โรงเรือนสําหรับเปดดอกเห็ดขอนขาว สรางเหมือนกับโรงเรอืนเพาะเห็ดนางฟา เห็ดนางรม 
คุณสมบัติของโรงเรือนตองสามารถเกบ็ความช้ืนไดดี อุณหภูมิของกลางวันและกลางคืนไมแตกตางกัน
มาก อากาศถายเทไดสะดวก โรงเรือนมาตรฐานมีความกวาง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 1.80-2.00 
เมตร โรงเรือนขนาดน้ีจะสามารถบรรจุถุงกอนเช้ือเห็ดไดประมาณ 1,000-1,500 ถุง วัสดุที่นํามาสราง
โรงเรือนควรเปนวัสดุที่หาไดงายในทองถ่ิน เสาอาจทําจากไมไผหรือไมทบุเปลอืก โครงหลังคาทําดวย
ไมไผ หลงัคาโรงเรอืนมุงดวยหญาคาหรือหญาแฝก ฝาโรงเรอืนดานนอกควรใชหญาคาจากหรือหญา
แฝก แตดานในควรจะกรุดวยพลาสติก จะชวยใหโรงเรือนเกบ็ความช้ืนไดดีหรืออาจกอดวยอิฐบล็อกก็
ได พื้นของโรงเรือนควรปูดวยทรายหยาบหนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร หรืออาจปูดวยอิฐมอญ จะ
ชวยใหโรงเรือนเก็บความช้ืนไดดี ในโรงเรือนมีช้ันสําหรับวางกอนเช้ือได 4 แผง คือ ดานขาง 2 แผง 
ตรงกลาง 2 แผง ถาไมทําช้ันวางกอนเช้ือก็อาจใชเชือกแขวนซอนกันข้ึนก็ได 4 แผงวางกอนเช้ือช้ัน
แรกควรจะสูงจากพื้นดินประมาณ 10-20 เซนติเมตร การวางกอนเช้ือไมควรวางสูงเกิน 1.50 เมตร 
เพราะถาสูงกวาน้ีกอนเช้ือที่อยูดานบนจะแหงเร็ว ความช้ืนไมเพียงพอ เห็ดจะออกดอกยาก ดอกเห็ด
ไมสมบรูณ 

2.8.2 การเปดดอกเห็ด  

การเปดดอกเห็ด หมายถึง การนํากอนเช้ือที่ไดผานการบมเช้ือแลวไปทําใหเกิดดอกเห็ด 
กลาวคือ หลงัจากทําการบมกอนเช้ือจนเสนใยเดินเต็มถุงต้ังแตปากถุงจนถึงกนถุง ซึ่งสังเกตไดจาก
ลักษณะของกอนเช้ือจะเปนสีขาวทั้งกอน แลวปลอยทิง้ไวอีกประมาณ 1 สัปดาห เพือ่ใหเสนใยเห็ดรัด
ตัวและมีการสะสมอาหารจากน้ันจึงทําการเปดหนากอนเช้ือและนํากอนเช้ือเขาไปไวในโรงเรอืน
สําหรับเปดดอกที่สามารถควบคุมความช้ืน,อุณหภูมิ,แสงสวางและอากาศที่ถายเท อยางเหมาะสม  

เมื่อเสนใยเห็ดเจรญิเต็มถุงกอนเช้ือแลว ไมควรรีบนําถุงเห็ดไปเปดดอกทันทีควรปลอยพักไว 
เพื่อใหเสนใยเห็ดรวมตัวสรางตุมดอกเห็ดจะชวยใหประหยัดเวลาในการรดนํ้า สังเกตดูทีบ่รเิวณปากถุง 
ถาพบวาเสนใยรวมตัวกันเปนกอนนูนหรือเสนใยเริ่มเปลี่ยนเปนสีดํา กนํ็าเขาไปเปดดอกในโรงเรือนได  

สําหรับลักษณะของวิธีการเปดถุงเพื่อใหออกดอกและลักษณะของการวางถุงกอนเช้ือใน
โรงเรือน สามารถทําไดหลายวิธีดังน้ี 
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2.8.2.1 เปดจุกสําลีใหดอกเห็ดออกทีป่ากถุง 

  ดึงจุกสําลีวางถุงในแนวนอนกับพื้น โดยวางซอนกันบนแผงรปูตัวเอ หรอืวางซอนกันบนพื้น
โรงเรือน พนละอองนํ้าออกเปนฝอยละเอียดเห็ดจะเกิดแลวโผลออกมาทางปากถุงไดเอง วิธีน้ีนิยมทํา
กันมากกวาวิธีอื่นๆ สามารถใหผลผลิตเห็ดไดหลายรุน การวางกอนเช้ือซอนกันในลักษณะน้ี เมื่อเก็บ
ผลผลิตได 2-3 รุน กอนเช้ือจะยุบตัวลงมา ทําใหถุงเช้ือแนนอยูตลอดเวลา เสนใยเห็ดสามารถสง
อาหารทําใหเกิดดอกเห็ดใหมไดอีกหลายครัง้ แตการวางกอนเช้ือแบบน้ีมีขอเสียคือ กอนเช้ือช้ันลางๆ
มักถูกทําลายดวยราเมอืก หรือเนาเปอยกอน เพราะถูกทบัมากเกินไป ดังน้ันการวางกอนเช้ือซอนกัน
จึงไมควรวางเกิน 12 ถุง 

2.8.2.2 พับปากถุง 

หลงัจากที่เอาคอขวดออกแลวเปดปากถุงพบัลงมา มวนปากถุงใหอยูในระดับเดียวกบัวัสดุ
เพาะหรือกอนเช้ือ อาจวางกอนเช้ือเห็ดไดทั้งแนวนอนแลวแนวต้ังบนช้ันวางติดๆกัน วิธีน้ีอาจเกิดดอก
เห็ดครัง้ละหลายดอก แตดอกเล็กลงเพราะแยงอาหารกัน การวางบนช้ันลกัษณะเชนน้ี อาจทําให
จํานวนถุงเช้ือมีนอยจึงเก็บความช้ืนไดนอย แตอากาศหมุนเวียนไดดี จึงตองคอยรักษาความความช้ืน
ในโรงเรือนไมใหแหงเร็วเกินไป 

2.8.2.3 ตัดปากถุง  

เปนการเปดปากถุงโดยใชมีดโกนปาดปากถุงออกตรงสวนของคอขวด เมื่อตัดออกไปแลวจะ
เหลือถุงพลาสติกหุมกอนเช้ืออยูบางสวน การเปดวิธีน้ีจะไดดอกนอยกวาวิธีแรก แตนํ้าหนักดอกเห็ด
จะดีกวา 

2.8.2.4 กรีดขางถุง 

นํากอนเช้ือมาถอดเอาคอขวดและจกุสําลีออก รวบปากถุงรดัยางใหแนน ใชมีดคมๆกรีดขาง
ถุงเปนแนวยาวประมาณ 5-10 แถว หรือแบบเฉียงเล็กนอย ยาวประมาณ 6-8 เซนติเมตร หรือกรีด
เปนกากบาทเปนจุดเล็กๆก็ไดอาจวางถุงบนช้ันเปนทางแนวนอน แลวกรีดดานกนถุงอกีดานหน่ึงหรอื
จะไมวางบนช้ัน แตใชเชือกรัดปากถุงใหแนน แขวนไวในแนวต้ังสลบัสงูบางตํ่าบางระยะหางของถุง
ประมาณ 5-7 เซนติเมตร วิธีน้ีแมจะเสียเวลาอยูบาง แตโรงเรือนจะสะอาด โอกาสที่กอนเช้ือจะถูก
รบกวนดวยมดและไรนอยกวาการวางบนช้ัน 

2.8.2.5 การเปลือยถุง 

แกะเอาถุงพลาสติกออกออกหมดทัง้กอนแลวเอากอนเช้ือวางลงในแบบไมหรือในตะกรา รด
นํ้าใหเปยกทั่วทั้งกอน เวลาเกิดดอกเห็ดจะไดเกิดทุกสวน คือดานบนและดานขางแตรักษาความช้ืนใน
โรงเรือนใหสงูมาก เพราะกอนเช้ือจะสญุเสียความช้ืนอยางรวดเร็ว วิธีน้ีเกิดดอกเห็ดไดเร็ว เกิดข้ึนรอบ
กอนแตหมดไปเร็ว และดอกเห็ดเล็กมากมากเพราะแยงอาหารกัน 
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2.8.2.6 เพาะแบบแขวน  

หลักการเดียวกันกับการวางกอนเช้ือในแนวนอน แตไมจําเปนตองทําช้ันใดๆใชเชือกไนลอน
ทําข้ึนพิเศษ 4 เสน ผูกติดกันดานหัวทาย สวนตรงกลางใสแผนพลาสติกแข็งเจาะรูรอยเชือกทั้ง  4 
เสน ถอยหางออกจากกัน เอากอนเช้ือซอนๆกันไดหลายถุง แขวนหอยจากคานดานบน วิธีน้ีจะชวยให
พื้นโรงเรอืนเพาะสะอาด ศัตรเูห็ดมีนอย การเก็บดูแลรักษาทําไดงาย 

2.9 การปฏิบัติดูแลรักษาเห็ดนางฟา  (ชํานาญ พิทักษทอง , 2551) 

 หลงัจากทําการเปดถุงกอนเช้ือและนํากอนเช้ือไปไวในโรงเรอืนสําหรับเปดดอกแลว ผูเพาะ
จะตองปฏิบัติดูแลรักษาในเรื่องตางๆดังน้ี 

1. การรดนํ้า นํ้านับเปนปจจัยที่สําคัญอยางย่ิง เพราะนํ้าเปนตัวทําใหเกิดความช้ืน แตนํ้าที่ใช
รดใหกบัเห็ดควรเปนนําจืดสนิททีส่ะอาด ปราศจากสารเคมแีละสิง่สกปรกปนเปอน ไมมกีลิ่นหรอืสาร
ที่เปนอันตรายตอเห็ด หากเปนนํ้าฝนจะดีมาก สวนนํ้าคลองที่สะอาด นํ้าบอและนํ้าบาดาลก็ใชได และ
นํ้าที่ใชรดเห็ดนางฟาควรมสีภาพเปนกลางมีคา pH ประมาณ 7 กรณีที่ตองใชนํ้าประปาควรนําไปใส
ภาชนะเปดฝาทิง้ไว 3-4 วันหรือตากแดดใหคลอรีนระเหยไปจนเหลือนอยจึงนํ้ามาใชได 

 วิธีการรดนํ้าเห็ดในโรงเรอืนใหใชระบบพนฝอย สวนจํานวนครั้งในการรดข้ึนอยูกบัความช้ืน
ในอากาศ แตตองดูแลควบคุมใหมีความช้ืนประมาณ 80-85 เปอรเซ็นต สวนการพิจารณาวาควรทํา
การรดนํ้าเมื่อใดน้ัน อาจสังเกตจากผิวของเช้ือเห็ด คือ ถาเหน็วาผิวหนากอนเช้ือ คือถาเห็นวาผิวหนา
กอนเช้ือคอนขางหมาดจงึรดนํ้า ซึง่วิธีคอนขางแนนอนและไดผลดี แตผูสังเกตตองมีความชํานาญ
พอสมควร โดยทั่วไปถือหลกัวา รดนํ้าใหนอยบอยครั้งจะดีกวารดมากแตนอยครั้ง 

 ในการรดนํ้าควรรดเพียงใหผิวหนาของกอนเช้ือเห็ดช้ืนก็พอ อยาใหมีนํ้าเขาไปในกอนเช้ือช้ืน
ก็พอ อยาใหมีนํ้าเขาไปในกอนกอนเช้ือเห็ดเด็ดขาด เพราะกอนเช้ือเห็ดเนา แตถามีนํ้าขังควรกรีดหรอื
เทนํ้าออกทิ้ง จนกระทั่งดอกเห็ดมีขนาดเล็กอายุ 1-2 วันจึงใหดอกเห็ดเปยกช้ืนได แตพอดอกเห็ดโต
ข้ึนเริ่มบานออกการรดนํ้าอาจจะทําเพียงวันละ 2 ครั้งคือเชากับเย็น ในชวงน้ีรดนํ้าจะเนนหนักไปตาม
บริเวณพื้น เพดาน ฝาผนัง ดานขางของกอนเช้ือ เมื่อดอกเหด็มีอายุได 3-4 วัน หรือดอกเห็ดที่จะเกบ็
ในเชาวันรุงข้ึน ไมควรฉีดพนนํ้าจนเปยกโชกมากเกินไป เพราะดอกเห็ดจะฉํ่านํ้าซึง่เปนลกัษณะหรือ
คุณภาพไมดี เพราะเห็ดจะเนาเสียเร็วเก็บไวไดนาน 

 2. อุณหภูมิ หลังจากนํากอนเช้ือเขาโรงเรือนสําหรบัเปดดอกแลว จะตองปรบัอุณหภูมิภายใน
โรงเรือนใหเหมาะสม คือ ควรอยูระหวาง 20-30 องศาเซลเซียส แตอุณหภูมิทีเ่หมาะสมทีสุ่ดคือ 24-
26 องศาเซลเซียส ดอกเห็ดจะออกดอกเร็วมากและเจริญไดดีที่สุด 

 3. การถายเทอากาศ ในระยะน้ีการการถายเทอากาศภายในโรงเรือนมีความสําคัญมาก 
เน่ืองจากในขณะที่เห็ดกําลังสรางเสนใยและเกิดดอก เห็ดจะตองการออกซเิจนสูงมาก การเพาะเห็ด
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จํานวนนอยกอนเช้ือจะไมคอยมปีญหาในเรื่องน้ีมากนัก เน่ืองจากมอีอกซิเจนเพียงพอ แตถาเพาะเห็ด
จํานวนมากๆเห็ดแตละถุงจะหายใจปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมาก ซึ่งถาหาก
คารบอนไดออกไซดสะสมในโรงเรือนมากๆจะทําใหลกัษณะของดอกผิดปกติไป เชน ทําใหกานดอก
ยืดยาวออกไป ดอกอาจหุบหรือไมยอมบานออก เปนตน ดังน้ันรงเรือนที่ดีจะตองจัดใหมีอากาศถายเท
อากาศไดดี เพื่อไมใหมีการสะสมของกาซคารบอนไดออกไซดมากเกินไป 

 4. แสง แสงมีความจําเปนในการกระตุนใหเสนใยรวมตัวกันเพื่อใหเกิดดอกเห็ดไดเร็วข้ึน สวน
ในระยะเห็ดออกดอกแสงมีความจําเปนตอการทําใหดอกเหด็สมบรูณ ในชวงน้ีเห็ดนางฟาจึงตองการ
แสงปานกลาง แสงทีเ่หมาะสมคือขนาดพอทีจ่ะอานหนังสือได เห็ดนางฟาเมื่อไดรบัแสงแดดจะปลอย
สปอรจากดอกเห็ดไดดี แตถาไมไดรับแสงกานดอกจะยาวออก ดอกมีขนาดเล็กและใหผลผลิตตํ่า  

2.10 การทําใหเห็ดนางฟาเกิดดอก 

 การทําใหเห็ดนางฟาเกิดดอกหรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปวา การเปดดอกเห็ด หมายถึง การทํา
ใหกอนเช้ือเห็ดออกดอก หลังทําการบมกอนเช้ือจนเสนใยเดินเต็มถุงต้ังแตปากถุงถึงกนถุง ซึ่งสังเกตได
จากลกัษณะของกอนเช้ือจะเปนสีขาวทั้งกอน แลวทําการเปดปากถุงกอนเช้ือและนํากอนเช้ือเขาไปไว
ในรงเรือนทีส่ามารถควบคุมใหมอีุณหภูมิและความช้ืนที่เหมาะสม 

2.11 การเก็บดอกเห็ด (ชํานาญ พิทักษทอง , 2551) 

 หลงัจากทําการเปดถุงกอนเช้ือและมกีารดูแลรักษาที่ถูกตองและเหมาะสมแลว ก็จะเกิดดอก
เล็กๆภายในประมาณ 2-3สปัดาห และดอกเห็ดจะโตเต็มที่ภายใน 4-5 วัน ลักษณะของดอกเห็ดทีอ่ยู
ในระยะเก็บเกี่ยวได สังเกตจากกานของดอกเห็ดจะหยุดการเจริญเติบโตทางดานความยาว หมวกดอก
เริ่มคลี่ออกมาประมาณครึง่หน่ึง ขอบดอกจะหนาและรวมตัวเขาหากัน ไมควรปลอยใหโตจนกระทั่ง
หมวกดอกคลี่บานเต็มที่ เพราะเปนระยะทีท่ําใหเกิดความหนาแนนของเน้ือเห็ดลดลง ดูอมนํ้ามากข้ึน
และชํ้าไดงาย แตอยางไรก็ตาม กลุมดอกเห็ดอาจมีขนาดและอายุไมเทากัน บางดอกโตเต็มที่แลว แต
บางดอกยังเล็กอยู การเกบ็จะตองเก็บมาทั้งกลุม ถาหากเกบ็เฉพาะดอกใหญออกมา ดอกเห็ดทีเ่หลือก็
จะเสีย 

 การเกบ็ดอกเห็ดควรเกบ็ในตอนเชามืด วิธีการเกบ็ดอกเห็ดใหใชมือจบัที่โคนดอกแลวบิดไป
มาและดึงออกมาเบาๆ ไมควรใชกรรไกรหรือมีดตัด เพาะเศษเห็ดทีเ่หลืออยูกบักอนเช้ือจะเนาและเกิด
เปนแหลงสะสมของเช้ือโรค เมื่อเก็บดอกเห็ดมาแลวจึงใชมีดหรือกรรไกรตัดเอาสวนโคนทีม่ีเศษข้ีเลื่อย
ติดออกมา แลวจงึวางควํ่าไวในตะกราที่สะอาด เน่ืองจากดอกเห็ดนางฟาจะเกบ็รักษาไวไดไมนานนัก 
ดังน้ันจึงควรใชทําอาหารใหหมดภายใน 1-2 วันหลังจากที่เกบ็ออกมา แตถาเกบ็ในตูเย็นใหนํา
ถุงพลาสติกอยางขุนมาขย้ีแลวฉีดพนฝอยนํ้าเขาไปในถุงเล็กนอยกอนทีจ่ะใสดอกเห็ดลงไป แลวรัดปาก
ถุงใหแนน จะเก็บไวไดนาน 3-4 วัน 
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 กอนเช้ือเห็ดนางฟาขนาดนํ้าหนัก 1 กิโลกรัมจะใหผลผลิตไดครั้งละ 50-60 กรัม แตละกอน
จะใหผลผลิตประมาณ4-5 รุน และในแตละรุนจะมีระยะหางการเกิดดอกประมาณ 30-40 วัน จะได
นํ้าหนักรวมจนกระทัง่กอนเช้ือหมดอายุประมาณ 3-4 ขีด/กอน  

2.12 ศัตรูเห็ดนางฟา (อนันต กลารอด , 2552) 

เห็ดนางรมและเห็ดนางฟา มีคุณสมบัติทางกลิ่นที่ดึงดูดโรคและแมลงศัตรเูห็ดไดเปนอยางดี 
ดังน้ันจึงมีศัตรูเห็ดรบกวนหลายชนิด เชน 

1. หนูและแมลงสาบ เริ่มเขาทําลายต้ังแตระยะเช้ือและดอกเห็ดการกําจัดควรใชยาเบื่อหรือ
กาวดัก 

2. ไร ตัวไรจะดูดกินนํ้าเลี้ยงระยะกอนเช้ือและดอกเห็ด ทําใหผลผลิตลดลง พบวาการระบาด
ของไรมีมากเมือ่ความ ช้ืนตํ่า จึงควรใหความช้ืนอยางสม่ําเสมอ การไมปลอยใหเกิดการหมักหมมของ
กอนเช้ือบริเวณโรงเพาะ ก็เปนการลดจํานวนไรไดทางหน่ึง การปราบไรควรเนนเรื่องความสะอาดและ
การปองกันมากกวาการใชสารเคมีเพราะจะเปนอันตรายมาถึงคนกินเห็ดได 

3. แมลงหว่ี เกิดกับดอกเห็ดที่อายุมากแมลงหว่ีจะเขามาตอมและวางไขเปนหนอนแลวแพร
พันธุ ควรนํากอนเช้ือชนิดน้ีออกจากโรงเพาะ 

4.หนอนแมลงหว่ีเซียริดหรือแมลงหว่ีเห็ดปกดํา พวกน้ีมลีําตัวสีขาวใสหรอืสเีขียวออน หัวมีสี
ดํายาวประมาณ 5 – 7 ซ.ม. เคลื่อนไหวเร็วและกินจุมาก ตัวออนจะกัดกินเสนใยเห็ด แกปญหาโดยฉีด
พนเช้ือไบโอบีที ที่หมักเปนเช้ือสดแลวใหทั่วบรเิวณที่หนอนอยูอาศัย 

5. หอยทาก หอยทากน้ีจะออกมากัดกินใบเห็ดในเวลากลางคืน ทําใหใบเห็ดขาดว่ิน ไม
สามารถจําหนายได และดอกเหด็ที่รวงหลนยังเนา นําเช้ือโรคในโรงเห็ด 

วิธีแกไขปญหา ใชเหย่ือพิษสําหรบักําจัดหอยสําเร็จรูป เชน แองโกลสลัก มาวางลอหอยทาก
ในโรงเรือนเพาะเห็ด ลดการฟงกระจายโดยตองวางในกับดัก ที่ทํามาจากขวดนําอัดลมขนาด 1.5 หรือ 
2 ลิตร นํามาตัดดานกนขวด ออกครึ่งหน่ึง แลวนําเหย่ือพิษโรยบนอาหารที่หอยช่ืนชอบ เชน มะละกอ
สุก แลวนําช้ินเหย่ือวางในขวดทีเ่ตรียมไว นําไปวางในโรงเรยีนเพาะเห็ด โรงละ 1-2 กับดัก เจาะรูใช
ไมปกยึดไมใหเลือ่นไหล โดยวางลอไวในชวงหัวคํา ตรวจเก็บหอยในเชาของวันถัดไป จะพบหอยทาก
แวนมานอนตายรวมกันในขวดพลาสติกที่ใชทําเปนกับดักจํานวนมาก นําซากไปฝงทําลาย  (สําหรับ
ทานที่แคลงใจในการใชสารเคมี อยากบอกวาเหย่ือพิษสําหรบัหอยทากเปนเคมทีี่ปลอดภัย เพราะมี
ฤทธ์ิแบบกินตาย คือตองกินจึงตาย ไมฟุงกระจายเหมือนการใชสารเคมีฉีดพน และเก็บทําลายไดเมื่อ
ไมตองการใช) (เจษฎา กาพยไชย , 2552) 

6. ราดํา ปญหาราดํา มักเกิดจากข้ีเลื่อยไมยางพารา ที่นํามาใชเปนวัสดุเพาะไมสะอาด มีสิ่ง
สกปรก เจือปนอยูมาก และมีความช้ืนสูง หากนํามาผลิตกอนเช้ือเห็ดทันที ก็จะทําใหเกิดปญหาราดํา 
สูญเสียกอนเห็ดจํานวนมาก นําข้ีเลื่อยมาหมักกอนนําไปใช โดยนํามากองไวกลางแจงนาน7 วันข้ึนไป         
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รอจนกระทั่งกองวัสดุเย็น ก็สามารถนําไปใชไดทั้งน้ีความรอนที่เกิดข้ึนระหวางการหมัก จะชวยฆาเช้ือ
โรคได หลังจากกองข้ีเลือ่ยเย็นตัวลงแลว จึงนํามาผสมกับวัสดุอื่น ๆ วิธีน้ีจะชวยลดปญหาการเกิดโรค
ราดําได 
 7. ราสีสมหรือรารอน (Neurospora. sp.) มักเกิดเปนกระจกุบรเิวณปากถุง มลีักษณะเปน
ผลสีชมพูอมสม หรือเปนกอนติดกันสีชมพู บางถุงอาจมรีาสสีมเกิดที่กนถุงได การระบาดของราสสีม
จะทําใหเสนใยเจริญไมได เน่ืองจากราน้ีเจริญอยางรวดเร็วปกคลุมเสนใยเห็ดเสียกอน 

8. โรคจุดเหลอืง พบในเห็ดทีม่ีอายุมากที่ตกคางในการเกบ็หรือเปนเพราะนํ้าที่ใชรดสกปรก 
โดยเฉพาะเมื่ออากาศรอนจัด 

9. ราเมือก (Slime mould) เกิดกับถุงเห็ดที่เปดถุงเก็บดอกไปแลวหลายรุน และเปนถุงที่อยู
ดานลางสุด ปกติจะสังเกตเห็นชัดเจนทีบ่รเิวณดานขาง ๆ ถุง และบริเวณปากถุงโดยมากมักเกิดกับถุง
เห็ดหหูนูซึง่มีการกรีดถุงดานขาง เมือ่รดนํ้านาน ๆ ทําใหถุงเห็ดช้ืนแฉะ นอกจากน้ียังเกิดไดกับถุงเหด็
ภูฐานที่หมดรุนแลวแตยังไมมีการขนยาย เพื่อทําความสะอาดโรงเรือน 

10. ราเขียวเพนนิซเีลียม และเพซีโลไมซสี (Penicillium หรอื Paecelomyces)  มักจะเกิด
ในถุงเห็ดหอม ลกัษณะปรากฏบนถุงเห็ดหอมเปนฝุนสซีีด ๆ เชน สีนํ้าตาลซีด ๆ ปนเหลอืงออน หรือสี
เหลืองซีดจาง ๆ และสงัเกตเสนแบงเขต การเจรญิเติบโตของเช้ือเห็ดและเช้ือราไดอยางชัดเจน สวนรา 
Penicillium ลักษณะของถุงเห็ดเปนหยอมสีเขียวตองออน สีเหลืองออนอมเขียว สีเทาออน มองดู
คลายสกปรกหรือปุยเกาะ มักเกิดดานลางของถุงเห็ด 

การปองกันการเกิดเชื้อราปนเปอนในการเพาะเห็ดถุง  

1. ตรวจสอบความสะอาดบรสิุทธ์ิของหัวเช้ือกอนซื้อ 

2. การถายเช้ือหรือใสเช้ือ ควรทําในหองที่สะอาด ปราศจากฝุนละอองหรอืเช้ือโรคอื่น ๆ 
หรือบรเิวณที่ไมมีอากาศถายเท 

3. คัดแยกถุงเห็ดเสีย ถุงเห็ดแตก ถุงเห็ดที่มจีุกสําลีช้ืน นําไปน่ึงใหมหรือเผาเพื่อลดการ
ระบาดของเช้ือรา 

4. รักษาความสะอาดโรงเพาะ และบรเิวณโดยทั่วไปรอบ ๆ ฟารม 

5. เมื่อเกบ็ผลผลิตหมดแลว ควรพักโรงเพาะเห็ดประมาณ 2-3 อาทิตยเพื่อทําความสะอาด
และฉีดยาฆาแมลง หรือ เช้ือราที่อาจซุกซอนตามพื้น เสา และพื้น กอนนําถุงเห็ดชุดใหมเขามา ถา
เปนไปไดควรแยกโรงบมกบัโรงเปดดอกตางหาก 
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2.13 วัสดุเพาะ 

ขี้เลื่อย (สุรศักด์ิ บัวแสงจันทร และ นิติกูล วัฒนประดิษฐ , 2540) 

โดยปกติข้ีเลื่อยที่พบอยูทั่วไปตามโรงเลื่อยมอียู 2 ชนิด ไดแก ข้ีเลื่อยไมเน้ือแข็ง และข้ีเลื่อย
ไมเน้ือออน แตที่นิยมนํามาใชเปนเช้ือในการเพาะเช้ือเห็ดน้ันจะนิยมใชข้ีเลื่อยไมเน้ือออนเพราะข้ีเลื่อย
ไมเน้ือแข็งยอยสลายยาก ข้ีเลื่อยไมเน้ือออนยอยสลายงาย ข้ีเลื่อยไมเน้ือออนที่นิยมใชข้ีเลื่อยยางพารา 
เพราะมีสารอาหารทีเ่ห็ดชอบคือ   คารบอน,ไนโตรเจน,ลินิน,เซลลูโลส, และสวนมากสารอาหาร
เหลาน้ีอยูในรปูที่เห็ดนําไปใชไดเลย  ข้ีเลือ่ยไมยางพารามีความเบาและความฟูสงู ความหนาแนนตํ่า
ฟุงกระจายไดในอากาศแตคอนขางเปลอืงเน้ือที่มากในการเก็บรกัษาเพราะอัตราสวนของปริมาตรเมื่อ
เทียบกับนํ้าหนักแลวคอนขางจะมากกวา รวมทั้งไมสะดวกในการขนสงไปที่ไกลๆ อีกทั้งไมยางพารา
จะมีอยูมากในภาคใตเทาน้ัน  

ในการเพาะเห็ดน้ันหากไมมีข้ีเลือ่ยไมยางพาราก็หาข้ีเลือ่ยไมเน้ือออนอยางอื่นแทนไดเชน ข้ี
เลื่อยไมมะมวง ข้ีเลื่อยไมนุน ข้ีเลื่อยไมกามปู ข้ีเลือ่ยไมมะกอก ไมควรใชข้ีเลื่อยผสมจากไมเกาเพราะ 
มีความเปนไปไดสูงวาจะผานการอบหรอือัดนํ้ายา เหมอืนข้ีเลื่อยจากโรงงานเฟอนิเจอรเพราะมสีารฆา
เช้ือรา(เห็ด) เชน สารกันปลวก สรีองพื้นกันเช้ือรา นํ้ายาเคลอืบเน้ือไม สารเคมีพวกน้ีเปนพิษกบัเช้ือรา
(เห็ด) 

 แกลบ (Rice Husk) (แกลบ , 2560) 

แกลบ (Rice Husk) ถือเปนวัสดุเหลอืทิ้งที่ไดจากกระบวนการสีขาวเปลือกซึ่งทําใหเกิดเศษ
ของเปลือกขาวออกมา มีลกัษณะสเีหลืองทอง สเีหลืองออน สีนํ้าตาลแดงข้ึนอยูกับสายพันธุขาว 

แกลบประกอบดวยสารอินทรีย และซิลกิา ปรมิาณสารอินทรียจะประกอบดวยธาตุคารบอน
ประมาณรอยละ 51 ออกซิเจนรอยละ 42 สวนที่เหลือจะเปนไฮโดรเจน และไนโตรเจน สวนซิลกิาจะ
พบมากบรเิวณผิวนอกของแกลบจงึทําใหแกลบมีความแข็งสงูสามารถนํามาใชเปนวัสดุขัดผิวได 

แกลบที่ไดจากการสีขาวเปลือกจะมีประมาณรอย 22-25 โดยนํ้าหนักจากเมล็ดขาวเปลือก 
ทําใหการสีขาวเปลือกแตละครัง้จะเกิดแกลบจํานวนมาก ซึง่ปจจุบันมกีารนําแกลบมาใชประโยชน
อยางกวางขวางในหลายดานดวยกัน ไดแก 

1. เปนเช้ือเพลงิหงุตมในภาคครัวเรือน เชน เช้ือเพลงิในเตาประหยัดพลังงาน เช้ือเพลงิอัด
แทง โดยแกลบ 1 กิโลกรัม สามารถใหพลังงานจากการเผาไหมไดสงูถึง 3800 กิโลแคลอรี ซึ่งใกลเคียง
กับไม และถานไมที่ 4000-5000 กิโลแคลอรี/กโิลกรัม จึงสามารถนํามาทดแทนเช้ือเพลิงจากไมไดเปน
อยางดี 

2. เปนเช้ือเพลงิในภาคอุตสาหกรรม เชน โรงงานผลิตกระแสไฟฟาชีวมวล เช้ือเพลิงสําหรับ
เครื่องจักรไอนํ้าของโรงสีขาว เช้ือเพลงิโรงงานเครื่องปนดินเผา โรงงานผลิตปูนซีเมนต เปนตน 

3. ใชเปนวัสดุขัดผิวทั้งในภาคครัวเรอืน และอุตสาหกรรม 
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4. ใชในการเผาถานเพื่อลด และควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมสําหรับการเผาถาน ปองการ
การลกุไหมเปนเปลวไฟ 

5. เปนสวนผสมของวัสดุกอสราง เชน อิฐบล็อก อิฐมอญ รวมถึงผสมดินเหนียวสําหรบังานกอ
ตางๆ 

6. ใชในการปรับปรงุดินในหลายดาน อาทิ การปรับปรงุดินเค็ม การเพิม่ความรวนซุยของดิน 
การเพิม่อินทรียวัตถุ และแรธาตุอาหารในดิน เปนตน 

7. การใชประโยชนในฟารมเลีย้งสัตว เชน ใชรองพื้นสําหรับฟารมไกหรือสุกร 

8. ใชทําชนวนเทคลุมกอนนํ้าแข็งปองกันนํ้าแข็งละลาย 

ฟางขาว (Rice straw) (ถนัด รัตนานุพงศ , 2531) 

เปนสวนของตนขาวที่เหลือหลงัการเกบ็เกี่ยว และนําเมล็ดขาวออกแลว แบงเปน 3 ประเภท 
คือ 

1.ฟางขาวจากการเกี่ยวมือและนวดมือ 

2.ฟางขาวจากการเกี่ยวมือและนวดดวยรถนวด 

3.ฟางขาวจากรถอัดฟางขาว ฟางขาวน้ีถือเปนผลพลอยไดทางการเกษตรจากนาขาวที่มี
ประโยชนในหลายดาน และใชเปนวัตถุดิบสําคัญสําหรับการผลิตทางเกษตรอื่นๆ 

องคประกอบของฟางขาว 

องคประกอบทางเคม ี

• เน้ือเซลล : 21% 

• ผนังเซลล : 79% 

• เซลลูโลส : 33% 

• เฮมเิซลลโูลส : 26% 

• ลิกนิน : 7% 

• ซิลิกา : 13% 

คุณคาทางโภชนาการ  

• โปรตีน 3.44% 
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• ไขมัน 1.88% 

• เย่ือใย 37.48% 

• ปรมิาณเถา 12.30% 

• ฟอสฟอรสั (P2O5)  0.11% 

ชนิดของฟางขาว 

ฟางขาวที่มีสภาพสมบรูณจะประกอบดวย 3 สวน คือ ใบขาว ปลองขาว และรวงขาว สวน
ฟางขาวที่ไดจากการเกบ็ดวยดวยตัดในแปลงนาจะมสีวนประกอบของตอซงัหรือ กอขาวรวมดวย แต
จะอยูในลกัษณะที่เปนฟางแตกแยกแยะไดยากวาเปนสวนใด โดยทั่วไปฟางขาวแบงไดเปน 2 ประเภท
จากวิธีการรวบรวม ไดแก 

1. ฟางขาวจากการเกี่ยวมือ และนวดมอื 

เปนฟางขาวที่ไดจากการเกี่ยวขาว และนําเมล็ดขาวออก อาจดวยวิธีการเกี่ยวดวยมือหรือใชรถเกี่ยว
ขาว ฟางขาวจากการเกี่ยวดวยดวยมือจะถูกมัดเปนระเบียบดวยตอก และถูกนําเมล็ดออกดวยการตี
ดวยไม หรือ อาจไมเปนระเบียบ มีการแตกขาดเปนเสนจากกการนําเมล็ดขาวออกดวยการแยกดวย
เครื่องแยกเมล็ด หรือรถสีขาว 

ฟางขาวที่ไดจากการเกี่ยวมือจะมีลักษณะเปนระเบียบ และฟางขาวมีความสมบรูณ ไมแตก
เปนเสนเน่ืองจากใชแรงงานคนในการตีเมล็ดออก ซึ่งวิธีน้ี เปนวิธีโบราณที่พบในบางทองทีเ่ทาน้ัน 
เพราะเกษตรกรหันมาใชรถเกี่ยวขาวแทน ซึ่งทําใหประหยัด สะดวก และรวดเร็วกวามาก 

2. ฟางขาวจากการเกี่ยวมือ และนวดดวยรถนวด 

เปนฟางขาวที่ไดจากการนํามัดขาวจากการเกี่ยวมือเขาเครื่องนวดหรือรถนวดที่อาศัยการปน
ที่ทําใหฟางขาว และเมล็ดแยกออกจากกัน โดยฟางจะถูกแรงปนแยกออกทางดานบนของเครื่อง และ
กองรวมกัน สวนเมล็ดทีม่ีนํ้าหนักจะตกลงสูดานลางของเครือ่งปนรวมกัน โดยใชถุงกระสอบรองรบั 

ลักษณะฟางที่ไดจากการนวดเมล็ดดวยวิธีน้ีจะทําใหฟางมลีกัษณะแตกเปนเสนขนาดเล็ก ไมมี
การจัดเรียงตัวที่เปนระเบียบ วิธีน้ีจะพบไดมากในพื้นที่ภาคอีสาน แตปจจุบันเริม่ลดนอยลง เน่ืองจาก
เกษตรหันมาใชรถเกี่ยวขาวแทน 

3. ฟางขาวจากรถอัดฟางขาว 

เปนฟางขาวที่ไดจากการตัดเก็บตอซัง และอัดฟางขาวที่กองในแปลงนาหลงัการใชรถเกี่ยว
ขาว ซึ่งจะเปนฟางผสมระหวางตอซงั และฟางขาวสวนบน 
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ฟางขาวที่หลนในแปลงนาหลังการเกี่ยวขาวดวยรถเกี่ยวขาวจะเปนฟางขาวที่มกีารแตกขาด
เปนเสนเหมอืนกับฟางขาวที่แยกเมล็ดดวยเครื่องนวดขาว และฟางชนิดน้ีจะถูกปลอยทิง้ตามแปลงนา 
ตองใชรถเกบ็ฟางขาวรวบรวมอีกครั้ง ซึ่งจะไดฟางขาวจาการเกี่ยวขาวรวมกบัฟางขาวจากตอซัง
รวมกัน 

ประโยชนจากฟางขาว 

• ใชเปนอาหารหยาบสําหรบัเลี้ยงโค กระบอื 

• ใชทําปุยหมกั 

• ใชทําเปนวัสดุปกคลมุดินหลังการหวานเมล็ดพืช 

• ใชทําเปนวัสดุคลุมดินสําหรบัรกัษาความชุมช้ืนของดิน และใชคลุมดินแกปญหาดินเค็ม 

• ใชเปนวัสดุสําหรับการเพาะเห็ดฟาง 

• ใชทําเปนทีมุ่งหลงัคาหรอืฝากระทอม 

• ใชทําเปนเช้ือจุดไฟ ชวยใหกอไฟงาย 

• ใชเปนวัสดุผูกมัดหรือใชแทนเชือก แตตองนํามาแชนํ้ากอนเพื่อใหฟางนุม และปองกันการ
แตก ขาด ขณะพันเปนเกลียวรัด 

• ใชเปนวัสดุสําหรับการปลอยครัง่ 

• ใชผลิตเปนเย่ือกระดาษ 

• ใชสําหรบัการแยกสกัดสารแทนนิน 

ชานออย (สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน , 2560) 

ชานออย (bagasse) เปนวัสดุเหลือทิง้จากกระบวนการหีบออยเพื่อผลิตนํ้าตาลทรายจาก
ออย ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลของสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิง่ทอ แสดงใหเห็นวาชานออยเปนวัสดุ
เหลือทิง้จากอุตสาหกรรมแปรรูปทีม่ีศักยภาพในปจจบุันสําหรบัประเทศไทยที่จะนํามาพัฒนาเขาสู
อุตสาหกรรมสิ่งทอ เน่ืองจากเปนวัสดุเหลือทิง้จากอุตสาหกรรมที่มปีริมาณมากและสม่ําเสมอ เปน
วัสดุเหลือทิง้ทีเ่กิดข้ึนจากอุตสาหกรรมในประเทศ  เปนวัสดุที่สามารถนํากลบัมาใชใหมไดดวย
กระบวนการหรือเทคโนโลยีที่มอียูแลวในประเทศ  และมีความคุมทุนในกระบวนการนํากลบัมาใชใหม 
โดยตนทุนของการนํากลบัมาใชใหมถูกกวาการใชของใหม  

จากการวิเคราะหองคประกอบของชานออย พบวา ชานออยมีปรมิาณความช้ืนประมาณรอย
ละ 49 เสนใยประมาณรอยละ 49 และของแข็งทีล่ะลายได (soluble solid) ประมาณรอยละ 2 
(Chiparus, 2004) และจากการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีของเสนใยชานออยแหง พบวา 
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ประกอบดวยอลัฟาเซลลูโลส ประมาณรอยละ 45.5 เฮมิเซลลูโลสประมาณรอยละ 27 ลิกนิน 
ประมาณรอยละ 21.1 และอื่นๆ ประมาณรอยละ 6.9 (Rocha et al., 2011)  ชานออยเปนแหลง
เซลลูโลสสําหรบัการผลิตนํ้าตาลรีดิวซ (reducing sugar) ดวยกระบวนการไฮโดรไลซสิ เพื่อใชเปน
สารต้ังตนในการผลิตเอทานอล สําหรบัผสมในนํ้ามันเช้ือเพลงิรถยนต นอกจากน้ีเสนใยเซลลูโลสจาก
ชานออยยังไดรับความสนใจในการนํามาประยุกตใชทางดานสิ่งทอทั้งที่เปนเสนใยธรรมชาติ (natural 
fiber) จากชานออยและเสนใยเซลลูโลสประดิษฐ (regenerated cellulosic fiber) จากชานออย  

ประโยชนของชานออย (สารานุกรมไทยสําหรบัเยาวชน , 2560) 

1. ใชเปนเช้ือเพลิง สําหรบัผลิตไอนํ้า และกระแสไฟฟาสําหรับใชภายในโรงงานนํ้าตาลน่ันเอง       
ชานออยสามารถใชแทนนํ้ามันเช้ือเพลิง (fuel oil) ไดดี ชานออยที่มีความช้ืนรอยละ 50 หนัก 3 ตัน 
เมื่อเผา จะใหพลังงานไลเลี่ยกับนํ้ามันเช้ือเพลงิหนัก 1 ตัน 

2. ใชผลิตวัสดุกอสรางโดยอาศัยกาว เชน อัดเปนแผน (particle board) ไมอัดผิวเสนใย 
(fiber-overlaid plywood) และแผนกันความรอน (insulating board) เปนตน 

3. ใชผลิตเย่ือกระดาษ (pulp) และกระดาษชนิดตางๆ ชานออยสวนใหญประกอบดวยลิกนิน 
(lignin) และมเีซลลูโลสอยูบางเล็กนอย ไฟเบอรของชานออยคอนขางสัน้ คือ มีความยาวเฉลี่ยเพียง 
1.4 มิลลเิมตร เทาน้ัน ในขณะที่เย่ือใยของไมไผเฉลี่ย 2.5-4.0 มิลลิเมตร 

4. ใชเปนอาหารสัตว ชานออย ถาใหสัตวกินโดยตรงมักจะเกิดปญหาเกี่ยวกบัรสชาติ การ
ยอยของสัตว ตลอดจนมีอัตราสวนตํ่าระหวางอาหารที่สัตวกนิกับนํ้าหนักตัวที่เพิ่ม วิธีที่ดีก็คือ นํามา
หมักกอนทีจ่ะใหสัตวกิน วัสดุที่หมักประกอบดวยชานออย 1 ตัน (ความช้ืนรอยละ 55.3) โซเดียมไฮ-
ดรอกไซด รอยละ 5 ของนํ้าหนักแหง กากนํ้าตาลรอยละ 15 ยูเรียรอยละ 0.8 และขาวโพดรอยละ 
12 โดยนํ้าหนัก ผสมแลวทําใหมีความช้ืนประมาณรอยละ 60 หมักไว 4-6 สัปดาห จงึใหสัตวกิน 

5. ใชเปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมผลิต furfural, furfuryl alcohol และ xylitol 

6. ใชทําปุยหมัก โดยหมักรวมกับปุยคอก กากตะกอน หรอืปุยวิทยาศาสตร นอกจากน้ียังใชปู
คอกสัตว เพื่อรองรับมลูสัตว และทําปุยหมักตอไป 

7. ใชเปนวัตถุคลุมดิน เพื่อรกัษาความช้ืนของดิน และปองกนัวัชพืช 
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2.14 วิจัยท่ีเก่ียวของ 

จรินทร บัวชม (2539) ไดทําการศึกษาการเพาะเห็ดนางฟาโดยใชวัสดุเพาะฟางหมักผสมข้ี
เลื่อยไมยางพารา  พบวาผลผลิตเห็ดนางฟา 

เห็ดนางฟาสายพันธุตางกัน  ใหนํ้าหนักผลผลิตสดแตกตางกนัอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยเห็ดนางฟาในสายพันธุ A3 ใหนํ้าหนักผลผลิตสดมากทีสุ่ด สวนสายพันธุ A2 ใหนํ้าหนัก
ผลผลิตสดนอยทีสุ่ด แตเห็ดนางฟาสายพันธุตางกันใหนํ้านักแหงผลผลิตไมแตกตางกัน (P>.01) 

เห็ดนางฟาในวัสดุเพาะตางกัน ใหนํ้าหนักผลผลิตสดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยเห็ดนางฟาในวัสดุเพาะฟางหมักผสมข้ีเลื่อยไมยางพาราอัตราสวน 0 : 100  ใหนํ้าหนัก
ผลผลติมากทีสุ่ด สวนเห็ดนางฟาในวัสดุเพาะฟางหมกัผสมข้ีเลื่อยไมยางพาราอัตราสวน 75 : 25 ให
นํ้าหนักผลผลิตนอยที่สุด และใหนํ้าหนักผลผลิตแหงแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยเห็ดนางฟาในวัสดุเพาะฟางหมักผสมข้ีเลื่อยไมยางพาราอัตราสวน 50 : 50 ใหนํ้าหนักผลผลิตแหง
มากที่สุด สวนเห็ดนางฟาในวัสดุเพาะฟางหมักผสมข้ีเลื่อยไมยางพาราอัตราสวน 75 : 25 ใหนํ้าหนัก
ผลผลิตแหงนอยที่สุด  

วัชรินทร สราวิช และ ถาวร โพธิจักร (2545) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตดอกเห็ด
นางฟา จากการทําใหเกิดดอกแบบตางๆ จากการเปรียบเทยีบผลผลิตดอกเห็ดนางฟาจากการที่ทําให
เกิดดอกแบบตางๆ 3 วิธี คือ การดึงจุกสําลีออก การกรีดถุง และการปาดถุงระดับบา พบวา การเปด
ดอกโดยวิธีดึงจุกสําลีออกผลผลิตสูงที่สุด แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกบัวิธีการเปดดอกแบบ
กรีดถุง และปาดถุงระดับบา คือ เฉลี่ยตอ 30 ถุง 4.234 , 3.565 , และ 3.720 กิโลกรมัตามลําดับ 
โดยการเปลี่ยนดอกแบบกรีดถุงและปาดถุงระดับบาใหผลผลิตที่ไมแตกตางกัน 

อนันท กลารอด (2546) ไดทําการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการเจริญเสนใยเห็ดและ
ผลผลิตของเห็ดนางรมในวัสดุปลุกที่แตกตางกัน ผลการทดลองพบวาประสิทธิภาพในการเจริญของ
เสนใยเห็ดนางฟานางรม  T 1  ข้ีเลื่อยไมยางพารา  ใหประสิทธิภาพสูงสุดคือใชเวลา  28 วัน รองลงมา

คือ  ฟางขาว  30 วัน  หญาขน  42 วัน ตามลําดับ ขุยมะพราว แกลบดิบไมมีผลตอการเจรญิของเสน
ใยดานผลผลิตพบวานํ้าหนักดอกมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ(P<0.05)ในสัปดาหที่  
1,2,4 โดยข้ีเลื่อยไมยางพาราใหนํ้าหนักดอกสูงสุดในสปัดาหสวนแกลบดิบและขุยมะพราวไมมีผลตอ
การเจรญิของดอกเห็ด ดานจํานวนดอกเห็ดพบวาไมมีความแตกตางกันมีนัยสําคัญ(P<0.05)ในสปัดาห
ที่ 1,2และ3โดยข้ีเลือ่ยไมยางพาราใหจํานวนดอกสงูสุด  สวนสัปดาหที่ 4 พบวาหญาเห็ดใหจํานวน
ดอกสูงสุดและมีความแตกตางกันทางสถิติมีนัยสําคัญ(P<0.05)กับทุกสิ่งที่ทดลองสวนแกลบดิบและขุย
มะพราวไมมผีลตอการเจริญของดอกเห็ด  ในดานความกวางของดอกพบวาฟางขาวและข้ีเลื่อยไม
ยางพาราจะมีความกวางของดอกเฉลี่ยใกลเคียงกันเมือ่เปรียบเทียบกันทางสถิติพบวาไมมีความ
แตกตางทางสถิติมีนัยสําคัญ(P<0.05) โดยในสัปดาหที่ 1และ 4 ฟางขาวใหคาเฉลี่ยความกวางสูงสุด
สวนแกลบดิบและขุยมะพราวไมมีผลตอการเจรญิเติบโตของดอก 
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อนิรุต์ิ เอี่ยมชูเพรช และ ณัฏฐชัย บุญธรรม (2559) ไดทําการศึกษาวัสดุเพาะทดแทนที่
แตกตางกันที่มอีิทธิผลตอการใหผลผลิตของเห็ดนางฟาเพื่อลดตนทุนการผลิต พบวา การใหผลผลิต
ของเห็ดนางฟา การใชข้ีเลื่อย  100% ใหผลผลิตดานนํ้าหนักสดมากที่สุดคือ 3.30 กรัม รองลงมาคือ 
การใชตนกลวยสบั  50% ข้ีเลื่อยสบั 50%  รองลงมาอีกคือ การใชขุยมะพราว 50% ข้ีเลื่อย 50% 
และการใชฟางขาว 50% ข้ีเลื่อย 50% มีการใหผลผลิตเฉลีย่คือ  2.95, 1.79, 1.67 กรัม ตามลําดับ 
สําหรับดานนํ้าหนักแหง พบวา การใชข้ีเลื่อย 100% ใหผลผลิตมากทีสุ่ด คือ  0.37 กรัม รองลงมาคือ 
การใชตนกลวยสบั 50% ข้ีเลื่อย 50%  รองลงมาอีกคือ การใชขุยมะพราว 50% ข้ีเลื่อย50%  และ
การใชฟางขาว 50% ข้ีเลื่อย 50% มีการใหผลผลิตเฉลี่ย 0.32, 0.24, 0.23 กรัม ตามลําดับ ของวัสดุ
เพาะทีเ่หมาะสมในการใหปริมาณจํานวนดอกเฉลี่ยมากทีสุ่ด คือการใชข้ีเลื่อย 100% รองลงมาคือ 
การใชตนกลวยสบั 50% ข้ีเลื่อย 50% การใชขุยมะพราว 50% ข้ีเลือ่ย 50% และการใชฟางขาง 
50% ข้ีเลื่อย 50% ใหปริมาณจํานวนดอกเฉลี่ยเทากบั 8 , 7 ,6, 5 ดอกตอถุง ตามลําดับ สําหรับดาน
ความกวางของดอก พบวา การใชข้ีเลื่อย 100% การใชตนกลวยสับ 50% ข้ีเลื่อย 50% การใชขุย
มะพราว50% ข้ีเลื่อย 50% และการใชฟางขาว 50% ข้ีเลื่อย 50% ใหขนาดความกวางของดอกเฉลี่ย 
เทากับ 8.4 , 7.5, 7.3 และ 6.7 เซนติเมตร ตามลําดับ ดังน้ันวัสดุทดแทนที่แตกตางกันที่เหมาสมใน
การใชเปนสวนผสมทดแทนข้ีเลือ่ย คือ การใชตนกลวยสบั 50 % ข้ีเลื่อย 50% สามารถเปนสวนผสม
ทดแทนในการผลิตเห็ดนางฟาไดดีที่สุด เน่ืองจากมีนํ้าหนักสด นํ้าหนักแหง จํานวนดอก และขนาด
ความกวางของดอก เฉลี่ยสูงสุด 

ขวัญจิต  ช้ันปนแตง (2547) ไดทําการศึกษาวิจัย การเพาะเห็ดกระดางในถุงพลาสติกโดย
เปรียบเทียบอาหารเสริมในปรมิาณตางกัน  พบวา วัสดุข้ีเลือ่ย 100%   ใหผลผลิตดีทีสุ่ดในเรื่อง 
จํานวนดอก,ระยะการเจริญเติบโตของเสนใย ข้ีเลื่อย:ฟางสับ25:75 ใหนํ้าหนักของดอก,ความยาวกาน
ใหญ  ฟางสบั 100% ดอกใหญทีสุ่ด  สวนข้ีเลื่อยแกลบบด 25:75 และแกลบบด 100%   ไมสามารถ
ใหผลผลิตไดเพราะไมมีการเดินเช้ือของเสนใย  เมื่อเปรียบเทียบทางสถิติพบวาระยะเวลาการออกดอก
จํานวนดอก,ระยะการเจริญเติบโตของเสนใย มีความแตกตางที่นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 และนํ้าหนัก
ดอกมีความแตกตางที่นัยสําคัญทีร่ะดับ 0.05  แตความยาวของกานดอก ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
ดังน้ันการใชข้ีเลื่อย 100% จํานวนดอกมากทีสุ่ด 2.9 กรัม ระยะเวลาการเจรญิเติบโตของเสนใยคือ 
40±1 วัน                                                                                                        

 

 

 

 

 

 



29 
 

บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการทดลองและอุปกรณ 

3.1 วัสดุอุปกรณ 

3.1.1 อุปกรณ 

1. มีดสบั 

2. ถังพลาสติก 

3. กะละมงั 

4. พลั่ว 

5. บัวรดนํ้า 

6. จอบ 

7. ถุงพลาสติกทนรอนขนาด  6.5×12.5 เซนติเมตร 

8. คอขวดพลาสติก 

9. ฝาจุก 

10. สําลี (ข้ีฝาย) 

11. ตาช่ัง 

12. เครื่องอัดกอนเห็ด 

13. ยางยืดหรือยางวงเล็ก 

14. หมอน่ึงลูกทุงขนาด 200 ลิตร 

15. ถุงมือกันความรอน 

16.ถังแกส 

17. หัวแกส 

18. ตะแกรงใสกอนเห็ด 

19. ตะเกียบ 
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20. หนากากอนามัย 

21. ช้ันบมกอนเช้ือ 

22. โรงเรือนสําหรับเปดดอก 

23. ปายแท็ก 

24. แปนแขวนกอนเห็ด 

25. ปากกาเคม ี

26. มีดคัตเตอร 

27. ชอน 

28. ตะกรา 

29. สายยาง 

30. ไมบรรทัด 

3.1.2 วัสดุ 

1. ข้ีเลื่อย 

2. ฟางขาวสับ 

3. ชานออยสับ 

4. แกลบ 

5. ปูนขาว 

6. รําละเอียด 

7. ยิปซั่ม 

8. ดีเกลือ 

9. เช้ือเห็ดนางฟาในเมล็ดขาวฟาง 

10. แอลกอฮอล 70% 

11. กากนํ้าตาล 
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12. นํ้า 

3.2วิธีการดําเนินการ 

3.2.1 แผนการทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ CRD ประกอบดวย 4 สิง่ทดลอง ทดลอง 30 ซ้ํา รวม 
120 หนวยทดลองการทดลองเปรียบเทียบโดยการใชวัสดุเพาะแตละชนิดที่แตกตางกัน 

Treatment 1 ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100 % 

Treatment 2 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ 60:40 % 

Treatment 3 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว 60:40% 

Treatment 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย 60:40% 

3.2.2 การเตรยีมวัสดุในการทํากอนเพาะเห็ด 

โดยสวนผสมอาหารแตละสูตรมรีะดับที่แตกตางกันไป มทีั้งหมด 4 สูตร สูตรละ 30 ซ้ํา โดยมี
รายละเอียดแตละสูตรอาหารดังตอไปน้ี 

สูตรท่ี 1 ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100% 

ข้ีเลื่อยไมยางพารา 50 กิโลกรัม 

รําละเอียด  7.5 กิโลกรัม 

ยิปซั่ม   1.5 กิโลกรัม 

ปูนขาว   1.5 กิโลกรัม 

ดีเกลือ   0.15  กิโลกรัม 

*ความช้ืน  60 – 65 % 
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สูตรท่ี 2 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ 60 : 40  

ข้ีเลื่อยไมยางพารา 30 กิโลกรัม 

แกลบ   20 กิโลกรัม 

รําละเอียด  7.5 กิโลกรัม 

ยิปซั่ม   1.5 กิโลกรัม 

ปูนขาว   1.5 กิโลกรัม 

ดีเกลือ   0.25  กิโลกรัม 

*ความช้ืน  70 – 80 % 

สูตรท่ี 3 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว 60 : 40  

ข้ีเลื่อยไมยางพารา 30 กิโลกรัม 

ฟางขาว   20 กิโลกรัม 

รําละเอียด  7.5 กิโลกรัม 

ยิปซั่ม   1.5 กิโลกรัม 

ปูนขาว   1.5 กิโลกรัม 

ดีเกลือ   0.25  กิโลกรัม 

*ความช้ืน  70 – 80 % 

สูตรท่ี 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออยสับ 60 : 40  

ข้ีเลื่อยไมยางพารา 30 กิโลกรัม 

ชานออย  20 กิโลกรัม 

รําละเอียด  7.5 กิโลกรัม 

ยิปซั่ม   1.5 กิโลกรัม 

ปูนขาว   1.5 กิโลกรัม 

ดีเกลือ   0.25  กิโลกรัม 
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*ความช้ืน  70 – 80 % 

3.3 วิธีการผสมวัสดุในการทํากอนเพาะเห็ด 

1. สับวัสดุทีม่ีขนาดใหญไดแก ฟางขาว และ ชานออยใหมีขนาดเล็กพอสมควร 

2. นําฟางขาวสับ ชานออยสับและ แกลบหมักดวยกากนํ้าตาลเปนเวลา 24 ช่ัวโมง กอน
นํามาใช 

3. นําวัสดุที่หมักดวยกากนํ้าตาลข้ึนมาพักไวใหสะเด็ดนํ้ากอนนํามาผสมคลุกเคลาตามอตัรา
ในแตละสูตร ผสมนํ้าใหมีความช้ืน 60 - 65 % สําหรับวัสดุที่ละเอียด และความช้ืน 70 - 80 % 
สําหรับวัสดุที่เปนวัสดุหยาบ 

4. บรรจุใสถุงพลาสติกทนรอนขนาด 6.5 × 12.5 น้ิว แลวบีบอัดกอนเห็ดใหแนนดวยเครื่อง
อัดกอนเห็ด เมื่ออัดกอนเช้ือจนแนนดีแลวใสคอขวดพลาสติกดึงปากถุงใหตึงไมมีรอยพับหรือยับแลวใช
ยางรัดใหแนน 2 – 3 รอบ ปดปากขวดดวยจุกทีท่ําการยัดสาํลีไวแลว 

3.4 การเตรียมลักษณะเชื้อเห็ดท่ีดี 

จะตองไมมีเช้ือราอื่นๆเจือปน เชน ราดํา ราเขียว ราสมปนเปอนอยูในขวดเช้ือน้ัน เพราะจะ
ทําใหถุงเพาะเช้ือเห็ดติดโรคราอืน่ได โดยสงัเกตเสนใยของเช้ือเห็ดจะตองมีเสนใย และเดินเต็มขวด 

3.5 วิธีการน่ึงกอนเห็ดเพ่ือฆาเชื้อ 

1. เตรียมอปุกรณสําหรับน่ึงกอนเห็ด ไดแก ถังแกส หัวแกส หมอน่ึงฆาเช้ือ กอนเพาะเห็ด 
และนํ้า 

2. ใสนํ้าในหมอน่ึงในระดับที่เหมาะสม ใสช้ันวางกอนเห็ดแลวจงึนํากอนเห็ดลงไปวางเรียง
เปนช้ันๆจนเต็มถัง แลวปดฝาอยาใหแนนจนเกินไป 

3. ตมนํ้าใหเดือดเริ่มจับเวลาหลังนํ้าเดือดเปนไอนํ้าพุงข้ึนมาเปนเวลา 5 ช่ัวโมง (อุณหภูมิ 
100 องศาเซลเซียสเปนเวลา  5 ช่ัวโมง) 

4. เมื่อครบ 5 ช่ัวโมง นํากอนเห็ดที่น่ึงเรียบรอยแลวออกมาวางผึ่งในที่ที่มีอากาศถายเท
สะดวกโดยวางใหมีระยะหางกันสมควรพอใหอากาศผานได 

3.6 การเขี่ยเชื้อเห็ดลงในกอนเห็ด  

1. เตรียมวัสดุอปุกรณใหพรอม ไดแก ขวดเช้ือเห็ดนางฟาที่เพาะเลี้ยงในเมล็ดขาวฟาง กอน
เพาะเห็ดทีผ่านการน่ึงฆาเช้ือแลว ตะเกียบแอลกอฮอล หนากากอนามัย 
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2. คัดเลือกเช้ือเห็ดที่มลีักษณะดังน้ี เสนใยสีขาวฟูเดินเต็มเมล็ดขาวฟาง ไมมีราเขียว รา
เหลือง ราแดงปะปน ไมมีการรวมตัวกันของเสนใยเปนกอนหรือตุมดอก ขวดเช้ือเห็ดอยูในสภาพไม
สกปรก 

3. ทําความสะอาดอุปกรณทุกช้ินฆาเช้ือดวยแอลกอฮอล ใหทําในสถานที่ทีอ่ากาศน่ิง ไมมีลม
พัดผาน 

4. สวมหนากากอนามัย ใชแอลกอฮอลเช็ดฆาเช้ือที่มือและเช็ดแอลกอฮอลที่ตะเกียบสําหรบั
คนเมล็ดขาวฟาง ดึงจุกสําลีขวดหัวเช้ือออกใชแอลกอฮอลเช็ดบริเวณปากขวดใชตะเกียบคนใหเมล็ด
ขาวฟางแตกออกจากกัน 

5. เปดฝากอนเพาะเห็ดพรอมกับหยอดเมล็ดขาวฟางลงกอน กอนละประมาณ 20-30 เมล็ด 
ใหทําข้ันตอนน้ีอยางรวดเร็ว ปดฝาจุกใหเรียบรอยและเขยาเล็กนอยเพื่อใหเมล็ดขาวฟางกระจายตัว
ทั่วบริเวณปากถุง  

6. นํากระดาษมาตัดเปนแผนขนาดเทาฝามือแลวปดบนฝาจกุใชยางรัดใหแนน 2-3 รอบแลว
ใชชอลกสําหรับฆาแมลงขีดบรเิวณดานบนฝาใหทั่วเพื่อปองกันมดและแมลงมากัดแทะกอนเช้ือ 

7. นํากอนเช้ือที่ทําการเข่ียเช้ือเรียบรอยแลวไปทําการบมเช้ือในช้ันบมกอนเช้ือที่สะอาดและ
มีอากาศถายเทสะดวกอุณหภูมปิระมาณ 23-28 องศาเซลเซยีส เปนระยะเวลาประมาณ 20-45 วัน 
เพื่อใหเสนใยเดินเต็มถุงพรอมเปดดอก  

8. เมื่อเสนใยเดินเต็มถุงพรอมที่จะเปดดอกจงึทําการยายเขาโรงเรือน 

3.7 การเปดดอกในโรงเรือน 

หลงัจากที่เราบมกอนเช้ือจนเสนใยเจรญิเต็มกอนเช้ือ  ควรทิง้ไว 5-7 วันเพื่อใหเสนใยหดตัว  
และมีการสะสมอาหารเพือ่การออกดอก แลวทําการนํากอนเช้ือเห็ดนางฟาทีเ่ดินเต็มถุงเขาไปใน
โรงเรือนเพื่อเปดดอกโดยนําไปแขวนที่แปนสําหรบัแขวนเหด็ที่เตรียมไวเปนแนวนอนจํานวน 10 กอน 
แขวน 2 กอนข้ันดวยแปน 1 ช้ัน หลังจากน้ันจึงเปดดอกเห็ดนางฟาพรอมกันโดยทําการเปดฝาจุกออก
แลวใชหางชอนเข่ียเมล็ดขาวฟางออกใหหมด ฉีดพนละอองนํ้าภายในโรงเรือนวันละ 2-3 ครั้งให
โรงเรือนมีความช้ืนสัมพทัธ ในข้ันตอนน้ีใหระวังอยาใหนํ้าเขาไปในกอนเห็ดเพราะจะทําใหกอนเห็ด
เกิดนําขังและเนาเสียได 

3.8 การใหนํ้า 

การใหนําใหรดแบบเปนละอองฝอยโดยรอบกอน และใหรดจากกอนที่อยูบนสุดปลอยใหนํ้า
ไหลลงมายังกอนขางลางเรื่อยๆสิง่ที่ตองระมัดระวังในข้ันตอนน้ีคือ ไมรดนํ้าเขาไปที่หนากอนเห็ด
โดยตรงเพราะนํ้าจะเขาไปขังอยูในกอนเห็ดเปนอันตรายตอกอนเห็ดเปนอยางมาก เพราะเสนใยเห็ดที่
เดินเปนสีขาวๆอยูน้ันจะตายและกลายเปนเมือกหรอืที่เรียกกันอีกอยางหน่ึงวา ราเมือก เมื่อมรีาเมอืก
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เห็ดจะไมออกดอกและกอนเห็ดจะเนาเสีย นอกจากการรดบนกอนเห็ดแลว บางครัง้อาจจะตองรดที่
พื้น ผนัง และหลงัคาของโรงเรือนเพิ่มเขาไปดวยหากอากาศรอนและความช้ืนสมัพัทธไมเพียงพอ 

ความถ่ีในการรดนํ้าใหพจิารณาจากสภาพแวดลอมโดยรวมทัง้อุณหภูมิ ความช้ืนสมัพัทธ 
สภาพของกอนเห็ด ลมและอากาศ เปนองคประกอบ เพราะเห็ดแตละชนิดเจริญเติบโตไดดีในอุณหภูมิ
และความช้ืนสัมพทัธที่แตกตางกัน 

3.9 การเก็บดอกเห็ด 

สําหรับการเก็บผลผลิตดอกเห็ดน้ันใหพจิารณาจากขนาดของดอกสวนมากเปนหลักหาก
จํานวนดอกที่มีขนาดใหญมีมากกวาใหทําการเกบ็ออกทัง้หมดไมควรเลือกเกบ็เฉพาะบางดอกเพราะ
เห็ดจะเกิดแผลจากการเลือกเกบ็ทําใหแมลงอาจเขาทําลายดอกเห็ดใหเสียหายได โดยการเกบ็ใหใช
หางชอนแคะบริเวณโคนเห็ดใหหลุดออกมาจากกอนเพาะเหด็และทําการแคะเศษโคนเห็ดออกจาก
กอนใหสะอาดเพือ่ปองกันไมใหกอนเห็ดเนาเสีย 

3.10 วิธีการเก็บขอมูล 

1. ช่ังนํ้าหนักสด 

2. ช่ังนําหนักแหง 

3. นับจํานวนดอก 

4. วัดขนาดความกวางของดอก 

3.11 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

1. คาเฉลี่ย (Mean) 

2. คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

3. คาความแปรปรวน (Analysis of variance; One way anova) ในแผนการทดลอง CRD 
สวนการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยใชวิธี Duncan’s new multiple range test. ดวย
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Science for window. 
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3.12 แผนผังการทดลอง 
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T 1  = ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100% 

T 2  = ข้ีเลื้อยไมยางพารา : แกลบ  อัตรา 60:40 

T 3  = ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40 

T 4  = ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย อัตรา 60:40 

R1-R30 = ซ้ําที่ 1 – ซ้ําที่ 30 
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3.13 ตารางการดําเนินงาน 

กิจกรรม ระยะเวลาการดําเนินการ 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1.ศึกษาปญหาที่สนใจ        

2.พบและปรกึษา 
อาจารยทีป่รึกษา 

       

3.รวบรวมขอมูลและศึกษา 
เอกสารวิจัยที่เกี่ยวของ 

       

4. วางแผน 
การทดลอง 

       

5.ทําการทดลอง        

6.เก็บขอมูล        

7.วิเคราะหผล 
การทดลอง 

       

8.สรปุรายงานผล        
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บทที่ 4 

ผลการทดลอง 

4.1 ผลการทดลอง 

ในการทดลองครัง้น้ี ใชแผนการทดลองสุมแบบสมบูรณ (Completely Randomized 
Design : CRD) มีทั้งหมด 4 Treatment Treatment ละ 30 กอน และทําการเก็บผลการทดลอง
ดานนํ้าหนักสด นํ้าหนักแหง จํานวนดอก และขนาดความกวางดอกของผลผลิตแตละกอน ไดผลการ
ทดลองดังน้ี 

ตารางท่ี 1 แสดงผลผลิตของเห็ดนางฟาดานนํ้าหนักสดระยะเวลา 30 วัน 

หมายเหตุ ; ns ; ไมมีความแตกตางทางสถิติโดยวิธีการเปรียบแบบ Duncan 

    * ; มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความนาเช่ือถือ 99.95% 
    ** ; มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญย่ิงทีร่ะดับความนาเช่ือถือ 99.99% 

จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาดานนํ้าหนักสดของเห็ดนางฟา ในระยะเวลาการใหผลผลิต 30 
วัน หรือ 1 เดือน พบวา (T 1  ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100% )  มีคามากที่สุดคือ 33.50 a กรัม รองลงมาคือ 

(T 2 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40 ) 26.38 ab กรัม ซึ่งไมแตกตางกับ (T 4 ข้ีเลื่อยไม
ยางพารา : ชานออย อัตรา 60:40) 24.69 ab  กรัม และ( T 3 ข้ีเลือ่ยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 

60:40) มีคานอยที่สุดคือ 22.38 bกรัม ตามลําดับ โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ( 
P<0.05 ) 
 

 

 

 

 

วิธีการทดลอง นํ้าหนักสด 
1. ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%               33.50 a  
2. ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40 26.38 ab  
3. ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40 22.38 b  
4. ข้ีเลื่อยไมยางพาราใหม : ชานออย อัตรา 60:40   24.69 ab  
F-test 2.49 
%Cv 63.31 
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ตารางท่ี 2 แสดงผลผลิตของเห็ดนางฟาดานนํ้าหนักแหง ระยะเวลา 30 วัน 

หมายเหตุ ; ns ; ไมมีความแตกตางทางสถิติโดยวิธีการเปรียบแบบ Duncan 

     * ; มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทีร่ะดับความนาเช่ือถือ 99.95% 
    ** ; มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญย่ิงทีร่ะดับความนาเช่ือถือ 99.99% 

จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษาดานนํ้าหนักแหงของเห็ดนางฟา ในระยะเวลาการใหผลผลิต 30 
วัน พบวา (T1ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากที่สุดคือ 3.18 a กรัม รองลงมาคือ (T2 ข้ีเลื่อยไม
ยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40) 2.62 ab กรัม ซึ่งไมแตกตางกบั (T4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย 
อัตรา 60:40) 2.57 ab กรัม และ(T3 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40) มีคานอยที่สุดคือ  
2.09 bกรัม ตามลําดับ โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P<0.05 ) 

ตารางท่ี 3 แสดงผลผลิตของเห็ดนางฟาดานจํานวนดอก ระยะเวลา 30 วัน 

หมายเหตุ ; ns ; ไมมีความแตกตางทางสถิติโดยวิธีการเปรียบแบบ Duncan 

    * ; มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความนาเช่ือถือ 99.95% 
    ** ; มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญย่ิงทีร่ะดับความนาเช่ือถือ 99.99% 

จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษาดานจํานวนดอกของเห็ดนางฟา ในระยะเวลาการใหผลผลิต 30 
วัน หรือ 1 เดือน พบวา  (T1 ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากที่สุดคือ 4.50 รองลงมาคือ (T4 ข้ี
เลื่อยไมยางพาราใหม : ชานออย อัตรา 60:40) 4.40 รองลงมาอีกคือ (T2 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ 
อัตรา 60:40) 4.03 และ(T3 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40) มีคานอยที่สุดคือ 3.76 
ตามลําดับ โดยมีความแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ( P>0.05 ) 

วิธีการทดลอง นํ้าหนักแหง 
1. ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%  3.18 a  
2. ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40               2.62 ab  
3. ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40               2.09 b  
4. ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย อัตรา 60:40 2.57 ab  
F-test 2.31 
%Cv 61.45 

วิธีการทดลอง จํานวนดอก 
1. ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%  4.50 
2. ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40 4.03 
3. ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40 3.76 
4. ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย อัตรา 60:40 4.40 
F-test 0.37 
%Cv 72.9 
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ตารางท่ี 4 แสดงผลผลิตของเห็ดนางฟาดานขนาดดอก ระยะเวลา 30 วัน 

หมายเหตุ ; ns ; ไมมีความแตกตางทางสถิติโดยวิธีการเปรียบแบบ Duncan 

* ; มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญทีร่ะดับความนาเช่ือถือ 99.95% 
** ; มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญย่ิงที่ระดับความนาเช่ือถือ 99.99% 

จากตารางท่ี 4 ผลการศึกษาดานขนาดดอกของเห็ดนางฟา ในระยะเวลาการใหผลผลิต 30 
วัน หรือ 1 เดือน พบวา (T1 ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%)  มีคามากที่สุดคือ 5.96 เซนติเมตร รองลงมา
คือ (T2 ข้ีเลือ่ยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40) 5.68 เซนติเมตร รองลงมาอกีคือ(T4 ข้ีเลื่อยไม
ยางพารา : ชานออยสับ อัตรา 60:40) 4.87 เซนติเมตร และ(T3ข้ีเลือ่ยไมยางพารา : ฟางขาวสับ 
อัตรา 60:40)  มีคานอยทีสุ่ดคือ 4.74เซนติเมตร ตามลําดับ โดยมีความแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ   ( P>0.05 ) 

ตารางท่ี 5 ผลผลิตของเห็ดนางฟา 

 
Treatment 

การเจรญิเติบโตและผลผลิต 
นํ้าหนักสด 

(กรัม) 
นํ้าหนักแหง 

(กรัม) 
ขนาดดอก 
(เซนติเมตร) 

จํานวน 
(ดอก) 

T1 ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%  33.50 6.52 5.96 4.50 
T2 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40 26.38 2.62 5.68 4.03 
T3 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40 22.38 2.09 4.74 3.76 
T4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย อัตรา 60:40 24.69 2.57 4.87 4.40 

F-test 2.49 2.31 1.58 0.37 
%CV 63.31 61.45 49.15 72.9 

จากตารางท่ี 5 ดานนํ้าหนักสด (T 1 (ควบคุม)ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากที่สุดคือ 
33.50 กรัม รองลงมาคือ (T 2 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40), (T 4 ข้ีเลือ่ยไมยางพารา : 

ชานออยสับ อัตรา 60:40) และ (T 3  ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาวสับ อัตรา 60:40) ซึ่งมีคาเทากบั 

26.38 , 24.69 และ22.38 กรัม ตามลําดับ 
  

วิธีการทดลอง ขนาดดอก 
1. ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%  5.96 
2. ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40 5.68 
3. ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40 4.74 
4. ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย อัตรา 60:40 4.87 
F-test 1.58 
%Cv 49.15 
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ดานนํ้าหนักแหง พบวา (T 1 (ควบคุม) ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากทีสุ่ดคือ 6.52 กรัม 

รองลงมาคือ(T 2  ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อตัรา 60:40) , (T 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออยสับ 
อัตรา 60:40) และ(T 3 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาวสับ อัตรา 60:40) ซึ่งมีคาเทากบั 2.62 , 2.57 

และ2.09 กรัม ตามลําดับ 
 ดานจํานวนดอก พบวา (T 1 (ควบคุม)ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากทีสุ่ดคือ 4.50 ดอก 

รองลงมาคือ (T 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย อัตรา 60:40) , (T 2 ข้ีเลือ่ยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 
60:40), และ (T 3 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาวสบั อัตรา 60:40) ซึ่งมีคาเทากับ 4.40, 3.76 และ4.03 

ดอก ตามลําดับ 
   ดานขนาดดอก พบวา (T 1 (ควบคุม) ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากที่สุด 5.96 

เซนติเมตร รองลงมาคือ (T 2 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40) , (T 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : 
ชานออย อัตรา 60:40) และ (T 3  ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40) มีคาเทากับ5.68, 4.87 

และ4.74 เซนติเมตร ตามลําดับ   
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บทที่ 5 

สรุปผลการทดลอง วิจารณผลการทดลอง ปญหาท่ีพบ และขอเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการทดลอง 

จากการศึกษาผลของข้ีเลื่อยไมยางพารา แกลบ ฟางขาวและชานออยที่มผีลตอการใหผลผลิต
ของเห็ดนางฟา โดยการวางแผนการทดลองแบบ (Completely Randomized Design : CRD) แบง
การทดลองออกเปนออกเปน 4 สิ่งการทดลอง กลุมละ 30 ซ้ํา ประกอบดวย  กรรมวิธีที่ 1 (T1 
(ควบคุม) ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%), กรรมวิธีที่ 2 (T2 ข้ีเลือ่ยไมยางพารา : แกลบ อัตราสวน 
60:40), กรรมวิธีที่ 3 (T3 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตราสวน 60:40) และกรรมวิธีที่ 4 (T4 ข้ี
เลื่อยไมยางพารา : ชานออย อัตราสวน 60:40) 

ดานนํ้าหนักสด (T 1 (ควบคุม)ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากที่สุดคือ 33.50 กรัม 

รองลงมาคือ (T 2 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40), (T 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออยสับ 
อัตรา 60:40) และ (T 3  ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาวสับ อัตรา 60:40) ซึ่งมีคาเทากบั 26.38 , 24.69 

และ22.38 กรัม ตามลําดับ 
 ดานนํ้าหนักแหง พบวา (T 1 (ควบคุม) ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากที่สุดคือ 6.52 

กรัม รองลงมาคือ(T 2  ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40) , (T 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย
สับ อัตรา 60:40) และ(T 3 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาวสบั อตัรา 60:40) ซึ่งมีคาเทากับ 2.62 , 2.57 

และ2.09 กรัม ตามลําดับ 
 ดานจํานวนดอก พบวา (T 1 (ควบคุม)ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากทีสุ่ดคือ 4.50 ดอก 

รองลงมาคือ (T 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย อัตรา 60:40) , (T 2 ข้ีเลือ่ยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 
60:40), และ (T 3 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาวสบั อัตรา 60:40) ซึ่งมีคาเทากับ 4.40, 3.76 และ4.03 

ดอก ตามลําดับ 
  ดานขนาดดอก พบวา (T 1 (ควบคุม) ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากที่สุด 5.96 

เซนติเมตร รองลงมาคือ (T 2 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40) , (T 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : 
ชานออย อัตรา 60:40) และ (T 3  ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40) มีคาเทากับ5.68, 4.87 

และ4.74 เซนติเมตร ตามลําดับ   
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5.2วิจารณผลการทดลอง 

ดานนํ้าหนักสด (T 1 (ควบคุม)ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากที่สุดคือ 33.50 กรัม 

รองลงมาคือ (T 2 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40), (T 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออยสับ 
อัตรา 60:40) และ (T 3  ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาวสับ อัตรา 60:40) ซึ่งมีคาเทากบั 26.38 , 24.69 

และ22.38 กรัม ตามลําดับ ซึ่งความสอดคลองกบังานวิจัยของ อนันท กลารอด (2546) ไดทําการวิจัย
เปรียบเทียบความสามารถในการเจรญิเสนใยเห็ดและผลผลติของเห็ดนางรมในวัสดุปลุกที่แตกตางกัน 
พบวานํ้าหนักดอกมีความแตกตางทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.05) ในสัปดาหที่  1,2,4 โดยข้ีเลื่อย
ไมยางพาราใหนํ้าหนักดอกสงูทีสุ่ดสวนแกลบดิบและขุยมะพราวไมมีผลตอการเจรญิของดอกเห็ด  

ดานนํ้าหนักแหง พบวา (T 1 (ควบคุม) ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากทีสุ่ดคือ 6.52 กรัม 

รองลงมาคือ(T 2  ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40) , (T 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออยสับ 
อัตรา 60:40) และ(T 3 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาวสับ อัตรา 60:40) ซึ่งมีคาเทากบั 2.62 , 2.57 

และ2.09 กรัม ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ อนิรุต์ิ -เอี่ยมชูเพรช และ ณัฏฐชัย บุญธรรม 
(2559) ที่ไดทําการศึกษาวัสดุเพาะทดแทนที่แตกตางกันทีม่อีิทธิผลตอการใหผลผลิตของเห็ดนางฟา
เพื่อลดตนทุนการผลิต พบวา ดานนํ้าหนักแหง การใชข้ีเลือ่ย 100% ใหผลผลิตมากทีสุ่ด คือ 0.37 
กรัม รองลงมาคือ การใชตนกลวยสบั 50% ข้ีเลื่อย 50%  รองลงมาอีกคือ การใชขุยมะพราว 50% ข้ี
เลื่อย50%  และการใชฟางขาว 50% ข้ีเลื่อย 50% มีการใหผลผลิตเฉลี่ย 0.32, 0.24, 0.23 กรัม 
ตามลําดับ   

ดานขนาดดอก พบวา (T1 (ควบคุม) ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากทีสุ่ด 5.96 

เซนติเมตร รองลงมาคือ (T 2 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40) , (T 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : 
ชานออย อัตรา 60:40) และ (T 3  ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาว อัตรา 60:40) มีคาเทากับ5.68, 4.87 

และ4.74 เซนติเมตร ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกบังานวิจัยของ  อนิรุต์ิ เอี่ยมชูเพรช และ ณัฏฐชัย บุญ
ธรรม (2559) ที่ไดทําการศึกษาวัสดุเพาะทดแทนที่แตกตางกันที่มีอิทธิผลตอการใหผลผลิตของเหด็
นางฟาเพื่อลดตนทุนการผลิต พบวา การใชข้ีเลื่อย 100% การใชตนกลวยสบั 50% ข้ีเลื่อย 50% การ
ใชขุยมะพราว50% ข้ีเลื่อย 50% และการใชฟางขาว 50% ข้ีเลื่อย 50% ใหขนาดความกวางของดอก
เฉลี่ย เทากับ 8.4 , 7.5, 7.3 และ 6.7 เซนติเมตร 

 ดานจํานวนดอก พบวา (T 1 (ควบคุม)ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100%) มีคามากทีสุ่ดคือ 4.50 ดอก 

รองลงมาคือ (T 4 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ชานออย อัตรา 60:40) , (T 2 ข้ีเลือ่ยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 
60:40), และ (T 3 ข้ีเลื่อยไมยางพารา : ฟางขาวสบั อัตรา 60:40) ซึ่งมีคาเทากับ 4.40, 3.76 และ4.03 

ดอก ตามลําดับ ซึง่สอดคลองกับงานวิจัยของ ขวัญจิต  ช้ันปนแตง (2547) ที่ไดทําการศึกษาได
ทําการศึกษาการเพาะเห็ดกระดางในถุงพลาสติกโดยเปรียบเทียบอาหารเสริมในปริมาณตางกัน พบวา 
วัสดุข้ีเลื่อย 100%   ใหผลผลิตดีทีสุ่ดในเรื่อง จํานวนดอกมากที่สุด 2.9 กรัม  
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ดังน้ัน วัสดุเพาะทีเ่หมาะสมในการใชเปนสวนผสมในการทํากอนเห็ด คือ การใชข้ีเลื่อย 
100% หากตองการใชวัสดุผสมกส็ามารถใชข้ีเลือ่ยไมยางพารา : แกลบ อัตรา 60:40 ที่ใหผลผลิต
รองลงมาหรือจะเปลี่ยนอัตราสวนเปนข้ีเลื่อยไมยางพารา : ตนกลวย อัตรา 70 : 30 ก็ได 

5.3 ปญหาท่ีพบในการทดลอง 

 1. เช้ือราดํา ราเขียว ราเมือก และเช้ือราสม ปองกันโดยการแยกออกจากกลุมหากมีปญหา
รุนแรงใหนําออกมากําจัดทําลาย 

 2. เรื่องสัตวศัตรูเห็ดเขารบกวนและทําลายกอนเห็ด ปองกันโดยการรกัษาความสะอาดและ
โรยปูนขาว  

 3.ปญหาดานสภาพแวดลอม สภาพอากาศที่มีความแปรปรวนอยูตลอดเวลา พายุ มีความ
สะอาดไมเพียงพอ ควันไฟ ควันบหุรี ่

5.4 ขอเสนอแนะ 

1. ควรใชอัตราสวนวัสดุเพาะอยูที่ 70 : 30 เพื่อใหไดผลผลิตที่เพิ่มข้ึน 

2. ควรหาวิธีปองกันมลพิษทางอากาศที่มผีลตอการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟา 

3. ควรมีการศึกษาวิธีการเพาะเห็ดและดูแลรักษาอยางละเอยีด 

4. ควรศึกษาวิธีการควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ดเพือ่เปนการเพิ่มผลผลิตเห็ด 

5. วัสดุเพาะที่นํามาใชควรนํามาสับและตากแดดใหแหงเสียกอน 

6. ควรจะตองมกีารเก็บขอมูลเปนชวงๆ เชน เกบ็ขอมลูเปนรายสปัดาห หรือทุกๆ 15 วัน     
เพื่อใหรูวาวัสดุชนิดตางๆใหผลไดดีในชวงใด 

7. ควรมีการศึกษาดานทุนการผลิตวาวัสดุที่ตางกันมีตนทุนที่ตางกันหรือไม 
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ภาคผนวก ก 

อุปกรณการทดลอง 

 

             

 

 

 

          ภาพที่ 1 มีดสับ                                                                    ภาพที่ 2 ถังพลาสติก   

           ภาพที่ 3 กะละมัง                ภาพที่ 4 พลั่ว  

  

          ภาพที่  5 บัวรดนํ้า             ภาพที่   6 จอบ  
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      ภาพที่  7 ถุงพลาสติกทนรอน                                      ภาพที่  8 คอขวดพลาสติก  

 

     ภาพที่  9 ฝาจุกประหยัดสําล ี                                               ภาพที่  10 สําลี (ข้ีฝาย)  

 

 

 

 

 

 

 

 

                ภาพที ่ 11 ตาช่ัง                 ภาพที่  12 เครื่องอัดกอนเห็ด 
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  ภาพที่  13 ยางยืดหรือยางวงเล็ก            ภาพที ่ 14 หมอน่ึงลกูทุงขนาด 200 ลิตร   

 

   ภาพที่   15 ถุงมือกันความรอน                          ภาพที่   16 ถังแกส 

 

 

        ภาพที่ 17 หัวแกส                    ภาพที่ 18 ตะแกรงใสกอนเห็ด  
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         ภาพที่  19 ตะเกียบสแตนเลส              ภาพที่  20 หนากากอนามัย  

 

        ภาพที่  21 ช้ันบมกอนเช้ือ                  ภาพที่  22 โรงเรือนสําหรับเปดดอก  

 

  

 ภาพที่  23 ปายแท็ก              ภาพที่  24 แปนแขวนกอนเห็ด  
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          ภาพที่  25 ปากกาเคม ี        ภาพที่  26 มีดคัตเตอร  

 

             ภาพที่  27 ชอน                         ภาพที่  28 ตะกรา   

 

           ภาพที่  29 สายยาง               ภาพที่  30 ไมบรรทัด   
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    ภาพที่  31 เครื่องวัดความช้ืน  
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ภาคผนวก ข 

วัสดุ 

        

            ภาพที่  31 ข้ีเลื่อย            ภาพที่  32 ฟางขาวสับ  

 

                  ภาพที่  33 ชานออยสับ                                ภาพที่  34 แกลบ 

 

                             ภาพที่  35 ปูน                                                     ภาพที่  36 รําละเอียด  
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                ภาพที่  37 ยิปซั่ม                                        ภาพที่  38 ดีเกลอื   

      

 ภาพที่  39 เช้ือเห็ดนางฟาในเมล็ดขาวฟาง                                ภาพที่  40 แอลกอฮอล 70%  

 

               ภาพที่  41 กากนํ้าตาล          ภาพที่  42 นํ้า  
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  ภาคผนวก ค 

   ขั้นตอนการทดลอง 

 

        ภาพที่  43 ข้ีเลื่อยไมยางพารา 50 กิโลกรมั      ภาพที่  44 ใสสวนผสมตามสัดสวน  

 

              ภาพที่ 45 คลุกใหเขากัน                        ภาพที ่ 46 รดนํ้าเพื่อเพิ่มความช้ืน 60-80% 

 

ภาพที่ 47 นํามาบรรจลุงถุงพลาสติกทนความรอน               ภาพที่ 48 นํามาช่ังถุงละ 1กิโลกรัม 
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             ภาพผนวกที ่ 49 อัดดวยเครื่องอัดกอน              ภาพผนวกที่  50 ใสคอขวด 

 

           ภาพที่  51 ใสฝาจุกประหยัดสําล ี                   ภาพที่  52 นําไปบรรจุลงถังเพื่อน่ึงฆาเช้ือ 

 

 

     ภาพที่  53 พักเพื่อรอใหกอนเห็ดเย็นลง                     ภาพที่  54 หยอดหัวเช้ือเห็ดนางฟา 
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        ภาพที  55 เก็บในโรงบมเช้ือเห็ด                ภาพที่  56 นํากอนเช้ือเขาโรงเรือนเพื่อเปดดอก 
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ภาคผนวก ง 

ผลการทดลอง 

    ภาพท่ี  57 การเจริญเติบโต Treatment 1 

ภาพท่ี  58 การเจริญเติบโต Treatment 2 

 

                                      ภาพท่ี  59การเจริญเติบโต Treatment 3 
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ภาพผนวก จ 

ผลการวิเคราะห 

ภาคผนวก จ การศึกษาปจจัยการใหผลผลิตของวัสดุเพาะทดแทนที่มีอิทธิพลตอการให
ผลผลิตเพื่อลดตนทุนการผลิต ไดแก แกลบ ฟางขาว ชานออย  

ตารางท่ี 1 แสดงนํ้าหนักสดของเห็ดนางฟา 

Treatment 
ซ้ํา ขี้เลื่อย (กรัม) ขี้เลื่อย+แกลบ(กรัม) ขี้เลื่อย+ฟางขาว

(กรัม) 
ขี้เลื่อย+ชาน
ออย(กรัม) 

1 50 50 35 24 
2 70 40 45 60 
3 115 70 60 80 
4 130 40 35 50 
5 70 100 130 92 
6 113 0 0 40 
7 90 40 50 45 
8 89 55 15 15 
9 105 70 40 45 
10 35 40 10 35 
11 200 75 25 30 
12 95 0 20 10 
13 80 62 66 63 
14 95 25 56 35 
15 0 95 30 90 
16 35 0 45 140 
17 65 125 0 0 
18 35 15 20 25 
19 0 0 105 15 
20 60 65 30 0 
21 0 20 0 45 
22 60 125 33 0 
23 62 130 65 65 
24 55 45 13 80 
25 20 75 83 40 
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26 105 8 0 40 
27 143 35 0 0 
28 70 88 78 5 
29 50 60 100 75 
30 70 85 6 90 

คาเฉลี่ย 68.23 54.6 39.83 44.46 
 

ตารางท่ี 2 แสดงนํ้าหนักแหงของเห็ดนางฟา 

Treatment 
ซ้ํา ขี้เลื่อย (กรัม) ขี้เลื่อย+แกลบ (กรัม) ขี้เลื่อย+ฟางขาว 

(กรัม) 
ขี้เลื่อย+ชาน
ออย (กรัม) 

1 3.516 6.46 3.974 3.642 
2 3.853 4.233 3.834 4.296 
3 10.68 8.817 4.473 6.84 
4 11.611 4.309 2.757 6.018 
5 6.629 9.994 11.41 8.43 
6 11.163 0 0 2.602 
7 8.478 3.56 4.353 4.476 
8 10.211 4.18 2.198 2.407 
9 10.596 6.811 4.048 4.411 
10 3.29 2.938 0.444 4.9 
11 16.807 6.951 2.357 3.209 
12 9.9 0 1.768 2.234 
13 7.489 6.243 7.182 7.095 
14 12.451 2.167 5.348 4.017 
15 0 7.633 3.065 8.214 
16 2.058 0 3.964 14.022 
17 5.401 10.493 0  
18 3.15 2.035 1.23 2.709 
19 0 0 7.934 0.888 
20 6.909 5.144 3.98  
21 0 1.809 0 5.568 
22 7.918 13.292 3.609  
23 6.753 12.677 6.084 5.246 
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24 5.749 4.975 1.642 9.428 
25 2.61 7.028 10.759 4.582 
26 8.624 1.018 0 4.894 
27 13.346 4.519 0 0 
28 6.507 8.769 8.053 0.711 
29 0 4.894 8.437 6.964 
30 0 8.804 1.438 7.703 

คาเฉลี่ย 6.52 5.32 3.81 4.51 
 

ตารางท่ี 3 แสดงจํานวนดอกของเห็ดนางฟา 

Treatment 
ซ้ํา ขี้เลื่อย 

(ดอก) 
ขี้เลื่อย+แกลบ 

(ดอก) 
ขี้เลื่อย+ฟางขาว 

(ดอก) 
ขี้เลื่อย+ชาน
ออย(ดอก) 

1 10 9 7 4 
2 11 6 9 16 
3 17 14 11 10 
4 20 8 8 7 
5 14 16 16 18 
6 18 0 0 14 
7 13 3 5 12 
8 13 5 2 3 
9 16 13 9 15 
10 3 4 1 4 
11 24 6 5 5 
12 10 0 3 3 
13 7 9 21 12 
14 21 2 10 3 
15 0 18 4 9 
16 4 0 6 23 
17 11 21 0 0 
18 3 2 3 5 
19 0 0 11 3 
20 5 5 4 0 
21 0 1 0 6 
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22 11 25 6 0 
23 4 25 12 5 
24 7 9 4 15 
25 2 13 19 6 
26 15 1 0 7 
27 18 8 0 0 
28 11 11 16 1 
29 0 14 9 11 
30 0 7 2 10 

คาเฉลี่ย 9.6 8.5 6.767 7.57 
 

ตารางท่ี 4 แสดงขนาดของดอกเห็ดนางฟา 

Treatment 
ซ้ํา ขี้เลื่อย 

(เซนติเมตร) 
ขี้เลื่อย+แกลบ 
(เซนติเมตร) 

ขี้เลื่อย+ฟางขาว 
(เซนติเมตร) 

ขี้เลื่อย+ชาน
ออย(เซนติเมตร) 

1 7 16.7 12 7 
2 11.3 6.2 5 11.3 
3 15.6 13.1 9.4 15.6 
4 9.9 5.2 5.5 9.9 
5 18.5 19.3 23.4 18.5 
6 5.6 0 0 5.6 
7 10 6.3 8 10 
8 6.3 14.2 6.2 6.3 
9 5.7 10.2 5.5 5.7 
10 5.8 11.8 3 5.8 
11 7.7 18.9 6 7.7 
12 4 0 6 4 
13 21.9 14.2 17.5 21.9 
14 7 10 9 7 
15 16.5 18.4 9.6 16.5 
16 21.8 0 10.4 21.8 
17 0 27.2 0 0 
18 3.5 4 6.8 3.5 
19 5 0 17.7 5 
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20 0 13.3 8.5 0 
21 8.5 9.5 0 8.5 
22 0 21.7 15.7 0 
23 14.6 23.9 13 14.6 
24 11 10 8.2 11 
25 10.5 10.5 20.6 10.5 
26 6 5.1 0 6 
27 0 10.8 0 0 
28 4.6 27.7 11.7 4.6 
29 13 7.7 13 13 
30 12.6 16.5 5.2 12.6 

คาเฉลี่ย 12.19 11.74 8.56 8.79 
 

ตารางท่ี 5 แสดงผลการวิเคราะหคาความแปรปรวน 

 

Descriptives 
  

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
  Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

Number ขีเลือยไมย้างพารา 
100% 30 4.5056 2.82622 .51599 3.4502 5.5609 .00 10.00 

ขีเลือยไมย้างพารา+
แกลบ 60:40% 30 4.0306 3.10014 .56601 2.8729 5.1882 .00 14.00 

ขีเลือยไมย้างพารา  + 
ฟางขา้ว 60:40% 30 3.7694 2.75271 .50257 2.7416 4.7973 .00 9.00 

ขีเลือยไมย้างพารา + 
ชานออ้ย 60:40% 30 4.4083 3.53461 .64533 3.0885 5.7282 .00 15.00 

Total 120 4.1785 3.04432 .27791 3.6282 4.7288 .00 15.00 
Fresh ขีเลือยไมย้างพารา 

100% 30 33.5056 20.10778 3.67116 25.9972 41.0139 .00 80.00 

ขีเลือยไมย้างพารา+
แกลบ 60:40% 30 26.3806 14.50482 2.64821 20.9644 31.7967 .00 60.00 

ขีเลือยไมย้างพารา  + 
ฟางขา้ว 60:40% 30 22.3861 16.43949 3.00143 16.2475 28.5247 .00 52.50 

ขีเลือยไมย้างพารา + 
ชานออ้ย 60:40% 30 24.6972 14.85873 2.71282 19.1489 30.2456 .00 45.00 

Total 120 26.7424 16.93728 1.54616 23.6808 29.8039 .00 80.00 
Size ขีเลือยไมย้างพารา 

100% 30 5.9628 3.02096 .55155 4.8347 7.0908 .00 10.20 
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ขีเลือยไมย้างพารา+
แกลบ 60:40% 30 5.6817 2.60943 .47642 4.7073 6.6560 .00 10.00 

ขีเลือยไมย้างพารา  + 
ฟางขา้ว 60:40% 30 4.7489 2.45495 .44821 3.8322 5.6656 .00 8.85 

ขีเลือยไมย้างพารา + 
ชานออ้ย 60:40% 30 4.8731 2.24972 .41074 4.0330 5.7131 .00 8.50 

Total 120 5.3166 2.61825 .23901 4.8433 5.7899 .00 10.20 
Dry ขีเลือยไมย้างพารา 

100% 
30 3.1805 1.93923 .35405 2.4564 3.9046 .00 7.49 

ขีเลือยไมย้างพารา+
แกลบ 60:40% 30 2.6250 1.41316 .25801 2.0974 3.1527 .00 4.89 

ขีเลือยไมย้างพารา  + 
ฟางขา้ว 60:40% 30 2.0998 1.40859 .25717 1.5738 2.6258 .00 4.35 

ขีเลือยไมย้างพารา + 
ชานออ้ย 60:40% 30 2.5796 1.54927 .28286 2.0011 3.1581 .00 5.57 

Total 120 2.6212 1.61846 .14774 2.3287 2.9138 .00 7.49 

 
ตารางท่ี 6 ตารางแสดงความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Number Between Groups 10.470 3 3.490 .371 .774 

Within Groups 1092.409 116 9.417   
Total 1102.879 119    

Fresh Between Groups 2070.936 3 690.312 2.497 .063 
Within Groups 32066.786 116 276.438   
Total 34137.722 119    

Size Between Groups 32.095 3 10.698 1.584 .197 
Within Groups 783.678 116 6.756   
Total 815.773 119    

Dry Between Groups 17.593 3 5.864 2.313 .080 
Within Groups 294.119 116 2.536   
Total 311.712 119    

 
 
 
 
 
 
 



67 
 

ตารางท่ี 7 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 

Multiple Comparisons 

Dependent 
Variable (I) Treatment (J) Treatment 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. 
Error Sig. 

95% Confidence 
Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Number LSD ขีเลือยไมย้างพารา 100% ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% .47500 .79235 .550 -1.0944 2.0444 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% 

.73611 .79235 .355 -.8332 2.3055 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% .09722 .79235 .903 -1.4721 1.6666 

ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% -.47500 .79235 .550 -2.0444 1.0944 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% .26111 .79235 .742 -1.3082 1.8305 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% -.37778 .79235 .634 -1.9471 1.1916 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% -.73611 .79235 .355 -2.3055 .8332 

ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% -.26111 .79235 .742 -1.8305 1.3082 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% 

-.63889 .79235 .422 -2.2082 .9305 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% -.09722 .79235 .903 -1.6666 1.4721 

ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% 

.37778 .79235 .634 -1.1916 1.9471 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% .63889 .79235 .422 -.9305 2.2082 

Fresh LSD ขีเลือยไมย้างพารา 100% ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% 7.12500 4.29292 .100 -1.3777 15.6277 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% 11.11944* 4.29292 .011 2.6168 19.6221 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% 

8.80833* 4.29292 .042 .3057 17.3110 

ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% -7.12500 4.29292 .100 -15.6277 1.3777 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% 

3.99444 4.29292 .354 -4.5082 12.4971 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% 1.68333 4.29292 .696 -6.8193 10.1860 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% -11.11944* 4.29292 .011 -19.6221 -2.6168 
ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% 

-3.99444 4.29292 .354 -12.4971 4.5082 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% -2.31111 4.29292 .591 -10.8138 6.1916 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย ขีเลือยไมย้างพารา 100% -8.80833* 4.29292 .042 -17.3110 -.3057 
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60:40% ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% -1.68333 4.29292 .696 -10.1860 6.8193 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% 

2.31111 4.29292 .591 -6.1916 10.8138 

Size LSD ขีเลือยไมย้างพารา 100% ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% .28111 .67111 .676 -1.0481 1.6103 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% 1.21389 .67111 .073 -.1153 2.5431 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% 1.08972 .67111 .107 -.2395 2.4189 

ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% -.28111 .67111 .676 -1.6103 1.0481 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% 

.93278 .67111 .167 -.3964 2.2620 

ขีเลอืยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% .80861 .67111 .231 -.5206 2.1378 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% -1.21389 .67111 .073 -2.5431 .1153 
ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% 

-.93278 .67111 .167 -2.2620 .3964 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% -.12417 .67111 .854 -1.4534 1.2051 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% -1.08972 .67111 .107 -2.4189 .2395 
ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% -.80861 .67111 .231 -2.1378 .5206 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% .12417 .67111 .854 -1.2051 1.4534 

Dry LSD ขีเลือยไมย้างพารา 100% ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% .55548 .41114 .179 -.2588 1.3698 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% 1.08072* .41114 .010 .2664 1.8950 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% 

.60091 .41114 .147 -.2134 1.4152 

ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% -.55548 .41114 .179 -1.3698 .2588 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% 

.52523 .41114 .204 -.2891 1.3395 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% .04543 .41114 .912 -.7689 .8597 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% -1.08072* .41114 .010 -1.8950 -.2664 
ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% 

-.52523 .41114 .204 -1.3395 .2891 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% -.47981 .41114 .246 -1.2941 .3345 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 
60:40% 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% -.60091 .41114 .147 -1.4152 .2134 
ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 
60:40% -.04543 .41114 .912 -.8597 .7689 

ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 
60:40% .47981 .41114 .246 -.3345 1.2941 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level.  
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ตารางท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบและแบงกลุม ในดานนํ้าหนักสด 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 9 แสดงการเปรียบเทียบและแบงกลุม ในดานนํ้าหนักแหง 

 
Dry 

 

Treatment N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 60:40% 30 2.0998  

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 60:40% 30 2.5796 2.5796 

ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 60:40% 30 2.6250 2.6250 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% 30  3.1805 

Sig.  .232 .171 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000.  
 
 

 

 

 

 

Fresh 

 

Treatment N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 

Duncana ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 60:40% 30 22.3861  

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 60:40% 30 24.6972 24.6972 

ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 60:40% 30 26.3806 26.3806 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% 30  33.5056 

Sig.  .385 .054 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000.  
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ตารางท่ี 10 แสดงการเปรียบเทียบและแบงกลุม ในดานขนาดดอก 

 
Size 

 

Treatment N 

Subset for alpha = 
0.05 

 1 

Duncana ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 60:40% 30 4.7489 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 60:40% 30 4.8731 

ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 60:40% 30 5.6817 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% 30 5.9628 

Sig.  .101 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000. 

 
ตารางท่ี 11 แสดงการเปรียบเทียบและแบงกลุม ในดานจํานวนดอก 

 
Number 

 

Treatment N 

Subset for alpha = 
0.05 

 1 

Duncana ขีเลือยไมย้างพารา  + ฟางขา้ว 60:40% 30 3.7694 

ขีเลือยไมย้างพารา+แกลบ 60:40% 30 4.0306 

ขีเลือยไมย้างพารา + ชานออ้ย 60:40% 30 4.4083 

ขีเลือยไมย้างพารา 100% 30 4.5056 

Sig.  .405 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 30.000. 
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ประวัติผูวิจัย 

1.ชื่อ-สกุล นายทินวัฒน  ชาญณรงค 

วัน/เดือน/ปเกิด วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538 

ภูมิลําเนา บานเลขที่ 67 หมู 8 บานบุตาเวสน ตําบลหนองกง อําเภอนางรอง  จงัหวัดบรุีรมัย 

การศึกษา พ.ศ.2554 จบการศึกษามัธยมตอนตนจากโรงเรียนพิมพรัฐประชาสรรค  

  อําเภอนางรอง จงัหวัดบรุีรมัย 

  พ.ศ.2557 จบการศึกษามัธยมตอนปลายจากโรงเรียนพิมพรฐัประชาสรรค  

  อําเภอนางรอง จงัหวัดบรุีรมัย 

ปจจุบัน  กําลังศึกษาตอปรญิญาตรี สาขาเกษตรสาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย 

 

2.ชื่อ-สกุล นางสาวสุนารี นุชนารถ 

วัน/เดือน/ปเกิด วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2538 

ภูมิลําเนา บานเลขที่ 79 หมู 15 บานลุงตะไก ตําบลสะเดา อําเภอนางรอง  จังหวัดบุรรีัมย 

การศึกษา พ.ศ.2554 จบการศึกษามัธยมตอนตนจากโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)  

  อําเภอนางรอง จงัหวัดบรุีรมัย 

  พ.ศ.2554 จบการศึกษามัธยมตอนปลายจากโรงเรียนทีโอเอวิทยา (เทศบาล1)  

  อําเภอนางรอง จงัหวัดบรุีรมัย 

ปจจุบัน  กําลังศึกษาตอปรญิญาตรี สาขาเกษตรสาสตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรมัย 

 


