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1.1 ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ  

เห็ดเป็นอาหารท่ีมีรสชาติอร่อย  ราคาถูก และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีรสชาติดี  น่า
รับประทาน รสชาติท่ีดีของเห็ดเนื่องมาจากเห็ดมีกรดอะมิโนกลูตามิคเป็นองค์ประกอบกรดอะมิโนกลูตามิค
จะช่วยกระตุ้นประสาทการรับรู้รสอาหารของล้ินให้ไวกว่าปกติท าให้มีรสชาติคล้ายเนื้อ (ชฎาพร  นุชจัง
หวีด. 2549)   

เห็ดมีสารอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกายมาก  มีโปรตีนสูงกว่าอาหารประเภทพืชผัก  ไขมันท่ีเป็น
ประโยชน์และกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย  มีส่วนประกอบของเย่ือใย คาร์โบไฮเดรตและวิตามินหลาย
ชนิด  เป็นแหล่งแร่ธาตุท่ีส าคัญ  เช่น โพแทสเซียม (K) ฟอสฟอรัส (P) โซเดียม (Na) แคลเซียม (Ca) และ
แมกนีเซียม (Mg) ในปริมาณท่ีแตกต่างกันไปตามชนิดของเห็ดแต่ละชนิด  นอกจากนี้เห็ดยังเป็นอาหารท่ี
ปลอดภัยจากสารเคมีและให้พลังงานต่ า  จึงเหมาะส าหรับบุคคลท่ัวไปท้ังคนอ้วน คนผอม  ผู้สูงอายุหรือ
เด็ก ซึ่งแตกต่างกับอาหารโปรตีนชนิดอื่นท่ีบริโภคมากเกินไปอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพได้  ประกอบกับ
เห็ดน ามาใช้ปรุงอาหารได้หลายชนิด  แปรรูปได้หลายลักษณะ สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน  (ช านาญ  
พิทักษ์ทอง. 2551) นอกจากเห็ดจะเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้ว  ยังช่วยกระตุ้นการท างาน
ของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์คุ้มกันธรรมชาติให้ท าหน้าท่ีท าลายเซลล์ท่ี
แปลกปลอมท่ีเข้าในร่างกาย เช่น เช้ือไวรัส เช้ือแบคทีเรียฯ (ชฎาพร  นุชจังหวีด. 2549) นอกจากนี้ยัง
สามารถใช้เห็ดเป็นยาได้  สรรพคุณทางยาของเห็ดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ชนิดของเห็ด  เช่น ช่วย
ควบคุมการท างานของอวัยวะส าคัญต่างๆ ได้แก่ สมอง  หัวใจ ปอด ตับ และระบบไหลเวียนของโลหิต  
ช่วยลดไข้  ดับร้อนใน แก้ช้ าใน  เพิ่มพลังชีวิต  บ ารุงร่างกาย  ลดระดับน้ าตาลและคอเลสเตอรอลในหลอด
เลือด  ลดความดันโลหิต  ขับปัสสาวะ  ช่วยให้หายหงุดหงิด  บ ารุงเซลล์ประสาท  รักษาอาการอัลไซเมอร์  
และท่ีส าคัญ  คือ ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง (ส าเภา  ภัทรเกษวิทย์และศุภนิตย์  หิรัญ
ประดิษฐ์. 2547) โดยในส่วนของเห็ดนางฟ้าจะมีซิลิเนียม ซึ่งจะท าหน้าท่ีช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเส่ียง
ต่อการเกิดโรคมะเร็ง และโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โปรแตสเซียม  ช่วยในการท าหน้าท่ีควบคุมจังหวะ
การเต้นของหัวใจ ความสมดุลของน้ าในร่างกาย  การท างานของกล้ามเนื้อและระบบประสาทส่วนต่างๆ 
ช่วยการไหลเวียนเลือดดี ลดการเกิดโรคความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ และอัมพาต และเห็ดนางฟ้ายังอุดมไป
ด้วยวิตามินต่างๆ โดยเฉพาะวิตามินบีรวม (ไรโบฟลาวิน) และไนอาซิน ซึ่งจะช่วยควบคุมการท างานของ
ระบบย่อยอาหาร ป้องกันโรคกระเพาะได้ (การเพาะเห็ดนางฟ้า. 2557) 

ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศท่ีเหมาะต่อการเพาะเห็ดอย่างมากเพราะสภาพดินฟ้าอากาศ
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเกือบทุกชนิด เช่น  เห็ดฟาง  เห็ดหอม  เห็ดหูหนู  เห็ดเป๋าฮื้อ  เห็ด
นางรม  และเห็ดนางฟ้า  เป็นต้น เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดท่ีมีรสอร่อย  ตลาดมีความต้องการมาก  โดยท่ัวไป
นิยมเพาะในถุงพลาสติกและวัสดุท่ีใช้เพาะได้แก่ ขี้เล่ือยจากไม้ยางพารา   ไม้หางนกยูง   ไม้เต็ง   ไม้รัง   
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ไม้ก้ามปู ไม้นุ่น เป็นต้น โดยผสมอาหารเสริมพวกร าและสารเคมีบางชนิด  เช่น ดีเกลือ (MgSO4) และ   
ปูนขาว (Ca(OH)2)  

ในปัจจุบันขี้เล่ือยท่ีนินมใช้เป็นวัสดุเพาะมีราคาแพงและหายาก  ท าให้ค่าใช้จ่ายในการเพาะเห็ดสูง
ตามไปด้วย  เป็นเหตุให้ผู้ท่ีท าการเพาะเห็ดได้ก าไรน้อยลง  ในประเทศไทยมีวัสดุเศษเหลือจากพืชชนิด
ต่างๆ ท่ีมีคุณค่าทางอาหารใกล้เคียงกับขี้เล่ือย เช่น ฟางข้าว  ชานอ้อย  เปลือกถั่วเขียว ผักตบชวา       
ต้นกล้วยและวัสดุจากข้าวโพดทุกส่วน รวมไปถึงก้อนเช้ือเห็ดเก่าท่ีเปิดดอกแล้ว เป็นต้น น่าจะน ามาใช้เป็น
วัสดุเพาะเห็ดนางฟ้าแทนขี้เล่ือยได้  ซึ่งวัสดุเหล่านี้หาได้ง่ายตามท้องถิ่นต่างๆ 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงคิดเปรียบเทียบการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยฟางข้าวแห้งและก้อนเช้ือเห็ดเก่าท่ีมีอยู่แล้ว 
มาใช้เพาะเห็ดนางฟ้า เนื่องจากฟางข้าวแห้งเกษตรกรสามารถท่ีจะหาวัสดุได้ง่ายมีราคาถูกหรืออาจมีอยู่
แล้วจากการท าไร่นา ส่วนก้อนเช้ือเห็ดเก่าอาจหาซื้อได้ตามฟาร์มท่ีขายก้อนเช้ือเห็ดท่ีเปิดดอกแล้วและไม่
สามารถท่ีให้ดอกอีก ซึ่งมีราคาท่ีถูก  การเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยฟางข้าวแห้งและก้อนเช้ือเห็ดเก่าจึงน่าจะเป็น
ทางเลือกหนึ่งท่ีเกษตรกรหาท าได้ง่าย ประหยัด ลดต้นทุนในการผลิตเพราะวัสดุท่ีใช้หาได้ง่ายและไม่ต้องซื้อ 
ตรงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงสามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองได้อีกทางเลือกหนึ่ง 
 
1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าท่ีเพาะด้วยขี้เล่ือยไม้ยางพารา ฟางข้าวแห้งและก้อน
เช้ือเห็ดเก่า 
 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าท่ีเพาะด้วยขี้เล่ือยไม้ยางพารา ฟางข้าวแห้ง
และก้อนเช้ือเห็ดเก่า 

1.2.3 เพื่อน าผลการวิจัยไปเผยแพร่ ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระและการมีรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่
เกษตรกรและผู้ท่ีมีความสนใจในการเพาะเช้ือเห็ดได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 

 
1.3.  สมมุติฐำนของงำนวิจัย 
 H0 : ชนิดของก้อนเห็ดไม่มีผลต่อจ านวนดอก ความกว้าง และน้ าหนักของเห็ดนางฟ้า 
 Ha : ชนิดของก้อนเห็ดมีผลต่อจ านวนดอก ความกว้าง และน้ าหนักของเห็ดนางฟ้า 
 
1.4.  ขอบเขตของกำรวิจัย 

1.4.1  ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดนางฟ้าท่ีใช้เพาะด้วยฟางข้าวแห้งและก้อนเช้ือเห็ด
เก่าด้วยสูตรต่างกัน 6 สูตร 

1.4.2  เก็บข้อมูลผลผลิตโดยการวัด ขนาดของดอก จ านวนดอก และน้ าหนักสด 
1.4.3  เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตทุกๆ วัน ตลอดระยะเวลาต้ังแต่เปิดดอกเป็นระยะเวลา 2 เดือน   
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1.5. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  

1.5.1 เพื่อเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีมีอยู่ในท้องถิ่น 
1.5.2 เพื่อเสนอวิธีการเพาะเช้ือเห็ดนางฟ้าด้วยฟางข้าวแห้งและก้อนเช้ือเห็ดเก่าท่ีสามารถน ากลับมา

เพาะใหม่ได้อีกครั้ง ซึ่งอาจจะเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ท่ีมีความสนใจ 
1.5.3 เพื่อน าผลการวิจัยไปเผยแพร่ ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระและการมีรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่

เกษตรกรและผู้ท่ีมีความสนใจในการเพาะเช้ือเห็ดได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 
1.6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.6.1 การเปรียบเทียบ  หมายถึง  การน าเห็ดนางฟ้าท่ีเพาะด้วยสูตรต่างๆ มาเปรียบเทียบการ
เจริญเติบโตด้านจ านวนดอก  ขนาดของดอก และน้ าหนักสด 
1.6.2 เห็ดนางฟ้า  หมายถึง  เห็ดท่ีมีลักษณะดอกเห็ดมีสีขาวจนถึงสีน้ าตาลอ่อน หมวกดอกเนื้อแน่น

สีคล้ า ก้านดอกสีขาว ขนาดยาวไม่มีวงแหวนล้อมรอบ ครีบดอกสีขาวอยู่ชิดติดกันมากกว่าครีบดอกเห็ด
เป๋าฮื้อ เส้นใยค่อนข้างละเอียด  

1.6.3 ฟางข้าวแห้ง  หมายถึง  ผลพลอยได้จากการปลูกข้าว มีมากหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าว มีคุณค่าทาง
อาหารต่ า มีโปรตีน เยื่อใย และค่าโภชนะย่อยได้ท้ังหมด (TDN) ประมาณ 2.76%, 36.17% และ 45% 
ของวัตถุแห้งตามล าดับ 

1.6.4  ก้อนเช้ือเห็ดเก่า   หมายถึง ก้อนเช้ือเห็ดท่ีผ่านการเปิดดอกและให้ผลผลิตแล้ว จนไม่มีเช้ือ
เห็ดท่ีจะให้ผลผลิต 

1.6.5 วัสดุเพาะฟางหมัก  หมายถึง  วัสดุเพาะท่ีประกอบด้วยฟางข้าวสับ 100  กิโลกรัม  ร า
ละเอียด  17  กิโลกรัม  ดีเกลือ  7 ขีด  ปูนขาว 2.5 กิโลกรัม (ส าหรับเพาะเห็ดส าหรับฆ่าเช้ือ) 
 ยิปซัม 2.5  กิโลกรัม ภูไมท์ 2.5 กิโลกรัม กากน้ าตาล 1 ลิตร ผสมกับ พด. 2 โดยคลุกให้เข้ากันแล้วหมักไว้
ประมาณ 2 วัน  

1.6.6 วัสดุเพาะขี้เล่ือยไม้ยางพารา  หมายถึง  วัสดุเพาะท่ีประกอบด้วยขี้เล่ือยไม้ยางพารา 100  
กิโลกรัม  ร าละเอียด 10 กิโลกรัม ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม และปูนขาว 1 กิโลกรัม ยิปซัม 1 กก. ภูไมท์ 1 กก. 
คลุกให้เข้ากัน 

 


