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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 ลักษณะทั่วไปของเห็ด 
 เห็ด  เป็นพืชช้ันต่่ำประเภทรำ  แต่เป็นรำท่ีมีวิวัฒนำกำรสูงกว่ำรำชนิดอื่นๆ  (รำชบัณฑิตสถำน. 2550) 
จั ด อ ยู่ ใ น อ ำ ณ ำ จั ก ร ร ำ  ( Kingdom; Fungi ห รื อ  Eumycoty)  ไ ฟ ลั ม  เบ สิ ดิ โ อ ไ ม ค อ ต ำ 
(Phylum;Basidiomycota) ช้ัน เบสิดิโอมัยซิทส์ (Class ; Basidiomycetes) (นุกูล อินทระสังขำ. 2551 :42) 
เห็ดไม่มีคลอโรฟิลด์จึงสร้ำงอำหำรเองไม่ได้  เจริญบนอินทรียวัตถุท่ีก่ำลังผุพัง มักพบท่ัวไปในฤดูฝนบนซำก
อินทรีวัตถุ จังจัดเห็ดเป็น เฮทเทอโรโทรฟ (heterotrope) (วิทยำ  ทวีนุช. 2552) 
 2.1.1 วงจรชีวิตของเห็ด 

วงจรของเห็ดทุกชนิดท่ีเกิดขึ้นตำมธรรมชำติมีลักษณะคล้ำยคลึงกัน  คือ เริ่มจำกสปอร์ ซึ่งเป็นสปอร์ท่ี
ถูกสร้ำงขึ้นโดออำศัยเพศท่ีเรียกว่ำ เบสิดิโอสปอร์ (basidiospore) เมื่อสปอร์เหล่ำนี้ตกไปอยู่ในสภำพแวดล้อม
เหมำะสมจะงอกเป็นเส้นใย จำกเส้นใยจะพัฒนำเป็นดอกเห็ดหมุนเวียน เช่นนี้เรื่อยไป 
 ส่ำหรับเส้นใยของดอกเห็ดมีผนังกั้นเป็นห้องหรือไม่มีผนังกั้นก็ได้  เส้นใยของเห็ดจะมีกำรรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มเรียกว่ำ ไมซีเลียม (mycelium) เมื่อเส้นใยเจริญเติบโตเต็มท่ีจะรวมตัวกันและเปล่ียนไปท่ำหน้ำท่ี
สืบพันธุ์และขยำยพันธุ์ 

คณำวุฒิ  วรสำร. 2553 กล่ำวถึงวงจรชีวิตของเห็ดนำงฟ้ำไว้ว่ำเป็นเหมือนเห็ดท่ัว ๆ ไป คือมีชีวิตอยู่
ข้ำมฤดู ด้วยคลำมีโดสปอร์ในท่อนไม้ (สปอร์ของเช้ือเห็ด) พออุณหภูมิช้ืนก็งอกออกดอกมำเป็นเส้นใย แล้วสร้ำง
เป็นดอกเห็ดขึ้นมำ เรำสำมำรถน่ำมำรับประทำนเป็นอำหำรได้  เห็ดนำงฟ้ำเติบโตดีท่ี pH 5 - 5.2 (คือเป็นกรด
เล็กน้อย) อุณหภูมิท่ีเหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโตของเห็ดนำงฟ้ำประมำณ 32 องศำเซลเซียส และสร้ำงดอก
เห็ดได้ดีท่ี 25 องศำเซลเซียส เส้นใยสีขำวจัด มีควำมสำมำรถเช่ือมต่อเส้นใยได้ดี ใช้น้่ำตำลในแง่ของอำหำร
คำร์โบไฮเดรตได้ดีกว่ำพวก โพลีแซคคำไรค์ หรืออำหำรซับซ้อน 
ลักษณะดอกเห็ดนำงฟ้ำ  
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ภำพท่ี 1  แสดงวงจรชีวิตเห็ด 
ท่ีมำ :  คณำวุฒิ  วรสำร. 2553 

วงจรชีวิตเห็ดนางฟ้า 
1. ดอกเห็ดนำงฟ้ำเมื่อโตเต็มท่ีจะสร้ำงสปอร์บริเวณครีบ โดยกำรปล่อยสปอร์เมื่อแก่ออกเป็นระยะ ๆ 
2. เมื่อดอกเห็ดปล่อยสปอร์ออกมำแล้ว สปอร์ก็ปลิวไปตำมกระแสลม 
3. เมื่อสปอร์ปลิวไปตกในสภำพแวดล้อมท่ีเหมำะสม ก็จะงอกออกมำเป็นเส้นใยข้ันต้นมี 1 นิวเคลียส 
4. เส้นใยข้ันท่ี 1 เมื่อเจริญเต็มท่ีแล้ว ก็จะมำรวมตัวกัน ซึ่งอำจมำจำกต่ำงสปอร์กัน กำรรวมตัวของเส้น

ใยข้ันท่ี 1 จะเป็นกำรเช่ือมกันแล้วถ่ำยทอดนิวเคลียสมำอยู่ในเซลเดียวกัน กลำยเป็นเส้นใยข้ันท่ี 2  
5. หลังจำกเส้นใยขั้นท่ี 1 รวมตัวกันเป็นเส้นใยขั้นท่ี 2 แล้ว ก็จะเจริญเติบโตและสร้ำงเส้นใยเห็ดแทน

เส้นใยข้ันท่ี 1 อย่ำงรวดเร็วบนอำหำร 
6. เมื่อเส้นใยขั้นท่ี 2 เจริญบนอำหำรและโตเต็มท่ีแล้ว จะสะสมอำหำรแล้วรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อสร้ำง

ดอกเห็ดต่อไป 
7. ดอกเห็ดนำงฟ้ำท่ีเกิดจำกกำรรวมตัวของเส้นใยเห็ดขั้นที่ 2  
2.1.2 ระบบนิเวศวิทยาของเห็ด 

 กำรเจริญเติบโตของเห็ดต้องอำศัยปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆ เช่น ควำมช้ืน อำกำศ อุณหภูมิ แสง สภำพ
ควำมเป็นกรด-ด่ำง ของแหล่งอำหำร ได้แบ่งเห็ดตำมควำมเป็นอยู่เป็น 3 ประเภท คือ (ระบบนิเวศของเห็ด. 
2554) 
   1. ประเภทกินอยู่กับอินทรียวัตถุ  เป็นเห็ดท่ีขึ้นหำกินอยู่กับซำกพืช  สัตว์  เป็นพวกช่วยย่อยสลำย
ซำกพืช  โดยเฉพำะในป่ำ ต้นไม้ตำย  กิ่งไม้  และใบไม้ท่ีร่วงหล่น  จะถูกเห็ดรำย่อยสลำยให้ผุกร่อน  ลดรูป
กลำยเป็นสำรอินทรีย์ผสมปนไปกับดิน  เป็นเห็ดท่ีสำมำรถน่ำมำพัฒนำเพำะเล้ียงให้ออกดอกได้อย่ำงดอกเห็ดท่ี
พบเห็นในร้ำนค้ำท่ัวไป 

2. ประเภทกินอยู่กับต้นพืชและแมลง  เป็นเห็ดรำพวกกำฝำกท่ีขึ้นหำกินอยู่กับต้นไม้  ด่ำรงชีพอยู่
ได้ด้วยกำรดูดกินสำรอำหำรจำกพืชโดยตรง  ท่ำให้ต้นไม้อ่อนแอและแห้งตำยในท่ีสุด เช่น เห็ดหิ้งชนิดต่ำงๆ 
เห็ดหลินจือ เห็ดนำงรมบำงชนิด  และเห็ดสกุล Cordyceps ซึ่งอำศัยอยู่กินในตัวแมลง ต้ังแต่ตัวอ่อนจนแก่ 
เมื่อแมลงตำย เห็ดจึงจะออกดอกเพื่อขยำยพันธุ์ต่อไป เช่น เห็ดถั่งเช่ำ 

3. ประเภทอำศัยอยู่กับรำกพืช  เป็นรำท่ีอยู่แบบอำศัยพึ่งพำซึ่งกันและกัน  ไม่ได้เบียดเบียนกัน  
แต่รำจะสร้ำงประโยชน์ให้กับต้นไม้มำกกว่ำ เช่น กำรเจริญเติบโตของต้นไม้ในป่ำส่วนใหญ่  เช่น สนสองใบ  สน
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สำมใบ  ไม้ก่อชนิดต่ำงๆ ไม้ตะเคียน  ไม้เต็งรัง ไม้มะค่ำ เป็นต้น  จะมีเช้ือเห็ดชนิดต่ำงๆ  อยู่อำศัยท่ีรำกต้นไม้ 
ท่ำหน้ำท่ีช่วยย่อยสลำยธำตุอำหำรในดินให้ต้นไม้ดูดไปใช้ประโยชน์ได้ง่ำยขึ้น  ท่ำให้ต้นไม้เจริญเติบโตดีกว่ำต้น
ท่ีไม่มีเช้ือเห็ดอำศัยอยู่ ในขณะท่ีรำได้อำศัยรำกไม้เป็นท่ีอยู่อำศัย  ได้ควำมชุ่มช้ืนและสำรอำหำรท่ีขับถ่ำยออก
จำกรำกและผิวรำกท่ีตำยแล้ว  ด้วยเหตุนี้จึงได้มีกำรเก็บรวบรวมส่วนขยำยพันธุ์ของเห็ดเก็บรักษำไว้ใช้ผสมกับ
ดินเพำะช่ำกล้ำไม้ในกำรท่ำสวนป่ำ  เห็ดท่ีเป็น Mycorrhizae ยังไม่สำมำรถเพำะเล้ียงเป็นกำรค้ำได้  นอกจำก
เพำะเช้ือให้กับรำกต้นกล้ำไม้แล้วน่ำไปปลูกเป็นพื้นท่ีกว้ำง เพื่อรอเก็บผลผลิตเห็ดอีกทีหนึ่ง 
 
 
 
 
 
2.2 ชีววิทยาและสัณฐานวิทยาของเห็ดนางฟ้า  

การจ าแนกเห็ดนางฟ้า 
ชื่อสามัญ : Sarjor-caju Mushroom  
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pleurotus sajor-caju(Fr.) Sing.  
ชื่ออื่น : เห็ดแขก  
วงศ ์: family 

ถ่ินก าเนิด: แถบเทือกเขำหิมำลัย ประเทศอินเดีย  
การจัดหมวดหมู่เห็ดนางฟ้า 

Kingdom   :    Fungi 
   Phylum     :      Basidiomycota 
     Class     :           Basidiomycetes 
         Sub-class     :       Holobasidiomycetidae 

Order        :    Agaricales 
   Family         :        Tricholomataceae 
      Genus         :         Pleurotus 
         Species       :    Sajor-caju 

 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาเห็ดนางฟ้า 

ณัฐภูมิ  สุดแก้ว (2552) ได้กล่ำวถึงลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำของเห็ดนำงฟ้ำว่ำดอกเห็ดนำงฟ้ำเกิด
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เป็นกลุ่มจ่ำนวน 2-4 ดอก หรือดอกเดียว มีสีน้่ำตำลอมเทำ ดอกมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 2-8 เซนติเมตร เส้น
ใยเจริญเติบโตได้ดีบนอำหำรวุ้นพีดีเอ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 9 เซนติเมตร ในเวลำประมำณ 10 วันท่ีอุณหภูมิ 
25 องศำเซลเซียส ระยะหัวเช้ือเส้นใยเจริญเต็มเมล็ดข้ำวฟ่ำงภำยใน 11-13 วัน ระยะบ่มเช้ือเส้นใยเจริญเต็ม
อำหำรผสมขี้เล่ือยในเวลำ 30-40 วัน ท่ีอุณหภูมิ 30-33 องศำเซลเซียส เห็ดออกดอกเก็บได้นำน 2-3 เดือนท่ี
อุณหภูมิ 20-30 องศำเซลเซียส ควำมช้ืนสัมพัทธ์ 75-85 เปอร์เซ็นต์ เห็ดนำงฟ้ำเพำะขึ้นและออกดอกได้ดีในฤดู
ฝนและช่วงอำกำศเย็นท่ีอุณหภูมิ 20-25 องศำเซลเซียส ให้ผลผลิตเฉล่ีย 250-300 กรัมต่อถุง กำรเพำะเห็ด
นำงฟ้ำในอดีตมีปัญหำข้อบกพร่องท่ีจัดเวลำไม่ถูกต้อง ก้อนเช้ือแก่ในหน้ำร้อน เปิดดอกเห็ดไม่สร้ำงดอกนำน
หลำยเดือน ถ้ำแก่จัดหรือกระตุ้นด้วยน้่ำเย็นจัดจะออกดอกได้เหมือนกัน ดังนั้นจึงมีบำงรำยท่ีเพำะเห็ดนำงฟ้ำ
แล้วขำดทุนเพรำะผลผลิตต่่ำ แนวทำงกำรผลิตท่ีถูกต้องคือ ท่ำถุงเช้ือให้แก่ปลำยหน้ำฝน พอเริ่มหน้ำหนำวก็
เปิดดอกเห็ดและท่ำต่อเนื่องจนหมดหน้ำหนำว พอเข้ำหน้ำร้อนก็เอำเห็ดทนร้อน หรือชอบร้อนเข้ำแทน (เช่น 
เห็ดนำงรม) เห็ดนำงฟ้ำปัจจุบันนี้นิยมเพำะน้อยลงเพรำะใช้ประโยชน์ได้น้อยลง เก็บไว้ผลิตหน้ำหนำว ดอกเห็ด
ก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะอัดกระป๋องแบบเห็ดเป๋ำฮื้อได้ ส่ำหรับพื้นท่ีใดภำคใดไม่หนำวมำกชัดเจนอำจไม่ปลูกเห็ดนี้
เลยก็ได้ เช่น ภำคใต้ ส่ำหรับภำคเหนือท่ีหนำวกว่ำควรต้องส่ำรองไว้  

เห็ดนำงฟ้ำจัดเป็นฟังไจ (Fungi)  ท่ีมีขนำดใหญ่และมีกำรสร้ำงดอกเห็ด (Fruiting  Body)  ซึ่งสำมำรถ
น่ำมำรับประทำนเป็นอำหำรได้ มีกำรสร้ำง  Basidium  เป็นรูปกระบองท่ีบริเวณครีบของดอก  และบน 
Basidium  จะมีกำรสร้ำง Basidiospore  4 อัน  ดอกเห็ดมีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยร่ม ลักษระของดอกท่ัวๆ ไป 
ประกอบด้วนส่วนต่ำงๆ   ดังนี้  (รำชบัณฑิตสถำน. 2550) 

1. หมวกเห็ด (cap)  เป็นส่วนบนสุดของดอกท่ีเจริญเติบโตขึ้นไปในอำกำศ  เมื่อดอกบำนเต็มท่ีจะ
กำงออก  มีลักษณะรูปทรงเหมือนร่มกำง  ขอบงุ้มลงหรือแบนรำบ  หรือกลำงหมวกเว้ำลงเป็นแอ่ง  มีรูป
เหมือนกรวยปำกกว้ำง  ผิวหมวกเห็ดด้ำนบนอำจจะเรียบขรุขระ มีเกล็ดหรือมีขนแตกต่ำงกันแล้วแต่ชนิดของ
เห็ด  เนื้อหมวกเห็ดหนำบำงต่ำงกัน  อำจจะเหนียวหรือฉีกขำดได้ง่ำย  เนื้อเยื่อของหมวกเห็ดบำงชนิดอำจ
เปล่ียนสีได้เมื่อถูกอำกำศ 

2. ครีบ (gill) หรือซี่หมวกเห็ด  เรียงเป็นรัศมีรอบก้ำนดอกด้ำนล่ำงของหมวกเห็ด  เห็ดแต่ละชนิด
จะมีจ่ำนวนครีบหมวกแตกต่ำงกันและควำมหนำบำงไม่เท่ำกัน  จ่ำนวนของครีบหมวกจึงใช้เป็นลักษณะ
ประกอบกำรจ่ำแนกเห็ดด้วย  สีของครีบหมวกส่วนมำกจะเป็นสีเดียวกับสปอร์ของเห็ด  ซึ่งจัดเป็นลักษณะ
แตกต่ำงของเห็ดแต่ละชนิดด้วย 

3. ก้ำนดอก (stipe)   มีขนำดใหญ่และยำวแตกต่ำงกัน  ส่วนมำกเป็นรูปทรงกระบอก ตอนบนยึด
ติดกับหมวกเห็ดหรือครีบหมวกด้ำนใน  ก้ำนดอกเห็ดมีผิวเรียบขรุขระหรือมีขน หรือมีเกล็ด 

4. สปอร์ (basidiospore) สปอร์จะสร้ำงจำกครีบดอก สปอร์มีขนำดเล็กมำก ไม่มีสี มีรูปร่ำง
แตกต่ำงกันไป  ท่ำหน้ำท่ีเป็นอวัยวะสืบพันธุ์คล้ำยเมล็ดพืช 
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5. วงแหวน (ring)   เป็นเนื้อเย่ือบำงๆ  ยึดก้ำนดอกและขอบหมวกของเห็ดให้ติดกัน เมื่อหมวกเห็ด
กำงออกเยื่อจึงจะขำดจำกขอบหมวก แต่ยังมีเศษส่วนท่ียึดติดกับก้ำนดอกให้เห็นรอบก้ำนดอกเหมือนมีวงแหวน
หรือแผ่นเย่ือบำงส่วนอยู่ 

6. เย่ือหุ้มดอกเห็ด (volva)    อยู่ด้ำนล่ำงของโคนก้ำนดอก  เป็นเนื้อเยื่อหุ้มดอกเห็ดขณะยังตูม มี
ลักษณะคล้ำยถ้วยหงำยรองดอกเห็ด พบในเห็ดฟำงและเห็ดสกุลอะมำนิตำ (Amanita)    

7. กลุ่มเส้นใย (mycelium)    บริเวณท่ีดอกเห็ดจะขึ้นจะปรำกฏเส้นใย รำสีขำวขึ้นอยู่ก่อน เส้นใย
นี้จะก่อตัวกันเป็นก้อนใหญ่ เห็ดบำงชนิดจะมีเส้นใยรวมตัวกันเป็นก้อนแข็งอยู่ท่ีโคนก้ำนดอกหรือเป็นเส้นหยำบ
มองเห็นด้วยตำเปล่ำ  แต่เห็ดบำงชนิดมีเส้นใยละเอียดเล็กมำก  มองไม่เห็นลักษณะดังกล่ำว  โดยปกติเส้นใย
ของเห็ดจะเป็นสีขำวนวลแทรกซึมอยู่ตำมท่ีบริเวณท่ีจะเกิดดอกเห็ด 

เห็ดแต่ละสกุลจะมีส่วนประกอบของดอกเห็ดไม่ครบทุกส่วน แต่ส่วนใหญ่จะมีหมวกและก้ำนดอก
เป็นหลัก  ส่วนประกอบอื่นจะมีไม่เหมือนกัน เช่น เห็ดหอม  เห็ดเข็มทอง และเห็ดนำงรม  จะมีเฉพำะหมวก  
ครีบ  และก้ำนดอก  ส่วนเห็ดไข่ห่ำนหรือระโงกมีครบทุกส่วน และเห็ดฟำงไม่มีเฉพำะวงแหวน  เห็ดกระดุมไม่มี
เปลือกหุ้มแต่มีวงแหวน  ส่วนเห็ดเผำะหรือถอบ  จะมีแต่หมวกลักษณะเป็นก้อนกลมไม่มีก้ำนดอก   
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ภำพท่ี 2 แสดงส่วนประกอบของดอกเห็ด 

ท่ีมำ : รำชบัณฑิตสถำน. 2550 
 
2.3 ลักษณะทางพฤกษศาสตร์เห็ดนางฟ้า 

 เห็ดนำงฟ้ำเป็นเห็ดสกุลเดียวกับเห็ดเป๋ำฮื้อ มีลักษณะดอกเห็ดคล้ำยเห็ดเป๋ำฮื้อและเห็ดนำงรม ดอก
เห็ดมีสีขำวจนถึงสีน้่ำตำลอ่อน หมวกดอกเนื้อแน่นสีคล่้ำ ก้ำนดอกสีขำว ขนำดยำวไม่มีวงแหวนล้อมรอบ ครีบ
ดอกสีขำวอยู่ชิดติดกันมำกกว่ำครีบดอกเห็ดเป๋ำฮื้อ เส้นใยค่อนข้ำงละเอียด (สวนเกษตรผสมผสำน. 2557) 

ฤดูกาล : เห็ดนำงฟ้ำเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้ำร้อน ประมำณเดือนเมษำยน  
แหล่งปลูก : เจริญเติบโตตำมตอไม้ผุๆ บริเวณท่ีอำกำศช้ืนและเย็น  
การกิน : เห็ดนำงฟ้ำมีกล่ินหอม เนื้อแน่น รสหวำน น่ำไปปรุงอำหำรได้หลำยชนิด เช่นเห็ดนำงฟ้ำ

ชุบแป้งทอด ผัดเห็ดนำงฟ้ำ เห็ดนำงฟ้ำผัดกระเพรำ ห่อหมกเห็ดนำงฟ้ำ ย่ำเห็ดนำงฟ้ำ เมี่ยงเห็ดนำงฟ้ำ แหนม
สดเห็ดนำงฟ้ำ ใส่ในต้มโคล้งหรือต้มย่ำ เป็นต้น  

สรรพคุณทางยา: ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ลดไขมันในเส้นเลือดมีสรรพคุณช่วยกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกันลดน้่ำตำลในเลือด ปรับสภำพควำมดันโลหิต ลดกำรอักเสบ ยังยั้งกำรเจริญเติบโตของเนื้อร้ำยกำร
น่ำไปใช้ 

ประโยชน์ : ท่ำแหนมเห็ด , เห็ดชุบแป้งทอด , ต้มย่ำเห็ด ฯลฯ 
คุณค่าทางอาหาร(100กรัม) : ให้พลังงำน 35 กิโลแคลอรี่ (โปรตีน2.3กรัม , ไขมัน 0.3 กรัม , 

คำร์โบไฮเดรต 5.7 กรัม)  
ข้อดีของเห็ดนางฟ้า :มีรสชำติดี รสชำติอร่อยถ้ำน่ำไปปรุงอำหำรจะมีกล่ินหอมน่ำกินมำกสำมำรถ

เก็บรักษำไว้ในตู้เย็นได้นำนสำมำรถเก็บรักษำโดยกำรตำกแห้งไว้ เมื่อจะน่ำมำปรุงอำหำรก็เพียงน่ำเห็ดนำงฟ้ำ
ไปแช่น้่ำ เห็ดก็จะคืนรูปเอง 

ลักษณะโดยทั่วไปของเห็ดนางฟ้า :เห็ดนำงฟ้ำมักจะพบตำมธรรมชำติบริเวณตอไม้เนื้ออ่อนท่ีก่ำลัง
ผุ ในแถบเมืองแจมมู บริเวณเชิงเขำหิมำลัย มีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยคลึงกับเห็ดนำงรม และเห็ดเป๋ำฮื้อ แต่จะมีสี
อ่อนกว่ำ และมีครีบอยู่ชิดกันมำกกว่ำ ด้ำนบนของดอกจะมีสีนวลๆ ถึงสีน้่ำตำลอ่อน   ดอกเห็ดนำงฟ้ำจะมี
ขนำดต้ังแต่ 5-14 เซ็นติเมตร และจะมีน้่ำหนักอยู่ระหว่ำง 30-120 กรัม และนอกจำกนี้ยังมีเห็ดนำงฟ้ำอีกสำย
พันธุ์หนึ่ง คือ เห็ดนำงฟ้ำภูฐำน ท่ีเรียกช่ือเช่นนี้เพรำะเป็นเห็ดท่ีมีต้นก่ำเนิดมำจำกประเทศภูฐำน ซื่งก็จะ
สำมำรถแยกออกได้อีกหลำยสำยพันธุ์ ซึ่งแต่ละสำยพันธุ์ก็จะชอบฤดูกำลท่ีต่ำงกัน (บำงพันธุ์ออกได้ดีในฤดูร้อน 
บ้ำงพันธุ์ออกได้ดีในฤดูหนำว)  
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2.4   ความเป็นมาของเห็ดนางฟ้า 

ชมรมถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรเกษตร (2551)    ได้กล่ำวถึงควำมเป็นมำของเห็ดนำงฟ้ำว่ำ 
เห็ดนำงฟ้ำมีรูปร่ำงลักษณะคล้ำยคลึงกับเห็ดนำงรม เห็ดท้ังสองชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ (family) เดียวกัน ช่ือ "เห็ด
นำงฟ้ำ" เป็นช่ือท่ีต้ังขึ้นในเมืองไทย คนไทยบำงคนเรียกว่ำ เห็ดแขก เนื่องจำกมีผู้พบเห็นเห็ดนี้ครั้งแรกท่ี
ประเทศอินเดีย พบขึ้นตำมธรรมชำติบนตอไม้เนื้ออ่อนท่ีก่ำลังผุ ในแถบเมืองแจมมู (Jammu) บริเวณเชิงเขำ
หิมำลัย ช่ือวิทยำศำสตร์ คือ Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer เห็ดนำงฟ้ำถูกน่ำไปเล้ียงในอำหำรวุ้นเป็นครั้ง
แ รก โด ย  Jandaik ใน ปี  ค .ศ . 1947 ต่ อม ำ  Rangaswami และ  Nadu แ ห่ ง  Agricultural University, 
Coimbattore ในอินเดียเป็น ผู้น่ำเช้ือบริสุทธิ์ของเห็ดนำงฟ้ำเข้ำมำฝำกไว้ท่ี  American Type Culture 
Collection (ATCC) ในอเมริกำเมื่อปี ค.ศ. 1975 ได้ทรำบว่ำประมำณปี ค.ศ. 1977 ทำงกองวิจัยโรคพืช กรม
วิชำกำรเกษตร เป็นผู้น่ำเช้ือจำก ATCC เข้ำมำประเทศไทยเพื่อทดลองเพำะดู ปรำกฏว่ำสำมำรถเจริญได้ดี อีก
สำยพันธุ์หนึ่ง เป็นเห็ดท่ีมีผู้น่ำเข้ำมำจำกประเทศภูฐำน มำเผยแพร่แก่นักเพำะเห็ดไทย ได้มีกำรเรียกช่ือเห็ดนี้
ว่ำ เห็ดนำงฟ้ำภูฐำน มีหลำยสำยพันธุ์ซึ่งชอบอุณหภูมิท่ีแตกต่ำงกัน บำงพันธุ์ออกได้ดีในฤดูร้อน บำงพันธุ์ออก
ได้ดีในฤดูหนำว นิยมน่ำเพำะเป็นกำรค้ำกันมำก ลักษณะของดอกเห็ดนำงฟ้ำ  มีลักษณะคล้ำยกับดอกเห็ด
เป๋ำฮื้อ และดอกเห็ดนำงรม เมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดเป๋ำฮื้อ ดอกเห็ดนำงฟ้ำสีจะอ่อนกว่ำ และมีครีบอยู่ชิดกัน
มำกกว่ำ เห็นนำงฟ้ำสำมำรถเก็บไว้ในตู้เย็นนำนได้หลำยวัน เช่นเดียวกับเห็ดเป๋ำฮื้อ เนื่องจำกเห็ดชนิดนี้ไม่มี
กำรย่อตัวเหมือนกับเห็ดนำงรม ด้ำนบนของดอกจะมีสีนวลๆ ถึงสีน้่ำตำลอ่อน ในอินเดียดอกเห็ดมีขนำดต้ังแต่ 
5 - 14 เซ็นติเมตร และจะมีน้่ำหนักอยู่ระหว่ำง 30 - 120 กรัม เห็ดนำงฟ้ำมีรสอร่อย เวลำน่ำไปปรุงอำหำรจะมี
กล่ินชวนรับประทำน เห็ดชนิดนี้สำมำรถน่ำไปตำกแห้ง เก็บไว้เป็นอำหำรได้ เมื่อจะน่ำเห็ดมำปรุงอำหำร ก็
น่ำไปแช่น้่ำเห็ดจะคืนรูปเดิมได้อีก 10 ปีต่อมำ ในปี พ.ศ. 2528  ได้มีกำรน่ำพันธุ์เห็ดนำงฟ้ำมำจำกต่ำงประเทศ
เข้ำมำทดลองเพำะเล้ียงในไทย พบว่ำ เห็ดนำงฟ้ำท่ีน่ำมำจำกภูฐำน ประเทศอินเดีย มีลักษณะเด่นหลำย
ประกำร จึงให้ช่ือว่ำ เห็ดนำงฟ้ำภูฐำน หรือเห็ดนำงรมภูฐำน ยังไม่มีช่ือสำมัญ และมีช่ือวิทยำศำสตร์ว่ำ 
Pleurotus eous มีข้อดีอยู่หลำยประกำร ซึ่ง (ประสำน ยิ้มอ่อน.2549) ได้จ่ำแนกไว้ดังนี้ 
 1. เส้นใยเห็ดนำงฟ้ำภูฐำนเจริญได้ดีในอำหำรวุ้น PDA และหำกผสมถ่ัวเหลืองหรือถั่วเขียวในอำหำรวุ้น
แล้ว เส้นใยจะเจริญเติบโตได้ดีมำก 
 2. ในกำรผลิตหัวเช้ือในเมล็ดธัญพืชเส้นใยเห็ดจะเจริญเติบโตได้อย่ำงรวดเร็ว 
 3. ให้ดอกเร็ว ภำยหลังเข่ียหัวเช้ือลงถุงก้อนเห็ด 2-3 สัปดำห์ สำมำรถเปิดถุงให้ออกดอกได้นอกจำกนี้
ช่วงห่ำงของกำรเก็บผลผลิตดอกจะส้ัน จะมีกำรพักตัวเพียง 5-7 วัน แล้วจะออกดอกให้ผลผลิตรุ่นต่อไปได้ 
 4. มีประสิทธิภำพในกำรเปล่ียนอำหำรในถุงก้อนเห็ด มำใช้เพื่อกำรเจริญเติบโตสูงมำก ยัง 
พบกำรต้ำนรำเขียว และรำด่ำได้ดี 
 5. มีรสชำติอร่อยเหมือนเห็ดนำงรม มีกล่ินหอม รสหวำน และมีควำมกรอบ เก็บรักษำไว้ได้ 
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นำนกว่ำเห็ดนำงรมโดยเฉพำะในท่ีท่ีมีกำรควบคุมอุณหภูมิ 
 6. ให้ผลตอบแทนสูงกว่ำเห็ดในสกุลเห็ดนำงรมอื่นๆ สำมำรถเพำะในวัสดุเพำะชนิดต่ำงๆ ได้ดี และ
เพำะได้ทุกฤดูกำล 
 
2.5  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า 

ครูอนันท์ กล้ำรอด (2556)  ได้กล่ำวถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของเห็ดนำงฟ้ำ ประกอบด้วย
ดังนี้ 

2.5.1 อุณหภูม ิ(Temperature) 
         อุณหภูมิท่ีเหมำะสมต่อกำรออกดอกของเห็ดนำงฟ้ำประมำณ 25-30 องศำเซลเซียส หำกอุณหภูมิต่่ำ
กว่ำ 15 องศำเซลเซียส และสูงกว่ำ 35 องศำเซลเซียส เห็ดนำงฟ้ำจะไม่ออกดอก หำกก้อนเห็ดได้รับอุณหภูมิ
ต่่ำกว่ำ 20 องศำเซลเซียส ในระยะเวลำส้ันๆ จะช่วยชักน่ำให้ออกดอกดีขึ้น 

2.5.2 ควำมช้ืน (Humidity) 
เห็ดนำงฟ้ำเป็นเห็ดท่ีต้องกำรสภำพควำมช้ืนของอำกำศค่อนข้ำงสูง  สภำพของโรงเรือนควรมีควำมช้ืน 

(Relative Humidity) ไม่ต่่ำกว่ำ 80-85% เพรำะสภำพควำมช้ืนของอำกำศมีควำมส่ำคัญต่อกำรพัฒนำของ
ดอกเห็ดมำก ถ้ำควำมช้ืนมำกกว่ำนี้จะท่ำให้ก้ำนดอกยำว  เห็ดจะไม่ออกดอกในสภำพท่ีมีควำมช้ืนสัมพัทธ์ต่่ำ
กว่ำ 65 %    

2.5.3 อำกำศ 
ภำยในโรงเรือนควรมีอำกำศถ่ำยเทได้ดี กรณีท่ีโรงเรือนเปิดดอกมีกำรระบำยถ่ำยเทอำกำศไม่ดี จะมี

ปัญหำ เห็ดขำดออกซิเจน ท่ำให้เส้นใยเห็ดไม่สำมำรถสร้ำงตุ่มดอกได้ สภำพดอกเห็ดจะผิดปกติ และผลผลิตต่่ำ  
 2.5.4 แสงสว่ำง 

แม้ว่ำเส้นใยเห็ดจะไม่ต้องกำรแสงในช่วงกำรบ่มเส้นใย แต่ช่วงเปิดดอกเห็ดต้องกำรแสงในระดับ
หนึ่งท่ีพอเหมำะ จึงจะมีพัฒนำกำรของดอกเห็ดท่ีสมบูรณ์  
 2.5.5 ปริมำณธำตุอำหำรในวัสดุเพำะ  
มีควำมส่ำคัญต่อกำรเพิ่มผลผลิตของเห็ดนำงฟ้ำมำก  จำกกำรทดลองพบว่ำผลผลิตของเห็ดนำงฟ้ำจะเพิ่มขึ้น
ประมำณ 50% ถ้ำเพิ่มอำหำรเสริมพวกแอมโมเนียมไนเดรด (NH4NO3) สำมำรถเพิ่มไนโตรเจนในดอกเห็ดได้ 
5.32%  
 2.5.6 ควำมเป็นกรดเป็นด่ำง 

กำรเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดควรอยู่ในสภำพอำหำรท่ีเป็นกรด  จนถึงระดับกลำง คือมีค่ำ H 
ประมำณ 5-7  
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2.6 แหล่งอาหารของเห็ดนางฟ้า 

ส่ำเนำ  ฤทธิ์นุช  (2553)  กล่ำวไว้ว่ำเห็ดมีควำมต้องกำรธำตุอำหำรหลำยชนิดจำกอินทรียวัตถุ  โดย
ผ่ำนขบวนกำรย่อยท่ีค่อนข้ำงซับซ้อน  แหล่งอำหำรของเห็ดนำงฟ้ำมีดังนี้ 

1.แหล่งอำหำรคำร์บอน  เห็ดต้องกำรอำหำรประเภทคำร์บอน  เพื่อใช้ในกำรเจริญเติบโต  โดยเฉพำะ
เกี่ยวกับกำรสร้ำงเซลล์ท่ีเป็นโครงสร้ำงของเห็ด  และเป็นแหล่งให้พลังงำนแก่เห็ด  แหล่งอำหำรประเภท
คำร์บอนท่ีเห็ดน่ำไปใช้ได้ง่ำย  ได้แก่ กลูโคส ไซโลส  อะรำบิโนสและฟรุคโตส  ซึ่งจัดเป็นอำหำรประเภทคำร์
โบไฮเดรดท่ีมีโมโลกุลขนำดเล็ก  แต่ในวัสดุท่ีใช้เพำะเห็ดท่ีมีโมเลกุลขนำดใหญ่  ได้แก่  เซลลูโลส  และฮีมิ
เซลลูโลส  จึงจ่ำเป็นต้องอำศัยจุลินทรีย์ช่วยในกำรย่อยสลำยคำร์โบไฮเดรตท่ีมีโมเลกุลขนำดใหญ่  ให้มีขนำด
เล็กลงเห็ดจะสำมำรถน่ำไปใช้ในกำรเจริญเติบโต 

2.แหล่งอำหำรไนโตรเจน  เห็ดต้องกำรอำหำรประเภทไนโตรเจน  ไปใช้ในกำรสังเครำะห์โปรตีน  
แหล่งอำหำรประเภทไนโตรเจน  ได้แก่  ปุ๋ยประเภทไนเตรด  แอมโมเนียม  และสำรอินทรีย์ท่ีมีส่วนประกอบ
ของไนโตรเจน  แหล่งไนโตรเจนท่ีเส้นในเห็ดสำมำรถน่ำไปใช้ได้ดี  คือ  ไนโตรเจนท่ีอยู่ในรูปอินทรีย์สำร  ได้แก่  
กรดอะมิโนต่ำงๆ  เช่น กรดกลูตำมิก (Glutamic  Acid) ซึ่ งมีอยู่มำกในเปลือกมันฝรั่ง, แอสปำรำจีน 
(Asparagine) และฮีสติตีน (Histidine)  เป็นต้น 

3. แหล่งอำหำรประเภทธำตุอำหำรอื่นๆ  ธำตุอำหำรหลักท่ีเห็ดจ่ำเป็นต้องใช้ในกำรเจริญเติบโต  ได้แก่  
แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  โปแตสเซียม  แมกนีเซียมและซัลเฟอร์  แม้ว่ำเห็ดจะต้องกำรธำตุอำหำรหลักไม่มำกนัก  
แต่ธำตุอหำรเหล่ำนี้มีส่วนท่ำให้ขบวนกำรทำงสรีรวิทยำและกำรเจริญเติบโตของเห็ดเป็นไปตำมปกติ  ดังนั้นปุ๋ย
หมักท่ีใช้ในกำรเพำะเห็ดจึงได้มีกำรใส่ยิปซั่ม (CaSO4) และดีเกลือ (MgSO4) เพื่อท่ีเห็ดจะสำมำรถน่ำไปใช้ใน
กำรเจริญเติบโต  นอกจำกนี้อำหำรพวกจุลธำตุก็มีควำมส่ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของเห็ด   ได้แก่  เหล็ก  
สังกะสี  แมงกำนีส  ทองแดง  และโมลิบดินัม  ซึ่งเห็ดต้องกำรใช้ในบำงระยะของกำรเจริญเติบโต 

4. แหล่งอำหำรประเภทวิตำมิน  จำกกำรศึกษำบทบำทของวิตำมินท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของเห็ด  
พบว่ำไบโอตินและไธอำมีนมีควำมส่ำคัญต่อกำรเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด 

5. แหล่งอำหำรประเภทกระตุ้นกำรเจริญเติบโต  จำกกำรศึกษำสำรท่ีมีผลต่อกำรกระตุ้นกำร
เจริญเติบโตของเห็ดมีหลำยชนิด  คือ  Indoleacetic  Acid (IAA)  สำรพวก Ester  ของ Oleic  Acid  และ
สำรพวกอะมิโนหลำยชนิด  ได้แก่  เมทไธโอนีนและโปรลีน 

 
2.7 วัสดุเพาะเห็ดนางฟ้า 
วัสดุเหลือใช้จำกกำรเกษตรท่ีสำมำรถน่ำมำใช้เป็นวัตถุดิบเพำะเห็ดนำงฟ้ำ  ได้ผลดีได้แก่  ฟำงข้ำว  ซัง

ข้ำวโพด  และขี้เล่ือยไม้เนื้ออ่อน  (ปัญญำ  โพธิ์ฐิติรัตน์ . 2532) ในกำรเพำะอำจเลือกใช้วัสดุเพำะเพียงชนิด
เดียวหรือผสมกันหลำยๆ อัตรำส่วนก็ได้  วัสดุเพำะอำจแบ่งได้ดังนี้ 
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1. วัสดุท่ีย่อยง่ำยสลำยเร็ว  ได้แก่  ฟำงข้ำว  ต้นกล้วย  วัสดุเหล่ำนี้มักมีธำตุอหำรท่ีเห็ดต้องกำรอยู่สูง
มำก  แต่อำหำรบำงอย่ำงอยู่ในรูปท่ีเห็ดน่ำไปใช้ได้ยำก  จะต้องท่ำกำรหมักเสียก่อนเพื่อให้ธำตุอำหำรเหล่ำนั้น
อยู่ในรูปท่ีเห็ดสำมำรถน่ำไปใช้ได้ง่ำย  ในกำรหมักนั้นจะต้องสับวัสดุให้เป็นช้ินเล็กๆ และควรเติมปุ๋ยไนโตรเจน
ในรูปของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต  หรือปุ๋ยยูเรียประมำณร้อยละ 0.5-1.0 ของน้่ำหมักวัสดุแห้ง  นอกจำกนั้น
จะต้องเติมปูนขำวร้อยละ 1-2 ของน้่ำหมักวัสดุแห้ง  กำรเติมปูนขำวนี้จะท่ำให้ลักษณะของปุ๋ยดีขึ้น  และเป็น
กำรท่ำลำยสำรพิษต่ำงๆ ท่ีจะมีผลต่อเห็ดด้วย 

2. วัสดุท่ีย่อยสลำยตัวยำก  ได้แก่  ขี้เล่ือย  ขุยมะพร้ำว  ซังข้ำวโพด  ต้นข้ำวโพดและต้นอ้อย  ในส่วน
ของซังข้ำวโพดบด  ต้นข้ำวโพดบด  และขี้เล่ือยไม้เนื้ออ่อน  เช่น  ขี้เล่ือยไม้มะม่วง  ขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำ  
สำมำรถน่ำมำใช้เพำะเห็ดได้โดยไม่ต้องหมัก  เพียงแต่เติมอำหำรเสริมบำงอย่ำงผสมลงไปแล้วน่ำไปใช้ได้เลย  
ส่วนวัสดุประเภทขี้เล่ือยไม้เนื้อแข็งจ่ำเป็นจะต้องหมักเสียก่อน  เพื่อให้จุลินทรีย์ท่ีมีอยู่ตำมธรรมชำติช่วยย่อย
สลำยอำหำรของเห็ดให้มีขนำดเล็กลง  และอยู่ในรูปท่ีเห็ดน่ำไปใช้ได้ง่ำย  ในกำรหมักจะต้องเติมปุ๋ยไนโตรเจน
ในรูปของปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟตหรือปุ๋ยยูเรียประมำณร้อยละ 0.5-1.0 ของน้่ำหนักวัสดุแห้ง  และเติมปูนขำว
ประมำณร้อยละ 1.0-1.5 ของน้่ำหนักวัสดุแห้ง  วัสดุเหล่ำนี้เมื่อผ่ำนกำรหมักจะสลำยตัวไม่มีกล่ิน และมีสี
ค่อนข้ำงคล่้ำ นิ่มมือ  ซึ่งเป็นลักษณะท่ีน่ำไปใช้ได้ 
 

2.8  คุณค่าทางอาหารของเห็ดนางฟ้า 
 เห็ดนำงฟ้ำมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรมำกมำยและยังมีสรรพคุณทำงยำ ท่ีชำวจีนจัดว่ำ เป็นยำเย็นท่ีมี
สรรพคุณช่วยลดไข้ เพิ่มพลังชีวิต แก้ร้อนในช่วยให้หำยหงุดหงิด บ่ำรุงเซลล์ประสำทสำมำรถรักษำอำกำรอัลไซ
เมอร์ และท่ีส่ำคัญยังสำมำรถยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย (พรศิลป์  สีเผือกและคมสัน  
นันทสุนทร. มปป.) 
ส่วนประกอบทำงอำหำรของเห็ดจำกส่วนท่ีรับประทำนได้ 100  กรัม   

1. ปริมำณธำตุอำหำร (nutrients) 
แคลเซี่ยม(Ca)     1.90 mg/100 g 
ฟอสฟอรัส(P)     87.44 mg/100 g 
เหล็ก (Fe)    0.86 mg/100 g   
วิตำมิน B1     0.060 mg/100 g 
วิตำมิน B2    0.472 mg/100 g 
ไนอะซีน     3.21 mg/100 g 
วิตำมินซี     3.56 mg/100 g 

2. ปริมำณกรดอะมิโน (amino acid) 
Isoleucine   78 mg/g ของ crude protein nitrogen 
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Leucine   68.1 mg/g ของ crude protein nitrogen 
Lysine    73.5 mg/g ของ crude protein nitrogen 
Methionine + Cystine  62.5 mg/g ของ crude protein nitrogen 
Phenylalanine + Tyrosine 137.8 mg/g ของ crude protein nitrogen 
Threonine   88 mg/g ของ crude protein nitrogen 
Tryptophan   91 mg/g ของ crude protein nitrogen 
valine    76.1 mg/g ของ crude protein nitrogen 

คุณค่ำทำงโภชนำกำรของเห็ดนำงฟ้ำหนัก 100 กรัม 
พลังงำน     260.7  กิโลแคลอรี ่
ควำมช้ืน     88.9  เปอร์เซ็นต์ 
โปรตีน     25.8  เปอร์เซ็นต์ 
คำร์โบไฮเดรต    45.6  เปอร์เซ็นต์ 
ไขมัน     4.1  เปอร์เซ็นต์ 
เย่ือใย     8.6  เปอร์เซ็นต์ 
เถ้ำ     11.8  เปอร์เซ็นต์ 

2.9 โรคและแมลงศัตรูเห็ด 
ประไพศรี  พิทักษ์ไพรวัน (ม.ป.ป.) ได้กล่ำวเรื่องโรคและแมลงศัตรูเห็ดว่ำ ผู้เพำะเห็ดต้องเอำใจใส่ใน

เรื่องของกำรป้องกันไม่ให้มีโรคและแมลง ต้องมีกำรวำงแผนกำรสุขำภิบำล กำรรักษำควำมสะอำด  อย่ำงถูก
หลักอนำมัย  และหมั่นตรวจสอบก้อนเช้ือเห็ดอยู่เสมอ โดยถ้ำหำกพบเป็นโรคให้รีบน่ำออกจำกโรงเรือนและ
ท่ำลำยทันทีเพื่อลดอัตรำกำรเส่ียงส่ำหรับโรคและแมลงศัตรูท่ีพบในกำรเพำะเห็ดในถุงพลำสติกนั้นสำมำรถแยก
ได้ดังนี้ 

1.โรคเห็ด โดยท่ัวไปมี 2 สำเหตุ คือ 
1.1 โรคเห็ดท่ีมีเช้ือโรคเป็นสำเหตุ ได้แก่  เช้ือรำ  เช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส เป็นต้น  เช้ือรำบำงชนิดท่ำ

ให้เส้นใยเห็ดโตช้ำ  หรือไม่โต  เรียกเช้ือรำนี้ว่ำเป็นเช้ือรำแข่งขัน  คือเป็นพวกท่ีโตเร็วกว่ำเช้ือเห็ด  ไปแย่ง
อำหำรของเช้ือเห็ด  หรือบำงกรณีเช้ือรำบำงชนิดสร้ำงสำรพิษไปยับยั้งกำรเจริญของเส้นใยเห็ด ท่ำให้เส้นใยเห็ด
ชะงักกำรเจริญเติบโต 

1.2 โรคเห็ดท่ีไม่ใช่เช้ือโรคเป็นสำเหตุ เป็นลักษณะควำมผิดปกติบำงอย่ำงของดอกเห็ดเกิดจำก
สภำพแวดล้อม ท่ีไม่เหมำะสม เช่นกำรแปรปรวนของควำมช้ืนในวัสดุเพำะไม่เพียงพอสภำพโรงเรือนเพำะเห็ด
ไม่เหมำะสมต่อกำรเกิดดอกเห็ด เช่น กำรแปรปรวนของควำมช้ืนในวัสดุเพำะไม่เพียงพอสภำพโรงเรือนเพำะ
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เห็ดไม่เหมำะสมต่อกำรเกิดดอกเห็ด เช่น มีแสงมำกเกินไป  มีปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ในโรงเรือนมำก
ไป  ควำมช้ืนในโรงเรือนมีน้อยไป  หัวเช้ือเส่ือมหรือไม่มีคุณภำพ 

 

2. โรคของเห็ดที่เพาะในถุงพลาสติก 
โรคท่ีเกิดจากเชื้อรา 
ส่วนใหญ่เป็นเช้ือรำแข่งขัน  หรือเช้ือรำโรคเห็ด ซึ่งโดยท่ัวไปเช้ือรำปนเป้ือนหรือเช้ือรำแข่งขันมักเกิด

กับขี้เล่ือยซึ่งเป็นวัสดุเพำะขณะก่ำลังบ่มเช้ือเห็ด  เช้ือรำเหล่ำนี้ส่วนใหญ่เป็นพวกท่ีเส้นใยโตเร็วมำก เส้นใยเห็ด
จะชะงักกำรเจริญเติบโต ผลผลิตเห็ดลดลง โดยกลุ่มเช้ือรำท่ีเข้ำท่ำลำยเห็ดถุงมีดังนี้ 

ราด า  กลุ่มเช้ือรำกด่ำเหล่ำนี้ท่ำให้ก้อนเช้ือเห็ดบำงส่วนท่ีอยู่ในถุงมีสีเขียวเกือบด่ำ  อำจเกิดท่ีส่วนใกล้
ปำกถุงแล้วลำมลงไปข้ำงล่ำง  หรือเกิดจำกด้ำนล่ำงลำมขึ้นไปบนก็ได้  บำงส่วนของก้อนเช้ือเห็ดมีสีน้่ำตำลเกิด
ติดกับบริเวณท่ีมีสีเขียวเข้ม  

 ราเขียว  กำรปนเป้ือนเช้ือรำกลุ่มนี้สังเกตเห็นได้ง่ำย  เริ่มแรกเห็นเป็นเส้นใยมีสีขำวเจริญเติบโตดี  ใน
ก้อนเช้ือเห็ดต่อมำรำเขียวจะสร้ำงสปอร์มีสีเขียวอ่อนใส เมื่อรวมตัวหนำแน่นแล้วจะท่ำให้เห็นเป็นหย่อม มีเขียว
มะกอก หรือเขียวเข้มในถุง 

ราสีส้ม  มักเกิดเป็นกระจุกบริเวณปำกถุง  ลักษณะเป็นก้อนติดกันสีชมพูอมเส้น อำจพบเกิดท่ีก้นถุงได้ 
เป็นรำท่ีเจริญเร็วมำกจนเส้นใยไปปกคลุมเส้นใยเห็ดท่ำให้เส้นใยเห็ดเจริญไม่ได้ 

ราเมือก  มักเกิดกับถุงเห็ดท่ีเปิดถุงเก็บดอกไปแล้วหลำยรุ่น  และมักเป็นกับถุงท่ีวำงซ้อนอยู่ด้ำนล่ำง 
โดยจะสังเกตเห็นสีเหลืองชัดเจนท่ีบริเวณด้ำนข้ำงๆ ถุงและบริเวณปำกถุง โดยมำกเกิดกับเห็ดหูหนู ซึ่งกรีดข้ำง
ถุงให้เกิดดอก  เมื่อรดน้่ำนำนๆ ท่ำให้ถุงเห็ดช้ืนและนอกจำกนี้ยังเกิดกับเห็ดภูฐำนท่ีหมดรุ่นแล้ว  แต่ยังไม่มีกำร
ขนย้ำยเพื่อท่ำควำมสะอำดโรงเรือน 

 
 
สาเหตุของการเกิดเชื้อราปนเปื้อน 
มีสำเหตุมำจำกกำรท้ิงก้อนเช้ือเห็ดท่ีเก็บดอกหมดแล้วไว้ในฟำร์ม  ท่ำให้เช้ือรำสะสมและแพร่กระจำย

อยู่ในบริเวณนั้น เมื่อฝนตกหรือลมแรงจะท่ำให้เช้ือรำถูกฝนซะหรือลมพัดแพร่ระบำดเข้ำไปในบริเวณโรงเรือน
เพำะเห็ดและอีกสำเหตุหนึ่งมำจำก หัวเช้ือเห็ดไม่บริสุทธิ์  กำรนึ่งฆ่ำเช้ือถุงเห็ดไม่สุก ท่ำลำยเช้ือรำปนเป้ือนไม่
หมด  และถุงแตกหรือถูกแมลงท่ำลำย  

การป้องกันการเกิดเชื้อราปนเปื้อนในเห็ดที่เพาะในถุงพลาสติก 
 1. ท่ำกำรตรวจสอบควำมสะอำดและควำมบริสุทธิ์ของหัวเช้ือเห็ดก่อนซื้อ 
2. กำรใส่หัวเช้ือเห็ดลงในถุงเห็ด ควรท่ำในห้องท่ีสะอำด ไม่มีลมโกรก 
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3. ท่ำกำรคัดแยกถุงเห็ดท่ีเสีย  ถุงเห็ดแตก ถุงเห็ดท่ีมีจุกส่ำลีช้ืน น่ำไปนึ่งใหม่หรือเผำท่ำลำยท้ิงเพื่อลด
กำรระบำดของเช้ือรำ 

4. รักษำควำมสะอำดในโรงบ่ม โรงเปิดดอกรวมทั้งบริเวณรอบๆ ฟำร์มเห็ด 
5. เมื่อเก็บดอกเห็ดไปจนหมดอำยุก้อนเห็ดแล้ว ควรพักโรงเรือนประมำณ 2-3 อำทิตย์ เพื่อท่ำควำม

สะอำดและฉีดยำฆ่ำแมลง หรือยำฆ่ำเช้ือรำ ตำมพื้นฝำผนัง เสำ ช้ันวำงเห็ด  และหลังคำโรงเรือน ก่อนน่ำถุง
เห็ดชุดใหม่เข้ำมำ ถ้ำเป็นไปได้โรงบ่มกับโรงเปิดดอกควรเป็นคนละโรงกัน 

6. ให้คัดแยกออกมำจำกโรงเรือน และน่ำไปท้ิงให้ห่ำงจำกโรงเรือนอย่ำงน้อย 100 เมตร หรือน่ำไปเผำ
ท่ำลำยท้ิง หรืออำจใช้สำรเคมีในกำรป้องกันก่ำจัดเช้ือรำได้แก่  เบนโนมิล (benomyl) คำร์เบนดำซิม 
(carbendazim) โพรคลอรำซ (prochloraz) อัตรำ 20 ซีซี/น่้ำ 20 ลิตร ท้ังนี้ให้งดใช้ในระยะออกดอก 

 
โรคท่ีเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
โรคเน่าสีน้ าตาลของเห็ดสกุลนางรม 
หมวกเห็ดด้ำนบนเป็นจุดสีเหลืองอ่อน  ต่อมำเปล่ียนเป็นสีน้่ำตำลลำมไปท่ัวหมวกดอก ท่ีก้ำนดอกเป็น

แผลปื้นสีเหลืองหรือน้่ำตำลแดง ยุบตัวดอกเห็ดมีขนำดเล็ก  อ่อนช่้ำง่ำย  ไม่เป็นท่ีต้องกำรของตลำด  เช้ือ
กระจำยไปยังดอกอื่นๆโดยกำรให้น้่ำ 

โรคเน่าเหลืองของเห็ดสกุลนางรม 
ดอกท่ีโผล่พ้นคอขวดมีสีเหลือง  ขนำดเล็กผิดปกติ  บำงดอกม้วนงอ  ดอกเหี่ยวเหลืองท้ังกระจุกและ

ไม่พัฒนำ ซึ่งต่ำงจำกเหี่ยวเหลืองท่ีดอกเห็ดขำดควำมช้ืน (ท่ีเมื่อเก็บดอกท่ีมีอำกำรดังกล่ำวท้ิง และรดน้่ำให้
ควำมช้ืนในโรงเรือนเพียงพอ ดอกเห็ดรุ่นใหม่ จะมีอำกำรปกติ) แต่ถ้ำเห่ียวเหลืองจำกเช้ือบักเตรี ดอกรุ่นต่อๆ 
มำอำจปกติหรือเหี่ยวเหลืองเช่นเดิม  ขึ้นกับปริมำณของเช้ือแบคทีเรียท่ีระบำดว่ำมีมำกหรือน้อย  ถ้ำมำกอำจ
ไม่ได้ผลผลิต (ดอกเห็ด) เลย 

การป้องกันก าจัด 
1. ลดควำมช้ืนในโรงเพำะไม่ให้สูงเกินไป (80-85%) 
2. กำรรดน้่ำควรให้ผิวหน้ำของดอกเห็ดอ่อนแห้งภำยใน 3 ช่ัวโมง และหลังกำรรดน้่ำทุกครั้งไม่ควรให้มี

หยดน้่ำค้ำงบนดอกเห็ด 
3. ถ้ำจ่ำเป็นต้องใช้สำรเคมีรดให้ใช้คลอรีน 10 CC. : น้่ำ 1 ปี๊ป ฉีดพ่นและท่ำควำมสะอำดพื้นผิวท่ัวๆ 

ไป 
 
โรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัส 
โรคดอกหงิกของเห็ดสกุลนางรม 
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เห็ดสกุลนำงรมได้แก่  เห็ดนำงรม  เห็ดนำงฟ้ำ  เห็ดภูฐำน  เห็ดนำงรมฮังกำรี  และเห็ดเป๋ำฮื้อ 
ลักษณะอาการบนเห็ดนางรม  เห็ดภูฐำน 
อำกำรแตกต่ำงจำกอำกำรบนดอกเห็ดนำงรม และภูฐำน  คือก้ำนดอกส้ันผิดปกติลีบไม่สมบูรณ์  หมวก

ดอกเล็ก  บิดเบ้ียว  ไม่คล่ีบำน หรือคล่ีบำนไม่เต็มท่ี  ขอบดอกหยักโค้งไปมำ บำงดอกขอบดอกม้วนลง หงิกงอ 
บำงดอกหมวกดอกแตกเป็นต่ิงเล็กๆ สีของดอกเป็นสีเทำด่ำท้ังด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง 

 
แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคดอกหงิก 
1. ปรับสภำพโรงเรือนให้มีกำรถ่ำยเทอำกำศมำกขึ้น 
2. เพิ่มควำมสว่ำงให้กับโรงเรือนเพำะเห็ด เพื่อกำรเจริญเติบโตของดอกเห็ดอ่อนโดยใช้วิธีเปิดช่อง

หน้ำต่ำงหรือช่องแสง หรือใช้แสงไฟช่วยโดยเฉพำะช่วงเก็บเห็ดตอนเช้ำมืด 
3. ปรับควำมช้ืนในโรงเรือนเปิดดอกให้เหมำะสม (80-90%) ในฤดูหนำว  ให้น้่ำวันละ 3 เวลำจะช่วย

ให้โรงเรือนเปิดดอกมีควำมช้ืนท่ีเหมำะสม  โดยแนะน่ำให้ใช้ผ้ำพลำสติกบุ โรงเรือนด้ำนในด้วย  ส่วนในฤดูร้อน 
อำกำศนอกโรงเรือนร้อน  กำรรดน้่ำวันละหลำยๆ ครั้งรวมท้ังรดน้่ำท่ีพื้นโรงเรือน ข้ำงฝำ และหลังคำ  จะช่วย
ให้โรงเรือนเปิดดอกมีควำมช้ืนตำมท่ีต้องกำร  แต่ควรมีระบำยอำกำศภำยในโรงเรือนด้วย 

 
แมลงศัตรูเห็ด 
แมลง-ศัตรูเห็ดท่ีส่ำคัญ ได้แก่ 
1. หนอนแมลงวัน 
ท่ำลำยเห็ดเกือบทุกชนิดโดยเฉพำะก้อนเห็ดท่ีเก็บดอกขำยได้แล้ว โดยท่ัวไปจะชอบของเน่ำเหม็น

รวมท้ังก้อนเช้ือเห็ดท่ีมีกล่ินของแอมโมเนีย  เมื่อเข้ำท่ำลำยก้อนเห็ดจะท่ำให้ก้อนเช้ือเห็ดในถุงเปล่ียนเป็นสี
น้่ำตำลหรือด่ำ มักพบโรคเน่ำเกิดควบคู่กันด้วย  ปัจจุบันพบ 3 ชนิด ท่ีท่ำลำยเห็ดอย่ำงรุนแรง ได้แก่ 

หนอนแมลงหวี่เห็ดปีกด่ำ (แมลงวันเซียริด) หนอนชนิดนี้ล่ำตัวมีสีขำวใส  หรือสีเหลืองส้ม  บำงครั้ง
ส่วนหัวมีสีด่ำ ล่ำตัวยำว 5-7 มิลลิเมตร  เคล่ือนไหวรวดเร็ว  และกินจุมำก เมื่อเข้ำดักแด้ใหม่ๆ เป็นสีขำวแล้ว
ค่อยๆ เปล่ียนเป็นสีด่ำชัดเจนก่อนออกเป็นตัวแก่ ลักษณะตัวแก่จะมีสีด่ำโดยเฉพำะท่ีปีก ขนำดตัว 2-3 
มิลลิเมตร มีช่วงท้องแคบตัวแก่ไม่ท่ำลำยหรือกัดกินเห็ดแต่อย่ำงใด  มีอำยุต้ังแต่จำกไข่จนเป็นตัวแก่ประมำณ 
25-30 วัน 

2. หนอนแมลงวันหลังโกง (แมลงวันฟอร์ริด) 
ระยะตัวหนอนจะท่ำลำยเส้นใยเห็ดท่ีก่ำลังเดินบนผิวหน้ำก้อนเห็ดในถุงและมักเจำะเข้ำท่ำลำยท่ีโคน

และหมวกดอกท่ำให้พรุนและเสียหำย  ตัวแก่มีท้ังติดปีกและไม่มีปีก  มีควำมรุนแรงน้อยกว่ำแมลงวันเซียริด 
3. แมลงหว่ีเห็ด 
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พบระบำดมำกหลังกำรเพำะเห็ดได้ประมำณ 5-6 เดือน  โดยตัวหนอนท่ำลำยเห็ดในถุง ท่ำให้เห็ด
แกร็นด้ำน  สีน้่ำตำลและเน่ำเสียท้ังถุง  ในระยะตัวแก่ตัวเป็นสีด่ำขนำดเล็กมำกคล้ำยกับแมลงหวี่ที่พบตำมท่ีอับ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในห้องส้วมท่ีอับลม  ตัวแก่มักจะเกำะตำมดอกเห็ด ถุงเห็ด ฝำ เสำโรงเรือน ท่ำควำมร่ำคำญ
โดยตอมตำของผู้เข้ำปฏิบัติงำนในโรงเห็ด  จัดเป็นพวกท่ีท่ำลำยเห็ดไม่รุนแรงมำกนัก 

การป้องกันก าจัด ใช้คำร์บำริล (เซฟวิน 85 WP) หรือไดอำซินอน (บำซูดริน 40 WP) อัตรำ 40-60 
กรัม (4-6 ช้อนแกง) /น่้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นท่ีก้อนเห็ดและในโรงเรือนในช่วงกำรเดินเส้นใย และงดเว้นกำรใช้
ในช่วงเปิดดอก 

4. หนอนผีเสื้อ 
ตัวแก่เป็นผีเส้ือกลำงวันขนำด 8-9 มิลลิเมตร  มักเกำะอยู่ตำมฝำผนังโรงเรือน  และท่ีปำกถุงก้อนเช้ือ

เห็ด  ปีกมีสีน้่ำตำลสลับลำยสีน้่ำตำลด่ำ  ปีกด้ำนล่ำงยำวกว่ำปีกด้ำนบน ส่วนท้องเป็นสีน้่ำตำลอ่อน ขณะเกำะ
นิ่งอยู่กับท่ีจะเป็นรูปสำมเหล่ียมคล้ำยหลังคำ กำรวำงไข่จะวำงบนจุกส่ำลีท่ีปิดถุงก้อนเช้ือ  ไข่เป็นกลุ่มมีเส้นใยสี
ครีมปกคลุม  ตัวหนอนระยะแรกๆ มีสีครีม แล้วเปล่ียนเป็นสีน้่ำตำลแดงในเวลำต่อมำ หัวและปำกมีสีด่ำหรือ
น้่ำตำลเข้มเห็นได้ชัด  ด้ำนหลังติดกับหัวจะมีขีดสีน้่ำตำลพำดตำมขวำงล่ำตัว  หนอนโตเต็มท่ีมีขนำด 1.5 ซม. 
โดยมีระยะเวลำท่ีเป็นตัวหนอน 14-21 วัน 

กำรเข้ำท่ำลำยเห็ด  ตัวหนอนกัดกินเส้นใยเห็ดท่ีบริเวณปำกถุง หรือชอนไซไปตำมผิวก้อนเช้ือท่ีมีเส้น
ใยเห็ด ท่ำให้เส้นใยเห็ดขำด ไม่เจริญและไม่ออกดอกบำงครั้ง พบว่ำเจำะรูเข้ำไปในก้อนเช้ือเห็ด ท่ำให้เห็น
เป็นขุยสีน้่ำตำลเป็นทำงคดเค้ียวไปมำ และหำกท่ำลำยรุนแรงจะเห็นมูลหนอนท่ีถ่ำยออกมำสีน้่ำตำลเต็มไปหมด 
ถ้ำท่ำกำรป้องกันก่ำจัดไม่ทันเวลำจะเกิดกำรท่ำลำยอย่ำงรวดเร็วและรุนแรงภำยใน 2 สัปดำห์ โดยเฉพำะใน
เห็ดนำงรม นำงฟ้ำ 

5. ไร 
ตัวเล็กมำกต้องอำศัยแว่นขยำยช่วยจึงจะมองเห็นได้ชัด  ท่ีเป็นศัตรูเห็ดมีหลำยชนิด เช่นไรไข่ปลำ  ไร

หยดน้่ำ  ไรขำวใหญ่  และไรก้นขน ลักษณะพิเศษคือไรเหล่ำนี้มีวงจรชีวิตต้ังแต่ไข่เป็นตัวแก่ส้ันมำกเพียง 4-5 
วันเท่ำนั้น และพบตัวเมียมำกกว่ำตัวผู้ถึง 4 เท่ำโดยท่ีตัวเมียสำมำรถออกไข่และเป็นตัวได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์
กับตัวผู้  จึงเป็นสำเหตุของกำรระบำดอย่ำงรวดเร็ว และรุนแรงโดยชอบกัดกินเส้นใยเห็ด  ท่ำให้เส้นใยเห็ดขำด
ออกจำกกัน  ไม่สำมำรถเจริญเติบโตต่อไปได้  ถ้ำท่ำลำยดอก ดอกแคระแกร็นมีขนำดเล็ก ดังนั้นหำกพบกำร
ระบำดควรท่ำลำยและเคล่ือนย้ำยก้อนเช้ือท่ีถูกท่ำลำยออกไปจำกโรงเรือนทันที ไม่ควรปล่อยท้ิงไว้ 

การป้องกันก าจัดแมลงศัตรูเห็ด 
1. ก้อนเช้ือเห็ดท่ีจะน่ำเข้ำบ่ม หรือเปิดดอกในโรงเรือนควรนึ่งฆ่ำเช้ืออย่ำงถูกวิธีทุกครั้ง 
2. รักษำควำมสะอำดท้ังภำยในและบริเวณรอบๆ โรงเรือน  โดยกำรฉีดพ่นสำรเคมีบริเวณพื้น ฝำผนัง 

หลังคำโรงเรือนให้ท่ัวทุกซอกทุกมุม ปิดโรงเรือนให้มิดชิดท้ิงไว้อย่ำงน้อย 7-10 วัน ก่อนน่ำก้อนเช้ือเห็ดเข้ำไป
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สำรเคมีท่ีใช้เช่น สำรคลออ๊อกซ์ 20 CC. + น้่ำ 20 ลิตร (1 ปี๊ป) และสำรมำลำไทออน 20 CC. + น้่ำ 1 ปี๊ป ซึ่ง
สำรเคมีเหล่ำนี้ห้ำมพ่นลงบนดอกเห็ดหรือถูกเห็ดโดยตรง  เนื่องจำกอำจเกิดพิษตกค้ำงในดอกเห็ดแล้วยังจะท่ำ
ให้ดอกเห็ดเกิดอำกำรผิดปกติได้ 

3. ก้อนเช้ือเห็ดท่ีถูกแมลงเข้ำท่ำลำยหรือเน่ำเสียจำกสำเหตุอื่นๆ ให้น่ำออกไปเผำท่ำลำยทันที 
4. พักโรงเรือนระยะหนึ่งเพื่อตัดวงจรชีวิตของแมลงท่ีระบำดสะสมอยู่ในโรงเรือน พร้อมฉีดพ่นสำรเคมี

หรือยำรม  เช่น เมทธิลโบรไมค์ เพื่อฆ่ำศัตรูเห็ดทุกชนิด  หรือเซฟวิน 85 อัตรำ 8-10 ช้อนแกงผสมน้่ำ 1 ปี๊ป 
5. ควบคุมปริมำณตัวแก่ของแมลงศัตรูเห็ดโดยกำรติดหลอดไฟฟ้ำดักแมลง หรือใช้กำรดักแมลงภำยใน

โรงเรือน 
 

 ศัตรูเห็ดนางฟ้า 
เห็ดนำงฟ้ำมีคุณสมบัติทำงกล่ินท่ีดึงดูดโรคและแมลงศัตรูเห็ดได้เป็นอย่ำงดีดังนั้นจึงมีศัตรูเห็ดรบกวน

หลำยชนิดด้วยกัน คือ 
1.หนูและแมลงสาบ นับเป็นตัวท่ำลำยถุงเห็ดมำกมำยอย่ำงไม่น่ำเช่ือ นอกจำกจะกัดถุงก้อน

เช้ือเพื่อเอำเมล็ดข้ำวฟ่ำงเป็นอำหำรแล้ว ยังกัดถุงเห็ดเพื่อสร้ำงรัง และเอำจุกส่ำลีไปท่ำท่ีนอน หนูชอบท่ำลำย
เห็ดเป๋ำฮื้อมำกท่ีสุด ควรป้องกันก่ำจัดโดยใช้วิธีกล หรือกำรใช้กับดักในกำรยับยั้งกำรท่ำลำยของหนู หรือก่ำจัด
โดยยำเบ่ือ  

2.ไร ตัวไรจะดูดกินน้่ำเล้ียงระยะก้อนเช้ือ และดอกเห็ดท่ำให้ผลผลิตลดลง ไรจะระบำดเมื่อ
ควำมช้ืนในโรงเรือนต่่ำ ไม่ควรปล่อยให้เกิดกำรหมักหมม ดังนั้นกำรป้องกันจะดีกว่ำโดยกำรรักษำควำมสะอำด
โรงเรือนอยู่เสมอ กำรใช้สำรเคมีก่ำจัด ไม่ควรท่ำเพรำะจะเป็นอันตรำยต่อผู้บริโภค 

3.แมลงหว่ี จะเกิดกับดอกเห็ดท่ีมีอำยุมำก แมลงหวี่จะมำตอมและวำงไข่และขยำยพันธุ์ควร
ย้ำยก้อนเหล่ำนั้นออกจำกโรงเรือนแล้วท่ำลำย 

4.โรคจุดเหลือง เกิดกับดอกเห็ดท่ีมีอำยุมำกท่ีตกค้ำงในกำรเก็บ หรือเพรำะน้่ำท่ีรดนั้นสกปรก 
 
2.10 ขั้นตอนการผลิตเห็ดนางฟ้า 
 ปัญญำ  โพธิ์ฐิติรัตน์  (2532) กล่ำวถึงขั้นตอนกำรผลิตเห็ดนำงฟ้ำไว้ดังนี้ 

1. กำรท่ำหัวเช้ือเห็ดนำงฟ้ำ 
 ขัน้ตอนกำรท่ำหัวเช้ือเห็ดนำงฟ้ำ  มีดังนี้ 
  1.1. กำรเล้ียงเช้ือเห็ดลงบนอำหำรวุ้น  อำหำรวุ้นท่ีเหมำะต่อกำรแยกเช้ือเห็ดนำงฟ้ำ คือ PDA 
หรือ Corn Meal  Agar อำหำรวุ้นผสมน้่ำสกัดจำกถั่วเหลืองหรือถั่วเขียว  หรือจะใช้สูตรอำหำรเดียวกับเห็ด
นำงรมก็ได้ช่วยให้เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตเร็วขึ้น  



20 
 

1.2 กำรขยำยเช้ือเห็ดลงในเมล็ดธัญพืช  เมล็ดธัญพืชท่ีใช้  ได้แก่  ข้ำวสำลี  ข้ำวบำร์เลย์  ข้ำว
โอ๊ต  แต่ในประเทศไทยเมล็ดพืชท่ีนิยม  ได้แก่  ข้ำวฟำง  ข้ำวเปลือก  ลูกเดือย  ข้ำวโพด  แต่เมล็ดข้ำวฟำงจัด
ว่ำเหมำะสมท่ีสุด  เพรำะกำรเตรียมเมล็ด และกำรถ่ำยเช้ือค่อนข้ำงง่ำย และมีธำตุอำหำรท่ีเหมำะสมส่ำหรับ
กำรเจริญเติบโตของเส้นใยแห็ด  

2. กำรขยำยเช้ือลงถุงปุ๋ยหมักหรือขี้เล่ือย (กำรท่ำก้อนเช้ือ)  
กำรท่ำก้อนเช้ือเห็ดนำงฟ้ำโดยใช้วัสดุท่ีมีในท้องถิ่น  เช่น  ฟำงสับ  ซังข้ำวโพดป่น  ขี้เล่ือยไม้เนื้ออ่อน  

แต่กำรใช้ขี้เล่ือยค่อนข้ำงสะดวกจึงมักเป็นท่ีนิยมกันท่ัวไปโดยเฉพำะขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำ  (ปัญญำ  โพธิ์ ฐิติรัตน์. 
2532) ในกำรเพำะอำจเลือกใช้วัสดุเพำะเพียงชนิดเดียวหรือผสมกันหลำยๆ อัตรำส่วนก็ได้ ในส่วนของฟำงข้ำว
เหนียวจะได้ผลดีกว่ำฟำงข้ำวเจ้ำ (สัมฤทธิ์  รัตนดำรำ. 2522) ในสูตรอำหำรท่ีใช้ในกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ  
โดยท่ัวไปมักจะผสมร่ำเป็นอำหำรเสริม  เนื่องจำกในร่ำข้ำวมีสำรอำหำรและแร่ธำตุท่ีเห็ดต้องกำรอยู่เป็นจ่ำนวน
มำก  ดังนี้ คือ อินทรียวัตถุ 81.72 % , คำร์บอน 47.40% , เซลลูโลส  22.08 % , เฮมิเซลลูโลส  13.18 % , 
ลิกนิน 12.22 % , ไนโตรเจน 1.58 % และมีอัตรำส่วนของคำร์บอน : ไนโตเจน = 40 :14 ส่ำหรับสูตรอำหำร
ในกำรท่ำก้อนเห็ดนำงฟ้ำท่ีได้ผลดี ได้แก่ กำรเพำะโดยใช้ฟำงข้ำวเจ้ำหมักตำมสูตรต่ำงๆ   ดังนี้ 
 

สูตรท่ี1 ประกอบด้วย 
ฟำงข้ำวสับ   100 กิโลกรัม 
ยูเรีย    1 กิโลกรัม 
ปูนขำว    1 กิโลกรัม 
ดีเกลือ    0.2 กิโลกรัม 
ควำมช้ืน    60-70  % 

สูตรท่ี 2  ประกอบด้วย 
ฟำงข้ำวสับ  (ยำว 2-3 นิ้ว) 100 กิโลกรัม 
ปุ๋ย (16-20-0)   1 กิโลกรัม 
ปูนขำว    1 กิโลกรัม 
ดีเกลือ    0.2 กิโลกรัม 
ควำมช้ืน    70-75  % 

ในกำรใช้ฟำงข้ำวท่ำก้อนเช้ือเห็ดจำกท้ัง 2สูตร  จ่ำเป็นต้องหมักฟำงก่อนโดยกำรท่ำกองหมักไว้ 3 วัน
จึงกลับกองครั้งหนึ่ง  และในวันท่ี 6 กลับกองอีกครั้งหนึ่ง  วันท่ี 7 กลับกองพร้อมกับใส่ปูนขำวเพื่อไล่
แอมโมเนียท่ีตกค้ำงอยู่ในกองปุ๋ยหมัก  เพรำะถ้ำในฟำงหมักมีแอมโมเนียตกค้ำงอยู่จะเป็นอันตรำยต่อเห็ด  หรือ
ท่ำให้เห็ดชะงักกำรเจริญเติบโต  หมักท้ิงไว้อีก 2 -3 วัน  จึงน่ำปุ๋ยหมักท่ีได้มำบรรจุถุงพลำสติกทนร้อน  และนึ่ง
ฆ่ำเช้ือท่ีอุณหภูมิ 100  องศำเซลเซียส  นำน 2-3 ช่ัวโมง หรือท่ี 121 องศำเซลเซียส นำน 30-40 นำที  เมื่อ
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เย็นแล้วเข่ียหัวเช้ือลงไป  บ่มเช้ือจนกระท่ังเส้นใยเจริญเต็มวัสดุเพำะ  จึงน่ำไปเปิดปำกถุงและรดน้่ำให้ออกดอก
ในโรงเรือนต่อไป 

สูตรท่ี 3 (วรลักษณ์  พฤติภิญโญ. 2533) ประกอบด้วย 
ขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำ 9.5   ส่วนโดยน้่ำหนัก 
ร่ำข้ำว   0.5   ส่วนโดยน้่ำหนัก 
น้่ำ   9 ส่วนโดยน้่ำหนัก 
ดีเกลือ   0.2 ส่วนโดยน้่ำหนัก 
หินปูน   0.5 ส่วนโดยน้่ำหนัก 

 
สูตรท่ี 4  (ปัญญำ  โพธิ์ฐิติรัตน์. 2532)  ประกอบด้วย 

ขี้เล่ือยไม้เนื้ออ่อน 100   กิโลกรัม 
ร่ำละเอียด  5-10   กิโลกรัม 
แป้งข้ำวเจ้ำ หรือน้่ำตำล 1   กิโลกรัม 
ดีเกลือ   0.2   กิโลกรัม 
ปูนขำว   1   กิโลกรัม 
ควำมช้ืน   60-70  % 

กำรใช้ขี้เล่ือยท่ำก้อนเช้ือ  ไม่จ่ำเป็นต้องหมักขี้เล่ือยเหมือนกับฟำงข้ำว  ควรใช้ขี้เล่ือยกลำงเก่ำกลำง
ใหม่  ถ้ำใช้ขี้เล่ือยเก่ำบำงครั้งธำตุอำหำรในขี้เล่ือยอำจเส่ือมสลำยไปเหลือธำตุอำหำรในปริมำณน้อย  และ
มักจะมีเช้ือจุลินทรีย์มำกถ้ำนึ่งก้อนเช้ือไม่ดีก้อนเช้ือจะเสียได้ง่ำย  ส่วนขี้เล่ือยใหม่จะมีสีเหลืองก็ไม่เหมำะ
เช่นกัน เพรำะธำตุอำหำรบำงอย่ำงสลำยตัวออกมำช้ำ  ดังนั้นถ้ำใช้ขี้เล่ือยใหม่ควรปล่อยท้ิงไว้ประมำณ 2-3 วัน 

นอกจำกวัสดุเพรำะ 4 สูตรนี้แล้ว  ไส้นุ่น  หญ้ำแห้ง  ก็สำมำรถเพำะเห็ดนำงฟ้ำได้ดีโดยผสมร่ำละเอียด
หรือข้ำวโพดป่นลงไป 5-10 % 
 
2.11 ปริมาณธาตุอาหารที่พบในวัสดุเพาะ 
 ศักด์ิสิทธิ์  ศรีวิชัย (2532) กล่ำวถึงปริมำณธำตุอำหำรท่ีพบในวัสดุเพำะ ท่ีได้แก่ฟำงข้ำวหมักท่ีใช้เป็น
วัสดุเพำะเห็ดจะมีปริมำณธำตุอำหำรหลัก  ดังนี้คือ ไนโตรเจน 1.41 % ฟอสฟอรัส 1.26 % และโปแตสเซียม 
0.90 % นอกจำกนี้ยังมีรำยงำนปริมำณธำตุไนโตรเจนท่ีมีอยู่ในวัสดุเพำะดังนี้  

1. ฟำงข้ำว  ปริมำณธำตุไนโตรเจน  0.4-0.6   กิโลกรัม 
2.  ขี้เล่ือยเก่ำ  ปริมำณธำตุไนโตรเจน  0.2 กิโลกรัม 
3.  ขี้เล่ือยใหม ่  ปริมำณธำตุไนโตรเจน  0.1 กิโลกรัม 
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2.12  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

สุณีย์ ชัยวงศ์  ( 2548 ) ได้ท่ำกำรวิจัยศึกษำเปรียบเทียบควำมสำมำรถในกำรเจริญของเส้นใยเห็ดและ
ผลผลิตของเห็ดนำงรมในวัสดุปลูกท่ีแตกต่ำงกัน ผลกำรทดทองพบว่ำประสิทธิภำพในกำรเจริญของเส้นใยเห็ด
นำงฟ้ำนำงรม T 1  (ข้ีเล่ือยไม้ยำงพำรำ) ให้ประสิทธิภำพสูงสุดคือใช้ระยะเวลำ 28 วัน รองลงมำคือ ฟำงข้ำว 35 
วัน หญ้ำขน 42 วัน ตำมล่ำดับ ขุยมะพร้ำวและแกลบดิบไม่มีผลต่อกำรเจริญของเส้นใย ด้ำนผลผลิตพบว่ำ
น้่ำหนักดอกมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติมีนัยส่ำคัญ (P<0.05)ในสัปดำห์ท่ี 1,2,4โดยขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำให้
น้่ำหนักดอกสูงสุดในทุกสัปดำห์ส่วนแกลบดิบและขุยมะพร้ำวไม่มีผลต่อกำรเจริญของดอกเห็ด ด้ำนจ่ำนวนดอก
เห็ดพบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันมีนัยส่ำคัญ(p>0.05)ในสัปดำห์ท่ี 1,2,และ3โดยขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำให้จ่ำนวน
ดอกสูงสุด  ส่วนสัปดำห์ท่ี 4 พบว่ำหญ้ำขนให้จ่ำนวนดอกเห็ดสูงสุดและมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติมีนัยส่ำคัญ
(p<0.05)กับทุกส่ิงท่ีทดลองส่วนแกลบดิบและขุยมะพร้ำวไม่มีผลต่อกำรเจริญของดอกเห็ด ในด้ำนควำมกว้ำง
ของดอกพบว่ำฟำงข้ำวและขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำจะมีวำมกว้ำงดอกเฉล่ียใกล้เคียงกันเมื่อเปรียบเทียบกันทำงสถิติ
พบว่ำไม่มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติมีนัยส่ำคัญ(p<0.05) โดยในสัปดำห์ท่ี 1 และ 4 ฟำงข้ำวจะให้ค่ำเฉล่ียควำม
กว้ำงสูงสุดส่วนแกลบดิบและขุยมะพร้ำวไม่มีผลต่อกำรเจริญของดอก 

พิเนตร  ค่ำมีภักดี. (2549) ได้ท่ำกำรศึกษำสัดส่วนอำหำรเสริมท่ีเหมำะสมในสูตรอำหำรเพำะเห็ดแบบ
ในถุง โดยทดลองสูตรอำหำรเห็ดนำงฟ้ำแบบในถุง 5 สูตร  พบว่ำ จ่ำเป็นท่ีจะต้องใส่ยิปซั่มและดีเกลือ อย่ำง
น้อย 0.2 กิโลกรัม เข้ำไปในสูตรอำหำรด้วย เนื่องจำกให้ผลผลิตสูงท่ีสุดและให้ดอกเห็ดอย่ำงสม่่ำเสมอ  
แตกต่ำงจำกสูตรท่ีไม่ได้ใส่ยิปซั่มและดีเกลืออย่ำงมีนัยส่ำคัญทำงสถิติ โดยสูตรท่ีผสมแต่ร่ำอย่ำงเดียวให้ผลผลิต
น้อยท่ีสุด 

 
เรืองฤทธิ์  เรืองไพศำล. (2550) ได้ท่ำกำรศึกษำเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนำงฟ้ำท่ีเพำะด้วยข้ีเล่ือย

ไม้ยำงพำรำ ภำยใต้อัตรำส่วนของร่ำละเอียดท่ีต่ำงกัน  ผลกำรทดลองพบว่ำประสิทธิภำพในกำรให้ผลผลิตด้ำน
น้่ำหนักดอก มีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p<0.01) ในสัปดำห์ท่ี 1,2,3 และ 4 โดย T2  ให้

น้่ำหนักดอกสูงสุดในทุกสัปดำห์คือ 7.48, 7.35, 7.10 และ 6.77 กรัม/ดอก ตำมล่ำดับ ส่วนด้ำนจ่ำนวนดอก มี
ควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส่ำคัย (p<0.01) ในสัปดำห์ท่ี 1,3 และ 4 ส่วนในสัปดำห์ท่ี 2 ไม่มีควำม
แตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส่ำคัญ  (p<0.05) โดย T4 ให้ ค่ำเฉล่ียสูงสุดในสัปดำห์ท่ี 1,2 และ 3 คือ 7.40, 

7.17 และ 6.87 ดอก ตำมล่ำดับ ส่วนในสัปดำห์ท่ี 4 T5 ให้ค่ำเฉล่ียสูงสุด คือ 6.97 ดอก และในด้ำนควำมกว้ำง

ของดอกเห็ดพบว่ำมีควำมแตกต่ำงกันทำงสถิติอย่ำงมีนัยส่ำคัญ (p<0.01) ในสัปดำห์ท่ี 1,2,3  และ 4 โดย T1  
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ให้ค่ำเฉล่ียสูงสุดในสัปดำห์ท่ี 1,3 และ 4 คือ 7.75, 7.25 และ 7.08 ซ.ม./ดอก ตำมล่ำดับ ส่วนในสัปดำห์ท่ี 2 
T4  ให้ค่ำเฉล่ียสูงสุดคือ 8.32 ซ.ม./ดอก  

จรินทร์  บัวขม (2539)  ศึกษำกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำโดยใช้วัสดุเพำะฟำงหมักผสมขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำ 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมำยเพื่อศึกษำและเปรียบเทียบผลของสำยพันธุ์เห็ดและชนิดวัสดุเพำะต่อระยะเวลำกำรเจริญของ
เส้นใยและผลผลิตของเห็ดนำงฟ้ำ โดยใช้กำรทดลองแบบ 4x5 Factorial ในแผนกำรทดลองแบบบล็อกอย่ำง
สมบูรณ์ (RCBD) ชนิดอิทธิพลก่ำหนดมี 2 ปัจจัย คือ สำยพันธุ์เห็ดนำงฟ้ำ มี 4 สำยพันธุ์ ได้แก่ สำยพันธุ์ A1, 
A2, A3, และ A4 และชนิดของวัสดุเพำะซึ่งประกอบด้วยฟำงหมักผสมขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำซึ่งมีอัตรำส่วนผสม 
ต่ำงกัน 5 ระดับ ได้แก่ 100:0, 75:25, 50:50, 25:75, และ 0:100  ผลกำรศึกษำพบว่ำ วัสดุเพำะฟำงหมักผสม
ขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำอัตรำส่วน 75:25 ใช้ระยะเวลำกำรเจริญของเส้นใยน้อยท่ีสุด ส่วนเห็ดนำงฟ้ำสำยพันธุ์ A4 
ในวัสดุเพำะฟำงหมักผสมข้ีเล่ือยไม้ยำงพำรำอัตรำส่วน 0:100 .ใช้ระยะเวลำกำรเจริญของเส้นใยมำกท่ีสุด  เห็ด
นำงฟ้ำวัสดุเพำะต่ำงกัน โดยเห็ดนำงฟ้ำในวัสดุเพำะฟำงหมักผสมขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำอัตรำส่วน 75 :25 ใช้
ระยะเวลำกำรเจริญของเส้นใยน้อยท่ีสุด ส่วนเห็ดนำงฟ้ำในวัสดุเพำะฟำงหมักผสมข้ีเล่ือยไม้ยำงพำรำอัตรำส่วน 
0:100 ใช้ระยะเวลำกำรเจริญของเส้นใยมำกท่ีสุด ผลผลิตเห็ดนำงฟ้ำสำยพันธุ์ A3 ให้น้่ำหนักผลผลิตมำกท่ีสุด 
สำยพันธุ์A2 ให้น้่ำหนักผลผลิตน้อยท่ีสุด เห็ดนำงฟ้ำในวัสดุเพำะต่ำงกัน โดยเห็ดนำงฟ้ำในวัสดุเพำะฟำงหมัก
ผสมขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำอัตรำส่วน 0:100 ให้น้่ำหนักผลผลิตสดมำกท่ีสุด ส่วนเห็ดนำงฟ้ำในวัสดุเพำะฟำงหมัก
ผสมข้ีเล่ือยไม้ยำงพำรำอัตรำส่วน 75:25 ให้น้่ำหนักผลผลิตสดน้อยท่ีสุด 

นงนุช  ธรรมพิทักษ์ (2554) ได้ศึกษำผลกำรใช้แกลบหมักทดแทนขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำส่ำหรับกำรเพำะ
เห็ดนำงฟ้ำและนำงรม โดยศึกษำ 5 วิธีกำรทดลอง ( Treatment) 5 ซ้่ำ ( Replication) ซ้่ำละ 10 ถุง ได้แก่ 
วธิีกำรทดลองท่ี 1ขี้เล่ือย (100 ก.ก) : จุลินทรีย์EM (ขยำย) 1 ลิตร :น้่ำสะอำด 100 ลิตร วิธีกำรทดลองท่ี 2 ขี้
เล่ือย (75 ก.ก) :แกลบดิบ (25 ก.ก) : จุลินทรีย์EM (ขยำย) 1 ลิตร : น้่ำสะอำด 100 ลิตร วิธีกำรทดลองท่ี3 ขี้
เล่ือย (50 ก.ก) 
: แกลบดิบ (50 ก.ก) : จุลินทรีย์EM(ขยำย) 1 ลิตร : น้่ำสะอำด 100 ลิตร วิธีกำรทดลองท่ี4 ขี้เล่ือย (25 ก.ก) 
: แกลบดิบ (75 ก.ก) : จุลินทรีย์EM(ขยำย) 1 ลิตร : น้่ำสะอำด 100 ลิตร วิธีกำรทดลองท่ี 5 แกลบดิบ (100 
ก.ก) : จุลินทรีย์EM(ขยำย 1 ลิตร : น้่ำสะอำด 100 ลิตร พบว่ำ จ่ำนวนวันท่ีใช้ในกำรออกดอกของ 
ทุกวิธีกำรทดลองไม่มีควำมแตกต่ำงกันในทำงสถิติ แต่วิธีกำรทดลองท่ี1 คือ ขี้เล่ือย (100 ก.ก) : จุลินทรีย์ 

EM (ขยำย) 1 ลิตร มีแนวโน้นใช้จ่ำนวนวันออกดอกส้ันสุดเท่ำกับ 51 วัน และด้ำนน้่ำหนักผลผลิตดอก
เห็ดสดเห็ดนำงฟ้ำ พบว่ำ วิธีกำรทดลองท่ี1 คือ กำรใช้ขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำ100 กิโลกรัม หมักด้วยจุลินทรีย์EM 
ขยำย 1 ลิตรให้น้่ำหนักผลผลิตมำกท่ีสุดโดยเฉล่ียเท่ำกับ 249.00 กรัมต่อถุง รองลงไปได้แก่วิธีกำรทดลองท่ี 2 
3 และ 4 ให้น้่ำหนักผลผลิตโดยเฉล่ียเท่ำกับ 217.60 186.40 และ144.00 กรัมต่อถุง ส่วนวิธีกำรทดลองท่ี5 ให้
น้่ำหนักผลผลิตน้อยท่ีสุดโดยเฉล่ียเท่ำกับ 88.60 กรัมต่อถุง ส่วนน้่ำหนักผลผลิตดอกเห็ดสดของเห็ดนำงรม 
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พบว่ำ วิธีกำรทดลองท่ี 1 ให้น้่ำหนักผลผลิตมำกท่ีสุดโดยเฉล่ียเท่ำกับ 226.00 กรัมต่อถุง รองลงไปได้แก่วิธีกำร
ทดลองท่ี 2 3 และ4 ท่ีให้น้่ำหนักผลผลิตดอกเห็ดสดโดยเฉล่ียเท่ำกับ 201.60 184.80 และ 139.00 กรัมต่อถุง 
ตำมล่ำดับ ส่วนวิธีกำรทดลองท่ี 5 ให้น้่ำหนักผลผลิตดอกเห็ดสดน้อยท่ีสุดโดยเฉล่ียเท่ำกับ 85.40 กรัมต่อถุง
ตำมล่ำดับ 

นงนุช  ธรรมพิทักษ์ (2554) ได้ศึกษำผลกำรใช้เปลือกข้ำวโพดหมักจุลินทรีย์ EM เป็นวัสดุเพำะเห็ด
นำงฟ้ำ โดยศึกษำ 4 วิธีกำรทดลอง (treatment)วิธีกำรทดลองละ 5 ซ้่ำ (replication) คือ วิธีกำรทดลองท่ี1 
สูตรขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำ(ใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ) วิธีกำรทดลองท่ี2 สูตรเปลือกข้ำวโพด วิธีกำรทดลองท่ี 3 สูตร
เปลือกข้ำวโพดผสมจุลิทรีย์EM วิธีกำรทดลองท่ี 4 สูตรเปลือกข้ำวโพดหมักจุลิทรีย์EM 1 วัน  พบว่ำจ่ำนวน
วันท่ีใช้ในกำรเจริญของเส้นใยเห็ดบนก้อนอำหำรเห็ดส้ันท่ีสุด คือ วิธีกำรทดลองท่ี 4 สูตรเปลือกข้ำวโพด100 
กิโลกรัมหมักจุลิทรีย์EM จ่ำนวน 2,000 มิลลิลิตรใช้เวลำในกำรหมัก 1 วัน รองลงไปได้แก่วิธีกำรทดลองท่ี 3 
และ 2 ท่ีใช้ระยะเวลำในกำรเจริญเติบโตของของเส้นใยเจริญเต็มบนก้อนอำหำรเห็ดเท่ำกับ 25 และ 28 วัน
ตำมล่ำดับ  น้่ำหนักผลผลิตดอกเห็ดนำงฟ้ำ พบว่ำ วิธีกำรทดลองท่ี 1 ท่ีใช้สูตรขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำ100 กิโลกรัม
ท่ีใช้เป็นตัวเปรียบเทียบให้น้่ำหนักผลผลิตดอกเห็ดมำกท่ีสุดโดยเฉล่ีย เท่ำกับ 191 กรัมต่อก้อน รองลงไปได้แก่ 
วิธีกำรทดลองท่ี 4 คือกำรสูตรเปลือกข้ำวโพด100กิโลกรัมหมักจุลิทรีย์EM จ่ำนวน 2,000 มิลลิลิตรใช้เวลำใน
กำรหมัก 1 วัน ให้น้่ำหนักผลผลิตดอกเห็ดโดยเฉล่ียเท่ำกับ153 กรัมต่อก้อน และวิธีกำรทดลองท่ี 3 ท่ีให้
น้่ำหนักดอกเห็ดเฉล่ียเท่ำกับ 126 กรัมต่อก้อน ส่วนวิธีกำรทดลองท่ีให้น้่ำหนักผลผลิตดอกเห็ดน้อยท่ีสุดได้แก่
วิธีกำรทดลองท่ี2 โดยให้น้่ำหนักผลผลิตดอกเห็ดโดยเฉล่ีย เท่ำกับ 122 กรัมต่อก้อน  

วรลักษณ์ พฤติภิญโญ (2533) ได้ทดลองใช้มันส่ำปะหลังเส้นบดละเอียดเป็นอำหำรเสริมผสมขี้เล่ือยไม้
ยำงพำรำในกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำในกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ โดยใช้ขี้เล่ือย : มันส่ำปะหลังเส้น: น้่ำ = 9 : 1 :9, 8 : 2 
:9 และ 7 : 3 : 9 เปรียบเทียบกับกำรเพำะด้วยวัสดุปลูกท่ีไม่มีมันส่ำปะหลังเส้นเป็นอำหำรเสริม ได้แก่ ขี่เล่ือย : 
ร่ำข้ำว : น้่ำ = 9.5 : 0.5 : 9, ขี้เล่ือย : ร่ำข้ำว : น้่ำ = 10 : 9 พบว่ำเห็ดนำงฟ้ำท่ีเพำะด้วยวัสดุปลูกท่ีมีดีเกลือ
และหินปูนให้ผลผลิตสูงสุด  รองลงมำ  ได้แก่ ข้ีเล่ือย : มันส่ำปะหลังเส้น : น้่ำ ในอัตรำ 8 : 2 : 9 แต่ไม่มีควำม
แตกต่ำงกัน  ส่ำหรับระยะเวลำในกำรบ่มเช้ือพบว่ำเมื่อใช้วัสดุปลูก ขี้เล่ือย : มันส่ำปะหลังเส้น : น้่ำ ในอัตรำ 7 
: 3 : 9 ในระยะเวลำในกำรบ่มเช้ือนำนท่ีสุดเฉล่ีย 41.17 วัน  ซึ่งต่ำงจำกระยะเวลำกำรบ่มเช้ือของวัสดุอื่นๆ 
อย่ำงมีนัยส่ำคัญ และได้ท่ำกำรทดลองใช้วัสดุปลูกท่ีประกอบด้วย ขี้เล่ือย : มันส่ำปะหลังเส้น : น้่ำ ในอัตรำ 
7:3:9 บรรจุในถุงพลำสติกทนร้อนในปริมำณต่ำงกัน 4 ระดับ คือ 500, 800, และ 1,200 กรัมต่อถุง ปรำกฏว่ำ
ปริมำณของวัสดุปลูกต่อถุงท่ำให้ผลผลิตของเห็นนำงฟ้ำไม่แตกต่ำงกัน ในด้ำนผลของน้่ำในวัสดุปลูกได้ท่ำกำร
ทดลองโดยใช้วัสดุปลูกประกอบด้วย ขี้เล่ือย : มันส่ำปะหลังเส้น : น้่ำ ในอัตรำ 7:3:6, 7:3:7 และ 7:3:8 ปรำกฏ
7:3:7 ว่ำผลผลิตเห็ดท่ีได้ไม่แตกต่ำงกัน ส่ำหรับผลของน้่ำในวัสดุปลูกต่อระยะเวลำกำรบ่มเช้ือนั้น พบว่ำกำรใช้
วัสดุปลูกท่ีผสมน้่ำ 6 ส่วน มีผลท่ำให้ระยะเวลำกำรบ่มเช้ือส้ันกว่ำเมื่อเพำะบนวัสดุปลูกท่ีผสมน้่ำ 7 ส่วน และ 8 
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ส่วนอย่ำงมีนัยส่ำคัญ เกี่ยวกับวิธีกำรบ่มเช้ือได้ท่ำกำรทดลองด้วยวัสดุปลูก ขี้เล่ือย : มันส่ำปะหลังเส้น : น้่ำ ใน
อัตรำ 7:3:9 โดยใช้วิธีกำรบ่มเช้ือต่ำงกัน 4 วิธี คือ บ่มเช้ือให้เจริญครึ่งถุง, เต็มถุง, เต็มถุงแล้วบ่มต่อไปอีก 10 
วัน และ 15 วันตำมล่ำดับ ผลกำรทดลองปรำกฏว่ำวิธีกำรบ่มเช้ือท้ัง 4 วิธีดังกล่ำวให้ผลผลิตไม่แตกต่ำงกัน      

โชลม จิตรมั่น (2554) ได้ศึกษำประสิทธิภำพของน้่ำหมักชีวภำพในกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำ ส่ิงทดลองมี 6 
ทรีตเมนต์ ได้แก่น้ำหมักชีวภำพจำกมูลค้ำงคำว น้ำหมักชีวภำพจำกมูลไก่ น้ำหมักชีวภำพจำกปลำ น้ำหมัก
ชีวภำพจำกผักผลไม้ น้ำหมักชีวภำพจำกสำรเร่งซุปเปอร์ พด.1 และไม่ใส่น้ำหมักชีวภำพ (ควบคุม) น้่ำหมัก
ชีวภำพแต่ละชนิดจำนวน 1 ลิตร ผสมรวมกับวัสดุท่ีใช้เพำะในอัตรำส่วน ขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำ 50 กิโลกรัม ร่ำ
ละเอียด 2.5 กิโลกรัม ปูนขำว 0.25 กิโลกรัม ดีเกลือ 0.1 กิโลกรัมพบว่ำประสิทธิภำพของน้ำหมักชีวภำพแต่ละ
ชนิดมีผลต่อกำรเพำะเห็ด โดยเปรียบเทียบจำกน้่ำหนักสดของเห็ดนำงฟ้ำท่ีเพำะกับน้่ำหมักต่ำงชนิดกัน โดยน้่ำ
หมักชีวภำพจำกมูลค้ำงคำวให้ผลผลิตสูงสุดและแตกต่ำงอย่ำงมีนัยส่ำคัญยิ่งทำงสถิติท่ีระดับ 0.01 

อัจฉรำ  พยัพพำนนท์และคณะ (2530)  ศึกษำกำรเพำะเห็ดนำงฟ้ำในโรงเรือนและนอกโรงเรือน โดย
เพำะเห็ดนำงฟ้ำในอำหำรขี้เล่ือยผสมดินพรุ ร่ำ ปูนขำวและดีเกลือในอัตรำส่วน 50:50:6:0. 5:0.2 (โดยน้่ำหนัก
แห้ง) เปิดดอกไว้ท้ังในและนอกโรงเรือน 3 แบบ คือ เปิดกรีดถุงเก็บดอกตลอด เปิดถุงเก็บดอกรุ่นท่ี 1 แล้ว
เปลือยถุงอัดลงตะกร้ำคลุมด้วยดินพรุ กับเปลือยถุงอัดลงตะกร้ำคลุมด้วยดินพรุ พบว่ำ ผลผลิตเห็ดนำงฟ้ำนอก
โรงเรือนให้ผลผลิตสูงกว่ำในโรงเรือน และกรรมวิธีผลิตดอกแบบเปิดถุงเก็บดอกรุ่นท่ี 1 แล้วเปลือยถุงอัดลง
ตะกร้ำคลุมดินจะได้ผลผลิตสูง แต่เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตทำงสถิติกับวิธีเปิดกรีดถุงเก็บดอกตลอด และเปลือย
อัดลงถุงอัด ลงตะกร้ำคลุมด้วยดินพรุจะไม่มีควำมแตกต่ำงทำงสถิติ 

อำนนท์ เอื้อตระกูลและคณะ. 2524. ได้ศึกษำด้ำนวัสดุเพำะเห็ดนำงฟ้ำ  พบว่ำ  เห็ดนำงฟ้ำท่ีเพำะใน
วัสดุเพำะฟำงหมักมีกำรเจริญของเส้นใยดีกว่ำกำรเพำะในวัสดุเพำะขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำ   
ท้ังนี้เนื่องจำกวัสดุเพำะฟำงหมักผสมข้ีเล่ือยไม้ยำงพำรำท่ีน่ำมำผสมกันในอัตรำส่วนต่ำงๆ มีธำตุอำหำรหำยชนิด
ในอัตรำส่วนท่ีแตกต่ำงกันไป  ธำตุอำหำรหลักท่ีจ่ำเป็นต้องใช้ในกำรเจริญเติบโตเห็ด  ได้แก่  แคลเซียม  
ฟอสฟอรัส  โปแตสเซียม  แมกนีเซียม และซัลเฟอร์  ซึ่งธำตุอำหำรเหล่ำนี้มีส่วนท่ำให้ขบวนกำรทำงสรีรวิทยำ
และกำรเจริญเติบโตของเห็ดเป็นไปตำมปกติ โดยฟำงข้ำวแห้งมีปริมำณธำตุไนโตรเจน 0.4-0.6  กิโลกรัม  ส่วน
ขี้เล่ือยไม้ยำงพำรำมีปริมำณธำตุไนโตรเจน  0.1-0.2  กิโลกรัม  และส่ำหรับฟำงข้ำวท่ีผ่ำนกำรหมักแล้วจะมี
ปริมำณธำตุอำหำรไนโตรเจน 1.41%, ฟอสฟอรัส 1.26%, และโปตัสเซียม 0.90% 
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