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บทท่ี 3 

วิธีการทดลอง 
การเปรียบเทียบการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยฟางข้าวแห้งและก้อนเช้ือเห็ดเก่า มีรายละเอียด

วิธีการด าเนินงานวิจัย  ดังนี ้
 
3.1 อุปกรณ์ 

อุปกรณ์   
1.  เช้ือเห็ดนางฟ้า   
2.  วัสดุเพาะ : ฟางข้าวแห้ง 
3. วัสดุเพาะ : ก้อนเช้ือเห็ดเก่า 
4. วัสดุเพาะ : ขี้เล่ือยไม้ยางพาราใหม ่  
5. ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7x12 นิ้ว หรือขนาด 8 x 12 นิ้ว  
6. คอถุงพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ½ นิ้ว 
7. ส าลี   
8. ยางรัด   
9. หม้อนึ่งเช้ือเห็ด 
10. โรงเรือนบ่มเส้นใย 
11. โรงเรือนเปิดดอก 
12. เครื่องช่ังน้ าหนักความละเอียด (กรัม) 
13. สายวัด 
14. กล้องถ่ายรูป 
15. ปล๊ักไฟ,สายไฟ 
16. ไม้บรรทัด 
17. เครื่องวัดอุณหภูมิ (เทอร์โมมิเตอร์) 

 
3.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าท่ีเพาะด้วยฟางข้าวแห้งและก้อนเช้ือเห็ดเก่า 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าด้วยฟางข้าวแห้งและก้อนเช้ือเห็ดเก่า 

    3. เพื่อน าผลการวิจัยไปเผยแพร่ ส่งเสริมการมีอาชีพอิสระและการมีรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่
เกษตรกรและผู้ท่ีมีความสนใจในการเพาะเช้ือเห็ดได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน 
 
3.3 การวางแผนการทดลอง  
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 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (independent variable)คือ แหล่งของวัสดุเพาะและสูตร
สวนผสมในการเพาะเห็ดท่ีแตกต่างกัน 6 สูตร 
 ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ขนาดของดอก  จ านวนดอกและน้ าหนักสดของ
เห็ด 
 

การศึกษาการทดลองคร้ัง นี้ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ CRD (Completely 
Randomized Design) ประกอบด้วย 6 Treatment  การทดลอง จ านวน 50 ซ้ า ดังนี้                                                                                                                                                                                                          
       Treatment  1                    Treatment  2                     Treatment  3 

 

 

       

       Treatment  4                    Treatment  5                     Treatment  6 

 

      
 
 
 

หมายเหตุ         =   เห็ดนางฟ้า  1  ต้น  
     T1   =   ขี้เล่ือยใหม่ 100 %  

    T2  =   ฟางข้าว 
    T3  =   ขี้เล่ือยใหม่+ เก่าในอัตรา 50:50   
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    T4  =   ขี้เล่ือยใหม่+ เก่า ในอัตรา 60:40   
    T5  =   ขี้เล่ือยใหม่+ เก่า ในอัตรา 55:45   
    T6  =   ขี้เล่ือยใหม่+ เก่า ในอัตรา 70:30         

 
 
 
 
 
3.4 ขั้นตอนการทดลอง 

 
สูตรที่ 1 การผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ 100 % 
 1. ขี้เล่ือยไม้ยางพาราใหม่ 100  กิโลกรัม  

2.  ร าละเอียด  10  กิโลกรัม  
3.   ดีเกลือ  2 ขีด  
4.  ปูนขาว 1 กิโลกรัม (ส าหรับฆ่าเช้ือ) 
5.  ยิปซัม 1 กิโลกรัม (ส าหรับเพาะเห็ด) 
6.  ภูไมท์ 1 กก. 
7.  ความช้ืน 60-65 % 

 
สูตรที่ 2 การผสมขี้เลื่อยใหม่+เก่า ในอัตรา 50:50 
 1. ขี้เล่ือยไม้ยางพาราใหม่ 50 กก. : ขี้เล่ือยไม้ยางพาราเก่า 50 กก.  

2.  ร าละเอียด  12  กิโลกรัม  
3.  ดีเกลือ  3 ขีด (เพื่อเพิ่มความหวาน)  
4.  ปูนขาว 2 กิโลกรัม (ส าหรับเพาะเห็ดส าหรับฆ่าเช้ือ) 
5.  ยิปซัม 2 กิโลกรัม (ส าหรับเพาะเห็ด) 
6.  ภูไมท์ 2 กิโลกรัม 
7.  ความช้ืน 60-65 % 

 
สูตรที่ 3 การผสมขี้เลื่อยใหม่+เก่า ในอัตรา 60:40 
 1. ขี้เล่ือยไม้ยางพาราใหม่ 60 กก. : ขี้เล่ือยไม้ยางพาราเก่า 40 กก.   

2.  ร าละเอียด  13  กิโลกรัม  
3. ดีเกลือ  4 ขีด  
4.  ปูนขาว 2 กิโลกรัม (ส าหรับเพาะเห็ดส าหรับฆ่าเช้ือ) 
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5.  ยิปซัม 2 กิโลกรัม (ส าหรับเพาะเห็ด) 
6.  ภูไมท์ 2 กิโลกรัม 
7.  ความช้ืน 60-65 % 

 
สูตรที่ 4 การผสมขี้เลื่อยใหม่+เก่า ในอัตรา 55:45 
 1. ขี้เล่ือยไม้ยางพาราใหม่ 55  กก.  : ขี้เล่ือยไม้ยางพาราเก่า 45 กก.   

2.  ร าละเอียด  14  กิโลกรัม  
3. ดีเกลือ  5 ขีด  
4.  ปูนขาว 2 กิโลกรัม (ส าหรับเพาะเห็ดส าหรับฆ่าเช้ือ) 
5.  ยิปซัม 2  กิโลกรัม (ส าหรับเพาะเห็ด) 
6.  ภูไมท์ 2 กิโลกรัม 
7.  ความช้ืน 60-65 % 

 
สูตรที่ 5 การผสมขี้เลื่อยใหม่+เก่า ในอัตรา 70:30 
 1. ขี้เล่ือยไม้ยางพาราใหม่ 70 กก. : ขี้เล่ือยไม้ยางพาราเก่า 30 กก.   

2.  ร าละเอียด  15  กิโลกรัม   
3. ดีเกลือ  6 ขีด)  
4.  ปูนขาว 2 กิโลกรัม (ส าหรับเพาะเห็ดส าหรับฆ่าเช้ือ) 
5.  ยิปซัม 2  กิโลกรัม (ส าหรับเพาะเห็ด) 
6.  ภูไมท์ 2 กิโลกรัม 
7.  ความช้ืน 60-65 % 
 

สูตรที่ 6 การผสมฟางข้าว 
 1. ฟางข้าวหมัก 100 กิโลกรัม (หมักไว้ 2 คืน)  

2.  ร าละเอียด  17  กิโลกรัม  
3. ดีเกลือ  7 ขีด  
4.  ปูนขาว 2.5 กิโลกรัม (ส าหรับเพาะเห็ดส าหรับฆ่าเช้ือ) 
5.  ยิปซัม 2.5  กิโลกรัม (ส าหรับเพาะเห็ด) 
6.  ภูไมท์ 2.5 กิโลกรัม 

 7. กากน้ าตาล 1 ลิตร ผสมกับ พด. 2 
8. ความช้ืน 60-65 % 

 
      ขั้นตอนการผลิตก้อนเชื้อเห็ด 
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       1. น าขี้เล่ือยมากองบนพื้นซีเมนต์ ตามจ านวนท่ีค านวณไว้ตามสูตรต่างๆ 

         2. น าส่วนผสมข้างต้นผสมให้เข้ากันด้วยมือหรือเครื่องผสมปรับความช้ืนประมาณ60 – 65 % 
โดยการเติมน้ าลงไปพอประมาณ 
         3. ใช้มือก าข้ีเล่ือยขึ้นมาบีบให้แน่น แล้วสังเกตว่าถ้ามีน้ าซึมออกมาตามร่องนิ้วมือแสดงว่าเปียก
ไป (ให้เติมขี้เล่ือยแห้ง ) ถ้าไม่มีน้ าซึมให้แบมือออก ข้ีเล่ือยจะรวมกันเป็นก้อนแล้วแตกออก 2 – 3 ส่วน 
แสดงว่าใช้ได้ ( ความช้ืน 60 – 65 % ) แต่ถ้าแบมือแล้วขี้เล่ือยไม่รวมตัวกันเป็นก้อนแสดงว่าแห้งไปให้เติม
น้ า ลงไปอีก 
         4. เมื่อผสมคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว ให้บรรจุขี้เล่ือยใส่ถุงพลาสติกทนร้อนน้ าหนัก 8 – 
10 ขีด บรรจุ 2 ใน 3 ของถุงแล้วอัดให้แน่นพอสมควร รวบปากถุงสวมคอขวดพลาสติกพับปากถุงลงมารัด
หนังยางให้แน่น อุดด้วยจุกส าลีปิดทับด้วยกระดาษหรือฝาครอบพลาสติกอีกครั้ง 

5. น าไปนึ่งฆ่าเช้ือท่ีอุณหภูมิประมาณ 80- 100 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 2 – 6 ช่ัวโมง  นับจาก
อุณหภูมิน้ าเดือด  
         6. น าถุงออกมาพักให้เย็นในท่ีสะอาด เปิดจุกส าลี ใส่หัวเช้ือเห็ดนางฟ้าลงไปตรงคอถุง โดยท า
ด้วยความระมัดระวัง ท าในห้องท่ีสะอาด  ลมไม่โกรก เพื่อป้องกันการปนเป้ือนจากเช้ือจุลินทรีย์ ชนิดอื่นๆ 
         7. น าถุงเช้ือเห็ดไปเข้าห้องบ่มเช้ือ โดยบ่มไว้ในห้องท่ีอุณหภูมิปกติ  อากาศถ่ายเทสะดวกลม
ไม่โกรก รอจนกระท่ังเส้นใยเดินเต็มถุงก้อนเช้ือ   

8. เมื่อเส้นใยเดินเต็มถุงแล้ว คัดเอาเฉพาะถุงท่ีไม่มีการปนเป้ือน มาเปิดในโรงเรือนเปิดดอก 
เพื่อให้เกิดดอกเห็ดต่อไป ภายในโรงเรือนต้องสะอาด มีการถ่ายเทอากาศดี มีแสงสว่างพอสมควรและเก็บ
ความช้ืนได้ดีพอสมควร ความช้ืนสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนประมาณ 70 % ขึ้นไป 
  

ขั้นตอนและวิธีการเตรียมก้อนเชื้อปุย๋หมักจากฟางข้าว 
1. น าฟางข้าวใส่ลงในถัง 200  ลิตร อัดให้แน่น  ผสมยูเรียกับน้ าสะอาด  ใส่ลงในถังจนท่วม

ฟางข้าว ท้ิงไว้ประมาณ  1  ช่ัวโมง 
2. น าฟางข้าวออกจากถัง  กองไว้บนพืน้ซีเมนต์ในร่ม  คลุมด้วยพลาสติกใสท้ิงไว้ 1 วัน (ฟาง

ข้าว 1 ถัง จะสามารถอัดก้อนได้ 50 ก้อนๆ ละประมาณ  1 กิโลกรัม) 
3. น าส่วนผสมของสูตร เช่น ร าละเอียด, ปูนขาว, ดีเกลือท่ีเตรียมไว้ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากับ

ฟางหมักให้ท่ัวถึง 
4. น าส่วนผสมท่ีได้อัดบรรจุถุงพลาสติกทนความร้อนส าหรับเพาะเห็ด ให้ได้น้ าหนักประมาณ 1 

กิโลกรัม  
5. ใส่คอขวดและปิดฝาด้วยจุกส าลีหรือกระดาษรัดด้วยหนังยาง  
6. น าไปนึ่งฆ่าเช้ือในถัง 200 ลิตร ท่ีอุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียส เป็นเวลาประมาณ 3-6 

ช่ัวโมงแล้วทิ้งไว้ให้เย็น 
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7. น าถุงฟางอัดท่ีเย็นมาใส่เช้ือ จากหัวเช้ือเห็ดนางฟ้าถุงละประมาณ 15-20 เมล็ด เปิดและปิด

จุกส าลีโดยเร็ว ในห้องท่ีสะอาดมิดชิด ไม่มีลมโกรก 
8. น าถุงฟางอัดท่ีใส่เช้ือเห็ดแล้ว ไปวางไว้ในท่ีส าหรับบ่มเส้นใยท่ีมีอุณหภูมิห้องปกติ 

 
การเปิดดอกเห็ด 

ส าหรับโรงเรือนเปิดดอกเห็ดนั้น  จะต้องเป็นโรงเรือนท่ีสามารถเก็บความช้ืนภายในโรงเรือนได้
ลมไม่โกรก  สามารถป้องกันแดดและฝนได้ โดยหลังคาอาจจะเป็นจ่ัวมุงด้วยแฝกหรือหญ้าคา  สามารถเก็บ
ความช้ืนได้ดี  พื้นโรงเรือนต้องเป็นพื้นท่ีสามารถระบายน้ าได้ดี  ท าความสะอาดได้ง่ายไม่แฉะเวลารดน้ า  
ซึ่งอาจจะเป็นพื้นทรายอัดแน่นหรือพืน้คอนกรีตก็ได้  ภายในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดควรมีความช้ืนสัมพัทธ์ไม่
ต่ ากว่า 80 %  

หลังจากเส้นใยเจริญเติบโตเดินเต็มถุงเรียบร้อย  ก็น าก้อนเช้ือมาวางบนชั้น  หรือถ้าแบบแขวน
ให้วางเช้ือซ้อนๆ กัน แล้วจึงท าการเปิดปากถุงก้อนเช้ือ ส าหรับวิธีการเปิดดอกเห็ดท่ีเพาะจากถุงสามารถ
เปิดได้หลายวิธีดังนี้ 

1. การเปิดปากถุง  โดยการดึงเฉพาะจุกส าลีและกระดาษปิดปากถุงก้อนเช้ือออกแล้วน าไปวาง
บนชั้นเปิดดอก ดอกเห็ดจะออกมาบริเวณปากคอขวด  วิธีนี้นิยมท ากับเห็ดนางฟ้า นางรม เป๋าฮื้อ 

2. การเปิดปากถุงโดยการม้วนปากถุงลง  โดยดึงคอขวดออกพร้อมกับม้วนปากถุงลงไปจนถึง
ก้อนเช้ือแล้วน าไปวางบนชั้นเปิดดอก 

3. การเปิดปากถุงโดยใช้มีดปาดปากถุงบริเวณคอขวดถึงไหล่ถุงออก แล้วน าไปวางบนชั้นเพาะ
เห็ดเหมาะส าหรับเห็ดขอนขาว  และเห็ดบด 

4. การเปิดดอกโดยการกรีดข้างถุง  ดึงจุกส าลีและคอขวดออกใช้หนังยางมัดรัดรวบปากถุงให้
แน่นแล้วใช้มีดท่ีคมและสะอาดกรีดบริเวณรอบๆ ก้อนเช้ือ ประมาณ 6-8 แผล ดอกเห็ดจะออกตามรอย
กรีด นิยมท ากับเห็ดหูหนู 

 
 
การรดน้้าเห็ด 
ในการให้น้ าจะต้องสัมพันธ์กับความช้ืนและอุณหภูมิภายในโรงเรือน  โดยปกติจะรดน้ าประมาณ 2-3 

ครั้งต่อวัน  โดยการรดให้เป็นฝอยมากท่ีสุด  ระวังอย่าให้น้ าขังในถุงก้อนเช้ือ  เพราะจะท าให้ก้อนเช้ือเน่าได้  
และหมักหมมเป็นที่อยู่อาศัยของแมลง  พยายามรักษาความสะอาดในโรงเรือนควบคู่ไปด้วย  อย่าให้น้ า
แฉะจนเกินไป  โดยการให้น้ าเห็ดควรยึดหลักให้ในปริมาณท่ีน้อยแต่บ่อยครั้ง  รูปแบบการให้อาจจะใช้สาย
ยางติดฝักบัวฉีดให้เป็นฝอยหรือถังพ่นสารเคมีท่ีไม่เคยพ่นสารเคมีมาก่อนฉีดพ่นฝอยหรือติดต้ังระบบหัวพ่น
ฝอยตัง้เวลาควบคุมอัตโนมัติ 

 
การเก็บดอกเห็ด 
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ส าหรับเห็ดนางรม  นางฟ้า  เป๋าฮื้อ  จะเก็บเมื่อดอกเห็ดบานเต็มท่ี  แต่ขอบหมวกดอกยังไม่บาน

ย้อย  การเก็บจะใช้มือดึงดอกเห็ดออกจากก้อนเช้ือ  จะไม่ใช้มีดตัดเอาเฉพาะส่วนท่ีดอกออกมาเพราะจะ
เหลือส่วนท่ีเป็นก้าน  และรากท่ีก้อนเช้ือซึ่งจะเน่าและท าให้ก้อนเช้ือเห็ดสามารถติดปนเป้ือนจากเช้ือรา
ชนิดอื่นๆ  หลังจากเก็บดอกเห็ดมาแล้วให้ท าความสะอาด  โดยการตัดโคนก้านดอกและรากท่ีติดอยู่กับ    
ขี้เล่ือยให้หมด  แล้วบรรจุลงในถุงพลาสติกเพื่อรอการจ าหน่ายต่อไป 
 

3.5  การบันทึกข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. นับจ านวนดอกเห็ดนางฟ้าโดยนับทุกวัน  

2. บันทึกอุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ด โดยใช้เทอร์โมมิเตอร์ระบบดิจิตอลในการวัดค่า 
3. วัดความกว้างของดอกเห็ดนางฟ้า โดยสุ่มดอกเห็ดท่ีมีความสมบูรณ์ท่ีสุดก่อนการเก็บผลผลิต 

  
 4. เก็บผลผลิตเห็ดเมื่อเห็ดเจริญเต็มท่ีแล้ว โดยเก็บเห็ดท่ีบานเต็มท่ี เก็บผลผลิตทุกวันเป็น

ระยะเวลา 5 สัปดาห์ หลังจากเปิดดอก  โดยน าทุกส่วนของเห็ดมาช่ังน้ าหนักสด ก่อนช่ังต้องน าวัสดุท่ีติดมา
กับเห็ดออกให้สะอาดเสียก่อน แล้วชั่งน้ าหนัก จดบันทึกเก็บไว้จนครบ 5 สัปดาห์  

5. การวิเคราะห์ข้อมูลความแปรปรวน ด้วย ANOVA ของความกว้าง, จ านวนดอก และน้ าหนัก
สด แล้วเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างทรีตเมนต์หรือค่าเฉล่ียโดยวิธี DMRT  

 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ T-test  โดยควบคุมเห็ดนางฟ้าทุกถุงต้องมีน้ าหนักเท่ากัน สารเร่งการ

เจริญเติบโตเหมือนกัน  อุณหภูมิเดียวกัน  เวลาท่ีใช้ในการด าเนินการพร้อมกัน 
 
  3.6  สถานที่ท้าการทดลอง 
 ท าการทดลองท่ีสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์  

 
 3.7  ระยะเวลาด้าเนินการ 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555- 30 ตุลาคม 2556 
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