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บทท่ี 5 
สรุปผลการทดลอง 

 
จากการวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยฟางข้าวแห้งและก้อนเช้ือเห็ดเก่า  มีข้อสรุป

ผลการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะดังนี ้

5.1 สรุปผลการวิจัย 
การเปรียบเทียบการเพาะเห็ดนางฟ้าด้วยวัตถุดิบต่างชนิดกันท้ัง 6 ส่ิงทดลอง ได้แก่ (T1) ขี้เล่ือยไม้

ยางพาราใหม่ 100%  (T2) ฟางข้าวแห้ง  (T3) ขี้เล่ือยไม้ยางพาราใหม่:เก่า อัตรา 50:50   (T4) ขี้เล่ือยไม้
ยางพาราใหม่:เก่า อัตรา 60:40  (T5) ขี้เล่ือยไม้ยางพาราใหม่:เก่า อัตรา 55:45 (T6) ขี้เล่ือยไม้ยางพาราใหม่:
เก่า อัตรา 70:30  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในด้านจ านวนดอก  ความกว้างของใบ และ
น้ าหนักสด ผลการทดลองพบว่า (T1) ขี้เล่ือยใหม่100% ให้ผลผลิตสูงสุดในด้านจ านวนดอก ความกว้างของใบ 
และน้ าหนักสด รองลงมาคือ(T6) ขี้เล่ือยใหม่: เก่า อัตรา 70:30 ในด้านจ านวนดอกและ น้ าหนักสดและ(T4) ขี้
เล่ือยไม้ยางพาราใหม่:เก่า อัตรา 60:40 ในด้านความกว้างของดอก  แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรสามารถท่ีจะน า
สูตรขี้เล่ือยใหม่:เก่า อัตรา 70:30  ท่ีให้ผลในด้านจ านวนดอกและ น้ าหนักสด และขี้เล่ือยไม้ยางพาราใหม่:เก่า 
อัตรา 60:40 ท่ีให้ผลในด้านความกว้างของดอก    ไปใช้ในการเพาะเห็ดนางฟ้าเพื่อทดแทนสูตรขี้เล่ือยใหม่ 
100% รวมถึงเป็นการลดต้นทุนในการผลิตก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้าได้เป็นอย่างดี 
 
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

ผลของชนิดก้อนเพาะเห็ดต่อค่าคุณภาพทางกายภาพของดอกเห็ดนางฟ้าด้านจ านวนดอกจากผลการ

ทดลองพบว่าจ านวนดอกเห็ดของเห็ดนางฟ้าท้ัง 6 ส่ิงทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(P≤0.05) โดยเห็ดนางฟ้าท้ัง 6 ส่ิงทดลอง มีค่าจ านวนดอกอยู่ในช่วง 13.70-23.94 ดอก เห็ดนางฟ้าท่ีใช้ก้อน

เช้ือเห็ดชนิดขี้เล่ือยไม้พาราใหม่อัตราส่วน 100 % (T1) มีจ านวนดอกเห็ดสูงท่ีสุดเท่ากับ 23.94 ดอก ซึ่งให้

จ านวนดอกต่อก้อนเห็ดเฉล่ียสูงกว่าก้อนเพาะเห็ดชนิดอื่น รองลงมาก้อนเช้ือเห็ด(T6) ชนิดขี้เล่ือยไม้พาราใหม่

อัตราส่วน 70:30 เท่ากับ 23.47และก้อนเช้ือเห็ด(T5) ชนิดขี้เล่ือยไม้ยางพาราใหม่+ ไม้ยางพาราเก่า ในอัตรา 

55:45  เท่ากับ21.75ตามล าดับ 
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ผลของชนิดก้อนเพาะเห็ดต่อค่าคุณภาพทางกายภาพของดอกเห็ดนางฟ้าด้านความกว้าง (เซนติเมตร)
จากผลการทดลองพบว่าความกว้างของดอกเห็ดนางฟ้าท้ัง 6 ส่ิงทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P≤0.05) โดยเห็ดนางฟ้าท้ัง 6 ส่ิงทดลอง มีความกว้างอยู่ในช่วง 7.33-11.00เซนติเมตร เห็ดนางฟ้าท่ี
ใช้ก้อนเช้ือเห็ด(T1) ชนิดขี้เล่ือยไม้พาราใหม่อัตราส่วน 100 % มีความกว้างสูงท่ีสุดเท่ากับ11.00 เซนติเมตร ซึ่ง
ให้ความกว้างของดอกเห็ดต่อก้อนเห็ดเฉล่ียสูงกว่าก้อนเพาะเห็ดชนิดอื่น รองลงมาก้อนเช้ือเห็ด(T4) (T6) และ 
(T5) มีค่าเท่ากับ 10.47, 10.34 และ10.32 เซนติเมตรตามล าดับ 

 

ข้ีเลื่อยไม้ยางพารา 
100% = 23.94

ฟางข้าวแห้ง 100% 
= 13.70

ข้ีเลื่อยเก่า50% :
ใหม่50% = 17.38

ข้ีเลื่อยเก่า40%:ใหม่
60% = 21.70

ข้ีเลื่อยเก่า45%:
ใหม่55% = 

20.75

ข้ีเลื่อยเก่า30%:ใหม่
70% = 23.47

จ านวนดอก
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ผลของชนิดก้อนเพาะเห็ดต่อค่าคุณภาพทางกายภาพของดอกเห็ดนางฟ้าด้านน้ าหนักสด (กรัม)จากผล

การทดลองพบว่าน้ าหนักสดของดอกเห็ดนางฟ้าท้ัง 6 ส่ิงทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

(P≤0.05) โดยเห็ดนางฟ้าท้ัง 6 ส่ิงทดลอง มีค่าน้ าหนักสด (กรัม)อยู่ในช่วง 52.11-91.69 กรัมเห็ดนางฟ้าท่ีใช้

ก้อนเช้ือเห็ด(T1) ชนิดขี้เล่ือยไม้พาราใหม่อัตราส่วน 100 % มีน้ าหนักสดสูงท่ีสุดเท่ากับ 91.69 กรัมรองลงมา

ก้อนเช้ือเห็ด(T6) มีค่าเท่ากับ 84.26 กรัม และก้อนเช้ือเห็ด (T5)มีค่าเท่ากับ 55.45กรัมตามล าดับ 

ข้ีเลื่อยไม้ยางพารา 
100% = 11.00

ฟางข้าวแห้ง 
100% =7.33

ข้ีเลื่อยเก่า50% :
ใหม่50% = 8.11

ข้ีเลื่อยเก่า40%:ใหม่
60% =10.47

ข้ีเลื่อยเก่า45%:ใหม่
55% =10.32

ข้ีเลื่อยเก่า30%:ใหม่
70% = 10.34

ความกว้าง (เซนติเมตร)
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลท่ีได้จากการวิจัยมาพิจารณาวิเคราะห์  พบว่ามีประเด็นท่ีน่าสนใจดังนี้ 
ผลของชนิดก้อนเพาะเห็ดต่อจ านวนดอกเห็ดนางฟ้าท้ัง 6 ส่ิงทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยเห็ดนางฟ้าท้ัง 6 ส่ิงทดลอง มีค่าจ านวนดอกอยู่ในช่วง 13.94-23.94 ดอก 

เห็ดนางฟ้าท่ีใช้ก้อนเช้ือเห็ด(T1) ชนิดขี้เล่ือยไม้พาราใหม่100 % มีจ านวนดอกเห็ดสูงท่ีสุดเท่ากับ 23.94 ดอก 

ซึ่งให้จ านวนดอกต่อก้อนเห็ดเฉล่ียสูงกว่าก้อนเพาะเห็ดชนิดอื่น รองลงมาก้อนเช้ือเห็ด (T6) ชนิดขี้เล่ือยไม้พารา

ใหม่อัตราส่วน 70 : 30 เท่ากับ 23.47 ซึ่งจากผลท่ีปรากฏนี้แสดงให้เห็นว่าขี้เล่ือยไม้ยางพารา100% มีปริมาณ

อาหารสูง จึงส่งผลให้จ านวนดอกเห็ดมีจ านวนสูงสุดซึ่ งสอดคล้องกับเรืองฤทธิ์  เรืองไพศาล (2550) 

ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางฟ้าท่ีเพาะด้วยข้ีเล่ือยไม้ยางพารา ภายใต้อัตราส่วนของร าละเอียด

ท่ีต่างกัน  พบว่า(T4) ท่ีให้จ านวนร าละเอียด 400 กรัม มีประสิทธิภาพในการให้ผลผลิตด้านจ านวนดอกมาก

ท่ีสุดและ พบว่าวิธีการทดลองท่ี 1 ท่ีใช้สูตรขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา100 กิโลกรัมท่ีใช้เป็นตัวเปรียบเทียบให้น้ าหนัก

ผลผลิตดอกเห็ดมากท่ีสุดโดยเฉล่ียเท่ากับ 191 กรัมต่อก้อน 

 ผลของชนิดก้อนเพาะเห็ดต่อค่าคุณภาพทางกายภาพของดอกเห็ดฟางด้านความกว้าง (เซนติเมตร)

พบว่าความกว้างของดอกเห็ดนางฟ้าท้ัง 6 ส่ิงทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) 

โดยเห็ดนางฟ้าท้ัง 6 ส่ิงทดลอง มีความกว้างอยู่ในช่วง 7.33-11.00เซนติเมตรเห็ดนางฟ้าท่ีใช้ก้อนเช้ือเห็ด (T1) 

ชนิด  ขี้เล่ือยไม้พาราใหม่100 % มีความกว้าง (เซนติเมตร) สูงท่ีสุดเท่ากับ 11.00 เซนติเมตร  ซึ่งให้ความกว้าง

ข้ีเลื่อยไม้ยางพารา 
100%= 91.69

ฟางข้าวแห้ง 
100% = 52.11

ขี้เลื่อยเก่า50% :ใหม่
50% = 62.86

ข้ีเลื่อยเก่า40%:ใหม่
60% = 72.09

ข้ีเลื่อยเก่า45%:
ใหม่55% 
=71.94

ข้ีเลื่อยเก่า30%:ใหม่
70% = 84.26

น  าหนักสด (กรัม)
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ของดอกเห็ดต่อก้อนเห็ดเฉล่ียสูงกว่าก้อนเพาะเห็ดชนิดอื่น รองลงมาก้อนเช้ือเห็ด(T4) (T6)และ (T5) ตามล าดับ 

มีค่าเท่ากับ 10.47 10.34 และ 10.32 เซนติเมตร  ตามล าดับ ซึ่งจากผลท่ีปรากฏนี้เนื่องจากก้อนเช้ือเห็ดเป็น

แหล่งอาหารท่ีส าคัญต่อการเจริญของเห็ดนางฟ้า ปกติเห็ดมีความต้องการธาตุอาหาร เกลือแร่ และวิตามิน

เช่นเดียวกันกับพืชท่ัวไป แตกต่างกันเพียงรูปของธาตุอาหารเท่านั้น (บุญส่ง วงศ์เกรียงไกร. 2543) ซึ่งก้อนเช้ือ

เห็ดท่ีมีอัตราส่วนของขี้เล่ือยไม้ยางพารา 100% มีปริมาณอาหารสูง จึงส่งผลให้ความกว้างของดอกเห็ดมี

จ านวนสูงสุด สอดคล้องกับเรืองฤทธิ์  เรืองไพศาล (2550) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางฟ้าท่ี

เพาะด้วยขี้เล่ือยไม้ยางพารา ภายใต้อัตราส่วนของร าละเอียดท่ีต่างกัน  ผลการทดลองพบว่าวิธีการทดลองท่ี 1 

ท่ีใช้สูตรขี้เล่ือยไม้ยางพารา 100  กิโลกรัม ให้ผลด้านความกว้างของดอกเห็ดมีค่าเฉล่ียสูงสุดในคือ 7.75ซ.ม./

ดอก 

ผลของชนิดก้อนเพาะเห็ดต่อค่าคุณภาพทางกายภาพของดอกเห็ดฟางด้านน้ าหนักสด (กรัม) พบว่า

จ านวนดอกเห็ดของเห็ดนางฟ้าท้ัง 6 ส่ิงทดลอง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P≤0.05) โดยเห็ด

นางฟ้าท้ัง 6 ส่ิงทดลอง มีค่าน้ าหนักสด (กรัม)อยู่ในช่วง 52.11-91.69 กรัม เห็ดนางฟ้าท่ีใช้ก้อนเช้ือเห็ด(T1) 

ชนิดขี้เล่ือยไม้พาราใหม่100 % มีน้ าหนักสดเห็ด (กรัม) สูงท่ีสุดเท่ากับ91.69กรัมรองลงมาก้อนเช้ือเห็ด(T6) มี

ค่าเท่ากับ 84.26 กรัม ซึ่งจากผลท่ีปรากฏนี้เนื่องจากก้อนเช้ือเห็ดเป็นการเป็นแหล่งอาหารท่ีส าคัญต่อการเจริญ

ของเห็ดนางฟ้า ปกติเห็ดมีความต้องการธาตุอาหาร เกลือแร่ และวิตามินเช่นเดียวกันกับพืชท่ัวไป แตกต่างกัน

เพียงรูปของธาตุอาหารเท่านั้น (บุญส่ง วงศ์เกรียงไกร.2543) ซึ่งก้อนเช้ือเห็ดท่ีมีอัตราส่วนของขี้เล่ือยไม้

ยางพารา 100% มีปริมาณอาหารสูง จึงส่งผลให้น้ าหนักสด (กรัม) เห็ดมีจ านวนสูงสุดสอดคล้องกับนงนุช  

ธรรมพิทักษ์ (2554) ได้ศึกษาผลการใช้แกลบหมักทดแทนขี้เล่ือยไม้ยางพาราส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้าและ

นางรมพบว่า วิธีการทดลองท่ี 1 การใช้ขี้เล่ือยไม้ยางพารา100 กิโลกรัมหมักด้วยจุลินทรีย์EM ขยาย 1 ลิตรให้

น้ าหนักผลผลิตมากท่ีสุดโดยเฉล่ียเท่ากับ 249.00 กรัมต่อถุง 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 สามารถต่อยอดงานวิจัยโดยการปรับเปล่ียนวัสดุท่ีมีประจ าในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น ชานอ้อย เปลือกถั่ว
ต่างๆ ข้ีเล่ือยไม้ยางพารา ไม้ฉ าฉา ไม้มะม่วง ไม้กระถิน ไม้เบญจพรรณ ไมยราบยักษ์ เป็นต้น 
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