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ท่านด้วยความจริงใจยิ่ง
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บทคัดย่อ
การทดลองครั้ งนี้ มีวั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อศึ กษาสี ของผ้ าสแลนที่ มีผ ลต่ อการเจริญ เติ บโตของ
เห็ดโคนน้อยทาการทดลอง ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระว่างวั นที่ 30
กรกฎาคม 2561 – 13 สิ ง หาคม 2561 ใช้ แ ผนการทดลองแบบสุ่ ม อย่ า งสมบู ร ณ์ (Completely
Randomized Design: CRD) แบ่ ง การทดลองเป็ น 4 ทรี ต เมนต์ ทรี ต เมนต์ ล ะ 4 ซ้ า ได้ แ ก่ 1.
ผ้าสแลนนสีขาว 2. ผ้าสแลนสีน้าเงิน 3. ผ้าสแลนสีเขียว 4. ผ้าสแลนสีดา
ผลการทดลองพบว่า ด้านน้าหนักสด น้าหนักแห้ง และจานวนดอกมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ โดยทรีตเมนต์ที่ 4 ผ้าสแลนสีดามีผลทาให้น้านักสด น้าหนักแห้ง และจานวนดอก
สูงสุด เฉลี่ย 18.72 2.95 17.37 กรัม ตามลาดับ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า การนาผ้าสแลนสีดามาใช้ในการ
คุมกองเห็ดโคนน้อย สามารถช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตด้านน้าหนักสด น้าหนักแห้ง และจานวน
ดอก เนื่องจาก ผ้าสแลนสีดามีความเข้มของแสงต่าทาให้เห็ดเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วกว่าสีอื่น
คาสาคัญ : ผ้าสแลนสีน้าเงิน, ผ้าสแลนสีเขียว, ผ้าสแลนสีดา, ผ้าสแลนสีขาว
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Abstract
This experiment the objective of the study was color of fabric salan affects the
growth of shaggy mane cap. Which Faculty of Agriculture Buriram Rajabhat University
during 30, 2018 - August, 2018. Completely randomized design, CRD consisting of 4
treatment repetition of 4 methods as methods 1.Was blue fabric methods 2Was green
fabric methods 3.Was black fabric methods 4.Was white fabric
This study found to insert live weight, dry weight and number flowers there was
statistically significant difference with treatment 4 Black fabric result live weight, dry
weight and high flowers number average 18.72 2.95 17.37 gram Respectively.
So can see that black fabrication used to control shaggy mane cap can help
promote growth live weight, dry weight and number flowers. Due to black fabric of
low light intensity. Make shaggy mane cap growth better than other colors.
Keyword : Blue fabric, Green fabric, Black fabric, White fabric
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