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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 
 เห็ดโคนน้อยในประเทศไทยมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปมีชื่อเรียกตามวัสดุเพาะ เช่น เห็ดถั่ว เห็ด
ถั่วเหลือง หรือ เห็ดถั่วเน่า เห็ดโคนน้อย  เห็ดโคนบ้าน เป็นเห็ดที่ขึ้นง่าย เห็ดชนิดนี้มีคุณค่าทางอาหาร
สูงแล้วยังพบว่ามีสรรพคุณทางสมุนไพรช่วยในการย่อยอาหารและลดเสมหะปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่ง
ของการเพาะเห็ดโคนน้อยคือการสลายตัวง่ายของดอกเห็ดเนื่องจากเป็นเห็ดที่มีวงจรชีวิตสั้นมากไม่
เกิน 36 ชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ที่พบคือประมาณ 24 ชั่วโมงเท่านั้นโดยตอนเช้าจะมีขนาดเล็กและจะโตขึ้น
ในช่วงบ่ายซึ่งจะต้องรีบเก็บหากปล่อยทิ้งไว้ดอกเห็ดจะเปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและสูงชะลูดขึ้นหมวกดอก
จะบางและเปลี่ยนเป็นสีด าและสลายตัวเป็นที่มาของชื่อเห็ดหมึกซึ่งไม่สามารถน ามาบริโภคจึงมี
ระยะเวลาในการให้ผลผลิตค่อนข้างสั้นนอกจากจะท าการลวกให้สุกเสียก่อนก็พอที่จะสามารถเก็บได้
นานขึ้น  (พิชัย สมบูรณ์วงศ์ และ สมศักดิ์ ศิริ, 2555) 

ข้อจ ากัดของการเพาะเห็ดโคนน้อยคือ ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่าแพร่หลาย จึงท าให้มีตลาด
ค่อนข้างแคบและจ ากัด นอกจากนี้ยังมักมีปัญหาเรื่องศัตรูเห็ด เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีโปรตีนสูง มีกลิ่น
หอม และให้ผลผลิตติดต่อกันที่ยาวนาน จึงเป็นที่ดึงดูดของแมลง  เห็ดโคนน้อยเป็นเห็ดที่สลายตัวเร็ว 
ท าให้มีอายุหลังการเก็บเกี่ยวสั้นต้องรีบจ าหน่ายก่อนที่ดอกเห็ดจะสลายตัวไป ข้อจ ากัดอีกประการคือ
ปัญหาเรื่องแรงงาน เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีขนาดเล็ก ท าให้ใช้เวลาในการเก็บเก่ียวมากและการเก็บเก่ียว
จะท าให้ได้เฉพาะช่วงบ่ายเท่านั้น ดอกเห็ดจะสลายไปในตอนกลางคืน ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงสาย
พันธุ์ให้มีคุณภาพดีกว่าเห็ดที่ข้ึนเองตามธรรมชาติ ดอกเห็ดมีเนื้อแน่น ขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับเห็ดโคน
ขนาดย่อม หากมีการส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเห็ดชนิดนี้อย่างจริงจังเห็ดโคนน้อยอาจจะเป็นเห็ด
เศรษฐกิจที่ส าคัญอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเป็นทางเลือกของเกษตรกรและผู้สนใจเห็ดโคนน้อยมีลักษณะ
อุปนิสัยความต้องการ ทั้งอาหารและสภาพแวดล้อมที่อาจจะแตกต่างไปจากเห็ดชนิดอ่ืนๆ อาจแบ่ง
ปัจจัยเหล่านี้ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ ปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพและปัจจัยแวดล้อมทาง
ชีวภาพ ซึ้งเป็นสิ่งส าคัญ แต่ในขณะนี้ยังมีผู้ศึกษาไม่มากนักจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงผลของปัจจัย
แวดล้อมทางกายภาพที่มีต่อเห็ดโคนน้อย เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ ดโคนน้อยต่อไปใน
อนาคต   

เนื่องจากการลดทอนความเข้มแสงให้บางเบาลงเพ่ือไม่ให้พืชนั้นได้รับแสงมากจนเกินไป การ
เลือกเปอร์เซ็นต์ในการกรองแสงของสแลนก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของพืช ดั้งนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจทที่
จะศึกษาผ้าสแลน สีด า สีเขียว สีน้ าเงิน สีขาว ว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโคนน้อยมากน้อย
เพียงใด 
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1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสีของสแลนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโคนน้อย 

1.3 ขอบเขตกำรศึกษำ 
 1.3.1 ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนน้อยที่ใช้สแลนสีที่ต่างกันได้แก่ สีด า สี
เขียว สีน้ าเงิน และสีขาว 
 1.3.2 ตัวแปร 
  ตัวแปรอิสระ คือ สีสแลนที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ สีด า สีเขียว สีน้ าเงิน และสีขาว 
  ตัวแปรตาม คือ การเจริญเติบโตและผลผลิต    
  

1.3.3 ระยะเวลาในการศึกษาครั้งนี้ใช้เวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 14 วัน 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.4.1 เห็ดโคนน้อย คือ เห็ดชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายเห็ดโคนป่า เป็นเห็ดชอบอากาศร้อน
ชื้น ดอกเห็ดมีขนาดเล็ก ความยาวของต้นเห็ดประมาณ 2-3 นิ้ว ต้น ใบ ขาวนวล ทานได้ยามดอกเล็ก 
มีคุณค่าทางอาหารสูง หากปล่อยให้บานสีด าคล้ าไม่น่าทาน และรสแย่  

 1.4.2 การเจริญเติบโต คือ กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็น ค่อยไป อย่างมีระเบียบ
ของสิ่งมีชีวิต มีการแบ่งเซลล์แล้วเพ่ิมจ านวนเซลล์ ขยายขนาดของเซลล์ เปลี่ยนแปลงรูปร่างเซลล์ท า
หน้าที่เฉพาะ และเกิดรูปร่างที่แน่นอน 

1.4.3 สีของผ้าสแลน คือ สีที่พบได้ตามร้านขายอุปกรณ์การเกษตรทั่วไป ซึ่งมีหลากหลายสีที่
วางจ าหน่ายในท้องตลาดประกอบด้วยสี สีด า สีเขียว สีน้ าเงิน และสีขาว 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1.5.1 ได้ทราบถึงผลสีของสแลนสีที่ต่างกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโคนน้อย 
1.5.2 สามารถน าความรู้ที่ได้จากการทดลองไปเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ 
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บทที่ 2 
ตรวจเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.1 ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ของเห็ดโคนน้อย 
ชื่อวิทยำศำสตร์                                                                                                                                            
Copinus   comatus 
ชื่อสำมัญ                                                                                                                                                                                                            
ภาษาไทย   เห็ดโคนน้อย  เห็ดถั่ว                                                                                                                                       
ภาษาอังกฤษ  Shaggy Mane Cap, Lawyer’s Wimg 
ลักษณะประจ ำพันธุ์ 
 หมวกดอกคล้ายร่มพับ ชะลูด ปลายมน ผิวของสีหมวกมีสีน้ าตาลอ่อน ไปจนกระท่ังตรงปลาย
หมวกดอกมีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่ 0.5-1.5 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของดอกเห็ด สาย
พันธุ์และสภาพแวดล้อม เมื่อดอกเห็ดแก่ขึ้น หมวกดอกจะบาง สีคล้ าขึ้นออกไปทางด าหมวกดอกจะ
กางออก จนกระทั่ง ถึงดอกแก่เต็มที่ หมวกดอกจะบาง ขอบหมวกจะบานเต็มที่สร้างสปอร์สีเทา เยิ้ม
เป็นสีด าเละ และเน่าไปในตอนเช้า ดอกเห็ดที่สมบูรณ์จะมีจ านวนของครีบดอกประมาณ 100 -150 
ครีบ จุดเริ่มต้นของครีบ จะเริ่มจากจุดที่ใกล้กับปลายยอดของก้านดอก โดยมีความห่างประมาณ 0.2 
มิลลิเมตร ส่วนสีของครีบขณะที่ยังเล็กจนถึงกึ่งบาน สีของครีบก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวและค่อย
เปลี่ยนเป็นสีด าจากข้างล่างสุดของหมวกดอก จากด้านนอกสุดของครีบ และจะค่อยๆลามข้ึนไปยังสุด
ของปลายยอดในที่สุด ขนหุ้มหมวก ท าหน้าที่ป้องกันอันตรายดอกเห็ดขณะยังเล็กอยู่เมื่อโตขึ้น ขนจะ
ขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด ตรงปลายยอดหนาแน่นกว่า แต่หลุดง่ายเมื่อเอามือลูบดูเห็ดโคนน้อย มี
รสชาติอร่อยไม่แพ้เห็ดโคน การเพาะไม่ยุ่งยาก ให้ผลผลิตสูง เพาะได้ตลอดปีเห็ดโคนน้อย สามารถ
น ามาแปรรูปได้ ที่นิยมที่สุดคือ การแช่แข็ง การบรรจุขวด กระป๋อง และการท าเป็นเห็ดแห้ง ปัจจุบัน
ได้มีการวิจัยคุณสมบัติของเห็ดโคนน้อย พบว่า ช่วยในการย่อยอาหาร ลดเสมหะ เมื่อใช้พอกทา
ภายนอกจะช่วยบรรเทาอาการต่างๆ และสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็ง Sarcoma  180 และ เซลล์มะเร็ง 
Ehrhch carcinoma 100 %  (ประจักษ์ สมรรถการอักษรกิจ, 2549) 

2.1.1 เห็ดโคนน้อย 
เห็ดโคน้อย(เห็ดถั่ว) เป็นเห็ดที่เพาะง่าย และให้ผลผลิตสูง มีรสชาติอร่อยจึงเริ่มเป็นที่ 

นิยมในวงกวางมากขึ้น จากเดิมที่บริโภคเฉพาะท้องถิ่นเราสามารถน ามาบริโภคได้ภายใน 5-7 วันนับ
จากวันที่เริ่มเพาะเห็ดโดยใช้ ฟางข้าว เป็นวัสดุเพาะ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะใช้วัสดุเพาะอ่ืนๆเพาะ
ได้อีกมากไม่ว่าจะเป็นต้นใบถั่วต่างๆ ต้นและซังข้าวโพด ทะลายปาล์มน้ ามัน  ผักตบชวา ต้นและใบ
กล้วยที่น ามาหมักให้ย่อยสลายบางส่วน ซึ่งสามารถที่จะน ามาเป็นวัสดุเพาะได้ทั้งสิ้นและเป็นวัสดุเพาะ
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ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การเพาะเพ่ือการบริโภคในครัวเรือนสามารถท าได้ง่ายๆ โดยวิธีการเพาะแบบ
กองไม่จ าเป็นต้องเพาะในโรงเพาะเห็ด (ปริญญา จันทรศรี, 2549) 
  2.1.2.กำรเพำะเห็ดโคนน้อย 

การเพาะเห็ดโคนน้อย มีหลายวิธี หลายส านัก ขึ้นอยู่กับวัสดุในพ้ืนที่และสภาพ 
ภูมิอากาศทั้งการเพาะแบบมัดฟางเป็นฟ่อนๆ หรือการเพาะแบบกอง และการเพาะแบบธรรมชาติที่
เคยแนะน ากันมาไปในบันทึกก่อนๆก็เป็นวิธีหนึ่ง แต่ให้ผลผลิตน้อย การเพาะในโรงเรือนแบบเพาะใน
ตะกร้าเป็นวิธีการที่ประยุกต์มาจากการเพาะเห็ดฟางในตะกร้าให้ผลผลิตสูงกว่าและมีข้อดีกว่าวิธีการ
อ่ืนๆตลอดจนควบคุมปริมาณผลผลิตได้ วัสดุที่จ าเป็นได้แก่ (เจษฎา กาพย์ไชย, 2554)  

1.ฟางข้าวอาจเป็นเศษฟางข้าวจากรถเก่ียวนวดก็ได้ 
2.ถังส าหรับต้ม ลวก ฟางข้าว 
3.ส่วนผสมน้ ายาต้ม ได้แก่ ปุ๋ยเคมีสูตร 46-0-0 และ 15-0-0 , ร าละเอียด ,กากน้ าตาล 
4.ตะกร้าพลาสติกใส่เสื้อผ้าที่เลาะเอนด้านข้างออกแบบแถวเว้นแถว 
5.หัวเชื้อเห็ดโคนน้อย 
6.โรงเรือนที่หุ้มพลาสติกเพ่ิมความร้อน/อาจเป็นโรงเรือนเก่า หรือ ชายคาบ้านที่ดัดแปลง 
7.บัวรดน้ า 

  2.1.3 วิธีกำรเพำะเห็ดโคนน้อย 
1.ต้มส่วนผสมในน้ า 150 ลิตร (46-0-0 1กก, 15-0-0 1 กก. , ร าละเอียดไม่เหม็นหืน 1 กก. , 

กากน้ าตาล 1 กก) 
2. ลวกฟางในน้ ายาต้มเดือด ให้ฟางนิ่ม ประมาณ 1-2นาที น าขึ้นวางบนพ้ืนพลาสติกให้

สะเด็ดน้ า 
3. บรรจุฟางลงตะกร้า ใส่หัวเชื้อเป็นชั้นๆ 5-6 ชั้น ชั้นแรกและชั้นสุดท้ายใส่ทั่วตะกร้า 

 ส่วนชั้นอ่ืนใส่หัวเชื้อเฉพาะขอบตะกร้า ใช้น้ ายาที่เหลือรดให้ชุ่มอีกครั้ง ก่อนน ามาแขวนในโรงเรือน 
แขวนแถวละ 4-5 ตะกร้า มากกว่านั้นจะหนักเกินไป (ต้องท าโค้งสร้างโรงเรือนให้มั่นคงด้วย) ในหนึ่ง
โรงจะแขวน 20-25 แถว หรือ 100 ตะกร้า 

4. ปิดโรงเรือนให้มิดชิด หมั่นวัดอุณหภูมิให้ได้ 32-35 องศาในยะ 3-4 วันแรก หากอุณหภูมิ
ต่ ากว่านั้น เชื้อเห็ดโคนน้อยจะเจริญได้ไม่ดี และออกดอกน้อย 

5. ลักษณะของเส้นใยเห็ดที่เจริญเห็นเป็นสีขาวเต็มตะกร้า ในระยะ 3-4 วัน หลังจากท าเป็น
สัญญาณที่ดีว่าท าถูกวิธี 

 
6. หลังจากเส้นใยเจริญเต็มตะกร้าแล้ว 3-4 วัน (หรือวันที่ 6-7 หลังท า) จะเริ่มได้เก็บ 

ดอกเห็ดจ าหน่าย และสามารถเก็บดอกเห็ดไปได้อีกเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 วัน 
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2.1.4 กำรดูแลและท ำควำมสะอำดดอกเห็ดหลังเก็บเกี่ยว 
ดอกเห็ดที่ได้รับการเก็บเกี่ยวแล้ว ยังจะเจริญเติบธชโตต่อเนื่องอย่างรวดเร็วหากเก็บไว้ในที่มี

อุณหภูมิสูงจะท าให้ดอกเห็ดไม่มีคุณภาพน้ าหนักเบา บานง่าย ดังนั้นกรเก็บเกี่ยวเห็ดเห็ดโคนน้อยไม่
ควรเก็บใส่ภาชนะที่ทึบและอับไม่ควรใส่เข้าไปในภาชนะให้มีปริมาณมากจนเกินไปมักจะนิยมใช้
ตะกร้าโปร่งที่สามารถใส่ดอกเห็ดได้ประมาณ 4-5 กก. เมื่อท าการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วควรรีบน าไป
ตัดแต่ง ท าความสะอาดแล้วน าไปจ าหน่ายโดยเร็ว หากปล่อยทิ้งไว้ ดอกเห็ดจะบานและกลายเป็นสีด า
อย่างรวดเร็วเนื่องจากดอกเห็ดมีการสลายตัว แต่ถ้าต้องการยืดอายุในการเก็บรักษาควรเก็บไว้ในตู้เย็น
ที่อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส สามารถเก็บในรูปแบบเห็ดสดได้นานข้ามวันได้ (สันต์ชัย มุกดา , 
2552) 

2.1.5 คุณค่ำทำงโภชนำกำรของเห็ดโคน้อย 
เห็ดโคนน้อยเป็นเห็ดที่รับประธานได้อร่อย มีโปรตีนสูงกว่าเห็ดชนิดอ่ืนๆ เห็ดทั่วไปมีโปรตีน 

20% แต่เห็ดชนิดนี้มีโปรตีนถึง 50% ไม่มีไขมัน จากการวิเคราะห์ส่วนปรกอบทางเคมีของเห็ดโคน้อย
พบว่ามีส่วนประกอบหลักดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 2.1 คุณค่ำทำงโภชนำกำรของเห็ดโคนน้อย 
ส่วนประกอบ ปริมาณที่ตรวจเป็นหน่วย 
น้ า 90.12% 
โปรตีนดอกเห็ดสด 3.89% 
โปรตีนดอกเห็ดแห้ง 42.30% 
ไขมัน 0.014% 
เส้นใย 1.542% 
คาร์โบไฮเดรต 5.32% 
พลังงาน 75.3% 
โพลีแซคคาไรค ์ 10.5% 
แคลเซียม 125.6 มิลลิกรัม/เห็ด100กรัม 
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ตำรำงท่ี2.1 คุณค่ำทำงโภชนำกำรของเห็ดโคนน้อย  (ต่อ)  
ฟอสฟอรัส 105.2 มิลลิกรัม/เห็ด100 กรัม 
เหล็ก 6.37 มิลลิกรัม/เห็ด100กรัม 
แมกนีเซียม 956 มิลลิกรัม/เห็ด100กรัม 
โซเดียม 245 มิลลิกรัม/เห็ด100กรัม 
โปแตสเซียม 2354 มิลลิกรัม/เห็ด100กรัม 
วิตามินบี1 0.121 มิลลิกรัม/เห็ด100กรัม 
วิตามินบี2 0.56 มิลิกรัม/เห็ด100กรัม 
วิตามินบี6 0.61 มิลลิกรัม/ต่อเห็ด100กรัม 
วิตามินซี 0.12 ลิลิกรัม/เห็ด100กรัม 

ที่มา: (อานนท์ เอื้อตระกูล, 2541) 
 

2.1.6 สรรพคุณทำงยำ  
เห็ดชนิดนี้นอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วยัง พบว่ามีสรรพคุณทางสมุนไพรช่วยใน 

การย่อยอาหารและลดเสมหะ ถ้าต าให้ละเอียดใช้พอกภายนอกจะช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆได้ มี
งานวิจัยที่แสดงว่าเห็ดนี้สามารถยับยังเซลล์มะเร็งได้ sarcoma 180 และเซลล์มะเร็ง Ehrlich 
carcinoma ได้สูง 90% และ 100% ตามล าดับและยังพบว่ามีสารออกฤทธิ์ที่ต้านเชื้อราได้อีกด้วย 
(เกษม สร้อยทอง, 2537) 
2.2 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรเจริญเติบโตของเห็ดโคนน้อย 

เห็ดโคน้อยมีลักษณะอุปนิสัย ความต้องการ ทั้งอาหารและสภาพแวดล้อมที่อาจจะแตกต่าง
ไปจากเห็ดชนิดอ่ืนๆ ลักษณะที่ปรากฏในเห็ดแต่ละดอกนอกจากจะได้รับอิทธิพลจากพันธุกรรมแล้วยัง
มีปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อลักษณะการเจริญของเห็ดชนิดนี้ ซึ้งเป็นสิ่งส าคัญ ที่ท าให้ดอก
เห็ดเจริญเติบโตได้ดี สิ่งเหล่านี้ได้แก่ (วรพล สุรพัฒน์, 2545) 

2.2.1 แสงสว่ำง 
เห็ด Coprinus sp ต้องการแสงช่วยกระตุ้นให้ เส้นใยรวมตัวกัน เพื่อเกิดเป็นดอกเห็ด  

และแสงสว่างยังมีผลต่อการพัฒนาการของส้นใยในระยะต่างๆ ด้วยแสงมีความส าคัญในการกระตุ้นให้
สร้างตุ่มเห็ดในระยะ initials และมีผลต่อความสมบูรณ์ของดอกเห็ด โดยเห็ดโคนน้อยต้องการช่วงแสง
สลับมืดจึงจะเจริญได้สมบูรณ์ (Kues,2000) ดั้งนั้นในวันที่ 4-6 หลังจากโรยเชื้อเห็ดลงในวัสดุเพาะ
แล้ว จึงต้องใช้แสงช่วยกระตุ้นให้เส้นใยเห็ดโคนน้อยเกิดการรวมตัวกันโดยใช้แสงขนาด 350-420 ลักซ์ 
หรือประมาน 50-60 แรงเทียน (ขนาดพอมองเห็นตัวหนังสือได้) (อานนท์ เอ้ือตระกูล, 2541) 

2.2.2 ธำตุอำหำร 
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อานนท์ เอ้ือตระกูล (2541) พบว่า ธาตุอาหารเกลือแร่และวิตามินหลักท่ีเห็ดโคนน้อย 
ต้องการมากมายหลายอย่าง แต่ละชนิดมีความเท่าเทียมกัน แต่ใช้ในปริมาณที่ต่างกันเท่านั้น 

 1.1 คำร์บอน 
เห็ดโคนน้อยต้องการเพ่ือน าไปสร้างเส้นใย โครงสร้างหลักต่างๆ และใช่เป็นแหล่ง 

พลังงาน โดยปกติแล้วเห็ดโคนน้อยจะใช้แหล่งคาร์บอนที่ซับซ้อนได้ดีกว่าเห็ดฟางอย่างไรก็ตาม  
ผลผลิตที่ได้จะแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของคาร์บอน กล่าวคือหากคาร์บอนอยู่ในรูปของสาร
เชิงซ้อนที่ยากแก่การที่เส้นใยเห็ดโคนน้อยจะย่อยได้ เช่น ขี้เรื่อย เป็นลิกนิน และซิลิกา เส้นใยของ
เห็ดโคนน้อยจะเจริญได้ไม่ดีนัก ในทางตรงกันข้ามหากคาร์บอนอยู่ในรูปของเห็ดที่ได้ง่าย เช่น 
เซลลูโลส เส้นใยของเห็ดโคนน้อยจะเจริญได้หนาแน่นและให้ผลผลิตสูง แต่การพิจารณาแหล่ง
คาร์บอนให้แก่เห็ดโคนน้อยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยอย่างอ่ืนด้วย เช่น ถึงแม้น้ าตาลจะอยู่ในรูปที่เชื้อ
เห็ดน าไปใช้ง่าย แต่น้ าตาลก็ไม่ได้เป็นแหล่ง าคาร์บอนที่นิยมใช้เพาะเห็ดโดคนน้อย ทั้งนี้หากใส่น้ าตาล
ลงไปมากมักจะเกิดปัญหาอย่างอ่ืนตามมา เช่นความร้อนอาจจะไม่เหมาะสม หรือปุ๋ยหมักบูดเน่าเร็ว
เกินไป ดั้งนั้นในการเลือกวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดจึงเน้นหนักไปในวัสดุที่มีเซลลูโลสสูง เช่น ฟางข้าว ต้น
ข้าวโพด ต้นข้าวฟ่าง ชานอ้อย ต้นกล้วย ขี้ฝ้าย ไส้นุ่น และหญ้า และวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดอย่างอ่ืนแล้ว  

1.2 ไนโตรเจน  
การเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดโคนน้อย จะต้องอาศัยไนโตรเจน เป็นอาหารที่ส าคัญด้วย  

(อานนท์ เอ้ือตระกูล, 2541) Stamet and Chilton (1983) พบว่าเห็ดโคนน้อยใช้ธาตุไนโตรเจนใน
รูปปุ๋ยเคมีหรือสารอนินทรีย์ได้ เช่น ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยแอมโมเนียและปุ๋ยไนเตรท นอกจากนี้ยังเจริญได้ใน
ปุ๋ยหมักที่มีกลิ่นแอมโมเนียอยู่ ด้วยเหตุหนี้ มักพบเห็ดโคนน้อยเกิดขึ้นในการเพาะเห็ดฟางแบบ
โรงเรือนที่ท าการหมักไม่สมบูรณ์และยังมีกลิ่นแอมโมเนียหลงเหลืออยู่ แหล่งของไนโตรเจนนอกจาก
จะได้จากมูลสัตว์จ าพวกมูลม้า มูลวัวควาย หรือมูลไก่ ไนโตรเจนที่นพไปใช้ได้ดีนั้นคือ ไนโตรเจนที่อยู่
ในรูปอินทรีย์สาร กรดอะมิโนต่างๆ รวมทั้งสารอนินทรีย์ เช่น ปุ๋ยแคลเซียมไนเตรท ปุ๋ยยูเรียปุ๋ย
แอมโมเนีย เป็นต้น 

1.3 เกลือแร่  
ที่เห็ดต้องการในปริมาณมาก ได้แก่ ฟอสฟอรัส โพตัสเซียม ก ามะถัน แคลเซียม และ 

แมกนีเซียม ส่วนเกลือแร่ที่เห็ดต้องการในปริมาณน้อยได้แก่ โมลิบดินัม โบรอน ทองแดง แมงกานิส 
สังกะสี โดยอาจอยู่ในรูปของสารละลายซึ่งเห็ดต้องการใช้ในบางระยะในการเจริญเติบโต  

โดยปกติที่ใช้เพาะเห็ดโคนน้อยมักมีแร่ธาตุอาหารจ าพวกนี้เพียงพออยู่แล้ว พบว่า  
แคลเซียม และ ฟอสฟอรัส ท าให้ดอกเห็ดโคนน้อยมีขนาดใหญ่ขึ้น และบานช้าได้ หากมีการใช้ปุ๋ยเคมี
ที่ไมมีธาตุแคลเซียมเป็นองค์ประกอบจะต้องเติมปูนขาวไปด้วย ปูนที่นิยมใช้กันมากที่สุด คือปูนไดโล
ไมท์ รองลงมาคือปูนขาว ใช้ในกรณีที่วัสดุเพาะเป้นกรด หรือใช้ปูนยิปซัมในกรณีวัสดุเพาะเป็นด่าง
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หรือเป็นกลาง ส่วนธาตุแมกนีเซียมที่อยู่ในรูปของดีเกลือ (MgSo4 ,7H2O) มีผลท าให้เกิดดอกเร็วและ
เพ่ิมปริมารมากขึ้นแต่ดอกไม่ข่อยสมบูรณ์ หากน าไปผสมน้ ารดตอนที่เกิดดอกเห็ดแล้ว ดอกเห็ดจะฝ่อ
ตายได้ง่าย นอกจากนี้ยังพบว่า โซเดียมที่อยู่ในรูปของเกลือแกง  (NaCI) มีผลยับยังการเจริญเติบโต
ของเส้นใยเห็ดคนน้อย  

1.4 วิตำมินหรือฮอร์โมน  
สารสกัดอินทรีย์จากเปลือกกุ้ง ปู หรือฮอร์โมนเขียวสารอินทรีย์สกัดจากเนื้อเยื่อไม้  (สารคี

เลท) อัตราความเข้มข้น 0.1-0.2 เปอร์เซ็นต์ หรือวิตามินบี1 ความเข้มข้น 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร เร่ง
การเจริญเติบโตของเส้นใย ส่วนใบโอติน วิตามินบี2 และวิตามินซีแทบจะไม่มีผลแตกต่างกันเลย จิบ
เบอเรลิค แอซิค ที่สกัดจากเชื้อ Gibberella fujikuroi (Zaw) Wollen ขนาดความเข้มข้น 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร มีผลต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ด นอกจากนั้นสารควบคุ้มการเจริญอ่ืนๆ เช่น 
naphthalene acetic ,indole-3 acetic และ 2-4 dinitrophenol ก็ให้ผลบ้างเล็กน้อย จากการ
ส ารวจฮอร์โมนเห็ด ที่จ าหน่ายตามท้องตลาด ในปัจจุบันไม่พบวิตามินและฮอร์โมนดังกล่าวอยู่เลย 
ยกเว้นยูเรีย น้ าตาลกลูโคสและดีเกลือ เท่านั้น  

2.2.3 สภำพควำมเป็นกรด – เบส  
เห็ดโคนน้อยมีความสามารถในการเจริญในอาหารที่มีความเป็นกรด-เบส ตั้งแต่ 4.5-8.5  

แต่ละระดับความเป็นกรด-เบส ที่เหมาะสมต่อการหงอกของสปอร์เห็ดโคนน้อย คือ 7.5 และระดับที่
เหมาะสมที่สุดต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดโคนน้อยคือ 70 (อานนท์ เอ้ือตระกูล, 2541) 

2.2.4 อุณหภูมิ  
พบว่าอุณหภูมิระหว่าง 24-38 องศาเซลเซียส เหมาะส าหรับการหงอกของสปอร์ การ

เจริญเติบโตของส้นใย การรวมตัวของเส้นใย การรวมตัวของเส้นใยเพ่ือสร้างเป็นดอกเห็ด และ
พัฒนาการของเห็ดโคน้อย (อานนท์ เอ้ือตระกูล , 2543) โดยนิฤมล ลิมปิโชติพง์ (2543) พบว่าที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่เหมาะที่สุดส าหรับการเจริญเส้นใย การเกิดตุ้มเห็ดและการ
เกิดของเห็ดโคนน้อย ชนิด C.comatus ทั้งนี้อุณหภูมิระหว่าง 6-8 องศาเซลเซียส เป็นช่วงที่เหมาะสม
ส าหรับการรักษาเชื้อแต่ในอุณหภูมิที่ต่ ากว่า 15 องศาเซลเซียส หรือสูงกว่า 50 องศาเซลเซียส จะเป็น
อันตรายหรือหยุดการเจริญเติบโตของเส้นใย (อานนท์ เอ้ือตระกูล, 2541) 

2.2.5 ควำมชื้น  
จ าเป็นในทุกระยะของการเจริญเติบโต ตั้งแต่การงอกของสปอร์ การเจริญเติบโตของเส้น ใย

การเกิดดอกและการเจริญของดอกเห็ด ช่วงระยะเหล่านี้เป็นช่วงที่ต้องการความชื้นสูงมาก ความชื้น
ในวัสดุเพาะควรอยู่ในระดับอ่ิมตัวของวัสดุ (มากกว่า 77 เปอร์เซ็นต์) หมายถึง ก่อนที่จะท าการเพาะ
เห็ดโคนน้อยควรน าวัสดุเหล่านั้นแช่น้ าให้อิ่มตัวเสียก่อน ส่วนแช่นานแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับอัตราการดูด
น้ าของวัสดุนั้น หากดูดน้ าได้ช้าเชนฟางที่ถูกตัดใหม่การดูดน้ าจะช้าไว้อย่างน้อย 12-24 ชั่งโมง เป็นต้น 
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โดยปกติฟางแห้ง 1 กิโลกรัม จะดูดน้ าเข้าได้ประมาณ 3-4 กิโลกรัม (ลิตร) อย่างไรก็ตามการเลือกวัสดุ
เพาะต้องค านึงถึงการให้ความชื้นด้วย จะต้องระวังถึงการถ่ายเทอากาศ เพาะจะมีการเจริญเติบโตของ
เส้นใยดั้งนั้นในการใช้วัสดุเพาะ และการน าเอาไปแช่น้ านานมากน้อยเพียงไร ควรค านึงถึงวัสดุเพาะดั้ง
กล่าวมี่ลักษณะคล้ายฟองน้ า อากาศถ่ายเทเข้าออกได้ (อานนท์ เอ้ือตระกูล, 2541) 

2.2.6 ควำมชื้นสัมพัทธ์  
ควรรักษาให้อยู่ในระดับ 80-90 เปอร์เซ็นต์ โดยสังเกตได้จากการเจริญการเจริญเติบโตของ

เส้นใยเห็ด และลักษณะของวัสดุที่เพาะที่อยู่รอบนอก หากแห้งหรือสีซีดแสดงว่าความชื้นสัมพัทธ์ใน
บรรยากาศไม่มากพอ จะท าให้น้ าจากวัสดุเพาะรถเหยออกไปไม่เพียงพอต่อการเกิดดอกเห็ด หรือดอก
เห็ดอาจแคระแกรนไม่เจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดที่สมรบูรณ์ได้ และความชื้นสัมพัทธ์สูงจะท าให้เส้นใยฟู
มาก ดอกเห็ดจะฉ่ าน้ าเน่าง่าย (ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์, 2538) 

2.2.7 สภำพบรรยำกำศ  
ตามปกติ แล้ ว ในระยะของการ เจริญ เติบ โตของ เส้ น ใย เห็ ด โคนน้ อยหากมีกาซ

คาร์บอนไดออกไซด์สูงกว่าในบรรยากาศ คือประมาณ 0.1-0.2 เปอร์เซ็นต์ (ปกติในบรรยากาศจะมี
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ประมาน 0.03 เปอร์เซ็นต์) จะท าให้เส้นใยของเห็ดโคนน้อยเจริญทางด้าน
ความยาวและแบ่งเซลล์ได้เร็วยิงขึ้น ในทางตรงกันข้ามช่วงระยะที่เส้นใยรวมตัวเพ่ือเกิดดอกเห็ด หาก
มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงจะท าให้การเกิดดอกเห็ดน้อยลง ก้านจะยาว หมวกดอกเห็ดเล็กหรือไม่มี
หมวกดอกเห็ดข้ึนเลย (อานนท์ เอ้ือตระกูล, 2541) 

2.3 อำหำรเสริมเห็ด 
 อาหารเสริมมีอยู่  2 ชนิด คือ 1. อาหารส าหรับหมัก 2. อาหารผสมหัวเชื้อเห็ด ทั้งชนิดนี้ส่วน
ใหญ่ประกอบด้วย ร าระเอียด แป้งข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ถั่วเขียวบด ข้าวฟ่างบด ใบกระถิ่นป่น ปูนขาว 
ยิบซั่ม คล้ายการผลิตอาหารสัตว์ต่างๆ ดั้งนั้นจะมีหลายสูตรในความเป็นจริงไม่จ าเป็นต้องใส่เลยก็ได้
โดยเฉพาะอาหารเสริมชนิดที่ 2 ที่ใช้ผสมหัวเชื้อเห็ดโดยน าไปโรย ถ้าอาหารเสริมนั้นๆผลิตไว้นาน และ
ชื้น จะมีเชื้อราอ่ืนๆ เช่นราร้อน ราสีส้ม ราเขียว ปะปนมา ก็เท่ากับเอา เชื้อราเล่านั้นมาผสมกับเชื้อรา
เห็ดไปโรยขยายในโรงเพาะเห็ด (ฟาร์มเห็ดเพชรพิจิตร, 2554) 

2.3.1 กำกน้ ำตำล (molasses) 
เป็นของเลวที่มีลักษณะหนืดข้น มีสีด าอมน้ าตาล ซึ่งเป็นผลผลิตอย่างหนึ่งในกระบวนการ

ผลิตน้ าตาลทราย โดยมีอ้อยเป็นวัตถุดิบ กากน้ าตาลนี้ จะแยกออกจากกระบวนการผลิตน้ าตาลทราย
ในขั้นตอนสุดท้าย ด้วยการแยกออกจากเกร็ดน้ าตาลโดยวิธีการปันน ซึ่งไม่สามารถตกผลึกเป็นเกร็ด
น้ าตาลได้ด้วยวิธีทั่วไป และไม่น าลับมาใช้ผลิตน้ าตาลทรายอีก  
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ชนิดกำกน้ ำตำล   
1.back – trap molasses กากน้ าตาลจากผลพลอยได้การผลิตน้ าตาลทรายขาว เรียก

กากน้ าตาลชนิดนี้ว่า black strap molasses เป็นกากน้ าตาลเหนียวข้นที่มีสีด าอมน้ าตล จะมีปริมาณ
น้ าตาลประมาณ 50-60 %  
       2.refinery molasses กากน้ าตาลจากผลพลอยได้การผลิตน้ าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ เรียก
กากน้ าตาลชนิดนี้ว่า refinery molasses เป็นกากน้ าตาลที่ข้นน้อยกว่า และมีสีจางกว่าชนิดblack – 
trap molasses จะมีปริมาณน้ าตาลอยู่ประมาณร้อยละ 48 
       3.invert molasses  กากน้ าตาลจากการผลิตโดยตรง หรือที่เรียกว่า invert molasses เป็น
กากน้ าตาลที่ผลิตได้จากการน าน้ าอ้อยมาระเหยเข้มข้น มีน้ าตาลประมาณร้อยละ 77 

 ประโยชน์กำกน้ ำตำล   
1.กากน้ าตาลใช้เป็นวัตถุดิบส าคัญในการผลิตเอทานอล เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมของน้ ามันเบนซิน 

91 หรือ 95 หรือที่เรียกว่า แก๊สโซฮอล์ ทั้งนี้ กากน้ าตาลปริมาณ 1 ตัน จะผลิตเอทานอลได้ประมาณ 
250 ลิตร 

2. กากน้ าตาลถูกใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมลายประเภท ได้แก่ 
       2.1 อุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์ และสุรา 
       2.2 อุตสาหกรรมผลิตกรดมะนาว กรดน้ าส้ม และกรดแลคติก 
       2.3 อุตสาหกรรมผลิตผงชูรส ซอส และ ซีอิ้ว 

   2.4 อุตสาหกรรมผลิตยีสต์และ ขนมปัง 
       2.5 อุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ 
3. กากน้ าตาลใช้เป็นส่วนผสมของหญ้าหมัก หรือใช้ผสมในอาหารข้น เพ่ือเพ่ิมแล่ง

คาร์โบไฮเดรต และเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยกระตุ้นการมักเกิดรวดเร็วมากขึ้น เพราะช่วยเพ่ิมปริมาณ
แบคทีเรียผลิตกรด นอกจากนั้น ยังช่วยปรับปรุงรสของอาหารหยาบ และส่งเสริมการเติบโตของ
แบคทีเรียในกระเพาะ 

4. กากน้ าตาลใช้เป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักหรือสารปรับปรุงดิน เพราะในกากน้ าตาลมีธาตุ
อาหารที่ครบถ้วน 

5. กากน้ าตาลใช้เป็นส่วนผสมของน้ าหมักชีวภาพ เป็นแหล่งอาหารส าคัญเพ่ือจุลินทรีย์ผลิต
กรด 
เติบโต และช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางธาตุอาหาร และกลิ่นของน้ าหมัก 

6. กากน้ าตาลเป็นผลพลอยได้ที่สร้างรายได้ให้แก่อุตสาหกรรมผลิตน้ าตล ด้วยการส่งจ าน่าย
ยังต่างประเทศเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรม และการเกษตร โดยส่งออกเป็นอันดับ 
2 ของโลก รองจากประเทศบลาซิล เพราะบลาซิลเป็นประเทศผลิตน้ าตาลอันดับแรกของโลก 
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ที่มำของกำกน้ ำตำล  
 กากน้ าตาล เป็นผลพลอยได้ในอุตสาหกรรมผลิตน้ าตาลทรายโดยการผลิตน้ าตลทราย 1 ตัน 
จะใช้น้ าอ้อยดิบ 10 ตัน และเกิดผลพลอยได้ของกากน้ าตาล ประมาณ 50 กิโลกรัม 

 กำกน้ ำตำลจำกกระบวนกำรผลิตน้ ำตำลทรำยดิบ 
1.การสกัดน้ าอ้อยจากล าอ้อยด้วยชุดหีบรีดน้ าอ้อยออกมาโดยกากน้ าอ้อยหรือชาอ้อยที่เหลือ

จะถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับหม้อไอน้ า 
2. น าน้ าอ้อยเข้าสู่กระบวนการท าความสะอาด หรือ เรียกว่า การท าใส ได้แก่ การผ่านเครื่อง

กรอง การต้มให้ความร้อน และการเติมปูนขาว จนได้น้ าอ้อยที่มีลักษณะใส ไม่มีสารแขวนลอย 
3. การต้ม โดยน าน้ าต้มเข้าสู่หม้อต้ม เพ่ือระเหยน้ าออก จนได้น้ าอ้อยเข้มข้นหรือที่เรียกว่า 

น้ าเชื่อม 
4. การเคี่ยวโดยน าน้ าเชื่อเข้าหม้อต้มเคี่ยว จนน้ าตาลตกผลึกเป็นเกร็ด เรียกน้ าตาลนี้ว่า 

น้ าตาลทรายดิบ ซึ่งรวมอยู่กับกากน้ าตาลที่ไม่ตกผลึก หรือเรียกว่า messecuite ขั้นตอนนี้ มีผลพลอย
ได้ คือ กากน้ าตาล นั่นเอง 

5. น าส่วนผสมของเกร็ดน้ าตาล และ กากน้ าตาลมาปันนแยกออก จนได้น้ าตาลทรายดิบและ
กากน้ าตาลในที่สุด 
  กำกน้ ำตำลจำกกระบวนกำรผลิตน้ ำตำลทรำยขำว และน้ ำตำลรีไฟน์  

1.น าน้ าาตาลทรายดิบมาละลายในน้ าร้อน เรียกน้ าตาลทรายดิบที่ละลายนี้ว่า แมกม่า 
(magma) และน าไปปันนเพื่อละลายคราบกากน้ าตาลจากกระบวนการแรกที่ติดถังออก 

2. น าสารละลายน้ าตาลทรายดิบมาเข้าสู่กระบวนการท าความสะอาด และฟอกสี โดยใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวฟอก ก่อนเข้าสู่กระบวนการกรอง และน าไปกรองครั้งสุดท้ายด้วยการ
แลกเปลี่ยนประจุ สุดท้ายได้น้ าเชื่อมรีไฟน์ 

3. น าน้ าเชื่อมสู้กระบวนการต้มเพ่ือระเหยน้ าออก 
4. น้ าเชื่อมเข้มข้นเข้าสู้กระบวนการเคี่ยวเพ่ือให้เล็ดน้ าตาลตกผลึก ดังข้อที่ 4 ของการผลิต

น้ าตาลทราย ดิบ 
5. น า messecuite มาปันนแยกน้ าตาลทรายขาว และกากน้ าตาลที่ไม่ตกผลึกออกจากกัน ซึ้ง

จะได้เกล็ด น้ าตาลทรายขาว และกากน้ าตาลในที่สุด 
วิธีท ำกำกน้ ำตำล 

 กากน้ าตาลที่แท้จริง คือ ส่วนที่เป็นผลพลอยได้จากการตกตะกอนผลึกน้ าตาล ซึ่งจะเป็นน้ าสี
น้ าตาลเข้ม ไม่มีการตกผลึกดั้งนั้น การผลิตกากน้ าตาลที่แท้จริง คือการเคี่ยวน้ าอ้อยจนตกผลึก และ
แยกผลึกน้ าตาลออก ส่วนสารละลายสีด าที่เหลือก็คือ กากน้ าตาล หากใช้น้ าอ้อย 10 ลิตร เมื่อตกผลึก
น้ าตาล และแยกน้ าตาลออกก็จะได้กากน้ าตาลประมาณ 50 ซีซี เท่านั้น แต่หากผลิตเพ่ือใช้เอง ด้วย
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ปริมาณไม่มาก ก็ไม่จ าเป็นต้องเคียวน้ าตาลให้ตกผลึก แต่เคี่ยวให้เข้มข้นจนสารละลายมี่สีน้ าตาลก็
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เช่นกัน แต่จะไม่ใช่ 
กากน้ าตาลที่แท้จริง หรืออาจเรียกว่า กากน้ าตาลเทียม หรือ กากน้ าตาลผสม ขั้นตอนการท า
กากน้ าตาล(ปริษฎางค์ วงศ์ปราชญ์, 2547) 

1.น าล าอ้อยเข้าเครื่องหีบอ้อย จนได้น้ าอ้อยประมาน 10 ลิตร หรือตามปริมาณที่ต้องการ 
2. น าน้ าอ้อยมากรองด้วยตะแกรงถ่ีเพ่ือแยกกากออก 

 3. น าน้ าอ้อยมาต้มเคี่ยวจนได้สารละลายที่มีสีน้ าตาลอ่อนหรือเคี่ยวจนสารละลายจนตกผลึก
เป็น เกล็ดน้ าตาล 

4. ยกหม้อเคี่ยวลง พักไว้ให้เย็นก่อนบบรรจุลงในภาชนะส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ 
2.3.2 มูลวัว 

 มูลวัวสันใหญ่เป็นของแข็งประกอบไปด้วยเศษของพืชและสัตว์ซึ่งเป็นอาหารที่สัตว์กินเข้าไป
แล้วไม่สามารถย่อยหรือน าไปใช้ประโยชน์ได้หมด จึงเหลือเป็นกากที่สัตว์ขับถ่ายออกมา โดยเศษ
อาหารเหล่านี้ได้ผ่านกระบวนการย่อยสลายไปบางส่วนแล้วในทางเดินอาหาร ดังนั้นส่วนที่เป็นมูลสัตว์
จึงอุดมไปด้วยธาตุอาหารชนิดต่างๆ ร่วมทั้งสารอินทรีย์ที่ละลายน้ าได้หลายชนิด ซึ่ง เมื่อรวมกันเข้าก็
จะมีองค์ประกอบที่สามารถใช้เป็นธาตุอาหารที่สมบูรณ์ของพืชได้ ส่วนมูลสัตว์แต่ละชนิดจะมีธาตุ
อาหารชนิดใดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของอาหารที่สัตว์ชนิดนั้นกินเข้าไปเป็นปัจจัยส าคัญรวมทั้ง
ปัจจัยอ่ืนๆได้แก่ ระบบย่อยอาหารของสัตว์ วิธีการให้อาหาร รวมทั้งการจัดการรวบรวมมูล การเก็บ
รักษา ฯลฯ 
 (โสภนา ศรีจ าปา, 2557) 
ธำตุอำหำรในปุ๋ยคอกแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1.ควำมเข้มข้นของธำตุอำหำร 
จากการวิเคราะห์ความเข้มข้นของธาตุอาหารในปุ๋ยคอก จะข้ึนอยู่กับคุณภาพอาหารที่ใช้ 

เลี้ยงสัตว์และการเก็บรักษาปุ๋ยคอก โดยปกติการย่อยอาหารของสัตย์จะสามารถดูดซึมสารอาหารไป
ได้บางส่วนที่เลือกจะถูกขับออกมากับมูลสัตว์ประมาณร้อยละ 75 ของไนโตรเจน ร้อยละ 80 ของ 
ฟอสฟอรัส และร้อยละ 90 ของ โพแทสเซียมในอาหารจะตกค้างอยู่ที่มูลสัตว์ ดังนั้นปุ๋ยคอกถึงเป็น
แหล่งสารอาหารที่ส าคัญของพืช สิ่งขับถ่ายของสัตว์มีตั้งแต่ของแข็งของเหลว (ปัสสาวะ) ยกเว้นสัตย์
ปีกที่ยูริก ที่เป็นของแข็งแทนปัสสาวะ ทุดส่วนมีธาตุอาหารเป็นองค์ประกอบด้วย โดยประมาณ
ครึ่งหนึ่งของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส เกือบ ทั้งหมดและสองในห้าของโพแทสเซียมพบในสิ่งขับถ่ายที่
เป็นของแข็ง ในปัสสาวะแม้จะมีธาตุอาหารบางธาตุน้อยกว่า แต่อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ได้ง่ายกว่า จึง
ไม่ควรปล่อยให้ปัสสาวะสัตว์สูญเสียโดยไม่ได้ประโยชน์ 
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2. ปริมำณสิ่งขับถ่ำยและปริมำณธำตุอำหำร 
 มูลโค ปริมาณข้ึนอยู่กับน้ าหนักตัว 

มูลสุกร ปริมาณร้อยละ 60 ของสารที่สุกรกิน จะถูกขับถ่ายออกมาเป็นอุจาระและ 
ปัสสาวะ และปราณสิ่งขับถ่ายก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของสุการ เช่นกัน รวมถึงคุณภาพอาหารที่ใช้เลี้ยงใน
ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในมูลสุกรที่มีน้ าหนักตัว 100 กิโลกรัม จะอยู่ในช่วง
ต่อไปนี้ คือ ไนโตรเจน 19-64 กรัม N/วัน โพแทสเซียม 8-48 กรัม K/วัน 

มูลไก่ มีความแตกต่างตามสภาพของการเลี้ยง คือ มูลไก่ไข่ท่ีเลี้ยงซึ้งเลี้ยงในกรงตับไม่มี 
วัสดุรองพ้ืนปูนและในมูลไก่กระทงซึ้งเลี้ยงรวมกันบนพ้ืนคอกซึ่งเป็นดินหรือพ้ืนคอนกรีต โดยมีวัสดุ
รองพ้ืนกรง เช่น แกลบขี้เลื่อย วัสดุอ่ืน เพื่อให้ดูดความชื้นจากน้ าที่ใช้เลี้ยงและสิ่งขับถ่าย เมื่อวัสดุรอง
พ้ืนหมดอายุก็จะเก็บกวาดออก แล้วน าไปเป็นวัสดุบ ารุงดินส าหรับมูลของไก่ไข่และไก่กระทงในแต่ละ
วันจะอยู่ที่ 73 กิโลกรัม และ 87 กิโลกรัม ต่อน้ าหนักตัวสัตว์ที่มีชีวิต 1000 กิโลกรัม ส่วนความเข้มข้น
ของธาตุอาหารนั้น มูลไก่จะมีความเข้มข้นมากกว่ามูลสัตว์ชนิดอ่ืนๆ มูลไก่ที่รวบรวมได้ภายหลังมี
ไนโตรเจนและฟอสฟอรัสต่ ากว่ามูลไก่สดเนื่องจากสารบางส่วนจะหายไประหว่างอยู่ ในคอก หรือ เจือ
จางลงเพราะมีสิ่งอ่ืนเจือปน มูลไก่ มีแอมโมเนียมีองค์ประกอบประมาณร้อยละ 30 ของไนโตรเจน
ทั้งหมดของมูลไก่ขังกรงและมูลไก้ในวัสดุรองพ้ืนคอกแต่กรดยูริกเป็นองค์ประกอบส าคัญของ
ไนโตรเจน 

3. สำรที่มีธำตุอำหำรในปุ๋ยคอก 
 จากผลการวิเคราะห์ปุ๋ยคอกทางเคมีแสดงเพียงปริมาณท้ังหมดของธาตุหลัก ธาตุรองและจุล
ธาตุว่าแต่ละธาตุปริมาณเท่าใด ส่วนความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารนั้น ไม่สามารถบอกได้จากการ
วิเคราะห์ แต่ต้องท าการทดลองในแปลงทดลองเท่านั้น (สาระน่ารู้ปุ๋ยคอก, 2556) 

3.1 ไนโตรเจน ในปุ๋ยคอกมีอยู่ 3 ส่วนคือ ส่วนที่พืชใช้ประโยชน์ได้ง่าย เช่น แอมโมเนีย 
ไอออน ไนเทรตไอออนหรือยูเรีย ส่วนที่ 2 คือ ส่วนที่เป็นอินทรีสารซึ่งปลกปล่อยธาตุอาหารอย่างช้า
ในเวลา 1 ปี  และส่วนที่ 3 ส่วนที่เป็นอินทรีสารที่สลายยากและปลดปล่อยธาตุอาหารช้ามาก โดยจะ
เริ่มปลดปล่อยเมื่อย่างเข้าสู่ปีที่ 2 ส่วนส าหรับปุ๋ยคอกแบบเหลวที่ผ่านการหมักในปอเก็บมีไนโตรเจน
สามส่วนประมาณ 50, 30 และ 20% ตามล าดับ มูลของสัตว์ปีกมีกรดยูริกซึ่งจะถูกย่อยสลายเป็น
แอมโมเนียแล้วระเหยไป วิธียับยั้งการสูญเสียแอมโมเนียในมูลสัตว์ปีกคือท าให้แห้งโดยเร็ว ปัจจุบัน
การน ามูลสัตว์ปีกมาอัดเป็นเม็ด (tablet) เพ่ือลดฝุ่นและใช้ได้สะดวก เมื่อน ามาทดสอบมินเนอราล
ไลเซชันของคาร์บอนและไนโตรเจน หลังจากใส่ในดิน 60 วัน ปุ๋ยที่อัดเม็ดและที่ไม่อัดเม็ด มีมินเนอ
ราลไลเซซันของคาร์บอน 77 และ 62 % ของคาร์บอนในปุ๋ยตามล าดับ ปุ๋ยที่อัดเม็ดและที่ไม่อัดเม็ด 
มีมินเนอราลไลเซซันของไนโตรเจนสะสม 83.1 และ 75.5 มก/กก ดิน ตามล าดับ ในมูลโค แบ่ง
ไนโตรเจนได้ 3 ประเภท คือ ไนโตรเจนทั้งหมด (total N) ในดิน 2 ชนิดซึ่งมีเนื้อดินร่วนปนทรายและ
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ร่วนปนทรายแป้ง โดยใส่ปุ๋ยคอกอัตรา 100 มก.อินทรีย์ไนโตรเจน/กก. ดิน ในช่วงเวลา 176 วัน 
ปรากฏว่าอัตรามินเนอราลไลเซซันสุทธิ ในดินร่วนปนทรายมีค่า -0.144 ถึง 0.160 มก N /กก. ดิน/
วัน และในดินร่วนปนทรายแป้งมีค่า 0.028 ถึง 0.158 มก.N/กก.ดิน/วัน ส าหรับอัตรามินเนอราลไลเซ
ซันของปุ๋ยคอกที่ผสมดินร่วนปนทรายมีค่าติดลบนั้น แสดงว่าแทนที่ปุ๋ยคอกจะปลดปล่อยไนโตรเจนใน
รูปที่เป็นประโยชน์ออกมา กลับท าให้แอมโมเนียในปุ๋ยหรือในดิน แปรสภาพเป็นอินทรีสารซึ่งพืชใช้
ประโยชน์ไม่ได้ แสดงว่าสมบัติของปุ๋ยคอกบางประการมีผลต่ออัตรา 
มินเนอราลไลเซซันสุทธิส าหรับสมบัติของปุ๋ยคอกที่มีสหสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรามินเนอราลไล เซซัน
สุทธิและอัตราการเปลี่ยนแอมโมเนียมเป็นไนเทรตหรือที่เรียกกันว่า ไนตริฟิเคชัน คือ ไนโตรเจน
ทั้งหมด อินทรีย์ไนโตรเจน และแอมโมเนียไนโตรเจนที่สกัดได้ ซึ่งหมายความว่า หากค่าวิเคราะห์ทั้ง 2 
ค่านี้สูง ปุ๋ยคอกจะปลดปล่อยแอมโมเนียได้ง่าย ส่วนสมบัติของปุ๋ยคอกที่มีสหพันธ์เชิงลบกับสอง
กระบวนการดังกล่าวคือ ปริมาณเส้นใย อัตราส่วนระหว่างปริมาณคาร์บอนทั้งหมด : ไนโตรเจน
ทั้งหมด อัตราส่วนระหว่างปริมาณคาร์บอนทั้งหมด : อินทรีย์ไนโตรเจน อัตราส่วนระหว่างปริมาณ
คาร์บอนทั้งหมด : แอมโมเนียไนโตรเจนที่สกัดได้ และอัตราส่วนระหว่างปริมาณเส้นใย : ไนโตรเจน
ทั้งหมด หรืออินทรีย์ไนโตรเจนหรือแอมโมเนียไนโตรเจนที่สกัดได้ 

3.2 ฟอสฟอรัส ในปุยคอกมีทั้งเป็นอินทรีย์สารและอนินทรีย์สาร มูลแกะมีฟอสฟอรัส 
ประมาณร้อยละ 1 ในจ านวนอนินทรีย์สารร้อยละ 82 และอินทรีสารร้อยละ 18 ของที่มีอยู่ หากแจง
ฟอสฟอรัสในอินทรีย์สารจะได้ 4 ส่วน คือ 

1.ประกอบเป็นฟอสโฟลิพิด (phospholipids) ร้อยละ 0.3 
2.อยู่ในโปรตีนร้อยละ 12.1 
3.อยู่ในอินทรีย์สารซึ่งละลายในกรดไตรคลอโรแอซิติก ร้อยละ 3.1 
4.ประกอบเป็นสารอินทรีย์อ่ืนๆอีกร้อยละ 2.5 ของฟอสฟอรัสทั้งหมด 

สัตว์นั้นได้รับฟอสฟอรัสจากการกินพืช กระดูกและเกลือฟอสเฟต ส าหรับฟอสฟอรัสที่ 
สัตว์ปีกได้รับจากอาหาร ส่วนมากอยู่ในรูปของเกลือไฟเทตหรือเกลือของกรดอินโนซิทอลเฮ็กซา
ฟอสฟอริก (inositol hexaphosphoric acid) ซึ่งสัตว์ย่อยและดูดซึมไปใช้ได้น้อย ดังนั้นเกลือไฟเทต
ส่วนใหญ่จึงถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระ เมื่อเกลือนี้อยู่ในดินจะถูกจุลินทรีย์ย่อยแล้วปลดปล่ อย
ฟอสเฟตไอออนออกมาให้พืชได้ใช้ประโยชน์ได้ โดยปกติสารประกอบอินทรีย์ฟอสเฟตในดินมีอยู่ 3 
พวก คือ เกลืออินโนซิทอลเฮ็กซาฟอสเฟต ( inositol hexaphosphates) ฟอสโฟลิพิดและกรด
นิวคลิอิก (nucleic acids) นอกจากนี้อาจพบฟอสโฟโปรตีนและน้ าตาลฟอสเฟต (sugar phosphate) 
ด้วย ในบรรดาสารประกอบเหล่านี้ มีอินโนซิทอลเฮ็กซาฟอสเฟตประมารร้อยละ 50 ของอินทรีย์
ฟอสเฟตทั้งหมด ในแง่ของความเป็นประโยชน์นั้น พืชสามารถใช้ฟอสฟอรัสจากกลีเซอรอลฟอสเฟต 
(glycerol phosphateป น้ าตาลฟอสเฟตอินโนซิทอลเฮ็กซาฟอสเฟตและกรดนิวคลิอิก ซึ่งจุลินทรี
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ย่อยสลายรวดเร็วได้ดีเทียบเท่าปุ๋ยอนินทรีย์ฟอสเฟต ส่วนฟอสฟอรัสในปุ๋ยคอกที่พืชใช้เป็นประโยชน์
ค่อนข้างง่าย คือฟอสฟอรัสในรูปเหล่านี้ ส่วนพวกที่มีโมเลกุลใหญ่สลับซับซ้อนกว่า ก็จะถูกจุลินทรีย์
ย่อยสลายในเวลาที่นานขึ้นพืชจึงได้รับประโยชน์ตามมาทีหลัง 

3.3 โพแทสเซียมและแมกนีเซียม โพแทสเซียมในปุ๋ยคอกจะอยู่ในรูปเกลือที่ละลายน้ า 
ง่ายและเป็นประโยชน์แก่พืช หากเก็บปุ๋ยคอกไว้ในที่โล่งแจ้ง โพแทสเซียมก็จะถูกฝนชะล้างได้ ส่วน
แมกนีเซียมประมาณครึ่งหนึ่งละลายน้ าง่าย แต่อีกครึ่งหนึ่งไม่ละลายแม้จะใช้กรดเจือจางก็ตามธาตุ
อาหารในมูลค้างคาว มูลค้างคาวจัดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มาจากสัตว์ มีสมบัติหลายอย่างแตกต่างจากมูล
สัตว์เลี้ยงทั่วไปและไม่ได้รวบรวมมาจากคอกจึงไม่เรียกว่าปุ๋ยคอก แต่เรียกตรงตัวว่า “ ปุ๋ยมูลค้างคาว 
“ (bat guano) โดยการเก็บรวบรวมจากถ้ าที่มีค้างคาวอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก แล้วนะมาจ าหน่าย
ให้แก่เกษตรกรปลูกไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผล ปุ๋ยชนิดนี้เกษตรกรนิยมใช้กันมานาน ในปัจจุบัน
ประเทศเปรูเป็นผู้ส่งออกปุ๋ยมูลค้างคาวไปจ าหน่ายที่สหรัฐอเมริกา โดยเก็บรวบรวมจากถ้ าและน ามา
ร่อนผ่านตะแกรง บรรจุลงกระสอบหลายขนาด ส าหรับความเข้มข้นของธาตุอาหารในมูลค้างคาว
แตกต่างกันตามความสมบูรณ์ของแหล่งอาหารที่ค้างคาวออกไปหากิน ชนิดและองค์ประกอบของหิน
พ้ืนถ้ า ความยาวนานของการสลายหรืออายุของมูลค้างคาว ค้างคาวจะกินผลไม้และแมลงเป็นอาหาร 
อายุของมูลจะแตกต่างกันไป ตั้งแต่มูลสดแปรสภาพเป็นหิน  

2.3.3 ร ำละเอียด 
  ส่วนที่ได้จากการขัดข้าวกล่องเป็นข้าวสาร ซึ่งประกอบด้วยชั้นเยื่อหุ้มเมล็ดและคัพภะเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งได้จากกระบวนการสีข้าว โดยทั่วไปจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ร าหยาบ (bran) และระ
ละเอียด (polish) ได้จากการขัดขาวและขัดมัน นอกจากนี้ร าข้าวยังมีคุณค่าทางอาหารสูง ได้แก่ 
โปรตีน ไขมัน ใยอาหาร วิตามิน และเกลือแร่ต่างๆ ดังนั้น จึงมีการน าร าข้าวมาใช้ประโยชน์ได้แก่ ใช้
ท าน้ ามันร าข้าว ใช้เป็นอาหารเสริมแก่เห็ด ใช้เป็นอาหารสัตว์ ใช้ในเครื่องส าอางและครีมบ ารุงผิว 
(ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี, 2556)  
 ร าละเอียด ร าข้าวแยกออกเป็น 2 ชนิด คือ ร าหยาบและร าละเอียดร าหยาบมีส่วนผสมของ
แกลบปน ท าให้คุณค่าต่ ากว่าระละเอียดเพราะมีเยื่อยสูงและมีแร่ซิลิกาปนในแกลบมากร าเป็น
ส่วนผสมของเพอริ (pericarp) อะลิวโรนเลเยอร์ (aleuron layer) เยอร์ ( germ) และ บางส่วนของ
เอนโดสเปอร์ม (endosperm) ของเมล็ดร าหยาบมีโปรตีนประมาณ 8-12 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 12-13 
เปอร์เซ็นต์ ร ามีไขมันสูงจึงไม่ควรเก็บร าไว้นานเกิน 15-20 วัน เพราะจะมีกลิ่นจากการหืน ร าข้าวที่ได้
จากการสีข้าวเก่ามีความชื้นต่ าท าเก็บได้นานกว่าร าข้าวใหม่ที่มีความชื้นสูงเชื้อราขึ้นง่ายและเหม็นหืน
เร็ว ส่วนร าข้าวนาปรัง อาจมีสารตกค้างของยาฆ่าแมลงปะปนมาด้วย ร าข้าวเป็นอาหารคาร์โบไฮเดรต
ที่มีกรดอะมิโนค่อนข้าสมดุล มีคุณค่าทางอาหรสูง มีวิตามินบีค่อนข้างมาก ร าที่สกัดน้ ามันออกโดย
กรรมวิธีต่างๆ เช่น ร าอัดน้ ามัน (hydraulic press) หรือร าสกัดน้ ามัน (solvent extract) จะเก็บได้
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นานกว่า และมีปริมาณของโปรตีนสูงกว่าร าข้าวธรรมดา เมื่อคิดต่อหน่วยน้ าหนัก แต่ปริมาณไขมันต่ า
กว่าคุณภาพของร าสกัดน้ ามันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีเพราะถ้าร้อนเกินไปท าให้คุณค่าทางอาหารเสื่อม โดย
เพราะกรดอะมิโนและ 
วิตามินบีต่างๆ ปัญหาในการใช้ พบว่ามักมีหินฝุ่นหรือดินขาวปนมา ท าให้คุณค่าทางอาหารต่ าลง หรือ
อาจมียาก าจัดแมลง สารเคมีหรือแกลบปะปน 
 
ตำรำงท่ี 2.2 ส่วนประกอบทางเคมีของร าละเอียด 

ส่วนประกอบ กรัม 
                   ความชื้น 12 
                   โปรตีน 12 
                   ไขมัน 12 
                   เยื่อใย 11 
                   เถ้า 10.9 
                   แคลเซียม 0.06 
                   ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้ 0.47 

 ที่มา : ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี, (2556) 
 
2.4 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 วรพล  สุรพัฒน์ (2545) ได้น าเชื้อเห็ดโคนน้อยมาทดลองเพาะเลี้ยงภายใต้สภาพแสงสีต่างกัน 
คือ สีน้ าเงิน สีแดง สีเขียว สีเหลือง และสีขาว บ่มที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส พบว่า ภายใต้แสงสี
ต่างๆเส้นใยเห็ดโคนน้อยมีอัตราการเจริญไม่แตกต่างกัน แสงสีน้ าเงิน กระตุ้นให้เกิดการสร้างตุ่มเห็ดได้
ดีที่สุดเมื่อน ามาเพาะเลี้ยงภายใต้แสงสีน้ าเงินที่ความเข้มแสงต่างกัน พบว่า แสงที่มีความเข้มต่ าที่ 10 
lux และ 100 lux เส้นใยเจริญได้ดีที่สุดแสงสีน้ าเงินที่ความเข้มแสง 300 lux กระตุ้นให้เกิดการสร้าง
ตุ่มเห็ดได้ดีที่สุดจากการทดสอบระยะเวลาในการให้แสง พบว่า การให้แสงตลอดเวลาจะท าให้ดอก
เห็ดมีลักษณะผิดปกติการให้แสง 18 ชั่วโมงต่อวันจะท าให้ดอกเห็ดมีพัฒนาการและการสลายตัวเร็ว
กว่าการให้แสง 6 และ 12 ชั่วโมงต่อวันในการเพาะด้วยวิธีมัดกองเป็นเวลา 1 เดือน พบว่า ในสภาพที่
ควบคุมแสงโดยใช้แสงสีน้ าเงินที่ความเข้มแสงประมาณ 300 lux โดยให้แสง 18 ชั่วโมงต่อวันจะให้
ผลผลิตที่มากว่าการเพาะโดยให้แสงตามธรรมชาติ 
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ปริญญา  จันทรศรี (2549) ได้ศึกษาการรวบรวมและจ าแนกสายพันธุ์ของเชื้อเห็ดโคนน้อย
ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ พบว่า มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันทางพันธุกรรม จึงท าให้เกิดความ
สับสนทางสายพันธุ์ขึ้นได้ การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จึงเป็นงานเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมสายพันธุ์ เห็ดโคน
น้อยจากตลาดชุมชนในพ้ืนที่ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพ่ือน ามาจัดกลุ่มและน ามาจ าแนกสายพันธุ์  
รวมทั้ง การคัดเลือกสายพันธุ์เพ่ือเป็นหัวเชื้อส าหรับขยายเป็นการค้าให้กับผู้ สนใจเพาะเห็ดชนิดนี้โดย 
ใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางด้านชีวโมเลกุล ได้แก่ การวิเคราะห์ ด้ วย
ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ ซึ่งจะสามารถบ่งชี้ และยืนยันผลความชัดเจนด้วยความสัมพันธ์กันทางพันธุกรรม
ของสายพันธุ์เห็ดโคนน้อยจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง และแม่นย า ซึ่งท าให้ สามารถเพ่ิมโอกาสใน
การขยายตลาด การเผยแพร่เชื้อพันธุ์ของเห็ดชนิดนี้ให้แก่ผู้ที่สนใจในการเพาะ เพาะเห็ดได้ในวงกว้าง
มากขึ้น และท าให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจในการบริโภคเห็ดชนิดนี้ที่ไม่มีการสร้างสารพิษ อันจะเป็นผล
ท าให้เห็ดโคนน้อยมีศักยภาพสูงในการยกระดับให้เป็นเห็ดที่มี ความส าคัญในระดับเศรษฐกิจอีกชนิด
หนึ่ง 

กาญจนา  ค าปาต๋า (2557) ได้ศึกษาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือป้องกันการย่อย
สลายตัวเองของเห็ดโคนน้อยด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ พบว่า ดอกเห็ดโคนน้อยที่ผ่านการล้างน้ าที่แช่
น้ าแข็งและบรรจุในถุง PP ไม่เจาะรู แล้วเก็บที่อุณหภูมิห้องเย็น  สามารถยืดระยะเวลาการเก็บรักษา
ได้นานที่สุด 7 วัน และสูญเสียน้ าหนักน้อยที่สุด เมื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของเอนไซม์สูงที่สุด ส าหรับ 
pH ของน้ าไม่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษา ตรวจสอบผลของแสงต่อการเก็บเกี่ยวรักษาเห็ดโคน
น้อย โดยน้ าเห็ดโคนน้อยที่ผ่านการล้างด้วยน้ าแช่น้ าแข็งและบรรจุถุง PP ไม่เจาะรู แล้วเก็บที่
อุณหภูมิห้องเย็นสามารถยืดระยะเวลาการเก็บรักษาได้นานที่สุด 7 วัน และศูนย์เสียน้ าหนักน้อยที่สุด 
เมื่อตรวจสอบปฏิกิริยาของเอนไซม์ และพบว่ามีปฏิกิริยาเอนไซม์น้อยที่สุด ในขณะที่ดอกเห็ดโคนน้อย
ที่ไม่ผ่านการล้างน้ าและบรรจุกล่อง PP ไม่หุ้มฟิล์ม PCV แล้วเก็บที่อุณหภูมิห้อง เกิดการย่อยสลายตัว
ได้เร็วที่สุดภายใน 16 ชั่วโมง มีการสูญเสียน้ าหนักมากที่สุดและมีปฏิกิริยาของเอนไซม์สูงที่สุดส าหรับ 
pH ของน้ าไม่มีผลต่อการยืดอายุการเก็บรักษา โดยน าเห็ดโคนน้อยที่ผ่านการล้างด้วยน้ าที่แช่แข็ง และ
บรรจุถุง PP ไม่เจาะรู แล้วเก็บที่อุณหภูมิห้องและห้องเย็น และเก็บในที่มีแสงมีแสงสลับมืด 12 ชั่วโมง
ในรอบวันและในที่มืดตลอดเวลา ผลการทดลอง พบว่าแสงไม่มีผลในการเก็บรักษาดอกเห็ดโคนน้อย 
ส าหรับวิธีการบรรจุแบบดัดแปลงบรรยากาศโดยน าดอกเห็ดผ่านการล้างน้ าที่แช่น้ าแข็ง บรรจุใน
ถุงพลาสติกชนิด polyethylene (PE) ถุงพลาสติกชนิด PP และบรรจุในถุงไนลอน (polyamide, PA) 
ในสภาพปกติ สภาพสุญญากาศ + และสภาพดัดแปลงบรรยากาศ โดยมีตัวส่วนของ CO2 และ O2 
เท่ากับ 20%CO2 5%O2, 15%O2+5%O2, 10%CO2+5%O2 แล้วเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเย็นและ
อุณหภูมิห้องผลการทดลองพบวาการบรรจุแบบสุญญากาศไม่เหมาะสมต่อการบรรจุดอกเห็ด ส่วนการ
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บรรจุแบบสภาพบรรยากาศปกติและสภาพแบบดัดแปลงบรรยากาศ ไม่มีผลแตกต่างกันในการเก็บ
รักษาดอกเห็ดโคนน้อย 
 สินเดิม  ดีโตและคณะ (2553) ได้ศึกษาการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการอบแห้ง
เห็ดโคนน้อย พบว่า ทางด้านพลังงาน เห็ดโคนสด เห็ดโคนดอง และเห็ดโคนอบแห้ง มีพลังงานทั้งหมด 
208.00  186.00 และ 114.00 กิโลแคลอรี ตามล าดับ โดยพลังงานที่จากจากไขมันมีค่า 25.00 7.00 
และ 2.00 กิโลแคลอรี ตามล าดับ และมีพลังงานลดลง 72 และ 92 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับเมื่อเทียบ
กับเห็ดโคนสด ทางด้านอาหาร พบว่า เห็ดโคนสด เห็ดโคนดอง และเห็ดโคนอบแห้ง อาทิ เช่น ไขมันมี
ค่าเท่ากับ 2.80  1.70 และ 0.30 กรัม ซึ่งลดลง 39.28 และ 89.28 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับเห็ดโคน โปรตีนมาค่าเท่ากับ 20.10 14.60 และ 11.00 กรัม ซึ่ งลดลง 27.36 และ 45.27 
เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ เมื่อเทียบกับเห็ดโคนสด น้ าตาลมีค่าเท่ากับ 10.00 7.30 และ 6.60 กรัม ซึ่ง
ลดลง 27 และ 34 เปอร์เซ็นต์ ตามล าดับ ทางด้านวิตามินและแร่ธาตุ พบว่า เห็ดโคนสด เห็ดโคนดอง 
และเห็ดโคนอบแห้ง อาทิ เช่น กลุ่มที่พบอยู่ในระดับปริมาณน้อยมากหรือไม่พบเลย คือ วิตามินเอไม่
พบทั้ง 3 ชนิด วิตามินบี 1 มีค่าเท่ากับ 0.21 0.13 และ 0.13วิตามินบี 2 มีค่าเท่ากับ 0.34 0.17 และ 
0.14 มิลลิกรัม วิตามินซีมีค่าเท่ากับ 2.30 1.90 และ 1.70 มิลลิกรัม ตามล าดับ กลุ่มที่พบอยู่ใน
ปริมาณระดับกลาง คือ โซเดียมมีค่าเท่ากับ 35.40  39.60 และ 21.0 มิลลิกรัม แคลเซียมมีค่าเท่ากับ 
36.80 21.80 และ 22.80 มิลลิกรัม เหล็กมีค่าเท่ากับ 20.70  17.00 และ 17.40 มิลลิกรัม แมกนีเซียม
มีค่าเท่ากับ 62.90  41.10 และ 48.10 มิลลิกรัม ตามล าดับ และกลุ่มที่พบอยู่ในปริมาณระดับสูง คือ 
โพแทสเซียมมีค่าเท่ากับ 487.90 256.20 และ 309.20  มิลลิกรัม ตามล าดับ 
 สัณฐิติ  วัตนราษฎร์ และ สมจิตร อยู่ เป็นสุข (2557) ได้ศึกษาวัสดุเพาะและสภาวะที่
เหมาะสมในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อย  พบว่า  สภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดโคน
น้อยอยู่ในช่วง 30 – 35 0C ในที่มืด ส าหรับอัตราส่วนของวัสดุหมักที่มีเปลือกถั่วเหลืองต่อฟางข้าว
เท่ากับ 1:1 โดยปริมาตร และผสมไส้นุ่น 10%  มีความเหมาะสมในการการผลิตก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อย 
 ประกรรษวัต  จันทร์ประไพ (2550) ได้ศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตเส้นใยเห็ดโคนน้อย   
Temitomyces spp. ในอาหารเหลว พบว่า เส้นใยเห็ดโคนชนิด T. striatus เจริญได้ดีที่สุดในอาหาร
สูตรน้ าต้มหัวไซเท้า ที่เติมเปปโตน 1.0 กรัม/ลิตร ในสภาพการเพาะเลี้ยงแบบกึ่งนิ่ง โดยสามารถผลิต
เส้นใยได้ 5.78 กรัม/ลิตร ส่วนเห็ดโคนชนิด T. globulus เจริญได้ดีที่สุดในอาหารสูตรน้ าต้มข้าวโพด
ที่เติมเปปโตนปริมาณ 1.0 กรัม/ลิตร ในสภาพการเพาะเลี้ยงแบบนิ่ง โดยสามารถผลิตเส้นใยได้ 8.40 
กรัม/ลิตร เมื่อท าการขยายการเพาะเลี้ยงเส้นใยในภาวะที่เหมาะสมของเห็ดโคนทั้งสองชนิด ในถัง
ขนาดความจุ 5 ลิตร ปรากฏว่าได้น้ าหนักแห้งของเส้นใยที่ผลิตใกล้เคียงกัน ไม่มีผลแตกต่างกันทาง
สถิติ ( P < 0.05 ) ส่วนการวิเคราะห์องค์ประกอบของโปรตีนในเส้นใยที่ผลิต และในดอกเห็ด ไม่มี
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ความแตกต่างทางสถิติ ผลที่ได้จากการศึกษานี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่างการเพาะเลี้ยงเห็ดโคนเชิง
อุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต 
 วาสนา  ชัยเสนาและคณะ (2553) ได้ศึกษาการเพาะเห็ดโคนน้อย เห็ดฟางในกระถางที่มี
ส่วนผสมของผักตบชวา ฟางข้าว กับการใช้น้ าส้มควันไม้ในระยะการเจริญเป็นดอกเห็ด พบว่ า การ
เจริญของเห็ดฟางมีการเจริญได้ดีกว่าเห็ดโคนน้อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ( P < 0.05 ) และ
การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างการเจริญของเส้นใยเห็ดโคนน้อยและเห็ดฟางที่มีจีนัสต่างกัน พบว่า การ
เจริญแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < 0.05 ) ซึ่งเป็นผลจากชนิดของเชื้อเห็ดแต่ละชนิดมี
ความสามารถในการเจริญบนวัสดุเพาะได้แตกต่างกันนอกจากนี้พบว่าน้ าส้มควันไม้มะขามเจือจาง 0.5 
% มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดจนพัฒนาเป็นดอกเห็ดของเห็ดทั้งสองชนิดเร็วขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (P < 0.05 ) 
 งานจิตร  ดวงดี (2551) ได้ศึกษาการปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดโคนน้อยเพ่ือการผลิตภายใต้
อุณหภูมิต่ า พบว่า แถบสีไซโมแกรมที่ปรากฏของสายพันธุ์สปอร์เดี่ยว ไม่สามารถน ามาใช้ในการ
ท านายว่าลูกผสมที่เกิดขึ้นสายพันธุ์ใดจะให้ผลผลิตสูง 
 นิฤมล  ลิมปิโชติพงษ์ (2548) ได้ศึกษาผลของอุณหภูมิและแสงต่อการเจริญเติบโตและการ
สลายตัวของเห็ดโคนน้อย พบว่า เชื้อเห็ดโคนน้อยสามารถเจริญได้ดีและสร้างดอกเห็ดได้ที่ 30, 37, 
40 องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิห้อง โดยที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะที่สุดส าหรับการ
เจริญของเส้นใย การเกิดตุ่มเห็ด และการเกิดดอกเห็ด เมื่อเปรียบเทียบอายุของดอกเห็ดที่เจริญที่
อุณหภูมิ 30, 37 และ 40 องศาเซลเซียส และที่อุณหภูมิห้อง พบว่า ให้ผลไม่แตกต่างกัน ส าหรับเวลา
สลายตัวของดอกเห็ดที่เจริญที่ 30, 37 และ 40 องศาเซลเซียส จะเร็วกว่าที่อุณหภูมิห้อง จากการ
ทดสอบผลของแสงต่อการเจริญเติบโตและการสลายตัวของดอกเห็ด โดยเพาะเชื้ อเห็ดโคนน้อยบน
ฟางข้าวผสมอาหารเสริม KAT 701 แล้วน าไว้ในที่มืดตลอดเวลา ที่ที่มีแสงตลอดเวลา  ที่ที่มีแสงสลับ
กับที่มืดอย่างละ 12 ชั่วโมงต่อวัน ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส พบว่าเส้นใยของเชื้อเห็ดโคนน้อย
เจริญได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ในที่มืด แต่จะไม่มีการสร้างดอกเห็ดเลยในที่ที่มีแสงสลับกับที่มืดเชื้อเห็ดโคนน้อย
มีการสร้างดอกเห็ดและเกิดการสลายตัวได้เร็วกว่าการให้แสงตลอดเวลา เมื่อทดสอบคุณภาพของแสง
สีต่างๆ ได้แก่สีน้ าเงิน แสงสีแดง และแสงสีขาว พบว่า แสงสีน้ าเงินมีความสามารถกระตุ้นให้เกิดตุ่ม
เห็ดได้เร็วกว่าแสงอ่ืน คือ ภายใน 4 วัน หลังการเพาะเชื้อ และมีช่วงเวลาการเก็บผลผลิตโดยเฉลี่ย
นานออกไปเป็น 15 วันดอกเห็ดโคนน้อยที่เพาะภายใต้แสงสีน้ าเงิน และสีแดง เมื่อเริ่มบานแล้วจะมี
ช่วงการสลายตัวที่แตกต่างจากดอกเห็ดที่เพาะภายใต้แสงสีขาว 
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินงำนวิจัย 

3.1 วัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรทดลอง 
3.1.1 วัสดุ 

1.เชื้อเห็ดโคนน้อย 
2.ฟางข้าว 
3.มูลวัว 
4.กากน้ าตาล 
5.ร าละเอียด 

3.1.2 อุปปกรณ์  
1.เชือกฟาง 
2.เครื่องช่างน้ าหนัก 
3.ถังต้มน้ าขนาด 200 ลิตร 
4.กระบอกฉีดน้ า  
5.กะละมัง 
6. ผ้าสแลนสีเขียว, ด า, น้ าเงิน, ขาว   

3.2 วิธีกำรทดลอง 
วางแผนการทดลองแบบ completely Randomized Design,(CRD) มีทั้งหมด 4 

Treatment 4 Replication รวมเป็น 12 หน่วยการทดลองดังต่อไปนี้ 
กรรมวิธีที่ 1 ผ้าสแลนสีขาว 
กรรมวิธีที่ 2 ผ้าสแลนสีน้ าเงิน 
กรรมวิธีที่ 3 ผ้าสแลนสีด า 
กรรมวิธีที่ 4 ผ้าสแลนสีเขียว 
3.3 กำรวำงแผนกำรทดลอง 

  แผนผังการทดลอง 
T1R1 T2R1 T3R1 T4R1 
T3R2 T1R2 T4R2 T2R2 

T2R3 T4R3 T1R3 T3R3 
T4R4 T3R4 T2R4 T1R4 
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3.4 ขั้นตอนกำรเพำะและวิธีกำรดูแลรักษำ  
3.4.1 ขั้นตอนกำรเพำะเห็ด 
1. น าก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อยมาขยี้แล้วคลุกกับส่วนผสมดังนี้ ร าละเอียด 3 ก ามือ โดโลไมท์ 0.2

กรัม ปูนขาว 0.2 กรัม และดีเกลือ 0.1 กรัม ต่อเชื้อเห็ดโคนน้อย 3 ก้อน 
2. ต้มน้ าในถังขนาด 200 ลิตร ใส่กากน้ าตาล 1,000 กรัม/150ลิตร มูลวัวแห้ง 4 กิโลกรัม/น้ า 

150 ลิตร  
3. น าฟางไปต้มกับกากน้ าตาลและมูลวัว ต้มฟางพอนิ่มประมาณ 10 นาที ตักขึ้นน าไปวางไว้

บนผ้าสแลนที่มีรูระบายน้ า คุมด้วยผ้าพลาสติก พักท้ิงไว้ 1 คืน น าน้ าต้มฟางเก็บใส่ถังพลาสติกสีด าไว้
รดฟาง 

4. วัดความชื้นฟางหมักมีความชื้น 70% ค่า pH 7 น าฟางใส่ในแบบที่เตรียมไว้ชั้นแรกน าเชื้อ
ที่เตรียมไว้โรยให้ทั่วแบบ จากนั้นน าฟางมาทับอีกชั้นน าเชื้อมาโรยรอบๆท าเหมือนเดิมอีก 2 ชั้น และ
ชั้นสุดท้ายให้โรยเชื้อให้ทั่วหน้าฟางน าฟางทับบางๆ อัดให้แน่นใช้เชือกฟางรัดให้แน่นแล้วน าออกจาก
แบบ 

5. น าไปบ่มในผ้าสแลน 
3.4.2 ขั้นตอนกำรดูแลรักษำ 
1. บ่มในผ้าสแลน 4 วัน สังเกตมีเส้นใยเห็ดเริ่มเดินเป็นสีขาวเหมือนปุยนุ่น ให้ฉีดน้ าเบาๆเพ่ือ
ตัด 

ใยเห็ดให้ยุบ เปิดผ้าสแลนให้อากาศเข้า 20 นาที ถ้าก้อนฟางแห้งมากให้น าน้ าต้มฟางรดก้อนฟางพอ
ชื้น 

2. การเก็บผลผลิตดอกเห็ด หลังจากตัดใย 3  วันเห็ดเริ่มออกดอกสามารถเก็บได้เลยตั้งช่วง
บ่ายเป็นต้นไป  หลังจากการเก็บทุกครั้งปิดผ้าสแลนมิดชิดเหมือนเดิม เห็ดชนิดนี้จะโตเร็วถ้าไม่เก็บ
ดอกเห็ดจะบานด าเน่าเสียเราต้องรีบเก็บทิ้งเพราะเห็ดเน่าสีด าจะไปติดกับดอกเห็ดที่ยังไม่บาน ดอก
เห็ดจะออกดอกไปเรื่อยๆประมาณ 7-10 วันหลังจากวันแรกที่เก็บดอกเห็ด 
3.5 กำรบันทึกข้อมูล 

1. นับจ านวนดอก 
2. ชั่งน้ าหนักสดดอกเห็ด 
3. ชั่งน้ าหนักแห้งดอกเห็ด 
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3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 น าข้อมูลน้ าหนักสดเฉลี่ยต่อก้อน น้ าหนักแห้งต่อก้อน จ านวนดอกเห็ด ที่ได้จากการทดลอง
มาวิเคราะห์ข้อมูลตามแผนการทดลองทั้งหมดมาวิเคราะห์ผลด้วยวิธี  Analysis of variance  
(ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างของแต่ละกรรมวิธี Duncan’s new multiple range test 
(DMRT) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
3.7 วันเก็บข้อมูล  
 ครั้งที่ 1: 7 กรกฎาคม 2561 
 ครั้งที ่2: 8 กรกฎาคม 2561 
 ครั้งที่ 3: 9 กรกฎาคม 2561 
 ครั้งที ่4: 10 กรกฎาคม 2561 
 ครั้งที่ 5: 11 กรกฎาคม 2561 
 ครั้งที่ 6: 12 กรกฎาคม 2561 
 ครั้งที่ 7: 13 กรกฎาคม 2561 
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บทที่ 4 
ผลกำรทดลอง 

 
ผลของการศึกสีของผ้าสแลนที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดโคนน้อยโดยการใช้แผนการ

ทดลอง Completely Randomized Design (CRD) มีทั้งหมด 4 Treatment Treatment  ละ 4 
ก้อน ได้ผลการทดลอง ดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 4.1 แสดงผลผลิตของเห็ดโคนน้อยด้านน้ าหนักสดระยะเวลา 7 วัน 

วิธีกำรทดลองน้ ำหนักสด น้ ำหนักสด (กรัม) 
           T1 : ผ้าสแลนสีขาว 2.66c 

           T2 : ผ้าสแลนสีน้ าเงิน 10.36bc 

           T3 : ผ้าสแลนสีด า 19.34a  

           T4 : ผ้าสแลนสีเขียว  18.72ab    

         F-Test ** 
         % CV 67.11 

หมายเหตุ : ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธีการเปรียบเทียบแบบ Duncan 
*: แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
**: แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
จากตารางที่ 4.1 ผลการทดลองด้านน้ าหนักสด ณ ระยะเวลา 7 วัน พบว่า น้ าหนักสดที่มีค่า

มากที่สุด Treatment ที ่3  (T3 : ผ้าสแลนสีด า) 19.34a กรัม รองลงมา Treatment ที่ 4 (T4 : 
ผ้าสแลนสีเขียว) 18.72ab กรัม รองลงมา Treatment ที่ 2 (T2 : ผ้าสแลนสีน้ าเงิน) 10.36b กรัม และ
สุดท้ายคือ Treatment ที่ 1 (T1 : ผ้าสแลนสีขาว) 2.66b กรัม  
 
ตำรำงท่ี 4.2 แสดงผลผลิตของเห็ดโคนน้อยน้ าหนักแห้งระยะเวลา 7 วัน 

วิธีกำรทดลองน้ ำหนักแห้ง น้ ำหนักแห้ง (กรัม) 
         T1  : ผ้าสแลน สีขาว 0.29c 

         T2  : ผ้าสแลนสีน้ าเงิน 1.54bc 

         T3  : ผ้าสแลน สีด า 3.48a 

         T4 : ผ้าสแลนสีเขียว 2.95ab 

       F-Test ** 
       CV% 78.64 
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หมายเหตุ : ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธีการเปรียบเทียบแบบ Duncan 
  *: แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
  **: แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
จากตารางที่ 4.2 ผลการทดลองด้านน้ าหนักแห้ง ณ ระยะเวลา 7 วัน พบว่า น้ าหนักแห้งที่มี

ค่ามากที่สุด Treatment ที่ 3 (T3 : ผ้าสแลนสีด า) 3.48a กรัม รองลงมา Treatment ที่ 4 (T4 : 
ผ้าสแลนสีเขียว) 2.95ab กรัม รองลงมา Treatment ที่ 2 (T2 : ผ้าสแลนสีน้ าเงิน) 1.54bc กรัม และ
สุดท้ายคือ Treatment ที่ 1 (T1 : ผ้าสแลนสีขาว) 0.29c กรัม 
 
ตำรำงท่ี 4.3  แสดงผลผลิตของเห็ดโคนน้อยด้านจ านวนดอกระยะเวลา 7 วัน 

วิธีกำรทดลองจ ำนวนดอก จ ำนวนดอก 
       T1 : ผ้าสแลนสีขาว 2.69b 

       T2  : ผ้าสแลนสีน้ าเงิน 11.78a 

       T3  : ผ้าสแลนสีด า 17.92a 

       T4  : ผ้าสแลนสีเขียว 17.37a 

       F-Test ** 
       CV% 59.97 

หมายเหตุ : ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธีการเปรียบเทียบแบบ Duncan 
*: แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
**: แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

 
จากตารางที่ 4.3 ผลการทดลองด้านจ านวนดอก ณ ระยะเวลา 7 วัน พบว่า จ านวนดอกที่มี

มากที่สุด Treatment ที่ 3 (T3 : ผ้าสแลนสีด า) 17.92a กรัม รองลงมา Treatment ที่ 4 (T4 : 
ผ้าสแลนสีเขียว)  17.37a กรัม รองลงมา Treatment ที่ 2 (T2 : ผ้าสแลนสีน้ าเงิน) 11.78a กรัม และ
สุดท้ายคอื Treatment ที่ 1 (T1 : ผ้าสแลนสีขาว) 2.69b กรัม 
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ตำรำงท่ี 4.4 แสดงผลผลิตรวมของเห็ดโคนน้อย 
 

Treatment 
กำรเจริญเติบโตและผลผลิต 

น้ ำหนักสด 
(กรัม) 

น้ ำหนักแห้ง 
(กรัม) 

จ ำนวน 
(ดอก) 

T1 : ผ้าสแลนสีขาว 2.66c 0.29a 2.69b 

T2 : ผ้าสแลนสีน้ าเงิน 10.36bc 1.54bc 11.78a 

T3 : ผ้าสแลนสีด า 19.34a 3.48a 17.92a 

T4 : ผ้าสแลนสีเขียว 18.72ab  2.95ab 17.37a 

F-test ** ** ** 
% cv 67.11 78.64 59.97 

หมายเหตุ : ns ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติโดยวิธีการเปรียบเทียบแบบ Duncan 
*: แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
**: แตกต่างกันในทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 

จากตารางที่ 4.4  ผลการทดลองด้านน้ าหนักสด  น้ าหนักแห้ง และจ านวนดอก ณ ระยะเวลา 
7 วัน พบว่า น้ าหนักสดที่มีค่ามากที่สุด Treatment ที ่3  (T3 : ผ้าสแลนสีด า) 19.34a กรัม รองลงมา 
Treatment ที่ 4 (T4 : ผ้าสแลนสีเขียว) 18.72ab กรัม รองลงมา Treatment ที่ 2 (T2 : ผ้าสแลนสีน้ า
เงิน) 10.36b กรัม และสุดท้ายคือ Treatment ที่ 1 (T1 : ผ้าสแลนสีขาว) 2.66b กรัม 

ด้านน้ าหนักแห้ง ณ ระยะเวลา 7 วัน พบว่า น้ าหนักแห้งที่มีค่ามากท่ีสุด Treatment ที่ 3 
(T3 : ผ้าสแลนสีด า) 3.48a กรัม รองลงมา Treatment ที่ 4 (T4 : ผ้าสแลนสีเขียว) 2.95ab กรัม 
รองลงมา Treatment ที่ 2 (T2 : ผ้าสแลนสีน้ าเงิน) 1.54bc กรัม และสุดท้ายคือ Treatment ที่ 1 
(T1 : ผ้าสแลนสีขาว) 0.29c กรัม  

ด้านจ านวนดอก ณ ระยะเวลา 7 วัน พบว่า จ านวนดอกที่มีมากที่สุด Treatment ที่ 3 (T3 : 
ผ้าสแลนสีด า) 17.92a กรัม รองลงมา Treatment ที่ 4 (T4 : ผ้าสแลนสีเขียว)  17.37a กรัม 
รองลงมา Treatment ที่ 2 (T2 : ผ้าสแลนสีน้ าเงิน) 11.78a กรัม และสุดท้ายคือ Treatment ที่ 1 
(T1 : ผ้าสแลนสีขาว) 2.69b กรัม 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรทดลอง อภิปรำยผลกำรทดลองและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลกำรทดลอง 

ผลการทดลองด้านน้ าหนักสด  ด้านน้ าหนักแห้ง และจ านวนดอก ณ ระยะเวลา 7 วัน พบว่า 
น้ าหนักสดที่มีค่ามากที่สุด Treatment ที ่3  (T3 : ผ้าสแลนสีด า) 19.34a กรัม รองลงมา Treatment 
ที่ 4 (T4 : ผ้าสแลนสีเขียว) 18.72ab กรัม รองลงมา Treatment ที่ 2 (T2 : ผ้าสแลนสีน้ าเงิน) 10.36b 
กรัม และสุดท้ายคือ Treatment ที่ 1 (T1 : ผ้าสแลนสีขาว) 2.66b กรัม 

ด้านน้ าหนักแห้ง ณ ระยะเวลา 7 วัน พบว่า น้ าหนักแห้งที่มีค่ามากที่สุด Treatment ที่ 3 
(T3 : ผ้าสแลนสีด า) 3.48a กรัม รองลงมา Treatment ที่ 4 (T4 : ผ้าสแลนสีเขียว) 2.95ab กรัม 
รองลงมา Treatment ที่ 2 (T2 : ผ้าสแลนสีน้ าเงิน) 1.54bc กรัม และสุดท้ายคือ Treatment ที่ 1 
(T1 : ผ้าสแลนสีขาว) 0.29c กรัม  

ด้านจ านวนดอก ณ ระยะเวลา 7 วัน พบว่า จ านวนดอกที่มีค่ามากที่สุด Treatment ที่ 3 (T3 
: ผ้าสแลนสีด า) 17.92a กรัม รองลงมา Treatment ที่  4 (T4 : ผ้าสแลนสี เขียว)  17.37a กรัม 
รองลงมา Treatment ที่ 2 (T2 : ผ้าสแลนสีน้ าเงิน) 11.78a กรัม และสุดท้ายคือ Treatment ที่ 1 (T1 
: ผ้าสแลนสีขาว) 2.69b กรัม 
5.2 วิจำรณ์ผลกำรทดลอง 
 ผลการทดลองด้านน้ าหนักสด พบว่า น้ าหนักสดที่มีค่าสูงสุดคือ Treatment ที่ 3 (T3 : 
ผ้าสแลนสีด า) 6.78a กรัม สอดคล้องกับ นิฤมล  ลิมปิโชติพงษ์. (2548) จากการทดสอบผลของแสงต่อ
การเจริญเติบโตและการสลายตัวของดอกเห็ด โดยเพาะเชื้อเห็ดโคนน้อยบนฟางข้าวผสมอาหารเสริม 
KAT 701 แล้วน าไว้ในที่มืดตลอดเวลา ที่ที่มีแสงตลอดเวลา  ที่ที่มีแสงสลับกับท่ีมืดอย่างละ 12 ชั่วโมง
ต่อวัน ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส พบว่าเส้นใยของเชื้อเห็ดโคนน้อยเจริญได้ดีที่สุดเมื่ออยู่ในที่มืด 

ผลการทดลองด้านน้ าหนักแห้ง พบว่า น้ าหนักแห้งท่ีมีค่าสูงสุดคือ Treatment ที่ 3 
 (T3 : ผ้าสแลนสีด า) สอดคล้องกับ สัณฐิติ  วัตนราษฎร์ และ สมจิตร อยู่เป็นสุข. (2557) ได้ศึกษาวัสดุ
เพาะและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อย  พบว่า  สภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญ
ของเส้นใยเห็ดโคนน้อยอยู่ในช่วง 30 – 35 0C ในที่มืด 

ผลการทดลองด้านจ านวนดอก พบว่า จ านวนดอกที่มีค่ามากที่สุด Treatment ที่ 3 
(T3: ผ้าสแลนสีด า) 6.78a กรัม สอดคล้องกับ อานนท์ เอ้ือตระกูล (2541) ซึ่งกล่าวว่า เห็ดโคนน้อย 
ต้องการแสงช่วยกระตุ้นให้ เส้นใยรวมตัวกัน เพ่ือเกิดเป็นดอกเห็ด และแสงสว่างยังมีผลต่อการ
พัฒนาการของส้นใยในระยะต่างๆ ด้วยแสงมีความส าคัญในการกระตุ้ นให้สร้างตุ่มเห็ดในระยะ 
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initials และมีผลต่อความสมบูรณ์ของดอกเห็ด โดยเห็ดโคนน้อยต้องการช่วงแสงสลับมืดจึงจะเจริญได้
สมบูรณ์  
5.3 ปัญหำที่พบในกำรทดลอง 

1. การสลายตัวง่ายของดอกเห็ด เป็นเห็ดที่มีวงจรชีวิตสั้นมากหากปล่อยไว้ไม่เก็บดอกเห็ดจะ
เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลและสูงชะลูดขึ้น หมวกดอกจะบางและเปลี่ยนเป็นสีด าและสลายตัว แก้ไข้โดยการ
เพ่ิมช่วงเวลาที่เก็บและเปิดให้อากาศเข้าทุกๆ 6 ชั่วโมง 

2. สภาพอาการที่ไม่เอ้ือน านวยเพราะเป็นช่วงฤดูฝนประกอบกับพายุเข้า ควรใช้ผายางคลุม
หลายชั้นเพื่อควบคุมอุณหภูมิ  
5.4 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเลือกชื้อเชื้อเห็ดสายพันธุ์ที่ดี ก้อนเชื้อเห็ดผลิตจากก้อนขี้ฝ้าย 
2. เพ่ือผลผลิตที่ดี แนะน าให้ท าในช่วงฤดูร้อน 
3. ควรศึกษาวัสดุเพาะเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมผลผลิต 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
ภำพอุปกรณ์กำรทดลอง 

                              
      

                

ภาพที่ 1 เชื้อเห็ดโคนน้อย                                      ภาพที่ 2 ร าละเอียด 

 

 

              

ภาพที่ 3 มูลวัว                                                 ภาพที่ 4 ฟางข้าว 
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ภำพที่ 5 ผ้ำคุม                                                            ภำพที่ 6 บัวรดน้ ำ 
 
 
 

                 
    ภำพที่ 7 กะละมัง                                                ภำพที่ 8 เชือกฟำง 
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ภำพที่ 9 โดโลไมท์                                            ภำพที่ 10 เครื่องช่ำงสปริง 
 
 

            
 
ภำพที่ 11 ถังตต้มน้ ำ                                       ภำพที่ 12 ไม้แบบ 
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ภำพที่ 13 เครื่องช่ำงดิจิตอล                          ภำพที่ 14 ตู้อบ 
 

 
 

 
 

ภำพที่ 15 กำกน้ ำตำล 
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ภำคผนวก ข 
ภำพประกอบขั้นตอนกำรทดลอง 

  
 

        
 
ภำพที่ 1 น าก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อย           ภำพที่ 2 ต้มน้ าในถังขนาด200 ลิตร 

มาขยี้คลุกเคล้ากับส่วนผสม 
 

        
 

ภำพที่ 3 ใส่กากน้ าตาล       ภำพที่ 4 ใส่มูลวัว  
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ภำพที่ 5 ใส่ฟางข้าวต้ม      ภำพที่  6 น าฟางที่ต้มไว้ใส่ในแบบ 

และน าเชื้อโรยให้ทั่วในชั้นแรก 
 

         
 
 ภำพที่ 7 น าฟางมาทับแล้วโรยเชื้อ     ภำพที่ 8 น าฟางมาทับโรยเชื้อให้ทั่วในชั้น     
           ให้ชิดขอบในชั้นที่2-4                               สุดท้าย แล้วน าฟางมาทับอิกชั้น 
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ภำพที่ 9  น าออกจากแบบ                     ภำพที่ 10 รดกากน้ าตาลกองเห็ดก่อน 

                         น าไปบ่มในผ้าสแลน 
 
 

        
 
ภำพที่ 11 คลุ่มผ้าสแลนให้มิดชิด                ภำพที่ 12  เก็บผลผลิต 
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ภำคผนวก ค 
ผลกำรทดลอง 

 

              
                                                       

 ภำพที่ 1 ผลการเจริญเติบโต (T1)                   ภำพที่ 2 ผลการเจริญเติบโต (T2) 

 

               
 

 ภำพที่ 3 ผลการเจริญเติบโต (T3)          ภำพที่ 4 ผลการเจริญเติบโต (T4) 
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ภำพที่ 5 เปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตของ T1 ,T2 , T3, T4 
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ภำคผนวก ง 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
                                               

ตำรำงภำคผนวกที่ ง 3  ผลกำรทดลองน้ ำหนักสดของ กำรเพำะเห็ดโคนน้อย ณ อำยุ 7 วัน 

 
       ซ้ ำ 

Treatment 
ผ้าสแลนสีขาว

(กรัม) 
ผ้าสแลนสีน้ าเงิน 

(กรัม) 
ผ้าสแลนสีด า 

(กรัม) 
ผ้าสแลนสีเขียว 

(กรมั) 
       1                    0                      10.30                  18.76                   27.58                                        
       2                    0                      10.07                  23.92                   22.21                   
       3                    0                      9.81                    23.42                  12.34 
       4                 10.63                   11.28                  11.21                   12.76 

     เฉลี่ย               2.66                      10.36                 19.34                   18.72 
 

ตำรำงภำคผนวกที่ ง 4 แสดงผลกำรทดลองน้ ำหนักแห้งของ กำรเพำะเห็ดโคนน้อย ณ อำยุ 7 วัน 

 
       ซ้ ำ 

Treatment 
ผ้าสแลนสีขาว

(กรัม) 
ผ้าสแลนสีน้ าเงิน 

(กรัม) 
ผ้าสแลนสีด า 

(กรัม) 
ผ้าสแลนสีเขียว 

(กรัม) 
       1                        0                     2.05                    3.37                4.00 
       2                        0                      1.02                   4.71                3.60 
       3                        0                     1.04                    4.81                2.07 
       4                       1.14                   2.05                   1.03                2.10 

      เฉลี่ย                  0.29                    1.29                     3.48               2.94 
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ตำรำงภำคผนวกที่ ง 5 แสดงผลกำรทดลองจ ำนวนดอกของ กำรเพำะเห็ดโคนน้อย ณ อำยุ 7 วัน 

 
       ซ้ ำ 

Treatment 
ผ้าสแลนสีขาว

(กรัม) 
ผ้าสแลนสีน้ าเงิน 

(กรัม) 
ผ้าสแลนสีด า 

(กรัม) 
ผ้าสแลนสีเขียว 

(กรัม) 
       1                           0                      12.17                  16.17
 24.02 
       2                           0                       11.17                  19.6
 18.31 
       3                           0                       11.31                   23.74
 13.89 
       4                        10.74                   12.46                   12.17
 13.31 
เฉลี่ย 2.69                  11.78                    17.92                  
17.37 
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Oneway 

 
 
 
 
 
 
 

       Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

น้ าหนั
กสด 

สีขาว 4 2.6575 5.31500 2.65750 -5.7999 11.1149 .00 10.63 

สีน้ าเงิน 4 10.3650 .64200 .32100 9.3434 11.3866 9.81 11.28 

สีด า 4 19.3425 5.86186 2.93093 10.0150 28.6700 11.27 23.92 

สีเขียว 4 18.7225 7.45890 3.72945 6.8537 30.5913 12.34 27.58 

Total 16 12.7719 8.57392 2.14348 8.2032 17.3406 .00 27.58 

น้ าหนั
กแห้ง 

สีขาว 4 .2850 .57000 .28500 -.6220 1.1920 .00 1.14 

สีน้ าเงิน 4 1.5400 .58895 .29448 .6028 2.4772 1.02 2.05 

สีด า 4 3.4800 1.76034 .88017 .6789 6.2811 1.03 4.81 

สีเขียว 4 2.9450 1.00580 .50290 1.3445 4.5455 2.07 4.00 

Total 16 2.0625 1.61718 .40430 1.2008 2.9242 .00 4.81 

จ านวน
ดอก 

สีขาว 4 2.6850 5.37000 2.68500 -5.8599 11.2299 .00 10.74 

สีน้ าเงิน 4 11.7775 .63442 .31721 10.7680 12.7870 11.17 12.46 

สีด า 4 17.9200 4.92679 2.46340 10.0804 25.7596 12.17 23.74 

สีเขียว 4 17.3700 4.96825 2.48413 9.4644 25.2756 13.31 24.02 

Total 16 12.4381 7.45800 1.86450 8.4640 16.4122 .00 24.02 
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ANOVA 

 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 

น้ าหนักสด Between Groups 746.707 3 248.902 8.391 .003 

Within Groups 355.974 12 29.664   

Total 1102.681 15    

น้ าหนักแห้ง Between Groups 24.883 3 8.294 6.938 .006 

Within Groups 14.347 12 1.196   

Total 39.229 15    

จ านวนดอก Between Groups 599.737 3 199.912 10.226 .001 

Within Groups 234.589 12 19.549   

Total 834.325 15    

 
Multiple Comparisons 

Dependent 
Variable (I) ทรีตเมนต์ (J) ทรีตเมนต์ 

Mean 
Difference (I-

J) Std. Error Sig. 

95% 
Confidence Interval 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

น้ าหนัก
สด 

LSD สีขาว สีน้ าเงิน -7.70750 3.85127 .068 -16.0987 .6837 

สีด า -16.68500* 3.85127 .001 -25.0762 -8.2938 

สีเขียว -16.06500* 3.85127 .001 -24.4562 -7.6738 

สีน้ าเงิน สีขาว 7.70750 3.85127 .068 -.6837 16.0987 

สีด า -8.97750* 3.85127 .038 -17.3687 -.5863 

สีเขียว -8.35750 3.85127 .051 -16.7487 .0337 

สีด า สีขาว 16.68500* 3.85127 .001 8.2938 25.0762 

สีน้ าเงิน 8.97750* 3.85127 .038 .5863 17.3687 

สีเขียว .62000 3.85127 .875 -7.7712 9.0112 

สีเขียว สีขาว 16.06500* 3.85127 .001 7.6738 24.4562 

สีน้ าเงิน 8.35750 3.85127 .051 -.0337 16.7487 
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สีด า -.62000 3.85127 .875 -9.0112 7.7712 

น้ าหนัก
แห้ง 

 

 

LSD สีขาว สีน้ าเงิน -1.25500 .77316 .131 -2.9396 .4296 

สีด า -3.19500* .77316 .001 -4.8796 -1.5104 

สีเขียว -2.66000* .77316 .005 -4.3446 -.9754 

สีน้ าเงิน สีขาว 1.25500 .77316 .131 -.4296 2.9396 

สีด า -1.94000* .77316 .027 -3.6246 -.2554 

สีเขียว -1.40500 .77316 .094 -3.0896 .2796 

สีด า สีขาว 3.19500* .77316 .001 1.5104 4.8796 

สีน้ าเงิน 1.94000* .77316 .027 .2554 3.6246 

สีเขียว .53500 .77316 .502 -1.1496 2.2196 

  สีเขียว สีขาว 2.66000* .77316 .005 .9754 4.3446 

  สีน้ าเงิน 1.40500 .77316 .094 -.2796 3.0896 

สีด า -.53500 .77316 .502 -2.2196 1.1496 

จ านวน
ดอก 

LSD สีขาว สีน้ าเงิน -9.09250* 3.12642 .013 -15.9044 -2.2806 

สีด า -15.23500* 3.12642 .000 -22.0469 -8.4231 

สีเขียว -14.68500* 3.12642 .001 -21.4969 -7.8731 

สีน้ าเงิน สีขาว 9.09250* 3.12642 .013 2.2806 15.9044 

สีด า -6.14250 3.12642 .073 -12.9544 .6694 

สีเขียว -5.59250 3.12642 .099 -12.4044 1.2194 

สีด า สีขาว 15.23500* 3.12642 .000 8.4231 22.0469 

สีน้ าเงิน 6.14250 3.12642 .073 -.6694 12.9544 

สีเขียว .55000 3.12642 .863 -6.2619 7.3619 

สีเขียว สีขาว 14.68500* 3.12642 .001 7.8731 21.4969 

สีน้ าเงิน 5.59250 3.12642 .099 -1.2194 12.4044 

สีด า -.55000 3.12642 .863 -7.3619 6.2619 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
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Homogeneous Subsets 
น้ ำหนักสด 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Duncana สีขาว 4 2.6575   

สีน้ าเงิน 4 10.3650 10.3650  

สีเขียว 4  18.7225 18.7225 

สีด า 4   19.3425 

Sig.  .068 .051 .875 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000. 
 
น้ ำหนักแห้ง 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 0.05 

 1 2 3 

Duncana สีขาว 4 .2850   

สีน้ าเงิน 4 1.5400 1.5400  

สีเขียว 4  2.9450 2.9450 

สีด า 4   3.4800 

Sig.  .131 .094 .502 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000. 
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จ ำนวนดอก 

 

ทรีตเมนต์ N 

Subset for alpha = 
0.05 

 1 2 

Duncana สีขาว 4 2.6850  

สีน้ าเงิน 4  11.7775 

สีเขียว 4  17.3700 

สีด า 4  17.9200 

Sig.  1.000 .085 

Means for groups in homogeneous subsets are 
displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 4.000. 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  นางสาวบุรินทร์  จงรัมย์ 

วัน เดือนปีเกิด  15 ตุลาคม 2539 

ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 115 หมู่ที่ 2 บ้านกระสังใต้ ต าบลกระสัง อ าเภอสตึก จังหวัด

บุรีรัมย์ 31150 

ประวัติกำรศึกษำ  

ระดับประถมศึกษำ  โรงเรียนบ้านกระสัง 

ระดับมัธยมศึกษำ โรงเรียนสะแกพิทยาคม 

ระดับอุดมศึกษำ ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ คณะ 

เทคโนโลยีการเกษตร มาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ์

ชื่อ – สกุล  นางสาววิภาพร  บุษบา 

วัน เดือนปีเกิด  31 มกราคม 253 

ที่อยู่ บ้านเลขท่ี 84 หมู่ที่ 6 บ้านนองนาดี ต าบลโนนตูม อ าเภอชุมพวง  

จังหวัดนครราชสีมา 30270 

ประวัติกำรศึกษำ 

ระดับประถมศึกษำ โรงเรียนบ้านสว่างนาดี 

ระดับมัธยมศึกษำ มัธยมต้น โรงเรียน โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 

   มัธยมปลาย โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 

ระดับอุดมศึกษำ ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

 
 
 
 

 
 
 


