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บทคัดย่อ 
 

 การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัสดุเพาะที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโต
ของเห็ดนางฟ้า เพ่ือหาวัสดุที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดนางฟ้า และเพ่ือลดต้นทุนการผลิตเห็ดนางฟ้า 
ท าการทดลอง ณ บ้านพักอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ในระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กันยายน 2561 ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized Design, 
CRD) ประกอบด้วย 4 Treatment มี Treatment ละ 15 ก้อน ดังนี้ (T1) สูตรขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ 
(T2) สูตรขี้เลื่อยไม้ยางพาราเก่า (T3) สูตรฟางข้าว (T4) สูตรแกลบดิบ บันทึกข้อมูลโดยการชั่งน้ าหนัก
สด(กรัม) น้ าหนักแห้ง(กรัม) และจ านวนดอก(ดอก)ทุกวันจนครบ  2 สัปดาห์ เมื่อสิ้นสุดการทดลอง
วิเคราะห์ความแปรปรวนและเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ Treatment   ด้วยวิธี Duncan s Multiple 
Range Test (DMRT) และวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS For Window 
 ผลการทดลองทั้ง 4 Treatment ได้แก่ (T1) สูตรขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ (T2) สูตรขี้เลื่อยไม้
ยางพาราเก่า (T3) สูตรฟางข้าว (T4) สูตรแกลบดิบ พบว่าขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ให้น้ าหนักสด 
น้ าหนักแห้งและจ านวนดอกมากที่สุด รองลงมาคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเก่าที่ให้ผลผลิตด้านน้ าหนักสด
และน้ าหนักแห้ง และฟางข้าวที่ให้ผลผลิตด้านจ านวนดอก 
 ดังนั้นจากผลการทดลองเกษตรกรสามารถน าสูตรขี้เลื่อยไม้ยางพาราเก่า ซึ่งจะส่งผลด้าน
น้ าหนักสดและน้ าหนักแห้ง ส่วนจ านวนดอกเกษตรกรสามารถน าเอาฟางข้าวมาเป็นวัสดุในการผลิต
ก้อนเห็ดได้ เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการผลิตก้อนเห็ดได้อย่างยั่งยืน 
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Abstract 
 The experiment, this time with the purpose of Study of different culture 
materials that affect the growth of Phoenix Mushrooms to find the suitable materials 
of Phoenix Mushroom cultivation and to reduce the cost of producing Phoenix 
Mushrooms. Conducted a principal residence Buriram Rajabhat University. During the 
month of June 2561 to September 2561, using a completely randomized design 
(Completely Randomized Design, CRD) Consisting of 4 treatments for treatment of 15 
repetition thus (T1) New rubber wood sawdust (T2) Old rubber wood sawdust (T3) Rice 
straw (T4) Raw husk. Recorded by fresh weight (grams), dry weight (grams) and 
number of flowers (flowers) every day until 2 weeks. When the variance analysis and 
comparison of treatment with Duncan s Multiple Range Test (DMRT) and analyzed 
with the program SPSS for Window. 
 The experimental results of both 4 treatments are include (T1) New rubber 
wood sawdust (T2) Old rubber wood sawdust (T3) Rice straw (T4) Raw husk. Found 
that the New rubber wood sawdust can give fresh weight dry weight and the number 
of flowers the most followed by the old rubber wood sawdust yield the fresh weight 
and dry weight And straw yield the number of flowers. 
 Therefore, from the results of experiments, farmers can bring old rubber 
wood sawdust formula. Will result in fresh weight and dry weight and the number of 
flowers, farmers can bring rice straw as materials in the production of the mushroom 
to reduce the cost of production of mushrooms Sustainable. 
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