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บทที่ 1 
บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 เห็ดนางฟ้า เป็นเห็ดที่เพาะเป็นการค้าในประเทศไทย เห็ดชนิดนี้สามารถพบได้ตามธรรมชาติ 
ชอบเจริญตามไม้เนื้ออ่อนที่ก าลังผุ เห็ดนางฟ้ามีคุณค่าทางโภชนาการมาก ถือได้ว่าเป็นเห็ดที่ได้รับ
ความนิยมสูงมาก ปัจจุบันการเพาะเห็ดนางฟ้าเป็นอาชีพที่มีความส าคัญในทางเศรษฐกิจอาชีพหนึ่ง
ของประเทศไทย 
 เห็ดนางฟ้า (Sarjor-caju Mushroom) มีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม เห็ดทั้งสอง
ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์เดียวกัน ชื่อว่า “เห็ดนางฟ้า” เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย คนไทยบางคนจะ
เรียกเห็ดชนิดนี้ว่าเห็ดแขก เนื่องจากมีผู้พบเห็นเห็ดนี้ครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย พบขึ้นตามธรรมชาติ
บนตอไม้เนื้ออ่อนที่ก าลังผุอยู่ในแถบเมืองแจมมู บริเวณเชิงเขาหิมาลัย มีชื่อวิทยาศาสตร์ ก็คือ 
Pleurotus sajor-caju (Fr.) Singer ลักษณะของดอกเห็ดนางฟ้า มีลักษณะคล้ายกับดอกเห็ดเป๋าฮ้ือ 
และดอกเห็ดนางรม เมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดเป๋าฮ้ือ ดอกเห็ดนางฟ้าจะสีอ่อนกว่า และมีครีบอยู่ชิดกัน
มากกว่า เห็ดนางฟ้าสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานหลายวัน เช่นเดียวกับเห็ดเป๋าฮ้ือ เนื่องจากเห็ดชนิด
นี้ไม่มีการห่อตัวเหมือนกับเห็ดนางรม ด้านบนของดอกจะมีสีนวลๆ ถึงสีน้ าตาลอ่อน เห็ดนางฟ้ามีรส
อร่อย เวลาน าไปปรุงอาหารจะมีกลิ่นชวนน่ารับประทาน เห็ดชนิดนี้สามารถน าไปตากแห้งเก็บไว้เป็น
อาหารได้ ถ้าจะน ามาปรุงอาหาร ก็น าไปแช่น้ า และเห็ดจะคืนรูปเดิมได้ เห็ดนางฟ้าจะไวต่อการ
เปลี่ยนแปลงของอากาศมาก กล่าวคือ เมื่ออากาศปกติการบ่มเชื้อจะใช้เวลาประมาณ20-25 วัน แต่ถ้า
หากเป็นฤดูหนาวจะใช้เวลาในการบ่มเชื้อเพียง 15-20 วันเท่าไหร่ และในช่วงเวลาที่อากาศเย็นดอก
จะออกเร็ว ดอกมีสีเข้ม แต่ถ้าในช่วงหน้าร้อนดอกจะออกช้า และดอกจะมีสีจางลง คุณค่าทาง
โภชนาการของเห็ดนางฟ้า หนัก 100 กรัม พลังงาน 260.70 กิโลแคลอรี่ ความชื้น 88.90% โปรตีน 
25.8% คาร์โบไฮเดรต 45.60% ไขมัน 4.1% เยื่อใย 8.6% เถ้า 11.8% เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดที่มีขนาด
ของดอกปานกลาง เนื้อแน่น รสชาติดี กรอบอร่อย มีไขมันต่ า และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงเป็นที่
นิยมของตลาดและผู้บริโภค โดยทั่วไปเห็ดนางฟ้าสามารถเพาะจากวัสดุเพาะไม่เนื้ออ่อนมาใช้ในการ
เพาะเห็ด เพ่ือใช้วัสดุจากท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมการเจริญเติบโตของเห็ด ซึ่งเป็นการ
เพาะเห็ดที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อม ให้เอ้ืออ านวยต่อการเจริญเติบโต เพ่ิมผลผลิต สามารถเพาะ
ได้ทุกสถานที่โดยไม่จ ากัดขอบเขต โดยการใช้วัสดุเหลือทิ้งจากเกษตรกร ซึ่งได้แก่ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
เก่า ฟางข้าว แกลบดิบ มาเปรียบเทียบกับวัสดุเพาะ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ ซึ่งน่าจะเป็นทางเลือก
ให้กับเกษตรกรอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยในการลดต้นทุนในการผลิตก้อนเห็ด 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะน าวัสดุเพาะที่แตกต่างกันที่หาได้ในท้องถิ่นมาท าเป็นก้อนเชื้อ
เห็ด โดยใช้วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร และจากธรรมชาติ เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ ขี้เลื่อยไม้
ยางพาราเก่า ฟางข้าว และแกลบดิบว่าวัสดุใดเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าและวั สดุ
ชนิดใดสามารถเดินเชื้อได้ภายในเวลาที่เหมาะสมและให้ดอกสมบรูณ์ที่สุด 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของวัสดุเพาะที่แตกต่างกัน ได้แก่ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ ขี้
เลื่อยไม้ยางพาราเก่า ฟางข้าวและแกลบดิบ ว่ามีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าแตกต่างกัน
อย่างไร 
  
1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
   ศึกษาการเพาะเห็ดนางฟ้า ในสูตรอาหารที่แตกต่างกัน 4 สูตร เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างการ
เดินเชื้อของเห็ดนางฟ้า 
 สูตรที่ 1 ประกอบด้วย ขี้เลื่อยไม้ยำงพำรำใหม่ 50 กิโลกรัม ร าละเอียด 5 กิโลกรัม ปูนขาว 
1 กิโลกรัม ยิปซัม 1 กิโลกรัม ภูไมท์ 1 กิโลกรัม ดีเกลือ 0.05 กิโลกรัม น้ า 60-70 เปอร์เซ็นต์ 
 สูตรที่ 2 ประกอบด้วย ขี้เลื่อยไม้ยำงพำรำเก่ำ 50 กิโลกรัม ร าละเอียด 5 กิโลกรัม ปูนขาว 
1 กิโลกรัม ยิปซัม 1 กิโลกรัม ภูไมท์ 1 กิโลกรัม ดีเกลือ 0.05 กิโลกรัม น้ า 60-70 เปอร์เซ็นต์ 
 สูตรที่ 3 ประกอบด้วย ฟำงข้ำว 50 กิโลกรัม ร าละเอียด 5 กิโลกรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม 
ยิปซัม 1 กิโลกรัม ภูไมท์ 1 กิโลกรัม ดีเกลือ 0.05 กิโลกรัม น้ า 60-70 เปอร์เซ็นต ์
 สูตรที่ 4 ประกอบด้วย แกลบดิบ 50 กิโลกรัม ร าละเอียด 5 กิโลกรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม 
ยิปซัม 1 กิโลกรัม ภูไมท์ 1 กิโลกรัม ดีเกลือ 0.05 กิโลกรัม น้ า 60-70 เปอร์เซ็นต ์
 
1.4 ตัวแปรที่ศึกษำ 
 1.4.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่  
  - ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม ่
  - ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเก่า 
  - ฟางข้าว 
  - แกลบดิบ 
 1.4.2 ตัวแปรตาม ได้แก่  
  - น้ าหนักสด(กรัม) 
  - น้ าหนักแห้ง(กรัม) 
  - จ านวนดอก(ดอก) 
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1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1 เป็นข้อมูลในการศึกษา และวิจัยพัฒนาวัสดุที่เหมาะสมกับการเพาะเห็ด 
 1.5.2 สามารถน าความรู้ที่จะได้รับจากการทดลองไปเผยแพร่ แนะน าเกษตรกรและผู้ที่สนใจ
ที่จะเพาะเห็ดจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและธรรมชาติ 
 1.5.3 สามารถน าวัสดุในท้องถิ่นทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
 
1.6 สถำนที่ท ำกำรทดลอง 
 439 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต. ในเมือง อ. เมือง จ. บุรีรัมย์ 
 
1.7 ระยะเวลำในกำรทดลอง 
 เริ่มท าการทดลอง วันอังคาร ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561 สิ้นสุดการทดลอง วันพฤหัสบดี ที่ 
13 กันยายน พ.ศ 2561 
 
1.8 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 1.8.1 กำรเจริญเติบโต หมายถึง กระบวนการที่สิ่งมีชีวิตเกิดการแบ่งเซลล์แล้วเพ่ิมจ านวน
เซลล์ ขยายขนาดของเซลล์ เปลี่ยนแปลงรูปร่างเซลล์ท าหน้าที่เฉพาะ และเกิดรูปร่างที่แน่นอน 
 1.8.2 เห็ดนำงฟ้ำ หมายถึง เห็ดนางฟ้ามีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม เห็ดทั้งสอง
ชนิดนี้จัดอยู่ในวงศ์ (family) เดียวกัน ชื่อ “เห็ดนางฟ้า” เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในเมืองไทย คนไทยบางคน
เรียกว่า เห็ดแขก 
 1.8.3 ขี้เลื่อยไม้ยำงพำรำ หมายถึง ผงไม้ละเอียดเป็นผลพลอยได้จากจากต้นไม้ยางพารา
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อีกหลายประการ 
 1.8.4 ฟำงข้ำว หมายถึง เป็นผลผลิตพลอยได้ชนิดหนึ่งจากเกษตรกรรม คือล าต้นแห้งของ
ธัญพืชหลังจากการเก็บเกี่ยว ฟางข้าวเกิดขึ้นจากต้นของธัญพืชอาทิ ข้าวบาร์เลย์ ข้าว เป็นต้น 
ประโยชน์ของฟางข้าวมีมากมายตั้งแต่ใช้เป็นอาหารสัตว์ หัตถกรรม ไปจนถึงพลังงานทดแทน 
 1.8.5 แกลบดิบ หมายถึง ผลพลอยได้จากการสีข้าวหรือเป็นส่วนที่เหลือใช้จากการผลิต
ข้าวสาร เมล็ดมีลักษณะเป็นรูปทรงรี เม็ดยาวสีเหลืองอมน้ าตาล หรือเหลืองนวลแล้วแต่ภูมิประเทศที่
มีการปลูกข้าว แกลบประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และเถ้า 
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บทที่ 2 

ตรวจเอกสำร 
 
2.1 ควำมเป็นมำของเห็ดนำงฟ้ำ 
  เห็ดนางฟ้ามีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม เห็ดทั้งสองชนิดนี้จัดอยู่ ในวงศ์ 
(family) เดียวกัน ชื่อ "เห็ดนางฟ้า" เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในเมืองไทย คนไทยบางคนเรียกว่า เห็ดแขก 
เนื่องจากมีผูพ้บเห็นเห็ดนี้ครั้งแรกที่ประเทศอินเดีย พบขึน้ตามธรรมชาติบนตอไม้เนื้ออ่อนที่ก าลังผุ ใน
แถบเมืองแจมมู (Jammu) บริเวณเชิงเขาหิมาลัย ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Pleurotus sajor-caju (Fr.) 
Singer  
 เห็ดนางฟ้าถูกน าไปเลี้ยงในอาหารวุ้นเป็นครั้งแรกโดย Jandaik ในปี ค.ศ. 1947 ต่อมา 
Rangaswami และ Nadu แห่ง Agricultural University, Coimbattore ในอินเดียเป็นผู้น าเชื้อ
บริสุทธิ์ของเห็ดนางฟ้าเข้ามาฝากไว้ที่ American Type Culture Collection (ATCC) ในอเมริกา
เมื่อปี ค.ศ. 1975 ได้ทราบว่าประมาณป ีค.ศ. 1977 ทางกองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้น า
เชอจาก ATCC เขา้มาประเทศไทยเพ่ือทดลองเพาะดู ปรากฏว่าสามารถเจริญได้ด ี 
 อีกสายพันธุ์หนึ่ง เป็นเห็ดที่มีผู้น าเขา้มาจากประเทศภูฐาน มาเผยแพร่แก่นักเพาะเห็ดไทย ได้
มีการ เรียกชื่อเห็ดนี้ว่า เห็ดนางฟ้าภูฐาน มีหลายสายพันธุ์ซึ่งชอบอุณหภูมิที่แตกต่างกัน บางพันธุ์ออก
ได้ดีในฤดูร้อน บางพันธุ์ออกได้ดีในฤดูหนาว เป็นที่นิยมมาเพาะเป็นการคา้กันมาก  
ลักษณะของดอกเห็ดนางฟ้า มีลักษณะคล้ายกับดอกเห็ดเป๋าฮ้ือและดอกเห็ดนางรม เมื่อเปรียบเทียบ
กับเห็ดเป๋าฮ้ือ ดอกเห็ดนางฟ้าจะอ่อนกว่าและมีครีบอยู่ชิดกันมากกว่า เห็ดนางฟ้าสามารถเก็บไว้ใน
ตู้เย็นนานได ้หลายวัน เช่นเดียวกับเห็ดเป๋าฮ้ือ เนื่องจากเห็ดชนิดนี้ไม่มีการย่อตัวเหมือนกับเห็ดนางรม 
ด้านบนของดอกจะ มีสีนวลๆ ถึงสนี้าตาลอ่อน ในอินเดียดอกเห็ดมีขนาดตั้งแต่ 5 - 14 เซนติเมตรและ
จะมีน้ าหนักอยู่ระหว่าง 30 - 120 กรัม เห็ดนางฟ้ามีรสอร่อย เวลาน าไปปรุงอาหารจะมีกลิ่นชวน
รับประทาน เห็ดชนิดนี้สามารถน าไปตากแห้งเก็บไว้เป็นอาหารได้ เมื่อจะน าเห็ดมาปรุงอาหาร ก็น าไป
แชน้ าเห็ดจะคืนรูปเดิมได ้(กรมส่งเสริมการเกษตร, 2560) 
 
เห็ดนางฟ้า  Sarjor-caju Mushroom 
ชื่อวิทยาศาสตร์  Pleurotussajor-caju (Fr.) Sing. 
Class   Basidiomycetes 
Sub-class  Holobasidiomycetidae 
Order   Agaricales 
Family   Tricholomataceae 
Genus   Pleurotus 
Species  Sajor-caju 
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2.2 ลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ 
 เห็ดนางฟ้าจัดเป็นเห็ดที่อยู่ในสกุลเดียวกับเห็ดนางรมและเห็ดเป่าฮ้ือ แต่เห็ดนางฟ้าจะมี
หมวกดอกหนาและเนื้อแน่นกว่าเห็ดนางรม ลักษณะของดอกท่ัวๆไปประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้  
 1. หมวกดอก (cap) หมวกดอกจะหนาและมีเนื้อแน่นกว่าเห็ดนางรม มีสีน้ าตาลอ่อนคล้าย
เห็ดเป๋าฮื้อ แต่มีสีจางกว่า มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 3-6 นิ้ว ดอกอาจเป็นดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุก
ก็ได้ 
 2. ก้ำนดอก (stalk) ก้านดอกจะเป็นเนื้อเดียวกับหมวกดอกคล้ายเห็ดนางรม แต่มีเนื้อแน่นสี
ขาว และไม่มีวงแหวนรอบก้านดอก ถ้าเจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติตามขอนไม้ ดอกเห็ดจะมี
ลักษณะเรียงรายลดหลั่นเป็นชั้นๆ ก้านดอกจะสั้นมาก 
 3. ครีบดอก (gill) ครีบดอกจะมีสีขาว และครีบมีความยาวตลอดจนถึงก้านดอก 
 4. เส้นใย (mycelium) มีลักษณะค่อนข้างละเอียด แต่มีสีขาวมากกว่าเห็ดนางรม การ
เจริญเติบโตของเส้นใยจะมีลักษณะคล้ายเห็ดนางรม (จันจิรา รสพิกุลและ วารีย์ ทวนไธสง, 2559) 
 
2.3 ลักษณะของดอกเห็ดนำงฟ้ำ 
 มีรูปร่างลักษณะคล้ายคลึงกับเห็ดนางรม ลักษณะของดอกเห็ดนางฟ้า มีลักษณะคล้ายกับ
ดอกเห็ดเป๋าฮ้ือ และดอกเห็ดนางรม เมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดเป๋าฮ้ือ ดอกเห็ดนางฟ้าจะสีอ่อนกว่า และ
มีครีบอยู่ชิดกันมากกว่า เห็ดนางฟ้าสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้นานหลายวัน เช่นเดียวกับเห็ดเป๋าฮ้ือ 
เนื่องจากเห็ดชนิดนี้ไม่มีการห่อตัวเหมือนกับเห็ดนางรม ด้านบนของดอกจะมีสีนวลๆ ถึงสีน้ าตาลอ่อน 
เห็ดนางฟ้ามีรสอร่อย เวลาน าไปปรุงอาหารจะมีกลิ่นชวนน่ารับประทาน เห็ดชนิดนี้สามารถน าไปตาก
แห้งเก็บไว้เป็นอาหารได้ ถ้าจะน ามาปรุงอาหาร ก็น าไปแช่น้ า และเห็ดจะคืนรูปเดิมได้  (จันจิรา รส
พิกุลและ วารีย์ ทวนไธสง, 2559) 
 
2.4 ลักษณะทำงพฤกษศำสตร์ 
 เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดสกุลเดียวกับเห็ดเป๋าฮ้ือ มีลักษณะดอกเห็ดคล้ายเห็ดเป๋าฮ้ือและเห็ด
นางรม ดอกเห็ดมีสีขาวจนถึงสีน้ าตาลอ่อน หมวกดอกเนื้อแน่นสีคล้ า ก้านดอกสีขาว ขนาดยาวไม่มีวง
แหวนล้อมรอบ ครีบดอกสีขาวอยู่ชิดติดกันมากกว่าครีบดอกเห็ดเป๋าฮื้อ เส้นใยค่อนข้างละเอียด 
 ฤดูกำล เห็ดนางฟ้าเจริญเติบโตได้ดีในช่วงหน้าร้อน ประมาณเดือนเมษายน 
 แหล่งปลูก เจริญเติบโตตามตอไม้ผุๆ บริเวณท่ีอากาศชื้นและเย็น 
 กำรบริโภค เห็ดนางฟ้ามีกลิ่นหอม เนื้อแน่น รสหวาน น าไปปรุงอาหารได้หลายชนิด เช่นเห็ด
นางฟ้าชุบแป้งทอด ผัดเห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้าผัดกระเพรา ห่อหมกเห็ดนางฟ้า ย าเห็ดนางฟ้า เมี่ยง
เห็ดนางฟ้า แหนมสดเห็ดนางฟ้า ใส่ในต้มโคล้งหรือต้มย า เป็นต้น (เมธาวี จันปัดถา, 2555) 
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2.5 วงจรชีวิตของเห็ดนำงฟ้ำ 
 วงจรชีวิตของเห็ดนางฟ้าก็เป็นแบบเห็ดท าลายไม้ทั่ว ๆ ไป คือมีชีวิตอยู่ข้ามฤดูอัตคัด ด้วย
คลามีโดสปอร์ในท่อนไม้ พอถึงฤดูชุ่มชื้นก็งอกออกมาเป็นเส้นใย แล้วสร้างดอกเห็ดขึ้น ปล่อยสปอร์
ลอยไป สปอร์งอกเป็นเส้นใยแล้วเจริญไปบนอาหารจนสร้างดอกเห็ดอีกวนเวียนไปอย่างนี้ 
 เห็ดนางฟ้าเติบโตดีที่ pH. 5 – 5.2 (คือเป็นกรดเล็กน้อย) อุณหภูมิที่เหมาะมากต่อเส้นใยคือ 
32 องศาเซลเซียส และสร้างดอกเห็ดได้ดีที่ 25 องศาเซลเซียส เส้นใยสีขาวจัด มีความสามารถ
เชื่อมต่อเส้นใยได้ดี ใช้น้ าตาลในแง่ของอาหารคาร์โบไฮเดรตได้ดีกว่าพวก โพลีแซคคาไรค์ หรืออาหาร
ซับซ้อน โดยมีวงจร ดังนี้ 
 1. ดอกเห็ดนางฟ้าเมื่อโตเต็มที่จะสร้างสปอร์บริเวณครีบ โดยการปล่อยสปอร์เมื่อแก่ออกเป็น
ระยะๆ 
 2. เมื่อดอกเห็ดปล่อยสปอร์ออกมาแล้ว สปอร์ก็ปลิวไปตามกระแสลม 
 3. เมื่อสปอร์ปลิวไปตกในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ก็จะงอกออกมาเป็นเส้นใยขั้นต้นมี 1 
นิวเคลียส 
 4. เส้นใยขั้นที่ 1 เมื่อเจริญเต็มที่แล้ว ก็จะมารวมตัวกัน ซึ่งอาจมาจากต่างสปอร์กัน การ
รวมตัวของเส้นใยขั้นที่ 1 จะเป็นการเชื่อมกันแล้วถ่ายทอดนิวเคลียสมาอยู่ในเซลเดียวกัน กลายเป็น
เส้นใยขั้นที่ 2 
 5. หลังจากเส้นใยขั้นที่ 1 รวมตัวกันเป็นเส้นใยขั้นที่ 2 แล้ว ก็จะเจริญเติบโตและสร้างเส้นใย
เห็ดแทนเส้นใยขั้นที่ 1 อย่างรวดเร็วบนอาหาร 
 6. เมื่อเส้นใยขั้นที่ 2 เจริญบนอาหารและโตเต็มที่แล้ว จะสะสมอาหารแล้วรวมตัวกันอีกครั้ง
เพ่ือสร้างดอกเห็ดต่อไป 
 7. ดอกเห็ดนางฟ้าที่เกิดจากการรวมตัวของเส้นใยเห็ดขั้นที่ 2 (บุญส่ง วงศ์เกรียงไกร, 2542) 
 
2.6 ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเจริญเติบโตของเห็ดนำงฟ้ำ 
 ปัจจัยที่ท าให้เกิดดอกเห็ดนอกเหนือไปจากชนิดของวัสดุเพาะความเป็นกรด-ด่างของวัสดุ
เพาะและคุณภาพของหัวเชื้อเห็ดแล้วสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้เพาะควรให้
ความส าคัญเช่นกันได้แก่เรื่องของอุณหภูมิความชื้น แสงสว่าง อากาศ และสภาพลม 
 1.อุณหภูมิ เป็นสิ่งที่ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของเห็ดแต่ละชนิดนับแต่การงอกของ
สปอร์การเจริญเติบโตของเส้นใยไปจนกระท่ังการสร้างดอกเห็ดย่อมต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมในแต่
ละช่วง 

 2.ความชื้น ความชื้นส าหรับการเพาะเห็ดจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือความชื้นของวัสดุเพาะและ
ความชื้นในอากาศหรือที่เรียกว่าความชื้นสัมพัทธ์ โดยทั่วไปแล้วความชื้นของวัสดุเพาะที่เหมาะสม
ในการเพาะเห็ดทุกชนิดจะอยู่ที่ประมาณ60-65%ซึ่งมีวิธีการทดสอบขณะผสมวัสดุเพาะได้ง่ายๆ 
คือใช้มือบีบวัสดุที่เพะเห็ดเมื่อใช้มือบีบแล้วไม่มีน้ าไหลออกมาและเมื่อแบมือออกแล้วยังสามารถ
จับตัวเป็นก้อนหรือแตกออกเพียง 2 ส่วนแสดงว่าใช้ได้ แต่หากมีน้ าไหลออกมาตามง่ามมือแสดง
ว่าชื้นเกินไป หรือแตกออกจากกันหลายๆ ส่วน แสดงว่าแห้งเกินไป ส าหรับความชื้นสัมพัทธ์ หรือ



7 
 

  

ความชื้นในอากาศส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 70-80% ยกเว้นเห็ดหูหนูที่ต้องการความชื้น
ประมาณ 80-90% ซึ่งความชื้นสัมพัทธ์ นี้จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับอุณหภูมิ แสงสว่าง และ
ลม การเพ่ิมความชื้นในอากาศบริเวณที่เพะเห็ดควรใช้น้ าสะอาดที่มีสภาพเป็นกลาง เช่น น้ าฝน 
น้ าบาดาล หรือบ่อซึม ถ้าเป็นน้ าประปาควรทิ้งน้ าไว้ในภาชนะ 2-3 วัน เพ่ือให้คลอรีนระเหย
ออกไปก่อนที่จะน าไปใช้รดเห็ด 
 3. แสงสว่าง โดยทั่วไปในการเพาะเห็ดแสงเป็นสิ่งที่ต้องควบคุม โดยเฉพาะแสงสว่างที่เกิด
จากดวงอาทิตย์เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่ออุณหภูมิและความชื้น แต่เห็ดก็ต้องการแสงเพ่ือใช้
เป็นตัวกระตุ้นให้เส้นใยเกิดการรวมตัวและพัฒนาไปเป็นดอกเห็ดซึ่งอยู่ในช่วงระยะที่ 2 หากได้รับ
แสงที่เพียงพอจะช่วยให้เห็ดออกดอกดกและสมบูรณ์ 
 4. อากาศ หมายถึงออกซิเจนที่เห็ดจะใช้ในการหายใจ การระบายอากาศที่ดีจะช่วยให้การ
เจริญเติบโตของเส้นใยและการพัฒนาไปเป็นดอกเห็ดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะหากมี
การสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์มากไป เส้นใยอาจเกิดการหยุดชะงักการเติบโต ท าให้ดอกเห็ด
ฝ่อหรือเน่าได ้

     5. ลม ลมส่งผลต่ออุณหภูมิความชื้นของวัสดุเพาะความชื้นในอากาศรวมไปถึงโรคแมลงศัตรู
เห็ดด้วยสถานที่เพาะจึงต้องค านึงถึงปัจจัยเรื่องลมเอาไว้ด้วย  
(ณัฐภูมิ สุดแก้วและ คมสันต์ หุตะแพทย์, 2552) 
 

ตำรำงท่ี 1 ความเหมาะสมของอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมในการเติบโตของเห็ด 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา:  ณัฐภูมิ สุดแก้วและ คมสันต์ หุตะแพทย์, (2552) 
 

 

ชนิดเห็ด อุณหภูมิเฉลี่ย (C) ความชื้น(%) 
เห็ดยานางิ 25-32 78-80 
เห็ดหอม 25-30 80-90 

เห็ดนางฟ้า 28-38 70-80 
เห็ดนางรม 28-38 70-80 
เห็ดนางนวล 28-38 70-80 
เห็ดภูฐาน 28-38 70-80 
เห็ดเป๋าฮื้อ 28-38 70-80 
เห็ดหูหนู 28-38 70-80 

เห็ดตีนแรด 28-38 70-80 
เห็ดลม 28-38 70-80 
เห็ดขอน 28-38 70-80 
เห็ดฟาง 30-38 70-80 
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2.7 ลักษณะกำรเจริญเติบโต 
 ระยะเส้นใย : เส้นใสเจริญบนอาหาร พี ดี เอ สีขาว และเต็มจานแก้วเลี้ยงเชื้อ ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 9 เซนติเมตร ในเวลาประมาณ 9-10 ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 ระยะหัวเชื้อ : เส้นใยเจริญเต็มเมล็ดข้าวฟ่างนึ่งฆ่าเชื้อ 70 กรัม (น้ าหนักเปียก) ในเวลา
ประมาณ 11-13 วัน ที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
 ระยะบ่มเชื้อ : เส้นใยเจริญเต็มอาหารผสมขี้เลื่อย (1000 กรัม) ในเวลาประมาณ 30-40 วัน 
ที่อุณหภูมิ 30-33 องศาเซลเซียส 
 ระยะออกดอก : เห็ดออกดอกเก็บได้นาน 2-3 เดือน ที่อุณหภูมิ 20-30 องศาเซลเซียส ความ
ชื่นสัมพัทธ์ 75-85 เปอร์เซ็นต์ (ประจักษ์ สมรรถการอักษรกิจ, 2550) 
 
2.8 ลักษณะของดอกเห็ด  
 เห็ดจะออกดอกเดี่ยวๆ หรือเป็นกลุ่ม ดอกเห็ดมีลักษณะเหมือนเหมือนเห็ดเป๋าฮ้ือและเห็ด
นางรมเมื่อเติบโตเต็มที่อาจเจริญเป็นแฉก แล้วม้วนเข้าท าให้ดูคล้ายกับหินปะการัง ดอกเห็ดสดมีเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 5-15 ซม. มีน้ าหนัก 30-120 ก./ดอก ดอกมีสีขาวนวลจนถึงสีน้ าตาลอ่อน เห็ดนี่
สามารถน าไปเลี้ยงบนอาหารวุ้นหลายๆชนิดๆได้ โดยเจริญหนาแน่นมาก บนอาหารวุ้นและมีเส้นใยสี
ขาว เส้นใยจะไม่มีการสร้าง coremium เหมือนเห็ดเป๋าฮ้ือ มีรายงานว่า เห็ดชนิดนี้ตรึงไนโตรเจนได้
สูง สามารถน าไปเป็นปุ๋ยปลูกต้นไม้ได้อีกด้วย  
 ผลผลิตเฉลี่ย 50-60 กรัมต่อก้อนเชื้อขนาดน้ าหนัก 1 กิโลกรัม แต่ละก้อนให้ผลผลิต 4-5 รุ่น
แต่ละรุ่นมีช่วงห่างการเกิดดอกประมาณ 30-40 วัน ได้น้ าหนักรวม กระทั่งหมดอายุ ประมาณ 300-
400 กรัม เพาะได้ดีในฤดูฝนและชอบอากาศเย็นที่อุณหภูมิประมาณ 20-28 องศาเซลเซียส  
(ประจักษ์ สมรรถการอักษรกิจ, 2550) 
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2.9 กำรท ำหัวเชื้อเห็ดนำงฟ้ำ 
 หัวเชื้อ หมายถึงเส้นใยเห็ดบริสุทธิ์ที่เลี้ยงไว้บนเมล็ดธัญพืชหรือวัสดุหมักที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ
แล้วเพ่ือให้เส้นใยมีปริมาณมากขึ้น ส าหรับน าไปเพาะ ซึ่งจะสะดวกกว่าการน าเส้นใยที่ขึ้นอยู่บน
อาหารวุ้นไปใช้เพาะ เพ่ือท าหน้าที่พยุงเส้นใยให้เจริญบนผิว และให้ความชื้นระหว่างการเจริญเติบโต 
สูตรอาหารวุ้นสูตรนี้นิยมใช้กันมากในการเพาะเห็ดทั่วๆไป คือ สูตรพีดีเอ (PDA, Potato Dextrose 
Agar)เพราะสูตรดังกล่าวเตรียมง่ายและวัสดุที่ใช้สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วๆไป 
 กำรเตรียมอำหำรเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ 
 ส่วนผสม 
 - มันฝรั่ง จ านวน 200 - 300 กรัม หรือ 10 ส่วน โดยปริมาตร 
 - น้ าตาลเด็กซ์โทรสหรือกลูโคส จ านวน 20 กรัม หรือ 1 ส่วน 
 - วุ้นท าขนม จ านวน 15 -20 กรัม หรือ 1 ส่วน 
 - น้ ากลั่นหรือน้ าสะอาด จ านวน 1,000 มิลลิลิตร หรือ 50 ส่วน 
  ส าหรับมันฝรั่งอาจใช้ เมล็ดข้าว ผักต่างๆ ถั่วฝักยาว น้ าต้มผักฯลฯ แทน ข้อส าคัญวัสดุที่
น ามาใช้เมื่อต้มไฟอ่อนๆ จะต้องไม่ขุ่นหรือเปื่อยเละก่อน 
 วิธีการท า 
 1. น้ ามันฝรั่งมาปอกเปลือก แล้วหั่นให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ขนาดเท่ากับลูกเต๋า หรือ มีขนาด 1 x 1 
x 1 ลบ.ซม.  
 2. น ามันฝรั่งมาต้มกับน้ าที่สะอาด ประมาณ 1000 ซี.ซี. โดยใช้ไฟอ่อน ๆ ทั้งนี้เพราะถ้าใช้ไฟ
แรง มันฝรั่งอาจจะเปื่อยยุ่ย และละลายออกมาท าให้อาหารวุ้นมีลักษณะขุ่นขาว ซึ่งยากต่อการ
สังเกตการณ์เดินของเส้นใยเห็ดการต้มมันฝรั่ง ตั้งไฟอ่อน คอยคนตลอด จนกระทั่งวุ้นละลายจะใช้
เวลาประมาณ 15 - 20 นาที นับจากน้ าเดือด ขึ้นอยู่กับชนิดของวุ้น  
 3. ให้กรองเอากากมันฝรั่งออก แล้วต้มน้ าที่กรองต่อไป จากนั้นจึงเติมน้ าตาลเต๊กโตรสใน
อัตราส่วนตามสูตรลงไป หรืออาจจะใช้น าตาลทราย ในประมาณเท่า  ๆ กันแทนก็ได้แล้วให้คน
จนกระท่ังน้ าตาลละลายหมด 
 4. ส่วนวุ้นท าขนม ควรน ามาผสมกับน้ าเย็นเสียก่อน เพราะถ้าใส่ลงไปในส่วนผสม ในลักษณะ
เป็นผงแล้ว จะท าให้อาหารวุ้นจับกันเป็นก้อนได้หลังจากที่น าวุ้นผสมกับน้ าเย็นแล้ว จึงเทใส่ลงไปใน
ส่วนผสม พร้อมกับคอยคนอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารวุ้นไหม้บริเวณก้นหม้อ 
 5. เมื่ออาหารวุ้นละลายหมดแล้วจึงน าอาหารมาบรรจุขวดแบนหรือขวดกั๊กก็ได้ประมาณขวด
ละ 20-30 ซีซี. แต่ต้องระวังอย่าให้อาหารวุ้นเปื้อนปากขวด พร้อมกับจุกด้วยส าลี แล้วหุ้มด้วย
กระดาษ ใช้ยางรัดให้เรียบร้อย 
 6. น าขวดอาหารวุ้นมานึ่งฆ่าเชื่อด้วยหม้อนึ่งความดัน โดยใช้ความดันที่ 15 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว นานประมาณ 15-20 นาที แต่ถ้าไม่มีหม้อนึ่งความดันให้ใช้วิธีการนึ่งแบบธรรมดา โดยการ
นึ่ง 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง และให้ระยะเวลาในการนึ่งแต่ละครั้งห่างกัน 15-21 ชั่วโมง 
 7. ขวดอาหารวุ้นที่ผ่านการนึ่งแล้ว ก่อนที่อาหารวุ้นจะเย็นตัวลงหรือก่อนที่อาหารวุ้นจะ
แข็งตัว ให้น าขวดอาหารวุ้นมาวางในลักษณะนอน เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ผิวของอาหารวุ้น และเมื่ออาการวุ้น
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แข็งตัวดีแล้ว ก็สามารถน าไปใช้เลี้ยงเชื่อเห็ดได้ต่อไป อาหารวุ้นพวกนี้ นอกจากใช้เลี้ยงเชื้อเห็ดแล้วยัง
ใช้เลี้ยงเชื้อยีสต์เชื้อราท าเต้าเจี้ยว ฯลฯ ได้อย่างดี 
 การละลายวุ้นต้องระวังอย่าให้ไหม้ หรือวุ้นเดือดล้นออกนอกหม้อ ควรใช้หม้อตุ๋น 2 ชั้นจะ
ช่วยป้องกันได้ เมื่อวุ้นละลายหมดแล้วใส่น้ าตาลที่ชั่งไว้ 20 กรัม คนให้น้ าตาลละลาย ยกลงจากไฟ ใช้
กระบอกตวงหากปริมาณยังไม่ถึง 1 ลิตร ให้เติมน้ าร้อนหรือน้ าอุ่นลงไปจนครบ 1 ลิตร แล้วคนให้ทั่ว 
 ควรวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง โดยใช้น้ ายาทดสอบหรือกระดาษทดสอบให้มี pH ประมาณ 5-
6 ก่อนน าไปบรรจุในภาชนะที่เป็นแก้ว เช่น หลอดทดลองหรือขวดแบนระวังอย่าให้อาหารเปื้อนปาก
หลอดหรือปากขวด เพราะเชื้อราในอากาศจะเจริญลามลงไปภายในภาชนะได้ ควรบรรจุอาหาร
ประมาณ 1/5 หรือ 1/4 ของภาชนะ แล้วปิดด้วยก้อนส าลีหุ้มด้วยกระดาษพอหลวม น าเข้าผ่านการ
ฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน 15-17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 25-30 นาที เมื่อเย็นแล้วน าขวดมาเอียง 
45-70 องศาเซลเซียส รอจนวุ้นแข็งตัวแล้วจึงน ามาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดในสภาพปลอดเชื้อ
ต่อไป (ด าเกิง ป้องพาล, 2552) 
 
2.10 กำรเพำะเห็ดในถุงพลำสติก  
 การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสามารถเพาะเห็ดได้หลายชนิด 
เช่น เห็ดนางรม เห็ดหอม เห็ดหูหนู เห็ดนางฟ้า เห็ดเป๋าฮื้อ ฯลฯ ซึ่งท าได้ 2 แนวทางคือ  
(จันจิรา รสพิกุลและ วารีย์ ทวนไธสง, 2559) 
 1. เลือกซื้อก้อนเห็ดที่มีก้อนใยเจริญดีแล้วไปเพาะให้ เกิดดอก เราสามารถหาซื้อก้อนเห็ดที่
ต้องการได้ โดยพิจารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 
 - เลือกก้อนเชื้อเห็ดที่มีเส้นใยเดินเต็มถุง เต่งตึง ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อราและไร 
 - ก้อนเชื้อไม่อ่อนและแก่เกินไป (ก้อนเชื้อที่แก่เกินไปจะมีตุ่มดอกเกิดที่ปากถุงหรือข้างถุง) 
 หลังจากซื้อก้อนเชื้อมาแล้ว ให้น ามาไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น ใต้ต้นไม้ ในห้องน้ าที่สะอาด 
หรือมุมหนึ่งของบ้านที่เก็บความชื้นได้พอสมควร มีการถ่ายเทระบายอากาศที่ดีและมีแสงสว่าง
พอประมาณ จากนั้นน าก้อนเชื้อมาวางนอนและดึงส าลีออก แล้งรัดปากถุงด้วยหนังยาง กรีดข้างถุง
ด้วยมีดคมๆ ตามขวาง 1-2 นิ้ว 3 จุด 3-4 แนว แล้วฉีดน้ าทุกวัน วันละ 5-6 ครั้ง โดยมีผ้าไว้ที่พ้ืน
ส าหรับซับน้ าเพื่อให้ความชื้นระเหยมาได้ (ต้องระวังอย่าให้น้ าเข้าไปในถุงเด็ดขาดเพราะจะท าให้ก้อน
เชื้อเน่าเสียเร็วกว่าปกติ) ประมาณ 5-7 วัน ก็จะเกิดตุ่มดอกเห็ดไปได้เรื่อยๆ จนกระทั่งครบ 3 เดือน 
ก้อนเห็ดจะหมดอายุ 
 2. ผลิตก้อนเห็ดเอง การผลิตก้อนเห็ดเองการลงทุนจะสูงกว่าการซื้อก้อนเชื้อเห็ดมาเปิดดอก 
เหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการยึดการเพาะเห็ดเป็นอาชีพ ซึ่งต้องท าการส ารวจตลาด และค้นคว้าหาข้อมูล
ในการผลิตให้ดีเสียก่อน 
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วิธีกำรท ำก้อนเชื้อเห็ด ต้องใช้อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
 1. วัสดุเพาะ โดยทั่วไปจะใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ ขี้เลื่อย
ไม้ยางพาราเก่า ฟางข้าว และแกลบดิบ ฯลฯ 
 2. ร าละเอียด 
 3. ยิปซัม 
 4. ภูไมท์ 
 5. ดีเกลือ 
 6. ปูนขาว 
 7. น้ า 
 
 สูตรอำหำรก้อนเชื้อเห็ด 
 1. ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม ่  50 กิโลกรัม 
 2. ร าละเอียด    5 กิโลกรัม 
 3. ปูนขาว    1 กิโลกรัม 
 4. ภูไมท ์    1 กิโลกรัม 
 5. ยิปซัม    1 กิโลกรัม 
 6. ดีเกลือ    0.05 กิโลกรัม 
 7. น้ า     60-70% 
 
ขั้นตอนผลิตก้อนเชื้อเห็ด 
 ขี้เลื่อยที่ใช้เป็นวัสดุเพาะที่ดีที่สุด ได้แก่ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา การเลือกหัวเชื้อควรให้แน่ใจว่า
เป็นหัวเชื้อที่สามารถย่อยขี้เลื่อยเป็นอาหารได้ ส าหรับสูตรที่ใช้ 
 1. หลังจากเตรียมสูตรอาหารได้แล้วให้น าส่วนผสมทั้งหมดไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วบรรจุใส่
ถุงพลาสติกท่ีใช้เพาะเห็ด ซึ่งควรบรรจุให้หมดภายในวันเดียว ถุงก้อนเชื้อควรมีขนาด 8 ขีด ถึง 1 กก. 
เมื่ออัดก้อนเชื้อแน่นดีแล้ว ใส่คอขวดพลาสติก อุดด้วยส าลีและปิดด้วยกระดาษ แล้วรัดยางให้แน่น 
 2. น าก้อนเชื้อที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อทันที ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. นับจากน้ าเดือดแล้วทิ้งไว้ให้
เย็น 
 3. น าหัวเชื้อเห็ดที่เลี้ยงไว้ในเมล็ดข้าวฟ่าง ใช้ประมาณ 10-20 เมล็ดต่อก้อน เขี่ยลงในก้อน
เชื้อที่เย็นดีแล้ว แล้วรีบปิดปากถุงด้วยส าลีและกระดาษทันที สถานที่ที่ใช้ถ่ายหัวเชื้อเห็ดลงก้อนเชื้อ
ควรสะอาด ลมสงบ วัสดุที่ใช้เขี่ยหัวเชื้อควรท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง 
 4. น าก้อนเชื้อที่ถ่ายหัวเชื้อเห็ดลงเรียบร้อยแล้วไปบ่มไว้ในโรงบ่มก้อนเชื้อต่อไป 
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2.11 โรคและศัตรูของเห็ดนำงฟ้ำ 
 การเพาะเห็ดก็เหมือนกับการปลูกพืชและการท าการเกษตรอ่ืนๆ ที่ย่อมต้องมีโรคและศัตรู
ธรรมชาติ แต่ลักษณะของโรคเห็ดจะมีความพิเศษต่างออกไป เพราะเห็ดเป็นเชื้อราชนิดหนึ่ง โรคและ
ศัตรูของเห็ดโดยมากจึงเกิดจากเชื้อรา (Disease Fungi) ที่จะเจริญเติบโตแข่งกับเห็ดด้วยการแย่งกิน
อาหารไปจนถึงการกลืนกินเชื้อเห็ดเสียเองเพราะเจริญได้รวดเร็วกว่าเชื้อเห็ด และหากเกิดบริเวณปาก
ถุง เชื้อราอาจจะกระจายและลุกลามไปทั่วไปทั้งโรงเรือน จนผลผลิตเห็ดเสียหาย 
 
โรคที่เกิดจำกเชื้อรำที่ส ำคัญ 
 ยุทธศักดิ์ ขุนทอง, (2559) ได้กล่าวถึงโรคจากเชื้อรา ได้แก่ 
 1. เชื้อรำกลุ่มแอสเปอร์จิลลัส (Aspergillus) ท าให้บางส่วนของถุงเห็ดหรือก้อนเชื้อเห็ดมีสี
เขียวเข้มเกือบด า หรือสีน้ าตาลเข้ม อาจเกิดที่ส่วนบนใกล้ปากถุงแล้วลามลงไปข้างล่าง หรืออาจเกิด
จากด้านบนขึ้นไปก็ได้ เมื่อน าก้อนเชื้อเห็ดไปแยกเชื้อบริสุทธิ์ พบว่า มีเชื้อ Aspergillus 3 กลุ่ม คือ 
Aspergillus flavus, A. fumigatus, A. niger 
 2. เชื้อรำโบไตรโอดิฟโพลเดีย (Botryodiplodia) จะพบว่าขี้เลื่อยในถุงเห็ดมีสีน้ าตาลเข้ม
เกือบด า ซึ่งในระยะแรกเชื้อราจะมีสีขาว ต่อมาเจริญขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆ เมื่อทิ้งไว้นาน จะเกิดก้อน
เล็กๆ สีด า ที่เป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรานูนออกมาที่ผิวของถุงพลาสติก 
 3. เชื้อรำกลุ่มรำเขียว (Trichoderma Gliocladium) ลักษณะการปนเปื้อนจะสังเกตเห็นได้
ง่าย เนื่องจากสปอร์ของเชื้อรามีสีเขียวอ่อนใส เมื่อเกิดรวมกันหนาแน่นจะเห็นเป็นหย่อมสีเขียว
มะกอกหรือสีเขียวเข้มในถุงเห็ด 
 4. รำเขียวเพนนิซีเลียมและเพซีโลไมซีส (Penicillium and Paecelomyces) เชื้อรา
ทั้ง 2 ชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างทางสัณฐานวิทยาคล้ายคลึงกันมาก มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็วสามารถ
สร้างสปอร์ได้เป็นจ านวนมาก เชื้อราเพนนิซีเลียมเป็นราที่ชอบอุณหภูมิปานกลาง ลักษณะบนถุงเห็ด
จะเห็นเป็นหย่อมสีเขียวตอง่อน สีเหลืองอ่อนอมเขียว หรือสีเทาอ่อนมองดูคล้ายฝุ่นเกาะสกปรก มัก
เกิดบริเวณด้านล่างของถุงเห็ด ส่วนเชื้อราเพซีโลไมซีสเป็นราชอบร้อน สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้ 
มักจะเกิดกับถุงเห็ดหอม ลักษณะที่ปรากฏ คือ มองเห็นเป็นฝุ่นสีซีด เช่น สีน้ าตาล ซีดๆ ปนเหลือง
อ่อน หรือสีเหลืองซีดจางๆ สังเกตเห็นเส้นแบ่งเขตการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดและเชื้อราได้อย่าง
ชัดเจน 
 5. รำสีส้มหรือรำร้อน (Neurospora sp.) มักเกิดเป็นกระจุกบริเวณปากถุงมีลักษณะเป็นผล
สีชมพูอมส้ม หรือเป็นก้อนติดเสียก่อน 
 6. รำเมือก (Slime mould) จะเกิดกับถุงเห็ดที่เปิดถุงเก็บดอกไปแล้วหลายรุ่นและเป็นถุงที่
อยู่ด้านล่างสุด จะสังเกตเห็นเส้นใยสีเหลืองชัดเจนบริเวณด้านข้างถุงและบริเวณปากถุงโดยมากมักจะ
เกิดกับเห็ดหูหนูที่มีการกรีดถุงด้านข้างและรดน้ านานๆ จนท าให้ถุงชื้นแฉะนอกจากนี้ยังเกิดได้กับถุง
เห็ดภูฐานที่หมดรุ่นแล้วแต่ยังไม่มีการขนย้ายท าความสะอาดโรงเรือน 
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แนวทำงกำรป้องกันกำรเกิดเชื้อรำปนเชื้อในกำรเพำะเห็ด 
 เพชรรัตน์ มีมา, (2552) ได้กล่าวถึงสาเหตุและแนวทางการป้องกันเชื้อรา ดังนี้ 
 1.ตรวจสอบความสะอาดและความบริสุทธิ์ของหัวเชื้อก่อนซื้อ 
 2.การถ่ายเชื้อควรท าในห้องที่สะอาด ปราศจากฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคอื่นๆ หรือเป็นบริเวณท่ี
ไม่มีอากาศถ่ายเท 
 3.คัดแยกถุงเห็ดเสีย ถุงเห็ดแตก ถุงเห็ดที่มีจุกส าลีชื้น น าไปนึ่งใหม่หรือเผาท าลายเพื่อลดการ
ระบาดของเชื้อรา 
 4.ใช้เชื้อพลายแก้ว หมักขยายเชื้อ ด้วย น้ ามะพร้าว หรือนมUHT หรือไข่ไก่ หรือ 
นมข้นหวาน  แล้วแต่ตามวัสดุที่มี หมักขยายเชื้อ จนครบ 24-48 ชั่วโมง ทุก ๆ 3 วัน ติดต่อกัน 4-5 
ครั้งในช่วงที่ระบาดมาก ๆ  โดยการใช้เข็มลิงฉีดพ่นเข้าไปในก้อนเห็ด 
 5.รักษาความสะอาดโรงเรือนเพาะเห็ด และบริเวณโดยทั่วไปรอบๆ ฟาร์ม 
 6.เมื่อเก็บผลผลิตหมดแล้ว ควรพักโรงเรือนเพาะเห็ดประมาณ 2-3 อาทิตย์ เพ่ือท าความ
สะอาดและฉีดพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงหรือเชื้อราที่อาจซุกซ่อนตามพ้ืน เสา และฝาผนังก่อนน าถุง
เชื้อเห็ดชุดใหม่เข้ามา ถ้าเป็นไปได้ควรแยกโรงเรือนบ่มกับโรงเรือนเปิดดอกไว้คนละหลังกัน 
 
ศัตรูส ำคัญท่ีควรรู้จัก ได้แก่ 
 1. กิ้งกือ 
 อาณาจักร:  Animalia 
 ไฟลัม:   Arthropoda 
 ไฟลัมย่อย:  Myriapoda 
 ชั้น:   Diplopoda 
    De Blainville in Gervais, 
 กิ้งกือ เป็นชื่อสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหลายวงศ์ มีเปลือกตัวแข็ง ล าตัวยาวแบ่งเป็นปล้อง ไม่
แบ่งอกหรือท้องให้เห็น ปล้องตามล าตัวจับกันเป็นคู่ตามยาวยืดหดเข้าหากันได้ ท าให้สามารถขดตัว
เป็นวงกลมได้เมื่อถูกรบกวน ปล้องแต่ละคู่จะมีขาสองคู่ ยกเว้นปล้องแรกไม่มีขา ปล้องที่สองถึงสี่มีขา
เ พียงคู่ เ ดี ย ว  จ านวนขาอาจมี ได้ ถึ งสองร้ อยสี่ สิ บคู่  ชนิดตั ว โตที่พบบ่อย  ๆ  อยู่ ใ นสกุ ล 
Graphidostreptus ส่วนตัวขนาดย่อมอยู่ในสกุล Cylindroiulus ทั้งสองสกุลอยู่ในวงศ์ Julidae  
(วิกิพีเดีย, 2561) 
 วิธีกำรป้องกัน 
  เกลือแกงที่ไว้ใช้ท ากับข้าว ก็สามารถเอามาโรยรอบโรงเรือนเพ่ือดักทางกิ้งกือได้
เช่นกัน โดยสามารถหาได้ง่ายและราคาประหยัด แต่อาจจะได้ผลน้อยกว่าของที่มีกลิ่นฉุน 
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2. แมงมุม 
 อาณาจักร:  Animalia 
 ไฟลัม:   Arthropoda 
 ชั้น:   Arachnida 
 อันดับ:   Araneae 
    Clerck 
 แมงมุม จัดเป็นสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์ขาปล้อง หรืออาร์โธพอด เช่น เดียวกับแมลง, กิ้งกือ, ปู เป็น
ต้น  มีรูปทรง ลักษณะ และขนาดแตกต่างหลากหลายกันออกไป บางชนิดมีล าตัวที่กว้างมาก บาง
ชนิดมีรูปร่างที่เพรียวยาว ขณะที่บางชนิดกลับมีรูปร่างที่คล้ายกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตประเภทอ่ืน เช่น 
มด หรือปู เพ่ือใช้ในการพรางตัว 
 โดยแมงมุมนั้นถูกค้นพบแล้วกว่า 40,000 ชนิด และก็ยังมีชนิดใหม่ ๆ ถูกค้นพบเพ่ิมขึ้นทุกปี 
ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าจ านวนที่ถูกค้นพบนี้เป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของทั้งหมดที่มีเท่านั้น โดย
แมงมุมขนาดเล็กที่สุด พบที่โคลัมเบีย ในทวีปอเมริกาใต้ มีความยาวเพียง 0.4 มิลลิเมตรเท่านั้น และที่
ชนิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ แมงมุมกินนกโกไลแอท มีความยาวล าตัว 12–13 เซนติเมตร หรือขนาด 
25–33 เซนติเมตรเลยทีเดียว แมงมุมพบได้ในแทบทุกภูมิภาคของโลก ไม่เว้นแม้กระทั่งในทะเลทราย
ที่แห้งแล้งและร้อนอบอา้ว หรือในถ้ าลึก หรือภูเขาสูง หรือในน้ า แต่ทั้งหมดเป็นสัตว์กินเนื้อแมงมุมกิน
อาหารจ าพวก เพลี้ยอ่อน, ตัวหนอน, ผีเสื้อ, แมลงวัน, ยุง, ปลวก, ด้วง, มด เป็นตัน จึงมีความส าคัญ
ในระบบนิเวศทางการเกษตร และระบบนิเวศทั่วไป โดยส่วนใหญ่เมื่อจะล่าเหยื่อจะสร้างใยเพ่ือเป็นรัง
อาศัย และดักเหยื่อ ในขณะที่บางชนิดไม่สร้างใยก็มี ซึ่งก็จะมีการใช้เส้นใยที่แตกต่างกันออกไปในแต่
ละชนิด ขึ้นอยู่กับรูปแบบการอยู่อาศัยของแมงมุมในแต่ละชนิดในพ้ืนที่นั้น ๆ  (ปาณัสม์ ปวีณเมธา, 
2557) 
  
วิธีกำรป้องกัน 
 ท าความสะอาดโรงเรือนให้หมดจด 
3. หอยทำก 
 หอยทาก จัดอยู่ในประเภทสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ไฟลัมมอลลัสคา เป็นสัตว์โบราณที่มี
ก าเนิดมาในราวตอนกลางยุคคาร์บอนิเฟอรัส (Carboniferous Period) ราวๆประมาณ เกือบสี่ร้อย
ล้านปีที่ผ่านมา วิวัฒนาการถึงปัจจุบัน พบมีหอยทาก มากกว่า 500 ชนิด ชอบกินผักเป็นอาหาร 
 วงจรชีวิต  
 หอยทากจะพบแพร่หลายในช่วงฤดูฝน เพ่ือออกหากินสะสมอาหารจ านวนมากและแพร่
ขยายพันธุ์ ชอบออกหากินในเวลากลางคืน เวลากลางวันจะอาศัยที่ร่มหลบแสงแดด หอยทากมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เมื่ออายุได้ประมาณ 5 ถึง 8 เดือน ชอบวางไข่ตาม
ซากกองใบไม้ ขอนไม้ที่ผุ หรือใต้ผิวดินที่ร่วนซุยและชื้น วางไข่เป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 200-300 ฟอง ตัว
หนึ่งๆจะวางไข่ได้ปีละประมาณ 1,000 ฟอง เมื่อฟักออกเป็นตัวอ่อนแล้วเปอร์เซ็นรอดน้อยมาก หอย
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ทากมีอายุยืนเฉลี่ยประมาณ 5 ปี หอยที่การเคลื่อนที่ช้ามาก ถึงขนาดมีหอยทากแถวๆ ทะเลแดง
เคลื่อนด้วยความเร็วประมาณ 600 เมตร ต่อ 26 ปี แต่หอยทากสามารถไม่กินอะไรเลยได้  
(จินตนัย ทับทิมดี, 2560) 
 วิธีกำรป้องกัน 
 ปูนขาว นอกจากผิวอันบอบบางของหอยทากจะแพ้ต่อความเป็นกรด ความเค็ม หรือวัตถุที่
ก่อเกิดการระคายเคืองแล้ว ยังแพ้ต่อความเป็นด่างอีกด้วย ปูนขาวจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีก าจัดหอยทากที่
คลาสสิกพอตัว รวมถึงก าจัดแมลง  เพลี้ย บางชนิดได้ด้วย วิธีใช้งานสามารถท าได้ง่ายๆ โดยโรยปูน
ขาวรอบๆ แนวต้นไม้ เพียงเท่านี้หอยทากก็จะไม่กล้าเข้าใกล ้ 
 
2.12 กำรใส่อำหำรเสริม 
 การใส่อาหารเสริมในการท าก้อนเชื้อมักนิยมเติมแร่ธาตุอาหารส าเร็จรูปหรืออาหารเสริมที่
เห็นสามารถน าไปใช้ได้โดยตรงในกองขี้เลื่อยหมักหรือขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน เพ่ือให้เส้นใยเดินเร็วและให้
ผลผลิตสูงขึ้นอาหารเสริมที่นิยมใช้กันมีดังนี้ (สมชาย แสงทอง, 2561) 
 2.12.1 ร ำละเอียด เป็นอาหารเสริมที่นิยมใช้กันมาก เพราะร าอุดมไปด้วยโปรตีน และ
วิตามินบีซึ่งเห็ดต้องการมาก การผสมร าจะผสมเท่าไรก็ได้ แต่เนื่องจากร ามีคุณค่าทางอาหารสูงจึงเป็น
ที่ต้องการของเชื้อจุลินทรีย์อ่ืนที่เป็นศัตรูเห็ด ดังนั้นหากเติมร ามากไป โอกาสจะท าให้ก้อนเชื้อเห็ดถูก
รบกวนหรือเสีย เนื่องจากเชื้อราจึงมีอยู่ไม่มาก ควรใช้อัตราส่วนที่ พอดี 6 % จะได้ผลดีที่สุด ถ้าใช้
มากกว่านี้จะเสียง่าย ใช้น้อยกว่านี้ ผลผลิตจะต่ า 
 2.12.2 ปูนขำว และยิปซัม เห็ดจะเจริญได้ดีในสภาพเป็นกลาง ไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจัด
เกินไป คือ ค่าความเป็นกรด ด่าง อยู่ที่ระดับ 6.5-7.2 แต่วัสดุที่น ามาใช้เป็นอาหารเห็ดนั้นส่วนมากจะ
ไม่มีค่ากลาง จึงจ าเป็นต้องผสมปูนขาวและยิปซัม เพ่ือให้วัสดุที่น ามาเพาะเห็ดมีสภาพค่าเป็นกลาง
พอดี 
 2.12.3 ดีเกลือ เป็นเกล็ดสีขาว มีธาตุแมกนีเซียม ซึ่งช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นใย
เร่งการเกิดดอกเห็ดท าให้เห็ดออกดอกเร็วขึ้น แต่ไม่ควรไม่มากเกินไป เพราะจะท าให้ต้นดอกเห็ดยาว
หมวกดอกเล็ก 
 2.12.4 น้ ำ จะท าให้อาหารของเห็ดมีความชื้นนิยมผสมน้ า 60-70% โดยผสมน้ าไปพร้อมๆ
กับการผสมอาหารเห็ด น้ าจะช่วยให้อาหารของเห็ดย่อยสลาย   
 2.12.5 กำกน้ ำตำล ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นใยเร่งการเกิดดอก  
 
2.13 กำรเตรียมโรงเรือนเพำะเห็ดนำงฟ้ำ 
 ส าหรับโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้านั้นควรมีขนาด 2 x 15 x 2 (กว้าง x ยาว x สูง) เมตร ซึ่งจะ
วางก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าได้ประมาณ 4,000 ก้อน โรงเรือนควรเป็นแบบที่สร้างง่าย ลงทุนน้อย และ
วัสดุที่จะน ามาสร้างเป็นโรงเรือนนั้นจะต้องหาง่ายที่มีอยู่ในท้องถิ่น เป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติ เช่น 
ฟาง, หญ้าแฝก, ไม้ไผ่ เป็นต้น ส าหรับการสร้างโรงเรือนให้เหมาะสมนั้นควรสร้างในที่เย็นชื้นและ
สะอาดปราศจากศัตรูของเห็ดที่จะเข้ามารบกวน หลังคามุงจากหรือแฝก แล้วคลุมทับด้วยสะแลนอีก 
1 ชิ้น การคลุมหลังคาขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดด้วย เพ่ือป้องกันลม ลมแรง ลมค่อย ลมหนาว ลมแห้ ง
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แล้ง สภาพลม สภาพอากาศ มีผลกระทบต่อการออกดอกของเห็ดได้เช่นเดียวกัน ปิดประตูด้วย
กระสอบป่านหรือแผ่นยาง ปูพื้นด้วยทราย เพื่อเก็บความชื้น ทิศทางลม ก็มีส่วนส าคัญในโรงเพาะเห็ด 
ต้องดูทิศทางของลมเหนือลมใต้ เพื่อป้องกันการพัดพาเชื้อโรค ที่จะมีผลต่อก้อนเห็ด และการออกดอก
ของเห็ด (สมชาย แสงทอง, 2561) 
 
 
2.14 วิธีกำรเปิดหน้ำก้อนเชื้อเห็ด 
 กำรเปิดดอกเห็ด หมายถึง การน าก้อนเชื้อที่ได้ผ่านการบ่มเชื้อแล้วไปท าให้เกิดดอกเห็ด 
กล่าวคือ หลังจากท าการบ่มก้อนเชื้อจนเส้นใยเดินเต็มถุงตั้งแต่ปากถุงจนถึงก้นถุง ซึ่งสังเกตได้จาก
ลักษณะของก้อนเชื้อจะเป็นสีขาวทั้งก้อน แล้วปล่อยทิ้งไว้อีกประมาณ 1 สัปดาห์ เพ่ือให้เส้นใยเห็ดรัด
ตัวและมีการสะสมอาหารจากนั้นจึงท าการเปิดหน้าก้อนเชื้อและน าก้อนเชื้อเข้าไปไว้ในโรงเรือน
ส าหรับเปิดดอกที่สามารถควบคุมความชื้น,อุณหภูมิ,แสงสว่างและอากาศท่ีถ่ายเท อย่างเหมาะสม  
 2.14.1 เอาเฉพาะส าลีออก วิธีการเปิดแบบนี้เหมาะส าหรับ เห็ดนางฟ้า ซึ่งจะท าให้ได้ดอก
เห็ดที่มีขนาดสมบูรณ์ ก้านยาว ตรง แต่อาจจะเก็บดอกได้ยากเนื่องจากติดคอขวดท าให้ต้นขาดเวลาดึง 
และจะต้องท าการแคะเศษที่ขาดนั้นออกจากก้อนเชื้อให้หมด เพราะจะท าให้เป็นแหล่งอาหารของ
แมลงและเชื้อราได้ และท าให้ก้อนเชื้อเสียไว  
 2.14.2 เอาส าลีและคอขวดออก และพับปากถุงให้เหมือนเดิมกับตอนที่มีคอขวด วิธีนี้เหมาะ
ส าหรับ เห็ดนางฟ้า ซึ่งคล้ายกับวิธีแรก แต่วิธีนี้จะท าให้เก็บดอกเห็ดได้ง่ายกว่า ต้นไม่ขาดเวลาดึง แต่
อาจจะท าให้มีน้ าเข้าไปขังในก้อนเชื้อเห็ดได้ จึงควรมีการกรีดด้านล่างถุงเชื้อเห็ดเพ่ือป้องกันการขัง
ของน้ า  
 2.14.3 การกรีดข้างถุง หรือการเจาะรูก้อนเชื้อเห็ด โดนการใช้มีดรีดข้างถุงเห็ด และท าเป็น
กากบาทประมาณ 4-7 แห่งเพ่ือให้ดอกเห็ดออก วิธีนี้จะไม่มีน้ าขังในก้อนเชื้อ ไม่มีโรคและแมลงมา
รบกวน สามาวางก้อนเชื้อเห็ดได้หลายวิธี ทั้งแนวตั้ง แนวนอน หรือจะแขวนไว้ก็ได้  
 2.14.4 การตัดปากถุงพลาสติกออก จนถึงก้อนเชื้อเห็ด วิธีนี้เหมาะส าหรับ เห็ดขอน ซึ่งเป็น
เห็ดที่มีดอกเล็กและออกกระจายทั่วทั้งก้อนจึงจ าเป็นต้องเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ดออกทั้งหมด เพ่ือให้
สะดวกต่อการออกดอกและง่ายต่อการเก็บดอกอีกด้วย  

 2.14.5 การเอาพลาสติกออกทั้งหมด เหลือแต่ตัวก้อนเชื้อเห็ด วิธีนี้จะท าให้เห็ดสามารถออก
ดอกได้ทุกทิศทาง แต่ก้อนเชื้อเห็ดจะแห้งไว จึงควรมีการรดน้ าก้อนเชื้อเห็ดบ่อยๆ หรือมีการน า
ฟาง หรือวัสดุอ่ืนมาช่วยรักษาความชุ่มชื้น แต่วิธีนี้จะท าให้อายุของก้อนเชื้อเห็ดสั้นลง  
(ณัฐภูมิ สุดแก้ว; คมสันต์ หุตะแพทย์, 2552) 
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2.15 งำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 บรรณ บูรณชนบท (2541) ได้กล่าวว่า วัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดนางรม – เห็ดนางฟ้าสามารถ
เพาะได้ด้วยวิธีง่ายๆ โดยใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอย่างมากมายหลายชนิด น ามาใช้เป็นวัสดุ
เพาะได้ อาจใช้วัตถุดิบเดี่ยวๆ หรือผสมกันหลายๆอัตราส่วนเป็นวัสดุ เพาะ เช่น ฟาง ขี้เลื่อย ขุย
มะพร้าว ไส้นุ่น เศษใบไม้ใบหญ้า หรือแม้แต่วัสดุที่ใช้เพาะเห็ดอ่ืนๆแล้ว ก็สามารถน ามาใช้เพาะเห็ด
นางรม – เห็ดนางฟ้าได้ และนอกจากนี้อาจเติมสารอาหารลงไปคลุกเคล้าด้วย เพ่ือเพ่ิมปริมาณอาหาร
ให้มากขึ้น อาหารเสริมที่ใช้ก็จะเป็น ร าละเอียด ร าหยาบ กากถั่วปั่น กากถั่วเหลือง ปลายข้าว ใน
อัตราส่วนประมาณ 3-10% โดยน้ าหนัก 
 วัลลพ พรหมทอง (2543) ได้ศึกษาการเพาะเห็ดนางฟ้าในตะกร้าพลาสติก โดยใช้วัสดุเพาะที่
เป็นก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าที่หมดอายุ และใช้อาหารเสริมที่แตกต่างกันพบว่ำ การเพาะเห็ดนางฟ้าใน
ตะกร้าพลาสติกที่ใช้อาหารเสริมชนิดมูลโคให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด คือ 911.25กรัม/ตะกร้า รองลงมา
ได้แก่อาหารเสริมจากต้นกล้วย ชานอ้อย และผักตบชวา ซึ่งเฉลี่ย 798.75 580.00 และ 455.00กรัม/
ตะกร้า ตามล าดับ โดยค่าเฉลี่ยน้ าหนักของเห็ดฟางที่ได้จากการใช้อาหารเสริมผักตบชวาแตกต่างกับ
การใช้อาหารเสริมจากต้นกล้วย ชานอ้อย และมูลโค อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
ค่าเฉลี่ยน้ าหนักของเห็ดนางฟางที่ได้จากการใช้อาหารเสริมต้นกล้วย แตกต่างกับการใช้อาหารเสริม
จากผักตบชวา และชานอ้อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แต่ไม่มีความแตกต่างทางสถิติกับ
อาหารเสริมจากมูลโค 
 อนันท์ กล้ารอด (2546) ได้ศึกษาการทดลองเพาะเห็ดนางฟ้าโดยใช้วัสดุฟางข้าวเปรียบเทียบ
กับ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา พบว่า ผลผลิตเห็ดนางฟ้าจากการเพาะโดยใช้วัสดุฟางข้าว ก้อนเชื้อเห็ด 1 
ก้อน ให้ผลผลิตเฉลี่ย 200 กรัม จากการเพาะโดยใช้วัสดุขี้เลื่อยไม้ยางพารา ก้อนเชื้อเห็ด 1 ก้อน ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 300 กรัม ระยะเวลาให้ผลผลิตของก้อนเชื้อเห็ด ก้อนเชื้อที่ใช้วัสดุขี้เลื่อยจะให้ผลผลิต
ยาวนานกว่าก้อนเชื้อที่ใช้ฟางข้าว และฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะเห็ดที่เหมาะสมของท้องถิ่นใช้แทนขี้เลื่อย
เพาะเห็ดนางฟ้าได้ เนื่องจากไม่ได้ซื้อท าให้ต้นทุนน้อย ชาวบ้านสามารถใช้เพาะเห็ดไว้บริโภคหรือเป็น
อาชีพเสริมได้โดยรับบริการหัวเชื้อเห็ดจากทางโรงเรียน และควรมีการพัฒนาเครื่องอัดฟางบรรจุถุง
เพาะซึ่งจะท าให้ก้อนเชื้อแน่นส่งผลให้เก็บผลผลิตได้นานขึ้น 
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บทที่ 3  
วิธีกำรด ำเนินกำรวจัิย 

3.1 วัสดุและอุปกรณ์  
 3.1.1 อุปกรณ์ 
  1. พลั่วและจอบ 
  2. บัวรดน้ า 
  3. ยางรัด 
  4. เชือกไนล่อน 
  5. ฟิวเจอร์บอร์ด 
  6. ตาชั่ง 
  7. สายวัดความยาว 
  8. เครื่องอัดก้อน 
  9. หม้อนึ่ง 
  10. ส าลี 
  11. คอขวด 
  12. ฝาจุก 
  13. ถุงพลาสติกทนความร้อน 
  14. แอลกอฮอล์ 
  15. กรรไกร 
  16. ไฟแช็ค 
 
 3.1.2 วัสดุ 
  1. เชื้อเห็ดนางฟ้า 
  2. ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ 
  3. ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเก่า 
  4. ฟางข้าว 
  5. แกลบดิบ 
  6. ร าละเอียด 
  7. ยิปซัม 
  8. ภูไมท์ 
  9. ดีเกลือ 
  10. ปูนขาว  
  11. น้ า 
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3.2 วัตถุประสงค์กำรทดลอง 
 เพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติมโตของเชื้อเห็ดนางฟ้า ว่า ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ ขี้เลื่อยไม้
ยางพาราเก่า ฟางข้าวและแกลบดิบว่าอันไหนเจริญเติมโตได้ดีกว่ากัน 
 
3.3 วิธีกำรทดลอง 
 3.3.1 แผนการทดลอง 
 โดยใช้แผนการทดลองแบบ CRD มีทั้งหมด 4 ทรีทเม้นต์  4 ซ้ า ซ้ าละ 15 หน่วยการทดลอง
รวมเป็น 60 ถุง เปรียบเทียบโดยการใช้ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเก่า ฟางข้าว 
แกลบดิบ ที่แตกต่างกัน ซึ่งได้แก่  
 1. ขี้เลื้อยไม้ยางพาราใหม ่100 
 2. ขี้เลื้อยไม้ยางพาราเก่า 100 
 3. ฟางข้าว  100 
 4. แกลบดิบ  100 
 
3.4 สูตรที่ใช้ในกำรทดลอง 
 โดยการเตรียมอาหารในแต่ละสูตรมีสัดส่วนของขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
เก่า ฟางข้าว และ แกลบดิบ ส่วนอาหารเสริมได้แก่ ร าละเอียด ยิปซัม ภูไมท์ ดีเกลือ ปูนขาว ใน
ปริมาณเท่ากันทุกสูตร โดยมีระเอียดสูตรอาหารดังต่อไปนี้ 
สูตรที่ 1 กำรผสมข้ีเลื่อยไม้ยำงพำรำใหม่  
 1. ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่  50 กิโลกรัม 
 2. ร าละเอียด   5 กิโลกรัม 
 3. ปูนขาว   1 กิโลกรัม 
 4. ภูไมท ์   1 กิโลกรัม 
 5. ยิปซัม   1 กิโลกรัม 
 6. ดีเกลือ   0.05 กิโลกรัม 
 7. น้ า    60-70 เปอร์เซ็นต์ 
 
สูตรที่ 2 กำรผสมข้ีเลื่อยไม้ยำงพำรำเก่ำ  
 1. ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเก่า  50 กิโลกรัม 
 2. ร าละเอียด   5 กิโลกรัม 
 3. ปูนขาว   1 กิโลกรัม 
 4. ภูไมท ์   1 กิโลกรัม 
 5. ยิปซัม   1 กิโลกรัม 
 6. ดีเกลือ   0.05 กิโลกรัม 
 7. น้ า    60-70 เปอร์เซ็นต์ 
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สูตรที่ 3 กำรผสมฟำงข้ำว  
 1. ฟางข้าว   50 กิโลกรัม 
 2. ร าละเอียด   5 กิโลกรัม 
 3. ปูนขาว   1 กิโลกรัม 
 4. ภูไมท ์   1 กิโลกรัม 
 5. ยิปซัม   1 กิโลกรัม 
 6. ดีเกลือ   0.05 กิโลกรัม 
 7. น้ า    60-70 เปอร์เซ็นต์ 
 
สูตรที่ 4 กำรผสมแกลบดิบ  
 1. แกลบดิบ   50 กิโลกรัม 
 2. ร าละเอียด   5 กิโลกรัม 
 3. ปูนขาว   1 กิโลกรัม 
 4. ภูไมท ์   1 กิโลกรัม 
 5. ยิปซัม   1 กิโลกรัม 
 6. ดีเกลือ   0.05 กิโลกรัม 
 7. น้ า    60-70 เปอร์เซ็นต์ 
 
3.5 ขั้นตอนในกำรทดลอง 
 1. น าส่วนผสมข้างต้นผสมเข้ากันด้วยมือหรือเครื่องผสมปรับความชื้นประมาณ 60 -70 % 
โดยการเติมน้ าลงไปพอประมาณ ใช้มือก าขี้เลื่อยแล้วบีบให้แน่น แล้วสังเกตว่าถ้ามีน้ าซึมออกมาตาม
ร่องนิ้วมือแสดงว่าเปียกไป (ให้เติมขี้เลื่อยแห้ง) ถ้าไม่มีน้ าซึมให้แบมือออก 2 -3 ส่วน แสดงว่าใช้ได้ 
(ความชื้น 60-70) แต่ถ้าแบมือแล้วขี้เลื่อยไม่รวมตัวกันเป็นก้อนแสดงว่าแห้งเกินไป ให้เติมน้ าลงไปอีก   
      2. เมื่อคลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันได้ดีแล้ว ให้บรรจุขี้เลื่อยใส่ถุงพลาสติกทนความร้อน น้ าหนัก 
บรรจุ 9-10 ขีด 2 ใน 3 ของถุงกดและทุบให้แน่นพอประมาณ ใส่คอขวด รัดด้วยหนังยาง ใส่จุกส าลี  
      3. น าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ 95-100 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง 
      4. น าถุงออกมาพักให้เย็นในที่สะอาดและห้ามมีลม เปิดจุกส าลี แล้วหยอดเชื้อที่ต้องการไป
ตรงคอขวด 
      5.  น าถุงเชื้อไปบ่มไว้ในที่สะอาด มีอากาศถ่ายเทสะดวก จนกว่าเส้นใยเห็ดจะเต็มเดินถุง 
      6. เมื่อมีเส้นใยเห็ดเดินเต็มถุงแล้ว คัดเอาเฉพาะถุงที่ไม่มีการปนเปื้อนมาเปิดดอกในโรงเรือน 
เพ่ือให้เกิดดอกเห็นต่อไป ภายในโรงเรือนต้องมีความสะอาด มีอากาศถ่ายเท มีการฆ่าเชื้ออย่างดี มี
แสงสว่างและความชื้นที่เหมาะสม (ความชื้นสัมพันธ์ภายในภายโรงเรือนพอประมาณ 70 % ขึ้นไป) 
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3.6 กำรบันทึกข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล 
 การบันทึกข้อมูลการทดลองได้แก่  
 1. ชั่งน้ าหนักสดของเห็ดนางฟ้า 
 2. ชั่งน้ าหนักแห้งของเห็ดนางฟ้า 
 3. นับจ านวนดอกเห็ดนางฟ้า 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 
ทรีทเม้นต์หรือค่าเฉลี่ยโดยวิธี DMRT 
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3.7 แผนผังกำรวำงแผนกำรทดลอง 
  
Treatment 1     Treatment 2 

 
     
 

 
 

    

 
Treatment 3                                         Treatment 4                                         

   
 
หมำยเหตุ   =  เห็ดนางฟ้า 1 ต้น 
  T1 = ขี้เลื่อยยางพาราใหม่ 
  T2 = ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเก่า  
  T3 = ฟางข้าว 
  T4 = แกลบดิบ 
 
 

 
 
 
 
 

 
     
 

 
 

    

 
     
 

 
 

    

 
     
 

 
 

    

T1r1 T1r2 T1r3 T1r4 T1r5 

T1r6 T1r7 T1r8 T1r9 T1r10 

T1r11 T1r12 T1r13 T1r14 T1r15 

T2r1 T2r2 T2r3 T2r4 T2r5 

T2r6 T1r7 T2r8 T2r9 T2r10 

T2r11 T2r12 T2r13 T2r14 T2r15 

T3r1 T3r2 T3r3 T3r4 T3r5 

T3r6 T3r7 T3r8 T3r9 T3r10 

T3r11 T3r12 T3r13 T3r14 T3r15 

T4r1 T4r2 T4r3 T4r4 T4r5 

T4r6 T4r7 T4r8 T4r9 T3r10 

T4r11 T4r12 T4r13 T4r14 T4r15 
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บทที่ 4 
ผลกำรทดลอง 

 
 ในการทดลองครั้งนี้ ใช้แผนการทดลองแบบสุ่มแบบสมบูรณ์ (Completely Randomize 
Design, CRD) มีทั้งหมด 4 treatment  ละ 15 ก้อน และท าการชั่ง น้ าหนักสด น้ าหนักแห้ง และนับ
จ านวนดอก ของผลผลิตแต่ละก้อน 
4.1 ผลกำรทดลองน้ ำหนักสดเห็ดนำงฟ้ำ 
ตำรำงท่ี1 แสดงน้ าหนักสดของเห็ดนางฟ้า 

กรรมวิธี ผลกำรทดลอง 
T1 : ขี้เลื่อยใหม่ 8.28a 

T2 : ขี้เลื่อยเก่า 5.41b 

T3 : แกลบ 2.81c 

T4 : ฟางข้าว 3.63c 

F-test  * 
 %CV 62.22 
 
หมำยเหตุ ns : ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
     * : แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
   ** : แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
 จำกตำรำงที1่ แสดงจ านวนน้ าหนักสดของเห็ดนางฟ้า พบว่า จ านวนน้ าหนักสดของดอกเห็ด
ของแต่ละสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย ขี้เลื่อยใหม่ (T1) ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 
8.28a (กรัม) รองลงมาคือ ขี้เลื่อยเก่า (T2) 5.41b (กรัม) รองลงมาอีกคือ ฟางข้าว (T4) 3.63c  (กรัม) 
และท่ีให้ค่าน้อยที่สุดคือ แกลบ (T3) 2.81c (กรัม)4.2 ผลกำรทดลองน้ ำหนักแห้งเห็ดนำงฟ้ำ 
ตำรำงท่ี2 แสดงน้ าหนักแห้งของเห็ดนางฟ้า 

กรรมวิธี ผลกำรทดลอง 
T1 : ขี้เลื่อยใหม่ 1.16a 

T2 : ขี้เลื่อยเก่า 0.85b 

T3 : แกลบ 0.49c 

T4 : ฟางข้าว 0.71bc 

F-test  * 
%CV 50 
 
หมำยเหตุ ns : ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
     * : แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
   ** : แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
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จำกตำรำงที่2 แสดงจ านวนน้ าหนักแห้งของเห็ดนางฟ้า พบว่า จ านวนน้ าหนักแห้งของดอกเห็ดของ
แต่ละสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย ขี้เลื่อยใหม่ (T1) ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 1.16a 
(กรัม) รองลงมาคือ ขี้เลื่อยเก่า (T2) 0.85b (กรัม) รองลงมาอีกคือ ฟางข้าว (T4) 0.71bc  (กรัม) และที่
ให้ค่าน้อยที่สุดคือ แกลบ (T3) 0.49c (กรัม) 
 
4.3 ผลกำรทดลองจ ำนวนดอกเห็ดนำงฟ้ำ 
ตำรำงท่ี3 แสดงจ านวนดอกของเห็ดนางฟ้า 

กรรมวิธี ผลกำรทดลอง 
T1 : ขี้เลื่อยใหม่ 0.97a 

T2 : ขี้เลื่อยเก่า 0.47b 

T3 : แกลบ 0.48b 

T4 : ฟางข้าว 0.55b 

F-test  * 
%CV  64.51 
 
หมำยเหตุ ns : ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
     * : แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
   ** : แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
จำกตำรำงที่3 แสดงจ านวนดอกของเห็ดนางฟ้า พบว่า จ านวนดอกเห็ดของแต่ละสูตรแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย ขี้เลื่อยใหม่ (T1) ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 0.97a (ดอก) รองลงมาคือ ฟาง
ข้าว (T4) 0.55b (ดอก) รองลงมาอีกคือ แกลบ (T3) 0.48b  (ดอก) และที่ให้ค่าน้อยที่สุดคือ ขี้เลื่อยเก่า 
(T2) 0.47b (ดอก) 
 
4.4 ผลกำรทดลองผลผลิตรวมเห็ดนำงฟ้ำ 
ตำรำงท่ี4 แสดงผลผลิตของเห็ดนางฟ้า 

Treatment กำรเจริญเติบโตและผลผลิต 
น้ ำหนักสด (กรัม) น้ ำหนักแห้ง (กรัม) จ ำนวนดอก (ดอก) 

T1 : ขี้เลื่อยใหม่ 8.28a 1.16a 0.97a 

T2 : ขี้เลื่อยเก่า 5.41b 0.85b 0.47b 

T3 : แกลบ 2.81c 0.49c 0.48b 

T4 : ฟางข้าว 3.63c 0.71bc 0.55b 

F-test  * * * 
%CV 62.22 50 64.51 
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หมำยเหตุ ns : ไม่มีความแตกต่างทางสถิติ 
     * : แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
   ** : แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 99 เปอร์เซ็นต์ 
 จากตารางที่ 4 แสดงจ านวนน้ าหนักสด น้ าหนักแห้งและจ านวนดอกของเห็ดนางฟ้า พบว่า 
ด้านน้ าหนักสดที่ให้ค่ามากที่สุดคือ ขี้เลื่อยใหม่ (T1) ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 8.28a (กรัม) รองลงมาคือ 
ขี้เลื่อยเก่า (T2) 5.41b (กรัม) รองลงมาอีกคือ ฟางข้าว (T4) 3.63c  (กรัม) และที่ให้ค่าน้อยที่สุดคือ 
แกลบ (T3) 2.81c (กรัม) 
 จากตารางที่ 4 แสดงจ านวนน้ าหนักสดน้ าหนักแห้งและจ านวนดอกของเห็ดนางฟ้า พบว่า 
ด้านน้ าหนักแห้งที่ให้ค่ามากที่สุดคือ ขี้เลื่อยใหม่ (T1) ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 1.16a (กรัม) รองลงมา
คือ ขี้เลื่อยเก่า (T2) 0.85b (กรัม) รองลงมาอีกคือ ฟางข้าว (T4) 0.71bc  (กรัม) และที่ให้ค่าน้อยที่สุดคือ 
แกลบ (T3) 0.49c (กรัม) 
 จากตารางที่ 4 แสดงจ านวนน้ าหนักสดน้ าหนักแห้งและจ านวนดอกของเห็ดนางฟ้า พบว่า 
ด้านจ านวนดอกที่ให้ค่ามากที่สุดคือ ขี้เลื่อยใหม่ (T1) ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 0.97a (ดอก) รองลงมา
คือ ฟางข้าว (T4) 0.55b (ดอก) รองลงมาอีกคือ แกลบ (T3) 0.48b  (ดอก) และที่ให้ค่าน้อยที่สุดคือ ขี้
เลื่อยเก่า (T2) 0.47b (ดอก) 
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรทดลอง 

 
5.1 สรุปผลกำรทดลอง 
 จากผลการทดลองเรื่องการศึกษาวัสดุเพาะที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด
นางฟ้า จ านวน 4 treatment พบว่าด้านน้ าหนักสดของเห็ดนางฟ้า พบว่า ด้านน้ าหนักสดที่ให้ค่ามาก
ที่สุดคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ (T1) ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 8.28a (กรัม) รองลงมาคือ ขี้เลื่อยไม้
ยางพาราเก่า (T2) 5.41b (กรัม) รองลงมาอีกคือ ฟางข้าว (T4) 3.63c  (กรัม) และที่ให้ค่าน้อยที่สุดคือ 
แกลบ (T3) 2.81c (กรัม) 
 ด้านน้ าหนักแห้งของเห็ดนางฟ้า พบว่า ด้านน้ าหนักแห้งที่ให้ค่ามากที่สุดคือ ขี้เลื่อย ไม้
ยางพาราใหม่ (T1) ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 1.16a (กรัม) รองลงมาคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเก่า (T2) 
0.85b (กรัม) รองลงมาอีกคือ ฟางข้าว (T4) 0.71bc  (กรัม) และที่ให้ค่าน้อยที่สุดคือ แกลบดิบ (T3) 
0.49c (กรัม) 
 ด้านจ านวนดอกของเห็ดนางฟ้า พบว่า ด้านจ านวนดอกที่ให้ค่ามากที่สุดคือ ขี้เลื่อย ไม้
ยางพาราใหม่ (T1) ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 0.97a (ดอก) รองลงมาคือ ฟางข้าว (T4) 0.55b (ดอก) 
รองลงมาอีกคือ แกลบดิบ (T3) 0.48b  (ดอก) และที่ให้ค่าน้อยที่สุดคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเก่า (T2) 
0.47b (ดอก) 
 
5.2 วิจำรณ์ผลกำรทดลอง 
 การศึกษาวัสดุเพาะที่แตกต่างกันที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้ามีประเด็นส าคัญ
จากการทดลองท่ีน ามาวิจารณ์ดังนี้ 
 ด้านน้ าหนักสด พบว่า ทรีตเม้นท์ที่ให้ค่ามากที่สุดคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ (T1) ให้ผลผลิต
มากที่สุดคือ 8.28a (กรัม) รองลงมาคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเก่า (T2) 5.41b (กรัม) เนื่องจาก วัสดุเพาะ
แต่ละชนิดมีปัจจัยด้านสารอาหารอาหารที่จ าเป็นต่อการเจริญของดอกเห็ดไม่เท่ากัน โดยเฉพาะในขี้
เลื่อยไม้ยางพารา มีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลักได้แก่ เซลลูโลส (cellulose) เฮมิเซลลูโลส 
(hemicellulose) และลิกนิน(lignin) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เห็ดนางฟ้าสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ส าหรับการเจริญเติบโตและการออกดอก จึงส่งผลให้ผลผลิตด้านน้ าหนักสดมากกว่าวัสดุชนิดอ่ืน ซึ่ง
เป็นที่นิยมในการน ามาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้า จากผลการวิจัยนี้ จึงสนับสนุนว่าขี้เลื่อยไม้
ยางพารายังคงเป็นวัสดุเพาะเห็ดนางฟ้าที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมส าหรับการเพาะเพ่ือการค้า และ
เกษตรกรก็มาสารถน ามาเพาะเห็ดนางฟ้าเพ่ือทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งนับวันจะมี
ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมรายได้ของเกษตรกรได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
อนันท์ กล้ารอด (2546) ได้ท าการวิจัยเปรียบเทียบความสามารถในการเจริญเส้นใยเห็ดและผลผลิต
ของเห็ดนางรมในวัสดุปลุกที่แตกต่างกันพบว่าน  าหนักดอกมีความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญ  
(P<0.05) ในสัปดาห์ที่ 1,2,4 โดยขี เลื่อยไม้ยางพาราให้น  าหนักดอกสูงที่สุดส่วนแกลบดิบและขุย
มะพร้าวไม่มีผลต่อการเจริญของดอกเห็ด 
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 ด้านน  าหนักแห้ง พบว่า ทรีตเม้นท์ท่ีให้ค่ามากท่ีสุดคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ (T1) ให้ผลผลิต
มากที่สุดคือ 1.16a (กรัม) รองลงมาคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเก่า (T2) 0.85b (กรัม) เนื่องจากในขี้เลื่อย
ไม้ยางพาราเก่ามีสารอินทรีย์เป็นองค์ประกอบหลักได้แก่ เซลลูโลส  (cellulose) เฮมิเซลลูโลส 
(hemicellulose) และลิกนิน(lignin) เช่นเดียวกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เห็ด
นางฟ้าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการเจริญเติบโตและการออกดอกได้ดีเช่นกัน สอดคล้องกับ
ค าพูดของ สวอง สุขเจริญ (2556) ที่ได้กล่าวว่า การเพาะเห็ดจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราเก่า ถือว่าเป็นอีก
วิธีหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนในการเพาะเห็ดได้เป็นอย่างดี จากการที่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดหลายท่านน าขี้
เลื่อยหลังจากการที่ท าการเก็บผลผลิตเรียบร้อยแล้วน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากมายในการเพาะเห็ด 
 ด้านจ านวนดอก พบว่า ทรีตเม้นท์ท่ีให้ค่ามากท่ีสุดคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ (T1) ให้ผลผลิต
มากที่สุดคือ 0.97a (ดอก) รองลงมาคือ ฟางข้าว (T4) 0.55b (ดอก) เนื่องจากฟางข้าวมีสารประกอบ
ทางเคมีและคุณค่าทางโภชนามากมายคือ โปรตีน ไขมัน ฟอสฟอรัส เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน 
และซิลิกา ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่เห็ดนางฟ้าสามารถน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการเจริญเติบโตและ
การออกดอกได้ดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุทัย อันพิมพ์ และคณะ (2542) ได้ศึกษาการลดต้นทุน
การผลิตเห็ดโยใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือทดแทนปริมาณการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราใน
ถุงพลาสติก ท าการศึกษาโดยใช้วัสดุเพาะเป็นขี้เลื่อยไม้ยางพารา ฟางข้าว และผักตบชวา โดยใช้วัสดุ
เพาะในสูตรอาหารส าหรับเพาะเห็ด 8 สูตร ดังนี้ สูตรที่ 1 (M1) คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 
เปอร์เซ็นต์ สูตร 2 ที่ (M2) คือ ฟางข้าวนวด 100 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 3 (M3) คือ ผักตบชวาสับ “3-5” 
100 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 4 (M4) คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราแห้ง 75 เปอร์เซ็นต์ และฟางข้าวนวด 25 
เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 5 (M5) คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราแห้ง 75 เปอร์เซ็นต์ และผักตบชวาสับ “3-5” 100 
เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 6 (M6) ขี้เลื่อยไม้ยางพาราแห้ง 50 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าวนวด 50 เปอร์เซ็นต์  สูตรที่ 
7 (M7) คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราแห้ง 50 เปอร์เซ็นต์ และผักตบชวาสับ “3-5” 100 เปอร์เซ็นต์ สูตรที่ 
8 (M8) คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราแห้ง 50 เปอร์เซ็นต์ ฟางข้าวนวด 100 เปอร์เซ็นต์ และผักตบชวาสับ 
“3-5” 100 เปอร์เซ็นต์ โดย แต่ละสูตรเติมอาหารเสริมในปริมาณเท่ากันทุกสูตร ผลการศึกษาพบว่า 
สูตรที่ 1 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 เปอร์เซ็นต์ ให้จ านวนดอกเห็ดต่อถุงและน้ าหนักเฉลี่ยต่อถุงได้มาก
ที่สุด รองลงมาคือ สูตรที่ 2 ฟางข้าวนวด 100 เปอร์เซ็นต์ 
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5.3 ปัญหำที่พบในกำรทดลอง 
 ที่พบในการทดลองครั้งมีดังต่อไปนี้ (ฟาร์มเห็ดบ้านสวน, 2555) 
5.3.1 เชื้อในถุงไม่เดิน 
  สำเหตุ ขณะหยอดเชื้อถุงก้อนเชื้อร้อนเกิน เชื้ออ่อนแอเกินไปและลืมหยอดเชื้อ 
  วิธีแก้ไข ตั้งก้อนเชื้อให้เย็นอย่างน้อย 24 ชั่วโมง คัดเชื้ออ่อนแอทิ้ง ก่อนหยอดเชื้อ
 ขณะหยอดเชื้อต้องมีสติและสมาธิแน่นอน 
5.3.2 หนอนแมลงหว่ีกินเส้นใย 
  สำเหตุ แมลงหวี่ไข่ไว้ที่ฝาจุกหรือส าลี 
  วิธีแก้ไข ตรวจสอบสุขภาพอนามัยของโรงเรือน จุก ส าลี ต้องนึ่งฆ่าเชื้อ ส าลีต้องอุด
 ให้แน่นปิดกระดาษให้สนิทอย่าให้มีช่อง 
5.3.3 เชื้อเดินแต่หยุด มีกลิ่นบูด มีน้ ำเมือก มีสีเหลือง-เขียว-ด ำ 
  สำเหตุ มีราหรือแบคทีเรียปนเปื้อน นึ่งฆ่าเชื้อไม่หมด นึ่งฆ่าเชื้อดีแต่กระบวนการลด
 ความร้อนและเปิดหม้อนึ่งไม่ถูกต้อง เชื้อเห็ดที่ใช้มี่คุณภาพ วิธีการหยอดเชื้อไม่ดี บ่ม ถุงก้อน
 เชื้อหนาแน่นเกินไปท าให้การระบายอากาศไม่ดี มีคาร์บอนไดออกไซด์มาก 
  วิธีแก้ไข ให้ทบทวนสาเหตุหลักของการปนเปื้อน ตรวจกระบวนการนึ่ง เรื่อง เวลา 
 อุณหภูมิ จ านวนก้อน ไล่อากาศในหม้อนึ่ง ค่อยๆ ลดความร้อน อย่าเปิดหม้อนึ่งอย่างรวดเร็ว 
 ตรวจดูจุกส าลีแน่นหรือไม่ ใช้เชื้อเห็ดที่บริสุทธิ์ อบรมวิธีการปลิดเชื้อ  
 และปรับปรุงวิธีท างาน ห้องบ่มเชื้อควรมีอุณหภูมิ 25-30 องศาเซลเซียส ปรับปรุงเรื่อง
สุขอนามัยฟาร์ม 
5.3.4 เชื้อเดินเต็มก้อน แต่ไม่ออกดอก 
  สำเหตุ เชื้อเป็นหมัน เชื้อไม่ดี สภาพแวดล้อมในโรงเรือนไม่เหมาะสม มีสิ่งที่ 
 ปนเปื้อนเช่น รา ไรแบคทีเรีย หนอน และมีการใช้สารเคมีมากเกินไป 
  วิธีแก้ไข จัดหาเชื้อใหม่ จัดสภาพในโรงเรือนให้เหมาะสม จัดสุขอนามัยฟาร์ม แสง 
 อุณหภูมิ ความชื้นการถ่ายเทอากาศและไม่ควรใช้สารเคมีก าจัดแมลง 
5.3.5 เกิดดอกเห็ดก้ำนยำว หมวกดอกไม่แผ่ออก 
  สำเหตุ แสงไม่เพียงพอและมีคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไป 
  วิธีแก้ไข ปรับแสงให้มากขึ้น จัดให้อากาศถ่ายเทได้ดีขึ้น 
5.3.6 เกินหน่อมำกแต่ดอกกลับเติบโตน้อย 
  สำเหตุ เชื้ออ่อนแอ เงื่อนไขเหมาะแก่การเกิดหน่อ ไม่เหมาะแก่การพัฒนาของดอก 
 ขาดออกซิเจนและแสง อาหารในก้อนเชื้อไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพ เชื้อที่ใช้ไม่ดี  
 มีคุณภาพต่ า มีจุลินทรีย์ต่างๆ รบกวน การถ่ายเทอากาศไม่ดี ความชื้นสูงเกินไปและ 
 รดน้ ามากเกินไปเกิดจากการใช้สารเคมีในช่วงเปิดดอก 
5.3.7 เกิดดอกเพียงรุ่นเดียว รุ่นต่อไปไม่เกิด 
  สำเหตุ อาหารในก้อนเชื้อไม่เพียงพอ เกิดการปนเปื้อน การจัดโรงเรือนไม่ดี เชื้อไม่ดี 
  กำรแก้ไข ปรับสูตรอาหารใหม่ จัดการเรื่องสุขอนามัยฟาร์ม ปรับเรื่องแสง อุณหภูมิ 
 ความชื้น ขูดลอก ผิวส่วนที่ปากถุงออก ปรับปรุงวิธีการจัดการและเอาใจใส่มากขึ้น  
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรศึกษาการควบคุมอุณหภูมิในโรงเพาะเห็ด 
 2. ควรควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนให้อยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส 
 3. ควรศึกษาหาวิธีป้องกันมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดนางฟ้า 
 4. ควรศึกษาหาวิธีป้องกันแมลงศัตรูที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ดนางฟ้า 
 5. ควรจัดการสภาพแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่เพ่ือรักษาความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
วัสดุอุปกรณ์ 

     
   ภาพที ่1 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา                             ภาพที่ 2 ฟางข้าว 

       
   ภาพที่ 3 แกลบ                                            ภาพที่ 4 ขี้เลื่อยเก่า 

        
    ภาพที่ 5 ล าละเอียด                                        ภาพที่ 6 ดีเกลือ 
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   ภาพที่ 7 หัวเชื้อเห็ดนางฟ้า                           ภาพที ่8 ยิปซัม 

     
   ภาพที่ 9 ภูไมท์                                       ภาพที่ 10 ตาชั่งใหญ่ 

            
   ภาพที่ 11 คอขวด                                     ภาพที ่12 จุดขวด 
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   ภาพที่ 13 ส าลี                                          ภาพที่ 14 ส าลีและแอลกอฮอล์ 

    
  ภาพที่ 15 ปากกาเคมี                                    ภาพที่ 16 สายวัด 

    
   ภาพที่ 17 พลั่วและจอบ                               ภาพที่ 18 เขยีงและมีด 
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   ภาพที่ 19 ยางวงเล็ก                                   ภาพที่ 20 ถุงพลาสติก 

     
   ภาพที่ 21 ที่เข่ียเชื้อ                                     ภาพที่ 22 กรรไกร 

    
   ภาพที่ 23 หม้อนึ่งลูกทุ่ง                              ภาพที่ 24 ถังแก๊ส 
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   ภาพที่ 25 อัดก้อน                                    ภาพที่ 26 โรงเปิดดอก 

  
  ภาพที่ 27 ไฟแช็ค                                      ภาพที่ 28 ฟิวเจอร์บอร์ดและเชือกไนล่อน 

                
   ภาพที่ 29 โทรศัพท์                                    ภาพที่ 30 ปากกา  
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  ภาพที่ 31  สมุดจดบันทึก                    ภาพที่ 32 ตู้อบ 

 
 ภาพที่ 33 ตาชั่งดิจิตอล  
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ภำคผนวก ข 
ขั้นตอนกำรทดลอง 

   
  ภาพที่ 34 กองขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 %         ภาพที่ 35 ใส่ส่วนผสมตามสัดส่วนที่เตรียมไว้ 

     

 ภาพที่ 36 ผสมให้เข้ากัน                                ภาพที่ 37 เติมน้ าเพ่ือความชื้น 

      
 ภาพที่ 38 กรอกใส่ถุงแล้วชั่งน้ าหนักที่ 1 ก.ก       ภาพที่ 39 ท าการอัดก้อน 
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ภาพที่ 40 ใส่ขอขวดเตรียมนึ่ง                         ภาพที่ 41 รอนึ่ง 

    
 ภาพที่ 42 การนึ่ง                                         ภาพที่ 43 พักไว้ให้เย็น 

    
ภาพที่ 44 เขี่ยเชื้อ                                         ภาพที่  45 หยอดเชื้อเห็ดนางฟ้า 
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 ภาพที่ 46 โรงพักเชื้อ                                     ภาพที่ 47 การเปิดดอก 

    
  ภาพที่ 48 การรดน้ า                                      ภาพที่ 49 การให้ดอก 

   
 ภาพที่ 50 การตากแห้ง 
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ภำคผนวก ค 
ผลกำรทดลอง 

 
ภาพที่ 51 ลักษณะของดอกใหญ่ของแต่ละ Treatment 

 

 
ภาพที่ 52 ลักษณะของดอกเห็ดที่น าไปตากแห้งแต่ละ Treatment 
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ภาพที่ 53 ลักษณะการให้ดอกของแต่ละ Treatment 

 

 
ภาพที่ 54 การเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า 
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ภำคผนวก ง 
ตำรำงผลกำรทดลอง 

 

  Post Hoc Tests 
  Homogeneous Subsets 
 
 
 
 
 

ตำรำงท่ี 1 Descriptives 
ระยะเดินเชื้อ   

 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maxim
um 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

ขี้เลื่อย
ใหม่ 

15 1.7600 .05224 .01349 1.7311 1.7889 1.65 1.82 

ขี้เลื่อย
เก่ำ 

15 1.7000 .43744 .11295 1.4578 1.9422 1.13 2.98 

แกลบ 15 1.5733 .12454 .03216 1.5044 1.6423 1.35 1.81 
ฟำงข้ำว 15 1.2460 .17888 .04619 1.1469 1.3451 .76 1.44 
Total 60 1.5698 .31224 .04031 1.4892 1.6505 .76 2.98 

ตำรำงท่ี 2 ANOVA 
ระยะเดินเชื้อ   

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.370 3 .790 13.079 .000 
Within Groups 3.382 56 .060   
Total 5.752 59    



46 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ตำรำงท่ี 3 ระยะเดินเชื้อ 

ทรีตเม้นท์ 

N 

Subset for alpha 
= 0.05 

1 2 
Duncana ฟำงข้ำว 15 1.2460  

แกลบ 
15  

1.573
3 

ขี้เลื่อยเก่ำ 
15  

1.700
0 

ขี้เลื่อยใหม่ 
15  

1.760
0 

Sig.  1.000 .053 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15.000. 
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Oneway 

 

ตำรำงท่ี 4 Descriptives 

 N Mean 

Std. 
Deviatio

n 
Std. 
Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minim
um 

Maxi
mum 

Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

น้ ำหนักสด ขี้เลื่อย
ใหม่ 

15 
8.280

0 
2.47940 .64018 6.9070 9.6530 5.00 13.20 

ขี้เลื่อย
เก่ำ 

15 
5.406

7 
3.28100 .84715 3.5897 7.2236 1.40 11.70 

แกลบ 
15 

2.806
7 

1.56181 .40326 1.9418 3.6716 .00 7.10 

ฟำง
ข้ำว 

15 
3.633

3 
1.77991 .45957 2.6476 4.6190 .30 7.00 

Total 
60 

5.031
7 

3.13334 .40451 4.2222 5.8411 .00 13.20 

น้ ำหนัก
แห้ง 

ขี้เลื่อย
ใหม่ 

15 
1.160

0 
.21647 .05589 1.0401 1.2799 .80 1.50 

ขี้เลื่อย
เก่ำ 

15 .8533 .48236 .12454 .5862 1.1205 .20 1.70 

แกลบ 15 .4867 .24456 .06315 .3512 .6221 .00 .90 
ฟำง
ข้ำว 

15 .7133 .22636 .05845 .5880 .8387 .10 1.00 

Total 60 .8033 .39142 .05053 .7022 .9044 .00 1.70 
จ ำนวน
ดอก 

ขี้เลื่อย
ใหม่ 

15 .9733 .44955 .11607 .7244 1.2223 .40 2.00 

ขี้เลื่อย
เก่ำ 

15 .4733 .34737 .08969 .2810 .6657 .00 1.00 

แกลบ 15 .4800 .20424 .05273 .3669 .5931 .00 .70 
ฟำง
ข้ำว 

15 .5467 .31818 .08215 .3705 .7229 .00 1.20 

Total 60 .6183 .39251 .05067 .5169 .7197 .00 2.00 
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ตำรำงท่ี 5 ANOVA 

 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

น้ ำห
นัก
สด 

Between 
Groups 

263.974 3 87.991 15.629 .000 

Within 
Groups 

315.276 56 5.630   

Total 579.250 59    
น้ ำห
นัก
แห้ง 

Between 
Groups 

3.571 3 1.190 12.192 .000 

Within 
Groups 

5.468 56 .098   

Total 9.039 59    
จ ำนว
น
ดอก 

Between 
Groups 

2.570 3 .857 7.357 .000 

Within 
Groups 

6.520 56 .116   

Total 9.090 59    
Post Hoc Tests 
Homogeneous Subsets 

  
ตำรำงท่ี 6 น้ ำหนักสด 

ทรีตเมนท์ 
N 

Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 

Duncana แกลบ 15 2.8067   
ฟำงข้ำว 15 3.6333   
ขี้เลื่อยเก่ำ 15  5.4067  
ขี้เลื่อยใหม่ 15   8.2800 
Sig.  .344 1.000 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15.000. 
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ตำรำงท่ี 7 น้ ำหนักแห้ง 

ทรีตเมนท์ 
N 

Subset for alpha = 0.05 
1 2 3 

Duncana แกลบ 15 .4867   
ฟำงข้ำว 15 .7133 .7133  
ขี้เลื่อยเก่ำ 15  .8533  
ขี้เลื่อยใหม่ 15   1.1600 
Sig.  .052 .225 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15.000. 
 

 
ตำรำงท่ี 8 จ านวนดอก 

ทรีตเมนท์ 

N 

Subset for alpha = 
0.05 

1 2 
Duncana ขี้เลื่อยเก่ำ 15 .4733  

แกลบ 15 .4800  
ฟำงข้ำว 15 .5467  
ขี้เลื่อยใหม่ 15  .9733 
Sig.  .584 1.000 

Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 
a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 15.000. 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
1. ชื่อ-สกุล นายธนกาญจน์ แช่มรัมย์ 
วันเดือนปีเกิด  เกิดวันเสาร์ท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2538 
ภูมิล าเนา บ้านเลขที่ 54/1 หมู่ท่ี 6 ต าบลสุไพบูลย์ อ าเภอเสิงสาง จังหวัด 
  นครราชสีมา30330 
การศึกษา 
  - จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนอนุบาลนิภาศิร ิ
  - จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์  
  ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  
  - จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ต าบลในเมือง 
  อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
 

ประวัติผู้วิจัย   
2. ชื่อ-สกุล นางสาวสุรีรัตน์ สุวรรณพัฒน์ 
วันเดือนปีเกิด  เกิดวันพฤหัสบดี ท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2539 
ภูมิล าเนา บ้านเลขที่ 53  หมู่ท่ี 10 ต าบลสตึก อ าเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์   31150 
การศึกษา 
  - จบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 บ้านสวนหลวง รัตนวิจิตรพิทยาคาร 
  - จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านสวนหลวง รัตนวิจิตรพิทยาคาร 
  ต าบลสวนหลวง อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

  - จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสตึก ต าบลนิคม อ าเภอสตึก  
  จังหวัดบุรีรัมย์ 

 


