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บทคัดยอ 
 เห็ดนางฟา (ภูฐาน) จัดเปนเห็ดในสกุลนางรมซึ่งเปนเห็ดที่พบไดแพรหลายทั่วโลก จัดอยู
ในจีนัส Pleurotus ostreatus มีความสามารถในการยอยสลายพวก Lignocelluloses นอกจากนี้ยัง
จัดเปนผูยอยสลายอินทรียสารชวยในการรีไซเคิลของเสียจากการเกษตรที่กอใหเกิดมลพิษตอ
ส่ิงแวดลอม.วัตถุประสงคของโครงงานนี้เพื่อศึกษาสัดสวนวัสดุเพาะชนิดขี้เล่ือย และกากใย
สับปะรดตอผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐาน.โดยใชสัดสวนของวัสดุเพาะที่แตกตางกันคือ.ขี้เล่ือย.100% 
กากใยสับปะรด 100% ขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดในอัตราสวน 80:20,.60:40,.40:60.และ.20:80.      
ตามลําดับ.ซ่ึงทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดเปนระยะเวลา 45.วัน.พบวาผลผลิตเห็ดสูงสุดคือ การเพาะ
ดวยข้ีเล่ือย 100% และขี้เล่ือย:กากใยสับปะรด 40:60% ใหผลผลิตไมแตกตางทางสถิติจากขี้เล่ือย 
จํานวนดอกเห็ดมากที่สุดของวัสดุเพาะชนิดขี้เล่ือย:กากใยสับปะรด 40:60% มีจํานวนดอกเห็ด    
มากที่ สุด  รองลงมาเปนการเพาะดวย ข้ี เ ล่ือย .100% ขี้ เ ล่ือย :กากใยสับปะรดในสัดสวน 
20:80,.80:20,.60:40.และจํานวนดอกนอยที่สุดคือ.กากใยสับปะรด.100%.ตามลําดับ.เมื่อช่ังน้ําหนัก
เห็ดสดโดยรวม พบวาน้ําหนักสดรวมของเห็ดที่เพาะดวยขี้เล่ือย 100% มีคาเฉลี่ยน้ําหนักสดมาก
ที่สุด รองลงมาเปนการเพาะดวยขี้เล่ือย:สับปะรดในสัดสวน 40:60,.80:20, 20:80, 60:40 และกากใย
สับปะรด.100% และเมื่อเปรียบเทียบลักษณะความกวางหมวกดอกและความยาวกานดอกของเห็ด
นางฟาภูฐาน.เห็ดที่เพาะดวยขี้เล่ือย.100% มีคาเฉลี่ยความกวางของหมวกดอกมากที่สุดคือ 6.16 
เซนติเมตร.รองลงมาเปนการเพาะดวยขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดในสัดสวน.80:20,.60:40,.กากใย
สับปะรด.100%, 40:60.และ.20:80% คือ.5.64,.5.19,.4.88,.4.75.และ.4.69.เซนติเมตร.ตามลําดับ.และ
การเพาะดวยขี้เล่ือย.100%.มีคาความยาวของกานดอกมากที่สุดคือ.4.78 เซนติเมตร.รองลงมาเปน
การเพาะดวยกากใยสับปะรด 100% ขี้เล่ือย:สับปะรดในสัดสวน.40:60,.80:20,.60:40.และ.20:80.คือ 
4.22,.3.84,.3.73,.3.49.และ.3.47.เซนติเมตร.ตามลําดับ.การนํากากใยสับปะรดที่เหลือใชในปริมาณ
มากจากบริษัททิปโกฟูดส ประเทศไทย (จํากัด).นํามาชวยเพิ่มมูลคาเพื่อลดของเสียทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมได โดยนํามาใชเปนวัสดุในการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานรวมกับขี้เล่ือยไดดี 
คําสําคัญ : เหด็นางฟา (ภูฐาน) กากใยสับปะรด ขี้เล่ือย   
                                                                     ……………………………………        ….…/….…/…          
           ลายมือช่ือประธานกรรมการ 
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ABSTRACT 
 Bhutanese mushroom is categorized in Pleurotus ostreatus genus of Oyster mushroom specie  
which..is..available..worldwide...It..is..able..to..digest..lignocelluloses;..moreover..it..is..decomposer...for 
agricultural waste that caused environmental pollutants. The aims of this projects were to study on the 
propotion of sawdust and pineapple fibers giving the production yield of  P. ostreatus. Cultivation shown 
that the production of Bhutanese mushroom that cultivated from 100% of sawdust was the highest. The 
production of mushroom cultivated was not significant for giving production yield, but it showed 20:80, 
80:20, 60:40%.of sawdust and pineapple.fiber..and 100% of pineapple.fiber respectably. Harvest the 
mushrooms after it grow best at consistent 45 days of this experiment regarding the weight of Bhutanese 
mushroom,.it..was..also..found..that..cultivated from.100.of..sawdust was the heaviest of 2,777.grams..The 
weight of Bhutanese mushroom cultivated from the proportions of sawdust and pineapple fiber of 40:60, 
80:20,.20:80,.60:40%.and.pineapple..fiber..of..100%..decreased..of..2,430,..2,389,..2,161,.1,688.and.1,611
.grams..respectably..Considering.the.Bhutanese.mushroom.cap,.it..was..found.that Bhutanese mushroom 
that cultivated in 100% of sawdust provided the widest cap of 6.16 centimeter and longest stem of 4.78 
centimeter. In addition,.Bhutanese mushroom that cultivated from sawdust and pineapple fiber with the 
proportions of 80:20, 60:40, 100% pineapple fiber, 40:60 and 20:80% provided mushroom cap of  5.64, 
5.19, 4.88, 4.75 and 4.69 centimeter respectably and Bhutanese mushroom that cultivated from 100% of 
pineapple fiber and proportions of  sawdust and pineapple fiber of 40:60, 80:20, 60:40 and 20:80% 
provided the longest stem of 4.22, 3.84, 3.73, 3.49 and 3.47 centimeter respectably. The result of this 
study was confidently shown that plenty of pineapple fiber separated from the peels pineapple shells from 
Tipco Food Thailand Company Limited can be added agricultural value by using as mushroom material 
for Bhutanese mushroom cultivation. 
Keywords : P. ostreatus cultivation, pineapple fiber, sawdust 
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                                                                    Thesis Advisor’s Signature 
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บทที่ 1 
                                                          บทนํา 

 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญ 
 เห็ดเปนสิ่งมีชีวิตจําพวกเห็ดรา มีทั้งที่ใชเปนอาหารและประเภทที่มีพิษ.สายพันธุของเห็ด
มีมากกวา 30,000 สายพันธุ.กระจัดกระจายอยูทั่วโลกในจํานวนสายพันธุดังกลาวมีถึงรอยละใ99 
สายพันธุที่มนุษยสามารถนํามาบริโภคเปนอาหารได.สวนที่เหลืออีกรอยละ.1.เปนเห็ดที่มีพิษหรือ
เห็ดเมา ซ่ึงถาบริโภคเขาไปอาจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได เห็ดที่นํามาบริโภคเปนอาหาร ในอดีตนั้น
มีเพียงไมกี่ชนิด ซ่ึงในอดีตคนสวนใหญมักจะมองและคิดถึงเห็ดในลักษณะของสิ่งที่ไมนาปลอดภัย 
ลึกลับ และนากลัว ตอมาคนเราไดมีการศึกษาและไดรับความรูมากขึ้นจึงสามารถที่จะเลือกชนิด
ของเห็ดที่ปลอดภัยเพื่อนํามารับประทาน เดิมทีเปนการเก็บเห็ดจากธรรมชาติมาบริโภค.ทั้งนี้คนที่
เก็บเห็ดจะตองมีความรู เกี่ยวกับเห็ดดวยวาเปนเห็ดที่กินไดหรือไม เพราะบางชนิดก็มีพิษ            
หากรับประทานเขาไปอาจเปนอันตรายถึงชีวิตได (Ukoima et al., 2009) 
 
 1.1.1  ความสําคัญของเห็ด 
 สําหรับประเทศไทยนั้น นอกจากจะนิยมบริโภคเห็ดกันมากแลว ยังไดใหความสําคัญ   
แกเห็ดมากจนเห็ดกลายเปนอาหารที่มีคุณคาสูงเทียบเคียงกับเนื้อสัตว ซ่ึงแสดงใหเห็นวา เห็ดเปน
อาหารที่คนทั่วไปยอมรับมาชานานในเรื่องของรสชาติและคุณคาทางอาหาร ซ่ึงสามารถแบง
ความสําคัญของเห็ดที่มีตอชีวิตประจําวันไดดังนี้ 
 คุณคาทางอาหารของเห็ด 
 จากการคนควาวิจัยเกี่ยวกับคุณคาทางอาหารของเห็ดโดยกรมวิทยาศาสตรพบวา         
เห็ดประกอบดวยสารอาหารที่มีคุณคาและคุณประโยชนตอรางกายในปริมาณที่สูงกวาพืชผักชนิด
อ่ืน ๆ ยกเวนพืชผักตระกูลถ่ัว.ซ่ึงเห็ดที่มีจําหนายในทองตลาดทั่วไป.เชน.เห็ดฟาง.เห็ดหูหนู        
เห็ดนางรม เห็ดเปาฮื้อ และเห็ดนางฟา เมื่อทําวิเคราะหจะพบวาประกอบดวยสารอาหารพวก
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน แรธาตุตาง ๆ และวิตามินในปริมาณที่แตกตางกัน และพบวา         
เห็ดหูหนูบางชนิดมีปริมาณสารอาหารที่เปนประโยชนตอรางกายสูงสุด และจากการวิจัยของ
หนวยงานวิจัยอุตสาหกรรมการเพาะเห็ดแหงสหรัฐอเมริกา  (America..mushroom..industry  
Research) พบวาเห็ดที่นิยมบริโภคโดยทั่วไปจะประกอบดวยวิตามินหลายชนิด เชน.ไทอามีน       
ไรโบฟลาวิน ไนอาซีน และวิตามินซี สวนวิตามินบี 12 จะพบเฉพาะในเห็ดเปาฮื้อเทานั้น           
สวนแรธาตุตาง ๆ ที่พบในเห็ดทั่วไป ไดแก ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส และแคลเซียม แตในเห็ดเปาฮื้อ
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จะมีธาตุแมกนีเซียม และโพแทสเซียม เปนองคประกอบอยูดวย จากชนิดของสารอาหารที่พบใน
เห็ดดังกลาวขางตน ยอมพิสูจนไดวาเห็ดเปนอาหารที่มีคุณคาเทียบเทาเนื้อสัตว  
 สรรพคุณทางยาของเห็ด 
 นักวิจัยเห็ดและนักเพาะเห็ด ไดคนพบสรรพคุณทางยาของเห็ดหลายชนิด เชน เห็ดหอม  
เห็ดฝร่ัง เห็ดหลินจือ เปนตน สามารถนําไปใชเปนยาธรรมชาติในการปองกันและบําบัดโรคการ
สะสมไขมันในหลอดเลือด โรคความดันโลหิต และโรคมะเร็งไดอยางปลอดภัย และไดผล อีกทั้งยัง
มีสารเรทีน (Retine) ซ่ึงมีคุณสมบัติตอตานและชะลอการเติบโตของเนื้องอกในรางกายได 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเห็ดหลินจือ ไดชื่อวาเปนเห็ดวิเศษสําหรับชาวจีนและชาวญี่ปุนมาชานาน  
เนื่องจากมีความเชื่อวาสามารถปองกันและบําบัดโรคไดหลายชนิด 
 ในป  พ.ศ. 2530  มีการคนควาวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของเห็ดหลินจือในประเทศไทยขึ้น
อยางแพรหลาย และขยายวงกวางขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตรรวมกับสมาคมนักวิจัยการเพาะเห็ดแหง
ประเทศไทยภายใตการสนับสนุน ดานวิชาการของรัฐบาลญี่ปุน ทําใหวงการแพทยในประเทศไทย 
และประเทศแถบตะวันออกอื่น ๆ ยอมรับเห็ดหลินจือวาเปนยาสมุนไพรที่มีผลตอการบําบัดรักษา
โรคไดหลายชนิด เชน โรคความดันโลหิตผิดปกติ โรคบวมน้ํา โรคมะเร็ง โรคตับ โรคภูมิแพ 
โรคเบาหวาน โรคกระเพาะและลําไส โรคประสาท เปนตน  
 ดังนั้นในสภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน.ที่ราคาอาหารประเภทเนื้อสัตวคอนขางสูงมาก         
เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่เปนผลผลิตจากพืช เพื่อเปนการปรับตัวใหเขากับภาวะเศรษฐกิจจึงควร
เลือกบริโภคพืชผักที่มีคุณคาทางอาหารสูงทดแทนเนื้อสัตวบางตามความเหมาะสมโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งเห็ดซ่ึงมีสารโปรตีนสูง และโปรตีนของเห็ดจะไมมีสารคลอเรสเตอรอลที่เปนอันตรายตอระบบ
ไหลเวียนของโลหิต.ประกอบกับเห็ดมีปริมาณธาตุโซเดียมคอนขางต่ําจึงเปนอาหารที่เหมาะสําหรับ
ผูปวยที่เปนโรคตับ โรคไต โรคหัวใจ และโรคความดันโลหิตสูง และยังเปนที่นิยมบริโภคกันมาก
ในหมูนักปฏิบัติมังสวิรัติ (Vegetarian) รวมไปถึงผูที่ตองการลดความอวน ผูปวยหลังพักฟนหรือ   
ผูตองการบํารุงรางกาย 
 จากการออกปฏิบัติงานเยี่ ยมโรงงานทิปโกฟูดส .ประเทศไทย . (จํากัด) .จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ของงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวาโรงงาน   
มีวัสดุเหลือใชคือ เปลือกสับปะรดที่เปนกากแหง กากสดในปริมาณมาก (200ตัน/วัน) แมบางสวน
ถูกแปรรูปทําอาหารสัตว แตยังคงเหลือกากใยจากเปลือกสับปะรดอีกเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ใน
กากใยจากเปลือกสับปะรดยังคงมีเซลลูโลสในปริมาณสูง ซ่ึงเห็ดสามารถใชเอนไซมยอยสลาย
ลิกนิน (Lignocelluloses) เพื่อนํามาใชในการเจริญของดอกเห็ด (Martinez-Carrera et al., 1982)  
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ภาพที่ 1  กากใยสับปะรดจากบริษัททิปโกฟูดส ประเทศไทย (จํากัด) 
 
1.2  วัตถุประสงค 

1.2.1  วิเคราะหปริมาณเกลือแรที่สําคัญตอการเจริญของเห็ดจากวัสดุเพาะชนิดขี้เล่ือย         
          และกากใยสับปะรด 
1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางฟาภูฐานที่เพาะดวยกากใยสับปะรด               
         กับขี้เล่ือยไมยางพาราในสัดสวนที่แตกตางกัน 
1.2.3  เพื่อใชประโยชนจากกากใยของเปลือกสับปะรดที่เหลือใชในปริมาณมากจากบริษัท    

                     ทิปโกฟูดส ประเทศไทย (จํากัด) ในการเพิ่มมูลคาทางการเกษตร 
 
1.3  สมมติฐานในการทดลอง 
 1.3.1  ชนิดของวัสดุเพาะเห็ดนางฟาภูฐานแตกตางกันมีผลตอน้ําหนักสดของดอกเห็ด 
ความกวางของหมวกดอกเห็ด และความยาวของกานดอกเห็ดแตกตางกัน 
 1.3.2  สัดสวนของวัสดุเพาะเห็ดนางฟาภูฐานแตกตางกันมีผลตอจํานวนดอกของเห็ด 
น้ําหนักสดของดอกเห็ด ความกวางของหมวกดอก และความยาวของกานดอกเห็ดแตกตางกัน 

 
1.4  ความสําคัญของการทดลอง  
 ไดชนิดและสัดสวนของสวนผสมของวัสดุเพาะเห็ดนางฟาภูฐานที่เหมาะสมตอการเพิ่ม
ผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐาน และชวยเพิ่มมูลคาในการใชประโยชนจากกากวัสดุเหลือใชในปริมาณ 
มากจากโรงงานได 
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1.5  ขอบเขตของการทดลอง 
 ทําการทดลองโดยใชเชื้อเห็ดนางฟาภูฐาน (Pleurotus Ostreatus) เพาะในวัสดุเพาะ            
2  ชนิดคือ  ขี้ เ ล่ือยไมยางพารา  และกากใยสับปะรดจากบริษัททิปโกฟูดส .ประเทศไทย                      
(จังหวัดประจวบคีรีขันธ) ในสัดสวนที่แตกตางกัน 6 สูตรอาหาร โดยทําการทดลองสูตรละ 3 ซํ้า 
ดําเนินการทดลอง ณ ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษา.และโรงเรือนเพาะเห็ดเอกชน คลอง 9        
ถนนรังสิต-นครนายก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เปนระยะเวลา 4 เดือน 
 
1.6  ตัวแปรที่ศึกษา 
 1.6.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก 
  1.6.1.1  ชนิดของวัสดุเพาะ 
   - ขี้เล่ือยไมยางพารา 
   - กากใยสับปะรดจากบริษัททิปโกฟูดส ประเทศไทย (จํากัด)  
  1.6.1.2  สัดสวนของวสัดุเพาะ (ขี้เล่ือยไมยางพารา:กากใยสับปะรด) 
   - สูตรที่ 1  ขี้เล่ือย (100%) 
   - สูตรที่ 2  กากใยสับปะรด (100%) 
   - สูตรที่ 3  ขี้เล่ือยไมยางพารา:กากใยสับปะรด (80:20%)  
      - สูตรที่ 4  ขี้เล่ือยไมยางพารา:กากใยสับปะรด (60:40%) 
   - สูตรที่ 5  ขี้เล่ือยไมยางพารา:กากใยสับปะรด (40:60%) 
   - สูตรที่ 6  ขี้เล่ือยไมยางพารา:กากใยสับปะรด (20:80%) 
 1.6.2  ตัวแปรตาม ไดแก 
  1.6.2.1  ผลผลิตของเห็ด  

- น้ําหนักสด (รวม)  
- น้ําหนักสด (แตละดอก)  
- ความกวางหมวกดอกเห็ดนางฟาภูฐาน  
- ความยาวกานดอกเห็ดนางฟาภูฐาน 
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บทที่ 2 
ทบทวนเอกสาร 

 
2.1  ความเปนมาของการเพาะเห็ดในประเทศไทย 
 การเพาะเห็ดในประเทศไทยเริ่มตนดวยการคนควาทดลองของอาจารยกาน ชลวิจารณ   
เมื่อป พ.ศ. 2480 ซ่ึงทานผูนี้สําเร็จการศึกษามาจากมหาวิทยาลัยเกษตรแหงฟลิปปนส แนวความคิด
ในการเพาะเห็ดของทานเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อไดไปดูงานที่ Bureau of Plant Industry ที่กรุงมะนิลา 
เพราะระหวางการดูงานนั้นไดพบกับ.ดร.คลารา.(Dr. F.M. Clara).ซ่ึงเปนนักโรคพืชวิทยากําลัง
ทดลองเพาะเห็ดฟางโดยการใชเศษและกานใบยาสูบ เศษตนปานมนิลา ตนกลวย กาบกลวย รวมทั้ง
กระสอบปานเกา.ๆ.จากการที่ไดพบเห็นการทดลองดังกลาวประกอบกับไดมีโอกาสไปดูงาน         
ที่ประเทศญี่ปุนพบวา การเพาะเห็ดเปนอุตสาหกรรมที่ประเทศญี่ปุนสามารถทํารายไดใหประเทศ  
ปละหลายรอยลานบาท จากประสบการณดังกลาวเมื่ออาจารยกาน ชลวิจารณ กลับมาประเทศไทย
จึงไดบุกเบิกริเร่ิมการทดลองการเพาะเห็ดตั้งแตป พ.ศ. 2480 เปนตนมา.ซ่ึงขณะนั้นเห็ดที่คนไทย
นิยมบริโภคกันมากคือ เห็ดฟางหรือเห็ดบัว เห็ดโคน เห็ดหูหนู และเห็ดหิ่งหอย จึงไดศึกษาการ
ทดลองวิธีการเพาะเห็ดดังกลาว.ในสมัยนั้นมีคนจีนบริเวณตําบลซังอ้ี.กรุงเทพมหานครไดเพาะ   
เห็ดบัวโดยอาศัยกองขยะมูลฝอยคือ นําฟางขาวมาปูทับกองขยะแลววางลังไมฉําฉาซึ่งไมมีกนลงบน
กองฟาง บางครั้งเห็ดก็ดีขึ้น แตที่ใดที่เห็ดเคยขึ้นแลวจะไมขึ้นอีก นับวาเปนการอาศัยธรรมชาติ 
แสดงใหเห็นวาเปลือกบัว ฟางขาว และกองขยะซึ่งใหความรอนเปนสิ่งที่เห็ดบัวชอบ และอาจารย
กาน ชลวิจารณ.ก็ไดอาศัยขอสังเกตดังกลาวมาใชในการคนควาวิธีเพาะเห็ด.ทานไดดําเนินการ
ทดลองเพาะเห็ด.โดยแบงเปน 3.ขั้นตอนคือ  
 1.  การทดลองเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ (Pure culture) จากเมล็ดหรือจากเยื่อของดอกเห็ดใน
อาหารวุนชนิดตาง ๆ และศึกษาวาเชื้อเห็ดตองการอาหารชนิดใด ระดับ pH ของอาหารและอุณหภูมิ
ที่เหมาะสมควรจะเปนเทาไรเห็ดจึงเจริญเติบโตไดดีที่สุด 
 2.  การทดลองทําเชื้อเห็ด (Spawn) เพื่อใหไดเห็ดปริมาณมากขึ้นสําหรับใชในการเพาะ  
โดยใชวัสดุชนิดตาง ๆ ที่เห็นวาเหมาะสมสําหรับเปนอาหารของเชื้อเห็ด เชน เปลือกบัว ฟางขาว      
เมล็ดฝาย ใบกามปู หญาแหง ผักตบชวาแหง มูลมาสด และวัสดุอ่ืน ๆ เทาที่จะหาไดและมีราคาถูก 
จากการทดลองนี้พบวา เชื้อเห็ดเจริญเติบโตไดดีที่สุดในมูลมาสดผสมเปลือกบัวหรือฟางขาวสับ
และหมักไวจนไดที่ 
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 3.  การทดลองวิธีการเพาะโดยทําการเพาะเห็ด 2 แบบคือ.การเพาะเห็ดในลังไมและการ
เพาะเห็ดโดยทําแปลงบนพื้นที่ดินรมและกลางแจงโดยใชฟางขาว ซ่ึงวิธีการเพาะเห็ดแบบสราง
แปลงเห็ดดวยฟางขาวเปนวิธีที่ไดผลดีที่สุด 
 เมื่อการทดลองทําเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ดฟางไดผลแนนอนเปนที่พอใจแลว จึงไดนําเอา
ออกสงเสริมและเผยแพรใหแกเกษตรกรและประชาชนทั่วไปทําเชื้อเห็ดหรือเพาะเห็ดเปน
อุตสาหกรรมภายในครอบครัว จากความสําเร็จครั้งนี้นอกจากจะไดรับความสนใจจากประชาชน
ทั่วไปแลวชาวตางประเทศจํานวนมากไดติดตอขอคําแนะนําและขอซื้อเชื้อเห็ดจากประเทศไทย   
จนตองจัดพิมพเอกสารเผยแพรเปนภาษาอังกฤษขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2493 ชื่อวา “Culture of Mushroom 
in.Thailand” ตั้งแตนั้นเปนตนมาเห็ดฟางหรือเห็ดบัวกลายเปนเห็ดที่นิยมเพาะกันมากในหมู
เกษตรกร และในขณะเดี่ยวกันความตองการทางดานการตลาดก็นับวันจะเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นอาจารย
กาน ชลวิจารณ จึงไดรับการยอมรับวาเปนบุคคลแรกที่ทําการบุกเบิกและพัฒนาการเพาะเห็ดฟางจน
ประสบผลสําเร็จ 
 ป พ.ศ..2507 มีผูนําเอาเห็ดหูหนูจากไตหวันมาทดลองเพาะที่จังหวัดเพชรบูรณเปน
ผลสําเร็จ กรมวิชาการเกษตร.โดย ดร.วนิดา แจงศรี ไดทําการศึกษาและทดลองจนสามารถและให
ผลผลิตเต็มที่ จึงไดมีการเผยแพรวิธีการเพาะเห็ดหูหนูแกเกษตรกร 
 ป พ.ศ..2514 บริษัทฟารมเอกชนที่.จังหวัดลําปาง.ไดทดลองเพาะเห็ดแชมปญองหรือเห็ด
ฝร่ังจนเปนผลสําเร็จ หลังจากนั้นอีกประมาณ 2 ป ตอมาอาจารยนุชนารถ.จงเลขา.ไดทําการวิจัย 
และเผยแพรผลการวิจัยไปสูเกษตรกรจนเปนที่แพรหลายกันในเวลาตอมา 
 ป พ.ศ..2515 บริษัทสากลไดนําเห็ดเปาฮื้อมาทดลองเพาะเพื่อแปรรูปเปนเห็ดกระปอง     
แตไมไดเผยแพรเทคนิคการเพาะ แตในที่สุดชมรมเห็ดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดศึกษาทดลอง
เพาะเห็ดเปาฮื้อจนเปนผลสําเร็จ และสงเสริมใหเกษตรกรทําการเพาะเลี้ยง 
 จากอดีตที่ผานมาพบวาประเทศไทยไดพยายามปรับปรุงและพัฒนาการเพาะเห็ดมานาน  
ถึง 52 ป ซ่ึงถาเปรียบเทียบความกาวหนาทางการเพาะเห็ดระหวางประเทศตาง ๆ ในเอเชียดวยกัน
ประเทศไทยจะเปนรองเฉพาะประเทศญี่ปุนเทานั้น เนื่องจากเทคโนโลยีที่เกษตรกรใชอยูนั้นเปน
เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานที่เรียนรูและยอมรับไดงายเหมาะแกการถายทอดและนําไปใช ซ่ึงมักจะมี
ขอจํากัดที่ผลผลิตจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพดินฟาอากาศทั้งทางดานปริมาณและคุณภาพจึงทํา
ใหเกิดปญหาทางการตลาด .แมวาตลาดเห็ดของไทยจะกวางขวางมากเพียงใดก็ตาม แตใน
ขณะเดียวกันตลาดทุกประเภทตองการเหด็ที่มีคุณภาพสูงมากดวยเชนกัน    
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2.2  ประเภทของเห็ด 

 การจําแนกประเภทของเห็ด สามารถจําแนกไดเปน 3 กลุม ไดแก   
2.2.1  กลุมที่ใชเปนอาหาร เห็ดมีคุณคาทางอาหารหลายชนิดโดยเฉพาะโปรตีนและวติามิน 

ไดแก เหด็ฟาง เห็ดนางรม เหด็นางฟา เห็ดเปาฮื้อ และเหด็หูหน ู
              2.2.2  กลุมที่ใชเปนยาสมุนไพร นอกจากเปนอาหารแลวยังมีคุณคาทางสรรพคุณยา ไดแก   
เห็ดหลินจือ และเห็ดหอม 
              2.2.3  กลุมเห็ดที่มีพษิ เห็ดในกลุมนี้หลายชนดิมพีิษรุนแรงหากบริโภคเขาไปอาจจะทําให
เสียชีวิต ไดแก เห็ดระโงกหนิ (กลาง) เห็ดระงาก (อีสาน) เห็ดเหลานีแ้มจะตมใหสุกเปนเวลานาน   
ก็ยังคงมีพษิคงเดิม  
 

                

                             (ก)                                                                            (ข) 

              

                             (ค)                                                                            (ง) 

ภาพที่ 2  การจําแนกประเภทของเห็ด ออกเปน 3 กลุม 
(ก).และ(ข) กลุมที่ใชเปนอาหาร (ค) กลุมที่ใชเปนยาสมุนไพร  (ง) กลุมเห็ดที่มีพษิ    
ที่มา:  www.simuang.ac.th/vichakhan/somchai/content_2.html 
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2.3  สวนประกอบตาง ๆ และวงชีวิตของเห็ด 

 เ ร่ิมจากสปอรของดอกปลิวไปตกบริเวณที่มีสภาพแวดลอมที่ เหมาะสมสปอรก็จะ

เจริญเติบโตกลายเปนเสนใย เมื่อเสนใยอัดตัวกันเขากลายเปนดอกเห็ด ซ่ึงประกอบไปดวย  

2.3.1  หมวกเห็ด สวนปลายสุดของดอกเจริญขึ้นไปในอากาศ 

2.3.2  ครีบ อยูดานลางของหมวกเห็ด 

2.3.3  กานดอก มีขนาดใหญและยาวแตกตางกัน 

2.3.4  วงแหวน เปนเยื่อบาง.ๆ.ยึดกานดอกและขอบหมวกของเห็ด 

2.3.5  เปลือกหุมโคน อาจมีเนื้อหนาหรือบางอยูชั้นนอกสุดที่หุมดอกเห็ดไว 

2.3.6  สปอร เกิดจากการผสมพันธุทางเพศ.แลวแบงตัวกลายเปนสปอรปลิวหรือลอยไปใน

อากาศ 

 
ภาพที่ 3  สวนประกอบตาง ๆ ของเห็ด 

   ที่มา:  www.simuang.ac.th/vichakhan/somchai/content_2.html 

 
 
 



9 
 

วงจรชีวิตของเห็ด 
 1.  ดอกเห็ดนางฟาเมื่อโตเต็มที่จะสรางสปอรบริเวณกรีบโดยการปลอยสปอรเมื่อแก
ออกเปนระยะ ๆ 
 2.  เมื่อดอกเห็ดปลอยสปอรออกมาแลว สปอรก็ปลิวไปตามกระแสลม 
 3.  เมื่อสปอรปลิวไปตกในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ก็จะงอกออกมาเปนเสนใยขั้นที่ 1 
ซ่ึงมี 1 นิวเคลียส 
 4.  เสนใยขั้นที่ 1 เมื่อเจริญเต็มที่แลวจะรวมตวักัน.ซ่ึงอาจมาจากตางสปอรกัน การรวมตัว
กันของเสนใยขั้นที่ 1 จะเปนการเชื่อมกันแลวถายทอดนิวเคลียสมาอยูในเซลลเดียวกัน.กลายเปน
เสนใยขั้นที่ 2  
 5.  หลังจากเสนใยขั้นที่ 1 รวมตัวกันเปนเสนใยขั้นที่ 2 แลวก็จะเจริญเติบโตและสรางเสน
ใยเห็ดแทนเสนใยขั้นที่ 1 อยางรวดเรว็บนอาหาร 
 6.  เมื่อเสนใยขั้นที่ 2 เจริญบนอาหารและโตเต็มที่แลว จะสะสมอาหารแลวรวมตัวกันอีก
คร้ังเพื่อสรางดอกเห็ดตอไป 
 7.  ดอกเห็ดนางฟาที่เกิดจากการรวมตัวของเสนใยเห็ดขั้นที่  2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4  วงจรชีวิตเหด็ 
   ที่มา:  www.mwit.ac.th/~deardean/link/All%20Course/.../diver_fungi.pdf 
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 ในปจจุบันการเพาะเห็ดมีการนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรหลายชนิด มาเปนวัตถุดิบ     
ในการเพาะเห็ดได โดยใชวัตถุดิบเดี่ยว.ๆ.หรือผสมกันหลาย.ๆ อัตราสวน ไดแก.ฟาง.ขี้เล่ือย               
ขุยมะพราว ไสนุน เศษใบไม ใบหญา เสนใยจากผลปาลม หรือแมแตวัสดุเหลือใชจากครัวเรือน       
เชน เปลือกสับปะรด เปลือกผลไมตาง ๆ เปนตน (Ukoima et al., 2009) 

 

2.4  สวนประกอบของเปลือกสับปะรด 

ซ่ึงกลุมงานวิ เคราะหอาหารสัตวกองอาหารสัตวกรมปศุ สัตวไดมีการวิ เคราะห

สวนประกอบทางเคมีของเปลือกสับปะรดคิดเปนเปอรเซ็นตทางวัตถุแหง 96.28%.โดยเปลือก

สับปะรดมี โปรตี น . (6.37%)”ADF.(25.67%).ไขมั น . (1.13%).ฟอสฟอ รัส . (0.18%).เ ส น ใ ย         

(20.60%).แคลเซียม (0.33%).เถา (6.62%) NFE (65.28%)  

จากการออกปฏิบัติการเยี่ ยมโรงงานทิปโกฟูดส  ประเทศไทย . (จํากัด ) .จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ของงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบวาโรงงาน   

มีวัสดุเหลือใชคือ เปลือกสับปะรดที่เปนกากแหง กากสดในปริมาณมาก (200 ตัน/วัน) แมบางสวน

ถูกนําไปแปรรูปทําอาหารสัตว แตยังคงเหลือกากใยจากเปลือกสับปะรดอีกเปนจํานวนมาก           

นอกจากนี้ในกากใยจากเปลือกสับปะรดยังคงมีเซลลูโลสในปริมาณสูง ซ่ึงเห็ดสามารถใชเอนไซม 

ยอยสลายลิกนิน (Lignocelluloses) เพื่อนํามาใชในการเจริญของดอกเห็ดไดดี 

 

2.5  ลักษณะทางพฤกษศาสตรของสับปะรดพันธุปตตาเวีย 

สับปะรดพันธุนี้ รูจักแพรหลายในนามสับปะรดศรีราชาและชื่ออ่ืน.ๆ เชน.ปราณบุรี       
สามรอยยอด ปลูกกันมากเพื่อประโยชนในการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม.แหลงปลูกที่สําคัญ   
คือ ประจวบคีรีขันธ.ชลบุรี เพชรบุรี ลําปาง และการปลูกกันทั่ว.ๆ.ไปเพื่อขายผลสดเพราะมีรส
หวานฉ่ํา.มีน้ํามาก 

2.5.1  ลักษณะทั่วไปคือ มีใบสีเขียวเขม และเปนรองตรงกลางผิวใบดานบนเปนมันเงา 
สวนใตใบจะมีสีออกเทาเงิน ตรงบริเวณกลางใบมักมีสีแดงอมน้ําตาล.ขอบใบเรียบมีหนามเล็ก   
นอยบริเวณปลายใบ.กลีบดอกสีมวงอมน้ําเงิน ผลมีขนาดและรูปทรงตางกันไป.มีน้ําหนักผลอยู
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ระหวาง 2-6 กิโลกรัม แตโดยปกติทั่วไปประมาณ 2.5.กิโลกรัม.เปลือกผลเมื่อดิบสีเขียวคล้ํา        
เมื่อแกจัดจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองอมสมทางดานลางของผลประมาณครึ่งผล กานผลสั้นมีไสใหญเนื้อ
เหลืองออนแตจะเปลี่ยนเปนสีเขมในฤดูรอน รสชาติดี 

 2.5.2  ประโยชนของสับปะรด.เชน เนื้อใชรับประทานสด หรือแปรรูปเปนสับปะรด      
แชอ่ิม สับปะรดกวน สับปะรดแหง แยมสับปะรด หรือบรรจุกระปอง ผลพลอยไดจากเศษเหลือ 
ของสับปะรดจากอุตสาหกรรมทําการแปรรูปได น้ําเชื่อม แอลกอฮอล น้ําสมสายชู และไวน          
อาหารสําหรับเลี้ยงสัตว กรดอินทรีย สวนใบคือเสนใยจากใบสับปะรด นํามาทอเปนผาใยสับปะรด 
เยื่อกระดาษจากใบสับปะรด จะไดกระดาษที่มีคุณภาพพิเศษคือ มีความบางเบามาก ผิวนุมเนียน
สามารถบิดงอ หรือเปลี่ยนรูปรางงายโดยไมเสียหายในหลายประเทศ ใชเปนกระดาษสําหรับพิมพ
ธนบัตร ใชเปลือกและแกนสับปะรดเลี้ยงวัวขุนหรือวัวฝูง ซ่ึงมีน้ําอยูสูงคือรอยละ 90 ตอน้ําหนักสด 
วัวชอบกินเปลือกสับปะรดที่ทิ้งไว 2-3 วัน สีออกเทา ๆ มีกล่ินเหม็นเล็กนอย เพราะไมกัดปาก 

 

 
 

ภาพที่ 5  สวนประกอบของสับปะรด 
 ที่มา:  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/148587 
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2.6  รายงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 คณะผูวิจัยใน .Department..of..Botany..and..Microbiology,.University.of..Ibadan.(1996)      
ไดทําการศึกษามวลของเห็ด Volvariella esculenta ซ่ึงเปนเห็ดที่นิยมบริโภคในประเทศไนจีเรีย     
ซ่ึงสามารถเจริญที่อุณหภูมิ 20-40 องศาเซลเซียส.(อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 35 องศาเซลเซียส) และ.
pH ประมาณ.3-10 (pH ที่เหมาะสมคือ 6.0) เห็ดสามารถใชประโยชนจากฟางขาวที่เหลือใชจาก
การเกษตรในการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิต ฟางขาวจะชักนําใหเกิดการขยายของกลุมเสนใย
มากที่สุด ขณะที่ รําขาวชวยใหเสนใยหนาแนน การเก็บเกี่ยวควรเก็บที่อุณหภูมิ 12.องศาเซลเซียส.
ภายใน 1 วัน เพื่อรักษาพื้นผิวของเห็ดและสารอาหารใหเห็ดมีความสด ในทางตรงกันขามหากเรา
ขยายเวลาเก็บเกี่ยวจะทําใหเห็ดมีพื้นผิวและสารอาหารลดลง ซ่ึงทําใหมีการพัฒนาทางการคาเห็ด 
Volvariella esculenta ของไนจีเรีย 

 Altieri et al. (2009) โดยศึกษาความเปนไปไดของการใชของเสียจากโรงงานน้ํามันมะกอก

มาเปนสวนผสมในวัสดุหรือสารตั้งตนที่ใชในการเพาะเห็ดกระดุมโดยใชเทคนิคการเพาะปลูกใน

เชิงพาณิชยมาตรฐาน ที่เกี่ยวของกับการจัดเตรียมปุยและการเตรียมสารผสมในการทําหัวเชื้อและใช

ในการเก็บเกี่ยว คาดัชนีของผลผลิตเห็ดที่ไดจากการดําเนินการจะมีประสิทธิภาพทางชีวภาพและมี

ระดับคุณภาพที่ดี ซ่ึงวัสดุของเสียจากโรงงานน้ํามันมะกอกจะชวยปรับปรุงและสนับสนุนการ

สลายตัวของสวนประกอบของปุย ดวยการทําใหมีจํานวนของจุลินทรียสูงโดยเฉพาะอยางยิ่ง

แบคทีเรียในกลุม.Actinomycetes ดังนั้นของเสียจากโรงงานน้ํามันมะกอกจึงมีสวนประกอบ           

ที่เหมาะสมสําหรับเตรียมวัสดุที่ใชในการเพาะเห็ด 

Banik and Nandi (2004).ไดศึกษาประสิทธิภาพของอาหารเสริมในฟางขาวดวยของเหลือ

จากปุยน้ําชีวภาพ โดยเห็ดจะสามารถเจริญเติบโตบนกากที่เหลือของ Lignocellulosic และฟางขาวที่

เสริมดวยของเหลือจากปุยน้ําชีวภาพในอัตราสวน 1:1 ที่ใชเปนวัสดุในการเพาะ ซ่ึงของเหลือจาก  

น้ําหมักที่ไดรับจากโรงงานกาซชีวภาพจะใชมูลวัว มูลเปด มูลไก และขยะมูลฝอยจากเทศบาล      

มาเปนวัสดุในการผลิตกาซชีวภาพ ซ่ึงวัสดุทั้งหมดจะทําใหมีการเพิ่มขึ้นของผลผลิตของเห็ดนางรม

สายพันธุ Pleupotus sajor caju อยางมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีในการฆาเชื้อโรคของฟางและปุยคอก
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คือ จะฆาเชื้อโดยใช 0.1% KMnO4+2% Formalin solution ในน้ํารอนจะไดผลผลิตของเห็ดเพิ่มขึ้น

มากกวาสูตรควบคุม 42.6% นอกจากนี้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นจะมีการเพิ่มขึ้นของโปรตีน มีการลดลงของ

คารโบไฮเดรต และเพิ่มแรธาตุอาหารในเห็ด ดังนั้นฟางขาวที่เสริมดวยของเหลือจากปุยน้ําชีวภาพ

จะมีการปรับปรุงศักยภาพของผลผลิต.โปรตีน.และธาตุอาหารที่อยูในเห็ด.Pleupotus  sajor caju 

Baysal et al. (2003) ไดศึกษาการใชกระดาษเหลือท้ิงเสริมดวย Peat  ปุยข้ีไก และแกลบ 

โดยใชอัตราสวนดังนี้ (90+10 ; 80+20 w:w) ในการเพาะเห็ดนางรมสายพันธุ Pleurotus ostreatus 

โดยการศึกษาของเชื้อเห็ด การสราง Pin head และการสราง Fruiting body เสนใยของเห็ดเดินไดเร็ว 

(การเจริญของกลุมเสนใย) (15.8 วัน) การสราง Pin head (21.4 วัน) และการสราง Fruiting body   

(25.6 วัน) และสารตั้งตนที่ประกอบดวยแกลบน้ําหนัก 20% จะไดผลผลิตสูง.(350.2 gr).ปกติการ

เพิ่มอัตราแกลบในสารตั้งตนในระยะที่ เชื้อ เห็ดกําลังเดินจะเรงการสราง  Pin..head และ          

Fruiting body และเปนผลใหผลผลิตเห็ดเพิ่มขึ้น สวนมากอินทรียสารที่เกิดจากพืช และปุยขี้ไก     

จะทําใหมีการเจริญเติบโตลดลง  

Das and Mukherjee (2007) ไดศึกษาการเพาะเห็ดนางรมสายพันธุ Pleurotus ostreatus      

ที่ เ จ ริญบนวั ชพื ชแห งสายพันธุ  Leonotis.sp.,.Sida.acuta,.Parthenium.argentatum,.Ageratum 

conyzoides,.Cassia.sophera,.Tephrosia.purpurea.and.Lantana.camara..เ มื่ อ ผสมด ว ยฟ า ง ข า ว    

(ในอัตรา 1:1 น้ําหนักเปยก/น้ําหนักเปยก) สําหรับใชในการเพาะเห็ด พบวา Leonotis sp. เปนวัสดุที่

เหมาะสมที่สุดในการสราง Fruiting body ของ P..ostreatus จากการตรวจสอบ.พบวาระยะเวลาใน

การออกดอกของ P..ostreatus ที่ใชวัชพืชสายพันธุ.Leonotis sp..เปนวัสดุในการเพาะนั้นใชเวลา

นอยกวาวัชพืชชนิดอ่ืน.ๆ และ.T.purpurea..เปนวัสดุเพาะที่มีความเหมาะสมนอยที่สุด และในการ

ใชวัชพืชเปนวัสดุเพาะนั้นแมจะใชเวลาสั้นแตผลผลิตยังตกต่ํา.ซ่ึงนับเปนปญหาในการเพาะเห็ด

นางรม  

Fanadzo.et al. (2010) ไดทําการศึกษาวัสดุปลูกตาง.ๆ.หลายชนิด.และอาหารเสริมที่มี

ประสิทธิภาพทางชีวภาพในการเพาะเห็ดนางฟาและเห็ดนางรม.โดยทําการทดสอบการดําเนินการ 

กําหนดถึงผลกระทบของวัสดุปลูกที่แตกตางกันคือ.ฟางขาวสาลี.(Triticum.aestivum)”เปลือก
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ขาวโพด (Zea maysl) ใบจาก (Hyparrhenia filipendula) และน้ํามัน/โปรตีน เปนอาหารเสริมที่อุดม

ไปดวยโปรตีน (รําขาวโพด เปลือกเมล็ดฝาย [Gossypium.hirsutum]).ซ่ึงเห็ดทั้ง 2 สายพันธุคือ.

Pleurotus.sajor-caju.และใP..ostreatus.มีประสิทธิภาพทางชีวภาพ และการเพาะ.P..Sajor-caju 

พบวาฟางขาวสาลีมีประสิทธิภาพมากกวาเปลือกขาวโพดและใบจาก.อยางไรก็ตามเปลือกขาวโพด

ซ่ึงเหมาะสมตอเห็ดพันธุ P..ostreatus มากกวาฟางขาวสาลี การเพาะเห็ด.P..ostreatus.โดยใชฟาง

ขาวสาลีจะมีผลผลิตที่ดีขึ้นโดยใสเปลือกเมล็ดฝายเปนอาหารเสริม จากการทดลองดังกลาวได

ผลผลิตอัตรารวม 25% ดังนั้นเกษตรกรไมควรเสริมรําขาวโพดในการเพาะเนื่องจากจะทําใหผลผลิต

ลดลง นอกจากนี้ยังทําการตรวจสอบทั้งอัตราการลดและการเพิ่มของอาหารเสริมอีกดวย 

 Kalmis et al. (2008) ไดทําการศึกษาการเพาะเห็ดนางรมสายพันธุ.(Pleurotus ostreatus) 

โดยใชฟางขาวเปนวัสดุในการเพาะที่มีการผสมของน้ําประปาและน้ําทิ้งจากโรงงานน้ํามันมะกอก 

ที่ผสมในปริมาณที่แตกตางกัน.เปนการศึกษาในลําดับขั้นของการพิจารณาความเปนไปไดของการ

น้ําทิ้ งจากโรงงานน้ํ ามันมะกอก .และศึกษาผลกระทบตอคุณภาพและคุณสมบัติของเห็ด                

ในระยะเวลาการพัฒนาของเสนใยในชวงเริ่มตน และเปรียบเทียบการประเมินผลของผลผลิตใน 

ครั้งแรกกับกลุมควบคุม.ปรากฏวาการผสมน้ําทิ้งจากโรงงานน้ํามันมะกอกและน้ําประปา                

ที่ประกอบดวยน้ําทิ้งจากโรงงานน้ํามันมะกอกปริมาตร 25% จากผลการทดลองพบวาเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการผลิตเห็ดและเม่ือเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม.ปรากฏวาไมมีความแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การผสมน้ําทิ้งจากโรงงานน้ํามันมะกอกในปริมาตรที่เพิ่มขึ้นจะสงผลให

เกิดความผิดปกติในรูปรางของ Fruiting body ขณะที่คุณภาพอาหารไมมีความแตกตางกันทางสถิติ 

 Labuschagne et al. (2000) ไดศึกษาการใชฟางขาวสาลี เปนวัตถุดิบในการเพาะเห็ดนางรม

สายพนัธุ P..ostreatus โดยประเมินผลการสลายตัวทางชีวภาพของฟาง.จากขาวสาลีที่แตกตางกัน 

15 สายพันธุ.โดยใชการวิเคราะหจากการแสดงคาความแตกตางของการเพาะประกอบกับการ

วิเคราะหทางเคมี และเอนไซม Hydrolysis เปนตัววัดที่ใชในการตรวจสอบและอภิปราย 

 Levanon et al. (1993).ไดศึกษาวิธีการคัดเลือกสายพันธุที่มีการพัฒนาของการเจริญเติบโต 

2 ระยะ สําหรับการปรับตัวของการผลิตเห็ดหอมสายพันธุ Lentinus edodes บนพื้นผิวฟางโดยใช
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เอนไซม Esterase isoenzyme รูปแบบของลักษณะทางพันธุกรรมและอัตราการเจริญเติบโตของ 

เสนใย เปนเกณฑสําหรับความเขากันไดของสายพันธุและวัสดุเพาะที่ผสมรวมกันเพื่อใชสําหรับ

การคัดเลือกสายพันธุที่มีการพัฒนาของ Fruiting bodies  

 Loss et al. (2009) ไดศึกษาการผลิตเห็ด Pleurotus spp.โดยใชน้ําเสียจากขาวโพดเลี้ยงสัตว

ซ่ึงเปนแหลงคารบอนและไนโตรเจน.โดยการทดลองนี้จะขึ้นอยูกับการออกแบบการวางแผนใน

การใชปจจัยที่นํามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางชีวภาพ และประเมินผลกระทบของความเขมขน

ของน้ําเสียจากขาวโพดเลี้ยงสัตว และวัด pH ชวงการศึกษาของ pH จะเปนเครื่องบงชี้ประสิทธิภาพ

ของน้ําเสียจากขาวโพดเลี้ยงสัตว และเปนอีกทางเลือกหนึ่งของการผลิตเห็ดในตระกูล Pleurotus 

 Moonmoon et al. (2010) ไดศึกษาการเพาะเห็ดสายพันธุ Pleurotus eryngii ซ่ึงเปนเห็ดที่

ไดรับความนิยม เนื่องจากมีคุณภาพของกานดอกและยอดดอกที่เหมาะสมดี มีอายุการเก็บไดนาน 

ซ่ึงในประเทศบังคลาเทศนิยมบริโภคเห็ดชนิดนี้เปนอยางมาก.ในการศึกษานี้มี 3 สายพันธุคือ     

เห็ดนางรม (P..eryngii) เปน Pe-1 (เห็ดพื้นเมืองของบังคลาเทศ) สวน.Pe-2 (เปนเชื้อท่ีเก็บรวบรวม

จากจีน) และ Pe-3 (เช้ือที่เก็บรวบรวมจากญี่ปุน) โดยมีการเพาะบนขี้เล่ือยและฟางขาว ซ่ึงจะเปน  

ตัวแปรในการเจริญและการใหผลผลิต จากผลการทดลองการเพาะเห็ดพันธุ Pe-1 บนขี้เล่ือย         

แสดงผลผลิตทางชีววิทยาสูงสุด และมีประสิทธิภาพกวาสายพันธุอ่ืน.ๆ (73.5%) และเชื้อเห็ดสาย

พันธุ Pe-1 มีจํานวนของไมซีเลียม และมีจํานวนดอกเห็ดสูงกวาสายพันธุอ่ืน ๆ สวนอีก 2 สายพันธุ 

มีคุณภาพใกลเคียงกัน ดังนั้นการเพาะเห็ดบนขี้เล่ือยทําใหไดผลผลิตที่มีประสิทธิภาพดีกวาการเพาะ

บนฟางขาว อยางไรก็ตามการเพาะบนฟางขาวจะทําใหเห็ดมี Fruiting bodies ขนาดใหญ การศึกษา

คร้ังนี้แสดงใหเห็นถึงโอกาสในการเพาะเห็ด P..eryngii ในบังคลาเทศที่จะขยายตัวมากขึ้น 

 Moonmoon.et.al..(2011)ไดทําการศึกษาการเพาะเห็ดหอมเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วใน            
บังคลาเทศ เนื่องจากเห็ดหอมมีคุณคาทางโภชนาการ และเปนยาที่สําคัญมีรสชาติที่ยอดเยี่ยม          
มีอายุการเก็บไดนาน จุดมุงหมายตองการใหมีผลผลิตเพิ่มขึ้นจึงมีการปลูกเห็ดบนขี้เล้ือย และเสริม
ดวยอาหารเสริมในระดับที่แตกตางกัน (10%,.15%,.20%,.25%,.30%,.35%.และ.40%) จากรําขาว
สาลี รําขาว ผงขาวโพด และนํามาผสมกันคือ มีรําขาวสาลี รําขาว ผงขาวโพด ในอัตราสวน 1:1:1 
จากนั้นสังเกตการณเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของเห็ด ซ่ึงสวนใหญการเจริญของผลผลิตมี
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ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ.(P< 0.05).เมื่อทําการเพาะเห็ดโดยใชอาหารเสริมในระดับที่
แตกตางกันทําใหผลผลิตของเห็ดเพิ่มขึ้นแตกตางกันในแตละระดับของอาหารเสริม.ซ่ึงขี้เล้ือยและ
อาหารเสริมคือ.รําขาวสาลี 25% มีผลผลิตสูงสุดโดยมีจํานวนดอกเห็ด (34.8/½kg packet).มีผลผลิต
ทางชีวภาพสูงสุด (153.3/½kg packet) และมีประสิทธิภาพทางชีวภาพ 

 Murugesan et al..(2000).ไดศึกษาการเพาะเห็ดกินได (edible mushroom).โดยปลูกในฟาง

ขาวและมีความพยายามที่จะใชผักตบชวาสายพันธุ Eichhornia crassipes มาเปนวัสดุในการเพาะ

เห็ดนางรม ทําใหไดผลผลิตดีคือ มีอัตราสวนของคารบอน:ไนโตรเจนที่เหมาะสม และมีลิกนินต่ํา  

ซ่ึงเทคโนโลยนีี้มีตนทุนต่ํา และยังชวยในการกําจัดวัชพืชในน้ําไดอีกดวย   

 Okhuoya and Okogbo (1990) ไดทําการศึกษาการใชของเสียจากฟารมไดแก เสนใยของ 

ผลปาลมน้ํามัน.เปลือกมันสําปะหลัง.ซังขาวโพด.ฟางขาว.เปลือกมันเทศ หญา และทรายแมน้ํา   

เปนวัสดุที่ใชในการเพาะเห็ดสายพันธุ Pleurotus tuber-regium จากผลการเก็บผลผลิตที่ได พบวา

การใชเสนใยจากผลปาลมน้ํามันเปนวัสดุในการเพาะเห็ดนั้นไดน้ําหนักสดของเห็ดสูงสุด.แตได

ผลผลิตต่ํากวาการใชเปลือกมันเทศเปนวัสดุในการเพาะ.และเสนใยจากผลปาลมน้ํามันจะ.พบวามี

การแพรกระจายของโรคเนาในเชื้อเห็ด 

 Royse.et.al..(2004).ไดศึกษาวัสดุที่ เปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการเพาะเห็ด         

สายพันธุ .Pleurotus”cornucopiae.608.ที่ เจริญบนวัสดุชนิดที่  1 หญา .Switch”grass สายพันธุ         

(Panicum virgatum,.99%) ซ่ึงฆาเชื้อจุลินทรียโดยใชความรอนและใสหินปูนบด 1% และวัสดุเพาะ

ชนิดที่ 2 เปลือกฝาย (75% dry wt.) ที่ฆาเชื้อจุลินทรียโดยใชความรอนผสมกับฟางขาวสาลีสับ 24% 

และหินปูนบด 1% ผลผลิตที่ไดรับจากการใชเปลือกฝาย/ฟางขาวสาลีเปนวัสดุเพาะไดผลผลิตสูงสุด 

(น้ําหนักสดของเห็ดที่เก็บเกี่ยว).การใชหญา.Switch.grass เปนวัสดุในการเพาะนั้นมีการเพิ่มขึ้นของ

เช้ือเห็ด และระดับของอาหารเสริมจะกระตุนผลผลิตสูงสุด 46% 

 Ruiz-Roidriguez et al. (2010).ไดทําการศึกษาสายพันธุของเห็ดนางรมทั้ง.7.ชนิด.ในการ
เพาะดวยฟางขาว และใชของเสียจากโรงงานน้ํามันมะกอก และกากของแข็งระยะที่ 2 ของระบบ
การผลิตน้ํามันมะกอกเปนอาหารเสริมตั้งแต .0-90%.ซ่ึงสามารถทําใหเห็ดเจริญเติบโตได              
แตเนื่องจากของเสียจากโรงงานน้ํามันมะกอกที่มีความเขมขนสูง.ซ่ึงทําใหมีผลตอผลผลิตและ
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ประสิทธิภาพทางชีวภาพของการผลิตลดลง ทําใหเกิดการชะลอของการตรึงและสูญเสียคุณภาพ
ของดอกเห็ด.อยางไรก็ตามการเพาะเห็ดใหมีคุณภาพในแตละสายพันธุนั้น.มีคาไมแตกตางกัน 
(ยกเวนสี) ระหวางกลุมควบคุมคือ.ฟางขาวสาลีที่เปนวัสดุเพาะหรือวัสดุที่เปนอาหารเสริม การเพิ่ม 
ของเสียจากโรงงานน้ํามันมะกอกเปน.50%.ทําใหเห็ดมีน้ําหนักเบา.มีสีแดงนอยและสีมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากเอนไซมไมเหมาะสมหรือการขัดขวางกิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตเอนไซม Laccase 
และ Peroxidase.ไมแตกตางจากกลุมควบคุม.เมื่อวิเคราะหเห็ดสายพันธุ Pleurotus สวนใหญจะ
เจริญที่ 90% ของของเสียจากโรงงานน้ํามันมะกอกที่มีการเสริมดวยอาหารเสริมชนิดอื่นๆใน     
วัสดุปลูก  

 Shashirekha et al..(2005) ไดทําการศึกษาถึงสวนผสมของผงเมล็ดฝาย (3%) กับฟางขาว   

ที่ใชเปนวัสดุเพาะเห็ด Pleurotus florida พบวาผลผลิตของเห็ดและโปรตีนสุทธิเพิ่มขึ้น.ซ่ึงเหด็ที่ 

เจริญบนฟางขาว (RS-M) จะมี Free sugars และ Polymeric carbohydrates คือ.13.2% และ.39.6%  

และเห็ดที่ เจริญบนเมล็ดฝายเสริมดวยฟางขาว . (CS-M).จะมี .Free.sugars”และ .Polymeric 

carbohydrates 8.3% และ 19.8% การเสริมดวยเมล็ดฝายมีเสนใยอาหารรวมทั้งหมดลดลงอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ โดยมีการชะลอตัว (~ 45%) สังเกตไดในเมล็ดฝายเสริมฟางขาวโดยวัดดวยเครื่อง 

Zenken texturometer จะเห็นไดวามีการเพิ่มขึ้นของอะมิโนอิสระ (Free amino acid ) 125% ในเมล็ด

ฝายเสริมฟางขาวเมื่อเทียบกับฟางขาว  สวนมากมีกรดอะมิโนจําเปนเพิ่มขึ้น  เชน  Leucine, 

Isoleucine, Valine, Cysteine, Methionine และ Phenylalanine ซ่ึงในฟางขาวมีโปรตีนรวมทั้งหมด  

90% มีไขมันรวมทั้งหมดเพิ่มขึ้น 35% เนื่องจากการเสริมดวยเมล็ดฝายเสริมดวยฟางขาวในวัสดุที่

ใชเพาะ โดยเฉพาะอยางยิ่งมีกรดไขมันไมอ่ิมตัวและกรดไขมันอิ่มตัวชนิด Linoleic acid อยูดวย  

 Upadhyay.et.at..(1999) .ไดทํ าการศึกษาการใชประโยชนจากใบชา เหลือทิ้ งจาก

อุตสาหกรรมมาใชในการเพาะเห็ดนางรม ประเทศอินเดียเปนประเทศอันดับ.1.ในการผลิตชา 

(Camellia sienensis) ขนาดใหญของโลก ทําใหมีใบชาเหลือท้ิงจํานวนมากจึงมีความพยายามนําใบ

ชาจากอุตสาหกรรมมาใชประโยชนในการเจริญเติบโตของ Pleurotus spp..มีการนําใบชาเหลือทิ้ง

ผสมกับฟางขาวสาลีในอัตราสวน 3:1,.1:1.และ.1:3.w/w ซ่ึงมีประโยชนในการเจริญของกลุมเสนใย

ของเห็ด P..flabellatus และเห็ด P..sapidus ในเพลทพลาสติก ใบชาเหลือท้ิงผสมกับฟางขาวสาลีใน
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อัตราสวน 3:1, 1:1.w/w.ปรากฏวามีการเจริญของกลุมเสนใยดีที่สุด.ตามดวยฟางขาวสาลีใน      

อัตราสวน 3:1, 1:1.w/w 

 Zakhary.et.al..(1984)”ไดตรวจสอบเห็ดสายพันธุ .Volvariella.volvaceae.ที่ เพาะดวย       

ฟางขาว โดยทดสอบการเจริญเติบโตของเชื้อ.V..volvaceae ดวยสวนผสมวัสดุเพาะปรากฏวา      

การเพาะโดยไมใสยูเรีย และใชเมล็ดขาวบารเลยหรือขางฟางไมมีอิทธิพลตอการเจริญเติบโต      

ของเสนใย เมื่อมีการเพิ่มยีสตสกัดในเมล็ดขาวบารเลยจะมีการเจริญของเสนใยจํานวนมาก         

โดยเปรียบเทียบกับสวนผสมวัสดุเพาะอื่น ๆ และเมื่อใชสวนผสมวัสดุเพาะที่แตกตางกัน 7 ชนิด  

ในการเพาะเห็ดดวยฟางขาว ที่ใชสวนประกอบของของเสียจากน้ําสม ฟางขาว ชานออย ของเสีย

จากถ่ัวกระปอง ปุยคอก และโมลาส พบวาสวนผสมในวัสดุของเสียจากน้ําสม ชานออย ฟางขาว      

ปุยคอก โมลาส และยูเรียจะใหผลผลิตเห็ดสูง และจากการวิเคราะหทางเคมีของปริมาณเห็ดที่เก็บ

เกี่ยวไดจากสวนผสมวัสดุเพาะที่เปนของเสียจากน้ําสม ชานออย.(มีอัตราสวนรอยละของน้ําหนัก

แหง):.4.92ใไนโตรเจนทั้งหมด.1.64.โปรตีนที่ไมมีไนโตรเจนเปนองคประกอบ 2.71 Ether extract 

17.4 เสนใยหยาบ 6.07 น้ําตาลรีดิวส 4.23 น้ําตาลนอนรีดิวส 19.2 แปง 9.86 ไกลโคเจน.12.6.    

แมนนิทอลและขี้เถา โดยมีกรดอะมิโน.14.ชนิด ที่เปนสวนสําคัญ.ไดแก Methionine, Arginine, 

Histidine และ Serrine 

 Zhang et al. (2001) ไดทําการศึกษาการเพาะเห็ดนางรมดวยฟางขาวและฟางขาวสาลี     

โดยการเพาะเห็ดนางรมสายพันธุ Pleurotus Sajor-caju ดวยฟางขาวและฟางขาวสาลีซ่ึงปราศจาก

การตรวจสอบอาหารเสริมโดยมีวิธีการลดขนาดฟางใหมีขนาดเล็กลง สําหรับระดับการปลูกและ

เปรียบเทียบวิธีลดขนาด 2 วิธีคือ การบด และการสับชนิดของสารตั้งตน.(ฟางขาวตอฟางขาวสาลี) 

ที่สงผลตอผลผลิตเห็ด และประสิทธิภาพการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของการเสื่อมสลายสาร       

ตั้งตน พบวาฟางบดใหอัตราเร็วในการเจริญของเห็ดสูงและใหผลมากกวาฟางสับ วงจรการเจริญ

ของเห็ดในสารตั้ งตนบดโดยมีขนาดเล็กขนาดคลายกับฟางสับจะมีวงจรสั้นกวา  5.วัน            

อยางไรก็ตาม เมื่อฟางถูกบดจนมีขนาดเล็กมากกวาจะทําใหผลผลิตของเห็ดลดลง โดยทดสอบกับ

หัวเชื้อ 3 ระดับ (12%, 16% และ 18%).ในระดับ 12%.ใหผลผลิตต่ํากวาอีก 2 ระดับ เมื่อเปรียบเทียบ
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ฟางขาวกับฟางขาวสาลี ฟางขาวใหผลผลิตเห็ดมากกวาฟางขาวสาลีประมาณ 10% ภายใตสภาพ 

การเพาะเดียวกัน เสนใยจากฟางที่เหลืออยูหลังการใชประโยชนของเห็ดจะไมเสื่อมสลาย เชน    

เสนใยฟางแท แสดงวาเห็ดไมทําการหมักฟาง แตสงเสริมคาการใหอาหารใหดีขึ้น 
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บทที่ 3 

อุปกรณและวิธีการทดลอง 

 

3.1  วัสดุ อุปกรณ และสารเคมี 

 3.1.1  กระดาษหนังสือพิมพ 

 3.1.2  กระบอกฉีดน้ํา 

 3.1.3  กากใยสับปะรดแหง 

 3.1.4  ขี้เล่ือยไมยางพารา 

 3.1.5  คอขวดพลาสติกเสนผาศูนยกลาง 0.5 นิ้ว 

 3.1.6  ชอนทองเหลืองดามยาว 

 3.1.7  เชื้อเห็ดนางฟาภูฐานทีเ่ล้ียงในเมล็ดขาวฟาง 

 3.1.8  ตะเกยีงแอลกอฮอล 

 3.1.9  เตา 

 3.1.10  ถุงพลาสติกทนรอนขนาด 8x12 นิ้ว 

 3.1.11  น้ําสะอาด 

 3.1.12  ฝาปดคอขวด หรือจุกประหยัด 

 3.1.13  หมอนึง่กอนเพาะเหด็ขนาด 200 ลิตร 

 3.1.14  อาหารเสริม KAT105      

 3.1.15  อาหารเสริม KAT901      

 3.1.16  แอลกอฮอลฆาเชื้อ 
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3.2  วิธีดําเนินการทดลอง 

 3.2.1  การเตรียมวัสดใุนการทํากอนเพาะเห็ด  

 โดยสวนผสมของอาหารแตละสูตรมีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดแตกตางกันไป 
ยกเวนอัตราสวนของอาหารเสริม KAT105 (รําละเอียด เสริมดวยแหลงโปรตีนอื่น เชน จมูกขาว
หรือรําขาวสาลี ใบกระถินปน สาเหลา) และ KAT901 (แมกนีเซียมที่อยูในรูปของสารคีเลท)ใน
ปริมาณเทากันทุกสูตรโดยมีรายละเอียดแตละสูตรอาหารดังตอไปนี้ 

สูตรท่ี 1  ขี้เล่ือยไมยางพารา 100% 

 - ขี้เล่ือยไมยางพารา                 10               กิโลกรัม 

 - สูตรอาหารเสริม KAT105     0.5              กิโลกรัม 

 - สูตรอาหารเสริม KAT901     100             มิลลิลิตร 

 - น้ําสะอาด 60-70% 

สูตรท่ี 2  กากใยสับปะรดจากบริษัททิปโกฟูดส ประเทศไทย (จํากัด) 100% 

 - กากใยสับปะรด                     10                กิโลกรัม 

 - สูตรอาหารเสริม KAT105     0.5              กิโลกรัม 

 - สูตรอาหารเสริม KAT901     100             มิลลิลิตร 

 - น้ําสะอาด 60-70% 

สูตรท่ี 3  ขี้เล่ือยไมยางพารา 80% + กากใยสับปะรด 20%  

- ขี้เล่ือยไมยางพารา                   8               กิโลกรัม 

 - กากใยสับปะรด                       2               กิโลกรัม 

 - สูตรอาหารเสริม KAT105      0.5             กิโลกรัม 

 - สูตรอาหารเสริม KAT901      100            มิลลิลิตร 

 - น้ําสะอาด 60-70% 

 



22 
 

 
 

สูตรท่ี 4  ขี้เล่ือยไมยางพารา 60% + กากใยสับปะรด 40%  

- ขี้เล่ือยไมยางพารา                  6               กิโลกรัม 

 - กากใยสับปะรด                      4               กิโลกรัม 

 - สูตรอาหารเสริม KAT105     0.5             กิโลกรัม 

 - สูตรอาหารเสริม KAT901     100            มิลลิลิตร 

 - น้ําสะอาด 60-70% 

สูตรท่ี 5  ขี้เล่ือยไมยางพารา 40% + กากใยสับปะรด 60%  

- ขี้เล่ือยไมยางพารา                   4                กิโลกรัม 

 - กากใยสับปะรด                       6                กิโลกรัม 

 - สูตรอาหารเสริม KAT105      0.5             กิโลกรัม 

 - สูตรอาหารเสริม KAT901      100            มิลลิลิตร 

 - น้ําสะอาด 60-70% 

สูตรท่ี 6  ขี้เล่ือยไมยางพารา 20% + กากใยสับปะรด 80%  

- ขี้เล่ือยไมยางพารา                   2                กิโลกรัม 

 - กากใยสับปะรด                       8               กิโลกรัม 

 - สูตรอาหารเสริม KAT105      0.5              กิโลกรัม 

 - สูตรอาหารเสริม KAT901      100             มิลลิลิตร 

 - น้ําสะอาด 60-70% 

  

  3.2.2  วิธีการผสมวัสดุในการทํากอนเพาะเหด็ 

  3.2.2.1  นําสวนผสมดังกลาวขางตนผสมใหเขากันดวยมือ ปรับความชื้น 60-65% 

โดยเติมน้ําพอประมาณใชมือกําขี้ เ ล้ือยบีบใหแนน ถามีน้ําซึมที่งามมือแสดงวาเปยกเกินไป          
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(ใหเติมขี้เล่ือยเพิ่ม) ถาไมมีน้ําซึมใหแบมือออกขี้เล่ือยจะรวมกันเปนกอนแลวแตกออก 2-3 สวน  

ถือวาใชได แตถาแบมือแลวขี้เล่ือยไมรวมตัวเปนกอน แสดงวาแหงไปใหเติมน้ําเล็กนอย  

3.2.2.2  บรรจุขี้เล่ือยในถุงพลาสติกทนรอนน้ําหนัก 1 กิโลกรัม กระแทกกับพื้น

พอประมาณและทุบใหแนนพอประมาณ 2 ใน 3 ของถุง ใสคอขวดปดดวยฝาปดคอขวด 

3.2.3  การเตรียมลักษณะเชื้อเห็ดที่ดี 

 จะตองไมมีเชื้อราอ่ืน ๆ เจือปน เชน ราดํา ราเขียว ราสมปนเปอนอยูในขวดเชื้อนั้น     

เพราะจะทําใหถุงเพาะเชื้อเห็ดติดโรคราอื่นได โดยสังเกตเสนใยของเชื้อเห็ดจะตองมีเสนใย และ

เดินเต็มขวด 

3.2.4  วิธีการนึ่งฆาเชื้อกอนเพาะเห็ด 

  3.2.4.1  เตรียมวัสดุ อุปกรณการนึ่งฆาเชื้อ ไดแก เตา หมอนึ่งฆาเชื้อ กอนเพาะเห็ด 

กระดาษหนังสือพิมพ น้ํา 

            3.2.4.2  ใสน้ําในหมอนึ่งฆาเชื้อ แลวใสชั้นวาง วางกอนเพาะเห็ดบนชั้นวางเปน   

ชั้น ๆ จนเต็มถังแลวปดฝาอยาใหแนนจนเกินไป กอนวางกอนเพาะเห็ดดานในของถังตองบุดวย

กระดาษหนังสือพิมพกอน 

 3.2.4.3..ตมน้ําใหเดือดเร่ิมจับเวลาตั้งแตน้ําเดือดเปนไอพุงออกมาเปนเวลา             

3 ชั่วโมง (อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง) 

 3.2.4.4  เมื่อครบ 3 ชั่วโมง นํากอนเพาะเห็ดออกวางในที่อากาศถายเทไดดีปลอย

ใหเย็นเพื่อรอใสเชื้อเห็ดตอไป 
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3.2.5  การเขี่ยเชื้อเห็ดลงในกอนเพาะเห็ด 

  3.2.5.1  เตรียมวัสดุ อุปกรณใหพรอม ไดแก ขวดเชื้อเห็ดนางฟาภูฐานที่เล้ียงใน
เมล็ดขาวฟาง กอนเพาะเห็ดที่ผานการนึ่งฆาเชื้อแลว ชอนทองเหลืองดามยาว ตะเกียงแอลกอฮอล 
แอลกอฮอลฆาเชื้อ  

  3.2.5.2  คัดเลือกเชื้อเห็ดที่มีลักษณะดังนี้ เสนใยสีขาวฟูเดินเต็มเมล็ดขาวฟาง       
ไมมีราเขียว ราเหลือง ราแดงปะปน ไมมีการรวมตัวของเสนใยเห็ดเปนกอนหรือตุมดอก ขวดเชื้อ
เห็ดอยูในสภาพไมสกปรก 

  3.2.5.3..ทําความสะอาดหองตอเชื้อนํากอนเพาะเห็ดที่นึ่งฆาเชื้อแลว ตะเกียง
แอลกอฮอล แอลกอฮอลฆาเชื้อ สําลี ชอนทองเหลืองดามยาว อุปกรณทุกชิ้นทําความสะอาดและฆา
เชื้อดวยแอลกอฮอล.ปดประตูหนาตางใหหองอยูในสภาพอากาศนิ่ง 

  3.2.5.4  ใชแอลกอฮอลฆาเชื้อท่ีมือ ชอนตักทองเหลือง ดึงจุกสําลีขวดหัวเชื้อเห็ด
ออก ลนไฟที่ปากขวดยกขึ้นเหนือเปลวไฟใชชอนคนเมล็ดขาวฟางใหกระจายกัน 

  3.2.5.5  เปดฝาปดกอนเพาะเห็ดพรอมกับหยอดหรือใชชอนตักเชื้อเห็ดที่เล้ียงใน 
เมล็ดขาวฟาง ลงถุงละประมาณ 20-30 เมล็ด ทําอยางรวดเร็วแลวปดฝากอนเพาะเห็ด 

  3.2.5.6  ทําการเขี่ยเชื้อเห็ดลงกอนเพาะเห็ด แลวนําไปบมในที่สะอาดมีอากาศ
ถายเทสะดวก อุณหภูมิ 23-28 องศาเซลเซียส เปนระยะเวลา 21 วัน เสนใยจะเดินเต็มถุงพรอมเปด
ดอก 

  3.2.5.7  เมื่อเสนใยเดินเต็มถุงพรอมที่จะเปดดอกจะมีการยายมาเปดดอกใน
โรงเรือน 
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ภาพที่ 6  ขั้นตอนการเขี่ยเชื้อลงกอนเพาะเห็ด และการเปดถุงใหเห็ดออกดอก 

   ท่ีมา : www.agric-prod.mju.ac.th/web-veg/mushroom/chapter9a2.pdf 

 

ดึงจุกสําลีแลวถือไวอยาใหสวนของ

สําลีที่อยูภายในสําผัสกับสวนใด 

เทหัวเชื้อบนเมล็ดขาวฟางใสลงในถุง 

บมกอนเชื้อ จนเชื้อเต็มถุง 

เปดปากถุงหรอืกรีดขางถุงเพื่อใหเห็ดออกดอก 

ลักษณะของดอกเห็ดทีเ่จริญ

จากถุงกอนเชือ้เห็ด 

ถุงขี้เล่ือยหรือปุยหมักที่ผาน

การฆาเชื้อแลว 
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3.2.6  การเปดดอกในโรงเรอืน 

หลังจากเสนใยเห็ดเจริญเต็มกอนแลวควรปลอยใหเสนใยเห็ดรัดตัว และสะสมอาหาร    
เพิ่มมากขึ้นประมาณ 5-7 วัน แลวทําการการเปดผิวหนากอนเชื้อเพาะเห็ดเปนการนําถุงกอนเชื้อที่
เสนใยเห็ดเจริญเติบโตเต็มที่แลวมาเปดจุกสําลีแลวดึงคอขวดออก จากนั้นพับปากถุงจนถึงระดับที่
อยูสูงกวาผิวกอนเชื้อ 1-2 เซนติเมตร แลวใชมีดกรีดขางถุงใหขาดเปนรอยยาว 1-2 เซนติเมตร        
2-4 แหงเพื่อไมใหน้ําขัง จากนั้นยกเขาเพาะในโรงเรือนเพาะเห็ดโดยจัดวางกอนเห็ดตามแนวนอน
ที่ช้ันวาง ฉีดพนละอองน้ําในโรงเรือนเพาะเห็ดวันละ 3 ครั้ง เชา เที่ยง เย็น ใหมีความชื้นสัมพัทธใน
โรงเรือน หามฉีดน้ําเขาปากถุงเพราะจะทําใหน้ําขังขางในถุงทําใหกอนเชื้อเห็ดเนาเสีย 

 

3.3  การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 3.3.1  คาเฉลี่ย (Mean) 

 3.3.2  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 3.3.3  คาความแปรปรวน (Analysis of variance; One way anova) ในแผนการทดลองแบบ 
CRD สวนการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียรายคูของสูตรอาหารใชวิธี Duncan’s new 
multiple range test ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

 

3.4   การบันทึกขอมูล 
 3.4.1  บันทึกลักษณะการเจริญเติบโตของเสนใยตั้งแตเร่ิมทําการทดลองจนเปดดอก 
 3.4.2  บันทึกผลผลิตของดอกเห็ด ไดแก 
  (1)  จํานวนดอกจากสูตรอาหารแตละสูตร 
  (2)  น้ําหนักสดที่ไดจากสูตรอาหารแตละสูตรเพื่อหาคาเฉลี่ยตอดอก 
  (3)  ความกวางของหมวกดอกจากสูตรอาหารแตละสูตร 
  (4)  ความยาวของกานดอกจากสูตรอาหารแตละสูตร 
 3.4.3  บันทึกผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติทดสอบ 
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 
 จากการทดลองเรื่องการใชกากใยสับปะรดจากบริษัททิปโกฟูดส ประเทศไทย (จํากัด) 
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ เปนวัสดุในการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานเพื่อเปรียบเทียบกับการใชขี้เล่ือย  
โดยใช สัดส วนของวัสดุ เพาะที่ แตกต า งกันคื อ .ขี้ เ ล่ื อย . 100%.กากใยสับปะรด . 10 0 %                          
ขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดในสัดสวน 80:20, 60:40, 40:60 และ 20:80 ตามลําดับ.ซ่ึงทําการทดลองเปน
ระยะเวลา 45 วัน สามารถอภิปรายผลการทดลองตามลําดับตอไปนี้  
 1.  ผลการวิเคราะหหาองคประกอบธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปแตสเซียม (K) 
ในวัสดุเพาะเห็ดนางฟาภูฐานจํานวน 2 ชนิดคือ.ขี้เล่ือย และกากใยสับปะรด 
 2.  ผลการวิเคราะหปริมาณลิกนิน และเซลลูโลสในวัสดุเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน 
 3.  ผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากการเพาะดวยขี้เล่ือย.และกากใยสับปะรดในอัตราสวน
ตาง ๆ 
 4.  เปรียบเทียบลักษณะของดอกเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากการเพาะดวยข้ีเล่ือย.และกากใย
สับปะรดในอัตราสวนที่แตกตางกัน 
 
4.1  ผลการวิเคราะหหาองคประกอบธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โปแตสเซียม (K) ในวัสดุ 
เพาะเห็ดนางฟาภูฐาน  
 จากการวิเคราะหหาปริมาณธาตุ N, P, K ที่เปนองคประกอบในขี้เล่ือย และกากใยสับปะรด 
ที่ใชเปนวัสดุในการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานโดยควบคุมสวนผสมอื่น ๆ ในอัตราสวนที่เทากันทุกสูตร
พบวากากใยสับปะรดมีคา N, P, K สูงกวาขี้เล่ือยคือ.ในกากใยสับปะรดแหงมีคา N, P, K เทากับ 
0.80, 0.14 และ 0.73% ตามลําดับ สวนในขี้เล่ือยแหงมีคา N, P, K เทากับ 0.25, 0.10 และ0.30% 
ตามลําดับ (รับรองโดยสํานักวิทยาศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน) ดังตารางที่ 1  
 
4.2  ผลการวิเคราะหปริมาณลิกนิน และเซลลูโลสในวัสดุเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน 
 ในการวิเคราะหหาคาลิกนินและเซลลูโลสจากวัสดุเพาะเห็ดนางฟาภูฐานคือ ขี้เล่ือย และ
กากใยสับปะรด โดยนําวัสดุเพาะเห็ดดังกลาวในสภาพของวัสดุแหงมาทําการวิเคราะห พบวาใน    
ขี้เล่ือยแหงมีปริมาณลิกนิน 1.032.(%.น้ําหนักแหง).สวนกากใยสับปะรดแหงมีปริมาณลิกนิน 0.836.   
(%.น้ําหนักแหง) ดังตารางที่ 2 และในขี้เล่ือยแหง มีปริมาณเซลลูโลส 529.89.g/l สวนกากใย
สับปะรดแหงมีปริมาณเซลลูโลส 300.38.g/l ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหหาปริมาณธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม.(K)        
.............. ในวัสดุเพาะขี้เล่ือยและกากใยสับปะรด (%.น้ําหนักแหง) 

 

ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะหหาปริมาณลิกนินในวัสดุเพาะขี้เล่ือย และกากใยสับปะรด 

   วัสดุในการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน ปริมาณลิกนิน (%.น้ําหนักแหง) 

    ขี้เล่ือย 1.032±0.05 

    กากใยสับปะรด 0.836±0.13 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหหาปริมาณเซลลูโลสในวัสดุเพาะขี้เล่ือย และกากใยสับปะรด 

   วัสดุในการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน ปริมาณเซลลูโลส (g/l) 

    ขี้เล่ือย 529.89±0 

    กากใยสับปะรด 300.38±0 

 
4.3  ผลผลิตเห็ดท่ีไดจากการเพาะดวยขี้เล่ือยและกากใยสับปะรดในอัตราสวนตาง ๆ 
 เมื่อทําการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานดวยวัสดุเพาะที่มีสวนผสมของขี้เล่ือย:ธาตุอาหารเสริม 
KAT105:ธาตุอาหารเสริม KAT901 และวัสดุเพาะที่มีสวนผสมของกากใยสับปะรด:ธาตุอาหาร
เสริม KAT105:ธาตุอาหารเสริม KAT901โดยมีระยะเวลาในการเก็บดอกเห็ด 45 วันพบวา  
 สูตรท่ี 1  เมื่อทําการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานดวยข้ีเล่ือย 100% เสริมดวยอาหารเสริม  
KAT105 และอาหารเสริม.KAT901ไดผลผลิตเห็ดจํานวน 406 ดอก น้ําหนักรวม 2,777 กรัม           
มีน้ําหนักเฉลี่ยดอกละ 6.84 กรัม (ดังภาพที่ 7 และตารางที่ 4) 
 
 

วัสดุในการเพาะเห็ดนางฟาภูฐาน N (%) P (%) K (%) 

   ขี้เล่ือย           0.25           0.10 0.30 

   กากใยสับปะรด           0.80           0.14            0.73 
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ภาพที่ 7  ผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากการเพาะเห็ดดวยวัสดุเพาะสตูรที่.1 (ขี้เล่ือย 100%) 

 
สูตรท่ี 2  เปนการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานดวยกากใยสับปะรด 100% เสริมดวยอาหาร

เสริม.KAT105 และอาหารเสริม.KAT901ไดผลผลิตเห็ดจํานวน 271 ดอก น้ําหนักรวม.1,611 กรัม  
มีน้ําหนักเฉลี่ยดอกละ 5.94 กรัม (ดังภาพที่ 8 และตารางที่ 4) 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8  ผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากการเพาะเห็ดดวยวัสดุเพาะสตูรที่.2  
               (กากใยสับปะรด100%) 

 
สูตรท่ี 3  จากการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานดวยขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดในอัตราสวน 80:20% 

เสริมดวยอาหารเสริม.KAT105 และอาหารเสริม.KAT901ไดผลผลิตเห็ดจํานวน  336 ดอก    
น้ําหนักรวม 2,389 กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ยดอกละ 7.11 กรัม (ดงัภาพที่ 9 และตารางที่ 4) 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 9  ผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากการเพาะเห็ดดวยวัสดุเพาะสตูรที่.3                                    
               (ขี้เล่ือย:กากใยสับปะรด 80:20%) 
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 สูตรท่ี 4  จากการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานดวยขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดในอัตราสวน 60:40% 
เสริมดวยอาหารเสริม.KAT105 และอาหารเสริม.KAT901ไดผลผลิตเห็ดจํานวน  276 ดอก    
น้ําหนักรวม 1,688 กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ยดอกละ 6.11 กรัม (ดังภาพที่ 10 และตารางที่ 4) 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 10  ผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากการเพาะเห็ดดวยวัสดุเพาะสูตรที่.4 
               (ขี้เล่ือย:กากใยสับปะรด 60:40%) 
 

สูตรท่ี 5  จากการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานดวยขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดในอัตราสวน 40:60% 
เสริมดวยอาหารเสริม.KAT105 และอาหารเสริม.KAT901 ไดผลผลิตเห็ดจํานวน 415 ดอก   
น้ําหนักรวม 2,430 กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ยดอกละ 5.85 กรัม (ดังภาพที่ 11 และตารางที่ 4) 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11  ผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐานทีไ่ดจากการเพาะเหด็ดวยวัสดุเพาะสูตรที่.5  
                 (ขี้เล่ือย:กากใยสบัปะรด 40:60%) 
 

สูตรท่ี 6  จากการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานดวยขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดในอัตราสวน 20:80% 
เสริมดวยอาหารเสริม.KAT105 และอาหารเสริม.KAT901 ไดผลผลิตเห็ดจํานวน 368.ดอก   
น้ําหนักรวม 2,161 กรัม มีน้ําหนักเฉลี่ยดอกละ 5.87 กรัม (ดังภาพที่ 12 และตารางที่ 4) 
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ภาพที่ 12  ผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐานทีไ่ดจากการเพาะเหด็ดวยวัสดุเพาะสูตรที่ 6  
                (ขี้เล่ือย:กากใยสับปะรด 20:80%) 
  

ผลการทดลองที่ไดจากการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานดวยสูตรอาหารที่ผสมดวยวัสดุเพาะที่

แตกตางกัน.พบวาสูตรที่.5.ซ่ึงมีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน.40:60.มีจํานวนดอกเห็ด

มากที่สุด รองลงมาเปนสูตรที่ 1 ที่ใชวัสดุเพาะเปนขี้เล่ือย.100%.สูตรที่ 6 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:

กากใยสับปะรดเปน.20:80.สูตรที่ 3 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน.80:20.สูตรที่.4.ที่มี

สัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน.60:40.และสูตรที่.2.ที่ใชวัสดุเพาะเปนกากใยสับปะรด 

100% ตามลําดับ  

 เมื่อนําดอกเห็ดไปชั่งน้ําหนักสด พบวาสูตรที่ 1 ที่ใชวัสดุเพาะเปนขี้เล่ือย 100% มีน้ําหนัก

สดมากที่สุด รองลงมาเปนสูตรที่ 5 ที่ใชสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 40:60 สูตรที่ 3 ที่มี

สัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 80:20 สูตรที่.6 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรด  

เปน 20:80 สูตรที่ 4 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 60:40 และสูตรที่ 2 ที่ใชวัสดุเพาะ

เปนกากใยสับปะรด 100 % ตามลําดับ โดยพบวาน้ําหนักสดตอดอกในสูตรที่ 3 ที่ใชสัดสวนของ

วัสดุเพาะเปนขี้เล่ือย:สับปะรด 80:20 มีน้ําหนักสดตอดอกมากที่สุด รองลงมาเปนสูตรที่ 1 ที่ใชวัสดุ

เพาะเปนขี้เล่ือย 100% สูตรที่ 4 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:สับปะรดเปน 60:40 สูตรที่ 2 ที่ใชวัสดุเพาะ

เปนกากใยสับปะรด 100% สูตรที่ 6 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 20:80 และสูตรที่ 5 

ที่ใชสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 40:60 ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  เปรียบเทียบผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากวัสดุเพาะแตกตางกันดวยสัดสวนของ        
     ขี้เล่ือยและกากใยสับปะรด  

สูตรอาหารที่เพาะเห็ด/วัสดุเพาะ  ลักษณะดอกของเห็ด
นางฟาภูฐานที่เพาะ
ดวยวัสดุแตกตางกนั 

จํานวน

ดอกเห็ด 

(ดอก) 

น้ําหนักสด    

   (กรัม)  

คาเฉล่ีน้ําหนัก

สด (กรัม) /ดอก 

 
     สูตรท่ี 1 : ขี้เล่ือย (100%)       

 

 

406 a 

 

2,777 a 

 

6.84±3.95a 

 
     สูตรท่ี 2 :  กากใยสับปะรด  
                       (100%) 

 

 
271 d 

 
1,611 c 

 
5.94±3.43b 

 
     สูตรท่ี 3 : ขี้เล่ือย:กากใย    
           สับปะรด (80:20%) 

    

 

336 c 
 

 

2,389 ab 
 

 

7.11±4.10 ab 
 

 
     สูตรท่ี 4 : ขี้เล่ือย :กากใย    
            สับปะรด (60:40%) 
 

    

 

276 d 
 

 

1,688 bc 
 

 

6.11±3.53 b 
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากวัสดุเพาะแตกตางกันดวยสัดสวนของ        
     ขี้เล่ือยและกากใยสับปะรด (ตอ) 

สูตรอาหารที่เพาะเห็ด/วัสดุเพาะ  ลักษณะดอกของเห็ด
นางฟาภูฐานที่เพาะ
ดวยวัสดุแตกตางกนั 

จํานวน

ดอกเห็ด

(ดอก) 

น้ําหนักสด 

(กรัม) 

คาเฉล่ียน้ําหนกั

สด (กรัม) /ดอก 

 
        สูตรท่ี 5 : ขี้เล่ือย:กากใย   
              สับปะรด (40:60%) 

 

 

415 a 
 

 

2,430 a 
 

 

5.85±3.38 b 
 

 
สูตรท่ี 6 : ขี้เล่ือย:กากใย    
     สับปะรด (20:80%) 

 

 

368 b 
 

 

 2,161 abc 
 

 

5.87±3.39 b 

a, b, c และ d อักษรแตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13  แสดงการเปรียบเทียบจํานวนดอกเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากสูตรอาหารแตกตางกัน 
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ภาพที่ 14   แสดงการเปรียบเทียบน้ําหนักสดรวมของเหด็นางฟาภูฐานทีไ่ดจากสูตรอาหาร                
                  แตกตางกัน 

 
ภาพที่ 15  แสดงการเปรียบเทียบน้ําหนักสดตอดอกของเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากสูตรอาหาร 
                 แตกตางกัน 
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4.4  เปรียบเทียบลักษณะของดอกเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากการเพาะดวยวัสดุเพาะในอัตราสวน

แตกตางกัน 

 เมื่อทําการศึกษาความกวางหมวกดอกและความยาวกานดอกของเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจาก

การเพาะดวยวัสดุเพาะที่แตกตางกัน พบวาวัสดุเพาะสูตรที่ 1 ที่ใชวัสดุเพาะเปนขี้เล่ือย 100%          

มีความกวางหมวกดอกมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.16 เซนติเมตร รองลงมาคือการเพาะดวย

สูตรที่ 3 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 80:20 สูตรที่ 4 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใย

สับปะรดเปน 60:40 สูตรที่ 2 ที่ใชวัสดุเพาะเปนกากใยสับปะรด 100% สูตรที่ 5 ที่มีสัดสวนของ     

ขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 40:60 และสูตรที่ 6 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 20:80 

โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 5.64, 5.19, 4.88, 4.75 และ 4.69 เซนติเมตร คาความยาวกานดอกของเห็ด

นางฟาภูฐานที่เพาะดวยวัสดุเพาะสูตรที่ 1 ที่ใชวัสดุเพาะเปนขี้เล่ือย 100% มีคาความยาวกานดอก

มากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 เซนติเมตร รองลงมาเปนการเพาะดวยวัสดุเพาะสูตรที่ 2 ที่ใช

วัสดุเพาะเปนกากใยสับปะรด 100% สูตรที่ 5 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 40:60 

สูตรที่ 3 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 80:20 สูตรที่ 4 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใย

สับปะรดเปน 60:40 และสูตรที่ 6 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 20:80 โดยมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.22, 3.84, 3.73, 3.49 และ 3.47 เซนติเมตร ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 5  

 

 

 

 

 

 
 

 



36 
 

ตารางที่ 5  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยความกวางของหมวกดอกและคาเฉลี่ยความยาวของกานดอกของ      

                  เห็ดนางฟาภูฐานที่เพาะดวยข้ีเล่ือย และกากใยสับปะรดในอัตราสวนแตกตางกัน  

สูตรวัสดุเพาะเห็ด 
 

คาเฉล่ียความกวางของหมวกดอก 
(ซม.) 

 คาเฉล่ียความยาวของกานดอก  
(ซม.) 

 
สูตรท่ี 1 : ขี้เล่ือย (100%) 

 
6.16a±2.32 

 
   

 
4.78a±2.12 

 

สูตรท่ี 2 : กากใยสับปะรด   
                 (100 %) 

    4.88b±2.82 
 
 
 

    4.22ab±2.44 

สูตรท่ี 3 : ขี้เล่ือย:กากใย     
     สับปะรด (80:20 %) 

  5.64ab±1.53 
 

    3.73bc±0.68 
 

สูตรท่ี 4 : ขี้เล่ือย:กากใย     
     สับปะรด (60:40 %) 

                                         
   5.19b±1.46 
 

          
3.49c±0.66 
  

 
 
 

สูตรท่ี 5 : ขี้เล่ือย:กากใย    
     สับปะรด (40:60 %) 

4.75b±1.07 
 
 

    3.84bc±0.74 
 

สูตรท่ี 6 : ขี้เล่ือย:กากใย     
     สับปะรด (20:80 %) 

  4.69b±0.92 
 

 

 3.47 c±0.68 
 
 
 

a, b, c และ d อักษรแตกตางกันในแนวตั้ง มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05)         
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ภาพที่ 16  แสดงการเปรียบเทียบความกวางหมวกดอกของเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากสูตรอาหาร                

    แตกตางกัน 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 17  แสดงการเปรียบเทียบความยาวกานดอกของเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากสูตรอาหาร    
              แตกตางกัน 
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 เมื่อศึกษาลักษณะการเจริญของเสนใยในสูตรอาหารที่ใชเพาะเห็ดนางฟาภูฐานที่แตกตาง
กันพบวาในสูตรที่ 1 ซ่ึงใชวัสดุเพาะเปนขี้เล่ือย 100% มีลักษณะการเดินของเสนใยสม่ําเสมอ     
และเดินเต็มกอนไดเร็วกวาสูตรอื่น ๆ สวนสูตรที่ 2 ที่ใชวัสดุเพาะเปนกากใยสับปะรด 100%  สูตรที่ 
3, 4, 5 และ 6 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 80:20, 60:40, 40:60 และ 20:80               
มีลักษณะการเดินของเสนใยท่ีหนา แตใชระยะเวลาในการเดินเต็มถุงชากวา และในสูตรที่ 4 ที่มี
สัดสวนของ ขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 60:40 มีการเจริญเปนดอกเห็ดไดเร็วที่สุดคือ ใชระยะเวลา 
8 วัน หลังทําการเปดดอก รองลงมาเปนสูตรที่ 3 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 80:20 
สูตรที่ 1 ที่ใชวัสดุเพาะเปนขี้เล่ือย 100% สูตรที่ 5 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 40:60 
สูตรที่ 6 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:กากใยสับปะรดเปน 20:80 และสูตรที่ 2 ที่ใชวัสดุเพาะเปนกากใย
สับปะรด 100% คือ 14,.15, 16 และ 23 วัน.ตามลําดับ และจากผลการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
พบวาจํานวนดอกเห็ด น้ําหนักสดรวม หนักสดตอดอก ความกวางหมวกดอก และความยาวกาน
ดอกของเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากการเพาะดวยขี้เล่ือย และกากใยสับปะรดในสัดสวนตาง ๆ มี 
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 

จากผลการทดลองขางตน พบวาวัสดุที่ใชเพาะเห็ดนางฟาภูฐานทั้งสองชนิดคือ ขี้เล่ือย และ

กากใยสับปะรดนั้นมีปริมาณของลิกนิน และเซลลูโลสที่สูง ซ่ึงเห็ดจะมีน้ํายอยที่สามารถยอยอาหาร

เชิงซอนโดยเฉพาะพวกที่ใหพลังงาน ไดแก ธาตุคารบอนที่อยูในรูปเชิงซอน.โดยเสนใยเห็ดจะมี

น้ํายอยทําการยอยธาตุอาหารดวยตัวมันเอง และนําไปใชในการเจริญเติบโต ซ่ึงจากการวิเคราะห

ปริมาณลิกนิน และเซลลูโลสในวัสดุเพาะเห็ดนางฟาภูฐานคือ ขี้เล่ือย.และกากใยสับปะรดนั้น 

พบวาในขี้เล่ือยมีปริมาณลิกนินและเซลลูโลสสูงกวากากใยสับปะรด โดยเห็ดสามารถนําไปใชใน

การเจริญเติบโตดอกเห็ดได ซ่ึงสอดคลองกับผลการทดลองในสูตรที่ 1 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย     

100% มีความกวางหมวกดอก และความยาวกานดอกมากที่สุดคือ 6.16 และ4.78 เซนติเมตร 

ตามลําดับ และจากผลการทดลอง พบวาสัดสวนที่เหมาะสมของวัสดุเพาะทั้ง 2 ชนิด (ขี้เล่ือยไม

ยางพารา และกากใยสับปะรด).คือ สูตรที่ 5 ที่มีสัดสวนของขี้เล่ือย:สับปะรดเปน 40:60 เนื่องจากมี

จํานวนดอกเห็ดมากที่สุด.ซ่ึงสัมพันธกับปริมาณของธาตุไนโตรเจนที่พบในกากใยสับประรดซึ่งมี

ปริมาณสูงกวาขี้เล่ือยไมยางพารา โดยไนโตรเจนจะชวยกระตุนใหเห็ดออกดอกมากขึ้น นอกจากนี้

ในกากใยสับปะรดยังมีปริมาณของธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่สูงกวาขี้เล่ือยไมยางพารา               

โดยโพแทสเซียมเปนธาตุอาหารที่มีความสําคัญตอการเจริญเติบโตของเห็ด สวนฟอสฟอรัสจะชวย

ในการเจริญของเสนใย.ทําใหเสนใยแข็งแรงเพิ่มจํานวนไดอยางรวดเร็วสงผลตอนํ้าหนักของ
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ผลผลิตเห็ดที่ไดสอดคลองกับผลของน้ําหนักสดรวมของเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากการเพาะดวย

วัสดุเพาะในสูตรที่ 5 ซ่ึงมีคาใกลเคียงกับน้ําหนักสดรวมของเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากการเพาะดวย

ขี้เล่ือย 100% แตการใชสัดสวนของวัสดุเพาะเปนกากใยสับปะรด.100% นั้นจะใหผลผลิตเห็ด

นางฟาภูฐานที่ลดลง เนื่องจากปริมาณไนโตรเจนที่สูงจะสงผลยับยั้งการเจริญของเสนใย ทําใหเสน

ใยเดินชาจึงสงผลใหผลผลิตเห็ดที่ไดต่ํากวาสูตรอื่น ๆ ซ่ึงคลายคลึงกับงานวิจัยของ Baysal (2003). 

ที่ศึกษาการใชเศษกระดาษเหลือทิ้งเสริมดวย Peat ปุยข้ีไก และแกลบ (90+10;80+20 w:w).ในการ

เพาะเห็ดนางรมสายพันธุ Pleurotus ostreatus โดยศึกษาการเดินของเชื้อเห็ด การสราง Pin head 

และการสราง Fruiting body โดยพบวาการเพิ่มอัตราแกลบในสารตั้งตนในระยะที่เชื้อเห็ดกําลังเดิน

จะเรงการสราง Pin head และ.Fruiting body และเปนผลใหผลผลิตเห็ดเพิ่มขึ้นสวนอินทรียสารที่

เกิดจากพืช และปุยข้ีไกจะทําใหการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากมีไนโตรเจนในปริมาณสูงทําให 

เชื้อเห็ดเดินชาเปนผลใหผลผลิตเห็ดนอยลง        
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง 

 
 จากการศึกษาเรื่องการใชกากใยสับปะรดจากบริษัท.ทิปโกฟูดส.ประเทศไทย.(จํากัด).   
เปนวัสดุในการเพาะเห็ดนางฟาภูฐานเปรียบเทียบกับการใชขี้เล่ือยไมยางพาราในระยะเวลา 45 วัน 
โดยใชอาหารเสริมจํานวน 2 สูตร.แตละสูตรควบคุมดวยธาตุอาหารเสริม KAT105 ที่ประกอบดวย 
รําละเอียด เสริมดวยแหลงโปรตีนอ่ืน ๆ เชน จมูกขาว หรือรําขาวสาลี ใบกระถินปน สาเหลา และ 
KAT901 ที่ประกอบดวยแมกนีเซียมที่อยูในรูปของสารคีเลท.(Chelete).ในปริมาณเทากันแตกตาง
กันเฉพาะปริมาณสัดสวนของวัสดุเพาะระหวางขี้เล่ือยไมยางพารา:กากใยสับปะรดจํานวน 6 สูตร 
ดังนี้ 

 สูตรที่ 1 ขี้เล่ือย (100%):กากใยสับปะรด.(0%) 

 สูตรที่ 2 ขี้เล่ือย (0%):กากใยสับปะรด.(100%) 

 สูตรที่ 3 ขี้เล่ือย (80%):กากใยสับปะรด.(20%) 

 สูตรที่ 4 ขี้เล่ือย (60%):กากใยสับปะรด.(40%) 

 สูตรที่ 5 ขี้เล่ือย (40%):กากใยสับปะรด.(60%) 

 สูตรที่ 6 ขี้เล่ือย (20%):กากใยสับปะรด.(80%) 

โดยทุกสูตรมีการควบคุมปริมาณธาตุอาหารเสริมตามมาตรฐาน.จากผลการทดลองครั้งนี้สามารถ
อธิบายสรุปใหสอดคลองไดตามวัตถุประสงคการศึกษาวิจัยที่ตั้งไวดังนี้  

 1.  วิเคราะหปริมาณเกลือแรที่สําคัญตอการเจริญของเห็ดจากวัสดุเพาะชนิดขี้เล่ือย         
และกากใยสับปะรด 

            2.  เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดนางฟาภูฐานที่เพาะดวยกากใยสับปะรดกับขี้เล่ือยไม
ยางพาราในสัดสวนที่แตกตางกัน 

3.  เพ่ือใชประโยชนจากกากใยของเปลือกสับปะรดที่เหลือใชในปริมาณมากจาก       
บริษัท ทิปโกฟูดส ประเทศไทย (จํากัด) ในการเพิ่มมูลคาทางการเกษตร 

  

 



41 
 

สามารถสรุปผลการทดลองโดยสังเขปไดดังนี้ 

 1.  องคประกอบของธาตุไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโปแตสเซียม (K) ในวัสดุเพาะ
ทั้งสองชนิด พบวากากใยสับปะรดแหงมีปริมาณของธาตุ N, P.และ K ที่สูงกวาขี้เล่ือยใซ่ึงมีคา
เทากับ 0.80, 0.14 และ 0.73% ตามลําดับ สวนในขี้เล่ือยแหงมีปริมาณของธาตุ N, P.และ.K.เทากับ 
0.25,.0.10.และ.0.30%.ตามลําดับ 

 2.  ปริมาณลิกนินและปริมาณเซลลูโลสที่พบในวัสดุเพาะเห็ดนางฟาภูฐานสองชนิด คือ 

  2.1  ขี้เล่ือยแหงมีปริมาณลิกนิน 1.032.(%นน.แหง).และมีปริมาณเซลลูโลส 
529.89 g/l 

  2.2  กากใยสับปะรดมีปริมาณลิกนิน 0.836.(%นน.แหง).และมีปริมาณเซลลูโลส 
300.38 g/l 

 3.  จํานวนดอกเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากวัสดุเพาะที่แตกตางกันจํานวน 6 สูตร มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05).โดยวัสดุเพาะสูตรที่ 5 (ขี้เล่ือย 40%:กากใยสับปะรด 
60%) มีจํานวนดอกเห็ดมากที่สุดคือ 415 ดอก วัสดุเพาะสูตรที่ 1, 6, 3 และสูตรที่ 4 มีจํานวนดอก
เห็ด  401, 368, 336 และ 276 ดอก ตามลําดับ สวนวัสดุเพาะสูตรที่ 2 (กากใยสับปะรด 100%)          
มีจํานวนดอกเห็ดนอยที่สุดเทากับ 271 ดอก 

 4.  น้ําหนักสดตอดอกของเห็ดนางฟาภูฐานที่ไดจากการเพาะดวยวัสดุเพาะที่แตกตางกัน    
6 สูตรมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยวัสดุเพาะสูตรที่ 3 (ขี้เล่ือย 80%:
สับปะรด 20%) มีน้ําหนักสดตอดอกมากที่สุดเทากับ 7.11 กรัม รองลงมาเปนสูตรที่ 1, 4, 2 และ 6  
มีน้ําหนักสดตอดอกเทากับ 6.84, 6.11, 5.94 และ 5.87 กรัม ตามลําดับ สวนวัสดุเพาะสูตรที่ 5        
(ขี้เล่ือย 40%:สับปะรด 60%) มีน้ําหนักสดตอดอกนอยที่สุดเทากับ 5.85 กรัม                         

 5.  ความกวางหมวกดอกเห็ดนางฟาภูฐานที่เพาะดวยวัสดุเพาะแตกตางกันจํานวน 6 สูตร   
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยวัสดุเพาะสูตรที่ 1 (ขี้เล่ือย 100%) มีความ
กวางของหมวกดอกมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 6.16 เซนติเมตร วัสดุเพาะสูตรที่ 3, 4, 2 และ 5   
มีความกวางของหมวกดอกโดยเฉลี่ยเทากับ 5.64, 5.19, 4.88 และ.4.69 เซนติเมตร ตามลําดับ     
สวนวัสดุเพาะสูตรที่ 6 (ขี้เล่ือย 20%:กากใยสับปะรด 80%) มีความกวางหมวกดอกนอยที่สุดโดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.69 เซนติเมตร 

 6.  ความยาวของกานดอกเห็ดนางฟาภูฐานที่เพาะดวยวัสดุเพาะแตกตางกันจํานวน 6 สูตร 
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยวัสดุเพาะสูตรที่ 1 (ขี้เล่ือย 100%) มีความ
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ยาวของกานดอกมากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.78 เซนติเมตร วัสดุเพาะสูตรที่ 2, 5, 3 และ.4        
มีความยาวของกานดอกโดยเฉลี่ยเทากับ 4.22, 3.84, 3.73 และ 3.49 เซนติเมตร ตามลําดับ สวนวัสดุ
เพาะสูตรที่ 6 (ขี้เล่ือย 20%:กากใยสับปะรด 80%) มีความยาวของกานดอกนอยท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.47 เซนติเมตร  

 ซ่ึงผลการทดลองดังกลาวทําใหทราบถึงแนวทางการใชประโยชนของกากใยสับปะรดที่
เหลือใชในปริมาณมากจากบริษัท ทิปโกฟูดส.ประเทศไทย (จํากัด) ซ่ึงสามารถนํามาเพิ่มมูลคาและ
ยังชวยลดของเสียทางการเกษตร  และอุตสาหกรรมได  โดยใช เปนวัสดุในการเพาะเห็ด            
นางฟาภูฐาน เนื่องจากกากใยสับปะรดมีไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม.(K) ใน
ปริมาณสูงแตปริมาณของไนโตรเจนที่คอนขางสูงนี้อาจสงผลตอผลผลิตเห็ดนางฟาภูฐาน.เนื่องจาก
ทําใหเสนใยเดินชา ทั้งนี้การยายโรงเรือนในการเพาะเห็ดและการเตรียมวัสดุเพาะที่มีการปรับปรุง
สวนผสมของวัสดุเพาะหลายครั้งอาจมีผลตอการเดินของเสนใยได นอกจากนี้ในการทดลองเปน
ชวงที่เก็บผลผลิตในเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งอุณหภูมิสูงทําใหผลผลิตเห็ดต่ําดวย ทั้งนี้
เพราะสภาพโรงเรือนที่ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิตประสบภัยน้ําทวม.(เดือนตุลาคม 2554 
ถึงพฤศจิกายน 2554) 

 

ขอเสนอแนะ 

  - จากการวิจัยในครั้งนี้ควรเตรียมวัสดุเพาะในชวงเดียวกันแตการทดลองครั้งนี้เกิดจากการ
นํากากใยสับปะรดมาครั้งที่ 2 เปนกากใยที่นํามาตากแหงกรอบซึ่งแตกตางจากครั้งแรกทําให pH 
ในชวงแรกของการทดลองกับ pH ของสูตรอาหารเพาะที่ทําซอมคือ สูตรที่ 2 (กากสับปะรด 100%) 
นั้นแตกตางกันและฤดูกาลการเก็บเห็ดของสูตรอาหารที่.1,.3,.4,.5 และ.6 แตกตางจากสูตรที่ 2 ที่ทํา
การทดลองชวงเดือนเมษายนซึ่งควบคุมอุณหภูมิไมเทากับชุดแรก จึงควรทําการทดลองโดยควบคุม
ปจจัยแทรกสอดอื่น.ๆ เปนสําคัญดวย  

  - แหลงวัสดุเพาะชนิดกากใยสับปะรดอยูไกลจึงควรวางแผนการทดลองใหดีและเตรียม
วัสดุใหเพียงพอตอการขนยายในครั้งเดียวจะดีมาก 

  - ควรทําการทดลองตอยอดไปสูการถายทอดเทคโนโลยีในบริเวณรอบ ๆโรงงานในพื้นที่
ใกลเคียง หรือชุมชนรอบ ๆโรงงานเพื่อเปนการนําของเสียกลับมาใชใหเปนประโยชนตอไป 
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