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บทคัดยอ 
 

             ทําการทดลองที่สถานีพัฒนาที่ดนิเพชรบูรณ เลขที่ 45 หมูที่ 11 ถนนสระบุรี-หลมสัก ตําบล
สะเดียง อําเภอเมือง จังหวดัเพชรบูรณ ในป 2550-2553 เพื่อวตัถุประสงค คือ ศึกษาผลผลิตและคุณคาทาง
อาหารของเหด็ฟางที่ไดจากการนําวัสดุเหลือใชจากการทําการเกษตร ชวยเพิ่มรายไดและลดคาใชจายในการ
ลงทุนใหกับเกษตรกรภายในชุมชนและศกึษาผลตอบแทนทางเศรษฐกจิจากการใชวสัดุที่แตกตางกันในการ
เพาะเห็ดฟาง ไดทําการวางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวน 3 ซํ้า คือ ตํารับที่  1  วิธีของเกษตรกร(วัสดุ
จากฟางขาว) control ตํารับที่  2  วัสดุจากขี้เล่ือยยางพารา ตํารับที่  3  วัสดุจากปอเทือง ตํารับที่  4  วัสดุจาก
ถ่ัวเขียวผิวมันซึ่งผลของการใชวัสดุจากฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทืองและถ่ัวเขยีวผิวมนั เพือ่การเพิ่ม
ผลผลิตของเห็ดฟางหลังสิ้นสุดการทดลอง พบวา  ในป 2551 เมื่อนําผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดจากการใชวัสดุ
ทั้ง 4 ชนิดไดแก  ฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทือง และเปลือกถ่ัวเขียวผิวมันมาวิเคราะหหาปริมาณธาตุ
อาหาร พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ในปริมาณของโปรตีน ไขมัน 
แคลเซียม แมกนีเซียม กํามะถัน ความชื้น และเถา ยกเวนปริมาณคารโบไฮเดรตที่ไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติ  กลาวคอื ปริมาณคารโบไฮเดรตมีคาอยูระหวาง 4.03 - 4.24 มลิลิกรัมตอ100 กรัม สวนปริมาณโปรตีน
มีคาอยูระหวาง 3.16-4.16 กรัมตอ100 กรัม รวมถึงปริมาณไขมันมีคาอยูระหวาง 0.2-0.6 กรัมตอ100 กรัม  
ในขณะเดยีวกนัยังพบปริมาณแคลเซียมมคีาอยูระหวาง 4.49-21.96 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมและปริมาณแมกนีเซียมมี
คาอยูระหวาง 97.74-106.08 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รวมถึงปริมาณกาํมะถันมีคาอยูระหวาง 137.45-180.73 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีความชื้นอยูระหวาง 90.62-91.67 กรัมตอ 100 กรัม และปริมาณเถามีคา
อยูระหวาง 1.00-1.07  นอกจากนี้ยังมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ(P<0.05)ในการใหผลผลิต
ของเห็ดฟางจากการใชวัสดจุากการใชวัสดุปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน ในปริมาณที่เทากันคือ 132 
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กิโลกรัม และวัสดุฟางขาวใหผลผลิต 96 กิโลกรัม สวนวัสดุขี้เล่ือยยางพาราใหผลผลิตนอยที่สุดคือ 84 
กิโลกรัม  ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรียที่ยอยสลายเศษวัสดุซ่ึงไดแก เชื้อแบคทีเรีย (Bacteria) อัลจี 
(Algea) แอคติโนมัยซีสต(Actonomycetes)  และจุลินทรยีชนิดอื่นๆ ในขณะเดียวกนักป็ลดปลอยธาตุอาหาร
ที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง เชน ไนโตรเจน (N) แคลเซียม (Ca) ฟอสฟอรัส (P) โปตัสเซียม (K) 
แมกนีเซยีม (Mg) จึงทําใหเชื้อเหด็ฟางเจริญเติบโตไดดี แตอยางไรก็ตามในระหวางการทดลองมีการเขา
ทําลายของศัตรูเห็ด ไดแก ปลวก มดและแมลงชนิดอืน่ๆดวย เมื่อพจิารณาตนทนุ ผลผลิตและผลตอบแทน
เศรษฐกิจ จากวัสดุเพาะเหด็ทั้ง 4 ชนิด พบวา ตนทนุการเพาะเห็ดฟางอยูระหวาง2,480-5,080 บาท ผลผลิต
ของเห็ดฟางทีไ่ดมีปริมาณอยูระหวาง 84-132 กิโลกรัม ทาํใหมีผลกําไรอยูระหวาง 2,800-4,680 บาท  
 สวนในป 2552 พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคญัยิ่ง (P<0.01) ของปริมาณ
คารโบไฮเดรต ไขมัน แคลเซียม แมกนเีซียม กํามะถนั ความชื้น และเถา สวนปริมาณโปรตีนของเห็ดฟางไม
มีความแตกตางกันทางสถิติกลาวคือมีปริมาณคารโบไฮเดรตของเห็ดฟางมีคาอยูระหวาง 2.71-4.00 มิลลิกรัม
ตอ100 กรัม สวนปริมาณโปรตีนมีคาอยูระหวาง 4.37-4.94 กรัมตอ100 กรัม รวมถึงปริมาณไขมนัมีคาอยู
ระหวาง 0.14-0.36 กรัมตอ100 กรัม  ในขณะเดียวกนัยงัพบปริมาณแคลเซียมมีคาอยูระหวาง 26.16-50.68 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัมและปริมาณแมกนีเซยีมมีคาอยูระหวาง 119.25-126.99 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รวมถึง
ปริมาณกํามะถันมีคาอยูระหวาง191.73-208.04 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม และความชื้นมีคาอยูระหวาง 90.09-
91.52 กรัมตอ 100 กรัม และปริมาณเถามีคาอยูระหวาง 1.09-1.17 กรัมตอ100 กรัม นอกจากนี้ยังมีความ
แตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญ(P<0.01) คือมีผลผลิตที่ไดจากการใชวัสดุปอเทืองมากที่สุดคือ198 
กิโลกรัม รองลงไปไดแก ว ัสดุจากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน ฟางขาว  และขี้เล่ือยยางพาราคือ 168 132 108 
กิโลกรัม ตามลําดับ เนื่องจากวาในกระบวนการยอยสลายของจุลินทรยีจากวัสดุทั้ง 4 ชนิด สามารถที่จะ
ปลดปลอยธาตุอาหารเชน ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอ่ืนๆใหกับเชื้อเห็ดฟาง จึงทําให
เชื้อเห็ดฟางเจริญเติบโตไดดใีนวัสดจุากปอเทือง ประกอบกับสภาพแวดลอมในกองเพาะเห็ดที่มีความเหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของเชื้อเห็ดฟาง ไดแก แสง อุณหภูมิ ความชืน้ จึงทําใหผลผลิตของเห็ดฟางที่เกิดจากวัสดปุอเทืองมี
มากกวาวัสดุจากเปลือกถ่ัวเขยีวผิวมนั ฟางขาวและขี้เล่ือยยางพารา นอกจากนีย้ังมีการระบาดของแมลงศัตรู
เห็ดนอยกวา ป 2551  และเมื่อพิจารณาตนทุน ผลผลิตและผลตอบแทนเศรษฐกจิ  พบวา ตนทนุการเพาะเห็ด
ฟางอยูระหวาง2,480-5,580 บาท  ผลผลิตของเห็ดฟางทีไ่ดมีปริมาณอยูระหวาง 108-198 กิโลกรัม ทําใหมีผล
กําไรอยูระหวาง 1,440-10,290  บาท   
 

หลักการและเหตุผล 
 

การทําการเกษตรในแตละปจะมีเศษวัสดุเหลือใชเปนจํานวนมากซึ่งจากการสํารวจชนิดและปริมาณ

วัสดุตอซังในพื้นที่การเกษตรของประเทศไทย พบวา ตอซังขาว ตอซังขาวโพด เศษใบออย ตอซังพืชตระกูล

ถ่ัว และตอซังขาวฟาง มีปริมาณ 16.9 1.8 2.0 1.5 0.9 ลานตันตอป ตามลําดับ (กรมพัฒนาที่ดิน 2551)   ซ่ึงวัสดุ 
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ดังกลาว มักจะสูญเสียไปกบัการเผาเศษวสัดุเพื่อการเตรยีมแปลงในการเพาะปลูกในครั้งตอไปเปนประจําทุก

ป ทําใหดินเกดิการเสื่อมโทรม คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของดินเปลี่ยนไป ซ่ึงตองใชเวลานานในการ

ปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อใหดนิมีความอุดมสมบูรณกลับคืนมา นอกจากนี้ยังทําใหจุลินทรียที่อาศัยอยูบริเวณ

หนาดนิบางชนิดไมสามารถที่จะเจริญเติบโตไดและอาจทําใหกระบวนการยอยสลายอินทรียวัตถุที่มีในปริมาณมาก

ไมสามารถปลดปลอยธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชที่จะทําการปลูกในครั้งตอไปรวมถึงอาจ

ทําใหไดผลผลิตที่ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากวาการเผาเศษวัสดุในพืน้ที่ทําใหเกิดการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารที่

สะสมอยูในวสัดุ ซ่ึงเปนธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจรญิเติบโตและใหผลผลิตของพืชได เชน ในตอซังขาวมี

ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ในปริมาณ 0.55 0.09 2.39 เปอรเซ็นต ตามลําดับ และใน

ตอซังขาวโพดมีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ในปริมาณ 0.53 0.15 2.21 เปอรเซ็นต 

รวมถึงเศษใบออย มีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ในปริมาณ 0.58 0.21 0.58 % และ ตอ

ซังพืชตระกูลถ่ัวมีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ในปริมาณ 2.42 0.61 2.94 %  ตามลําดับ

(กรมพัฒนาทีด่ิน 2551)   ถึงแมวาจะมีปริมาณธาตุอาหารที่มีอยูนอย แตอยางไรก็ตาม เกษตรกรบางรายยัง

สามารถที่จะนําวัสดุในพื้นทีม่าใชประโยชนในดานตางๆ ไดแก การนาํไปเพาะเหด็ชนิดตางๆ การนําไปทํา

ปุยหมัก การนําไปทําเปนถานอัดแทง หรือการนําไปทาํเปนปุนอินทรียคุณภาพสูง โดยนําไปผสมกับวัสดุ

อยางอื่นเพิ่มเตมิ ไดแก มูลววั มูลไก ขี้คางคาว ปูนโดโลไมค หินฟอสเฟต ฯลฯ เนื่องจากวาวัสดแุตละชนิด

ยังมีปริมาณธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจรญิเติบโตของพืช ไดแก ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซยีม

รวมถึงธาตุอ่ืนๆที่สะสมอยูในวัสดุ จากการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารจากเศษวัสด ุพบวา วัสดุจากฟางขาว 

มีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม  0.55  0.09  และ 2.39 เปอรเซ็นต และขี้เล่ือยจากไม

ยางเกามีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรสั และ โพแทสเซียม 0.25 0.16 2.45 เปอรเซ็นต สวนปอเทือง มี

ปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ในปริมาณ 2.87 0.42 และ 2.06 เปอรเซ็นต(กรม

พัฒนาที่ดิน 2553) และในสวนปริมาณน้ําหนัก 100 กรัมของถั่วเหลือง  มีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 

และโพแทสเซยีม ในปริมาณ 3.4 18.7 กรัม และ 245 มิลลิกรัม ตามลําดับ ในขณะทีถ่ั่วลิลง มีธาตุดังกลาวใน

ปริมาณ 29.7 33.7กรัม และ 20 มิลิกรัม ตามลําดับ(กองโภชนาการ,2535) ซ่ึงปริมาณธาตุอาหารทีส่ะสมอยู

ในเศษวัสดุเหลือใชจากการเกษตรสามารถใชเปนแหลงอาหารของเชื้อราบางชนิดไดแก เห็ดฟาง เหด็นางฟา 

เห็ดกระดุม เปนตน และยงัเปนการเพิ่มรายไดใหกบัเกษตรกรและลดตนทุนการผลิตได โดยอาศัยเศษวัสดุ 

ดังกลาว 

ปจจุบันประเทศไทยผลิตเห็ดไดประมาณ 121,900 ตัน โดยแยกเปนเหด็ฟาง 84,000 ตัน เหด็สกุล

นางรม 15,000 ตัน เห็ดหูหนู 14,000 ตัน เห็ดหอม 3,000 ตัน  เห็ดแชมปญอง 900 ตัน และเห็ดชนิดอื่นๆ
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ไดแก เห็ดเข็มทอง เห็ดลม และเห็ดแครง 5,000 ตัน รวมกันมูลคา 5,146 ลานบาท มากกวารอยละ 95 ใชเพื่อ

การบริโภคภายในประเทศ(กรมสงเสริมการเกษตร,2544) แตกย็ังไมเพียงพอตอความตองบริโภคเห็ดทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ เนือ่งจากวา เห็ดมีคุณคาทางอาหารไดแก โปรตีน ธาตุฟอสฟอรัส เหล็ก แคลเซียม 

รวมถึงวิตามินตางๆไดแก วติามินบี วิตามินซี จากการวิเคราะหคุณคาทางอาหารของเห็ด พบวา เห็ด ให

พลังงาน 25 แคลอรี่ตอ 100 กรัม น้ํา 92 โปรตีน 3.5 ไขมัน 0.3 คารโบไฮเดรต 4.5 และเกลือแร 1.0 

ตามลําดับ(กรมสงเสริมการเกษตร, 2538) นอกจากนี้ เห็ดยังมีสรรพคุณทางยาในการรักษาโรคตางๆ จาก

การศึกษาของประสาน (2549) พบวา เหด็มีสารบางอยางที่ชวยกระตุนการทํางานของระบบภูมิคุมกันและลด

ความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือด นอกจากนีย้งัสามารถนํามาเปนยารักษาโรคไดหลายอยาง ไดแก โรคไขมันใน

เสนเลือด (เหด็หอม) โรคความดันโลหิตสูง (เห็ดหหูน)ู  โรคมะเร็ง (เห็ดหลินจือ)  แตอยางไรก็ตามการเพาะ

เห็ดฟางยังตองอาศัยเทคโนโลยีในดานตางๆ เขามาชวย เพื่อการเพิม่ผลผลิตและเพิ่มรายไดใหกบัเกษตรกร 

ถึงแมวาประเทศไทยมีพรอมและความเหมาะสมทุกๆดานตอการเพาะเห็ดฟาง ไมวาจะเปนสภาพอากาศที่

เอื้ออํานวยตอการเจริญเติบโต รวมถึงวสัดุเหลือใชทางการเกษตรทีม่ีเปนจํานวนมาก สวนแรงงานก็ใช

แรงงานภายในครอบครัวและพื้นที่ที่ทําการเพาะเห็ดกใ็ชพื้นที่ไมมากนัก นอกจากนี้ในการเพาะเหด็ฟางยัง

ตองอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยเพื่อการเพิม่ผลผลิตและเพิ่มรายไดใหกบัเกษตรกร 

ดังนั้น เศษวัสดุเหลือใชที่ไดมาจากการเก็บเกี่ยวขาว ปอเทือง ถ่ัวเขียวผิวมันรวมถึงเศษขี้เล่ือยจากไม

ชนิดตางๆ จึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถนํามาใชทดแทนวัสดุในการเพาะเห็ดฟาง เพื่อชวยยกระดับ

รายไดใหกับเกษตรกรและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่สงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตรอินทรีย ให

ไดอาหารปลอดภัยตอผูบริโภค และไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
 
 

วัตถุประสงค 
 

             1.เพื่อศึกษาผลผลิตและคุณคาทางอาหารของเหด็ฟางที่ไดจากการนําวัสดุเหลือใชจากการ
ทําการเกษตร 

 2.ชวยเพิ่มรายไดและลดคาใชจายในการลงทุนใหกับเกษตรกรภายในชุมชน 
 3. ศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการใชวัสดุทีแ่ตกตางกันในการเพาะเหด็ฟาง 
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ขอบเขตของการศึกษา 
 

 ศึกษาผลของการใชเศษวัสดุจากการทําการเกษตรที่ใชในการปรับปรุงบํารุงดิน ไดแก ฟางขาว ปอ
เทือง และถ่ัวเขียวผิวมัน รวมกับการใชผลิตภัณฑจากกรมพัฒนาที่ดิน (พด.1 พด.2 พด.3) โดยมุงเนนดาน
คุณภาพและผลผลิตของเห็ดฟาง ตามโครงการอาหารปลอดภัย 
 

การตรวจเอกสาร 
 

จังหวดัเพชรบรูณ พื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 7,917,760ไร จําแนกไดเปนพื้นทีท่างการเกษตร 
4,071,646 ไร(51.42%)  พื้นที่อยูอาศัย 142,619 ไร(1.8 %) พื้นที่ปา 3,624,830 ไร(45.78%) พื้นทีว่างเปลา 
68,975 ไร(0.87%) และอืน่ๆอีก 9,142 ไร(0.12 %) โดยแบงพื้นที่เพื่อการเกษตร ไดแก พื้นทีน่า 1,374,375 
พืชไร 1,828,082 ไร ไมผลและไมยนืตน 298,957 ไร สวนผักและไมดอก 39,071 ไร ทุงหญาเล้ียงสตัว 
21,451 ไร พืน้ที่รกราง 22,821 ไร พื้นทีท่ําการเกษตรอื่นๆ 38,924 ไร พื้นที่นอกการเกษตร 1,667,961 ไร 
(สํานักงานสถติิการเกษตร,2552) โดยในป 2553 มีพื้นทีป่ลูกจากการเพาะปลูกขาวเปนจํานวน 155,034   ไร 
ขาวโพดเลี้ยงสัตว   30,918  ไร ขาวฟาง 355 ไร ถ่ัวเขียวผิวมัน  172,493 ไร ถ่ัวเขียวผิวดํา 35,803   ไร และถ่ัว
ชนิดอื่น 2,551 ไรและจะมีวสัดุเหลือทิ้งจากการเพาะปลกูพืชดังกลาวประมาณ 159,685 15,149 159 100,045 
20,765 1,479 ตันตอไรตอป ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีเศษวัสดุจากปอเทืองที่ทางสถานีพัฒนาที่ดนิไดทําการ
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกเพือ่ใชในการปรับปรุงบํารุงดินในพื้นที่ 12,000 ไร ซ่ึงหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
แลวจะมีเศษวสัดุของปอเทืองประมาณ 8,000 ตันตอไรตอป ซ่ึงวัสดุปอเทืองในพื้นที่ยังไมมีการนาํมาใชเพื่อ
ประโยชนอยางอื่น นอกเหนือจากการใชเพื่อการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการไถกลบในระยะออกดอกเตม็ที่
และหลังจากเก็บเกีย่วผลผลิตแลวเทานัน้ ซ่ึงปอเทืองเปนพืชมีธาตุอาหารในปริมาณมาก โดยมีปริมาณธาตุ
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม ในปริมาณ 2.87 0.42 และ 2.06 เปอรเซ็นต ตามลําดับ (กรมพัฒนา
ที่ดิน 2553)  ซ่ึงธาตุอาหารที่มีอยูในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรยังสามารถที่จะนําไปใชประโยชนอยางอื่น
ได เชน การนําไปทําปุยหมัก ปุยอินทรยีคุณภาพสูง สวนผสมของอาหารสัตว รวมถึงการนําไปใชเพื่อการ
เพาะเห็ดชนดิตางๆ เพราะวายังมีปริมาณธาตุอาหารที่สะสมอยูในวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในปริมาณมาก 

เห็ดฟาง (Straw mushroom หรือ Chinese mushroom) เปนราขนาดใหญ (macro fungi) จัดอยูใน
สกุล Volvariella มีช่ือวิทยาศาสตรวา Volvariella (Bull. ex. Fr.) Sing. ซ่ึงมีมากกวา 100 ชนิด  (วสันณ, 2536; 
ชาญยุทธ, 2540) เปนเห็ดที่คนไทยนิยมบรโิภคกันมากชนิดหนึ่ง เพราะมีรสชาติด ีและมีคุณคาทางอาหารสูง 
(อานนท, 2530) นอกจากนีย้ังเปนเห็ดที่เพาะไดตลอดทั้งปและสามารถเจริญเติบโตไดดีบนวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรไดแก ฟางขาว ไสนุน ไสฝาย กานกลวยใบตองแหง ผักตบชวา ทะลายปาลม กอนเชื้อเห็ดถุงที่
หมดอายกุารใชงาน เปลือกมันสําปะหลัง และเปลือกฝกถ่ัวเขียว เปนตน แตเนื่องจากเหด็ฟางมีการ
เจริญเติบโตเร็ว และฟางขาวเปนวัสดุที่สลายตัวคอนขางยาก อีกทั้งมแีรธาตุอาหารต่ําโดยประกอบดวย N 
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6.62% P 0.07% K 1.22% Ca 0.19% และ total minerals 14.5% (Stamets, 1993) แตในถ่ัวพรา ถ่ัวพุม ปอ
เทือง ถ่ัวมะแฮะ และถ่ัวลาย มีธาตุไนโตรเจน ในปริมาณ 3.04 2.92 1.98 1.92 และ 1.60 เปอรเซนต 
ตามลําดับ และธาตุฟอสฟอรัส ในถั่วพุม ถ่ัวพรา และปอเทือง ประมาณ  0.45 0.37 และ 0.30 เปอรเซนต 
ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีองคประกอบของธาตุโพแทสเซียม ในถ่ัวพุม ปอเทือง ถ่ัวพรา ในปริมาณ 87.50 
81.60 และ 78.1 เปอรเซนต ตามลําดับ (สมศกัดิ์ , 2541) และในสวนปริมาณน้ําหนัก 100 กรัม ของถ่ัวเหลือง 
มีปริมาณธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ในปริมาณ 3.4 18.7 กรัม และ 245 มิลลิกรัม 
ตามลําดับ ในขณะที่ถ่ัวลิลง มีธาตุดังกลาวในปริมาณ 29.7 33.7 กรัม และ 20 มิลิกรัม ตามลําดับ(กอง
โภชนาการ,2535) ซ่ึงปริมาณธาตุอาหารเหลานี้เปนประโยชนตอการนาํไปใชเพื่อการเพาะเหด็ฟาง  

การเพาะเห็ดในประเทศไทยเริ่มตั้งแต เมื่อ ป พ.ศ.2500 อาจารยพันธุทวี ภักดีดินแดน แผนกโรคพืช 
กองพืชกรรม กรมกสิกรรม(ปจจุบันคือ กรมวิชาการเกษตร) รวมมือกับ ดร.บล็อก (Dr.S.S. Block) ไดนําเหด็
นางรมเขามาทดลองในการคัดเลือกสายพันธุ และปรับปรุงพันธุจนเจริญเติบโตไดดีในประเทศไทย และใน 
ป พ.ศ.2507ไดนําเทคนิคการเพาะเห็ดหูหนูมาทดลองที่จังหวัดเพชรบูรณไดเปนผลสําเร็จ ตอมาในป พ.ศ.
2514 ฟารมเอกชนสามารถเพาะเห็ดแชมปญอง (เห็ดกระดุม) ไดเปนผลสําเร็จ สวนใน ป พ.ศ.2515 บริษัท
อาหารสากลไดนําเห็ดเปาฮื้อเขามาทดลองเพื่อทําเห็ดกระปอง แตไมไดเผยแพรเทคนิคการเพาะจนกระทั่ง
ชมรมเห็ดมหาวิทยาลัยเกษตร  สถาบันวิจัยและพัฒนาอาหารและภาควิชาวิทยาศาสตร  ภาควิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดศึกษาทดลองเพาะเห็ดเปาฮื้อ จนประสบผลสําเร็จ  

ในป พ.ศ.2521 โดยทานอาจารยกาน ชลวิจารณ ทานสามารถแยกเชื้อบริสุทธิ์ของเห็ดฟางไดสําเร็จ 
และยังพบวิธีการทําหัวเชื้อเห็ดฟางโดยการใชขี้มาและเปลือกบัว จากนั้นการเพาะเห็ดฟางจึงไดมีการพัฒนา 
มีงานวิจัยตางๆตามารวมทั้งเผยแพรความรูฝกอบรมทําใหการเพาะเห็ดฟางไดรับผลิตที่สูงขึ้น และไดมีการ
พัฒนาดัดแปลงการเพาะเห็ดฟางแบบกองสูงมาเปนแบบกองเตี้ย การเพาะเห็ดในตะกรา การเพาะเห็ดใน
โรงเรือนหรือการเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรม โดยการใชวัสดุที่เหลือจากการเกษตร จึงพบวามีการเพาะ
เห็ดฟางทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะในภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคใต (มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ยะลา,2552) 

การเพาะเห็ดฟางในประเทศไทยมีรูปแบบการเพาะ 3 แบบ คือ แบบกองสูง แบบกองเตี้ย และแบบ
อุตสาหกรรมหรือแบบโรงเรือน การเพาะเห็ดฟางแบบกองสูงเปนวิธีที่ปฏิบัติกันมาหลายสิบปและใน
ปจจุบันยังมีการเพาะกันอยูบางแตไมมากนักเนื่องจากใชฟางจํานวนมาก สวนการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย
เปนวิธีที่นิยมและแพรหลายที่สุดในปจจุบัน เนื่องจากใชวัสดุเพาะไดหลายชนิด วิธีการเพาะไมยุงยากใช
พื้นที่นอยและสามารถกํา หนดเวลาเก็บผลผลิตไดแนนอนในเวลาอันสั้น อยางไรก็ตามการเพาะเห็ดฟาง
แบบกองเตี้ยและกองสูงผลผลิตเห็ดที่ไดขึ้นอยูกับกิจกรรมของจุลินทรียอ่ืนๆ ในกองเพาะเห็ด สงผลให
ผลผลิตเห็ดที่ไดไมแนนอนและไมสมํ่าเสมอ 

ในกระบวนการหมักเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่นํามาใชเปนวัสดุเพาะเห็ดพบวา มีจุลินทรีย
หลายชนิดที่เกี่ยวของกับการยอยสลายเศษวัสดุ สามารถแบงไดเปน 3 ระยะ คือ  
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1.แบคทีเรีย (bacteria) เปนจุลินทรียที่มีขนาดเล็ก แตมีปริมาณมากที่สุด ซ่ึงเกิดขึ้นในชวงแรกของ
การยอยสลายที่มีอุณหภูมิปานกลาง (mesophillic phase) โดยอุณหภูมิจะอยูในชวงประมาณ 30-45 องศา

เซลเซียส (กรมพัฒนาที่ดิน,2545) จะพบเชื้อแบคทีเรียเปนสวนใหญจะเปนเชื้อแบคทีเรียที่พบอยูในดิน 

โดยทั่วไปมักจะพบพวก Pseudomonas sp.,Achromobater sp.,Flavobacterium sp.,Micrococcus sp.และ
Bacillus sp.ซ่ึง Bacillus sp. มักจะพบในปริมาณมากกวาชนิดอื่นๆ (กรมพัฒนาที่ดิน,2551)  

 นอกจากนี้ยังพบแบคทีเรียในระยะที่อุณหภูมิสูง (termophillic phase)  โดยการยอยสลายของ
แบคทีเรียชนิด B.subtilis และ B.Stearothermophilus ซ่ึงพวกนี้เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 50-55 องศาเซลเซียส
หรืออาจถึง 65 องศาเซลเซียส นอกจานี้ยังพบเชื้อแบคทีเรียชนิด Thermus sp. เชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มีบทบาท
สําคัญในชวงที่กองปุยหมักมีอุณหภูมิสูง บางครั้งอาจจะพบแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่สามารถทนตอความรอนได
สูง ไดแก Thermus aqaticus สามารถเจริญไดดีในชวงอุณหภูมิ 40-79 องศาเซลเซียส(กรมพัฒนาที่ดิน,2551)
และในระยะอุณหภูมิลดลง(maturation phase) เปนชวงที่อัตราการยอยสลายลดลงจนกระทั่งอุณหภูมิในกอง
ปุยหมักลดลงและลดลงอยางชาๆ ชวงนี้เปนระยะที่ใกลจะเสร็จสิ้นของการยอยสลายแลว ไดแก Bacillus sp. 

และ Clostridium sp.(กรมพัฒนาที่ดิน,2545) 
2.เชื้อรา (Funji) เปนจุลินทรียชนิดหนึ่ง สวนใหญมีความสามารถในการยอยสลายสารประกอบ

โมเลกุลขนาดใหญไดดี เนื่องจากเชื้อราหลายชนิดผลิตเอ็นไซมออกมาภายนอกเซลลไดหลายชนิด 
โดยเฉพาะเชื้อราบางชนิดในกองปุยหมักที่มีเอนไซมที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลายเซลลูโลสและเฮมิ
เซลลูโลสซึ่งเปนองคประกอบหลักของผนังเซลลของพืชทําใหสามารถพบเชื้อรานี้บนวัสดุหลายชนิด ไดแก 
หญาหมักอาหารสัตว ดินถูกแดดเผา รังนกที่ทํา จากชิ้นสวนของพืช ฟางขาว หญาแหง และอินทรียวัตถุ
ตางๆโดยเฉพาะปุยหมักเพาะเห็ด จากการศึกษาของ ศักรินทร (2529) ไดศึกษาการปนเปอนของเชื้อราใน
กอนเชื้อเพาะเห็ดฟาง และทดสอบผลการยับยั้งการเจริญของเสนใยเห็ดฟาง จากการทดลองแยกเชื้อราจาก
กอนเชื้อเพาะเห็ดฟางที่ใชใสนุน เปนวัสดุหมักปุยหมักได 22 ชนิด ไดแก Absidia spp., Aspergillus 
fumigatus, A. flavas,A. niger group, A. nidulans group, Chaetomium globosum, Cladosporium 
sp.,Coprinus spp., Fusarium solani, F. oxysporum, Fusarium sp., Geotrichum candidum,Geotrichum sp., 
Gliocladium spp., Monilia spp., Penicillium spp., Rhizopus sp.,Sporotrichum spp., Syncephalastrum sp., 
Trichoderma harzianum, T. pseusokonigii,T. longibrachiatum และผลทดสอบการยับยั้งการเจริญของเสน
ใยเห็ดฟางพบวาเชื้อรา Trichoderma harzianum, T. pseusokonigii, T. longibrachiatum, Rhizopus 
spp.,Gliocladium sp., Monilia sp. และ Geotrichum candidum สามารถยับยั้งการเจริญของเสนใยเห็ดฟางได
ดี แตอยางไรก็ตามปจจัยสภาพแวดลอมยังเปนตัวควบคุมในกระบวนการยอยสลายในกองปุยหมัก โดยใน
ระยะแรกที่อุณหภูมิในกองปุยหมักเริ่มสูงขึ้นมักจะตรวจพบเชื้อราพวก Geotricum candidum และ 
Aspergillus fumigates และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นถึงระดับ 45-55 องศาเซลเซียสมักจะตรวจพบพวก 
Cladosporium sp. Aspergillus sp. และ Mucor sp. เมื่ออุณหภูมิสูงกวานี้อาจพบพวก Penicillium duponti 
(กรมพัฒนาที่ดิน,2551) 
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 3.แอคติโนมัยซิส(Actinomycetes) เปนจุลินทรียที่ตองการออกซิเจนในการเจริญเติบโตมีลักษณะ
เปนจุดสีขาวคลายผงปูนขาว เชื้อจุลินทรียเหลานี้มีบทบาทที่สําคัญในการยอยสลายสารอินทรีย เชน 
เซลลูโลส ลิกนิน ไคตินและโปรตีน ที่มีอยูในกองปุยหมักที่มีอุณหภูมิสูงประมาณ 65 องศาเซลเซียสและจะ
ลดลงที่อุณหภูมิเกินกวา 75 องศาเซลเซียส ซ่ึงไดแก พวกThermoactinomycetes และ Thermomonospora sp. 
นอกจากนี้ยังตรวจพบพวก Streptomyces sp. และ Micropolyspora sp. (กรมพัฒนาที่ดิน,2551) 
 
ความสําคัญของเห็ดรา 
 1.  ดานสิง่แวดลอม 

เห็ดมีความสําคัญมากดานสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะชวยยอยสลายซากพืชซากสัตวและมูลสัตว เปนรา
เบียนกับตนไมหรือเห็ดหรือราดวยกันเอง การยอยสลายสิ่งมีชีวิตอื่นของเห็ดเปนกระบวนการหนึ่งที่เปลี่ยน
รูปซากสิ่งที่มีชีวิตใหกลายเปนธาตุอาหารหลายๆชนิดและสงตอใหกับสิ่งมีชีวิตไดใชประโยชนตอไป 
โดยเฉพาะพืช และยังมีหนาที่ของกลุมเชื้อราคือ การรักษาสมดุลของชีวิตในการนําสารอินทรียตางๆมาใช
ใหม คลายเชื้อแบคทีเรียแตจะมีขอแตกตางคือ เชื้อแบคทีเรียสวนใหญจะเจริญเติบโตจากพื้นผิวภายนอกสู
พื้นที่ภายใน ซ่ึงเปนกระบวนการยอยสลายที่เกิดไดชามาก หากเปนวัตถุช้ินใหญๆ ตรงกันขามกับเชื้อราซ่ึง
จะเจริญเติบโตในรูปของเสนใยที่มีลักษณะคลายสายเสนดายและยอยสลายจากภายในออกมาภายนอก 
ส่ิงมีชีวิตทั้งสองกลุมนี้ชวยทําใหเกิดการยอยสลายซากสิ่งมีชีวิต 
 2. ดานอาหาร 

เห็ดจัดเปนอาหารที่มีคุณคาเทียบเทากับกินผัก ดอกเห็ดมีน้ําเปนองคประกอบถึงรอยละ 90 
นอกจากนั้นเปนโปรตีน ไขมัน เกลือแร และไวตามิน เห็ดแบงออกเปน 2 กลุมคือ 
 1.เห็ดกินได (edible mushroom) เชน เห็ดหอม เห็ดฟาง เห็ดรางแห เห็ดเสม็ด เห็ดขิง และเห็ดขา 
 2.เห็ดมีพิษ (poisonous mushroom หรือ toadstool) เชน เห็ดระโงกหิน เห็ดหัวกรวดครีบเขียวออน 
เห็ดแดงน้ําหมาก เห็ดโอสถลวงจิต เชน เห็ดขี้ควาย 
 จากการศึกษาของChang and Miles (2004) พบวา ในโปรตีนของเห็ดประกอบดวยกรดอะมิโน 
(amino acid) ที่จําเปนตอรางกาย (essential amino acid) มีอยู 9 ชนิด ไดแก ลูซีน (leucine) ไอโซลูซีน 
(isoluecine) วาลีน (valine) ทริปโตเฟน (thryptophan) ไลซีน (lysine) ทรีโอนีน (treonine) ฟนิลอะลานีน 
(phenylalanine) เมทไธโอนีน (methionine) และฮีสทีดีน (histidine) โดยเห็ดแตละชนิดจะมีปริมาณที่
แตกตางกันไป แตโดยรวมจะมีปริมาณที่คอนขางสูงเมื่อเทียบกับไขไก นอกจากนี้ อานนท(,2530)ไดพบวา
เห็ดยังเปนอาหารเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งที่มีโปรตีน เกลือแร และวิตามินตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอรางกาย 
แตมีปริมาณไขมันต่ํา และ เห็ดฟาง 100 กรัมใหพลังงาน35 kcal โปรตีน 3.2 กรัม ไขมัน 0.2 กรัม 
คารโบไฮเดรต 5 กรัม แคลเซียม 8 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 18 มิลลิลิกรัม เหล็ก 1.1 มิลลิกรัม ไนอะซีน 3.0 
มิลลิกรัม วิตามินซี 7 มิลลิกรัม 
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3. ดานสมุนไพร 
จากการศึกษาของประสาน (2549) พบวา เห็ดมีสารบางอยางที่ชวยกระตุนการทํางานของระบบ

ภูมิคุมกันและลดความเสี่ยงตอโรคหลอดเลือด นอกจากนี้ยังสามารถนํามาเปนยารักษาโรคไดหลายอยาง 
ไดแก โรคไขมันในเสนเลือด (เห็ดหอม) โรคความดันโลหิตสูง (เห็ดหูหนู)  โรคมะเร็ง (เห็ดหลินจือ)  
เนื่องจากพบสารอินทรียประเภทโปลีแซคคาไรด (polysaccharide) และกรดอินทรียบางชนิดที่มีฤทธิ์ในการ
ปองกันและยับยั้งในการเกิดโรคบางชนิด  เห็ดที่ขึ้นชื่อในดานยารักษาโรคคือ เห็ดหลินจือ (Ganoderma 
lucudum)ซ่ึงเปนที่รูจักกันอีกอยางหนึ่งวา เห็ดพันป เปนเห็ดสมุนไพรที่หายาก มีถ่ินกําเนิดอยูในประเทศจีน 
สอดคลองกับ ลักขณา (2548) พบวา เห็ดหอม( Lentinula edoles)สามารถชวยรักษาอาการตางๆ ไดแก 
ไขหวัด เลือดไหลเวียนไมดี ปวดกระเพาะอาหาร เหนื่องาย ออนเพลียและยังมีสารที่ชวยกระตุนระบบคุมกัน
ในการติดเชื้อและชะลอการกระจายของเซลลมะเร็ง ชวยใหกระดูกแข็งแรง ลดปริมาณไขมันในเลือดและ
คลอเรสเตอรอลใหกับรางกาย สวนเห็ดหูหนูชวยรักษาโรคกระเพาะและรีดสีดวงทวาร บํารุงปอดและไต
และเห็ดเข็มทอง(Flammulina velutipes) ชวยรักษาโรคตับ โรคกระเพาะอาหาร โรคลําไสอักเสบเรื้อรัง 
นอกจากนี้ยังมีเห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) เห็ดนางฟา ( Pleurotus sajor-caju)และเห็ดเปาฮื้อ 
(Volvariella volvacea) สามารถปองกันโรคไขหวัด ชวยในการไหลเวียนของเลือด รักษาโรคกระเพะอาหาร 
สวนเห็ดฟาง (Volvariella vovacea) ชวยเสริมภูมิคุมกันการติดเชื้อตางๆ โรคเลือดออกตามไรฟน โรคเหงือก 
และลดอาการผื่นคันตางๆ ชวยลดความดันโลหิต ชวยในการสมานแผลและเห็ดกระดุม(Agaricus bispora) 

4. ดานเศรษฐกิจ 
 ในการสํารวจพบวาประเทศไทยมีเห็ดประมาณ 450 ชนิด คิดเปนรอยละ 0.5 ของเห็ดที่มีอยู

บนโลก ซ่ึงมีประมาณ 100,000 ชนิดพันธุ (มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา,2552) แตอยางไรก็ตามการเพาะเห็ด
ฟางในประเทศไทย มีปริมาณการผลิตมากที่สุดประมาณรอยละ 68.9 ของผลผลิตเห็ดทั้งหมด (ศุภนิตย, 
2547) แหลงผลิตที่สําคัญ ไดแก ขอนแกนพระนครศรีอยุธยา สระบุรีอางทอง นครราชสีมา ราชบุรี กาฬสินธุ 
และเพชรบุรี (กองสงเสริมพืชสวน, 2543) ผลผลิตสวนใหญใชบริโภคภายในประเทศ มีการสงออกบาง
เล็กนอย โดยสงในรูปของเห็ดแชเย็นปริมาณ1,077 ตัน คิดเปนมูลคา 75.7 ลานบาท และผลิตภัณฑเห็ดแปร
รูปปริมาณ 1,700 ตัน คิดเปนมูลคา119 ลานบาท (กระทรวงพาณิชย, 2550)  

ปจจุบันเกษตรกรไดใหความสนใจในการเพาะเห็ดอยางกวางขวาง มีเห็ดชนิดตางเขาสูทองตลาด
อยางพอเพียงตอความตองการของผูบริโภค และมีบางสวนที่สงไปจําหนายยังตลาดตางประเทศทั้งรูปเห็ด
สด เห็ดแหงและเห็ดกระปอง แตก็ยังมีปริมาณนอยเมื่อเทียบกับพืชผักชนิดอื่นๆและนักวิจัยทั้งภาครัฐและ
เอกชนไดพยายามศึกษา คนควา วิจัยเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเห็ดแตละชนิด โดยการนําเทคโนโลยีดาน
ตางๆ ดานการเกษตร เชน การคัดเลือกสายพันธุ การแยกเชื้อบริสุทธิ์ การศึกษาวัสดุเพาะ ปจจัยในการ
เจริญเติบโต ศึกษาดานนิเวศวิทยาของเห็ด องคประกอบทางเคมีของสารอินทรียในเห็ด ทําใหมีเห็ดบริโภค
มากขึ้น เกษตรกรมีรายไดมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสงขายยังตางประเทศไดอีกดวยและมีเห็ดหลายชนิด
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ไดรับการสงเสริมใหเพาะเลี้ยงเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน เห็ดฟาง เห็ดนางฟา เห็ดหูหนู เห็ดเปาฮื้อ 
เห็ดกระดาง เปนตน 

 
ปจจัยท่ีมีผลตอการเจริญเติบโตและผลผลติของเห็ดฟาง 
 
 ปจจัยที่มกีารเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดฟาง เปนสิ่งที่จะตองคํานึงถึงอยูตลอดเวลาของการ
ดูแลเอาใจใสในการเพาะเหด็ฟาง โดยเริ่มตัง้แตการเตรียม สถานที่ โรงเรือน วัสดุ หวัเชื้อ และ อ่ืนๆ รวมถึง
การจัดการทีด่ ี ซ่ึงก็จะทําใหไดผลผลิตมากขึ้น แตถึงอยางไรก็ตาม ยังมปีจจัยอ่ืนๆที่เขามาเกี่ยวของ โดยเฉาะ
อยางยิ่งปจจัยทางสิ่งแวดลอม ไดแก ความเปนกรดเปนดาง ความชื้น อุณหภูมิ  แสง รวมถึงธาตุอาหารยังเปน
ปจจัยที่มอิีทธพิลตอการเจรญิเติบโตและการใหผลผลิตของเห็ดฟาง เพราะวาเห็ดฟางยังตองการธาตุอาหาร
และสภาพแวดลอมที่แตกตางไปจากเห็ดชนิดอื่นๆ  
 1.ธาตุอาหาร (Nutrient) เหด็ฟาง ตองการธาตุอาหารตางๆ ที่ไดจากการยอยสลายสารอินทรีย จาก
วัสดุ โดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย ไดแก เชื้อแบคทีเรีย(Bacteria) อัลจี(Algea) แอคติโนมัยซีสต
(Actonomycetes)  และอื่นๆ จึงจะไดแหลงอาหารไดแก ไนโตรเจน(N) แคลเซียม(Ca) ฟอสฟอรัส(P) 
โพแทสเซียม(K) แมกนีเซยีม (Mg) ซัลเฟอร(S) ธาตุอาหารตางๆเหลานี้มีสวนในการเจริญเติบโตและ
ขบวนการทางสรีรวิทยาของเห็ดทั้งสิ้น ทําใหเห็ดเจริญเตบิโตเปนไปตามปกติ เสนใยแข็งแรง หลังจากนั้น
เห็ดกจ็ะนําไปใชเพื่อการเจริญเติบโต  เนือ่งจากเหด็ฟางไมสามารถที่จะสังเคราะหแสงเองได จากการศึกษา 
ซ่ึงวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน ฟางขาว ไสนุน ทะลายปาลม ขี้เล่ือย เปลือกถ่ัวเขียว หรือแมกระทั่งวัสดุ
ที่มีอยูตามธรรมชาติในทองถ่ิน เชน หญาตาง ๆ มาใชใหเกิดประโยชน (อดุลย,2542) เพราะวาวัสดเุหลานี้
เมื่อยอยสลายแลวจะใหธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง จากการศึกษาของ ดพีรอม ( 
2523)ไดรายงานวา  เหด็ฟาง เปนเห็ดที่มคีวามสามารถเปลี่ยนฟางแหง 100 กิโลกรัม ออกมาเปนเนื้อเห็ดสด
ไดต่ําที่สุด เพยีง 20% ของเห็ดแชมปญองเทานั้น เนื่องจากเหด็ฟางมคีวามสารถในการยอยสลายเซลลูโลส
และลิกนินต่ํา ซ่ึงสารเหลานี้เปนองคประกอบที่สําคัญของวัสดุที่ใชในการเพาะเห็ด นอกจากนี้     สุพจน 
พันธุทวี และบัวลอง (2529) ไดรายงานวา การเพาะเห็ดฟางโดยใชอาหารเสริม ขี้ไก:ดิน(อัตรา 1:2) ให
ผลผลิตดีและดอกใหญ น้ําหนักดี รองลงไปไดแก ผักตบชวา กลวยแหง ฟางขาว เปลือกเงาะและเปลือก
ทุเรียน ตามลําดับ สอดคลองกับ อัจฉราและ สัญชัย (2531) ไดศึกษาการใชเศษปาลมน้ํามันหลังจากหีบ
น้ํามัน นํามาเพาะเหด็ฟางในโรงเรือน พบวา เสนใยปาลมมีแนวโนมใหผลผลิตดีกวาการใชทะลายปาลม
รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพของวัสดุที่มีอยูโดยการเพิ่มลดปริมาณธาตุอาหารในวัสดุผลิตเห็ดฟาง พบวา 
ฟางขาวหมกัใหผลผลิตมากที่สุด รองลงไปไดแก ชานออยหมกั ขี้เล่ือยหมัก และกากขาวมอลทหมัก 
ตามลําดับ และประดษิฐ(2544) ไดรายงานวา ปุยชีวภาพชนิดน้ําประกอบดวยไนโตรเจน 0.2-0.5 เปอรเซ็นต 
ฟอสฟอรัสต่ํากวา 1.0 เปอรเซ็นต (จากพชื) และมากกวา 1.0 เปอรเซ็นต (จากสัตว) โพแทสเซียม 0.1-3.5 
เปอรเซ็นต ดงันั้นคาดวาปุยชีวภาพทีไ่ดจากการหมกัปลา (ในการทดลองนี้) นาจะมแีรธาตุอาหารตาง ๆ 
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เพียงพอตอการเจริญเติบโตของเห็ดฟางจงึสงผลใหไดผลผลิตสูงกวา control ซ่ึงอาจมีแรธาตุนอยกวาหรือไม
มีเลย และ สมศักดิ ์(2522) ไดทดลองใชสารไบโอติกา อัตรา 1.5 มิลลิลิตร ตอน้ํา 20 ลิตรพบวา สามารถชวย
เพิ่มผลผลิตเห็ดฟางได นอกจากนี ้ดิสทัต (2523) ทดลองใชสารโกลพลัสอัตรา 1 มิลลิกรัมตอน้ํา 20 ลิตร รด
บนกองเพาะเห็ดฟาง พบวา ทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น และอดิศักดิ ์(2526) ไดทดลองรดกรดฮิวมิคลงบนกองเพาะ
เห็ดฟางแบบกองเตี้ย พบวา กรดฮิวมิคความเขมขน10 มิลลิลิตรตอน้ํา 1 ลิตร มีแนวโนมที่จะเพิ่มผลผลิตเห็ด
ฟางได 
 2.อุณหภูมิ (Temperature) เห็ดฟางเปนเห็ดที่ตองการอุณหภูมิคอนขางสูงสําหรับการเจริญเติบโต 
ดังนั้นจึงมีการคลุมแปลงดวยพลาสติก เพื่อใหอุณหภูมิสูงขึ้น อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของ
เห็ดฟางควรอยูระหวาง 30-35 องศาเซลเซียส และ วิทยา(2552) พบวา อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับการ
เจริญเติบโตของเสนใยอยูระหวาง35-38 องศาเซลเซียส  นอกจากนี้จากการศึกษาของ Change and 
Miles(2004) พบวาการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง ในขณะที่เห็ดกําลังสรางเสนใยควรมีอุณหภมูิอยูระหวาง 15-
45 และ 32-35 องศาเซลเซียส สวนในระยะเกิดดอกอยูระหวาง 22-38 และ 28-32  องศาเซลเซียส ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ อรัญ (2541) อางโดย (วิทยา.2552) พบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญของ
เสนใยเห็ดฟางอยูที่ 32-38 องศาเซลเซียสและจากการศึกษาของสุวรรณี(2542) พบวา อุณหภูมิตอการงอก
ของสปอรประมาณ 40 องศาเซลเซียส การเจริญเติบโตของเสนใยประมาณ 36-40 องศาเซลเซียส และ 30-35 
องศาเซลเซียส เหมาะสมตอการเกิดดอก ถาอุณหภูมิต่ํากวา 20 องศาเซลเซียส เห็ดฟางจะไมเกิดดอก  
อานนท ( 2530)ไดรายงานวา ในแปลงหรือในโรงเรือนเพาะเห็ดฟางมักมีอุณหภูมิสูงโดยปกติประมาณ 32-
38 องศาเซลเซียส เพื่อใหเสนใยสามารถเจริญและพัฒนาเปนดอกเห็ดไดดี นอกจากนี้ยังไดมีการศึกษาของ
อุณหภูมิที่เหมาะสมสําหรับเห็ดฟางในการเก็บรักษาอยูในชวง 10-16 องศาเซลเซียส (วิฑูรย, 2527)  

3. ความชื้น (Humidity)  เหด็ฟางตองการความชื้นสูง ความชื้นในวัสดุเพาะทีเ่หมาะสมประมาณ 60-
65 เปอรเซ็นต ความชื้นในอากาศประมาณ 80-90 เปอรเซน็ต ถาความชืน้ในวัสดุการเพาะสูงเกินไปเสนใยจะ
ชุมน้ําอาจตายไดและจะทําใหรอยตอระหวางดอกเห็ดกบัเสนใยขาดไมสามารถสงอาหารไปเลี้ยงดอก ทําให
ดอกเหด็ฝอตายได แตถาความชื้นต่ําเกินไปดอกเหด็จะแหงกระดาง หรือมีรอยแตกแยก ดอกเห็ดไมเจริญ 
จากการศึกษาของ อรัญ (2541) พบวา เหด็ชนิดตางๆ ไดแก เห็ดฟางตองการความชื้น 80-85 เปอรเซ็นต เห็ด
นางรม 70-90 เปอรเซ็นต เห็ดนางฟา 80-90 เปอรเซ็นต เห็ดเปาฮื้อ 70-90 เปอรเซ็นต เห็ดหูหนู 80-95 
เปอรเซ็นต เหด็แชมปญอง 80-85เปอรเซ็นตเห็ดหอม 70-80 เปอรเซ็นต และเหด็หลินจือ 80-90 เปอรเซ็นต 
 4. สภาพความเปนกรด-ดาง(pH) ความเปนกรดดางของวัสดุเพาะมีผลตอการเจริญของเสนใยเห็ด
ฟาง สภาพความเปนกรด-ดางที่เหมาะสมอยูระหวาง 6.5-7.8 (วิทยา.2552) 
 5. แสง แสงมีอิทธิพลตอสีของเห็ด ถาดอกเห็ดฟางไดรับแสงสวางมากดอกเห็ดจะมีสีคลํ้า ถาอยูในที่
มืดดอกเห็ดจะมีสีขาว (วิทยา.2552) 
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โครงสรางของดอกเห็ด 
 ดอกเหด็ประกอบดวยโครงสรางตางๆ ดังนี้ หมวกเหด็ ครีบกานดอก ปลอดหุมโคนและวงแหวน 
ดังภาพที่ 1 
 

 
 
 

ภาพที่1 โครงสรางของเห็ด 
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 1.หมวกเห็ด (Cap) คือ สวนปลายสุดของดอกเห็ดทีเ่จริญเติบโตไปในอากาศ เมื่อดอกเห็ดบานเต็มที่
จะกางออก มลัีกษณะรูปทรงคลายรมกาง ขอบงุมลง หรือแบนราบ หรือกลางหมวกเวาเปนแองมีรูปเหมือน
กรวยปากกวาง ดังภาพที่ 2 
 

 
                         ชามคว่ําหรือนูน               ระฆัง                  ถวยระฆัง                     รูปไข 
   

 
    รูปครึ่งไข              รูปไขยาว                แบนราบ                        รม 
 
 

 
         นวม                     กรวยคว่ํา              กรวยตืน้                    กรวยลึก 
 

 
         จานรอง              รูปกระบอง          รูปครึ่งวงกลม                 รูปพัด 

 
ภาพที่ 2 ลักษณะของหมวกเห็ด 
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 2.ครีบหรือร้ิวท่ีอยูใตหมวกเห็ด(Gill) คือ สวนที่อยูดานลางของหมวก เรียงเปนรัศมรีอบกานดอก 
การเรียงจะแตกตางกันตามชนิดของเหด็ บางชนิดไมมีครีบ แตจะมีรู(pores) เชน เหด็หลินจือ หรือบางชนิด
เปนฟนเลื่อย เชน เห็ดหูหนู ดังภาพที่ 3 4  5 และ 6 
 

 
                             ไมติดกาน                            ติดกานเล็กนอย                       ติดแนบไปกับกาน 
 

 
                        หยักเวากอนตดิกาน               โคงลงไปติดกานเล็กนอย        เรียวยาวลงไปติดกาน 
 

ภาพที่ 3 ลักษณะการติดของครีบกานดอก 
 

 
             หางมาก หางแบบมคีรีบยอย ใกลกัน   เรียงชดิกนั   แยกสองแฉก สานกันเปนตาขาย เรียงไม
สม่ําเสมอ 
 

ภาพที่ 4 การเรียงตัวของครีบ 

 
                         เทากัน                          ไมเทากัน                          บาง                             หนา 
 

ภาพที่ 5 ความยาวและความกวางของครีบ 
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                                  เรียบ                                   หยักซี่ฟนเลื่อย             หยักแบบรอยกัดเซาะ 

 
                                 หยักมน                                หยักไมเทากัน                             คล่ืน 
 
 

ภาพที่ 6 ลักษณะของครีบ 
 

 3. กานดอก (Stripe) มีขนาดใหญและยาวแตกตางกัน สวนมากเปนรูปทรงกระบอก ดานบนจะยึด
ติดกับหมวกหรือครีบดานใน ผิวกานมีทั้งผิวเรียบ ขรุขระ มีขน หรือบางชนิดมีเกล็ด บางชนิดไมมีกาน เชน 
เห็ดเผาะ ดังภาพที่ 7 และ 8 
 

 
                    รูปทรงกระบอก               รูปหอก                       รูปล่ิม               รูปขวดกนกลมหรือกระเปาะ 

 
 

ภาพที่ 7 รูปรางกานดอก 
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                        เปนร้ิว                        ยน                     สันนูน                ขรุขระ                เรียบ 
 
 

ภาพที่ 8 ลักษณะผิวกานดอกเห็ด 
 
 4.ปลอกหุมโคน (Volva) คือสวนที่หุมตรงโคนกานหรอืสวนเยื่อช้ันนอกสุดหุมดอกเห็ดทั้งดอกไว
ในระยะที่เปนดอกตูม เรียกวา” outer vell ”” เชน เห็ดบัวหรือเห็ดฟาง(Volvariella volvacea) เห็ดระโงกขาว
(Amanita vaginata) เมื่อดอกเห็ดโตขึ้นเปลอืกหุมตอนบนจะแตกออก เพื่อใหหมวกเห็ดและกานดอกยืดตวัชู
สูงขึ้นมาในอากาศ ทิ้งใหเปลือกหุมอยูที่โคนกานมองดคูลายกานดอกเห็ดตั้งอยูในถวย บางชนดิเยื่อห็มไม
เปนรูปถวยแตเปนเกล็ดรอบโคนกาน บางชนิดมีเสนใยหยาบคลายเสนดาย ทําหนาที่ยึดดอกเหด็ใหติดกับ
พื้น ดังภาพที่ 9 
 

 
 
                         เปนถุง                         เกล็ด                       กํามะหยี่                          กระเปาะกลม 
 
 

ภาพที่ 9 ลักษณะปลอกหุมโคน 
 

 5.วงแหวน (Ring ) หรือ มาน (Vein) ประกอบดวยเนื้อเยื่อบางๆ สําหรับยืดกานดอก และขอบ
หมวกของเห็ดใหติดกันเมื่อเปนดอกออน เมื่อหมวกดอกกางออกเยื่อนีจ้ะขาดออกจากขอบหมวก แตยังคงมี
เศษสวนทีย่ึดติดกับกานดอกคลายกับมวีงแหวนหรือแผนบางๆสวมอยู เรียกวา “ เยื่อหมวก (partial vein) ” 
วงแหวนนี้สามารถเลื่อนขึ้นลงได โดยไมยืดตดิกับกานดอกวงแหวนบางชนดิจะหลุกเปนปลอก จาก
โครงสรางนี้เองจําแนกเหด็ออกเปน 2 กลุม คือ 
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5.1 เห็ดท่ีมีวงแหวน (Mushrooms with Veils) มีลักษณะคลายรมหรือกรวยใตหมวกเห็ด เปนครีบมี
สันเรียบคลายใบมีด มีสวนของเนื้อเยื่อหุมทั้งหมดหรือบางสวนของดอกเห็ด บางครั้งอาจพบเศษเนื้อเยื่อหุม
บริเวณริมขอบหมวก หากเนื่อเยื่อนัน้หุมขอบหมวกไวทั้งหมดเรียกวา “ universal veil ” แตหากคลุมเฉพาะ
สวนครีบบนไวเทานัน้ จะเรียกวา “ partial veil ” ซ่ึงจะขาดหรือหลุดออกเมือ่โตขึ้น เศษเนื้อเยื่อของ 
universal veil ที่ฉีกขาด มกัหลงเหลืออยูบริเวณสวนบนของหมวกเหด็หรือสวนกานที่เปนวงแหวนรอบกาน 
ซ่ึงอาจจะปรากฎอยูจนกระทั่งโตเต็มที่หรือหลุดขาดหายไปทําใหเขาใจวาไมมวีงแหวน เหด็ที่มวีงแหวน 
ไดแก เห็ดระโงก (Amanita hemibapha) เห็ดนกยูง ( Macrolepiota dolichaula) เห็ดขี้ควาย ( Psilocybe 
cubensis) 

5.2 เห็ดท่ีไมมีวงแหวน(Mushrooms without Veils) เปนเห็ดที่มีลักษณะคลายรม ไมมีวงแหวนที่
สวนกาน และดานใตหมวก เห็ดมีลักษณะเปนครีบ(gill) ขณะทีย่ังเปนดอกออนจะไมมีเนื้อเยื่อมาหอหุมสวน
ตางๆของดอกไว เชน เห็ดฟาง(ฟาน) สีเหลืองทอง หรือ “ golden latarius ” (Lactalrius hygrophoroides) เห็ด
พุงหมู (Russula foetens) เหด็จั่น หรือ เห็ดตับเตาขาว (Tricholoma crassum) ดังภาพที ่10 และ 11 

 
ภาพที่ 10 รูปแบบวงแหวน 

 
                                ตอนบน                                    ตอนกลาง                                   ตอนลาง 

ภาพที่ 11 ตําแหนงวงแหวน 
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วงจรชีวิตของเห็ด 
วงจรชีวิตของเห็ดมีลักษณะคลายกัน คือเมือ่ตุมดอกเหด็มีขนาดใหญขึ้น ผิวดอกจะปริแตกออกทาํ

ให “ สปอร ”  (Spore) จํานวนนับลานจากครีบ (Gill) ปลิวออกมา เมื่อตกไปอยูในสภาพแวดลอมที่
เหมาะสมกจ็ะงอกเปนเสนใย (hypha) เจรญิตอไปเปนกลุมเสนใย (mycelium) แลวรวมกันเปนกลุมกอนเกดิ
เปนดอกเห็ด (fruiting body) เมื่อดอกเห็ดเจริญเติบโตขึ้นก็จะสรางสปอร เมื่อปลิวหรือหลุดออกเปนเสนใย
และเจริญตอไปไดอีกหมนุเวียนเชนนนี้เร่ือยไปเปนวัฎจกัร โครงสรางพื้นฐานของเหด็ราประกอบดวย “ เสน
ใย ” (hypha) เสนใยเหลานี้จะถูกแบงออกเปนสวนๆ เราจะพบเห็นเสนใยไดก็ตอเมื่อเสนใยเหลานี้
เจริญเติบโตบนพื้นผิวในลักษณะเปน “ กลุมกอนของเสนใย ” (mycelia) แลวเทานั้น ดังภาพที่ 12 

 
 
 

ภาพที่ 12 แสดงวงจรชีวิตของเห็ด 
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การเพาะเห็ดฟางเพื่อผลิตดอกเห็ด วิธีที่นิยมของเกษตรกรมีดังนี้ 
 1.การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย 
การเพาะเห็ดฟางแบกองเตี้ย เปนวีธีการที่ดัดแปลงมาจากการเพาะเห็ดฟางแบบกองสูง ใชเวลาในการเพาะ
ส้ัน และประหยัดวัสดุเพาะ สามารถเพาะไดทั้งตอซังและปลายฟาง การเพาะเห็ดฟางแบบนี้ เห็ดจะออกรุน
ละมากๆ แตจะออกดอกเพียง 2-3 รุนก็หมดตองเพาะใหม เปนวิธีที่เหมาะจะเพาะเปนการคา ดังภาพที่ 13 

 
ภาพที่ 13 การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย 

 



20 
 

 วัสดุอุปกรณท่ีใชเพาะ 
 1.วัสดุหลักที่ใชในการเพาะเห็ดฟางมีหลายชนิด อาจเลือกใหเหมาะสมในแตละทองถ่ิน เชน ฟาง
แหง ทั้งตอซังและปลายฟาง ผักตบชวาแหง เปลือกถ่ัวเขียว กากมันสําปะหลัง ทะลายปาลม กอนเห็ดที่หมด
เชื้อแลว 
 2.อาหารเสริม มีคุณสมบัติเก็บความชื้นไดดี ใหคุณคาอาหารแกเสนใยเห็ดฟาง เชน ปุยคอก ไสนุน 
ขี้ฝาย รําละเอียด ตนกลวยแหงสับ ผักตบชวา 
 3.เชื้อเห็ดฟาง ควรเลือกซื้อเชื้อที่มีคุณภาพ เชื้อเห็ดฟางที่ซ้ือมาแลว ควรเพาะภายใน 7 วัน 
 ลักษณะเชื้อเห็ดฟางที่ดี 
 1.ลักษณะของเสนใยเปนสีขาวนวลเจริญคลุมทั่วทั้งกอนเชื้อ 
 2.เสนใยของเชื้อเห็ดไมฟูเกินไป เพราะเมื่อนําไปเพาะเสนใยจะไมพัฒนารวมตัวเปนดอกเห็ด 
 3.กอนเชื้อเห็ดฟางตองจับตัวกันเปนกอน 
 4.แบบไมหรือแบบพิมพ ใชสําหรับการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย แบบไมมีหลายแบบหลายขนาด
ไมควรใหญหรือเล็กเกินไป ที่นิยมใชคือ กวาง 30 เซนติเมตร ยาว 120 เซนติเมตร ความสูง 30 เซนติเมตร 
ควรมีฐานกวางกวาดานบนเล็กนอย เพื่อใหสามารถทอดแบบออกไดงาย 
 5.ผาพลาสติกคลุมแปลง การเพาะเห็ดฟางจะตองคลุมแปลงเพาะ เพื่อชวยเก็บความชื้นที่เหมาะสม
ใหกับเสนใยเห็ด โดยทั่วไปจะใชผาพลาสติกอยางบางสีขุนหรือสีใส 
 6.อุปกรณอ่ืนๆ เชน บัวรดน้ํา ไมไผทําโครงคลุมพลาสติก หรืออาจไมใชก็ได 
ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟาง 
 1.เตรียมและปรับระดับพื้นดินบริเวณที่ทํากองเพาะใหเรียบ และตากหนาดินไว 2-3 วันกอนเพาะ
และวันที่จะเพาะตองรดน้ําพื้นดินใหเปยกชุมจนอิ่มตัว เพื่อจะไดไมดูดความชื้นจากกองเพาะและเปนการ
กําจัดมด ปลวก 
 2.นําฟางและอาหารเสริมแชน้ํา ถาเปนตอซังก็แชน้ําประมาณ 2-3 ช่ัวโมง แลวกองสุมไว 1 คืน ถา
เปนฟางนวด หรือปลายฟางแชน้ําประมาณ  35-50 นาที อาหารเสริมทุกชนิดควรแชน้ําใหชุมกอน ยกเวน
อาหารเสริมประเภทมูลสัตว 
 3.วางแบบไมหรือแบบพิมพลงบนพื้นดินที่เตรียมไว นําฟางที่แชน้ําแลวใสในแบบพิมพจนเต็ม แลว
เกลี่ยฟางใหหนาเทาๆกันประมาณ 3-4 นิ้ว แลวกดใหแนนพอควร หรือใชการเหยียบก็ได 
 4.นําอาหารเสริมที่แชน้ําแลวมาผสมกับเชื้อเห็ด แบงออกเปน 3-4 สวนเทาๆ กันแลวโรยเชื้อเห็ดฟาง
ผสมอาหาร 1 สวน ที่แบงออกมาโรยเปนแถวกวางประมาณ 2 นิ้ว บนฟางรอบๆ แบบพิมพทั้ง 4 ดาน เปน
อันเสร็จชั้นที่ 1 
 5.ทําชั้นที่ 2 และ 3 หรือ 4 ตอไป โดยทําเชนเดียวกับชั้นที่ 1 ทุกอยาง ถาฤดูรอนควรทําแค 3 ช้ัน กอง
เพาะจะสูงประมาณ 30 เซ็นติเมตร ถาเพาะในฤดูหนาว ควรทํากองเพาะ 4-5 ช้ัน 
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 6.เมื่อทําถึงชั้นสุดทาย ใหโรยอาหารเสริมจนทั่วถึงผิวหนา แลวโรยเชื้อเห็ดตามใหเต็มทั่วทั้งหลัง
กองเพาะ 
 7.นําฟางที่แชน้ํามาปดมาปดทับดานบนหนา 1-2 นิ้ว เมื่อเสร็จแลวควรรดน้ําใหชุมอีกครั้ง 
 8.นําแบบพิมพไมออก เพื่อนําไปทํากองตอไป โดยใชมือขางหนึ่งกอบฟางไว การทํากองเพาะ
ตอๆไป ใหทําขนานกับกองแรก โดยเวนระยะหางประมาณ 6 นิ้ว (1คืบ) 
 9.การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย ควรทํากองขนานกันไปคราวละหลายๆ กอง ประมาณ 10-20 กอง
ตอแถว 
 10.ชองวางระหวางแถวกองเพาะแตละกอง อาจจะโรยเชื้อเห็ดฟางลงไปบาง เพราะบริเวณนี้สามารถ
จะเกิดเห็ดฟางไดมากพอๆกับดานบนของกองเพาะ 
 11.นําฟางแหงโรยคลุมดานบนของกองเพาะบางๆ หนา 2-3 นิ้ว 
 12.คลุมกองฟางดวยผาพลาสติกใส การคลุมจะคลุมรวมกันเปนแถวๆไป แลวใชผาพลาสติกแนบ
กับหลังแปลงเพาะ นําฟางแหง หรือหญาคาคลุมทับผาพลาสติกอีกครั้งหนึ่ง หนาประมาณ 3-4 นิ้ว เพื่อพลาง
แสงแดด เพื่อไมใหกองเพาะไดรับความรอนมากเกินไป ยกเวนในฤดูหนาว การคลุมกองฟางจะบางลง 
 13.คอยตรวจดูอุณหภูมิความชื้นในกองเพาะดวยการใชมือลวงเขาไปในกองเพาะเห็ด ถารอนจนทน
ไมไหว ใหรีบเปดผาพลาสติกออกเปนชวงๆ ใหอากาศถายเทออก จะทําใหอุณหภูมิลดลง แตถาอากาศเย็น
ใหนําฟางมาคลุมทับบนกองเห็ด เพื่อใหอุณหภูมิเพิ่มขึ้น เสนใยเห็ดจะเจริญเติบโตประมาณวันที่ 6-8 เห็ดจะ
เร่ิมรวมตัวเปนดอก ประมาณวันที่ 10-12 เห็ดจะเจริญเติบโตเต็มที่ สามารถเก็บดอกเห็ดได ขณะเกิดดอกเห็ด 
ควรเผยอผาพลาสติกมวนดานขางขึ้น เพื่อใหอากาศเขาไปในกองเพาะเห็ดบาง จะทําใหดอกเห็ดสมบรูณและ
น้ําหนักดี แตไมควรใหดอกเห็ดโดนแสงแดด 
 2.การเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรม การเพาะเห็ดฟางวีนี้ตองลงทุนสูงมาก ในดานการกอสราง
โรงเรือน เครื่องกําเนิดไอน้ํา และอุปกรณอ่ืนๆดังภาพที่ 14 

 
ภาพที่ 14 โรงเรือนเห็ดฟางอตุสาหกรรม 
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 โรงเรือนเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรม ควรเปนโรงเรือนปดมิดชิด สามารอบไอน้ําฆาเชื้อได เก็บ
อุณหภูมิและความชื้นได อาจสรางดวยคอนกรีต อิฐบล็อก หรือโครงเหล็กบุดวยผาพลาสติก ขนาดโรงเรือน
กวาง ยาว สูง ประมาณ 4 x 6 x 2.5 เมตร หลังคาทรงหนาจั่ว คลุมดวยผาพลาสติกหรือมุงดวยจาก พื้น
โรงเรือนควรเปนคอนกรีต มีประตูทางเขาออกดานหนา 1 ประตู มีชองระบายอากาศ อยูบริเวณหนาจั่ว 1 
ชอง มีสวนประกอบที่สําคัญของโรงเรือนดังนี้  
 1.พัดลมดูดเปาและระบายอากาศ 
 2.เทอรโมมิเตอร 
 3.ช้ันวางวัสดุ 
 4.กระบะไมสําหรับหมักวัสดุ 
 5.เครื่องตีปุย 
 6.อุปกรณอ่ืนๆ เชน หลอดฟลูออเรสเซนต 2 หลอดตอโรงเรือน เครื่องพนฝอย เครื่องวัดความชื้น
(Hygrometer) 
 เคร่ืองกําเนิดไอน้ํา  
  ตองมีขนาดพอเหมาะที่จะใหไอน้ํากระจายทั่วถึงทั้งโรงเรือน จนมีอุณหภูมิถึง 70 องศา
เซลเซียส เปนเวลา 2 ช่ัวโมงติดตอกัน และ 50 องศาเซลเซียส อยางนอย 8 ช่ัวโมงติดตอกัน รูปแบบเครื่อง
กําเนิดไอน้ํามีหลายชนิด เชน ชนิดวางตั้ง ชนิดวางนอน แตแบบที่สรางงายๆ ลงทุนต่ํา อาจใชถังน้ํามัน 200 
ลิตร โดยวางนอนกับเตาฟน เจาะรูบนสันถัง เพื่อใหไอน้ําออก แลวตอดวยทอประปาขนาด 2-3 เซนติเมตร 
เพื่อตอไอน้ําเขาโรงเรือนดังภาพที่ 15 
 

 
 

ภาพที่ 15 เคร่ืองกําเนิดไอน้ํา 
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 ขั้นตอนการเพาะ 
 เห็ดฟางมีคณุสมบัติในการยอยเซลลูโลสไดต่ํา ฉะนั้ การเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน จึงตองหมัก
วัสดุเพาะใหจลิุนทรียนอนสลายวัสดุเสียกอน วัสดเุพาะทั่วไปไดแก ฟาง กากถั่ว ขี้ฝาย ไสนุน ผักตบชวา 
ฯลฯ 
 การหมักวัสดุเพาะ วัสดุเพาะที่นิยมใชคือ ขีฝ้าย ไสนุน กากทะลายปาลม ตนกลวย ผักตบชวา 
 -การหมกัไสนุน ผักตบชวา ตนกลวย เมื่อตากแหงแลวสับใหละเอยีดแลว จะมีอาหารที่อยูในรูปที่
เห็ดฟางสามารถนําไปใชไดเลย ฉะนั้น วสัดุเหลานี้ อาจไมจําเปนตองผานการหมัก สามารถนําไปใชไดเลย 
แตตองปูฟางหมักรองพื้นกอน 
 -การหมกัขี้ฝาย ไสนุน อาจนํามาแชน้ําในถังและเหยียบใหเละ ไมควรรดน้ํา เพราะจะลางอาหาร
ออกหมด แลวเติมปุย 0.1-0.2 เปอรเซ็นต ของน้ําหนกัวัสดแุหง และอาจเติมมูลไกแหงประมาณ 2-3 
เปอรเซ็นต จะทําใหผลผลิตสูงขึ้น หมักทิ้งไว 2-3 วัน ก็นาํไปใชได 
 การเลี้ยงเชื้อรา นําวัสดุเพาะที่หมักแลววางบนชั้น ควรปูดวยผาพลาสติกมีรูพรุน หรือฟางหมักปู
รองพื้น รดน้ําใหเปยกจนทั่ว การยอยสลายจะเกิดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับอณุหภูมิ ความชื้น อากาศ และอาหาร 
ดดยอณุหภูมิตองสูง 40-50 องศาเซลเซียส โดยการอบไอน้ําอุณหภมูิ 45 องศาเซลเซียส แลวปดประตู
โรงเรือนทิ้งไว 36-48 ช่ัวโมง ทําใหเชื้อราเจริญไดเร็วข้ึน 
 การอบฆาเชื้อ เมื่อเชื้อราครบกําหนดแลวจึงตมน้ําพนไอน้ําเขาไปในโรงเพาะการอบฆาเชื้ออาจอบ
ที่อุณหภูมิ 65-70 องศาเซลเซียส นาน 2-3 ช่ัวโมง แลวปลอยใหอุณหภมูิลดลงเหลือ 35-38 องศาเซลเซียส จึง
โรยเช้ือเห็ดฟาง 
 การโรยเชื้อเห็ด ใชเชื้อเหดที่เสนใยเจริญเต็มถุงใหมๆ นํามาขยี้ใหรวนเบาๆ แลวโรยใหทัว่ลงบน
ผิวหนาวัสดุเพาะ ใชเชื้อเห็ด 1-2 ถุงหรือ 3 เปอรเซ็นตของวัสดุหมกั 
 การดูแลรักษา เมื่อโรยเชื้อเหด็ฟางแลว ใหปดประตูทิ้งไว 3 วนั รักษาอุณหภูมิใหอยูระหวาง 34-38 
องศาเซลซ ียส จนเห็นเสนใยสีขาวของเหด็เจริญเต็มปุยหมักประมาณ 4-5 วัน นบัแตการโรยเชื้อเห็ด ลด
อุณหภูมิคงเหลือประมาณ 28-32 องศาเซลเซียส ดวยการเปดชองระบายอากาศ รดน้ําขางโรงเรือนเพื่อลด
อุณหภูมิ ถาตองการใหดอกเห็ดโต นําหนักดี และดอกขาว ใหทําการอบไอน้าํในเวลากลางคืน ชวงที่
อุณหภูมิต่ําสุดใหอุณหภมูิสูงประมาณ 32-34 องศาเซลเซียส จะทําใหดอกเห็ดโตและน้าํหนักด ี
 การเจริญเติบโตของดอกเห็ด วันที่ 1-3 นับจากวนัที่โรยเช้ือเห็ด เสนใยเหด็ฟางจะเจริญทางดาน
ความยาว เสนใยจะกนิอาหารที่จุลินทรียยอยพรอมซากจลิุนทรีย จะเหน็เสนใยขาวฟ ูระยะนี้ตองการอุณหภูมิ
ประมาณ 34-38 องศาเซลเซียส วันที่ 4-6 ระยะเสนใยจะเปลี่ยนจากเจริญเติบโตดานความยาวเพื่อสะสม
อาหาร เสยใยจะหนา และยบุตัวลงเปนสนี้ําตาลออน ตองการอุณหภมูิประมาณ 28-32 องศาเซลเซียส วันที่ 7 
ขึ้นไป ระยะนี้เสนใยเหด็มารวมตัวกันเปนดอกเห็ด ระยะนี้ดอกเหด็ตองการอุณหภูมปิระมาณ28-32 องศา
เซลเซียส และอากาศพอประมาณ เมื่อเกิดดอกเห็ดแลวควรปดแสงสวางเล็กนอย เพราะแสงจะทําใหดอกเห็ด
มีสีดําคล้ํา ไมเปนที่ตองการของตลาด (วิทยา,2552) 
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แหลงอาหารและแหลงพลังงานของเห็ด 
 1.  แหลงคารบอน (Carbon Source)  
 แหลงคารบอนของสิ่งมีชีวิตตางๆ รวมทั้งเห็ด ไดแก น้ําตาลตางๆ เชน กลูโคส(glucosr) ฟรุคโทส
(fructose) ซูโคส(sucrose) เปนตน แหลงคารบอนตางๆเหลนี้จะมีโมเลกุลขนาดเล็ก เห็ดสามารถนําไปใช
ประโยชนไดทันที ดังนั้นสูตรอาหาร พี.ดี.เอ.(Potato Dextrose Agar,P.D.A.) ที่ใชเล้ียงเพาะเสนใยจึงมี
น้ําตาลอยูดวย บางกรณีก็ใชแหลงคารบอนจากคารโบไฮเดรตของพืช พวกธัญพืช เชน รําขาว แปงมัน
สําปะหลัง ขาวโพดบด ขาวฟาง เปนตน เพราะผลของการสลายตัวของแปงหรือคารโบไฮเดรตจะไดสาร
ประเภทน้ําตาล ในกรณีของพวกเสนใย(fiber) เซลลูโลส(cellulose) เฮมิเซลลูโลส (hemicelluloses) อาจ
จําเปนตองมีการหมักไวกอน 1-2 วัน เพื่อปลอยใหจุลินทรียเขายอยเสียกอน องคประกอบขนาดใหญจึงมี
ขนาดเล็กลง เห็ดจึงสามารถนําไปใชประโยชน 
 2. แหลงไนโตรเจน (Nitrogen) 
 ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ ที่ตองการธาตุไนโตรเจน(N) เพื่อนําไปสรางโปรตีน(protein) และสารอินทรีย
ไนโตรเจน(organic-N) ที่จําเปนตอการเจริญเติบโต แหลงอาหารที่ใชกันโดยทั่วไปของแหลงไนโตรเจนคือ
ไนเตรต(nitrate,NO-

3) และแอมโมเนียม (ammonium,NH+
4) ซ่ึงจะไดจากปุยเคมี เชน ยูเรีย (CO(NH2)2) 

แอมโมเนียมซัลเฟต ( (NH4)2SO4) แอมโมเนียมไนเตรต(NH4NO3) เปนตน มูลสัตวตางๆ เชน มูลมา มูลไก 
มูลโค เปนตน ก็ใชเปนแหลงไนโตรเจนได ซ่ึงจะเหมาะสมกับเห็ดแตละชนิดแตกตางกันออกไป 
 3. แหลงอาหารประเภทแรธาตุ (Nutrient elements) 
  เห็ดก็ตองการธาตุอาหาร(nutrient elements) ซ่ึงครบสมบูรณเชนกัน ธาตุอาหารหลัก(major 
elements)ที่เห็ดตองการไดแก ไนโตรเจน(N) แคลเซียม(Ca) ฟอสฟอรัส(P) โปตัสเซียม(K) แมกนีเซียม 
(Mg) ซัลเฟอร(S) ธาตุอาหารตางๆเหลานี้มีสวนในการเจริญเติบโตและขบวนการทางสรีรวิทยาของเห็ด
ทั้งสิ้น ทําใหเห็ดเจริญเติบโตเปนไปตามปกติ เสนใยแข็งแรง ดังนั้นสูตรอาหารที่เพาะจึงมีการเติมธาตุอาหาร
เหลานี้ดวย เชน ดีเกลือ(MgSo4) ยิบซั่ม(CaSo4) ปูนมารล ปุยฟอสเฟต ปุยโปแตส เปนตน อัตราที่ใชก็จะ
แตกตางกันไปในเห็ดแตละชนิด โดยใสไปพรอมกับสารอาหารชนิดอื่นๆในขั้นตอนการทํากอนเชื้อเห็ด 
สําหรับจุลธาตุ(trace elements) ไดแก เหล็ก (Fe) สังกะสี(Zn) แมงกานีส(Mn) ทองแดง(Cu) โมลิดินัม(Mo) 
เห็ดก็ตองการเชนกัน แตเปนปริมาณนอยและมีอยางพอเพียงในสารอาหารชนิดอื่น จึงไมจําเปนตองใสเพิ่ม 
 4. แหลงอาหารประเภทวิตามิน (Vitamins) 
 การศึกษาวิตามินที่มีผลตอการเจริญเติบโตของเห็ด ไดแก ไบโอติน (biotin) และไทอะมิน
(thiamine) ซ่ึงมีบทบาทตอการสรางโคเอ็นไซม (coenzyme) คารบอกไซเลส (carboxylase) ในขบวนการ
หายใจ วิตามินอื่นๆที่เห็ดตองการ เชน กรดไนโคทินิก (nicotinic acid,B3) กรดแพนโททีนิค (pantothenic 
acid ,B2) และกรดพารา-อะมิโน-เบนโซอิก (para-amino-benzoic acid) ปกติจะมีวิตามินตางๆ เหลานี้อยูใน
อาหารพอเพียงตอความตองการของเห็ด และเห็ดก็ตองการเปนปริมาณนอย(Chang and Miles,2004) 
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5. แหลงอาหารประเภทกระตุนการเจริญเติบโต (Growth regulator substance) 
 สารกระตุนการเจริญเติบโตหรือฮอรโมน (hormone) ที่มีการายงานเพื่อเพิ่มผลผลิตของเห็ด เชน 
IAA(Indoleacetic acid) , NAA (Naphtaline acitic acid) สารพวกเอสเตอร (ester) ของกรดอินทรียบางชนิด 
เชน กรดดอลีอิค (oleic acid) และกรดลิโนลีนิค (linoleic) เปนตน และสารพวกกรดอะมิโน (amino acid) 
บางชนิด เชน เฟนนิลอลานีน (phenyalanine) เมทไธโอนีน (methionine) และ โปรลีน (proline) เปนตน แต
ก็ยังมีการศึกษากันนอย แตก็ยังเปนเรื่องที่นาสนใจเพราะนาจะมีผลตอการเจริญเติบโตของเห็ด 
โรคและแมลงศัตรูเห็ดฟาง 
 1.มดหรือปลวก มดจะเขาทํารัง หรือทําลายเชื้อเห็ด สวนปลวกจะเขากดักินเสนใยเหด็ วัสดุเพาะ
ปองกันโดยใชน้ําทวมกอนเพาะเหด็ 1 สัปดาหและรักษาความสะอาดบริเวณเพาะ 
 2.ไร พบโดยทัว่ไป กดักินเสนใยเห็ด ทาํใหผลลผิตลดลง และทําใหเกดิความรําคาญแกผูเพาะเห็ด 
เปนศัตรูสําคัญในการเพาะเห็ด เกดิจากการเพาะเห็ดหลายๆรุนซ้ําที่เดิม ไมรักษาความสะอาด 

3.เห็ด ที่เปนคูแขงแยงอาหารเห็ดฟาง มี 2 ชนิด คือเหด็หมึกและเห็ดขี้มา ชาวบานเขตจังหวดัราชบุรี 
เรียกวา เหด็นกกระยาง เกดิในกองฟางที่รอนอบอาว 

4.เชื้อรา ทําลายเสนใยเหด็และดอกเห็ด ทาํใหเห็ดผลผลิตต่ํา กองเหด็หมดอายเุร็ว ไดแก 
4.1 ราเม็ดผักกาด เกิดบริเวณกองฟางที่อากาศรอนจัด ใชฟางเนาเปยกน้าํมาเพาะเห็ด 
4.2 ราเขียว เกดิจากกองฟางที่มีความชื้นสงู อากาศอบอาว 
4.3 ราขาวนวล พบทั้งบนกอง หลังกอง ขางกอง จะขึน้ปกคลุมดอกเห็ด ทําใหดอกเห็ดผิดปกติ หรือ

ฝอ 
4.4 ราขาวฟู เสนใยสีขาวฟู พบตามหลังกองและบนดนิ พบวันแรกหรอืวันที่ 2ของการเก็บเห็ด ทาํ

ใหผลผลิตเสียหาย ตุมดอกเห็ดฝอ(วิทยา,2552) 
 

ระยะเวลาและสถานที่การดําเนินการ 
 

ระยะเวลาการดําเนินการ   เร่ิมตน เดือนตุลาคม 2550 
ส้ินสุด เดือนกนัยายน 2553 (ในป 2553ไมมีขอมูลเนื่องจากไมม ี
 งบประมาณในการดําเนินการ) 

สถานที่ดําเนินการ  สถานีพัฒนาที่ดินเพชรบูรณ  เลขที่ 45 หมูที่ 11 ถนนสระบุรี-หลมสัก  
ตําบล  สะเดียง อําเภอเมือง จังหวดัเพชรบรูณ 
พิกัด E 729884  N   1821121 
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อุปกรณและวิธีดําเนินการ 
1.อุปกรณ 

 1.1 เชื้อเห็ดฟาง  

1.2 พลาสติก  

1.3 เศษวัสดุสําหรับหมัก ไดแก ฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน 

1.4 ไมไผ  

1.5 โรงเรือน  

1.6 ปาย 
 2.วิธีดําเนินการ  

 2.1 วางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design ( CRD) มี 4 ซํ้า ดังนี ้
   ตํารับที่  1  วิธีของเกษตรกร(วัสดุจากเศษฟางขาว) control 
   ตํารับที่  2  วัสดุจากขี้เล่ือยยางพารา  
   ตํารับที่  3  วสัดุจากปอเทือง 
   ตํารับที่  4  วัสดุจากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั 
2.2 ขั้นตอน 

 2.2.1 นําเศษวัสดุเหลือใชของฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน 
ชนิดละ 1 ตัน นํามากองเพื่อทําเปนปุยหมกั   

 2.2.2 ทําการแบงวัสดุฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนัเปนชั้นๆ
ช้ันละประมาณ 250 กิโลกรัมแลว รดน้ําใหชุม 

 2.2.3 นําสารเรง พด.1 สําหรับทําปุยหมกัของกรมพัฒนาที่ดินผสมน้าํ 10 ลิตร คนทิ้งไว
นาน 10-15 นาที แลวแบงเปน 4 สวนๆละ 2.5 ลิตรแลวนาํไปรดบนกองวัสดุที่หมกัเอาไวแลว 

 2.2.4 ทําการหมักวัสดุจากเศษผักและผลไมลงในถังหมกั ขนาด 120 ลิตร โดยใชวสัดุจาก
เศษผัก จํานวน 40 กิโลกรัม กากน้ําตาล 10 กิโลกรัม น้ํา 10 ลิตร พรอมสารเรง พด.2 1 ซอง มาผสมลงในถัง
หมัก คลุกเคลาใหเขากนั หมกัทิ้งเอาไว 21 วัน 

 2.2.5 ทําการขยายเชื้อจุลินทรียควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช(พด.3) โดยการเตรียมปุยหมกั 100 
กิโลกรัมและนําสารเรง พด.3 มาผสมกับรําขาว1 กิโลกรัม กับน้ํา 5 ลิตร คนใหเขากนันาน 5 นาที แลวนําไป
ผสมกับปุยหมกั 100 กิโลกรัมที่เตรียมไว คลุกเคลาใหเขากัน แลวใชวสัดุคลุม ทิ้งไวประมาณ 7 วนั เมื่อเชื้อ
เจริญเติบโตแลวก็นําไปเก็บเอาไว 
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 2.2.6 นําวัสดมุูลวัว จํานวน 800 กิโลกรัม แบงเปน 4 สวนๆละ 50 กิโลกรัม แลวนํามาผสม
กับกองวัสดจุากฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมันใหทั่วในชั้นที่ 1และนําสารเรง 
พด.1 แบงแลวจํานวน1 สวนมารดใหทัว่กองวัสด ุ

   2.2.7 ทําการนําวัสดุจากฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนัและสาร
เรง พด.1 ในสวนที่ 2 ,3, 4 มาทําการเชนเดียวกับการทําเหมือนสวนที่ 1 และชั้นบนสุดของกองวัสดุใหทํา
การปดคลุมดวยวัสดุพลาสติก แลวหาวัสดุทับเอาไวเพือ่ปองกันการระเหยของความชื้นในกองวสัดุ 

 2.2.8 ทําการกลับกองปุยหมกัหลังจากทําการหมักทิ้งเอาไวแลว 15 วนั 
 2.2.9 หลังจากทํากองปุยหมกัได 21 วัน กท็ําการเปดกองปุยหมักแลวนําน้ําหมกัชีวภาพที่ได

จากการหมกัเศษวัสดุจากเศษผักและผลไม อัตราสวน 1 ตอน้ํา 20 ลิตรมารดบนกองปุยหมกัใหทั่วแลวปด
คลุมกองปุยหมักเหมือนเดิม 

 2.2.10 หลังจากครบ 30 วัน นําเชื้อจุลินทรยีควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืช(พด.3) ที่เตรยีมเอาไว
แลวมาผสมกบักองปุยหมกัใหทัว่ทุกกอง 

 2.2.11 วัสดุจาก ปอเทือง เปลือกถ่ัวเขียว ผิวมัน และขี้เล่ือยยางพารา ทาํเชนกันเดียวกนักับ
วัสดุจากฟางขาว ตามขอ1-10 

 2.2.12 ทาํการแบงวัสดจุากฟางขาว ปอเทือง เปลือกถ่ัวเขยีว ผิวมัน และขี้เล่ือยยางพารา  ที่
เสร็จแลวมาทาํการเทลงในแบบไมเพื่อตั้งเปนกอง 

 2.2.13 นําเชือ้เห็ดฟางที่บรรจุในถุงพลาสติกมายีเชื้อเพื่อการขยายเชื้อแลวนําไปใสในกอง
ปุยหมักที่ทาํจากวัสดุจากฟางขาว ปอเทือง เปลือกถ่ัวเขยีว ผิวมัน และขี้เล่ือยยางพารา แลวทําการคลุมดวย
พลาสติกใส 

 2.2.14 หลังจากนั้นอีก 3-5 วัน เชื้อเห็ดเริม่สรางเสนใยโดยการสังเกตจากที่มีเสนใยขึ้นเปน
จํานวนมากก็ใหทําการตัดเชือ้ดวยการรดน้าํ แลวทําการตัง้โครงไมแลวคลุมดวยพลาสติกอีกครั้ง 

 2.2.15 หลังจากนั้นประมาณ 2-3 วันก็สามารถเก็บผลผลิตของเห็ดได 
 2.2.16 นําผลผลิตที่ไดไปทําการวิเคราะห 

 3. การเก็บขอมูล 
 3.1 ทําการเกบ็ตัวอยางจากวัสดุทั้ง 4 ชนิดไดแก ฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทือง และ

เปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน มาทําการวิเคราะหธาตุอาหารกอนการทําปุยหมกั ไดแก ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส  
โพแทสเซียม   

 3.2 ทําการเกบ็ตัวอยางเห็ดที่เกิดจากการหมักของวัสดทุั้ง 4 ชนิด นําไปวิเคราะหหาธาตุ
อาหารในผลผลิตของเห็ดฟางไดแก โปรตีน คารโบไฮเดรต ไขมัน และอื่นๆ 

 3.3  เก็บน้ําหนักสดเหด็ฟาง 
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4. การวิเคราะหขอมูล 
 4.1 นําขอมูลที่ไดจากการทดลองมาทําการวิเคราะหผลและเปรียบเทยีบความแตกตางดวย 

LSD โดยใชโปรแกรมทางสถิติ 
 

ผลการทดลองและวิจารณ 
 

 จากการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารจากวสัดุที่นํามาเพาะเหด็ฟางทั้ง 4 ชนิด พบวามีปริมาณธาตุ
ไนโตรเจน(N)มากที่สุดจากวสัดุเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนัคือ 1.95 เปอรเซ็นต รองลงไปไดแกวัสดจุากฟางขาว 
ปอเทือง และขี้เล่ือยยางพาราคือ  1.13 0.96 และ0.86 เปอรเซ็นต ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมปีริมาณ
ฟอสฟอรัส(P) จากวัสดุเปลอืกถ่ัวเขียวผิวมันมากที่สุดคอื 0.22 เปอรเซ็นต รองลงไปไดแกวัสดุฟางขาวและ
ปอเทืองคือ 0.18 เปอรเซ็นต และ 0.10 เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนวสัดุจากขี้เล่ือยยางพาราในปริมาณของ
ฟอสฟอรัสนอยที่สุดคือ 0.08 เปอรเซ็นต ในขณะที่ปริมาณโพแทสเซียม (K) มีมากทีสุ่ดจากวัสดฟุางขาวคือ 
1.68 เปอรเซ็นต รองลงไปไดแกวัสดุ  เปลอืกถ่ัวเขียวผิวมัน ปอเทืองและขี้เล่ือยยางพารา มีในปรมิาณ  0.83  
0.31และ0.29 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ดังตารางที่1 สอดคลองกับ กรมพัฒนาที่ดิน(2551) ไดทําการวิเคราะหหา
ปริมาณธาตุอาหารจากวัสดุฟางขาว เปลือกถ่ัวคาโลโปโกเนียมและ ขี้เล่ือยจากไมเบญจพรรณ พบวา มี
ปริมาณไนโตรเจน 0.55 2.30 และ 0.32 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ และมีฟอสฟอรัส 0.09 0.54 และ0.16 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ รวมถึงโพแทสเซียม 2.39 2.94 และ 2.45 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
     ตารางที่ 1 คาวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารจากวัสดุทั้ง 4 ชนิด เพื่อนํามาใชกอนการเพาะเห็ดฟาง ป 2551 
 

วัสดุ Total N (%) Total P (%) Total K (%) 
ฟางขาว 1.13 0.18 1.68 
ขี้เล่ือยยางพารา 0.86 0.08 0.29 
ปอเทือง 0.96 0.10 0.31 
เปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน 1.95 0.22 0.83 
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ตารางที่ 2 คาวเิคราะหปริมาณธาตุอาหารจากเห็ดฟางที่ไดการหมักจากเศษวัสด ุฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา 
                 ปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั ป 2551 
 

ปริมาณธาตุอาหาร 
วัสดุ คารโบไฮเดรต 

(mg/kg-1) 
โปรตีน

(mg/kg-1) 
ไขมัน

(mg/kg-1) 
แคลเซียม

(mg/kg) 
แมกนีเซียม

(mg/kg) 
กํามะถัน
(mg/kg) 

ความช้ืน
(mg/100g) 

เถา 
(g/100 g) 

ฟางขาว 4.18 4.16    0.05   4.94    104.86   180.37   90.62   0.98   
ขี้เลื่อยยางพารา 4.03 3.22    0.06   20.44   106.08   143.84   91.67   1.02   
ปอเทือง 4.16 3.23   0.02   19.25   102.85   149.76   91.58   1.00   
เปลือกถั่วเขียวผิวมัน 4.24 3.16   0.05   21.96      94.74    137.45   91.48   1.07   
F-test ns ** ** ** ** ** ** ** 

C.V. (%) 2.85 2.46 10.43 5.57 2.00 1.44 0.10 1.38 

 
จากการทดลอง ในป 2551 เมื่อนําผลผลิตของเห็ดฟางทีไ่ดจากการใชวัสดุทั้ง 4 ชนดิไดแก ฟางขาว 

ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทือง และเปลือกถ่ัวเขยีวผิวมันมาวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหาร พบวา มีความแตกตาง
กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ในปริมาณของโปรตีน ไขมัน แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร 
ความชื้น และเถา แตไมมีความแตกตางกันทางสถิติของปริมาณคารโบไฮเดรตกลาวคือ มีปริมาณ
คารโบไฮเดรตของเห็ดฟาง มีคาอยูระหวาง 4.03 - 4.24 มิลลิกรัมตอ100 กรัม สวนปริมาณโปรตีนของเห็ด
ฟางที่ไดจากฟางขาวมากที่สุดคือ 4.16 กรัมตอ100 กรัม รองลงไปไดแก เห็ดฟางทีไ่ดจากปอเทือง ขี้เล่ือย
ยางพาราและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมันคือมีคาอยูที่ 3.23 3.22 และ3.16 กรัมตอ100 กรัม ตามลําดับ และมีปริมาณ
ไขมันของเห็ดฟางที่ไดจากขีเ้ล่ือยยางพารา ฟางขาว และเปลือกถ่ัวเขยีวผิวมันในปรมิาณที่ใกลเคียงกันคือมี
คาอยูระหวาง 0.05 - 0.06 กรัมตอ100 กรัม สวนเห็ดฟางจากปอเทืองมีปริมาณไขมนันอยที่สุดคือ 0.02 กรัม
ตอ 100 กรัม   ในขณะทีป่ริมาณแคลเซียมของเห็ดฟางที่ไดจากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมันมีปริมาณมากที่สุดคือ 
21.96 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รองลงมาไดแกขี้เล่ือยยางพาราและปอเทืองคือมีคาอยูที่ 20.44 และ 19.25  
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ตามลําดับ และเห็ดฟางที่ไดจากฟางขาวมีปริมาณแคลเซียมนอยที่สุดคือ 4.94 มิลลิกรัม
ตอกิโลกรัม นอกจากนีย้ังมีปริมาณแมกนีเซียมของเห็ดฟางจากขี้เล่ือยยางพารา ฟางขาว และปอเทอืงมีคาอยู
ระหวาง 102.85 - 106.08 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมและวัสดุจากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนัมปีริมาณแมกนเิซียมนอย
ที่สุดคือ 97.74 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รวมถึงปริมาณซัลเฟอรของเห็ดฟางที่ไดจากวัสดุของฟางขาวมีปริมาณ
มากที่สุดคือ 180.73 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รองลงไปไดแก ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั
คือ 143.84 149.76 และ 137.45 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   ตามลําดับ ในขณะเดยีวกนัยังมีความชืน้ที่ไดจากขี้
เล่ือยยางพารา ปอเทือง เปลือกถ่ัวเขียวผิวมันที่ไมแตกตางกันคือ 91.67 91.58 91.48 กรัมตอ 100 กรัม 
ตามลําดับ สวนเห็ดฟางที่ไดจากฟางขาวมปีริมาณความชื้นนอยที่สุดคอื 90.62 กรัมตอ 100 กรัมและปริมาณ
เถาของเห็ดฟางที่ไดจากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมันมีคามากทีสุ่ดคือ 1.07 กรัมตอ 100 กรัม รองลงไปไดแกวัสดุ
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จากขี้เล่ือยยางพาราและปอเทืองที่มีคาใกลเคียงกันคือ 1.02 และ 1.00 กรัมตอ 100 กรัมตามลําดับ สวนวัสดุ
จากฟางขาวมคีานอยที่สุดคอื 0.98 กรัมตอ100 กรัม (ภาพที่1 2 และ 3) ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมของจลิุนทรียที่
ยอยสลายเศษวัสดุซ่ึงไดแก เชื้อแบคทีเรีย (Bacteria) อัลจี (Algea) แอคติโนมัยซีสต(Actonomycetes)  และ
อ่ืนๆ ในขณะเดียวกันก็ปลดปลอยธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง เชน ไนโตรเจน (N) 
แคลเซียม (Ca) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) จึงทําใหเชื้อเห็ดฟางเจริญเติบโตในวัสดุ
ที่นํามาทดลองและเมื่อนําผลผลิตของเห็ดฟางไปวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหาร พบวา มีปริมาณธาตุอาหาร
ที่เกิดจากกระบวนการยอยสลายของจุลินทรียสะสมอยูในผลผลิตจึงทําใหมีปริมาณธาตุอาหารที่พบใน
ผลผลิตในปริมาณที่แตกตางกันขึ้นอยูกับวัสดุที่นํามาเพาะเหด็ฟาง (ตารางที่2) 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงคาวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรต โปรตีน และ ไขมนั ที่ไดจากผลผลิตของเห็ดฟางจาก 
 วัสดุขี้เล่ือยยางพารา ฟางขาว ปอเทือง และเปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน ป 2551 
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กราฟที่ 2 แสดงคาวิเคราะหปริมาณแคลเซียม แมกนีเซยีม และ ซัลเฟอร ที่ไดจากผลผลิตของเห็ดฟางจาก
   วัสดุขี้เล่ือยยางพารา ฟางขาว ปอเทือง และเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั ป 2551 
 
 
                     

 
 

 กราฟที่ 3 แสดงคาวิเคราะหปริมาณความชื้น และเถา ทีไ่ดจากผลผลิตของเห็ดฟางจากวัสดุขี้เล่ือย 
   ยางพารา ฟางขาว ปอเทือง และเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั ป 2551 
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ตารางที่ 3 คาวเิคราะหปริมาณผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดการหมักจากเศษวัสด ุฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา 
                 ปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั ป 2551 

 
วัสดุ ผลผลิต(กิโลกรัม) 

ฟางขาว 96 
ขี้เล่ือยยางพารา 84 
ปอเทือง 132 
เปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน 132 

F-test * 

C.V. (%) 2.17 
 

 จากการทดลองในป 2551   พบวา คาวิเคราะหปริมาณผลผลิต ของเห็ดฟางทีไ่ดการหมักจากเศษ
วัสดุฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนยัสําคัญ(P<0.05)กลาวคือจากการใชวัสดุ
ทั้ง 4 ชนิดในปริมาณ 1,000 กิโลกรัม มีผลผลิตที่ไดจากการใชวัสดุปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน ใน
ปริมาณที่เทากนัคือ 132 กิโลกรัม และวสัดุฟางขาวใหผลผลิต 96 กิโลกรัม สวนวัสดุขี้เล่ือยยางพาราให
ผลผลิตนอยที่สุดคือ 84 กิโลกรัม  ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรียที่ยอยสลายเศษวัสดุซ่ึงไดแก เชื้อ
แบคทีเรีย (Bacteria) อัลจี (Algea) แอคติโนมัยซีสต(Actonomycetes)  และจุลินทรียชนิดอื่นๆ ใน
ขณะเดียวกนักป็ลดปลอยธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจรญิเติบโตของเห็ดฟาง เชน ไนโตรเจน (N) แคลเซียม 
(Ca) ฟอสฟอรัส (P) โปตัสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) จึงทาํใหเชื้อเห็ดฟางเจริญเติบโตไดดี แตอยางไรก็
ตามในระหวางการทดลองมีการเขาทําลายของศัตรูเห็ด ไดแก ปลวก มดและแมลงชนิดอื่นๆ ดวย 
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ตารางที่  4   ตนทุนจากการเพาะเหด็ฟางทีใ่ชวัสดุจาก ฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียว 
       ผิวมันป 2551 
  

ตนทุน 
วัสดุ 

คาวัสด ุ คามูลวัว คาหัวเชื้อ คาแรงงาน รวม(บาท) 
ฟางขาว 1,400 400 230 450 2,480 
ขี้เล่ือยยางพารา 4,000 400 230 450 5,080 
ปอเทือง 1,500 400 230 450 2,580 

เปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน 2,500 400 230 450 3,580 

 
 จากการทดลอง การใชวัสดทุั้ง 4 ชนิด ในปริมาณ1,000 กิโลกรัม พบวา ตนทุนจากขี้เล่ือยยางพารา 
มีตนทุนสูงที่สุดกลาวคือ มีคาวัสดุ คามูลววั คาหวัเชื้อและคาแรงงาน เปนจํานวน 5,080 บาท รองลงไป
ไดแก ตนทนุจากการใชวัสดุจากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนัและ ฟางขาว คดิเปนจํานวนเงิน3,580 และ2,480 บาท 
ตามลาํดับ สวนตนทุนจากฟางขาวมีตนทุนต่ําที่สุดคือ 2,480 บาท ทั้งนี้เนื่องจากวาวัสดุในทองถ่ินไดแก ฟาง
ขาว ปอเทือง เปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน และมูลวัว มีปริมาณมากและหาซื้อไดงาย สวนขี้เล่ือยยางพาราตองสั่งซื้อ
จากภายนอกพืน้ที่จึงมีตนทนุที่สูง สวนคาจางแรงงานสามารถใชแรงงานเพียงแค 1 คนในการเก็บผลผลิต
ของเห็ดฟาง และทําการเกบ็ผลผลิตจํานวน 3 คร้ังๆละ150 บาท เปนจํานวนเงนิ 450 บาท แตอยางไรก็ตาม
สามารถที่จะใชแรงงานภายในครอบครัวก็สามารถที่จะลดตนทุนการผลิตไดในระดบัหนึ่ง 
 
ตารางที่  5   ผลผลิตที่ไดจากการเพาะเห็ดฟางที่ใชวัสดุจากฟางขาว  ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทือง 
       และเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนัป 2551 
 

วัสดุ ผลผลิต 
(กิโลกรัม) 

ตนทุนวัสด ุ
(บาท) 

รายได 
(บาท) 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

เปอรเซ็นต 
(%) 

ฟางขาว 96 2,480 5,280 2,800 100 
ขี้เล่ือยยางพารา 84 5,080 4,620 -460 -16.42 
ปอเทือง 132 2,508 7,260 4,680 167.14 
เปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน 132 3,580 7,260 3,680 131.43 
 

จากการทดลองพบวา การใชวัสดุทั้ง 4 ชนิดในปริมาณ 1,000 กิโลกรัม มีผลผลิตที่ไดจากการใช
วัสดุปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั ในปริมาณที่เทากันคือ 132 กิโลกรัม และวัสดุฟางขาวใหผลผลิต 96 
กิโลกรัม สวนวัสดุขี้เล่ือยยางพาราใหผลผลิตนอยที่สุดคือ 84 กิโลกรัม แตอยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาราคาขาย
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ในทองตลาด ป 2551 ซ่ึงมรีาคาขายอยูที่ 55 บาทตอกิโลกรัม พบวา ผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดจากการใชวัสดุ
จากปอเทือง ทําใหมีกําไรมากที่สุดคือ 4,680 บาท คิดเปน167.14 เปอรเซ็นตและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมันทําใหมี
กําไร 3,680 บาท คิดเปน131.43 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกบัผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดจากการใชวัสดฟุางขาว สวน
ผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดจากขี้เล่ือยยางพาราทาํใหขาดทนุ 460 บาทคิดเปน 16.42 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับ
ผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดจากการใชวัสดฟุางขาว ทั้งนี้เนื่องจากวา ตนทุนและผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดมีใน
ปริมาณที่แตกตางกันจึงทําใหเกิดการขาดทุนจากวัสดุทีม่ีราคาสูงซึ่งไดแก ขี้เล่ือยยางพารา เปนตน ประกอบ
กับสภาพแวดลอมที่เปนตัวกําหนดการเจริญเติบโตของเห็ดฟางไมสามารถควบคุมได ซ่ึงไดแก ความชื้น 
อุณหภูมิ แสง และอื่นๆ รวมถึง โรคและแมลงศัตรูของเห็ดฟางโดยในป 2551 มีปริมาณความชืน้มากเกนิไป
สลับกับสภาพอากาศที่รอนขึ้นทําใหอุณหภมูิในกองวัสดทุี่ทําการเพาะเห็ดสูงขึ้น ทําใหเห็ดไมสามารถ
เจริญเติบโตไดดีความชืน้ควรอยูระหวาง 80-85 เปอรเซ็นต และอุณหภูมิควรอยูระหวาง 28-38 องศาเซลเซียส
(อรัญ,2539)  นอกจากนี้มีโรคและแมลงศตัรูของเห็ดฟาง ไดแก มด ปลวก แมลงหวีข่าว ไร รวมถึงเชื้อราบาง
ชนิดที่เกดิขึ้นในกองเพาะเหด็ฟาง ซ่ึงสามารถเขาทําลายเชื้อเห็ดฟางในระยะที่เกดิเสนใยและออกดอกซึ่ง
สอดคลองกับ กรมวิชาการเกษตร (2537) ไดรายงานวาศตัรูเห็ดมีหลายชนิด ไดแก ไร เชื้อรา มด ปลวก และ
วัชเหด็( เห็ดหมึก เห็ดขี้มา) จึงทําใหไดผลผลิตลดลง  

 
ตารางที่ 6 คาวเิคราะหปริมาณธาตุอาหารจากวัสดุทั้ง 4 ชนิด เพื่อนํามาใชกอนการเพาะเหด็ฟาง ป 2552 
 

วัสด ุ Total N (%) Total P (%) Total K (%) 
ฟางขาว 0.34 0.29 1.90 
ขี้เล่ือยยางพารา 0.05 0.29 0.28 
ปอเทือง 0.54 0.29 1.63 
เปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน 0.05 0.50 1.62 
 
 จากการวิเคราะหปริมาณธาตุอาหารจากวสัดุที่นํามาเพาะเหด็ฟางทั้ง 4 ชนิด พบวามีปริมาณธาตุ
ไนโตรเจน(N) มากที่สุดจากวัสดุปอเทืองคือมีปริมาณ 0.54 เปอรเซ็นต รองลงไปไดแกวัสดุฟางขาว มี
ปริมาณ 0.34 เปอรเซ็นต สวนวัสดุขี้เล่ือยยางพาราและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมันมีปริมาณที่เทากนัคือมีปริมาณ 
0.05 เปอรเซ็นต  นอกจากนีย้ังมีปริมาณฟอสฟอรัส(P)จากวัสดุ ฟางขาว ขี้เล่ือยยางพาราและปอเทือง อยูใน
ปริมาณที่เทากนัคือ 0.29  ในขณะเดยีวกนัมีปริมาณโพแทสเซียม(K) มีมากที่สุดจากวัสดุฟางขาวคือ 1.90 
เปอรเซ็นต รองลงไปไดแกจากวัสด ุ ปอเทือง และเปลอืกถ่ัวเขียวผิวมัน คือ 1.63 เปอรเซ็นต และ 1.62 
เปอรเซ็นต ตามลําดับ สวนปริมาณโพแทสเซียมที่ไดจากวัสดุขี้เล่ือยยางพารา มีปริมาณนอยที่สุดคือ 0.28 
เปอรเซ็นต  สอดคลองกับ กรมพัฒนาที่ดิน(2551) ไดทาํการวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหารจากวสัดุฟางขาว 
เปลือกถ่ัวคาโลโปโกเนียมและ ขี้เล่ือยจากไมเบญจพรรณ พบวา มีปริมาณไนโตรเจน 0.55 2.30 และ 0.32 
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เปอรเซ็นต  ตามลําดับ และมีฟอสฟอรัส 0.09 0.54 และ0.16 เปอรเซ็นต ตามลําดับ รวมถึงโพแทสเซียม 2.39 
2.94 และ 2.45 เปอรเซ็นต ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 7 คาวเิคราะหปริมาณธาตุอาหารจากเห็ดฟางที่ไดการหมักจากเศษวัสดฟุางขาว ขี้เล่ือยยางพารา 
                 ปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนัป2552 
 

ปริมาณธาตุอาหาร 
วัสดุ คารโบไฮเดรต 

(mg/100g) 
โปรตีน

(mg/100g) 
ไขมัน

(mg/100g) 
แคลเซียม
(mg/kg-1) 

แมกนีเซียม
(mg/kg-1) 

กํามะถัน
(mg/kg-1) 

ความช้ืน
(mg/100g) 

เถา 
(g/100 g) 

ฟางขาว 2.71    4.70    0.36   26.16   120.73   204.18   91.10   1.13   
ขี้เลื่อยยางพารา 3.62    4.90    0.30   26.91   119.25   208.04   90.09   1.09   
ปอเทือง 4.00    4.47   0.16   50.68   126.99   203.49   90.20   1.17   
เปลือกถั่วเขียวผิวมัน 2.87    4.37   0.14   44.16   122.15   191.73   91.51   1.17   
F-test ** ns ** ** ** ** ** ** 

C.V. (%) 5.82 6.39 17.94 3.20 0.98 0.49 0.39 1.31 

 
จากการทดลอง  ในป 2552 เมื่อนําผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดจากการใชวัสดุทั้ง 4 ชนิดไดแก ขี้เล่ือย

ยางพารา ฟางขาว ปอเทือง และเปลือกถ่ัวเขียวผิวมันมาวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหาร พบวามีความแตกตาง
กันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ของปริมาณคารโบไฮเดรต ไขมัน แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร 
ความชื้นและเถา สวนปริมาณโปรตีนของเห็ดฟางไมมีความแตกตางกันทางสถิติ กลาวคือมีปริมาณ
คารโบไฮเดรตของเห็ดฟางที่ไดจากปอเทอืงมากที่สุดคือ 4.00 มิลลิกรัมตอ100 กรัม รองลงไปไดแก เห็ดฟาง
ที่ไดจาก ขี้เล่ือยยางพาราคอื 3.62 มิลลิกรัมตอ100 กรัม และเปลือกถ่ัวเขียวผิวมันและฟางขาวมคีาใกลเคียง
กันคือ 2.87 และ 2.71 มิลลิกรัมตอ100 กรัม ตามลําดับ ในขณะเดียวกันมีปริมาณโปรตีนของเห็ดฟางที่ได
จากขี้เล่ือยยางพารามากที่สุดคือ 4.90 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม รองลงไปไดแก เห็ดฟางที่ไดจากฟางขาว ปอ
เทือง และเปลอืกถ่ัวเขียวผิวมันคือ  4.70  4.47 และ 4.37 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ  นอกจากนี้มี
ปริมาณไขมันของเห็ดฟางทีไ่ดจากฟางขาวและขี้เล่ือยยางพาราในปริมาณที่ใกลเคยีงกันคือ 0.36 และ 0.30 
มิลลิกรัมตอ100 กรัม ตามลําดับ สวนเห็ดฟางจากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมันและปอเทอืงมีคาอยูระหวาง 0.14-
0.16 มิลลิกรัมตอ100 กรัม  เมื่อพิจารณาปริมาณแคลเซียมและแมกนีเซียมของเห็ดฟาง พบวาเปนไปใน
ทํานองเดียวกนักลาวคือเห็ดฟางที่ไดจากปอเทืองมีปริมาณแคลเซียมมากที่สุดคือ 50.68 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
รองลงไปไดแก เห็ดฟางทีไ่ดจากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนัคือ 44.16  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  และเห็ดฟางที่ไดจาก
ขี้เล่ือยยางพาราและฟางขาวมีปริมาณที่ใกลเคียงกันคือ 26.91 26.16 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  และมีปริมาณ
แมกนีเซยีมของเห็ดฟางจากปอเทืองมากทีสุ่ดคือ 126.99 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รองลงไปไดแก เหด็ฟางที่ได
จากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนัซึ่งมีคาอยูที่ 122.15  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  และเหด็ฟางทีไ่ดจากฟางขาวและขี้เล่ือย
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ยางพารา มีปริมาณที่ใกลเคยีงกันคือมีคาอยูที่ 120.73 และ 119.25 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  สวนปริมาณ
ซัลเฟอรของเห็ดฟางที่ไดจากวัสดุขี้เล่ือยยางพารามีปริมาณมากที่สุดคอื 208.04 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม รองลง
ไปไดแก ฟางขาว และปอเทือง คือ 204.18 และ 203.49  มิลลิกรัมตอกิโลกรัม   ตามลําดับ สวนเปลือกถ่ัว
เขียวผิวมันมีปริมาณของซัลเฟอรนอยที่สุดคือมีคาอยูที่ 191.73 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม  และมีปริมาณความชื้น
ที่ไดจากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั ฟางขาว และปอเทือง มีคาอยูระหวาง 90.10-91.51 กรัมตอ 100 กรัม  สวนเห็ด
ฟางที่ไดจากวสัดุขี้เล่ือยยางพารา มีปริมาณความชืน้นอยที่สุดคือ 90.09 กรัมตอ 100 กรัม และปริมาณเถา
ของเห็ดฟางทีไ่ดจากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมันและปอเทืองมมีากที่สุดในปริมาณที่เทากันคือ 1.17 กรัมตอ 100 
กรัม รองลงไปไดแกวัสดจุากฟางขาวคือ 1.13 กรัมตอ 100 กรัม สวนวัสดุจากขี้เล่ือยยางพารามคีานอยที่สุด
คือ 1.09 กรัมตอ100 กรัม(ดังภาพที่4 5 และ 6) ทั้งนี้เนื่องจากกจิกรรมของจุลินทรียที่ยอยสลายเศษวัสดุซ่ึง
ไดแก เชื้อแบคทีเรีย (Bacteria) อัลจี (Algea) แอคติโนมัยซีสต(Actonomycetes)  และอื่นๆ ในขณะเดยีวกันก็
ปลดปลอยธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจรญิเติบโตของเห็ดฟาง เชน ไนโตรเจน (N) แคลเซียม (Ca) 
ฟอสฟอรัส (P) โปตัสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) จึงทําใหเชื้อเห็ดฟางเจริญเติบโตในวัสดุที่นํามาทดลอง
และเมื่อนําผลผลิตของเห็ดฟางไปวิเคราะหหาปริมาณธาตุอาหาร พบวา มีปริมาณธาตุอาหารที่เกิดจาก
กระบวนการยอยสลายของจลิุนทรียสะสมอยูในผลผลิต จึงทําใหมีปริมาณธาตุอาหารที่พบในผลผลิตใน
ปริมาณที่แตกตางกันขึ้นอยูกับวัสดุที่นํามาเพาะเห็ดฟาง  

 

 
 
กราฟที่ 4 แสดงคาวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรต โปรตีน และ ไขมนั ที่ไดจากผลผลิตของเห็ดฟางจาก 
       วัสดุขี้เล่ือยยางพารา ฟางขาว ปอเทือง และเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั ป 2552 
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กราฟที่ 5 แสดงคาวิเคราะหปริมาณแคลเซียม แมกนีเซยีม และกํามะถัน ที่ไดจากผลผลิตของเห็ดฟางจาก 
        ขี้เล่ือยยางพารา ฟางขาว ปอเทือง และเปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน ป 2552 
                     
 

 
 

กราฟที่ 6 แสดงคาวิเคราะหปริมาณความชืน้ และเถาที่ไดจากผลผลิตของเห็ดฟางจากวสัดุขี้เล่ือย 
       ยางพารา ฟางขาว ปอเทอืง และเปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน ป 2552  
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ตารางที่ 8 คาวเิคราะหปริมาณผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดการหมักจากเศษวัสด ุฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา 
                 ปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั ป 2552 

 
วัสดุ ผลผลิต(กิโลกรัม) 

ฟางขาว 132 
ขี้เล่ือยยางพารา 108 
ปอเทือง 198 
เปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน 168 

F-test ** 

C.V. (%) 3.05 
 

 จากการทดลอง ในป 2552   พบวาคาวเิคราะหปริมาณผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดการหมกัจากเศษวัสดุ
ฟางขาว ขี้เล่ือย ยางพารา ปอเทือง และเปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน ในป 2552 มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง(P<0.01)กลาวคอืจากการใชวสัดุทั้ง 4 ชนิดในปริมาณ 1,000 กิโลกรัม มีผลผลิตที่ไดจากการใช
วัสดุปอเทืองมากที่สุดคือ198 กิโลกรัม รองลงไปไดแกว ัสดุจากเปลอืกถ่ัวเขียวผิวมัน ฟางขาว  และขี้เล่ือย
ยางพาราคือ 168 132 108 กโิลกรัม ตามลําดับ เนื่องจากวาในกระบวนการยอยสลายของจุลินทรียจากวัสดุทั้ง 
4 ชนิด สามารถที่จะปลดปลอยธาตุอาหารเชน ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และธาตุอ่ืนๆใหกับ
เชื้อเห็ดฟาง จึงทําใหเชื้อเหด็ฟางเจริญเตบิโตไดดีในวสัดุจากปอเทือง ประกอบกบัสภาพแวดลอมในกอง
เพาะเห็ดที่มีความเหมาะสมตอการเจริญเตบิโตของเชื้อเห็ดฟาง ไดแก แสง อุณหภูมิ ความชืน้ จึงทําให
ผลผลิตของเห็ดฟางที่เกดิจากวัสดุปอเทืองมีมากกวาวัสดจุากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั ฟางขาวและขี้เล่ือย
ยางพารา นอกจากนีย้ังมีการระบาดของแมลงศัตรูเห็ดนอยกวา ป 2551  
 
ตารางที่  9   ตนทุนจากการเพาะเหด็ฟางทีใ่ชวัสดุจาก ฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียว 
       ผิวมันป 2552 
 

ตนทุน 
วัสดุ 

คาวัสด ุ คามูลวัว คาหัวเชื้อ คาแรงงาน รวม(บาท) 
ฟางขาว 1,400 400 230 450 2,480 
ขี้เล่ือยยางพารา 4,500 400 230 450 5,580 
ปอเทือง 1,500 400 230 450 2,580 

เปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน 2,500 400 230 450 3,580 
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 จากการทดลอง จากการใชวัสดุทั้ง 4 ชนิด ในปริมาณ1,000 กิโลกรัม พบวา ตนทุนจากขี้เล่ือย
ยางพารา มีตนทุนสูงที่สุดกลาวคือ มีคาวัสดุ คามูลวัว คาหัวเชื้อและคาแรงงาน เปนจาํนวน 5,580 บาท รอง
ลงไปไดแก ตนทุนจากการใชวัสดุจากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมันและ ฟางขาว คิดเปนจํานวนเงิน3,580 และ2,480 
บาท ตามลําดับ สวนตนทุนจากฟางขาวมตีนทุนต่ําที่สุดคือ 2,480 บาท ทั้งนี้เนื่องจากวาวัสดใุนทองถ่ินไดแก 
ฟางขาว ปอเทือง เปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั และมูลววั มีปริมาณมากและหาซื้อไดงาย สวนขี้เล่ือยยางพาราตอง
ส่ังซื้อจากภายนอกพื้นทีจ่ึงมตีนทุนที่สูง สวนคาจางแรงงานสามารถใชแรงงานเพียงแค 1 คนในการเก็บ
ผลผลิตของเห็ดฟาง และทําการเก็บผลผลิตจํานวน 3 คร้ังๆละ150 บาท เปนจํานวนเงิน 450 บาท แตอยางไร
ก็ตามสามารถที่จะใชแรงงานภายในครอบครัวก็สามารถที่จะลดตนทนุการผลิตไดในระดับหนึ่ง 
 
ตารางที่  10   ผลผลิตที่ไดจากการเพาะเหด็ฟางที่ใชวัสดจุากฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทือง 
         และเปลอืกถ่ัวเขียวผิวมันป 2552 
 

วัสดุ ผลผลิต 
(กิโลกรัม) 

ตนทุนวัสด ุ
 (บาท) 

รายได
(บาท) 

รายไดสุทธิ 
(บาท) 

กําไร 
 (%) 

ฟางขาว 132 2,480 8,580 6,100 100 
ขี้เล่ือยยางพารา 108 5,580 7,020 1,440 23.61 
ปอเทือง 198 2,508 12,870 10,290 168.69 
เปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน 168 3,580 10,920 7,340 120.33 
 

จากการทดลอง พบวาการใชวัสดุทั้ง 4 ชนิดในปริมาณ 1,000 กิโลกรัม มีผลผลิตที่ไดจากการใช
วัสดุปอเทืองมากที่สุดคือ198 กิโลกรัม รองลงไปไดแกว ัสดุจากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั ฟางขาว  และขี้เล่ือย
ยางพาราคือ 168 132 108 กิโลกรัม ตามลําดับ แตอยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาราคาขายในทองตลาด ป 2552 ซ่ึง
มีราคาขายอยูที่ 65 บาทตอกิโลกรัม พบวา ผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดจากการใชวสัดุจากปอเทือง ทาํใหมีกําไร
มากที่สุดคือ 10,290 บาท คิดเปน 168.69   เปอรเซ็นต รองลงไปไดแก เปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั ทําใหมีกําไร 
7,340 บาท คดิเปน 120.33 เปอรเซ็นต สวนผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดจากขี้เล่ือยยางพาราทําใหมีกําไรนอยที่สุด
คือ 1,440 บาทคิดเปน 23.61 เปอรเซ็นต เมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตของเห็ดฟางทีไ่ดจากการใชวสัดุจากฟาง
ขาว เชนเดยีวกัน เนื่องจากวาตนทุนจากวสัดุขี้เล่ือยยางพารามีตนทุนสูง แตใหผลผลิตมากกวาป 2551 จึงทําให
ไมขาดทุนและมีผลกําไร เนื่องจากสภาพแวดลอมที่เปนตัวกาํหนดการเจริญเติบโตของเห็ดฟางไดแก แสง 
อุณหภูมิ ความชื้นและอื่นๆ รวมถึงโรคและแมลงศัตรูเห็ดมีปริมาณทีล่ดลง จึงทําใหไดผลผลิตที่มากกวา ป 
2551 
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สรุปผลการทดลอง 
 
 จากการนําวัสดุที่เหลือใชทางการเกษตรไดแก ฟางขาว ขีเ้ล่ือยยางพารา ปอเทืองและเปลือกถ่ัวเขียว
ผิวมันในป 2551 พบวา เมื่อนําผลผลิตของเห็ดฟางทีไ่ดจากการใชวัสดทุั้ง 4 ชนิดมาวิเคราะหหาปริมาณธาตุ
อาหาร พบวา มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ในปริมาณของโปรตีน ไขมัน 
แคลเซียม แมกนีเซียม ซัลเฟอร ความชื้น และเถา แตไมมคีวามแตกตางกนัทางสถิติของปริมาณ
คารโบไฮเดรตกลาวคือ มีปริมาณคารโบไฮเดรตของเห็ดฟาง มีคาอยูระหวาง 4.03 - 4.24 มิลลิกรัมตอ100 
กรัม สวนปริมาณโปรตีนของเห็ดฟางมีคาอยูระหวาง 3.16 - 4.16 กรัมตอ100 กรัม และไขมันมีคาอยูระหวาง 
0.02 - 0.06 กรัมตอ100 กรัม ในขณะที่ปริมาณแคลเซียมของเห็ดฟางมีคาอยูระหวาง 4.94-21.96 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม นอกจากนีย้ังมีปริมาณแมกนีเซียมของเห็ดฟางที่ใกลเคียงกนั มีคาอยูระหวาง 94.74-106.08 
มิลลิกรัมตอกิโลกรัมรวมถึงปริมาณซัลเฟอรซ่ึงมีคาอยูระหวาง 137.45-180.37 มิลลิกรัมตอกิโลกรัมและ มี
ความชื้นอยูระหวาง 90.92-91.67 กรัมตอ 100 กรัมและปริมาณเถามีคาอยูระหวาง 0.98-1.07 กรัมตอ 100 
ทั้งนี้เนื่องจากวามีความแตกตางกันในปริมาณธาตุอาหารที่มีอยูในวัสดทุั้ง 4 ชนิด ทีเ่กิดจากกจิกรรมของจุลิ
นทรียที่ยอยสลายเศษวัสดุซ่ึงไดแก เชื้อแบคทีเรีย (Bacteria) อัลจี (Algea) แอคตโินมัยซีสต(Actonomycetes)  
และจุลินทรียชนิดอื่นๆ ในขณะเดียวกนักป็ลดปลอยธาตุอาหารที่จําเปนตอการเจรญิเติบโตของเห็ดฟาง เชน 
ไนโตรเจน (N) แคลเซียม (Ca) ฟอสฟอรัส (P) โปตัสเซียม (K) แมกนีเซียม (Mg) และธาตุอาหารอื่นๆ ที่
จําเปนตอการเจริญเติบโตของเห็ดฟาง  เมือ่พิจารณาผลผลิต พบวา มีความแตกตางกันอยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติ(P<0.05) กลาวคือ ผลผลิตที่ไดจากการใชวัสดุปอเทอืงและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน ในปริมาณที่เทากันคือ 
132 กิโลกรัม และวัสดฟุางขาวใหผลผลิต 96 กิโลกรัม สวนวัสดุขี้เล่ือยยางพาราใหผลผลิตนอยที่สุดคือ 84 
กิโลกรัม เนื่องจากวาในกระบวนการยอยสลายของจุลินทรีย สามารถที่จะปลดปลอยธาตุอาหารจากการยอย
สลายวัสดุทั้ง 4 ชนิด ใหกับเชื้อเห็ดฟาง ซ่ึงมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม ที่มีปริมาณที่ไม
แตกตางกันมาก (ตารางที1่) สะสมอยูในผลผลิตของเห็ดฟาง ประกอบกับสภาพแวดลอมในกองเพาะเหด็ที่มี
ความเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดฟาง จึงทาํใหผลผลิตของเห็ดฟางทีเ่กิดจากวัสดุปอเทอืงและ
เปลือกถ่ัวเขียวผิวมันมีมากกวาฟางขาวและขี้เล่ือยยางพารา แตอยางไรก็ตามในระหวางการทดลองมีการเขา
ทําลายของศัตรูเห็ด ไดแก ปลวก มดและแมลงชนิดอืน่ๆ ดวยสวนผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดจากการใชวัสดุ
จากปอเทือง ทาํใหมีกําไรมากที่สุดคือ 4,680 บาท คิดเปน167.14 เปอรเซ็นตและเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนัทําใหมี
กําไร 3,680 บาท คิดเปน131.43 เปอรเซ็นต สวนผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดจากขีเ้ล่ือยยางพาราทําใหขาดทนุ 
460 บาทคิดเปน 16.42 เปอรเซ็นต เมื่อเทียบกับผลผลิตของเห็ดฟางทีไ่ดจากการใชวสัดุฟางขาว  

สวนในป 2552 พบวา เมือ่นําผลผลิตของเห็ดฟางทีไ่ดจากการใชวสัดุทั้ง 4 ชนดิมาวิเคราะหหา
ปริมาณธาตุอาหาร มีแนวโนวไปในทิศทางเดียวกนักับป 2551 กลาวคอื มีความแตกตางกันทางสถิติอยางมี
นัยสําคัญยิ่ง (P<0.01) ของปริมาณคารโบไฮเดรต ไขมัน แคลเซียม แมกนเีซียม ซัลเฟอร ความชื้น และเถา 
สวนปริมาณโปรตีนของเห็ดฟางไมมีความแตกตางกันทางสถิติ กลาวคือมีปริมาณคารโบไฮเดรตมีคาอยู
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ระหวาง 2.71- 4.00 มิลลิกรัมตอ100 กรัม และมีปริมาณโปรตีนมีคาอยูระหวาง 4.37-4.90 มิลลิกรัมตอ 100 
กรัม รวมถึงปริมาณไขมันมคีาอยูระหวาง0.14-0.36  มิลลิกรัมตอ100 กรัม และแคลเซียมอยูระหวาง 26.16-
50.68 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม นอกจากนีย้ังปริมาณแมกนีเซียมมีคาอยูระหวาง 119.25-126.99 มิลลิกรัมตอ
กิโลกรัม  สวนปริมาณซัลเฟอรมีคาอยูระหวาง 191.73-208.04 มิลลิกรัมตอกโิลกรัม รวมถึงปริมาณความชืน้ 
มีคาอยูระหวาง 90.10-91.51 กรัมตอ 100 กรัม  และปรมิาณเถามีคาอยูระหวาง 1.09-1.17 กรัมตอ 100 กรัม 
เมื่อพิจารณาผลผลิตพบวา ผลผลิตของเห็ดฟางที่ไดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นจากป 2551 และความแตกตางกันทาง
สถิติอยางมีนัยสําคัญยิ่ง(P<0.01) กลาวคอื ผลผลิตของเห็ดฟางทีไ่ดจากการใชวสัดุปอเทืองมากมีปริมาณ
ที่สุดคือ198 กิโลกรัม รองลงไปไดแกว ัสดจุากเปลือกถ่ัวเขียวผิวมนั ฟางขาว  และขี้เล่ือยยางพาราคือ 168 
132 108 กิโลกรัม ตามลําดับ  เนื่องจากกิจกรรมของจุลินทรียที่ยอยสลายวัสดแุละปลดปลอยธาตุอาหาร
ใหกับเชื้อเห็ดฟาง ทําใหไดผลผลิตที่มากกวา ป 2551 รวมถึงการระบาดของแมลงศัตรูเห็ดนอยลง 
นอกจากนี้ ยังทําใหผลผลิตของเห็ดฟางจากการใชวัสดจุากปอเทืองทาํใหไดกําไรมากที่สุดคือ 10,290 บาท 
คิดเปน 168.69   เปอรเซ็นต รองลงไปไดแก เปลอืกถ่ัวเขียวผิวมนั ทําใหมีกําไร 7,340 บาท คิดเปน120.33 
เปอรเซ็นต สวนผลผลิตของเห็ดฟางทีไ่ดจากขี้เล่ือยยางพาราก็ทําใหมีกําไร 1,440 บาทคิดเปน 23.61 
เปอรเซ็นต เมือ่เปรียบเทียบกับผลผลิตของเห็ดฟางทีไ่ดจากการใชวัสดุจากฟางขาว  

ดังนั้น ในการนําวัสดุเหลือทิ้งจากการทําการเกษตร ไดแก ฟางขาว ขี้เล่ือยยางพารา ปอเทืองและ
เปลือกถ่ัวเขียวผิวมัน ที่มีอยูในชุมชนในปริมาณมาก สามารถที่จะนํามาใชเพื่อการเพาะเหด็ฟางได และยัง
เปนการชวยสงเสริมใหชุมชนมีรายไดจากการเพาะเห็ดฟางที่เกิดจากการนําวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุดและยังชวยลดตนทุนการเพาะเห็ดไดในระดบัหนึ่ง  
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
 

1.สามารถนําเศษวัสดุเหลือใชจากการทําการเกษตรมาใชเพื่อเพิ่มรายไดและลดคาใชจายในการเพาะ
เห็ดฟาง 
 2.สามารถสงเสริมใหชุมชนไดเล็งเหน็ถึงความสําคัญของเศษวัสดเุหลือใชหลังจากการทําการเกษตร 
มาใชประโยชนอยางอื่นได 
 3.สงเสริมใหเปนจุดเรยีนรูและถายทอดเทคโนโลยี ใหกบัเกษตรกรและผูสนใจทัว่ไป 
 4.ขอมูลที่ไดสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการศึกษา คนควา และเผยแพรสูสาธารณชน 
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ขอเสนอแนะ 
 

  การทดลองในครั้งนี้ขอมูลที่ไดเปนเพียงทางเลือกในการใชวัสดุที่จะนํามาใชเพื่อการเพาะเห็ดฟาง
และการตัดสินใจในการลงทุนของเกษตรกรและผูสนใจทั่วไป เนื่องจากวาการเพาะเห็ดฟางสามารถทําการ
เพาะเห็ดฟางไดตลอดทั้งป แตอยางไรก็ตามจะตองศึกษา คนควาเพิ่มเติมในการเลือกใชวัสดุที่จะนํามาทํา
การเพาะเห็ดฟาง และจะตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมที่มีผลตอการเจริญเติบโตของเห็ดฟางไดแก แสง 
อุณหภูมิ ความชื้น และอื่นๆรวมถึงโรค แมลงและศัตรูธรรมชาติของเห็ด เนื่องจากวาสภาพแวดลอม 
ดังกลาวมีผลตอการเจริญเติบโตและใหผลผลิตของเห็ดฟาง 
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ตารางที่  1 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของคารโบไฮเดรตในผลผลิตของเห็ดฟาง ป2551 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 0.09312 0.03104 2.21 0.1392 
REP (B)             
A*B               12 0.16823 0.01402   
TOTAL   15 0.26134       
C.V.(%) 2.85         

   
 
ตารางที่  2 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของโปรตีนในผลผลิตของเห็ดฟาง ป 2551 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 2.73533 0.91178 127 0.0000 
REP (B)             
A*B               12 0.08645 0.00720   
TOTAL   15 2.82178       
C.V.(%) 2.46         

 
 
ตารางที่  3 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของไขมันในผลผลิตของเห็ดฟาง ป2551 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 0.00533 0.00178 85.20 0.0000 
REP (B)             
A*B                    12 0.00025 0.00002   
TOTAL   15 0.00558       
C.V.(%) 10.43         
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ตารางที่  4 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของแคลเซียมในผลผลิตของเห็ดฟาง ป 2551 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 746.384 248.795 289 0.0000 
REP (B)             
A*B               12 10.322 0.860   
TOTAL   15 756.706       
C.V.(%) 5.57         

 
 
ตารางที่  5 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของแมกนีเซยีมในผลผลิตของเห็ดฟาง ป2551 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 312.645 104.215 25.1 0.0000 
REP (B)             
A*B               12 49.882 4.157   
TOTAL   15 362.527       
C.V.(%) 2.00         

  
 
ตารางที่  6 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของกํามะถันในผลผลิตของเห็ดฟาง ป 2551 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 4341.35 1447.12 297 0.0000 
REP (B)             
A*B               12 058.42    
TOTAL   15 4399.77       
C.V.(%) 1.44         
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ตารางที่  7 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของความชื้นในผลผลิตของเห็ดฟาง ป2551 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 2.76648 0.92216 101 0.0000 
REP (B)             
A*B               12 0.10930 0.00911   
TOTAL   15 2.87578       
C.V.(%) 0.10         

  
 
ตารางที่  8 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของเถาในผลผลิตของเห็ดฟาง ป 2551 
 

SOURCE df   SS MS F P 

TREAT (A) 3 4341.35 1447.12 297.25 0.0000 
REP (B)             
A*B               12 58.4201 4.86834   
TOTAL   15 4399.77       
C.V.(%) 1.38         

 
 
ตารางที่  9 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของผลผลิตของเห็ดฟาง ป 2551 
 

SOURCE df   SS MS F P 

TREAT (A) 3 7386.19 2462.66 5.44 0.0135 
REP (B)             
A*B               12 5432.75 452.729   
TOTAL   15 12818.9       
C.V.(%) 2.17         
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ตารางที่  10 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของคารโบไฮเดรตในผลผลิตของเห็ดฟาง ป2552 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 4.46512 1.48837 40.2 0.0000 
REP (B)             
A*B               12 0.44408 0.03701   
TOTAL   15 4.90919       
C.V.(%) 5.82         

  
 
ตารางที่  11 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของโปรตีนในผลผลิตของเห็ดฟาง ป 2552 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 0.78232 0.26077 2.99 0.0733 
REP (B)             
A*B               12 1.04637 0.08720   
TOTAL   15 1.82869       
C.V.(%) 6.39         

 
 
ตารางที่  12 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของไขมันในผลผลิตของเห็ดฟาง ป 2552 
 

SOURCE df SS MS F P 

TREAT (A) 3 0.14022 0.04674 24.4 0.0000 
REP (B)             
A*B               12 0.02295 0.00191   
TOTAL   15 0.16318       
C.V.(%) 17.94         
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ตารางที่  13 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของแคลเซียมในผลผลิตของเห็ดฟาง ป 2552 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 1834.78 611.594 437 0.0000 
REP (B)             
A*B               12 16.81 1.4000   
TOTAL   15 1851.59       
C.V.(%) 3.20         

 
 
ตารางที่  14 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของแมกนีเซยีมในผลผลิตของเห็ดฟาง ป 2552 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 135.039 45.0130 31.3 0.0000 
REP (B)             
A*B               12 17.272 1.4394   
TOTAL   15 152.312       
C.V.(%) 0.98         

  
 
ตารางที่  15 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของกํามะถันในผลผลิตของเห็ดฟาง ป 2552 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 620.088 206.696 207 0.0000 
REP (B)             
A*B               12 12.004 1.0000   
TOTAL   15 632.092       
C.V.(%) 0.49         
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ตารางที่  16 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของความชื้นในผลผลิตของเห็ดฟาง ป 2552 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 4.62148 1.54049 12.3 0.0006 
REP (B)             
A*B               12 1.50550 0.12546   
TOTAL   15 6.12698       
C.V.(%) 0.39         

 
 
ตารางที่  17 แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของเถาในผลผลิตของเห็ดฟาง ป 2552 
 

SOURCE df    SS MS F P 

TREAT (A) 3 0.01702 0.00567 25.4 0.0000 
REP (B)             
A*B               12 0.00267 0.00022   
TOTAL   15 0.01969       
C.V.(%) 1.31         

 
 
ตารางที่  18  แสดงคาวิเคราะหความแปรปรวนปริมาณของผลผลิตของเห็ดฟาง ป 2552 
 

SOURCE df   SS MS F P 

TREAT (A) 3 18828.0 6276.00 19.30 0.0001 
REP (B)             
A*B               12 3902.00 325.167   
TOTAL   15 22730.0       
C.V.(%) 3.05         
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ภาพภาคผนวกที่ 1 การหมักวัสดุจากปอเทืองเพื่อนํามาทาํการเพาะเห็ดฟาง 
 

 
 
 

ภาพภาคผนวกที่ 2 การหมักวัสดุจากฟางขาวเพื่อนํามาทาํการเพาะเห็ดฟาง 
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ภาพภาคผนวกที่ 3 การหมักวัสดุจากขี้เล่ือยยางพาราเพื่อนํามาทําการเพาะเห็ดฟาง 
 

 
 

ภาพภาคผนวกที่ 4 การหมักวัสดุจากถั่วเขียวผิวมันเพื่อนํามาทําการเพาะเห็ดฟาง 
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ภาพภาคผนวกที่ 5 การเจริญเติบโตของเห็ดฟางจากการหมักวัสดุจากถั่วเขียวผิวมัน 
 

 
 
 

ภาพภาคผนวกที่ 6 การเจริญเติบโตของเห็ดฟางจากการหมักวัสดุจากปอเทือง 
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ภาพภาคผนวกที่ 7 การเจริญเติบโตของเห็ดฟางจากการหมักวัสดุจากฟางขาว 
 

 
 

 
ภาพภาคผนวกที่ 8 การเจริญเติบโตของเห็ดฟางจากการหมักวัสดุจากขี้เล่ือยยางพารา 
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ภาพภาคผนวกที่ 9 การเจริญเติบโตของเสนใยเห็ดฟาง 
 

 
 
 

ภาพภาคผนวกที่ 10 ศัตรูธรรมชาตขิองเห็ดฟาง 
 

 


