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        การทดลองนศึกษาความเปนไปไดในการใชกากกาแฟสดเปนวัสดุทดแทนข้ีเลื่อยไม     
ยางพารา  ในการเพาะเห็ดนางรมฮังการีโดยทดสอบกากกาแฟสด 2 ชนิด คือ กากกาแฟปกติและกาก 

กาแฟที่ผานการลางดวยเอททิลแอลกอฮอล 95%  กากกาแฟแตละชนิดถูกนํามาทดแทนข้ีเลื่อยใน 
อัตราสวน 25%, 50%, 75% และ 100% ตามลําดับและใชข้ีเลื่อยเพียงอยางเดียว (อัตราทดแทน 
0%) เปนชุดควบคุม ทําการเปรียบเทียบผลการเดินเสนใยของเชอเห็ดและประสทิธิภาพการผลิตเห็ด 
จากคาBiological Efficiency (%B.E) หลังจากทดสอบผลทีไ่ดทางสถิติทีร่ะดับนัยสําคัญ P<0.05 

พบวาการเดินเสนใยของเห็ดในถุงทีผ่สมกากกาแฟแตละชนิดในอัตราสวนทดแทน 25% และ 50% 

เกิดข้ึนไดดีเทียบเทาชุดควบคุมแตการใชกากกาแฟปกติในอตัราดังกลาวใหคา%B.E. สูงกวาโดยมีคา 
เทากับ 40.45%และ 35.44% ตามลําดับสวนกากกาแฟทีผ่านการลางดวยแอลกอฮอลจะได %B.E 

ตากวาชุดควบคุมทั้งหมด ผลผลิตเห็ดที่ไดจากการใชกากกาแฟปกติในอัตราทดแทน 50% มีโปรตีนสูง 

กวาชุดควบคุมถึง 41.05% และไมพบวามี caffeine ตกคาง กากกาแฟสดแบบปกตจิึงเปนวัสดุชนิด 
ใหมที่สามารถนํามาทดแทนข้ีเลื่อยไมยางพาราในการเพาะเห็ดนางรมฮังการีไดถึง 50 %  
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       In this study the possibility of using spent coffee ground as a replacemen of 

rubber-wood-sawdust in tree-oyster-mushroom (Pleurotusostreatus(Jacq.ex.Fr) 

Kummer) cultivation was examined. The experiments were run with two types of spent 

coffee groundsamples;anuntreated and a treated; rinsing with 95% ethyl alcohol.The 

tested replacement ratios were 25%, 50%, 75%and100% and using 0% replacement 

(sawdust only) as a control. The differences in mushroom’s hypha growth and 

biological efficiency (%B.E) were determined at the statistically significant level of 

P<0.05 Results showed that in terms of mushroom’s hypha growth, both treated and 

untreated samples at the replacement ratios of 25% and 50% provided results that 

were not significantly different from that of the control. However, when compared 

%B.E with the control’s, yielded from the untreated samples at these particular ratios 

were higher45.04 % and35.44% respectively. Treated samples, on the contrary, gave 

values that were lower.Mushroom product from the test with the replacement ratio 

of 50% contained 41.05 % more proteins than that of the control and no caffeine was 

detected. Therefore, as all results indicated, an untreated spent coffee ground 

represents a new material that can be used as a sawdust replacement at the ratio as 

high as 50% in tree-oyster-mushroom cultivation.  
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งานวิจัยเร ือง “การใชกากกาแฟทดแทนข้ีเลื่อยในการเพาะเห็ดนางรมฮังการี” 
งานวิจัยน ้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณาจาก ผูชวยศาสตราจารยดร. นภวรรณ รัตสุข อาจารย
ที่ปรึกษาและ ขอขอบคุณอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึงทุกทานผูซึ งกรุณา
ใหความรู คําแนะนํา คําปรึกษา และการตรวจแกไขจนงานวิจัยฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ ผูเขียน
ขอกราบขอบพระคุณเปนอยาง สูงไว ณ โอกาสน ้ี 
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