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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 %  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

ภาควิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม                                   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ลายมือช่ือนักศึกษา………………….………………              ปการศึกษา2556            

ลายมือช่ืออาจารยที่ปรกึษาวิทยานิพนธ…………………….………… 

ง  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53311315 : MAJOR : ENVIRONMENTAL SCIENCE  

KEY WORD : RUBBER-WOOD-SAWDUST SPENT COFFEE GROUNDS TREE-

OYSTERMUSHROOM CULTIVATION.  

                WANTANA NAKEESIN: USE OF SPENT COFFEE GROUNDS AS A 

SAWDUST REPLACEMENT IN TREE-OYSTER-MUSHROOM (Pleurotusostreatus(Jacq.ex.Fr) 

Kummer) CULTIVATION.  
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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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1.1  

เห็ดถือวาเปนอาหารที่คนนิยมรับประทานกันทั่วไปเพราะมีคุณคาทางอาหารโดยเฉพาะ
โปรตีน ซึ่งมีอยูสูงจนสามารถใชทดแทนโปรตีนจากเน้ือสัตวได  เห็ดสวนใหญมีแคลอรีตํ่าไขมันตํ่า
ปราศจากคลอเลสเตอรอลเห็ดบางชนิดยังเปนยาสมุนไพรดวยเห็ดมีธาตุโปแตสเซียมสูงจึงมีคุณสมบัติ
ชวยลดความดันและยังมีสารซีลีเนียมที่เปนสารตานมะเร็งนอกจากน้ียังอุดมดวยวิตามินตาง ๆ  ใน
เห็ดหอมสดมีสารที่ตานเช้ือไวรัส  โดยเฉพาะไวรัสที่ทําใหเกิดโรคไขหวัด เพราะดอกเห็ดและสปอรมี
สารที่ยับย้ังการเจริญของเช้ือไวรัสได และวิตามินซีสูงมากชวยในการดูดซึมแคลเซียมเพื่อเสริมกระดูก
และฟนเห็ดที่นิยมนํามารับประทานและรูจักกันโดยทั่วไปไดแกเห็ดฟาง เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ด
แชมปญอง เห็ดสกุลนางรมตางๆ เห็ดโคนและเห็ดหูหนูเปนตนในปจจุบันไดมีการนําเห็ดชนิดใหมๆที่
สามารถเพาะไดเขาสูตลาดและเริ่มเปนที่นิยมบริโภคกันแพรหลายมากข้ึน 

เน่ืองจากเห็ดธรรมชาติมีปริมาณนอยและลดลง ปจจุบันจึงตองเพาะข้ึนมาเพื่อสนองตอความ
ตองการบรโิภคที่เพิ่มมากข้ึน รปูแบบในการเพาะเห็ดในประเทศไทยแบงไดเปน 3 รปูแบบไดแก การ
เพาะเห็ดกลางแจง  การเพาะเห็ดในโรงเรือนอุตสาหกรรม  และการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก ซึ่งการ
เพาะเห็ดกลางแจง ไดแก การเพาะเห็ดฟางซึง่เปนเห็ดที่มปีริมาณมากที่สุดในประเทศไทย สําหรับการ
เพาะเห็ดในโรงเรือนอุตสาหกรรม ไดแก การเพาะเห็ดฟาง เห็ดแชมปญอง เห็ดนางรมหลวง เห็ดเข็ม
ทอง การเพาะเห็ดแบบน้ีจะใชเทคนิคและการลงทุนสูงกวาวิธีอื่นแตจะสามารถเพาะไดตลอดทั้งป    
สําหรับการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเปนรูปแบบการผลิตเห็ดที่มีเกษตรกรจํานวนมากนิยมใชโดยเห็ดที่
ทําการเพาะคือ เห็ดหูหนู เห็ดสกลุนางฟา นางรม เห็ดเปาฮือ้ เห็ดยานางเิปนตน (ชาญยุทธ, 2551) 

ปจจุบันการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกถือเปนอาชีพที่สําคัญทางเศรษฐกิจอาชีพหน่ึงที่สามารถ
สรางรายไดใหกับเกษตรกรผูเพาะเห็ด และสามารถทําเปนอาชีพเสริมไดเปนอยางดี  แตละรอบเก็บ
เกี่ยวใชระยะเวลาเพียง 15-30 วัน ซึ่งถือวาเปนอาชีพที่ใชเวลาสั้น ไมตองลงทุนสูงมาก  และสามารถ
เก็บเกี่ยวไดหลายครั้ง ประมาณ 3 เดือน ถึง 1 ป ข้ึนอยูกับชนิดของเห็ด   
 วัสดุหลักในการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกสวนใหญเปนข้ีเลื่อยไมเน้ือออน เชนไมยางพารา 
นอกจากข้ีเลื่อยแลว  ก็มีการใชวัสดุอื่นๆ  เชน ฟางขาว ตอซังขาว หรือ หญาแฝก   (นันทินี และ
เสกสรร, 2544) แตก็ไมเปนที่นิยมเทากับข้ีเลื่อย เน่ืองจากข้ีเลื่อยมีความละเอียด และสามารถนํามาใช
ไดทันทีไมตองหมัก   ปจจุบันการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกของเกษตรกรไทยเกิดวิกฤตในดานวัสดุหลัก
ในการเพาะเห็ด เน่ืองจากข้ีเลื่อยไมยางพารามีราคาแพงข้ึนมากและมีแนวโนมที่ราคาจะขยับตัวสูงข้ึน
ในแตละป ราคาของข้ีเลื่อยในแตละพื้นที่จะตางกันไปตามระยะทางที่ขนสง  สาเหตุสําคัญที่ทําใหข้ี
เลื่อยมีราคาแพงข้ึนเกิดจากพื้นที่ปลูกยางพาราลดลงและการนําข้ีเลื่อยเปนเช้ือเพลิงทดแทนในโรงงาน
อุตสาหกรรมบางชนิด เชน โรงงานผลิตกระดาษ ทําใหการจัดหาข้ีเลื่อยมาเพาะเห็ดทําไดลําบากย่ิงข้ึน  
และหากยังคงใชข้ีเลื่อยไมยางพาราที่มีราคาขยับตัวสูงข้ึนตลอดเวลามาเพาะเห็ดตอไป จะทําใหไม
คุมคาในการลงทุน เพราะราคาเห็ดสดยังคงที่หรือบางครั้งราคาก็ลดลง ดังน้ันการเพิ่มผลตอบแทนใน
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การผลิตสามารถทําไดโดยการลดตนทุนการผลิต คือ ตองพยายามหาวัสดุที่มีในทองถ่ินมาใชแทนข้ี
เลื่อยไมยางพารา (ชาญยุทธ, 2551) 

ปจจุบันการด่ืมกาแฟสดเปนที่นิยมทั่วไป  มีรานกาแฟสดเกิดข้ึนตามพื้นที่ตางๆ เปนจํานวน
มาก ทําใหมีกากกาแฟที่ผานการชงแลวเหลือทิ้งเปนขยะในแตละวัน  จากการสังเกตพบวากากกาแฟ
สดเหลาน้ีเมื่อวางทิ้งไวตามธรรมชาติจะมีเช้ือราเกิดจํานวนมาก  จากเหตุดังกลาวจึงคาดวากากกาแฟ
สดนาจะมีศักยภาพเปนวัสดุเพาะเห็ดซึ่งเปนราชนิดหน่ึงไดดีเชนกัน  อีกทั้งยังมีรายงานถึงการใช
ประโยชนจากกากกาแฟเหลือทิ้งโดยนํามาสกัดนํ้ามันดวยตัวทําละลายชนิดตางๆ เพื่อผลิตเปนไบโอ
ดีเซล (Nidia et al.,2012) ด้ังน้ันการศึกษาครั้งน้ีจึงทดสอบการใชกากกาแฟเหลือทิ้งจากรานกาแฟ
สดในทองถ่ินทั้งที่ผานและไมผานการลางดวยเอทิลแอลกอฮอลมาเปนวัสดุเพาะเห็ดทดแทนข้ีเลื่อยไม
ยางพาราที่อัตราสวนตางๆ เพื่อเปนแนวทางท่ีจะใชทรัพยากรอยางมีคุณคาสูงสุด ผลผลิตเห็ดที่ไดจะ
นํามาเปรียบหากการทดลองไดผลดีก็จะทําใหเกิดทางเลือกใหมกับเกษตรกรผูผลิตเห็ด   โดยจะชวย
ลดตนทุนการผลิตเห็ด  เพิ่มผลตอบแทน  ตลอดจนเปนการนําขยะกากกาแฟกลับมาใชประโยชน
สูงสุดไดอีกดวย 

 
1.2  
 

1. ศึกษาอัตราสวนทีเ่หมาะสมในการใชกากกาแฟเปนวัสดุทดแทนข้ีเลื่อยในการเพาะเห็ด 
2. ศึกษาผลของการปรบัสภาพกากกาแฟดวยเอทลิแอลกอฮอลตอผลผลิตของเห็ดทีเ่พาะได 

 
1.3  
 

กากกาแฟสามารถทดแทนข้ีเลื่อยไมยางพาราในการเพาะเหด็นางรมฮงัการีได 
 

1.4  
 
1. กากกาแฟไดจากรานจําหนายกาแฟสดในเขตจังหวัดราชบรุี และนครปฐม 
2. เห็ดที่ใชศึกษา จะเปนเห็ดนางรมฮงัการ ี
3. ศึกษาใน 1 รอบการผลิตโดยทําในชวงฤดูหนาวตอเน่ืองถึงฤดูรอน 

 
1.5  

 
ทราบอัตราสวนที่เหมาะสมในการใชกากกาแฟเปนวัสดุทดแทนข้ีเลื่อยในการเพาะเห็ด 
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2.1  

ในภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน  เพื่อความอยูรอดเกษตรกรจําเปนตองลดตนทุนการผลิต  เพื่อเพิ่ม
รายไดใหมากข้ึนการเพาะเห็ดถุงก็เปนรูปแบบหน่ึงที่เกษตรกรไดพัฒนามาจากการนําวัสดุเหลือใชเชน
ข้ีเลื่อยมาใชประโยชน  ในประเทศไทยการผลิตเห็ดในถุงพลาสติกไดพัฒนาข้ึนมาเมื่อประมาณ 30-40 
ปกอน โดยการเลียนแบบวิธีการของชาวไตหวันซึ่งเขามาในรูปของนักลงทุน  หรือถูกจางเขามาทําการ
เพาะเห็ด (บุษบา, 2533)  จํานวนฟารมเพาะเห็ดในประเทศไทยเพ่ิมข้ึนจากอดีตมาเปนลําดับ  
โดยเฉพาะการผลิตเห็ดในสกุลเห็ดนางรมปอนตลาดกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกลเคียง มีการประมาณวามี
ปริมาณถึง วันละ 1-1.5  แสนถุง  โดยคิดเปนดอกเห็ดสดประมาณ  30,000-40,000กิโลกรัม (ชาญ
ยุทธ, 2551) ทําใหมีดอกเห็ดวางขายตามตลาดตางๆ ในทุกพื้นที่อยางทั่วถึง ราคาเห็ดที่สงขายที่
ปากคลองตลาด ตลาดไทย และตลาดสี่มุมเมือง มีราคาขายสงอยูที่ประมาณกิโลกรัมละ 10-20 บาท   

ในปจจุบันมีเห็ดมากกวา 25 ชนิดที่ถูกนํามาเพาะเปนเห็ดถุง ไดแก  เห็ดภูฎานครีม  เห็ด
ภูฎานดํา  เห็ดนางรมขาว  นางรมทอง  นางรมฮังการี  นางรมเยอรมัน  เห็ดนางฟาจีน  นางฟาภูฎาน  
เห็ดเปาฮื้อครีม  เปาฮื้อดํา  เห็ดหูหนูนา  หูหนูบาง  หูหนูเผือก  เห็ดหัวลิง  เห็ดหูหนูขาว  เห็ดยานางิ  
เห็ดเข็มทอง  เห็ดหลินจือ  เห็ดหอม เปนตน  

 
2.2  

การผลิตเห็ดถุงเริ่มจากการเพาะเช้ือเห็ดโดยในระยะแรกใชขาวสาลีมาผลิตเช้ือ  ตอมาได
พัฒนามาใชขาวฟางซึ่งมีราคาถูกกวาแตใหผลผลิตเหมือนกัน    การผลิตกอนเช้ือเปนการขยายหรือ
เพิ่มปริมาณเสนใยบริสุทธ์ิที่ไดจากการหัวเช้ือขาวฟางใหมากข้ึนบนวัสดุเพาะจําพวกข้ีเลื่อย  ข้ีเลื่อยที่
จะนํามาใชในการผลิตกอนเช้ือมีอยู  2  ประเภท ๆ แรกคือ ข้ีเลื่อยไมแข็ง แตเน่ืองจากข้ีเลื่อยประเภท
น้ีเช้ือเห็ดไมสามารถนําไปใชไดทันทีจะตองนําเอาไปหมักกับปุยวิทยาศาสตร  หรือมูลสัตว  เชน  ข้ีวัว  
ข้ีควาย  ข้ีไก   หรือข้ีมาอยางใดอยางหน่ึง  นอกจากน้ียังพบวามีการเติมอี เอ็ม (Effective 
Microorganism, EM)  ในการหมักดวย   ในระหวางการหมักมีการควบคุมความช้ืนใหอยูในระหวาง 
50-70%  ใชเวลาหมักประมาณ  3  เดือน  โดยตองกลับกองทุก ๆ 15 วัน  ข้ีเลื่อยหมักที่ไดจะตองไม
มีกลิ่นแอมโมเนียหลงเหลืออยู  กอนที่จะนําข้ีเลื่อยหมักไปบรรจุถุงพลาสติกจะมีการเติมปูนขาว  ดี
เกลือหรือยิปซั่ม  ในอัตราสวน  1 %  โดยนํ้าหนัก แลวนําไปน่ึงฆาเช้ือดวยหมอน่ึงความดันไอนํ้า 15 
ปอนดตอตารางน้ิว  เปนเวลา 1 -3 ช่ัวโมงแลวแตชนิดของหมอน่ึง   หลังจากนําออกและทิ้งไวใหเย็น
จึงทําการถายหัวเช้ือขาวฟางลงไป  รอจนเช้ือเต็มถุงจึงนําไปเปดใหเห็ดออกดอกในโรงเรือน ข้ีเลื่อย
ประเภทที่สอง คือ ข้ีเลื่อยไมเน้ือออน  วัสดุประเภทน้ีไมตองนําไปหมักกอนการผลิตสามารถไปผสม
กับวัสดุที่ใชสําหรับทํากอนเช้ือเห็ดบรรจุถุงแลวนําไปน่ึงฆาเช้ือไดเลย  

ตัวอยางสูตรและวัสดุตาง ๆ  ที่ใชสําหรับทํากอนเช้ือเห็ดนางรม  เห็ดนางฟา  เห็ดขอนขาว  
เห็ดบด  เห็ดยานางิ  เห็ดหอม  และเห็ดหูหนู  มีดังน้ี  (ชาญยุทธ, 2551) 
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เชน ข้ีเลื่อยไมเน้ือออน 100 กิโลกรัม 
รําละเอียด 5-6 กิโลกรัม 
ดีเกลือ 200 กรัม 
ยิปซั่ม 200-500 กรัม 
ปูนขาว 1 กิโลกรัม 

หลังจากการเตรียมกอนเช้ือเห็ด  ข้ันตอมาจะทําการผลิตดอกเห็ดซึ่ง เปนการนําเอาเสนใย
เห็ดที่เจริญเติบโตอยางเต็มที่ในขาวฟาง มาเพาะบนข้ีเลื่อยในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการที่เสน
ใยเห็ดจะรวมตัวกันกระตุนเห็ดเปนดอกเห็ดข้ึนมา  วิธีการเพาะใหเกิดดอกของเห็ดแตละชนิดจะ
แตกตางกันออกไป   สําหรับการเพาะเห็ดนางฟานางรม  ยานางิ  ก็เพียงดึงสําลีออกเอาถุงกอนเช้ือ
วางบนช้ันหรือแขวนตามแนวนอน   รดนํ้าเพื่อควบคุมความช้ืนตามที่ตองการ 

โดยทั่วไปในการผลิตดอกเห็ด  เกษตรกรอาจจะซื้อกอนเช้ือมาหรือผลิตกอนเช้ือเอง  แต
สําหรับเกษตรกรรายใหมจะซื้อกอนเช้ือมาผลิตดอกเห็ดในโรงเรือน ที่มีการควบคุมความช้ืน  อุณหภูมิ  
แสง  และการถายเทอากาศ  ในรายที่มีความรูความชํานาญมักจะผลิตกอนเช้ือเอง   

ผลผลิตของดอกเห็ดข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยาง  เชน  อาหารในกอนเช้ือ โรงเรือนเพาะ  
อุณหภูมิ   ความช้ืน  การถายเทอากาศ  การรดนํ้า  พันธุของเห็ด  และศัตรูที่รบกวนขณะออกดอก  
สําหรับโรงเรือนเพาะเห็ด  จะสรางใหมีขนาดเล็กหรือใหญก็ไดตามกําลังความสามารถในการผลิตดอก
เห็ด  โรงเรือนเพาะเห็ดที่ดีจะตองมีการเก็บรักษาความช้ืนดี  มีการระบายอากาศไดดี  มีช้ันวางถุงเห็ด
ที่พอเหมาะ  สามารถทํางานไดสะดวก  การระบายอากาศในโรงเรือนเพาะเห็ดเปนเรื่องที่มี
ความสําคัญ  ในฟารมเห็ดขนาดใหญ  เห็ดแตละถุงจะหายใจปลอยกาซคารบอนไดออกไซดออกมา  
เมื่อมีกาซชนิดน้ีมาก ๆ  จะมีผลตอผลผลิตและรูปรางของดอกเห็ดได  โรงเรือนเพาะที่มีการถายเท
อากาศไมดี  ผลผลิตจะนอยลง  ดอกเห็ดบิดเบี้ยว  ดอกมีขนาดเล็ก   นํ้าและการรดนํ้าเพื่อรักษา
ความช้ืนในโรงเรือนเพาะก็มีความสําคัญเชนกัน  ในการผลิตดอกเห็ดตามปกติจะรดนํ้าวันละ  2  ครั้ง  
คือ  ตอนเชาและตอนเย็น  แตถาอากาศคอนขางแหงอาจจะเพ่ิมเปน  3-4  ครั้ง  นํ้าที่ใชรดเห็ดจะตอง
เปนนํ้าจืด  ไมมีคลอรีนเจือปน  ไมเปนนํ้ากรอยเค็ม  เพราะเห็ดจะไมออกดอกเลย  อุณหภูมิใน
โรงเรือนเพาะเห็ดเปนอีกประเด็นที่ตองมีการควบคุม   เห็ดแตละชนิดตองการอุณหภูมิที่เหมาะสมใน
การผลิตดอกเห็ดตางกัน เชน  เห็ดนางรม  เห็ดเปาฮื้อ  และเห็ดหูหนู  ตองการอุณหภูมิปกติทั้งในชวง
ฤดูรอนหรือฤดูฝน  สวนเห็ดนางฟาและเห็ดหอมตองการอากาศคอนขางเย็น  ดังน้ันเพื่อใหมีรายได
อยางสม่ําเสมอตลอดทั้งป  ก็มักจะตองเลือกชนิดของเห็ดในการเพาะเลี้ยงแตละฤดู ควบคูไปกับการ
ควบคุมปจจัยอื่น ๆ  

 
2.3  

ปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของเห็ดมีดังน้ี (บุษบา, 2553) 
1. อุณหภูมิ:  ชวงอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเสนใยคือ 28-38 องศา

เซลเซียส  สวนอุณหภูมิที่เหมาะแกการออกดอก คือ 20-30 องศาเซลเซียส   
2. ความช้ืน:  ในระยะการเจริญเติบโตของเสนใย  ตองหมั่นดูใหวัสดุเพาะเลี้ยงมีนํ้าอยู

ประมาณ 60-70%  สวนในระยะออกดอกจะตองการความช้ืน 70-75%  และระยะที่กําลัง
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เจริญเติบโตเปนดอกเห็ดตองการความช้ืนสัมพัทธในอากาศ 80-90%  ถาในอากาศมีความช้ืนตํ่า  เห็ด
จะชะงักการเจริญเติบโต  ดอกเห็ดจะมีขนาดเล็กและบาง  ผิวแหงแตก 

3. อากาศ:  ถาอยูในสภาพที่มีกาซออกซิเจนไมเพียงพอและมีกาซคารบอนไดออกไซด
เขมขนมาก  เสนใยเห็ดจะไมสามารถกอตัวเปนตุมดอกเห็ดไดหรือไมกานเห็ดก็จะเล็กเรียวยาว  แตก
กิ่งกานไมพัฒนาเปนดอกเห็ด  หรือดอกเห็ดอาจมีรูปรางผิดปกติได 

4. แสงแดด:  เสนใยเห็ดไมตองการแสงแดดเพื่อการเจริญเติบโต  แตระยะที่เปนตุมดอก
เห็ดจะตองการแสงสวางสําหรับการเจริญเติบโต  ถาไมไดรับแสงสวางอยางเพียงพอ  เห็ดจะงอกแต
กานเห็ดจะเรียวยาว  ดอกเห็ดจะมีสีซีดและบางครั้งอาจมีกานเห็ดงอกจากบนกานเห็ดอีกที 

5. ความเปนกรดดาง (คา pH):  คาที่เหมาะสมจะตางกันไปตามชนิดของเห็ด เชน เห็ด
นางรม ชอบสภาพแวดลอมที่คอนขางกรด คา pH  ที่เหมาะสมที่สุดคือ  5.5 

6. สารอาหาร :  จะมาจากวัสดุที่เพาะโดย เห็ดนางรมมีความสามารถในการยอยสลายเสน
ใยของพืชมาเปนอาหารไดดีมาก  วัสดุเหลือใชจากการเกษตร  เชน เปลือกนุน เศษฝาย เศษไม ชาน
ออย  ฟางขาว  ลวนแตนํามาใชเปนวัสดุเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดน้ีไดทั้งน้ัน 

7. ปจจัยอื่นๆ เชน ธาตุอาหาร 
 
 

2.4  
2.4.1  

            โรคของเห็ดถุงสามารถแบงตามสาเหตุของการเกิดโรค ไดดังน้ี (อัมพา, 2554) 
 1. โรคที่เกิดจากเช้ือรา ไดแก 

- เช้ือราดํากลุมแอสเพอรจิลลัส (Aspergillus sp) ลักษณะที่พบทั่วไปของถุงเห็ด  
คือ  บางสวนของถุงเห็ดมีสีเขียวเขมเกือบดํา  อาจเกิดที่สวนบนใกลปากถุงแลวลามลงไปขางลางหรือ
เกิดจากดานลางข้ึนไปก็ได  บางสวนของถุงเห็ดมีสีนํ้าตาลเกิดข้ึนติดกับบริเวณที่มีสีเขียวเขม 

- เช้ือราดําโบไตรดิฟโพลเดีย  (Botryodiplodia sp)  จะพบวา  ข้ีเลื่อยในถุง
เห็ดมีสีนํ้าตาลเขมเกือบดํา  ซึ่งในระยะแรกเช้ือราจะมีสีขาว  ตอมาเจริญขยายกวางข้ึนเรื่อย ๆ  เมื่อ
ทิ้งไวนานจะเกิดกอนเล็ก ๆ  สีดํา  ที่เปนสวนขยายพันธุของเช้ือรานูนออกมาที่ผิวของถุงพลาสติก 

- เ ช้ือรากลุมราเขียว (Trichoderma sp, Gliocladium sp)  ลักษณะการ
ปนเปอนจะสังเกตเห็นไดงาย  เน่ืองจากสปอรของเช้ือรามีสีเขียวออนใส  เมื่อเกิดรวมกันหนาแนนจะ
เห็นเปนหยอมสีเขียวมะกอกหรือสีเขียวเขมในถุงเห็ด 

- ราเขียวเพนนิซีเลียและเพซีโลไมซีส  (Penicillium sp., Paecelomyces sp.)  
เช้ือราทั้ง  2  ชนิดน้ีมีลักษณะรูปรางทางสัณฐานวิทยาคลายคลึงกันมาก  มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว
สามารถสรางสปอรไดเปนจํานวนมาก  เช้ือราเพนนิซีเลียมเปนราที่ชอบอุณหภูมิปานกลาง  ลักษณะ
บนถุงเห็ดจะเห็นเปนหยอมสีเขียวตองออน  สีเหลืองออนอมเขียว  หรือสีเทาออนมองดูคลายฝุนเกาะ
สกปรก  มักเกิดบริเวณดานลางของถุงเห็ด  สวนเช้ือราเพซีโลไมซีสเปนราชอบรอน  สามารถทนตอ
อุณหภูมิสูงได  มักจะเกิดกับถุงเห็ดหอม  ลักษณะที่ปรากฏ คือ  มองเห็นเปนฝุนสีซีด  เชน  สีนํ้าตาล  
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ซีด ๆ  ปนเหลืองออน  หรือสีเหลืองซีดจาง ๆ สังเกตเห็นเสนแบงเขตการเจริญเติบโตของเช้ือเห็ดและ
เช้ือราไดอยางชัดเจน 

- ราสีสมหรือรารอน (Neurospora sp)  มักเกิดเปนกระจุกบริเวณปากถุง  มี
ลักษณะเปนผลสีชมพูอมสม  หรือเปนกอนติดเสียกอน 

- ราเมือก  (Slime mould)  จะเกิดกับถุงเห็ดที่เปดถุงเก็บดอกไปแลวหลายรุน
และเปนถุงที่อยูดานลางสุด  จะสังเกตเห็นเสนใยสีเหลืองชัดเจน  บริเวณดานขางถุงและบริเวณปากถุง
โดยมากมักจะเกิดกับถุงเห็ดหหูนูที่มกีารกรีดถุงดานขางและรดนํ้านาน ๆ  จนทําใหถุงช้ืนแฉะ  
นอกจากน้ียังเกิดไดกบัถุงเห็ดภูฐานทีห่มดรุนแลวแตยังไมมีการขนยายทําความสะอาดโรงเรือน     

โรคของเห็ดถุงทีเ่กิดจากเช้ือราโดยทั่วไปเกิดไดทั้งเช้ือราปนเปอนหรือแขงขัน  และเช้ือ
ราโรคเห็ด  เช้ือราปนเปอนสวนใหญเปนพวกที่มเีสนใยเจริญเร็วมาก  ทําใหเสนใยเห็ดชะงกัการ
เจริญเติบโต  สังเกตเห็นเสนแบงเขตทีเ่สนใยเห็ดมาบรรจบกันเสนใยของเช้ือราปนเปอน  การเกิดเช้ือ
ราปนเปอนในถุงเพาะเห็ดมกัเปนสาเหตุใหผลผลิตเห็ดลดลง  ถามีเช้ือราเหลาน้ีเกิดบริเวณปากถุงก็จะ
เปนเหตุใหเกิดการระบาดไปทั่วทัง้โรงเพาะเห็ด  สาเหตุที่เกดิมีหลายประการ  เชน  การทิ้งถุงกอนเช้ือ
เห็ดทีเ่ก็บดอกแลวในบริเวณฟารม  ทําใหเช้ือรากระจายอยูในบริเวณน้ันเมื่อมฝีนตก  ลมพัดหรอืตกลง
ไปในนํ้าที่นํามาใชรดเห็ด  นอกจากน้ียังมสีาเหตุอื่น ๆ  อีกเชน  หัวเช้ือไมบรสิุทธ์ิ  การน่ึงฆากอนเช้ือ
เห็ดทีท่ําลายเช้ือไมหมดถุงแตกหรือถูกแมลงทําลายเปนตนการปองกันการเกิดเช้ือราปนเปอนในการ
เพาะเห็ดถุงทําไดดังน้ี 

- ตรวจสอบความสะอาดและความบริสุทธ์ิของหัวเช้ือกอนซื้อ 
- การถายเช้ือควรทําในหองที่สะอาด ปราศจากฝุนละอองหรือเช้ือโรคอ่ืน ๆ  หรือ

เปนบริเวณที่ไมมีอากาศถายเท 
- คัดแยกถุงเห็ดเสีย ถุงเห็ดแตก ถุงเห็ดที่มีจุกสําลีช้ืน นําไปน่ึงใหมหรือเผา

ทําลายเพื่อลดการระบาดของเช้ือรา 
- รักษาความสะอาดโรงเรือนเพาะเห็ด และบริเวณโดยทั่วไปรอบ ๆ ฟารม 
- เมื่อเก็บผลผลิตหมดแลว ควรพักโรงเรือนเพาะเห็ดประมาณ 2-3 อาทิตย เพื่อ

ทําความสะอาดและฉีดพนสารปองกันกําจัดแมลงหรือเช้ือราที่อาจซุกซอนตามพ้ืนเสาและฝาผนังกอน
นําถุงเช้ือเห็ดชุดใหมเขามา    

2. โรคที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรียไดแก 
- โรคเนาสีนํ้าตาลของเห็ดภูฐาน เกิดจากเช้ือแบคทีเรียซูโดโมแนส โทลลาสซิไอ  

ซึ่งมีลักษณะอาการของโรค  คือ  หมวกเห็ดดานบนเปนจุดสีเหลืองออนแลว  เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล
ขยายไปทั่วหมวก  สวนแผลที่กานดอกเปนปนสีเหลืองหรือนํ้าตาลแดง  แผลจะยุบตัวไดเมื่อใหนํ้าไป
เกาะที่ตรงสวนน้ี  ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการกระจายของเช้ือแบคทีเรียโรคน้ีจะทําใหดอกเห็ดมีขนาด
เล็กกวาปกติ  ผิวหมวกมีสีนํ้าตาลออนชํ้างายไมเปนที่ตองการของตลาด 

- โรคจุดสีนํ้าตาลของเห็ดเปาฮื้อ  และโรคเนาเหลืองของเห็ดสกุลนางรม (เห็ด
นางรม เห็ดภูฐาน)  เกิดจากเช้ือแบคทีเรียกลุมเรืองแสงช่ือ  ซูโดโมแนส  ฟลูโอเรสเซน  โดยเห็ด
เปาฮื้อจะมีอาการเริ่มแรกสังเกตไดจากดอกเห็ดที่โผลพนคอขวดมีสีเหลืองซีด ๆ  บางดอกมีลักษณะ
มวนงอ  ไมสมบูรณ  ดอกไมพัฒนา  สวนดอกที่เจริญออกมาไดหมวกดอกจะไมบานเต็มที่  กลุมของ
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ชอดอกมีต้ังแต 2-4 ดอก  ดานลีบเปนกระจุก  หมวกดอกดานบนและลางรวมทั้งกานดอกมีจุดสี
นํ้าตาลออนประปราย  จากน้ัน  1-21  วัน  จุดสีนํ้าตาลจะเขมข้ึน  และดอกเห็ดบริเวณน้ีจะยุบตัว
สวนอาการเนาเหลืองของเห็ดนางรมหรือเห็ดภูฐาน  ดอกเห็ดที่โผลพนคอขวดออกมาจะมีสีเหลือง  
ดอกมีขนาดเล็กผิดปกติ  บางดอกมีลักษณะมวนงอ  ดอกเหี่ยวเหลืองทั้งกระจุกและไมพัฒนา  ซึ่ง
อาการเหี่ยวเหลืองจะแตกตางจากอาการเหี่ยวเหลืองที่ดอกเห็ดขาดความช้ืนเพียงพอ  แตดอกเห็ดรุน
ใหมก็ยังมีอาการเหี่ยวเหลืองอยู  แสดงวาเห็ดมีอาการเหี่ยวเหลืองเน่ืองจากเช้ือแบคทีเรีย  ทําใหเก็บ
ผลผลิตไมได  และถาปริมาณเช้ือแบคทีเรียมีมาก  ก็จะทําใหผลผลิตเสียหายหมดทั้งรุนสําหรับการ
ปองกันกําจัดโรคที่เกิดจากเช้ือแบคทีเรีย  มีขอควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเหมาะสมสําหรับเช้ือ
แบคทีเรีย ดังน้ี 

ลดความช้ืนในโรงเพาะไมใหเกิน70-80 % 
การรดน้ําควรใหผิวหนาของดอกเห็ด (ดอกออน) แหงภายใน 3 ช่ัวโมง และ

หลังการใหนํ้าทุกครั้งไมควรใหมีหยดนํ้าเกาะคางอยูบนดอกเห็ด 
หากจําเปนใชสารเคมีในการปองกันกําจัด ใหรดนํ้าคลอรีน อัตราสวน 250-

300 ซีซี/นํ้า 40 แกลลอน หรือ 10 ซีซี/ นํ้า 1 ปบ (นํ้าคลอรีน คือการใชสารละลายคลอร็อกซหรือไฮ
เตอรละลายนํ้า เพื่อทําใหความเขมขนเจือจางลง จะไดนํ้าคลอรีนที่เปนนํ้ายาฆาเช้ือโรคและทําความ
สะอาดพื้นผิวทั่วไป)   

3. โรคที่เกิดจากเช้ือไวรัส พบในเห็ดนางรม  โดยมีลักษณะอาการดังน้ี คือ  หมวก
เห็ดมวนข้ึนหรืองอลง  ดอกมีขนาดเล็ก  ขอบดอกไมเรียบ  เมื่อถูกนํ้าจะฉํ่านํ้ากวาปกติ  หรือดอก
แคระแกร็น  ชอดอกสั้นเปนกระจุก  เช้ือไวรัสชนิดน้ีถายทอดไดโดยวิธีสัมผัส  และปองกันโดยไมนํา
ดอกที่ไมรับการตรวจสอบหรือสงสัยวาเปนโรคไปทําพันธุ  (ตอดอก)  และโรคที่เกิดจากเช้ือไมมีสาเหตุ 
โรคที่เกิดจากเช้ือไมมีสาเหตุคือ  โรคที่เกิดจากสภาพแวดลอมไมเหมาะสม  ไดแก  ความแปรปรวน
ของอากาศ  อุณหภูมิ  ความช้ืน  เปนตน ซึ่งไมไดเกิดจากเช้ือโรคเปนสาเหตุของความผิดปกติ  
สําหรับโรคที่เกิดจากเช้ือไมมีสาเหตุที่พบในประเทศไทยคือ  โรคดอกหงิกของเห็ดสกุลนางรม  ไดแก  
เห็นนางรม  เห็ดนางฟา  เห็ดภูฐาน  เห็ดนางรมฮังการี  และเปดเปาฮื้อ  โดยคาดคะเนวาเกิดจาก
สาเหตุอื่น ๆ เชน  เช้ือออนแอ  มีกาซคารบอนไดออกไซดมากเกินไปหรืออากาศรอนจัด เปนตน 
ลักษณะอาการของโรคดอกหงิกที่พบในเห็ดนางรมและเห็ดภูฐานจะมีลักษณะคลายคลึงกัน คือ ดอก
เห็ดเกิดเปนกระจุก ๆ  ละหลายดอก ประมาณ 5-15 ดอก  แตละดอกมีขนาดเล็กประมาณ 1-2 
เซนติเมตร    บางดอกมีขนาดใหญกวาน้ีเล็กนอยแตไมเกิน 4 ซม.  หมวกดอกไมบานหรือไมคลี่ออก  
กานดอกอาจเกิดเด่ียวหรือติดเปนเน้ือเดียวกันจากกานของดอกเห็ด  3-4  ดอก  ไมมีลักษณะหน่ึงที่
พบคือ  มีความผิดปกติที่กานซึ่งคอนขางยาวบิดเบี้ยวไมมีหมวกเห็ด  หรือกานดอกเห็ดใหญผิดปกติ  
หมวกดอกมีลักษณะเปนกรวยคลายปากแตร  ดอกเล็กไมคลี่บาน  สวนสีของดอกเห็ดน้ันยังคงมีสีขาว
หรือสีขาวนวลปกติหรือสีเทาออนสําหรับอาการบนเห็ดเปาฮื้อ  จะแตกตางกับเห็ดนางรมและเห็ดภู
ฐาน  คือ กานดอกจะสั้นผิดปกติ  มีลักษณะลีบไมสมบูรณ  หมวกดอกมีขนาดเล็กบิดเบี้ยว  ดอกไมคลี่
บานออก  ในดอกที่มีขนาดใหญข้ึนจะไมบานเต็มที่  ขอบดอกหยักโคงไปมา  บางดอกขอบดอกมวนลง
หงิกงอ  หมวกดอกแตกเปนต่ิงเลก็บนกานดอกเดียวกัน  สีดอกเห็ดมีสีเทาดําทั้งดานหนาและดานหลัง  
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         เห็ดมีแมลงศัตรูที่สําคัญคือหนอนแมลงวัน  และไรศัตรูเห็ดโดยหนอนแมลงวันสามารถ
พบการระบาดทําลายไดในเห็ดเกือบทุกชนิด   หากพบการระบาดจะเห็นวาสวนของกอนเช้ือในถุงเห็ด
เปลี่ยนเปนสีนํ้าตาลหรือสีดํา  และมักพบโรคเนาเกิดข้ึนดวยทุกครั้ง  หนอนแมลงวัน ที่พบทําลายเห็ด
อยางรุนแรงในปจจุบัน ดังน้ี (อัมพา, 2554) 

1) หนอนแมลงวันเซียริด(Sciarid, Lycoriella sp.)หรือเห็ดแมลงหว่ีปกดํา จะ
ทําลายกัดกินเห็ดในระยะที่เปนตัวหนอน  เคยพบทําลายเห็ดหูหนูและเห็ดแชมปญอง  ทําใหดอกเห็ด
เสียหายคุณภาพและราคาลดตํ่าลง  โดยหนอนมีลักษณะลําตัวสีขาวใสหรือสีเหลืองสม  บางครั้งสวน
หัวมีสีดํา  ความยาวของลําตัวประมาณ 5-7 เซนติเมตร  เคลื่อนไหวไดรวดเร็วและกินจุมาก  ตัวแกจะ
มีสีดําขนาด 2-3 เซนติเมตร  เคลื่อนไหวไดรวดเร็วและกินจุมาก  ตัวแกจะมีสีดําขนาด 2-3 เซนติเมตร  
วงจรชีวิตจากไขจนกระทั่งเปนตัวแกประมาณ  25-30 วัน 

2) หนอนแมลงวันฟอริด (Phorid, Megasellia sp.)หรือแมลงวันหลังโกง  ตัวแก
จะพบทั้งชนิดมีปกและไมมีปก  ในระยะที่เปนตัวหนอนจะทําลายเสนใยเห็ดที่กําลังเดินบนผิวกอนเช้ือ
เห็ดในถุงและมักเจาะเขาไปทําลายสวนโคนและหมวกดอกจนพรุนเสียหาย  แตความรุนแรงนอยกวา
พวกแมลงวันเซียริด 

             3)   แมลงหว่ีเห็ด  (Scatopse sp.) เปนแมลงสีดําขนาดเล็กมากคลายแมลงหว่ี
พบตามที่อับช้ืน  โดยเฉพาะในหองสุขาที่อับลม  ตัวแกมักจะเกาะตามดอกเห็ด  ถุงเห็ด  ฝา  และเสา
โรงเรือน  ลักษณะการทําลายของหนอนจะเริ่มเจาะที่โคนดอกเห็ด  โดยเฉพาะระยะกามปู  ทําใหเห็ด
แกร็นดานสีนํ้าตาลและเนาเสียทั้งถุง  มักพบการระบาดหลังการเพาะเห็ดแลวประมาณ  5-6 เดือน  
การทําลายจะไมรุนแรงมากนัก  แตในระยะหลังน้ีไดพบการทําลายในเห็ดแชมปญองพันธุรอนจนทํา
ใหดอกเห็ดฝอและเนาตายไดเหมือนกัน 

    ไรศัตรูเห็ด เปนศัตรูที่สําคัญอีกกลุม มีดวยกันหลายชนิด ไดแก  ไรไขปลา ไรดีด ไรลูกโปง  
และไรขาวใหญ  ไรแตละชนิดมีขนาดเล็กมาก  ยากตอการเห็นดวยตาเปลา  ตองใชแวนขยาย สองดู  
การระบาดของไรศัตรูเห็ดชนิดตาง ๆ  ทําใหผลผลิตลดลงมาก  เกษตรกรบางรายขาดทุนจนตองเลิก
กิจการไปในที่สุด (อัมพา, 2554) 
 
 
2.5  

การหาวัสดุทดแทนวัสดุเพาะเห็ดด้ังเดิม มีผูสนใจทํากับเห็ดหลายชนิด  ที่นิยมคือเห็ดฟางซึ่ง
เดิมเคยใชแตฟางในการผลิต  แตเน่ืองจากฟางจะมีเฉพาะในบริเวณที่มีการเพาะปลูกขาว  ทําใหเห็ด
ชนิดน้ีเพาะเลี้ยงไดในวงจํากัด  ปริมาณที่เขาตลาดจึงคอนขางนอย  วัสดุที่นํามาทดสอบสวนใหญจะ
เปนของเหลือทิ้ง เชน เปลือกถ่ัวเขียว  ซึ่งนํามาหมักผสมกับข้ีฝาย  โดยมีรายงานวาการผสมในสัดสวน 
1:1  แลวนํามาปูทับบนตอซังเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน จะไดผลผลิตเทากับการเพาะดวยข้ีฝายกับฟาง 
แตตนทุนตอกิโลกรัมลดลงเทาตัว (ปราโมทย, 2538)  นอกจากน้ีกากมันก็เปนวัสดุเหลือทิ้งอีกชนิดที่มี
การนํามาใชเปนวัสดุเพาะเห็ดฟาง  จากการทดสอบ (อิสสระ, 2538) พบวาเห็ดฟางสามารถข้ึนบน
กากมันที่นําไปใสนาทําปุยได ดีเห็ด เทียบเทากับการเพาะดวยฟาง และ เปลือกถ่ัวเขียว  มีการนํา
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วัชพืชเชนผักตบชวามาทดสอบเพาะเห็ดดวยเชนกัน  แตผลที่ไดยังไมนาพอใจเทากับวัสดุสองอยาง
ขางตน  (มานะ, 2540) ไดศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลของวัสดุเพาะ 2 ชนิด คือผักตบชวาและฟางขาว 
และสูตรอาหารเสริม 7 สูตรที่มีตอผลผลิตนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหงของเห็ดฟาง ใชการทดลองแบบ 
2x7 Factorial แบบสุมสมบูรณในบล็อก (RCBD)  สูตรอาหารเสริมที่ทดสอบทั้ง  7 สูตร ไดแก สูตร 1 
(ไมใชอาหารเสริม)สูตร 2 (รําละเอียด 1.5 กิโลกรัม) สูตร 3 (รําละเอียด 2 กิโลกรัม) สูตร 4(ไสนุน 1.5 
กิโลกรัม) สูตร 5 (ไสนุน 2 กิโลกรัม) สูตร 6 (มูลวัวแหง 1.5 กิโลกรัม) และสูตร 7 (มูลวัวแหง 2 
กิโลกรัม) ผลการศึกษาพบวาการเพาะเห็ดฟางดวยวัสดุฟางขาวทําใหเห็ดฟางมีผลผลิตนํ้าหนักสดและ
นํ้าหนักแหง (เฉลี่ย 799.54 และ 49.77 กรัมตอกองเพาะ) มากกวาการเพาะดวยผักตบชวา (เฉลี่ย 
629.18 และ 37.65 กรัมตอกองเพาะ) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   และอาหารเสริมสูตร 5 
ทําใหเห็ดฟางมีผลผลิตนํ้าหนักสดและนํ้าหนักแหง (เฉลี่ย 1,001.75 และ 138.94 กรัมตอกองเพาะ)
มากกวาการเพาะดวยอาหารเสริมสูตรอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

การทดสอบนําวัสดุทองถ่ินเชนมูลสัตวและไสนุน มาทดแทนฟางโดยได สัดสวนผสมที่
เหมาะสมระหวาง ข้ีมาหรือข้ีวัวกับข้ีฝาย คือ  1  :  1  เปลือกเม็ดสบูดําเปนกากเหลือทิ้งจากการ
ผลิตไบโอดีเซลที่สามารถนํากลับมาใชประโยชนไดอีก (อัจฉรา, 2551) ไดทดสอบใชเปลือกของพืช
พลังงานดังกลาวมาเพาะเห็ดฟาง ซึ่งผลการศึกษาพบวาใชเพาะเห็ดฟางไดดี และนาจะใชไดดีกับเห็ด
อีกหลายๆชนิดดวย (เริ่มและคณะ, 2547) 

สําหรับเห็ดในสกุลนางฟา นางรม ซึ่งใชข้ีเลื่อยเปนวัสดุเพาะ  มีผูศึกษาหาวัสดุทดแทนไว
หลายอยาง (จรินทร, 2539) ไดศึกษาผลผลิตเห็ดจากการใชฟางหมักผสมข้ีเลื่อยไมยางพาราโดย
เปรียบเทียบผลของสายพันธุเห็ดและชนิดวัสดุเพาะตอระยะเวลา การเจริญของเสนใยและผลผลติของ
เห็ดนางฟา โดยใชการทดลองแบบ 4x5 Factorial ในแผนการทดลองแบบบล็อกอยางสมบูรณ 
(RCBD)   ทดสอบกับเห็ดนางฟามี 4 สายพันธุ และอัตราสวนผสมของฟางหมักกับข้ีเลื่อย  5 ระดับ 
ไดแก อัตราสวน 100 : 0, 75 : 25, 50 : 50, 25 : 75 และ 0 : 100 ทําการเลี้ยงเช้ือเห็ดนางฟาใน
ถุงพลาสติกในหองบมเช้ือ และเมื่อเสนใยเห็ดเจริญเต็มถุงวัสดุเพาะไดนําไปไวในโรงเรือนเพาะเหด็เปน
ระยะเวลา 3 เดือนเก็บขอมูลเกี่ยวระยะเวลาการเจริญของเสนใยและนํ้าหนักผลผลิตสดและแหงผล
การศึกษาพบวาในวัสดุเพาะที่ใชฟางหมักผสมข้ีเลื่อยไมยางพาราอัตราสวน 75 : 25 เห็ดใชระยะเวลา
การเจริญของเสนใยนอยที่สุด  โดยเห็ดนางฟาสายพันธุตางกันใชระยะเวลาการเจริญของเสนใย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สําหรับผลผลิตเห็ด พบวาเห็ดนางฟาในวัสดุเพาะตางกันให
นํ้าหนักผลผลิตสดแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเห็ดนางฟาในวัสดุเพาะที่ใช
ฟางหมักผสมข้ีเลื่อยไมยางพาราอัตราสวน 0 : 100 ซึ่งเปนชุดควบคุมใหนํ้าหนักผลผลิตสดมากที่สุด  
สวนเห็ดนางฟาในวัสดุเพาะที่ใชฟางหมักผสมข้ีเลื่อยไมยางพาราในอัตราสวน 75 : 25  กลับให
นํ้าหนักผลผลิตสดนอยที่สุด(ทับทิม,2543) 

ไดเคยมีผูนําวัชพืชนํ้า  เชน ผักตบชวามาทดสอบใชเปนวัสดุเพาะเห็ดนางรม โดยใชผักตบชวา
ทั้งตน ผักตบชวาตัดรากที่ไมปรับ pH,  และปรับ pH เปน 7 และ 8 เปรียบเทียบกับวัสดุเพาะจากข้ี
เลื่อยไมยางพารา ปจจัยที่พิจารณา ไดแก การเจริญเติบโตปริมาณผลผลิต จํานวนครั้งที่เก็บผลผลิต 
ขนาดของดอกเห็ด ประสิทธิภาพทางชีวภาพและอัตราผลตอบแทนในการลงทุน ผลการศึกษาพบวา
ผักตบชวาตัดรากไมใหผลผลิต และผักตบชวาตัดรากก็ไมเหมาะสมสําหรับการใชเปนวัสดุเพาะเห็ด
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นางรม  แมวาในชุดทดลองผักตบชวาที่ปรับ pH เปน 8 ใหผลผลิตสูงสุด แตก็ยังตํ่ากวาการใชข้ีเลื่อย
ไมยางพาราถึง 1.4 เทาโดยมีคาประสิทธิภาพทางชีวภาพ เทากับ 14.93 % และอัตราผลตอบแทนใน
การลงทุน เทากับ 0.16 ซึ่งคาที่ไดน้ี ตํ่ากวาประสิทธิภาพทางชีวภาพและอัตราผลตอบแทนตอการ
ลงทุนของข้ีเลื่อยไมยางพารา (22.10 และ 1.06)   วัชพืชอื่น ๆ เชนหญาแขม หญาเลา และหญากงที่
นํามาตากใหแหงสนิท  และสับยอยใหเปนช้ินเล็กดวยเครื่องสับยอย  ก็ไดมีการนํามาทดสอบใชเปน
วัสดุเพาะเห็ดสกุลนางรม นางฟา  โดยเปรียบเทียบระหวางหญาที่ไมหมักละหญาที่ผานการหมักนาน
ประมาณ  9  วัน  กอนการบรรจุถุง  โดยในข้ันตอนการหมักจะใสปุยยูเรีย 1% ปูนขาว 0.5%  และดี
เกลือ 2%  และเติมนํ้าสะอาดใหมีความช้ืนประมาณ  60%  และผสมรําละเอียด 6%   ผลที่ไดพบวา
หญาบางชนิดใหผลผลิตสูงกวาการใชข้ีเลื่อยไมยางพารา  โดยหญาแขม  หญาเลา และหญากง ชนิดที่
ไมหมัก เพาะเห็ดภูฏานใหผลดี  หญาแขม และหญาเลา ที่ผานการหมักเพาะเห็ดนางรมใหผลดี
มากกวาหญาที่ไมหมัก  และหญาแขมไมหมักเพาะเห็ดหอมใหผลดีเทียบเทาข้ีเลื่อยไมยางพารา 
อยางไรก็ตามหญาทั้งหกชนิดน้ีไมเหมาะตอการเพาะเห็ดขอนขาว (นันทินี และเสกสรร, 2544) 

มีผูทดสอบนําฟางขาวมาผสมกับข้ีเลื่อยและใชเปนวัสดุเพาะเห็ดนางรมเชนกัน  ผลการศึกษา
พบวา การใชฟางขาวผสมกับข้ีเลื่อย ไดผลผลิตดีกวาใชฟางขาวอยางเดียว และฟางขาวผสมกับข้ีเลื่อย
ที่ใชเพาะเห็ดแลวใชเพาะเห็ดนางรมใหผลผลิตเทากับข้ีเลื่อยใหม  ข้ีเลื่อยจากวัชพืชที่พบมาก เชน ตน
ไมยราบยักษ ก็มีการนํามาทดสอบใชเปนวัสดุเพาะเห็ดหอม  และใหผลผลิตของเห็ดที่ดีนาพอใจ โดย
วัสดุที่เพาะที่เปนข้ีเลื่อยไมยราบยักษ และข้ีเลื่อยไมยางพารากับข้ีเลื่อยไมยราบยักษผสมกันในอัตรา 
1:1 โดยนํ้าหนัก ใหผลผลิตเห็ดไมแตกตางกันทางสถิติแตสูงกวาการใชข้ีเลื่อยไมยางพาราเพียงอยาง
เดียว   

สวนการผลิตเห็ดขอนขาว จากการใชข้ีเลื่อยไมยราบยักษเปนวัสดุเพาะน้ันสูงกวาการใช    ข้ี
เลื่อยไมยางพาราเปนวัสดุเพาะ  โดยเฉพาะอยางย่ิงถาใชข้ีเลื่อยไมยราบยักษผสมกับข้ีเลื่อยไม
ยางพารา  ทําใหไดผลผลิตเพิ่มข้ึนจากการใชข้ีเลื่อยไมยางพาราเพียงอยางเดียว 164% และไดผลผลิต
เพิ่มข้ึนจากการใชข้ีเลื่อยไมยราบยักษเพียงอยางเดียว  72.9%   แตการใชข้ีเลื่อยไมยราบยักษเปน
วัสดุเพาะเห็ดนางรมฮังการีน้ัน ใหผลผลิตนอยกวาการใชข้ีเลื่อยไมยางพาราหรือใชข้ีเลื่อยไมยราบยักษ
อยางเดียว ผลผลิตเห็ดนางรมฮังการีสูงสุดไดจากการใชข้ีเลื่อยทั้งสองชนิดผสมกัน  อยางไรก็ตาม 
พบวาในการใชข้ีเลื่อยไมยราบยักษ หรือใชข้ีเลื่อยทั้งสองชนิดผสมกันเพื่อเพาะเห็ดนางฟาภูฏานสีครีม
น้ัน ไดผลผลิตนอยกวาการใชข้ีเลื่อยไมยางพาราอยางเดียว (นันทินี  และเสกสรร, 2544) 

ในบรรดาเห็ดหลากหลายชนิดในสกุลนางรม  มีรายงานวาสามารถใชวัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรหลายชนิดเปนวัสดุเพาะได ดังตัวอยางตอไปน้ี(ปราโมทย,2548) 

1. หญา อแลง-อแลง (Alang – alang Grass, lmperata cylindrical ) เปนสมุนไพรชนิด
หน่ืงในเอเชีย ในอินโดนีเชียนิยมใชเพาะเห็ดนางรม 

2. ใบกลวยแหง (Banana leaves) ใชไดทั้งเห็ดนางรม และเห็ดฟาง 
3. ตนกลวยสับ (Banana  pseudostems) ใหผลผลิตที่ดีกวาข้ีเลื่อยหรือฟางขาว  
4. เย่ือกระวาน(Cardamon pulp,Elettaria cardamomum) ใหผลผลิตเห็ดนางรมสดตอ

วัสดุแหงคิดเปนรอยละ 113 (Biological efficiency 113%) 
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5. ใบอบเชย (Cinnamon leaves,Cinnamon zeylanicum) ใหผลผลิตเห็ดนางรมสดตอ
วัสดุแหงคิดเปนรอยละ 82 (Biological efficiency 82%) 

6. เปลือกไมแหงของผลไมตระกูลสม เชน สม มะนาว (Citrus fruit peels,Citrus unshiu) 
7. เสนใยจากขาวโพดในญี่ปุน เปนของเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตแปงขาวโพด เมื่อนํามาผสม

กับรําขาว  ใชเพาะเห็ดนางรม และเห็ดอื่น ๆ เชนเห็ดนามาโกะ และเห็ดชิเมจิ 
8. ตนขาวโพด (Maize straw) ในอินเดียนํามาเพาะเห็ดนางฟาใหผลผลิตเห็ดสดตอวัสดุเพาะ

แหงคิดเปนรอยละ 52 (Biological efficiency 52%) 
9. ข้ีฝาย ของเหลือทิ้งจากการปนฝายในข้ันตอนตาง ๆ เปลือกของเหลือจากการแยกเมล็ด

ออกจากเสนใยโดยใชเครื่องแยก เปลือกเมล็ดฝายเปนวัสดุที่ดีสําหรับเพาะเห็ดฟาง และเห็ดนางรม จะ
ใชอยางเดียวหรือนํามาหมักกับฟาง นํามาเพาะเห็ดนางรมใหผลผลิตเห็ดสดตอวัสดุเพาะแหงคิดเปน
รอยละ 56-86 (Biological efficiency 56-86%) 

10. ใบและตนมันสําปะหลัง (Manioc stipes and leaves, Cassava manihotis) สับเปน
ช้ินเล็ก ๆ นํามาหมักใชเพาะเห็ดนางรม และเห็ดหูหนู 

11. ชานออย (Saccharum officinarum) หากใชชานออยเพียงอยางเดียวเพาะเห็ดนางรม
จะใหผลผลิตเห็ดสดตอวัสดุเพาะแหงคิดเปนรอยละ 15 (Biological efficiency 15%) คอนขางตํ่า
เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุอี่น ๆตองนําไปผสมกับวัสดุอื่น ๆ  

 
 

 
กาแฟมีถ่ินกําเนิดในทวีปแอฟริกา แถบประเทศเอธิโอเปยเดิมเปนพืชปาที่ข้ึนทั่วไป ในระยะ

ตอมาหลังจากการด่ืมกาแฟเริ่มเปนที่นิยม ความตองการกาแฟก็มีมากข้ึนจึงถูกนํามาพฒันาเพาะปลูก
เปนพืชไร  กาแฟเปนพืชที่ชอบอากาศรอนช้ืนแหลงผลิตจึงกระจายอยูในแถบรอนช้ืนของทวีป
แอฟริกา อเมริกาใตและเอเชียโดยมีประเทศในแถบอเมริกาใต คือ บราซิล และ โคลัมเบียเปนแหลง
ผลิตทีส่ําคัญของโลก และมีประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใตเปนแหลงผลิตทีส่ําคัญรองลงมา ใน
ประเทศไทย  กาแฟที่ปลูกเปนการคามี 2 ชนิด ไดแก กาแฟโรบสัตาซึ่งมีการผลิตประมาณ 50 ลานตัน 
เพาะปลูกมากในแถบจงัหวัดชุมพรและภาคใตของประเทศไทยอีกชนิดหน่ึงคือกาแฟอาราบิกาซึง่ปลูก
มากในภาคเหนือทีเ่ปนภูเขาสูงและอากาศคอนขางเย็นกวา 

การปลูกกาแฟในประเทศไทยเริม่ในชวงยุคการลาอาณานิคมของชาวยุโรป โดยมรีายงานการ
เริ่มปลกูในภาคเหนือที่จังหวัดลําปาง ภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบรุีและภาคใตในแถบจังหวัดสงขลา  
ตอมาระยะหลังมกีารพัฒนาการและขยายพื้นทีป่ลกูมากข้ึน  ปจจุบันแหลงปลกูกาแฟพันธุโรบสัตาที่
สําคัญคือภาคใตไดแกจังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราชสวนแหลงปลกูที่เริ่มมี
การพัฒนาใหมคือทางภาคเหนือ ในแถบจงัหวัดเชียงราย เชียงใหมเปนตน ซึ่งจะปลกูกาแฟพันธุอารา
บิกาเปนหลัก (วราพงษ, 2553)  
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เมล็ดกาแฟมีองคประกอบทางกายภาพ ดังรูปที่ 2.1  สวนที่ใชผลิตผงกาแฟคือสวนเมล็ดใน 
(bean) เมล็ดกาแฟที่กระเทาะเปลอืกออกแลวประกอบดวย bean และ silver skin จะมีองคประกอบ
สวนใหญเปน insoluble polysaccharides  และ soluble carbohydrates ประมาณ 50%(dry 
basis) มี oils และ waxes ประมาณ 8-18 %  ที่เหลือเปน proteins, free amino acids,  caffeine  
และเกลือแร (Esquivel and Jimenez, 2012) 

 
 องคประกอบทางกายภาพของเมล็ดกาแฟ 
ที่มา: Esquivel and Jimenez (2012) 

 
เมล็ดกาแฟทีผ่านการขัดสี  ค่ัว  และบดจะประกอบไปดวย carbohydrates (38%–42% dry basis), 
melanoidins (23%), lipids (11%–17%), protein, เกลอืแร, กรดอินทรียขนาดเล็กและ caffeine 
(Nussatto et al.,2011)  กากกาแฟที่ผานชงแลวก็จะประกอบไปดวยสารเหลาน้ีบางตัว  แตจะมี
ปริมาณลดนอยลงไป  แลวแตวิธีการและเครื่องมือที่ใชชงกาแฟ   การสกัดกากกาแฟที่ไดจาก
อุตสาหกรรมผลิตกาแฟพรอมด่ืม (instant coffee) ดวยวิธี Supercritical carbon dioxide ซึ่ง
สามารถสกัด oils ในกากกาแฟไดถึง 85% แสดงเห็นวา กากแฟยังคงม ี fatty acids ที่มี carbon 
chains ต้ังแต14-20 ตัว (C14, C16, C18,  และ C20) คงเหลืออยู  โดย Palmitic(C16:0) และ 
linoleic (C18:2) acids เปนกรดสองชนิดที่มปีรมิาณมากทีสุ่ดคือประมาณ 35% ของ  fatty acids ที่
มีใน oil ที่สกัดได (Coutoet al., 2009)    ในสวนของ polysaccharides ที่ยังคงเหลือเปน
องคประกอบหลัก (45.3%) ในกากกาแฟ  สวนใหญเปนพวก hemicellulose (ไดแก mannose, 
galactose และ arabinose โดยมีปริมาณคงเหลือประมาณ 36.7%) และ cellulose(ไดแกglucose 
homopolymer ประมาณ 8.6%) นอกจากน้ียังมีองคประกอบทางเคมีอื่น ๆ ดังตารางที่ 2.1  

นอกเหนือไปจากสารทีป่รากฏในตารางขางตนแลว กากกาแฟยังคงมสีารกลุม phenolic 
คงเหลืออยู โดยคาทีม่ีการรายงานคือประมาณ 17.75- 21.56 มิลลิกรัม GAE/กรัม (Zuorroand 
Lavecchia, 2012) สารในกลุม phenolic น้ี  บางตัวเปน antioxidants ที่สามารถปองกันการ
เสื่อมสภาพของเซลลของสิ่งมีชีวิตจากการทําลายของ free radicals  ที่มีในรางกายและเปนทีท่ราบ
กันทั่วไปวา antioxidants  น้ีบางตัวยังสามารถยับย้ังเซลลมะเร็งไดดวย 
 ดังน้ันกาแฟถือเปนเครือ่งด่ืมชนิดหน่ึงทีส่ามารถใหประโยชนตอรางกายได เชน (ทรูปลูก

ปญญา, 2554) 
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- ปองกันโรคไวรัสตับอักเสบ B มีผูวิจัยพสิูจนแลววา กาแฟมีประโยชนในการปองกัน 
โรคดังกลาวได 

- ปองกันโรคหอบ คาเฟอินในกาแฟสามารถระงับความตึงเครยีดของประสาทสัมผสั
สํารอง ลดการเกิดโรคหอบได 

- ปองกันมะเร็งตับ มะเร็งลําไส และมะเร็งในชองปาก จากผลการทดลองจรงิ พบวา
กาแฟมีประสทิธิภาพปองกันโรคข้ันตน โดยเฉพาะในคาเฟอนิมีกรดอะซิติก ที่ชวย
ปองกันโรค 

- ขับไลความชรา ออกซเิจน เปนสารทีร่างกายตองการมากกจ็ริง แตถามากเกินไป 
โอกาสที่จะเปนมะเร็งสูง และทําใหแกเร็ว โดยเฉพาะกาแฟที่เขมขน จะทําให
ออกไซดแตกตัว ลดการเกิดมะเร็งได กระตุนการเผาผลาญอาหารในรางกาย 

- กาแฟสามารถลดอัตราคอเลสเตอรอล ปองกันโรคหัวใจ ในกาแฟมีนิโคตินแตไมใช
ชนิดเดียวกับบุหรี่ แตเปนวิตามิน B รวมชนิดหน่ึง ทีร่างกายตองการ ชวยลด
คอเลสเตอรอลในเสนเลือด จึงปองกันโรคหัวใจ และหลอดเลือดแข็งตัว 

- กาแฟเพ่ิมไขมันชนิดดีใหกบัรางกาย ปองกันหลอดเลือดแข็งตัว มีวิจัยพบวา  คนที่
ด่ืมกาแฟบอยๆ จะมีไขมันชนิด(HDL) เพิ่มข้ึนซึ่งไขมันชนิดน้ีจะขับไลคอเลสเตอรอล 
แกปวดศรีษะ กาแฟมสีวนผสมของคาเฟอินที่ขยายหลอดเลอืด ระงบัอาการปวดได
เชนเดียวกับยาแกปวด  

จากประโยชนที่กลาวมาหากมีการด่ืมในปริมาณทีม่ากเกินไปอาจทําใหเกิดโทษแกรางกายได เชน 
- ด่ืมกาแฟตอนเย็นจะทําใหนอนไมหลบั เพราะกาแฟมผีลตอรางกายคนเราไม
เหมอืนกัน ควรทานนอยลง 

- สตรีที่ต้ังครรภไมควรด่ืม เพราะคาเฟอินมีผลตออวัยวะของทารกในครรภที่ยัง
ออนแออยู 

- เด็กไมควรด่ืมกาแฟ โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 10 ขวบ 
- คนที่เปนโรคกระเพาะควรงดการด่ืมกาแฟ เพราะคาเฟอินจะกระตุนการหลั่งนํ้ายอย
ในกระเพาะ จะย่ิงเพิ่มกรดในกระเพาะ 

- คนเปนโรคหัวใจไมควรด่ืมกาแฟ เพราะคาเฟอินมบีทบาทในการกระตุนหัวใจ ทําให
เลือดเพิ่มข้ึน 

- เพิ่มอัตราเสี่ยงในการเปนโรคกระดูกพรุน สําหรบัผูหญงิวัยหมดประจําเดือน 
เน่ืองจากคาเฟอินมีผลตอการยับย้ังการดูดซึมของแคลเชียม  
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 องคประกอบทางเคมีของกากกาแฟ 

Chemical components Dry weight (g/100 g) 

Cellulose (glucan) 8.6 

Hemicellulose 36.7 

Arabinan 1.7 

Galactan 13.8 

Mannan 21.2 

Proteins 13.6 

Acetyl groups 2.2 

Ashes 1.6 

Minerals (mg/kg) 

Potassium 3549 

Phosphorus 1475.1 

Magnesium 1293.3 

Calcium 777.4 

Aluminum 279.3 

Iron 118.7 

Manganese 40.1 

Copper 32.3 

Zinc 15.1 

Sulfur Nd 

Chromium Nd 

หมายเหตุ : nd = not detected. 
ที่มา :  Mussatto et al. (2011) 
 
 จากคุณสมบัติของกากกาแฟที่กลาวมาขางตน และองคประกอบในกากกาแฟตามที่กลาวใน
ตารางที่ 2.1 กากกาแฟยังมีนํ้ามันเหลืออยูทีจ่ะนํามาสกัดเพือ่ไปผลิตไบโอดีเซลได โดย (Nidia et 
al.,2012) ไดนํากากกาแฟสดที่เหลอืทิ้งจากเครื่องชงกาแฟผานความรอนมาสกัดนํ้ามันดวยตัวทํา
ละลายชนิดตางๆ พบวามีปริมาณนํ้ามันสูงสุดถึง 21% โดยนํ้าหนักแหง เมื่อนํานํ้ามันไบโอดีเซลที่ผลิต
ไดไปทดสอบกับเครื่องยนต พบวา เครื่องยนตสามารถทํางานไดโดยไมปลอยกลิ่นเหม็น เปนเพียงแค
กลิ่นกาแฟบางๆ เทาน้ัน 
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3.1  

3.1.1  
  วัตถุดิบที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย 

- เช้ือเห็ดนางรมฮังการ ี    - กากกาแฟ 
- ข้ีเลื่อยไมยางพารา         - ยิปซั่ม   
- ดีเกลือ               - ปูนขาว   
- รําละเอียด               - อาหารเสริม 
- ถุงพลาสติก 

 
โดยกากกาแฟ และวัตถุดิบตางๆ ขางตน ไดทําการจัดหาและซื้อจากจังหวัดราชบุรี

และจังหวัดใกลเคียง กากกาแฟที่รวบรวมไดจะแบงเปน 2 ชุด  ชุดที่ 1 ไมลางดวยเอทิลแอลกอฮอล 
(ตอไปจะเรียกวากากกาแฟปกติ) และชุดที่2 ลางดวยเอทิลแอลกอฮอล หลังจากน้ันนําวัตถุดิบตางๆ 
มาผสมในสัดสวนที่กําหนด 5 ประเภท ดังน้ี 

- ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100 %  
- กากกาแฟ 25 % : ข้ีเลื่อยไมยางพารา 75 %  
- กากกาแฟ 50  %: ข้ีเลื่อยไมยางพารา 50 % 
- กากกาแฟ 75 % : ข้ีเลื่อยไมยางพารา 25 % 
- กากกาแฟ 100 % 

 
 3.1.2  
 
                    -    ตูน่ึงกอน  

-   กิโลช่ังนํ้าหนัก   
- เอทลิแอลกอฮอล 95% 
- เทอรโมมเิตอร/ไฮโกรมิเตอร 
 

 
3.2  

รูปแบบของการทดลองออกแบบเปน Completely Randomized Design (CRD) โดย

มี factorial in CRD 2 Factors คือ การลางและไมลางกากกาแฟดวยเอทิลแอลกอฮอล และแตละ 

factor มี 5 ระดับ คือ อัตราสวนผสมระหวางกากกาแฟและข้ีเลื่อยซึ่งเทากับ  0%, 25%, 50%, 75% 

และ 100% มี 10 treatment ambientโดยทําการเลี้ยงเช้ือเห็ดนางรมฮังการีในถุงพลาสติก ในโรง
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บมเช้ือ และเมื่อเสนใยเห็ดเจริญเต็มถุงวัสดุเพาะใหนําไปไวในโรงเรือนเพาะเห็ด  ข้ันตอนการศึกษา

แสดงดังผังในรูปที่ 3.1 โดยแตละข้ันตอนมีรายละเอียด ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           3.1  
 
 
 
 
3.2.1    

แบงกากกาแฟออกเปน 2 ชุด และเตรียมตัวอยางตางกันดังน้ี 
- ชุดที่ 1 นําไปอบที่อุณหภูมิ  50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
- ชุดที่ 2 นําไปลาง โดยแชในเอทิลแอลกอฮอล 95% ในอัตราสวน 1:1 โดย
ปริมาตร เปนเวลา 2 ช่ัวโมง หรือจนกวาฝาไขมันที่จับกับผงกาแฟหมดไป กรอง
ผงกาแฟออกแลวนําไปอบที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 24 ช่ัวโมง   

ตัวอยางกากกาแฟ 

กากกาแฟปกติ 
(ไมลางดวยเอทลิแอลกอฮอล) 

กากกาแฟ 
(ลางดวยเอทลิแอลกอฮอล) 

เตรียมวัสดุเพาะ 

เตรียมโรงเรอืนและดําเนินการเพาะเห็ด 

บันทึกผลการทดลอง 

วิเคราะหผลทางสถิติและ 
เปรียบเทียบผลการทดลอง 

สรปุและวิเคราะหผลการทดลอง 
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1. เตรียมวัสดุเพาะหรือกอนเห็ดโดยผสมกากกาแฟแตละชุดกับข้ีเลื่อยไมยางพาราใหม

ใน 5 อัตราสวนคือ 
- กากกาแฟ   0 % : ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100 %  
- กากกาแฟ 25 % : ข้ีเลื่อยไมยางพารา 75 %  
- กากกาแฟ 50  %: ข้ีเลื่อยไมยางพารา 50 % 
- กากกาแฟ 75 % : ข้ีเลื่อยไมยางพารา 25 % 
- กากกาแฟ 100 % ข้ีเลื่อยไมยางพารา   0 % 

2.  นําสวนผสมในแตละอัตราสวนมาเติม รําละเอียด  ปูนขาว ดีเกลือ และยิปซั่ม ใน
สัดสวนดังน้ี 

- รําละเอียด 6 กิโลกรัม/วัสดุเพาะ 100 กิโลกรัม 
- ปูนขาว 1 กิโลกรัม/วัสดุเพาะ 100 กิโลกรัม 
- ดีเกลือ 0.1 กิโลกรัม/วัสดุเพาะ 100 กิโลกรัม 
- ยิปซั่ม 0.2 กิโลกรัม/วัสดุเพาะ 100 กิโลกรัม 

3. บรรจุวัสดุเพาะที่ทําการผสมแลวลงถุงๆละ 900 กรัม น่ึงฆาเช้ือดวยอุณหภูมิ 90-100 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ช่ัวโมงแลวทิ้งไวใหเย็น  โดยจํานวนกอนตัวอยางของแตละอัตราสวน
เทากับ 10 กอน  

 
 

1. ทําการหยอดเช้ือเห็ดนางรมฮังการี ในปริมาณ 20-30 เมล็ดลงในถุงกอนเห็ดที่
จัดเตรียมไว 

2. กอนเช้ือเขาบมในโรงบม (รปูที่ 3.2) เปนเวลา 20-30 วัน หรือจนกวาเช้ือจะเดินเต็ม
ถุง บันทึกการเดินเสนใย และการปนเปอนของเช้ือ บันทึกการเดินเสนใยโดยเริ่ม
จากเสนใยเดินถึงไหลกอนจงึเริ่มทําการวัด และนับไปอีก 3 วัน จึงวัดเสนใยอีกครั้ง
ทําอยางน้ีไปเรื่อยจนเสนใยเดินเต็มถุงหรือจนเสนใยของเห็ดหยุดเดิน โดยควบคุม
ปจจัยดังน้ี (ชํานาญ,2551) 
- อุณหภูมิ ระดับอุณหภูมิทีเ่หมาะสมตอการเดินเสนใยของเหด็นางรมฮงัการีอยู
ระหวาง 24-32 องศาเซลเซียล 

- ความช้ืน การเพาะเห็ดจําเปนตองใชความช้ืนสูง และความช้ืนที่เหมาะสมของ
การเดินเสนใย จะอยูประมาณ 60-70%  

- แสงสวางและการถายเทอากาศ ทั้ง 2 ปจจัยยังไมจําเปนตองควบคุมสําหรบั
การเดินเสนใยของเห็ด 
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 โรงเรือนสําหรับทําการเปดดอก 
 

3. เมื่อเสนใยเดินเต็มกอนนําไปเปดดอกที่โรงเรือนที่เตรียมไวลวงหนา  โดยควบคุม
ปจจัยดังตอไปน้ี(ชํานาญ,2551) 

- อุณหภูมิ ระดับอุณหภูมิทีเ่หมาะสมตอการออกดอกของเห็ดนางรมฮงัการีอยู
ระหวาง 20-28 องศาเซลเซียล 

- ความช้ืน การเพาะเห็ดจําเปนตองใชความช้ืนสูง และความช้ืนที่เหมาะสมของ
การออกดอกของเห็ดนางรมฮังการี จะอยูประมาณ 70-80%  

- แสงสวาง มีความจําเปนตอการเกิดดอกเห็ดมากโดยเฉพาะดอกเห็ดที่เริ่มออก
จะตองไดรับแสงสวางอยางนอยวันละ 15-20 นาที หากไดรับแสงนอยหมวก
ดอกจะเลก็ และกานดอกจะยาว ในขณะถาแสงมากเกินดอกเห็ดมีสีคล้ําและ
แหงงาย 

- การถายเทอากาศ คือการที่มกีาซคารบอนไดออกไซดอยูในโรงเปดดอกเห็ดถา
ในโรงเปดดอกมีคารบอนไดออกไซดสูงจะทําในดอกเห็ดมีรปูรางผิดปกติมผีล
ตอคุณภาพของดอกเห็ด  การถายเทอากาศจะดูไดจากการที่เราเขาไปแลว
รูสึกวาอากาศในโรงเรือนรอนอบอาวหายใจไมออก  แสดงวาการถายเท
อากาศในโรงเรือนไมดีตองทําการเปดโรงเรือนระบายอากาศ 

4. ทําการบันทึกผลของการออกดอกของเห็ด โดยทําการวัดขอมูลดังน้ี 
-   บันทึกชนิด ลักษณะการปนเปอนของเช้ืออื่นๆ ตลอดจนจํานวนของเช้ือที่ 
ปนเปอน 

-  ช่ังนํ้าหนักโดยจะช่ังนํ้าหนักเปนกอน/กรัม นับจํานวนดอก และวัดขนาดของ       
ดอกที่เก็บได  ในการวัดขนาดดอกน้ันจะทําการวัดความกวางของดอก  และความ
ยาวของดอก  และคัดขนาดของดอกเห็ดโดยขนาดเล็กมีความกวาง-ยาว ในชวง 1-
5 เซนติเมตร  ขนาดกลางอยูในชวง 5-10 เซนติเมตร และขนาดใหญอยูในชวง 
11-15 เซนติเมตร 
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5. วิเคราะหปริมาณผลผลิตของเห็ด โดยเปรียบเทียบผลการทดลองจากประสิทธิภาพ
การผลิตเห็ดดวยการวิเคราะหคา % Biological Efficiency (%B.E) จากสูตร
  
%B.E   =    นํ้าหนักเห็ดสด    x 100 
                 นํ้าหนักวัสดุแหงที่ใชเพาะ 

 
 

3.2.4  
นําขอมูลคาความยาวของเสนใยของเช้ือ  คาผลผลิตเห็ดและ  %  B.E ที่ไดทําการ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชวิธี Duncan new multiple range test 
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ชวงที่วัดความยาว 

4 
 

 
การวิเคราะหผลการศึกษาแบงตามวัตถุประสงค ดังน้ี คือ สวนที่หน่ึงการศึกษาอัตราสวนที่

เหมาะสมในการใชกากกาแฟเปนวัสดุทดแทนข้ีเลื่อยในการเพาะเห็ดสวนทีส่องการศึกษาผลของการ

ปรับสภาพกากกาแฟดวยเอทลิแอลกอฮอลตอคุณภาพผลผลติของเห็ดที่เพาะได ผลการศึกษาแตละ

สวนมีรายละเอียดดังน้ี 

4.1  
4.1.1  

      การศึกษาอัตราสวนที่เหมาะสมในการใชกากกาแฟเปนวัสดุทดแทนข้ีเลื่อยในการเพาะ

เห็ดเริ่มพิจารณาจากขอมูลการเดินเสนใย  โดยการทดลองทุกชุดดําเนินไปภายในโรงบมเห็ดที่มีการ

ควบคุมปจจัยสภาพแวดลอมเชน แสง อุณหภูมิ ความช้ืน ใหคงที่และเหมือนๆ กัน  ขอมูลการเดินเสน

ใยมีความสําคัญตอการเลือกวัสดุเพาะ  เพราะหากเสนใยของเห็ดเดินชาการเกิดดอกก็จะชาไปดวย  

วัสดุเพาะที่ดีจึงตองกระตุนใหเช้ือเห็ดเดินเสนใยอยางรวดเร็ว การเก็บขอมูลการเดินเสนใยทําโดยวัด

ความยาวของเสนใยที่เดินจากไหลถุงเพาะจนเสนใยเดินเต็มถุง(รูปที่ 4.1) ในระยะเวลาตาง ๆ 
 

 

 

 

 

 

 

4.1การวัดความยาวของเสนใย  

ผลการทดลองจากการวัดการเดินเสนใยของเห็ดนางรมฮังการีพบวา เสนใยการเดินของเช้ือ

เห็ดในชุดควบคุม และชุดทดลองที่ใชอัตราทดแทน 25% และ 50% จะเห็นวาการเดินของเสนใย

ต้ังแตแรกคือจากไหลถุงจนเสนใยเดินเต็มถุงใชระยะเวลาในการเดินเสนใยภายใน 25 วัน โดยเริ่มทํา

การวัดเสนใยหลังจากเริ่มบมกอนเห็ดวัดการเดินของเสนใยไดจํานวน 7 ครั้ง ตามระยะเวลาที่แสดงไว

ตารางที่ 4.1  และเปรียบเทียบความยาวของเสนใยในแตละชุดทดสอบดวยสถิติ Duncan new 

multiple range test  โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่  P<0.05 พบวา ชุดควบคุมซึ่งใชข้ีเลื่อยไม

ยางพาราเพียงอยางเดียว (อัตราทดแทน 0%) มีการเดินของเสนใยเห็ดยาวที่สุดต้ังแตการวัดในครั้ง
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แรกจนถึงครั้งสุดทาย (ตารางที่ 4.1)  แตเมื่อนําผลการเปรียบเทียบแสดงคาที่วัดไดน้ีไมมีความ

แตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ของชุด

ทดลองที่ ใชอัตราทดแทน 25% และ 50% (ความยาวเสนใย 15.03 และ 15.46 เซนติเมตร 

ตามลําดับ) สวนชุดทดลองที่ใชอัตราทดแทน 75% และ 100%  มีความยาวของเสนใยตางกันและ

นอยกวาชุดควบคุม และชุดทดลองอื่น ๆ  (10.57 และ 10.94 เซนติเมตร ตามลําดับ) ผลการศึกษาที่

ไดน้ีช้ีใหเห็นวากากกาแฟสามารถใชทดแทนข้ีเลื่อยไมยางพาราไดที่ 25 %และ  50% โดยไมมีผลตอ

ความเร็วในการเดินเสนใยของเช้ือเห็ดในถุงและชุดทดลองที่   50 % มีความเมาะสมที่สุด สามมารถ

นํามาทดแทนข้ีเลื่อยไมยางพารา 

4.1 ความยาวของเสนใยของเช้ือเห็ดในชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟปกติ 

อัตราทดแทน 

ความยาวเสนใย (เซนติเมตร) 

ระยะเวลาในการเดินเสนใย (วัน) 

0 วัน 7 วัน 10 วัน 13 วัน 16 วัน 19 วัน 22 วัน 25 วัน 

0% 0 2.53a 5.25a 8.12a 10.90a 12.46a 14.05 ab 15.78ab 

25% 0 1.84d 4.31b 6.40b 9.21c 11.28 c 12.56ab 15.03b 

50% 0 2.31abc 4.37b 6.68b 9.28c 11.62cd 13.65ab 15.46ab 

75% 0 0e 2.08c 4.08b 5.84d 7.03e 8.65b 10.57c 

100% 0 0e 2.02c 3.69cd 5.58 d 6.98c 8.95b 10.94c 

หมายเหตุ: 
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแตละสดมภหมายความวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test  

2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแตละสดมภหมายความวามีความแตกตางกันของคาเฉล่ียอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test  

3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มากกวา 1 ตัวในแตละสดมภเชน bc หมายความวาคาเฉล่ียไมมีความแตกตางจาก 
b และ c อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test 
 

เมื่อพจิารณาภาพรวมจากความสมัพันธระหวางความยาวของเสนใยเห็ดในแตละชุดทดสอบ
ตลอดชวง 30 วัน พบวามีลักษณะเปนกราฟเสนตรง (รปูที่ 4.2) โดยมีคา R2 >0.9 และจะเห็นวา slope 
หรือความเร็วเฉลี่ยในการเดินเสนใยของเช้ือเห็ดในชุดทดสอบที่ใชอัตราทดแทน 50% จะมีคาสูงทีสุ่ด 
คือ 0.5468 สูงกวาชุดควบคุมเล็กนอย (0.5374)    
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อัตราทดแทน (%) 0 25 50 75 100 

R2 0.9862 0.9950 0.9965 0.9970 0.9983 

slope 0.5374 0.5300 0.5468 0.4159 0.4342 

 
 ความสัมพันธระหวางความยาวของเสนใยเชื้อเห็ดกับเวลาของชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟปกติ 

 

หากพิจารณาตอไปถึงความยาวของเสนใยเห็ดทีเ่พิ่มข้ึนในการวัดแตละครั้งในรูปที่ 4.3 จะ
เห็นไดวาการเดินเสนใยของเช้ือเห็ดจะเกิดข้ึนเร็วในชวง 15 วันแรก  และจะลดลงอยางชัดเจนหลัง
จากน้ัน  โดยในชวง 15 วันแรก เช้ือเห็ดในชุดควบคุมมีความยาวของเสนใยสูงสุดแตหลังจากน้ันความ
ยาวของเสนใยจะเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ชาลง ขณะที่เช้ือเห็ดในชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟในอัตราทดแทน 
25 %และ  50%  เดินเสนใยชากวาชุดควบคุมในชวง 15 วันแรกแตหลงัจากน้ันความเร็วในการ
เดินเสนใยจะสูงกวาชุดควบคุม  ชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟในอัตราทดแทน 75 %และ  100%มีความ
ยาวของเสนใยเห็ดทีเ่พิ่มข้ึนในการวัดใกลเคียงกันนอยที่สุดและใกลเคียงกัน 
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 ความยาวของเสนใยเห็ดที่เพิ่มข้ึนในแตละรอบของการวัดของชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟปกติ 

 
จากผลการทดลอง พบวาผลผลิตของเห็ดโดยทําการวัดความกวางของดอกเห็ด ความยาวของ

ดอกเห็ด จํานวนดอกแตละขนาด และช่ังผลผลิตนํ้าหนักสด (กรัม/กอน) ผลปรากฎวาชุดทดสอบที่ใช
กากกาแฟในอัตราสวนทดแทนข้ีเลื่อย 50% มีคาเฉลี่ยนํ้าหนักสดของผลผลิตเห็ดหนักเทากบั 159.50 
กรัม รองลงมาคือชุดที่มีอัตราสวนทดแทนข้ีเลื่อย 25% มีคาเฉลี่ยนํ้าหนักสดของผลผลิตเห็ดหนัก
เทากับ 145.63 กรัม แตเมื่อทดสอบความแตกตางทางสถิติโดยวิธี Duncan new multiple range 
test พบวาคาเฉลี่ยนํ้าหนักสดของทัง้ 2 ชุดทดลองไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<0.05) 
แตทั้ง 2 ชุดการทดสอบน้ีมีคามากกวาชุดควบคุมและชุดที่มีอัตราสวนทดแทนข้ีเลื่อย 75% และ 
100% (กากกาแฟอยางเดียว) เมื่อดูลักษณะทางกายภาพของดอกเห็ด (ตารางที่ 4.2) จะเห็นวาชุด
ทดสอบที่ใชกากกาแฟในอัตราสวนทดแทน 25% และ 50%  ใหผลผลิตเห็ดทีส่มบูรณซึง่มีความ
แตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ของชุดควบคุม  
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4.2 ผลผลิตเห็ดนางรมฮังการีที่เพาะจากกากกาแฟปกติ  

อัตราสวน

ทดแทน 

ความกวางของดอก (เซนติเมตร) ความยาวของดอก(เซนติเมตร) 
จํานวนเฉลี่ยของดอกขนาดตาง ๆ 

(ดอก) 
น้ําหนักผลผลิตสด  

(กรัม/กอน) 

 เล็ก กลาง ใหญ เล็ก กลาง ใหญ เล็ก กลาง ใหญ 

0% 3.83b 6.70b 10.82a 
3.25b 5.63a 8.21b 1.77b 

3.21b 2.80b 
127.84b 

25% 3.80b 6.82b 11.00a 3.38b 5.62a 8.19b 1.78b 
4.11b 3.86a 

145.63a 

50% 3.88b 7.02a 11.16a 3.32b 5.52a 8.56a 1.81b 
3.16b 4.2a

159.50a 

75% 4.05a 6.64b 12.25a 8.3a 5.92a 9.2a 1.0b 
4.3b 3.16b 

113.89c 

100% 3.6b 6.67b - 3.17a 5.17b - 2.00a 
8.33b - 

73.33c 

หมายเหตุ:  
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแตละสดมภหมายความวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test  
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแตละสดมภหมายความวามีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test  
3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มากกวา 1 ตัวในแตละสดมภเชน bc หมายความวาคาเฉลี่ยไมมีความแตกตางจาก b และ c อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan new 

multiple range test 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใหผลผลิตวัสดุเพาะ  ทําโดยการวิเคราะหหาเปอรเซ็นต
ผลผลิตเฉลี่ยตอนํ้าหนักแหงของวัสดุเพาะ (Biological Efficiency) ซึ่งเรียกวาคาประสิทธิภาพทาง
ชีวภาพดัชนีน้ีเปนคาที่แสดงถึงความสามารถทางชีวภาพของวัสดุเพาะ  มีประโยชนตอผูเพาะเห็ดเปน
อยางมาก  เพราะสามารถนําคา %B.E ของวัสดุมาพิจารณาเลือกวัสดุที่จะนํามาเพาะ และเทียบกับ
ตนทุนที่ตองใชในการจัดหาวัสดุน้ัน ๆ   โดยมีหลักเกณฑคือ เลือกวัสดุที่มีคา %B.E สูงแตมีตนทุนตํ่า 
หรือเลือกวัสดุที่มีความคุมทุนหรือมีประโยชนสูงสุด  ซึ่งคาเปอรเซ็นตผลผลิตเฉลี่ยตอนํ้าหนักแหงของ
วัสดุเพาะคํานวณไดจากสูตรดังน้ี 

 
%B.E  = นํ้าหนักเห็ดสด x 100

นํ้าหนักวัสดุแหงที่ใชเพาะ 

ผลการคํานวณคา %B.E ของชุดทดลองตาง ๆ ในการที่ใชกากกาแฟเปนวัสดุเพาะเพื่อ

ทดแทนข้ีเลื่อยไมยางพาราสามารถสรุปไดวา ชุดทดลองที่มีอัตราสวนทดแทน 25% และ 50% เมื่อ

นํามาคํานวณคา % B.E มีคาสูงซึ่งสูงกวาชุดควบคุม  โดยชุดทดลองที่มีอัตราสวนทดแทนที่ 25% มีคา 

%B.E สูงที่สุดคือ 40.45%  (รูปที่ 4.4) 

4คา % B.E. ของชุดทดลองที่ใชกากกาแฟปกติในอัตราตางๆ   
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4.2  
     4.2.1  

   ในการทดลองตอนน้ีใชกากกาแฟที่ลางดวยเอทิลแอลกอฮอลกอนนํามาผสมเปนวัสดุเพาะ
เห็ด  การทดลองทุกข้ันตอนดําเนินไปเชนเดียวกับชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟปกติ (ไมผานการลางดวย
เอทิลแอลกอฮอล) ขอมูลการเดินเสนใยตรวจวัดดวยวิธีเดียวกับที่กลาวมาขางตน คือวัดความยาวของ
เสนใยที่เดินจากไหลถุงเพาะจนเสนใยเดินเต็มถุงในชวงระยะเวลาเดียวกัน  ผลทดสอบพบวาเสนใย
เดินจนเต็มถุงภายใน 25 วันเชนเดียวกับชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟปกติ  จากการวัดความยาวของเสน
ใยจํานวน 7 ครั้ง ในชวงเวลาตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.3  และเปรียบเทียบความยาวของเสนใยใน
แตละชุดทดสอบโดยใชสถิติ Duncan new multiple range test  โดยกําหนดระดับนัยสําคัญที่  
P<0.05 พบวา ชุดควบคุมซึ่งใชข้ีเลื่อยไมยางพาราเพียงอยางเดียว (อัตราทดแทน 0%) และชุด
ทดสอบที่ใชอัตราทดแทน 25% และ 50%  มีความยาวของเสนใยเห็ดในการวัดครั้งสุดทายไมตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ  (15.46, 15.43 และ 15.37 เซนติเมตร)  และทั้งสามชุดทดลองน้ีมีความยาวของ
เสนใยเห็ดมากกวาชุดทดสอบซึ่งใชอัตราทดแทน 75% และ 100% โดยสองชุดหลังน้ีมีความยาวของ
เสนใยเห็ดไมตางกันอยางมีนัยสําคัญ (10.03 และ 10.01 เซนติเมตร) 

4.3 ความยาวของเสนใยของเช้ือเห็ดในชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟซึ่งผานการลางแอลกอฮอล 

อัตราสวน

ทดแทน 

ความยาวเสนใย (เซนติเมตร)                                         

่ระยะเวลาการเดินเสนใย (วัน) 

0 วัน 7 วัน 10 วัน 13 วัน 16 วัน 19 วัน 22 วัน 25 วัน 

0% 0 2.34 ab 5.03 a 8.06 a 10.5a 12.12 ab 14.21ab 15.46ab 

25% 0 2.09 c 4.50 b 6.75b 9.78 b 11.68 bc 13.09ab 15.43 ab 

50% 0 2.28 bc 4.40 b 6.62 b 9.46bc 11.89 bcd 13.93 ab 15.37ab 

75% 0 0e 2.13c 3.95c 5.72d 6.95 e 8.58b 10.03c 

100% 0 0e 1.81c 3.40 e 4.68 d 6.38 f 8.09 b 10.01c 

หมายเหตุ:  
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแตละสดมภหมายความวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉล่ียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test  
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแตละสดมภหมายความวามีความแตกตางกันของคาเฉล่ียอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test 
3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มากกวา 1 ตัวในแตละสดมภเชนbcหมายความวาคาเฉล่ียไมมีความแตกตางจาก b และ c อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test  

ความสัมพันธระหวางความยาวของเสนใยกับเวลามีลักษณะเปนกราฟเสนตรง(รูปที่ 4.5) โดยมีคา 
R2 >0.9  ดังน้ัน slope ที่ปรากฏในกราฟจึงเปนอัตราความเร็วเฉลี่ยในการเดินเสนใยของเช้ือเห็ด 
เชนเดียวกับการทดลองที่ใชกากกาแฟปกติ จากรูปที่ 4.5 จะเห็นวาชุดทดสอบที่ใชอัตราทดแทน 50% 
จะมีอัตราความเร็วเฉลี่ยในการเดินเสนใยของเช้ือเห็ดสูงที่สุด คือ 0.5368 สูงกวาชุดควบคุมเล็กนอย 
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(0.5242) ผลที่ไดน้ีช้ีใหเห็นวาการลดปริมาณข้ีเลื่อยลดลงไป 50% และใชกากกาแฟที่ผานการลาง
แอลกอฮอลเขามาแทนที่ ไมมีผลตอความเร็วในการเดินเสนใยของเช้ือเห็ดในถุง   

 

อัตราทดแทน(%) 0 25 50 75 100 

R2 0.9895 0.9927 0.9906 0.9983 0.9940 

slope 0.5242 0.5255 0.5368 0.3897 0.3846 

5 ความสัมพันธระหวางความยาวของเสนใยเช้ือเห็ดกับเวลาในชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟซึ่ง

ผานการลางเอทิลแอลกอฮอล 

เมื่อพิจารณาความยาวของเสนใยเห็ดที่เพิ่มข้ึนในการวัดแตละครั้งของชุดทดสอบทั้งหมด (รูป

ที่ 4.6) จะเห็นวาการเดินเสนใยของเช้ือเห็ดจะเกิดข้ึนเร็วในชวง 15 วันแรกเชนกันกับชุดทดสอบที่ใช

กากกาแฟปกติที่นําเสนอไปขางตน  
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6 ความยาวของเสนใยเห็ดที่เพิ่มข้ึนในแตละรอบของการวัดของชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟซึ่ง

ผานการลางแอลกอฮอล 

     4.2.2  

   ผลการเก็บขอมูลนํ้าหนักผลผลิตเห็ดในการศึกษากับกากกาแฟลางเอทิลแอลกอฮอลใน
ตารางที่ 4.4    แสดงใหเห็นวา ชุดทดสอบที่ใหผลผลิตเห็ดสูงสุด คือ ชุดที่ใชกากกาแฟในอัตรา
ทดแทน 50% โดยใหคาเฉลี่ยนํ้าหนักสด143.39กรัม รองลงมาคือชุดที่มีอัตราสวนทดแทนข้ีเลื่อย 
25% ซึ่งใหคาเฉลี่ยนํ้าหนักสดเทากับ128.63กรัม ตามลําดับ แตการทดสอบความแตกตางทางสถิติ
ช้ีใหเห็นวาผลผลิตเห็ดในชุดทดสอบทั้งสองไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ    แตคาที่ไดน้ี
มากกวาผลที่ไดจากชุดควบคุม และชุดที่มีอัตราสวนทดแทนข้ีเลื่อย 75%และ100%  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (P<0.05) 
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4.4ผลผลิตเห็ดนางรมฮังการีที่เพาะจากกากกาแฟซึ่งผานการลางเอทิลแอลกอฮอล 

อั ต ร า ส ว น

ทดแทน 

ความกวางของดอก (เซนติเมตร) ความยาวของดอก(เซนติเมตร) 
จํานวนเฉลี่ยของดอกขนาดตาง ๆ 

(ดอก) 

น้ําหนักผลผลิตสด 

(กรัม/กอน) 

 เล็ก กลาง ใหญ เล็ก กลาง ใหญ เล็ก กลาง ใหญ 

0% 4.05a 6.64a 12.25a 3.16a 5.9a 9.2a 1.0b 3.16c 4.33bc 113.89b 

25% 3.57b 6.74a 11.01a 3.11a 5.48a 8.07b 1.73b 4.10b 5.74bc 128.63ab 

50% 3.77b 6.87a 10.90a 3.17a 5.63a 8.02b 1.59b 5.93a 5.29bc 143.39a

75% 4.0a 4.0b 6.7b 3.0a 5.5a 8.25b 1.25b 4.3b 4.0c 100c

100% 3.5b 5.5b 6.0b 3.0a 4.25b 9.0a 5.20a 2.0c 9.0a 92.5c 

หมายเหตุ:   
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแตละสดมภหมายความวาไมมีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan 

new multiple range test  
2. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่แตกตางกันในแตละสดมภหมายความวามีความแตกตางกันของคาเฉลี่ยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan 

new multiple range test  
3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มากกวา 1 ตัวในแตละสดมภเชนbcหมายความวาคาเฉลี่ยไมมีความแตกตางจาก b และ c อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ตามวิธี Duncan new multiple range test 
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4.2  
ผลการคํานวณคาประสิทธิภาพทางชีวภาพ หรือคา % B.E. ของวัสดุเพาะที่เกิดจากการ

ผสมกากกาแฟซึ่งผานการลางแอลกอฮอลกับข้ีเลื่อยไมยางพาราแสดงไวในรูปที่ 4.7จากรูปน้ีจะเห็นวา
กอนเห็ดในชุดควบคุมแมวาจะมีผลผลิตเห็ดในแงนํ้าหนักสดตอกอนนอยกวาชุดทดสอบที่ใชอัตรา
ทดแทน25% และ 50% (ตารางที่ 4.4)  แตกลับมีคา % B.E สูงที่สุด (32.85%)  รองลงมาคือชุด
ทดสอบที่ใชอัตราทดแทน25%และ 50% ซึ่งมีคาใกลเคียงกัน (28.58% และ 27.88% ตามลําดับ)  

 

 

.7 คา % B.E. ของชุดทดลองที่ใชกากกาแฟซึ่งผานการลางเอทิลแอลกอฮอลทดแทนข้ี

เลื่อยไมยางพาราในอัตราตางๆ   

 เมื่อเปรียบเทียบคา % B.E. ของชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟปกติกับชุดที่ใชกากกาแฟซึ่งผาน

การลางเอทิลแอลกอฮอล (รูปที่ 4.8)  จะเห็นไดชัดเจนวาชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟปกติทดแทนข้ี

เลื่อยไมยางพาราในอัตรา 25% และ 50 % มีคา% B.E. สูงกวาชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟซึ่งผานการ

ลางแอลกอฮอลทุกอัตราสวน ดังน้ันการลางกากกาแฟดวยเอทิลแอลกอฮอลมีผลเสียตอการผลิตเห็ด

โดยทําใหไดผลผลิตเห็ดนางรมฮังการีนอยกวากากกาแฟปกติ และเน่ืองจากผลผลิตที่ไดจากชุดที่ใช

กากกาแฟซึ่งผานการลางแอลกอฮอลน้ีตํ่ากวาชุดควบคุมซึ่งใชข้ีเลื่อยไมยางพาราเพียงอยางเดียวกาก

กาแฟชนิดน้ีจึงไมเหมาะที่จะใชทดแทนข้ีเลื่อยไมยางพาราในการผลิตเห็ดนางรมฮังการี ฉะน้ันกาก

กาแฟปกติจึงเปนเพียงวัสดุทดแทนชนิดเดียวในการทดลองน้ีที่สามารถนําไปใชในเปนวัสดุเพาะเห็ดถุง

ทดแทนข้ีเลื่อยไมยางพาราไดสูงสุดถึง 50 % 
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8% B.E. ของชุดทดสอบที่ใชกากกาแฟปกติและกากกาแฟซึ่งผานการลางแอลกอฮอล 

4.3   
      เพื่อเปนการทดสอบคุณคาทางอาหาร ไดมีการนําผลผลิตเห็ดที่ไดจากการทดสอบเพาะเลี้ยงไป
วิเคราะหหาปริมาณโปรตีนและหาปริมาณ caffeine  ทั้งน้ีเพื่อดูวาเห็ดนางรมฮังการีที่เพาะจากถุง
บรรจุวัสดุเพาะที่ใชกากกาแฟปกติทดแทนข้ีเลื่อยในอัตรา 25% และ 50% ดูดซับ caffeine ที่อาจ
หลงเหลือในกากกาแฟเขาไปดวยหรือไม  เพราะหากมี caffeine เจือปนในเห็ดอาจจะไมปลอดภัยตอ
สุขภาพ เชน เด็ก ซึ่งเปนผูบริโภคที่ไว (sensitive) ตอสารกระตุนประสาทชนิดน้ี แตถามีปริมาณของ 
caffeine ก็เปนผลดีตอผูใหญที่ตองการบริโภคกาแฟเพราะกาแฟมีประโยชนตอรางกาย การทดสอบ
ทําโดยสงตัวอยางไปวิเคราะหที่สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล   ผลการวิเคราะหพบวาเห็ด
นางรมฮังการีที่เพาะโดยใชกากกาแฟปกติทดแทนข้ีเลื่อยในอัตรา 25%  และ 50% มีปริมาณโปรตีน
สูงกวาเห็ดที่เพาะดวยข้ีเลื่อยเพียงอยางเดียว (อัตราทดแทน 0%) โดยเฉพาะผลผลิตเห็ดที่ไดจากการ
ใชกากกาแฟทดแทนข้ีเลื่อยในอัตรา 50% มีโปรตีนมากกวาเห็ดที่เพาะดวยข้ีเลื่อยเพียงอยางเดียวถึง 
41.05 %  (ตารางที่ 4.5) 
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5 ปริมาณโปรตีนและ caffeine ในตัวอยางเห็ดที่เพาะโดยใชกากกาแฟทดแทนข้ีเลื่อย 

อัตราทดแทนข้ีเลื่อย Protein (g/100g) Caffeine (mg/kg) 

0% 22.9 Not detected 

25% 28.3 Not detected 

50% 32.3 Not detected 

 
4.4  
 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับลักษณะสมบัติของวัสดุเพาะที่เปนสวนผสมระหวาง
กากกาแฟ(ปกติ)กับข้ีเลื่อย ไดนํากอนวัสดุเพาะที่ไดจากการผสมกากกาแฟปกติกับข้ีเลื่อยในอัตรา 1:1 
(อัตราทดแทน50 % ซึ่งผลที่กลาวมาขางตนช้ีวาเปนอัตราที่เหมาะสมที่สุด) ทั้งกอนนําไปหยอดเช้ือ
เห็ดและหลังจากทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตเห็ดนางรมฮังการี (เปดดอก) ไปอบที่ 105 องศาเซลเซียส   
จนแหงสนิท จากน้ันจึงนําไปตรวจสอบโดยใชเทคนิค Fourier transform infrared spectroscopy 
(FTIR) ที่ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร FTIR spectrum ของวัสดุเพาะกอน
และหลังการเปดดอกแสดงดังรูปที่ 4.9 

 

.9FTIR spectra ของกอนเห็ดกอนและหลังเปดดอก 
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FTIR spectrum ของกอนวัสดุเพาะเห็ดกอนเปดดอกปรากฏpeaks ของ vibrational 
signalsตางๆ ที่คลายคลึงกันมากกับ spectrum ของผงและกากกาแฟในรายงานของ Reis et al. 
(2013)และ Nabiaset al. (2008)สวน spectrum ของวัสดุเพาะหลังเปดดอก โดยทั่วไปก็จะคลายกับ 
spectrum ของข้ีเลื่อยไมยางพาราที่  Ghani et al. (2013)แสดงไว  ขอแตกตางที่ เดนชัดของ 
spectrum ของกอนวัสดุเพาะเห็ดกอนและหลังการเปดดอกคือ การหายไปของ peak ที่ 2921, 
2852, 1712, 1514 cm-1และการปรากฏของ peak ที่ 1322  cm-1 (peak ที่มีลูกศรช้ีในรูปที่ 4.9) 

หากใชassignment ของ peaks ตางๆ ที่พบในผงและกากกาแฟในรายงานของReis et al. 
(2013) และ Nabias et al.  (2008)เปนเกณฑ จะพบวา peaks ที่หายไปในหลังการเปดดอกในการ
ทดลองน้ีจะมี assignments ดังน้ี 

peak ที่ 2924-2925 cm-1 เปน peaks ของ long linear aliphatic chains  และ
บางสวนอาจจะเปนพวก unsaturated เพราะมี peak ขนาดเล็ก ปรากฏที่ 3010 cm-1 

peak ที่ 2852 cm-1 น้ีในการวิเคราะห spectrum ของผงกาแฟกลาววาเปน 
methyl groups ใน caffeinemolecules 

peak 1712 cm-1 เ กิ ด จ า ก  carbonyl (C=O) vibration ใ น  ester ข อ ง 
triglycerides และ aldehydes และ สัมพันธกับปริมาณ lipids ในกาแฟ 

สําหรับ peak ที่ปรากฏข้ึนมาใหมที่ 1322  cm-1 น้ี  ในรายงานของ Ghani et al.(2013)  
ซึ่งแสดง spectrum ของข้ีเลื่อยไมยางพารา peak ดังกลาวถูก assign วาเปนสวนหน่ึงของ 
vibrational signal จาก methyl groups   การที่ peak น้ีปรากฏข้ึนหลังการเปดดอก  สันนิษฐาน
วานาจะเกิดจากการที่ peaks อื่น ๆ ที่เคยซอนทับในชวงบริเวณ 1450-1321 cm-1 น้ันไดหายไป ซึ่ง
หากอิ งจาก spectrum ของผงกาแฟในรายงานของ Reis et al. (2013)และ Nabias et al. 
(2008)peaks ที่หายไปในชวงดังกลาวเปน signals ของ สารประกอบหลายชนิดเชน  pyridines, 
chlorogenic acids และ carbohydrates 

มีความเปนไปไดวา peaks ที่หายไปทั้งหมดใน FTIR spectrum ของกอนวัสดุเพาะเห็ดหลัง
การเปดดอก  เกิดจากการที่เห็ดนางรมฮังการีดึงสารบางอยางในกากกาแฟและข้ีเลื่อยไมยางพาราข้ึน
ไปใชเปนอาหารทําให signal ของสารที่เคยปรากฏใน FTIR spectrum ของกอนวัสดุเพาะเห็ดกอน
การเปดดอกหายไป   ขอสันนิษฐานน้ีไดมาจากpeak ที่ 1712 cm-1  ที่ปรากฏชัดเจนกอนการเปดดอก 
และเปน peak ที่สามารถพบไดทั้งในspectrum ของผงและกากกาแฟ (Reis et al., 2013)และข้ี
เลื่อยไมยางพารา (Nabias et al., 2008) โดยในผงกาแฟเปนsignal จาก carbonyl สวนในข้ีเลื่อยไม
ยางพาราเปน signal จากหลายแหลง เชน carbonylใน lignin, alkanes ใน lipidsและ oxygenated 
hydrocarbons ที่มีอยูใน cellulose และhemicellulosesเน่ืองจากเห็ดมี enzymes ที่สามารถยอย
สลายสารcellulose , hemicellulosesและ lignin ดังน้ันจึงนาจะเปนสาเหตุที่ทําใหpeak ดังกลาว 
(และ peaks อื่น ๆ) หายไปจาก spectrum ของกอนวัสดุเพาะเห็ดหลังการเปดดอก 
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การทดลองเพาะเห็ดนางรมฮังการี  โดยนํากากกาแฟสดที่ลางและไมลางเอทิลแอลกอฮอลมา
ใชทดแทนข้ีเลื่อยไมยางพาราซึ่งเปนวัสดุเพาะที่ใชในปจจุบัน  ในอัตราสวนตางๆ กัน 5 อัตราสวน คือ  

1) กากกาแฟ  0 % : ข้ีเลื่อยไมยางพารา 100 %  
2) กากกาแฟ 25 %  : ข้ีเลื่อยไมยางพารา 75 %  
3) กากกาแฟ 50 %  : ข้ีเลื่อยไมยางพารา 50 % 
4) กากกาแฟ 75 %  : ข้ีเลื่อยไมยางพารา 25 % 
5) กากกาแฟ 100 %: ข้ีเลื่อยไมยางพารา 0 %   

 
สามารถสรปุผลได ดังน้ี  
กากกาแฟสดเพียงอยางเดียวไมสามารถใชเปนวัสดุเพาะเห็ดนางรมฮงัการีไดดีเทากบัข้ีเลื่อย

ไมยางพารา 
กากกาแฟสามารถใชเปนวัสดุทดแทนข้ีเลื่อยไมยางพาราในการเพาะเห็ดนางรมฮังการีได

บางสวน โดยอัตราสวนทดแทนที่ใหผลผลิตเห็ดนางรมฮังการีที่ดีเทียบเทาการใชข้ีเลื่อยไมยางพารา
เปนวัสดุเพาะเพียงอยางเดียว คือ อัตราทดแทน 25% และ 50% หากใชกากกาแฟทดแทนในอัตราที่
สูงกวาน้ีจะทําใหปริมาณผลผลิตเห็ดลดตํ่าลง 

การใชกากกาแฟในอัตราสวนทดแทน 25% และ 50% จะมีคาประสิทธิภาพการผลิตเห็ดใน
รูปของผลผลิตนํ้าหนักแหงเฉลี่ยตอวัสดุเพาะหรือ Biological Efficiency (B.E.) สูงกวาการเพาะเห็ด
โดยใชไมยางพาราเพียงอยางเดียว 

การลางกากกาแฟสดดวยเอทิลแอลกอฮอลทําใหผลผลิตเห็ดลดลงตํ่ากวาที่ไดจากการใชข้ี
เลื่อยไมยางพาราเพียงอยางเดียวเปนวัสดุเพาะ 

ในแงของการคุมทุนทางเศรษฐศาสตร อัตราสวนในการใชกากกาแฟสดทดแทนข้ีเลือ่ยที ่
50% จะลดตนทุนวัสดุไดมากที่สุด (ลดตนทุนคาวัสดุลง 50%)  ขณะที่ปริมาณผลผลิตเห็ดนางรม
ฮังการียังคงเดิม  จากการทีส่รุปวามีการลดตนทุนไดถึง 50% น้ันหมายความถึงการลดตนทุนการซื้อ
วัสดุเพาะข้ีเลื่อยไมยางพารา                        

ผลผลิตเห็ดที่ไดจากการใชกากกาแฟเปนวัสดุทดแทนข้ีเลื่อยไมยางพาราในอัตราสวน
ทดแทน 50%  มีคุณคาทางอาหารในรูปของโปรตีนสูงกวาเห็ดที่เพาะโดยใชข้ีเลื่อยไมยางพาราเพียง
อยางเดียว 41.05% ขอมูลน้ีเปนจุดเดนนอกเหนือจากการลดตนทุน สามารถนําไปทําการตลาดไดเปน
อยางดี   

ผลผลิตเห็ดที่ไดไมมี caffeine ตกคาง จึงไมมีอันตรายตอผูบริโภคที่เปนเด็ก และสตรมีีครรภ
และสตรีทีห่มดประจําเดือนจะทําใหกระดูกพรุน แตในทางกลับกันถามี caffeine  อยูในเห็ดจะ
สงผลใหเห็ดมีราคาเพิ่มข้ึนเน่ืองจากการกลิ่นกาแฟมีประโยชตอสุขภาพมากมาย ท้ังยังไปเพิ่มมลูคา
ของดอกเห็ดอีกหน่ึงทาง 
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5.2   
  ผลการศึกษาในครั้งน้ีแสดงใหเห็นวากากกาแฟจากรานกาแฟสดสามารถนํามาใชทดแทนข้ี
เลื่อยเพื่อเพาะเห็ดนางรมฮังการีได โดยอัตราสวนเหมาะสมที่สามารถทดแทนขี้เลื่อยไมยางพาราโดย
ลดตนทุนวัสดุไดมากที่สุดคือ 50 %    

สําหรับกากกาแฟที่ผานการลางดวยเอทิลแอลกอฮอลพบวาไมสามารถใชทดแทนข้ีเลื่อยได  
แมวาวัสดุชนิดน้ีทําไดเห็ดเดินเสนใยไดดีตามปกติ แตมีผลตอการเจริญเติบโตของดอกเห็ด ทําใหผล
ผลิตที่ไดนอยกวาการใชข้ีเลื่อยอยางเดียวเปนวัสดุเพาะ   ดังน้ันจึงมีเพียงกากกาแฟสดที่ไมผานการ
ลางเอทิลแอลกอฮอลเทาน้ัน  ที่มีศักยภาพทดแทนข้ีเลื่อยในการเพาะเห็ดนางรมฮังการี    ใน
การศึกษาของผูวิจัยอื่น ๆ ที่ผานมา  มีวัสดุหลายชนิดที่สามารถนํามาทดแทนข้ีเลื่อยในการเพาะเห็ด
นางรม โดยยังใหผลผลิตใกลเคียงหรือดีกวาข้ีเลื่อยซึ่งเปนวัสดุเพาะหลัก  คา % B.E ของวัสดุเหลาน้ี
แสดงตารางที่ 5.1 

 
 5.1 วัสดุเหลือทิง้ที่นํามาเพาะเห็ดนางรม  

 
วัสดุที่ใชเพาะ คา % B.E 

( Biological Efficiency) 
แหลงที่มา 

ฟางขาว : ข้ีเลื่อย (100:0 ) 38.9 อัจฉรา ,2551 

ฟางขาว : ข้ีเลื่อย (30:70) 39.96 อัจฉรา , 2551 

ฟางขาว : ข้ีเลื่อย (50:50) 43.4 อัจฉรา ,2551 

ฟางขาว : ข้ีเลื่อย(70:30) 42.6 อัจฉรา ,2551 

หญากงในอัตรา 100% (ไมผานการหมกั) 22.0 นันทินี และคณะ, 2551 

หญาเลาในอัตรา 100 % (ไมผานการหมกั) 24.2 นันทินี และคณะ, 2551 

หญาแขมในอัตรา 100% (ไมผานการหมัก) 30.6 นันทินี และคณะ, 2551 

หญากงในอัตรา 100 % (ผานการหมัก) 42.2 นันทินี และคณะ, 2551 

หญาเลาในอัตรา 100% (ผานการหมัก) 69.5 นันทินี และคณะ, 2551 

หญาแขมในอัตรา 100% (ผานการหมัก) 84.9 นันทินี และคณะ, 2551 

ฟางขาวสาลี : ข้ีเลื่อย (20:80) 64.59 อัจฉรา ,2551 

ข้ีฝาย : ข้ีเลื่อย ( 20:80) 65.59 อัจฉรา ,  2551 

เย่ือกระวานในอัตรา 100% 113.0 ปราโมทย , 2548 

ใบอบเชยในอัตรา 100% 82.0 ปราโมทย , 2548 

ฟางขาวบารเลยในอัตรา 100% 96.0 ปราโมทย , 2548 
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วัสดุที่ใชเพาะ คา % B.E 
( Biological Efficiency) 

แหลงที่มา 

ข้ีฝายในอัตรา 100% 56.0-86.0 ปราโมทย , 2548 

ชานออยในอัตรา 100% 15.0 ปราโมทย , 2548 

ใบพริกไทยในอัตรา 100% 57.0 ปราโมทย , 2548 
ตนและกานงาในอัตรา 100% 60.0 ปราโมทย , 2548 
ตนและกานถ่ัวเหลืองในอัตรา 100% 77.0 ปราโมทย , 2548 

  
 จากตารางที่ 5.1 จะพบวามีวัสดุเหลือทิ้งหลายชนิดที่นํามาเพาะเห็ดนางรมฮังการีได บาง
ชนิดใหคา % B.E สูงกวาข้ีเลื่อยซึ่งเปนวัสดุเพาะหลัก เมื่อนํามาเปรียบเทียบกับวัสดุที่ทําการทดลองใน
การศึกษาครั้งน้ีคือกากกาแฟสดในอัตราทดแทน 50% จะเหน็วาวัสดุบางชนิดใหคา % B.E สูงกวา เชน 
หญาทัง้ 3 ชนิดที่ทําการหมกัมาผสมกับข้ีเลื่อยในอัตราตาง ๆ เชน ฟางขาวสาลี 20% ข้ีฝาย 20%   
หรือวัสดุที่ใชแทนข้ีเลือ่ย 100% เชน เย่ือกระวาน ใบอบเชย ฟางขาวบารเลย ข้ีฝาย เปนตน แตขอดอย
ของวัสดุที่กลาวมาเหลาน้ี เชน หญาทั้ง 3 ชนิด จะตองมีกระบานการการหมักและบดยอยใหละเอียด
จนมีลกัษณะใกลเคียงกบัข้ีเลื่อย นอกจากน้ีฟางขาวสาลี ฟางขาวบารเลย เย่ือกระวาน หรือใบอบเชย 
เปนวัสดุทีม่ีอยูนอยในประเทศไทย บางชนิดมีแตราคาแพง เชน ข้ีฝาย เมื่อเทียบกับกากกาแฟสด แมวา
จะให %B.E ตํ่ากวา  แตมีขอไดเปรียบคือเปนวัสดุที่หาไดงายตามรานขายกาแฟสดซึ่งมอียูมาก และไม
ตองเสียคาใชจาย นอกจากน้ียังไมตองทําการปรบัปรุงคุณภาพใด ๆ  เหมือน หญาที่ตองนําไปผาน
กระบวนการหมักกอน กากกาแฟสามารถนํามาเพาะเห็ดไดเลยทันที  จึงเปนขอดีกวาสําหรับเกษตรกร
ผูเพาะเห็ด  
 
5.3  
         5.3.1  จากการศึกษาครั้งน้ี ควรมีการสงเสริมการศึกษาที่ไดออกเผยแพร และใหความรูกับ
เกษตรกรผูเพาะเห็ด เพื่อเปนทางเลือกในการหาวัสดุมาทดแทนข้ีเลื่อย 
         5.3.2  นําอัตราสวนของกากกาแฟที่ทําการศึกษาได ไปทดลองเพาะกับเห็ดชนิดอื่น ๆ เชน 
เห็ดหูหนู เห็ดยานางิ และ เห็ดเปาฮื้อ 
         5.3.3  ทําการศึกษาโดยการนําข้ีเลื้อยที่ผานการเปดดอกแลว นํามาผสมกับกากกาแฟท่ี 
อัตราสวน 25 % และ 50 % มาทําการเพาะเห็ดนางรมฮังการี 
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