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This research aimed to study the utilization of local agricultural waste materials as straw
mushroom cultivation materials. An experiment was arranged in a completely random design (CRD) with
6 treatments and 4 replications, 100% were 1) rice straw, 2) 100% banana leaves, 3) 50% rice straw +
50% water hyacinth, 4) 50% banana leaves + 50% water hyacinth, 5) 50% rice straw + 50% spent mushroom
sawdust, 6) 50% rice straw + 50% bagasses and was conducted during March−May. The experiment
found that 50% rice straw material mixed with 50% water hyacinth was a very good density of fiber
growth. The width of the mushroom was significantly different (p<0.05), 50% rice straw material + 50%
water hyacinth with the highest average of 3. 38 cm, the length of the mushroom was significantly
different (p<0.05), 50% rice straw + 50% water hyacinth had the highest mean of 5.49 cm, the fresh
weight of straw mushroom was significantly different (p<0. 05) , 50% rice straw material + 50% water
hyacinth with an average maximum of 2,105±0.86 g and the biological efficiency (B.E.) was significantly
different (p<0.05), 50% rice straw + 50% water hyacinth the highest average 14.88%. The suitable cultivation
material, followed by 50% rice straw + 50% water hyacinth with an average fresh weight of 1,842.00 g and
an average biological efficiency of 12.89%
Keywords: straw mushroom, substrate material, agricultural waste material
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บทคัดย่อ

คานา

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในท้องถิ่นส าหรับน ามาเพาะ
เพาะเห็ดฟาง ทาการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์
(CRD) จานวน 4 ซ้า ประกอบด้วยวัสดุเพาะ 6 สิ่งทดลอง
ได้แก่ 1) ฟางข้าว 100% (ชุดควบคุม) 2) ใบกล้วย 100%
3) ฟางข้าว 50% ผสมผักตบชวา 50% 4) ใบกล้วย 50%
ผสมผักตบชวา 50% 5) ฟางข้าว 50% ผสมก้อนเห็ดเก่า
ขี ้ เลื ่ อยไม้ ย างพารา 50% และ 6) ฟางข้ า ว 50% ผสม
ชานอ้ อ ย 50% ท าการทดลองในช่ ว งเดื อ นมี น าคมถึง
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผลการทดลองพบว่า น ้าหนักสด
ของดอกเห็ด ความกว้างและความยาวของดอกเห็ด และ
ประสิ ท ธิ ภ าพทางชี ววิ ทยา มี ความแตกต่ างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ โดยวัสดุเพาะ 3) ฟางข้าว 50% ผสม
ผักตบชวา 50% มีค่าสูงที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 2,105±0.86 กรัม
3.68 ซม. 5.49 ซม. และ 14.88% ตามล าดั บ และยั ง
พบว่ า อายุ ในการเกิ ดเส้นใย อายุ การเกิด ตุ ่ มดอก และ
การเกิดดอกตูม มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ต ิ โดยวั ส ดุ เพาะ 3) ฟางข้ า ว 50% ผสมผั กตบชวา
50% มีอายุสั้นที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 7.25, 9.75 และ 9.25
วัน ตามล าดับ และยัง พบว่า วัสดุเพาะดังกล่าว มีความ
หนาแน่นของเส้นใยอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก ส่วนน ้าหนักแห้ง
ของวัสดุเพาะ ค่าความเป็นกรด−ด่างของวัสดุเพาะ ทั้ง
ก่อนเพาะและหลังเพาะ พบว่าไม่มีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญ ทางสถิติ ดังนั้นวัสดุเพาะ 3) ฟางข้าว 50%
ผสมผั กตบชวา 50% จึ ง มี ความเหมาะสมในการเพาะ
เห็ดฟางในการทดลองครั้งนี้

เห็ ด ฟาง (Straw mushroom) ได้ รั บ ความนิ ย ม
บริโภคกันมาก เพราะมีรสชาติดี และมีสรรพคุณ ทางยา
(Apetorgbor and Obodai, 2003) ตลอดจนมี ค ุ ณ ค่ า
ทางอาหารสู ง เช่ น คาร์ โ บไฮเดรต โปรตี น ฟอสฟอรัส
โพแทสเซี ยม เหล็ ก และกรดฟิ ลิ ค แต่ ม ี แป้ ง และไขมัน
เพี ย งเล็ ก น้ อ ย (Kaushik et al., 2018) ซึ ่ ง สามารถ
ทดแทนเนื้อสัตว์และปลาได้ นอกจากนี้ ยังประกอบด้วย
สารต่อต้านการเกิดโรคมะเร็ง ต้านทานเชื้อไวรัส และช่วย
ลดคอเลสเตอรอลได้ อ ี ก ด้ ว ย (Villares et al.,2012;
Brinda et al., 2017) ท าให้เห็ดฟางสามารถแปรรูปเป็น
อาหารได้หลากหลายและมีราคาไม่แพง ส่วนใหญ่เฉลี่ย
ประมาณ 50-100 บาทต่อกิโลกรัม ดังนั้นการเพาะเห็ดฟาง
จึ ง เหมาะสมส าหรั บ เป็ น อาหารและอาชี พ เสริ ม ให้ แ ก่
เกษตรกรที่มีเวลาว่างหลังจากฤดูกาลท านา โดยใช้วัสดุ
ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ท าให้การเพาะเห็ดฟางได้รับ
ความสนใจจากเกษตรกร และคนทั่วไปบริโภคในครัวเรือน
เห็ดฟางเป็นเห็ดที่เพาะง่ายใช้ระยะเวลาไม่นาน ก็ทาการ
เก็บดอกได้ จึงมีความต้องการของตลาดสูง ทาให้มีราคาดี
ตลอดปี โดยรูปแบบในการเพาะมีทั้งแบบง่ายๆ และการ
สร้างเป็นโรงเรือนที่ ใช้เฉพาะเป็นกิจ ลักษณะ จนท าให้
ได้ผลผลิตจานวนมากขึ้น
ปัจจุบันได้มีการทดลองนาวัสดุอินทรีย์ชนิดต่างๆ
มาประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ด เช่น ฟางข้าว (Onuoha et al.,
2009) ผักตบชวา เปลือกถั่วเขียว เปลือกมันสาปะหลัง
ทะลายปาล์ม (Apetorgbor et al., 2015) ขี้ฝ้าย และใบ
กล้วย (Rajapakse, 2011; Zikriyani et al., 2018) โดย
เกษตรกรที ่ เ พาะเห็ ด ในโรงเรื อ น ได้ แ ก่ เห็ ด นางฟ้ า
เห็ ด นางรม และเห็ ด ขอนขาว ใช้ ว ั ส ดุ เพาะจากขี ้เลื่อย
ไม้ยางพารา เมื่อก้อนเชื้อเพาะเห็ดหมดอายุการใช้งานจะถูก

คาสาคัญ: เห็ดฟาง วัสดุเพาะ วัสดุเหลือใช้ทางการ
เกษตร
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น าไปทิ้งหรือน าไปท าปุ๋ย อินทรีย์ นอกจากนี้ Somsuk
(2010) ได้ น าวั ส ดุ จ ากขี ้ เ ลื ่ อ ยไม้ ย างพาราไปผสมกั บ
ผักตบชวาเป็นวัสดุในการเพาะเห็ดสามารถให้ผลผลิต ดี
เทียบเท่ากับการใช้ฟางข้าว ดังนั้นถ้ามีการนาเอาก้อนเชื้อ
เพาะเห็ดเก่าที่หมดอายุการใช้งานซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ดฟาง จะช่วยลด
ต้นทุนการผลิตเห็ดฟาง และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
ได้ด้วย (Onuoha, 2008)
ขณะที่ปัจจุบันฟางข้าวที่นามาเป็นวัสดุเพาะเริ่มหา
ยากและไม่มีคุณภาพเพียงพอ เนื่องจากเกษตรกรประสบ
กั บ ปั ญ หาภั ยแล้ ง ฟางข้ า วถู กน าไปเป็ นอาหารสั ต ว์ใน
ฟาร์ม ดังนั้นการน าเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มี
อยู่ในชุมชนท้องถิ่นมาใช้เป็นวัสดุเพาะ จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างทางเลือกในการเพาะเห็ดฟางให้แก่เกษตรกร
ให้ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี อีกทั้งยังเป็นการใช้ประโยชน์จาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อุปกรณ์และวิธีการ
การวางแผนการทดลอง
วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (Completely
Randomized Design; CRD) จ านวน 6 กรรมวิ ธ ี ๆ ละ 4 ซ ้า
โดยใช้วัสดุเพาะที่ต่างกันประกอบด้วย ใบกล้วยแห้ง ก้อน
เห็ดเก่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา ฟางข้าว ชานอ้อย และผักตบชวา
มาเป็นสิ่งทดลองจ านวน 6 กรรมวิธี ได้แก่ 1) ฟางข้าว
100% (ชุ ด ควบคุ ม ) 2) ใบกล้ ว ย 100% 3) ฟางข้ า ว
50% ผสมผั ก ตบชวา 50% 4) ใบกล้ ว ย 50% ผสม
ผั ก ตบชวา 50% 5) ฟางข้ า ว 50% ผสมก้ อ นเห็ ด เก่า
ขี ้ เลื ่ อยไม้ ย างพารา 50% และ 6) ฟางข้ า ว 50% ผสม
ชานอ้ อ ย 50% ด าเนิ น การทดลองภายนอกอาคาร
ณ สวนเห็ดลุงหยัด 99 หมู่ 10 ต าบลกระสัง อาเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การเตรียมแปลงเพาะและวัสดุเพาะเห็ดแบบกองเตี้ย
1. เตรียมพื้นที่วางวัสดุเพาะในสภาพที่เป็นร่มไม้
โดยปรับพื้นที่ให้สม่าเสมอ ขนาดกว้าง 1.2 เมตร ยาว 3 เมตร
แล้วตากแดดไว้เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยก่อนทาการเพาะ
ต้องรดน้าให้ชุ่ม
2. เตรี ย มบล็ อกไม้ แบบสี ่ เ หลี ่ ย มผื น ผ้ า ขนาด
12x20x40 ซม. ตีตะปูให้แน่น พร้อมกับทาฝาปิดวัสดุเพาะ
ใช้เท้าเหยียบอัดวัสดุเพาะให้แน่น
3. การเตรียมน ้าเพื่อแช่วัสดุเพาะโดยการตวง
น้าหมักชีวภาพที่หมักจากเศษพืชผัก ผลไม้ และกากน้าตาล
อัตราส่วน 3:1 ทาการหมักเป็นเวลา 30 วัน ผสมน้าหมัก
1 ลิตรต่อน้า 20 ลิตร ในถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร
การเตรียมวัสดุเพาะตามแผนการทดลอง
1. กรรมวิธีที่ 1 และ 2 นาฟางข้าวและใบกล้วย
แห้งแช่น้าหมักชีวภาพในภาชนะถังพลาสติกเป็นเวลา 12
ชั่วโมง แล้วน าออกมาผึ่งลมด้านนอกเป็นเวลา 30 นาที
กรรมวิธีที่ 3 นาฟางข้าวผสมกับผักตบชวาแห้งที่ผ่านการ
บดให้มีขนาดเล็ก อัตราส่วนอย่างละ 50% กรรมวิธีที่ 4
น าใบกล้ ว ยผสมกั บ ผั ก ตบชวาแห้ ง ที ่ ผ ่ า นการสั บ บด
อัตราส่วนอย่างละ 50% กรรมวิธีที่ 5 นาฟางข้าวผสมกับ
ก้อนเห็ดเก่า ขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ตีบดละเอียดอย่างละ
50% กรรมวิธีที่ 6 น าฟางข้าวผสมกับชานอ้อย อัตราส่วน
อย่างละ 50% แล้วนาไปใส่ในบล็อกไม้แบบที่เตรียมไว้ โดย
ทา 2 ชั้น ระหว่างชั้นให้โรยเชื้อเห็ดฟางตามขอบแล้วอัด
ให้แน่นจัดวางเรียงต่อกันไปจนครบ 6 ก้อน
2. เตรียมอาหารเสริมโดยผสมมูลวัวแห้ง 0.5
กิ โ ลกรั ม และอาหารเสริ ม เห็ ด ฟางส าเร็ จ รู ป 20 กรั ม
ราอ่อน 20 กรัม และแร่โดโลไมท์ 20 กรัม โรยให้ทั่วทั้ง
ก้อนเพาะเห็ดในแต่ละแปลง
3. ขยี้ก้อนเชื้อเห็ดฟางผสมแป้งข้าวเหนียวอัตรา
1 ก้อนต่อ 20 กรัมต่อแปลง แล้วน าไปโรยให้ทั่วบริเวณ
ก้อนเพาะเห็ดฟางในแต่ละแปลง หลังจากนั้นจึงรดน ้ า
ให้ชุ่มทั่วทั้งแปลง
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4. การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นโดยการใช้
พลาสติ ก ใสคลุ ม แปลง แล้ ว ใช้ ฟ างข้ า วแห้ ง มาปิ ด ทั บ
บางๆ เพื่อพรางแสงแดด รักษาอุณหภูมิในแปลงให้อยู่
ระหว่าง 32-38ºซ. ระดับความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 80%
เป็นระยะเวลา 4 วัน จึงเปิดพลาสติกออก แล้วรดน้าเพื่อ

ตัดเส้นใยเห็ดฟาง จากนั้นน าโครงไม้ไผ่ยาว 1.30 เมตร
มาปักแล้วคลุมด้วยพลาสติกไว้เหมือนเดิม หลังจากนั้นใช้
มี ด กรี ด พลาสติ กด้ า นบนความยาว 5 นิ ้ ว เพื ่ อระบาย
อากาศให้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 28-32ºซ. เป็นระยะเวลา
5-7 วัน

Figure 1 Preparing substrate cultivation
การบันทึกผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บบันทึกข้อมูล ได้แก่ ขนาดความกว้างของ
ดอก ความยาวของดอก น้าหนักสด ตลอดระยะเวลาการ
ให้ผลผลิตของเห็ดฟาง ในระยะเวลาดอกตูมรูปทรงกระดุม
และนาค่าสังเกตได้ของผลการทดลอง ไปวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางสถิติตามแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์

และท าการเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี ่ ย โดยวิ ธี Duncan’s
New Multiple Range Test (DMRT) ที ่ ร ะดั บ ความ
เชื่อมั่น 95% และคานวณค่าประสิทธิภาพทางชีววิทยา
(Biological Efficiency) (Biswas and Layak, 2014)
ค่าประสิทธิภาพทางชีววิทยา =

น้าหนักสดของเห็ด
× 100
น้าหนักแห้งของวัสดุเพาะ

Figure 2 Mushroom data measurement
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ผลการวิจัย
ความหนาแน่นของเส้นใย ขนาดความกว้างของดอก
และความยาวของดอก
ลักษณะความกว้างของดอกเห็ดฟาง (Diameter
of pileus) มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยวัสดุเพาะฟางข้าว 50%
ผสมผักตบชวา 50% มีค่าสูง ที่สุดเฉลี่ย 3.38 ซม. ส่วน
วัสดุเพาะใบกล้วย 100% ฟางข้าว 50% ผสมชานอ้อย
50% ฟางข้าว 50% ผสมก้อนเห็ดเก่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา
50% ฟางข้ า ว 100% และใบกล้ ว ย 50% ผสมกั บ
ผักตบชวา 50% มีค่าต ่าที่สุด เฉลี่ยเท่ากับ 2.93, 2.93,
2.90, 2.89 และ 2.85 ซม. ตามลาดับ
ลักษณะความยาวของดอกเห็ดฟาง (Length of
fruiting body) มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยฟางข้าว 50% ผสม
ผั กตบชวา 50% ใบกล้ ว ย 50% ผสมผั กตบชวา 50%
ฟางข้าว 50% ผสมก้อนเห็ดเก่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา 50%
มี ค่ า สู ง ที่ สุ ด เฉลี่ ย เท่ า กั บ 5.49, 5.07 และ 4.94 ซม.
ตามล าดับ ส่วนใบกล้วย 100% ฟางข้าว 50% ผสมกับ
ชานอ้อย 50% และฟางข้าว 100% มีค่าต ่าที่สุด เฉลี่ย
เท่ากับ 4.23, 3.89 และ 3.85 ซม. ตามลาดับ
ระยะเวลาในการเกิ ด เส้ น ใย (Day to spawn
run) พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ
ที ่ ระดั บความเชื ่อมั ่น 95% โดยวั ส ดุ เพาะจากฟางข้าว
100% และฟางข้าว 50% ผสมตบชวา 50% มีค่าสูงที่สุด
เฉลี ่ ย เท่ า กับ 8.25 วั น รองลงมา ได้ แก่ ฟางข้ า ว 50%
ผสมก้อนเห็ดเก่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา 50% และใบกล้วย
50% ผสมผักตบชวา 50% มีค่า เฉลี่ยเท่ากับ 8.00 และ

7.50 วัน ตามล าดับ ส่วนฟางข้าว 100% และฟางข้าว
50% ผสมผั กตบชวา 50% มี ค่ า ต ่ า ที ่ สุ ด เท่ า กั น เฉลี ่ ย
เท่ากับ 7.25 วัน
ระยะเวลาในการเกิดตุ่มดอก (Day to pin head
formation) พบว่า มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคั ญ
ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่ อมั ่น 95% โดยวัสดุเพาะจาก
ใบกล้วย 100% มีค่าสูงสุดเท่ากันกับฟางข้าว 50% ผสม
ชานอ้อย 50% เฉลี่ยเท่ากับ 11.50 และ 11.25 วัน ตามลาดับ
รองลงมา ได้แก่ ฟางข้าว 50% ผสมก้อนเห็ดเก่าขี้เลื่อย
ไม้ยางพารา 50% ฟางข้าว 50% ผสมผักตบชวา 50%
และใบกล้ ว ย 50% ผสมผั ก ตบชวา 50% มี ค ่ า เท่ า กับ
10.75, 9.75 และ 9.00 วั น ตามล าดั บ ส่ ว นฟางข้ า ว
100% มีค่าต่าที่สุด เฉลี่ย 8.50 วัน
ระยะเวลาในการเกิ ด ดอกตู ม (Day to pin
bottom formation) พบว่ า มี ความแตกต่ างกั น อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใบกล้วย
100% ฟางข้าว 50% ผสมก้อนเห็ดเก่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา
50% และฟางข้าว 50% ผสมชานอ้อย 50% มีค่าสูงที่สุด
เฉลี ่ ย เท่ากั บ 11.25, 11.25 และ 11.00 วั น ตามล าดับ
ส่ ว นฟางข้าว 50% ผสมผั กตบชวา 50% และใบกล้วย
50% ผสมผั กตบชวา 50% มี ค่ า ต ่ า ที ่ ส ุ ด เฉลี ่ ย เท่ า กับ
9.25, 9.00 และ 8.50 วัน ตามลาดับ
ค่าความเป็นกรด−ด่างของวัสดุเพาะเห็ดฟาง
ผลการทดลองพบว่า ค่าความเป็นกรด−ด่างของ
วั ส ดุ เพาะก่ อนและหลั ง จากเพาะเห็ ด ฟางทุ ก กรรมวิ ธี
ทดลองไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติ
ซึ่งแต่ละชุดการทดลองมีค่าเฉลี่ยที่ใกล้เคียงกันอยู่ในช่วง
6.82-7.25 และ 7.32-7.51 ตามลาดับ (Table 1)
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Table 1 Result of the pH substrates before and after cultivation
Treatment

pH
Initial
6.97
6.82
7.25
7.05
7.17
7.05
ns
4.27

100% rice straw
100% banana leaves
50% rice straw + 50% water hyacinth
50% banana leaves + 50% water hyacinth
50% rice straw + 50% spent mushroom sawdust
50% rice straw + 50% bagasses
F-test
C.V. (%)

Final
7.32
7.32
7.51
7.35
7.35
7.42
ns
2.46

ns = non-significant

Table 2 Result of the analysis of variance and mean comparison in mycelial density, diameter of
the pileus and length of fruiting body
Treatment

Mycelial
density

100% rice straw
100% banana leaves
50% rice straw + 50% water hyacinth
50% banana leaves + 50% water hyacinth
50% rice straw + 50% spent mushroom sawdust
50% rice straw + 50% bagasses
F-test
C.V. (%)

++
++
+++
+++
++
++

Diameter of
the pileus
(cm)
2.89b
2.93b
3.38a
2.85b
2.90b
2.93b
*
5.08

Length of
fruiting body
(cm)
3.85b
4.23b
5.49a
5.07a
4.94a
3.89b
*
10.00

Mean in the same vertical column followed by the same letter were not significant different at 95% level by DMRT.
+++ very good running growth of mycelia; ++ good running growth of mycelia; + poor running growth of mycelia
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ผลการทดลองน้าหนักสด น้าหนักแห้ง และประสิทธิภาพ
ทางชีววิทยา
น ้ า หนั ก สด (Weight of fruiting body) พบว่ า
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความ
เชื ่ อมั ่ น 95% โดยฟางข้ า ว 50% ผสมผั กตบชวา 50%
มีค่าสูงที่สุดเฉลี่ย 2,105 กรัม รองลงมา ได้แก่ ใบกล้วย
50% ผสมผักตบชวา 50% มีน้าหนักสดเฉลี่ย 1,842 กรัม
และใบกล้ ว ย 100 % มี น ้ า หนั ก สดน้ อ ยที ่ ส ุ ด เฉลี่ ย
1,397.25 กรัม ส่วนน้าหนักแห้งของวัสดุเพาะทั้งหมดไม่มี

ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ มีค่าอยู่ระหว่าง
13,975-14,512 กรัม โดยใบกล้วย 100% มีน้าหนักแห้งมาก
ที่สุดเฉลี่ย 14,512 กรัม ส่วนประสิทธิภาพทางชีววิทยา
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 9.65-14.88% คือ ประสิทธิภาพทางชีววิทยา
จากฟางข้าว 50% ผสมผักตบชวา 50% มีค่าสูงที่สุดเฉลี่ย
เท่ากับ 14.88% และวัสดุเพาะที่มีค่าประสิทธิภาพทาง
ชีววิทยาน้อยที่สุด คือ ใบกล้วย 100% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
9.65% (Table 4)

Table 3 Result of the analysis of variance and mean comparison in day to spawn run, day to pin
head formation and day to bottom formation
Treatment

100% rice straw
100% banana leaves
50% rice straw + 50% water hyacinth
50% banana leaves + 50% water hyacinth
50% rice straw + 50% spent mushroom sawdust
50% rice straw + 50% bagasses
F-test
C.V. (%)

Day to
spawn run
(day)
7.25b
8.25a
7.25b
7.50ab
8.00ab
8.25a
*
6.07

Day to pin
head
formation
(day)
8.50d
11.50a
9.75bc
9.00cd
10.75ab
11.25a
*
6.68

Day to
bottom
formation
(day)
9.00b
11.25a
9.25b
8.50b
11.25a
11.00a
*
9.74

Mean in the same vertical column followed by the same letter were not significant different at 95% level by DMRT.
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Table 4 Result of the analysis of variance and mean comparison in weight of fruiting body,
dry weight of substrates and biological efficiency
Treatment

100% rice straw
100% banana leaves
50% rice straw + 50% water hyacinth
50%banana leaves + 50% water hyacinth
50% rice straw + 50% spent mushroom sawdust
50% rice straw + 50% bagasses
F-test
C.V. (%)

Weight of
fruiting body
(g)
1,558.50d
1,397.25e
2,105.00a
1,842.00b
1,655.50c
1,660.50c
*
3.05

Dry weight
of substrates
(g)
14,100
14,512
14,225
14,350
13,975
14,225
ns
7.24

Biological
efficiency
(%)
11.10cd
9.65d
14.88a
12.89b
11.88bc
11.72bc
*
9.11

ns = non-significant
Mean in the same vertical column followed by the same letter were not significant different at 95% level by DMRT.

วิจารณ์ผลการวิจัย
จากการทดลองได้ทาการเพาะเห็ดฟางแบบกอง
เตี้ยในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี
สภาพอากาศร้อน ส่วนความชื้น ใช้การพ่นน ้าในโรงเห็ด
เพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งช่วยให้เห็ดฟางสามารถสร้าง
เส้นใยและเจริญเติบโตได้ดี โดยทั่วไประดับอุณหภูมิที่สูง
ระหว่าง 30-40ºซ. จะท าให้เห็ดฟางมีผลผลิต มาก โดย
ช่วงเวลาในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งมีอุณหภูมิ
เฉลี่ย ประมาณ 34.1-37.9ºซ. ความชื้นสัมพัทธ์ระหว่าง
80.2-89.9% และประสิทธิภาพทางชีววิทยาสูงสุดเท่ากับ
21.80% (Rajapakse, 2011; Thiribhuvanamala et al., 2012)
เมื่อน าวัสดุเพาะเห็ดฟางทั้งหมดไปตรวจวัดค่า
ความเป็นกรดด่างพบว่า วัสดุก่อนเพาะเห็ดมีค่าความเป็น
กรดด่ า งระหว่ าง 6.82-7.25 หลั ง การทดสอบการเพาะ
เห็ดฟางมีค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 7.32-7.51 ซึ่งใน
การทดลองได้เติมแร่โดโลไมท์ (Dolomite) ผสมลงไปใน
วัสดุเพาะเพื่อช่วยรักษาสภาพเป็นกลางทั้งก่อนและหลัง

ทดลอง ทั้งนี้เพราะวัสดุเพาะที่มีสภาพเป็นกลางจะช่วยให้
เห็ดฟางเจริญเติบโตได้ดี ซึ่งสภาพความเป็นกรดด่างของ
วัสดุเพาะเห็ดฟางควรอยู่ระหว่าง 7.7-7.9 และยังส่งผล
ให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทางชี ว วิ ท ยาสู ง สุ ด ได้ อ ี ก ด้ ว ย
(Apetorgbore et al., 2015)
ระยะเวลาในการเกิดเส้นใย ระยะเวลาในการ
เกิดตุ่ม ดอก และระยะเวลาในการเกิ ดดอกตู ม มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ โดยพบว่าวัสดุเพาะ
ที่เป็นฟางข้าว 100% และฟางข้าว 50% ผสมผักตบชวา
50% จะใช้ระยะเวลาน้อยที่สุด เฉลี่ย 7.25 วัน แสดงว่า
ฟางข้าวเป็นวัสดุ ที่สามารถให้สารอาหารที่เหมาะสมต่ อ
การเจริญของเชื้อเห็ดฟาง ซึ่งในการทดลองนั้นได้นาฟาง
ไปแช่ น ้ าเป็ นเวลา 12 ชั ่ ว โมง เพื ่ อ เป็ น แหล่ ง เซลลูโลส
ที่ช่วยให้เห็ดฟางสร้างเอนไซม์ออกมาย่อยทาให้ได้รับธาตุ
อาหารที่เพียงพอ (Somsuk, 2010) และเมื่อน าฟางข้าว
ไปผสมกับผักตบชวายิ่งช่วยกระตุ้นให้เห็ดฟางสามารถ
สร้างเอนไซม์ ได้ดียิ่งขึ้น เพราะผักตบชวาเป็นวัสดุประเภท
Lignocellulose ที ่ ประกอบไปด้ วย Crystalline cellulose
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และ Arabinoxylan ซึ่งเป็น Hemicellulose จะถูกย่อยด้วย
เอนไซม์ Cellulose และ Xylanase ตามล าดับ หลังจาก
นั้นจะเปลี่ยนน้าตาลให้อยู่ในรูปที่เห็ดสามารถนาไปใช้ได้
นอกจากนี้ผักตบชวายังเป็นแหล่ง Organic nitrogen ที่มี
ปริมาณ 1.5-1.7% และมี Crude protein ระหว่าง 7.818.1% ของน ้าหนักแห้ง ซึ่งพืชที่มีอายุน้อยจะมีปริมาณ
โปรตีนสูงกว่าพืชอายุมาก (Kihumu et al., 2008)
ผลผลิ ต ของเห็ ด ฟาง และประสิ ท ธิ ภ าพทาง
ชี ว วิ ท ยามี ค วามแตกต่ างกั น อย่ างมีน ั ยส าคั ญ ทางสถิติ
กล่ า วคื อ วั ส ดุ เพาะจากฟางข้ าว 50% ผสมผั กตบชวา
50% ให้ น ้ า หนั ก สดสู ง สุ ด เฉลี ่ ย 2,105 กรั ม และมี
ประสิทธิภาพทางชีววิทยา 14.88% เนื่องจากก่อนที่จะนา
วัสดุเพาะจากฟางข้าวมาใช้นั้นได้ผ่านการแช่ในน ้าหมั ก
ชีวภาพเป็นเวลา 12 ชั่วโมง ซึ่งมีจุลินทรีย์ช่วยในการย่อย
สลายเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสที่จ าเป็นต่อการปล่อย
เอนไซม์ของเห็ดออกมาย่อยแล้วดูดซึมสารอาหารไปใช้ใน
การเจริญ ในขณะเดียวกันได้มีการน าผักตบชวาที่มีใน
ท้องถิ่นมาบดผสมกับฟางข้าว เนื่องจากผักตบชวาเป็น
วัชพืชน้าที่ย่อยสลายได้ง่ายและมีธาตุไนโตรเจนสูง จึงช่วย
ให้เห็ดฟางมีการเจริญได้ดี และมีประสิทธิภาพทางชีววิทยา
ที่สูงตามไปด้วย (Biswas and Layak, 2014)
จากการวิ เ คราะห์ ส ่ ว นประกอบทางเคมี ข อง
ผักตบชวา พบว่ามี Crude protein 10.5 กรัม/100 กรัม
น ้ าหนั กแห้ ง มี Nitrogen free extracts 48.7 กรั ม /100
กรัมน ้าหนักแห้ง และ Total ash 12.40 กรัม/100 กรัม
น ้ า หนั ก แห้ ง (Hossian et al., 2015) แสดงให้ เ ห็ น ว่ า
ผักตบชวามีโปรตีนสูงหรือมีกรดอะมิโนหรือธาตุอาหารอื่น
ที ่ จ าเป็ น ต่ อ การเจริ ญ ของเห็ ด ฟาง และยั ง พบว่ า ใน
ผักตบชวามีโปรตีน ไลซีน แครอทีน และแคลเซียม ส่วนวัสดุ
เพาะจากใบกล้วยให้น ้าหนักสดน้อยที่สุดเฉลี่ย 1,397.25
กรั ม ประสิ ท ธิ ภาพทางชี ว วิ ท ยาเฉลี ่ ย เท่ า กั บ 9.65%
เนื่องจากใบกล้วยที่ผ่านการแช่น้าหมักชีวภาพ 12 ชั่วโมง
ยังน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการย่อยสลายสารลิกนิน และ
เซลลู โ ลส (Lopez et al., 1981) นอกจากนี ้ ท ี ่ย ั งมีสาร
ประเภทไขมั น เคลื อ บที ่ ผ ิ ว ใบ ดั ง นั ้ น ในการน ามาใช้

ประโยชน์ในการเพาะเห็ดฟางจึงควรแช่น้าหมักชีวภาพให้
ระยะเวลานานกว่า 12 ชั่วโมง (Zikriyani et al., 2018)
ส่วนวัสดุเพาะจากก้อนเห็ดเก่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา เป็นวัสดุ
ที่น่าสนใจสาหรับเกษตรกร แต่มีปัญหา คือ เมื่อนามาใช้
โดยไม่ได้ผ่านการแช่ในน ้าหมักชีวภาพ ท าให้จุลินทรีย์
ไม่ได้ช่วยย่อยสารลิกนิน และสารประกอบโพลิฟีนอลที่
อยู่ในเนื้อไม้ จึงท าให้เห็ดดูดซึมธาตุอาหารไปใช้ได้น้อย
(Belewu and Belewu, 2005) ดังนั้นก้อนเห็ดเก่าขี้เลื่อย
ไม้ยางพาราที่น ามาใช้ควรหมักด้วยจุลินทรีย์ให้สมบูรณ์
หรือหมักให้นานขึ้น (Somsuk, 2010) ซึ่งถือว่าเป็นวัสดุที่
สามารถหาได้ง่ายเพราะเป็นวัสดุที่ได้ผสมสารอาหารเสริม
ส าหรับเห็ด ไว้แล้ว แต่เมื่อผ่านการใช้งานแล้ว อาจจะมี
ปริมาณธาตุอาหารลดลงได้บ้าง ดังนั้น ในการนามาใช้ควร
เพิ่มอาหารเสริมเพื่อให้เพียงพอต่อการเจริญของเห็ด แต่มี
ข้อควรระวัง คือ การติดเชื้อราดาและราเขียว ซึ่งทาให้มี
ผลต่อการเจริญของเห็ดฟางได้

สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวัสดุเพาะเห็ดฟางจากวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรที่มีในท้องถิ่นครั้งนี้ได้เลือกใช้ฟางข้าว ใบกล้วย
ผักตบชวา ก้อนเห็ดเก่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา และชานอ้อย
พบว่าความเป็นกรดด่างของวัสดุเพาะก่อนเพาะมีค่าอยู่
ระหว่าง 6.82-7.25 และหลังจากเพาะเห็ดมีค่าระหว่าง
7.32-7.51 มี ส ภาพเป็ น กลาง ส่ ว นผลผลิ ต พบว่ า วั ส ดุ
เพาะจากฟางข้าว 50% ผสมผักตบชวา 50% มีผลทาให้
การเจริญของเส้นใยที่มีความหนาแน่นดีมาก และความ
กว้างของดอกเห็ดมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ต ิ สู ง ที่ ส ุ ดเฉลี ่ ย 3.38 ซม. ความยาวของดอกเห็ดมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ สูงที่สุดเฉลี่ย 5.49
ซม. นอกจากนี้ยังมีผลทาให้น้าหนักสดของเห็ดฟางมีความ
แตกต่ า งกั น อย่ า งมี น ั ย ส าคั ญ ทางสถิ ต ิ สู ง ที่ ส ุ ด เฉลี่ ย
2,105±0.86 กรั ม และค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพทางชี ว วิ ท ยา
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ที่ระดับความ
เชื ่ อมั ่ น 95% สู ง ที ่ ส ุ ด เฉลี ่ ย 14.88% ส่ ว นวั ส ดุ เพาะที่
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เหมาะสมรองลงมา คือ ใบกล้วย 50% ผสมผักตบชวา
50% มีค่าน้าหนักสดเฉลี่ย 1,842.00 กรัม และ ค่าประสิทธิภาพ
ทางชีววิทยาเฉลี่ย 12.89%
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