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บทคัดย่อ
เห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) เป็นเห็ดเศรษฐกิจที่บริโภคทุกภูมิภาคในประเทศไทยและทั่วโลก มีคุณค่าทางโภชนาการ
สูงและสรรพคุณทางยาหลายประการ เพาะเลี้ยงไม่ยากและให้ผลตอบแทนที่ดี เกษตรกรจึงนิยมเพาะโดยใช้ขี้เลื่อยยางพาราเป็นวัสดุ
เพาะหลักซึ่งปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น งานวิจัยนี้จึงศึกษาวัสดุทางเลือกที่ลดต้นทุนและเพิ่มกาไรผลผลิตเห็ด โดยใช้ขี้เลื่อยยางพาราผสมหญ้า
นวลน้อยที่เหลือทิ้งและหาได้ในท้องถิ่น 4 อัตราส่วนๆละ 9 ซ้า คือ 100:0 (ชุดควบคุม), 75:25, 50:50 และ 25:75 เปอร์เซ็นต์ แต่ละ
อัตราส่วนผสมราละเอียด ยิปซั่ม ปูนขาว และดีเกลือ น้าหนัก 6, 2, 1 และ 0.2 กิโลกรัม/วัสดุเพาะหลัก 100 กิโลกรัม ตามลาดับ วัสดุ
เพาะหนัก 700 กรัม/ก้อน เมื่อเก็บผลผลิตเห็ดจานวน 3 รุ่น พบว่า ขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมหญ้านวลน้อยในอัตราส่วน 75:25 ส่งเสริม
น้าหนักดอกเห็ดสดและประสิทธิภาพทางชีวภาพเฉลี่ยสูงทีส่ ุด เท่ากับ 48.5 กรัม และ 31.6 เปอร์เซ็นต์/ก้อน/รุ่น ตามลาดับ ให้ดอกเห็ด
ที่มีความกว้างของหมวกตั้งแต่ 3 เซนติเมตรขึ้นไป จานวนเฉลี่ย 4.6 ดอก/ก้อน/รุ่น น้อยกว่าอัตราส่วน 25:75 แต่ดอกเห็ดมีลักษณะ
สมบูรณ์และขนาดใหญ่กว่า โดยอัตราส่วน 75:25 ส่งเสริมน้าหนักดอกเห็ดสด จานวนดอก และประสิทธิภาพทางชีวภาพ สูงกว่าชุด
ควบคุม 5.0, 12.2 และ 51.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ เมื่อนาข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางสถิติ พบว่ามีความแตกต่างกัน
(p<0.05) หากนาผลการวิจัยนี้ไปปรับใช้ในฟาร์มเห็ดนางรมขนาดเล็กที่มีก้อนเชื้อจานวน 4,000 ก้อน ช่วยให้กาไรจากการจาหน่ายดอก
เห็ดและก้อนเชื้อสูงกว่าการใช้ขี้เลื่อยยางพารา 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นจานวนเงิน 8,120 บาท หรือ 16.1 เปอร์เซ็นต์/ครึ่งรอบการผลิต 3
จาก 6 รุ่น หญ้านวลน้อยจึงเป็นวัสดุทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจในการลดต้นทุนและเพิ่มกาไรผลผลิตเห็ด นางรมของเกษตรกร โดยเฉพาะ
ในช่วงที่วิกฤตของหนี้ครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน
คาสาคัญ: เห็ดนางรม หญ้านวลน้อย วัสดุเพาะ
Abstract
Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) is an economic mushroom that is consumed in every region of Thailand
and around the world. It has a high nutritional value and several medicinal properties. The cultivation is not difficult and gives
a good return. Farmers prefer to use Para rubber sawdust as the main cultivated material, which is now more expensive.
This Research aimed to study alternative materials that reduced material costs and increased mushroom yields by
using Para rubber sawdust mixed with Manila grass which was leftover and locally available, 4 ratios of 9 repetitions
as 100:0 (control), 75:25, 50:50, and 25:75 percent, Each ratio was mixed with rice bran, gypsum, lime and magnesium
sulfate 6, 2, 1 and 0.2 kg/100 kg of main cultivated material, respectively. The cultivated materials weight of 700
g/block. After harvesting of 3 flushes, it was found that the 75:25 ratio of the Para rubber sawdust and Manila grass
promoted the highest weight of fresh flush, and the biological efficiency averages were 48. 5 g and 31. 6
percent/block/flush, respectively. The average of fruiting bodies number with a pileus width of 3 cm or more was
4. 6 fruiting body/ block/ flush, less than the ratio of 25: 75, but the fruiting bodies were larger and more complete.
The ratio of 75: 25 promoted a higher weight of fresh flush, the number of fruiting bodies, and biological efficacy
than the control group which was 5.0, 12.2, and 51.2 percent, respectively. These results were significantly different,
(p<0.05). If this research result had been applied to a small mushroom farm, with 4,000 blocks, the profit would
have come from the sale of mushroom yields and blocks higher than the ratio of 100: 0 amount of 8,120 baht or
16.1 percent/half crop; 3 of 6 flushes. Therefore, Manila grass is an interesting alternative material for reducing costs
and increasing the profitability of Oyster mushroom yields of farmers during the current crisis of household debt.
Keywords: Oyster mushroom, Manila grass, Cultivated material
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1. บทนา

40.0 เปอร์เซ็นต์ [11] และการใช้หญ้าแพรก ส่งเสริมน้าหนัก
ดอกเห็ดรวม 3 รุ่น สูงที่สุด 160 กรัม/วัสดุแห้ง 200 กรัม หลัง
เปิดดอกเป็นเวลา 18 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมฟาง
ข้าวสาลีที่นิยมใช้เท่ากับ 123 กรัม [12]
จากแนวทางการวิจัยข้างต้น ประกอบกับยังไม่พบ
งานวิจัย ที่ศึก ษาเกี่ ย วกับการนาหญ้านวลน้อยมาใช้เป็นวัสดุ
เพาะเห็ดนางรมและศึก ษาเปรีย บเทีย บกั บขี้เลื่อยยางพารา
ผู้ วิ จั ย จึ ง ศึ ก ษาหญ้ า นวลน้ อ ย (Zoysia matrella) ซึ่ ง มี ก าร
เจริญเติบโตเร็ว ทนต่อ การเหยีย บย่า นิย มใช้ทาสนามหญ้ า
สนามกี ฬา สนามกอล์ฟ สนามเด็ก เล่น สวนสาธารณะ และ
สวนหย่อมทั่วไปตามบ้าน สถานที่ราชการ สวนอาหาร และ
โรงแรม [13] เศษหญ้าจากการตัดแต่งสนามทุก 1-2 สัปดาห์
ทาให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งที่หาได้ในท้องถิ่น สามารถนามาใช้เป็น
วัสดุเพาะหลักผสมกับขี้เลื่อยยางพารา
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนของ
หญ้านวลน้อยในวัสดุเพาะที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตเห็ด
นางรม ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณการใช้ขี้เลื่อยยางพาราและต้นทุน
การผลิตเห็ด สามารถใช้เป็นวัสดุทางเลือกที่ช่วยให้เกษตรกรมี
ก าไรเพิ่ ม ขึ้ น หรื อ น าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเพาะเห็ ด ชนิ ด อื่ น
ต่อไป

เห็ดนางรม (Pleurotus ostreatus) เป็นเห็ดเศรษฐกิจ
ที่นิย มบริโ ภคทุ ก ภู มิภาคในประเทศไทยและทั่วโลก มีเนื้อ
สัมผัสและรสชาติที่ดี ใช้เป็นอาหารบารุงสุขภาพ เนื่องจากมี
คุณค่าทางโภชนาการสูงและมีสรรพคุณทางยาหลายประการ
เช่น ปรับสมดุลภูมิคุ้มกัน ต้านอนุมูลอิสระ มะเร็ง และจุลินทรีย์
ช่วยบารุงสุขภาพตา ลดคลอเรสเตอรอล อาการเบาหวานและ
ข้อเสื่อม เป็นต้น [1]-[4] ส่วนด้านราคาของเห็ดนางรม จาก
ข้อมูลเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ของตลาดไทที่ค้าส่งสินค้าเกษตร
รายใหญ่ที่สุดในอาเซีย น ราคาอยู่ในช่วงกิ โ ลกรัมละ 50-60
บาท ในเดือนตุลาคม 2563 ราคาผันผวนสูงถึง 100 บาท [5]
ส่ ว นตลาดท้ อ งถิ่ น และตลาดค้ า ปลี ก ทั่ ว ไป ราคาอยู่ ใ นช่ ว ง
กิ โ ลกรัมละ 60-70 บาท จึงเป็น เห็ด ที่เ กษตรกรนิย มเพาะ
อย่า งแพร่ห ลาย โดยส่ว นใหญ่ใ ช้ ขี้เลื่อยยางพาราเป็นวัสดุ
เพาะหลัก ซึ่งในปัจจุบันมีราคาสูงขึ้น เนื่องจากรวมค่าขนส่งที่
สั ม พั น ธ์ กั บ ราคาน้ ามั น ของตลาดโลก นอกจากนี้ ยั ง มี ก าร
ปลอมปนกับขี้เลื่อยไม้ชนิดอื่น และหากนามาจากโรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์มักผ่านการอบสารเคมีควบคุมเชื้อรา เมื่อนามาใช้
เป็นวัสดุเพาะทาให้ผลผลิตเห็ดลดลง [6]
มีรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการนาพืช วงศ์หญ้ามาใช้
เป็นวัสดุเพาะเห็ ด นางรม (P. ostreatus) โดยใช้เศษหญ้า
เหลือทิ้ ง จากการตั ด แต่ ง สนามที่ ป ระกอบด้ ว ย หญ้ า แพรก
(Cynodon dactylon) หญ้ าไรย์ (Lolium persicum) หญ้ ามี
โดว์ (Poa sinaica) และหญ้าเฟสคิว (Festuca drymeia) พบว่า
ส่งเสริมการสร้างตุ่มดอกเห็ดในระยะเวลาสั้นที่สุด 16 วัน และมี
ประสิทธิภาพทางชีวภาพของวัสดุเพาะ (Biological effiency) สูง
ที่สุด 1,188.6 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับชุดควบคุมฟางข้าว
[7] การใช้หญ้ าคา (Imperata cylindrica) ผสมราข้ าวสาลี 10
เปอร์เซ็นต์ ให้น้าหนักดอกเห็ดสูงที่สุด 921.5 กรัม/กิโลกรัมของ
วัสดุแห้ง และประสิทธิภาพทางชีวภาพ 92.1 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่า
ชุ ด ควบคุ ม ฟางข้ า วสาลี [8] และการใช้ ห ญ้ า เนเปี ย ร์
(Pennisetum purpureum) ผสมกากฝ้ ายในอั ตราส่ วน 30:70
ส่งเสริมจานวนเห็ด นางรมสูงที่สุด 60 ดอก สูงกว่าชุดควบคุม
กากเมล็ดฝ้าย 100 เปอร์เซ็นต์ [9] ส่วนการนาพืชวงศ์หญ้ามาใช้เป็น
วั ส ดุ เ พาะเห็ ด นางฟ้ า (P. sajor-caju) โดยใช้ ห ญ้ า เนเปี ย ร์
ส่งเสริมน้าหนักดอกเห็ด 232.4 กรัม ผลิตภาพ (Productivity)
23.2 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และประสิ ท ธิ ภ าพทางชี ว ภาพ 92.9
เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับชานอ้อยให้น้าหนักดอกเห็ด
31.6 กรัม ผลิตภาพ 3.16 เปอร์เซ็นต์ และประสิทธิภาพทาง
ชีวภาพ 15.8 เปอร์เซ็นต์ [10] การใช้หญ้าเนเปียร์ผสมวัสดุเพาะ
ที่ประกอบด้วย ราข้าวสาลี:ปูนขาว: น้าตาลในอัตราส่วน 5: 1:
1 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ส่งเสริมน้าหนักดอกเห็ด 48.6 กรัม/วัสดุ
เพาะ 400 กรัม และประสิทธิภาพทางชีวภาพ 95.2 เปอร์เซ็นต์
สูงกว่าใช้ขี้เลื่อยไม้ Triplochiton scleroxylon ผสมวัสดุเพาะ
ให้น้าหนักดอกเห็ด 45.1 กรัม และประสิทธิภาพทางชีวภาพ

2. วัสดุ อุปกรณ์และวิธีการวิจัย
2.1 การแยกเชื้อเห็ดบริสุทธิ์
คัดเลือกดอกเห็ดสดมีลักษณะสัณฐานสมบูรณ์ตรงตาม
ความต้องการของท้องตลาด นามาย้ายเนื้อเยื่อภายในดอกเห็ด
ลงบนอาหารเลี้ย งเชื้อ พีดีเอ (PDA: Potato dextrose agar)
ในจานเพาะเชื้ อ ความเป็ น กรดด่ า ง 5.5 บ่ ม เชื้ อ ในที่ มื ด
อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 สัปดาห์
2.2 การเตรียมเชื้อเห็ดขยาย
เตรียมเชื้อเห็ดขยาย (spawn) โดยย้ายชิ้นอาหารวุ้นพีดี
เอ ขนาด 1x1 ตารางเซนติเมตร ลงบนเมล็ดข้าวฟ่างที่ผ่านการ
แช่ในน้า 12 ชั่วโมง ต้มเป็นเวลา 20 นาที แล้วทาให้ปลอดเชื้อ
บ่ ม เชื้ อ ในที่ มื ด อุ ณ หภู มิ 28 องศาเซลเซี ย ส เป็ น เวลา 2
สัปดาห์ จนเส้นใยเห็ดเจริญปกคลุมเมล็ดข้าวฟ่าง
2.3 การเตรียมวัสดุเพาะเห็ด
แบ่ง ออกเป็น 4 สิ่งทดลอง ตามอัตราส่ ว นของวั ส ดุ
หลัก ขี้เลื่อยยางพาราและหญ้านวลน้อย ได้แก่ 100:0 (ชุด
ควบคุม), 75:25, 50:50 และ 25:75 เปอร์เซ็นต์ ทุกอัตราส่วน
เติมราละเอียด ยิปซั่ม ปูนขาว และดีเกลือ ในอัตราส่วน 6, 2,
1 และ 0.2 กิโลกรัม/วัสดุเพาะหลัก 100 กิโลกรัม ตามลาดับ
ปรับความชื้นของวัสดุเพาะ 55 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรน้าที่ใช้
ปรับความชื้น คานวณจากน้าหนักวัสดุเพาะอบแห้งสนิท 70
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 วัน) บรรจุวัสดุเพาะ 700 กรัม/ก้อน
นึ่งวัสดุเพาะที่ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 90 นาที
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2.4 การเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ด
ย้ายเชื้อเห็ดขยาย 20 เมล็ด ลงบนวัสดุเพาะแต่ ล ะ
อัตราส่วน บ่มเชื้อในที่มืด อุณหภูมิ 28 องศาเซลเซียส จนเส้นใย
เห็ดเจริญปกคลุมวัสดุเพาะเห็ด
2.5 การเปิดดอกเห็ดและตรวจสอบผลผลิต
เปิดดอกในโรงเรือน รดน้าให้ความชื้นทุกวัน และเก็บ
ผลผลิตดอกเห็ดสดในแต่ละอัตราส่วน จานวน 3 รุ่นๆละ 9 ซ้า
โดยตรวจสอบค่าเฉลี่ยของจานวนดอกเห็ดสด ที่มีขนาดหมวก
ดอกเห็ดบริเวณกว้างที่สุ ด [14] ตั้งแต่ 3 เซนติเมตรขึ้ น ไป
น้าหนักดอกเห็ดสด (กรัม) และประสิทธิภาพทางชีวภาพของ
วัสดุเพาะ (Biological efficiency; BE) (เปอร์เซ็นต์) ซึ่งคานวณ
จาก (น้าหนักดอกเห็ดสด (กรัม) x 100) /น้าหนักแห้งของวัสดุ
เพาะ (กรัม)
2.6 แผนการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ใช้ แ ผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ (Completely
randomized design; CRD) วิเ คราะห์ค วามแปรปรวน
(Analysis of variance, ANOVA) และเปรียบเทียบความ
แตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย ด้ ว ย Duncan's new multiple range
test; DMRT (p<0.05)

การใช้ใบตะไคร้ 100 เปอร์เซ็นต์ ให้น้าหนักดอกเห็ดรวมลดลง
เหลื อ 264.8 กรั ม /ก้ อ น [16] นอกจากนี้ ยั ง สอดคล้ อ งกั บ
รายงานการใช้พืชวงศ์หญ้าส่งเสริมน้าหนักดอกเห็ด ให้สูงกว่า
การใช้วัสดุเพาะจาพวกไม้ โดยใช้ในปริมาณที่เหมาะสม เช่น
การใช้หญ้า Hyparrhenia hirta ส่งเสริม น้าหนัก ดอกเห็ ด
นางรม 3,944 กรัม /ก้อ นเชื้อ 7 กิโ ลกรัม สูงกว่าการใช้เศษ
ไม้ ที่ให้น้าหนักดอกเห็ดเพียง 361 กรัม [17] และรายงานการ
ใช้หญ้าเนเปียร์ ผสมวัสดุเพาะที่ประกอบด้วย ราข้าวสาลี ปูน
ขาว น้าตาล ในอัตราส่วน 5:1:1 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ ส่งเสริม
น้าหนักดอกเห็ด 48.6 กรัม/วัสดุเพาะ 400 กรัม สูงกว่าใช้ขี้เลื่อย
ไม้ T. scleroxylon ผสมวัสดุเพาะข้างต้น ที่ให้น้าหนักดอกเห็ด
เพียง 45.1 กรัม [11]
Table 1 Oyster mushroom flush weight of 4 Para rubber
sawdust and Manila grass ratios
Para rubber
sawdust and
Manila grass
ratio (%)

3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลผลิตเห็ดนางรมด้าน น้าหนัก ดอกเห็ดสดเฉลี่ยสูง
ที่ สุ ด ของเห็ ด แต่ ล ะรุ่ น (Table 1) พบในวั ส ดุ เ พาะขี้ เ ลื่ อ ย
ยางพาราผสมหญ้านวลน้อยในอัตราส่วนแตกต่างกั น ได้แก่
รุ่นที่ 1 อัตราส่วน 100:0 ให้น้าหนักดอกเห็ด สด 72.8 กรัม/
ก้อน รุ่นที่ 2 อัตราส่วน 75:25 ให้น้าหนักดอกเห็ดสด 50.8
กรัม/ก้อน และรุ่นที่ 3 อัตราส่วน 50:50 ให้น้าหนักดอกเห็ด
สด 41.4 กรัม/ก้อน ทั้งนี้เนื่องจากเห็ดออกดอกรุ่นเดียวกันไม่
พร้อมกั น ภายใต้สภาพแวดล้อมด้านความชื้นและแสงสว่าง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างรวดเร็ว
ในระหว่างการเปิดดอกเห็ด ซึ่งมีอิทธิพลต่อพัฒ นาการและ
น้าหนักดอกเห็ด อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาน้าหนักดอกเห็ดสด
สูง ที่สุดเฉลี่ย จาก 3 รุ่น เท่ากั บ 48.5 กรัม /ก้ อน/รุ่น พบใน
อัตราส่วน 75:25 แสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนที่เหมาะสมของ
หญ้านวลน้อยที่เป็นส่วนประกอบของวัสดุเพาะหลักเป็นปัจจัย
สาคัญที่ช่วยส่งเสริมดอกเห็ดให้มีน้าหนัก เพิ่มขึ้น ในทานอง
เดี ย วกั บ รายงานการใช้ ห ญ้ า เบนท์ (Agrostis sp.) 50 กรั ม
ผสมวัสดุเพาะเห็ดนางรมที่ประกอบด้วยกากเมล็ดฝ้าย เศษ
กระดาษ ราข้าวสาลี ในอัตราส่วน 450:150:150 กรัม และ
ปูนขาว 1 เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมน้าหนักดอกสูงที่สุด 2,050 กรัม/
วัสดุเพาะแห้ง 800 กรัม เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ หญ้าเบนท์
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 450 กรั ม ผสมวั ส ดุ เ พาะข้ า งต้ น ในอั ต ราส่ ว น
50:150:150 กรั ม กลั บ ท าให้ น้ าหนั ก ดอกเห็ ด ลดลงเหลื อ
1,590 กรั ม [15] และรายงานการเพาะเห็ ด P. pulmonarius
โดยการใช้พืชวงศ์หญ้า: ตะไคร้ (Cymbopogon citratus) ใช้
ใบตะไคร้ผสมกากฝ้ายในอัตราส่วน 50:50 เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริม
น้าหนักดอกเห็ดรวม 3 รุ่น เท่ากับ 385.2 กรัม/ก้อน สูงกว่า

Weight (g/block)
1st Flush

2nd Flush

3th Flush

Average

100 : 0

72.8 +10.9 a 32.3 +13.6 b 33.5 +11.9 b 46.2 +12.1 ab

75 : 25

63.2 +16.6 b 50.8 +9.5 a

50 : 50

56.7 +11.7

c

31.3 +7.6

b

31.5 +8.7 b
41.4 +16.9

48.5 +11.6 a
a

43.2 +12.1 b

25 : 75
52.1 +5.9 c 26.0 +5.8 c 27.1 +7.8 c 35.1 +6.5 c
Means within a column followed by different letters differ significantly
at p<0.05

ผลผลิตเห็ดนางรมด้านจานวนดอก โดยงานวิจัย นี้
ก าหนดเกณฑ์ ก ารนั บ จ านวนดอกที่ มี ค วามกว้ า งหมวกเห็ ด
ขนาด 3 เซนติเมตรขึ้นไป เพื่อใช้เป็นแนวทางพัฒนางานวิจัย
ต่อยอดในครั้งต่อไป ในการปรับปรุงขนาดดอกเห็ดโดยรวมใน
ช่อดอกให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ [14] จากการตรวจสอบจานวนดอกเห็ดเฉลี่ย สูง
ที่สุดในแต่ละรุ่น (Table 2) พบในวัสดุเพาะขี้เลื่อยยางพารา
ผสมหญ้ า นวลน้ อ ยในอั ต ราส่ ว นแตกต่ า งกั น โดยรุ่ น ที่ 1
อั ต ราส่ ว น 25:75 ให้ เ ห็ ด จานวน 9.9 ดอก/ก้ อ น รุ่ น ที่ 2
อัตราส่วน 75:25 ให้เห็ดจานวน 5.8 ดอก/ก้อน และรุ่นที่ 3
อัตราส่วน 50:50 ให้เห็ดจานวน 4.4 ดอก/ก้อน ซึ่งอธิบาย
ด้ ว ยเหตุ ผ ลในท านองเดี ย วกั น ผลผลิ ต น้ าหนั ก ดอกเห็ ด สด
ข้างต้น และเมื่อพิจารณาจานวนดอกเห็ดสูงที่สุดเฉลี่ยจาก 3
รุ่น เท่ากับ 6.0 ดอก/ก้อน/รุ่น พบในอัตราส่วน 25:75 แสดง
ให้เห็นว่า การใช้หญ้านวลน้อยในทุกอัตราส่วนช่วยกระตุ้นให้
เห็ดสร้างดอกจานวนมากกว่าการใช้ขี้เลื่อยยางพาราอย่างเดียว
สอดคล้องกั บรายงานการใช้หญ้า H. hirta ส่งเสริมการเพิ่ม
ผลผลิตเห็ดเท่ากับ 392 ดอก/ก้อน 7 กิโลกรัม สูงกว่าเศษไม้ที่
ให้ผลผลิตเพียง 91.5 ดอก [17] อย่างไรก็ตาม ดอกเห็ดที่เจริญ
จากวัสดุเพาะขี้เลื่อยยางพาราผสมหญ้านวลน้อยในอัตราส่วน
25:75 สร้างหมวกดอกเห็ดขนาดเล็ก จึงมีน้าหนักดอกน้อยกว่า
อัตราส่วนอื่น นอกจากนี้ หญ้านวลน้อยซึ่งเป็น วัสดุเพาะที่ถูก
ย่อยสลายได้ง่ายกว่าขี้เลื่อยยางพารา เมื่อใช้ในอัตราส่วน 75
76

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2564
เปอร์เซ็นต์ และเปิดดอกเห็ดเป็นเวลานาน ก้อนเชื้อบางส่วน
ยุ บ ตั ว ลงเล็ ก น้ อ ย ท าให้ เ กิ ด ดอกเห็ ด ขนาดเล็ ก เจริ ญ แทรก
บริเวณช่องว่างระหว่างก้อนเชื้อและถุงพลาสติก ซึ่งดอกเห็ด
เหล่านั้นมีลักษณะสัณฐานที่ไม่สมบูรณ์และพัฒนาการช้ามาก

Table 3 Oyster mushroom biological efficiency of 4
Para rubber sawdust and Manila grass ratios
Para rubber
sawdust and
Manila grass
ratio (%)

Table 2 Oyster mushroom fruiting bodies number of
4 Para rubber sawdust and Manila grass ratios
Para rubber
sawdust and
Manila grass
ratio (%)

Number (fruiting bodies/block)
1st Flush

2nd Flush

3th Flush

Average

100 : 0

7.2 +1.6 b

2.8 +2.0 c

2.3 +0.7 c

4.1 +1.4 c

75 : 25

4.1 +2.0 c

5.8 +2.0 a

3.8 +0.9 b

4.6 +1.6 b

50 : 50

5.6 +2.0 c

4.8 +2.4 b

4.4 +2.1 a

4.9 +2.1 b

a

b

ab

Biological efficiency (% /block)
1st Flush

2nd Flush

3th Flush

Average

100 : 0

32.9 +4.9 b

14.6 +6.2 c

15.2 +5.4 b

20.9 +5.5 c

75 : 25

41.2 +10.8 a 33.1 +6.2 a

20.5 +5.6 a

31.6 +7.5 a

50 : 50

30.5 +6.3 c

22.3 +9.1 a

23.2 +6.5 b

16.8 +4.1 b

25 : 75
30.9 +3.5 c 15.4 +3.4 c 16.1 +4.6 b 20.8 +3.8 c
Means within a column followed by different letters differ significantly
at p<0.05

เมื่อพิจ ารณาภาพรวมทั้ง ด้า นน้ าหนัก ดอกเห็ ด สด
จานวนดอก และประสิทธิภาพทางชีวภาพของวัสดุเพาะในการ
ผลิตดอกเห็ด พบว่า วัสดุที่เหมาะสมในการลดต้นทุนและเพิ่ม
กาไรผลผลิตเห็ดนางรม คือ ขี้เลื่อยยางพาราผสมหญ้านวลน้อย
อัตราส่วน 75:25 เปอร์เซ็นต์ ที่ให้จานวนดอกเห็ดในลาดั บ
รองลงมา เท่ากับ 4.6 ดอก/ก้อน/รุ่น แต่ดอกเห็ดมีขนาดใหญ่
กว่าและมีลักษณะสมบูรณ์เนื้อหนาตรงตามความต้องการของ
ตลาด (Figure 1) และมีแนวโน้มที่สามารถพัฒนางานวิจัย ต่อ
ยอดในการปรับปรุงวัสดุเพาะที่ส่งเสริมขนาดดอกเห็ดโดยรวม
ในช่อดอกให้อยู่ในช่วงรหัสขนาด 1-2 ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
สินค้าเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [14] อย่างไรก็ดี
อัตราส่วน 75:25 เปอร์เซ็นต์ ช่วยส่งเสริมน้าหนักดอกเห็ดสด
สูง ที่สุด 48.5 กรัม มากกว่าอัตราส่วน 25:75 เปอร์เซ็นต์ ที่
ดอกเห็ดมีขนาดเล็ก และมากกว่าอัตราส่วน 100:0 เปอร์เซ็นต์
ที่ใ ห้น้าหนัก ดอกเห็ด 46.2 กรัม /ก้อ น/รุ่น ทั้ง นี้เ นื่อ งจาก
ขี้ เ ลื่ อ ยยางพารา 100 เปอร์ เ ซ็ น ต์ มี อ งค์ ป ระกอบของ
ลิก โนเ ซ ล ลู โ ล ส ( Lignocellulose) ที ่ ม ี โ ค ร ง ส ร้ า ง
ซั บ ซ้ อ น ประกอบด้วยคาร์บอน 45.4 เปอร์เซ็นต์ ไนโตรเจน
0.2 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนสูง
ถึ ง 177.1 [19] ซึ่ ง เส้ น ใยเห็ ด ย่ อ ยสลายเพื่ อ ใช้ ใ นการ
เจริญเติบโตได้ช้ากว่า แต่เมื่อลดปริมาณขี้เลื่อยยางพาราลง
เหลือ 75 เปอร์เซ็นต์ ทาให้ปริมาณคาร์บอนเชิงซ้อนลดลง และ
เพิ่มแหล่งไนโตรเจนและแร่ธาตุอื่นในวัสดุเพาะด้วยการผสมหญ้า
นวลน้ อยที่ มี ปริ มาณเบต้ า-ไนโตรเจน (Beta-nitrogen) และ
โปรตี น สกั ด หยาบ เท่ า กั บ 39.2 และ 14.5 เปอร์ เ ซ็ น ต์
ตามลาดับ [20] ซึ่งการเติมแหล่งไนโตรเจนในวัสดุเพาะจาพวก
ลิก โนเซลลูโ ลสเป็นปัจจัย สาคัญ ในการเพาะเห็ด ช่วยกระตุ้น
การเพิ่มปริมาณเส้นใยและผลผลิตเห็ด [21]-[22] ไนโตรเจนใน
ปริมาณที่สมดุลมีบทบาทสาคัญในการสร้าง ชีวมวลของเห็ด
นางรมและส่งผลต่อพัฒนาการของดอกเห็ด อย่างมาก [12],
[23] แต่ถ้า มีมากเกิ นระดับ ที่เหมาะสม ปริมาณส่วนเกิ นจะ
ยับยั้งการสังเคราะห์เอนไซม์ย่อยสลายลิกนิน (Ligninolytic
enzymes) เซลลูเลส (Cellulase) แลคเคส (Laccase) และ
กิจกรรมเปอร์ออกซิเดส

a

25 : 75
9.9 +2.2
4.7 +1.7
4.1 +1.7
6.0 +1.9
Means within a column followed by different letters differ significantly
at p<0.05

ประสิทธิภาพทางชีวภาพสูง ที่สุดของวัสดุเพาะใน
การผลิตดอกเห็ดแต่ละรุ่น (Table 3) พบในอัตราส่วน 75:25
ได้แก่ รุ่นที่ 1 และ 2 มีประสิทธิภาพทางชีวภาพ 41.2 และ
33.1 เปอร์ เ ซ็ น ต์ / ก้ อ น ตามล าดั บ ส่ ว นรุ่ น ที่ 3 อั ต ราส่ ว น
75:25 มีประสิทธิภาพทางชีวภาพ 20.5 เปอร์เซ็นต์/ก้อน ไม่
แตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ (p<0.05) กั บ อั ต ราส่ ว น
50:50 ที่มีประสิทธิภาพทางชีวภาพ 22.3 เปอร์เซ็นต์ /ก้ อน
อัตราส่วน 75:25 จึงมีประสิทธิภาพทางชีวภาพของวัสดุเพาะ
สูง ที่สุด เฉลี่ย จาก 3 รุ่น เท่า กับ 31.6 เปอร์เ ซ็น ต์/ ก้อน/รุ่น
ในทานองเดียวกับรายงานวิจัยการใช้หญ้าเบนท์ 50 กรัม ผสม
วั ส ดุ เ พาะเห็ ด นางรมที่ ป ระกอบด้ ว ย กากเมล็ ด ฝ้ า ย เศษ
กระดาษ ราข้าวสาลี ในอัตราส่วน 450:150:150 กรัม และ
ปู น ขาว 1 เปอร์ เ ซ็ น ต์ / วั ส ดุ เ พาะแห้ ง 800 กรั ม ส่ ง เสริ ม
ประสิทธิภาพทางชีวภาพสูงที่สุด 250 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าการ
ใช้หญ้าเบนท์มากขึ้นเป็น 450 กรัม ผสมวัสดุเพาะข้างต้นใน
อัตราส่วน 50:150:150 กรัม มีประสิทธิภาพทางชีวภาพลดลง
เหลือ 197 เปอร์เซ็นต์ [15] การใช้หญ้าซิกแนลตั้ง (Brachiaria
brizantha) เพาะเห็ดนางรม โดยผสมกับชานอ้อยและราข้าว
สาลี ในปริมาณที่ทาให้อัตราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจน
เท่ า กั บ 60:1 ส่ ง เสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพทางชี ว ภาพ 123.9
เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าการใช้หญ้าฟางข้าวสาลีผสมวัสดุข้างต้นและ
มี ค่ า อั ต ราส่ ว นของคาร์ บ อนต่ อ ไนโตรเจนเท่ ากั น ให้
ประสิทธิภาพทางชีวภาพลดลงเหลือ 77.4 เปอร์เซ็นต์ [18]
และการใช้หญ้าเนเปียร์ ผสมวัสดุเพาะที่ประกอบด้วย ราข้าว
สาลี ปู น ขาว น้ าตาล ในอั ต ราส่ ว น 5:1:1 ตามล าดั บ มี
ประสิทธิภาพทางชีวภาพ 95.2 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่า ใช้ขี้เลื่อยไม้
T. scleroxylon ผสมวัสดุเ พาะ มีประสิทธิภาพทางชี ว ภาพ
ลดลงเหลือ 40.0 เปอร์เซ็นต์ [11]
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(Peroxidase activity) ที่มีผ ลต่อ การเจริญเติบโตของดอก
เห็ด ทาให้ผลผลิตลดลง [22] สอดคล้องกับรายงานการใช้วัสดุ
สูตร 2 เพาะเห็ด P. pulmonarius ประกอบด้วย หญ้าบาเฮีย
(Paspalum notatum) ซังข้าวโพด และเศษต้นถั่วแขก ซึ่งมี
ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด1.29 เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมผลิตภาพ
21.2 เปอร์ เ ซ็ น ต์ และประสิ ท ธิ ภ าพทางชี ว ภาพ 60.5
เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าวัสดุเ พาะสูต ร 1 ที ่ป ระกอบด้ว ย หญ้า
แพรก ซัง ข้า วโพด ต้น ถั่ว เหลือ งและชานอ้อย ซึ่งมีปริมาณ
ไนโตรเจนทั้ ง หมดเพี ย ง 0.71 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ให้ ผ ลิ ต ภาพและ
ประสิ ท ธิ ภ าพทางชี ว ภาพ ลดลงเหลื อ 19.1 และ 54.5
เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ [24] นอกจากนี้ ยังพบว่าเห็ดในสกุ ล
นางรมสามารถใช้ไนโตรเจนจากอากาศได้ ทาให้สามารถพบ
ความคลาดเคลื่อนในความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไนโตรเจน
ในวัสดุเพาะกับปริมาณผลผลิต ได้ [25] การใช้หญ้านวลน้อย
25 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับขี้เลื่อยยางพารา 75 เปอร์เซ็นต์ ช่วยให้
ปริมาณคาร์บอนและไนโตรเจนของวัสดุเพาะอยู่ในระดับสมดุล
มากขึ้น ทาให้เส้นใยเห็ดนางรมย่อยสลายวัสดุเพาะและน าไป
สร้างเซลล์เส้นใยและดอกเห็ดได้ดีขึ้น [26] นอกจากนี้ ยัง ช่วย
ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งของวั ส ดุ เ พาะให้ มี ค วามหนาแน่ น และ
ช่องว่างอากาศเหมาะสมต่อการดูดซึม สารอาหาร [27] และ
ช่วยให้วัสดุเพาะมีน้าอิสระ (Water activity; AW) ในปริมาณ

ที่ เ หมาะสมต่ อ การดู ด ซึ ม น าไปใช้ ข องเส้ น ใย เพื่ อ การ
เจริญเติบโตของเซลล์ดอกเห็ด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับชุด
ควบคุ มขี้ เลื่ อยยางพารา 100 ผสมหญ้ านวลน้ อยในอั ตราส่ วน
100:0 เปอร์เซ็นต์ เห็นได้ว่า อัตราส่วน 75:25 เปอร์เซ็นต์ ช่วย
ส่งเสริมน้าหนักดอก จานวนดอก และประสิทธิภาพทางชี วภาพ
ของวัสดุเพาะในการผลิตดอกเห็ด 3 รุ่น สูงกว่า 5.0, 12.2 และ
51.2 เปอร์เซ็นต์ ตามลาดับ

Figure 1 Oster mushroom on the Para rubber sawdust
and Manila grass ratio of 75:25 percent

Tabel 4 Profit comparision between the Para rubber sawdust and Manila grass ratios of 75:25 and 100:0 percent
Para rubber sawdust and
Manila grass ratios (%)
75 : 25
100 : 0

Sale income
1. Oyster mushroom yield (65 baht/yield 1 kg)
1.1 Yield weight (kg/block 0.7 kg)
Yield income (baht/4000 block 0.7 kg)

Profit difference

0.15
39,000

0.14
36,400

0.01
2,600

(0.15x65x4,000)

(0.14x65x4,000)

(39,000-36,400)

1.70
6,800

2.27
9,080

0.57
2,280

(1.70x4,000)

(2.27x4,000)

(9,080-6,800)

2.43
26,280

3.24
23,040

0.18
3,240

((9-2.43)x4,000)

((9-3.24)x4,000)

(26,280-23,040)

58,480

50,360

8,120

(39,000–6,800+26,280)

(36,400–9,080+23,040)

(2,600+2,280+3,240)

1.2 Block cost (baht/block 0.7 kg)
(baht/4000 block 0.7 kg)
2. Oyster mushroom block (9 baht/block 1 kg)
2.1 Block cost
(baht/block 1 kg)
2.2 Block income (baht/4000 block 1 kg)
3. Total income and profit difference
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การนาผลการวิจัยไปปรับใช้เชิงพาณิชย์ในฟาร์มเห็ด
นางรมขนาดเล็ก ที่มีก้ อนเชื้อจานวน 4,000 ก้ อน (Table 4)
คานวณรายได้จากต้นทุนวัตถุดิบ (Material cost) [28] ของ
การจาหน่ายผลผลิตดอกเห็ด ในราคา 65 บาท/กิโลกรัม และ
ก้อนเชื้อที่ทาจากวัสดุเพาะขี้เลื่อยยางพาราผสมหญ้านวลน้อย
อัตราส่วน 75:25 เปอร์เซ็นต์ ราคา 9 บาท/ก้อน โดยอ้างอิง
ราคาของตลาดท้องถิ่นในปัจจุบัน สามารถสร้างรายได้เป็น
จานวนเงิน 58,480 บาท สูงกว่าการใช้ขี้เลื่อยยางพารา 100
เปอร์เซ็นต์ เท่ากั บ 8,120 บาท หรือ 16.1 เปอร์เซ็นต์ /ครึ่ง
รอบการผลิต 3 จาก 6 รุ่น ภายในช่วงเวลาเปิดดอกเห็ด 40-50
วัน ซึ่งข้อมูลผลผลิตดอกเห็ดที่ได้ คานวณจากการใช้วัสดุเพาะ
หนัก 700 กรัม/ก้อน ทั้งนี้เนื่องจากในงานวิจัยมีข้อจากัดด้าน
เงินทุน เวลา และแรงงาน ส่วนรายได้จากการจาหน่ายก้อน
เชื้ อ เห็ ด ค านวณจากวั ส ดุ เ พาะหนั ก 1 กิ โ ลกรั ม /ก้ อ น ที่
เกษตรกรนิยมใช้
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