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บทคัดย่อ 

 
งานวิจัยฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการใช้ก้อนเช้ือที่ใช้แลว้จากเห็ดนางฟ้า

ผสมขี้ เลื่อยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคนญี่ปุ่ น  โดยใช้วสัดุเพาะในอัตราส่วนที่
แตกต่างกนั คือ กอ้นเช้ือเห็ดเก่าอยา่งเดียว กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย (อตัราส่วน 2:1 1:1 และ1:2 
ตามล าดับ) และขี้ เลื่อยไม้ยางพาราอย่างเดียว แล้วผสมกับร าละเอียด 5 เปอร์เซ็นต์ ปูนขาว 2 
เปอร์เซ็นต ์และดีเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต ์บนัทึกขอ้มูลจ านวนวนัที่เส้นใยเจริญเต็มถุง จ านวนดอกเห็ด
ต่อถุง น ้ าหนักดอกสดรวมต่อถุง และค่าประสิทธิภาพการใช้อาหาร หรือเปอร์เซ็นต์ผลผลิตเฉลี่ย
ต่อน ้ าหนักแห้งวสัดุเพาะเห็ด (% biological efficiency หรือ % B.E.) พบว่า กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้
เลื่อย อตัราส่วน 2:1 มีจ านวนวนัที่เส้นใยเจริญเต็มถุงเร็วที่สุดเท่ากบั 38.12 วนั  มีความแตกต่างทาง
สถิติอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.001 ส่วนระยะเวลาออกดอก (วนั) พบว่า กอ้นเช้ือเห็ดเก่าอยา่งเดียว 
ใชร้ะยะเวลาออกดอกเร็วที่สุด 18.96 วนั มีความแตกต่างกนัทางสถิติอยา่งมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.01 
ส่วนจ านวนดอกเห็ดต่อถุง พบว่า กอ้นเช้ือเห็ดเก่าอย่างเดียวให้จ านวนดอกมากที่สุด เท่ากบั 7.05 
ดอก มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 ส่วนน ้ าหนักดอกสดรวมต่อถุง 
พบว่า กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:2 ให้น ้าหนกัดอกสูงสุดเฉลี่ย 22.03 กรัมต่อถุง ไม่มี
ความแตกต่างกนัทางสถิติ ส าหรับค่าประสิทธิภาพการใช้อาหาร (% B.E.) พบว่า กอ้นเช้ือเห็ดเก่า
อย่างเดียว ให้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากบั 6.95 เปอร์เซ็นต์ มีความแตกต่างกนัทางสถิติอย่างนัยส าคญัที่
ระดบั 0.05 เมื่อเปรียบเทียบกบักอ้นเช้ือเห็ดอื่นๆ 

 
ค าส าคัญ : เห็ดโคนญี่ปุ่ น กอ้นเช้ือเห็ดเก่า การเพาะเห็ด  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจยัฉบบัส าเร็จลงไดด้ว้ยดีดว้ยความกรุณาอยา่งสูงจาก ผูช่้วยศาสตรจารย ์ดร.สายทอง 
แก้วฉาย อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาตลอดจนปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่าง ๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดีย่ิงตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดการทดลอง ผูวิ้จยัตระหนักถึง
ความตั้งใจจริงและความทุ่มเทของอาจารยแ์ละขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ที่น้ี 

ขอขอบคุณ อาจารย ์ดร. โรสลาวาตี โตะแอ อาจารยป์ระจ าวิชา ที่ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 
ติดตามการด าเนินงานการท าปัญหาพิเศษจนบรรลุตามวตัถุประสงคร์ายวิชา  
 ขอขอบคุณกรรมการสอบปัญหาพิเศษอาจารย ์ดร.สัญทศัน์ สินจรูญศกัด์ิ อาจารย ์จกัรพงศ์ 
จิระแพทย ์และอาจารย ์ดร. สุไลมาน เจ๊ะอาบู ที่สละเวลาสอบปัญหาพิเศษ และให้ค าแนะน าแกไ้ข
ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น 
 ขอขอบคุณเจา้หน้าที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ ที่ให้ความ
อนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการศึกษาทดลองตลอดจนการใชเ้คร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ
ตลอดการทดลอง ขอบคุณเพื่อนคณะเกษตรศาสตร์ที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้ก าลังใจใน
ระหว่างที่ศึกษาและท าการทดลองมาโดยตลอด 

สุดท้ายน้ีขอขอบคุณบิดามารดาและพ่ีน้องทุกคนในครอบครัว ซ่ึงเปิดโอกาสให้ได้รับ
การศึกษาเล่าเรียน ตลอดจนคอยช่วยเหลือและให้ก าลงัใจแก่ผูวิ้จยัเสมอมาจนส าเร็จการศึกษา 

 
อามานี เจ๊ะอุง 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ  

เห็ด (Mushroom) เป็นส่ิงมีชีวิตชั้นต ่าประเภทรา (Fungi) เจริญเติบโตเป็นเส้นใย เมื่อถึง
ระยะที่จะสร้างเซลล์สืบพนัธ์ุจะรวมตวักนัเป็นกลุ่มกอ้นที่มีรูปร่างเป็นดอกเห็ด เห็ดโคนญี่ปุ่ น หรือ
เห็ดยานางิ เป็นเห็ดที่มีลกัษณะหมวกเห็ดค่อนขา้งกลม ส่วนกา้นดอกจะกลมยาวและเน้ือแน่น เป็น
เห็ดที่ไม่มีพิษสามารถน ามารับประทาน นิยมใช้ประกอบเป็นอาหาร (Chatsuwan, 2014) เห็ดโคน
ญี่ปุ่ นเป็นเห็ดอีกชนิดหน่ึงที่ก  าลงัเป็นที่ตอ้งการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเน่ืองจากมี
ปริมาณโปรตีนสูงคือ 2.73 เปอร์เซ็นต์ มีรูปร่างและลักษณะของดอกเห็ดที่น่ารับประทานและ
สามารถเก็บรักษาไดน้านถึง 1 สัปดาห์ อีกทั้งมีคุณสมบติัทางยาช่วยตา้นอนุมูลอิสระ บ ารุงประสาท 
ลดไขมนัในเลือด สามารถยบัยั้งและป้องกนัโรคมะเร็งอีกดว้ย (Phanthavong et al., 2016) 

ประเทศไทยในปัจจุบนัเกษตรกรหันมาเพาะเห็ดเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากมีอายุส้ัน ลงทุนต ่า 
ใช้พ้ืนที่น้อย สามารถผลิตหมุนเวียนต่อเน่ืองกนัไดต้ลอดทั้งปี ทั้งน้ีเห็ดสามารถเพาะได้หลายวิธี
ขึ้นอยูก่บัชนิดเห็ดนั้นๆ แต่วิธีหน่ึงที่นิยมกนัมากที่สุดคือ การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เช่น เห็ดสกุล
นางรม เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดตีนแรด และเห็ดโคนญี่ปุ่ น เป็นตน้ ซ่ึงในถุงพลาสติกที่ใช้ส าหรับ
เพาะเห็ดจะบรรจุสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ด โดยวสัดุหลกัในถุงคือขี้ เลื่อย
ไมย้างพารา และอาหารเสริม เช่น ปูนขาว ร า ยิปซมั และดีเกลือ เป็นตน้ กอ้นขี้ เลื่อยเพาะเห็ดเหล่าน้ี
เมื่อเก็บดอกเห็ดจนหมดรุ่นแล้ว เกษตรกรส่วนมากจะน ากอ้นเช้ือเห็ดที่ใช้แล้วน าไปทิ้ง หรือเผา
ท าลาย ท าให้เกิดความเสียหายแก่สภาพแวดลอ้ม (Boonrot & Rasmi, 2016)  ทั้งน้ีกอ้นเช้ือเห็ดที่ใช้
แลว้สามารถน ามาใช้เป็นปุ๋ ยอินทรีย ์ปุ๋ ยหมกั โดยในกอ้นเช้ือเห็ดที่ใช้แลว้มีสารอาหารหลกั 3 ธาตุ
คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) (Noonsong et al., 2016)  นอกจากน้ีการ
น ากอ้นเช้ือเห็ดเก่ากลบัมาเพาะเห็ดใหม่สามารถท าได ้โดยน ามาหมกัรวมกนัแลว้น ากลบัไปใช้ใหม่ 
หรือน ากลบัไปใชเ้ป็นส่วนผสมของขี้ เลื่อยใหม่  (Noonsong et al., 2016)   

ปัจจุบนัพ้ืนที่จงัหวดันราธิวาสมีการเพาะเห็ดหลายชนิด โดยทัว่ไปเกษตรกรจะเพาะเห็ด
โดยการใช้ขี้ เลื่อยไมย้างพารา แต่ในการศึกษาคร้ังน้ีมีความสนใจศึกษาเก่ียวกบัการใช้กอ้นเห็ดเก่า
(กอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใช้แล้ว) มาเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่ น ซ่ึงในพ้ืนที่จงัหวดันราธิวาสมีการเพาะเห็ด
นางฟ้าจ านวนมาก ได้แก่ อ  าเภอสุคิริน และอ าเภอสุไหงโกลก มีเกษตรกรเพาะเห็ดนางฟ้า 20 
ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนของเกษตรกรมีการเพาะเห็ด ประมาณ 1,000 – 2,000 ก้อน 
(Hayeesalaeh  et al., 2018) หลงัจากเพาะเห็ดนางฟ้าแลว้ไม่ไดม้ีการน ากลบัมาใช้ใหม่ จึงท าให้กอ้น
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เห็ดนางฟ้าที่ใช้แลว้กลายเป็นกอ้นเห็ดขยะ เป็นปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นจึงเป็นแนวทางในการ
ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวไดเ้ป็นอยา่งดี การศึกษาการใชก้อ้นเช้ือเห็ดที่ใชแ้ลว้จากการเพาะเห็ด
นางฟ้าเพ่ิงน ามาเป็นวสัดุเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่ น 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาการใช้กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดโคน
ญี่ปุ่ น 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อลดปัญหาในการก าจดักอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใชแ้ลว้ 
 2. มีแนวทางน าความรู้ส่งเสริมการผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่ นโดยใช้วสัดุเหลือใช้จากก้อนเห็ด
นางฟ้าที่ใชแ้ลว้ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ลักษณะทั่วไปของเห็ดโคนญี่ปุ่ น 
 เ ห็ดโคนญี่ปุ่ นหรือเห็ดยานางิ  (Yanagi mushroom) มี ช่ือ วิทยาศาสตร์ ว่า  Agrocybe 
cylindracea (DC. ex Fr.) Maire. หมวกเห็ดมีลักษณะค่อนข้างกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 - 10 
เซนติเมตร ตรงกลางหมวกจะนูนสูงขึ้นมา ดอกเห็ดสีน ้ าตาล (ภาพที่ 1) ความเขม้ของสีหมวกเห็ด
ขึ้นอยู่กบัอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิต ่าสีของหมวกเห็ดจะเขม้ขึ้น และหากดอกเห็ดไดรั้บแสงมาเกินไป
ดอกจะมีสีคล ้าและแห้งง่าย เมื่อดอกแก่เต็มที่ดอกขยายใหญ่ขึ้น จนเย่ือหุ้มสีขาวใตห้มวกดอกฉีด
ขาด แลว้เปลี่ยนแปลงเป็นวงแหวนสีน ้าตาลติดอยูท่ี่กา้นดอก เมื่อดอกแก่เต็มที่วงแหวนจะเห็นไม่ชดั 
ส่วนกา้นดอกกลมและค่อนขา้งยาวประมาณ 5 - 11 ซม. สีขาวแทรกดว้ยลายเส้นสีน ้าตาล ดอกอาจ
เกิดเป็นดอกเด่ียวหรือเป็นกลุ่ม (Chatsuwan, 2014)  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ลกัษณะของเห็ดโคนญี่ปุ่ น 
ที่มา : Jinnarat (2012) 

 
เห็ดโคนญี่ปุ่ นมีเน้ือหมวกหนึบกรอบ เน้ือแน่น ไม่เหนียว ส่วนของกา้นดอกมีความกรอบ 

และมีรสชาติคลา้ยเห็ดโคนไทย ให้คุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะกรดโปรตีนเมทธิโอนิน (Khao 
Hin Son Royal Development Study Center, 2014) เห็ดโคนญี่ปุ่ นนิยมใช้ประกอบอาหารหลายชนิด 
และสามารถน ามาแปรรูปเป็นผลิตภณัฑ์ไดอ้ีกดว้ย เช่น เห็ดทอดกรอบ นอกจากน้ียงัสามารถเก็บ
รักษาไวใ้นตู้เย็นได้นานกว่าหน่ึงสัปดาห์ โดยยงัมีความสด รูปร่าง ขนาด น ้ าหนักและสีสันไม่
เปลี่ยนแปลง จึงเป็นที่นิยมส าหรับผู้บริโภค (Khao Hin Son Royal Development Study Center, 
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2014)  มีสรรพคุณทางยาคือ ช่วยทุเลาอาการปวดศีรษะ รักษาระดบัความดนัโลหิต (Paholpak et al., 
2011) 

คุณค่าทางอาหารของเห็ดโคนญี่ปุ่ น 
คุณค่าทางอาหารของเห็ดโคนญี่ปุ่ นเมื่อน ามาวิเคราะห์ปริมาณสารอาหารในเห็ดโคนญี่ปุ่ น

จากดอกสด 100 กรัม พบว่า ประกอบด้วย ความช้ืน 89.90 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 2.73 เปอร์เซ็นต์ 
ไขมัน 0.048 เปอร์เซ็นต์  คาร์โบไฮเดรต 5.08 เปอร์เซ็นต์ เย่ือไย 0.487 เปอร์เซ็นต์ เถ้า 0.677 
เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม 6.44 เปอร์เซ็นต์ เหล็ก 1.60 เปอร์เซ็นต์ และไนอาซิน 3.11 เปอร์เซ็นต์ 
(Toanan, 2015) 

การเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่ น 
ปั จจัยที่ มี ผลต่อการ เพาะ เ ห็ด  ได้แก่  แสงส ว่า ง  ความ ช้ืนในอากาศ  อุณหภูมิ  

คาร์บอนไดออกไซด์ ความเป็นกรดด่าง สารพิษ และสารอาหารเป็นต้น (Khao Hin Son Royal 
Development Study Center, 2014) โดยเฉพาะแสงสว่าง พบว่า แสงมีความจ าเป็นในการกระตุน้ให้
เกิดเส้นใยของเห็ด และการรวมตัวกันเป็นดอกเห็ด แสงร าไรที่ส่องเข้าไปในโรงเรือนอย่าง
สม ่าเสมอ และทัว่ถึงจะท าให้ดอกเห็ดพฒันาไดส้มบูรณ์ดีย่ิงขึ้น และหากแสงไม่เพียงพอ ดอกเห็ด
จะโนม้ไปหาแสงที่มีความเขม้ขน้สูง ขณะเดียวกนั หากแสงมากเกินไป ดอกเห็ดจะสีคล ้า และแห้ง
ง่าย (Khao Hin Son Royal Development Study Center, 2014) ความช้ืนในอากาศ มีผลกระทบต่อ
การเจริญเติบโตของเห็ด โดยเฉพาะในระยะเปิดดอกเห็ดที่ต้องการความช้ืนสูง ดังนั้นภายใน
โรงเรือนตอ้งควบคุมบรรยากาศให้มีความช้ืนสัมพทัธ์อยู่ระหว่าง 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ มี
ส าคญัต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด โดยอุณหภูมิ 24 - 30 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิที่เหมาะ
แก่การเจริญเติบโตของเส้นใยและดอกเห็ดโคนญี่ปุ่ น (ตารางที่ 1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 
พบว่า ในระยะที่เห็ดพฒันาเป็นดอกเห็ด หากในโรงเรือนมีปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงจะ
ท าให้ลักษณะดอกเห็ดผิดปกติ ดังนั้นภายในโรงเรือนควรมีอากาศถ่ายเทจะท าให้ดอกเห็ดเจริญ
สมบูรณ์ได ้(Khao Hin Son Royal Development Study Center, 2014) ความเป็นกรดด่าง ระดบัความ
เป็นกรดเป็นด่าง ที่เห็ดโคนญี่ปุ่ นตอ้งการอยู่ในระดับค่าเป็นกลาง 6.5 - 7.5 (Khao Hin Son Royal 
Development Study Center, 2014) สารพิษไม่ควรใช้สารเคมีหรือสารประกอบที่มีพิษกบัการเพาะ
เห็ดโคนญี่ปุ่ น และที่ส าคญัที่สุดคือสารอาหาร เห็ดไม่สามารถสังเคราะห์อาหารเองได ้(Hetrotroph) 
จึงจ าเป็นตอ้งอาศยัอาหารส าเร็จรูปจากแหล่งต่างๆเช่น ไมผุ้หรือปุ๋ ยหมกัเป็นตน้ เห็ดที่มีน ้ าย่อยที่
สามารถย่อยอาหารเชิงซ้อน โดยเฉพาะ พวกที่ให้พลงังานได้ เช่น ธาตุคาร์บอนที่อยู่ในรูปเชิงซ้อน 
ไดแ้ก่ พวก ลิกนิน (Lignin) ฮิมิเซลลูโลส (Hemicellulouse) โดยเส้นใยเห็ดมีน ้ าย่อยท าการย่อยธาตุ
อาหารด้วยตัวมันเองได้และน าเอาไปใช้พลังงานที่ใช้ในการเจริญเติบโต และเพ่ิมจ านวนเซลล์ 
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สารอาหารที่ได้จะมาจากวัสดุเพาะหลัก เช่น ขี้ เลื่อยไม้ยางพารา โดยขี้ เลื่อยไม้ยางพารามี
องคป์ระกอบของสารอาหารที่เห็ดตอ้งการหลายชนิด ดงัแสดงในตารางที่ 2 นอกจากน้ีสูตรอาหารที่
ใชใ้นการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่ นให้ไดผ้ลผลิตสูง และมีคุณภาพดี มกัจะมีการเสริม หรือเติมธาตุอาหาร
ที่เห็ดตอ้งการเขา้ไปให้ครบถว้น เช่น ร าละเอียด ยิปซัม ปูนขาว และดีเกลือ นอกจากน้ีผลผลิตของ
เห็ดยงัขึ้นอยูก่บัชนิด และปริมาณอาหารเสริม โดยเฉพาะอยา่งย่ิงปริมาณร าละเอียด จากการทดลอง
เพาะเห็ดโคนญี่ปุ่ นของ Chatsuwan (2014)  โดยใช้วสัดุเพาะประกอบดว้ย ขี้ เลื่อยไมย้างพารา ที่มี
การเติมร าละเอียด 8 เปอร์เซ็นต์ และกรดอะมิโน 0.1 เปอร์เซ็นต์ โดยน ้ าหนัก บ่มที่อุณหภูมิห้อง
เฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 81 วนั เพาะให้ออกดอกในโรงเรือนที่มีอุณหภูมิ 26 องศาเซลเซียส 
ความช้ืนสัมพทัธ์ 60-80 เปอร์เซ็นต์ พบว่า พฒันาการของดอกเห็ดตั้งแต่ระยะตุ่มดอกถึงระยะเก็บ
เก่ียวใช้เวลา 24-26 ชั่วโมง เก็บผลผลิตได ้2 รุ่น ใน 58 วนั น ้ าหนักเฉลี่ยของดอกเห็ดสดในรุ่นที่ 1 
และ 2 เท่ากบั 21.88 และ 16.59 กรัมต่อกอ้น ตามล าดบั ส าหรับถุงพลาสติกที่น ามาบรรจุวสัดุเพาะ
เห็ดนิยมใช้ถุงกนัร้อน นิยมใช้ถุง ขนาด 6.5 × 12.5 น้ิว หนา 0.10 มิลลิเมตร การบรรจุวสัดุเพาะลง
ในถุงนั้นควรบรรจุประมาณ 3 ใน 4 ของความสูง กด ทุบ เพื่อให้วสัดุแน่นพอประมาณ โดยให้มี
ปริมาณอากาศเหลือนอ้ยที่สุดภายในถุง (Chatsuwan, 2014) เมื่อบ่มกอ้นเช้ือเห็ดจนเส้นใยเดินเต็มถุง 
จึงยา้ยกอ้นเช้ือไปยงัโรงเรือนเปิดดอก ซ่ึงมีอุณหภูมิประมาณ 28 - 32 องศาเซลเซียส และความช้ืน
ไม่ต ่ากว่า 70 - 80 เปอร์เซ็นต ์จากนั้นน าถุงกอ้นเช้ือมาวางเรียงไวบ้นชั้นเพาะในโรงเรือนที่มีอากาศ
ถ่ายเท ท าเปิดปากถุงในโรงเพาะ และให้น ้าในช่วงเชา้และบ่ายที่กอ้นเช้ือและบริเวณภายในโรงเรือน 
วนัละ 2 คร้ัง เพ่ือให้มีความช้ืนสม ่าเสมอ ส าหรับการเก็บดอกเห็ด จะเร่ิมเก็บเมื่อกลุ่มดอกเห็ดโต
เต็มที่ สามารถเก็บดอกเห็ดได ้5 - 8 คร้ัง ใช้เวลาประมาณ 60 - 80 วนั จะไดผ้ลผลิตประมาณ 100 - 
250 กรัมต่อถุง (Pongphan, 2004) 

 
ตารางที่ 1 ปัจจยัที่มีผลต่อการเพาะเห็ด 

ชนิดเห็ด อุณหภูมิ (°C) ระยะที่เจริญเป็นดอกเห็ด 
ระยะเส้นใย ระยะออกดอก ความช้ืนสัมพทัธ์ แสง 

เห็ดนางฟ้า 
เห็ดนางรม 
เห็ดโคนญี่ปุ่ น 

24-28 
24-28 
24-26 

28-35 
25-30 
24-30 

70-90 
70-90 
75-80 

เล็กนอ้ย 
เล็กนอ้ย 
เล็กนอ้ย 

ที่มา : Khao Hin Son Royal Development Study Center (2014) 
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ตารางที่ 2 องคป์ระกอบของขี้ เลื่อยไมย้างพารา 
องคป์ระกอบทางเคม ี เปอร์เซ็นต ์(ต่อน ้าหนกัแห้ง) 

1) ปริมาณเส้นใย 57.99 
2) ลิกนิน 41.24 
3) ไนโตรเจน 0.25 
4) ฟอสฟอรัส 0.04 
5) โพแทสเซียม 0.21 
6) โซเดียม 0.02 
7) แมกนีเซียม 0.10 

ที่มา : Maneesri (2004) 
 

นอกจากน้ียงัมีวสัดุเพาะอื่นๆ ที่สามารถน ามาใช้ในการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่ นได ้เช่น แกลบ
ดิบ (Chatsuwan, 2014) ฟางขา้วสับ (Pongphan, 2004) โดยวสัดุที่ใชท้ าการเพาะเห็ดนั้น เมื่อใชเ้พาะ
เห็ดไประยะหน่ึงแลว้ วสัดุกอ้นเช้ือเห็ดจะลดประสิทธิภาพลง เน่ืองจากมีธาตุอาหารไม่เพียงพอใน
การสร้างดอกเห็ด ผูป้ระกอบการเพาะเห็ดจึงขนวสัดุกอ้นเช้ือเห็ดที่ใช้แลว้จากการเพาะเห็ด ไปทิ้ง
โดยการกองเอาไวห้รือเผาท าลาย ดงันั้นจึงเกิดแนวคิดที่จะน ากอ้นเช้ือเห็ดเก่าเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์  
โดยก้อนเช้ือเห็ดเก่าเหล่าน้ีจะเป็นแหล่งของฮิวมัสและสารอาหารที่เป็นประโยชน์  (Boonrot & 
Rasmi, 2016) กอ้นเช้ือเห็ดที่ผ่านการเพาะเห็ดแล้ว มีองค์ประกอบวสัดุเพาะ คือ ขี้ เลื่อย รวมทั้งมี
อาหารเสริมจ าพวกร าละเอียด ดีเกลือ ปูนขาว และยิปซมั ผสมอยู ่อุดมไปดว้ยอินทรียวตัถุในปริมาณ
มาก สามารถน ามาใชใ้หม่ได ้โดยน ามาน่ึงฆ่าเช้ือเพ่ือก าจดัแมลง เช้ือโรค และเส้นใยเห็ดบางส่วนที่
ยงัเหลืออยู่ โดยเฉพาะกอ้นเช้ือเห็ดที่ผ่านการเพาะเห็ดตระกูล Pleurotus พบว่ามีปริมาณธาตุอาหาร
หลกัในปริมาณสูง (ตารางที่ 3)  (Seephueak et al., 2017) อีกทั้งการยอ่ยสลายขี้ เลื่อยจากกอ้นเช้ือเห็ด
เหลือทิ้งดว้ยเช้ือรากลุ่ม wood-rot fungi ที่ ผลิตเอนไซม์เซลลูเลส สามารถเปลี่ยนเป็นธาตุอาหารที่
พืชน าไปใชไ้ดโ้ดยตรง (Thongpradistha et al., 2020)  
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ตารางที่ 3 สมบติัทางเคมีและสมบติัทางกายภาพของกอ้นเช้ือเห็ดเก่า 
สมบตัิทางเคมีและสมบตัิทางกายภาพ ปริมาณ 

1) ปริมาณอินทรียวตัถุ (OM) 36.20 เปอร์เซ็นต์ 
2) ปริมาณอินทรียค์าร์บอน (OC) 21.00 เปอร์เซ็นต์ 
3) สัดส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N ratio) 28 
4) ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด  1.12 เปอร์เซ็นต ์
5) ปริมาณฟอสฟอรัสทั้งหมด (ในรูป P2O5) 0.32 เปอร์เซ็นต ์
6) ปริมาณโพแทสเซียมทั้งหมด (ในรูป K2O) 0.77 เปอร์เซ็นต ์
7) พีเอช (ดิน:น ้า = 1:1) 8.44 
8) ค่าการน าไฟฟ้า (EC) (ดิน:น ้า = 1:5) 3.88 โอห์ม 
9) ปริมาณความช้ืน 51.38 เปอร์เซ็นต์ 

ที่มา : Thongpradistha et al. (2020) 
 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
Noonsong et al. (2016) ไดท้ าการทดลองโดยการน ากอ้นเช้ือเห็ดที่ใชแ้ลว้จากเห็ดนางรมมา

เพาะเห็ดโคนญี่ปุ่ น ซ่ึงวสัดุที่ใช้เพาะเห็ดนางรมนั้นจะมีขี้ เลื่อยยางพาราผสมกบัอาหารเสริมต่าง ๆ  
และหลงัจากเก็บเก่ียวผลผลิตเห็ดนางรมคร้ังสุดทา้ยหรือกอ้นเห็ดหมดอาย ุจะน ามาใชเ้ป็นวสัดุเพาะ 
ในการเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่ น ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการเปรียบเทียบทั้งหมด 5 การทดลองคือ การ
ทดลองที่ 1 ก้อนเช้ือเห็ดที่ใช้แล้วจากเห็ดนางรม การทดลองที่ 2 ก้อนเช้ือเห็ดที่ใช้แล้วจากเห็ด
นางรมผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา 3:1 การทดลองที่ 3 กอ้นเช้ือเห็ดที่ใช้แลว้จากเห็ดนางรมผสมขี้ เลื่อย
ไมย้างพารา 1:1 การทดลองที่ 4 กอ้นเช้ือเห็ดที่ใช้แลว้จากเห็ดนางรมผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา  1:3 
และการทดลองที่ 5 ขี้ เลื่อยไมย้างพารา โดยจะเพ่ิมอาหารเสริมส าหรับกอ้นเช้ือเห็ดโคนญี่ปุ่ น คือร า
ข้าว 5 เปอร์เซ็นต์ ปูนขาว 2 เปอร์เซ็นต์ และดีเกลือ 0.2 เปอร์เซ็นต์ ผสมลงไปด้วย โดยบรรจุใน
ถุงพลาสติก 850 (กรัม/ถุง) แล้ววางในโรงเรือนที่ควบคุมด้วยอุณหภูมิประมาณ 28-32 องศา
เซลเซียส  

จากการทดลอง ผลปรากฏว่า การน ากอ้นเช้ือเห็ดนางรมที่ใชแ้ลว้ มาเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่ นจะมี
จ านวนดอกที่ต่างกนั โดยการใช้กอ้นเช้ือเห็ดที่ใช้แลว้จากเห็ดนางรม จะมีจ านวนดอกมากที่สุดคือ 
61.00±26.84 ดอก รองลงมาคือ ก้อนเช้ือเห็ดที่ใช้แล้วจากเห็ดนางรมผสมขี้ เลื่อยไมย้างพาราใน
อตัราส่วน 3:1 ส่วนกอ้นเช้ือเห็ดที่ใช้แลว้จากเห็ดนางรมผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา ในอตัราส่วน 1:1 
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และ 1:3 จะมีจ านวนดอกในปริมาณที่เท่ากนั และใช้ขี้ เลื่อยไมย้างพารา จะมีจ านวนดอกน้อยที่สุด 
ซ่ึงจะไดจ้ านวนดอกเท่ากบั 42.29±19.11 35.75±7.73 35.32±11.70 และ 31.25±5.59 ตามล าดบั  

ผลผลิตของดอกเห็ดนั้น ปรากฏว่า การใช้ก้อนเช้ือเห็ดที่ใช้แล้วจากเห็ดนางรม จะให้
ผลผลิตมากที่สุดคือ 135.63±73.29 กรัม/ถุง รองลงมาคือ กอ้นเช้ือเห็ดที่ใชแ้ลว้จากเห็ดนางรมผสมขี้
เลื่อยไมย้างพารา ในอตัราส่วน 3:1 ต่อมาคือ กอ้นเช้ือเห็ดที่ใช้แล้วจากเห็ดนางรมผสมขี้ เลื่อยไม้
ยางพาราในอตัราส่วน 1:1 การใช้กอ้นเช้ือเห็ดที่ใช้แลว้จากเห็ดนางรมผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา ใน
อตัราราส่วน1:3 และใชข้ี้ เลื่อยไมย้างพารา จะให้ผลผลิตนอ้ยที่สุด ซ่ึงจะให้ผลผลิตคือ 111.42±42.37 
97.38±34.02 84.44±29.56 และ 56.46±2.6 กรัมต่อถุง ตามล าดบั  

ค่า B.E. (เปอร์เซ็นต์) โดยหาค่า B.E. (เปอร์เซ็นต์) เท่ากบั น ้ าหนักผลผลิตเห็ดสดที่ไดรั้บ/
น ้ าหนักแห้งของวสัดุที่ใช้เพาะ *100 ปรากฏว่า กอ้นเช้ือเห็ดที่ใช้แลว้จากเห็ดนางรม จะไดค้่ามาก
ที่สุดคือ 40.79±22.04 รองลงมาคือ กอ้นเช้ือเห็ดที่ใช้แลว้จากเห็ดนางรมผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา ใน
อัตราส่วน 3:1 ต่อมาคือ การใช้ก้อนเช้ือเห็ดที่ใช้แล้วจากเห็ดนางรมผสมขี้ เลื่อยไม้ยางพาราใน
อตัราส่วน 1:1 การใชก้อ้นเช้ือเห็ดที่ใชแ้ลว้จากเห็ดนางรมผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา ในอตัราส่วน 1:3 
และใชข้ี้ เลื่อยไมย้างพารา จะไดค้่านอ้ยที่สุด ค่าที่ไดค้ือ 33.51±12.74 29.28±10.23 25.40±8.89 และ 
16.91±0.78 ตามล าดบั ทั้งน้ีแต่ละส่ิงทดลองไม่แตกต่างทางสถิติ 

Sripheuk (2007) ไดท้ าการทดลองการใชก้อ้นเช้ือเห็ดที่ใชแ้ลว้ที่ผ่านการเพาะเห็ดนางฟ้ามา
เพาะเห็ดเป๋าฮ้ือ และเห็ดหูหนู ซ่ึงก้อนเช้ือเห็ดเก่าย ังมีธาตุอาหารบางชนิดเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ด ในการศึกษาคร้ังน้ีไดท้ าการเปรียบเทียบสูตรอาหารทั้งหมด 5 ชนิด คือ สูตร
อาหารที่ 1 ก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใช้แล้ว สูตรอาหารที่ 2 ก้อนเช้ือนางฟ้าที่ใช้แล้วผสมขี้ เลื่อยไม้
ยางพารา ในอตัราส่วน 3:1 สูตรอาหารที่ 3 กอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใช้แลว้ผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา ใน
อตัราส่วน 1:1 สูตรอาหารที่ 4 กอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใชแ้ลว้ผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา ในอตัราส่วน 1:3 
และสูตรอาหารที่ 5 ขี้ เลื่อยไมย้างพารา แลว้ร าละเอียด 8 เปอร์เซ็นต ์ปูนขาว 3 เปอร์เซ็นต ์ดีเกลือ 0.2 
เปอร์เซ็นต์ และยิปซัม 2.0 เปอร์เซ็นต์ บรรจุลงถุงพลาสติกน ้ าหนัก 950 กรัม/ถุง ระยะเวลา 90 วนั 
ผลปรากฏว่า การเพาะเห็ดเป๋าฮ้ือจะมีจ านวนวนัเส้นใยเดินเต็มถุง จ าวนวนดอกและผลผลิตที่ต่างกนั 
โดยการใช้กอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใช้แลว้ ท าให้จ านวนวนัเส้นใยเดินเต็มถุงเร็วที่สุดคือ 27 วนั และ
การใชข้ี้ เลื่อยยางพารา มีผลให้จ านวนวนัเส้นใยเดินเต็มถุงชา้ที่สุดคือ 30 วนั  

จ านวนดอกของเห็ดเป๋าฮ้ือ ผลปรากฏว่า การใช้ขี้ เลื่อยไมย้างพารา มีจ านวนดอกมากที่สุด
คือ 25.15 ดอก รองลงมาคือ กอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใช้แลว้ผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา 1:1 กบักอ้นเช้ือ
เห็ดนางฟ้าที่ใชแ้ลว้ผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา 1:3 ต่อมาคือ กอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา 
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3:1 และกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใช้แลว้ จะออกดอกนอ้ยที่สุด ซ่ึงจะไดจ้ านวนดอกเท่ากบั 21.63 19.00 
17.33 และ 12.10 ตามล าดบั  

ผลผลิตของดอกเห็ด ผลปรากฎว่า การใชข้ี้ เลื่อยไมย้างพารา ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 250.93 
กรัม/ถุง รองลงมาคือ กอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใชแ้ลว้ผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา 1:1 ต่อมาคือ กอ้นเช้ือเห็ด
นางฟ้าที่ใชแ้ลว้ผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา 1:3 ต่อมาคือ กอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา 3:1 
และกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใชแ้ลว้ จะให้ผลผลิตนอ้ยที่สุด ซ่ึงจะให้ผลผลิตคือ 200.00 178.63 147.75 
และ 91.13 กรัม/ถุง ตามล าดบั  

ส่วนเห็ดหูหนู มีจ านวนวนัเส้นใยเดินเต็มถุง และผลผลิตเห็ดหูหนู เมื่อใช้ก้อนเช้ือเห็ด
นางฟ้าที่ใชแ้ลว้เป็นวสัดุเพาะในสูตรอาหารที่แตกต่างกนั ในช่วงเก็บเก่ียว 90 วนั พบว่าสูตรอาหาร
ที่ 1 การใชก้อ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใชแ้ลว้มีจ านวนวนัเส้นใยเดินเต็มถุงเร็วที่สุดคือ 29 วนั และการใชข้ี้
เลื่อยอยา่งพาราง มีผลให้จ านวนวนัที่เส้นใยเดินเต็มถุงชา้ที่สุดคือ 33 วนั  

ผลผลิต ผลปรากฏว่า การใช้ขี้ เลื่อยไม้ยางพารา ให้ผลผลิตมากที่สุดคือ 139.68 กรัม/ถุง 
รองลงมาคือ กอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใชแ้ลว้ผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา 1:3 ต่อมาคือ กอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่
ใชแ้ลว้ผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา 1:1 ต่อมาคือ กอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใชแ้ลว้ผสมขี้ เลื่อยไมย้างพารา 3:1 
และกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าที่ใชแ้ลว้ จะให้ผลผลิตนอ้ยที่สุด ซ่ึงจะให้ผลผลิตคือ 200.00 178.63 147.75 
และ 91.13 กรัม/ถุง ตามล าดบั  
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
3.1 วัสดุอุปกรณ์ 

วสัดุในการทดลองมีดงัน้ี กอ้นเช้ือเห็ดเก่า (กอ้นเช้ือเห็ดที่ใชแ้ลว้จากการเพาะเห็ดนางฟ้า) ขี้
เลื่อยไมย้างพารา ร าละเอียด ปูนขาว  ดีเกลือ ถุงเพาะเห็ดขนาด 7×12 น้ิว คอขวด จุกประหยดั ส าลี 
หมอ้น่ึง และโรงเรือนเพาะ 

 
3.2 วิธีการทดลอง 

 วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) มี 5 ส่ิงการทดลอง ๆ ละ 4 ซ ้ า ๆ ละ 10 ถุง 
รวมส่ิงทดลองละ 40 ถุง รวม 200 ถุง โดยแต่ละส่ิงทดลองใชว้สัดุเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่ นต่างกนัดงัน้ี  

ส่ิงทดลองที่ 1 : กอ้นเช้ือเห็ดเก่าอยา่งเดียว 
ส่ิงทดลองที่ 2 : กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 2:1 
ส่ิงทดลองที่ 3 : กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:1 
ส่ิงทดลองที่ 4 : กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:2 
ส่ิงทดลองที่ 5 : ขี้ เลื้อยไมย้างพาราอยา่งเดียว 
โดยแต่ละส่ิงทดลองท าการเติมร าละเอียด 5 เปอร์เซ็นต์ ปูนขาว 2 เปอร์เซ็นต์ และดีเกลือ 

0.2 เปอร์เซ็นต์ ผสมให้เข้ากันปรับให้มีความช้ืนประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ จากนั้นบรรจุลงใน
ถุงพลาสติกร้อนขนาด 7×12 น้ิว ในปริมาณถุงละ 700 กรัม อัดวัสดุให้แน่นพอสมควร ใส่คอ
พลาสติกและอุดด้วยจุกส าลี และน าไปฆ่าเช้ือในหม้อน่ึงเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และปล่อยให้เย็น 
จากนั้นท าการใส่หัวเช้ือเห็ดโคนญี่ปุ่ นลงไป 15-20 เมล็ดต่อถุง ตั้ งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิโรงเรือน 
จนกระทั่งเช้ือหัวเจริญเต็มถุง จึงน าไปเปิดปากถุงให้ออกดอก โดยจะรดน ้ าเพ่ือให้ความช้ืนแก่
เห็ดโคนญี่ปุ่ นทุกๆ เชา้ – เยน็ 

 
3.3 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.3.1 จ านวนวนัที่เส้นใยเจริญเต็มถุง (วนั) เร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต่วนัแรกที่ใส่หัวเช้ือเห็ด 
จนถึงวนัที่เส้นใยเจริญเต็มถุงและเส้นใยเจริญคลุมกน้ถุง 

3.3.2 ระยะเวลาออกดอก (วนั) โดยระยะเวลาตั้งแต่เปิดดอกจนถึงเก็บผลผลิตเห็ดโคนญี่ปุ่ น 
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 3.3.3 จ านวนดอกเห็ดต่อถุง โดยดอกเห็ดที่เก็บมีขนาดหมวกดอก 1.7 เซนติเมตรขึ้นไป และ
มีขนาดกา้นดอกยาวตั้งแต่  5 เซนติเมตรขึ้นไป (Thailad Institute of Scientific and Technological 
Research, 2020) 
 3.3.4 น ้าหนกัดอกสดรวมต่อถุง (กรัม) 
 3.3.5 ค่าประสิทธิภาพการใช้อาหาร หรือเปอร์เซ็นต์ผลผลิตเฉลี่ยต่อน ้าหนกัแห้งวสัดุเพาะ
เห็ด (% biological efficiency หรือ % B.E.) โดยค านวณ 

%. B.E. = น ้าหนกัผลผลิตเห็ดสดที่ไดรั้บ × 100 
น ้าหนกัแห้งของวสัดุเพาะ 

การหาน ้ าหนกัแห้งวสัดุเพาะหาไดจ้ากการน าเอาวสัดุเพาะที่บรรจุในถุงแต่ยงัไม่น่ึงฆ่าเช้ือ 
น ามาชั่งน ้ าหนัก โดยสุ่มส่ิงทดลองละ 3 ถุง หลังจากนั้นอบให้แห้งดว้ยตู้อบที่อุณหภูมิ 70 องศา
เซลเซียส จนกว่าวสัดุเพาะจะแห้งสนิทหรือมีน ้าหนกัคงที่ 

3.3.6 การวิเคราะห์ทางสถิติ  วิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางสถิติ  (ANOVA) และ
เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของในแต่ละวัสดุเพาะด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range 
Tests (DMRT) โดยใชโ้ปรแกรม R Version i 386 4.1.2 
 
3.4 ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินการวิจัย 
 เร่ิมต้นต้ังแต่ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 – เดือน เมษายน พ.ศ. 2565  
 สถานที่ท าการวิจัย โรงเรือนปฏิบตัิการเพาะเห็ด และห้องปฏิบัติการอารักษ์ขาพืช คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ จงัหวดันราธิวาส 
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

 
4.1 ผลการทดลอง 

4.1.1 จ านวนวนัที่เส้นใยเจริญเต็มถุง (วนั) 
  จากการศึกษาจ านวนวนัที่เส้นใยเห็ดโคนญี่ปุ่ นเจริญเต็มถุง พบว่า กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้
เลื่อย ในอตัราส่วน 2:1 ให้จ านวนวนัทีเ่ส้นใยเจริญเต็มถุงเร็วที่สุด 38.12 วนั ไม่แตกต่างจากการใช้
ก้อนเช้ือเห็ดเก่าอย่างเดียว ที่มีจ านวนวนัที่เส้นใยเจริญเต็มถุง 38.92 วนั แต่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 (ตารางที่ 4) กบักอ้นเช้ือเห็ดที่เก่าผสมขี้ เลื่อย ในอตัราส่วน 1:1 และ 
1:2 ที่มีจ านวนวนัที่เส้นใยเจริญเต็มถุงเท่ากบั  41.77 และ 44.67 วนั ตามล าดบั และพบว่าขี้ เลื่อยอยา่ง
เดียวจะให้จ านวนวนัที่เส้นใยเจริญเต็มถุงนานที่สุด เท่ากบั 46. 77 วนั โดยกอ้นเช้ือเห็ดที่เส้นใยเจริญ
เต็มถุงแลว้จากการเพาะในวสัดุเพาะที่อตัราส่วนต่างกนั มีลกัษณะดงัภาพที่ 2 
 

4.1.2 ระยะเวลาออกดอก (วนั) 
  จากการศึกษาระยะเวลาออกดอก  พบว่า การใชก้อ้นเช้ือเห็ดเก่าอย่างเดียวท าให้ระยะเวลา
ออกดอกเร็วที่สุด 18.96 วนั ไม่แตกต่างจากการใชก้อ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อยในอตัราส่วน 2:1 ทีใ่ห้
ระยะเวลาออกดอกเท่ากบั 19.35  วนั และการใชก้อ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อยในอตัราส่วน 1:2 วนั ที่
ให้ระยะเวลาออกดอกเท่ากับ 19.95 วนั  แต่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(ตารางที่ 4) กบัการใชข้ี้ เลื่อยอยา่งเดียว ให้ระยะเวลาออกดอกเท่ากบั 21.17 วนั และการใชก้อ้นเช้ือ
เห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อยในอตัราส่วน 1:1 ใชร้ะยะเวลาออกดอกนานที่สุดที่ 21.33 วนั  
 

4.1.3 จ านวนดอกเห็ดต่อถุง 
  จากการศึกษาจ านวนดอกเห็ดต่อถุง พบว่า การใชก้อ้นเช้ือเห็ดเก่าอยา่งเดียวให้จ านวนดอก
เห็ดต่อถุงมากที่สุด 7.05 ดอก แต่ไม่ต่างจากการใช้กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อยในอตัราส่วน 2:1 ให้
จ านวนดอกเห็ดต่อถุงเท่ากบั 6.77 ดอก หรือกอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อยในอตัราส่วน 1:2 ให้จ านวน
ดอกเห็ดต่อถุงเท่ากับ  6.70  และขี้ เลื่อยอย่างเดียว ให้จ านวนดอกเห็ดต่อถุงเท่ากับ 5.92 ดอก 
ตามล าดบั แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 (ตารางที่ 4) การใชก้อ้นเช้ือ
เห็ดเก่าในอตัราส่วน 1:1 ให้จ านวนดอกนอ้ยที่สุด 5.35 ดอก โดยดอกเห็ดที่เกิดในแต่ละส่ิงทดลอง 
มีลกัษณะดงัภาพที่ 3 
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4.1.4 น ้าหนกัสดรวมต่อถุง (กรัม) 
  จากการศึกษาน ้ าหนักสดรวมต่อถุงของทุกส่ิงการทดลอง ไม่มีความแตกต่างกนัทางสถิติ 
พบว่า การใช้กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อยในอตัราส่วน 1:2 ให้น ้ าหนักดอกสดรวมต่อถุงมากที่สุด 
22.03 กรัม รองลงมาคือกอ้นเช้ือเห็ดเก่าอย่างเดียว ให้น ้ าหนักดอกสดรวมต่อถุงเท่ากบั 20.50 กรัม 
ต่อมาการใชก้อ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อยในอตัราส่วน 2:1 ให้จ านวนดอกสดรวมต่อถุง เท่ากบั 19.97 
กรัม ต่อมาการใชเ้ลื่อยอยา่งเดียว  ให้น ้าหนกัสดรวมต่อถุง เท่ากบั 19.43 กรัม ตามล าดบั และการใช้
ก้อนเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อยในอัตราส่วน 1:1 ให้น ้ าหนักสดรวมต่อถุงน้อยที่สุดคือ 18.44 กรัม 
(ตารางที่ 4)   
 

4.1.5 ค่าประสิทธิภาพการใชอ้าหาร (%B.E.) 
  จากการศึกษาหาค่า %B.E โดยใช้วสัดุเพาะชนิดต่างๆ พบว่า การใช้กอ้นเช้ือเห็ดเก่าอย่าง
เดียว จะมีค่า %B.E. มากที่สุดเท่ากบั 6.95 เปอร์เซ็นต ์แต่ไม่แตกต่างจากการใชก้อ้นเช้ือเห็ดเก่าผสม
ขี้ เลื่อยในอัตราส่วน 2:1 ที่มีค่า %B.E. เท่ากับ 6.77 และการใช้ก้อนเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อยใน
อัตราส่วน 1:2 ที่มีค่า %B.E. เท่ากับ 6.64 แต่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 (ตารางที่ 4)  การใช้ก้อนเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อยในอตัราส่วน 1:1 ที่มีค่า %B.E. เท่ากับ 5.57 
เปอร์เซ็นต์ตามล าดับ และพบว่าการใช้ขี้ เลื่อยอย่างเดียวจะมีค่า %B.E. น้อยที่สุดเท่ากับ 5.40 
เปอร์เซ็นต ์ 
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ตารางที่ 4 การเจริญของเส้นใยและผลผลิตของเห็ดโคนญี่ปุ่ น 
วสัดุเพาะเห็ด จ านวนวนัที่

เส้นใยเจริญ
เต็มถุง (วนั) 

ระยะเวลาออก
ดอก (วนั) 

จ านวนดอก
เห็ดต่อถุง 

น ้าหนกัดอก
สดรวมต่อ

ถุง 

%. B.E. 

กอ้นเช้ือเห็ดเก่า
อยา่งเดียว 
กอ้นเช้ือเห็ดเก่า : 
ขี้ เลื่อย (2:1) 
กอ้นเช้ือเห็ดเก่า: 
ขี้ เลื่อย (1:1) 
กอ้นเช้ือเห็ดเก่า: 
ขี้ เลื่อย (1:2) 
ขี้ เลื่อยอยา่งเดียว 

38.92d±0.85 
 

38.12d±0.49 
 

41.77c±0.92 
 

44.67b±0.49 
 

46.77a±0.71 

18.96c±1.00 
 

19.35bc±0.97 
 

21.33a±0.77 
 

19.95abc±0.82 
 

21.17ab±0.62 

7.05a±0.72 
 

6.77ab±0.99 
 

5.35b±0.54 
 

6.70ab±0.70 
 

5.92ab±0.25 

20.50±0.66 
 

19.97±1.69 
 

18.44±1.87 
 

22.03±2.66 
 

19.43±2.81 

6.95a±0.26 
 

6.77a±0.64 
 

5.57bc±0.39 
 

6.64ab±1.04 
 

5.40c±0.48 

F-test ** ** * ns * 

CV. (%) 1.69 4.23 10.82 10.41 9.99 
หมายเหตุ  ns = ไม่มีความแตกต่างทางสถิต ิ

* = แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 ** = แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัย่ิงทางสถิติที่ระดบั 0.01 

ตวัอกัษรภาษาองักฤษที่เหมือนกนัในสดมทเ์ดียวกนัไมม่ีความแตกตา่งทางสถิติ 
% Biological efficiency (% B.E.) = ค่าประสิทธิภาพการใชอ้าหาร 
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ภาพที่ 2 ลกัษณะเส้นใยเจริญเต็มถุงจากกอ้นเช้ือเห็ดที่มีวสัดุเพาะอตัราต่างกนั โดย ก. กอ้นเช้ือเห็ด
เก่าอยา่งเดียว ข. กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย 2:1 ค. กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย 1:1. ง. กอ้น
เช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย 1:2 และจ. ขี้ เลื่อยไมย้างพาราอยา่งเดียว 
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ภาพที่ 3 ดอกเห็ดโคนญี่ปุ่ นที่ไดจ้ากกอ้นเช้ือเห็ดที่เพาะในวสัดุเพาะที่อตัราต่างกนั โดย ก. กอ้นเช้ือ   
เห็ดเก่าอย่างเดียว ข. กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย 2:1 ค. กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย 1:1  ง. 
กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย 1:2 และจ. ขี้ เลื่อยไมย้างพาราอยา่งเดียว 

 
4.2 วิจารณ์ผล 

 จากการทดลองวนัที่เส้นใยเจริญเต็มถุงพบว่า เส้นใยเจริญเต็มถุงอยู่ระหว่างวนัที่ 38-46 วนั 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการทดลองของ Noonsong et al. (2016) ที่ศึกษาเก่ียวกบัวนัที่เส้นใยเจริญ
เต็มถุง โดยวนัที่เส้นใยเจริญเต็มถุงอยู่ระหว่างวนัที่ 36-43 วนั ทั้งน้ีทั้งสองงานวิจยั วนัที่เส้นใยเจริญ
เต็มถุง จ านวนวนัมีค่าใกลเ้คียงกนั 

  

 

ก 

ค ง 
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จากการทดลองระยะเวลาออกดอก จะหมายถึงตั้งแต่เร่ิมเปิดดอกจนถึงเก็บผลผลิตได ้ทั้งน้ี
ระยะเวลาออกดอกอยูร่ะหว่างวนัที่ 18-21 วนั หลงัจากท าการเปิดดอก ซ่ึงในงานวิจยัของ Noonsong 
et al. (2016) จะออกดอกระหว่างวนัที่ 11-32 วนั หลงัจากท าการเปิดดอก จะเห็นไดว่้าในการทดลอง 
ระยะเวลาในการออกดอกจะใช้เวลาส้ันกว่าเมื่อเปรียบเทียบจากการทดลองของ Noonsong et al. 
(2016) ที่ระยะเวลาในการออกดอกจะใชเ้วลายาวนานกว่า ซ่ึงอาจจะเกิดจากการใชว้สัดุที่เหมือนกนั
ในอตัราส่วนที่ต่างกนัและน ้าหนกัของกอ้นที่ต่างกนั โดยในการทดลองน้ีน ้าหนกัของกอ้นอยูท่ี่ 700 
กรัมต่อถุง แต่ในงานวิจยัของ Noonsong et al. (2016) น ้าหนกัของกอ้นอยูท่ี่ 850 กรัม  

จากการทดลองจ านวนดอกต่อถุง น ้าหนกัสดรวมต่อถุง และค่าประสิทธิภาพการใชอ้าหาร 
(%B.E) จะเห็นได้ว่าจ านวนดอกต่อถุงเฉลี่ยอยู่ที่ 5-7 ดอกต่อถุง น ้ าหนักสดรวมต่อถุงเฉลี่ยอยู่ที่ 
18.22 กรัมต่อถุง และค่าประสิทธิภาพการใช้อาหาร (%B.E) ผลผลิตได้น้อย ที่เพาะในจังหวัด
นราธิวาส อยู่ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม-มีนาคม เฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงบ่งบอกได้ถึง
ประสิทธิภาพการใชอ้าหารนอ้ยมาก เมื่อเทียบจากการทดลองของ Noonsong et al. (2016) โดยที่ค่า
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร (%B.E)เฉลี่ยอยู่ที่ 16-40 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงบ่งบอกไดถ้ึงประสิทธิภาพการ
ใชอ้าหารมาก จึงท าให้จ านวนดอกต่อถุงเฉลี่ยอยูท่ี่ 31-61 ดอกต่อถุง น ้าหนกัสดรวมต่อถุงเฉลี่ย 56-
135 กรัมต่อถุง ทั้งน้ีทั้งสองงานวิจัยไม่มีความสอดคล้อง เน่ืองอัตราส่วนที่ใช้ในการทดลองใช้
อตัราส่วนที่แตกต่างกนั โดยงานวิจยัของ Noonsong et al. (2016)  ใชอ้ตัราส่วน 1:3 และ 3:1 แต่ใน
การทดลองน้ีใช้อตัราส่วน 1:2 และ 2:1 หรืออาจเกิดจากสภาพแวดลอ้มในการทดลอง รวมไปถึงมี
การเขา้มาท าลายของแมลง เช่น หอยทากโดยการกดักินผลผลิตดอกเห็ดตั้งแต่ตุ่มดอกไปจนถึงดอก
บาน ท าให้ผลผลิตมีการเสียหาย 

จากการทดลองการใชข้ี้ เลื่อยไมย้างพาราอยา่งเดียวให้ผลผลิตเห็ดมาก ให้จ านวนดอกเฉลี่ย
5.92 ดอก ให้น ้ าหนักดอกสดรวมต่อถุงเฉลี่ย 19.43 กรัมต่อถุง เมื่อเทียบกับงานทดลองของ 
Chatsuwan (2014) ให้จ านวนดอกเฉลี่ย 3.17 ดอก และให้น ้ าหนักเฉลี่ย 12.85 กรัมต่อถุง ซ่ึงอาจจะ
เกิดจากการใชอ้าหารเสริมที่ต่างกนั เช่น แกลบดิบ ร าละเอียด แป้งขา้วเหนียว ปูนขาว ดีเกลือ และภู
ไมท ์ส่วนการทดลองน้ีใชอ้าหารเสริม คือ ร าละเอียด ปูนขาว และดีเกลือ 
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บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

จากการทดลองการศึกษาการใชก้อ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิต
ของเห็ดโคนญี่ปุ่ น สรุปได้ว่า ก้อนเช้ือเห็ดเก่าอย่างเดียว สามารถเพาะเห็ดโคนญี่ปุ่ นได้ และให้
จ านวนดอก และผลผลิตดอกเห็ดค่อนขา้งดี 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1. ท าการทดลอง โดยการเก็บขอ้มูลผลผลิตให้นานกว่าน้ี 
5.2.2. ท าการทดลอง เพ่ิมหรือลดอตัราส่วนของการใชก้อ้นเช้ือเห็ดเก่าในการเพาะเห็ด 
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ตารางผนวกที่ 1 จ านวนวนัที่เส้นใยเจริญเต็มถุง (วนั) 

Treatment จ านวนวนัที่เส้นใยเจริญเต็มถุง (วนั) 
R1 R2 R3 R4 Total Mean SD 

T1 39.8 38.6 39.4 37.9 155.7 38.925 0.85 
T2 38.2 38.7 38.1 37.5 152.5 38.125 0.49 
T3 41.0 41.4 41.6 43.1 167.1 41.775 0.92 
T4 45.3 44.6 44.7 44.1 178.7 44.675 0.49 
T5 45.8 47.2 47.4 46.7 187.1 46.775 0.71 

หมายเหตุ  T1 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าอยา่งเดียว 
T2 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 2:1 
T3 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:1 
T4 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:2 
T5 = ขี้ เลือ่ยไมย้างพาราอยา่งเดียว 

 

ตารางผนวกที่ 2 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) จ านวนวนัที่เส้นใยเจริญเต็มถุง (วนั) 

Sov Df SS Ms F value Pr(>F) 
Treatment 

Error 
4 

15 
217.85 

7.66 
54.46 
0.51 

106.7 7.91e-11 

หมายเหตุค่า CV = 1.69 % 
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ตารางผนวกที่ 3 ระยะวเลาออกดอก (วนั) 

Treatment ระยะเวลาออกดอก (วนั) 
R1 R2 R3 R4 Total Mean SD 

T1 18.50 17.78 19.70 19.89 75.87 18.96 1.00 
T2 19.20 18.25 20.63 19.33 77.41 19.35 0.97 
T3 20.17 21.60 21.75 21.80 85.32 21.32 0.77 
T4 20.88 19.44 20.40 19.11 79.83 19.95 0.82 
T5 21.89 21.10 20.38 21.33 84.70 21.17 0.62 

หมายเหตุ   T1 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าอยา่งเดียว 
T2 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 2:1 
T3 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:1 
T4 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:2 
T5 = ขี้ เลื่อยไมย้างพาราอยา่งเดียว 

 

ตารางภาคที่ 4 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ระยะเวลาออดอก (วนั) 

Sov Df SS Ms F value Pr(>F) 
Treatment 4 10.06 4.514 6.207 0.00374 

Error 15 10.91 0.727   
หมายเหตุค่า CV = 4.23 % 
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ตารางผนวกที่ 5 จ านวนดอกเห็ดต่อถุง 

Treatment จ านวนดอกเห็ดต่อถุง 
R1 R2 R3 R4 Total Mean SD 

T1 7.6 6.7 7.7 6.2 28.2 7.05 0.72 
T2 5.4 7.6 7.4 6.7 27.1 6.77 0.99 
T3 5.0 5.4 4.9 6.1 21.4 5.35 0.54 
T4 6.5 5.9 7.6 6.8 26.8 6.70 0.70 
T5 5.9 5.6 6.0 6.2 23.7 5.92 0.25 
หมายเหตุ   T1 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าอยา่งเดียว 

T2 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 2:1 
T3 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:1 
T4 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:2 
T5 = ขี้ เลือ่ยไมย้างพาราอยา่งเดียว 

 

ตารางผนวกที่ 6 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) จ านวนดอกเห็ดต่อถุง 

Sov Df SS Ms F value Pr(>F) 
Treatment 

Error 
4 

15 
7.893 
7.115 

1.9733 
0.4743 

4.16 0.0183 

หมายเหตุค่า CV = 10.82% 
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ตารางผนวกที่ 7 น ้าหนกัดอกสดรวมต่อถุง 

Treatment น ้าหนกัดอกสดรวมต่อถุง 
R1 R2 R3 R4 Total Mean SD 

T1 20.60 19.59 21.17 20.64 82.00 20.50 0.66 
T2 17.85 20.02 22.00 20.02 79.89 19.97 1.69 
T3 17.11 16.89 18.86 20.93 73.79 18.44 1.87 
T4 23.84 18.31 24.09 21.89 88.13 22.03 2.66 
T5 20.35 17.54 16.85 22.99 77.73 19.43 2.81 

หมายเหตุ   T1 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าอยา่งเดียว 
T2 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 2:1 
T3 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:1 
T4 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:2 
T5 = ขี้ เลือ่ยไมย้างพาราอยา่งเดียว 
 

ตารางผนวกที่ 8 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) น ้าหนกัดอกสดรวมต่อถุง 

Sov Df SS Ms F value Pr(>F) 
Treatment 

Error 
4 

15 
28.34 
65.60 

7.084 
4.373 

1.62 0.221 

หมายเหตุค่า CV = 10.41 % 

 

 

 

 

 

 



26 
 

ตารางผนวกที่ 9 ค่าประสิทธิภาพการใชอ้าหาร (%B.E.) 

 
Treatment 

ค่าประสิทธิภาพการใชอ้าหาร (%B.E.) 
R1 R2 R3 Total Mean SD 

T1 7.00 6.67 7.19 20.86 6.95 0.26 
T2 6.08 6.89 7.35 20.31 6.77 0.64 
T3 5.34 5.35 6.03 16.71 5.57 0.39 
T4 7.23 5.44 7.27 19.94 6.65 1.04 
T5 5.95 5.21 5.05 16.20 5.40 0.48 

หมายเหตุ   T1 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าอยา่งเดียว 
T2 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 2:1 
T3 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:1 
T4 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:2 
T5 = ขี้ เลือ่ยไมย้างพาราอยา่งเดียว 

 

ตารางผนวกที่ 10 วิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) ค่าประสิทธิภาพการใชอ้าหาร (%B.E.) 

Sov Df SS Ms F value Pr(>F) 
Treatment 
Error 

4 
10 

6.296 
3.924 

1.5740 
0.3924 

4.011 0.0341 

หมายเหตุค่า CV = 9.99% 
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ตารางผนวกที่ 11 น ้าหนกัแห้งของวสัดุเพาะ 

Treatment น ้าหนกัแห้งของวสัดุเพาะ 
R1 R2 R3 Total Mean SD 

T1 294.22 293.87 294.46 882.55 294.18 0.29 
T2 293.69 294.75 295.46 883.90 294.63 0.89 
T3 316.60 315.83 316.93 949.36 316.45 0.56 
T4 331.83 333.53 332.26 997.62 332.54 0.88 
T5 337.96 337.90 336.93 1012.79 337.60 0.57 

หมายเหตุ   T1 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าอยา่งเดียว 
T2 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 2:1 
T3 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:1 
T4 = กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย อตัราส่วน 1:2 
T5 = ขี้ เลือ่ยไมย้างพาราอยา่งเดียว 
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ภาพผนวกที่ 1 วสัดุเพาะแห้งจากกอ้นเช้ือเห็ดที่ต่างกนั โดย ก. กอ้นเช้ือเห็ดเก่าอย่างเดียว ข. กอ้น

เช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย 2:1 ค. กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสมขี้ เลื่อย 1:1 ง. กอ้นเช้ือเห็ดเก่าผสม

ขี้ เลื่อย 1:2 และจ. ขี้ เลื่อยไมย้างพารายา่งเดียว 
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