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กิตตกิรรมประกาศ 

 
 ขอขอบคณุมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ท่ีสนบัสนนุงบประมาณในการด าเนินการ
วิจยั ขอบคณุสถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ท่ีสนบัสนนุสถานท่ีในการศกึษาวิจยั  

ขอบคณุดร.วิรัต ิ อ าพนัธุ์ ท่ีชว่ยแก้ไขภาษาองักฤษ ขอบคณุเพ่ือนๆ พ่ีๆ และน้องๆ ทกุคน ท่ี
ชว่ยเหลือในการวิจยั โดยเฉพาะ นส. ราณี แควชล ผู้ชว่ยนกัวิจยัในโครงการท่ีตัง้ใจท างาน จนท าให้
งานวิจยัครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี  จงึขอขอบคณุไว้ ณ โอกาสนี ้
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ช่ือโครงการ  ศกัยภาพของก่ิงไม้ใบไม้ท่ีมีในท้องถ่ินเพ่ือใช้เป็นวสัดเุพาะเห็ด ทดแทนขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา 
 

คณะนักวิจัยและสังกัด  
1. ผศ. กทัลีวลัย์  สขุชว่ย       สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2. ดร. นิอร โฉมศรี                สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
3. ผศ. สมุาฬี พรหมรุกขชาติ  สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

ระยะเวลาที่ท าการวิจัย 1 ปี 2 เดือน   ระหวา่ง เมษายน พ.ศ. 2555 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาศกัยภาพของวสัดท่ีุมีในท้องถ่ินท่ีสามารถน ามาใช้เป็นวสัดเุพาะเห็ดเชิงการค้า
ทดแทนขีเ้ล่ือยยางพารา 

2. เพ่ือศกึษาสตูรอาหารท่ีเหมาะสมระหวา่งวสัดใุนท้องถ่ินและขีเ้ล่ือยยางพารา 
3. เพ่ือศกึษาต้นทนุการผลิตในการเพาะเห็ดแครงเชิงการค้าเปรียบเทียบระหวา่งวสัดใุนท้องถ่ิน

และขีเ้ล่ือยยางพารา 
4. เพ่ือศกึษาปริมาณโปรตีนในเห็ดแครง 

 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ศกึษาศกัยภาพของวสัดใุนท้องถ่ิน 11 ชนิด เพ่ือใช้เป็นวสัดเุพาะเห็ดแครงในถงุพลาสตกิ 

เปรียบเทียบกบัขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา   

2. ศกึษาสตูรวสัดเุพาะท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะเห็ดแครงให้ได้ผลผลิต   และมีโปรตีนสงู
เปรียบเทียบกบัขีเ้ล่ือยยางพารา 

3. ศกึษาต้นทนุการผลิตเห็ดแครงในการผลิตเชิงการค้า ด้วยวสัดใุนท้องถ่ินและสตูรท่ี 

       เหมาะสมเปรียบเทียบกบัขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา  

4. วิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในเห็ดแครง   

วิธีการวิจัย      
1. ศึกษาวัสดุเพาะในท้องถิ่น 11 ชนิดในการเพาะเหด็แครงเปรียบเทียบกับขีเ้ล่ือย 

ยางพารา การทดลองด าเนินการ เดือน พฤษภาคม-มิถนุายน 2555 วางแผนการทดลองแบบ CRD 
ประกอบด้วย 12 สิ่งทดลองๆ ละ 6 ซ า้ ดงันี ้  
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            สิ่งทดลองท่ี 1 ไมยราบยกัษ์ (Giant sensitive plant) 
            สิ่งทดลองท่ี 2 กระถินยกัษ์ (Leucaena) 
            สิ่งทดลองท่ี 3 จัน่ (Jan) 
            สิ่งทดลองท่ี 4 ฉ าฉา (Rain tree) 
            สิ่งทดลองท่ี 5 ขีเ้หล็ก (Siamese Cassia)  
            สิ่งทดลองท่ี 6 สะเดา (Neem)  
            สิ่งทดลองท่ี 7 มะมว่ง (Mango) 
            สิ่งทดลองท่ี 8 มะเก๋ียง (Makieng) 
            สิ่งทดลองท่ี 9 หางนกยงูไทย (Flower fence) 
            สิ่งทดลองท่ี 10 ล าไย (Longan)  
            สิ่งทดลองท่ี 11 ประดู ่(Burmese Rosewood) 
            สิ่งทดลองท่ี 12 ยางพารา (Para rubber, control) 
 สตูรท่ีใช้เพาะเห็ดแครง ประกอบด้วย ขีเ้ล่ือย:เมล็ดข้าวฟ่างต้ม:ร า:ปนูขาว:น า้ อตัราสว่น 100 
:50:5:1:75 โดยน า้หนกั บนัทกึข้อมลู จ านวนวนัท่ีเส้นใยเห็ดแครงเจริญจนเตม็ก้อนเชือ้ น า้หนกัผลผลิตสด 
และแห้ง น า้หนกัตอ่ดอก ขนาดและความหนาของดอกเห็ด ปริมาณโปรตีนในดอกเห็ด น ามาวิเคราะห์
ข้อมลูทางสถิต ิ 
 

2. ศึกษาสูตรขีเ้ล่ือยท่ีเหมาะสมในการเพาะเหด็แครงท่ีให้ผลผลิตและปริมาณโปรตีนสูง  
           การทดลองด าเนินการเดือนกมุภาพนัธ์-มีนาคม 2556 วางแผนการทดลองแบบ CRD ประกอบด้วย 
10 สิ่งทดลองๆ ละ 6 ซ า้ การบนัทกึข้อมลูด าเนินการเชน่เดียวกบั การทดลองท่ี 1   
 สิ่งทดลองท่ี 1 = จัน่ 

สิ่งทดลองท่ี 2 = จัน่:มะเก๋ียงอตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั 
สิ่งทดลองท่ี 3 = จัน่:กระถินยกัษ์อตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั 
สิ่งทดลองท่ี 4 = จัน่:ไมยราบยกัษ์อตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั 
สิ่งทดลองท่ี 5 = จัน่:ยางพาราอตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั 
สิ่งทดลองท่ี 6 = จัน่:กระถินยกัษ์:ยางพาราอตัราสว่น 1:1:1 โดยน า้หนกั 
สิ่งทดลองท่ี 7 = จัน่:ไมยราบยกัษ์:ยางพาราอตัราสว่น 1:1:1 โดยน า้หนกั 
สิ่งทดลองท่ี 8 = จัน่:มะเก๋ียง:กระถินยกัษ์อตัราสว่น 1:1:1 โดยน า้หนกั 
สิ่งทดลองท่ี 9 = จัน่:มะเก๋ียง:กระถินยกัษ์:ยางพาราอตัราสว่น 1:1:1:1 โดยน า้หนกั 
สิ่งทดลองท่ี 10 = ยางพารา (control)       
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3. ศึกษาการเพาะเหด็แครงเชิงการค้า และต้นทุนการผลิต 

          การทดลองด าเนินการเดือน มิถนุายน–กรกฎาคม 56 วางแผนการทดลองแบบ CRD     
ประกอบด้วย 2 สิ่งทดลองๆ ละ 6 ซ า้ๆ ละ 50 ก้อน รวม 600 ก้อน บนัทึกข้อมลูด้านผลผลิต องค์ประกอบ
ผลผลิตและ ต้นทนุการผลิต เปรียบเทียบระหวา่ง 2 สิ่งทดลอง ดงันี ้
          สิ่งทดลองท่ี 1 (จัน่:ไมยราบยกัษ์ อตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั) 
          สิ่งทดลองท่ี 2 (ยางพารา)   
 
ผลการวิจัย      

1. ผลการศึกษาวัสดุเพาะ 11 ชนิด ในการเพาะเหด็แครงเปรียบเทียบกับขีเ้ล่ือย
ยางพารา  

การทดลองด าเนินการในฤดฝูน ผลการทดลองพบวา่ ไม้มะเก๋ียงให้ผลผลิตสดสงูท่ีสดุ (109.20 
กรัม/ถงุ)  รองลงมาคือไม้จัน่ (107.00 กรัม/ถงุ) ซึง่ให้ผลผลิตสงูกวา่ไม้ยางพาราอย่างมีนยัส าคญัยิ่ง สว่น
ขีเ้หล็ก ฉ าฉา และล าไยให้ผลผลิต 105.00  95.29 และ 95.25 กรัม/ถงุ ตามล าดบัซึ่งมีแนวโน้มสงูกวา่ไม้
ยางพารา (92.99 กรัม/ถงุ) แตไ่ม้ยางพารามีแนวโน้มให้ผลผลิตสงูกวา่ไมยราบยกัษ์ กระถินยกัษ์ สะเดา 
และมะมว่ง สว่นหางนกยงูไทยและประดูใ่ห้ผลผลิตต ่ากวา่ไม้ยางพาราอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง  ไมยราบยกัษ์ 
และฉ าฉา เส้นใยเห็ดแครงเจริญได้เร็วท่ีสดุโดยเจริญเตม็ถงุในเวลา 13 วนั แตไ่มแ่ตกตา่งจากไม้ยางพารา 
(13.67 วนั) ส าหรับขนาดและความหนาของดอกเห็ดแครงในไม้ทกุชนิดไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ โดยไม้
กระถินยกัษ์ จัน่ ฉ าฉา ไมยราบยกัษ์ สะเดา หางนกยงูไทย มะมว่ง และมะเก๋ียง ให้ดอกเห็ดท่ีมีโปรตีนสงู
กวา่ขีเ้ล่ือยยางพาราโดยมีโปรตีน 23.43 22.41 20.31 19.11 18.20 17.33  16.59 และ 16.31 % 
ตามล าดบั ในขณะท่ียางพาราให้ดอกเห็ดท่ีมีโปรตีน 15.82 %  

2. ผลการศึกษาสูตรขีเ้ล่ือยท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเหด็แครงเพ่ือให้ได้ผลผลิตและ
โปรตีนสูง  

การทดลองด าเนินการปลายฤดหูนาว ผลการทดลองพบว่า สิ่งทดลองท่ี 10 (ยางพารา) ให้ผลผลิต
ดอกเห็ดสดสงูสดุ (122.50 ก./ถงุ) แตกตา่งจากสิ่งทดลองท่ีเหลืออยา่งมีนยัส าคญั ให้น า้หนกัผลผลิตดอก
เห็ดแห้งสงูท่ีสดุ (24.72 ก./ถงุ) แตใ่ห้ปริมาณโปรตีนในดอกเห็ด (16.65 %) ต ่ากว่าสิ่งทดลองท่ี 4 (จัน่:
ไมยราบยกัษ์ 1:1 โดยน า้หนกั) และสิ่งทดลองท่ี 5 (จัน่:ยางพารา 1:1 โดยน า้หนกั) โดยมีปริมาณโปรตีน 
19.33 และ 17.10 % ตามล าดบั นอกจากนี ้ สิ่งทดลองท่ี 9 และ 10 เส้นใยเห็ดแครงเจริญได้ช้ากวา่สิ่ง
ทดลองอ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัโดยเจริญเตม็ถงุ 18.90-19.00 วนั สว่นสิ่งทดลองอ่ืนๆ เจริญเตม็ถงุ 16.00-
17.33 วนั สว่นขนาดและความหนาของดอกเห็ดแครง ทัง้ 10 สิ่งทดลองพบวา่ ไมมี่ความแตกตา่งกนัทาง
สถิต ิแตส่ิ่งทดลองท่ี 10 (ยางพารา) มีแนวโน้มให้ดอกเห็ดท่ีมีขนาดใหญ่กวา่สิ่งทดลองอ่ืนๆ   
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3. การผลิตเหด็แครงในเชิงการค้า      
  การทดลองด าเนินการในฤดฝูน ผลการทดลองพบว่า     สิ่งทดลองท่ี 1 (จัน่:ไมยราบยกัษ์      1:1  

โดยน า้หนกั) ให้น า้หนกัผลผลิตสดและแห้ง (300 ถงุ) ต ่ากวา่สิ่งทดลองท่ี 2 (ยางพารา) โดยสิ่งทดลองท่ี 1 
ให้ผลผลิตสดและแห้ง 23.82 และ 14.08 กก. ตามล าดบัสว่นสิ่งทดลองท่ี 2 ให้ผลผลิตสดและแห้ง 30.15 
และ 17.36 กก. ตามล าดบั ทัง้ 2 สิ่งทดลอง ให้น า้หนกัเฉล่ีย/10 ดอก ขนาดดอก ความหนาของดอก และ
การเจริญของเส้นใยไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิต ิ แตส่ิ่งทดลองท่ี 1 ให้ปริมาณโปรตีนในดอกเห็ดสงูกวา่ขีเ้ล่ือย
ยางพารา โดยมีโปรตีน 19.33 และ 18.82 % ตอ่น า้หนกัเห็ดแห้ง 1 กรัม ตามล าดบั ส าหรับต้นทนุการผลิต
เห็ดแครงเชิงการค้า พบวา่ ทัง้ 2 สิ่งทดลอง มีต้นทนุการผลิตไมต่า่งกนัคือ 2,520 บาท/ 300 ก้อน หรือ
เฉล่ียก้อน ละ 8.47 บาท โดยสิ่งทดลองท่ี 1 ให้ผลผลิต 23.82 กก. ราคาจ าหนา่ย 150 บาท/กก. มีรายรับ
จากการจ าหนา่ย 3,573 บาท เม่ือหกัต้นทนุ 2,520 บาท จงึมีก าไร 1,053 บาท ซึง่น้อยกวา่สิ่งทดลองท่ี 2 ท่ี
ให้ผลผลิต 30.15 กิโลกรัมๆละ  150 บาท มีรายรับ 4,522.50 บาท เม่ือหกัต้นทนุ 2,520 บาท มีก าไร 
2,002.50 บาท ดงันัน้การใช้ขีเ้ล่ือยไม้ยางพาราในการเพาะเห็ดแครงเชิงการค้าจะมีสว่นตา่งก าไรมากกวา่
สิ่งทดลองท่ี 1 เป็นเงิน 949.50 บาท ตอ่การผลิตเห็ดแครง 300 ก้อน 
 
วิจารณ์ 

เห็ดแครงท่ีเพาะจากไม้กระถินยกัษ์ จัน่ ฉ าฉา ไมยราบยกัษ์ สะเดา และหางนกยงูไทย ให้ดอกเห็ด
ท่ีมีปริมาณโปรตีนสงูกวา่ไม้ยางพารา อาจเน่ืองมาจากไม้ดงักลา่วเป็นพืชวงศ์ถัว่ (Fabaceae หรือ 
Leguminocae) ซึง่ในเนือ้ไม้อาจมีโปรตีนสงูกวา่ไม้ยางพารา เห็ดแครงอาจได้รับสารอาหารโปรตีน หรือ
กรดอะมิโนจากพืชดงักลา่วท าให้ดอกเห็ดท่ีเพาะได้มีโปรตีนสงูกวา่ท่ีเพาะจากไม้ยางพารา  
 จากผลการทดลองท่ี 2 จะเห็นได้วา่ สิ่งทดลองท่ี 1 (ไม้จัน่) ให้ผลผลิตต ่าสดุ และไม้ยางพาราให้
ผลผลิตสงูสดุ ขดัแย้งกบัผลการทดลองท่ี 1 ซึง่ไม้จัน่ให้ผลผลิตสดสงูกวา่ขีเ้ล่ือยไม้ยางพาราอย่างมี
นยัส าคญัยิ่ง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการทดลองด าเนินการในฤดกูาลท่ีตา่งกนั ซึง่อาจสง่ผลให้ผลผลิตท่ีได้ใน
แตล่ะฤดกูาลแตกตา่งกนั อีกทัง้ภายหลงัการเก็บเก่ียวครัง้แรกสิ่งทดลองท่ี 1 มีการปนเปือ้นเชือ้ราเขียวไตร
โคเดอร์มามากกว่าสิ่งทดลองอ่ืนๆ สง่ผลให้ปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได้ในครัง้ท่ี 2 มีปริมาณน้อย จงึท าให้
ผลผลิตท่ีได้ต ่า และการท่ีไม้ยางพารามีขนาดของดอกเห็ดซึง่มีแนวโน้มใหญ่กวา่สิ่งทดลองอ่ืนๆ จงึสง่ผลให้ 
มีน า้หนกัผลผลิตสงูสดุ ส่วนสิ่งทดลองท่ี 1 (ไม้จัน่) แม้วา่ขนาดดอกเห็ดมีแนวโน้มใหญ่กวา่สิ่งทดลองท่ี 2 
(ไม้จัน่ : มะเก๋ียง อตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั) แตป่ริมาณผลผลิตท่ีได้ต ่ากวา่ ทัง้นีอ้าจมีสาเหตมุาจากก้อน
เห็ดมีการปนเปือ้นจากเชือ้ราไตรโคเดอร์มา จงึท าให้ได้ผลผลิตน้อยกว่าสิ่งทดลองอ่ืนๆ  
         การผลิตเห็ดแครงในเชิงการค้าพบวา่ สิ่งทดลองท่ี 1 (จัน่:ไมยราบยกัษ์ 1:1 โดยน า้หนกั)     ให้
ผลผลิตต ่ากวา่ สิ่งทดลองท่ี 2 (ยางพารา) สอดคล้องกบัผลการทดลองท่ี 2 ซึง่การท่ีสิ่งทดลองท่ี 1 ให้
ผลผลติต ่ากวา่เน่ืองจากมีการปนเปือ้นเชือ้ราเขียวไตรโคเดอร์มามากกว่าสิ่งทดลองท่ี 2 นอกจากนีข้นาด
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ของดอกเห็ดในสิ่งทดลองท่ี 1 มีแนวโน้มเล็กกวา่สิ่งทดลองท่ี 2 จงึท าให้น า้หนกัผลผลิตท่ีได้ต ่ากวา่สิ่ง
ทดลองท่ี 2   
 
สรุป  

1. การเพาะเห็ดแครงในฤดฝูน (พ.ค.-มิ.ย. 55) ขีเ้ล่ือยไม้มะเก๋ียง ไม้จัน่ ฉ าฉา ขีเ้หล็ก และล าไย  
มีศกัยภาพในการเพาะเห็ดแครง สามารถทดแทนไม้ยางพาราได้โดยให้ผลผลิตสงูกว่ายางพารา นอกจากนี ้
ขีเ้ล่ือยไม้จัน่ ฉ าฉา และมะเก๋ียง ยงัให้ปริมาณโปรตีนในดอกเห็ดสงูกวา่ขีเ้ล่ือยยางพารา 

2. การเพาะเห็ดแครงในชว่งปลายฤดหูนาว (ก.พ.-มี.ค. 56) ไม้ยางพาราให้ผลผลิตสงูสดุ 122.50 
กรัม/ถงุ และให้โปรตีน 16.65 % รองลงมาคือไม้จัน่ผสมไมยราบยกัษ์อตัราส่วน 1:1 (w/w) และไม้จัน่ผสม
กระถินยกัษ์และยางพารา อตัราสว่น 1:1:1  (w/w) โดยให้ผลผลิต 108.23  และ 109.88 กรัม/ถงุ แตใ่ห้
โปรตีนสงูกวา่ไม้ยางพารา คือ 19.33 และ 17.10 % ตามล าดบั 

3. การเพาะเห็ดแครงเชิงการค้าในฤดฝูน (มิ.ย.–ก.ค. 56) พบวา่ ขีเ้ล่ือยไม้ยางพาราให้ผลผลิตสงู 
กวา่และมีก าไรมากกวา่ แตด่อกเห็ดท่ีได้มีโปรตีนต ่ากวา่ไม้จัน่ผสมไมยราบยกัษ์ (1:1 โดยน า้หนกั) สว่น
ต้นทนุการผลิตทัง้ 2 สตูรไมแ่ตกตา่งกนั โดยมีต้นทนุการผลิตเฉล่ีย 8.47 บาท/ถงุ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การผลิตเห็ดแครงให้มีโปรตีนในดอกเห็ดสงู ควรเพาะด้วยขีเ้ล่ือยจากไม้กระถินยกัษ์ จัน่  
และฉ าฉา ซึง่ให้โปรตีนสงูกว่าท่ีเพาะจากไม้ยางพารา 

2. การผลิตเห็ดแครงในฤดฝูนให้ได้ผลผลิตสงู สามารถใช้ขีเ้ล่ือย   ไม้มะเก๋ียง จัน่       ฉ าฉา  
ขีเ้หล็ก และล าไย ทดแทนขีเ้ล่ือยยางพารา สว่นการผลิตในปลายฤดหูนาว หรือผลิตเป็นการค้าจ านวนมาก
ควรใช้ขีเ้ล่ือยไม้ยางพาราเป็นวสัดเุพาะ 

3. การผลิตเห็ดแครงเชิงการค้าเพ่ือลดความเสียหายจากเชือ้ราเขียวไตรโคเดอร์มา  ไม่ควร 
เพาะเห็ดแครง หรือเห็ดอ่ืนๆ ในบริเวณท่ีมีการผลิต หรือใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มาและควรป้องกนัการ
ปนเปือ้นทกุขัน้ตอน เร่ิมตัง้แตก่ารผสมวสัดเุพาะ การนึง่ฆา่เชือ้ การใสเ่ชือ้ การกรีดถงุเปิดดอก และการ
เก็บเก่ียวเน่ืองจากในชว่งดงักลา่วมีโอกาสท่ีเชือ้ราไตรโคเดอร์มาซึง่ปลิวอยูใ่นอากาศจะสามารถเข้าท าลาย
ก้อนเห็ดได้ง่าย 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ  : เห็ดแครง การเพาะเห็ด วสัดเุพาะ ปริมาณโปรตีน ยางพารา ขีเ้ล่ือย  



7 

 

EXECUTIVE SUMMARY 
 
Project Title :  Potential of the Local Debris to Substitute Para Rubber Sawdust for Mushroom  
                        Cultivation 
Investigators :    

1. Kattaleewan Sookchaoy    Agricultural Technology Research Institute  
2. Niorn Chomsri                   Agricultural Technology Research Institute 
3. Sumalee promrukachard   Agricultural Technology Research Institute 
 

Project period :    1 year and  2 months  from April, 2012  to  May, 2013  
 
Objectives :   

1. To study the potential of locally available plant materials that could be used as 

material for Split Gill mushroom in commercial cultivation instead of rubber wood 

sawdust. 

2. To study suitable substrate formula for the mushroom cultivation compared with 
Para rubber sawdust. 

3. To study the commercial mushroom production costs between suitable substrate 
formula and Para rubber sawdust.  

4. To study protein content in the Split Gill mushroom  
 

Scope of Research :  
1. Study on 11 species of the local plant materials to use as substrate for Split Gill 

mushroom cultivation in plastic bags, compared with Para rubber sawdust. 

2. Study on appropriate sawdust formula for mushroom cultivation compared with Para 

rubber sawdust. 

3. Study on the commercial mushroom production costs between an appropriate 

sawdust formula and Para rubber sawdust.  

4. Analysis of protein content in the Split Gill mushroom 
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Research Methodology :  
1. Study on 11 species of local substrate for Split Gill mushroom cultivation compared       
    to Para rubber sawdust 

 The experimental design was Completely Randomized design (CRD) consisted of 12 
treatments and each with 6 ซ า้. The treatments were as followed. :  
              Treatment 1 Giant sensitive plant 
              Treatment 2 Leucaena 
              Treatment 3 Jan 
              Treatment 4 Rain tree 
             Treatment 5 Siamese Cassia 
   Treatment 6 Neem  

   Treatment 7 Mango  
              Treatment 8 Makieng 
   Treatment 9 Flower fence 

   Treatment 10 Longan  

   Treatment 11 Burmese Rosewood 

   Treatment 12 Para rubber (control) 
Research was conducted in the rainy season, during May–June 2013. The substrate  

formula for Split Gill mushroom cultivation consisted of the sawdust : boiled sorghum : rice bran 
: lime : water at the ratio of 100 : 50 : 5 : 1 : 75 (Kg/wt). The data on number for full growth 
mycelia, fresh and dry weight yield, weight per 10 flowers, the size and thickness of a 
mushroom and protein content in mushrooms were recorded and analyzed. 
 
2. Study on the appropriate sawdust formula in mushroom cultivation for high protein content 

and high yield  
          Research was conducted in late winter season, during Febuary–March, 2013. The 
experiment designed was Completely Randomized Design (CRD) consisted of 10 treatments 
and each with 6 replications. The treatments were as followed. : 

   Treatment 1 = Jan 
   Treatment 2 = Jan : Making (1:1,w/w) 

   Treatment 3 = Jan :  Leucaena (1:1,w/w) 
              Treatment 4 = Jan : Giant sensitive plant (1:1,w/w) 
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              Treatment 5 = Jan : Para rubber (1:1,w/w) 
              Treatment 6 = Jan : Leucaena: Para rubber (1:1:1,w/w) 
              Treatment 7 = Jan : Giant sensitive plant : Para rubber (1:1:1,w/w) 
              Treatment 8 = Jan : Makieng : Leucaena (1:1:1,w/w) 
              Treatment 9 = Jan : Makieng : Leucaena  : Para rubber (1:1:1:1,w/w) 

   Treatment 10 = Para rubber (control)      

 

3. A Study on Commercial Split Gill Mushroom Cultivation and Its Production  
Research was conducted in rainy season, during June–July, 2013. Research metho- 

dology was conduct the same as that in the 2nd experiment. Data on yield, yield components 
and commercial production cost were recorded. The experiment designed was Completely 
Randomized Design (CRD) consisted of 2 treatments and each with 6 replications (50 
bags/replication). The treatments were as followed. : 
               Treatment 1 = Jan: Giant sensitive plant (1:1 w/w) 
               Treatment 2 = Para rubber (control) 
 
Result 

1. A study on 11 Species of Local Substrate for split Mushroom Cultivation  

Compared with Para Rubber Sawdust  
The study was carried out during rainy season. The results showed that Makieng 

sawdust gave the highest fresh mushroom yield (109.20 g/bag) and that followed by Jan 
(107.00 g/bag). Both substrates produced greater yield than that of Para rubber sawdust (92.99 
g/bag), where the statistical differences were highly significant. Siamese Cassia, Rain tree, and 
Longan sawdust tended to give greater mushroom yield than that of the Para rubber sawdust 
with the averages of 105.00, 95.29 and 95.25 g/bag, respectively. On the other hand, Para 
rubber sawdust substrate tended to produce higher yield than that of Giant sensitive plant, 
Leucaena, Rain tree, Neem and  Mango. In contrast, the Flower fence and Burmese rosewood 
sawdust substrate produced significantly lower yield than that of Para rubber sawdust. In terms 
of the mushroom mycelium growth, the Giant sensitive plant  and Leucaena sawdust  
substrates gave the fastest growth that filled up the substrate bag within 13.00 days, but not 
significantly different from that of the Para rubber sawdust (13.67 days). The average size and 
thickens of mushroom obtained were comparable among treatments. The Leucaena, Jan, Rain 
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tree, Giant sensitive plant, Neem, Flower fence, Mango, and Makieng sawdust substrates 
produced mushroom with the protein contents higher than that of the Para rubber with the 
average values of 23.43, 22.41, 20.31, 19.11, 18.20, 17.33, 16.59, 16.31, and 15.82 % 
respectively. 

 
2. A study on the Appropriate Sawdust Formula in Mushroom Cultivation for Protein  

Content and High Yield 
The study was carried out during the late winter season. The results revealed that 

treatment 1 (Para rubber sawdust) produced the highest fresh and dry mushroom yield of 
122.50 and 24.74 g/bag, respectively, in which it was significantly greater than those of the 
others. However, the mushroom obtained from the Para rubber sawdust substrate had the 
protein content of 16.65% and it was lower than that from treatment 4 (Jan : Giant sensitive 
plant, 1:1 by wt.) and treatment 5 (Jan : Para rubber, 1 : 1 by wt.), which had the averages of 
19.33 and 17.10% respectively, On the other hand, it was also found that the mushroom 
mycelium growth in treatment 9 (Jan : Makieng : Leucaena  : Para rubber, 1 : 1 : 1 : 1 by wt.) 
and 10 (Para rubber) was significantly slower than that of the others, where it required 18.90-
19.00 days for mushroom mycelia to fill up the substrate bag, while that of the others needed 
16.00-17.33 days. Nevertheless, the size and thickness of the mushroom among the 10 
treatments were comparable, though treatment 10 tended to produce slightly larger mushroom 
size than the others. 

 
3. A study on commercial Split Gill Mushroom Cultivation and It’s Production 

The results from the study on a commercial production of split Gill mushroom 
suggested that treatment 1 (Jan : Giant sensitive plant, 1:1 by wt.) gave significantly lower fresh 
and dry weight yields (from 300 bags in total) than those of treatment 2 (Para rubber sawdust 
alone). In that, treatment 1 produced fresh and dry weight mushroom yields of 23.82 and 14.08 
Kgs. and those of treatment 2 gave 30.15 and 17.36 Kgs., respectively. Both treatments gave 
similar fresh weight per 10 mushroom, size, thickness and mycelium growth. However, 
treatment 1 produced mushroom with higher protein content than that of treatment 2, where the 
average values were 19.33 and 18.82 % per g dry weight, respectively. Concerning on the cost 
of production, both treatments had the same cost i.e. 2,520 Bahts/300 bags or averagely 8.47 
Bahts/bag. The fresh mushroom was sold at 150 Bahts/Kg and thus the profits received from 
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that of treatment 1 and 2 were 1,053 and 2,002.50 Bahts, respectively. Therefore, the utilization 
of Para rubber sawdust alone (treatment 2) as the substrate seemed to be the good choice for 
the commercial cultivation of Split Gill mushroom, as it created 949.50 Bahts more profit over 
from the treatment 1 
 
Discussion : 
 The Split Gill mushroom obtained from wood sawdust substrates of Leucaena, Jan, Rain 
tree, Giant sensitive plant, Neem and Flower fence contained greater protein content than that 
from Para rubber. This was probably due to the fact that all these plants belonged to the 
Leguminocae family and they might have high protein content in their wood portion. Thus, the 
cultivated mushroom would have received the metabolite, i.e. protein or amino acids from those 
sawdust substrates, which in turn, causing higher protein content than that from the Para 
rubber sawdust substrate. 

The 2nd experiment indicated that treatment 1 (Jan sawdust) gave the lowest and 
treatment 10 (Para rubber) gave the highest mushroom yield. In contrast, the 1st experiment 
suggested that Jan sawdust gave significantly greater fresh mushroom yield than that of Para 
rubber sawdust. This opposite result was probably due to the influence of seasonal condition 
that affected on yield of mushroom. Furthermore, it was also observed that after the 1st 
mushroom harvest, treatment 1 (Jan) substrate was contaminated with green mold Trichoderma 
fungus at greater degrees than that of the others. This might have caused low production of 
mushroom yield in the 2nd harvest. The size of mushroom grown on Para rubber sawdust 
tended to be larger than that of the other treatments and this could contribute to the highest 
fresh weight yield as well. Although treatment 1 (Jan) tended to give bigger mushroom size 
than that of treatment 2 (Jan : Makieng, 1 : 1 by wt.) the total yield was somewhat lower. Again, 
this could be the result from the Trichoderma fungus contamination found in the substrate. 
 The commercial cultivation of Split Gill mushroom study revealed that treatment 1 (Jan 
: Giant sensitive plant, 1 : 1 by wt.) produced lower yield than that of treatment 2 (Para rubber), 
which was similar to the result obtained from the 2nd experiment. The low production yield 
received from treatment 1 was a greater degree of substrate contamination with the green mold 
Trichoderma fungus than that of treatment 2. Apart from that treatment 1 tended to give smaller 
mushroom size than that of treatment 2, thus led to have lower yield than of treatment 2. 
Conclusion 

1. Growing Split Gill mushroom during rainy season (May-June, 2012) 
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 The wood sawdust of Makieng, Jun, Rain tree, Siamese Cassia, and Longan had the 
potential to substitute the Para rubber for Split Gill mushroom production. The sawdust of these 
woods gave greater mushroom yield than that of Para rubber. Furthermore, wood sawdust of 
Jan, rain tree, Makieng also produced the mushroom with higher protein content than that of 
the Para rubber. 

2. Growing Split Gill mushroom during late winter season (February-March, 2013) 
 The Para rubber wood sawdust substrate gave the highest fresh weight yield of 
mushroom of 22.50 g/bag with the protein content of 16.65 %. The wood sawdust substrate of 
(Jan : Giant sensitive plant, 1 : 1 by wt.) and Jan : Leucaena  : Para rubber (1 : 1 : 1 by wt.) 
produced the mushroom yield of 108.23 and 109.88 g/bag, but had the protein contents 
greater than that of Para Rubber with the  averages of 19.33 and 17.10% respectively. 

3. Commercial Cultivation of Split Gill mushroom in rainy season (June-July, 2013) 
 The Para rubber wood sawdust substrate produced greater yield and profit but 
contained lower protein content in the mushroom than that of Jan : Giant sensitive plant, 1 : 1 
by wt.) The cost of production was not different between The 2 treatments, where the average 
cost was 8.47 Bahts/bag. 
Suggestions 

1. To obtain high protein content in the Split Gill mushroom, it is suggested to use  
wood sawdust of Leucaena, Jan and Rain tree as substrates for cultivation. 

2. To  produce  high  yield of Split Gill mushroom in rainy season, wood sawdust  
of Makieng, Jun, Rain tree, Siamese Cassia and Longan can be potentially utilized  instead of 
the Para rubber. For winter season or for a commercial scale production, the Para rubber wood 
sawdust should be employed as substrate. 

3. In  order  to  minimize  risk  of  losses from the green mold Trichoderma fungus  in    
Commercial scale   cultivation  of  the Split Gill  mushroom, it is  advised to  avoid the  area 
where  the Trichodurma fungus is produced or applied. All preventive measures should be 
cautiously taken at all steps from the beginning of preparation of substrate materials, 
autoclaving, inoculating mushroom mycelia, the mushroom bag opening and harvesting; as the 
air-borne Trichodurma can easily contaminate and competitively grow in the mushroom 
substrate bag. 

 
Keywords : Split Gill mushroom, mushroom cultivation, substrate, protein content, Para rubber, 
Sawdust  
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ศักยภาพของกิ่งไม้ใบไม้ที่มีในท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะเหด็ 
ทดแทนขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา 

 

กัทลีวัลย์  สุขช่วย   นิอร โฉมศรี  สุมาฬี พรหมรุกขชาติ 
 

บทคัดย่อ 
 

การศกึษาศกัยภาพของวสัดเุพาะในท้องถ่ินส าหรับเพาะเห็ดแครง ทดแทนขีเ้ล่ือยยางพารา 
ด าเนินการในฤดฝูน (พ.ค.-ม.ิย. 2555)  ผลการทดลองพบวา่ ขีเ้ล่ือยมะเก๋ียง จัน่ ฉ าฉา ขีเ้หล็ก และล าไย มี
ศกัยภาพในการน ามาเพาะเห็ดแครงทดแทนขีเ้ล่ือยยางพารา โดยให้ผลผลิตสงูกวา่ขีเ้ล่ือยยางพารา      แต ่
ขีเ้ล่ือยมะเก๋ียงและล าไยเส้นใยเห็ดแครงเจริญได้ช้ากวา่ยางพารา สว่นจัน่ ฉ าฉา และมะเก๋ียงให้ผลผลิต
และปริมาณโปรตีนสงูกวา่ยางพารา การศกึษาวสัดเุพาะเห็ดแครงเพ่ือให้ได้ผลผลิตและโปรตีนสงู 
ด าเนินการปลายฤดหูนาว (ก.พ.-มี.ค. 2556) ผลการทดลองพบวา่ สิ่งทดลองท่ี 10 (ขีเ้ล่ือยยางพารา) ให้
น า้หนกัผลผลิตเห็ดสดสงูสดุ 122.50 กรัม/ถงุ แตใ่ห้โปรตีน 16.65% ซึง่ต ่ากวา่สิ่งทดลองท่ี 4 (จัน่:ไมยราบ
ยกัษ์ อตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั) และ 5 (จัน่:ยางพารา อตัราส่วน 1:1 โดยน า้หนกั) ซึง่ให้ผลผลิตสด 
108.23 และ 109.88 กรัม และให้โปรตีน 19.33 และ 17.1 % ตามล าดบั อยา่งไรก็ตามขีเ้ล่ือยยางพารา
เส้นใยเห็ดเจริญเตม็ถงุ 18.9 วนั ซึง่ช้ากวา่สิ่งทดลองอ่ืนๆ (16.00-17.33 วนั) ยกเว้นสิ่งทดลองท่ี 9 (19.00 
วนั) การศกึษาต้นทนุการเพาะเห็ดแครงเชิงการค้าเปรียบเทียบระหว่างสิ่งทดลองท่ี 1 (จัน่:ไมยราบยกัษ์ 
อตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั) และสิ่งทดลองท่ี 2 (ขีเ้ล่ือยยางพารา) ผลการทดลองพบว่า สิ่งทดลองท่ี 1 ให้
ผลผลิต 23.82 กก. ซึง่ต ่ากวา่ขีเ้ล่ือยยางพารา ท่ีให้ผลผลิต 30.15 กิโลกรัม/300 ถงุ ทัง้ 2 สิ่งทดลอง มี
ต้นทนุการผลิตเชิงการค้าไมต่า่งกนั โดยมีต้นทนุ 2,520 บาท/300 ถงุ หรือเฉล่ียถงุละ 8.47 บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าส าคัญ : เห็ดแครง การเพาะเห็ด วสัดเุพาะ ปริมาณโปรตีน ขีเ้ล่ือย 
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Potential of the Local Debris to Substitute Para Rubber Sawdust  
for Mushroom Cultivation 

Kattaleewan Sookchaoy  Niorn Chomsri  Sumalee promruckachart  
 
 

ABSTRACT 
 

The   potential   of   some local  plant  debris to  substitute  Para rubber  sawdust  as 
substrate for Common Split Gill mushroom cultivation was studied at Agricultural Technology 
Research Institute, Lampang province. The experiment was carried out in rainy season during 
May-June ,2012. The results suggested that the wood sawdust of Makieng, Jun, Rain tree, 
Siamese Cassia and Logan had potential for substitution as they gave greater yield than that of 
the Para rubber sawdust. However, the mycelium growth on wood sawdust of Makieng and 
Longan was much slower than that on the Para rubber.  On the other hand, greater yield and 
protein contents were obtained from the wood sawdust of Jan, Rain tree and Makieng than that 
of the Para rubber. The study on mushroom cultivation for high yield and protein content was 
conducted in late winter season during February-March 2013. The results revealed that the 
highest fresh yield of 122.50 g/bag.  With moderately low protein content of 16.65% was 
obtained from treatment 10 (Para rubber sawdust). Treatment 4 (Jan : Giant sensitive plant, 1 : 
1 ratio by weight) and treatment 5 (Jan : Para rubber, 1 : 1 ratio by weight) produced 
comparatively moderate yield and high protein contents with the average values of 108.23 and 
109.88 g/bag and 19.33 and 17.10% respectively. However, the time required for bag-full 
grown mycelium was obtained within 18.9 days in the Para rubber sawdust treatment which 
was longer than that of the others (ranges 16.00-17.33 days), except for that of treatment 9 
(19.00 days). A comparison was made between treatment 1 (Jan : Giant sensitive plant 1 : 1 
ratio) and treatment 2 (Para rubber sawdust) in order to study the cost production of the 
Common Split Gill mushroom cultivation. The results indicated that treatment 1 produced lower 
fresh yield than treatment 2 with the averages of 23.82 and 30.15 Kgs/300 bags, respectively. 
Both treatments had the same cost of production of 2,520 Bahts/300 bags or 8.47 Bahts/bag 
 
Keyword : Common Split Gill mushroom, mushroom cultivation, substrate, protein content, 
sawdust  
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บทน า 
 

เห็ดแครง (Schizophyllum commune) Fr. ช่ือสามญั Split gill mushroom เป็นเห็ดท่ีสามารถ
เพาะได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้วสัดเุพาะท่ีมีความหลากหลายได้อยา่งดี วิธีการเพาะแบบเดียวกบัเห็ดนางรม 
เห็ดหหูน ู ไมค่อ่ยมีปัญหาโรคและศตัรูเห็ด เก็บรักษาเห็ดสดได้ทนนาน โดยคงรูป คงรส และกลิ่น ท าแห้ง
เก็บได้นานไมเ่นา่เสีย และคืนรูปเชน่เดียวกบัเห็ดหหูนู มีศกัยภาพสงูในการท าตลาดให้กว้างขวาง มี
คณุสมบตัเิป็นได้ทัง้อาหารและยา ฯลฯ สามารถชะงกัเซลล์มะเร็งและเนือ้งอก เน่ืองจากมีสาร 
Schizophyllan  และ Mucoitin โดยผลจากการทดลองกบัหนไูด้ผลถึง 70-100% (อนงค์, 2541) อีกทัง้มี
ราคาสงูเม่ือเทียบกบั เห็ดนางรม นางฟ้า เห็ดฟางท่ีมีขายในท้องตลาด ราคาจ าหนา่ยดอกสด กิโลกรัมละ 
80-150 บาท เห็ดแห้ง กิโลกรัมละ 400-500 บาท (ณฐัวิทย์, 2549)  

เห็ดแครงมีคณุคา่ทางอาหารสงู อีกทัง้มีราคาสงู ดงันัน้จงึมีศกัยภาพสงูท่ีจะผลิตเชิงการค้า 
อยา่งไรก็ตาม ปัจจบุนัมีการเพาะเห็ดกนัอย่างแพร่หลายและนิยมเพาะบนวสัดขีุเ้ล่ือยไม้ยางพาราผสม
อาหารเสริม ท าให้เกิดปัญหาขีเ้ล่ือยไม้ยางพาราขาดแคลน มีราคาแพง เน่ืองจากหายากขึน้ ท าให้ต้นทนุ
การผลิตสงู ซึง่การผลิตในเชิงการค้าจ าเป็นจะต้องลดต้นทนุให้ต ่าท่ีสดุเพ่ือให้มีก าไร ดงันัน้การใช้วสัดเุพาะ
ท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินจะชว่ยลดต้นทนุได้เป็นอย่างดี การน าวสัดชุนิดอ่ืนมาใช้แทนยางพาราจะต้องมัน่ใจได้วา่
สามารถให้ผลผลิตได้เทา่เทียม หรือมากกวา่วสัดเุดมิ ดงันัน้การศกึษาวสัดเุพาะในท้องถ่ินท่ีเหมาะสมใน
การเพาะเห็ดแครงจงึมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่การผลิต สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ถ่ายทอด
ให้แก่เกษตรกรให้สามารถใช้วสัดท่ีุมีในท้องถ่ินในการเพาะเห็ดแครง เป็นการสร้างอาชีพ ก่อเกิดรายได้
ให้แก่เกษตรกร หรือผู้ประกอบการให้ สามารถพึง่พาตนเองได้  นอกจากนีผ้ลการวิจยัจากปีท่ี 1 จะ
สามารถใช้เป็นข้อมลูเพื่อการศกึษาตอ่ยอดในปีถดัไปเร่ือง ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารโปรตีนสกดัจากเห็ดแครง
ซึง่มีสรรพคณุทัง้ทางอาหารและทางยา เพ่ือเพิ่มมลูคา่ให้กบัเห็ดแครง การศกึษาครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 
ต้องการทราบศกัยภาพของวสัดท่ีุมีในท้องถ่ินท่ีสามารถน ามาใช้เป็นวสัดเุพาะเห็ดแครงเชิงการค้า ทดแทน
ขีเ้ล่ือยยางพารา นอกจากนีเ้พ่ือต้องการทราบต้นทนุการผลิตในการเพาะเห็ดแครงเชิงการค้าเปรียบเทียบ
ระหวา่งวสัดใุนท้องถ่ินและขีเ้ล่ือยยางพารา และเพ่ือทราบปริมาณโปรตีนในดอกเห็ดแครง 
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ตรวจเอกสาร 
 

เห็ดแครง ช่ือวิทยาศาสตร์ Schizophytnm commune Fr. เป็นเห็ดขนาดเล็ก มีลกัษณะคล้าย
พดั (fan-shaped) ช่ือสามญั เห็ดตีนตุ๊กแก (ภาคกลาง) เห็ดแก้น (ภาคเหนือ), เห็ดแครง เห็ดยาง หรือ เห็ด
จิก (ภาคใต้) Suehirotake (ญ่ีปุ่ น) มีก้านสัน้ประมาณ 0.1- 0.5 ซม. หรือไมมี่ก้าน ดอกเห็ดกว้างประมาณ 
1-3 ซม. มีสีขาว ใต้ดอกเห็ดมีครีบแตกเป็นร่อง (spilt-gill) พิมพ์สปอร์มีสีขาว สปอร์มีสีใสรูปร่างเป็น
ทรงกระบอกขนาด 3-4x1-1.5 ไมครอน (ณฐัวิทย์, 2549) เห็ดแครงพบได้ในธรรมชาตติามขอนไม้ผ ุ  เชน่ 
ไม้ยางพารา ไม้มะมว่ง ไม้ฉ าฉา ยคูาลิปตสั ไม้สน เป็นต้น  นิยมรับประทานอยา่งแพร่หลายในภาคใต้ของ
ประเทศไทย พบมากบนท่อนไม้ยางพารา เห็ดแครงสามารถเจริญบนอาหารเลีย้งเชือ้ Potato Dextrose 
Agar (PDA) ได้ดีในช่วง pH 6-7 สว่นในอาหาร PDB จะให้เส้นใยเจริญเตม็ท่ีภายในช่วง 10-18 วนั เม่ือใช้
ไม้หางนกยงู มะมว่ง สะเดา และมะขามเป็นวสัดใุนการเพาะ (จนัทร์เกษม, 2544) คณุคา่ทางอาหาร เห็ด
แครงมีกรดอมิโนท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกายหลายชนิดได้แก่ ซีสทีน (cystine) กลตูามีน (glutamine) โพลี
แซค-คาร์ไรค์ (polysaccharide) ท่ีมีช่ือวา่ Schizophyllan (B 1-33-glucan) เป็นจ านวนมาก ในเห็ด 100 
กรัมมีธาตเุหล็ก 280 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 646 มิลลิกรัม แคลเซียม 90 มิลลิกรัม ไขมนั 0.5 % และโปรตีน 
17.0% สรรพคณุทางยา ดอกเห็ดแครงมีสาร Schizophyllan สามารถตอ่ต้านการเจริญของเซลล์มะเร็ง
หลายชนิด ได้แก่ sarcoma 180 sarcoma 27 และ Ehrlich carcinoma สามารถป้องกนัการเข้าท าลาย
ของเชือ้แบคทีเรียหลายชนิดในหนทูดลอง เชน่ Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus  
Escherichia coli และ klebsiella pneumoniae ประเทศญ่ีปุ่ นมีการผลิตสาร Schizophyllan ออกมา
จ าหนา่ยเป็นมลูคา่หลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐ นอกจากนีเ้ห็ดแครงยงัสามารถเพาะได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้
วสัดเุพาะท่ีมีความหลากหลายได้อยา่งดี วิธีการเพาะแบบเดียวกบัเห็ดนางรม หหูน ู ไมค่อ่ยมีปัญหาโรค
และศตัรูเห็ด เก็บรักษาเห็ดสดได้ทนนานสามารถคงรูป คงรส และกลิ่น ท าแห้งเก็บได้นานไมเ่นา่เสีย และ
คืนรูปเชน่เดียวกบัเห็ดหหูน ู มีศกัยภาพสงูในการท าตลาดให้กว้างขวาง อีกทัง้มีราคาสงูเม่ือเทียบกบั เห็ด
นางรม นางฟ้า ราคาจ าหนา่ยดอกสด กิโลกรัมละ 80-150 บาท เห็ดแห้ง      กิโลกรัมละ 400-500 บาท 
(ณฐัวิทย์, 2549) ดงันัน้จงึมีศกัยภาพสงูท่ีจะผลิตเชิงการค้า อย่างไรก็ตามปัจจบุนัมีการเพาะเห็ดกนัอย่าง
แพร่หลายและนิยมเพาะบนวสัดขีุเ้ล่ือยไม้ยางพาราผสมอาหารเสริม ท าให้เกิดปัญหาขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา
ขาดแคลนและหายาก มีราคาแพงท าให้ให้ต้นทนุการผลิตสงู ซึง่การผลิตในเชิงการค้าจ าเป็นจะต้องลด
ต้นทนุให้ต ่าท่ีสดุเพ่ือให้มีก าไร ดงันัน้การใช้วสัดเุพาะท่ีมีอยูใ่นท้องถ่ินจะเป็นแนวทางหนึง่ท่ีชว่ยลดต้นทนุ
ได้เป็นอยา่งดี อย่างไรก็ตาม การน าวสัดชุนิดอ่ืนมาใช้แทนขีเ้ล่ือยยางพาราจะต้องมัน่ใจได้วา่สามารถให้
ผลผลิตได้เทา่เทียมหรือมากกวา่วสัดเุดมิ ดงันัน้การศกึษาวสัดเุพาะในท้องถ่ินท่ีเหมาะสมในการเพาะเห็ด
แครงจงึมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่การผลิต ซึง่จะสามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดให้แก่
เกษตรกรให้สามารถใช้วสัดท่ีุมีในท้องถ่ินในการเพาะเห็ดแครงเป็นการสร้างอาชีพ ก่อเกิดรายได้ให้แก่
เกษตรกร หรือผู้ประกอบการให้สามารถพึง่พาตนเองได้ 
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กระพีจ้ัน่ หรือ ต้นจัน่ ช่ือวิทยาศาสตร์ Millettia brandisiana Kurz     วงศ์ LEGUMINOSAE 
พบได้ทัว่ไปในป่าเบญจพรรณแล้ง ป่าเตง็รัง ในเขตภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัตกและภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคใต้ เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง สงู 8 - 20 เมตร    เนือ้ไม้มีสีน า้ตาลอม
เหลือง เสีย้นหยาบ ใช้ในการก่อสร้าง ท าด้ามเคร่ืองมือ แกะสลกั ท าดนิสอและเย่ือกระดาษ (ชนะ, มปป)  

ไมยราบยักษ์  (Mimosa pigra  L.) เป็นพืชยืนต้นตระกูลถั่ว  ประกอบด้วยเซลลูโลส เฮ
มิเซลลูโลส และลิกนิน เช่นเดียวกับขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา แต่มีปริมาณท่ีแตกต่างกัน  (ศุภนิตย์ 
และยงยุทธ์ , 2545) มีรายงานว่าขีเ้ ล่ือยไมยราบยักษ์ สามารถใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดได้ดี 
ผลผลิตเห็ดหอม เห็ดขอนขาว ท่ีได้จากการใช้ขีเ้ ล่ือยไมยราบยักษ์ให้ผลผลิตสูงกว่าการใช้ขี ้
เ ล่ือยไม้ยางพารา ข้อดีของขีเ้ลื่อยไมยราบยักษ์ คือ มีธาตุอาหารอยู่สูง ท าให้ไม่ต้องใช้อาหาร
เสริมอ่ืน ซึ่งนอกจากจะใช้ขีเ้ ล่ือยไมยราบยักษ์เป็นวัสดุเพาะเห็ดแล้ว ยังสามารถใช้เป็นอาหาร
เสริมได้ โดยผสมกับขี เ้ล่ือยยางพารา อัตรา  1:1 โดยน า้หนัก ท าให้ไม่ต้องใช้อาหารเสริมอ่ืน 
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเพาะเห็ด (นันทยา , 2549)  

กระถินยกัษ์เป็น ช่ือวิทยาศาสตร์ Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. วงศ์ 
Leguminosae-Mimosoideae ช่ือสามญั  Horse tamarind, Leucaena ช่ือพืน้เมือง  กระถินไทย กระถิน
บ้าน กระถินยกัษ์ กะเส็ด โคก  กะเส็ดบก  ตอเบา  สะตอเทศ  สะตอเบา ผกัก้านถิน 
ผกัหนองบก (เอือ้มพร และปณิธาน, มปป.) เป็นพืชวงศ์ถัว่ เตบิโตเร็ว มีความทนทานตอ่สภาพแวดล้อม 
และชว่ยในการปรับปรุงดนิ ใบกระถินยกัษ์สามารถใช้เป็นอาหารสตัว์เน่ืองจากมีคณุคา่ทางอาหารสงู (สจั
จา,2551)  

  ขีเ้หล็กไทย ช่ือวิทยาศาสตร์ Cassis siamea Lamk. วงศ์ Caesalpiniaceae  
ช่ือภาษาองักฤษ Siamese Cassia, Thai Copper Pod ช่ือท้องถ่ิน ขีเ้หล็กบ้าน ขีเ้หล็กหลวง ขีเ้หล็กใหญ่ 
ขีเ้หล็กหวาน และขีเ้หล็กเผือก ขีเ้หล็กมีคณุคา่ทางโภชนาการ ประกอบด้วย เบต้าแคโรทีน  แคลเซียม 
ฟอสฟอรัส เหล็ก ไนอาซิน วิตามินเอ วิตามินซี กากใย และสารจ าพวก Chromone (ดวงจนัทร์, 2546 )  
 ยางพารา ช่ือสามญั Para rubber ช่ือพฤกษศาสตร์ Hevea brasiliensis (A. Juss) Muell.    Arg 
เป็นไม้ยืนต้นวงศ์ EUPHORBIACEAE เชน่เดียวกบัมนัส าปะหลงั ละหุง่ โกสน เปล้าน้อย โป๊ยเซียน     และ
ชวนชม  ปัจจบุนัประเทศไทยผลิตยางพารามากท่ีสดุในโลก รองลงมา คือ อินโดนีเซีย     มาเลเซีย      และ
เวียดนาม (อภิชยั, 2552) 
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วิธีวิจัย 

 
1. ศึกษาวัสดุเพาะในท้องถิ่น 11 ชนิดเปรียบเทียบกับขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา 

การเตรียมวัสดุเพาะ 
น าไม้ท่ีมีในท้องถ่ินจ านวน 11 ชนิดได้แก่ ไมยราบยกัษ์ กระถินยกัษ์ จัน่ ฉ าฉา ขีเ้หล็ก สะเดา       

มะมว่ง มะเก๋ียง หางนกยงูไทย ล าไย และประดู ่โดยเลือกตดัก่ิงขนาดเล็กประมาณ 1-2 นิว้ น ามายอ่ยด้วย
เคร่ืองย่อยก่ิงไม้ ให้มีลกัษณะและขนาดใกล้เคียงกบัขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา ตากให้แห้ง เพ่ือน าไปท าก้อนเชือ้
เห็ดตอ่ไป ส่วนขีเ้ล่ือยไม้ยางพาราซือ้มาจากฟาร์มเห็ด  
             การเตรียมก้อนเชือ้เหด็  

น าวสัดเุพาะตา่งๆ มาผสมกบัอาหารเสริม ตามสตูรเพาะเห็ดแครงของ     กรมวิชาการเกษตร 
(กาญจนี, 2552) เมล็ดข้างฟ่างต้มสกุ : ร า : ปนูขาว อตัราสว่น 100 : 50 : 5 : 1 ผสมให้เข้ากนัดี จากนัน้
เตมิน า้สะอาด 75 กก. คลกุเคล้าให้เข้ากนั   น าสว่นผสมท่ีได้ บรรจลุงในถงุพลาสติกพบัก้นส าหรับเพาะ
เห็ดทัว่ไป วสัดแุตล่ะชนิดอดัให้แนน่และมีความสงูเทา่กบัถงุขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา ซึง่บรรจขีุเ้ล่ือย 600 กรัม/
ถงุ ปิดด้วยจกุประหยดั แล้วปิดทบัด้วยกระดาษอีกครัง้หนึง่ก่อนน าไปนึง่ฆา่เชือ้ในหม้อนึง่ความดนั โดยใช้
อณุหภมูิ 121 oC ความดนั 15 ปอนด์/ตารางนิว้ เป็นเวลา 1 ชม. ปลอ่ยให้ถงุก้อนเชือ้เย็นลง ก่อนน าไปใส่
เชือ้เห็ดแครง 

    การเตรียมหัวเชือ้เหด็แครงด้วยเมล็ดข้าวฟ่าง 
น าเมล็ดข้าวฟ่างมาต้มพอสกุ เมล็ดปลิแตกเล็กน้อย น าขึน้สะเดด็น า้บนตะแกรง   กรอกลงใน 

ขวดโซดาประมาณ ½ ของขวด จากนัน้ปิดปากขวดด้วยจกุส าลี และกระดาษ น าไปนึง่ฆา่เชือ้ เชน่เดียวกบั
ก้อนเชือ้เห็ดแตใ่ช้เวลานึง่นาน 30 นาที วางทิง้ไว้ให้เย็น น าเข้าตู้ เข่ียเชือ้ โดยตดัเส้นใยเห็ดแครงจากอาหาร
วุ้นใสล่งไปขวดละ 1 ชิน้ บม่เส้นใยท่ีอณุหภมูิห้อง (28-30 oC) เป็นเวลา 7-10 วนั ซึง่เชือ้เดนิจนเตม็เมล็ด
ข้าวฟ่าง น าไปถ่ายลงก้อนเชือ้ตอ่ไป 
            การใส่หัวเชือ้เห็ดแครงในก้อนเหด็  
 น าหวัเชือ้เห็ดแครงท่ีเจริญบนเมล็ดข้าวฟ่าง มาเข่ียและเขยา่ให้เชือ้กระจายเป็นเม็ดไมเ่กาะ
เป็นถงุใสเ่ชือ้ลงตรงกลางก้อนเชือ้ท่ีเจาะรูไว้แล้วจ านวน 1 ช้อนชา/ถงุ น าถงุท่ีใสเ่ชือ้แล้วไปบม่ในห้องหรือ
ในโรงเรือนท่ีอณุหภมูิ 28-30oC ในท่ีมืด ประมาณ 15-20 วนั หรือเม่ือเชือ้เจริญเตม็ก้อนเชือ้แล้ว จงึน าไป
เปิดดอก  
           การเปิดดอก 
 น าก้อนเชือ้ท่ีมีเชือ้เห็ดเจริญจนเตม็ถงุแล้ว ถอดคอขวดและจกุส าลีออก รวบปากถงุและใช้
ยางรัดให้แนน่ จากนัน้ใช้มีดคมๆ กรีดถงุเชือ้ด้านข้างในลกัษณะเฉียงจ านวน 4 แถว/ถงุ น าถงุท่ีกรีดแล้วไป
วางเรียงบนชัน้ในโรงเรือนเปิดดอก ให้อากาศถ่ายเทและมีแสงสวา่ง โดยวางหา่งกนัประมาณ 5-7 ซม.  
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            การดูแลรักษาก้อนเชือ้ 
 เร่ิมแรกรดน า้เฉพาะท่ีพืน้โรงเรือนวนัละ 2 ครัง้ ประมาณ  1 สปัดาห์  อยา่ให้น า้โดน 

ก้อนเชือ้ เม่ือดอกเห็ดเจริญมีสีนวลๆ จงึเก็บเก่ียวดอกเห็ดรุ่นแรก หลงัจากนัน้พน่น า้ในโรงเรือนตอ่อีก 5-7 
วนั โดยพน่ให้เป็นฝอย อยา่ให้หยดน า้เข้าไปในถงุจะท าให้ก้อนเชือ้ปนเปือ้น เก็บดอกเห็ดรุ่นท่ี 2 ไปจนกวา่
ดอกเห็ดจะหมดหลงัจากเก็บเห็ดหมดแล้ว ท าความสะอาดโรงเรือน และพกัให้แห้งเป็นเวลา 10-15 วนั จงึ
น าก้อนเชือ้รุ่นใหมเ่ข้ามาทดสอบตอ่ไป  

   วิธีการทดลอง  
การทดลองวสัดเุพาะ 11 ชนิดในการเพาะเห็ดแครง เปรียบเทียบกบัไม้ยางพารา วางแผน 

การทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 12 สิ่งทดลอง 10 ซ า้ ดงันี ้
  สิ่งทดลอง ท่ี 1 ไมยราบยกัษ์   
  สิ่งทดลอง ท่ี 2 กระถินยกัษ์ 

      สิ่งทดลอง ท่ี 3 จัน่ 
      สิ่งทดลอง ท่ี 4 ฉ าฉา 
      สิ่งทดลอง ท่ี 5 ขีเ้หล็ก 
      สิ่งทดลอง ท่ี 6 สะเดา 
      สิ่งทดลอง ท่ี 7 มะมว่ง 
      สิ่งทดลอง ท่ี 8 มะเก๋ียง 
      สิ่งทดลอง ท่ี 9 หางนกยงูไทย 
      สิ่งทดลอง ท่ี 10 ล าไย 
      สิ่งทดลอง ท่ี 11 ประดู ่
      สิ่งทดลอง ท่ี 12 ยางพารา  (control) 
วิธีการวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนในดอกเห็ด โดยน าดอกเห็ดแครงมาอบจนแห้ง   ท่ีอณุหภมูิ 70oC 

เป็นเวลา 24 ชม. จากนัน้ปลอ่ยให้เย็น จงึน ามาบดด้วยเคร่ืองบดแห้งให้ละเอียด จนเป็นผง ชัง่มา 1 กรัม 
จ านวน 2 ตวัอยา่ง/สิ่งทดลอง จากนัน้จงึน าไปวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน โดยใช้วิธี Kjedahl Method (2009) 
    การบันทกึข้อมูล  
      บนัทึกจ านวนวนัท่ีเส้นใยเห็ดเจริญจนเตม็ก้อนเชือ้ น า้หนกัผลผลิต น า้หนกัตอ่ดอก  น า้หนกั
ผลผลิตสด/ถงุ น า้หนกัผลผลิตแห้ง/ถงุ ขนาดและความหนาของดอกเห็ด (ใช้เวอร์เนียร์คาลิป-เปอร์ 
(Vernier Caliper) ปริมาณโปรตีนในดอกเห็ดท่ีได้จากวสัดเุพาะทัง้ 11 ชนิด เปรียบเทียบกบัวสัดขีุเ้ล่ือยไม้
ยางพารา วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ  
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2.  ศึกษาสูตรขีเ้ล่ือยท่ีเหมาะสมในการเพาะเหด็แครงท่ีให้ปริมาณโปรตีนและผลผลิตสูง 

         คดัเลือกวสัดเุพาะจากข้อ 1 ท่ีให้ผลผลิตสงูท่ีสดุใกล้เคียง หรือสงูกว่าขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา จ านวน 
1 ชนิด มาผสมกบัวสัดเุพาะตา่งๆ เชน่ วสัดเุพาะท่ีเส้นใยเห็ดสามารถเจริญได้ดี วสัดเุพาะท่ีให้ผลผลิตสงู 
และวสัดเุพาะท่ีให้ดอกเห็ดท่ีมีปริมาณโปรตีนสงู เป็นต้น เพ่ือให้ได้สตูรผสมของขีเ้ล่ือยท่ีเหมาะสมในการ
เพาะเห็ดแครง เพ่ือให้มีผลผลิตสงูและมีคณุภาพดีเท่าเทียม หรือสงูกวา่สตูรขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา วิธีการ
ทดสอบและบนัทกึข้อมลูด าเนินการเชน่เดียวกบัข้อ 1 วางแผนการทดลองแบบ RCBD ประกอบด้วย 8 ซ า้/
สตูร จ านวน 10 สตูร ดงันี ้

สตูรท่ี 1(T1) = จัน่  
สตูรท่ี 2 (T2) = จัน่ : มะเก๋ียง 1 : 1 โดยน า้หนกั 
สตูรท่ี 3 (T3)= จัน่ : กระถินยกัษ์ 1 : 1 โดยน า้หนกั 
สตูรท่ี 4 (T4) = จัน่ : ไมยราบยกัษ์  1 : 1 โดยน า้หนกั 
สตูรท่ี 5 (T5) = จัน่ : ยางพารา 1 : 1 โดยน า้หนกั 
สตูรท่ี 6 (T6) = จัน่ : กระถินยกัษ์ : ยางพารา 1 : 1 : 1 โดยน า้หนกั 
สตูรท่ี 7 (T7) = จัน่ : ไมยราบยกัษ์ : ยางพารา  1 : 1 : 1 โดยน า้หนกั 
สตูรท่ี 8 (T8)  = จัน่ : มะเก๋ียง : กระถินยกัษ์ 1 : 1 : 1 โดยน า้หนกั 
สตูรท่ี 9 (T9) = จัน่ : มะเก๋ียง : กระถินยกัษ์ : ยางพารา  1 : 1 : 1 : 1 โดยน า้หนกั 
สตูรท่ี 10 (T10) = ยางพารา           

   
3. ศึกษาต้นทุนการผลิตเหด็แครงในเชิงการค้า 
     โดยคดัเลือกสตูรท่ีให้ผลผลิตสงูสดุ เส้นใยเจริญเร็ว และให้โปรตีนสงูจากข้อ 2 (จัน่:ไมยราบยกัษ์ 
อตัราสว่น 1 : 1 โดยน า้หนกั) มาท าการผลิตเห็ดแครงในเชิงการค้าเปรียบเทียบกบัขีเ้ล่ือยยางพารา โดยท า 
50 ถงุ/ซ า้ จ านวน 6 ซ า้/สิ่งทดลอง รวม 600 ถงุ ประกอบด้วย 2 สิ่งทดลอง ดงันี ้

สิ่งทดลอง 1 =  จัน่ : ไมยราบยกัษ์ อตัราส่วน 1 : 1 โดยน า้หนกั 
สิ่งทดลอง 2 =  ยางพารา (control) 

              การบนัทกึข้อมลูด าเนินการเชน่เดียวกบัวิธีการทดลองท่ี 2 
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ผลและวิจารณ์ 
 
1. ผลการศึกษาวัสดุเพาะ 11 ชนิด เปรียบเทียบกับขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา ได้ผลดงันี ้ 

 การเจริญของเส้นใย  

พบวา่ เห็ดแครงท่ีเพาะจากขีเ้ล่ือยไมยราบยกัษ์ และฉ าฉา   เส้นใยเจริญได้เร็วท่ีสดุ   โดย 
เจริญเตม็ถงุ 13 วนั เร็วกวา่ไม้ยางพาราเล็กน้อยซึง่เส้นใยเจริญเตม็ถงุ 13.67 วนั และเร็วกวา่ไม้อ่ืนๆ 
แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญั ส่วนไม้ประดูแ่ละไม้มะมว่งเส้นใยเจริญเตม็ถงุได้ช้าสดุ 17.83 และ 18.17 วนั
ตามล าดบั (ตารางท่ี 1) 

  ผลผลิตดอกเหด็สด  
พบวา่ การเพาะเห็ดแครงด้วยไม้มะเก๋ียง      ให้ผลผลิตดอกเห็ดสดสงูท่ีสดุ (109.2 ก./ถงุ)  

รองลงมาคือไม้จัน่ (107 ก./ถงุ) ซึง่ผลผลิตท่ีได้สงูกว่าขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา ไมยราบยกัษ์ กระถินยกัษ์ ฉ าฉา 
สะเดา มะมว่ง หางนกยงูไทย ล าไย และประดู ่ อยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง โดยมีผลผลิตระหวา่ง 76.01- 95.29 
ก./ถงุ แตไ่มแ่ตกตา่งจากการเพาะด้วยไม้ขีเ้หล็กซึง่ให้ผลผลิต 105 ก./ถงุ (ตารางท่ี 1) 

    ผลผลิตดอกเหด็แห้ง  
พบวา่ การเพาะเห็ดแครงด้วยไม้จัน่ มะเก๋ียง และล าไย        ให้น า้หนกัผลผลิตแห้งสงูกวา่ 

การเพาะด้วยไมยราบยกัษ์ กระถินยกัษ์ ฉ าฉา หางนกยงูไทยและยางพาราอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง(ตารางท่ี 1) 
   น า้หนักต่อ 10 ดอก  

พบวา่ การเพาะเห็ดแครงด้วยวสัดเุพาะ 11 ชนิด น า้หนกั10ดอกท่ีได้ในทกุสิ่งทดลองไมมี่  
ความแตกตา่งกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 

   ขนาดของดอกเหด็แครง    
พบวา่ การเพาะเห็ดแครงด้วยไม้ 11 ชนิด ขนาดของดอกเห็ดแครง ทัง้ความกว้าง  ความ 

ยาว และความหนาของดอกเห็ด  ในทกุสิ่งทดลองไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติ (ตารางท่ี 1) 
   
 ปริมาณโปรตีน 

พบวา่ การเพาะเห็ดแครงด้วยไม้กระถินยกัษ์ จัน่ ฉ าฉา ให้ปริมาณโปรตีนในดอกเห็ด   ตอ่ 
น า้หนกัแห้ง 1 กรัม เทา่กบั 20.31-23.43 % ในขณะท่ีการเพาะด้วยวสัดอ่ืุนท่ีทดลอง ให้โปรตีน 13.79-
19.11 % สว่นการเพาะด้วยไม้ยางพารา ให้โปรตีน 15.82 % (ตารางท่ี 1) 
 

2. ผลการศึกษาสูตรขีเ้ล่ือยท่ีเหมาะสมต่อการเพาะเหด็แครง  
 การทดลองด าเนินการปลายฤดหูนาวระหว่าง กพ.-มีค. 56 ได้ผลดงันี ้
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การเจริญของเส้นใย  

พบวา่ สตูรท่ี 1-8 เส้นใยเห็ดแครงเจริญได้เร็วกวา่สตูรขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา      และสตูรท่ี 9  
อยา่งมีนยัส าคญั โดยสามารถเจริญเตม็ถงุในเวลา 16.00-17.33 วนั ในขณะท่ีขีเ้ล่ือยไม้ยางพาราและสตูร
ท่ี 9 เส้นใยเจริญเตม็ถงุ 18.90-19.00 วนั ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) 

 ผลผลิตดอกเหด็สด  
พบวา่ สตูรท่ี 10 (ขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา) ให้ผลผลิตดอกเห็ดสดสงูสดุ (122.50 ก./ถงุ)สงูกวา่ 

สตูรอ่ืนๆ ท่ีทดลองอยา่งมีนยัส าคญั รองลงมาได้แก่ สตูรท่ี 5 (ไม้จัน่ : ยางพารา อตัราสว่น 1:1 โดย
น า้หนกั)  สตูรท่ี 4  (ไม้จัน่ : ไมยราบยกัษ์ อตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั) สตูรท่ี 3 (จัน่ : กระถินยกัษ์ 
อตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั) และ สตูรท่ี 8 จัน่ : มะเก๋ียง : กระถินยกัษ์ อตัราสว่น 1:1:1 โดยน า้หนกั) ซึง่
ให้ผลผลิต 109.88  108.23  106.32 และ 101.60 กรัม/ถงุตามล าดบั สงูกวา่สตูรท่ี 7 (จัน่ : ไมยราบยกัษ์ : 
ยางพารา อตัราส่วน 1:1:1 โดยน า้หนกั) สตูรท่ี 6 (จัน่ : กระถินยกัษ์  :ยางพารา อตัราสว่น 1 : 1 : 1 โดย
น า้หนกั) และสตูรท่ี 1 (ไม้จัน่) อยา่งมีนยัส าคญั ซึง่ให้ผลผลิต 72.25  62.53 และ 57.71 กรัม/ถงุ
ตามล าดบั แตไ่มแ่ตกตา่งจาก 2 สตูรท่ีเหลือ คือ สตูรท่ี 2 (ไม้จัน่ : มะเก๋ียง อตัราส่วน 1:1 โดยน า้หนกั) 
และ สตูรท่ี 9 (ไม้จัน่ : มะเก๋ียง : กระถินยกัษ์ : ยางพารา อตัราสว่น 1:1:1:1 โดยน า้หนกั) ซึง่ให้ผลผลิต 
98.95  และ  95.99 กรัม/ถงุ ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) จากผลการทดลองจะเห็นได้วา่ สตูรท่ี 1 (ไม้จัน่) ให้
ผลผลิตต ่าสดุ และไม้ยางพาราให้ผลผลิตสงูสุด ขดัแย้งกบัผลการทดลองท่ี 1 ซึง่ไม้จัน่ให้ผลผลิตสดสงูกวา่
ขีเ้ล่ือยไม้ยางพาราอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการทดลองด าเนินการในฤดกูาลท่ีตา่งกนัซึง่
อาจสง่ผลให้ผลผลิตท่ีได้ในแตล่ะฤดกูาลแตกตา่งกนั อีกทัง้ภายหลงัการเก็บเก่ียวครัง้แรกถงุเห็ดในสตูรท่ี 1 
มีการปนเปือ้นเชือ้ราเขียวไตรโคเดอร์มามากกวา่สตูรอ่ืนๆ สง่ผลให้ปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได้ในครัง้ท่ี 2 
มีปริมาณน้อย จงึท าให้ผลผลิตท่ีได้ต ่า  

   ผลผลิตดอกเหด็แห้ง  
พบวา่ สตูรท่ี 10 (ไม้ยางพารา) ให้น า้หนกัผลผลิตดอกเห็ดแห้งสงูท่ีสดุ (24.72 ก./ถงุ) แต ่

ไมแ่ตกตา่งจากสตูรท่ี 3  4  5  2 และ 8 ซึง่มีน า้หนกัผลผลิตแห้ง/ถงุ เท่ากบั 24.38 23.51 23.27 22.29  
และ 21.96 กรัมตามล าดบั โดยสงูกว่าสตูรท่ีเหลือซึง่ให้ผลผลิตแห้ง 13.61-19.99 กรัม/ถงุ (ตารางท่ี 2) ซึง่
การท่ีสตูรท่ี 10 ให้น า้หนกัผลผลิตแห้งสงูสดุเป็นผลมาจากการมีน า้หนกัผลผลิตสดสงูสดุ 

   น า้หนักสดต่อ10 ดอก  
พบวา่ สตูรท่ี 4 (ไม้จัน่ : ไมยราบยกัษ์ อตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั) ให้น า้หนกัสด 10  ดอก 

สงูท่ีสดุ (4.3 กรัม) แตไ่มแ่ตกตา่งทางสถิตกิบัสตูรท่ี  10  8 และ 9 ซึง่มีน า้หนกัสด 10 ดอก 3.8  3.6 และ 
3.4 กรัมตามล าดบั แตแ่ตกตา่งจากสตูรท่ีเหลืออยา่งมีนยัส าคญั (ตารางท่ี 2) 

   ขนาดและความหนาของดอกเหด็แครง    
พบวา่ สตูรขีเ้ล่ือยท่ีทดลองทัง้ 10 สตูร      ไมท่ าให้ขนาดและความหนาของดอกเห็ดแครง 

แตกตา่งกนัทางสถิต ิในทกุสิ่งทดลองท่ีทดลอง แตส่ตูรท่ี 10 (ยางพารา) ขนาดของดอกเห็ดมีแนวโน้มใหญ่
ท่ีสดุ (1.89 ซม.) รองลงมาได้แก่สตูรท่ี 5  4  3  8 9  7  6  1 และ 2 โดยมีขนาดของดอกเห็ด 1.87  1.86  
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1.85  1.83  1.82  1.74  1.68 และ 1.33 ซม.ตามล าดบั (ตารางท่ี 2) ซึง่ขนาดดอกเห็ดท่ีใหญ่จะสง่ผลให้
น า้หนกัผลผลิตท่ีได้มากกว่าขนาดดอกเห็ดท่ีเล็ก จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าสตูรท่ี 10 (ยางพารา) ซึง่
ขนาดดอกเห็ดมีแนวโน้มใหญ่ท่ีสดุจงึสง่ผลให้มีน า้หนกัผลผลิตสงูสดุ ส่วนสตูรท่ี 1 (ไม้จัน่) แม้วา่ขนาด
ดอกเห็ดมีแนวโน้มใหญ่กวา่สตูรท่ี 2 (ไม้จัน่ : มะเก๋ียง อตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั) แตป่ริมาณผลผลิตท่ีได้
ต ่ากว่าทัง้นีอ้าจมีสาเหตมุาจากก้อนเห็ดมีการปนเปือ้นจากเชือ้ราไตรโคเดอร์มาจงึท าให้ได้ผลผลิตน้อย
กวา่สตูรอ่ืนๆ 

   ปริมาณโปรตีน 
 ได้ท าการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนของดอกเห็ดแครงแห้ง      เฉพาะสตูรท่ีให้ผลผลิตสงูสดุ 3  

อนัดบัพบว่า สตูรท่ี 10 (ยางพารา) แม้จะให้ผลผลิตสงูสดุ แตใ่ห้ปริมาณโปรตีนในดอกเห็ด 16.65 % ซึง่ต ่า
กวา่สตูรท่ี 4 (จัน่ : ไมยราบยกัษ์ อตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั) และสตูรท่ี 5 (จัน่ :  ยางพารา อตัราสว่น 1:1 
โดยน า้หนกั) โดยมีปริมาณโปรตีน 19.33 และ 17.10 % ตามล าดบั (ตารางท่ี 2)  
 

3. ผลการศึกษาการผลิตเหด็แครงในเชิงการค้า และต้นทุนการผลิต 

  โดยเปรียบเทียบระหวา่งสตูรท่ี 1 (ไม้จัน่ : ไมยราบยกัษ์ อตัราสว่น 1:1 โดยน า้หนกั) และสตูรท่ี
2 (ยางพารา) ผลการทดลองพบวา่ สตูรท่ี 2 ให้ผลผลิต 30.15 กิโลกรัม/ถงุเห็ด 300 ถงุสงูกวา่สตูรท่ี 2 ซึง่
ให้ผลผลิต 20.38 กิโลกรัม แตส่ตูรท่ี 1 ให้ปริมาณโปรตีนในดอกเห็ดสงูกวา่ไม้ยางพารา โดยมีโปรตีนใน
ดอกเห็ด 19.33 และ 18.82 % ของน า้หนกัเห็ดแห้ง 1 กรัม ตามล าดบั (ตารางท่ี 3) ซึง่ให้ผลท านอง
เดียวกบัการทดลองท่ี 2 นอกจากนีท้ัง้ 2 สตูรเส้นใยเห็ดแครงเจริญได้ไมแ่ตกตา่งกนัทางสถิติโดยเจริญเตม็
ถงุ 14.13 และ 14.40 วนัตามล าดบั  และหลงัการเก็บเก่ียวครัง้แรก ทัง้ 2 สตูรมีการปนเปือ้นเชือ้ราเขียว
ไตรโคเดอร์มา โดยสตูรท่ี 1 พบการปนเปือ้นมากกว่าสตูรท่ี 2 จงึเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้มีผลผลิตต ่ากวา่
สตูรท่ี 2 อยา่งชดัเจน 
              การเปรียบเทียบต้นทนุการผลิตเห็ดแครงเชิงการค้า พบวา่ ทัง้ 2 สิ่งทดลองมีต้นทนุการผลิตไม่
ตา่งกนัคือ 2,520 บาท/ 300 ถงุเฉล่ียก้อนละ 8.47 บาท โดยสิ่งทดลองท่ี 1 ให้ผลผลิต 23.82 กก. ราคา
จ าหนา่ย 150 บาท/กก. มีรายรับจากการจ าหนา่ย 3,573 บาท เม่ือหกัต้นทนุ 2,520 บาท จงึมีก าไร 1,053 
บาท ซึง่น้อยกวา่สิ่งทดลองท่ี 2 ท่ีให้ผลผลิต 30.15 กิโลกรัมๆละ  150 บาท มีรายรับ 4,522.50 บาท เม่ือ
หกัต้นทนุ 2,520 บาท มีก าไร 2,002.50 บาท ดงันัน้การใช้ขีเ้ล่ือยไม้ยางพาราในการเพาะเห็ดแครงเชิง
การค้าจะมีสว่นตา่งก าไรมากกวา่ สิ่งทดลองท่ี 1 เป็นเงิน 949.50 บาท ตอ่การผลิตเห็ดแครง 300 ก้อน 
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ตารางท่ี 1 การศกึษาวสัดเุพาะในท้องถ่ิน 11 ชนิดเปรียบเทียบกบัขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา ด าเนินการในชว่งฤดฝูน พฤษภาคม 55- มิถนุายน 2555 
        

Treatments เส้นใยเจริญ
เต็มถุง 1 
(วนั) 

ผลผลิตสด/
ถุง 1 

 (ก.) 

นน.แห้ง/
ถุง 1  

(ก.) 

น า้หนัก/10

ดอก 1  

(ก.) 

ผลผลิตสด/100 

ถุง  
(กก.) 

นน./ดอก 1 
(ก.) 

ความหนา
ดอก1  

(มม.) 

ปริมาณโปรตีน/
เห็ดแห้ง 1 ก 2  

(%) 

1. ไมยราบยกัษ์  13.00 c   86.49 defg  19.87 bc     5.09 abcd 8.65  1.80 1.0 19.11 

2. กระถนิยกัษ์  13.33 bc   90.00 def  19.31 bc     5.38 abc 9.00 1.88 1.0 23.43 

3. จั่น   14.00 bc  107.00 ab  25.02 a     4.34 de 10.70 1.93 1.0 22.41 

4. ฉ าฉา  13.00 c   95.29 bcd  18.92 c     4.69 bcde 9.53 1.97 1.0 20.31 

5. ขีเ้หล็ก  14.00 bc 105.00 abc  23.26 ab     5.51 ab 10.50 2.21 1.0 13.79 

6. สะเดา  13.50 bc   91.29 de  21.18 abc     4.61 bcde 9.13 1.97 1.0 18.20 

7. มะม่วง  18.17 a   80.90 efg  22.20 abc     4.16 de 8.09 2.04 1.0 16.59 

8. มะเกี๋ยง   16.33 ab  109.2 a  23.89 a     5.89 a 10.92 1.91 1.0 16.31 

9. หางนกยงูไทย  14.50 bc  78.25 fg  18.79 c     3.94 e 7.82 2.08 1.0 17.33 

10. ล าไย  16.50 ab  95.25 bcd  23.96 a     4.62 cde 9.52 2.31 1.0 14.68 

11. ประดู่    17.83 a  76.01 g  22.23 abc     4.73 bcde 7.60 2.13 1.0 15.52 

12. ยางพารา  13.67 bc  92.99 cde  18.35 c     5.08 abcd 9.30 2.19 1.0 15.82 

F-test      *      **         **         *               -             ns            ns                 - 
Cv (%) 19.39   12.08 16.03     18.43               -          15.60           0.00                 - 

          หมายเหตุ 
  1   =  คา่เฉลีย่จาก 10 ซ า้ คา่เฉลีย่ในคอลมัน์เดียวกนัท่ีมีตวัอกัษรตา่งกนัแสดงวา่มีความแตกตา่งทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 99, 95 % 

2    = คา่เฉลีย่จาก 2 ซ า้ 

ns = ไมม่ีความแตกตา่งทางสถิต ิ 
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ตารางท่ี 2  สตูรขีเ้ล่ือยท่ีเหมาะสมตอ่การเพาะเห็ดแครงให้ได้ผลผลิตและปริมาณโปรตีนสงูเปรียบเทียบกบัขีเ้ล่ือยไม้ยางพาราด าเนินการ 
                                     เดือน กมุภาพนัธ์ - มีนาคม 2556 

 
 

สิ่งทดลอง  
เส้นใยเจริญ 
เต็มถุง1 
(วัน) 

ผลผลิตสด/ 
ถุง1 
(ก.) 

นน.แห้ง 
/ถุง1 
(ก.) 

น า้หนักสด/ 
10 ดอก1 
(ก.) 

ขนาด 
ดอก1 
(ก.) 

ความหนา 
ดอก1 
(มม.) 

ปริมาณ 
โปรตีน 2 

(%) 

หมาย
เหตุ 

1. จัน่  17.33 b      57.71 f 13.61d     2.3 d 1.63 1.0 - T,I 

2. จัน่ : มะเก๋ียง (1:1 w/w) 16.67 b      98.95 cd 22.29ab     3.1 bcd 1.33 1.0 - I 

3. จัน่ : กระถินยกัษ์ (1:1 w/w) 16.00 b    106.32 bcd 24.38a     2.8 cd 1.85 1.0 - I 

4. จัน่ : ไมยราบยกัษ์ (1:1w/w) 16.00 b    108.23 bc 23.51ab     4.3 a 1.86 1.0 19.33 I 

5. จัน่ : ยางพารา (1:1 w/w) 16.67 b    109.88 b 23.27ab     3.1 bcd 1.87 1.0 17.10 I 

6. จัน่ : กระถินยกัษ์ : ยางพารา (1:1:1 w/w) 16.50 b      62.53 ef 15.53cd     2.7cd 1.68 1.0 - T,I 

7. จัน่ : ไมยราบยกัษ์ : ยางพารา (1:1:1 w/w) 16.67 b      72.25 e 17.76cd     2.8 cd 1.74 1.0 - T,I 

8.จัน่ : มะเก๋ียง : กระถินยกัษ์ (1:1:1 w/w)  16.67 b    101.60 bcd 21.96ab     3.6 abc 1.83 1.0 - I 

9. จัน่ : มะเก๋ียง : กระถินยกัษ์ : ยางพารา  (1:1:1:1 w/w) 19.00 a     95.99 d 19.99b     3.4 abc 1.82 1.0 - I 

10. ยางพารา 18.90 a    122.50 a 24.72a     3.8 ab 1.89 1.0 16.65 I 

F-test * * ** * ns ns - - 
cv.(%) 11.17 12.72 15.72 28.45 14.79 0.0 - - 

หมายเหตุ 
          1   = คา่เฉลีย่จาก 8 ซ า้ คา่เฉลีย่ในคอลมัน์เดียวกนัท่ีมีตวัอกัษรตา่งกนัแสดงวา่มคีวามแตกตา่งทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 99, 95 % 

          2   = คา่เฉลีย่จาก 2 ซ า้ 

      ns= ไมม่ีความแตกตา่งทางสถิติ 
      T  = มีการปนเปือ้นจากเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 

                            I  =  มีการปนเปือ้นจากแมลง 
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ตารางท่ี 3 การเพาะเห็ดแครงเชิงการค้าเปรียบเทียบระหวา่งไม้จัน่ผสมไมยราบยกัษ์และไม้ยางพารา ด าเนินการระหวา่ง มิถนุายน – กรกฎาคม 56 
 

 

สิ่งทดลอง 
เส้นใยเจริญ 

เต็มถุง 1 

(วนั) 

ผลผลิตสด
ทัง้หมด 

(กก.) 

ผลผลิตแห้ง 
ทัง้หมด 

(กก.) 

นน.สด/ 
ถุง 1 
(ก.) 

นน.แห้ง/ 
ถุง 1 
(ก.) 

น า้หนัก/ 
10 ดอก 1 
(ก.) 

ขนาด 
ดอก 1 
(ก.) 

ความหนา 

ดอก 1 
(มม.) 

ปริมาณ 

โปรตีน2 

(%) 

 
หมาย 

 
เหตุ 

1.ไม้จัน่ : ไมยราบยกัษ์    
   (1:1,w/w) 

14.40 23.82 14.08 b   76.83b 24.33b 2.4 2.12 1.0 19.33 C 

2.ไม้ยางพารา 14.13 30.15 17.36 a 108.33a 28.41a 2.3 2.16 1.0 18.82 C 

t-test ns - ** ** ** ns ns ns - - 

cv. (%) 5.42 - 5.98 11.4 12.19 10.63 5.0 0.0 - - 

หมายเหตุ 
   1   = คา่เฉลีย่จาก 6 ซ า้ (ซ า้ละ 50 ก้อน) คา่เฉลีย่ในคอลมัน์เดียวกนัท่ีมีตวัอกัษรตา่งกนัมีความแตกตา่งทางสถิติที่ระดบัความเช่ือมัน่ 99 % 
   2    =   คา่เฉลีย่จาก 2 ซ า้    

 ns = ไมม่ีความแตกตา่งทางสถิติ 
  C = มีการปนเปือ้นจากเชือ้ราไตรโคเดอร์มา 
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ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบต้นทนุการผลิตเห็ดแครงเชิงการค้า 
 

 
รายการ 

ต้นทุน 
(บาท) 

จ่ัน:ไมยราบยักษ์ 
(1:1,w/w) 

    ยางพารา 

คา่ขีเ้ล่ือยยางพารา (6 บาท/กก.) -    600 
คา่อาหารเสริม         1,020 1,020 
คา่จ้างเหมาเตรียมขีเ้ล่ือยจัน่และไมยราบยกัษ์             600 - 
คา่บรรจ ุนึง่ ใสเ่ชือ้ เปิดดอก เก็บเก่ียว            600     600 
คา่เชือ้เพลิง            320     320 
รวมต้นทนุการผลิต (บาท)         2,540   2,540 
ผลผลิตท่ีได้/300 ถงุ (กก.)         23.82   30.15 
จ าหนา่ยกก.ละ 150 บาท  เป็นเงิน         3,573     4,522.50 
ก าไร         1,053     2,002.50 
ส่วนต่าง 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 

- 949.50 
26.57 
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สรุป 
 

1. การเพาะเห็ดแครงในฤดฝูน (พค.-มิย. 55) ขีเ้ล่ือยไม้มะเก๋ียง ไม้จัน่ ฉ าฉา ขีเ้หล็ก และไม้ล าไย   มี 
ศกัยภาพในการน ามาเพาะเห็ดแครง สามารถทดแทนขีเ้ล่ือยไม้ยางพาราได้ โดยให้ผลผลิตสงูกว่ายางพารา 
นอกจากนีไ้ม้จัน่ ฉ าฉา และมะเก๋ียง ยงัให้ปริมาณโปรตีนในดอกเห็ดสงูกวา่ยางพารา 

2. การเพาะเห็ดแครงในชว่งปลายฤดหูนาว (กพ.-มีค. 56) ไม้ยางพาราให้ผลผลิตสงูสดุ 122.50 กรัม/ 
ถงุ และให้โปรตีน 16.65 % รองลงมาคือไม้จัน่ผสมไมยราบยกัษ์อตัราส่วน 1:1 (w/w) และไม้จัน่ผสมกระถิน
ยกัษ์และยางพารา อตัราส่วน 1:1:1  (w/w) โดยให้ผลผลิต 108.23  และ 109.88 กรัม/ถงุ แตใ่ห้โปรตีนสงูกว่าไม้
ยางพารา คือ 19.33 และ 17.10 % ตามล าดบั 

3. การเพาะเห็ดแครงเชิงการค้าในฤดฝูน (มิย.–กค. 56) พบวา่ ขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา ให้ผลผลิตสงูกวา่ 
และมีก าไรมากกว่า แตด่อกเห็ดท่ีได้มีโปรตีนต ่ากว่าไม้จัน่ผสมไมยราบยกัษ์ (1:1 โดยน า้หนกั) ส่วนต้นทนุการ
ผลิตทัง้ 2 สตูรไมแ่ตกตา่งกนั โดยมีต้นทนุการผลิตเฉล่ีย 8.47 บาท/ถงุ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
1. การผลิตเห็ดแครงให้มีโปรตีนในดอกเห็ดสงูควรเพาะด้วยไม้กระถินยกัษ์ ไม้จัน่ และฉ าฉา   ซึง่ 

ให้โปรตีนสงูกว่าท่ีเพาะจากไม้ยางพารา 
2. การผลิตเห็ดแครงในฤดฝูนให้ได้ผลผลิตสงูอาจใช้ไม้มะเก๋ียง ไม้จัน่ ฉ าฉา ขีเ้หล็ก     และล าไย 

แทนไม้ยางพารา แตก่ารผลิตในปลายฤดหูนาว หรือผลิตเป็นการค้าจ านวนมากควรใช้ไม้ยางพาราเป็นวสัดุ
เพาะ 

3. การผลิตเห็ดแครงเชิงการค้าเพ่ือลดความเสียหายจากเชือ้ราเขียวไตรโคเดอร์มา    ไมค่วรเพาะ 
เห็ดแครง หรือเห็ดอ่ืนๆ ในบริเวณท่ีมีการผลิต หรือใช้เชือ้ราไตรโคเดอร์มา และควรป้องกนัการปนเปือ้นทกุ
ขัน้ตอน เร่ิมตัง้แตก่ารผสมวสัดเุพาะ การนึง่ฆา่เชือ้ การใสเ่ชือ้ การกรีดถงุเปิดดอก และการเก็บเก่ียว เน่ืองจาก
ในชว่งดงักลา่ว มีโอกาสท่ีสปอร์ของเชือ้ราเขียวไตรโคเดอร์มา ซึง่ปลิวอยูใ่นอากาศจะสามารถเข้าท าลายก้อน
เห็ดได้ง่าย 
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        รูปท่ี 1 ก้อนเห็ดแครงท่ีเพาะจากวสัดตุา่งๆ พร้อมเปิดดอก                                รูปท่ี 2 เห็ดแครงรุ่นท่ี 1 ก าลงัออกดอก 
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                     รูปท่ี 3 การเจริญของเส้นใยเห็ดแครงในวสัดเุพาะ 11 ชนิด เปรียบเทียบกบัขีเ้ล่ือยยางพารา (T12) 
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จั่น จั่น : มะเกี๋ยง 

1 : 1 (w/w) 
จั่น : กระถนิยกัษ์ 

1 : 1 (w/w) 
จั่น : ไมยราบยกัษ์ 

1 : 1 (w/w) 
จั่น : ยางพารา 

1 : 1 (w/w) 

     
จั่น : กระถนิยกัษ์ : 

ยางพารา 1 : 1 : 1 (w/w) 
จั่น : ไมยราบยกัษ์ : 

ยางพารา  1 : 1 : 1 (w/w) 
จั่น : มะเกี๋ยง : กระถนิยกัษ์ 

1 : 1 : 1 (w/w) 
จั่น : มะเกี๋ยง : กระถนิยกัษ์ 

: ยางพารา 1 : 1 : 1 : 1 
(w/w) 

ยางพารา 

 
รูปท่ี 4 เปรียบเทียบสตูรขีเ้ล่ือย 9 สตูรกบัขีเ้ล่ือยไม้ยางพาราในการเพาะเห็ดแครง ดอกเห็ดรุ่นท่ี 1 พร้อมเก็บเก่ียว 
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รูปท่ี 5 ก้อนเห็ดท่ีปนเปือ้นเชือ้ราเขียวไตรโคเดอร์มา   
ภายหลงัการใสเ่ชือ้เห็ดแครง ระหวา่งการบม่ก้อนเห็ด 

 

รูปท่ี 6 ก้อนเห็ดแครงท่ีปนเปือ้นเชือ้ราเขียวไตรโคเดอร์มา 
          ในระหวา่งการเปิดดอก หลงัการเก็บเก่ียวครัง้แรก 

 
 
 


