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บทคัดยอ

การศกึษาผลของธาตอุาหารในรปูของปุย ตอผลผลผลติเหด็นกยงู (Macrolepiota gracilenta (Krombh.)
Moser) เพื่อพัฒนารูปแบบการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูงที่เหมาะสม รวมท้ังเพิ่มปริมาณผลผลิตเห็ดนกยูง เพื่อกอให
เกิดอาชีพเสริมแกชุมชนในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูงบนชั้นเพาะโครงเหล็กในโรงเรือนพลา
สตกิ  ปด ใชฟางหมกั (ประกอบดวย ฟางแหง 100 กก. ยเูรยี 1 กก. ปนูขาว 1 กก. ยปิซัม่ 1 กก. ดเีกลอื 0.2 กก.
และรํา 5 กก.) เปนวัสดุเพาะและใชดินรวนปนทรายเปนวัสดุกลบ ศึกษาผลของชนิดและปริมาณของธาตุอาหาร
ตอผลผลิตของเห็ดนกยูง โดยการใสปุยแอมโมเนียมซัลเฟต (21-0-0) อัตรา  0  0.1  0.5 และ 1.0 กก. ปุย
ซุปเปอรฟอสเฟต (0-20-0) อัตรา 0  1  2 และ 3 กก.  ตอฟางแหง 100 กก. และการผสมมูลสัตวในดิน
ทีเ่ปนวสัดกุลบ ไดแก มลูหม ูมลูไก และมลูววั ในอตัรา 0  25  50 และ 75% โดยปรมิาตร ตามลาํดบั พบวาการ
เตมิปุยแอมโมเนยีมซลัเฟต 0.1 กก. รวมกบัปุยซปุเปอรฟอสเฟต 1 กก. ตอฟางแหง 100 กก. รวมดวยการกลบ
ดวยดินรวนปนทรายผสมมูลวัว 25% โดยปริมาตร ทําใหผลผลิตดอกเห็ดนกยูงสูงสุด 18.65 กก. ตอฟางแหง
100 กก. หรอื 2.07 กก. ตอ ตร.ม. โดยมนี้าํหนกัผลผลติเพิม่จากชดุควบคมุ (ไมเตมิปุยและกลบดวยดนิ) 5.4 กก.
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Abstract

Study of nutrients's effect on productivity of Hed Nook Yoong (Macrolepiota gracilenta
(Krombh.) Moser) was performed. The goal of this study was to develop suitable cultivating conditions
to increase a quantity of yield.  Mushroom cultivation could be a side occupation to the community
in Ratchaburi province. The cultivation was set up using straw compost, was make up by straw 100
kg. urea 1 kg. lime 1 kg. gypsum 1 kg. MgSO4 0.2 kg. bran 5 kg. and cased with sandy-lome soil on
iron shelves in a plastic covered mushroom house. To evaluate the effect of additional nutrients on
mushroom productivity, ammonium sulfate fertilizer (21-0-0): 0, 0.1, 0.5 and 1.0 kg. super phosphate
fertilizer (0-20-0): 0, 1, 2 and 3 kg. were added to the compost made from 100 kg. of dry-straw. Pig,
chicken and cow manure (0, 25, 50 and 75 %v/v) were mixed into casing soil. The highest yield
was obtained, 18.65 kg. / 100 kg. dry-straw compost or 2.07 kg./m.2 when supplemented with 0.1 kg.
of ammonium sulfate fertilizer, 1 kg. super phosphate fertilizer and combined casing soil with cow
manure (25%v/v) in the substrate, and more yield than the control (no additional nutrients) 5.4 kg.
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1. บทนาํ
เหด็นกยงู (Macrolepiota gracilenta (Krombh.) Moser) เปนเหด็ชนดิหนึง่ทีก่ระจายพนัธุอยูทัว่ทกุภาค

ของประเทศไทย เกดิขึน้ตามทุงหญาบนพืน้ดนิทีม่ใีบหญาแหงปกคลมุ ชอบขึน้กบักองมลูววัมลูควายเกาๆ [1] เปน
เหด็ธรรมชาตชินดิหนึง่ทีร่บัประทานได มรีสชาตหิวานอรอยไมแพเหด็โคน การสงเสรมิใหมกีารเพาะเลีย้งเหด็นกยงู
เพื่อการคาจึงเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของประเทศไทยและเปนแนวทางที่จะชวยเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
อยางไรกต็ามเหด็นัน้ไมสามารถสงัเคราะหแสงได ดงันัน้แหลงอาหารของเหด็จงึขึน้อยูกบัวสัดเุพาะ สาํหรบัเหด็ตาง
ชนดิกนั จะเจรญิในวสัดทุีต่างกนั ซึง่บางสายพนัธุสามารถเจรญิไดบนวสัดทุีห่ลากหลาย และหลงัจากทีเ่สนใยสามารถ
เจรญิบนวสัดนุัน้ไดแลวกจ็ะรวมตวัสรางเปนดอก ซึง่ตองอาศยัสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสมเชน ความชืน้ แสง อณุหภมูิ
อตัราสวนระหวาง คารบอนไดออกไซด และออกซเิจน เปนตน

นอกจากสภาพแวดลอมแลวการใหธาตุอาหารท่ีจําเปนเพิ่มเขาไป จะมีสวนชวยในการเพิ่มผลผลิตไดและ
การนาํวสัดเุพาะมาหมกักอนการใสเชือ้ กเ็ปนวธิกีารหนึง่ทีช่วยยอยวสัดเุพาะโดยจลุนิทรยีตางๆ เชน เทอรโมฟลกิฟงไจ
(Thermophilic fungi) แบคทเีรยี (Bacteria) แอคทโีนมยัซสี (Actinomycetes) ในระดบัหนึง่กอน [2] [3] เพือ่
ใหเชื้อเห็ดที่ใสลงไปนั้นสามารถนําอาหารไปใชไดงายขึ้น และอาจมีการเติมธาตุอาหารตางๆ ที่เห็ดตองการในการ
เจรญิเตบิโต เพือ่ใหไดผลผลติทีม่คีณุภาพ วสัดเุพาะเหด็โดยทัว่ไปมกัจะใชฟางขาวซึง่สามารถหาไดงาย ราคาไมแพง
ในฟางขาวประกอบดวย เซลลโูลส เฮมเิซลลโูลส และลกินนิ ในปรมิาณมาก ซึง่จะเปนแหลงคารบอน (Carbohydrate)
สาํหรับการเจรญิเตบิโตของเหด็ นอกจากนัน้กย็งัม ีกากน้าํตาล (Molasses) เมลด็ฝายปน เมลด็พชืบางชนดิทีส่ามารถ
เปนแหลงคารบอน จะชวยเพิ่มผลผลิตได ไนโตรเจนก็เปนธาตุอาหารหนึ่งที่เห็ดตองการสําหรับการเจริญ
แหลงไนโตรเจนทีไ่ดจากธรรมชาตติวัอยางเชน มลูสตัวตางๆ ซึง่จะมรีะดบัไนโตรเจนแตกตางกนัออกไป กระดกูปน
ยูเรีย สวนสารเคมีตัวอยางเชน แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4)  สวน ยิปซั่ม (Calcium sulfate (CaSO4))
จะชวยลดการสญูเสยีไนโตรเจนโดยการแตกตวัให Ca++  แลวไปรวมตวักบัแอมโมเนยี นอกจากนีธ้าตอุาหารอืน่ๆ
ก็มีสวนชวยในการเจริญของเสนใยดวย เชน ฟอสฟอรัสก็ไดมาจากปุยซุปเปอรฟอสเฟต แตถาใสในปริมาณมาก
เกินไปจะสงผลกระทบตอผลผลิตได สวนโพแทสเซียมก็ไดจากโพแทสเซียมซัลเฟต [4] เปนตน ตัวอยางการเพาะ
เหด็ในสกลุ Agaricus sp. ซึง่มกีระบวนการเพาะใกลเคยีงกบัการเพาะเหด็นกยงูคอื การหมกัฟางเพาะกอนแลวจงึ
ใสเชือ้เมือ่เชือ้เจรญิแลวจงึกลบดนิ (Casing) เพือ่ชกันาํใหเกดิดอก ซึง่การหมกันัน้อาจจะมกีารเตมิกากน้าํตาล โดย
การทาํใหเจอืจางลง 10 เทาดวยน้าํ และอาจจะเตมิมลูสตัวกไ็ดในขัน้ตอนการหมกั

การเพาะเลีย้งเหด็นกยงูนอกสภาพธรรมชาต ิ เชน วสนัณ และผลวิลัย [5] ไดทดลองเพาะเลีย้งในถงุโดยใช
ฟางเปนวสัดเุพาะ สวน Boonkemthong และคณะ [6] ไดศกึษาเพาะเลีย้งบนชัน้พลาสตกิโดยการใชฟางหมกัเปน
วสัดเุพาะจนสามารถเกดิผลผลติไดเพิม่ขึน้ และเมือ่มกีารศกึษาพฒันารปูแบบการเพาะเปนแบบขึน้ชัน้เพาะในโรงเรอืน
ทําใหไดผลผลิตเพิ่มมากขึ้นในระดับที่จําหนายผลผลิตได จึงไดพัฒนาเปนรูปแบบที่มีการสงเสริมใหกับเกษตรกร
เพาะเลีย้ง [7] แตอยางไรกต็ามยงัตองมกีารพฒันาดานผลผลติทัง้ปรมิาณและคณุภาพ เพือ่ใหเปนเหด็ทีส่ามารถผลติ
ไดเชิงเศรษฐกิจตอไป
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูงโดยการใชธาตุอาหารท่ีสามารถหาไดงาย
ใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ และมีปริมาณท่ีมากพอถึงระดับความคุมคาทางเศรษฐกิจที่จะสามารถทําเปนการคาได
ซึง่จะนาํไปสูการสงเสรมิการเพาะเหด็ใหกบัชมุชนในพืน้ทีจ่งัหวดัราชบรุ ีและเพือ่เปนขอมลูเบือ้งตนในการนาํมาปรบั
ใชในการพฒันารปูแบบการเพาะเหด็นกยงู

2. วสัด ุอปุกรณ และวธิกีาร
รปูแบบและขัน้ตอนการเพาะเลีย้งทีท่าํการศกึษาเปนรปูแบบที ่Thongthieng และคณะ [7] ไดทาํการศกึษา

ไว แตแตกตางกันที่ชั้นเพาะทําจากเหล็กและทาสีกันสนิมเพื่อความคงทนและทําความสะอาดงาย

2.1 โรงเรอืนเพาะเหด็
เปนโรงเรอืนปดรปูสีเ่หลีย่มผนืผาหลงัคาทรงจัว่ โครงสรางทาํจากเหลก็สามารถถอดประกอบได ขนาด

กวาง 2 เมตร ยาว 3 เมตร และสูง 2.0 เมตร และความสูงจั่ว 0.5 เมตร คลุมดวยผาใบพลาสติกปดสนิท
มทีางเขาดานหนาและดานหลงั ทาํชองระบายอากาศบรเิวณหนาจัว่ทัง้สองดานสามารถเปดปดได โรงเรอืนพลาสตกิ
นีว้างอยูภายใตโรงเรอืนปฏบิตักิารหลงัคากระเบือ้งขนาดกวาง 5 เมตร และยาว 7 เมตร เพือ่ปองกนัแดดและฝน
บนพืน้ปนูซเีมนต ซึง่พืน้ทีส่วนทีเ่หลอืของโรงเรอืนปฏบิตักิารจะใชสาํหรบัการหมกัฟางเปนวสัดเุพาะ

ภายในโรงเรอืนพลาสตกิบรรจชุัน้เพาะทาํจากเหลก็ทาสปีองกนัสนมิจาํนวน 4 ตวั โครงสรางชัน้เพาะ
1 ตวั ประกอบดวย 3 กระบะเพาะ ขนาดกวาง 0.5 เมตร และยาว 1.5 เมตร เรยีงซอนกนัจากขางลางถงึขางบน
แตละกระบะหางกนั 0.5 เมตร

2.2 การเตรยีมวสัดเุพาะ การลงเชือ้และการกลบดนิ
นาํฟางแหงมาแชน้าํพอชุมแลวอัดใสไมแบบขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 1 เมตร สงู 0.5 เมตร พรอม

โรยยเูรยี 1 กก./ฟาง 100 กก. จากนัน้คลมุกองฟางดวยพลาสตกิทิง้ไว 3 คนื แลวกลบักองฟางพรอมโรยปนูขาว
(Ca(OH)2) 1 กก./ฟาง 100 กก. ผสมใหเขากนัคลมุกองทิง้ไว 3 คนื พลกิกอง โรยยปิซัม่ 1 กก./ฟาง 100 ก.ก.
ผสมใหเขากนัคลมุกองทิง้ไว 2 คนื พลกิกองฟางแลวใสดเีกลอื (MgSO4.7H2O) 0.2 กก./ฟาง 100 กก. ผสมใหเขา
กันคลุมทิ้งไว 1 คืน กลับกองโรยรําขาว 5 กก. และใสปุยที่เปนแหลงของธาตุอาหารตามชนิดและอัตราท่ีทําการ
ศกึษาโดยละลายในน้าํ 10 ลติรผสมใหเขากนัรดลงบนกองฟาง ปรบัความชืน้ใหอยูประมาณ 65-75% นาํขึน้ชัน้เพาะ
โดยชัน้เพาะ 1 ตวัใชฟาง 25 กก. แบงใสแตละกระบะใหเทากนัทกุกระบะ แลวอบโรงเรอืนดวยไอน้าํเพือ่ฆาเชือ้
โดยควบคมุอณุหภมูใินโรงเรอืนอยูที ่ 70 ซํ. นาน 6 ชม. เมือ่วสัดเุพาะเยน็แลวจงึโรยเชือ้เหด็นกยงู

 การลงเชือ้เหด็บนวสัดเุพาะทีเ่ยน็แลว โดยโรยหวัเชือ้เหด็ทีเ่ลีย้งบนเมลด็ขางฟางในถงุพลาสตกิน้าํหนกั
250 กรมั/ถงุ จาํนวน 10 ถงุตอ 1 ชัน้เพาะ คลกุเคลาใหทัว่วสัดเุพาะแลวทิง้ไวใหเชือ้เจรญิบนวสัดเุพาะจนเตม็ใช
เวลาประมาณ 20 วนั หลงัจากเชือ้เดนิเตม็วัสดเุพาะแลวจงึกลบดวยดนิหรอืวัสดกุลบทีป่ระกอบดวยดนิและมลูสตัว
ทีท่าํการศกึษาซึง่อบฆาเชือ้ดวยไอน้าํท่ี 70 ซํ. นาน 6 ชัว่โมง ทีบ่รเิวณผวิหนาฟางหมกัหนาประมาณ 1 นิว้ แลว
รดน้ําใหมีความชื้นจนเกิดดอก
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2.3 การศกึษาผลของธาตอุาหารจากปุยและวสัดกุลบตอผลผลิตเหด็นกยงู
ทําการศึกษาในพื้นที่โรงเรียนบานหวยยาง ต.เขาขลุง อ.บานโปง จ.ราชบุรี ตั้งแตเดือน ตุลาคม

พ.ศ. 2546 ถงึเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยสายพนัธุเหด็นกยงูใชเปนเชือ้เหด็คอื สายพนัธุ Bcc. 7122 จาก
ศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพแหงชาต ิทีเ่พาะเลีย้งบนเมลด็ขาวฟางในถงุพลาสตกิน้าํหนกั 250 กรมัตอถงุ
ใชแผนการทดลองแบบสุมสมบรูณ CRD (Completely Randomized Design) ซึง่ประกอบดวย 5 การทดลอง
ในแตละการทดลองมี 3 ซ้ํา วิเคราะหทางสถิติดวยวิธี Duncan's multiple range test ที่ระดับความเชื่อมั่น
95% ใชโปรแกรม SAS windows โดยทาํการวเิคราะหแยกในแตละชดุการทดลอง [8]

การเก็บผลผลิต หลังจากการกลบดวยวัสดุกลบประมาณ 20-25 วันจะเริ่มเกิดตุมดอกเห็ด และใช
เวลาอกี 3 วนั ดอกเหด็จะพฒันาจนสามารถเกบ็เกีย่วไดคอืมคีวามยาวประมาณ 10-15 ซม. ดงัรปูที ่1 แลวทาํการ
เกบ็เกีย่วดอกเหด็ทกุวนัจนครบ 40 วนั นบัตัง้แตวนัทีด่อกแรกเริม่เกบ็ได

ศกึษาหาปรมิาณธาตอุาหารหลกัทีเ่หด็สามารถใชไดในวสัดเุพาะ คอื คารบอน (C) ใชวธิขีอง Carter
(1993) [9] และไนโตรเจน (N) ใชวธิ ีMaccro Kjeldahl Method [10]

3. ผลการทดลอง
3.1 ผลของปรมิาณปุยแอมโมเนยีมซลัเฟตตอผลผลติเหด็นกยงู

การศกึษาการเตมิปุยแอมโมเนยีมซลัเฟต [(NH4)2SO4 , (21-0-0)] ในวสัดเุพาะทีอ่ตัราตางๆ พบวา การ
ใชปุยแอมโมเนียมซัลเฟตที่อัตราตางๆ ใหจํานวนดอกไมแตกตางกัน และการเติมปุย 0.1 กก. ตอฟาง 100 กก.
ใหน้ําหนักดอกสูงสุดท่ี 1,388.1 กรัม การไมเติมปุยใหน้ําหนักเฉลี่ยต่ําที่สุด 1,153.9 กรัม และพบวาการเติมปุย
1.0 กก. ใหน้าํหนกัเฉลีย่ 1,263.4 กรมั ซึง่นอยกวาการเตมิปุยในอตัรา 0.1 กก. แตมากกวาการไมเตมิปุย สวนการ
เตมิปุย 0.5 กก. นัน้ ใหผลไมแตกตางจากการเตมิปุย 0.1 กก. กบั 1.0 กก. แตมแีนวโนมทีจ่ะมากกวาการเตมิปุย
1.0 กก. (ตารางที ่1)

ตารางที ่1 ผลผลติเฉลีย่ของเหด็นกยงูจากการเพาะในวสัดฟุางหมกัทีเ่พาะ ใน 1 กระบะเพาะ (ปรมิาณตามสดัสวนการหมกั
จากฟางแหง 8.33 กก.) และคา C:N ratio ของวสัดเุพาะกอนเพาะ จากการเตมิปุยแอมโมเนยีมซลัเฟตในอตัรา
ตางๆ กนัตอฟางแหง 100 กก.

อตัรา C:N ratio  จาํนวน1 น้าํหนกัรวม1 น้าํหนกั/ดอก1

ปุยแอมโมเนยีมซลัเฟต (กก.) กอนเพาะ (ดอก) (กรัม) (กรัม)
0 68.853 117.7 a 1,153.9 c 9.8 b
0.1 64.382 123.3 a 1,388.1 a 11.3 a
0.5 59.998 117.7 a 1,328.3 ab 11.3 a
1.0 52.969 117.3 a 1,263.4 b 10.7 a

1 คาเฉลีย่ทีก่าํกบัดวยตวัอกัษรเหมอืนกนัในคอลมันเดยีวกนัไมแตกตางกนัทางสถติทิีร่ะดับความเชือ่มัน่ 95% (DMRT)
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จากผลการทดลองใชปุยแอมโมเนยีมซลัเฟตทีใ่หน้าํหนกัผลผลติเพิม่ขึน้นัน้ แสดงใหเหน็วาเหด็สามารถ
นําไนโตรเจนในรูป NH3 มาใชได แตเมื่อใสในปริมาณมากขึ้นซัลเฟอรที่เพิ่มขึ้นอาจทําให pH ต่ําลงจนยับยั้งการ
เจรญิ และเหด็อาจะนาํไปใชไดนอย เนือ่งจากซลัเฟตไออน (SO4

2 - ) เปนโมเลกลุขนาดใหญ ซึง่อาจทาํใหยากในการ
ทีจ่ะผานเนือ้เยือ่ของราเขาไปใชในการเจรญิเตบิโต [11] สวน Fasidi และ Akwakwa [12] กบั Jonathan และ
Fasidi [13] ทีท่าํการศกึษาในเหด็ Volvariella speciosa และ Psathyerella atroumbonata ตามลาํดบั พบวา
แหลงไนโตรเจนอนนิทรยีทีใ่หผลผลติสงูสดุคือ calcium nitrate (Ca(NO3)2) และ ammonium nitrate (NH4NO3)

3.2 ผลของปรมิาณแหลงธาตฟุอสฟอรสัตอผลผลติเหด็นกยงู
การศกึษาใชปุยซปุเปอรฟอสเฟตเปนแหลงฟอสฟอรสั (ตารางที ่ 2) พบวาใหจาํนวนเฉลีย่ไมแตกตาง

กนัเมือ่ใชปุยทีป่รมิาณตางๆ สวนน้าํหนกัเฉลีย่จากการเตมิปุย 3 กก. ใหน้าํหนกัเฉลีย่สงูทีส่ดุ แตกตางจากการไม
เติมปุยแตไมแตกตางกับการใชปุยที่ปริมาณ 1 และ 2 กก. และน้ําหนักเฉลี่ยตอดอกใหผลสอดคลองกับน้ําหนัก
ผลผลติรวม คอืการเตมิปุยฟอสเฟต  3 กก. ใหดอกทีม่นี้าํหนกัเฉลีย่สงูกวาการไมใสปุยฟอสเฟต  สวน Thongthieng
และคณะ [7] ไดศกึษาการเพาะเลีย้งบนชัน้เพาะไม ในโรงเรอืนพบวาการเตมิปุยซปุเปอรฟอสเฟตที ่2 และ 4 กก.
ตอฟาง 100 กก. ใหผลไมแตกตางกนั

ตารางที ่2 ผลผลติเฉลีย่ของเหด็นกยงูจากการเพาะในวสัดฟุางหมกัทีเ่พาะ ใน 1 กระบะเพาะ (ปรมิาณตามสดัสวนการหมกั
จากฟางแหง 8.33 กก.) และคา C:N ratio ของวสัดเุพาะกอนเพาะ จากการเตมิปุยซปุเปอรฟอสเฟตในอตัรา
ตางๆ กนัตอฟางแหง 100 กก.

               อตัรา C:N ratio จาํนวน1 น้าํหนกัรวม1 น้าํหนกั/ดอก1

ปุยซปุเปอรฟอสเฟต (กก.) กอนเพาะ (ดอก) (กรัม) (กรัม)

0 68.309 113.0 a 1,233.1 b 11.0 b
1 67.452 110.0 a 1,301.3 ab 11.9 ab
2 65.963 111.7 a 1,340.3 ab 12.0 ab
3 67.415 111.0 a 1,372.3 a 12.4 a

1 คาเฉลีย่ทีก่าํกบัดวยตวัอกัษรเหมอืนกนัในคอลมันเดยีวกนัไมแตกตางกนัทางสถติทิีร่ะดับความเชือ่มัน่ 95% (DMRT)

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการศกึษาของ Boonkemthong และคณะ [6] ทีไ่ดศกึษาการเพาะเลีย้งเหด็นกยงู
โดยเพาะบนชั้นเพาะพลาสติก (Flat culture) และไมมีการเติมปุยฟอสเฟตในการทดลอง พบวาไดผลผลิตเฉลี่ย
90 - 224 กรัม ตอฟางแหง 5 กก. แตจากผลการศึกษานี้พบวาเมื่อเติมปุยฟอสเฟต 3 กก. ตอฟาง 100 กก.
จะไดผลผลิต 823.7 กรัม ตอฟาง 5 กก. ซึ่งไดผลผลิตสูงขึ้น แตอยางไรก็ตามผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอยางมากนี้ อาจ
เปนผลจากรปูแบบการเพาะทีป่รบัปรงุกระบะเพาะใหมขีนาดใหญขึน้จนสามารถถายเทอากาศไดดกีวา
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จากรายงานการศึกษาในเห็ดแชมปญอง (Agaricus bisporus) ซึ่งมีรูปแบบการเพาะคลายกับเห็ด
นกยูง [14] ทําการศึกษาในหองปฏิบัติการพบวา เห็ดแชมปญองสามารถใชแหลงฟอสฟอรัสในรูปที่เปนอนินทรีย
ฟอสเฟต ไดงายกวาอินทรียฟอสเฟต และไดศึกษาการใชฟอสเฟตในรูปที่ละลายน้ําได โดยการเติมโพแทสซียม
ฟอสเฟต (KH2PO4) ลงไปทีว่สัดเุพาะใน พบวาทาํใหผลผลติในชวงระยะแรกลดลง Beyer และ Muthersbaugh
[15] ไดศึกษาการเติมฟอสฟอรัสในรูปของโซเดียมฟอสเฟตที่สามารถละลายน้ําไดในวัสดุหมัก โดยใชโมโนโซเดียม
ฟอสเฟต (NaH2PO4) และไดโซเดยีมฟอสเฟต (Na2HPO4) 0.454 กก. (6.25% โดยน้าํหนกัวสัดหุมกั) พบวาให
น้าํหนกัเฉลีย่สงูกวาการใช rock phosphate เลก็นอยซึง่สามารถเพิม่ผลผลติได ปุยซปุเปอรฟอสเฟตทีใ่ชในการศกึษา
นีเ้ปนปุยซปุเปอรฟอสเฟตชนดิธรรมดามอีงคประกอบเปน Ca(H2PO4)2 + CaSO4 ทีส่ามารถละลายน้าํไดงาย มผีล
ทาํใหน้าํหนกัผลผลติเหด็สงูมากกวาการไมเตมิ

3.3 ผลของชนดิและปรมิาณวสัดกุลบตอผลผลติเหด็นกยงู
การศึกษาการใชมูลสัตวไดแก มูลหมู มูลวัว และมูลไก มาผสมกับดินเพื่อเปนวัสดุกลบที่ปริมาณ

25%(v/v) ของดนิ พบวา การผสมมลูไกในดนิสาํหรับเปนวสัดเุพาะนัน้ทาํใหไมเกดิดอก สวนการผสมมลูววัใหจาํนวน
ดอกไมตางกบัการไมผสม แตจะมนี้าํหนกัรวมเฉลีย่และน้าํหนกัตอดอกสงูกวาการไมผสม และการใชมลูหมผูสมทาํ
ใหจาํนวนดอกเกดินอยทีส่ดุ สวนน้าํหนกัรวมเฉลีย่ไมแตกตางกบัการไมผสมแตมนี้าํหนกัตอดอกสงูทีส่ดุ และเมือ่ดู
ทีข่นาดดอกพบวาการผสมมลูสตัวทาํใหเกดิดอกขนาดใหญกวาการไมผสม Baysal และคณะ [16] ไดศกึษาการใช
มลูไกผสมในวสัดเุพาะเหด็นางรม (Pleurotus ostreatus) ที ่10 และ 20% โดยน้าํหนกั พบวามีการเจรญิของเสน
ใยและการเกดิตุมดอกสงูทีส่ดุ แตใหผลผลติต่าํทีส่ดุ

ตารางที ่3 ผลผลติเฉลีย่ของเหด็นกยงูจากการเพาะในวสัดฟุางหมกัทีเ่พาะ ใน 1 กระบะเพาะ (ปรมิาณตามสดัสวนการหมกั
จากฟางแหง 8.33 กก.) และคา C:N ratio ของวสัดเุพาะและวสัดกุลบกอนเพาะ จากดนิและชนดิของมลูสตัวทีใ่ช
เปนวสัดกุลบ

            วสัดกุลบ             C:N ratio กอนเพาะ จาํนวน1 น้าํหนกัรวม1 น้าํหนกั/ดอก1

วสัดเุพาะ วสัดกุลบ (ดอก) (กรัม) (กรัม)

ดนิ 65.595 91.276 104.0 a 1,167.8 b 11.2 c
ดนิผสมมลูหม ู25 %(v/v) 65.595 36.752 80.3 b 1,208.1 b 15.0 a
ดนิผสมมลูววั 25 %(v/v) 65.595 66.684 103.7 a 1,490.2 a 14.4 b
ดนิผสมมลูไก 25 %(v/v) 65.595 35.616 0.0 c 0.0 c 0.0 c

1 คาเฉลีย่ทีก่าํกบัดวยตวัอกัษรเหมอืนกนัในคอลมันเดยีวกนัไมแตกตางกนัทางสถติทิีร่ะดับความเชือ่มัน่ 95% (DMRT)
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ถงึแมวามลูหมจูะใหน้าํหนกัตอ 1 ดอกสงู (ตารางที ่3) แตมอีตัราการเกดิดอกในแตละวนันอย มรีะยะ
การเกบ็ผลผลตินานกวา และจากการศกึษาการผสมมลูววัที ่ 25  50 และ 75%(v/v) ของดนิทีเ่ปนวสัดกุลบพบวา
การผสมมูลวัวที่ 20% และ 50%(v/v) ของดิน ใหจํานวนดอก น้ําหนักรวมเฉลี่ย และน้ําหนักตอดอกมากที่สุด
สวนการผสมทีร่ะดบั 75% ใหผลผลติลดลงเมือ่เทยีบกบัที ่25% และ 50% แตมากกวาการไมผสม และการผสมที่
50% จะมจีาํนวนดอกมากกวาการผสมที ่75% แตนอยกวาการผสมที ่25% (ตารางที ่4)

ตารางที ่4 ผลผลติเฉลีย่ของเหด็นกยงูจากการเพาะในวสัดฟุางหมกัทีเ่พาะ ใน 1 กระบะเพาะ (ปรมิาณตามสดัสวนการหมกั
จากฟางแหง 8.33 กก.) และคา C:N ratio ของวสัดเุพาะและวสัดกุลบกอนเพาะ จากการใชมลูววัเปนวสัดกุลบ
ทีป่รมิาณตางๆ

         วสัดกุลบ              C:N ratio กอนเพาะ จาํนวน น้าํหนกั1 น้าํหนกั/ดอก1

วสัดเุพาะ วสัดกุลบ (ดอก) (กรัม) (กรัม)

ดนิ 66.853 91.276 106.3 a 1,198.1 b 11.3 b
ดนิผสมมลูววั 25 %(v/v) 66.853 48.639 104.7 a 1,437.1 a 13.7 a
ดนิผสมมลูววั 50 %(v/v) 66.853 38.154 103.0 a 1,441.2 a 14.0 a
ดนิผสมมลูววั 75 %(v/v) 66.853 37.835 86.7 b 1,235.5 b 14.3 a

1 คาเฉลีย่ทีก่าํกบัดวยตวัอกัษรเหมอืนกนัในคอลมันเดยีวกนัไมแตกตางกนัทางสถติทิีร่ะดับความเชือ่มัน่ 95% (DMRT)

จากการศกึษาวสัดทุีน่าํมาใชกลบพบวาไมไดทาํใหจาํนวนดอกเหด็เพิม่มากขึน้ ซึง่อาจจะเกดิจากลกัษณะ
โครงสรางของวสัดกุลบทีไ่มมสีมบตัทิีจ่ะชกันาํใหเกดิดอก Kurtzman [17] กลาววาลกัษณะทีส่าํคญัของวสัดทุีน่าํมากลบ
ตองสามารถใหอากาศผานไดงายและมชีองวางสาํหรับเกบ็อากาศ นอกจากความสามารถในการใหความช้ืน

3.4 ผลของการประยุกตชนิดและปริมาณธาตุอาหารที่เหมาะสมในวัสดุเพาะตอผลผลิตเห็ด
นกยงู

ขอมลูจากการศกึษาในหวัขอ 3.1  3.2 และ 3.3 ไดนาํมาประยกุตปรบัสตูรแหลงของธาตอุาหารและ
ปรมิาณทีเ่หมาะสมเบือ้งตน จงึเลอืกการนาํแหลงธาตอุาหารตางๆ ในปรมิาณทีเ่หมาะสมมาเตมิในวสัดเุพาะและวสัดุ
กลบ โดยเลือกใชปุยซุปเปอรฟอสเฟต 1 กก. เปนแหลงฟอสเฟต ใช (NH4)2SO4 0.1 กก. เปนแหลงไนโตรเจน
และใชมูลวัวเปนวัสดุกลบ จากตารางที่ 5 พบวา จํานวนดอกไมมีความแตกตางกันทุกการทดลอง การเติมปุย
ซปุเปอรฟอสเฟต 1 กก. รวมกบั (NH4)2SO4 0.1 กก. แลวกลบหนาวสัดเุพาะดวยมลูววั 25%(v/v) ของดนิ และ
การเตมิปุยซปุเปอรฟอสเฟต 1 กก. รวมกบั (NH4)2SO4 0.1 กก. กลบหนาวสัดเุพาะดวยมลูววั  50%(v/v) ของดนิ
ทาํใหไดน้าํหนกัรวมเฉลีย่และน้าํหนกัตอ 1 ดอกไมแตกตางกนั แตไดน้าํหนกัเฉลีย่และน้าํหนกัตอ 1 ดอกสงูกวาการ
เตมิปุยซปุเปอรฟอสเฟต 1 กก. กบั (NH4)2SO4 0.1 กก. และชดุควบคมุทีไ่มมกีารเตมิธาตอุาหารใดๆ แมวาการ
เตมิปุยซปุเปอรฟอสเฟต 1 กก. กบั (NH4)2SO4 0.1 กก. ใหผลไมแตกตางกนักบัชดุควบคมุแตพบวามีดอกขนาด
ใหญเพิม่ขึน้ ในมลูสตัวไนโตรเจนจะอยูในรปูสารประกอบ (NH4)2CO3 เกลอืชนดินีเ้กดิจากการสลายตวัของยเูรยีโดย
กจิกรรมของจลุนิทรยี (NH4)2CO3 เปนสารประกอบทีไ่มเสถยีรแตจะแตกตวัแลวปลดปลอยกาซ NH3 ทีอ่าจจะระเหดิ
สญูหายไปได [15]
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ตารางที ่5 ผลผลติเฉลีย่ของเหด็นกยงูจากการเพาะในวสัดฟุางหมกัทีเ่พาะใน 1 กระบะเพาะ (ปรมิาณตามสดัสวนการหมกั
จากฟางแหง 8.33 กก.) และคา C:N ratio ของวสัดเุพาะและวสัดกุลบกอนเพาะ จากชนดิและปรมิาณการใสธาตุ
อาหารและวสัดกุลบทีน่าํมาประยกุตใช

         ธาตอุาหารและวสัดกุลบ              C:N ratio กอนเพาะ จาํนวน 1 น้าํหนกัรวม 1 น้าํหนกัตอ 1

วสัดเุพาะ วสัดกุลบ (ดอก) (กรัม) ดอก (กรมั)

1. ชดุควบคมุ (ไมเตมิปุยและกลบดวยดนิ) 68.143 91.276 101.3 a 1,104.5 b 10.9 b
2. ปุยซปุเปอรฟอสเฟต 1 กก.

+ (NH4)2SO4 0.1 กก.
กลบดวยดนิ 60.888 91.276 104.7 a 1,226.7 b 11.7 b

3. ปุยซปุเปอรฟอสเฟต 1 กก.
+  (NH4)2SO4 0.1 กก.

กลบดวยดนิผสมมลูววั  25 %(v/v) 60.888 60.646 104.3 a 1,554.3 a 14.9 a
4. ปุยซปุเปอรฟอสเฟต 1 กก.

+ (NH4)2SO4 0.1 กก.
กลบดวยดนิผสมมลูววั  50 %(v/v) 60.888 43.588 105.3 a 1,578.8 a 15.1 a

1 คาเฉลีย่ทีก่าํกบัดวยตวัอกัษรเหมอืนกนัในคอลมันเดยีวกนัไมแตกตางกนัทางสถติทิีร่ะดับความเชือ่มัน่ 95% (DMRT)

Colak [18] ศกึษาเพาะเลีย้งเหด็แชมปญองโดยใชวสัดทุีห่าไดงายในทองถิน่ พบวาสตูรการหมกัทีใ่หผลผลติ
สงูทีส่ดุคอืการผสมดวยมลูนกพริาบ และใชถานหนิเลนผสมกบัหนิ perlite (80:20 โดยปรมิาตร) เปนวสัดกุลบ ซึง่
เปนวัสดุกลบที่เหมาะสมกับทุกสูตรการหมักที่ทําการทดลองดวย Kurbanoglu และ Algur [19] ศึกษาใช RHH
(ram horn hydrolyzate) ในการเพาะเห็ดแชมปญองโดยการฉีดพนหลังจากกลบดินแลว 4 ครั้ง ทุกๆ 10 วัน
พบวาการใช RHH 2% ใหผลผลติสงูทีส่ดุ และการใชปรมิาณ RHH สงูกวา 3% จะใหผลผลติต่าํกวาชดุควบคมุที่
ฉดีพนแตน้าํ ซึง่ไดอธบิายไววา RHH มปีรมิาณ biological oxygen demand (BOD)  สงูและมสีวนประกอบที่
เปนพษิบางชนดิ ทาํใหไดผลผลติลดลง

จากผลการเติมปุยในวัสดุหมักที่ใหจํานวนของผลผลิตไมแตกตางกันในแตละชุดการทดลองนั้น เมื่อ
เปรียบเทียบคาของ C:N ratio ของวัสดุหมักกอนการเพาะ พบวาชวง C:N ratio ของแตละชุดการทดลองที่มี
การเติมปุยปริมาณตางๆ และใหผลผลิตสูงสุดในแตละชุดการทดลองนั้นจะมีคาประมาณ 60-65 ซึ่งมีคา
ใกลเคียงกัน และ C:N ratio ในชุดควบคุมท่ีไมมีการเติมธาตุอาหารจะมีคาสูงกวาชุดการทดลองที่มีการเติมธาตุ
อาหารตางๆ  ซึง่ผลผลติท่ีเกดิขึน้อาจเปนผลจากการเตมิธาตอุาหารแตละชนดิ หรอืธาตอุาหารทีม่อียูในวสัดกุลบเอง
โดยธาตอุาหารทีใ่หไปนัน้จะกลายเปนปจจยัจาํกดัของผลผลติทีเ่กดิขึน้ [15]
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4. สรปุผลการทดลอง
การศึกษาการใชปุยในการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูงในจังหวัดราชบุรี พบวาอัตราการใชปุยที่เหมาะสมที่สุดคือ

การเติมปุยซุปเปอรฟอสเฟต 1 กก. รวมกับการใชปุยแอมโมเนียมซัลเฟต 0.1 กก. ในวัสดุเพาะและใชดินผสม
มลูววั 25% โดยปรมิาตร เปนวสัดกุลบทาํใหไดผลผลติสงูสดุคอื 18.652 กก. ตอฟางแหง 100 กก.

จากการศกึษาตนทนุการผลติเบือ้งตนพบวาเทากบั 2,166 บาท ซึง่ประกอบดวยตนทนุคงทีต่อรอบการผลติ
(โรงเรอืน ชัน้เพาะ หมอตมไอน้าํ) เทากบั 466 บาท และตนทนุผนัแปร (วสัดเุพาะ เชือ้เหด็ เชือ้เพลงิ) เทากบั
1,700 บาท ทาํใหตนทนุการผลติตอหนวยเทากบั 117 บาท ในปจจบุนัเหด็นกยงูมรีาคาจาํหนายกโิลกรมัละ 500
บาท ทาํใหรปูแบบการเพาะเลีย้งเหด็นกยงูนีส้ามารถนาํไปสงเสรมิใหเปนทัง้อาชพีหลกัและอาชพีเสรมิแกเกษตรกร
ได อยางไรกต็ามหากไดมกีารพฒันาในดานรปูแบบการเพาะเลีย้ง สายพนัธุเหด็ สดัสวนและชนดิของวสัดเุพาะ ก็
จะมโีอกาสเพิม่ผลผลติเหด็นกยงูใหสงูขึน้ได และจะสงผลตอตนทนุการผลติทีจ่ะลดลง

5. ขอเสนอแนะ
ในขัน้ตอนการหมกัวสัดเุพาะตองใหความสาํคัญกบัการพลกิกองฟางหมกัเพือ่เปนการระบายกาซแอมโนเนยี

ที่เกิดขึ้น และควรรักษาระดับอุณหภูมิในกองฟางหมักไมใหสูงเกินไปเพื่อใหอุณหภูมิเหมาะสมสําหรับราที่เจริญได
ในทีอ่ณุหภมูสิงู (Thermophilic fungi) ในการยอยสลายลกินนิในฟางหมกั เพือ่ใหไดฟางหมกัทีม่คีณุภาพสงูสดุ และ
ในชวงการพัฒนาของดอกเห็ดระยะที่ตองมีการระมัดระวังเปนพิเศษคือ ชวงที่มีการเพิ่มขึ้นของขนาดดอกอยาง
รวดเรว็ใน 24 ชม. (Rapidly expanding stage) ซึง่ผลผลติในชวงนีข้ึน้อยูกบัอณุหภมูแิละความชืน้ในวสัดเุพาะ
และวสัดกุลบทีเ่หมาะสม โดยตองมกีารดแูลอยางตอเนือ่งจะทาํใหไดปรมิาณและคณุภาพของผลผลติเพิม่ขึน้

6. กติตกิรรมประกาศ
คณะผูวจิยัขอขอบพระคณุ ศนูยพนัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหงชาต ิ ทีใ่หทนุสนบัสนนุงานวจิยันี้
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รปูที ่1 การพฒันาดอกเหด็ของเหด็นกยงู Macrolepiota gracilenta (Krombh.) Moser

20 วนั

การเจรญิของเสนใยเหด็
นกยงูจนทัว่วัสดเุพาะ

การเจรญิของเสนใย หลงัการกลบ
และเริม่เกดิตุมดอก

การเกดิตุมดอก การพฒันาเปนดอกตมู

ประมาณ 2 วนั

ประมาณ 3 วนั

ดอกเหด็ทีส่ามารถเกบ็ผลผลติได
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