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ABSTRACT: Currently, cultivation of milky mushroom is interested by many growers in Thailand.
However, few information about production process and suitable supplementary for growth of
the milky mushroom in sawdust substrate has been reported. Therefore, the objective of this
study is to investigate the effect of amount of rice bran and numbers of sawdust spawn per
pot on growth and yield of milky mushroom. The experiment was divided into 2 parts; 1) study
on the effect of amount of rice bran on growth and yield of the milky mushroom. The experiment
was completely randomized design which there were 6 treatments and each treatment put in
rice bran for 0 2.5 5 10 15 and 20% of sawdust. 2) Study on the numbers of sawdust spawn per
pot on growth and yield of milky mushroom. The sawdust supplemented with 20% rice bran
in the total volume of 900 g per bag was packed in 3.5 × 12 inch size of plastic bag and
pasteurization. The experiment was completely randomized design which 4 treatments i.e. 2,
3, 4 and 5 sawdust spawns per a 15–inch pot. The results showed that the sawdust supplemented
with 20% rice bran was the best treatment in promoting growth and yield of milky mushroom.
With this treatment, the pinhead formation was only 17.7 days and the first harvesting was 33
days after casing. The mushroom cap diameter was 14.7 cm and the length of the stalk was
7.5 cm, resulting in the total yield of 640.4 g/pot. While the sawdust supplemented with 5%
rice bran, the commonly used formula for mushroom growers, gave the total yield of 303.0 g/pot
only. In addition, use of sawdust spawn 5 bags/pot promoted the highest yields with the pinhead
formation period of 10 days. The first harvest was at 18 days after casing. The mushroom cap
diameter was 11.2 cm and the length of the stalk was 14.2 cm, resulting in the total yield of
1,295.4 g/pot. The sawdust spawn 5 bags/pot treatment has the biological efficiency of 51.8%.
While the sawdust spawn of 2 bags/pot treatment, the milky mushroom gave the total yield
of 348.2 g/pot, has only 34.8% biological efficiency.
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การเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดมิลค์กี้

บทคัดย่อ
ปัจจุบันการเพาะเห็ดมิลค์กี้ในประเทศไทย
เกษตรกรเริม่ ให้ความสนใจผลิตมากขึน้ แต่ยงั ขาดข้อมูล
เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตรวมถึงข้อมูลปริมาณ
การใช้อาหารเสริมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
เห็ดมิลค์กี้ที่เพาะในขี้เลื่อย ดังนั้นการทดลองนี้จึงมี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาผลของปริ ม าณร� ำ ข้ า วและ
จ�ำนวนก้อนเชื้อเห็ดต่อการเจริญเติบโตและการให้
ผลผลิตของเห็ดมิลค์กี้ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2
การทดลอง คือ การทดลองที่ 1) ศึกษาผลของปริมาณ
ร�ำข้าวต่อการเจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของเห็ด
มิลค์กี้ วางแผนการทดลองแบบสุ่มอย่างสมบูรณ์มี 6
ทรีทเมนต์ โดยแต่ละทรีทเมนต์ใส่ร�ำข้าว 0 2.5 5 10
15 และ 20% ของขี้เลื่อย และการทดลองที่ 2) ศึกษา
ผลของจ�ำนวนก้อนเชื้อเห็ดต่อการเติบโตและปริมาณ
ผลผลิตของเห็ดมิลค์กี้ โดยใช้ขี้เลื่อยเป็นวัสดุเพาะและ
ใช้รำ� ข้าวเป็นอาหารเสริมทีอ่ ตั รา 20% ของขีเ้ ลือ่ ย เมือ่
ผสมขี้เลื่อยกับอาหารเสริมชนิดต่าง ๆ เสร็จแล้วจึง
บรรจุขี้เลื่อยลงถุงพลาสติกขนาด 3.5 × 12 นิ้ว จ�ำนวน
900 กรัม/ถุง แล้วน�ำไปนึ่งฆ่าเชื้อ วางแผนการทดลอง
แบบสุม่ อย่างสมบูรณ์มี 4 ทรีทเมนต์ โดยแต่ละทรีทเมน
ต์มจี ำ� นวนก้อนเชือ้ เห็ด 2 3 4 และ 5 ถุง/กระถางขนาด
15 นิ้ว ผลการทดลองพบว่าการใช้ร�ำข้าวอัตรา 20%
ท�ำให้เห็ดมิลค์กี้เจริญเติบโตดีและให้ผลผลิตมากที่สุด
โดยมีระยะเวลาการก่อตัวเท่าหัวเข็มหมุด 17.7 วัน เก็บ
ผลผลิตครั้งแรกที่อายุ 33 วันหลังจากคลุมผิวหน้าวัสดุ
เพาะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหมวกดอกเห็ด 14.7
เซนติเมตร ความยาวของก้านดอก 7.5 เซนติเมตร และ
ให้ผลผลิต 640.4 กรัม/กระถาง ในขณะทีก่ ารใส่รำ� ข้าว
5% ซึง่ เป็นสูตรทีเ่ กษตรกรนิยมใช้ เห็ดมิลค์กใี้ ห้ผลผลิต
เพียง 303.0 กรัม/กระถาง นอกจากนีก้ ารใช้กอ้ นเชือ้ เห็ด
5 ถุง/กระถาง มีผลท�ำให้เห็ดมิลค์กใี้ ห้ผลผลิตมากทีส่ ดุ
โดยมีร ะยะเวลาการก่อตัวเท่าหัวเข็มหมุด 10 วัน
เก็บผลผลิตครั้งแรกที่อายุ 18 วันหลังจากท�ำการคลุม
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ผิวหน้าวัสดุเพาะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหมวกดอกเห็ด
11.2 เซนติเมตร ความยาวของก้านดอก 14.2 เซนติเมตร
เห็ดมิลค์กี้ให้ผลผลิตรวม 1,295.4 กรัม/กระถาง มี
ประสิทธิภาพการใช้อาหาร 51.8% ในขณะที่การใช้
ก้อนเชื้อ 2 ถุง/กระถาง เห็ดมิลค์กี้ให้ผลผลิต 348.2
กรัม/กระถาง และมีประสิทธิภาพการใช้อาหารเพียง
34.8%
ค�ำส�ำคัญ: เห็ดมิลค์กี้, การผลิต, การเจริญเติบโต,
ขี้เลื่อย, ร�ำข้าว

บทน�ำ
เห็ดมิลค์กี้ (Calocybe indica) อยู่ในวงศ์
Lyophyllaceae เป็นเห็ดพื้นเมืองเขตร้อน พบครั้งแรก

ทางทิศตะวันออกของประเทศอินเดียสามารถเพาะได้
ในวัสดุเพาะหลากหลายชนิด และเห็ดชนิดนี้มีข้อดีคือ
มีอายุการวางจ�ำหน่ายนาน (Krishnamoorthy and
Venkatesh, 2015) ปัจจุบันเห็ดมิลค์กี้ได้รับความนิยม
ในการบริโภคและเพาะกันมากทางตอนใต้ของประเทศ
อินเดีย ได้แก่ Tamil Nadu Andhra Pradesh และ
Karnataka เห็ดมิลค์กี้เป็นเห็ดที่เพาะมากเป็นอันดับ 3
ของประเทศอิ น เดี ย รองจากเห็ ด แชมปิ ญ อง และ
เห็ดนางรม ซึ่งตลาดมีความต้องการเห็ดมิลค์กี้มาก
เนื่องจากมีเนื้อค่อนข้างแข็ง ดอกเห็ดมีสีขาว และมี
คุณค่าทางโภชนาการอุดมไปด้วย thiamine riboflavin
และ ascorbic acid (Josephine and Sahana, 2014)
เห็ ด มิ ล ค์ กี้ ส ามารถเจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ใ นสภาพที่ มี
ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ม ากกว่ า 80% ความเข้ ม ของแสง
1,600–3,200 ลักซ์ ระยะเวลาทีเ่ ห็ดได้รบั แสงอย่างน้อย
6 ชั่วโมง (Bokaria et al., 2014)
การเพาะเห็ดมิลค์กี้สามารถเพาะได้ในวัสดุ
หลายชนิด เช่น ฟางข้าว ฟางข้าวสาลี เปลือกถัว่ เหลือง
เส้นใยเปลือกมะพร้าว และชานอ้อย เป็นต้น แต่อย่างไร
ก็ ต าม การเพาะเห็ ด มิ ล ค์ กี้ ใ นต่ า งประเทศนิ ย มใช้
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ฟางข้าวสาลีเป็นวัสดุเพาะเนื่องจากให้ผลผลิตสูงกว่า
วัสดุเพาะชนิดอื่น วิธีการเตรียมวัสดุเพาะโดยการตัด
ฟางข้าวให้มคี วามยาว 2–3 นิว้ แล้วน�ำไปแช่ในสารเคมี
ป้องกันก�ำจัดโรคพืชโดยใช้คาร์เบนดาซิมความเข้มข้น
75 มก./ล. และฟอร์มาลิน 500 มก./ล. แช่นาน 14–18
ชั่วโมง หลังจากนั้นจึงระบายน�้ำสารเคมีที่แช่ฟางข้าว
ออก ปล่อยฟางข้าวทิ้งไว้ 2–3 ชั่วโมง เพื่อให้ฟางข้าว
มี ค วามชื้ น 60 % หลั ง จากนั้ น จึ ง น� ำ ฟางข้ า วใส่ ถุ ง
พลาสติกขนาด 60 × 40 เซนติเมตร (Vijaykumar et
al., 2014) นอกจากนี้ ยั ง มี วิ ธี ก ารฆ่ า เชื้ อ วั ส ดุ เ พาะ
ด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การแช่ในร้อนน�้ำ 80ºC เป็นเวลา
60 นาที การใช้สารเคมีในการเตรียมวัสดุเพาะโดยน�ำ
วัสดุเพาะแช่ในสารละลายคาร์เบนดาซิม 75 มก./ล.
(Bokaria et al., 2014) เป็นต้น การบ่มเชื้อเห็ดให้น�ำ
ถุงฟางข้าวทีใ่ ส่เชือ้ เห็ดแล้วไปไว้ในทีก่ งึ่ มืด (semi dark)
เชือ้ จะเดินเต็มภายใน 12–15 วัน หลังจากเชือ้ เห็ดมิลค์กี้
เดินเต็มแล้วการเปิดดอกให้ใช้ดนิ ผสมกลบด้านบนของ
ก้อนเชื้อหนา 2 เซนติเมตร (Pani, 2012) โรงเรือนเปิด
ดอกควรมีความชืน้ สัมพัทธ์ 80–95% ความเข้มของแสง
1,600–3,200 ลักซ์ (lux) อุณหภูมทิ เี่ หมาะสมอยูใ่ นช่วง
25–32 °C (Pani, 2011) และจากการศึกษาประสิทธิภาพ
ของวัสดุเพาะเห็ดมิลค์กี้โดยใช้ฟางข้าว ฟางข้าวสาลี
เปลือกถั่วเหลือง ฝ้าย และชานอ้อย พบว่า วัสดุจาก
ฟางข้าวสาลีให้ผลดีที่สุดโดยมีระยะเวลาที่เชื้อเห็ดเดิน
15.6 วัน เชื้อพัฒนาเป็นดอกเห็ดขนาดเท่าหัวเข็มหมุด
28.6 วั น และสามารถเก็ บ ผลผลิ ต ครั้ ง แรกที่ อ ายุ
33.6 วัน ค่าเฉลี่ยจ�ำนวนดอกเห็ดมากที่สุด 24.3 ดอก
เส้นผ่านศูนย์กลางหมวกดอกมากที่สุด 7.6 เซนติเมตร
ความยาวของก้านดอก 7.8 เซนติเมตร ผลผลิตสูงสุด
1,463 กรัม (Vijaykumar et al., 2014) และจาก
การน�ำเห็ดมิลค์กมี้ าเพาะในประเทศไทยพบว่า สามารถ
เพาะได้ ทั่ ว ทุ ก ภาคของประเทศโดยมี เ ปอร์ เ ซ็ น ต์
การเกิดดอกง่ายกว่าเห็ดตีนแรด จากข้อมูลที่กล่าวมา
ข้างต้นจะเห็นว่ามีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหลาก
หลายชนิดที่สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุเพาะ

เห็ดมิลค์กไี้ ด้ แต่ในการทดลองนีผ้ วู้ จิ ยั ได้เลือกใช้ขเี้ ลือ่ ย
เป็นวัสดุเพาะเพื่อเป็นทางเลือกส�ำหรับผู้ผลิตบางราย
ทีส่ ะดวกในการใช้ขเี้ ลือ่ ยมากกว่าฟางข้าว และช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพในการผลิตให้แก่เกษตรกรผูผ้ ลิตเห็ดมิลค์กี้
ในปัจจุบันที่ใช้ขี้เลื่อยเป็นวัสดุเพาะ
อาหารเสริ ม ที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ การเพาะเห็ ด นั้ น
เป็นการช่วยเพิ่มปริมาณอาหารในวัสดุเพาะ เช่น ธาตุ
ไนโตรเจนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญของโปรตีน
การเจริญของเส้นใยเห็ดต้องอาศัยไนโตรเจนเป็นอาหาร
ซึ่งไนโตรเจนที่เห็ดน�ำไปใช้ได้อยู่ในรูปอินทรีย์สาร เช่น
ส่าเหล้า กากถั่วป่น กากเมล็ดฝ้าย นุ่น ละหุ่ง ปาล์ม
น�้ำมัน ใบกระถินป่น และร�ำข้าว เป็นต้น จากการ
วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณธาตุ อ าหารที่ อ ยู ่ ใ นร� ำ ข้ า วพบว่ า
มี ป ริ ม าณคาร์ บ อน 56.68% ไนโตรเจน 0.33%
ฟอสฟอรัส 0.28% โพแทสเซียม 0.19% แคลเซียม
0.10% และ C/N ratio 171.82 ความชื้น 6.73% และ
pH 5.83 (Suwanwijit, 2003) วิธกี ารเตรียมก้อนเชือ้ เห็ด
มิลค์กี้สามารถใช้วิธีการเดียวกับการเพาะเห็ดนางรม
โดยใช้ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม ร�ำข้าว 5 กิโลกรัม ดีเกลือ
0.2 กิ โ ลกรั ม ปู น ขาว 1 กิ โ ลกรั ม และยิ ป ซั ม
2 กิโลกรัม และเมือ่ วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารทีอ่ ยูใ่ น
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา พบว่า มีปริมาณคาร์บอน 59.74%
ไนโตรเจน 0.08% ฟอสฟอรัส 0.07% โพแทสเซียม
0.32% และแคลเซียม 1.23% (Suwanwijit, 2003)
จากการศึกษาผลของอาหารเสริมต่อปริมาณผลผลิต
เห็ดมิลค์กี้โดยใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะและใช้อาหาร
เสริมชนิดต่าง ๆ ได้แก่ ร�ำข้าว ข้าวโพดป่น และร�ำข้าว
สาลี ที่ระดับ 10 20 30 40 และ 50% ผลการทดลอง
พบว่า การใช้ข้าวโพดป่น 30% มีผลท�ำให้ผลผลิต
ของเห็ ด มิ ล ค์ กี้ ม ากที่ สุ ด คื อ 459.9 กรั ม เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางหมวกดอก 7.1 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง
ก้านดอก 2.8 เซนติเมตร และมีความยาวของก้านดอก
8.8 เซนติเมตร (Alam et al., 2010) จะเห็นได้ว่า
ในต่างประเทศมีการใช้อาหารเสริมหลากหลายชนิด
ในปริมาณที่แตกต่างกัน ส�ำหรับการเพาะเห็ดมิลค์กี้
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ในประเทศไทยนั้นยังไม่มีการศึกษาถึงปริมาณอาหาร
เสริมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเห็ดมิลค์กี้ที่
เพาะในวัสดุเพาะจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา และอาหาร
เสริมทีน่ ยิ มใช้ ได้แก่ ร�ำข้าว เนือ่ งจากเป็นวัสดุทหี่ าได้งา่ ย
ในท้องถิ่นและมีราคาไม่แพง ส�ำหรับปริมาณร�ำข้าวที่
ใช้ในปัจจุบนั อยูท่ ี่ 5% ซึง่ เป็นสูตรเดียวกับการเพาะเห็ด
ถุงทัว่ ไป ดังนัน้ การทดลองนีจ้ งึ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษา
ผลของปริมาณร�ำข้าวและจ�ำนวนก้อนเชื้อเห็ดต่อการ
เจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเห็ดมิลค์กี้ โดยมุ่ง
หวังที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ดมิลค์กี้ให้สูงขึ้น

อุปกรณ์และวิธีการ
ท�ำการเปิดดอกเห็ดมิลค์กี้ที่ได้รับก้อนเชื้อมา
จากโครงการลูกพระดาบส ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากนั้นจึงเก็บดอก
เห็ ด มาเขี่ ย เนื้ อ เยื่ อ เพื่ อ เลี้ ย งบนอาหารวุ ้ น Potato
dextrose agar (PDA) ซึ่งประกอบไปด้วย มันฝรั่ง 300
กรัม น�้ำตาลเด็กซ์โตรส 20 กรัม วุ้น 20 กรัม และน�้ำ
1 ลิตร (Phothitirat and Sirivanichkul, 1995) และเพิม่
ปริมาณเส้นใยด้วยการเลีย้ งเชือ้ เห็ดดังกล่าวบนอาหารวุน้
PDA ในจานเลี้ยงเชื้อด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ บ่มเชื้อ
ที่อุณหภูมิ 25°C นาน 20 วัน เมื่อเส้นใยเจริญเต็ม
ผิวหน้าอาหารจึงตัดเส้นใยบริเวณรอบนอกของโคโลนี
พร้อมทั้งอาหารวุ้นออกเป็นชิ้นกลม ๆ ด้วยอุปกรณ์
เจาะจุกคอร์ค (cork borer) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
5 มิลลิเมตร น�ำไปเลี้ยงบนเมล็ดข้าวเปลือกที่บรรจุใน
ขวดแบน โดยมีวธิ กี ารเตรียมดังนี้ น�ำข้าวเปลือกมาแช่นำ�้
นาน 12 ชั่วโมง แล้วน�ำข้าวเปลือกไปต้มให้พอเปลือก
แตก (ต้มสุก 60%) ใส่นำ�้ ตาลเด็กซ์โตรส 2% ภูไมท์ 2%
และยีสต์ 0.1% ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน ผึ่งข้าวเปลือก
ให้พอหมาด ๆ และบรรจุข้าวเปลือกใส่ขวดแบน 2/3
ของขวด ปิดด้วยจุกส�ำลีและกระดาษ แล้วน�ำมานึ่งฆ่า
เชื้ อ โดยใช้ ห ม้ อ นึ่ ง ความดั น ไอน�้ ำ ( autoclave) ที่
อุณหภูมิ 121°C ความดัน 15 ปอนด์/ ตารางนิ้ว นาน
25 นาที เมื่อข้าวเปลือกเย็นจึงย้ายเชื้อเห็ดลงไปเลี้ยง
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และเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 25–27°C เป็นเวลา 21 วัน
เมื่อเส้นใยเห็ดเจริญเต็มเมล็ดข้าวเปลือกจึงน�ำไปใช้ใน
การทดลอง
การศึกษาผลของปริมาณร�ำข้าวต่อการเจริญเติบโต
และปริมาณผลผลิตของเห็ดมิลค์กี้
การเตรียมวัสดุเพาะโดยใช้ขเี้ ลือ่ ยไม้ยางพารา
เป็นวัสดุเพาะ เติมน�้ำเพื่อเพิ่มความชื้นในขี้เลื่อยและ
ปรับความชื้นให้ได้ 70% หลังจากนั้นน�ำขี้เลื่อยมาผสม
กับอาหารเสริม โดยมีสว่ นผสมดังนี้ ขีเ้ ลือ่ ย 100% ร�ำข้าว
0–20% ตามทรีทเมนต์ต่าง ๆ แป้งข้าวเหนียว 1%
ดีเกลือ 0.2% ยูเรีย 0.1% ภูไมท์ 0.5% และปูนขาว 1%
ของขี้เลื่อย เมื่อผสมวัสดุเพาะเข้ากันดีแล้วจึงบรรจุ
ขีเ้ ลือ่ ยลงถุงขนาด 3.5 × 12 นิว้ ถุงละ 900 กรัม อัดวัสดุ
ให้แน่น ใส่คอขวดพลาสติก ปิดด้วยฝาครอบพลาสติก
ที่มีฟิลเตอร์ น�ำถุงบรรจุขี้เลื่อยไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน�้ำ
ร้อนอุณหภูมิ 100°C เป็นเวลา 4 ชัว่ โมง เมือ่ ก้อนขีเ้ ลือ่ ย
เย็นจึงใส่เชื้อเห็ดที่เตรียมไว้ลงไปประมาณ 5 กรัม
หลังจากนัน้ จึงบ่มก้อนเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง (22.8–30.0°C)
เมื่อเส้นใยเจริญเต็มถุงจึงน�ำก้อนเชื้อเห็ดมิลค์กี้ไปกลบ
ผิวหน้าก้อน (casing) โดยน�ำก้อนเชื้อเห็ดมากรีดถุง
พลาสติกครึ่งบนของถุงออกแล้วน�ำก้อนเชื้อมาใส่ใน
กระถางขนาด 12 นิ้ว จ�ำนวน 2 ถุง/กระถาง แล้วน�ำ
ดินผสมซึ่งประกอบด้วยดินร่วน ขุยมะพร้าว ปุ๋ยคอก
ถ่านแกลบ อัตราส่วน 1:1:1:1 มากลบก้อนเชื้อเห็ดโดย
รอบ ส่วนด้านบนใช้ดินผสมกลบหนา 2 เซนติเมตร
หลังจากนัน้ พ่นน�้ำให้ดินผสมที่กลบก้อนเชื้อมีความชื้น
เพียงพอและน�ำกระถางไปไว้ในโรงเรือนเพาะเห็ดที่มี
ความชื้นในบรรยากาศ 80–85% วางแผนการทดลอง
แบบสุ่มอย่างสมบูรณ์ (Completely Randomized
Design; CRD) มี 6 ทรีทเมนต์ 10 ซ�ำ้ โดยแต่ละทรีทเมนต์
ใช้ร�ำข้าวในปริมาณที่แตกต่างกัน ดังนี้ 0 2.5 5 10 15
และ 20% ของขี้เลื่อย โดยทรีทเมนต์ที่ใช้ร�ำข้าว 5%
ซึ่งเป็นระดับที่เกษตรกรใช้ในปัจจุบันเป็นตัวเปรียบ
เที ย บในการทดลองนี้ ท� ำ การทดลองในช่ ว งเดื อ น
กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ส.วก.ท.

ผลของจ�ำนวนก้อนเชื้อเห็ดต่อการเจริญเติบโตและ
ปริมาณผลผลิตของเห็ดมิลค์กี้
การเตรียมวัสดุเพาะโดยใช้ขเี้ ลือ่ ยไม้ยางพารา
เป็นวัสดุเพาะ 100% และปรับความชื้นของขี้เลื่อย
ให้ได้ 70% หลังจากนั้นน�ำวัสดุเพาะมาผสมกับอาหาร
เสริมซึ่งประกอบไปด้วย ร�ำข้าว 20% แป้งข้าวเหนียว
1% ดีเกลือ 0.2% ยูเรีย 0.1% ภูไมท์ 0.5% และปูน
ขาว 1% ของขี้เลื่อย ส่วนวิธีการบรรจุขี้เลื่อยลงถุง
การนึง่ ฆ่าเชือ้ การบ่มก้อนเชือ้ และการกลบผิวหน้าก้อน
เชื้ อ เห็ ด มิ ล ค์ กี้ ป ฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ การทดลองที่ 1
วางแผนการทดลองแบบสุม่ อย่างสมบูรณ์มี 4 ทรีทเมนต์
10 ซ�้ ำ โดยในแต่ ล ะทรี ท เมนต์ มี จ� ำ นวนก้ อ นเชื้ อ
เห็ดมิลค์กี้ 2 3 4 และ 5 ถุง/กระถาง โดยใช้กระถาง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิว้ ท�ำการทดลองในช่วง
เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ถึ ง เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2560
ณ แปลงทดลองภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ก�ำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บันทึกผลการทดลองที่ 1
และ 2 ดังนี้ ระยะเวลาที่เชื้อเห็ดมิลค์กี้เจริญจนเต็มถุง
หลังใส่เชือ้ ระยะเวลาทีเ่ ห็ดก่อตัวเท่าหัวเข็มหมุด ระยะ
เวลาทีเ่ ริม่ เก็บผลผลิตหลังกลบผิวหน้าก้อน จ�ำนวนดอก
เห็ ด มิ ล ค์ กี้ รุ ่ น แรก น�้ ำ หนั ก ดอกเห็ ด มิ ล ค์ กี้ รุ ่ น แรก
น�้ำหนักดอกเห็ดมิลค์กี้ดอกแรก เส้นผ่านศูนย์กลาง
หมวกดอก ความยาวก้านดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง
ก้านดอก น�้ำหนักผลผลิตต่อกระถาง ประสิทธิภาพ
การใช้อาหารของเห็ดมิลค์กี้ และน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์
ผลทางสถิติโดยวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA)
และเปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย แต่ ล ะทรี ท เมนต์ โ ดยวิ ธี
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT)

ผลการทดลองและวิจารณ์
การศึกษาผลของปริมาณร�ำข้าวต่อการเจริญเติบโต
และปริมาณผลผลิตของเห็ดมิลค์กี้
จากการเปรียบเทียบการเจริญของเส้นใยเห็ด
มิลค์กี้ที่เลี้ยงในขี้เลื่อยโดยใส่ร�ำข้าว 0 2.5 5 10 15
และ 20% ผลการทดลอง พบว่า วัสดุเพาะที่ใส่ร�ำข้าว

2.5–20% มีระยะเวลาการเดินของเชื้อ 51.0–51.3 วัน
ในขณะทีว่ สั ดุเพาะทีไ่ ม่ได้ใส่รำ� ข้าวเชือ้ เห็ดใช้ระยะเวลา
ในการเดินจนเต็มถุง 53.0 วัน ซึ่งมีความแตกต่างทาง
สถิตกิ บั ทรีทเมนต์อนื่ ๆ (Table 1) หลังจากเชือ้ เห็ดมิลค์กี้
เดินจนเต็มถุงจึงน�ำก้อนเชื้อมาปิดผิวหน้าก้อนด้วยดิน
ผสม (casing) ผลการทดลอง พบว่า วัสดุเพาะที่ใส่
ร�ำข้าว 20% เชื้อเห็ดสามารถเจริญได้ดีและใช้ระยะ
เวลาในการก่อตัวเท่าหัวเข็มหมุดเร็วที่สุด คือ 17.7 วัน
รองลงมาวัสดุเพาะที่ใส่ร�ำข้าว 15 และ 10% มีระยะ
เวลาในการก่อตัวเท่าหัวเข็มหมุด 24.9 และ 29.1 วัน
ตามล�ำดับ และวัสดุเพาะที่ใส่ร�ำข้าว 5% มีระยะเวลา
ในการก่อตัวเท่าหัวเข็มหมุด 36.9 วัน (Table 1) สาเหตุ
ทีเ่ ชือ้ เห็ดมิลค์กเี้ จริญเติบโตดีและก่อตัวเท่าหัวเข็มหมุด
ได้เร็วในวัสดุเพาะที่ใส่ร�ำข้าว 20% เนื่องจากการเจริญ
ของเส้นใยเห็ดต้องอาศัยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
ธาตุอาหารอื่น ๆ เป็นอาหาร ซึ่งฟอสฟอรัสมีผลท�ำให้
เส้ น ใยเห็ดแข็งแรงสามารถเพิม่ จ�ำนวนได้อย่างรวดเร็ว
(Mushroom club of Thailand, n.d.) และจากการ
วิ เ คราะห์ ป ริ ม าณธาตุ อ าหารที่ อ ยู ่ ใ นร� ำข้ า ว พบว่ า
มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบ 0.33% ฟอสฟอรัส
0.28% (Suwanwijit, 2003) ดังนัน้ การใส่รำ� ข้าวในอัตรา
20% จึงท�ำให้มปี ริมาณธาตุอาหารมากเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตและก่อตัวเท่าหัวเข็มหมุดของเห็ดมิลค์กี้
นอกจากนี้ ยังพบว่า วัสดุเพาะที่ใส่ร�ำข้าว 5–20%
มี ผ ลท� ำ ให้ ร ะยะเวลาที่ เ ริ่ ม เก็ บ ผลผลิ ต เร็ ว ขึ้ น เมื่ อ
เปรียบเทียบกับวัสดุเพาะทีไ่ ม่ได้ใส่รำ� ข้าวโดยวัสดุเพาะ
ที่ใส่ร�ำข้าว 20% มีระยะเวลาที่เริ่มเก็บผลผลิตเร็วที่สุด
คือ 33.0 วันหลังจากปิดผิวหน้าก้อน ส่วนวัสดุเพาะที่
ไม่ได้ใส่ร�ำข้าวมีระยะเวลาที่เริ่มเก็บผลผลิตช้าที่สุดคือ
58.3 วัน (Table 1) ผลการทดลองที่ได้สอดคล้อง
กับ Suwanwijit (2003) ที่ศึกษาผลของอาหารเสริม
ต่ อ ผลผลิ ต ของเห็ ด เป๋ า ฮื้ อ พบว่ า การเติ ม ร� ำ ข้ า ว
5–20% ท�ำให้ระยะเวลาตั้งแต่เปิดดอกจนเก็บเกี่ยว
เห็ดเป๋าฮือ้ เร็วขึน้ โดยเริม่ เก็บผลผลิตได้ในช่วง 9–13 วัน
ในขณะที่วัสดุเพาะที่ไม่ได้ใส่ร�ำข้าวมีระยะเวลาที่เริ่ม
เก็บผลผลิตรุ่นแรก 80.4 วัน
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Table 1 Effect of different levels of rice bran supplementation to sawdust substrate on the spawn
run, pinhead formation and the first harvest of milky mushroom
Treatments

Spawn run (day)

Pinhead formation (day)

The first harvest (day)

Rice bran 0%
Rice bran 2.5%
Rice bran 5.0%
Rice bran 10.0%
Rice bran 15.0%
Rice bran 20.0%

53.00 b1/
51.00 a
51.00 a
51.00 a
51.00 a
51.30 a

43.50 d1/
36.40 c
36.90 c
29.10 b
24.90 b
17.70 a

58.30 e1/
56.70 de
54.00 d
45.10 c
39.70 b
33.00 a

F–Test
CV (%)

**
0.25

**
17.40

**
9.43

Note: ** Statistically significant difference at 99% confidence level
1/
Mean values in the same columns followed by different superscripts are statistically
different when compared using Duncan’s New Multiple Range Test

จากการศึกษาผลของปริมาณร�ำข้าวต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ดมิลค์กี้ พบว่า เห็ดมิลค์กี้มีจ�ำนวน
ดอกในรุ่นแรกเพิ่มขึ้นตามเปอร์เซ็นต์ของร�ำข้าวที่เพิ่ม
ขึน้ โดยวัสดุเพาะทีม่ สี ว่ นผสมของร�ำข้าว 20 และ 15%
มีจ�ำนวนดอกเห็ด 3.2 และ 2.9 ดอก ตามล�ำดับ และ
วัสดุเพาะทีใ่ ส่รำ� ข้าว 5% (คอนโทรล) มีจำ� นวนดอกเห็ด
2.2 ดอก (Table 2) ส่วนน�้ำหนักของดอกเห็ดมิลค์กี้ใน
รุ่นแรก พบว่า วัสดุเพาะที่มีร�ำข้าว 20% มีน�้ำหนักของ
ดอกเห็ดมากที่สุด 443.4 กรัม (Table 2 and Figure 1)
รองลงมา คือ วัสดุเพาะที่ใส่ร�ำข้าว 15% มีน�้ำหนักของ
ดอก 301.4 กรัม ในขณะที่วัสดุเพาะที่ใส่ร�ำข้าว 5%
มีน�้ำหนักของดอก 224.8 กรัม และเมื่อแยกดอกเห็ด
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มิลค์กี้เฉพาะดอกใหญ่ที่สุดในรุ่นแรกมาชั่งน�้ำหนัก
พบว่า วัสดุเพาะที่ใส่ร�ำข้าว 20% มีน�้ำหนักของดอก
มากทีส่ ดุ 229.4 กรัม/ ดอก รองลงมาคือวัสดุเพาะทีใ่ ส่
ร�ำข้าว 10% มีน�้ำหนักของดอก 190.9 กรัม/ดอก
(Table 2) เมื่อพิจารณาขนาดของดอกเห็ด พบว่า วัสดุ
เพาะทีม่ สี ว่ นผสมของร�ำข้าว 20% มีเส้นผ่านศูนย์กลาง
หมวกดอกใหญ่ทสี่ ดุ รองลงมาคือวัสดุเพาะทีม่ สี ว่ นผสม
ของร�ำข้าว 10% โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางหมวกดอก
14.7 และ 13.7 เซนติเมตร ตามล�ำดับ และวัสดุเพาะ
ที่ไม่ได้ใส่ร�ำข้าวมีเส้นผ่านศูนย์กลางหมวกดอกน้อย
ที่สุด 10.1 เซนติเมตร (Table 2) ผลการทดลองที่ได้
สอดคล้องกับ Alam et al. (2010) ที่พบว่า วัสดุเพาะที่

ส.วก.ท.

ใส่รำ� ข้าว 20% ดอกเห็ดมีเส้นผ่านศูนย์กลางหมวกดอก
6.4 เซนติเมตร ซึง่ มากกว่าวัสดุเพาะทีใ่ ส่รำ� ข้าว 10 และ
0% โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของหมวกดอกเพียง 5.7
และ 5.1 เซนติเมตร ตามล�ำดับ ส่วนความยาวของก้าน
ดอกเห็ดมิลค์กี้ พบว่า วัสดุเพาะที่ใส่ร�ำข้าว 20 %
มีความยาวก้านดอกมากที่สุดคือ 7.5 เซนติเมตร รอง
ลงมา คือ วัสดุเพาะที่ใส่ร�ำข้าว 15% มีความยาวก้าน
ดอก 6.2 เซนติเมตร (Table 3) สอดคล้องกับ Alam et

al. (2010) ที่พบว่าการใช้ร�ำข้าว 20% เป็นอาหารเสริม

ในการเพาะเห็ดมิลค์กมี้ ผี ลท�ำให้ความยาวของก้านดอก
เห็ดยาวมากกว่าการใส่ร�ำข้าวที่ 10 และ 0% โดยมี
ความยาวก้านดอกที่ 8.5 7.3 และ 5.5 เซนติเมตร
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่า การใส่ร�ำข้าวในช่วง
0–20% ไม่มีผลท�ำให้เส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกเห็ด
แตกต่างกันทางสถิติ โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอก
ในช่วง 3.2–3.9 เซนติเมตร (Table 3)

Table 2 Effect of different levels of rice bran supplementation to sawdust substrate on the number
of fruit bodies, weight of the first harvest, weight of the first fruit bodies and diameter of
the cap of milky mushroom
Treatments

The first harvest
Number of fruit
bodies

Rice bran 0%
Rice bran 2.5%
Rice bran 5.0%
Rice bran 10.0%
Rice bran 15.0%
Rice bran 20.0%

1.8 a1/
2.0 ab
2.2 ab
2.3 abc
2.9 bc
3.2 c

F–Test
CV (%)

*
41.5

Weight
(g)

Weight of the first
fruit bodies (g)

116.8 d1/
149.0 d
224.8 c
273.5 b
301.4 b
443.4 a

89.8 c1/
90.8 c
155.7 b
190.9 ab
164.5 b
229.4 a

**
17.8

**
37.1

Diameter of
the cap
(cm)
10.1 d1/
10.6 cd
12.4 bc
13.7 ab
13.5 ab
14.7 a
**
17.4

Note: * Statistically significant difference at 95% confidence level
** Statistically significant difference at 99% confidence level
1/
Mean values in the same columns followed by different superscripts are statistically different
when compared using Duncan’s New Multiple Range Test
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Figure 1 The milky mushroom by used rice bran as a supplement rate of 20%
Table 3 Effect of different levels of rice bran supplementation to sawdust substrate on the length
of the stalk, diameter of the stalk, yield per pot and biological efficiency of milky mushroom
Treatments
Rice bran 0%
Rice bran 2.5%
Rice bran 5.0%
Rice bran 10.0%
Rice bran 15.0%
Rice bran 20.0%
F–Test
CV (%)

Length of the stalk
(cm)

Diameter of the
stalk (cm)

Yield per pot
(g)

Biological
efficiency (%)

4.7c1/
5.0c
5.3c
5.3c
6.2b
7.5a

3.4
3.2
3.8
3.9
3.7
3.9

190.8 d1/
219.7 d
303.0 c
451.5 b
514.8 b
640.4 a

19.1 d1/
21.9 d
30.3 c
45.2 b
51.5 b
64.0 a

ns
18.0

**
20.8

**
20.8

**
14.9

Note: ** Statistically significant difference at 99% confidence level
ns Non significant difference
1/
Mean values in the same columns followed by different superscripts are statistically different
when compared using Duncan’s New Multiple Range Test
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เมื่ อ พิ จ ารณาน�้ ำ หนั ก ผลผลิ ต ต่ อ กระถาง
ผลการทดลอง พบว่า วัสดุเพาะทีใ่ ส่รำ� ข้าว 20% มีนำ�้ หนัก
ผลผลิตมากที่สุด รองลงมาวัสดุเพาะที่ใส่ร�ำข้าว 15%
โดยมีน�้ำหนักผลผลิต 640.4 และ 514.8 กรัม/กระถาง
ตามล�ำดับ ส่วนวัสดุเพาะที่ใส่ร�ำข้าว 5% ซึ่งเป็นสูตรที่
เกษตรกรนิยมใช้กนั และใช้เป็นตัวเปรียบเทียบ (control)
ในการทดลองนี้ให้ผลผลิตเพียง 303 กรัม/กระถาง
จะเห็นได้ว่า การใส่ร�ำข้าว 20 และ 15% ช่วยท�ำให้
ผลผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น 111.3 และ 69.9 % ตามล� ำ ดั บ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม และวัสดุเพาะที่ไม่ได้
ใส่ร�ำข้าวมีน�้ำหนักผลผลิตน้อยที่สุดคือ 190.8 กรัม/
กระถาง (Table 3) ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับ
Alam et al. (2010) ที่พบว่าการเพาะเห็ดมิลค์กี้
ที่ใช้ฟางข้าวเป็นวัสดุเพาะและใส่ร�ำข้าวในอัตราต่าง ๆ
ผลการทดลองพบว่าการใส่ร�ำข้าว 40% เห็ดมิลค์กี้
ให้ผลผลิตมากกว่าวัสดุเพาะที่ใส่ร�ำข้าว 30 และ 20%
โดยเห็ดมิลค์กใี้ ห้ผลผลิต 386.5 269.8 และ 233.8 กรัม
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่า การใส่รำ� ข้าวเพิม่ ขึน้ เป็น
50% มีผลท�ำให้ผลิตผลิตเห็ดมิลค์กี้ลดลงโดยมีผลผลิต
เพียง 342.3 กรัม ผลจากการทดลองจะเห็นได้ว่า
การใส่ร�ำข้าวในอัตราที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ผลผลิตของ
เห็ดมิลค์กี้เพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งการทดลองในอนาคต
อาจมีการปรับเพิ่มปริมาณร�ำข้าวให้สูงขึ้นจนถึง 40%
เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตของเห็ดมิลค์กี้ แต่อย่างไรก็ตาม
การเพิ่มปริมาณร�ำข้าวให้มากขึ้นย่อมมีความเสี่ยงต่อ
การเกิดโรคราเขียวได้งา่ ยหากท�ำการนึง่ ฆ่าเชือ้ ก้อนเชือ้
ไม่ดพี อ และจากการค�ำนวณประสิทธิภาพการใช้อาหาร
ของเห็ดมิลค์กี้ พบว่า การใส่รำ� ข้าว 20% ลงในวัสดุเพาะ
ท�ำให้เห็ดมิลค์กี้มีประสิทธิภาพการใช้อาหารสูงสุด
64.0% ส่วนวัสดุเพาะที่ไม่ได้ใส่ร�ำข้าวมีประสิทธิภาพ
การใช้อาหารน้อยทีส่ ดุ คือ 19.1% (Table 3) ผลการทดลอง
ที่ได้สอดคล้องกับ Phothitirat and Sirivanichkul
(1995) ที่รายงานว่า การเพิ่มอาหารเสริมในอัตราส่วน
ที่เหมาะสมลงในวัสดุเพาะจะช่วยเพิ่มผลผลิตเห็ดและ
ท�ำให้มีประสิทธิภาพการใช้อาหารสูงสุด

ผลของจ�ำนวนก้อนเชื้อเห็ดต่อการเจริญเติบโตและ
ปริมาณผลผลิตของเห็ดมิลค์กี้
จากการเปรียบเทียบการเจริญของเส้นใยเห็ด
มิลค์กี้ที่เลี้ยงในวัสดุเพาะโดยใส่ร�ำข้าว 20% ซึ่งแต่ละ
ทรีทเมนต์มีจ�ำนวนก้อนเชื้อเห็ดแตกต่างกันคือ 2 3 4
และ 5 ถุง/กระถาง ผลการทดลอง พบว่า ระยะเวลาที่
เชือ้ เห็ดมิลค์กเี้ จริญจนเต็มถุงหลังใส่เชือ้ 80 วัน โดยบ่มเชือ้
ในช่ ว งฤดู ร ้ อ นซึ่ ง มี อุ ณ หภู มิ ห ้ อ งเฉลี่ ย อยู ่ ใ นช่ ว ง
24.5–33.5 ºC เมือ่ เปรียบเทียบกับการทดลองที่ 1 ทีใ่ ส่
ร�ำข้าว 20% เท่ากัน เชื้อเห็ดใช้เวลาเจริญจนเต็มถุง
เพียง 51.3 วัน จะเห็นได้ว่า เชื้อเห็ดมิลค์กี้เดินเต็มถุง
เร็วกว่าการทดลองที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจากการทดลองที่ 1
ใส่เชื้อและบ่มเชื้อเห็ดช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคม
2559 ซึ่งมีอุณหภูมิห้องบ่มต�่ำกว่า โดยมีอุณหภูมิห้อง
อยู่ในช่วง 22.5–30.0°C ซึ่งเป็นช่วงที่อุณภูมิเหมาะสม
กับการเดินของเชื้อเห็ดมิลค์กี้ สอดคล้องกับ Pani
(2011) ที่ ร ายงานว่ า อุ ณ หภู มิ ที่ เ หมาะสมต่ อ การ
เจริญเติบโตของเห็ดมิลค์กี้อยู่ในช่วง 25.0–32.0°C
นอกจากนี้ยังพบว่าการใส่เชื้อเห็ด 5 ถุง/ กระถาง มี
ระยะเวลาทีเ่ ห็ดมิลค์กกี้ อ่ ตัวเท่าหัวเข็มหมุดเร็วทีส่ ดุ คือ
10 วัน รองลงมา ได้แก่ การใส่ก้อนเชื้อเห็ด 4 และ 3
ถุง/กระถาง มีระยะเวลาทีเ่ ห็ดมิลค์กกี้ อ่ ตัวเท่าหัวเข็มหมุด
11.0 และ 11.2 วัน ตามล�ำดับ (Table 4) และเมื่อ
พิจารณาระยะเวลาที่เริ่มเก็บผลผลิตหลังจากท�ำการ
คลุมผิวหน้าวัสดุเพาะ พบว่า การใส่เชือ้ เห็ด 5 ถุง/กระถาง
มีระยะเวลาที่เริ่มเก็บผลผลิตเร็วที่สุด 18.0 วัน รองลง
มาได้แก่ การใส่ก้อนเชื้อเห็ด 4 และ 3 ถุง/กระถาง
มีระยะเวลาที่เริ่มเก็บผลผลิต 19.4 และ 21.6 วัน
ตามล�ำดับ (Table 4) ซึง่ หมายความว่า หากเราต้องการ
ผลผลิตเห็ดมิล ค์กี้เร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตลาดในช่วงนั้น ๆ ในการผลิตการเพิ่มจ�ำนวน
ก้อนเชื้อเห็ดที่เพาะต่อกระถางก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่ท�ำให้เราได้ผลผลิตเร็วขึ้น
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Table 4 Effect of numbers of sawdust spawn on the spawn run, pinhead formation and the first
harvest of milky mushroom
Treatments

Spawn run
(day)

Pinhead formation
(day)

The first harvest
(day)

Sawdust spawn 2 bags/ pot
Sawdust spawn 3 bags/ pot
Sawdust spawn 4 bags/ pot
Sawdust spawn 5 bags/ pot

80
80
80
80

17.2 a1/
11.2 a
11.0 a
10.0 b

24.0 a1/
21.6 b
19.4 c
18.0 d

F–Test
CV (%)

–
–

**
26.3

**
5.49

Note: ** Statistically significant difference at 99% confidence level
1/
Mean values in the same columns followed by different superscripts are statistically different
when compared using Duncan’s New Multiple Range Test

จากการศึกษาจ�ำนวนก้อนเชื้อเห็ดต่อการ
เจริญเติบโตของเห็ดมิลค์กี้ พบว่า เห็ดมิลค์กี้มีจ�ำนวน
ดอกเห็ดในรุน่ แรกเพิม่ มากขึน้ ตามจ�ำนวนก้อนเชือ้ เห็ด
ทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยก้อนเชือ้ เห็ด 5 ถุง/กระถาง มีจำ� นวนดอก
เห็ดมากที่สุด 11.9 ดอก รองลงมาคือกระถางที่ใส่ก้อน
เชื้อ 4 ถุง/กระถาง มีจ�ำนวนดอก 8.5 ดอก (Table 5)
ส่ ว นน�้ ำ หนั ก ของดอกเห็ ด มิ ล ค์ กี้ ใ นรุ ่ น แรก พบว่ า
น�้ำหนักของดอกเห็ดเพิ่มขึ้นตามจ�ำนวนก้อนเชื้อเห็ด
ที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยกระถางที่ใส่ก้อนเชื้อ 5 ถุง/
กระถาง มีน�้ำหนักของดอกเห็ดมากที่สุด 1,056.4 กรัม
รองลงมาคือ ใส่ก้อนเชื้อ 4 ถุง/กระถาง มีน�้ำหนักของ
ดอกเห็ด 811.6 กรัม (Table 5) เมือ่ แยกดอกเห็ดมิลค์กี้
ดอกแรกออกมาซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดอกอื่น ๆ พบว่า
กระถางที่ใส่ก้อนเชื้อเห็ดจ�ำนวน 5 ถุง/กระถาง มี
น�้ำหนักของดอกแรกมากที่สุดคือ 441.4 กรัม และเมื่อ
พิจารณาน�้ำหนักผลผลิตรวมต่อกระถาง พบว่า การใส่
ก้อนเชื้อเห็ดจ�ำนวน 5 ถุง/กระถาง มีน�้ำหนักผลผลิต
รวมต่อกระถางมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ การใส่กอ้ นเชือ้ เห็ด
จ�ำนวน 4 ถุง/กระถาง โดยมีน�้ำหนักผลผลิต 1,295.4
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และ 1,006.6 กรัม/กระถาง ตามล�ำดับ ส่วนการใส่กอ้ น
เชื้อเห็ด 2 ถุง/กระถาง ให้ผลผลิตต่อกระถางน้อยที่สุด
คือ 348.2 กรัม (Table 5) จะเห็นได้วา่ การใส่กอ้ นเชือ้ เห็ด
เพิ่มขึ้นมีผลท�ำให้จ�ำนวนดอกเห็ด และน�้ำหนักผลผลิต
รวมต่อกระถางเพิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ เนือ่ งจากการใส่กอ้ นเชือ้ เห็ด
ต่อกระถางเพิ่มขึ้นเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณอาหาร
สะสมในกระถางท�ำให้เห็ดมิลค์กี้สามารถน�ำอาหารที่มี
อยู่มาใช้ในการสร้างดอกและสะสมอาหารในดอกเห็ด
ได้มากขึน้ ประกอบกับเห็ดเป็นสิง่ มีชวี ติ ทีไ่ ม่มคี ลอโรฟิลล์
จึงไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เหมือนกับพืชทั่วไปแต่
เห็ดสามารถใช้อาหารและพลังงานจากการย่อยสาร
อินทรีย์ (Phothitirat and Sirivanichkul, 1995) ที่อยู่
ในวัสดุเพาะเพื่อใช้ในการเจริญเติบโต ดังนั้นอาหารที่
อยู่ในวัสดุเพาะจ�ำนวนมากจึงมีความสัมพันธ์กับการ
เจริญเติบโตและปริมาณผลผลิตของเห็ดมิลค์กนี้ อกจากนี้
เมือ่ น�ำผลผลิตรวมของเห็ดมิลค์กมี้ าหาค่าเฉลีย่ ผลผลิต
ต่อถุง พบว่า การใส่ก้อนเชื้อเห็ดจ�ำนวน 4 และ 5 ถุง/
กระถาง ให้ผลผลิตเพิม่ ขึน้ 44.5 และ 48.7% ตามล�ำดับ
เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ก้อนเชื้อเห็ดเพียงก้อนเดียว

ส.วก.ท.

Table 5 Effect of numbers of sawdust spawn on the number of fruit bodies, weight of the first harvest,
weight of the first fruit bodies and yield per pot of milky mushroom
Treatments

Sawdust spawn 2 bags/ pot
Sawdust spawn 3 bags/ pot
Sawdust spawn 4 bags/ pot
Sawdust spawn 5 bags/ pot
F–Test
CV (%)

The first harvest
Number of fruit
bodies
2.5d1/
5.1c
8.5b
11.9a

Weight
(g)
268.2d1/
515.1c
811.6b
1,056.4a

**
29.2

**
1.7

Weight of the
first fruit bodies
(g)

yield per pot
(g)

224.4b1/
346.0a
409.4a
441.4a

348.2d1/
704.1c
1,006.6b
1,295.4a

**
32.3

**
14.6

Note: ** Statistically significant difference at 99% confidence level
1/
Mean values in the same columns followed by different superscripts are statistically different
when compared using Duncan’s New Multiple Range Test

Figure 2 Comparison of growth of milky mushroom at 15 days after casing (A) sawdust spawn 2 bags/
pot (B) sawdust spawn 3 bags/ pot (C) sawdust spawn 4 bags/ pot and (D) sawdust spawn
5 bags/ pot
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Figure 3 The milky mushroom at 15 days after casing by used sawdust spawn 5 bags/ pot

เมื่อพิจารณาขนาดของดอกเห็ด พบว่า วัสดุ
เพาะเห็ดที่มีส่วนผสมของร�ำข้าว 20% และใส่ก้อนเชื้อ
เห็ดจ�ำนวน 4 3 และ 2 ถุง/กระถาง ดอกเห็ดมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางหมวกดอก 12.7 12.3 และ 12.0 เซนติเมตร
ตามล�ำดับ (Table 6) ส่วนความยาวของก้านดอก
พบว่า การใส่กอ้ นเชือ้ เห็ดจ�ำนวน 5 ถุง/กระถาง มีความยาว
ก้านดอกมากที่สุด รองลงมาคือการใส่ก้อนเชื้อเห็ด
4 ถุง/กระถาง โดยมีความยาวก้านดอก 14.2 และ 13.9
เซนติเมตร ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ยังพบว่า การใส่ก้อน
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เชื้ อ เห็ ด จ� ำ นวน 2–5 ถุ ง / กระถาง ไม่ มี ผ ลท� ำ ให้
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกแตกต่างกันทางสถิติ โดยมี
เส้นผ่านศูนย์กลางก้านดอกในช่วง 3.5–3.8 เซนติเมตร
(Table 6) จากการค�ำนวณประสิทธิภาพการใช้อาหาร
ของเห็ดมิลค์กี้ พบว่า การใส่ก้อนเชื้อเห็ดจ�ำนวน 3–5
ถุง/ กระถาง มีประสิทธิภาพการใช้อาหารไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ โดยมีประสิทธิภาพการใช้อาหารอยู่ในช่วง
46.9–51.8% ส่วนการใส่กอ้ นเชือ้ เห็ด 2 ถุง/กระถาง มี
ประสิทธิภาพการใช้อาหารต�ำ่ ทีส่ ดุ คือ 34.8% (Table 6)

ส.วก.ท.

Table 6 Effect of numbers of sawdust spawn on diameter of the cap, length of the stalk, diameter
of the stalk and biological efficiency of milky mushroom
Treatments

Diameter of the Length of the Diameter of the
Biological
cap (cm)
stalk (cm)
stalk (cm)
efficiency (%)

Sawdust spawn 2 bags/ pot
Sawdust spawn 3 bags/ pot
Sawdust spawn 4 bags/ pot
Sawdust spawn 5 bags/ pot

12.00ab1/
12.30a
12.70a
11.20b

9.50c1/
12.40b
13.90a
14.20a

F–Test
CV (%)

*
9.97

**
8.80

3.80
3.80
3.50
3.70

34.80b1/
46.90a
50.30a
51.80a

ns
14.70

**
14.00

Note: * Statistically significant difference at 95% confidence level
** Statistically significant difference at 99% confidence level
ns Non significant difference
1/
Mean values in the same columns followed by different superscripts are statistically different
when compared using Duncan’s New Multiple Range Test

สรุป
การผลิตเห็ดมิลค์กี้โดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
เป็นวัสดุเพาะและใช้ร�ำข้าวเป็นอาหารเสริมในอัตรา
0–20% ผลการทดลอง พบว่า การใส่ร�ำข้าว 20% ของ
ขี้ เ ลื่ อ ย มี ผ ลท� ำ ให้ เ ห็ ด มิ ล ค์ กี้ เ จริ ญ เติ บ โตดี แ ละให้
ผลผลิตมากทีส่ ดุ โดยมีระยะเวลาการก่อตัวเท่าหัวเข็มหมุด
17.7 วัน สามารถเก็บผลผลิตได้เร็วที่สุด 33 วันหลัง
จากท�ำการคลุมผิวหน้าวัสดุเพาะ และเมื่อพิจารณา
ขนาดของดอก พบว่ า ดอกเห็ ด มี ข นาดเส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางของหมวกดอก 14.7 เซนติเมตร ความยาว
ของก้านดอก 7.5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
ดอก 3.9 เซนติเมตร ให้ผลผลิตมากที่สุด 640.4 กรัม/
กระถาง ในขณะที่ก ารใส่ร�ำข้าว 5% (คอนโทรล)

เห็ดมิลค์กใี้ ห้ผลผลิตเพียง 303.0 กรัม/กระถาง จะเห็น
ได้ว่าการใส่ร�ำข้าว 20% ของขี้เลื่อยท�ำให้ผลผลิตเพิ่ม
ขึ้น 111.3% เมื่อเปรียบเทียบกับคอนโทรล และมี
ประสิทธิภาพการใช้อาหารสูงที่สุดคือ 64% และเมื่อ
ศึ ก ษาจ� ำ นวนก้ อ นเชื้ อ เห็ ด ต่ อ การให้ ผ ลผลิ ต ของ
เห็ดมิลค์กี้ ผลการทดลอง พบว่า การใส่เชื้อเห็ด 5 ถุง/
กระถาง มีผลท�ำให้เห็ดมิลค์กี้เจริญเติบโตเร็วและให้
ผลผลิตมากทีส่ ดุ โดยมีระยะเวลาก่อตัวเท่าหัวเข็มหมุด
10 วัน สามารถเก็บผลผลิตได้เร็วทีส่ ดุ ทีอ่ ายุ 18 วันหลัง
จากท�ำการคลุมผิวหน้าวัสดุเพาะ โดยมีจำ� นวนดอกเห็ด
ในรุ่นแรก 11.9 ดอก มีเส้นผ่านศูนย์กลางของหมวก
ดอกเห็ด 11.2 เซนติเมตร ความยาวของก้านดอก 14.2
เซนติเมตร ให้ผลผลิตรวม 1,295.4 กรัม/กระถาง และ
มีประสิทธิภาพการใช้อาหารมากที่สุด 51.8%
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