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บทคัดย่อ
การศึกษาการใช้กากกาแฟร่วมกับขีเ้ ลื่อยไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนในการเพาะ
เห็ดนางรมทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพทางชีววิทยา และปริมาณ
โปรตีนของเห็ดนางรมทอง การวิจัยนี้วางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ มีจานวน 6 ชุดการทดลองๆ ละ
3 ซ้า โดยทดลองเพาะเห็ดนางรมทองด้วยกากกาแฟทดแทนขี้เลื่อยในอัตราส่วน 20% 40% 60%
80% และ 100% และใช้ขี้เลื่อยเพียงอย่างเดียว (อัตราส่วนทดแทน 0%) เป็นชุดควบคุม ผลการศึกษา
พบว่า อัตราส่วนทดแทนขี้เลื่อย 20% มีจานวนเฉลี่ยของดอกเห็ดมากที่สุด 60.42+0.46 ดอก และ
อั ต ราส่ ว นทดแทนขี้ เลื่ อย 40% มี ขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลางของดอก และน้าหนั กผลผลิ ตเห็ ดสด
มากที่สุด 5.14+0.02 ซม. และ 36.28+0.42 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการผลิตเห็ดจากค่าประสิทธิภาพทางชีววิทยา พบว่า อัตราส่วน
ทดแทนขี้เลื่อย 40% มีค่าประสิทธิภาพทางชีววิทยาสูงที่สุด 42.68% ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับปริมาณโปรตีน พบว่า อัตราส่วนทดแทนขี้เลื่อย 60% มีปริมาณ
โปรตีนสูงสุด รองลงมา คือ อัตราส่วนทดแทนขี้เลื่อย 40% มีค่า 37.15+0.11 และ 36.67+0.14 กรัม
ต่อ 100 กรัม ตามลาดับ ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้จึงอาจ
กล่าวได้วา่ กากกาแฟสามารถใช้เป็นวัสดุที่สามารถทดแทนขี้เลื่อยในการเพาะเห็ดนางรมทองได้
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คาสาคัญ: เห็ดนางรมทอง กากกาแฟ ขีเ้ ลื่อย วัสดุปลูก
Abstract
The study of using coffee ground waste with rubber wood sawdust for golden
oyster mushroom (Pleurotus citrinopileatus Singer) cultivation material was examined.
The objectives of this research were to study the growth of gold oyster mushroom and to
investigate biological efficiency (% B.E.) and protein of golden oyster mushroom. The experimental
design of this research was a completely randomized design (CRD) with 6 treatments and
3 replicates per treatment. The experimental replacement of coffee ground waste with
rubber wood sawdust ratios were 20%, 40%, 60%, 80% and 100% and using sawdust only
as a control (0% replacement). The results found that the replacement of coffee ground waste
with rubber wood sawdust ratio of 20% were the highest number of mushroom (60.42+0.46 unit)
and 40% had the most width and wet weight of mushrooms as 5.14+0.02 cm. and
36.28+0.42 g, respectively at the statistically significant level of p<0.05. The comparison of %
B.E. with the control found that the replacement of rubber wood sawdust ratio of 40% was
the highest 42.68% at the statistically significant level of p<0.05. The results of protein of
golden oyster mushroom which the replacement of rubber wood sawdust ratio of 60% and
40% were height 37.15+0.11 and 36.67+0.14 g/100 g at the statistically significant level of
p<0.05. Thus, it can be concluded that coffee ground waste can instead of rubber wood
sawdust for golden oyster mushroom cultivation.
Keywords: Golden oyster mushroom, Coffee ground waste, Sawdust, Cultivation material
บทนา
เห็ดนางรมทอง เป็นเห็ดที่ได้รับความนิยมเพาะปลูก เนื่องจากมีรูปร่าง สีสันที่แปลกตา
ดึงดูดผู้บริโภค ประกอบกับเมื่อนามาปรุงอาหารมีรสชาติอร่อย หอมหวาน เนื้อนิ่ม มีสรรพคุณ
ทางยา การยับยัง้ เนื้องอก (Antitumer) ยับยัง้ ความเป็นพิษกับยีน (Antigenotoxicity) ช่วยชะลอวัย
(Lin et al., 2015) และที่สาคัญ คือ เห็ดนางรมทองมีคุณค่าทางอาหารสูง มี โปรตีน และเยื่อใย
ร้อยละ 22.10 และ 20.78 เกลือแร่ ได้แก่ โพแทสเชียม ทองแดง สังกะสี และเหล็ก และวิตามิน
ได้แก่ วิตามินบี3 (Nicotinia acid) วิตามินบี12 (Cyanocobalamin) และวิตามินเอ (Retinol) (Musieba et al.,
2013) ซึ่งในเห็ดนางรมทอง (Pleurotus citrinopileatus) มีปริมาณโปรตีนสกัดหยาบสูงกว่าในเห็ด
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นางรม (Pleurotus pulmonarius) ที่เพาะจากฟางข้าวและผักตบชวา (Khutun et al., 2015) อีกทั้ง
การเพาะเห็ดนางรมทองในถุงพลาสติกเป็นรูปแบบการผลิตเห็ดที่ได้รับความนิยม (ชาญยุทธ์,
2551) ปั จ จุ บัน การเพาะเห็ ด ในถุ ง พลาสติก ถื อ เป็ น อาชีพ ที่ ส าคั ญ ทางเศรษฐกิ จ อาชี พ หนึ่ง ที่
สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ซึ่งเหมาะสมสาหรับเพาะเป็นการค้าและตลาดมีความต้องการ
สามารถทาเป็นอาชีพเสริมได้เป็นอย่างดี แต่ละรอบเก็บเกี่ยวใช้ระยะเวลาเพียง 15–30 วัน ไม่ต้อง
ลงทุนสูงมาก และสามารถเก็บเกี่ยวได้หลายครั้ง ประมาณ 3-4 เดือน ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด
(ชมรมนักเพาะเห็ดประเทศไทย, 2552) ซึ่งวัสดุหลักในการเพาะเห็ดในถุงส่วนใหญ่เป็นขี้เลื่อยไม้
เนื้ออ่อน โดยนิยมใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา แต่ปัญหาสาคัญของการผลิตเห็ดในถุงพลาสติกที่เกิดขึ้น
ปัจจุบัน คือ การขาดแคลนวัตถุดบิ เนื่องจากขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารามีราคาแพงขึน้ มากและมีแนวโน้ม
ที่ราคาจะขยับตัวสูงขึ้นในแต่ละปี ปัจจุบันราคากิโลกรัมละ 4 บาท หรือตันละ 3,200 บาท ราคา
ของขีเ้ ลื่อยในแต่ละพื้นที่จะต่างกันไปตามระยะทางที่ขนส่ง สาเหตุสาคัญที่ทาให้ขี้เลื่อยมีราคาแพงขึ้น
เกิดจากพื้นที่ปลูกยางพาราลดลง และการนาขี้เลื่อยเป็นเชื้อเพลิงทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม
บางประเภท ทาให้เจ้าของฟาร์มเห็ดต้องพยายามหาทางออกด้วยการใช้วัสดุการเกษตรอื่นๆ เช่น
ฟางข้าว กากถั่วต่างๆ ปาล์ม หญ้า รวมถึงกากกาแฟมาใช้แทนวัสดุประเภทขีเ้ ลื่อย (บุษบา, 2553)
กาแฟ เป็ น เครื่ อ งดื่ ม ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มอย่ า งแพร่ ห ลายไปทั่ ว โลก และมี แ นวโน้ ม
การบริโภคสูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีปริมาณของเหลือจากการบริโภคกาแฟ คือ กากกาแฟ
ซึ่งกากกาแฟเป็นเศษผงของกาแฟคั่วบดที่เหลือจากการนาไปคั้นเอาน้าไว้ชง จากการที่ผู้วิจัย
ได้สารวจร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นขนาดกลาง และขนาดใหญ่ในจังหวัดพัทลุง ขนาดละ
5 สาขา พบว่า ปริมาณกากกาแฟที่เหลือทิ้งในแต่ละสาขาเฉลี่ย 3-4 กิโลกรัมต่อวัน ตามลาดับ
ซึ่งมีปริมาณมากและไม่มีการนาไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้กากกาแฟมีไนโตรเจนประมาณ 2%
โดยปริมาตร มี pH 6.5-6.8 และมีค่าอัตราส่วนระหว่างคาร์บอนและไนโตรเจน 11 : 1 เป็นอัตราส่วน
ที่เหมาะสาหรับการปลูกพืช (ปริยานุช, พิจิตรา และปนัดดา, 2557) ซึ่งเหมาะที่จะนามาใช้เป็น
วัสดุทดแทนการเพาะเห็ด
การวิจัยในครั้งนี้ใช้กากกาแฟร่วมกับขีเ้ ลื่อยไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนในการเพาะ
เห็ดนางรมทอง ซึ่งคาดว่ากากกาแฟสามารถเป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรมทอง อีกทั้ง ยังเป็นวัสดุ
ที่สามารถหาได้ง่ ายจากร้านกาแฟหรือ ร้า นสะดวกซื้ อที่ มี อยู่เป็ นจานวนมากในปั จจุบันดั งนั้น
การศึกษาครั้งนี้จึงเลือกใช้กากกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าที่เหลือทิ้งจากร้านสะดวกซื้อมาใช้เป็นวัสดุ
ทดแทนขีเ้ ลื่อยไม้ยางพาราในการเพาะเห็ดนางรมทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเจริญเติบโต
ประสิทธิภาพทางชีววิทยา (Biological Efficiency; % B.E.) และปริมาณโปรตีนในเห็ดนางรมทอง
ที่เพาะจากกากกาแฟที่เป็นวัสดุทดแทนขี้เลื่อย ซึ่งคาดว่างานวิจัยนี้สามารถทาให้เกิดทางเลือกใหม่

88

PSRU Journal of Science and Technology 6(2): 86-97, 2021
กั บเกษตรกรผู้ ผลิ ตเห็ ด โดยจะช่ วยลดต้น ทุ น การผลิ ต เห็ ด สามารถเพิ่ ม ผลตอบแทนโดยใช้
ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ตลอดจนเป็นการนาขยะกากกาแฟกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุดได้อีกด้วย
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาการใช้กากกาแฟร่วมกับขีเ้ ลื่อยไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนในการเพาะ
เห็ดนางรมทองมีวธิ ีดาเนินการวิจัยดังนี้
1. การวางแผนการทดลอง
การวิจัยนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบการทดลอง (Experimental research) โดยการวางแผน
การทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ Completely Randomized Design; CRD มีจานวน 6 ชุดการทดลองๆ ละ
3 ซ้า คือ อัตราส่วนผสมระหว่างกากกาแฟและขี้เลื่อย 0% 20% 40% 60% 80% และ 100%
2. การเตรียมวัสดุเพาะ
นากากกาแฟสายพั นธุ์ อ าราบิ ก้า ที่ เหลือ ทิ้ง จากร้ า นสะดวกซื้ อ มาอบที่ อุณ หภู มิ
50 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนาไปผสมกับขีเ้ ลื่อย จานวน 6 ชุดการทดลอง ดังนี้
ชุดการทดลองที่ 1 กากกาแฟ 0% : ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา 100% (0 : 100) (ชุดควบคุม)
ชุดการทดลองที่ 2 กากกาแฟ 20% : ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา 80% (20 : 80)
ชุดการทดลองที่ 3 กากกาแฟ 40% : ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา 60% (40 : 60)
ชุดการทดลองที่ 4 กากกาแฟ 60% : ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา 40% (60 : 40)
ชุดการทดลองที่ 5 กากกาแฟ 80% : ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา 20% (20 : 80)
ชุดการทดลองที่ 6 กากกาแฟ 100% : ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา 0% (100 : 0)
นาส่วนผสมในแต่ละชุดการทดลองๆ ละ 500 กรัม โดยมีส่วนผสมของราละเอียด
18.2 กรัม ปูนขาว 4.5 กรัม ยิปซั่ม 22.7 กรัม ดีเกลือ 0.5 กรัม ปลายข้าว 2.3 กรัม ภูไมท์ 9.1 กรัม
และน้ าให้ มี ค วามชื้ น 60-70% แล้ วน าวั ส ดุ เพาะที่ ท าการผสมบรรจุ ถุ ง นึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ ที่ อุ ณ หภู มิ
90-100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 ชั่วโมง แล้วทิง้ ไว้ให้เย็น
3. การเพาะเลี้ยงเห็ด
ทาการการเพาะเลีย้ งเห็ดโดยใส่เชื้อเห็ดนางรมทอง (ได้รับเชื้อเห็ดจากสาขาการจัดการ
ศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ในปริมาณ 20 เมล็ด (14 วัน
หลังใส่เชื้อ) ลงในถุงก้อนเห็ดที่จัดเตรียม นาก้อนเชื้อเข้าบ่มในชั้นวางที่มีแสงสว่าง และการถ่ายเท
อากาศ เป็นเวลา 20–30 วัน หรือจนกว่าเชื้อจะเดินเต็มถุง เมื่อเส้นใยเดินเต็มก้อนนาไปเปิดดอก
ในโรงเรือน รดน้าให้มีความชื้นประมาณ 70–80% ได้รับแสงสว่างอย่างน้อยวันละ 15–20 นาที
และมีการถ่ายเทอากาศ (ชานาญ, 2553)
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4. การเก็บข้อมูลการเจริญของเห็ด
ทาการเก็บข้อมูลการเจริญของเห็ดเป็นระยะเวลา 1 เดือน ดังนี้
4.1 ชั่งน้าหนัก โดยจะชั่งน้าหนักเป็นก้อนต่อกรัม ในแต่ละรอบการออกดอก และ
เปรียบเทียบน้าหนักของแต่ละสัดส่วน
4.2. นับจานวนดอก โดยจะนับทุกดอก และวัดขนาดของดอกที่เก็บได้ การวัดขนาดดอก
จะทาการวัดความกว้างของดอก และความยาวของก้านดอก และคัดขนาดของดอกเห็ดโดย
ขนาดเล็กมีความกว้าง–ยาว ในช่วง 0–1.9 เซนติเมตร ขนาดกลางอยู่ในช่วง 2–3.9 เซนติเมตร และ
ขนาดใหญ่อยูใ่ นช่วง 4 เซนติเมตรขึน้ ไป (วันทนา, 2556)
5. การศึกษาประสิทธิภาพทางชีววิทยาของเห็ด
การวิเคราะห์ ปริ มาณผลผลิตของเห็ ดโดยเปรียบเทียบผลการทดลองจากประสิทธิภาพ
การผลิตเห็ดด้วยการวิเคราะห์ค่า % Biological Efficiency (%B.E.) (นันทินี และศิริกานต์, 2554)
ดังสมการที่ 1
% B.E. = น้าหนักเห็ดสด x 100
(1)
น้าหนักวัสดุแห้งที่ใช้เพาะ
เมื่อ น้าหนักเห็ดสด หมายถึง น้าหนักเห็ดนางรมทองสด (กรัม)
น้าหนักวัสดุแห้งที่ใช้เพาะ หมายถึง น้าหนักวัสดุเพาะจากกากกาแฟกับขี้เลื่อยไม้
ยางพารา (กรัม)
6. การวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนของเห็ดสด
ปริมาณโปรตีนวิเคราะห์โดยวิธี Kjeldahl method โดยมีขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่
การย่อย การกลั่น และการไตเตรท ปริมาณโปรตีนที่ได้จากการวิเคราะห์ คือ Crude protein หรือ
โปรตีนหยาบ (Thiex and Manson, 2002; Thiex et al., 2002)
7. การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
นาข้อมูลจากการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ One way analysis of
variance; ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในแต่ละชุดการทดลองด้วย Duncan’s
new multiple range test; DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูป SPSS
ผลการวิจัย
1. น้าหนักผลผลิตของเห็ดนางรมทองสด
ผลผลิ ต น้าหนั ก สดเมื่อ เปรี ย บเที ย บน้าหนั ก ผลผลิ ต เห็ ด สดแต่ล ะสั ด ส่ ว น พบว่ า
กากกาแฟทดแทนขี้เลื่อยในอัตราส่วน 40% มีค่าเฉลี่ยน้าหนักสดของผลผลิตเห็ดหนักมากที่สุด
เท่ากับ 145.12 กรัม ดังตารางที่ 1
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2. จานวนดอกของเห็ดนางรมทอง
ผลผลิตของเห็ดที่วัดได้จากจานวนดอก พบว่า อัตราส่วนกากกาแฟทดแทนขี้เลื่อย
ที่มีจานวนดอกมากที่สุด คือ กากกาแฟทดแทนขี้เลื่อยในอัตราส่วน 20% มีจานวนดอกรวม
60.42±0.46 ดอก และเมื่อแยกแต่ละขนาด ซึ่งดอกเห็ดขนาดเล็กมีจานวนดอกเท่ากับ 51.40±0.46 ดอก
ขนาดกลางเท่ากับ 7.30±0.04 ดอก และขนาดใหญ่เท่ากับ 1.73±0.04 ดอก ดังตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 1
ตารางที่ 1 น้าหนักผลผลิตเห็ดสดและจานวนดอกเห็ดนางรมทอง
จานวนเฉลี่ยของดอกขนาดต่าง ๆ (ดอก)
น้าหนักผลผลิตเห็ดสด
(กรัม/ก้อน*)
เล็ก
กลาง
ใหญ่
c
c
d
0:100 (ชุดควบคุม)
97.04±0.32
41.67±0.57
8.73±0.25
2.67±0.03c
20:80
125.44±0.74d
51.40±0.46e
7.30±0.04c
1.73±0.04b
40:60
145.12±0.42e
44.03±0.45d
3.19±0.04a
2.87±0.02d
60:40
99.36±0.32c
30.65±0.74c
14.3±0.20e
0.00a
80:20
86.96±0.79b
23.88±0.80b 8.47±0.46d
0.00a
100:0
76.68±0.51a
21.75±0.36a
5.89±0.56b 0.00a
หมายเหตุ * 1 ก้อน = 500 กรัม
ที่มา : ดัดแปลงจาก วันทนา (2556)
1. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่เหมือนกันในแต่ละสดมภ์ หมายถึง ไม่มีความแตกต่างกันของค่าเฉลี่ย
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test
2. ตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษที่ แ ตกต่ า งในแต่ ล ะสดมภ์ หมายถึ ง ความแตกต่ า งกั น ของค่ า เฉลี่ ย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test
3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มากกว่า 1 ตัว ในแต่ละสดมภ์เช่น bc หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่าง
จาก b และ c อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test

กากกาแฟ : ขี้เลื่อยไม้ยางพารา

ภาพที่ 1 ดอกเห็ดนางรมทองจากก้อนเชื้อทีใ่ ช้กากกาแฟร่วมกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัสดุเพาะ
เปิดดอกภายในโรงเรือน
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3. ขนาดของเห็ดนางรมทอง
ภาพที่ 2 ซึ่งแสดงขนาดความกว้างของดอกเห็ด โดยพิจารณาจากเส้นผ่านศูนย์กลาง
ของหมวกเห็ด พบว่า อัตราส่วนที่มีความกว้างของดอกเห็ดมากที่สุด คือ กากกาแฟทดแทนขี้เลื่อย
ในอัตราส่วน 40% ซึ่งดอกเห็ดขนาดใหญ่มีความกว้างสูงสุดเท่ากับ 5.14±0.02 เซนติเมตร ขนาด
กลางเท่ากับ 3.17±0.04 เซนติเมตร และขนาดเล็กเท่ากับ 1.08±0.04 เซนติเมตร ตามลาดับ

ภาพที่ 2 ขนาดของดอกเห็ดนางรมทองที่ใช้กากกาแฟร่วมกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นวัสดุ
เพาะเรียงจากขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก
4. ประสิทธิภาพการให้ผลผลิตเห็ดนางรมทอง
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการให้ผลผลิตเห็ดด้วยการวิเคราะห์ค่า % B.E. ซึ่งเป็น
ดั ชนี แสดงถึ งความสามารถทางชี วภาพของวั สดุ เพาะ พบว่ า การใช้ กากกาแฟทดแทนขี้ เ ลื่ อ ย
ในอัตราส่วน 40% จะมีค่าประสิทธิภาพการผลิตเห็ดในรูปของ % B.E. เท่ากับ 42.68% ซึ่งสูงกว่า
การเพาะเห็ดโดยใช้ไม้ยางพาราเพียงอย่างเดียว (ชุดควบคุม) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการให้ผลผลิตและปริมาณโปรตีนของเห็ดนางรมทอง
กากกาแฟ : ขี้เลือ่ ยไม้ยางพารา
0:100 (Control)
20:80
40:60
60:40
80:20
100:0

% B.E.

ปริมาณโปรตีน (กรัม/100 กรัม)

28.54%c
36.89%d
42.68%e
29.22%c
25.58%b
22.55%a

29.84±0.13a
34.48 ± 0.58b
36.67 ± 0.14c
37.15 ± 0.11c
34.40 ± 0.14b
34.00 ± 0.20b
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หมายเหตุ 1. ตัวอักษรภาษาอั งกฤษที่ เหมื อนกั นในแต่ ละสดมภ์ หมายถึง ไม่ มี ความแตกต่ างกั นของค่ าเฉลี่ ย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test
2. ตั ว อั ก ษรภาษาอั ง กฤษที่ แ ตกต่ า งในแต่ ล ะสดมภ์ หมายถึ ง ความแตกต่ า งกั น ของค่ า เฉลี่ ย
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test
3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่มากกว่า 1 ตัว ในแต่ละสดมภ์ เช่น bc หมายถึง ค่าเฉลี่ยไม่มีความแตกต่าง
จาก b และ c อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ 0.05 ตามวิธี Duncan new multiple range test

5. ปริมาณโปรตีนของเห็ดนางรมทอง
การวิเคราะห์ ปริ ม าณโปรตีน ในเห็ ด สดที่ ไ ด้ จ ากการใช้ ก ากกาแฟร่ ว มกั บขี้เลื่อ ย
ไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทน พบว่า การใช้กากกาแฟทดแทนขี้เลื่อยในอัตราส่วน 60%
มีปริมาณโปรตีนสูงสุด 37.15±0.11 กรัมต่อ 100 กรัม รองลงมา คือ การใช้กากกาแฟทดแทนขี้
เลื่อยในอัตราส่วน 40% มีปริมาณโปรตีน 36.67±0.14 กรัมต่อ 100 กรัม ซึ่งมีคุณค่าทางอาหาร
ในรูปของโปรตีนสูงกว่าเห็ดที่เพาะโดยใช้ขเี้ ลื่อยไม้ยางพาราเพียงอย่างเดียว
อภิปรายผล
การศึกษาการใช้กากกาแฟร่วมกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนนั้น การใช้
กากกาแฟทดแทนขี้เลื่อยในอัตราส่วน 40% เป็นอัตราส่วนที่ให้น้าหนักผลผลิตเห็ดสดได้ดี แต่
เมื่อใช้อัตราส่วนกากกาแฟทดแทนขี้เลื่อยสูงขึ้นทาให้ปริมาณผลผลิตน้าหนักเห็ดลดต่าลง และ
เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Musieba et al. (2012) ที่เพาะเห็ดนางรมทองบนวัสดุเพาะ ได้แก่
ซังข้าวโพด ใบกล้วย ฟางข้าวสาลี ชานอ้อย ฟางข้าว และกากถั่ว ซึ่งให้น้าหนักสดของผลผลิตเห็ด
คือ 14.14 30.63 54.80 88.57 106.81 และ 198.86 กรัม ตามลาดับ ซึ่งพบว่าวัสดุเพาะเห็ด
ส่วนใหญ่ให้น้าหนักผลผลิตน้อยกว่าการใช้กากกาแฟ ยกเว้นการใช้กากถั่วเป็นวัสดุเพาะที่ให้
น้าหนักเห็ดมากกว่า สาหรับขนาดความกว้างของดอกเมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ อุราภรณ์
และคณะ (2552) ซึ่งเพาะเห็ดนางรมทองด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พบว่าเห็ดนางรมทอง
จัดอยู่ในกลุ่มเห็ดที่มีดอกขนาดค่อนข้างเล็ก การทดลองดังกล่าวคัดขนาดเห็ดนางรมทองเป็น
2 ขนาด คือ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหมวกเห็ดเป็นเกณฑ์ ซึ่ง
เห็ดนางรมทองที่มีขนาดเล็ก <2.5 เซนติเมตร และขนาดใหญ่ 2.5–4.0 เซนติเมตร ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้ว่าเห็ดนางรมทองที่เพาะด้วยกากกาแฟทดแทนขี้เลื่อยในอัตราส่วน 40% มีขนาด
ความกว้างของดอกใหญ่กว่าจากการเพาะด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สาหรับประสิทธิภาพ
การให้ผลผลิต ค่า % B.E. ซึ่งเป็นค่าที่มีประโยชน์ตอ่ ผู้เพาะเห็ด โดยสามารถนามาพิจารณาเลือก
วัสดุที่จะนามาเพาะและเทียบกับต้นทุนที่ต้องใช้ในการจัดหาวัสดุนั้นๆ โดยมีหลักเกณฑ์ คือ เลือก
วัสดุ %B.E. สูงแต่มตี น้ ทุนต่าหรือเลือกวัสดุที่มีความคุ้มทุนหรือมีประโยชน์สูงสุด เมื่อเปรียบเทียบ
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กับงานวิจัย Musieba et al. (2012) ที่เพาะเห็ดนางรมทองบนวัสดุเพาะ ได้แก่ ซังข้าวโพด ใบกล้วย
ฟางข้าวสาลี ชานอ้อย ฟางข้าว และกากถั่ว พบว่ามีค่า % B.E. เท่ากับ 5.17% 16.89% 41.11% 78.66%
98.88% และ 148.78% ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าการใช้กากกาแฟทดแทนขี้เลื่อยในอัตราส่วน
40% จะมีค่าประสิทธิภาพการผลิตเห็ดปานกลาง
สาหรับปริมาณโปรตีนในเห็ดสด เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยของ ณัฐวรา และคณะ (2562)
ที่เพาะเห็ดนางรมทองบนวัสดุเพาะกระดาษลังและขี้เลื่อยไม้ยางพาราสัดส่วน 25 : 75 โดยน้าหนัก
พบว่า วัสดุเพาะดังกล่าวมีปริมาณโปรตีนมากที่สุด คือ 18 กรัมต่อ 100 กรัม ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การใช้กากกาแฟทดแทนขี้เลื่อยในอัตราส่วน 60% และ 40% มีปริมาณโปรตีนมากกว่าการเพาะ
ด้วยกระดาษลังและขี้เลื่อยไม้ยางพาราสัดส่วน 25 : 75 จากงานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าเห็ดนางรมทอง
ที่เพาะด้วยกากกาแฟมีคุณค่าทางอาหารสูง โดยเฉพาะโปรตีนในกากกาแฟมีองค์ประกอบของ
คาร์บอนต่อไนโตรเจน 11 มีค่าน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับขี้เลื่อยซึ่งมีสัดส่วนในช่วง 600-700
ประกอบกับในกากกาแฟมีธาตุอาหาร แคลเชียม แมกนีเซียม โพแทสเซียม โซเดียม เหล็ก ทองแดง
สังกะสี และ แมงกานิส รวมไปถึงกรดไขมัน (Pujol et al. 2013) ทาให้ผลผลิตเห็ด และปริมาณโปรตีน
สูงกว่าการเพาะโดยใช้ขี้เลื่อยเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ตามกลุ่มของธาตุอาหารถ้ามีในปริมาณ
มากเกินจะส่งผลให้เห็ดเจริญเติบโตน้อยลงดังผลแสดงในชุดการทดลองที่มีปริมาณกากกาแฟมากขึ้น
และเมื่อเปรี ยบเที ยบปริ มาณโปรตีนในเห็ดนางรมทองกั บเห็ ดนางรมจากงานวิจั ยของอามิ เนาะ
(2556) เห็ดนางรมฮังการีจากงานวิจัยของ วันทนา (2556) เห็ดนางฟ้าภูฐานจากงานวิจัยของ สุพัตรา
และคณะ (2554) และเห็ดหอมจากงานวิจัยของ Pasakawee et al. (2018) พบว่า เห็ดนางรมทองมี
ปริมาณโปรตีน 37.15 กรัมต่อ 100 กรัม เห็ดนางรมมีปริมาณโปรตีน 35.75 กรัมต่อ 100 กรัม
เห็ดนางรมฮังการีมีปริมาณโปรตีน 32.3 กรัม/100 กรัม เห็ดนางฟ้า ภูฐานมีปริมาณโปรตีน
30.18 กรัมต่อ 100 กรัม และเห็ดหอมมีปริมาณโปรตีน 38.68 กรัมต่อ 100 กรัม ซึ่งจากงานวิจัยนี้
เห็ดนางรมทองมีปริมาณโปรตีนมากกว่าเห็ดนางรม เห็ดนางรมฮังการี และเห็ดนางฟ้าภูฐาน แต่มี
ปริมาณโปรตีนต่ากว่าเห็ดหอม นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบปริมาณโปรตีน ในเห็ดนางรมทองกับ
เนื้อไก่ เนื้อวัว และเนื้อปลา ซึ่งมีปริมาณโปรตีน 23 22 และ 13 กรัมต่อ 100 กรัม ตามลาดับ
(สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560) ซึ่งโดยส่วนมากเห็ดจะมีโปรตีนสูงกว่า
เนื้อสัตว์ สาหรับพืชตระกูลถั่ว ถั่วลูกไก่ ถั่วเลนทิล ถั่วปากอ้า และถั่วลูปินมีปริมาณโปรตีน 17-22
23.86-29.2 26.6 และ 29.33-39.71 กรัมต่อ 100 กรัม ตามลาดับ (Bessada, Barreira & Oliveira,
(2019) ซึ่งมีปริมาณโปรตีนสูงเช่นเดียวกันกับเห็ดนางรมทอง โดยปริมาณโปรตีนในเห็ดขึ้นอยู่กับ
ขนาดของหมวกดอกเห็ด ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว และชนิดของเห็ด โปรตีนในเห็ดทั่วไปอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 18–37 ของน้าหนักตัวอย่างแห้ง เห็ดหลายชนิดที่นามาบริโภคบางชนิดให้ปริมาณ
โปรตีนสูง
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สรุปผลการวิจยั
การศึกษาการใช้กากกาแฟร่วมกับขีเ้ ลื่อยไม้ยางพาราเพื่อใช้เป็นวัสดุทดแทนในการเพาะ
เห็ดนางรมทอง กากกาแฟจะถูกนามาทดแทนขี้เลื่อยในอัตราส่วนผสมระหว่างกากกาแฟและขี้เลื่อย
0% 20% 40% 60% 80% และ 100% ทาการเปรียบเทียบน้าหนักผลผลิตสดของเห็ด จานวนดอก
ขนาดต่างๆ และความกว้างของดอก การศึกษาในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ากากกาแฟสามารถนามา
ทดแทนขี้เลื่อยไม้ย างพาราในการเพาะเห็ด นางรมทองได้ โดยใช้ กากกาแฟทดแทนขี้เลื่อยใน
อัตราส่วน 40% ได้น้าหนักผลผลิตสดของเห็ดสูง มีความกว้างของดอกเห็ดมาก มีค่า % B.E. สูง
และมีปริมาณโปรตีนสูง อีกทั้งงานวิจัยนี้ทาให้เกิดทางเลือกใหม่กับเกษตรกรผู้ผลิตเห็ด สามารถ
เพิ่มผลตอบแทนโดยใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า ตลอดจนเป็นการนาขยะกากกาแฟกลับมาใช้
ประโยชน์สูงสุด อีกทั้งสามารถนาไปต่อยอดในการเพาะเห็ดชนิดอื่น ๆ เพื่อรองรับกับปริมาณ
กากกาแฟทีเ่ พิ่มมากขึน้ ในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
อีกทั้ งขอขอบคุ ณ คุ ณชามาดา ชัยเจริญ และบุ คลากรคณะเทคโนโลยีแ ละการพัฒนาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ที่อานวยความสะดวกด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่
สาหรับการทดลอง
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