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รายงานผลงานวิจัยเร่ืองเตม็การทดลองทีส่ิน้สุด 

----------------- 

 

1. ชื่อชุดโครงการ    : วิจัยและพัฒนาเห็ด 

 

2. โครงการวิจัย      : วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้วัสดุและอาหารเสริมในการเพาะเห็ด 

    เศรษฐกิจ 

กิจกรรม    :เห็ดเศรษฐกิจ 

กิจกรรมย่อย 

   

3. ชื่อการทดลอง   : การเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ด้วยหญ้าท้องถิ่น 

                                            Mushroom Cultivation with Local grasses 

4. คณะผู้ด าเนินงาน  

   หัวหน้าการทดลอง   : สุทธินี  เจริญคิด  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่  

            ผู้ร่วมงาน                      : วิภาดา แสงสร้อย          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 
                                 คณิศร   มนุษย์สม  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่   
                                 สากล มีสุข                  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่   
                                 สริิพร มะเจี่ยว             ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 

 5.บทคัดย่อ 

 การเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในพ้ืนที่ด้วยหญ้าท้องถิ่น ด าเนินการทดลองที่ศุนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรแพร่ ตั้งแต่ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556 โดยเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตเห็ด

นางฟ้าภูฐานและเห็ดขอนขาวบนวัสดุที่เตรียมจากหญ้าท้องถิ่นที่มีศักยภาพ 5 ชนิด ได้แก่ หญ้าขน หญ้าคา 

หญ้าเนเปียร์ยักษ์ ฟางข้าว และขี้เลื่อย ผลการทดลอง พบว่าหญ้าคาเป็นหญ้าท้องถิ่นที่มีศักยภาพสามารถน ามา

เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานได้เช่นเดียวกับขี้เลื่อยโดยตัดเป็นท่อน ตากให้แห้ง แล้วน าไปหมักร่วมกับปุ๋ยยูเรีย ปูนขาว 

ยิปซั่ม ดีเกลือ และร าละเอียด อัตราส่วน 100 : 1 : 0.5 : 0.5 : 0.2 : 8   นาน 9 วัน วัดการเจริญของเส้นใยเห็ด

เฉลี่ยต่อวันได้ 0.54  ซม.ไม่แตกต่างกันทางสถิติกับฟางข้าว(0.51 ซม). ผลผลิตเห็ดเฉลี่ยต่อก้อน 30.03 กรัม โดย

ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติกับหญ้าเนเปียร์ยักษ์(25.49 กรัม)  ฟางข้าว(28.47 กรัม)   และขี้เลื่อย (29.59  

กรัม)  เมื่อพิจารณาจ านวนครั้งที่เก็บผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐานพบว่า ขี้เลื่อยเก็บผลผลิตได้มากกว่า คือ 20 ครั้ง

ขณะที่หญ้าคา ฟางข้าว และหญ้าเนเปียร์ยักษ์ เก็บได้นาน 17  16 และ 14 ครั้งตามล าดับ  ส่วนเห็ดขอนขาวเจริญ

ได้ดีที่สุดบนหญ้าคาและขี้เลื่อยโดยไม่แตกต่างกันทางสถิติ วัดการเจริญของเส้นใยเห็ดเฉลี่ยต่อวัน ได้ 0.59 และ 
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0.56 ซม.  ตามล าดับ อย่างไรก็ตามพบว่าสามารถเก็บผลผลิตเห็ดขอนขาวได้เฉพาะขี้เลื่อยเท่านั้นส่วนหญ้าคา 

หญ้าขน หญ้าเนเปียร์ และฟางข้าว ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ 

 

 

 

 

แต่ยังไม่เหมาะสมส าหรับเพาะเห็ดขอนขาว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหญ้าคาจะเป็นวัชพืชที่หาได้ง่ายในพ้ืนที่ และมี

ศักยภาพที่สามารถจะน ามาใช้เพาะเห็ดได้หากไม่มีขี้เลื่อย แต่การน าหญ้าคามาเพาะเห็ดจ าเป็นต้องสับหรือย่อย

วัสดุก่อน ดังนั้นอาจยังไม่สะดวกเม่ือต้องใช้หญ้าคาในปริมาณท่ีมากและไม่มีเครื่องสับย่อย 
 
 6.ค าน า 

 ปัจจุบันเกษตรกรผู้เพาะเห็ดและนักวิจัยได้ทดลองน าเอาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตเพาะเห็ด คือ หญ้าแขม 

(Phragmites karka (retz.) Trin. Ex Steud. var. karka) หญ้าเลา (Saccharum spontaneum Linn.) และ

หญ้าก๋ง (Thysanolaena latifolia (Roxb.   ex.Horn.) Honda (Syn. T. Maxima Ktze) จึงได้ทดลองใช้

หญ้าแขม หญ้าเลา และหญ้าก๋ง  เป็นวัสดุเพาะเห็ดนางรมฮังการีและเห็ดนางฟ้าภูฐาน พบว่าเห็ดนางรมฮังการีที่

เพาะด้วยหญ้าทั้ง สามชนิดที่ผ่านการหมักให้ผลผลิตสูงกว่าหญ้าที่ไม่ผ่านการหมักและขี้เลื่อย ผลผลิตเห็ดนางฟ้าภู

ฐานที่เพาะจากหญ้าเลา และหญ้าแขมที่ผ่านการหมักสูงกว่าการไม่หมัก มีเพียงหญ้าก๋งที่ไม่ผ่านการหมักเท่านั้นที่

ให้ผลผลิตสูงว่าการหมัก  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบปริมาณโปรตีนในเห็ดทั้งสองที่เพาะจากหญ้าพบว่ามีค่าสูงกว่าเห็ดที่

เพาะจากข้ีเลื่อย  อย่างไรก็ตามหญ้ามีหลายชนิดเช่นหญ้าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือหญ้าที่ปลูกขึ้นเพ่ือเป็น

อาหารสัตว์ ได้แก่ หญ้าขน หญ้าเลา หญ้าแขม หญ้าคา หญ้าก๋ง หญ้าเนเปียร์ยักษ์ ฯลฯ ซึ่งหญ้าดังกล่าวหาได้ง่าย

ในพ้ืนที่ป่าเขาควรจะน ามาทดลองเพาะเห็ดโดยเปรียบเทียบกับวัสดุที่ใช้เพาะเห็ดในปัจจุบันเช่น ขี้เลื่อย หรือฟาง

ข้าวเพือ่น าผลที่ได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกร หรือพัฒนาต่อไป 

7.วิธีด าเนินการ 

-อุปกรณ์   -วัสดุเพาะได้แก่หญ้าขน หญ้าคา หญ้าเนเปียร์ยักษ์ ฟางข้าว ขี้เลื่อยไม้จามจุรี 

  -ร าละเอียด 

  -ปูนขาว 

  -ยิปซั่ม 

  -ถุงพลาสติก คอขวด จุกประหยัดส าลี ยางรัด 
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  -หม้อนึ่ง 

    -วิธีการ  -วางแผนการทดลอง แบบ RCB  5 กรรมวิธี 4 ซ้ า ๆละ 30 ก้อน 

  กรรมวิธีที1่ หญ้าขน  

  กรรมวิธีที2่ หญ้าคา  

  กรรมวิธีที3่ หญ้าเนเปียร์ยักษ์ 

  กรรมวิธีที่ 4 ฟางข้าว 

  กรรมวิธีที่ 5  ขี้เลื่อยไม้จามจุรี(เปรียบเทียบ) 

 - เห็ด 2 ชนิด คือเห็ดนางฟ้าภูฐาน และเห็ดขอนขาว 

  - ตัดหญ้าเป็นท่อนขนาด  1 ซม. จากนั้นตากให้แห้งแล้วน าไปหมัก โดยใช้อัตราวัสดุ 100 กก.ปุ๋ย

ยูเรีย 1 กก ปูนขาว 0.5 กก ยิปซั่ม 0.5 กก ดีเกลือ 0.2 กก และร าละเอียด 7-8 กก  วิธีการหมักท าโดยรดน้ า

จนชุ่ม ทั้งไว้ 1 คืน วันที่ 2 ใส่ปุ๋ยยูเรีย ปูนขาว จากนั้นคลุมด้วยพลาสติก วันที่ 4 กลับกองวัสดุ  วันที่ 6 ใส่ดี

เกลือ และยิปซั่ม และคลุมด้วยพลาสติกจนอีก 4 วัน เมื่อครบก าหนดน าไปใช้บรรจุลงขวดแก้วกลมขนาด 8 

ออนซ ์น้ าหนัก 70 กรัม น าไปนึ่งในหม้อนึ่งความดันอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 45 นาที และบรรจุลงใน

ถุงขนาด 7 X11 นิ้ว น้ าหนัก 500 กรัม ใส่คอขวด ปิดฝาด้วยจุกประหยัดส าลี น าไปนึ่งที่อุณหภูมิ 90-100 

องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง ทิ้งให้เย็น จากนั้นใส่เชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐาน และเห็ดขอนขาว น าไปบ่มจนเส้น

ใยเดินเต็มก้อน จึงน าไปเปิดดอก 

  -  บันทึกการเจริญของเส้นใย  จ านวนครั้งที่เก็บ น้ าหนักผลผลิต  

- สถานที่ท าการทดลอง      ห้องปฏิบัติการและโรงเรือนเพาะเห็ด   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

8.ผลการทดลองและวิจารณ์    

 จากการส่งตัวอย่างหญ้าคา หญ้าเนเปียร์ยักษ์ และหญ้าขนและขี้เลื่อย วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหาร

ของวัสดุที่ใช้ท าการทดลอง ที่ห้องปฏิบัติการที่ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 จังหวัด พบว่าหญ้าขนมี

ปริมาณโปรตีนมากที่สุด 10.70 %  รองลงมาได้แก่ หญ้าคา (5.94%) หญ้าเนเปียร์ยักษ์(5.94%)   ส่วนขี้เลื่อยมี

โปรตีนเพียง 3.69 % (ตารางที่1)   

ตารางท่ี 1 ผลวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารต่างๆในหญ้าคา หญ้าเนเปียร์ หญ้าขน ฟางข้าว และข้ีเลื่อย  

 

ชนิด ความช้ืน

(%) 

โปรตีน

(%) 

เยื่อไย 

(%) 

เถ้า 

(%) 

คาร์โบไฮเดรท

(%) 

ฟอสฟอรัส 

(%) 

โพแทสเซียม 

(%) 

แคลเซียม 

(%) 

แมกนีเซียม 

(%) 

หญ้าคา 7.07 5.94 39.27 0.8088 46.91 0.45 0.94 0.26 0.11 
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หญ้าเนเปียร์ยักษ ์ 9.50 5.69 40.38 0.0096 55.58 0.58 1.55 0.25 0.19 

หญ้าขน 10.60 10.70 29.80 0.227 48.72 0.58 4.79 0.36 0.46 

ฟางข้าว 9.31 5.44 32.32 0.0099 52.92 0.30 0.94 0.33 0.30 

ขี้เลื่อย 4.62 3.69 61.51 0.335 29.85 0.13 0.58 0.47 0.04 

ที่มา:กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปจัจัยการผลิต ส านักวิจยัและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 

  

 เมื่อน าวัสดุเพาะหมักร่วมกับปุ๋ยยูเรีย ปูนขาว ยิปซั่ม ดีเกลือ และร าละเอียด อัตราส่วน 100 : 1 : 

0.5 : 0.5 : 0.2 : 8   โดยมีวิธีดังนี้คือ รดน้ าวัสดุให้ชุ่มทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นโรยยูเรียและปูนขาว คลุมด้วยพลาสติก

ทิ้งไว้ 2 วัน กลับกองคลุมพลาสติกทิ้งไว้อีก 2 วัน  จากนั้นโรยดีเกลือและยิบซั่ม แล้วคลุมพลาสติกทิ้งไว้อีก 4 วัน  

จึงน าไปผสมกับร าละเอียด แล้วบรรจุลงในขวดแก้วกลมขนาด 8 ออนซ์ ขวดละ 70 กรัม น าไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อ

นึ่งความดัน อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ นาน 45 นาที ทิ้งให้เย็น  จากนั้นใส่เชื้อเห็ดนางฟ้า 

และเห็ดขอนขาว   น าไปบ่มในห้องอุณหภูมิปกติ พบว่าเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานเจริญได้ดีที่สุดบนหญ้าคา และฟาง

ข้าว ไม่แตกต่างกันทางสถิติ วัดการเจริญของเส้นใยเห็ดเฉลี่ยต่อวันได้ 0.54 และ 0.51 ซม.  ตามล าดับ ส่วนเห็ด

ขอนขาวเจริญได้ดีที่สุดบนหญ้าคาและขี้เลื่อยไม่แตกต่างกันทางสถิติวัดการเจริญของเส้นใยเห็ดเฉลี่ยต่อวัน ได้ 

0.59 และ 0.56 ซม.  ตามล าดับ (ตารางท่ี 2)  

 

ตารางที่ 2 การเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดขอนขาวเฉลี่ยบนหญ้าคา หญ้าขน หญ้าเนเปียร์ยักษ์  

             ฟางข้าว และข้ีเลื่อย 

*ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % 

กรรมวิธี การเจริญของเส้นใยเห็ดต่อวัน(ซม.) 

เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว 

หญ้าคา 0.54  a 0.59 a 

หญ้าขน 0.31 b 0.43 b 

หญ้าเนเปียร์ยักษ์ 0.34 b 0.37 b 

ฟางข้าว 0.51 a 0.43 b 

ขี้เลื่อย 0.31 b 0.56 a 

CV (%) 7.8 17.04 
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 และเมื่อน าไปเปิดดอกในโรงเรือนเบื้องต้นพบว่าเห็ดนางฟ้าภูฐานสามารถสร้างดอกเห็ดได้บนวัสดุ

ทุกชนิดยกเว้นเห็ดขอนขาวทั้งนี้อาจเป็นเพราะวัสดุที่ใช้ไม่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดขอนขาว อย่างไรก็ตามเมื่อท า

การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก โดยใช้อัตราส่วนเช่นเดิม จากนั้นใส่เชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดขอนขาว  แล้วน าไป

บ่มในโรงเรือน  เมื่อวัดการเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้าบนวัสดุ 5 กรรมวิธีโดยมีขี้เลื่อยเป็นวัสดุเปรียบเทียบ พบว่า

เส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐานไม่เจริญบนก้อนเห็ดหญ้าขนซ่ึงจากการสังเกตก้อนเห็ดพบว่าวัสดุค่อนข้างชื้นแฉะและมีกลิ่น

เน่า ซึ่งสาเหตุเกิดจากความชื้นเพ่ิมขึ้นหลังจากการนึ่งท าให้วัสดุแฉะเกินไปท าให้เชื้อไม่เจริญ สอดคล้องกับผลการ

วิเคราะห์ที่พบว่าหญ้าขน มี % ความชื้นสูงกว่าวัสดุอื่น ซึ่งเมื่อพิจารณาการเจริญของเส้นใยบนหญ้าชนิดอ่ืนๆพบว่า 

เส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐานเจริญได้ดีบนฟางข้าว หญ้าเนเปียร์ยักษ ์และหญ้าคา โดยไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ วัด

การเจริญเฉลี่ยต่อวันได้ 0.85 0.81  และ0.79 ซม. ขณะที่วัดการเจริญบนขี้เลื่อยได้ 0.73 ซม./วัน (ตารางท่ี 3) 

 

ตารางท่ี 3  การเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐานเฉลี่ยบน หญ้าคา หญ้าเนเปียร์ยักษ์ ฟางข้าว และขี้เลื่อย 

               (ซม./วัน) 

 

กรรมวิธี การเจริญของเส้นใยเห็ด(ซม./วัน) 

หญ้าคา 0.79 ab 

หญ้าเนเปียร์ยักษ์ 0.81 a 

ฟางข้าว 0.85 a 

ขี้เลื่อย 0.73 b 

CV(%) 5.74 

                   *ตัวเลขที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  

 

 เมื่อเส้นใยเดินเต็มก้อน จึงน าไปเปิดดอกเก็บผลผลิต  พบว่า ผลผลิตเห็ดเฉลี่ยต่อก้อนทั้งหญ้าคา 

หญ้าเนเปียร์ยักษ์ฟางข้าว และข้ีเลื่อย ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ โดยหญ้าคาให้ผลผลิตเฉลี่ย 30.03 กรัม/ก้อน 

หญ้าเนเปียร์ยักษ์ให้ผลผลิตเฉลี่ย  25.49 กรัม/ก้อน  ฟางข้าว ให้ผลผลิตเฉลี่ย 28.47 กรัม/ก้อน   และขี้เลื่อย  ให้

ผลผลิตเฉลี่ย 29.59  กรัม/ก้อน  (ตารางที่ 3) 
 

       ตารางท่ี 3  ผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน เฉลี่ยต่อก้อนบน หญ้าคา หญ้าเนเปียร์ยักษ์ ฟางข้าว และขี้เลื่อย  

                      (มม./วัน) 

 

กรรมวิธี ผลผลิตเห็ด (กรัม/ก้อน) 
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หญ้าคา      30.03 *ns 

หญ้าเนเปียร์ยักษ์ 25.49 

ฟางข้าว 28.47 

ขี้เลื่อย 29.59 

CV (%) 11.98 

                            *ns ไม่แตกต่างกันทางสถิติ ใช้ LSD ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 %  

 เมื่อพิจารณาจ านวนครั้งที่เก็บผลผลิตเห็ดในช่วงเวลาที่เท่ากันคือ ตั้งแต่ 14 มกราคม 2556 -18 

มีนาคม 2556 พบว่า ขี้เลื่อยเก็บผลผลิตได้มากกว่า คือ 20 ครั้งขณะที่หญ้าคา ฟางข้าว และหญ้าเนเปียร์ เก็บได้

นาน 17  16 และ 14 ครั้งตามล าดับ 

 
ส าหรับการเพาะเห็ดขอนขาวด้วยวัสดุทั้ง 5 กรรมวิธี พบว่าเชื้อเห็ดเจริญได้ดีบนขี้เลื่อย และหญ้าคา  

และเม่ือน าไปเปิดดอกพบว่าเกิดดอกเห็ดบนก้อนวัสดุขี้เลื่อยเท่านั้นโดยเก็บผลผลิต ได้เฉลี่ย 812 กรัมจากจ านวน

ก้อนเห็ด 64 ก้อน เฉลี่ยผลผลิตต่อก้อน 12.69 กรัม ส่วนหญ้าคาไม่สร้างดอกแสดงว่าเห็ดขอนขาวไม่สามารถเพาะ

ได้บนวัสดุหญ้าคา   อย่างไรก็ตามจากการทดลองนี้พบว่าหญ้าคาสามารถน ามาเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานได้ดีเช่นเดียว 

กับข้ีเลื่อยส่วนเห็ดขอนขาวยังคงต้องมีการศึกษาถึงสูตรอาหารให้เหมาะสมต่อไป  
 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 จากผลการทดลอง พบว่าหญ้าคาเป็นหญ้าท้องถิ่นที่มีศักยภาพสามารถน ามาเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน

ได้เช่นเดียวกับขี้เลื่อยโดยตัดเป็นท่อน ตากแห้ง แล้วน าไปหมักร่วมกับปุ๋ยยูเรีย ปูนขาว ยิปซั่ม ดีเกลือ และร า

ละเอียด อัตราส่วน 100 : 1 : 0.5 : 0.5 : 0.2 : 8   นาน 9 วัน แต่ยังไม่เหมาะสมส าหรับเพาะเห็ดขอนขาว 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหญ้าคาจะเป็นวัชพืชที่หาได้ง่ายในพ้ืนที่ และมีศักยภาพที่สามารถจะน ามาใช้เพาะเห็ดได้หาก

ไม่มีขี้เลื่อย แต่การน าหญ้าคามาเพาะเห็ดจ าเป็นต้องสับหรือย่อยวัสดุก่อน ดังนั้นอาจยังไม่สะดวกเมื่อต้องใช้หญ้า

คาในปริมาณที่มากและไม่มีเครื่องสับย่อย 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1. เกษตรกรผู้เพาะเห็ดสามารถน าไปใช้ได้หากในพ้ืนที่ไม่มีขี้เลื่อย หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่                   

                    สามารถน าไปเพาะเห็ดได้ 

                2. นักวิจัย หรือผู้เพาะเห็ด สามารถน าผลการทดลองไปปรับใช้หรือพัฒนาเพ่ือให้สามารถน าไปใช้  

                    เพาะเห็ดได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี) 
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13 ภาคผนวก 

 

ภาพที่ 1  การเจริญของเส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐาน (ก) และเห็ดขอนขาวบนขี้เลื่อย หญ้าขน หญ้าเนเปียร์ยักษ์  

 หญ้าคา และฟางข้าว อายุ 28 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2  เห็ดนางฟ้าภูฐานบนวัสดุขี้เลื่อย หญ้าคา หญ้าขน ฟางข้าว และ หญ้าเนเปียร์ยักษ์   

 

ก 

ข 

เห็ดนางฟา้ภฐูาน 

เห็ดขอนขาว 

หญ้าคา หญ้าขน 
หญ้าเนเปียร์

ยักษ์ 

ฟางข้าว ขีเ้ลื่อย 
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ภาพที่ 3  ผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน บนฟางข้าว หญ้าเนเปียร์ยักษ์  หญ้าคา หญ้าขน และ ขี้เลื่อย  

 

 

 

  
 

 

 

 

ภาพที่ 4  ก้อนเห็ดขอนขาวที่เตรียมจากขี้เลื่อย(ก) และผลผลิตบนขี้เลื่อย(ข) 

 
 

  ภาพที่ 5  ก้อนเห็ดขอนขาวที่เตรียมจากหญ้าคา  

 

ก ข 


