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การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายปาล์ม
ความเป็นมา
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรมปาล์มน้้ามันได้ถูกน้ามาใช้ประโยชน์โดยมีความพยายามเปลี่ยนให้
เป็นดอกเห็ดโดยเฉพาะเห็ดฟาง ซึ่งสืบเนื่องจากการที่เราพบกลุ่มดอกเห็ดฟางเกิดขึ้นมากมายในบริเวณที่มีกองทะลายปาล์ม
สลายตัว จึงได้ศึกษาวิธีการน้าเศษเหลือจากปาล์มน้้ามันไปใช้เพาะเห็ดฟาง (อนงค์ จันทร์ศรีกุล , 2530) รวมทั้งเพาะเห็ด
เป๋าฮื้อ นางรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529-2534 และท้าเชื้อเห็ดฟาง เมื่อปี พ.ศ. 2634 ได้เริ่มใช้เศษเหลือปาล์มน้้ามันส่วนที่เป็นใยและ
เปลือกเมล็ดปาล์มหมักเพาะเห็ดฟางใ นรังไม้สี่เหลี่ยมที่บริษัทแสงสวรรค์ จังหวัดกระบี่ (พ.ศ. 2530) นอกจากนั้นเรายัง
ท้างานร่วมกับกลุ่มผู้สนใจ (บริษัทยูนิออยปาล์ม และคุณ ปราณี ลิ่มศรีวิไล ) ใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้้ามันทดลองหมักแล้ว
น้ามาเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย ซึ่งผลการทดลองที่ได้ไม่แตกต่างกับที่ได้ทดล องไว้ที่แปลงทดลองของบริษัทแสงสวรรค์
โดยได้ผลผลิตเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ 3 หรือได้เห็ดฟางเพียง 3 กิโลกรัม จากการใช้ทะลายปาล์ม 100 กิโลกรัม
พื้นที่ที่เพาะปลูกระหว่างปี พ .ศ. 2530-2543 พื้นที่เพาะปลูกจากจังหวัดในภาคใต้ : สตูล นราธิวาส สงขลา กระบี่
ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และระนอง และจากจังหวัดในภาคตะวันออก : ชลบุรี สู่ภาคกลาง : ประจวบคีรีขันธ์
นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี พระนครสรีอยุธยา ฯลฯ
พื้นที่เพาะปลูกระหว่างปี พ .ศ. 2543-2547 ได้ขยายพื้นที่เพาะปลูกจากจังหวัดในภาคใต้ : สตูล นราธิวาส สงขลา
กระบี่ ตรัง นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ ระนอง ชุมพร และ จากจังหวัดในภาคตะวันออก
: ชลบุรี สู่ภาคกลาง :
ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี นครปฐม นนทบุรี กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี สิงห์บุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ฯลฯ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา และภาคเหนือ : เชียงใหม่
เทคโนโลยีที่ใช้ทะลายปาล์มน้้ามันในการผลิตเห็ดฟาง
1. การเพาะนอกโรงเรือน
1.1 ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2543 ขั้นตอน วิธีการเพาะ และการปฏิบัติดูแลรักษาในแปลงเห็ดแต่ละช่วงจะคล้ายคลึง
กับการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยที่ใช้เปลือกฝักถั่วเขียว ฟางข้าว และวัสดุอื่น ๆ แต่ต่างกันที่ทะลายปาล์มน้้ามันมีสารอาหาร
น้้ามัน (ในใยปาล์มแห้งจะมีไขมัน 2.29% ข้อมูลจากบริษัทกระบี่ไฟเบอร์ จ้ากัด) อยู่มากกว่าจึงมีทั้งจุลินทรีย์และแมลง
ปนเปื้อน ดังนั้นจึงต้องท้าความสะอาดโดยชะล้างด้วยน้้าก่อนหมักและน้าไปใช้เพาะ
1.2 ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2547 (วิธีการของคุณ ยุธนา กันทพงศ์ อ้าเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร)
การเตรียมทะลายปาล์มน้้ามัน
- ทะลายเปล่าปาล์มน้้ามัน (1 คันรถสิบล้อ) น้้าหนักประมาณ 13 ตัน
- รดด้วยน้้าให้ชุ่มปิดด้วยผ้าพลาสติกเป็นเวลา 4-5 วัน
- ล้างทะลายเปล่าปาล์มน้้ามันด้วยน้้าแล้วเติมด้วยปูนขาว 10 กิโลกรัม และส่าเหล้า 5 ลิตรผสมน้้า 100 ลิตร รดกอง
ทะลายปาล์มให้ทั่ว 10 ลิตร
- แล้วปิดกองให้มิดชิดด้วยผ้าพลาสติกเป็นเวลา 7 วัน
การเตรียมพื้นที่เพาะ / แปลงเพาะ
พื้นที่ส่วนใหญ่นิยมเพาะกันในสวนปาล์ม ควรเลือกพื้นที่ไม่มีปลวก และปรับพื้นที่ให้เรียบ ขนาดของแปลงเพาะ
กว้าง x ยาว ประมาณ 1 x 8 เมตร น้าทะลายปาล์มที่ผ่านการหมักแล้ววางเรียงเป็นแนวมุม 45 องศา แล้วรดด้วยน้้าสะอาด กด
หรือเหยียบทะลายปาล์มให้แน่นแล้วรดด้วยน้้าปูนขาว (ปูนขาว 5% และน้้าผสมส่าเหล้า (ส่าเหล้า 5 ลิตรน้้า 100 ลิตร )
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ปริมาณ 2 บัว คลุมแปลงเพาะด้วยผืนพลาสติกสีด้า จนเกิดความร้อนซึ่งจะท้าให้ตันหนอนที่มีอยู่ในกองทะลายปาล์ม
เคลื่อนย้ายขึ้นมาอยู่หน้าพลาสติกจนสามารถก้าจัดได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้สารเคมีทะลายปาล์มน้้ามันจ้านวนประมาณ 13 ตัน
น้าไปเตรียมแปลงเพาะฟางได้ 24-25 แปลง
การเตรียมเชื้อเห็ดฟางเพาะ
สูตร: - กากถั่วเหลือง 20 กิโลกรัม
- มูลช้างผสมมูลม้าแห้ง 5 กิโลกรัม
- ยูเรีย เล็กน้อย
- ภูไมท์ 0.6 กิโลกรัม
- ร้า 1 กิโลกรัม
- แกลบกาแฟ 10 กิโลกรัม
- ก้อนเห็ดนางฟ้าใช้แล้ว 10 กิโลกรัม
- ส่าเหล้า 1 ลิตร
- ขี้ฝ้าย 10 กิโลกรัม
- เชื้อพันธุ์เห็ดทดสอบสายพันธุ์ V- ทลป กรมวิชาการเกษตร
การใส่เชื้อเห็ดฟาง
ใช้เชื้อเห็ดฟางจ้านวน 40 ถุง (ต่อแปลงเพาะขนาด กว้าง x ยาว = 1 x 8 ตารางเมตร ) คลุกกับแป้งข้าวเหนียวแล้ว
โรยลงเฉพาะตรงกลางแปลง ส่วนบริเวณที่เหลือโรยด้วยขี้เลื่อยจากก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าเก่า แล้วคลุมแปลงเพาะด้วยผืน
พลาสติก เป็นเวลา 4-5 วัน จนเกิดความร้อนสะสมเพิ่มมากขึ้น ก็จะขึ้นโครงไม้คร่อมแปลงเพาะเพื่อเพิ่มพื้นที่หมุนเวียนของ
อากาศภายในแปลงเพาะ การปฏิบัติและรักษาให้เกิดดอกเห็ดฟาง กระท้าเช่นเดียวกับการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย
ผลผลิตเห็ดฟาง 800- 900 กิโลกรัม ต่อทะลายปาล์มน้้ามันจ้านวน 13 ตัน
2. การเพาะในโรงเรือน
2.1 ระหว่างปี พ.ศ. 2530-2543
ข้อมูลการเพาะในโรงเรือนบางส่วนอยู่ใน เล่าเรื่องการเพาะเห็ดฟางด้วยเศษเหลือจากปาล์มน้้ามัน (อัจฉรา พยัพ
พานนท์, 2543)
2.2 ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2547
2.2.1 วิธีการของ คุณ รุ้งเพชร ทรัพย์สุวรรณ ต. บ้านแป้ง อ. พรหมบุรี จ. สิงห์บุรี
สูตร : - ทะลายปาล์มน้้ามัน 18-19 ตัน
- ร้า 15 กิโลกรัม
- ขี้วัว 15 กิโลกรัม
- ปุ๋ยยูเรีย 1 กิโลกรัม
- ปูนขาว 2 กิโลกรัม
หมักในบ่อหมัก และกลับกองน้าทะลายปาล์มน้้ามันหมักแล้วขึ้นชั้นในห้องเพาะ ซึ่งกรุงด้วยผ้าพลาสติก
สีด้า ห้องเพาะมีขนาด กว้าง x ยาว = มีแถวเพาะ 3 แถว แต่ละแถวมี 4 ชั้น จ้านวน 6 ห้อง ได้ผลผลิตห้องละประมาณ 110120 กิโลกรัม
น้าทะลายปาล์มใช้เพาะเห็ดฟางแล้วกลับมาใช้
หลังจากสิ้นสุดการเพาะครั้งที่ 1 แล้วได้น้าทะลายปาล์มเก่ามาหมักใหม่ครั้งที่ 2 โดยใช้วิธีการหมักและ
อาหารเสริมสูตรเดิม เพาะแล้วได้ผลผลิตห้องละประมาณ 100 กิโลกรัมหลังจากสิ้นสุดการเพาะครั้งที่ 2 แล้วได้น้าทะลายเก่า
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มาหมักครั้งที่ 3 โดยใช้วิธีการหมักและอาหารเสริมสูตรเดิมแต่เพิ่มขี้ฝ้าย 150 กิโลกรัมหรือเปลือกถั่ว 200 กิโลกรัมหมักด้วย
อาหารเสริมสูตรเดิมส้าหรับปิดทับหน้าทะลายปาล์มเก่าหมัก ได้ผลผลิตห้องละประมาณ 70- 105 กิโลกรัม หลังจากสิ้นสุด
การเพาะครั้งที่ 3 คงน้าทะลายเก่านั้นกลับมาใช้ โดยด้าเนินการเช่นเดียวกับครั้งที่ 3 เป็นการเพาะครั้งที่ 4 ได้ผลผลิตห้องละ
ประมาณ 70- 100 กิโลกรัม ผลผลิตทั้งหมดที่เคยได้ไม่น้อยกว่า 2,100 กิโลกรัมต่อทะลายปาล์ม 18 ตัน
หลังจากสิ้นสุดการเพาะครั้งที่ 4 ทะลายปาล์มเก่าจะสลายตัว สามารถน้ามาย่อยแล้วบรรจุถุง จ้าหน่ายเป็น
ปุ๋ยบ้ารุงดินได้ราคาถุงละ 15 บาท
2.2.2 วิธีการของคุณ อภิรักษ์ พรพุทธศรี (จ. ราชบุร)ี
สูตร : - ทะลายปาล์ม 18 ตัน
- สารอีเอ็ม 10 ลิตร
- ยูเรีย 10 กิโลกรัม
- ปุ๋ย (16-16-16) 15 กิโลกรัม
- ปูนขาว 3 กิโลกรัม
ทะลายปาล์มสดทั้งหมดใส่อาหารเสริมแล้วคลุมด้วยผ้าพลาสติก 1 สัปดาห์แล้วจะฉีดด้วยน้้าแล้ว คลุม
กองต่ออีก 5 วัน จึงย้ายทะลายปาล์มหมักทั้งหมดลงบ่อซีเมนต์แล้วล้างน้้าทิ้งอีกครั้ง หมักต่อ 2 วัน จึงขนเข้าห้องเพาะ น้าขึ้น
ชั้นเพาะขนาด กว้าง x ยาว = 0.9 x 4.5 เมตร 4 ชัน้ จ้านวน 4 แถว ลดและท้าลายจุลินทรีย์แมลงและไข่แมลงที่ปนเปื้อน
ทะลายปาล์มหมักด้วยการอบไอน้้า แล้วใส่เชื้อเห็ดฟางจ้านวน 280 ถุง (ช่วงอากาศเย็นใส่ 300 ถุง) ต่อห้อง ส้าหรับทะลาย
ปาล์ม 18 ตันหมักใช้เพาะได้ 4 ห้อง ได้ผลผลิตประมาณ 300 กิโลกรัม/ทะลายปาล์ม 4.5 ตันต่อห้องเพาะ หรือ 4.60 กิโลกรัม
ต่อตารางเมตร หรือมีค่า B.E. ประมาณ 6.6% (คิดจากทะลายปาล์มสด) หรือประมาณ 17% (คิดจากทะลายปาล์มแห้ง)
ผลผลิตทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่าประมาณ 1,200 กิโลกรัมต่อทะลายปาล์ม 18 ตัน
เชื้อเห็ดฟาง
กรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดฟางจากแหล่งวัสดุต่าง ๆ เพื่อเป็นสายพันธุ์เชิงพาณิชย์ระหว่าง
ปี พ.ศ. 2544-2546 (รายงานประจ้าปี กรมวิชาการเกษตร 2546)
จากการเก็บตัวอย่างดอกเห็ดฟางที่เกิดบนกระดาษ ต้นข้าวโพด ขี้เลื่อยใช้แล้ว และทะลายปาล์มน้้ามัน จากจังหวัด
ต่าง ๆ น้ามาแยกเนื้อเยื่อเลี้ยงเป็นเส้นใยบริสุทธิ์เก็บไว้ในน้้ากลั่นที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ในครั้งนี้ใช้เชื้อเห็ดที่แยกจาก
วัสดุดังกล่าว เลี้ยงบน พีดีเอ แล้วขยายลงปุ๋ยหมักเป็นเชื้อเพาะท้าการเพาะทดสอบเปรียบเทียบผลผลิตในโรงเรือนพบว่า
1. เชื้อเห็ดฟางสายพันธุ์เบอร์ 6 เป็นสายพันธุ์เหมาะท้าการเพาะกับเปลือกฝักถั่วเขียว ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ใน
สภาพอากาศร้อนขึ้นให้ผลผลิต 1.0113 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าสายพันธุ์เบอร์ 2 (เชื้อของศูนย์รวบรวมเชื้อเห็ดแห่ง
ประเทศไทย) และสายพันธุ์ที่เกิดบนต้นข้าวโพด อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
2. เชื้อเห็ดฟางสายพันธุ์ที่เกิดบนต้นข้าวโพด เหมาะท้าการเพาะกับขี้เลื่อยที่ใช้แล้วในพื้นที่ภาคกลางในช่วงฤดูร้อน
ให้ผลผลิต 1.79 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งสูงกว่าเห็ดฟางสายพันธุ์ที่เกิดบนขี้เลื่อยใช้แล้วและกระดาษอย่างมีนัยส้าคัญทาง
สถิติ แต่เมื่อเพาะข้าวฟ่างในช่วงฤดูฝน ให้ผลผลิตเพียง 0.59 กิโลกรัมต่อตารางเมตร ซึ่งไม่ความแตกต่างทางสถิติกับเห็ดฟาง
สายพันธุ์ที่เกิดบนขี้เลื่อยใช้แล้วและกระดาษ
3. ได้ทดสอบเห็ดฟ างสายพันธุ์ต่าง ๆ เพาะกับทะลายปาล์มน้้ามันที่ใช้เพาะแล้วน้ามาหมักใหม่พบว่า สายพันธุ์
เชียงใหม่-1 ให้ผลผลิตได้ที่เพียง 0.522 กิโลกรัมต่อตารางเมตร (ตารางที่ 1) และได้น้าเชื้อเห็ดฟางสายพันธุ์ที่เกิดบนทะลาย
ปาล์มน้้ามันจาก จ. สิงห์บุรี น้าไปเพาะทดสอบกับทะลายปาล์มน้้ามันในแปลงเพาะของเกษตรกรโดยเพาะนอกโรงเรือนใน
พื้นที่สวนปาล์มน้้ามันภาคใต้ จ. ชุมพร พบว่าให้ผลผลิต 800- 900 กิโลกรัม ต่อทะลายปาล์มน้้ามัน 12,000 กิโลกรัม (น้้าหนัก
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เปียก) หรือได้เห็ด 6.6-7.5 กิโลกรัมต่อทะลายปาล์ม 100 กิโลกรัม หรือมีค่า B.E. (Biological Efficiency) อยู่ระหว่าง 6.67.5% ในช่วงเดือนมกราคม- มีนาคม 2547 ซึ่งได้ผลผลิตสูงกว่าที่มีรายงานว่าได้เห็ดฟางเพียง 2.55% BE (Chan Graham,
1973)
นอกจากนั้นเมื่อทดสอบการใช้เชื้อเห็ดฟาง 14 สายพันธุ์ เพาะกับวัสดุหมักต่าง ๆ พบว่าการใช้ทะลายปาล์มน้้ามัน
ให้ผลผลิตต่้ากว่า ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบน้้าหนักผลผลิตเห็ดฟางสายพันธุ์ต่าง ๆ จากการเพาะด้วยทะลายปาล์มน้้ามัน ในระบบโรงเรือน ที่ จ .
สิงห์บุรี ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธุ์ พ.ศ. 2545 (6 ซ้้า)
ซ้้า
น้้าหนัก (กิโลกรัม)/ตารางเมตร
สระบุรี
เชียงใหม่-1 พระนครศรีอยุธยา เชียงราย-1
ปทุมธานี
ภูพิงค์
1
0.150
0.900
0.100
0.250
2
0.450
0.200
0.100
0.100
3
0.450
0.900
0.050
0.200
4
0.050
0.100
0.100
0.400
5
0.200
0.530
0.250
0.500
6
1.150
0.500
0.650
0.100
รวม
2.450
3.130
0.600
0.650
0.550
เฉลี่ย
0.408
0.522
0.100
0.108
0.258
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบน้้าหนักผลผลิตเฉลี่ย เห็ดฟาง จ้านวน 14 สายพันธุ์ จากการเพาะด้วยวัสดุ หมัก ต่าง ๆ 5 ชนิด
ระหว่าง พ.ศ. 2544-2546
วัสดุเพาะ
จ้านวนซ้้า
น้้าหนักเห็ดฟาง (กก./ตรม.)
ฟางข้าวหมัก
155
2.944
ฟางข้าวผสมขี้ฝ้ายหมัก
160
1.399
เปลือกฝักถั่วเขียวหมัก
123
0.898
ขี้เลื่อยใช้เพาะเห็ดแล้วหมัก
47
0.554
ทะลายเปล่าปาล์มน้้ามันหมัก
22
0.340
อนาคตในการใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้้ามันเพาะเห็ดฟาง
ปริมาณทะลายเปล่าปาล์มน้้ามัน จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2547 ในคอลัมน์ย่อยข้าว
หัวข้อ หนุนยุทธศาสตร์ปาล์มน้้ามัน นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาปาล์มน้้ามันไทยปี 2547-2549 จะเน้นผลิตปาล์มน้้ามันให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศ
ภายใต้กระบวนการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับน้้ามันปาล์มน้้าเข้าและน้้ามันพืชอื่นได้
รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นแหล่งที่มาของพลังงาน โดยแผนพัฒนาปาล์มน้้ามันฉบับนี้ได้ก้าหนดมาตรการ กล
ไกลด้าเนินการด้านการผลิต ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิต เน้นพื้นที่ปลูกเดิมมากกว่าขยายพื้นที่ปลูกปาล์มพันธุ์ดี
ทดแทนสวนปาล์มน้้ามันที่ปลูกด้วยพันธุ์คุณภาพต่้า ฯลฯ และตามแผนยุทธศาสตร์ปาล์มน้้ามัน พ.ศ. 2544-49 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ได้ก้าหนดเป้าหมายส้าคัญว่า เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. 2549 จะสามารถเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยจาก 2.5 ตัน/ไร่/
ปี เป็น 3.0 ตัน/ไร่/ปี และจากรายงานของ กฤติยา เอี่ยมสุทธา (2547) ว่า ปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมีเนื้อที่ยืนต้นของปาล์ม
น้้ามัน ประมาณ 2.1 ล้านไร่ เนื้อที่ให้ผลผลิต 1.8 ล้านไร่ ประมาณไร่ละ 2.6 ตัน และจะได้ผลผลิต 4.8 ล้านตัน
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ค้านวณทะลายเปล่าปาล์มน้้ามัน
ทะลายเปล่าปาล์มน้้ามันสลัดลูกออกแล้ว คงเหลือเป็นทะลายเปล่า 50% โดยน้้าหนัก ผลผลิตปาล์มทั้งหมดเฉลี่ย
ประมาณ (พ.ศ. 2546) 4.8 ล้านตัน จะมีทะลายเปล่าทั้งหมดเฉลี่ยประมาณ (พ.ศ. 2546) 2.4 ล้านตัน ผลผลิตปาล์มทั้งหมด
เฉลี่ยประมาณ (พ.ศ. 2547-2549) 3.0 x 1.8 ล้านไร่ 5.4 ล้านต้น จะมีทะลายเปล่าทั้งหมดเฉลี่ยประมาณ (พ.ศ. 2547-2549) 2.7
ล้านตัน ข้อพึงระวัง การเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายเปล่าปาล์มน้้ามัน
1. ทะลายปาล์มเป็นวัสดุที่มีสารอาหารมากกว่าวัสดุเพาะอื่น ๆ จะมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนสูงที่จะกระทบกระเทือนต่อ
สุขภาพของผู้เพาะในระบบทางเดินหายใจ และมีผลต่อการเจริญของเห็ดฟางด้วย เพราะว่าจะมีกลุ่มเชื้อราหลายชนิด (ที่ไม่
พบเมื่อใช้ฟางข้าวเพาะ) จะเจริญกระจายก่อนบนแปลงเพาะท้าให้เกิดช้ากว่าจนท้าให้เกษตรกรขาดความมั่นใจในการเพาะว่า
จะได้ดอกเห็ด
2. ทะลายปาล์มเป็นแหล่งสะสมแมลงและหนอน ในการเพาะแบบกองเตี้ย
3. การใช้อาหารเสริมซึ่งมีส่วนเป็นแหล่งเพิ่มราปนเปื้อน ในกลุ่มราเขียว (หลายกลุ่ม ) และกลุ่มอื่น ๆ เนื่องจาก
อาหารเสริมจะมีแป้ง ร้า หรือโปรตีนจากแหล่งต่าง ๆ จะเป็นอาหารของกลุ่มเชื้ อราและจุลินทรีย์อื่น ๆ ในการเจริญเติบโต
เพาะขยายพันธุ์อย่างดี ในสภาพอากาศที่ร้อนชื้น ดังนั้น ถ้าอาหารเสริมนั้นเก่า เก็บไว้นาน ก็จะเป็นแหล่งแพร่จุลินทรีย์และ
แมลงปนเปื้อนเป็นอย่างดี
4. ควรมีการระบายความร้อน หรือความชื้นที่มากเกินในแปลงเพาะหรือโรงเรือนเพื่อช่ วยให้ดอกเห็ดไม่ฉ่้าน้้า
จนเกินไป ซึ่งถ้าดอกเห็ดฉ่้าน้้า การเก็บรักษาเห็ดตั้งแต่ช่วงขนส่ง และขายจนถึงผู้บริโภคก็จะเป็นเห็ดฟางที่คุณภาพไม่ดี ซึ่ง
จะมีผลต่อตลาดเห็ดฟางในอนาคตด้วย
สรุป
เมื่อเรามีโอกาสดีที่จะมีทะลายเปล่าปาล์มน้้ามันจ้านวนมากเป็นวัตถุดิบซึ่งเก็บความร้อนได้ดีมีสารอาหารที่มีคุณค่า
ต่อการเจริญของเห็ดฟาง (ตารางที่ 3 และ ตารางที่ 4) มีเทคโนโลยีในการผลิตเห็ดและมีเชื้อพันธุ์เห็ดฟางที่เหมาะสมส้าหรับ
เพาะเห็ดฟาง เมื่อรับบาลเน้นมุ่งส่งเสริมการผลิตอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ เห็ดฟางนั้นจัดเป็นพืชผักดังกล่าวอยู่ แล้ว ดังนั้น
เกษตรกรผู้มีความตั้งใจที่จะเพาะเป็นอาชีพจึงควรต้องมีการวางแผน การจัดการ งานเพาะเห็ดในฟาร์มเห็ดตลอดเวลา จะช่วย
ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่างการผลิตเห็ดรวมทั้งผลผลิตเห็ดที่ได้ออกมาจะมีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ใน
ขณะเดียวกันนักวิจัยจะต้องศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทะลายเปล่าปาล์มน้้ามันเปลี่ยนให้เป็นดอกเห็ดฟางสูงขึ้นกว่า
ปัจจุบัน จากการร่วมมือซึ่งกันและกันของหลาย ๆ ฝ่าย ท้าให้เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
ตารางที่ 3 ค่าวิเคราะห์ทางเคมีของทะลายเปล่าปาล์มน้้ามันสดที่สกัดน้้ามันปาล์มไปแล้ว (ข้อมูลจาก บริษัทยูนิออยปาล์ม)
ค่าวิเคราะห์ทางเคมี
เปอร์เซ็นต์
น้้า
60-65
ไนโตรเจน
0.35
ฟอสฟอรัส
0.028
โปแตสเซียม
2.285
แมกนีเซียม
0.175
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ตารางที่ 4 ค่าวิเคราะห์ทางเคมีโดยเฉลี่ยของน้้าเสียจากโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม จ. ชุมพร
ค่าวิเคราะห์ทางเคมี
เปอร์เซ็นต์
ค่าวิเคราะห์ทางเคมี
Ppm.
ไนโตรเจน
0.57
แมงกานีส
110
ฟอสฟอรัส
0.11
สังกะสี
42
โปแตสเซียม
0.24
คอปเปอร์
25
แมกนีเซียม
0.12
โบรอน
20
แคลเซียม
0.26
ความเป็นกรด-ด่าง ( pH) 7.4
ซัลเฟอร์
0.22
เหล็ก
0.23
ออร์แกนนิกคาร์บอน
3.0
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