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บทคัดยอ  

เห็ดนางฟา เปนเห็ดชนิดหน่ึง ที่มีการเพาะเพื่อ      การ
บริโภคและจําหนาย ในประเทศไทยนิยมนําเห็ดนางฟา       มา
ทําอาหารหลายชนิด อีกทั้งมีการแปรรูปผลิตภัณฑเห็ดนางฟา
มากมายหลายชนิด ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการเตรียมเห็ด
นางฟาตอคุณภาพของผลิตภัณฑเห็ดนางฟาทรงเครื่อง  ผลิตภัณฑ
เห็ดนางฟาทรงเครื่อง  ประกอบดวยเห็ดนางฟารอยละ 70.12 นํ้า
รอยละ 9.81 นํ้าตาลทรายรอยละ 5.23 เกลือรอยละ 0.69 พริกไทย
รอยละ 0.63 ตะไครรอยละ 3.85 ใบมะกรูดรอยละ 3.75 รากผักชีรอย
ละ 3.57 และกระเทียมรอยละ 2.35  โดยศึกษา     การอบที่อุณหภูมิ 
70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0, 1.5 และ 2 ชั่วโมง ซ่ึงใชเห็ด 3 แบบ 
คือ (แบบที่ 1) ดอกเห็ดนางฟาเสนกลาง  (แบบที่ 2) ดอกเห็ดนางฟา  
(แบบที่ 3) กานเห็ดนางฟาเสนฝอย นําเห็ดนางฟาแตละแบบแยก
เปน 3 กลุม คือ (กลุมที่ 1)         เห็ดนางฟา ไมอบ เวลา 0 ชั่วโมง  
(กลุมที่ 2) เห็ดนางฟา อบที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 
1.5 ชั่วโมง  (ความชื้นประมาณรอยละ 60) (กลุมที่ 3) เห็ดนางฟาอบ 
ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 2.00 ชั่วโมง (ความชื้น
ประมาณรอยละ 40) นําเห็ดนางฟาคลุกกับเครื่องปรุงทีละชุด 
อัตราสวนเห็ดนางฟา : เครื่องปรุง เทากับ   7 : 3 หลังคลุกดวย
เครื่องปรุงรสแลวนําไปทดสอบทางประสาทสัมผัส ผลปรากฏวา เห็ด
นางฟาเสนกลาง และดอกเห็ด ที่ผานการอบและไมผานการอบ มี
คะแนนเฉลี่ยความชอบทุกคุณลักษณะ ไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) สวนกานเห็ดนางฟาเสนฝอย มีคะแนน
เฉลี่ยความชอบทุกคุณลักษณะเกิน 8 ซ่ึงเปนระดับความชอบมากถึง
มากที่สุด และเม่ือวัดคา aw 0.53 ซ่ึงอยูในเกณฑกําหนดของ
ผลิตภัณฑชุมชน มผช.303/2547 เร่ือง เห็ดปรุงรสพรอมบริโภค ได
กําหนดคา Water Activity ตองไมเกิน 0.6 

 

คําสําคัญ:   การเตรียมเห็ดนางฟา คุณภาพ  ผลิตภัณฑเห็ด 
                นางฟาทรงเครื่อง    
 

1. บทนํา     
        เห็ดนางฟา เปนอาหารที่คนทั่วโลกรู จักและนิยมบริโภค
สามารถเพาะเลี้ยงและจําหนายไดทุกฤดูกาล ราคาไมแพง หาซ้ือได
งาย และมีคุณคาทางสารอาหาร กลาวคือ เห็ดนางฟา 100 กรัม มี
โปรตีน 2.3 กรัม ไขมัน 0.2 กรัม แคลเซียม 3.0 มิลลิกรัม เหล็ก 0.8 
มิลลิกรัม สถาบันวิจัยโภชนาการ (2547) อีกทั้งยังมีสรรพคุณทางยา
ในการชวยปองกันโรคมะเร็ง ลดไขมันในเลือด นิรนาม(2548) แตใน
บางฤดูเห็ดนางฟามีผลผลิตออกมามาก ทําใหมีราคาถูก การนําเห็ด
นางฟามาแปรรูปจึงเปนการเพิ่มมูลคาทางการเกษตร เพิ่มทางเลือก
ของผูบริโภค ซ่ึงมีผูศึกษาการแปรรูป เห็ดนางฟา ไดแก สายฝน รัก
โรย และ เอื้องฟา ทองสุข (2545) ศึกษาการผลิตเห็ดนางฟาหยอง

เสริมสมุนไพร ประกอบดวย     เห็ดนางฟารอยละ 61.77 นํ้าตาล
ทรายรอยละ 8.19 พริกไทยปน    รอยละ 0.51 ซอสปรุงรส 4.09 นํ้า
รอยละ 10.44 กระเทียมกับตะไครรอยละ 10 ขิงกับใบมะกรูดรอยละ 
5 ผลการวิเคราะหคุณภาพ พบวา คา aw เทากับ 0.55 ปริมาณ
ความชื้นรอยละ 5.1 ปริมาณโปรตีนรอยละ 7.06 ปริมาณไขมันรอย
ละ 14.34 ปริมาณเถารอยละ 4.37 ปริมาณเสนใยรอยละ 2.35 
คะแนนความชอบ ดานความกรอบ และความชอบโดยรวมมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) นุดี เปาทอง (2544) 
การพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดหยองจากเห็ดนางฟา ประกอบดวย เห็ด
นางฟา รอยละ 69.56 นํ้าตาลทรายขาวรอยละ 6.26 ซีอิ๊วขาวรอยละ 
1.22 พริกไทยปนรอยละ 0.35 กระเทียมสับรอยละ 1.74 และน้ํารอย
ละ 20.87 โดยนําเห็ดตมในนํ้าปรุงรสเวลา 30 นาที อบที่อุณหภูมิ 55 
องศาเซลเซียส เปนเวลา 5 ชั่วโมง และทอดในน้ํามันทวมอุณหภูมิ 
170 องศาเซลเซียส เปนเวลา 15 วินาที ผลการวิเคราะหคา Water 
Activity 0.324 ปริมาณความชื้นรอยละ 4.58 ปริมาณโปรตีนรอยละ 
10.5 ปริมาณไขมันรอยละ 12.43 ปริมาณเถารอยละ 2.58 และเสน
ใยอาหารรอยละ 4.56 การทดสอบการยอมรับของผูบริโภคอยูใน
ระดับปานกลาง รุงนภา พงศสวัสดิ์มานิต (2535) การอบแหง 
หมายถึง การใชความรอนภายใตสภาวะควบคุมเพื่อกําจัดความชื้น
ออกจากอาหาร มีวัตถุประสงค เพื่อลดปริมาณน้ําและลดน้ําหนัก
อาหาร ซ่ึงทั่ว ๆ ไปอาหารแหงจะควบคุมความชื้นใหเหลืออยูรอยละ 
10 ซ่ึงจะทําใหจุลินทรียไมสามารถเจริญเติบโตได ทําใหเก็บรักษา
อาหารไวไดนาน มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (303/2547) คา Water 
Activity เปนปจจัยสําคัญในการคาดคะเนอายุการเก็บรักษาอาหาร 
และเปนตัวบงชี้ถึงความปลอดภัยของอาหาร  โดยทําหนาที่ควบคุม
การอยูรอด การเจริญและการสรางสารพิษของจุลินทรีย การทดสอบ
คา Water Activity ใชคร่ือง Water Activity ที่ควบคุมอุณหภูมิ 25±2 
องศาเซลเซียส ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.303/2547 เห็ด
ปรุงรสพรอมบริโภค ที่ผานการปรุงรสแลว ไดกําหนดคา Water 
Activity ตองไมเกิน 0.6 

ดังน้ันจึงมุงศึกษากรรมวิธีการเตรียมเห็ดนางฟา         ที่
เหมาะสมกอนผสมเครื่องปรุงเปนเห็ดนางฟาทรงเครื่อง  เพื่อใชเปน
อาหารวางสําหรับคนทุกวัย 

 

2. วัสดุอุปกรณและวิธีการ   
   

 2.1 วัสดุ  
เห็ดนางฟารอยละ 70.12 นํ้ารอยละ 9.81 นํ้าตาลทราย

รอยละ 5.23 เกลือรอยละ 0.69 พริกไทยรอยละ 0.63 ตะไคร   รอย
ละ 3.85 ใบมะกรูดรอยละ 3.75 รากผักชีรอยละ 3.57 และกระเทียม
รอยละ 2.35 
2.2 อุปกรณ 



     
   
            ตูอบลมรอนแบบถาดหมุน เครื่องหาความชื้น HG53 
Halogen Moisture Analyzer เครื่องหาคา Water Activity  
 

2.3 วิธีการ 
1) การเตรียมเครื่องปรุง นําใบมะกรูดไปคั่วในกระทะ 

ใชไฟปานกลางจนกรอบ นําไปบดในเครื่องบดใหละเอียด เก็บในขวด
ปดฝาใหสนิท ไวโรยชวงสุดทาย นําตะไครและกระเทียมโขลกให
ละเอียด นําไปคัว่ในกระทะกับนํ้ามันพืชเล็กนอยใชไฟปานกลางใส
ขวดปดฝาใหสนิท นํารากผักชีตํากับพริกไทยโขลกใหละเอียด  นํา
นํ้าใสหมอตั้งไฟใหเดือดใสนํ้าตาล คนใหละลายใสเกลือ ลดไฟลงปาน
กลาง เคี่ยวจนน้ําตาลเหนียว 

2) การเตรียมเห็ด นําเห็ดนางฟามาแยกดอกและกาน
ออกจากกัน นําไปวัดคาความชื้นของดอกเห็ดและกานเห็ด นําเห็ด
ไปชั่งนํ้าหนัก นําไปลางใหสะอาด พักไวใหสะเด็ดนํ้า นําไปวัดคา
ความชื้นกอนอบ นําเห็ดนางฟามาทําใหเปน  3 แบบ คือ ดอกเห็ด
นางฟาเสนกลาง ดอกเห็ด และกานเห็ดนางฟาเสนฝอย ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
         แบบที่ 1                 แบบที่ 2                แบบที่ 3                    
รูปที่ 1 การเตรียมเห็ดนางฟา (แบบที่ 1) ดอกเห็ดนางฟาเสนกลาง  
(แบบที่ 2) ดอกเห็ดนางฟา  (แบบที่ 3) กานเห็ดนางฟาเสนฝอย 
 หมายเหตุ  นําเห็ดมาตัดแยกดอกและกาน ใชมือฉีกดอก
เห็ดนางฟาเสนกลาง (ความกวาง 2-3 เซนติเมตร) และฉีกกานเห็ด
นางฟาเสนฝอย (ความกวาง 1-0.5 เซนติเมตร) 
 นําเห็ดนางฟาแตละแบบแยกเปนแบบละ 3 กลุม คือกลุม
ที่ 1 เห็ดนางฟาสด (ไมอบ) กลุมที่ 2 เห็ดนางฟาอบดวยตูอบลมรอน
แบบถาดหมุนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  เปนเวลา 1.5 ชั่วโมง 
(ความชื้นประมาณรอยละ 60) และกลุมที่ 3 เห็ดนางฟาอบดวยตูอบ
ลมรอนแบบถาดหมุนที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซยีส  เปนเวลา 2.00 
ชั่วโมง (ความชื้นประมาณรอยละ 40)   

3) การทําเห็ดนางฟาทรงเครื่อง นําเห็ดนางฟาแตละชุด
คลุกกับเคร่ืองปรุงในอัตราสวน เห็ดนางฟา : เครื่องปรุง (7 : 3) โดย
นํ้าหนัก ควรเตรียมเครื่องปรุงใหพรอม  ขณะคลุกใชไฟปานกลาง 
เห็ดที่นําไปคลุกจะมีลักษณะคืนรูปข้ึนมาคลายเห็ดสด แตไมมีนํ้าของ
เห็ดไหลออกมาเหมือนเห็ดสด ทําใหเห็ดกับเครื่องปรุงคลุกเคลากัน
เขาเนื้อพอดี ใชเวลาเพียงเล็กนอย คลุกจนเครื่องปรุงแหง โรยใบ
มะกรูดที่เตรียมไว  คนใหเขากัน วางไวใหเย็น นําไปอบดวยตูอบลม
รอนแบบถาดหมุน  ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส  จนเห็ดแหง 
นําไปวัดคาความชื้นสุดทาย ทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสดาน
ลักษณะปรากฏ ลักษณะเนื้อสัมผัส  รสชาติ และการยอมรับ โดยใชผู
ทดสอบ จํานวน 25 คน ใชแบบทดสอบ 9-point Hedonic scale .ใช
โปรแกรม MINITAB 14 วิเคราะห และคัดเลือกชุดการทดลองที่มี
คะแนนการยอมรับสูงสุดไปหาคา  Water Activity 
   
 
 

3. ผลการทดลอง และอภิปรายผล 

 

3.1 ลักษณะของเห็ดนางฟาทรงเครื่องท่ีผานการอบแบบ  
      ตางๆ   
 
          
 
 
 
 
 
         กลุมที่ 1                กลุมที่ 2                กลุมที่ 3 
รูปที่ 2 (กลุมที่ 1) เห็ดนางฟา (ไมอบ)  (กลุมที่ 2) เห็ดนางฟา อบที่
เวลา 1.5 ชั่วโมง (กลุมที่ 3) เห็ดนางฟา อบที่เวลา 2 ชั่วโมง 
 หมายเหตุ การอบดวยตูอบลมรอนแบบถาดหมุน      ตที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 1.5 ชั่วโมง  จะทําใหนํ้าหนัก
ของเห็ดหายไปเหลือความชื้นประมาณรอยละ 60 เห็ดนางฟามี
ลักษณะคลายเห็ดสุก บีบไมมีนํ้าไหลออกมา แตน่ิมมือและ การอบ
เห็ดนางฟา เปนเวลา 2 ชั่วโมง จะเหลือความชื้นประมาณรอยละ 40 
เห็ดนางฟามีลักษณะคลายเห็ดสุกยงัไมแหงมาก จับโคงไปมาได 
 

3.2 ลักษณะของผลิตภัณฑเห็ดนางฟาทรงเครื่อง  
 เห็ดนางฟาทรงเครือ่งมีลักษณะแหง กรอบและเหนียว สี
นํ้าตาลแดง กัดขาดจากกันงาย รสชาติหวาน เค็ม เผ็ดพริกไทย หอม
รากผักชี ตะไคร และใบมะกรูด เหมาะสําหรับรับประทานเปนอาหาร
วาง สําหรับคนทุกวัย 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        กลุมที่ 1                 กลุมที่ 2                กลุมที่ 3 
รูปที ่3 (กลุมที่ 1) เห็ดนางฟา (ไมอบ)  (กลุมที่ 2) เห็ดนางฟา    อบ
ที่เวลา 1.5 ชั่วโมง (กลุมที่ 3) เห็ดนางฟา อบที่เวลา 2 ชั่วโมง 
 หมายเหตุ ชุดที่ 1 ดอกเห็ดนางฟาเสนกลาง (ไมอบ) มี
ลักษณะสีนํ้าตาลแดง เหนียว ชุดที่ 2 ดอกเห็ดนางฟาเสนกลาง (อบ
ที่เวลา 1.5 ชั่วโมง) มีลักษณะสีนํ้าตาลแดง แหง ชุดที่ 3 ดอกเห็ด
นางฟาเสนกลาง (อบที่เวลา 2 ชั่วโมง) มีลักษณะสีนํ้าตาลแดง แหง 
กรอบ ชุดที่ 4 ดอกเห็ดนางฟา (ไมอบ) มีลักษณะสีนํ้าตาลแดง 
เหนียว ชุดที่ 5 ดอกเห็ดนางฟา (อบที่เวลา 1.5 ชั่วโมง) มีลักษณะสี
นํ้าตาลแดง แหง ชุดที่ 6 ดอกเห็ดนางฟา (อบที่เวลา 2 ชั่วโมง) มี
ลักษณะสีนํ้าตาลแดง แหง กรอบ ชุดที่ 7 กานเห็ดนางฟาเสนฝอย 
(ไมอบ) มีลักษณะสีนํ้าตาลแดง เหนียว ชุดที่ 8 กานเห็ดนางฟาเสน



     
   
ฝอย (อบที่เวลา 1.5 ชั่วโมง) มีลักษณะสีนํ้าตาลแดง แหง ชุดที่ 9 
กานเห็ดนางฟาเสนฝอย (อบที่เวลา 2 ชั่วโมง) มีลักษณะสีนํ้าตาล
แดง แหง กรอบ  
 

3.3  ผลของการอบตอคุณภาพของผลิตภัณฑ                          
       เห็ดนางฟาเครื่อง 
3.3.1 คุณภาพทางประสาทสัมผัส 

คะแนนเฉลี่ยความชอบของคุณลักษณะดานตาง ๆ ทั้ง
ลักษณะปรากฏ ลักษณะเนื้อสัมผัส รสชาติ และการยอมรับรวมของ
เห็ดนางฟาทรงเครื่อง แบบเสนกลาง ทั้งที่ผานการอบและไมผาน
การอบ ทุกชวงเวลาการอบที่ศึกษา ไมมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05) โดยมีคะแนนอยูในระดับชอบปานกลาง  
ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1 คะแนนเฉลี่ยความชอบของคุณลักษณะดานตาง ๆ    
              ของเห็ดนางฟาทรงเครื่อง (ดอกเห็ดนางฟาเสนกลาง) 
 

ระยะเวลาการอบ 
คุณลักษณะ 

ไมอบ  อบ 1.5 ชม. อบ 2 ชม. 

1. ลักษณะ    
   ปรากฎ 

7.32±0.627* 7.47±0.845 7.95±0.375 

2. ลักษณะ 
   เน้ือสัมผัส 

7.52±0.714 7.50±0.859 7.16±0.898 

3. รสชาติ 7.16±0.800  7.23±0.831 7.04±0.611   
4. การ 
   ยอมรับรวม 

7.44±0.650 7.08±0.949 7.24±0.778 

 
*
คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
 คะแนน 1 = ไมชอบมากที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด  

 
ตารางท่ี 2 คะแนนเฉลี่ยความชอบของคุณลักษณะดานตาง ๆ    
              ของเห็ดนางฟาทรงเครื่อง (ดอกเห็ดนางฟา) 
 

ระยะเวลาการอบ 
คุณลักษณะ 

ไมอบ  อบ 1.5 ชม. อบ 2 ชม. 

1. ลักษณะ    
   ปรากฎ 

7.72±0.613* 7.13±0.694 8.04±0.375 

2. ลักษณะ 
   เน้ือสัมผัส 

7.64±0.489 7.27±0.767 7.44±0.869 

3. รสชาติ 7.48±0.653  7.47±0.514  7.16±0.553   
4. การ 
   ยอมรับรวม 

7.56±0.711 7.17±0.716 7.64±0.489 

  
*
คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
  คะแนน 1 = ไมชอบมากที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด  

จากตารางที่ 2 พบวา คะแนนเฉลี่ยความชอบของ
คุณลักษณะดานตาง ๆ ทั้งลักษณะปรากฏ ลักษณะเนื้อสัมผัส 
รสชาติ และการยอมรับรวมของเห็ดนางฟาทรงเครื่อง แบบดอก ที่ไม
ผานการอบ และผานการอบที่เวลา 1.5 และ 2 ชั่วโมง ไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p>0.05)  

ตารางท่ี 3 คะแนนเฉลี่ยความชอบของคุณลักษณะดานตาง ๆ    
              ของเห็ดนางฟาทรงเครื่อง (กานเห็ดนางฟาเสนฝอย) 
 

ระยะเวลาการอบ 
คุณลักษณะ 

ไมอบ  อบ 1.5 ชม. อบ 2 ชม. 

1. ลักษณะ    
   ปรากฎ 

7.48±0.585* 7.82±0.387 8.45±0.595 

2. ลักษณะ 
   เน้ือสัมผัส 

7.72±0.737 7.81±0.501 8.08±0.759 

3. รสชาติ 7.24±0.663 8.11±0.600 8.28±0.890  
4. การ 
   ยอมรับรวม 

7.44±0.711 7.82±0.491 8.24±0.969 

*
คาเฉลี่ย±คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
 คะแนน 1 = ไมชอบมากที่สุด และ 9 = ชอบมากที่สุด  

จากตารางที่ 3 พบวา คะแนนเฉลี่ยความชอบของ
คุณลักษณะดานตาง ๆ ทั้งลักษณะปรากฏ ลักษณะเนื้อสัมผัส 
รสชาติ และการยอมรับรวมของเห็ดนางฟาทรงเครื่อง แบบกานเสน
ฝอย ที่ผานการอบที่เวลา 2 ชั่วโมง มีคะแนนอยูในระดับมาก คือ 
ดานลักษณะปรากฎ มีคะแนน 8.45±0.595 ดานลักษณะ เน้ือสัมผัส 
มีคะแนน 8.08±0.759 ดานรสชาติ มีคะแนน 8.28±0.890 และดาน
การยอมรับรวม มีคะแนน 8.24±0.969 ทั้งน้ีเพราะกานเห็ดนางฟา
เสนฝอย อบที่เวลา 2 ชั่วโมง จะทําใหกานเห็ดเสนฝอยมีระดับ
ความชื้นต่ํากวาที่การอบ 1.5 ชั่วโมง และท่ีไมผานการอบ จึง
สามารถซึมซับเคร่ืองปรุงไดดีกวา  
 

3.3.2 คา Water Activity  
กานเห็ดนางฟาเสนฝอย ที่ผานการอบ เวลา 2 ชั่วโมง มี

คา aw 0.53 ซ่ึงเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.
303/2547 เห็ดปรุงรสพรอมบริโภค ที่ผานการปรุงรสแลว ได
กําหนดคา Water Activity ตองไมเกิน 0.6  
 

4. สรุป       
สภาวะในการเตรียมเห็ดที่ เหมาะสมโดยการอบ  ที่

อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลา 0, 1.5 และ 2 ชั่วโมง สําหรับ
ดอกเห็ดนางฟาเสนกลาง ดอกเห็ดนางฟา และกานเห็ดนางฟาเสน
ฝอย ตามลําดับ โดยคะแนนเฉลี่ยความชอบรวมของดอกเห็ดนางฟา
เสนกลาง ดอกเห็ดนางฟา และกานเห็ดนางฟาเสนฝอย มีคา 
7.24±0.78, 7.64±0.49 และ 8.24±0.97 ตามลําดับ และคา aw ของ
ดอกเห็ดนางฟาเสนกลาง กับกานเห็ดนางฟาเสนฝอย ประมาณ 
0.53 ซ่ึงต่ํากวาเกณฑ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน มผช.
303/2547 เร่ือง เห็ดปรุงรสพรอมบริโภค ที่ผานการปรุงรสแลว ได
กําหนดคา Water Activity ตองไมเกิน 0.6 ขณะที่ดอกเห็ดนางฟา มี
คา aw 0.61 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  
 
 

 
 
 



     
   
5. ขอเสนอแนะ  

1. ทําการทดลองศึกษาเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสมใน
การใชอบเห็ดนางฟา   

2. ศึกษาสูตรที่เหมาะสมในการทําเห็ดนางฟาทรงเครื่อง
สําหรับเปนอาหารวาง 

3. ศึกษาคุณคาของสารอาหารในเห็ดนางฟาแยกดอกและ
กาน 
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