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ค�ำน�ำ
กระแสการรักสุขภาพ ด้วยการบริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยในปัจจุบัน
มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เห็ดจึงเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ ราคาไม่แพง
อุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ ให้โปรตีนสามารถทดแทนเนื้อสัตว์ รวมถึงเห็ด
บางชนิดมีคุณสมบัติในการบรรเทาโรคภูมิแพ้ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือ
การผิดปกติของเซลล์ได้อีกด้วย
เห็ดสามารถสร้างรายได้หลักแก่เกษตรกร เป็นอาชีพเสริมส�ำหรับผู้สนใจ
และเสริมสร้างครอบครัว ให้พึ่งพาตนเองได้ เพราะใช้พื้นที่น้อย ผลิตได้ต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี ทั่วทุกพื้นที่ตั้งแต่เหนือจรดใต้
กรมส่งเสริมการเกษตร เห็นว่าการเพาะเห็ดเป็นศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงได้จัดท�ำเอกสารค�ำแนะน�ำเรื่อง “การเพาะเห็ดเบื้องต้น” โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับการเพาะเห็ดฟางในรูปแบบต่าง ๆ และการเพาะเห็ดถุงบางชนิด เพื่อเป็น
ทางเลือกให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจใช้เป็นแนวทางในการผลิตเห็ด ตามสภาพพื้นที่
ปัจจัยการผลิต และตลาด
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การเพาะเห็ดฟาง
ปัจจุบนั เกษตรกรนิยมเพาะเห็ดฟางกันมากขึน้ โดยเฉพาะการเพาะเห็ดฟาง
ในโรงเรือน เพราะให้ผลผลิตเร็ว สามารถเพาะได้ทุกพื้นที่ มีวิธีการเพาะหลาย
รูปแบบ สามารถใช้วัสดุเพาะที่หลากหลาย เกษตรกรสามารถเลือกใช้วิธีการผลิต
และวัสดุเพาะให้เหมาะกับพื้นที่ที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น ทั้งการเพาะเห็ดฟาง
แบบกองเตี้ย แบบโรงเรือน และการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

การเพาะเห็ดเบื้องต้น
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การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย
การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย เป็นรูปแบบการเพาะที่ง่าย ใช้วัสดุน้อย
สามารถใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเป็นวัสดุเพาะได้ เช่น ฟางข้าว ตอซังข้าว
กากถั่วเหลือง กากมันส�ำปะหลัง

ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย
การเตรียมการก่อนเพาะ
1) น�ำวัสดุเพาะ ได้แก่ ฟางข้าว แช่น�้ำ 1-2 วัน ส่วนทะลายปาล์ม รดน�้ำ
ให้เปียก วันละ 1 ครั้ง หรือแช่น�้ำไว้และคลุมพลาสติกสีด�ำให้มิดชิดท�ำอย่างนี้ 4 วัน
อาหารเสริมทุกชนิด ได้แก่ ไส้ฝ้าย ไส้นุ่น ผักตบชวาสับตากแห้ง แช่น�้ำให้นาน
1-2 ชั่วโมง ส่วนอาหารเสริมที่ได้จากมูลสัตว์ ได้แก่ มูลไก่ มูลวัว หรือ มูลม้า
ผสมดินร่วนในอัตราส่วน 2 : 1 ไม่ต้องแช่น�้ำ
2) ขุดดินตากแดด 1 สัปดาห์ เพื่อฆ่าเชื้อโรค ย่อยดินให้ร่วนละเอียด
จะช่วยให้ผลผลิตเห็ดฟางเพิม่ ขึน้ 10-20% เนือ่ งจากเห็ดฟางจะเกิดรอบๆ กองวัสดุเพาะ
ปรับดินให้เรียบ รดน�้ำให้ชุ่ม วางแบบพิมพ์ลงบนดิน แบบพิมพ์ท�ำจากไม้มีลักษณะ
เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านบนกว้าง 30 เซนติเมตร ด้านล่างกว้าง 35 เซนติเมตร
ยาว 80-120 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร
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วิธีการเพาะ
1) วัสดุที่ใช้เพาะ
✤ หากเพาะด้วยฟางข้าว ให้ใส่ฟางลงไปในแบบพิมพ์ให้หนา 8-12
เซนติเมตร ใช้มือกดให้แน่น หรืออาจจะย�่ำ 1-2 รอบ ใส่อาหารเสริมบริเวณขอบ
โดยรอบ กว้าง 5-7 เซนติเมตร หนา 2.5 เซนติเมตร
		
✤ หากเป็นทะลายปาล์มต้องเทขี้เลื่อยลงไปในแบบพิมพ์ เกลี่ยให้
เรียบก่อนน�ำทะลายปาล์มที่แช่น�้ำแล้ววางให้เต็ม และรดน�้ำให้ชุ่ม แล้วโรยเชื้อ
ไม่ต้องใส่อาหารเสริม

2) โรยเชื้ อ เห็ ด โดยรอบบนอาหารเสริ ม เชื้ อ เห็ ด ที่ ใ ช้ ค วรบี้ ใ ห้ แ ตก
ออกจากกันเสียก่อนเป็นอันเสร็จชั้นที่ 1 เมื่อเสร็จแล้วก็ท�ำชั้นต่อไปโดยท�ำเช่นเดียว
กับการท�ำชั้นแรกคือ ใส่ฟางลงในแบบไม้อัดหนา 8-12 เซนติเมตรกดให้แน่น
ใส่อาหารเสริม ในช่วงฤดูหนาวหรืออุณหภูมิต�่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส ควรท�ำ
4-5 ชั้น หรือสูง 35-40 เซนติเมตร ในฤดูร้อนควรท�ำ 3 ชั้น หรือสูง 28-30
เซนติเมตร หากเพาะด้วยทะลายปาล์มสามารถโรยเชือ้ เห็ดฟางบนทะลายปาล์มได้เลย
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3) เมื่อท�ำกองเสร็จแล้ว ชั้นสุดท้ายคลุมฟางหนา 2-3 เซนติเมตร รดน�้ำ
บนกองให้โชกอีกครั้ง ถอดแบบพิมพ์ เพื่อน�ำไปใช้เพาะกองต่อไป
4) เมื่ อ โรยเชื้ อ เสร็ จ แล้ ว ใช้ เ ชื้ อ เห็ ด ฟาง
ผสมกับอาหารเสริมโรยรอบกอง จะท�ำให้ดอกเห็ด
เกิดระหว่างกอง เป็นการเพิม่ ปริมาณดอกเห็ด การเพาะ
เห็ดฟางแบบกองเตี้ยมักจะท�ำกองห่างกันประมาณ
1 คืบ ขนานกันไป 10-20 กอง เพื่อท�ำให้อุณหภูมิและ
ความชื้นของกองไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนัก
5) คลุมด้วยผ้าพลาสติกใสหรือทึบ โดยคลุมทั้งหมดด้วยผ้าพลาสติก 2 ผืน
โดยให้ขอบด้านหนึง่ ทับกันบริเวณหลังกอง จากนัน้ ใช้ฟางแห้งคลุมทับพลาสติกอีกที
หรืออาจท�ำแผงจากปิด ไม่ให้แสงแดดส่องถึง ก่อนการคลุมด้วยพลาสติกอาจท�ำ
โครงไม้เหนือกองเพื่อไม่ให้พลาสติกติดหลังกอง แล้วปิดด้วยฟางหลวม ๆ ก่อน

การดูแลรักษา
ในฤดูร้อน 3 วันแรก ช่วงกลางวันถึงเย็น ควรเปิดผ้าพลาสติกหลังกองกว้าง
ประมาณ 1 ฝ่ามือ ส่วนกลางคืนปิดและคลุมฟางไว้เหมือนเดิม วันที่ 1-3 วัน เห็ดฟาง
ต้องการอุณหภูมิประมาณ 35-38 องศาเซลเซียส ในวันที่ 4-5 ให้ตรวจดูความชื้น
ถ้าเห็นว่าข้างและหลังกองแห้ง ให้ใช้บัวรดน�้ำโชยน�้ำเบา ๆ ให้ชื้นแล้วปิดไว้อย่างเดิม
เห็ดฟางต้องการอุณหภูมิต�่ำกว่าวันแรก ๆ จนกระทั่งวันที่ 8-10 ช่วงเก็บผลผลิตได้
เห็ดฟางต้องการอุณหภูมิประมาณ 30 องศาเซลเซียส
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การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนเหมาะ
ส�ำหรับเกษตรกรที่มีทุนทรัพย์เพราะลงทุน
ครั้ ง แรกสู ง โดยเฉพาะการสร้ า งโรงเรื อ น
อ่างส�ำหรับหมักวัสดุเพาะ เครือ่ งก�ำเนิดไอน�ำ้
และอุปกรณ์อนื่ ๆ แต่การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
สามารถเพาะได้ทุกฤดูกาล จึงเป็นที่นิยม
ส�ำหรับเกษตรกรที่เพาะเห็ดฟางเป็นอาชีพ

ขั้นตอนการเตรียมการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน
โรงเรือนและชั้นวาง
1) โรงเรือน กว้าง 5.80 เมตร ยาว 6.80 เมตร สูง 2.50 เมตร และสูงจาก
พื้นถึงยอดบนสุดหลังคา 3.50 เมตร
2) ประตู หน้า-หลัง กว้าง 0.75 สูง 1.75 เมตร บนประตูทั้ง 4 บาน
ท�ำหน้าต่างกว้างเท่ากับประตูสูง 30 เซนติเมตร ทั้งประตูและหน้าต่างกรุด้วย
ผ้าพลาสติก แล้วกรุทับด้วยแฝกด้านนอกอีกชั้นหนึ่ง
3) กรุภายในโรงเรือนรวมทัง้ หลังคาด้วยพลาสติกทนร้อนอย่างหนาให้มดิ ชิด
4) ด้านนอกโรงเรือน กรุด้วยแฝกจนถึงชายคาไม่ให้แสงเข้าได้
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5) พืน้ โรงเรือน อาจเทคอนกรีตหรือหินคลุกอัดให้แน่น ถ้าเป็นพืน้ คอนกรีต
จะต้องเว้นเป็นช่องใต้ชั้นไว้เพื่อให้โรงเรือนได้รับอุณหภูมิและความชื้นจากดิน
6) ชั้นวางวัสดุเพาะกว้าง 80-90 เซนติเมตร ยาว 5 เมตร ชั้นแรกสูง
จากพื้น 30 เซนติเมตร ชั้นต่อ ๆ ไปสูงห่างกันชั้นละ 60 เซนติเมตร ตั้งห่างจาก
ฝาผนังโรงเรือนโดยรอบ 80-90 เซนติเมตร โดยใช้เสาคอนกรีต ไม่ควรใช้ท่อประปา
และท่อ PVC ปูพื้นของชั้นด้วยไม้ไผ่ (ไม้รวก) ห่างกันประมาณ 5-10 เซนติเมตร
7) ท�ำความสะอาดโรงเรือนและชั้นวางก่อนเพาะด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ

การหมักวัสดุเพาะ
ให้น�ำฟางข้าว 250 กิโลกรัม หมัก
กับปูนขาว 2 กิโลกรัม ร�ำละเอียด 5 กิโลกรัม
ปุ๋ยยูเรีย 0.5 กิโลกรัม รดน�้ำให้ชุ่ม คลุมด้วย
พลาสติก 2 วัน หากใช้วัสดุเพาะอื่น ๆ เช่น
กากมันส�ำปะกลัง กากทะลายปาล์ม เปลือกถัว่ เขียว หรือขีฝ้ า้ ย จะมีวธิ กี ารหมักวัสดุเพาะ
ที่แตกต่างกันไป

วิธีการเพาะ
1) วันที่ 1 หมักอาหารเสริมประกอบด้วย กากฝ้าย 250 กิโลกรัม ผสม
เปลือกถั่วเหลือง 30-50 กิโลกรัม รดน�้ำจนชุ่มให้ทั่ว ตั้งกองเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง
70 เซนติเมตร คลุมด้วยพลาสติกเพื่อหมัก 1 คืน
2) วันที่ 2 กลับกองอาหารเสริมแล้วผสมร�ำละเอียด 15 กิโลกรัม ยิปซัม
3 กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ปริมาณ 400 กรัม ตั้งกองรูปฝาชี คลุมพลาสติก
ทิ้งไว้ 1-2 คืน และน�ำวัสดุเพาะที่หมักไว้ขึ้นชั้นเพาะ
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3) วันที่ 3 กระจายกองวัสดุอาหารเสริมแบ่งออกเป็น 12 กองเท่า ๆ กัน
(เท่ากับจ�ำนวนชั้นเพาะ) แล้วขนไปเกลี่ยบนฟางที่เรียงไว้ในโรงเรือน ชั้นละ 1 กอง
กระจายให้ทั่ว แต่ให้หา่ งจากขอบฟางด้านละ 1 ฝ่ามือ ใช้มือกดให้แน่นพอประมาณ
เสร็จแล้วปิดโรงเรือนให้มดิ ชิด ควบคุมอุณหภูมใิ ห้ได้ประมาณ 40-45 องศาเซลเซียส
นาน 24 ชั่วโมง ถ้าอุณหภูมิไม่ถึงให้ใช้ไอน�้ำที่ได้จากการต้มน�้ำในถังน�้ำขนาด
200 ลิตร ต่อท่อเหล็กเข้าไปยังโรงเรือนเพือ่ เพิม่ อุณหภูมิ ทัง้ นี้ เพือ่ ต้องการเพาะเลีย้ ง
เชื้อราที่เปลี่ยนวัสดุเพาะให้เป็นธาตุอาหารที่เห็ดฟางสามารถน�ำไปใช้ได้
4) วันที่ 4 หลังจากเลี้ยงเชื้อราไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ให้ท�ำการอบไอน�้ำ
ในโรงเรือนเพื่อฆ่าเชื้อ ที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส นาน 6 ชั่วโมง แล้วพักโรงเรือน
ไว้ 1 คืน
5) วันที่ 5 โรยเชื้อเห็ดฟางให้ทั่วทุกชั้น โดยใช้เชื้อเห็ดฟางชั้นละประมาณ
15-20 ถุง ผสมกับแป้งข้าวเหนียวหรือแป้งสาลี 1 ช้อนแกงต่อเชือ้ เห็ดฟาง 1 ถุงปอนด์
เมื่อโรยเชื้อเห็ดเสร็จแล้ว ปิดโรงเรือนให้มิดชิดอย่าให้แสงเข้า ควบคุมอุณหภูมิ
ในโรงเรือนประมาณ 35-36 องศาเซลเซียส ประมาณ 3 วัน เส้นใยเห็ดจะเดินทัว่ แปลง
6) วันที่ 8 เมื่อเห็นว่าเส้นใยเห็ดเดินทั่วแปลงแล้ว ให้เปิดวัสดุบังแสงออก
ให้หมดทุกด้าน รักษาอุณหภูมิที่ 35-36 องศาเซลเซียส

การเพาะเห็ดเบื้องต้น
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7) วันที่ 9 เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อไล่แก๊สแอมโมเนียและแก๊สอื่นๆ ที่เป็น
อันตรายแก่การเกิดดอกเห็ด และเป็นอันตรายแก่คนออกจากโรงเรือนให้หมด โดย
เปิดโรงเรือนไว้ประมาณ 3-5 นาทีต่อครั้ง รักษาอุณหภูมิที่ 35-36 องศาเซลเซียส
8) วันที่ 10 หลังจากเปิดแสงไว้ 2-3 วัน พ่นสเปรย์น�้ำให้เส้นใยเห็ด
ยุบตัวลง ช่วยลดอุณหภูมิ และมีการสะสมอาหารที่จะน�ำไปสร้างเป็นดอกเห็ด
ช่วงนีต้ อ้ งลดอุณหภูมใิ ห้เหลือประมาณ 30-32 องศาเซลเซียส เมือ่ เห็นว่าเกิดดอกเห็ด
เล็กๆ ขึ้นเป็นจ�ำนวนมากพอสมควรแล้วจึงปิดแสง หลังจากนี้อีก 2-3 วัน ก็สามารถ
เก็บดอกเห็ดได้
9) วันที่ 12-17 เริม่ เก็บดอกเห็ดได้และเก็บได้ประมาณ 5 วันแล้วพักเส้นใย
2-3 วัน เริ่มเก็บรุ่นที่ 2

การปฏิบัติอื่น ๆ
ถ้าภายในโรงเรือนร้อนจัด ให้เปิดประตูระบายอากาศและความร้อน
หรือเปิดเฉพาะหน้าต่าง โดยเปิดเป็นช่วง ๆ วันละ 4-5 ครั้ง ๆ ละประมาณ 3-5 นาที
ห่างกันประมาณ 2 ชั่วโมง จะช่วยให้อากาศภายนอกเข้าไปไล่อากาศเสียในโรงเรือน
ออกมา และยังเป็นการช่วยให้ดอกเห็ดได้รับแสงเป็นบางครั้ง
✤ ตรวจดูความชื้นภายในโรงเรือน ถ้าหน้ากองเพาะแห้งเกินไป ให้พ่นน�้ำ
เป็นฝอยที่ผิวหน้าให้ฝา้ ยชุ่มพอสมควร แต่อย่าให้แฉะ
✤ เมื่อเห็ดออกดอก ควรเปิดหน้าต่างไว้ตลอด เพื่อไล่อากาศเสีย แต่ต้อง
ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ต�่ำกว่า 28 องศาเซลเซียส
✤
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การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
การเพาะเห็ ด ฟางในตะกร้ า
เหมาะกับเกษตรกรทีม่ พี นื้ ทีก่ ารผลิตน้อย
หรือเกษตรกรและผู้สนใจที่ต้องการหา
รายได้ เ สริ ม หรื อ เพื่ อ การบริ โ ภคใน
ครัวเรือน

ขั้นตอนการเตรียมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า
วัสดุอุปกรณ์
หัวเชื้อเห็ดฟาง ที่ไม่แก่ ไม่อ่อนเกินไป ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
✤ ตะกร้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 18 นิ้ว สูง 11 นิ้ว มีช่องขนาด
		 1 ตารางนิ้ว ด้านล่างมีช่องระบายน�้ำ
✤ วัสดุเพาะ เช่น ก้อนเชื้อเห็ดเก่า ฟางข้าว ต้นกล้วย ชานอ้อย เป็นต้น
✤ อาหารเสริม เช่น ผักตบชวา มูลวัว ไส้นุ่น ร�ำละเอียด
✤ อาหารกระตุ้นหัวเชื้อ ได้แก่ แป้งสาลี หรือแป้งข้าวเหนียว
✤ พลาสติกใสส�ำหรับคลุม
✤ สุ่มไก่ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ท�ำเป็นโครง เช่น ชั้นโครงเหล็ก
✤ น�้ำสะอาด
✤

การเพาะเห็ดเบื้องต้น
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วิธีการเพาะ
1) เลือกพื้นที่ส�ำหรับวางโครงเหล็กหรือสุ่มไก่ ไม่ควรเป็นพื้นที่ที่ได้รับ
แดดจัด น�้ำไม่ท่วมขัง สามารถป้องกันการรบกวนจากสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ได้
โดยเตรียมปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน
2) น�ำเชื้อเห็ดฟางขนาด 1 ปอนด์ ออกจากถุง ฉีกหัวเชื้อเห็ดฟางเป็น
ชิ้นเล็ก แล้วโรยแป้งสาลีหรือแป้งข้าวเหนียว 1 ช้อนโต๊ะ คลุกให้เข้ากัน แบ่งเป็น
6 ส่วนเท่า ๆ กัน (ท�ำได้ 2 ตะกร้า)
3) น�ำวัสดุเพาะ ได้แก่ ก้อนเชื้อเห็ดถุงเก่าหรือฟางข้าว (ที่แช่น�้ำ 1 คืน)
หรือวัสดุอื่น ๆ มารองก้นตะกร้าแล้วโรยด้วยอาหารเสริมรอบ ๆ ขอบตะกร้า
หนาประมาณ 1 นิ้ว
4) น�ำเชื้อเห็ดฟางที่เตรียมไว้ 1 ส่วน วางรอบตะกร้าให้ชิดขอบตะกร้าเป็น
จุด ๆ (เสร็จชั้นที่ 1) โดยให้เชื้อเห็ดฟางอยู่ตรงช่องว่างของตะกร้า
10
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5) ท�ำตามข้อที่ 2-4 อีก 2 ครั้ง (เสร็จชั้นที่ 2 และ 3) โดยครั้งสุดท้ายให้
โรยอาหารเสริมเต็มพื้นที่ดา้ นบนหนาประมาณ 1 นิ้ว แล้วโรยเชื้อเห็ดฟางเป็นจุด ๆ
ระยะห่างเท่า ๆ กัน ให้เต็มพื้นที่ดา้ นบนตะกร้า
6) โรยวัสดุเพาะด้านบนอีกครั้ง หนาประมาณ 1 นิ้ว รดน�้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา
1) น� ำ ตะกร้ า ไปวางไว้ บ นพื้ น หรื อ ชั้ น โครงเหล็ ก ที่ เ ตรี ย มไว้ หากเป็ น
สุ่มไก่ให้วาง 4 ตะกร้า โดยวาง 3 ตะกร้าชิดกันแล้ววาง 1 ตะกร้าด้านบนตรงกลาง
ระหว่างตะกร้าทั้ง 3 ตะกร้า หรือ น�ำสุ่มไก่ครอบตะกร้าทั้งหมด โดยให้ห่างจาก
ขอบตะกร้าอย่างน้อย 1 คืบ
2) น� ำ พลาสติ ก คลุ ม โครงเหล็ ก หรื อ สุ ่ ม ไก่ จ ากด้ า นบนถึ ง พื้ น ต้ อ งคลุ ม
ให้มิดชิดแล้วน�ำอิฐหรือไม้ทับขอบพลาสติกป้องกันพลาสติกเปิดออก หากพื้นที่
ที่วางตะกร้ามีแสงมากควรพรางแสงให้ด้วย
การเพาะเห็ดเบื้องต้น
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3) วันที่ 1-4 วันแรกหลังเพาะในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน หรือวันที่ 1-7 วัน
แรกหลังเพาะในช่วงฤดูหนาว ต้องควบคุมอุณหภูมิในโครงเหล็กหรือสุ่มไก่ให้อยู่
ในช่วงอุณหภูมิ 37-40 องศาเซลเซียส เฉลี่ยประมาณ 38 องศาเซลเซียส ถ้า
อุณหภูมิสูงเกินไปให้ค่อย ๆ เปิดช่องลมระบายอากาศด้านบนเล็กน้อย หากเปิด
มากเกินไปความร้อนลดลงกะทันหันจะท�ำให้เส้นใยเห็ดฟางเสียหาย มีผลให้เห็ด
ไม่ออกดอกหรือดอกน้อย แต่ถ้าอุณหภูมิต�่ำกว่าที่ก�ำหนดต้องปิดช่องระบายอากาศ
ให้มิดชิดเพราะจะท�ำให้ดอกเจริญเติบโตช้า นอกจากนี้ต้องควบคุมความชื้นใน
โครงเหล็กหรือสุ่มไก่โดยสังเกตจากหยดน�้ำเกาะพลาสติกที่คลุม ถ้าไม่มีน�้ำเกาะ
ให้รดน�้ำที่พื้นดินรอบ ๆ โครงเหล็กหรือสุ่มไก่
4) วันที่ 5-8 วันหลังเพาะ ต้องควบคุมอุณหภูมิภายในโครงเหล็กหรือ
สุ่มไก่ให้อยู่ระหว่ าง 28-32 องศาเซลเซียส เพราะจะเป็นช่วงรวมตัวกันของ
เส้นใยเห็ดเกิดเป็นดอกเล็ก ๆ จ�ำนวนมาก ห้ามเปิดพลาสติกบ่อยเพราะจะท�ำให้
ดอกฝ่อ
5) ประมาณวันที่ 7-8 ในฤดูร้อน หรือวันที่ 9-10 ในฤดูหนาว เห็ดฟาง
เริ่ มให้ด อกที่มีข นาดโตสามารถเก็ บเกี่ ยวได้ ผลผลิ ตสามารถเก็ บได้ 2-3 ครั้ง
ต่อตะกร้า ผลผลิตประมาณ 7 ขีด-1 กิโลกรัมต่อตะกร้า ขึ้นอยู่กับวัสดุที่น�ำมาเพาะ
การดูแลรักษา และฤดูกาลทีผ่ ลิต (ฤดูหนาวดอกเห็ดฟางจะมีจำ� นวนน้อยแต่มนี ำ�้ หนัก
ต่อดอกมากกว่าช่วงฤดูร้อน)
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การเก็บเกี่ยวเห็ดฟาง
การเก็บเกี่ยวควรท�ำในตอนเช้ามืด โดยเก็บในขณะที่ดอกมีลักษณะตูม
ไม่บาน ปริแตก ถ้ามีดอกเห็ดขึ้นอยู่ติดกันเป็นกลุ่มควรเก็บขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมด
การเก็ บ ให้ ใ ช้ มี ด สะอาดตั ด โคนดอกเห็ ด แล้ ว จึ ง น� ำ ไปตั ด แต่ ง โคนดอกเห็ ด ที่ มี
เศษวัสดุเพาะติดอยู่ออก ก่อนบรรจุในภาชนะ หรือบรรจุภัณฑ์เพื่อเตรียมจ�ำหน่าย
โดยเร็ว หากยังไม่ได้ส่งจ�ำหน่ายควรคลุมภาชนะบรรจุ ด้วยผ้าชุบน�้ำเพื่อรักษา
ความชื้นและระบายความร้อนของดอกเห็ดฟาง

การป้องกันก�ำจัด โรคและแมลงเห็ดฟาง
1) มด ปลวก แมลงสาบ สามารถป้องกัน โดยใช้สารก�ำจัดแมลงหยดใส่
ตรงปากทางเข้ารังมดหรือปลวก หรือใช้ขเี้ ถ้าแกลบผสมผงซักฟอกโรยบนพืน้ ดินก็ได้
2) ไร จะท� ำ ลายโดยกั ด กิ น เส้ น ใยเห็ ด ฟางหรื อ ดอกเห็ ด ที่ มี ข นาดเล็ ก
สามารถป้องกัน โดยรักษาความสะอาดของอุปกรณ์อยู่เสมอ การเพาะเห็ดฟางใน
โรงเรือนควรมีการพักท�ำความสะอาดโรงเรือน ส่วนการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย
ไม่ควรเพาะเห็ดซ�้ำในพื้นที่เดิม ควรหมุนเวียนพื้นที่เพาะเห็ดในระยะเวลา 1-2 เดือน
3) โรคราเม็ดผักกาด เกิดจากเชื้อรา มักเกิดกับกองเห็ดฟางกองเตี้ย
ที่ใช้ฟางเก่าเก็บค้างปี และถูกแดดฝนมาก่อน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้ในวันที่ 3 หรือ 4
ของการเพาะเห็ด สามารถป้องกันโดยการใช้ฟางข้าวใหม่ไม่คา้ งปี
4) โรคราเขี ย ว เกิ ด ได้ บ นขี้ ฝ ้ า ย ฟางข้ า ว บนดิ น และดอกเห็ ด ทั้ ง
การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยและในโรงเรือน สามารถป้องกันได้ด้วยการใช้
ฟางข้าวใหม่ไม่ค้างปี

การเพาะเห็ดเบื้องต้น
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5) ราเห็ดหมึกหรือเห็ดขี้ม้า เกิดจากเชื้อรา สาเหตุจากการใช้ฟางเก่า
หรือวัสดุเพาะทีม่ เี ชือ้ เห็ดหมึกอยู่ ป้องกันก�ำจัดโดยอบไอน�ำ้ ในกองฟางหรือโรงเรือน
ตามอุณหภูมิที่ก�ำหนด

6) โรคเน่าเละของเห็ดฟาง เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย พบในการเพาะเห็ดฟาง
ในโรงเรือน ปัจจุบันยังไม่มีสารเคมีป้องกันก�ำจัดได้ วิธีการป้องกันที่ท�ำได้ คือ
การรักษาความสะอาดและการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างสม�่ำเสมอ
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การเพาะเห็ดถุง
เห็ ด ที่ พ บในท้ อ งตลาด ไม่ ว ่ า จะเป็ น
เห็ดนางฟ้าภูฎาน เห็ดนางรมฮังการี เห็ดเป๋าฮือ้
เห็ดยานางิ เห็ดนางนวล เห็ดลม เห็ดบด
เห็ดกระด้าง เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ เป็นต้น
เห็ดที่กล่าวมาเป็นเห็ดที่เพาะอยู่ในถุงพลาสติก
ดังนั้น เราจึงเรียกกันสั้นๆ ว่า “เห็ดถุง”
ในกระบวนการเพาะเห็ดถุงมี 4 ขั้นตอนหลัก คือ
1. การผลิตเชื้อในอาหารวุ้น (อาหารวุ้นพีดีเอ)
2. การผลิตเชื้อในเมล็ดข้าวฟ่าง
3. การผลิตก้อนเชื้อเห็ด
4. การผลิตดอกเห็ด
ส�ำหรับแต่ละขั้นตอน เกษตรกรสามารถท�ำตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1-4 หรือ
เลือกท�ำเฉพาะขั้นตอนก็ได้ เช่น ท�ำเฉพาะหัวเชื้อเห็ด หรืออาจท�ำการผลิตดอกเห็ด
โดยน�ำก้อนเชื้อเห็ดที่ส�ำเร็จรูปมาเปิดดอกในโรงเรือนเท่านั้น เพราะขั้นตอนที่ 1-3
ต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควร

1. การผลิตเชื้อในอาหารวุ้น (อาหารวุ้นพีดีเอ)

อาหารวุ้นพีดีเอ (Potato Dextros Agar) คือ อาหารเลี้ยงเชื้อ ใช้ในการเพาะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อให้บริสุทธิ์

การเพาะเห็ดเบื้องต้น

15

1.1 การเตรียมอาหารวุ้นพีดีเอ
		
สูตรอาหาร คือ มันฝรั่ง 200 กรัม น�้ำตาลกูลโคส 20 กรัม ผงวุ้นท�ำขนม
20 กรัมและน�้ำสะอาด 1 ลิตร มีวิธีการดังนี้
1) น�ำมันฝรัง่ มาปอกเปลือก ชัง่ ให้ได้ 200 กรัม หัน่ เป็นชิน้ ขนาดลูกเต๋า
ต้มในน�้ำ 1 ลิตร นานประมาณ 45 นาที พยายามต้มไม่ให้มันฝรั่งเละ แล้วกรอง
เอาแต่น�้ำมันฝรั่ง
2) โรยผงวุ้นในน�้ำมันฝรั่ง ค่อย ๆ คนจนวุ้นละลายหมด แล้วเติม
น�้ำร้อนให้ครบ 1 ลิตร เติมน�้ำตาลกลูโคสคนจนน�้ำตาลละลายแล้วยกลง
3) น�ำอาหารวุ้นบรรจุใส่ขวดประมาณ 1/4 ของขวด อย่าให้อาหาร
วุ้นเปื้อนปากขวด ปิดจุกส�ำลีแล้วหุ้มด้วยกระดาษ น�ำไปนึ่งด้วยหม้อนึ่งความดัน
ที่ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 121 องศาเซลเซียส นาน 30-45 นาที เสร็จแล้ว
น�ำมาเอียงไว้ 45 องศา รอจนวุ้นเย็นตัวลง

1.2 การเขี่ยเนื้อเยื่อเห็ดลงอาหารวุ้นพีดีเอ
		
1) คัดเลือกดอกเห็ดทีส่ มบูรณ์จาก
ก้อนเห็ดที่ให้ผลผลิตดี น�้ำหนักดี ดอกอยู่ในช่วง
ก�ำลังจะบาน และท�ำการเก็บในช่วงเช้าก่อนให้นำ�้
		
2) ท�ำความสะอาดตู้เขี่ยเชื้อโดย
แอลกอฮอล์ น�ำเข็มเขี่ยเชื้อ ตะเกียงแอลกอฮอล์
ส�ำลี มีด ดอกเห็ด ขวดอาหารวุน้ พีดเี อ เข้าในตูเ้ ขีย่
แล้ ว ฉี ด แอลกอฮอล์ เ พื่ อ ท� ำ ความสะอาด และ
ท�ำความสะอาดบริเวณมือและข้อมือ จุดตะเกียงแอลกอฮอล์ น�ำมีดจุ่มแอลกอฮอล์
ลนไฟ เสร็จแล้วใช้มดี ผ่าดอกเห็ดตามความยาวของดอก หรืออาจจะใช้มอื ฉีกดอกเห็ด
เป็น 2 ส่วนเท่า ๆ กัน แล้วน�ำเข็มเขีย่ มาจุม่ แอลกอฮอล์แล้วลนไฟ เสร็จแล้วน�ำมาเขีย่
เนื้อเยื่อเห็ดในช่วงบริเวณก้านดอกต่อกับหมวกดอก แล้วน�ำไปวางในขวดอาหารวุ้น
โดยเปิดจุกส�ำลี ลนไฟทีป่ ากขวด แล้วสอดเนือ้ เยือ่ วางลงบนผิวหน้าของวุน้ ลนปากขวด
ด้วยไฟอีกครั้งก่อนปิดจุกส�ำลีและหุ้มกระดาษตามเดิม
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3) น�ำไปเก็บไว้ในห้องที่อุณหภูมิ
ประมาณ 35-38 องศาเซลเซียส ปราศจากมด
หรือแมลง ประมาณ 1 สัปดาห์ จะสังเกตว่าเส้นใย
เห็ดเดินเต็มผิวหน้าวุ้น โดยจะเรียกวุ้นที่ได้จาก
การเขี่ยเชื้อครั้งแรกว่า แม่เชื้อเห็ด หลังจากนั้น
จะสามารถน�ำไปขยายเชื้อต่อในวุ้นอาหารพีดีเอ
ได้ประมาณ 35-40 ขวด

2. การผลิตเชื้อในเมล็ดข้าวฟ่าง

น�ำเมล็ดข้าวฟ่างที่สมบูรณ์ แช่น�้ำไว้ 1 คืน
แล้วล้างด้วยน�้ำสะอาด 2-3 ครั้ง น�ำไปต้มหรือ
นึ่งให้สุกด้านนอก สังเกตว่าเมล็ดจะปริเล็กน้อย
เมื่อบี้เมล็ดดูแล้ว ผิวด้านนอกจะสุก แต่เนื้อใน
ยังดิบ ไม่ควรต้มจนเมล็ดพองบาน เมือ่ เสร็จยกลง
ผึ่ ง ให้ พ อหมาด แล้ ว บรรจุ ใ ส่ ข วดแก้ ว แบน
ปริมาณ 1/2 หรือ 2/3 ของขวด ปิดปากขวดด้วย
จุกส�ำลี ทับด้วยกระดาษอีกชั้น รัดด้วยหนังยาง
แล้ ว น� ำ ไปนึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ ด้ ว ยหม้ อ นึ่ ง ความดั น ที่
15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศา
เซลเซียส นาน 35-40 นาที ทิ้งไว้ให้เย็น อาจ
ทิ้งไว้ 2 วัน เพื่อดูว่าเมล็ดข้าวฟ่าง มีการบูด
หรือไม่ แล้วจึงน�ำเข้าตู้เขี่ยเชื้อ ท�ำความสะอาด
เหมือนกระบวนการเขี่ยเชื้อ แล้วตัดชิ้นวุ้นอาหารที่มีเชื้อบริสุทธิ์เจริญเติบโตดี
ขนาด 1 x 1 เซนติเมตร ลงไปในขวดข้าวฟ่าง ปิดด้วยส�ำลีและกระดาษเช่นเดิม
น�ำไปบ่มเชือ้ ให้เจริญเต็มขวด ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ สังเกตว่าเชือ้ เห็ดจะเจริญ
คลุมบนผิวเมล็ดข้าวฟ่าง ก่อนน�ำไปใช้ 1 วัน ต้องเขย่าขวดให้เมล็ดข้าวฟ่างแยกออก
จากกัน ไม่ควรใช้หวั เชือ้ ทีม่ อี ายุเกิน เพราะส่งผลให้เส้นใยเจริญช้า ส�ำหรับหัวเชือ้ พีดเี อ
1 ขวด สามารถเขี่ยเนื้อเยื่อลงในขวดหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่างได้ประมาณ 35-40 ขวด
การเพาะเห็ดเบื้องต้น
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3. การผลิตก้อนเชื้อเห็ด
3.1 วัสดุและอุปกรณ์
		
		
		
		
		
		
		

✤
✤
✤
✤
✤
✤
✤

อาหารเพาะ
หัวเชื้อเห็ด
ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 7 x 11 นิ้ว หรือ 9 x 13 นิ้ว
คอพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 นิ้ว
ฝ้าย หรือส�ำลี ยางรัด
ถังนึ่งไม่อัดความดัน หรือหม้อนึ่งความดัน
โรงเรือนหรือสถานที่บ่มเส้นใย

3.2 สูตรการท�ำก้อนเชื้อ
		 สูตรที่ 1
		 ✤ ขี้เลื่อยแห้ง
100 กิโลกรัม
			 (ไม้เนื้ออ่อน เช่น ยางพารา)
		 ✤ ร�ำละเอียด
3-5 กิโลกรัม
		 ✤ ดีเกลือ
0.2 กิโลกรัม
		 ✤ ปูนขาว (แคลเซียมคาร์บอเนต) หรือหินปูน 1 กิโลกรัม หรือ
น�้ำตาลทราย 2-3 กิโลกรัม
		 วิธีการ
		
ให้นำ� ส่วนผสมทัง้ หมด ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วเติมน�ำ้ ให้มคี วามชืน้
60-70 เปอร์เซ็นต์ คลุกผสมให้ทั่ว น�ำไปใช้ทันที

		

สูตรที่ 2

		
		
		
		

✤
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✤
✤
✤

ฟางสับ 4-6 นิ้ว
มูลวัว
ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0)
ร�ำละเอียด

กรมส่งเสริมการเกษตร

100
25
1
5

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

		 วิธีการ
		
ให้นำ� ส่วนผสมทัง้ หมด ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วผสมน�ำ้ ให้มคี วามชืน้
60-70 เปอร์เซ็นต์ คลุกผสมให้ทั่ว น�ำไปใช้ทันที
		 หมายเหตุ : สูตรท�ำก้อนเพาะเชื้อเห็ดนี้ ไม่ใช่สูตรตายตัว สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับวัสดุเพาะ สภาพพื้นที่ ชนิดของเห็ด เป็นต้น

3.3 วิธีการเพาะ
		
1) บรรจุ อ าหารเพาะลงในถุ ง
พลาสติกทนร้อน กดให้แน่นตึง สูงประมาณ 2/3
ของถุง น�้ำหนักประมาณ 8 ขีด-1 กิโลกรัม
		
2) รวบปากถุ ง บี บ อากาศออก
สวมคอพลาสติก แล้วพับปากถุงพาดลงมา รัดยาง
ให้แน่น อุดด้วยส�ำลี หุ้มทับด้วยกระดาษหรือ
ฝาครอบพลาสติก
		
3) น�ำไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยถังนึ่งไม่อัด
ความดัน หรือใช้หม้อนึง่ ความดันอุณหภูมิ 90-100
องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง
โดยเริ่มจับเวลาเมื่อความร้อนอุณหภูมิประมาณ
100 องศาเซลเซียส แล้วทิ้งถุงให้เย็น
		
4) น�ำถุงเพาะออกมาใส่เชื้อ จาก
หัวเชือ้ ในเมล็ดข้าวฟ่าง ถุงละประมาณ 10-15 เมล็ด
		
5) น�ำไปวางเพื่อบ่มก้อนเชื้อ ใน
พื้นที่ที่สามารถป้องกันแดด ฝน ในอุณหภูมิที่เห็ด
แต่ละชนิดต้องการ จนเส้นใยเห็ดเจริญเติบโต
เต็มก้อน และเริม่ รวมตัวกันเพือ่ เจริญเป็นดอกเห็ด
จึงน�ำไปเปิดถุงให้ออกดอกต่อไป

การเพาะเห็ดเบื้องต้น
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4. การผลิตดอกเห็ด
4.1 โรงเรือนส�ำหรับเปิดดอกเห็ด
โรงเรือนควรเป็นสถานที่ ๆ สะอาด ไม่สะสมโรค สามารถป้องกันแดด ลม
และฝนเป็นอย่างดี สามารถเก็บรักษาความชื้น และถ่ายเทอากาศภายในโรงเรือนดี
มีอุณหภูมิห้อง ประมาณ 28-32 องศาเซลเซียส ขนาดของโรงเรือนที่แนะน�ำ คือ
กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.5 เมตร หรือ กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร สูง
2.5 เมตร หลังคาเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ส�ำหรับผนังและหลังคา นิยมใช้วัสดุ
เป็นแฝก จาก หรืออาจใช้ตาข่ายพรางแสง (ซาแรน) ประมาณ 80% เป็นต้น

4.2 การปฏิบัติดูแลรักษา
		
อุณหภูมิ ความชืน้ สัมพัทธ์ และแสง ทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญของดอกเห็ด
ชนิดต่าง ๆ
เห็ดชนิดต่างๆ
เห็ดนางรมฮังการี
เห็ดนางฟ้าภูฎาน
เห็ดเป๋าฮื้อ
เห็ดหูหนู
เห็ดยานางิ
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อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส)
ระยะที่เจริญเป็นดอกเห็ด
ระยะบ่มเส้นใย ระยะเปิดดอก ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความต้องการแสง
24-32
20-28
70-90
เล็กน้อย
24-28
25-32
70-90
เล็กน้อย
24-28
28-32
70-90
เล็กน้อย
25-32
25-35
80-95
เล็กน้อย
24-26
24-30
75-80
เล็กน้อย
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		 เห็ดนางรมฮังการี นางฟ้าภูฎาน และนางนวล ใช้เวลาเจริญในระยะ
เส้นใยประมาณ 1 - 11/2 เดือน หรือเห็ดเป๋าฮื้อ 11/2 - 2 เดือน เมื่อเส้นใยเริ่ม
รวมตัวกัน ให้ถอดส�ำลีและคอขวดน�ำก้อนเชื้อไปวางในโรงเรือนเพื่อให้เกิดดอก
รักษาอุณหภูมคิ วามชืน้ สัมพัทธ์ การถ่ายเทอากาศตามทีเ่ ห็ดต้องการ การให้ความชืน้
ภายในโรงเรือน ไม่ควรให้น�้ำขังอยู่ภายในก้อนเชื้อ และไม่ควรให้น�้ำถูกดอกเห็ด
โดยตรง ถ้าจ�ำเป็นควรให้เป็นละอองน�้ำ
		 เห็ดหูหนู ใช้เวลาในระยะเส้นใยประมาณ 11/2 - 2 เดือน จากนั้น
ถอดส�ำลีและคอขวด มัดปากถุงปิดไว้ กรีดข้างถุงเป็นระยะเพื่อให้เกิดดอก การให้
ความชื้นสามารถให้น�้ำที่ก้อนเชื้อและดอกเห็ดได้ควรให้น�้ำเบา ๆ มิฉะนั้นดอกเห็ด
อาจจะช�้ำและเน่าเสียได้งา่ ย โรงเรือนควรมีการถ่ายเทอากาศที่ดี
		 เห็ดยานางิ ใช้เวลาเจริญในระยะเส้นใยประมาณ 40-50 วัน เส้นใย
เห็ดยานางิหลังจากเจริญเต็มก้อนจะเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาล ให้ถอดส�ำลีและคอขวด
รักษาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้เหมาะสม
		 หมายเหตุ : นอกเหนื อ จากการรั ก ษาอุ ณ หภู มิ ความชื้ น สั ม พั ท ธ์
การถ่ายเทอากาศและแสงตามที่เห็ดแต่ละชนิดต้องการ ควรต้องรักษาความสะอาด
บริเวณที่ปฏิบัติงานและโรงเรือนเพาะเห็ด เพื่อหลีกเลี่ยงการสะสมของเชื้อโรค
และแมลง
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4.3 โรค แมลง และการป้องกันก�ำจัด
		 โรคของเห็ดถุง มีดังนี้
		 1) เชือ้ ราด�ำกลุม่ แอสเพอร์จลิ ลัส พบว่าบางส่วน
ของถุงเห็ดจะมีสีเขียวเข้มเกือบด�ำ อาจเกิดที่ส่วนบนใกล้ปากถุง
แล้วลามลงไปข้างล่างหรืออาจเกิดจากด้านล่างขึน้ ไปก็ได้ บางส่วน
ของถุงเห็ดมีสีน�้ำตาลเกิดขึ้นติดกับบริเวณที่มีสีเขียวเข้ม
		 2) เชื้อราด�ำโบไธโอดิฟโพลเดีย พบว่าขี้เลื่อย
ในถุงเห็ดจะมีสีน�้ำตาลเข้มเกือบด�ำ เริ่มแรก
เชื้ อ ราสี ข าว ต่ อ มาเชื้ อ ราสี ข าวจะขยาย
กว้างขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อทิ้งไว้นาน ๆ จะสังเกต
เห็นก้อนเล็ก ๆ สีด�ำนูนออกมาที่ผิวของ
ถุงพลาสติก
		 3) เชื้อรากลุ่มราเขียว
ื้
ลั ก ษณะการปนเปอนของถุ
ง เห็ ด
เนื่องมาจากราเขียว จะสังเกตเห็นได้งา่ ย
เนือ่ งจากสปอร์ของเชือ้ รามีสเี ขียวอ่อนใส
เมื่ อ เกิ ด รวมกั น หนาแน่ น จึ ง ท� ำ ให้ เ ห็ น
เป็นหย่อมสีเขียวมะกอกหรือเขียวเข้ม
ในถุงเห็ด
		 4) ราสี ส ้ ม หรื อ ราร้ อ น
ราส้มมักเกิดเป็นกระจุกบริเวณปากถุง
มีลักษณะเป็นแผลสีชมพูอมส้ม หรือเป็น
ก้อนติดกันสีชมพู บางถุงอาจมีราสีส้ม
เกิดที่ก้นถุงได้
		 5) ราเมือก พบว่าเกิด
กั บ ถุ ง เห็ ด ที่ เ ปิ ด ถุ ง เก็ บ ดอกไปแล้ ว
หลายรุ ่ น และเป็ น ถุ ง ที่ อ ยู ่ ด ้ า นล่ า งสุ ด
ปกติจะสังเกตเห็นเส้นสีเหลืองชัดเจน
ที่บริเวณด้านข้างถุง หรือบริเวณปากถุง
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		 6) โรคเน่าน�้ำตาล
ของเห็ดภูฐาน เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย
มีอาการหมวกเห็ดด้านบนเป็นจุด
สีเหลืองอ่อนแล้วเปลีย่ นเป็นสีนำ�้ ตาล
ขยายไปทัว่ หมวก ส่วนแผลทีก่ า้ นดอก
เป็นปื้นสีเหลืองหรือสีน�้ำตาล
		 7) โรคจุดสีนำ�้ ตาลของเห็ดเป๋าฮือ้ และโรคเน่าเหลืองของเห็ดสกุลนางรม
เกิดจากเชือ้ แบคทีเรีย เริม่ แรกสังเกตได้จากดอกเห็ดไม่โผล่พน้ คอขวด บางดอกสีเหลืองซีด
หรือมีลักษณะม้วนงอ ไม่สมบูรณ์
ดอกไม่พัฒนา ส่วนดอกทีเ่ จริญออก
มาได้ หมวกไม่บานเต็มที่ กลุ่มของ
ช่อดอกมีตั้งแต่ 2-4 ดอก ก้านลีบ
เป็นกระจุก หมวกดอกด้านบนและล่าง
รวมทั้งก้านดอก มีจุดสีน�้ำตาลอ่อน
ประปราย

		

การป้องกันการเกิดเชื้อราปนเปื้อนในการเพาะเห็ดถุง

		 ✤ ตรวจสอบความสะอาดและความบริสุทธิ์ของหัวเชื้อก่อนซื้อ
		 ✤ การถ่ายเชื้อหรือใส่เชื้อ ควรท�ำในห้องที่สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง
หรือเชื้อโรคอื่น ๆ หรือในบริเวณที่ไม่มีอากาศถ่ายเท
		 ✤ คัดแยกถุงเห็ดเสีย ถุงเห็ดแตก ถุงเห็ดที่มีจุกส�ำลีชื้น น�ำไปนึ่งใหม่หรือ
เผาเพื่อลดการระบาดของเชื้อรา
		 ✤ รักษาความสะอาดโรงเพาะ และบริเวณโดยทั่วไปรอบ ๆ ฟาร์ม
		 ✤ เมื่อเก็บผลผลิตหมดแล้ว ควรพักโรงเพาะเห็ดประมาณ 2-3 อาทิตย์
เพื่อท�ำความสะอาดและฉีดยาฆ่าแมลง หรือเชื้อราที่มีตามพื้น และเสา ก่อนน�ำถุงเห็ด
ชุดใหม่เข้ามา ถ้าเป็นไปได้ควรแยกโรงบ่มกับโรงเปิดดอกต่ างหาก หากมีการระบาด
ของเชื้อราเขียวให้ใช้เชื้อแบคทีเรียพลายแก้วฉีดพ่นเพื่อป้องกันก�ำจัด

การเพาะเห็ดเบื้องต้น

23

		

แมลงศัตรูเห็ด

1) หนอนแมลงวัน พบการระบาดท�ำลาย
เห็ดเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะเห็ดที่เก็บดอกขายได้แล้ว
หนอนพวกนี้เมื่อท�ำลายก็จะพบว่าส่วนของก้อนเชื้อใน
ถุงเห็ดเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตาลหรือสีด�ำ และส่วนมากก็พบ
โรคเน่าเกิดขึ้นด้วยทุกครั้ง
2) หนอนผีเสื้อกินใบจาก หนอนวัยแรกจะกินใบจากที่แห้งประมาณ
ฤดูฝนหรืออากาศเริ่มชื้นจนใบจากที่น�ำมามุงหลังคาเริ่มเปียก ประกอบกับเห็ดที่เพาะ
อยู่ในถุงเริ่มออกดอก หนอนชนิดนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนย้ายลงมาท�ำลายเห็ด

3) ไรศัตรูเห็ด มีหลายชนิด เช่น ไรไข่ปลา ไรดีด ไรขาวใหญ่ เป็นต้น สามารถ
เกิดการระบาดท�ำลายอย่างรวดเร็วและรุนแรงจนเกิดความเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระยะที่
เส้นใยเห็ดก�ำลังแผ่ออกไป หากมีการระบาดจะท�ำให้เส้นใยขาดออกจากกัน และไม่สามารถ
เจริญเติบโตต่อไปได้

		

วิธีป้องกันก�ำจัด

ก�ำจัดไรโดยใช้เชื้อราไมโตฟากัส ฉีดพ่นด้วยน�้ำหมักน�้ำมะพร้าวอ่อน
ในการก�ำจัดไร โดยใช้น�้ำมะพร้าวอ่อน 1 ผล เติมเชื้อบาซิลลัส ไมโตฟากัส ปล่อยให้เชื้อ
✤

24

กรมส่งเสริมการเกษตร

เจริญในที่มีอากาศ 24-48 เซนติเมตร น�ำมาผสมน�้ำเปล่า 20 ลิตร น�ำไปฉีดพ่นทั้งที่
ก้อนเห็ด ผนังโรงเรือน เสาแขวนถุง ทุก 5-7 วันครั้ง สามารถลดการระบาดของไรไข่ปลา
ลงไปได้มาก ถ้าระบาดมากฉีดพ่นช่วงแรก 1 วันเว้น 2 วัน แล้ว 1 วันเว้น 3 วัน แล้วเว้นทุก
5 วัน อีก 2 ครั้ง
		 ✤ พักโรงเรือนแล้วใช้คาร์บาริล หรือเซฟวิน ในอัตราความเข้มข้น 0.5%
หรือประมาณ 8-10 ช้อนแกงพูนต่อน�้ำ 20 ลิตร หรือใช้เพนโปรพาธริน อัตรา 0.05% หรือ
ประมาณ 100 ซีซี ต่อน�้ำ 20 ลิตร พ่นทั่วโรงเห็ด
		 ✤ ช่วงบ่มเส้นใยให้ใช้สารเคมี โดยพ่นที่ถุงและจุกส�ำลี สามารถผสม
น�ำ้ ยาจับใบจะท�ำให้ตดิ ภาชนะดีขนึ้ ทัง้ นี้ เพือ่ ฆ่าแมลงและไรทีก่ ระจายอยูต่ ามพืน้ ผนังห้อง
และยังเป็นการป้องกันถุงเห็ดไม่ให้ไรเข้าท�ำลาย
		 ✤ ดอกเห็ดที่พบไรไข่ปลา ให้รีบน�ำออกจากพื้นที่และท�ำลาย เพื่อป้องกัน
การขยายพันธุ์ต่อไป

4.4 การเก็บผลผลิต
		
ปกติควรเก็บดอกเห็ดในช่อเดียวกันให้หมด อย่าให้มีเศษเหลือติดค้างอยู่กับ
ก้อนเชื้อ เนื่องจากจะท�ำให้เน่า เชื้อโรค แมลงจะเข้าท�ำลายได้ ทั้งนี้
		 เห็ดนางรมฮังการี นางฟ้าภูฎาน นางนวล เป๋าฮื้อ เก็บเมื่อดอกบานเต็มที่
แต่ขอบหมวกยังไม่บานย้วย
		 เห็ดหูหนู เก็บเมื่อดอกบานย้วยเต็มที่
		 เห็ดยานางิ เก็บเมื่อกลุ่มดอกเห็ดโตเต็มที่ แต่ขอบหมวกเห็ดยังงุ้มอยู่และ
เยื่อที่ยึดขอบหมวกกับก้านเห็ดยังไม่ขาดออก โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางหมวกประมาณ
3-10 เซนติเมตร และมีก้านยาวประมาณ 5-11 เซนติเมตร
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ภาพผนวก
แหล่งจ�ำหน่ายหัวเชื้อเห็ด ก้อนเชื้อเห็ด

1. ศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทย
กรมวิชาการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-5790147 โทรสาร 02-5613445
2. ร้านโกคีพานิช
บริเวณสี่แยกเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-5615365, 02-5791590 มือถือ 081-9258712
3. เชื้อเห็ดฟางบัวทอง บัวขาว (หมอแกละ)
21/1 หมู่ 8 ต�ำบลบางบัวทอง อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 (หยุดวันอาทิตย์)
โทรศัพท์ 02-9036765-6 มือถือ 081-9261966 โทรสาร 02-9906240
4. ศูนย์รวมเห็ดบ้านอรัญญิก
3/1 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ต�ำบลกระทุ่มล้ม อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ 02-4419263
5. ศูนย์ไบโอเทค KAT
19/7 หมู่11 ต�ำบลคลองสอง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-9083010-3, 02-9083037
6. ฟาร์มเห็ด โกขิม
216 หมู่ 5 ต�ำบลควนลัง หมู่ 8 ถนนหาดใหญ่-รัตภูมิสายเก่า อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-457099, 074-457100 มือถือ 081-6090700, 081-8983571
7. สวนเห็ดรัตนะ
244 หมู่ 9 ต�ำบลป่าอ้อดอนชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053-673805 มือถือ 081-6036314
8. สวนเห็ดตระการ
72 หมู่ 7 บ้านนาคิแลน ต�ำบลขามเปี้ย อ�ำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
โทรศัพท์ 045-294028 มือถือ 081-9971836, 085-6123778
9. ฟาร์มเห็ดดาวเกษตรพัฒนาเซ็นเตอร์
36/1 หมู่ 7 ต�ำบลล�ำลูกกา อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 02-9054593-4 โทรสาร 02-9054594
10. เพราะรักฟาร์ม
245 หมู่ 7 ต�ำบลชะรัด อ�ำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 93000
โทรศัพท์ 074-605226 มือถือ 081-1712100, 081-1444880, 086-2907947
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11. ฟาร์มเห็ดรุจิรา
138 หมู่ 10 บ้านกลางดง ต�ำบลห้วยโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-600619 มือถือ 081-8718517
12. ฟาร์มเห็ดสุเทพ
207 หมู่ 2 ถนนชยางกูร ต�ำบลไก่ค�ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 083-7947699 มือถือ 081-5930404
13. ฟาร์มเห็ด เจริญไฮเทค
57 หมู่ 9 ต�ำบลวัดแก้ว อ�ำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
โทรศัพท์ 032-365393 มือถือ 081-7054760
14. ฟาร์มเห็ดบูรพา
242 หมู่ 1 ต�ำบลมะขามคู่ กิ่งอ�ำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038-897735 มือถือ 086-3201870, 081-9126280
15. บริษัทบ้านเห็ดปทุมจ�ำกัด
99/97 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลบึงสนั่น อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ 02-5464687 มือถือ 087-7154009
16. ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย “การเพาะเห็ดแบบครบวงจร”
48/16 หมู่ 1 ต�ำบลบางโฉลง อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 02-7509937 มือถือ 089-1136389, 081-8979644
17. ฟาร์มเห็ดเชษฐบ้านเลือก
25/1 หมู่ 4 ต�ำบลบ้านเลือก อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
โทรศัพท์ 032-232272 มือถือ 081-9471965
18. ฟาร์มเพาะเห็ดช่างแดง
8-6 หมู่ 12 ต�ำบลบางกอบัว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ 084-3177409 มือถือ 089-0688869
19. นุสิทธิ์รัมย์ฟาร์ม
96/2 หมู่ 5 ต�ำบลป่าขะ อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110
โทรศัพท์ 037-382172 มือถือ 086-5566731, 086-1329922
20. ฟาร์มเห็ดยายฉิม (ทุ่งบางเขน สาขา 2)
545, 577 หมู่ 8 บ้านชะวากยาว ต�ำบลบ้านพริก อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
โทรศัพท์ 037-394471-2 มือถือ 089-5003728, 087-0681895
21. แดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า
126 หมู่ 3 ต�ำบลหนองจะบก อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-990865 มือถือ 081-7302569
22. สวนเห็ดสิริทรัพย์อนันต์ บ้านยางโทน อ�ำเภอเมือง อุตรดิตถ์
16 หมู่ 4 ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
มือถือ 081-0370231
23. ฟาร์มเห็ดลุงลี
อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มือถือ 088-8074182
การเพาะเห็ดเบื้องต้น
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