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 กระแสกำรรักสุขภำพ ด้วยกำรบริโภคอำหำรที่สะอำด ปลอดภัยในปัจจุบัน 
มีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เห็ดจึงเป็นทำงเลือกหนึ่งของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภำพ รำคำไม่แพง  
อุดมด้วยคุณค่ำทำงโภชนำกำร ให้โปรตีนสำมำรถทดแทนเน้ือสัตว์ รวมถึงเห็ด 
บำงชนิดมีคุณสมบัติในกำรบรรเทำโรคภูมิแพ้ ควำมดันโลหิตสูง เบำหวำน หรือ  
กำรผิดปกติของเซลล์ได้อีกด้วย
 เห็ดสำมำรถสร้ำงรำยได้หลักแก่เกษตรกร เป็นอำชีพเสริมส�ำหรับผู้สนใจ  
และเสริมสร้ำงครอบครัว ให้พึ่งพำตนเองได้ เพรำะใช้พื้นที่น้อย ผลิตได้ต่อเน่ือง 
ตลอดทั้งปี ทั่วทุกพื้นที่ตั้งแต่เหนือจรดใต้
 กรมส่งเสริมกำรเกษตร เห็นว่ำกำรเพำะเห็ดเป็นศำสตร์ท่ีต้องเรียนรู้อย่ำง 
ต่อเนื่อง จึงได้จัดท�ำเอกสำรค�ำแนะน�ำเรื่อง “การเพาะเห็ดเบื้องต้น” โดยมีเนื้อหำ 
เกี่ยวกับกำรเพำะเห็ดฟำงในรูปแบบต่ำง ๆ และกำรเพำะเห็ดถุงบำงชนิด เพื่อเป็น 
ทำงเลือกให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจใช้เป็นแนวทำงในกำรผลิตเห็ด ตำมสภำพพื้นที่  
ปัจจัยกำรผลิต และตลำด
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สารบัญ



 ปัจจบุนัเกษตรกรนยิมเพำะเหด็ฟำงกนัมำกขึน้ โดยเฉพำะกำรเพำะเหด็ฟำง 
ในโรงเรือน เพรำะให้ผลผลิตเร็ว สำมำรถเพำะได้ทุกพื้นที่ มีวิธีกำรเพำะหลำย 
รูปแบบ สำมำรถใช้วัสดุเพำะที่หลำกหลำย เกษตรกรสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรผลิต 
และวัสดุเพำะให้เหมำะกับพื้นที่ที่แตกต่ำงกันในแต่ละท้องถิ่น ทั้งกำรเพำะเห็ดฟำง 
แบบกองเตี้ย แบบโรงเรือน และกำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร้ำ

การเพาะเห็ดฟาง

1การเพาะเห็ดเบื้องต้น



 การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย

 กำรเพำะเห็ดฟำงแบบกองเต้ีย เป็นรูปแบบกำรเพำะที่ง่ำย ใช้วัสดุน้อย  
สำมำรถใช้วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรมำเป็นวัสดุเพำะได้ เช่น ฟำงข้ำว ตอซังข้ำว  
กำกถั่วเหลือง กำกมันส�ำปะหลัง

ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย 

การเตรียมการก่อนเพาะ

 1) น�ำวัสดุเพำะ ได้แก่ ฟำงข้ำว แช่น�้ำ 1-2 วัน ส่วนทะลำยปำล์ม รดน�้ำ 
ให้เปียก วันละ 1 ครั้ง หรือแช่น�้ำไว้และคลุมพลำสติกสีด�ำให้มิดชิดท�ำอย่ำงนี้ 4 วัน  
อำหำรเสริมทุกชนิด ได้แก่ ไส้ฝ้ำย ไส้นุ่น ผักตบชวำสับตำกแห้ง แช่น�้ำให้นำน  
1-2 ชั่วโมง ส่วนอำหำรเสริมที่ได้จำกมูลสัตว์ ได้แก่ มูลไก่ มูลวัว หรือ มูลม้ำ  
ผสมดินร่วนในอัตรำส่วน 2 : 1 ไม่ต้องแช่น�้ำ
 2) ขุดดินตำกแดด 1 สัปดำห์ เพื่อฆ่ำเช้ือโรค ย่อยดินให้ร่วนละเอียด  
จะช่วยให้ผลผลติเหด็ฟำงเพิม่ข้ึน 10-20% เนือ่งจำกเห็ดฟำงจะเกดิรอบๆ กองวัสดเุพำะ  
ปรับดินให้เรียบ รดน�้ำให้ชุ่ม วำงแบบพิมพ์ลงบนดิน แบบพิมพ์ท�ำจำกไม้มีลักษณะ 
เป็นสี่เหลี่ยมคำงหมู ด้ำนบนกว้ำง 30 เซนติเมตร ด้ำนล่ำงกว้ำง 35 เซนติเมตร  
ยำว 80-120 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร
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วิธีการเพาะ

 1) วัสดุที่ใช้เพำะ
   ✤ หำกเพำะด้วยฟำงข้ำว ให้ใส่ฟำงลงไปในแบบพิมพ์ให้หนำ 8-12  
เซนติเมตร ใช้มือกดให้แน่น หรืออำจจะย�่ำ 1-2 รอบ ใส่อำหำรเสริมบริเวณขอบ 
โดยรอบ กว้ำง 5-7 เซนติเมตร หนำ 2.5 เซนติเมตร
  ✤ หำกเป็นทะลำยปำล์มต้องเทข้ีเลื่อยลงไปในแบบพิมพ์ เกลี่ยให้ 
เรียบก่อนน�ำทะลำยปำล์มที่แช่น�้ำแล้ววำงให้เต็ม และรดน�้ำให้ชุ่ม แล้วโรยเชื้อ 
ไม่ต้องใส่อำหำรเสริม

 2) โรยเชื้อเห็ดโดยรอบบนอำหำรเสริม เชื้อเห็ดที่ใช ้ควรบี้ให ้แตก 
ออกจำกกันเสียก่อนเป็นอันเสร็จชั้นที่ 1 เมื่อเสร็จแล้วก็ท�ำชั้นต่อไปโดยท�ำเช่นเดียว 
กับกำรท�ำช้ันแรกคือ ใส่ฟำงลงในแบบไม้อัดหนำ 8-12 เซนติเมตรกดให้แน่น  
ใส่อำหำรเสริม ในช่วงฤดูหนำวหรืออุณหภูมิต�่ำกว่ำ 25 องศำเซลเซียส ควรท�ำ  
4-5 ชั้น หรือสูง 35-40 เซนติเมตร ในฤดูร้อนควรท�ำ 3 ช้ัน หรือสูง 28-30  
เซนตเิมตร หำกเพำะด้วยทะลำยปำล์มสำมำรถโรยเชือ้เหด็ฟำงบนทะลำยปำล์มได้เลย
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 3) เมื่อท�ำกองเสร็จแล้ว ช้ันสุดท้ำยคลุมฟำงหนำ 2-3 เซนติเมตร รดน�้ำ 
บนกองให้โชกอีกครั้ง ถอดแบบพิมพ์ เพื่อน�ำไปใช้เพำะกองต่อไป
 4) เมื่อโรยเชื้อเสร็จแล้ว ใช้เชื้อเห็ดฟำง 
ผสมกับอำหำรเสริมโรยรอบกอง จะท�ำให้ดอกเห็ด 
เกดิระหว่ำงกอง เป็นกำรเพิม่ปรมิำณดอกเหด็ กำรเพำะ 
เห็ดฟำงแบบกองเตี้ยมักจะท�ำกองห่ำงกันประมำณ  
1 คืบ ขนำนกันไป 10-20 กอง เพื่อท�ำให้อุณหภูมิและ 
ควำมชื้นของกองไม่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนัก
 5) คลุมด้วยผ้ำพลำสติกใสหรือทึบ โดยคลุมทั้งหมดด้วยผ้ำพลำสติก 2 ผืน  
โดยให้ขอบด้ำนหนึง่ทบักนับรเิวณหลงักอง จำกนัน้ใช้ฟำงแห้งคลมุทบัพลำสตกิอกีท ี
หรืออำจท�ำแผงจำกปิด ไม่ให้แสงแดดส่องถึง ก่อนกำรคลุมด้วยพลำสติกอำจท�ำ 
โครงไม้เหนือกองเพื่อไม่ให้พลำสติกติดหลังกอง แล้วปิดด้วยฟำงหลวม ๆ ก่อน

การดูแลรักษา 

 ในฤดูร้อน 3 วันแรก ช่วงกลำงวันถึงเย็น ควรเปิดผ้ำพลำสติกหลังกองกว้ำง 
ประมำณ 1 ฝำ่มอื ส่วนกลำงคืนปิดและคลมุฟำงไว้เหมอืนเดิม วนัที่ 1-3 วนั เหด็ฟำง 
ต้องกำรอุณหภูมิประมำณ 35-38 องศำเซลเซียส ในวันที่ 4-5 ให้ตรวจดูควำมชื้น  
ถ้ำเห็นว่ำข้ำงและหลังกองแห้ง ให้ใช้บัวรดน�้ำโชยน�้ำเบำ ๆ  ให้ชื้นแล้วปิดไว้อย่ำงเดิม  
เห็ดฟำงต้องกำรอุณหภูมิต�่ำกว่ำวันแรก ๆ จนกระทั่งวันที่ 8-10 ช่วงเก็บผลผลิตได้  
เห็ดฟำงต้องกำรอุณหภูมิประมำณ 30 องศำเซลเซียส
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 การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

 กำรเพำะเห็ดฟำงในโรงเรือนเหมำะ 
ส�ำหรับเกษตรกรที่มีทุนทรัพย์เพรำะลงทุน
ครั้งแรกสูง โดยเฉพำะกำรสร้ำงโรงเรือน  
อ่ำงส�ำหรบัหมกัวสัดเุพำะ เครือ่งก�ำเนดิไอน�ำ้  
และอปุกรณ์อืน่ๆ แต่กำรเพำะเห็ดฟำงในโรงเรือน 
สำมำรถเพำะได้ทุกฤดูกำล จึงเป็นที่นิยม 
ส�ำหรับเกษตรกรที่เพำะเห็ดฟำงเป็นอำชีพ

ขั้นตอนการเตรียมการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน

โรงเรือนและชั้นวาง

 1)  โรงเรือน กว้ำง 5.80 เมตร ยำว 6.80 เมตร สูง 2.50 เมตร และสูงจำก 
พื้นถึงยอดบนสุดหลังคำ 3.50 เมตร
 2)  ประตู หน้ำ-หลัง กว้ำง 0.75 สูง 1.75 เมตร บนประตูทั้ง 4 บำน  
ท�ำหน้ำต่ำงกว้ำงเท่ำกับประตูสูง 30 เซนติเมตร ทั้งประตูและหน้ำต่ำงกรุด้วย 
ผ้ำพลำสติก แล้วกรุทับด้วยแฝกด้ำนนอกอีกชั้นหนึ่ง
 3)  กรภุำยในโรงเรอืนรวมทัง้หลงัคำด้วยพลำสตกิทนร้อนอย่ำงหนำให้มดิชดิ
 4)  ด้ำนนอกโรงเรือน กรุด้วยแฝกจนถึงชำยคำไม่ให้แสงเข้ำได้ 
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 5)  พืน้โรงเรอืน อำจเทคอนกรตีหรอืหนิคลกุอดัให้แน่น ถ้ำเป็นพ้ืนคอนกรตี 
จะต้องเว้นเป็นช่องใต้ชั้นไว้เพื่อให้โรงเรือนได้รับอุณหภูมิและควำมชื้นจำกดิน
 6)  ชั้นวำงวัสดุเพำะกว้ำง 80-90 เซนติเมตร ยำว 5 เมตร ช้ันแรกสูง 
จำกพื้น 30 เซนติเมตร ช้ันต่อ ๆ ไปสูงห่ำงกันช้ันละ 60 เซนติเมตร ตั้งห่ำงจำก 
ฝำผนังโรงเรือนโดยรอบ 80-90 เซนติเมตร โดยใช้เสำคอนกรีต ไม่ควรใช้ท่อประปำ 
และท่อ PVC ปูพื้นของชั้นด้วยไม้ไผ่ (ไม้รวก) ห่ำงกันประมำณ 5-10 เซนติเมตร
 7)  ท�ำควำมสะอำดโรงเรือนและชั้นวำงก่อนเพำะด้วยน�้ำยำฆ่ำเชื้อ

การหมักวัสดุเพาะ 

 ให้น�ำฟำงข้ำว 250 กิโลกรัม หมัก 
กับปูนขำว 2 กิโลกรัม ร�ำละเอียด 5 กิโลกรัม  
ปุ๋ยยูเรีย 0.5 กิโลกรัม รดน�้ำให้ชุ่ม คลุมด้วย 
พลำสติก 2 วัน หำกใช้วัสดุเพำะอื่น ๆ เช่น  
กำกมันส�ำปะกลัง กำกทะลำยปำล์ม เปลือก- 
ถัว่เขียว หรอืข้ีฝ้ำย จะมวีธิกีำรหมักวสัดุเพำะ 
ที่แตกต่ำงกันไป

วิธีการเพาะ

 1) วันที่ 1 หมักอำหำรเสริมประกอบด้วย กำกฝ้ำย 250 กิโลกรัม ผสม 
เปลือกถั่วเหลือง 30-50 กิโลกรัม รดน�้ำจนชุ่มให้ทั่ว ตั้งกองเป็นรูปสำมเหลี่ยมสูง  
70 เซนติเมตร คลุมด้วยพลำสติกเพื่อหมัก 1 คืน
 2) วันที่ 2 กลับกองอำหำรเสริมแล้วผสมร�ำละเอียด 15 กิโลกรัม ยิปซัม  
3 กิโลกรัม ปุ๋ยสูตร 16-20-0 ปริมำณ 400 กรัม ต้ังกองรูปฝำชี คลุมพลำสติก  
ทิ้งไว้ 1-2 คืน และน�ำวัสดุเพำะที่หมักไว้ขึ้นชั้นเพำะ
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 3) วันที่ 3 กระจำยกองวัสดุอำหำรเสริมแบ่งออกเป็น 12 กองเท่ำ ๆ กัน  
(เท่ำกับจ�ำนวนชั้นเพำะ) แล้วขนไปเกลี่ยบนฟำงที่เรียงไว้ในโรงเรือน ชั้นละ 1 กอง  
กระจำยให้ทั่ว แต่ให้ห่ำงจำกขอบฟำงด้ำนละ 1 ฝ่ำมือ ใช้มือกดให้แน่นพอประมำณ  
เสรจ็แล้วปิดโรงเรอืนให้มดิชิด ควบคมุอุณหภมูใิห้ได้ประมำณ 40-45 องศำเซลเซียส  
นำน 24 ช่ัวโมง ถ้ำอุณหภูมิไม่ถึงให้ใช้ไอน�้ำท่ีได้จำกกำรต้มน�้ำในถังน�้ำขนำด  
200 ลติร ต่อท่อเหลก็เข้ำไปยงัโรงเรอืนเพือ่เพิม่อณุหภมู ิทัง้นี ้เพือ่ต้องกำรเพำะเลีย้ง 
เชื้อรำที่เปลี่ยนวัสดุเพำะให้เป็นธำตุอำหำรที่เห็ดฟำงสำมำรถน�ำไปใช้ได้
 4) วันที่ 4 หลังจำกเลี้ยงเชื้อรำไว้ประมำณ 24 ชั่วโมง ให้ท�ำกำรอบไอน�้ำ 
ในโรงเรือนเพื่อฆ่ำเชื้อ ที่อุณหภูมิ 70 องศำเซลเซียส นำน 6 ชั่วโมง แล้วพักโรงเรือน 
ไว้ 1 คืน
 5)  วันที่ 5 โรยเชื้อเห็ดฟำงให้ทั่วทุกชั้น โดยใช้เชื้อเห็ดฟำงชั้นละประมำณ  
15-20 ถุง ผสมกบัแป้งข้ำวเหนยีวหรอืแป้งสำล ี1 ช้อนแกงต่อเชือ้เหด็ฟำง 1 ถงุปอนด์  
เม่ือโรยเชื้อเห็ดเสร็จแล้ว ปิดโรงเรือนให้มิดชิดอย่ำให้แสงเข้ำ ควบคุมอุณหภูม ิ
ในโรงเรอืนประมำณ 35-36 องศำเซลเซยีส ประมำณ 3 วนั เส้นใยเห็ดจะเดนิทัว่แปลง
 6)  วันที่ 8 เมื่อเห็นว่ำเส้นใยเห็ดเดินทั่วแปลงแล้ว ให้เปิดวัสดุบังแสงออก 
ให้หมดทุกด้ำน รักษำอุณหภูมิที่ 35-36 องศำเซลเซียส 
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 7)  วันที่ 9 เปิดประตู หน้ำต่ำง เพื่อไล่แก๊สแอมโมเนียและแก๊สอื่นๆ ที่เป็น 
อันตรำยแก่กำรเกิดดอกเห็ด และเป็นอันตรำยแก่คนออกจำกโรงเรือนให้หมด โดย 
เปิดโรงเรือนไว้ประมำณ 3-5 นำทีต่อครั้ง รักษำอุณหภูมิที่ 35-36 องศำเซลเซียส
 8) วันที่ 10 หลังจำกเปิดแสงไว้ 2-3 วัน พ่นสเปรย์น�้ำให้เส้นใยเห็ด 
ยุบตัวลง ช่วยลดอุณหภูมิ และมีกำรสะสมอำหำรที่จะน�ำไปสร้ำงเป็นดอกเห็ด  
ช่วงนีต้้องลดอณุหภูมิให้เหลอืประมำณ 30-32 องศำเซลเซยีส เมือ่เหน็ว่ำเกดิดอกเหด็ 
เล็กๆ ขึ้นเป็นจ�ำนวนมำกพอสมควรแล้วจึงปิดแสง หลังจำกนี้อีก 2-3 วัน ก็สำมำรถ 
เก็บดอกเห็ดได้
 9) วนัที ่12-17 เริม่เก็บดอกเหด็ได้และเกบ็ได้ประมำณ 5 วนัแล้วพกัเส้นใย  
2-3 วัน เริ่มเก็บรุ่นที่ 2

การปฏิบัติอื่น ๆ

 ✤ ถ้ำภำยในโรงเรือนร้อนจัด ให้เปิดประตูระบำยอำกำศและควำมร้อน  
หรือเปิดเฉพำะหน้ำต่ำง โดยเปิดเป็นช่วง ๆ  วันละ 4-5 ครั้ง ๆ  ละประมำณ 3-5 นำที  
ห่ำงกันประมำณ 2 ชั่วโมง จะช่วยให้อำกำศภำยนอกเข้ำไปไล่อำกำศเสียในโรงเรือน 
ออกมำ และยังเป็นกำรช่วยให้ดอกเห็ดได้รับแสงเป็นบำงครั้ง
 ✤ ตรวจดูควำมชื้นภำยในโรงเรือน ถ้ำหน้ำกองเพำะแห้งเกินไป ให้พ่นน�้ำ 
เป็นฝอยที่ผิวหน้ำให้ฝ้ำยชุ่มพอสมควร แต่อย่ำให้แฉะ
 ✤ เมื่อเห็ดออกดอก ควรเปิดหน้ำต่ำงไว้ตลอด เพื่อไล่อำกำศเสีย แต่ต้อง 
ควบคุมอุณหภูมิไม่ให้ต�่ำกว่ำ 28 องศำเซลเซียส
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 การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

 กำรเพำะเห็ดฟำงในตะกร ้ำ 
เหมำะกับเกษตรกรทีม่พีืน้ทีก่ำรผลติน้อย  
หรือเกษตรกรและผู้สนใจที่ต้องกำรหำ 
รำยได้เสริม หรือเพื่อกำรบริโภคใน 
ครัวเรือน 

ขั้นตอนการเตรียมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

วัสดุอุปกรณ์

 ✤ หัวเชื้อเห็ดฟำง ที่ไม่แก่ ไม่อ่อนเกินไป ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
 ✤ ตะกร้ำ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 18 นิ้ว สูง 11 นิ้ว มีช่องขนำด  
  1 ตำรำงนิ้ว ด้ำนล่ำงมีช่องระบำยน�้ำ
 ✤ วัสดุเพำะ เช่น ก้อนเชื้อเห็ดเก่ำ ฟำงข้ำว ต้นกล้วย ชำนอ้อย เป็นต้น
 ✤ อำหำรเสริม เช่น ผักตบชวำ มูลวัว ไส้นุ่น ร�ำละเอียด
 ✤ อำหำรกระตุ้นหัวเชื้อ ได้แก่ แป้งสำลี หรือแป้งข้ำวเหนียว
 ✤ พลำสติกใสส�ำหรับคลุม
 ✤ สุ่มไก่ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ท�ำเป็นโครง เช่น ชั้นโครงเหล็ก
 ✤ น�้ำสะอำด
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วิธีการเพาะ

 1)  เลือกพื้นที่ส�ำหรับวำงโครงเหล็กหรือสุ่มไก่ ไม่ควรเป็นพื้นที่ที่ได้รับ 
แดดจัด น�้ำไม่ท่วมขัง สำมำรถป้องกันกำรรบกวนจำกสุนัขและสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ ได ้ 
โดยเตรียมปรับพื้นที่ให้เรียบเสมอกัน
 2)  น�ำเช้ือเห็ดฟำงขนำด 1 ปอนด์ ออกจำกถุง ฉีกหัวเชื้อเห็ดฟำงเป็น 
ชิ้นเล็ก แล้วโรยแป้งสำลีหรือแป้งข้ำวเหนียว 1 ช้อนโต๊ะ คลุกให้เข้ำกัน แบ่งเป็น  
6 ส่วนเท่ำ ๆ กัน (ท�ำได้ 2 ตะกร้ำ)
 3)  น�ำวัสดุเพำะ ได้แก่ ก้อนเช้ือเห็ดถุงเก่ำหรือฟำงข้ำว (ที่แช่น�้ำ 1 คืน)  
หรือวัสดุอื่น ๆ มำรองก้นตะกร้ำแล้วโรยด้วยอำหำรเสริมรอบ ๆ ขอบตะกร้ำ 
หนำประมำณ 1 นิ้ว
 4)  น�ำเชื้อเห็ดฟำงที่เตรียมไว้ 1 ส่วน วำงรอบตะกร้ำให้ชิดขอบตะกร้ำเป็น 
จุด ๆ (เสร็จชั้นที่ 1) โดยให้เชื้อเห็ดฟำงอยู่ตรงช่องว่ำงของตะกร้ำ
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 5)  ท�ำตำมข้อที่ 2-4 อีก 2 ครั้ง (เสร็จชั้นที่ 2 และ 3) โดยครั้งสุดท้ำยให ้
โรยอำหำรเสริมเต็มพื้นที่ด้ำนบนหนำประมำณ 1 นิ้ว แล้วโรยเชื้อเห็ดฟำงเป็นจุด ๆ  
ระยะห่ำงเท่ำ ๆ กัน ให้เต็มพื้นที่ด้ำนบนตะกร้ำ
 6)  โรยวัสดุเพำะด้ำนบนอีกครั้ง หนำประมำณ 1 นิ้ว รดน�้ำให้ชุ่ม

การดูแลรักษา

 1)  น�ำตะกร้ำไปวำงไว้บนพื้นหรือช้ันโครงเหล็กที่เตรียมไว้ หำกเป็น 
สุ่มไก่ให้วำง 4 ตะกร้ำ โดยวำง 3 ตะกร้ำชิดกันแล้ววำง 1 ตะกร้ำด้ำนบนตรงกลำง 
ระหว่ำงตะกร้ำท้ัง 3 ตะกร้ำ หรือ น�ำสุ่มไก่ครอบตะกร้ำทั้งหมด โดยให้ห่ำงจำก 
ขอบตะกร้ำอย่ำงน้อย 1 คืบ
 2) น�ำพลำสติกคลุมโครงเหล็กหรือสุ ่มไก่จำกด้ำนบนถึงพื้นต้องคลุม 
ให้มิดชิดแล้วน�ำอิฐหรือไม้ทับขอบพลำสติกป้องกันพลำสติกเปิดออก หำกพื้นที ่
ที่วำงตะกร้ำมีแสงมำกควรพรำงแสงให้ด้วย
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 3) วันที่ 1-4 วันแรกหลังเพำะในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝน หรือวันที่ 1-7 วัน 
แรกหลังเพำะในช่วงฤดูหนำว ต้องควบคุมอุณหภูมิในโครงเหล็กหรือสุ่มไก่ให้อยู ่
ในช่วงอุณหภูมิ 37-40 องศำเซลเซียส เฉลี่ยประมำณ 38 องศำเซลเซียส ถ้ำ 
อุณหภูมิสูงเกินไปให้ค่อย ๆ เปิดช่องลมระบำยอำกำศด้ำนบนเล็กน้อย หำกเปิด 
มำกเกินไปควำมร้อนลดลงกะทันหันจะท�ำให้เส้นใยเห็ดฟำงเสียหำย มีผลให้เห็ด 
ไม่ออกดอกหรือดอกน้อย แต่ถ้ำอุณหภูมิต�่ำกว่ำที่ก�ำหนดต้องปิดช่องระบำยอำกำศ 
ให้มิดชิดเพรำะจะท�ำให้ดอกเจริญเติบโตช้ำ นอกจำกน้ีต้องควบคุมควำมชื้นใน 
โครงเหล็กหรือสุ่มไก่โดยสังเกตจำกหยดน�้ำเกำะพลำสติกที่คลุม ถ้ำไม่มีน�้ำเกำะ 
ให้รดน�้ำที่พื้นดินรอบ ๆ โครงเหล็กหรือสุ่มไก่
 4) วันที่ 5-8 วันหลังเพำะ ต้องควบคุมอุณหภูมิภำยในโครงเหล็กหรือ 
สุ ่มไก่ให้อยู ่ระหว่ำง 28-32 องศำเซลเซียส เพรำะจะเป็นช่วงรวมตัวกันของ 
เส้นใยเห็ดเกิดเป็นดอกเล็ก ๆ จ�ำนวนมำก ห้ำมเปิดพลำสติกบ่อยเพรำะจะท�ำให้ 
ดอกฝ่อ
 5)  ประมำณวันที่ 7-8 ในฤดูร้อน หรือวันที่ 9-10 ในฤดูหนำว เห็ดฟำง 
เริ่มให้ดอกที่มีขนำดโตสำมำรถเก็บเกี่ยวได้ ผลผลิตสำมำรถเก็บได้ 2-3 คร้ัง 
ต่อตะกร้ำ ผลผลิตประมำณ 7 ขีด-1 กิโลกรัมต่อตะกร้ำ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่น�ำมำเพำะ  
กำรดแูลรกัษำ และฤดูกำลทีผ่ลติ (ฤดหูนำวดอกเหด็ฟำงจะมจี�ำนวนน้อยแต่มนี�ำ้หนกั 
ต่อดอกมำกกว่ำช่วงฤดูร้อน)
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 การเก็บเกี่ยวเห็ดฟาง

 กำรเก็บเกี่ยวควรท�ำในตอนเช้ำมืด โดยเก็บในขณะที่ดอกมีลักษณะตูม  
ไม่บำน ปริแตก ถ้ำมีดอกเห็ดข้ึนอยู่ติดกันเป็นกลุ่มควรเก็บขึ้นมำพร้อมกันทั้งหมด  
กำรเก็บให้ใช้มีดสะอำดตัดโคนดอกเห็ด แล้วจึงน�ำไปตัดแต่งโคนดอกเห็ดที่มี 
เศษวัสดุเพำะติดอยู่ออก ก่อนบรรจุในภำชนะ หรือบรรจุภัณฑ์เพ่ือเตรียมจ�ำหน่ำย 
โดยเร็ว หำกยังไม่ได้ส่งจ�ำหน่ำยควรคลุมภำชนะบรรจุ ด้วยผ้ำชุบน�้ำเพื่อรักษำ 
ควำมชื้นและระบำยควำมร้อนของดอกเห็ดฟำง

 การป้องกันก�าจัด โรคและแมลงเห็ดฟาง

 1)  มด ปลวก แมลงสาบ สำมำรถป้องกัน โดยใช้สำรก�ำจัดแมลงหยดใส ่
ตรงปำกทำงเข้ำรงัมดหรอืปลวก หรอืใช้ขีเ้ถ้ำแกลบผสมผงซกัฟอกโรยบนพืน้ดนิก็ได้
 2)  ไร จะท�ำลำยโดยกัดกินเส้นใยเห็ดฟำงหรือดอกเห็ดที่มีขนำดเล็ก  
สำมำรถป้องกัน โดยรักษำควำมสะอำดของอุปกรณ์อยู่เสมอ กำรเพำะเห็ดฟำงใน 
โรงเรือนควรมีกำรพักท�ำควำมสะอำดโรงเรือน ส่วนกำรเพำะเห็ดฟำงกองเตี้ย  
ไม่ควรเพำะเห็ดซ�้ำในพื้นที่เดิม ควรหมุนเวียนพื้นที่เพำะเห็ดในระยะเวลำ 1-2 เดือน
 3) โรคราเม็ดผักกาด เกิดจำกเชื้อรำ มักเกิดกับกองเห็ดฟำงกองเตี้ย 
ที่ใช้ฟำงเก่ำเก็บค้ำงปี และถูกแดดฝนมำก่อน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นได้ในวันที่ 3 หรือ 4  
ของกำรเพำะเห็ด สำมำรถป้องกันโดยกำรใช้ฟำงข้ำวใหม่ไม่ค้ำงปี
 4)  โรคราเขียว เกิดได้บนขี้ฝ ้ำย ฟำงข้ำว บนดินและดอกเห็ด ทั้ง 
กำรเพำะเห็ดฟำงแบบกองเตี้ยและในโรงเรือน สำมำรถป้องกันได้ด้วยกำรใช ้
ฟำงข้ำวใหม่ไม่ค้ำงปี
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 5)  ราเห็ดหมึกหรือเห็ดขี้ม้า เกิดจำกเชื้อรำ สำเหตุจำกกำรใช้ฟำงเก่ำ 
หรอืวสัดเุพำะทีม่เีชือ้เหด็หมกึอยู ่ป้องกนัก�ำจัดโดยอบไอน�ำ้ในกองฟำงหรือโรงเรือน 
ตำมอุณหภูมิที่ก�ำหนด

 6)  โรคเน่าเละของเหด็ฟาง เกดิจำกเชือ้แบคทีเรีย พบในกำรเพำะเหด็ฟำง 
ในโรงเรือน ปัจจุบันยังไม่มีสำรเคมีป้องกันก�ำจัดได้ วิธีกำรป้องกันที่ท�ำได้ คือ  
กำรรักษำควำมสะอำดและกำรปฏิบัติดูแลรักษำอย่ำงสม�่ำเสมอ
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 เห็ดที่พบในท้องตลำด ไม่ว่ำจะเป็น 
เหด็นำงฟ้ำภูฎำน เหด็นำงรมฮังกำร ีเห็ดเป๋ำฮ้ือ  
เห็ดยำนำงิ เห็ดนำงนวล เห็ดลม เห็ดบด  
เห็ดกระด้ำง เห็ดหัวลิง เห็ดหลินจือ เป็นต้น  
เห็ดที่กล่ำวมำเป็นเห็ดที่เพำะอยู่ในถุงพลำสติก  
ดังนั้น เรำจึงเรียกกันสั้นๆ ว่ำ “เห็ดถุง”
 ในกระบวนกำรเพำะเห็ดถุงมี 4 ขั้นตอนหลัก คือ 
 1. กำรผลิตเชื้อในอำหำรวุ้น (อำหำรวุ้นพีดีเอ)
 2. กำรผลิตเชื้อในเมล็ดข้ำวฟ่ำง
 3. กำรผลิตก้อนเชื้อเห็ด
 4. กำรผลิตดอกเห็ด
 ส�ำหรับแต่ละขั้นตอน เกษตรกรสำมำรถท�ำต้ังแต่ขั้นตอนที่ 1-4 หรือ 
เลือกท�ำเฉพำะขั้นตอนก็ได้ เช่น ท�ำเฉพำะหัวเชื้อเห็ด หรืออำจท�ำกำรผลิตดอกเห็ด  
โดยน�ำก้อนเชื้อเห็ดที่ส�ำเร็จรูปมำเปิดดอกในโรงเรือนเท่ำน้ัน เพรำะขั้นตอนที่ 1-3  
ต้องใช้ทุนทรัพย์พอสมควร 

1. การผลิตเชื้อในอาหารวุ้น (อาหารวุ้นพีดีเอ)
 อำหำรวุ้นพีดีเอ (Potato Dextros Agar) คือ อำหำรเลี้ยงเชื้อ ใช้ในกำรเพำะ
เลี้ยงเนื้อเยื่อให้บริสุทธิ ์

การเพาะเห็ดถุง
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 1.1 การเตรียมอาหารวุ้นพีดีเอ

  สูตรอำหำร คือ มันฝรั่ง 200 กรัม น�้ำตำลกูลโคส 20 กรัม ผงวุ้นท�ำขนม 
20 กรัมและน�้ำสะอำด 1 ลิตร มีวิธีกำรดังนี้
   1) น�ำมนัฝรัง่มำปอกเปลอืก ชัง่ให้ได้ 200 กรัม ห่ันเป็นชิน้ขนำดลกูเต๋ำ  
ต้มในน�้ำ 1 ลิตร นำนประมำณ 45 นำที พยำยำมต้มไม่ให้มันฝร่ังเละ แล้วกรอง 
เอำแต่น�้ำมันฝรั่ง 
   2) โรยผงวุ้นในน�้ำมันฝรั่ง ค่อย ๆ คนจนวุ้นละลำยหมด แล้วเติม 
น�้ำร้อนให้ครบ 1 ลิตร เติมน�้ำตำลกลูโคสคนจนน�้ำตำลละลำยแล้วยกลง
   3) น�ำอำหำรวุ้นบรรจุใส่ขวดประมำณ 1/4 ของขวด อย่ำให้อำหำร 
วุ้นเปื้อนปำกขวด ปิดจุกส�ำลีแล้วหุ้มด้วยกระดำษ น�ำไปนึ่งด้วยหม้อนึ่งควำมดัน  
ที่ควำมดัน 15 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว 121 องศำเซลเซียส นำน 30-45 นำที เสร็จแล้ว 
น�ำมำเอียงไว้ 45 องศำ รอจนวุ้นเย็นตัวลง

 1.2 การเขี่ยเนื้อเยื่อเห็ดลงอาหารวุ้นพีดีเอ

  1) คดัเลอืกดอกเหด็ทีส่มบรูณ์จำก 
ก้อนเห็ดที่ให้ผลผลิตดี น�้ำหนักดี ดอกอยู่ในช่วง 
ก�ำลังจะบำน และท�ำกำรเกบ็ในช่วงเช้ำก่อนให้น�ำ้
  2) ท�ำควำมสะอำดตู้เขี่ยเชื้อโดย 
แอลกอฮอล์ น�ำเข็มเขี่ยเชื้อ ตะเกียงแอลกอฮอล์  
ส�ำล ีมดี ดอกเห็ด ขวดอำหำรวุน้พดีเีอ เข้ำในตูเ้ขีย่  
แล้วฉีดแอลกอฮอล์เพื่อท�ำควำมสะอำด และ 
ท�ำควำมสะอำดบริเวณมือและข้อมือ จุดตะเกียงแอลกอฮอล์ น�ำมีดจุ่มแอลกอฮอล์  
ลนไฟ เสรจ็แล้วใช้มีดผ่ำดอกเหด็ตำมควำมยำวของดอก หรอือำจจะใช้มอืฉกีดอกเหด็  
เป็น 2 ส่วนเท่ำ ๆ  กนั แล้วน�ำเขม็เขีย่มำจุม่แอลกอฮอล์แล้วลนไฟ เสร็จแล้วน�ำมำเขีย่ 
เนื้อเยื่อเห็ดในช่วงบริเวณก้ำนดอกต่อกับหมวกดอก แล้วน�ำไปวำงในขวดอำหำรวุ้น  
โดยเปิดจกุส�ำล ีลนไฟทีป่ำกขวด แล้วสอดเนือ้เยือ่วำงลงบนผวิหน้ำของวุ้น ลนปำกขวด 
ด้วยไฟอีกครั้งก่อนปิดจุกส�ำลีและหุ้มกระดำษตำมเดิม
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  3) น�ำไปเก็บไว้ในห้องที่อุณหภูมิ 
ประมำณ 35-38 องศำเซลเซียส ปรำศจำกมด 
หรอืแมลง ประมำณ 1 สปัดำห์ จะสงัเกตว่ำเส้นใย
เห็ดเดินเต็มผิวหน้ำวุ้น โดยจะเรียกวุ้นที่ได้จำก
กำรเข่ียเช้ือครั้งแรกว่ำ แม่เชื้อเห็ด หลังจำกนั้น
จะสำมำรถน�ำไปขยำยเชื้อต่อในวุ้นอำหำรพีดีเอ
ได้ประมำณ 35-40 ขวด

2. การผลิตเชื้อในเมล็ดข้าวฟ่าง
 น�ำเมล็ดข้ำวฟ่ำงที่สมบูรณ์ แช่น�้ำไว้ 1 คืน  
แล้วล้ำงด้วยน�้ำสะอำด 2-3 ครั้ง น�ำไปต้มหรือ 
นึ่งให้สุกด้ำนนอก สังเกตว่ำเมล็ดจะปริเล็กน้อย  
เมื่อบี้เมล็ดดูแล้ว ผิวด้ำนนอกจะสุก แต่เนื้อใน 
ยงัดบิ ไม่ควรต้มจนเมลด็พองบำน เมือ่เสรจ็ยกลง  
ผ่ึงให ้พอหมำด แล ้วบรรจุใส ่ขวดแก้วแบน  
ปริมำณ 1/2 หรือ 2/3 ของขวด ปิดปำกขวดด้วย 
จุกส�ำลี ทับด้วยกระดำษอีกชั้น รัดด้วยหนังยำง  
แล้วน�ำไปนึ่งฆ ่ำเชื้อด ้วยหม้อนึ่งควำมดันที่  
15 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศำ 
เซลเซียส นำน 35-40 นำที ทิ้งไว้ให้เย็น อำจ 
ทิ้งไว้ 2 วัน เพ่ือดูว่ำเมล็ดข้ำวฟ่ำง มีกำรบูด 
หรือไม่ แล้วจึงน�ำเข้ำตู้เขี่ยเชื้อ ท�ำควำมสะอำด
เหมือนกระบวนกำรเขี่ยเชื้อ แล้วตัดช้ินวุ ้นอำหำรที่มีเชื้อบริสุทธิ์เจริญเติบโตดี  
ขนำด 1 x 1 เซนติเมตร ลงไปในขวดข้ำวฟ่ำง ปิดด้วยส�ำลีและกระดำษเช่นเดิม  
น�ำไปบ่มเช้ือให้เจรญิเต็มขวด ใช้เวลำประมำณ 3-4 สปัดำห์ สงัเกตว่ำเชือ้เหด็จะเจริญ 
คลุมบนผิวเมล็ดข้ำวฟ่ำง ก่อนน�ำไปใช้ 1 วัน ต้องเขย่ำขวดให้เมล็ดข้ำวฟ่ำงแยกออก 
จำกกนั ไม่ควรใช้หวัเช้ือทีม่อีำยเุกนิ เพรำะส่งผลให้เส้นใยเจริญช้ำ ส�ำหรับหวัเช้ือพดีีเอ  
1 ขวด สำมำรถเขี่ยเนื้อเยื่อลงในขวดหัวเชื้อเมล็ดข้ำวฟ่ำงได้ประมำณ 35-40 ขวด
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3. การผลิตก้อนเชื้อเห็ด 

 3.1 วัสดุและอุปกรณ์

  ✤ อำหำรเพำะ
  ✤ หัวเชื้อเห็ด
  ✤ ถุงพลำสติกทนร้อน ขนำด 7 x 11 นิ้ว หรือ 9 x 13 นิ้ว
  ✤ คอพลำสติก ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 1-1.5 นิ้ว
  ✤ ฝ้ำย หรือส�ำลี ยำงรัด
  ✤ ถังนึ่งไม่อัดควำมดัน หรือหม้อนึ่งควำมดัน
  ✤ โรงเรือนหรือสถำนที่บ่มเส้นใย

 3.2  สูตรการท�าก้อนเชื้อ

  สูตรที่ 1

  ✤ ขี้เลื่อยแห้ง  100 กิโลกรัม
   (ไม้เนื้ออ่อน เช่น ยำงพำรำ)
  ✤ ร�ำละเอียด 3-5 กิโลกรัม
  ✤ ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม
  ✤ ปูนขำว (แคลเซียมคำร์บอเนต) หรือหินปูน 1 กิโลกรัม หรือ  
น�้ำตำลทรำย 2-3 กิโลกรัม
  วิธีการ 
  ให้น�ำส่วนผสมทัง้หมด ผสมคลกุเคล้ำให้เข้ำกัน แล้วเตมิน�ำ้ให้มคีวำมชืน้  
60-70 เปอร์เซ็นต์ คลุกผสมให้ทั่ว น�ำไปใช้ทันที

  สูตรที่ 2

  ✤ ฟำงสับ 4-6 นิ้ว  100 กิโลกรัม 
  ✤ มูลวัว 25 กิโลกรัม
  ✤ ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0)  1 กิโลกรัม 
  ✤ ร�ำละเอียด 5 กิโลกรัม
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  วิธีการ 
  ให้น�ำส่วนผสมทัง้หมด ผสมคลุกเคล้ำให้เข้ำกัน แล้วผสมน�ำ้ให้มคีวำมชืน้ 
60-70 เปอร์เซ็นต์ คลุกผสมให้ทั่ว น�ำไปใช้ทันที
  หมายเหตุ : สูตรท�ำก้อนเพำะเชื้อเห็ดนี้ ไม่ใช่สูตรตำยตัว สำมำรถ 
ปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับวัสดุเพำะ สภำพพื้นที่ ชนิดของเห็ด เป็นต้น

 3.3  วิธีการเพาะ

  1) บรรจุอำหำรเพำะลงในถุง 
พลำสติกทนร้อน กดให้แน่นตึง สูงประมำณ 2/3  
ของถุง น�้ำหนักประมำณ 8 ขีด-1 กิโลกรัม
  2)  รวบปำกถุงบีบอำกำศออก  
สวมคอพลำสตกิ แล้วพบัปำกถุงพำดลงมำ รดัยำง 
ให้แน่น อุดด้วยส�ำลี หุ้มทับด้วยกระดำษหรือ 
ฝำครอบพลำสติก
  3)  น�ำไปนึ่งฆ่ำเช้ือด้วยถังนึ่งไม่อัด 
ควำมดนั หรอืใช้หม้อนึง่ควำมดนัอณุหภมู ิ90-100  
องศำเซลเซียส เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 3 ชั่วโมง  
โดยเริ่มจับเวลำเมื่อควำมร้อนอุณหภูมิประมำณ  
100 องศำเซลเซียส แล้วทิ้งถุงให้เย็น
  4) น�ำถุงเพำะออกมำใส่เชื้อ จำก 
หวัเช้ือในเมลด็ข้ำวฟ่ำง ถงุละประมำณ 10-15 เมลด็ 
  5) น�ำไปวำงเพ่ือบ่มก้อนเช้ือ ใน 
พื้นที่ที่สำมำรถป้องกันแดด ฝน ในอุณหภูมิที่เห็ด 
แต่ละชนิดต้องกำร จนเส้นใยเห็ดเจริญเติบโต 
เตม็ก้อน และเริม่รวมตวักันเพือ่เจรญิเป็นดอกเหด็  
จึงน�ำไปเปิดถุงให้ออกดอกต่อไป
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4. การผลิตดอกเห็ด

 4.1  โรงเรือนส�าหรับเปิดดอกเห็ด

   โรงเรอืนควรเป็นสถำนที ่ๆ  สะอำด ไม่สะสมโรค สำมำรถป้องกันแดด ลม 

และฝนเป็นอย่ำงดี สำมำรถเก็บรักษำควำมชื้น และถ่ำยเทอำกำศภำยในโรงเรือนดี  

มีอุณหภูมิห้อง ประมำณ 28-32 องศำเซลเซียส ขนำดของโรงเรือนที่แนะน�ำ คือ  

กว้ำง 4 เมตร ยำว 6 เมตร สูง 2.5 เมตร หรือ กว้ำง 6 เมตร ยำว 8 เมตร สูง  

2.5 เมตร หลังคำเป็นสำมเหลี่ยมหน้ำจั่ว ส�ำหรับผนังและหลังคำ นิยมใช้วัสดุ  

เป็นแฝก จำก หรืออำจใช้ตำข่ำยพรำงแสง (ซำแรน) ประมำณ 80% เป็นต้น

 4.2  การปฏิบัติดูแลรักษา

  อณุหภมู ิควำมช้ืนสมัพทัธ์ และแสง ทีเ่หมำะสมต่อกำรเจรญิของดอกเหด็ 
ชนิดต่ำง ๆ

เห็ดชนิดต่างๆ
อุณหภูมิ(องศาเซลเซียส) ระยะที่เจริญเป็นดอกเห็ด

ระยะบ่มเส้นใย ระยะเปิดดอก ความชื้นสัมพัทธ์ (%) ความต้องการแสง

เห็ดนางรมฮังการี 24-32 20-28 70-90 เล็กน้อย

เห็ดนางฟ้าภูฎาน 24-28 25-32 70-90 เล็กน้อย

เห็ดเป๋าฮื้อ 24-28 28-32 70-90 เล็กน้อย

เห็ดหูหนู 25-32 25-35 80-95 เล็กน้อย

เห็ดยานางิ 24-26 24-30 75-80 เล็กน้อย
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  เห็ดนางรมฮังการี นางฟ้าภูฎาน และนางนวล ใช้เวลำเจริญในระยะ 

เส้นใยประมำณ 1 - 11/2 เดือน หรือเห็ดเป๋าฮ้ือ 11/2 - 2 เดือน เมื่อเส้นใยเร่ิม 

รวมตัวกัน ให้ถอดส�ำลีและคอขวดน�ำก้อนเช้ือไปวำงในโรงเรือนเพื่อให้เกิดดอก  

รกัษำอณุหภูมคิวำมชืน้สมัพทัธ์ กำรถ่ำยเทอำกำศตำมทีเ่หด็ต้องกำร กำรให้ควำมชืน้ 

ภำยในโรงเรือน ไม่ควรให้น�้ำขังอยู่ภำยในก้อนเช้ือ และไม่ควรให้น�้ำถูกดอกเห็ด 

โดยตรง ถ้ำจ�ำเป็นควรให้เป็นละอองน�้ำ

  เห็ดหูหนู ใช้เวลำในระยะเส้นใยประมำณ 11/2 - 2 เดือน จำกน้ัน 

ถอดส�ำลีและคอขวด มัดปำกถุงปิดไว้ กรีดข้ำงถุงเป็นระยะเพ่ือให้เกิดดอก กำรให้ 

ควำมชื้นสำมำรถให้น�้ำที่ก้อนเช้ือและดอกเห็ดได้ควรให้น�้ำเบำ ๆ มิฉะน้ันดอกเห็ด 

อำจจะช�้ำและเน่ำเสียได้ง่ำย โรงเรือนควรมีกำรถ่ำยเทอำกำศที่ดี

  เห็ดยานางิ ใช้เวลำเจริญในระยะเส้นใยประมำณ 40-50 วัน เส้นใย 

เห็ดยำนำงิหลังจำกเจริญเต็มก้อนจะเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำล ให้ถอดส�ำลีและคอขวด  

รักษำอุณหภูมิและควำมชื้นสัมพัทธ์ให้เหมำะสม

  หมายเหตุ : นอกเหนือจำกกำรรักษำอุณหภูมิ ควำมชื้นสัมพัทธ์  

กำรถ่ำยเทอำกำศและแสงตำมที่เห็ดแต่ละชนิดต้องกำร ควรต้องรักษำควำมสะอำด 

บริเวณที่ปฏิบัติงำนและโรงเรือนเพำะเห็ด เพื่อหลีกเลี่ยงกำรสะสมของเช้ือโรค 

และแมลง
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 4.3 โรค แมลง และการป้องกันก�าจัด

  โรคของเห็ดถุง มีดังนี้

  1)  เชือ้ราด�ากลุ่มแอสเพอร์จลิลัส พบว่ำบำงส่วน 
ของถุงเห็ดจะมีสีเขียวเข้มเกือบด�ำ อำจเกิดท่ีส่วนบนใกล้ปำกถุง 
แล้วลำมลงไปข้ำงล่ำงหรอือำจเกิดจำกด้ำนล่ำงขึน้ไปกไ็ด้ บำงส่วน 
ของถุงเห็ดมีสีน�้ำตำลเกิดขึ้นติดกับบริเวณที่มีสีเขียวเข้ม
  2) เชื้อราด�าโบไธโอดิฟโพลเดีย พบว่ำขี้เลื่อย 
ในถุงเห็ดจะมีสีน�้ำตำลเข้มเกือบด�ำ เริ่มแรก 
เชื้อรำสีขำว ต่อมำเช้ือรำสีขำวจะขยำย 
กว้ำงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อทิ้งไว้นำน ๆ จะสังเกต 
เห็นก้อนเล็ก ๆ สีด�ำนูนออกมำท่ีผิวของ 
ถุงพลำสติก
  3) เชื้อรากลุ่มราเขียว  
ลักษณะกำรปนเปอนของถุงเห็ด 
เนื่องมำจำกรำเขียว จะสังเกตเห็นได้ง่ำย  
เนือ่งจำกสปอร์ของเชือ้รำมีสเีขยีวอ่อนใส  
เม่ือเกิดรวมกันหนำแน่นจึงท�ำให้เห็น 
เป็นหย่อมสีเขียวมะกอกหรือเขียวเข้ม 
ในถุงเห็ด
  4) ราสีส้มหรือราร้อน  
รำส้มมักเกิดเป็นกระจุกบริเวณปำกถุง  
มีลักษณะเป็นแผลสีชมพูอมส้ม หรือเป็น 
ก้อนติดกันสีชมพู บำงถุงอำจมีรำสีส้ม 
เกิดที่ก้นถุงได้ 
  5) ราเมือก พบว่ำเกิด 
กับถุง เห็ดที่ เป ิดถุง เก็บดอกไปแล ้ว 
หลำยรุ ่นและเป็นถุงที่อยู ่ด ้ำนล่ำงสุด  
ปกติจะสังเกตเห็นเส้นสีเหลืองชัดเจน 
ที่บริเวณด้ำนข้ำงถุง หรือบริเวณปำกถุง

ื้

22 กรมส่งเสริมการเกษตร



  6)  โรคเน่าน�้าตาล 
ของเห็ดภฐูาน เกิดจำกเชือ้แบคทเีรยี  
มีอำกำรหมวกเห็ดด้ำนบนเป็นจุด 
สเีหลอืงอ่อนแล้วเปลีย่นเป็นสนี�ำ้ตำล 
ขยำยไปท่ัวหมวก ส่วนแผลทีก้่ำนดอก 
เป็นปื้นสีเหลืองหรือสีน�้ำตำล
  7)  โรคจดุสีน�า้ตาลของเหด็เป๋าฮือ้และโรคเน่าเหลอืงของเหด็สกลุนางรม  
เกดิจำกเชือ้แบคทเีรยี เริม่แรกสงัเกตได้จำกดอกเหด็ไม่โผล่พ้นคอขวด บำงดอกสเีหลอืงซดี  
หรือมีลักษณะม้วนงอ ไม่สมบูรณ์  
ดอกไม่พัฒนำ ส่วนดอกทีเ่จริญออก 
มำได้ หมวกไม่บำนเต็มที่ กลุ่มของ 
ช่อดอกมีต้ังแต่ 2-4 ดอก ก้ำนลีบ 
เป็นกระจกุ หมวกดอกด้ำนบนและล่ำง 
รวมทั้งก้ำนดอก มีจุดสีน�้ำตำลอ่อน  
ประปรำย

  การป้องกันการเกิดเชื้อราปนเปื้อนในการเพาะเห็ดถุง

  ✤ ตรวจสอบควำมสะอำดและควำมบริสุทธิ์ของหัวเชื้อก่อนซื้อ
  ✤ กำรถ่ำยเชื้อหรือใส่เชื้อ ควรท�ำในห้องที่สะอำด ปรำศจำกฝุ่นละออง 
หรือเชื้อโรคอื่น ๆ หรือในบริเวณที่ไม่มีอำกำศถ่ำยเท
  ✤ คัดแยกถุงเห็ดเสีย ถุงเห็ดแตก ถุงเห็ดที่มีจุกส�ำลีชื้น น�ำไปนึ่งใหม่หรือ 
เผำเพื่อลดกำรระบำดของเชื้อรำ
  ✤ รักษำควำมสะอำดโรงเพำะ และบริเวณโดยทั่วไปรอบ ๆ ฟำร์ม
  ✤ เมื่อเก็บผลผลิตหมดแล้ว ควรพักโรงเพำะเห็ดประมำณ 2-3 อำทิตย์ 
เพื่อท�ำควำมสะอำดและฉีดยำฆ่ำแมลง หรือเชื้อรำท่ีมีตำมพื้น และเสำ ก่อนน�ำถุงเห็ด 
ชุดใหม่เข้ำมำ ถ้ำเป็นไปได้ควรแยกโรงบ่มกับโรงเปิดดอกต่ำงหำก หำกมีกำรระบำด 

ของเชื้อรำเขียวให้ใช้เชื้อแบคทีเรียพลำยแก้วฉีดพ่นเพื่อป้องกันก�ำจัด
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  แมลงศัตรูเห็ด

   1) หนอนแมลงวนั พบกำรระบำดท�ำลำย 
เห็ดเกือบทุกชนิดโดยเฉพำะเห็ดท่ีเก็บดอกขำยได้แล้ว  
หนอนพวกนี้เมื่อท�ำลำยก็จะพบว่ำส่วนของก้อนเชื้อใน 
ถุงเห็ดเปลี่ยนเป็นสีน�้ำตำลหรือสีด�ำ และส่วนมำกก็พบ 
โรคเน่ำเกิดขึ้นด้วยทุกครั้ง 
   2) หนอนผีเส้ือกินใบจาก หนอนวัยแรกจะกินใบจำกที่แห้งประมำณ 
ฤดูฝนหรืออำกำศเริ่มชื้นจนใบจำกท่ีน�ำมำมุงหลังคำเริ่มเปียก ประกอบกับเห็ดที่เพำะ 
อยู่ในถุงเริ่มออกดอก หนอนชนิดนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนย้ำยลงมำท�ำลำยเห็ด

   3) ไรศตัรเูห็ด มหีลำยชนดิ เช่น ไรไข่ปลำ ไรดดี ไรขำวใหญ่ เป็นต้น สำมำรถ 
เกดิกำรระบำดท�ำลำยอย่ำงรวดเร็วและรนุแรงจนเกดิควำมเสยีหำยโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในระยะที่ 
เส้นใยเหด็ก�ำลงัแผ่ออกไป หำกมีกำรระบำดจะท�ำให้เส้นใยขำดออกจำกกนั และไม่สำมำรถ 
เจริญเติบโตต่อไปได้

  วิธีป้องกันก�าจัด 

  ✤ ก�ำจัดไรโดยใช้เช้ือรำไมโตฟำกัส ฉีดพ่นด้วยน�้ำหมักน�้ำมะพร้ำวอ่อน 
ในกำรก�ำจัดไร โดยใช้น�้ำมะพร้ำวอ่อน 1 ผล เติมเชื้อบำซิลลัส ไมโตฟำกัส ปล่อยให้เช้ือ 
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เจริญในที่มีอำกำศ 24-48 เซนติเมตร น�ำมำผสมน�้ำเปล่ำ 20 ลิตร น�ำไปฉีดพ่นทั้งที่ 
ก้อนเห็ด ผนังโรงเรือน เสำแขวนถุง ทุก 5-7 วันครั้ง สำมำรถลดกำรระบำดของไรไข่ปลำ 
ลงไปได้มำก ถ้ำระบำดมำกฉีดพ่นช่วงแรก 1 วันเว้น 2 วัน แล้ว 1 วันเว้น 3 วัน แล้วเว้นทุก  
5 วัน อีก 2 ครั้ง
  ✤ พักโรงเรือนแล้วใช้คำร์บำริล หรือเซฟวิน ในอัตรำควำมเข้มข้น 0.5%  
หรือประมำณ 8-10 ช้อนแกงพูนต่อน�้ำ 20 ลิตร หรือใช้เพนโปรพำธริน อัตรำ 0.05% หรือ 
ประมำณ 100 ซีซี ต่อน�้ำ 20 ลิตร พ่นทั่วโรงเห็ด 
  ✤ ช่วงบ่มเส้นใยให้ใช้สำรเคมี โดยพ่นที่ถุงและจุกส�ำลี สำมำรถผสม 
น�ำ้ยำจบัใบจะท�ำให้ตดิภำชนะดีขึน้ ท้ังนี ้เพือ่ฆ่ำแมลงและไรทีก่ระจำยอยูต่ำมพืน้ผนงัห้อง  
และยังเป็นกำรป้องกันถุงเห็ดไม่ให้ไรเข้ำท�ำลำย 
  ✤ ดอกเห็ดที่พบไรไข่ปลำ ให้รีบน�ำออกจำกพื้นที่และท�ำลำย เพื่อป้องกัน 

กำรขยำยพันธุ์ต่อไป

 4.4  การเก็บผลผลิต 

  ปกติควรเก็บดอกเห็ดในช่อเดียวกันให้หมด อย่ำให้มีเศษเหลือติดค้ำงอยู่กับ 
ก้อนเชื้อ เนื่องจำกจะท�ำให้เน่ำ เชื้อโรค แมลงจะเข้ำท�ำลำยได้ ทั้งนี้
  เห็ดนางรมฮังการี นางฟ้าภูฎาน นางนวล เป๋าฮื้อ เก็บเมื่อดอกบำนเต็มที่  
แต่ขอบหมวกยังไม่บำนย้วย
  เห็ดหูหน ูเก็บเมื่อดอกบำนย้วยเต็มที่
  เห็ดยานางิ เก็บเมื่อกลุ่มดอกเห็ดโตเต็มท่ี แต่ขอบหมวกเห็ดยังงุ้มอยู่และ 
เยื่อที่ยึดขอบหมวกกับก้ำนเห็ดยังไม่ขำดออก โดยมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงหมวกประมำณ  
3-10 เซนติเมตร และมีก้ำนยำวประมำณ 5-11 เซนติเมตร
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แหล่งจ�าหน่ายหัวเชื้อเห็ด ก้อนเชื้อเห็ด
1.  ศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทย 
 กรมวิชำกำรเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900  
 โทรศัพท์ 02-5790147 โทรสำร 02-5613445 
2.  ร้านโกคีพานิช
 บริเวณสี่แยกเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 
 โทรศัพท์ 02-5615365, 02-5791590 มือถือ 081-9258712 
3.  เชื้อเห็ดฟางบัวทอง บัวขาว (หมอแกละ)
 21/1 หมู่ 8 ต�ำบลบำงบัวทอง อ�ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 (หยุดวันอำทิตย์)
 โทรศัพท์ 02-9036765-6 มือถือ 081-9261966 โทรสำร 02-9906240 
4.  ศูนย์รวมเห็ดบ้านอรัญญิก 
 3/1 หมู่ 8 ถนนพุทธมณฑล สำย 4 ต�ำบลกระทุ่มล้ม อ�ำเภอสำมพรำน จังหวัดนครปฐม 73220
 โทรศัพท์ 02-4419263 
5. ศูนย์ไบโอเทค KAT 
 19/7 หมู่11 ต�ำบลคลองสอง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120
 โทรศัพท์ 02-9083010-3, 02-9083037
6. ฟาร์มเห็ด โกขิม 
 216 หมู่ 5 ต�ำบลควนลัง หมู่ 8 ถนนหำดใหญ่-รัตภูมิสำยเก่ำ อ�ำเภอหำดใหญ่ 
 จังหวัดสงขลำ 90110
 โทรศัพท์ 074-457099, 074-457100 มือถือ 081-6090700, 081-8983571
7.  สวนเห็ดรัตนะ 
 244 หมู่ 9 ต�ำบลป่ำอ้อดอนชัย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงรำย 57000
 โทรศัพท์ 053-673805 มือถือ 081-6036314
8. สวนเห็ดตระการ 
 72 หมู่ 7 บ้ำนนำคิแลน ต�ำบลขำมเปี้ย อ�ำเภอตระกำรพืชผล จังหวัดอุบลรำชธำนี 34130
 โทรศัพท์ 045-294028 มือถือ 081-9971836, 085-6123778
9.  ฟาร์มเห็ดดาวเกษตรพัฒนาเซ็นเตอร์ 
 36/1 หมู่ 7 ต�ำบลล�ำลูกกำ อ�ำเภอล�ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150 
 โทรศัพท์ 02-9054593-4 โทรสำร 02-9054594
10.  เพราะรักฟาร์ม
 245 หมู่ 7 ต�ำบลชะรัด อ�ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง 93000
 โทรศัพท์ 074-605226 มือถือ 081-1712100, 081-1444880, 086-2907947

ภาพผนวก
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11.  ฟาร์มเห็ดรุจิรา
 138 หมู่ 10 บ้ำนกลำงดง ต�ำบลห้วยโพธิ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดกำฬสินธุ์ 46000
 โทรศัพท์ 043-600619 มือถือ 081-8718517
12.  ฟาร์มเห็ดสุเทพ
 207 หมู่ 2 ถนนชยำงกูร ต�ำบลไก่ค�ำ อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ�ำนำจเจริญ
 โทรศัพท์ 083-7947699 มือถือ 081-5930404
13.  ฟาร์มเห็ด เจริญไฮเทค
 57 หมู่ 9 ต�ำบลวัดแก้ว อ�ำเภอบำงแพ จังหวัดรำชบุรี 70160
 โทรศัพท์ 032-365393 มือถือ 081-7054760
14.  ฟาร์มเห็ดบูรพา
 242 หมู่ 1 ต�ำบลมะขำมคู่ กิ่งอ�ำเภอนิคมพัฒนำ จังหวัดระยอง 
 โทรศัพท์ 038-897735 มือถือ 086-3201870, 081-9126280
15.  บริษัทบ้านเห็ดปทุมจ�ากัด
 99/97 หมู่ 3 ถนนรังสิต-นครนำยก ต�ำบลบึงสนั่น อ�ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี 12110
 โทรศัพท์ 02-5464687 มือถือ 087-7154009
16.  ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทย “การเพาะเห็ดแบบครบวงจร”
 48/16 หมู่ 1 ต�ำบลบำงโฉลง อ�ำเภอบำงพลี จังหวัดสมุทรปรำกำร 10540
 โทรศัพท์ 02-7509937 มือถือ 089-1136389, 081-8979644
17.  ฟาร์มเห็ดเชษฐบ้านเลือก
 25/1 หมู่ 4 ต�ำบลบ้ำนเลือก อ�ำเภอโพธำรำม จังหวัดรำชบุรี
 โทรศัพท์ 032-232272 มือถือ 081-9471965
18.  ฟาร์มเพาะเห็ดช่างแดง 
 8-6 หมู่ 12 ต�ำบลบำงกอบัว อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130
 โทรศัพท์ 084-3177409 มือถือ 089-0688869
19.  นุสิทธิ์รัมย์ฟาร์ม
 96/2 หมู่ 5 ต�ำบลป่ำขะ อ�ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 26110
 โทรศัพท์ 037-382172 มือถือ 086-5566731, 086-1329922
20.  ฟาร์มเห็ดยายฉิม (ทุ่งบางเขน สาขา 2)
 545, 577 หมู่ 8 บ้ำนชะวำกยำว ต�ำบลบ้ำนพริก อ�ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก 
 โทรศัพท์ 037-394471-2 มือถือ 089-5003728, 087-0681895
21.  แดงฟาร์มเห็ดนางฟ้า
 126 หมู่ 3 ต�ำบลหนองจะบก อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ
 โทรศัพท์ 044-990865 มือถือ 081-7302569
22.  สวนเห็ดสิริทรัพย์อนันต์ บ้านยางโทน อ�าเภอเมือง อุตรดิตถ์
 16 หมู่ 4 ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
 มือถือ 081-0370231
23.  ฟาร์มเห็ดลุงลี
 อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 มือถือ 088-8074182
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2.  สวนเห็ดร่มเย็น อ�ำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
3.  คุณอภิรัชต์ สมฤทธิ์

28 กรมส่งเสริมการเกษตร



เอกสารค�าแนะน�าที่ 6/2558   
การเพาะเห็ดเบื้องต้น
ที่ปรึกษา
นำยโอฬำร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร
นำยสุรพล จำรุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร  ฝ่ำยบริหำร
นำยไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร  ฝ่ำยวิชำกำร
นำยสงกรำนต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร  ฝ่ำยส่งเสริมและฝึกอบรม
นำงสุกัญญำ อธิปอนันต์ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
นำงอรสำ ดิสถำพร ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร

เรียบเรียง 
นำงสำวจิรำภำ จอมไธสง ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด
นำยศตนัน พรรณอภัยพงศ์ นักวิชำกำรเกษตรช�ำนำญกำร
นำงสำวจุฑำมำศ รุ่งเรืองสิทธิ์ นักวิชำกำรเกษตรปฏิบัติกำร
กลุ่มส่งเสริมพืชผักและเห็ด 
ส�ำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร 
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
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นำงสำวอ�ำไพพงษ์ เกำะเทียน นักวิชำกำรเผยแพร่ช�ำนำญกำร
กลุ่มพัฒนำสื่อส่งเสริมกำรเกษตร 
ส�ำนักพัฒนำกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี
กรมส่งเสริมกำรเกษตร




