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1. องค์ความรูด้้านการปรับปรุงบาํรุงดนิดว้ยเศษวสัดุในไร่นา 

                  โดย ดร.อรทยั ศุกรียพงศ ์

1.1 องค์ประกอบของทรพัยากรดิน 

 ดินคือวัตถุธรรมชาติที่ปกคลุมผิวโลกอยู่บางๆ เกิดขึ้นจาก
ผลของการแปรสภาพหรือผุพังของหินแร่ และอินทรียวัตถุผสม
คลุกเคล้ากัน โดยมีส่วนประกอบโดยประมาณ ดังนี้  อนินทรียวัตถุ 
45%  อินทรียวัตถุ 5%  สารละลาย 25% อากาศ 25%  หน้าที่
หนึ่งที่สําคัญของดิน คือ เป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพราะ
ดินมีส่วนประกอบให้รากพืชยึดเกาะ มีอินทรียวัตถุ สารละลาย แร่
ธาตุอาหารพืช และอากาศ (คณาจารย์ภาควิชาปฐพีวิทยา, 2544) 
เมื่อมีการผลิตพืช ธาตุอาหารส่วนหนึ่งถูกนําออกจากไร่นา จึงต้องมี
การเติมธาตุอาหารในรูปของปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ดินใน
ฤดูกาลเพาะปลูก 

 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
 ในการพิจารณาว่าดินนั้นมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับ
การปลูกพืชหรือไม่ นั้นต้องพิจารณาจากสมบัติของดิน หลาย
องค์ประกอบทั้งสมบัติของดินทางกายภาพ ทางเคมี และสิ่งมีชีวิตที่
มีอยู่ในดิน ในโครงการนี้จะกล่าวถึงองค์ประกอบที่สําคัญและ
พารามิเตอร์ที่มีการวิเคราะห์ตรวจสอบโดยชุดตรวจสอบดินของกรม
พัฒนาที่ดิน ดังนี้  
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 ปฏิกิริยาดิน หรือความเป็นกรดเป็นด่างของดิน (pH) มีค่า
ระหว่าง 1-14 พืชส่วนใหญ่จะชอบเกิดขึ้นและเจริญเติบโตในดินที่
เป็นกลางไม่เป็นกรดหรือด่างจนเกินไป เนื่องจากธาตุอาหารพืชอาจ
ถูกตรึงไว้ พืชไม่สามารถดูดธาตุอาหารนั้นขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย 
ดังนั้นปฏิกิริยาดินที่เป็นกลางจึงแสดงให้เห็นว่าพืชจะดูดธาตุอาหาร
ไปใช้ได้ง่าย 
 ไนโตรเจน  (N) ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบของพืช 
ประมาณร้อยละ 18 เป็นองค์ประกอบของโปรตีน กรดนิวคลีอิก 
กรดอะมิโนที่ละลายได้ ที่มีอยู่ในพืช พืชดูดไนโตรเจนจากดินในรูป
ของเกลือไนเตรท (NO-

3) และเกลือแอมโมเนียม (NH+
4) ธาตุ

ไนโตรเจนจึงสูญเสียได้ง่ายจากการชะล้าง ดังนั้น การเติมไนโตรเจน
ลงดินอาจเติมในรูปของปุ๋ย การสลายตัวของอินทรียวัตถุ รวมทั้ง
ได้รับจากพืชบางชนิดที่ช่วยตรึงไนโตรเจนจากอากาศ 
 ฟอสฟอรัส (P) ฟอสฟอรัสในดินมักไม่เพียงพอกับความ
ต้องการของพืช เนื่องจากเป็นธาตุที่ถูกตรึงหรือเปลี่ยนเป็น
สารประกอบที่ละลายนํ้าได้ยาก ทําให้ความเป็นประโยชน์ของ
ฟอสฟอรัสต่อพืชลดลง ฟอสฟอรัสทําหน้าที่สําคัญเกี่ยวกับการ
ถ่ายทอดพลังงาน เป็นวัตถุดิบในการสร้างสารต่าง ๆ และควบคุม
ระดับความเป็นกรด-ด่างของกระบวนการลําเลียงน้ําในเซลล์ พืชจะ
ดูดฟอสฟอรัสในรูปอนุมูลไดไฮโดรเจนฟอสเฟต อนุมูลนี้เปลี่ยนรูป
ไปเมื่อปฏิกิริยาดินเปลี่ยนเป็นกรดหรือด่าง ฟอสเฟตจะรวมตัวกับ
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ไอออนประจุบวกและลบของธาตุทําให้กลายเป็นสารประกอบที่ไม่
ละลายน้ํา ทําให้พืชนําไปใช้ประโยชน์ได้น้อย 
 โพแทสเซียม (K) โพแทสเซียมเป็นธาตุที่จําเป็นสําหรับพืช 
เช่นเดียวกับธาตุไนโตรเจน และฟอสฟอรัส โพแทสเซียมเป็นธาตุที่
ละลายน้ําได้ดี พืชจะดูดโพแทสเซียมจากดินในรูปโพแทสเซียม
ไอออน กรณีที่โพแทสเซียมรวมตัวกับธาตุอ่ืนหรือถูกยึดในช้ันดิน
เหนียวทําให้พืชนําไปใช้ไม่ได้ โพแทสเซียมในพืชพบมากในส่วนยอด
ของต้น ปลายราก ตาข้าง ใบอ่อน และในท่อลําเลียงอาหาร ความ
ต้องการโพแทสเซียมของพืชมีอยู่ระหว่างร้อยละ 2-5 โดยน้ําหนัก
แห้ง โพแทสเซียมช่วยกระตุ้นการทํางานของเอนไซม์ ช่วยใน
กระบวนการสร้างแป้ง ช่วยในกระบวนการสังเคราะห์แสง ช่วย
ลําเลียงธาตุอาหาร เป็นต้น 
 
1.2 สมบัติของดินในตําบลหนองเรือ 

 สมบัติของดินในตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น จากแผนที่กลุ่มชุดดิน อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชุดดิน 18 และ 36 ซึ่งมีสมบัติดังนี้ 
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ภาพที่ 1  แสดงแผนที่กลุ่มชุดดิน อําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 

กลุ่มชุดดินที่ 18  ประกอบด้วยชุดดินชลบุรี (Cb) ชุดดินไช
ยา (Cya) ชุดดินโคกสําโรง (Ksr)  และชุดดินเขาย้อย (Kyo) มี
ลักษณะเด่นคือ ดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ํา 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ําค่อนข้างเลว ความ
อุดมสมบูรณ์ตํ่าถึงปานกลาง ปัญหาที่พบ ความอุดมสมบูรณ์ตํ่า บาง
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พ้ืนที่ขาดแคลนน้ํานานและท่วมขังในฤดูฝน ทําความเสียหายกับพืช
ที่ไม่ชอบน้ํา 

กลุ่มชุดดินที่ 36 ประกอบด้วยชุดดินเพชรบูรณ์ (Pe) ชุด
ดินปราณบุรี (Pr) และชุดดินสีคิ้ว (Si) มีลักษณะเด่น คือ ดินร่วน
ละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนลําน้ําหรือวัตถุต้นกําเนิดเนื้อหยาบ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้ําดีถึงดีปานกลาง 
ความอุดมสมบูรณ์ตํ่าถึงปานกลาง ปัญหาดินเป็นดินปนทราย ความ
อุดมสมบูรณ์ตํ่า ขาดแคลนน้ํา และในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ดินง่าย
ต่อการถูกชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดิน 

จากสมบัติของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่า การผลิตพืชให้
ได้ ผลผลิตที่มีทั้งปริมาณและคุณภาพ กรมพัฒนาที่ดินได้แนะนํา
การจัดการดินพื้นที่ลุ่ม ในกรณีการทํานาข้าวให้มีการไถกลบตอซัง
หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด ก่อนทํานาและปลูกพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยว 
กรณีปลูกพืชไร่ ไม้ผล หรือพืชผักให้ยกร่องเพื่อป้องกันน้ําท่วมขัง
และปรับปรุงบํารุงดินด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก พัฒนาแหล่งน้ํา 
และจัดระบบการให้น้ําในแปลงปลูก สําหรับในที่ดอนแนะนําให้ใช้
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก มีวัสดุคลุมดิน และพัฒนาแหล่งน้ํา จัดระบบการ
ให้น้ําในแปลงปลูก  

สมบัติของดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตํ่าเป็นสมบัติประการ
หนึ่งที่เป็นข้อจํากัดของการผลิตพืช ดังนั้นจึงควรมีการใช้เศษวัสดุใน
ไร่นา เพื่อปรับปรุงบํารุงดิน และเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
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1.3 ข้อมูลของเศษวสัดุในไร่นา 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  ดังนั้นวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรหรือในไร่นา  จึงมีอยู่ทั่วไปและหลายรูปแบบ  โดย
พ้ืนที่ที่ใช้ในการปลูกข้าวจะมีอยู่สูงถึง 73 ล้านไร่  ในขณะที่เนื้อที่อีก
ประมาณ 47 ล้านไร่  ใช้ในการเพาะปลูกพืชอื่น ๆ ดังนั้น ฟางข้าว
จึงเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีปริมาณมากและเหมาะสมที่จะ
นําในการปรับปรุงดิน  นอกจากนั้นเป็นส่วนของลําต้น ใบ และ
เปลือกของพืชชนิดอ่ืน ๆ ที่สามารถนํามาทําปุ๋ยหมักและปรับปรุง
ดินได้ เช่น ต้นข้าวโพด ซังข้าวโพด ต้น และเปลือกถั่วชนิดต่าง ๆ 
และเศษต้นอ้อย ใบอ้อย เป็นต้น 

 ดังนั้น เกษตรกรสามารถจะทําปุ๋ยไว้ใช้เพื่อปรับปรุงบํารุง
ดินได้เองจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่ทั่วไปในไร่นา แต่
ส่วนใหญ่วัสดุเหลือใช้ เหล่านี้  เกษตรกรมักจะไม่ได้นํามาใช้
ประโยชน์มากนัก  บางครั้งก็นําออกจากไร่นาหรือกําจัดโดยการเผา
ทิ้ง  ซึ่งเท่ากับเป็นการทําลายธาตุอาหารที่พืชดูดจากดิน  จึงเป็น
สาเหตุประการหนึ่งที่ทําให้ธาตุอาหารของพืชในดินลดน้อยลง  การ
ทําปุ๋ยหมักจึงเป็นแนวทางที่จะได้ปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้ในการปรับปรุง
บํารุงดินเพื่อเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน 

  ลักษณะของเศษวัสดุในไร่นามีส่วนสําคัญต่อกระบวนการ
ย่อยสลาย  ซึ่งได้แก่ขนาดและความสดของเศษวัสดุ  ในกรณีที่มีการ
นําเศษวัสดุเหล่านี้มาใช้ปรับปรุงดิน  ถ้าเป็นเศษวัสดุที่มีขนาดเล็ก 



7 

เช่น ขี้ลีบข้าว เศษปอ และขุยไผ่ การผสมคลุกเคล้าทําได้ทั่วถึง 
พ้ืนที่ผิวสัมผัสมีมาก  ดังนั้น โอกาสที่จะถูกย่อยสลายจึงมีมากกว่า 
ใช้ระยะเวลาที่รวดเร็วกว่า  เศษวัสดุที่มีขนาดใหญ่  

1.3.1 องค์ประกอบทางเคมีของเศษวัสดุ 
 โครงสร้างของเศษวัสดุในไร่นาส่วนใหญ่ไม่ค่อยแตกต่างกัน
มากนัก  แต่สิ่งสําคัญอยู่ที่องค์ประกอบของสารประกอบคาร์บอน
และไนโตรเจนซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งในการกําหนดอัตราการย่อย
สลาย  โดยจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารอินทรียคาร์บอน  จนกระทั่งได้
โมเลกุลเล็กลงและนําเข้าไปในเซลล์  เพื่อใช้เป็นแหล่งของพลังงาน
และสร้างส่วนประกอบของเซลล์  สําหรับสารประกอบไนโตรเจนจะ
ถูกย่อยสลายเช่นกันและเซลล์จุลินทรีย์จะนําไปใช้เป็นแหล่ง
ไนโตรเจน  เพื่อสร้างส่วนประกอบของเซลล์ เช่น สารโปรตีน และ
กรดนิวคลีอิค (nucleic acid) เป็นต้น  โดยปกติเซลล์ของจุลินทรีย์
มีค่า C/N ratio ประมาณ 10-15  ซึ่งหมายความว่าการที่จุลินทรีย์
ดูดสารอินทรียคาร์บอนเข้าไปใช้ในเซลล์ 10-15 หน่วย  จําเป็นต้อง
ดูดสารประกอบไนโตรเจนเข้าไปด้วย 1 หน่วย  จึงจะทําให้เกิด
ความสมดุลของสารประกอบทั้งสองในเซลล์  และจุลินทรีย์สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี 

 การใช้เศษวัสดุในไร่นาที่มีค่า C/N ratio ตํ่า เช่น ต้นพืช
ตระกูลถั่วต่าง ๆ อาจไม่จําเป็นต้องเติมสารไนโตรเจน  หรืออาจจะ
เติมในปริมาณที่น้อยกว่าที่ใช้กับเศษวัสดุที่มีค่า C/N ratio สูง  วัสดุ
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เศษพืชตระกูลถั่วมีปริมาณไนโตรเจนค่อนข้างสูงกว่าเศษวัสดุชนิด
อ่ืน  ซึ่งจะมีผลต่อการเพิ่มอัตราการย่อยสลายได้มากขึ้น  และใช้
ระยะเวลาการย่อยสลายรวดเร็วกว่าเศษวัสดุที่มีปริมาณไนโตรเจน
ตํ่า  นอกจากนี้ เศษวัสดุบางชนิดที่มีค่า C/N ratio สูงมาก  
เนื่องจากมีองค์ประกอบของลิกนิน (Lignin) ค่อนข้างสูง  ซึ่งย่อย
สลายได้ยาก เช่น กากอ้อย ขี้เลื่อย และขุยมะพร้าว เป็นต้น  เศษ
วัสดุเหล่านี้จะใช้เวลาในการย่อยสลายนาน  หรือใบยูคาลิปตัสจะมี
สารประกอบพวกฟีนอลลิก (Phenolic)  สูงมากกว่าเศษพืชชนิดอ่ืน  
ทําให้ยากต่อการย่อยสลาย  

การไถกลบเศษวัสดุในไร่นา 
 เป็นการนําเศษพืชหรือวัสดุเหลือใช้ในไร่นาที่ได้จากการเก็บ
เกี่ยวผลผลิต  ไถกลบลงดินในระหว่างการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกและ
ปล่อยทิ้งไว้  เพื่อให้เกิดกระบวนการย่อยสลายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง  
แล้วจึงดําเนินการปลูกพืชต่อไป ซึ่งการไถกลบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดินและปรับปรุงบํารุงดินให้มีความ
อุดมสมบูรณ์  รวมถึงทดแทนธาตุอาหารบางส่วนที่พืชนําไปใช้หรือ
ติดไปกับผลผลิตทางการเกษตร 
 1.3.2 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการย่อยสลายวัสดุที่ไถกลบ 
 1)  ชนิดของเศษวัสดุ 
 ชนิดของเศษวัสดุมีผลต่อการเกิดกระบวนการแปรสภาพ
สารอินทรีย์ไนโตรเจนหลังจากการไถกลบลงในดิน  ในสภาพที่มี
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อุณหภูมิเหมาะสมประมาณ 35 องศาเซลเซียส พบว่า องค์ประกอบ
ของคาร์บอนและไนโตรเจนที่มีอยู่ในเศษวัสดุแต่ละชนิด  เป็นปัจจัย
สําคัญประการหนึ่งต่อการเกิดสารประกอบไนโตรเจนในรูปที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืช  โดยเศษวัสดุที่มีค่า C/N ratio ตํ่า หลังจากการไถ
กลบลงในดิน  จะพบว่ามีการปลดปล่อยไนโตรเจนในรูปที่เป็น
ประโยชน์ต่อพืชสูงกว่าวัสดุที่มีค่า C/N ratio สูง ดังนั้น การไถกลบ
เศษวัสดุที่มีค่า C/N ratio สูง  จะมีการย่อยสลายในดินนานกว่าที่มี 
C/N ratio ตํ่า  จากการไถกลบเศษวัสดุที่มีค่า C/N ratio มากกว่า 
20 : 1 จะพบว่า ปริมาณไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อพืชจะค่อย ๆ 
เพิ่มขึ้น  หลังจากการไถกลบไปแล้วประมาณ 10 วัน แต่ถ้าเศษวัสดุ
มีค่า C/N ratio เท่ากับหรือน้อยกว่า 20 จะเกิดความเป็นประโยชน์
ของธาตุไนโตรเจนได้เร็วขึ้นหลังจากการไถกลบวัสดุดังกล่าว  จึงไม่
จําเป็นต้องใช้เวลามากในการย่อยสลายหลังจากการไถกลบวัสดุลง
ในดิน 
 2)  ปริมาณของวัสดุไถกลบ 
 ปริมาณของเศษวัสดุที่จะทําการไถกลบนั้นอยู่ในอัตราเฉลี่ย 
1 ตันต่อไร่ (น้ําหนักแห้ง)  ปริมาณของเศษวัสดุมีความเกี่ยวข้องกับ
ระยะเวลาของการย่อยสลาย  หากใส่เศษวัสดุเพื่อการไถกลบใน
อัตราที่สูงกว่า 1 ตันต่อไร่  จะต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลาย
นานขึ้น  มิฉะนั้นจะก่อให้ เกิดอันตรายแก่ พืชที่ปลูกตามมา  
เนื่องจากกระบวนการย่อยสลายของวัสดุที่ทําการไถกลบยังไม่
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สมบูรณ์  ซึ่งจะทําให้มีผลต่อการใช้ไนโตรเจนในดิน  ทําให้พืชที่ทํา
การเพาะปลูกเกิดการขาดแคลนไนโตรเจนได้  ในกรณีที่เศษวัสดุนั้น
มีค่า C/N ratio สูง  สามารถที่จะเติมไนโตรเจนในรูปของปุ๋ยเคมีลง
ในดินระหว่างการไถกลบ  เพื่อช่วยให้เกิดการย่อยสลายได้เร็วขึ้น  
และเพื่อเป็นการป้องกันการขาดธาตุไนโตรเจนในระหว่างการย่อย
สลายช่วงแรกหลังจากการไถกลบเศษวัสดุ 

 3) อุณหภูมิ 
 อุณหภูมิในดินมีผลต่อการย่อยสลายของเศษวัสดุและความ
เป็นประโยชน์ของไนโตรเจนในดินระหว่างการไถกลบเศษวัสดุด้วย  
จากการไถกลบใบข้าวฟ่าง ต้นและใบถั่วเหลือง  จะพบว่าที่ระดับ
อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส  จะมีความเหมาะสมต่อการแปรสภาพ
หรือเพิ่มความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนให้แก่ดิน  หลังจากการไถ
กลบเศษวัสดุเป็นเวลา 100 วัน  โดยจะมีอัตราการเพิ่มความเป็น
ประโยชน์ของธาตุอาหารระหว่าง 100-140 มิลลิกรัมต่อดิน 1 
กิโลกรัม  ในขณะที่สภาพอุณหภูมิตํ่ากว่า 35 องศาเซลเซียส  จะทํา
ให้มีประสิทธิภาพความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจนในดินลดลง  
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ระดับอุณหภูมิตํ่ากว่า 15 องศาเซลเซียส  
จะทําให้กระบวนการ N-mineralization ในดินเกิดขึ้นน้อยมาก  
ดังนั้น ในการไถกลบเศษวัสดุนั้น  ความเป็นประโยชน์ของไนโตรเจน
ในดิน  จะมีความแปรผันตามหรือสอดคล้องกับปัจจัยของอุณหภูมิที่
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เหมาะสม  มีผลต่อการส่งเสริมการเจริญและเร่งปฏิกิริยาการดําเนิน
กิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน 

1.3.3 ประโยชน์ของการไถกลบเศษวัสดุในไร่นา 
 1) ช่วยในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน 
 ทําให้ดินมีความโปร่ง ร่วนซุย การถ่ายเทอากาศดีขึ้น และลด
ความหนาแน่นของดิน ดินมีการอุ้มน้ําได้ดีขึ้น   
 2) เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน 
 การไถกลบเศษวัสดุจะสามารถยกระดับของปริมาณ
อินทรียวัตถุในดินได้ดี  มีรายงานว่าการไถกลบตอซังข้าว 1 ตันต่อไร่  
เพื่อปลูกข้าวในดินชุดเรณูและร้อยเอ็ด  มีผลต่อระดับอินทรียวัตถุใน
ดินเพิ่มขึ้นจาก 0.38 และ 0.32 เป็น 0.67 และ 0.53% ตามลําดับ  
จากการศึกษาการใช้ประโยชน์ของฟางข้าวโดยการไถกลบลงในดิน
ติดต่อกันในระยะยาว  ทําให้ปริมาณอินทรียวัตถุในดินเพิ่มขึ้นจาก 
1.94 เป็น 2.17%   จากการศึกษาการใช้ประโยชน์จากเศษซากอ้อย
โดยการไถกลบลงในดินก่อนปลูกอ้อย  พบว่าปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินเพิ่มขึ้นจาก 1.56 เป็น 1.86%  

3) เพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็น
ด่างของดิน 
 เนื่องจากอินทรียวัตถุจากเศษวัสดุที่ใช้ในการไถกลบมี
สมบัติในการเพิ่มความต้านทานการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรดเป็น
ด่างของดิน (Buffer capacity) ซึ่งจะทําให้ค่า pH ของดินอยู่ใน
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ระดับที่เพิ่มขึ้นหรือเป็นกลาง  จากการไถกลบฟางข้าวในอัตรา 1 
ตันต่อไร่ก่อนปลูกข้าวเป็นเวลาหนึ่งเดือนในดินชุดเรณูและร้อยเอ็ด  
พบว่า หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว  มีผลทําให้ค่าความเป็นกรดเป็น
ด่างของดินเพิ่มขึ้นจาก 5.6 และ 6.0 เป็น 6.2 และ 6.7 ตามลําดับ 

4) เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชในดิน 
 อินทรียวัตถุมีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวก
ค่อนข้างสูง  จึงทําให้ธาตุอาหารในดินทั้งในรูปของการใส่ปุ๋ยเคมี
และที่มีอยู่ในดินเดิม  ซึ่งอยู่ในรูปของประจุบวกบางชนิด  ถูกดูดซับ
ไว้ไม่ให้เกิดการสูญเสียไปจากดินและเป็นพิษต่อพืช  และพืช
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้  มีรายงานว่าการไถกลบตอซังข้าว
ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน  จะช่วยลดความเป็นพิษเนื่องจาก
เหล็กและแมงกานีสในดิน   การใส่เศษวัสดุฟางข้าว โสนอัฟริกัน 
และปอเทืองอย่างละอัตรา 1 ตันต่อไร่  ในดินชุดวารินเป็นเวลา 90 
วัน  มีผลต่อการเพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในดินเมื่อเปรียบเทียบกับ
การไม่ใส่เศษวัสดุอินทรีย์  โดยเพิ่มขึ้นจาก 9.1 เป็น 14.5, 16.4 
และ  16 .4  มิลลิกรัม ต่อกิ โลกรัมตามลํ า ดับ   และปริมาณ
โพแทสเซียมเพิ่มขึ้นจาก 95.5 เป็น 205.5, 193.0 และ 161.2 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตามลําดับ  ส่วนในดินชุดร้อยเอ็ดมีผลต่อการ
เพิ่มธาตุอาหารในดินเช่นกัน  โดยทําให้ปริมาณฟอสฟอรัสในดิน
เพิ่มขึ้นจาก 2.5 เป็น 5.5, 5.4 และ 4.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
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ตามลําดับ  และโพแทสเซียมในดินเพิ่มขึ้นจาก 69.5 เป็น 217.8, 
188.1 และ 220 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามลําดับ 

 5) เพิ่มกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดินและลด
ปริมาณศัตรูพืชในดิน 
 หลังจากการใส่ฟางข้าว ตอซัง โสนอัฟริกัน และปอเทือง 
ในอัตรา 1 ตันต่อไร่ในดินชุดวารินและร้อยเอ็ด  จะเป็นการเพิ่ม
อินทรียวัตถุซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญต่อการดําเนินกิจกรรมของจุลินทรีย์
ที่เป็นประโยชน์ในดิน  ทําให้เพิ่มจํานวนประชากรของจุลินทรีย์ที่
เป็นประโยชน์ในดินมากขึ้น  จึงเกิดกิจกรรมการย่อยสลายเศษวัสดุ
อินทรีย์เพิ่มขึ้น  เนื่องจากจุลินทรีย์ในดินมีการใช้สารอินทรีย์
คาร์บอนเป็นแหล่งพลังงาน  ส่งผลให้ปริมาณเชื้อโรคพืชบางชนิดใน
ดินลดลง  เพราะจุลินทรีย์เหล่านี้มีคุณสมบัติในการควบคุมเชื้อโรค
พืชในดินได้ด้วย 

 6) ช่วยลดระดับความเค็มของดิน 
 การไถกลบเศษวัสดุในไร่นา มีผลต่อการลดความเป็นพิษ
จากดินเค็มได้  จากรายงาน การใช้ประโยชน์จากแกลบ  โดยการใส่
แกลบ 1 ตันต่อไร่ แล้วทําการไถกลบเพื่อปลูกข้าวในดินชุดร้อยเอ็ด 
พบว่า หลังการใส่แกลบเป็นเวลา 5 เดือน  ค่าความเค็มของน้ําใน
แปลงนาข้าวลดลงจาก 3.6-3.7 dS/m  เป็น 0.5-0.8 dS/m 
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1.3.4 ข้อมูลธาตุอาหารพืชของเศษวัสดุในไร่นา 

ตารางที่ 1  ตัวอย่างค่าวิเคราะห์ของเศษวัสดุในไร่นา 

เศษวัสดุ OC (%) C/N N (%) P (%) K (%) 

ใบกล้วย 45.23 33 1.35 1.65 1.48 

เปลือกสับปะรด 47.23 33 1.43 0.22 1.86 

ทะลายปาล์ม 47.76 37 1.28 0.16 0.90 

กากมะพร้าว 49.39 222 0.22 0.16 1.09 

ขุยมะพร้าว 47.12 64 0.73 0.10 1.30 

ใบยางพาราแห้ง 46.55 20 2.29 0.18 0.56 

แกลบ 41.62 89 0.47 0.23 0.48 

ฟางข้าว 44.00 51 0.87 0.14 1.05 

ใบอ้อย 47.06 29 1.65 0.20 1.52 

ใบมันสําปะหลัง 44.19 13 3.50 0.27 1.17 

รําข้าว 46.75 21 2.22 1.03 1.31 

ใบไผ่ 46.91 17 2.77 0.24 2.51 

เปลือกอ้อย 49.83 156 0.32 0.05 0.16 

กากอ้อย 50.33 390 0.13 0.86 0.11 

ซังข้าวโพด 49.38 115 0.43 0.13 0.59 
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ตารางที่ 1  ตัวอย่างค่าวิเคราะห์ของเศษวัสดุในไร่นา (ต่อ) 

เศษวัสดุ OC (%) C/N N (%) P (%) K (%) 

เปลือกถั่วเหลือง 43.12 14 2.97 1.50 1.43 

เปลือกทุเรียน 47.20 34 1.37 0.42 2.51 

ใบข้าวโพด 43.81 18 2.38 0.37 2.22 

เปลือกกาแฟ 42.53 21 2.07 0.16 2.37 

ผักตบชวา 41.48 25 1.68 0.26 4.05 

ที่มา : สํานักวิจัยพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการ
เกษตร, 2548  
 
1.3.5 ตอซังขา้ว 
 หลังฤดูการเก็บเกี่ยว มักจะพบเห็นการเผาตอซังข้าวเพื่อให้
ง่ายต่อการเตรียมดินปลูกข้าวในฤดูถัดไป การเผาตอซังข้าวนี้มีทั้ง
ข้อดีและข้อเสีย ดังนี้ 
 ข้อดี  
 1. ทําให้การไถทําเทือกง่ายขึ้น 
 2. กําจัดโรคและแมลงบางชนิดในไร่นา 
 ข้อเสีย  
 1. ทําให้เกิดหมอกควัน เป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่ยานพาหนะ 
 2. ทําให้โลกรอ้นขึ้นจากแก๊สเรือนกระจก 
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 3. ทําให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารพืชจากดิน 
 4. เป็นการทําลายจุลินทรีย์ทีเ่ป็นประโยชน์และสิ่งมีชีวิต
เล็กๆ บนผิวหน้าดิน 
 5. ทําลายโครงสร้างดิน 
 6. สูญเสียอินทรียวัตถุในดิน 
 เพื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนถึงข้อดีและข้อเสียของการเผาไหม้ตอ
ซังข้าว ขอให้พิจารณาถึงองค์ประกอบของฟางข้าวดังตาราง 
  ตารางที่ 2   องค์ประกอบทางเคมีของฟางข้าว 

องค์ประกอบ ร้อยละ 
เนื้อเซลล ์ 21 
ผนังเซลล ์ 79 
เซลลูโลส 33 
เฮมิเซลลูโลส 26 
ลิกนิน 7 
ซิลิกา 13 

ที่มา : puechkaset.com เรื่องฟางข้าวและประโยชน์จากฟางข้าว 
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    ตารางที่ 3  คุณค่าทางโภชนาการของฟางข้าว 

คุณคา่ทางโภชนาการ ร้อยละ 
โปรตีน 3.44 
ไขมัน 1.88 
เยื่อใย 37.48 
ปริมาณเถ้า 12.30 
ฟอสฟอรัส (P2O5) 0.11 

      ที่มา : ถนดั (2531)  

จากองค์ประกอบของฟางข้าวจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็น
การเผาทําลายธาตุอาหารพืชให้สูญเสียไป ตัวอย่างกรณีศึกษาของ
กรมพัฒนาที่ดิน ในการเผาตอซังปริมาณ 50-60 ล้านตัน จะเป็น
การสร้างคาร์บอนไดออกไซด์จํานวน 27 ล้านตัน  

ปัจจุบันค่าเฉลี่ยอินทรียวัตถุในดินของประเทศไทยต่ํากว่า
ร้อยละ 1 ถือว่าน้อยมาก ปกติดินควรมีอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ดินที่มีอินทรียวัตถุมากเป็นดินที่มีโครงสร้างทางกายภาพดี ไม่
แน่นทึบเป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ และสิ่งมีชีวิตในดิน 

จากการศึกษาของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1 ใน
ปี 2555 ณ บ้านทุ่งผง ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน เกี่ยวกับการ
เผาตอซัง และไม่เผาตอซัง ก่อนไถกลบต่อผลผลิตต่อไร่ พบว่ากรณี
เผาตอซังได้ผลผลิตต่อไร่ 594 กิโลกรัม กรณีไม่เผาตอซังได้ผลผลิต
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ต่อไร่ 705 กิโลกรัม เปรียบเทียบรายได้ต่อไร่กรณีเผาตอซัง 8,223 
บาท กรณีไม่เผาตอซังอยู่ที่ 10,039 บาท ทํารายได้เฉลี่ยได้มากกว่า
ไร่ละ 1,816 บาท (www.thairath.co.th/content/482779) 

1.3.6  เปลือกมันสําปะหลัง 
 เปลือกมันสําปะหลังเป็นเศษวัสดุในไร่นาอีกชนิดหนึ่ง ที่ยัง
ไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ เปลือกมันสําปะหลังที่เรียกว่า
เปลือกดินนี้ให้อินทรียวัตถุได้มากพอสมควร มีธาตุอาหารหลัก
ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม รวมทั้งมีธาตุอาหารรอง
และจุลธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ ดังแสดงในตาราง 
 
ตางรางที่ 4  ปริมาณธาตุอาหารพืชในเปลือกมันสําปะหลัง 

ปริมาณ 
ธาตุอาหารทั้งหมด หน่วย เปลือกมัน

สําปะหลังใหม่ 
เปลือกมัน

สําปะหลังเก่า 
ไนโตรเจน % 0.58 0.71 
ฟอสฟอรัส % 0.05 0.08 
โพแทสเซียม % 0.56 0.59 
แคลเซียม % 0.45 0.24 
แมกนีเซียม % 0.12 0.16 
โซเดียม มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม 
83.27 42.27 
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ตางรางที่ 4  ปริมาณธาตุอาหารพืชในเปลือกมันสําปะหลัง (ต่อ) 

ปริมาณ 
ธาตุอาหารทั้งหมด หน่วย เปลือกมัน

สําปะหลังใหม่ 
เปลือกมัน

สําปะหลังเก่า 
ทองแดง มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม 
2.91 2.65 

เหล็ก มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 

5956.75 2350.65 

แมงกานีส มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 

840.45 234.54 

สังกะสี มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 

13.22 15.47 

ที่มา : ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาวิชาการอาหารสัตว์ (2548) อ้างโดย สุกัญญา   
        จัตตุพรพงษ์ และวราพันธ์ุ จินตณวิชญ์ 

 จากตารางจะเห็นว่าเปลือกมันสําปะหลังมีธาตุอาหารพืชที่
เป็นประโยชน์สามารถนํามาใช้ในการเพาะเห็ด หรือหมักปุ๋ยสําหรับ
ใช้ในไร่นาเป็นอาหารพืช และปรับปรุงบํารุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ได้ 

    การเผาเศษวัสดุในไร่นาเมื่อมีเศษวัสดุเหลือจากการผลิตพืช 
เกษตรส่วนหนึ่งใช้วิธีการเผาทําลายเศษวัสดุเหล่านี้ เพื่อให้สะดวก
ในการจัดการเพื่อผลิตพืชในฤดูกาลต่อไปจากการประเมินของกรม
พัฒนาที่ดินพบว่ามีเศษวัสดุเหลือใช้ที่ยังขาดการจัดการที่เหมาะสม
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เป็นฟางข้าว 26.81 ล้านตัน เศษต้นข้าวโพด 6.83 ล้านตัน เศษใบ
อ้อย 9.75 ล้านตัน เมื่อมีการเผาเศษวัสดุจากไร่นาเหล่านี้ จะทําให้
สูญเสียธาตุอาหารไนโตรเจน 90 ล้านกิโลกรัม ฟอสฟอรัส 20 ล้าน
กิโลกรัม และโพแทสเซียม 260 ล้านกิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่าห้า
พันล้านบาท ซึ่งเกษตรกรต้องจ่ายเงินซื้อปุ๋ยเคมีเพื่อใส่ในไร่นา
ทดแทนการสูญเสียไปจากการเผาทําลาย ในกรณีการเผาฟางข้าวทํา
ให้พ้ืนที่การเกษตรสูญเสียไนโตรเจน 6-9 กิโลกรัมต่อไร่ ฟอสฟอรัส 
0.8 กิโลกรัมต่อไร่ และโพแทสเซียม 15.6 กิโลกรัมต่อไร่ จึงควรมี
การนําเศษวัสดุในไร่นาเหล่านี้มาใช้ประโยชน์และใช้ในการปรับปรุง
บํารุงดิน (กรมพัฒนาที่ดิน, 2556) 
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ภาพที่ 2  แสดงการจัดการเศษวัสดุในไร่นา 

เมื่อมีการเผาเศษวัสดุในไร่นาจะทําให้เกิดการสูญเสียธาตุ
อาหารพืชไปในรูปก๊าซและเกิดฝุ่นละอองที่เป็นมลพิษทางอากาศ แต่
หากนําเศษวัสดุในไร่นานี้มาทําก้อนเชื้อเห็ดที่มีการเติมธาตุอาหาร
สําหรับเห็ด มีการปรับความเป็นกรด-ด่างและความชื้น จะนํามาใช้
เป็นวัสดุเพาะเห็ดได้ ซึ่งเศษวัสดุในป่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการ

ธาตุอาหารพืช 

ทรัพยากร
ที่ดิน 

เศษวัสดุใน
ไรนา 

เศษวัสดุใน
ปา 

การเผา
ทําลาย 

6.9 6.9 กก/ไร 

N P  K 

ธาตุอาหารพืช 

0.8 กก/ไร 15.6 กก/ไร 

S C
a

M  S 

ฝุน

การเหนี่ยวนํา
ใหเกิดเห็ด 

เพิ่มปริมาณ
เห็ดนอกฤดู 

กอนเชื้อ
เห็ด 

N, P, K, OM ฯลฯ

การปรับปรุงบํารุงดิน 

โปรตีน 

วิตามิน 

ไฟเบอร 
เศษวัสดุที่สําคัญ 

รํา
ขาว  ยูเรีย  

 

ดีเกลือ  

ยิปซั่ม  

 ปูนข

การเผา
ทําลาย 

6.9 กก/ไร 

N P  K 

0.8 กก/ไร 15.6 กก/ไร 

Si Ca  Mg  S

ฝุนละออง 

การเหนี่ยวนํา
ใหเกิดเห็ด 

เพิ่มปริมาณ
เห็ดนอกฤดู 

ทรัพยากร
ที่ดิน 

เศษวัสดุใน
ไรนา 

เศษวัสดุใน
ปา 

กอนเชื้อ
เห็ด 

N, P, K, OM ฯลฯ

โปรตีน 

ปูนขาว 

ดีเกลือ 

รํา

 ยูเรีย  

ดีเกลือ  

ยิปซั่ม  
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เหนี่ยวนําให้เกิดเห็ดในธรรมชาติ ซึ่งกระบวนการใช้เศษวัสดุในไร่นา
นี้มาใช้ประโยชน์และนํากลับมาปรับปรุงบํารุงดินจะทําให้ดินได้รับ
ธาตุอาหารพืช และอินทรียวัตถุกลับคืนสู่ดินให้มีความอุดมสมบูรณ์
เพิ่มขึ้น มีโครงสร้างทางเคมี และทางกายภาพดีขึ้น ลดการใช้ปุ๋ยและ
เหมาะกับการเพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป 

 การใช้เศษวัสดุทางการเกษตรมาเป็นประโยชน์ในการ
ปรับปรุงบํารุงดินนั้น ปณิดา กันถาด และคณะ (2556) ได้ศึกษาการ
ใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้ํามันที่ผ่านการนําไปไปทําเห็ดฟางแล้วมาเป็น
ปุ๋ยในสวนมังคุด พบว่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณธาตุอาหารรอง
นอกเหนือจากการใช้ปุ๋ยเคมีได้ แต่ไม่สามารถทดแทนการใส่ปุ๋ยเคมี
ที่เป็นธาตุอาหารหลักได้ทั้งหมด นอกจากนี้มีการนําเศษวัสดุอ่ืน ๆ 
เช่น กากใยสัปปะรด ขี้เลื้อย ไม้ไผ่ที่เหลือทิ้งจากการทําตะเกียบมา
ผลิตเป็นวัสดุเพาะเห็ด (นางฟ้าภูฐาน) พบว่าได้ผลดี (จารุภา ศรีนาค 
และคณะ, 2555; สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ และปริญญา ไกรวุฒินันท์, 
2556) 

1.4. ธาตุอาหารที่เห็ดต้องการ 

 เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการธาตุอาหารในการเจริญเติบโต
อย่างน้อยที่สุด 16 ชนิดในปริมาณที่แตกต่างกัน และธาตุอาหารนั้น 
จะต้องอยู่ในรูปอินทรียสาร เช่น ไนโตรเจนในรูปของโปรตีนจากพืช 
โปรตีนที่มีอยู่ในรําข้าว กากถั่ว ใบกระถิน เปลือกมันสําปะหลัง ฟาง
ข้าว เป็นต้น  แร่ธาตุบางชนิดอาจอยู่ในรูปสารเคมีได้ เช่น ดีเกลือแต่
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ถ้าจะให้ดีควรอยู่ในรูปของสารอินทรีย์ การใส่สารอาหารให้แก่เห็ด
อย่างครบถ้วนจะทําให้เพาะเห็ดได้ผลผลิตสูง และดอกเห็ดมี
คุณภาพดี เมื่อทําการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปได้ระยะหนึ่งธาตุอาหาร
ของเห็ดร่อยหรอลง ผลผลิตเห็ดก็จะลดตํ่าลงหรือคุณภาพด้อยลง 
เนื่องจากอาหารของเห็ดได้จากการย่อยสลายของอินทรียวัตถุที่ผุพัง 
เห็ดหลายชนิดเจริญได้ดีบนอาหารจําพวกแป้ง เซลลูโลส ลิกนิน แต่
เห็ดบางชนิดก็เลือกที่จะย่อยไม้ มูลสัตว์ และปุ๋ยหมัก (เอกรินทร์ ช่วยชู
,2559) ดังนั้นวัสดุเพาะเห็ดแต่ละชนิดจึงมีความสําคัญและแตกต่างกัน  
- เห็ดที่ขึ้นได้ดีบนขอนไม้ เช่น เห็ดหูหนู เหด็หอม เห็ดมะม่วง เห็ด 
  ขอนขาว 
- เห็ดที่ขึ้นได้ดีบนปุ๋ยหมัก เช่น  เห็ดกระดุม เห็ดฟาง เห็ดตีนแรด 
- เห็ดที่ขึ้นเนื่องจากการทํากิจกรรมของแมลง เช่น เห็ดโคนใหญ ่ 
  (เห็ดปลวก)  
- เห็ดที่ขึ้นบนรากร่วมกับต้นไม้หรือเห็ดไมคอร์ไรซ่า เช่น เห็ดเสม็ด   
  เห็ดตับเต่า เห็ดตีนแรด  
1.5. สารอาหารของเห็ด 
 เห็ดต้องการอาหารในการเจรญิเติบโต ธาตุอาหารสําหรับ
เห็ดประกอบด้วย 

6.1. แหล่งคาร์บอน ได้แก่ น้ําตาลต่าง ๆ วัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เช่น ฟางข้าว ขี้เลื่อย ทะลายปาล์ม หญ้า ผักตบชวา 
เปลือกมัน เปลือกถั่ว เศษฝ้าย ปุ๋ยหมัก เป็นต้น  
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 6.2  แหล่งไนโตรเจน เห็ดต้องการไนโตรเจนในการ
สังเคราะห์โปรตีน แหล่งไนโตรเจนที่เหมาะสมสําหรับเห็ด ได้แก่ ยู
เรีย เกลือแอมโมเนียม ทั้งแอมโมเนียมซัลเฟต และแอมโมเนียมไน
เตรท ไนโตรเจนจากปุ๋ยธรรมชาติจําพวกมูลสัตว์ 
 6 .3  ธา ตุอาหาร  เห็ดจะใช้ ธา ตุอาหาร  ฟอสฟอรัส 
โพแทสเซียม แคลเซียม และแมกนีเซียม  ในการเจริญเติบโต แม้จะ
ใช้ในปริมาณน้อยแต่ทําให้เห็ดเจริญเติบโตตามปกติ สารประกอบ
เหล่านี้ได้แก่  
 - ยิปซัม่ (CaSO4.2H2O) เพื่อเป็นแหล่งของแคลเซียมหรอื
อาจใช้หินปูน (CaCO3) แทนก็ได้ 
 - ดีเกลือ (MgSO4) เป็นแหล่งของแมกนีเซียม 
 - ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นแหล่งของฟอสฟอรัส (ในรูป
ของแคลเซียมซูเปอร์ฟอสเฟต) และ โพแทสเซียม (ในรูปของ
โพแทสเซียมซัลเฟต) 
 6.4 วิตามิน  ในเห็ดบางชนิดถ้าให้วิตามินก็จะทําให้เส้นใย
ของเห็ดเจริญเติบโตได้ดี 
 6.5 สารกระตุ้นการเจริญเติบโต ได้แก่ สารในกลุ่ม ออกซิน 
และกรดอะมิโน 

6.6 อัตราส่วนของคาร์บอนกับไนโตรเจน 
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วัส ดุ เพาะเห็ดส่ วนใหญ่จะเตรี ยมจากวัส ดุ เหลือใช้
การเกษตร เช่น ฟางข้าว มูลสัตว์ โดยมีการปรับอัตราส่วนระหว่าง
คาร์บอนกับไนโตรเจนให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ด 

1.6. องค์ประกอบที่มีในเห็ด 

 เห็ดมีโปรตีนสูงเมื่อเทียบกับผักใบเขียว แต่เมื่อเทียบกับพืช
ตระกูลถั่ว เนื้อสัตว์ ไข่นมแล้ว โปรตีนในเห็ดนับว่ามีน้อยมาก 
องค์ประกอบหลักของเห็ดมีน้ําร้อยละ 85-90 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 
4.5 โปรตีนร้อยละ 2.5 นอกนั้นเป็นวิตามิน และแร่ธาตุอ่ืน ๆ  
 จากข้อมูลของกองโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข พบว่าเห็ดต่างชนิดมีปริมาณโปรตีนแตกต่างกันในเห็ด 
100 กรัม เห็ดโคนจะมีโปรตีน 4.2 กรัม เห็ดฟาง 3.4 กรัม เห็ดหอม
สด 2.19 กรัม และเห็ดหูหนู 1.4 กรัม เป็นต้น  ซึ่งแม้จะมีโปรตีน
มากกว่าผัก อ่ืนแต่ไม่สามารถทดแทนโปรตีนจากเนื้อสัตว์ได้  
นอกจากนี้ เห็ดมี วิตามิน และแร่ธาตุที่สําคัญ ได้แก่ วิตามินบี 
แคลเซียม โพแทสเซียม ซีเลเนียม เหล็ก กรดอะมิโนกลูตามิก เป็น
ต้น 

1.7 ความสัมพันธ์ของดนิ เศษวัสดุในไรน่า และการเพาะเห็ด 

 ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญในการผลิตพืช เป็นแหล่งธาตุ
อาหารพืช ถ้าดินดี ธาตุอาหารพอเพียงและสมดุล  เกษตรกรย่อมไม่
ต้องใส่ปุ๋ยมากเป็นลดต้นทุนการผลิต ถ้าดินเสื่อมโทรมมีธาตุอาหาร
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พืชตํ่า ดินนั้นย่อมต้องการการใส่ปุ๋ยและปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อให้
ต้นไม้เจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดี ซึ่งหมายถึงต้นทุนที่เกษตรกร
ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น 
 ตามที่ทราบแล้วว่า เศษวัสดุในไร่นามีธาตุอาหารพืชอยู่
ปริมาณหนึ่งที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ในโครงการนี้จะนําเศษ
วัสดุมาใช้ในการเพาะเห็ด เป็นแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนให้แก่
การเจริญเติบโตของเห็ด เมื่อเห็ดเจริญเติบโตและเก็บเกี่ยวผลผลิต
ไปแล้ว เศษวัสดุจากก้อนเห็ดสามารถนําไปใช้ปรับปรุงบํารุงดินให้
ดินมีอินทรียวัตถุเพิ่มขึ้น ดินจะมีความหนาแน่นลดลง มีความพรุน 
มีช่องว่างให้น้ําและอากาศผ่าน  อุ้มน้ําได้ดีขึ้น และมีความสามารถ
ในการกักเก็บธาตุอาหารพืชได้ดีกว่าดินที่มีอินทรียวัตถุตํ่า 
 ในขณะเดียวกันเศษวัสดุในไร่นายังสามารถนําไปปรับปรุง
ดิน นําไปทําปุ๋ยหมัก และใส่กลับลงในไร่นาทําให้ดินมีความอุดม
สมบูรณ์เพิ่มขึ้น และเหมาะสมที่จะเหนี่ยวนําทําให้เกิดเห็ดขึ้นใน
ธรรมชาติหรือในแปลงผักได้ 

สมบัติของดินที่เหมาะสมต่อการเหนี่ยวนําให้เห็ดเกิดใน
ธรรมชาติ โดยในโครงการนี้ได้เก็บตัวอย่างดินในบริเวณที่มีเห็ดเกิด
ในธรรมชาติมาวิเคราะห์ถึงสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีดิน เพื่อ
ทราบถึงสมบัติดิน และนํามาเป็นแนวทางในทางการปรับปรุงดินใน
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลหนองเรือ อําเภอหนองเรือ จังหวัด
ขอนแก่น ให้มีความเหมาะสมเพื่อเหนี่ยวนําให้เกิดเห็ดในธรรมชาติ 
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โดยเก็บตัวอย่างดิน ณ สถานีเพาะชํากล้าไม้จังหวัดขอนแก่น ตําบล
โนนสมบูรณ์ อําเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จํานวน 3 ตัวอย่าง  
และตัวอย่างดิน จํานวน 4 ตัวอย่าง จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา
เขตไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิเคราะห์ดินแสดงในตารางที่ 5 

ตารางที่ 5  แสดงสมบัติของดินที่มีเห็ดโคนเกิดขึ้นในธรรมชาติ 

พารามิเตอร์ หน่วย ตัวอย่างที่
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

บ้านแฮด 
ขอนแก่น 

ไทรโยค 
กาญจนบุรี 

สมบัติทาง
กายภาพ    
เนื้อดิน 

 1 ทรายร่วน ร่วนปนทรายแป้ง 
2 ร่วนปนทราย ร่วนปนทรายแป้ง 
3 ทรายร่วน ร่วนปนทรายแป้ง 
4 - ร่วนปนทรายแป้ง 

ความ
หนาแน่น
อนุภาค 

g cm-3 1 2.54 2.36 
2 2.49 2.37 
3 2.43 2.41 
4 - 2.19 

ความชื้นของ
ดินที่แรงดึง
บรรยายกาศ 
1/3, 15 

% โดย
น้ําหนัก 

1 7.08,   2.77 31.81,   23.30 
2 8.88,   3.43 33.27,   23.16 
3 9.56,   3.88 31.99,   22.78 
4 -         - 36.68,   25.93 
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ตารางที่ 5  แสดงสมบัติของดินที่มีเห็ดโคนเกิดขึ้นในธรรมชาติ (ต่อ) 

พารามิเตอร์ หน่วย ตัวอย่างที่
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

บ้านแฮด 
ขอนแก่น 

ไทรโยค 
กาญจนบุรี 

สมบัติทาง
เคมี 
ปฏิกิริยาดิน
(pH) 

 1 6.77 6.9 
2 7.56 7.3 
3 7.09 7.7 
4 - 7.6 

อินทรียวัตถุ % 1 0.98 6.90 
2 1.28 6.60 
3 0.68 7.19 
4 - 9.26 

ไนโตรเจน
ท้ังหมด 

% 1 0.24 0.41 
2 0.25 0.39 
3 0.15 0.56 
4 - 0.59 

ฟอสฟอรัส 
(Bray II) 

มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 

1 20.9 25.7 
2 39.9 4.6 
3 78.9 9.6 
4 - 3.6 
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ตารางที่ 5  แสดงสมบัติของดินที่มีเห็ดโคนเกิดขึ้นในธรรมชาติ (ต่อ) 

พารามิเตอร์ หน่วย ตัวอย่างที่
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

บ้านแฮด 
ขอนแก่น 

ไทรโยค 
กาญจนบุรี 

โพแทสเซียม 
(NH4OAc) 

มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 

1 67 332 
2 496 62 
3 76 225 
4 - 222 

แคลเซียม 
(NH4OAc) 

มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 

1 621 2,899 
2 454 3,168 
3 1,010 3,619 
4 - 4,163 

แมกนีเซียม 
(NH4OAc) 

มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 

1 37 870 
2 31 902 
3 112 956 
4 - 999 

เหล็ก 
(DTPA) 

มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 

1 11.20 10.80 
2 13.49 7.93 
3 8.10 5.01 
4 - 7.64 
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ตารางที่ 5  แสดงสมบัติของดินที่มีเห็ดโคนเกิดขึ้นในธรรมชาติ (ต่อ) 

พารามิเตอร์ หน่วย ตัวอย่างที่
สถานที่เก็บตัวอย่าง 

บ้านแฮด 
ขอนแก่น 

ไทรโยค 
กาญจนบุรี 

แมงกานีส 
(DTPA) 

มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 

1 16.11 139.65 
2 29.00 101.35 
3 23.73 62.60 
4 - 72.60 

ทองแดง 
(DTPA) 

มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 

1 0.13 0.97 
2 0.25 1.67 
3 0.21 0.86 
4 - 0.98 

สังกะสี 
(DTPA) 

มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม 

1 2.02 3.83 
2 0.80 0.50 
3 4.23 2.15 
4 - 0.80 

 
 จากผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน พบว่าสมบัติทางกายภาพ
ของดินที่เห็ดโคนเกิดขึ้นมีเนื้อดินเป็นดินทรายร่วน ดินร่วนปนทราย 
และดินร่วนปนทรายแป้ง มีความหนาแน่นอนุภาคระหว่าง 2.19 -
2.54 g cm-3 มีความช้ืนของดินที่แรงดึง 1/3  บรรยากาศ ระหว่าง 
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7.08 – 36.68 และที่ความดัน 15 บรรยากาศ ระหว่าง 3.43 – 
25.93  

 สําหรับสมบัติทางเคมีของดิน พบว่าดินมีค่าปฏิกิริยาดิน
ระหว่าง 6.77 – 7.7 ซึ่งมีสมบัติเป็นกลาง มีอินทรียวัตถุอยู่ในช่วง 
0.68 – 9.26 % ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมดระหว่าง 0.15 – 0.59 %  
ฟอสฟอรัสระหว่าง 3.6 – 78.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม โพแทสเซียมมี
ค่าระหว่าง 62 – 496 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม นอกจากนั้นในตัวอย่าง
ดินที่ เก็บจากทั้ งสถานีเพาะชํากล้าไม้ จังหวัดขอนแก่น และ
มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดกาญจนบุรี มีธาตุอาหารรองและจุลธาตุ
อาหารในทุกตัวอย่าง ซึ่งเห็ดสามารถใช้ประโยชน์จากธาตุอาหาร
เหล่านี้ในการเจริญเติบโตได้ 

1.8 การตรวจวิเคราะห์ดินในไร่นา 

 การตรวจวิ เคราะห์ดินในไร่นาในโครงการนี้จะตรวจ
วิเคราะห์ดินทั้งก่อนและหลังการปรับปรุงบํารุงดิน เพื่อให้เกษตรกร
ได้เรียนรู้และเห็นประโยชน์ของการใช้เศษวัสดุในไร่นาที่ทําให้ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น สามารถจัดการดินเพื่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการปลูกพืชให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่ดี  พารามิเตอร์ที่จะ
ตรวจสอบได้แก่ ปฏิกิริยาดิน (pH) ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) 
และโพแทสเซียม (K)  
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1.8.1 การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สําหรับการปลูกพืช 
 เพื่อให้ทราบถึงความอุดมสมบูรณ์และปัญหาของดินใน
แปลงปลูกพืชพร้อมกับคําแนะนําในการแก้ไข ปรับปรุง บํารุงดิน 
เช่น การใช้ปุ๋ย การใช้ปูนปรับปรุงดินกรด รวมทั้งการใช้วัสดุหรือ
สารปรับปรุงดินอย่างอื่นตามความจําเป็น เพื่อให้การปลูกพืชได้ผล
ผลิตเพิ่มมากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น 

การเก็บตัวอย่างดินที่ถูกต้อง 
ตัวอย่างดินที่เก็บมาต้องเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของที่ดินแปลงนั้น  ถ้า
เก็บตัวอย่างดินไม่ถูกต้อง ผลการวิเคราะห์ก็จะไม่ตรงกับสมบัติของ
ดิน  คําแนะนําการใช้ปุ๋ยและการจัดการดินจะผิดพลาดทั้งหมด 
หลักสําคัญของการเก็บตัวอย่างดินมีดังต่อไปนี้ 
 1. ควรเก็บหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว หรือก่อนเตรียม
ดินปลูกพืชครั้งต่อไปคําแนะนําจากผลการวิเคราะห์ดินหลายอย่าง
จะต้องนํามาใช้ให้ทันในการเตรียมดินปลูกพืช เช่น การใส่ปูน การ
ไถกลบอินทรียวัตถุ การใส่ปุ๋ยรองพื้น เป็นต้น การเก็บตัวอย่างดิน
ต้องเผื่อเวลาสําหรับการส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ ระยะเวลาทํางาน
ของห้องปฏิบัติการ จนถึงการส่งผลกลับมาให้ รวมแล้วประมาณ 1-
2 เดือน สําหรับการเก็บตัวอย่างดินเพื่อจะให้หน่วยวิเคราะห์ดิน
เคลื่อนที่มาบริการให้นั้นจะต้องเก็บก่อนวันนัดหมาย 1-2 สัปดาห์ 
เพื่อให้ตัวอย่างดินแห้งจึงจะวิเคราะห์ได้ หรืออาจวิเคราะห์โดยใช้ชุด
ตรวจสอบดินภาคสนาม ซึ่งทราบผลได้ทันที 
 2. พ้ืนที่ที่จะเก็บตัวอย่างดินไม่ควรเปียกแฉะหรือมีน้ํา
ท่วมขังจะทําให้เข้าไปทํางานลําบาก แต่ถ้าแห้งเกินไปดินจะแข็ง ดิน
ควรมีความช้ืนเล็กน้อยจะทําให้ขุดและเก็บได้ง่ายขึ้น 
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 3. ไม่เก็บตัวอย่างดินบริเวณที่เคยเป็นบ้าน หรือโรงเรือน
เก่า จอมปลวก  เก็บให้ห่างไกลจากบ้านเรือน อาคารที่อยู่อาศัย 
คอกสัตว์ และบริเวณจุดที่มีปุ๋ยตกค้างอยู่ 
 4. อุปกรณ์ที่เก็บตัวอย่างดินต้องสะอาด ไม่เปื้อนดิน ปุ๋ย 
ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช หรือสารเคมีอ่ืนๆ 
 5. ต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างดินของแต่ละ
ตัวอย่างตามแบบฟอร์ม “บันทึกรายละเอียดตัวอย่างดิน” ให้มาก
ที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการให้คําแนะนําการจัดการดินให้ถูกต้อง 
 วิธีเก็บตัวอย่างดิน 
 1. เตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นได้แก่ เครื่องมือสําหรับขุดหรือ
เจาะเก็บดิน เช่น พลั่ว จอบ และเสียม ส่วนภาชนะที่ใส่ดิน เช่น ถัง
พลาสติก กล่องกระดาษแข็ง กระบุง ผ้ายางหรือผ้าพลาสติก และ
ถุงพลาสติกสําหรับใส่ตัวอย่างดินส่งไปวิเคราะห์ 
 2. ขนาดของแปลงที่จะเก็บตัวอย่างดินไม่จํากัดขนาด
แน่นอนขึ้นอยู่กับความแตกต่างของพื้นที่ (ที่ราบ ที่ลุ่ม ที่ดิน ที่ลาด
ชัน เนื้อดิน สีดิน) ชนิดพืชที่ปลูกและการใช้ปุ๋ยหรือการใช้ปูนที่ผ่าน
มา แปลงปลูกพืชที่มีความแตกต่างดังกล่าว จะต้องแบ่งพื้นที่เป็น
แปลงย่อยเก็บตัวอย่างแยกกันเป็นแปลงละตัวอย่าง พ้ืนที่ราบ เช่น 
นาข้าวขนาดไม่ควรเกิน 50 ไร่ พ้ืนที่ลาดชันขนาดแปลงละ 10-20 
ไร่ พืชผักสวนครัว ไม้ดอก ไม้ประดับ ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ที่ปลูก 
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3. สุ่มเก็บตัวอย่างดินกระจายให้ครอบคลุมทั่วแต่ละแปลง 
ๆ ละ 15-20 จุดก่อนขุดดินจะต้องถางหญ้า  กวาดเศษพืช หรือวัสดุ
ที่อยู่ผิวหน้าดินออกเสียก่อน (อย่างแซะหรือปาดหน้าดินออก) แล้ว
ใช้จอบ เสียม หรือพลั่วขุดหลุมเป็นรูป V ให้ลึกในแนวดิ่งประมาณ 
15 เซนติเมตร หรือในระดับช้ันไถพรวน (สําหรับพืชทุกชนิด ยกเว้น
สนามหญ้าเก็บจากผิวดินลึก 5 เซนติเมตร) แล้วแซะเอาดินด้านหนึ่ง
เป็นแผ่นหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากปากหลุมถึงก้นหลุม  
ดินที่ได้นี้เป็นดินจาก 1 จุด ทําเช่นเดียวกันนี้จนครบ นําดินทุกจุดใส่
รวมกันในถังพลาสติกหรือภาชนะที่เตรียมไว้ 
 4. ดินที่เก็บมารวมกันในถังนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างดินที่
เป็นตัวแทนของที่ดินแปลงนั้น  เนื่องจากดินมีความช้ืนจึงต้องทํา
ให้แห้งโดยเทดินในแต่ละถังลงฝนแผ่นผ้าพลาสติกหรือผ้ายาง  
แยกกันถังละแผ่นเกลี่ยดินผึ่งไว้ในที่ร่มจนแห้ง  ดินที่เป็นก้อนให้
ใช้ไม้ทุบให้ละเอียดพอประมาณแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่ว 
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ภาพที่ 3  วิธีการเก็บตัวอย่างดิน 

 5. ตัวอย่างดินที่เก็บในข้อ 4.  อาจมีปริมาณมากแบ่งส่งไป
วิเคราะห์เพียงครึ่งกิโลกรัมก็พอ  วิธีการแบ่งเกลี่ยตัวอย่างดิน  แผ่ให้
เป็นรูปวงกลมแล้วแบ่งผ่ากลางออกเป็น 4 ส่วนเท่ากันเก็บดินมา
เพียง 1 ส่วนหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม  ใส่ในถุงพลาสติกที่สะอาด
พร้อมด้วยแบบฟอร์มที่บันทึกรายละเอียดของตัวอย่างดินเรียบร้อย
แล้ว  ปิดปากถุงให้แน่นใส่ในกล่องกระดาษแข็งอีกช้ันหนึ่งเพื่อส่ง
วิเคราะห์ต่อไป 
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1.8.2 วิธีการตรวจวิเคราะห์ 

1. เก็บตัวอย่างดินที่ระดับความลึก 15 ซม. บดดินให้ละเอียดด้วยไม้
หรือขวด  หากดินมีความช้ืนจะต้องนํามาผึ่งในที่ร่มให้ดินแห้ง 
2. ใช้ชุดตรวจสอบดินภาคสนาม  เพื่อตรวจวัดค่าความเป็นกรดเป็น
ด่าง (pH), ไนโตรเจน (N), ฟอสฟอรัส (P) และโพแทสเซียม (K) ใน
ตัวอย่างดิน 
 2.1 การตรวจวัด pH 

- ใช้ช้อนตักตัวอย่างดินใส่ลงในถาดหลุมประมาณครึ่งหลุม 
- หยดน้ํายาทดสอบลงไปจนดินชุ่ม  ใช้ช้อนคนตัวอย่าง

ดินกับน้ํายาให้เข้ากัน 
- โรยผงลงไปบนตัวอย่างดิน  ผงจะดูดซับสีให้เห็น

ชัดเจนขึ้น 
- เปรียบเทียบสีที่ปรากฏบนผงดูดซับสีเทียบกับแผ่น

เทียบสีมาตรฐาน  อ่านค่า pH  ภายใน 3 นาที  บันทึกค่า pH ที่
อ่านได้ (3.0-8.5) 
 2.2 การตรวจวัด N 

- ตักตัวอย่างดินลงในขวดทดสอบ 
- ดูดน้ํายา N-1 ปริมาตร 3 มล. ใส่ลงในขวดทดสอบ 
- ดูดน้ํายา N-2 ปริมาตร 2.5 มล. ใส่ลงในขวดทดสอบ  

ต้ังทิ้งไว้ 5 นาที 
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- ดูดน้ํายา N-3 ปริมาตร 5 มล. ใส่ลงในขวดทดสอบ 
- หยดน้ํายา N-4 จํานวน 8 หยด ใส่ลงในขวดทดสอบ 
- ดูดน้ํายา N-5 ปริมาตร 7 มล. ใส่ลงในขวดทดสอบ ถ้า

สารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแดงแสดงว่ามีปริมาณ N สูง  แต่ถ้าไม่
เปลี่ยนสี ดูดน้ํายา N-5 ปริมาตร 1 มล. ใส่ลงในขวดทดสอบ ถ้า
สารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแดง  แสดงว่ามีปริมาณ N ปานกลาง  แต่
ถ้าไม่เปลี่ยนสี ดูดน้ํายา N-5 ปริมาตร 0.5 มล. ใส่ลงในขวดทดสอบ 
ถ้าสารละลายเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแดง  แสดงว่ามีปริมาณ N ตํ่า  
แต่ถ้าไม่เปลี่ยนสี แสดงว่ามีปริมาณ N ตํ่ามาก 
 2.3 การสกัดตัวอย่างดินเพื่อตรวจวัด P และ K 

- ตักตัวอย่างดินใส่ลงในขวดสกัดดิน   
- ดูดน้ํายาสกัดดินปริมาตร 20 มล. ใส่ลงในขวดสกัดดิน  

เขย่าขวดสกัดดินอย่างต่อเนื่องประมาณ 5 นาที 
- กรองสารละลายใส่ลงในขวดบรรจุสารละลายใส 
2.3.1 การตรวจวัด P 
- ดูดสารละลายที่กรองได้ปริมาตร 1 มล.  ใส่ลงในขวด

ทดสอบ 
- ดูดน้ํายา P-1 ปริมาตร 1 มล. ใส่ลงในขวดทดสอบ 
- ดูดน้ํายา P-2 ปริมาตร 2 มล. ใส่ลงในขวดทดสอบ 
- ตักผง P-3 ปริมาตร 1/4 ช้อน ใส่ลงในขวดทดสอบ 
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- เขย่าขวดทดสอบ ต้ังทิ้งไว้ 5 นาที  เปรียบเทียบ
ระดับสีกับสารละลายมาตรฐาน 5  ระดับความเข้มข้น (ตํ่ามาก ตํ่า 
ปานกลาง สูง และสูงมาก) บันทึกค่า P ที่ได้ 

2.3.2 การตรวจวัด K 
- ดูดสารละลายที่กรองได้ปริมาตร 1 มล.  ใส่ลงในขวด

ทดสอบ 
- หยดน้ํายา K-1 จํานวน 5 หยด  ลงในขวดทดสอบ 
- ดูดน้ํายา K-2 ปริมาตร 2 มล. ใส่ลงในขวดทดสอบ 
- เขย่าขวดทดสอบ เปรียบเทียบระดับตะกอนกับ

สารละลายมาตรฐาน 5 ระดับความเข้มข้น (ตํ่ามาก ตํ่า ปานกลาง 
สูง และสูงมาก) บันทึกค่า K ที่ได้ 
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2. องค์ความรู้และนวตักรรมการเพาะเห็ดครบวงจร 
โดยใช้เทคโนโลย ี
  ดร.วีระศักด์ิ ศักด์ิศิริรัตน์ 

รศ.ดร. ถาวร  วินิจสานันท์ 

2.1 ชีววิทยาของเห็ด 
ส่วนประกอบของดอกเห็ด 

 หมวกดอก เป็นส่วนที่อยู่ด้านบนของดอกเห็ดเจริญต่อจาก
ปลายก้านดอก หมวกเห็ดเมื่อโตเต็มที่จะมีรูปร่างกลมคล้ายร่มกาง 
ผิวขรุขระ มีสีแตกต่างกัน อาจจะมีสีขาว สีน้ําตาลแดง สีดํา เมื่อ
บานเต็มที่มี เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 ซ .ม . ขึ้นอยู่ กับความอุดม
สมบูรณ์ของอาหารและสภาพแวดล้อมและชนิดของเห็ด   ใต้หมวก
ดอกมีครีบมีลักษณะเป็นเส้นตรง หรือเป็นรูขึ้นอยู่กับชนิดเห็ดมีการ
จัดเรียงตัวจากก้านดอกเป็นรัศมีจนถึงขอบหมวกดอก มีผิวเรียบ 
ขอบหยักเล็กน้อย บนครีบนี้จะเป็นที่เกิดของสปอร์เห็ดรูปไข่ กลม รี 
ผนังบางผิวเรียบ 4 อัน ซึ่งเกิดอยู่ก้านชูสปอร์รูปกระบอก สปอร์มี
ขนาดเล็กมากขนาด 1- 3.5x3-6.5 ไมครอน  

  ก้ านดอก  เป็นส่ วนที่ ชู หมวกดอก  ภายใน ก้านดอก
ประกอบด้วยเน้ือเยื่อที่แข็งแรงรวมตัวเป็นก้าน  ตัวก้านดอกจะ
ต้ังอยู่ ก้านดอกมีสีแตกต่างตามแต่ชนิดเห็ด ต้ังแต่สีขาวจนถึงน้ําตาล
อ่อน เข้ม หรือดํา มีความยาว 1.5-8 ซ.ม. ขึ้นอยู่กับขนาดของหมวก
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ดอก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซ.ม. เห็ดบางชนิดมีวงแหวนเป็น
เนื้อเยื่อบางสีขาวติดอยู่ระหว่างขอบหมวก และก้านดอก  

ปลอกหุ้มดอกเห็ด (volva หรือ universal veil) เป็น
เนื้อเยื่อหุ้มโคนก้านดอกด้านนอก เมื่อดอกเห็ดเจริญเติบโตเต็มที่ 
ก้านดอกยึดตัวยาวขึ้นจะทําให้เนื้อเยื่อด้านบนของปลอกแตกออก 
เยื่อหุ้มส่วนนี้จะยังคงติดอยู่กับส่วนฐานของก้าน จะมีรูปร่างคล้าย
ถ้วย บางชนิดเป็นเกล็ดรอบโคนก้าน ด้านล่างของปลอกหุ้มจะมีเส้น
ใยเจริญลงบนอาหารโดยทําหน้าที่ยึดดอกเห็ดให้ติดกับพ้ืน 

วงจรชีวิตของเห็ดโดยทั่วไป 

 ดอกเห็ดที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนั้น เป็นเส้นใยของเห็ดที่มาอัด
รวมกันแน่นจนมีรูปร่างเหมือนร่ม  การเจริญเติบโตของเห็ดจะอาศัย
การแบ่งตัวของเส้นใย เส้นใยจะมีการแตกแขนง และยืดยาวออกไป   
เมื่อดอกเห็ดโตเต็มที่บริเวณใต้หมวกเห็ดจะมีกลีบใต้หมวก ซึ่ง
บริเวณนี้จะเป็นที่สร้างสปอร์จํานวนมากกว่า 30 ล้านสปอร์  ภายใน
เวลาแค่ 12 ช่ัวโมง ซึ่งเปรียบเสมือนกับเมล็ดพันธ์ุพืชถ้าเราเอา
สปอร์ไปปลูกในดิน ในใบไม้ที่ผุพังหรือในไม้สด  สปอร์ก็จะงอกเป็น
เส้นใยขั้นที่1 เป็นเส้นใยที่มีนิวเคลียส  1 อันต่อเซลล์  ซึ่งจะ
เจริญเติบโตกลายเป็นกลุ่มของเส้นใยขั้นที่ 2  ซึ่งกลุ่มของเส้นใยนี้ 
ภายในมีนิวเคลียส 2 อัน ต่อเซลล์ จะเริ่มรวมตัวกันแน่นเป็นเส้นใย
ขั้นที่ 3  และเริ่มมีการสะสมอาหาร  เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม
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จะพัฒนาเป็นดอกเห็ดเล็กๆ เหล่านี้ ก็จะยึดตัวโตขึ้น หมวกดอกเห็ด
ก็จะบานออกจนโตเต็มที่และสร้างสปอร์ที่กลีบหมวกเห็ดเช่นนี้ทุกปี
ไป 

1.  เส้นใยขั้นต้น  เป็นเส้นใยที่เกิดจากการงอกของสปอร์ 
มีผนังกั้น  มีนิวเคลียส 1 อัน มีสีขาว  เส้นใยขั้นต้นนี้จะไม่สามารถ
สร้างเป็นดอกเห็ดได้ จะต้องมาผสมกับเส้นใยเสียก่อน 

2.  เส้นใยขั้นที่สอง เกิดจากเส้นใยชั้นที่หนึ่งมาผสมกันได้
เส้นใยผนังกั้นที่มีนิวเคลียส 2 อันตรงบริเวณรอยต่อของเส้นใยขั้นที่
สองมักจะพบข้อยึดระหว่างห้องไว้เส้นใยขั้นที่สองมักจะแข็งแรง
เจริญเติบโตดี             

3.  เส้นใยขั้นที่สาม เป็นเส้นใยที่เจริญเติบโตมาจากเส้น
ใยขั้นที่สอง  เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะเกิดมีสารฮอร์โมนกระตุ้นให้
เส้นใยเปลี่ยนแปลง  โดยเส้นใยมารวมตัวกันสร้างดอกเห็ด 

สรีระวทิยาความต้องการอาหารของเห็ด 
 เนื่องจากเห็ดเป็นพืชชั้นตํ่าไม่มีคลอโรฟิล  จึงไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงได้ ต้องอาศัยอาหารจากสารอนินทรี ย์ และ
สารอินทรี ย์จากดิน   ปุ๋ยหมัก   อินทรีย วัตถุ  เพื่ อ ใช้ ในการ
เจริญเติบโตดังนั้นการเตรียมวัสดุเพาะเห็ด   จะต้องให้วัสดุเพาะมี
สารอาหารครบสําหรับการเจริญเติบโต ปกติวัสดุเพาะเห็ดจะมีสาร
อาการของเห็ดดังต่อไปนี้ 
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1. แหล่งอาหารคาร์บอน 
วัสดุในการเพาะเห็ดส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยสารประกอบ

คาร์บอนส่วนใหญ่การเจริญ  เติบโตของเส้นใยของเห็ดต้องการ
คาร์โบไฮเดรต เพื่อใช้เป็นแหล่งของพลังงานซึ่งได้แก่ น้ําตาล ซึ่งเป็น
พวกที่มีโมเลกุลเล็กหรือแป้งข้าวเจ้า ในวัสดุเพาะเห็ดที่มีสาร
คาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ เช่น พวกฟางข้าว หรือขี้เลื่อย ต้องอาศัย
จุลินทรีย์ย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่นี้เป็นคาร์โบไฮเดรต
โมเลกุลขนาดเล็ก เพื่อเห็ดจะใช้เพื่อการเจริญเติบโตได้  
2. แหล่งอาหารพวกไนโตรเจน 
  เห็ดต้องการไนโตเจนไปใช้ในการสังเคราะห์โปรตีน ขึ้น
ภายในเซลล์ในรูปแบบของเปปโทนหรือกรดอะมิโนแหล่งที่ไนโตรเจน
แก่เห็ดที่เหมาะสมคือ ยูเรีย เกลือแอมโมเนีย กรดอะมิโนซึ่งเป็น
แหล่งของไนโตเจนที่ดี ส่วนในกองปุ๋ยหมักเพื่อเพาะเห็ดนั้นจะได้
โปรตีนจากจุลชีพที่เจริญเติบโตในกองปุ๋ยหมักนั้นเอง นอกจากนั้น
แหล่งของไนโตรเจนยังจะได้จากมูลสัตว์จําพวก มูลม้า มูลวัว มูล
ควาย มูลไก่ สําหรับเห็ดจะได้แหล่งของไนโตเจนจากกรดอะมิโนจาก
สารโปรตีนในเนื้อไม้หรือขี้เลื่อยหรือโปรตีนจากรําข้าวเป็นต้นในกรณี
การใช้รําข้าวเป็นแหล่งไนโตรเจน นั้นอาจจะใช้สูง 15-20% ต่อ
น้ําหนัก 

3. แร่ธาตุต่างๆ  
 ในการเจริญเติบโตของเห็ดต้องการแร่ธาตุพวกแคลเซียม 
โพแทสเซียม แมกนีเซียม  เหล็ก  ทองแดง  และแมงกานีส ช่วยใน
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การเจริญเติบโตเช่นเดียวกัน  แม้ว่าจะต้องการน้อยก็ช่วยให้เส้นใย
เจริญเติบโตตามปกติ  เนื่องจากแร่ธาตุนี้ช่วยทําให้ขบวนการทาง
สรีรวิทยาของเส้นใยเห็ดเป็นไปตามปกติดังนั้นในวัสดุเพาะเห็ด
มักจะใส่พวกยิปซั่ม หรือปูนขาว ซึ่งมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ
หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์  ดีเกลือซึ่งมีแมกนีเซียมเข้าไป  เพื่อการเจริญที่
ดีของเส้นใยเห็ดนั้นเอง 

4. ไวตามิน 
 ช่วยให้เส้นใยเจริญดีขึ้นหรือแข็งแรงโดยเฉพาะวิตามินบี 1 จะ
ช่วยกระตุ้นในการเจริญเติบโตของเห็ดบางชนิดได้  จะเห็นได้ว่าวัสดุ
เพาะเห็ดที่เตรียมจากพวกฟางข้าว  ขี้เลื่อยหรือวัสดุอ่ืนที่ผสมกับมูล
สัตว์ก็เพื่อให้ธาตุอาหารครบ  สารเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยปรับแหล่ง
อาหารคาร์บอน และไนโตเจนให้มีอัตราส่วนเหมาะ สมในกองปุ๋ย
หมักนั้นส่วนใหญ่จะมีอยู่ ในอัตรา 17:1 ซึ่ งเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตโดยทั่วไป   

สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด 

กา ร เ ติ บ โ ตขอ ง เห็ ดนอกจ ากขึ้ น อยู่ กั บ อ าห า รแล้ ว
สภาพแวดล้อมต่างๆ ก็เป็นสิ่งสําคัญในการเจริญเติบโตของเห็ด 
ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืน ความเป็นกรดเป็นด่าง แสง และอากาศ 
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1. อุณหภูมิ อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเส้น
ใยเห็ด และเหมาะสมต่อการออกดอกจะแตกต่างกันไปแล้วแต่สาย
พันธ์ุของเห็ดต่อ 

2. น้ํา  เห็ดก็คล้ายกับสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ คือ ต้องการน้ําในการ
เจริญเติบโต ดอกเห็ดทั่วไปจะบอบบางและมีน้ําเป็นส่วนประกอบ
มากกว่า 90% เห็ดไม่สามารถขึ้นได้ในที่มีความช้ืนตํ่า ในการเพาะ
และความช้ืนของวัสดุเพาะและความชื้นของอากาศ  จึงเป็นที่สําคัญ 
เพาะอาจทําให้เส้นใยเห็ดเจริญเติบโตช้าลงเนื่องจากขาดออกซิเจน  
ส่วนความชื้นในอากาศทําได้โดยพ่นละอองน้ําในอากาศ หาก
ความช้ืนในอากาศน้อยจะเกิดการกระเหยของน้ําออกไปจากดอก
เห็ดทําให้ดอกเห็ดแห้งและชะงักการเจริญเติบโต ความช้ืนสัมพัทธ์ 
ในบรรยากาศที่เหมาะสมจะอยู่ระหว่าง 80-90% หากสูงเกินกว่า 
90% และอาการร้อน เห็ดจะฝ่อตาย และถ้าตํ่ากว่า 50% ดอกเห็ด
จะแห้งตาย 

3. แสง ปกติเห็ดหลายชนิดไม่ต้องการแสงในการเจริญเติบโต
เลย  ทั้งการเจริญเติบโตทางด้านเส้นใยและดอกเห็ดแต่แสงก็อาจมี
ผลต่อการออกดอก   

4. ความเป็นกรดเป็นด่าง อาหารที่เป็นกรดหรือเป็นด่างมาก
เกินไป  เห็ดอาจเจริญเติบโตได้เฉพาะทางด้านเส้นใยเท่านั้น แต่เห็ด
ไม่สร้างดอก 
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5. อากาศ เห็ดต้องการออกซิเจนทั้งตอนเป็นดอก และระยะ
เส้นใย แต่ในระยะเส้นใยจะทนทานต่อการขาดออกซิเจนได้ดีกว่า
ระยะดอก ในแปลงเพาะเห็ดมีการระบายในอากาศไม่ดีมักจะ
ประสบปัญหาเรื่องอากาศเสมอ โดยมีการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์  
ทําให้จํานวนคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณสูงจนเป็นอันตรายกับเห็ด  
ผลผลิตลดน้อย หรือรูปร่างเห็ดผิดไป  คาร์บอนไดออกไซด์นี้อาจเกิด
จากการหายใจของเห็ดเอง  หรือจากจุลินทรีย์ต่างๆ ในวัสดุเพาะ 
จํานวนคาร์บอนไดออกไซด์นี้มีผลต่อการสร้างดอกเห็ดถ้ามี
คาร์บอนไดออกไซด์ มากจะทําให้ดอกเห็ดมีขนาดเล็กมากและ
ออกเป็นกระจุก ก้านดอกเห็ดจะยาวกว่าปกติ    

เอกสารอา้งอิง 

ดีพร้อม  ไชวงศ์เกียรติ.  2523.  การเพาะเห็ดและเห็ดบางชนิดใน
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ถาวร   วินิจสานนัท์ และวีระศักด์ิ  ศักด์ิศริิรัตน์.  2539.  การเพาะ
เห็ดในถุงพลาสติก. การฝึกอบรมด้านวิชาชีพหลักสูตรการ
ทําเชื้อและเพาะเห็ดเป๋าฮ้ือ ภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 5 ภาควิชา
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2.2 การเพาะเห็ดฟาง 
การเพาะเห็ดฟางเป็นการเพาะเห็ดแบบกลางแจ้งนอก

โรงเรือน โดยปกติผู้เพาะเห็ดจะเพาะเห็ดฟางตามนาข้าวหรือพื้นที่
ใกล้ บ้าน ซึ่ งคนไทยรู้จักรับประทานเห็ดฟางกันมานานแล้ว 
โดยเฉพาะเห็ดฟางที่ เกิดขึ้นเองตามฟางข้าวที่กองสุมกันตาม
ธรรมชาติช่วงฤดูฝน ความรู้เรื่องการเพาะเห็ดสมัยใหม่เริ่มขึ้นเมื่อ 
50 ปีกว่านี่เอง  โดย อาจารย์ก่าน ชลวิจารณ์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มทําการ
เพาะเห็ดฟางจากเนื้อเยื่อขึ้นรวมทั้งทําแปลงสาธิตการเพาะเห็ดฟาง 
จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา จนกระทั่งการ
เพาะเห็ดฟางได้พัฒนาจากการเพาะแบบกองสูงไปเป็นกองเตี้ยโดย
ใช้วัสดุเสริมชนิดต่างๆ เช่นผักตบชวา ไส้นุ่น หรือมูลสัตว์ ชนิดต่างๆ 
ปัจจุบันได้พัฒนาการเพาะเห็ดฟาง ไปเป็นแบบเปลือกถั่วเขียว ซึ่งมี
กําเนิดมาจาก อ.ชุมแพ  เกษตรกรบริเวณรอบๆ อําเภอชุมแพจะ
นิยมการเพาะเห็ดฟางชนิดนี้ทําให้ได้ผลผลิตสูงกว่า การเพาะเห็ด
ฟางแบบกองเตี้ย ถึง 2-3 เท่า ดอกเห็ดก็มีขนาดเล็กกว่า เหมาะที่ส่ง
โรงงานอัดกระป๋องมาก การเพาะเห็ดชนิดนี้ควรจะเรียกว่า “การ
เพาะเห็ดฟางแบบชุมแพ” ตามแหล่งต้นกําเนิดของการเพาะ 

ก่อนอื่นควรจะมาทําความรู้จักกับเห็ดฟางเสียก่อน เห็ดฟาง
จัดเป็นเชื้อราชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นพืชชั้นตํ่าที่ไม่มีสีเขียว  จึงไม่สามารถ
จะสังเคราะห์แสงได้เหมือนพืชสีเขียวโดยทั่วๆ ไปดังนั้น เห็ดฟางจึง
ดํารงชีวิตโดยอาศัยอาหารพวกสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์จาก
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ดิน ปุ๋ยหมัก หรืออินทรียวัตถุ เพื่อใช้ในการเจริญเติบโตและดํารง
พันธ์ุของเห็ดไว้ 

ลักษณะทางชีววิทยาของเห็ดฟาง หลังจากที่เส้นใยเห็ดช้ันที่
สองรวมตัวพัฒนาเกิดเป็นจุดขาวๆเล็กๆ ต่อมาจะขยายออกเป็นรูป
กระดุมอย่างเด่นชัด รูปร่างค่อนข้างกลม ด้านฐานจะโตกว่าด้านบน 
ระยะนี้เมื่อผ่าดูจะเห็นโครงสร้างภาพในดอกชัด ต่อมาเห็ดจะขยาย
ออกทางด้านยาวและด้านกว้างของดอก ทําให้เป็นรูปไข่  ซึ่งเป็น
ระยะที่ควรจะเก็บดอกเห็ดมาก มิฉะนั้นต้นและหมวกดอกจะเจริญ
อย่างรวดเร็ว ดันให้หมวกดอกปริออกเหลือแต่ปลอกหุ้มโคนอยู่ 
ดอกเห็ดที่แก่เต็มที่จะประกอบไปด้วยก้านดอกและหมวกดอกระยะ
เริ่มแรกกลีบจะมีสีขาว  ต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล  ที่บริเวณกลีบ
นี้จะเป็นที่สร้างสปอร์เห็ดมีสีขาวรูปกลมรีขาวขนาดเล็กมาก ด้าน
กว้างขนาด 5-6 ไมครอน ด้านยาวขนาด 3-4 ไมครอน (1 มม.= 
1,000 ไมครอน) สปอร์เห็ดทําหน้าที่คล้ายเมล็ดพันธ์ุของเห็ดนั่นเอง 

 การเพาะเห็ดฟางนั้นเป็นการเรียนแบบจากธรรมชาติของ
เห็ด โดยอาศัยหลักที่เห็ดนี้เจริญอยู่บนอินทรียวัตถุที่ผุพัง แต่มีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการเพาะเห็ดฟาง จึงมีการเตรียมเช้ือเห็ด
ฟางให้มากไว้ก่อน  รวมทั้งวัสดุเพาะให้พร้อมและมีปริมาณมาก เพื่อ
เชื้อเห็ดฟางเจริญเป็นเส้นใยได้ดี ทําให้ได้ผลผลิตได้มากขึ้นอีกด้วย   
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ขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟาง  สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การผลิตเชื้อวุ้น 
2. การผลิตเชื้อ เห็ดฟางบนเมล็ดธัญพืช 
3. การผลิตเชื้อเห็ดฟางบนปุ๋ยหมัก 
4. การผลิตดอกเห็ดฟาง 

การที่แบ่งขั้นตอนในการเพาะเห็ดฟางออกไปนี้ เป็นการแบ่ง
หน้าที่การผลิตออกจากกัน เพื่อทําให้การดําเนินการเพาะเห็ด
ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้การเพาะเห็ดฟาง
เป็นไปได้ง่าย สะดวก และใช้เวลาน้อย 

1. การผลิตเชื้อวุ้น 
เป็นขั้นตอนขั้นแรกในการผลิตเชื้อเห็ดฟาง เพื่อสําหรับการ

เพาะเห็ดฟางโดยการใช้ฟางข้าว ขั้นตอนนี้สําคัญมากต้องอาศัย
ความรู้ความชํานาญ เทคนิคต่างๆที่ใช้ค่อนข้างจะยุ่งยาก เกษตรกร
จะต้องลงทุนค่อนข้างสูง ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพง ต้องมีความรู้
เกี่ยวกับเห็ดเป็นอย่างดี และรู้จักวิธีการรักษาความสะอาดของฟาร์ม
เห็ดเป็นอย่างดีอีกด้วย ในการผลิตเชื้อวุ้นนั้นจะต้องทําการแยกเชื้อ
เห็ดและเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิเสียก่อน ซึ่งขั้นตอนสามารถจะกระทํา
ได้ 2 วิธี คือ 
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    1.1 การแยกเชื้อบรสิุทธิจ์ากสปอรเ์ห็ด 

การแยกเชื้อเห็ดโดยวิธีนี้มีลักษณะคล้ายกับการปลูกพืชโดย
ใช้เมล็ด เห็ดที่ได้อาจจะมีลักษณะแตกต่างไปจากลักษณะของพ่อ
พันธ์ุและแม่พันธ์ุได้  ดังนั้นการแยกเชื้อเห็ดวิธีนี้จึงมักจะใช้สําหรับ
การปรับปรุงพันธุ์เห็ดชนิดใหม่  ข้อเสียของการแยกเชื้อเห็ดด้วยวิธีนี้
คือ  สปอร์เห็ดบางชนิดที่งอกออกมานั้นไม่สามารถจะเจริญเติบโต
เป็นดอกเห็ดได้ จะต้องมีการผสมกันระหว่างเส้นใยที่งอกมาจาก
สปอร์ต่างชนิดกันเท่านั้น  จึงสามารถจะเจริญเติบโตเกิดเป็นดอก
เห็ดได้  จะเห็นได้ว่าวิธีการนี้เหมาะสมในการศึกษาถึงสายพันธ์ุเห็ด
หรือผสมพันธ์ุเห็ดมากกว่า 

    1.2 การแยกเชื้อเห็ดบรสิุทธิ์จากเนื้อเยื่อ 

การแยกเช้ือเห็ดโดยวิธีนี้ เป็นการตัดเอาเนื้อเยื่อจากดอกเห็ด
ไปเลี้ยงบนอาหารวุ้นเพื่อเป็นเส้นใย  วิธีการนี้จะได้เชื้อเห็ดที่มี
ลักษณะเหมือนกับพันธ์ุพ่อแม่เดิมทุกประการ เป็นวิธีการที่มี
ลักษณะคล้ายๆ กับการปลูกพืชโดยวิธีการติดตา  ต่อกิ่ง หรือตอน
พืชเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับเห็ด ซึ่งมีดอกขนาดใหญ่ เช่น เห็ด
ฟาง เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮ้ือ  เห็ดนางฟ้า และเห็ดหูหนู เป็นต้น 

จะเห็นได้ว่าวิธีที่ เหมาะสมในการผลิตเชื้อวุ้นสามารถจะ
กระทําได้โดยการตัดเอาเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดไปเพาะเลี้ยงบนอาหาร
วุ้น โดยอาศัยเทคนิคการปลอดเชื้อ (อะเซฟติคเทคนิค) ก่อนที่จะทํา
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การเพาะเห็ด  เกษตรกรจะต้องทําการคัดเลือกดอกเห็ดที่จะนําไป
เป็นพ่อพันธ์ุเสียก่อน  เห็ดจะต้องมีลักษณะ สี ขนาดตรงตามความ
ต้องการของตลาด และที่สําคัญจะต้องมีผลผลิตดี รวมทั้งไม่ควรจะ
รดน้ําก่อนที่เก็บเห็ดไปทําการแยกเชื้อบริสุทธ์ิ  เนื่องจากจะมี
เชื้อจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนติดดอกเห็ดไป 

เชื้อวุ้นที่ ดีจะต้องไม่มีเชื้อใดๆ ปะปนอยู่แม้แต่ชนิดเดียว 
โดยทั่วไปเชื้อเห็ดบนวุ้นจะมีลักษณะเป็นเส้นใยสีขาวคล้ายสําลีฟู
ขึ้นมาจากผิวหน้าวุ้น เมื่ออายุมากขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ําขึ้น  ดังนั้น
ก่อนที่จะนําไปใช้อีกครั้งหนึ่งก็โดยการตัดเอาเส้นใยอาหารวุ้นขนาด 
1x 1 ซ .ม .2 ย้ายไปเลี้ยงบนอาหารวุ้นใหม่ได้ เมื่อเส้นใยใหม่
เจริญเติบโตแข็งแรงก็สามารถจะนําไปใช้ได้ การย้ายเชื้อวุ้นนั้นไม่
ควรจะทําเกิน 5-6 ครั้ง เพราะเส้นใยเห็ดจะเสื่อมคุณภาพ  ทําให้ผล
ผลิตของดอกเห็ดลดน้อยลง 

2. การผลิตเชื้อเห็ดฟางบนเมล็ดธัญพืช 
เป็นขั้นตอนที่สองของการเพาะเห็ดฟางที่ต้องการจะเพิ่ม

จํานวนเส้นใยเชื้อเห็ดให้มีจํานวนมากขึ้น  เพื่อใช้ในการต่อลงปุ๋ย
หมัก  ในขั้นตอนขั้นที่สองนี้สามารถจะกระทําได้โดยการเลี้ยงเส้นใย
เห็ดบนวัสดุที่หาง่าย  ราคาถูก  และสะดวกในการตัดต่อเชื้อ  เชื้อ
เห็ดที่เลี้ยงบนวัสดุดังกล่าวนี้จะเรียกว่า “หัวเชื้อ” ก็ได้ 
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สําหรับประเทศไทยนั้นมีวัสดุทางการเกษตรที่หาง่าย  และ
ราคาถูกอยู่มากมาย  เมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆ เช่น ข้าวเปลือก  
ข้าวโพด  ข้าวฟ่าง  เป็นต้น  เมล็ดธัญพืชเหล่านี้จัดเป็นวัสดุที่
เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการผลิตเชื้อเมล็ดธัญพืชมาก โดยเฉพาะ
เมล็ดข้าวฟ่างนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากหาง่าย ราคา
ถูก และสะดวกในการถ่ายเชื้อ ก่อนที่จะทําการผลิตเชื้อข้าวฟ่าง
จะต้องทําการคัดเลือกเมล็ดข้าวฟ่างเสียก่อน เมล็ดข้าวฟ่างที่ดี
จะต้องไม่แตกหักมาก ไม่มีราขึ้น ไม่มีแมลงทําลายและไม่มีการคลุก
ยาฆ่าเชื้อราและแมลงด้วย  ส่วนพันธ์ุข้าวฟ่างอาจจะใช้พันธ์ุสีขาว
หรือสีแดงก็ได้ 

หลักการผลิตเชื้อข้าวฟ่างพอสรุปได้ดังนี้ นําเมล็ดข้าวฟ่างล้าง
น้ําทําความสะอาด แช่น้ํา 1คืนให้เมล็ดนิ่ม รุ่งขึ้นล้างทําความ
สะอาดอีก 2-3 ครั้ง เพื่อล้างกลิ่นเหม็นเปรี้ยวจากการหมักข้ามคืน
นําไปน่ึงให้สุกผึ่งเมล็ดให้หมาดๆ ก่อนกรอกใส่ขวดแม่โขงแบน อุด
จุกสําลี นึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว (121๐C) 
นาน 30 นาที  ทิ้งให้เย็นจึงตัดเชื้อวุ้นที่มีเส้นใยเจริญอยู่ลงไป รอจน
เชื้อเห็ดเดินเต็มก็นําไปใช้ได้  อย่าทิ้งไว้จนเชื้อแก่เกินไป เส้นใยจะ
จับสานกันแน่นเทเชื้อไม่สะดวก 

การผลิตเชื้อข้าวฟ่างนี้ เกษตรกรสามารถจะกระทําได้
เหมือนกัน มีวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากมาก   ฟาร์มเห็ดอาจจะผลิต
ควบคู่ไปกับผลิตเชื้อวุ้นก็ได้ เนื่องจากเทคนิคต่างๆ รวมทั้งวัสดุ
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนั้นสามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น ตู้เขี่ยเชื้อ หม้อ
นึ่งความดันไอน้ํา รวมทั้งหม้อบ่มเชื้อ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการลงทุน
ค่อนข้างสูงเหมือนกัน 

ในขั้นตอนนี้ เกษตรกรอาจจะไม่ทําก็ได้ โดยจะเขี่ยเชื้อจากวุ้น
ลงบนปุ๋ยหมักเลยแต่ขั้นตอนหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่างจะช่วยเพิ่มปริมาณ
หัวเชื้อได้มากและรวดเร็ว  

3. การผลิตเชื้อเห็ดฟางบนปุ๋ยหมัก 
เป็นขั้นตอนการผลิตเชื้อเห็ดฟางที่ต่อจากเมล็ดข้าวฟ่างหรือ

จากเชื้อวุ้น เพื่อที่จะใช้ในการเพาะเห็ดในกองฟาง การทําเชื้อเห็ด
ฟางสามารถใช้วัสดุเหลือใช้ในการเกษตรหลายชนิด เช่น ผักตบชวา 
ใบหรือต้นกล้วยแห้ง ไส้นุ่น เปลือกฝักถั่วเหลือง หรือเปลือกถั่วเขียว  
มาหมักกับมูลสัตว์หรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก้อนเชื้อเห็ดฟางปุ๋ยหมักที่
วางขายในท้องตลาดปัจจุบันจะบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 
7x11 นิ้ว   ซึ่งทางฟาร์มเห็ดจะผลิตเชื้อเห็ดในขั้นตอนนี้ออกขาย
ให้กับผู้เพาะเห็ดฟางโดยทั่วไป เชื้อเห็ดฟางที่ดีเป็นหัวใจสําคัญใน
การประสบความสําเร็จในการเพาะเห็ดฟาง หากมีเชื้ออื่นๆ ปนจะ
ทําให้การเพาะเห็ดฟางล้มเหลวได้ 

จุดประสงค์ของการทําหัวเชื้อเห็ด  คือการขยายปริมาณของ
เส้นใยของเห็ดให้มีมากขึ้น เมื่อนําไป เพาะบนวัสดุเพาะเส้นใยของ
เห็ดก็จะมีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วพร้อมที่จะพัฒนาไปเป็น
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ดอกเห็ดได้ในระยะอันสั้น หัวเชื้อเห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ด
เป๋าฮ้ือ เห็ดตีนแรดมีลักษณะที่คล้ายกันอยู่บ้าง ยกเว้นเห็ดฟางซึ่งมี
วิธีการทําหัวเชื้อเห็ดที่แตกต่างออกไป 

วิธีการทําเชื้อเห็ดฟางจากปุ๋ยหมักมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับราคา
และปริมาณของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สูตรอาหารปุ๋ยจึง
เปลี่ยนไปตามท้องถิ่น ดังนี้ 

สูตร 1  ขี้ม้ากับเปลือกเมล็ดบัว   

โดยผสมขี้ม้าผสมให้เข้ากันกับเปลือกเมล็ดบัวที่แช่น้ําจน
อ่ิมตัว 1 คืนอัตราส่วน1:1กองเป็นรูปสามเหลี่ยมสูง 60 เซนติเมตร 
เป็นกองเตี้ยๆหรือเป็นแถวยาว หมักนาน 30 -40 วัน ในระหว่าง
การหมักควรกลับกองทุกๆ 7 วัน จนเปลือกเมล็ดบัวนิ่มเห็นเป็นสี
ขาว นําเข้าเครื่องตีให้เข้ากันและละเอียดขึ้น แล้วผสมกับนุ่นที่เปียก
ช้ืนปริมาณ 5-10 ส่วน หมักต่ออีก 2-3 วัน เมื่อกองปุ๋ยหมักไม่มีกลิ่น
แอมโมเนียจึงบรรจุลงกระป๋องอลูมิเนียมหรือถุงพลาสติกทนร้อน นึ่ง
ฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  นาน 30-60 นาที 
หรือหม้อนึ่งลูกทุ่งไอน้ําเดือด นาน 3 ช่ัวโมง ทิ้งให้ถุงปุ๋ยหมักเย็นจึง
ถ่ายหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่างหรือเชื้อวุ้นลงไป เส้นใยจะเดินเต็มถุงปุ๋ย
หมักประมาณ 1 สัปดาห์ พร้อมที่จะนําไปเพาะเห็ดฟางต่อไป 
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สูตร 2  ไส้นุ่น  ฟางข้าว  หรือผักตบชวาแห้งสับละเอียด         100  กก.   
รําละเอียด                                                       5  กก. 
น้ําตาลทรายหรือแป้ง                                          2  กก. 
น้ํา                                                           50-60  % 

นําส่วนผสมต่างๆ มาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน  ตรวจเช็คไม่ให้
น้ําในวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรนั้นเปียกเกินไป  ใช้มือบีบกําดู  
อย่าให้มีน้ําไหลออกจากง่ามมือ  บรรจุใส่ถุงพลาสติกทนร้อน  แล้ว
ปฏิบัติตามเหมือนเช่นที่กล่าวไปข้างต้น 

สูตร 3   ไส้นุ่น ฟางข้าว  ผักตบชวา  ต้นกล้วยแห้ง  
 รําละเอียด                                                       20  ส่วน  
 มูลสัตว์ปีก                                                         1  ส่วน 

ผสมวัสดุให้เข้ากันเติมน้ํา 50-60 % หมักนาน 3 วัน  กลับ
กองทุกวัน  ตรวจเช็คความช้ืนในกองเห็ด โดยใช้มือบีบถ้าไม่มีน้ํา
ไหลออกจากง่ามมือแสดงว่าความช้ืนของกองพอดี นําบรรจุ
ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7x11 นิ้ว  นึ่งฆ่าเชื้อดังที่ได้กล่าวไป
ข้างต้น  

สูตร 4      ฟางสับ                                                         1  ส่วน 
    ไส้นุ่น                                                           1  ส่วน 
    ละลายน้ําตาลทราย                         20  กรัมต่อน้ํา 1 ลิตร 
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วิธีทําโดยการผสมวัสดุต่างๆ ให้เข้ากัน  เติมน้ํา 50-60% 
ตรวจเช็คความช้ืนของวัสดุอย่าให้มีน้ําออกจากง่ามมือ  บรรจุวัสดุ
ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7x11 นิ้ว  นึ่งฆ่าเชื้อดังได้กล่าวไปแล้ว
ข้างต้น 

สูตร 5      ไสนุ้่นหรือฟางสับ                                       100   กก. 
    ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร 16-20-0                             2  กก. 
    น้ํา                                                       50-60  กก. 

ผสมวัสดุต่างๆ ให้เข้ากัน กองเป็นสามเหลี่ยม  หมัก 7-10 วัน  
โดยกลับกองทุกๆ 3 วัน   ตรวจเช็คความช้ืนให้พอเหมาะ บรรจุ
พลาสติกทนรอ้นขนาด 7x11 นิ้ว นึ่งฆ่าเชื้อดังกล่าวไว้ข้างต้น 

4.  การผลิตดอกเห็ดฟาง 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเพาะเห็ดฟางได้มีวิวัฒนาการการ

เพาะเรื่อยๆมา ต้ังแต่สมัยอาจารย์ก่าน  ชลวิจารณ์ ซึ่งเป็นผู้เริ่มต้น
จากการเพาะเห็ดฟางแบบกองสูงแล้วพัฒนาเป็นการเพาะแบบกอง
เต้ีย  โดยมีความสูงของกองแค่ 30 ซ.ม. ยาว 1.50-2.00 เมตร
เท่านั้น  ทําให้การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยทําได้สะดวกและไม่
ยุ่งยาก ใช้เวลาและวัสดุฟางน้อยกว่า และเก็บได้เร็วกว่าการเพาะ
แบบกองสูงเป็นอันมาก  การดูแลรักษาทําได้ง่ายกว่า และเสียเวลา
น้อยแต่อย่างไรก็ดีการเพาะเห็ดฟางทั้งแบบกองสูงและกองเตี้ยนี้
เป็นการเพาะเห็ดฟางที่มีการใช้วัสดุเหลือใช้ในทางเกษตร เช่น ฟาง
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ข้าวที่หลงเหลืออยู่ตามนาข้าวหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้ว เป็น
การนําเอาวัสดุที่เหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านคุณค่า
อาหารของโปรตีนและระบบเศรษฐกิจครอบครัว 

ปัจจุบันการเพาะเห็ดฟางได้พัฒนารุดหน้า  จนกระทั่งเป็น
การเพาะเห็ดฟางแบบใช้เปลือกถั่วเขียว (การเพาะเห็ดฟางแบบชุม
แพ) ซึ่งเกษตรกรสามารถจะทํากองได้ง่ายสะดวก  และรวดเร็ว ด้วย
เกษตรกรเพียงคนเดียว  เนื่องจากขนาดของกองเพาะมีความสูงแค่ 
10-15 ซม. ยาว 80-90 ซม. เท่านั้นเอง ผลผลิตดอกเห็ดจะสูงกว่า 
2-3 เท่า  และเก็บได้เร็วกว่าการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย แต่มีข้อเสีย
อยู่ว่าไม่ได้ใช้วัสดุเพาะที่เหลือใช้จําพวกฟางเท่านั้นเอง นอกจาก
เปลือกถั่วเขียวที่เป็นวัสดุจําเป็นที่ใช้ในการเพาะปัจจุบันหายาก และ
ราคาค่อนข้างสูง (กระสอบถุงปุ๋ยละ 30-50 บาท)  

5. วิธีการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย 

เป็นวิธีการเพาะเห็ดที่ได้ดัดแปลงมาจากการเพาะเห็ดฟาง
แบบกองสูง ปัจจุบันควรจะได้รับการส่งเสริมให้มีการผลิตมากขึ้น 
เนื่องจากสนับสนุนให้มีการใช้วัสดุเหลือใช้จําพวกฟางข้าวที่เหลือใน
นาข้าวหลังเก็บเกี่ยวเป็นจํานวนมาก  นํามาใช้ให้เป็นประโยชน์   
การเพาะโดยวิธีนี้จะใช้ไม้แบบมาตรารูปสี่เหลี่ยมคางหมูฐานสูง 30 
ซ.ม. กว้างด้านฐาน 40 ซ.ม. กว้างด้านบน 30 ซ.ม. ยาว 120 ซ.ม. 
เพื่อสามารถจะยกถอดได้ง่ายและเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีขั้นตอน
ในการเพาะเห็ดฟางดังต่อไปนี้ 
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1. เตรียมสถานที่สําหรับใช้ในการเพาะ โดยทําการขุดตาก
หน้าดินขึ้นตากไว้ 3-4 วัน ก่อนวันเพาะเห็ดปรับหน้าดินให้เรียบ 

2. นําตอซังหรือปลายฟางแช่น้ําให้ ชุ่ม แล้วยกข้ึนกองสุม
รวมกัน รดน้ําให้ชุ่มเพื่อให้ฟางข้าวนุ่มทิ้งไว้ 1 คืน ก่อนทําการเพาะ
เห็ด การที่ไม่แช่ฟางข้าวในน้ําเพื่อเป็นการประหยัดน้ําและไม่ทําน้ํา
เสียง่าย 

3. วางไม้แบบลงบนพื้นที่เตรียมไว้ 
4. นําตอซังหรือปลายฟางที่ชุ่มน้ํามาวางในไม้แบบ  เกลี่ยฟาง

ให้เสมอกันโดยมีความสูง 10 นิ้ว (2 ฝ่ามือ) การกดฟางให้แน่น
อาจจะใช้มือกดหรือเท้ายํ่าก็ได้ ในขณะทีใ่ช้เท้ายํ่าควรจะรดน้ําไป
ด้วย 

5. นําอาหารเสริม เช่น ไส้นุ่น ผักตบชวาสับแห้ง  ต้นหรือก้าน
กล้วยแห้งสับซึ่งนําไปแช่น้ําแล้ว 1 ช่ัวโมง  มูลสัตว์ต่างๆ ผสม
ลําพวนข้าว 1:1 โรยเป็นแถบกว้างประมาณ 3 นิ้ว โดยโรยให้ชิดไม้
แบบทั้ง 4 ด้าน   

6. แบบเชื้อเห็ดฟาง 1 ถุงออกเป็น 3 ส่วนเท่ากัน (ในกรณีที่
เพาะเห็ดสามช้ันจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน) ทําการโรยเชื้อเห็ดฟาง 1 
ส่วนนั้นบนอาหารเสริม โดยโรยให้ทั่วทั้งสี่ด้านเป็นอันว่าเสร็จการ
เพาะเห็ดช้ันที่ 1  

7. นําตอฟางข้าวหรือปลายข้าวที่ชุ่มน้ํามาวางในไม้แบบอีก 
เกลี่ยให้เรียบเสมอ ใช้เท้ายํ่าพร้อมรดน้ําโดยมีความสูง 5 นิ้ว โรย
อาหารเสริมเป็นแถบชิดไม้แบบตามด้วยเชื้อเห็ดฟางอีก 1 ส่วน 
เป็นอันว่าเสร็จการเพาะเห็ดฟางชั้นที่  2 

8. นําตอซังมาวางในไม้แบบอีกเกลี่ยให้ทั่ว ใช้เท้ายํ่ารดน้ําให้มี
ความสูงเท่ากันโรยอาหารเสริมให้ทั่วด้านบนกอง ตามด้วยเชื้อเห็ด
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ฟางให้ทั่วหลังแปลง  เช่นกัน  ปิดทับด้วยฟางหนาสัก 2 นิ้ว นําไม้
แบบออก โดยใช้มือกดกองฟางนิดหน่อยเป็นอันว่าเสร็จการเพาะ
เห็ดฟางกองเตี้ยไป 1 กอง (ในฤดูหนาวอาจจะทําถึง 5 ช้ัน) 

9. เริ่มทําการเพาะเห็ดฟางกองต่อไป ซึ่งจะมีวิธีการเหมือนกัน 
โดยให้มีความกว้างระหว่างกองประมาณ 5 นิ้ว (1 ฝ่ามือ) การเพาะ
เห็ดแบบกองเตี้ยจะทํากองเห็ดประมาณแถวละ 10-15 กอง เพื่อ
เป็นการเพิ่มผลผลิต  อาจจะโรยเชื้อเห็ดฟางบริเวณช่องระหว่างกอง
ไปด้วย 

10.  นําผ้าพลาสติกใสคลุมกองฟางให้มิดชิด โดยให้ผ้า
พลาสติกแนบไปหลังแปลงเพาะปิดทับด้วยฟางข้าว  เพื่อลดความ
ร้อนจากแดด ในฤดูหนาวจะปิดทับด้วยฟางค่อนข้างจะบางหน่อย 

11.    หลังทําแปลงเพาะไป 3-5 วัน นําไม้ไผ่เรียวเล็กขึ้นโครง
คร่อมกองเพาะเห็ดให้สูงจากด้านบนของกอง 20-30 เซนติเมตร  
ถ้าเป็นฤดูหนาวให้เต้ียลงมาหน่อย ในระยะนี้ควรดูแลแปลงเพาะ
เห็ดเป็นพิเศษ   ทําการตรวจดูอุณหภูมิของแปลงเพาะ ถ้าร้อน
เกินไปก็เปิดผ้าพลาสติกออก เพื่อระบายความร้อนออกไป  ในช่วงนี้
จะใช้ฟางข้าวเปียกปิดทับไว้เพื่อกันไม่ให้ความช้ืนลดลง แล้วปิดทับ
ด้วยผ้าพลาสติกให้หนาขึ้นเพื่อช่วยเก็บความร้อน 

12.  เมื่อทําการเพาะเห็ดไปแล้ว 6-8 วัน จะเริ่มเห็นเส้นใย
เห็ดเดินเต็มแปลงเพาะ ระยะนี้ควรตรวจดูความช้ืนของแปลงเพาะ 
กองฟางควรจะมีความช้ืนอยู่ในระดับพอดี  ซึ่งสามารถจะทดสอบได้
โดยการดึงฟางออกมาแล้วบิดดู หากมีน้ําซึมมานิดหน่อยแสดงว่า
กองฟางชื้นพอดี ถ้าหากไม่มีน้ําหยดออกมาแสดงว่ากองฟางแห้ง
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เกินไป ควรจะต้องรดน้ําเพื่อเพิ่มความช้ืน  แต่ในระยะที่เป็นดอก
เห็ดเล็กๆ จะถูกน้ําโดยตรงไม่ได้ ดอกเห็ดจะเน่าฝ่อไป ควรใช้บัวรด
น้ําฝอยขนาดเล็กๆ รดบริเวณรอบๆ ถุง หรือใช้ฟางเปียกคลุมแปลง
เพาะถ้าหากบิดฟางดูแล้วมีน้ําหยดออกมาแสดงว่าแฉะเกินไป ควร
จะต้องเปิดผ้าพาสติกออกให้ลมโกรกระบายเอาความชื้นออกไป
นอกจากนั้นการเปิดกองจะช่วยให้อากาศระบายได้ดีการเปิดกองนี้
ควรจะกระทําตอนเช้าหรือเย็น 

13.  ประมาณวันที่ 10-12 จะเห็นใยเห็ดรวมตัวเป็นตุ่ม
เล็กๆ สีขาว จะเจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดภายใน 2-3 วัน  ดังนั้นจะ
เริ่มเก็บดอกเห็ดไปได้เมื่อทําแปลงเพาะไปแล้ว 12-15 วัน ระยะการ
เก็บดอกจะช้าหรือเร็วจะขึ้นอยู่กับวิธีการเพาะ และฤดูกาลเป็นอย่าง
มาก การเก็บดอกควรจะเก็บที่มีลักษณะเป็นรูปไข่  ปลอกยังไม่แตก
ออกด้านฐานของดอกจะกว้างกว่าด้านหมวกดอก วิธีการเก็บโดย
การใช้มือดึงดอกเห็ดแล้วหมุนซ้ายหมุนขวา  ในกรณีที่เห็ดเกิด
หลายๆ ดอกเป็นกระจุกจะต้องเก็บขึ้นมาทั้งหมด ดอกเล็กที่ทิ้งไว้บน
กองก็จะเน่าฝ่อตายไป  กลายเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้ 

6.  การเพาะเห็ดฟางกองเตีย้ด้วยใช้เปลือกมันสําปะหลงั 

รูปการเตรียมแปลงดินเพื่อการเพาะเห็ดฟาง  มี 2 รูปแบบ 

รูปแบบที่ 1 ขดุดินให้เป็นหลุมแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้า  กว้างยาว
ตามความเหมาะสมกับฤดูกาล 
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รูปแบบที่ 2 ขดุพรวนดินให้เป็นหลังเก่าเคล้าแปลงผัก  มีรอ่ง
น้ําโดยรอบ นิยมทําแบบนี้ในฤดูฝน  เพราะฝนตกและน้ําอาจท่วม
แปลงเพาะเห็ดฟางได้ 

ลักษณะของเปลือกมันทีเ่หมาะสมกับการนํามาเพาะเหด็ฟาง 

1.  ต้องเป็นเปลือกมันสดใหม่ ไม่ได้ล้างน้ํามานาน 
2.  เปลือกมันม ี2 แบบ  คือ  เปลือกมันล้างจะเปียก  และ

เปลือกมันแห้งปนดิน 
วัสด ุ
1. เปลือกมันสาํปะหลังจากโรงแป้ง       2. เชื้อเห็ดฟาง        
3. ผ้าพลาสติก    4. ปุ๋ยเคมีสตูร 15-15-15    5. ปูนขาว, ปุ๋ยคอก   
6. ฟางข้าว      7.ไม้ไผ่    8. ไม้แบบบล็อก 

6.1  ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยด้วยใช้เปลือกมนั
สําปะหลัง 

1. เมื่อเตรียมแปลงเรียบร้อย  และให้เริ่มทําการเพาะโดยใช้
เปลือกมันที่อาจเปียกหรือแห้งอยู่ก็ได้บรรจุอัดลงแบบบล็อก ถ้าแห้ง
เกินไปให้เอาน้ํารดลงไปให้ชุ่ม ปรับหน้าเปลือกมันให้ เสมอกันใช้ฝา
ไม้ขนาดพอดี ทําการกดทับให้แน่นกดไว้ และทําการถอดไม้ออก ทํา
บล็อกต่อไปโดยมีช่วงห่าง 1-2 คืบ ไปจนตลอดแนวแปลงเพาะ 

2.   นํามูลวัวตากแห้ง และอาหารเสริมต่างๆ เท่าที่มี โปรยใหท้ั่ว
แปลง โรยน้ําให้เปียกชุ่มอีกครั้ง  

3. นําเชื้อเห็ดฟางที่คัดดีแล้วทําการย่อยและโปรยให้ทั่วแปลง 
ทําการปักไม้โค้ง คลุมผ้าพลาสติกจะมีรูปโค้งเป็นหลังเต่า 
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4. นําปลายฟางข้าวมาคลุมปิดบังแสงอาทิตย์ให้ภายใน
ค่อนข้างมืด  ทําการโรยน้ําให้ฟางเปียกป้องกันไม่ให้ลมพัดฟางไป 
ทําเช่นนี้ใน 2-3 วันแรก ดูแลรักษาในเรื่องอุณหภูมิและความช้ืนการ
ระบายอากาศ 

5. การเกิดของดอกเห็ดฟางที่เพาะด้วยเปลือกมันมักจะเกิด
บริเวณดินเป็นส่วนมาก ดอกเห็ดมักมีสีเทาออกดํา  แสดงว่าน้ําหนัก
ดอกจะดี  ถ้าต้องการให้ขาวสักหน่อยก็ให้ลดระดับความชื้นในกอง
เพาะลงตั้งแต่ในระยะที่เห็ดเริ่มออกดอกเป็นเม็ดเล็กๆ  ดอกเห็ดก็
จะขาวมากขึ้นเมื่อมีขนาดโต 
6.2  การเพาะเห็ดฟางโดยใช้ต้นและหัวมันสาํปะหลังสด  

 วัสดุและอุปกรณ ์
1.  ต้นมันสําปะหลังสด            2. เชื้อเห็ดฟาง                      
3. ฟางข้าวแห้ง                    4. ผ้าพลาสติก       
5.  ไม้ไผ่เหลาเรียวยาว 1.50 เมตร   
6. ปุ๋ยคอกขี้วัว/รําพวนข้าว     
7. บัวรดน้ํา             8. บุ้งกี๋    
9. ตะกร้าผลไม้พลาสติก กว้าง 30 ซม. ยาว 57 ซม. สูง 30 ซม.    

วิธีการเพาะ 
1. ปรับพ้ืนที่ทาํให้ดินร่วนและเรียบ                                         
2. บดต้นมันใหเ้ป็นชิ้นเล็กๆ ด้วยเครื่องสับมันนํามันที่บดละเอียด

ไป ผสมกับดิน และขี้วัว/รําพวนข้าว                                                              
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3. ใช้บุ้งกี๋นําสว่นผสมไปใส่ในแบบกล่องพลาสติกบรรจุผลไม้ที่
เตรียมไว้ 1-2 บุ้งกี๋        

4. ใช้มือกดเชื้อในกล่องพลาสติกให้แน่น รดน้ําให้เปียกโชก 1 
บัวรดน้ํา ดึงแบบกล่องพลาสติกออกจากแปลงเพาะเห็ด                                

5. นํากล่องพลาสติกไปเพาะเห็ดกองใหม่ใหห้่างจากกองเดิม
ประมาณ 1 คบื  

6. การเพาะเห็ดโดยใช้ต้นมันสดนี้สามารถทาํกองเพาะย่อยได้
ถึง 10-20 กอง  แล้วแต่ความยาวของพื้นที่                                               

7. นําเชื้อเห็ดมาบ้ีให้ย่อยออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ โรยเชื้อเห็ดตาม
ลงไปพื้นดินรอบๆ กองเพาะเห็ดฟาง                                                          

8. ใช้ไม้ไผ่ขึ้นโครงให้โคนอยู่ระหว่างกองเพาะเห็ดย่อย ให้ไม้โครง
เห็ดครอบแปลงให้โคนอีกด้านหนึ่งไปปักอยู่ตรงกลางระหว่างแปลง                       

9.  คลุมผ้าพลาสติกสีดําครอบไม้โค้งครอบปิดคุมให้มิดชิด              
10. ขุดดินมากลบชายผ้าพลาสติกที่คลมุแปลงเห็ดฟางให้มิด                
11. ใช้ฟางข้าวคลุมทับบนผ้าพลาสติกประมาณ 5-6 วัน  เห็ด

จะเริ่มเป็น pin head ห้ามรดน้ําเพราะเห็ดจะเน่าและฝ่อ                            
12. วันที่ 8-9 ระยะนี้เห็ดเริ่มเป็นดอกเล็กๆ ควรรักษาความช้ืน

ให้เหมาะสม แต่ระวังอย่าให้ดอกเห็ดโดนน้ําโดยตรง 

6.3 การเพาะเห็ดฟางกองเตีย้จากก้อนขี้เลือ่ยเห็ดเก่าที่ใช้แล้ว 

ชนิดก้อนขี้เลื่อยที่เหมาะสมกับการเพาะเห็ดฟางได้แก่ ก้อน
เก่าของเห็ดเป๋าฮ้ือ เห็ดนางรม  เห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรมฮังการี  
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ส่วนก้อนเก่าชนิดอ่ืนๆ นั้นไม่นิยมเพราะเมื่อนํามาเพาะจะได้ผลผลิต
ไม่ดี อาหารเสริมมักนิยมใช้ผักตบชวาสับตากแห้ง และเสริมปุ๋ยต่างๆ 
บนหน้าดิน เช่น มูลสัตว์ ปุ๋ยเคมี ฯลฯ 
หมายเหตุ : ก้อนเชื้อขี้เลื่อยเก่าควรเป็นแบบที่เพิ่มเอาทิ้งออกมาไม่นาน 
และก้อนเห็ดยังมีเส้นใยเห็ดสขีาว 

ขั้นตอนการเพาะเห็ดฟางด้วยถุงขี้เลื่อยเก่า 
     1. การขุดดินเตรียมแปลงเพาะเห็ดฟางแบบนี้นิยมขุดพรวนดิน
ให้ร่วนซุย  มีรอ่งระบายล้อมรอบควรมีการเตรียมทุกอย่างรอไว้ไม่
ห่างจากพื้นที่ทํานามากนัก  ดินที่ขุดเตรียมแปลงควรตากแดดไว้
ก่อนเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อที่ไม่พึงประสงค์ในดิน 
  2. ผักตบชวาสับตากแห้งไม่ควรแห้งมากแล้วนานเกินไป  
สามารถใช้ได้แม้จะมีสีเขียวสดปนอยู่บ้าง 
     3. การเรียงก้อนเห็ดเอาด้านเป็นปากก้อนหันเข้าชนกันไว้ตรงกลาง 
     4. การเลือกที่ควรเลือกทีม่ีหญ้าขึ้น ถ้าไม่มีแสดงว่าดินบริเวณ
นั้นไม่เหมะสําหรับการปลูกเห็ดฟาง 
     5. ทําการเพาะเป็นแปลงยาว 7-10 บล็อก ห่างกันแปลงละ 1 เมตร 
     6. โรยผักตบชวาสับตากแห้งที่แช่น้ํา 10 นาที  แล้วรดน้ําที่ผิว
ดินและกองเพาะให้ชุ่มอีกครั้งก่อนโรยเชื้อบนหน้าดินเพิ่มอีกครั้ง 
     7. คลมุผ้าพลาสติกออก  เพื่อเป็นการเพิ่มอากาศทําการเปิดดู
ระบายอากาศจนเป็นดอกเก็บผลผลิตได้  เริ่มทําต้ังแต่วันที่ 2 หลัง
การโรยเชื้อเห็ดแล้ว 
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6.4  การเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรมประยุกต์ 

การเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรม มีวิธกีาร 5 ขั้นตอน   
1. การผสมวัสดุก่อนขึ้นชั้น 
2. การเพาะเลี้ยงเส้นใย 
3. การเพาะเลี้ยงดอก 
4. การเก็บดอกเห็ดฟาง 
5. การทําความสะอาดและบรรจุหีบห่อเพื่อจําหน่าย 
6.4.1 ขัน้ตอนที่ 1   การผสมวัสดุก่อนขึ้นชั้น    

สูตร 1.  - ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม 
 - ดิน    30 กิโลกรัม 
 - กากเบียร ์   5 กิโลกรมั 
 - ยิปซัม่   2  กิโลกรัม 
 - ปูนขาว   1 กิโลกรัม 
 - น้ําสะอาด                        80-100  ลิตร 
 - เชื้อเห็ดฟาง                      100-150  ถุงแบน 
 สูตร 2 - ขี้เลื่อย 100  กิโลกรัม 
 - ดิน  50  กิโลกรัม 
 - รํา   5 กิโลกรัม 
 - ยิปซัม่   2 กิโลกรัม 
 - ปูนขาว   1 กิโลกรัม 
 - ยูเรีย  30   กรัม 
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 - น้ําสะอาด 80-100  ลิตร  
 - เชื้อเห็ดฟาง 100-150  ถุงแบน  
หมายเหตุ:  รําเป็นสารอาหารที่ให้โปรตีน ยิปซั่มช่วยให้เส้นใย
แข็งแรง ปูนขาวช่วยปรับความเป็นกรดด่าง  ยูเรียช่วยในการทําให้
เกิดความร้อนในกองวัสดุเพาะ  ช่วยในการรักษาความช้ืนในกอง
วัสดุเพาะ  ขี้เลื่อยเป็นตัวที่เชื้อเห็ดจะได้รับเซลล์ลูโลส 

วิธีการผสมวัสดุก่อนขึ้นชัน้ 

- นําขี้เลื่อยมาทําการผสมคลกุเคล้ากับสูตรอาหาร 
- นําเอาดินที่มาผสมให้เข้ากัน 
- นํายูเรียผสมน้ํา 10 ลิตร/กรัม จํานวนสองกระป๋อง  มารดผสม

คลุกเคล้าให้เขา้กัน 
- นําน้ําสะอาดมารดลงอีกดูให้เปียกพอสมควร  คลุกเคล้าให้เข้า

กันดี 
- ทําการผสมเชื้อดีที่เตรียมไว้  
- นําเชื้อที่ดีมากระจายออกเป็นก้อนเล็กๆ ระวังอย่าให้แตก

ละเอียดมากจนเกินไปเพราะจะทําให้เส้นใยเดินออกตัวช้าหรือ
อ่อนแอจนมีราอื่นแทรกได้   นําเชื้อใส่ภาชนะที่สะอาดรวมไว้ให้มาก
พอ  ทําการแบ่งกองขี้เลื่อยที่ทําการผสมออกเป็นกองเตรียมไว้ (ใช้
เชื้อที่อบไอน้ําห้ามผสมเชื้อเข้าไปก่อน ต้องเอาวัสดุเพาะใส่ภาชะ
หรือขึ้นชั้นให้เรียบร้อย  ทําการอบไอน้ํา เมื่อเย็นลงจนอุณหภูมิอยู่ที่ 
35๐C จึงทําการต่อเชื้อได้ 
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วิธีการขึน้ชัน้ แบ่งอกเป็น  2  แบบ 

* แบบเป็นกระบะ มีความกว้าง 1/2-1 ตารางเมตรเป็นอย่าง
น้อย 

* แบบเป็นชั้นๆใช้ตาข่ายรองพื้นวิธีบรรจุขึ้นชั้นต้องใส่ให้มี
ความหนาที่เหมาะสม ไม่หนาเกินกว่า  1 ฟุต  เมื่อได้ที่แล้วทําการ
ปรับผิวหน้าด้วยมือให้สวยงาม 

- เมื่อขึ้นชั้นเรียบร้อยแล้วก็รดด้วยน้ําสะอาด หรือน้ําผสมยู
เรีย 1-2 กระป๋อง หรือ ประมาณ 10-20 ลิตร ให้ทั่วหน้ากองวัสดุ
เพาะ เป็นการทําให้มีความช้ืน 

6.4.2. วิธีการเลี้ยงเส้นใย   
      การเลี้ยงเส้นใยในระยะแรกเส้นใยต้องการอบ ร้อน ช้ืน  มี

คาร์บอนไดออกไซด์สูงมาก ในช่วงเวลา  2-3 วันแรกที่มีเส้นใยเห็ด
เดินต้องทําการปิดให้อบร้อนชื้น และเปิดดูวันที่ 2-3 สังเกตการณ์
เดินของเส้นใยถ้าเส้นใยเดินใกล้เต็มหมดแล้วให้ทําการระบาย
อากาศได้เลย 

 อุณหภูมิที่เหมาะสม 
-  วันที่ 1 อุณหภูมิที่เหมาะสม  37 ๐C - 38๐C   
-  วันที่ 2 อุณหภูมิที่เหมาะสม  35 ๐C - 36๐C 
-  วันที่ 3 อุณหภูมิที่เหมาะสม  34 ๐C 
-  วันที่ 4 อุณหภูมิที่เหมาะสม  32๐C - 28๐C 
-  วันที่ 5 อุณหภูมิที่เหมาะสม  27 ๐C -  26๐C 
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การเลี้ยงเสน้ใยเห็ดฟาง 
-  ตรวจความชื้นและอุณหภูมิวันละ 3 ครั้ง 
-  ทําการเปิดระบายอากาศเมื่ออุณหภูมิสูงมากเกินไป 
-  พ่นน้ําเป็นละอองฝอยๆ เมื่อวัสดุนั้นแห้ง 
-  ทําความสะอาด ไล่แมลงสปัดาห์ละ 1 ครัง้  

6.4.3. การเลีย้งเสน้ใยเห็ดฟางให้ออกดอก 
- ทําการเปิดระบายอากาศวันละ 3 ครั้ง  พร้อมพ่นน้ําเป็น

ละอองฝอย 
- รักษาความช้ืนให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของดอกเห็ด

ฟาง 
- รักษาความสะอาดชั้นเพาะ 

6.4.4. การเก็บดอก  
-  เก็บดอกเห็ดฟางที่มีลักษณะหัวพุ่งเรียว 
-  เก็บดอกเห็ดฟางที่ได้รับความกระทบกระเทือนออกให้หมด 
-  ผู้เก็บดอกเห็ดฟางต้องรักษาความสะอาดโรงเพาะเห็ดฟาง 

วิธีการทาํความสะอาดดอกเห็ดฟาง 
-  เมื่อเก็บเห็ดมาแล้วต้องทําความสะอาดก่อนการบรรจุ 
-  ใช้มีดตัดเอาวัสดุเพาะออกให้หมด 
-  ใช้ผ้าสะอาดเช็ดเบาๆ โดยรอบดอกเห็ดฟาง 
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6.4.5. การบรรจุดอกเห็ดฟางจําหนา่ย 
-  บรรจุตามขนาดที่ต้องการ 
-  ทําให้ดูน่ารับประทาน 
-  ทําการปิดผนึก  ส่งเข้าแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4๐C - 14๐C        

  การเพาะเห็ดฟางแบบนี้ทํากันเป็นอุตสาหกรรมในฮ่องกง  
และไต้หวัน โรงเรือนเพาะเห็ดควรเป็นที่มีการถ่ายเทอากาศได้
ตลอดจนควบคุมอุณหภูมิความช้ืนได้ วัสดุที่ใช้เพาะมีฟางข้าว  ขี้
ฝ้าย ในการเพาะต้องนําวัสดุไปผสมกับอาหารเสริมบางชนิด เช่น  
รําข้าว  วัสดุเพาะต้องผ่านการฆา่เชื้อ โดยการพ่นไอน้ําร้อนเข้าไปใน
โรงเรือนจากนั้นทิ้งให้วัสดุเพาะเย็นจึงโรยเชื้อ วัสดุเพาะใช้ขี้ฝ้าย 
100 กก.  ผสมกับรําข้าว  4-6 กก.    นําส่วนผสมไปทําให้ช้ืน หมัก
ไว้ 4 วัน  แล้วเอาไปบรรจุในชั้นเพาะในโรงเรือน  พ่นไอน้ําร้อนทํา
การฆ่าเชื้อภายในโรงเรือน รักษาอุณหภูมิภายในโรงเรือนที่ 65๐C 
เวลา  12 ซม.  ปล่อยให้วัสดุเพาะเย็นแล้ว  จึงโรยเชื้อเห็ดให้เต็ม
หน้ากระบะเพาะ หรือใช้ฟางสับ จํานวน 100 กก. แช่น้ําค้างคืนแล้ว
กองไว้กลางแจ้ง 6 วัน  จึงบรรจุฟางลงในชั้นเพาะในโรงเรือนหนา  
1 ฟุต  แล้วปล่อยไอน้ําร้อนฆ่าเชื้อภายในโรงเรือนและวัสดุเพาะใช้
อุณหภูมิ 60๐C หรือ นาน 5-6 ชม.  เมื่อวัสดุเพาะเย็นจึงโรยเชื้อเห็ด
ลงไป  เห็ดฟางจะออกดอกในเวลาใกล้เคียงกับที่เพาะแบบกองเตี้ย  
แต่วิธีเพาะในโรงเรือนจะให้ผลผลิตสูงกว่า  เพราะผ่านการฆ่าเชื้อทํา
ให้เห็ดฟางเจริญได้รวดเร็ว แต่มีข้อเสียคือลงทุนสูง  และปัญหาเรื่อง
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ศัตรูของเห็ดมีมาก  วิธีเพาะแบบนี้เหมาะสําหรับฟาร์มเห็ดที่เพาะ
เห็ดจําหน่ายเป็นอุตสาหกรรมเนื่องจากการลงทุนสูงนั่นเอง 

7.  การเพาะเห็ดฟางโดยใชเ้ปลือกถ่ัวเขียว 

 วัสดุเพาะ 
1. เปลือกถั่วทุกชนิดยกเว้นเปลือกถั่วลิสง   2. ปุ๋ยคอก     
3. เชื้อเห็ดฟาง      4. น้ํา      5. ละอองข้าว 

 อุปกรณ์ที่ใชเ้พาะ 
1. เปลือกถั่วเขียวหรือถั่วพุ่มหรือถั่วต่างๆ ที่มีเปลือกไม่แข็ง และไม่
เคยถูกฝนหรือผ่านการแช่น้ํามาแล้ว 
2. ปุ๋ยคอกต้องเป็นปุ๋ยคอกที่แห้ง ใช้มูลสัตว์อะไรก็ได้ ที่สามารถหา
ได้ง่ายปราศจากโรคและแมลงต่างๆ 
3. ละอองข้าวหากได้ละอองข้าวที่เก่าหรือใหม่ก็ได้ หากไม่มีก็
สามารถใช้ดินก้นคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้ 
4. เชื้อเห็ด ต้องเป็นเชื้อเห็ดที่ดี  สังเกตได้จากการจับดูถุง  เชื้อเห็ด
ต้องมีน้ําหนักปานกลาง ไม่มีเชื้อราอื่นปน  สามารถมองเห็นเส้นใย
ขึ้นเต็มถุงและบริเวณเส้นใย ไม่มีจุดสีน้าํตาลหรือจุดสีขาวคล้ายๆ 
ปมของเห็ดเกิดขึ้น ซึ่งนั่นหมายถึงว่าเชื้อเห็ดเริ่มแก่ตัวแล้วซึ่งจะทํา
ให้เกิดดอกเห็ดไม่ดี  อีกอย่างหนึ่ง  เมื่อถอดเอาก้อนเชื้อเห็ดออก
จากถุงก้อนเห็ดยังไม่ดี  อีกอย่างหนึ่ง เมื่อถอดเอาก้อนเชื้อเห็ดออก
จากถุงก้อนเห็ดยังสามารถคงรูปเดิมอยู่ได้ 
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5. น้ําที่ใช้เพาะต้องเป็นน้ําที่จืด ไม่มีเกลือเจือปน หมายความว่าหาก
เป็นน้ํากร่อย หรือน้ําที่เกิดจากบริเวณดินเค็มไม่ควรนํามาใช้เด็ดขาด 
น้ําที่เน่าเสียก็ไม่ควรใช ้

การเลือกใช้สถานที ่
      แล้วแต่ฤดูที่จะทําการเพาะ  หลักใหญ่ก็คือต้องเป็นที่ที่ไม่ใช่
ดินเค็มหรือสถานที่นี้มีศัตรูรบกวน    หากเป็นฤดูหนาวควรเพาะ
กลางแจ้ง  ฤดูร้อนควรเพาะในร่มรําไร  ฤดูฝนควรเพาะในร่มที่
สามารถป้องกันน้ําฝนได้ 

    ส่วนใหญ่แล้ว กสิกรนิยมเพาะในแปลงนา ทั้งนี้ยังเป็นการ
เพิ่มปุ๋ยให้กับนาข้าวอีกด้วย อีกทั้งยังปราศจากศัตรูรบกวนอันเกิด
จากเป็ด ไก่  ไร  และมด  เป็นต้น 

วิธีการเพาะ 
นําเปลือกถั่วไปแช่น้ําประมาณ 1 ช่ัวโมง หากไม่มีน้ําแช่ก็ใช้

วิธีเอาน้ํารดแล้วคลุก เคล้าให้เปียกขึ้นให้ทัว่แล้วต้ังกองคลุมด้วยผ้า
พลาสติก บ่มทิ้งไว้ 12-24 ช่ัวโมง  กล่าวคือ บ่มเวลาเช้าแล้วเพาะ
เวลาเย็น หรือบ่มเวลาเย็นแลว้เพาะในเวลาเช้า  ทั้งนี้เพราะต้องการ
ให้เปลือกถั่วนิม่และสามารถเก็บความช้ืนไว้ได้มากกว่า  คล้ายๆ กับ
เป็นการกระตุ้นให้เปลือกถั่ว เร่งปล่อยสารอาหารให้กับการเจริญ
ของเห็ดได้อย่างรวดเร็ว 

ทําการปรับพ้ืนที่ โดยการดายหญ้า พรวนดิน  บริเวณที่จะทํา
การเพาะ  แล้วรดน้ําให้ชุ่ม เปลือกถั่วที่หมักไว้แล้วอัดลงไปในลังไม้
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นั้น รดน้ํา การกองควรให้สูงประมาณ 1 ฝ่ามือ แล้วยกแบบไม้ออก    
กองต่อไปก็ควรกองให้ห่างกันประมาณ 1 คืบ  ด้านกว้างหน้ากอง
ควรใช้ประมาณ 4 กอง ด้านยาวแล้วแต่ความต้องการของเราเอง  
เมื่อกองเสร็จแล้ว ก็ทําการพรวนดินในระหว่างกอง  และรอบๆ กอง
ที่พรวนดินไว้แล้วรดน้ําให้ชุ่ม  

นําเชื้อเห็ดมาขยี้ให้เป็นก้อนเล็กๆ  แล้วโรยลงบนปุ๋ยคอกและ
ละอองข้าวที่โรยไว้ก่อนแล้วทําการรดน้ําอีกครั้งหนึ่ง   โดยใช้เชื้อ 1 
ถึงต่อ 1 ตารางเมตร แล้วใช้ผ้าพลาสติกคลุมยึดกอง  แล้วใช้ฟาง
คลุมเอาไว้ 

การดูแลรักษา 
หลังจากเพาะ 5 วันทําการเปิดกองดูแล้วยกขึ้นโครงไม้ไผ่ 

สังเกตว่า กองเห็ดขึ้นเกินไปหรือไม่ โดยสังเกตจากการเปียกแฉะบน
กองเห็ด  หากชื้นแฉะให้ทําการเปิดกองผึ่งแดดไว้ประมาณ 1 ช่ัวโมง  
แล้วทําการยกโครงไม้  แล้วคลุมด้วยผ้าพลาสติกให้มิดชิดแล้วคลุม
ด้วยฟางหรือหญ้าคา หลังคา หลังจากนั้น 3 วัน  (วันที่ 8 หลังเพาะ)  
ทําการเปิดกองอีกครั้งหนึ่ง  เพื่อตรวจดูความช้ืนหากแห้งเกินไปให้
ใช้ฉีดน้ําเป็นฝอยลงบนกองเปลือกถั่วพอประมาณ แล้วคลุมกองเห็ด
ไว้เหมือนเดิม  หลังจากนั้นอีก 3 วัน ก็ทําการตรวจแปลงอีกครั้ง
หนึ่ง หากมีดอกเห็ดเริ่มมีปลายดอกแหลม  แล้วสามารถเก็บไป
บริโภคหรือขายได้ รวมอายุการเพาะเห็ดประมาณ  11-13 วัน จาก
การกองจนกระทั่งการเก็บดอก 
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วิธีการเกบ็ดอก 
เมื่อดอกเห็ดโต และมีลักษณะดอกเห็ดมีปลายแหลม  ก็

สามารถเก็บได้ โดยการเก็บต้องระมัดระวังดอกเห็ดข้างเคียงด้วย 
เมื่อเก็บแล้วอย่างทิ้งโคนดอกเห็ดหรือดอกเห็ดที่กระทบกระเทือนไว้
ในแปลง ทั้งนี้ก็เพราะว่าดอกเห็ดอาจเน่าได้ 

ข้อควรคํานึง 
1. การโรยเชื้อไม่ควรมากเกินไปเพราะจะทําให้เกิดดอกเห็ดติดกัน
แน่นเกินไปทําให้ได้น้ําหนักดอกน้อย      
2. การรักษาอณุหภูมิในกองเห็ดในระยะตุ่มเห็ด  จําเป็นทีสุ่ด อย่า
ให้ร้อน หรือแห้งเกินไป  เพราะดอกเห็ดอาจฝ่อและได้ดอกเห็ดเล็ก 
บานเร็ว น้ําหนักน้อย 
3. การเก็บดอกเห็ดต้องกระทําต้ังแต่เช้ามืดและเก็บในขณะดอกเห็ด
ยังตูมอยู่  
4. หากกองเห็ดแห้ง  ควรรดน้ําบริเวณนอกกองไม่ควรรดน้ําในกอง
เพราะอาจถูกดอกเห็ดที่กําลังเจริญอยู่ทําให้ดอกเห็ดฝ่อได้    
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2.3 การเพาะเห็ดถุงพลาสติก 
การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ที่ฟาร์ม

เห็ดแถวรังสิต กรุงเทพมหานคร   โดยเริ่มต้นด้วยการเพาะเห็ด
นางรมก่อน  แล้วจึงต่อด้วยการเพาะเห็ดเป๋าฮ้ือ  การเพาะเห็ด
ถุงพลาสติกเป็นการเพาะเห็ดในโรงเรือนเป็นครั้งแรก  ต่อมาการ
เพาะเห็ดด้วยวิธีใช้ถุงพลาสติกได้เจริญก้าวหน้า  และพัฒนาขึ้นมา
เป็นลําดับ  ทั่วทุกภาคของประเทศไทย มีกําลังการผลิตเห็ดใน
ถุงพลาสติกเป็นแสนๆ  ถุงต่อวัน  คิดเป็นน้ําหนักเห็ดสดได้ประมาณ 
3 หมื่นกิโลกรัมต่อวัน ดังนั้นการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกจึงเป็น
อาชีพเสริมได้ทางหนึ่งหลังการทํานา ซึ่งมีฟางข้าว 300  กิโลกรัม/ไร่ 
เพาะเห็ดขายได้ 30 กิโลกรัมๆ ละ 20 บาท  จะได้ 600 บาท ไม่ว่า
จะทําการผลิตเห็ดในภาคไหนของประเทศไทย  ถ้าหากเกษตรกร
ต้องการจะเพาะเห็ดเป็นการค้า แล้วควรจะต้องศึกษาด้านการตลาด
ให้ดีเสียก่อนที่จะทําการผลิตอย่างใหญ่โต  ลงทุนกันเป็นแสนหรือ
ล้านๆ บาท ในการทําฟาร์มเห็ด  มิฉะนั้นอาจจะประสบการขาดทุน
ได้นอกจากการผลิตจะต้องเป็นอาชีพเสริมแล้ว  เห็ดจัดเป็นผักที่มี
คุณค่าทางอาหารสูงประกอบด้วยโปรตีน วิตามิน และเกลือแร่สูง  
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จึงน่าจะใช้เป็นอาหารเสริมให้กับลูกหลานของเกษตรกรเพื่อความ
แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

 ปัจจุบันนี้เท่าที่สํารวจดูจะพบว่า  การเพาะเห็ดในระบบ
ถุงพลาสติกนี้ได้ขยายออกเป็นวงกว้างไปในเห็ดหลายๆ ชนิด ได้แก่ 
เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู  เห็ดหอม  เห็ดยานางิ เห็ดขอนขาวและเห็ด
กระด้าง เป็นต้น  นอกจากนี้ควรมีการพัฒนาการเพาะ เห็ดฝรั่งหรือ
เห็ดแชมปิญอง  ในระบบถุงพลาสติกให้ได้ในอนาคต  โดยทั่วไปแล้ว
เห็ดต่างๆ ดังกล่าวมานี้เป็นเห็ดที่สามารถขึ้นได้ตามต้นไม้ชนิดต่างๆ  
ที่ผุพังตามธรรมชาติ   การเพาะเห็ดก็เริ่มจากเพาะเห็ดเหล่านี้บนตอ
ไม้  หรือท่อนไม้  จนปัจจุบันจึงได้มีการปรับปรุงและพัฒนาขึ้นมา
เป็นลําดับจนสามารถเพาะเห็ดเหล่านี้ ด้วยวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย และขี้เลื่อย  เป็นต้น 

การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกมีระบบการผลิตแบ่งออกได้ 4 
ขั้นตอน เกษตรกรที่ทําฟาร์มเห็ด  อาจจะทําเพียงขั้นตอนเดียวหรือ
ทําครบทุกขั้นตอนเลยก็ได้  ในประเทศที่อุตสาหกรรมการเพาะเห็ด
ได้เจริญรุดหน้าไปแล้ว ส่วนมากก็จะแบ่งหน้าที่ผลิตกันเพื่อความ
สะดวกและเป็นการลดต้นทุนการผลิต 

การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกจากขี้เลื่อยใหม่มี 4 ขั้นตอน   
1. การผลิตเชื้อวุ้น 
2. การผลิตเชื้อเมล็ดธัญพืช 
3. การผลิตเชื้อถุง 
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4. การผลิตดอกเห็ด 
1.  วิธีการผลิตเชื้อวุ้น 

 เป็นขั้นตอนแรกในการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ ในถุงพลาสติก  
เป็นการเตรียมเส้นใยบริสุทธ์ิของเห็ดแต่ละชนิด  ปัจจุบันการผลิต
เชื้อวุ้นไม่ค่อยนิยมทําขายกันแล้ว   เนื่องจากมีต้นทุนการผลิต
ค่อนข้างสูง    ฟาร์มเห็ดจะต้องลงทุนเชื้อวัสดุอุปกรณ์ที่มีราคาแพง  
เกษตรกรจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเห็ดเป็นอย่างดี  และรู้จักรักษา
ความสะอาดของฟาร์มเห็ดเป็นอย่างดีอีกด้วย ในการผลิตเชื้อวุ้นนั้น
จะต้องทําการแยกเชื้อและเลี้ยงเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิเสียก่อน  ซึ่งขั้นตอน
ในการผลิตเชื้อวุ้นในเชิงการค้า  สามารถจะกระทําได้ 2 วิธี 

1.1 การแยกเชื้อบริสทุธิ์จากสปอร์เห็ด 

การแยกเชื้อเห็ดโดยวิธีนี้มีลักษณะคล้ายกับการปลูกพืชโดย
ใช้เมล็ด  เห็ดที่ได้อาจจะมีลักษณะแตกต่างไปจากลักษณะของพันธ์ุ
และแม่พันธ์ุได้  ดังนั้นการแยกเชื้อเห็ดวิธีนี้จึงมักจะใช้สําหรับการ
ปรับปรุงพันธ์ุเห็ดเพื่อหาสายพันธ์ุชนิดใหม่  ข้อเสียของการแยกเชื้อ
เห็ดด้วยวิธีนี้คือ  สปอร์เห็ดบางชนิดที่งอกออกมานั้นไม่สามารถจะ
เจริญเติบโตเป็นดอกเห็ดได้ จะต้องมีการผสมกันระหว่างเส้นใยที่
งอกออกมาจากสปอร์ต่างชนิดกันเท่านั้น จึงสามารถจะเจริญเติบโต
เกิดเป็นดอกเห็ดได้  จากวิธีการนี้เหมาะสมในการศึกษาถึงสายพันธ์ุ
เห็ด  หรือผสมพันธ์ุเห็ดมากกว่า   
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 1.2 การแยกเชื้อเห็ดบริสุทธิจ์ากเนื้อเยื่อ 

การแยกเชื้อเห็ดโดยวิธีนี้  เป็นการตัดเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดไป
เลี้ยงบนอาหารวุ้นเพื่อให้เป็นเส้นใย  วิธีการนี้ได้เชื้อเห็ดที่มีลักษณะ
เหมือนกับพันธ์พ่อแม่เดิมทุกประการ เป็นวิธีการที่มีลักษณะคล้ายๆ
กับการปลูกพืชโดยวิธีการติดตา ต่อกิ่ง หรือตอนพืช เป็นวิธีการท่ี
เหมาะสําหรับเห็ดซึ่งมีดอกขนาดใหญ่ เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางรม เห็ด
เป๋าฮ้ือ เห็ดนางฟ้า และเห็ดหูหนู เป็นต้น 

  จะเห็นได้ว่าวิธีที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อวุ้น  สามารถจะ
กระทําได้โดยการตัดเอาเนื้อเยื่อจากดอกเห็ดไปเพาะเลี้ยงบนอาหาร
วุ้นโดยอาศัยเทคนิคการปลอดเชื้อ (Aseptic  technic) ก่อนที่จะทํา
การเพาะเลี้ยง  เกษตรกรจะต้องทําการคัดเลือกดอกเห็ดที่นําไปเป็น
พ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุเสียก่อน เห็ดจะต้องมีลักษณะ  สี  ขนาด  ตรงตาม
ความต้องการของตลาด  และที่สําคัญจะต้องมีผลผลิตดี รวมทั้งไม่
ควรรดน้ําก่อนที่จะเก็บดอกเห็ดไปทําการแยกเชื้อบริสุทธ์ิ เนื่องจาก
จะมีเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนติดดอกเห็ดไป 

เชื้อ วุ้นที่ ดีจะต้องไม่มี เชื้อใดๆ ปะปนอยู่แม้แต่นิดเดียว 
โดยทั่วไปเชื้อเห็ดบนวุ้นจะมีลักษณะเป็นเส้นใยสีเขียวคล้ายสําลี ฟู
ขึ้นมาจากผิวหน้าวุ้น  เส้นใยเห็ด  เมื่อมีอายุมากขึ้นจะเปลี่ยนเป็นสี
น้ําตาลคลํ้าขึ้น  เส้นใยอาจจะเหนียวและเข้มมากขึ้น  ดังนั้นก่อนที่
จะนําไปใช้อีกครั้งหนึ่งก็โดยการตัดเอาเส้นใยบนอาหารวุ้นขนาด 
1x1 ซม .2 ย้ายไปเลี้ ยงบนอาหารวุ้นใหม่ ไ ด้  เมื่ อ เส้นใยใหม่
เจริญเติบโตแข็งแรง ก็สามารถจะนําไปใช้ได้ การย้ายเช้ือวุ้นนั้นไม่
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ควรจะทําเกิน 5-6 ครั้ง เพราะเส้นใยเห็ดจะเสื่อมคุณภาพ ทําให้ผล
ผลิตของดอกเห็ดลดน้อยลง 
2. การผลิตเชือ้เมล็ดธญัพชื 

    เป็นขั้นตอนที่ ต้องการจะเพิ่มจํานวนเส้นใยเชื้อเห็ดให้มี
จํานวนมากขึ้น และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการถ่ายเชื้อในขั้นตอนที่
สองนี้สามารถจะกระทําได้โดยการเลี้ยงเส้นใยเห็ดบนวัสดุที่หาง่าย
ราคาถูก และสะดวกในการตัดต่อเชื้อ  เชื้อเห็ดที่เลี้ยงบนวัสดุ
ดังกล่าวนี้จะเรียกว่า “หัวเชื้อ”  ก็ได้ 

สําหรับประเทศไทยนั้น มีวัสดุทางการเกษตรที่หาง่ายและ
ราคาถูกอยู่มากมาย เมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆ  เช่น  ข้าวเปลือก, 
ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง เป็นต้น เมล็ดธัญพืชเหล่านี้จัดเป็นวัสดุที่
เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการผลิตเชื้อธัญพืชมากโดยเฉพาะเมล็ด
ข้าวฟ่าง นั้นมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากหาง่ายราคาถูก 
และสะดวกในการถ่ายเชื้อก่อนที่จะทําการผลิตเชื้อเมล็ดข้าวฟ่างนั้น 
จะต้องทําการคัดเลือกเมล็ดข้าวฟ่างเสียก่อน  เมล็ดข้าวฟ่างที่ดี
จะต้องไม่แตกหักมาก ไม่มีราขึ้น ไม่มีแมลงทําลาย และไม่มีการคลุก
ยาฆ่าเชื้อราและแมลงด้วย  ส่วนพันธ์ุข้าวฟ่างอาจจะใช้พันธ์ุสีขาว  
หรือสีแดงก็ได้ 

หลักการผลิตเชื้อข้าวฟ่าง พอจะสรุปได้ดังนี้ นําเมล็ดข้าวล้าง
น้ําทําความสะอาด แช่น้ํา 1 คืน ให้เมล็ดนิ่ม รุ่งขึ้นล้างทําความ
สะอาดอีก 2-3 ครั้ง เพื่อล้างกลิ่นเหม็นเปรี้ยวจากการหมักข้ามคืน 
นําไปน่ึงให้สุก  ผึ่งเมล็ดให้หมาด ๆ ก่อนกรอกใส่ขวดแม่โขงแบน 
อุดจุกสําลี นึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดัน 15 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว  (121๐C) 
นาน 30 นาที ทิ้งให้เย็นจึงตัดเชื้อวุ้นที่มีเส้นใยเจริญอยู่ลงไป รอจน
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เชื้อเห็ดเดินเต็มก็นําไปใช้ได้ อย่าทิ้งไว้จนเชื้อแก่เกินไป เส้นใยจะจับ
สานกันแน่น  เทเชื้อไม่สะดวก 

การผลิตเชื้อข้าวฟ่างนี้ เกษตรกรสามารถจะกระทําได้
เหมือนกัน  มีวิธีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากมาก ฟาร์มเห็ดอาจจะผลิต
ควบคู่ไปกับการผลิตเชื้อวุ้นก็ได้ เนื่องจากเทคนิคต่างๆ รวมทั้งวัสดุ 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนั้น  สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น ตู้เขี่ยเชื้อ 
หม้อนึ่งความดันไอน้ํา รวมทั้งห้องบ่มเชื้อ  ซึ่งจะเห็นได้ว่าการลงทุน
ค่อนข้างสูงเหมือนกัน 
3.   การผลิตเชื้อถุง 

  เป็นการขยายหรือเพิ่มปริมาณเส้นใยบริสทุธ์ิที่ได้จากหัวเชื้อ
ข้าวฟ่างให้มากขึ้นบนวัสดุจําพวกขี้เลื่อย  ฟางหมัก หรือปุ๋ยหมักใน
ถุงพลาสติก  เพื่อที่จะนําไปเปิดให้ออกเป็นดอกเห็ดต่อไป การจะใช้
วัสดุเหลือใช้ประเภทใด  ควรคํานึงถึงการหาวัสดุนั้นได้ยากหรือง่าย 
ราคาถูกมากน้อยเพียงใด 

ขี้เลื่อยที่จะนํามาใช้ในการผลติเชื้อเห็ดถุงมีอยู่  2 ประเภท 
ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็ง  ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งนั้น  เป็นอาหารชั้นเลว

ของเส้นใยเห็ด เชื้อเห็ดยังไม่สามารถนําไปใช้ได้จะต้องนําเอาขี้เลื่อย
ไม้เนื้อแข็งไปหมักกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือมูลสัตว์ เช่น ขี้วัว ขี้ควาย 
ขี้ไก่  หรือขี้ม้า อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้ขี้เลื้อยมีความช้ืน 50-70% 
การหมักจะทํากองในที่ร่มหรือกลางแจ้งก็ได้ ในกรณีที่ไม่มีฝนตก
การหมักใช้เวลาประมาณ 3 เดือน กลับกองทุกๆ 15 วัน ถ้าแห้ง
เกินไปก็รดน้ําให้ความช้ืนช่วยได้ ขี้เลื่อยหมักที่สามารถจะนําไปใช้ได้
ต้องไม่มีกลิ่นแอมโมเนียหลงเหลืออยู่ ก่อนที่จะนําไปบรรจุ
ถุงพลาสติกใส่ปูนขาว  ดีเกลือ หรือยิบซั่ม ในอัตราส่วน 1% โดย
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น้ําหนัก  แล้วนําไปน่ึงฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ํา 15 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว  เวลา 1 ช่ัวโมง หรือหม้อนึ่งลูกทุ่งเวลา 3 ช่ัวโมง ทิ้งไว้
ให้เย็นถึงทําการถ่ายหัวเชื้อข้าวฟ่างลงไป รอจนเชื้อเดินเต็มถุงจึง
นําไปเปิดให้ออกดอกเห็ดในโรงเรือนต่อไป 

ขี้เลื่อยไมเ้นื้ออ่อน   สําหรับขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อนไม่ต้องนําไป
หมักก่อนการผลิตสามารถไปผสมกับรําละเอียดหรือข้าวโพดป่น 
ก่อนการนึ่งฆ่าเชื้อได้เลย 

 ฟางแห้งสับ   นอกจากการผลิตเชื้อถุงจากขี้เลื่อยแล้ว ฟาร์ม
เห็ดบางแห่งใช้ฟางสับหมักกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์  หรือมูลสัตว์ต่างๆ  
ให้ฟางแห้งสับมีความช้ืน 50-70%  เสียก่อน โดยการนําไปแช่น้ําให้
เปียกก่อนก็ได้  หมักฟางประมาณ 7-14 วัน กลับกองทุก 3 วัน จน
กองฟางหมดความร้อน  และไม่มีกลิ่นแอมโมเนียก่อนจะบรรจุ
ถุงพลาสติกคลุกเคล้าด้วยปูนขาว ซึ่งจะช่วยปรับความเป็นกรดเป็น
ด่างและช่วยไล่กลิ่นแอมโมเนียที่ตกค้างออกให้หมดเร็วขึ้น การฆ่า
เชื้อในถุงก็ใช้วิธีเดียวกันกับที่กล่าวไปแล้ว ระยะเวลาการบ่มเชื้อถุงก็
ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเห็ดเช่น  เห็ดนางรม  และนางฟ้า ใช้เวลา
ประมาณ 1 เดือน เห็ดเป๋าฮ้ือใช้เวลาประมาณ 1 1/2 เดือน  เห็ดหู
หนูใช้เวลาประมาณ 1 เดือน 
สูตร  วัสดุต่างๆ ทีใ่ช้สําหับทาํก้อนเชื้อเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ด
ขอนขาว เห็ดบด  เห็ดยานางิ  เห็ดหอมและเห็ดหูหนู 

1. ขี้เลื่อยไมเ้นื้อแข็ง 
- ขี้เลื่อย 100 กก. 
- ปุ๋ยยูเรีย   2 กก. 

            หรือมูลไก่ , มลูวัว – ควาย, มูลม้า  20 กก. 
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- ปูนขาว   1 กก. 
- ความช้ืน 50-70 กก. 

   2.    ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน ( ไม้ยางพารา, ฝุ่นปอ, ไม้แดง, ไม้
มะม่วง ฯลฯ) 

  - ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน 100 กก. 
  - รําละเอียด   5 กก. 
  -  ดีเกลือ 100 กรัม 
  -  ยิปซั่ม 200 กรัม 
  - แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียว   1 กก. 
  - ปูนขาว   1 กก. 
  - น้ําตาลทราย   1 กก. 
  - น้ํา 50- 70 กก. 

   3.   ฟางขา้วสับ (ข้าวเจ้า, ข้าวเหนียว) 
 - ฟางสับขนาด 5-10 นิ้ว 100 กก. 
 - ปุ๋ยยูเรีย หรอืแอมโมเนียซลัเฟต 1 กก. 

           (สูตร 20-20-0, 16-20-0  2-3 ก.ก.) 
- ดีเกลือ 0.2 กก 
- ปูนขาว 0.5-1 กก. 

หมายเหตุ : สูตรฟางข้าวสับ เหมาะสําหรับการเพาะเห็ดในสกุลเห็ด
นางรม, เห็ดนางฟ้า และเห็ดเป๋าฮ้ือ 

จะเห็นได้ว่าในการผลิตเชื้อถุงนั้น เกษตรกรสามารถจะทําได้ 
ไม่มีขั้นตอนหรือใช้เทคนิคมาก  ขนาดของฟาร์มเห็ดก็ขึ้นอยู่กับการ
บริโภคของดอกเห็ด  ถ้าเป็นฟาร์มเห็ดขนาดเล็กก็ลงทุนไม่มาก แต่
ถ้าเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ก็ลงทุนขึ้น 
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4.  การผลิตดอกเห็ด 
  เป็นการนําเอาเส้นใยเห็ดที่เจริญเติบโตอย่างเต็มที่อยู่บนวัสดุ

เพาะพวกขี้เลื่อยหรือฟางสับ  มาเพาะเลี้ยงอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการที่เส้นใยเห็ดจะรวมตัวกันกระตุ้นเห็ดเป็นดอกขึ้นมา 

วิธีการเพาะให้เกิดดอกเห็ดของเห็ดต่างละชนิดจะแตกต่างกัน
ออกไป  สําหรับการเพาะ เห็ดนางฟ้า, นางรม, หลินจือ  ก็เพียงดึง
สําลีออกเอาถุงก้อนเชื้อวางบนชั้นหรือชั้นแขวนตามแนวนอน  ถ้า
หากต้องการประหยัดคอขวด ก็ถอดออก แล้วพับถุงพลาสติกเข้าที่
เดิมก็ได้  รดน้ํา 

ส่วนเห็ดหูหนูก็ทิ้งก้อนเชื้อจนเส้นใยเห็ดรัดตัวเป็นจุดสีน้ําตาล  
จึงดึงเอาจุกสําลีคอขวดออก เอายางรัดไว้เหมือนเดิม ใช้มีดกรีดข้าง
ถุงเป็นรูปแนวเฉียง 45 ๐C  หรือกากบาทวางก้อนเชื้อบนช้ัน ช้ัน
แขวนหรือบนพื้นดิน รดน้ําเห็ดจะออกตามแนวรอยกรีดเหล่านั้น 

ส่วนเห็ดขอนขาว , เห็ดแชมปิญอง จะใช้มีดกรีดตรงบ่า
ถุงพลาสติกโดยรอบแล้วดึงออกมาวางถุงเห็ดในแนวตั้ง 

โดยทั่วไปในการผลิตดอกเห็ด  เกษตรกรอาจจะซื้อถุงมา หรือ
ผลิตเชื้อถุงเอง สําหรับเกษตรกร รายใหม่  อาจจะหาประสบการณ์
ในการเพาะดอกเห็ดโดยการซื้อเชื้อถุงมาก่อน  แล้วนําเชื้อมาผลิต
ดอกเห็ดในโรงเรือนควบคุมความช้ืน  อุณหภูมิ  แสง  และ การ
ถ่ายเทอากาศ เพื่อเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในการผลิตดอกเห็ด   
เมื่อมีความรู้ความชํานาญมากขึ้นจึงจะผลิตเชื้อถุงเอง และขยาย
โรงเรือนการผลิตดอกเห็ดให้มากขึ้น  ผลผลิตของดอกเห็ดขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่าง เช่น อาหารในเชื้อถุง โรงเรือนเพาะ อุณหภูมิ, 
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ความช้ืน, การถ่ายเทอากาศ การรดน้ํา พันธ์ุของเห็ด  และศัตรูที่
รบกวนขณะออกดอก 

โรงเรือนเพาะเห็ด เกษตรกรจะสร้างให้มีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็
ได้ตามกําลังความสามารถในการผลิตดอกเห็ดโรงเรือนเพาะเห็ดที่ดี
จะต้องมีการเก็บรักษาความช้ืนได้ดี มีการระบายอากาศได้ดี มีช้ัน
วางถุงเห็ดที่พอเหมาะ  สามารทํางานในสะดวก 

  การระบายอากาศในโรงเรือนเพาะเห็ด  มีความสําคัญ
เหมือนกับในฟาร์มเห็ดขนาดใหญ่ เห็ดแต่ละถุงจะหายใจปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมา เมื่อมีก๊าซชนิดนี้มากๆจะมีผลต่อผลผลิต
และรูปร่างของดอกเห็ดได้ โรงเรือนเพาะที่มีการถ่ายเทไม่ดี ผลผลิต
จะน้อยลง ดอกเห็ดบิดเบ้ียวดอกขนาดเล็ก  ดังนั้นโรงเรือนจะต้อง
จั ด ให้ มี การระบายอากาศทางด้ านข้ า ง   เพื่ อ ระบายก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ออกไป 

น้ําและการรดน้ํา เพื่อรักษาความช้ืนในโรงเรือนเพาะก็มี
ความสําคัญเหมือนกัน ในการผลิตดอกเห็ด  ปกติจะรดน้ําวันละ 2  
ครั้ง คือ ตอนเช้าและตอนเย็น แต่ถ้าอากาศค่อนข้างแห้ง อาจจะ
เพิ่มเป็น 3-4 ครั้ง น้ําที่ใช้รดเห็ดจะต้องเป็นน้ําจืด ไม่มีคลอรีนเจือ
ปน ไม่เป็นน้ํากร่อยเค็ม โดยเฉพาะน้ําเค็มไม่สามารถใช้รดเห็ดได้เลย 
เพราะว่าจะไม่ทําให้เห็ดออกดอกได้เลย 

อุณหภูมิในโรงเรือนเพาะเห็ดมีความสําคัญเช่นกัน  เห็ดแต่ละ
ชนิดต้องการอุณหภูมิที่เหมาะสมในการผลิตดอกเห็ดไม่เหมือนกัน  
เช่น เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮ้ือ เห็ดหลินจือ และเห็ดหูหนู ต้องการ
อุณหภูมิธรรมดา 

ในช่วงฤดูร้อน หรือฤดูฝน  ส่วนเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอม  
ต้องการอุณหภูมิค่อนข้างเย็น  ดังนั้นในการผลิตดอกเห็ดแต่ละฤดูก็
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ควรจะมีการจัดการชนิดของ เห็ดที่จะผลิตควบคู่ไปด้วย เพื่อที่ฟาร์ม
เห็ดจะได้มีรายได้อย่างสม่ําเสมอตลอดทั้งปี  ส่วนเห็ดขอนขาว
ต้องการอากาศร้อนชื้น 
วิธีการปฏิบัติการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 

1. การผลิตเชื้อวุ้น 
ในการแยกเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิ  ไม่ว่าจะโดยวิธีจากสปอร์ หรือ

จากเนื้อเยื้อจะ ต้องทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ   และเส้นใยเห็ดบน
อาหารวุ้น  สูตรอาหารวุ้นที่ใช้ได้ผลผลิตดีมอียู่หลายสูตร แต่ที่ใช้
ได้ผลและมีวิธีการเตรียมที่ไมยุ่่งยากก็คือ วุ้นอาหารวุ้นพีดีเอ  (PDA)  
ซึ่งมีสูตรดังนี้ 
สูตร อาหารวุ้น  พีดีเอ  มีสูตรดังนี้  หรืออาหารวุ้นเห็ดหอม  
เฉพาะมีสูตรดังนี้ 

  มันฝรั่ง 200 กรัม มอลต์สกัด 20 กรัม 
น้ําตาลเด็กซ์โตรส 20 กรัม เปปโตน  1 กรัม 
ยีสต์สกัด    20 กรัม น้ําตาลกลูโคส 20 กรัม 
วุ้น 15 กรัม วุ้น  15 กรัม 
น้ํา 1 ลิตร น้ํา  1 ลิตร 

หมายเหต:ุ   ใช้มันเทศแทนมันฝรั่งได้ 
1.1 วิธีเตรียมอาหารวุ้นในขวดแบน 

 1. ล้างทําความสะอาดมันฝรัง่   ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ขนาด 1 ลูกบาศก์
เซนติเมตร 

2. ต้มในน้ําประมาณครึ่งลิตร ด้วยไฟอ่อนๆ จนมันฝรั่งเริ่มนิ่ม 
จึงกรองเอาแต่น้ํามันฝรั่งเอาไปใช้ ละลายวุ้น 15 กรัม ในน้ําเดือดอีก
ครึ่งลิตร แล้วจึงนําไปผสมกับน้ําต้มมันฝรั่ง 
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3. ผสมน้ําตาลเด็กซ์โตรส 20 กรัม และยีสต์สกัดลงไปในน้ํา
กรองมันฝรั่งที่กําลังร้อนเพื่อที่น้ําตาล  และยีสต์สกัดจะได้ละลาย  
เติมน้ําจนครบ  1 ลิตร 

4. กรอกอาหารเหลวลงขวดแม่โขงแบน โดยใช้กรวยเล็กๆ  ช่วย
ให้อาหารสูงจากก้นขวด ประมาณ 1 ซม. ระวังอย่าให้อาหารเปื้อน
ปากขวด ทําความสะอาดด้วยผ้าถ้าหากเปื้อน 

5. อุดจุกสําลีเข้าไปในขวดสัก 1 นิ้ว และเหลือไว้ด้านนอกสัก 
1/2 -1 นิ้ว ระวังอย่าให้จุกแน่นหรือหลวมเกินไป 

6. ตัดกระดาษปิดจุกสําลีกันเปียกขณะนึ่งฆ่าเชื้อ 
7. นึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ํา (หรือออโตเคลฟ) ที่

ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เวลา 30 นาที ทิ้งให้เย็น 
8. พออาหารวุ้นเริ่มเย็น จึงนําไปเอียง  15 องศา ด้านคอขวดให้

อาหารวุ้นเอียงไปไม่เกินครึ่งขวดระวังอย่าเอียงให้ใกล้คอขวดมาก  
เพราะจะทําให้เกิดการติดเชื้ออื่นๆ ง่ายขึ้นในขณะเขี่ยเชื้อ 

9. ลนไฟฆ่าเชื้อปลายเข็มเขี่ยจนร้อนแดง แล้วลนเรื่อยมาจน
เกือบถึงมือทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 10-20 วินาที  นําไปตัดช้ินวุ้น
ขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร  เขี่ยปลายเข็มเขี่ยไว้ 

   10. ย้ายเช้ือวุ้นลงไปวางตรงบริเวณกึ่งกลางเมล็ดข้าวฟ่างเสร็จ
แล้วลนไฟปากขวดอีกครั้งหนึ่ง  อุดจุกสําลี   เอียงขวดกลับมาให้อยู่
ในสภาพเดิม  หุ้มกระดาษไว้ 
    11. นําไปบ่มไว้บนชั้นในห้องอุณหภูมิตามแต่ชนิดของเห็ด 

1.2   การเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อเห็ดบนอาหารวุ้น 
ในการตัดเนื้อเยื่อเห็ดไปวางลงบนอาหารวุ้นพีดีเอผสมยีสต์

สกัดหรือเขี่ยย้ายเช้ือ  จะต้องกระทําโดยใช้เทคนิคที่ป้องกันไม่ให้มี
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เชื้อจุลินทรีย์อ่ืนๆ เข้ามาปะปน  ซึ่งเราเรียกว่า “เทคนิคปลอดเชื้อ” 
(อะเซฟติคเทคนิค)  ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มใช้เข็มเขี่ยเชื้อจะต้องลนไฟ
ฆ่าเชื้ออื่นๆ ที่ปลายเข็มเขี่ย, ปากขวดอาหารวุ้น, ทําความสะอาดมือ  
และบริเวณที่ปฏิบัติงานด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้ง เป็นต้น  
 ในการเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกเหด็มีวิธีการดังนี ้

1.  เลือกดอกเห็ดที่มีลักษณะตรงตามต้องการ จะต้องเป็นเห็ดที่
ไม่เปียกน้ําไม่อ่อนเกินไปและไม่แก่เกินไป 

2.  ฉีกดอกเห็ดเป็น 2 ซีก ตามแนวยาว 
3.  ลนไฟเข็มเขี่ยเชื้อที่ปลายเข็มจนแดง แล้วลนผ่านมาทางด้าม

ถืออย่างรวดเร็ว ทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 10-20  วินาที 
4.  ใช้ปลายเข็มเขี่ยสะกิดหรือตัดเอาเนื้อเยื่อตรงบริเวณระหว่าง

ก้านดอกกับหมวกดอกเป็นชิ้นเล็กๆ ติดปลายเข็มเขี่ยไว้ 
5.  ดึงจุกสําลีออกจากขวดอาหารวุ้น  ลนปากขวดพร้อมทั้งย้าย

เนื้อเยื่อเห็ดลงไปวางบนตรงกลางอาหารวุ้นพีดีเอ 
6.  ลนไฟปากขวดอาหารวุ้นอีกครั้งพร้อมปิดจุกสําลี 
7.  นําไปบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องระหว่าง  23๐C - 28 ๐C  
8.  เมื่อมีเส้นใยเห็ดสีขาวเจริญออกมาจากเนื้อเยื่อเป็นรัศมี

ประมาณ 3 ซม. ก็สามารถย้ายเชื้อนําไปใช้ได้ 
2. การผลิตเชื้อข้าวฟ่าง 

ในการผลิตหัวเชื้อข้าวฟ่าง  มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
1.  ล้างทําความสะอาดเมล็ดข้าวฟ่าง  คัดเมล็ดลีบและเมล็ดเสีย

ออกซึ่งจะเหลือเมล็ดที่จมน้ําได้แช่เมล็ดที่ล้างน้ําไว้ 1 คืน 
2.  นํามาล้างน้ําใหม่อีก 2-3 ครั้ง  จนหมดกลิ่นเปรี้ยว 
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3.  นําไปนึ่งให้สุกด้วยหม้อนึ่ง หรือหวดนึ่งข้าวเหนียว  ถ้าหาก
ไม่มีหม้อนึ่งก็อาจจะใช้วิธีต้มให้เมล็ดเริ่มพองบาน และปริออก
เล็กน้อยประมาณ 10% 

4.  นําเมล็ดข้าวฟ่างที่สุกแล้วไปผึ่งให้หมาดในกระด้งหรือ
ตะแกรงที่กรองน้ําได้จนผิวเมล็ดเกือบแห้ง 

5.  กรอกเมล็ดข้าวฟ่างลงในขวดแม่โขงแบนที่สะอาด  โดยใช้
กรวยช่วยผ่านลงไปในขวดประมาณครึ่งขวด หรือ 2/3 ขวด  ทํา
ความสะอาดปากขวดในกรณีที่เป้ือนเมล็ดข้าวขณะกรอกใส่ขวดด้วย
ผ้าสะอาดชุบน้ํา 

6.  อุดจุกสําลีหุ้มด้วยกระดาษแล้วนึ่งฆ่าเชื้อด้วยความดันไอน้ํา 
15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  ทิ้งไว้ 2 วัน 

7.  ตรวจดูขวดเมล็ดข้าวฟ่างที่ ไม่บูดด้วยน้ําเยิ้มๆ สีขาว  
บริเวณก้นขวดนําไปใช้ในการเลี้ยงเชื้อเห็ด 

8.  ลนไฟฆ่าเชื้อปลายเข็มเขี่ยเชื้อจนร้อนแดง  แล้วลนเรื่อยมา
จนเกือบถึงมือ ทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 10-20 วินาที  นําไปตัดเชื้อวุ้น
ขนาด 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร  เขี่ยติดปลายเข็มเขี่ยไว้ 

9.  ขณะเดียวกันดึงจุกสําลีออกจากขวดเมล็ดข้าวฟ่าง  ลนไป
ปากขวดพร้อมทิ้งเอียงขวดให้เมล็ดข้าวฟ่างมาอยู่ทางด้านหนึ่ง 

10. ย้ายเช้ือวุ้นลงไปวางตรงบริเวณกึ่งกลางเมล็ดข้าวฟ่างเสร็จ
แล้วลนไฟปากขวดอีกครั้งหนึ่ง  อุดจุกสําลี  เอียงขวดกลับมาให้อยู่
ในสภาพเดิม  หุ้มกระดาษไว้ 

11. นําไปบ่มไว้บนชั้นในห้องอุณหภูมิตามแต่ชนิดของเห็ด 
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3.  การผลิตเชื้อถุง 
ในการผลิตเชื้อถุงนี้  สามารถจะทําได้จากขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็ง, 

ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน และฟางข้าวแห้งสับ  ในกรณีของขี้เลื่อยไม้เนื้อ
แข็ง หรือฟางสับจะต้องนําไปหมักเสียก่อน  ซึ่งวิธีการหมักก็ได้กล่าว
ไปแล้วในการบรรยายการผลิตหัวเชื้อ และการเพาะเห็ด 
การผลิตเชื้อถุงจากฟางข้าวสับ   ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

1.  นําฟางแห้งสับ 5-10 นิ้ว ผสมกับน้ําคลุกเคล้ากันหรือ  
อาจจะใช้วิธีฉีดพ่นน้ําอย่าให้เปียกเกินไป หรือแห้งเกินไป  ทิ้งไว้  1  
คืน 

2.  ผสมเศษฟางที่ชุ่มช้ืนด้วยน้ํานี้กับรําละเอียด 15% โดย
น้ําหนักคลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดี ตรวจเช็คเศษฟางสับไม่ให้ชุ่ม
น้ําหรือแห้งเกินไป  โดยใช้มือบีบดูฟางสับที่มีน้ําพอดีจะเกาะตัวเป็น
ก้อนจะมีน้ําไหลออกมาตามง่ามมือ  และไม่ร่วนซุยเนื่องจากแห้ง
เกินไป 

3.  นําส่วนผสมนี้บรรจุในถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7 x 11 นิ้ว 
ประมาณ 700 กรัม ถึง 1 กิโลกรัม ใช้มืออัดหรือทุบให้แน่น
พอสมควร ใส่คอขวดพลาสติกรัดด้วยยางหนังสติก อุดจุกสําลีสวมฝา
ครอบกันหยดน้ํา 

4.  นึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ํา 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
นาน 1 ชม. หรือหม้อนึ่งลูกทุ่งน้ําเดือดนาน 3 ชม. ทิ้งไว้ให้เย็นใน
ห้องเก็บที่สะอาด  ลมสงบ 

5.  เปิดจุกสําลี  เทเชื้อเมล็ดข้าวฟ่างลงไป 10-20 เมล็ด การ
ถ่ายเชื้อเมล็ดข้าวฟ่างเป็นขั้นตอนที่สําคัญ จะต้องทําในห้องที่ปลอด
เชื้ออื่น ๆ ในห้องถ่ายเชื้อจะต้องติดหลอดอุลตร้าไวโอเลต เปิดไฟฆ่า
เชื้อ 1 ชม. ก่อนถ่ายเชื้อและควรฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70% เหนือ
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ก้อนถุงก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง ปิดจุกสําลีไว้ตามเดิมไปวางบน
ช้ันในโรงเรือนบ่มเชื้อ จะวางทางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้  เห็ดใช้
เวลาประมาณ  2 เดือน เส้นใยจะเดินเต็มถุง 

6. เมื่อเชื้อเดินเต็มถุง ทิ้งไว้ให้เชื้อเห็ดรัดตัวอีก 1-2 อาทิตย์ จึง
นําไปเปิดให้ออกดอกในโรงเรือนเพาะเห็ดต่อไป  
   การผลิตเชือ้ถุงจากขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน 

1.  ช่ังวัสดุต่างๆ ที่ใช้เพาะเห็ดตามสูตร 
2.  ฉีดพ่นน้ําประมาณ 65% โดยน้ําหนักลงบนขี้เลื่อยให้ผสมกัน 
3. ตรวจเช็คความช้ืนในขี้เลื่อย โดยใช้มือบีบดู แต่ถ้ามีน้ําเล็ด

ออกมาจากง่ามมือแสดงว่ามีความช้ืนมากเกินไป 
4. โรยสูตรอาหารอื่นๆ เช่น ดีเกลือ ยิปซั่ม ปูนขาว ผสม

คลุกเคล้ากับขี้เลื่อยให้เข้ากัน ส่วนรําข้าวจะผสมลงไปในขี้เลื่อย
ก่อนที่จะบรรจุในถุงพลาสติกเท่านั้น 

5. บรรจุขี้เลื่อยที่ผสมเรียบรอ้ยแล้ว  ลงในถุงพลาสติกทนร้อน  
7x 14 นิ้ว  คอขวดขนาด อุดจุกสําลี  ปิดด้วยกระดาษ 

6. นําไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งลูกทุ่งนาน 3 ช่ัวโมง หม้อนึ่งความ
ดัน 15 ปอนดต่์อตารางนิ้ว  นาน  ½ ชม. ทิ้งให้เย็น  จึงเทเชื้อลง 

 
                              เอกสารอ้างอิง 
ชาญณรงค์  สมาวงษ์. 2545.  เห็ดนางรม บทเรียนแรกของผู้เพาะ

เห็ด. คู่มือการเพาะเลี้ยงเห็ดเศรษฐกิจ.คูม่ือการเพาะเห็ด
อย่างมืออาชีพ รวมการเพาะเห็ดกินได้ เห็ดนางฟ้า, เห็ด
นางรม, เห็ดเป๋าฮ้ือ, เห็ดหูหนู, เห็ดขอนขาว, เห็ดหอม, เห็ด
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ลม,เห็ดตีนแรด, เห็ดแครง, เห็ดโคนน้อย, เห็ดยานางิ. 
สํานักพิมพ์นาคา. 

ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ.  2531.  การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก. พิมพ์
สวย. กรุงเทพฯ.        

ดีพร้อม  ไชวงศ์เกียรติ.  2523.  การเพาะเห็ดและเห็ดบางชนิดใน
ประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ 
บางเขน กรุงเทพฯ 9. 

ถาวร   วินิจสานันท์ และวีระศักด์ิ  ศักด์ิศิริรตัน์.  2539.  การเพาะ
เห็ดในถุงพลาสติก. การฝึกอบรมด้านวิชาชีพหลักสูตรการทํา
เชื้อและเพาะเห็ดเป๋าฮ้ือ ภาคฤดูร้อน รุ่นที ่5 ภาควิชาโรคพืช
วิทยา  ฝ่ายบรกิารฝึกอบรม  คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ถาวร  วินิจสานันท์.  2534.  การเพาะเห็ดนางฟ้าและเห็ดหูหนูใน
ถุงพลาสติก. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ถาวร  วินิจสานันท์.  2542.  การเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติก. การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเพาะเห็ดหอมนอกฤดู. บริการ
วิชาการทางสังคม  ภาควิชาโรคพืชวิทยา  คณะ
เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

วีระศักด์ิ   ศักด์ิศิริรัตน์.  2529.  การผลิตเห็ด. คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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บทปฏบิัติการที่ 1 

การผลิตเชื้อวุ้น 
คํานาํ 
 ในการเพาะเห็ดเศรษฐกิจทุกชนิดจะต้องเตรียมเชื้อเห็ด
บริสุทธ์ิให้ได้  มิฉะนั้นแล้วการเพาะเห็ดจะประสบปัญหาขาดทุน  
การแยกเชื้อบริสุทธ์ิจึงเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในกระบวนการเพาะ
เห็ดทุกชนิด 

วัตถุประสงค ์
1. เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมรู้จักเทคนิคปลอดเชื้อ 
2. ให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบถึงวิธีการแยกเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิ 
3. ให้ผู้เข้าฝึกอบรมทราบถึงเทคนิคการถ่ายเชื้อและการผลติ

เชื้อวุ้นจากเห็ดเศรษฐกิจ 

วัสดุอุปกรณ ์
1. ดอกเห็ดสดที่ไม่รดน้ํา เช่น เห็ดฟาง  เห็ดหูหนู  เห็ดสกุล

นางรม  เห็ดหอม 
2. อาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 
3. เข็มเขี่ยเชื้อ  มดีผ่าตัดพร้อมใบ  ตะเกียงแอลกอฮอล์  ตู้เขีย่

เชื้อ  กระดาษทิชชู 
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การผลิตเชื้อวุ้น 
ในการแยกเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิ ไม่ว่าจะโดยวิธีจากสปอร์หรือ

จากเนื้อเยื่อจะต้องทําการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเส้นใยเห็ดบน
อาหารวุ้น  สูตรอาหารวุ้นที่ใช้ได้ผลดีมีอยู่หลายสูตร  แต่ใช้ได้ผล
และวิธีการเตรียมที่ไม่ยุ่งยากก็คืออาหารวุ้นพีดีเอ (PDA) 

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่เห็ดบนอาหารวุ้น 
 ในการตัดเนื้อเยื่อเห็ดไปวางลงบนอาหารวุ้นพีดีเอหรือเขี่ย
ย้ายเชื้อ จะต้องกระทําโดยใช้เทคนิคที่ป้องกันไม่ให้มีเชื้อจุลินทรีย์
อ่ืนๆ เข้ามาปะปน ซึ่งเราเรียกว่า “เทคนิคปลอดเชื้อ” (aseptic 
technique)  ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มใช้เข็มเขี่ยเชื้อจะต้องลนไฟฆ่าเชื้อ
อ่ืนๆ ที่ปลายเข็มเขี่ย  ปากขวดอาหารวุ้น  ทําความสะอาดมือ และ
บริเวณที่ปฏิบัติงานด้วยแอลกอฮอล์ 70% ทุกครั้ง เป็นต้น 

ในการเลี้ยงเนื้อเยื่อดอกเห็ด มีวิธีการดังนี้ 
1. เลือกดอกเห็ดที่มีลักษณะตรงตามต้องการ จะต้องเป็น

เห็ดที่ไม่เปียกน้ํา ไม่อ่อนเกินไปและไม่แก่เกินไป 
2. ฉีกดอกเห็ดเป็น 2 ซีก ตามแนวยาว 
3.  ลนไฟปลายมีดผ่าตัดจนเกือบแดง แล้วลนผ่านมาทาง

ด้ามถืออย่างรวดเร็ว ทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 10-20  วินาที 
4.  ใช้ปลายใบมีดตัดเอาเนื้อเยื่อตรงบริเวณระหว่างก้านดอก

กับหมวกดอกด้านบนและด้านล่าง ต่อด้วยซ้ายและขวาจนเป็นชิ้น
สี่เหลี่ยมเล็กๆ 
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5.  ใช้ปลายเข็มเขี่ยที่ลนไฟฆ่าเชื้อแล้ว และด้ามเข็มเขี่ยใหม้ี
ความยาวเท่าที่วางเนื้อเยื่อ จิ้มเนื้อเยื่อเห็ดขึ้นมา 

6.  ดึงจุกสําลีออกจากขวดอาหารวุ้น  ลนปากขวดพร้อมทั้ง
ย้ายเนื้อเยื่อเห็ดลงไปวางบนตรงกลางอาหารวุ้นพีดีเอ 

7.  ลนไฟปากขวดอาหารวุ้นอีกครั้งพร้อมปิดจุกสําลี 
8.  นําไปบ่มไว้ที่อุณหภูมิห้องระหว่าง  23๐C - 28 ๐C  
9.  เมื่อมีเส้นใยเห็ดสีขาวเจริญออกมาจากเนื้อเยื่อเป็นรัศมี

ประมาณ 3 ซม. ก็สามารถย้ายเชื้อนําไปใช้ได้ 
วิธีปฏิบัติการผลิตเชื้อวุ้น 

1. ให้ผู้เข้าฝึกอบรมทําการแยกเชื้อเห็ดนางฟ้า ท่านละ 1 ชนิด 
2. หลังจากแยกเชื้อ 1 วัน ให้ผู้เข้าฝึกอบรมทุกคนสังเกตดูการ

เจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อเห็ด  เส้นใยเห็ดบริสุทธ์ิจะต้องเจริญ
ออกมาจากเนื้อเยื่อเห็ดเท่านั้น  หากพบการปนเปื้อนของเชื้อ
แบคทีเรียหรือเชื้อราชนิดอ่ืน ต้องแยกเชื้อใหม่เท่านั้น 

3. ทําการย้ายเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิที่แยกได้ลงบนอาหารพีดีเอใหม่ 
พร้อมส่งให้อาจารย์ 

4. วาดรูปเห็ด พร้อมตัดดูลักษณะของครีบก้านชูสปอร์ หรือ
สปอร์ของดอกเห็ด 

5. ส่งรายงานหลังจากปฏิบัติการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
คําถาม 
1. ทําไมเชื้อบริสุทธ์ิ 1 ช้ิน จึงสามารถนําไปผลิตเชื้อถุงได้ 14,000 ถุง 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
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2. ทําไมเชื้อบริสุทธ์ิจึงมีความสําคัญในการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 
........................................................................................................... 

 
เอกสารอ้างอิง 

ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ.  2531.  การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก. พิมพ์
สวย. กรุงเทพฯ.        

ถาวร  วินิจสานันท์.  2544.  การเพาะเห็ดหอมแบบครบวงจร.  
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  พัฒนาอาชีพ. บริการวิชาการ
ทางสังคม  ภาควิชาโรคพืชวิทยา  คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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บทปฏบิัติการที่ 2 

การผลิตเชื้อเมล็ดธัญพืช 
 การผลิตเชื้อเมล็ดธัญพืชเป็นขั้นตอนที่ทําเพื่อเพิ่มปริมาณเส้น
ใยเชื้อเห็ดให้มีจํานวนมากขึ้น และเพื่อเพิ่มความสะดวกในการถ่าย
เชื้อ  ในขั้นตอนนี้สามารถทําได้โดยการเลี้ยงเส้นใยเห็ดบนวัสดุที่หา
ง่ายราคาถูก และสะดวกในการถ่ายเชื้อ  เชื้อเห็ดที่เลี้ยงบนวัสดุ
ดังกล่าวนี้จะเรียกว่า “หัวเชื้อ” ก็ได้ 

สําหรับประเทศไทยนั้น มีวัสดุทางการเกษตรที่หาง่ายและ
ราคาถูกอยู่มากมาย เช่น  เมล็ดธัญพืชชนิดต่างๆ  (เช่น ข้าวเปลือก, 
ข้าวโพด, ข้าวฟ่าง เป็นต้น) เมล็ดธัญพืชเหล่านี้จัดเป็นวัสดุที่
เหมาะสมที่จะนํามาใช้ในการผลิตเชื้อธัญพืชมากโดยเฉพาะเมล็ด
ข้าวฟ่างนั้นมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากหาง่ายราคาถูก และ
สะดวกในการถ่ายเช้ือ  ก่อนที่จะทําการผลิตเชื้อเมล็ดข้าวฟ่างนั้น 
จะต้องทําการคัดเลือกเมล็ดข้าวฟ่างเสียก่อน  เมล็ดข้าวฟ่างที่ดี
จะต้องไม่แตกหักมาก ไม่มีราขึ้น ไม่มีแมลงทาํลาย และไม่มีการคลุก
ยาฆ่าเชื้อราและยาฆ่าแมลงด้วย  ส่วนพันธ์ุข้าวฟ่างอาจจะใช้พันธ์ุสี
ขาว  หรือสีแดงก็ได้ 

การผลิตเชื้อข้าวฟ่างนี้ เกษตรกรสามารถทําได้เอง  มีวิธีการ
ผลิตไม่ยุ่งยาก อาจจะผลิตควบคู่ไปกับการผลิตเชื้อวุ้นก็ได้ เนื่องจาก
เทคนิคต่างๆ รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนั้นสามารถใช้
ร่วมกันได้ เช่น ตู้เขี่ยเชื้อ หม้อนึ่งความดันไอน้ํา รวมทั้งห้องบ่มเชื้อ 
เป็นต้น 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อเพิ่มปริมาณเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิให้มากขึ้น 
2. เพื่อทราบถึงการเจรญิเติบโตของเส้นใยเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่าง 

อุปกรณ ์
1. เมล็ดข้าวฟ่าง (แช่น้ําแล้ว 1 คืน)  
2. 2. ขวดเหล้าแบนหรือขวดโซดา (คนละ 1 ขวด) 
3. จุกสําล ี 4. ตะเกียงแอลกอฮอล์  5. เข็มเขี่ยเชื้อ
6. ตู้เขี่ยเชื้อ 7. หม้อนึ่งข้าวเหนียว 8. หวดนึ่งข้าวเหนียว 
9. หม้อนึ่งความดัน    10.กรวยพลาสติก 
11. กระดาษหนังสือพิมพ์/กระดาษสีน้ําตาล      12. แร็ก      
13. แอลกอฮอล์ 95% (ใสข่วด) 14. ฟ๊อกกี้แอลกอฮอล์ 70% 
15. เตาแก๊ส 16. ยางวง 17. ทัพพีหรือไม้พาย 
18. ผ้าขาวบาง    19. กะละมงั    
20. ถาดอะลูมเินียม (สําหรับผึ่งข้าวฟ่างที่นึ่งแล้ว) 

วิธีการผลิตหัวเชื้อขา้วฟ่าง 
1. ล้างทําความสะอาดเมล็ดข้าวฟ่าง คัดเมล็ดลีบและเมล็ดเสีย

ออกซึ่งจะเหลือเมล็ดที่จมน้ําได้  แช่เมล็ดทีล่้างน้ําไว้ 1 คนื 
2. นําข้าวฟ่างมาล้างน้ําอีก 2-3 ครั้ง จนหมดกลิ่นเปรี้ยว 
3. นําไปนึ่งให้สุกด้วยหม้อนึ่ง หรือหวดนึ่งข้าวเหนียว  ถ้าหาก

ไม่มีหม้อนึ่งก็อาจจะใช้วิธีต้มให้เมล็ดเริ่มพองบานและปริออก
เล็กน้อยประมาณ 10% 
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4. นําเมล็ดข้าวฟ่างที่สุกแล้วไปผึ่งลมใหห้มาดในกระด้ง หรือ
ตะแกรงที่กรองน้ําได้จนผิวเมล็ดเกือบแห้ง 

5. กรอกเมล็ดข้าวฟ่างลงในขวดแม่โขงแบนทีส่ะอาด โดยใช้
กรวยช่วยผ่านลงไปในขวดประมาณครึ่งขวด หรือ 2/3 ขวด ทํา
ความสะอาดปากขวดในกรณีที่เป้ือนเมล็ดข้าวขณะกรอกใส่ขวดด้วย
ผ้าสะอาดชุบ 

6. อุดจุกสําลีหุ้มด้วยกระดาษและรัดยางวงแล้วนึ่งฆ่าเชื้อด้วย
ความดันไอน้ํา 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ทิ้งไว้ 2 วัน 

7. คัดเลือกขวดเมล็ดข้าวฟ่างที่ไม่บูด (ถ้าเสียจะมีน้ําเยิ้มๆ สี
ขาวขุ่นบริเวณก้นขวด) นําไปใช้ในการเลี้ยงเชื้อเห็ด 

8. ลนไฟฆ่าเชื้อปลายเข็มเขี่ยเชื้อจนร้อนแดง แล้วลนจนเกือบ
ถึงมือ  ทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 10-20 วินาทนีําไปตัดเชื้อวุ้นขนาด 1 
ลูกบาศก์เซนตเิมตร เขี่ยติดปลายเข็มเขี่ยไว้ 

9. ขณะเดียวกันดึงจุกสําลีออกจากขวดเมล็ดข้าวฟ่าง  ลนไฟที่
ปากขวดพร้อมทั้งเอียงขวดให้เมล็ดข้าวฟ่างมาอยู่อีกด้าน 

10. ย้ายเชื้อวุ้นลงไปตรงบริเวณกึ่งกลางเมล็ดข้าวฟ่าง  เสร็จ
แล้วลนไฟปากขวดอีกครั้งหนึ่ง  อุดจุกสําลี  เอียงขวดกลับมาให้อยู่
ในสภาพเดิมแล้วหุ้มกระดาษไว้ดังเดิม 

11. นําไปบ่มไว้บนชั้นในห้องอุณหภูมิตามแต่ชนิดของเห็ด 
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บทปฏิบัติการเตรียมหัวเชื้อเมล็ดธัญพืช 
1. ผู้เข้าฝึกอบรมเตรียมหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง คนละ 1 ขวด 

พร้อมเขียนชื่อลงบนขวด/กระดาษด้วยปากกา permanent 
2. ถ่ายเชื้อเห็ด คนละ 1 ชนิด ลงในขวดข้าวฟ่าง 
3. รายงานผลการเจริญของเส้นใยเห็ด โดยการหาค่าเฉลี่ยการ

เจริญของเส้นใยในแนวตั้งและแนวนอน 

เอกสารอ้างอิง 
ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ.  2531.  การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก. พิมพ์

สวย. กรุงเทพฯ.        
ถาวร  วินิจสานันท์.  2543.  การเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติก. การ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเพาะเห็ดหอมนอกฤดู. บริการ
วิชาการทางสังคม  ภาควิชาโรคพืชวิทยา  คณะ
เกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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บทปฏบิัติการที่ 3 

การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
คํานาํ 

 เป็นการขยายหรือเพิ่มปริมาณเส้นใยบริสุทธ์ิที่ได้จากหัวเชื้อ
ข้าวฟ่างให้มากขึ้นบนวัสดุจําพวกขี้เลื่อย ฟางหมัก หรือปุ๋ยหมักใน
ถุงพลาสติก เพื่อที่จะนําไปเปิดออกเป็นดอกเห็ดต่อไป  การจะใช้
วัสดุเหลือใช้ประเภทใดควรคํานึงถึงการหาวัสดุนั้นได้ยากหรือง่าย 
ราคาถูกมากน้อยเพียงใด  ขี้เลื่อยที่จะนํามาใช้ในการผลิตเชื้อเห็ดถุง
มีอยู่ 2 ประเภท 

 ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็ง  ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็งนั้น  เป็นอาหารชั้น
เลวของเส้นใยเห็ด เชื้อเห็ดยังไม่สามารถนําไปใช้ได้จะต้องนําเอาขี้
เลื่อยไม้เนื้อแข็งไปหมักกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์หรือมูลสัตว์ เช่น ขี้วัว 
ขี้ควาย ขี้ไก่ หรือขี้ม้า อย่างใดอย่างหนึ่ง  โดยให้ขี้เลื้อยมีความช้ืน 
50-70%  การหมักจะทํากองในที่ร่มหรือกลางแจ้งก็ได้  ในกรณีที่ไม่
มีฝนตกการหมักใช้เวลาประมาณ 3 เดือน กลับกองทุกๆ 15 วัน ถ้า
แห้งเกินไปก็รดน้ําให้ความช้ืนช่วยได้  ขี้เลื่อยหมักที่สามารถจะ
นําไปใช้ได้ต้องไม่มีกลิ่นแอมโมเนียหลงเหลืออยู่  ก่อนที่จะนําไป
บรรจุถุงพลาสติกใส่ปูนขาว  ดีเกลือ หรือยิปซั่ม ในอัตราส่วน 1% 
โดยนํ้าหนัก  แล้วนําไปน่ึงฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ํา 15 
ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  เวลา 1 ช่ัวโมง หรือหม้อนึ่งลูกทุ่งเวลา 3 ช่ัวโมง 
ทิ้งไว้ให้เย็นถึงทําการถ่ายหัวเชื้อข้าวฟ่างลงไป รอจนเชื้อเดินเต็มถุง
จึงนําไปเปิดให้ออกดอกเห็ดในโรงเรือนต่อไป 
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ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน   สําหรับขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อนไม่ต้องนําไป
หมักก่อนการผลิต สามารถไปผสมกับรําละเอียดหรือข้าวโพดป่น 
ก่อนการนึ่งฆ่าเชื้อได้เลย 

 ฟางแห้งสับ   นอกจากการผลิตเชื้อถุงจากขี้เลื่อยแล้ว ฟาร์ม
เห็ดบางแห่งใช้ฟางสับหมักกับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ หรือมูลสัตว์ต่างๆ  
ให้ฟางแห้งสับมีความช้ืน 50-70%  เสียก่อน โดยการนําไปแช่น้ําให้
เปียกก่อนก็ได้  หมักฟางประมาณ 7-14 วัน กลับกองทุก 3 วัน จน
กองฟางหมดความร้อน และไม่มีกลิ่นแอมโมเนีย  ก่อนจะบรรจุ
ถุงพลาสติกคลุกเคล้าด้วยปูนขาว ซึ่งจะช่วยปรับความเป็นกรดเป็น
ด่างและช่วยไล่กลิ่นแอมโมเนียที่ตกค้างออกให้หมดเร็วขึ้น  การฆ่า
เชื้อในถุงก็ใช้วิธีเดียวกันกับที่กล่าวไปแล้ว ระยะเวลาการบ่มเชื้อถุงก็
ขึ้นอยู่กับชนิดของเชื้อเห็ดเช่น  เห็ดนางรม และนางฟ้า ใช้เวลา
ประมาณ 1 เดือน เห็ดเป๋าฮ้ือใช้เวลาประมาณ 1 1/2 เดือน  เห็ดหู
หนูใช้เวลาประมาณ 1 เดือน 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อทราบถึงวิธีการเพิ่มปริมาณเชื้อเห็ดบริสุทธ์ิบนวัสดุ
ประเภทขี้เลื่อย 

2. เพื่อทราบขั้นตอนการผสมอาหารเสริมและอาหารหลักกับ
วัสดุขี้เลื่อย 

3. เพื่อทราบถึงวิธีการบรรจุขี้เลื่อยผสมอาหารเสริมและหลักใน
ถุงพลาสติกทนร้อน 

4. เพื่อทราบถึงการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในเชื้อถุงขี้เลื่อยด้วยหม้อนึ่ง
ลูกทุ่ง 
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อุปกรณ ์
ขี้เลื่อยน้ํามันยางพารา  ยิปซั่ม  ดีเกลือ  รําละเอียด  น้ํา   
ถุงทนร้อน ขนาด 7x11 นิ้ว  คอขวดพลาสติก  สําลี  ยางหนังสต๊ิก  
หม้อนึ่งไอน้ําลูกทุ่ง 
วิธีการปฏิบัติการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
 ในการผลิตเชื้อถุงนี้ สามารถจะทําได้จากขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน
และหญ้าแห้งบด 
1.การผลิตเชื้อถุงจากฟางข้าวสับ ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 
สูตร ฟางข้าวสับ (ข้าวเจ้า, ข้าวเหนียว) 
 ฟางสับขนาด 5-10 นิ้ว   100 กก. 
 ปุ๋ยยูเรียหรือแอมโมเนียซัลเฟต   1 กก. 
 ปุ๋ยดับเบ้ิลซุปเปอร์ฟอสเฟต   1-2 กก. 
 ดีเกลือ     0.2 กก. 
 ยิปซั่ม     0.5 กก. 
 ปูนขาว     0.5-1 กก. 
 น้ําตาลทรายหรือแป้งข้าวเจ้า   1 กก. 
 รําละเอียด หรือข้าวโพดป่น   5 กก. 

1.1 นําฟางสับหมักกับปุ๋ยยูเรียทิ้งไว้ 3 วัน หมักกับปุ๋ยดับเบ้ิล
ซุปเปอร์ฟอสเฟตต่ออีก 3 วัน 

1.2 เติมดีเกลือ ยิปซั่ม ปูนขาว ผสมวัสดุเพาะให้ชุ่มช้ืน 65%  
เติมรําละเอียด 15% โดยน้ําหนัก  คลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นอย่างดี  
ตรวจเช็ควัสดุเพาะไม่ให้ชุ่มน้ําหรือแห้งเกินไป โดยใช้มือบีบดูวัสดุ
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เพาะที่มีน้ําพอดีจะเกาะตัวเป็นก้อนจะไม่มีน้ําไหลออกมาตามง่าม
มือ และไม่ร่วนซุยเนื่องจากแห้งเกินไป 

1.3 นําส่วนผสมนี้บรรจุในถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7x11 นิ้ว 
ประมาณ 700 กรัม ถึง 1 กิโลกรัม  ใช้มืออัดหรือทุบให้แน่น
พอสมควร  ใส่คอขวดพลาสติก รัดด้วยยางหนังสต๊ิก  อุดจุกสําลี
สวมฝาครอบกันหยดน้ํา 

1.4 นึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งความดันไอน้ํา 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 
นาน 1 ชม. หรือหม้อนึ่งลูกทุ่งน้ําเดือดนาน 3 ชม. ทิ้งไว้ให้เย็นใน
ห้องเก็บที่สะอาด ลมสงบ 

1.5 เปิดจุกสําลี เทเชื้อเมล็ดข้าวฟ่างลงไป 10-20 เมล็ด การถ่าย
เชื้อเมล็ดข้าวฟ่างเป็นขั้นตอนที่สําคัญ จะต้องทําในห้องที่ปลิดเชื้อ
อ่ืนๆ  ในห้องถ่ายเชื้อจะต้องติดหลอดอุลตร้าไวโอเลต เปิดไฟฆ่าเชื้อ 
1 ชม. ก่อนถ่ายเชื้อ และควรฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70% เหนือก้อนถุง
ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง  ปิดจุกสําลีไว้ตามเดิม  ไปวางบนชั้นใน
โรงเรือนบ่มเชื้อ  จะวางทางแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้  เห็ดใช้เวลา
ประมาณ 2 เดือน  เส้นใยจะเดิมเต็มถุง 

1.6 เมื่อเชื้อเดินเต็มถุง ทิ้งไว้ให้เชื้อเห็ดรัดตัวอีก 1-2 อาทิตย์ จึง
นําไปเปิดให้ออกดอกในโรงเรือนเพาะเห็ดต่อไป 
2. การผลิตเชื้อถุงจากขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน 
สูตร 
 ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน    100 กก. 
 รําละเอียดหรือข้าวโพดป่นหรือกระถินป่น   5 กก. 
 ดีเกลือ     100 กรัม 
 ยิปซั่ม     200 กรัม 
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 แป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียว    1 กก. 
 ปูนขาว       1 กก. 
 น้ําตาลทราย      1 กก. 
 น้ํา     50-70 กก. 

2.1 ช่ังวัสดุต่างๆ ที่ใช้เพาะเห็ดตามสูตร  ผสมขี้เลื่อยให้เข้ากัน
โดยใช้จอบ/พลั่ว 

2.2 ฉีดพ่นน้ําประมาณ 65% โดยน้ําหนัก ลงบนขี้เลื่อยให้ผสมกัน 
2.3 ตรวจเช็คความช้ืนในขี้เลื่อยโดยใช้มือบีบดู  แต่ถ้ามีน้ําเล็ด

ออกมาจากง่ามมือแสดงว่ามีความช้ืนมาก 
2.4 บรรจุขี้เลื่อยลงในถุงพลาสติกให้มีความแน่นพอควร ถุงละ 

1 กิโลกรัม 
2.5 รวบปากถุงพลาสติก สอดเข้าคอขวด  ดึงชายพลาสติกลง

มาจนคอขวดติดด้านบนก้อนถุงเห็ด รัดยางหนังสต๊ิก ใช้มือกดขี้
เลื่อยด้านบนปากถุงให้เป็นหลุมเล็กน้อย 

2.6 อุดจุกสําลี ปิดกระดาษ รัดยางหนังสต๊ิก 
2.7 นําถุงขี้เลื่อยใส่ตะแกรงเหล็กแล้วนําไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่ง

ไอน้ําลูกทุ่งอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง หรือหม้อนึ่ง
ความดันไอน้ําอุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง 
3. บทปฏิบัติการการผลิตเชื้อถุง 

1. ให้ผู้ปฏิบัติผลิตเชื้อถุง คนละ 3 ถุง นําไปน่ึงฆ่าเชื้อหม้อนึ่ง
ลูกทุ่ง นาน 3 ช่ัวโมง 

2. เมื่อถุงขี้เลื่อยเย็น จึงทําการถ่ายเชื้อเห็ดจากเมล็ดข้าวฟ่างลง
บนถุงขี้เลื่อยคนละ 3 ชนิด ด้วยเทคนิคปลอดเชื้อ 
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3. ตรวจวัดการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ด  ทุกๆ  3  วัน 
จนกระทั่งเส้นใยเห็ดเจริญถึงก้นถุง 

4. บันทึกและส่งรายงาน 

เอกสารอ้างอิง 
ดีพร้อม ไชยวงศ์เกียรติ.  2531.  การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก. พิมพ์

สวย. กรุงเทพฯ.        
ถาวร  วินิจสานันท์.  2544.  การเพาะเห็ดหอมแบบครบวงจร.  

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  พัฒนาอาชีพ. บริการวิชาการ
ทางสังคม  ภาควิชาโรคพืชวิทยา  คณะเกษตรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
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2.4 ปัญหาการทําฟาร์มเห็ด 
ในการทําฟาร์มเห็ดให้ประสบความสําเร็จอยู่รอดปลอดภัย

ในยุคเศรษฐกิจตกตํ่านี้ เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักและไม่ยากนัก  ผู้ที่จะ
ทําฟาร์มเห็ดให้ประสบความสําเร็จจะต้องมีความอดทน และขยัน
ขันแข็งอยู่ตลอดเวลา รู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาวะเศรษฐกิจซึ่งมี
ความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหมั่นศึกษาหาความรู้
จากการอ่านและปรึกษาหาความรู้จากผู้เชี่ยวชาญจากวงการเพาะ
เห็ด  เจ้าของฟาร์มเห็ดจะต้องตื่นตัว วิเคราะห์หาสาเหตุ ลดต้นทุน 
แก้ปัญหาต่างๆ ในการเพาะเห็ด                                                   

              การเพาะเห็ดจะประสบความสําเร็จจะต้องรู้เขา ซึ่ง
หมายถึงชนิดเห็ดชนิดที่เราต้องการเพาะในทุกๆ ด้าน ต้ังแต่ลักษณะ
ทางพฤกษศาสตร์ของเห็ด สรีรวิทยาของเห็ดเป็นอย่างไร ต้องการ
ธาตุอาหารชนิดใดเป็นพิ เศษ   อุณหภูมิที่ เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตและการออกดอก  เห็ดทุกชนิดต้องการความช้ืนสัมพัทธ์
มากกว่า 80%  ดังนั้นในการเพาะเห็ดชนิดต่างๆ จะต้องศึกษาหา
ความรู้ของเห็ด รู้จักอุปนิสัยของเห็ดชนิดที่ต้องการเพาะ ซึ่งเท่ากับ
เป็นการรู้เขา (ชนิดเห็ดที่จะเพาะ) รวมทั้งจะต้องรู้เรา คือ มีความรู้
เข้าใจ ทุกๆ ด้าน เกี่ยวกับชนิดเห็ดที่ต้องการเพาะ  กินและนอนกับ
เห็ด หากสามารถทําได้ดังนี้ ก็จะเป็นการรบ 10 ครั้ง ก็จะชนะ 10 
ครั้ง ซึ่งก็หมายถึงว่าการทําฟารม์เห็ดก็จะประสบความสําเร็จนั่นเอง 
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 สิ่งที่ต้องคํานึงในการเพาะเหด็มีดังนี ้

1. วัตถุดิบ  เป็นวัสดุที่จําเป็นต่อการเพาะเห็ด ปัญหาวัตถุดิบจําพวก
ขี้เลื่อยมีราคาแพงขึ้น สูงถึงคันรถละ 20,000 บาท  ทําให้เป็น
ปัญหาในการผลิต จนกระทั่งทําให้ขาดทุนได้ จําเป็นจะต้องหาวัสดุ
อ่ืนทดแทนเช่น หญ้าต่างๆ ที่มีลําต้นจําพวกพงหรือแขม รวมทั้ง
วัตถุดิบอ่ืนๆ เช่น ค่าน้ํามัน  ตอซังฟางข้าว อาหารเสริมรําข้าว มี
ราคาสูงเช่นกัน  ฟาร์มเห็ดจะต้องอยู่ไม่ไกลจากแหล่ง ในการจัดหา
วัสดุเพาะ 

2. การขนส่งคมนาคม สถานที่ต้ังฟาร์มเป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกัน 
ทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ฟาร์มเห็ดจะต้องอยู่ในสภาพภูมิประเทศ 
และมีภูมิอากาศ  ไม่ไกลจากตลาดหรือแหลง่รับซื้อ มีความสะดวก
ต่อการส่งสินค้าที่จะต้องใช้ระยะเวลาไม่นาน ซึ่งทําให้เห็ดมีคุณภาพ
ตํ่าลง เกิดการเน่าเสียหาย     

3. ความรู้และทักษะ เจ้าของฟาร์มเห็ดที่ดีจะต้องมีความรู้และ
ทักษะที่ดี ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเห็ด ขวนขวายหาความรู้ใหม่ทันสมัย 
การขาดความรู้ในการเพาะเห็ด เช่น การเกิดสิ่งเจือปนในเชื้อเห็ด  
การเกิดวัชพืชเห็ด  ขั้นตอนบางอย่างเกิดความผิดพลาด หากไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ส่งผลต่อทําให้ผลผลิตเห็ดออกมา
ไม่เพียงพอหรือน้อยเกินไป จะประสบการขาดทุนได้ นอกจากนั้น
จะต้องใช้เชื้อเห็ดที่มีคุณภาพ ไม่แก่เกินไปหรืออ่อนเกินไป  การ
คัดเลือกแม่เชื้อ เป็นขั้นตอนแรกของการทําเชื้อ  จะต้องคํานึงถึง
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พันธ์ุที่ให้ ผลผลิต  สี  ขนาดดอก ตามท่ีตลาดต้องการเจริญเติบโตที่
อุณหภูมิระดับต่างๆ  แม่เชื้อเตรียมได้จากเนื้อเยื่อจะได้  ดอกเห็ดที่
ดี ไม่มีโรคติดต่อ การคัดเลือกแม่เชื้อที่ดีเป็นสิ่งจําเป็นที่สําคัญที่สุด  
มิฉะนั้นหยอดเชื้อแล้วเส้นใยไม่เดิน   ดังนั้นควรสั่งซื้อจากศูนย์
รวบรวมเชื้อเห็ดแห่งประเทศไทย หรือฟาร์มเห็ดที่เชื่อถือได้ มิฉะนั้น
เห็ดที่เพาะจะไม่ออกดอก 

    การเตรียมวัสดุเพาะเห็ดจะแตกต่างกันไปตามชนิดของเห็ดที่
จะทําการเพาะ ผู้เพาะจะต้องพิจารณาให้เหมาะสม  วัสดุจะต้อง
หมักก่อนหรือไม่  ขั้นตอนต่างๆจะต้องใส่เพิ่มธาตุอาหาร วิธีและ
เวลาในการกลับกอง  การให้ความช้ืน ความเป็นกรดเป็นด่างที่
เหมาะสม  การเตรียมอาหารเสริม ความช้ืน การบรรจุถุงและการ
นึ่งฆ่าเชื้อ จัดเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่ง เพราะมีผลต่อผลผลิตและการ
ปนเปื้อนจากเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอ่ืน   

4. การจัดการฟาร์ม เจ้าของฟาร์มเห็ดที่ดีจะต้องมีความรู้ทางด้าน
การจัดการที่ดี สามารถจัดการให้เป็นระบบ  มีบัญชีรายรับรายจ่าย 
ต้นทุนกําไร จะขายเห็ดที่ไหน ซึ่งต้องมีความรู้ในการจัดการเรื่อง
ราคาของเห็ดให้ดี  มิฉะนั้นอาจถูกเอารัดเอาเปรียบได้  

5. การดูแลรักษา ฟาร์มเห็ดที่ดีจะต้องมคีวามสะอาดก่อนเป็นลําดับ
แรก เนื่องจากความสกปรกเป็นบ่อเกิดเชื้อโรค  ความสะอาดของ
ฟาร์มจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนในฟาร์ม  ผู้จัดการฟาร์ม
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จะต้องออกกฎระเบียบเรื่องความสะอาดในห้องปฏิบัติการให้ดี 
เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด ผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องถูก
ลงโทษปรับ เพราะความสกปรกเป็นบ่อเกิดเชื้อโรค ทําให้เกิดการ
ปนเป้ือนของเชื้อราชนิดอ่ืนๆ   ทําให้ก้อนเชื้อดีเสียหายจนขาดทุน
ได้  เจ้าหน้าที่จะต้องดูแลห้องปฏิบัติการเขี่ยเชื้อ ห้องบ่มเชื้อโรงเปิด
ดอก  การ ให้ น้ํ า และกา ร เ ก็ บดอก  โ ร ง เปิ ดดอกจะต้ อ งมี
สภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม เช่น ปริมาณก๊าซออกซิเจน และ
คาร์บอนไดออกไซด์ อุณหภูมิ ความช้ืนเหมาะสมต่อการออกดอก 
เพื่อป้องกันก่อนก่อให้เกิดความเสียหาย 

6. โรคระบาด โรคเป็นปัญหาที่สําคัญเช่นกัน เชื้อโรคมีสาเหตุเกิด
จาก การติดเชื้อจากเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียทําให้เกิดโรคเน่า เชื้อไวรัส 
เข้าไปทําลายดอกเห็ดที่กําลังเจริญเติบโต ทําให้ดอกแคระแกร็น 
ปัญหาโรคในฟาร์มเห็ด ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากต่อการรักษา ทางที่ดีจะต้อง
ป้องกันก่อนเท่านั้น หมั่นเดินดูแลแปลงเห็ดให้ทั่วถึงทุกวัน หรือ
อาจจะมีแมลงกัดกินจนเกิดรอยที่ทําให้เชื้อราและแบคทีเรียเข้าไป
ในถุงเพาะเห็ดจนเสียหายได้ โรงเรือนสกปรกทําให้เป็นแหล่งสะสม
ของโรคและแมลง อาจมีเชื้อราเกิดขึ้นที่ดอก เพราะรดน้ําโดนดอก
เห็ด   

7. แมลงศัตรูเห็ด  ด้วง มด  แมลงวัน ปลวก ไร เป็นสิ่งที่เข้าทําลาย
เห็ดทําให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อไม่เดิน  ทําให้ผลผลิตเน่าเสียหาย หนู
กัดก้อนเชื้อ ในระหว่างบ่มก้อนเชื้อ จะเกิดการปนเปื้อน หนูมากัด
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กิน ดอกเห็ดเสียหาย  แมลงหรือหนอนเจาะดอก ทําให้ดอกเห็ดไม่
สวย  ทําให้ดอกเห็ดเป็นปะการัง  

8. หลังการเก็บเก่ียว เห็ดจัดเป็นผักชนิดหนึ่งซึ่งจะเน่าเสียหายได้ 
การเก็บเกี่ยวเห็ดจะต้องมีวิธีการที่ถูกต้อง สะอาดถูกหลักอนามัย
หากมีการเก็บที่ไม่ดีจะทําให้เห็ดเน่า และเป็นโรคตามมาได้ ภาชนะ
ที่ใช้ในการบรรจุจะต้องเหมาะสม จะทําให้สามารถเก็บรักษาเห็ดได้
นาน เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเห็ดเป็นสิ่งสําคัญทีเดียว     
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กองโรคพืชและจุลชีววิทยา ร่วมกับสํานักฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  กรมวิชาการเกษตร. 

ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกรียติ. 2551.  ไรศัตรูเห็ด.ที่ระลึกงาน
พระราชทานเพลิงศพ อาจารย์ดีพร้อม  ไชยวงศ์เกียรติ ณ วัด
พระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร: 66. อักษรสยามการพิมพ์.6 
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การผลิตเห็ด. กองส่งเสริมพืชสวน. 

ปราโมทย์  รักษาราษฎร์.  2539.  การบริหารศัตรูเห็ด. กลุ่มพืชผัก 
กองส่งเสริมพืชสวน  กรมส่งเสริมการเกษตร. เมษายน– 
มิถุนายน. กลุม่งานวิทยาไมโค กองโรคพืชและจุลชีววิทยา 
กรมวิชาการเกษตร. 

อําภา  ตันติสิระ.  2539.  การบริหารศัตรูเห็ด. กลุ่มพืชผกั กอง
ส่งเสริมพืชสวน  กรมส่งเสรมิการเกษตร.  

ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญกิชุมชนตนรักเห็ด.  2548.  เห็ดปราบ
แมลง.  จดหมายข่าวเพื่อชาวฟาร์มเห็ดชุมฅนรัก.  

สุรภี  กีรติยะองักูร.  2532.  เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับไวรัส (ศัตรูเห็ด).  
กลุ่มงานวิสาวิทยา  กองโรคพืชและจุลชีววิทยา  กรม
วิชาการเกษตร. 

เสริมศักด์ิ  หงส์นาค.  2540-2541.  การป้องกันกําจัดหนูศัตรูเห็ด. 
กองกีฏและสัตววิทยา  กรมวิชาการเกษตร. 
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สุทธิชัย  ปทุมล่องทอง. 2544.  โรคและศัตรูเห็ด. เส้นทางสู่อาชีพ
เงินล้านกรรมวิธีการเพาะเห็ด.ทองพับเห็ดนางฟ้า กลุ่มสตรี
อาสาพัฒนา ป้าสุมล (ประธานกลุ่ม) ต.นาวุ้น อ.เมือง. จ.
เพชรบุรี. 

สัญชัย  ตันตยาภรณ์.  2541.  ปัญหาในเชื้อเห็ดฟาง.ข่าวสารเพื่อผู้
เพาะเห็ด ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน.  อัครราชทูต  ที่
ปรึกษาการเกษตร ประจํากรุงแคนเบอรา  ออสเตรเลีย 

หนังสือเทคโนโลยีชาวบ้าน.  2548. ศัตรูพืชโรคของเห็ด. จดหมาย
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เทคโนโลยีการเกษตร. ศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญญิก (ชุม
ชนฅนรักเห็ด). 

อัปสร  เปลี่ยนสินชัย, พัชรา  ปัญจสมานวงศ์ และจรัส  ช่ืนราม.  
2532.  โรคและศัตรูเห็ดที่เกิดจากไส้เดือนฝอย กองโรคพืช
และจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร. 

อัปสร เปลี่ยนสินไชย, พัชรา  ปัญจสมานวงศ์ และจรสั  ช่ืนราม.  
2540.  การศกึษาการแพร่กระจายของไส้เดือนฝอยศัตรูเห็ด
ฟาง Distribution of  parasitic  nematodes  on  straw  
mushroom. สรุปงานวิจัยกองส่งเสริมพืชสวน   กรม
ส่งเสริมการเกษตร. 
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2.5  การจัดการฟาร์มเห็ดถุง 

รศ.ดร.ถาวร วินิจสานนัท ์

 

 จุดประสงค ์

 การจัดการบริหารปัญหาการทําฟาร์มเห็ด 
 สิ่งที่ต้องคํานึงในการเพาะเห็ด 

        1. วัตถดิุบ  
        2. การขนส่งคมนาคม 
        3. ความรู้และทกัษะ 
        4. การเตรียมวัสดุเพาะเห็ด  
        5. การจัดการฟาร์ม 
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        6. การดูแลรักษา   
        7. โรคระบาด   
        8. แมลงศัตรูเห็ด 
        9. หลังการเก็บเกี่ยว 

การจัดการบรหิารปญัหาการทําฟาร์มเห็ด 

ในการทําฟาร์มเห็ดให้ประสบความสําเร็จอยู่รอดปลอดภัย
ในยุคเศรษฐกิจตกตํ่า เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนักและไม่ยากนัก  ผู้ที่จะทํา
ฟาร์มเห็ดให้ประสบความสําเร็จจะต้องมีความอดทน และขยัน
ขนัแข็งอยู่ตลอดเวลาต้องรู้เขารู้เรา ทําให้รบ 10 ครั้ง ชนะ 10 ครั้ง 

สิ่งที่ต้องคํานึงในการเพาะเหด็มีดังนี ้
1. วัตถุดิบ    
2. การขนส่งคมนาคม  
3. ความรู้และทักษะ 
4. การเตรียมวัสดุเพาะเห็ด  
5. การจัดการฟาร์ม 
6. การดูแลรักษา   
7. โรคระบาด   
8. แมลงศัตรูเห็ด 
9. หลังการเกบ็เกี่ยว 
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1. วัตถุดิบ 
เป็นวัสดุที่จําเป็นต่อการเพาะเห็ด ปัญหาวัตถุดิบ

จําพวกขี้เลื่อยมีราคาแพงขึ้น สูงถึงคันรถละ 22,000 บาท  ทําให้
เกิดเป็นปัญหาในการผลิต จนกระทั่งทําให้ขาดทุนได้ จําเป็นจะต้อง
หาวัสดุอ่ืนทดแทนเช่น หญ้าต่างๆ ที่มีลําต้นแข็งจําพวกพงหรือแขม 

2. การขนส่งคมนาคม 
  สถานที่ต้ังฟาร์มเป็นส่วนที่สําคัญเหมือนกัน  ทําให้
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ฟาร์มเหด็จะต้องอยู่ในสภาพภูมิประเทศ และ
มีอากาศเย็น  ไม่ไกลจากตลาดหรือแหล่งรับซื้อเห็ด 

 3. ความรู้และทักษะ 
เจ้าของฟาร์มเห็ดที่ดีจะต้องมีความรู้และทักษะที่ดี 

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเห็ด ขวนขวยหาความรู้ใหม่ทันสมัย การขาด
ความรู้ในการเพาะเห็ด แก้ปัญหาไม่ได้ ผลผลิตตํ่า หัวเชื้อเห็ดต้องมี
คุณภาพดี วัสดุราคาถูก 

4. การเตรียมวัสดุเพาะเห็ด 
แตกต่างกันไปตามชนิดของเห็ดที่จะทําการเพาะ ผู้

เพาะเห็ดจะต้องพิจารณาให้เหมาะสม วัสดุจะต้องหมักก่อนหรือไม่  
ขั้นตอนต่างๆ จะต้องใส่เพิ่มธาตุอาหาร  การให้ความช้ืน ความเป็น
กรดเป็นด่าง 
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5. การจัดการฟาร์ม  
 เจ้าของฟาร์มเห็ดที่ดีจะต้องมีความรู้ทางด้านการ

จัดการที่ดี สามารถจัดการให้เป็นระบบ  มีบัญชีรายรับรายจ่าย 
ต้นทุนกําไร จะขายเห็ดที่ไหน ควรมีการประกันราคาเห็ด 

6. การดูแลรักษา 
ฟาร์มเห็ดที่ดีจะต้องมีความสะอาดก่อนเป็นลําดับ

แรก เนื่องจากความสกปรกเป็นบ่อเกิดเชื้อโรค  ทําให้เชื้อโรค
ระบาดอย่างรวดเร็ว ความสะอาดของฟาร์มจะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกคนในฟาร์ม ผู้จัดการฟาร์มจะต้องออกกฎระเบียบ
เรื่องความสะอาดในห้องปฏิบัติการให้เคร่งครัด ผู้ฝ่าฝืนจะต้องถูก
ลงโทษ 

แนวทางการแก้ไข 

การถ่ายเทอากาศ มีช่องระบายอากาศ ป้องกันการสะสม 
CO2 เปิดประตูหน้าต่างตอนเช้ามืด 

เพียงพอกับการพัฒนาของดอกเห็ดเปิดหน้าต่างหรือช่องแสง หรือใช้
แสงไฟ  แสงสว่าง 

ความช้ืน   หมั่นตรวจ RH ภายในโรงเรือน และ
ภายนอก ในระยะเปิดดอก 80-90 % 

สูตรมาตรฐาน/สูตรดัดแปลงสูตรอาหาร 
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7. โรคระบาด 
โรคเป็นปัญหาที่สําคัญเช่นกัน เชื้อโรคมีสาเหตุเกิด

จาก การติดเชื้อจากเชื้อราเชื้อแบคทีเรียทําให้เกิดโรคเน่า เชื้อไวรัส 
ไส้เดือนฝอย เข้าไปทําลายดอกเห็ดที่กําลังเจริญเติบโต ทําให้ดอก
แคระแกรนเกิดเป็นปัญหาโรคระบาดในฟาร์มเห็ด 

    โรคเห็ด 
 

อาการผิดปกติที่เห็ดแสดงออก ทางด้านรูปร่างและโครงสร้าง 
 

โรคเห็ดที่เพาะในถุง   การที่เส้นใยเห็ดไม่เจริญ หรอืเส้นใยไม่
เดิน หรือเส้นใยเดินแต่ชะงักเมื่อมีเชื้อราอื่นเจริญได้เร็วกว่า หรือเส้น
ใยเดินและมีเชือ้ราอื่นปนเปื้อนในถุงเห็ดเป็นบางส่วน 

โรคเห็ด สาเหตุ 1.  โรคเกิดจากเช้ือมีสาเหตุ 
2.  โรคเกิดจากเช้ือไม่มีสาเหตุ 

 

 

โรคเห็ด

เชื้อ สาเหตุ 

ไวรัส 

แบคทีเรียแบคทีเรีย 
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เห็ดถุง       เห็ดที่เพาะเลี้ยงในถุงพลาสติกบรรจุขี้เลื่อยหรือฟาง
หมัก หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ เป็นหลัก หรือวัสดุเหลือ
ใช้จากผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ เป็นหลัก และมีอาหารอื่นๆเป็น
อาหารเสริม แล้วใส่เชื้อที่ต้องการลงไป 

Ex – เห็ดสกุลนางรม (Genus Pleurotus) เช่น เห็ดนางรม เห็ด
นางฟ้า เห็ดเป๋าฮ้ือ เห็ดภูฏาน เห็ดสีชมพู เห็ดขอนขาว 

สาเหตุของการปนเปื้อนของเชื้อ 
 ทิ้งก้อนเชื้อเห็ดที่เก็บดอกแล้ว ในบริเวณฟาร์ม 
 หัวเชื้อไม่บริสุทธ์ิ  
 ถุงแตก หรือแมลงทําลาย 

การป้องกันการเกิดเชื้อปนเปื้อน 
1. ตรวจสอบความสะอาดและความบริสุทธ์ิของหัวเชื้อ 
2. การถ่ายเทเชื้อ ควรทําในห้องที่สะอาด 
3. รักษาความสะอาดโรงเพาะ และบริเวณรอบๆ 
4. เมื่อเก็บผลผลติหมดแล้ว ควรพักโรงเพาะ 2-3 สัปดาห ์

โรคที่เกิดจากเชื้อรา 
1.  เชื้อราดํา กลุ่ม Aspergillus 

 Aspergillus  flavus 
 A. Fumigatus   
 A. niger 

www.shroomery.org/
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-  ก้อนเชื้อเห็ดสีเขียวเข้มเกือบดํา บางส่วนมีสีน้ําตาล 
-  เกิดจากด้านบนลามลงไปข้างล่าง หรือล่างขึ้นบน 

2.  เชื้อราดาํ Botryodiplodia 
-  ขี้เลื่อยในถุงเห็ดมีสีน้ําตาลเข้มเกือบดํา  
-  เริ่มแรกเชื้อรามีสีขาว และขยายกว้างไปเรื่อยๆ ก้อนเลก็ๆ สีดํานู
นออกมาที่ผิวถุง  

3.  เชื้อรากลุม่ราเขียว หรอื Green Mould 
   Gliocladium  sp. 
 Trichoderma  spp. 

 

 

Ex  T. harzianum, T. hamatum, T. aureoviride, 
Gliocladium virens 

-  ครั้งแรกเห็นเส้นใยของเชื้อเจริญเติบโตดี 
-  สปอร์รวมกันหนาแน่นเป็นหย่อมสีเขียวมะกอก  หรือเขียวเข้ม 

4.  ราเขียว Penicillium หรือ Paecelomyces 

Penicillium 

 

-ชอบ T. ปานกลาง          
 - มักเกิดด้านล่างของถุง 
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ลักษณะ 

 

 
Paecelomyces 

 

ลักษณะ 

 

5. ราสสี้มหรือราร้อน (Neurospora  sp.) 
-  มักเป็นกระจุกบริเวณปากถุง 
-  ลักษณะสีชมพูอมส้ม หรือเป็นก้อนติดกันสีชมพู 
Imperfect stage Monilia 
 

        
 

‐ หย่อมสีเขียวตองอ่อน เหลืองอ่อนปน
เขียว  สีเทาอ่อน 

- ทนต่ออุณหภูมิสูง  
- มักพบในเห็ดหอม  

เป็นฝุ่นสีซีดๆ สังเกตเส้นแบ่งเขตการ
เจริญเติบโตของเห็ดและเชื้อราได้ชัดเจน 
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6.  ราเมือก (Slime mould) 

   เกิดกับถุงเห็ดที่เปิดถุงเก็บดอกไปแล้วหลายรุ่น 
   เห็นสีเหลืองชัดเจน ด้านข้างถุงและปากถุง 
   มักเกิดกับเหด็หูหนูซึ่งกรีดถุงด้านข้าง 

  

 

โรคที่เกิดจากเชื้อแบคทเีรีย 

1.  โรคเน่าสีน้าํตาลของเห็ดภูฏาน 

สาเหต ุ               Pseudomonas  tolaasii 

 
อาการ* หมวกเห็ดด้านบนเป็นจุดสเีหลืองอ่อน แล้วเปลีย่นเปน็สี
น้ําตาล 

Bacterial 
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   * แผลที่ก้านดอก เป็นสเีหลืองหรือน้ําตาลแดง แผล
ยุบตัว 

ความเสียหาย ดอกเห็ดเล็กกว่าปกติ ผิวหมวกมีสีน้ําตาล
อ่อน ชํ้าง่าย ไมเ่ป็นที่ต้องการของตลาด 

2.  โรคจุดสนี้าํตาลของเห็ดเป๋าฮื้อ และโรคเน่าเหลืองของเห็ด
สกุลนางรม 

เชื้อ            Pseudomonas  fluorescens 

อาการของเห็ดเป๋าฮ้ือดอกเห็ดที่โผล่พ้นคอขวดบางดอกมีสีเหลืองซีด 
ดอกไม่สมบูรณ์ ก้านลีบเป็นกระจุก หมวกดอกมีสีน้ําตาลอ่อน
ประปราย อีก 1-2 วันจุดสีน้ําตาลเข้มขึ้น และยุบตัวลง 

 

โรคจุดสนี้ําตาลจากเชื้อบัคเตรี 
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- ดอกเห็ดสีเหลือง ดอกเล็กผดิปกติ ม้วนงอ ดอกเห็ดเหี่ยว
เหลืองทั้งกระจุกและไม่พัฒนา  ดอกเน่าเหลืองของเห็ดนางรมหรือ
ภูฏาน 

    

    

 

ความเสียหาย  

การป้องกัน 

1. ลดความช้ืนในโรงเรือนไม่ให้เกิน 80-85% 
2. การรดน้ํา ให้ผวิหน้าของดอกเห็ดแห้งภายใน 3 ชม. 
3. ใช้สารเคมีเมื่อจําเป็น 

 

  

 

เก็บผลผลิตในดอกรุ่นแรกไม่ได้ ถ้ามีเชื้อ
มาก และลงในถุงเห็ดทําให้เสียหายท้ัง

คลอรนี 10 cc / น้ํา 1 ปีบ๊ 

ดอกเห็ดนางรมแสดงอาการโรคที่เกิด
จากเชื้อบัคเตรีท่ีโคนดอก 

โรคเน่าเหลืองจากเชื้อบัคเตรี
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โรคเกิดจากเชือ้ไวรัส 

เชื้อไวรัส  อนภุาคทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25 มม. 
ถ่ายทอดโดย mechanical mean  

โรคไวรัสของเห็ดนางรมพบครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2527 ที่ นครปฐม 

อาการ ดอกเห็ดม้วนขึ้นหรืองอลง ดอกขนาดเล็ก ขอบ
ดอกไม่เรียบ เมื่อถูกน้ําจะฉ่ําน้ํากว่าปกติ หรือดอกแคระแกรน ช่อ
ดอกสั้นเป็นกระจุก 

โรคเกิดจากเชือ้ไม่มีสาเหต ุ

-  สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม  

อากาศแปรปรวน อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง ความช้ืนในวัสดุเพาะไม่
เพียงพอ  

-  สภาพแวดล้อมในโรงเพาะไม่เหมาะสม  

แสงมากเกินไป ความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศมีน้อย CO2 ในโรงเรือน
มากเกินไป 

-  การเสื่อมของเชื้อเห็ด 

-  ความผิดปกติทางพนัธุกรรม 

โรคเกิดจากเชือ้ไม่มีสาเหต ุ
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โรคราสนิมของเห็ดเป๋าฮื้อ ดอกเห็ดภายนอกและ
โคนดอกจะซีดๆ สีน้ําตาลคลา้ยสนิม 

 

 
โรคดอกหงิกของเห็ดสกุลนางรม 

ลักษณะบนเหด็นางรมและภฏูาน 
- ครีบดอกหงิกหยักเป็นคลื่น ระยะระหว่างครีบไม่ชิดกัน 
ครีบเป็นเนื้อเดียวกันกับก้านดอก 
- สีดอกเห็ดยังสีขาวหรือขาวนวลปกติ หรือเทาอ่อน 

ลักษณะบนเหด็เป๋าฮื้อ 
 ก้านดอกสั้นผิดปกติ ลีบไม่สมบูรณ์ หมวกดอกเล็ก บิดเบี้ยว

ดอกไม่บานคลี่ออก 
 สีดอกเห็ดสีเทาดําทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 

โรคเห็ดฟาง 
1. โรคราเมด็ผักกาด 
2. โรคราเขียว 

โรคดอกหงิกของเหด็สกุลนางรม 
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3. ราเห็ดหมึก หรอืเห็ดขี้หมา (Ink Cap, Coprinus  sp.) 
4. โรคเน่าเละของเห็ดฟาง 
โรคราเม็ดผักกาด 

เชื้อ               Sclerotium rolfsii 

 
-   มักเกิดกับเหด็ฟางเก่าค้างปี และถูกแดดฝน 
-   เชื้อมักเกิดเป็นหย่อมๆ  
การทําลาย 

 

โรคราเขียว 

เชื้อ          Trichoderma, Gliocladium และ Penicillium 

โรคราเขียว        ขี้ฝ้าย ฟางข้าว บนดินและดอกเห็ด ทั้งในการ
เพาะแบบกองเตี้ย หรือการเพาะแบบอุตสาหกรรม 

 

* เส้นใย 

* ดอกเห็ดอ่อนๆ นิ่มกว่าดอกปกต ิ



129 

ราเห็ดหมึก หรือเห็ดขี้ม้า (Ink Cap) 

การเพาะแบบกองเตี้ย ใช้ฟางเก่า  กองเพาะ
ร้อนหรือแฉะเกินไป 

การเพาะแบบอุตสาหกรรม  หมักฟางไม่ดี  อบไอน้ํา
ในอุณหภูมิที่ไม่ที ่

 

โรคเน่าเละของเห็ดฟาง 
เชื้อ           Pseudomonas sp. 
-  พบในเห็ดฟางที่เพาะในโรงเรือน 
-  ความเสียหายทั้งโรงเพาะ 

อาการ              ดอกเห็ดผวิไม่เรียบ  มีจดุขาวคล้ายประแป้ง  
ไม่เกิน 1 วัน ผวิดอกเห็ดเป็นตะปุ่มตะปา ผิวขรุขระทั้งดอก 
ชํ้า เน่าและมีน้ําเยิ้ม 
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การป้องกันกําจัดโรคเห็ดฟาง 

1. เลือกซื้อหัวเชื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ 
2. เลือกตอซังที่ปราศจากเชื้อ 
3. เข้าใจถึงสภาพความต้องการในการเจริญเติบโตของเห็ด

ฟาง 
4. ความสะอาดของแปลงเพาะ 

 
โรคสมองไก่ (Truffle disease) 
เชื้อ           Diehliomyces  microsporus 
บริเวณดินกลบ         ก้อนสีขาวนวลปนน้ําตาล หรือสม้อ่อน 

รูปร่างเปน็คลืน่คล้ายสมอง 
อายุมากสนี้ําตาล หรือน้ําตาลเข้ม 
ปุ๋ยเพาะเห็ด สีน้าํตาลเข้ม นิ่มเละ 
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โรคราเขียว 
เชื้อ    Trichoderma  konongii, T. viridi 

อาการ 
-  ก้านดอกเน่าเสีย บางดอกมีแผลสีน้ําตาลแดง และแห้ง
ตาย 
-  หมวกเห็ดสนี้ําตาล เกิดเส้นใยขาวฟูบนดอกเห็ด หรือบน
ดิน 

 
โรคราเขียวมะกอก (Olive Green Mould) 

เชื้อ  Chaetomium globosum var. Olivaceum           
ราแข่งขนัและราชีเ้หต ุ
 ปุ๋ยที่กําลังหมักมีสีเขียวขี้ม้า ฟางติดกันเป็นหย่อมๆ 
 เชื้อราจะสร้างตุ่มเล็กๆ สีเขียวมะกอก เขียวคล้ําเกือบ
น้ําตาล ผิวขรุขระ 
 
โรคราสนี้ําตาล (Brown Plaster Mould) 
เชื้อ Papulspora byssina            ราแขง่ขัน & ราชี้เหตุ 
ปุ๋ยหรือดินเป็นหย่อมสีขาวเปลี่ยนสีน้ําตาลอ่อน หรือผงสี
น้ําตาลอ่อนมักเกิดกับปุ๋ยหมักหรือดินที่ช้ืนเกินไป 
เห็ดหมึก (Coprinus  spp.) 
เกิดดอกเห็ดเล็กแก่ยุบตัวมีสคีล้าย
น้ําหมึก 
ในโรงเพาะมีเห็ดหมึกปุ๋ยเพาะเห็ด
มีแอมโมเนียเหลืออยู่ 
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การใชส้ารป้องกันกําจัดโรคเห็ด 
เมื่อมีความจําเป็น ใช้สารป้องกันกําจัดเป็นประจํา 
 
เกิดการระบาดของโรคเพื่อลดปริมาณของเชื้อ ให้น้อยลง 

3. การทําเชื้อเหด็ 
4. การจัดเตรียมวัสดุเพาะเห็ด 

-  วัสดุที่ต้องหมัก 
-  วัสดุที่ไม่ต้องหมัก 

5.  การดูแลรกัษา 
บ่มเชื้อ บังคับให้ออกดอก ให้น้ํา เก็บดอก สภาพแวดล้อม

ที่เหมาะสม 
1. แมลงศัตรเูห็ด 
ด้วง มด แมลงวัน ปลวก ไรเป็นสิ่งที่เข้าทําลายเห็ดทําให้เกิดการ
ปนเปื้อน เชื้อไม่เดิน ทําให้ผลผลิตเน่าเสียหาย 

               
ตัวเต็มวัยหนอนแมลงวัน Sciarid             หนอนแมลงวัน Sciarid 
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หนอนแมลงวันฟอริด (Phorid)   ตัวเต็มวัยหนอนแมลงวันฟอริด (Phorid) 

2.  หนอนผีเสือ้  ผีเสื้อกลางวัน ขนาด 8-9 มม. 

(Dasysesrugosella) 

- วางไข่บนจุกสําลีก้อนเชื้อ 

   

การทําลายเส้นใยเห็ดขาด ไม่เจริญ ไม่ออกดอก เชื้อเห็ดถูกทําลาย
เห็นเป็นขุยสีน้ําตาลเป็นทางยาวคดเคี้ยวไปมา 

3. หนอนผีเสื้อกินใบจาก ผีเสื้อกลางคืน 
(Lepidoptera) 
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-   มักวางไข่บริเวณใบจากที่ทําโรงเรือน 
-   ตัวหนอนมีสนี้ําตาล หัวสีดําโต ขนาด 10-20 มม. 
4.  ไรศัตรูเห็ด 

Ex  ไรไข่ปลา (Luciaphorus  sp.) 

-   มักระบาดในเห็ดหูหนู โดยกัดกินเส้นใย 
-   ส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เหน็เป็นสีขาวกลมเล็กๆ  
-   ตัวแม่ขยายพนัธ์ุได้โดยการผสมพันธ์ุหรือไมต้่องผสมพันธ์ุ

ก็ได้ 
ตัวเมียผสมพันธ์ุส่วนใหญ่เป็นตัวเมีย 

ตัวเมียไม่ผสมพันธ์ุเป็นตัวผู้ทั้งหมด 

ไรชนิดอ่ืนๆ ไรหยดน้ํา ไรขาวใหญ ่ไรก้นขาว 
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5. ศัตรูอื่นๆ 
ยังไม่สร้างปัญหารุนแรงด้วงเจาะเห็ด แมลงหวี่ มอดยาสูบ 
มอดหนวดยาว 

หลักการบริหารแมลงศัตรเูหด็ 
   รักษาความสะอาดอย่างถูกหลักอนามัย 
   ว่างเว้นพักโรงเรือนไว้สักระยะ 
   ดูแลเอาใจใสค่วามเปลี่ยนแปลงของเห็ดทุกระยะ 
   หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี หากจําเป็นต้องใช้ต้องศึกษา

วิธีใช้ให้ละเอียด 
   มีการวางแผนการจัดการก่อนลงมือปฏิบัติ 

การบริหารศตัรูเห็ด 

ต้องทราบขั้นตอนที่สําคัญต่อการเพาะเห็ด 

1.  เลือกชนิดเห็ดที่จะผลิตขึ้นกับ 

-  ตลาด 
-  ที่ต้ังฟาร์ม 
-  ภูมิประเทศ 
-  ภูมิอากาศ 
-  ความยากง่ายในการจัดหาวัสดุเพาะ 

2. คัดเลือกแม่เชื้อสิ่งที่ต้องคาํนึงถึง 

-  ส ี
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-  ผลผลิต 
-  คณุภาพ 
-  ขนาดดอก 
-  การตอบสนองต่อ T. ระดับต่างๆ 

เชื้อที่ดี บรสิุทธิ์  ไม่เป็นโรคติดต่อ 

9. หลังการเกบ็เก่ียว 
 เห็ดจัดเป็นผักชนิดหนึ่งซึ่งจะเน่าเสียหายได้ การเก็บ

เกี่ยวเห็ดจะต้องมีวิธีการที่ถูกต้อง สะอาดถูกหลักอนามัย   หากมี
การเก็บที่ไม่ดี จะทําให้เห็ดเน่า และเป็นโรคตามมาได้ ภาชนะบรรจุ
ก่อนส่งขายสําคัญมาก 

   
 

  สุทธินี เจรญิคิด, 2553 
ภาพที่ 4  การบรรจุหลังการเก็บเกี่ยว 
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2.6 การทําปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดท่ีใช้แล้ว 

การทําปุ๋ยหมักจากก้อนเห็ดท่ีใช้แลว้ 
วัสด ุ

  ก้อนเห็ดที่ใช้แล้ว   1 ตัน 
  ปุ๋ยยูเรีย    300 กรัม 
  ปูนขาว    3 กก. 
  ปุ๋ยคอก    50 กก. 
  พด.1     1 ซอง 
  น้ําหมัก    25 ลิตร 
วิธีทํา 

1. ตีก้อนเห็ดที่ใช้แล้วใหแ้ตก  แล้วผสมปุ๋ยยูเรยี  ปูนขาว  ปุ๋ย
คอก  พด.1  ให้เข้ากัน  รดด้วยน้ําหมักให้เปียกพอดี  คลกุเคล้าให้
เข้ากัน 

2. กลับกองทุกวัน เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ 
3. เมื่อกองปุ๋ยเย็น คุ้ยกองปุ๋ยแล้วไม่มีไอก็สามารถนําไปใช้ได้ 
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3. องค์ความรู้การเหนี่ยวนําให้เกิดเห็ดในธรรมชาต ิ

3.1 การเหนี่ยวนําให้เกิดเห็ดในธรรมชาต ิ

ปัจจัยสภาพแวดล้อมของการเกิดเห็ดในธรรมชาติ 
สภาพแวดล้อมของการเกิดเห็ดในธรรมชาติ ส่วนใหญจ่ะขึ้นอยู่

ปัจจัยต่างๆดังนี้ 

1. ตัวเชื้อเห็ด เห็ดหลายๆชนิดที่เพาะกันแพร่หลายในปัจจุบัน
จะเกิดขึ้นในป่าไม้แทบทั้งสิ้น อาจจะพบขึ้นอยู่บนต้นไม้นานาชนิด 
ตามรากไม้ ตามพ้ืนดิน ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นเห็ดชนิดใด เช่น เห็ดโคน
ขึ้นอยู่ตามพ้ืนโดยอาศัยอยู่ร่วมกับปลวก มีความสําพันธ์กันอย่าง
แนบแน่น เห็ดเผาะ เห็ดผึ้งขึ้นอยู่กับรากของต้นยางนา  เป็นต้น โดย
มีความสัมพันธ์กันเป็นแบบไมคอร์ไรซ่า 

2. ต้นไม้ จะมีความจําเพาะต่อชนิดเห็ดที่ขึ้น เห็ดทุกชนิดไม่
จําเป็นจะต้องอาศัยกับรากพืชทุกชนิด และไม้ทุกชนิดก็ไม่จําเป็นที่
จะต้องมีเห็ดขึ้น เห็ดและต้นไม้จะต้องมีความจําเพาะต่อกันนั่นเอง 

3. สภาพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ความช้ืนในดินและใน
อากาศ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน จะเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการ
เจริญเติบโตต่อเส้นใยของเชื้อราที่เจริญอยู่ในรากของต้นไม้ เมื่อเส้น
ใยของเชื้อราเจริญเติบโตเต็มที่ ในรากไม้และสภาพแวดล้อม
เหมาะสม จะทําให้เกิดเป็นดอกเห็ด เช่น เห็ดโคน เกิดจากจาว
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ปลวก เห็ดเผาะเกิดที่โคนต้นยางนา เห็ดผึ้งเกิดที่ต้นมะกอก เป็นต้น 
(อุทัยวรรณ, 2554) 

เห็ดราไมคอร์ไรซา (Mycorrhizal Fungi) 

 ไมคอร์ไรซา คือ เชื้อราที่อาศัยอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัย
กัน (symbiotic relationship) ในระบบรากพืชบริเวณเซลล์ผิว 
ลักษณะภายนอกผิวรากคล้ายรากฝอยมีสีสันแตกต่างกัน เช่น สีขาว 
สีทอง สีเหลือง สีน้ําตาล เป็นต้นไมคอร์ไรซาจะช่วยหาน้ําและธาตุ
อาหารให้พืช ส่วนเชื้อราจะได้รับสารอาหารที่ต้นไม้ขับออกมาทาง
ราก เชื้อราไมคอร์ไรซาสามารถแบ่งออกเป็น 7 ชนิด คือ เอ็คโตไม
คอร์ไรซา เอ็นโดไมคอร์ไรซา เอ็คเท็นโดไมคอร์ไรซา เออริคอยด์ไม
คอร์ไรซา อาร์บูทอยด์ไมคอร์ไรซา มอนโทรพอยด์ไมคอร์ไรซา ออร์
คิดไมคอร์ไรซา 

 

 

 

  

 

 

ภาพที่ 5   เอ็คโตไมคอร์ไรซาที่อาศัยอยู่ร่วมกันกับรากพืช https://mycorrhizas.info/ecm.ht
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เชื้อราชั้นสูงที่เป็นเห็ดกินได้และกินไม่ได้ คือเอ็คโตไมคอร์
ไรซาส่วนใหญ่อยู่ในไฟลัม Basidiomycota และ Ascomycota พืช
อาศัยของเชื้อราชนิดนี้เป็นต้นไม้ใหญ่หลายชนิด เช่น ต้นไม้หลาย
สกุลในตระกูล Dipterocarpaceae เช่น ยางนา และเหงียง เป็นต้น 
(โสภณ, 2558) 

ประโยชน์ของเห็ดไมคอร์ไรซา 
1. ช่วยเพิ่มพ้ืนที่ผิวและปริมาณของรากพืชและต้นไม้ 

 2. ช่วยเพิ่มความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบของรากไม้ 
 3. ช่วยเพิ่มความสามารถในการดูดซับน้ําอาหารให้แก่ต้นไม้ 
เช่น ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน โพแทสเซียม  
 4. ช่วยสลายและดูดซับอาหารจากหินแร่ในดินที่สลายตัว
ยากและพวกอินทรีย์สารต่างๆ ที่ยังสลายตัวไม่หมดให้พืชนําไปใช้
ประโยชน์ต่อได้ 

         ชนิดของเชื้อราที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์แบบเอคโตไมคอร์ไร
ซา ซึ่งเป็นเห็ดอยู่ในไฟลัม Basidiomycota เป็นส่วนใหญ่และบาง
ชนิดอยู่ในไฟลัม Ascomycota บางชนิดใช้เป็นอาหารได้ เช่น เห็ด 
black truffle (Tuber melanosporum) เห็ดสนญี่ปุ่น 
(Tricholoma  matsutake) และเห็ดผึ้ง (Boletus spp.) เป็นต้น 
และเห็ดบางชนิดเป็นพิษรุนแรง โดยเฉพาะเห็ดสกุล Amanita 
spp. (โสภณ, 2558) 
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การปลูกเชื้อเห็ดร่วมกับไม้ยืนต้น 

 1. การใช้ดินเชื้อ (soil inoculums)  
 นําดินเชื้อเห็ดพ้ืนบ้านที่บริเวณโดยรอบต้นไม้มีเห็ดเคย
ขึ้นมาก่อน ขุดลึก 10-20 ซม. ให้มีรากเดิมติดมาด้วยนําไปคลุกกับ
ดินเพาะปลูก อัตราส่วน 1:5 แล้วเพาะเมลด็หรือต้นกล้าไม้ที่เป็นพืช
อาศัยของเห็ดชนิดนั้น 
 ข้อดี ประหยัด ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน  
 ข้อเสีย ดินมีน้าํหนักมากขนย้ายลําบาก ไม่ทราบเชื้อเห็ดที่
เหมาะสมกับต้นกล้าได้และดินมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคติดมาได้ 

 2. การใช้สปอร์ (spore inoculums) 
 ใช้กับเห็ดที่มีปริมาณสปอร์จํานวนมาก เช่น เห็ดลูกฝุ่น เห็ด
เผาะ และเห็นที่มีทรงกลมอื่นๆ นําสปอร์ไปละลายน้ําหรือคลุกกับ

ภาพที่ 6   T. melanosporum ภาพที่ 7  T.  matsutake 

https://www.drdelicacy.com/shop/tr
uffles/black-truffles-winter-black-or-
perigord/ 

http://www.sft66.com/fungi/h
tml/matsu.html 

http://www.amanitaceae.org/?A
manita%20volvata 

ภาพที่ 8   A. volvata 
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เมล็ดพันธ์ุโดยตรงก่อนเพาะกล้า หรือนํามาละลายน้ําในอัตราส่วน 
1:200 แล้วนําไปรดหรือพ่นกับต้นกล้าในแปลงเพาะ  
 ข้อดีทําง่าย ได้พันธ์ุเห็ดที่ทราบชนิดพันธ์ุก่อนเพาะ 
 ข้อเสียไม่สามารถเก็บสปอร์ในปริมาณมากๆได้ในเห็ดบาง
ชนิด ไม่สามารถคัดเลือกสายพันธ์ุที่ดีมีประสิทธิภาพสูง 

 3. การใช้ดอกเห็ด (sporocarp inoculums) 
 นําดอกเห็ดหรือชิ้นส่วนดอกเห็ดมาปดละเอียด แล้วนําไป
ผสมกับน้ําสะอาดอัตราส่วน 1:100 หรือนําดอกเห็ดมาขยี้กับน้ํา
สะอาดในอัตราส่วน 1:50 จากนั้นนําไปรดบนเมล็ดพันธ์ุหรือต้นกล้า
ในแปลงเพาะ 
 ข้อดีทําได้ง่ายไม่ยุ่งยาก 
 ข้อเสียต้องใช้ดอกเห็ดในปริมาณมากๆ และเมื่อได้ดอกเห็ด
มาแล้วต้องใช้ทันท ี

 4. การใช้เส้นใย (mycelial inoculums) 
 เลี้ยงเชื้อในอาหารเลี้ยงเชื้อ เช่น PDA โดยเติม วิตามินบี 1 
(10 มก.) และเติมภูไมท์ซัลเฟต 30 กรัม เลี้ยงเชื้อนาน 3-4 เดือน 
เมื่อเส้นใยเจรญิเต็มที่นํามาคลุกกับดิน หรือปั่นผสมน้ําไปรดต้นกล้า
ไม้ หรือนําไปขยายในเมล็ดข้าวฟ่างเช่นเดียวกับการทําหัวเชื้อเมล็ด
ข้าวฟ่างในถุงพลาสติก  
 ข้อดี สามารถคัดเลือกสายพันธ์ุเห็ดได้ 
 ข้อเสียใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ค่อนข้างมาก 
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ตารางที่ 6  ระยะเวลาการเกิดของเห็ดร่วมกับต้นไม้ที่ปลูก 

ชนิด ชนิดของตน้ไม้ที่เกิดร่วม
และลักษณะพืน้ที ่ ระยะเวลาเกิด  

เห็ดระโงกขาว 
ยางนา ชาด พะยอม ติ้ว / 
ดินร่วนปนทราย 

ต้นโต 24 เดือน 

ต้นกล้า 36 เดือน 

เห็ดระโงกเหลือง 
ยางนา ชาด กะบาก ติ้ว / 
ดินร่วนปนทราย 

ต้นโต 12 เดือน 

ต้นกล้า 36 เดือน 

เห็ดเผาะ 
ยางนา เตง็รงั มะค่า ชาด 
พะยอม ติ้ว /             ดิน
ร่วนปนทราย 

ต้นโต 24 เดือน 

ต้นกล้า 36 เดือน 

เห็ดผ้ึง 
แคบ้าน มะกอกน้ํา ทุ่ม ยาง
นา ต้นแสง หูลิง / ดินร่วน
ปนทราย 

ต้นโต 12-24 
เดือน 

ต้นกล้า 24เดือน 

เห็ดแดง 
ยางนา ชาด พะยอม / ดิน
ร่วนปนทราย 

ต้นโต 12 เดือน 

ต้นกล้า 36 เดือน 
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ตารางที่ 6  ระยะเวลาการเกิดของเห็ดร่วมกับต้นไม้ที่ปลูก (ต่อ) 

ชนิด ชนิดของตน้ไม้ที่เกิดร่วม
และลักษณะพืน้ที ่ ระยะเวลาเกิด  

เห็ดกอ่, เห็ดน้ํา
หมาก 

ยางนา ชาด พะยอม / ดิน
ร่วนปนทราย 

ต้นโต 24 เดือน 

ต้นกล้า 36 เดือน 

เห็ดไคล 
ต้นหมี่ ติ้ว / ดินร่วนปน
ทราย 

ต้นโต 6 เดือน 

ต้นกล้า 36 เดือน 

เห็ดปลวกไก่น้อย 
กระถินณรงค์ / ดินร่วนปน
ทราย 

12 เดือน 

เห็ดปลวกข้าวดอ 
ใต้ต้นไมใ้หญท่ี่เป็นดินร่วน
เหนียว 

8 เดือน 

เห็ดปลวกตาบ 
ใต้ต้นไมใ้หญท่ี่เป็นดินร่วน
เหนียว 

18 เดือน 

(อุทัย, 2554) 
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 ภาพที่ 9  การอยู่อาศัยร่วมกันระหว่างต้นไม้และเชื้อรา 

เอกสารอ้างอิง 

ดีพร้อม  ไชยวงค์เกียรติ.  2536.  แนวโน้มการเพาะเห็ดเผาะในสวน
ป่า.  ข่าวสารเพื่อผู้เพาะเห็ด 1(2): หน้า 6-7 

ประสพชัย  นามราพุทธา.  2549.  ระบบนิเวศผู้ย่อยสลายอินทรีย์
สาร. (เห็ดป่า) เอกสารคําสอนวิขาการผลิตเห็ด  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุร ี

อุทัย  อันพิมพ์.  2554.  การปลูกป่าปลูกเห็ดเจ็ดช่ัวโคตร.  คณะ
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี. 
100 หน้า. 

โสภณ บุญลือ.  2558.  เชื้อรามายคอร์ไรซา.  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น. 367 หน้า. 

http://www.apsnet.org/edcenter/illglossary/Article%20Images/Forms/DispForm.aspx?ID=797 
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3.2  เห็ดตีนแรด 

เห็ดตีนแรด (Tricholoma  crissum (Berk.) Sacc.) 

 

 

 

 

 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Tricholoma  crassum (Berk.) Sacc. 

วงศ:์ Tricholomataceae 

ชื่อพื้นบ้าน: เห็ดตีนแรด,  เห็ดจั่น, เห็ดตับเต่าขาว, เห็ดคะน่องช้าง 
Habitat: พบได้ทั่วไปตามพ้ืนดิน ชอบดินร่วนปนทราย โคกดิน ทุ่ง
หญ้า ป่าโปร่ง ในฤดูฝน 

1. ลักษณะ 

 หมวกดอก (cap) ขนาดใหญ่ รูปกระทะคว่ําสีขาวหม่นหรือ
ขาวนวลถึงน้ําตาลอ่อน เส้นผ่านศูนย์กลาง 5-15 ซม. ขอบม้วนลง
เป็นรูปทรงกลม ครีบหมวกดอก (gill) แผ่นบางสีขาว เรียงเป็นรัศมี

http://www.imgrum.org/media/124820946043619
6944_1127576334 

https://www.youtube.com/watch?v=9YwWvZOEeC4 
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รอบก้านดอก  เปราะบางฉีกขาดง่าย ก้านดอก (stalk) ยาว 10-12 
ซม. โคนก้านดอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-24 ซม. และค่อยเรียวไป
ทางด้านปลายก้านดอก มีเส้นใยสานกันคล้ายตาข่าย เนื้อสีขาว
ยืดหยุ่นได้ เมื่อเจริญเต็มที่จะสร้างสปอร์บริเวณใต้ครีบหมวกดอก 
ขนาด 5-6.5 × 6.5-7.6 µm สปอร์สีขาว กลมรี ผิวเรียบ 
(Teaumroong et al., 2002) 

2. คุณค่าทางโภชนาการ 

 เห็ดตีนแรด 100 กรัม ให้พลังงานทั้งหมด 54.3 กิโลแคลอรี่ 
ประกอบด้วยไขมัน 0.287 กรัม คาร์โบไฮเดรต 10.02 กรัม โปรตีน 
2.91 กรัม เส้นใย 0.486 กรัม น้ํา 84.38 กรัม เถ้า 1.293 กรัมและ
แร่ธาตุที่เป็นแคลเซียม 2.71 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส 115.75 มิลลิกรัม 
และเหล็ก 3.35 มิลลิกรัม (สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศ
ไทย) 

3. สรรพคุณทางยา 

 มีสารต้านอนุมูลอิสระ ต้านโรคมะเร็งลดระดับน้ําตาลและ
คอเลสเตอรอลในเลือดได้ ทําให้ระบบการไหลเวียนของเลือดภายใน
ร่างกายดีลดอาการกระเพาะอักเสบ หรือมีแผลในกระเพาะอาหาร 
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4. การผลิตเหด็ตีนแรด 

 การเตรียมวัสดุเพาะจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม 
2. รําละเอียด  5 กิโลกรัม 
3. ยิปซั่ม   2 กิโลกรัม 
4. ปูนขาว   1 กิโลกรัม 
5. ดีเกลือ   2 กรัม 
 ปรับความช้ืนวัสดุเพาะ 60-65% เหมือนก้อนเห็ดทั่วไป 
นําไปบ่มที่อุณหภูมิ 28-38 ºC บ่มนาน 50-60 วัน แล้วรอให้
เส้นใยเดินเต็มก้อนเชื้อเห็ดอีก 7-10 วัน 

 การเตรียมวัตถุดิบเพาะเห็ดตีนแรด 
 1. ดินป่น ที่ขุดลึกจากผิวดิน 25 ซม. (กรณีที่ไม่มีการปลูก
ผักบนหน้าดิน) 
 2. ก้อนเชื้อเห็ดตีนแรดที่เส้นใยเดินเต็มก้อน (พ้ืนที่ 1 
ตารางเมตรใช้ก้อน 100 ก้อน) 
 3. แปลงเพาะต้องอยู่ในที่ดอน   
 4. ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักเก่า 

 การเพาะเห็ดตีนแรดในแปลงเพาะ 
 1. เตรียมแปลงเพาะโดยทําเป็นบ่อลึกประมาณ 25 ซม. 
ขนาด 1×4 เมตร ต่อแปลง หรืออาจกว้าง 1 เมตร ความยาวแล้วแต่
พ้ืนที่และความต้องการของเกษตรกร 
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 2. นําก้อนเชื้อเห็ดที่มีเส้นใยเดินเต็มถุง นําถุงพลาสติก
ออกมาเรียงในแปลงที่เตรียมไว้ให้ชิดติดกันจนเต็มแปลงเพาะ 
 3. นําดินร่วนมากลบบนก้อนให้มิดชิด หนาประมาณ ½-2 
นิ้ว นําฟางข้าวมาคลุมรดน้ําให้ชุ่ม รักษาความช้ืนอย่าให้แห้ง 
 4. เก็บดอกได้ประมาณ 20-40 วัน หลังจากเพาะ  

 การเพาะเห็ดตีนแรดในกระถาง 
 1. เปิดปากถุงก้อนเชื้อเห็นตีนแรดที่มีเชื้อเดินเต็มถุง เอา
วัสดุอุดปากถุงทิ้ง 
 2. ดึงปากถุงลงมา 1 นิ้ว 
 3. บรรจุลงในกระถางที่เตรียมไว้ แล้วเอาดินกลบเล็กน้อย 

 

 

 

 

ภาพที่ 10  การเพาะเห็ดตีนแรดในกระถาง 

 

 

ก้อนเชื้อเห็ดตีนแรดที่ดึงถุงลงมา 1 นิ้ว เห็ดตีนแรดที่เพาะในกระถาง 
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3.3  เห็ดเผาะ 

เห็ดเผาะ (Astraeushy grometricus) 

 

 

 

 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Astraeushy grometricus (Pers.) Morgan 
ชื่อสามัญ: Hygroscopic earthstar, False earthstar, 
Barometer earthstar, Earth star 
วงศ:์ Astraeaceae 
ชื่อพื้นบ้าน: เห็ดเผาะ, เห็ดถอบ, เห็ดเหียง, เห็ดหนัง, เห็ดดอกดิน 
Habitat: เกิดต้นฤดูฝนขึ้นอยู่บริเวณผิวดิน ในป่าเต็งรัง ป่าสน ชอบ
ดินที่มีการระบายน้ําได้ดี เช่น ดินทรายหรือดินลูกรัง 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2539) ในประเทศไทยพบเห็ดเผาะ 2 ชนิด คือ 
เห็ดเผาะหนัง (A. odoratus) และเห็ดเผาะฝ้าย (A. asiaticus) 

 

http://hello2day.com/pad-ped-hed-tob/ 
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1. ลักษณะ 

 ดอกเห็ดกลมค่อนข้างแบน เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1-
3 ซม. ขึ้นเป็นดอกเดี่ยวไม่มีก้านดอก ดอกเห็ดอ่อนมีสีน้ําตาลอ่อน 
เมื่อแก่จะมีสีน้ําตาลเข้มถึงดํา มีผนังดอก (peridium) 2 ช้ัน คือ 
ช้ันนอก (exoperiduim) และชั้นใน (endoperidium) ด้านในสุด
เรียกว่า “Gleba” (ภาพที่ 26) ประกอบด้วยฐานสปอร์ (basidium) 
และสปอร์ (basidiospores) จํานวนมากผนังชั้นนอกประกอบด้วย
เนื้อเยื่อ 2-3 ช้ันผนึกติดกัน เนื้อเยื่อชั้นนอกสุดหนาประมาณ 2-3 
มม. เมื่อดอกเห็ดแก่จะแตกออกเป็นแฉก 4-9 แฉก(ภาพที่ 4) ส่วน
ผนังชั้นในเป็นเยื่อบางๆ หนาประมาณ 0.5 มม. สีขาวอ่อน ถ้าแก่จะ
เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาล แล้วปล่อยสปอร์ออกมาตามแรงดันที่เกิดขึ้นใน
ดอกเห็ดสปอร์มีรูปร่างกลม ขนาด 7-11 µmสีน้ําตาลอมเหลือง ผิว
หยาบโดยรอบ มีเส้นใยผนังหนา 3-4 µm (อนงค์, 2541)  (ภาพที่ 
27) 
 

 

 
   (Gaumann, 1982)   
  (Gaumann, 1982) 

 

ภาพที่ 11   A. hygrometricus (ซ้าย) ดอก
เห็ดแก่ (ขวา)  ดอกเห็ดอ่อน i, i', i'', 
endoperidia; a', a'', exoperidia; g. gleba 

ภาพที่ 12   ลักษณะของเส้นใย 
(hyphae) (ซ้าย) 
และสปอร์ (ขวา) 
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2. คุณค่าทางโภชนาการ 

 เห็ดเผาะ 100 กรัม ให้พลังงาน 47 กิโลแคลอรี่ และมี
คาร์โบไฮเดรต 8.6 กรัม ไขมัน 2.4 กรัม โปรตีน 2.2 กรัม เส้นใย 
2.3 กรัม น้ํา 87.8 กรัม และส่วนที่เป็นเถ้า 1 กรัม คิดเป็นร้อยละ
องค์ประกอบทางโภชนาการของดอกเห็ด  (ตารางที่  8 )  มี
องค์ประกอบที่เป็นวิตามิน ประกอบด้วย ไทอามีน (thiamin) 0.04 
มิลลิกรัม ไรโบฟลาวิน (riboflavin) 0.03 มิลลิกรัม ไนอาซีน 
(niacin) 0.7 มิลลิกรัมและวิตามินซี 12 มิลลิกรัม (กองโภชนาการ, 
2554) 

 

 

ภาพที่ 13  ภาพตัดขวางลักษณะ
ของ fruit body 

ภาพที่ 14   การเปิดออกของ gleba 
Baseia et al., 2002 

Baseia et al., 2002 
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ตารางที่ 7  องค์ประกอบทางโภชนาการของ A. hygrometricus 

Parameters 
analyzed 

Fruit bodies (% content) 
Outer part Inner part 

Moisture 83.87 
Ash 2.5 

Carbohydrate 29.48 35.41 
Starch 0.11 - 

Oil 1.05 0.24 
Protein 11.71 4.66 
Fiber 0.02 0.13 

Ascorbic acid 
(mg/100g) 

3.26 0.26 

Thiamine (µg/100g) 5.23 3.54 
       

   (Singh, 2011) 

3. สรรพคณุทางยา 

 ช่วยยับย้ังการเกิดของเซลล์มะเร็ง บํารุงร่างกาย รักษา
อาการช้ําใน แก้ชํ้าใน แก้ไข้ ช่วยให้เลือดแข็งตัวได้เร็ว บรรเทา
อาการคันตามนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ช่วยในการสมานแผลทําให้ผิวเรียบ
เนียนและป้องกันวัณโรคได้ 
 พบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากดอกเห็ดเผาะหนัง คือ 
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Astraodoric acids A และAstraodoric acids B (ภาพท่ี 30) ต้าน
เชื้อมัยโคเรียมและฤทธ์ิต้านเซลล์ (cytotoxicity) ซึ่งป้องกันเชื้อวัณ
โรคและยับย้ังเซลลม์ะเร็งได้ 

 

                                                                                                        

 

 

                      (Arpha et al., 2012) 

4. การผลิตเหด็เผาะตามธรรมชาต ิ
 1. นําเห็ดเผาะแก่จัดมาแกะเอาสปอร์ด้านในออกมาผสม
กับน้ํา 
 2. นําไปรดกล้าต้นไม้หรือโคนต้นไม้ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละครั้ง  
 3. สังเกตดูต้นกล้าถ้าเริ่มมีเนือ้เยื่อเห็ดเผาะเจริญเติบโตแล้ว
ให้นําไปปลูกได้ต้นกล้าไม้ที่นิยมคือ ยางนา มะค่า เต็ง รัง 
 4. ปีถัดไปก็จะมีเห็ดเผาะเกิดตามรากไม้ต้นนั้นเมื่อต้นไม้โต
พอประมาณให้เริ่มทําการเก็บเห็ดเผาะได้ 
ข้อควรระวัง: การเก็บเห็ดเผาะจากธรรมชาติ ควรสังเกตดอกเห็ดที่
มีลักษณะคล้ายเห็ดไข่หงส์ (Scleoderma citrinum) ซึ่งสร้าง
สารพิษกลุ่ม Gastrointestinal ทําเกิดความผิดปกติต่อระบบ
ทางเดินอาหาร มีอาการคลื่นไส้อาเจียน และท้องร่วง 

ภาพที่ 15   Astraodoric 
acids A (R1=O, R2= α-
OAc) และ Astraodoric 
acids B (R1=O, R2= α-
OH) 
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5. การผลิตหวัเชื้อเหด็เผาะ 
 5.1 ตัดช้ินส่วนเนื้อเยื่อด้านในของผนังชั้นนอกวางลงบน
อาหารเลี้ยงเชื้อ (Potato Dextrose Agar; PDA) ทําในสภาพปลอด
เชื้อ (Aseptic technique)  
 5.2 นําไปบ่มในที่มืด ที่อุณหภูมิ 35 ºC เป็นเวลาประมาณ 
15 วัน ให้เส้นใยเจริญดีก่อนนํามาทําหัวเชื้อ 
 5.3 นําเมล็ดข้าวเจ้าและดินร่วนมาอบแห้ง บดให้ละเอียด
แล้วร่อนผ่านตะแกรง 5×7 ช่อง/ตารางนิ้ว 
 5.4 ผสมเมล็ดข้าวเจ้ากับดินร่วนในอัตราส่วนของดินร่วน 
45% แล้วเติมน้ําในวัสดุมีความช้ืน 80% 
 5.5 ย้ายช้ินส่วนเส้นใยเห็ดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม. 
ลงในวัสดุทําหวัเชื้อที่เตรียมไว้ด้วยเทคนิคปลอดเชื้อแล้วนําไปบ่มที่
อุณหภูมิ 35 ºC เป็นเวลาประมาณ 30 วัน 
 ** วัสดุหลักที่เหมาะสําหรับทาํหัวเชื้อคือ เมล็ดข้าวเจ้า
เมล็ดข้าวเจ้ากล้อง เมล็ดข้าวฟ่าง เมล็ดข้าวเหนียวและเมล็ด
ข้าวโพด ตามลําดับ 
 ** วัสดุเสริมที่เหมาะสําหรับทาํหัวเชื้อคือ ดินร่วน จุก
สับปะรด หัวมันสําปะหลัง และน้ําตาลทราย 
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3.4  เห็ดผ้ึง 

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Phlebopus  colossus (R. Heim) Singer 
วงศ์ : Gyrodontiaceae 

ชื่อสามัญ : Bolete  

ชื่อพื้นบ้าน : เห็ดปอดม้า, เห็ดผึ้ง, เห็ดน้ําผึ้ง, เห็ดตับเต่า 

Habitat : เกิดในฤดูฝนบนดินที่ช้ืนขึ้นเป็นดอกเดี่ยว พบในป่าดิบ
แล้งและป่าเบญจพรรณ 

1. ลักษณะ 

 หมวกเห็ดโค้งนูนแบบกระทะคว่ําเกือบเป็นครึ่งวงกลม มีสี
แดงเลือดหมู ผิวบนของหมวกเห็ดไม่เรียบ เพราะมีรอยย่นขรุขระ
เป็นบางส่วน หมวกเห็ดมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 ซม. ก้านดอก 
เห็ดยาวประมาณ 8 ซม. โคนใหญ่ปลายเรียวเล็กลงกว่าเล็กน้อย 
โคนปลายก้านใหญ่ประมาณ 1-1.5 ซม. รูปร่างต้ังตรงเป็นรูป
ทรงกระบอก ก้านมีสีเดียวกับหมวกค่อนข้างหยาบเป็นเส้นยาวๆ 
ตลอดก้าน เนื้อภายในมีสีเหลือง มีลักษณะยืดหยุ่นและเปราะ
เหมือนเห็ดสดทั่วไป 
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2. คุณค่าทางโภชนาการ 

 เห็ดตับเต่า 100 กรัม จะให้พลังงาน 29 กิโลแคลอร ี
ประกอบด้วย น้ํา 92.4 กรัม  โปรตีน 2.5 กรัม  ไขมัน 0.1 กรัม  
คาร์โบไฮเดรต 4.5 กรัม  แคลเซียม 13 มิลลิกรมั  ฟอสฟอรัส 37 
มิลลิกรมั  ไทอามิน 0.06 มิลลิกรัม  ไนอาซนิ 2.0 มลิลิกรมั  วิตามิน
ซี 16 มิลลิกรมั (วิจิตรา, 2559) มีวิตามินเอและวิตามนิอี 9.43 และ 
2.37 ไมโครกรมัต่อ 100 กรมั 

3. สรรพคณุทางยา 

 ปรับภูมิคุ้มกันและใช้ในการป้องกันโรคมะเร็งไตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Wang et al., 2014) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยมี 
scavenging effect ถึงร้อยละ 16.67 (ทศพร และคณะ, 2557) 
ส่วนสรรพคุณทางยาของเห็ดตับเต่านั้นเป็นยาบํารุงหัวใจ บํารุงตับ 
บํารุ งปอด  กระจายโลหิต  และดับพิษร้อนภายในร่ างกาย  
นอกจากนี้ยังช่วยบําบัดอาการปวดหลัง ปวดข้อ ปวดเส้นเอ็นและ
กระดูก ป้องกันการชักกระตุก (วิจิตรา, 2559) 

4. การเพาะเห็ดผึ้ง 

 4.1 เพาะเชื้อด้วยดอกเห็ดโดยตรง 
 โดยการนําดอกเห็ดแก่ที่มีสปอร์มาสับแล้วนาํไปฝังบริเวณ
ใกล้ๆ  รากของพืชอาศัย หรือสับดอกเห็ดให้ละเอียด แล้วนาํไปผสม
กับน้ําราดบริเวณรากของพืชอาศัย  
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 1) นําดอกเห็ดที่แก่จัดมาบดหรือป่ันให้ละเอียด  
 2) ผสมน้ําสะอาด 1 เท่าตัว หมักทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน  
 3) ผสมน้ําสะอาดอีกประมาณ 2 – 3 เท่าตัวเพื่อเพิ่ม
ปริมาณให้มมีากขึ้น  
 4) ขุดหลุมลกึประมาณ 1 ฝา่มือ บริเวณร่มเงาชายพุ่มต้น
พืชที่ต้องการเพาะเห็ดแต่ละหลุมขุด ห่างกนัประมาณ 1 ศอก ทํา
รอบร่มเงาชายพุ่มต้นพืช  
 5) ใส่เชื้อเห็ดประมาณ 1 แก้วเล็ก ต่อ 1 หลุม  
 6) กลบทับด้วยดินเหมือนเดิม รอเวลาประมาณ 1 – 3 ปี 
จะเกิดดอกเห็ด 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 16  การแกะดอกเห็ดผสม
กับน้ํา 

ภาพที่ 17  ราดลงบริเวณโคน
ต้นไม้อาศัย 
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 4.2 เพาะเชื้อด้วยเชื้อเห็ดทีเ่จริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 
(PDA) 
 1) นําดอกเห็ดมาแยกเชื้อบริสุทธ์ิบนอาหารเลี้ยงเชื้อด้วย
วิธีการปลอดเชื้อ 
 2) นําไปบ่มและรอให้เส้นใยเจริญเต็มที ่เสน้ใยสีคล้ํา
เช่นเดียวกับสีของดอกเห็ด 
 3) เมื่อเชื้อเห็ดเจริญจนเต็มอาหารวุ้นนํามาป่ัน(หรือขยํา)ให้
ละเอียดในน้ํา 
 4) นําไปราดบริเวณโคนต้นพืชอาศัย 

 4.3 เพาะเชื้อด้วยเชื้อเห็ดทีเ่จริญบนเมล็ดข้าวฟา่ง 
 1) นําเชื้อบริสุทธ์ิที่เจริญบนอาหารวุ้นมาเพาะขยายในเมล็ด
ข้าวฟ่างที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 
 2) เมื่อเส้นใยเจริญเต็มที่นําเมล็ดข้าวฟ่างที่มีเชื้อเห็ดเจริญ
อยู่มาขยํากับน้ําแล้วกรองเอาแต่น้ําไปราดบริเวณโคนต้นพืชอาศัย 
(ไม่นําเชื้อบนเมล็ดข้าวฟ่างไปฝังบริเวณรากพืชอาศัย เพื่อหลีกเลี่ยง
แมลงในดินทีจ่ะมากินเมล็ดขา้วฟ่าง) 
 3) ปลูกเชื้อเห็ดซ้ําบนพืชอาศัยต้นเดิมอย่างน้อย 3 - 4 ครั้ง 
เพื่อให้เชื้อเห็ดตับเต่าเข้าเจริญอยู่ร่วมกับรากพืชอาศัย 
** ต้นไม้ที่เหมาะเป็นพืชอาศัย เช่น มะกอกน้ํา ยางนา มะม่วง เป็น
ต้น  
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3.5  เห็ดพิษในป่าและขอ้ควรระวัง 

 ประเทศไทยมี ภูมิประเทศที่ เอื้ ออํ านวยให้ เกิด เห็ด
หลากหลายชนิดด้วยกัน มีทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ ส่วนใหญ่อยู่กลุ่ม 
Basidiomycetes ซึ่งมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก ทําให้เกิด
การแยกระหว่างเห็ดพิษและเห็ดที่กินได้ยาก ต้องศึกษาลักษณะ
สัณฐานวิทยาเป็นหลัก คือ ขนาด สี พ้ืนผิว เนื้อเยื่อ และกลิ่น 
 เห็ดพิษที่พบและเก็บไปบริโภคมากที่สุดสกุล Amanita 
หรือกลุ่มเห็ดระโงก Entoloma และ Clitocybe รองลงมาเป็นสกุล 
Agarricus, Lepiota, Russula, Boletus และ Hygrocybe 
ตามลําดับ 

1. เห็ดพิษที่สาํคัญ 

 1.1 เห็ดระโงกหินก้านลาย (Amanita virosa) 

  

 

 

 

  
https://alchetron.com/Amanita-virosa-1677014-W 
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ลักษณะ หมวกดอกสีขาว เรียบเป็นมันเล็กน้อย ก้านสีขาว
ปกคลุมด้วยเส้นใยเป็นลาย มีวงแหวนเป็นเยื่อบางสีขาวหลุดง่าย 
โคนโป่งเป็นกระเปาะกลมและมีเปลือกหุ้มรูปถ้วยแนบติดก้าน 

1.2  เห็ดระโงกขาวหรือเห็ดไข่ตายซาก (Amanita verna) 

 

 

 

 

 
ลักษณะ หมวกดอกสีขาวเรียบมันวาว ก้านมีวงแหวนบางสี

ขาว โคนก้านมีเปลือกหุ้มรูปถ้วยแนบติดก้าน 

1.3 เห็ดเกล็ดขาว (Amanita  pantherina) 

 

 

 

 

https://www.pinterest.com/pin/185140234659208957/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amanita_pantherina 
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 ลักษณะ หมวกดอกสีน้ําตาลอมเหลือง มีสะเก็ดนูนสีขาว
บนหมวก มีวงแหวนเป็นแผ่นบาง โคนโป่งเป็นกระเปาะ และมีแถบ
เป็นวงเรียงซ้อนกันหลายชั้น 

1.4 เห็ดผึ้งท้องรุ (Suillus subluteus) 

 

 

 

 

 ลักษณะ หมวกดอกสีเหลืองอมน้ําตาล ผิวช้ืนเป็นเมือก ใต้
หมวกดอกมีรูสีเหลืองอมน้ําตาล ก้านมีจุดสีน้ําตาลและมีวงแหวน
เป็นเยื่อเมือกซึ่งทําให้ท้องร่วง 

1.5 เห็ดหมวกจีน (Innocybe  rimosa) 

 

 

 

 

 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2011-11-
26_Inocybe_rimosa_(Bull.)_P._Kumm_185170.jpg 
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ลักษณะ หมวกดอกสีเหลืองอมน้ําตาล กลางหมวกเป็นปุ่ม
นูน ผิวหมวกเป็นเส้นใยหยาบแผ่เป็นรัศมี ขอบหมวกฉีกเมื่อบาน 
ก้านสีขาวนวลหรือเหล์องมีขนละเอียด 

1.6 เห็ดกรวดครีบเขียว (Chlorophyllum  molybdites) 

 

 

 

 

ลักษณะ หมวกดอกสีขาว แห้ง มีเกล็ดสี่เหลี่ยมสีน้ําตาล
อ่อนอมชมพู ครีบขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวปนเทา ก้านขาวหรือ
น้ําตาลอ่อน มีวงแหวนหนาขอบ 2 ช้ัน เคลื่อนลงได้เมื่อดอกแก่ 

1.7 เห็ดน้ําหมาก (Russula  emetica) 
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ลักษณะ หมวกดอกสีแดงถึงแดงชมพู เรียบ หนืดมือ กลาง
หมวกเป็นแอ่งเล็กน้อย ครีบและก้านสีขาว มีพิษเมื่อดิบ กินได้เมื่อ
ต้มสุก 

1.8 เห็ดขี้ควาย (Psilocybe  cubensis) 

 

 

 

 

 
ลักษณะ หมวกดอกสีน้ําตาลเหลืองอ่อน กลางหมวกสี

น้ําตาล ครีบสีน้ําตาล ก้านทรงกระบอกมีวงแหวนสีน้ําตาลฉีกง่าย 
ทุกส่วนเปลี่ยนเป็นสีเงินเมื่อช้ํา 

1.9 Entoloma  conspicuum  

 ลักษณะ หมวกดอกสีน้ําตาลอ่อน กลางหมวกหยักย่น ดอก
อ่อนขอบหมวกจะม้วนงอเข้า ครีบขาวแล้วเปลี่ยนเป็นสีชมพูอม
น้ําตาล ก้านสีน้ําตาลอ่อน แข็งกรอบและโป่งตรงกลางเล็กน้อย ผิว
ก้านขรุขระเป็นสันคล้ายตาข่ายห่างใหญ่ 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Psilocybe_cubensis 
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2. สารพิษจากเห็ด 

2.1 พิษต่อตับ 
  เป็นสารในกลุ่ม cyclopeptides เห็ดที่มีสารชีวพิษชนิดนี้ 
คือ เห็ดในตระกูล Amanita, Lepiota, Conocybe และ Galerina 
ในพวกดังกล่าวนี้ Amanita เป็นอันตรายมากที่สุด ประกอบด้วย
สารชีวพิษ 2 จําพวกได้แก่ amatoxins และ phallotoxins เป็นพิษ
ต่อไต ตับอ่อน ต่อมหมวก ไต กล้ามเนื้อ และสมอง เป็นสารที่เป็น
พิษต่อตับรุนแรงมาก แต่ถูกดูดซึมได้น้อยจากทางเดินอาหาร จึงเป็น
พิษต่อร่างกายน้อย ทําให้เกิดอาการคล้ายทางเดินอาหารอักเสบ
ในช่วงต้นเท่านั้น 

ลักษณะทางคลินิก  
 6-12 ช่ัวโมง หลังรับประทานอาหาร ทางเดินอาหารอักเสบ
อย่างรุนแรง ท้องร่วงอย่างแรง ถ่ายเหลวเป็นน้ําคล้ายอหิวาต์ 
อุจจาระอาจมีมูกเลือดปน ถา้ไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยอาจตายใน
ระยะนี้  

2.2 พิษต่อระบบประสาทกลาง 
 สารชีวพิษจากเห็ดที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทกลางมี 2 
จําพวก ได้แก่ 
 2.2.1 Monomethylhydrazine (Gyromitrin)  ได้แก่ 
เห็ดในตระกูล Gyromitra, Helvella, Disciotis และ 
Sarcosphaera เป็นพวกที่มีแอสโคสปอร์ (ascospore) ลักษณะ
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คล้ายอานม้า บางสายพันธ์ุรับประทานได้ ลักษณะการเกิดพิษจาก
สารพวก hydrazine คล้ายกับที่พบในพิษจาก isoniazid คือออก
ฤทธ์ิขัดขวางการสร้าง gamma-aminobutyric acid (GABA) ซึ่ง
เป็นสารสื่ อประสาทประเภทยับ ย้ังในสมองหลั งจากผู้ ป่วย
รับประทานเห็ดที่มีสารพิษชนิดนี้ 6-24 ช่ัวโมง จะเริ่มมีอาการ มึน
งง ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเดิน และเป็นตะคริว ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่จะมีอาการช่วงนี้ไม่มากนัก หลังจากนั้นอาจมีอาการเพ้อ ชัก 
จนถึงหมดสติได้ สุดท้ายอาจเกิดภาวะตับวายและไตวายจนเป็น
สาเหตุให้ถึงแก่กรรมได้ 

  2.2.2 Indoles (psilocin-psilocybin) เห็ดที่มีสารชีวพิษ
ในกลุ่มนี้ ได้แก่ เห็ดในตระกูล Conocybe, Copelandia, 
Gymnopilus, Naematoloma, Panaeolina, Panaeolus, 
Psilocybe และ Stropharia เป็นเห็ดพิษขึ้นอยู่ตามกองมูลวัวมูล
ควายแห้ง มีอยู่ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย ตําราแพทย์แผน
โบราณเรียกว่า "เห็ดโอสถรวมจิต" นิยมรับประทานกันในรูปของ
สลัดผัก หรือเจียวกับไข่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาททําให้ประสาท
หลอนหลังจากรับประทานประมาณ 30 นาทีถึง 1 ช่ัวโมง ผู้ป่วยจะ
เริ่มรู้สึกเคลิบเคลิ้ม ตามด้วยการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง และ
ประสาทหลอน มีอาการเดินโซเซ ม่านตาขยาย หัวใจเต้นเร็ว หายใจ
ถี่ ความดันโลหิตสูง ระดับน้ําตาลในเลือดลด มีอาการแสดงของ
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ระบบประสาทกลางถูกกระตุ้น มีความเคลื่อนไหวมากผิดปกติ 
จนกระทั่งถึงชักได้  

 2.3 พิษต่อระบบประสาทอัตโนมัติ 
 เห็ดพันธ์ุที่มีสารชีวพิษชนิดนี้มากจนสามารถเป็นพิษแก่คน
ได้คือ เห็ดในตระกูล Inocybe, Clitocybe และ Omphalotus 
ส่วนใน Amanita muscaria นั้นมีสารชีวพิษชนิดนี้เพียงเล็กน้อย
เท่านั้นหลังจากรับประทานเห็ดที่มีสารชีวพิษชนิดนี้ประมาณ 30 
นาทีถึง 1 ช่ัวโมง จะเกิดอาการเรียกว่า "cholinergic crisis"  ซึ่ง
ประกอบด้วยหัวใจเต้นช้า หลอดลมหดเกร็ง เสมหะมาก ม่านตาหด
เล็ก น้ําลายฟูมปาก น้ําตาไหล ปัสสาวะอุจจาระราด และอาเจียน 
สารชีวพิษชนิดนี้ถูกดูดซึมผ่านทางระบบทางเดินอาหารได้น้อย และ
ถูกทําลายได้ด้วยความร้อน การปรุงอาหารจึงสามารถทําลายสารชีว
พิษชนิดนี้ได้ 

2.4 พิษต่อไต 
 สารชีวพิษจากเห็ด ซึ่งมีพิษต่อไตเป็นอาการเด่น พบในเห็ด
ตระกูล Cortinarius เดิมเชื่อว่าเห็ดพวกนี้ไม่มีพิษ แต่ปัจจุบันมี
รายงานจากประเทศโปแลนด์และญี่ปุ่นว่า ทําให้เนื้อไตอักเสบ 
หลอดไตถูกทําลาย (tubulo-interstial nephritis & fibrosis) แต่
โกลเมอรูลัสค่อนข้างปกติรวมท้ังมีรายงานว่าเป็นพิษต่อตับด้วย
อาการเริ่มต้นเกิดขึ้นใน 24-36 ช่ัวโมง หลังรับประทาน ผู้ป่วยจะมี
อาการ กระเพาะอาหารอักเสบ เบ่ืออาหาร คลื่นไส้ ปวดศีรษะ 
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หนาวสั่น และปวดกล้ามเนื้อ ภายหลังจากมีอาการดังกล่าวแล้ว
หลายวันจนถึงสัปดาห์ ผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะบ่อย ไตวายอย่าง
ช้าๆ และเรื้อรัง 

2.5 พิษร่วมกับ alcohol คล้าย disulfiram 
 สารชี ว พิษที่ มี ฤท ธ์ิคล้ าย  disulfiram ไ ด้แ ก่  coprine 
ประกอบด้วยกรดอะมิโนพบในเห็ดตระกูล Coprinus  สารน้ีจะไม่มี
พิษถ้าไม่รับประทานร่วมกับการด่ืมสุรา ออกฤทธ์ิยับย้ังเอ็นไซม์ 
acetaldehyde dehydrogenase ทําให้ acetaldehyde คั่งอยู่ใน
เลือดเป็นจํานวนมาก อาการจะเริ่มเกิดขึ้นใน 10-30 นาที หลังจาก
รับประทานเห็ดแกล้มเหล้า และอาจเกิดขึ้นเมื่อด่ืมสุราหลังจาก
รับประทานเห็ดแล้วถึง 1 สัปดาห์ก็ได้ ผู้ป่วยจะมีอาการหน้าแดง ตัว
แดง ใจสั่น หายใจหอบ เหงื่อแตก เจ็บหน้าอก ชาตามตัว ม่านตา
ขยาย และความดันโลหิตสูง อาจพบความดันโลหิตตํ่าได้เนื่องจาก
หลอดเลือดขยายตัว 

2.6 พิษต่อทางเดินอาหาร 
 เห็ดที่มีสารชีวพิษซึ่งจัดในกลุม่นี้ คือเห็ดทีท่ําให้เกิดอาการ
เฉพาะระบบทางเดินอาหารภายใน 30 นาท ี- 3 ช่ัวโมง มอีาการจุก
เสียดยอดอก อ่อนเพลีย คลืน่ไส้ อาเจียน ท้องร่วง และไม่ทําให้มี
อาการทางระบบอื่นๆ มีเห็ดมากมายหลายพันธ์ุที่ทําให้เกิดอาการ
ดังกล่าว  
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4. การแปรรูปอาหารจากเห็ด 

             โดย รศ.ดร.ถาวร  วินิจสานันท์ 

4.1 เห็ดสวรรค ์

เครื่องปรุง 
1. เห็ดภูฐาน 100 กรัม   2. น้ํามันพืช ½ กระทะ 
3. กระเทียม 4 กลีบ   4. น้ําตาลป๊ีบ 80 กรัม 
5. พริกไทย 1 ช้อนชา   6. ซีอ๊ิวขาว 3 ช้อนโต๊ะ 
7. งาขาวคั่ว 2 ช้อนชา 

วิธีทํา 
1. ฉีกเห็ดสด 1 กก. เป็นฝอยให้เส้นเท่าๆ กัน  ตากแดด 1 แดด  นํา
เห็ดมาช่ังให้ครบ 100 กรัม 
2. นํากระทะมาตั้งไฟอ่อนคั่วงาขาวให้เหลืองตามใจชอบ เสร็จแล้ว
ตักใส่ถ้วยพักไว้ 
3. ต้ังกระทะใส่น้ํามัน ½ กระทะ พอน้ํามันร้อนรีบนําเห็ดใส่
กระชอนลงไปทอดในน้ํามันพอเหลืองตักขึ้นให้สะเด็ดน้ํามัน พักไว้
ให้เย็นบนกระดาษซับมัน 
4. เทน้ํามันออกจากกระทะเหลือไว้เพียงเล็กน้อย  ใส่กระเทียมและ
พริกไทยลงไปเจียวแล้วใส่ซีอ๊ิว น้ําตาลที่ช่ังไว้ เคี่ยวให้เดือด นําเห็ดที่
ทอดพักไว้บนกระดาษซับมัน  เทลงในกระทะคลุกเคล้าให้ทั่ว เสร็จ
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แล้วนํางาที่คั่วพักไว้มาโรยคลุกเคล้าให้เข้ากัน  พักไว้ให้เย็นแล้วค่อย
ตักเสิร์ฟ 

4.2 เห็ดอบเนย 

เครื่องปรุง 
1. เห็ดภูฐาน 1 ขีด   2. น้ํามันพืช ½ กระทะ 
3. เนยสด 50 กรัม   4. น้ําตาลป๊ีบ 80 กรัม 
5. เกลือป่นเลก็น้อย (ตามชอบ)  6. งาขาวคั่ว 2 ช้อนโต๊ะ 

วิธีทํา 
1. ฉีกเห็ดสด 1 กก. เป็นฝอยให้เส้นเท่าๆ กัน  ตากแดด 1 แดด  
นํามาทอดในน้ํามันพอเหลือง ตักขึ้นให้สะเด็ดน้ํามัน พักไว้ให้เย็นบน
กระดาษซับมัน 
2. คั่วงาขาวให้เหลืองตามใจชอบ เสร็จแล้วเทใส่ถ้วยพักไว้ 
3. นํากระทะมาตั้งไฟแล้วนําเนยสดลงไปใส่ในกระทะ เอาตะหลิวคน
จนเนยละลายหมด แล้วใส่น้ําตาลเคี่ยวให้เดือดใช้ไฟอ่อน พอเคี่ยว
ได้ที่แล้วนําเห็ดที่ทอดพักไว้บนกระดาษซับมัน ค่อยๆ เทลงไปใน
กระทะ คลุกเคล้าให้ทั่วแล้วนํางาท่ีคั่วพักไว้มาโรยคลุกเคล้าให้เข้า
กัน พักไว้ให้เย็นแล้วค่อยตักเสิร์ฟ 
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4.3 เห็ดหยอง 

เครื่องปรุง 
1. เห็ดนางฟ้าและนางรม ประมาณ 2 กก. 2. ซีอ๊ิวขาว 2 ช้อนโต๊ะ 
3. ซอสปรุงรส (ตราภูเขาทอง) 2 ช้อนโต๊ะ 4. เกลือแกง ¼ ช้อนโต๊ะ 
5. น้ําตาล 3-4 ช้อนโต๊ะ 6. ผงชูรส 

วิธีทํา 
1. นึ่งเห็ดให้สุก แล้วทิ้งไว้ให้พออุ่นๆ 
2. ใช้ส้อมหรือเข็มหรือไม้ที่สามารถเขี่ยเห็ดให้ฉีกออกจากกันจนเป็น
ฝอยละเอียด 
3. นําเห็ดและอุปกรณ์ต่างๆ ที่กล่าวไว้ข้างต้นมาหมักด้วยเครื่องปรุง 
ทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาที 
4. เสร็จแล้วนําไปใส่หม้อหรือกระทะ คั่วให้สุกโดยใช้ไฟอ่อนๆ คั่วไป
เรื่อยๆ จนกระทั่งเห็ดแห้งและกรอบ ชิมดู ถ้าชอบรสหวานก็ให้เติม
น้ําตาลลงไป  ถ้าชอบรสเค็มก็เติมซอสลงไป แล้วนําไปคั่วต่อจนเห็ด
แห้งและกรอบขึ้น 
5. ถ้าจะให้เห็ดหยองแห้งกรอบมากขึ้น นําไปตากแดดร้อนจัดอีก 3-
4 ชม. นําเห็ดที่ได้บรรจุกระป๋องเพื่อรับประทานต่อไป 
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4.4 ลาบเห็ดหอม 

เครื่องปรุง 
1. พริกแห้ง 10 เม็ด 2. หอมแดง 5 หัว 
3. กระเทียม 10 กลีบ 4. มะแทรบ (ซ้ือได้ท่ีร้านขายอาหารชาว

เหนือ สนามหลวง) 
5. กะปิ ½ ช้อนโต๊ะ 6. เห็ดหอม (ล้างน้ําแล้วย่าง) 3 ขีด 
7. น้ําซุป 8. ผักชี ต้นหอมหั่นละเอียด ½ ถ้วย 

วิธีทํา 
1. คั่วพริกแห้ง หอม กระเทียม โขลกให้เข้ากันดีแล้วรวมกับ    
มะแทรบซึ่งคั่วจนหอม 
2. นําลงผัดในกระทะซึ่งใส่น้ํามันเล็กน้อย 
3. เมื่อหอมแล้วใส่น้ําซุปและเห็ด เติมน้ําปลาเล็กน้อย 
4. ตักใส่ภาชนะ โรยด้วยต้นหอมและผักชีที่หั่นไว้แล้ว 
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4.5 สปาเก็ตต้ีผัดขี้เมาเห็ดฟาง 

เครื่องปรุง 
1. สปาเก็ตต้ีต้มสุก ½ กล่องเล็ก 2. เห็ดฟางผ่าซีก 2 ขีด 
3. เห็ดหอม 1 ขีด 4. พริกเหลือง 5 เม็ด 
5. กระเทียมปอกเปลือก 10 กลีบ 6. พริกไทย 1 ช้อนชา 
7. ใบกระเพรา ½ ถ้วยตวง 8. ซีอ๊ิวขาว 1 ช้อนโต๊ะ 
9. ซอสปรุงรส 1 ช้อนโต๊ะ 10. น้ําปลา 2 ช้อนโต๊ะ 
11. น้ําตาล 2 ช้อนโต๊ะ 12. น้ํามนัหอย 2 ช้อนโต๊ะ 
13. น้ํามันสําหรับผัด ¼ ถ้วยตวง 

วิธีทํา 
1. ต้มน้ําเดือดใส่สปาเก็ตต้ีต้มพอสุก ตักขึ้นแช่น้ําเย็นสงขึ้นสะเด็ด
น้ํา  ใส่น้ํามันลงไปเคล้าให้ทั่วเส้นเพื่อใส่เส้นสปาเก็ตต้ีจะได้ไม่ติดกัน 
2. โขลกพริกกับกระเทียมให้ละเอียด จึงใส่พริกไทยโขลกให้เข้ากัน 
3. นําน้ํามันใส่กระทะพอร้อน ใส่เครื่องที่โขลกลงไปผัดให้หอม  ใส่
เห็ดผัดพอสุก ปรุงรสด้วยซีอ๊ิวขาว น้ําปลา น้ํามันหอย น้ําตาล ซอส
ปรุงรสผัดให้เข้ากัน ชิมรส ใส่ใบกระเพรา 
4. จัดเส้นสปาเก็ตต้ีใส่จาน แล้วตักเห็ดที่ผัดราดบนเส้นสปาเก็ตต้ี
พร้อมรับประทาน 
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4.6 น้ําพริกเหด็ฟางเผาสามรส 

เครื่องปรุง 
1. พริกแห้ง 10 เม็ด 2. กระเทียม 10 กลีบ 
3. หอมแดงทอดให้สุก 3 หัว 4. น้ําตาลป๊ีบ 2 ช้อนโต๊ะ 
5. น้ําปลา 2 ช้อนโต๊ะ 6. กะปิทอด 1 ช้อนโต๊ะ 
7. น้ํามะขาม ½ ถ้วย 8. น้ํามันพืช 1 ช้อนโต๊ะ 
9. เห็ดฟางย่าง 2 ขีด  

วิธีทํา 
1. นําพริกแห้ง หอม กระเทียม โขลกรวมกันให้ละเอียด 
2. ใส่น้ํามะขาม น้ําตาลป๊ีบ ต้ังไฟอ่อนเคี่ยวจนเข้ากัน และใส่
ส่วนผสมข้อ 1 มาคลุกเคล้า เติมเห็ดฟางย่างที่โขลกจนละเอียด แล้ว
ผัดจนแห้ง ปรุงรสเปรี้ยว เค็ม หวาน ใช้รับประทานกับผักสด 
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