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การจัดท ากิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยภายใต้โครงการจัดการ
ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมส าหรับวิสาหกิจชุมชนและโครงการตามพระราชด าริที่
เข้าร่วมโครงการเรื่อง “การเพาะเห็ดป่าชนิดกินได้ร่วมไม้เศรษฐกิจและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพในจังหวัดนครพนม” นับว่ามีส่วนส าคัญในการสร้าง
อาชีพและรายได้จากการส่งเสริมวิสาหกิจผู้ผลิตเห็ดให้มีการพัฒนาและเติบโตทั้ง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สร้างผู้น ากลุ่มในการถ่ายทอด
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ภาคเกษตรของรัฐบาล ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์
เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชด าริอย่างแท้จริง ท้ายสุดคณะผู้วิจัยขอขอบคุณ
คณะท างานทุกท่าน ผู้เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่ให้การ
สนับสนุนและให้ข้อแนะน าในการท ากิจกรรมจนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทน า 
 

เห็ดรา (Fungi) เป็นจุลินทรีย์ดินที่มีวิวัฒนาการและมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีบทบาทส าคัญและประโยชน์ทั้งในระบบนิเวศ การเกษตร อาหารและยา 
เป็นต้น ไมคอร์ไรซาเป็นราที่อาศัยอยู่ใต้ดินโดยตามรากของต้นไม้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่อาศัยอยู่กับเซลล์ผิวของรากต้นไม้  เรียกว่า เอคโตไมคอร์ ไรซา 
(Ectomycorrhiza) และกลุ่มที่อาศัยอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากต้นไม้ เรียกว่า เอ็นโด
ไมคอร์ไรซา (Endomycorrhiza) ทั้งสองกลุ่มมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ และหลายชนิดสามารถบริโภคได้ เห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซาเป็นราดินที่อยู่
ร่วมกับรากพืชแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Symbiosis) กับต้นไม้ โดยราได้รับ
สารอาหารจากพืชและกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชโดยการหมุนเวียนของ
ฟอสฟอรัสและแร่ธาตุอื่นๆ ราจึงนับว่าเป็นปุ๋ยชีวภาพอีกชนิดหนึ่งที่มีความส าคัญ 
การเจริญเติบโตของราเอคโตไมคอร์ไรซามีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม เช่น 
อุณหภูมิ ความชื้น กรด-ด่าง และสารอาหาร เป็นต้น เห็ดราไมคอร์ไรซาที่มีส าคัญใน
ประเทศไทยได้แก่ เห็ดไคลหลังเขียว เห็ดน้ าแป้ง เห็ดไคลหลังขาว เห็ดน้ าหมาก เห็ด
หาด เห็ดน้ าผึ้ง เห็ดขี้เถา และเห็ดเผาะ เป็นต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากป่าที่มีผลทาง
เศรษฐกิจของชุมชนที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่า เห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซามีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงและมีคุณสมบัติทางยาเนื่องจากประกอบด้วยสารฟีนอลิก โทโคฟีรอล 
กรดแอสคอร์บิก และแคโรทีนอยด์ เป็นต้น ที่มีความสามารถในการต้านออกซิเดชัน
สูงจึงมีฤทธิ์ป้องกันและรักษาโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น ยับยั้งการเกิดเนื้องอก ยับยั้ง
จุลินทรีย์ ยับยั้งการเกิดมะเร็ง และเบาหวาน เป็นต้น รวมทั้งมีกาบา (GABA) ซึ่งเป็น
สารสื่อประสาทในปริมาณสูงจึงช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์ และโรคเกี่ยวกับระบบ
ประสาท ช่วยผ่อนคลาย ลดความดันโลหิต และป้องกันการเกิดเซลล์มะเร็ง เป็นต้น 
ปัจจุบันอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในไทยได้รับความนิยมและมีความต้องการ
บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากกระแสการใส่ใจสุขภาพและต้องการมีรูปร่างที่ดี 
ผู้บริโภคจึงต้องการอาหารหรือเครื่องดื่มที่สร้างสมดุลให้กับร่างกายและช่วยลดความ
เสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ประเมินมูลค่าการบริโภคอาหาร
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และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับ
การผลักดันจากภาครัฐที่มุ่งหวังให้ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบ
ในการแข่งขันด้วยการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต ตลาดอาหาร
สุขภาพที่มีมูลค่ามากที่สุดคืออาหารและเครื่องดื่มเพื่อคุณประโยชน์ (Functional 
Food and drink) ครองส่วนแบ่งตลาด 60% ตามด้วยอาหารที่มาจากธรรมชาติและ
ดีต่อสุขภาพ (Naturally Healthy Food) มีส่วนแบ่งการตลาด 30% รองมาคือ
วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ดังนั้น การน า
องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเพาะเชื้อเห็ดป่าร่วมไม้เศรษฐกิจและการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์จะสร้างอาชีพและ
ยกระดับรายได้ของชุมชนได้อย่างยั่งยืน  

 

เห็ดรา 
 

 จัดอยู่ในอาณาจักรฟันไจ (Kingdom Fungi) เป็นเชื้อราชั้นสูง พืชชั้นต่ า ไม่
สามารถสร้างอาหารเองได้ 

 มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งของโปรตีน รวมทั้งเป็นแหล่งของใยอาหาร 
วิตามิน และเกลือแร่ 

 แหล่งส าคัญของสารไฟโตเคมิคอลที่ส าคัญคือ สารประกอบฟีนอลิก (ฟีนอลิก 
และฟลาโวนอยด์) และโทโคฟีรอล กรดแอสคอร์บิก และแคโรทีน เป็นต้น  

 มีฤทธิ์ในการป้องกันโรค เช่น ต้านมะเร็ง ต้านเบาหวาน ลดความดันโลหิตสูง ลด
ระดับคอเลสเตอรอลและไขมันในเลือด และขับสารพิษหรือสารเคมีออกจาก
ร่างกาย เป็นต้น  
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การจ าแนกประเภทของเห็ดรา 
 

 ความสามารถในการรับประทาน  
 กลุ่มเห็ดที่ใช้เป็นอาหาร (Edible mushroom) มีคุณค่าและมีสารอาหาร

หลายชนิด เช่น โปรตีน วิตามินและแร่ธาตุ เป็นต้น เห็ดที่เพาะเลี้ยงเป็นการค้า 
เช่น เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหูหนู เห็ดสกุลนางรม และเห็ดหอม และเห็ดป่า
บางชนิดที่ไม่มีสารพิษ เช่น เห็ดเผาะ เห็ดหล่ม เห็ดโคน เป็นต้น 

 กลุ่มเห็ดพิษ (Poisonous mushroom) เป็นเห็ดที่มีสารพิษเมื่อเข้าไปใน
ระบบเลือดจะกระจายไปทั่วร่างกายท าให้มึนเมาอาเจียน เช่น เห็ดระโงกหิน 
เป็นต้น 

 

 สภาพธรรมชาติที่เจริญ   
 เห็ดที่เจริญได้ดีบนส่วนของพืช หรือพืชสด (Parasitic fungi) เช่น ท่อน

ไม้ ขี้เลื่อย ได้แก่ เห็ดสกุลนางรม เห็ดหูหนู เห็ดหอม และเห็ดหลินจือ เป็นต้น 
 เห็ดที่เจริญได้ดีบนวัสดุเพาะที่ผ่านการหมักเพียงบางส่วน (Saprophytic 

fungi) ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดถั่ว เป็นต้น 
 เห็ดที่เจริญได้ดีบนวัสดุเพาะที่ผ่านการหมักอย่างสมบูรณ์เจริญได้ดีบน

ปุ๋ยหมัก (Saprophytic fungi) เช่น เห็ดแชมมปิญอง เป็นต้น 
 เห ็ดที ่เ จร ิญอยู ่ร ่วม รากไม ้บางชนิด ในล ักษณะที ่เป ็นม ัยคอร ์ไรซา 

(Symbiotic fungi) ได้แก่ เห็ดตับเต่า เห็ดสนมาซึตาเกะ และเห็ดทรัฟเฟิล เป็น
ต้น  

 เห็ดที่ขึ้นอยู่บนรังปลวก (Symbiotic fungi) ได้แก่ เห็ดโคน เป็นต้น 
 

 อุณหภูมิในการเจริญเติบโต 
 เห็ดที่ชอบอุณหภูมิสูงเป็นเห็ดเขตร้อน (Tropical mushroom) ได้แก่ 

เห็ดฟาง เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เป็นต้น 
 เห็ดที ่ชอบอุณหภูมิต่ า เป็นเห็ดเขตหนาว (Temperate mushroom) 

ได้แก่ เห็ดแชมปิญอง เห็ดหอม เห็ดเข็มทอง เป็นต้น 
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 การใช้ประโยชน์ 
 ใช้เป็นอาหารประเภทพืชผัก ได้แก่ เห็ดที่รับประทานได้ 
 ใช ้เป ็นยาร ักษาโรคหร ือสมุนไพร ได ้แก ่ เห ็ดหล ินจ ือ  ( เห ็ดพ ันป ี) 

ร ับประทานแล ้ว จะ เป ็นย าบ า ร ุง ก า ล ังท า ให ้ส ุขภ าพแข ็ง แร ง  เห ็ดหอม  
รับประทานแล้วช่วยบ าบัดโรคบางชนิดได้ เช่น ต้านโรคมะเร็ง ลดความดันโลหิต 
และโคเรสเตอรอล เป็นต้น 

 ใช้ส าหรับปรุงอาหารหรือเครื่องเทศ เช่น เห็ดหอม 
 ใช้เป็นเห็ดประดับ เช่น เห็ดในสกุลเห็ดหลินจือ  

 
 

 

 

ไมคอร์ไรซา 
 

 การจ าแนกกลุ่มไมคอร์ไรซา  
 ไมคอร์ไรซา เป็นรากลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ใต้ดินโดยอาศัยอยู่ตามรากพืชของต้นไม้ 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อาศัยอยู่กับเซลล์ผิวของรากต้นไม้ เรียกว่า เอคโตไมคอร์
ไรซา (Ectomycorrhiza) และกลุ่มที่อาศัยอยู่ภายในเซลล์ผิวของรากต้นไม้ เรียกว่า 
เอ็นโดไมคอร์ไรซา (Endomycorrhiza)  

 มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดธาตุ
อาหารของราก ช่วยให้ล าต้นพืชเหี่ยวช้าในสภาวะขาดน้ า และน ามาบริโภคได้  

 เห็ดราไมคอร์ไรซาในทั่วโลกพบประมาณ 3,000-5,000 ชนิด โดยเป็นเอค
โตไมคอร์ไรซาประมาณ 167 ชนิด และพบในระบบนิเวศป่าไม้ของไทยประมาณ 47 
ชนิด  
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 ชนิดของเห็ดราไมคอร์ไรซาที่บริโภคได้  
เห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซาบริโภคได้ที่พบในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร ได้แก่  
 เห็ดราในวงศ์ Russulaceae: เห็ดไคลหลังเขียว (Russula aeruginea) 

เห็ดน้ าแป้ง (Russula albida) เห็ดไคลหลังขาว (Russula delica) เห็ดน้ าหมาก 
(Russula lepida) และเห็ดหาด (Lactarius hygrophoroides)  

 วงศ์ Boletaceae : เห็ดน้ าผึ้ง (Boletus edulis)  
 วงศ์ Cortinariaceae : เห็ดขี้เถา (Cortinarius alboviolaceus)  
 วงศ์ Sclerodermataceae : เห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus) 

 
 

   
เห็ดก่อแดง (Russula rosacea) เห็ดน้ าแป้ง (Russula albida) เห็ดไคลหลังขาว (Russula delica) 

   
เห็ดไคลหลังเขียว (Russula aeruginea) เห็ดแดงอมชมพู (Russula mairei) เห็ดถ่าน (Russula nigricans) 

   
เห็ดแดงน้ าหมาก (Russula emetic) เห็ดนกยูง (Macrolepiota gracilenta) เห็ดผึ้ง/เห็ดปอดม้า (Heimiell retispora) 

   
เห็ดผึ้งขม/ยูคา  

(Tylopilus plumbeoviolaceus) 
เห็ดผึ้งข้าว (Suillus tomentosus) เห็ดมันปู (Cantharellus cibarius) 
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เห็ดระโงกขาว (Amanita princeps) เห็ดระโงกเหลือง/เห็ดไข่เหลือง  

(Amanita vaginata) 
เห็ดหาด (Lactarius hygrophoroides) 

   
เห็ดหาดแดง (Lactarius volemus) เห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus) เห็ดขี้เถา (Cortinarius alboviolaceus) 

 

 

รูปที่ 1  เห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซาบริโภคได้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร 

 

เห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซา 
 

เอคโตไมคอร์ไรซา (Ectomycorrhiza) เป็นการอยู่ร่วมกันระหว่างฟังไจและ
รากพืช เห็ดราไมคอร์ไรซาที่อาศัยอยู่บริเวณเซลล์ผิวของรากภายนอกของพืชหรือ
ต้นไม้ เส้นใยของเชื้อราจะประสานจับตัวกันแน่น ภายนอกผิวรากคล้ายรากฝอย มีสี
แตกต่างกัน เช่น สีขาว สีทอง สีเหลือง สีน้ าตาล สีแดง สีด า เป็นต้น รากพืชที่มีเชื้อ
ราไมคอร์ไรซาเกาะอยู่จะแตกเป็นง่าม กระจุก และบวมโต มีรูปร่างแตกต่างจากราก
ปกติที่ไม่มีไมคอร์ไรซา เมื่ออยู่ร่วมกันจะช่วยหาน้ าและธาตุอาหารให้แก่รากบริเวณ
ผิวดินลึกประมาณ 10–20 เซนติเมตร สีของรากจะเปลี่ยนสีเข้มโดยขึ้นกับอายุและ
ชนิดของเชื้อราไมคอร์ไรซา โดยแตกกิ่งก้านเป็นง่ามหลายง่าม หรือรากเดี่ยวๆ  

 
 

รูปที่ 2 รากพืชที่มีฟังไจเอคโตไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ 
ที่มา: สุนัดดา  โยมญาติ (2553) 
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ราเอคโตไมคอร์ไรซาส่วนใหญ่เป็นราชั้นสูง มีพืชหรือต้นไม้ที่สัมพันธ์กับรากลุ่ม
นี้ไม่น้อยกว่า 2,000 ชนิด ต้นไม้ที่ส าคัญได้แก่ ไม้ในวงศ์สนเขา วงศ์ไม้ยาง วงศ์ไม้ยูคา
ลิปตัส วงศ์ไม้มะค่าโมง วงศ์ไม้ก่อ วงศ์ไม้ก าลังเสือโคร่ง วงศ์ไม้สนทะเล และวงศ์ไม้
ถั่ว การมีชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างเชื้อรากับระบบรากของต้นไม้มีความส าคัญยิ่งต่อ
กระบวนการทางสรีรวิทยา และการเจริญเติบโตของต้นไม้ ท าให้ระบบนิเวศป่าไม้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในป่าธรรมชาติและสวนป่าจะมีเห็ดรา ไมคอร์ไรซากลุ่มนี้
กระจายอยู่ทั่วไป เมื่ออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม ฟังไจเอคโตไมคอร์ไรซาจะ
สร้างดอกเห็ดทั้งที่อยู่บนดินและใต้ดิน ฟังไจที่สร้างดอกเห็ดบนดิน เช่น เห็ดลูกฝุ่น 
และเห็ดน้ านม เป็นต้น บางชนิดนิยมรับประทาน เช่น เห็ดระโงกเหลือง และเห็ดน้ า
หมาก เป็นต้น ส่วนฟังไจที่สร้างดอกเห็ดใต้ดิน เช่น เห็ดเผาะ และเห็ดทรัฟเฟิล ซึ่ง
เป็นเห็ดที่นิยมรับประทานมาก มีราคาแพงเนื่องจากมีรสชาติอร่อยและไม่สามารถ
เพาะได้ต้องเก็บจากป่าเท่านั้น 

 

 
 

รูปที่ 3 ดอกเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซา เห็ดลูกฝุ่น (A) เห็ดระโงกเหลือง (B) เห็ดน้ าหมาก 
(C) เห็ดเผาะ (D) 

ที่มา:  สุนัดดา  โยมญาติ (2553)  
 
ประโยชน์ของเห็ดราไมคอร์ไรซา 
 

ปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ของฟังไจเอคโตไมคอร์ไรซาในการ
ปลูกป่า กล้าไม้ที่มีฟังไจเอคโตไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ที่รากจะท าให้พืชมีอัตราการรอด
ตายสูงและเจริญเติบโตได้ดี เนื่องจาก 
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 เพิ่มพื้นที่ผิวและปริมาณของรากพืชและต้นไม้ สร้างความแข็งแรงและ
ทนทานให้แก่ระบบรากของต้นไม้ 

 เพิ่มความสามารถในการดูดซับน้ าและแร่ธาตุอาหารให้แก่ต้นไม้ เช่น 
ฟอสฟอรัส (P) ไนโตรเจน (N) โปแตสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) และธาตุอื่นๆ ซึ่งธาตุ
เหล่านี้เชื้อราจะดูดซับไว้และสะสมในรากและซึมซับขึ้นส่วนต่างๆ ของต้นไม้ และ
ช่วยในการสังเคราะห์แสงของพืช 

 ย่อยสลายและดูดซับธาตุอาหารจากหินแร่ในดินที่สลายตัวยากท าให้
พืชน าเอาไปใช้ประโยชน์ได้ 

 เพิ่มอายุให้แก่ระบบราก และป้องกันโรคที่เกิดกับระบบรากของพืช 
 ช่วยให้ต้นไม้มีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพพื้นที่ที่แห้งแล้ง ทนทาน

ต่อความเป็นพิษของดิน และทนทานต่อความเป็นกรดด่างของดิน ช่วยปรับความเป็น
กรด-ด่างของดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของต้นไม้  

 ดอกเห็ดไมคอร์ไรซาสามารถใช้เป็นอาหารรับประทานได้ แม้ว่าบาง
ชนิดจะมีพิษอยู่บ้างแต่เป็นส่วนน้อย บางชนิดใช้เป็นเห็ดสมุนไพร 

 ช่วยให้มีการย่อยสลายของซากพืชและแร่ธาตุที่ไม่เป็นประโยชน์ให้
กลับกลายเป็นธาตุอาหารที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้ 

 ช่วยเสริมสร้างระบบนิเวศป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น  
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เทคนิคพื้นฐานส าหรับการแยกราเอคโตไมคอร์ไรซา 
 

เทคนิคพื้นฐานที่ส าคัญเพื่อการแยกราเอคโตไมคอร์ไรซาให้บริสุทธิ์ โดยใช้
เทคนิคการปลอดเชื้อ (Aseptic technique) ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้มีการ
ปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ชนิดอื่นเพื่อให้ได้ราเอคโตไมคอร์ไรซาที่บริสุทธิ์ โดยมีข้อควร
ค านึงในการปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานส าคัญ ดังนี้ 

1. บริเวณที่ใช้แยกเชื้อควรสะอาด ป้องกันจุลินทรีย์ปนเปื้อนหรือฝุ่นละออง 
โดยทั่วไปท าในตู้เขี่ยเชื้อ  

2. อุปกรณ์ที่ใช้ เช่น ปากคีบ เข็มเขี่ยเชื้อ หรือใบมีด ท าการฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อน
ใช้ ด้วยการจุ่มในแอลกอฮอล์เข้มข้นร้อยละ 70 และเผาลนไฟ 

 

 อาหารเลี้ยงเชื้อ  
 อาหารเลี้ยงเชื้อ (Culture media) เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเพาะเลี้ยงรา

เอคโตไมคอร์ไรซา ประกอบด้วยสารอินทรีย์ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต และวิตามิน และ
สารอนินทรีย์ ได้แก่ ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ที่ปรับอัตราส่วนให้เหมาะสม สามารถ
ใช้อาหารส าหรับศึกษาเชื้อราทั่วไป เช่น เตรียมจากน้ ามันฝรั่งต้มหรือผงส าเร็จรูปได้ 

 การเติมวิตามิน สารเร่งการเจริญ และสารปฏิชีวนะเพื่อลดการปนเปื้อน 
วิตามินที่ใช้กระตุ้นการเจริญ ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินบี 3 วิตามินบี 6 
และวิตามินบี 7 อาจเติมสารปฏิชีวนะบางอย่างผสมลงในอาหารเลี้ยงเชื้อราด้วยเพื่อ
ลดการปนเป้ือนและเพิ่มโอกาสในการคัดแยกเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาได้ส าเร็จ  

 
รูปที่ 4 เส้นใยราเห็ดเผาะ (Astraeus odoratus) อายุ 2 สัปดาห์ ที่แยกจากสเคอโร

เทีย (sclerotia) (ภาพถ่ายโดย ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง) 
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 การแยกเส้นใยจากดอกเห็ด 
การแยกเส้นใยจากดอกเห็ดเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุด สามารถแยกเส้นใยได้

บริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ที่ต้องการ วิธีปฏิบัติไม่ยุ่งยาก แต่ความยากง่ายในการแยก
เส้นใยราจะขึ้นอยู่กับชนิดของรา เช่น ราเอคโตไมคอร์ไรซาสกุล Suillus และ 
Rhizopogon สามารถแยกเส้นใยราบริสุทธิ์ได้ง่ายและเจริญได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อ 
ส่วนราสกุล Russula และ Gomphidius บางชนิดเท่านั้นที่สามารถแยกเส้นใยและ
เจริญบนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ ดอกเห็ดของราเอคโตไมคอร์ไรซาสามารถแยกเส้นใยรา
บริสุทธิ์จากเนื้อเยื่อได้ 

 

 ขั้นตอนการท าเส้นใยจากดอกเห็ดให้บริสุทธิ์  
1. เก็บตัวอย่างดอกเห็ด 
 

 ดอกเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาเจริญอยู่ใกล้บริเวณ
รากของต้นไม้ มีทั้งชนิดที่ขึ้นบนดิน (Epigeous) 
และดอกเห็ดที่ขึ้นใต้ดิน (Hypogeous)  

 เก็บตัวอย่างดอกเห็ดที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอย
ฉีกขาด ไม่มีแมลงท าลาย โดยเก็บทั้งดอกอ่อน
และดอกแก่ ดอกอ่อนใช้เพื่อแยกเชื้อ ส่วนดอกแก่
ใช้เพื่อจ าแนกชนิด 

 ใช้คราดหรือมือเกลี่ยใบไม้ที่ทับถมบนดินออกและ
สังเกตบริเวณพื้นดินที่โป่งพองมีรอยแยก  

 น าดอกเห็ดมาห่อด้วยกระดาษไขหรือกระดาษ
หนังสือพิมพ์เพื่อป้องกันการแห้งของตัวอย่าง ไม่
ควรเก็บในถุงพลาสติกเนื่องจากเห็ดจะคายน้ า
และท าให้เกิดการเน่าเสียได้  

 น ามาแยกเชื้อทันทีภายหลังจากเก็บตัวอย่าง หรือ
อาจเก็บรักษาไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 3–5 oC ซึ่ง
สามารถเก็บไว้ได้ 1–2 วัน 

 

2. เตรียมตัวอย่างดอก
เห็ด 

 ปัดดินที่ติดมากับดอกเห็ดออกด้วยแปรง 
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 ใช้มีดโกนชุบแอลกอฮอล์กรีดขอบนอกดอกเห็ด
โดยรอบ ถ้าดอกเห็ดทรงร่มให้เฉือนตรงกลางของ
หมวกเห็ดลึกลงไป 1–2 มิลลิเมตร และเฉือน
ตลอดความยาวของก้านด้านใดด้านหนึ่งของดอก
เห็ด  

 ใช้นิ้วมือแบะและดึงแยกเห็ดออกเป็น 2 ส่วน 
อย่าให้ส่วนเนื้อเยื่อภายในดอกเห็ดที่แยกออกมา
สัมผัสกับวัสดุภายนอกและวางในที่ปราศจากฝุ่น
ละออง 

 

3. การวางเนื้อเยื่อดอก
เห็ดลงอาหารเลี้ยงเชื้อ 

 ใช้เข็มเขี่ยเชื้อหรือปากคีบปลายแหลมลนไฟเพื่อ
ฆ่าเชื้อที่ผิว วิธีลนเข็มเขี่ยเชื้อหรือปากคีบควรลน
ในลักษณะตั้งตรงเพราะจะโดนเปลวไฟได้มาก
ที่สุดการจับให้จับตรงปลายคล้ายจับปากกาเมื่อ
ลนเข็มเขี่ยเชื้อหรือปากคีบแล้วต้องปล่อยทิ้งไว้จน
เย็น อย่าแกว่งหรือไปสัมผัสกับสิ่งใด  

 ใช้เข็มหรือปากคีบขุดตัดชิ้นเนื้อเยื่อที่อยู่ภายใน
ส่วน ของดอกเช่น หมวกเห็ด หรือก้าน ให้มีชิ้น
เนื้อเยื่อขนาดประมาณ 2–3 มิลลิเมตร  

 วางชิ้นเนื้อเยื่อบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง Modiffied 
Melin–Norkrans (MMN) หรืออาหาร PDA ใน
จานเลี้ยงเชื้อ บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (24–25 oC) 
ประมาณ 3–4 สัปดาห์หรือบ่มในมืดห้องที่มี
อุณหภูมิสม่ าเสมอ 

  เส้นใยจะงอกจากชิ้นเนื้อเยื่อดอกเห็ดใช้เวลา
มากกว่า 4 วัน หรือขึ้นอยู่กับชนิดของรา ลักษณะ
เส้นใยที่งอกออกจากเนื้อเยื่อมีลักษณะฟู  
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 หากมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ชนิดอื่นเกิดขึ้น
บนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ อาจย้ายชิ้นเนื้อเยื่อวาง
บนอาหารเลี้ยงเชื้อใหม่  

 หากมีจุลินทรีย์ปนเปื้อนเจริญเกิดบนชิ้นเนื้อเยื่อ 
ซึ่งจุลินทรีย์ปนเปื้อนมักจะเจริญเร็วและเกิดขึ้น
ภายใน 1–2 วัน ให้ทิ้งและท าลาย  

 หากไม่มีการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ชนิดอื่น ปล่อย
ให้เส้นใยราเจริญต่อไป ประมาณ 5–7 วันและใช้
เข็มเขี่ยตัดเอาส่วนปลายของเส้นใยราพร้อม
อาหารวุ้นวางลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อใหม่ หรือท า 
Subculture จนกระทั่งได้เส้นใยราที่บริสุทธิ์ 

 

4. ตรวจสอบความ
บริสุทธิ์ของเส้นใย 

 เขี่ยเส้นใยของราลงบนแผ่นสไลด์ย้อมด้วย 
lactophenol cotton blue ตรวจดูด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ สังเกตเส้นใยที่มีการเจริญสม่ าเสมอ 
และตรวจดูลักษณะเฉพาะของราในไฟลัม 
Basidiomycota เช่น เส้นใยส่วนใหญ่จะมี 
Clamp connection แต่ไม่สร้างสปอร์ 
 

 

 
รูปที่ 5 ลักษณะการเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะสิรินธร (A. sirindhorniae PKBP28-1) 

บน อาหารเลี้ยงเชื้อ MS, PDA, MMN และ MNC ค่า pH เท่ากับ 6 ที่อุณหภูมิ 
30 ºC นาน 4 สัปดาห์ 

MS PDA MMN MNCMS PDA MMN MNC
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 การแยกเส้นใยราเอคโตไมคอร์ไรซาให้บริสุทธิ์ 
 การแยกเส้นใยราเอคโตไมคอร์ไรซา เป็นสิ่งที่ส าคัญในการศึกษาหรือวิจัย

เกี่ยวกับไมคอร์ไรซา  
 เส้นใยราที่คัดแยกได้และน ามาเพาะเลี้ยงให้บริสุทธิ์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

สามารถเก็บไว้เป็นเชื้ออ้างอิงหรือการน าไปใช้ประโยชน์ส าหรับการศึกษาด้านอื่น 
ต่อไป เช่น การศึกษาสรีรวิทยาของราไมคอร์ไรซา ปัจจัยทางกายภาพและทางเคมีที่
ส าคัญที่มีผลต่อการเจริญของราไมคอร์ไรซา ซึ่งท าให้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เจริญของราไมคอร์ไรซา ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการ
ผลิตหัวเชื้อเส้นใยในระดับอุตสาหกรรมต่อไป  

 เพื่อการทดสอบการสร้างไมคอร์ไรซาระหว่างราสายพันธุ์ที่บริสุทธิ์กับพืช
อาศัยชนิดต่างๆ ภายใต้สภาวะควบคุมที่ปราศจากจุลินทรีย์หรือราชนิดอื่น ซึ่งจะช่วย
ท าให้สามารถศึกษาการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานหรือสรีรวิทยาที่เกิดขึ้นกับ
รากของพืชที่ติดเชื้อราไมคอร์ไรซา  

 ช่วยเก็บรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์รา ที่มีโอกาส
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไว้เพื่อให้คงอยู่กับการอนุรักษ์และการน าใช้ประโยชน์ในด้านอื่น
ต่อไป 

 

เทคนิคการเตรียมเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซาลงกล้าไม้ 
 

 การเตรียมราเอคโตไมคอร์ไรซาบริสุทธิ์ 
1. สูตรการเตรียมสารละลาย Modified Norkrane’s C (MNC) 

 

แอมโมเนียมทาร์เทต (NH4-tartate)  500 มิลลิกรัม 
โพแทสเซียมฟอสเฟต (KH2PO4) 1,000 มิลลิกรัม 
แมกนีเซียมซัลเฟต (MgSO4.7H2O) 500 มิลลิกรัม 
กลูโคส (Glucose) 01  กรัม 
เคซีนไฮโดรไลเสท (Casein hydrolysate) 0.23 กรัม 
ยีสต์สกัด (Yeast extract) 0.5 กรัม 
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วิตามิน B1 (Thaiamine HCl) 50 ไมโครกรัม 
เฟอร์ริก อีดีทีเอ (FeEDTA) เข้มข้น 0.5  โมลาร์ 1 มิลลิลิตร 
ซิงค์ซัลเฟต (ZnSO4) เข้มข้น 0.5 โมลาร์ 1 มิลลิลิตร 
น้ ากลั่น 1, 000  มิลลิลิตร 
 

2. การเตรียมอาหารเลี้ยงเพื่อแยกเส้นใยราเอคโตไมคอร์ไรซาให้บริสุทธิ์ 
 

 
 

หมายเหต ุ: ปรับค่าความเป็นกรด ด้วยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก (HCl) เข้มข้น 
1 โมลาร์ และปรับค่าความเป็นด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 1 โมลาร์ 
 

   
1. ชั่งสารอาหาร และลายด้วยน้ ากลั่น 

   
2. คนสารละลายให้เข้ากันและปรับค่า pH ที่ 5.6-5.8 จากนั้นเติมวุ้น  

น าสารละลาย Modified Norkrane’s C (MNC) มาปรับ pH ไปที่ 5.6-5.8 จากนั้น
เติมวุ้น 15 กรัม กรณีเตรียมอาหารเลีย้งเชื้อเหลวในการทดสอบหา pH ที่เหมาะสม

โดยการปรับ pH ของ MNC ตามที่ต้องการก่อนจากน้ันต้มให้วุ้นละลายจนหมด 

น าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 oC ความดันไอ 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 15 นาที        
หลังจากผ่านการฆ่าเชื้อทิ้งให้เย็น 

เทอาหารเลี้ยงเชื้อลงเพลทเพือ่แยกเชื้อราเอคโตไมคอร์ไรซาต่อไป
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3. น าไปให้ความร้อนจนวุ้นละลายใส และนึ่งฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 121 oC ความดันไอ 

15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นาน 15 นาที หลังจากฆ่าเชื้อแล้วทิ้งให้เย็น 

   
4. น าอาหารเลีย้งเชื้อทีผ่่านการฆ่าเชื้อไปเทลงเพลท  

   
5. น าเห็ดสดมาเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เพื่อก าจัดจุลินทรีย์ที่ปนเป้ือนตามพื้นผิว  

   
6. น าเนื้อเยื้อเห็ดลงอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้  

   
7. น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 oC เพื่อให้เชื้อเจริญต่อไป 

 

รูปที่ 6 การเตรียมอาหารและการแยกเส้นใยราเอคโตไมคอร์ไรซาให้บริสุทธิ์ 
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 การเตรียมเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซาแบบผง 
 

 
 

 

   
1. น าเห็ดมาท าความสะอาดเพื่อก าจัดสิ่งสกปรก (ห้ามล้างน้ า) น าไปตากแดด 

หรืออบแห้งที่อุณหภูมิ 45-50 oC จนกระทั่งแห้ง (ความชื้นน้อยกว่า 9%)  

   
2. น าเห็ดป่ามาที่อบแห้งแล้วมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก 

   
3. บดเห็ดให้ละเอียดเป็นผง และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท หรือสุญญากาศจนกว่า

จะน ามาใช้งานต่อไป 
 

รูปที่ 7 การเตรียมราเอคโตไมคอร์ไรซาผง 
 

น าเห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซาแก่มาก าจัดสิ่งสกปรกออกแล้ว (ห้ามล้างน้ า) 

น ามาตากแดด หรืออบแห้งด้วยเตาอบลมร้อนอณุหภูมิไม่เกิน 45 oC 
จนกระทั่งความชื้นน้อยกว่า 9%

บดให้ละเอียดเป็นผง และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท                                                    
หรือสุญญากาศและเก็บที่อุณหภูมิ -20 oC



 
17 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

เทคนิคการใส่เห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซาลงกล้าไม้ 
 

 การใสเ่ส้นใยราเอคโตไมคอร์ไรซาบริสุทธิ์ลงกล้าไม้ 

 

 

   
1. น าเส้นใยบริสุทธิ์ของเห็ดเผาะมาผสมน้ าที่ผ่านการฆ่าเชื้อในอัตราส่วนจานอาหารเลี้ยง

เชื้อต่อน้ า 20:500 จากนั้นน าส่วนผสมที่ปั่นละเอียดมากรองเพื่อแยกกาก  

   
 

   
2. น าน้ าที่มีเส้นใยมาหยอดบริเวณโคนของกล้าไม้อายุ 1 เดือน ปริมาตร 25 มิลลิลิตรต่อ

ต้น หลังใส่เชื้อน ากล้าไม้ไปไว้ในโรงเรือนเพาะช า รดน้ าวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) และ
ก าจัดวัชพืชโดยการถอนด้วยมือ เมื่อครบ 5 เดือน น าปลูกลงดินต่อไป 

 

รูปที่ 8 การใสเ่ส้นใยราเอคโตไมคอร์ไรซาบริสุทธิ์ลงกล้าไม้ 

น าเส้นใยบริสุทธิ์ของเห็ดเผาะมาผสมน้ าทีผ่่านการฆ่าเชื้อในอตัราสว่นจานอาหารเลีย้งเชื้อ
ต่อน้ า 20:500 จากนั้นน าส่วนผสมที่ปั่นละเอยีดมากรองแยกกาก 

น าน้ าที่มีเส้นใยผสมอยูม่าหยอดลงบริเวณโคนของกล้าไมท้ี่มีอาย ุ1 เดือน                           
ใช้ปริมาตร 25 มิลลิลิตรต่อต้น                           

หลังใส่เชื้อน ากล้าไม้ไปไว้ในโรงเรอืนเพาะช า รดน้ าวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น)                          
และก าจัดวัชพืชโดยการถอนด้วยมือ เมื่อครบ 5 เดือน น าปลูกลงดินต่อไป
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 การใสเ่ห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซาผงลงกล้าไม้ 

 

 

   
1. น าเห็ดผงมาผสมน้ าอัตราส่วนเห็ดต่อน้ า 1:100 คนให้เข้ากัน 

   
 

   
2 น าน้ าที่มีเห็ดผสมมาหยอดลงบริเวณโคนกล้าไม้อายุ 1 เดือน ปริมาตร 25 มิลลิลิตรต่อ

ต้น หลังใส่เชื้อน ากล้าไม้ไปไว้ในโรงเรือนเพาะช า รดน้ าวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) และ
ก าจัดวัชพืชโดยการถอนด้วยมือ เมื่อครบ 5 เดือน น าปลูกลงดินต่อไป 

 

รูปที่ 9 การใส่เห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซาผงลงกล้าไม้ 

น าเห็ดผงมาผสมน้ าอตัราส่วนเห็ดต่อน้ า 1:100 คนให้เข้ากัน

น าน้ าที่มีเส้นใยผสมอยูม่าหยอดลงบริเวณโคนของกล้าไมท้ี่มีอาย ุ1 เดือน 
ใช้ปริมาตร 25 มิลลิลิตรต่อต้น

หลังใส่เชื้อน ากล้าไม้ไปไว้ในโรงเรอืนเพาะช า รดน้ าวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) และก าจัด
วัชพืชโดยการถอนด้วยมือ เมื่อครบ 5 เดือน น าปลูกลงดินต่อไป



 
19 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

 การใส่เห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซาจากดอกเห็ดสดลงกล้าไม้ 

 

 

   
1. น าเส้นใยบริสุทธิ์ของเห็ดเผาะมาผสมน้ าท่ีผ่านการฆ่าเชื้อในอัตราส่วนจานอาหารเลี้ยงเชื้อต่อน้ า 

20:500 จากนั้นน าส่วนผสมท่ีปั่นละเอียดมากรองแยกกาก  

   
 

   
2. น าน้ าที่มีเส้นใยผสมอยู่มาหยอดบริเวณโคนของกล้าไม้ที่มีอายุ 1 เดือน ปริมาตร 25 

มิลลิลิตรต่อต้น จากนั้นน ากล้าไม้ไปไว้ในโรงเรือนเพาะช า รดน้ าวันละ 2 ครั้ง (เช้า-
เย็น) และก าจัดวัชพืชโดยการถอนด้วยมือ เมื่อครบ 5 เดือน น าปลูกลงดินต่อไป 

 

รูปที่ 10 การใส่เห็ดราเอคโตไมคอร์ไรซาจากดอกเห็ดสดลงกล้าไม้ 

เห็ดสดมาผสมน้ าในอัตราสว่นเห็ดต่อน้ า 1:20 ปั่นให้ละเอียดและกรองแยกกาก 

น าน้ าที่มีเส้นใยหยอดลงบริเวณโคนของกล้าไมท้ี่มีอาย ุ1 เดือน ปริมาตร 25 มล./ต้น

ใส่เช้ือแล้วน ากล้าไม้ไปไว้ในโรงเรือนเพาะช า รดน้ าวันละ 2 ครั้ง (เช้า-เย็น) และก าจัดวัชพืชโดย
การถอนด้วยมือ เมื่อครบ 5 เดือน น าปลูกลงดินต่อไป
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ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ  
 

 อาหารเพื่อสุขภาพ 
 อาหารเพื่อสุขภาพ (functional food) หมายถึงอาหารที่บริโภคเหมือน

อาหารโดยทั่วไปและประกอบด้วยสารที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการ
ส่งเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงในการเกิดโรค 

 สารธรรมชาติหรือสารที่มีความจ าเพาะที่นิยมใช้ในอาหารเพื่อสุขภาพ ได้แก่ 
แร่ธาตุ วิตามิน กรดไขมัน ใยอาหาร สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น สารไฟโตเคมิคอล 
สารต้านออกซิเดชัน ไบโอแอคทีฟเปปไทด์ เป็นต้น และกลุ่มโพรไบโอติก เมื่อถูกดูด
ซึมเข้าสู่ร่างกายจึงมีผลเชิงบวกอย่างยิ่งสุขภาพในการป้องกันโรคหรือควบคุมระบบ
การท างานของร่างกาย 

 

 ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ 
ปัจจุบันอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในไทยได้รับความนิยมและมีความ

ต้องการบริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันมีสาเหตุมาจากกระแสการใส่ใจสุขภาพ
และความต้องการมีรูปร่างที่ดีของผู้บริโภคโดยมุ่งหวังให้อาหารหรือเครื่องดื่มมาสร้าง
สมดุลให้ร่างกายและช่วยลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคต่างๆ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้
ประเมินมูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของประเทศไทย ในปี 
2562 มีมูลค่าประมาณ 88,731 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น 2.4% และมี
แนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง  ผนวกกับการผลักดันจากภาครัฐที่มุ่ งหวัง ให้
ผู้ประกอบการสร้างมูลค่าเพิ่มและความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการน า นวัตกรรม
และเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต (นโยบายไทยแลนด์ 4.0) ตลาดอาหารสุขภาพที่
มีมูลค่ามากที่สุดคืออาหารและเครื่องดื่มเพื่อคุณประโยชน์ (Functional Food and 
drink) ครองส่วนแบ่งตลาด 60% ตามด้วยอาหารที่มาจากธรรมชาติและดีต่อ
สุขภาพ (Naturally Healthy Food) มีส่วนแบ่งการตลาด 30% รองมาคือวิตามิน
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ตามด้วยผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
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รูปที่ 11 มูลค่าการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพปี 2561 และปี 2562 
ที่มา:    ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2561 
 
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ด 
 

 
 

 กระบวนการการท าแห้งแบบโฟมแมท 
การท าแห้ง เป็นกระบวนการขนย้ายมวลและถ่ายโอนความร้อนที่เหนี่ยวน า

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัสดุระหว่างกระบวนการท าแห้ง โดยการท าแห้งจะก าจัด
น้ าอิสระในผลิตภัณฑ์จนกระทั่งถึงระดับที่สามารถชะลอหรือยับยั้งการเปลี่ยนแปลง
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ทางชีวเคมีและการเจริญของจุลินทรีย์ได้เนื่องจากกิจกรรมของน้ าลดลง การท าแห้ง
แบบโฟมแมทเป็นการท าแห้งโดยใช้หลักการท าให้อาหารเหลวเกิดโฟมแล้วน าไป
อบแห้ง ซึ่งโครงสร้างของโฟมจะมีลักษณะเป็นรูพรุน จึงท าให้ใช้ระยะเวลาในการ
อบแห้งน้อยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ จะสามารถรักษาสี กลิ่น และความสามารถ
ในการคืนรูปไว้ได้ดี 
 

 การใช้วัตถุเจือปนอาหาร 
วัตถุเจือปนอาหาร (food additive) หมายถึงวัตถุที่ตามปกติมิได้ใช้เป็นอาหาร 

หรือเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
1. เพิ่มความคงตัวให้อาหาร 

1.1 สารอิมัลซิไฟเออร์ (Emulsifier) ท าให้อาหารมีสภาพเป็นอิมัลชัน 
(Emulsion)  

1.2 สารให้ความคงตัว (Stabilizing agent) ท าให้อาหารมีลักษณะเนื้อ
สัมผัสคงตัวและป้องกันน้ าและน้ ามันไม่ให้เกิดการแยกชั้น  

1.3 สารเพิ่มความหนืด (Thickening agent) ท าให้อาหารมีลักษณะเนื้อ
สัมผัสคงตัวและเป็นเนื้อเดียวกัน  

1.4 สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน (Anticaking agent) ช่วยให้อาหาร 
เช่น เกลือไม่เกาะกันและน าไปใช้ได้สะดวก  

2. รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร  
2.1 วัตถุกันเสีย (Preservative agent) เพื่อป้องกันการเสื่อมเสียของ

อาหารจากยีสต์ รา และแบคทีเรีย 
2.2 วัตถุกันหืน (Antioxidant agent) เพื่อป้องกันการเสื่อมเสียจาก

ปฏิกิริยาออกซิเดชันของอาหารที่มีน้ ามันและไขมันเป็นส่วนประกอบ และการเปลี่ยน
สีของผักและผลไม้สด 

3. ควบคุมความเป็นกรดด่างของอาหาร เช่น การเติมกรดอินทรีย์เพื่อให้อาหาร
มีค่าพีเอชเป็นกรด ลดอุณหภูมิและระยะเวลาในการฆ่าเชื้อ และรักษาคุณภาพด้านสี
ของอาหารในระหว่างการให้ความร้อน   

4. แต่งสีและให้กลิ่นรสอาหารตามความต้องการของผู้บริโภค 
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การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี  
 

 การผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี (Good Manufacturing Practice; 
GMP) 

การปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติใน
การผลิตอาหาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และมั่นใจต่อการบริโภค   

 

 เป้าหมายคือ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารไทย 
• ลดความเสี่ยงอันตรายของอาหารในกลุ่มดังกล่าว 
• ยกระดับมาตรฐานสถานที่ผลิตอาหารส าหรบับริโภคในประเทศ 
• เป็นมาตรการเพื่อการก ากับดูแลอาหารน าเข้า/ส่งออก 

 

 
 
 Primary GMP  

Primary GMP หรือ GMP ขั้นต้น คือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหารขั้นต้น ประกอบไปด้วย สถานที่ตั้งและอาคารผลิต เครื่องมือ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบ ารุงรักษา
และการท าความสะอาด และบุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน เป้าหมายเพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานอาหารพื้นบ้าน/OTOP/วิสาหกิจชุมชน  

 
 
 
 
 

• มาตรฐาน (GMP/ 
GMP เฉพาะ
ผลิตภัณฑ)์

การผลิตในระดับ
อุตสาหกรรม

• มาตรฐาน  
(GMP)

การผลิตในระดับ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

• ยกระดับมาตรฐาน
(Primary GMP)

การผลิตในระดับ
ครัวเรือนและชุมชน  
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 กลุ่มอาหารที่เข้าข่าย Primary GMP 
(1)  อาหารนอกเหนือจาก 57 ประเภท ที่ไม่ต้องปฏิบัติตาม GMP ทั่วไป 
(2)  อาหารนอกเหนือจาก GMP เฉพาะ (น้ าบริโภค นมพาสเจอร์ไรส์ อาหาร

ในภาชนะบรรจุชนิดกรดต่ าและปรับกรด) 
(3) อาหารพร้อมปรุงและอาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที ที่ยังไม่ถูกบังคับ 

GMP (นอกเหนือจากอาหารพร้อมปรุงที่เป็นชุดผลิตภัณฑ์ขนมอบ และผลิตภัณฑ์จาก
เนื้อสัตว์)  

(4) อาหารทั่วไป (นอกเหนือจาก ก๋วยเตี๋ยว เส้นหมี่ อาหารแช่เยือกแข็ง) ที่ผ่าน
การแปรรูปที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่ายต่อผู้บริโภค 

 

 หัวใจ 3 ประการ ของการผลิตอาหารที่ปลอดภัย 
 

 

หัวใจที่ 1 ลดอันตรายเบื้องต้น 
คัดเลือกวัตถุดิบ ส่วนผสมที่มีคุณภาพดี ใช้ภาชนะ
บรรจุที่สะอาดและมีการล้างท าความสะอาดรวมทั้ง
ผลิตในสถานที่ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีและเครื่องมือ 
อุปกรณ์ไม่ก่อให้เกิดการปนเปื้อน 

 
 

   

 

หัวใจที่ 2 ลด/ยับยั้ง-ท าลายเชื้อจุลินทรีย์ 
ใช้ความร้อนฆ่าเชื้ออย่างเพียงพอ  

   

 

หัวใจที่ 3 ป้องกันการปนเปื้อนซ้ า  
โดยการปฏิบัติงานอย่างถูกสุขลักษณะ 
แยกระหว่างของสุก และของดิบ 
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หลักเกณฑ์สถานที่ผลิต PRIMARY GMP  
 

 

 
หมวดที่ 1 สถานที่ตั้งและอาคารผลิต 
1.1 สถานที่ตั้ง 

 สถานที่ตั้งและอาคารผลิต ต้องหลกีเลี่ยงบริเวณซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดการ
ปนเป้ือนสู่ภายในอาคารผลิต 

 
 

1. สุขลักษณะของสถานท่ีตั้ง & อาคารผลิต

2. เครื่องมือ เครื่องจักร & อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

3. การควบคุมกระบวนการผลิต

4. การสุขาภิบาล

5. การบ ารุงรักษา & ท าความสะอาด

6. บุคลากร

แหล่งสะสมของ
ขยะ

แหล่งน้ าเน่าเสีย 
หรือมีน้ าขัง

บริเวณทีม่ีฝุ่นหรือ
อากาศเป็นพิษ

สัตว์ แมลง และ
พาหะน าโรค
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1.2 อาคารผลิตหรือบริเวณผลิต 
 สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ ไม่สะสมสิ่งของ

ใช้แล้ว 
 จัดแบ่งพื้นที่ในบริเวณผลิต 
 ระบบระบายอากาศ และแสงสว่าง 
 มีท่อหรือทางระบายน้ าทิ้ง 
 สามารถป้องกันสัตว์และแมลง 

 

 

หมวดที่ 2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต 

 
 

หมวดที่ 3 การควบคุมกระบวนการผลิต 
3.1 วัตถุดิบ ส่วนผสม และภาชนะบรรจุ 
 

 

เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตต้องง่ายในการท า
ความสะอาด

เครื่องจักรและอุปกรณ์ควรออกแบบให้ง่าย และไม่มีซอกมุม
หรือมุมอับ

ภาชนะอุปกรณ์การผลิตที่สัมผัสอาหาร ผิวหน้าต้องท าจากวัสดุ
ผิวเรียบ ไม่ท าปฏิกิริยากับอาหาร ไม่เป็นสนิม ไม่เป็นพิษ ทน
การกัดกร่อน

คัดเลือกวัตถุดิบ ส่วนผสม ภาชนะบรรจุ และบรรจุภัณฑ์ ที่
สะอาดมีคุณภาพ เหมาะสมส าหรับใช้ในการผลิตอาหาร 

ล้างท าความสะอาดอย่างเหมาะสมในบางประเภทที่จ าเป็นเพื่อ
ขจัดสิ่งสกปรกหรือสิ่งปนเป้ือน

เก็บรักษาอย่างเหมาะสม ป้องกันการปนเป้ือนและเสื่อมสลาย
น้อยที่สุด ดูแลหมุนเวียนสต๊อกอย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2 มีการควบคุมกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมและเคร่งครัด  

 
 

 

หมวดที่ 4 สุขาภิบาล 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควบคุมชนิดและปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร เช่น ใช้เครื่องชั่ง 
ตวงวัดที่มีอัตราส่วนเหมาะสมกับน้ าหนัก/ปริมาตรที่ต้องการ
และเที่ยงตรง

ก าหนดวิธีการและระยะเวลาในการปรุงผสมหรือการหมัก
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความสม่ าเสมอ

ควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ (นึ่ง ต้ม ผัด 
อบแห้ง) และลดอุณหภูมิ 

น้ าใช้ภายในโรงงาน

ภาชนะรองรับและมีวิธีการก าจัด

การจัดการระบายน้ าทิ้งและสิ่งโสโครก

ห้องส้วมและอ่างล้างมือแยกจากบริเวณผลิตและไม่เปิดสู่บริเวณ
ผลิตโดยตรง    

อ่างล้างมือบริเวณผลิต
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หมวดที่ 5 การบ ารุงรักษาและการท าความสะอาด 
 

 
 

หมวดที่ 6 บุคลากรและสุขลักษณะผู้ปฏิบัติงาน 
 

 
 

 ประโยชน์ของการท า GMP 
 ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค สร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่

ค้าและผู้บริโภค 
 สร้างความสะดวกปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานในขณะปฏิบัติงาน  
 มีการควบคุมและรักษามาตรฐานความสะอาด และถูกสุขลักษณะของ

โรงงาน  
 มีความสะดวก และง่ายต่อการติดตามข้อมูล  

อาคารผลิตมีการดูแลท าความสะอาด

เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตล้างสม่ าเสมอ

การจัดเก็บสารเคมี

การควบคุมและก าจัดแมลง

การก าจัดระบายน้ าทิ้งและสิง่โสโครก

สวมเสื้อผ้าที่สะอาดและเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 

ล้างมือให้สะอาดทุกครัง้ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และหลังการปนเป้ือน

ผู้ปฏิบัติงานในบริเวณผลิตอาหารไม่มบีาดแผล ไม่เป็นโรคหรือพาหะ
ของโรคตามที่ระบุในกฎกระทรวง ไมเ่ป็นพาหะของโรคตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง
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 ความคล่องตัวในการดูแล การจัดการ และการประเมินงานในโรงงาน  
 ลดของเสียจากการปฏิบัติงานผิดพลาดในการซึ่งมีผลให้เกิดการเพิ่มผลผลิต 
 สร้างทัศนคติที่ดี และถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 ใช้ประกอบการขอรับรอง อย. 

 

ขั้นตอนการขอรับรอง อย. อาหาร 
 

 
 

รูปท่ี 12 ขั้นตอนการรับรอง อย. อาหาร 
ที่มา:   http://www.charmace.com/blog/article/1944 
 

 

 

 

 

 

 



 
30 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

การตลาดออนไลน์ส าหรับธุรกิจ 
 

 การตลาดออนไลน์ 
 การตลาดออนไลน์เป็นวิธีท าให้สินค้าและบริการของธุรกิจเป็นที่รู้จักและมี

ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเป็นขั้นตอน เปลี่ยนการท าการตลาดแบบเดิมที่ใช้สื่อแบบ
ออฟไลน์มาเป็นแบบออนไลน์ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทอย่างมากใน
ชีวิตประจ าวันส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนจากสิ่งที่เคยปฏิบัติ 

 การตลาดออนไลน์ใช้เทคนิคและเครื่องมือทางออนไลน์ต่างๆ เช่น สื่อสังคม 
(Social Media) สื่อออนไลน์ (Online Media) เซิจเอนจิ้น (Search Engine) เป็น
ต้น  

 ธุรกิจจึงจ าเป็นที่จะต้องท าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเห็นสินค้าและ
บริการของตัวเองได้บนจอโทรศัพท์ แท็บแล็ต สมาร์ททีวี หรือคอมพิวเตอร์ของ
ผู้ใช้งานได้  

 การตลาดออนไลน์มีเป้าหมายเพื่อท าให้ธุรกิจของเราแสดงสินค้าและบริการ
ที่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริง ในเวลาและสถานที่ที่ถูกต้อง ณ ขณะที่ก าลังใช้
อินเทอร์เน็ต  

 

 การตลาดออนไลน์กับธุรกิจ SME 
 การตลาดออนไลน์ส าหรับธุรกิจ SME ไม่ได้แตกต่างจากการตลาดช่องทาง

อื่นๆ เพราะเป้าหมายของการท าการตลาดคือ ท าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายรู้จักกับ
สินค้าและบริการมากขึ้น และสร้างความคุ้นเคยเพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้างผู้สนใจและ
ลูกค้ารายใหม่ๆ  

 สิ่งที่การตลาดออนไลน์แตกต่างจากการตลาดแบบดั้งเดิมคือ “วิธีการเข้าถึง
ลูกค้า” เพราะลูกค้าใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการค้นหาข้อมูลของสินค้าและ
บริการที่ต้องการ 

 เพื่อให้ลูกค้าได้รู้จักเราในตลาดออนไลน์คือ “ตัวตนบนโลกออนไลน์” 
(Online Presence) มีกลยุทธ์ที่ท าให้ลูกค้ามองเห็นได้ในหลายช่องทางบน
อินเทอร์เน็ต เช่น การมีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน การท าให้
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ธุรกิจสามารถแสดงขึ้นมาเมื่อลูกค้าค้นหาสินค้าและบริการที่คุณขาย การลงโฆษณา
เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว การมีโปรไฟล์ Social 
Media เพจ Facebook เพื่อให้พูดคุยกับลูกค้า การใช้เทคนิค Remarketing หรือ
อีเมลเพื่อติดตามลูกค้า เป็นต้น มีความจ าเป็นต้องท าให้ทั้งหมดนี้ท างานร่วมกันได้
อย่างเหมาะสม เพื่อให้การตลาดออนไลน์เป็นระบบที่คอยสร้างลูกค้ารายใหม่ๆ ให้กับ
ธุรกิจ ซึ่งสิ่งเป็นสิ่งส าคัญ แม้ว่าสินค้าและบริการของคุณมีคุณภาพและเป็นที่ต้องการ
ของตลาดอยู่แล้ว 

 
 ปัจจยัสร้างแบรนด์ให้มีเสน่ห์ดึงดูดลูกค้าบนโลกออนไลน์ 

ปัจจุบัน Digital Economy มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด
ในยุคดิจิทัล การพึ่งพารายได้เฉพาะการวางจ าหน่ายสินค้าหน้าร้าน หรือการตลาด
แบบออฟไลน์จึงไม่เพียงพอ การเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจด้วยการลงมือท า
การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงธุรกิจได้ครบครันทุก
ช่องทาง การสร้างแบรนด์จึงเป็นสิ่งจ าเป็นและด าเนินการเป็นล าดับต้นๆ  

การสร้างแบรนด์ให้โด่งดัง และเป็นที่รู้จักในโลกดิจิทัล ธุรกิจจึงต้องมี Digital 
Branding ที่ชัดเจน มีความโดดเด่น และแตกต่าง รวมทั้งเจ้าของแบรนด์หรือนักการ
ตลาดต้องรู้จักตัวตนของธุรกิจที่แท้จริง เพื่อน าเสนออัตลักษณ์แบรนด์ออกไปให้ผู้คน
ได้รับรู้ หาจุดแข็งของตัวเองเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง สร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจของ
ลูกค้า ซึ่งจะผลักดันให้การตลาดออนไลน์เติบโตสามารถสร้างยอดขาย การสร้างแบ
รนด์ Digital Branding  ประกอบด้วย 5 ปัจจัยหลัก ดังนี้ 

 
 

การสร้างแบรนด์

Digital Branding
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1. ตัวตนต้องชัดเจน  
การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก เช่น มีข้อความหลักที่ต้องการสื่อออกไป 

หรือ Key Message ให้แบรนด์มีตัวตนจับต้องได้ จ าเป็นต้องมี Personal Branding 
& Character Marketing หรือเรียกว่า บุคลิกภาพของตราสินค้าและการตลาด
คาแรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งที่ชัดเจนให้ผู้บริโภคจดจ าได้งา่ย ไม่ซับซ้อน ไม่ซ้ าใคร และต้อง
ครบเครื่อง เช่น โลโก้ คอนเซ็ปต์ โทนสี สโลแกน เป็นต้น พร้อมกับสร้างคุณค่าให้กับ
แบรนด์ ซึ่งส าคัญอย่างมาก กล่าวคือ เพียงแค่ลูกค้าพบโทนสีแบบนี้ และนึกถึงแบ
รนด์เรา หรือเห็นเพียงแค่ภาพโลโก้ของเรา ลูกค้าก็จ าได้ว่าแบรนด์เราคือใคร ท าอะไร 
ขายอะไรอยู่ หรืออยากได้สินค้าต้องไปช้อปที่ไหน ฯลฯ  

ตัวอย่างการสร้างแบรนด์ที่น่าเรียนรู้  เช่น เอ็กซ์พีเดีย (Expedia) 
เว็บไซต์จองแพ็คเกจออนไลน์สัญชาติอเมริกันที่เลือกใช้มาสคอทหมีเอ็กซ์แบร์  
(Exbear) เจ้าหมีกริซลี่อารมณ์ดีขนปุยสีน้ าตาล มีดาวติดหน้าอกห้าดวง ผู้รักอิสระ 
และมีจิตวิญญาณรักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจ กรณีศึกษาการสร้างแบรนด์ที่
ประสบความส าเร็จในไทย เช่น มังกรบาบิก้อน จาก Bar B Q Plaza กับมาสคอตเจ้า
มังกรบาร์บีก้อนสีเขียวยิ้มแป้น ให้ความรู้สึกสนุกสนานเป็นกันเอง เห็นที่ไหนต้องจ า
ได้ ท าให้ Bar B Q Plaza กลายเป็นแบรนด์ที่เข้าถึงใจ มีคนไทยรักไปโดยปริยาย  

 

  
 

รูปที่ 13 การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก 
ที่มา:    http://www.campaignasia.com และ http:// www.facebook.com/BarBQPlazaThailand 
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2. รู้จักลูกค้าให้ดี  
การตลาด คือ การหาลูกค้าที่ใช่ให้พบกับสินค้าที่ใช่ นักการตลาดหรือ

ผู้ประกอบการควรท าความรู้จักกับกลุ่มเป้าหมาย (Target) หรือกลุ่มลูกค้าหลักให้ดี
ว่า ลูกค้ามีพฤติกรรมอย่างไร ชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไร โดยที่เจ้าของสินค้าต้องรู้ลึก
รู้จริง เพื่อสานต่อเป้าหมายการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก สร้างความภักดีในแบรนด์
สินค้าและบริการ (Brand loyalty) สร้างกลุ่มเครือข่ายที่เหนียวแน่น ซึ่งจะส่งต่อ
ความรู้สึกร่วมระหว่างลูกค้าและแบรนด์ธุรกิจ รวมทั้ ง เพิ่มการรับรู้  Brand 
Awareness ให้มากขึ้น น ามาสู่ความสนใจซื้อสินค้าแบบไม่บีบบังคับจิตใจ ลูกค้า
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการเพราะชื่นชอบและหลงรักในแบรนด์ หรือเปลี่ยนใจให้
ลูกค้ารู้สึกว่า ตนเองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแบรนด์ได้ยิ่งดี เช่น “คุณค่าที่คุณคู่ควร” 
จะนึกถึงลอรีอัล ปารีส สินค้าผลิตภัณฑ์ความงามจากฝรั่งเศสทันที  

 

3. คอนเทนต์ต้องล้ าเลิศ  
การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก จ าเป็นต้องมีคอนเทนต์ที่ดี น่าอ่าน และ

บอกเล่าเรื่องราวให้คนรับรู้ พร้อมกับตอบค าถามที่เป็นข้อสงสัยของผู้บริโภค นับว่า
เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญในการสร้างแบรนด์ให้มีเสน่ห์ในโลกดิจิทัล แม้ว่าจะเป็นยุคที่
เข้าถึงง่ายดายเพียงปลายนิ้ว แต่ด้วยข้อมูลที่มีมหาศาลบนโลกออนไลน์ ความท้าทาย
ในการปั้นแบรนด์ ผ่านการสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ยังมีอยู่มาก เติมพลังให้การสร้าง
คอนเทนต์ให้กับแบรนด์ประสบความส าเร็จและเป็นตัวจริงได้  

 

4. เลือกเครื่องมือโปรโมทให้ถูกต้อง  
เมื่อมีแบรนด์ชัดเจน คอนเทนต์ตรงจุดโดนใจลูกค้า วิเคราะห์จาก

พฤติกรรมของผู้บริโภค พร้อมกับเลือกเครื่องมือโปรโมทตัวตนของแบรนด์ในโลก
ออนไลน์ให้ถูกต้องก็เป็นปัจจัยหลักที่ไม่ควรมองข้าม  

4.1 เว็บไซต์ (Website) คือเครื่องมือน าเสนอตัวเองให้ผู้คนค้นพบธุรกิจ
ของคุณบนโลกออนไลน์ ใช้เก็บข้อมูล Traffic ลูกค้าที่สนใจสินค้า ข้อดีคือ ช่วยสร้าง
ความน่าเชื่อถือของธุรกิจไปในตัว รวมถึงเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มขายอื่นได้อีก
มากมาย  
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4.2 แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (Social Media) เพื่อโปรโมทธุรกิจ เข้าถึง
ลูกค้าได้ โดยมีช่องทางในการศึกษาที่หลากหลาย เช่น บทความในการสร้างแบรนด์
ผ่าน Facebook และสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าและยอดขายได้เป็นอย่างดี เป็น
ใช้ท า CRM เข้าถึงลูกค้า ดูแลให้มากกว่าเดิม ฯลฯ อีกทั้งต้องรู้จักช่วงเวลาที่เหมาะสม
ในการโพสต์ ความสั้นยาวของคอนเทนด์ที่น าเสนอ ความเหมาะสมกับแฟลตฟอร์ม 
เพื่อเรียกยอดคลิก เพิ่มการเข้าถึง และสร้างและสร้างยอดขายได้ในที่สุด  

 

  5. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม้จะประสบความส าเร็จ ควรน าเสนอแบ

รนด์และคอนเทนต์อย่างสม่ าเสมอ ให้ลูกค้ารู้สึกว่าหากวันไหนไม่เจอคอนเทนต์จาก
แบรนด์เราเหมือนขาดอะไรในชีวิตไปบางอย่าง เพราะนี่คือการสร้างแบรนด์ที่น ามาสู่
การสร้างยอดขายบนโลกออนไลน์ได้อย่างยั่งยืน แม้ว่าการสร้างแบรนด์ให้ดึงดูด
ชาวเน็ตในโลกดิจิทัลไม่ใช่เรื่องยาก แต่ไม่ใช่เรื่องง่าย เพียงแต่เราต้องใช้เวลาค้นหา
ตัวตนที่แท้จริงของธุรกิจ พร้อมกับตอบค าถามให้ได้ว่า การสร้างแบรนด์ครั้งนี้ เรา
ต้องการสื่อสารอะไรให้ลูกค้าได้รับรู้และรู้จักความเป็นตัวเราซึ่งจะท าให้แบรนด์เรา
เป็นที่รู้จักและยอมรับในโลกออนไลน์ต่อไป  

 

 กลยุทธ์ 4P 
4P หรือ Marketing Mix หรือ ส่วนผสมทางการตลาด เป็นทฤษฎีหนึ่งที่ใช้ใน

การวางแผนการตลาด โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ Product Price Place และ 
Promotion เราต้องวางแผนให้แต่ละส่วนมีความสอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน 
สามารถปรับให้ได้ส่วนผสมทางการตลาดที่เหมาะสมที่สุด 

1. Product 
P ตัวแรกคือ Product คือสินค้าหรือบริการที่เราสามารถเสนอให้ลูกค้า

ได้ การก าหนดสินค้าหรือบริการได้ต้องทราบความต้องการของตลาด เพื่อจะได้ทราบ
ทิศทางของการออกสินค้าใหม่ หรืออาจมองหาโอกาสจากช่องว่างทางการตลาด ปรับ
สินค้าเดิมให้กลายเป็นสินค้าใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน และตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ดี ดังนั้น
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สินค้าต้องสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเพราะถือเป็นช่องทางที่สามารถเอาชนะ
สินค้าอื่นได้ และลูกค้าจดจ าได้ด้วยความโดดเด่นของสินค้าเอง 

 

2. Price 

P ตัวที่สอง คือ Price หรือราคา ถือเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการขาย
สินค้า เพราะราคาเป็นตัวที่สามารถสร้างรายได้ การตั้งราคาจึงเป็นสิ่งส าคัญมากใน
การค้าขาย เพราะราคาจะต้องเหมาะสมกับคุณค่าของสินค้าหรือบริการที่เรามีให้ 
การตั้งราคาเราจ าเป็นต้องมีการศึกษาและส ารวจก่อนว่า ตัวเลขที่เราตั้งขึ้นเป็นราคา
ที่ลูกค้าพึงพอใจจะจ่ายหรือไม่ วิธีก าหนดราคาก็มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ ก าหนด
ราคาตามความต้องการของลูกค้า )มาจากการส ารวจ(  หรือ ก าหนดราคาตามตลาด 
หรอืสังเกตจากคู่แข่ง หรือก าหนดราคาตามก าไรที่ต้องการบวกกับต้นทุน   

 

3. Place 

P ตัวที่สาม คือ Place หรือสถานที่จัดจ าหน่าย วิธีการขาย สินค้าโชว์อยู่
ที่ไหน ส่งให้ลูกค้าอย่างไร ถ้าเป็นหน้าร้านจริงด้วยควรเลือกสรรท าเลที่เหมาะสม แต่
ถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์ ช่องทางการจัดจ าหน่ายคือเว็บไซต์ หรือบางร้านขายผ่านทาง 
Facebook Fanpage แล้วส่งสินค้าผ่านทางไปรษณีย์ ถ้าเป็นร้านค้าออนไลน์เรื่อง 
Place จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่เม่ือเทียบกับการเปิดหน้าร้านจริง 

 

4. Promotion 

P ตัวสุดท้ายก็คือ Promotion เป็นตัวที่ทุกคนคุ้นเคยมากที่สุด 
Promotion คือกิจกรรมทางการตลาด เช่น การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา ใบปลิว 
โปสเตอร์ และการลดแลกแจกแถม เป็นต้น 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ด 
 

 อาหารเพื่อสุขภาพ 
 เห็ดผง 
 ผักและสมุนไพรผง 
 ผงปรุงรสเห็ด 
 แจ๋วบองเห็ดผง 
 ไส้กรอกเห็ด 
 เห็ดเส้น 
 ข้าวเกรียบเห็ด 
 เส้นก๋วยจั๊บเห็ดอบแห้ง 
 เต้าหู้เห็ด 
 ขนมทองแผ่นข้าวเสริมเห็ด 
 

 เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ 
 ชาเห็ด 
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ผลิตภัณฑ์เห็ดผง 

วัตถุดิบ 
เห็ดชนิดต่าง ๆ    
กรดซิตริก   
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์   

 

ขั้นตอนผลิต 

 

 

   
   

   
 

รูปที่ 14 ขั้นตอนผลิตเห็ดผง 

น าเห็ดมาท าความสะอาดเพื่อก าจัดสิ่งสกปรกและห่ันเป็นช้ินเล็กๆ

น ามาแช่ในสารละลายกรดซิตริกเข้มข้น 0.5%
ผสมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์ 0.5% นาน 30 นาที

น าไปตากแดด หรือเข้าตู้อบแห้งที่อุณหภูมิ 55-60 oC ความช้ืนน้อยกว่า 9%

น าไปบดละเอียดและร่อนผ่านตะแกรง

บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท
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ผลิตภัณฑ์ผักและสมุนไพรผง 

วัตถุดิบ 
ผักและสมุนไพรต่าง ๆ    
กรดซิตริก   
โพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟต์   

 

ขั้นตอนผลิต 

 
 

    
กระเทียมผง 

    
หอมแดงผง 

    
หอมหัวใหญ่ผง 

น าผักและสมุนไพรมาท าความสะอาดเพือ่ก าจัดสิ่งสกปรกและหั่นเป็นช้ินเล็กๆ

น ามาแช่ในสารละลายกรดซิตริกเข้มข้น 0.5%
ผสมโพแทสเซียมเมตาไบซัลไฟตเ์ข้มข้น 0.5% นาน 30 นาที

น าไปตากแดด หรือเข้าตู้อบแห้งที่อุณหภูมิ 55-60 oC ความชื้นน้อยกว่า 9%

น าไปบดละเอียดและร่อนผ่านตะแกรง

บรรจุในภาชนะที่ปิดสนิท
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ต้นหอมแห้ง    

    
ใบมะกรูดผง    

    

ใบชะพลูผง    

    
ข่าผง    

    
ตะไคร้ผง    

    
พริกผง    

 

รูปที่ 15 ขั้นตอนผลิตผักและสมุนไพรผง 
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ผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสเห็ด 
 

วัตถุดิบ 
เห็ดผง 3 ถ้วย 
หอมแดงผง หรือหอมหัวใหญ่ผง 1.5 ถ้วย 
กระเทียมผง 1.5 ถ้วย 
น้ าตาลพลังงานต่ า 1 ช้อนโต๊ะ 
เกลือลดโซเดียม 1 ช้อนโต๊ะ 
พริกไทย 1 ช้อนชา 

ขั้นตอนผลิต 

 
 

 

   
   

   
 

รูปที่ 16 ขั้นตอนการผลิตผงปรุงรสเห็ด 

ชั่งเห็ดผง กระเทียมผง หอมแดงหรือหอมผง เกลือ และน้ าตาล ผสมให้เข้ากัน

อบไล่ความชื้นที่อุณหภูม ิ50-60 oC นาน 5 นาที หรือคั่วด้วยไฟแรงนาน 5 นาที 

ทิ้งให้เย็น และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันความช้ืน
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ผลิตภัณฑ์แจ๋วบองเห็ดผง 
วัตถุดิบ 

ปลาร้าผง 40 กรัม 
ข่าผง 8 กรัม 

ตะไคร้ผง 8 กรัม 

ใบมะกรูดผง 3 กรัม 

หอมแดงผง 01  กรัม 

กระเทียมผง 01  กรัม 

เห็ดผง 15 กรัม 

น้ าตาลพลังงานต่ า 2 กรัม 

เกลือลดโซเดียม 4 กรัม 

ขั้นตอนผลิต 

 
 

 

   
   

   

รูปที่ 17 ขั้นตอนการผลิตปรุงแจ๋งบองเห็ดผง 

ชั่งปลาร้าผง ข่าผง ตะไคร้ผง ใบมะกรูดผง  หอมแดงผง กระเทียมผง                                                 
และเห็ดผง และผสมให้เข้ากัน

อบไล่ความชื้นที่อุณหภูม ิ50-60 oC นาน 5 นาที หรือคั่วด้วยไฟแรงนาน 5 นาที 

ทิ้งให้เย็น และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันความช้ืน
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ผลิตภัณฑ์ซุปข้าวกล้องงอกเสริมเห็ดผง 

วัตถุดิบ 
ปลายข้าวกล้องงอกผง 30 กรัม 
เห็ดผง 30 กรัม 
กระเทียมผง 15 กรัม 
หอมผง 15 กรัม 
พริกไทยผง 2 กรัม 
เกลือลดโซเดียม 6 กรัม 
น้ าตาลพลังงานต่ า 2 กรัม 

ขั้นตอนการผลิต 

 
 

   
   

   
   

รูปที่ 18 ขั้นตอนการผลิตซุปข้าวงอกเสริมเห็ดผง 

ชั่งปลายข้าวกล้องงอกผง หอมแดงผง กระเทียมผง เห็ดผง และพริกไทย ผสมให้เข้ากัน

อบไล่ความชื้นที่อุณหภูม ิ50-60 oC นาน 5 นาที หรือคั่วด้วยไฟแรงนาน 5 นาที 

ทิ้งให้เย็น และบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทเพื่อป้องกันความช้ืน
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ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเห็ด 
 

วัตถุดิบ 
เห็ดสุก 40 กรัม 
หมูบด 30 กรัม 
ข้าวสุก 10 กรัม 
กระเทียม 5 กรัม 
น้ าตาล 1 กรัม 
เกลือ 1 กรัม 
ไส้เทียมคอลาเจน   

 

ขั้นตอนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

น าเห็ดสุก และกระเทียมมาปั่นให้ละเอยีด

น าเห็ดบดละเอียดมาผสมกับหมูสับ ข้าว เกลือ น้ าตาล มาผสมและนวดให้เข้ากัน

น าส่วนผสมมายดัในไส้เทียม และมัดเป็นข้อๆ ด้วยเชือก

น าไปผึ่งแดดเพื่อเป็นการหมัก 

เก็บไว้ในภาชนะที่ปิดสนิท ในตู้เย็นเพื่อไม่ให้มีรสเปรี้ยวเกินไป



 
44 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

   
   

   
   

   
   

   
 

รูปที่ 19 ขั้นตอนการผลิตไส้กรอกเห็ด 
 
 

 

 

 
 
 
 



 
45 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

ผลิตภัณฑ์เห็ดเส้น 
 

วัตถุดิบ 

เห็ดสุกบด 60 กรัม 
แป้งมันส าปะหลัง 15 กรัม 
แป้งข้าวโพด 8 กรัม 
น้ าตาล 5 กรัม 
เกลือ 2 กรัม 
ซีอิ๊วขาว 3 กรัม 
พริกไทยป่น 1 กรัม 
กัวร์กัม 3 กรัม 
เลซิทิน 3 กรัม 
น้ าเดือด   

ขั้นตอนการผลิต 

 

 

น าส่วนผสมทั้งหมดมานวดด้วยเครือ่งนวด นาน 10 นาที

น าไปรีดเป็นแผ่นบางหนา 1-1.5 มิลลิเมตร

น าไปนึ่งในหม้อนึ่งไอน้ า นาน 30 นาที

น าไปอบที่ 55-60 oC นาน 30 นาที สังเกตความแห้งของแผ่นเห็ดต้องไม่แห้งจนแข็ง

เข้าอบไมโครเวฟนาน 1 นาที หรือย่างไปอ่อน เพื่อให้เส้นพองตัว

ตัดเป็นเส้นขนาดความกว้าง 2 มิลลิเมตร

ทิ้งให้เย็นและบรรจุในถุงพลาสติก



 
46 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

   
   

   
   

   
 

รูปที่ 20 ขั้นตอนการผลิตเห็ดเส้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
47 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบเห็ด 
 

วัตถุดิบ 
เห็ดสุก 20 กรัม 
แป้งมันส าปะหลัง 55 กรัม 
แป้งข้าวโพด 15 กรัม 
น้ าตาล 1 กรัม 
เกลือ 1 กรัม 
ผงฟ ู 1 กรัม 
พริกไทย 1 กรัม 
รากผักช ี 3 กรัม 
กระเทียม 3 กรัม 
น้ าเดือด (ตามความเหมาะสม)   

 

ขั้นตอนการผลิต 

 

น าเห็ดสุก กระเทียมและรากผักที่หั่นช้ินเล็กๆ และเติมน้ าปั่นให้ละเอียด

น าแป้งมัน แป้งข้าวโพด ผงฟู เกลือป่น พริกไทยป่น น้ าตาลทรายมาผสมให้เข้ากัน

น าแป้งผสมมานวดด้วยน้ าเดือด เพื่อเป็นเชื้อ

ค่อยๆ เติมส่วนผสมที่บดไว้นวดส่วนผสมจนเหนียวเป็นเนื้อเดียวกัน

ปั้นเป็นแท่งกลมยาว แล้วใส่ภาชนะที่กรุด้วยใบตองหรือฟิล์มพลาสติก

น าไปนึ่งประมาณ 20-30 นาที หรือจนกระทั่งสุก

ตั้งทิ้งไว้ค้างคืนในตู้เย็นเพื่อให้ผิวนอกแข็งสะดวกในการหั่น

หั่นข้าวเกรียบที่นึ่งแล้วเป็นชิ้นบางๆ ด้วยเครื่องหั่นหรือด้วยมือ

น าไปตากแดดบนแผงตากข้าวเกรียบ 1 วัน หรือจนแห้ง



 
48 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

 

   
   

   
   

   
   

   
 

รูปที่ 21 ขั้นตอนการผลิตข้าวเกรียบเห็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
49 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

ผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยจั๊บเห็ดแห้ง 
 

วัตถดุิบ 
แป้งมันส าปะหลัง 200 กรัม 
แป้งข้าวจ้าว 200 กรัม 
แป้งข้าวเหนียว 20 กรัม 
เห็ดผง 10 กรัม 
กัวร์กัม 12 กรัม 
น้ าเดือด 400 กรัม 

 

ขั้นตอนการผลิต 

 

 

 

ผสมแป้งข้าวจ้าว แป้งมันส าปะหลัง แป้งข้าวเหนียว และเห็ดผงให้เข้ากัน 

เติมน้ าร้อน (เดือด) 100 กรัม คนให้เข้ากัน และค่อยๆ เติมน้ าร้อนจนกระทั่งหมด
(ใช้น้ าเดือดเพื่อให้แป้งสุก) 

นวดจนเนื้อแป้งเนียนละเอียด หรือใช้เครื่องนวด

พักโดไว้ประมาณ 10 นาที

น ามานวดต่อ รีดเป็นแผ่นความหนาตามที่ต้องการ โรยแป้งส าปะหลังเป้องกันแป้งติดกัน

ตัดเป็นเส้นตามขนาดที่ต้องการโรงแป้งมันส าปะหลังเพือ่ป้องกันเสน้ติดกัน

น าเส้นมาต้มให้สุกประมาณ 3 นาที และแช่ในน าเย็น

น ามาขึ้นรูป และเข้าอบแห้งที่อุณหภูมิ 65 oC จนกว่าจะแห้ง

เส้นก๋วยจั๊บอบแห้ง



 
50 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

รูปที่ 22 ขั้นตอนการผลิตเส้นก๋วยจั๊บเห็ดอบแห้ง 
 
 
 



 
51 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

ผลิตภัณฑ์เต้าหู้เห็ด 
 

วัตถุดิบ 
ถั่วเหลือง 500 กรัม 
เห็ดผง 50 กรัม 
น้ า 2,000 กรัม 
ดีเกลือ (แมกนีเซียมซัลเฟต) 25 กรัม 

 

ขั้นตอนการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

น าถั่วเหลืองมาล้างท าความสะอาดและแช่น ามาแช่น้ าที่อณุหภูมิห้อง นาน 6-8 ชั่วโมง

น าถั่วเหลืองที่แช่น้ าผสมกับเห็ดสดและเติมน้ า

น ามาปั่นละเอียดและกรองแยกกาก

น าส่วนผสมมาต้มทีอุ่ณหภูมิ 70-80 oC นาน 10 นาที

เติมแมกนีเซียมซัลเฟต (ดีเกลืออิ่มตัว) ทีละน้อยคนให้เข้ากันจนโปรตีนจับตัวกัน

ตักใส่พิมพ์ที่รองด้วผ้าขาวบาง และทับด้วยของหนักนาน 30 นาที

เต้าหู้แข็ง



 
52 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

   
   

   
   

   
   

   
 

รูปที่ 23 ขั้นตอนการผลิตเต้าหู้เห็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
53 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

ขนมทองแผ่นข้าวเสริมเห็ด 
 

วัตถุดบิ 
เห็ดผง 20 กรัม 
แป้งข้าว 100 กรัม 
แป้งมันส าปะหลัง 100 กรัม 
น้ าตาล 80 กรัม 
ไข่ไก่ 1 ฟอง 
เกลือ 1 ช้อนชา 
กะทิ 200 กรัม 
ผงฟ ู 5 กรัม 
งาด า ส าหรับโรยหน้า   

ขั้นตอนการผลิต 

 
 

 
 

 

น าน้ าตาลมาละลายในกะทิให้ละลายเป็นเน้ือเดียวกัน

เติมแป้งข้าว แป้งมันส าปะหลัง เห็ดผง ผงฟู และเกลือ

น าส่วนผสมทั้งหมดมารวมกัน และเติมไข่ไก่ (ที่ตีไว้แล้ว) ตีส่วนส่วนทั้งหมดให้ให้เข้ากัน 

น าส่วนผสมทั้งหมดมากรองเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกัน

น าส่วนผสมมาหยอดลงเครื่องท าทองม้วน

รอให้ทองม้วนแผ่นสุก พักให้เย็นแล้วบรรจุในบรรจุภัณฑ์



 
54 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

 

   
   

   
   

   
   

รูปที่ 24 ขั้นตอนการผลิตทองแผ่นจากข้าวรสเห็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
55 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเห็ดป่าร่วมไม้เศรฐกิจฯ 

ผลิตภัณฑ์ชาเห็ด 
 

วัตถุดิบ 
เห็ดสด   
สมุนไพรต่าง ๆ   

 

ขั้นตอนการผลิต 

 

 

   
   

   
   

   

รูปที่ 25 ขั้นตอนการผลิตชาเห็ด 

เตรียมเห็ดมาท าความสะอาด และคัดเฉพาะดอกเห็ด น าหั่นให้เป็นช้ินขนาดเล็ก

น าไปอบแห้งที่อุณหภูมิไม่เกิน 60-65 oC นาน 2-3 ชั่วโมง

บดเป็นผงหยาบ 

เห็ดผงมาบรรจุในถุงชา และบรรจุรวมในในถุงอะลูมิเนียมฟอยด์
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