
     เห็ดสกุลนางรม เป็นเห็ดท่ีตลาดมีความต้องการสูง 

เป็นท่ีนิยมในการบริโภค เพราะสามารถน าไปปรุงอาหารได้

หลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นเห็ดท่ีเพาะง่าย ให้

ผลผลติตอบแทนคุ้มค่า 

     เอกสารฉบับน้ีเป็นเอกสารแนะน าเกี่ยวกับเห็ดสกุล

นางรม การเพาะเลี้ยง และปัญหาท่ีพบในการเพาะเลี้ยง

เห็ด เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจได้น าไปใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพเสริม ซึ่งเน้นการน าวัสดุท่ีมีอยู่ในชุมชนมา

ผลิตเพื่อลดต้นทุนและยังก่อให้เกิดรายได้อีกด้วย 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด 2 
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ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล อี ส า น  น ค ร ร า ช สี ม า  

การเพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  

“การท าเชื้อเห็ดและการเพ่ิมผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสริมให้กับกลุ่มแม่บ้าน” 

ที่มาภาพ :  John Kitsteiner (2013)  

 

เห็ดสกุลนางรม 



     เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตจ าพวกรา มี

การเจริญ เติบโตเป็นเส้นใยท่ีแตก

แขนง จากนั้นเส้นใยรวมตัวกัน

เป็นกลุ่มก้อนกลายเป็นตุ่มดอก

เห็ด แล้วเจริญเติบโตมีขนาดใหญ่

ขึ้น เมื่อเห็ดโตเต็มที่ประกอบด้วย

ส่วนต่างๆ ดงันี้ 

1. หมวกเห็ด (cap) เป็นส่วนท่ีอยู่

ปลายสุดของดอกที่เจริญเติบโต

ขึ้นไปในอากาศ มีลักษณะคล้าย

ร่ม หรือตรงกลางเว้าเป็นแอ่ง 

2. ครีบ (gill) อยู่ด้านล่างของหมวก

ดอก เรียงเป็นรัศมีรอบก้านดอก 

เป็นบริเวณที่เกิดของสปอร ์

3. แผ่นวงแหวน (ring) เป็น

เน้ือเยื่อบางๆ ยึดให้หมวกดอก

และก้านดอกติดกัน 

4. ก้านดอก (stalk) เป็นส่วนท่ีชู

หมวกดอก สว่นมากมีรูปร่างเป็น

ทรงกระบอก 

5. เยื่อหุ้มดอกเห็ด (volva) เป็น

เน้ือเยื่อท่ีหุ้มดอกเห็ดไว้ในขณะที่

ยังเป็นดอกตูม 

ความรู้ทั่วไปความรู้ทั่วไปความรู้ทั่วไป

เกี่ยวกับเห็ดเกี่ยวกับเห็ดเกี่ยวกับเห็ด   

วงจรการเจริญเติบโตของเห็ด 

       เห็ดมีหน่วยขยายพันธุ์ท่ีเรียกว่า สปอร์ 

(spore) เมือ่สปอรต์กลงไปบนท่ีชุ่มชื้นก็จะงอกเป็น

เส้นใย เส้นใยรวมตัวกันเป็นกลุม่ก้อนเกิดเป็นดอก

เห็ด ดอกเห็ดท่ีแก่ก็จะสร้างสปอร์ แล้วปล่อย

สปอร์ออกมา เมื่อสปอร์ไปตกยงัที่เหมาะสมก็จะ

งอกเป็นเส้นใยได้อีก (ดังภาพดา้นล่าง) 

“สิ่งมีชีวิตจ าพวกรา” 

  รา หรือ ฟังไจ (Fungi) เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหน่ึง 

พบได้ท้ังที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดยีว เส้นใย 

และดอกเห็ด ไม่มีคลอโรฟิลล์ จึงไม่สามารถ

สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเหมือนพืชสี

เขียว แต่ได้รับสารอาหารจากการย่อยสลาย

สารอินทรีย์ โดยปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อย

สลายสารอินทรีย์ท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญ่และ

ซับซ้อนจนเป็นโมเลกุลเล็กและดูดซมึเข้า

เซลล์  

เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม การ เพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภู ฐาน  
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ดอกเห็ดโตเต็มท่ี 
สปอร์ 

สปอร์งอก 

เส้นใย 
เกิดตุ่มดอกเห็ด 

ส่วนต่างๆ ของเห็ด 
ทีม่าภาพ: ยุวศร ี ต่ายค า (2557) 

ครีบ 

เกร็ด 

หมวกเห็ด 

แผ่นวงแหวน 

ก้านดอก 

เยื่อหุ้มดอกเห็ด 

ท่ีมาภาพ : ดัดแปลงจาก Biology Olympiads (2015) 

โครงสร้างของเหด็ 



1. พลูโรทัส ออสเทรียทัส (Pleurotus ostreatus) มีหลายพันธุ์ ได้แก่ 

     1.1 เห็ดนางรมขาว (White Type or Florida Type Oyster  

Mushroom) 

     1.2 เห็ดนางรมสีเทา (Grey Type or Winter Type Oyster 

Mushroom) 

     1.3 เห็ดนางรมดอย (Blue Type Oyster Mushroom) 

     1.4 เห็ดนางรมฮังการี (Tree Oyster Mushroom) 

2. พลูโรทัส ซาโจร-์คาจู (Pleurotus sajor-caju) ได้แก ่

     2.1 เห็ดนางฟ้า (Phoenic Oyster Mushroom) 

     2.2 เห็ดนางรมอินเดีย (Indian Oyster Mushroom) 

3. พลูโรทัส ออิัส (Pleurotus eous) ได้แก่  

     เห็ดนางฟ้าภูฐาน (Bhutan Oyster Mushroom) 

4. พลูโรทัส ซสิทิดิโอซัส (Pleurotus cystidiosus) ได้แก่  

     เห็ดเป๋าฮื้อ (Abalone Mushroom) 

5. พลูโรทัส ซิทริโนพิเลียทัส (Pleurotus citrinopileatus) ไดแ้ก่  

     เห็ดนางรมสีทอง (Golden Oyster Mushroom) 

6. พลูโรทัส ฟลาเบลลาทสั (Pleurotus flabellatus) ได้แก่  

     เห็ดนางนวล (Pink Oyster Mushroom) 

7. พลูโรทัส อิงจิ (Pleurotus eryngii) ได้แก่  

     เห็ดนางรมหลวง (King Oyster Mushroom) 

8. พลูโรทัส ทูเบอร์เรเจียม (Pleurotus tuberregium) ได้แก่  

     เห็ดนางรมหัว (King Tuber Oyster Mushroom) 

 

 

 

ท่ีมาภาพ : ปริญญา จันทรศรี และคณะ (2552) 

ตัวอย่างเห็ดสกุลนางรมชนิดต่างๆ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าเชื้อเห็ดและเพิ่มผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้าน” 

เห็ดนางรมขาว 

เห็ดนางรมเทา 

เห็ดนางรมฮังการี 

เห็ดนางฟ้า 

เห็ดนางฟ้าภูฐาน 
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เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม การ เพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภู ฐาน  

คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดสกุลนางรม 

1. เห็ดนางรมจะมีโปรตีนสูงกวา่พืชผักอื่นๆ ยกเว้น ถัว่เหลือง ถั่วลันเตา 

2. มีไขมันท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

3. มีกรดอะมิโนท่ีจ าเป็นต่อร่างกาย 

4. ให้พลังงานน้อย 

5. มีวิตามินหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิตามินบี1 บี2 วิตามินซี ไนอาซิน ปริมาณแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

ชนิดของเห็ด 

6. มีส่วนประกอบของเยื่อใย (fiber) และคาร์โบไฮเดรต 

7. เป็นแหล่งแร่ธาตุท่ีส าคัญ เช่น โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ในปริมาณ

แตกต่างกันไป ในเห็ดสกุลนางรมจะมีปริมาณทองแดงมากกว่าเห็ดชนิดอื่นๆ 

การวางแผนการผลติเห็ด 

1. เห็ดท่ีจะผลิตจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไม่ว่าจะโดยท่ีประชาชนในพื้นท่ีมีความคุ้นเคยอยู่เป็น

อย่างดีแลว้ เช่น เห็ดพื้นเมืองชนิดต่างๆ หรือจะเป็นเห็ดท่ีน าเข้ามาจากต่างประเทศและมีการโฆษณา

ประชาสัมพันธ์ให้พื้นท่ีรู้จักท่ัวไป และเกิดความนิยมในการบริโภคขึ้นมา 

2. พื้นท่ีหรือสถานท่ีตั้งฟาร์มจะต้องอยู่ไม่ห่างจากตลาดหรือแหล่งรับซื้อ การคมนาคมสะดวก 

3. ตลาดจะต้องมขีนาดใหญ่พอท่ีจะรองรับผลผลิต 

4. สภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศเหมะสมกับการผลิตเห็ดชนิดท่ีต้องการ ท้ังนี้เน่ืองจากเห็ดต่างชนิด

กันมีความตอ้งการอุณหภูมิในการเจริญของเส้นใยและการออกดอกไม่เท่ากัน ถ้าสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งอุณหภูมิไม่เหมาะสมท าให้ต้องมีการปรับอุณหภูมิซึ่งจะท าให้การด าเนินการผลิตยุ่งยากเพิ่มขึ้นไปอีก 

และมีต้นทุนสูงขึ้นไปด้วย 

5. วัตถดุิบหรือวัสดุท่ีใช้ในการเพาะเห็ด หาง่าย และมีราคาถูกซึ่งในปัจจุบันน้ีปัญหาอันเน่ืองมาจากวัสดุเพาะ

หายากก าลังกลายมาเป็นปัญหาส าคัญของการเพาะเห็ดหลายชนิด ท้ังนี้เน่ืองจากวัสดุส าหรับเพาะเห็ดหลาย

อย่าง เช่น ขี้เลื่อยและขีฝ้้าย มีราคาสูงขึ้นและหายากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหาน้ียิ่งรุนแรงขึ้นถ้าฟาร์มเห็ดตั้งอยู่ในท่ี

ห่างไกลจากแหล่งผลิตวัสดุเหลา่น้ี 

ค าแนะน าการใช้วัสดเุพาะเห็ดสกุลนางรม 

     ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ขี้เลื่อยไม้ฉ าฉา ขี้เลื่อยไม้มะขาม ขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ ฟางข้าว กากอ้อยใหม่ อาจใช้

เดี่ยวๆ หรือผสมกันหลายอัตราส่วน และสามารถเติมอาหารเสริมลงไปผสม เช่น ร าละเอียด ร าหยาบ กากถั่ว 

ส่าเหล้าป่น ข้าวโพดป่น ข้าวฟ่างป่น โดยใช้ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก 



     เห็ดนางรมมีถิ่นก าเนิดแถบยุโรป มีการ

เจริญเติบโตได้ดีในไม้โอ๊ค (oak) เมเป้ิล (maple) ไม้

พีช (peach) ฯลฯ และสามารถเจริญเติบโตได้ดีใน

เขตอบอุ่น ตอ่มาได้มีการทดลองเพาะเลี้ยงในไทย

พบว่าสามารถปรับตัวเจริญได้ดีในไทยจนเป็นท่ีรู้จัก

กันดี เห็ดนางรมจัดเป็นเห็ดท่ีนิยมรับประทานกัน

มาก เน่ืองจากมีลักษณะคล้ายเห็ดขอนขาวหรอืเห็ด

มะม่วงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้ผุ ประกอบ

กับเป็นเห็ดท่ีมีสีขาวสะอาด มคีณุค่าทางอาหารสูง 

และมีรสชาติหอมหวาน เน้ือเห็ดไม่เหนียว 

     ลักษณะของเห็ดนางรม หมวกดอกมีลกัษณะ

แบนราบ กลางหมวกดอกมลีักษณะเว้าเป็นแอ่ง มี

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-15 ซม. มีสีขาวหรอืสี

ขาวนวล มขีนละเอียดสขีาวปกคลุมคล้ายขน

ก ามะหยี่ ด้านล่างของหมวกดอกจะเชื่อมติดกับก้าน

ดอกหรือเป็นเน้ือเดียวกัน ก้านดอกค่อนข้างสั้นและ

เจริญเข้าหาแสงสว่าง ก้านดอกเห็ดอยู่ค่อนไปข้าง

หน่ึง ไม่อยู่กึ่งกลางของหมวกเห็ด ก้านโค้งงอเหมือน

พัดเล็กน้อย มคีวามกว้างประมาณ 0.5-2 ซม. ยาว

ประมาณ 1-3 ซม. ครีบดอกลกัษณะเป็นแผ่นบางๆ 

สีขาวหรือสีเทา  

     เห็ดนางรมขึ้นอยู่เป็นกลุ่ม มีโคนก้านดอกติดกัน

และมีหมวกเห็ดซ้อนกันเป็นชั้นๆ และสามารถงอก

ออกมาจากขอนไม้ หรือกิ่งไม้ผบุนต้นไม้ยืนต้นได้ 

เห็ดนางรม 
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เห็ดนางฟ้าภูฐาน 

     ความดีเด่นของเห็ดนางฟ้าภูฐาน คือเส้นใยเจริญ

ได้ดี และเร็วมาก ทั้งในอาหารวุ้นและหัวเชื้อเมล็ด

ธัญพืช เส้นใยเจริญบางในระยะแรกแล้วจะรวมตัว

กันหนาขึ้นเดินเต็ม แต่หัวเชื้อบริสุทธิ์ จะมีการอ่อน

ตัวเร็วมาก หากท าการต่อเชื้อบ่อยครั้ง สิง่ที่เด่นกว่า

เห็ดชนิดอื่นคอืการออกดอกเห็ดเร็ว ระยะช่วงห่าง

ของการออกดอกสั้น มคีวามสามารถในการใช้

อาหารสูง ถ้าใส่อาหารมากผลผลิตก็มาก มคีวาม

ต้านทานราสีเขียวและราสีด าสงู   

      

     เห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นเห็ดท่ีเกิดขึ้นบนต้นไม้

เน้ืออ่อนท่ีตายแล้ว เจริญเติบโตได้เร็วมาก ซึ่งพบท่ี

ประเทศภูฐาน เป็นเห็ดตระกูลเดียวกับเห็ดนางฟ้า 

ท าการคัดเลือกโดยอาจารย์อานนท์ เอื้อตระกูล 

เมื่อครั้งที่ไปด ารงต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเห็ดของ

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ 

ประเทศภูฐาน ท่านได้รับเชิญจากองคก์ารอาหาร

แห่งสหประชาชาติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดประจ า

ประเทศภูฐาน ได้รวบรวมและคดัเลือกส่งกลับ

เมืองไทยเพื่อให้ทดลองซ้ าให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่ง  

     ในการวางแผนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เพาะเลี้ยงเห็ดควรเข้าใจสภาพอากาศท่ีมีต่อการ

เจริญของเห็ดแตล่ะพันธ์ุ เห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นเห็ดท่ีเพาะง่ายสามารถออกดอกได้ตลอดท้ังปี 

ส่วนเห็ดนางฟ้าน้ันจะออกดอกได้ดีเมื่อสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ดังนั้นการผลิตเห็ดนางฟ้าจะผลิตก้อน

เห็ดในช่วงปลายฤดูฝน เพื่อให้ได้ผลผลิตในฤดูหนาว 

ฤดูผลิตเหด็นางรม เห็ดนางฟ้าภูฐาน และเห็ดนางฟ้า 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าเชื้อเห็ดและเพิ่มผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้าน” 

เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าภูฐาน   



ตารางแสดงช่วงอุณหภมูแิละเวลาที่ใช้บม่หัวเชื้อเหด็นางรมและเห็ดนางฟ้าภฐูาน 
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เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม การ เพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภู ฐาน  

     ระยะบ่ม    ระยะเกิดดอก 

 ชนิดของเหด็  อุณหภูมิ (oC) เวลา (วัน) อุณหภูมิ (oC) เวลา (วัน) 

        เห็ดนางรม      24-32      30-45      20-28     90 

        เห็ดนางฟ้าภูฐาน     28-38    30-45      28-35     90 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจรญิของเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภูฐาน 

1. อุณหภูมิ ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเสน้ใยและดอกของเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้า 

ภูฐาน (ดังที่แสดงไว้ในตารางด้านล่าง) ดังนั้นสภาพของโรงบ่มกอ้นและโรงเปิดดอกเห็ดน้ันควรจะมี

สภาพแวดล้อมที่ด ี

2. ความชื้น ในอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีผลิตก้อนเห็ดสว่นผสมต่างๆ ควรจะมีความชื้นเหมาะสมคือประมาณ 70% 

ส่วนในช่วงเปิดดอกนั้นควรมคีวามชื้นสัมพัทธ์ในอากาศประมาณ 90% ถ้าหากความชื้นต่ ากว่ามาตรฐานหรือมี

ความชื้นท่ีไม่สม่ าเสมอจะท าให้ผลผลติต่ า โรคและแมลงต่างๆ ก็จะเข้ามารบกวนท าลายได้ง่าย 

3. อากาศ ในกรณีท่ีโรงเรือนซึ่งใช้ในการเปิดดอก มีการระบายถ่ายเทอากาศไม่ดีพอจะมีปัญหาเห็ดขาด

ออกซิเจน เส้นใยของเห็ดจะไม่สามารถสร้างตุ่มดอกได้อย่างมคีุณภาพ สภาพดอกเห็ดจะผิดปกติ และผลผลติ

จะต่ ามาก 

4. แสงสว่าง แม้ว่าเส้นใยเห็ดจะสามารถเจริญเติบโตได้ในท่ีซึ่งไม่มีแสง หรือแสงน้อย แตก่ารท่ีเห็ดจะออก

ดอกไดด้ีน้ัน จ าเป็นจะต้องมีแสงในระดับหน่ึงที่พอเหมาะ การเจริญเติบโตจึงจะสมบูรณ์ 

5. สารอาหาร ควรให้มีสารอาหารพอเพียงตามสูตร 

6. ความเป็นกรดเป็นด่าง เห็ดในสกุลน้ีสามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพอาหารท่ีเป็นกรด จนถึงระดับกลาง 

คือจะมีค่า pH ประมาณ 5-7 

ท่ีมาภาพ : Craig Wallin (2015) 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าเชื้อเห็ดและเพิ่มผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้าน” 

วัสดุและอุปกรณ์ 

1. หัวเชื้อเห็ด 

2. วัสดุเพาะ เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย เปลือกถัว่ต่างๆ ขี้เลื่อยไมย้างพารา ไม้ฉ าฉา ไม้มะม่วง ไม้กระถิน ไม้

เบญจพรรณ ไมยราบยักษ์ เป็นต้น 

3. ถังนึ่ง หรือ หม้อน่ึงลูกทุ่ง 

4. โรงเรือนหรือสถานท่ีบ่มเส้นใยและเปิดดอก 

5. ถุงพลาสตกิทนร้อน ขนาด 7x11 น้ิว–9x13 น้ิว แลว้แตว่ัสดท่ีุใช้เพาะ 

6. คอพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 น้ิว 

7. ฝ้ายหรือส าลีและยางรัด 

8. แอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์ส าหรับจุดไฟ 

การท าก้อนเห็ด 

          การน่ึงฆ่าเชื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อก าจัดเชื้อแขง่ขันหรือเชื้อปนเป้ือน ท่ีอยู่ในอากาศหรือวัสดุเพาะ ซึ่งจะ

มาแย่งท่ีอยู่อาศัยและอาหารในก้อนเห็ด เพื่อก าจัดเมล็ดพชืและวัชพืชท่ีอาจติดมากับวัสดุเพาะ และยัง

สามารถก าจัดแก๊สเสียท่ีสะสมอยู่ในก้อนเห็ดท่ีอัดไว้ข้ามคืนได้อกีด้วย 

หม้อนึ่งฆ่าเชื้อมี 2 แบบ ได้แก ่

          1. หม้อน่ึงอัดความดัน จะเป็นถังท่ีสามารถทนความร้อนสูงได้ 121 องศาเซลเซียส และมีความดัน

ประมาณ 15-18 ปอนด์/ตารางนิ้ว ใช้เวลาในการน่ึงประมาณ 2-3 ชั่วโมง  
          2. หม้อน่ึงแบบลูกทุ่ง โดยใช้ถัง 200 ลิตร บรรจุครั้งละ 70-100 ถุง นึ่งนาน 3-4 ชั่วโมง หรือหม้อน่ึงที่

ประกอบด้วยเหล็กแผ่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมบรรจุถุงได้ตั้งแต่ 500-5,000 ถุง โดยใช้ระยะเวลาในการน่ึงประมาณ 

2-3 ชั่วโมง  

การนึ่งดว้ยหมอ้นึ่งแบบลูกทุ่ง (ถัง 200 ลิตร)           

          ท าได้โดยใส่น้ าให้สูงจากก้นถังประมาณ 6-8 น้ิว วางตะแกรงลงให้อยู่เหนือระดับน้ าเล็กน้อย จัดวาง

ก้อนเห็ดเรียงลงไปในถังเป็นชั้นๆ ใช้กระดาษหนาๆ หรือหนังสือพิมพ์หลายๆ ชั้นบุข้างในถัง เพื่อไม่ให้ถุงก้อน

เห็ดสัมผัสกับตวัถัง เรียงกอ้นเชื้ออย่าให้แน่นเกินไป ถังหน่ึงจะบรรจุก้อนเห็ดได้ประมาณ 70-100 ถุง ปิดฝาถัง

และรัดเข็มขดัอกีชั้นหน่ึง นึ่งนาน 3-4 ชั่วโมงนับจากน้ าเดือด รักษาระดับไอน้ าให้พุ่งออกมาอยา่งสม่ าเสมอ 

หลังจากนั้นจึงดับไฟ แล้วท้ิงก้อนเชื้อไว้ให้เย็นตัวลง 

ระวัง  การปิดฝาถังนึ่งไม่ควรปิดสนิทเกินไป จะท าให้ไอน้ าร้อนดันฝาถังให้กระเด็นออกหรือระเบิดได้ หากปิด

สนิทให้เจาะรูท่ีฝาเพื่อให้ไอน้ าระบายออกมาได้ 

การนึ่งฆ่าเชื้อกอ้นเห็ด 



8 

เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม การ เพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภู ฐาน  

หม้อนึ่งแบบลูกทุ่ง 

หม้อน่ึงที่ออกแบบให้ไอน้ าจากน้ าเดือด 

ไหลไปตามท่อกลับไปผ่านความร้อนอีก

ครั้ง เพื่อให้ไอน้ ามีอุณหภูมิสูงขึน้ 

จากนั้นไอน้ าอุณหภูมิสูงนี้จะถูกส่งตาม

ท่อเข้าไปยังห้องนึ่ง ท าให้สามารถฆ่าเชื้อ

ปนเป้ือนได้ดียิ่งขึ้น 

น่ึงโดยใช้ฟืนต้มให้น้ าเดือดเป็นไอ

อยู่ภายในหม้อน่ึง 

ที่มาภาพ : เกษตรวิฬุรห์ (2010) 

  เกษตรพอเพียง.คอม (2012) 

  ไมตรี พิทยาคุณ (มปป.) 

  Monvipa naklum (2013) 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าเชื้อเห็ดและเพิ่มผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้าน” 

การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเห็ด 

เติมน้ าสะอาดลงในถัง 200 ลิตร ให้สูงจากก้น

ถัง 6-8 น้ิว 

วางตะแกรงเหนือระดับน้ าเล็กน้อย 

เรียงก้อนเห็ดเป็นชั้นๆ อย่าให้แน่นจนเกินไป 

ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หลายๆ ชั้นบุข้างถัง 

ปิดฝาถังหรือใช้พลาสติกทนความร้อน

ปิดปากถังให้แน่น เจาะรู 2-3 รู เพื่อเป็น

ทางระบายความดันไอน้ า จากนั้นสุมไฟ

จนน้ าเดือด จับเวลาต่อไปอีก 3-4 

ชั่วโมง จึงดับไฟ 

ที่มาภาพ : เกษตรพอเพียง.คอม (2012) 



10 

เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม การ เพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภู ฐาน  

1. ใช้วัสดุหลกักองบนพื้นปูนซีเมนต์ พร้อมกับใส่

อาหารเสริมลงไปกระจายให้ท่ัว ใช้พลั่วคลุกเคล้า

ผสมให้เข้ากันให้ดี ให้อาหารเสริมกระจายใน

ส่วนผสมอย่างสม่ าเสมอ 

2. เติมน้ าลงไปในวัสดุเพาะให้กระจายอย่างทั่วถึง 

ทดสอบความชื้นโดยน าขึ้นมาก าแล้วบีบ หากพบว่า

ไม่มีน้ าไปไหลออกตามง่ามมือ และเมื่อแบมือออก

ส่วนผสมยังจับกันเป็นก้อนแสดงว่าความชื้นใน

อาหารอยู่ในระดับเหมาะสม 

3. น าวัสดุท่ีผ่านการผสมแล้ว บรรจุในถุงพลาสติก

ทนร้อน ขนาด 7 x 12 น้ิว อัดสว่นผสมลงในถุงให้

แน่น น้ าหนักประมาณ 800 กรัม 

4. สวมคอขวด ใช้ยางรัด แล้วปิดจุกด้วยส าลี 

5. น าถุงก้อนเห็ดท่ีบรรจุแล้วไปน่ึงฆ่าเชื้อ  

1. กองขี้เลื่อยบนพื้นปูนซีเมนต์ แล้วเกลี่ยผวิหน้า

กองให้เรียบ รดน้ าตามสูตร (อาจใช้จุลินทรีย์ช่วย

หมักรดสลับกับน้ า) หมักทิ้งไว้หนึ่งคืน 

2. น าอาหารเสริมหว่านบนกองขี้เลื่อยหมักให้ท่ัว 

จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน ในขั้นตอนน้ีอาจผสมฟาง

สับลงไปด้วยก็ได ้

3. น าวัสดุท่ีผสมแลว้บรรจุลงในถุงพลาสติก อดัให้

แน่น 

4. สวมคอขวด ใช้ยางรัด แล้วปิดดว้ยจุกส าลี 

5. น าถุงก้อนเห็ดไปน่ึงฆ่าเชื้อ 

วิธีผสมอาหารสูตรขี้เลื่อยไม่หมักกอง 

สูตรอาหารจากขี้เลื่อย 

สูตร 1 

 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา, ไม้เน้ืออ่อน 100 
กิโลกรัม 

 ร าละเอียด 5 กิโลกรัม 

 ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม 

 ปูนขาว 1 กิโลกรัม 

 น้ า 80 ลิตร 

สูตร 2 

 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม 

 ร าละเอียด 8 กิโลกรัม  

 น้ าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม  

 แป้งข้าวเหนียว 1 กิโลกรัม  

 ปูนขาว 1 กิโลกรัม  

 ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม  

 น้ า 50-60 ลิตร  

สูตร 3 (จากฟาร์มเห็ดเมืองงาย) 

 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม 

 ร าละเอียด 7 กิโลกรัม 

 ปลายข้าว 1 กิโลกรัม 

 ยิปซัม (แคลเซียมซัลเฟต) 0.5 กิโลกรัม 

 ดีเกลือ (แมกนีเซียมซัลเฟต) 0.2 กิโลกรัม 

 ปูนขาว 1 กิโลกรัม 

 ภูไมท์ 2-3 กิโลกรัม 

 น้ า ปรับความชื้น 70-80 ลิตร 

หมายเหต ุ

     การเพิ่มปริมาณอาหารเสริมสูงอาจท าให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้นได้ แต่กอ้นเชื้ออาจเสียหายจากเชื้อจุลินทรีย์
ชนิดอื่นได้เช่นกัน 

วิธีผสมอาหารสูตรขี้เลื่อยแบบหมักกอง 

ตัวอย่างสูตรอาหารตัวอย่างสูตรอาหารตัวอย่างสูตรอาหาร   
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าเชื้อเห็ดและเพิ่มผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้าน” 

สูตรอาหารจากฟางข้าว 2 

2. ท าการกลับกองหรือกระจายกองฟาง เพื่อระบาย
แก๊สแอมโมเนียม และใช้ปูนขาว 1 กิโลกรัม ผสมลง
ไปเพื่อปรับสภาพฟางหมัก และคลุมกองฟางไว้ดว้ย
พลาสติกดังเดิม แต่ให้เหลือสว่นปลายของกองไว้
ประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อเป็นช่องระบายอากาศ 
หมักไว้ 3 วัน 
 

3. กระจายกองฟางอีกครั้ง เพือ่ระบายความร้อน
และเติมดีเกลอืลงไป 0.2 กิโลกรัม คลุมด้วย
พลาสติก หมกัไว้ 3 วัน 
 

4. กระจายกองฟางอีกครั้งและระบายอากาศ โดย
ไม่ต้องเติมอะไร เมื่อฟางหมักเย็นตัวดีแล้ว ท ากอง
ฟางให้เป็นรูปฝาชีเหมือนเดิมและคลุมด้วยพลาสตกิ 
ท้ิงไว้อีก 3 วัน 
 

5. น าฟางที่หมักแล้ว 100 กิโลกรัม ผสมร าละเอียด 
5 กิโลกรัม เติมน้ าลงไป 75-80 ลิตร แลว้น าไป
กรอกลงในถุงพลาสติก 
 

6. ใส่คอขวด รดัดว้ยยางรัด ปิดด้วยจุกส าลี น าถุง

ก้อนเห็ดท่ีบรรจุแล้วไปน่ึงฆ่าเชื้อ 

 วัสดุที่ใช ้

 ฟางข้าวแห้งสับเป็นท่อนยาว 4-6 น้ิว 100 
กิโลกรัม  

 ปูนขาว 1 กิโลกรัม  

 ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม 

 ร าละเอียด 5 กิโลกรัม 

 น้ า 75-80 ลิตร 

 

วิธีท า 

1. น าฟางแห้งมาสับยาวประมาณ 4-6 น้ิว และแช่
ฟางให้ชื้นหมาด น าปุ๋ยยูเรียมาใส่ผสมให้เข้ากันแล้ว
หมักในแบบพิมพ์ หรือตั้งกองเป็นรูปฝาชีสูง
ประมาณ 1.20 เมตร ขึ้นไป แล้วคลุมกองด้วย
พลาสติกเพือ่ป้องกันการระเหยของความชื้น หมักไว้ 
3 วัน 

สูตรอาหารจากฟางข้าว 1 

หมักทิ้งไว้ 3-4 วัน  

2. กลับกองฟางหมัก พรอ้มกับใส่ปูนขาวลงไปหมัก

ต่ออกี 3-4 วัน  

3. กลับกองฟางอกีครั้ง พร้อมกบัใส่ปุ๋ยสูตร 0-46-0 

ลงไปด้วย หมักต่ออกี 3-4 วัน  

4. กลับกองฟางหมักอีกครั้ง จากนั้นน าไปบรรจุลง

ถุง หรือใช้ร าละเอียดผสมลงไปก่อนจึงบรรจุถุง อัด

วัสดุให้แน่น  

5. ใส่คอขวด รดัดว้ยยางรัด ปิดด้วยจุกส าลี 

6. น าถุงก้อนเห็ดท่ีบรรจุแล้วไปน่ึงฆ่าเชื้อ  

วัสดุที่ใช ้

 ฟางข้าวแห้งสับเป็นท่อนยาว 4-6 น้ิว 100 
กิโลกรัม  

 ยูเรีย 1 กิโลกรัม  

 ปูนขาว 1 กิโลกรัม  

 ปุ๋ยดับเบ้ิลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) 2 
กิโลกรัม  

 ร าละเอียด 5 กิโลกรัม 

 

วิธีท า 

1. แช่ฟางให้อิ่มน้ า หมักกับยูเรียตั้งเป็นแท่งโดยใช้

แบบพิมพ์ ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสูง 

0.5 เมตร เช่นเดียวกับการตั้งกองปุ๋ยหมัก หลังจาก

น้ันเอาแบบพิมพ์ออก คลุมกองฟางด้วยพลาสติก 
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เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม การ เพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภู ฐาน  

วัสดุที่ใช ้

 ฟางข้าวแห้ง  100 กิโลกรัม 

 ปูนขาว  1 กิโลกรัม 

 น้ าหมักชีวภาพ  40 ซีซ ี

 ปุ๋ยน้ าตาลหรือปุ๋ยขาว (แอมโมเนียม

ซัลเฟต)   2 กิโลกรัม 

วิธีท า 

1. ชั่งฟางข้าว 100 กิโลกรัม น ามาวางกับพื้น 
จากนั้นเกลี่ยฟางให้กระจายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร 

2. รดน้ าให้ชุ่มจนท่ัวกองฟาง เพื่อท าให้ฟางมี
ความชื้นพอหมาดๆ และท าให้ฟางน่ิมขึ้น เพื่อให้
จุลินทรีย์สามารถท างานได้ง่ายยิ่งขึ้น 

3. น าปูนขาว 1 กิโลกรัม และปุ๋ยน้ าตาล 2 กิโลกรัม 
มาหว่านให้ให้ท่ัวกองฟาง 

4. น าน้ าหมักชีวภาพผสมน้ าเปล่า ในอัตราส่วน น้ า
หมักชีวภาพ 40 ซีซี (ประมาณ 4 ช้อนแกง) ตอ่
น้ าเปล่า 40 ลิตร รดให้ท่ัวกองฟาง ทิ้งไว้ประมาณ 
10 นาที เพื่อรอให้ปุ๋ยน้ าตาลเข้ากับฟางได้ดี 

5. น าฟางที่ได้เตรียมไว้มาอัดใสพ่ิมพ์ให้แน่น แล้วยก
ออกจากพิมพ์ (บลอ็คไม้คล้ายการท าเห็ดฟางกอง
เตี้ย)และน าผ้ายางมาคลุม เพื่อปรับสภาพ รักษา
ความชื้น และท าให้จุลินทรีย์สามารถท างานได้เร็ว
ยิ่งขึ้น 

6. พลิกกองทุกๆ 3-4 วัน โดยการพลิกด้านบนลงสู่
ด้านล่างและจากล่างขึ้นบน เพื่อให้ท าให้เกิดการ
หมักที่สมบูรณ์และท่ัวถึงกัน หมักไว้ประมาณ 12-15 
วัน จึงใช้ได้ 

7. น าฟางหมักท่ีได้มาบรรจุลงถุง อัดให้แน่น ใส่คอ
ขวด รดัดว้ยยางรัด ปิดด้วยจุกส าลี 

8. น าถุงก้อนเห็ดท่ีได้ไปน่ึงฆ่าเชื้อ เมื่อน่ึงเสร็จแล้ว 
น าถุงเห็ดออกมาพักในห้องตอ่เชื้อให้เย็น ประมาณ 
4-6 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 1 วัน เน่ืองจาก
เชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นจะเข้ามาปนเป้ือนและเติบโต
ก่อนเชื้อเห็ด 

สูตรอาหารจากฟางข้าว 3 

วัสดุที่ใช ้

 ฟางแห้งสับยาว 2 น้ิว  25 กิโลกรัม 

 ข้าวฟ่างเมล็ดลีบ  50 กิโลกรัม 

 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา  25 กิโลกรัม 

 ปูนขาว  1-2 กิโลกรัม 

 น้ า  65 ลิตร 

วิธีท า 

1. น าฟางข้าวสับแช่น้ าให้ชุ่ม น าขึ้นมาให้สะเด็ดน้ า 

ผสมกับข้าวฟ่างเมลด็ลีบ ขี้เลือ่ยแห้ง ปูนขาว 

คลุกเคล้าให้เข้ากัน ความชื้นประมาณ 65 % 

2. บรรจุวัสดุเพาะลงถุงพลาสตกิทนร้อน อัดให้แน่น 

3. ใส่คอขวดพลาสติก รดัดว้ยยางรัด ปิดด้วยจุก

ส าลี 

4. น าถุงก้อนเห็ดท่ีได้ไปน่ึงฆ่าเชื้อ 

หมายเหต ุ

         วัสดุเพาะอาจผสมวสัดุหลายๆ อย่างที่หาได้

ง่ายในท้องถิ่น เช่น ผักตบชวา กากฝ้าย กากนุ่น แต่

ควรมีขี้เลือ่ยและฟางสับยืนพื้น 

สูตรอาหารจากขี้เลื่อยและฟางข้าว 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าเชื้อเห็ดและเพิ่มผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้าน” 

     การถ่ายหัวเชื้อควรท าในห้องที่สะอาด ลมไม่โกรก น าอุปกรณ์ต่างๆ และกอ้นเชื้อเข้าไปในห้องเขี่ยเชื้อ 

อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่  

     ตะเกียงแอลกอฮอล์,  แอลกอฮอล์ส าหรับจุดไฟ (เมทานอล), ไม้ขีดไฟ, แอลกอฮอล์เชด็แผล,  

ส าลีท่ีสะอาด, ขวดหวัเชื้อเห็ด, กระดาษส าหรับปิดปากถุง, ยางรัด 

วิธีท า 

1. ผู้ปลูกเชื้อเห็ดควรล้างมือด้วยสบู่ เช็ดให้แห้งแล้วเชด็มือด้วยแอลกอฮอล์เช็ดแผลอีกครั้งหน่ึง  

2. เขย่าขวดหัวเชือ้เมล็ดข้าวฟ่าง ให้เมล็ดข้าวฟ่างกระจายออกจากกัน  

3. เช็ดปากขวดหวัเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70% เปิดจุกส าลีท่ีปากขวดพร้อมทั้งลนปากขวดด้วยตะเกียง

แอลกอฮอล์  

4. หยอดหัวเชื้อลงในถุงอาหารเพาะประมาณ 15-20 เมล็ดต่อถงุอย่างรวดเร็ว ปิดจุกส าลีท่ีปากถุงเพื่อป้องกัน

ไม่ให้ปนเป้ือนเชื้ออื่นๆ แล้วเขยา่ถุงก้อนเชื้อเบาๆ ให้เมล็ดข้าวฟ่างกระจายออกเต็มหน้าก้อนเชื้อ  

5. หุ้มปากถุงด้วยกระดาษ รัดดว้ยยางรัด แลว้น าก้อนเชื้อเข้าห้องบ่มเชื้อตอ่ไป  

การปลูกเชื้อเห็ดลงถุง  

     โรงเรือนท่ีใช้ส าหรับบ่มก้อนเชื้อเห็ด ควรเป็นโรงเรือนท่ีสะอาด ถ่ายเทอากาศได้สะดวก อณุหภูมิค่อนข้าง

สม่ าเสมอ ควรเป็นห้องที่ค่อนขา้งมืดหรือมีแสงสว่างน้อย ท าเป็นชั้นวางก้อนเชื้อประมาณ 4-6 ชั้น หรือเป็น

ชั้นรูปตัว A โรงเรือนบ่มเชื้อควรมีอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส (ตามตารางในหน้า 6) จากนั้นเชื้อ

เห็ดจะเริ่มเจริญเป็นเส้นใยสีขาว จากส่วนบนของคอขวดพลาสติกลงมา เชื้อเห็ดจะเจริญเต็มกอ้นเชื้อในเวลา

ประมาณ 30-45 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดและสภาพแวดลอ้มในช่วงของการเจริญของเส้นใย รวมถึงขนาด

ของกอ้นเชื้อดว้ย 

หมายเหตุ  ระยะเวลาการบ่มเส้นใยของก้อนเชื้อเห็ดขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เช่น 
อุณหภูมิ ความชื้น วัสดุเพาะ อาหารเสริม และแสงสว่าง 

การบ่มเส้นใยเห็ด 

ที่มาภาพ : เกษตรพอเพียง.คอม (2012), สหวิชา.คอม (2552) และ ไมตรี พิทยาคุณ (มปป.) 

ขวดหัวเช้ือเห็ด การหยอดหัวเช้ือเห็ด การหุ้มปากถุงด้วยกระดาษ 
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เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม การ เพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภู ฐาน  

ควรสร้างจากวัสดุท่ีหาง่ายในท้องถิ่นเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน วัสดุส าหรับ

มุงหลังคาและฝาผนัง ควรใช้หญ้าคาหรือวัสดุอื่นๆ ท่ีสามารถทดแทนได้ เช่น 

พลาสติก หรอืตาข่ายสดี า ภายในโรงเรือนต้องมีการถ่ายเทอากาศได้ดี เข้าไปภายในโรงเรือนจะต้องหายใจ

สะดวก แสงและอุณหภูมิ ควรพอเหมาะส าหรับเห็ดแต่ละชนิด (ตารางในหน้า 6) 

     เห็ดสกุลนางรม เป็นเห็ดกลุม่ที่ชอบเย็นมากกว่าร้อน อุณหภูมิท่ีเหมาะสมอยู่ระหว่าง 25-28 องศา-

เซลเซียส และไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส โรงเรือนเปิดดอกจึงตอ้งมุงจากเพื่อลดอุณหภูมิลง พืน้โรงเรือนควร

โรยด้วยทรายหนาๆ เพื่อช่วยรักษาความชื้น  

โรงเรือนเปิดดอกเห็ด 

หลังจากเส้นใยเห็ดเจริญเต็มก้อนแล้ว ควร

ปล่อยให้เส้นใยเห็ดรัดตัวและสะสมอาหาร

เพิ่มมากขึ้น ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน 

     วิธีการเปิดดอกเห็ดท าได้โดยดึงกระดาษหรือจุกที่ปิดถุงออก น าถุง

ก้อนเชื้อไปเรียงซ้อนกันไว้บนชั้นรูปตัวเอ รดน้ าให้ความชื้นภายใน

โรงเรือน เช้า กลางวัน และเย็น แต่ระวังอย่าให้น้ าเข้าถุงก้อนเชื้อ 

เพราะจะท าให้ก้อนเชื้อเน่าและเสียหายเร็ว โดยรักษาความชื้นสัมพัทธ์

ในอากาศ 70-90 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเปิดถุงได้ 7-14 วัน จะปรากฏ

ดอกเห็ดขนาดเล็กออกมาจากปากถุง  

ก่อนเก็บผลผลิตควรงดการให้น้ า เพราะเห็ดจะ

เปียกชื้นไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด  เก็บเกี่ยว

เมื่อดอกเห็ดมอีายุปานกลางไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป สังเกตจากขอบ

ดอกเห็ดยังงุ้มอยู่ ใช้มือจับดอกเห็ดแล้วดึงเบาๆ โยกไปทางซ้ายและ

ขวา ดอกเห็ดจะหลุดออกมา ตอ้งดึงดอกเห็ดให้หลุดออกจากถุงท้ัง

กลุ่ม ไม่ให้เหลือโคนติดท่ีถุง เพราะจะท าให้หน้าถุงเน่าท าให้มีเชื้อรา

อื่นหรือมีแมลงหวี่เข้าท าลาย  การเก็บผลผลิตควรเก็บไปเรื่อยๆ 

จนกว่าก้อนเชื้อจะหมดอายุ ประมาณ 3-4 เดือน  

การเปิดดอกเห็ด 

โรงเรือนเปิดดอกเห็ด (ซ้าย)    ชั้นวางก้อนเห็ดรูปตัว A (ขวา) 

ที่มาภาพ : สยามฟาร์มเห็ด (2012), lingzhimg2.com (2012) 

ที่มาภาพ : chiangmaimedee.com (2012) 

หลังเปิดดอก เห็ดขนาดเล็กจะ

ออกมาจากปากถุง 

การเปิดดอกและการดูแลรักษา 

การดูแลรักษา 

http://www.ifarm.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=103:-oyster-mushroom&catid=46:mushroom&Itemid=198


โรคจากเชื้อรา การป้องกันและแก้ไขโรคจากเชื้อรา การป้องกันและแก้ไขโรคจากเชื้อรา การป้องกันและแก้ไข   

สาเหตุของการเกิดเชื้อราปนเปื้อน 

     สาเหตุของการเกิดเชือ้ราปนเป้ือนมีหลายประการ เช่น การท้ิงถุงก้อนเชื้อเห็ดท่ีเก็บดอกแล้วในบริเวณ

ฟาร์ม ซึ่งเป็นโอกาสให้เชื้อรายังกระจายอยู่ในบริเวณนั้น เมื่อมีฝนตกหรือลมแรงเชื้อราจะถูกฝนชะหรือลมพดั

แพร่เข้าไปในบริเวณโรงเรือนเพาะเห็ดโดยตรง หรือตกลงไปในน้ าท่ีใช้รดเห็ดได้นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก 

เช่น หัวเชื้อไม่บริสุทธ์ิ การน่ึงฆ่าเชื้อถุงเห็ดท่ีท าลายเชื้อไม่หมด ถุงแตกหรอืถูกแมลงท าลาย 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าเชื้อเห็ดและเพิ่มผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้าน” 

อาการของโรค สาเหต ุ

บางส่วนของถุงเห็ดท่ีมสีีเขียวเขม้เกือบด า อาจเกิดขึ้นใกล้ปากถุงแล้ว

ลามลงไปข้างล่าง หรืออาจเกิดจากด้านล่างขึ้นไป บางส่วนของถุงเห็ดมี

สีน้ าตาลเกิดขึ้นตดิกับบริเวณที่มีสีเขียวเข้ม 

เชื้อรากลุ่มแอสเพอร์จิลลสั 

(Aspergillus) 

ขี้เลื่อยในถุงเห็ดจะมีสีน้ าตาลเข้มเกือบด า เริ่มแรกเชื้อรามีสีขาว ต่อมา
เชื้อราสีขาวจะขยายกว้างขึ้นเรือ่ย เมื่อท้ิงไว้นานๆ จะสังเกตเห็นก้อน
เล็กๆ สีด านูนออกมาท่ีผิวของถงุพลาสตกิ 

เชื้อราโบไตรโอดิฟโพลเดีย 

(Botryodipiodia) หรือราด า  

สปอร์ (Spore) ของเชือ้รามีสีเขยีวอ่อนใส เมื่อเกิดรวมกันหนาแน่นจึงท า

ให้เห็นเป็นหย่อมสีเขียวมะกอก หรือเขียวเข้มในถุงเห็ด ครั้งแรกจะเห็น

เส้นใยสีขาวเจริญเติบโตดีในก้อนเชื้อเห็ดแล้วเปลี่ยนสีไปเน่ืองจากเชื้อ

รามีอายุมากขึ้น  

เชื้อรากลุ่มราเขียว หรือ Green 

Mold (Trichoderma และ  

Glocldium)  

ผงสีชมพูอมสม้เกิดเป็นกระจุกบริเวณปากถุง หรือเป็นก้อนติดกันสีชมพู 
บางถุงอาจมีราสีส้มเกิดท่ีก้นถุงได้ 

ราสีส้มหรือราร้อน (Neurospora 
sp.) 

เห็นเส้นสีเหลืองชัดเจนท่ีบริเวณด้านข้างๆ ถุง และบริเวณปากถุง จะ
เกิดกับถุงเห็ดท่ีเปิดถุงเก็บดอกไปแล้วแลว้หลายรุ่นและเป็นถุงท่ีอยู่ด้าน
ล่างสุด 

ราเมือก (Slime mold) 

การป้องกันการเกิดเชื้อราปนเปื้อนในการเพาะเห็ดถงุ 

1. ตรวจสอบความสะอาดและความบริสุทธ์ิของหัวเชือ้ก่อนซือ้ 
2. การถ่ายเชื้อหรือใส่เชื้อ ควรท าในห้องที่สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหรอืเชื้อโรคอื่นๆ หรือ บริเวณที่ไม่มี
อากาศถ่ายเท 
3. คัดแยกถงุเห็ดเสีย ถุงเห็ดแตก ถุงเห็ดท่ีมีจุกส าลชีื้น น าไปน่ึงใหม่หรือเผาเพื่อลดการระบาดของเชื้อรา 
4. รักษาความสะอาดโรงเพาะ และบริเวณโดยท่ัวไปรอบๆ ฟาร์ม 
5. เมื่อเก็บผลผลิตหมดแลว้ ควรพักโรงเพาะเห็ดประมาณ 2-3 อาทิตย์ เพื่อท าความสะอาดและฉีดยาฆ่า
แมลง หรือเชือ้ราท่ีอาจซุกซ่อนตามพื้น และพื้นเสา ก่อนน าถุงเห็ดชุดใหม่เข้ามา ถ้าเป็นไปได้ควรแยกโรงบ่ม
กับโรงเปิดดอกต่างหาก 
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1. การถา่ยเทอากาศ 
     ตรวจดสูภาพของโรงเรือนท่ีเพาะเห็ดว่ามีช่องระบายอากาศเพียงพอหรือไม่ อาจเพิ่มช่องเปิด-ปิด (บาน
กระทุ้ง) ที่ด้านข้างทั้ง 2 ด้านเพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศและป้องกันการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ควรเปิดประตูและหน้าต่างในตอนเช้ามืดเพื่อระบายอากาศ 
 
2. แสงสว่าง 
     ตรวจความเข้มของแสงภายในโรงเพาะ ให้มีความสว่างพอเพียงกับการพัฒนาการเจริญเติบโตของดอก
เห็ดอ่อน และให้พร้อมส าหรับตรวจความผิดปกติต่างๆ ของโรงเพาะ รวมท้ังของดอกเห็ดดว้ยโดยวิธีเปิดช่อง
หน้าต่างหรือช่องแสง หรือใช้แสงไฟช่วยโดยเฉพาะช่วงเก็บดอกเห็ดตอนเช้ามืด 
 
3. ความชื้น 
     ความชื้นท่ีควรได้ท าความเข้าใจและหมั่นตรวจตรามี 2 อย่าง คือ ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายนอก
โรงเรือน และความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด ระดับความชื้นโดยท่ัวไปในระยะเปิดดอกควรอยู่ระหว่าง 80–90% 
ความชื้นภายในโรงเพาะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิสูงต่ าของอากาศภายนอกโรงเพาะ  
     ดังนั้น ในฤดูหนาวมักมีปัญหาเรื่องอากาศแห้ง ความชื้นต่ า แนะน าให้ใช้ผ้าพลาสติกบุโรงเรือนด้านใน ไม่
ควรเปิดประตูหน้าต่างโรงเรือนไว้ เพราะจะท าให้ความชื้นระเหยไป ให้น้ าวันละ 3 เวลา จะช่วยให้โรงเรือน
เปิดดอกมคีวามชื้นพอเหมาะ สว่นในฤดูร้อน อุณหภูมิอากาศภายนอกโรงเรือนจะสูง การปรับความชื้นภายใน
โรงเปิดดอก โดยการให้น้ าวันละหลายครั้ง รวมทั้งควรลดน้ าท่ีพื้นโรง ที่ข้างฝาและหลังคา จะช่วยให้โรงเรือน
มีความชื้นตามที่ตอ้งการ นอกจากนี้ควรมีการระบายอากาศภายในโรงเรือนด้วย 
 
4. สูตรอาหาร 
     สูตรอาหารท่ีใช้เพาะเห็ดเป็นสูตรอาหารมาตรฐานหรือไม่ หรือเป็นสูตรดัดแปลงที่ได้เพิ่ม ธาตุอาหารบาง
ชนิดเข้าไปท าให้การเตรียมวัสดเุพาะผิดไป การย่อยสลายของวสัดุเพาะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟสิิกส์
ของวสัดุไม่สมดุล ท าให้คุณภาพของวัสดุเพาะเห็ดและธาตุอาหารเปลี่ยนไปด้วย 

แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อพบเห็ดสกุลนางรมแสดงอาการของโรค 

เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม การ เพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภู ฐาน  
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าเชื้อเห็ดและเพิ่มผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้าน” 

     เห็ดสกุลนางรม มีคุณสมบตัิทางกลิ่นท่ีดึงดดูโรคและแมลงศัตรูเห็ดได้เป็นอย่างดี ดงันั้นจึงมีศัตรูเห็ด
รบกวนหลายชนิดเช่น 
1. หนูและแมลงสาบ เริ่มเข้าท าลายตั้งแต่ระยะเชื้อและดอก เห็ด การก าจัดควรใช้ยาเบ่ือ หรือใช้กับดัก 
 
2. ไร ตวัไรจะดูดกินน้ าเลี้ยงระยะก้อนเชื้อและดอกเห็ด ท าให้ผลผลติลดลง ไรมีการระบาดมากเมื่อความชื้น
ในอากาศต่ า จึงควรให้ความชื้นอย่างสม่ าเสมอ การปราบไรควรเน้นในเรื่องความสะอาดและการป้องกัน
มากกว่าการใช้สารเคมี เพราะอาจเป็นอันตรายมาถึงคนท่ีกินเห็ดได้ 
 
3. แมลงหวี่ เกดิกับดอกเห็ดท่ีมีอายุมาก แมลงหวี่จะเข้ามาตอมและวางไข่แพร่พันธุ์ ควรน าก้อนเชื้อชนิดน้ี
ออกจากโรงเพาะทันที 
 
4. หอยทาก มักกดักินดอกเห็ดท่ีก าลังเจริญเติบโต ท าให้ดอกเห็ดมีรอยกดัไม่ได้คุณภาพ 

ศัตรูเห็ดสกุลนางรมศัตรูเห็ดสกุลนางรมศัตรูเห็ดสกุลนางรม   

1. การรักษาความสะอาดอย่างถูกหลักอนามัยและบริเวณรอบๆ โรงเรือนเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
กระท าได้โดยการดูแลความสะอาดของผู้เข้าไปปฏิบัติงานหรือผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างเคร่งครัด หรือก่อนท่ีจะ
น าเอาถุงก้อนอาหารเข้าโรงเรือน 
 
2. พักโรงเรือนไว้สักระยะเวลาหน่ึง เพื่อตัดวงจรชีวติท้ังโรค แมลงและศัตรูชนิดต่างๆ ที่ระบาดและสะสมอยู่
ในโรงเรือนได้ และเมื่อโรงเรือนว่างเปล่าก็จะสามารถใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นได้  
 
3. ดูแลเอาใจใส่ความเปลี่ยนแปลงของเห็ดท่ีปลูกไว้ทุกระยะอย่างละเอียดเท่าท่ีท าได้ เมื่อเกิดปัญหาจะ
สามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ทันท่วงที 
 
4. หากจ าเป็นต้องฉีดพ่นสารเคมี ควรท่ีจะต้องศึกษาวิธีใช้ พิษของสาร การแก้พิษ การตกค้างในเห็ด และ
ผลกระทบต่อการเจริญของเห็ด ก่อนลงมือท า 
 
5. การขยายกิจการปลูกเห็ดควรจะมีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดการในระดับต่างๆ ให้ดีก่อนลงมือ
ด าเนินการ เช่น มีการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับสายพันธุ์ การป้องกันและก าจัดแมลงและโรค โดยเฉพาะ
แผนการตลาด  

หลักการบริหารแมลงและศัตรูเห็ด 
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เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม การ เพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภู ฐาน  

1. เส้นใยไม่เดินลงกอ้นเชื้อเหด็ 
อาจเกิดจาก 
     - หัวเชื้อเห็ดเป็นเชื้ออ่อน หรือเส้นใยท่ีน ามาท า
หัวเชื้อเห็ดผ่านการต่อเชื้อเห็ดมาหลายครั้ง ท าให้
เส้นใยอ่อนแอ จึงควรเลอืกหัวเชื้อท่ีได้จากพันธุ์ดี ให้
ผลผลติสูง และไม่ควรต่อเชือ้บ่อยครั้ง 
     - หัวเชื้อเห็ดมีเชือ้จุลินทรีย์อื่นปนเป้ือน และ
เจริญแข่งกับเส้นใยเห็ด ผู้เพาะเลี้ยงควรสังเกต
ตั้งแต่ระยะเลี้ยงบนอาหารวุ้นวา่มีเชื้ออื่นปนหรือไม่ 
และหลังจากขยายลงบนเมล็ดขา้วฟ่างแล้ว ต้องไม่มี
เชื้อจุลินทรีย์อื่น 
     - เลือกวสัดุเพาะท่ีปราศจากสารเคมีปะปนอยู่ 
โดยเฉพาะสารก าจัดโรคพืชไม่วา่จะเป็นฟางข้าว ขี้
เลื่อย 
     - สภาพความเป็นกรด-ด่าง ไม่เหมาะสม ควรให้
มี pH ระหว่าง 6.5-6.8 
     - ขี้เลื่อยท่ีใช้เพาะมีความชืน้มากเกินไป เพราะ
สภาพดังกล่าวเชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่นจะเจริญได้
ดีกว่า 
 
2. เส้นใยเหด็เดนิบางมาก 
อาจเกิดจาก 
     - มีอาหารเหลืออยู่น้อยในถุงก้อนเห็ด หรือมี
อาหารเสริมน้อยเกินไป 
     - การน่ึงฆ่าเชื้อยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ใช้เวลาใน
การน่ึงน้อยเกินไป 
 
3. เส้นใยเหด็เดนิแล้วหยุด 
     - ก้อนเชื้อเห็ดมคีวามชื้นมากเกินไป จะ
สังเกตเห็นน้ าไหลมารวมกันท่ีก้นถุง เชื้อแบคทีเรีย
จะเจริญได้ดีมีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้น และอาจเกิดจากเชื้อ
เห็ดอ่อนแอ 
 
4. เห็ดออกดอกช้าหลงัจากเปดิถุงแล้ว 
     - เมื่อเส้นใยเดินเต็มถุงแล้วควรปล่อยเส้นใยรัด
ตัว นาน 5-7 วัน เส้นใยต้องสานกันแน่นและสะสม
อาหารให้มากพอจึงจะพัฒนาไปเป็นดอก นอกจากนี้
อาจมีปริมาณของคาร์บอนไดออกไซดส์ูง เพราะการ
ระบายอากาศไม่ดีพอ หรือภายในโรงเรือนอาจมี
อุณหภูมิสูงหรือต่ าเกินไป หรือมีความชื้นไม่เพียงพอ 
 

5. ดอกเห็ดเกิดขึ้นแต่ไม่พัฒนาไปเป็นดอก มักจะ
เหี่ยวและแห้งตายในที่สดุ  
อาจเกิดจาก 
     - หัวเชื้อเห็ดออ่นแอ ต้องเลอืกหัวเชื้อท่ีดีและ
แข็งแรงเท่าน้ัน 
     - เปิดปากถุงก้อนเชื้อกว้างเกินไป ท าให้เกิดดอก
เห็ดมากโดยอาหารมีไม่พอเพียงและน้ าในก้อนเชื้อ
เคลื่อนย้ายออก จึงไม่ควรเปิดปากถุงให้กว้างเกินไป 
     - ความชื้นในโรงเรือนมีน้อย ควรฉีดพ่นน้ า
ในทางตรงกันข้ามหากฉีดพ่นน้ าให้กระทบกับก้อน
เห็ดโดยตรง จะท าให้ดอกเน่าเสียหายได้ควรฉีดพ่น
น้ าเป็นละอองฝอยในอากาศ 
     - มีเชื้อจุลินทรีย์และเชื้ออื่นๆ แพร่ระบาดมาก 
จึงต้องรักษาความสะอาดภายในโรงเรือนให้ดีและ
อาจมีแมลงศตัรูเห็ด กัดและท าลายก้อนเชื้อเห็ด
จ าเป็นต้องจัดโรงเรือนให้สะอาดก่อนน าก้อนเชื้อ
เห็ดเข้าและระหว่างการเกิดดอก 
 
6. ดอกเห็ดหงิกงอ ดอกเหด็ไมส่มบูรณ์  
อาการ : ดอกเล็ก ขึ้นเป็นกระจุก ก้านดอกอาจเกิด
เดี่ยวหรือตดิเป็นเน้ือเดียวกันจากก้านของดอกเห็ด 
3-4 ดอก ไม่มีลักษณะของหมวกดอกปกติให้เห็น 
ขอบหมวกหงิกงอหยักไปมา หรือขอบหมวกม้วน
ออก  
อาจเกิดจาก 
     - การระบายอากาศภายในโรงเรือนไม่ดี ท าให้
อุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงขึ้น ผลท่ีตามมาคือมีการ
สะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 
     - แมลงหวี่เจาะท่อน้ าเลี้ยงของดอกเห็ด ท าให้
ไม่มีน้ าเลี้ยงไปเลี้ยงดอกเห็ดไดเ้พียงพอ ดอกเห็ดจึง
ไม่สมบูรณ์  
     - อาจเป็นแมลงกลางคืน ในตอนกลางวันเราจึง
ไม่พบตัว ทดลองดกัแมลงในเวลากลางคืน ท าโดย
ใช้กาวดักแมลง หรือน้ ามันพืชกไ็ด้ 
     - อาจเกิดจากอากาศท่ีหนาวจัด เพราะในช่วงที่
อากาศเย็นมากๆ ความชื้นในอากาศจะต่ า ดอกเห็ด
จะขาดน้ า วิธีแก้ไขคือรดน้ าให้ถี่ขึ้น เพิ่มขึ้นเป็น 3-4 
ครั้งตอ่วัน 
     - อาจเกิดจากสายพันธุ์เชื้ออ่อนแอ ซึ่งเกดิจาก
การตัดตอ่เชื้อหลายครั้ง  

ปัญหาในการเพาะเห็ดนางรมปัญหาในการเพาะเห็ดนางรมปัญหาในการเพาะเห็ดนางรม   
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าเชื้อเห็ดและเพิ่มผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้าน” 

7. ท าไมเติมน้ าตามสูตรอาหารแล้ว ขี้เลื่อยยัง

แห้งหรือแฉะเกินไป 

     - จะใช้น้ าเท่าไรขึ้นอยู่กับความชื้นของขี้เลือ้ย 
ถ้าเป็นขี้เลื่อยท่ีกองตากแดดตากฝนโดยไม่มีการ
คลุมกอง ก็จะมีความชื้นมาก หากเป็นขี้เลื่อยใหม่จะ
ซับน้ าได้ดีกว่าขี้เลื่อยเก่า ความชื้นในขี้เลื่อยใหม่จึง
มากกว่าขี้เลื่อยเก่า จึงไม่ต้องเตมิน้ ามาก ซึ่งต้อง
อาศัยการสังเกตและฝึกฝนจึงจะกะปริมาณน้ าได้
พอด ี
 
8.  เมือ่เปิดดอกแลว้ ควรจะใช้น้ าอะไรรดและรด
น้ าอย่างไร 
     - น้ าท่ีจะใช้รดก้อนเห็ด ก็ควรจะมีค่าความเป็น
กรด-ด่างที่ pH 7.0 (เป็นกลาง)  
     - แหล่งน้ าสามารถใช้ได้ทั้งน้ าบ่อ น้ าคลอง น้ า
บาดาลท่ีไม่กร่อย หรือแม้กระท้ังน้ าประปา  
     - ส าหรับน้ าประปาเป็นกลางอยู่แลว้ แต่ไม่
เหมาะท่ีจะน ามาใช้ทันที ควรตากแดดหรอืรองทิ้งไว้
ประมาณ 3-4 วัน เพื่อให้คลอรนีระเหยออกไปก่อน 
ข้อเสียของการใช้น้ าประปาคือมีต้นทุนท่ีสูง  
     - ส่วนน้ าบาดาลควรจะมีการปรับด่าง โดยการ
แกว่งสารสม้เพื่อให้เศษปูนและอื่นๆ ท่ีมากับน้ า
บาดาลตกตะกอน ไม่ว่าน้ าท่ีใช้จะมาจากแหล่งใด 
หากไม่แน่ใจควรจะท าการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของน้ าก่อนเสมอ 
     - การรดน้ า ให้รดรอบๆ ก้อน และให้รดจาก
ก้อนท่ีอยู่บนสุดและน้ าจะค่อยๆ ไหลลงมาก้อนท่ีอยู่
ด้านล่าง อย่าให้น้ าเข้าไปท่ีหน้าก้อน เพราะน้ าจะ
เข้าไปขังในก้อนเห็ด เส้นใยเห็ดจะตายกลายเป็น
เมือกที่เรียกกันว่า “ราเมือก” ท าให้เห็ดไม่ออกดอก 
และก้อนเห็ดจะเสีย 
     - ความถี่ในการรดน้ าให้พิจารณาอุณหภูมิ 
ความชื้นสัมพันธ์ สภาพของกอ้นเห็ด ลมและ
อากาศเป็นองค์ประกอบ สิ่งที่ผู้เพาะเลี้ยงเห็ดต้องรู้
คืออณุหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ท่ีเหมาะสมส าหรับ
เห็ดท่ีเราเพาะ 
     - ถ้าเห็ดต้องการความชื้นสมัพัทธ์ท่ี 85-90 % 
ต้องรดน้ า 4-5 ครั้ง/วัน หากอากาศร้อนขึ้น 
ความชื้นสัมพัทธ์จะลดลง ควรจะรดน้ าให้นานขึ้นอีก
สักเล็กน้อย หรือรดท่ีพื้นและผนังโรงเรือนเพิ่มไป
ด้วย ในทางกลับกัน หากความชืน้สูงควรจะลดการ
รดน้ าลง พร้อมทั้งเปิดโรงเรือนเพื่อให้มีการระบาย
อากาศ 

     - อุปกรณ์ในการรดน้ า สามารถใช้ได้ทั้งสายยาง 
บัวรดน้ า หรือระบบพ่นฝอย ซึ่งสายยางและบัวรดน้ า
สามารถเลือกรดน้ าเฉพาะจุดได้ คือจุดท่ีแห้งเราก็รด
น้ ามากขึ้น จุดท่ีชื้นมากก็รดน้ าให้น้อยลง แต่ระบบ
พ่นฝอยจะปล่อยน้ าในปริมาณเท่าๆ กันทุกจุด อาจ
ท าให้บางบริเวณที่ชื้นอยู่แลว้ แฉะไปเลยก็ได้ 
     - อุปกรณ์รดน้ าท่ีดีคอื ตอ้งรดน้ าได้เป็นฝอย
ละเอียด และน้ าต้องไม่แรงเกินไป 
 
9. เมื่อเห็ดออกดอกนอ้ยลง 
     - เมื่อเปิดดอกไปนานๆ เห็ดออกดอกน้อยลง เรา
สามารถกระตุ้นการออกดอกด้วยการขยายปากถุงให้
กว้างขึ้นได้ โดยตดัปากถุงให้ถึงไหล่ถุง และอาจใช้
ช้อนขูดหน้าก้อนหากจ าเป็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. การท าใหเ้ห็ดออกดอกพรอ้มกันโดยพักกอ้น 
     - เมื่อเก็บดอกเห็ดชดุแรกเสร็จ ให้ตรวจดูสภาพ
ของกอ้นเห็ด หากพบก้อนไหนยังมีโคนเห็ด หรือราก
เห็ดค้างอยู่ ให้ใช้ช้อนคอ่ยๆ แคะออก 
     - ท าความสะอาดชอ้นด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันการติดเชือ้จากก้อนหน่ึงไปยังอีกก้อน
หน่ึง 
     - หลังจากนั้นให้งดการรดน้ าประมาณ 4-5 วัน 
ในระยะน้ีอาจมีเห็ดแทงดอกขึ้นมา ให้ปล่อยให้ดอก
เห็ดแห้ง หรือแคะออกก็ได ้
     - ประมาณวันท่ี 6-7 ตุ่มดอกเห็ดจะทยอยเกิดขึ้น
พร้อมๆ กัน ให้รดน้ าเพื่อเพิ่มความชื้น เห็ดก็จะออก
ดอกพรอ้มๆ กันแลว้ 
 

การตัดปากถุง 

ที่มาภาพ : สหวิชา.คอม (2552) 
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เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม การ เพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภู ฐาน  

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีแนวพระราชด าริเกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบทท่ี

ส าคัญๆ คอื การท่ีทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก  กิจกรรมและ

โครงการตามแนวพระราชด ารท่ีิด าเนินการอยู่หลายพื้นท่ีท่ัวประเทศในปัจจุบันน้ันล้วนแล้วแตม่ีเป้าหมาย

สุดท้ายอยู่ท่ีการพึ่งตนเองได้ของราษฎรท้ังสิ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงด าเนินการแนะน าสาธิตให้

ประชาชนด าเนินรอยตามเบ้ืองพระยุคลบาทเป็นไปตามหลักการพัฒนาสังคมชุมชนอย่างแท้จรงิ ขอยกพระ

ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีทรงแสดงถึงแนวทางในการพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเอง ดังนี้ 

1.  ทรงยึดหลักที่ไม่ใช้วิธีการสั่งการให้เกษตรกรปฏิบัติตาม   

“ด าริ คือ ความเห็นท่ีจะท า  ไม่ใช่ค าสั่งแต่มันเป็นความเห็น มีทฤษฎีอะไรต้องบอกออกมา ฟังได้ฟัง ชอบใจก็

เอาไปได้ ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไร” 

2.  ทรงเน้นให้พึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็นหลักส าคัญ 

“คนทุกคน  ไม่ว่าชาวกรุงหรือชาวชนบท ไม่ว่ามีการศึกษามากหรือน้อยอย่างไร ย่อมมีจิตใจเป็นอิสระ มีความ

คิดเห็น มีความพอใจ เป็นของตนเอง ไม่ชอบการบังคับ นอกจากนั้นยังมีขนบธรรมเนียม มีแบบแผนเฉพาะ

เหล่ากันอีกด้วย” 

3.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้หลักการมีสว่นร่วมของประชาชน เป็นจุดหลักส าคัญในการพัฒนาตาม

โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

“ภาระในการบริหารน้ันจะประสบผลด้วยดีย่อมต้องอาศัยความรักชาติ ความซื่อสัตยส์ุจริต ความสมัครสมาน

กลมเกลียวกัน ประกอบกับการร่วมมือของประชาชนพลเมืองทั่วไป ข้าพเจ้าจึงหวังว่าท่านท้ังหลายคงจะ

พยายามปฏิบัติกรณียกิจในส่วนของแต่ละท่านด้วยใจบริสุทธิ์  โดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ท้ังนี้เพื่อได้มา

ซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนท่ัวไปอันเป็นยอดปรารถนาด้วยกันท้ังสิ้น” 

4. ทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการด าเนินการ 

“เป็นสถานท่ีท่ีผู้ท างานในด้านพัฒนาจะไปท าอะไรอย่างที่เรียกว่า ทดลอง ก็ได้ และเมื่อทดลองแล้วจะท าให้

ผู้อื่นท่ีไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในวิชาน้ันสามารถเข้าใจว่าเขาท ากันอย่างไรเขาท าอะไรกัน ฉะน้ันศูนย์ศึกษาการพัฒนา

น้ี ถ้าท าอะไรล้มเหลวต้องไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องถูกลงโทษ แต่เป็นสิ่งที่แสดงว่าท าอย่างนั้นไม่เกิดผล” 

5.  ทรงยึดหลักสภาพของท้องถิ่นเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

“การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศของภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสงัคมวิทยา ภูมิ

ประเทศของสังคมวิทยาคือ นิสยัใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเรา

เข้าไปดูว่า เขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วกอ็ธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนาน้ีก็จะเกิดประโยชน์อย่าง

ยิ่ง” 

แนวทางการพัฒนาให้เกิดการพึ่งพาตนเองแนวทางการพัฒนาให้เกิดการพึ่งพาตนเองแนวทางการพัฒนาให้เกิดการพึ่งพาตนเอง   
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าเชื้อเห็ดและเพิ่มผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้าน” 

6. การสร้างความแข็งแรงให้ชุมชน ด้วยการสร้างโครงสร้างพืน้ฐานหลักที่จ าเป็นต่อการผลิต อันจะเป็น

รากฐานน าไปสู่การพึ่งตนเองได้ในระยะยาว 

“การพัฒนาประเทศจ าเป็นต้องท าตามล าดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของ

ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวชิาการ เมื่อได้

พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงคอ่ยสร้างคอ่ยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นท่ี

สูงขึ้นโดยล าดับ” 

“ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าน้ี ควรอย่างยิ่งท่ีจะค่อยสร้างคอ่ยเสริมทีละเล็กละน้อยให้เป็นล าดับ ให้เป็น

การท าไปพิจารณาไป และปรับปรุงไป ไม่ท าด้วยอาการเร่งรีบตามความกระหายท่ีจะสร้างของใหม่เพื่อความ

แปลกใหม่ เพราะความจริงสิ่งที่ใหม่แท้ๆ น้ันไม่มี สิ่งใหม่ทั้งปวงย่อมสืบเน่ืองมาจากสิ่งเก่าและต่อไปย่อม

จะต้องกลายเป็นสิ่งเก่า” 

“เมื่อมีพื้นฐานหนาแน่นบริบูรณ์พร้อมแลว้ กต็ั้งตนพัฒนางานต่อไป ให้เป็นการท าไปพัฒนาไปและปรับปรุงไป” 

7.  การส่งเสริมหรือสร้างเสริมสิ่งที่ชาวชนบทขาดแคลน และเป็นความต้องการอย่างส าคัญ คอื ความรู้ ด้าน

ต่างๆ 

“การใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในงานต่างๆ นั้น ว่าโดยหลักการควรจะให้ผลมาก ในเรื่องประสิทธิภาพ การ

ประหยัดและการทุ่มแรงงาน แต่อย่างไรก็ตามก็คงยังจะต้องค านึงถึงสิ่งอื่นเป็นพื้นฐานและส่วนประกอบของ

งานท่ีท าด้วย อย่างในประเทศของเราประชาชนท ามาหาเลี้ยงตวัด้วยการกสิกรรมและการลงแรงท างานเป็น

พื้น การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โตเต็มรูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศย่อมจะมีปัญหา เช่น 

อาจท าให้ต้องลงทุนมากมายสิ้นเปลืองเกินกว่าเหตุ หรืออาจก่อให้เกิดการว่างงานอย่างรุนแรงขึ้น เป็นต้น ผล

ท่ีเกิดก็จะพลาดเป้าหมายไปห่างไกลและกลับกลายเป็นผลเสีย ดังนั้น จึงต้องมคีวามระมัดระวงัมากในการใช้

เทคโนโลยีท่ีปฏิบัติงานคือ ควรพยายามใช้ให้พอเหมาะพอดีแก่สถานะของบ้านเมืองและการท ากินของราษฎร

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้วย เกิดความประหยัดอย่างแท้จริงด้วย” 

8.  ทรงน าความรู้ในด้านเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมเข้าไปถึงมือชาวชนบทอย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง 

โดยทรงมุ่งเน้นให้เป็นขบวนการเดียวกับท่ีเป็นเทคโนโลยีทางการผลิตท่ีชาวบ้านสามารถรับไปและสามารถไป

ปฏิบัติได้ผลจริง 

“ในการท างานท้ังปวงนั้น ทุกคนจะต้องตั้งใจจริง อดทนและขยันหมั่นเพียร ซื่อตรงเห็นอกเห็นใจกัน ถ้อยที

ถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ยึดมั่นในสามัคคีธรรม ความสุจริตท้ังในความคิดและการกระท า 

ถือเอาความมั่นคงและประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดหมายส าคัญ” 

“ในด้านหน่ึงท่ีไม่เคยคิดกัน ในด้านการพัฒนา เช่น เจ้าหน้าท่ีบัญชี ถ้าหากว่าท าการเพาะปลูก ชาวบ้านท าการ

เพาะปลูก เมื่อมีผลแล้วเขาบริโภคเองส่วนหน่ึง อีกส่วนหน่ึงก็ขายเพื่อให้ได้ มีรายได้ แล้วก็เมื่อมีรายได้แล้วก็

ไปซื้อของที่จ าเป็นและสิ่งท่ีจะมาเกื้อกูลการอาชีพของตวั อย่างน้ีไม่ค่อยมีการศึกษากัน เมื่อผลติอะไรแล้วก็

จ าหน่ายไปก็มีรายได้ก็ต้องท าบัญชี ชาวบ้านท าบัญชีบางที่ไม่ค่อยถูก” 
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เอกสารประกอบการ ฝึกอบรม การ เพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภู ฐาน  

     สังคมไทยส่วนใหญ่เคยชินกับการบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ตกอยู่ในระบบทุนนิยม ท าให้ไม่เกิดการ

พึ่งพาตนเอง ชุมชนหรือเกษตรกรส่วนใหญ่มองว่าตนเองยากจน ต้องกู้หน้ียืมสินมาลงทุน และรอให้

หน่วยงานรัฐมาช่วยเหลือ ท้ังๆ ท่ีอันท่ีจริงแล้วเรามีท่ีดิน มีพืช มีสัตว์ มีทรัพยากร ท่ีเป็นทุนท ากินอยู่

มากมาย แต่กลับไม่เคยคิดว่าน่ีคือทุน มองแต่ท่ีตัวเงินเป็นหลัก สาเหตุอย่างหน่ึงมาจากการขาดความรู้ 

เมื่อไม่รู้จึงไม่กล้าคิด ไม่กล้าท่ีจะตัดสินใจ เมื่อนายทุนมาหลอกจึงหลงเชื่อได้ง่าย การแก้ไขปัญหาของ

หลายๆ หน่วยงานเป็นไปในทางท่ีไม่ถูกต้องนัก เพราะเข้ามาให้การส่งเสริมเพียงครั้งเดียวแล้วก็จบ 

บางครั้งการช่วยเหลือมาในรูปของการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ท้ังๆ ท่ีไม่จ าเป็น แต่ละหน่วยงานต่าง

เร่งท าผลงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย สุดท้ายชุมชนหรือเกษตรกรไม่ได้ประโยชน์จากงบประมาณ

ของแผ่นดินอย่างแท้จริง และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอมีส่วนในการพัฒนารากฐานของประเทศชาติ และเพื่อ

เป็นการสนองแนวพระราชด าริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิด

การพึ่งตนเองได้ของคนในชนบทอย่างยั่งยืน ด้วยการให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ประชาชนตามบริบท 

ภูมิภาค และความต้องการ ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญท่ีจะท าให้ชุมชนเกิดความรู้ กล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ 

และเมื่อคนในชุมชนเองเกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้น้ันไปยังคนในชุมชนด้วยกัน

เองและชุมชนใกล้เคียง เกิดการบูรณาการด้านความรู้ ความคิด และภูมิปัญญา ในท่ีสุดก็จะเกิดความ

เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความพอดีในการด ารงชีวิต ฐานของชาติมีความมั่นคง แล้วจึงจะเกิด

การพัฒนาในขั้นสูงขึ้นต่อๆ ไปได้  

 

         เอกรัตน์ วสุเพ็ญ 

                  21 สิงหาคม 2556 

ส่งท้ายส่งท้ายส่งท้าย   

คณะกรรมการด าเนินโครงการ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่องการท าเชือ้เหด็

และการเพิ่มผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสรมิให้กับกลุ่มแม่บ้าน 

1. นางดุษฎี  เทียมเทศ  บุญมาสูงทรง 

2. ผศ.อิสรีย์  วงศ์ศรีใส 

3. ดร.เพลงพณิ  เพียรภูมิพงศ์ 

4. นายวีรกุล  มีกลางแสน 

5. ดร.ศศพิันธ์  วงศส์ุทธาวาส 

6. นางเอกรัตน์  วสุเพ็ญ 



23 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท าเชื้อเห็ดและเพิ่มผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสริมให้กลุ่มแม่บ้าน” 

กรมวชิาการเกษตร. 2556. ความรูท้ั่วไปเกีย่วกับเหด็. Online [Available] : http://www.aopdh02.doae.go. th/wonlop_het.pdf 

เกษตรพอเพยีง.คอม. 2012. การบ้านของ ลม-พายุ (ตอน หดัเพาะเหด็). Online [Available] : http://www.kasetporpeang.com/forums/

index.php?action=printpage;topic=58931.0 

เกษตรวิฬุรห์. 2010. อุปกรณ์ผลติเหด็และผลติสารชีวภาพก าจัดศตัรพูชื. Online [Available] : http://www.kasetvirul.com/ชีวภาพ/หมอ้นึ่ง

ลกูทุง่.html 

ปรญิญา จนัทรศรี อรุาภรณ์ สอาดสุด และ สมศร ีหลา้บดุดา. 2552. การผลติหัวเชือ้และกอ้นเชือ้เห็ดเศรษฐกจิ การเพาะเหด็สกุลนางรม. 

เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี. สถาบนัวิจยัและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่. 47 น. 

ไมตร ีพทิยาคณุ. มปป. การนึ่งกอ้นเชือ้. Online [Available] : http://www.utaiwan-farm.com/nangfa/nungg.htm 

ยุวศร ี ตา่ยค า. 2557. เกรด็ความรู้เรือ่งเหด็. Online [Available] : http://biology.ipst.ac.th/?p=933 

เลขา มาโนช  อรอมุา เพยีซ้าย  ธดิา เดชฮวบ  กวินนาถ บัวเรือง  จิตรา เกาะแก้ว  อ านาจ เอีย่มวิจารณ์ และ เสยีงแจ๋ว พริยิพฤนต์. 2556. ความ

หลากหลายของเหด็ รา ไลเคนและการใชป้ระโยชน์. Online [Available] : http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/04-plant/Leka/

plant_00.html 

วิกิพีเดยี สารานกุรมเสรี. 2556. เหด็รา. Online [Available] : http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%

E0%B8%A3%E0%B8%B2 

ศูนยศ์กึษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร ้อนัเนือ่งมาจากพระราชด าริ. 2552. เทคนคิและวิธกีารเพาะเหด็. ออนไลน ์[สบืค้นจาก] : http://

www.hongkhrai.com/pdf/cultivating%20fungi.pdf 

สนกุออนไลน์. 2554. เหด็สกลุนางรม. ออนไลน์ [สบืคน้จาก] : http://guru.sanook.com/pedia/topic/เห็ดสกลุนางรม_(เหด็นางฟ้า,_เห็ดนางรม,_

เหด็นางฟา้ภฐูาน,_เห็ดเป๋าฮือ้)/ 

สยามฟารม์เห็ด. 2012. โรงเรือนเพาะเหด็. Online [Available] : http://siammushroom.com/page/38/ 

สหวชิา.คอม. 2552. การเพาะเหด็หอมแบบปากชอ่ง. Online [Available] : http://www.sahavicha.com/?

name=knowledge&file=readknowledge&id=408 

อดลุย์ รัตนมั่นเกษม. 2552. เพาะเหด็ขาย. นานมีบุค๊ส์พบัลิเคชั่นส์, กรุงเทพฯ. 152 น. 

Anon Biotech Webboard. 2012. Talk around with Anon. Online [Available] : http://anonbiotec.gratis-foros.com/t1067-topic 

Biology Olympiads. 2015. Life cycles of fungi. Online [Available] : http://biolympiads.blogspot.com/2014/09/life-cycles-of-fungi.html 

Chiangmaimedee.com. 2012. ขายกอ้นเชือ้เหด็นางฟ้าราคาสง่. Online [Available] : http://www.chiangmaimedee.com/tag/%E0%B8%81%

E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%

E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%

E0%B8%84/ 

Craig Wallin. 2015. Top 10 FAQs About Growing Oyster Mushrooms For Profit. Online [Available] : http://www.profitableplants.com/top-

10-faqs-about-growing-oyster-mushrooms-for-profit/ 

Ifarm. 2556. การเพาะเห็ด.  Online [Available] : http://www.ifarm.co.th/index.php?option=com_content&view= article&id=195&Itemid=347 

John Kitsteiner. 2013. Seventy Distinctive Mushrooms (Part One: 1-10). Online [Available] : http://tcpermaculture.com/site/2013/07/02/

seventy-distinctive-mushrooms-part-one-1-10/ 

Jrfarm. 2556.  แหล่งให้ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด. Online [Available] : http://www.jrfarm108.com/ 

Khunkumpun. 2011. ดอกเหด็ภฐูาน. Online [Available] : http://chinfarm.com/pleurotus-sajor-caju.html 

Lingzhimg2.com. 2012. การเพาะเห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG2. Online [Available] : http://www.lingzhimg2.com/536594/%E0%B8%AA%E0%

B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C-mg2 

เอกสารอ้างอิง 

http://www.aopdh02.doae.go.th/wonlop_het.pdf
http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/04-plant/Leka/plant_00.html
http://www.rdi.ku.ac.th/kasetresearch52/04-plant/Leka/plant_00.html
http://www.hongkhrai.com/pdf/cultivating%20fungi.pdf
http://www.hongkhrai.com/pdf/cultivating%20fungi.pdf


744 ถ.สุรนารายณ์  

อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

30000  

โทรศัพท์: 044-233000 

โทรสาร: 044-233052 

อีเมล์ :  info@rmuti.ac.th 

เว็ปไซด์ : www.rmuti.ac.th/ 

ปณิธาน 

สร้างคนสู่งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

วิสัยทัศน์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีคุณภาพชั้นน าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท่ีมุ่งเน้นการ
ผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชพี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

อัตลักษณ์  : "มหาวิทยาลัยท่ีผลิตบัณฑติท่ีมีทักษะพร้อมปฏิบัติการ"  

เอกลักษณ์ : "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง" 
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