การเพาะเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภูฐาน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“การทาเชื้อเห็ดและการเพิ่มผลผลิตเห็ดเป็นรายได้เสริมให้กับกลุ่มแม่บ้าน”
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
โครงการหมู่บ้านราชมงคลอี สาน : โครงการเศรษฐกิ จพอเพีย งเพื่ อยกระดับคุณภาพชี วิต
ของชุมชนบ้านศาลา ตาบลดงใหญ่ อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

26-27 สิงหาคม 2556

ในเล่ม :
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเห็ด

2

เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าภูฐาน

5

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 6
ของเห็ด
เห็ดสกุลนางรม
ที่มาภาพ : John Kitsteiner (2013)

เห็ดสกุลนางรม เป็นเห็ดที่ตลาดมีความต้องการสูง
เป็นที่นิยมในการบริโภค เพราะสามารถนาไปปรุงอาหารได้
หลากหลาย มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นเห็ดที่เพาะง่าย ให้
ผลผลิตตอบแทนคุ้มค่า
เอกสารฉบับนี้เป็นเอกสารแนะนาเกี่ยวกับเห็ดสกุล
นางรม การเพาะเลี้ยง และปัญหาที่พบในการเพาะเลี้ยง
เห็ด เพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจได้นาไปใช้ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพเสริม ซึ่งเน้นการนาวัสดุที่มีอยู่ในชุมชนมา
ผลิตเพื่อลดต้นทุนและยังก่อให้เกิดรายได้อีกด้วย

การทาก้อนเห็ด

7

การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเห็ด

7

ตัวอย่างสูตรอาหาร

10

การปลูกเชื้อเห็ดลงถุง

13

การบ่มเชื้อ

13

การเปิดดอกและการดูแลรักษา 14
โรคจากเชื้อรา การป้องกันและ 15
แก้ไข
ศัตรูเห็ดสกุลนางรม

17

ปัญหาในการเพาะเห็ดนางรม

18

แนวทางการพัฒนาให้เกิดการ
พึ่งพาตนเอง

20

ส่งท้าย

22

เอกสารอ้างอิง

23

เ อก สารป ระ ก อบ การ ฝึ กอ บรม การ เพา ะ เ ห็ ดนาง รม แล ะ เ ห็ ด น างฟ้ า ภู ฐ าน

ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับเห็ด

โครงสร้างของเห็ด
เกร็ด
หมวกเห็ด

ครีบ

แผ่นวงแหวน
ก้านดอก
เยื่อหุ้มดอกเห็ด

ส่วนต่างๆ ของเห็ด
ทีม
่ าภาพ: ยุวศรี ต่ายคา (2557)

เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตจาพวกรา มี
การเจริญ เติบโตเป็นเส้นใยที่แตก
แขนง จากนั้นเส้นใยรวมตัวกัน
เป็นกลุ่มก้อนกลายเป็นตุ่มดอก
เห็ด แล้วเจริญเติบโตมีขนาดใหญ่
ขึ้น เมื่อเห็ดโตเต็มที่ประกอบด้วย
ส่วนต่างๆ ดังนี้

3. แผ่นวงแหวน (ring) เป็น

1. หมวกเห็ด (cap) เป็นส่วนที่อยู่

5. เยื่อหุ้มดอกเห็ด (volva) เป็น

ปลายสุดของดอกที่เจริญเติบโต
ขึ้นไปในอากาศ มีลักษณะคล้าย
ร่ม หรือตรงกลางเว้าเป็นแอ่ง

เนื้อเยื่อที่หุ้มดอกเห็ดไว้ในขณะที่
ยังเป็นดอกตูม

เนื้อเยื่อบางๆ ยึดให้หมวกดอก
และก้านดอกติดกัน
4. ก้านดอก (stalk) เป็นส่วนที่ชู
หมวกดอก ส่วนมากมีรูปร่างเป็น
ทรงกระบอก

2. ครีบ (gill) อยู่ด้านล่างของหมวก
ดอก เรียงเป็นรัศมีรอบก้านดอก
เป็นบริเวณที่เกิดของสปอร์

วงจรการเจริ ญ เติ บ โตของเห็ ด

“สิ่งมีชีวิตจาพวกรา”

เห็ดมีหน่วยขยายพันธุ์ที่เรียกว่า สปอร์
(spore) เมือ่ สปอร์ตกลงไปบนที่ชุ่มชื้นก็จะงอกเป็น
เส้นใย เส้นใยรวมตัวกันเป็นกลุม
่ ก้อนเกิดเป็นดอก
เห็ด ดอกเห็ดที่แก่ก็จะสร้างสปอร์ แล้วปล่อย
สปอร์ออกมา เมื่อสปอร์ไปตกยังที่เหมาะสมก็จะ
งอกเป็นเส้นใยได้อีก (ดังภาพด้านล่าง)

 รา หรือ ฟังไจ (Fungi) เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มหนึ่ง
พบได้ทั้งที่เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว เส้นใย
และดอกเห็ด ไม่มีคลอโรฟิลล์ จึงไม่สามารถ
สังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารเหมือนพืชสี

ดอกเห็ดโตเต็มที่

เขียว แต่ได้รับสารอาหารจากการย่อยสลาย

สปอร์

สารอินทรีย์ โดยปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อย
สลายสารอินทรีย์ที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่และ

สปอร์งอก

ซับซ้อนจนเป็นโมเลกุลเล็กและดูดซึมเข้า
เซลล์
เกิดตุ่มดอกเห็ด

เส้นใย

ที่มาภาพ : ดัดแปลงจาก Biology Olympiads (2015)
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ตั ว อย่า งเห็ ด สกุ ลนางรมชนิ ด ต่ า งๆ
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)

เห็ดนางรมขาว

1.3 เห็ดนางรมดอย (Blue Type Oyster Mushroom)
1.4 เห็ดนางรมฮังการี (Tree Oyster Mushroom)
2. พลูโรทัส ซาโจร์-คาจู (Pleurotus sajor-caju) ได้แก่
2.1 เห็ดนางฟ้า (Phoenic Oyster Mushroom)
2.2 เห็ดนางรมอินเดีย (Indian Oyster Mushroom)
เห็ดนางรมเทา

3. พลูโรทัส อิอัส (Pleurotus eous) ได้แก่
เห็ดนางฟ้าภูฐาน (Bhutan Oyster Mushroom)
4. พลูโรทัส ซิสทิดิโอซัส (Pleurotus cystidiosus) ได้แก่
เห็ดเป๋าฮื้อ (Abalone Mushroom)
5. พลูโรทัส ซิทริโนพิเลียทัส (Pleurotus citrinopileatus) ได้แก่

เห็ดนางรมฮังการี

เห็ดนางรมสีทอง (Golden Oyster Mushroom)
6. พลูโรทัส ฟลาเบลลาทัส (Pleurotus flabellatus) ได้แก่
เห็ดนางนวล (Pink Oyster Mushroom)
7. พลูโรทัส อิงจิ (Pleurotus eryngii) ได้แก่
เห็ดนางรมหลวง (King Oyster Mushroom)
8. พลูโรทัส ทูเบอร์เรเจียม (Pleurotus tuberregium) ได้แก่

เห็ดนางฟ้า

เห็ดนางรมหัว (King Tuber Oyster Mushroom)

ที่มาภาพ : ปริญญา จันทรศรี และคณะ (2552)
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เห็ดนางฟ้าภูฐาน

เ อก สารป ระ ก อบ การ ฝึ กอ บรม การ เพา ะ เ ห็ ดนาง รม แล ะ เ ห็ ด น างฟ้ า ภู ฐ าน

คุณค่าทางโภชนาการของเห็ดสกุลนางรม
1. เห็ดนางรมจะมีโปรตีนสูงกว่าพืชผักอื่นๆ ยกเว้น ถัว่ เหลือง ถั่วลันเตา
2. มีไขมันที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
3. มีกรดอะมิโนที่จาเป็นต่อร่างกาย
4. ให้พลังงานน้อย
5. มีวิตามินหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วิตามินบี1 บี2 วิตามินซี ไนอาซิน ปริมาณแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ชนิดของเห็ด
6. มีส่วนประกอบของเยื่อใย (fiber) และคาร์โบไฮเดรต
7. เป็นแหล่งแร่ธาตุที่สาคัญ เช่น โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส โซเดียม แคลเซียม และแมกนีเซียม ในปริมาณ
แตกต่างกันไป ในเห็ดสกุลนางรมจะมีปริมาณทองแดงมากกว่าเห็ดชนิดอื่นๆ

การวางแผนการผลิตเห็ด
1. เห็ดที่จะผลิตจะต้องได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคไม่ว่าจะโดยที่ประชาชนในพื้นที่มีความคุ้นเคยอยู่เป็น
อย่างดีแล้ว เช่น เห็ดพื้นเมืองชนิดต่างๆ หรือจะเป็นเห็ดที่นาเข้ามาจากต่างประเทศและมีการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่รู้จักทั่วไป และเกิดความนิยมในการบริโภคขึ้นมา
2. พื้นที่หรือสถานที่ตั้งฟาร์มจะต้องอยู่ไม่ห่างจากตลาดหรือแหล่งรับซื้อ การคมนาคมสะดวก
3. ตลาดจะต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะรองรับผลผลิต
4. สภาพภูมิอากาศ และสภาพภูมิประเทศเหมะสมกับการผลิตเห็ดชนิดที่ต้องการ ทั้งนี้เนื่องจากเห็ดต่างชนิด
กันมีความต้องการอุณหภูมิในการเจริญของเส้นใยและการออกดอกไม่เท่ากัน ถ้าสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งอุณหภูมิไม่เหมาะสมทาให้ต้องมีการปรับอุณหภูมิซึ่งจะทาให้การดาเนินการผลิตยุ่งยากเพิ่มขึ้นไปอีก
และมีต้นทุนสูงขึ้นไปด้วย
5. วัตถุดิบหรือวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ด หาง่าย และมีราคาถูกซึ่งในปัจจุบันนี้ปัญหาอันเนื่องมาจากวัสดุเพาะ
หายากกาลังกลายมาเป็นปัญหาสาคัญของการเพาะเห็ดหลายชนิด ทั้งนี้เนื่องจากวัสดุสาหรับเพาะเห็ดหลาย
อย่าง เช่น ขี้เลื่อยและขีฝ้ ้าย มีราคาสูงขึ้นและหายากขึ้นเรื่อยๆ ปัญหานี้ยิ่งรุนแรงขึ้นถ้าฟาร์มเห็ดตั้งอยู่ในที่
ห่างไกลจากแหล่งผลิตวัสดุเหล่านี้

คาแนะนาการใช้วัสดุเพาะเห็ดสกุลนางรม
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ขี้เลื่อยไม้ฉาฉา ขี้เลื่อยไม้มะขาม ขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ ฟางข้าว กากอ้อยใหม่ อาจใช้
เดี่ยวๆ หรือผสมกันหลายอัตราส่วน และสามารถเติมอาหารเสริมลงไปผสม เช่น ราละเอียด ราหยาบ กากถั่ว
ส่าเหล้าป่น ข้าวโพดป่น ข้าวฟ่างป่น โดยใช้ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ โดยน้าหนัก
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เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าภูฐาน
เห็ ด นางรม
เห็ดนางรมมีถิ่นกาเนิดแถบยุโรป มีการ
เจริญเติบโตได้ดีในไม้โอ๊ค (oak) เมเปิ้ล (maple) ไม้
พีช (peach) ฯลฯ และสามารถเจริญเติบโตได้ดีใน
เขตอบอุ่น ต่อมาได้มีการทดลองเพาะเลี้ยงในไทย
พบว่าสามารถปรับตัวเจริญได้ดีในไทยจนเป็นที่รู้จัก
กันดี เห็ดนางรมจัดเป็นเห็ดที่นิยมรับประทานกัน
มาก เนื่องจากมีลักษณะคล้ายเห็ดขอนขาวหรือเห็ด
มะม่วงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้ผุ ประกอบ
กับเป็นเห็ดที่มีสีขาวสะอาด มีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูง
และมีรสชาติหอมหวาน เนื้อเห็ดไม่เหนียว

เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-15 ซม. มีสีขาวหรือสี
ขาวนวล มีขนละเอียดสีขาวปกคลุมคล้ายขน
กามะหยี่ ด้านล่างของหมวกดอกจะเชื่อมติดกับก้าน
ดอกหรือเป็นเนื้อเดียวกัน ก้านดอกค่อนข้างสั้นและ
เจริญเข้าหาแสงสว่าง ก้านดอกเห็ดอยู่ค่อนไปข้าง
หนึ่ง ไม่อยู่กึ่งกลางของหมวกเห็ด ก้านโค้งงอเหมือน
พัดเล็กน้อย มีความกว้างประมาณ 0.5-2 ซม. ยาว
ประมาณ 1-3 ซม. ครีบดอกลักษณะเป็นแผ่นบางๆ
สีขาวหรือสีเทา
เห็ดนางรมขึ้นอยู่เป็นกลุ่ม มีโคนก้านดอกติดกัน
และมีหมวกเห็ดซ้อนกันเป็นชั้นๆ และสามารถงอก
ออกมาจากขอนไม้ หรือกิ่งไม้ผบ
ุ นต้นไม้ยืนต้นได้

ลักษณะของเห็ดนางรม หมวกดอกมีลกั ษณะ
แบนราบ กลางหมวกดอกมีลักษณะเว้าเป็นแอ่ง มี

เห็ ด นางฟ้า ภู ฐ าน
เห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นบนต้นไม้
เนื้ออ่อนที่ตายแล้ว เจริญเติบโตได้เร็วมาก ซึ่งพบที่
ประเทศภูฐาน เป็นเห็ดตระกูลเดียวกับเห็ดนางฟ้า
ทาการคัดเลือกโดยอาจารย์อานนท์ เอื้อตระกูล
เมื่อครั้งที่ไปดารงตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเห็ดของ
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ณ
ประเทศภูฐาน ท่านได้รับเชิญจากองค์การอาหาร
แห่งสหประชาชาติให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเห็ดประจา
ประเทศภูฐาน ได้รวบรวมและคัดเลือกส่งกลับ
เมืองไทยเพื่อให้ทดลองซ้าให้แน่ใจอีกครั้งหนึ่ง

ความดีเด่นของเห็ดนางฟ้าภูฐาน คือเส้นใยเจริญ
ได้ดี และเร็วมาก ทั้งในอาหารวุ้นและหัวเชื้อเมล็ด
ธัญพืช เส้นใยเจริญบางในระยะแรกแล้วจะรวมตัว
กันหนาขึ้นเดินเต็ม แต่หัวเชื้อบริสุทธิ์ จะมีการอ่อน
ตัวเร็วมาก หากทาการต่อเชื้อบ่อยครั้ง สิง่ ที่เด่นกว่า
เห็ดชนิดอื่นคือการออกดอกเห็ดเร็ว ระยะช่วงห่าง
ของการออกดอกสั้น มีความสามารถในการใช้
อาหารสูง ถ้าใส่อาหารมากผลผลิตก็มาก มีความ
ต้านทานราสีเขียวและราสีดาสูง

ฤดูผลิตเห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าภูฐาน และเห็ดนางฟ้า
ในการวางแผนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เพาะเลี้ยงเห็ดควรเข้าใจสภาพอากาศที่มีต่อการ
เจริญของเห็ดแต่ละพันธุ์ เห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นเห็ดที่เพาะง่ายสามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี
ส่วนเห็ดนางฟ้านั้นจะออกดอกได้ดีเมื่อสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็น ดังนั้นการผลิตเห็ดนางฟ้าจะผลิตก้อน
เห็ดในช่วงปลายฤดูฝน เพื่อให้ได้ผลผลิตในฤดูหนาว
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เ อก สารป ระ ก อบ การ ฝึ กอ บรม การ เพา ะ เ ห็ ดนาง รม แล ะ เ ห็ ด น างฟ้ า ภู ฐ าน

ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภูฐาน
1. อุณหภูมิ ช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเส้นใยและดอกของเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้า
ภูฐาน (ดังที่แสดงไว้ในตารางด้านล่าง) ดังนั้นสภาพของโรงบ่มก้อนและโรงเปิดดอกเห็ดนั้นควรจะมี
สภาพแวดล้อมที่ดี
2. ความชื้น ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ผลิตก้อนเห็ดส่วนผสมต่างๆ ควรจะมีความชื้นเหมาะสมคือประมาณ 70%
ส่วนในช่วงเปิดดอกนั้นควรมีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศประมาณ 90% ถ้าหากความชื้นต่ากว่ามาตรฐานหรือมี
ความชื้นที่ไม่สม่าเสมอจะทาให้ผลผลิตต่า โรคและแมลงต่างๆ ก็จะเข้ามารบกวนทาลายได้ง่าย
3. อากาศ ในกรณีที่โรงเรือนซึ่งใช้ในการเปิดดอก มีการระบายถ่ายเทอากาศไม่ดีพอจะมีปัญหาเห็ดขาด
ออกซิเจน เส้นใยของเห็ดจะไม่สามารถสร้างตุ่มดอกได้อย่างมีคุณภาพ สภาพดอกเห็ดจะผิดปกติ และผลผลิต
จะต่ามาก
4. แสงสว่าง แม้ว่าเส้นใยเห็ดจะสามารถเจริญเติบโตได้ในที่ซึ่งไม่มีแสง หรือแสงน้อย แต่การที่เห็ดจะออก
ดอกได้ดีนั้น จาเป็นจะต้องมีแสงในระดับหนึ่งที่พอเหมาะ การเจริญเติบโตจึงจะสมบูรณ์
5. สารอาหาร ควรให้มีสารอาหารพอเพียงตามสูตร
6. ความเป็นกรดเป็นด่าง เห็ดในสกุลนี้สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาพอาหารที่เป็นกรด จนถึงระดับกลาง
คือจะมีค่า pH ประมาณ 5-7

ตารางแสดงช่วงอุณหภูมแ
ิ ละเวลาที่ใช้บม
่ หัวเชื้อเห็ดนางรมและเห็ดนางฟ้าภูฐาน
ระยะบ่ม
ชนิดของเห็ด

อุณหภูมิ (oC)

ระยะเกิดดอก
เวลา (วัน)

อุณหภูมิ (oC)

เวลา (วัน)

เห็ดนางรม

24-32

30-45

20-28

90

เห็ดนางฟ้าภูฐาน

28-38

30-45

28-35

90

ที่มาภาพ :

Craig Wallin (2015)
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การทาก้ อ นเห็ ด
วัสดุและอุปกรณ์
1. หัวเชื้อเห็ด
2. วัสดุเพาะ เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย เปลือกถัว่ ต่างๆ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ไม้ฉาฉา ไม้มะม่วง ไม้กระถิน ไม้
เบญจพรรณ ไมยราบยักษ์ เป็นต้น
3. ถังนึ่ง หรือ หม้อนึ่งลูกทุ่ง
4. โรงเรือนหรือสถานที่บ่มเส้นใยและเปิดดอก
5. ถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 7x11 นิ้ว–9x13 นิ้ว แล้วแต่วัสดุที่ใช้เพาะ
6. คอพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1-1.5 นิ้ว
7. ฝ้ายหรือสาลีและยางรัด
8. แอลกอฮอล์สาหรับฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์สาหรับจุดไฟ

การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเห็ด
การนึ่งฆ่าเชื้อมีวัตถุประสงค์เพื่อกาจัดเชื้อแข่งขันหรือเชื้อปนเปื้อน ที่อยู่ในอากาศหรือวัสดุเพาะ ซึ่งจะ
มาแย่งที่อยู่อาศัยและอาหารในก้อนเห็ด เพื่อกาจัดเมล็ดพืชและวัชพืชทีอ่ าจติดมากับวัสดุเพาะ และยัง
สามารถกาจัดแก๊สเสียที่สะสมอยู่ในก้อนเห็ดที่อัดไว้ข้ามคืนได้อกี ด้วย
หม้อนึ่งฆ่าเชื้อมี 2 แบบ ได้แก่
1. หม้อนึ่งอัดความดัน จะเป็นถังที่สามารถทนความร้อนสูงได้ 121 องศาเซลเซียส และมีความดัน
ประมาณ 15-18 ปอนด์/ตารางนิ้ว ใช้เวลาในการนึ่งประมาณ 2-3 ชั่วโมง
2. หม้อนึ่งแบบลูกทุ่ง โดยใช้ถัง 200 ลิตร บรรจุครั้งละ 70-100 ถุง นึ่งนาน 3-4 ชั่วโมง หรือหม้อนึ่งที่
ประกอบด้วยเหล็กแผ่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมบรรจุถุงได้ตั้งแต่ 500-5,000 ถุง โดยใช้ระยะเวลาในการนึ่งประมาณ
2-3 ชั่วโมง
การนึ่งด้วยหม้อนึ่งแบบลูกทุ่ง (ถัง 200 ลิตร)
ทาได้โดยใส่น้าให้สูงจากก้นถังประมาณ 6-8 นิ้ว วางตะแกรงลงให้อยู่เหนือระดับน้าเล็กน้อย จัดวาง
ก้อนเห็ดเรียงลงไปในถังเป็นชั้นๆ ใช้กระดาษหนาๆ หรือหนังสือพิมพ์หลายๆ ชั้นบุข้างในถัง เพื่อไม่ให้ถุงก้อน
เห็ดสัมผัสกับตัวถัง เรียงก้อนเชื้ออย่าให้แน่นเกินไป ถังหนึ่งจะบรรจุก้อนเห็ดได้ประมาณ 70-100 ถุง ปิดฝาถัง
และรัดเข็มขัดอีกชั้นหนึ่ง นึ่งนาน 3-4 ชั่วโมงนับจากน้าเดือด รักษาระดับไอน้าให้พุ่งออกมาอย่างสม่าเสมอ
หลังจากนั้นจึงดับไฟ แล้วทิ้งก้อนเชื้อไว้ให้เย็นตัวลง
ระวัง การปิดฝาถังนึ่งไม่ควรปิดสนิทเกินไป จะทาให้ไอน้าร้อนดันฝาถังให้กระเด็นออกหรือระเบิดได้ หากปิด
สนิทให้เจาะรูที่ฝาเพื่อให้ไอน้าระบายออกมาได้
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หม้ อ นึ่ ง แบบลูก ทุ่ ง

นึ่งโดยใช้ฟืนต้มให้น้าเดือดเป็นไอ
อยู่ภายในหม้อนึ่ง

หม้อนึ่งที่ออกแบบให้ไอน้าจากน้าเดือด
ไหลไปตามท่อกลับไปผ่านความร้อนอีก
ครั้ง เพื่อให้ไอน้ามีอุณหภูมิสูงขึน
้
จากนั้นไอน้าอุณหภูมิสูงนี้จะถูกส่งตาม
ท่อเข้าไปยังห้องนึ่ง ทาให้สามารถฆ่าเชื้อ
ปนเปื้อนได้ดียิ่งขึ้น
ที่มาภาพ : เกษตรวิฬุรห์ (2010)
เกษตรพอเพียง.คอม (2012)
ไมตรี พิทยาคุณ (มปป.)
Monvipa naklum (2013)
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การนึ่ ง ฆ่ า เชื้ อ ก้ อ นเห็ ด

เติมน้าสะอาดลงในถัง 200 ลิตร ให้สูงจากก้น
ถัง 6-8 นิ้ว

วางตะแกรงเหนือระดับน้าเล็กน้อย

เรียงก้อนเห็ดเป็นชั้นๆ อย่าให้แน่นจนเกินไป
ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์หลายๆ ชั้นบุข้างถัง
ปิดฝาถังหรือใช้พลาสติกทนความร้อน
ปิดปากถังให้แน่น เจาะรู 2-3 รู เพื่อเป็น
ทางระบายความดันไอน้า จากนั้นสุมไฟ
จนน้าเดือด จับเวลาต่อไปอีก 3-4
ชั่วโมง จึงดับไฟ

ที่มาภาพ : เกษตรพอเพียง.คอม (2012)
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ตัวอย่างสูตรอาหาร

เ อก สารป ระ ก อบ การ ฝึ กอ บรม การ เพา ะ เ ห็ ดนาง รม แล ะ เ ห็ ด น างฟ้ า ภู ฐ าน

สูต รอาหารจากขี้ เ ลื่อ ย
สูตร 1


สูตร 3 (จากฟาร์มเห็ดเมืองงาย)
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา, ไม้เนื้ออ่อน 100
กิโลกรัม



ราละเอียด 5 กิโลกรัม



ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม



ปูนขาว 1 กิโลกรัม



น้า 80 ลิตร

สูตร 2



ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม



ราละเอียด 7 กิโลกรัม



ปลายข้าว 1 กิโลกรัม



ยิปซัม (แคลเซียมซัลเฟต) 0.5 กิโลกรัม



ดีเกลือ (แมกนีเซียมซัลเฟต) 0.2 กิโลกรัม



ปูนขาว 1 กิโลกรัม



ภูไมท์ 2-3 กิโลกรัม



น้า ปรับความชื้น 70-80 ลิตร



ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม



ราละเอียด 8 กิโลกรัม



น้าตาลทรายแดง 1 กิโลกรัม

หมายเหตุ



แป้งข้าวเหนียว 1 กิโลกรัม



ปูนขาว 1 กิโลกรัม



ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม

การเพิ่มปริมาณอาหารเสริมสูงอาจทาให้ผลผลิต
เพิ่มขึ้นได้ แต่กอ้ นเชื้ออาจเสียหายจากเชื้อจุลินทรีย์
ชนิดอื่นได้เช่นกัน



น้า 50-60 ลิตร

วิ ธีผ สมอาหารสูต รขี้ เ ลื่อ ยไม่ ห มั ก กอง

วิ ธีผ สมอาหารสูต รขี้ เ ลื่อ ยแบบหมั ก กอง

1. ใช้วัสดุหลักกองบนพื้นปูนซีเมนต์ พร้อมกับใส่
อาหารเสริมลงไปกระจายให้ทั่ว ใช้พลั่วคลุกเคล้า
ผสมให้เข้ากันให้ดี ให้อาหารเสริมกระจายใน
ส่วนผสมอย่างสม่าเสมอ

1. กองขี้เลื่อยบนพื้นปูนซีเมนต์ แล้วเกลี่ยผิวหน้า
กองให้เรียบ รดน้าตามสูตร (อาจใช้จุลินทรีย์ช่วย
หมักรดสลับกับน้า) หมักทิ้งไว้หนึ่งคืน
2. นาอาหารเสริมหว่านบนกองขี้เลื่อยหมักให้ทั่ว
จากนั้นคลุกเคล้าให้เข้ากัน ในขั้นตอนนี้อาจผสมฟาง
สับลงไปด้วยก็ได้

2. เติมน้าลงไปในวัสดุเพาะให้กระจายอย่างทั่วถึง
ทดสอบความชื้นโดยนาขึ้นมากาแล้วบีบ หากพบว่า
ไม่มีน้าไปไหลออกตามง่ามมือ และเมื่อแบมือออก
ส่วนผสมยังจับกันเป็นก้อนแสดงว่าความชื้นใน
อาหารอยู่ในระดับเหมาะสม

3. นาวัสดุที่ผสมแล้วบรรจุลงในถุงพลาสติก อัดให้
แน่น
4. สวมคอขวด ใช้ยางรัด แล้วปิดด้วยจุกสาลี

3. นาวัสดุที่ผ่านการผสมแล้ว บรรจุในถุงพลาสติก
ทนร้อน ขนาด 7 x 12 นิ้ว อัดส่วนผสมลงในถุงให้
แน่น น้าหนักประมาณ 800 กรัม

5. นาถุงก้อนเห็ดไปนึ่งฆ่าเชื้อ

4. สวมคอขวด ใช้ยางรัด แล้วปิดจุกด้วยสาลี
5. นาถุงก้อนเห็ดที่บรรจุแล้วไปนึ่งฆ่าเชื้อ
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สูต รอาหารจากฟางข้ า ว 1
วัสดุที่ใช้

หมักทิ้งไว้ 3-4 วัน



ฟางข้าวแห้งสับเป็นท่อนยาว 4-6 นิ้ว 100
กิโลกรัม

2. กลับกองฟางหมัก พร้อมกับใส่ปูนขาวลงไปหมัก
ต่ออีก 3-4 วัน



ยูเรีย 1 กิโลกรัม



ปูนขาว 1 กิโลกรัม

3. กลับกองฟางอีกครั้ง พร้อมกับใส่ปุ๋ยสูตร 0-46-0
ลงไปด้วย หมักต่ออีก 3-4 วัน



ปุ๋ยดับเบิ้ลซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) 2
กิโลกรัม



ราละเอียด 5 กิโลกรัม

4. กลับกองฟางหมักอีกครั้ง จากนั้นนาไปบรรจุลง
ถุง หรือใช้ราละเอียดผสมลงไปก่อนจึงบรรจุถุง อัด
วัสดุให้แน่น
5. ใส่คอขวด รัดด้วยยางรัด ปิดด้วยจุกสาลี

วิธีทา

6. นาถุงก้อนเห็ดที่บรรจุแล้วไปนึ่งฆ่าเชื้อ

1. แช่ฟางให้อิ่มน้า หมักกับยูเรียตั้งเป็นแท่งโดยใช้
แบบพิมพ์ ขนาด กว้าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสูง
0.5 เมตร เช่นเดียวกับการตั้งกองปุ๋ยหมัก หลังจาก
นั้นเอาแบบพิมพ์ออก คลุมกองฟางด้วยพลาสติก

สูต รอาหารจากฟางข้ า ว 2
วัสดุที่ใช้


ฟางข้าวแห้งสับเป็นท่อนยาว 4-6 นิ้ว 100
กิโลกรัม



ปูนขาว 1 กิโลกรัม



ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม



ราละเอียด 5 กิโลกรัม



น้า 75-80 ลิตร

2. ทาการกลับกองหรือกระจายกองฟาง เพื่อระบาย
แก๊สแอมโมเนียม และใช้ปูนขาว 1 กิโลกรัม ผสมลง
ไปเพื่อปรับสภาพฟางหมัก และคลุมกองฟางไว้ดว้ ย
พลาสติกดังเดิม แต่ให้เหลือส่วนปลายของกองไว้
ประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อเป็นช่องระบายอากาศ
หมักไว้ 3 วัน
3. กระจายกองฟางอีกครั้ง เพือ่ ระบายความร้อน
และเติมดีเกลือลงไป 0.2 กิโลกรัม คลุมด้วย
พลาสติก หมักไว้ 3 วัน
4. กระจายกองฟางอีกครั้งและระบายอากาศ โดย
ไม่ต้องเติมอะไร เมื่อฟางหมักเย็นตัวดีแล้ว ทากอง
ฟางให้เป็นรูปฝาชีเหมือนเดิมและคลุมด้วยพลาสติก
ทิ้งไว้อีก 3 วัน
5. นาฟางที่หมักแล้ว 100 กิโลกรัม ผสมราละเอียด
5 กิโลกรัม เติมน้าลงไป 75-80 ลิตร แล้วนาไป
กรอกลงในถุงพลาสติก
6. ใส่คอขวด รัดด้วยยางรัด ปิดด้วยจุกสาลี นาถุง
ก้อนเห็ดที่บรรจุแล้วไปนึ่งฆ่าเชื้อ

วิธีทา
1. นาฟางแห้งมาสับยาวประมาณ 4-6 นิ้ว และแช่
ฟางให้ชื้นหมาด นาปุ๋ยยูเรียมาใส่ผสมให้เข้ากันแล้ว
หมักในแบบพิมพ์ หรือตั้งกองเป็นรูปฝาชีสูง
ประมาณ 1.20 เมตร ขึ้นไป แล้วคลุมกองด้วย
พลาสติกเพือ่ ป้องกันการระเหยของความชื้น หมักไว้
3 วัน
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เ อก สารป ระ ก อบ การ ฝึ กอ บรม การ เพา ะ เ ห็ ดนาง รม แล ะ เ ห็ ด น างฟ้ า ภู ฐ าน

สูต รอาหารจากฟางข้ า ว 3

สูต รอาหารจากขี้ เ ลื่อ ยและฟางข้ า ว

วัสดุที่ใช้

วัสดุที่ใช้



ฟางข้าวแห้ง 100 กิโลกรัม



ฟางแห้งสับยาว 2 นิ้ว 25 กิโลกรัม



ปูนขาว 1 กิโลกรัม



ข้าวฟ่างเมล็ดลีบ 50 กิโลกรัม



น้าหมักชีวภาพ 40 ซีซี



ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 25 กิโลกรัม



ปุ๋ยน้าตาลหรือปุ๋ยขาว (แอมโมเนียม
ซัลเฟต) 2 กิโลกรัม



ปูนขาว 1-2 กิโลกรัม



น้า 65 ลิตร

วิธีทา

วิธีทา

1. ชั่งฟางข้าว 100 กิโลกรัม นามาวางกับพื้น
จากนั้นเกลี่ยฟางให้กระจายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร

1. นาฟางข้าวสับแช่น้าให้ชุ่ม นาขึ้นมาให้สะเด็ดน้า
ผสมกับข้าวฟ่างเมล็ดลีบ ขี้เลือ่ ยแห้ง ปูนขาว
คลุกเคล้าให้เข้ากัน ความชื้นประมาณ 65 %

2. รดน้าให้ชุ่มจนทั่วกองฟาง เพื่อทาให้ฟางมี
ความชื้นพอหมาดๆ และทาให้ฟางนิ่มขึ้น เพื่อให้
จุลินทรีย์สามารถทางานได้ง่ายยิ่งขึ้น

2. บรรจุวัสดุเพาะลงถุงพลาสติกทนร้อน อัดให้แน่น
3. ใส่คอขวดพลาสติก รัดด้วยยางรัด ปิดด้วยจุก
สาลี

3. นาปูนขาว 1 กิโลกรัม และปุ๋ยน้าตาล 2 กิโลกรัม
มาหว่านให้ให้ทั่วกองฟาง

4. นาถุงก้อนเห็ดที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อ

4. นาน้าหมักชีวภาพผสมน้าเปล่า ในอัตราส่วน น้า
หมักชีวภาพ 40 ซีซี (ประมาณ 4 ช้อนแกง) ต่อ
น้าเปล่า 40 ลิตร รดให้ทั่วกองฟาง ทิ้งไว้ประมาณ
10 นาที เพื่อรอให้ปุ๋ยน้าตาลเข้ากับฟางได้ดี

หมายเหตุ
วัสดุเพาะอาจผสมวัสดุหลายๆ อย่างที่หาได้
ง่ายในท้องถิ่น เช่น ผักตบชวา กากฝ้าย กากนุ่น แต่
ควรมีขี้เลือ่ ยและฟางสับยืนพื้น

5. นาฟางที่ได้เตรียมไว้มาอัดใส่พิมพ์ให้แน่น แล้วยก
ออกจากพิมพ์ (บล็อคไม้คล้ายการทาเห็ดฟางกอง
เตี้ย)และนาผ้ายางมาคลุม เพื่อปรับสภาพ รักษา
ความชื้น และทาให้จุลินทรีย์สามารถทางานได้เร็ว
ยิ่งขึ้น
6. พลิกกองทุกๆ 3-4 วัน โดยการพลิกด้านบนลงสู่
ด้านล่างและจากล่างขึ้นบน เพื่อให้ทาให้เกิดการ
หมักที่สมบูรณ์และทั่วถึงกัน หมักไว้ประมาณ 12-15
วัน จึงใช้ได้
7. นาฟางหมักที่ได้มาบรรจุลงถุง อัดให้แน่น ใส่คอ
ขวด รัดด้วยยางรัด ปิดด้วยจุกสาลี
8. นาถุงก้อนเห็ดที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อ เมื่อนึ่งเสร็จแล้ว
นาถุงเห็ดออกมาพักในห้องต่อเชื้อให้เย็น ประมาณ
4-6 ชั่วโมง แต่ไม่ควรเกิน 1 วัน เนื่องจาก
เชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่นจะเข้ามาปนเปื้อนและเติบโต
ก่อนเชื้อเห็ด
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โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ “การทาเชื้อ เห็ ดและเพิ่ม ผลผลิ ตเห็ด เป็นรายได้ เสริม ให้ก ลุ่มแม่บ้าน”

การปลูก เชื้ อ เห็ ด ลงถุ ง
การถ่ายหัวเชื้อควรทาในห้องที่สะอาด ลมไม่โกรก นาอุปกรณ์ต่างๆ และก้อนเชื้อเข้าไปในห้องเขี่ยเชื้อ
อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่
ตะเกียงแอลกอฮอล์, แอลกอฮอล์สาหรับจุดไฟ (เมทานอล), ไม้ขีดไฟ, แอลกอฮอล์เช็ดแผล,
สาลีที่สะอาด, ขวดหัวเชื้อเห็ด, กระดาษสาหรับปิดปากถุง, ยางรัด
วิธีทา
1. ผู้ปลูกเชื้อเห็ดควรล้างมือด้วยสบู่ เช็ดให้แห้งแล้วเช็ดมือด้วยแอลกอฮอล์เช็ดแผลอีกครั้งหนึ่ง
2. เขย่าขวดหัวเชือ้ เมล็ดข้าวฟ่าง ให้เมล็ดข้าวฟ่างกระจายออกจากกัน
3. เช็ดปากขวดหัวเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70% เปิดจุกสาลีที่ปากขวดพร้อมทั้งลนปากขวดด้วยตะเกียง
แอลกอฮอล์
4. หยอดหัวเชื้อลงในถุงอาหารเพาะประมาณ 15-20 เมล็ดต่อถุงอย่างรวดเร็ว ปิดจุกสาลีที่ปากถุงเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ปนเปื้อนเชื้ออื่นๆ แล้วเขย่าถุงก้อนเชื้อเบาๆ ให้เมล็ดข้าวฟ่างกระจายออกเต็มหน้าก้อนเชื้อ
5. หุ้มปากถุงด้วยกระดาษ รัดด้วยยางรัด แล้วนาก้อนเชื้อเข้าห้องบ่มเชื้อต่อไป

ขวดหัวเชื้อเห็ด

การหยอดหัวเชื้อเห็ด

การหุ้มปากถุงด้วยกระดาษ

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

การบ่ ม เส้น ใยเห็ ด
โรงเรือนที่ใช้สาหรับบ่มก้อนเชื้อเห็ด ควรเป็นโรงเรือนที่สะอาด ถ่ายเทอากาศได้สะดวก อุณหภูมิค่อนข้าง
สม่าเสมอ ควรเป็นห้องที่ค่อนข้างมืดหรือมีแสงสว่างน้อย ทาเป็นชั้นวางก้อนเชื้อประมาณ 4-6 ชั้น หรือเป็น
ชั้นรูปตัว A โรงเรือนบ่มเชื้อควรมีอุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส (ตามตารางในหน้า 6) จากนั้นเชื้อ
เห็ดจะเริ่มเจริญเป็นเส้นใยสีขาว จากส่วนบนของคอขวดพลาสติกลงมา เชื้อเห็ดจะเจริญเต็มก้อนเชื้อในเวลา
ประมาณ 30-45 วัน ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดและสภาพแวดล้อมในช่วงของการเจริญของเส้นใย รวมถึงขนาด
ของก้อนเชื้อด้วย
หมายเหตุ ระยะเวลาการบ่มเส้นใยของก้อนเชื้อเห็ดขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เช่น
อุณหภูมิ ความชื้น วัสดุเพาะ อาหารเสริม และแสงสว่าง
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เ อก สารป ระ ก อบ การ ฝึ กอ บรม การ เพา ะ เ ห็ ดนาง รม แล ะ เ ห็ ด น างฟ้ า ภู ฐ าน

การเปิดดอกและการดูแลรักษา
โรงเรื อ นเปิ ด ดอกเห็ ด ควรสร้างจากวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่นเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุน วัสดุสาหรับ
มุงหลังคาและฝาผนัง ควรใช้หญ้าคาหรือวัสดุอื่นๆ ที่สามารถทดแทนได้ เช่น
พลาสติก หรือตาข่ายสีดา ภายในโรงเรือนต้องมีการถ่ายเทอากาศได้ดี เข้าไปภายในโรงเรือนจะต้องหายใจ
สะดวก แสงและอุณหภูมิ ควรพอเหมาะสาหรับเห็ดแต่ละชนิด (ตารางในหน้า 6)

เห็ดสกุลนางรม เป็นเห็ดกลุม
่ ที่ชอบเย็นมากกว่าร้อน อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 25-28 องศาเซลเซียส และไม่เกิน 35 องศาเซลเซียส โรงเรือนเปิดดอกจึงต้องมุงจากเพื่อลดอุณหภูมิลง พืน
้ โรงเรือนควร
โรยด้วยทรายหนาๆ เพื่อช่วยรักษาความชื้น

โรงเรือนเปิดดอกเห็ด (ซ้าย)

ชั้นวางก้อนเห็ดรูปตัว A (ขวา)

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

การเปิ ด ดอกเห็ ด หลังจากเส้นใยเห็ดเจริญเต็มก้อนแล้ว ควร
ปล่อยให้เส้นใยเห็ดรัดตัวและสะสมอาหาร
เพิ่มมากขึ้น ใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน

วิธีการเปิดดอกเห็ดทาได้โดยดึงกระดาษหรือจุกที่ปิดถุงออก นาถุง
ก้อนเชื้อไปเรียงซ้อนกันไว้บนชั้นรูปตัวเอ รดน้าให้ความชื้นภายใน
โรงเรือน เช้า กลางวัน และเย็น แต่ระวังอย่าให้น้าเข้าถุงก้อนเชื้อ
เพราะจะทาให้ก้อนเชื้อเน่าและเสียหายเร็ว โดยรักษาความชื้นสัมพัทธ์
ในอากาศ 70-90 เปอร์เซ็นต์ หลังจากเปิดถุงได้ 7-14 วัน จะปรากฏ
ดอกเห็ดขนาดเล็กออกมาจากปากถุง

การดู แ ลรั ก ษา ก่อนเก็บผลผลิตควรงดการให้น้า เพราะเห็ดจะ

เปียกชื้นไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เก็บเกี่ยว
เมื่อดอกเห็ดมีอายุปานกลางไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไป สังเกตจากขอบ
ดอกเห็ดยังงุ้มอยู่ ใช้มือจับดอกเห็ดแล้วดึงเบาๆ โยกไปทางซ้ายและ
ขวา ดอกเห็ดจะหลุดออกมา ต้องดึงดอกเห็ดให้หลุดออกจากถุงทั้ง
กลุ่ม ไม่ให้เหลือโคนติดที่ถุง เพราะจะทาให้หน้าถุงเน่าทาให้มีเชื้อรา
อื่นหรือมีแมลงหวี่เข้าทาลาย การเก็บผลผลิตควรเก็บไปเรื่อยๆ
จนกว่าก้อนเชื้อจะหมดอายุ ประมาณ 3-4 เดือน
14

หลังเปิดดอก เห็ดขนาดเล็กจะ
ออกมาจากปากถุง
ที่มาภาพ : chiangmaimedee.com (2012)

โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ “การทาเชื้อ เห็ ดและเพิ่ม ผลผลิ ตเห็ด เป็นรายได้ เสริม ให้ก ลุ่มแม่บ้าน”

โรคจากเชื้อ รา การป้องกันและแก้ ไข
อาการของโรค

สาเหตุ

บางส่วนของถุงเห็ดที่มสี ีเขียวเข้มเกือบดา อาจเกิดขึ้นใกล้ปากถุงแล้ว
เชื้อรากลุ่มแอสเพอร์จิลลัส
ลามลงไปข้างล่าง หรืออาจเกิดจากด้านล่างขึ้นไป บางส่วนของถุงเห็ดมี (Aspergillus)
สีน้าตาลเกิดขึ้นติดกับบริเวณที่มีสีเขียวเข้ม
ขี้เลื่อยในถุงเห็ดจะมีสีน้าตาลเข้มเกือบดา เริ่มแรกเชื้อรามีสีขาว ต่อมา
เชื้อราสีขาวจะขยายกว้างขึ้นเรือ่ ย เมื่อทิ้งไว้นานๆ จะสังเกตเห็นก้อน
เล็กๆ สีดานูนออกมาที่ผิวของถุงพลาสติก

เชื้อราโบไตรโอดิฟโพลเดีย
(Botryodipiodia) หรือราดา

สปอร์ (Spore) ของเชือ้ รามีสีเขียวอ่อนใส เมื่อเกิดรวมกันหนาแน่นจึงทา เชื้อรากลุ่มราเขียว หรือ Green
ให้เห็นเป็นหย่อมสีเขียวมะกอก หรือเขียวเข้มในถุงเห็ด ครั้งแรกจะเห็น Mold (Trichoderma และ
เส้นใยสีขาวเจริญเติบโตดีในก้อนเชื้อเห็ดแล้วเปลี่ยนสีไปเนื่องจากเชื้อ Glocldium)
รามีอายุมากขึ้น
ผงสีชมพูอมส้มเกิดเป็นกระจุกบริเวณปากถุง หรือเป็นก้อนติดกันสีชมพู ราสีส้มหรือราร้อน (Neurospora
บางถุงอาจมีราสีส้มเกิดที่ก้นถุงได้
sp.)
เห็นเส้นสีเหลืองชัดเจนที่บริเวณด้านข้างๆ ถุง และบริเวณปากถุง จะ
ราเมือก (Slime mold)
เกิดกับถุงเห็ดที่เปิดถุงเก็บดอกไปแล้วแล้วหลายรุ่นและเป็นถุงที่อยู่ด้าน
ล่างสุด

สาเหตุ ข องการเกิ ด เชื้ อ ราปนเปื้ อ น
สาเหตุของการเกิดเชือ้ ราปนเปื้อนมีหลายประการ เช่น การทิ้งถุงก้อนเชื้อเห็ดที่เก็บดอกแล้วในบริเวณ
ฟาร์ม ซึ่งเป็นโอกาสให้เชื้อรายังกระจายอยู่ในบริเวณนั้น เมื่อมีฝนตกหรือลมแรงเชื้อราจะถูกฝนชะหรือลมพัด
แพร่เข้าไปในบริเวณโรงเรือนเพาะเห็ดโดยตรง หรือตกลงไปในน้าที่ใช้รดเห็ดได้นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆ อีก
เช่น หัวเชื้อไม่บริสุทธิ์ การนึ่งฆ่าเชื้อถุงเห็ดที่ทาลายเชื้อไม่หมด ถุงแตกหรือถูกแมลงทาลาย

การป้องกันการเกิดเชื้อราปนเปื้อนในการเพาะเห็ดถุง
1. ตรวจสอบความสะอาดและความบริสุทธิ์ของหัวเชือ้ ก่อนซือ้
2. การถ่ายเชื้อหรือใส่เชื้อ ควรทาในห้องที่สะอาดปราศจากฝุ่นละอองหรือเชื้อโรคอื่นๆ หรือ บริเวณที่ไม่มี
อากาศถ่ายเท
3. คัดแยกถุงเห็ดเสีย ถุงเห็ดแตก ถุงเห็ดที่มีจุกสาลีชื้น นาไปนึ่งใหม่หรือเผาเพื่อลดการระบาดของเชื้อรา
4. รักษาความสะอาดโรงเพาะ และบริเวณโดยทั่วไปรอบๆ ฟาร์ม
5. เมื่อเก็บผลผลิตหมดแล้ว ควรพักโรงเพาะเห็ดประมาณ 2-3 อาทิตย์ เพื่อทาความสะอาดและฉีดยาฆ่า
แมลง หรือเชือ้ ราที่อาจซุกซ่อนตามพื้น และพื้นเสา ก่อนนาถุงเห็ดชุดใหม่เข้ามา ถ้าเป็นไปได้ควรแยกโรงบ่ม
กับโรงเปิดดอกต่างหาก
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แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อพบเห็ดสกุลนางรมแสดงอาการของโรค
1. การถ่ายเทอากาศ
ตรวจดูสภาพของโรงเรือนที่เพาะเห็ดว่ามีช่องระบายอากาศเพียงพอหรือไม่ อาจเพิ่มช่องเปิด-ปิด (บาน
กระทุ้ง) ที่ด้านข้างทั้ง 2 ด้านเพื่อให้เกิดการถ่ายเทอากาศและป้องกันการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ควรเปิดประตูและหน้าต่างในตอนเช้ามืดเพื่อระบายอากาศ
2. แสงสว่าง
ตรวจความเข้มของแสงภายในโรงเพาะ ให้มีความสว่างพอเพียงกับการพัฒนาการเจริญเติบโตของดอก
เห็ดอ่อน และให้พร้อมสาหรับตรวจความผิดปกติต่างๆ ของโรงเพาะ รวมทั้งของดอกเห็ดด้วยโดยวิธีเปิดช่อง
หน้าต่างหรือช่องแสง หรือใช้แสงไฟช่วยโดยเฉพาะช่วงเก็บดอกเห็ดตอนเช้ามืด
3. ความชื้น
ความชื้นที่ควรได้ทาความเข้าใจและหมั่นตรวจตรามี 2 อย่าง คือ ความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศภายนอก
โรงเรือน และความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด ระดับความชื้นโดยทั่วไปในระยะเปิดดอกควรอยู่ระหว่าง 80–90%
ความชื้นภายในโรงเพาะมีความสัมพันธ์กับอุณหภูมิสูงต่าของอากาศภายนอกโรงเพาะ
ดังนั้น ในฤดูหนาวมักมีปัญหาเรื่องอากาศแห้ง ความชื้นต่า แนะนาให้ใช้ผ้าพลาสติกบุโรงเรือนด้านใน ไม่
ควรเปิดประตูหน้าต่างโรงเรือนไว้ เพราะจะทาให้ความชื้นระเหยไป ให้น้าวันละ 3 เวลา จะช่วยให้โรงเรือน
เปิดดอกมีความชื้นพอเหมาะ ส่วนในฤดูร้อน อุณหภูมิอากาศภายนอกโรงเรือนจะสูง การปรับความชื้นภายใน
โรงเปิดดอก โดยการให้น้าวันละหลายครั้ง รวมทั้งควรลดน้าที่พื้นโรง ที่ข้างฝาและหลังคา จะช่วยให้โรงเรือน
มีความชื้นตามที่ตอ้ งการ นอกจากนี้ควรมีการระบายอากาศภายในโรงเรือนด้วย
4. สูตรอาหาร
สูตรอาหารที่ใช้เพาะเห็ดเป็นสูตรอาหารมาตรฐานหรือไม่ หรือเป็นสูตรดัดแปลงที่ได้เพิ่ม ธาตุอาหารบาง
ชนิดเข้าไปทาให้การเตรียมวัสดุเพาะผิดไป การย่อยสลายของวัสดุเพาะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและฟิสิกส์
ของวัสดุไม่สมดุล ทาให้คุณภาพของวัสดุเพาะเห็ดและธาตุอาหารเปลี่ยนไปด้วย
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ศัตรูเห็ดสกุลนางรม
เห็ดสกุลนางรม มีคุณสมบัติทางกลิ่นที่ดึงดูดโรคและแมลงศัตรูเห็ดได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมีศัตรูเห็ด
รบกวนหลายชนิดเช่น
1. หนูและแมลงสาบ เริ่มเข้าทาลายตั้งแต่ระยะเชื้อและดอก เห็ด การกาจัดควรใช้ยาเบื่อ หรือใช้กับดัก
2. ไร ตัวไรจะดูดกินน้าเลี้ยงระยะก้อนเชื้อและดอกเห็ด ทาให้ผลผลิตลดลง ไรมีการระบาดมากเมื่อความชื้น
ในอากาศต่า จึงควรให้ความชื้นอย่างสม่าเสมอ การปราบไรควรเน้นในเรื่องความสะอาดและการป้องกัน
มากกว่าการใช้สารเคมี เพราะอาจเป็นอันตรายมาถึงคนที่กินเห็ดได้
3. แมลงหวี่ เกิดกับดอกเห็ดทีม
่ ีอายุมาก แมลงหวี่จะเข้ามาตอมและวางไข่แพร่พันธุ์ ควรนาก้อนเชื้อชนิดนี้
ออกจากโรงเพาะทันที
4. หอยทาก มักกัดกินดอกเห็ดที่กาลังเจริญเติบโต ทาให้ดอกเห็ดมีรอยกัดไม่ได้คุณภาพ

หลักการบริหารแมลงและศัตรูเห็ด
1. การรักษาความสะอาดอย่างถูกหลักอนามัยและบริเวณรอบๆ โรงเรือนเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
กระทาได้โดยการดูแลความสะอาดของผู้เข้าไปปฏิบัติงานหรือผู้เข้าเยี่ยมชมอย่างเคร่งครัด หรือก่อนที่จะ
นาเอาถุงก้อนอาหารเข้าโรงเรือน
2. พักโรงเรือนไว้สักระยะเวลาหนึ่ง เพื่อตัดวงจรชีวติ ทั้งโรค แมลงและศัตรูชนิดต่างๆ ที่ระบาดและสะสมอยู่
ในโรงเรือนได้ และเมื่อโรงเรือนว่างเปล่าก็จะสามารถใช้ยาฆ่าแมลงฉีดพ่นได้
3. ดูแลเอาใจใส่ความเปลี่ยนแปลงของเห็ดที่ปลูกไว้ทุกระยะอย่างละเอียดเท่าที่ทาได้ เมื่อเกิดปัญหาจะ
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที
4. หากจาเป็นต้องฉีดพ่นสารเคมี ควรที่จะต้องศึกษาวิธีใช้ พิษของสาร การแก้พิษ การตกค้างในเห็ด และ
ผลกระทบต่อการเจริญของเห็ด ก่อนลงมือทา
5. การขยายกิจการปลูกเห็ดควรจะมีการวางแผนล่วงหน้าในการจัดการในระดับต่างๆ ให้ดีก่อนลงมือ
ดาเนินการ เช่น มีการวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับสายพันธุ์ การป้องกันและกาจัดแมลงและโรค โดยเฉพาะ
แผนการตลาด
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ปัญหาในการเพาะเห็ดนางรม
1. เส้นใยไม่เดินลงก้อนเชื้อเห็ด
อาจเกิดจาก
- หัวเชื้อเห็ดเป็นเชื้ออ่อน หรือเส้นใยที่นามาทา
หัวเชื้อเห็ดผ่านการต่อเชื้อเห็ดมาหลายครั้ง ทาให้
เส้นใยอ่อนแอ จึงควรเลือกหัวเชื้อที่ได้จากพันธุ์ดี ให้
ผลผลิตสูง และไม่ควรต่อเชือ้ บ่อยครั้ง
- หัวเชื้อเห็ดมีเชือ้ จุลินทรีย์อื่นปนเปื้อน และ
เจริญแข่งกับเส้นใยเห็ด ผู้เพาะเลี้ยงควรสังเกต
ตั้งแต่ระยะเลี้ยงบนอาหารวุ้นว่ามีเชื้ออื่นปนหรือไม่
และหลังจากขยายลงบนเมล็ดข้าวฟ่างแล้ว ต้องไม่มี
เชื้อจุลินทรีย์อื่น
- เลือกวัสดุเพาะที่ปราศจากสารเคมีปะปนอยู่
โดยเฉพาะสารกาจัดโรคพืชไม่วา่ จะเป็นฟางข้าว ขี้
เลื่อย
- สภาพความเป็นกรด-ด่าง ไม่เหมาะสม ควรให้
มี pH ระหว่าง 6.5-6.8
- ขี้เลื่อยที่ใช้เพาะมีความชืน
้ มากเกินไป เพราะ
สภาพดังกล่าวเชื้อแบคทีเรียและเชื้ออื่นจะเจริญได้
ดีกว่า

5. ดอกเห็ดเกิดขึ้นแต่ไม่พัฒนาไปเป็นดอก มักจะ
เหี่ยวและแห้งตายในที่สดุ
อาจเกิดจาก
- หัวเชื้อเห็ดอ่อนแอ ต้องเลือกหัวเชื้อทีด่ ีและ
แข็งแรงเท่านั้น
- เปิดปากถุงก้อนเชื้อกว้างเกินไป ทาให้เกิดดอก
เห็ดมากโดยอาหารมีไม่พอเพียงและน้าในก้อนเชื้อ
เคลื่อนย้ายออก จึงไม่ควรเปิดปากถุงให้กว้างเกินไป
- ความชื้นในโรงเรือนมีน้อย ควรฉีดพ่นน้า
ในทางตรงกันข้ามหากฉีดพ่นน้าให้กระทบกับก้อน
เห็ดโดยตรง จะทาให้ดอกเน่าเสียหายได้ควรฉีดพ่น
น้าเป็นละอองฝอยในอากาศ
- มีเชื้อจุลินทรีย์และเชื้ออื่นๆ แพร่ระบาดมาก
จึงต้องรักษาความสะอาดภายในโรงเรือนให้ดีและ
อาจมีแมลงศัตรูเห็ด กัดและทาลายก้อนเชื้อเห็ด
จาเป็นต้องจัดโรงเรือนให้สะอาดก่อนนาก้อนเชื้อ
เห็ดเข้าและระหว่างการเกิดดอก
6. ดอกเห็ดหงิกงอ ดอกเห็ดไม่สมบูรณ์
อาการ : ดอกเล็ก ขึ้นเป็นกระจุก ก้านดอกอาจเกิด
เดี่ยวหรือติดเป็นเนื้อเดียวกันจากก้านของดอกเห็ด
3-4 ดอก ไม่มีลักษณะของหมวกดอกปกติให้เห็น
ขอบหมวกหงิกงอหยักไปมา หรือขอบหมวกม้วน
ออก
อาจเกิดจาก
- การระบายอากาศภายในโรงเรือนไม่ดี ทาให้
อุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงขึ้น ผลที่ตามมาคือมีการ
สะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
- แมลงหวี่เจาะท่อน้าเลี้ยงของดอกเห็ด ทาให้
ไม่มีน้าเลี้ยงไปเลี้ยงดอกเห็ดได้เพียงพอ ดอกเห็ดจึง
ไม่สมบูรณ์
- อาจเป็นแมลงกลางคืน ในตอนกลางวันเราจึง
ไม่พบตัว ทดลองดักแมลงในเวลากลางคืน ทาโดย
ใช้กาวดักแมลง หรือน้ามันพืชก็ได้
- อาจเกิดจากอากาศที่หนาวจัด เพราะในช่วงที่
อากาศเย็นมากๆ ความชื้นในอากาศจะต่า ดอกเห็ด
จะขาดน้า วิธีแก้ไขคือรดน้าให้ถี่ขึ้น เพิ่มขึ้นเป็น 3-4
ครั้งต่อวัน
- อาจเกิดจากสายพันธุ์เชื้ออ่อนแอ ซึ่งเกิดจาก
การตัดต่อเชื้อหลายครั้ง

2. เส้นใยเห็ดเดินบางมาก
อาจเกิดจาก
- มีอาหารเหลืออยู่น้อยในถุงก้อนเห็ด หรือมี
อาหารเสริมน้อยเกินไป
- การนึ่งฆ่าเชื้อยังไม่สมบูรณ์เพียงพอ ใช้เวลาใน
การนึ่งน้อยเกินไป
3. เส้นใยเห็ดเดินแล้วหยุด
- ก้อนเชื้อเห็ดมีความชื้นมากเกินไป จะ
สังเกตเห็นน้าไหลมารวมกันที่ก้นถุง เชื้อแบคทีเรีย
จะเจริญได้ดีมีกลิ่นเหม็นเกิดขึ้น และอาจเกิดจากเชื้อ
เห็ดอ่อนแอ
4. เห็ดออกดอกช้าหลังจากเปิดถุงแล้ว
- เมื่อเส้นใยเดินเต็มถุงแล้วควรปล่อยเส้นใยรัด
ตัว นาน 5-7 วัน เส้นใยต้องสานกันแน่นและสะสม
อาหารให้มากพอจึงจะพัฒนาไปเป็นดอก นอกจากนี้
อาจมีปริมาณของคาร์บอนไดออกไซด์สูง เพราะการ
ระบายอากาศไม่ดีพอ หรือภายในโรงเรือนอาจมี
อุณหภูมิสูงหรือต่าเกินไป หรือมีความชื้นไม่เพียงพอ
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7. ทาไมเติมน้าตามสูตรอาหารแล้ว ขี้เลื่อยยัง
แห้งหรือแฉะเกินไป

- อุปกรณ์ในการรดน้า สามารถใช้ได้ทั้งสายยาง
บัวรดน้า หรือระบบพ่นฝอย ซึ่งสายยางและบัวรดน้า
สามารถเลือกรดน้าเฉพาะจุดได้ คือจุดที่แห้งเราก็รด
น้ามากขึ้น จุดที่ชื้นมากก็รดน้าให้น้อยลง แต่ระบบ
พ่นฝอยจะปล่อยน้าในปริมาณเท่าๆ กันทุกจุด อาจ
ทาให้บางบริเวณที่ชื้นอยู่แล้ว แฉะไปเลยก็ได้
- อุปกรณ์รดน้าที่ดีคอื ต้องรดน้าได้เป็นฝอย
ละเอียด และน้าต้องไม่แรงเกินไป

- จะใช้น้าเท่าไรขึ้นอยู่กับความชื้นของขี้เลือ้ ย
ถ้าเป็นขี้เลื่อยที่กองตากแดดตากฝนโดยไม่มีการ
คลุมกอง ก็จะมีความชื้นมาก หากเป็นขี้เลื่อยใหม่จะ
ซับน้าได้ดีกว่าขี้เลื่อยเก่า ความชื้นในขี้เลื่อยใหม่จึง
มากกว่าขี้เลื่อยเก่า จึงไม่ต้องเติมน้ามาก ซึ่งต้อง
อาศัยการสังเกตและฝึกฝนจึงจะกะปริมาณน้าได้
พอดี

9. เมื่อเห็ดออกดอกน้อยลง
- เมื่อเปิดดอกไปนานๆ เห็ดออกดอกน้อยลง เรา
สามารถกระตุ้นการออกดอกด้วยการขยายปากถุงให้
กว้างขึ้นได้ โดยตัดปากถุงให้ถึงไหล่ถุง และอาจใช้
ช้อนขูดหน้าก้อนหากจาเป็น

8. เมือ่ เปิดดอกแล้ว ควรจะใช้น้าอะไรรดและรด
น้าอย่างไร
- น้าที่จะใช้รดก้อนเห็ด ก็ควรจะมีค่าความเป็น
กรด-ด่างที่ pH 7.0 (เป็นกลาง)
- แหล่งน้าสามารถใช้ได้ทั้งน้าบ่อ น้าคลอง น้า
บาดาลที่ไม่กร่อย หรือแม้กระทั้งน้าประปา
- สาหรับน้าประปาเป็นกลางอยู่แล้ว แต่ไม่
เหมาะที่จะนามาใช้ทันที ควรตากแดดหรือรองทิ้งไว้
ประมาณ 3-4 วัน เพื่อให้คลอรีนระเหยออกไปก่อน
ข้อเสียของการใช้น้าประปาคือมีต้นทุนที่สูง
- ส่วนน้าบาดาลควรจะมีการปรับด่าง โดยการ
แกว่งสารส้มเพื่อให้เศษปูนและอื่นๆ ที่มากับน้า
บาดาลตกตะกอน ไม่ว่าน้าที่ใช้จะมาจากแหล่งใด
หากไม่แน่ใจควรจะทาการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
ของน้าก่อนเสมอ
- การรดน้า ให้รดรอบๆ ก้อน และให้รดจาก
ก้อนที่อยู่บนสุดและน้าจะค่อยๆ ไหลลงมาก้อนที่อยู่
ด้านล่าง อย่าให้น้าเข้าไปที่หน้าก้อน เพราะน้าจะ
เข้าไปขังในก้อนเห็ด เส้นใยเห็ดจะตายกลายเป็น
เมือกที่เรียกกันว่า “ราเมือก” ทาให้เห็ดไม่ออกดอก
และก้อนเห็ดจะเสีย
- ความถี่ในการรดน้าให้พิจารณาอุณหภูมิ
ความชื้นสัมพันธ์ สภาพของก้อนเห็ด ลมและ
อากาศเป็นองค์ประกอบ สิ่งที่ผู้เพาะเลี้ยงเห็ดต้องรู้
คืออุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะสมสาหรับ
เห็ดที่เราเพาะ
- ถ้าเห็ดต้องการความชื้นสัมพัทธ์ที่ 85-90 %
ต้องรดน้า 4-5 ครั้ง/วัน หากอากาศร้อนขึ้น
ความชื้นสัมพัทธ์จะลดลง ควรจะรดน้าให้นานขึ้นอีก
สักเล็กน้อย หรือรดที่พื้นและผนังโรงเรือนเพิ่มไป
ด้วย ในทางกลับกัน หากความชืน
้ สูงควรจะลดการ
รดน้าลง พร้อมทั้งเปิดโรงเรือนเพื่อให้มีการระบาย
อากาศ

การตัดปากถุง
ที่มาภาพ : สหวิชา.คอม (2552)

10. การทาให้เห็ดออกดอกพร้อมกันโดยพักก้อน
- เมื่อเก็บดอกเห็ดชุดแรกเสร็จ ให้ตรวจดูสภาพ
ของก้อนเห็ด หากพบก้อนไหนยังมีโคนเห็ด หรือราก
เห็ดค้างอยู่ ให้ใช้ช้อนค่อยๆ แคะออก
- ทาความสะอาดช้อนด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง
เพื่อป้องกันการติดเชือ้ จากก้อนหนึ่งไปยังอีกก้อน
หนึ่ง
- หลังจากนั้นให้งดการรดน้าประมาณ 4-5 วัน
ในระยะนี้อาจมีเห็ดแทงดอกขึ้นมา ให้ปล่อยให้ดอก
เห็ดแห้ง หรือแคะออกก็ได้
- ประมาณวันที่ 6-7 ตุ่มดอกเห็ดจะทยอยเกิดขึ้น
พร้อมๆ กัน ให้รดน้าเพื่อเพิ่มความชื้น เห็ดก็จะออก
ดอกพร้อมๆ กันแล้ว
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แนวทางการพัฒนาให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีแนวพระราชดาริเกี่ยวกับการส่งเสริมชุมชนหรือการพัฒนาชนบทที่
สาคัญๆ คือ การที่ทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองได้ของคนในชนบทเป็นหลัก กิจกรรมและ
โครงการตามแนวพระราชดาริที่ดาเนินการอยู่หลายพื้นที่ทั่วประเทศในปัจจุบันนั้นล้วนแล้วแต่มีเป้าหมาย
สุดท้ายอยู่ที่การพึ่งตนเองได้ของราษฎรทั้งสิ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดาเนินการแนะนาสาธิตให้
ประชาชนดาเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทเป็นไปตามหลักการพัฒนาสังคมชุมชนอย่างแท้จริง ขอยกพระ
ราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงแสดงถึงแนวทางในการพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเอง ดังนี้
1. ทรงยึดหลักที่ไม่ใช้วิธีการสั่งการให้เกษตรกรปฏิบัติตาม
“ดาริ คือ ความเห็นที่จะทา ไม่ใช่คาสั่งแต่มันเป็นความเห็น มีทฤษฎีอะไรต้องบอกออกมา ฟังได้ฟัง ชอบใจก็
เอาไปได้ ใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไร”
2. ทรงเน้นให้พึ่งตนเองและช่วยเหลือตนเองเป็นหลักสาคัญ
“คนทุกคน ไม่ว่าชาวกรุงหรือชาวชนบท ไม่ว่ามีการศึกษามากหรือน้อยอย่างไร ย่อมมีจิตใจเป็นอิสระ มีความ
คิดเห็น มีความพอใจ เป็นของตนเอง ไม่ชอบการบังคับ นอกจากนั้นยังมีขนบธรรมเนียม มีแบบแผนเฉพาะ
เหล่ากันอีกด้วย”
3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้หลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน เป็นจุดหลักสาคัญในการพัฒนาตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
“ภาระในการบริหารนั้นจะประสบผลด้วยดีย่อมต้องอาศัยความรักชาติ ความซื่อสัตย์สุจริต ความสมัครสมาน
กลมเกลียวกัน ประกอบกับการร่วมมือของประชาชนพลเมืองทั่วไป ข้าพเจ้าจึงหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะ
พยายามปฏิบัติกรณียกิจในส่วนของแต่ละท่านด้วยใจบริสุทธิ์ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทั้งนี้เพื่อได้มา
ซึ่งความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนทั่วไปอันเป็นยอดปรารถนาด้วยกันทั้งสิ้น”
4. ทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการดาเนินการ
“เป็นสถานที่ที่ผู้ทางานในด้านพัฒนาจะไปทาอะไรอย่างที่เรียกว่า ทดลอง ก็ได้ และเมื่อทดลองแล้วจะทาให้
ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในวิชานั้นสามารถเข้าใจว่าเขาทากันอย่างไรเขาทาอะไรกัน ฉะนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนา
นี้ ถ้าทาอะไรล้มเหลวต้องไม่ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องถูกลงโทษ แต่เป็นสิ่งที่แสดงว่าทาอย่างนั้นไม่เกิดผล”
5. ทรงยึดหลักสภาพของท้องถิ่นเป็นแนวทางในการดาเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
“การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศของภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา ภูมิ
ประเทศของสังคมวิทยาคือ นิสยั ใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้วเรา
เข้าไปดูว่า เขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่าง
ยิ่ง”

20

โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ “การทาเชื้อ เห็ ดและเพิ่ม ผลผลิ ตเห็ด เป็นรายได้ เสริม ให้ก ลุ่มแม่บ้าน”

6. การสร้างความแข็งแรงให้ชุมชน ด้วยการสร้างโครงสร้างพืน
้ ฐานหลักที่จาเป็นต่อการผลิต อันจะเป็น
รากฐานนาไปสู่การพึ่งตนเองได้ในระยะยาว
“การพัฒนาประเทศจาเป็นต้องทาตามลาดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของ
ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อได้
พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจชั้นที่
สูงขึ้นโดยลาดับ”
“ในการสร้างความเจริญก้าวหน้านี้ ควรอย่างยิ่งที่จะค่อยสร้างค่อยเสริมทีละเล็กละน้อยให้เป็นลาดับ ให้เป็น
การทาไปพิจารณาไป และปรับปรุงไป ไม่ทาด้วยอาการเร่งรีบตามความกระหายที่จะสร้างของใหม่เพื่อความ
แปลกใหม่ เพราะความจริงสิ่งที่ใหม่แท้ๆ นั้นไม่มี สิ่งใหม่ทั้งปวงย่อมสืบเนื่องมาจากสิ่งเก่าและต่อไปย่อม
จะต้องกลายเป็นสิ่งเก่า”
“เมื่อมีพื้นฐานหนาแน่นบริบูรณ์พร้อมแล้ว ก็ตั้งตนพัฒนางานต่อไป ให้เป็นการทาไปพัฒนาไปและปรับปรุงไป”
7. การส่งเสริมหรือสร้างเสริมสิ่งที่ชาวชนบทขาดแคลน และเป็นความต้องการอย่างสาคัญ คือ ความรู้ ด้าน
ต่างๆ
“การใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยในงานต่างๆ นั้น ว่าโดยหลักการควรจะให้ผลมาก ในเรื่องประสิทธิภาพ การ
ประหยัดและการทุ่มแรงงาน แต่อย่างไรก็ตามก็คงยังจะต้องคานึงถึงสิ่งอื่นเป็นพื้นฐานและส่วนประกอบของ
งานที่ทาด้วย อย่างในประเทศของเราประชาชนทามาหาเลี้ยงตัวด้วยการกสิกรรมและการลงแรงทางานเป็น
พื้น การใช้เทคโนโลยีอย่างใหญ่โตเต็มรูปหรือเต็มขนาดในงานอาชีพหลักของประเทศย่อมจะมีปัญหา เช่น
อาจทาให้ต้องลงทุนมากมายสิ้นเปลืองเกินกว่าเหตุ หรืออาจก่อให้เกิดการว่างงานอย่างรุนแรงขึ้น เป็นต้น ผล
ที่เกิดก็จะพลาดเป้าหมายไปห่างไกลและกลับกลายเป็นผลเสีย ดังนั้น จึงต้องมีความระมัดระวังมากในการใช้
เทคโนโลยีที่ปฏิบัติงานคือ ควรพยายามใช้ให้พอเหมาะพอดีแก่สถานะของบ้านเมืองและการทากินของราษฎร
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลด้วย เกิดความประหยัดอย่างแท้จริงด้วย”
8. ทรงนาความรู้ในด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเข้าไปถึงมือชาวชนบทอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
โดยทรงมุ่งเน้นให้เป็นขบวนการเดียวกับที่เป็นเทคโนโลยีทางการผลิตที่ชาวบ้านสามารถรับไปและสามารถไป
ปฏิบัติได้ผลจริง
“ในการทางานทั้งปวงนั้น ทุกคนจะต้องตั้งใจจริง อดทนและขยันหมั่นเพียร ซื่อตรงเห็นอกเห็นใจกัน ถ้อยที
ถ้อยอาศัยกัน มีเมตตามุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ยึดมั่นในสามัคคีธรรม ความสุจริตทั้งในความคิดและการกระทา
ถือเอาความมั่นคงและประโยชน์ร่วมกันเป็นจุดหมายสาคัญ”
“ในด้านหนึ่งที่ไม่เคยคิดกัน ในด้านการพัฒนา เช่น เจ้าหน้าที่บัญชี ถ้าหากว่าทาการเพาะปลูก ชาวบ้านทาการ
เพาะปลูก เมื่อมีผลแล้วเขาบริโภคเองส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งก็ขายเพื่อให้ได้ มีรายได้ แล้วก็เมื่อมีรายได้แล้วก็
ไปซื้อของที่จาเป็นและสิ่งที่จะมาเกื้อกูลการอาชีพของตัว อย่างนี้ไม่ค่อยมีการศึกษากัน เมื่อผลิตอะไรแล้วก็
จาหน่ายไปก็มีรายได้ก็ต้องทาบัญชี ชาวบ้านทาบัญชีบางที่ไม่ค่อยถูก”
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เ อก สารป ระ ก อบ การ ฝึ กอ บรม การ เพา ะ เ ห็ ดนาง รม แล ะ เ ห็ ด น างฟ้ า ภู ฐ าน

ส่งท้าย
สังคมไทยส่วนใหญ่เคยชินกับการบริโภคนิยมและวัตถุนิยม ตกอยู่ในระบบทุนนิยม ทาให้ไม่ เกิดการ
พึ่งพาตนเอง ชุมชนหรือเกษตรกรส่วนใหญ่มองว่าตนเองยากจน ต้องกู้หนี้ยืมสินมาลงทุน และรอให้
หน่วยงานรัฐมาช่วยเหลือ ทั้งๆ ที่อันที่จริงแล้วเรามีที่ดิน มีพืช มีสัตว์ มีทรัพยากร ที่เป็นทุนทากินอยู่
มากมาย แต่กลับไม่เคยคิดว่านี่คือทุน มองแต่ที่ตัวเงินเป็นหลัก สาเหตุอย่างหนึ่งมาจากการขาดความรู้
เมื่อไม่รู้จึง ไม่กล้าคิด ไม่กล้าที่จะตัดสินใจ เมื่อนายทุนมาหลอกจึงหลงเชื่อได้ง่าย การแก้ไขปัญหาของ
หลายๆ หน่วยงานเป็นไปในทางที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะเข้ามาให้การส่งเสริมเพียงครั้งเดียวแล้วก็จบ
บางครั้งการช่วยเหลือมาในรูปของการซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักร ทั้งๆ ที่ไม่จาเป็น แต่ละหน่วยงานต่าง
เร่งทาผลงานให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบาย สุดท้ายชุมชนหรือเกษตรกรไม่ได้ประโยชน์จากงบประมาณ
ของแผ่นดินอย่างแท้จริง และไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอมีส่วนในการพัฒนารากฐานของประเทศชาติ และเพื่อ
เป็นการสนองแนวพระราชดาริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมุ่งช่วยเหลือพัฒนาให้เกิด
การพึ่งตนเองได้ของคนในชนบทอย่างยั่งยืน ด้วยการให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่ประชาชนตามบริบท
ภูมิภาค และความต้องการ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญที่จะทาให้ชุมชนเกิดความรู้ กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสินใจ
และเมื่อคนในชุมชนเองเกิดกระบวนการเรียนรู้และสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นไปยังคนในชุมชนด้วยกัน
เองและชุมชนใกล้เคียง เกิดการบูรณาการด้านความรู้ ความคิด และภูมิปัญญา ในที่สุดก็จะเกิดความ
เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความพอดีในการดารงชีวิต ฐานของชาติมีความมั่นคง แล้วจึงจะเกิด
การพัฒนาในขั้นสูงขึ้นต่อๆ ไปได้
เอกรัตน์ วสุเพ็ญ
21 สิงหาคม 2556
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