
องค์ความรู้ เรื่องพืชผกัปลอดภัย (เห็ด) 

 เห็ด เป็นพืชที่มคีุณค่าทางอาหารและมีความส าคัญต่องานส่งเสริมการเกษตรในภูเกต็ เนื่องจากตลาด        
มีความตอ้งการอย่างต่อเนื่อง ใช้พ้ืนที่ไม่มาก ให้ผลตอบแทนสงู สามารถบรโิภคและแปรรูปเพิ่มมูลค่าได ้ในภูเกต็ 
มีการผลติเห็ดหลายชนิด ไดแ้ก่ เหด็นางฟ้าภูฏาน  เหด็นางรม เหด็ขอนขาว เหด็แครง เห็ดหลนิจือ ซึ่งได้มกีาร
น าเขา้วัสดุอุปกรณ์การผลติเห็ดมาจากต่างจงัหวัด เกษตรกรและกลุม่ผู้ผลิต ได้ศกึษาเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้         
ที่ประสบความส าเร็จ เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ อินเตอร์เน็ต มหาราชภัฏภูเก็ต ผู้ผลติภายในจังหวดั และ
จังหวดัใกล้เคียงที่มีสภาพแวดล้อมเหมือนกนั เพื่อน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพฒันากระบวนการผลิตให้มี
คุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษ  
 ในวันที ่14 พฤษภาคม 2556 ส านักงานเกษตรจังหวดัภเูก็ต จัดงานวันเกษตรกร 2556 และจัดกิจกรรม
การเสวนาเครอืข่ายผู้ผลติเหด็เชิงธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยว มีผูเ้ขา้รว่มเสวนาประกอบด้วยผูแ้ทนหนว่ยงานภาครฐั 
ผู้ประกอบการ เกษตรกร เขา้ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้กับผู้ผลติ เพ่ิมอ านาจ          
การต่อรองราคา พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของเหด็ สร้างความเชือ่มั่นใหก้ับผู้บริโภค และ 
เพิ่มมูลค่าเห็ด จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้พบว่าการสง่เสริมการผลิตและจดัการผลผลิต ต้องด าเนินการ 
แบบครบวงจร ตั้งแตต่้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า รวมทั้งการจดัการที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  
 กลุ่มส่งเสริมและการผลติ โดยนางมลทิรา ทนัเพ่ือน ร่วมกับกลุม่ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้น าข้อมูล
จากการเสวนามาใช้ในการก าหนดเปา้หมายส่งเสริมการผลิตเหด็ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว และให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ส านกังานเกษตรจังหวดัภูเกต็ โดยประสานงานกับส านกังานเกษตรอ าเภอและเครือข่าย ส ารวจ
ข้อมูลเกษตรกรทีม่ีลักษณะหัวไวใจสู้และมีจติสาธารณะ เพ่ือถอดบทเรียนองค์ความรู้ ปญัหาอุปสรรค และ
แนวความคดิของเกษตรกร น ามาใช้ในการวางแผนส่งเสริมและพัฒนา จากผลการถอดบทเรียนเกษตรกรและ
เครือข่าย พบว่าปัจจบุันมเีกษตรกรท าการผลติเหด็และเครือขา่ย จ านวน 40 ราย บางส่วนได้มีการจดัตั้งกลุ่ม 
สร้างเครือข่าย เพื่อแลกเปลีย่นความรู้ในการผลติและการจัดการผลผลติ แต่ยังไมป่ระสบผลส าเร็จเท่าทีค่วร 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหด็ นอกจากการผลิต ได้แกก่ารแปรรูปผลผลติ  การแปรรปูก้อนเชือ้เหด็ การจดัหา           
วัสดุอปุกรณ ์ซึง่จะต้องเชื่อมโยงอย่างเปน็ระบบ เปน็โจทย์ปัญหาในการส่งเสริมการผลิตเหด็ในจงัหวัดภูเก็ต 
 

 
 

 จากการถอดบทเรียน ที่ผ่านมาในเขตพ้ืนที ่3 อ าเภอ พบว่าเห็ดนางฟ้าภูฏาน เป็นพืชผักที่ผู้บรโิภค          
มีความตอ้งการอย่างต่อเนื่อง ใช้พ้ืนที่ไม่มาก เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในจังหวดัภูเก็ต สามารถผลติเพื่อ
บริโภคในครวัเรอืนและท าเป็นธรุกิจชมุชนได ้นอกจากนี้ มแีหลง่เรียนรูห้ลายแห่ง ที่เกษตรกรและผู้สนใจ
สามารถศึกษาหาความรู้ได้สะดวก  



 2 

 นายสัญญา หิรญัวดี ประธานวิสาหกิจชมุชนกลุ่มเพาะเห็ดในเขตปฏิรปูที่ดนิ ตั้งอยูบ่ริเวณบ้านนากก  
หมู่ที่ 5 ต าบลฉลอง อ าเภอเมืองภูเกต็ เดิมประกอบอาชพีท าสวนยางพารา และปลกูผักเหมียงเป็นพืชแซมยาง 
จากกิจกรรมการเกษตรที่ท าอยู่ รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย จึงได้ศึกษาหาความรูก้ิจกรรมการเกษตรอย่างอื่น 
ที่ท ารายได้เพียงพอตอ่ครอบครวั และมเีงินออม พบว่าเห็ดเป็นพืชชนดิหนึ่งที่นา่สนใจ จึงได้แสวงหาความรู้            
จากอินเตอร์เนต็ ฝกึอบรมกบัสถาบนัการศึกษาในพื้นที ่และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การศึกษาดูงานจาก           
ฟาร์มเหด็ในจงัหวัดพังงา เนือ่งจากสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับภูเก็ต การจา้งนักวชิาการมาวิเคราะหข์้อมูล             
เชิงลึกเกี่ยวกบัความเป็นกรด-ด่างของวัสดเุพาะ บันทกึข้อมูลการผลติ ปญัหาอุปสรรค และวิธกีารแก้ไข ถ้าแก้ไข
ไม่ได้ สอบถามผู้รู ้แลกเปลีย่นเรียนรู้กับเกษตรกรเครือข่ายในพื้นที่ ท าการทดลอง พิสูจน์ทราบ แลว้แจง้ให้เพ่ือน
สมาชิกและเครือข่ายได้ทราบดว้ย ท าใหเ้ป็นผูม้ีประสบการณ์ในการผลติเห็ดนางฟ้าภูฏาน และถือว่าไดว้่าเป็น
เกษตรกรทีป่ระสบความส าเร็จในการผลิตเหด็ นอกจากนี้ ยังเป็นเกษตรกรทีม่ีจิตสาธารณะ ยินดีถา่ยทอดให้
ความรู้แก่ผู้สนใจท่ีมาเรียนรูโ้ดยไม่คดิค่าใช้จ่าย เปน็วิทยากรและรว่มออกร้านจ าหน่ายในกิจกรรมให้บริการของ
หนว่ยงานภาครฐั ความพยายามสร้างเครอืข่ายการผลติเห็ดครบวงจร รวมทัง้ช่วยเตอืนภัยการผลติเห็ดของ    
เพื่อนสมาชกิต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดและภูมิอากาศ 
 เหด็นางฟ้าภูฐานเปน็เหด็ที่ออกดอกได้ดีในฤดฝูนและดีที่สดุในฤดหูนาว  เหด็ชนดินีไ้ด้ชื่อว่า “ เพ่ือนที่รู้ใจของ
มือใหม่หดัท า ” เป็นก้าวแรกทีส่ าคญัของคนที่เข้าสูอ่าชีพเพาะเหด็  เพราะท าง่าย ปัญหาน้อย  การดแูลรกัษาก็ไม่ยุ่งยาก 
สามารถออกดอกได้นานกว่า 6 -7 เดอืน  เป็นเหด็ทีข่ึน้ชื่อในเรือ่งความสามัคค ี เพราะโดยธรรมชาตแิลว้มกัจะออกดอกพรอ้ม
กันและหยุดพร้อมกนั  ท าใหเ้วลาออกดอกมกัจะลน้ตลาด แตเ่วลาหยดุพักก็มักจะขาดตลาดเช่นกนั  อีกทัง้ยังเปน็เรื่อง 
ไม่งา่ยนกัที่จะบงัคบัใหเ้หด็นางฟ้าออกดอกไดต้ามใจปรารถนา  ถา้อากาศไมเ่ปน็ใจกย็ากจะบังคบัเขาได ้เชน่  หากรอ้นจัด            
และหนาวจัดเหด็นางฟ้าภฐูานก็จะออกดอกน้อยหรือไมอ่อกดอกเลย  แต่พอไดค้วามชืน้ของสายฝนและความหนาวเยน็ที่
พอเหมาะตดิตอ่กนัหลายวนัเมือ่ไหร ่คณุเตรียมรอรบัทรัพย์ได้เลย  สภาพอากาศทีเ่หด็นางฟ้าภูฐานชอบมากที่สดุคอือากาศ
หนาว  และเวลาที่มฝีนตกอยา่งต่อเนื่อง ตรงกนัขา้มสิง่ทีเ่หด็นางฟ้าภฏูานกลวัมากที่สดุคือ ความรอ้น หรอื ความหนาวจดั 
หรอืมีลมพัดต่อเนือ่งตลอดทั้งวัน เหด็ชนดินี้กม็ักจะหยดุออกดอก  เพราะลมที่พัดต่อเนือ่ง มักจะพาเอาความชืน้ในอากาศ          
ไปดว้ย ซึง่จะท าให้ขอบดอกเหด็แหง้  อุณหภูมทิี่เหมาะสมต่อการออกดอกคอืประมาณ  17 - 28  C (ประสบการณต์รง)   
หากอุณหภูมติ่ ากวา่หรือสงูกวา่นี้เหด็นางฟ้าจะออกดอกนอ้ย  ความชืน้สมัพัทธ์ในอากาศทีเ่หมาะสม ก็ตอ้งไมต่่ ากวา่   
70  %  (บรรยากาศตอนฝนหยดุตกใหม ่ๆ  ) โรงเรอืนเปดิดอก ก็ต้องมกีารถา่ยเทอากาศทีด่แีละใหม้แีสงสวา่งเพียงพอกบั          
การของดอกเหด็  (ให้พออ่านหนังสอืออกก็พอ)  จุดเดน่อกีประการหนึ่งของเหด็นางฟ้าภูฐานคือ  สามารถคืนทนุไดเ้รว็ 
และก าไรสงูเพราะเป็นเหด็ทีน่้ าหนกัด ีออกดอกสม่ าเสมอและสามารถเกบ็ผลผลติได้นาน  
  

เทคนิคการเพาะเหด็นางฟา้ภูฏาน 
ขั้นตอนการเพาะเห็ด 

1. การเพาะเลี้ยงเชือ้ในอาหารวุ้น 
2. การเพาะเลี้ยงเชือ้ในเมลด็ขา้วฟ่าง 
3. การท าก้อนเชื้อเห็ด 
4. การเปิดดอก 
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1. การเพาะเลี้ยงเชื้อในอาหารวุ้น (ท าในห้องที่สะอาด มิดชดิ ไมม่ีลมพัด) 
 1. ส่วนผสม ประกอบด้วย มันฝรัง่ 2 ขีด (200 กรัม) น้ าตาล 20 กรัม  ผงวุน้ 20 กรัม และน้ าสะอาด  

     1 ลติร 
 2. วิธกีารท า  
  -  หัน่มนัฝรั่งขนาดลูกเตา๋ (กว้าง-ยาว-สูง 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร) เตมิน้ าครึง่ลิตร ต้มพอสุก           
เทใส่ผ้าขาวบาง  บีบกรองเอาแต่น้ ามาตม้ตอ่ แล้วเติมวุน้ผง(20 กรัม)ที่ละลายน้ าแล้ว  เตมิน้ าตาลทีละน้อย               
แล้วกวนตลอด อยา่ให้ไหม้ เมื่อละลายหมดแลว้ กรองใส่ลงขวดแก้วประมาณ ¼ ของขวด อุดด้วยส าลี                    
ใช้กระดาษหุม้แลว้น าไปนึ่งในหมอ้นึ่งความดนั 15-17 ปอนด ์ใช้เวลา 25 - 30 นาท ีน าออกจากหม้อนึง่            
เมื่อวุน้ใกล้จะแขง็ตวั เอียงขวดลงประมาณ 45 – 70 องศา เพื่อเพ่ิมพื้นที่หน้าผิว  
  - เลือกดอกเหด็ฟางสดที่ยังตูมอยู่ 2-3 ดอก อย่าให้ถูกน้ า ควรลา้งมือให้สะอาดกอ่น   
การแยกเชื้อ จะท าในตู้เพาะ น ามดีเชด็ด้วยแอลกอฮอลแ์ล้วลนไฟ เฉือนดอกเห็ดเปน็รูปตัววีลึกครึ่ง ซม.  
น าเขม็ลนไฟ รอจนเย็น ตดัเนื้อเยื่อเป็นรปูสี่เหลี่ยม  
          -  น าขวดอาหารวุน้มาเปิดส าลีออก ลนไฟที่ปากขวดเพื่อฆ่าเชื้อโรค แลว้น าเอาเนื้อเย่ือที่ตัดไว้
แล้ววางบนวุ้นบริเวณตรงกลาง (ระวงัอย่าใหเ้นื้อเยื่อเหด็สัมผัสพ้ืนผวิขวด) ควรลนไฟบริเวณปากขวดอีกครั้ง 
ก่อนปดิส าล ีแล้วใช้กระดาษปิดทับ มดัดว้ยหนังยางทิ้งไว้ 5-6 วัน เส้นใยจะลามออกมาทั่วทั้งขวด  
พร้อมจะย้ายเชือ้ลงในขวดเมล็ดขา้วฟ่างต่อไป    

    

2. การเพาะเลี้ยงเชื้อในเมล็ดขา้วฟ่าง (ท าในห้องที่สะอาด มิดชิด ไมม่ีลมพัด) 
 1. เตรียมเมลด็ข้าวฟ่าง แชน่้ า 1 คืน นึ่งหรือต้มให้สุกๆดิบๆ ผึ่งใหแ้ห้ง บรรจขุวดกลมประมาณ ¾  ของ
ขวด ปิดจุกส าลี  หุ้มด้วยกระดาษ  นึง่ฆ่าเชื้อ ตั้งไว้ใหเ้ยน็  
 2. เช็ดมอืให้สะอาดด้วยอัลกอฮอล์ 70% เปดิขวดวุ้น ใช้เข็มเขี่ยเชื้อลนไฟทีต่ะเกียงอัลกอฮอล ์ รอให้เย็น 
ตักชิน้เนื้อเยื่อจากขวดอาหารวุ้น วางในขวดข้าวฟ่างบริเวณกลางๆขวด ปดิด้วยจดุส าลีหุ้มกระดาษ  เลี้ยงเชื้อเหด็
ในขวดเมลด็ขา้วฟ่าง ประมาณ 10 – 15 วัน เชื้อก็เจรญิเตม็ขวด 
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หากสั่งซื้อขวดเชื้อเหด็จากแหล่งผลติเชื้อเห็ด จะทดสอบด้วยการเคาะใหร้่วง แล้วสงัเกตพบวา่ถ้าภายใน 2 วัน 
เมล็ดข้าวฟ่างรวมตัวกนัด ีแสดงว่าเชื้อแขง็แรง มีคุณภาพดี แต่ถา้ไมร่วมตวัแสดงว่าไม่แข็งแรง เปน็ขอ้สังเกต ที่
ใช้เป็นขอ้มูลในการสั่งซื้อขวดเชื้อเหด็จากแหลง่ต่างๆ และเมื่อได้สอบถามเพิ่มเติม จึงมีแหล่งสั่งซื้อขวดเชื้อเหด็ที่
เชื่อถือได ้มีคุณภาพ  
และมเีปอร์เซน็ตก์ารสญูเสียน้อย เชน่ แหลง่ผลิตเชื้อเหด็จังหวดัราชบุร ีและกลุ่มผลิตก้อนเชื้อเหด็ที่หมูบ่้าน             
ลิพอนหัวหาร-บ่อแร ่ต.ศรีสนุทร อ.ถลาง จ.ภูเกต็  

3. การท ากอ้นเชื้อเห็ด 
 1. ส่วนผสม (สว่นผสม 100 กิโลกรัม ไดก้้อนเชื้อเห็ด 80 ก้อน) 
  -  ขี้เลื่อย(ไม้ยางพารา) กลางเก่ากลางใหม ่100 กิโลกรัม 
  -  แป้งข้าวเหนียว 1 กิโลกรมั (ท าใหเ้ส้นใยดดูซมึอาหารไดด้ีและเจรญิเรว็ขึน้) 
  -  แร่มอลต์  2 กโิลกรมั 
  -  โดโลไมท ์ 1 กโิลกรมั (ลดความกระด้าง/ความขม) 
  -  ยิปซั่ม  1 กโิลกรมั (ปอ้งกนัการแตกของก้อนเชื้อเหด็) 
  -  ดเีกลือ 200 กรัม (2 ขดี) 
  -  ร าอ่อน 6 กิโลกรมั 
  - น้ าสะอาด 60 – 65% 
 2. การผสมและเพาะเห็ด 
  2.1 เครื่องมือผสม :  

- พลั่ว (ไม่สามารถคลกุเคล้าส่วนผสมไดต้ามมาตรฐาน)   
- ใช้เครื่องผสม สามารถคลกุเคล้าสว่นผสมได้ตามมาตรฐาน มีผลดีต่อการเจริญของ   
  เสน้ใยเชื้อเหด็ 

 
  2.2 น าส่วนผสมคลกุเคลา้กนัดว้ยพลั่วหรือเครื่องผสม ใส่น้ าสะอาดประมาณ 60-65% ของ
ส่วนผสม แลว้ตรวจความชืน้ว่าเหมาะสมหรือไม ่ โดยก าส่วนผสม แล้วแบมอืออก ส่วนผสมจบัตวัเป็นกอ้น            
ไม่มนี้ าไหลเยิ้ม หากส่วนผสมเปียกเกินไป จะมีเชื้อโรคเยอะ  และหากสว่นผสมแห้งเกินไป เวลาบรรจถุุง                
จะเปน็ชั้นๆ  
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  2.3 บรรจุสว่นผสมลงถงุพลาสติกทนร้อน (ท าให้หมดภายในวันเดียว) น้ าหนักประมาณ               
0.8 – 1 กิโลกรัม อัดให้แนน่ ใส่คอขวดพลาสตกิ  อุดส าลี ปดิดว้ยฝาพลาสติก หุ้มด้วยกระดาษ ใช้ยางวง              
รัดใหแ้นน่ 

                    
 

  2.4 น าก้อนเชื้อไปนึง่ทันท ีที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซยีส ระยะเวลา 3 – 5 ชั่วโมง                  
ตั้งพักไว้ให้เยน็ หรือทิง้ไว้ 1 คืน 

 
  2.5 เปิดขวดเมลด็ขา้วฟ่าง  เขี่ยเมลด็ข้าวฟ่างใส่ก้อนเชือ้เห็ดทีน่ึ่งและเย็นแล้ว จ านวน 20 
เมล็ด/ถงุก้อนเชื้อเหด็ โดยหวัเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง 1 ขวด หยอดกอ้นเชื้อเหด็ได้ 50 กอ้น  
  2.6 น าไปบ่มในโรงบ่มเชื้อ ที่มีแสงน้อย อณุหภูมปิระมาณ 29 – 30 องศาเซลเซียส             
ประมาณ 23 วัน เพื่อให้เสน้ใยเจริญในก้อนเชื้อเหด็  
 
4. การเปดิดอก 
 - ย้ายจากโรงบ่มเชื้อ ไปยังโรงเรอืนเพาะเหด็ ลกัษณะโรงเรือนที่ด ีไมท่ึบมากเกนิไป ระบายอากาศด ี
สามารถคงความชื้นไดต้ลอด มแีสงพอประมาณ แต่ไมส่ัมผัสแดดโดยตรง  พ้ืนโรงเรือน หากเปน็พื้นทราย 
สามารถรักษาอุณหภูมไิดด้ีทีสุ่ด แต่ท าความสะอาดยาก โดยทัว่ไปนิยมพ้ืนปูน ระหวา่งการย้ายก้อนเชื้อเห็ด  
ระวงัช่วงลมแรง และอย่าใหก้้อนเชือ้แตก 
 -  ล้างมือด้วยอัลกอฮอล์ 70% ดึงฝาจุกและถอดส าลีออก แต่ถา้มีราเขียว ให้ใช้ปลายช้อน ล้างดว้ย 
อัลกอฮอล ์70%  เขี่ยเชื้อราเขียวออก  
 - รักษาความชืน้และอุณหภูมิในโรงเรือน อย่าให้แตกต่างกัน ควรรดน้ าช่วงสายและบ่าย ไม่ควรรดน้ า
ก่อนเก็บเห็ด อย่าใหน้้ าถกูดอกเหด็ อยา่ให้มนี้ าขงั หมั่นดูแลรักษาความสะอาดสถานที่ปฏิบตัิงานและภายใน
โรงเรือน  เพื่อลดการสะสมของแมลงและเชื้อโรค 
 - หลังเปดิถงุก้อนเชื้อ 3 – 5 วัน ก็เริ่มเก็บเกี่ยวไดแ้ละสามารถเกบ็ผลผลิตไดป้ระมาณ 3 - 5 เดอืน              
ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว ประมาณชว่งเชา้ตรู่ เวลา 04.00 – 05.00 น. เนื่องจากดอกเหด็ไม่บาน 
มากเกนิไป ท าให้ได้ดอกเหด็คุณภาพด ีลดการสญูเสียอาหาร 
 -  หลงัเกบ็เกี่ยวแต่ละครั้ง ให้สังเกตว่า หากถุงกอ้นเชือ้มีรอยแตก หรือเศษก้านเหด็ติดอยู ่ต้องรบี                    
ท าความสะอาด เพื่อลดการท าลายของแมลงหวี ่



 6 

 

ข้อคดิส าหรับมอืใหม ่ ควรศกึษาลักษณะเฉพาะของเหด็ที่ต้องการผลติ เช่น เหด็นางฟ้าภูฏาน ชอบอากาศหนาว 
ดังนัน้ น้ า มีความส าคัญมาก กรณ ีผู้เพิ่งเริมเพาะเหด็และไมม่ีประสบการณ์เลย อาจเริ่มต้นจากการซื้อก้อนเชื้อ
ส าเร็จ ทีห่ยอดเชื้อแล้ว ไปลองเลี้ยงดูก่อน  ดแูลรดน้ าใหอ้อกดอก จนช านาญ  คอ่ยลงทุนซื้อเครื่องมืออุปกรณ์
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนมั่นใจวา่สามารถผลิตเชื้อเห็ดได้เอง คอ่ยท าเป็นอาชีพ 
 
ผู้ถอดบทเรียน  นางมลทิรา ทันเพื่อน  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลติ 
  
 
 

 


