บทที่ 7
สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญและพัฒนาเปนดอกเห็ด
ในการเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่อเปนการคาตั้งแตการเริ่มตนโดยการแยกเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ การผลิตหัว
เชื้อ การเลี้ยงเชื้อบนวัสดุเพาะ ไปจนถึงการทําใหเกิดดอกเห็ดและการเก็บเกี่ยวผลผลิต สิ่งสําคัญในการ
ดําเนินการทุกขั้นตอนที่กลาวมานั้น คือ ขึ้นตอนในการดูแลรักษาโดยจัดสภาพแวดลอมตาง ๆ ใหเหมาะ
สมตอการเจริญและพัฒนาเปนดอกเห็ดเพื่อการเก็บเกี่ยว สามารถแยกเรื่องตาง ๆ เหลานี้ออกเปนกลุม
ใหญไดดังตอไปนี้
1. การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
2. ปญหาจากโรคแมลงศัตรูเห็ด
3. การเก็บเกี่ยว
4. การลดมลภาวะที่เกิดการเพาะเลี้ยงเห็ด

การจัดสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
สภาพแวดลอมเปนปจจัยที่สําคัญมากตอการเจริญเติบโตของเห็ด เปาหมายในการเพาะเลี้ยงเห็ด
คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เปนดอกเห็ด หากไมมีการจัดการปจจัยสภาพแวดลอมใหเหมาะสมแลว จะทํา
ใหเกิดความลมเหลวในขบวนการผลิตขึ้นไดในทุกขั้นตอนของการผลิต การจัดสภาพแวดลอมกับเห็ด
อยางเหมาะสมควรคํานึงถึงสวนประกอบตาง ๆ ที่ถือวาเปนปจจัยของสภาพแวดลอมดังตอไปนี้

วัสดุที่ใชเพาะ (Medium หรือ Substrate)
เห็ดแตละชนิดใชวัสดุเพาะตางกันออกไปเชน เห็ดที่เจริญบนทอนไมผุ ไดแกเห็ดหอม เห็ดหูหนู
เห็ดมะมวง เห็ดนางรม เห็ดเปาฮื้อ เห็ดขอน และเห็ดแครง จะใชไมหรือผลิตภัณฑจากไมเปนวัสดุเพาะ
เชน ขี้เลื่อย ในขณะที่เห็ดฟาง เห็ดแชมปญอง เห็ดขี้มา เห็ดตีนแรด เห็ดตับเตา ฯลฯ จะใชวัสดุจําพวกปุย
หมัก สวนเห็ดที่เปนพวกมัยคอไรซาจะขึ้นอยูบนสวนรากไม การจะใชวัสดุเพาะชนิดใด จึงขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการใชอาหารของเห็ดในกลุมนั้น ๆ

อาหารสําหรับเห็ด
เห็ดเปนสิ่งมีชีวิตที่ไมสามารถสังเคราะหแสงไดแบบพืชสีเขียว เชนตนไมทั่วไป แตจะไดรับ
อาหารและพลังงานจากการยอยสลายสารอินทรียเทานั้น หรือเปน heterotroph แหลงคารบอนหรือพลัง

68
งานที่ เห็ ด สามารถใช ได งายคื อ กลูโคสหรือ เดกซ โทรส แตเห็ ดหลายชนิ ดสามารถใช ส ารประกอบ
คารบอน ที่มีโครงสรางซับซอน เชน โพลิแซคคาไรด แปง เซลลูโลส เซลโลไบโอส และ ลิกนิน
จึงพบวาเห็ ดบางชนิ ดสามารถยอยไม มูลสั ตว ปุยหมักเป น อาหารได สวนโปรตีนและไขมัน เห็ด
สามารถยอยไดจากสารประกอบเชิงซอน และในรูปที่ยอยงายได
ขบวนการยอยอาหารของเห็ด จะเปนการปลอยน้ํายอยหรือแอนไซมออกมาภายนอกเสนใยเพื่อ
ยอยสลายสารอินทรียโมเลกุลใหญใหเล็กลงจนละลายน้ําซึมเขาไปในเซลลได จากนั้นการยอยจึงเกิดขึ้น
ภายในเซลลตอไป
เห็ดไมคอยใชสารเคมีในรูปของเกลืออนินทรียการเติมเกลืออนินทรีย เชน แมกนีเซียมซัลเฟต
แอมโมเนียมซัลเฟต ยิปซั่ม ปุยดับเบิลซุปเปอรฟอสเฟต ลงในกองปุยหมักแลวตอมาเปนประโยชนตอ
เห็ดนั้นมิใชเพราะเห็ดนําไปใชไดโดยตรง แตเมื่อเติมสารอาหารเหลานี้ลงไปแลว จุลินทรียจําพวก
แบคทีเรียหลายชนิดจะเจริญดี และบางสวนของปุยไดกลายเปนสารอินทรียในตัวของแบคทีเรียซึ่งเห็ด
จะนําไปใชไดในภายหลัง

ความเปนกรด-ดาง
ตัวเลขที่ต่ํากวา 7 แสดงถึงความเปนกรด และหากมากกวา 7 แสดงความเปนดางมากขึ้น เห็ด
ชอบความเปนกลางคือ ที่ pH ประมาณ 7 หรือเปนกรดเล็กนอย เห็ดราจะทนความเปนกรดไดดีกวา
แบคทีเรีย
ในอาหารที่เปนกรด เห็ดจะเจริญเฉพาะเสนใยเทานั้น แตมีการสรางดอกเห็ดไดยาก การเกิด
ดอกเห็ดจะเกิดไดดีใน pH ที่เปนกลาง เนื่องจากการสลายตัวของอาหารที่เปนประโยชนตอเห็ดจะเกิด
ขึ้นมากหากระดับ pH ของอาหารเปนกลางนั่นเอง

อากาศ
เห็ดเปนจุลินทรียที่ตองการ O2 คอนขางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเวลาเกิดดอกเห็ด ในความ
เปนจริงเห็ดตองการ O2 มากตั้งแตระยะเปนเสนใย แตระยะเสนใยจะทนตอการขาด O2 ไดดีกวาระยะ
เปนดอกเห็ด ในโรงเพาะเห็ดมักจะพบปญหาเรื่องอากาศเสมอ จากขบวนการหมักของวัสดุเพาะในกอง
หรือจากการหายใจของเสนใยและดอกเห็ดเองจะได CO2
หากมี CO2 สะสมอยูเล็ ก น อย จะเป น การกระตุน เส น ใยในการสรางตุ ม เห็ ด หรือ CO2ได
ปรกติ CO2 จะมีในบรรยากาศ 0.03% แตหากมีเพิ่มเปน 0.1-0.2% จะกระตุนการเจริญของเสนใย
แตถาเพิ่มสูงมากเปน 1 % จะเปนผลเสียในการเกิดดอก คือ มีดอกเห็ดนอยลงหรือไมเกิดดอกเห็ด นอก
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จากนี้ยังมีผลตอดอกเห็ด คือ ดอกเห็ดฟางบานเร็วกวาปกติ ในเห็ดนางรมอาจทําใหลําตนยืดยาวและ
ดอกเห็ดหุบหรือไมยอมบานออก
ในโรงเพาะเห็ดขนาดใหญอาจมีปญหาเกี่ยวกับอากาศ จําเปนตองจัดระบบการหมุนเวียนอากาศ
(ventilation) ใหมีประสิทธิภาพ โดยอาจใชพัดลมชวยถายเทอากาศ

อุณหภูมิ
อุณหภูมิที่เห็ดแตละชนิดชอบสําหรับการเจริญเติบโตของเสนใย หรือการเกิดดอกเห็ดก็ตาม
ขึ้นอยูกับธรรมชาติดั้งเดิมของเห็ดชนิดนั้นๆ เชน เห็ดหอม เห็ดแชมปญอง ชอบอุณหภูมิต่ําหรือหนาว
เย็น แตเห็ดฟางและเห็ดลมชอบอุณหภูมิสูงกวานั้น โดยในเห็ดฟางนั้น อุณหภูมิระหวาง 24-38 องศา
เซลเซี ย ส การงอกของสปอร การเจริญ ของเส น ใยและดอกจะเจริญ เติ บ โตไดเป น อยางดี แตห าก
อุณหภูมิต่ํากวา 15 องศาเซลเซียส หรือสูงกวา 42 องศาเซลเซียส จะเปนอันตรายหรือระงับการ
เจริญของเสนใย
อยางไรก็ตามพบวา เห็ดแทบทุกชนิดหรือโดยทั่วไป อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการ
เจริญดานเสนใยจะสูงกวาอุณ หภูมิการเกิดดอกเห็ ดหรือเกิดตุมเห็ด อยูประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ ดอกเห็ดที่อยูในสภาพอุณหภูมิสูงจะบานเร็วและโรยเร็วกวาอุณหภูมิต่ํา

ความชื้น
จุลินทรียทั่วไปชอบอุณหภูมิสูง แตเห็ดนั้นทนแลงไดดีกวาจุลินทรียอื่น ความชื้นในการเพาะ
เลี้ ย งเห็ ด แบ งได เป น 2 อย าง คื อ ความชื้ น วั ส ดุ เพาะ (moisture) และความชื้ น ในอากาศ (relative
humidity)
1. ความชื้ น ในวั ส ดุ เพาะ สามารถควบคุม ได โดยการให น้ํ าแตต องระวังไม ให ม ากเกิ น ไป
เพราะจะทําใหเสนใยระงับการเจริญหรือเปยกเกินไป จนมีจุลินทรียอื่น เชน แบคทีเรียเจริญไดดีกวา
เสนใยเห็ด ยังทําใหวัสดุเพาะขาดออกซิเจนหรือลดลง เสนใยอาจเจริญไมดีหรือเกิดความเสียหายได แต
ถาทิ้งใหแหงเกินไปจะขาดน้ําจนสารอาหารไมละลายหรือมีสูญเสียน้ําออกไปจากเสนใยเห็ด ทําใหเสน
ใยชงักการเจริญได
2. ความชื้นในอากาศ เพิ่มไดโดยการพนละอองในอากาศ หากความชื้นมากเกินไปจะเกิดเสน
ใยบริเวณโคนตนดอกเห็ด ดอกเห็ดที่เจริญอยูนั้นจะมีลักษณะคุณภาพต่ํา คือ ฉ่ําน้ําและการเกิดดอก
เห็ดลดลงมาก
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หากความชื้นในอากาศมีนอย จะเกิดการระเหยน้ําออกไปจากดอกเห็ด ดอกเห็ดทั่วไปจะบอบ
บางและมีน้ําเปนสวนประกอบอยูถึง 90 % จึงทําใหดอกเห็ดแหงและชะงักการเจริญ ความชื้นสัมพัทธ
ทั่วไปควรอยูระหวาง 80-90 % จึงจะไมเกิดความเสียหาย
น้ําที่ใหความชื้นควรเปนน้ําสะอาดปราศจากการปะปนของสารเคมีหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ น้ํา
ประปาที่มีสวนผสมของคลอรีนควรใสภาชนะเปดฝาใหคลอรีนระเหยไปกอนประมาณ 2-3 วันจึงนํา
ไปใช

แสง
เห็ดหลายชนิดไมจําเปนตองไดรับแสงสําหรับการเจริญเติบโตทั้งดานเสนใยและดอกเห็ด เห็ด
ฟางสามารถเพาะใหเกิดดอกเห็ดไดโดยไมไดรับแสงสวางแมแตนอย ในกรณี นี้ดอกเห็ดจะขาวกวา
ธรรมดา แตหากไดรับแสงมากสีดอกจะคล้ําหรือดํา
เห็ดหลายชนิดแมไมตองการแสงในการเจริญ แตเมื่อใหถูกแสงจะเจริญเอนเขาหาแสง เชน
เห็ดนางรม อยางไรก็ตามแสงมีความจําเปนตอการพัฒนาเปนดอกเห็ดที่สมบูรณในเห็ดบางชนิด เชน
เห็ดหอม หากขาดแสงจะทําใหสรางครีบใตหมวกไมได เห็ดหลายชนิดรวมทั้งเห็ดนางรมเมื่อไดรับ
แสงจะปลอยสปอรจากดอกไดดีหรือแสงไปกระตุนการปลอยสปอรของเห็ด
แรงดึงดูดของโลก
เห็ ด ที่ มี ด อกเป น รู ป ทรงร ม มั ก เจริญ เติ บ โตแนวต านแรงดึ งดู ด ของโลก ไม ว าจะจั บ วางใน
ตําแหนงใด หากเห็ดยังเจริญตอไปจะมีการเจริญในแนวตานกับแรงดึงดูดของโลกเสมอ สวนเห็ดหิ้งจะ
เจริญออกในแนวขนานกับพื้นโลกเสมอ

ปญหาจากโรคและแมลง หรือสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตหลายๆ ประเภท มีทั้งจุลินทรียและสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ จัดเปนสิ่งที่เปนประโยชน
และทําลายเห็ดที่เราเพาะเลี้ยง ที่เปนประโยชน ไดแก จุลินทรีย ที่ชวยในการหมักปุยใหสลายตัวอยูใน
รูปเหมาะกับเห็ดที่จะนําไปใชเปนอาหาร และบางชนิดกอใหเกิดโทษจึงถูกจัดเปนโรคและแมลงของ
เห็ด
สิ่งมีชีวิตเหลานี้ไดแก อัลจี (algae) แบคทีเรีย รา ไวรัส แอคติโนมัยสิท ไสเดือนฝอย รา
เมือก กิ้งกือ ไสเดือน ไร และหนู เปนตน
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อัลจีหรือสาหราย
เปนพืชชั้นต่ําที่มีคลอโรฟลล จึงมักมีสีเขียว สังเคราะหแสงสรางอาหารเองได หากนําน้ําที่มีสี
เขียวอัลจีมาเพาะเห็ด อาจมีกลิ่นเนาเกิดขึ้น เห็ดสามารถดูดซับกลิ่นตาง ๆ ไดดีอาจดูดกลิ่นทําใหไมนา
รับประทาน

แบคทีเรีย
เป น จุ ลิ น ทรี ย ข นาดเล็ ก ประมาณ 0.02 – 2 micron (1 micron = 1/1,000 มม.) โดยมากจะ
เจริญบนสารอินทรียแลวทําใหสารนั้นแตกตัวเปนสารโมเลกุลที่มีขนาดเล็กลง การเจริญบนสารจําพวก
แปงและน้ําตาล มักจะทําใหเกิดการบูดเปรี้ยว เกิดกรดอินทรียและอื่น ๆ การเจริญบนอาหารโปรตีนสูง
จะทําใหโปรตีนแตกตัวลง และเกิดการเนาขึ้น
การเจริญบนสารตาง ๆ ในขบวนการที่ทําใหสารอินทรียแตกตัวลง จะไดพลังงานออกมาในรูป
ของความรอน จึงทําใหพื้นที่ที่แบคทีเรียกําลังมีกิจกรรมอยูนั้นอุนหรือรอนขึ้นเสมอ
แบคทีเรียบางชนิดเจริญไดดีในที่ที่ไมมีออกซิเจนเรียกวา anaerobe ทําใหกองปุยเกิดการหมัก
สลาย (ferment) จึงเปนตัวสําคัญในการทําปุยหมักสําหรับเห็ดฝรั่งหรือการทําปุยหมักเพื่อทําเชื้อเห็ดฟาง
แบคที เรีย อี ก พวกหนึ่ งที มี ผ ลเกี่ ย วข อ งกั บ การเพาะเห็ ด คื อ แบคที เรีย พวกที่ ส รางสปอรไ ด
(spore forming bacteria) สปอร ข องแบคที เรี ย มิ ไ ด ส ร า งขึ้ น เพื่ อ การขยายพั น ธุ แ ต เป น สปอร พั ก
ตั ว (resting bacteria) ซึ่ ง แบคที เรี ย ตั ว หนึ่ ง จะสร า งสปอร ขึ้ น เพี ย งสปอร เดี ย วเท า นั้ น สปอร ข อง
แบคทีเรียมักจะทนรอนไดเปนพิเศษ คือทนรอนไดดีกวาสปอรของราและเห็ดทุกชนิดและสปอรของ
แบคทีเรียที่ทนรอนมากที่สุดนั้น เปนสปอรของแบคทีเรียในสกุล Bacillus ซึ่งตองฆาโดยใชความรอน
121 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที
แบคทีเรียขึ้นไดดีในน้ําหรือของเหลวของเปยก ถาเปรียบเทียบดานการทนแหงแลวแบคทีเรีย
จะทนแหงไดไมเทาเห็ดรา ดังนั้นในปุยหมักเลี้ยงเชื้อเห็ดราจึงมักทําใหแหงเกินกวาแบคทีเรียจะเจริญได
เล็กนอย อาหารเชนนี้แมมีแบคทีเรียปนอยูจะไมเสียหาย เพราะเพียงแตมีชีวิตแตไมมีกิจกรรมใด ๆ จึง
ไมมีของเสียทีแบคทีเรียขับออกมาก แลวเปนอันตรายตอเห็ด
แบคทีเรียบางชนิดสามารถใชเกลืออนินทรียเปนแหลงอาหารไดบาง จึงมีการเติมปุยเคมีบาง
ชนิดลงในกองปุยหมัก แมเห็ดจะใชสิ่งเหลานี้โดยตรงไมไดแตแบคทีเรียนําไปใชได โดยเปลี่ยนรูป
เกลืออนินทรียมาเปนสารอินทรียภายในตัวของแบคทีเรียเอง ซึ่งตอมาจะถูกเห็ดนําไปใชประโยชนไดอกี
ทอดหนึ่ง
การเจริญและกิจกรรมตาง ๆ ของแบคทีเรียเกิดขึ้นไดดีในอาหารที่เปนกลางคือที่ pH ประมาณ
7 มีบางที่อาจทนกรดไดเหมือนกันแตนอยชนิด ในขณะหมักปุยจะเกิดกรดอินทรียขึ้นทําให pH ลดลง
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หรือเปนกรดมากขึ้นกิจกรรมของแบคทีเรียจะลดนอยลงไป ดังนั้นจึงแกไขโดยการเติมปูนลงไปเพื่อให
pH สูงขึ้น

Fungi
เป น คํ าที่ ใ ช เรี ย กจุ ลิ น ทรี ย ก ลุ ม ใหญ ซึ่ ง ประกอบด ว ย เห็ ด (mushroom) รา (molds)
และยีสต (yeast)
สําหรับยีสตหรือราเปนจุลินทรียเซลลเดียวหรืออาจตอกันเปนเสนใยบางแตไมใชเสนใยแท เปน
เพียงการแตกหนอตอ ๆ กัน โดยยังไมหลุดจากกัน ปกติพอแตกหนอไดหนอใหมโตพอสมควร แล
วจะหลุดจากกัน จึงถือเปนการขยายพันธุโดยการแตกหนอ จะพบยีสตในที่ที่มีน้ําหวานหรือตามผลไม
สุก กอใหเกิดการหมักแลวเกิดอัลกอฮอลได กากยีสตหลังจากหมักสามารถนําไปเปนอาหารสัตว หรือ
เพิ่มเปนอาหารเสริมสําหรับการเพาะเห็ดได ยีสตสกัดหรือ yeast extract เปนอาหารที่มีคุณคาสูงมาก
ใชในการเตรียมอาหารเลี้ยงเห็ดที่เจริญยากบางชนิด
เห็ดและราเปน fungi ที่เปนเสนใย ขอแตกตางคือ การขยายพันธุของเห็ดใชวิธีสรางดอกเห็ด
แลวสืบพันธุทางเพศ เกิดสปอรที่เรียกวาเบสิดิโอสปอรขึ้นมากมายปลิวไปตกที่ตาง ๆ แตในกรณีของ
รานั้น การขยายพันธุใชวิธีสรางสปอรที่ไมผานการผสมพันธุทางเพศ เปนสปอรปลิวฟุงกระจายทั่วไป
รัศมีขนาดของเสนใยเล็กประมาณ 2-5 ไมครอน ความยาวของเสนใยขยายไปไดเรื่อย ๆ ขึ้นกับอาหาร
ที่ไดรับ การเจริญจะเปนการขยายสวนปลายของเสนใยขยายไปได
รา มีความสามารถทนความเปนกรดไดดีกวาแบคทีเรีย ทนแหงไดดีกวาแบคทีเรียและทนได
พอ ๆ กับเห็ด สามารถกําจัดไดงายดวยความรอนเพียง 60 องศาเซลเซียส จะฆาเชื้อราไดมากชนิด ใน
อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส สามารถฆาเชื้อราไดตายหมด
ราสามารถใชอาหารที่เลี้ยงเห็ดไดดี โดยเฉพาะอาหารวุนพีดีเอที่ใชเลี้ยงเสนใยหรือใชแยกเชื้อ
เห็ด ราจะขึ้นไดดีมาก แตอาหารที่ยอยยาก เชน ขี้เลื่อย ฟาง ปุยหมักที่สลายตัวหมด ราทั่วไปจะขึ้นได
ยาก บทบาทของราในการเพาะเลี้ยงเห็ด คือจะเปนเชื้อปนเปอน (contaminant) เมื่อแยกเชื้อเห็ดและมัก
พบขึ้นทําใหเชื้อเห็ดเสียไป ราบางชนิดสามารถเจริญบนดอกเห็ดเกิดความเสียหายได

แอคติโนมัยสิท (actinomycetes)
เปนจุลินทรียที่คลายทั้งราและแบคทีเรียคือมีขนาด วิธีการดํารงชีวิต สรีรวิทยาและอื่นๆ เปน
แบคทีเรียทุกประการแตเปนแบคทีเรียที่เซลลของมันตอไปแบบเสนใยของรา และปลายเสนใยมีสปอร
คลายกับราปรกติเปนจุลินทรียที่โตชา แตเจริญไดเรื่อย ๆ แมในที่แหงรอนและอาหารไมสมบูรณ ตัว
และสปอร ข องแอคติ โนมั ย สิ ท เรี ย กว าคอนนิ เดี ย อาจเจริ ญ บนอิ น ทรียวัต ถุ ที่ เน าเป อ ยผุ ผั งโดยเป น
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heterotroph หรือบางชนิดเจริญบนสิ่งมีชีวิตอื่นที่เรียกวา พาราสิท (parasite) และบางชนิดเจริญไดดี
บนที่รอน หรือชอบรอนที่เรียกวา เทอรโมไฟล (thermophile) คือ เจริญไดดีในที่อุณหภูมิ 55 องศา
เซลเซียส และในที่รอนถึง 60 – 70 องศาเซลเซียส ดังนั้นในขณะหมักปุยและความรอนกําลังขึ้นสูง
มาก จะพบวาเปนกิจกรรมของจุลินทรียชนิดนี้แทบทั้งหมด เพราะอุณหภูมิขนาดนี้เชื้อจุลินทรียชนิด
อื่นจะไมมีกิจกรรมใด ๆ เลย สวนรานั้นจะตายหมดทั้งสิ้น
แอคติโนมัยสิทมีประโยชนมากในการชวยสลายอินทรียใหมีขนาดเล็กลง หรืออยูในรูปที่เห็ด
นําไปใชไดมากขึ้น การหมักปุยขี้มากับเปลือกเม็ดบัวสําหรับเปนปุยหมักเชื้อเห็ดฟางรวมทั้งการหมัก
ปุยเพื่อเพาะเห็ดแชมปญอง เห็ดเปาฮื้อ ตองอาศัยเชื้อชนิดนี้

ไวรัส
เปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กมากจัดเปนพาราสิทถาวร (obligate parasite) คือ ตลอดชีวิตของมัน
จะตองเจริญในเซลสของสิ่งมีชีวิตอื่นเทานั้น ไมเคยมีการเติบโตบนอาหารสังเคราะห หรือบนสิ่งไมมี
ชีวิตใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพราะไวรัสเปนโปรตีนประกอบดวย DNA และ RNA เมื่ออยูในเซลลสิ่งมีชีวิต
ใดจะไปแยงหรือบงการการสรางโปรตีนของเซลลนั้น โดยมากจะบงการใหสรางไวรัสของพวกมันขึ้น
มาใหม และไวรัสหลายชนิดเปนโรคของเห็ดได

ไสเดือนฝอย
เปนสัตวขนาดเล็กตองใชกลองสองดูจึงจะเห็นได สวนใหญเปนปญหาสําคัญของพืชโดยทําให
เกิดโรคที่ระบบราก บางชนิดมีชีวิตเปน อิสระ โดยกินอินทรียวัตถุ หรือสิ่ งมีชีวิตอื่น ที่ เล็กกวาเป น
อาหาร การเพาะเห็ดเปนการคาที่ใชปุยหมัก หรือผลิตภัณฑจากดินที่ไมผานการฆาเชื้อ อาจเขาทําลาย
เห็ดได

ราเมือกหรือสไลมโมลด (Slime mold)
เปนจุลินทรียที่มีลักษณะกึ่งสัตวกึ่งพืชชั้นต่ํา ขึ้นในที่ชื้นแฉะกินเฉพาะสารอินทรียทั้งที่ตายแลว
หรือยังมีชีวิตอยู เคยพบการเขาทําลายเห็ดหูหนูบนทอนไม จนเห็ดหูหนูนิ่มเละเสียไป แลวยังพบการ
เขาทําลายเห็ดนางรมและเห็ดเปาฮื้อในถุง ทําใหเชื้อเห็ดหมดอายุกอนเวลาอันสมควร
ในโรงเรือนที่ชื้นจัดมากๆ อาจพบราเมือกขึ้นเปนเสนนูนจากพื้นมีสีเหลือง แผลามออกไป
แบบตาขาย หากสัมผัสเสนนูนสีเหลืองเล็กๆ จะขาดออกและมีน้ําสีเหลืองไหลออกมา นั่นคือ ไซโตพ
ลาสซึมของราเมือกนั่นเอง ไมมีผนังเซลลแนนอน แตสามารถเอากลุมกอนของเซลลรวมกันแลวเคลื่อน
ที่ไปคลายอะมีบา และมีกลิ่นคาวแบบสัตว
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ในที่อากาศแหงการเจริญของราเมือกจะลดลง และตายไปในที่สุด แตถาอากาศเริ่มแหงขึ้นทีละ
นอยมันจะสรางสปอรแบบเดียวกับราไดทัน และปลอยสปอรฟุงกระจายเปนการแพรพันธุออกไป ใน
สภาพที่เหมาะสมราเมือกจะสรางอับสปอร หรือ fruiting body พรอมกับสปอร ไดทันภายในคืนเดียว
ราเมือกไมทําความเสียหายมากนักแตกอความรําคาญมากกวา หากไดแสงแดดภายในวันเดียวจะหายไป

กิ้งกือ
ในการเพาะเลี้ยงเห็ดมักพบกิ้งกือขนาดเล็ก ซึ่งปกติหากินตามที่ชื้นและมีอินทรียวัตถุผุพังอยู
ดวยเสมอ บางครั้งกิ้งกือเหลานี้จะกัดกินดอกเห็ดเล็กๆ เสียหายได แตไมเปนปญหารายแรง

ไสเดือน
พบบางตามกองเห็ด กองปุยที่สัมผัสดินและไมเปนศัตรูรายแรง

ไร (Mite)
เปนสัตวคลายแมลงประเภทหนึ่ง มีแปดขา ขนาดเล็กมากประมาณปลายเข็ม หรือบางพันธุ
ขนาดหัวเข็มหมุด พบการทําลายคือดันแทรกสําลีลงไปในขวดอาหารวุนแลวนําสปอรและแบคทีเรีย
ตางๆ ลงไปปนเปอนบนอาหารวุน อาหารในภาชนะนั้นจะเสียไป บางพันธุกินเสนใยของเห็ดราเปน
อาหาร หรือกินเสนใยรอบๆ ทําใหโคนดอกเห็ดขาดและดอกเห็ดฝอเหี่ยวเปนสีน้ําตาล บางชนิดกิน
เสนใยจนไมเหลือใหเกิดเปนดอกเห็ด บางครั้งเกิดไรระบาดขณะดอกเห็ดกําลังโต มันจะกินผิวดอกเห็ด
เปนขุยแบบฝุน ไรชอบกินเสนใยเห็ดฟางและเสนใยเห็ดแชมปญอง และบางคนจะมีอาการแพไรทําให
มีอาการคัน สารฆาไรควรใชกอนการเพาะเลี้ยงเพราะหลังการเกิดดอกเห็ดอาจตกคางไปถึงผูบริโภค
ในธรรมชาติจะมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆ รวมทั้งเห็ดอื่นแยงอาหารและแขงขันกันอยูเสมอ ถาเห็ดเจริญดี
และชนะสิ่งมีชีวิตอื่นโดยรอบก็จะสรางดอกเห็ดได จึงตองหาวิธีการปรับสภาพแวดลอมใหเหมาะสม
กับเห็ดชนิดที่เราเพาะเลี้ยงใหมีการเจริญเติบโตดีที่สุด หรือชวยกําจัดคูแขงขัน ที่คอยทําลายออกหรือ
ใหลดนอยลงเพื่อใหเห็ดที่เกาเพาะเลี้ยงมีการเจริญดีใหผลผลิตสูง

โรคเห็ดที่สําคัญ
ประไพศรี และวิรัช (2539) ไดกลาวถึงโรคเห็ดที่สําคัญ เชื้อสาเหตุ การทําลายและความเสีย
หาย ตลอดจนการปองกันและกําจัดโรคตางๆ ที่เกิดกับเห็ด ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
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โรคเห็ดฟาง
โรคราเม็ดผักกาด
เกิดจากเชื้อ สเคลอโรเทียม รอฟซิไอ (Sclerotiom rolfsii) มักเกิดกับการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย
อาการ สังเกตจากเสนใยสีขาว ลักษณะหยาบเกิดขึ้นบนกองฟางขาว เกิดไดทั้งหลังกองและ
ขางกอง เมื่อเสนใยอายุไดประมาณ 2-3 วัน จะเจริญขยายออกเปนวงกลม ตอมาจะเกิดเม็ดเล็กๆ รูป
รางกลม สีขาวหรือสีน้ําตาลออนเม็ดเหลานี้จะขยายใหญขึ้นเมื่อแกและมีสีน้ําตาลเขมมองดูคลายเม็ดผัก
กาด ซึ่งก็คือสวนขยายพันธุของเชื้อรานั่นเอง
การทําลายและความเสียหาย ทําใหผลผลิตลดลง เนื่องจาก
1. เสนใยของเชื้อราจะเจริญเติบโตเร็วมาก และแยงอาหารของเชื้อเห็ดทําใหเสนใยเห็ดเจริญ
ไมทัน บริเวณที่เกิดเชื้อราเม็ดผักกาดจะไมมีดอกเห็ด
2. เสนใยของเชื้อราทําลายดอกออนหรือดอกตูมทําใหดอกเห็ดมีลักษณะช้ําเปนบางแหงหรือ
ทําใหดอกออนไมพัฒนา
โรคราเขียว
เกิดทั้งเห็ดฟางกองเตี้ย และในโรงเรือน
อาการ ราเขียวมีสองชนิดดวยกันและเปนราในดิน ไดแก ราเขียวเกิดจากเชื้อไตรโคเดอมา
(Trichoderma spp.) มีหลายชนิดมีสีเขียวตางๆ เชน สีเขียวออน เขียวเขม และราเขียว เกิดจากเชื้อ
เพ็นนิซีเลียม (Penicillium spp.) มีสีเขียวอมเทา มีหลายชนิดเชนกัน ราทั้งสองชนิดนี้สวนใหญอยูใน
ดินหรือติดมากับขี้ฝาย ไสนุน โดยเฉพาะเมื่อในกองเพาะเห็ดมีความชื้นสูงและมีความรอนเกิดขึ้น เริ่ม
แรกเชื้อราจะเจริญที่ขี้ฝายหรือไสนุนกอน แลวจึงขยายขึ้นมาบนหลังกองหรือขางกอง
การทําลายและความเสียหาย
1. เชื้ อ ราเขี ย วเป น ราคู แ ข ง (Competitive fungi) และเป น ราที่ เจริ ญ เติ บ โตเร็ ว ทํ าให แ ย ง
อาหารของเชื้อเห็ด
2. เสนใยของราเขียวทําลายดอกออน ทําใหดอกไมพัฒนา
เห็ดหมึกหรือเห็ดขี้มา (Ink Cap, Coprinus sp.)
อาการ เห็ดหมึกหรือเห็ดขี้มา มักเกิดกับการเพาะเห็ดฟางแบบโรงเรือน สาเหตุคือ การหมัก
ปุยเพาะเห็ดยังไมไดที่ มีกาซแอมโมเนียเหลืออยู เห็ดหมึกถือเปนราคูแขงชนิดหนึ่ง
บทที่ 7 สภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการเจริญและพัฒนาเปนดอกเห็ด

76
การทําลายและความเสียหาย
ทําใหไมมีผลผลิตเพราะเสนใยเห็ดไมเจริญในฟางหมักหรือปุยเพาะเห็ด
โรคเนาเละของเห็ดฟาง
เกิดจากเชื้อบักเตรี ซูโดโมแนส (Pseudomonas sp.) เกิดเฉพาะในเห็ดฟางในโรงเรือน ใน
ฤดูฝนพบครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.2537
อาการ ดอกเห็ดผิวไมเรียบ มีจุดขาวคลายประแปง ตอมาภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งวัน ผิว
ดอกเห็ดจะเปลี่ยนเปนตะปุมตะปา ผิวขรุขระทั้งดอก ดอกเห็ดมีอาการช้ํา สีของดอกเห็ดบริเวณดัง
กลาว เปลี่ยนจากสีขาวเปนสีน้ําตาลออน อาการเปนไปอยางรวดเร็ว ตอมาเริ่มเนาเละมีน้ําเยิ้มออกมา
กลุมงานบักเตรีวิทยากองโรคพืชและจุลวิทยา ไดทําการแยกเชื้อ พบวา เกิดจากเชื้อ Pseudomonas
sp.
การทําลายและความเสียหาย
ทําใหเก็บผลผลิตไมได เนื่องจากเมื่อเกิดอาการดังกลาวจะทําใหเกิดการระบาดอยางรวดเร็ว
เสียหายตอการเพาะเห็ดทั้งโรงเรือนจากการแพรกระจายของเชื้อบักเตรี โดยน้ําที่กระเซ็นจากการรดน้ํา
เห็ดที่เปนโรค

การปองกันกําจัดโรคเห็ดฟาง
การที่ ระยะเวลาตั้ งแต เริ่ ม เพาะ จนถึ งสิ้ น สุ ด การเก็ บ ผลผลิ ต ของเห็ ด ฟางแต ล ะรุน ใช เวลา
ประมาณ 13-17 วัน จึงไมควรใชสารเคมี การรักษาความสะอาด ปฏิบัติดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอและ
เอาใจใสใกลชิด ดีที่สุดซึ่งควรปฏิบัติดังนี้
1. เลือกหัวเชื้อจากแหลงที่เชื่อถือไดวาเปนพันธุดี ใหผลผลิตสูงมีการปนเปอนนอยที่สุด
2. เลือกตอซังหรือฟางขาวนวดที่สะอาดปราศจากเชื้อราเม็ดผักกาด ฟางตองมีลักษณะแหง
สนิท และอมน้ําไดงาย วัสดุเพาะทุกชนิด ไมควรทิ้งใหตากแดดฝนหรือเก็บคางป
3. มีความเขาใจถึงสภาพความตองการตางๆ ในการเจริญเติบโตของเห็ดฟางเพื่อจะไดปฏิบัติดู
แลกองเพาะไดอยางถูกตอง เชน เรื่องอุณหภูมิในกองเพาะ ขณะที่เสนใยเจริญเติบโตตองการอุณหภูมิ
ระหวาง 34-40 องศาเซลเซียส ซึ่งถาในกองเพาะรอนเกินไป ก็ควรระบายอากาศเพื่อใหเกิดการถายเท
ออกซิ เจนหรือตองเผารอบกองเพาะเพื่อใหความรอนแกกองฟางในหนาหนาว นอกจากนี้ยังมี เรื่อง
ความชื้น แสงสวาง และความสามารถในการกินอาหารของเห็ดฟางอีกดวย
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ถาเป น การเพาะเห็ ด ฟางแบบอุตสาหกรรม ควรศึก ษาถึ งการเตรียมปุ ยเพาะเห็ ด อยางถูก วิธี
ตลอดจนการอบไอน้ําฆาเชื้อจุลินทรียที่ไมตองการ เพื่อใหไดปุยเพาะเห็ดที่มีคุณภาพดี ซึ่งเชื้อเห็ดใช
ประโยชนไดสูงสุด
4. ความสะอาดของแปลงเพาะ กอนเพาะควรจะไดถางหญาเตรียมดินไวเสียกอนและเมื่อการ
เพาะเสร็จสิ้ น ควรนํ าฟางที่ ใชแ ลว เป น ปุ ยหมัก หรือเผาหรือ ตากบริ เวณแปลงเพาะที่ ใช แ ลว ทิ้ งไว
ประมาณ 4-5 วัน เพื่อฆาเชื้อราที่สะสมในบริเวณนั้น เปนการเตรียมที่เพาะในครั้งตอไป และเปนการ
ลดปริมาณเชื้อราที่อาจมีอยูในดิน
5. ในการเพาะเห็ดฟางแบบอุตสาหกรรม ควรมีการพักโรงเรือนเปนครั้งคราว และทําความ
สะอาดโรงเรือนเพื่อฆาเชื้อราและแมลง โดยการใชสารปองกันกําจัดเชื้อราและสารฆาแมลงเปนระยะๆ
เชน สารปองกันกําจัดเชื้อรา เบนเลท และสารปองกันกําจัดแมลงเซวิน (Sevin) สวนโรคที่เกิดจากบัก
เตรี การปองกันมิใหเกิดโรคนี้ทําไดโดยการปรับระดับความชื้นในโรงเรือนไมเกิน 80 % เมื่อใหน้ํา
ทุกครั้งควรมีการระบายอากาศเพื่อไมใหหยดน้ําตกคางที่ดอกออน และน้ําที่รดควรใชน้ําสะอาดเทานั้น

โรคเห็ดถุง
โรคเห็ ดถุงที่สําคัญและพบโดยทั่วไปมีดังนี้ โรคเกิดจากเชื้อรา โรคเกิดจากเชื้อไวรัส และ
โรคเกิดจากเชื้อบักเตรี

โรคเกิดจากเชื้อรา
ราดําหรือเชื้อรากลุมแอสเพอรจิลลัส (Aspergillus)
อาการ ลักษณะของถุงเห็ดหรือกอนเชื้อเห็ดโดยทั่วไปบางสวนของถุงเห็ดจะมีสีเขียวเขมเกือบ
ดํา อาจเกิดที่สวนบนใกลปากถุงแลวลามลงไปขางลาง หรืออาจเกิดจากดานลางขึ้นไปก็ได บางสวน
ของถุงเห็ดอาจมีสีน้ําตาลเกิดขึ้นติดกับบริเวณที่มีสีเขียวเขม เมื่อนํากอนเชื้อเห็ดที่มีลักษณะดังกลาวไป
แยกเชื้อบริสุทธิ์ พบวา มีเชื้อรา Aspergillus 3 กลุม คือ Aspergillus flavus, A. fumigatus และ
A. niger

เชื้อราดําโบไตรไอดิฟโพลเดีย (Botryodiplodia)
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อาการ ลักษณะของถุงเห็ดเปนดังนี้ คือ ขี้เลื่อยในถุงเห็ดจะมีสีน้ําตาลเขมเกือบดํา เชื้อราสีขาว
จะขยายกวางขึ้น เมื่อทิ้งไวนาน จะสังเกตเห็นกอนเล็ก สีดํานูนออกมาที่ผิวของถุงพลาสติกเนื่องจาก
เชื้อราสรางสวนขยายพันธุชนิดหนึ่ง ซึ่งภายในมีสปอรเกิดขึ้นจํานวนมาก
เชื้อรากลุมเขียว หรือ Green Mould (Trichoderma. Gilocladium)
อาการ ลักษณะการปนเปอนของถุงเห็ดจากราเขียวจะสังเกตเห็นไดงาย เนื่องจากสปอรของ
เชื้อราสีเขียวใสๆ เมื่อเกิดรวมกันเปนกระจุกจึงทําใหเห็นเปนหยอมสีเขียวมะกอกหรือเขียวเขม ในถุง
เห็ดบางครั้งจะเห็นเสนใยสีขาวเจริญเติบโตไดดีในกอนเชื้อเห็ด แลวเปลี่ยนสีไป เนื่องจากเชื้อแก เชื้อ
รากลุ ม เขี ยวนี้ มี ห ลายชนิ ด แตละชนิ ด ยังมี ช นิ ด ยอ ยแตกตางกั น ไป แต มี รูป รางลั ก ษณะต างๆ ทาง
สัณฐานวิทยาใกลเคียงกัน
ราเขียวเพนนิซีเลียม และเพซีโลมายซีส (Penicillium หรือ Paecelomyces)
อาการ ลักษณะบนถุงเห็ดหอมเปนฝุนสีซีดๆ เชน สีน้ําตาลซีดๆ ปนสีเหลืองออนหรือมีสี
เหลืองซีดจางๆ และสังเกตเสนแบงเขต (Zone line) ระหวางการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดและเชื้อรา
ไดอยางชัดเจน คือ ราเพซีโลมายซีส ถาลักษณะบนถุงเห็ดเปนหยอมสีเขียวตองออน สีเหลืองออน
อมเขียว สีเทาออนมองดูคลายสกปรกหรือฝุน มักเกิดดานลางของถุงเห็ด คือ ราเพ็นนิซิเลียม
ราสีสม หรือรารอน (Neurospora sp.)
ราสีสมมักเกิดเปนกระจุกบริเวณปากถุงมีลักษณะเปนผลสีชมพูอมสม หรือเปนกอนสีชมพู
บางถุงอาจมีราสีสมเกิดที่กนถุงก็ได เชื้อราระยะนี้สรางสวนขยายพันธุที่เรียกวาสปอร ซึ่งปลิวไปตาม
ลมหรือถูกฝนชะ จึงทําใหการระบาดเปนไปอยางรวดเร็ว เนื่องจากเชื้อราเจริญปกคลุมเสนใยเห็ดเสีย
กอน
ราเมือก (Slime mould)
ราเมือกมักจะเกิดกับถุงเห็ดที่เปดถุงเก็บดอกไปแลว และเปนถุงที่อยูดานลาง ปกติจะสังเกต
เห็นเสนสีเหลืองชัดเจนบริเวณดานขางๆ ถุง และบริเวณปากถุง มักจะเกิดกับถุงเห็ดหูหนูซึ่งมีการกรีด
ถุงดานขาง เมื่อรดน้ํานานๆ ทําใหถุงเห็ดชื้นแฉะและถุงเห็ดภูฐานเกา ที่เก็บดอกเห็ดไปแลวหลายครั้ง

การปองกันการเกิดเชื้อราปนเปอนในการเพาะเห็ดถุง
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1. ตรวจสอบความสะอาดและความบริสุทธิ์ของหัวเชื้อกอนซื้อ
2. การถายเชื้อหรือใสเชื้อ ควรทําในหองที่สะอาดปราศจากฝุนละอองหรือเชื้อโรคอื่นๆ หรือ
บริเวณไมมีอากาศถายเท
3. คัดแยกถุงเห็ดเสีย ถุงเห็ดแตก ถุงเห็ดที่มีจุกสําลีชิ้นแยกออก นําไปนึ่งใหมหรือเผาเพื่อลด
การระบาดของเชื้อรา
4. รักษาความสะอาดโรงเพาะและบริเวณทั่วไปรอบๆ ฟารม
5. เมื่อเก็บผลผลิตหมดแลว ควรพักโรงเพาะเห็ดประมาณ 2-3 สัปดาห เพื่อทําความสะอาด
และฉีดยาฆาแมลงหรือเชื้อราที่อาจซุกซอนตามพื้น และเสาโรงเรือน กอนนําเห็ดชุดใหมเขามา ถาเปน
ไปไดควรแยกโรงบมกับโรงเปดดอกตางหาก

โรคเกิดจากเชื้อไวรัส
โรคเกิดจากไวรัสของเห็ดนางรม
โรคไวรัสของเห็ดนางรมพบครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2527 ที่จังหวัดนครปฐม มีลักษณะอาการดัง
นี้คือ หมวกเห็ดนางรมมวนขึ้นหรืองอลง ดอกมีขนาดเล็ก ขอบดอกไมเรียบ เมื่อถูกน้ําจะฉ่ําน้ํากวา
ปกติ หรือดอกแคระแกร็น ชอดอกสั้นเปนกระจุก
รูปรางเชื้อไวรัส มีอนุภาคทรงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 นาโนเมตร เชื้อไวรัสถายทอด
ไดโดยวิธีสั มผัส (mechanical mean) เชื้อไวรัสของเห็ ด นางรม ป องกัน ไดโดยไม ใชด อกเห็ ด ที่
สงสัยวาจะเปนโรคนี้ไปทําพันธุ (ตอดอก) โดยไมไดรับการตรวจสอบ

โรคเกิดจากเชื้อบักเตรี
โรคเนาสีน้ําตาลของเห็ดภูฐาน
เกิดจากเชื้อบักเตรีชื่อ ซูโดโมแนส โทลลาสซิไอ (Pseudomonas tolaasii)
อาการ หมวกเห็ดดานบนเปนจุดสีเหลืองออน แลวเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลขยายไปทั่วหมวกเห็ด
สวนแผลที่กานดอกเปนปนสีเหลืองหรือน้ําตาลแดง แผลนี้ยุบตัวได ทําใหน้ําไปเกาะอยูที่สวนนี้ เปน
เหตุใหเกิดการกระจายของเชื้อบักเตรี
ความเสียหาย ดอกเห็ดมีขนาดเล็กกวาปกติ ผิวหมวกมีสีน้ําตาลออนช้ํางาย ทําใหไมเปนที่
ตองการของตลาด
โรคจุดสีน้ําตาลของเห็ดเปาฮื้อ และโรคเนาเหลืองของเห็ดสกุลนางรม (เห็ดนางรม,เห็ดภูฐาน)
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เกิ ด จากเชื้ อ บั ก เตรี ก ลุ ม เรื อ งแสง ชื่ อ ซู โ ดโมแมส ฟลู โ อเรสเซน (Pseudomonas
fluoresens)
อาการ ของเห็ดเปาฮื้อ อาการเริ่มแรกสังเกตไดจากดอกเห็ดที่โผลพนคอขวดที่ปากถุง บาง
ดอกมีสีเหลืองซีดๆ บางดอกมีลักษณะมวนงอ ไมสมบูรณ ดอกไมพัฒนา สวนดอกที่เจริญออกมาได
หมวกดอกไมบานเต็มที่ กลุมของชอดอกมีตั้งแต 2-4 กาน ลีบเปนกระจุก หมวกดอกดานบน และ
ดานลางรวมทั้งกานดอก มีจุดสีน้ําตาลออนประปราย ตอจากนั้น 1-2 วัน จุดสีน้ําตาลจะเขมขึ้น ถา
อาการมากขึ้นบริเวณนี้จะยุบตัว
อาการเนาเหลืองของเห็ดนางรมหรือเห็ดภูฐาน ดอกเห็ดที่โผลพนคอขวดสีเหลืองดอกมีขนาด
เล็กผิดปกติ บางดอกมีลักษณะมวนงอ ดอกเห็ดเหี่ยวเหลืองทั้งกระจุกและไมพัฒนา อาการเหี่ยวเหลือง
ที่แตกตางจากอาการเหี่ยวเหลืองที่ดอกเห็ดขาดความชื้น เนื่องจากเมื่อเก็บเห็ดรุนแรกใหมจะมีอาการ
ปกติแตถาเปนอาการเหี่ยวเหลืองเกิดจากเชื้อบักเตรี ดอกเห็ดรุนที่สองอาจมีอาการปกติหรือไมมีก็ได
ขึ้นกับปริมาณและการแพรกระจายของเชื้อบักเตรีบริเวณปากถุงและภายในโรงเพาะ
ความเสียหาย เก็บผลผลิตไมไดในดอกเห็ดรุนแรก ถาปริมาณเชื้อบักเตรีมีมาก และลงไปใน
ถึงเห็ดไดจะทําใหเสียหายหมดทั้งรุน (ภาพที่ 7.1)
การปองกันกําจัดโรคที่เกิดจากบักเตรี
การปองกันกําจัดโรคที่เกิดจากบักเตรี โดยหลีกเลี่ยงภาวะที่เหมาะสมสําหรับเชื้อบักเตรี ได
แก
1. ลดความชื้นในโรงเพาะไมใหเกิน 80-85%
2. การรดน้ํา ควรใหผิวหนาของดอกเห็ด (ดอกออน) แหงภายในสามชั่วโมง หลังการใหน้ํา
ทุกครั้งไมควรใหมีหยดน้ําคางบนดอกเห็ด
3. ถ าจําเป น ต อ งใช ส ารเคมี ให รดน้ํ าคลอรีน อัต ราส ว น 250-300 ซี ซี ต อ น้ํ า 40 แกลลอน
หรือ 10 ซีซี ตอน้ําหนึ่งปบ
หมายเหตุ น้ําคลอรีน คือการใหสารละลายคลอร็อกซ หรือ ไฮเตอรละลายน้ําเพื่อลดความเขม
ขนใหเจือจางลง จะไดน้ําคลอรีนเจือจางเปนน้ํายาฆาเชื้อโรคและทําความสะอาดพนผิวทั่วๆ ไป
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ภาพที่ 7.1 โรคที่เกิดกับเห็ดจากเชื้อสาเหตุตางๆ
ที่มา : ประไพศรีและวิรัช (2539)

การใชสารปองกันกําจัดโรคพืช
ควรใชเพื่อปองกันการเกิดโรคและใชเมื่อมีความจําเปนเทานั้น เชน การเกิดการระบาดของโรค
เพื่อลดปริมาณเชื้อโรคใหนอยลง และไมควรใชสารปองกันกําจัดโรคพืชเปนประจํา เพราะเกิดการดื้อ
ยาได ในตางประเทศมีการใชสารปองกันกําจัดโรคพืชบางชนิดเทานั้น และใชเฉพาะฟารมใหญๆ แต
เปนสารเคมีที่ไดผานการทดลองมาแลวทั้งสิ้น
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แมลงศัตรูเห็ดที่สําคัญ
ในสวนของแมลงศัตรูเห็ด กอบเกียรติ์ (2539) ไดศึกษาและรวบรวมแมลงที่เขาทําลายเห็ดใน
ระยะของการเพาะเลี้ยงเห็ด รวมทั้งเสนอวิธีปองกันกําจัดไว ดังตอไปนี้

หนอนแมลงวัน
พบการระบาดทําลายเห็ดเกือบทุกชนิดโดยเฉพาะเห็ดที่เก็บดอกขายไดแลว หรือยางเขาปที่ 2
หนอนแมลงวันนี้โดยทั่วไปมักจะชอบของเนาเหม็น เกิดจากกลิ่นของแอมโมเนียจากกอนเห็ด หนอน
พวกนี้เมื่อเขาทําลายก็จะพบวาถุงเห็ดเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล หรือสีดําและสวนมากก็พบโรคเนาเกิดขึ้น
ดวยทุกครั้ง หนอนแมลงวันที่พบในปจจุบันมี 3 ชนิด คือ
1. หนอนแมลงวันเซียริด (Sciarid sp.) หรือแมลงหวี่เห็ดปกดํา หนอนพวกนี้ลําตัวมีสีขาวใส
หรืออาจมีสีเขียวออน บางครั้งหัวมีสีดํายาวประมาณ 5-7 มม. ตัวหนอนเคลื่อนไหวไดรวดเร็วและกิน
จุมาก เมื่อเขาดักแดใหมๆ จะเปนสีขาวและสีจะเขมขึ้นจนกลายเปนสีดํากอนออกเปนตัวแก ลักษณะ
ของตัวแกจะมีสีดําโดยเฉพาะที่ปก ตัวขนาดยุงบานมีขนาด 2-3 มม. ชวงทองแคบ ตัวแกไมทําลาย
หรือกัดกินเห็ดแตอยางใด วงจรชีวิตทั้งหมดคือ จากไขจนออกเปนตัวแกประมาณ 25-30 วัน แมลง
หวี่เห็ดปกดํานี้ระบาดทําความเสียหายในบานเราพบประมาณ 30 % และพบทําลายครั้งลาสุดนี้ในเห็ด
หูหนูที่ปลูกดวยขี้เลื่อยไมยางที่อําเภอแกลง จ.ระยอง ทําใหดอกเห็ดเสียหาย คุณภาพและราคาลดต่ําลง
จากเดิม 70 %
2. หนอนแมลงวันฟอริด (Phorid sp.) หรือแมลงวันหลังโกง ตัวแกจะพบทั้งชนิดมีปกและ
ไมมีปก ระยะหนอนจะทําลายเสนใยเห็ดที่กําลังเดิน และมักจะเจาะเขาไปทําลายสวนของโคนและ
หมวกดอกทําใหพรุนและเสียหาย แตความรุนแรงพบนอยกวาพวกแมลงหวี่เห็ดปกดํา
3. แมลงหวี่เห็ด เปนแมลงสีดํามีขนาดเล็กมากคลายกับแมลงหวี่ที่พบตามที่อับ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในหองสวมที่อับลม ตัวแกมักจะเกาะตามดอกเห็ด ถุงเห็ด ฝา เสาโรงเรือน และมักจะทําความรําคาญ
โดยตอมตาของผูเขาปฏิบัติงานในโรงเห็ดได ลักษณะการทําลายของหนอนจะเริ่มเจาะที่โคนดอกเห็ด
โดยเฉพาะระยะกามปูทําใหเห็ดแกร็น ดาน สีน้ําตาลและเนาเสียทั้งถุง การระบาดของแมลงชนิดนี้จะ
พบมากหลังการเพาะเห็ดไดประมาณ 5 – 6 เดือน แตสวนมากโดยทั่วไปพบการทําลายไมรุนแรงมาก
นัก ระยะหลัง ๆ นี้พบวาทําลายเห็ดแชมปญองพันธุทนรอน ซึ่งปลูกที่บางเขนอยางรุนแรง ทําใหดอก
เห็ดฝอและเนาตายในที่สุด
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หนอนผีเสื้อ (Dasyses rugosella)
ตัวแกเปนผีเสื้อกลางวันขนาด 8 – 9 มิลลิเมตร พบเกาะอยูตามฝาผนังโรงเรือนและปากถุงกอน
เชื้อเห็ด ปกมีสีน้ําตาลสลับลายสีน้ําตาลดํา ปกดานลางยาวกวาปกดานบน สวนทองสีน้ําตาลออน ขณะ
เกาะนิ่งอยูกับที่จะเปนรูปสามเหลี่ยมคลายหลังคา การวางไขจะวางบนจุกสําลีปดถุงกอนเชื้อ ไขเปนกลุม
มีเสนใยสีครีมปกคลุม หนอนระยะวัยเล็กจะมีสีครีม ตอมาจะเปนสีน้ําตาลแดง สวนหัวและปากเปนสีดํา
หรือสีน้ําตาลเขมเห็นไดชัด บนดานนอกดานหลังติดสวนหัวจะมีขีดสีน้ําตาลพาดตามขวางของลําตัว
หนอนโตเต็มที่มีขนาด 15 มิลลิเมตร ระยะวัยหนอนประมาณ 14 – 21 วัน
ตัวหนอนหลังจากฟกออกมาแลวก็จะอาศัยบริเวณปากถุงหรือชอนไชไปตามผิวของกอนเชื้อทีม่ ี
เสนใยเห็ดสีขาว ทําใหเสนใยเห็ดขาด ไมเจริญและไมออกดอก หนอนบางสวนอาจเจาะรูเขาไปในกอน
เชื้อหรือจะชักใยรวมกับขี้เลื่อยไมยางพาราซึ่งเปนสวนประกอบของกอนเชื้อ เพื่อทําเปนรังหอหุมตัว
เมื่อกอนเชื้อเห็ดในถุงถูกทําลายจะสังเกตเห็นเปนขุยสีน้ําตาลเปนทางยาวคดเคี้ยวไปมาและหากพบการ
ทําลายอยางรุนแรง ก็จะเห็นเปนมูลหนอนที่ถายออกมาสีน้ําตาลเต็มไปหมด เปนบริเวณเสนใยเห็ดเพียง
เล็กนอย การทําลายเปนไปอยางรวดเร็วและรุนแรงมากหากทําการปองกันกําจัดไมทันเวลาซึ่งจากการ
ศึกษาติดตามแมลงศัตรูชนิดนี้พบทําความเสียหายแก เห็ดนางฟา, นางรม ถึง 40 % ภายในระยะเวลา 2
สัปดาห

หนอนผีเสื้อกินใบจาก (Lepidoptera)
ตัวแกเปนผีเสื้อกลางคืนขนาดกลางสีน้ําตาลมีขนปุกปุยดานปลายทอง วางไขบริเวณใบจากที่นํา
มาทําโรงเรือน ตัวหนอนมีสีน้ําตาลหัวดําโต มีขนาดประมาณ 10 – 20 มิลลิเมตร หนอนวัยแรกจะกิน
ใบจากที่แหงประมาณฤดูฝนหรืออากาศเริ่มชื้นจนใบจากที่นํามามุงหลังคาเริ่มเปยกประกอบกับเห็ดที่
เพาะในถุงเริ่มออกดอก หนอนชนิดนี้จะเริ่มเคลื่อนยายลงมาทําลายเห็ด ความรุนแรงของการทําลายที่พบ
ประมาณ 20 % แต อ ย างไรก็ ค วรจะตามอย างใกล ชิ ด เนื่ อ งจากเป น ศั ต รู ช นิ ด ใหม ที่ มี บ ทบาทและ
เกษตรกรโดยทั่วไปยังตองใชใบจากเปนวัสดุสําหรับมุงหลังคาโรงเรือนเห็ด

ไรศัตรูเห็ด
ไรศัตรูเห็ดมีขนาดตัวเล็กมากจนตองอาศัยแวนขยายเขาชวยจึงจะเห็นไดชัด ตามสภาพธรรม
ชาติมักจะเห็นเปนจุดเล็ก ๆ สีขาวใสอยูกระจายเต็มไปหมด ที่นาสนใจคือการที่ไรชนิดตาง ๆ ที่ทําลาย
เห็ดนั้นจะมีวงจรชีวิตจากไขเปนตัวแกสั้นมาก โดยใชเวลาเพียง 4 – 5 วันเทานั้น โดยทั่วไปจะพบตัว
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เมียมากกวาตัวผูถึง 4 เทา โดยที่ตัวเมียยังสามารถออกไขออกลูกและขยายพันธุได โดยไมตองอาศัยตัวผู
อีกดวย จึงทําใหไรสามารถเกิดระบาดทําลายอยางรวดเร็วและรุนแรงจนเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระยะที่เสนใยเห็ดกําลังแผออกไป หากมีพวกไรดังกลาวระบาดจะทําใหเสนใยขาดออกจาก
กันและไมสามารถเจริญเติบโตตอไปได เนื่องจากไรพวกนี้ชอบทําลายกัดกินสวนปลายของเสนใยที่
กําลังเจริญเติบโตและขั้นสุดทายเสนใยก็จะถูกทําลายขาดกลางทอน มักพบไรไขปลา (Luciaphorus
sp.) ระบาดในเห็ดหูหนูที่เพาะเปนการคาอยูติดกันเปนแพ ถาดูดวยกลองจุลทรรศนจะพบวาที่เห็นสี
ขาว ๆ กลม เล็ก ๆ นั้นคือสวนทองของไรตัวเมียนั่นเอง และหากพบการระบาดอยางรุนแรงแลวก็จะเห็น
ซากของตัวเต็มวัยที่ตายแลวดวยตาเปลา หรือ เห็นคราบทับถมอยูบริเวณปากถุงเห็ด และชั้นที่วางถุง
เห็ดอยางหนาแนน เห็นเปนผงฝุนสีน้ําตาลออนคลายๆ ขี้เลื่อยละเอียดเต็มไปหมดนอกจากไรไขปลา
แลวก็ยังพบไรชนิดอื่นๆ อีกหลายชนิดที่คอยทําลายเห็ดที่ปลูกเปนการคาเชนกัน คือ ไรหยดน้ํา ไร
ขาวใหญ และไรกนขน ดังนั้นหากพบการระบาดเนื่องจากไรชนิดตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมดก็อยาไดนิ่ง
นอนใจ ควรทําลายและเคลื่อนยายถุงเห็ดที่ถูกทําลายออกจากโรงเรือนปลูกทันที ไมควรปลอยทิ้งไว
เปนอยางยิ่ง

ศัตรูอื่นๆ
สําหรับศัตรูนอกเหนือที่ไดกลาวไปแลวนั้นขณะนี้ก็นับวายังไมรุนแรงและสรางปญหาไมมาก
นัก แตมีบางครั้งที่เกิดการระบาดอยางรุนแรงแตชั่วระยะเวลาสั้นๆ ก็หายไป ดังนั้นก็ไมควรจะละเลย
ความสนใจ (ภาพที่ 7.2)

ภาพที่ 7.2 แมลงศัตรูเห็ดที่พบในการเพาะเลี้ยงเห็ด
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ที่มา : กอบเกียรติ์ (2539)
หลักการบริหารแมลงศัตรูเห็ด
1. การผลิตเห็ดนั้น การรักษาความสะอาดอยางถูกหลักอนามัยบริเวณรอบโรงเรือนเปนสิ่ง
สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ซึ่งอาจกระทําไดโดยการดูแลความสะอาดของผูเขาไปปฏิบัติงานหรือผูเขา
เยี่ยมชมอยางเครงครัด หรือกอนที่จะนําเอาถุงกอนอาหารเห็ดเขาโรงเรือนเพาะ ควรผานการฆาเชื้ออยาง
ถูกวิธีทุกครั้ง และกอนอาหารเห็ดที่เนาเสีย ไมวาจะเกิดจากสาเหตุอะไร ทุกถุงควรนําออกไปทําลาย
โดยทันที ถาสามารถทําไดเชนนี้ อยางนอยก็จะเปนการหลีกเลี่ยงหรือลดการเสี่ยงตอการระบาดทําลาย
ของแมลง-ศัตรูเห็ดไดมากกวา 90 %
2. การวางเวนพักโรงเรือนหรือทําโรงเรือนเพาะใหวางเปลาไวสักระยะหนึ่ง จะเปนการตัดวง
จรชี วิตทั้ งโรคแมลง-ศัตรูพื ชชนิ ด ตางๆ ที่ ระบาดและสะสมอยูในโรงเรือนได เช น เรารูวาหนอน
แมลงวันที่ระบาดเห็ดในมีอายุคอนขางสั้น และชอบเขาดักแดที่ถุงบรรจุกอนเห็ดหรือสวนของเห็ดที่เนา
ถาหากเราสามารถตัดชวงนี้ออกไดคือไมมีถุงเห็ดใหวางไขหรือดักแดพวกที่เหลือสวนมากก็จะตายหรือ
มีเปอรเซ็นตการรอดชีวิตนอยที่สุด และเมื่อโรงเรือนวางเปลาก็จะสามารถใชยารมอบได เชน ใชฟอส
ฟน ,เม็ททิลโบรไมด เพื่อฆาศัตรูทุกชนิดได
3. การดูแลเอาใจใสในความเปลี่ยนแปลงของเห็ดที่ปลูกไวทุกระยะอยางละเอียดเทาที่จะทําได
โดยเปนคนชางสังเกต การหมั่นเสาะหาความรูหรือเทคโนโลยีใหมๆ เพิ่มเติม เชน การนําเอาเครื่องดัก
จั บ ไฟฟ าชนิ ด หลอด (Black-light) หรือ กั บ ดั ก กาวสี (Sticky-trap) มาใช ในโรงเรื อ นเพื่ อ การคุ ม
ปริมาณตัวแกของแมลงวันศัตรูเห็ด ก็จะเปนประโยชนอยางมาก โดยจะสามารถแกไขปญหาหรือเหตุ
การณที่เกิดขึ้นไดทันทวงที
4. หากมีความจําเปนหรือหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีในการกําจัดแมลงและศัตรูไมไดควรมีการ
ศึกษาถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีใชที่ถูกตอง การออกฤทธิ์ของสารแตละชนิด การเลือกใชสารใหถูก
กับชนิดของแมลงศัตรู ความเปนพิษของสารและการสลายตัวของสารบนเห็ด เปนตน แตละชนิดนั้นมี
ประสิทธิภาพสามารถฆาแมลงศัตรูไดดี แตในขณะเดียวกันก็อาจทําใหดอกเห็ดผิดปกติจนเสียหายหรือ
มีพิษตกคางอยูมากก็ได แตอยางไรก็ตาม ไมควรอยางยิ่งที่จะใชสารเคมีพนลงบนเห็ดโดยตรง ควรใช
ในแงการปองกันเทานั้น เชน ใชกับพื้นโรงเรือน ชั้นวางเห็ด ตัวอาคาร โรงเรือนเมื่ออยูในระยะวาง
เวน หรืออาจใชสารเคมีผสมกับกอนอาหารเห็ดกอนบรรจุถุง แตหากจําเปนตองใชสารเคมีจริงๆ ควร
พิจารณาใชสารเคมีที่ไดรับการทดสอบจากผูทํางานดานนี้ทั้งในและนอกประเทศแลว อาทิ ไดอะซิ
นอน (diazinon) หรือบาซูดิน (Basudin) เอ็นโดซัลแฟน (Endosulfan) ธีโอดาน (Thiodan) มาลา
ไธออน (Malathion) เชื้ อ บี ที (Bt.=Bacillus thuringiensis) บางชนิ ด สามารถระงับ การลอกคราบ
ชนิ ด ต างๆ (chitinsynthesis inhibitor) สารในกลุ ม ไพรีท รอยด ซึ่ งมี ฤ ทธิ์ ต กค างค อ นข างสั้ น และ
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สํ า หรั บ สารกํ า จั ด โรคนั้ น อาจใช เบโนมิ ล (benomyl) หรื อ เบนเลท (Benlate) คาร เบนดาซิ ม
(carbendazim) เปนตน
5. สําหรับผูที่กําลังจะขยายกิจการเพาะเห็ดใหใหญโตกวางขวางขึ้นไป ควรวางแผนการจัด
การ (management) ในระดับตางๆ กอนลงมือดําเนินการ เชน การวางแผนลวงหนาเกี่ยวกับสายพันธุ
การอารักขาพืชและการตลาด เปนตน ซึ่งควรจะวางแผนไวทั้ง 2 แบบ คือ แผนปฏิบัติการเมื่อเหตุ
การณปกติและแผนฉุกเฉิน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงตอการขาดทุนหรือลมละลาย

บทสรุป
ปญหาโรคแมลง นับวามีความสําคัญเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก เนื่องจากจุลินทรียซึ่งมีอยูแลวใน
อากาศ ในน้ํา ในฝุนละอองหรือวัสดุเพาะ เกิดการสะสมของเชื้อ เปนเหตุใหเชื้อโรคเกิดการขยายตัว
เพิ่มปริมาณมากขึ้น ดังนั้น ถาผูเพาะเห็ดไดทําความเขาใจและใหความสําคัญของการรักษาความสะอาด
และสุขอนามัยของฟารมเห็ด (Farm Hygiene) ตั้งแตเริ่มเพาะเห็ดจนกระทั่งการออกดอกและเก็บผล
ผลิตได จะชวยลดปญหาการเกิดเชื้อราแขงขัน ราปนเปอน หรือโรคเห็ดได นอกจากนี้ผูเพาะเห็ดควร
ทํ าความเข าใจศึก ษาเรื่องชีววิทยาของเห็ ดแตละชนิ ด รวมทั้ งเชื้ อจุลิน ทรียที่เปน สาเหตุของโรคจน
กระทั่งความสัมพันธของสิ่งแวดลอมกับการเพาะเห็ด รวมทั้งการวางแผนการจัดตั้งฟารมเห็ดและการ
จัดการฟารมดวย เพื่อใชเปนหลักในการแกปญหาเฉพาะหนา
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การเก็บเกี่ยว
เมื่อผานการเพาะเลี้ยงเห็ดมาระยะหนึ่ง โดยมีการดูแลรักษา การจัดการดานโรคแมลงศัตรูเห็ด
เพื่อลดความเสียหายตางๆ ที่จะเกิดกับเห็ด กลุมของเสนใยที่เจริญเติบโตเต็มที่จะรวมตัวกันเปนดอก
เห็ด ผูเพาะเลี้ยงสามารถที่จะทําการเก็บเกี่ยวได ซึ่งอายุการเก็บเกี่ยว วิธีการเก็บเกี่ยวจะขึ้นอยูกับชนิด
ของเห็ด โดยมีรายละเอียดแตกตางกันออกไปดังนี้

เห็ดฟาง
เมื่อกองฟางเพาะเห็ดไปแลว 3-7 วัน จะเริ่มเห็นตุมสีขาวเล็กๆ เกิดขึ้น ตุมสีขาวเหลานี้จะ
เจริญเติบโตเปนเห็ดตอไป เกษตรกรจะเริ่มเก็บเห็ดได เมื่อเพาะไปแลวประมาณ 7-10 วัน แลวแต
อุณหภูมิหรือความรอนที่ไดรับ และการที่จะเก็บเห็ดไดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับวิธีการเพาะเห็ดและฤดูกาล
ในฤดูรอนและฤดูฝนจะเก็บเห็ดไดเร็วกวาฤดูหนาว เพราะความรอนชวยเรงการเจริญเติบโตของเห็ด
นอกจากนั้นหากใสอาหารเสริมดวยแลวจะทําใหเกิดดอกเห็ดเร็วกวาไมใสอีกดวย ดอกเห็ดที่ขึ้นเปน
กระจุกมีทั้งออนและแก ถามีดอกเล็กมากกวาดอกใหญ ควรรอเก็บเมื่อดอกเล็กโตหรือรอเก็บชุดหลัง
เก็บดอกเห็ดขึ้นทั้งกระจุกโดยใชมือจับทั้งกระจุกอยางเบาๆ แลวหมุนซาย หรือขวาเล็กนอย ดึงขึ้นมา
พยายามอยาใหเสนใยกระทบกระเทือน

เห็ดแชมปญอง
ภายหลังการคลุมดิน และมีอุณหภูมิความชื้นภายในโรงเรือนที่เหมาะสมนานประมาณ 10-15
วัน เสนใยเห็ดจะคอยๆ พัฒนาเปนตุมดอกเล็กๆ สีขาวและเปนดอกที่สามารถเก็บเกี่ยวได การเก็บดอก
เห็ดใหใชนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้จับที่โคนดอกเห็ดแลวปดเบาๆ จนกระทั่งดอกเห็ดหลุดติดมือออกมา
โดยระมัดระวังอยาใหดอกเห็ดเล็กๆ ที่อยูขางเคียงไดรับความกระทบกระเทือน พรอมกับการนําเห็ดที่
ตกคางในปุยหมักออกใหหมด ถาหลงเหลืออยูจะเนาและทําใหโรคแพรระบาดทําลายเห็ดได

เห็ดหอม
ในการเก็บผลผลิตเห็ดหอม ควรเก็บดอกเห็ดขณะที่หมวกเห็ดมีรอยแยกจากกานดอกประมาณ
25% ยังไมบานเต็มที่หรือขอบหมวกยังงุมอยู ซึ่งเปนลักษณะที่ตลาดตองการ และอยาใหสวนของดอก
เห็ดเหลือติดอยูที่กอนเชื้อจะทําใหเนาเสียและเกิดโรค ดอกเห็ดไมมีน้ํามากเกินไปควรงดน้ํากอนเก็บ
เมื่อเก็บดอกเห็ดแลวบรรจุในถุงพลาสติกไวนําเขาไวตูเย็นสามารถเก็บไดนาน 3-4 สัปดาห
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เห็ดขอนขาว
จะตองหมั่นเก็บบอยๆ เนื่องจากเห็ดขอนขาวเจริญเร็วมาก ควรเก็บในเวลาเชา บาย และค่ํา
ซึ่งผลผลิตในชวงหลังจะเก็บไวในตูเย็น แลวนําไปจําหนายปนกับผลผลิตที่เก็บในชวงเชา ดอกเห็ดใน
ระยะที่ 1 และ 2 ระยะที่มองไมเห็ น ครีบดอกและเริ่มคลี่ มองเห็ น ครีบใตหมวกจะเหมาะสมที่สุด
สําหรับการรับประทานและจําหนาย การบริโภคควรตัดสวนโคนออกบาง เนื่องจากจะเริ่มเหนียวแลว
เห็ดหูหนู
หากเพาะในทอนไม ในระยะที่บมเชื้อถามีดอกเห็ดหูหนูเจริญออกมาใหใชมือลูบดอกเห็ดทิง้ ตัง้
แตหลังนําทอนเชื้อ (ไม) แชน้ําแลว ดอกเห็ดจะเริ่มออกดอก การเก็บผลผลิตสามารถเก็บไดเรื่อยๆ จน
กวาทอนไมจะผุ
การเพาะในถุงพลาสติ ก เมื่อเสน ใยเต็มถุงแลว รูด ถุงพลาสติกขึ้ น ถอดคอขวดออกพั บ ถุง
พลาสติกทําเปนจุก รัดหนังยาง แลวเอามีดคมกรีดเปนแนวเฉียง 4 แนวๆ ละ 3 รอย นําไปแขวน
หรือตั้งกับพื้น หรือผูกเชือกหอย ให มีความชื้น 80-90 % ประมาณ 5-7 วัน จะเห็น ดอกเห็ดเล็กๆ
หลังจากนั้นอีก 5-10 วัน จะเก็บดอกเห็ดได

เห็ดนางรม นางฟา เปาฮื้อ และ ยานางิ
เปดถุงเห็ดโดยเอาหนังยางและสําลีออก รูดถุงพลาสติกขึ้น และถอดคอขวดออก พับพลาสติก
กลับที่เดิม นํากอนไปเรียงซอนกัน หรือใชชั้นแขวนพลาสติก หรือวิธีอื่นที่ซอนกัน ใหมีความชื้นใน
บรรยากาศ 70-90 % อยางนอย วันละ 2 ครั้ง ขึ้นกับสภาพอากาศ โดยพนน้ําเย็นฝอยประมาณ 7-14
วัน ดอกเห็ดเล็กๆ จะเกิดขึ้นและเก็บผลผลิตได จะชาหรือเร็วขึ้นกับชนิดของเห็ด

การลดมลภาวะที่เกิดจากการเพาะเลี้ยงเห็ด
การลดความเสียหายของสิ่งแวดลอมเนื่องจากการเพาะเลี้ยงเห็ด Oei (1991) ไดเสนอไวเปน
แนวทางหรือขอปฏิบัติในการจัดแยกลําดับความสําคัญที่จะดําเนินการโดยวิธีการใดๆ เพื่อไมใหมีผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมในขณะเพาะเลี้ยงและหลังการเพาะเลี้ยง จัดเปนขอพึงระวังใหระลึกไวเสมอวา
การประกอบกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเห็ดนั้น อาจมีความเสียหายเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมได
ทุ ก ขณะ และอาจเพิ่ ม ความรุน แรงมากขึ้ น จนไม ส ามารถแก ไ ขได ทั น การ แนวทางที่ ถู ก ต อ งนั้ น ผู
ประกอบการจะตองวางแผนปองกันลวงหนาไวกอนเทานั้น
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การเพาะเลี้ ย งเห็ ด (mushroom cultivation) จะมี ก ารใช ป จ จั ย ต างๆ ซึ่ ง ประกอบด ว ยวั ส ดุ
อุปกรณหลายรูปแบบ เชน วัสดุเหลือใชการเกษตร เชื้อเห็ด พลาสติก สารปองกันกําจัดศัตรูเห็ด เชื้อ
เพลิง หรือพลังงาน หลายรูปแบบ ถูกนํามาใชในขบวนการเพาะเลี้ยงเห็ดเมื่อผานขบวนการเพาะเลี้ยง
เห็ดแลว จะยังมีการดําเนินการตอเนื่องเพื่อจัดการกับสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยมิใหมีผลเสียตอสิ่งแวด
ลอมทั่วไป
จะเห็นวาเราสามารถนําสิ่งตางๆที่เปนผลจากการเพาะเลี้ยงไปใชประโยชนได แตในบางเรื่อง
นั้นยังเปนที่นาคิดวา จะสามารถดําเนินการไดอยางไรจึงจะเหมาะสม (ภาพที่ 7.3)

1. วัสดุเหลือใชการเกษตร
2. เชื้อเห็ด
3. พลาสติก
4. สารปองกันกําจัดศัตรูเห็ด
5. เชื้อเพลิงใหพลังงานความรอน

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

การเพาะเลี้ยง
เห็ด

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

ใชปรับปรุงดินหรือปุยพืช
เห็ด
พลาสติก
สารพิษตกคาง
CO2

ภาพที่ 7.3 ขบวนการเพาะเลี้ยงเห็ด
ในภาพที่ 7.3 นั้น ในขอ 1 วัสดุเหลือใชในการเกษตร จะถูกเปลี่ยนเปนวัสดุเพาะเห็ดเมื่อผาน
ขบวนการเพาะเลี้ ย งเห็ ด แล ว สามารถนํ ามาใช ให เป น ประโยชน ต อ การปรั บ ปรุ งดิ น และปุ ย (soil
conditioner or fertilizer) ในขอ 2 เชื้อเห็ดจะถูกเปลี่ยนไปเปนเห็ดเพื่อใชบริโภค ซึ่งผลเปนไปใน
ทางบวก สําหรับพลาสติกจะสามารถเก็บรวบรวมเพื่อนําไปแปรรูปมาใชไดอีก สวนสารเคมีนั้นอาจกอ
ความเสียหายตกคางกับวัสดุตางๆ หรือแมกระทั่งในเห็ดที่ใชบริโภคได จึงควรระมัดระวังเลือกใชสารที่
สลายตัวไดเร็วหรือมีพิษตกคางนอย ซึ่งอาจใชเปนสารสกัดจากพืชได สําหรับเชื้อเพลิงที่จะใหพลังงาน
ความรอนเกิดขึ้นนั้นจะมีผลใหเกิด CO2 เพิ่มขึ้นในชั้นบรรยากาศ และเปนสิ่งพึงระมัดระวังเปนอยางยิ่ง
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