
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด  

------------------------ 

1. แผนงานวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเห็ด 

 

2. โครงการวิจัย   :  การเพาะเห็ดที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ภาคเหนือตอนบน 

กิจกรรม   :  - 

กิจกรรมย่อย (ถ้ามี)  :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาผลผลิตเห็ดต่งฝนที่เพาะในแปลงเกษตรกรจังหวัดแพร่

และเชียงใหม่ 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  - 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง  นางสาวศิริพร  หัสสรังสี    ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1 

ผูรวมงาน นางสาวสุทธินี  เจริญคิด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ 

 นางสุวลักษณ์  ชัยชูโชติ     ส านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ   

 นางพัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตท่ี 1   

5. บทคัดย่อ    

การศึกษาผลผลิตเห็ดต่งฝนที่เพาะในแปลงเกษตรกรจังหวัดแพร่และเชียงใหม่ด าเนินการตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนกันยายน 2559 ในส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ศูนย์วิจัยและ

พัฒนาการเกษตรแพร่ ฟาร์มของเกษตรกรผู้ร่วมงานทดลองในจังหวัดแพร่และจังหวัดเชียงใหม่ โดย มี

วัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบเทคโนโลยีการเพาะเห็ดต่งฝนและปรับใช้เทคโนโลยีการเพาะเห็ดต่งฝนให้

เหมาะสมกับพ้ืนที่ และการยอมรับการเพาะเห็ดต่งฝนในการที่จะแนะน าให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจสายพันธุ์

ใหม่ในพ้ืนที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ท าการทดสอบการเพาะเห็ดต่งฝนในพ้ืนที่จังหวัด

เชียงใหม่และจังหวัดแพร่ พบว่า ในจังหวัดเชียงใหม่ ความเร็วของการเจริญของเส้นใยในทุกฤดูกาล



ใกล้เคียงกัน (0.33-0.43 ซม./วัน) ส่วนในจังหวัดแพร่การเจริญของเส้นใยในฤดูฝน (0.64 ซม./วัน) จะเร็ว

กว่าในฤดูร้อน และฤดูหนาว (0.32 ซม./ก้อน) การให้ผลผลิตเห็ดต่งฝน ในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ช่วง

เดือนสิงหาคมถึงธันวาคม 2558 ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 143 กรัม/วัสดุเพาะ 1 กก. ส่วนการให้ผลผลิต

เห็ดต่งฝนในจังหวัดแพร่ พบว่าการเปิดดอกช่วงกรกฎาคม-ตุลาคม 2558 ให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 142 

กรัม/วัสดุเพาะ 1 กก. แต่ผู้ผลิตยังไม่สามารถจัดการในแปลงเพ่ือก าหนดการออกดอกของเห็ดได้ตามที่

ต้องการ ดังนั้ ผู้ผลิตจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนาเทคนิคและทักษะในการผลิตเห็ดต่งฝนให้เหมาะสม

ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในเนื้อสัมผัสของเห็ด เพราะเนื้อแน่นและกรอบ แต่ดอกที่โต

เต็มที่มีขนาดใหญ่กว่าเห็ดทั่วไป ท าให้ผู้บริโภคเห็นว่าได้จ านวนดอกเห็ดน้อยเมื่อมีการจ าหน่ายต่อหน่วย

น้ าหนัก ดังนั้น จึงควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับเห็ดต่งฝนเพ่ือให้เกิดการ

ยอมรับให้เป็นเห็ดเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ต่อไป ส่วนเรื่องการก าหนดมาตรฐานราคาจ าหน่ายก็มี

ความส าคัญต่อผู้ผลิตเช่นกัน เนื่องจากผู้ผลิตไม่มั่นใจในการก าหนดราคาจ าหน่าย ในกรณีท่ีผลิตเห็ดออกสู่

ตลาดได้แล้ว  

 

6. ค าน า 

การเพาะเห็ดเป็นอาชีพที่ส าคัญ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก  เห็ดที่เกษตรกรนิยม

เพาะและจ าหน่ายในตลาด คือเห็ดเศรษฐกิจทั่วไป ได้แก่ เห็ดนางฟ้า นางรม เห็ดฟาง เห็ดขอนขาว เห็ด

กระด้าง ฯลฯ เห็ดต่งฝน เป็นเห็ดที่รับประทานได้สายพันธุ์ใหม่ ที่ยังไม่เป็นที่คุ้นเคยของคนไทย เห็ดต่งฝน

เป็นเห็ดในท้องถิ่นของประเทศจีน และน าไปเพาะในประเทศมาเลเซีย จึงเป็นที่นิยมบริโภคในกลุ่มชน

พ้ืนเมืองของมาเลเซีย รวมไปถึงในประเทศศรีลั งกาด้วย (Kumla, 2013) เห็ดต่งฝน 100 กรัม 

ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต 67.2 กรัม โปรตีน 15.4 กรัม และเส้นใยอาหาร 33.3 กรัม นอกจากนี้ยังมี

แมกนีเซียม โพแทสเซียม phenolic compound และ bioactive compound (triterpenoid) อยู่ใน

ปริมาณมาก (Sabvaratnam et.al., 2013)  มีการศึกษาพบว่าเห็ดชนิดนี้มีผลดีต่อตับ และโรคที่

เกี่ยวข้องกับระบบเส้นใยประสาท (Sabvaratnam et.al., 2013) เช่น Parkinson's และ  Alzheimer's 

(Phan, 2012) ส านักวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ได้ศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการเพาะเห็ดต่งฝนและ

เห็ดถั่วฝรั่ง จนประสบผลส าเร็จ แต่ยังไม่มีการเพาะเชิงพาณิชย์ในพ้ืนที่ อ่ืนๆ ดังนั้น ส านักวิจัยและ

พัฒนาการเกษตร เขตที่  1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ จึงร่วมกับส านักวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพ น าเทคโนโลยีการเพาะเห็ดต่งฝนและเห็ดถั่วฝรั่ง ที่ได้จากงานวิจัยมาทดสอบในพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนบน เพ่ือศึกษาถึงวิธีการเพาะ ผลผลิต ผลตอบแทนและความเป็นไปได้ในการเพาะเชิง



พาณิชย์ เพ่ือสร้างความหลากหลายของเห็ดที่ใช้เป็นอาหารและเห็ดสมุนไพรในพ้ืนที่ นอกจากนี้ยังเป็น

การเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงที่สนใจต่อไป 

เห็ดต่งฝน หรือเห็ดโต่งฝน เห็ดชนิดนี้มีชื่อวิทยาศาสตร์หลายชื่อ  ได้แก่ Pleurotus giganteus, 

Lentinus giganteus, Lentinus giganteus Berk. (1847), Panus giganteus, Panus giganteus 

(Berk.) Corner (1981), Pocillaria gigantea และ Velolentinus giganteus  อยู่ในกลุ่มเห็ดสกุลเลน

ตินัส (Lentinus) (http://www.uniprot.ort/taxonomy/1156456) เช่นเดียวกับ เห็ดหอม เห็ดขอน

ขาว เห็ดกระด้าง และเห็ดตีนปลอก ค าว่า โต่งฝน หรือ ต่งฝน เป็นภาษาอีสาน แปลว่า ภาชนะรองรับ

น้ าฝน เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน ดอกเห็ดจะเจริญงอกงามได้เร็ว ดอกมีขนาดใหญ่ (Karunarathna et.al., 2011) 

จนสามารถใช้รองน้ าฝนได้เมื่อฝนตก เป็นเห็ดดอกใหญ่ รสชาติดี ในธรรมชาติ เห็ดต่งฝน จะขึ้นได้ดีในดิน

ที่มีอินทรียวัตถุสูง ดินอุดมสมบูรณ์ มีความชื้นสูง อากาศร้อนอบอ้าว พบมากในฤดูฝน เห็ดต่งฝนมี

ลักษณะเฉพาะคือ บริเวณเนื้อหุ้มก้านดอกมียาง รสชาติขมเฝื่อนคล้ายยางที่หุ้มเมล็ดมะม่วงหิมพานต์  ซึ่ง

ยางขมจะมีสารเบต้ากลูแคน ที่ช่วยสร้างภูมิต้านทาน และต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพในเชิงธุรกิจเพ่ือ

การน ามาสกัดสารเบต้ากลูแคนในอนาคตได้ (Phan et al., 2012) เห็ดต่งฝน เจริญได้ดีในอาหารวุ้น PDA 

และหัวเชื้อขยายเมล็ดข้าวฟ่าง อุณหภูมิในการเจริญที่เหมาะสม คือ 25 องศาเซลเซียส และ pH 7 

สามารถท าการเพาะเลี้ยงได้ในระบบถุงพลาสติก โดยมีขี้เลื่อยเป็นวัสดุเพาะหลัก ผสมด้วยร า 5 % + ดี

เกลือ 2%+ปูนขาว 1%+ยิบซั่ม 2%โดยน้ าหนักแห้ง ขั้นตอนกรรมวิธีการผลิตดอกโดยน าก้อนที่เส้นใยเห็ด

เจริญเต็มแล้วน าถุงพลาสติกออกใส่ตะกร้าแล้วปิดผิวหน้าด้วยดินคลุมวางภายในโรงเรือนชั่วคราวไม่

ควบคุมอุณหภูมิ หรือเปิดปากถุงแล้วปิดผิวหน้าด้วยดินคลุม (สุวลักษณ์ และอัจฉรา, 2551 )  นอกจากนี้

แล้วเห็ดต่งฝนสามารถเพาะได้โดยใช้เปลือกข้าวโพดแห้ง 100 กก. น้ า 65 กก. หมักไว้ 21 วัน กลับกอง

หมักทุก 3 วัน คลุมด้วยผ้าพลาสติก วันที่ 22 ผสมร าละเอียด 5 กก. ปูนขาว 2 กก. หรือใช้เปลือก

ข้าวโพด  50  กก.  ฟางข้าว  50  กก.  น้ า  65 กก. หมักไว้  7 วัน กลับกองหมักทุก 2 วัน วันที่ 8 ผสม

ร าละเอียด 5 กก. ปูนขาว 2 กก. เมื่อเส้นใยเจริญเต็มถุงน าไปฝังดินให้เกิดดอกเห็ด    โดยน าไปเพาะแบบ

แปลง หรือเพาะในกระสอบถุงปุ๋ย  หรือกระบะเพาะ  (อนันท์, 2556) การเพาะเห็ดต่งฝนบนอาหารเพาะ

ที่มีวัสดุเพาะหลักต่างๆ กัน (สุวลักษณ์และรัชฎาภรณ์, รอการตีพิมพ์) พบว่า จะได้ผลผลิตเฉลี่ยต่ าสุด 

46.6-84.0 กรัม/วัสดุเพาะ 3 กิโลกรัม ผลผลิตเฉลี่ยสูงสุด 521.4-915.6 กรัม/วัสดุเพาะ 4 กิโลกรัม โดยที่

วัสดุเพาะหลักที่เป็นฟางข้าวและเปลือกข้าวโพดหมักด้วยมูลวัวหรือยูเรียให้ผลผลิตสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับ

การใช้ขี้เลื่อยแต่ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

7. วิธีด าเนินการ   



7.1 อุปกรณ์       

 - เชื้อเห็ดต่งฝน ที่ได้รับการคัดพันธุ์มาจากส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการ

เกษตร 

- วัสดุต่างๆ ส าหรับการท าเชื้อและเพาะเห็ด ได้แก่ อาหารวุ้นพีดีเอ เมล็ดข้าวฟ่าง วัสดุส าหรับท า

ก้อนวัสดุเพาะเห็ดได้แก่ ขี้เลื่อย ร าละเอียด ดีเกลือ ปูนขาว ยิปซั่ม 

- แกลบด า ส าหรับใช้คลุมหน้าก้อนเชื้อเห็ดเมื่อเส้นใยเดินเต็มก้อนวัสดุเพาะแล้ว 

7.2 วิธีการ 

 - แผนการทดลอง    ไม่มี 

   วิธีด าเนินการ  

  - เตรียมเชื้อเห็ดต่งฝนโดยเลี้ยงเส้นใยในอาหารวุ้นพีดีเอ ขยายเชื้อให้ได้ปริมาณที่เพียงพอต่อการ

น าไปขยายเชื้อในเมล็ดข้าวฟ่าง  

- เตรียมหัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง โดยต้มเมล็ดข้าวฟ่าง ทิ้งให้สะเด็ดน้ า กรอกใส่ขวดสูงประมาณ 2/3 

ของขวด จุกด้วยส าลี และปิดทับด้วยกระดาษ น าไปนึ่งฆ่าเชื้อในหม้อนึ่งความดัน อุณหภูมิ 121 องศา

เซลเซียส นาน 30-45 นาที ทิ้งให้เย็น จากนั้นใช้เข็มเขี่ยที่ลนไฟฆ่าเชื้อแล้ว ตัดเส้นใยเห็ดในอาหารวุ้น  

PDA  ขนาด 1 ตารางเซนติเมตร น าไปวางกลางขวด ปิดด้วยส าลีและกระดาษ น าไปบ่มในห้อง 

ประมาณ 10-15 วันเพื่อให้เส้นใยเดินเต็มขวดจึงน าไปใช้  

  - เตรียมก้อนวัสดุเพาะเห็ดต่งฝนขนาดก้อนวัสดุเพาะ 500 กรัม โดยใช้ ขี้เลื่อย ผสมร าละเอียด 

5% ดีเกลือ 2% ปูนขาว 1% และ ยิปซั่ม 2% โดยน้ าหนักแห้ง จากนั้นบรรจุลงในถุงพลาสติก น าไปนึ่ง

ที่อุณหภูมิ 90–100 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง เมื่อก้อนวัสดุเพาะเห็ดเย็น ใส่เชื้อเห็ดต่งฝนที่เตรียม

ไว้  

- น าไปบ่มในโรงเรือนไม่ควบคุมอุณหภูมิ จนเส้นใยเดินเต็มก้อนวัสดุเพาะ  

  - เมื่อเส้นใยเห็ดเจริญเต็มก้อนวัสดุเพาะแล้ว น าไปเปิดดอกในโรงเรือนเปิดดอก แบบไม่ควบคุม

อุณหภูมิ โดยเปิดปากถุงใส่ดินหรือแกลบเผา คลุมผิวหน้าแต่ละถุงหนา 3 ซม. รักษาอุณหภู มิและ

ความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนเปิดดอกด้วยการให้น้ าในบริเวณโรงเรือน และมีการถ่ายเทอากาศที่ดี 

จนกระท่ังเกิดดอกเห็ด 

  - ด าเนินการเพาะเป็นเวลา 2 ปีๆ ละ 3 ช่วงเวลา คือ ฤดูฝน (มิ.ย-ก.ย.) ฤดูหนาว (ต.ค-ม.ค.) ฤดู

ร้อน (ก.พ.-พ.ค.) แต่ละช่วงเวลาท าการเพาะ 300 ถุง/ราย 

                การบันทึกข้อมูล 

- บันทึกการเจริญของเส้นใยเห็ดในถุงพลาสติก วันที่เริ่มผลิตเห็ด   



- บันทึกข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา เช่น อุณหภูมิ ความชื้น  

- ประเมินการยอมรับของผู้บริโภคและผู้เพาะเห็ด   

- เวลาและสถานที่  ตุลาคม 2557 – กันยายน 2559 ที่ 1) ส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 2) 

ฟาร์มเพาะเห็ดเกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ 3) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ และ 4) ฟาร์มเกษตรกร 

จังหวัดแพร่ รวม 8 ราย 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

8.1 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 

1) การทดสอบเพาะเห็ดต่งฝน ของจังหวัดเชียงใหม่ บ่มเชื้อในโรงเรือนของส านักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 และฟาร์มเกษตรกร เมื่อเส้นใยเดินเต็มก้อนเชื้อแล้ว จึงเปิดปากถุงออก แล้ว
โรยทับหน้าก้อนเชื้อเห็ดด้วยแกลบด า หนาประมาณ 3 ซม. ในปีงบประมาณ 2558-2559 ทดสอบทั้งหมด 
5 รุ่น รุ่นที่ 1 เดือนธันวาคม 2557 ใส่เชื้อลงในก้อนวัสดุเพาะขนาด 900 กรัม เส้นใยเดินได้โดยเฉลี่ย 
0.33 ซม./วัน (ตารางที่ 1) ใช้เวลาเดินเต็มก้อนวัสดุเพาะประมาณ 6 สัปดาห์  ได้ผลผลิตเฉลี่ย 47-83 
กรัม/ก้อน (ภาพที่ 1) เห็ดเริ่มออกดอกหลังจากเพาะประมาณ 2 เดือน รุ่นที่ 2 เดือนเมษายน 2558 ใส่
เชื้อเห็ดลงในก้อนวัสดุเพาะขนาด 900 กรัม เส้นใยเดินโดยเฉลี่ย 0.33 ซม./วัน (ตารางที่ 1) ใช้เวลา
เดินเส้นใยเต็มถุงประมาณ 6 สัปดาห์ (ภาพที่ 2) จากนั้นจึงแกะฝาพลาสติกและคอขวดออก แล้วโรยทับ
หน้าก้อนเชื้อเห็ดด้วยแกลบด า เห็ดเริ่มให้ผลผลิตหลังจากการใส่เชื้อแล้วเป็นเวลา 4 เดือน แต่ผลผลิตไม่
สม่ าเสมอ รุ่นที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2558 ใส่เชื้อเห็ดต่งฝนลงในก้อนวัสดุเพาะขนาด 500 กรัม เส้นใย
เดินโดยเฉลี่ย 0.34 ซม./วัน (ตารางที่ 1) ใช้เวลาประมาณ 5 สัปดาห์  จึงเดินเต็มก้อนวัสดุเพาะ (ภาพที่ 
4) จากนั้นแกะฝาพลาสติกออกน าไปวางในตะกร้า โรยทับด้วยวัสดุคลุมหน้าก้อนเชื้อ แล้วรดน้ าให้ชื้น 
พบว่าเห็ดเริ่มออกดอก หลังจากเพาะประมาณ 2 เดือน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 37-98 กรัม/ก้อน รุ่นที่ 4 ใส่เชื้อ
เห็ดเดือนกรกฎาคม 2559 เส้นใยเดินโดยเฉลี่ย 0.43 ซม./วัน (ตารางที่ 1) ใช้เวลาเดินเส้นใยเต็มถุง
ประมาณ 4 สัปดาห์ (ภาพที่ 6) จากนั้นจึงแกะฝาพลาสติกออก แล้วโรยทับหน้าก้อนเชื้อเห็ดด้วยแกลบด า 
เห็ดเริ่มให้ผลผลิตหลังจากการใส่เชื้อแล้วเป็นเวลา 4 เดือน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 65-95 กรัม/ก้อน 

2) ทดสอบการเพาะเห็ดต่งฝน ในแปลงเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
จ านวน 4 ราย โดยก้อนเชื้อเห็ดใช้ส่วนผสมเดียวกันกับที่ด าเนินการในส านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร 
เขตที่ 1 บ่มเชื้อและเปิดดอกภายในฟาร์มของเกษตรกร รุ่นที่ 1 ใช้ก้อนวัสดุเพาะเห็ดขนาด 900 กรัม ใส่
เชื้อเห็ดในเดือนธันวาคม 2557  เส้นใยเห็ดใช้เวลาประมาณ 6 สัปดาห์จึงเดินเต็มก้อนเชื้อ (ภาพที่ 1) 
ความเร็วของการเจริญเส้นใยในฟาร์มเกษตรกรรายที่ 1 2 3 และ 4 คือ 0.33 0.33 0.33 และ 0.25 ซม./
วัน ตามล าดับ (ตารางที่ 1)  เมื่อเส้นใยเดินเต็มก้อน (เดือนมกราคม) ประมาณ 1 สัปดาห์ น าไปเปิดดอก
โดยแกะฝาขวดและคอขวดพลาสติกออก แล้วพับปากถุงลง จากนั้นโรยปิดทับหน้าก้อนด้วยวัสดุคลุมหน้า



ก้อน  รดน้ าให้ชื้น หลังเปิดดอก 2 เดือน การทดสอบใน สวพ.1 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 104 กรัม/วัสดุเพาะ 1 
กก. ส่วนที่ทดสอบในพ้ืนที่ของเกษตรกร เส้นใยเกาะกลุ่ม แต่ไม่สร้างดอกเห็ด รุ่นที่ 2 ใส่เชื้อเห็ดในเดือน
เมษายน 2558 ในก้อนวัสดุเพาะขนาด 900 กรัม ใช้เวลาเดินเส้นใยเต็มก้อนวัสดุเพาะประมาณ 6 สัปดาห์ 
(ภาพที่ 2) ความเร็วของการเจริญเส้นใยในฟาร์มเกษตรกรรายที่ 1 2 3 และ 4 คือ 0.33 0.33 0.33 และ 
0.32 ซม./วัน ตามล าดับ (ตารางที่ 1) จากนั้นจึงแกะฝาและคอขวดพลาสติกออก แล้วโรยทับหน้าก้อน
เชื้อเห็ดด้วยวัสดุคลุมหน้าก้อน เห็ดเริ่มให้ผลผลิตหลังจากการใส่เชื้อแล้วเป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่อยู่ในฤดูฝน แต่ผลผลิตไม่สม่ าเสมอ ผลผลิตเฉลี่ย 50-143 กรัม/วัสดุเพาะ 1 กก. รุ่นที่ 3 ใส่
เชื้อเห็ดในก้อนวัสดุเพาะขนาด 500 กรัม ในเดือนกันยายน 2558 เส้นใยใช้เวลาเดินเต็มก้อนเชื้อประมาณ 
4 สัปดาห์ (ภาพที่ 3) ความเร็วของการเจริญเส้นใยในฟาร์มเกษตรกรรายที่ 1 2 3 และ 4 คือ 0.36 0.36 
0.43 และ 0.36 ซม./วัน ตามล าดับ (ตารางที่ 1) จากนั้นจึงได้แกะฝาและคอขวดพลาสติกออก แล้วโรย
ทับหน้าก้อนเชื้อด้วยวัสดุคลุมหน้าก้อน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 40-59 กรัม/วัสดุเพาะ 1 กก. รุ่นที่ 4 ใส่เชื้อเห็ด
ในเดือนพฤศจิกายน 2558  เส้นใยเห็ดใช้เวลาประมาณ 5 สัปดาห์จึงเดินเต็มก้อนเชื้อขนาด 500 กรัม  
(ภาพที่ 4) ความเร็วของการเจริญเส้นใยในฟาร์มเกษตรกรรายที่ 1 2 3 และ 4 คือ 0.29 0.34 0.34 และ 
0.31 ซม./วัน ตามล าดับ (ตารางที่ 1) เมื่อเส้นใยเดินเต็มถุง (เดือนมกราคม) ประมาณ 1 สัปดาห์ น าไป
เปิดดอกโดยพับปากถุงลง แล้วโรยปิดทับหน้าก้อนด้วยวัสดุคลุมหน้าก้อน  รดน้ าให้ชื้น หลังเปิดปากถุง
ประมาณ 2 เดือน ในฟาร์มเกษตรกร เส้นใยเกาะกลุ่ม แต่ไม่เป็นดอกเห็ด ส่วนใน สวพ.1 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 
63 กรัม/วัสดุเพาะ 1 กก. รุ่นที่ 5 ใส่เชื้อเห็ดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ใช้เวลาเดินเส้นใยเต็มถุงประมาณ 
4 สัปดาห์ (ภาพที่ 5) ความเร็วของการเจริญเส้นใยในฟาร์มเกษตรกรรายที่ 1 2 3 และ 4 คือ 0.42 0.42 
0.42 และ 0.41 ซม./วัน ตามล าดับ (ตารางที่ 1) จากนั้นจึงแกะฝาพลาสติกออก แล้วโรยทับหน้าก้อนเชื้อ
เห็ดด้วยวัสดุคลุมหน้าก้อน เห็ดเริ่มให้ผลผลิตหลังจากการใส่เชื้อแล้วเป็นเวลา 4 เดือน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 
51-108 กรัม/วัสดุเพาะ 1 กก. รุ่นที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2559 ใส่เชื้อเห็ดในก้อนวัสดุเพาะขนาด 500 กรัม 
ใช้เวลาเดินเส้นใยเต็มก้อนวัสดุเพาะประมาณ 4 สัปดาห์ (ภาพที่ 6) ความเร็วของการเจริญเส้นใยในฟาร์ม
เกษตรกรรายที่ 1-4 เท่ากัน คือ  0.43 ซม./วัน ตามล าดับ (ตารางที่ 1) จากนั้นจึงแกะฝาพลาสติกออก 
แล้วโรยทับหน้าก้อนเชื้อเห็ดด้วยวัสดุคลุมหน้าก้อน เห็ดเริ่มให้ผลผลิตหลังจากการใส่เชื้อแล้วเป็นเวลา 
1.5-2 เดือน ได้ผลผลิตเฉลี่ย 68-119 กรัม/ก้อน   

 

 

 



 

ภาพที่ 1 การเจริญของเส้นใยเห็ดต่งฝนที่เพาะในฤดูหนาว (ธันวาคม 2557) ปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

ภาพที่ 2 การเจริญของเส้นใยเห็ดต่งฝนที่เพาะในฤดูร้อน (เมษายน 2558) ปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ 



 

ภาพที่ 3 การเจริญของเส้นใยเห็ดต่งฝนที่เพาะในฤดูฝน (กันยายน 2558) ปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

ภาพที่ 4 การเจริญของเส้นใยเห็ดต่งฝนที่เพาะในฤดูหนาว (พฤศจิกายน 2558) ปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ 



 

ภาพที่ 5 การเจริญของเส้นใยเห็ดต่งฝนที่เพาะในฤดูร้อน (มีนาคม 2558) ปี 2558 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

ภาพที่ 6 การเจริญของเส้นใยเห็ดต่งฝนที่เพาะในฤดูฝน (กรกฎาคม 2559) ปี 2559 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 



 

ตารางที่ 1 ความเร็วของการเจริญทางเส้นใย และผลผลิตเฉลี่ยของเห็ดต่งฝนที่เพาะในสถานที่และช่วงเวลาต่างๆ 
ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2557-2559 

รุ่น 
สถานท่ี/
เกษตรกร 

ช่วงเวลาการใส่เช้ือ 

ความเร็ว
การเจรญิ
ของเส้นใย 
(ซม./วัน) 

ช่วงการเก็บ
ผลผลติ 

ผลผลติ
เฉลี่ย (กรัม/
วัสดุเพาะ 

1000 กรัม) 

หมายเหต ุ

1 สวพ.1 18 ธ.ค. 57 0.33 มี.ค.-ส.ค. 58 104   
  เกษตรกร 1 21 ธ.ค. 57 0.33 มี.ค. 58 0 เส้นใยเกาะ

กลุ่มแตไ่ม่
สร้างดอก

เห็ด 

  เกษตรกร 2 26 ธ.ค. 57 0.33 0 
  เกษตรกร 3 19 ธ.ค. 57 0.33 0 
  เกษตรกร 4 25 ธ.ค. 57 0.33 0 

2 สวพ.1 3 เม.ย. 58 0.33 ส.ค.-ธ.ค. 58 143   
  เกษตรกร 1 1 เม.ย. 58 0.33 54   
  เกษตรกร 2 1 เม.ย. 58 0.33 79   
  เกษตรกร 3 2 เม.ย. 58 0.32 70   
  เกษตรกร 4 10 เม.ย. 58 0.32 50   

3 เกษตรกร 1 2 ก.ย. 58 0.36 ม.ค.-มี.ค. 59 59   
  เกษตรกร 2 2 ก.ย. 58 0.36 68   
  เกษตรกร 3 4 ก.ย. 58 0.43 70   
  เกษตรกร 4 22 ก.ค. 58 0.36 40   

4 สวพ.1 12 พ.ย. 58 0.34 มี.ค.-ก.ค. 59 63   
  เกษตรกร 1 25 พ.ย. 58 0.29 0 เส้นใยเกาะ

กลุ่มแตไ่ม่
สร้างดอก

เห็ด 

  เกษตรกร 2 25 พ.ย. 58 0.34 0 
  เกษตรกร 3 25 พ.ย. 58 0.34 0 
  เกษตรกร 4 25 พ.ย. 58 0.31 0 

5 เกษตรกร 1 10 ก.พ. 59 0.42 มิ.ย.-ก.ย. 59 65   
  เกษตรกร 2 10 ก.พ. 59 0.42 108   
  เกษตรกร 3 10 ก.พ. 59 0.42 103   
  เกษตรกร 4 10 ก.พ. 59 0.41 51   

6 สวพ.1 14 ก.ค. 59 0.43 ต.ค. 59-ม.ค. 60 119   
  เกษตรกร 1 6 ก.ค. 59 0.43 76   
  เกษตรกร 2 6 ก.ค. 59 0.43 94   
  เกษตรกร 3 6 ก.ค. 59 0.43 98   
  เกษตรกร 4 6 ก.ค. 59 0.43 68   



 
  

8.2 พื้นที่จังหวัดแพร่ 

ทดสอบการเพาะเห็ดต่งฝน ตั้งแต่เดือน สิงหาคม–ตุลาคม 2557 ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกร
แพร่ ก่อนน าไปสู่ฟาร์มของเกษตรกร บ่มก้อนเชื้อเห็ดในโรงเรือน เมื่อเส้นใยเดินเต็มก้อนเห็ด จึงแกะพลาสติกออก
น าไปวางในตะกร้า โรยทับด้วยดินร่วนที่ผสมน้ าพอหมาด รดน้ าทุกวันพอชื้น คลุมตะกร้าด้วยพลาสติกใส จากนั้น
รดน้ าพอชื้น พบว่าเห็ดเริ่มออกดอก หลังจากเพาะประมาณ 15 วัน รุ่นที่ 1 ใส่เชื้อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เส้นใย
เจริญได้เฉลี่ย 0.32 ซม./วัน เปิดดอกในช่วงมกราคม-เมษายน 2558 ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ให้
ผลผลิตเฉลี่ย 99 กรัม/วัสดุเพาะ 1 กก. เจษฎาฟาร์มได้ผลผลิตเฉลี่ย 38 กรัม/วัสดุเพาะ 1 กก. และฟาร์มสิงหลได้
ผลผลิตเฉลี่ย 52 กรัม/วัสดุเพาะ 1 กก. รุ่นที่ 2 ใส่เชื้อวันที ่23 มีนาคม 2558 เส้นใยเจริญได้เฉลี่ย 0.46 ซม./วัน 
เปิดดอกในช่วงกรกฎาคม-ตุลาคม 2558 ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 142 กรัม/วัสดุ
เพาะ 1 กก. รุ่นที่ 3 ใส่เชื้อเห็ดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เส้นใยเจริญได้เฉลี่ย 0.64 ซม./วัน เปิดดอกในช่วง
ตุลาคม 2558-มกราคม 2559 ในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ให้ผลผลิตเฉลี่ย 37 กรัม/วัสดุเพาะ 1 กก. 
ฟาร์มสิงหลไม่ได้ผลผลิตเนื่องจากมีไรเข้าท าลายก้อนเชื้อเห็ด เจษฎาฟาร์ม ให้ผลผลิตเฉลี่ย 75 กรัม/วัสดุเพาะ 1 
กก. และชัยรัตน์ฟาร์มเห็ดทุ่งโฮ้ง ไม่ได้ผลผลิตเนื่องจากปลวกเข้าท าลายก้อนเชื้อเห็ด (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ความเร็วของการเจริญทางเส้นใย และผลผลิตเฉลี่ยของเห็ดต่งฝนที่เพาะในสถานที่และช่วงเวลาต่างๆ 
ของจังหวัดแพร่ ปี 2557-2559  

รุ่น สถานท่ี/เกษตรกร 
ช่วงเวลาการ

ใส่เช้ือ 

ความเร็ว
การเจรญิ
ของเส้นใย 
(ซม./วัน) 

ช่วงการเก็บ
ผลผลติ 

ผลผลติเฉลีย่ 
(กรัม/วสัดุเพาะ 

1,000 กรัม) 
หมายเหต ุ

1 ศวพ.พร. 27 ต.ค. 57 0.32 ม.ค. 58 99   

  เจษฎาฟารม์ 38   

  ฟาร์มสิงหล 52   

2 ศวพ.พร. 23 มี.ค.58 0.46 ก.ค.-ต.ค.58 142   
3 ศวพ.พร. 15 ก.ค.58 0.64 ต.ค. 58-ม.ค. 

59 
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ฟาร์มสิงหล 0 ไม่ได้ผลผลิตเนื่องจาก

ไรท าลายก้อนเชื้อเห็ด 

  เจษฎาฟารม์ 75 

 



  

ชัยรัตน์ฟาร์มเห็ดทุ่งโฮ้ง 0 ไม่ได้ผลผลิตเนื่องจาก
ปลวกท าลายก้อนเชื้อ
เห็ด 

  

   

 

ความพึงพอใจของเกษตรกรและผู้บริโภคต่อเห็ดต่งฝน 

 1. ความพึงพอใจด้านการเพาะเห็ดต่งฝน เกษตรกรผู้เพาะเห็ดต่งฝนที่ร่วมโครงการแสดงความคิดเห็นต่อ
เห็ดต่งฝนซึ่งเป็นเห็ดเชิงพาณิชย์ชนิดใหม่ในพ้ืนที่ว่า เกษตรกรยังไม่สามารถจัดการดูแลเห็ดให้ได้สภาพตามที่เห็ด
ต้องการ แต่ไดพ้ยายามสังเกตเพ่ือพัฒนาวิธีการดูแลให้เหมาะสม เช่น การจัดการสภาพอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ 
และการระบายอากาศในโรงเห็ด เพ่ือให้เห็ดต่งฝนสามารถให้ผลผลิตได้เต็มศักยภาพ แต่เนื่องจากไม่มีตลาดของ
เห็ดต่งฝนที่ชัดเจน ท าให้เกษตรกรไม่มีความมั่นใจในการผลิตเห็ดต่งฝน 

2. ความพึงพอใจด้านการบริโภคเห็ดต่งฝน ผลผลิตเห็ดทีไ่ด้ในการทดสอบ ไดน้ าไปให้ผู้บริโภคทดสอบ
ความชอบ พบว่ามีทั้งผู้บริโภคท่ีชื่นชอบรสชาติและเนื้อสัมผัส เนื่องจากเนื้อเห็ดมีความแน่นและกรุบกรอบ แต่
ผู้บริโภคบางส่วนไม่กล้าบริโภคเห็ดชนิดใหม่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และเห็นว่าเป็นเห็ดป่าที่พบโดยทั่วไป 
ไม่มีรสชาติที่โดดเด่น 

3. ลักษณะการให้ผลผลิตเห็ดเนื่องจากดอกมีขนาดใหญ่ดังนั้นในการจ าหน่ายต่อกิโลกรัม ท าให้ผู้บริโภค
อาจมองว่าได้ปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับเห็ดที่มีจ าหน่ายในตลาดโดยทั่วไป เช่น เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางฟ้า หรือ
เห็ดหอม นอกจากนี้ ยังไม่มีการก าหนดราคาเป็นมาตรฐานในท้องตลาด ท าให้ผู้ผลิตไม่มีมาตรฐานในการตั้งราคา
เพ่ือจ าหน่าย 

 

 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

9.1 การเจริญทางเส้นใยของเห็ดแต่ละฤดูกาลมีความใกล้เคียงกัน 
9.2 การให้ผลผลิต ในฤดูฝนจะให้ผลผลิตสม่ าเสมอและสูงกว่าในฤดูกาลอ่ืน 
 9.3 วิธีการเปิดดอกค่อนข้างยุ่งยากส าหรับเกษตรกร เพราะหลังจากเส้นใยเดินเต็มก้อนเชื้อแล้ว ต้องใช้
วัสดุคลุมหน้าก้อนเพ่ือให้เห็ดสร้างดอก ท าให้เพ่ิมข้ันตอนซึ่งเกษตรกรไม่คุ้นเคย ท าให้รู้สึกว่ายุ่งยากในการ
ผลิต 
 9.4 สภาพอากาศมีผลกระทบมากในการเปิดดอก หากอุณหภูมิสูงเกิน 30 องศาเซลเซียส เห็ดจะไม่ออก
ดอก 
9.5 ควรมีการทดสอบความต้องการของตลาด เพราะเกษตรกรไม่มีความม่ันใจว่าจะสามารถจ าหน่าย
เห็ดต่งฝนได้ เนื่องจากเป็นเห็ดที่มีข้ึนอยู่ในป่า ไม่มีการน ามาเพาะในเชิงพาณิชย์ในภาคเหนือ จึงไม่ให้
ความสนใจในการเพาะเท่าที่ควร 
9.6 ควรมีการก าหนดมาตรฐานราคาในการจ าหน่ายเพื่อเป็นบรรทัดฐานแก่เกษตรกรที่จะเข้ามาเพาะเห็ด
ชนิดนี้ต่อไปในอนาคต 
 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ควรมีการน าการเพาะเห็ดต่งฝนไปพัฒนาต่อด้านเทคนิคในการเพาะ การจัดการด้านการตลาด เพ่ือ

ก าหนดมาตรฐานในการผลิตและการจัดจ าหน่ายให้สามารถน าไปเผยแพร่ต่อไปสู่เกษตรกร และผู้สนใจได้  

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

ขอขอบคุณผู้ช่วยนักวิจัยที่ช่วยปฏิบัติงาน เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการทดลอง รวบรวมข้อมูล

ระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงเกษตรกรผู้ร่วมการทดสอบทุกท่าน ที่ทุ่มเทเวลา ร่วมแสดงความคิดเห็น 



และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ท าการทดสอบและอ านวยความสะดวกในการ

ท างานต่างๆ เป็นอย่างดี 
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13. ภาคผนวก 

 

 
ภาพผนวกท่ี 1 อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือน ในปี 

2557-2559 ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 
ภาพผนวกท่ี 2 อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือน ในปี 

2557-2559 ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 



 
ภาพผนวกท่ี 3 อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ าสุด ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือน ในปี 

2557-2559 ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
ภาพผนวกท่ี 4 ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายเดือนในปี 2557-2559 ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 



 
ภาพผนวกท่ี 5 อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยรายเดือนในปี 2557-2559 ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
ภาพผนวกท่ี 6 อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ยรายเดือนในปี 2557-2559 ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 



 
ภาพผนวกท่ี 7 ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายเดือนในปี 2557-2559 ของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

  

                                                                                                            

ภาพผนวกที่ 8 ลักษณะการจัดการเพ่ือให้ได้ผลผลิตเห็ดต่งฝนในจังหวัดเชียงใหม่ 
 

 



  
 

 

ภาพผนวกท่ี 9 ลักษณะการจัดการเพ่ือให้ได้ผลผลิตเห็ดต่งฝนในจังหวัดแพร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 


