ผลสัมฤทธิ์การขยายผลเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร
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ผลสัมฤทธิ์การขยายผลเทคโนโลยีการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวศิริพร หัสสรังสี1 นางสาวศิวพร แสงภัทรเนตร1 นางพิรญาณ์ จันทร์เขียว2
นายอดุลย์ มีสุข2 นางพัชราภรณ์ ลีลาภิรมย์กุล1 นางสาวฉัตรสุดา เชิงอักษร1
นายสมพล นิลเวศน์1 นายนฤนาท ชัยรังษี1 นายสมเพชร พรมเมืองดี 1 นายจารอง ดาวเรือง3

บทคัดย่อ
การเพาะเห็ดเป็นการนาวัสดุที่เหลือใช้ในพื้นที่มาก่อประโยชน์และสร้างรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่
สานักวิจัย และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ได้เล็ งเห็ นความส าคัญของกิจกรรมการเกษตรนี้ จึงได้นา
เทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร มาทดสอบและพัฒนา สร้างศูนย์เรียนรู้ ภายในศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และการขยายผลโดยการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรและ
ผู้สนใจ ตั้งแต่ปี 2552-2559 โดยทาการทดสอบการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุ นไพรชนิดต่างๆ ในพื้นที่
ในปี 2552-2556 พบว่า เห็ดที่เพาะในพื้นที่ มีช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเพาะแตกต่างกันในรอบปี คือ เห็ด
นางรมฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดหูหนู และเห็ดหลินจือ ช่วงเวลาเพาะที่เหมาะสมคือ เดือน
พฤษภาคมถึงกันยายน เห็ดหอม ช่วงเพาะที่เหมาะสมคือ เดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ เห็ดขอนขาว ช่วงเพาะ
ที่ เ หมาะสมคื อ เดื อ นมี น าคมถึ ง ตุ ล าคม และเห็ ด หั ว ลิ ง ช่ ว งเพาะที่ เ หมาะสมคื อ เดื อ นกรกฎาคมถึ ง
พฤศจิกายน วัสดุที่เหมาะสมในการเพาะคือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา และส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ยางพารากับไม้
ฉาฉา การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานมีกาไรสูงสุด คือ 15,000-43,000 บาทต่อรุ่นต่อโรงเรือน (ขนาดความจุ
2,000 ถุง) และได้ขยายผลการศึกษา และถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเป็นแหล่งศึกษาดูงานและให้การ
ฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ดาเนินการตั้งแต่ปี 2552-2559 มีผู้เข้าศึกษาดูงานทั้งสิ้น 2,387
คณะ รวม 138,047 ราย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 301 รุ่น รวม 9,750 ราย การจัดทาโรงเรือนต้นแบบ
มีการเพาะเห็ด 8 ชนิด คือ เห็ดหอม เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู
เห็ดหลินจือและเห็ดหัวลิง การติดตามประเมินผลความสาเร็จของเกษตรกรตัวอย่างที่นาเทคโนโลยีการเพาะ
เห็ดจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริไปใช้ เกษตรกรทุกรายมีรายได้เพิ่มขึ้น
จาก 30,000-120,000 บาท เป็น 100,000-609,000 บาท ทาให้มีการขยายผลไปสู่เกษตรกรรายอื่นๆ
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ยังได้ให้ความรู้และสนับสนุนการการตรวจ
รับรองแหล่งผลิตเห็ด GAP และอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตเห็ดในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค
อีกด้วย
1

สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1
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ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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กรมวิชาการเกษตร
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คานา
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ซึ่งได้พระราชทานพระราชดาริ ให้พิจารณาจัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้าห้วยฮ่องไคร้เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง ตาบลป่าเมี่ยง
และตาบลแม่โป่ง อาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อทาการศึกษา
พัฒนาหารูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่บริเวณต้นน้าลาธารของภาคเหนือ การรักษาพื้นที่ป่า การอนุรักษ์ดิน
และน้า รวมถึงการพัฒนาด้านเกษตรกรรมต่างๆ พื้นที่รวม ๘,๕๐๐ ไร่ ซึ่งเดิมเป็นป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากมี
การลักลอบตัดไม้ และเกิดไฟป่า สภาพพื้นที่แห้งแล้งกันดาร ราษฎรในพื้นที่มีรายได้น้อย ส่วนใหญ่ฐานะ
ยากจน การพัฒนาตามโครงการประสบผลสาเร็จอย่างดี ปัจจุบันสภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์เป็นพื้นที่สี
เขียว มีประชาชนเข้าไปศึกษาเรียนรู้ด้านต่างๆ มากมายอย่างต่อเนื่อง สมดั่งพระราชดาริ ที่ว่า “ให้ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาทาหน้าที่เสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต หรืออีกนัยหนึ่งเป็นสรุปผลของการ
พัฒนาที่ประชาชนจะเข้าไปเรียนรู้ และปฏิบัติได้ ” รูปแบบการศึกษาและพัฒนาเบื้องต้น เน้นการพัฒนา
ป่าไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้าลาธาร ให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์ก่อนตามพระราชประสงค์ คือ ต้นทางเป็นป่าไม้ และ
ปลายทางเป็น ประมง ผสมกับการศึกษาด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ เกษตรอุตสาหกรรม การตลาดและ
สหกรณ์ เพื่อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อราษฎร์ไ ด้เข้ ามาศึกษากิจ กรรมต่า งๆ ได้อย่ างแท้จริ ง

(ส านั กงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2539)
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ในนามคณะทางานกลุ่มงานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช
ได้สนองแนวพระราชดาริ ทางด้านพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะงานศึกษาวิจัยการเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่อ
ช่ว ยพัฒนาอาชีพและความเป็ น อยู่ ของเกษตรกรให้ ดีขึ้น ได้รับอาหารที่มีคุณค่าและใช้เวลาว่างให้ เป็น
ประโยชน์ ดั ง นั้ น จึ ง ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย การเพาะเห็ ด ในศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ และด าเนิ น งานมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ร ะยะเริ่ ม ต้ น ของโครงการจนถึ ง ปั จ จุ บั น ซึ่ ง การ
ดาเนินการแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมา ก็จะได้นาเทคโนโลยีต่างๆ ด้านการเพาะเห็ดของกรมวิชาการเกษตรเข้า
ไปสาธิตและเผยแพร่ผ่านทางศูนย์ฯ หลายด้าน สามารถขยายผลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ ซึ่งได้
น าเอาองค์ ความรู้ ท างด้า นการเพาะเห็ ดไปปรับ ใช้ แ ละประกอบเป็ น อาชี พ สามารถสร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ
ครอบครัว และยังสามารถขยายผลไปสู่พื้นที่ใกล้เคียง ผู้สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดี

4

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาทดสอบการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรชนิดต่างๆ ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
2. เพื่อสาธิตวิธีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรในฤดูกาลที่เหมาะสม โดยการใช้วัสดุใน
ท้องถิ่นทดแทนการใช้ขี้เลื่ อยไม้ยางพาราในโรงเรือนต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒ นาห้ว ยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ แก่เกษตรกรและผู้สนใจ
3. เพื่อฝึกอบรม ขยายผล เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพร
ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม แก่เกษตรกรและผู้สนใจ

วิธีการดาเนินการและสถานที่ดาเนินการ
วิธีการดาเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ศึกษาแนวพระราชดาริที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ของกรมวิชาการเกษตร และพิจารณาหาแนวทาง
สนองพระราชดาริ
2. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในพื้นที่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมวิชาการเกษตร ได้แก่
การเพาะเห็ด โดยการศึกษาเรื่องชนิดและสายพันธุ์เห็ดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม การใช้วัสดุท้องถิ่น
ทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพารา เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพาะเห็ดได้ ตามฤดูกาล และไม่เข้าไปตัดไม้ทาลายป่า
เพื่อเอาไม้มาเป็นวัสดุเพาะ
3. ศึกษา/วิจัย ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3.1 ศึกษาชนิดเห็ดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
- เพาะเห็ด 8 ชนิด โดยใช้สายพันธุ์ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ เห็ดหอม เห็ดนางรมฮังการี
เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เห็ดหลินจือและเห็ดหัวลิง
- บันทึกข้อมูลการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเห็ดแต่ละชนิด แต่ละช่วงเวลา
- เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเห็ดในแต่ละช่วงเวลา
- วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทนและสรุปผลการดาเนินงาน
3.2 ศึกษาการใช้วัสดุท้องถิ่นทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพารา
เปรียบเทียบการใช้ขี้เลื่อยไม้ฉาฉาทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราในการเป็นวัสดุเพาะ
- เพาะเห็ดหอมโดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา เปรียบเที ยบกับการใช้ขี้เลื่อยไม้ฉาฉา อัตราส่วนขี้
เลื่อยไม้ยางพารา : ขี้เลื่อยไม้ฉาฉา ที่ระดับต่างๆ ได้แก่ 100 : 0, 75 : 25, 50 : 50, 25 : 75 และ 0 : 100
- บั น ทึ ก ข้อ มู ล การเจริ ญ เติบ โตและการให้ ผ ลผลิ ต ของเห็ ด หอมที่ เ พาะในวั ส ดุ เ พาะแต่ ล ะ
อัตราส่วน
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- เปรียบเทียบการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของเห็ดหอมในวัสดุเพาะแต่ละอัตราส่วน
- วิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินงาน
4. กาหนดกลุ่ มเป้ าหมาย เป็ นเกษตรกรบริ เวณรอบศู นย์ศึ กษาการพัฒ นาห้ ว ยฮ่อ งไคร้อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริที่สนใจอาชีพการเพาะเห็ด
5. ถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยการสาธิต ฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การจัดทาโรงเรือนต้นแบบ
ภายในศูนย์ฯ ประกอบด้วยเห็ด 8 ชนิด คือ เห็ดหอม เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ด
ขอนขาว เห็ดหูหนู เห็ดหลินจือและเห็ดหัวลิง เพื่อให้เกษตรกรเข้ามาเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง ให้
สามารถนาไปทดลองทาเองได้
6. ติดตามประเมินผลเกษตรกรที่ได้นาความรู้ไปใช้เพาะเห็ด โดยดาเนินการในรูปแบบโครงการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ร่วมกันระหว่างนักวิจัยและเกษตรกร
7. วิเคราะห์และประเมินผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค สรุปผลการดาเนินงาน
8. ขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นๆ

เวลาและสถานที่ดาเนินการ
ปี พ.ศ.2552-2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ และหมู่บ้าน
รอบศูนย์ฯ

ผลและวิจารณ์ผลการดาเนินงาน
1. ศึกษาแนวพระราชดาริ
จากการศึกษาแนวพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร พบว่า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2530 พระองค์ทรงมีพระราชดาริให้ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ศึกษาการปลูกพืชแต่ละชนิดที่เหมาะสมกับสภาพ
ภูมิประเทศของดิน และการใช้ปุ๋ย ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจ ของกรมวิชาการเกษตรในด้านการสร้างและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย ด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตรสู่กลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการอนุรักษ์
และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช
2. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาในพื้นที่
ปี พ.ศ.2527 ซึ่งเป็นระยะแรกของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ กรมวิชาการเกษตรได้พิจารณาเห็นว่าการตัดไม้ในป่าเพื่อ
นามาเพาะเห็ดหอม เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญหาการตัดไม้ทาลายป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ดังกล่าวนี้
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เป็นพื้นที่ป่าต้นน้า ที่ส่งผลกระทบต่อการขาดแคลนน้าจากป่าต้นน้า นอกจากนี้การเพาะเห็ดที่ต้องตัดไม้
จากป่าอย่างต่อเนื่อง เป็นการประกอบอาชีพที่ไม่มีความยั่งยืน ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้กองโรคพืชและจุล
ชีววิทยา ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยศึกษาการใช้ท่อนไม้เทียมทดแทนท่อนไม้จริง ซึ่งท่อนไม้ เทียม
นี้ประกอบด้วยขี้เลื่อยผสมกับอาหารเสริมต่างๆ สามารถนามาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดได้เป็นอย่างดี
ต่อมา ในปี พ.ศ.2536 กรมวิช าการเกษตร ได้ปรับโครงสร้างหน่วยงาน และตั้งสานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร ขึ้นเป็นผู้แทนของกรมวิชาการเกษตร เพื่อทางานของกรมวิชาการเกษตรในแต่ ละภูมิภาค
สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตรให้ดูแลพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบน ประกอบด้วย 8 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา และแม่ฮ่องสอน
และเข้าร่วมงานกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ในนามคณะทางานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ นอกจากนี้กรมวิชาการเกษตรยังได้มอบหมายผู้แทนจากกรมวิชาการ
เกษตรในภาคเหนือตอนบน มาปฏิบัติงานร่วมกับ กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช ศูนย์ศึกษาการ
พั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ เ พื่ อ สนองแนวพระราชด าริ ทางด้ า นพั ฒ นาอาชี พ
เกษตรกรรม จึงได้เห็นว่าพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯและบริเวณรอบศูนย์ศึกษาฯ มีสภาพแวดล้อมที่ นอกจากจะ
เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดหอม และเห็ดหูหนูแล้ว เห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรอื่นๆ ก็มีศักยภาพที่จะ
นามาให้เกษตรกรเพาะเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ จึงได้เริ่มนาเห็ดชนิดต่างๆของกรมวิชาการ
เกษตรมาเพาะทดสอบ เพื่อคัดเลือกชนิดที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
นอกจากชนิดของเห็ดที่ต้องเหมาะสมกับพื้นที่แล้ว ปัจจัยที่สาคัญในการเพาะเห็ด อีกปัจจัยหนึ่ง คือ
วัสดุเพาะเห็ด โดยปกติวัสดุการเพาะเห็ดใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัสดุเพาะหลัก ซึ่งจาเป็นต้องใช้ในปริมาณ
มากและต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันมีปัญหาขาดแคลนขี้เลื่อยไม้ยางพารา การสั่งซื้อ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราจากแหล่ง
ผลิตหลักทางภาคใต้และภาคตะวันออกไม่ได้รับของตามกาหนดเวลา จึงมีผลกระทบต่อแผนการผลิตเห็ด
ของเกษตรกร นอกจากนี้ ราคาของขี้เลื่ อยไม้ยางพารายังแพงขึ้น อย่างต่อเนื่อง ทาให้ต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรเพิ่มขึ้น และการขนส่งขี้เลื่อยเป็นระยะทางไกลๆ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมของโลกอีกด้วย ดังนั้น การศึกษาหาวัสดุเพาะเห็ดที่หาได้ง่ายในพื้นที่ภาคเหนือมาเพาะเห็ด
ทดแทนวัสดุเพาะจากขี้เลื่อยไม้ยางพารา จะช่วยลดต้นทุนและลดปัญหามลภาวะของโลกได้ด้วย
3. การศึกษาทดสอบ
3.1 ศึกษาชนิดเห็ดที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม
เมื่อปี พ.ศ. 2552 สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมกับศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ดาเนินการศึกษา เห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพร
ที่สามารถเพาะได้ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ มี 8 ชนิด ได้แก่ เห็ดหอม เห็ดนางรมฮังการี
เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เห็ดหลินจือและเห็ดหัวลิง ผลการศึกษาช่วงเวลาที่
เหมาะสมในการเพาะเห็ ดเศรษฐกิจ พบว่า ฤดูกาลที่เหมาะสมต่อการเพาะเห็ดหอม คือ เดือนตุลาคม-
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กุมภาพันธ์ ที่มีอุณหภูมิ 20-28 องศาเซลเซียส เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดเป๋าฮื้อและเห็ดหูหนู
เพาะได้ดีในเดือนพฤษภาคม-กันยายน อุณหภูมิ 20-32 องศาเซลเซียส เห็ดขอนขาว เพาะได้ดีในช่วงอากาศ
ร้อน ในเดือนมีนาคม-ตุลาคม อุณหภูมิ 30-37 องศาเซลเซียส เห็ดหลินจือ เพาะได้ดีในเดือนพฤษภาคมกันยายน อุณหภูมิ 26-28 องศาเซลเซียส ส่วนเห็ดหัวลิง เพาะได้ดีในเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน อุณหภูมิ
15-28 องศาเซลเซียส (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ชนิดเห็ดที่สามารถเพาะเลี้ยงและให้ผลผลิตในสภาพแวดล้อมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ในช่วงเดือนต่างๆ ในรอบปี จากการศึกษาตั้งแต่ปี 2552-2553
ชนิดเห็ด
1. เห็ดหอม
2. เห็ดนางรมฮังการี
3. เห็ดนางฟ้าภูฏาน
4. เห็ดเป๋าฮื้อ
5. เห็ดขอนขาว
6. เห็ดหูหนู
7. เห็ดหลินจือ
8. เห็ดหัวลิง

เดือนที่เหมาะสม
ตุลาคม – กุมภาพันธ์
พฤษภาคม – กันยายน
พฤษภาคม – กันยายน
พฤษภาคม – กันยายน
มีนาคม – ตุลาคม
พฤษภาคม – กันยายน
พฤษภาคม – กันยายน
กรกฎาคม – พฤศจิกายน

ช่วงอุณหภูมิที่เจริญได้ดี
(องศาเซลเซียส)
20 - 28
20 - 32
20 - 32
20 - 32
30 - 37
20 - 32
26 - 28
15 - 28

สูตรอาหารที่ใช้สาหรับเลี้ยงเชื้อเห็ดได้ดี คือ อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA)
ประกอบด้วย มันฝรั่ง 200 กรัม น้าตาลกลูโคส 20 กรัม วุ้นผง 20 กรัม ผสมน้าสะอาด 1 ลิตร สูตรอาหารนี้
ใช้เพาะเลี้ยงได้กับเห็ดทุกชนิด ระยะเวลาในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อเห็ ดหลังจากเขี่ยเนื้อเยื่อดอกเห็ดลง
อาหารวุ้นแล้วบ่มไว้ในห้องสะอาดที่อุณหภูมิปกติ ใช้เวลา 10 – 15 วัน เส้นใยของเห็ดจะเจริญเติบโตจนเต็ม
ผิวอาหารวุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ดและสิ่งแวดล้อม เมื่อนาไปผลิตเป็นหัวเชื้อบนเมล็ดธัญพืชหรือเชื้อ
ขยาย พบว่าเชื้อเห็ดเจริญเติบโตได้ดีในเมล็ดข้าวฟ่าง คือ หลังจากเขี่ยเส้นใยเห็ดในอาหารวุ้นแล้วขยายลงใน
เมล็ดข้าวฟ่างที่เตรียมไว้ ใช้เวลาประมาณ 10 - 20 วัน เส้นใยเห็ดจึงเจริญเติบโตเต็มอาหารข้าวฟ่างขึ้นอยู่
กับชนิดของเห็ด จากนั้นนาหัวเชื้อเห็ดมาเพาะลี้ยงในก้อนเชื้อขนาดบรรจุ 800 กรัม พบว่า สูตรการทาก้อน
เชื้อเห็ดที่ได้ผลดี ประกอบด้วย ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 กิโลกรัม ราละเอียด 8 กิโลกรัม น้าตาลทรายแดง 1
กิโลกรัม แป้งข้าวเหนียว 1 กิโลกรัม ปูนขาว 1 กิโลกรัม ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม และใช้น้าปรับความชื้น ให้ได้
50-60 เปอร์เซ็นต์ แต่สาหรับการเพาะเห็ดหอมควรเพิ่ม แคลเซียม 1 กิโลกรัม และยิปซัม 1 กิโลกรัม จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตดอกเห็ดมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่าการใช้วัสดุเพาะจากขี้เลื่อยไม้ฉาฉา
อัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับขี้เลื่อยไม้ยางพารา อัตรา 50 เปอร์เซ็นต์ ในการเพาะเลี้ยงเห็ดหอมช่วยให้ได้
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ผลผลิตที่ดี และช่วยลดต้นทุนได้ด้วย สาหรับระยะเวลาการเจริญเติบโตของเส้นใยก่อนการเปิดดอก และ
ระยะเวลาการให้ผลผลิต รวมถึงผลผลิตที่ได้แตกต่างกันตามชนิดเห็ด (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ระยะเวลาการบ่มเส้นใย ระยะเวลาการให้ผลผลิต ของเห็ดเศรษฐกิจที่เพาะในศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จากการศึกษาในปี 2552-2553
ชนิดเห็ด
1. เห็ดหอม
2. เห็ดนางรมฮังการี
3. เห็ดนางฟ้าภูฏาน
4. เห็ดเป๋าฮื้อ
5. เห็ดขอนขาว
6. เห็ดหูหนู
7. เห็ดหลินจือ
8. เห็ดหัวลิง

ระยะเวลาการเจริญทางเส้นใย
(วัน)
120 - 150
45 - 60
45 - 60
45 - 60
30
45 - 60
45 - 60
45 - 60

ระยะเวลาการให้ผลผลิต
(วัน)
110 - 120
80 - 90
80 - 90
80 - 90
80 - 90
80 - 90
80 - 90
80 - 90

3.2 ศึกษาการใช้วัสดุท้องถิ่นทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพารา
จากการศึกษาการใช้ ขี้เลื่อยไม้ฉาฉา ร่วมกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราในการเพาะเห็ดหอม เพื่อลด
ต้นทุนในการผลิต โดยการเปรียบเทียบอัตราส่วนของขี้เลื่อยไม้ฉาฉาต่อขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ใช้เป็นวัสดุเพาะ
ในระดับที่ต่างกัน (ตารางที่ 3) พบว่า จากการนาวัสดุเพาะในแต่ละอัตราส่วนมาผสมกับราละเอียด : แป้ง
ข้าวเหนียว : ปลายข้าว : น้าตาลทรายแดง : ดีเกลือ : ยิปซัม : ปูนขาว : แคลเซียม ในอัตราส่วน 5 : 1 : 2 :
2 : 0.2 : 1 : 1 : 1 คลุกเคล้าส่วนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ใช้น้าปรับความชื้นให้ได้ 50-60% บรรจุใส่ถุงๆ
ละ 800 กรัม พบว่าการผสมขี้เลื่อยไม้ฉาฉาในวัสดุเพาะที่เป็นขี้เลื่อยไม้ยางพารา ในอัตราส่วน 75 และ 50
เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตใกล้เคียง (110 กรัมต่อถุง) กับการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 เปอร์เซ็นต์ (120 กรัม
ต่อถุง) การใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัสดุเพาะเห็ดหอม มีระยะเวลาการเจริญทางเส้นใยของเห็ด 66 วัน ซึ่ง
นานกว่าการใช้วัสดุเพาะที่มีส่วนผสมของขี้เลื่อยไม้ฉาฉาในอัตรา 75 50 25 และ 0 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งใช้เวลา
61 วัน ระยะเวลาการให้ผลผลิตของเห็ดหอมนาน 90-120 วัน (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 การเจริญทางเส้นใย และการให้ผลผลิตเห็ดหอม เมื่อปรับอัตราส่วนของขี้เลื่อยไม้ฉาฉาและขี้
เลื่อยไม้ยางพาราที่ใช้เป็นวัสดุเพาะ
อัตราส่วนขี้เลื่อยไม้ฉาฉา : ระยะเวลาการเจริญทางเส้นใย ระยะเวลาการให้ผลผลิต
ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
(วัน)
(วัน)
(โดยน้าหนัก)
100 : 0
66
90
75 : 25
61
90
50 : 50
61
90
25 : 75
61
90
0 : 100
61
120

ผลผลิตเฉลี่ย
(กรัม/ถุง)
80
100
110
110
120

การเปิดดอกเห็ด หลังจากเปิดถุงเห็ดได้ 7 - 14 วัน เห็ดจะเริ่มให้ผลผลิต โดยปรากฏตุ่มดอก
เห็ ดขนาดเล็ กออกจากปากถุง และสามารถเก็บเกี่ยวดอกเห็ ดที่อายุปานกลางไม่อ่อนหรือแก่เกินไปได้
ผลผลิตและผลตอบแทนขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด เห็ดที่เพาะแล้วให้กาไรมากที่สุด คือ เห็ดนางฟ้าภูฏาน ซึ่ง
เพาะแล้วได้กาไร 15,000-43,000 บาทต่อรุ่นต่อโรงเรือน สูงกว่าการเพาะเห็ดชนิดอื่นๆ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตเห็ดหอม เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดเป๋าฮื้อ
เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เห็ดหลินจือ และเห็ดหัวลิง ของโรงเรือนต้นแบบในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่อง
ไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ชนิดเห็ด

ความจุโรงเรือน
ผลผลิต
(ถุง/รุ่น)
(กก./รุ่น/โรง)

ราคาผลผลิต
(บาท/กก.)

ต้นทุน
กาไร
(บาท/รุ่น/โรง) (บาท/รุ่น/โรง)

1. เห็ดหอม
2. เห็ดนางรม
ฮังการี
3. เห็ดนางฟ้า
ภูฏาน
4. เห็ดเป๋าฮื้อ

1,000
2,000

120 (สด)
520 (สด)

150-180
35-50

8,000
13,000

10,000-13,600
5,200-13,000

2,000

700 (สด)

40-80

13,000

15,000-43,000

2,000

400 (สด)

60-80
(สด)

16,000

8,000-16,000

5. เห็ดขอน
ขาว
6. เห็ดหูหนู

2,000

220 (สด)

80-100
(สด)

16,000

1,600-6,000

1,000

380 (สด)

40-60

7,000

8,200-15,800
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7. เห็ด
หลินจือ
8. เห็ดหัวลิง

2,000

70 (สด)
1,800-2,000
14,000
15 (แห้ง)
(แห้ง)
2,000
200 (สด)
1,000-1,500
14,000
20 (แห้ง)
(แห้ง)
หมายเหตุ ขนาดโรงเรือนเพาะเห็ด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.5 เมตร

13,000-16,000
6,000-16,000

สรุปเทคโนโลยีในการผลิตเห็ด
จากการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตเห็ดที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ สรุปได้ว่า การผลิตเห็ดต้องการปัจจัยต่างๆ ที่ สนับสนุนการเจริญเติบโต ได้แก่
อุณหภูมิในช่วงการเจริญเติบโตของเส้นใย คือ 25 - 30 องศาเซลเซียส ความชื้นในถุงอาหารเพาะ 55 - 60
เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเปิดดอกต้องการความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ประมาณ 70 - 90 เปอร์เซ็นต์ โรงเรือนเพาะ
เห็ดควรมีอากาศถ่ายเทได้ดี ช่วงเปิดดอกต้องการแสงเล็กน้อย วัสดุเพาะควรมีสารอาหารพอเพียงตามที่เห็ด
แต่ละชนิดต้องการ และมีสภาพเป็นกรดอ่อนจนถึงระดับกลาง
4 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
4.1 การฝึกอบรม
ผู้เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมของศูนย์ ศึกษาฯ มีทั้งบุคคลสาคัญจากในและต่างประเทศ เกษตรกร
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไป นอกจากเข้า
เยี่ยมชมแล้วยังสามารถขอเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ได้แก่ เห็ด นางฟ้า นางรม
หลินจือ เห็ดฟางในตะกร้า ซึ่งดาเนินการตั้งแต่ปี 2552 - 2559 ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 จานวนผู้เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน รับการฝึกอบรมด้านอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.
2552 - 2559 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
จานวนผู้เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน
จานวนผู้เข้ารับการอบรม
ปี พ.ศ.
คณะ
ราย
รุ่น
ราย
2552
618
25,734
25
386
2553
323
18,935
29
581
2554
285
16,335
38
1,491
2555
370
25,367
39
1,061
2556
311
20,191
34
1,825
2557
123
9,627
50
738
2558
215
13,700
30
1,100
2559
142
8,158
56
2,568
รวม
2,387
138,047
301
9,750
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4.2 การจัดทาโรงเรือนต้นแบบ
เนื่องจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ร่วมกับสานักวิจัยและ
พัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 มีการศึกษาทดสอบเพื่อหาวิธีการที่เหมาะสม มาพัฒนาให้เหมาะสมกับพื้นที่ จึง
ได้จัดทาโรงเรือนต้นแบบการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 2.5 เมตร ขึ้นภายใน
ศูนย์ฯ โดยเริ่มเมื่อปี พ.ศ.2552 ถึงปัจจุบัน เพื่อใช้สาธิตและเพาะเห็ดเศรษฐกิจที่สามารถเจริญเติบโตให้
ผลผลิ ต เหมาะกั บ สภาพแวดล้ อ มพื้ น ที่ โ ครงการศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาห้ ว ยฮ่ อ งไคร้ อั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ มี 8 ชนิด ได้แก่ เห็ดหอม เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว เห็ดหู
หนู เห็ดหลินจือและเห็ดหัวลิง ให้ผู้เข้ามาทัศนศึกษา ได้เยี่ยมชม ศึกษาดูงานกิจกรรมสาคัญภายในศูนย์ฯ
โดยมีแผนการผลิตเห็ดตลอดทั้งปีในโรงเรือนต้นแบบ (สาหรับเปิดดอก) ตามช่วงเวลาที่เหมาะสมสาหรับการ
เจริญเติบโตและให้ผลผลิตของเห็ดแต่ละชนิด ส่วนในระยะบ่มเส้นใยนั้น จะดาเนินการในโรงบ่มเส้นใย
(ตารางที่ 6)
ตารางที่ 6 แผนการผลิ ตเห็ ด เศรษฐกิจ และเห็ ด สมุนไพรในรอบปี ของโรงเรื อนต้น แบบการเพาะเห็ ด
เศรษฐกิจ ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ชนิดเห็ด
1. เห็ดหอม
2. เห็ดนางรมฮังการี
3. เห็ดนางฟ้าภูฏาน
4. เห็ดเป๋าฮื้อ
5. เห็ดขอนขาว
6. เห็ดหูหนู
7. เห็ดหลินจือ
8. เห็ดหัวลิง
หมายเหตุ
ระยะบ่มเส้นใยจนเจริญเต็มถุง ในโรงบ่มเส้นใยเห็ด
ระยะเปิดดอกจนถึงเก็บเกี่ยวสิ้นสุด ในโรงเรือนเปิดดอก
4.3 ติดตามประเมินผล
จากการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นการเพาะเห็ ด ให้ แ ก่ เ กษตรกรที่ อ ยู่ บ ริ เ วณรอบศู น ย์ ศึ ก ษาฯ
เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมแล้วนากลับไปประกอบเป็นอาชีพ จนกระทั่งมีความรอบรู้และชานาญด้านการ
เพาะเห็ ด ได้รับ การจั ดตั้งให้เป็น ศูน ย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ มีจานวน 5 ราย ซึ่งผู้ที่มีความสนใจ
สามารถไปศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเกษตรกรที่เป็นศูนย์เรียนรู้ได้ ตามที่อยู่และสถานที่
ติดต่อ ดังแสดงในตารางที่ 7 นอกจากนี้จากการติดตามผลการนาเอาเทคโนโลยี ด้านการเพาะเห็ดไปใช้ของ
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เกษตรกรตัวอย่าง จานวน 9 ราย ที่หลังจากการเข้ารับการอบรมในโครงการการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
สามารถนาความรู้ไปพัฒนาอาชีพและรายได้ให้ดีขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 7 รายชื่อเกษตรกรที่เป็นศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ ด้านการเพาะเห็ด ที่อยู่และหมายเลข
โทรศัพท์
ที่
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
นางวีรา จินะใจ
นางเจริญศรี คาประเสริฐ
นางเพียรทอง พรมคาทิพย์
นายอุ่นเรือน เกิดสุข
นางวันดี ชัยวรรณ

ที่อยู่
70 ม.1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด
44 ม.7 ต.เทพเสด็จ อ. ดอยสะเก็ด
74 ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด
6 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด
26 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด

หมายเลขโทรศัพท์
081-6722358
089-2655385
084-6609552
087-1923285
084-7415310

ตารางที่ 8 เกษตรกรตัวอย่างด้านการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ อาชีพและรายได้ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
เกษตรกร
1. นางวีรา จินะใจ
2. นางเจริญศรี คา
ประเสริฐ
3. นายอุ่นเรือน เกิด
สุข
4. นางบัวสาย ขาว
ใหม่
5. นายก๋องคา ขาว
ใหม่
6. นางลัดดา เกิดสุข
7. นางนิลทอง ทาริ
ยะวงค์
8. นายเจริญชัย
สะอาดล้วน
9. นางสมรัก ขาว
น้อย

อาชีพก่อนเข้าร่วม
โครงการ

รายได้ก่อนเข้าร่วม
โครงการ (บาท/ปี)

อาชีพหลังเข้าร่วม
โครงการ

เกษตรกรรม
รับจ้าง และทาสวน
กาแฟ
เกษตรกรรม (ปลูกพืช
ผสมผสาน)
ทาสวนเมี่ยง

80,000
66,000

เพาะเห็ด
เพาะเห็ดและทาสวน
กาแฟ
เกษตรผสมผสานและ
เพาะเห็ดหอม
การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ
การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ
การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ
การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ
การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ
การเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ

120,000
120,000

ทาสวนเมี่ยง

30,000

รับจ้าง

60,000

ทาสวนเมี่ยง รับจ้าง
รับจ้าง

30,000
60,000

ทาสวนเมี่ยง รับจ้าง
50,000

รายได้หลังการเข้า
ร่วมโครงการ (บาท/
ปี)
609,000
100,000
280,000
300,000
250,000
250,000
200,000
100,000
200,000
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จากการที่สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ได้
เข้าไปพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ให้แก่เกษตรกรที่อยู่บริเวณรอบศูนย์ศึกษาฯ ให้
สามารถนาไปทาเองได้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต มีอาชีพที่มั่นคงและรายได้ที่สูงขึ้น (ตารางที่ 8) สานักวิจัย
และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 จึงได้เข้าไปติดตามกิจกรรมด้านการเพาะเห็ดของศูนย์ฯ โดยจัดเวทีเสวนา
กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดที่อยู่บริเวณรอบศูนย์ศึกษาฯ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการเทคโนโลยี ในการต่อ
ยอดการเพาะเห็ด โดยดาเนินการในรูปแบบที่เกษตรกรมีส่วนร่วมกับหน่วยงานผ่านการหารือและแสดง
ความคิดเห็น เพื่อจะได้กาหนดกรอบและแผนการดาเนินงานร่วมกัน มีการขับเคลื่อนโครงการในรูปแบบ
คณะทางานโครงการผลิตเห็ดเศรษฐกิจโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ โดยมีเกษตรกรแกน
นากลุ่ม และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาฯ ร่วมดาเนินโครงการครั้งนี้ด้วย สรุปประเด็นข้อหารือและข้อคิดเห็น
ที่เกษตรกรยังต้องการได้รับการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางที่
หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมวิเคราะห์หาแนวทางการสนับสนุน เพื่อนาเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาต่อ
ยอดและให้ความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีต่อไป (ตารางที่ 9) ดังนี้
ตารางที่ 9 ข้อหารือและข้อคิดเห็นของเกษตรกร จากเวทีเสวนากลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดที่อยู่บริเวณรอบ
ศูนย์ศึกษาฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนและต่อยอดเทคโนโลยี
ประเด็นข้อหารือ
1. พันธุเ์ ห็ด
1.1 เชื้อเห็ดไม่ตรงตามพันธุ์

สาเหตุ

แนวทางการสนับสนุน

การต่ อ เชื้ อ หลายรุ่ น ท าให้ เ กิ ด การ สวพ.1 ให้การสนับสนุนเชื้อเห็ดบริสุทธิ์
กลายพันธุ์
แก่เกษตรกรแกนนาเพื่อขยายเชื้อต่อ
ให้กลุ่ม
1.2 เห็ดบางสายพันธุ์เพาะได้เฉพาะ เชื้ อ เห็ ด บางสายพั น ธุ์ ต อบสนองต่ อ สวพ.1 น าไปเป็ น โจทย์ วิ จั ย เพื่ อ
ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นเท่านั้น
สภาพอากาศที่ เ หมาะสมได้ ใ นช่ ว ง แก้ปัญหาให้ตรงตามวัตถุประสงค์
แคบๆ
2. การขาดแคลนเชื้อเพลิงในการนึ่ง หม้อนึ่งก้อนเห็ดไม่มีประสิทธิภาพ ทา ใช้หม้อนึ่งที่มีประสิทธิภาพ โดย ศวศ.
ก้อนเห็ด
ให้ส้นิ เปลืองไม้ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงมาก ชม.จะปรั บ ปรุ ง หม้ อ นึ่ ง ที่ เ กษตรกร
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกระทรวง
พ ลั ง ง า น ใ ห้ ท า ง า น ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. ผลผลิตเห็ดด้อยคุณภาพ
มี ก ารเข้ า ท าลายจากโรค-แมลงศั ต รู สวพ.1 ให้ความรู้ในการป้องกันกาจัด
เห็ด
โรคและแมลงศัตรูเห็ด
4. ผลผลิตเห็ดล้นตลาด
มี ก ารผลิ ต เห็ ด ชนิ ด เดี ย วกั น ในเวลา การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
เดียวกันเป็นจานวนมาก
5. คุณภาพของเห็ดไม่ตรงกับความ การผลิตเห็ดไม่มีการจัดการคุณภาพใน ให้ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด การผลิ ต เห็ ด
ต้องการของตลาด
กระบวนการผลิต
ภายใต้ระบบ GAP และอินทรีย์แก่ผู้
เพาะเห็ด
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จากประเด็นข้อหารือ และแนวทางการสนับสนุน ดังกล่าวข้างต้น คณะทางานโครงการผลิตเห็ด
เศรษฐกิจโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ได้เข้าไป
ให้การสนับสนุนจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เกษตรกรผู้เพาะเห็ด ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯและพื้นที่ป่า
ขุนแม่กวง โดยมีผู้เข้าอบรมจานวน 60 ราย โดยมีหัวข้อดังนี้
1. การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ให้ได้คุณภาพตรงตามตลาดต้องการ
2. การจัดการโรค-แมลงในฟาร์มเห็ด
3. การจัดการผลิตเห็ดภายใต้ระบบ GAP
4.4 การขยายผลสู่เกษตรกรรายใหม่
จากเกษตรกรผู้เพาะเห็ดที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ จึง
ได้จัดทาเป็นแปลงต้นแบบในพื้นที่เกษตรกร เพื่อให้เป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นๆ โดย
ใช้เ ทคโนโลยี ของกรมวิช าการเกษตรกับเทคนิ คของเกษตรกร เช่น วิธี การเพาะ ชนิดเห็ ดเศรษฐกิจ ที่
เหมาะสมกับพื้นที่ ฤดูกาลที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของเห็ดแต่ละชนิด และวัสดุเพาะ
เห็ดที่สามารถนามาใช้ทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราที่ได้รับการถ่ายทอด มาใช้ในการเพาะเห็ด เพื่อยกระดับ
ความเป็นอยู่และเพิ่มรายได้ได้ต่อไป จึงจัดตั้งแปลงต้นแบบการผลิตเห็ดเศรษฐกิจในแปลงเกษตรกร นาง
เจริญศรี คาประเสริฐ นาความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพจนมีความชานาญ โดยเพาะเห็ดหอมขาย
เป็นหลัก และทาเชื้อก้อนเห็ดขายให้กับผู้สนใจทั่วไปทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายก้อนเห็ด และเป็น
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สามารถถ่ายทอดความรู้การเพาะเห็ดให้กับสมาชิกกลุ่มได้ และมีการรวมกลุ่ม
กันผลิ ตเห็ด โดยมีการรวมเงินทุน กลุ่ม รวมกันซื้ อวัสดุเพื่อให้ได้ราคาถูก และรวมกันทาเพื่อลดการจ้าง
แรงงาน จึงทาให้กลุ่มมีความเข้มแข็งในการผลิต และด้านการตลาด โดยมีสมาชิกกลุ่มจานวน 10 ราย
นอกจากนั้น สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ดาเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการเพาะเห็ด
อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยมีผู้นาเกษตรกรที่อยู่ จ.เชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง สนใจมาเรียนรู้การ
เพาะเห็ดเพื่อนาไปต่อยอดให้กับชุมชนต่อไป
4.5 การตรวจและให้การรับรองแหล่งผลิตเห็ด GAP และอินทรีย์
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตเห็ด และนาไปประกอบอาชีพการเพาะเห็ดในพื้นที่
ของตนเองแล้ว สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 1 ได้เข้าไปให้การสนับสนุนการตรวจรับรองแหล่ง
ผลิตเห็ดชนิดต่างๆ แก่เกษตรกร และผ่านการรับรองแหล่งผลิตเห็ด GAP แล้ว เป็นจานวนถึง 26 ราย
สาหรับเกษตรกรรายที่มีศักยภาพในการปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิตในระบบอินทรีย์ สวพ.1 ก็จะให้การรับรอง
แหล่งผลิตเห็ดอินทรีย์ต่อไป (ตารางที่ 10)
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ตารางที่ 10 รายชื่อเกษตรกรบริเวณรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ ที่ผ่านการรับรอง
แหล่งผลิตเห็ด GAP
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
พื้นที่ (ไร่)
ที่อยู่
1
อัมพร ชัยโย
0.25
3/1 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
2
มนัส ขาวงาม
0.25
4/5 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
3
อาพร จันตะมะ
0.25
4/3 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
4
สมรัก ขาวน้อย
0.25
39 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
5
ตวงพร สุกันธา
0.25
41 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
6
สุดา นุพอ
0.25
27/5 ม.2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
7
ศรีพรรณ เกิดสุข
0.25
6/1 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
8
ก๋องคา พงษ์เสน
0.25
17ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
9
จรรยา สุดาแก้ว
0.25
5/3 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
10
ศรีนวล ชัยโย
0.25
20 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
11
ชูศรี ขาวงาม
0.25
25/2 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
12
รุ่งทิวา จันตะมะ
0.25
25/1 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
13
วันดี ขาวน้อย
0.25
26 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
14
ยุพิน สุกันธา
0.25
34 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
15
เจริญชัย นุพอ
0.50
4 ม.2 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
16
เจริญศรี เกิดสุข
1.00
44 ม.7 ต.เทพเสด็จ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
17
วีรา พงษ์เสน
1.00
70 ม.1 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
18
เพียรทอง สุดาแก้ว
1.00
77 ม.8 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
19
นิลทอง ทาริยะวงค์
1.00
7/1ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
20
ศรีพันธ์ ขาวงาม
0.25
4/4 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
21
โสพิน ขาวใหม่
0.25
40 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
22
ดรุณี เกิดสุข
0.25
6 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
23
ลัดดา เกิดสุข
0.25
6/2 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
24
แสงเพียร ขาวงาม
0.25
4/2 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
25
บัวสาย ขาวใหม่
0.25
38 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
26
บุญรัตน์ มะลาง
0.25
19/1 ม.1 ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
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สรุปผลการดาเนินงานและคาแนะนา
1. การศึกษาทดสอบ
1.1 ชนิ ดและสายพั น ธุ์ เห็ ดที่ เหมาะสมกับ สภาพภูมิ สั ง คมของศู นย์ ศึกษาการพัฒ นาห้ ว ยฮ่ องไคร้อั น
เนื่ อ งมาจากพระราชดาริ คื อ เห็ ด หอม เหมาะสมที่ จะเพาะในเดือนตุล าคม-กุม ภาพันธ์ เห็ ดขอนขาว
เหมาะสมที่จ ะเพาะในเดือนมีน าคม-ตุล าคม เห็ ดนางฟ้าภูฏ าน เห็ ดเป๋าฮื้อ เห็ ดหู ห นู และเห็ ดหลิ นจือ
เหมาะสมที่จะเพาะในเดือนพฤษภาคม-กันยายน และเห็ดหัวลิง เหมาะสมที่จะเพาะในเดือนกรกฎาคมพฤศจิกายน
1.2 การใช้ขี้เลื่อยไม้ฉาฉาทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราในการเพาะเห็ดหอม พบว่า การใช้ขี้เลื่อยไม้ฉาฉา
ผสมกับขี้เลื่อยไม้ยางพาราในอัตราส่วน 75 และ 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิต 110 กรัมต่อถุง ใกล้เคียงกับการ
ใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 100 เปอร์เซ็นต์
1.3 การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฏานให้กาไรมากกว่าการเพาะเห็ดชนิดอื่นๆ คือ ได้กาไร 15,000-43,000 บาท
ต่อรุ่นต่อโรงเรือน
2. การถ่ายทอดเทคโนโลยี
2.1 การฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน ตั้งแต่ปี 2552-2559 มีผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 2,387 คณะ
รวม 138,047 ราย และมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ 301 รุ่น รวม 9,750 ราย
2.2 การจัดทาโรงเรือนต้นแบบ มีการจัดทาโรงเรือนต้นแบบการเพาะเห็ด 8 ชนิด คือ เห็ดหอม เห็ด
นางรมฮังการี เห็ดนางฟ้าภูฏาน เห็ดเป๋าฮื้อ เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เห็ดหลินจือและเห็ดหัวลิง
2.3 การติดตามประเมิน ผลความรู้ด้านการเพาะเห็ ดที่ถ่ายทอดสู่ เกษตรกรตัว อย่าง 3 ราย พบว่า
เกษตรกรได้นาความรู้เรื่องการเพาะเห็ดไปประกอบอาชีพเสริมจากอาชีพเดิม ทาให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จาก
30,000-120,000 บาทต่อปี เป็น 100,000-609,000 บาทต่อปี
2.4 มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ ด้านการเพาะเห็ด เพื่อถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรราย
อื่นๆ จานวน 5 ศูนย์
2.5 มีการจัดทาแปลงต้นแบบ 1 แปลง และรวมกลุ่มเกษตรกร 1 กลุ่ม ซึ่งมีสมาชิก 10 ราย เพื่อถ่ายทอด
ความรู้และสร้างความเข้มแข็งในการประกอบอาชีพการเพาะเห็ด
2.6 มีการตรวจและให้การรับรองแหล่งผลิตเห็ด GAP และอินทรีย์แก่เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริและบริเวณใกล้เคียง
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การนาไปใช้ประโยชน์/การขยายผล
1. เกษตรกรผู้เพาะเห็ดในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริและพื้นที่
ใกล้เคียงสามารถจัดแผนการผลิตเห็ดที่มีความสอดคล้องกับลักษณะภูมิสังคมของตนเองได้โดยมีข้อมูลจาก
งานทดสอบและศึกษาในพื้นที่เป็นแนวทาง
2. เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมีความมั่นใจในการใช้วัสดุท้องถิ่น เช่น ขี้เลื่อยไม้ฉาฉา มาเป็นวัสดุสาหรับการเพาะ
เห็ดในพื้นทีไ่ ด้
3. เกษตรกรที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานการเพาะเห็ดจากโรงเรือนต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมและแนวทางประกอบการตัดสินใจในการทา
อาชีพการเพาะเห็ด สาหรับผู้ที่ประกอบอาชีพการเพาะเห็ดแล้ว เมื่อมีข้อสงสัยในการเพาะเห็ดสามารถ
สอบถามและปรึกษาเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดาริได้
4. ผู้สนใจด้านการเพาะเห็ดสามารถเข้าเยี่ยมชมการเพาะเห็ด จากศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดาริ ด้านการ
เพาะเห็ด ซึ่งดาเนินการโดยเกษตรกร จานวน 5 ศูนย์
5. การขยายผลสู่เกษตรกรรายใหม่ จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนการผลิตเห็ด เพื่อ
เพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตและการตลาดเห็ดให้แก่เกษตรกรในพื้นที่
6. การตรวจและให้การรับรองแหล่งผลิตเห็ด GAP และเห็ดอินทรีย์แก่เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ ศึกษาการ
พัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตเห็ดของ
เกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริและใกล้เคียง ทาให้เกิด
ความเชื่อมั่นต่อผู้ผลิตและผู้บริโภค
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