
 

 

 
 

การเพาะเห็ด (ถุงพลาสติก ขอนไม ตะกรา) 
 

ผศ.วัชรินทร  สราวิช ผศ.สุจิตรา  สราวิช 

นายไพบูลย  นวนงาม     นางสาวกมลพร  กําขันต ี

นางสาวจุฬารตัน  สุภรีคํา 
 

การเพาะเห็ดแบบในถุง 
(เห็ดนางฟา เห็ดนางรม เห็ดเปาฮือ้ เห็ดขอนขาว เห็ดบด เห็ดหูหนู 

 

สูตร 
           ข้ีเลื่อยไมยางพารา           100   กก.    
           รําละเอียด                    5- 7   กก. 
           ปูนขาว                            1   กก. 
           ยิปซั่ม                           0.2   กก. 
           ดีเกลือ                          0.2   กก. 
           กากนํ้าตาล  1   กก.   
           นํ้า                          65 - 70   % 
 
วิธีทํา 
 1. เกลี่ยข้ีเลื่อยไมยางพารา  
 2. โรย หรือ หวาน รํา ปูนขาว ยิปซั่ม ดีเกลือ ทับหนาข้ีเลื่อย 
 3. ทําการคลุกเคลาใหเขากันดี 
  4. พนนํ้าหรือรดนํ้าผสมกากนํ้าตาลลงไปจนไดความช้ืนประมาณ 65-70 % 
ตรวจดูโดยการใชมือกําดู ถาแบออกแลวข้ีเลื่อยเกาะกันบาง แตกบางก็ใชได 

5. ทําการบรรจุข้ีเลื่อยลงถุงใหแนนพอสมควร  ถุงหน่ึงใหไดหนักประมาณ  0.8 
กิโลกรัม (อาจใชเครื่องบรรจุถุงชวย) ใสคอขวด รัดยาง อุดจุกสําลีและปดฝาครอบ 
 

อุปกรณ 
- ถุงพลาสติกพับกน 
- คอขวด 
- จุกประหยัด 
- สําลี 
- ยางรัด 
- หมอน่ึงลูกทุง 
- หัวเช้ือเห็ดท่ีจะเพาะ 

 

 



 

 

 
 
  6. นําถุงกอนเช้ือน้ีไปน่ึงดวยหมอน่ึงลูกทุง จับเวลาท่ีอุณหภูมินํ้าเดือดนาน
ประมาณ 2 ช่ัวโมง 
  7. ท้ิงไวใหเย็น นํามาเข่ียเช้ือจากเมล็ดขาวฟางลงถุง ดังน้ี (ใชเทคนิคท่ีปราศจาก
เช้ืออ่ืนปะปน) 
               - ขูดเมล็ดขาวฟางใหแยกออกจากกัน หรือใหรวน 
    - เปดจุกสําลีถุงกอนเช้ือออก เทเมล็ดขาวฟางลงไปประมาณ 10-15 เมล็ด
ตอถุง ปดจุกสําลีคืน โดยทําในท่ีลมสงบ 

   - ใชกระดาษปดทับดานบน เอายางรัดแลวนําไปบมเช้ือในสภาพอุณหภูมิ
ปกติ 
 8. เช้ือจะเจริญเต็มถุงภายในระยะเวลา 20-30 วัน 
 9. นําถุงกอนเช้ือท่ีเสนใยเจริญเต็มแลวเขาโรงเรือน  เพ่ือทําใหเกิดดอกโดยมี
วิธีการดังน้ี 
     - เปดจุกสําลีออกสําหรับเห็ดนางฟา นางรม เปาฮื้อ ปาดระดับบาสําหรับ
เห็ดขอนขาวและ เห็ดบด กรีดถุงสําหรับเห็ดหูหนู 
               - รดนํ้าแบบพนฝอยเชา-เย็น  และควบคุมความช้ืนสัมพัทธใหไดประมาณ  
85 -90 %  ไมเกิน 7 วันเห็ดจะเริ่มออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

การเพาะเห็ดในทอนไม 
 
 

ลักษณะทอนไมท่ีเหมาะจะนํามาเพาะเห็ด 
1. เปนไมเน้ือออนตัดมาไมควรเกิน 7 วัน 
2. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 ซม. ยาวประมาณ 1 เมตร 
3. ถาเปนไมมียางควรท้ิงไวกอนประมาณ 7 วัน 

วัสดุ-อุปกรณ  
1. ทอนไมเน้ือออน ไดแกไมมะมวง 
2. หัวเช้ือเห็ดในถุงข้ีเลื่อย 
3. ท่ีเจาะ เชน ฆอนเจาะ  สิ่ว สวาน เปนตน 
4. ฝาปดรูเจาะ  
 

วิธีการเพาะ 
1. เจาะทอนไมลึกประมาณ 1 น้ิว ระยะระหวางรู และแถวหางกัน 1 ฝามือโดย

เจาะเหลื่อมกัน 
2. ใสเช้ือเห็ดลงไป แลวปดนําอัดลมฝาทับ อาจใชกอนหิน ปดแทนก็ได   
3. นําทอนไมไปพักในท่ีลมสงบ โดยหาไมรองพ้ืนกอน วางแบบเรียงไมหมอน

รถไฟ พักทอนไมนานประมาณ 2 เดือน ไวในท่ีรมหรือท่ีลมสงบ (แต ถาเปนเห็ดบด ตอง
พักไมไมนอยกวา 8 เดือน)  

4. เมื่อพักทอนไมไวครบ 2 เดือนแลว ก็นําทอนไมมาแชนํ้า 1 คืน นําเขา
โรงเรือน หรือ ในท่ีรม วางทอนไมแบบเผาขาวหลาม ทําใหเกิดดอกโดยการรดนํ้าเชา- เย็น 
ในกรณีท่ีไมมีโรงเรือน ตองเอาพลาสติกคลุมทุกครั้งหลังการรดนํ้า 

ไมท่ีเหมาะจะเพาะเห็ดไดแก ไมกอ ไมแค ไมมะมวง ไมจิก ตองเปนไมเน้ือออน 
แตท้ังน้ีตองไมเปนการตัดไมทําลายปา  ในกรณีท่ีเจาะ สวานจะดีท่ีสุด ถาไมมีใชสิ่วก็ไดทํา
ใหเกิดรูท่ีจะใสเช้ือ     
 เห็ดท่ีนิยมเพาะในทอนไมไดแก เห็ดขอนขาว เห็ดบด เห็ดนางรม เห็ดหูหนู 
เห็ดหอม 
 



 

 

 

การเพาะเห็ดฟาง 
 
 

การเพาะเห็ดฟางท่ีเกษตรกรนิยมในปจจุบันนี้มี 2 แบบใหญๆ  ไดแก 
 

1. การเพาะแบบกองเต้ีย แบงเปน 
1.1 การเพาะโดยใชฟางเปนวัสดุหลัก 
1.2 การเพาะโดยใชข้ีมันสําปะหลงัเปนวัสดุหลัก 
 

2. การเพาะในโรงเรือน แบงเปน 
2.1 ใชข้ีมันสําปะหลังเปนวัสดุหลกั 
2.2 ใชฟางหมักเปนวัสดุหลัก 
 

ในการเพาะเหด็ฟางน้ัน สวนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ หัวเชื้อเห็ดฟาง ตองไดจากแหลง
ผลิตท่ีเช่ือถือได อยางไรก็ตามเกษตรกรตองเขาใจธรรมชาติของเห็ดฟางดวย เนื่องจาก
เห็ดฟางเปนเห็ดท่ีชอบอุณหภูมิคอนขางสูง ประมาณ 32 องศาเซลเซียส  และถาสภาพ
เหมาะสมเห็ดฟางจะเจรญิเติบโตคอนขางเร็ว คือ แกเร็วน่ันเอง  ดังน้ันหัวเช้ือเห็ดฟางเมื่อ
เจริญเต็มแลวตองนําไปใชทันที และไมควรท้ิงไวเกิน 7 วัน  และถาอากาศเย็นเช้ือเห็ดฟาง
จะเจรญิเติบโตคอนขางชา ในการเพาะกองไมคอยมีปญหาเน่ืองจากเกษตรกรสวนใหญจะ
เพาะเหด็ฟางกลางแจงอยูแลวแตตองระวังเรื่องความรอนดวย   
  



 

 

 

1.1 การเพาะเห็ดฟางแบบกองโดยใชฟางเปนวัสดุหลัก  
 

วัสดุอุปกรณ 
- ฟางแหง 
- หัวเช้ือเห็ดฟาง 
- มูลวัว (อาหารเสรมิ) 
- พลาสติกคลุมกอง 
- โกรงไมไผ 
- ไมแบบ ขนาด 40 x 40 x 100 เซนติเมตร 
 

มีวิธีการเพาะดังนี ้
- แชฟางกอน 1 คืน 
- เตรียมพ้ืนท่ี ยกเปนแปลง (บริเวณท่ีนํ้าไมขัง) 
- นําไมแบบมาวางเอาฟางใสข้ึนเหยียบใหสูงประมาณ 10 เซนติเมตร หรือ 1 ฝามือ 
- นําอาหารเสริม คือ มูลวัว นํามาโรยตามขอบของกองเห็ดแลวโรยหัวเช้ือเห็ดฟางทับ

ลงไป 
- ทําประมาณ 4  ช้ัน โดยแตละช้ันจะทําเหมือนช้ันท่ี 1 และช้ันสดุทายจะโรยอาหาร

เสรมิและหัวเช้ือเต็มหลังกอง 
- นําฟางแหงมาวางเหนือกองอีกทีหน่ึง แลวรดนํ้ากอนท่ีจะถอดไมแบบออก 
- ทําประมาณ 5-10 กอง ตอการคลุมดวยพลาสติก 1 ครั้ง  แตละกองหางกันประมาณ 

1 ฝามือ และควรพรวนดินรอบๆ แตละกองใหรวนอีกครั้งหน่ึง และโรยอาหารเสริมและ
หัวเช้ือรอบๆ กองทับลงไปดวย  

- คลุมดวยผาพลาสติก 2 ผืน ใหมดิชิด โดยใหชายผาพลาสติกท้ัง 2 ผืนซอนทับกันบน
หลังกอง แลวใชฟางแหงคลุมทับพลาสติกอีกที 

- หลังจากเพาะ  3  วัน  ทําการตรวจสอบความช้ืนและความรอนภายในกองหากรอน
เกินไปก็ทําการเปดหลังกองออกใหกวางประมาณ 12 เซนตเิมตร ตลอดความยาวของผา
พลาสติก ท้ิงไวประมาณ 30 นาที และรดนํ้าท่ีบริเวณกอง (การตัดใย) เปนการเพ่ิม
ความช้ืนและลดอุณหภูมภิายในกอง เสร็จแลวทําการคลมุพลาสติกท่ีกองเปนแบบกระโจม 
(ข้ึนโกรงไมไผ)  หลังจากน้ัน 2-3 วันเห็ดจะเริ่มออกดอก 



 

 

 

 
 
1.2 การเพาะเห็ดฟางแบบกองโดยใชขี้มันสําปะหลังเปนวัสดุหลกั  
 

วัสดุอุปกรณ 
- ข้ีมันสําปะหลัง   - มูลวัว (อาหารเสริม) 
- พลาสติกคลุมกอง   - พลาสติกคลุมกอง 
- หัวเช้ือเห็ดฟาง   - โกรงไมไผ   
- ไมแบบ ขนาด 15 x 20 x 40 เซนติเมตร   โดยประมาณ 

 

  มีวิธีการเพาะดังนี ้
   -  เตรียมพ้ืนท่ี ยกเปนแปลง (บริเวณท่ีนํ้าไมขัง) 
   - นําไมแบบมาวางเอาข้ีมันใสข้ึนเหยียบ ใหเตม็ไมแบบ 
  - ทําประมาณ 25-30 กอง/แปลง จะทําเปนกองคูหรือกองเดี่ยวก็ไดแลวแตไม
แบบ 
 - นําอาหารเสริม คือ มลูวัว มาโรยระหวางกองแลวโรยหัวเช้ือเหด็ฟางทับลงไป 
 - ข้ึนโกรงไมไผแลวคลุมดวยผาพลาสติกใหมดิชิด  แลวใชฟางแหงหรือพายหญา
คลุมทับพลาสติกอีกที 
 - หลังจากเพาะ 3 วัน ทําการตรวจสอบความช้ืนและความรอนภายในกอง   
และรดนํ้าท่ีบริเวณกอง (การตัดใย) หลังจากน้ัน 2-3 วันเห็ดจะเริม่ออกดอก 
 

  



 

 

 
1.3 การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนโดยใชขี้มันสําปะหลังเปนวัสดุหลัก   
วัสดุอุปกรณ 

- โรงเรือน : ลักษณะของโรงเรือน คือ 
         * ขนาดประมาณ 4 x 8 เมตร บุดวยพลาสติกเพ่ือเก็บรักษาอุณหภูมิและความช้ืน 
รอบนอกบุดวยพายหญา หรือตาขายดํา (ซาแลน) 
         *  มีชองระบายอากาศ 
         *  ช้ันภายในโรงเรือน ซีกละ 4 ช้ัน รวม 8 ช้ัน   

 

วัสดุท่ีใช 
 - ข้ีมันสําปะหลัง  2  ตัน 
 - หัวเช้ือเห็ดฟาง  40  ถุง 
 - รําออน    6 ปบ 
 - มูลวัว   3 ปบ 
 - กากนํ้าตาล  1  กก. 
 - เทอรโมมิเตอร วัด อุณหภูม ิ
 
วิธีการเพาะ  
 - หมักข้ีมันสําปะหลัง ดวย EM 6 ฝา และกากนํ้าตาล 1 กก./นํ้า 200 ลิตร     
(1 ถัง) 1 วัน 

- ขนเขาไปภายในโรงเรือน โดยนําข้ีมันสําปะหลังน้ีไปวางบนช้ันท้ัง 8 ช้ัน แตละ
ช้ันสูงประมาณ 10 เซนติเมตรหรอื 1 ฝามือ 
         -นําอาหารเสริมไดแกมูลวัว 6 ปบ ผสมกับรํา 3 ปบ แลวนําไปโรยทับ                    
ข้ีมันสําปะหลังอีกทีหน่ึง 
        -  ตมน่ึงไอนํ้าเขาไปภายในโรงเรือน ใหไดอุณหภูมิประมาณ   65-70  
องศาเซลเซยีส นานประมาณ  4  ช่ัวโมง  แลวท้ิงไวใหอุณหภมูิลดลงเหลือประมาณ      
32 องศาเซลเซียส ทําการโรยเช้ือเห็ดฟางลงไป   
         - ท้ิงไว 3 วัน ทําการรดนํ้า (ตัดใย) ไมเกิน 3 วัน เห็ดจะเริ่มออกดอก 
  



 

 

 
 
  

1.4 การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนโดยใชฟางหมักเปนวัสดุเพาะ 
 ใชฟางหมักสูตรท่ีใชเพาะเหด็นางฟา-นางรม คือแทนท่ีจะบรรจลุงถุงเพ่ือเพาะ
เห็ดนางฟานางรม ก็ขนเขาโรงเรอืนวางบนช้ันท้ัง 8 ช้ัน ตอจากน้ันก็ตมน่ึงไอนํ้าเขาไป
ภายในโรงเรือนใหไดอุณหภูมิประมาณ   65-70 องศาเซลเซียส  นานประมาณ  4  ช่ัวโมง  
ท้ิงไวใหอุณหภูมลิดลงเหลือประมาณ 32 องศาเซลเซยีส ทําการโรยเช้ือเห็ดฟางลงไป     
ท้ิงไว 3 วัน ทําการรดนํ้า (ตัดใย) ไมเกิน 3 วัน เห็ดจะเริ่มออกดอก 
  



 

 

 

 

การใชฟางหมักเพาะเห็ดนางฟา นางรม เปาฮื้อ   
การเพาะเห็ดในปจจุบันน้ีนิยมใชข้ีเลื่อยไมยางพาราเปนวัสดุหลกั เพราะสามารถ

เพาะเห็ดไดหลายชนิดในสูตรเดียวกัน แตข้ีเลื่อยไมยางพาราในปจจุบันน้ีมีราคาสูงข้ึน   
ทําใหเกษตรกรตองลงทุนเพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกัน  อยางไรก็ดีในกรณีท่ีเกษตรกรตองการ
เพาะเห็ดนางฟา นางรม หรือเปาฮื้อเปนหลัก สามารถใชฟางขาวเปนวัสดุหลักไดแต
จะตองผานกระบวนการหมักเสียกอนตามกรรมวิธีท่ีจะกลาวตอไปน้ี และฟางหมักสูตรน้ี
สามารถนําไปใชเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนไดเชนเดียวกัน 
 

วัสดุ-อุปกรณ ท่ีตองใช 
          1. ไมแบบขนาด 2 x 2 x 0.5 เมตร  2. ฟางแหง 
          3. ปุยยูเรีย           4. ดีเกลือ (MgSO4) 
          5. นํ้าตาลทราย           6. ปูนขาว 
          7. รําละเอียด           8. ผาพลาสติก 
          9. นํ้า 
 สูตร ในการหมักฟางสูตรท่ีนิยมใช คือ 
         ฟางแหงสับ  100     กิโลกรัม 
         ปุยยูเรีย   1.5      กิโลกรัม     
           ปูนขาว   1      กิโลกรัม  
          ดีเกลือ (MgSO4)  0.4      กิโลกรัม 
          รําละเอียด  5 -7      กิโลกรัม 
  นํ้าตาลทราย  0.5 กิโลกรัม 
          นํ้า                         รดใหชุม 
 
  
 
 



 

 

 
 

การใชฟางหมักเพาะเห็ดนางฟา นางรม หรือเปาฮื้อ ผลผลิตแตละรุนจะไม
แตกตางจากการใชข้ีเลื่อยมากนัก  แตอายุการใชงานของถุงกอนเช้ือจากฟางหมักจะสั้น
กวาการใช     ข้ีเลื่อย ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการดูแลรักษาถุงกอนเช้ือดวย และท่ีสําคัญการใชฟาง
หมักเปนวัสดุหลักในการเพาะเห็ดไมตองลงทุนมากเหมือนข้ีเลื่อย    

แตอยางไรก็ดีการใชฟางหมักเปนวัสดุหลักน้ีใชไดดีในการเพาะเห็ดนางฟา 
นางรม  และเปาฮื้อเทาน้ัน  จะนํามาเพาะเห็ดขอนขาว เห็ดบด  หรือหูหนูไมได เน่ืองจาก
เช้ือเห็ดดังกลาวเจริญเติบโตไมดีในฟางหมักและท่ีสําคัญควรใชฟางใหมจะดีกวาฟางคางป 

 

วิธีการปฏิบัติ 
1. นําฟางแหงมาสับเปนช้ินเล็กๆ ขนาด 5-10 เซนติเมตร   
2. นําไมแบบวางเอาฟางสับใสลงไป ข้ึนเหยียบพรอมโรยปุยยูเรีย และรดนํ้าจน

เต็มไมแบบ 
3. ยกไมแบบออก เอาพลาสติกคลุมใหมิด 
4. ท้ิงไว 3 วัน ทําการกลับกองพรอมโรยปูนขาว และดีเกลือ ทํากองเปนรูป

ภูเขาคลุมกองไวเหมือนเดิม 
5. ท้ิงไว อีก 2 วัน นํามาผสมกับรํา และนํ้าตาลทราย ใหท่ัวกอง 
6. บรรจุลงในถุงทนรอนอัดใหแนน ใสคอขวด ปดดวยสําลีและจุกประหยัด  
7. นําถุงกอนเช้ือไปน่ึงฆาเช้ือดวยหมอน่ึงลูกทุงท่ีอุณหภูมินํ้าเดือดนาน 4 ช่ัวโมง 
8. เมื่อครบกําหนดเวลา นําเขาหองเข่ียเช้ือท้ิงใหเย็น จึงทําการเข่ียเช้ือเห็ดท่ี

ตองการลงไป 
9. ท้ิงไวประมาณ 30 วัน เช้ือเห็ดจะเจริญเต็มถุง นําเขาโรงเรือนและรดนํ้า 
10. ไมเกิน 5 วันเห็ดจะเริ่มออกดอก  
 

หมายเหตุ : สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ  
โทร 0 4381 3068  08 6458 4368 


