Young Smart Farmer จังหวัดสตูล
“การเพาะเห็ดแครง/เห็ดโคนน้อย”
1. ข้อมูล Young Smart Farmer
ชื่อ : นางสาวนิภาพร สุวรรณสถิตย์
อายุ : 36 ปี (20 กรกฎาคม 2525)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
อาชีพหลัก : เกษตรกร กิจกรรมเพาะเห็ด เห็ดโคนน้อย/เห็ดแครง
ที่อยู่ : 177 หมู่ 3 ตาบลเขาขาว อาเภอละงู จังหวัดสตูล
91110
โทรศัพท์ : 081 6096986
Facebook : Cher Rg
ID line : 081 6096986
พื้นที่ทาการเกษตร : โรงเรือนเพาะเห็ด จานวน 1 โรงเรือน
แรงงาน : แรงงานตนเอง
รายได้ทางการเกษตรเฉลี่ยต่อปี : 20,000 บาท/ปี
ตาแหน่งทางสังคม
1. รองประธาน Young Smart Farmer ปี 2561
2. ปราชญ์ความมั่นคง
3. ประธานองค์กรคนรุ่นใหม่หัวใจอินทรีย์
4. ประธานวิสาหกิจชุมชน
5. ประธานชุมชนคนบ่อหิน ตาบลเขาขาว อาเภอละงู
6. เครือข่ายหมอดินอาสา
7. ประธานกลุ่ม PGS จังหวัดสตูล (Participatory Guarantee System Organic)
2. ความโดดเด่น
การเพาะเห็ด เป็นกิจกรรมหนึ่งของอาชีพเกษตรกรที่ตนเองต้องการจะทาเพื่อ สร้างเป็นรายได้หลักให้กับ
ครอบครัว ด้วยความชอบส่วนตัวที่ชอบรับประทานเห็ดและต้องการบริโภคเห็ดที่มีความปลอดภัย จึงเริ่มจากการ
เพาะเห็ดไว้กินเองก่อน แต่เมื่อคนรอบข้าง เช่น ญาติพี่น้อง คนในชุมชนบ้านใกล้เรือนเคียง ติดต่อขอซื้อเพื่อนาไป
บริโภค เพราะมีความมั่นใจในความปลอดภัยของผลผลิตและแหล่งผลิตอยู่ใกล้ ทาให้มีความคิดว่าควรจะผลิต
เพื่อขายและขยายการผลิตเพิ่มขึ้น และเมื่อตนเองต้ องการบริโภคเห็ดที่มีความปลอดภัย ดังนั้นการผลิตเพื่อขาย
ก็คานึงถึงผู้บริโภคเป็นสาคัญ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพและต้องการสินค้าที่มีความปลอดภัย ตนเอง
จึงขอมาตรฐานอินทรีย์เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับฟาร์มของตนเองและเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรอื่น โดยเมื่อ
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้รับการรับรองอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร ประเภทเห็ดแครง/เห็ดโคนน้อย
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3. แนวคิด Young Smart Farmer รุ่นใหม่
การทาการเกษตรของตนเอง ยึดหลัก ความปลอดภัย ต่อผู้บริโภคและตนเองเป็นสิ่งสาคัญ ตนเองจึงมี
แนวคิดทาการเกษตรอินทรีย์ และสร้างมาตรฐานให้กับตนเองด้วยการขอมาตรฐานรับรองเกษตรอินทรีย์ในฟาร์ม
ของตนเอง แม้ว่าสิ่งที่จะทา คือ การทาเกษตรอินทรีย์ เป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้ความอดทนสูง แต่ถ้าตั้งใจและ
ลงมือทาแล้วย่อมเกิดผลสาเร็จแน่นอน ดังนั้นเพื่อให้ผลผลิตของตนเองมีความปลอดภัย ผู้บริโภคไว้ใจในผลผลิต
บริโภคได้อย่างมั่นใจ จึงมีความตั้งใจทาเกษตรอินทรีย์ และสร้างแนวคิดส่งต่อให้คนรุ่นใหม่หันมาทาเกษตรอินทรีย์
4. วิธีการปฏิบัติ เทคโนโลยี หรือช่องทางตลาดรูปแบบใหม่
กิจกรรมหลัก คือ การเพาะเห็ด
พันธ์ที่ปลูก : เห็ดโคนน้อย/เห็ดแครง
ผลผลิตที่ได้ : เห็ดแครงปริมาณดอกเห็ดต่อก้อนอยู่ที่ 1-1.5 ขีด
: เห็ดโคนน้อยปริมาณผลผลิตต่อตะกร้าวัสดุเพาะประมาณ 1 กิโลกรัม
วิธีเพาะเห็ดแครงอินทรีย์
“เห็ดแครง” ส่วนใหญ่ขึ้น ตามธรรมชาติในช่วงที่แล้งจัด จากนั้นมีฝนตกในความชื้นที่เหมาะสม ทาให้ชาวบ้าน
มักจะเข้าไปหาในป่ ามาทากิน และขาย ซึ่งใน 1 ปี จะหากินได้ 1 ครั้งเท่านั้น แต่มาวันนี้ การเพาะเห็ ดแครง
เพื่อตอบโจทย์คนชอบกินเห็ดแครงชนิดนี้ให้กินได้ตลอดทั้งปี มีวิธีการดังนี้

1. การทาก้อนเชื้อเห็ดแครง ส่วนผสมการทาก้อนเชื้อเห็ด ประกอบด้วย ขี้เลื่อย 100 กิโลกรัม ราข้าว
ละเอียด 50 กิโลกรัม ภูไมท์ 2 กิโลกรัม ดีเกลือ 2 ขีด และปรับความชื้นด้วยน้า 50-60 เปอร์เซ็นต์ หล
2. คลุกผสมขี้เลื่อย ราละเอียด ภูไมท์ ให้เข้ากัน จากนั้นเติมน้าสะอาดผสมดีเกลือ คลุกเคล้าให้เข้ากัน
พอหมาดๆ ระวังอย่าให้แฉะ
3. บรรจุใส่ถุงพลาสติกขนาด 6.5 x 10 นิ้ว ประมาณ 3 ใน 4 ของถุง หรือน้าหนัก 600 กรัมต่อถุง
อัดวัสดุเพาะพอแน่น สวมคอขวดใช้ยางรัด เจาะรูตรงกลางเพื่อให้เชื้อเห็ดอยู่ตรงกลางถุง ปิดจุก
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4. นาไปนึ่งในหม้อนึ่ง อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3-4 ชม. นับจากน้าเดือด เมื่อครบ
กาหนดเวลาพักไว้ให้เย็นแล้วลาเลียงไปไว้เขี่ยเชื้อ แล้วรีบใส่เชื้ออย่าให้เกิน 24 ชม. จะทาให้การปนเปื้อนของเชื้อ
สูง
5. การบ่มก้อนเชื้อ ก้อนเชื้อที่เขี่ยเชื้อแล้วเห็ดแครง ควรเก็บในโรงเรือนสาหรับบ่อเชื้อทันที ภายใน
โรงเรือนบ่มเชื้อต้องสะอาดและที่สาคัญต้องมืดประมาณอ่านหนังสือพิมพ์ไม่เห็นในระยะ 1 ฟุต มิฉะนั้นแสงจะเป็น
ตัวกระตุ้นให้เส้นใยสร้างดอกทั้งที่เส้นใยยังเจริญสะสมอาหารได้ไม่เต็มที่ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผลผลิตต่า ไม่คุ้มค่า การ
บ่มก้อนเชื้อจะใช้เวลา 15-20 วัน เชื้อก็จะเดินเต็มก้อน พร้อมที่จะนาไปเปิดดอก
6. วิธีการเปิดดอกเห็ดแครง โดยจะทาการเปิดดอกในโรงเรือน 4 x 8 เมตร การเปิดดอกเริ่มจากนา
ก้อนเชื้อเข้าสู่โรงเรือน ดึงจุกพลาสติกที่ปิดก้อนเชื้อออกแล้วใช้ยางรัดปากถุงแทน จากนั้นกรีดถุงก้อนเชื้อเป็นแนว
ยาว 6-7 แนว เป็นเส้นทแยงมุม 3 วันแรก รดน้าที่พื้น และผนังโรงเรือนเพื่อเพิ่มความชื้นในโรงเรือน เพราะใน
ระยะแรกตรงบริเวณรอยกรีดเส้นใยจะขาด ต้องรอให้เส้นใยเจริญประสานกันก่อน ถ้ารดน้าไปถูกก้อนเชื้ออาจจะ
ทาให้น้าเข้าไปบริเวณรอยกรีด ก้อนเชื้อเห็ดอาจจะเน่าเสียหายได้

7. เห็ดแครง จะออกได้ดีในอุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งก็
หมายความว่า เห็ดแครง จะออกดอกได้ตลอดได้ปีนั่นเอง หลังจากรดน้า 3 วันแล้ว เปลี่ยนมาเป็นการให้น้าแบบ
พ่นฝอย หรือสเปรย์น้าแทน ถ้าไม่มีระบบน้าต้องใช้ถังพ่นน้าเปล่า ทาเช่นนี้ทุกวันไม่เกิน 8 วัน นับจากวันเปิดดอก
8. การเก็บดอกเห็ดแครง จะเก็บได้ 2-3 ครั้ง นับจากวันที่ทาการเปิดออก 7-8 วัน ให้ตัดเชื้อออก
ทั้งหมด จากนั้นก็กระตุ้นดอกต่อ โดยให้น้าที่ก้อนเห็ดทุกวันติดต่อกัน 7 วัน ดอกเห็ดแครงก็จะออกมาพร้อมจะ
เก็บได้อีกครั้ง และจะเก็บดอกเห็ดแครงได้เหมือนเดิม แต่อาจจะมีขนาดเล็กลง คุณภาพลดลง จึงควรเก็บดอกเพียง
2 รุ่น แล้วรื้อก้อนเห็ดทิ้งเลย นาก้อนเห็ดชุดใหม่เข้าแทน โดยปริมาณดอกเห็ดต่อก้อนอยู่ที่ 1-1.5 ขีด
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9. โรงเรือนที่ใช้จะใช้เหล็กเป็นโครงสร้างเพื่อป้องกันแมลง ที่จะมาทาลายเห็ดได้ วิธีการดูแลเห็ดจะเน้น
ความชื้น และอุณหภูมิมากกว่า ความชื้นสัมพัทธ์ที่ 80 โดยตั้งองศาที่ 30-40 นอกจากนี้ มีวิธีควบคุมอุณหภูมิโดย
ใช้เครื่องพ่นหมอกทุก 1 ชม. จะทางาน 10 นาที หากความชื้นไม่เหมาะสมจะมีเครื่องช่วยปรับอุณหภูมิให้
เหมาะสมกับเห็ด เพราะนั่นหมายถึงเห็ดอาจจะไม่ให้ดอกเลยก็ได้
วิธีเพาะเห็ดโคนน้อย
“เห็ดโคนน้อย” เป็นเห็ดที่เพาะง่าย และให้ผลผลิตที่สูง มีรสชาติอร่อย จึงเริ่มเป็นที่นิยมในวงกว้างมากขึ้น จาก
เดิมที่บริโภคเฉพาะในท้องถิ่น เราสามารถนามาบริโภคได้ภายใน 5-7 วันนับจากวันที่เริ่มเพาะเห็ด โดยใช้ ฟางข้าว
เป็นวัสดุเพาะ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะใช้วัสดุเพาะอื่น ๆ เพาะได้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นต้นและใบถั่วต่าง ๆ ต้น
และซังข้าวโพด ทะลายปาล์มน้ามัน ผักตบชวา ต้นและใบกล้วยที่นามาหมักให้ย่อยสลายบางส่วน ซึ่งสามารถที่จะ
นามาเป็นวัสดุเพาะได้ทั้งสิ้น และเป็นวัสดุเพาะที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การเพาะเพื่อการบริโภคในครัวเรือนสามารถ
ทาได้งา่ ยๆ โดยวิธีการเพาะแบบกอง ไม่จาเป็นต้องเพาะในโรงเพาะเห็ด

อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
1. ภาชนะสาหรับต้มฟาง
2. น้าสะอาด 150 ลิตร
3. ปุ๋ยสูตร 15-15-15 จานวน 2 กิโลกรัม
4. ปุ๋ยสูตร 46-0-0 จานวน 1 กิโลกรัม
ข้อ 3-4 ถ้าเป็นฟาร์มอินทรีย์ให้เปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักน้า
5. กากน้าตาล 2 กิโลกรัม
6. ปูนขาว 1 กามือ
7. ราละเอียด 1 กามือ
8. แป้งข้าวเหนียว 1 กามือ
9. ตะกร้าสาหรับทาบล็อก
10. เชือกฟาง
11. กะละมัง
12. ฟางข้าว
13. เชื้อเห็ดโคนน้อย
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วิธีการเพาะ
1. อัดวัสดุเพาะในตะกร้าหรือแบบพิมพ์ เสร็จแล้วอัดฟางให้แน่น
แล้วนาเชือกมามัดฟางให้เป็นก้อน หรือจะกะน้าหนักให้ได้
ประมาณ 3-4 กิโลกรัม ต่อมัด
2. การต้มฟาง ต้มน้าแล้วละลายอาหารเสริมในน้าที่เดือด
ที่อุณหภูมิประมาณ 80-90 องศาเซลเซียส หรือพอน้าเดือด
จึงนาวัสดุเพาะฟางข้าวที่มัดเป็นก้อนจุ่มลงไป ในน้าทิ้งเอาไว้นาน 5-10 นาที
แล้วยกหรือสังเกตเส้นฟางจะอ่อนตัวลงเพื่อให้อาหารเสริมได้ซึมเข้าไปในวัสดุเพาะ
และเป็นวิธีที่ช่วยกาจัดโรคและแมลง และวัชพืชเห็ดต่าง ๆ อีกด้วย
จากนั้น นาขึ้นแล้วปล่อยให้เย็นลง

3. ยีก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อยให้กระจายออก ใส่แป้งข้าวเหนียวและราอย่างละ 1 กามือ แล้วคลุก
ส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

4. การทาก้อนเห็ดโคนน้อย เอาตะกร้าที่เตรียมไว้เอาเชือกที่ตัดได้ขนาดมารองในตะกร้า 2 เส้น เอา
ฟางที่พักให้เย็นใส่ในตะกร้าโดยชั้นแรกให้หนาประมาณ 3 นิ้ว โรยเชื้อบางๆ โดยชั้นแรกโรยเต็มหน้าฟางโรยเชื้อ
ต่อไปให้ครบ 3 ชั้น ชั้นที่ 4 โรยฟางให้หนาและแน่นแล้วมัดก้อน
5. การตัดใยก้อนเห็ดโคนน้อย การตัดใย หมายถึง การรดน้าก้อนเชื้อเพื่อให้เส้นใยขาวๆยุบตัวลง
เพื่อดอกเห็ดจะได้งอกออกมาอย่างสวยงาม
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6. การบ่มก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อยในโรงบ่ม : ให้รดน้าก้อนเชื้อที่อัดก้อนแล้วลาเลียงเข้าโรงบ่ม 7 – 10
วัน ให้นับจากวันแรกที่เริ่มบ่มให้ครบ 4 วัน เปิดดูว่ามีเส้นใยขาวๆ ออกมาบริเวณก้อนฟางหรือไม่ ถ้ามีเส้นใยออก
เต็มก้อน ให้ทาการตัดใยเลยทันที ในแต่ละพื้นที่ของโรงบ่มเชื้ออาจมีอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป จึงทาให้
ระยะเวลาการบ่มเชื้อมีเวลาที่ไม่เท่ากัน
7. เห็ดโคนน้อยจะเริ่มออกดอกเห็ดให้เก็บผลผลิตได้ประมาณวันที่ 5-6 หลังจากที่นาตะกร้าวัสดุเพาะ
ไปบ่มไว้ในโรงเรือน และจะทยอยเก็บดอกเห็ดได้ติดต่อกันทุกวัน เป็นเวลาประมาณ 10-15 วัน ปริมาณผลผลิต
ต่อตะกร้าวัสดุเพาะประมาณ 1 กิโลกรัม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศว่าเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของดอก
เห็ดแต่ละครั้งในการเพาะ การเก็บดอกเห็ดโคนน้อย เก็บวันละ 2-3 ครั้ง ต่อวัน เลือกเฉพาะดอกที่โตและสมบูรณ์
ดอกเห็ดที่ได้รับการเก็บเกี่ยวแล้ว ยังจะเจริญเติบโตต่อเนื่องอย่างรวดเร็วหากเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงจะทาให้ดอก
เห็ดไม่มีคุณภาพน้าหนักเบา บานง่าย ดังนั้นการเก็บเกี่ยวเห็ดโคนน้อย ไม่ควรเก็บใส่ในภาชนะที่ทึบและอับ ไม่ควร
ใส่เข้าไปในภาชนะให้มีปริมาณมากจนเกินไป มักนิยมใช้ตะกร้าโปร่งที่สามารถใส่ดอกเห็ดได้ประมาณ 4-5
กิโลกรัม เมื่อทาการเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วควรรีบนาไปตัดแต่ง ทาความสะอาดด้วยการนาดอกเห็ดที่เก็บมาเหลา
หรือขูดโคนเบาๆแล้วใส่ถุงแพ็คให้สวยงามเพื่อจาหน่าย หากปล่อยทิ้งไว้ ดอกเห็ดจะบานและกลายเป็นสีดาอย่าง
รวดเร็วเนื่องจากเห็ดมีการสลายตัว แต่ถ้าต้องการยืดอายุในการเก็บรักษา ควรเก็บไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 8-10
องศาเซลเซียส สามารถเก็บในรูปเห็ดสดได้นานข้ามวันได้
“เทคนิคการเพาะเห็ด คือ การพักโรงเรือน อย่างน้อย 15 วัน ในช่วงที่พักต้องล้างทาความสะอาดให้ดี และ
เปิดให้แดดส่องเข้ามาถึงในโรงเรือน”

การตลาด
1. ขายในนามกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไร่มะละกอริมคลอง – ขายตามออเดอร์/ขายในชุมชน/ออกร้านจาหน่าย
ในงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ
2. ตลาดออนไลน์ : facebook/line
5. ความภาคภูมิใจในอาชีพการเกษตร
“อาชีพเกษตรกร” เป็นอาชีพที่รัก เป็นอาชีพที่สร้างรายได้หลักให้แก่ครอบครัว และเป็นอาชีพที่มอบ
ประสบการณ์ดีๆ ในการทางานเพื่อสังคมด้วยการถ่ายทอดความรู้/ประสบการณ์ของตนเอง ให้แก่เกษตรกรและ
ผู้ที่สนใจ สามารถสร้างงานสร้างความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจงานด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาการเกษตรให้ดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ยังภูมิใจที่แหล่งผลิตของตนเองเป็นแหล่งผลิตปลอดภัย ปลอดสารเคมี ได้รับความไว้วางใจในผลผลิตที่มี
ความปลอดภัย

๗

6. แผนพัฒนาตนเอง
1. ผลผลิตที่เหลือจากการขายจะนาเห็ดไปอบแห้งเพื่อใช้ไว้ในการแปรรูป ตอนนี้ได้ตั้งเป้าหมายไว้
เห็ดแครงนาไปทากะโป๊ะ เห็ดโคนน้อยนาไปทาข้าวเกรียบเส้น ซึ่งได้ศึกษาหาความรู้เรื่องการแปรรูปแล้ว
2. นอกจากการเพาะเห็ดแล้ว ตนเองยังสนใจทาการเกษตรแบบทางเลือก คือ ปลูกพืชให้หลากหลายและ
ทดลองปลูกพืชใหม่ ในบริเวณรอบๆ บ้าน เน้นการปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน เช่น เคพกูสเบอร์รี มะเขือเทศเชอรี่
ฝรั่งกิมจู กล้วยเล็บมือนาง หน่อไม้ฝรั่ง ผักสลัด (ปลูกลงดิน)

7. ที่มาของข้อมูล (ผู้ถอดองค์ความรู้)
1. นางสาวสุชิรา บัวมาศ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
2. นางสุนิสา โดยพิลา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
3. นางสาวปราณี ไฝไทย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสตูล
8. วันเดือนปีที่ถอดองค์ความรู้ วันที่ 2 เมษายน 2561
------------------------------------------------------------------

