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ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเห็ดแครง
เห็ดแครงหรือเห็ดตีนตุกแก สามารถงอกไดตลอดป โดยเฉพาะฤดูฝนจะพบเห็ดแครงงอก
ตามวัสดุหลายชนิด เชน ทอนไม กิ่งไม ใบไม ใบหญา เปนเห็ดที่ขึ้นไดทั่วทุกภาคของประเทศไทย
ภาคเหนือเรียก เห็ดแกน เห็ดตามอม ภาคใตเรียกเห็ดยาง เพราะพบบนไมยางพารา ตนยางพารา
ที่ตัดโคนไว เมื่อทอนไมตายและมีฝนตกก็จะพบเห็ดแครงขึ้นเปนจํานวนมาก ภาคกลางเรียกเห็ด
มะมวง เนื่องจากขึ้นบนไมมะมวง นอกจากนี้ยังพบขึ้นบนไมอื่น ๆ เชน ไมยูคาลิปตัส ไมสน ฯลฯ
เห็ดแครงมีคุณคาทางโภชนาการไมแพเห็ดชนิดอื่น มีคารโบไฮเดรตและโปรตีนสูง จึงใหพลังงานสูง
กวาเห็ดหอม เห็ดนางรม เห็ดฟาง และเห็ดหูหนู ในประเทศญี่ปุนจะใชทําเปนยาไดดวย เพราะใน
เห็ ด แครงพบสารประกอบพวก polysaccharide ชื่ อ ว า Schizophyllum (1,3 β-glucan)
ซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการต อ ต า นเชื้ อ ไวรั ส และยั บ ยั้ ง เซลล ม ะเร็ ง ชนิ ด Sarcoma 180
และ Sarcoma 37 โดยทดลองใน white mice ยั บ ยั้ ง ได 70 - 100% ส ว นในประเทศไทย
เปนที่นิยมรับประทานกันในเขตภาคใต ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบน เห็ดแครงจะเปนที่รูจัก
มากในแถบภาคใต
ป จ จุ บั น เห็ ด แครงเริ่ ม หายากขึ้ น เพราะไม ย างพาราคาสู ง เป น ที่ ต อ งการของตลาด
นอกจากนั้น พื้นที่ปาไมก็เหลือนอย กลับกลายเปนที่อยูอาศัยมากยิ่งขึ้น ทําใหกวาจะไดกินเห็ด
แครงก็ตองรอใหถึงชวงหนาฝนถึงจะพบเจอเห็ดแครงบาง แตก็เปนสวนนอย เหตุนี้ทําใหมีผูคิดคน
วิธีการเพาะเห็ดแครงขึ้น เพื่อจะไดมีเห็ดแครงบริโภคไดตลอดป
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ลักษณะทั่วไปและการจําแนกเห็ดแครง
ชื่อสามัญ : เห็ดแครง
ชื่อทองถิ่น : เห็ดตีนตุกแก เห็ดจิก เห็ดยาง (ภาคใต) เห็ดแกน เห็ดตามอม (ภาคเหนือ) เห็ดมะมวง
(ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร : Schizophyllum commune Fr.
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Taxonomy
Kingdom
Phylum
Class
Order
Family
Genus
Specific epithet

Fungi
Basidiomycota
Agaricomycetes
Agaricales
Schizophyllaceae
Schizophyllum
commune

คําบรรยาย
ลักษณะทั่วไป ดอกรูปพัด มีขนสีขาวหรือขาวปนเทาปกคลุม ปลายงุมลงเปนลอน
แตกแขนงเปนแฉกเล็ก ๆ คลายนิ้วเทาตุกแก แยกเปนแฉกตามยาว
และมวนงอลงขนาด 1-3 เซนติเมตร สูง 1-4 เซนติเมตร ครีบเรียงเปน
รัศมีออกไปจากฐานดอกสีครีม กานอยูดานขางหรือเกือบไมมีกาน
ลักษณะสปอร ทรงกระบอก ผิวเรียบ ใส ขนาด 4-5 x 1.5-2 ไมโครเมตร
สภาพที่อยูอาศัย

ตามธรรมชาติ พบบนกิ่งไมและทอนไมที่ตายแลว ในปาเบญจพรรณ
ปาเต็งรัง ปาดิบเขา

การเจริญของดอกเห็ด เปนกลุม
การใชประโยชน

อาหาร

บันทึกเพิ่มเติม

พบในปาเต็งรัง ปาเบญจพรรณ ปาดิบแลง

วิธีการเพาะเห็ดแครง
การเพาะเห็ดแครงนั้น มีขั้นตอนและการดูแลงายกวาการเพาะเห็ดฟางมาก ขั้นตอนในการ
เลี้ยงเห็ดแครงจะเหมือ นกั บ เห็ด ชนิดอื่ น ๆ ยกเวนสูตรอาหารและเทคนิคการเพาะ การดูแ ล
ซึ่งตางไปบาง เนื่องจากมีธาตุอาหารสูง ตองปฏิบัติใหถูกหากไมดีจะทําใหเห็ดเกิดการปนเปอน
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เชื้อราอื่นไดสูงเปนเหตุใหผลผลิตเสียหายสําหรับแมเชื้อเห็ดแครงที่บริสุทธิ์แนะนําใหสั่งซื้อจาก
ศูนยรวบรวมเชื้อพันธุเห็ดแหงประเทศไทยกรมวิชาการเกษตร เพราะไดทําการคัดเลือกสายพันธุ
มาแลววาใหลักษณะดอกดี มีขนาดใหญ และผลผลิตสูง เมื่อไดแมเชื้อมาแลวก็นํามาทําเชื้อขยายใน
เมล็ดขาวฟาง
การเตรียมอาหารวุนและการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ด
การเตรียมอาหารวุน พี.ดี.เอ
วัสดุ
มันฝรั่ง

200 กรัม

น้ําตาลเชิงเดี่ยว (กลูโคส)

20 กรัม

ผงวุน

20 กรัม

น้ําสะอาด

1 ลิตร

ขั้นตอน
1. นํามันฝรั่งมาปอกเปลือก ลางดวยน้ําสะอาด หั่นมันฝรั่งใหเปนรูปสี่เหลี่ยมลูกเตา
ขนาด 1 ลูกบาศกเซนติเมตร
2. แบงน้ําสะอาด 300 มิลลิลิตร ละลายผงวุน
3. ตมมันฝรั่งในน้ํา 700 มิลลิลิตร ที่เหลือจนสุก กรองเอาแตน้ําผสมกับน้ําที่ละลายผงวุน
4. นําไปตั้งไฟออนๆ ใสน้ําตาลเชิงเดี่ยว คนใหเขากัน
5. นําอาหารเหลวที่ได บรรจุในขวดแบนประมาณ ¼ ของภาชนะบรรจุ ปดจุกดวย
สําลีบริสุทธิ์ใหแนน หุมดวยกระดาษ และนําไปนึ่งในหมอนึ่งความดันที่ 15 ปอนดตอตารางนิ้ว
นาน 25-30 นาที หรือหมอนึ่งนาน 3 ชั่วโมง และนํามาวางเอียง 20-30 องศา ทิ้งไวใหเย็นจนวุน
แข็งตัว
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6. เมื่ออาหารเย็นลงเก็บไวในหองปลอดเชื้อประมาณ 2-3 วัน เพื่อดูวาปลอดเชื้อจึงนํามา
เลี้ยงเชื้อเห็ดได
7. นํ า ชิ้ น ส ว นของดอกเห็ ด ที่ ต อ งการเพาะเลี้ ย ง วางบนอาหาร พี . ดี . เอ นํ า ไปบ ม ที่
อุณหภูมิหอง จนเสนใยเห็ดเจริญเต็มที่พรอมจะนําไปขยายในเมล็ดธัญพืชตอไป
การผลิตหัวเชื้อในเมล็ดขาวฟาง
วัสดุ-อุปกรณ
1. ขาวฟาง
2. น้ํา
3. ผาขาวบาง/กระชอน/ตะแกรง
4. ขวดแกว
5. ภาชนะเครื่องครัวตาง ๆ (หมอ เตา ทัพพี ฯลฯ)
6. หนังยาง, กระดาษหนังสือพิมพ, สําลี
7. ตระกราสําหรับตากขาวฟาง
ขั้นตอนวิธีการทํา
1. คัดเลือกเมล็ดขาวฟางลางใหสะอาด แชในน้ําทิ้งไว 1 คืน จากนั้นเทน้ําทิ้งเปลี่ยนน้ําใหม
นําไปตมไฟปานกลางใหเดือด จนเมล็ดขาวฟางเริ่มนุมแตไมสุกเละจนเกินไป แลวรินน้ําทิ้ง สะเด็ด
น้ําบนตะแกรงพักไวใหเย็น
2. กรอกเมล็ ด ขา วฟ า งใส ขวด ป ด จุ ก สํ า ลี ป ด ทั บ ด ว ยกระดาษหนัง สื อพิ ม พ รั ด ยางให
เรียบรอย
3. นําขวดขาวฟางไปนึ่งดวยหมอนึ่งความดัน 15 ปอนดเวลา 20 นาทีหรือนึ่งดวยหมอนึ่ง
ลุกทุงอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2-3 ชั่วโมง พักทิ้งไวใหเย็น
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4. ตัดเสนใยจากแมเชื้อในอาหารวุน ถายลงไปดวยเข็มเขี่ยในสภาวะปลอดเชื้อ บมเสนใย
อุณหภูมิหอง เปนเวลา 7-10 วัน เตรียมนําไปถายลงกอนเพาะเชื้อตอไป
การผลิตกอนเชื้อเห็ด
วัสดุ-อุปกรณ ผลิตกอนเชื้อ
1. ขี้เลื่อยไมยางพารา มะมวง หรือฉําฉา อยางใดอยางหนึ่ง
2. เชื้อขยายเห็ดแครง
3. ถุงพลาสติกทนรอน ขนาด 6 x 10 นิ้ว
4. คอพลาสติกขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 – 1.5 นิ้ว
5. ฝาย นุน สําลี ยางรัดของ
6. เครื่องชั่ง
7. หมอนึ่งลูกทุง หรือหมอนึ่งความดัน
8. โรงบมเสนใย และโรงเรือนเปดดอก
สูตรอาหารผลิตกอนเชื้อ
รายการ
1. ขี้เลื่อยยางพารา
2. เมล็ดขาวฟางตมแลว
3. รําละเอียด
4. ปูนขาว

จํานวน

จํานวน

จํานวน

100 กิโลกรัม

10 กิโลกรัม

5 กิโลกรัม

50 กิโลกรัม

5 กิโลกรัม

2.5 กิโลกรัม

3 – 5 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม

500 กรัม 250 กิโลกรัม
100 กรัม

50 กรัม
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ขั้นตอนการเตรียมกอนเชื้อ
1. เตรียมขาวฟาง คัดเลือกเมล็ดขาวฟางลางใหสะอาด แชในน้ําทิ้งไว 1 คืน จากนั้นเทน้ํา
ทิ้งเปลี่ยนน้ําใหมตมใหเดือดจนเมล็ดขาวฟางคอนขางสุก แลวรินน้ําทิ้งพักไวใหเย็นหมาด ๆ

2. ผสมขี้เลื่อย ปูนขาว และรําเขาดวยกันกอน จากนั้นจึงผสมน้ําลงไป (หากผสมพรอมกัน
รําจะจับติดเปนกอน) เมื่อผสมเขากันดีแลวจึงนําเมล็ดขาวฟางทีต่ มเตรียมไวมาผสมอีกที
5.
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3. กรอกใส ถุ งพลาสติ กขนาด 6 x 10 นิ้ ว ให มี น้ํ า หนั ก ประมาณ 600 กรั ม ใส ค อขวด
รัดยางและปดสําลีแลวปดดวยฝาปดหรือกระดาษหนังสือพิมพ
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4. นําไปนึ่งดวยหมอนึ่งความดัน 15 ปอนดเวลา 30 นาทีหรือนึ่งดวยหมอนึ่งลุกทุงอุณหภูมิ
100 องศาเซลเซียส เปนเวลา 3 ชั่วโมง ไดเวลาแลวพักไวใหเย็นรีบใสเชื้อในเมล็ดขาวฟางที่เตรียม
ไวทันที พยายามอยาทิ้งถุงไวเกิน 24 ชั่วโมง จะทําใหการปนเปอนสูง

5. การเขี่ยเชื้อเห็ดควรเขี่ยในหองที่สะอาดและลมสงบ นําเชื้อเห็ดที่จะเพาะมาเคาะให
เมล็ ด ข า วฟ า งกระจายก อ น เพื่ อ สะดวกในการเทหั ว เชื้ อเห็ ด ลงถุ ง เป ด ปากขวดออก ลนด ว ย
เปลวไฟจากตะเกียงแอลกอฮอล ดึงจุกประหยัดสําลีที่จุกปากถุงออก แลวเทหัวเชื้อที่เลี้ยงบนเมล็ด
ขาวฟางลงไป ประมาณ 20-30 เมล็ด ผูเพาะตองระวังอยางใหมือถูกเมล็ดขาวฟางเด็ดขาด เพราะ
จะทําใหกอนเชื้อเสียได จุกสําลีที่จุดปากถุงหามวางกับพื้นเด็ดขาด และเมื่อเขี่ยหัวเชื้อลงในถุงแลว
ตองรีบปดจุกสําลีทันที หัวเชื้อเห็ด 1 ขวด จะใสไดประมาณ 30 ถุง
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6. การบมกอนเชื้อ กอนเชื้อที่เขี่ยเชื้อแลวนั้น ควรเก็บในโรงเรือนสําหรับบมเชื้อทันที
ภายในโรงเรือนบมเชื้อตองสะอาด และที่สําคัญจะตองมืด ขนาดที่อานหนังสือพิมพไมเห็นในระยะ
1 ฟุต มิฉะนั้นแสงจะเปนตัวกระตุนใหเสนใยสรางดอก ทั้งที่เสนใยยังเจริญสะสมอาหารไดไมเต็มที่
ซึ่งเปนสาเหตุใหผลผลิตต่ํา ไมคุมคาในแงเศรษฐกิจ หลังจากพักบมเสนใยประมาณ 15-20 วัน เสน
ใยจะเจริญเต็มถุง จึงนําไปเปดดอก

วิธีการทําใหเห็ดแครงเกิดดอก
โรงเรือนเปดดอก
โรงเรือนเห็ดแครง สามารถใชโรงเรือน เห็ดนางรม และเห็ดนางฟาในการเปดดอกได
แตตองเพิ่มความชื้นขึ้นอีก เนื่องจากเห็ดแครงชอบความชื้นในบรรยากาศสูง การระบายอากาศ
ตองดี การรดน้ําควรจะติดระบบสปริงเกอร ใหน้ําเชาและเย็น หากรดน้ําดวยมือจะตองใชหัวฉีด
พนฝอย มิฉะนั้นกอนเห็ดจะดูดน้ําเขาไปทําใหกอนเชื้อเสีย และปนเปอนจุลินทรียอื่น การวางกอน
เชื้อจะตองวางบนชั้นหรือแขว หลังจากกรีดขางถุงและรดน้ําเห็ดไปประมาณ 5 วัน จะเก็บ ผลผลิต
รุ น ที่ 1 ได หลั ง จากนั้ น เห็ ด จะพั ก ตั ว อี ก 5 – 7 วั น รดน้ํ า เป น ปกติ จ ะเก็ บ รุ น ที่ 2 ตามลํ า ดั บ
ซึ่งผลผลิตจะหมดใหขนกอนเกาไปทิ้งและพักโรงเรือนใหแหงเปนเวลา 15 วัน จึงนําถุงเห็ดรุนใหม
เขาเปดดอกตอไป
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การทําใหเห็ดแครงเกิดดอก ควรปฏิบัติดังนี้
1. การวางกอนเชื้อ ในการวางกอนเชื้อใหเกิดดอก วางได 2 วิธี คือ
1.1 การวางบนชั้น โดยใหแตละถุงหางกัน ประมาณ 5-7 เซนติเมตร

1.2 การวางกอนเชื้อแบบแขวน โดยตัวที่จะแขวนกอนเห็ดประกอบดวยเชือก 4 เสน และแปน
พลาสติก จํานวน 3-4 แปน เชือกจะรอยเขารูแตละแปนติดกันเปน 1 ชุด แตละชุดจะแขวนกอน
เห็ดได 10 กอน

2. การกรีดถุง ใหคัดเลือกถุงกอนเชื้อที่เชื้อเจริญเติบโตเต็มที่ จากนั้นถอดคอขวดพลาสติก
พรอมกับจุกประหยัดสําลีออก รวบปากถุงใชยางรัดใหแนน และใชมีดคม ๆ กรีดขางถุงใหเปนแนว
ยาว 4 แถว โดยใหกรีดในลักษณะเฉียงดีกวาการกรีดตรง เพราะกอนเชื้อจะเก็บความชื้นไดดีกวา
และรอยกรีดจะยาวกวาการกรีดตรง

12

การดูแลรักษากอนเชื้อหลังจากเปดถุงแลว
สิ่งที่ตองระมัดระวังใหมากก็คือ ความสะอาด มิฉะนั้น โรงเรือนอาจเปนแหลงสะสมของ
โรคและแมลงศัตรูเห็ดได สวนการดูแลรักษากอนเชื้อโดยทั่วไปใหปฏิบัติดังนี้
หลังจากกรีดกอนเชื้อและนําเขาโรงเรือน เปดดอกแลว ในระยะแรกของการรดน้ําควรรด
เฉพาะที่พื้นโรงเรือน เพื่อใหภายในโรงเรือนมีความชื้น ที่เหมาะสมตอการออกดอก เพราะใน
ระยะแรกตรงบริเวณรอยกรีดเสนใยจะขาด ตองรอใหเสนใยเจริญประสานกันกอน ถารดน้ําไปถูก
กอนเชื้ออาจจะทําใหน้ําเขาตรงบริเวณรอยกรีด กอนเชื้อเห็ดอาจจะเนาเสียหายได การรดน้ําและ
ใหความชื้นกอนเชื้อเห็ดในโรงเรือนควรทําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ถาอากาศแหงก็ควรรดน้ํามาก
ขึ้น เพื่อรักษาความชื้นในโรงเรือนใหไดนานที่สุด

ขอควรระวัง
ในระยะพักบม กอนเชื้อจําเปนตองพักบมเสนใยในที่มืด มิฉะนั้นแสงจะกระตุนใหเสนใย
สรางดอก ทั้ง ๆ ที่เสนใยยังเจริญไมเต็มถุงและสะสมอาหารยังไมเต็มที่ จะเปนสาเหตุใหผลผลิต
ต่ําไมคุมคาในแงเศรษฐกิจในระยะเปดดอก ตองคํานึงไวเสมอวาวัสดุที่ใชเพาะเห็ดแครงนั้นมีธาตุ
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อาหารสูงมาก สูงกวาการเพาะเห็ดชนิดอื่น ๆ ดังนั้นการปนเปอนจากราเขียว ราสีสม จะเกิดได
งายมาก ตองดูแลการใหน้ําอยางสม่ําเสมอ ตามที่ไดอธิบายไวแลวควรเก็บผลผลิตในขณะที่ดอก
เปนสีขาวนวล อยาปลอยทิ้งไวใหแกจนเห็ดสรางและปลอยสปอรเพาะ บางทานอาจแพสปอรได
ก อ นเชื้ อ ที่ เ ก็ บ ผลผลิตหมดแลว ควรเก็บ ทิ้ ง ใหเ ป นที่ และหมักให ย อยสลายดีกอ นนํ า ไปเปนปุย
เพราะเห็ดแครงสามารถยอยสลายเนื้อไมไดดี ถึงแมจะเปนไมที่ตายแลวก็ตาม (Wood decay)
เกรงวาจะไปทําอันตรายตอผลิตผลการเกษตรบางชนิด
การเก็บผลผลิต
การเก็บผลผลิต ควรเก็บผลผลิตในระยะที่ดอกมีสีขาวนวลกอนที่จะสรางสปอร มิฉะนั้นสี
จะคล้ําออกสีน้ําตาล หลังจากกรีดถุงและรดน้ําเห็ด ภายใน 2-3 วัน ดอกเห็ดจะเริ่มปรากฏตุมดอก
ออกมา หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วัน ดอกเห็ดก็จะโตพอที่จะเก็บเกี่ยวได โดยใชมือดึงดอกเห็ด
เบา ๆ ดอกเห็ดก็จะหลุดงาย ดอกเห็ดที่เก็บไดในรุนแรกจะใหผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 80-90 กรัม
ตอเห็ด 1 กอน หลังจากเก็บเห็ดรุนแรกแลว ประมาณ 5-7 วัน ก็เก็บเห็ดรุนที่ 2 ซึ่งจะใหผลผลิต
เฉลี่ยประมาณ 30-40 กรัมตามลําดับ
ดังนั้น เห็ดแครง 1 กอน (600 กรัม) จะใหผลผลิตประมาณ 110-130 กรัม เมื่อเก็บผลผลิต
หมดแลว ใหขนกอนเชื้อไปทิ้งใหเปนที่และหมักใหยอยสลายดีกอนแลวจึงนําไปทําปุย เพราะเห็ด
แครงสามารถยอยสลายเนื้อไมไดดี อาจเปนอันตรายตอผลิตผลทางการเกษตรบางชนิด สําหับ
โรงเรือนเปดดอกหลังขนยายกอนเชื้อเกาทิ้งไปแลว ควรทําความสะอาดโรงเรือนและพักโรงเรือน
ใหแหง เปนเวลา 10-15 วัน แลวจึงนํากอนเชื้อเห็ดรุนใหมไปเปดดอกตอไป

ปญหาในการเพาะเห็ดแครง
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ปญหาของการเพาะเห็ดแครงคลายกับการเพาะเห็ดชนิดอื่น ๆ เชน
1. เห็ดออกดอกที่จุก ทั้งที่เสนใยยังเดินไมเต็มกอน สาเหตุเกิดจากขณะทํากอนเชื้อไมได
เจาะรูใหลึก จึงทําใหหัวเชื้อไมไดอยูตรงกอนเชื้อ
2. เชื้อเห็ดที่ใสลงในกอนเชื้อไมเจริญ เกิดจากหัวเชื้อเห็ดเปนเชื้อออน หรือเสนใยที่นํามา
ทําหัวเชื้อผานการตอเชื้อมาหลายครั้ง ทําใหเสนใยออนแอ จึงไมควรมีการตอเชื้อมากกวา 6 ครั้ง
3. เสนใยเดินแลวหยุด สาเหตุเกิดจากถุงกอนเชื้อมีความชื้นเกินไป
4. การเจริญเติบโตของดอกเห็ดไมสมบูรณ เกิดจากหลายสาเหตุ เชน ความชื้นในโรงเรือน
ไมเพียงพอ ทําใหดอกแหงได รดน้ํามากเกินไป ทําใหน้ําขังอยูในถุงเห็ด ทําใหเห็ดเนา เชื้อจุลินทรีย
เขาทําลายกอนเชื้อหลังจากเปดถุง เนื่องจากโรงเรือนสกปรก จึงควรทําความสะอาดโรงเรื อน
หรือมีแมลงเขาไปทําลายกอนเชื้อเห็ด ทําใหเห็ดไมงอก จึงควรขุดฝงกอนเชื้อที่เก็บผลผลิตแลว
เพื่อชวยลดการระบาดของศัตรูเห็ด
สําหรับราคาจําหนาย ณ ปจจุบัน สงหนาฟารม กิโลกรัมละ 100-120 บาท ซึ่งจากปริมาณ
ผลผลิตที่มีจําหนายในทองตลาดถือวายังไมเพียงพอตอความตองการ และมีผูที่สนใจเพาะเลี้ยงเห็ด
แครงอีกเปนจํานวนมาก
การปองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูเห็ด
หลังจากนํากอนเชื้อเห็ดเขาโรงเรือนเปดดอก หมั่นตรวจดูโรคและแมลงหากพบเชื้อรา
ชนิดอื่นขึ้น หรือแมลงพวกไร ใหนํากอนเห็ดออกจากโรงเรือนนําไปทําลายทันที และใชกับดักกาว
เหนียว หรือพนน้ําหมักสมุนไพรเพื่อปองกันกําจัดแมลงศัตรูเห็ด เชน ตะไครหอม น้ําสมควันไม
ในโรงเปดดอกและบริเวณรอบ ๆ
ขอควรปฏิบัติในการเพาะเลี้ยงเห็ดใหประสบผลสําเร็จ
1. การรักษาความสะอาดและสุขอนามัยของโรงเรือนและบริเวณโรงเรือนตลอดจนผูเขา
ปฏิบัติงาน ผูเขาเยี่ยมชม
2. การพักโรงเรือน เปนการตัดวงจรชีวิตของโรค แมลงศัตรูเห็ดที่เคยระบาดหรือสะสม
อยูในโรงเรือน
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3. การเอาใจใส ทุก ระยะของการผลิ ต เห็ ด เศรษฐกิ จ เป น คนช า งสั ง เกต บั น ทึ ก ข อ มู ล
ตลอดจนหมั่นเสาะแสวงหาความรูใหม ๆ ตลอดเวลา

