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บทคัดย่อ 
การศึกษาการพัฒนาเห็ดในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เริ ่มดำเนินการตั้งปี  2525 – 

2544 โดยการดำเนินงานออกเป็น 7 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 เริ่มดำเนินการปี 2525 ดำเนินการทดลองการนำท่อน
ไม้ยางพารา เพาะเห็ดหูหนู เพาะเห็ดนางรม การนำขี้เลื่อยไม้ยางพารา เพาะเห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า 
เห็ดนางรมภูฎาน เห็ดตีนแรด และการใช้ฟางข้าวเพาะเห็ดฟาง พบว่า สามารถผลิตเห็ดได้ทุกชนิด ช่วงที่ 2 ปี 
2527 ดำเนินการศึกษาทดสอบการใช้ดินพรุเป็นวัตถุดิบผสมในการเพาะเห็ด เพื่อเปรียบเทียบการนำดินพรุมา
ใช้และการใช้วัสดุในท้องถิ่น คือขี้เลื่อยไม้ยางพารา  โดยการนำดินพรผุสมกับหินปูนฝุ่นเพ่ือปรับค่าพีเอชให้เป็น
กลาง ( pH 7) ตามตำรับการทดลองดังนี้ ตำรับที่ 1 ดินพรุ : ขี้เลื่อย : รําข้าว : ดีเกลือ อัตรา 50 : 50 : 6 : 0.2 
ตำรับที่ 2 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : รําข้าว : หินปูน : ดีเกลือ อัตรา 100 : 6 : 0.5 : 0.2 เพาะเห็ดนางฟา เห็ด
นางรมและตีนแรด ชั่งน้ำน้ำหนักผลผลิต พบว่าการใช้ดินพรุและข้ีเลื่อยไม้ยางพารา ผลิตเห็ดที่ได้แต่ละชนิดไม่มี
ความแตกต่างกัน ช่วงที่ 3 ดำเนินการทดลองในปี 2528 – 2529 ศึกษาการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรีอนและ
นอกโรงเรือน โดยการใช้วัสดุในการเพาะ คือ ดินพรุ : ขี้เลื่อย : รําข้าว : ดีเกลือ อัตรา 50 : 50 :6 : 0.2 โดย
น้ำหนักแห้ง มีวิธีการเปิดดอก 3 แบบ คือ 1) กรีดถุงเก็บดอกตลอด 2) เปิดถุงเก็บดอกรุนที่ 1 แล้วเปลือยถุงอัด
ลงตะกราคลุมผิวหน้าด้วยดินพรุ 3) เปลือยถุงอัดลงตะกร้าคลุมผิวหนาด้วยดินพรุโดยตรง จากการทดลองพบวา 
สามารถเพาะเห็ดนางฟาได้ทั้งในและนอกใรงเรือน ผลผลิตที่ได้ไม่มีความแตกต่างกัน วิธีการเปิดดอกโดยการ
กรีดถุงจะให้ผลผลิตคุมทุนกว่า วิธีอื่นทั้งในและนอกโรงเรือน ช่วงที่ 4 ดำเนินการปี 2530 – 2531 การศึกษา
ขนาดของไม้ยางพาราหมดสภาพให้น้ำยางที่เหมาะสมที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป สำหรับเพาะเห็ดหูหนูพันธุ์พื้นเมือง 
(Auricularia sp.) และเห็ดหูหนูพันธุ เชิงการคา (Auricularia polytricha) บนท่อนไม้ยางพารายาว 100 
เซนติเมตร เสนผาศูนย์กลางขนาด 5 – 10 , 10 – 15 และ 15 – 20 เซนติเมตร พบวา การใชประโยชนไม้
ยางพาราหมดสภาพใหน้ำยางอายุมากกวา 20 ป สามารถใช้เพาะเห็ดหูหนูพันธุการคาได้ แต่ไม่สามารถเพาะ
เห็ดหูหนูพันธุพื้นเมืองได้ และไม้ยางขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 5 – 10, 10 – 15 เซนติเมตร สามารถเพาะเห็ดได้
ผลผลิต 734. 17 และ 650.95 กรัม/พื้นที่ผิว 1 ตารางเมตร อย่างไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ช่วงที่ 5 
ดำเนินการในปี 2534 – 2535 ศึกษาการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและขี้ฝ้ายเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน วางแผนการ
ทดลองแบบ RCB 3 ตำรับการทดลอง 7 ซ้ำ ตำรับที่ 1 ใช้ ขี้เลื่อย : ขี้ฝ้าย : รํา : แคลเซียมคารบอเนต ใน
อัตราสวน 80 :20 :10 ; 5ตำรับที่ 2 ใช้ขี้เลื่อย : ขี้ฝ้าย : รํา : แคลเซียมคารบอเนต ในอัตราสวน 60 :40 :10 : 
5 ตำรับที่ 3 ใช้ขี้เลื่อย : ขี้ฝ้าย : รํา : แคลเซียมคารบอเนต ในอัตราสวน 20 : 80 : 10 : 5 โดยในแต่ละสูตร
หมักเป็นเวลา 8 วัน นําขึ้นชั้นในโรงเรือนอบไอน้ำด้วยความร้อนอุณหภูมิ 60 – 62 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 
ชั่วโมง เมื่ออุณหภูมิ ลดลง 38 องศาเซลเซียส โรยเชื้อเห็ดฟางปริมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดลองพบว่า 
ปริมาณดอกเห็ดตอขี้เลื่อยและขี้ฝ้ายแหง น้ำหนัก 100 กก. ในตำรับที่ 3 มีปริมาณดอกเห็ดมากที่สุด เท่ากับ 
23.52 กก. รองลงมา ตำรับที่ 2 เท่ากับ 17.81 กก. และตำรับที่ 1 น้อยสุดเท่ากับ 12.66 กก. ตอขี้เลื่อยและข้ี
ฝ้ายแหง น้ำหนัก 100 กก. ตลอดการทดลอง และช่วงที่ 6 ดำเนินการในปี 2535 – 2537 ศึกษาระยะเวลาที่
เหมาะสมในการหมักเศษเหลือจากปาล์มน้ำมันเพื่อเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน โดยการหมักเศษเหลือปาล์ม
น้ำมันสวนที่เป็นทะลายเปลาปาล์มน้ำมัน ด้วยการเติมปูนแคลเซี่ยมคารบอเนต 5 % ยูเรีย 0.5 % โดยน้ำหนัก 



 

หมักจนครบ 1,3 และ 5 เดือนแลวเติมรําข้าว 5 % โดยน้ำหนัก หมักทิ้งไว 1 คืน ย้ายเขาโรงเรือนอบไอน้ำที่
อุณหภูมิ 55 – 57 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง แลวจึงใสเชื้อเห็ดฟาง เพื่อเก็บผลผลิต ผลการทดลอง
พบว่า การใช้ ทะลายปาล์มน้ำมันหมักนาน 1 เดือน ปิดทับด้วยขี้ฝ้ายหมักใหผลผลิตดีที่สุดคือ 34 กก./วัสดุ
เพาะ 100 กก. แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กับการหมักนาน 3 และ 5 เดือน เนื่องจากขี้ฝ้ายหมักมีธาตุ
อาหารบางชนิดสูงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของเห็ดฟาง ช่วงที่ 7 ดำเนินการ ป 2539 - 2542 ศึกษาระยะเวลาเก็บ
รักษาเชื้อเห็ดฟางในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ โดยทดสอบเชื้อเห็ดฟางเบอร์ 6 ที่เก็บรักษาในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อนาน 1, 
3, 6, 12, 15 และ 18 เดือน ขยายเส้นใยในปุ๋ยหมักและเพาะด้วยขี้เลื่อยผสมขี้ฝ้ายในโรงเรือน และช่วงที่ 8 
ดำเนินการ ปี 2544 - 2546 ดำเนินการรวบรวมคัดเลือกสายพันธุ เห็ดฟางจากแหล่งวัสดุต่างๆ เพื่อเป็นสาย
พันธุเชิงพาณิชย์ 

 
  

คำสำคัญ : การเพาะเห็ด ขี้เลื่อยไม้ยางพารา การเกิดดอกเห็ด  

หลักการและเหตุผล 
 เนื่องด้วยสภาพพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส ส่วนใหญ่ดินมีสภาพเป็นดินเปรี้ยวจัด และน้ำมีปญหาไม่
เหมาะสมต่อการเพาะปลูกพืช ในขณะที่ได้มีการศึกษา พัฒนาปรับปรุงสภาพดินนั้น ซึ่งต้องใชระยะเวลาใน
การศึกษาและปรับสภาพในเวลามาก เห็ด ซึ่งเป็นพืชชนิดหนึ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์และโปรตีนสูง การเพาะ
เห็ดเป็นอาชีพทางการเกษตรอาชีพหนี่งที่น่าสนใจ เนื่องจากสามารถทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก การจัดการน้อย ใช
เวลาสั้นกวาพืชชนิดอื่นๆ ใหผลผลิตได้รวดเร็วใชพ้ืนที่และน้ำไม่มาก สามารถควบคุมได้ง่าย การลงทุนไม่สูงมาก
นัก การดําเนินงานไม่ซับซ้อนหรือยุ่งยาก ในสภาพภูมิอากาศภาคใตที่มีความชื้นคอนขางสูง เหมาะตอการเพาะ
เห็ด จึงเลือกเห็ดที่จะใชเป็นประโยชน ในการเสริมรายได้แก่เกษตรกร  
   ดังนั้น งานวิชาการเกษตรศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาเห็ดในโครงการ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯขึ้น เพื่อศึกษาวิจัยชนิดของเห็ด การใช้วัสดุในท้องถิ่นและวิธีการเพาะเห็ดที่
เหมาะสมในพื้นท่ีเพ่ือนำไปขยายผลทางเศรษฐกิจให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่เพ่ือเสริมสร้างรายได้ในครัวเรือน  

อุปกรณ์และวิธีการ 
1. อุปกรณ์  
 1.1 หัวเชื้อเห็ดหูหนู นางรม นางฟ้า นางรมภูฎาน ตีนแรด และเห็ดฟาง  
 1.2 ฟางข้าว 

1.3 ขี้ฝ้าย 
1.4 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
1.5 รำ 
1.6 ทะลายปาล์มน้ำมัน  
1.7 อุปกรณส์ารเคมีอ่ืนๆ ในการผลิตก้อนเชื้อเห็ด 

2. วิธีการ 
    การศึกษาการพัฒนาเห็ดในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เริ่มดำเนินการตั้งปี 2525 – 2537 
โดยการดำเนินงานออกเป็น 5 ช่วง ดังนี้ 



 

2.1 ช่วงที่ 1 ดำเนินการปี 2525 ดำเนินการทดลองการนำท่อนไม้ยางพารา เพาะเห็ดหูหนู เพาะเห็ด
นางรม การนำขี้เลื่อยไม้ยางพารา เพาะเห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมภูฎาน เห็ดตีนแรด และ
การใช้ฟางข้าวเพาะเห็ดฟาง  

2.2 ช่วงที่ 2 ปี 2527 ดำเนินการศึกษาทดสอบการใช้ดินพรุเป็นวัตถุดิบผสมในการเพาะเห็ด เพ่ือ
เปรียบเทียบการนำดินพรุมาใช้และการใช้วัสดุในท้องถิ่น คือขี้เลื่อยไม้ยางพารา  โดยการนำดินพรุผสมกับ
หินปูนฝุ่นเพื่อปรับค่าพีเอชให้เป็นกลาง ( pH 7) ตามตำรับการทดลองดังนี้  

  ตำรับที่ 1 ดินพรุ : ขี้เลื่อย : รําข้าว : ดีเกลือ อัตรา 50 : 50 : 6 : 0.2  
ตำรับที่ 2 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : รําข้าว : หินปูน : ดีเกลือ อัตรา 100 : 6 : 0.5 : 0.2 เพาะเห็ด

นางฟา เห็ดนางรมและตีนแรด ชั่งน้ำน้ำหนักผลผลิต  
   2.3 ช่วงที่ 3 ดำเนินการทดลองในปี 2528 – 2529 ศึกษาการเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรีอนและนอก
โรงเรือน โดยการใช้วัสดุในการเพาะ ดินพรุ : ขี้เลื่อย : รําข้าว : ดีเกลือ อัตรา 50 : 50 :6 : 0.2 โดยน้ำหนักแห้ง 
มีวิธีการเปิดดอก 3 แบบ ดังนี้  

 วิธีการที่ 1 การกรีดถุงเก็บดอกตลอด  
 วิธีการที่ 2 การเปิดถุงเก็บดอกรุนที่ 1 แล้วเปลือยถุงอัดลงตะกราคลุมผิวหน้าด้วยดินพรุ  
 วิธีการที่ 3 การเปลือยถุงอัดลงตะกร้าคลุมผิวหนาด้วยดินพรุโดยตรง  

   2.4 ช่วงที่ 4 ดำเนินการปี 2530 – 2531 การศึกษาขนาดของไม้ยางพาราหมดสภาพให้น้ำยางที่
เหมาะสมที่มีอายุ 20 ปี ขึ้นไป สำหรับเพาะเห็ดหูหนูพันธุ์พื้นเมือง (Auricularia sp.) และเห็ดหูหนูพันธุเชิง
การคา (Auricularia polytricha) บนท่อนไม้ยางพารายาว 100 เซนติเมตร เสนผาศูนย์กลางขนาด 5 – 10 , 
10 – 15 และ 15 – 20 เซนติเมตร  
  2.5 ช่วงที่ 5 ดำเนินการในปี 2534 – 2535 ศึกษาการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและขี้ฝ้ายเพาะเห็ดฟางใน
โรงเรือน วางแผนการทดลองแบบ RCB 3 ตำรับการทดลอง 7 ซ้ำ โดยในแต่ละสูตรหมักเป็นเวลา 8 วัน นําขึ้น
ชั้นในโรงเรือนอบไอน้ำด้วยความร้อนอุณหภูมิ 60 – 62 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เมื่ออุณหภูมิ ลดลง 
38 องศาเซลเซียส โรยเชื้อเห็ดฟางปริมาณ 2.5 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้  
    ตำรับที่ 1 ใช้ ขี้เลื่อย : ขี้ฝ้าย : รํา : แคลเซียมคารบอเนต ในอัตราสวน 80 :20 :10 ; 5 
   ตำรับที่ 2 ใช้ขี้เลื่อย : ขี้ฝ้าย : รํา : แคลเซียมคารบอเนต ในอัตราสวน 60 :40 :10 : 5  
   ตำรับที่ 3 ใช้ขี้เลื่อย : ขี้ฝ้าย : รํา : แคลเซียมคารบอเนต ในอัตราสวน 20 : 80 : 10 : 5 
   2.6 ช่วงที่ 6 ดำเนินการในปี 2536 – 2537 ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการหมักเศษเหลือจาก
ปาล์มน้ำมันเพื่อเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน โดยการหมักเศษเหลือปาล์มน้ำมันสวนที่เป็นทะลายเปลาปาล์มน้ำมัน 
ด้วยการเติมปูนแคลเซี่ยมคารบอเนต 5 % ยูเรีย 0.5 % โดยน้ำหนัก หมักจนครบ 1,3 และ 5 เดือนแลวเติมรํา
ข้าว 5 % โดยน้ำหนัก หมักทิ้งไว 1 คืน ย้ายเขาโรงเรือนอบไอน้ำที่อุณหภูมิ 55 – 57 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 
4 ชั่วโมง แลวจึงใสเชื้อเห็ดฟาง เพ่ือเก็บผลผลิต  
  2.7 ช่วงที่ 7 ดำเนินการ ป 2539 - 2542 ศึกษาระยะเวลาเก็บรักษาเชื้อเห็ดฟางในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ 
โดยทดสอบเชื้อเห็ดฟางเบอร 6 ที่เก็บรักษาในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อนาน 1, 3, 6, 12, 15 และ 18 เดือน ขยายเส้น
ใยในปุ๋ยหมักและเพาะด้วยขี้เลื่อยผสมข้ีฝ้ายในโรงเรือน  

 

 

 



 

ผลการศึกษาและวิจารณ์ 
ผลการศึกษาการพัฒนาเห็ดในโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เร ิ ่มดำเนินการตั ้งปี          

2525 – 2546 โดยการดำเนินงานออกเป็น 8 ช่วง จากการทดลอง พบว่า 
   1. การทดลองการนำท่อนไม้ยางพารา เพาะเห็ดหูหนู เพาะเห็ดนางรม การนำขี้เลื่อยไม้ยางพารา เพาะ
เห็ดหูหนู เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมภูฎาน เห็ดตีนแรด และการใช้ฟางข้าวเพาะเห็ดฟาง พบว่า 
สามารถผลิตเห็ดได้ทุกชนิด 
   2. การใช้ดินพรุและขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นวัสดุเพาะเห็ด นางฟา เห็ดนางรมและตีนแรด ผลิตเห็ดที่ได้
แต่ละชนิดไม่มีความแตกต่างกัน  
  3. การเพาะเห็ดนางฟ้าสามารถเพาะเห็ดได้ทั้งในและนอกใรงเรือน ผลผลิตที่ได้ไม่มีความแตกต่างกัน 
และวิธีการเปิดดอกโดยการกรีดถุงจะให้ผลผลิตคมุทุนกว่า วิธีอ่ืนทั้งในและนอกโรงเรือน  
  4. ไม้ยางพาราหมดสภาพใหน้ำยางอายุมากกวา 20 ป สามารถใช้เพาะเห็ดหูหนูพันธุการคาได้ แต่ไม่
สามารถเพาะเห็ดหูหนูพันธุพ้ืนเมืองได้ และไม้ยางขนาดเส้นผาศูนย์กลาง 5 – 10, 10 – 15 เซนติเมตร สามารถ
เพาะเห็ดได้ผลผลิต 734. 17 และ 650.95 กรัม/พ้ืนที่ผิว 1 ตารางเมตร อย่างไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ  
  5. การใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและขี้ฝ้ายเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน ในอัตราวส่วน ขี้เลื่อย : ขี้ฝ้าย : รํา : 
แคลเซียมคารบอเนต ในอัตราสวน 20 : 80 : 10 : 5 ให้ผลผลิตปริมาณดอกเห็ดมากที่สุด เท่ากับ 23.52 กก. 
รองลงมา ในตำรับที่ 2 ใช้ขี้เลื่อย : ขี้ฝ้าย : รํา : แคลเซียมคารบอเนต ในอัตราสวน 60 :40 :10 : 5 เท่ากับ 
17.81 กก. และตำรับที่ 1 ใช้ขี้เลื่อย : ขี้ฝ้าย : รํา : แคลเซียมคารบอเนต ในอัตราสวน 80 :20 :10 ; 5 ให้
ผลผลิตน้อยสุดเท่ากับ 12.66 กก. ตอขี้เลื่อยและข้ีฝ้ายแหง น้ำหนัก 100 กก.  
   6. การใช้ทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันหมักกับขี้เลื่อยเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนนาน 1 เดือน ผสมขี้เลื่อย
และอาหารเสริมได้ผลผลิตเห็ดฟางมากที่สุดเท่ากับ 10.25 กิโลกรัมเมื่อเทียบกับน้ำหนักผลผลิตเห็ดของทั้ง 3 
กรรมวิธี คือ หมักที่ 3 เดือนและ 5 เดือน มีความแตกตางอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และเมื่อผลการใช้ทะลาย
เปลาปาล์มน้ำมันหมักปิดทับด้วยขี้ฝ้ายหมักเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนพบว่าการใช้ ทะลายปาล์มน้ำมันหมักนาน 
1 เดือน ปิดทับด้วยขี้ฝ้ายหมักใหผลผลิตดีที่สุดคือ 34 กิโลกรัม แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ กับการหมัก
นาน 3 และ 5 เดือน เนื่องจากขี้ฝ้ายหมักมีธาตุอาหารบางชนิดสูงเป็นแหล่งอาหารที่ดีของเห็ดฟาง ผลการใช
ทะลายเปลาปาล์มน้ำมันหมักเปรียบเทียบกับการใชทะลายเปลาปาล์มน้ำมันปิดทับด้วยขี้ฝ้ายหมักเพาะเห็ดฟาง
ในโรงเรือนพบวาการใชขี้ฝ้ายหมักปดทับบนทะลายปาล์มหมักนาน 1, 3 และ 5 เดือนกับไม่ปด ได้ผลผลิตเห็ด
ฟางมีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และระยะเวลาที่ใชหมักก็ทำใหได้ผลผลิตมีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ถาเพาะเห็ดฟางโดยมีขี้ฝ้ายหมักปดทับระยะเวลาที่ใชในการหมักทุกกรรมวิธีคือ 1 , 3 และ 
5 เดือน ให้ผลผลิตอย่างมีความแตกตางทางสถิติในแต่ละกรรมวิธี การปดหนาด้วยขี้ฝ้ายหมักกับระยะเวลาที่ใช้
ในการหมักมีความสัมพันธ์กันและมีอิทธิพลต่อผลผลิตเห็ดฟางที่ได้ วิธีการและระยะเวลาหมักเศษเหลือปาล์ม
น้ำมันที่นําไปแนะนําใหเกษตรกรใช้เศษที่เหลือจากปาล์มน้ำามันเพาะเห็ดฟาง แทนการใชขี้ฝ้ายซึ่งเป็นวัสดุ
เพาะที่มีราคาแพงและหายาก 
   7. ศึกษาระยะเวลาเก็บรักษาเชื้อเห็ดฟางในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ โดยทดสอบเชื้อเห็ดฟาง เบอร์ 6 ที่เก็บ
รักษาในน้ำกลั่นนึ่งฆ่าเชื้อนาน 1, 3, 6, 12, 15 และ 18 เดือน ขยายเส้นใยในปุ๋ยหมักและเพาะด้วยขี้เลื่อยผสม
ขี้ฝ้ายในโรงเรือน ขยายเสนใยในปุ๋ยหมักและเพาะด้วยขี้เลื่อยผสมขี้ฝ้ายในโรงเรือน ใหผลผลิตได้ 20 – 25 กก./
วัสดุเพาะ 100 กก.  

 



 

สรุป 
จากการศึกษางานเห็ดในโครงการศูนย์ศึกษาพิกุลทอง สรุปได้วา การเพาะเห็ดไม่วาจะเพาะด้วยท่อน

ไม้ยางพาราหมดอายุใหน้ำยาง ในอาหารขี้เลื่อยในถุงพลาสติกในการเพาะเห็ดสกุลนางรม หูหนู ตีนแรด อื่นๆ 
และการเพาะเห็ดฟางด้วยทะลายเปลปาล์มน้ำมันหรือขี้เลื ่อยผสมวัสดุเพาะอื่นๆ ได้มีการขยายพื้นที่เพาะ
ออกไปนอกศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองเพิ่มมากขึ้นสู่เกษตรกร ทำใหมีรายได้จากการเพาะเห็ดมากขึ้น        
มีอาหารเห็ดที่มีคุณคา่ช่วยเด็กเล็ก และผู้ขาดสารอาหารมีสุขภาพดีขึ้น ดังนั้นโอกาสจะขยายการผลิตเห็ดยอมมี
เพ่ิมมากข้ึน จึงจำเป็นตองวางแผนขยายตลาดสู่ตลาดประเทศเพ่ือนบ้านตอไปในอนาคต 
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