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แนวทางการส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน กรณีศึกษา ธุรกิจเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน
ของป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง 
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหาการเพาะเห็ดนางฟ้า
และเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการเพาะเห็ด จากกรณีศึกษาธุรกิจเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ของป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง 
โดยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) ผู้สัมภาษณ์ (กลุ่มตัวอย่าง) ได้แก่ ครอบครัว
ป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง ในจังหวัดนครปฐม เขตศาลายา ชุมชนคลองโยง เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์
ครอบครัวป้าส าอางค์ มีการสอบถามข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 4 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เครื่องบันทึกเสียง กล้องถ่ายภาพ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา เพื่อพัฒนา
ธุรกิจเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ของป้าให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ 
 ผลการวิจัยพบว่าจากการสัมภาษณ์ของครอบครัวป้าส าอางค์ มาเริ่มด าเนินการวางแผนช่วยเหลือธุรกิจของ 
ป้าส าอางค์ พบว่าเมื่อด าเนินงานตามแผนงานที่ได้คิดไว้ ช่วยให้ป้าส าอางค์ ด าเนินธุรกิจต่อไปได้ดีขึ้น มีการวางแผนที่
รอบคอบมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดไปในทิศทางที่ดีขึ้น ผลการศึกษาพบว่าวิธีการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
พบว่ามีขั้นตอนส าคัญ ดังนี้การเลือกสายพันธุ์เห็ด จากทั้งหมด 10 กว่า สายพันธุ์ โดยเลือกใหต้รงกับความต้องการของตลาด
การเพาะเห็ดเพาะโดยวิธีการท าก้อนเช้ือเห็ด การดูแลเห็ดโดยการเก็บเห็ดโดยวิธีการดึงด้วยมือ เป็นต้น 

 
ค าส าคัญ: เห็ดนางฟ้าภูฐาน  แนวทางการส่งเสริม  การเพาะเห็ด 

 

Abstract 
 This research aims to Study the Find out how to grow Phoenix mushrooms. to research the 
situation Phoenix mushroom cultivation issues and research into techniques to encourage mushroom 
cultivation Using a case study of Aunt Sam-ang Duangsoithong's Phoenix mushroom as a source for 
qualitative research Detailed Interview In Nakhon Pathom Province's Salaya District's Khlong Yong 
Community, Aunt Sam-ang Duangsoithong's family served as the interviewer (sample group). Experts 
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are asking questions. Utilizing participant observation and an interview form, four key informants 
gathered the data. microphone, camera, and descriptive analysis  
 According to the findings from the interviews with Aunt Sam-ang family, we should begin 
making plans to assist Aunt Samang's business. discovered that when things go as planned, the 
assistance aunt make up Do business as usual better. More meticulous planning has been done. 
Better progress has been made on the mushroom house. The study's findings revealed that Phoenix 
mushroom production technique The study's findings demonstrated an essential phase in the 
cultivation of Phoenix mushrooms. Following is a list of the mushroom species that were chosen from 
a total of more than 10 species in order to cultivate mushrooms using the mushroom inoculation 
method. Mushroom care by plucking mushrooms by hand 

 

Keywords: Phoenix mushroom, Guidelines for Promote, Mushroom Cultivation 
 

บทน า 
 เห็ดเกิดจากเช้ือรา พบอยู่ในธรรมชาติจ านวนมากกว่า 100,000 ชนิด เห็ดที่สามารถ เจริญ เติบโตได้ตามพื้นที่
ซึ่งมีความช้ืน อุณหภูมิที่เห็ดต้องการ เห็ดแบ่งได้เป็น เห็ดรับประทานได้ และรับประทานไม่ได้ ปัจจุบันในประเทศไทยนิยม
เพาะเห็ดเป็นการค้าประมาณ 10 กว่าชนิด ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้าภูฐาน เห็ดหลินจือ เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ดแชมปิญอง 
เห็ดขอนขาว เห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดเข็มเงินเข็มทอง เห็ดตีนแรด เป็นต้น และการเพาะเห็ดในประเทศไทย นับว่ามีความส าคัญ
เพิ่มมากขึ้น  
 ซึ่งการเพาะพันธุ์เห็ดสามารถเป็นอาชีพเสริม และเป็นอาชีพหลัก ผลผลิตสามารถน าไปต่อยอดได้ด้วยการแปรรูป 
และมีรายรับเพิ่มขึ้น แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรูเ้พื่อเพิ่มเครือข่ายการซื้อขายปัจจุบันมหีลากหลายวิธีการดูแลเห็ดนางฟา้
ภูฐาน มีวิธีที่แตกต่างกันออกไปแต่เห็นผลดี มีการเพาะปลูกด้วยวิธีต่างๆ เพื่อพัฒนาผลผลิตให้เพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันพบ
ปัญหาในด้านเช้ือรา หรือศัตรูพืช และสภาพอากาศ ตามฤดู ที่เป็นปัจจัยในการเพาะปลูก และยังเป็นปัจจัยของการงอกของ
ดอกเห็ดอีกด้วย ดังนั้น การเพาะปลูกเห็ดถึงจะมีเวลาในการออกผลผลิตที่สั้น แต่ก็มีปัญหาในเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย  
 ซึ่งครั้งนี้ทางคณะได้รับมอบหมายให้ท าโครงการเกี่ยวกับส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ให้กับธุรกิจการ
เพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานของป้าส าอางค์ และได้ส่งตัวแทนไปลงพื้นที่สัมภาษณ์กับป้าส าอางค์ สรุปข้อมูลได้ว่า ป้าส าอางค์มี
ธุรกิจเพาะเห็ดฟางของป้าส าอางค์ขนาดกลาง เกิดการขาดทุนในระยะแรก เนื่องจากมีการเกิดผลผลิตที่ไม่สม่ าเสมอเนื่องจาก
ปัจจัยหลายประการ และขาดการวางแผนที่ดี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างเป็น ธุรกิจการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานของป้า ส าอางค์ ดวงสร้อยทอง เพื่อศึกษาการพัฒนาผลผลิต การดูแล และ
น าไปพัฒนาผลผลิตนธุรกิจของป้าส าอางค์ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาวิธีการเพาะ และการดูแลเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
 2 .เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
 3. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพก่อนออกสู่ตลาด 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน กรณีศึกษา ธุรกิจเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานของ 
ป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ มีขอบเขตของการวิจัย ดังนี้  
 1. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
  การศึกษาครั้งน้ี มีผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 4 ท่าน ดังนี้  
  1.1 กลุ่มเกษตรกร คือ เจ้าของฟาร์มและพนักงานในฟาร์มเห็ดนางฟ้า จ านวน 4 ท่าน ได้แก่  
คุณดวงนภา ผ่องผึ้ง (เจ้าของฟาร์มเห็ดบ้านพูนทรัพย์) , คุณนฤมล (เจ้าของฟาร์มเห็ด นฤมล ฟาร์มเห็ด), คุณ
สงกรานต์ อนินา (เจ้าของฟาร์มเห็ดกลางบ้าน) และเจ้าของฟาร์มเห็ดลุงเชียร 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 แบบสัมภาษณ์เป็นแนวค าถามที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้เพื่อต้องการเก็บบันทึกข้อมูลในการวิจัยพร้อมทั้ง
รวบรวมข้อมูลได้มากท่ีสุด และตรงประเด็นมากท่ีสุด  
  2.2 การสังเกตแบบมีส่วนร่วมโดยการสงัเกตแบบมีสว่นร่วมเป็นการสังเกตที่ผู้สังเกตเข้าไปท ากิจกรรม
ร่วมกับกลุ่มที่ถูกศึกษา เป็นการสังเกตในขณะที่ผู้วิจัยก าลังสัมภาษณ์ 
  2.3 เครื่องบันทึกเสียงเป็นการบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์หากข้อมูลส่วนใดที่ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่ประสงค์
ให้บันทึกก็จะหยุดบันทึกเสียง ณ ช่วงเวลานั้นทันที 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ส ารวจพื้นที่ในฟาร์มเพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นหลังจากนั้นจึงไปส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของการเพาะ 
ปลูกเห็ด และการพัฒนาผลผลิต 
  3.2 สร้างความสัมพันธ์ และแนะน าตัวเบื้องต้นพร้อมทั้งสอบถามข้อมูลเบื้องต้น  
  3.3 ประสานงานโดยการขออนุญาติจากผู้ประกอบการหรือเจ้าของฟาร์มเพื่อเก็บรายละเอียดแบบเจาะจง  
  3.4 รวบรวมข้อมูล สรุปผล  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เพื่อหาข้อเท็จจริงกับข้อมูลที่ได้มา และน าข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. วิธีการเพาะเห็ดฟาร์ม พบว่า วิธีการเพาะเห็ดฟาร์มเริ่มต้นจากการเลือกสายพันธ์ุเห็ด หรือเช้ือเห็ดนั้น 
จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับฤดูกาล ซึ่งมีผลต่อปริมาณ และคุณภาพของเห็ด การเลือกชนิดของเห็ดให้เหมาะกับการ
ผลิต การใช้สายพันธ์ุของเห็ด  
 2. สภาพปัญหาการเพาะเห็ด พบว่า ปัญหาที่เกิดกับวัตถุดิบ และวัสดุที่มี ผลกระทบกับการผลิตจะเป็น
เรื่องของวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการผลิต หรือวัตถุดิบ เกิดเสียหายก่อนท่ีจะมาใช้ในการผลิต พวกศัตรูพืชจ าพวก
แมลงและเชื้อรามักจะสรา้งปัญหา และความเสียหายให้แก่วัสดุและอุปกรณ ์พวกแมลงนั้นจะเข้ามาวางไข่ในวัสดุที่ใช้
ท าก้อนเห็ด ซึ่งจากการให้ข้อมูลของ คุณดวงนภา ผ่องผึ้ง (เจ้าของฟาร์มเห็ดบ้านพูนทรัพย์) กล่าวว่า“ศัตรูของเห็ด 
ส่วนใหญ่เป็นพวกเช้ือรา และแมลงจ าพวก ไร หนอนแมลงวัน หนอนผีเสื้อ ซึ่งพวกนี้จะเข้ ามาวางไข่อยู่กับก้อนเช้ือ
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เห็ด หรือแอบอยู่ตามซอกมุมมืดของ โรงเรือน ถ้าเราตรวจและท าความสะอาดไม่ดี ก็อาจจะท าให้ต้องทิ้งเห็ดใน
โรงเรือนนั้น ทั้งโรงเรือน ซึ่งเสียหายมาก” (คุณดวงนภา ผ่องผึ้ง , 2564) 
 แนวทางส่งเสริมการเพาะเห็ดฟาร์ม พบว่า แนวทางในการผลิตสินค้า หรือ ผลิตภัณฑ์ ควรจะต้องมีการ
ตรวจสอบความต้องการของตลาด และผู้บริโภคก่อน และจะต้องมีการหาตลาดส าหรับในการจ าหน่ายสินค้าไว้
ล่วงหน้าก่อนท าการผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนในการเพาะปลูกผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคหรือ
ผลิตภัณฑ์ได้รับความสนใจนั้น ตัวสินค้าจะต้องเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ไม่ก็ต้องท าให้ตัวบรรจุภัณฑ์ให้น่าสนใจ โดยท าให้
ผลิตภัณฑ์ ในรูปแบบต่าง ๆ ท าห่อผลิตภัณฑ์ให้น่าสนใจมากขึ้น หรือโลโก้ของฟาร์มในการเรียกลูกค้า  
 “เกษตรกร ต้องศึกษาสภาพเศรษฐกิจและตลาด ว่า ในปัจจุบัน ตลาดนิยมบริโภคเห็ด อะไรบ้าง ซึ่งเรา
จะผู้คอยให้ค าปรึกษาแก่เกษตรกร เพราะเกษตรกรส่วนใหญ่ จะรู้ในส่วนการผลิตไม่ค่อยสันทัดในเรื่องการตลาด 
ซึ่งตรงนี้ เราต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ” (ไตรรัตน์ มาศตุเวช และคณะ , 2564) 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1. เพื่อศึกษาวิธีการเพาะ และการดูแลเห็ดนางฟ้าภูฐาน จากกรณีศึกษาธุรกิจเพาะเห็ด
นางฟ้าภูฐาน ของป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง  อภิปรายผลได้ว่า การที่จะเริ่มการเพาะเห็ดางฟ้าภูฐานนั่นมีวีธีที่หลากหลาย 
แต่สามารถสรุปผลที่สามารถท าให้เห็ดนางฟ้ามีการออกผลผลิตที่ดี พบว่าการเพาะเห็ดจะต้องประสานงานกันอยู่ตลอดเวลา
ในการเพาะเห็ด ไม่ว่าจะ เป็นการท าก้อนเช้ือเห็ด และการนึ่งก้อนเห็ดในการฆ่าเช้ือ จะต้องประสานงาน หรือการพูดคุย กัน
อยู่เสมอ เพื่อความเข้าใจกันในการท างานการเพาะเห็ดของแต่ละสายพันธุ์นั้นจะมีการ เพาะปลูกที่ไม่เหมือนกัน การที่จะ
เพาะปลูกเห็ดในแต่ละครั้ง จะต้องมีการวางแผนในการปลกู และจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณใ์นการเพาะปลกูให้เรยีบร้อย และเช้ือ
เห็ดจะต้องมคีวามพร้อมในการปลกู หน้าแรกของเห็ดทุกสายพันธ์จะมีการให้ผลผลติในปริมาณที่เยอะที่สุดเพราะในก้อนเช้ือ
เห็ดมีอาหารในก้อนเห็ด เมื่ออาหารในก้อนเห็ดถูกน ามาใช้ ผลผลิตที่จะออกมาในรุ่นต่อไป หรือจนหมดรุ่นผลผลิตจะลดลง
ตามปริมาณอาหารในก้อนเช้ือเห็ด ซึ่งปัจจัยในการออกผลผลิตเห็ดนางฟ้าภูฐาน ประกอบด้วย 
  อุณหภูมิ  24-28 องศาเซลเซียส 
  ความช้ืน 80 % 
  อากาศ ไม่อึดอัด หรือทึบจนเกินไปหากโรงเรือนมีอากาศร้อนเกินไป 
  แสง ใช้แสงเพียงเล็กน้อย 5% ของแสงท้ังหมด  
 การดูแลเห็ด การวางแผนจะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะปลูก และจะต้องท าตามล าดับและ ขั้นตอน ซึ่งในเรื่องของ
การดูแลเห็ดในเรื่องของสภาพอากาศ หรือสภาพภูมิประเทศของสถาน ที่ตั้งฟาร์มเห็ด จึงมีความส าคัญ จะต้องมีความ
เหมาะสมของประเภทของเห็ด การดูแลเห็ด จะต้องดูแลตั้งแต่อุณหภูมิ ไม่ร้อนจนเกินไป และจะต้องไม่เย็นจนเกินไป 
ความช้ืนจะต้องอยู่ใน ระดับที่เหมาะสม น้ าควรรดน้ าบ่อยครั้งในช่วงฤดูร้อน 3 ครั้งต่อวัน การรดน้ าจะต้องไม่รดน้ ามาก
จนเกินไปหากเป็นช่วงฤดูร้อนสามารถรดน้ าได้มากกว่าฤดูอื่น ๆ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน จากกรณีศึกษาธุรกิจเพาะเห็ด
นางฟ้าภูฐาน ของป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง อภิปรายผลได้ว่า การเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานในฤดูหนาว และฤดูฝน จะให้
ผลผลิตที่ดีกว่าการเพาะปลูกในฤดูร้อนแต่เนื่องด้วยสภาพอากาศในปัจจุบันมีการแปรปรวน ไม่คงที่มากนัก ซึ่งในฤดูร้อนจะ
ท าให้ผลผลิตน้อยและไม่มีประสิทธิภาพ ควรมีการท าโรงเรือนให้เหมาะสมกับดอกเห็ดคือ การท าโรงเรือนแบบพื้นทราย  
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เป็นการลดต้นทุนในการท าโรงเรือน โรงเรือนแบบพื้นทรายสามารถเก็บความช้ืนได้ดีกว่าพื้นปูน แต่อาจจะมีการสะสม 
ของโรคและแมลงได้ง่าย ดังนั้นในแต่ละรุ่นของการเลี้ยง ควรมีการท าความสะอาดอย่างเหมาะสมและมีการพักโรงเพาะอย่าง
น้อย 14 วัน ข้อเสียอีกอย่างของการท าโรงเรือนพื้นทรายคือ เมื่อรดน้ าเหด็ดว้ยสายยางแล้วทรายชอบกระเด็นขึ้นมาโดนดอก
เห็ดแม้จะมีการยกก้อนเห็ดสูงจากพ้ืนด้วยอิฐบล็อค 2 ช้ันก็ตามที อีกท้ังยังพบ ปัญหาที่เกิดกับวัตถุดิบ และวัสดุที่มี
ผลกระทบกับการผลิตจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการผลติ หรือวัตถุดิบเกิดเสียหายก่อนที่จะมาใช้ในการผลิต 
พวกศัตรูพืชจ าพวกแมลง และเช้ือรามักจะสร้างปัญหา และความเสียหายให้แก่วัสดุ และอุปกรณ์ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 3. เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพก่อน
ออกสู่ตลาด จากกรณีศึกษาธุรกิจเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ของป้าส าอางค์ ดวงสร้อยทอง สามารถอภิปรายได้ว่า 
จากการศึกษาพบว่ามีแนวทางการส่งเสริมการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน ดังนี้ (1.) แนวทางการผลิต แนวทางในการผลิตสินค้า 
หรือผลิตภัณฑ์ ควรจะต้องมีการตรวจสอบความ ต้องการของตลาด และผู้บริโภคก่อน และจะต้องมีการหาตลาดส าหรับใน
การจ าหน่ายสินค้าไว้ ล่วงหน้าก่อนท าการผลิต เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนในการเพาะปลูกผลิตตามความต้องการของ
ผู้บริโภค และตามความต้องการของตลาด โดยยึดความนิยมของตลาด เคล็ดลับใน การผลิต คือการใช้ความต้องการ
ทางการตลาด หรือความนิยมของตลาดให้เกิดประโยชน์ในการ เพาะปลูกมากที่สุด และการดูแลหลังเก็บเกี่ยว จะน าเห็ด 
ที่เก็บได้ในแต่ละครั้งไปท าความ สะอาด โดยการท าความสะอาดนี้จะต้องไม่ใช้น้ าในการท าความสะอาดจะต้องเป็นการท า
ความ สะอาดแบบแห้ง (2.) แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการด าเนินงานการผลิตเห็ด เนื่องด้วยก าลังการผลิต เห็ดยังมี 
น้อย ผลผลิตต่ า ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีโรงเรือนขนาดเล็กเพียงอย่างละ 1 โรงเรือน คือ โรงเรือนเห็ดนางฟ้าและเห็ดโคน
น้อย ผลผลิตที่ได้จึงไม่เพียงพอส าหรับสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม และเห็นว่าหากสามารถท าให้โรงเพาะเห็ดที่มีอยู่นั้นมีก าลัง
การผลิตในการเพาะเห็ดเต็มที่ อีกทั้ง วิธีการผลิตเห็ดใหม่ ๆ ที่ประหยัดทรัพยากร จะท าให้อัตราผลตอบแทนต่อก้อนและ
ต่อโรงเรือนสูงขึ้น 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ข้อเสนอแนะต่อฟาร์มเห็ด 
   1.1.1 ควรที่จะมีตลาดในการรองรับผลผลิตจากฟาร์มให้เพิ่มมากขึ้น  
   1.1.2 โรงเรือนในการเพาะเห็ดควรปิดให้ มิดชิด เพื่อป้องกันศัตรูพืชเข้าไปท าลายเห็ด  
  1.2 ข้อเสนอแนะต่อชุมชน  
   1.2.1 ควรมีการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้กับต่างชุมชนเพื่อต่อยอดสินค้าในชุมชน  
  1.3 ข้อเสนอแนะต่อ หน่วยงานภาครัฐ  
   1.3.1 การส่งเสริมด้านการตลาด และการประกันราคาสินค้าของเห็ด  
   1.3.2 การส่งเสริมด้านการก าหนดใช้สารในการก าจัดศัตรูพืช ให้อยู่ในปริมาณที่ผู้บริโภคปลอดภัยจากการ
บริโภค  
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
  2.1 ควรศึกษาเรื่อง การท าเช้ือ เห็ดส าหรับการเพาะปลูก  
  2.2 ควรศึกษาเรื่อง การบริหารฟาร์มเห็ดอย่างครบวงจร 
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