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การฆา่เชือ้ส าหรับวัสดเุพาะเห็ดดว้ยนวัตกรรมกลอ่งโฟมทีร่าคาถกู

และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
โดย ดร.ทาปาน ีฮาปาลา (Dr. Tapani Haapala) และคณุมารก์ ุลทิเินน (Markku Lyytinen)    

องคก์รมชิชัน่ลเูธอรแ์รน อแิวนจลิคิัล ฟินแลนด ์(Finnish Evangelical Lutheran Mission (FELM) กรงุพนมเปญ 

ประเทศกมัพชูา 

บรรณาธกิาร: ดร.ทาปาน ีฮาปาลา มตี าแหน่งเป็นผูช้ว่ยศาสตราจารย,์ นักวชิาการเกษตร, ชาวสวนและนักวจัิย 

ขณะท าการทดลองนีท้า่นท างานในฐานะทีป่รกึษาความมัน่คงดา้นอาหารโลกใหก้บัองคก์รมชิชัน่ลเูธอรแ์รน อิ

แวนจลิคิลั ฟินแลนด ์หรอื FELM (Finnish Evangelical Lutheran Mission) และทา่นยงัเป็นผูจ้ัดการพัฒนาเขต

ส าหรับองคก์ร FELM ประเทศกมัพชูา  คณุมารก์ก ุลทิเินนเป็นวศิวกรชาวฟินแลนดแ์ละอาศยัอยูท่ีป่ระเทศกมัพชูา 

ทา่นสามารถคลกิดรูายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพาะเห็ดไดจ้ากการน าเสนอการเพาะเห็ดทีบ่า้นอโลฮาของ
คณุคที มคิเคลิสนั (Keith Mikkelson’s presentation on the Aloha House mushroom cultivation) 

 

ค าส าคญั: เครือ่งท าความรอ้นพลังงานแสงอาทติย,์ การฆา่เชือ้, การเพาะเห็ด  

 

แนวคดิส าคญั: 

 การเพาะเห็ดมกัท าในถงุพลาสตกิทีบ่รรจวุสัดอุนิทรยี ์โดยตอ้งผา่นการท าใหป้ลอดเชือ้หรอืการฆา่เชือ้

กอ่นเพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนของแบคทเีรยีหรอืเชือ้ราอืน่ๆ 

 การท าใหป้ลอดเชือ้/การฆา่เชือ้ตอ้งใชค้วามรอ้นสงู 

 การท าใหเ้กดิความรอ้นตอ้งอาศยัพลังงานในปรมิาณมาก และหามาทดแทนไมไ่ด ้

 จ าเป็นตอ้งมกีารพัฒนาวธิกีารฆา่เชือ้วัสดเุพาะเห็ดทีป่ระหยดัพลังงานและเป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้ม 

 วธิทีีน่ าเสนอในบทความนีใ้ชพ้ลังงานจากแสงอาทติย ์ทีไ่มต่อ้งซือ้หาและไมเ่ป็นอนัตรายตอ่ส ิง่แวดลอ้ม 

 

บทยอ่ 
เห็ดตา่งๆ เชน่เห็ดนางรม(Pleurotus ostreatus) มกัท าการเพาะในถงุพลาสตกิทีบ่รรจเุต็มดว้ยวัสดธุรรมชาต ิ

รวมถงึวัสดเุหลอืใชใ้นฟารม์ โดยวัสดเุพาะเห็ดนีต้อ้งผา่นการท าใหป้ลอดเชือ้ (ดว้ยความรอ้นทีอ่ณุหภมูสิงูกวา่ 

100°C) หรอืฆา่เชือ้ (ดว้ยความรอ้นทีอ่ณุหภมู ิ60°C หรอืสงูกวา่) เพือ่ป้องกนัการปนเป้ือนของเชือ้โรค ไวรัส 

และสปอรเ์ชือ้รา แตอ่ยา่งไรก็ตามการท าใหป้ลอดเชือ้ (Sterilization) และ การฆา่เชือ้ (Pasteurization) เป็น

เรือ่งทีท่ าไดไ้มง่า่ยนักส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยเพราะตอ้งมกีารใชพ้ลังงานเชือ้เพลงิเป็นจ านวนมาก เกษตรกร

รายยอ่ยสว่นใหญใ่ชว้ธิที าใหป้ลอดเชือ้ดว้ยการนึง่ในถังในน ้าเดอืด เกษตรกรตอ้งซือ้หรอืเก็บฟืนมาตม้น ้า (ซึง่มี

คา่ใชจ้า่ยสงูและ/หรอืใชแ้รงงานสงู) การใชถ้า่นยิง่ท าใหต้น้ทนุสงูมากขึน้หากตอ้งซือ้ถา่นหรอืเผาถา่นเอง 

นอกจากนี ้ผลทีไ่ดจ้ากการนึง่ในถังอาจไมส่ม า่เสมอ ขึน้อยูก่บัชนดิและคณุภาพของฟืน  

ในบทความนี ้มเีครือ่งมอืฆา่เชือ้แบบใหมท่ีท่ าไดโ้ดยงา่ย ราคาไมแ่พง มอีายกุารใชง้านทีน่าน ใชง้านไดง้า่ย 

และไมจ่ าเป็นตอ้งใชพ้ลังงานเชือ้เพลงิฟอสซลิ ขบวนการฆา่เชือ้นีไ้มต่อ้งคอยเฝ้าดอูยูต่ลอดจงึถอืวา่เป็นการชว่ย

ประหยดัแรงงานดว้ย  

https://www.echocommunity.org/en/resources/1dc57c72-dce8-4fd5-99a5-3ae2ec0f17bf


เป้าหมายของบทความนีค้อืการสนับสนุนเจา้หนา้ทีพั่ฒนาชมุชนและเกษตรกรในพืน้ทีใ่หใ้ชก้ารทดลองเบือ้งตน้นี้

ไปดว้ยกนัเพือ่ปรับปรงุเครือ่งมอืนีห้รอืเครือ่งมอือืน่ทีค่ลา้ยกนัเพือ่จะสามารถน าไปใชใ้นสภาพแวดลอ้มของแตล่ะ

พืน้ทีท่ีไ่มเ่หมอืนกนั โดยมจีดุประสงคเ์พือ่ชว่ยเกษตรกรรายยอ่ยในการประหยดัพลังงานและคา่ใชจ้า่ยเมือ่

ตอ้งการเพาะเห็ด 

 
ภาพที ่1 แผนภาพกลอ่งโฟมฆา่เชือ้วัสดเุพาะเห็ด ดว้ยพลังงานแสงอาทติย ์

 
บทน า  
การเพาะเห็ดเป็นวธิทีีด่วีธิหีนึง่ในการเปลีย่นวัสดเุหลอืทิง้ทางการเกษตรใหเ้ป็นวัสดใุนการผลติอาหารทีม่ี
ประโยชนต์อ่การบรโิภคส าหรับมนุษย ์เห็ดประกอบไปดว้ยเกลอืแร,่ กรดอะมโิน และวติามนิทีส่ าคญัตอ่การ
ด าเนนิชวีติของมนุษย ์โดยเฉพาะส าหรับเด็กทีอ่ยูใ่นวัยเจรญิเตบิโต จากขอ้มลูขององคก์ารอาหารและการเกษตร
แหง่สหประชาชาต ิ(FAO): “การบรโิภคเห็ดเป็นการเพิม่สารอาหารทีม่คีณุคา่ในอาหารทีไ่มส่มดลุโดยเฉพาะใน
ประชากรประเทศทีก่ าลังพัฒนา เห็ดเป็นแหล่งอยา่งดสี าหรับวติามนิบ,ี ซ ีและด ีรวมถงึไนอะซนิ, ไรโบเฟลวนิ, 
ไธอะมนิ, โฟเลต และเกลอืแรอ่กีหลายอยา่งไดแ้ก ่โปตสัเซยีม, ฟอสฟอรัส, แคลเซยีม, แมกนเีซยีม, เหล็กและ
ทองแดง ในเห็ดยงัมคีารโ์บไฮเดรต มปีรมิาณไขมนัต า่ มเีสน้ใยและไมม่แีป้ง 
 
ยิง่กวา่นัน้ เห็ดทีก่นิไดย้งัเป็นแหลง่ทีด่ขีองโปรตนีคณุภาพสงู 
(จากรายงานพบวา่มโีปรตนีระหวา่ง 19 - 35 เปอรเ์ซนต)์ และ
เห็ดกระดมุสขีาวยงัพบโปรตนีสงูกวา่ในถัว่แดงหลวง นอกจาก
กรดอะมโินจ าเป็นทัง้หมดทีม่ใีนเห็ดแลว้ ยงัมเีห็ดบางชนดิทีม่ี
สารโพลแีซคคาไรดท์ีม่ปีระโยชนท์างการรักษา และเป็นทีรู่จ้ักวา่
มสีรรพคณุในการสง่เสรมิระบบภมูคิุม้กนั” (FAO 2009) 
 

การเพาะเห็ดยงัเป็นวธิทีีด่มีากในการพัฒนาคณุภาพชวีติในพืน้ที่

หา่งไกลและพืน้ทีก่ ึง่เมอืง โดยเฉพาะส าหรับผูท้ีไ่มม่ทีีด่นิมาก

พอส าหรับท าการเกษตร (FAO & Earthscan 2011; FAO 

2009)  

เมือ่วัสดชุวีภาพทีเ่หลอืทิง้ถกูน าไปใชเ้พาะเห็ด วัสดเุพาะเห็ด

เหลา่นีจ้ะตอ้งผา่นการท าใหป้ลอดเชือ้หรอืฆา่เชือ้ (Sánchez 

2010) เพือ่ก าจัดจลุนิทรยีท์ีอ่นัตรายเชน่ สปอรเ์ชือ้รา, ยสีต,์ 

แบคทเีรยี หรอืไวรัส ขบวนการนีก้อ่ใหเ้กดิการใชพ้ลังงาน

ปรมิาณมากและมคีา่ใชจ้า่ยสงู โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาจเป็นการ

แผน่อลมูเินยีม

ฟอยล ์ตวัยดึกระจก 

กระจกปิด 

ตะแกรง 

      กลอ่งโฟม 

กระเบือ้ง

สเีขม้ 

ภาพที ่2 กลอ่งฆา่เช ือ้ท าจากกลอ่งโฟมทีห่า

ไดท้ัว่ไป 



ยุง่ยากและเพิม่ภาระส าหรับเกษตรกรรายยอ่ย ดังนัน้จงึจ าเป็นตอ้งมทีางออกทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใหก้บั

เกษตรกร 

วสัดอุปุกรณ์และวธิกีาร  
อปุกรณ์ฆา่เชือ้ดว้ยแสงอาทติยข์องเราท าจาก

กลอ่งโฟมบดุว้ยกระดาษอลมูเินยีมฟอยล ์(ภาพ

ที ่1) โดยวางกระเบือ้งสเีขม้ไวด้า้นลา่งและดา้ง

ขา้งกลอ่งเพือ่ชว่ยดดูความรอ้นจากแสงแดด 

(ภาพที ่2) และทีด่า้นลา่งกลอ่ง มตีะแกรงเหล็ก

วางไวด้ว้ยเพือ่ชว่ยใหอ้ากาศไหลเวยีนในกลอ่ง

ไดด้ ีดา้นบนเป็นกระจก (ยงัไมไ่ดใ้ชว้ัสดกุระจก 
แบบอืน่ทดสอบอยา่ง

เป็นทางการ มกีระจก

ชนดิหนึง่ทีไ่มแ่ข็งแรง

พอและแตกเมือ่มกีาร

เปลีย่นแปลงความรอ้น

อยา่งรวดเร็วเมือ่ถกูแสงแดด) กระจกนีท้ าใหแ้สงแดดสอ่งเขา้ในกลอ่งไดแ้ละจับความ

รอ้นไวภ้ายในกลอ่งใหม้ากทีส่ดุ ควรมกีารตดิตัวยดึเชน่ไม ้ไวท้ีด่า้นลา่งของกระจกเพือ่

ป้องกนัไมใ่หแ้ผน่กระจกไหลลืน่ตกลงไป ขณะทีต่อ้งวางกลอ่งเอยีงตามมมุของ

แสงแดดเพือ่รับความรอ้น กลอ่งนีม้ตีน้ทนุในการท าประมาณ 10 เหรยีญดอลลา่รส์หรัฐ 

(300 กวา่บาท) ในกรงุพนมเปญ 

มวีัสดอุนิทรยีห์ลายชนดิทีส่ามารถน ามาใชเ้พือ่เพาะเห็ด เชน่ ฟางขา้ว, ขีเ้ลือ่ย, เศษ
ฝ้าย, หรอืแมแ้ตเ่นือ้กาแฟ (Aguilar-Rivera et al. 2012) ในการศกึษานี ้เราใชฟ้าง
ขา้ว (ภาพที ่3) ทีห่าไดง้า่ยในกมัพชูา โดยมรีาคาถกูหรอืบางครัง้ก็ไดม้าโดยไมต่อ้ง
เสยีคา่ใชจ้า่ย 

 

 

ผลทีไ่ดแ้ละขอ้คดิเห็น 

กลอ่งโฟมฆา่เชือ้ดว้ยแสงอาทติยท์ีท่ าขึน้ในประเทศกมัพชูาและท าการทดสอบในเวลาทีม่แีสงแดดหลายวันใน

เดอืนพฤศจกิายน ปีค.ศ 2015 (ภาพที ่3) ผลทีไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึอณุหภมูภิายในถงุทีส่งูขึน้เกนิ 60°C ซึง่เป็น

อณุหภมูทิีส่ามารถฆา่เชือ้จลุนิทรยีท์ีอ่นัตรายทีส่ดุได ้ (ภาพที ่4; Tajudeen et al. 2012)  แมจ้ะใชเ้วลาถงึหนึง่

ชัว่โมงครึง่กอ่นทีอ่ณุหภมูใินกลอ่งจะสงูกวา่ 60°C แตเ่มือ่ในกลอ่งเกดิความรอ้นนัน้แลว้จะสามารถรักษาอณุหภมูิ

ทีต่อ้งการไวไ้ดน้านถงึ 4 ชัว่โมง (ภาพที ่5) ตวัอยา่งคา่เฉลีย่ของผลทีไ่ดใ้นวันทีม่แีสงแดด [ความเห็นจากบก.: 

เชน่เดยีวกบัการทดลองใหมอ่ืน่ๆ เอคโคเอเชยีขอแนะน าวา่ใหท้ าการทดลองเทคนคิใหม่ๆ ทีม่คีนแนะน ามาดว้ย

ตนเองกอ่น กอ่นทีจ่ะไปเสนอเพือ่แพรข่ยายในชมุชน เนือ่งจากการแพรข่ยายแนวคดิทีไ่มไ่ดท้ าการทดลองมา

กอ่นในสภาพแวดลอ้มจรงิและในสภาพชมุชนจรงิอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายดา้นความน่าเชือ่ถอืและชือ่เสยีง

ของผูแ้นะน าได ้และยงัเป็นการกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายของชวีติและความเป็นอยูข่องผูค้นในทีนั่น้ดว้ย ในกรณี

ของกลอ่งฆา่เชือ้นี ้จ าเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งท าการทดสอบดว้ยตนเองกอ่น โดยทดสอบชว่งสภาพแสงและ
อณุหภมูทิีต่า่งกนัเพือ่ใหแ้น่ใจวา่วัสดเุพาะเห็ดถกูฆา่เชือ้ไดแ้น่นอน] 

ภาพที ่3 ถงุพลาสตกิใสฟ่างขา้วอัดแน่นน ามาท าการเป็นวัสดุ
ทดลองและถอืเป็นวัสดเุพาะเห็ดทีด่ ี

 

ภาพที ่4 อณุหภมูิ

ภายในถงุเพาะมกีาร

บนัทกึดว้ยเครือ่งวัด
อณุหภมูอิาหาร 



  

ภาพที ่5 อณุหภมูทิีว่ดัไดใ้นถงุเพาะเห็ดหนึง่ถงุ (ภาพที ่3) ในกลอ่งฆา่เชือ้ชว่งเวลาตา่งๆในหนึง่วัน ทีก่รงุ
พนมเปญ ประเทศกมัพชูา 

 

สรปุ 

กลอ่งโฟมฆา่เชือ้นีส้ามารถท าขึน้ดว้ยตน้ทนุทีไ่มแ่พง (ประมาณ 300 กวา่บาทในกรงุพนมเปญ) แมร้าคาและวสัดุ

อาจแตกตา่งไปบา้งตามพืน้ที ่แตเ่ราเชือ่วา่พืน้ทีส่ว่นใหญใ่นเอเชยีตะวันออกเฉียงใตน่้าจะสามารถหาวัสดทุี่

จ าเป็นไดใ้นราคาทีไ่มส่งูเกนิไป อปุกรณ์และวัสดทุีใ่ชส้ าหรับการท ากลอ่งนีม้รีาคาถกูสามารถเปลีย่นไดเ้มือ่มกีาร

ช ารดุเสยีหาย สว่นทีเ่ป็นกระจกปิดดา้นบน ตอ้งเป็นกระจกทีส่ามารถทนอณุหภมูทิีเ่ปลีย่นแปลงไดโ้ดยไมแ่ตก

เสยีหาย 

กลอ่งโฟมขนาดเล็กมขีอ้จ ากดัส าหรับจ านวนวัสดเุพาะทีจ่ะใชฆ้า่เชือ้ ดังนัน้ อาจตอ้งใชก้ลอ่งโฟมมากกวา่หนึง่

กลอ่งไปพรอ้มกนั หรอือาจใชอ้กีวธิหีนึง่คอื อาจใชก้ลอ่งหนึง่ตดิตอ่กนัหลายวัน โดยในแตล่ะวันมกีารฆา่เชือ้ของ

ถงุวัสดเุพาะชดุหนึง่ เพือ่ในหนึง่อาทติยจ์ะมถีงุวัสดเุพาะ 7 ชดุทีพ่รอ้มใชง้านได ้ในพืน้ทีท่ีม่ถีา่นและ/หรอืฟืน 

(ส าหรับการนึง่เพือ่ฆา่เชือ้แบบทีใ่ชท้ัว่ไป) ทีม่รีาคาแพง การใชก้ลอ่งโฟมฆา่เชือ้นีอ้าจเป็นวธิทีีป่ระหยดักวา่ และ

ขณะเดยีวกนัเป็นการชว่ยรักษาป่าไมแ้ละลดการเกดิควันจากการเผาไหมไ้ด ้

การฆา่เชือ้ดว้ยแสงแดดมกีารทดสอบในวันทีม่แีดดในชว่งเวลาเดยีวของปี (ชว่งใกลส้ ิน้เดอืนพฤศจกิายน) 

ปรมิาณแสงแดดจากพระอาทติยอ์าจแตกตา่งไปขึน้อยูก่บัเมฆทีป่กคลมุและอาจแตกตา่งไปตามชว่งฤดกุาลดว้ย 

หากตอ้งการท ากลอ่งโฟมฆา่เชือ้ไวใ้ช ้เราขอแนะน าวา่ใหท้ าการทดสอบอณุหภมูใินกลอ่งกอ่นหรอื (ถา้เป็นได)้

ใหท้ดสอบในระหวา่งการใชง้าน เพือ่ใหแ้น่ใจวา่ไดอ้ณุหภมูทิีต่อ้งการคอื 60  หรอืมากกวา่นัน้ 

แผน่กระเบือ้งสเีขม้ดา้นในกลอ่งเป็นตวัดดูและเก็บความรอ้น และสามารถชว่ยสรา้งสมดลุใหก้บัอณุหภมูทิี่

เปลีย่นแปลงได ้โดยจะท าใหอ้ณุหภมูเิสถยีร เชน่ในเวลาทีม่เีมฆลอยมาบงัพระอาทติย ์

การฆา่เชือ้ดว้ยแสงแดดนีส้ามารถท าไดเ้องดว้ยตน้ทนุทีไ่มส่งู ใชง้านงา่ย ประหยดัเชือ้เพลงิถา่นหนิหรอืพลังงาน

ชวีมวลเนือ่งจากใชแ้สงแดดโดยตรง ผูใ้ชง้านสามารถใชไ้ดอ้ยา่งสะดวก โดยเฉพาะเมือ่เปรยีบเทยีบกบัวธินีึง่ที่

ตอ้งคอยเฝ้าดอูยูต่ลอดเวลา  เราขอเชญิชวนใหเ้จา้หนา้ทีพ่ัฒนาชมุชนในประเทศตา่งๆทีท่ างานเกีย่วขอ้งกบัการ

เพาะเห็ดมารว่มทดสอบเครือ่งมอืใหมท่ีไ่มเ่คยมมีากอ่นนีก้บัเรา โดยท าการทดสอบในสภาพแวดลอ้มและอากาศ

ทีท่า่นอยู ่เพือ่จะเป็นการชว่ยพัฒนาปรับปรงุเครือ่งนีใ้หด้ยี ิง่ขึน้ เรายนิดเีป็นอยา่งยิง่หากทา่นจะสง่ความคดิเห็น

มายงัเราเพือ่ท าการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ตอ่ไป 
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