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คํานํา
เทคนิคและวิธีการเพาะเลีย้ งเห็ด
เห็ดเป็ นเชื้อราขนาดใหญ่ ชนิดหนึ่ง ซึ่ งในโลกนี้มีเห็ดมากกว่ า 350 ชนิด มีเพียง 20 กว่ า
ชนิดที่สามารถนํามาเพาะเลีย้ งได้ เห็ดมีคุณค่ าทางอาหารสู ง โดยเห็ดสดมีโปรตีน 3-5 เปอร์ เซ็นต์
เมื่อแห้ งมีโปรตีนสู งถึง 30-40 เปอร์ เซ็ นต์ ปัจจุบันได้ มีการศึ กษาทดลองการเพาะเห็ดชนิดต่ างๆ
เห็ดบางชนิดซึ่ งมีสายพันธุ์ หลากหลายในประเทศ สามารถนํามาเพาะเลีย้ งได้ ตลอดปี เช่ น เห็ด
นางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดเป๋ าฮื้อ เห็ดหูหนู เห็ดหอม และเห็ดขอนขาวส่ วนเห็ดบางสายพันธุ์ที่นํามา
จากต่ า งประเทศแต่ สามารถปรั บ ตัว ให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมของประเทศไทยได้ ดี ก็จ ะนํ ามา
เพาะเลีย้ งได้ ตลอดปี เช่ นกัน เช่ น เห็ดนางฟ้ าภูฐาน เป็ นต้ น นอกจากนี้เห็ดสายพันธุ์ ต่างประเทศ
บางชนิด เช่ น เห็ดหลินจือ และเห็ดหัวลิง มีสรรพคุณทางด้ านโภชนเภสั ชภัณฑ์ หรือคุณสมบัติทาง
ยา ช่ วยให้ ผู้บริโภคมีสุขภาพแข็งแรง และร่ างกายสามารถต้ านทานโรคบางชนิดได้ ดยี งิ่ ขึน้

กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช
ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้ วยฮ่ องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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กลุ่มงานศึกษาและพัฒนาการปลูกพืช ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้ วยฮ่ องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้ ศึกษาเทคโนโลยีเกีย่ วกับการเพาะเห็ด จํานวน 12 ชนิด ได้ แก่
ภาพ 1

ภาพ 1.1 เห็ดนางฟ้า

ภาพ 1.2 เห็ดนางรม

ภาพ 1.3 เห็ดนางนวล

ภาพ 1.4 เห็ดขอนขาว

ภาพ 1.5 เห็ดลมป่ า

ภาพ 1.6 เห็ดหูหนู

ภาพ 1.7 เห็ดหอม

ภาพ 1.8 เห็ดหลินจือ

ภาพ 1.9 เห็ดหัวลิง

ภาพ 1.10 เห็ดเป๋ าฮือ้

ภาพ 1.11 เห็ดยานางิ

ภาพ 1.12 เห็ดนางรมหลวง

3

การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เป็ นการเพาะเห็ดทีเ่ ลียนแบบธรรมชาติและมีการพัฒนาวิธีการมาใช้
กับเห็ดอีกหลายชนิด เช่ น เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม เห็ดเป๋ าฮือ้ เห็ดขอนขาว เห็ดลมป่ า เห็ดหลินจือ เห็ด
หัวลิง เป็ นต้ น วัสดุหลักทีใ่ ช้ ในการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก คือ ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพารา แต่ ปัจจุบันขีเ้ ลือ่ ยไม้
ยางพารามีราคาสู งขึน้
และแหล่งวัตถุดิบแหล่งใหญ่ มีอยู่ในภาคใต้ และภาคตะวันออกของประเทศไทย
เท่ านั้น ดังนั้น เพือ่ เป็ นการศึกษาวัสดุเพาะทีม่ ีศักยภาพในการนํามาทดแทนขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพาราซึ่งใช้ เป็ น
วัสดุเพาะหลักในปัจจุบัน ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้ วยฮ่ องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จึงได้ ทดลอง
นําวัสดุในท้ องถิ่น ได้ แก่ ฟางข้ าว หญ้ าแฝก ขีเ้ ลือ่ ยไม้ มะม่ วง ไม้ ฉําฉา ไม้ กระถิน ไมยราบยักษ์ ชานอ้อย
เปลือกถั่วเหลือง หรือหญ้ าทีป่ ่ นละเอียด มาใช้ เป็ นวัสดุในการเพาะ โดยที่ ศูนย์ ศึกษา ฯ ได้ แบ่ งขั้นตอน
การผลิตเห็ดออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ

1. การผลิตเชื้อบริสุทธิ์ (แม่ เชื้อ)
1.1 การเตรียมอาหารวุ้น (อาหาร PDA)
1.2 การย้ ายเนือ้ เยือ่ ดอกเห็ดลงบนอาหารวุ้น

2. การผลิตหัวเชื้อบนเมล็ดธัญพืช (หัวเชื้อหรือเชื้อขยาย)
2.1 การเตรียมอาหารข้ าวฟ่ าง
2.2 การย้ ายแม่ เชื้อลงบนอาหารข้ าวฟ่ าง

3. การผลิตก้ อนเชื้อเห็ดและการเปิ ดดอกเห็ด (ก้ อนเชื้อเห็ด)
3.1 การบรรจุถุงอาหารเพาะ
3.2 การถ่ ายหัวเชื้อลงบนถุงอาหารเพาะ
3.3 การบ่ มเส้ นใยเห็ด
3.4 การเปิ ดดอกเห็ดและการดูแลรักษา
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1. การผลิตเชื้อบริสุทธิ์ (แม่ เชื้อ)
โดยปกติข้นั ตอนในการผลิตเชื้อบริสุทธิ์ ต้ องปฏิบตั ิในห้ องทีส่ ะอาดเพือ่ ป้องกันการปนเปื้ อนจาก
เชื้ออืน่ อาหารสํ าหรับเลีย้ งเชื้อเห็ด คือ อาหาร Potato Dextrose Agar (PDA) มีส่วนประกอบดังนี้
1. มันฝรั่ง
200 กรัม
3. วุ้นผง
20 กรัม
2. นํา้ ตาล กลูโคส
20 กรัม
4. นํา้ สะอาด
1 ลิตร

1.1 การเตรียมอาหารวุ้น (PDA) (ภาพ 2)
วิธีการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ทีใ่ ช้ ทาํ อาหารวุ้น (ภาพ 2.1) ล้างมันฝรั่งให้ สะอาด ปอกเปลือก
แล้วหั่นเป็ นชิ้นบาง ๆ (ภาพ 2.2) นําไปต้ มกับนํา้ 1.2 ลิตร โดยใช้ ไฟอ่อน ๆ นานประมาณ 15 นาที พอมัน
ฝรั่งสุ กนิ่ม (ภาพ 2.3) นํามากรองเอาแต่ นํา้ ให้ ได้ 1 ลิตร (ภาพ 2.4) จากนั้นนําไปต้ มอีกครั้งแล้วใส่ ว้ ุนผง
และนํา้ ตาลกลูโคสลงไป (ภาพ 2.5) ให้ ว้ ุนละลายเมือ่ ได้ ทแี่ ล้วนําไปเทใส่ ขวดแบนหรือหลอดแก้ว (ภาพ 2.6)
ถ้ าใช้ หลอดแก้วให้ บรรจุว้ ุนให้ มีความสู งประมาณ 1 นิว้ จากก้นหลอด ถ้ าใช้ ขวดแบนให้ บรรจุอาหารวุ้น
สู งประมาณ 2-3 เซนติเมตรจากก้นขวด ปิ ดหลอดแก้วหรือขวดด้ วยจุกสํ าลี แล้ วปิ ดทับด้ วยกระดาษ
นําไปนึ่งฆ่ าเชื้อด้ วยหม้ อนึ่งความดันโดยใช้ ความดัน 15 ปอนด์ ต่อตารางนิว้ นาน 30 นาที (ภาพ 2.7)
จากนั้นนําขวดหรือหลอดแก้ วทีน่ ึ่งฆ่ าเชื้อแล้ววางเอียงประมาณ 15 องศา เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีผ่ วิ หน้ าวุ้น
สํ าหรับเลีย้ งเชื้อต่ อไป (ภาพ 2.8)
ภาพ 2 ขั้นตอนการเตรียมอาหารวุ้น (PDA)

ภาพ 2.1 วัสดุอุปกรณ์ ทใี่ ช้ เตรียม PDA

ภาพ 2.2 หั่นมันฝรั่งเป็ นชิ้นบาง ๆ

ภาพ 2.3 ต้ มมันฝรั่งโดยใช้ ไฟอ่ อน

ภาพ 2.4 กรองเอาแต่ นํา้ ให้ ได้ 1 ลิตร

ภาพ 2.5 นําไปต้ ม เติมวุ้นและกลูโคส

ภาพ 2.6 บรรจุอาหารวุ้นลงขวด

ภาพ 2.7 นึ่งขวดบรรจุอาหารวุ้นทีค่ วามดัน
15 ปอนด์ /ตารางนิว้ 30 นาที

ภาพ 2.8 นํามาเอียงเพือ่ เพิม่ พืน้ ที่ผวิ
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1.2 การย้ ายเนือ้ เยือ่ ดอกเห็ดลงบนอาหารวุ้น (ภาพ 3)
วิธีการ เตรียมวัสดุอุปกรณ์ การย้ ายเนือ้ เยือ่ ดอกเห็ด (ภาพ 3.1) ได้ แก่ ดอกเห็ด อาหารวุ้น เข็มเขี่ย
ตะเกียงแอลกอฮอล์ ตู้เขี่ยเชื้อ คัดเลือกดอกเห็ดทีส่ มบูรณ์ มีลกั ษณะทีต่ ้ องการ ไม่ แก่ หรืออ่ อนจนเกินไป
ไม่ มีโรคหรือแมลงเข้ าทําลาย (ภาพ 3.2) นํามาฉีกดอกตามยาว โดยทําภายในตู้ปลอดเชื้อ (ภาพ 3.3) ใช้
เข็มเขี่ยเชื้อ เขี่ยเนือ้ เยือ่ ด้ านในของดอกเห็ด (ภาพ 3.4) วางลงบนอาหารวุ้น (PDA) ทีเ่ ตรียมไว้ (ภาพ 3.5)
หลังจากเขี่ยเนือ้ เยือ่ ดอกเห็ดลงอาหารวุ้นแล้ว บ่ มไว้ ในห้ องทีส่ ะอาด ประมาณ 10-15 วัน เส้ นใยของเชื้อ
เห็ดจะเจริญเติบโตจนเต็มผิวอาหารวุ้น (ภาพ 3.6) ทั้งนี้ ขึน้ อยู่กบั ชนิดของเห็ดและสิ่ งแวดล้ อม ในระยะ
นีต้ ้ องตรวจดูการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดเพือ่ คัดเลือกเชื้อเห็ดทีส่ มบูรณ์ เชื้อเห็ดทีด่ ี เส้ นใยจะต้ องเจริญ
แผ่ รัศมีเป็ นวงกลมไม่ มีส่วนใดส่ วนหนึ่งยุบหรือเว้ าแหว่ ง หรือมีการปนเปื้ อนของจุลนิ ทรีย์อนื่ ๆ เจริญ
เต็มผิวอาหารวุ้นอย่ างสมํา่ เสมอ เชื้อเห็ดทีม่ ีลกั ษณะดังกล่าวนี้ สามารถใช้ เป็ นแม่ พนั ธุ์ต่อไปได้

ภาพ 3 ขั้นตอนการย้ ายเนือ้ เยือ่ ดอกเห็ดลงบนอาหารวุ้น

2. อุปกรณ์

ภาพ 3.1 วัสดุอุปกรณ์ ในการเขี่ยเนือ้ เยือ่ ดอกเห็ด

ภาพ 3.4 เขี่ยเนือ้ เยือ่ จากดอกเห็ด

3. ตู้เขี่ยเชื้อ

ภาพ 3.2 ลักษณะดอกเห็ดทีค่ ดั เลือก

ภาพ 3.3 ปฏิบัติงานในตู้ปลอดเชื้อ

ภาพ 3.5 วางบนอาหารวุ้น

ภาพ 3.6 เส้ นใยเจริญเต็ม (แม่ เชื้อ)
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2. การผลิตหัวเชื้อบนเมล็ดธัญพืช (หัวเชื้อหรือเชื้อขยาย)
การผลิตหัวเชื้อในเมล็ดธัญพืช ขั้นตอนนีเ้ ป็ นการเตรียมอาหารสํ าหรับเลีย้ งเส้ นใยเห็ด เพือ่ เพิม่
ปริมาณเส้ นใยก่อนถ่ ายหัวเชื้อลงถุงอาหารเพาะ เมล็ดธัญพืชทีน่ ิยมใช้ เพือ่ การผลิตหัวเชื้อ คือ เมล็ดข้ าว
ฟ่ าง เพราะหาง่ ายและราคาถูก อาจใช้ เมล็ดข้ าวเปลือกแทนได้ วิธีการเตรียมเพือ่ ขยายเส้ นใยมีดงั นี้

2.1 วิธีการเตรียมอาหารข้ าวฟ่ าง (ภาพ 4)
2.1.1 นําเมล็ดข้ าวฟ่ างแช่ นํา้ คัดเอาสิ่ งเจือปนออกแล้ วแช่ นํา้ ทิง้ ไว้ 1 คืน (ภาพ 4.1)
2.1.2 ต้ มเมล็ดข้ าวฟ่ างให้ สุกเพียงภายนอก ภายในเมล็ดข้ าวฟ่ างเป็ นสีขาว (ภาพ 4.2)
2.1.3 ผึง่ เมล็ดข้ าวฟ่ างทีน่ ึ่งแล้ว เพือ่ ลดความชื้น (ภาพ 4.3)
2.1.4 บรรจุเมล็ดข้ าวฟ่ างลงในขวดแบนประมาณครึ่งขวด หรือ 2 ใน 3 ส่ วนปิ ดจุกด้ วย
สํ าลี หุ้มด้ วยกระดาษทับอีกทีหนึ่ง (ภาพ 4.4)
2.1.5 นําขวดเมล็ดข้ าวฟ่ างไปนึ่งฆ่ าเชื้อด้ วยหม้ อนึ่งความดันโดยใช้ ความดันที่ 15
ปอนด์ ต่อตารางนิว้ นาน 30 นาที (ภาพ 4.5)
2.1.6 เมื่อขวดอาหารข้ าวฟ่ างเย็นตัวลง เขย่ าขวดให้ ความชื้นของเมล็ดในขวดกระจาย
ทัว่ ถึง เพือ่ ช่ วยให้ เส้ นใยเห็ดเดินเร็วขึน้ (ภาพ 4.6)
ภาพ 4 วิธีการเตรียมอาหารข้ าวฟ่ าง

ภาพ 4.1 แช่ เมล็ดข้ าวฟ่ างไว้ 1 คืน

ภาพ 4.4 กรอกเมล็ดข้ าวฟ่ าง
ใส่ ขวดแบน 2 ใน 3 ขวด

ภาพ 4.2 ต้ มเมล็ดข้ าวฟ่ างให้ สุกพอปริ

ภาพ 4.5 นํามานึ่งทีค่ วามดัน 15
ปอนด์ /ตารางนิว้ นาน 30 นาที

ภาพ 4.3 ผึง่ เมล็ดข้ าวฟ่ างลดความชื้น

ภาพ 4.6 ขวดทีน่ ึ่งแล้วรอให้ เย็น
เพือ่ เขี่ยเชื้อ
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2.2 การย้ ายแม่ เชื้อลงบนอาหารข้ าวฟ่ าง (ภาพ 5)
วิธีการทําขั้นตอนนี้ เริ่มจากเลือกขวดแม่ เชื้อเห็ดทีเ่ ส้ นใยเจริญเต็มผิวหน้ าวุ้นใหม่ ๆ
(ภาพ 5.1) นําไปย้ายเชื้อภายในตู้ปลอดเชื้อ (ภาพ 5.2) โดยใช้ เข็มเขีย่ เชื้อลนไฟให้ ร้อนจนแดงจัด รอให้
เข็มเขี่ยเย็นลง ตัดอาหารวุ้นขนาดประมาณ 1 ตารางเซนติเมตร ให้ มีเส้ นใยเห็ดติดมาด้ วย (ภาพ 5.3)
วางลงบนเมล็ดข้ าวฟ่ างบริเวณตรงกลางขวด (ภาพ 5.4) จากนั้นเส้ นใยเห็ดจะเจริญแผ่ รัศมีเป็ นวงกลม
(ภาพ 5.5) เส้ นใยเห็ดใช้ เวลาประมาณ 10-20 วันจึงเจริญเต็มอาหารข้ าวฟ่ าง (ภาพ 5.6)
ภาพ 5 วิธีการย้ ายแม่ เชื้อลงบนอาหารข้ าวฟ่ าง

ภาพ 5.1 แม่ เชื้อเห็ด

ภาพ 5.4 วางชิ้นวุ้นบนอาหารข้ าวฟ่ าง

ภาพ 5.2 ตู้เขี่ยเชื้อ

ภาพ 5.5 การเจริญเติบโตของเส้ นใยเห็ด

ภาพ 5.3 ตัดแม่ เชื้อ

ภาพ 5.6 เส้ นใยเจริญเต็มขวดหัวเชื้อ
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3. การผลิตก้ อนเชื้อเห็ดและการเปิ ดดอกเห็ด (ก้ อนเชื้อเห็ด)
3.1 การเตรียมถุงอาหารเพาะ
วัสดุอปุ กรณ์
- วัสดุเพาะได้ แก่ ฟางข้ าว ชานอ้ อย เปลือกถั่วต่ าง ๆ ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพารา ไม้ ฉําฉา
ไม้ มะม่ วง ไม้ กระถิน ไม้ เบญจพรรณ ไมยราบยักษ์ เป็ นต้ น
- หัวเชื้อทีเ่ จริญบนเมล็ดธัญพืช (ข้ าวฟ่ าง)
- ถุงพลาสติกทนร้ อนขนาด 6½ นิว้ x 12½ นิว้ หรือ 7 x 13 นิว้
- คอขวดพลาสติก หรือไม้ ไผ่ รวก ขนาดเส้ นผ่ าศูนย์ กลาง 1-1.5 นิว้
- สํ าลีหยาบ ยางรัด กระดาษ ฝาจุก
- แอลกอฮอล์ สําหรับฆ่ าเชื้อ และแอลกอฮอล์สําหรับจุดไฟ
- ถังนึ่งไม่ อดั ความดัน (หม้ อนึ่งลูกทุ่ง)
- โรงเรือนหรือสถานทีบ่ ่ มเส้ นใย
- โรงเรือนสํ าหรับเปิ ดดอกเห็ด
สู ตรถุงอาหารเพาะ
สู ตร 1 ฟางข้ าวแห้ งสับเป็ นท่ อนยาว 4-6 นิว้
ยูเรีย
ปูนขาว
ปุ๋ ยดับเบิล้ ซุปเปอร์ ฟอสเฟต (0-46-0)
รําละเอียด

100
1
1
2
5

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

สู ตรนีใ้ ช้ ได้ ดีกบั เห็ดนางฟ้ า นางรม และเห็ดเป๋ าฮื้อ เป็ นสู ตรดัดแปลงเพือ่ ลดต้ นทุนการผลิต เป็ น
สู ตรทดแทนการใช้ ขเี้ ลือ่ ย วิธีการเตรียม คือ แช่ ฟางให้ อมิ่ นํา้ หมักกับยูเรียตั้งเป็ นแท่ งโดยใช้ แบบพิมพ์
ขนาด กว้ าง 1 เมตร ยาว 1 เมตร และสู งครึ่งเมตร เช่ นเดียวกับการตั้งกองปุ๋ ยหมัก หลังจากนั้นเอาแบบ
พิมพ์ ออก คลุมกองฟางด้ วยพลาสติก หมักทิง้ ไว้ 3-4 วัน จากนั้นกลับกองฟางหมัก พร้ อมกับใส่ ปูนขาว
ลงไปหมักต่ ออีก 3-4 วัน แล้ วกลับกองฟางอีกครั้ง ครั้งนีใ้ ส่ ปุ๋ยสู ตร 0-46-0 ลงไปด้ วย หมักต่ ออีก 3-4 วัน
กลับกองฟางหมักอีกครั้ง จากนั้นนําไปบรรจุลงถุงได้ เลย หรือใช้ อาหารเสริมรําละเอียด 5% ผสมด้ วยก็ได้
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สู ตร 2 ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพารา
รําละเอียด
ปูนขาว
ดีเกลือ
นํา้ ปรับความชื้น

100
5
1
0.2
50-60

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
เปอร์ เซ็นต์

สู ตร 3 ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพารา
รําละเอียด
นํา้ ตาลทรายแดง
แป้งข้ าวเหนียว
ปูนขาว
ดีเกลือ
นํา้ ปรับความชื้น

100
8
1
1
1
0.2
50-60

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
เปอร์ เซ็นต์

วิธีการเตรียมถุงอาหารเพาะ (ภาพ 6)
เตรียมส่ วนผสมแต่ ละอย่ างตามสู ตรทีต่ ้ องการ (ภาพ 6.1) นําส่ วนผสมทุกอย่ างมาผสมคลุกเคล้าให้
เข้ ากัน (ภาพ 6.2) เติมนํา้ ลงไปให้ มคี วามชื้น 50-60 เปอร์ เซ็นต์ ตรวจสอบได้ ง่าย ๆ ด้ วยการกําส่ วนผสมไว้
ในอุ้งมือแล้วบีบให้ แน่ น เมื่อคลายมือออกแล้ว หากส่ วนผสมยังคงจับเป็ นก้ อนและไม่ มีนํา้ ซึมออกมาทาง
ง่ ามนิว้ มือเป็ นอันว่ าใช้ ได้ นําส่ วนผสมไปบรรจุถุง พลาสติกทีท่ นร้ อน ขนาด 6.5 x 12.5 นิว้ หนา 0.81.10 ม.ม. ประมาณ 800-1,000 กรัม (ภาพ 6.3) อัดให้ แน่ นพอสมควร จากนั้นใส่ คอขวดแล้วปิ ดปากขวด
ด้ วยฝาจุกประหยัดสํ าลี นําไปนึ่งฆ่ าเชื้อด้ วยหม้ อนึ่งลูกทุ่ง โดยการนําไปจัดเรียงเป็ นชั้นๆ ลงในถัง 200
ลิตร (ภาพ 6.4) ใส่ นํา้ ให้ สูงจากก้ นถังประมาณ 6-8 นิว้ วางตะแกรงลงให้ อยู่เหนือระดับนํา้ เล็กน้ อย จัด
วางก้อน เชื้อเรียงกันอย่ าให้ แน่ น ถังหนึ่งจะบรรจุก้อนเชื้อได้ ประมาณ 70-80 ถุง ปิ ดฝาถังและรัดเข็มขัด
อีกชั้นหนึ่ง (ภาพ 6.5) จากนั้นต้ มนํา้ จนเดือด สั งเกตจากรูทเี่ จาะไว้ ทฝี่ า เมื่อไอนํา้ เดือดพุ่งตรงให้ เริ่มจับ
เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ต้ องรักษาระดับไอนํา้ ให้ พ่งุ ออกมาอย่ างสมํา่ เสมอ หลังจากนั้น จึงดับไฟ เปิ ดถัง
นึ่ง แล้วทิง้ ก้อนเชื้อไว้ ให้ เย็น (ภาพ 6.6)
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ภาพ 6 การเตรียมถุงอาหารเพาะ

ส่ วนผสม
ภาพ1.6.1
เตรียมส่ วนผสม

ภาพ 6.2 ใส่ ส่วนผสมตามสู ตร

ภาพ 6.3 บรรจุถุงอาหารเพาะ
ถุงละ 800-1,000 กรัม

ภาพ 6.4 จัดเรียงถุงอาหารเพาะ
เป็ นชั้นๆ

ภาพ 6.5 ปิ ดฝาถังและรัดเข็มขัด

ภาพ 6.6 ทิง้ ถุงอาหารเพาะไว้
ให้ เย็น

3.2 การถ่ ายหัวเชื้อลงบนถุงอาหารเพาะ
วิธีการ การถ่ ายหัวเชื้อควรทําในห้ องทีส่ ะอาด ลมไม่ โกรก นําอุปกรณ์ต่างๆ และก้อน
เชื้อเข้ าไปในห้ องเขี่ยเชื้อ เขย่ าหัวเชื้อหรือใช้ เข็มเขี่ยทีล่ นไฟฆ่ าเชื้อแล้วเขี่ยเมล็ดข้ าวฟ่ างให้ กระจาย เช็ด
ปากขวดหัวเชื้อด้ วยแอลกอฮอล์ 70% เปิ ดจุกสํ าลีทปี่ ากขวดพร้ อมทั้งลนปากขวดด้ วยตะเกียงแอลกอฮอล์
แล้วเทหัวเชื้อลงในถุงอาหารเพาะประมาณ 15-20 เมล็ดต่ อถุงอย่างรวดเร็ว ปิ ดจุกสํ าลีทปี่ ากถุงเพือ่
ป้องกันไม่ ให้ ปนเปื้ อนเชื้ออืน่ ๆ แล้ วเขย่ าถุงก้อนเชื้อเบาๆ ให้ เมล็ดข้ าวฟ่ างกระจายออกเต็มหน้ าก้อนเชื้อ
ต่ อเชื้อถุงอืน่ ต่ อไปจนหมด แล้ วหุ้มปากถุงด้ วยกระดาษ รัดด้ วยยางรัด แล้วนําก้ อนเชื้อเข้ าห้ องบ่ มเชื้อ
ต่ อไป หัวเชื้อ 1 ขวด สามารถหยอดได้ ประมาณ 40-50 ถุง
ภาพ 7 การถ่ ายหัวเชื้อลงบนถุงอาหารเพาะ

ภาพ 7.1 หัวเชื้อเห็ด

ภาพ 7.2 ถ่ ายหัวเชื้อลงในถุง
อาหารเพาะ 15 - 20 เมล็ด/ถุง

ภาพ 7.3 ปิ ดปากถุงด้ วยกระดาษ
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3.3 การบ่ มเส้ นใยเห็ด
โรงเรือนทีใ่ ช้ สําหรับบ่ มก้อนเชื้อเห็ดนั้น ควรเป็ นโรงเรือนทีส่ ะอาด ถ่ ายเทอากาศได้
สะดวก อุณหภูมิค่อนข้ างสมํ่าเสมอ ควรเป็ นห้ องทีค่ ่ อนข้ างมืดหรือมีแสงสว่ างน้ อย ทําเป็ น ชั้นวางก้ อน
เชื้อประมาณ 4-6 ชั้น หรือเป็ นชั้นรู ปตัว A (ภาพ 8) โรงเรือนบ่ มเชื้อ ควรมีอุณหภูมปิ ระมาณ 25-30 องศา
เซลเซียส จากนั้นเชื้อเห็ดจะเริ่มเจริญเป็ นเส้ นใยสี ขาว จากส่ วนบนของคอขวดพลาสติกลงมา เชื้อเห็ดจะ
เจริญเต็มก้ อนเชื้อในเวลาประมาณ 30-45 วัน ขึน้ อยู่กบั ชนิดของเห็ดและสภาพแวดล้ อมในช่ วงของการ
เจริญของเส้ นใย รวมถึงขนาดของก้ อนเชื้อด้ วย

ระยะเวลาในการบ่ มเส้ นใยของก้ อนเชื้อเห็ด
เห็ดนางฟ้า นางรม ภูฐาน นางรมฮังการี
เห็ดหูหนู , เป๋ าฮือ้
เห็ดขอนขาว
เห็ดลมป่ า
เห็ดหอม
เห็ดหลินจือและหัวลิง

ใช้ เวลาบ่ มเส้ นใย
ใช้ เวลาบ่ มเส้ นใย
ใช้ เวลาบ่ มเส้ นใย
ใช้ เวลาบ่ มเส้ นใย
ใช้ เวลาบ่ มเส้ นใย
ใช้ เวลาบ่ มเส้ นใย

1 - 1.5 เดือน
1.5 – 2 เดือน
28 - 30 วัน
4 - 5 เดือน
4 - 5 เดือน
1.5 - 2 เดือน

หมายเหตุ ระยะเวลาการบ่ มเส้ นใยของก้อนเชื้อเห็ดขึน้ อยู่กบั ชนิดของเห็ด และสภาพแวดล้อมต่ าง ๆ
เช่ น อุณหภูมิ ความชื้น วัสดุเพาะ อาหารเสริม และแสงสว่ าง

ภาพ 8 การบ่ มเส้ นใยเห็ดลักษณะแบบชั้น รู ปตัว A
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3.4 การเปิ ดดอกเห็ดและการดูแลรักษา
โรงเรือนสํ าหรับเปิ ดดอก ควรสร้ างจากวัสดุทหี่ าง่ ายในท้ องถิน่ เพือ่ เป็ นการประหยัด
ต้ นทุน วัสดุสําหรับมุงหลังคาและฝาผนัง ควรใช้ หญ้าคาหรือวัสดุอนื่ ๆ ทีส่ ามารถทดแทนได้ เช่ น
พลาสติก หรือตาข่ ายสี ดํา
ภายในโรงเรือนต้ องมีการถ่ ายเทอากาศได้ ดี เข้ าไปภายในโรงเรือนจะต้ องหายใจสะดวก
แสงและอุณหภูมิ ควรพอเหมาะสํ าหรับเห็ดแต่ ละชนิด (ตาราง 1)
วิธีการเปิ ดดอกเห็ดขึน้ อยู่กบั ชนิดของเห็ด เช่ น เห็ดนางฟ้ า เห็ดนางรม เห็ดเป๋ าฮื้อ และ
เห็ดนางนวล การเปิ ดดอกทําได้ โดยดึงจุกทีอ่ ุดปากหรือปิ ดถุงออก นําถุงก้ อนเชื้อไปเรียงซ้ อนกันไว้ บนชั้น
รูปตัวเอ (ภาพ 9) รดนํา้ ให้ ความชื้นภายในโรงเรือน เช้ า กลางวัน และเย็น แต่ ระวังอย่ าให้ นํา้ เข้ าถุงก้อน
เชื้อ เพราะจะทําให้ ก้อนเชื้อเน่ าและเสี ยหายเร็ว โดยรักษาความชื้นสัมพัทธ์ ในอากาศ 70-90 เปอร์ เซ็นต์
หลังจากเปิ ดถุงได้ 7-14 วัน จะปรากฏดอกเห็ดขนาดเล็กออกมาจากปากถุง
การเก็บเกีย่ วดอกเห็ด เมื่อดอกเห็ดมีอายุปานกลางไม่ อ่อนหรือแก่จนเกินไป (ภาพ 10)
ใช้ มือจับดอกเห็ดแล้วดึงเบาๆ โยกไปทางซ้ ายและขวา ดอกเห็ดจะหลุดออกมา การเก็บผลผลิตควรเก็บไป
เรื่อยๆ จนกว่ าก้อนเชื้อจะหมดอายุ ประมาณ 3-4 เดือน
ภาพ 9 ลักษณะการจัดวางก้อนเชื้อในโรงเรือนเปิ ดดอกบนชั้นรูปตัวเอ

ภาพ 10 ลักษณะดอกเห็ดทีม่ ีอายุเหมาะสํ าหรับเก็บเกีย่ ว

เห็ดนางฟ้า

เห็ดนางรม

เห็ดนางนวล

เห็ดเป๋ าฮือ้
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วิธีการเปิ ดดอกเห็ดหูหนู (ภาพ 11) ให้ ดงึ จุกสํ าลีและถอดคอขวดออก และพับปากถุง
เป็ นจุก ใช้ เชือกมัด จากนั้น ใช้ มีดคมกรีดข้ าง ๆ ถุง เป็ นแนวเฉียง 4 แถว (ภาพ 11.1) เสร็จแล้วนําถุงก้ อน
เชื้อไปแขวนในโรงเรือนเปิ ดดอก (ภาพ 11.2) รดนํา้ พืน้ โรงเรือนเพือ่ รักษาความชื้นสั มพัทธ์ ภายใน
โรงเรือน 80-90 เปอร์ เซ็นต์ จากนั้น 10-15 วัน จะพบว่ าเกิดดอกเห็ดขนาดเล็กขึน้ และสามารถเก็บเกีย่ ว
ได้ หลังจากนั้นอีก 5-10 วัน
ภาพ 11 วิธีการเปิ ดดอกเห็ดหูหนู

ภาพ 11.1 กรีดข้ างถุงเห็ดหูหนูเพือ่ ให้ เกิดดอก

ภาพ 11.2 ลักษณะการแขวนก้อนเชื้อเห็ดหูหนูในโรงเรือน

สํ าหรับการเปิ ดดอกเห็ดขอนขาวและเห็ดลมป่ า (ภาพ 12) หลังจากทีบ่ ่ มเส้ นใยเต็มแล้ ว
คัดเอาก้อนเชื้อเห็ดทีแ่ ข็งแรงนําไปวางบนแผงวางก้อนเชื้อแบบตัวเอ (ภาพ 12.1) จากนั้นจึงดึงกระดาษ
สํ าลี แล้วค่ อย ๆ ถอดคอขวดพลาสติกออก ดึงปากถุงเล็กน้ อยเพือ่ ให้ ได้ เริ่มสั มผัสอากาศประมาณ 3-5 วัน
หรือดูว่าหน้ าก้อนเปลีย่ นเป็ นสี นํา้ ตาลดําหรือเริ่มเกิดตุ่มดอก (ภาพ 12.2 และ 12.3) จากนั้นให้ ใช้ มดี กรีด
ถุงพลาสติกออกโดยกรีดเลยไหล่ ถุงประมาณ 1 เซนติเมตร แล้วรดนํา้ ให้ ความชื้นวัน ละ 3-4 ครั้ง ขึน้ อยู่
กับสภาพแวดล้ อมธรรมชาติของแต่ ละวัน ให้ มีความชื้นสั มพัทธ์ 80-90 เปอร์ เซ็นต์ อุณหภูมิทเี่ หมาะสม
ในช่ วงเปิ ดดอกอยู่ที่ 33-40 องศาเซลเซียส

ภาพ 12.1 การเปิ ดหน้ าก้อนเห็ดขอนขาว

ภาพ 12.2 หน้ าก้ อนเห็ดลมป่ าเปลีย่ นเป็ นสี นํา้ ตาลดํา

ภาพ 12.2 ลักษณะโรงเรือนเปิ ดดอกเห็ดขอนขาวและเห็ดลมป่ า

ภาพ 12 วิธีการเปิ ดดอกเห็ดขอนขาวและเห็ดลมป่ า
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การเปิ ดดอกเห็ดหอม หลังจากการบ่ มเส้ นใยเห็ดหอม ในโรงเรือนทีม่ ีอุณหภูมิประมาณ 24-25
องศาเซลเซียส สมํ่าเสมอ อากาศถ่ ายเทได้ ดี จนเส้ นใยรวมตัวกัน ซึ่งใช้ เวลาประมาณ 3.5-4 เดือน การเปิ ด
ดอกทําได้ หลายวิธีด้วยกัน แต่ วธิ ีทนี่ ิยมคือ
หลังจากการบ่ มเส้ นใยเห็ดครบ 4 เดือนแล้ว ให้ ถอดคอขวดพลาสติกออก แล้ วพับปากถุงทําเป็ น
ปากฉลาม ทิง้ ไว้ 15 วัน แล้ วสั งเกตหน้ าก้อนเห็ด ถ้ าเริ่มเป็ นสี นํา้ ตาลให้ กรีดรอบปากถุง (ภาพ 13.1)
รักษาความชื้น ภายในโรงเรือนประมาณ 80-90 เปอร์ เซ็นต์ เมื่อดอกเห็ดเจริญเริ่มเห็นหมวกเห็ด รักษา
ความชื้นสั มพันธ์ ภายในโรงเรือนประมาณ 60-70 เปอร์ เซ็นต์ อุณหภูมทิ แี่ ปรปรวน ระหว่ างให้ ผลผลิตจะ
ช่ วยกระตุ้นการเกิดดอกเห็ด แต่ ไม่ ควรให้ มีช่วงอุณหภูมิสูงเกินกว่ า 28 องศาเซลเซียส เป็ นเวลานาน
ติดต่ อกัน หลังจากเก็บดอกเห็ดในแต่ ละรุ่น ก้ อนเชื้อเห็ดจะพักตัวประมาณ 15-20 วัน เมื่อต้ องการ
กระตุ้นให้ เกิดดอกอีกก็รดนํา้ ให้ ความชื้น ทีก่ ้ อนเชื้อ จนหน้ าก้อนนิ่ม จากนั้นก็กระตุ้นด้ วยวิธีการตบหน้ า
ก้อนเห็ด ประมาณ 3-5 วัน เห็ดก็จะเริ่มออกดอก รักษาอุณหภูมคิ วามชื้นสั มพันธ์ ภายในโรงเรือนให้
เหมาะสม การเก็บดอกเห็ดหอมควรเก็บดอกทีย่ งั ตูม (ภาพ 13.2 และ 13.3) เยือ่ ข้ างในยังไม่ ขาดจากกัน
เก็บผลผลิตไปเรื่อย ๆ จนกว่ าก้ อนเชื้อจะยุบตัวลง

ภาพ 13.1 กรีดรอบปากถุงเมื่อหน้ า
ก้อนเห็ดหอมเปลีย่ นเป็ นสี นํา้ ตาล

ภาพ 13.2 ลักษณะการออกดอก
เห็ดหอม

ภาพ 13 วิธีการเปิ ดดอกเห็ดหอม

ภาพ 13.3 ลักษณะดอกเห็ดหอม
ทีพ่ ร้ อมเก็บเกีย่ ว
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ตาราง 1 อุณหภูมิ ความชื้นสั มพัทธ์ และแสงทีเ่ หมาะสมต่ อการเจริญระยะเส้ นใยและระยะเปิ ดดอก
ของเห็ดชนิดต่ าง ๆ

ชื่อเห็ด
เห็ดนางรม
เห็ดนางฟ้ า
เห็ดภูฐาน
เห็ดเป๋ าฮื้อ
เห็ดหูหนู
เห็ดขอนขาว
เห็ดลมป่ า
เห็ดหอม
เห็ดหลินจือ
เห็ดหัวลิง

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
ระยะเส้ นใย

ระยะทีเ่ จริญเป็ นดอกเห็ด
ความชื้นสั มพัทธ์ (%)

แสง

24 – 32
22 – 25
24 – 28
24 – 28
25 – 32

ระยะดอก
20 – 28
15 – 25
25 –32
28 – 32
25 – 35

70 – 90
70 – 90
70 – 90
70 – 90
70 – 90

เล็กน้อย
เล็กน้อย
เล็กน้อย
เล็กน้อย
เล็กน้อย

28 – 32
28 – 32
24 – 25
28 – 32
21 – 25

28 – 35
33 – 36
10 – 28
26 – 28
15 - 22

70 – 90
60 - 90
60 – 90
85- 90
60 – 70

ปานกลาง
เล็กน้อย
เล็กน้อย
เล็กน้อย
เล็กน้อย

ปัจจัยทีม่ ผี ลต่ อการเจริญเติบโตของเห็ด
1.
2.
3.

4.
5.

6.

อุณหภูมิ ช่ วงอุณหภูมิทเี่ หมาะต่ อการเจริญเติบโตของเส้ นใย คือ 25-30 องศาเซลเซียส
ความชื้น ในถุงอาหารเพาะควรจะมีความชื้นทีเ่ หมาะสมคือประมาณ 55-60 เปอร์ เซ็นต์ ส่ วน
ในช่ วงเปิ ดดอกนั้นควรมีความชื้นสั มพัทธ์ ในอากาศประมาณ 70- 90 เปอร์ เซ็นต์
อากาศ ภายในโรงเรือนควรมีอากาศถ่ ายเทได้ ดี กรณีทโี่ รงเรือนเปิ ดดอกมีการระบายถ่ ายเท
อากาศไม่ ดี จะมีปัญหา เห็ดขาดออกซิเจน ทําให้ เส้ นใยเห็ดไม่ สามารถสร้ างตุ่มดอกได้ สภาพ
ดอกเห็ดจะผิดปกติ และผลผลิตตํ่า
แสงสว่ าง แม้ ว่าเส้ นใยเห็ดจะไม่ ต้องการแสงในช่ วงการบ่ มเส้ นใย แต่ ช่วงเปิ ดดอกเห็ดต้ องการ
แสงในระดับหนึ่งทีพ่ อเหมาะ จึงจะมีพฒ
ั นาการของดอกเห็ดทีส่ มบูรณ์
สารอาหาร ควรให้ มีสารอาหารพอเพียงตามทีเ่ ห็ดแต่ ละชนิดต้ องการ
ความเป็ นกรดเป็ นด่ าง การเจริญเติบโตของเส้ นใยเห็ดควรอยู่ในสภาพอาหารทีเ่ ป็ นกรด จนถึง
ระดับกลาง คือมีค่า pH ประมาณ 5.5 – 7
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จากขั้นตอนต่ าง ๆ ในการผลิตเห็ดแต่ ละชนิด เมื่อพิจารณาแล้ ว จะเห็นว่ าทุกขั้นตอนมี
ความสํ าคัญเหมือนกันหมด แต่ หัวใจหลักในการเพาะเห็ด คือ ความสะอาด ซึ่งต้ องเน้ นเป็ นพิเศษ เพราะ
ถ้ าเกิดปัญหา โรคและแมลงทีร่ ุ นแรงแล้ วไม่ สามารถทีจ่ ะเยียวยาได้ เพราะฉะนั้นวิธีทดี่ ีทสี่ ุ ดคือ
การป้องกัน ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัตไิ ด้ คือ
1. การดูแลเกี่ยวกับการสุ ขาภิบาล ภายในฟาร์ มให้ ดีที่สุด คือ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติต้อง
คํานึงถึงเรื่องความสะอาด “เป็ นหัวใจสํ าคัญ”
2. การพัก โรงเรื อ น และทํา ความสะอาดหลัง จากเก็บ ผลผลิต เห็ ด หมดแต่ ล ะรุ่ น หรื อ ตาม
ระยะเวลาทีเ่ หมาะสม
3. เพาะเห็ดหลายชนิดสลับสั บเปลีย่ นกันไป เพือ่ เป็ นการตัดวงจรชีวติ ของโรคแมลง
4. การดูแลเอาใจใส่ เห็ดทุกระยะอย่ างละเอียดและสมํ่าเสมอ ต้ องเป็ นคนช่ างสังเกต และหมั่น
แสวงหาความรู้เพิม่ เติม เพือ่ มาประยุกต์ ใช้ ในฟาร์ ม จะช่ วยให้ การผลิตเห็ดเป็ นไปอย่ างมีประสิ ทธิภาพ
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การศึกษาทดสอบ
ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้ วยฮ่ องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ได้ ศึกษาสู ตรอาหารและวัสดุ
เพาะทีเ่ หมาะสมในการเพาะเห็ดชนิดต่ าง ในสภาพแวดล้อมของศูนย์ ฯ จากการทดสอบพบว่ าเมื่อปรับ
ส่ วนผสมบางส่ วนสามารถทําให้ เห็ดหลายชนิดมีผลผลิตค่ อนข้ างดี ดังนี้
ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพารา
รําละเอียด
นํา้ ตาลทรายแดง
แป้งข้ าวเหนียว
ปูนขาว
ดีเกลือ
นํา้ ปรับความชื้น
หมายเหตุ การเพาะเห็ดหอม เพิม่ แคลเซี่ยม
ยิปซั่ม

100
8
1
1
1
0.2
50-60
1
1

กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
เปอร์ เซ็นต์
กิโลกรัม
กิโลกรัม

สู ตรนีเ้ มื่อใช้ ทดสอบกับ เห็ดหูหนู เห็ดกระด้ าง เห็ดขอนขาว เห็ดหอ และเห็ดเป๋ าฮื้อ ขนาด
บรรจุถุงละ 800 กรัม ได้ ผลดังตาราง 2
ตาราง 2 ระยะเวลาการเจริญทางเส้ นใย ระยะเวลาการให้ ผลผลิต และผลผลิตของเห็ดหูหนู เห็ดกระด้ าง
เห็ดขอนขาว เห็ดหอม และเห็ดเป๋ าฮือ้ เมื่อเพาะโดยใช้ อาหารสู ตรปรับปรุง
ชนิดเห็ด
เห็ดหูหนู
เห็ดกระด้ าง
เห็ดขอนขาว
เห็ดหอม
เห็ดเป๋ าฮือ้

ระยะเวลาการเจริญทางเส้ นใย
(วัน)
85
98
53
174
46

ระยะเวลาการให้ ผลผลิต
(วัน)
59
59
108
172
124

ผลผลิตเฉลีย่
(กรัม/ถุง)
380
120
110
120
200
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นอกจากนี้ ศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้ วยฮ่ องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริยงั ได้ ศึกษาการใช้ การ
ใช้ ขเี้ ลือ่ ยไม้ ฉําฉาร่ วมกับขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพาราในการเพาะเห็ดหอมเพือ่ ลดต้ นทุนในการผลิต
โดยการ
เปรียบเทียบอัตราส่ วนของขีเ้ ลือ่ ยไม้ ฉําฉาต่ อขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพาราทีใ่ ช้ เป็ นวัสดุเพาะในระดับต่ างๆ กัน ดังนี้
1. ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ฉําฉา
100 % ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพารา 0 %
2. ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ฉําฉา
75 %
ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพารา 25 %
3. ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ฉําฉา
50 %
ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพารา 50 %
4. ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ฉําฉา
25 %
ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพารา 75 %
5. ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ฉําฉา
0%
ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพารา 100 %
นําวัสดุเพาะในแต่ ละอัตราส่ วนมาผสมกับรําละเอียด : แป้งข้ าวเหนียว : ปลายข้ าว : นํา้ ตาล
ทรายแดง : ดีเกลือ : ยิปซั่ม : ปูนขาว : แคลเซียม ในอัตราส่ วน 5 : 1 : 2 : 2 : 0.2 : 1 : 1: 1 คลุกเคล้า
ส่ วนผสมให้ เป็ นเนือ้ เดียวกัน ใช้ นํา้ ปรับความชื้นที่ 50-60 เปอร์ เซ็นต์ บรรจุใส่ ถุงๆ ละ 800 กรัม พบว่ า
การผสมขีเ้ ลือ่ ยไม้ ฉําฉาในวัสดุเพาะทีเ่ ป็ นขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพารา ให้ ผลผลิตทีด่ ีทุกอัตราส่ วน ดังแสดงใน
ตาราง 4
ตาราง 4 ระยะเวลาการเจริญทางเส้ นใย ระยะเวลาการให้ ผลผลิต และผลผลิตของ เห็ดหอม เมื่อเพาะโดย
ใช้ วสั ดุเพาะทีเ่ ป็ นส่ วนผสมของขีเ้ ลือ่ ยไม้ ฉําฉา/ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพารา ในระดับต่ างๆ
อัตราส่ วนขีเ้ ลือ่ ยไม้ ฉําฉา/
ขีเ้ ลือ่ ยไม้ ยางพารา
100/0
75/25
50/50
25/75
0/100

ระยะเวลาการเจริญ
ทางเส้ นใย (วัน)
61
61
61
61
66

ระยะเวลาการให้ ผล
ผลิต (วัน)
70
70
70
70
70

ผลผลิตเฉลีย่ (กรัม/ถุง)
120
110
110
100
80

การเผยแพร่ ผลงาน
เนื่องจากศูนย์ ศึกษาการพัฒนาห้ วยฮ่ องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ มีกจิ กรรมต่ างๆ
หลากหลาย อีกทั้งยังมีการศึกษาทดสอบเพือ่ หาวิธีการทีเ่ หมาะสมมาพัฒนาให้ เหมาะกับพืน้ ที่ ดังนั้น จึง
มีผู้เข้ ามาเยีย่ มชม ศึกษาดูงานกิจกรรมภายในศูนย์ ฯ ตลอดทั้งปี ผู้เข้ าเยีย่ มชมกิจกรรมของศูนย์ มีท้งั
บุคคลสํ าคัญจากในและต่ างประเทศ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา บุคลากรจากหน่ วยงานต่ าง ๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมทั้งผู้ทสี่ นใจทัว่ ไป นอกจากเข้ าเยีย่ มชมแล้ว ยังสามารถขอเข้ ารับการฝึ กอบรมด้ านอาชีพ
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ซึ่งดําเนินการตั้งแต่ ปี 2546-2551 ดังแสดงในตาราง 5
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ตาราง 5 ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรมด้ านอาชีพการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ
บุคคลเป้ าหมาย

2546

รุ่น
6
พืน้ ที่ปกติ
พืน้ ที่ยุทธศาสตร์ 1
13
ผู้สนใจทั่วไป
20
รวม

2547

2548

2549

คน รุ่น คน รุ่น คน รุ่น
120 2 40 3 60 2
22 0 0 5 100 9
203 12 253 15 409 15
345 14 293 23 569 23

2550

คน รุ่น
40 2
205 6
321 20
566 28

2551

คน รุ่น
40 2
137 8
381 16
558 26

คน
20
190
288
498

รวม
รุ่น
17
29
91
137

คน
320
657
2,055
3,032
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ปัญหาในการเพาะเห็ด
ในการเพาะเห็ดอาจมีปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ ทุกขั้นตอน ดังแสดงในตาราง 6
ตาราง 6 ปัญหาในการผลิตเห็ด สาเหตุ และแนวทางแก้ ไข
ขั้นตอนการผลิต
ปัญหา
สาเหตุ
การผลิตก้อนเชื้อ
ปุ๋ ยหมักยังมีกลิ่นเหม็น การกลับกองปุ๋ ยหมักไม่
เปรี้ ยว
ทัว่ ไม่สมํ่าเสมอ
ปุ๋ ยเละหรื อชื้นมาก
เกินไป

เชื้อเห็ดไม่เจริ ญเข้าไป
ในวัสดุเพาะ

เชื้อเห็ดเจริ ญไม่ถึงก้น
ถุงแล้วหยุดการ
เจริ ญเติบโต

แนวทางแก้ ไข
การกลับกองปุ๋ ยหมักไม่
ทัว่ ไม่สมํ่าเสมอ
เกลี่ยผึ่งให้ความชื้น
ระเหยออกไปบ้าง และ
เพิ่มยิปซัม่ เข้าไปผสม
ให้ทวั่ เพื่อป้ องกันการ
อัดแน่นของปุ๋ ยและทํา
การหมักต่อไปจนปุ๋ ย
หมักมีกลิ่นหอม
เชื้อเห็ดตายหรื อเสี ย
ไม่ถ่ายเชื้อในช่วงที่กอ้ น
เห็ดยังร้อน และเลือก
เขี่ยเชื้อขณะที่กอ้ นวัสดุ เชื้อที่มีสภาพดี
เพาะยังร้อนระอุอยู่
ก้อนวัสดุมีก๊าซพิษ เช่น พักก้อนให้ก๊าซพิษ
แอมโมเนีย หลงเหลือ ระเหยออก
อยู่
อุณหภูมิในห้องบ่มเชื้อ ปรับสภาพอุณหภูมิใน
สูงหรื อตํ่า เกินกว่าที่
ห้องให้เหมาะกับการ
เส้นใยจะเจริ ญเติบโต เจริ ญของเส้นใย
ได้
ก้อนเชื้อเปี ยกมาก
ไม่ควรผสมก้อนเชื้อให้
เกินไป
เปี ยกมากเกินไป

ก้อนเชื้อค่อนข้างเปี ยก ควรนึ่งฆ่าเชื้อให้ได้ครบ
และมีเชื้อแบคทีเรี ย
ตามกําหนดเวลา และ
เนื่องจากการนึ่งไม่ได้ที่ ความร้อนที่เหมาะสม
เชื้อเห็ดเดินผิดปกติมาก
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ขั้นตอนการผลิต

การเปิ ดดอกเห็ด

ปัญหา

ดอกเห็ดออกช้า หรื อ
ออกน้อย ผลผลิตตํ่า

ดอกเห็ดมีกา้ นยาว
หมวกดอกเห็ด สี ซีด

ดอกเห็ดรุ่ นหลังดอก
แห้งเหี่ ยวตาย

สาเหตุ
ภายในก้อนเชื้อมีก๊าซ
พิษอยู่
ในกรณี ที่ใช้ข้ ีเลื่อยไม้
เบญจพรรณ อาหารไม่
สมบูรณ์หรื ออยูใ่ นรู ปที่
เห็ดเอาไปใช้ได้ลาํ บาก
ความร้อนภายในโรง
บ่มสู งมากเกินไป
ใช้เชื้อเห็ดที่อ่อนไม่
แข็งแรง
มีอาหารเห็ดไม่เพียงพอ
นํ้าที่ใช้อาจจะมีธาตุ
บางอย่างสูงเกินไป
จนกระทัง่ เป็ นอันตราย
ต่อเห็ด
โรงเรื อนเปิ ดดอกมีการ
สะสมก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
มากเกินไป เมื่อเข้าไป
ปฏิบตั ิการจะรู ้สึกอบ
อ้าวหายใจอึดอัด
เกิดจากการรักษาระดับ
ความชื้นไม่ดีพอ
ผิวหน้าของก้อนเชื้อเห็ด
แห้ง
อากาศหนาวเย็นและ
ความชื้นตํ่าทําให้เห็ด
ชะงักการเจริ ญเติบโต
และแห้งตายในที่สุด

แนวทางแก้ ไข
ทิ้งช่วงให้ก๊าซพิษระเหย
ออกไป
เพิ่มสารอาหารที่เห็ด
ต้องการให้เหมาะสม

ปรับสภาพอุณหภูมิให้
เหมาะสม
เลือกเชื้อเห็ดจากผูผ้ ลิต
ที่เชื่อถือได้
เพิ่มอาหารให้เพียงพอ
กับชนิดของเห็ด
เลือกใช้น้ าํ จากแหล่งนํ้า
สะอาด

ทําการแก้ไขเกี่ยวกับ
การระบายอากาศ โดย
ให้มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวกเมื่อเข้าไปใน
โรงเรื อนจะรู ้สึกหายใจ
ปลอดโปร่ ง
ให้ความชื้นในโรงเรื อน
ให้เหมาะสมตามที่เห็ด
ต้องการ
พยายามควบคุม
อุณหภูมิและความชื้น
ภายในโรงเรื อนให้
เหมาะสมกับชนิดของ
เห็ด
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ขั้นตอนการผลิต

ปัญหา
สาเหตุ
ให้ผลผลิตตํ่าทั้ง ๆ ที่ เนื่องจากเชื้อเห็ดอ่อน
ก้อนเชื้อยังแข็งแน่นอยู่ มาก เชื้อเห็ดส่ วนใหญ่
จะเป็ นหมัน จึงไม่
สามารถจะให้ผลผลิต
สูงได้ หรื อใช้สายพันธุ์
ไม่เหมาะสมกับวัสดุ
เพาะและฤดูกาล
ก้อนเชื้อหมดอายุเร็ ว
วัสดุเพาะถูกหมักนาน
และ ผลผลิตตํ่า
เกินไปก่อนที่จะนําเอา
มาใช้เพาะเห็ด
ใช้ข้ ีเลื่อยไม้เนื้ออ่อน
เกินไป เช่น ขี้เลื่อยไม้งิ้ว
ก้อนเชื้อจะเน่าเสี ยเร็ ว
มีการสะสมเชื้อโรค
ภายในโรงเรื อน ทําให้
เกิดการเน่าเนื่องจากเชื้อ
จุลินทรี ยส์ ะสมอยูใ่ น
โรงเรื อนเข้าทําลายก้อน
เชื้อให้เน่าเร็ ว

แนวทางแก้ ไข
เลือกเชื้อเห็ดจากผูผ้ ลิต
ที่เชื่อถือได้

ไม่ควรใช้วสั ดุที่เพาะที่
หมักไว้นานเกินไปมา
ทําก้อนเชื้อ
ควรเลือกใช้ไม้ที่
เหมาะสม
ควรพักโรงเรื อน
ประมาณ 1-1.5 เดือน
ก่อนนําก้อนเชื้อเห็ดรุ่ น
ใหม่เข้าโรงเรื อน และ
ฉีดพ่นสารเคมีเพื่อทํา
การฆ่าเชื้อโรคหรื อ
แมลงที่สะสมใน
โรงเรื อนก่อนย้ายก้อน
เชื้อเข้าโรงเรื อน หรื อใช้
สารเคมีในช่วงเดินเส้น
ใยเท่านั้น
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ศัตรู เห็ดและการป้องกันกําจัด
ในฟาร์มเห็ดที่เพาะเห็ดปริ มาณมากหรื อเพาะมานาน และไม่มีการบริ หารจัดการที่ดี ทํามีการ
สะสมของโรคและแมลง จึงมักจะพบการเข้ารบกวนของศัตรู เห็ดต่างๆ ดังนี้
1. เชื้อรา ได้ แก่
- ราเขียว พบได้ในถุงก้อนเชื้อที่กาํ ลังเจริ ญของเห็ดทุกชนิด ลักษณะเป็ นกลุ่มเชื้อราสี เขียวชัดเจน
ระบาดหนักในระยะที่มีอากาศร้อนจัด
- ราสี ส้ม พบได้ในระยะเป็ นเส้นใย โดยเฉพาะเมื่อใช้อาหารเสริ มประเภทข้าวโพดป่ นหรื อซัง
ข้าวโพด
การป้องกันกําจัด
หากพบว่ามีกอ้ นเห็ดที่ปนเปื้ อนเชื้อราให้คดั แยกออกมาจากโรงเรื อน และนําไปทิ้งให้
ห่างจากโรงเรื อนอย่างน้อย 100 เมตร หรื อนําไปเผาทําลายทิ้ง หรื ออาจใช้สารเคมีในการป้ องกัน
กําจัดเชื้อราได้แก่ เบนโนมิล (benomyl) คาร์เบนดาซิม (carbendazim) โพรคลอราซ (prochloraz)
อัตรา 20 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร ทั้งนี้ให้งดใช้ในระยะออกดอก
2. ไร
ไรมีหลายชนิด โดยตัวของไรเองสามารถทําลายเส้นใยเห็ด หรื อทําให้ดอกเห็ดมีรูปร่ างที่ผดิ ปกติไป
อีกทั้งอาจจะเป็ นตัวนําเชื้อราเข้าไปในถุงก้อนเชื้อ พบได้ทวั่ ไปในถุงเห็ดและดอกเห็ดในระยะเปิ ดดอก
การป้ องกันกําจัดไร ใช้สารเคมี ไดคาร์โซล 25 WP หรื อ อมิทราซ 20 EC อัตรา 20-30 ซีซี (2-3 ช้อนแกง)
ต่อนํ้า 20 ลิตร หรื ออะบาเม็คติน (เวอร์ทิเม็ค 1.8%EC) อัตรา 20 ซีซี/นํ้า 20 ลิตร หรื อไพริ ดาเบน (แซน
ไมท์ 20%WP) อัตรา 15 กรัม/นํ้า 20 ลิตร ฉี ดพ่นในโรงเรื อนหรื อ การใช้สารฟอสฟี น 1 เม็ด (3 กรัม) ต่อ
การรมพื้นที่ 0.5 ลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ให้ใช้สารเคมีในระยะเดินเส้นใย หรื อระยะพักโรงเรื อนเท่านั้น
3. หนู
นับเป็ นตัวทําลายถุงเห็ดมากมายอย่างไม่น่าเชื่อ นอกจากจะกัดถุงก้อนเชื้อเพื่อเอาเมล็ด
ข้าวฟ่ างเป็ นอาหารแล้ว ยังกัดถุงเห็ดเพื่อสร้างรัง และเอาจุกสําลีไปทําที่นอน หนูชอบทําลายเห็ดเป๋ าฮื้อ
มากที่สุด ควรป้ องกันกําจัดโดยใช้วิธีกล หรื อการใช้กบั ดักในการยับยั้งการทําลายของหนู
4. แบคทีเรีย และ อืน่ ๆ
แบคทีเรี ยที่เจริ ญเติบโตในถุงก้อนเชื้อ มีผลทําให้เส้นใยเห็ดเจริ ญเติบโตได้เพียง
เล็กน้อย แล้วหยุดชะงักไปเฉย ๆ ดอกเห็ดที่เน่าเป็ นแหล่งขยายเชื้อได้เป็ นอย่างดี การป้ องกันกําจัด
แบคทีเรี ย ทําได้โดยฉีดพ่นคลอรี น คลอร็ อกซ์ หรื อไฮเตอร์ อัตรา 20 ซี ซี (2-3 ช้อนแกง)/นํ้า 20 ลิตร
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5. แมลง
แมลงที่ทาํ ลายดอกเห็ดและก้อนเชื้อเห็ดมีหลายชนิดด้วยกัน ที่พบเห็นได้บ่อย คือ
= แมลงวัน ตัวหนอนจะกัดกินเส้นใยเห็ด และเจาะที่โคนดอกเห็ดทําให้เห็ดแคระแกรน
และเน่าตายไป
= แมลงหวี่ เกิดกับดอกเห็ดที่มีอายุมาก แมลงหวีจ่ ะเข้ามาตอมและวางไข่เป็ นหนอน
แล้วแพร่ พนั ธุ์ ควรนําก้อนเชื้อเห็ดออกจากโรงเรื อนเพาะเห็ดทันที
การป้องกันกําจัด ใช้คาร์บาริ ล (เซฟวิน 85 WP) หรื อไดอาซินอน (บาซูดริ น 40 WP) อัตรา 4060 กรัม (4-6 ช้อนแกง) /นํ้า 20 ลิตร ฉีดพ่นที่กอ้ นเห็ดและในโรงเรื อนในช่วงการเดินเส้นใย และงดเว้น
การใช้ในช่วงเปิ ดดอก

