การเพาะเห็ดหอม

โดย
ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ
สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การเพาะเห็ดหอม

ภาพ เห็ดหอม

เห็ดหอมเป็นเห็ดเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน
ลาปาง เชียงราย ซึ่งจะให้ผลผลิตดีในช่วงฤดูหนาว เป็นเห็ดที่มีราคาค่อนข้างสูงกว่าเห็ดชนิดอื่น ๆ เพราะว่า
สามารถเพาะปลูกได้เฉพาะพืน้ ที่ และรู้จักกันดีมาเป็นเวลานานแล้ว ในลักษณะของอาหารจีนและญี่ปุ่นคนไทย
รู้จักเห็ดชนิดนี้ในรูปของเห็ดแห้งที่นามาจากต่างประเทศ
การเพาะเห็ดหอมในประเทศไทย เริ่มต้นจากการเพาะด้วยท่อนไม้ เช่น ไม้ก่อ และได้พัฒนาเทคนิคการ
เพาะได้ในถุงพลาสติกจนเป็นผลสาเร็จในพื้นที่ล่าง ไม่ต้องอาศัยเพาะบนที่สูง ปัจจุบันถือว่าเป็นเห็ดที่เพาะกัน
อย่างแพร่หลายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เช่น อาเภอสันทราย
ดอยสะเก็ด พร้าว สารภี แม่ริม แม่แตง สะเมิง เชียงดาว ฝาง แม่อาย ไชยปราการ จังหวัดเชียงราย เช่น
อาเภอเมือง เวียงป่าเป้า แม่สรวย จังหวัดลาปาง หมู่บ้านปางมะโอ อ.แม่ทะ เป็นต้น นอกจากนี้มีการ
กระจายเพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัด เช่น อ.ภูเรือ จังหวัดเลย และ อ.วังน้าเขียว จังหวัด
นครราชสีมา เป็นต้น แต่ละท้องที่ก็จะมีการเลือกใช้สายพันธุ์ที่มคี วามเหมาะสมกับพืน้ ที่นั้นด้วย

การเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติก

การเพาะเห็ดหอมในถุงพลาสติกประสบความสาเร็จมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2521

เป็นวิธีการเลียนแบบ

ธรรมชาติ โดยไม่ต้องใช้ท่อนไม้หรือใช้ไม้ที่ควรสงวนและรักษา ช่วยแก้ปัญหาการนาไม้ก่อมาใช้เพาะเห็ดหอม
ได้อกี ทางหนึ่ง โดยใช้หลักการที่ว่าเห็ดหอมสามารถย่อยเซลลูโลสและลิกนินได้ ขี้เลื่อยถือเป็นวัสดุที่ใกล้เคียง
ที่สุดจึงถูกนามาใช้ในการเพาะเลี้ยง
การเตรียมก้อนเชื้อ
1. วัสดุเพาะที่ให้ผลดี คือ ไม้มะขาม รองลงมาคือ ขีเ้ ลื่อยไม้ยางพารา ขี้เลื่อย ไม้
จามจุรี หรือขีเ้ ลื่อยไม้เบญจพรรณหมัก วัสดุเพาะประกอบด้วย
สูตรที่ 1 ขีเ้ ลื่อย

100

กิโลกรัม

ราข้าวละเอียด

5-8

กิโลกรัม

น้าตาลทราย

1-2

กิโลกรัม

ดีเกลือ

0.2

กิโลกรัม

ยิปซั่ม

0.5 -1

กิโลกรัม

แคลเซียม

0.5-1

กิโลกรัม

น้า

65-75

ลิตร

2. ถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 6.5x12.5 หรือ 7x13 นิว้ และอุปกรณ์การเพาะเห็ดใน
ถุงพลาสติก เช่น คอขวด จุกประหยัด สาลี ยางรัด กระดาษ
3. หม้อนึ่ง หรือถังนึ่งไม่อัดความดันพร้อมอุปกรณ์การให้ความร้อนในการนึ่งฆ่าเชื้อ ซึ่งการฆ่าเชื้อ
ก้อนเห็ดหอม จาเป็นต้องใช้อุณหภูมิที่สูงและระยะเวลาในการนึ่งยาวนานกว่าเห็ดชนิดอื่น เพื่อลด
การปนเปื้อนเพราะเห็ดหอมมีการเจริญของเส้นใยช้า ถ้านึ่งฆ่าเชื้อไม่ดี ก็จะมีจุลินทรีย์อื่นปนเปื้อน
ในก้อนเชือ้ เห็ดได้ง่าย
4. หัวเชื้อเห็ดหอมในข้าวฟ่าง
5. โรงเรือนบ่มเส้นใยเห็ดและโรงเรือนเปิดดอก
วิธีการเพาะ

1. ผสมวัสดุเพาะและวัสดุเสริมทั้งหมดให้เข้ากันอย่าให้แห้งหรือแฉะ ให้วัสดุพอจับตัว
กันได้ เมื่อบีบดูไม่มีหยดน้า เมื่อคลายมือออกส่วนผสมต้องไม่แตกร่อนออกอย่างรวดเร็ว โดยปกติจะมีความชื้น
ประมาณ 70-75%
2. บรรจุสว่ นผสมลงในถุงพลาสติกทนร้อน ขนาด 6.5x12.5 นิว้ น้าหนัก 0.8-1
กิโลกรัม อัดถุงให้แน่น ใส่คอขวด ปิดด้วยจุกประหยัดสาลี
3. นาไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งลูกทุ่งที่ความร้อนประมาณ 98-100 องศาเซลเซียส
โดยเริ่มจับเวลาตั้งแต่ไอน้าเดือดพุ่งตรงสม่าเสมอเป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง ต้องระวังระดับไอน้าไว้ตลอดเวลาด้วย
การปรับความร้อนให้มอี ุณหภูมิคงที่เสมอตลอดเวลา แล้วทิ้งไว้ให้เย็นนาก้อนเห็ดออกจากหม้อนึ่ง
4. ปลูกเชื้อเห็ดโดยการแกะฝาครอบออก เปิดจุกสาลีแล้วใส่เชื้อเห็ดที่ทาจากเมล็ดข้าวฟ่าง และทาใน
ห้องปลูกเชื้อที่สะอาด ควรทาในบริเวณที่สะอาดป้องกันการปนเปื้อนของโรค แล้วนาไปบ่มเส้นใย
หมายเหตุ : ช่วงเวลาการปลูกเชื้อที่ดที ี่สุดคือช่วงเช้าตรู่เพราะอากาศนิ่งมีการฟุง้ กระจายของเชื้อโรคน้อย
การบ่มเส้นใย
การบ่มเส้นใยเห็ดหอมจะมีการบ่ม 2 ระยะ
1. ระยะในฤดูกาลปกติจะบ่มเส้นใย นาน 4 เดือน (ช่วงมิถุนายน – พฤศจิกายน)
2. ระยะนอกฤดูกาลจะบ่มเส้นใยนาน 8 เดือน (ธันวาคม – กรกฎาคม)
การกระตุ้นเห็ดหอมให้เกิดดอก
1. เมื่อก้อนเชือ้ มีอายุบ่มนาน 120 วัน แล้วถอดกระดาษที่ปิดบนจุกออกพร้อมทั้งถอด
คอขวดพลาสติกออก แล้วดึงปากถุงพลาสติกให้ชูขนึ้ เพื่อเพิ่มออกซิเจนให้หน้าก้อนเชื้อเห็ดเปลี่ยนเป็นสีน้าตาล
ให้มากที่สุด จะใช้เวลาประมาณ 15-30 วัน
2. เมื่อตรวจดูก้อนเชื้อเห็ดพบว่า หน้าก้อนเชื้อได้เปลี่ยนเป็นสีนาตาล
้
แล้วตัดปากถุง
เสมอไหล่ของก้อนออกทิง้ แล้วกรีดก้นถุงเพื่อระบายน้าที่ขังอยู่ในก้อนเห็ดจานวน 4 แผล โดยรอบทั้ง 4 มุม ยาว
ประมาณแผลละ 1 นิว้
3. รดน้าในก้อนเห็ดให้ชุ่มมากที่สุดประมาณ 1 วัน ห่างกันครั้งละ 1-2 ชั่วโมง
4. วิธีการทาให้ก้อนเชือ้ ออกดอกสามารถทาได้โดย

4.1 แช่นาเย็
้ น 10-15 องศาเซลเซียส นาน 24 ชั่วโมง หรือ
4.2 ใช้กระสอบป่านชุบน้าแล้วนามาคลุมหน้าก้อนเห็ดประมาณ 24 ชั่วโมง หรือ
4.3 ตบหน้าก้อนเชื้อเห็ดให้ได้รับการกระทบกระเทือนประมาณ 3 ครั้ง ด้วยแผ่นพลาสติกที่มีความ
ยืดหยุ่น หรือ
4.4 คว่าหน้าก้อนเห็ดลงบนพืน้ ทรายนาน 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นหงายหน้าก้อนเห็ดขึน้
หมายเหตุ วิธีการกระตุน้ อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งแล้วแต่ความสะดวก
5. หลังจากเลือกใช้วธิ ีกระตุ้นแล้วควรรดน้าหน้าก้อนเชื้อให้ชุ่ม หลังจากนั้นอีก
ประมาณ 2-3 วั น จะเริ่มมีตุ่ม ดอกเห็ด เกิ ดขึ้น และพัฒนาการจนเป็นดอกเห็ด สามารถเก็ บ เกี่ย วภายใน
ระยะเวลา 4-5 วัน โดยสังเกตจากเนื้อเยื่อของหมวกดอก เริ่มขาดจากก้านเห็ดประมาณ 20-50 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งเป็นระยะที่เห็ดมีคุณภาพที่สุด
6. หลังจากเก็บผลผลิตรุน่ เสร็จแล้ว ให้พักก้อนเห็ดนาน 15-30 วัน แล้วกระตุน้ ในรุ่น
ต่อไป โดยทาตามขั้นตอนที่กล่าวข้างต้น
เห็ดหอมแต่ละก้อนจะเก็บได้ประมาณ 6 รุ่น และอาจเก็บผลผลิตดอกเห็ดหอมได้ 150-200 กรัมต่อ
ก้อน ตั้งแต่ดอกแรกจนถึงดอกสุดท้าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ การปฏิบัติดูแลรักษาและสภาพแวดล้อมที่ก้อน
เชื้อเห็ดได้รับในขณะนั้น

ตาราง 5.1 สรุปขันตอนการปฏิ
้
บตั ิและระดับปั จจัยสภาพแวดล้ อมที่เห็ดหอมต้ องการ

ระยะการเจริญเติบโต

จานวน
(วัน)

อุณหภูมิ
(oซ)

ความเข้มแสง

ความชืน้

(lux)

ระยะบ่มเชื้อ (incubation)

120-240

20-30

ไม่ต้องการแสง

50

ชักนาให้ออกดอก (induction)

2-4

10-20

500-1,000

85-95

การเกิดดอก (fruiting)

7-14

12-18

500-1,000

60-80

พักตัว (rest)

7-21

20-30

ไม่ต้องการแสง

65-70

10-20

500-1,000

85-98

ชักนาให้ออกดอก

2-4

ดัดแปลงจาก : ดาเกิง ป้องพาล (2547)

ภาพ การปลูกสร้างโรงเรือนเห็ดหอม

ภาพ การตั้งวางพักบ่มก้อนเห็ด

ภาพ ก้อนเชื้อเห็ดหอมอายุ 50 วัน

ภาพก้อนเชื้อเห็ดอายุ 4 เดือนพร้อมเปิดดอก

ภาพ เมื่อครบ 4 เดือนขยายปากถุง

ภาพ การเกิดดอกเห็ดช่วงขยายปากถุง

ภาพ ตัดไหล่ถุงเมื่อครบ 15 วันหลัง ขยายปากถุง

ภาพ การออกดอกหลังกระตุ้น
การเก็บเกี่ยวผลผลิต
หลังจากการกระตุน้ เห็ดแล้วประมาณ 5-7 วัน จะเริ่มเก็บดอกเห็ดหอมได้ โดยต้อง
เก็บดอกเห็ดในลักษณะยังตูมอยู่ คือ ขอบหมวกเห็ดแยกออกจากก้านดอกประมาณ 20-50 เปอร์เซ็นต์ จับ
ดอกเห็ดโยกไปมา แล้วหมุนจนดอกเห็ดหลุดจากหน้าก้อนเห็ด จากนั้น นาดอกเห็ดที่เก็บเกี่ยวได้ไปตัดแต่ง ตัด
โคนทิ้ง ให้ก้านเห็ดยาวติดกับดอกประมาณ 2.5 เซนติเมตร แล้วนาไปคัดขนาดต่อไป ควรลดการให้น้าก่อน
เก็ บ ผลผลิ ต เพราะจะเน่ า เสี ย หายง่ า ยหากมี ความชื้ นในดอกเห็ ด สูง การยื ด อายุ ก ารเก็ บ รัก ษาให้น านขึ้ น
สามารถทาได้โดยบรรจุในถุงพลาสติกเก็บในตู้เย็นได้นาน 3-4 สัปดาห์ เห็ดหอมที่เพาะในประเทศไม่นิยมทา
แห้งเพราะเป็นสายพันธุ์ทนร้อน มีนาหนั
้ กแห้งต่า เมื่อทาแห้งแล้วไม่ได้คุณภาพโดยเฉพาะสีของดอกเห็ดจะเป็นสี
คล้าไม่ได้รูปทรง

ภาพ เห็ดหอมพร้อมเก็บเกี่ยว

ภาพ เก็บเกี่ยวและตัดแต่งโคนดอกเห็ดหอม

ภาพ เห็ดหอมหลังตัดแต่ง

ภาพ บรรจุถุงเตรียมจาหน่าย

ข้อเสนอแนะในการเพาะเห็ด
1. การเพาะเห็ดหอมสามารถให้เห็ดออกดอกตลอดทั้งปีได้ โดยอาศัยการบ่มเส้นใย
เห็ด ที่ ต่ างกั น โดยปรกติจ ะเริ่ มผลิต ก้ อนเชื้ อเห็ดในช่ วงเดือ นมิ ถุ น ายน เป็น ต้นไป ถึ งต้น ฤดู หนาว (เดือ น
พฤศจิกายน) ในฤดูกาลนี้จะบ่มก้อนเชื้อนานประมาณ 4 เดือน ก็จะสามารถทาให้เห็ดออกดอกได้ แต่ถามีการ
ผลิตก้อนเชื้อในช่วงเดือนธันวาคม จนข้ามปีถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะต้องมีการบ่มเส้นใยเห็ดเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวคือ
ประมาณ 6-8 เดือน จึงจะสามารถเปิดดอกเห็ดได้ คือจะเปิดดอกเห็ดในช่วงเดือนสิงหาคม เป็นต้นไป
2. เห็ดหอมเป็นเห็ดที่สามารถวางแผนการออกดอกเห็ดได้ตามเป้าหมาย โดยใช้
เทคนิคการบังคับให้ออกดอกตามการกาหนดซึ่งสามารถกาหนดผลผลิตที่ออกได้ถ้าหากผลผลิตมีมากอาจ
ชะลอไม่ให้ออกมามาก
3. เห็ดหอมเป็นเห็ดที่สามารถเก็บรักษาผลผลิตในรูปเห็ดสดได้ยาวนาน โดยการเก็บ
ไว้ในตู้เย็นหรือแช่ในถังน้าแข็งก็สามารถชะลอในการเก็บรักษาได้ประมาณ 7-15 วัน จึงแก้ปัญหาเห็ดล้นตลาด
ได้ในบางช่วง

4. เห็ดหอมเป็นเห็ดที่มศี ักยภาพด้านราคาและการผลิตในภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย จึงเป็นโอกาสที่ดขี องผู้เพาะเลี้ยงแต่มีขอ้ เสียคืออายุการบ่มก้อนเชื้อค่อนข้างนาน
5. การจาหน่ายผลผลิตเห็ดหอมควรจาหน่ายในรูปเห็ดสดดีกว่าและไม่นิยมแปรรูป
เป็นเห็ดแห้งเพราะว่าสายพันธุ์ที่ใช้เพาะในประเทศไทย ไม่เหมาะสมที่จะทาเป็นเห็ดแห้งเพราะว่ามีน้าหนักแห้ง
ต่าเมื่อทาแห้งแล้วเห็ดจะมีสดี าและไม่คงรูปทรง
6. เห็ดหอมเป็นเห็ดที่มกี ารจัดชั้นมาตรฐานหรือการคัดเกรดตามขนาดของดอกเห็ด
และต้องมีการตัดแต่งก้านเห็ดยาวติดกับดอกประมาณ 2 เซนติเมตร
7. ข้อจากัดอีกประการหนึ่งของเห็ดหอม คือต้องมีการรีบเก็บดอกเห็ดก่อนที่ดอกเห็ด
จะบานเพื่อไม่ให้ผลผลิตเสียราคา ในการเก็บดอกเห็ดต้องเก็บดอกที่ยังตูมอยู่ค่อนข้างจะมีเวลาช่วงเวลาที่
จากัดเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวต้องใช้แรงงานในการเก็บให้ทัน
8. เห็ดหอมเป็นเห็ดที่ใช้พืน้ ที่ในการตัง้ วางในการบ่มก้อนเชื้อเห็ดมาก ไม่นิยมตัง้ เรียง
ทับซ้อนกัน และการเปิดดอกเห็ดจะนิยมตั้งเรียงก้อนเห็ ดบนพื้นของโรงเรือนเปิดดอก ไม่มีการเปิดดอกเห็ดบน
ชั้นวาง

