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การเพาะเหด็ในขอนไม้ 

 

การเพาะเห็ดลงในขอนไม้ สามารถเพาะเห็ดได้หลายชนิด เชน่ เห็ดลม เห็ดขอนขาว เห็ดหหูน ูเห็ดนางฟ้า 

และเห็ดอ่ืนๆ อีกจ านวนมากก็สามารถเพาะลงในขอนไม้ได้ 

เห็ดแต่ละชนิดจะเกิดดอกในท่อนไม้ท่ีแตกต่างชนิดกันออกไป   เช่น  เห็ดลม จะเกิดดอกได้ดีในไม้ 

พะยอม  บาก  พลวง  แคน มะคา่แต้  เตง็  ก่อ  เป็นต้น  เห็ดขอนขาว จะเกิดดอกได้ดีในไม้  มะม่วง  บาก  เหล่ือม ติว้ 

เป็นต้น  และส าหรับเห็ดหหูน ูเกิดดอกได้ดีในไม้แค  ขนนุ  น้อยหนา่  และไม้ตระกลูไทร  เป็นต้น                  

การเตรียมท่อนไม้ และอุปกรณ์อ่ืนๆ         

ในการเพาะเห็ดในขอนไม้นัน้  สามารถใช้ได้ทัง้ไม้สดและไม้แห้ง  แตไ่ม้ท่ียงัสดจะสามารถท าได้ง่ายและ

สะดวกกวา่  แตถ้่าเป็นไม้แห้งต้องน าไปแชน่ า้ก่อน  ประมาณ 1-2  คืน  จึงน าขึน้มาเพ่ือใส่เชือ้เห็ดเข้าไป  หากเป็นไม้

สดก็สามารถใสเ่ชือ้เห็ดเข้าไปได้เลย และชว่งเวลาท่ีเหมาะสมในการตดัก่ิงไม้มาเพาะเห็ดคือ ฤดใูบไม้ร่วง เน่ืองจาก

ต้นไม้จะมีการสะสมอาหารท่ีมากกว่า  ส าหรับวสัดอุุปกรณ์ท่ีใช้ในการเพาะประกอบด้วย อุปกรณ์เจาะรูท่อนไม้  

ค้อน จกุปิดหรือฝาจีบน า้อดัลม  และเชือ้เห็ดท่ีดีมีความแข็งแรง    

ขนาดและความยาวของไม้               

ไม้ท่ีน ามาเพาะเห็ดนัน้สามารถน ามาใช้ได้ทกุขนาดแตใ่ห้ค านึงถึงความสะดวกในการปฏิบตัิงานโดยปกติ

แล้วจะนิยมใช้ไม้ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ   10-20  ซม.  ยาวประมาณ  1 เมตร  เจาะรูลึก

ประมาณ  1  นิว้  ห่างกนัประมาณ  1  ฝ่ามือ  หรือ  ประมาณ 10 ซม.  โดยใช้เหล็กเจาะรู หรือสว่านขนาด  4-

5  หนุ  หลงัจากนัน้ใช้เชือ้เห็ดท่ีเลีย้งบนขีเ้ล่ือย  หรือในเมล็ดข้าวฟ่างก็ได้  ใส่ลงไปในรูจนเต็มใช้ไม้ท่ีสะอาดกดลงไป

ให้แนน่พอประมาณ  แล้วปิดรูด้วยจกุไม้ท่ีได้จากเหล็กเจาะเปลือกออกมา  หรือฝาพลาสติกส าหรับเพาะเห็ดในขอน

ไม้ท่ีมีขายโดยเฉพาะ  หรือใช้ฝาจีบขวดน า้อดัลมหรือเบียร์ปิดแทนก็ได้ 

การพักและบ่มท่อนเชือ้เหด็  

หลงัจากใส่เชือ้เห็ดเรียบร้อยแล้วให้พกัท่อนเชือ้เพ่ือรอให้เชือ้เห็ดเจริญเติบโตเข้าไปในเนือ้ไม้มากท่ีสดุ  โดย

วางพกัในพืน้ท่ีสะอาด มีการถ่ายเทอากาศสะดวก ลมไม่โกรก และควรมีความชืน้พอสมควร  ซึ่งอาจจะเป็นใต้ร่มไม้ 

หรือในโรงเรือนท่ีมีหลงัคากนัแสงแดดได้ ท่อนเชือ้ไม่ควรสมัผสักบั ดินโดยตรง ควรหาวสัดรุองรับ การวาง ให้วาง

แบบหมอนรถไฟ โดยเอาท่อนไม้ขนาดใหญ่กว่าไว้ด้านนอก ท่อนเล็กไว้ด้านใน  เน่ืองจากท่อนไม้เล็กจะแห้งเร็วใน



ระหวา่งการพกัทอ่นเชือ้มีข้อควรระวงัคือ อย่าให้เชือ้จลุินทรีย์อ่ืนขึน้บนท่อนเชือ้ เช่น ราเขียว วชัเห็ด หรือเห็ดท่ีเพาะ

เกิดดอกก่อนในช่วงพกัท่อนเชือ้ โดยใช้มีดหรือเหล็กแหลมขดูออกให้หมด  นอกจากนีข้้อควรระวงัอีกข้อคือความชืน้

ในทอ่นไม้หลงัจากวางทอ่นเชือ้ไว้ประมาณ 10-15 วนั ให้สงัเกตดคูวามชืน้ของท่อนไม้ เพราะเม่ือเห็ดเจริญเข้าไปใน

เนือ้ไม้ ความชืน้ของท่อนไม้จะลดลงซึ่งมีผลต่อการเจริญของเห็ด ดงันัน้ให้รดน า้ช่วยแต่ไม่มากเกินไป ประมาณ

สปัดาห์ละ 1-2 ครัง้ จนกว่าเชือ้จะเดินเต็มท่อนไม้  และควรกลบักองทกุครัง้ท่ีรดน า้โดยเอาท่อนเชือ้ท่ีอยู่ด้านล่างขึน้

ด้านบน และทอ่นเชือ้ท่ีอยูด้่านบนลงด้านล่าง ท่ีอยู่ข้างนอกเข้าด้านใน ท่ีอยู่ด้านในออกด้านนอก ซึ่งเป็นการกระตุ้น

ให้เส้นใยเห็ดเดนิทัว่ทอ่นไม้ได้เร็วยิ่งขึน้ ประมาณ 40-60 วนั เชือ้จะเดนิเตม็ทอ่นไม้ 

 

การท าให้เกิดดอก  

หลงัจากเชือ้เดินเต็มท่อนไม้ให้น าท่อนเชือ้ไปแช่น า้ทิง้ไว้  24-48 ชัว่โมง (ถ้าแช่ในน า้เย็นอณุหภูมิ 15-18 0C 

จะกระตุ้นให้เกิดดอกเร็วขึน้) โดยหาวสัดท่ีุหนกั ๆ มาทบัน า้ให้จมน า้ไว้เพ่ือให้ท่อนไม้ดดูซึมน า้ได้เต็มท่ี จากนัน้ใช้

ค้อนตีแรง ๆ ท่ีปลายทัง้สองด้านของท่อนไม้ เพ่ือกระตุ้นให้เนือ้เย่ือของไม้ขยายตวั  และอากาศเข้าไปในเนือ้ไม้ได้ 

จากนัน้จึงน าไปวางในโรงเรือนแบบเผาข้าวหลาม หากเป็นเห็ดบด เห็ดขอนขาวให้เปิดดอกในโรงเรือนท่ีร้อนชืน้ 

ส าหรับเห็ดหหูนู ให้เปิดดอกในโรงเรือนท่ีเย็นชืน้ คลมุด้วยผ้าพลาสติกหรือกระสอบปุ๋ ย รดน า้ทกุวนั ๆ  ละ 2-3 ครัง้ 

ตอนเช้า บา่ย และเย็น ประมาณ 7-14 วนั จะเกิดตุม่เห็ดเล็ก ๆ ขึน้หลงัจากนัน้ประมาณ 2-5 วนั ก็สามารถเก็บดอก

เห็ดได้ และสามารถเก็บผลผลิตไปได้เร่ือย ๆ หากสงัเกตเห็นว่าดอกเห็ดเล็กลง และมีจ านวนน้อย ให้ท าการบม่เชือ้

ใหม่โดยเอาไปผึ่งลมด้านนอกโรงเรือนไม่ต้องรดน า้ 10-15 วนั จากนัน้น าไปแช่น า้ตีกระตุ้นด้วยค้อน แล้วจึงน ากลบั

เข้าโรงเรือนเปิดดอกใหม ่ท าเชน่นีเ้ร่ือยๆ จนกวา่ทอ่นไม้จะผหุมด    

 

การเพาะเห็ดหอมในท่อนไม้ 

 การเตรียมท่อนไม้   



ไม้ท่ีเหมาะตอ่การเพาะเห็ดหอมคือ ไม้ก่อเดือย และไม้ก่อแปน้ ท่ีอยู่ในกลุ่มไม้โอ๊ค  เน่ืองจากเป็นไม้ในป่า

ต้นน า้ล าธาร  จึงไม่ควรโคน่ล้มทัง้ต้น ควรใช้วิธีแตง่ก่ิงก้านของล าต้นแล้วน าท่อนไม้มาใช้  จะเป็นการรักษาป่าต้น

น า้ล าธารให้คงอยูต่อ่ไปหรือใช้ไม้ชนิดอ่ืนแทนไม้ก่อได้ 

 ฤดกูาลท่ีควรจะตดัก่ิงเพ่ือมาใช้เป็นทอ่นไม้เพาะเห็ดหอม  ควรเป็นระยะทอ่นไม้มีการสะสมอาหารมากท่ีสดุ

ได้แก่ระยะฤดูใบไม้ผลิ  ต้นไม้เร่ิมมีการแตกตาและใบใหม่ อาหารสะสมในท่อนไม้จะถูกน ามาใช้ประโยชน์แก่

เห็ดหอมได้มากท่ีสดุ ความยาวของท่อนไม้ประมาณ 80-150 เซนติเมตร เส้นผ่าศนูย์กลาง 5-15 เซนติเมตร และไม่

ควรให้เปลือกไม้แตกเสียหาย    เพราะจะเป็นทางท่ีเชือ้จลุินทรีย์เข้าท าลายได้ 

 

 การเตรียมเชือ้เหด็หอม  

หวัเชือ้ท่ีน ามาใช้นิยมใช้ขีเ้ล่ือยไม้เนือ้แข็ง  หากเป็นไม้ในสกลุไม้ก่อจะให้ผลดี  หรือใช้ขีเ้ล่ือยไม้ยางพารา

แทน  ใช้ขีเ้ล่ือยผสมกบัร าละเอียดประมาณ 5-10% แล้วปรับความชืน้ให้เหมาะสม น าบรรจลุงในขวดแล้วนึ่งฆ่าเชือ้

รอให้ส่วนผสมเย็นลง แล้วเข่ียหวัเชือ้เห็ดหอมลงไป และน าไปบ่มในร่มท่ีอณุหภูมิ 24-28 องศาเซลเซียส ส่วนการ

เพาะเห็ดหอมในท่อนไม้แบบอตุสาหกรรม มีวิธีท าหวัเชือ้จากเนือ้ไม้ซึ่งอยู่ในรูปลิ่ม หรือรูปทรงกระบอกชิน้เล็กๆ มี

เส้นผ่าศนูย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร น าชิน้ไม้นึ่งฆ่าเชือ้ เม่ือชิน้ไม้เย็นลงจึงใส่เชือ้เห็ดหอมลงไป

เพ่ือให้เชือ้เจริญเข้าไปในเนือ้ไม้ 

 

วิธีการเพาะเหด็หอม 

1. น าทอ่นไม้มาบม่ไว้ในร่มนาน 30 วนั 
2. ใช้สว่านไฟฟ้าขนาด 5 หุน  เจาะลงไปในท่อนไม้ลึกประมาณ  1-2 นิว้ แต่ละรูห่างกันประมาณ 10 

เซนติเมตร ให้รูท่ีเจาะสลบัฟันปลา  แล้วใส่เชือ้เห็ดหอมลงไปในรูให้เต็มพร้อมปิดจุกไม้หรือพลาสติกและใช้ฆ้อน
ตอกย า้เบา ๆ ถ้าใช้หวัเชือ้แบบชิน้ไม้สามารถน าหวัเชือ้ตอกเข้าไปในรูได้เลย 

3. การบม่เชือ้ในท่อนไม้  ควรน าท่อนไม้ไปบม่บริเวณลานพกัไม้ (laying yard)  เพ่ือให้เส้นใยเจริญเข้าไป
ในท่อนไม้ให้ดีเสียก่อน  โดยน าท่อนไม้มาวางแบบตัง้ตรงหรือวางแบบส่ีเหล่ียมคางหมูก็ได้ บริเวณลานพกัไม้ควร
เป็นร่มมีแสงสวา่งร าไร  ควรวางทอ่นเชือ้บนอิฐหรือทราย  เพ่ือไมใ่ห้ทอ่นไม้สมัผสักบัดินโดยตรง  อณุหภูมิในการบม่

ทอ่นไม้ควรอยูร่ะหวา่ง 24-28 องศาเซลเซียส นาน 8-12 เดือน 
4. การบม่เชือ้จะใช้เวลา 8-12 เดือน  เพ่ือให้เส้นใยเห็ดหอมเจริญเต็มท่ีในท่อนไม้ก่อน  จากนัน้จะเป็นการ

กระตุ้น (induction) เชือ้ในทอ่นไม้ 
 



 การท าให้เหด็หอมออกดอก 

การกระตุ้นให้เห็ดหอมออกดอกจะกระท าในช่วงฤดหูนาว และมีอุณหภูมิทัว่ไปอยู่ในระดบัต ่าระหว่าง 12-

20 องศาเซลเซียส  มีความชืน้สงูและมีร่มเงา มีการปฏิบตัดิงันี ้

1. น าท่อนเชือ้เห็ดหอมท่ีเดินเต็มท่ีแล้ว แช่ในน า้เย็นอณุหภูมิ 10-15 องศาเซลเซียส  นาน 24-48 ชัว่โมง 
เพ่ือให้ทอ่นเชือ้อ่ิมตวั แล้วน าทอ่นเชือ้ขึน้จากน า้  ใช้ฆ้อนทบุหวัท้ายของทอ่นเชือ้อยา่งแรง 2-3 ครัง้  เพ่ือให้น า้ท่ีเกาะ
อยูห่ลดุออกไปจะชว่ยให้อากาศซมึผา่นเข้าไปในทอ่นไม้ได้ง่าย 

2. น าท่อนไม้เข้าเพาะในลานเพาะเห็ด (raising yard) โดยวางในลกัษณะตัง้ตรงเรียงเป็นแถว  ดอก
เห็ดหอมจะออกดอก  ระยะนีไ้มค่วรให้น า้เพราะดอกจะเนา่เสียหายได้ 
เม่ือเก็บผลผลิตรุ่นแรกแล้ว  ให้พกัทอ่นเชือ้ไว้ระยะหนึง่เพ่ือให้เส้นใยเจริญ แล้วท าการกระตุ้นให้เห็ดหอมออกดอก  

ทอ่นเชือ้จะให้ผลผลิตนาน 3-6 ปี 

 

 

ขั้นตอนการเพาะเห็ดหอมในท่อนไม้ 
         1. ตดัแตง่ก่ิงไม้จากต้น  6. การบม่พกัไม้ในฤดอ่ืูน 

         2. ตดัแตง่ท่อนไม้     7. การบม่ไม้เพ่ือเตรียมออกดอกและหลงัออกดอก 

         3. เจาะรู        8. การแชน่ า้เพ่ือกระตุ้นการออกดอก 



         4. ใสเ่ชือ้เห็ด   9. การท าให้ออกดอก 

         5. การบม่พกัไม้ในฤดหูนาว  

ที่มา: รวมเร่ืองการเพาะเห็ดในประเทศไทย (2538) 

 

 


