
  การเพาะเห็ดขอนขาว  

    

วสัดุ อุปกรณ์ ทีส่ าคญัในการเพาะเห็ดขอนขาว   

 วสัดุเพาะเห็ด   วสัดุเพาะท่ีนิยมมากท่ีสุด  คือข้ีเล่ือยจาก
ไมเ้น้ืออ่อน  เช่น  ไมย้างพารา ไมง้ิ้ว ไมนุ่้น ไมก้า้มปู ไมก้ระถิน
ณรงค ์ กากเป็นไมเ้น้ือแขง็  เช่น ไมม้ะขาม ไมทุ้เรียน ไม้
ขนุน  ตอ้งท าการหมกัสลายยางไมเ้สียก่อน  วสัดุ เพาะท่ีนิยม
กรณีท่ีไม่มีข้ีเล่ือย   คือ  ฟางขา้ว  ตน้ขา้วโพดตน้ขา้วฟ่าง   วสัดุ
เพาะดงักล่าวน้ีหากน าไปเพาะเห็ด  จะท าใหผ้ลผลิตค่อนขา้งสูง
คุณภาพดี  ไม่มีกล่ินไม ้ รสชาติดีกวา่   แต่ตอ้งท าการหมกัจนกวา่
วสัดุเพะจะน่ิมและหอม  จึงจะสามารถน าไปเพาะเห็ดได ้

 สูตรอาหาร   เห็ดเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางอาหาร
สูง   ดงันั้นการท่ีจะเพาะเห็ดใหไ้ดผ้ลผลิตสูง  คุณภาพดีควรท า
การเสริมหรือเติมธาตุอาหารท่ีเห็ดตอ้งการเขา้ไปใหค้รบถว้น 
สูตรอาหารทัว่ๆไปมีดงัน้ี                   
 1. ข้ีเล่ือยแหง้    100  กก.        
 2. ร าละเอียด             10  กก.            
 3. ใบกระถ่ินป่น          3  กก. 
                4. ขา้วโพดป่นหรือแป้ง           1  กก.       
      
 5. ส่าเหลา้                   1  กก.              
 6. หินฟอสเฟต            1  กก. 

                7. ปูนโดโลไมทห์รือปูนขาว      1  กก.            
 8. ดีเกลือ             0.1  กก. 
 

 การบรรจุถุงพลาสติก     ถุงพลาสติกท่ีน ามาบรรจุวสัดุเพาะเห็ด
นิยมใชถุ้งกนัร้อน ขนาด 6.5   12.5 น้ิวหนา 0.10 มม. พบักน้เรียบร้อย
แลว้  ส าหรับวสัดุเพาะท่ีเป็นข้ีเล่ือย ถา้เป็นฟางใชถุ้ง    ขนาด  9  13 น้ิว 
หนา. 10 มม. การบรรจุวสัดุเพาะลงในถุงนั้นควรบรรจุประมาณ 3 ใน 4 ของ
ความสูง กด ทุบ เพ่ือให้วสัดุเพาะแน่นพอสมควรหรือพยายามให้อากาศ
เหลือนอ้ยท่ีสุดในถุง แลว้จึงใส่คอขวด อุดดว้ยจุกลกัษณะคลา้ยคอขวดท า
ดว้ยพลาสติกและยดัส าลี    
  

 การนึ่งฆ่าเช้ือจุลนิทรีย์  การน่ึงฆ่าเช้ือจุลินทรียน์ั้นจะน่ึงดว้ย
หมอ้น่ึงแบบไหนก็ได ้ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีควรระวงัคือ         
 1. อุณหภูมิท่ีใช ้คืออุณหภูมิน ้าเดือดธรรมดา 98-100 องศา
เซลเซียส 
          2. ตอ้งไล่อากาศออกให้สม ่าเสมอ  เพราะนอกจากน่ึงเพ่ือฆ่าเช้ือ
โรคแลว้  จะตอ้งไล่ก๊าซพิษออกให้หมด  ดว้ยวิธีการทดสอบว่าไล่ก๊าซพิษ
ออกหมดหรือยงัให้สงัเกตจากกล่ินดว้ยการผา่กอ้นเช้ือและดมดูหรือดมกล่ิน
ไอท่ีระบายออกมาจากหมอ้น่ึง  ขณะท่ีท าการน่ึง  ใชเ้วลาการน่ึงนบัตั้งแต่น ้า
เดือด พน่ออกจากปากท่อระบายไอออกอยา่งสม ่าเสมอ  จึงท าการจบั
เวลา   การจะใชเ้วลานานเท่าไหร่ข้ึนอยูก่บัชนิดและขนาดของหมอ้น่ึงโดย
ปกติหากเป็นหมอ้น่ึงขนาดเล็กท่ีน่ึงไดไ้ม่เกิน 100 กอ้น  ใช ้เวลาน่ึง
ประมาณ 2 - 3 ชม.  ขนาดไม่เกิน 1,000 กอ้น  ใชเ้วลาน่ึง 3 - 4 ชม.หากใหญ่
กวา่นั้นให้ใชเ้วลา 4-6 ชม.           
           3. เม่ือน่ึงสุกแลว้ เอาออกจากหมอ้น่ึงไวใ้นท่ีสะอาด จะให้ดีควร
คลุมดว้ยมุง้ผา้ฝ้าย เพ่ือกนัไม่ให้ฝุ่ นหรือเช้ือโรคตกลงไป  
 การเขี่ยเช้ือ ส าหรับหวัเช้ือท่ีใชค้วรเป็นเช้ือบริสุทธ์ิไม่มีการถ่าย
เช้ือหลายคร้ังก่อนเข่ียเช้ือควรท าการเขยา่เมล็ดขา้วฟ่างแยกออกจากกนัก่อน 
1-2 วนั เพ่ือประโยชน์ ดงัน้ี 
           1.  สะดวกแก่การน าไปใช ้
          2.  เพ่ือให้เมล็ดขา้วฟ่างแยกออกจากกนั  เส้นใยเห็ดยงัไดรั้บ
ความบอบช ้าอยู ่  หากน าเอาไปใชเ้ลย  อาจถูกเช้ือโรคเขา้ไปท าลายหรือ
แข่งขนัได ้

          3. เพ่ือให้เช้ือเห็ดเจริญเขา้ไปในเน้ือเมล็ดขา้วฟ่างมากข้ึน  เพราะ
ระยะแรกเส้นใยเห็ดเจริญเฉพาะบริเวณรอบๆ เมล็ดนั้นจะท าให้ประหยดั
และเช้ือเห็ดพุง่แรงมาก 
           4. ลดความเส่ียงทั้งน้ีเน่ืองจาก  หากเช้ือไม่บริสุทธ์ิ  หลงัจากท า
การเขยา่แลว้เช้ือคู่แข่งท่ีแฝงติดอยูจ่ะเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วกว่า เช้ือเห็ด
จะไม่เจริญหรือเจริญไม่สม ่าเสมอ  ก็คดัทิ้งออกก่อนท่ีจะน าไปใชเ้พราะหาก
เช้ือไม่บริสุทธ์ิเม่ือเอาไปใชก้อ้นเห็ดท่ีใชห้วัเช้ือขวดนั้นก็คงเสียทั้งชุดหวั
เช้ือเห็ดท่ียงัไม่น าไปใชเ้ม่ือเช้ือเห็ดเจริญเตม็เมล็ดขา้วฟ่างแลว้  หากยงัไม่
น าเอาไปใชค้วรท าการเขยา่ แลว้เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ชั้นแช่ผกัท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 8 - 10 องศาเซลเซียส  จะเก็บไดน้านเป็นเดือนก่อนใชน้ ามาเขยา่
เก็บไวอี้ก   2 - 3 วนั  เพ่ือให้เส้นใยเห็ดฟ้ืนตวัเสียก่อน  วิธีการเข่ียเช้ือ
หลงัจากท่ีกอ้นวสัดุเพาะท่ีผ่านการน่ึงฆ่าเช้ือแลว้  ให้น าเอาเขา้มาในห้องท่ี
สะอาดหรือสถานท่ีท่ีท  าการเข่ียเช้ือ  ถา้เป็นห้องเข่ียเช้ือควรเป็นห้องท่ี
สะอาด ก่อนและหลงัการน าเอาของเขา้มาในห้องเข่ียเช้ือ ควรท าความ
สะอาดพ้ืนห้องทุกคร้ัง   ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ  เช่น  แอลกอฮอล ์ น ้ายาคลอรีน 
ผสมน ้าเช็ดหรือถูพ้ืน  ขา้งฝาทุกๆ 10 - 15 วนั   ควรปิดห้องเพ่ือท าการอบฆ่า
เช้ือในบรรยากาศหรือตามซอก  ตามมุม   โดยใชด่้างทบัทิมผสม
ฟอร์มาลิน อบทิ้งไว ้24 ชัว่โมง  หากไม่มีห้องเข่ียเช้ือ ให้ใชมุ้ง้ผา้ฝ้ายท่ี
สะอาดคลุมกองกอ้นวสัดุเพาะแลว้  จึงท าการเข่ียเช้ือเห็ดลงไปก่อนท่ีจะท า
การเข่ียเช้ือลงไปนั้นให้ให้ใช ้แอลกอฮอล ์ หรือ น ้ายาคลอรีน  เช็ดปากขวด
หวัเช้ือก่อนจากนั้นจึงเทหวัเช้ือใส่เขา้ไปยงัปากถุงอยา่งรวดเร็วโดยการเปิด
จุกประหยดัส าลีออก  ใส่หวัเช้ือลงไป 15 - 20 เมล็ด ก็พอ รีบปิดปากถุง
ตามเดิมทนัที  จากนั้นจึงท าการเทหวัเช้ือในถุงต่อไปทนัที  หากเป็นไปได ้
อยา่พยายามตั้งขวดหวัเช้ือข้ึน  เพราะเท่ากบัเป็นการดูดเอาอากาศท่ีสกปรก
เขา้ไป  หวัเช้ือเห็ด 1 ขวด เข่ียได ้50 ถุง    

 การบ่มเช้ือ หลงัจากการใส่หวัเช้ือเห็ดลงไปแลว้  น าเอาไปบ่ม
ในห้อง  ส าหรับการบ่มเช้ือ หรือ โรงเรือนส าหรับเปิดดอก เลยใน
ระยะท่ีท าการบ่มเช้ือนั้น  ไม่มีการรดน ้า  ไม่ตอ้งการแสง ดงันั้นภายในโรง
บ่มมีเพียงแสงสลวัๆก็พอ  เพราะถา้หาก แสงมากเกินไปเส้นใยเห็ดจะ
เจริญชา้ และตอ้งการอุณหภูมิห้องธรรมดา  ประมาณ 24-28 องศาในการบ่ม
ก้อนเช้ือเห็ดขอนขาว เห็ดบดจะใช้เวลาประมาณ 50 วนั  เช้ือจะเดนิเต็มถุง 
แล้วจึงจะน าไปเปิดปากถุง     

   

รายการ น ้าหนกั/กรัม รายการ น ้าหนกั/กรัม 

ความช้ืน 89.90 เหล็ก 1.60 

คาร์โบไฮเดรต 5.08 วิตามินบี 2 0.15 

แคลเซ่ียม 6.44 ไขมนั 0.048 

วิตามินบี 1 0.006 เถา้ 0.677 

โปรตีน 2.73 ฟอสฟอรัส 83.56 

เยือ่ใย 0.487 ไนอาซิน 3.11 

ส่วนประกอบของเห็ดขอนขาวที่ได้จากการเพาะ 100 กรัม (ดอกสด) 

 



          3 ห่วง           
1.หลกัความพอประมาณ               

   1.1) การเพาะเห็ดเพื่อบริโภคจะมีราคาถูกกวา่ซ้ือตามทอ้งตลาดและถา้
เพาะไวจ้  านวนมากสามารถน าออกจ าหน่ายเพ่ิมรายไดใ้ห้ครอบครัวหรือ
แบ่งปันให้กบัผูอ่ื้น   
   1.2) การเพาะเห็ดไวรั้บประทานจะช่วยประหยดัเงิน 

   1.3) การเพาะเห็ดไวรั้บประทานจะช่วยให้เราไม่ตอ้งเสียเงินค่ารถเพ่ือ
เดินทางไปหาซ้ืออาหารมารับประทาน 
2.หลกัความมีเหตุผล 
   2.1) เห็ดเพาะพนัธ์ไดง่้าย เม่ือออกดอกแลว้สามารถเก็บมาประกอบอาหาร
ต่างๆไดห้ลายชนิดและเห็ดจะออกดอกเป็นเวลานานท าให้ครอบครัวท่ีปลูก
เห็ดมีอาหารรับประทาน 2 – 3  เดือน 

   2.2) ลดค่าใชจ่้ายของครอบครัวในการซ้ือเห็ดราคาแพงมาประกอบอาหาร 
   2.3) เห็ดท่ีปลูกเองมัน่ใจไดว้า่ไม่มีสารพิษเจือปน 

  2.4) การเพาะปลูกเป็นการฝึกให้เป็นคนอดทน รู้จกัการรอคอย และมี
ความมานะพยายาม 
3.หลกัภูมิคุม้กนั 

   3.1) การเพาะเห็ดไวบ้ริโภคเองจะช่วยให้พ่ึงพาตนเองได ้

   3.2) เพื่อฝึกการประหยดั การใชจ่้ายอยา่งคุม้ค่า ซ้ือแต่ส่ิงท่ีจ  าเป็น ส่ิงใด
สามารถเพาะปลูกไวรั้บประทานเองไดค้วรพาครอบครัวเพาะปลูกเพื่อลด
ค่าใชจ่้าย 
   3.3) ครอบครัวรู้ถึงคุณค่าของอาหารท่ีไม่มีสารพิษเจือปน อาหารสดและ
ใหม่ จะมีรสชาติดีและมีคุณประโยชน์สูงกวา่อาหารท่ีขายตามทอ้งตลาด 

   3.4) การไดดู้แลโดยการรดน ้า ใส่ปุ๋ ย หรือเก็บผลผลิตท่ีได ้จะช่วยให้ผูท้  า
ไดผ้อ่นคลายความตึงเครียด 

2เง่ือนไข 
1.เง่ือนไขคุณธรรม 
 1.1) ผูท้  าการเพาะปลูกจะเป็นผูท่ี้รู้จกั ความอดทน การรอคอย และรู้ถึง
ความภาคภูมิใจในความส าเร็จ เมือส่ิงท่ีเราเพาะปลูกออกดอกออกผล 
1.2) การเพาะปลูกช่วยให้เราใชเ้งินอยา่งคุม้ค่า ซ้ือแต่ในส่ิงท่ีจ  าเป็น 
1.3) ใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน ์
1.4) จากการรู้จกัแบ่งปันท าให้ชุมชนเขม้แขง็ สงัคมน่าอยู ่
 

 
2.เง่ือนไขความรู้ 
 2.1) การเพาะเห็ดมีวิธีการผลิตท่ีจ  าเป็นตอ้งศึกษาให้เขา้ใจก่อนจึงจะ
สามารถเพาะเห็ดไดป้ระสบความส าเร็จ เช่น การท ากอ้นเห็ด การเลือกไมม้า
ใส่เช้ือเห็ด การน่ึง การเข่ียเช้ือ การรอผลผลิต 
 2.2) เห็ดมีหลายชนิดบางชนิดมีวิธีการปลูกคลา้ยกนั แต่บางชนิดมีวิธีปลูกท่ี
แตกต่าง ดงันั้นก่อนปลูกตอ้งท าการศึกษาก่อน 

เช่ือมโยงสู่ 4 มิต ิ
1.ดา้นสงัคม  การใชชี้วิตอยา่งพอเพียงท าให้มีความสุข และการรู้จกัแบ่งปัน
ท าให้อยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 
2.ดา้นเศรษฐกิจ ช่วยลดค่าใชจ่้ายของครอบครัว และถา้มีผลผลิตจ านวนมาก
จะช่วยให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน และมีผลท าให้คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

3.ดา้นวฒันธรรม การช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในครอบครัวท าให้ครอบครัว
เขม้แขง็ เม่ือมีเพียงพอน าส่ิงท่ีมีมากแบ่งปันให้กบัผูอ่ื้นเป็นการสืบทอด
วฒันธรรมไทยอยา่งหน่ึงเพราะคนไทยเป็นคนมีน ้าใจและรู้จกัแบ่งปัน 

4.ดา้นส่ิงแวดลอ้ม การเพาะเห็ดไวรั้บประทานเองช่วยลดปัญหาดา้น
ส่ิงแวดลอ้มทางตรงคือ พืชท่ีปลูกจะช่วยสร้างออกซิเจนลดภาวะโลกร้อน 
ทางออ้มคือ ไม่มีถุงขยะท่ีเกิดจากการไปซ้ือของท่ีตลาด  
   

            
 

 

 

 

    

 

     การเพาะเห็ดขอนขาว   
      สรา้งอาชีพ สรา้งรายได ้    

 
                                                                                                        

                         
 เทศบาลต าบลทุ่งหลวง 

  อ าเภอแม่ระมาด จงัหวดัตาก 

 


