วิธีการเพาะเห็ดบดและขั้นตอนการทําก้ อนเชื้อเห็ดบด
1. ขั้นตอนการทําก้อนเชื้อเห็ดบด
2. ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเห็ดบดในโรงเรื อน
สําหรับขั้นตอนการทําก้อนเชื้อเห็ดบด นายถาวร กล่าวว่า อุปกรณ์ตน้ ทุนการผลิต
ก้อนเชื้อและขั้นตอนการผลิตโดยคิดที่ 1. โรงเรื อน สามารถเลี้ยงเห็ดบดได้ 5,000 ก้อน สามารถเก็บผลผลิตได้ 6
เดือน ได้ผลผลิตประมาณ 600 – 700 กก. ราคาส่ งพ่อค้าคนกลางที่มารับที่ฟาร์มราคาอยูท่ ี่ 70 – 95 บาท/กก.
อุปกรณ์ และต้ นทุนการทําก้อนเชื้อเห็ดบด 1 โรงเรือน
1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา จํานวน 3,000 กก. ราคา 5,000 บาท (ส่ งจากสุ ราษฎร์ธานี)
2. รําข้าว จํานวน 250 กก. ราคา 2,500 บาท
3. ปูนยิปซัม่ จํานวน 40 กก. ราคา 200 บาท
4. ปูนขาว จํานวน 45 กก. ราคา 180 บาท
5. ดีเกลือ จํานวน 8 กก. ราคา 110 บาท
6. ถุงพลาสติกบรรจุกอ้ นเชื้อเห็ดขนาด 18x 28 ซม. จํานวน 5,500 ถุง ราคา 2,200
บาท
7. คอขวดขัดก้อนเห็ด จํานวน 5,000 ปลอก ราคา 850 บาท
8. ยางรถ จํานวน 5,000 เส้น ราคา 200 บาท
9. กระดาษหนังสื อพิมพ์ จํานวน 3 กก. ราคา 30 บาท
10. แอลกอฮอล์ (ใช้ลา้ งมือ) จํานวน 2 ขวด ราคา 80 บาท
11. สําลี จํานวน 1 ถุง ราคา 60 บาท
12. เชื้อเห็ดบด จํานวน 160 ขวด ราคา 1,300 บาท
13. ค่าจ้างแรงงาน ราคาเหมา 1,500 บาท
14. ค่าเชื้อเพลิงอบก้อนเชื้อเห็ด ค่าแก๊ส 4 ถัง ราคา 1,160 บาท
รวม 15,370 บาท

นางจุไรวรรณ รีวงษ์ ออกให้ คาํ แนะนําการเพาะเห็ดบด

การให้ นํา้ เพือ่ ปรับอุณหภูมิในโรงเรือน

ขั้นตอนการทําก้อนเชื้อเห็ดบด
1. ผสม ขี้เลื่อย รําข้าว ปูนยิปซัม่ ปูนขาว และดีเกลือให้เข้ากัน
2. ฉีดนํ้าให้ส่วนผสมชื่นพอเหมาะสมไม่เปี ยกจนเกินไป
3. บรรจุส่วนผสมดังกล่าวในถุงพลาสติกบรรจุให้แผ่นแล้วใส่ คอขวดให้ยางรัดและ
อุดปากด้วยสําลี
4. ใส่ ตะแกรงเหล็กที่ใช้สาํ หรับนึ่งก้อนเชื้อเห็ด แล้วนําไปนึ่งอุณหภูมิ 90 องศา นาน 3
ชม. ในห้องอบก้อนเชื้อเห็ด (ห้องอบก้อนเชื้อเห็ด 1 ห้องนึ่งก้อนเชื้อเห็ดได้ 2,500 ก้อน)
5. นําก้อนเชื้อเห็ดที่น่ ึงสุ ก ออกมาพักไว้ 12 ชม. ให้เย็น
6. นําสําลีที่อุดปากถุงออกแล้วหยอดเชื้อเห็ด (1 ขวด ได้ 35 ก้อน)
7. อุดสําลีและปิ ดปากด้วยกระดาษหนังสื อพิมพ์
ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงในโรงเรื อนหลักจากทําก้อนเชื้อเห็ดบดเสร็ จ นายถาวรกล่าว
เพิ่มเติมว่า โรงเรื อนมีขนาดกว้าง 3.8 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 1.9 เมตร สามารถเรี ยงก้อนเชื้อเห็ดบดได้ 5,000
ก้อน มีตน้ ทุนดังนี้
1. ท่อนไม้ยคู าลิปตัส ราคา 1,000 บาท
2. ผ้าแสลนพลางแสง ราคา 425 บาท
3. ผ้าพลาสติกดํา ราคา 1,050 บาท
4. ผ้าพลาสติกขาว ราคา 1,050 บาท
5. อิฐบล็อก 40 ก้อน ราคา 140 บาท
6. อื่น ๆ อาทิ ลวด,ตะปู ราคา 500 บาท
รวม 4,165 บาท
สําหรับขั้นตอนการเพาะเห็ดบด 1 โรงเรื อน มีดงั นี้ คือ
1. นําก้อนเชื้อเห็ดบดเข้าโรงเรื อนเรี ยงตามแถว เปิ ดโรงเรื อนออกให้อากาศระบายแต่
ต้อง
พลางแสงแดด บ่มไว้ 2 เดือน
2. กระตุน้ เชื้อเห็ดโดยการพังแถวก้อนเชื้อเห็ดลงพื้นดินทิ้งไว้ 2 วัน
3. เก็บเรี ยงแถวก้อนเชื้อเห็ดไว้ตามเดิมทิ้งไว้อีก 2 วัน
4. เปิ ดปากคอขวด แล้วเขี่ยเชื้อให้เดินโดยใช้ปลายช้อนแกงเขี่ยเชื้อ แล้วเปิ ดปากถุงให้
กว้าง
5. ปิ ดโรงเรื อนให้มิดชิด แล้วควบคุมอุณหภูมิที่ 38 องศา ถ้าเกิดให้ใช้น้ าํ รดพื้นดิน อบ
ทิ้งไว้ 2-3 วัน
6. เมื่อเกิดตุ่มดอกเห็ดประมาณ 80% ให้เปิ ดโรงเรื อนพอประมาณ เพื่อให้อากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก
7. กรี ดปากถุงให้กว้างขึ้น คือ กรี ด ¼ ของถุง
8. รดนํ้าให้กอ้ นเชื้อเห็ดบด 3 – 4 ครั้ง/วัน
9. เก็บเห็ดจําหน่าย 2-3 ครั้ง /เดือน

การดูแลรักษาโรงเรือนเพาะเห็ด

เห็ดชุ ดแรก

เห็ดบดเป็ นเห็ดที่มีความต้องการของตลาดสูงในบ้านอาบช้าง ตําบลกุดดินจี่ มีเกษตรกรเพาะเห็ดบด
กว่า 500 โรงเรื อน เฉลี่ยรายได้โรงเรื อนละ 34,615 บาท แต่ยงั ไม่พอกับความต้องการของตลาดซึ่งเห็ดบดหรื อ
เห็ดกระด้างราคาจําหน่ายดีโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวถึงหน้าแล้ง มีราคาสูง 70 –
95 บาท/กก. (ราคาส่ ง) ในการเพาะเห็ดพบปั ญหาเรื่ องไรไข่ปลา หนองแมลงวัน และราเขียว ราดํา
บ้าง แต่กส็ ามารถใช้น้ าํ หมักชีวภาพหรื อสมุนไพร ฉีดพ่นป้ องกันและโรยปูนขาวตามพื้นโรงเรื อน ดูแลโรงเรื อน
ให้สะอาด

