
มาเพาะเห็ดจากก่ิงหม�อนและมูลไหมกันเถอะ 

วิโรจน�   แก�วเรือง1/ 

 หลายป�ท่ีผ�านมาจนถึงป�จจุบัน นักวิชาการเกษตรของกรมหม�อนไหม มีความสนใจในการค%นคว%าหาประโยชน(
จากหม�อนและไหม รวมท้ังเศษวัสดุท่ีเหลือจากการปลูกหม�อนเลี้ยงไหม เช�น การทําน้ําผลไม% ไวน( แยม จากผลหม�อน 
การทํากระดาษสาจากเนื้อเยื่อเปลือกลําต%นหม�อน หรือ ประดิษฐ(ดอกไม%จากรังไหม ฯลฯ 

คุณชวนพิศ สีมาขจร หนึ่งในนักวิชาการของกรมหม�อนไหม ท่ีมีความรู%และประสบการณ(การวิจัยพันธุ(เห็ด
และการเพาะเห็ดชนิดต�างๆ พบว�าก่ิงหม�อนท่ีเหลือจากการนําใบหม�อนไปเลี้ยงไหมแล%ว สามารถนํามาใช%เป7นวัสดุ
เพาะเห็ดนางรมและเห็ดหอมแทนข้ีเลื้อยไม%ยางพาราได% และใช%มูลไหมเป7นอาหารเสริมในวัสดุเพาะเห็ดแทนรําข%าว
ได%เช�นกัน 
 เห็ดสกุล นางรม นางฟ9า และเห็ดหอม เป7นเห็ดท่ีสามารถย�อยสลายลิกนิน ซ่ึงเป7นองค(ประกอบส�วนใหญ�ของ
เนื้อไม%ได%ดี เพาะได%ง�ายและให%ผลผลิตสูง ท้ังในเขตร%อนและเขตอบอุ�น ท้ังยังเป7นเห็ดท่ีได%รับความนิยมใช%ประกอบ
อาหารโดยท่ัวไป ทําให%มีการเพาะเห็ดดังกล�าวอย�างกว%างขวางในประเทศไทย เกษตรกรนิยมเพาะเห็ดนางรมสายพันธุ( 
ฮังการี เยอรมัน และภูฏาน เนื่องจากเพาะง�ายเจริญเติบโตเร็ว ให%ผลผลิตสูง ไม�ใคร�มีข%อจํากัดเรื่องฤดูปลูก และเป7น
สายพันธุ(ท่ีหาเชื้อพันธุ(ได%ง�าย ในการผลิตเห็ดดังกล�าวนิยมใช%ข้ีเลื่อยไม%เนื้ออ�อน ได%แก� ไม%ยางพารา มะขาม หรือใช%ฟาง
ข%าวผสมอาหารเสริม เช�น รําข%าวละเอียดเป7นวัสดุเพาะ ได%ผลผลิตสูงเป7นท่ีน�าพอใจ อย�างไรก็ตามมีความพยายาม
ทดลองใช%วัสดุหรือไม%ชนิดอ่ืนในท%องถ่ินเป7นวัสดุเพาะเห็ดแทนข้ีเลื่อยดังกล�าว เพ่ือลดต%นทุนการผลิต 
 ในการเลี้ยงไหมจะมีเศษใบหม�อน มูลไหม รวมท้ังก่ิงหม�อน เหลือท้ิงเป7นปริมาณมาก ได%มีการทดลองนําเศษใบ
หม�อน มูลไหมใช%เป7นปุ@ยในแปลงหม�อน ทําให%หม�อนมีผลผลิตสูงข้ึน มีการใช%มูลไหมและเศษใบหม�อนท่ีเหลือจากการเลี้ยง
ไหมเป7นอาหารปลา พบว�าปลาเจริญเติบโตได%ดี นอกจากนั้นเม่ือป� 2534 ยังมีรายงานการทดลองใช%ข้ีเลื่อยก่ิงหม�อนเป7น
วัสดุเพาะเห็ดหูหนูและเห็ดนางรมสีทองได%ดี คุณ  ชวนพิศ สีมาขจร และคุณพินัย ห%องทองแดง ได%ทดลองใช%มูลไหมเป7น
วัสดุเพาะเห็ดนางรมขาว และเห็ดนางรมภูฏาน โดยวิธีการเพาะปลูกในถุงพลาสติก ทําการทดลองท่ีศูนย(วิจัยหม�อนไหม
นครราชสีมา หรือศูนย(หม�อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯนครราชสีมา ในป�จจุบัน พบว�าถุงก%อนเชื้อย�อยสลายยุบตัวอย�าง
รวดเร็วไม�สามารถออกดอกได% แต�เม่ือใช%ก่ิงหม�อนเป7นวัสดุเพาะหลักผสมกับรําข%าวละเอียด ในอัตราส�วนต�างๆ กัน พบว�า
เส%นใยเห็ดท้ังท้ังสองเจริญเติบโตดี ให%ผลผลิตมากกว�าท่ีเพาะโดยใช%ข้ีเลื่อยเป7นวัสดุเพาะในป�จจุบันถึง 1-2 เท�า เนื่องจาก
ป�จจุบันเกษตรกรนิยมเพาะเห็ดนางรม สายพันธุ(จากฮังการี เยอรมัน และภูฏาน เป7นจํานวนมากในป� 2537 นักวิชาการ
เกษตรท้ัง 2 จึงทดลองใช%ก่ิงหม�อนเป7นวัสดุหลักในการเพาะเห็ดนางรมท้ัง 3 สายพันธุ( รวมท้ังเห็ดหอม และทดลองใช%มูล
ไหมเป7นอาหารเสริม เพ่ือหาวิธีท่ีเหมาะสมในการนําวัสดุเหลือใช%จากการเลี้ยงไหมมาใช%ให%เกิดประโยชน(มากท่ีสุด และ
ศึกษาข%อมูลเบ้ืองต%น เพ่ือนําถุงก%อนเชื้อเห็ดท่ีทํามาจากก่ิงหม�อนใช%เป7นปุ@ยในแปลงหม�อนต�อไป 
 จากการทดลองพบว�า ก่ิงหม�อนท่ีเหลือจากการเลี้ยงไหมวัย 4 และวัย 5 ผสมกับมูลไหมหรือรําข%าว
ละเอียดในอัตราส�วน 5 เปอร(เซ็นต( สามารถใช%เป7นวัสดุเพาะเห็ดนางรมท้ัง 3 สายพันธุ(ได%ดี การเติมมูลไหม ซ่ึงมี
โปรตีนถึง 12.67 เปอร(เซ็นต( (กอบกุลและคณะ, 2533) ลงในวัสดุเพาะเป7นการเพ่ิมโปรตีนทําให%เห็ดสามารถย�อย
สลายก่ิงหม�อนได%เร็วข้ึน ทําให%ออกดอกเร็วใช%เวลาเพียง 20 วัน ในการบ�มเส%นใย การใช%มูลไหมเป7นอาหารเสริมจะ
ให%ผลผลิตดอกเห็ดประมาณ 190 กรัม/ถุง (วัสดุเพาะ 500 กรัม) มากกว�าการใช%รําข%าวละเอียด และไม�ใช%อาหาร
เสริมเลย 30 และ 45 กรัม/ถุง ตามลําดับ 
 
1/วิโรจน( แก%วเรือง ผู%เช่ียวชาญด%านผลิตภัณฑ(หม�อนไหม กรมหม�อนไหม จตุจักร กทม. 10900 โทร.02-5587941    www.qsds.go.th, e-
mail : wiroje@hotmail.com 
  



 สําหรับการเพาะเห็ดหอม การใช%มูลไหมเป7นอาหารเสริมไม�มีความเหมาะสม เนื่องจากมูลไหมทําให%เกิด
การย�อยสลายเร็ว เพราะเห็ดหอมต%องใช%ระยะเวลาบ�มเชื้อนาน เม่ือเปeดดอกทําให%เก็บผลผลิตได%น%อย และเก็บได%
เพียงครั้งเดียว แต�การใช%ก่ิงหม�อนโดยไม�ผสมอาหารเสริมใดๆ สามารถใช%เป7นวัสดุเพาะได%ผลผลิตประมาณ 65 
กรัม/ถุง ใกล%เคียงกับการผสมรําข%าว 5 เปอร(เซ็นต( และ 10 เปอร(เซ็นต( ท่ีทําให%ได%น้ําหนักดอกเห็ดประมาณ 60 - 
70 กรัม/ถุง ท้ังยังพบการปนเปfgอนน%อยกว�าการผสมรําข%าว นอกจากนี้ก%อนเชื้อเห็ดท่ีออกดอกหมดแล%ว และเริ่ม
ย�อยสลายสามารถใช%เป7นปุ@ยบํารุงดินได% โดยก%อนเชื้อเห็ดนางรมมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม 0.81, 
0.12 และ 0.39 เปอร(เซ็นต( ส�วนก%อนเห็ดหอมมีถึง 2.38, 0.31 และ 1.26 เปอร(เซ็นต( ตามลําดับ 
 

จีนบูมเพาะเห็ดจากก่ิงหม�อน 
 คุณกฤษณะ  สุกันตพงษ( หัวหน%าศูนย(ข%อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครหนานหนิง แจ%งว�า ในมณฑลกว�างซี 
เมืองทางตอนใต%ของจีน มีวิสาหกิจท่ีทําธุรกิจเพาะเห็ดจากก่ิงหม�อนมากกว�า 10 ราย เกษตรกรผู%ปลูกหม�อนเลี้ยง
ไหมหันมาผลิตเห็ดมากกว�า 10 ชนิด เช�น เห็ดหูหนูดํา เห็ดหอม เห็ดนางรมทองจากก่ิงหม�อนกันมากข้ึน ในป� 
2552 ผลิตเห็ดได%มากกว�า 2 ล%านตัน ลดต%นทุนการดผลิตได%มากกว�า 5,000 บาทต�อการผลิตเห็ด 1 ตัน ก%อนเห็ดท่ี
เหลือหลังการเก็บเก่ียวเห็ดหมดแล%ว ใช%เป7นปุ@ยอินทรีย(ในนาข%าว สามารถลดการใช%ปุ@ยเคมีได% ป�จจุบันมีการขายก่ิง
หม�อนท่ีเหลือจากการเลี้ยงไหมได%ประมาณ 1,000-1,500 บาทต�อตัน ในป�นี้มณฑลกว�างซีคาดว�าจะมีรายได%จาก
การผลิตเห็ดจากก่ิงหม�อน ราว 12,500 ล%านบาท ไม�น�าเชื่อเลยนะครับ 
 

วิธีการเพาะเห็ดจากก่ิงหม�อน 
 
 ก า ร เ ต รี ย ม เ ช้ื อ  เ พ่ิ ม
ป ริ ม า ณ เ ชื้ อ เ ห็ ด น า ง ร ม ห รื อ 
เห็ดหอมจากเชื้อเห็ดบริสุทธิ์บน
อาหารเลี้ยงเชื้อ (PDA) ย%ายมาลงใน
ขวดเหล%าแบนท่ีบรรจุเมล็ดข%าวฟlาง
นึ่งฆ�าเชื้อแล%ว ตามวิธีการผลิตหัว
เชื้อเห็ดเมล็ดธัญพืช เม่ือเส%นใยเห็ด
เจริญเต็มเมล็ดธัญพืชจึงใช%เป7นหัว
เชื้อต�อไป 
 การเตรียมวัสดุเพาะ ก่ิง
หม�อนท่ีเหลือจากการเลี้ ยงไหม 

(รวมท้ังก่ิงหม�อนจากการตัดแต�ง) ตัดส�วนยอดอ�อนท้ิง สับหรือตัดเป7นชิ้นเล็กๆ ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร นํามา
แช�น้ําให%อ่ิมตัว 8-12 ชั่วโมง จากนั้นนําไปผสมอาหารเสริมคือ มูลไหม 5 เปอร(เซ็นต( โดยน้ําหนัก (ถ%าไม�มีใช%รําข%าว
แทน)สําหรับวัสดุเพาะเห็ดหอมใช%ก่ิงหม�อนเพียงอย�างเดียว ถุงละ 500 กรัม นึ่งฆ�าเชื้อท่ี 100 องศาเซลเซียส นาน 
2 ชั่วโมง  

การบ�มเพาะเห็ด เม่ือวัสดุเพาะเย็นตัวลงแล%ว ใส�เชื้อเห็ดแล%วบ�มไว%ท่ีห%องอุณหภูมิ 22-37 องศาเซลเซียส 
เม่ือเส%นใยเห็ดเดินเต็มถุงแล%ว ถอนจุกสําลีออก นําไปวางในโรงเรือนเพ่ือเปeดดอก รดน้ําวันละ 2-3 ครั้ง เพ่ือรักษา
อุณหภูมิภายในโรงเปeดดอก ไม�ให%สูงเกิน 35  องศาเซลเซียส และมีความชื้นสัมพัทธ(ระหว�าง 60-85 เปอร(เซ็นต( 
สําหรับเห็ดหอมต%องบ�มเส%นใยนานถึง 3 เดือนครึ่ง หรือ 4 เดือน จึงนําไปเปeดดอกโดยกรีดถุงพลาสติกก%อนเชื้อ
บริเวณไหล�ถุงออกแล%วแช�ถุงก%อนเชื้อหอมในน้ําเย็น 8-10 องศาเซลเซียส นาน 5-8 ชั่วโมง เพ่ือกระตุ%นการเกิดดอก 
จากนั้นจึงนําไปวางในโรงเปeดดอก ตรวจการปนเปfgอน ถ%าพบต%องนําไปทําลายท้ิง สังเกตการเกิดตุ�มดอกและการ



เกิดดอก แล%วเก็บดอกเห็ดนําไปบริโภคหรือจําหน�ายได% ยิ่งในป�จจุบันยาสมุนไพรจีนหลายชนิดใช%เห็ดท่ีเกิดจากต%น
หม�อนเป7นยารักษาโรคไขข%อ ในเม่ือท�านมีก่ิงหม�อนท่ีเหลือใช%จากการเลี้ยงไหม จะไม�ลองเพาะเห็ด ซ่ึงเป7นอาหาร
และสมุนไพรอันทรงคุณค�าบ%างหรือ? 

  
ท�านท่ีสนใจการเพาะเห็ดจากก่ิงหม�อนสามารถสอบถามรายละเอียดได%ท่ี คุณชวนพิศ สีมาขจร กรมหม�อน

ไหม ซ่ึงต้ังอยู�ในบริเวณเกษตรกลางบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร.02-5587948 
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