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นายละออ แดงแตง
ปราชญ์ เกษตร
เรื่ อง การเพาะเห็ดโคน (เห็ดปลวก)
ตาบลศาลาขาว อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี

การเพาะเห็ดโคน (เห็ดปลวก)

หน้าฝนถือเป็ นช่วงเวลาทองของคนชอบกิน "เห็ดโคน" เห็ดแสนอร่ อยที่จะได้กินกันในช่วงที่ฝนตก
ชุก ว่ากันว่าจังหวัดกาญจนบุรี เป็ นจังหวัดที่จะพบเห็ดโคนได้มากที่สุด และมีราคาขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ
300-500 บาท อีกทั้งยังไม่สามารถนามาเพาะเป็ นการค้าได้ ต้องอาศัยเก็บจากธรรมชาติ เท่านั้นเห็ดโคนจึ ง
เป็ นที่นิยมและมีราคาสู ง
คุณละออ แดงแตง ปราชญ์เกษตรของตาบลศาลาขาวเล่าว่า จากอดีตที่ผ่านมาการจะได้กินเห็ดนั้น
ต้องเดินทางไปหาในป่ าหรื อต้องซื้ อเห็ ดกินซึ่ งมีราคาแพงมากตนจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนารู ปแบบการ
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เพาะเห็ด โดยย้ายจากเดิมที่เห็ดต้องขึ้นในป่ าเขา เปลี่ยนมาปลูกป่ าเพื่อเป็ นสวนเห็ดในบริ เวณบ้าน โดยเริ่ ม
จากการลองผิด ลองถูก เก็บองค์ความรู ้และประสบการณ์ ในช่วงเวลา 2 ปี ตนมีเห็ดกินโดยไม่ตอ้ งไปหาใน
ป่ า อีกทั้ง ยังเหลือไว้ขายเป็ นรายได้ให้กบั ครอบครัวทุกปี แต่สิ่งสาคัญที่จะทาให้เห็ดสามารถขึ้นได้น้ นั ต้องมี
ระบบนิเวศน์ที่ดีและสมบูรณ์ตามธรรมชาติ คือการปลูกป่ า เพื่อให้มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้เมื่อมีป่าที่
อุดมสมบูรณ์ จึงเป็ นที่รวมของสัตว์นานาชนิ ด รวมทั้ง เห็ดและราที่สามารถพบได้ตามแม่น้ าลาธาร ขอนไม้
ป่ าไผ่ หรื อบริ เวณที่มีใบไม้ร่ว งทับถมกันเป็ นเวลานานจนมีส ภาวะที่พอเหมาะทาให้สปอร์ ของเห็ดสร้าง
สายใย แล้วค่อยๆ งอกเปลี่ยนเป็ นดอกเห็ดโผล่พน้ ดินขึ้นมาให้เก็บไปรับประทานกัน
• สิ่งที่ต้องเตรียมในการทาเชื้อเห็ด
1. ดอกเห็ดโคน จานวน 4 ดอก (ต้องเป็ นดอกเห็ดโคนที่บานแล้ว เพราะใต้กลีบดอกของเห็ดโคนจะ
มีสปอร์ขนาดเล็กจานวนมาก)
2. น้ าเปล่า จานวน 20 ลิตร (ต้องเป็ นน้ าฝน ที่ ได้จากการเก็บรองน้ าจากหลังคาที่ มุงด้วยหญ้าแฝก
หรื อจาก ซึ่งไม่มีการปลอมปนของสารเคมี)
3. ถังพลาสติก จานวน 1 ถัง (ต้องเป็ นถังที่สะอาด และสามารถบรรจุน้ า จานวน 20 ลิตรได้)

• การเตรียมสถานที่
1. พื้นที่ดินที่เหมาะกับการเพาะเห็ดโคน ต้องเป็ นดินดาหรื อดินแดง และน้ าไม่ท่วม อยูไ่ กลจากพื้นที่
ที่ทาการเกษตรแบบใช้สารเคมี เพราะสารเคมีจะทาให้เชื้อเห็ดตายได้
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2. ปลูกต้นไม้เพื่อเป็ นสวนเห็ด โดยต้นไม้ที่ปลูกจะสามารถปลูกได้เกือบทุกชนิ ด ไม่ว่าจะเป็ น ต้น
ตะค้ า ยางนา พยุง พะยอม ต้นจันทน์ ฯลฯแต่มีเคล็ดลับอยู่ว่า หากต้องการเห็ดโคนที่มีรสชาติหวานอร่ อย
ต้องเพาะเห็ดในบริ เวณใต้ตน้ ลาไย หรื อต้นขนุน
3. หากมีพ้นื ที่ที่เป็ นป่ าอยูแ่ ล้ว แต่ไม่ได้ทาการเกษตร ก็สามารถนาเชื้อเห็ดลงไปเพาะได้
• การเตรียมดิน
พื้นดินต้องมีความชื้นจากผิวดินลึกลงไป ประมาณ 30 ซ.ม. จึงจะสามารถราดเชื้อเห็ดได้
หมายเหตุ
ความชื้นที่ได้จะต้องเป็ นความชื้นของน้ าฝนเท่านั้น เพราะการเพาะเชื้อเห็ดจะสามารถเพาะ
ได้ในช่วงฤดูฝน คือ ในช่วงเดือนกันยายน –ธันวาคมของทุกปี จะมีฝนตกชุก ซึ่ งหากเพาะเชื้อเห็ดในปี 2558
จะได้ผลผลิตอีกครั้งในปี 2559

• วิธีการเพาะเชื้อเห็ด
1. ใส่ น้ าเปล่าที่เตรี ยมไว้ ลงในถังพลาสติก เสร็ จแล้วนาดอกเห็ดโคนทั้ง 4 ดอก ใส่ ลงในถังปั่ นกับ
น้ าให้ละเอียด เพื่อแยกสปอร์จากดอกเห็ดให้กระจายในน้ า
2. นาน้ าสปอร์ เห็ดโคนที่ได้ ราดลงบนพื้นดินที่เตรี ยมไว้ให้ทวั่ เสร็ จแล้วให้นาเศษหญ้าหรื อใบไม้
แห้งมาคลุม รดน้ าพอชื้น
• การเก็บเห็ดโคน
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเก็บเห็ด คือ ไม้ปลายแหลม เพื่อไม่ให้เชื้ อเห็ ดตาย เพราะหากใช้มีด หรื อเสี ยม
จะทาให้เกิดสนิมในดิน เชื้อเห็ดอาจตายได้
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วิธีการ
1. การเก็ บ เห็ ด โคนในระยะเวลาที่ เหมาะสม ต้อ งเก็ บ หลัง จากหั ว เห็ ด โผล่ เป็ นสี ด าจากผิ ว ดิ น
แล้วเริ่ มมองเห็นก้านดอกเล็กน้อย จะเป็ นช่วงที่ดอกเห็ดมีน้ าหนักมาก เก็บขายได้ราคา
2. การเก็ บ เห็ ด ต้อ งมี วิ ธี ก าร โดยการใช้ไ ม้ป ลายแหลม (ปากฉลาม) แทงลงในดิ น ลึ ก 3-5 นิ้ ว
ห่างจากโคนดอกเห็ดประมาณ 1-2 นิ้ว และแซะตัดปลายโคนเห็ดขึ้นมาอย่างเบาๆ ไม่ควรขุดหรื อแซะจนดิน
พังทลาย
ข้อควรระวัง
ไม่ควรเข้าไปเหยียบย่าบริ เวณที่เห็ดออกดอก จนทาให้ดินแน่นหรื อทาให้ดินพังลงไป จนทาให้เกิด
ความเสี ยหาย ซึ่งจะส่ งผลให้เห็ดโคนไม่ข้ นึ อีกในปี ถัดไป
• ประโยชน์ ของเห็ดโคน
รสชาติ แสนอร่ อยของเห็ ดโคนที่ หลายคนติ ดใจนั้น ถูก นามาท าเป็ นเมนู ได้หลากหลาย ตั้งแต่ ยา
เห็ดโคน ย่างเกลือ หรื อจะทาเป็ นแกงเห็ดโคนก็อร่ อยไม่แพ้กนั บ้างก็ว่าเนื้ อของเห็ดโคนเหมือนกับเนื้ อไก่
ฉ่ าน้ า หวานลิ้น และนอกจากจะอร่ อยแล้วก็ยงั มีประโยชน์ต่อร่ างกาย มีวิตามินบี 1 บี 2 และวิตามินซี อีกทั้ง
ยังใช้เป็ นยาบารุ งช่วยในการย่อยอาหาร ลดไอลดเสมหะ แก้บิด ลดอาเจียน ยับยั้งการเจริ ญเติบโตของเนื้ อ
งอก ป้องกันการทาลายของไวรัสที่ทาให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่ ช่วยรักษาเบาหวาน
เห็ดโคนจึงถือได้ว่าเป็ น ราชาเห็ด และเป็ นเห็ดอีกชนิ ดหนึ่ งที่มีความต้องการของตลาดสู ง แต่ใน
ปัจจุบนั ยังไม่สามารถเพาะเห็ดให้ข้ นึ ตลอดทั้งปี ได้
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*** ต้ องการรายละเอียด (เพิม่ เติม) สามารถติดต่ อได้ ที่
แหล่งข้ อมูล
โดย : นายละออ แดงแตง
ที่อยู่ : หมู่ 5 ตาบลศาลาขาว อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี
เบอร์ โทรศัพท์ : 092-8047287

