บทที่ 6
การทําปุยหมักเพาะเห็ด
ปุยหมัก หมายถึง การนําวัสดุตางๆ ที่เปนวัสดุเหลือใชในการเกษตร เชน ฟาง ขี้ฝาย ตน
ถั่ว ไสนุน ผักตบชวา หญาแหง ฯลฯ ผสมเขากับมูลสัตวแหงที่ไดจากไก สุกร มา ฯลฯ มีการเพิ่ม
ปุยวิทยาศาสตร เชน ยูเรีย และวัสดุอื่น เชน ปูนขาว ผสมคลุกเคลาใหเขากัน รอจนกระทั่งวัสดุ
เหลานี้เริ่มสลายตัวโดยจุลินทรียแลวนําวัสดุที่เรียกวาปุยหมักมาใชสําหรับเพาะเลี้ยงเห็ดเพื่อใหเสนใย
ของเห็ดจากหัวเชื้อใชอาหารจากปุยหมักนี้เจริญเติบโตเปนดอกเห็ดตอไป

วัสดุหลัก
(Vegetable-base material)
วัสดุหลักที่ใช ไดแก ฟางขาว ซึ่งสวนใหญจะเปนแหลงของเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส และลิกนิน
ซึ่งเห็ดจะใชในระหวางเสนใยเดินและในระยะออกดอกโดยจะใชในรูปของน้ําตาลซึ่งเปนคารโบไฮเดรท
โมเลกุลเล็ก
การนําฟางขาวไปแชน้ําจะมีความชื้นเกิดขึ้น จุลินทรียจํานวนมากจะเกิดขึ้นและทําหนาที่ยอย
สลายฟางขาว ชานออย หรือวัสดุอื่นใหมีลักษณะนิ่มลง เรียกวา การหมักแบบใชอากาศ (compost
aerobic condition)

อาหารสําหรับกระตุนใหเกิดการหมัก
(Supplements for activating fermentation)
เปนกลุมของสารอาหารสําหรับกระตุนการเจริญของจุลินทรียเพื่อใหเกิดการหมักดียิ่งขึ้น ได
แก
ปุยคอก มูลสัตวหลายชนิด เชน มูลมา มูลไก และมูลแกะ ใชผสมในปุยหมักได ปุยคอก
เหลานี้จะเปนแหลงของไนโตรเจนแกปุยหมัก
สารอาหาร เป น อาหารแก จุ ลิ น ทรีย เช น กากน้ํ า ตาล แอมโมเนี ย มซั ล เฟต แคลเซี่ ย ม
แอมโมเนียมไนเตรท และยูเรีย เปนตน
อาหารเสริม เปนแหลงคารบอนและไนโตรเจน ไดแก อาหารสัตว น้ํามันพืช รําขาว และ
ซังขาวโพดบด
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ธาตุอาหาร เพื่อใหขบวนการหมักเปนไปโดยสมบูรณ ธาตุอาหารนี้ไดจากการเติมปุยวิทยา
ศาสตร เชน โปแตส ซุปเปอรฟอสเฟต ธาตุอาหารรอง (trace element) ยิปซั่มและดีเกลือ เปนตน
หลังจากผานการนึ่งฆาเชื้อปุยหมักแลว จุลินทรียเหลานี้จะตายและกลายเปนอาหารของเห็ด
ต อ ไป แต ในระหวางการหมั ก ที่ มี อุณ หภู มิ สู งจะพบจุ ลิ น ทรียพ วก thermophilic microoraganism
มากมายซึ่งจุลินทรียเหลานี้จะสังเคราะห วิตามิน เอ็นไซม โปรตีนและกรดอะมิโน เพื่อเปนอาหารให
กับเห็ด อุณหภูมิของกองปุยหมักจะอยูในชวง 50-70 องศาเซลเซียส ฟางขาวที่นํามากองเพื่อหมัก
ปุยจะถูกจุลินทรียยอยสลายใหมีขนาดของโมเลกุลเล็กลง เปนน้ําตาลกลูโคส ฟรุคโตส เปนตน
กอนที่เห็ดจะใชปุยคอกเปนอาหารนั้น ปุยคอกซึ่งมีปสสาวะปนอยูดวย และอยูในรูปของยูเรีย
จะถูกแบคทีเรียทําปฏิกิริยา ammonifying กลายเป นแอมโมเนีย ซึ่งจะทําปฏิ กริยากับ CO2 และ
H2O ไดเปน ammonium carbonate ที่ไมอยูตัว เมื่อมีความรอนจะปลดปลอยแอมโมเนียออกมา
ดังนั้น เมื่ออยูใกลกองปุยหมักจะไดกลิ่นของแอมโมเนีย
แบคทีเรียที่พบเสมอในกองปุยหมัก เชน Bacillus subtilis, Pseusomonas spp., Serratia
spp. และ Cellulomonas spp. ซึ่งเปนพวกที่มี cellulolytic enzyme สูงสามารถยอยสลายเซลลูโลส
ไดดี
เชื้อราที่พบในกองปุยหมักสวนใหญเปน thermophilic fungi สามารถยอยสลายเซลลูโลส เฮ
มิ เซลลู โลส และลิ ก นิ น ได เช น Humicola spp., Cladosporium spp., Aureobasidium pullulans
และ Altrenaria spp. มักพบใน 2 วันแรกของการหมักปุย

อุณหภูมิ
อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะมีผลตอปฏิกิริยาของเชื้อรา ดังนี้
เมื่ออุณหภูมิในกองปุยหมักสูงขึ้นประมาณ 45 องศาเซลเซียส พวก Mucor spp., Absidia
ramose และ Aspergillus sp. จะเพิ่มปริมาณมากขึ้น
เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเปน 50 องศาเซลเซียส จะมีราที่มีประสิทธิภาพในการยอยสลายเซลลูโลส
มากขึ้น เชน Humicola spp., Chaetomium sp. และ Falaomyces sp. เปนตน
เมื่ อ อุ ณ หภู มิ ปุ ย หมั ก สู ง ถึ ง 70 องศาเซลเซี ย ส หากมี ก ารหมั ก ต อ ไป กองปุ ย หมั ก จะมี
อุณหภูมิสูงขึ้น เนื่องจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดจากแบคทีเรียและรา และที่อุณหภูมินี้เชื้อราจะตาย
จากนั้นอุณหภูมิภายในปุยหมักจะลดลง มักพบเห็ดราพวกเห็ดขี้มา หรือเห็ดน้ําหมึก (Coprinus sp.)
เจริญขึ้น ซึ่งเปนตัวชี้วาปุยหมักนั้นพรอมจะผานการนึ่งฆาเชื้อเพื่อเพาะเห็ดไดแลว
จุ ลิ น ทรี ย อี ก พวกหนึ่ ง ที่ มี บ ทบาทมากในการหมั ก ปุ ย คื อ Actinomycetes เนื่ อ งจากชอบ
อุ ณ หภู มิ สู ง แต มี ค วามสามารถในการย อ ยเซลลู โลสต่ํ า กว า รา actinomycetes เป น จุ ลิ น ทรีย ที่ มี
บทที่ 6 การเตรียมวัสดุและขั้นตอนการทําปุยหมัก
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ลักษณะคลายทั้งราและแบคทีเรีย แตการเจริญเติบโตชากวาจึงมักพบในชวงหลังๆ ของการหมักปุย
เนื่องจากจุลินทรียืนี้มีขนาดเล็กและมีเสนใยที่เล็กกวาราจึงสามารถที่จะเจริญเขาไปในวัสดุที่นํามาหมัก
จําพวกขี้เลื่อย หรือกระดาษไดดีกวา และที่สําคัญคือ สามารถสรางสารปฏิชีวนะ (antibiotics) เพื่อ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียพวกอื่นได หลังจากการนึ่งฆาเชื้อปุยหมักแลว เมื่อมีการเขี่ยเชื้อ
เห็ดลงไปในปุยหมักจึงมีโอกาสปนเปอนจากเชื้ออื่นนอยกวาวัสดุอื่นๆ ซึ่งไมผานการหมัก เชน ขี้เลื่อย
และซังขาวโพดบด เปนตน
การสลายตัวของวัสดุที่นํามาหมักเพื่อเพาะเห็ด
เมื่อมีการหมักปุย อัตราการสลายตัวของปุยหมักจะขึ้นอยูกับ ขนาดและรูปรางของกองปุย
ปริมาณของน้ําในกองปุยไมควรจะมาก จํานวนครั้งของการกลับกองปุย ชวงระยะเวลาที่กลับกองปุย
และปริม าณจุลิน ทรียในกองปุ ยหมักจะมีหลายๆ ชั้น แตละชั้น จะมี ความแตกตางกัน ในเรื่องของ
อากาศ อุณหภูมิ และ pH ที่ตางกัน (ภาพที่ 6.1)

ภาพที่ 6.1 ชั้นตางๆ ของกองปุยหมัก เมื่อมีการหมัก
เขตที่ขาด O2 จะหางจากยอดลงไปประมาณ 1 ฟุต หางจากดานขางกอง 2-3 ฟุต ไมวา จะ
มีขนาดของกองใหญเพียงใดก็ตาม สวนลึกดานในจะไมมี O2 ปริมาณของ O2 ที่ไมเทากันในกองนี้เอง
จึงมีจุลินทรียที่เจริญไดในกองปุย 2 ชนิด คือ
1. Aerobic microorganism เป น จุ ลิ น ทรี ย ที่ ต อ งการ O2 เพื่ อ การเจริ ญ เติ บ โต ได แ ก รา
แบคทีเรีย แอคติโนมัยสิท พวก aerobe จะหมักและยอยคารโบไฮเดรทเกือบหมด แลวคาย CO2
และน้ําออกมามาก การหมักโดย พวก aerobe จะทําใหเกิดความรอนในกองปุยหมักมาก
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2. Anaerobic microorganisum สวนมากเปนจุลินทรียซึ่งจะใช O2 จนหมดแลวจึงมีการคาย
CO2 ออกมาเปนปริมาณสูง ดังนั้น ในกองปุยหมักจึงแบงออกเปน 2 เขต ตามชนิดของ จุลินทรีย
พวก anaerobe จะยอยคารโบไฮเดรทไดบางสวน หลังจากการยอย จะไดกรดอินทรียบางชนิด ขบวน
การสลายตัวที่ไมสมบูรณจึงเกิดความรอนนอย ปุยหมักตรงใจกลางจึงไมเหมาะตอการเพาะเห็ด
การกระจายของอุณหภูมิในกองปุยหมัก
ถากองปุยแบบสี่เหลี่ยมจะแบงอุณหภูมิของปุยออกเปน 4 เขต ดังนี้ (ภาพที่ 6.2)
เขต 1 มีอุณหภูมิ 43 0ซ
2 มีอุณหภูมิ 48-60 0ซ
3 มีอุณหภูมิ 65-76 0ซ
4 มีอุณหภูมิ 38-48 0ซ

ภาพที่ 6.2 การกระจายของอุณหภูมิในกองปุยหมักแบบสี่เหลี่ยม
หากกองปุยหมักเปนรูปฝาชี จะมีเขต 2 มากกวาสี่เหลี่ยม และไมมีเขต 3 อยูเลย การกองปุย
แบบนี้ จึงกํ าจัดเขต 3 ออกไปได เขต 2 เปน บริเวณที่เหมาะในการหมักปุย สวนเขต 4 จะเป น เขต
anaerobe ซึ่งเปนเขตที่มีความรอนนอย (ภาพที่ 6.3 )

ภาพที่ 6.3 การกระจายของอุณหภูมิในกองปุยหมักแบบฝาชี
บทที่ 6 การเตรียมวัสดุและขั้นตอนการทําปุยหมัก
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การกองปุยหมักแบบฝาชีจะมีการกระจายอากาศไดดีกวาแบบสี่เหลี่ยม อุณหภูมิของกองปุย
จะขึ้นอยูกับความหนาแนนและการระบายอากาศของกองปุย

ความเปนกรด-ดางของกองปุย
ความเปนกรดดางของกองปุยจะขึ้นอยูกับการระบายอากาศของกองปุยดวย ถามีการระบาย
อากาศไมดี มี aerobe จะมีสรางกรดอินทรียมาก pH มักจะเปนกรด (5-6.6) ในเขตที่เปน aerobe
ซึ่งมีการหมักปุยที่สมบรูณจะมี pH ประมาณ 8-8.5

ขอแตกตางการหมักแบบ Aerobe กับ Anaerobe
การหมักแบบ Aerobic fermentation
ใชฟางซึ่งมีเซลลูโลสและเฮมิเซลลูโลสเปนสวนใหญ และจะยอยคารโบไฮเดรท ใหกลายเปน
CO2 และน้ําไดนอย สวนใหญจะไดกาชไนโตรเจน มีเทน และกรดอินทรียตาง ๆ เชน acetic acid,
butyric acid และ lactic acid ส ว น aerobic fermentation จะช ว ยย อ ยคาร โบไฮเดรทได CO2 ,น้ํ า
และความรอน
การหมักแบบ Anaerobic fermentation
จะมีความรอนนอยกวาการหมักแบบ aerobic และมี pH ต่ํากวาดวยเนื่องจากมีปริมาณของ
กรดอินทรียมากกวา ดังนั้นถามีการกลับกองปุยเอาดานในออกมาไวดานนอก ปุยหมักที่อยูในกองจะ
มีคุณภาพต่ํา และมีกลิ่นเหม็น เนื่องจาก hydrogensulfide และ amines บางชนิดอีกดวย สารเหลา
นี้เปนพิษตอเห็ด
ถามีการกลับกองปุย กรดอินทรียจะถูกจุลินทรียพวก aerobe ยอยสลายตอไป ทําใหใชสาร
อาหารนั้นได นอกจากนี้แอมโมเนียบางสวนจะถูกจุลินทรีย aerobe นําไปสรางเปนโปรตีน เพื่อเปน
อาหารสําหรับเห็ดตอไป

การหมักปุย
วัสดุที่นํามาเพาะจะมีอาหารของเห็ดมากพอสมควรแลว เห็ดบางชนิดมีความสามารถในการ
ยอยอาหารไดเองจึงไมจําเปนตองหมัก สวนใหญจะเปนเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน เห็ดนาง
ฟา นางรมและเห็ดหูหนู เปนตน สวนเห็ดที่ไมสามารถยอยสลายอาหารเห็ดในรูปสารประกอบเชิงซอน
เชน ลิกนินและโปรตีนในวัสดุเพาะนั้น จําเปนที่จะชวยยอยอาหารเห็ดในรูปแบบที่งายตอการที่เห็ดนํา
ไปใชได เชน เปลี่ยนเปนน้ําตาล หรือกรดอะมิโนเสียกอน
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การใชสารเคมีหรือความรอนอาจชวยได แตสารประกอบเชิงซอนดังกลาวมีมากมายหลายรูป
จึงเปนเรื่องยากและสิ้นเปลืองคาใชจายสูง และยังมีผลกระทบตอการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ด จึงตอง
อาศัยเชื้อจุลินทรียที่ประกอบดวยแบคทีเรีย รา และแอคติโนมัยสิท ที่มีอยูในบรรยากาศ น้ํา และวัสดุ
เพาะ ชวยยอยสลายอาหารในรูปสารประกอบเชิงซอนเปนรูปที่งายตอการนําไปใชของเห็ด โดยการ
ปรับสภาพแวดลอมอยางเหมาะสมใหแก จุลินทรีย ซึ่งจะผาน 2 ขบวนการ คือ ขบวนการหมักที่ไม
ตองการอากาศ และขบวนการหมักที่ตองการอากาศ ทั้ง 2 ขบวนการจะเปนขบวนการหมักตอเนื่อง
สําหรับขบวนการหมักในชวงหลัง คือขบวนการหมักที่ตองการอากาศนั้น เราสามารถลดชวงระยะ
เวลาใหสิ้นสุดไดเร็วขึ้น ดวยการปรับสภาพแวดลอมตามความตองการของเชื้อราและแอคติโนมัยสิท
นอกจากจะเปนการยนระยะเวลาและลดการสูญอาหารจากคูแขงขันของเชื้อเห็ดแลว ยังชวยจํากัดศัตรู
ของเห็ด เชน แมลงตาง ๆ ไดอีกดวย
การลดชวงระยะเวลาใหสิ้นสุดโดยเร็ว ทําไดโดยหลังการหมักปุยแบบไมตองการอากาศแลว
ให ขนยายไปไวในหองควบคุม สภาพแวดลอมโดยไมจําเปนตองผานขบวนการที่ 2 จากนั้ นใหพ น
อากาศบริสุทธิ์เขาไปโดยใชพัดลม ปรับอุณหภูมิดวยการพนไอน้ําใหมีอุณหภูมิระหวาง 48-55 0 ซ
นาน 48 ชั่วโมง จะเห็นเสนใยราสีขาวปกคลุมทั้งหมด หากเพิ่มอุณหภูมิขึ้นชั่วโมงละ 1-2 0 ซ เชื้อราที่
เกิดขึ้นจะคอย ๆ ตายไป ในขณะเดียวกันเชื้อแอคติโนมัยสิท ที่มีลักษณะคลายผงฝุนสีขาวจะเกิดขึ้น
แทน
ตอมาอีกประมาณ 6-8 ชั่วโมง จะมีอุณหภูมิในหองประมาณ 65-68 0ซ เปนระดับความรอนที่
ทําลายไขของแมลง เชน หนอนและไรได ในระยะนี้ธาตุอาหารตาง ๆ จะถูกสลายออกมาอยูในรูปที่
เห็ดนําไปใชได ใหทําการลดอุณภูมิลงจนกระทั่งอุนหรือเย็น การลดอุณหภูมิจะทําใหแอคติโนมัยสิท
หมดประสิทธิภาพลงและตายไปในที่สุด รายละเอียดจะไดกลาวถึงในการเพาะเลี้ยงเห็ดแตละชนิดตอ
ไป

บทที่ 6 การเตรียมวัสดุและขั้นตอนการทําปุยหมัก

