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 ระบบขอมูลพืชผัก มหาวิทยาลัยแมโจ

 สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร

เห็ดยานางิ/เห็ดโคนญ่ีปุน

ปรีชา รัตนัง

เห็ดยานางิหรือเห็ดโคนญี่ปุน ในธรรมชาติจะเจริญไดดี
ในทอนไมผุ ตางประเทศไดทํ าการศึกษาเห็ดชนิดน้ีต้ังแต พ.ศ. 
2383 ตอมาในป 2517 สามารถเพาะเล้ียงไดในวัสดุท่ีเปนสวน
ผสมของฟางขาวสาลีและเมล็ดขาวโอต หลังจากน้ันเปล่ียนเปนข้ี
เล่ือยที่เพิ่มอาหารเสริมที่เห็ดชนิดนี้เจริญไดด ี เน่ืองจากเปนเห็ด
ที่มีรสชาดดี โดยมีลักษณะเน้ือดอก กานดอก กรอบแนนเน้ือ
คลายเห็ดโคน นิยมใชประกอบอาหารหลายชนิด นอกจากน้ียัง
สามารถเกบ็รักษาไวในตูเย็นไดนานกวา 1 สัปดาห โดยยังมีความสด รูปราง ขนาดและน้ํ าหนัก 
และสีสรร ไมเปล่ียนแปลง การเพาะเล้ียงสามารถกระทํ าไดงายเชนเดียวกับการเพาะเห็ดถุงทั่ว
ไป และเพาะเล้ียงไดตลอดป จึงมีแนวโนมวาจะเปนเห็ดเศรษฐกิจท่ีมีอนาคตดีอีกชนิดหน่ึงใน
บานเรา (อัจฉรา , 2535)

ลักษณะทางชวีวิทยาและสัณฐานวิทยา
การจํ าแนกเห็ดยานางิ
ชื่อวิทยาศาสตร Pholiota cylindracea
ช่ือสามัญ เห็ดยานางิ/ เห็ดโคนญี่ปุน
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ Yanagimatsutake
การจํ าแนกทางพฤกษศาสตร
Subdivision Basidiomycotina
   Class    Hymenomycetes
      Subclass       Holobasidiomycetidae
         Order          Agaricales (agarics)
            Family            Strophariaceae
               Genus    Pholiota

      Specie       Cylindracea
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สัณฐานวิทยา
หมวกเห็ดมีลักษณะคอนขางกลม เสนผาศูนยกลาง 4 – 10 เซนติเมตร ดอกเห็ดท่ีออก

ใหมจะมีลักษณะกลม ขนาดเล็ก ตรงกลางหมวกจะนูนสูงข้ึนมา ดอกจะมีสีน้ํ าตาลเขม มีเยื่อหุม
สีขาวอยูบริเวณใตหมวก เม่ือดอกเห็ดแกสีของหมวกจะซีดลง
เปนสีน้ํ าตาลออน ตรงกลางหมวกที่เคยนูนจะยุบและแบบ
ราบ ขนาดดอกจะขยายใหญข้ึนจนเยื่อหุมสวนกลางลางใต
ดอกเห็ดจะฉีกขาด แลวเปล่ียนแปลงเปนวงแหวนสีน้ํ าตาล
เขมติดอยูที่กานดอกเห็ด เม่ือดอกเห็ดแกเต็มที่วงแวนน้ีจะ
เหน็ไมชัดเจน

สปอรท่ีครีบเห็ดมีลักษณะกลมรีเปนรูปไข สีน้ํ าตาล
เขม สวนกานดอกจะกลมและคอนขางยาวประมาณ 5 – 11 เซนติเมตร มีสีขาว แตจะมีเสนสี
น้ํ าตาลแทรกอยู ดอกอาจเกิดเปนดอกเด่ียวหรือเปนกลุมก็ได การเก็บเกี่ยวจะท ําไดงาย เน่ือง
จากสวนรากยึดติดกับวัสดุเพาะเพียงเล็กนอยเทาน้ันไมติดแนนเหมือนเห็ดบางชนิด
การเพาะเห็ดยานางิ

ข้ันตอนการผลิตจะเปนชนิดเดียวกับการเพาะเห็ดชนิดอ่ืน ท่ีมีข้ันตอนสํ าคัญทั่วไป ดังน้ี
1.  การแยกเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ และเล้ียงเสนใยบนอาหารวุน
2.  การท ําหัวเชื้อเห็ด
3.  การท ํากอนเช้ือ
4.  การท ําใหเกิดดอกเห็ด และเก็บเกี่ยวผลผลิต

1.! การแยกเช้ือเห็ดบริสุทธ์ิ และเล้ียงเสนใยบนอาหารวุน
เปนวิธีการเตรียมเชื้อเห็ดใหบริสุทธิ ์โดนใชเน้ือเย่ือจากดอกเห็ดสด นํ ามาเล้ียงใหเจริญ

บนอาหารวุน พี.ดี.เอ หรือ พี.ดี.วาย.เอ (อาหาร พี.ดี.เอ. ซ่ึงเติมยีสต 5 กรัม) ในสภาพปลอด
เชื้อปลอมปน ซ่ึงตองปฏิบัติภายในตูถายเช้ือท่ีฆาเช้ือแลว สํ าหรับดอกเห็ดที่น ํามาแยกเชื้อจาก
เน้ือเยื่อ ควรคัดเลือกจากสายพันธุท่ีตองการ ดอกเห็ดท่ีมีขนาดใหญ แข็งแรง ปราศจากโรคและ
แมลงใด ๆ ควรเปนดอกเห็ดท่ีเก็บมาใหม ๆ และไมถูกน้ํ า การเจริญของเสนใยบนอาหารวุนจะ
เร็วหรือชาข้ึนกับสายพันธุเห็ด สํ าหรับการเจริญบนจานแกวขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 
เซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 28 – 30 องศาเซลเซียส จะใชเวลาประมาณ 7 – 8 วัน
2.!  การทํ าหัวช้ือเห็ด

วัสดุที่ใชทํ าหัวเชื้อที่นิยมกันมากที่สุดคือ เมล็ดขาวฟาง โดยนํ าเมล็ดขาวฟางมาลางน้ํ า
ใหสะอาด และแชน้ํ าไวไมนอยกวา 8 ชั่วโมง นํ าไปน่ึงหรือตมจนกระท่ังเมล็ดขาวบานประมาณ 
15 – 20 เปอรเซ็นต ถาเปนการตมใหกรองเอาน้ํ าออกใหหมด โดยใชกระชอนอลูมิเนียม นํ า
ไปผึ่งบนกระดาษพอใหเมล็ดขาวแหงหมาด ๆ กรองลงในขวดเหลาชนิดแบนท่ีสะอาดและแหง 
ประมาณคร่ึงขวด อุดจุกสํ าลีหุมกระดาษและรัดดวยยาง นํ าไปน่ึงฆาเช้ือดวยหมอน่ึงความดันท่ี
ความดัน 15 ปอนดตอตารางน้ิว (อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส)  เปนเวลา 30 – 40 นาที  
หรือใชหมอน่ึงลูกทุง (ไมอัดความดัน) อุณหภูมิในหมอน่ึงประมาณ 100 องศาเซลเซียส เปน
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เวลา 2 ชั่วโมง หลังจากทิ้งใหเย็นแลวน ําไปเล้ียงเช้ือเห็ดโดยเทคนิคปราศจากเช้ือปลอมปน โดย
ใชเชื้อเห็ดจากอาหารวุนเก็บไวที่อุณหภูมิ 28 – 30 องศาเซลเซียส เสนใยเห็ดจะเดินเต็มขวดท่ี
มีเมล็ดขาวฟางหนัก 100 กรัม โดยใชเวลาประมาณ 12 วัน
3.! การทํ ากอนเช้ือ

สํ าหรับสูตรอาหารผสมที่ใช มีดังน้ี
สูตรที ่1 ขี้เล่ือยไมยางพารา  100     กิโลกรัม

รํ าขาวละเอียด      6     กิโลกรัม
หินปูน (แคลเซียมคารบอเนต)      1     กิโลกรัม
ดีเกลือ   0.2     กิโลกรัม
น้ํ า        55  -  65    กิโลกรัม
วัสดุเหลาน้ีผสมใหเขากันดี มีความช้ืน  55 -  65  เปอรเซ็นต และ

ความเปนกรด เปนดาง 5 – 7 ใชบรรจุถุงไดเลย โดยไมตองหมักไวกอน
สูตรที ่2 ฟางขาวสับขนาด 2 น้ิว    100  กิโลกรัม

หินปูน (แคลเซียมคารบอเนต)        2  กิโลกรัม
รํ าขาวละเอียด          5  -  8  กิโลกรัม
น้ํ า        60 – 65  กิโลกรัม

สูตรน้ีตองหมักไวนาน 8 – 10 วัน โดยตองกลับกองฟางหมักทกุ 2 วัน จนไมมีกล่ิน
แอมโมเนีย ใหมีความช้ืน 60 – 65 เปอรเซ็นต การหมักก็ท ําเชนเดียวกับฟางหมักส ําหรับ
เพาะเห็ดเปาฮ้ือ เห็ดนางรม เห็ดนางฟา เห็ดภูฐาน โดยใชแบบไมหมักในวันแรก

เม่ือผสมคลุกเคลาอาหารผสมน้ํ า (สูตรที ่ 1 ) ใหเขากันแลว หรือหมักฟางขาว  และ
วัสดุอ่ืน ๆ (สูตรที ่ 2) จนเหมาะสมแลว นํ ามาบรรจุลงถุงพลาสติกทนรอนขนาด 7 X 12 น้ิว 
หนา 0.12 มิลลิเมตร ใหมีน้ํ าหนักประมาณ 600 – 800 กรัม ใสคอขวด จุกส ําลี และหุมดวย
กระดาษหรือใช ฝาครอบพลาสติกปดจุกส ําลีกันเปยก นํ าไปน่ึงฆาเช้ือดวยหมอน่ึงความดันท่ี
ความดัน 15 – 20 ปอนด ตอตารางน้ิว นาน 1 – 2 ชั่วโมง ถาเปนหมอน่ึงแบบลูกทุงใชเวลา 
2 – 3 ชั่วโมง ทิ้งไวใหเย็นใสเชื้อจากหัวเชื้อเห็ด โดยเทเมล็ดขางฟางซ่ึงเสนใยเห็ดเจริญคลุมอยู
ลงถุงอาหารผสม ถุงละ 15 – 20 เมล็ด ในหองทีไ่มมีลมโกรก และสะอาด

นํ าไปบมไวในหองท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 25 – 30 องศาเซลเซียส จากากรทดลองบมไว
ที่อุณหภูมิ 24 – 26 องศาเซลเซียส เสนใยเห็ดจะเจริญเต็มถุงอาหารผสมหนัก 800 กรัม โดย
ใชเวลา 30 วัน หลังจากเสนใยเดินเต็มแลว ใหพักถุงไวอีก 15 วัน กอนนํ าไปเปดดอก
4.! การทํ าใหเกิดดอกเห็ดและการเก็บเก่ียว

เม่ือเสนใยเห็ดเดนเต็มถุง สังเกตเห็นสีน้ํ าตาลเขม จึงยายกอนเช้ือไปยังหองเปดดอกซ่ึง
มีอุณหภูมิประมาณ 24 – 30 องศาเซลเซียส และความช้ืนตองไมต่ํ ากวา 75 – 80 เปอรเซ็นต 
การเปดดอกโดยถอดจุกส ําลีออก นํ าถุงกอนเช้ือมาวางเรียงไวบนช้ันเพาะในโรงเรือนท่ีมีอากาศ
ถายเทไดดีควรจะใหนํ ้าวันละ 2 คร้ัง ในชวงเชาและบาย  ท่ีกอนเช้ือและบริเวณภายในโรงเรือน 
เพือ่ใหมีความช้ืนสม่ํ าเสมอ
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การเก็บดอกเห็ด กระทํ าเม่ือกลุมดอกเห็ดโตเต็มท่ี และที่สํ าคัญคือ แผนเยื่อหุมหมวก
สวนลางยังคงอยูหรือยังไมฉีกขาด สามารถเก็บดอกเห็ดได 5 – 
8 คร้ัง ใชเวลาประมาณ 60 – 80 วัน จะไดผลผลิตประมาณ 
100 – 250 กรัมตอถุง รวมระยะเวลาการต้ังแตการเตรียมเช้ือ
เห็ดบนอาหารวุนจนถึงเก็บเก่ียวเสร็จ ประมาณ 130 – 145 วัน
ตนทุนการผลิต

จากการประเมินตนทุนการผลิตเห็ดยานางิ ของกองโรค
พืชและจุลชีววิทยา กรมวิชาการเกษตร มีดังน้ี

1.! ตนทุนทางตรง
-  คาเช้ือกอนเช้ือเห็ด 1,000 กอน    3,500  บาท
-  คาแรงงาน (คนละ 80 – 100  บาทตอวัน)       600  บาท

2.! ตนทุนทางออม
-  คาที่ดิน คาเส่ือมโรงเรือน คาน้ํ า คาสารเคมี และอ่ืน ๆ   2,850  บาท
                                                                  รวม  6,950   บาท

3.! ประมาณการตนทุนการผลิตและกํ าไร
ผลผลิต ตนทุน กํ าไร(%) ราคาขาย

(กก/1000 ถุง) (บาท/กก) 25 บาท/กก 50บาท/กก
100 70.00 88.00 104.00
150 46.00 58.00 69.00
200 35.00 43.00 52.00
250 28.00 35.00 42.00

เฉล่ีย 175 44.75 56.00 66.75
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