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ค าน า 

ส ำนักวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ โดยกลุ่มวิจัยและพัฒนำเห็ด มีหน้ำท่ีหลัก
ในกำรวิจัยและพัฒนำเห็ดในหลำกหลำยด้ำน ท้ังกำรคัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้ได้         
เห็ดพันธุ์ดี กำรพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงเพื่อ เพิ่มผลผลิต มีควำมเหมำะสมกับสภำพพื้นท่ี         
กำรค้นคว้ำหำวิธีกำรเพำะเห็ดชนิดใหม่ รวมไปถึงวิธีกำรอนุรักษ์และเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ด 
โดยกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดให้มีควำมถูกต้องและเหมำะสมเป็นอีกปัจจัยส ำคัญหนึ่งใน
กระบวนกำรเพำะเห็ดท่ีมีประสิทธิภำพ เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีมำกขึ้นหรือสำมำรถลดต้นทุน
กำรผลิต ปัจจุบันกำรเพำะเห็ดเป็นกำรค้ำได้รับควำมนิยมเพิ่มมำกขึ้น เกษตรกรท้ังรำยใหญ่
และรำยย่อยมีควำมสนใจท้ังทำงด้ำนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต กำรเลือกใช้วัสดุเพำะท่ี
หลำกหลำย ตลอดจนวิธีกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดท่ีเหมำะสม เพื่อควำมมีชีวิต ควำมบริสุทธิ์
ของเชื้อ และควำมเสถียรของสำยพันธุ์ เอกสำรกำรจัดกำรควำมรู้ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ส ำหรับกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์ เห็ดด้วยวิธีต่ำง ๆ ในกำรเก็บรักษำแต่ละ
ชนิด ตลอดจนวิธีกำรปรับใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีหำได้ง่ำย ต้นทุนไม่สูง ส ำหรับเผยแพร่ให้แก่
นักวิจัย นักศึกษำ ตลอดจนเกษตรกรและผู้ท่ีสนใจ เพื่อให้เข้ำใจกระบวนกำรเก็บรักษำ      
เชื้อพันธุ์เห็ดและน ำไปปรับใช้ได้อย่ำงเหมำะสม กลุ่มวิจัยและพัฒนำเห็ด หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ
เอกสำรฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส ำหรับผู้ท่ีสนใจ และเป็นข้อมูลท่ีสำมำรถน ำไปอ้ำงอิงและ    
ต่อยอดงำนวิจัยได้ในอนำคตต่อไป 

 

คณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
    ส ำนักวิจัยพัฒนำเทคโนโลยีชีวภำพ 

มิถุนำยน 2562  
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บทที ่1 

 การเก็บรกัษาเชื้อจุลินทรยีช์นิดต่าง ๆ 
 

ความส าคัญของการเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ 

ประเทศไทยจัดอยู่ในพื้นท่ีเขตร้อนชื้น จึงมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูง ท้ังพืช 
สัตว์รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตขนำดเล็กหรือท่ีเรียกโดยท่ัวไปว่ำจุลินทรีย์ต่ำง ๆ เช่น เห็ด รำ แบคทีเรีย 
ไวรัส ยีสต์ เป็นต้น ปัจจุบัน จุลินทรีย์เหล่ำนี้มีควำมส ำคัญและถูกน ำมำใช้ประโยชน์ ใน
หลำกหลำยด้ำน โดยเฉพำะกำรศึกษำเทคโนโลยีทำงชีวภำพ เพื่อสนับสนุนกำรเกษตร 
สิ่งแวดล้อม อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์  เภสัชกรรม สำธำรณสุข กำรผลิตอำหำรหรือ
อุตสำหกรรมต่ำง ๆ รวมไปถึงกำรน ำไปศึกษำและวิจัยทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ในหลำย ๆ สำขำ 
โดยเชื้อจุลินทรีย์ท่ีสำมำรถแยกจนได้เป็นเชื้อบริสุทธิ์แล้ว ต้องมีกำรเก็บรักษำท่ีถูกวิธี เพื่อใช้
เป็นเชื้อต้นแบบ (Type cultures)  เชื้ออ้ำงอิง (Reference cultures) และเชื้อใช้งำน 
(Working culture) โดยหลักกำรส ำคัญของกำรเก็บรักษำ จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงกำรอนุรักษ์เชื้อ
พันธุกรรมท่ีมีประโยชน์เหล่ำนี้ ให้สำมำรถคงควำมมีชีวิต ควำมบริสุทธิ์ คงสภำพหรือคงควำม
มีคุณสมบัติเฉพำะตัว ส ำหรับกำรน ำไปใช้และศึกษำวิจัยในด้ำนอื่น ๆ  

กำรเก็บรักษำเชื้อจุลินทรีย์ชนิดต่ำง ๆ ควรมีกำรบันทึกลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำ 
ลักษณะทำงชีวโมเลกุล หรือลักษณะทำงกำรเกษตรต่ำง ๆ และจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ       
เพื่ออนุรักษ์ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพส ำหรับกำรศึกษำและใช้ประโยชน์ทำงด้ำนต่ำง ๆ 
อย่ำงยั่งยืน และเป็นแหล่งหน่วยพันธุกรรมจุลินทรีย์ธรรมชำติท่ีสำมำรถเพำะเลี้ยงได้ น ำมำ
ศึกษำ คัดเลือก ปรับปรุงพันธุ์ให้ได้สำยพันธ์ุส ำหรับกำรน ำไปใช้ประโยชน์ได้ตำมควำมต้องกำร 

วิธีการเก็บรักษาเชื้อจลุินทรีย ์

ในกำรเก็บรักษำเชื้อจุลินทรีย์ จ ำเป็นต้องเลือกใช้วิธีกำรเก็บรักษำเชื้อจุลินทรีย์ท่ี
ถูกต้องและเหมำะสมกับเชื้อชนิดนั้นๆ เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนจำกเชื้ออื่น ๆ สำมำรถเก็บได้
นำนโดยไม่สูญพันธุ์ กลำยพันธ์ุ หรือสูญเสียคุณสมบัติเฉพำะของจุลินทรีย์ชนิดนั้นไป โดยท่ัวไป
วิธีกำรเก็บรักษำจลุินทรีย์ มี 6 วิธี ดังนี้ (Smith and Onions, 1994) 
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1. การเก็บบนอาหารเลี้ยงเช้ือ (Culture media) เป็นกำรเก็บเช้ือระยะสั้น 
มีกำรถ่ำยเชื้อทุก 6 เดือน เป็นวิธีท่ีสะดวก ประหยัด แต่ต้องระมัดระวัง
เร่ืองกำรกลำยพันธ์ุของเชื้อและกำรปนเปื้อนจำกกำรย้ำยเช้ือในแต่ละครั้ง 

2. การเก็บภายใต้น้ ามันแร่  (Mineral oil) กำรเก็บด้วยวิธีนี้สำมำรถ       
เ ก็ บ รั ก ษ ำ เ ชื้ อ ร ำ ใ น ก ลุ่ ม  Ascomycetes, Zygomycetes แ ล ะ 
Basidiomycetes ได้นำนถึง 10 ปี ส่วนเชื้อรำในกลุ่ม Oomycetes เก็บ
ได้เพียง 2 ปี 

3. การท าให้แห้ง (Drying) กำรท ำให้เชื้อจุลินทรีย์แห้งในวัสดุต่ำง ๆ เช่น 
กระดำษกรองท่ีปลอดเชื้อ ดิน ทรำย ซิลิกำเจล และบนแผ่นเจลำติน เป็น
กำรหยุดกำรเจริญของเชื้อ ส่วนใหญ่ใช้เก็บเชื้อรำซึ่งทนต่อควำมแห้งได้ดี 
รวมถึงยีสต์และแบคทีเรียบำงชนิด  

4. การเก็บในน้ ากลั่นนึ่ งฆ่า เชื้อ  (Sterilized distilled water)  วิ ธีนี้
สำมำรถเก็บสปอร์ในรูปสปอร์แขวนลอย (spore suspension) หรือชิ้นวุ้น
ท่ีมีเชื้อเจริญอยู่ เช้ือรำท่ีไม่สร้ำงสปอร์ เก็บรักษำได้ดีด้วยวิธีนี้ 

5. การเก็บในสภาพเย็นยิ่งยวด (Cryopreservation) เป็นวิธีกำรเก็บไว้ใน
ถังบรรจุไนโตรเจนเหลวท่ีอุณหภูมิ -196 °C วิธีนี้เหมำะกับกำรเก็บรักษำ
เช้ือจุลินทรีย์หลำยชนิด และสำมำรถเก็บเชื้อได้นำนกว่ำ 10 ปี 

6. การท าให้แห้งแบบเยือกแข็ง (Freeze drying หรือ lyophilization) 
เป็นหลักกำรน ำน้ ำออก ลดควำมชื้นจำกเซลล์จุลินทรีย์ เมื่อจุลินทรีย์อยู่ใน
สภำพแห้งท ำให้อัตรำเมตำบอลิซึมต่ ำลง แต่ยังมีชีวิตอยู่และสำมำรถเก็บ
เช้ือไว้ได้นำนมำกกว่ำ 10 ปี ข้อดีของวิธีนี้ คือ เหมำะส ำหรับกำรเก็บรักษำ
เช้ือจ ำนวนมำกและเก็บรักษำได้นำน ส่วนข้อด้อย คือ มีค่ำใช้จ่ำยสูงในกำร
ซื้ออุปกรณ์และเคร่ืองมือ 

อย่างไรก็ตาม การเก็บรักษาจุลินทรีย์ไม่มีวิธีใดวิธีเดียวที่เหมาะสมกับจุลินทรีย์   
ทุกชนิด การเก็บรักษาจุลินทรีย์ ควรค านึงถึงชนิดของจุลินทรีย์ที่ต้องการเก็บ วัตถุประสงค์
ในการเก็บ ความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ ความช านาญของบุคลากร งบประมาณที่ใช้
ในการเก็บรักษาเช้ือจุลินทรีย์ นอกจากนี้ ควรเก็บเชื้อทุกชนิดส ารองไว้อย่างน้อย 1 - 2 ชุด 
ด้วยวิธีหรือสถานที่ที่แตกต่างกัน เพื่อป้องกันการสูญเสียเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทั้งจาก
เหตุการณ์ไม่คาดคิดและภัยธรรมชาติต่าง ๆ 
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บทที ่2 
 การเก็บรกัษาเชื้อพนัธ์ุเห็ด 

 

ความส าคัญของการเกบ็รักษาเชื้อพันธุ์เห็ด 

เห็ด เป็นเชื้อรำกลุ่มหนึ่งท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ย่อยสลำย และสำมำรถน ำผลลัพธ์จำกกำร
ย่อยสลำยไปใช้ในกำรเจริญ เห็ดรับประทำนได้หลำยชนิดมีคุณค่ำทำงโภชนำกำรสูง เนื่องจำก
มีโปรตีน กำกใยสูง ปรำศจำกไขมัน อีกท้ังประกอบด้วยวิตำมินและกรดอะมิโนหลำยชนิด     
ซึ่งเป็นประโยชน์ทำงด้ำนสุขภำพของมนุษย์ มีบันทึกกำรน ำเห็ดมำประกอบอำหำร เป็นยำ
รักษำโรค หรือน ำไปแปรรูปเพื่อกำรค้ำมำอย่ำงยำวนำน ท้ังในประเทศไทยและต่ำงประเทศ 
นอกจำกนี้ ยังมีกำรศึกษำวิจัยถึงคุณประโยชน์ด้ำนอื่น ๆ ของเห็ด เช่น ประโยชน์ของเห็ด
ทำงด้ำนกำรแพทย์ กำรน ำไปใช้เป็นส่วนประกอบทำงด้ำนเครื่องส ำอำง ตลอดจนกำรสกัด
สำรส ำคัญในเห็ดบำงชนิด เพื่อน ำมำใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรเกษตร เช่น สำรควบคุมเชื้อรำ
สำเหตุโรคพืชต่ำง ๆ เป็นต้น  

ในประเทศไทยเห็ดท่ีท ำกำรศึกษำส่วนใหญ่เป็นเห็ดท่ีสำมำรถพบได้ในธรรมชำติของ
ไทย แต่บำงชนิดเป็นสำยพันธุ์ ท่ีน ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ สำยพันธุ์เห็ดเหล่ำนี้เมื่อผ่ำน
กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย แล้ว จ ำเป็นต้องมีวิธีกำรเก็บรักษำท่ีถูกต้องและเหมำะสม ควบคุม
คุณภำพให้เชื้อบริสุทธิ์ ไม่ให้เกิดกำรกลำยพันธุ์ หรือเกิดกำรปนเปื้อน ซึ่งอำจส่งผลให้อัตรำ  
กำรเจริญ หรือควำมสำมำรถในกำรให้ผลผลิตลดลง เกิดควำมผิดปกติของดอกเห็ด ตลอดจน
เช้ือเห็ดไม่สำมำรถให้ผลผลิตได้ 

ในกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ด มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรเก็บรักษำเป็นระยะเวลำนำน 
โดยจ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำมมีชีวิต กำรเป็นเชื้อบริสุทธิ์ ไม่พบกำรปนเปื้อนจำกจุลินทรีย์     
ชนิดอื่น ๆ มีควำมเสถียรของเชื้อพันธุ์ ไม่สูญเสียลักษณะทำงพันธุกรรม ลักษณะทำงสัณฐำน
วิทยำ ลักษณะทำงสรีรวิทยำ (Chang and Miles, 2004) โดยวิธีกำรเก็บรักษำแบบต่ำงๆ   
เพื่อน ำมำเลี้ยงหรือเพิ่มจ ำนวนภำยหลัง อำจด้วยกำรจ ำกัดอำกำศ  อุณหภูมิ สำรอำหำรและ
น้ ำ ช่วยให้เก็บรักษำให้ได้นำนและคงคุณภำพไว้ให้มำกท่ีสุด 
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วิธีการเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เห็ด 

กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดสำมำรถเก็บได้หลำยวิธี แต่ละวิธีต่ำงมีประสิทธิภำพและ
ข้อจ ำกัดแตกต่ำงกัน ควรพิจำรณำถึงวัตถุประสงค์ของกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์ เห็ด เพื่อ         
กำรน ำไปใช้ เช่น เพื่อเป็นต้นแบบไว้ใช้อ้ำงอิง เพื่อเก็บไว้เป็นเชื้อส ำรอง เพื่อเป็นเชื้อใช้งำน
ส ำหรับงำนวิจัยหรือให้บริกำร ซึ่งควรเป็นเชื้อท่ีใหม่ มีอำยุกำรเจริญท่ีเหมำะสมและพร้อม    
ใช้งำน รวมถึงเครื่องมือและควำมพร้อมทุกด้ำนในกำรท ำงำน โดยระยะเวลำท่ีท ำกำรเก็บรักษำ
อำจแบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

1. การเก็บรักษาเชื้อเห็ดระยะสั้น วิธีกำรท่ีนิยมใช้กันคือ กำรย้ำยเชื้อลงอำหำร   
เล้ียงเชื้อ Potato Dextrose Agar  (PDA) บ่มเลี้ยงเส้นใยระยะแรกในอุณหภูมิที่เหมำะสมของ
เห็ดแต่ละชนิด แล้วเก็บรักษำเช้ือท่ีอุณหภูมิ 20 - 25°C  และมีกำรถ่ำยเชื้อเป็นระยะ โดยปกติ
สำมำรถเก็บไว้ได้นำนประมำณ 6 เดือน เป็นวิธีกำรปฏิบัติท่ัวไปในกำรเก็บรักษำจุลินทรีย์ 
สำมำรถใช้เก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดได้ในระยะสั้น และอำจน ำเชื้อบนอำหำรวุ้นไปเก็บท่ีอุณหภูมิ
ต่ ำระหว่ำง 10 - 15°C หรือลดปริมำณน้ ำตำลในอำหำรวุ้นลงครึ่งหนึ่ง เพื่อช่วยยืดอำยุในกำร
เก็บรักษำ แต่ไม่เหมำะกับกำรเก็บรักษำเชื้อเห็ดในกลุ่มท่ีต้องกำรอุณหภูมิสูงในกำรด ำรงชีวิต 
กำรเก็บรักษำเชื้อบนอำหำรวุ้นมีข้อดีคือเป็นวิธีท่ีท ำได้ง่ำย วัสดุ อุปกรณ์ท่ีน ำมำใช้หำได้ง่ำย 
รำคำไม่สูงมำก แต่มีข้อด้อยท่ีต้องใช้เวลำ แรงงำนมำกในกำรเตรียมอำหำร และต้องใช้พื้นท่ี
มำกในกำรเก็บหลอดหรือขวดเช้ือ นอกจำกนี้ อำจเกิดกำรสับเปลี่ยนในกำรเขียนรหัสหรือชนิด
ของเห็ด และกำรต่อเชื้อลงอำหำรใหม่บ่อยครั้ง สำมำรถเพิ่มโอกำสในกำรกลำยพันธุ์ของ      
เช้ือเห็ดและเกิดกำรปนเป้ือนจำกกำรย้ำยเลี้ยงบ่อยๆ ได้ 

2. การเก็บรักษาเชื้อเห็ดระยะกลาง วิธีท่ีนิยมกันคือเก็บเชื้อพันธุ์เห็ดบนวัสดุเพำะ   
ขี้เลื่อย และ ในน้ ำกลั่น กำรเก็บรักษำเชื้อเห็ดบนวัสดุเพำะขี้เลื่อย โดย Joseph (1998)  
รำยงำนกำรเตรียมวัสดุเพำะขี้เลื่อยท่ีใช้ในกำรเก็บรักษำซึ่งประกอบด้วย ขี้เลื่อยไม้เนื้อแข็ง 
80% ร ำข้ำวสำลี 15% และ ยิปซั่ม 5% ให้ควำมชื้น บรรจุลงขวด นึ่งฆ่ำเชื้อท่ีอุณหภูมิไม่      
ต่ ำกว่ำ 121°C ใส่เชื้อเห็ดจนเส้นใยเจริญคลุมเต็มอำหำรขี้เลื่อย วิธีกำรนี้สำมำรถเก็บรักษำไว้
ในตู้เย็นท่ีอุณหภูมิ 6 – 8°C ได้นำนกว่ำ 1 ปี และกำรเก็บรักษำเชื้อเห็ดในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ    
เป็นวิธีท่ีแนะน ำว่ำมีประสิทธิภำพดี  วิธีกำรนี้ Joseph (1998) อ้ำงถึงรำยงำนกำรใช้น้ ำกลั่น   
นึ่งฆ่ำเชื้อเก็บรักษำเชื้อรำสำเหตุโรคเป็นครั้งแรกโดย Castellani ในปี 1939 ต่อมำมี
นักวิทยำศำสตร์อีกหลำยท่ำนใช้วิธีกำรนี้ เก็บรักษำเชื้อจุลินทรีย์  อำทิ McGinnis et al. 
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(1974) รำยงำนกำรเก็บรักษำเชื้อรำ ยีสต์ แบคทีเรีย และแอคติโนมัยซีส ในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเช้ือท่ี
อุณหภูมิห้องได้ตั้งแต่ 12 - 60 เดือน และ   Odds ในปี 1991 เก็บรักษำเชื้อยีสต์สำเหตุโรค 
ท้ังหมดนี้สำมำรถเก็บไว้ได้นำนมำกกว่ำ 3 ปี โดยไม่มีกำรเสื่อมของเชื้อ กำรเก็บรักษำเชื้อเห็ด
ระยะกลำง นอกจำกเก็บบนวัสดุเพำะขี้เลื่อยและกำรเจำะชิ้นวุ้นท่ีมีเชื้อเจริญอยู่ใส่ลงไปในขวด
น้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อแล้ว กำรเลี้ยงเชื้อบนอำหำรวุ้นและปิดทับด้วยน้ ำมันหรือน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ 
สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรเก็บรักษำเช้ือเห็ดได้ด้วย เช่น เห็ดฟำงท่ีเจริญอยู่บนอำหำรวุ้น 
เมื่อปิดทับด้วยพำรำฟินเหลวท่ีปลอดเชื้อจุลินทรีย์สำมำรถเก็บไว้ได้นำน 6 เดือน (ยงยุทธ์และ
คณะ, 2525) 

3. การเก็บรักษาเช้ือเห็ดระยะยาว โดยเก็บเช้ือพันธุ์เห็ดในสภำพเยือกแข็งท่ีอุณหภูมิ 
-196°C หรือ -384°F ในถังไนโตรเจนเหลว เป็นกำรเก็บรักษำท่ีหยุดกระบวนกำรเมตำบอลิซึม
ของเชื้อ ในกระบวนกำรเก็บมีขั้นตอนต้องลดอุณหภูมิเพื่อป้องกันควำมเสียหำยของเซลล์ 
อัตรำกำรท ำให้เย็นควรเป็นไปอย่ำงช้ำ ๆ (Cooling) และควบคุมให้ได้ประมำณ 1°C ต่อนำที 
จนลงมำถึง -40 หรือ -50°C แล้วจึงท ำให้เยือกแข็งอย่ำงรวดเร็วจนถึงอุณหภูมิท่ีต้องกำร 
วิธีกำรนี้โดยท่ัวไปมีกำรใช้กลีเซอรอล (Glycerol) ควำมเข้มข้น 5 – 10% เป็นสำรป้องกัน
ควำมเย็น (Cryoprotective agents) เพื่อลดควำมเสียหำยต่อเซลล์ในขณะท่ีเก็บรักษำเชื้อ 
และเมื่อต้องกำรน ำเชื้อขึ้นจำกถังไนโตรเจนเหลว ต้องมีกำรหลอมละลำยตัวอย่ำง (Thawing) 
เพื่อลดควำมเสียหำยของเซลล์ในระยะของกำรท ำให้ละลำยและช่วยให้เชื้อมีอัตรำกำรฟื้นตัว  
ท่ีดี วิธีกำรเก็บรักษำเชื้อในถังไนโตรเจนเหลวได้รับกำรพิสูจน์แล้วว่ำเป็นวิธีท่ีดีวิธีกำรหนึ่ง 
เนื่องจำกสำมำรถลดอัตรำกำรสูญเสียเซลล์ระหว่ำงกำรเก็บ ช่วยในกำรรักษำควำมคงท่ี      
ทำงพันธุกรรมของเชื้อได้ดี  และสำมำรถเก็บไว้ได้นำนกว่ำ 30 ปี แต่มีข้อควรระวังคือ         
ต้องรักษำปริมำณไนโตรเจนเหลวท่ีเหมำะสมภำยในถังอยู่เสมอ เพ่ือควบคุมอุณหภูมิให้มีควำม
สม่ ำเสมอ โดยวิธีกำรนี้มีข้อด้อยคือ จ ำเป็นต้องใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือท่ีมีรำคำสูง ต้องใช้
บุคลำกรท่ีมีทักษะและควำมช ำนำญในกำรเก็บรักษำเชื้อ 
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การควบคุมคุณภาพของเชื้อพันธุ์เห็ดที่เก็บรักษา 

กำรควบคุมคุณภำพของเชื้อพันธุ์เห็ดในแหล่งจัดเก็บเป็นสิ่งท่ีส ำคัญมำก กำรควบคุม
คุณภำพท่ีดีน ำไปสู่กำรมีชีวิตของเชื้อ ควำมแข็งแรง ควำมบริสุทธิ์หรือปลอดจำกกำรปนเปื้อน
จำกเชื้ออื่น และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรม วิธีกำรในกำรควบคุมคุณภำพจ ำเป็นต้อง
ค ำนึงถึงคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. ความมีชีวิต (Viability) หลังจำกกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดด้วยวิธีต่ำง ๆ ตำมท่ี
กล่ำวมำข้ำงต้น จ ำเป็นต้องมีกำรตรวจสอบควำมมีชีวิตหรือสภำพมีชีวิตของเห็ดชนิดนั้น ๆ วิธี
เบื้องต้นในกำรตรวจสอบเชื้อเก็บรักษำท้ัง 3 ระยะ คือ เมื่อย้ำยเชื้อเห็ดมำเลี้ยงบนอำหำร  
เล้ียงเชื้อใหม่ โคโลนี (Colony) ท่ีเจริญขึ้นต้องมีลักษณะดีเหมือนเชื้อพันธุ์เดิม มีกำรเจริญของ
เชื้อท่ีสม่ ำเสมอ รวมถึงสีของเส้นใยและอัตรำกำรเจริญต้องไม่แตกต่ำงกับข้อมูลกำรเจริญของ
เชื้อพันธุ์เดิมก่อนกำรเก็บรักษำ อย่ำงไรก็ตำม มีกำรศึกษำเพื่อตรวจสอบควำมมีชีวิตของ     
เช้ือพันธุ์เห็ดที่เก็บรักษำในเห็ดหลำยชนิด  เช่น  Singh et al. (2004)   ตรวจสอบควำมมีชีวิต
ของเชื้อเห็ดท่ีเลี้ยงบนเมล็ดข้ำวสำลีและเก็บภำยในถังไนโตรเจนเหลวจ ำนวน 11 ชนิด คือ   
เ ห็ ด ก ร ะ ดุ ม  ( Agaricus bisporus แ ละ  A. bitorquis)  เ ห็ ด สกุ ล น ำ ง รม  (Pleurotus 
flabellatus, P. sajor-caju, P. ostreatus แ ละ  P. sapidus)  เ ห็ ด หู หนู  (Auricularia 
polytricha) เห็ดหอม (Lentinula edodes) เห็ด Morchella esculenta และเห็ดฟำง 
(Volvariella volvacea) โดยเมื่อน ำเชื้อขึ้นมำเลี้ยงบนอำหำร Wheat Extract Agar (WEA) 
พบว่ำ เห็ดหูหนูและเห็ดฟำงสภำพควำมมีชีวิตลดลง 10% หลังกำรเก็บรักษำภำยใน           
ถังไนโตรเจนเหลวตั้งแต่ 6 - 42 เดือน ในขณะท่ี เชื้อเห็ดอีก 9 ชนิด ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพควำมมีชีวิต  นอกจำกนี้ Zaghi et al. (2017) ทดสอบควำมมีชีวิตในกำรเก็บรักษำ    
เชื้อเห็ดกระดุม (A. subrufescens) ในสภำพเย็นยิ่งยวด โดยเลี้ยงเชื้อด้วย 2 กรรมวิธี คือ 
เลี้ยงบนอำหำรวุ้น PDA ผสมซูโครสควำมเข้มข้น 0 10 และ 20% แล้วเจำะชิ้นวุ้นใส่ลงใน
หลอดเก็บเชื้อ (Cryotubes) และเลี้ยงบนเมล็ดข้ำวสำลีผสมซูโครสควำมเข้มข้น 0 10 และ 
20% และเก็บลงในหลอดเก็บเชื้อ น ำหลอดเก็บเชื้อท้ัง 2 กรรมวิธีเติมสำรละลำยซูโครสท่ี
ควำมเข้มข้น 0 15 30 และ 45% เพื่อเป็นสำรป้องกันควำมเย็น แล้วเก็บท่ีอุณหภูมิ -20°C 
และ -75°C เป็นระยะเวลำ 1 และ 2 ปี พบว่ำ กำรเก็บเชื้อเห็ดกระดุมท่ีอุณหภูมิ -20°C       
ในสำรป้องกันควำมเย็นทุกควำมเข้มข้น เป็นระยะเวลำ 1 ปี ไม่มีประสิทธิภำพในกำรเก็บ    
เช้ือเห็ดกระดุม ท้ังท่ีเจริญบนอำหำร PDA และเมล็ดข้ำวสำลี ในขณะท่ีกำรเก็บเช้ือเห็ดกระดุม
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ท่ีอุณหภูมิ -75°C เป็นระยะเวลำ 1 และ 2 ปี ในสำรป้องกันควำมเย็นควำมเข้มข้น 15 30 และ 
45% มีประสิทธิภำพในกำรคงควำมมีชีวิตของเห็ดกระดุม โดยกรรมวิธีท่ีเลี้ยงเชื้อในเมล็ดข้ำว
สำลี แม้ไม่เติมสำรป้องกันควำมเย็นแต่เช้ือเห็ดยังสำมำรถเจริญคงควำมมีชีวิตอยู่ได้ 

2. ความบริสุทธิ์ (Purity) กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดด้วยวิธีท่ีเหมำะสมกับเห็ด    
แต่ละชนิดมีส่วนช่วยในกำรคงควำมบริสุทธิ์ของสำยพันธุ์อีกทำงหนึ่ง เนื่องจำก กำรเก็บรักษำ
ด้วยวิธีท่ีเหมำะสมสำมำรถคงสภำพควำมมีชีวิต เชื้อสำมำรถฟื้นตัว เจริญได้ดีเมื่อน ำมำย้ำย
เลี้ยง และในสภำพกำรเก็บรักษำเชื้อในบำงวิธีสำมำรถป้องกันกำรปนเปื้อนจำกเชื้อจุลินทรีย์
ชนิดอื่น ๆ ได้เป็นอย่ำงดี อย่ำงไรก็ตำม เมื่อน ำเชื้อเห็ดท่ีเก็บรักษำมำย้ำยเลี้ยงเพื่อทดสอบ
สภำพควำมมีชีวิต สำมำรถตรวจสอบควำมบริสุทธิ์ของเชื้อเห็ดบนจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อได้ใน
เบื้องต้น เช่น สีของเส้นใย ลักษณะกำรเจริญของเส้นใยบนจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ หรือลักษณะ
ต่ำง ๆ ของเส้นใยภำยใต้กล้องจุลทรรศน์ กำรปนเปื้อนไม่เพียงแต่เชื้อรำหรือแบคทีเรียชนิดอื่น
ท่ีสำมำรถปนเปื้อนในกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดเท่ำนั้น เชื้อเห็ดชนิดอื่นท่ีไม่ตรงกับชนิดของ
เห็ดที่ต้องกำรเก็บรักษำถือเป็นกำรปนเป้ือนได้เช่นเดียวกัน 

3. ความคงตัวหรือความเสถียรของสายพันธุ์ (Stability)และความสามารถใน
การเกิดดอก (Productivity) วิธีกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดท่ีเหมำะสม ต้องช่วยลดโอกำส   
ในกำรเกิดควำมเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมขึ้น กำรตรวจสอบควำมตรงตำมสำยพันธุ์ในระยะ
กำรเจริญของเส้นใยอำจตรวจสอบได้บนจำนอำหำรเลี้ยงเชื้อ เช่น ควำมหนำแน่นของเส้นใย 
ลักษณะกำรเดินของเส้นใย รูปร่ำงของโคโลนี สีของเส้นใย เป็นต้น กำรตรวจสอบ
ควำมสำมำรถในกำรเกิดดอกจ ำเป็นต้องเพำะเห็ดชนิดนั้น ๆ ภำยหลังกำรเก็บรักษำมำเป็น
ระยะเวลำหนึ่ง เพื่อยืนยันว่ำเชื้อพันธุ์ เห็ดชนิดนั้นท่ีเก็บรักษำ ยังมีควำมสำมำรถในกำรเกิด
ดอกและมีลักษณะตรงตำมสำยพันธุ์ดั้งเดิมก่อนกำรเก็บรักษำท้ังด้ำนคุณภำพ เช่น รสชำติ     
สี กลิ่น และด้ำนปริมำณ เช่น รูปร่ำง ขนำดและน้ ำหนัก ตลอดจนควำมสำมำรถในกำรใช้      
วัสดุเพำะจนกระท่ังเปิดดอกเก็บผลผลิต ในปัจจุบันกำรตรวจสอบควำมตรงตำมสำยพันธุ์     
โดยใช้เทคนิคทำงด้ำนชีวโมเลกุลถูกน ำมำใช้เพื่อลดระยะเวลำในกำรตรวจสอบและมีควำม
แม่นย ำสูง โดย Singh et al. (2004) ตรวจสอบกำรเก็บรักษำเชื้อเห็ดกระดุม เห็ดสกุลนำงรม 
เห็ดหูหนู เห็ดหอม เห็ด Morchella และเห็ดฟำง ท่ีเก็บภำยในถังไนโตรเจนเหลวตั้งแต่        
6 - 42 เดือน ด้วยเทคนิค Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) และ Internal 
Transcribed Spacers (ITS) พบว่ำ ไม่มีกำรเปลีย่นแปลงทำงพันธุกรรมระหว่ำงกำรเก็บรักษำ
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เชื้อพันธุ์ เห็ดแบบกำรเก็บระยะสั้นในอำหำรเลี้ยงเชื้อและแบบกำรเก็บระยะยำวใน              
ถังไนโตรเจนเหลว เมื่อทดสอบควำมสำมำรถในกำรออกดอก พบว่ำหลังกำรเก็บเชื้อไว้         
30 เดือน ไม่ส่ งผลกระทบต่อกำรให้ผลผลิต (น้ ำหนัก) ของเห็ด ท่ี เก็บรักษำ และ               
Zaghi et al. (2017)  ตรวจสอบกำร เปลี่ ยนแปลงทำงพั นธุ ก รรม ของ เห็ ดกระดุ ม                    
(A. subrufescens) ท่ีเลี้ยงเชื้อบนอำหำร PDA และท่ีเลี้ยงบนเมล็ดข้ำวสำลี แล้วเก็บรักษำ
ด้วยเทคนิค cryopreservation ท่ีอุณหภูมิ -75 °C เป็นระยะเวลำ 2 ปี โดยใช้เทคนิค       
PCR-RAPD พบว่ำ ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงพันธุกรรมของเห็ดกระดุมชนิดนี้ 
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บทที ่3 

 การปรบัใช้วิธกีารเก็บรกัษาเชื้อพนัธ์ุเห็ดใหเ้หมาะสม 
 

กำรเลือกวิธีกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดด้วยวิธีใดก็ตำม เป้ำประสงค์หลักของกำรเก็บ
รักษำ เพื่อรักษำคุณลักษณะของเชื้อพันธุ์ เห็ดท่ีต้องกำรโดยคงสภำพเดิมไว้ให้มำกท่ีสุด 
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในกำรใช้งำนของผู้ใช้ เช่น กำรเก็บรักษำเชื้อเพื่อเป็นเชื้อต้นแบบ 
เชื้ออ้ำงอิง เชื้อใช้งำน ส ำหรับงำนวิจัยหรือให้บริกำร ต้องกำรเก็บในระยะสั้น/ระยะยำว 
รวมถึงควำมพร้อมด้ำนแรงงำน อุปกรณ์เครื่องมือและสถำนท่ี กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์ควรใช้
วิธีกำรเก็บให้เหมำะสมต่อควำมต้องกำรของเห็ดแต่ละชนิดและกำรใช้งำน คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน 
ในแง่ของเกษตรกรควรเลือกใช้วิธีกำรท่ีไม่ยุ่งยำก ลงทุนน้อยท่ีสุด และในส่วนของภำครัฐท่ี
จ ำเป็นต้องมีกำรเก็บรักษำไว้เป็นแหล่งเชื้อพันธุ์หรือเพื่อกำรอนุรักษ์ ต้องมีกำรเก็บรักษำระยะ
ยำว ใช้วิธีกำรเก็บหรือใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเห็ดแต่ละชนิดอำจมกีำรปรับใช้วิธีกำรเก็บรักษำ
ให้เหมำะสมท่ีแตกต่ำงกันไป เช่น 

1. การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เห็ดบนอาหารวุ้น (ภำพท่ี 1) เป็นวิธีท่ีง่ำย มีค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเก็บรักษำน้อย เป็นวิธีท่ีสะดวกและนิยมใช้กันโดยท่ัวไปท้ังกำรเก็บภำยในห้องปฏิบัติกำร 
เพื่อเป็นเชื้อใช้งำนส ำหรับงำนวิจัยและสำมำรถดัดแปลงไว้ใช้ถ่ำยทอดสู่เกษตรกร โดยเลี้ยง  
เส้นใยเห็ดในอุณหภูมิท่ีเหมำะสมกับเห็ดแต่ละชนิดก่อน แล้วน ำไปเก็บรักษำท่ีอุณหภูมิ        
20 - 25 °C อย่ำงไรก็ตำม วิธีกำรนี้สำมำรถเก็บเชื้อพันธุ์เห็ดได้เพียงระยะเวลำสั้น ๆ ไม่เกิน    
2 - 6 เดือน ขึ้นอยู่กับชนิดของเห็ด แล้วย้ำยเก็บลงในอำหำรวุ้นใหม่ แต่กำรย้ำยเลี้ยงลงอำหำร
ใหม่บ่อย ๆ นั้น อำจส่งผลให้เชื้อพันธุ์เห็ดกลำยพันธุ์ได้ง่ำย และต้องอำศัยควำมช ำนำญของ    
ผู้เก็บรักษำในกำรตรวจสอบควำมบริสุทธิ์ของเช้ือ ดังนั้น การเก็บเช้ือพันธุ์เห็ดในอาหารวุ้นจึง
ควรตรวจสอบอยู่สม่ าเสมอ เพื่อลดความสูญเสียจากการมีเชื้ออื่นปนเปื้อนและอาหารวุ้น
แห้ง ซึ่งส่งผลให้เชื้อเห็ดที่เก็บรักษาตาย 
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ภาพที่ 1 กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดบนอำหำรวุ้น (ก) เห็ดสกุลนำงรม (ข) เห็ดกระด้ำง  
           และ (ค) เห็ดหูหนู 

 

2. การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์เห็ดในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อ (ภำพท่ี 2) ภำยหลังกำรเลี้ยงเชื้อ
เห็ดบนอำหำรเลี้ยงเชื้อในอุณหภูมิท่ีเหมำะสมกับเห็ดแต่ละชนิดจนเชื้อเจริญได้ดีแล้ว เจำะชิ้น
วุ้น ใส่ขวดน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ 2 ครั้ง โดยกำรนึ่งฆ่ำเชื้อแต่ละครั้งระยะเวลำห่ำงกัน 24 ชม.    
น ำขวดเก็บเชื้อไปเก็บรักษำไว้ท่ีอุณหภูมิห้องท่ีประมำณ 25 - 30 °C  วิธีนี้เป็นวิธีท่ีง่ำยและ
ได้รับควำมนิยมในกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ด เนื่องจำกเป็นวิธีท่ีสะดวก ใช้อุปกรณ์ท่ีหำได้ง่ำย 
ต้นทุนไม่สูง เชื้อเห็ดหลำยชนิดนิยมเก็บโดยใช้วิธีนี้ นอกจำกนี้ กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดใน  
น้ ำกลั่น เมื่อน ำเชื้อท่ีเก็บรักษำมำย้ำยเลี้ยงบนอำหำร เชื้อยังสำมำรถกลับมำเจริญได้ดี แม้มี
กำรเก็บเชื้อมำเป็นระยะเวลำนำน 2 - 5 ปี อย่ำงไรก็ตำมวิธีกำรนี้มีข้อควรระวังคือ ไม่ควรใส่
น้ ากลั่นในขวดจนสูงเกินไป เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเจริญขึ้นมาถึงด้านบนฝาขวด ท าให้เชื้อ
เกิดการปนเปื้อนได้ง่าย แต่ไม่ควรน้อยเกินไปและต้องหมั่นตรวจเช็คการระเหยของน้ า 

 
 

ค ข ก 
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3. การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ เห็ดในขี้เลื่อย (ภำพท่ี 3) วิธีกำรนี้มีลักษณะคล้ำย        
กำรจ ำลองสภำพในธรรมชำติของเชื้อเห็ดท่ีมักเจริญกินเนื้อไม้ สำมำรถพักตัวอยู่ได้นำนและ
เก็บรักษำเป็นระยะเวลำนำน กำรเก็บเชื้อในขี้เลื่อยมีส่วนผสมท่ีประกอบด้วยน้ ำและขี้เลื่อย   
ไม่ใส่ส่วนประกอบอื่น เช่น ร ำข้ำว หรือดีเกลือ เพรำะต้องกำรให้เชื้อค่อย ๆ เจริญกิน
สำรอำหำรของเนื้อไม้อย่ำงช้ำ ๆ ปรับให้มีควำมชื้นพอเหมำะโดยใช้วิธีกำรตรวจสอบควำมชื้น
เช่นเดียวกับกำรผสมขี้เลื่อยส ำหรับกำรเพำะเห็ดถุง แต่ในเชื้อเห็ดบำงชนิดท่ีเจริญช้ำอำจมี  
กำรเติมน้ ำต้มมันฝรั่งลงในขี้เลื่อยเล็กน้อย เพื่อเพิ่มสำรอำหำรและช่วยให้เส้นใยเห็ด มีควำม
แข็งแรงมำกขึ้น บรรจุขี้เลื่อยใส่ขวด นึ่งฆ่ำเชื้อ ตัดชิ้นวุ้นย้ำยเชื้อลงขี้เลื่อย น ำไปเลี้ยงไว้ท่ี
อุณหภูมิท่ีเหมำะสมกับเห็ดแต่ละชนิดจนเชื้อเจริญเต็มขี้เลื่อย  แล้วน ำไปเก็บรักษำไว้ท่ี
อุณหภูมิห้องท่ีประมำณ  25 - 30°C  วิธีนี้สำมำรถเก็บรักษำเช้ือพันธุ์เห็ดได้นำน 2 - 5 ปี และ
ควรใส่ขี้เลื่อยประมาณหนึ่งในสามส่วนของขวดที่ต้องการเก็บ เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อเจริญ
ขึ้นมาถึงด้านบนฝาขวด ซึ่งท าให้เชื้อเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย 

 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเช้ือบรรจุในขวดแก้ว                                  

(ก) เห็ดสกุลนำงรม (ข) เห็ดกระด้ำง และ (ค) เห็ดหูหนู 
 

ค ข ก 
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ภาพที่ 3 กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดในขี้เล่ือยนึ่งฆ่ำเชื้อบรรจุในขวดแก้ว (ก) เห็ดสกุลนำงรม  
           (ข) เห็ดกระด้ำง และ (ค) เห็ดหูหนู 

 
  

ก ข 

ค 
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กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดบนอำหำรวุ้น ในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อและในวัสดุขี้เลื่อยท่ี
บรรจุในขวดแก้ว เป็นกำรปรับใช้วัสดุ อุปกรณ์ ส ำหรับกำรเก็บรักษำท่ีหำได้ง่ำย ต้นทุนไม่สูง 
โดยเฉพำะเชื้อพันธุ์เห็ดท่ีเก็บรักษำในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อและวัสดุขี้เลื่อย เป็นกำรเก็บรักษำ   
เชื้อพันธุ์เห็ดท่ีได้ระยะเวลำนำนกว่ำกำรเก็บรักษำเชื้อบนอำหำรวุ้น สำมำรถน ำไปถ่ำยทอด
ให้กับเกษตรกรได้ง่ำย โดยกำรเก็บเชื้อท้ัง 2 วิธี สำมำรถยืดระยะเวลำในกำรถ่ำยเชื้อ อำยุใน
กำรเก็บ ลดปัญหำกำรเสียเวลำ แรงงำน และกำรกลำยพันธุ์ของเชื้ออันเนื่องมำจำกกำรถ่ำย
เชื้อบ่อยครั้ง ได้มำกกว่ำกำรเก็บเชื้อบนอำหำรวุ้น ซึ่งเป็นวิธีท่ีใช้กันท่ัวไป โดยเปรียบเทียบ
วิธีกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดด้วยวิธีต่ำง ๆ ดังแสดงในตำรำงท่ี 1 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบวิธีกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดด้วยวิธีต่ำง ๆ  

วิธีกำรเก็บรักษำ ต้นทุน อำยุ 
กำรเก็บรักษำ 

กำร
เปลี่ยนแปลง
ทำงพันธุกรรม 

วัสดุอุปกรณ์ แรงงำน 

1. กำร เก็บรั กษำ เชื้ อ
พันธุ์ เห็ดบนอำหำร
วุ้น  

2. กำร เก็บรั กษำ เชื้ อ
พันธุ์เห็ดในน้ ำกลั่น  

3. กำร เก็บรั กษำ เชื้ อ
พันธุ์เห็ดในขี้เลื่อย 

ต่ ำ 
 

ต่ ำ 
 

ต่ ำ 

สูง 
 

ต่ ำ/ปำนกลำง 
 

ต่ ำ/ปำนกลำง 

2 - 6 เดือน 
 

2 - 5 ปี 
 

2 - 5 ปี 

ง่ำย 
 

ปำนกลำง 
 

ปำนกลำง 
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บทที ่4 

วิธเีก็บรกัษาเชื้อพนัธ์ุเหด็ชนิดต่าง ๆ 
 

1. เชื้อพันธุ์เหด็สกลุนางรม 

สุวลักษณ์ และประไพศรี (2545) ได้ทดสอบกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดสกุลนำงรม
เป็นระยะเวลำ 24 เดือน ในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ ในน้ ำมันแร่นึ่งฆ่ำเชื้อ (พำรำฟินเหลว) และเก็บ
แบบแช่เข็งที่อุณหภูมิ -75°C และกำรเก็บบนอำหำรวุ้นมีกำรถ่ำยเชื้อลงอำหำรใหม่ทุก 6 เดือน 
ตำมขั้นตอนดังนี้ 

1. การเตรียมเช้ือเห็ดบริสุทธิ์ เล้ียงเส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดสกุลนำงรมบนอำหำร PDA 
ในจำนแก้วเลี้ยงเชื้อ บ่มเส้นใยท่ีอุณหภูมิ 25°C อำยุ 7 วัน 

2. การเตรียมภาชนะเก็บเชื้อ อาหารที่ใช้เลี้ยงและเก็บเชื้อเห็ด ขวดเก็บเชื้อใช้
ขวดไวแอลขนำด 8 แดรม บรรจุอำหำร PDA เป็นอำหำรเลี้ยงเชื้อเห็ดและ
อำหำรท่ีใช้เก็บรักษำ 

3. การเก็บรักษาเชื้อเห็ด กำรเก็บรักษำในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเช้ือ ในน้ ำมันแร่นึ่งฆ่ำเชื้อ 
(พำรำฟินเหลว) และเก็บแบบแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -75°C ท ำโดยเจำะอำหำร 
PDA ท่ีมีเส้นใยเห็ดเจริญอยู่ด้วย cork borer ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 5 มม. 
ย้ำยชิ้นวุ้นจ ำนวน 10 ชิ้น ใส่ลงในขวดเก็บเชื้อท่ีบรรจุน้ ำกลั่น  น้ ำมันแร่ หรือ
กลีเซอรอล 10% ซึ่งผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเช้ือ 2 ครั้ง น ำขวดเก็บเชื้อบรรจุน้ ำกลั่นหรือ
น้ ำมันแร่ เก็บในห้องอุณหภูมิ 20°C  ยกเว้นขวดเก็บเชื้อบรรจุกลีเซอรอล 10% 
เก็บในตู้แช่แข็ง ส่วนกำรเก็บเชื้อบนอำหำรวุ้นท ำกำรย้ำยชิ้นวุ้น 1 ชิ้น เลี้ยงใน
หลอดแก้วทดสอบบนอำหำร PDA บ่มเส้นใยให้เจริญท่ีอุณหภูมิ 25°C ก่อนเก็บ
ในห้องอุณหภูมิ 20°C และถ่ำยเชื้อลงอำหำรใหม่ทุก 6 เดือน 

4. การควบคุมคุณภาพในการเก็บรักษา เชื้อเห็ดท่ีเก็บรักษำต้องน ำไปทดสอบ
ควำมมีชีวิต ควำมบริสุทธิ์ท่ีไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อน และควำมสำมำรถในกำรเกิด
ดอก โดยย้ำยชิ้นวุ้นจำกกำรเก็บแต่ละวิธีจำกท้ัง 4 วิธี วำงบนอำหำร PDA 
ปริมำณ 20 มล. ในจำนแก้วเลี้ยงเชื้อ 10 จำน   ส ำหรับขวดเก็บเชื้อบรรจุ     
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กลีเซอรอล 10% ท่ีเก็บในตู้แช่แข็ง ต้องน ำมำแช่ในอ่ำงควบคุมอุณหภูมิ 
(Water Bath) ท่ีอุณหภูมิ 37 °C ก่อน แล้วย้ำยเลี้ยงบ่มเส้นใยและสังเกต       
กำรเจริญท่ีอุณหภูมิ 25°C ภำยในเวลำ 7 วัน เพื่อตรวจสอบควำมมีชีวิตของ
เส้นใยเห็ดหลังเก็บรักษำ และจำกเส้นใยเห็ดที่ฟื้นตัว ย้ำยเล้ียงเส้นใยบนอำหำร 
PDA ส ำเร็จรูปท่ีอุณหภูมิ 25°C วัดกำรเจริญของเส้นใยเพื่อตรวจสอบควำม
บริสุทธิ์และควำมแข็งแรงของเส้นใย จำกนั้นทดสอบควำมสำมำรถในกำรเกิด
ดอกของเส้นใย เตรียมเชื้อเพำะบนเมล็ดข้ำวฟ่ำงท่ีผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้ อใน      
ขวดแก้วแบน บ่มท่ีอุณหภูมิ 25°C อำยุ 10 วัน น ำไปเพำะในวัสดุประกอบด้วย 
ขี้เลื่อย ผสมร ำละเอียด น้ ำตำลทรำย ยิบซั่มและดีเกลือ ควำมชื้น 60 - 70% 
บรรจุในถุงพลำสติกทนร้อนนึ่งฆ่ำเชื้อ เพำะทดสอบในโรงเรือนสภำพธรรมชำติ 
บันทึกน้ ำหนักดอกเห็ดและหำค่ำเฉลี่ยต่อก้อนวัสดุ 

5. ผลการเก็บรักษา พบว่ำกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดสกุลนำงรมในน้ ำกลั่นนึ่ง  
ฆ่ำเชื้อ 2 ครั้ง ในน้ ำมันแร่นึ่งฆ่ำเชื้อ และเก็บแบบแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -75°C     
มีประสิทธิภำพในกำรเก็บรักษำแตกต่ำงกัน โดยเส้นใยท่ีเก็บในน้ ำกลั่นนึ่ง     
ฆ่ำเชื้อ 2 ครั้ง พบกำรระเหยของน้ ำและพบกำรปนเปื้อนจำกเชื้ออื่นแต่ยัง
สำมำรถแยกเชื้อต่อให้บริสุทธิ์ได้ กำรเก็บรักษำด้วยวิธีนี้ปฏิบัติงำนได้ง่ำยกว่ำ
กำรเก็บในน้ ำมันแร่นึ่งฆ่ำเชื้อซึ่งพบปัญหำกำรปนเปื้อนจำกเช้ืออื่นมำกกว่ำและ
ควำมเหนอะหนะของน้ ำมัน แต่มีข้อควรค ำนึงเกี่ยวกับปริมำณน้ ำท่ีใช้เก็บต้อง
ให้สัมพันธ์กับระยะเวลำกำรเก็บ ส ำหรับกำรเก็บแบบแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ  
-75°C หำกผู้เก็บเชื้อมีควำมพร้อมเรื่องวัสดุอุปกรณ์ถือเป็นวิธีกำรท่ีปฏิบัติได้
สะดวก ไม่พบกำรปนเปื้อนจำกเชื้ออื่น กำรเก็บรักษำเชื้อท้ัง 3 วิธี ช่วยยืด
ระยะเวลำในกำรถ่ำยเชื้อ อำยุในกำรเก็บ ลดปัญหำกำรเสียเวลำ แรงงำน และ
กำรกลำยพันธุ์ของเชื้ออันเนื่องมำจำกกำรถ่ำยเชื้อบ่อยครั้งจำกวิธีกำรเก็บบน
อำหำรวุ้นและถ่ำยเชื้อลงอำหำรใหม่ทุก 6 เดือน ซึ่งเป็นวิธีท่ีใช้กันท่ัวไป 
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2. เชื้อพันธุ์เหด็หูหน ู

เชื้อเห็ดหูหนูใช้วิธีกำรเก็บรักษำแบบเดียวกับเห็ดสกุลนำงรม   (สุวลักษณ์ และ
ประไพศรี, 2545) ในระยะเวลำกำรเก็บ 24 เดือนในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ ในน้ ำมันแร่นึ่งฆ่ำเชื้อ 
เก็บแบบแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -75°C และเก็บบนอำหำรวุ้นโดยถ่ำยเชื้อลงอำหำรใหม่ทุก 6 เดือน 
ตำมขั้นตอนดังนี้ 

1. การเตรียมเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ เลี้ยงเส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดหูหนูบนอำหำร PDA ใน
จำนแก้วเลี้ยงเชื้อ บ่มเส้นใยท่ีอุณหภูมิ 30°C อำยุ 10 วัน 

2. การเตรียมภาชนะเก็บเชื้อ อาหารที่ใช้เลี้ยงและเก็บเชื้อเห็ด  ขวดเก็บเชื้อใช้
ไวแอลขนำด 8 แดรม ใช้อำหำร PDA เป็นอำหำรเลี้ยงเชื้อเห็ดและอำหำรท่ีใช้
เก็บรักษำ 

3. การเก็บรักษาเชื้อเห็ด กำรเก็บรักษำในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ ในน้ ำมันแร่นึ่งฆ่ำเชื้อ 
และเก็บแบบแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -75°C ท ำโดยเจำะอำหำร PDA ท่ีมีเส้นใยเห็ด
เจริญอยู่ด้วย cork borer ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 5 มม. ย้ำยชิ้นวุ้นจ ำนวน   
10 ชิ้น ใส่ลงในขวดเก็บเชื้อท่ีบรรจุน้ ำกลั่น น้ ำมันแร่ หรือกลีเซอรอล 10%   
ซึ่งผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อ 2 ครั้ง เก็บในห้องอุณหภูมิ 20°C ยกเว้นขวดเก็บเชื้อ
บรรจุกลีเซอรอล 10% เก็บในตู้แช่แข็ง ส่วนกำรเก็บบนอำหำรวุ้นย้ำยชิ้นวุ้น   
1 ชิ้นเลี้ยงในหลอดแก้วทดสอบบนอำหำร PDA บ่มเส้นใยให้เจริญท่ีอุณหภูมิ 
30°C ก่อนเก็บในห้องอุณหภูมิ 20°C และถ่ำยเชื้อลงอำหำรใหม่ทุก 6 เดือน  

4. การควบคุมคุณภาพในการเก็บรักษา เชื้อเห็ดท่ีเก็บรักษำต้องน ำไปทดสอบ
ควำมมีชีวิต ควำมบริสุทธิ์ท่ีไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อน และควำมสำมำรถในกำร    
เกิดดอก โดยย้ำยชิ้นวุ้นจำกกำรเก็บแต่ละวิธีจำกท้ัง 4 วิธี วำงบนอำหำร PDA 
ปริมำณ 20 มล. ในจำนแก้วเลี้ยงเชื้อ 10 จำน ส ำหรับขวดเก็บเชื้อบรรจุ       
กลีเซอรอล 10% ท่ีเก็บในตู้แช่แข็ง ต้องน ำมำแช่ในอ่ำงควบคุมอุณหภูมิ         
ท่ีอุณหภูมิ 37°C ก่อน แล้วย้ำยเลี้ยงบ่มเส้นใยและสังเกตกำรเจริญท่ีอุณหภูมิ 
30°C ภำยในเวลำ 10 วัน เพื่อตรวจสอบควำมมีชีวิตของเส้นใยเห็ดหลังเก็บ
รักษำ และจำกเส้นใยเห็ดท่ีฟื้นตัว ย้ำยเลี้ยงบนอำหำร PDA ส ำเร็จรูปท่ี
อุณหภูมิ 30°C วัดกำรเจริญของเส้นใยเพื่อตรวจสอบควำมบริสุทธิ์และควำม
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แข็งแรงของเส้นใย จำกนั้นทดสอบควำมสำมำรถในกำรเกิดดอกของเส้นใย 
เตรียมเชื้อเพำะบนเมล็ดข้ำวฟ่ำงท่ีผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อในขวดแก้วแบน บ่มท่ี
อุณหภูมิ 30°C อำยุ 14 วัน น ำไปเพำะในวัสดุประกอบด้วย ขี้เลื่อย ผสม      
ร ำละเอียด น้ ำตำลทรำย ยิบซั่มและดีเกลือ ควำมชื้น 60-70% บรรจุใน
ถุงพลำสติกทนร้อนนึ่งฆ่ำเชื้อ เพำะทดสอบในโรงเรือนสภำพธรรมชำติ บันทึก
น้ ำหนักดอกเห็ดและหำค่ำเฉลี่ยต่อก้อนวัสดุ 

5. ผลการเก็บรักษา พบว่ำ กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดหูหนูในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ  
2 ครั้ง ในน้ ำมันแร่นึ่งฆ่ำเชื้อ และเก็บแบบแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -75°C เป็นเวลำ 
24 เดือน แต่ละวิธีมีประสิทธิภำพในกำรเก็บรักษำแตกต่ำงกัน โดยเส้นใยท่ีเก็บ
ในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ 2 ครั้ง พบกำรระเหยของน้ ำและพบกำรปนเปื้อนจำก   
เชื้ออื่นแต่ยังสำมำรถแยกเชื้อต่อให้บริสุทธิ์ได้ ส่วนกำรเก็บในน้ ำมันแร่นึ่ง     
ฆ่ำเชื้อพบปัญหำกำรปนเปื้อนจำกเชื้ออื่นมำกกว่ำกำรเก็บวิธีนี้ในเชื้อพันธุ์เห็ด
ชนิดอื่น ส ำหรับกำรเก็บแบบแช่แข็งท่ีอุณหภูมิ -75°C ไม่พบกำรปนเปื้อนจำก
เช้ืออื่น กำรเก็บรักษำเชื้อท้ัง 3 วิธ ีช่วยยืดระยะเวลำในกำรถ่ำยเช้ือ อำยุในกำร
เก็บ ลดปัญหำกำรเสียเวลำ แรงงำน และกำรกลำยพันธ์ุของเชื้ออันเนื่องมำจำก
กำรถ่ำยเชื้อบ่อยครั้งจำกวิธีกำรเก็บบนอำหำรวุ้นและถ่ำยเชื้อลงอำหำรใหม่        
ทุก 6 เดือน ซึ่งเป็นวิธีท่ีใช้กันท่ัวไป 

 

3. เชื้อพันธุ์เหด็กระด้าง 

  สุวลักษณ์ และคณะ, 2546 ; สุวลักษณ์ . 2548 ทดสอบวิธีกำรเก็บเชื้อพันธุ์          
เห็ดกระด้ำงโดยเก็บในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเช้ือ เก็บบนอำหำรขี้เลื่อยนึ่งฆ่ำเชื้อและเก็บบนอำหำรวุ้นมี
กำรถ่ำยเชื้อลงอำหำรใหม่ทุก 6 เดือน ตำมขั้นตอนดังนี้ 

1. การเตรียมเช้ือเห็ดบริสุทธิ์ เล้ียงเส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดกระด้ำงบนอำหำร PDA ใน
จำนแก้วเลี้ยงเชื้อ บ่มเส้นใยท่ีอุณหภูมิ 30°C อำยุ 7 วัน 

2. การเตรียมภาชนะเก็บเชื้อ อาหารที่ใช้เลี้ยงและเก็บเชื้อเห็ด  ขวดเก็บเชื้อใช้
ไวแอลขนำด 8 แดรม ใช้อำหำร PDA เป็นอำหำรเลี้ยงเชื้อเห็ดและอำหำรท่ีใช้
เก็บรักษำ คือ อำหำร PDA และอำหำรขี้เลื่อย 
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3. การเก็บรักษาเชื้อเห็ด กำรเก็บรักษำในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ ท ำโดยเจำะอำหำร 
PDA ท่ีมีเส้นใยเห็ดกระด้ำงเจริญอยู่ด้วย cork borer ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง   
5 มม. และย้ำยชิ้นวุ้นหนึ่งชิ้นเลี้ยงบนอำหำร PDA ปริมำณ 5 มล. ในขวดเก็บ
เชื้อ บ่มเส้นใยให้เจริญท่ีอุณหภูมิ 30°C เป็นเวลำ 3 วัน  ปิดทับผิวหน้ำด้วย   
น้ ำกลั่นท่ีผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อ 2 ครั้ง เก็บในห้องอุณหภูมิ 25°C  ส่วนกำรเก็บใน  
ขี้เลื่อยนึ่งฆ่ำเชื้อ  ท ำโดยย้ำยชิ้นวุ้นหนึ่งชิ้นเลี้ยงบนขี้เลื่อยนึ่งฆ่ำเชื้อท่ีบรรจุใน
ขวดเก็บเชื้อ (เตรียมจำกขี้เลื่อยน้ ำหนัก 3 กรัม ปรับควำมชื้นด้วยน้ ำและนึ่ง   
ฆ่ำเช้ือ) บ่มเส้นใยให้เจริญท่ีอุณหภูมิ 30°C เป็นเวลำ 5 วัน เก็บในห้องอุณหภูมิ 
25°C และ วิธีกำรเก็บเชื้อบนอำหำรวุ้น ท ำกำรย้ำยชิ้นวุ้นหนึ่งชิ้นเลี้ยงบน
อำหำร PDA ปริมำณ 5 มล.ในขวดเก็บเชื้อ บ่มเส้นใยให้เจริญท่ีอุณหภูมิ 30°C 
เป็นเวลำ 3 วัน เก็บในห้องอุณหภูมิ 25°C ซึ่งต้องมีกำรถ่ำยเชื้อลงอำหำรใหม่
ทุก 6 เดือน 

4. การควบคุมคุณภาพในการเก็บรักษา เชื้อเห็ดท่ีเก็บรักษำถูกน ำไปทดสอบ
ควำมมีชีวิต ควำมบริสุทธิ์ท่ีไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อน และกำรทดสอบควำมสำมำรถ
ในกำรเกิดดอก โดยย้ำยชิ้นวุ้นจำกแต่ละวิธีกำรเก็บท้ัง 3 วิธี วำงบนอำหำร
ปริมำณ 20 มล. ในจำนแก้วเลี้ยงเช้ือ 10 จำน บ่มเส้นใยและสังเกตกำรเจริญท่ี
อุณหภูมิ 30°C ภำยในเวลำ 10 วัน เพื่อตรวจสอบควำมมีชีวิตของเส้นใยเห็ด
หลังเก็บรักษำ และจำกเส้นใยเห็ดท่ีฟื้นตัว ย้ำยเลี้ยงบนอำหำร PDA ส ำเร็จรูป
ท่ีอุณหภูมิ 30°C วัดกำรเจริญของเส้นใยเพื่อตรวจสอบควำมบริสุทธิ์และควำม
แข็งแรงของเส้นใย จำกนั้นทดสอบควำมสำมำรถในกำรออกดอกของเส้นใย 
เตรียมเชื้อเพำะบนเมล็ดข้ำวฟ่ำงท่ีผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อในขวดแก้วแบน บ่มท่ี
อุณหภูมิ 30°C อำยุ 7-8 วัน น ำไปเพำะในวัสดุประกอบด้วย ขี้เลื่อย ผสม     
ร ำละเอียด น้ ำตำลทรำย ยิบซั่มและดีเกลือ ควำมชื้น 60-70% บรรจุใน
ถุงพลำสติกทนร้อนนึ่งฆ่ำเชื้อ เพำะทดสอบในโรงเรือนสภำพธรรมชำติ บันทึก
น้ ำหนักดอกเห็ดและหำค่ำเฉลี่ยต่อก้อนวัสดุ 

5. ผลการเก็บรักษา พบว่ำ เส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดกระด้ำงจำกวิธีเก็บในน้ ำกลั่น    
นึ่งฆ่ำเชื้อ และเก็บบนอำหำรขี้เลื่อยนึ่งฆ่ำเชื้อ เป็นเวลำ 24 เดือน ยังคงควำม  
มีชีวิตและมีกำรเจริญของเส้นใยบนอำหำรที่ทดสอบ และเมื่อน ำเส้นใยมำเพำะ



19 

 

ทดสอบ เส้นใยเห็ดท่ีเก็บรักษำยังคงออกดอกให้ผลผลิตได้เช่นเดียวกับเส้นใยท่ี
เก็บบนอำหำรวุ้นซึ่งมีถ่ำยเช้ือลงอำหำรใหม่ทุก 6 เดือน ดังนั้น ท้ัง 2 วิธีกำร จึง
ใช้เก็บรักษำเส้นใยเห็ดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ลดระยะเวลำ แรงงำนในกำร
ย้ำยเชื้อต่อทุก 6 เดือน ลดกำรเสี่ยงต่อกำรปนเปื้อนจำกเชื้ออื่น และลดกำร
เปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของเชื้อพันธ์ุ 

 

4. เชื้อพันธุ์เหด็ฟาง 

เห็ดฟำงเป็นเห็ดท่ีเจริญได้รวดเร็ว แต่มักพบปัญหำควำมอ่อนแอลงของเชื้อและ    
กำรกลำยพันธุ์ได้ง่ำยเมื่อเก็บรักษำเชื้อเป็นเวลำนำน จำกกำรศึกษำและทดสอบวิธีกำรเก็บ
รักษำเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงเพื่อให้ได้เชื้อพันธุ์เห็ดฟำงท่ีมีควำมบริสุทธิ์ มีควำมเสถียร มีอำยุยืนยำว 
และคงสภำพควำมมีชีวิตเช่นเดียวกับพันธุ์เดิม มีวิธีกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์ได้หลำกหลำยวิธี        
แต่วิธีกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงท่ีนิยมใช้และเกษตรกรผู้เพำะเห็ดสำมำรถปฏิบัติได้ คือ  
1) กำรเก็บรักษำบนอำหำรวุ้น และ 2) กำรเก็บรักษำในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ โดยวิธกีำรเก็บรักษำ
เช้ือพันธุ์เห็ดฟำงท้ังสองวิธี มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน กำรควบคุมคุณภำพ และผลกำรเก็บรักษำ
ดังนี้  

1. การเตรียมเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ เลี้ยงเส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงบนอำหำร PDA ใน
จำนแก้วเลี้ยงเช้ือ บ่มเส้นใยท่ีอุณหภูมิ 30°C อำยุ 5 วัน 

2. การเก็บรักษาเช้ือเห็ด  
1) กำรเก็บรักษำบนอำหำรวุ้น ตัดชิ้นอำหำร PDA ท่ีมีเส้นใยเชื้อพันธุ์ 

เห็ดฟำง ย้ำยลงอำหำร PDA ใหม่ ทุก 1 2 4 8 และ 12 สัปดำห์อย่ำงต่อเนื่อง 
(อัจฉรำและศุภนิตย์, 2546)   

2) กำรเก็บรักษำในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ ทดสอบวิธีกำรเก็บรักษำ       
เชื้อพันธุ์เห็ดฟำงท่ีเก็บในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 โดยทดสอบ   
เชื้อพันธุ์เห็ดฟำง No. 2 5 และ 6 (เป็นเชื้อพันธุ์บริกำรของศูนย์รวบรวม      
เชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทย) โดยกำรน ำชิ้น PDA ขนำด 5 มม. ท่ีมีเส้นใย  
เชื้อพันธุ์เห็ดฟำงบริสุทธิ์เจริญอยู่จ ำนวน 5 ชิ้น ใส่ลงน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อในขวด  
ไวแอลขนำด 12 แดรม ท่ีได้ผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อ 2 ครั้ง แต่ละครั้งห่ำงกัน        
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24 ชม. แล้วน ำไปเก็บไว้ในตู้อุณหภูมิ 35˚C เก็บรักษำเป็นเวลำ 1 3 6 12 และ 
18 เดือน (อัจฉรำและประไพศรี, 2543) 

 

3. การควบคุมคุณภาพในการเก็บรักษา  
1) ตรวจสอบเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงท่ีย้ำยเลี้ยงลงอำหำร PDA ใหม่ทุก 1  2 

4 8 และ 12 สัปดำห์ โดยกำรสังเกตลักษณะกำรเจริญของโคโลนีบนอำหำร 
PDA จำกนั้น ทดสอบกำรเกิดดอกโดยกำรเพำะเลี้ยงบนวัสดุหมักในโรงเรือน
และทดสอบสภำพควำมมีชีวิต  

2) ตรวจสอบเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงจำกกำรเก็บรักษำในน้ ำกล่ันนึ่งฆ่ำเชื้อท่ี 
1  3  6  และ 12 เดือน   โดยกำรเพำะเลี้ยงกับวัสดุหมัก 3 สูตร คือ สูตรท่ี 1 
ขี้ฝ้ำยหมัก สูตรท่ี 2 ฟำงข้ำวและขี้ฝ้ำยหมัก และสูตรท่ี 3 ขี้ เลื่อยและ                                  
ขี้ฝ้ำยหมัก ในระบบโรงเรือนท่ี จ. พระนครศรีอยุธยำและจังหวัดอื่น ๆ   

4. ผลการเก็บรักษา  
1) กำรเก็บรักษำบนอำหำรวุ้น จำกกำรย้ำยเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงลงอำหำร 

PDA ใหม่ทุก 1 สัปดำห์ต่อเนื่องกันจ ำนวน 7 ครั้ง เส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดฟำง 
ยังคงเจริญและมีรูปแบบโคโลนีเหมือนเชื้อพันธุ์เดิม แต่หำกเก็บรักษำเชื้อพันธุ์
เห็ดฟำงบนอำหำร PDA นำนกว่ำ 3 สัปดำห์ เมื่อย้ำยลงอำหำร PDA ใหม่    
มักพบโคโลนีท่ีมีเพียงเส้นใยอำหำร ซึ่งเป็นเส้นใยเจริญนอนรำบบนผิวหน้ำ
อำหำร PDA ไม่มีเส้นใยอำกำศ  นอกจำกนี้กำรเก็บเชื้อนำน 8 และ 12 สัปดำห์
แล้วย้ำยเส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงลงอำหำร PDA พบท้ังโคโลนีท่ีมีเพียงเส้นใย
อำหำร ไม่มีเส้นใยอำกำศ และพบโคโลนีท่ีมีเส้นใยครบท้ัง 2 ชนิด และเมื่อ
ทดสอบเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงท่ีมีเส้นใยท้ัง 2 ชนิด พบว่ำ สำมำรถเกิดดอกได้       
โดยกำรเพำะเล้ียงบนวัสดุหมักในโรงเรือนและให้ผลผลิตไม่ต่ำงจำกผลผลิตท่ีได้
จำกกำรเพำะเล้ียงก่อนกำรเก็บรักษำ  

2) กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ ท่ีระยะเวลำ
ต่ำงๆ พบว่ำ เชื้อพันธุ์ No. 6 ท่ีเก็บรักษำในน้ ำกลั่นปลอดเชื้อนำน 12 เดือน 
ให้ผลผลิตได้ดี ไม่ต่ำงกับท่ีเก็บไว้ 3 และ 6 เดือน ในท ำนองเดียวกันกับ       
กำรทดสอบเพำะเล้ียงกับขี้เลื่อย ขี้ฝ้ำยหมัก ท่ี จ.นรำธิวำส ได้ผลผลิตไม่ต่ำงกัน 



21 

 

ส่วนกำรทดสอบกับฟำงข้ำวและขี้ฝ้ำยหมัก ท่ี จ.สุพรรณบุรี ได้ผลผลิต          
ไม่ต่ำงกันจำกกำรใช้เชื้อพันธุ์เห็ดเก็บรักษำในน้ ำกลั่นปลอดเชื้อเป็นเวลำนำน   
3 และ 6 เดือน และเมื่อทดสอบกำรเกิดดอกของเชื้อพันธุ์เห็ดฟำง No. 5        
ท่ีเก็บรักษำเป็นเวลำ 18 เดือน โดยกำรเพำะเลี้ยงกับวัสดุหมักในโรงเรือน 
พบว่ำ เชื้อเห็ดฟำงสำมำรถให้ผลผลิตได้ดีเช่นเดิม 

 
เช้ือพันธุ์เห็ดฟำงท่ีมีกำรย้ำยต่อเส้นใยลงอำหำร PDA ใหม่หลำย ๆ คร้ัง มักพบโคโลนี

ท่ีมีเพียงเส้นใยอำหำร ซึ่งเส้นใยเจริญได้ช้ำมำก ไม่เหมำะส ำหรับกำรน ำไปเพำะเลี้ยง         
เป็นกำรค้ำ   กำรเก็บเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงบนอำหำร PDA ไว้เป็นเวลำนำน อำหำร PDA มักแห้ง 
ส่งผลให้เส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงแห้ง และท ำให้เส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงตำยหรือสูญเสีย  
ประสิทธิภำพบำงอย่ำงไปด้วย กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์ เห็ดฟำงบนอำหำร PDA ไว้ ท่ี
อุณหภูมิห้องประมำณ 25-35°C  ส่งผลให้อำหำรท่ีเก็บเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงมักแห้งเร็วกว่ำอำหำร
ท่ีเก็บเชื้อพันธุ์เห็ดชนิดอื่นท่ีพักไว้ในห้องบ่มอุณหภูมิต่ ำ อย่ำงไรก็ตำมกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์
เห็ดฟำงบนอำหำร PDA มักใช้ เก็บเชื้ อพันธุ์ เห็ดฟำง เป็นระยะเวลำสั้น  ๆ ไม่ เกิน  
3 สัปดำห์ เพ่ือน ำไปใช้งำนขยำยเส้นใยเช้ือพันธุ ์(ภำพท่ี 4 (ก) )  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 กำรเก็บรักษำเช้ือพันธุ์เห็ดฟำงในขวดแก้ว (ก) เก็บบนอำหำรวุ้น 

                       (ข) เก็บในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ 2 ครั้ง 
 

ก ข 
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ส ำหรับกำรเก็บรักษำเช้ือพันธุ์เห็ดฟำงในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเช้ือ สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์
ด้ำนกำรเก็บรักษำเช้ือพันธุ์เห็ดฟำงเพื่อกำรค้ำ ลดต้นทุน จำกกำรใช้อำหำร PDA ท่ีมีค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเตรียมและต้องมีกำรถ่ำยเชื้อพันธุ์เห็ดอย่ำงต่อเนื่อง  โดย อัจฉรำ (2553) ท ำกำร
ตรวจสอบเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงท่ีเก็บรักษำในน้ ำกลั่นปลอดเชื้อตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 - 2553   
จ ำนวนกว่ำ 80 เช้ือพันธุ์ (เชื้อพันธุ์ท่ีเก็บรักษำในน้ ำกล่ันนึ่งฆ่ำเช้ือ โดยน ำขึ้นมำเลี้ยงบนอำหำร 
PDA ใหม่ เมื่อน้ ำในขวดไวแอลระเหยไปเหลือเพียง 20%) พบว่ำ เชื้อพันธุ์ยังมีชีวิตและโคโลนี
ของเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงยังมีท้ังเส้นใยอำหำรและเส้นใยอำกำศสมบูรณ์ เมื่อทดสอบกำรเกิดดอก
ของเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงท้ังท่ีกรมวิชำกำรเกษตรและท่ีฟำร์มจำกกำรทดสอบของเกษตรกร พบว่ำ 
หลำยเชื้อพันธุ์มีประสิทธิภำพดีในกำรให้ผลผลิตและสำมำรถน ำเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงนั้นมำทดแทน
เชื้อพันธุ์เห็ดฟำงพันธุ์เดิมท่ีประสิทธิภำพกำรเกิดดอกเสื่อมลง วิธีกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ด
ฟำงในน้ ำกลั่นนึ่งฆ่ำเชื้อ  นอกจำกกำรใช้ขวดไวแอลท่ีมีขนำดเล็กและอำจหำซื้อได้ยำกในบำง
พื้นท่ี ยังสำมำรถดัดแปลงขวดเก็บเช้ือมำเป็นขวดแก้วกลมหรือขวดแก้วแบนได้ดังภำพท่ี 4 (ข)   
โดยขวดที่บรรจุน้ ำต้องผ่ำนกำรนึ่งฆ่ำเชื้อ 2 ครั้ง แต่ละครั้งนึ่งฆ่ำเช้ือห่ำงกัน 24 ชม. แต่ไม่ควร
ใส่น้ ำกลั่นในขวดจนสูงเกินไปหรือน้อยเกินไป แล้วตัดชิ้นวุ้นใส่ลงไปในขวดได้ประมำณ         
15 – 20 ชิ้น วิธีกำรนี้เป็นวิธีกำรท่ีไม่ซับซ้อน ต้นทุนไม่สูง ถ่ำยทอดสู่เกษตรกรได้ และสำมำรถ
เก็บเช้ือได้เป็นระยะเวลำนำน แต่ควรตรวจสอบกำรระเหยของน้ ำภำยในขวดเป็นระยะ ซึ่งอำจ
ส่งผลให้เชื้อตำยได้หำกน้ ำภำยในขวดระเหยจนหมด 

กำรเก็บรักษำเช้ือเห็ดฟำง นอกจำกกำรเก็บบนอำหำรเลี้ยงเชื้อและน้ ำกลั่นแล้ว วิธีกำร
เก็บรักษำเชื้อเห็ดฟำงในไนโตรเจนเหลวเป็นอีกวิธีกำรหนึ่งท่ีสำมำรถท ำได้ และสำมำรถเก็บ
รักษำเชื้อพันธุ์เห็ดได้ยำวนำนกว่ำ 30 ปี (Joseph, 1977)   โดยสุวลักษณ์ (2551) ศึกษำ
วิธีกำรลดอุณหภูมิและกำรหลอมละลำยตัวอย่ำง เพื่อใช้ในกำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดฟำง    
ในไนโตรเจนเหลวจำกเชื้อพันธุ์เห็ดฟำง 2 สำยพันธุ์ (เบอร์ 6 และ เบอร์ 8) โดยใช้วิธีกำรลด
อุณหภูมิตัวอย่ำง 2 วิธี คือ C1 : แช่แข็งในตู้เย็น -80°C เป็นเวลำ 24 ชั่วโมง และ C2 : แช่ใน
แอลกอฮอล์และน้ ำแข็งแห้งเป็นเวลำ 4 ชั่วโมง ท ำกำรเก็บรักษำเป็นระยะเวลำ 6 12 และ 18 
เดือน แล้วน ำมำหลอมละลำยตัวอย่ำง 2 วิธี คือ T1 : วำงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง (25 – 27°C)      
จนหลอมละลำย และ T2 : แช่ในอ่ำงควบคุมอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิ 37°C เป็นเวลำ 2 – 3 นำที 
พบว่ำ เส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงเบอร์ 6 ท่ีลดอุณหภูมิตัวอย่ำงด้วยกรรมวิธีต่ำง ๆ ยังคงมีชีวิต 
100% ยกเว้น กรรมวิธีท่ีลดอุณหภูมิตัวอย่ำงโดยแช่ในแอลกอฮอล์และน้ ำแข็งแห้งเป็นเวลำ   
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4 ชั่วโมง แล้วหลอมละลำยตัวอย่ำงโดยวำงไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง 25 – 27°C (C2T1) หลังกำรเก็บ
รักษำเป็นระยะเวลำ 18 เดือน เส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงมีชีวิตลดลงเหลือ 60% อย่ำงไรก็ตำม 
เส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงเบอร์ 6 ท่ีผ่ำนกำรทดลองด้วยกรรมวิธีต่ำง ๆ ยังสำมำรถเจริญและเกิด
ดอกได้ ส ำหรับเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงเบอร์ 8 จำกกรรมวิธีกำรเก็บรักษำต่ำง ๆ หลังกำรเก็บรักษำ
เป็นเวลำ 6 เดือน เส้นใยเช้ือพันธุ์เห็ดฟำงเบอร์ 8 ยังคงมีชีวิต 100% สำมำรถเกิดดอกได้ และ
หลังกำรเก็บรักษำเป็นระยะเวลำ 12 และ 18 เดือน เส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดฟำงมีชีวิตอยู่ระหว่ำง 
60 – 100% และสำมำรถเกิดดอกให้ผลผลิตได้    
  

5. เชื้อเห็ดชนิดอื่น ๆ 

นอกจำกเห็ดสกุลนำงรม เห็ดหูหนู เห็ดกระด้ำง และเห็ดฟำงแล้วยังมีเห็ดชนิดอื่นๆ   
ท่ีได้รับกำรวิจัยเพ่ือกำรเก็บรักษำเชื้อเห็ดอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วย อำทิ 

เช้ือเห็ดขอนขาว 

กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดขอนขำวในระยะสั้น ๆ ใช้วิธีเก็บเส้นใยภำยใต้        
น้ ำกลั่น บนเมล็ดข้ำวฟ่ำงและบนอำหำรขี้ เลื่อย ถ่ำยเชื้อทุก 6 เดือน ให้ผลดี
ตำมล ำดับ (ประไพศรี และอัญชลี, 2543) กำรควบคุมคุณภำพในกำรเก็บรักษำ      
ท ำกำรวัดอัตรำกำรเจริญของเส้นใยและเพำะทดสอบผลผลิตจำกเส้นใยท่ีเก็บรักษำ  
ในแต่ละวิธี ส ำหรับกำรเก็บบนอำหำร PDA และภำยใต้น้ ำมันแร่ พบอำกำรเส่ือมของ
เช้ือเห็ดท ำให้ลักษณะหมวกดอกผิดปกติไม่สมบูรณ์ 

เช้ือเห็ดหลินจือ 

กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดหลินจือใช้วิธีเก็บเส้นใยไว้ในน้ ำกลั่นปลอดเชื้อ        
ท่ีอุณหภูมิตู้เย็น (0 - 14˚C เฉลี่ย 4.2˚C) ได้เป็นเวลำ 1 และ 2 ปี โดยไม่มีกำร
ปนเปื้อนของจุลินทรีย์อื่น ๆ กำรมีชีวิตรอด กำรเจริญของเส้นใยท่ีอุณหภูมิ 30˚C 
และกำรให้ผลผลิตใกล้เคียงกับแม่เชื้อก่อนกำรเก็บรักษำ (นิรนำม, 2546) ส่วนกำร
เก็บไว้ท่ีอุณหภูมิห้อง (20 - 35˚C เฉลี่ย 29.5˚C) และอุณหภูมิห้องเย็น (18 – 28˚C 
เฉลี่ย 22.7˚C) มีกำรปนเปื้อนของจุลินทรีย์อื่น ๆ และกำรปนเปื้อนเพิ่มขึ้นตำม
ระยะเวลำในกำรเก็บรักษำ 
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เช้ือเห็ดแครง 

กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดแครงในระยะสั้น ๆ (1 - 6 เดือน) โดยกำรเก็บใน  
น้ ำกล่ันใหผ้ลดีท่ีสุด (รัฐพล และคณะ, 2551) ซึ่งกำรควบคุมคุณภำพในกำรเก็บรักษำ
ท ำกำรวัดควำมมีชีวิตรอดและวัดอัตรำกำรเจริญของเส้นใยท่ีเก็บรักษำ และกำรเก็บ
ในน้ ำมันแร่ บนอำหำร PDA และ ท่ี -20˚C เป็นวิธีกำรเก็บรักษำท่ีให้ผลดีตำมล ำดับ 

เช้ือเห็ดถั่ว หรือเห็ดโคนน้อย 

 กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดถั่วหรือเห็ดโคนน้อยบนอำหำร PDA (รัฐพล และ
คณะ, 2551) ใช้เก็บรักษำเชื้อเห็ดในระยะสั้น ๆ (1  - 6 เดือน) ท่ีได้ผลดีท่ีสุด         
กำรควบคุมคุณภำพในกำรเก็บรักษำท ำกำรวัดควำมมีชีวิตรอดและวัดอัตรำกำรเจริญ
ของเส้นใยท่ีเก็บรักษำ ส ำหรับกำรเก็บในน้ ำกลั่นใช้ได้ผลเช่นกัน แต่หำกพิจำรณำถึง
ควำมยำกง่ำยในกำรปฏิบัติงำนของวิธีกำรและระยะเวลำเก็บรักษำแล้ว กำรเก็บ
รักษำบนอำหำร PDA สำมำรถปฏิบัติได้ง่ำยกว่ำ และกำรเก็บรักษำในน้ ำมันแร่ พบว่ำ
กำรรอดชีวิตของเชื้อลดลงตำมระยะเวลำในกำรเก็บรักษำ ส่วนกำรเก็บรักษำท่ี         
-20 ˚C เป็นวิธีกำรเก็บรักษำท่ีใช้ไม่ได้กับเชื้อพันธุ์เห็ดถั่วหรือเห็ดโคนน้อยเนื่องจำก
เส้นใยเห็ดไม่สำมำรถรอดชีวิตได้ 
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บทสรุป 

กำรเก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดสำมำรถท ำได้หลำยวิธี  เช่น  กำรเก็บบนอำหำรวุ้นและ
ถ่ำยเชื้อเป็นระยะ  กำรเก็บในน้ ำ  กำรเก็บในวัสดุ  และ กำรเก็บในไนโตรเจนเหลว ซึ่งแต่ละ
วิธีใช้เก็บเชื้อพันธุ์เห็ดได้ในระยะเวลำท่ีแตกต่ำงกันท้ังระยะสั้น ระยะปำนกลำง และระยะยำว 
กำรเลือกใช้วิธีกำรเก็บรักษำอย่ำงถูกต้องและเหมำะสมต่อเชื้อพันธุ์ เห็ดแต่ละชนิด             
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรใช้งำนและควำมพร้อมของแหล่งท่ีเก็บรักษำ เพื่อกำร
เก็บรักษำเชื้อพันธุ์เห็ดอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โดยยังคงควำมมีชีวิต (Viability) ควำมบริสุทธิ์
ของเชื้อ (Purity) ควำมเสถียรของสำยพันธุ์ (Stability) และควำมสำมำรถในกำรเกิดดอก 
(Productivity) ของเชื้อพันธุ์เห็ด  ในกำรเก็บรักษำต้องมีกำรควบคุมคุณภำพ โดยตรวจสอบ
ควำมมีชีวิตด้วยกำรนับจ ำนวนเชื้อพันธุ์เห็ดเก็บรักษำท่ีฟื้นตัว (Recovery)  กำรแยกชนิดและ
กำรท ำให้บริสุทธิ์ด้วยกำรเลี้ยงบนอำหำรเลี้ยงเชื้อ  วัดกำรเจริญของเส้นใยและตรวจสอบ    
กำรปนเปื้อน  และ กำรทดสอบควำมเสถียรและควำมสำมำรถในกำรเกิดดอก โดยน ำไป
เพำะเล้ียง เป็นวิธีกำรยืนยันได้เป็นอย่ำงดีว่ำเชื้อพันธุ์เห็ดท่ีเก็บรักษำ ยังคงสภำพควำมแข็งแรง 
สำมำรถให้ผลผลิตได้ตรงตำมลักษณะที่ดีของพันธุ์เห็ดชนิดนั้นๆ และในปัจจุบันมีกำรใช้เทคนิค
ทำงชีวโมเลกุลเข้ำมำช่วยตรวจสอบ ท้ังควำมบริสุทธิ์และกำรตรงตำมชนิดของเชื้อพันธุ์เห็ด    
ท่ีเก็บรักษำ ซึ่ งสำมำรถช่วยย่นระยะเวลำในกำรตรวจสอบและสำมำรถตรวจสอบ            
หลำยตัวอย่ำงในครำวเดียวกันได้ 
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