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บทคัดยอ่  

รวบรวมและเก็บตัวอย่างสายพันธุ์เห็ดร่างแห ที่บริโภคได้จากธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคกลางของ

ประเทศไทย คือสายพันธุ์ DOA DIC 001: Dictyophora duplicata (อ.บางพระ จ.ชลบุรี) DOA DIC 

002: D.  duplicata (อาคารปฏิบัติการส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร จ .

กรุงเทพฯ)  DOA DIC 003: D. indusiata (สายพันธุ์การค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน) และ สายพันธุ์ 

DOA DIC 004: D. duplicata (วงเวียนพระราม 5 จ.กรุงเทพฯ) ตามล าดับ การศึกษาการเจริญของเส้น

ใยบนอาหารวุ้น 6 ชนิด พบว่า การเจริญของเส้นใยเจริญได้ดีที่สุดบนอาหารวุ้น PDA รองลงมาได้แก่ 

PDPYA GPA MEA PGPA และ CMA ตามล าดับ ผลศึกษาการผลิตเชื้อขยายอาหาร 5 สูตร พบว่า เชื้อเห็ด

ร่างแหเจริญดีที่สุดในอาหาร สูตรที่ 5 (ข้ีฝ้าย+ใบไผ่+ดีเกลือ+ร า+น้ าตาล) รองลงมาเป็นสูตรที่ 4 (ข้ีฝ้าย+

ร า+ใบไผ่) โดยเจริญเต็มถุง ภายใน 35 วัน และ 55 วัน ตามล าดับ ผลศึกษาการเกิดดอกบนเพาะบนวัสดุ

( แบบฟอร์ม) แบบ 1 



เพาะในตะกร้าพลาสติก ซึ่งประกอบด้วย ฟางข้าว +ใบไผ่+ร า+ยูเรีย+แอมโมเนียมซัลเฟต+ยิปซั่ม+ปูน

ขาว (อัตราส่วน 7 : 2 : 0.5 : 0.1 : 0.1 : 0.2 : 0.1) ที่ผ่านการพลาสเจอไรซ์ โดยเพาะในระบบตะกร้า

พลาสติกปริมาณ 5 กิโลกรัมต่อตะกร้า พบว่า เส้นใยเห็ดเจริญเต็มผิวหน้าวัสดุเพาะภายใน 35 วัน และ

หลังจากคลุมผิวหน้าเชื้อเห็ดด้วยดินขุยไผ่ เห็ดเริ่มสร้างตุ่มดอก ระยะไข่เป็นเวลา 31 วันและเก็บผลผลิต

ได้ภายใน 45 วัน เห็ดที่ได้มีลักษณะดอกสมบูรณ์สวยงามตามการผลิตในต่างประเทศ  ผลผลิตเฉลี่ย 

28.99 กรัม/ดอก   

ค าส าคัญ : เห็ดร่างแห การเจริญของเส้นใย เชื้อขยาย ผลผลิต 

 

ค าน า                                  

เห็ดร่างแห หรือเห็ดเยื่อไผ่ มีชื่อสามัญว่า Bamboo mushroom, Veiled lady, Stinkhorn 

mushroom หรือ Basket stinkhorn จัดอยู่ในสกุล Dictyophora วงศ์ Phallaceae ประเทศจีนถือ

เป็นแหล่งก าเนิดในการเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดนี้ และเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการเพาะเลี้ยงเห็ดนี้ ซึ่ง

สายพันธุ ์ที ่ม ีการเพาะเลี ้ยงออกจ าหน่ายของจีนมี 2 สายพันธุ ์ค ือ D. indusiata Fisch และ D. 

echinovolvata Zang จีนได้มีการคัดเลือกสายพันธุ์มาเป็นเวลามากกว่า 50 ปี และมีเทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงที่ก้าวหน้ามาก ขณะที่หลายประเทศพยายามที่จะพัฒนาการเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดนี้ เนื่องจาก

มีราคาสูงมาก ราคาในท้องตลาดขาย กิโลกรัมละ 3,000-5,000 บาท (นิรนาม , 2551) ส าหรับ

ประเทศไทยมีรายงานพบเห็ดร่างแหถึง 5 ชนิดคือ เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว (D. indussiata 

Fisch.) เห ็ดร ่างแหกระโปรงสั ้นส ีขาว  (D. duplicate Fisch.) เห ็ดร ่างแหกระโปรงส ีส ้ม  (D. 

multicolor (Berk) Broome var. lacticolor Reid) เห็ดร่างแหกระโปรงสีแดง (D. rubrovolvata 

Zang) เห็ดร่างแหกระโปรงสีเหลือง (D. multicolor Fisch.) ต ารายาจีนกล่าวไว้ว่า ส่วนบนสุดของเห็ด

เยื่อไผ่ สามารถน าไปผลิตเป็นยาบ ารุงเพศของม้าได้ ช่วยให้ม้าผสมพันธุ์ได้ดีขึ้น (จิราวรรณ, 2549) ส าหรับ

ต ารับยาที่ใช้ในคนตามต ารายาจีนมีการใช้เห็ดชนิดนี้เป็นยาบ ารุงร่างกายเมื่อร่างกายอ่อนแอ หรือมีอาการ

อ่อนเพลียเนื่องจากท้องเดิน รักษาโรคความดันโลหิตสูง และปัญหาเนื้อเยื่อมีไขมันมาก ตับอักเสบ โรคที่

เกี่ยวข้องกับไต ตา ปอด และเป็นหวัด นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มในการรักษาอาการอักเสบของล าไส้ ลด

ความดันโลหิต ลดโคเลสเตอรอล ใช้ลดความอ้วน เป็นอาหารสุขภาพ (Chang และ Miles, 2004) ใช้เป็น

ตัวป้องการการบูดเสียของอาหารต่าง ๆได้เป็นอย่างดี จากความรู้ทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ได้มีการวิจัย

เห็ดชนิดนี้ในเชิงลึกพบว่า เห็ดชนิดนี้มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูง มีโปรตีน 15-18% โดยเฉพาะน้ าตาล



ที่ส าคัญเช่น mannitol 90.89 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัวอย่างแห้ง 1 กรัม และมีกรดอะมิโนถึง 1 6 ชนิด อีก

ทั้งมีไรโบเฟลวินหรือวิตามินบี 12 ค่อนข้างสูง จากการสกัดสารจากเห็ดร่างแหพบสารที่ส าคัญ 2 ชนิด คือ 

โพลิแซคคาร์ไรด์ และ ไดโอไทโอโฟริน เอและบี ซึ่งเป็นสารที่พบยากมากในสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ๆ ได้มีการ

ทดสอบคุณสมบัติของสารไดโอไทโอโฟริน เอและบี ทางเภสัชวิทยาพบว่าสารกลุ่มนี้เป็นตัวช่วยในการ

ปกป้องระบบประสาทไม่ให้ถูก ท าลายจากสารพิษ นอกจากนี้ยังพบว่า สารสกัดจากเห็ดร่างแห มีผลต่อ

การต้านการอักเสบ และต่อต้านการเกิดเนื้องอก อีกด้วย (Hobbs, 1995; Wasser, 2002) การศึกษาครั้ง

นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือกรวบรวมสายพันธุ์ของเห็ดร่างแหที่พบในธรรมชาติ น ามาจ าแนกและพิสูจน์ชนิดเห็ด

ว่าเป็นเห็ดชนิดที่กินได้ ไม่เป็นพิษ ศึกษาการเจริญของเส้นใยในอาหารที่เหมาะสม ตลอดจนศึกษาวิจัยหา

วิธีการเพาะ และวัสดุเพาะที่เหมาะสมกับเห็ดชนิดนั้น ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเพาะเห็ดชนิดนี้ใน

เชิงพานิชย์ต่อไป และยังเป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตได้ด้วยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะชน 

สังคม และประเทศชาติ หรือน ามาใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต ได้น าข้อมูลที่ได้นั้นมาปรับปรุงลักษณะ

พ้ืนฐานทางนิเวศวิทยาของการเจริญของดอกเห็ดนั้น ๆ และเป็นตัวอย่างการศึกษาเพ่ือการอนุรักษ์เห็ด

ต่อไปในอนาคต 

 

วิธีด าเนินการ                           

1. รวบรวมและเก็บตัวอย่างสายพันธุ์เห็ดร่างแห ที่สามารถบริโภคได้จากธรรมชาติใน เขตภาคกลางของประเทศ

ไทย 

             เก็บรวบรวมตัวอย่างเห็ดร่างแหในพ้ืนที่ภาคกลางของประเทศไทย โดยจดบันทึกลักษณะต่าง ๆ เช่น 

สถานที่เก็บ วันที่เก็บ วัสดุที่เห็ดนั้นขึ้นอยู่ ลักษณะการขึ้น จากนั้นน าตัวอย่างเห็ดที่เก็บรวบรวมได้มาศึกษา

รายละเอียดต่าง ๆ หมวกเห็ด ท าการวัดขนาด ดูรูปร่างของหมวกเห็ด สี ลักษณะผิวของหมวกเห็ด ก้านดอก สี 

ขนาด ลักษณะผิวของก้านดอก และท าการผ่าดูเนื้อเยื่อภายใน เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลต่อไป 

 2. การศึกษาลักษณะทางจุลสัณฐานวิทยา 

ตัด หรือแยกเนื้อเยื่อ บริเวณส่วนครีบโดยใช้มีดผ่าตัด เข็มเขี่ย และปากคีบปลายแหลมวางชิ้นเนื้อเยื่อใน

หยด lactophenal บนแผ่นสไลด์แล้วปิดด้วยแผ่นปิดสไลด์ กดเบา ๆ ท าสไลด์กึ่งถาวร โดยการทาขอบด้วยน้ ายา

ทาเล็บอย่างใสจากนั้นน าสไลด์ที่ได้มาโดยตรวจดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (compound microscope) เพ่ือ

ท าการศึกษาลักษณะต่าง ๆ เช่น สปอร์ ศึกษาลักษณะสี ของลักษณะผิวของสปอร์ ขนาด รูปร่าง เป็นต้น เบสิ



เดียม (basidium) ท าการวัดขนาด และขนาดของ basidium, cystidium และ basidiospore อ่ืน ๆ บันทึก

ข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูล 

 3. ศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาของร่างแห  

              3.1 การเจริญของเส้นใยเห็ดร่างแห DOA Dic 1 บนอาหารวุ้น 6 ชนิด 

วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 6 กรรมวิธี 4 ซ้ า อาหารที่ใช้ทดสอบมีดังนี้ 1) CMA 2) GPA 3) MEA 4) PDA 5) 

PDPYA 6) PGPA โดยเลี้ยงเส้นใยเห็ดร่างแห DOA Dic 1 บนอาหารวุ้น 6 ชนิด บ่มเลี้ยงที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 15 วัน 

เปรียบเทียบการเจริญของเส้นใยเห็ดในแนวระดับ (linear growth rate) โดยวัดความกว้างของโคโลนี และประเมินความ

หนาแน่นของเส้นใยโดยสายตา 

3.2 การเจริญของเส้นใยเห็ดร่างแห DOA Dic 2 บนอาหารวุ้น 6 ชนิด 

 กรรมวิธีเช่นเดียวกันในการทดลอง 3.1 

3.3 การเจริญของเส้นใยเห็ดร่างแห DOA Dic 3 บนอาหารวุ้น 6 ชนิด 

 กรรมวิธีเช่นเดียวกันในการทดลอง 3.1 

3.4 การเจริญของเส้นใยเห็ดร่างแห DOA Dic 4 บนอาหารวุ้น 6 ชนิด 

 กรรมวิธีเช่นเดียวกันในการทดลอง 3.1 

4. ศึกษาการเจริญของเส้นใยและการผลิตเชื้อขยาย (spawn) 

วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 กรรมวิธี (สูตร) แต่ละสูตรมี 4 ซ้ า ๆ  ละ 3 ซ้ าย่อย ได้แก่ 

สูตรที่ 1 ข้าวฟ่าง100% (กรรมวิธีเปรียบเทียบ) 

สูตรที่ 2 ข้าวฟ่าง 94% + น้ าตาล 4% + เปปโตน 2% 

สูตรที่ 3 ขี้เลื่อยไม้ไผ่ 91% + ร า 5% + ยิปซั่ม 2% + น้ าตาล 2% 

สูตรที่ 4 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 60% + ใบใผ่ 35% + ร า 5%  

สูตรที่ 5 ขี้ฝ้าย 60% + ใบไผ่ 34% + ดีเกลือ 2% + ร า 2% + น้ าตาล 2% 



ในกรรมวิธีที่ 1 และ 2 (สูตร 1 และ 2) ท าการแช่ข้าวฟ่าง ที่ผ่านการล้างน้ าให้สะอาด ทิ้งไว้ 1 คืน น าข้าว

ฟ่างและข้าวสาลีที่ผ่านการแช่น้ าแล้ว มาต้มในน้ าเดือด ประมาณ 15 นาที ทิ้งให้สะเด็ดน้ า ผึ่งลมให้เย็น ผสมด้วย

สูตรต่างๆ บรรจุใส่ขวด น าไปนึ่งฆ่าเชื้อท่ีความดันไอ 15 ปอนด์ ต่อ ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121ºC เป็นเวลา 30 นาท ี

ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นจึงเขี่ยเชื้อเห็ดที่เลี้ยงไว้ในอาหารวุ้น PDA จากนั้นน าไปบ่มเลี้ยงในอุณหภูมิห้อง บันทึกผลระยะเวลาที่

เชื้อเห็ดเจริญเต็มวัสดุ ส่วนกรรมวิธีที่ 3, 4 และ 5 น าวัสดุแต่ละสูตรผสมให้เข้ากัน ใส่น้ าท าให้มีความชื้นประมาณ 65 

% บรรจุถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 7 x 12 นิ้ว ถุงละ 500 กรัม อัดวัสดุให้แน่นพอสมควร ใส่คอพลาสติกและอุด

ด้วยจุกส าลี น าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ความดันไอ 15 ปอนด์ ต่อ ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 0C เป็นเวลา 3 ชม. ตั้งทิ้งไว้ให้

เย็นจึงเขี่ยเชื้อเห็ดที่เลี้ยงไว้ในอาหารวุ้น PDA จากนั้นน าไปบ่มเลี้ยงในอุณหภูมิห้อง บันทึกผลระยะเวลาที่เชื้อเห็ด

เจริญเต็มวัสดุ 

5.   ศึกษาการเจริญของเส้นใยและการเกิดดอกบนวัสดุเพาะในตะกร้าพลาสติก 

             วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 กรรมวิธี 5 ซ้ า วัสดุที่ใช้เพาะมีส่วนประกอบดังนี้ 

  สูตรที่ 1 ฟางข้าวสับ + ร าละเอียด + ปูนขาว อัตราส่วน 100:5:2 (โดยน้ าหนัก)    

  สูตรที่ 2 ฟางข้าวสับ + ร าละเอียด + ปูนขาว + ยูเรีย อัตราส่วน 100:5:2:2 (โดยน้ าหนัก)                                                                                                                                                                                                   

 สูตรที ่3 ฟางข้าวสับ + ร าละเอียด + ปูนขาว + ยูเรีย + ยิปซั่ม อัตราส่วน 100:5:2:2:1 (โดย

น้ าหนัก) ศึกษาการเพาะเห็ดร่างแหโดยท าการทดลองในตะกร้าพลาสติก เชื้อที่ใช้เพาะ (spawn) เป็นเชื้อที่

เตรียมได้จากข้อ 4 โดยน าวัสดุแต่ละสูตรผสมให้เข้ากัน หมักนานเป็นเวลา 7 วัน กลับกองทุก 3 วัน บรรจุใน

ตะกร้าพลาสติกทนร้อน ตะกร้าละ 5 กิโลกรัม อัดวัสดุให้แน่นพอสมควร น าไปนึ่งฆ่าเชื้อ เป็นเวลา 3 ชม. ตั้งทิ้ง

ไว้ให้เย็นจึงหว่านเชื้อที่เลี้ยงไว้ลงไป คลุมผิวหน้าด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์รักษาความชื้น บันทึกระยะเวลาที่

เชื้อเห็ดเจริญเต็มผิวหน้าวัสดุเพาะ จากนั้นน ากระดาษออก คลุมผิวหน้าด้วยดินขุยไผ่ผสมปูนขาว และให้

ความชื้นสัมพัทธ์ 80 - 90% รอจนกระทั่งเห็ดออกดอก  

5. บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลเห็ดในศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทย 

     ระยะเวลาท าการทดลอง เริ่มต้น 2554 – สิ้นสุด 2555   

สถานที่ท าการทดลอง    กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 

 

 

 



ผลการทดลองและวิจารณ์  

1. รวบรวมและเก็บตัวอย่างสายพันธุ์เห็ดร่างแห ที่สามารถบริโภคได้จากธรรมชาติในเขตภาคกลางของ

ประเทศไทย 

การรวบรวมและเก็บตัวอย่างสายพันธุ์เห็ดร่างแห ที่สามารถบริโภคได้จากธรรมชาติในพ้ืนทีภาคกลาง โดย

สามารถรวบรวบตัวอย่างสายพันธุ์เห็ดร่างแหได้ทั้งสิ้น 4 สายพันธุ์ ซึ่งให้ รหัสประจ าสายพันธุ์เป็น DOA DIC 

001, DOA DIC 002, DOA DIC 003 ตามล าดับ โดยจดบันทึกลักษณะต่าง ๆ เช่น สถานที่เก็บ วันที่เก็บ วัสดุ

ที่เห็ดนั้นขึ้นอยู่ ลักษณะการข้ึนในเบื้องต้น และบันทึกภาพ 

1. DOA DIC 001 (รูปที่ 1A)     ชื่อวิทยาศาสตร์ Dictyophora duplicata (Bosc) Fisch. 
ชื่อสามัญ          เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว, เห็ดดางแห, เห็ดเยื่อไผ่ 

วัสดุที่ขึ้น บนพื้นดินบริเวณโคนต้นไผ่ในช่วงฤดูฝน 

แหล่งที่พบ (วัน/เดือน/ปี) อ าเภอ บางพระ จ.ชลบุรี (28 ต.ค. 2553)  การใช้ประโยชน์/โทษ รับประทานได้ 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  ระยะเริ่มแรก คือ ระยะไข่ (egg stage) รูปร่างคล้ายไข่ไก่ แต่มีขนาดเล็กกว่า (2.0x2.5 

เซ็นติเมตร) เปลือกผิวมีสีเทา มีรอยแตกกระจายทั่วไป ด้านบนจะปริและเปิดออกเมื่อโตเต็มที่ โดยส่วนหมวกจะ

โผล่ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก พร้อมก้าน (stipe) กระโปรง (indusium) และ volva และมีส่วนของราก 

(rhizomorphs) ส าหรับยึดติดกับผิวดิน หมวกดอก (cap) : รูปร่างคล้ายหมวกขนาดเล็ก ขนาดประมาณ 2.0 

เซนติเมตร บริเวณผิวหมวกประกอบด้วย hymenium เป็นที่สร้างสปอร์ท าให้มีสีน้ าตาลปนเขียว เมื่อมีความชื้นจะ

มีการดูดซับน้ า กลายเป็นเมือกเหนียว ซึ่งมีการสร้างสปอร์จ านวนมหาศาลในบริเวณนี้ และมีกลิ่นค่อนข้างแรง 

ก้านดอก (stipe) : มีสีขาว รูปร่างทรงกระบอก ผิวก้านกลวงคล้ายฟองน้ า บริเวณโคนจะหนากว่าส่วนบน ก้าน

ดอกเห็ดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0-3.0 เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร ส่วนก้านดอกนี้จะเป็นหลักส าหรับน ามา

รับประทาน กระโปรง (indusium) : ส่วนนี้เป็นลักษณะเด่นของเห็ดในสกุลนี้จึงใช้เป็นคุณลักษณะส าหรับการ

จ าแนกเห็ดในสกุล Dictyophora spp. เมื่อโตเต็มที่จะมีการปล่อยกระโปรงลงมาจากบริเวณส่วนหมวก ซึ่งดูคล้าย

ผู้หญิงสวมกระโปรง (Veiled Lady) มีความยาว1ใน 3 ของก้าน (3-4 เซนติเมตร) มีสีขาว ประกอบด้วยรูเล็ก สาน

กันเป็นตาข่าย บางคล้ายฟองน้ า ลักษณะเช่นเดียวกันกับก้านดอก volva : ส่วนนี้ท าหน้าที่รองรับก้านดอกและ

ห่อหุ้มดอกเห็ดเมื่อยังอ่อน (ระยะไข่) นั่นคือส่วนผิวเปลือกนั่นเองเม่ือผ่าออกจะพบชั้นวุ้นหนาภายใน 

 



2. DOA DIC 002 (รูปที่ 1B)        ชื่อวิทยาศาสตร์ Dictyophora duplicata (Bosc) Fisch. 
ชื่อสามัญ เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว, เห็ดดางแห, เห็ดเยื่อไผ่ 

วัสดุที่ขึ้น บริเวณโคนต้นปาล์ม (ถุงเพาะ) ในช่วงฤดูฝน 

แหล่งที่พบ (วัน/เดือน/ปี) เขตบางเขน จ. กรุงเทพมหานคร (21 พ.ค. 2553)  

การใช้ประโยชน์/โทษ รับประทานได้ 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  ระยะไข ่รูปร่างคล้ายไข่ไก่ มีขนาด 2.5x3.5 เซ็นติเมตร เปลือกผิวมีสีเทาปนขาว มีรอย

แตกกระจายทั่วไป ด้านบนจะเปิดออกเมื่อโตเต็มที่ โดยส่วนหมวกจะโผล่ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก พร้อมก้าน 

กระโปรง และ volva และมีส่วนของราก ส าหรับยึดติดกับผิวดิน หมวกดอก : รูปร่างคล้ายหมวกขนาดเล็ก ขนาด

ประมาณ 2.0 เซนติเมตร หมวกเห็ดด้านนอกมีลักษณะคล้ายรวงผึ้ง และเป็นเมือกเหนียว สร้างสปอร์มีสีน้ าตาล 

ก้านดอก : มีสีขาว รูปร่างทรงกระบอก ผิวก้านกลวงคล้ายฟองน้ า บริเวณโคนจะหนากว่าส่วนบน ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2.0-2.5 และ ยาว 12-13 เซนติเมตร ตามล าดับ ส่วนก้านดอกนี้จะเป็นหลักส าหรับน ามารับประทาน 

กระโปรง : มีความยาว 3.8-5.0 เซนติเมตร มีสีขาว ประกอบด้วยรูเล็ก สานกันเป็นตาข่าย บางคล้ายฟองน้ า 

ลักษณะเช่นเดียวกันกับก้านดอก volva : ส่วนนี้ท าหน้าที่รองรับก้านดอกและห่อหุ้มดอกเห็ดเมื่อยังอ่อน (ระยะ

ไข่) นั่นคือส่วนผิวเปลือกนั่นเอง 

3. DOA DIC 003 (รูปที่ 1C)      ชื่อวิทยาศาสตร์ Dictyophora indusiata (Vent. Ex Pers.) 
ชื่อสามัญ เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว, เห็ดเยื่อไผ่ 

แหล่งที่พบ (วัน/เดือน/ปี)  สายพันธุ์การค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (12 พ.ย. 2553)  

การใช้ประโยชน์/โทษ รับประทานได้ 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  ระยะเริ่มแรก คือ ระยะไข ่ รูปร่างคล้ายไข่ไก่ แต่มีขนาดเล็กกว่า (3.5x 6 เซนติเมตร) 

เปลือกผิวมีสีม่วงจางปนเทา มีรอยแตกกระจายทั่วไป ด้านบนจะเปิดออกเม่ือโตเต็มที่ โดยส่วนหมวกจะโผล่ขึ้นมา

ก่อนเป็นอันดับแรก พร้อมก้าน กระโปรง และ volva และมีส่วนของราก ส าหรับยึดติดกับผิวดิน หมวกดอก : 

รูปร่างคล้ายหมวกขนาดเล็ก ขนาด 2-3 เซนติเมตร ด้านนอกมีลักษณะคล้ายรวงผึ้งมีสีเขียวเข้ม เป็นเมือกเหนียว 

ก้านดอก: มีสีขาว รูปร่างทรงกระบอก ผิวก้านกลวงคล้ายฟองน้ า บริเวณโคนจะหนากว่าส่วนบน ความยาว 13-15 

เซนติเมตร ส่วนก้านดอกนี้จะเป็นหลักส าหรับน ามารับประทาน กระโปรง  : มีความยาว 13 - 14 เซนติเมตร มีสี

ขาว ประกอบด้วยรูเล็ก สานกันเป็นตาข่ายบางคล้ายฟองน้ า ลักษณะเช่นเดียวกันกับก้านดอก volva : ส่วนนี้ท า

หน้าที่รองรับก้านดอกและห่อหุ้มดอกเห็ดเมื่อยังอ่อน (ระยะไข่) นั่นคือส่วนผิวเปลือกนั่นเอง 



4. DOA DIC 004 (รูปที่ 1D)        ชื่อวิทยาศาสตร์        Dictyophora indusiata (Vent. Ex Pers.) 
ชื่อสามัญ  เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว, เห็ดดางแห, เห็ดเยื่อไผ่ 
วัสดุที่ขึ้น  บนพื้นดินบริเวณโคนต้นแคแสดในช่วงฤดูฝน 

แหล่งที่พบ (วัน/เดือน/ปี) วงเวียนพระราม 5 จ. กรุงเทพมหานคร (18 พ.ค. 2554)  

การใช้ประโยชน์/โทษ รับประทานได้ 

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา  ระยะ รูปร่างคล้ายไข่ไก่ มีขนาด 2.0x2.5 เซนติเมตร  เปลือกผิวมีสีเทา มีรอยแตก

กระจายทั่วไป และมีส่วนของราก ส าหรับยึดติดกับผิวดิน หมวกดอก : รูปร่างคล้ายหมวกขนาดเล็ก ขนาด

ประมาณ 2.0 ก้านดอก : มีสีขาว รูปร่างทรงกระบอก ผิวก้านกลวงคล้ายฟองน้ า บริเวณโคนจะหนากว่าส่วนบน 

ก้านดอกเห็ดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0-3.0 เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตร ส่วนก้านดอกนี้จะเป็นหลักส าหรับ

น ามารับประทาน กระโปรง : มีความยาว 13 - 14 เซนติเมตร มีสีขาว ประกอบด้วยรูเล็ก สานกันเป็นตาข่ายบาง

คล้ายฟองน้ า ลักษณะเช่นเดียวกันกับก้านดอก volva : ส่วนนี้ท าหน้าที่รองรับก้านดอกและห่อหุ้มดอกเห็ดเมื่อยัง

อ่อน (ระยะไข่) นั่นคือส่วนผิวเปลือกนั่นเอเมื่อผ่าออกจะพบชั้นวุ้นหนาภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 เห็ดร่างแหสายพันธุ์ต่างๆ (Dictyophora spp.) ที่เก็บรวบรวมได้ในภาคกลางของประเทศไทย A) 

DOA DIC 001: Dictyophora duplicata  B) DOA DIC 002 : Dictyophora duplicata  C) DOA 

DIC 003 : Dictyophora indusiata  D) DOA DIC 004 : Dictyophora indusiata 

 

 

A B 

C D 



2. การศึกษาลักษณะทางจุลสัณฐานวิทยาของเห็ดร่างแห (Dictyophora spp.) 

Basidiospore มีขนาด 3.0 – 4.5 x 1.7 – 2.7 ไมครอน รูปร่างร ีเรียวยาว คล้ายเมล็ดข้าวสาร ใส ไม่มีสี ผนัง

หนา ผิวเรียบ มี germ pore ตรงกลาง 1 รู (รูปที่ 2D) Basidia มีขนาด 12.5 - 15.0 x 3.0 -4.0 ไมครอน 

ลักษณะคล้ายกระบอง มี 4 sterigma ไม่มี basal clamp (รูปที่ 2C) Mycelia เส้นใยของเห็ดร่างแห บนอาหาร 

PDA เส้นใยมีสีขาว มีความหนาแน่นดีมาก โดยเจริญแผ่ออกตามผิวหน้าอาหาร เมื่อน ามาศึกษาภายใต้กล้อง

จุลทรรศน์พบว่า เส้นใย ใส ไม่มีสี (hyaline) เป็นท่อยาวมีการแตกแขนง เกิดข้อยึดระหว่างเซลล์ (clamp 

connection) บริเวณผนังกั้นเซลล์ (septa) (รูปที่ 2B) 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 Fruiting body and microscopic feature of Dictyophora duplicata A) Mature fruiting body 

B) Mycelium with clamp connection C) basidia with basidiospore (40x) D) 

basidiospore (5000x)    

A 

B 

C 

D 

Clamp connection 



3. ศึกษาลักษณะทางสรีรวิทยาของร่างแห  

              3.1 การเจริญของเส้นใยเห็ดร่างแหบนอาหารวุ้น 6 ชนิด 

ผลการศึกษาการเจริญของเส้นใยเห็ดร่างแหทั้ง 4 สายพันธุ์ คือ DOA Dic 001, DOA Dic 002, DOA Dic 003 และ 

DOA Dic 004 บนอาหารวุ้น 6 ชนิด พบว่าเส้นใยเห็ดร่างแหมีการเจริญที่ช้ามาก เมื่อเทียบกับการเจริญของเส้นใยเห็ดอ่ืน  ๆ

โดยในสายพันธุ์ DOA Dic 001, DOA Dic 002, DOA และ DOA Dic 004 เชื้อเห็ดเจริญได้ดีที่สุดบนอาหารวุ้น PDA รองลงมา

คือ PDPYA GPA MEA PGPA และ CMA ตามล าดับ (ตารางที่  1 และ ภาพที่  3) หลังปลูกเชื้อนาน 15 วัน บ่มเลี้ยงที่

อุณหภูมิห้อง (25 - 27ºC) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Yang และ Jong, 1986 ได้ศึกษาการเจริญของเส้นใยเห็ดร่างแหใน

อาหารวุ้น PDA พบว่า เส้นใยเห็ดร่างแหสามารถเจริญได้เพียง 20 มม. หลังบ่มเลี้ยงนาน  2 สัปดาห์บ่มเลี้ยงที่ 24ºC ส่วนสาย

พันธุ์ Dic 003 จะเจริญเติบโตช้าที่สุดในทุกอาหาร ซึ่งอาจเกิดจากสูตรอาหารที่ยังไม่เหมาะสม ต้องเพ่ิมสูตรอาหารอ่ืนๆ อีก 

เพ่ือหาอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยในสายพันธุ์นี้ต่อไป 

ตารางที่ 1 การเจริญของเส้นใยเห็ดร่างแหบนอาหารวุ้น 6 ชนิด บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (25-280C) เป็นเวลา 15 วัน 

 

อาหาร 

DOA Dic 001 DOA Dic 002 DOA Dic 003 DOA Dic 004 

ความกว้างโคโลน1ี  

(mm.) 

ความหนาแน่น

ของเส้นใย2 

ความกว้างโคโลน1ี  

(mm.) 

ความหนาแน่น

ของเส้นใย2 

ความกว้างโคโลน1ี  

(mm.) 

ความหนาแน่น

ของเส้นใย2 

ความกว้างโคโลน1ี  

(mm.) 

ความหนาแน่น

ของเส้นใย2 

CMA 
47.0 e 

+ 
25.75 e 

+ 
24.25 c 

+ 
20.5 e 

+ 

GPA 
73.0 b 

++ 
50.5 c 

++ 
30.75 b 

++ 
0 f 

- 

MEA 
57.0 cd 

++ 
57.5 bc 

++ 
16.75 d 

++ 
59.75 b 

++ 

PDA 
87.75 a 

++ 
83.5 a 

++ 
31.5 b 

++ 
77.25 a 

++ 

PDPYA 
63.75 c 

+++ 
64.25 b 

+++ 
36.0 a 

++ 
48.5 c 

+++ 

PGPA 
54.75 d 

+++ 
46.5 d 

+++ 
32.5 ab 

++ 
32.5 d 

+++ 

CV (%) 7. 58  9.51  8.24  12.50  

  1) อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยวิธี DMRT 

   2) +++   เส้นใยเจริญหนาแน่นดี   ++    เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง   +   เส้นใยเจริญหนาแน่นน้อย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 การเจริญของเส้นใยเห็ดร่างแห A : DOA Dic 001, B : DOA Dic 002, C : DOA Dic 003, D : DOA Dic 004  

บนอาหารวุ้น 6 ชนิด หลังปลูกเชื้อ 15 วัน 

 

4. ศึกษาการเจริญของเส้นใยและการผลิตเชื้อขยาย (spawn) 

ผลการศึกษาการเจริญของเส้นใยเห็ดร่างแห ในการผลิตเชื้อขยายต่างกัน 5 สูตร พบว่าเชื้อเห็ดร่างแหเจริญ

ได้ดีที่สุดบนอาหาร สูตรที่ 5 โดยเชื้อเห็ดเจริญเต็มอาหารหลังปลูกเชื้อ 35 วัน (ตารางที่ 2, รูปที่ 4AB) รองลงมาคือ

สูตรอาหารที่ 4 เชื้อเห็ดร่างแหสามารถเจริญเต็มถุงในที่อายุ 55 ส่วนสูตรอาหารที่ 1 , 2 และ3 เชื้อเห็ดร่างแหไม่

สามารถเจริญได้ ซึ่งจากการศึกษาของ Hu et al, 1986 ได้เตรียมเชื้อขยายโดยใช้วิธีการปลูกเชื้อลงในเนื้อไม้ที่หั่น

เป็นชิ้นขนาด 1 ซม. เมื่อเส้นใยเดินเต็มชิ้นไม้ ก็น ามาใช้เป็นเชื้อขยายต่อไป การผลิตเชื้อขยายของเห็ดร่างแห

จ าเป็นต้องใช้ความช านาญ เนื่องจากเชื้อเห็ดชนิดนี้มีการเจริญที่ช้ามาก ง่ายต่อการปนเปื้อนเมื่อมีการบ่มเลี้ยงเป็น

เวลานาน และการผลิตเชื้อขยายนี้ไม่สามารถใช้เมล็ดข้าวฟ่างในการเตรียมเชื้อขยายได้เหมือนกับเห็ดอ่ืนๆ เช่น เห็ด

นางรม เห็ดนางฟ้า เห็ดหอม ฯลฯ เป็นต้น 

 

B A 

C D 

B 

GPA MEA CMA 

CMA GPA 

PDA

A 



ตารางท่ี 2 แสดงการเจริญของเส้นใยในเชื้อขยายเห็ดร่างแหสายพันธุ์ DOA Dic 1 ในสูตรอาหารต่างกัน  

            

 

 

 

 

 

 

  

  1) อักษรที่เหมือนกันในแนวตั้งไม่มีความแตกต่างทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ด้วยวิธี DMRT 

             2) +++   เส้นใยเจริญหนาแน่นดี   ++    เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง   +   เส้นใยเจริญหนาแน่นน้อย 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 A: เส้นใยเห็ดร่างแหในเชื้อขยายสูตรที่ 5 หลังบ่มเลี้ยงได้ 20 วัน  

                    B: เส้นใยเห็ดร่างแหในเชื้อขยายสูตรที่ 5 หลังบ่มเลี้ยงได้ 35 วัน 

สูตรอาหาร การเจริญของเส้นใย 
(วัน) 

ความหนาแน่นของ
เส้นใย 

1. ข้าวฟ่าง100%  

2. ข้าวฟ่าง 94% + น้ าตาล 4% + เปปโตน 2% 

3. ขี้เลื่อยไม้ไผ่ 91% + ร า 5% + ยิปซั่ม 2% + 
น้ าตาล 2% 

4. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 60% + ใบใผ่ 35% + ร า 5%  

5. ขี้ฝ้าย 60% + ใบไผ่ 34% + ดีเกลือ 2% + ร า 
2% + น้ าตาล 2% 

- 

- 

- 

 

55 b 

35 a 

- 

- 

- 

 

+++ 

+++ 

c.v. (%) 2.37  

B A 



5.   ศึกษาการเจริญของเส้นใยและการเกิดดอกบนวัสดุเพาะในตะกร้าพลาสติกของเห็ดร่างแหสายพันธุ์ DOA Dic 1 

ผลการศึกษาการเกิดดอกบนวัสดุเพาะ ซึ่งมีผสมดังต่อไปนี้ ฟางข้าว + ใบใฝ่+ร า+ยูเรีย+แอมโมเนียม

ซัลเฟต+ยิปซั่ม ท าการหมักนาน  7 วัน กลับกองทุก ๆ 3 วนั (รูปที่ 5A) จากนั้นน าบรรจุใส่ตะกร้า น าไปนึ่งฆ่าเชื้อ

ที่ 60 ºC นาน 4 ชม. จากนั้นท าการโรยเชื้อขยาย น าไปบ่มเลี้ยงในโรงเรือน พบว่า เส้นใยเห็ดร่างแหสามารถ

เจริญเติบโตได้ดีคือเจริญคลุมวัสดุเพาะเต็มผิวหน้าหลังจากปลูกเชื้อได้ 25 วัน จากนั้นท าการคลุมดิน (casing) ด้วย

ดินขุยไผ่ผสมปูนขาวที่นึ่งฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้ว หนา 2 ซม. (รูปที่ 5D)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 A : การหมักวัสดุเพาะเห็ดร่างแห  B: บรรจุวัสดุหมกัในตะกร้าพร้อมนึ่งฆ่าเชื้อ 

         C : เส้นใยเห็ดร่างแหเจริญคลุมวัสดุเพาะหลังหว่านเชื้อนาน  25 วัน 

         D : กลบผิวหน้าด้วยดินขุยไผ่ผสมปูนขาว นาน 35 วัน 

A B 

C D 



พบว่าจากนั้น 35 วัน เชื้อเห็ดร่างแหสามารถเจริญคลุมผิวหน้าดินได้ ท าการให้น้ าเช้า เย็น เป็นเวลา 45 

วัน เห็ดเริ่มสร้างตุ่มดอก เจริญระยะไข่ เป็นเวลา 31 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตได้ ซึ่งผลผลิตเฉลี่ยที่ได้คือ 28.99 

กรัม/ดอก สามารถน าดอกสดมาปรุงอาหารได้ดังรูปที่6 A,B,C,D,E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 A: เห็ดร่างแหในระยะไข่ อายุ 20 วัน  B: เห็ดร่างแหในระยะไข่ อายุ 30 วัน 

                    C: เห็ดร่างแหสมบูรณ์ อายุ 31 วัน            D: เห็ดร่างแหหรือเยื่อไผ่ที่พร้อมปรุงอาหาร 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 



สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

ผลการศึกษา รวบรวมและเก็บตัวอย่างสายพันธุ์เห็ดร่างแห ที่บริโภคได้จากธรรมชาติในพ้ืนที่ภาคกลาง

ของประเทศไทย รวบรวบเห็ดร่างแหไว้ได้ดังนี้ สายพันธุ์ DOA DIC 001: Dictyophora duplicata (อ.

บางพระ จ.ชลบุรี) DOA DIC 002: D.  duplicata (อาคารปฏิบัติการส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

กรมวิชาการเกษตร จ.กรุงเทพฯ)  DOA DIC 003: D. indusiata (สายพันธุ์การค้าจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน) และ สายพันธุ์ DOA DIC 004: D. duplicata (วงเวียนพระราม 5 จ.กรุงเทพฯ) ตามล าดับ 

ผลการเจริญของเส้นใยเจริญได้ดีที่สุดบนอาหารวุ้น GPA รองลงมาได้แก่ PDPYA, PDA, MEA และ CMA 

ตามล าดับ และผลศึกษาการผลิตเชื้อขยาย (spawn) ในอาหาร 5 สูตร พบว่า เชื้อเห็ดร่างแหเจริญดีที่สุดใน

อาหาร สูตรที่ 5 (ขี้ฝ้าย+ใบไผ่+ดีเกลือ+ร า+น้ าตาล) รองลงมาเป็นสูตรที่ 4 (ข้ีฝ้าย+ร า+ใบไผ่)โดยเจริญเต็ม

ถุงปริมาณ 500 กรัมต่อถุง ภายใน 20 วัน และ 35 วัน ตามล าดับ แต่เส้นใยไม่เจริญในอาหารสูตรที่ 1(ข้าว

ฟ่าง) สูตรที ่2 (ข้ีเลื่อยไม้ไผ่+ร า+ยิปซั่ม+น้ าตาล) และ สูตรที่ 3 (ข้าวฟ่าง+น้ าตาล+เปปโตน)  

ผลศึกษาการเพาะบนวัสดุเพาะ(ฟางข้าว +ใบไผ่+ร า+ยูเรีย+แอมโมเนียมซัลเฟต+ยิปซั่ม+ปูนขาว 

อัตราส่วน 7 : 2 : 0.5 : 0.1 : 0.1 : 0.2 : 0.1) ที่ผ่านการพลาสเจอไรซ์ โดยเพาะในระบบตะกร้าพลาสติก

ปริมาณ 2.5 กิโลกรัมต่อตะกร้า พบว่า เส้นใยเห็ดเจริญเต็มผิวหน้าวัสดุเพาะภายใน 25 วัน และหลังจาก

คลุมผิวหน้าเชื้อเห็ด (spawn) ด้วยดินขุยไผ่ เห็ดเริ่มสร้างตุ่มดอก ระยะไข่เป็นเวลา 31 วันและเก็บผลผลิต

ได้ภายใน 45วัน เห็ดที่ได้มีลักษณะดอกสมบูรณ์สวยงามตามการผลิตในต่างประเทศ  ผลผลิตเฉลี่ย 28.99 

กรัม/ดอก  การทดลองจะได้ด าเนินการสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป 
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