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หัวหน้าการทดลอง   :  นายกรกช จันทร ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ 
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5. บทคัดย่อ 

  เห็ดไมตาเกะเป็นเห็ดที่รับประทานได้และน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน เป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย

ในทวีปเอเชีย จัดเป็นเห็ดที่มีมูลค่าสูงและในปัจจุบันมีการเพาะเห็ดชนิดนี้เป็นการค้าในหลายประเทศ 

หน่วยเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเห็ด กรมวิชาการเกษตร เก็บรักษาเชื้อพันธุ์เห็ดไมตาเกะไว้จ านวน 3 สาย

พันธุ์ คือ Gf001 Gf002 และ Gf003 การเจริญของเส้นใยเชื้อเห็ดไมตาเกะบนอาหารเลี้ยงเชื้อ 6 ชนิด 

พบว่าเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ มีการเจริญของเส้นใยได้ดีที่สุดบนอาหาร PDA การศึกษาช่วงอุณหภูมิ

ที่ต่างกัน 5 ระดับ ที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ พบว่าการเจริญของเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สาย

พันธุ์ เจริญได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 24-27°c (อุณหภูมิห้อง) การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะบนอาหารเลี้ยง

เชื้อที่มีแหล่งคาร์บอนแตกต่างกัน 7 ชนิด และแหล่งไนโตรเจนที่แตกต่างกัน 6 ชนิด พบว่า เชื้อเห็ดไมตา

เกะทั้ง 3 สายพันธุ์ เจริญได้ดีบนอาหารที่มีแหล่งคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลายชนิดใกล้เคียงกัน ได้แก่ 

ฟรุคโตส แป้ง เดกซ์โตส กลูโคส และมัลโตส ในส่วนของแหล่งไนโตรเจน เชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf001 และ 



Gf002 มีการเจริญได้ดีบนอาหารที่มีแหล่งไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลายชนิดใกล้เคียงกัน ในขณะที่ 

Gf003 เจริญได้ดีที่สุดบนอาหารที่มีแอมโมเนียมคลอไรด์เป็นองค์ประกอบ การเตรียมเชื้อขยายเห็ดไมตา

เกะบนเมล็ดข้าวฟ่าง ที่ 15 วัน เชื้อเห็ดไมตาแกะทั้ง 3 สายพันธุ์เริ่มเจริญเต็มข้าวฟ่างฝั่งด้านที่เขี่ยเชื้อไม

ตาเกะลงเลี้ยง โดย Gf003 มีอัตราการเจริญของสูงกว่า Gf002 และ Gf001 เขย่าขวดเชื้อเห็ดไมตาเกะ 

เพ่ือช่วยให้เชื้อเห็ดเจริญเต็มขวด ที่ 27-30 วัน เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ เจริญเต็มขวดพร้อมที่จะ

น าไปใช้ต่อไป การศึกษาสูตรอาหารส าหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดไมตาเกะ จ านวน 8 สูตร ในถุงเพาะขนาด 

150 กรัม พบว่า เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ มีอัตราการเจริญดีที่สุดบนอาหารสูตร 2 และสูตร 3 

ตามล าดับ น าสูตรอาหารทั้ง 2 สูตร มาใช้เป็นวัสดุเพาะในการทดสอบการเพาะเลี้ ยงเห็ดไมตาเกะ 

เปรียบเทียบกับสูตรวัสดุเพาะเลี้ยงเห็ดปกติทั่วไป (สูตร 1) ในถุงเพาะขนาด 400 กรัม บ่มก้อนเชื้อเห็ดที่

อุณหภูมิ 24-27°c ที่ 80-90 วัน Gf001 และ Gf002 เริ่มเจริญเต็มก้อนวัสดุเพาะสูตร 2 และ 3 เห็ดไมตา

เกะ Gf003 ใช้เวลา 90-95 วัน จึงเจริญเต็มก้อนวัสดุเพาะสูตร 2 และ 3 ในขณะเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 

สายพันธุ์ ใช้เวลามากกว่า 95 วัน เชื้อจึงเริ่มเจริญเต็มก้อนวัสดุเพาะสูตร 1 น าก้อนเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 

สายพันธุ์ที่เส้นใยเจริญเต็มก้อนวัสดุเพาะ ไปกระตุ้นให้เกิดดอกภายในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ที่ 20ºc 

ความชื้นสัมพัทธ์ 85% ให้ความชื้นโดยการฉีดน้ าแบบพ่นฝอยที่บริเวณผิวก้อนเชื้อ ช่วงเช้าและบ่ายของวัน 

ที่ 5-7 วัน เห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ บนวัสดุเพาะสูตร 2 และ 3 เริ่มมีการรวมตัวของเส้นใยหนาขึ้น

บริเวณผิวหน้าก้อนเชื้อ และพัฒนาเป็นตุ่มดอกขนาดเล็กๆสีขาวครีมเกิดขึ้นจ านวนมาก เมื่อเวลาผ่านไป

ตุ่มดอกเห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002 ไม่มีการเจริญพัฒนาต่อและฝ่อไปในที่สุด ในขณะที่เห็ดไมตาเกะ 

Gf003 ตุ่มดอกเห็ดมีการเจริญพัฒนาเป็นดอกท่ีสมบูรณ์และสามารถเก็บผลผลิตได้ ที่ประมาณ 12-14 วัน 

ทั้งนี้เห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์บนวัสดุเพาะสูตร 1 เส้นใยมีการรวมตัวของหนาขึ้นบริเวณผิวหน้าก้อน

เชื้อ มีสีขาวอมเหลืองถึงน้ าตาล แต่ไม่มีการพัฒนาสร้างตุ่มดอกเกิดขึ้น  

  

6. ค าน า 

 มนุษย์น าเห็ดมาบริโภคเป็นอาหารกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นที่รู้จักและใช้บริโภคกันใน

ชีวิตประจ าวัน เห็ดเป็นอาหารที่บริโภคง่าย มีรสชาติเฉพาะตัว หลายชนิดมีคุณค่าทางโภชนาการและมี

ผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภค มีโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตสูง มีกรดอะมิโนจ าเป็นมากมาย มีวิตามินที่เป็น

ประโยชน์หลายชนิด อีกทั้งยังไม่มีโคเลสเตอรอล นอกจากเห็ดจะมีคุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายแล้ว 

พบว่าเห็ดหลายชนิดมีประโยชน์ในเชิงสมุนไพร ที่มีสรรพคุณด้านต่างๆ เช่น การต่อต้านอนุมูลอิสระ การ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นต้น (นิวัฒ , 2553) เห็ดเป็นสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในกลุ่มเชื้อราที่มีขนาดใหญ่ การ

ด ารงชีวิตของเห็ดแบ่งออกได้เป็น 3 แบบ คือ Saprophytes เห็ดรากลุ่มนี้ท าหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายเศษ



ซากต่างๆในระบบนิเวศ ให้กลายเป็นธาตุอาหารลงสู่ดิน Parasites เห็ดรากลุ่มนี้ได้รับสารอาหารจาก

สิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ เห็ดราที่ด ารงชีวิตแบบนี้อาจก่อให้เกิดโรคกับต้นพืชที่อาศัยร่วมอยู่ด้วย หรือท าให้ต้นพืช

เจริญเติบโตได้ไม่ดีเท่าที่ควร และ Mycorrhiza เห็ดรากลุ่มนี้ด ารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกับสิ่งมีชีวิตชนิด

อ่ืน (symbiosis) การเป็นมายคอไรซาของเห็ดนั้นมีส่วนช่วยให้พืชอาศัยดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น อีกทั้ง

ช่วยป้องกันการเข้าท าลายจากเชื้อสาเหตุของโรคพืชด้วย (Smith and Read, 1997) เห็ดมีความส าคัญ

ต่อมนุษย์อย่างมากทั้งในด้านการน ามาเป็นอาหาร ยา ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีบทบาทส าคัญต่อ

ระบบนิเวศวิทยาเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของสภาพป่าไม้ ในอดีตมนุษย์รู้จักแต่การน าเห็ดมาปรุงหรือ

ประกอบเป็นอาหารเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วเห็ดยังสามารถน ามาใช้ในการรักษาโรค โดยน ามาเป็นยา

อายุวัฒนะ บ ารุงร่างกาย ตลอดจนใช้เป็นยาสมุนไพรในการบ าบัดรักษาโรค ปัจจุบันมีการศึกษาและวิจัย

ทางด้านเห็ดมากข้ึน พบว่าเห็ดมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพสูง โดยสามารถสกัดสารที่มีประโยชน์จากเห็ดมา

ใช้ สามารถแบ่งกลุ่มของเห็ดตามการน าไปใช้ประโยชน์ได้ 2 กลุ่ม คือ 

 1. เห็ดใช้เป็นอาหาร (Dietary mushrooms) เป็นกลุ่มเห็ดที่น ามาใช้ในการประกอบอาหาร 

เนื่องจากหาได้ง่าย ราคาถูก มีรสชาติดี มีคุณค่าทางอาหารสูง ทางด้านโภชนาการพบว่าเห็ดมีสารอาหาร

ค่อนข้างครบถ้วนสมบูรณ์ อุดมไปด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต เยื่อใย วิตามิน และมีปริมาณไขมันและแค

รอลี่ต่ า (Sadler, 2003; Bernas et al., 2006) ตลอดจนเป็นแหล่งรวมสารอาหารชนิดอ่ืนๆด้วย เช่น 

โปแตสเซียม ฟอสฟอรัส เหล็กและแมกนีเซียม รวมถึงวิตามิน B ชนิดต่างๆ วิตามิน C และ D (Sadler, 

2003; Bernas et al., 2006) 

 2. เห็ดที่ใช้เป็นยาสมุนไพร (Medicinal mushrooms) เป็นกลุ่มเห็ดที่มีคุณสมบัติทางยาหรือ

เป็นสมุนไพร ในอดีตในประเทศจีน ญี่ปุ่น นิยมน าเห็ดมาใช้เป็นสมุนไพร เห็ดที่นิยมน ามาเป็นสมุนไพรกัน

อย่างแพร่หลาย คือ เห็ดหลินจือ (ศิริวรรณ และไมตรี , 2543) โดยน ามาเป็นยาอายุวัฒนะมีส่วนช่วยให้

ผู้บริโภคมีอายุยืน ต่อมาแพร่หลายไปทางยุโรปและอเมริกา ในประเทศไทยน าเห็ดที่เจริญบนไม้ผุมาผสม

เป็นยาใช้ในทางการแพทย์สมุนไพร เช่น เห็ดโคนซึ่งมีรสหวาน ใช้เป็นยาบ ารุงก าลัง ช่วยในการย่อยอาหาร 

ละลายเสมหะ และลดการคลื่นไส้อาเจียน เห็ดแครง ใช้แก้อาการอ่อนเพลีย รักษาโรคของสตรี เห็ดตับเต่า 

แก้ไข้หวัด ลดอาการปวดในข้อ รักษาการตกขาว เป็นต้นเห็ดนับว่าเป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ทางยาตัวใหม่ 

ๆ สารที่สกัดจากเห็ดบางชนิดมีคุณสมบัติในการต่อต้านการเกิดเนื้องอก กระตุ้นภูมิคุ้มกัน มีฤทธิ์ต่อต้าน

อนุมูลอิสระ (antioxidant) ลดโคลเลสเตอรอลในเลือด ต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ เห็ดหลายชนิดมีสาร 

polysaccharide เป็นองค์ประกอบในดอกเห็ด เส้นใย สารนี้ส่วนใหญ่มีโครงสร้างหลักของ glucan มีส่วน

ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการระงับการเจริญของมะเร็ง โดยกระตุ้นเชลล์ในระบบภูมิกัน

โดยเฉพาะ T- Cell เพ่ือต่อต้านเชลล์มะเร็ง (Wasser, 2002) จากสรรพคุณทางยาต่างๆของเห็ด ท าให้



วงการแพทย์และเภสัชกรรมค้นหาเห็ดที่มีศักยภาพในการผลิตสารที่มีประโยชน์ เพ่ือน ามาผลิตยาส าหรับ

รักษาโรคมะเร็งและระบบภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ซึ่งยังไม่มียาชนิดใดรักษาได้ในปัจจุบัน 

 เห็ ด ไ ม ต า เก ะ  (Grifola frondosa (Dicks.) Gray) ชื่ อ ส า มั ญ  Dancing mushroom 

(Mayuzumi and Mizuno, 1997; Stamets, 2000), Cloud mushroom, Hen of the woods 

(Stamets, 2000), หรือ Dancing butterfly mushroom (Hobbs, 1995; Yamanaka, 1997) จัดอยู่

ในวงศ์ Meripilaceae ดอกเห็ดมีลักษณะเป็นดอกเดี่ยวบนก้านดอก ทรงดอกมีลักษะเฉพาะตัวคล้ายพัด

หรือช้อนจ านวนมากซ้อนทับกัน โครงสร้างใต้ดอกเป็นรูพรุนสีขาว สีของดอกเห็ดแตกต่างกันไปตามช่วง

การเจริญของเห็ด มีสีเทาเข้มอมน้ าตาลในดอกอ่อน และเปลี่ยนเป็นเทาอมน้ าตาลอ่อนในดอกที่เจริญ

เต็มที่ เนื้อในของดอกเห็ดสีขาวครีม เนื้อนิ่มและแน่น (Bon, 1987; Stott and Mohammed, 2004) 

เห็ดไมตาเกะมีถิ่นก าเนิดทางตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่น ป่าไม้เขตอบอุ่นในจีนและยุโรป (Mizuno 

and Zhuang, 1995) ทางตะวันออกเฉียงเหนือและแอตแลนติคตอนกลางของอเมริกา (Stamets, 1993) 

ด ารงชีวิตแบบ Saprophytes ท าให้เกิดอาการ white rot และย่อยสลายไม้ที่ตายแล้ว มักพบบริเวณโคน

ต้นไม้จ าพวกเต็งรัง 

 เห็ดไมตาเกะเป็นเห็ดที่สามารถรับประทานได้ตลอดจนน ามาใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน ซึ่งเป็นที่

รู้จักกันแพร่หลายในทวีปเอเชีย เห็ดมีรสชาติอร่อย ดอกเห็ดมีเนื้อสัมผัสที่ดีมาก นิยมน ามาประกอบ

อาหารญี่ปุ่น จีนหรือตะวันตก (Mizuno and Zhuang, 1995) รวมถึงมีคุณค่าทางโภชนาการหลาย

ประเภทอีกด้วย (Yamanaka, 1997) พบว่ามีโปรตีนประมาณ 27% ของน้ าหนักดอกแห้ง (Stamets, 

1993) มีกรดไขมันไม่อ่ิมตัวสูง อีกทั้งประกอบไปด้วยวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 วิตามินซี วิตามินดีและไนอะ

ซีน (niacin) รวมถึงธาตุอาหารต่างๆ เช่น แมกนีเซียม เหล็ก แคลเซียมและฟอสฟอรัส ในด้านสรรพคุณ

ทางยาของเห็ดไมตาเกะ กล่าวกันว่าประเทศจีนมีการน าเห็ดชนิดนี้มาใช้ประโยชน์ทางยามายาวนานกว่า 

2,000 ปีแล้ว (Shen, 2001) ซึ่งสรรพคุณทางยาในเห็ดไมตาเกะ เช่น สารต่อต้านอนุมูลอิสระ ต่อต้าน

มะเร็ง กระตุ้นภูมิคุ้มกันทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวร เป็นต้น (นิวัฒ , 2553) ลดความดันโลหิตลง 

(Mizuno and Zhuang, 1995; Kubo and Nanba, 1997) ลดโคลเลสเตอรอล (Kubo and Nanba, 

1997) นอกจากการน าเห็ดไมตาเกะมาบริโภคแล้ว ปัจจุบันมีการน าเห็ดชนิดนี้มาศึกษาหาสารส าคัญเพ่ือ

น าไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ปัจจุบันมีรายงานการพบสารกริโฟแลน (grifolan) และเบต้ากลูแคน (ᵦ-

glucan) ในเห็ดชนิดนี้ โดยมีส่วนช่วยกระตุ้นเชลล์ในระบบภูมิกันเพ่ือต่อต้านเชลล์มะเร็ง (Lin et al., 

2004; Kodama et, al.,2002; Suzuki et al., 1987; Takeyama et al., 1987) มีส่วนช่วยต่อต้านเชื้อ

ไวรัสเมื่อน ามาทดสอบกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV (Nanba et al.,1999)  



 เห็ดไมตาเกะถือได้ว่าเป็นเห็ดที่มีมูลค่าสูง ราคาดอกเห็ดสดอยู่ที่ 40 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (A$) 

ต่อกิโลกรัม (Mohammed, 1998) ในประเทศญี่ปุ่นส่งเห็ดไมตาเกะแห้งบรรจุแคปซูลจ าหน่ายไปยังตลาด

ด้านยาในสหรัฐอเมริกา ราคาอยู่ที่ 200-280 ดอลลาร์ออสเตรเลียต่อ 100 กรัม (cited after Stott and 

Mohammed, 2004) ปัจจุบันมีการเพาะเห็ดชนิดนี้เป็นการค้าในหลายประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น จีน 

เกาหลี และสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนาวิธีการและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องจากในอดีต กระทั่งในปัจจุบัน

ท าการเพาะในถุงพลาสติก โดยมีขี้เลื่อยไม้เป็นส่วนประกอบในวัสดุเพาะ (Stott and Mohammed, 

2004) อย่างไรก็ตามพบว่าในประเทศไทยการเพาะเห็ดไมตาเกะยังไม่แพร่หลายหรืออาจไม่มีการเพาะเป็น

การค้า อาจเนื่องด้วยเห็ดชนิดนี้เหมาะที่จะเพาะในสภาพอากาศเย็น ซึ่งไม่เหมาะกับสภาพอากาศโดยส่วน

ใหญ่ของประเทศไทยที่ร้อนชื้นถึงร้อน รวมถึงยังไม่มีการศึกษาหาเทคโนโลยีการเพาะที่เหมาะสม และ

ถ่ายทอดสู่เกษตรกรผู้เพาะเห็ด จากการที่หน่วยเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเห็ด กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด 

ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร ได้เก็บรักษาเชื้อพันธุ์เห็ดไมตาเกะไว้จ านวน 3 

สายพันธุ์ งานการศึกษาข้อมูลทางด้านสรีระวิทยาในด้านต่างๆของเห็ดไมตาเกะ ทั้งความสามารถในการ

เจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อเห็ดบนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ ความต้องการแหล่งไนโตรเจนและแหล่ง

คาร์บอน และช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อเห็ด ตลอดจนการศึกษาหาสูตรอาหารที่มีความ

เหมาะสมต่อการกระตุ้นให้เกิดดอกเห็ดไมตาเกะในเบื้องต้น จะเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญที่จะน าไปสู่การ

วิจัยและพัฒนาหาวิธีการเพาะเห็ดไมตาเกะต่อไป 

 

 

7. วิธีด าเนินการ         

 7.1 สายพันธุ์เห็ดไมตาเกะที่น ามาศึกษา 

  เห็ดไมตาเกะที่น ามาใช้ทดลองจ านวน 3 สายพันธุ์ ที่อนุรักษ์ไว้ในหน่วยเก็บอนุรักษ์เชื้อ

พันธุกรรมเห็ด กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด กรมวิชาการเกษตร เป็นสายพันธุ์ที่เพาะเป็นการค้าในประเทศ

ญี่ปุ่น น าเชื้อเห็ดไมตาเกะที่เก็บรักษาไว้เลี้ยงบนอาหาร PDA (Potato Dextrose Agar) จนกระทั่งเส้นใย

เชื้อเห็ดเจริญเต็มผิวหน้าอาหาร เก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิ 25°c เมื่อจะท าการทดลองจึงย้ายเส้นใยเชื้อเห็ด

ลงเลี้ยงในอาหาร PDA ในจานเลี้ยงเชื้อ บ่มที่อุณหภูมิห้อง (24-27 °c) เมื่อเชื้อเห็ดอายุได้ 7 วัน ใช้ cork 

borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ตัดส่วนปลายเส้นใยเพ่ือน าไปปลูกเชื้อ (inoculate) ลงบน

อาหารวุ้นชนิดต่างๆ ที่ท าการทดสอบ 

 

 7.2 ศึกษาสูตรอาหารและอุณหภูมิที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดไมตาเกะ 



  7.2.1 อาหารวุ้น 

  วางแผนการทดลองแบบ CRD (complete randomized design) กรรมวิธีละ 4 ซ้ า 

(แต่ละซ้ าประกอบด้วย 4 จานเลี้ยงเชื้อ) 

  1. ศึกษาการเจริญของเส้นใยของเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์บนอาหารวุ้น 6 ชนิด ใน

จานเลี้ยงเชื้อเพ่ือเปรียบเทียบการเจริญของเส้นใยเชื้อเห็ดในแนวระดับ (linear growth rate) สูตรอาหาร

ที่ใช้ทดสอบมีดังนี้ คือ  

  1.1 PDA (มันฝรั่ง 200 กรัม, dextrose 20 กรัม) เป็น control 

  1.2 CMA (corn meal 20 กรัม)  

  1.3 GPA (glucose 10 กรัม, peptone 2.0 กรัม, KH2PO4 0.5 กรัม, MgSO4.7H2O 

0.5 กรัม ) 

  1 .4  MEA (malt extract 3  ก รั ม , yeast extract 2  ก รั ม , KH2PO4  0 .5  ก รั ม , 

MgSO4.7H2O 0.5 กรัม) 

  1.5 PDPYA (มันฝรั่ง 100 กรัม, dextrose 20 กรัม, peptone 2 กรัม, yeast extract 

0.5 กรัม) 

  1.6 PMP (มันฝรั่ง 200 กรัม, dextrose 20 กรัม, malt extract 10 กรัม, peptone 1 

กรัม) 

  ทุกสูตรอาหารเติมผงวุ้น 15 กรัม และน้ าปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร น าไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วย

หม้อนึ่งความดัน ที่อุณหภูมิ 121°c ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 30 นาที  

  2. หลังจากปลูกเชื้อบนอาหารเลี้ยงเชื้อแล้ว บ่มเชื้อที่ อุณหภูมิ  (24-27°c) วัดการ

เจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อเห็ด โดยวัดจากขนาดความกว้างของเส้นผ่านศูนย์กลางของโคโลนี ที่อายุ 3 , 5, 

7, 9, 11, 13 และ 15 วัน ตามล าดับ และประเมินความหนาแน่นของเส้นใยโดยสายตา  

   

  7.2.2 อุณหภูมิ 

  วางแผนการทดลองแบบ RCBD (randomized complete block design) กรรมวิธีละ 

4 ซ้ า (แต่ละซ้ าประกอบด้วย 4 จานเลี้ยงเชื้อ) 

  1. ศึกษาอุณหภูมิที่มีผลต่อการเจริญของเลี้ยงเส้นใยเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่ช่วง

อุณหภูมิ 5 ระดับ เลี้ยงเชื้อเห็ดบนสูตรอาหาร PDA ใช้อาหารปริมาตร 25 มิลลิลิตรต่อจานอาหารเลี้ยง

เชื้อ 



  2. บ่มเลี้ยงเชื้อไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ อุณหภูมิ  15 °c, 20°c, 25°c, 30°c และ

อุณหภูมิห้อง 

  3. วัดการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อเห็ด โดยวัดจากขนาดความกว้างของเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของโคโลนี ที่อายุ 3, 5, 7, 9, 11, 13 และ 15 วัน วัน ตามล าดับ และประเมินความหนาแน่น

ของเส้นใยโดยสายตา 

 

 7.3 ศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะบนอาหารที่มีแหล่งคาร์บอน และไนโตรเจนต่าง ๆ 

  7.3.1 แหล่งคาร์บอน 

  วางแผนการทดลองแบบ CRD กรรมวิธีละ 4 ซ้ า (แต่ละซ้ าประกอบด้วย 3 จานเลี้ยง

เชื้อ) 

  1. ศึกษาการเจริญของเส้นใยของเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนอาหารที่มีแหล่งคาร์บอน

ที่แตกต่างกัน 7 ชนิด คือ กลูโคส (glucose), เซลลูโลส (cellulose), ซูโครส (sucrose), แป้ง (soluble 

starch), ฟรุคโตส (fructose), แมนโนส (mannose) และเดกซ์โตส (dextrose) อาหารทุกสูตรที่ท าการ

ทดลองใช้จ านวน 25 มิลลิลิตรต่อจานเลี้ยงเชื้อ 

  2. บ่มเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (24-27°c) วัดการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อที่อายุ 3, 5, 

7, 9, 11, 13 และ 15 วัน ตามล าดับและประเมินความหนาแน่นของเส้นใยโดยสายตา 

  7.3.2. แหล่งไนโตรเจน 

  วางแผนการทดลองแบบ CRD กรรมวิธีละ 4 ซ้ า (แต่ละซ้ าประกอบด้วย 3 จานเลี้ยง

เชื้อ) 

  1. ศึกษาการเจริญของเส้นใยของเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนอาหารที่มีแหล่ง

ไนโตรเจนที่แตกต่างกัน 6 ชนิด คือ เปปโตน (peptone), โปรแตสเซียมไนเตรต (KNO3), ยูเรีย (urea), 

แอมโมเนียมคลอไรด์ (NH4Cl), แอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) และแอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) 

อาหารทุกสูตรที่ท าการทดลองใช้จ านวน 25 มิลลิลิตรต่อจานเลี้ยงเชื้อ 

  2. บ่มเลี้ยงเชื้อที่อุณหภูมิห้อง (24-27°c) วัดการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อที่อายุ 3, 5, 

7, 9, 11, 13 และ 15 วัน ตามล าดับและประเมินความหนาแน่นของเส้นใยโดยสายตา 

 

  

 7.4 ศึกษาการเตรียมหัวเชื้อเห็ดไมตาเกะบนข้าวฟ่าง 

  วางแผนการทดลองแบบ CRD กรรมวิธีละ 4 ซ้ า (แต่ละซ้ าประกอบด้วย 3 ขวดหัวเชื้อ) 



  1. ตัดเส้นใยเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ ได้แก่ Gf001 Gf002 และ Gf003 จาก

อาหาร PDA ลงในเมล็ดข้าวฟ่างต้มสุกที่บรรจุในขวดแก้วทนร้อน ปริมาณ 100 กรัม ซึ่งผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อ

ในหม้อนึ่งความดันที่ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 20 นาที  

  2. น าไปบ่มท่ีอุณหภูมิห้อง (24-27°c)  

  3. หลังจากปลูกเชื้อแล้วประมาณ 7 วัน เริ่มวัดขนาดความกว้างของโคโลนี และประเมิน

ความหนาแน่นของเส้นใยโดยสายตา หลังจากนั้นเก็บข้อมูลทุก 2 วัน เป็นเวลา 15 วัน เปรียบเทียบอัตรา

การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะแต่ละสายพันธุ์ 

  4. เส้นใยเห็ดไมตาเกะที่เจริญคลุมเมล็ดข้าวฟ่างเต็มขวดแล้ว น าไปใช้เป็นหัวเชื้อทดลอง

ต่อไป 

 

 7.5 ศึกษาการเจริญของเส้นใยบนสูตรวัสดุเพาะต่างๆ 

  วางแผนการทดลองแบบ CRD กรรมวิธีละ 4 ซ้ า (แต่ละซ้ าประกอบด้วย 3 ถุงวัสดุเพาะ)  

  1. สูตรวัสดุเพาะที่มีผลต่อการเจริญของเลี้ยงเส้นใยเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ สูตร

วัสดุเพาะ 8 สูตร ที่ใช้ทดสอบมีดังนี้ คือ 

  สูตรที่ 1 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 5 : 1 : 0.2 โดย

น้ าหนัก) เป็น Control 

  สูตรที่ 2 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 10 : 1: 0.2 โดย

น้ าหนัก) 

  สูตรที่ 3 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ซังข้าวโพดบด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 5 : 

5 : 1 : 0.2 โดยน้ าหนัก) 

  สูตรที่ 4 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ซังข้าวโพดบด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 5 : 

10 : 1 : 0.2 โดยน้ าหนัก) 

  สูตรที่ 5 ขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ : ร าละเอียด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 5 : 1 : 0.2 โดย

น้ าหนัก)  

  สูตรที่ 6 ขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ : ร าละเอียด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 10 : 1: 0.2 โดย

น้ าหนัก) 

  สูตรที่ 7 ขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ : ร าละเอียด : ซังข้าวโพดบด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 

5 : 5 : 1 : 0.2 โดยน้ าหนัก) 



  สูตรที่ 8 ขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ : ร าละเอียด : ซังข้าวโพดบด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 

5 : 10 : 1 : 0.2 โดยน้ าหนัก) 

  2. ผสมวัสดุเพาะตามสูตรข้างต้น ปรับให้ได้ความชื้น 60-65% บรรจุวัสดุเพาะ 150 กรัม 

ลงในถุงพลาสติกทนร้อน น าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ความดัน 15 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121°c เป็นเวลา 3 

ชม. ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นจึงเขี่ยเชื้อเห็ดไมตาเกะที่เลี้ยงบนเมล็ดข้าวฟ่างลงไปในวัสดุเพาะ 

  3. บ่มเลี้ยงไว้ที่อุณหภูมิห้อง (24-27°c) หลังจากบ่มเชื้อ 15 วัน วัดการเจริญเส้นใยบน

วัสดุเพาะทุกๆ 5 วัน จนกระทั่งเส้นใยเจริญเต็มวัสดุเพาะ และประเมินความหนาแน่นของเส้นใยโดย

สายตาและเปรียบเทียบระยะเวลาที่เชื้อเห็ดเจริญเต็มวัสดุเพาะ 

 

 7.6 ศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนวัสดุเพาะที่เหมาะสมในถุงพลาสติก

อย่างน้อย 2 สูตร  

  วางแผนการทดลองแบบ 3x3 factorial in CRD ปัจจัยแรกคือ เชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สาย

พันธุ์ และปัจจัยที่สอง คือ สูตรวัสดุเพาะ 3 สูตร โดยแต่ละกรรมวิธีประกอบด้วย 4 ซ้ า (แต่ละซ้ า

ประกอบด้วยก้อนเชื้อเห็ด 20 ก้อน) 

  1. สูตรวัสดุเพาะที่มีผลต่อการเจริญของเลี้ยงเส้นใยเห็ดไมตาเกะดีที่สุดอย่างน้อย 2 สูตร 

จากกการทดลองที่ 7.5  

  สูตรที่ 1 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 5 : 1 : 0.2 โดย

น้ าหนัก) เป็น Control 

  สูตรที่ 2 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 10 : 1 : 0.2 โดย

น้ าหนัก) 

  สูตรที่ 3 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ซังข้าวโพดบด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 5 : 

5 : 1 : 0.2 โดยน้ าหนัก)  

  2. ผสมวัสดุเพาะตามสูตรข้างต้น บรรจุวัสดุเพาะ 400 กรัม ปรับให้ได้ความชื้น 60-65% 

อัดวัสดุให้แน่นพอสมควร ใส่คอพลาสติกและอุดด้วยจุกส าลี น าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ความดัน 15 ปอนด์ ต่อ

ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121°c เป็นเวลา 3 ชม. ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นจึงเขี่ยเชื้อเห็ดที่เลี้ยงไว้ในเมล็ดข้าวฟ่างลงไป 1 

ช้อนต่อถุง   

  3. บ่มเลี้ยงไว้ที่ช่วงอุณหภูมิห้อง (24-27°c) หลังจากบ่มเชื้อ 15 วัน วัดการเจริญเส้นใย

บนวัสดุเพาะทุกๆ 5 วัน จนกระทั่งเส้นใยเจริญเต็มวัสดุเพาะ เปรียบเทียบระยะเวลาที่เชื้อเห็ดเจริญเต็ม

วัสดุเพาะ 



 

 7.7 ศึกษาการท าให้เกิดดอกเห็ดไมตาเกะบนวัสดุเพาะในถุงพลาสติก 

     1. ก้อนวัสดุเพาะจากการทดลองที่ 7.6 หลังจากบ่มเชื้อจนเจริญเต็มก้อนวัสดุเพาะ ทิ้งไว้

ให้เส้นใยแก่ (ประมาณ 1-2 สัปดาห์) น าไปเปิดถุงให้ออกดอก เปิดถุงดึงจุกส าลีออก พับปากถุงลงมาให้อยู่

เหนือวัสดุเพาะประมาณ 2-3 เซนติเมตร 

  2. น าไปเปิดดอกที่โรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ที่ช่วงอุณหภูมิ 18-20°c ความชื้นสัมพัทธ์ 

85-90% รอจนกระทั่งเห็ดออกดอก เปรียบเทียบผลผลิต และลักษณะดอกเห็ดของแต่ละสายพันธุ์ 

  ค านวณหา B.E.โดยใช้สูตร  

    B.E. (%) = น้ าหนักเห็ดสดที่ได้รับ x 100  

                              น้ าหนักวัสดุแห้งที่ใช้เพาะ 

 สถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

 8.1 สายพันธุ์เห็ดไมตาเกะที่น ามาศึกษา 

  เห็ดไมตาเกะที่น ามาใช้ทดลองจ านวน 3 สายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์ที่เพาะเป็นการค้าใน

ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเก็บรักษาไว้ในหน่วยเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเห็ด กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด กรมวิชาการ

เกษตร โดยให้รหัสเชื้อเห็ดเป็น Gf001 Gf002 และ Gf003 ซึ่งทั้ง 3 สายพันธุ์ มีลักษณะเส้นใยสีขาว ฟู

เล็กน้อย การเจริญของเส้นใยค่อนข้างหนาแน่นถึงหนาแน่นมากบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA (ภาพที่ 1) 

 

 
 

ภาพที่ 1 ลักษณะเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุที่น ามาศึกษา บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 



 

 8.2 สูตรอาหารและอุณหภูมิที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดไมตาเกะ 

  8.2.1 อาหารวุ้น 

  ผลการศึกษาชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ 6 ชนิด ได้แก่ PDA (control), CMA, GPA, 

MEA, PDPYA และ PMP ที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดไมตาเกะ โดยบ่มเลี้ยงเส้นใยที่อุณหภูมิ 24-

27°c เป็นเวลา 15 วัน พบว่า เห็ดไมตาเกะ Gf001 Gf002 และ Gf003 มีอัตราการเจริญของเส้นใยได้ดี

ที่สุดบนอาหาร PDA (8.25 8.30 และ 8.89 เซนติเมตร ตามล าดับ) โดยลักษณะของเส้นใยของเห็ดไมตา

เกะทั้ง 3 สายพันธุ์ เจริญค่อนข้างหนาแน่นถึงหนาแน่นมากบนอาหารเลี้ยงเชื้อ ในขณะที่เห็ดไมตาเกะทั้ง 

3 สายพันธุ์มีการเจริญของเส้นใยในอัตราที่ช้าบนอาหาร MEA (6.10 6.65 และ 7.43 เซนติ เมตร 

ตามล าดับ) โดยลักษณะของเส้นใยของเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ เจริญหนาแน่นปานกลางถึงค่อนข้าง

หนาแน่นบนอาหารเลี้ยงเชื้อ แสดงในตารางที่ 1 (ภาพท่ี 2) 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ อายุ 15 วัน บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 6 

ชนิด ที่อุณหภูมิห้อง (24-27°c) 

อาหารเลี้ยงเชื้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี (ซม.) 1/  ความหนาแน่นของเส้นใย2/ 

Gf001 Gf002 Gf003  Gf001 Gf002 Gf003 

PDA (control) 8.52a 8.30a 8.89a  +++ ++++ ++++ 

CMA 7.73b 8.31a 7.69c  +++ +++ +++ 

GPA 6.90c 6.82c 8.07b  +++ ++ +++ 

MEA 6.10d 6.65c 7.43c  +++ ++ +++ 

PDPYA 7.89ab 7.02bc 7.73c  +++ +++ +++ 

PMP 7.62b 7.51b 8.13b  ++++ +++ ++++ 

CV 5.8% 5.0% 2.6%     
  1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 

  95 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ด้วยวธิี Duncan’s New Multiple Range Test 
  2/++++ เส้นใยเจรญิหนาแน่นมาก  +++ เส้นใยเจริญค่อนข้างหนาแน่น  ++ เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง  + เส้นใยเจริญ

  หนาแน่นน้อย 

 



 

ภาพที่ 2 การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 6 ชนิด 

  8.2.2 อุณหภูมิ 

  การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ช่วงอุณหภูมิ

ต่างกัน 5 ระดับ ได้แก่ 15°c, 20°c, 25°c, 30°c และอุณหภูมิห้อง (24-27°c) โดยที่ระยะเวลาบ่มเชื้อ 15 

วัน พบว่า เชื้อเห็ดไมตาเกะทุกสายพันธุ์เจริญได้ดีที่สุดที่อุณหภูมิห้อง (24-27°c) โดยเห็ดไมตาเกะ Gf001 

และ Gf002 (6.68 และ 6.96 เซนติเมตร) มีลักษณะการเจริญของเส้นใยค่อนข้างหนาแน่น ในขณะที่ 

Gf003 (8.19 เซนติเมตร) มีลักษณะการเจริญของเส้นใยหนาแน่นปานกลาง ทั้งนี้ที่ช่วงอุณหภูมิ 25°c เชื้อ

เห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf003 มีอัตราการเจริญได้ดีใกล้เคียงกับที่อุณหภูมิห้อง (6.44 และ 8.09 

เซนติเมตร) ในขณะที่ช่วงอุณหภูมิ 15°c เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์มีอัตราการเจริญที่ต่ าที่สุด (2.03, 

1.98 และ 2.99 เซนติเมตร) แสดงในตารางที่ 2 (ภาพท่ี 3) 

 

 

 

 

 



 

 

  ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ อายุ 15 วัน ทีช่่วงอุณหภูมิต่างๆ 

  บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA  

อุณหภูมิ 

(°c) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี 

เห็ดไมตาเกะ (ซม.) 1/ 

 ความหนาแน่นของเส้นใย2/ 

Gf001 Gf002 Gf003  Gf001 Gf002 Gf003 

15 2.03d 1.98e 2.99d  + + + 

20 5.36b 4.79c 6.88b  ++ ++ ++ 

25 6.44a 6.60b 8.09a  +++ +++ +++ 

RT 6.68a 6.96a 8.19a  +++ +++ ++ 

30 2.97c 3.14d 6.43c  ++ ++ ++ 

CV 6.0% 4.0% 4.6%     
  1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 

  95 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ด้วยวธิี Duncan’s New Multiple Range Test 
  2/++++ เส้นใยเจรญิหนาแน่นมาก  +++ เส้นใยเจริญค่อนข้างหนาแน่น  ++ เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง  + เส้นใยเจริญ

  หนาแน่นน้อย 

 

 
ภาพที่ 3 การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ ที่ช่วงอุณหภูมิต่างๆบนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA 



  

 8.3 การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะบนอาหารที่มีแหล่งคาร์บอน และไนโตรเจนต่างๆ 

  8.3.1 แหล่งคาร์บอน 

  การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแหล่งคาร์บอนที่

แตกต่างกัน 7 ชนิด พบว่า เชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf001 เจริญได้ดีบนอาหารที่มีแหล่งคาร์บอน ฟรุคโตส แป้ง 

กลูโคส เดกซ์โตส และมัลโตส ตามล าดับ (7.41, 7.31, 6.82, 6.68 และ 6.58 เซนติเมตร) เห็ดไมตาเกะ 

Gf002 เจริญได้ดีบนอาหารที่มีแหล่งคาร์บอนแป้งและฟรุคโตส (7.30 และ 7.25 เซนติเมตร) และเชื้อเห็ด

ไมตาเกะ Gf003 เจริญได้ดีบนอาหารที่มีแหล่งคาร์บอนฟรุคโตส แป้ง เดกซ์โตส มัลโตส กลูโคสและ

เซลลูโลส ตามล าดับ (7.69, 7.49, 7.28, 7.20, 6.82 และ 6.65 เซนติเมตร) ในขณะที่เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 

3 สายพันธุ์ เจริญได้น้อยที่สุดบนอาหารที่มีแหล่งคาร์บอนซูโครส (4.65, 3.761 และ 4.81 เซนติเมตร) 

โดยเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ มีลักษณะการเจริญของเส้นใยหนาแน่นน้อยถึงปานกลางบนอาหาร

เชื้อที่มีแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกัน 7 ชนิด แสดงในตารางที่ 3 (ภาพท่ี 4) 

 

  ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ อายุ 15 วัน บนอาหารเลี้ยงเชื้อ

  ทีมี่แหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกัน 7 ชนิด  

 

แหล่งคาร์บอน 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี 

เห็ดไมตาเกะ (ซม.) 1/ 

 ความหนาแน่นของเส้นใย2/ 

 Gf001 Gf002 Gf003  Gf001 Gf002 Gf003 

เดกซ์โตส 6.68a 6.89ab 7.28a  + + + 

กลูโคส 6.82a 6.69ab 6.82a  ++ + + 

เซลลูโลส 6.13ab 6.18b 6.65a  ++ ++ + 

ซูโครส 4.65b 3.76c 4.81b  + + + 

แป้ง 7.31a 7.30a 7.49a  ++ ++ ++ 

ฟรุคโตส 7.41a 7.25a 7.69a  + + + 

มัลโตส 6.58a 6.46ab 7.20a  + + + 

CV 16.0% 9.3% 17.3%     

  1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 

  95 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ด้วยวธิี Duncan’s New Multiple Range Test 



  2/++++ เส้นใยเจรญิหนาแน่นมาก  +++ เส้นใยเจริญค่อนข้างหนาแน่น  ++ เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง  + เส้นใยเจริญ

  หนาแน่นน้อย



 
 

ภาพที ่4 การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

ที่มีแหล่งคาร์บอนที่แตกต่างกัน 7 ชนิด 

   



  8.3.2 แหล่งไนโตรเจน 

  การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแหล่งไนโตรเจนที่

แตกต่างกัน 6 ชนิด พบว่า เห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002 เจริญได้ดีบนอาหารที่มีแหล่งไนโตรเจน

แอมโมเนียมคลอไรด์ แอมโมเนียมไนเตรท แอมโมเนียมซัลเฟต และโปแทสเซียมไนเตรท ตามล าดับ โดย 

Gf001 (6.11, 5.95, 5.94 และ 5.90 เซนติเมตร) และ Gf002 (5.80, 5.70, 5.69 และ 5.66 เซนติเมตร) 

เห็ดไมตาเกะ Gf003 เจริญได้ดีที่สุดบนอาหารที่มีแหล่งไนโตรเจนแอมโมเนียมคลอไรด์ (7.54 เซนติเมตร) 

โดยเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ มีลักษณะการเจริญของเส้นใยหนาแน่นน้อยถึงปานกลางบนอาหาร

เชื้อที่มีแหล่งไนโตรเจนที่แตกต่างกัน 6 ชนิด ทั้งนี้พบว่าไม่มีเชื้อเห็ดไมตาเกะสายพันธุ์ใดที่สามารถเจริญได้

บนอาหารที่มีแหล่งไนโตรเจนยูเรีย แสดงในตารางที่ 4 (ภาพท่ี 5) 

 

  ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ อายุ 15 วัน บนอาหารเลี้ยงเชื้อ

  ทีมี่แหล่งไนโตรเจนที่แตกต่างกัน 6 ชนิด  

แหล่ง

ไนโตรเจน 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี 

เห็ดไมตาเกะ (ซม.) 1/ 

 ความหนาแน่นของเส้นใย2/ 

 Gf001 Gf002 Gf003  Gf001 Gf002 Gf003 

เปปโตน 5.01b 4.75b 6.36c  ++ ++ ++ 

KNO3 5.90a 5.66a 6.49c  + + + 

ยูเรีย - - -  - - - 

NH4Cl 6.11a 5.80a 7.54a  ++ ++ ++ 

(NH4)2SO4 5.94a 5.69a 7.28ab  ++ ++ ++ 

NH4NO3 5.95a 5.70a 6.85bc  ++ ++ ++ 

CV 6.4% 5.6% 4.5%     
  1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับความเช่ือมั่น 

  95 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ด้วยวธิี Duncan’s New Multiple Range Test 
  2/++++ เส้นใยเจรญิหนาแน่นมาก  +++ เส้นใยเจริญค่อนข้างหนาแน่น  ++ เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง  + เส้นใยเจริญ

  หนาแนน่น้อย



 
 

ภาพที่ 5 การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนอาหารเลี้ยงเชื้อ 

ที่มีแหล่งไนโตรเจนที่แตกต่างกัน 6 ชนิด 



 8.4 การเตรียมหัวเชื้อขยายเห็ดไมตาเกะบนข้าวฟ่าง 

  จากผลการศึกษาช่วงอุณหภูมิที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ 

พบว่า ที่อุณหภูมิห้อง (24-27°c) และ 25°c เชื้อเห็ดไมตาเกะมีการเจริญของเส้นใยดีที่สุดตามล าดับ 

ดังนั้นจึงเลือกใช้ช่วงอุณหภูมิห้อง (24-27°c) เป็นอุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดไมตา

เกะบนเมล็ดข้าวฟ่าง หลังจากย้ายเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ ลงเลี้ยงบนเมล็ดข้าวฟ่างปริมาณ 

100 กรัม ที่บรรจุในขวดแก้วทนร้อน เป็นเวลา 3 วัน เริ่มวัดการเจริญของเส้นใยเชื้อเห็ด พบว่าเชื้อ

เห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ เริ่มมีการเจริญของเส้นใยจากชิ้นวุ้นลงบนเมล็ดข้าวฟ่าง วัดอัตราการ

เจริญของเส้นใยของเชื้อเห็ดไมตาเกะทุกๆ 2 วัน เป็นเวลา 15 วัน พบว่า เห็ดไมตาเกะ Gf003 มีอัตรา

การเจริญของเส้นใยสูงกว่า Gf002 และ Gf001 โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.65, 6.11 และ 5.92 

เซนติเมตร ตามล าดับ ลักษณะเส้นใยของเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์บนข้าวฟ่างมีสีขาว มีการเจริญ

ของเส้นใยค่อนข้างหนาแน่น หลังจากเก็บผลการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ ในวันที่ 15 แล้ว ท าการ

เขย่าขวดเชื้อเห็ดไมตาเกะ เพ่ือช่วยให้เชื้อเห็ดไมตาเกะเจริญเต็มขวด หลังจากนั้น 12-15 วัน (บ่มเชื้อ 

27-30 วัน) เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ เจริญเต็มขวดเลี้ยงเชื้อพร้อมที่จะน าไปใช้เป็นเชื้อขยาย

ต่อไป แสดงในตารางที่ 5 (ภาพท่ี 6) 

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนข้าวฟ่างที่อุณหภูมิห้อง (24-

27ºc) นาน 15 วัน  

เห็ดไมตาเกะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี 

เห็ดไมตาเกะ (ซม.) 1/ 

 ความหนาแน่นของเส้นใย2/ 

Gf001 5.92b  +++ 

Gf002 6.11b  +++ 

Gf003 6.65a  +++ 

CV 6.2%   
  1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับความ

  เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
  2/++++ เส้นใยเจรญิหนาแน่นมาก  +++ เส้นใยเจริญค่อนข้างหนาแน่น  ++ เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง  + เส้นใยเจริญ

  หนาแนน่น้อย 

 

 



 
 

ภาพที่ 6 การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์บนเมล็ดข้าวฟ่างที่ 15 และ 30 วัน 

 

  8.5 การเจริญของเส้นใยเชื้อเห็ดไมตาเกะบนสูตรวัสดุเพาะ 8 สูตร 

  การศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ บนวัสดุเพาะในถุงพลาสติก

ขนาด 150 กรัม ใส่เชื้อขยายเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ ลงบนสูตรอาหารทั้ง 8 สูตร บ่มก้อนเชื้อเห็ด

ไมตาเกะที่อุณหภูมิห้อง (24-27°c) พบว่าหลังจากใส่เชื้อขยายเป็นเวลา 15 วัน เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 

สายพันธุ์ เริ่มมีการเจริญของเส้นใยลงบนอาหารสูตร 1 ถึง 4 ในขณะที่อาหารสูตร 5 ถึง 8 เชื้อเห็ดไม

ตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ เริ่มมีการเจริญของเส้นใยลงบนอาหาร ประมาณ 20-25 วัน ที่ 45 วัน เชื้อเห็ด

ไมตาเกะ Gf001 Gf002 และ Gf003 มีการเจริญของเส้นใยบนอาหารสูตร 2 (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร า

ละเอียด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 10 : 1: 0.2 โดยน้ าหนัก)) ได้ดีที่สุด คือ 6.00, 5.70 และ 5.06 

เซนติเมตร ตามล าดับ และบนอาหารสูตร 3 (ข้ีเลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ซังข้าวโพดบด : ปูน

ขาว : ดีเกลือ (100 : 5 : 5 : 1 : 0.2 โดยน้ าหนัก)) รองลงมาคือ 5.12, 5.65 และ 4.76 เซนติเมตร 

ตามล าดับ ในขณะที่บนอาหารสูตร 5 6 7 และ 8 ที่ 45 วัน อัตราการเจริญของเส้นใยของเชื้อเห็ดไม

ตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ มีการเจริญที่ช้าเมื่อเทียบกับสูตรอาหารที่ 1 2 3 และ 4 แสดงในตารางที่ 6 

(ภาพที่ 7) เมื่อบ่มก้อนเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ต่อ พบว่าที่ 80 -90 วัน เชื้อเห็ดไมตาเกะ 

Gf001 และ Gf002 มีการเจริญของเส้นใยเต็มก้อนเชื้อบนสูตรอาหารที่ 1 2 3 และ 4 โดยเส้นใยมีสี

ขาว เจริญค่อนข้างหนาแน่นบนวัสดุเพาะ ในขณะที่เชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf003 มีการเจริญของเส้นใย

เต็มก้อนเชื้อบนสูตรอาหารที่ 4 เท่านั้น (ภาพที่ 8) ทั้งนี้เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่ทดสอบบน

สูตรอาหาร 5 6 7 และ 8 มีการเจริญที่ค่อนข้างช้าและเจริญไม่เต็มก้อนวัสดุเพาะ 

  

 

 

 



 

 

 

 

ตารางที่ 6 อัตราการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์บนสูตรอาหาร 8 สูตร ที่ 45 วัน 

สูตรวัสดุเพาะ การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ (ซม.) 1/  ความหนาแน่นของเส้นใย2/ 

 Gf001 Gf002 Gf003  Gf001 Gf002 Gf003 

1 (control) 4.84c 4.55c 4.26b  +++ ++ ++ 

2 6.00a 5.70a 5.06a  +++ +++ +++ 

3 5.12b 5.65a 4.76a  +++ +++ +++ 

4 4.56d 4.87b 4.27b  +++ +++ ++ 

5 2.59e 2.26d 2.21c  + + + 

6 2.84e 2.42d 2.29c  + + ++ 

7 2.61e 2.33d 2.25c  ++ ++ ++ 

8 2.60e 2.38d 2.28c  ++ ++ ++ 

CV 4.1% 5.3% 6.8%     
1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับความ

เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
2/++++ เส้นใยเจรญิหนาแน่นมาก  +++ เส้นใยเจรญิค่อนข้างหนาแน่น  ++ เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง  + 

เส้นใยเจริญหนาแน่นน้อย 



 

ภาพที่ 7 การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนวัสดุเพาะ 8 สูตร ที่เวลา 45 วัน 



 
 

ภาพที่ 8 การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนวัสดุเพาะสูตร 1-4 ที่เวลา 80-90 วัน 

 

  8.6 การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนวัสดุเพาะที่เหมาะสมในถุงพลาสติกอย่าง

 น้อย 2 สูตร 

   จากผลการศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนสูตรอาหาร 8 สูตร 

พบว่าสูตรอาหารที่ 2 (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 10 : 1: 0.2 โดย

น้ าหนัก)) และ 3 (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ซังข้าวโพดบด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 5 : 5 : 

1 : 0.2 โดยน้ าหนัก)) มีผลต่อการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ ในอัตราที่ดีที่สุด จึงน า

สูตรอาหารทั้ง 2 สูตร มาใช้เป็นวัสดุเพาะในการทดสอบการเพาะเลี้ยงเห็ดไมตาเกะ โดยเปรียบเทียบ

กับสูตรวัสดุเพาะเลี้ยงเห็ดปรกติทั่วไป (สูตร 1 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ปูนขาว : ดีเกลือ 

(100 : 5 : 1 : 0.2 โดยน้ าหนัก)) โดยเตรียมวัสดุเพาะบรรจุถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 400 กรัม ใส่เชื้อ

ขยายเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ ลงบนวัสดุเพาะทั้ง 3 สูตร บ่มก้อนเชื้อเห็ดไมตาเกะที่อุณหภูมิห้อง 

(24-27°c) พบว่าหลังจากใส่เชื้อขยายเป็นเวลา 15 วัน เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ เริ่มมีการ

เจริญของเส้นใยลงบนวัสดุเพาะ พบว่าที่ 60 วัน เห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf003 มีอัตราการเจริญดี

ที่สุดบนวัสดุเพาะสูตร 2 (10.36 และ 8.49 เซนติเมตร) เห็ดไมตาเกะ Gf002 มีอัตราการเจริญดีที่สุด

บนวัสดุเพาะสูตร 3 (11.00 เซนติเมตร) ในขณะที่เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ มีอัตราการเจริญที่

ช้าบนวัสดุเพาะสูตร 1 (7.59, 6.64 และ 6.23 เซนติเมตร ตามล าดับ) แสดงในตารางที่ 7 (ภาพที่ 9) 



เมื่อบ่มก้อนเชื้อต่อพบว่า ที่ 80-90 วัน เชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002 บนวัสดุเพาะสูตร 2 และ 

3 เริ่มเจริญเต็มก้อนวัสดุเพาะ ส่วนเชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf003 เจริญถึงขอบล่างก้อนวัสดุเพาะเท่านั้น 

ในขณะทีเ่ชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ ยังเจริญได้ไม่เต็มก้อนวัสดุเพาะสูตร 1 (ภาพท่ี 9) 

ตารางที่ 7 อัตราการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์บนบนวัสดุเพาะที่เหมาะสมในถุงพลาสติก

อย่างน้อย 2 สูตร ที่ 60 วัน 

สูตรวัสดุเพาะ การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ (ซม.) 1/  ความหนาแน่นของเส้นใย2/ 

 Gf001 Gf002 Gf003  Gf001 Gf002 Gf003 

1 (control) 7.59c 6.64c 6.23c  ++ ++ ++ 

2 10.36a 9.36b 8.49a  +++ +++ +++ 

3 9.54b 11.00a 7.37b  +++ +++ +++ 

CV 12.7% 16.6% 14.4%     
1/ค่าเฉลี่ยที่ตามด้วยอักษรเหมือนกันในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มคีวามแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับความ

เชื่อมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ เมื่อวิเคราะห์ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test 
2/++++ เส้นใยเจรญิหนาแน่นมาก  +++ เส้นใยเจรญิค่อนข้างหนาแน่น  ++ เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง  + 

เส้นใยเจริญหนาแน่นน้อย 



 

ภาพที่ 9 การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนวัสดุเพาะสูตร 1, 2 และ 3 ที่ 60 และ 90 วัน 

 

 

   8.7 การท าให้เกิดดอกเห็ดไมตาเกะบนวัสดุเพาะในถุงพลาสติก 

   ก้อนเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ที่เส้นใยเจริญเต็มวัสดุเพาะ 4 สูตร (จากผลการ

ทดลอง 8.5) น าก้อนเชื้อวางบนชั้นเพาะเห็ดในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ตั้งช่วงอุณหภูมิ 20ºc 

ความชื้นสัมพัทธ์ 85% ดึงฝาและจุกส าลีออกจากก้อนเชื้อ ให้น้ าโดยการฉีดพ่นแบบฝอยบริเวณผิว

ก้อนเชื้อ ช่วงเช้าและบ่ายต่อวัน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดดอก พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 5-7 วัน เส้น

ใยเชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf003 บนวัสดุเพาะสูตร 2, 3 และ 4 เริ่มมีการรวมตัวของเส้นใยหนาขึ้นบริเวณ

ผิวหน้าก้อนเชื้อ เส้นใยมีสีขาวอมเหลืองถึงน้ าตาล และเปลี่ยนเป็นขาวอมเทา และเริ่มสังเกตเห็นตุ่ม

ดอกขนาดเล็กๆเกิดขึ้น ดอกเห็ดใช้เวลาเจริญเติบโตอีก 5-7 วัน จนอยู่ในช่วงที่มีลักษณะเหมาะสมแก่

การเก็บผลผลิต โดยดอกเห็ดจะเจริญแตกเป็นกิ่งคล้ายพัดหรือช้อนจ านวนมากซ้อนทับกัน ใต้ดอกเป็น

รูพรุนสีขาว สีของดอกเห็ดมีสีขาวครีม เทาเข้มอมน้ าตาลหรือเทาอมน้ าตาลอ่อน เนื้อในของดอกเห็ดสี



ขาวครีม เนื้อนิ่มและแน่น (ภาพที่ 12ก.-ง.) ในขณะที่เชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002 บนวัสดุ

เพาะทั้ง 4 สูตร เส้นใยมีการรวมตัวของหนาขึ้นบริเวณผิวหน้าก้อนเชื้อ มีสีขาวอมเหลืองถึงน้ าตาล แต่

เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น ก้อนเชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002 บนวัสดุเพาะทุกสูตรเริ่มแสดงการ

ปนเปื้อนของราด าและราเขียว และไม่มีการพัฒนาดอกเห็ดเกิดข้ึน (ภาพท่ี 11)  

   ก้อนเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ที่เส้นใยเจริญเต็มวัสดุเพาะ 3 สูตร (จากผลการ

ทดลอง 8.6) น าก้อนเชื้อวางบนชั้นเพาะเห็ดในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ตั้งช่วงอุณหภูมิ 20ºc 

ความชื้นสัมพัทธ์ 85% ดึงฝา จุกส าลีและคอพลาสติกออกจากก้อนเชื้อ ใส่คอพลาสติกใหม่ขนาดกว้าง

ขึ้น ให้น้ าโดยการฉีดพ่นแบบฝอยบริเวณผิวก้อนเชื้อ ช่วงเช้าและบ่ายต่อวัน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดดอก 

พบว่าเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 5-7 วัน เห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002 บนวัสดุเพาะสูตร 2 และ 3 

เริ่มมีการรวมตัวของเส้นใยหนาขึ้นบริเวณผิวหน้าก้อนเชื้อ เส้นใยมีสีขาวอมเหลืองและเปลี่ยนเป็นขาว

อมเทา และพัฒนาเป็นตุ่มดอกขนาดเล็กๆสีขาวครีมเกิดขึ้นจ านวนมาก (ภาพที่ 10) แต่เมื่อเวลาผ่าน

ไป ตุ่มดอกเห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002 ไม่มีการเจริญพัฒนาต่อและฝ่อไปในที่สุด ในขณะที่เห็ด

ไมตาเกะ Gf003 มีการสร้างตุ่มดอกที่ 5-7 วัน และเจริญพัฒนาเป็นดอกที่สมบูรณ์ที่ 12-14 วัน บน

วัสดุเพาะสูตร 2 และ 3 (ภาพที่ 12จ.-ฉ.) ทั้งนี้เห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์บนวัสดุเพาะสูตร 1 เส้นใย

มีการรวมตัวของหนาขึ้นบริเวณผิวหน้าก้อนเชื้อ มีสีขาวอมเหลืองถึงน้ าตาล แต่ไม่มีการพัฒนาสร้างตุ่ม

ดอกเกิดขึ้น 

   

 

 



 
 

ภาพที่ 10 ลักษณะการเกิดตุ่มดอกเห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002 บนวัสดุเพาะขนาด 400 กรัม 

 

  
 

ภาพที่ 11 การปนปื้อนของราเขียวและราด าบริเวณปากถุงก้อนเชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002  

หลังจากน าไปกระตุ้นให้เกิดดอกในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ 

 



 

ภาพที่ 12 ลักษณะการเกิดดอกเห็ดไมตาเกะ Gf003 บนวัสดุเพาะขนาด 150 กรัม (ก.), บนวัสดุเพาะขนาด 

400 กรัม (จ.), ลักษณะรูปทรงดอกเห็ดไมตาเกะ (ข., ค. และ ฉ.), ลักษณะรูพรุนสีขาวใต้ดอกเห็ด (ง.) 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อ  6 ชนิด ได้แก่  PDA (control), CMA, GPA, MEA, 

PDPYA และ PMP ที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดไมตาเกะ ที่บ่มเลี้ยงเส้นใยที่อุณหภูมิ 24-27°c 

พบว่าเชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf001 Gf002 และ Gf003 มีอัตราการเจริญของเส้นใยได้ดีที่สุดบนอาหาร 

PDA ซึ่งเป็นอาหารที่ใช้เลี้ยงเชื้อราทั่วไป ลักษณะของเส้นใยของเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ มีสีขาว 

ค่อนข้างฟูเล็กน้อย เจริญค่อนข้างหนาแน่นถึงหนาแน่นมากบนอาหาร โดยใช้เวลาประมาณ 15-17 

วัน เชื้อเห็ดจะเจริญเต็มผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ทั้งนี้พบว่าอาหาร PMP, PDPYA และ CMA 

สามารถน ามาใช้เลี้ยงเชื้อเห็ดไมตาเกะได้ โดยเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์มีอัตราการเจริญใน

ระดับท่ีดีรองลงมาจากอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA   



  

 การศึกษาช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ โดยเลี้ยง

เชื้อเห็ดที่ช่วงอุณหภูมิ 5 ระดับ ได้แก่ 15°c, 20°c, 25°c, 30°c และอุณหภูมิห้อง (24-27°c) พบว่า

ที่ช่วงอุณหภูมิห้อง (24-27°c) และ 25°c เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์มีอัตราการเจริญในระดับที่

ดีใกล้เคียงกัน โดยเห็ดไมตาเกะ Gf003 มีอัตราการเจริญของเส้นใยที่สูงกว่า Gf002 และ Gf001 

ดังนั้นอุณหภูมิในช่วง 24-27°c จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการน ามาใช้บ่มเลี้ยงเส้นใยหรือการเก็บรักษา

เชื้อเห็ดไมตาเกะในระยะสั้น (short term) ได้ ในขณะที่การบ่มเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ 

ในช่วงอุณหภูมิที่ต่ าลงคือ 20°c และ 15°c เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ มีแนวโน้มของอัตราการ

เจริญที่ลดลง เช่นเดียวกับเม่ือบ่มเลี้ยงเชื้อเห็ดไมตาเกะในช่วงอุณหภูมิที่สูงขึ้นคือ 30°c  

 การเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแหล่งคาร์บอนที่แตกต่าง

กัน 7 ชนิดและแหล่งไนโตรเจนที่แตกต่างกัน 6 ชนิด พบว่าเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ เจริญได้ดี

บนอาหารที่มีแหล่งคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลายชนิดใกล้เคียงกัน ได้แก่ ฟรุคโตส แป้ง เดกซ์โตส 

กลูโคส และมัลโตส ในขณะที่เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์มีการเจริญที่ต่ าบนอาหารเลี้ยงเชื้ อที่มี

แหล่งคาร์บอนซูโครสเป็นองค์ประกอบ ในส่วนของแหล่งไนโตรเจนนั้น พบว่าเชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf001 

และ Gf002 เจริญได้ดีบนอาหารที่มีแหล่งไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบหลายชนิดใกล้เคียงกัน ได้แก่ 

แอมโมเนียมคลอไรด์ แอมโมเนียมไนเตรท แอมโมเนียมซัลเฟต และโปแทสเซียมไนเตรท เห็ดไมตา

เกะ Gf003 เจริญได้ดีที่สุดบนอาหารที่มีแหล่งไนโตรเจนแอมโมเนียมคลอไรด์เป็นองค์ประกอบ 

ในขณะที่เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ไม่สามารถเจริญได้บนอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแหล่งไนโตรเจน

ยูเรียเป็นองค์ประกอบ  ดังนั้นการเลือกใช้แหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนที่ เหมาะสมที่สุดเป็น

ส่วนประกอบเพ่ิมเติมในอาหารเลี้ยงเชื้อหรือวัสดุเพาะเลี้ยง อาจจะมีผลช่วยท าให้เชื้อเห็ดไมตาเกะ

เจริญได้เร็วและดีข้ึนได ้ 

 การศึกษาการเตรียมเชื้อขยายเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนเมล็ดข้าวฟ่าง โดยเลี้ยงเชื้อเห็ดไม

ตาเกะบนเมล็ดข้าวฟ่างปริมาณ 100 กรัม ที่บรรจุในขวดแก้วทนร้อน บ่มที่อุณหภูมิห้อง (24-27°c) 

พบว่าที่ 15 วัน เชื้อเห็ดไมตาแกะทั้ง 3 สายพันธุ์เริ่มเจริญเต็มข้าวฟ่างฝั่งด้านที่เขี่ยเชื้อไมตาเกะลง

เลี้ยง โดยเห็ดไมตาเกะ Gf003 มีอัตราการเจริญของเส้นใยสูงกว่า Gf002 และ Gf001 ลักษณะเส้นใย

ของเห็ดไมตาเกะมีสีขาวบนข้าวฟ่าง มีการเจริญของเส้นใยค่อนข้างหนาแน่น จากนั้นท าการเขย่าขวด

เชื้อเห็ดไมตาเกะ เพ่ือช่วยให้เชื้อเห็ดไมตาเกะเจริญเต็มขวด หลังจากนั้น 12-15 วัน (27-30 วัน หลัง

การใส่เชื้อ) เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ เจริญเต็มขวดเลี้ยงเชื้อพร้อมที่จะน าไปใช้เป็นเชื้อขยาย

ต่อไป   



 การศึกษาสูตรอาหารส าหรับการเพาะเลี้ยงเห็ดไมตาเกะ จ านวน 8 สูตร บรรจุในถุงพลาสติก

ทนร้อนขนาด 150 กรัม โดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณเป็นวัสดุหลัก และ

ดัดแปลงจากสูตรที่ใช้เพาะเลี้ยงเห็ดทั่วไป พบว่าหลังจากใส่เชื้อขยายเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ เป็น

เวลา 15 วัน เชื้อเห็ดไมตาเกะเริ่มมีการเจริญของเส้นใยลงบนอาหารสูตร 1 ถึง 4 ซึ่งใช้ขี้เลื่อยไม้

ยางพาราเป็นวัสดุหลัก ในขณะที่อาหารสูตร 5 ถึง 8 ที่ใช้ขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณเป็นวัสดุหลัก เชื้อเห็ด

ไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ เริ่มมีการเจริญของเส้นใยลงบนอาหาร ประมาณ 20-25 วัน จากนั้นที่ 45 วัน 

พบว่าเชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf001 Gf002 และ Gf003 มีอัตราการเจริญของเส้นใยดีที่สุดบนอาหารสูตร 

2 ซึ่งประกอบด้วย ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 10 : 1: 0.2 โดย

น้ าหนัก) และดีรองลงมาบนอาหารสูตร 3 ซ่ึงประกอบด้วย ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ซัง

ข้าวโพดบด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 5 : 5 : 1 : 0.2 โดยน้ าหนัก) ในขณะที่บนอาหารสูตร 5 6 7 

และ 8 ที่ 45 วัน อัตราการเจริญของเส้นใยของเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ มีการเจริญที่ค่อนข้าง

ช้าเมื่อเทียบกับสูตรอาหารที่ 1 2 3 และ 4 เมื่อบ่มก้อนเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ต่อ เป็น

ระยะเวลารวม 80-90 วัน เชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002 มีการเจริญของเส้นใยเต็มก้อนเชื้อ

บนสูตรอาหารที่ 1 2 3 และ 4 โดยเส้นใยมีสีขาว เจริญค่อนข้างหนาแน่นบนวัสดุเพาะ ส่วนเชื้อเห็ดไม

ตาเกะ Gf003 มีการเจริญของเส้นใยเต็มก้อนเชื้อบนสูตรอาหารที่ 4 เท่านั้น ในขณะที่เชื้อเห็ดไมตา

เกะทั้ง 3 สายพันธุ์ ที่ทดสอบบนสูตรอาหาร 5 6 7 และ 8 มีการเจริญที่ค่อนข้างช้าและเจริญไม่เต็ม

ก้อนวัสดุเพาะ ซึ่งจากการศึกษาข้างต้นท าให้ทราบว่าขี้เลื่อยไม้ยางพารามีความเหมาะสมในการ

น ามาใช้เป็นวัสดุหลักส าหรับท าวัสดุเพาะเห็ดไมตาเกะมากกว่าขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ การเพ่ิมปริมาณ

ร าละเอียดขึ้น 1 เท่า ในสูตรอาหารสูตร 2 และการเติมซังข้าวโพดบด 5 เปอร์เซ็นต์ ในสูตรอาหาร

สูตร 3 มีผลต่อการเพ่ิมอัตราการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ เมื่ อเทียบกับสูตรอาหาร

สูตร 1 ประกอบด้วย ขี้เลื่อยไม้ยางพารา : ร าละเอียด : ปูนขาว : ดีเกลือ (100 : 5 : 1: 0.2 โดย

น้ าหนัก) ซึ่งเป็นสูตรที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงเห็ดทั่วๆไป เมื่อน าก้อนเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ที่

เส้นใยเจริญเต็มแล้ว ดึงฝาและจุกส าลีออกจากก้อนเชื้อ น าไปกระตุ้นให้เกิดดอกภายในโรงเรือน

ควบคุมอุณหภูมิ ที่ 20ºc ความชื้นสัมพัทธ์ 85% และให้ความชื้นโดยการฉีดน้ าแบบพ่นฝอยที่บริเวณ

ผิวก้อนเชื้อ ในช่วงเช้าและบ่ายของวัน เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 5-7 วัน ก้อนเชื้อเห็ดไมตาเกะ 

Gf003 บนวัสดุเพาะสูตร 2, 3 และ 4 เริ่มมีการรวมตัวของเส้นใยหนาขึ้นบริเวณผิวหน้าก้อนเชื้อ โดย

เส้นใยมีสีขาวอมเหลืองถึงน้ าตาล และเปลี่ยนเป็นขาวอมเทา และเริ่มสังเกตเห็นตุ่มดอกขนาดเล็กๆ

เกิดข้ึน และใช้เวลาอีกประมาณ 5-7 วัน ดอกเห็ดจะเจริญพัฒนาจนอยู่ในช่วงที่มีลักษณะเหมาะสมต่อ

การเก็บผลผลิต ในขณะที่ก้อนเชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002 บนวัสดุเพาะทั้ง 4 สูตร เส้นใยมี

การรวมตัวของหนาขึ้นบริเวณผิวหน้าก้อนเชื้อเช่นกัน แต่เมื่อเวลาผ่านไป ก้อนเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 2 



สายพันธุ์ บนวัสดุเพาะทุกสูตรเริ่มมีการปนเปื้อนของราด าและราเขียว และไม่พบการพัฒนาดอกเห็ด

เกิดข้ึน 

  จากการศึกษาการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะ 3 สายพันธุ์ บนสูตรอาหาร 8 สูตร จึงได้น าสูตร

อาหารสูตร 2 และ 3 ซึ่งมีผลต่อการเจริญของเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ ในอัตราที่ดีที่สุด มาใช้

เป็นวัสดุเพาะในการทดสอบการเพาะเลี้ยงเห็ดไมตาเกะ เปรียบเทียบกับสูตรวัสดุเพาะเลี้ยงเห็ดปกติ

ทั่วไป (สูตร 1) โดยเตรียมวัสดุเพาะบรรจุถุงพลาสติกทนร้อนขนาด 400 กรัม โดยบ่มก้อนเชื้อเห็ดที่

อุณหภูมิ 24-27°c ที่ 15 วัน หลังจากใส่เชื้อขยาย เชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์เริ่มเจริญลงวัสดุ

เพาะทั้ง 3 สูตร เชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002 เริ่มเจริญเต็มก้อนวัสดุเพาะสูตร 2 และ 3 เมื่อ

ผ่านไป 80-90 วัน ในขณะที่เชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf003 ใช้เวลา 90-95 วัน จึงเจริญเต็มก้อนวัสดุเพาะ

สูตร 2 และ 3 ในขณะเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ ต้องใช้เวลามากกว่า 95 วัน เชื้อเห็ดจึงเริ่ม

เจริญเต็มก้อนวัสดุเพาะสูตร 1 เมื่อน าก้อนเชื้อเห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ที่เส้นใยเจริญเต็มก้อนวัสดุ

เพาะแล้ว ไปกระตุ้นให้เกิดดอกภายในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ที่ 20ºc ความชื้นสัมพัทธ์ 85% และ

ให้ความชื้นโดยการฉีดน้ าแบบพ่นฝอยที่บริเวณผิวก้อนเชื้อ ในช่วงเช้าและบ่ายของวัน โดยเปลี่ยน

รูปแบบการเปิดดอกเห็ดแบบใหม่ ดึงฝา จุกส าลีและคอพลาสติกออกจากก้อนเชื้อ ใส่คอพลาสติกใหม่

ขนาดกว้างขึ้น เพ่ือให้บริเวณหน้าก้อนเชื้อมีพ้ืนที่ในการสร้างดอกมากขึ้น หลังจากนั้นประมาณ 5-7 

วัน เห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์ บนวัสดุเพาะสูตร 2 และ 3 เริ่มมีการรวมตัวของเส้นใยหนาขึ้นบริเวณ

ผิวหน้าก้อนเชื้อ เส้นใยมีสีขาวอมเหลืองและเปลี่ยนเป็นขาวอมเทา และพัฒนาเป็นตุ่มดอกขนาดเล็กๆ

สีขาวครีมเกิดขึ้นจ านวนมาก อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป ตุ่มดอกเห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002 

ไม่มีการเจริญพัฒนาต่อและฝ่อไปในที่สุด ในขณะที่เห็ดไมตาเกะ Gf003 ตุ่มดอกเห็ดมีการเจริญพัฒนา

เป็นดอกท่ีสมบูรณ์และสามารถเก็บผลผลิตได้ ที่ประมาณ 12-14 วัน ทั้งนี้เห็ดไมตาเกะทั้ง 3 สายพันธุ์

บนวัสดุเพาะสูตร 1 เส้นใยมีการรวมตัวของหนาขึ้นบริเวณผิวหน้าก้อนเชื้อ มีสีขาวอมเหลืองถึงน้ าตาล 

แต่ไม่มีการพัฒนาสร้างตุ่มดอกเกิดขึ้น จากที่เชื้อเห็ดไมตาเกะ Gf001 และ Gf002 มีการสร้างตุ่มดอก

แต่ไม่เจริญพัฒนาเป็นดอกที่สมบูรณ์ เหมือนเห็ดไมตาเกะ Gf003 อาจเนื่องมาจากช่วงอุณหภูมิ 20ºc 

หรือความชื้นสัมพัทธ์ที่ตั้งไว้ในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ไม่เหมาะสมต่อการเจริญพัฒนาของดอกเห็ด

ไมตาเกะทั้ง 2 สายพันธุ์  

  รูปแบบการเปิดดอกเห็ดไมตาเกะทั้ง 2 แบบที่น ามาใช้ พบว่าการดึงฝาและจุกส าลีออกจาก

ก้อนเชื้อ เมื่อดอกเห็ดเจริญพัฒนาจนอยู่ในช่วงที่เก็บผลผลิตได้ การเก็บผลผลิตจะค่อนข้างยาก การดึง

ดอกเห็ดจากก้อนเชื้อ จะท าให้ในบางครั้งดอกเห็ดจะฉีกขาดหลุดจากโคนดอก ท าให้ได้ผลผลิตดอก

เห็ดรูปร่างไม่สมบูรณ์ แต่ทั้งนี้พบว่าดอกเห็ดที่ได้จะมีทรงดอกที่ค่อนข้างสวยและสมบูรณ์ ในขณะที่

การเปิดดอกโดยการดึงฝา จุกส าลีและคอพลาสติกออกจากก้อนเชื้อ แล้วใส่คอพลาสติกใหม่ พบว่า



การเก็บผลผลิตอาจจะง่ายกว่าวิธีแรกแต่ก็ไม่มากนัก เก็บผลผลิตโดยใช้ปลายช้อนที่สะอาด งัดบริเวณ

ส่วนโคนดอกให้หลุดออกจากก้อนวัสดุเพาะ ซึ่งผลผลิตดอกเห็ดที่ได้มีรูปร่างค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ขนาด

ทรงดอกเห็ดจะค่อนข้างเล็ก อาจเนื่องจากถูกจ ากัดพ้ืนที่ด้วยคอพลาสติกท่ีเปลี่ยนใส่ลงไป ดังนั้นยังคง

ต้องทดลองหารูปแบบการเปิดดอกเห็ดที่เหมาะสมกว่านี้ เพ่ือให้ผลผลิตดอกเห็ดที่ ได้มีขนาด รูปร่างที่

สมบูรณ์ และเก็บผลผลิตได้ง่ายและสะดวกกว่านี้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 การศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดดอกของเห็ดไมตาเกะ รวมถึงสูตรวัสดุ

เพาะที่เหมาะสมต่อการน ามาใช้เพาะเลี้ยงเห็ดไมตาเกะ ท าให้ทราบถึงวิธีการและกระบวนการต่างๆ 

รวมถึงระยะเวลาในการท าเชื้อขยายเห็ดไมตาเกะ การท าก้อนวัสดุเพาะเห็ดไมตาเกะ ตลอดจนปัจจัย

และขั้นตอนในการกระตุ้นให้เกิดดอกในสภาพโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งจากข้อมูลที่ได้เหล่านี้ จะ

น าไปใช้เพ่ือศึกษาและพัฒนาต่อถึงวิธีการเพาะเลี้ยงเห็ดไมตาเกะในสภาพโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิให้

มีความคงที่และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ตลอดจนการน าไปทดสอบเพาะเลี้ยงในสภาพโรงเรือนธรรมชาติ

ต่อไป เพ่ือที่จะน าวิธีการเพาะเลี้ยงที่ได้ถ่ายทอดสู่เกษตรกรที่สนใจการเพาะเลี้ยงเห็ดชนิดนี้ต่อไป 
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