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บทคัดย่อ 

เทคโนโลยีการเพาะเห็ดกระดุมบราซิลด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย ระหว่างตุลาคม 

2555 – มกราคม 2557 โดยใช้เทคนิคการเพาะในโรงเรือนแบบเห็ดกระดุม ท าการเปรียบเทียบสายพันธุ์เห็ด

กระดุมบราซิล (Agaricus blazei) 3 สายพันธุ์ คือ AB1 และ AB2 เป็นสายพันธุ์จากประเทศจีน และ AG3 

เป็นสายพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทย  ทดสอบ 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 

พฤศจิกายน 2555 – เมษายน 2556  และครั้งที่ 2 มิถุนายน 2556 – มกราคม 2557  ในการทดสอบทั้งสอง

ครั้ง พบว่าสายพันธุ์ AB2 ให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์ AG3 และ AB1 โดยในการเพาะครั้งที่ 1 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 

4,710, 4,023 และ 3,956 กรัมต่อปุ๋ยหมักหนัก 50 กิโลกรัมตามล าดับ แตใ่นการทดสอบครั้งท่ี 2 มีผลผลิต

เฉลี่ย 3,603.7, 2,715 และ 2,299 กรัมต่อปุ๋ยหมักหนัก 50 กิโลกรัมตามล าดับ แสดงว่าเห็ดกระดุมบราซิล

เจริญและออกดอกได้ดีแม้ในช่วงอุณหภูมิสูง  นอกจากนี้สายพันธุ์ AB2 ยังเป็นสายพันธุ์ที่มีน้ าหนักต่อดอก 

และขนาดดอกใหญ่กว่าอีกสองสายพันธุ์  ในภาพรวมพบว่าดอกเห็ดจากการเพาะครั้งที่ 1 มีน้ าหนักต่อดอก

และขนาดดอกเห็ดของทุกสายพันธุ์ใหญ่กว่าการเพาะครั้งที่ 2 
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ค าน า 

เห็ดกระดุมบราซิล (Agaricus blazei ; syn. A. brasiliensis, A. subrufescens or A. rufotegulis)   

เป็นเห็ดที่มีถ่ินก าเนิดที่รัฐแคลิฟอร์เนียและรัฐฟลอริดา ประเทศสาธารณรัฐอเมริกาและแพร่กระจายไปยังตอน

ใต้ของประเทศบราซิลและเปรู ในปีพ.ศ. 2503 ญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกท่ีเพาะเห็ด A.  blazei  โดยการน าเข้า

มาของชาวเปรูเชื้อสายญี่ปุ่น ในประเทศจีนที่มณฑลฟูเจี้ยน มีการเพาะเห็ดกระดุมบราซิล  เป็นการค้าตั้งแต่ปี

พ.ศ.   2538 (Zhanxi and zhanhua, 2001) แต่เห็ดชนิดนี้ยังไม่รู้จักกันแพร่หลายในประเทศไทย เป็นเห็ด

สมุนไพรที่มีราคาสูงเพราะมีสรรพคุณในการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเนื่องจากมีโพลีแซคคาไรด์อยู่หลายชนิด 

ได้แก่ เบต้ากลูแคน อัลฟากลูแคน เป็นต้น (http://en.wikipedia.org/wiki/Agaricus_subrufescens),  ใน

ประเทศญี่ปุ่นและบราซิลมีการใช้เห็ดกระดุมบราซิลในการรักษามะเร็งและเนื้องอก ( oncological therapy)  

ซึ่งในประเทศไทยเอง ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจดูแลรักษาสุขภาพตนเองโดยการรับประทาน

อาหารที่มีประโยชน์และสร้างเสริมภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย  ซึ่งเห็ดกระดุมบราซิลน่าจะเป็นอาหารทางเลือกอีก

ชนิดหนึ่งส าหรับผู้สนใจดูแลสุขภาพ 

 เห็ดกระดุมบราซิล เป็นเห็ดใน genus เดียวกันกับ เห็ดกระดุม (เห็ดแชมปิญอง) คือ Agaricus 
bisporus แต่เป็นชนิดที่สามารถเจริญเติบโตได้ที่ช่วงอุณหภูมิค่อนข้างกว้าง คือเส้นใยเจริญเติบโตได้ในช่วง
อุณหภูมิ 10 – 37 °C  แต่อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 23-27°C  สามารถสร้างดอกเห็ดได้ที่อุณหภูมิ 17-33°C  
แต่อุณหภูมิที่เหมาะสม คือ 20-25°C (Zhanxi and zhanhua, 2001) 
 ในต่างประเทศมีการใช้วัสดุหลายชนิดในการเพาะเห็ดกระดุมบราซิล ได้แก่ ฟางข้าว ขี้ฝ้าย ชานอ้อย 
ต้นข้าวโพด ขี้เลื่อย หรือแม้แต่หญ้าหลายชนิด (Zhanxi and zhanhua, 2001)  ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นการ
เปรียบเทียบสายพันธุ์เห็ดกระดุมบราซิล 3 สายพันธุ์ เพื่อประเมินว่าสายพันธุ์ไหนให้ผลผลิตสูง เหมาะกับสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย  เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับส่งเสริมให้เห็ดกระดุมบราซิล เป็นเห็ดเศรษฐกิจชนิดใหม่ซึ่ง
จะเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการเพาะเห็ดต่อไป  
          

วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1.  เตรียมแม่เชื้อเห็ดกระดุมบราซิล 3 สายพันธุ์ บนอาหารวุ้น Potato dextrose agar (PDA)   ประกอบด้วย 
     สายพันธุ์ AB1 และ AB2 เป็นสายพันธุ์ที่ได้เชื้อพันธุ์มาจากประเทศจีนและ AG3 เป็นสายพันธุ์จากศูนย์ 
     รวบรวมเชื้อพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทย  
2. ทดสอบการเจริญทางเส้นใยของเห็ดกระดุม 3 สายพันธุ์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDAวางแผนแบบ RCB  

http://en.wikipedia.org/wiki/Oncology


    3 กรรมวิธี 8 ซ้ า โดยการใช้ cork borer ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 ซ.ม. ที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว  เจาะ 
    เชื้อเห็ดแต่ละสายพันธุ์น ามาวางบนอาหารเลี้ยงเชื้อPDA ในจานเพาะเชื้อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ซ.ม.  
    บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง ท าการวัดการเจริญทางเส้นใยเมื่อครบ 7 และ 10 วัน 
3.  เตรียมหัวเชื้อเห็ดบนเมล็ดข้าวฟ่าง 
4.  หมักฟางข้าวตามวิธีการหมักแบบการเพาะเห็ดกระดุม โดยใช้ระยะเวลาการหมักท้ังหมดประมาณ  
     20     วัน โดยหลังจากตดัฟางให้มีความยาวประมาณ 5- 6 นิ้ว ท าการรดน้ าฟางให้ชุ่ม กองฟางไว้ให้  
     น้ าส่วนเกินไหลออกจากกอง ผสมปูนขาว 1% ลงในกองฟาง  กลับกองทุกๆ 3 วัน ในการกลับกองครั้ง 
     ที่ 1 ใส่ปุ๋ยยูเรีย 1% มูลววั 15% และร าละเอียด 3%  ในการกลับกองครั้งที่สอง เติมปุ๋ยทริปเปิล 
     ซูเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0)  1 % ผงยิปซัม 1.5% กลับกองครั้งที่ 3 เติมผงยิปซัม 1.5% หลังจากนั้นท า 
     การกลับกองเปล่าอีกสองครั้ง จากนั้นจึงน าปุ๋ยขึ้นชั้นในโรงเรือน ท าการอบไอน้ าเพ่ือฆ่าเชื้อท่ี 70 
     องศาเซลเซียส นาน 7 ชั่วโมง   
5.   เมื่ออุณหภูมิของปุ๋ยหมักเย็นลง ใส่เชื้อเห็ดกระดุมลงในปุ๋ยหมัก โดยใช้หัวเชื้อเห็ดที่เจริญบนเมล็ด 

ข้าวฟ่าง 6 ขวด ต่อปุ๋ยหมัก 50 กิโลกรัม คลุกเคล้าเชื้อเห็ดให้ทั่วปุ๋ยหมัก แล้วคลุมปิดด้วยหนังสือพิมพ์ 
เส้นใยเห็ดจะใช้เวลาในการเจริญทั่วปุ๋ยหมักประมาณ 25 วัน  

6.  หลังจากท่ีเส้นใยเห็ดเจริญจนเต็มปุ๋ยหมักแล้ว กลบด้วยดินร่วนหนาประมาณ 1 ซ.ม.  ดินที่น ามากลบท า 
     การผสมปูนขาว 0.2 % แล้วนึ่งฆ่าเชื้อ ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส นาน 3 ชั่วโมง 
7.  ใช้หัวพ่นฝอยรดน้ าบริเวณดินที่กลบให้พอชุ่มทุกวัน  และรดน้ าพื้นโรงเรือนให้มีความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน 
     ไม่น้อยกว่า 85 % บันทึกข้อมูลผลผลิต 
8.  ทดสอบทั้งหมด 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – เมษายน 2556  และครั้งที่ 2 มิถุนายน 2556 – 
     มกราคม 2557 
เวลาและสถานที่ 
ด าเนินการทดลองที่ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย   ระหว่าง ตุลาคม 2555 – มิถุนายน 2556 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 จากการทดสอบการเจริญของเส้นใยเห็ดกระดุมบราซิลสามสายพันธุ์บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA พบว่ามี

ความแตกต่างทางสถิติของการเจริญทางเส้นใยของเชื้อเห็ด กล่าวคือ ในการวัดทั้งสองครั้ง สายพันธุ์ AG3 มี

การเจริญทางเส้นใยสูงสุดเมื่อเทียบกับอีกสองสายพันธุ์ โดยแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (ตารางท่ี 1)  

ทดสอบผลผลิตเห็ดกระดุมบราซิลที่เพาะสองครั้งคือครั้งที่ 1 พฤศจิกายน 2555 – เมษายน 2556  

และครั้งที่ 2 มิถุนายน 2556 – มกราคม 2557 พบว่าหลังจากกลบดินประมาณ 25 วัน เห็ดกระดุมบราซิลเริ่ม

ให้ผลผลิต ลักษณะดอกเห็ดกระดุมบราซิลมีดังนี้ หมวกเห็ดมีสีน้ าตาลอ่อน มี scale เล็กๆ ขึ้นปกคลุมหมวก



เห็ด ก้านสีขาว ลักษณะก้านส่วนบนเล็กกว่าก้านส่วนล่าง (ภาพท่ี 1)   ท าการบันทึกขนาดและรูปร่างของเห็ด

กระดุมบราซิลทั้งสามสายพันธุ์ไว้ ข้อมูลดังตารางที่ 2 และ 3 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  ลักษณะดอกเห็ดกระดุมบราซิล 
 
 ตารางที่ 1   ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางโคโลนีของเชื้อเห็ดกระดุม 3 สายพันธุ์ บนอาหาร PDA  
                 ที่บ่มเชื้อ ที่อุณหภูมิห้องนาน 7 และ 10 วัน 

สายพันธุ์ 7 วัน 10 วัน 

AB1* 3.7 c 4.7 b 

AB2* 3.9 b 4.7 b 

AG3** 4.1 a 4.8 a 

F-test ** ** 

c.v. (%) 4.9 3 

                   หมายเหตุ  * สายพันธุ์ AB1และAB2 เป็นสายพันธุ์จากประเทศจีน  
                         ** สายพันธุ์AG3 เป็นสายพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้ที่ศูนย์รวบรวมพันธุ์เห็ดแห่งประเทศไทย 
 



                
                  ตารางที่ 2 ขนาดของดอกเห็ดกระดุมบราซิลสามสายพันธุ์ในการเพาะครั้งที่ 1 
                                 (ออกดอกกุมภาพันธ์ 2556 – เมษายน 2556) 

Strain Avg. wt.a 

(gm.) 

Cap width 

(cm.) 

Stalk length 

(cm.) 

Stalk width 

(cm.) 

AB1 37.4 b 5.7 b 5.4 a 2.2 b 

AB2 57.8 a 6.8 a 4.5 b 3.0 a 

AG3 24.9 c 4.3 c 2.9 c 3.0 a 

F-test ** ** ** ** 

c.v. (%) 17.6 23.3 17.6 24.1 

                a  Avg. wt. = น้ าหนักต่อดอก 

              
                     ตารางท่ี 3 ขนาดของดอกเห็ดกระดุมบราซิลสามสายพันธุ์ในการเพาะครั้งที่ 2 
                                    (ออกดอกสิงหาคม 2556 – มกราคม 2557) 

Strain Avg. wt.a 

(gm.) 

Cap width 

(cm.) 

Stalk length 

(cm.) 

Stalk width 

(cm.) 

AB1 19.6 c 4.6 b 3.8 a 2.0 b 

AB2 32.8 a 5.7 a 4.2 a 2.4 a 

AG3 23.9 b 4.6 b 2.9 b 2.3 a 

F-test ** ** ** ** 

c.v. (%) 23.8 12.3 18.5 12.7 

                          a  Avg. wt. = น้ าหนักต่อดอก 



 
เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตของเห็ดกระดุมบราซิลจากการเพาะทั้งสองครั้ง พบว่าสายพันธุ์ AB2 เป็นสาย

พันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีที่สุดและสายพันธุ์ AG3 ให้ผลผลิตที่ดีรองลงมา โดยที่สายพันธุ์ AB1 ให้ผลผลิตน้อยกว่าอีก
สองสายพันธุ์ (ตารางที่ 4)  ผลผลิตของเห็ดสามสายพันธุ์จากการทดลองครั้งที่ 1 เก็บเก่ียวตั้งแต่ต้นเดือน
กุมภาพันธ์ – กลางเดือนเมษายน 2555 ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน ได้ผลผลิตมากกว่าการเพาะครั้งที่ 2 ซึ่งเก็บ
เกี่ยวระหว่างสิงหาคม 2556 – มกราคม 2557 (ตารางผนวกท่ี 1)  แสดงว่าเห็ดกระดุมบราซิลเจริญและออก
ดอกได้ดีแม้ในช่วงอุณหภูมิสูง   จากการเพาะทั้งสองครั้งพบว่าสายพันธุ์ AB2 มีขนาดดอกใหญ่กว่า AB1 และ 
AG3 ตามล าดับ (ตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3) สายพันธุ์ AG3 ถึงแม้จะมีขนาดดอกเล็กแต่ก็ให้ผลผลิตรวม
มากกว่า AB1 แสดงว่าให้ผลผลิตเป็นจ านวนดอกมากกว่า 
 
           ตารางที่ 4  ผลผลิตเห็ดกระดุมบราซิลสามสายพันธุ์จากการเพาะครั้งที่ 1 และ 2 

สายพันธุ์ เพาะครั้งที่ 1ก เพาะครั้งที่ 2ข 
ผลผลิต (กรัม)* B.E. (%) ผลผลิต (กรัม)* B.E. (%) 

AB1 3,956 23.1 2,299 13.1 

AB2 4,710 27.5 3,603 20.6 

AG3 4,023 23.5 2,715 15.1 

     *ผลผลิตเห็ดจากปุ๋ยหมัก 50 กิโลกรัม (เฉลี่ยจาก 3 ซ้ า) 
ก เพาะระหว่าง พฤศจิกายน 2555 – เมษายน 2556 
ข เพาะระหว่าง มิถุนายน 2556 – มกราคม 2557 
 

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

 เห็ดกระดุมบราซิลสายพันธุ์ AB 2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์จากประเทศจีน เป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูง  ขนาด

ดอกเห็ดใหญ่ เมื่อเทียบกับอีกสองสายพันธุ์ แสดงว่าเป็นสายพันธุ์ที่เจริญได้ดีกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ

ไทย ข้อมูลผลผลิตของเห็ดสามสายพันธุ์จากการทดลองครั้งที่ 1 เก็บเก่ียวตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ – 

กลางเดือนเมษายน 2555 ซึ่งอากาศค่อนข้างร้อน ได้ผลผลิตมากกว่าการเพาะครั้งที่ 2 ซึ่งเก็บเกี่ยวระหว่าง

สิงหาคม 2556 – มกราคม 2557   แสดงว่าเห็ดกระดุมบราซิลเจริญและออกดอกได้แม้ในช่วงอุณหภูมิสูง 

ดังนั้นเห็ดชนิดนี้จึงน่าจะเป็นเห็ดชนิดใหม่ที่สามารถพัฒนาให้เพาะเป็นเห็ดเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ได้ โดยตัวเห็ด

สามารถใช้เป็นอาหารเสริมหรือใช้ในเชิงเภสัชศาสตร์ได้ ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวคงต้องอาศัยผลการวิเคราะห์ทาง



เคมีและผลการทดสอบทางการแพทย์เพ่ือยืนยันคุณสมบัติของตัวเห็ดว่าสามารถใช้เป็นอาหารเสริมหรือ

สมุนไพรที่ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและต่อต้านการสร้างเนื้องอกได้จริง 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิจัยเรื่องนี้สามารถน าไปถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดให้ทราบถึงเทคโนโลยีการเพาะเห็ด

กระดุมบราซิลซึ่งเป็นเห็ดสมุนไพรชนิดใหม่ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกเห็ดชนิดใหม่ที่สามารถเพาะในเชิงเศรษฐกิจ

ส าหรับเกษตรกรได ้ นอกจากนี้นักวิจัยจากหน่วยงานอ่ืนหรืออาจารย์มหาวิทยาลัย ยังสามารถใช้เป็นข้อมูล

พ้ืนฐานที่จะพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเรื่องเห็ดชนิดนี้ต่อไป 

ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ คุณสมปอง ปานสว่าง คุณประไพศรี พรมเมืองดี คุณบุญจู  พรมสุวรรณ   คุณนิยม  
พันธุรัตน์  พนักงานราชการของศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย  ที่ช่วยปฏิบัติงานทดลอง รวบรวมข้อมูลในระหว่าง
ปฏิบัติงานทดลอง  ขอบคุณ Mr. Liu Hong (Asia Pacific Edible Training Center, Fuzhou, Fujian) 
ประเทศจีน คุณดารุณี ปุญญพิทักษ์   และคุณพักตร์วิภา  สุทธิวารี ที่ช่วยเอื้อเฟ้ือจัดหาเชื้อเห็ดกระดุมบราซิล
จากประเทศจีน 

 

เอกสารอ้างอิง 

คุณสมบัติของ Agaricus brazei (ออนไลน์) สืบค้นจาก   
http://en.wikipedia.org/wiki/Agaricus_subrufescens, [22 สิงหาคม 2552] 

Cultivation of Agaricus brazei (ออนไลน์) สืบค้นจาก   
http://www.unicornbag.com/cultivation/agbl.shtml  , [18 สิงหาคม 2553] 

Zhanxi, L. and L. Zhanhua. 2001. Juncao Technology. China Agricultural Scientech Press.    
           251 p. 

  

http://www.unicornbag.com/cultivation/agbl.shtml


ภาคผนวก 

ตารางผนวกท่ี 1 อุณหภูมิสูงสุด ต่ าสุด และเฉลี่ย ของปี 2556 -2557 

เดือน/ปี อุณหภูมิสูงสุด(oC) อุณหภูมิต่ าสุด(oC) อุณหภูมิเฉลี่ย(oC) 

มกราคม 2556 31.4 11.5 21.7 

กุมภาพันธ์ 2556 34 12.5 24.7 

มีนาคม 2556 36 13.9 24.8 

เมษายน 2556 37.6 17.6 28.5 

พฤษภาคม 2556 37.5 18.7 28.6 

มิถุนายน 2556 36.1 20 27.9 

กรกฎาคม 2556 34.5 21.8 27.2 

สิงหาคม  2556 34.6 22 27.2 

กันยายน 2556 33.7 19 26.4 

ตุลาคม 2556 33.4 17 24.7 

พฤศจิกายน 2556 33.2 16.6 24.5 

ธันวาคม 2556 28.4 7.3 19 

มกราคม 2557 30.8 5 18.7 
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