
รายงานผลงานเรื่องเต็มการทดลองที่สิ้นสุด ปี 2556 

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเห็ด  

 

2. โครงการวิจัย   :  วิจัยและพัฒนาเห็ดเศรษฐกิจสายพันธุ์ใหม่ 

กิจกรรม   :  เห็ดที่มีศักยภาพ 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา  สรีรวิทยาและผลผลิตของ  

      เห็ดภูฏาน  จ านวน  10  สายพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้ในหน่วยเก็บ 

       อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเห็ด เพ่ือใช้เป็นเชื้อพันธุ์แนะน า 

     ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Study on morphology,  physiology  and  yield  of  10    

                 Pleurotus Strains from Bhutan kept in mushroom    

            gene bank  to  be  used as recommended  strains 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นางสาวรัชฎาภรณ์  ทองเหม  ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นางสุวลักษณ์      ชัยชูโชติ  ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

        

5. บทคัดย่อ    

ผลการเพาะทดสอบเห็ดภูฏานสายพันธุ์ต่างๆที่เก็บรวมรวมไว้ในหน่วยเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเห็ด

กรมวิชาการเกษตร  เพ่ือหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับการเพาะในฤดูร้อนและฤดูฝน  เปรียบเทียบกับ   

สายพันธุ์A21,  A22และ A25  ซึ่งเป็นสายพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร โดยใช้ความสามารถในการ

ให้ผลผลิต  ระยะเวลาการบ่มเส้นใยในถุงอาหารเพาะ  การออกดอกเร็วและออกดอกพร้อมๆกัน  เป็นเกณฑ์

ในการตัดสิน  ใช้ระยะเวลาการเก็บผลผลิต  2  เดือน  ผลการศึกษาการเพาะในฤดูร้อน  พบว่า เห็ดภูฏาน

สายพันธุ์ A18  มีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากการเจริญของเส้นใยในอาหารเพาะใช้เวลา 28.38  วันซึ่ง

เร็วกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A22  ระยะการออกดอกครั้งแรก18.83  วัน  และให้ผลผลิตน้ าหนักเห็ดสด  

57.21  กรัม/ถุงซึ่งไม่ต่างจากสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A22 แต่สูงกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบอีกสองสายพันธุ์

อย่างมีนัยส าคัญ  ในฤดูฝนพบว่า เห็ดภูฏานสายพันธุ์ A20,  A18  และ  A16  เป็นสายพันธุ์ที่มีความ

เหมาะสมมากที่สุด  เนื่องจากการเจริญของเส้นใยในถุงอาหารเพาะเร็ว  (26 – 26.40  วัน)  ระยะการออก



ดอกครั้งแรกเร็ว  (6.53 - 8.05  วัน)  ให้ผลผลิตน้ าหนักเห็ดสดสูง  (103.50 - 119.89  กรัม/ถุง)  ซึ่งไม่ต่าง

จากสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A25 แต่สูงกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A21และA22 อย่างมีนัยส าคัญ  แต่A20 

และ A16ยังมีลักษณะที่ดีกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบ A25คือ ให้ผลผลิตมากกว่า 1  รุ่นและระยะห่างระหว่าง

รุ่นของดอกเห็ดทั้งสองสายพันธุ์สั้นกว่า  ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดภูฏานทั้งสองฤดู  

พบว่าดอกเห็ดมีลักษณะที่คล้ายกัน  คือ  มีลักษณะดอกกลมรีคล้ายพัด  มีก้านยื่นออกทางด้านข้าง  การออก

ดอกมีลักษณะกลุ่มแต่ละสายพันธุ์มีสีแตกต่างกัน  ได้แก่  สีเทา  สีเทาเข้ม และสีครีม  รูปร่างของก้านเรียว

ยาวจากปลายถึงโคน  ลักษณะผิวของก้านเป็นร่องและเนื้อในก้านตันโดยดอกเห็ดที่ออกในฤดูร้อนมีขนาดเล็ก

กว่าดอกเห็ดในฤดูฝน 

6. ค าน า                   

   เห็ดภูฏาน(Pleurotus sp.  from  Bhutan) เป็นเห็ดสกุลนางรมที่คนไทยทั่วทุกภาคของประเทศ

นิยมเพาะเลี้ยงเนื่องจากเพาะง่าย  ออกดอกเร็ว  สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี  ตลอดจนมีความต้านทาน

ต่อราเขียวและราด าได้ดี(อานนท์,2530;  จันทรา,  2556;  ปริญญาและอุราภรณ์,  ม.ป.ป,) จากข้อมูลการ

ขอรับบริการเชื้อพันธุ์เห็ดภูฏานของหน่วยเก็บอนุรักษ์เชื้ อพันธุกรรมเห็ด   กรมวิชาการเกษตร  ใน

ปีงบประมาณ  2555  พบว่า  มีการให้บริการเชื้อพันธุ์เห็ดชนิดนี้มากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดชนิดอื่นโดย

มีจ านวนการขอรับบริการเชื้อพันธุ์เห็ดชนิดนี้รวมทั้งสิ้น  401  ขวด  จากทั้งหมด 1 ,826  ขวด  คิดเป็น  

21.96เปอร์เซ็นต์    แม้ว่าเห็ดภูฏานเป็นเห็ดที่เพาะกันอย่างแพร่หลายแต่ระยะหลังนี้กรมวิชาการเกษตรได้รับ

การร้องเรียนจากเกษตรกรและผู้ผลิตเชื้อเห็ดว่า  เชื้อที่ใช้อยู่เกิดการเปลี่ยนแปลง  เจริญช้าลงและให้ผลผลิต

น้อยลงกว่าเดิม  ปัญหาดังกล่าวส่งผลต่อเกษตรกรในวงกว้างและอีกด้านหนึ่งก็ ส่งผลกระทบต่อยอดการ

จ าหน่ายแม่เชื้อเห็ดของหน่วยเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเห็ด  ดังจะเห็นได้จากสถิติการจ าหน่ายเชื้อเห็ด     

ภูฏานของหน่วยฯลดลงจากปีละพันกว่าขวดในปี  พ.ศ.  2546 และ 2547  เหลือเพียงปีละสี่ร้อยกว่าขวดในปี  

พ.ศ.  2553-2555  จากสาเหตุดังกล่าวในปี  2555  กรมวิชาการเกษตรได้อนุมัติให้กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด

ให้ด าเนินการวิจัยเร่งด่วน  เรื่อง  การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา  สรีรวิทยาและผลผลิตของเห็ดภูฏาน  

จ านวน  10  สายพันธุ์ที่เก็บรวบรวมไว้ในหน่วยเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเห็ด เพ่ือใช้คัดเลือกหาสายพันธุ์ใหม่

ที่มีคุณลักษณะดีกว่าพันธุ์ที่กรมฯแนะน าอยู่ เพ่ือช่วยแก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดการทดสอบผลผลิต

ในโครงการดังกล่าวทดสอบได้เพียงฤดูกาลเดียว  คือ  ฤดูฝน  (ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงพฤศจิกายน  2555)  

เนื่องจากระยะเวลาที่จ ากัด  ผลการทดลองที่ได้พบว่าสามารถคัดเลือกได้เห็ดภูฏานหลายสายพันธุ์ที่มี

คุณลักษณะที่ดี  เช่น มีระยะการเปิดดอกที่สั้น มีการให้ผลผลิตที่สูงและสม่ าเสมอตลอดจนมีคุณภาพดอกที่ดี 

อาจใช้แนะน าต่อเกษตรกรได้  แต่ผลการทดลองที่ได้ในขั้นนี้ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ยังต้องท าการเพาะทดสอบ



ในฤดูฝนเพ่ิมเติมอีกครั้งและที่ส าคัญต้องเพาะทดสอบในฤดูร้อนเพราะยังไม่ทราบว่าสายพันธุ์ดังกล่าวจะให้ผล

อย่างไรถ้าน าไปเพาะในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูกาลที่เกษตรกรส่วนใหญ่มักประสบปัญหาผลผลิตเห็ดลดลงต่ า

หรือไม่มีคุณภาพ ดังนั้นการเพาะทดสอบในฤดูร้อนเพ่ือศึกษาการให้ผลผลิตจึงมีความจ าเป็นส าหรับคัดเลือก

สายพันธุ์เพ่ือน าไปใช้เป็นพันธุ์แนะน าให้เกษตรกร  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ดจึงต้องท าการเพาะทดสอบและ

ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของผลผลิตของเห็ดภูฏานที่คัดเลือกได้จากฤดูฝนปี  2555  มาทดสอบ

คัดเลือกสายพันธุ์ในฤดูร้อนและฤดูฝนอีกครั้งเพ่ือเป็นทางเลือกให้เกษตรกรได้ใช้สายพันธุ์เห็ดที่เหมาะสมอย่าง

แท้จริง นอกจากนี้ข้อมูลที่ ได้ยังสามารถน าไปใช้ส าหรับการวางแนวทางปรับปรุงพันธุ์ เห็ดภูฏานใน

โครงการวิจัยปี  2557   เรื่องการปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดภูฏานโดยการผสมพันธุ์ระหว่างเส้นใยนิวเคลียสคู่กับ

เส้นใยนิวเคลียสเดี่ยว(Di-mon  Mating)อีกดว้ย                

7. วิธีด าเนินการ         

อุปกรณ์ 

1. เห็ดภูฏานจ านวน  16 สายพันธุ์  ได้แก่  A1,  A5,  A6,  A10,  A11,  A12,  A13,  A14,  A15,  A16,  

A17,  A18,  A19,  A20,  A23  และA24 ทีเ่คยเพาะทดสอบการให้ผลผลิตในฤดูฝน  จากการทดลองเร่งด่วนปี  

2555  เรื่องการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา  สรีรวิทยาและผลผลิตของเห็ดภูฏาน  จ านวน  10  สายพันธุ์ที่

เก็บรวบรวมไว้ในหน่วยเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเห็ด เพ่ือใช้เป็นเชื้อพันธุ์แนะน า     

2.  เห็ดภูฏานสายพันธุ์ที่ให้บริการของหน่วยเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเห็ด  กรมวิชาการเกษตร  จ านวน  

3  สายพันธุ์  ได้แก่  A21,  A22และA25 

3.  อาหารเลี้ยงเชื้อ Potato  Dextrose  Agar  (PDA) 

4.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการได้แก่  จานเพาะเชื้อ  หลอดทดลอง    

5. เครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ  ได้แก่  ตู้ควบคุมอุณหภูมิ   ตู้อบลมร้อน  กล้องจุลทรรศน์  หม้อนึ่ง 

ความดันไอ 

6.  วัสดุส าหรับใช้เพาะ  ได้แก่  ข้าวฟ่าง  ขี้เลื่อย  ร าละเอียด  ปูนขาว  ยิปซัม  ดีเกลือ  (Mg2SO4)    

7. โรงเรือนเพาะเห็ด 

วิธีการ 

1. เตรียมสายพันธุ์เห็ดภูฏานบริสุทธิ์จ านวน  16  สายพันธุ์ที่ได้ทดสอบการให้ผลผลิตในฤดูฝนมาแล้ว  
และเห็ดภูฏานสายพันธุ์ที่ให้บริการของหนว่ยเก็บอนุรักษ์ฯ  กรมวิชาการเกษตร  จ านวน  3  สายพันธุ์เพาะเลี้ยงใน
อาหาร  PDA  น าไปบ่มที่อุณหภูมิ  30  องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 5 – 7  วัน   



  2. ใช้  cork  borer  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  5  มิลลิเมตร  ตัดส่วนปลายของเส้นใยเห็ดจากข้อ  1  ไป
ขยายเชื้อบนเมล็ดข้าวฟ่างที่บรรจุในขวดแก้วที่ผ่านการนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว บ่มเส้นใยที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  เมื่อ
เส้นใยเจริญเต็มเมล็ดข้าวฟ่างแล้ว น าไปใช้เป็นเชื้อเพาะในถุงอาหารขี้เลื่อยต่อไป 

3.  ทดสอบการเกิดดอกเห็ดบนวัสดุอาหารเพาะขี้เลื่อยในช่วงฤดูร้อน  (กุมภาพันธ์  -  เมษายน  2556) 

และฤดูฝน  (สิงหาคม –  ตุลาคม  2556)  เก็บผลผลิตดอกเห็ดเป็นระยะเวลา  2  เดือน  หลังจากเปิดดอก  

วางแผนทดลองแบบ Randomized  Complete  Block  Design (RCB)  มี  19  กรรมวิธี  ได้แก่  เห็ดภูฏาน  

19     สายพันธุ์    กรรมวิธีละ 4   ซ้ า  ใช้เชื้อก้อนเห็ด  20  ก้อนต่อซ้ า  โดยเพาะเชื้อเห็ดในก้อนอาหารเพาะ  ซึ่ง

ประกอบด้วยขี้เลื่อย  100  กก.:  ร าละเอียด  10  กก.:  ดีเกลือ  0.2  กก.:  ปูนขาว  1  กก.:  ยิปซั่ม  1  กก.  มี

ความชื้นประมาณ  55 – 65 %  บรรจุในถุงพลาสติกทนร้อนน้ าหนัก  900  กรัมต่อถุง  ใส่เชื้อเห็ดที่เตรียมไว้ใน

เมล็ดข้าวฟ่าง โดยใช้เชื้อเพาะ 20-25 เมล็ดต่อถุง  บ่มก้อนเชื้อไว้ในโรงเรือนสภาพไม่ควบคุมอุณหภูมิ  เมื่อเส้นใย

เจริญเต็มถุงอาหารเพาะน าไปเปิดดอกในโรงเรือนเปิดดอก  รักษาอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ด้วยการให้น้ า

บริเวณโรงเรือน  ติดตั้งเทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะเปียก-แห้ง  เพ่ือตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น  ดูแลการ

ถ่ายเทอากาศในโรงเรือน จนเกิดดอกเห็ด    

  4.  ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่มองเห็นด้วยตาเปล่าของดอกเห็ด  (Macroscopic  features)  

บันทึกลักษณะที่มองเห็นด้วยตาเปล่าได้แก่  ดอก  สี  รูปร่างของดอก/ก้านดอก  ขนาดหมวกดอก/ก้านดอก  

ลักษณะการเกิดดอก:  ดอกเดี่ยว/ดอกช่อ/จ านวนดอก   

 5.  เปรียบเทียบผลผลิตเห็ดภูฏานที่ได้จากการเพาะให้เกิดดอกในข้อ 3  กับเห็ดภูฏานสายพันธุ์ที่ให้บริการ

ของหน่วยเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเห็ด  กรมวิชาการเกษตร  จ านวน  3  สายพันธุ์  บันทึกข้อมูลระยะเวลาที่เส้น

ใยเจริญเต็มถุงอาหารเพาะ  ระยะเวลาการเปิดดอก  ระยะห่างระหว่างรุ่น  การปนเปื้อนของถุงอาหารเพาะเห็ดทั้ง

ในระยะเวลาบ่มเส้นใยและระยะเวลาเก็บผลผลิต  น้ าหนักผลผลิตดอกเห็ด  อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ใน

โรงเรือน   

เวลาและสถานที่      

ระยะเวลา  ตุลาคม  2555 – กันยายน  2556   

  สถานที่ท าการทดลอง ห้องปฏิบัติการและโรงเรือนเพาะเห็ด  กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด 

ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ  กรมวิชาการเกษตร 

 

 

 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

จากการน าสายพันธุ์เห็ดภูฏานจ านวน  16  สายพันธุ์  ที่เคยเพาะทดสอบในฤดูฝน  (กรกฎาคมถึงตุลาคม  

2555  ) ของการทดลองเร่งด่วนปี  2555   มาเพาะทดสอบการให้ผลผลิตในฤดูร้อนตั้งแต่เมษายนถึงมิถุนายน  

2556 และฤดูฝนต้ังแต่สิงหาคมถึงตุลาคม  2556  เพาะในโรงเรือนขนาด 4 X  6  เมตร  สภาพที่ไม่ควบคุม

อุณหภูมิ เปรียบเทียบกับเห็ดภูฏานสายพันธุ์  A21,  A22และA25  ของกรมวิชาการเกษตรซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่

ให้บริการแก่เกษตรกรในปัจจุบัน 

 ผลการศึกษาการให้ผลผลิตในฤดูร้อน 

 ผลการศึกษาการเจริญของเห็ดภูฏานทั้ง  16  สายพันธุ์  ในถุงอาหารเพาะขี้เลื่อยขนาด  900  กรัม   

อุณหภูมิเฉลี่ยของระยะบ่มเส้นใย  29.4  องศาเซลเซียส   ความชื้นสัมพัทธ์  84.8 เปอร์เซ็นต์  พบว่ามี  13      

สายพันธุ์ที่เส้นใยเจริญเต็มถุงอาหารเพาะ ส่วนอีก  3  สายพันธุ์  ได้แก่  A11,  A23 และ  A24  เส้นใยไม่สามารถ

เจริญเต็มถุงอาหารเพาะได้เนื่องจากมีการปนเปื้อนของเชื้อราเขียวในระหว่างการบ่มเส้นใย เมื่อเปรียบเทียบการ

เจริญของเส้นใยพบว่า  สายพันธุ์   A14,  A18,  A1,  A10,  A20และ  A12  เจริญเร็วกว่าสายพันธุ์อ่ืนๆ  โดยใช้

เวลาเฉลี่ย  28.31,  28.38,  28.50,  28.56,  29.13  และ  29.31  วัน  ตามล าดับ  ซึ่งใช้เวลาในการเจริญไม่

แตกต่างกับสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A25  (28.94  วัน)  แต่เจริญเร็วกว่าอีก 2 สายพันธุ์เปรียบเทียบที่เหลือ  คือ  

A21(31.13 วัน) และ  A22(31.81 วัน)  ดังแสดงในตารางที่  1  ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับสมาคมนักวิจัย

และเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย(2553)ท่ีรายงานว่า เห็ดภูฏานใช้เวลาเจริญในระยะเส้นใย  1 – 1.5 เดือนต่ออาหาร

เพาะ  1 กิโลกรัม 

ผลการศึกษาการออกดอกของเห็ดครั้งแรกหลังจากเส้นใยเจริญเต็มถุงอาหารเพาะ(ระยะเปิดดอก)  พบว่า  

มี  10  สายพันธุ์ที่ออกดอก ส่วนอีก 3  สายพันธุ์  คือ  A1,  A6  และ  A10  ไม่ออกดอกให้เห็นในช่วงที่เก็บ

ผลผลิตทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากเชื้อเห็ดเป็นหมันหรือหัวเชื้อไม่บริสุทธิ์  (บุญส่ง,  2543)  

 เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลาที่เห็ดออกดอกให้เห็นครั้งแรกพบว่า  สายพันธุ์  A19,  A17,  A18,  A15,  

A20  และ  A16  ออกดอกให้เห็นเร็วกว่าสายพันธุ์อ่ืนๆ โดยใช้เวลาเฉลี่ย 13.93,  17.60,  18.83,  22.00,  22.69  

และ  29.33 วัน  ตามล าดับซึ่งไม่แตกต่างจากสายพันธุ์เปรียบเทียบทั้ง  3  สายพันธุ์ ที่ใช้เวลาเฉลี่ย  14.06 – 

20.64  วัน ในขณะที่สายพันธุ์อ่ืนๆใช้เวลาเฉลี่ยในการออกดอกครั้งแรกนานมาก  40.23  -  55.06  วัน  ดังแสดง

ในตารางที่  1  ส าหรับสาเหตุที่เชื้อเห็ดเจริญเต็มถุงอาหารเพาะแล้วแต่ออกดอกช้า  เช่น สายพันธุ์  A5,  A12,  

A13  และA14  อาจเกิดจากเชื้อเสื่อมคุณภาพซึ่งการเสื่อมของเชื้อเห็ดมีหลายกรณี  เช่น  สายพันธุ์ไม่ดีหรือมีการ

ต่อเชื้อมากเกินไป (บุญส่ง,  2543) 



  ผลการศึกษาการให้ผลผลิตในระยะเวลา  2  เดือน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน  2556  ใน

โรงเรือน อุณหภูมิเฉลี่ย  30.5  องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย  83.6 เปอร์เซ็นต์  เปรียบเทียบผลผลิตโดย

คิดเป็นน้ าหนักเห็ดสดต่อถุง  พบว่า  มีเพียง  2  สายพันธุ์  คือ  A17  และ  A 18 ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์อ่ืนๆ 

โดยให้ผลผลิต  65.88  และ57.21  กรัม/ถุง  ตามล าดับ  เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เปรียบเทียบพบว่า  ทั้ง 2 

สายพันธุ์ให้ผลผลิตที่ไม่แตกต่างจากสายพันธุ์  A 22  ซึ่งให้ผลผลิต  58.59  กรัม/ถุง  แต่ให้ผลผลิตสูงกว่า 

A21(45.36  กรัม/ถุง)  และ  A25  (30.65  กรัม/ถุง)  ดังแสดงในตารางที่  1  เมื่อพิจารณาระยะห่างระหว่างรุ่น

ของผลผลิตพบว่า  แต่ละสายพันธุ์มีระยะห่างระหว่างรุ่นไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

จากการน าดอกเห็ดสดสายพันธุ์ต่างๆที่เพาะได้  มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้น  พบว่า  ดอก

เห็ดมีลักษณะกลมรีคล้ายพัด  โดยมีก้านยื่นออกทางด้านข้าง  การออกดอกมีลักษณะกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่ม

ประกอบด้วยดอกขนาดต่างๆจ านวนหลายดอก ส่วนของหมวกดอก  มีเนื้ออ่อนนุ่มและหยุ่นตัว  บริเวณด้านบน

ของหมวกดอกด้านตรงข้ามกับก้านดอกมีลักษณะบุ๋ม  ผิวด้านบนหมวกไม่มีขน  แต่ละสายพันธุ์มีสีแตกต่างกัน  

ได้แก่  สีเทา  สีเทาเข้ม และสีครีม  ดังแสดงในภาพที่  1, 2  และตารางที่  2  การเรียงตัวของครีบค่อนข้างถ่ี  โดย

มีครีบยาวตลอดตั้งแต่ก้านดอกจนสุดขอบดอกและมีครีบสั้นสลับอยู่ด้วย พบครีบเจริญติดกับตัวก้านและเจริญเรียว

ยาวติดไปกับก้าน  (decurent)  ครีบมีสีขาว  รูปร่างของก้านเรียวยาวจากปลายถึงโคน  ลักษณะผิวของก้านเป็น

ร่องและเนื้อในก้านตัน   

ผลการการศึกษาจ านวนดอกต่อช่อ  พบว่า  ทุกสายพันธุ์ให้จ านวนดอกเฉลี่ยอยู่ในช่วง  3.65 – 5.38  

ดอก/ช่อ  ไม่แตกต่างจากสายพันธุ์เปรียบเทียบซึ่งให้จ านวนดอกเฉลี่ย  3.86  -  4.55  ดอก/ช่อ  ยกเว้น        

สายพันธุ์  A12และA14  ที่ให้จ านวนดอกเฉลี่ยน้อยกว่าสายพันธุ์อ่ืนๆ  โดยให้จ านวนดอกเฉลี่ย  2.33  และ  2.44  

ดอก/ช่อ  ตามล าดับ 

 

 

ตารางท่ี  1  ระยะเวลาที่เส้นใยเจริญเต็มถุงอาหารเพาะ  ระยะเวลาออกดอกครั้งแรก  ผลผลิต  และระยะห่าง 

      ระหว่างรุ่นของเห็ดภูฏานสายพันธุ์ต่างๆที่เพาะทดสอบในฤดูร้อน 

สายพันธุ ์ ระยะเวลาที่เส้นใย 

เจริญเต็มถุงอาหารเพาะ  (วัน) 

ระยะเวลาออกดอก 

คร้ังแรก (วัน)                                     

ผลผลิต 

(กรัม/ถุง) 

ระยะห่าง 

ระหว่างรุ่น  (วัน) 



A1 

A5 

A6 

A10 

A12 

A13 

A14 

A15 

A16 

A17 

A18 

A19 

A20 

A21 

A22 

A25 

28.50 a 

30.31 de 

32.19 g 

28.56 a 

29.31 abcd 

31.94 fg 

28.31 a 

30.13 cd 

29.88 bcd 

30.00 cd 

28.38 a 

29.69 bcd 

29.13 abc 

31.13 ef 

31.81 fg 

28.94 ab 

N.D. 

55.06 d 

N.D. 

N.D. 

46.44 cd 

40.23 bcd 

42.42 cd 

22.00 a 

29.33 abc 

17.60 a 

18.83 a 

13.93 a 

22.69 ab 

17.43 a 

20.64 a 

14.06 a 

N.D. 

14.63 g 

N.D. 

N.D. 

10.58 gh 

6.33 gh 

2.94 h 

27.95 f 

40.36 de 

65.88 a 

57.21 ab 

53.05 bc 

32.90 ef 

45.36 cd 

58.59 ab 

30.65 ef 

N.D. 

- 

N.D. 

N.D. 

- 

- 

- 

17.63 a (2) 

19.08 a (2) 

21.17 a (2) 

17.07 a (2) 

17.87 a (2) 

12.54 a (2) 

16.26 a (2) 

20.01 a  (2) 

- 

CV(%) 2.2 42.1 21.6 34.87 

N.D.  =  not  determined  (เนื่องจากเห็ดไม่ออกดอก) 

-   = ไม่มรีะยะห่างระหว่างรุ่นเนือ่งจากให้ผลผลิตครั้งเดยีว,  ( )  =  จ านวนรุ่นที่ให้ผลผลติ 

A21,  A22,  A25  =  เห็ดภูฏานสายพันธ์ุเปรยีบเทียบ 

ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ไม่แตกตา่งกันทางสถิติ  ใช้  DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% 

ตารางท่ี 2   ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกเห็ดภูฏานสายพันธุ์ต่างๆที่เพาะทดสอบในฤดูร้อน 



สายพันธุ ์ ลักษณะหมวกดอก ลักษณะก้านดอก 

 สี รูปร่าง สี รูปร่าง 

A5 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A12 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A13 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A14 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A15 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A16 ครีม คล้ายพัด ขาว ยาว 

A17 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A18 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A19 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A20 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A21 ครีม คล้ายพดั ขาว ยาว 

A22 ครีม คล้ายพัด ขาว ยาว 

A25 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A22 A25  

ภาพที่  1  ลักษณะของดอกเห็ดภูฏานสายพันธุ์ต่างๆที่ให้ผลผลิตในฤดูร้อน 



 

 

 

 

 

ภาพที่  2  ลักษณะดอกและช่อดอกของเห็ดภูฏานสายพันธุ์ต่างๆที่ให้ผลผลิตในฤดูร้อน 

 



ตารางท่ี  3  จ านวนดอก  ขนาดของหมวกดอก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของก้านดอกเห็ด 

        ภูฏานที่ได้จากการเพาะทดสอบในฤดูร้อน 

สายพันธุ์ จ านวน 

ดอก/ช่อ 

(ดอก) 

ความกว้างของ 

หมวกดอก  

 (ซม.) 

ความยาวของ 

หมวกดอก 

(ซม.) 

ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 

ของก้าน (ซม.) 

ความยาว 

ของก้าน 

(ซม.) 

A5 

A12 

A13 

A14 

A15 

A16 

A17 

A18 

A19 

A20 

A21 

A22 

A25 

5.38 a 

2.33 b 

3.96 ab 

2.44 b 

3.65 ab 

5.10 a 

5.34 a 

4.77 a 

4.33 a 

4.83 a 

3.86 ab 

4.01 ab 

4.55 a 

7.79 a 

7.17 a 

6.37 a 

5.67 a 

7.15 a 

7.44 a 

6.89 a 

6.84 a 

7.01 a 

7.31 a 

7.34 a 

7.06 a 

6.61 a 

5.62 ab 

6.34 a 

4.64 ab 

3.80 b 

5.56 ab 

5.82 a 

5.61 ab 

6.25 a 

5.98 a 

5.78 a 

5.52 ab 

6.14 a 

5.42 ab 

0.69 a 

0.70 a 

0.46 bc 

0.41 c 

0.73 a 

0.70 a 

0.67 a 

0.79 a 

0.63 ab 

0.77 a 

0.73 a 

0.78 a 

0.74 a 

6.68 a 

7.03 a 

5.18 a 

5.49 a 

6.17 a 

6.39 a 

7.60 a 

7.07 a 

6.46 a 

7.59 a 

5.79 a 

5.94 a 

6.93 a 

CV(%) 26.29 25.5 21.1 19.08 22.9 

A21,  A22,  A25  =  เห็ดภูฏานสายพันธ์ุเปรยีบเทียบ 



ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ใช้  DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% 

 

 จากการวัดขนาดของหมวกดอกเห็ดทั้งทางด้านกว้างและด้านยาว  พบว่า  ขนาดเฉลี่ยของหมวกดอกด้าน

กว้างมีมากกว่าด้านยาว  โดยความกว้างของหมวกดอกทุกสายพันธุ์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีขนาด  5.67 – 7.79  

เซนติเมตรและเม่ือเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เปรียบเทียบทั้งสามสายพันธุ์ก็ไม่แตกต่างกัน  ดังแสดงในตารางที่  3    

ผลการเปรียบเทียบความยาวของหมวกดอกพบว่า  ทุกสายพันธุ์ยกเว้น  A14  มีความยาวหมวกดอก 

4.64 -  6.34  เซนติเมตรซ่ึงไม่แตกต่างกับสายพันธุ์เปรียบเทียบทั้งสามสายพันธุ์  ดังแสดงในตารางที่  3 

ผลการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของก้านดอก  พบว่า  เห็ดภูฏานทุกสายพันธุ์ยกเว้น A 13และ

A14    มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ย  0.63 – 0.79  เซนติเมตร ซ่ึงไม่แตกต่างจากสายพันธุ์เปรียบเทียบทั้ง  3  

สายพันธุ์ (0.73 – 0.78  เซนติเมตร)   

ผลการศึกษาความยาวของก้านดอกพบว่า  แต่ละสายพันธุ์มีความยาวที่ไม่แตกต่างกันโดยมีความยาวของ

ก้านดอก  5.18 – 7.60  เซนติเมตรและไม่แตกต่างกับสายสายพันธุ์เปรียบเทียบทั้ง 3 สายพันธุ์  (5.79  - 6.93  

เซนติเมตร) 

ผลการศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และแมลงศัตรูเห็ดในระยะเวลาการเก็บผลผลิต  2  เดือน  

พบว่า  มีเห็ดภูฏาน  6  สายพันธุ์ที่เกิดการเปื้อนจากเชื้อราเขียวโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อน  ดังนี้   A12 

(1.25%),  A13(1.25%),  A15(3.75%),  A16(5%),  A19  (6.25%)  และ  A21  (5%)  แต่ไม่พบการปนเปื้อน

ของแมลงศัตรูเห็ด 

  เมื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาพิจารณาหาสายพันธุ์ที่ เหมาะสมส าหรับการเพาะในฤดูร้อนโดยใช้ 1) 

ความสามารถในการให้ผลผลิต  2) การออกดอกเร็วและออกดอกพร้อมๆกัน  3) ระยะเวลาการบ่มเส้นใยในถุง

อาหารเพาะเนื่องจากการที่เส้นใยเห็ดเจริญเร็วท าให้สามารถเจริญแข่งขันกับเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอ่ืนได้ดีและการที่

เห็ดปรับตัวได้ดีนั้นสามารถท าให้เจริญและออกดอกได้ (สัญชัย ,2521)เป็นเกณฑ์ตัดสิน  เปรียบเทียบกับสายพันธุ์  

A21,  A22และ A25  ซึ่งเป็นสายพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตรพบว่า  เห็ดภูฏานสายพันธุ์ A18  เป็น      

สายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเนื่องจากการเจริญของเส้นใยในอาหารเพาะใช้เวลา 28.38  วัน  ซึ่งเร็วกว่า

สายพันธุ์เปรียบเทียบ  A22  ระยะการออกดอกครั้งแรก  18.83  วัน  และให้ผลผลิตน้ าหนักเห็ดสด  57.21  

กรัม/ถุง  ซึ่งไม่แตกต่างกันกับสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A22  และเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตกับสายพันธุ์เปรียบเทียบ

อีกสองสายพันธุ์ที่เหลือคือ  A25และA21  พบว่า  A18  ให้ผลผลิตที่สูงกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญ    



 

 

 

    

ผลการศึกษาการให้ผลผลิตในฤดูฝน   

  ผลการศึกษาการเจริญของเห็ดภูฏานทั้ง  16  สายพันธุ์  ในถุงอาหารเพาะขี้เลื่อยขนาด  900  กรัม   

อุณหภูมิเฉลี่ยของระยะการบ่มเส้นใย  28.4 องศาเซลเซียส   ความชื้นสัมพัทธ์เท่ากับ  85.5  เปอร์เซ็นต์พบว่า  มี  

14  สายพันธุ์ที่เจริญเต็มถุงอาหารเพาะ ส่วนอีก  2  สายพันธุ์เส้นใยไม่สามารถเจริญเต็มถุงอาหารเพาะได้เนื่องจาก  

สายพันธุ์  A11  เกิดการปนเปื้อนของเชื้อราเขียวในช่วงของการบ่มเส้นใยและ A24  เส้นใยไม่เจริญในอาหารเพาะ  

ส าหรับสาเหตุที่  A24  ไม่เจริญในอาหารเพาะอาจเนื่องจากหัวเชื้อเห็ดเสียหรือมีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์

ชนิดอื่นปนเปื้อนแล้วท าลายเชื้อเห็ด(บุญส่ง,2543 )  

 เมื่อเปรียบเทียบการเจริญของเส้นใยเห็ดในถุงอาหารเพาะขี้เลื่อยพบว่า  สายพันธุ์ A12,  A14,  A16,  

A18,  A19และA20  เส้นใยเจริญเร็วกว่าสายพันธุ์อ่ืนๆ  โดยใช้เวลาเฉลี่ย  26.00 -  26.70  วัน ซึ่งใช้เวลาไม่

แตกต่างกับสายพันธุ์เปรียบเทียบทั้งสามสายพันธุ์  ดังแสดงในตารางที่  4 

ผลการศึกษาการออกดอกให้เห็นครั้งแรก  หลังจากเส้นใยเจริญเต็มถุงอาหารเพาะพบว่า  มี  11        

สายพันธุ์ที่ออกดอก ส่วนอีก 3  สายพันธุ์  คือ  A1,  A6  และ  A23  ไมอ่อกดอกให้เห็นในระยะเวลาที่เก็บผลผลิต 

ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเนื่องมาจากเชื้อเห็ดเป็นหมันหรือหัวเชื้อไม่บริสุทธิ์  (บุญส่ง ,  2543)  เมื่อเปรียบเทียบระยะเวลา

ที่เห็ดออกดอกให้เห็นครั้งแรกพบว่าสายพันธุ์  A15,  A18,  A20  และ  A16  ออกดอกให้เห็นเร็วกว่าสายพันธุ์

อ่ืนๆ โดยใช้เวลาเฉลี่ย 6.14,  6.53,  7.71 และ  8.05  วัน  ตามล าดับซึ่งใช้เวลาไม่แตกต่างกับสายพันธุ์

เปรียบเทียบ A25 (5.83  วัน) และ A22 (8.13  วัน)  แต่ออกดอกให้เห็นเร็วกว่า A21  (10.61วัน)  ในขณะที่บาง

สายพันธุ์  ได้แก่  A12,  A13,  A5,  A14  และ  A10  ใช้เวลานานกว่าจะออกดอกให้เห็นโดยใช้เวลาเฉลี่ย    

24.17 - 51.69  วัน  ดังแสดงในตารางที่  4 

  ผลการศึกษาการให้ผลผลิตในระยะเวลา  2  เดือน  ตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม  2556  อุณหภูมิเฉลี่ย 

27.6  องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย 85.1  เปอร์เซ็นต์  เปรียบเทียบผลผลิตโดยคิดเป็นน้ าหนักเห็ดสดต่อ

ถุงพบว่าสายพันธุ์  A20,  A18,  A16,  A15และ A17  ให้ผลผลิตสูงกว่าสายพันธุ์อ่ืนๆ โดยให้ผลผลิต 119.89,  



105.23,  103.50,  103.14 และ 100.75  กรัม/ถุง  ตามล าดับ ซึ่งให้ผลผลิตไม่แตกต่างกับสายพันธุ์เปรียบเทียบ  

A25(117.71  กรัม/ถุง)  แต่ให้ผลผลิตสูงกว่า A21(89.11  กรัมต่อถุง)และ  A22(89.04  กรัม/ถุง)  ในขณะที่    

สายพันธุ์อ่ืนๆให้ผลผลิตต่ าว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบทั้ง  3  สายพันธุ์  ยกเว้น  A19  ที่ให้ผลผลิต  84.76  กรัม/ถุง  

ซ่ึงไม่แตกต่างกับสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A21และA22 

 เมื่อพิจารณาการให้ผลผลิตระหว่างรุ่น  พบว่า  A14  และ  A15  มีระยะการให้ผลผลิตระหว่างรุ่นสั้นกว่า

สายพันธุ์อ่ืนๆ คือใช้เวลาเฉลี่ย  16.03  และ  17.66  วันตามล าดับ  ซึ่งไม่แตกต่างกับสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A21  

(17.54  วัน)  ในขณะที่สายพันธุ์อ่ืนๆ ได้แก่  A16, A18,  A19  และ A20  มีระยะการให้ผลผลิตระหว่างรุ่นอยู่

ในช่วง  20.03  - 20.61  วัน  ถึงแม้สายพันธุ์ดังกล่าวจะมีระยะการให้ผลผลิตระหว่างรุ่นนานกว่าสายพันธุ์

เปรียบเทียบ  A21  แต่ก็มีระยะห่างระหว่างรุ่นที่สั้นกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบ A25 ดังแสดงในตารางที่  4 

ตารางที่  4  ระยะเวลาที่เส้นใยเจริญเต็มถุงอาหารเพาะ  ระยะเวลาออกดอกครั้งแรก  ผลผลิต  และระยะห่าง 

      ระหว่างรุ่นของเห็ดภูฏานสายพันธุ์ต่างๆที่เพาะทดสอบในฤดูฝน 

สายพันธุ ์ ระยะเวลาที่เส้นใย 

เจริญเต็มถุงอาหารเพาะ  (วัน) 

ระยะเวลาเกิดดอก 

คร้ังแรก (วัน)                                     

ผลผลิต 

(กรัม/ถุง) 

ระยะห่าง 

ระหว่างรุ่น  (วัน) 

A1 

A5 

A6 

A10 

A12 

A13 

A14 

A15 

A16 

A17 

27.55 cd 

30.0  e 

29.58 e 

29.85 e 

26.00 a 

27.56 cd 

26.70 abc 

27.71 d 

26.40 ab 

27.20 bcd 

N.D. 

45.97 e 

N.D. 

51.69 f 

24.17 d 

44.58 e 

46.82 e 

6.14 a 

8.05 abc 

10.68 bc 

N.D. 

70.04 cd 

N.D. 

29.00 f 

55.70 de 

39.90 ef 

50.73 e 

103.14 ab 

103.50 ab 

100.75 ab 

N.D. 

24.77 d  (2) 

N.D. 

- 

23.36 cd  (2) 

- 

16.03 a  (2) 

17.66 ab  (4) 

20.09 bc  (4) 

24.92 d  (3) 



A18 

A19 

A20 

A21 

A22 

A23 

A25 

26.35 ab 

26.00 a 

26.00 a 

26.00 a 

26.60 ab 

29.85 e 

26.15 a 

6.53 ab 

11.30 c 

7.71 abc 

10.61 bc 

8.13 abc 

N.D. 

5.83 a 

105.23 ab 

84.76 bc 

119.89 a 

89.11 bc 

89.04 bc 

N.D. 

117.71 a 

20.34 bc  (3) 

20.03 bc  (3) 

20.61 bc  (4) 

17.54 ab  (4) 

20.98 bc  (3) 

N.D. 

23.24 cd (3) 

CV(%) 2.0 12.98 15.5 11.03 

N.D.  =  not  determined  (เนื่องจากเห็ดไม่ออกดอก)  A21,  A22,  A25  =  เห็ดภูฏานสายพันธ์ุเปรยีบเทียบ 

-   = ไม่มรีะยะห่างระหว่างรุ่นเนือ่งจากให้ผลผลิตครั้งเดยีว  ( )  =  จ านวนรุ่นที่ให้ผลผลติ 

ตัวเลขท่ีตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ไม่แตกตา่งกันทางสถิติ  ใช้  DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% 

ตารางท่ี 5   ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกเห็ดภูฏานสายพันธุ์ต่างๆที่เพาะทดสอบในฤดูฝน 

สายพันธุ ์ ลักษณะหมวกดอก ลักษณะก้านดอก 

 สี รูปร่าง สี รูปร่าง 

A5 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A10 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A12 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A13 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 



A14 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A15 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A16 ครีม คล้ายพัด ขาว ยาว 

A17 เทาเข้ม คล้ายพัด ขาว ยาว 

A18 เทาเข้ม คล้ายพัด ขาว ยาว 

A19 เทา คล้ายพัด ขาว ยาว 

A20 เทาเข้ม คล้ายพัด ขาว ยาว 

A21 ครีม คล้ายพัด ขาว ยาว 

A22 ครีม คล้ายพัด ขาว ยาว 

A25 เทาเข้ม คล้ายพัด ขาว ยาว 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาพที่  3  ลักษณะของดอกเห็ดภูฏานสายพันธุ์ต่างๆที่ให้ผลผลิตในฤดูฝน 

 

 



 

 

 

 

 

ภาพที่  4  ลักษณะดอกและช่อดอกของเห็ดภูฏานสายพันธุ์ต่างๆที่ให้ผลผลิตในฤดูฝน 

ตารางท่ี  6  จ านวนดอก  ขนาดของหมวกดอก  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของก้านดอกเห็ด 

        ภูฏานที่ได้จากการเพาะทดสอบในฤดูฝน 

สายพันธุ์ จ านวน ความกว้างของ ความยาวของ ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 

ความยาว 



ดอก/ช่อ 

(ดอก) 

หมวกดอก  

 (ซม.) 

หมวกดอก 

(ซม.) 

ของก้าน (ซม.) ของก้าน 

(ซม.) 

A5 

A10 

A12 

A13 

A14 

A15 

A16 

A17 

A18 

A19 

A20 

A21 

A22 

A25 

4.70 cd 

4.76 cd 

2.30 f 

4.51 d 

4.53 cd 

3.61 e 

5.11 bcd 

5.12 bcd 

4.60 cd 

4.52 cd 

5.20 b 

4.43 d 

5.70 ab 

5.91 a 

7.99 a 

7.79 a 

7.00 bc 

8.00 a 

7.82 a 

7.17 b 

7.21 b 

6.91 bc 

6.86 bc 

6.87 bc 

6.82 bc 

7.73 a 

7.24 b 

6.74 c 

5.99 b 

5.82 b 

5.90 b 

5.91 b 

5.91 b 

5.42 c 

6.14 ab 

5.97 b 

5.98 b 

6.03 ab 

6.10 ab 

6.34 a 

5.95 b 

5.95 b 

0.66 bc 

0.67 bc 

0.82 a 

0.70 b 

0.66 bc 

0.63 bc 

0.69 b 

0.62 c 

0.65 bc 

0.66 bc 

0.69 b 

0.50 d 

0.49 d 

0.67 bc 

6.61 de 

7.03 d 

7.03 d 

7.04 d 

6.59 e 

6.85 de 

6.82 de 

8.11 c 

8.01 c 

8.54 ab 

8.66 a 

6.58 e 

6.19 f 

8.24 bc 

CV(%) 8.95 3.5 3.6 6.34 3.7 

ตัวเลขที่ตามด้วยตัวอักษรเหมือนกันทางด้านสดมภ์ไม่แตกต่างกันทางสถิติ  ใช้  DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น  95% 

 

 จากการน าดอกเห็ดที่เพาะได้มาศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาเบื้องต้น  พบว่า  ดอกเห็ดมีลักษณะ

เหมือนกับดอกเห็ดที่ให้ผลผลิตในฤดูร้อน  ดังภาพที่3,4 และตารางที่  5  แต่ความเข้มของสีของดอกบางสายพันธุ์



ได้แก่ A17,  A18,  A20และA25  มีความแตกต่างกัน  โดยในฤดูฝนสีของดอกจะเข้มกว่าในฤดูร้อนผลการทดลอง

ที่ ได้สอดคล้องกับประเสริฐ  (2539)  ที่รายงานว่า  สีของดอกเห็ดจะเข้มหรือจางลงไป  เมื่อเห็ดอยู่ ใน

สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน  โดยเฉพาะปัจจัยทางอุณหภูมิที่มีผลกระทบกับการเปลี่ยนสีดอกอย่างชัดเจน 

ผลการศึกษาจ านวนดอกต่อช่อ  พบว่าสายพันธุ์  A20,  A17และA16  มีจ านวนดอกมากกว่าสายพันธุ์

อ่ืนๆที่ทดสอบ  โดยมีจ านวนดอกเฉลี่ย 5.20,  5.12  และ  5.11 ดอก/ช่อ  ตามล าดับ  แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ  

สายพันธุ์เปรียบเทียบพบว่ามีจ านวนน้อยกว่า  A25(5.91  ดอก/ช่อ) และ  A22(5.70 ดอก/ช่อ)  ตามล าดับ  ดัง

แสดงในตารางที ่ 6 

 จากการวัดขนาดของหมวกดอกเห็ดทั้งทางด้านกว้างและด้านยาว  พบว่า  ขนาดเฉลี่ยของหมวกดอกด้าน

กว้างมีมากกว่าด้านยาว  โดยเมื่อเปรียบเทียบแต่ละสายพันธุ์พบว่า  กลุ่มที่มีหมวกดอกกว้างมากได้แก่  A13,  A5,  

A14และ  A10  ซึ่งมีความกว้างของหมวกดอก  8.00,  7.99,  7.82และ7.79  เซนติเมตร  ตามล าดับ ซึ่งสายพันธุ์

ดังกล่าวมีขนาดหมวกดอกที่ไม่แตกต่างกับสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A21  (7.73  เซนติเมตร)  ในขณะที่สายพันธุ์

อ่ืนๆมีความกว้างของหมวกดอกน้อยกว่า  โดยมีขนาด  6.82 – 7.21 เซนติเมตร ซึ่งไม่แตกต่างจากสายพันธุ์

เปรียบเทียบ A22  (7.24  เซนติเมตร)  แต่มีขนาดหมวกดอกที่กว้างกว่า A25  (6.74  เซนติเมตร)  ดังแสดงใน

ตารางที ่ 6  ผลการทดลองที่ได้สอดคล้องกับประเสริฐ(2539) ที่เพาะทดสอบเห็ดภูฏานสายพันธุ์ต่างๆในช่วงฤดูฝน

ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม  2537 พบว่าเห็ดภูฏานที่เพาะได้  มีขนาดหมวกดอกด้านกว้างมากกว่าด้านยาว   

โดยมีความกว้างของหมวกดอก  7.6 – 8.3  เซนติเมตร   

 เมื่อเปรียบเทียบเทียบความยาวของหมวกดอก  พบว่า  A16,  A20และ  A19  มีความยาวมากกว่า    

สายพันธุ์อ่ืนๆ  โดยมีขนาด  6.14,  6.10และ  6.03  เซนติเมตร  ตามล าดับ  และเมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์

เปรียบเทียบ  A21 (6.34 เซนติเมตร)   พบว่ามีขนาดไม่แตกต่างกัน  ในขณะที่สายพันธุ์อ่ืนๆมีความยาวของหมวก

ดอกไม่แตกต่างกับสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A22และ  A25  ยกเว้นสายพันธุ์  A15  ที่มีความยาวของหมวกดอกน้อย

กว่าทุกสายพันธุ์ 

 จากการวัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้านเห็ดสายพันธุ์ต่างๆ พบว่า  A12  มีขนาดของก้านที่ใหญ่ที่สุด  

โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง   0.82  เซนติเมตร  เมื่อเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เปรียบเทียบพบว่า  A12  มีขนาด

ก้านใหญ่กว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบทั้ง 3 สายพันธุ์  ส่วนสายพันธุ์อ่ืนๆ ยกเว้นA17  พบว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ของก้านอยู่ในช่วง  0.63 – 0.70  เซนติเมตร  ซึ่งมีขนาดที่ไม่แตกต่างกับสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A25 (0.67  

เซนติเมตร) แต่มีขนาดใหญ่กว่า A21  (0.50  เซนติเมตร)และA22  (0.49  เซนติเมตร) 



  ผลการวัดความยาวของก้านดอกเห็ด  พบว่าสายพันธุ์  A20  และ  A19  มีความยาวของก้านดอก

มากกว่าสายพันธุ์อ่ืนๆ  โดยมีความยาวเท่ากับ  8.66  และ  8.54  เซนติเมตร  ตามล าดับ ซึ่งมีความยาวก้านดอก

มากกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบทั้ง 3 สายพันธุ์(6.19 – 8.24  เซนติเมตร)  ส่วนสายพันธุ์อ่ืนๆที่เหลือมีความยาวก้าน

มากกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A21และA22  ยกเว้นสายพันธุ์  A14  ที่มีความยาวไม่แตกต่างจาก A21   

ผลการศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และแมลงศัตรูเห็ดในระยะเวลาการเก็บผลผลิต  2  เดือน  

พบว่า  มีเห็ดภูฏาน  7  สายพันธุ์ที่เกิดการเปื้อนจากเชื้อราเขียว โดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์การปนเปื้อน  ดังนี้  A5  

(1.25%),  A10(6.25%),  A14(1.25%),  A15  (1.25%),  A19 (7.5%),  A20 (2.5%)  และ  A22 (2.5%)  แต่ไม่

พบการปนเปื้อนของแมลงศัตรูเห็ด 

เมื่อน าผลการศึกษาที่ได้มาพิจารณาหาสายพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับการเพาะในฤดูฝนเปรียบเทียบกับ  

สายพันธุ์  A21,  A22และ A25  ซึ่งเป็นสายพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตรโดยใช้เกณฑ์เปรียบเทียบ

เช่นเดียวกับฤดูร้อน พบว่า เห็ดภูฏานสายพันธุ์ A20,  A18  และ  A16  เป็นสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  

เนื่องจากการเจริญของเส้นใยในถุงอาหารเพาะเร็ว  (26 – 26.40  วัน)  ระยะการออกดอกครั้งแรกเร็ว  (6.53 - 

8.05  วัน)  ให้ผลผลิตน้ าหนักเห็ดสดสูง  (103.50 - 119.89  กรัม/ถุง)  และเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับสายพันธุ์

เปรียบเทียบ  A25 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน  โดยสายพันธุ์  A25 เส้นใยเจริญในถุงอาหารเพาะใช้เวลา  26.15  

วัน  ระยะการออกดอกครั้งแรก  5.83  วัน  และให้ผลผลิตน้ าหนักเห็ดสด  117.71  กรัม/ถุง นอกจากนี้ยังพบว่า 

A20 และ A16 ยังมีลักษณะที่ดีกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบ A25  คือ ให้ผลผลิตมากกว่า 1  รุ่นและระยะห่าง

ระหว่างรุ่นของดอกเห็ดทั้งสองสายพันธุ์สั้นกว่า  เมื่อน าเห็ดภูฏานสายพันธุ์  A20,  A18  และ  A16  มา

เปรียบเทียบผลผลิตกับสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A21และA22  พบว่า  เห็ดสายพันธุ์ดังกล่าวให้ผลผลิตที่สูงกว่า    

สายพันธุ์เปรียบเทียบทั้งสองสายพันธุ์อย่างมีนัยส าคัญ  แต่ถ้าหากพิจารณาเฉพาะเพียงผลผลิตพบว่า  ยังมีอีก  2  

สายพันธุ์ที่น่าสนใจ คือ A15และA17  ให้ผลผลิตที่สูงกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A21  และ  A22  โดยสายพันธุ์  

A15 ให้ผลผลิต 103.14  กรัม/ถุง  A17  ให้ผลผลิต 100.75  กรัม/ถุง  ในขณะที่สายพันธุ์ A 21 และ  A22  ให้

ผลผลิตเพียง  89.11  และ  89.04  กรัมต่อถุง  ตามล าดับ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

  จากการเพาะทดสอบเห็ดภูฏานสายพันธุ์ต่างๆจ านวน  16  สายพันธุ์  ที่เก็บรวมรวมไว้ในหน่วยเก็บ

อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเห็ด  กรมวิชาการเกษตร  เพ่ือศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและผลผลิต  น ามาคัดเลือก

หาสายพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับการเพาะในฤดูร้อนและฤดูฝน  เปรียบเทียบกับเห็ดภูฏานสายพันธุ์  A21,  A22และ 

A25  ซึ่งเป็นสายพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร  



  ผลการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดภูฏานทั้งสองฤดู  พบว่าดอกเห็ดมีลักษณะที่คล้ายกัน  คือ  

มีลักษณะดอกกลมรีคล้ายพัด  มีก้านยื่นออกทางด้านข้าง  การออกดอกมีลักษณะเป็นกลุ่ม  รูปร่างของก้านเรียว

ยาวจากปลายถึงโคน  ลักษณะผิวของก้านเป็นร่องและเนื้อในก้านตัน  โดยในฤดูร้อนพบว่า  เห็ดภูฏานที่เพาะได้มี

ขนาดหมวกดอกกว้าง  5.67 – 7.79  เซนติเมตร  ความยาวหมวกดอก  3.80 – 6.34   เซนติเมตร  ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางของก้าน  0.41 – 0.79  เซนติเมตร  และมีความยาวก้าน  5.18 – 7.60  เซนติเมตร  ส่วนในฤดูฝน  

พบว่า  ดอกเห็ดมีความกว้างของหมวกดอก  6.82 – 8.00  เซนติเมตร  ความยาวของหมวกดอก  5.42 – 6.14  

เซนติเมตร  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของก้าน  0.62 – 0.82  เซนติเมตรและความยาวของก้าน  6.59 – 8.66  

เซนติเมตร  ส าหรับสีของดอกเห็ดพบว่า  แต่ละสายพันธุ์มีสีดอกที่แตกต่างกัน  ได้แก่  สีเทา  สีเทาเข้ม และสีครีม  

แต่ระดับความเข้มของสีดอกบางสายพันธุ์ในฤดูฝนจะมีสีเข้มกว่าฤดูร้อน 

 ผลการคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดที่เหมาะสมส าหรับการเพาะในฤดูร้อนโดยใช้เกณฑ์  1) ความสามารถในการ

ให้ผลผลิต  2)ระยะเวลาการบ่มเส้นใยในถุงอาหารเพาะ  3)การออกดอกเร็วและออกดอกพร้อมๆกันเปรียบเทียบ

กับเห็ดภูฏานสายพันธุ์  A21,  A22และ A25  ซึ่งเป็นสายพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร  ระยะเวลาการเก็บ

ผลผลิต  2  เดือน   ผลการศึกษาในฤดูร้อน  พบว่า เห็ดภูฏานสายพันธุ์ A18  เป็นสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมมาก

ที่สุดเนื่องจากการเจริญของเส้นใยในอาหารเพาะใช้เวลา 28.38  วัน  ซึ่งเร็วกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A22  ระยะ

การออกดอกครั้งแรก  18.83  วัน  และให้ผลผลิตน้ าหนักเห็ดสด  57.21  กรัม/ถุง  ซึ่งไม่แตกต่างกันกับสายพันธุ์

เปรียบเทียบ  A22  และเมื่อเปรียบเทียบผลผลิตกับสายพันธุ์เปรียบเทียบอีกสอง      สายพันธุ์ที่เหลือคือ  A25

และA21  พบว่า  A18  ให้ผลผลิตที่สูงกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบอย่างมีนัยส าคัญ    

 ผลการคัดเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมส าหรับการเพาะในฤดูฝนพบว่าเห็ดภูฏานสายพันธุ์ A20,  A18  และ  

A16  เป็นสายพันธุ์ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด  เนื่องจากการเจริญของเส้นใยในถุงอาหารเพาะเร็ว  (26 – 26.40  

วัน)  ระยะการออกดอกครั้งแรกเร็ว  (6.53 - 8.05  วัน)  ให้ผลผลิตน้ าหนักเห็ดสดสูง  (103.50 - 119.89  กรัม/

ถุง)  และเมื่อน ามาเปรียบเทียบกับสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A25 พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน  โดยสายพันธุ์  A25 

เส้นใยเจริญในถุงอาหารเพาะใช้เวลา  26.15  วัน  ระยะการออกดอกครั้งแรก  5.83  วัน  และให้ผลผลิตน้ าหนัก

เห็ดสด  117.71  กรัม/ถุง นอกจากนี้ยังพบว่า A20 และ A16 ยังมีลักษณะที่ดีกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบ A25  คือ 

ให้ผลผลิตมากกว่า 1  รุ่นและระยะห่างระหว่างรุ่นของดอกเห็ดทั้งสองสายพันธุ์สั้นกว่า  เมื่อน าเห็ดภูฏานสายพันธุ์  

A20,  A18  และ  A16  มาเปรียบเทียบผลผลิตกับสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A21และA22  พบว่า  เห็ดสายพันธุ์

ดังกล่าวให้ผลผลิตที่สูงกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบทั้งสองสายพันธุ์อย่างมีนัยส าคัญ  แต่ถ้าหากพิจารณาเฉพาะเพียง

ผลผลิตพบว่า  ยังมีอีก  2  สายพันธุ์ที่น่าสนใจ คือ A15และA17  ให้ผลผลิตที่สูงกว่าสายพันธุ์เปรียบเทียบ  A21  



และ  A22  โดยสายพันธุ์  A15 ให้ผลผลิต 103.14  กรัม/ถุง  A17  ให้ผลผลิต 100.75  กรัม/ถุง  ในขณะที่     

สายพันธุ์ A 21 และ  A22  ให้ผลผลิตเพียง  89.11  และ  89.04  กรัมต่อถุง  ตามล าดับ 

จากผลการทดลองจะเห็นได้ว่าเห็ดแต่ละสายพันธุ์ ให้คุณภาพและผลผลิตที่แตกต่างกัน บางสายพันธุ์ให้

ลักษณะดอกท่ีดี แต่มีระยะการเปิดดอกนาน ให้ผลผลิตต่ า  บางสายพันธุ์ให้ผลผลิตสูงแต่ลักษณะดอกยังมีคุณภาพ

ไม่ดีนัก  ในด้านของนักวิจัยจึงควรน าข้อมูลที่ได้จากการทดลองนี้ไปใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์เห็ดภูฏานเพ่ือให้ได้สาย

พันธุ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น   ส่วนในด้านของผู้ที่เพาะเห็ดควรเลือกใช้สายพันธุ์เห็ดที่เหมาะสมกับฤดูกาล

เพ่ือให้ได้เห็ดที่มีคุณภาพและผลผลิตสม่ าเสมอ  อย่างไรก็ตามสายพันธุ์เห็ดที่ดีเพียงอย่างเดียวไม่อาจท าให้การ

เพาะเห็ดประสบความส าเร็จได้  เนื่องจากการเพาะเห็ดจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการทั้งอาหาร  อิทธิพล

ของสภาพแวดล้อม  อุณหภูมิ  ความชื้น  แสง  ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์  นอกจากนี้การจัดการโรงเรือนให้ถูก

สุขลักษณะก็เป็นปัจจัยส าคัญในการผลิตเห็ดให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพต่อไป(อภิญญาและคณะ,2549)  

10.  การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

1.  กรมวิชาการเกษตร  น าไปใช้เป็นเชื้อพันธุ์เห็ดแนะน า  เพ่ือให้บริการ  จ าหน่าย  จ่ายแจก  แก่เกษตรกร  

หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน  

2.  นักวิชาการ  น าข้อมูลจากการทดลองดังกล่าวไปใช้ในงานปรับปรุงพันธุ์เห็ดภูฏานต่อไป 

 

11.  ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณ  ดร.สัญชัย  ตันตยาภรณ์  ที่ให้ค าแนะน าปรึกษาในการท าการทดลองครั้งนี้  และขอขอบคุณ

ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัย ข้าราชการและพนักงานราชการ กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์ทางสถิติงานวิจัยเกษตร กอง

แผนงานและวิชาการ ที่ให้ค าปรึกษาและวิเคราะห์สถิติ   
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