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5. บทคัดย่อ    

 จากการทดลองพบว่าวิธีการผลิตเชื้อขยายเห็ดหูหนูขาวที่เหมาะสมคือ การผสมเชื้อเห็ดหูหนูขาว

อายุ 10 วัน ด้วยเชื้อรา Hypoxylon sp. ทีมี่อายุ 5 วัน บนอาหารวุ้นที่เห็ดหูหนูขาวเจริญอยู่ ซึ่งเรียกการ

ผสมเชื้อสองชนิดเข้าด้วยกันว่า Mix Mother Culture และบ่มเลี้ยงเป็นเวลา 15 วัน จึงตัดชิ้นวุ้นที่มีเห็ดหู

หนูขาวและเชื้อรา Hypoxylon sp. เจริญอยู่ด้วยกันไปเลี้ยงบนวัสดุท าเชื้อขยาย คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 

+ ร า +ปูนขาว + ดีเกลือ อัตราส่วน 100 : 10 : 1 : 0.2 ผสมน้ าให้มีความชื้น 65 เปอร์เซ็นต์ การทดลอง

ผลิตก้อนเชื้อเห็ดและการกระตุ้นการเกิดดอกยังไม่ประสบความส าเร็จ เนื่องด้วยมีไรศัตรูเห็ดเข้าท า

ลายเส้นใยในก้อนวัสดุเพาะ และยังไม่สามารถควบคุมการเข้าท าลายของไรศัตรูเห็ดดังกล่าวได้ 

 

6. ค าน า                                  

 การศึกษาการเพาะเห็ดหูหนูขาวมีการทดลองเพาะครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อประมาณปี พ.ศ . 

2521และได้มีนักวิจัยอีกหลายท่านท าการศึกษาเพาะเห็ดหูหนูขาวมาโดยตลอด แต่จนถึงปัจจุบันการเพาะ

เห็ดหูหนูขาวในประเทศไทย ยังไม่สามารถที่จะเพาะเป็นการค้าได้ เนื่องด้วยเทคโนโลยีการเพาะที่มียังไม่

สามารถผลิตดอกเห็ดที่ให้ผลิตได้ตามต้องการ และเชื้อพันธุ์เห็ดที่ใช้เพาะโดยส่วนมากแล้วจะน าเข้ามาจาก



ประเทศจีนในลักษณะของเชื้อพันธุ์เห็ดหูหนูขาวที่มีการผสมกับเชื้อ Hypoxylon acheri แล้ว (Mix 

Mother Culture) เนื่องจากเห็ดหูหนูขาวไม่สามารถย่อยสลายวัสดุเพาะที่มีองค์ประกอบของ cellulose 

และ lignin ได้ ในการเพาะเห็ดหูหนูขาว จึงต้องเลี้ยงร่วมกับเชื้อรา H. acheri  เนื่องจากเชื้อทั้งสองชนิด

นี้มีการด ารงชีวิตแบบพ่ึงพาอาศัยกัน โดยเห็ดหูหนูขาวจะได้รับสารอาหารที่เชื้อรา H. acheri เป็นผู้ย่อย

สลาย ดังนั้นการทดลองนี้จึงใช้เชื้อพันธุ์เห็ดที่แยกเชื้อบริสุทธิ์ได้จากธรรมชาติในประเทศไทย ซึ่งสามารถ

แยกให้เป็นเชื้อบริสุทธิ์ของเห็ดหูหนูขาวและ H. acheri ได้ เพ่ือใช้ศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิต

ก้อนเห็ด โดยศึกษาระยะเวลาที่ เหมาะสมในการหยอดเชื้อขยายเห็ดหูหนูขาวเพ่ือผลิตก้อนเห็ด 

เปรียบเทียบอายุของเส้นใยเห็ดหูหนูขาวที่อายุต่าง ๆ กันที่เหมาะสมต่อการผสมกับเชื้ อ H. acheri และ

เปรียบเทียบอายุของเส้นใยเชื้อรา H. acheri  ที่อายุต่าง ๆ กันที่เหมาะสมต่อการผสมกับเชื้อเห็ดหูหนู

ขาว 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 

 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดหูหนูขาว และ Hypoxylon sp. พร้อมทั้งเทคโนโลยีการผลิต 

 

การตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้องและผลงานวิจัยท่ีผ่านมา 

เห็ดหูหนูขาว (Tremella fuciformis Berkeley) 

 มีชื่อสามัญคือ Snow mushroom หรือ White Brain Fungus จัดอยู่ในวงศ์  Tremellaceae  

(ราชบัณฑิตยสถาน. 2539) เห็ดชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันดีในวงการแพทย์แผนโบราณของจีน เห็ดชนิดนี้มี

รูปร่างหน้าสวยงาม ดูสะอาด มีรสชาติหวาน นุ่มและไม่มีพิษอะไรต่อร่างกายเลย มีสรรพคุณเป็นอาหาร

บ ารุงน้ าอสุจิ ท าให้ไตแข็งแรง ดับอาการร้อนใน ท าให้ปอดท างานดีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท าให้เกิดการ

หลั่งน้ าลาย ช่วยในการย่อยอาหารและบ ารุงกระเพาะ ช่วยระงับอาการไอ ลดไข้ ช่วยกระตุ้นการท างาน

ของล าไส้ กระตุ้นการท างานของหัวใจ และบ ารุงสมอง ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในฟูเจี้ยน ประเทศจีน ได้

น าน้ าเชื่อมเห็ดหูหนูขาวในการรักษาโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังซึ่งมีประสิทธิภาพเกือบ 85% และมีตัวเลข

นัยส าคัญที่ประสบความส าเร็จถึง 47% ยังมีรายงานการใช้น้ าเชื่อมเห็ดหูหนูขาวในการรักษาโรคหลอด

เลือดในปอดที่ต่อเชื่อมกับหัวใจตีบเรื้อรัง พบว่ามีผลตอบสนอง 80-90% น้ าเชื่อมนี้ยังช่วยบรรเทาอาการ

ไอ ขับเสมหะและโรคหืดหอบ ช่วยบรรเทาอาการระคายเคืองในล าคอ บรรเทาอาการบาดเจ็บที่ซี่โครง 

อาการบาดแผลเรื้อรังในหลอดลม ท าให้รอบเดือนของสตรีเป็นปกติ ช่วยในการระบาย รักษาโรคบิด โดย

ใช้เห็ดหูหนูขาว 3-4  กรัม แช่ในน้ าอุ่น 1-2 ชั่วโมง จากนั้นกรองแล้วเติมน้ าพอท่วมแล้วตุ๋นจนเป็น

ของเหลวข้น และเติมน้ าตาลทรายกรวด รับประทานวันละ 2 ครั้ง อีกทั้งยังมีรายงานว่าสารสกัด 



polysaccharide ที่ได้จากเห็ดหูหนูขาวช่วยยับยั้งการขยายตัวของเชลล์มะเร็ง sarcoma 180 ในหนูขาว 

(สาทิต, 2546 และ Li W., 2004) 

 เห็ดหูหนูขาว ถูกส ารวจพบในประเทศจีน  รู้จักกันในชื่อ Yin Er หรือ silver ear การเพาะเลี้ยง

ในท่อนไม้ครั้งแรกเกิดขึ้นที่ประเทศจีนในปี ค.ศ. 1894 ระหว่างราชวงศ์ชิง และประสบความส าเร็จในการ

เพาะในถุงพลาสติกเมื่อปี ค.ศ. 1978 และการเพาะในถุงพลาสติกเริ่มเป็นที่นิยมในประเทศจีนเมื่อปี ค.ศ.

1980 ส่วนในไต้หวันยังนิยมเพาะในขอนไม้ (Chen,1998) ส่วนในประเทศไทยมีการเพาะครั้งแรก 

ประมาณปี พ.ศ. 2521 โดยอานนท์ เอ้ือตระกูล และคณะ ได้ทดลองเพาะที่ฟาร์มเห็ด จ.เชียงใหม่ โดย

ทดลองเพาะกับท่อนไม้ 6 ชนิด พบว่าเห็ดหูหนูขาวขึ้นได้มากบนไม้มะม่วง ส าหรับไม้อย่างอ่ืนที่ออกดอก

เพียง 1-2 ดอก คือ ไม้เต็ง ไม้แค และไม้กระท้อน ส่วนไม้ตะขบและไม้กระถินณรงค์ไม่เกิดดอกเห็ด  (อ้าง

โดย วสันต์, 2523) ต่อมา ปี พ.ศ. 2523 มีการทดลองเพาะเห็ดหูหนูขาวบนท่อนไม้ยางพาราครั้งแรก โดย

ท าการทดลองที่ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยเชื้อขยายที่ใช้เป็นเชื้อที่มีการผสมแล้ว 

( Mix Mother Culture) และเลี้ยงบนขี้เลื่อยไม้ยางพารา ผลการทดลองพบว่า จ านวนดอกที่พบบนท่อน

ไม้ยางพาราแต่ละท่อนให้ผลิตของดอกเห็ดแตกต่างกันมาก ตั้งแต่ 2-26 ดอก (วสันต์, 2523) 

 

7. วิธีด าเนินการ                          

1. การผลิตเชื้อขยายเห็ดหูหนูขาว 

วิธีที่  1 ขี้ เลื่อยไม้ยางพารา + ร า +ปูนขาว อัตราส่วน 100:5:1 ผสมน้ าให้มีความชื้น 65 

เปอร์เซ็นต์ นึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นท าการตัดชิ้นวุ้นเห็ดหูหนูขาว+ เชื้อรา Hypoxylon sp. (Mix Mother 

Culture) บนอาหารวุ้นซ่ึงเป็นการผสมเชื้อ 2 ชนิดเข้าด้วยกัน วางเลี้ยงในข้าวฟ่างนึ่งฆ่าเชื้อ 

วิธีที่ 2 ข้าวฟ่างต้มนึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นท าการตัดชิ้นวุ้นเห็ดหูหนูขาวลงเลี้ยงในข้าวฟ่างนึ่งฆ่าเชื้อ 

จะได้เชื้อขยายของเห็ดหูหนูขาว 

 วิธีที่ 3 ข้าวฟ่างต้มนึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นท าการตัดชิ้นวุ้นเชื้อรา Hypoxylon sp. ลงเลี้ยงในข้าวฟ่าง

นึ่งฆ่าเชื้อ จะได้เชื้อขยายของ Hypoxylon sp.  

 เชื้อขยายที่ได้น าไปใช้ทดสอบใน วิธีการด าเนินการวิจัยข้อ 2 ต่อไป 

 

2. การผลิตก้อนเห็ดหูหนูขาว 

2.1 เปรียบเทียบอายุของเส้นใยเห็ดหูหนูขาวที่อายุต่าง ๆ กันที่เหมาะสมต่อการผสมกับเชื้อ Hypoxylon 

sp.  



ผลิตก้อนขี้เลื้อยส าหรับเพาะเห็ด โดยใช้ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา + ร า+ ยิปซัม + น้ าตาล อัตราส่วน 

70 :19 :1 :1 กิโลกรัม (น้ าหนักแห้ง) ผสมน้ าให้มีความชื้น 65-70 เปอร์เซ็นต์ (Chen, 1998) นึ่งฆ่าเชื้อ 

จากนั้นท าการหยอดเชื้อขยายเห็ดหูหนูขาวในก้อนขี้เลื่อย บ่มเลี้ยงจนเส้นใยเห็ดหูหนูขาวมีอายุ 5 10 15 

20 วัน จึงท าการหยอดเชื้อขยาย Hypoxylon sp. ที่เลี้ยงในข้าวฟ่างนึ่งฆ่าเชื้อ โดยวิธีที่ 1 ใช้เชื้อขยาย

เห็ดหูหนูขาว+เชื้อรา Hypoxylon sp. (Mix Mother Culture) ซึ่งผสมเชื้อ 2 ชนิดเข้าด้วยกันบนอาหาร

วุ้นและเลี้ยงในข้าวฟ่างนึ่งฆ่าเชื้อเพ่ือใช้เป็นเชื้อขยาย เป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ บ่มเชื้อเห็ดต่ออีก 20 วัน 

หรือจนเส้นใยเจริญเต็มก้อน การทดลองมี 6 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ล่ะ 4 ซ้ า ซ้ าล่ะ 5 ถุง วางแผนการ

ทดลองแบบ RCBD (randomized complete block design) 

วิธีที่ 1 เชื้อเห็ดหูหนูขาว+เชื้อรา Hypoxylon sp. (Mix Mother Culture) 

วิธีที่ 2 เชื้อเห็ดหูหนูขาวอายุ 5 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + เชื้อขยาย Hypoxylon sp. 

วิธีที่ 3 เชื้อเห็ดหูหนูขาวอายุ 10 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + เชื้อขยาย Hypoxylon sp.  

วิธีที่ 4 เชื้อเห็ดหูหนูขาวอายุ 15 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + เชื้อขยาย Hypoxylon sp.  

วิธีที่ 5 เชื้อเห็ดหูหนูขาวอายุ 20 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + เชื้อขยาย Hypoxylon sp.  

วิธีที่ 6 เชื้อขยายเห็ดหูหนูขาวอย่างเดียว 

 

2.2 เปรียบเทียบอายุของเส้นใยเชื้อรา Hypoxylon sp. ที่อายุต่าง ๆ กันที่เหมาะสมต่อการผสมกับเชื้อ

เห็ดหูหนูขาว  

ผลิตก้อนขี้เลื้อยส าหรับเพาะเห็ด โดยใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา + ร า+ ยิปซัม + น้ าตาล อัตราส่วน 

70 :19 :1 :1 กิโลกรัม (น้ าหนักแห้ง) ผสมน้ าให้มีความชื้น 65-70 เปอร์เซ็นต์ นึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นท าการ

หยอดเชื้อขยาย Hypoxylon sp. ในก้อนขี้เลื่อย บ่มเลี้ยงจนเส้นใย Hypoxylon sp. มีอายุ 5 10 15 20 

วัน จึงท าการหยอดเชื้อขยายเห็ดหูหนูขาวที่เลี้ยงในขี้เลื่อยหรือเมล็ดข้าวฟ่าง โดยวิธีที่ 1 ใช้เชื้อขยายเห็ด

หูหนูขาว+เชื้อรา Hypoxylon sp. (Mix Mother Culture) ซึ่งผสมเชื้อ 2 ชนิดเข้าด้วยกันบนอาหารวุ้น

และเลี้ยงในขี้เลื่อยเพ่ือใช้เป็นเชื้อขยาย เป็นกรรมวิธีเปรียบเทียบ บ่มเชื้อเห็ดต่ออีก 20 วัน หรือจนเส้นใย

เจริญเต็มก้อน ก้อน มี 6 ทรีตเมนต์ ทรีตเมนต์ล่ะ 4 ซ้ า ซ้ าล่ะ 5 ถุง วางแผนการทดลองแบบ RCBD 

(randomized complete block design) 

วิธีที่ 1 เชื้อเห็ดหูหนูขาว+เชื้อรา Hypoxylon sp. (Mix Mother Culture) 

วิธีที่ 2 เชื้อ Hypoxylon sp. อายุ 5 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + เชื้อขยายเห็ดหูหนูขาว 

วิธีที่ 3 เชื้อ Hypoxylon sp. อายุ 10 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + เชื้อขยายเห็ดหูหนูขาว 

วิธีที่ 4 เชื้อ Hypoxylon sp. อายุ 15 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + เชื้อขยายเห็ดหูหนูขาว 



วิธีที่ 5 เชื้อ Hypoxylon sp. อายุ 20 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + เชื้อขยายเห็ดหูหนูขาว 

วิธีที่ 6 เชื้อขยาย Hypoxylon sp. อย่างเดียว 

 

2.3 เปรียบเทียบสูตรอาหารที่เหมาะสมต่อการผลิตเห็ดหูหนูขาว 

 ศึกษาการเพาะเห็ดหูหนูขาวโดยท าการทดลองในถุงพลาสติก มี 3 ทรีตเมนต์ ทรีต 

เมนต์ล่ะ 5 ซ้ า ซ้ าล่ะ 10 ถุง เชื้อเห็ดหูหนูขาวที่ใช้ทดสอบจ านวน 4 สายพันธุ์ วางแผนการ 

ทดลองแบบ RCBD (randomized complete block design) ซึ่งมีส่วนประกอบดังนี้ 

       วิธีที่ 1 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา + ร าละเอียด + ปูนขาว + ดีเกลือ        

       อัตราส่วน 100:  5:  1: 0.2 กิโลกรัม (น้ าหนักแห้ง) 

       วิธีที่ 2 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา + ร า+ ยิปซัม + น้ าตาล  

      อัตราส่วน 70 :19 :1 :1 กิโลกรัม (น้ าหนักแห้ง) 

       วิธีที่ 3 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา + ข้างฟ่างต้ม + น้ าตาล + ดีเกลือ        

       อัตราส่วน 100: 50: 1: 0.2   กิโลกรัม (น้ าหนักแห้ง) 

 น าวัสดุแต่ละสูตรผสมให้เข้ากัน ผสมน้ าให้มีความชื้นประมาณ 65 % บรรจุ ถุงพลาสติกทนร้อน

ขนาด 7 x 12 นิ้ว ถุงละ950 กรัม และ 500 กรัม อัดวัสดุให้แน่นพอสมควร ใส่คอพลาสติกและอุดด้วยจุก

ส าลี น าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ความดันไอ 15 ปอนด์ ต่อ ตารางนิ้ว อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 45 

นาที ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นจึงเขี่ยเชื้อที่เลี้ยงไว้ในขี้เลื่อยลงไป 1 ช้อนต่อถุง บันทึกผล เปรียบเทียบระยะเวลาที่

เชื้อเห็ดเจริญเต็มถุง ทิ้งไว้ให้เส้นใยแก่  จึงน าไปเปิดถุงให้เกิดดอก 

 

2.4 การเปิดดอก  

วางแผนการทดลองแบบ  Randomized Complete Block Design (RCB) ทุ กกรรมวิ ธี

ประกอบด้วยจ านวน 4 ซ้ า ท าโดยดึงจุกส าลีออก กรีดถุงบริเวณคอขวดออก แล้วน าเข้าโรงเรือน 

(อุณหภูมิห้อง 28 - 32 0C) และความชื้นสัมพัทธ์ 90-100%   จนกระทั่งเห็ดออกดอก ค านวณหาค่า B.E.

โดยใช้สูตร  

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

                                                          น้ าหนักวัสดุแห้งที่ใช้เพาะ  

 

 

 



8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

1. การผลิตเชื้อขยายเห็ดหูหนูขาว 

พบว่าการผลิตเชื้อขยาย เห็ดหูหนูขาวโดยวิธีที่  1 (ผสมขี้เลื่อยไม้ยางพารา + ร า +ปูนขาว 

อัตราส่วน 100:5:1 ผสมน้ าให้มีความชื้น 65 เปอร์เซ็นต์ นึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นท าการตัดชิ้นวุ้นเห็ดหูหนูขาว+

เชื้อรา Hypoxylon sp. (Mix Mother Culture) วางเลี้ยงในขี้ เลื่อย) เส้นใยเห็ดหูหนูขาว+เชื้อรา 

Hypoxylon sp. (Mix Mother Culture) เจริญได้ในขี้เลื่อย โดยใช้เวลา 10-13 วัน ในขวดขนาด 4 

ออนซ์ ส่วนวิธีที่ 2 (ข้าวฟ่างต้มนึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นท าการตัดชิ้นวุ้นเห็ดหูหนูขาวลงเลี้ยงในข้าวฟ่างต้มนึ่งฆ่า

เชื้อ) พบว่าเชื้อเห็ดหูหนูขาวเจริญได้ช้ามากโดยใช้เวลา 30-40 วัน ในการเจริญได้ครึ่งขวดขนาด 4 ออนซ์ 

และไม่เจริญต่อไป และวิธีที่ 3 (ข้าวฟ่างต้มนึ่งฆ่าเชื้อ จากนั้นท าการตัดชิ้นวุ้นเชื้อรา Hypoxylon sp. ลง

เลี้ยงในข้าวฟ่างต้มนึ่งฆ่าเชื้อ) พบว่าเชื้อรา Hypoxylon sp. เจริญได้ดีในเมล็ดข้าวฟ่างโดยใช้เวลา 10-13 

วัน ในการเจริญเต็มเมล็ดข้าวฟ่างในขวดขนาด 4 ออนซ์ 

 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

  
 

 

รูปที่ 1 เส้นใยเห็ดหูหนูขาวในเมล็ดข้าวฟ่าง (อายุ > 30 วัน) 



 

                                         
 

 

 

2. การผลิตก้อนเห็ดหูหนูขาว 
2.1 เปรียบเทียบอายุของเส้นใยเห็ดหูหนูขาวที่อายุต่าง ๆ กันที่เหมาะสมต่อการผสมกับเชื้อ  
     Hypoxylon sp. 

 พบว่า วิธีที่ 1 เชื้อขยายเห็ดหูหนูขาว+เชื้อรา Hypoxylon sp. (Mix Mother Culture) ซึ่ง
ผสมเชื้อ 2 ชนิดเข้าด้วยกันบนอาหารวุ้นและเลี้ยงในขี้เลื่อยเพ่ือใช้เป็นเชื้อขยาย  เส้นใยสามารถ
เจริญเต็มวัสดุเพาะได้ภายใน 25 วัน (วัสดุเพาะ 500 กรัม) แต่วิธีที่ 2 – 6 พบว่าเชื้อเห็ดหูหนูขาวที่
เจริญได้ช้าบนข้าวฟ่างเมื่อน าไปใส่ในขี้เลื่อยไม่สามารถเจริญบนวัสดุเพาะขี้เลื่อยได้ท าให้ไม่สามารถ
ใส่เชื้อ Hypoxylon sp. เพ่ือท าการทดลองต่อได้ ส่วนวิธีที่ 1 เมื่อน าไปกระตุ้นการเกิดดอกพบว่า
ก้อนเห็ดถูกไรศัตรูเห็ดเข้าท าลายหลักเปิดดอกได้ประมาณ 3-5 วัน และพบว่าข้าวฟ่างที่ใช้ท าเชื้อ
ขยายเริ่มปนเปื้อนแบคทีเรียเนื่องจากได้รับความชื้นสูงขณะเปิดดอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 เส้นใยเห็ดหูหนูขาว+เชื้อรา Hypoxylon sp. 
ในขี้เลื่อย (อายุ 10-13 วัน) 

รูปที่ 2 เส้นใยเห็ดหูหนูขาว+เชื้อรา Hypoxylon sp. 
บนอาหารวุ้น พีดีเอ 



ตารางที่1 แสดงระยะเวลาที่เชื้อเห็ดเจริญเต็มก้อนวัสดุเพาะที่อายุเห็ดหูหนูขาวต่างๆ กัน 

กรรมวิธี 
จ านวนวันที่เจริญเต็มก้อนเห็ด (500กรัม)  

TF001 TF002 TF003 TF004 

Mix Mother Culture    

Culture 

24.94 25.06 24.94 

 

24.88 

เห็ดหูหนูขาวอายุ 5 วัน ในก้อนขี้เลื่อย +  
Hypoxylon sp. 

0 0 0 0 

เห็ดหูหนูขาวอายุ 10 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + 
Hypoxylon sp. 

0 0 0 0 

เห็ดหูหนูขาวอายุ 15 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + 
Hypoxylon sp. 

0 0 0 0 

เห็ดหูหนูขาวอายุ 20 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + 
Hypoxylon sp. 

0 0 0 0 

เห็ดหูหนูขาว ไม่ใส่ Hypoxylon sp. 0 0 0 0 

 
 

2.2 เปรียบเทียบอายุของเส้นใยเชื้อรา Hypoxylon sp. ที่อายุต่าง ๆ กันที่เหมาะสมต่อการผสม 
     กับเชื้อเห็ดหูหนูขาว   

 พบว่า วิธีที่ 1 เชื้อขยายเห็ดหูหนูขาว+เชื้อรา Hypoxylon sp. (Mix Mother   
Culture) ซึ่งผสมเชื้อ 2 ชนิดเข้าด้วยกันบนอาหารวุ้นและเลี้ยงในขี้เลื่อยเพ่ือใช้เป็นเชื้อขยาย เส้น
ใยสามารถเจริญเต็มวัสดุเพาะได้ภายในเวลาประมาณ 25 วัน (วัสดุเพาะ 500 กรัม) แต่วิธีที่ 2 – 5 
พบว่าเชื้อเห็ดหูหนูขาวที่เจริญได้ช้าบนข้าวฟ่าง ไม่เจริญเมื่อน าไปผสมกับเชื้อ Hypoxylon sp. ที่
เจริญในขี้เลื่อยอยู่ก่อนแล้ว แต่เชื้อ Hypoxylon sp. สามารถเจริญต่อไปได้และเต็มก้อนขี้เลื่อย
ภายในเวลาประมาณ 25 วัน ส่วนวิธีที่ 6 เชื้อ Hypoxylon sp. เพียงอย่างเดียวสามารถเจริญในขี้
เลื่อยได้โดยใช้เวลาเวลาประมาณ 25 วัน เมื่อน าไปกระตุ้นการเกิดดอกพบว่าก้อนเห็ดถูกไรศัตรู
เห็ดเข้าท าลายหลักเปิดดอกได้ประมาณ 3-5 วัน และพบว่าข้าวฟ่างที่ใช้ท าเชื้อขยายเริ่มปนเปื้อน
แบคทีเรียเนื่องจากได้รับความชื้นสูงขณะเปิดดอก 

 
 
 
 

 



ตารางที่2 แสดงระยะเวลาที่เชื้อเห็ดเจริญเต็มก้อนวัสดุเพาะที่อายุเชื้อ hypoxylon sp.  
            ต่างๆ กัน 

กรรมวิธี 
จ านวนวันที่เจริญเต็มก้อนเห็ด (500กรัม)  

TF001 TF002 TF003 TF004 

Mix Mother Culture    

Culture 

24.94 25.06 24.94 24.94 

Hypoxylon sp.อายุ 5 วัน ในก้อนขี้เลื่อย +  
เห็ดหูหนูขาว 

 

24.94 24.75 25.06 24.88 

Hypoxylon sp.อายุ 10 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + 
เห็ดหูหนูขาว 

25.06 25.06 25.06 25.06 

Hypoxylon sp.อายุ 15 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + 
เห็ดหูหนูขาว 

24.94 25.06 24.94 24.94 

Hypoxylon sp.อายุ 20 วัน ในก้อนขี้เลื่อย + 
เห็ดหูหนูขาว 

25.06 24.94 24.94 25.00 

Hypoxylon sp. ไม่ใส่ เห็ดหูหนูขาว 25.06 25.06 25.06 25.00 

 
 
 2.3. เปรียบเทียบสูตรอาหาร 

  จากการทดลอง 2.1 และ 2.2 พบว่าข้าวฟ่างที่ใช้ท าเชื้อขยายเริ่มปนเปื้อนแบคทีเรีย
เนื่องจากได้รับความชื้นสูงขณะเปิดดอก จึงเปลี่ยนวัสดุท าเชื้อขยายจากข้าวฟ่างเป็นขี้เลื่อยไม้
ยางพารา โดยใช้ส่วนผสม ขี้เลื่อย + ร าละเอียด + ปูนขาว + ดีเกลือ อัตราส่วน 100:  10:  1: 0.2  
เมื่อน าเชื้อขยายในขี้เลื่อยไปหยอดเชื้อลงก้อนวัสดุเพาะ พบว่าทั้ง 3 วิธี เชื้อเห็ดหูหนูขาวสามารถ
เจริญได้ดี แต่วิธีที่ 2 ขี้เลื่อยไม้ยางพารา + ร าละเอียด + ปูนขาว + ดีเกลือ อัตราส่วน 100: 20: 1: 
0.2 กิโลกรัม (น้ าหนักแห้ง) นั้น มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์อ่ืน สูงกว่าวิธีที่ 1 และ 3 หลังจากบ่ม
เส้นใยไปแล้วประมาณ 25 วัน พบการเข้าท าลายของไรศัตรูเห็ด ท าให้ไม่สามารถน าก้อนเห็ดมา
เพาะเลี้ยงให้เกิดดอกเห็ดได้  

 
 
 
 
 
 



ตารางที่3 แสดงระยะเวลาที่เชื้อเห็ดเจริญเต็มก้อนวัสดุเพาะที่มีสูตรต่างๆ กัน 
 

กรรมวิธี 
จ านวนวันที่เจริญเต็มก้อนเห็ด (500กรัม)  

TF001 TF002 TF003 TF004 

ขี้เลื่อย + ร าละเอียด + ปูนขาว + ดีเกลือ 
อัตราส่วน 100:  5:  1: 0.2   

 

- - - - 

ขี้เลื่อย + ร า+ ยิปซัม + น้ าตาล  
อัตราส่วน 70 :19 :1 :1  

- - - - 

ขี้เลื่อย + ข้างฟ่างต้ม + น้ าตาล + ดีเกลือ       
อัตราส่วน 100: 50: 1: 0.2 

- - - - 

 

 

 

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 เส้นใยเห็ดหูหนูขาวบนวัสดุเพาะขี้เลื่อย อายุ  23 วัน (วัสดุเพาะ 950 กรัม) 

รูปที่ 4 เส้นใยเชื้อขยายเห็ดหูหนูขาวบนขี้เลื่อย  รูปที่ 5 ตุ่มดอกเห็ดหูหนูขาวในขวดเชื้อขยาย  



  ท าการทดลองซ้ า หลังท าความสะอาดโรงเรือนและพักโรงเรือน โดยการทดลองใช้สูตร
อาหารเหมือนเดิมโดยยังไม่มีการปรับสูตรอาหาร แต่ปรับลดปริมาณข้ีเลื่อยเหลือ 500 กรัม หลังหยอด
เชื้อเห็ดหูหนูขาวน าไปบ่มในโรงเรือน และมีการฉีดพ่นสารก าจัดไรทั่วไป สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพ่ือ
ป้องกันการเข้าท าลายของไรศัตรูเห็ด หลังบ่มเชื้อได้ 15 วัน ยังพบการเข้าท าลายของไรศัตรูเห็ดท าให้
ไม่สามารถน าก้อนเห็ดมาเพาะเลี้ยงให้เกิดดอกเห็ดได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 7 เส้นใยเห็ดหูหนูขาวบนวัสดุเพาะขี้เลื่อย อายุ  15 วนั 
(วัสดุเพาะ 500 กรัม) ถูกไรศัตรูเห็ดเข้าท าลาย 

รูปที่ 8 ไรศัตรูเห็ด 



9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

1. การผลิตเชื้อขยายเห็ดหูหนูขาว 

 จากการทดลองในข้อ 1 ข้อ 2.1 และ 2.2 ในการทดลองใช้ข้าวฟ่างเป็นวัสดุท าเชื้อขยาย เมล็ด

ข้าวฟ่างที่เส้นใยเห็ดหูหนูขาวเจริญอยู่จะมีลักษณะนิ่ม ซึ่งต่างจากการเจริญของเห็ดชนิดอ่ืนๆ เมื่อท าให้ท า

การเคาะเชื้อเพ่ือให้เมล็ดข้าวฟ่างแตกออกจากกัน พบว่าเมล็ดข้าวฟ่างแฉะนิ่ม เกาะกันเป็นก้อน ท าให้

ยากต่อการหยอดเชื้อ ซึ่งส่งผลการการปฏิบัติงานและเพ่ิมโอกาสการปนเปื้อนให้สูงขึ้น  สรุปได้ว่าวิธีการ

ผลิตเชื้อขยายเห็ดหูหนูขาวที่เหมาะสมคือ การผสมเชื้อเห็ดหูหนูขาวกับเชื้อรา  Hypoxylon sp. บน

อาหารวุ้น (Mix Mother Culture) ก่อน แล้วจึงตัดชิ้นวุ้นที่มเีห็ดหูหนูขาว+เชื้อรา Hypoxylon sp. เจริญ

อยู่ด้วยกันไปเลี้ยงบนวัสดุท าเชื้อขยาย คือ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา + ร า +ปูนขาว + ดีเกลือ อัตราส่วน 100 : 

10 : 1 : 0.2 ผสมน้ าให้มีความชื้น 65 เปอร์เซ็นต์ พบว่าสามารถเจริญได้ดีและยังพบตุ่มดอกเห็ดขึ้นในขวด

เชื้อขยายอีกด้วย ดังนั้นจึงแนะน าให้ใช้ขี้เลื่อยเป็นวัสดุท าเชื้อขยาย โดยมีวิธีการคือ เลี้ยงเส้นใยเห็ดหูหนู

ขาวอายุ 10 วัน จากนั้นน าเส้นใย Hypoxylon sp. ที่อายุ 5 วัน จ านวนเล็กน้อย มาวางเลี้ยงร่วมกับเส้น

ใยเห็ดหูหนูขาวที่เจริญบนอาหารวุ้นอยู่แล้ว บ่มเลี้ยงต่ออีก 10-15 วัน เพ่ือให้เส้นใยเห็ดหูหนูขาวเจริญ

ร่วมกับเส้นใย Hypoxylon sp. จึงตัดเส้นใยบนอาหารวุ้นลงเลี้ยงในขี้เลื่อยนึ่งฆ่าเชื้อเพ่ือผลิตเชื้อขยาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                  
 

                                                                      

 

 

 

                   
 

 

 

 

 

                                     
 

 

 

เชื้อเห็ดหูหนูขาว (อายุ 10 วัน) เชื้อรา Hypoxylon sp.  (อายุ 5-7 วัน) 

เชื้อเห็ดหูหนูขาว+เชื้อรา Hypoxylon sp.  (Mix Mother Culture) 

เชื้อขยายในขีเ้ลื่อย วัสดุเพาะ(ขี้เลื่อย) 

สรุปขั้นตอนการผลิตเชื้อเห็ดหูหนูขาว 

วางเชื้อรา Hypoxylon sp.  
บนโคโลนีของเห็ดหูหนูขาว 

อายุ 10-15 วัน 



2. การผลิตก้อนเห็ดหูหนูขาว 
 จากการทดลองในข้อ 2.1 และ 2.2 ควรใช้เชื้อขยายที่เลี้ยงเชื้อโดยใช้ขี้เลื่อยเป็นวัสดุเพาะเชื้อ

ขยาย และใช้เชื้อที่ผ่านการผสมระหว่าง เห็ดหูหนูขาวและเชื้อรา Hypoxylon sp. (Mix Mother  

Culture)  

 การทดลองในข้อ 2.3 เปรียบเทียบสูตรอาหาร พบว่าทั้ง 3 กรรมวิธี เชื้อเห็ดหูหนูขาว 

สามารถเจริญได้บนวัสดุเพาะ พบว่ากรรมวิธีที่ 2 ซึ่งมีร าเป็นส่วนผสมที่ค่อนข้างสูง มีการปนเปื้อน

เชื้อจุลินทรีย์อื่นสูงกว่าวิธีที่ 1 และ 3 และหลังจากบ่มเส้นใยไปแล้ว 25 วัน ทุกสูตรวัสดุพบการเข้าท าลาย

ของไรศัตรูเห็ด ท าให้ไม่สามารถน าก้อนเห็ดมาเพาะเลี้ยงให้เกิดดอกเห็ดได้  

 จากผลการทดลองต้องปรับสูตรอาหารในกรรมวิธีที่ 2 โดยลดอัตราส่วนร าลงเหลือ 10 % (โดย

น้ าหนักแห้ง) น าไรศัตรูเห็ดส่งให้ทางกลุ่มงานวิจัยไรและแมงมุม เพื่อจ าแนกชนิดและหาวิธีการป้องกัน

ก าจัด ท าความสะอาดโรงเรือนบ่มเชื้อและฉีดยาป้องกันก าจัดไรศัตรูเห็ด  

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   

 จากผลการทดลองยังไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตเห็ดหูหนูขาวได้ แต่สามารถใช้

ข้อมูลจากงานทดลองไปปรับปรุงหาวิธีการผลิตเห็ดหูหนูขาวในอนาคตต่อไป  
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