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5. บทคัดย่อ  
 จากผลการส ารวจ และเก็บรวมรวมเห็ดร่างแห หรือเห็ดเยื่อไผ่  (Dictyophora spp. Synonyme : 
Phallus) บริโภคได้จากธรรมชาติในเขตภาคใต้ของประเทศไทย (แหล่งเก็บเดิมในปีที่ 1 และแหล่งใหม่) ในช่วง
ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561โดยสามารถรวบรวบตัวอย่างเห็ดร่างแหได้ 2 สายพันธุ์ คือ เห็ดร่างแหกระโปรง
สั้นสีขาว และ เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว รวม 11 ไอโซเลท เมื่อน ามาจ าแนกทางลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
และการจ าแนกเห็ดร่างแหด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล  และศึกษาประชากรของเห็ดร่างแห จากความผันแปรทาง
พันธุกรรมในบริเวณยีนดังกล่าว โดยการสกัดดีเอนเอจากเส้นใยเห็ดร่างแห เพ่ือใช้เป็นดีเอนเอต้นแบบ ในการท า 
PCR บริเวณยีน ITS2 และ ITS4 ตรวจสอบ PCR product โดยวิธี electrophoresis และวิเคราะห์หาล าดับเบส 
จากนั้นจึงน าล าดับเบสที่ ได้มาวิเคราะห์กับฐานข้อมูล (NCBI) และสร้าง Phylogenetic  tree ด้วยโปรแกรม 
UPGMA ผลจากการศึกษาสรุปได้ว่า เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว จ าแนกได้เป็น 2 ชนิด Phallus atrovolvatus  
Kreisel&Calong จ านวน 8  ไอโซเลท ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันแต่แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มประชากรตามลักษณะ
สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศที่แตกกต่างกัน ท าให้มีความผันแปรทางพันธุกรรมแตกต่างกัน และPhallus 
merulinus ( Berk) จ านวน 1 ไอโซเลท เห็ดร่างกระโปรงยาวสีขาว จ าแนกเป็น  D. Echinovolvata Zang 
จ านวน 2 ไอโซเลท  
 
 
 



 
 
 
 
 
6. ค าน า 

เห็ดร่างแห หรือเห็ดเยื่อไผ่ จัดอยู่ในวงศ์ Phallaceaeมีชื่อสามัญเรียกอย่างหลากหลาย เห็ดชนิดนี้มี
หลายชื่อ ในส่วนภาคอีสานของประเทศไทย เรียก เห็ดคางแห ภาคใต้ เรียก เห็ดเยี่ยวงู เห็ดมุ้งเพราะหมวกเห็ด
คล้ายแหจับปลา และส่วนของกระโปรงมีลักษณะคล้ายมุ้ ง ส่วนต่างประเทศมีชื่อเรียกดังนี้   Bamboo 
mushroom, Long net stinkhorn, Basket stinkhorn, Veiled lady, King of mushroom, Netted 
stinkhorn และ Dancing mushroom ที่มาของชื่อเห็ดร่างแหตั้งตามลักษณะเด่น เช่น เห็ดเต้นร า (Dancing 
mushroom) ซึ่งเป็นการสังเกตตรงส่วนที่เป็นหมวกเห็ด มีลักษณะคล้ายกระโปรงลูกไม้สุภาพสตรีเมื่อโดนลมพัด 
คล้ายสุภาพสตรีเต้นระบ า (อังคมีน บูรณารมย์,  2549) ในประเทศญี่ปุ่นเรียกว่า เห็ดราชา (King of mushroom) 
นอกจากนี้มีการใช้ค าว่า “stinkhorn” ต่อท้ายชื่อ เพราะตรงส่วนบนสุดของเห็ดเป็นแหล่งผลิตสปอร์และมีกลิ่น
เหม็น เพ่ือใช้ในการล่อแมลงให้มาดูดกิน และใช้ประโยชน์ในการขยายพันธุ์เชื้อเห็ดตามธรรมชาติ  (Nobuko 
Tuno,  1998)ส าหรับในประเทศจีน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งก าเนิด และเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการพัฒนาสาย
พันธุ์และ พัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดชนิดนี้ จ าหน่ายเป็นพันธุ์การค้า คือ D. indusiataFisch และ               
D. echinovolvataZang ซึ่งจากองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และท าการวิจัยเชิงลึกของเห็ดร่างแห พบว่า
เห็ดชนิดนี้มีคุณค่าทางอาหารค่อนข้างสูง มีโปรตีน 15-18 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะน้ าตาลที่ส าคัญเช่น mannitol 
90.89 มิลลิกรัมต่อน้ าหนักตัวอย่างแห้ง 1 กรัม และมีกรดอะมิโนที่จ าเป็นต่อร่างกายถึง 16 ชนิด อีกท้ังมีวิตามิน B 
12 (ไรโบเฟลวิน) ค่อนข้างสูง นอกจากนั้นในส่วนของการสกัดสารจากเห็ดร่างแห พบสาระส าคัญ 2 ชนิดคือ โพลิ
แซคคาร์ไรด์ และ ไดโอไทโอโฟริน เอ และ บี  ซึ่งเป็นกลุ่มสารที่มีบทบาทในการปกป้องระบบประสาทไม่ให้ถูก
ท าลายจากสารพิษ อีกทั้งสารสกัดจากเห็ดร่างแห ยังมีส่วนช่วยในการต่อต้านการอักเสบ และต่อต้านการเกิดเนื้อ
งอกอีกด้วย (Hobbs, 1995: Wasser, 2002) จากการส ารวจเห็ดร่างแหในประเทศไทยโดย (อังคมีน บูรณารมย์,  
2549) พบ 5 ชนิด คือเห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว (D.indusiata (Vent. ; Pers.) Fisch.)  เห็ดร่างแหกระโปรง
สั้ น สี ข า ว (D.duplicata (Bosc) Fisch. ) เห็ ด ร่ า งแ ห เห ลื อ ง  (D. multicolor Fischer) เห็ ด ร่ า งแ ห ส้ ม                 
(D. multicolor var.) Boomeเห็ดร่างแหแดง (D. rubrovolvata M.Zang, D.G. Ji & X.X. Liu) แต่ยังไม่มีข้อมูล
เชิงลึกทางด้านวิทยาศาสตร์ของเห็ดร่างแหในประเทศไทย อาทิเช่น วิธีการเพาะ   การแปรรูป หรือแม้นกระทั่ง
สารส าคัญในเห็ดร่างแห ดังนั้นจึงควรมีการท าวิจัยเพ่ือหาวิธีการเพาะ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา คุณค่าทาง
โภชนาการ และสรรพคุณทางด้านเภสัชวิทยาของเห็ดร่างแหสายพันธุ์ไทยให้มากขึ้น เพ่ือที่จะพัฒนาการเพาะเห็ด
ในเชิงพาณิชย์ ในการสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร และลดการน าเข้าของเห็ดร่างแหแห้งจากประเทศจีน              
ซ่ึงพบปริมาณสารฟอกขาวสูง  
 



7. วิธีการทดลอง 
การทดลองที่ 3 การรวบรวมและจ าแนกสายพันธุ์เห็ดร่างแหโดยใช้สัณฐานวิทยาร่วมกับเทคนิคทางชีวโมเลกุล 
 - วิธีด าเนินงาน/ขั้นตอนการวิจัย 
 1.  รวบรวม และศึกษาด้านสัณฐานวิทยาของเห็ดร่างแหไอโซเลทต่างๆ 

 1.1 รวบรวมและเก็บตัวอย่างสายพันธุ์เห็ดร่างแหจากพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่าง บันทึกภาพตัวอย่าง จด

บันทึกข้อมูลสถานที่เก็บน าตัวอย่างเห็ดที่เก็บรวบรวม ท าการแยกและเก็บเชื้อบริสุทธิ์ โดยวิธีตัดเนื้อเยื่อเลี้ยงบน

อาหาร PDA (Potato Dextrose Agar) และเก็บรักษาเส้นใยไว้บน PDA เพ่ือท าการศึกษาล าดับต่อไป 

 1.2 การศึกษาทางด้านสัณฐานวิทยาจดบันทึกข้อมูลทางสัณฐานวิทยาของเห็ดร่างแห ระดับที่

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า (macroscopic) ได้แก่ ลักษณะหมวกและก้านดอก ขนาด สี รูปร่าง และลักษณะสัณฐาน

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (microscopic) เปรียบเทียบกับคู่มือของ Chang, S. T. (2004) 

  2.  การจ าแนกเห็ดร่างแหด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล 

  จากการรวบรวมเห็ดร่างแหของภาคใต้ สามารถน าดอกเห็ดร่างแห มาท าการสกัดดีเอ็นเอ และเพ่ิม

ปริมาณในส่วนของ ITS แล้วน าไปอ่านล าดับพันธุกรรม เพ่ือจ าแนกชนิดของเห็ดร่างแหได้โดยตรง เพราะเห็ด

ร่างแหที่เก็บรวบรวมได้จากธรรมชาติ บางตัวอย่างไม่สามารถเลี้ยงเส้นใยบนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ ส าหรับตัวอย่างเห็ด

ร่างแหที่เส้นใยสามารถเจริญเติบโตบนอาหารเลี้ยงเชื้อได้ จึงน าไปท าการสกัดดีเอ็นเอและอ่านล าดับพันธุกรรม 

เพ่ือจ าแนกชนิดอีกครั้ง เพ่ือเป็นการยืนยันการจ าแนกดอกเห็ด รวมทั้งการน าเส้นใยที่เพาะเลี้ยงได้ เก็บรวบรวมไว้

ในธนาคารเชื้อพันธุ์เห็ด ของกรมวิชาการเกษตร เพ่ือป้องกันการศูนย์พันธุ์ และเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป ส าหรับ

การเพาะเลี้ยง และจ าแนกด้วยเทคนิคชีวโมเลกุลด าเนินการดังต่อไปนี้ 

  2.1  การเพาะเลี้ยงเส้นใยเชื้อรา ในขวดแก้ว ขนาด 250 มิลลิลิตร ด้วยอาหาร PDB ปริมาตร50 

มิลลิลิตร บ่มเชื้อที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นกรองเอาเฉพาะส่วนของเส้นใยเชื้อรา น าไปบดให

เปนผงละเอียดดวยไนโตรเจนเหลว เพ่ือเตรียมสกัดดีเอ็นเอต่อไป 

  2.2 การสกัดดีเอ็นเอจากเส้นใยเชื้อรา โดยใชชุดสกัดส าเร็จรูปFungal genomic DNA extraction 

kit (Favogen, USA.) จากนั้นตรวจสอบปริมาณและคุณภาพของดีเอ็นเอด้วยเครื่อง spectrophotometer ที่ 

OD260/280 และตรวจสอบคุณภาพของดีเอ็นเอโดยแยกบน 1 เปอร์เซ็นต์ Agarose gel ที่ความต่างศักย์ไฟฟ้า 250 

โวลต์ เป็นเวลา 30 นาที แช่แผ่นเจล ในเอธิเดียมโบรไมด์ (ความเข้มข้น 0.5 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร) นาน 5 นาที 

ตรวจสอบแถบดีเอ็นเอที่ได้ด้วยเครื่อง UV Transilluminators (BIORAD) บันทึกภาพแถบดีเอ็นเอ และเก็บหลอด

ตัวอย่างดีเอ็นเอท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส เพ่ือใช้ในการศึกษาข้ันต่อไป 



  2.3 การเพิ่มปริมาณดีเอ็นเอในส่วนของ internal transcribed spacer (ITS) น าสารละลาย 

DNA  มาเพ่ิมปริมาณดีเอ็นเอในบริเวณ ITS-1 5’-TCC GTA GGT GAA CCT GCG G-3’ และ ITS-4 5’-TCC TCC 

GCT TAT TGA TAT GC-3’  โดยใช สารละลายดีเอ็นเอความเขมขน 1 µg, Taq DNA polymerase ความเขมข

น 1 U/ µl (Vivantis), สารละลาย Mix dNTPs ความเขมขน 1.25 mM, สารละลายแมกนีเซียมคลอไรด (MgCl2) 

2.5 mMและสารละลาย PCR buffer ความเขมขน 10 เทา โดยปฏิกิริยามีสภาวะ ดั งนี้ขั้นตอน initial 

denaturation ที่ 94 °C  3 นาที ตามดวย35 รอบของ ที่ 94 °C 40 วินาที, ที่ 55°C 45 วินาที และ ที่ 72°C 1 

นาที หลังจากที่ท าปฏิกิริยาครบจ านวนรอบทั้งหมดแลวบมตอที่ 72 °C เปนเวลา 7 นาที จึงตรวจสอบ PCR 

product ที่ได ดวยวิธี gel electrophoresis บน 1.5 % agarose gel ใน Tris-acetate-EDTA buffer   ยอมใน 

ethidium bromide ตรวจดูภายใตแสงอัลตราไวโอเลต  

 2.4 การวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ โดยการท าปฏิกิริยา cycle sequencing และน าเข้าเครื่อง 
ABI PRISM 310® DNA Sequencer เพ่ือจ าแนกชนิดโดยวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอทด์ เปรียบเทียบล าดับนิวคลี
โอทด์ที่วิเคราะห์ได้กับฐานข้อมูลใน GenBankโดยใช้เชื้อพันธุ์เห็ดร่างแห ของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งรวบรวมได้ใน
ภาคกลาง เป็นตัวอย่างเปรียบเทียบต่อไป 

ระยะเวลา (เริ่มต้น - สิ้นสุด)  ตุลาคม 2559 - กันยายน 2561 
สถานที่ด าเนินการ   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสงขลา 
     ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชวีภาพ 
 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 1.  รวบรวม และศึกษาด้านสัณฐานวิทยาของเห็ดร่างแหไอโซเลทต่างๆ 

1.1 รวบรวม และศึกษาด้านสัณฐานวิทยาของเห็ดร่างแหที่บริโภคได้จากธรรมชาติในเขตภาคใต้ของ
ประเทศไทย (แหล่งเก็บเดิมในปีที่ 1 และแหล่งใหม่) และแหล่งอ่ืน โดยสามารถรวบรวบตัวอย่างเห็ดร่างแหได้      
2 สายพันธุ์ คือ เห็ดร่างแหกระโปรงสั้น และ เห็ดร่างแหกระโปรงยาว รวม 11 ไอโซเลท (ตารางท่ี 1) คือ 
 เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นจากธรรมชาติ ให้รหัสประจ าสายพันธุ์เป็น K2, K3, K4,K5, K7, K8, K10 และ 
K11โดยมีเชื้อพันธุ์เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นเก็บจากอ าเภอบางพระ จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เชื้อพันธุ์
จาก ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นชุดเปรียบเทียบ รหัสประจ าสายพันธุ์เป็นK1 รวมเป็น เห็ดร่างแห
กระโปรงสั้นสีขาว จ านวน 9 ไอโซเลท 
 เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว จากธรรมชาติ จ านวน 1 ไอโซเลท ให้รหัสประจ าสายพันธุ์เป็น K6 และ ใช้
เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว พันธุ์การค้าเป็นชุดเปรียบเทียบ ให้รหัสประจ าสายพันธุ์เป็น K9 รวมเป็นเห็ดร่างแห
กระโปรงยาวจ านวน 2 ไอโซเลท 
ตารางท่ี 1 เห็ดร่างแหที่รวมรวบจากธรรมชาติในเขตภาคใต้ของประเทศไทย (แหล่งเก็บเดิมในปี ที่ 1 และ 
    แหล่งใหม่) และแหล่งอ่ืน ระยะเวลาในการส ารวจ 2560 – 2561 
 

ล าดับที่ วันที่พบ/รหัสประจ าพันธุ์ ลักษณะที่พบ สถานที่พบ รูปภาพ 



ตารางท่ี 1(ต่อ) 

เห็ดร่างแหกระโปรงสั้น(จ านวน 9 ไอโซเลท) 
1. เชื้อจากอ าเภอบางพระ 

จังหวัดชลบุรี  
รหัสประจ าพันธุ์ K1  
(สทช.) 

  
 
 
 
 

 

2.   28 พ.ย. 2559 
รหัสประจ าพันธุ์ K2 

เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว 
-ดอกตูม 2 ดอก 
-ดอกบาน 1 ดอก 
-ลักษณะดินบริเวณท่ีพบดิน
ร่วนปนทราย  

สวนปาล์ม 
ต.หนองตรุด  
อ.เมือง จ.ตรัง  
(เก็บแหล่งเดิมปีที่
1) 
 

 
 
 
 
 

3.  20 ธ.ค. 2559 
รหัสประจ าพันธุ์ K3 

เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว 
-ดอกตูม 2 ดอก 
-ดอกบาน 1 ดอก 
ลักษณะดินบริเวณท่ีพบดิน
ร่วนปนทราย 

สวนยางพารา 
ต.เขาปู ่
อ.ศรีบรรพต 
จ.พัทลุง   

 
 
 
 
 
 

ล าดับที่ วันที่พบ/รหัสประจ าพันธุ์ ลักษณะที่พบ สถานที่พบ รูปภาพ 
เห็ดร่างแหกระโปรงสั้น(จ านวน 9 ไอโซเลท) 
4. 29 ม.ค. 61 

รหัสประจ าพันธุ์  K4 
เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว 
-ดอกตูม 3 ดอก 
-ดอกบาน 1 ดอก 
-ลักษณะดินบริเวณท่ีพบดิน
ร่วนปนทราย  

สวนปาล์ม 
ต.หนองตรุด  
อ.เมือง จ.ตรัง 
(เก็บแหล่งเดิมปีที่2) 

 

5. มี.ค. 2561 
รหัสประจ าพันธุ์  K5 

เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว 
-ดอกตูม 4 ดอก 
-ดอกบาน 2 ดอก 
ลักษณะดินบริเวณท่ีพบดิน
ร่วนปนทราย 

สวนไผ่ 
ต. โตนดด้วน 
อ. ควนขนุน  
จ. พัทลุง 
 
 

 
 
 
 
 



 
ตารางท่ี 1(ต่อ) 

6.  30 พ.ย. 59  
รหัสประจ าพันธุ์  K7 

เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว 
-ดอกตูม 2 ดอก 
-ดอกบาน 1 ดอก 
ลักษณะดินบริเวณท่ีพบดิน
ร่วนปนทราย 

สวนยางพารา 
ต. น้ าผุด อ.ละงู  
จ.สตูล   
(เก็บแหล่งเดิมปีที่1)       
 

 
 
 

7.  30 ม.ค. 61  
รหัสประจ าพันธุ์  K8 
 

เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว 
-ดอกตูม 3 ดอก 
-ดอกบาน 1 ดอก 
ลักษณะดินบริเวณท่ีพบดิน
ร่วนปนทราย 

สวนยางพารา 
ต. น้ าผุด อ.ละงู  
จ.สตูล    
(เก็บแหล่งเดิมปีที่2)     

 

8 27 ส.ค. 2561 
รหัสประจ าพันธุ์ 
 K10  

เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว 
-ดอกตูม 3 ดอก 
-ดอกบาน 3 ดอก 
ลักษณะดินบริเวณท่ีพบดิน
ร่วนปนทราย 

สวนไผ่ 
ต.มายอ อ.มายอ 
จ.ปัตตานี 
 
 

 

9. 29 ส.ค. 2561 
รหัสประจ าพันธุ์ 
 K11 

เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว 
-ดอกตูม 3 ดอก 
-ดอกบาน 3 ดอก 
ลักษณะดินบริเวณท่ีพบดิน
ร่วนปนทราย 

สวนกล้วย 
ต.ปริก อ.สะเดา  
จ.สงขลา 
 

 

ล าดับที่ วันที่พบ/ 
รหัสประจ าพันธุ์ 

ลักษณะที่พบ สถานที่พบ รูปภาพ 

เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว (จ านวน 2 ไอโซเลท) 
1. 28 พ.ย. 2559 

รหัสประจ าพันธุ์ K 6 
เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว 
-ดอกตูม 2 ดอก 
-ดอกบาน 3 ดอก 
ลักษณะดินบริเวณท่ีพบดิน
ร่วนปนทราย 

สวนกล้วย 
ต.หนองตรุด  
อ.เมือง จ.ตรัง 
 
 
 

 

2. พันธุ์การค้า เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว สายพันธุ์การค้าจาก  



 
1.2 ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดร่างแห 

เห็ดร่างแห หรือเห็ดเยื่อไผ่  (Dictyophora spp. Synonyme : Phallus) มีชื่อสามัญ Bamboo 
Mushroom ชื่อเห็ดร่างแหตั้งตามลักษณะเด่น เช่น เห็ดเต้นร า (Dancing mushroom) ซึ่งเป็นการสังเกตตรงส่วน
ที่เป็นหมวกเห็ด มีลักษณะคล้ายกระโปรงลูกไม้สุภาพสตรีเมื่อโดนลมพัด คล้ายสุภาพสตรีเต้นระบ า (อังคมีน,  
2549) เห็ดร่างแหสามารถเจริญเติบโตและออกดอกได้ตามธรรมชาติ ซึ่งมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกัน
มาก โดยลักษณะทั่ วไปของการจ าแนกเห็ดร่างแห จะมี ระยะไข่ (egg stage) หมวกดอก (cap) กระโปรง 
(indusium) ฐานหุ้มดอก(volva) ดังแสดงในภาพที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  ลักษณะต่างๆของเห็ดร่างแห 
 A.  ระยะไข่     (egg stage) 
 B.  ระยะดอกบาน   
 ผลการศึกษาจ าแนกลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดร่างแห แบ่งได้เป็น 2 สายพันธุ์ คือ เห็ดร่าง

กระโปรงสั้นสีขาวจ านวน  3 ชนิด (species) และเห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว 1 ชนิด ดังต่อไปนี้          
 เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว จ านวน 3 ชนิดคือ 
 1) Dictyophora duplicata(Bosc) Fisch.  
 2) Phallus merulinus ( Berk)  
 3) Phallus atrovolvatus Kreisel&Calong 
เห็ดร่างกระโปรงยาวสีขาว  จ านวน 1 ชนิด คือ  

1) D. echinovolvataZang 

รหัสประจ าพันธุ์K 9 สาธารณรัฐประชาชน
จีน (2553) 

 
 
 
 
 

A 

  กระโปรง 

(indusium) (stipe)) 
  ก้านดอก (stipe)  

(stipe)) 

หมวกดอก (cap)  

(stipe)) 

ฐานหุ้มดอก

(volva) B 



 
1. เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว  

 ชื่อสามัญ  เห็ดร่างแหกระโปรงสั้น  

 ชื่อวิทยาศาสตร์ Dictyophora duplicata (Bosc)Fisch.  

 แหล่งที่พบ ไอโซเลท K 1 อ าเภอ บางพระ จ.ชลบุรี  

    ได้รับความอนุเคราะห์เชื้อพันธุ์จาก ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

ระยะไข่ (egg stage)   : รูปร่างคล้ายไข่ไก่ แต่มีขนาดเล็กกว่า(2.0x2.5 เซนติเมตร) เปลือกผิวมีสีเทา มี
รอยแตกกระจายทั่วไป ด้านบนจะปริและเปิดออกเมื่อโตเต็มที่ โดยส่วนหมวกจะโผล่ขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก 
พร้อมก้าน ( stipe) กระโปรง ( indusium) และ volva และมีส่วนของราก ( rhizomorphs) สําหรับยึดติดกับผิว
ดิน  

หมวกดอก (cap)  :รูปร่างคล้ายหมวกขนาดเล็กขนาดประมาณ 2.0 เซนติเมตร บริเวณผิวหมวก
ประกอบด้วย hymenium เป็นที่สร้างสปอร์ทําให้มีสีน้ําตาลปนเขียว เมื่อมีความชื้นจะมีการดูดซับน้ํา กลายเป็น
เมือกเหนียว ซึ่งมีการสร้างสปอร์จํานวนมหาศาลในบริเวณนี้ และมีกลิ่นค่อนข้างแรง   

ก้านดอก (stipe)  : มีสีขาว รูปร่างทรงกระบอก ผิวก้านกลวงคล้ายฟองน้ําบริเวณโคนจะหนากว่า
ส่วนบน ก้านดอกเห็ดมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.0 -3.0 เซนติเมตร ยาว 7-10 เซนติเมตรส่วนก้านดอกนํามา
รับประทาน  

กระโปรง (indusium) : ส่วนนี้เป็นลักษณะเด่นของเห็ดเมื่อโตเต็มที่จะมีการปล่อยกระโปรงลงมาจาก
บริเวณส่วนหมวก มีความยาว1ใน 3 ของก้าน (3-4 เซนติเมตร) มีสีขาว ประกอบด้วยรูเล็ก สานกันลักษณะคล้าย
ตาข่าย บางคล้ายฟองน้ํา 

ฐานหุ้มดอก(volva) : ส่วนนี้ทําหน้าที่รองรับก้านดอกและห่อหุ้มดอกเห็ดเมื่อยังอ่อน (ระยะไข่)  สีขาว
ปนเหลืองนั้นคือส่วนเปลือก เมื่อผ่าออกจะพบชั้นวุ้นหนาภายใน 
หมายเหตุ  :  ในการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา เป็นการศึกษาจากตัวอย่างดอกเห็ดที่มี 

     การเพาะภายในโรงเรือน 

อ้างอิงตาม : วราพร  ไชยมา (2558)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A B 



 

 
 

ภาพที ่2  เห็ดร่างแหกระโปรงสั้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Dictyophora duplicata (Bosc)Fisch. 

   A. – B  ระยะดอกบาน ไอโซเลท K1 

 

2. เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว  
 ชื่อสามัญ  เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว  

 ชื่อวิทยาศาสตร์ Phallus atrovolvatus Kreisel & Calong 

 แหล่งที่พบ ไอโซเลท K 2 ต.หนองตรุด อ.เมืองจ.ตรัง (28 พ.ย. 2559)แหล่งเดิมปีที่ 1 
    ไอโซเลท K 3 ต.เขาปู่อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง 
    ไอโซเลท K 4 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง(29 ม.ค. 61) แหล่งเดิมปีที่ 2 
   ไอโซเลท K 7 ต. น้ําผุด อ.ละงู จ.สตูล (30 พ.ย. 59) แหล่งเดิมปีที่ 1   
   ไอโซเลท K 8 ต. น้ําผุด อ.ละงู จ.สตูล (30 ม.ค. 61) แหล่งเดิมปีที่ 2  
   ไอโซเลท K10 ต.มายอ อ.มายอ จ.ปัตตานี 
   ไอโซเลท K11 ต.ปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

ระยะไข่ (egg stage)  :มีรูปร่างคล้ายวงรี ทรงกลม หรือ คล้ายไข่ไก่ ขนาด(กxย) 1.8-2.9x1.9 -4.7 
มิลลิลิเมตร ส่วนใหญ่พบผิวเรีบบเปลือกสีด า หรือค่อนไปทางสีเทาปนม่วงในบางครั้งจะพบสีน้ าตาลปนเทามีส่วน
ของราก ( rhizomorphs) สําหรับยึดติดกับผิวดินสีขาว 

หมวกดอก (cap)  :รูปร่างคล้ายหมวกขนาดเล็กขนาดประมาณ 2.0 เซนติเมตร บริเวณผิวหมวกมี
สีน้ําตาลปนเขียว 
 ก้านดอก (stipe) : มีสีค่อนข้างเหลืองปนขาว รูปร่างทรงกระบอก ขนาดความยาวก้านดอก   
เมื่อบานออกจากระยะไข่ จะมีขนาด(กxย) 1.5-2.3 x11.5-14.0 เซนติเมตร 

กระโปรง (indusium) :  เมื่อดอกเห็ดโตเต็มที่จะมีการปล่อยกระโปรงลงมาจากบริเวณส่วนหมวก มี
ความยาว ครึ่งหนึ่งของก้าน (6 - 7 เซนติเมตร) มีสีขาว ประกอบด้วยรูเล็ก สานกันลักษณะคล้ายตาข่าย บางคล้าย
ฟองน้ํา 

ฐานหุ้มดอก(volva) :  ฐานหุ้มดอกมีสีด า หรือค่อนไปทางสีเทาปนม่วง   
 

หมายเหตุ :  ในการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา เป็นการศึกษาจากตัวอย่างดอกเห็ดที่มี 

    การเพาะภายในโรงเรือน 

อ้างอิงจาก : F.D. et.al.,  2005 , Girish Gogoi and Vipin Parkash. 2014. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  เห็ดร่างแหกระโปรงสั้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Phallus atrovolvatus Kreisel & Calong 
  จ านวน 7 ไอโซเลท (K2 K3 K4 K7 K8 K10 และ K11) 
 
 

 

 

 

 

 

 

A 



3. เห็ดร่างแหกระโปรงสั้น  
 ชื่อสามัญ  เห็ดร่างแหกระโปรงสั้น  

 ชื่อวิทยาศาสตร์ Phallus merulinus ( Berk) 

 แหล่งที่พบ ไอโซเลท K 5 ต. โตนดด้วน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

ระยะไข่ (egg stage)  : มีรูปร่างคล้ายวงรี ค่อนข้างกลม ขนาด(กxย) 2.6 x 4.0 เซนติเมตรส่วนใหญ่
พบผิวเรีบบ 

หมวกดอก ( cap)  :รูปร่างคล้ายหมวกขนาดเล็กขนาดประมาณ 2.0 เซนติเมตร บริเวณผิวหมวกมี
สีเหลืองเทา 
 ก้านดอก (stipe)  : มีสีค่อนข้างเหลืองปนขาว รูปร่างทรงกระบอก ขนาดความยาว   ลําต้นเมื่อ
บานออกจากระยะไข่ จะมีขนาด(กxย) 2.3-2 x9.0 เซนติเมตร 

กระโปรง (indusium)  : เมื่อดอกเห็ดโตเต็มที่จะมีการปล่อยกระโปรงลงมาจากบริเวณส่วนหมวก มี
ความยาว 1 ใน 3ของก้านดอก มีสีขาว ประกอบด้วยรูเล็ก สานกันลักษณะคล้ายตาข่าย บางคล้ายฟองน้ํา 

ฐานหุ้มดอก(volva) : ฐานหุ้มดอกมีสีคาลาเมลขนาด 3.2x3.8 เซนติเมตร  
หมายเหตุ  :  ในการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา เป็นการศึกษาจากตัวอย่างดอกเห็ดที่มี 

    การเพาะภายในโรงเรือน 

อ้างอิงจาก :  Girish Gogoi and Vipin Parkash. 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 เห็ดร่างแหกระโปรงสั้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Phallus merulinus ( Berk) 
 A – B  ระยะไข่ ไอโซเลท K5 
 C ระยะดอกบาน ไอโซเลท K 5 

A B C 



 
 
 
 
4. เห็ดร่างแหกระโปรงยาว  
 ชื่อสามัญ  เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว  

 ชื่อวิทยาศาสตร์ D. echinovolvata  Zang 

 แหล่งที่พบ ไอโซเลท K 6 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง  
   ไอโซเลท K9 สายพันธุ์การค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (2553) 
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 

 ระยะไข่ (egg stage) : รูปร่างคล้ายไข่ไก่ แต่มีขนาดใหญ่กว่า 2.5-4.0 เซนติเมตร จะพบเส้นขนเล็กๆ
สีเทาอยู่บริเวณผิวเปลือกภายนอก  สีม่วงจางปนเทา มีรอยแตกกระจายทั่วไป  
 หมวกดอก ( cap) :รูปร่างคล้ายหมวกขนาดเล็ก 2.-3 เซนติเมตร ผิวภายนอกมีลักษณะคล้ายรังผึ้ง
มีสีเขียวเข้ม เป็นเมือกเหนียว 
 ก้านดอก (stipe)  :มีสีขาว รูปร่างทรงกระบอก ผิวก้านกลวงคล้ายฟองน้ า บริเวณโคนจะเหนียว
ความยาว 13-15 เซนติเมตร 
 กระโปรง (indusium)  :มีความยาว 13 -15 เซนติเมตร สีขาว สานกันเป็นตาข่าย 
 ฐานหุ้มดอก(volva) : ผิวเปลือก สีม่วงจางปนเทา 
 
หมายเหตุ  :  ในการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา เป็นการศึกษาจากตัวอย่างดอกเห็ดที่มี 

     การเพาะภายในโรงเรือน 

อ้างอิงจาก :  Lin Zhanxi and Lin Dongmei. 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A B C 



ภาพที่ 5 เห็ดร่างแหกระโปรงสั้น ชื่อวิทยาศาสตร์ D. echinovolvata  Zang 
 A. ระยะไข่ ไอโซเลท K9 
 B.  ระยะดอกบาน ไอโซเลท K 6 
 Cระยะดอกบาน ไอโซเลท K 9 (พันธุ์การค้า) 
 
 
 
 
2.  การจ าแนกเห็ดร่างแหด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล 
 ผลการสกัดดีเอ็นเอจากเส้นใยเห็ดร่างแห จ านวน ๑๑ ไอโซเลท โดยใชชุดสกัดส าเร็จรูป  Fungal 
genomic DNA extraction kit (Favogen, USA.) การ genomic DNA ที่ได้มีคุณภาพดีสามารถใช้เป็นดีเอ็นเอ
ต้นแบบได้ในการท าปฏิกิริยา PCR  บริเวณยีน ITS2 และ ITS4 ขนาด PCR product ที่ได้ของแต่ละยีนมีขนาด
650 คู่ เบส (ภาพที่  6) ส่งตัวอย่างไปหาล าดับเบส และวิเคราะห์ล าดับ เบสที่ ได้จากเส้นใยเห็ดร่างแห                
ทั้ง ๑๑ ไอโซเลท  บริเวณยีน ITS2 และ ITS4 โดยเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลทางพันธุกรรม National Center for 
Biotechnology Information (NCBI) พบว่ายีน ITS2 และ ITS4 มีล าดับเบสที่มีความเหมือนกันที่ 99 เปอร์เซ็นต์ 
แล ะส ร้ า ง  Phylogenetic ด้ ว ย โป รแก รม  Unweighted pairs group method with arithmetic mean 
(UPGMA) เพ่ือตรวจสอบความเหมือนของล าดับเบสในยีนเดียวกัน พบว่า ยีน ITS2 และ ITS4 สามารถแบ่งกลุ่มที่
มีความเหมือนกันของล าดับเบสอยู่ในช่วง 90 – 99 เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถแบ่งกลุ่มประชากรได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้ 

 กลุ่มที่ 1 คือกลุ่มเห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว  (Phallus atrovolvatus) ที่มีความใกล้ชิดทางพันธุกรรม
สูงโดยมีความเหมือนกันของล าดับเบสอยู่ในช่วง 98- 99 เปอร์เซ็นต์ ได้แก่ 

 1.1 กลุ่มประชากรในภูมินิเวศเดิม จากการเก็บตัวอย่าง ไอโซเลท K 2   ต.หนองตรุด อ.เมืองจ.ตรัง  (28 
พ.ย. 2559) แหล่งเดิมปีที่ 1 มีความใกล้ชิดทางด้านพันธุกรรมสูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ คือความเหมือนกันของล าดับ
เบส จากไอโซเลท K 4 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง  (29 ม.ค. 61)  แหล่งเดิมปีที่ 2   
     1.2 กลุ่มประชากรในภูมินิเวศต่างกัน คือ ไอโซเลท K 3 ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง มีความใกล้ชิด
ทางด้านพันธุกรรมสูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ คือความเหมือนกันของล าดับเบสจากไอโซเลท K 7 ต. น้ าผุด อ.ละงู       
จ.สตูล (30 พ.ย. 59) แหล่งเดิมปีที่ 1   
 กลุ่มที่ 2 คือเห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว D. echinovolvata มีความเหมือนกันของล าดับเบสอยู่ในช่วง 
93 – 99 เปอร์เซ็นต์  คือ ไอโซเลท K 6 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง และ ไอโซเลท K9 สายพันธุ์การค้าจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีน (2553) ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะมีการศึกษาไอโซเลท K 6 ไปพัฒนาเป็นพันธุ์การค้า 
 กลุ่มที่ 3 ซึ่งไม่จัดอยู่ในกลุ่มใดเลยคือ ไอโซเลท K 5 ต. โตนดด้วน อ. ควนขนุน จ. พัทลุง ซึ่งสอดคล้องกับ
การจ าแนกทางสัณฐานวิทยา คือเห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว สายพันธุ์  Phallus merulinus ( Berk)    
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 
6   รูป
ผลผลิต 
PCR  
ขนาด 

 650 
คู่เบส 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2  แสดงการจําแนกตําแหน่งการรวิเคราะห์ลําดับเบส โดยใช้ primer ITS 1 และ ITS4 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sample no. Code no. Source Identity (%) Accession no. 

1 K1 Phallus atrovolvatus 90 KP012823.1 

2 K2 Phallus atrovolvatus 99 KP012823.1 

3 K3 Phallus atrovolvatus 90 KP012823.1 

4 K4 Phallus atrovolvatus 99 KP012823.1 

5 K5 Phallus merulinus  96 KP012745.1 

6 K6 Dictyophora echinovolvata  93 AF324165.2  

7 K7 Phallus atrovolvatus 96 KP012823.1 

8 K8 Phallus atrovolvatus 99 KP012823.1 

9 K9 Dictyophora echinovolvata  99 AF324165.2  

10 K10 Phallus atrovolvatus 99 KP012823.1 
11 K11 Phallus atrovolvatus 99 KP012823.1 

file:///E:/เรื่องเต็มการทดลองที่%203/กวาง%2005-10-17.xls%23RANGE!alnHdr_757958408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/757958408?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=X9R0TU3M014
file:///E:/เรื่องเต็มการทดลองที่%203/กวาง%2005-10-17.xls%23RANGE!alnHdr_757958408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/757958408?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=X9R4DCDE014
file:///E:/เรื่องเต็มการทดลองที่%203/กวาง%2005-10-17.xls%23RANGE!alnHdr_757958408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/757958408?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=X9R8NCMV015
file:///E:/เรื่องเต็มการทดลองที่%203/กวาง%2005-10-17.xls%23RANGE!alnHdr_757958408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/757958408?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=X9R9JSKE014
file:///E:/เรื่องเต็มการทดลองที่%203/กวาง%2005-10-17.xls%23RANGE!alnHdr_757958408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/757958330?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=X9RE16FV014
file:///E:/เรื่องเต็มการทดลองที่%203/กวาง%2005-10-17.xls%23RANGE!alnHdr_305696823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/305696823?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=X9RF75PH015
file:///E:/เรื่องเต็มการทดลองที่%203/กวาง%2005-10-17.xls%23RANGE!alnHdr_757958408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/757958408?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=X9RJ25HP015
file:///E:/เรื่องเต็มการทดลองที่%203/กวาง%2005-10-17.xls%23RANGE!alnHdr_757958408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/757958408?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=X9RKDC11014
file:///E:/เรื่องเต็มการทดลองที่%203/กวาง%2005-10-17.xls%23RANGE!alnHdr_305696823
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/305696823?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=X9RSCDST014
file:///E:/เรื่องเต็มการทดลองที่%203/กวาง%2005-10-17.xls%23RANGE!alnHdr_757958408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/757958408?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=X9RKDC11014
file:///E:/เรื่องเต็มการทดลองที่%203/กวาง%2005-10-17.xls%23RANGE!alnHdr_757958408
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/757958408?report=genbank&log$=nucltop&blast_rank=1&RID=X9RKDC11014


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่๗  แผนภูมิความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเห็ดร่างแห จํานวน 11 ไอโซเลท 

 
 
 
 
 
การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา เป็นการศึกษาจากตัวอย่างดอกเห็ดที่มี การเพาะภายในโรงเรือน จึง

ท าให้การจ าแนกสี และขนาดของระยะไข่ (egg stage) สามารถมีการคลาดเคลื่อนได้ จากผลกระทบของ
สภาพแวดล้อม เช่น หากสภาพโรงเรือน มีการให้ปริมาณน้ ามากจะท าให้ผิวของระยะไข่แยกได้และหากโรงเรือน
ได้รับแสงมากก็จะท าให้ผิวของระยะไข่ขาว ค่อนไปทางเหลือง จึงมีโอกาสสูงในการจ าแนกทางสัณฐานวิทยาที่
ผิดพลาดได้ง่าย 

การตรวจวิเคราะห์ล าดับเบสบริเวณ ITS พบว่าเชื้อเห็ดร่างแหมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมาก ผลการ
วิเคราะห์มีลักษณะไปทางลูกผสมของสายพันธุ์เห็ด จึงท าให้แยกความแตกต่างหาความสัมพันธ์ทางด้านพันธุกรรม
ในแต่ละไอโซเลทได้ยาก และข้อมูลทางด้านฐานพันธุกรรมของเห็ดร่างแหยังมีข้อมูลน้อยมากใน NCBI 

 
9.  สรุปผลการทดลอง 

จากผลการรวบรวม เห็ดร่างแหที่บริโภคได้จากธรรมชาติในเขตภาคใต้ของประเทศไทย (แหล่งเก็บเดิมใน
ปีที่ 1 และแหล่งใหม่) ในช่วงตุลาคม 2559 – กันยายน 2561โดยสามารถรวบรวบตัวอย่างเห็ดร่างแหได้ 2 สาย
พันธุ์ คือ เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว และ เห็ดร่างแหกระโปรงยาวสีขาว รวม 11 ไอโซเลท เมือ่น ามาจ าแนกทาง
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และการจ าแนกเห็ดร่างแหด้วยเทคนิคชีวโมเลกุล ด้วยวิธีศึกษาล าดับเบสบริเวณ ITS 



สรุปได้ว่า เห็ดร่างแหกระโปรงสั้นสีขาว จ าแนกได้เป็น 2 ชนิดคือ  Phallus atrovolvatus  Kreisel&Calong  
และ Phallus merulinus ( Berk)  โดยเห็ดร่างแหกระโปรงสั้น สายพันธุ์ Phallus atrovolvatus สามารถ
แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็น 2 ประชากรตามสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศที่แตกกต่างกัน ท าให้มีความผันแปร
ทางพันธุกรรมแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรูปร่าง สีของดอกเห็ด ยกตัวอย่างเช่น ฐานหุ้ม
ดอกมีสีด า หรือค่อนไปทางสีเทาปนม่วง     

 
10. การน าไปใช้ประโยชน์ : ให้ระบุว่าผลงานที่สิ้นสุดได้น าไปใช้ประโยชน์พัฒนาต่อหรือถ่ายทอดได้ในประเด็น

อะไรบ้าง (ระบุเป็นข้อๆ) 
1. น าไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี การหาสายพันธุ์ และวิธีการเพาะเห็ดร่างแหที่เหมาะสมใน

พ้ืนที่ภาคใต้ เพื่อถ่ายทอดสู่เกษตรกร  
2. น าไปพัฒนาด้านการหาสารพฤษเคมี ของเห็ดร่างแหสายพันธุ์ไทยที่มีประโยชน์ทางเภสัชกรรม  
3. การน าไปพัฒนาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะต่อผู้บริโภค เช่นการท าโจ๊กกึ่งส าเร็จรูป หรือน้ าเห็ดสกัด

เข้มข้น 
 

11. ค าขอบคุณ 
  ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.หทัยรัตน์ อุไรรงค์ ผู้ผลักดัน และให้ค าปรึกษาสิ่งที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ ของงานวิจัยด้วยดีเสมอมา คณะผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ผู้ให้ความอนุเคราะห์เชื้อพันธุ์เห็ดร่างแหเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบสายพันธุ์ คณะผู้บริหารส านักวิจัยและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ ๘  ซึ่งอ านวยความสะดวกในการท าวิจัยด้วยดีเสมอมา  
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