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การประเมินสายพันธุเห็ดตงฝนเพื่อการใชประโยชน
Evaluation of Lentinus giganteus Strains for Utilization
สุวลักษณ ชัยชูโชติ อัจฉรา พยัพพานนท
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

บทคัดยอ
เก็บรวบรวม เสนใยเห็ดจากแหลงตางๆ ไดอีก 1 ตัวอยาง (005) รวมเปนเห็ดตงฝน
สายพันธุท ดสอบ จํานวน 5 ตัวอยาง เมื่อทดสอบการเจริญของเสนใยเห็ดสายพันธุท ี่รวบรวมไดใหม
ที่อุณหภูมิตางๆ กัน บนอาหารพีดีเอ พบวาเสนใยเจริญไดที่อุณหภูมิ 15,20,25 และ 30ซ
แตกตางกัน แตเสนใยไมเจริญที่ 35 และ 40ซ ลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่มองเห็นดวยตาเปลา
พบวาดอกมีลกั ษณะรูปกรวยตื้นจนถึงกรวยลึก สีนา้ํ ตาลออนหรือน้าํ ตาลออนอมเหลืองหรือน้ําตาล
อมเทา มีเกล็ด กานมีลักษณะกวางตอนบนแลวเรียวเล็กลงไปที่โคนซึ่งมีลักษณะเปนราก มีขนหรือ
เกล็ด สีเดียวกับหมวกหรือเขมกวา สปอรเมื่อดูดวยกลองจุลทรรศนพบมีลักษณะทรงรี และภาพ
พิมพสปอรสีขาวหรือขาวนวล และเมื่อทดสอบการเจริญของเสนใยและการเกิดดอกบนวัสดุเพาะ
ของเห็ดตงฝนทั้ง 5 ตัวอยาง จํานวน 4 ครัง้ พบวาเสนใยเห็ด 3 ตัวอยางใหผลผลิตได

รหัสการทดลอง 01-16-49-03-04-01-02-51
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คํานํา
เห็ดตงฝนหรือเห็ดโตงฝน เปนภาษาอีสานแปลวา กรําฝน หรือ รับฝน เปนเห็ด
พื้นเมืองชนิดหนึง่ ทีเ่ กิดจากธรรมชาติ มีผนู ิยมบริโภคในทองถิน่ ตาง ๆ ลักษณะดอกเห็ดสีนา้ํ ตาลมี
ขนาดตั้งแตเล็กจนถึงขนาดเทาฝามือ เกิดเปนกลุม ดอกเห็ดออนมีลกั ษณะคลายๆ กับหัวเข็มหมุด
มีขนออนๆ เมื่อโตจะขยายใหญข้นึ เรื่อยๆ และครีบดอกจะหอขึน้ ดานบน ลักษณะเหมือนกระทะ
หรือรูปคลายกรวย สีจะจางลงเปนสีครีม ชื่อวิทยาศาสตรของเห็ดชนิดนี้ทา นอาจารยอนงค จันทร
ศรีกุล เห็นควรวาชื่อ Lentinus giganteus Berk. ตามระบบการจําแนกชื่อของ Pegler (ประไพศรี,
2541; Pegler,1983)
การนําเห็ดชนิดนี้มาทําการเพาะเลี้ยงศึกษาวิจัย คัดเลือกและพัฒนาสายพันธุเห็ดใหตรงตามความ
ตองการของผูบ ริโภคและตลาด ตลอดจนเพื่อการใชประโยชนดา นอืน่ ๆ จะเปนการเพิ่มชนิดเห็ดทีม่ ี
คุณภาพในธุรกิจการเพาะเห็ดเพื่อบริโภค และเปนทางเลือกใหผูที่สนใจนําไปใชประกอบเปนอาชีพ
ไดอีกทางหนึ่ง
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1. เชื้อเห็ดตงฝน
2. อาหารเลี้ยงเสนใยเห็ด และ เมล็ดขาวฟาง
3. ตูบมเชื้อ ตูเ ขี่ยเชื้อ หมอนึง่ ความดัน / หมอนึ่งไมมีความดัน
4. วัสดุอุปกรณในหองปฏิบัติการ
5. โรงเรือนเพาะเห็ดชั่วคราว
6. วัสดุเพาะเห็ด
วิธีการ
1. รวบรวม เก็บตัวอยางในธรรมชาติและจากแหลงตาง ๆ นํามาแยกเนื้อเยื่อเลีย้ งเปนเสน
ใยคัดเลือกเก็บไวบนอาหารพีดีเอ
2. ทดสอบการเจริญของเสนใยที่อุณหภูมิ 15, 20, 25, 30, และ 35Oซ บนอาหารพีดีเอ,
ขาวฟาง และทดสอบความสามารถในการอยูรอดของเสนใยที่อุณหภูมิ 40 Oซ บันทึกการเจริญ
ของเสนใยเห็ดบนอาหารวุน ในแนวระดับที่อุณหภูมิ
3. ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา ที่มองเห็นดวยตาเปลา (Macroscopic features) และ
โดยใชกลองจุลทรรศน (Microscopic features) บันทึกลักษณะที่มองเห็นดวยตาเปลาไดแก สี
ขนาด ดอกเห็ด จากตัวอยางเก็บในธรรมชาติ / รวบรวมจากแหลงตางๆ หรือ จากการเพาะเลี้ยง
และ บันทึกขนาดและลักษณะสปอรโดยใชกลองจุลทรรศน
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4. ทดสอบการเจริญของเสนใยและการเกิดดอกบนอาหารขี้เลื่อยซึง่ ประกอบดวยขี้เลื่อย รํา
ละเอียด ยิปซัม่ ปูนขาว ดีเกลือ มีความชื้นประมาณ 65-70% บรรจุในถุงพลาสติกนึง่ ฆาเชื้อแบบไม
มีความดันกอนใชเพาะเห็ด บันทึกขอมูลระยะเวลาการเจริญของเสนใยเต็มถุงอาหาร น้ําหนัก
ผลผลิตดอกเห็ดบนอาหารขี้เลื่อยในถุงพลาสติก อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธในโรงเรือน
เวลาและสถานที่
เริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 สิ้นสุด กันยายน 2553
สถานที่ :- กลุมงานจุลชีววิทยาประยุกต กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขา
พืช กรมวิชาการเกษตร
ผลและวิจารณผลการทดลอง
การทดลองนีด้ ําเนินการตอเนื่องจากปงบประมาณ
2551
ซึ่งผลการทดลองใน
ปงบประมาณ 2552 เปนดังนี้
1. เก็บรวบรวม เสนใยเห็ดจากแหลงตางๆ ไดอีก 1 ตัวอยาง (005) รวมเปนเห็ดตง
ฝนสายพันธุท ดสอบ จํานวน 5 ตัวอยาง (001,002,003,004 และ 005)
2. ทดสอบการเจริญของเสนใยเห็ดที่รวบรวมไดใหม (005) ที่อุณหภูมิ
15,20,25,30,35 และ 40ซ บนอาหารพีดีเอ พบวาเจริญไดที่อุณหภูมิ 15,20,25 และ 30ซ
แตกตางกัน แตเสนใยไมเจริญที่ 35 และ 40ซ
3. ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดทดสอบที่รวบรวมไดใหม (005) มองเห็น
ดวยตาเปลา (Macroscopic features) พบวาดอกมีลกั ษณะรูปกรวยตื้นจนถึงกรวยลึก สีนา้ํ ตาล
ออนหรือน้าํ ตาลออนอมเหลืองหรือน้าํ ตาลอมเทา มีเกล็ด กานมีลักษณะกวางตอนบนแลวเรียวเล็ก
ลงไปที่โคนซึ่งมีลักษณะเปนราก มีขนหรือเกล็ด สีเดียวกับหมวกหรือเขมกวา สปอรเมื่อดูดวยกลอง
จุลทรรศน (Microscopic features) พบมีลักษณะทรงรี แสดงดังภาพที่ 1 และภาพพิมพสปอรสี
ขาวหรือขาวนวล

ภาพที่ 1

สปอรเห็ดตงฝนสายพันธุท ดสอบ 005 จากดอกเห็ดที่เพาะเลี้ยง
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4. การทดสอบการเจริญของเสนใยและการเกิดดอกบนวัสดุเพาะ ของเสนใยเห็ด
เห็ดตงฝน 5 สายพันธุท ที่ ดสอบ พบวา
4.1 การเพาะครั้งที่ 1 ในชวงตุลาคม 2551-25 มิถนุ ายน 2552 พบวา
เห็ดตงฝน 2 สายพันธุ (002และ003) ใหผลผลิตแสดงดังภาพที่ 2 จากจํานวน 4 สายพันธุท ที่ ดสอบ
(001,002,003 และ 004)

002

ภาพที่ 2

003

ลักษณะดอกเห็ดตงฝนจากการเพาะ

4.2 การเพาะครั้งที่ 2 ในชวง 27 มกราคม – 20 สิงหาคม 2552 พบวา
เห็ดตงฝน 1 สายพันธุท ี่ทดสอบ (005) ใหผลผลิตแสดงดังภาพที่ 3 จากจํานวน 5 สายพันธุท ี่
ทดสอบ (001,002,003,004 และ 005)

005

ภาพที่ 3

ลักษณะดอกเห็ดตงฝนจากการเพาะ

4.3 การเพาะครั้งที่ 3 ในชวง 24มีนาคม–31สิงหาคม 2552 พบวาเห็ดตง
ฝนทัง้ 5 สายพันธุท ที่ ดสอบ (001,002,003,004 และ 005) ไมใหผลผลิต
4.4 การเพาะครั้งที่ 4 ในชวง 10 มิถนุ ายน–30 กันยายน 2552 พบวา
เห็ดตงฝน 2 สายพันธุ (002 และ 005) ใหผลผลิตแสดงดังภาพที่ 4 จากจํานวน 5 สายพันธุที่
ทดสอบ (001,002,003,004 และ 005)
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002

ภาพที่ 4

005

ลักษณะดอกเห็ดตงฝนจากการเพาะ

สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
เก็บรวบรวม เสนใยเห็ดจากแหลงตางๆ ไดอีก 1 ตัวอยาง (005) รวมเปนเห็ดตงฝน
สายพันธุท ดสอบ จํานวน 5 ตัวอยาง (001,002,003,004 และ 005) เมือ่ ทดสอบการเจริญของเสน
ใยเห็ดสายพันธุที่รวบรวมไดใหม (005) ทีอ่ ุณหภูมิตางๆ กัน บนอาหารพีดีเอ พบวาเสนใยเจริญไดที่
อุณหภูมิ 15,20,25 และ 30ซ แตกตางกัน แตเสนใยไมเจริญที่ 35 และ 40ซ ลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาที่มองเห็นดวยตาเปลาพบวาดอกมีลักษณะรูปกรวยตื้นจนถึงกรวยลึก สีน้ําตาลออน
หรือน้ําตาลออนอมเหลืองหรือน้ําตาลอมเทา มีเกล็ด กานมีลักษณะกวางตอนบนแลวเรียวเล็กลง
ไปที่โคนซึง่ มีลกั ษณะเปนราก มีขนหรือเกล็ด สีเดียวกับหมวกหรือเขมกวา สปอรเมื่อดูดวยกลอง
จุลทรรศนพบมีลักษณะทรงรี และภาพพิมพสปอรสขี าวหรือขาวนวล และเมื่อทดสอบการเจริญ
ของเสนใยและการเกิดดอกบนวัสดุเพาะของเห็ดตงฝนทัง้ 5 ตัวอยาง จํานวน 4 ครั้ง พบวาเสนใย
เห็ดใหผลผลิตไดแก 002, 003 และ 005
เอกสารอางอิง
ประไพศรี พิทกั ษไพรวัน. 2541. เห็ดนิรนาม (อีกครั้ง). ขาวสารเพื่อผูเพาะเห็ด. ปที่ 3 (1) :11-12.
Pegler, D. N. 1983. The genus Lentinus : A world monograph. Kew Bull., Add. Ser.X.
HMSO. London. P.168-171

