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รวบรวม และคัดเลือกพันธุเห็ด Oudemansiella spp. จาก แหลงตาง ๆ
เพื่อเปนพันธุทางการคา
อัจฉรา พยัพพานนท พจนา ตระกูลสุขรัตน 1/ อุทัยวรรณ แสงวณิช
กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขา
1/
ภาควิชาจุลชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

บทคัดยอ
Oudemansiella spp. เปนเห็ดที่บริโภคได มีคุณคาทางโภชนาการและมีสรรพคุณทางยา
สามารถจะสงเสริมเปนเห็ดเศรษฐกิจ ที่มคี วามปลอดภัยสูงจากสารเคมีได แตปจจุบันขาดแคลนเชื้อ
พันธุท ี่จะนําไปใชเปนเชื้อขยาย จึงไดทําการ สํารวจ รวบรวม คัดเลือก เห็ดชนิดนีจ้ ากที่ตางๆ ทีเ่ กิดขึ้น
ในธรรมชาติพรอมทดสอบประสิทธิภาพการผลิตในอาหารขี้เลื่อยและอาหารฟางหมักดวยการเพาะใน
ระบบถุง
โดยดําเนินการที่กลุมวิจัยโรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาระหวาง ตุลาคม 2551- กันยายน 2552
ผล การทดสอบ Oudemansiella spp. จํานวน 3 สายพันธุ พบวาเสนใยเห็ด เจริญไดดีที่
อุณหภูมิ 25 Oซ การใหผลผลิตบนอาหารขี้เลื่อยและฟางหมัก ชวงฤดูหนาว (เก็บผลผลิตระหวาง
มกราคม-กุมภาพันธุ 2552) ชวงฤดูรอน-ฝน(เก็บผลผลิตระหวางเมษายน-มิถุนายน 2552) และฤดู
ฝน-หนาว (เก็บผลผลิตกันยายน-ตุลาคม2552) พบวาOdemansiell sp.-2 เจริญและใหผลผลิตได
ดี โดยใหผลผลิตเฉลี่ย 82.10, 88.305 และ 69.34 กรัมตอถุง (800กรัม)ในอาหารขี้เลื่อย และ
51.17,32.154และ57.35 กรัมตอ ถุง (800กรัม) ในอาหารฟางหมัก สวนOudemansiella sp.-1
และOudemansiella sp.-3 เจริญไมดี เก็บผลผลิตวิเคราะหไมได
ผลการวิเคราะห ดอกเห็ดสด มีโปรตีน 2.3 g/100g ไดเอทารี ไฟเบอร (Dietary Fiber) 3.8
g/100g แคลเซียม 22.80mg/kg นอกจากนัน้ มี สังกะสี ซีลีเนียม เหล็ก วิตามินบี1 วิตามินบี2
และอื่นๆ
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คํานํา
เห็ด Oudemansiella spp. พบไดทั้งในเขตอบอุน (Temperate) และเขตรอนชื้น
(Tropical) เห็ดสกุล ซึง่ Pegler (1986) รายงานวาพบ O. canarii ไดทั่วไปในเขตรอน เชน
ประเทศบราซิล เเทนซาเนีย อูกานดา และเคนยา แตจะไมคอยพบในพืน้ ที่เขตอบอุนตอนเหนือ
สวนในเขตอบอุน Horn et al (1993) แจงรายละเอียดขอมูลของเห็ด O. radicata ไวใน A Guide
to Kansas Mushroom วาเปนเห็ดที่เจริญเติบโตจากรากไมผุ มีรากยาวลึกลงจากหนาผิวดินไม
นอยกวา 1 ฟุต ในประเทศญี่ปุน(Imazeki and Hongo,1995) มีเห็ดสกุลนีท้ ี่ไดมีการจําแนกไวแลว
หลายชนิด ไดแก O. mucida, O. pudans, O. veno-lamellata, O. fruneomarginate, O.
platyphylle, O.canarii และ O. radicata สวน Arora (1979) รายงานไวใน A Mushroom
Demystified ลําดับเห็ดสกุลนี้ได 3 ชนิด คือ O. platyphylle, O. radicata และ O. longipes .
มีบางชนิดรับประทานไดมคี ุณคาทางดานโภชนาการ บางชนิดมีสรรพคุณเปนสมุนไพร
สําหรับมนุษย และบางชนิดมีสารประกอบที่สามารถควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชได ไดมีการเก็บ
ตัวอยางและบันทึกขอมูลตั้งแตปพ.ศ.2537 ไว ศึกษาประเมินการใชประโยชน เชื้อพันธุเพื่อนําไปใช
เปนเชื้อขยาย
กลุม เห็ดนี้ยังไมมกี ารนําเขาจากตางประเทศโอกาสที่จะไดเชื้อเห็ด ตองเก็บจาก
ธรรมชาติ จึงตองรีบเรงสํารวจ รวบรวม และ คัดเลือก เห็ดชนิดนี้จากที่ตาง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นในธรรมชาติ
ใหไดเชื้อพันธุไ วเปนทรัพยสนิ
ดวยในสภาพภูมิอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงไมเปนไปตามฤดูกาล
สงผลใหเห็ดลดนอยลงทุกป เมื่อไมมีการเพิ่มเชื้อขยายในธรรมชาติ ดอกเห็ดยอมเกิดไมได และ
ที่สุดแลวเห็ดชนิดนี้อาจสูญหายไปจากประเทศไทย.
วัตถุประสงคในการศึกษา เพื่อรวบรวมและคัดเลือกเชือ้ พันธุเ ห็ด ไวขยายเปนเชือ้ บริการและเปน
พันธุอา งอิงสําหรับไวใชงานวิจัยขยายและวิจัยปรับปรุงพันธุในอนาคตนั้น ในประเทศไทยยังไมมี
การรวบรวมเชือ้ เห็ด Oudemansiella spp. และ ไมพบรายงานวาไดไดมีการรวบรวมพันธุเห็ด เก็บ
รักษาไว นอกจากที่กรมวิชาการเกษตรซึง่ มีเชื้อพันธุอยูบ างจึงเห็นควรตองรีบ สํารวจรวบรวมเห็ด
ดังกลาว.
วิธีดําเนินการ
อุปกรณ
1 อาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด พีดีเอ
2 อุปกรณที่ใชในหองปฏิบัติการ จานแกว หลอดแกว ไมโครไปเปต เครื่องปน ผสม
3 วัสดุสําหรับใชเพาะไดแก ขี้เลื่อย ฟางขาว มูลสัตว รํา ปูนขาว ถุงพลาสติกทนรอน
4 หมอนึง่ อัดความดัน หมอนึ่งไมอัดความดัน โรงเรือนเปดดอก
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วิธีการ
1.สํารวจรวบรวมเก็บตัวอยางในธรรมชาติและแหลงตางๆ
1.1รวบรวม คัดเลือกเก็บตัวอยางในธรรมชาติ (ภาคกลาง, ภาคใต, ภาคเหนือ, ภาค
ตะวันออก,
ภาคตะวันตก) นําตัวอยางจากแหลงตาง ๆ แยกเนื้อเยื่อเลี้ยงเปนเสนใยคัดเลือกเก็บไวบนอาหารพี
ดีเอ
1.2 ศึกษาลักษณะสี ขนาด ดอกเห็ด โครงสรางดอกเห็ด จากชิน้ สวนเนื้อเยื่อ หมวกและ
ครีบดอก สองผานกลองจุลทรรศน
1.3 บันทึกขอมูล :บันทึกชนิดและขนาดของ trama, pleurocystidea, chyrocystidea
สปอรและอื่น ๆของดอกเห็ด ที่เก็บจากแหลงตางๆ
2. ทดสอบประสิทธิภาพการเกิดดอกเห็ด
2.1 ทดสอบการเจริญของเสนใยที่อุณหภูมิ 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45Oซ บนอาหารพีดีเอ
, วางแผนการทดลองแบบ CRD จํานวนกรรมวิธี (เชื้อพันธุเ ห็ด) ไมนอ ยกวา 3 เชื้อพันธุ
2.2 ศึกษาการใหผลผลิต ลักษณะและคุณภาพดอกเห็ดจากการเพาะใน ฤดูหนาว ฤดูรอนและ
ฤดูฝน
2.2.1 เตรียม กอนอาหารเพาะ
2.2.1.1 กอนอาหารฟางหมัก
สูตรอาหารฟางหมัก : ฟางขาว : มูลวัว :รําละเอียด : ปูนขาว ในอัตราสวน 100: 25 : 5 :1
โดยน้าํ หนักบรรจุถุงละ 500 กรัม เปนกอนอาหารทีน่ งึ่ ฆาเชื้อจุลนิ ทรีย ในหมอนึง่ ชนิดไมอัดความ
ดันเปนเวลา 3 ชั่วโมง
2.2.1.2 กอนอาหารขี้เลื่อย
สูตร อาหารขี้เลื่อย : ขี้เลื่อย: รํา: ดีเกลือ :ปูนขาว: ยิปซัม ในอัตราสวน
100:7:0.2:1 โดยน้ําหนักบรรจุถุงละ600กรัม เปนกอนอาหารทีน่ ึ่งฆาเชื้อจุลินทรียในหมอนึง่ ชนิดไม
อัดความดันเปนเวลา3 ชั่วโมงใสเชื้อเห็ด 3 สายพันธุท ี่เลี้ยงอยูในเมล็ดขาวฟาง
2.3 การเปดดอก
เมื่อเสนใยเจริญเต็มกอนอาหารทัง้ 2 สูตร ยายถุงกอนเชื้อไปเปดใหเกิดดอกโดยถอดจุก
สําลีออกจากปากถุงใหเกิดดอก ในโรงเรือนสภาพธรรมชาติที่ กลุมวิจัยโรคพืชสํานักวิจัยพัฒนาการ
อารักขาพืช กรุงเทพมหานคร
วางแผนการทดลองแบบ CRD 3 กรรมวิธี (เห็ด 3 สายพันธุ)
บันทึกขอมูล: บันทึกการเจริญเติบโตของเสนใย ลักษณะ สี ขนาด น้าํ หนักของดอกเห็ด
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3.วิเคราะห คุณคาทางโภชนาการของดอกเห็ด
ดอกเห็ดสดสงวิเคราะห หาคุณคาทางโภชนาการ โดยสงวิเคราะหทหี่ องปฏิบัติการกลาง
ตรวจสอบผลิตภัณฑเกษตรและอาหาร ( LCFA)
เวลาและสถานที:่ ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552
กลุมวิจยั โรคพืช สํานักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช
พื้นที่จังหวัด สกลนคร ตาก ชุมพร สุราษฎรธานี
ผลและวิจารณผลการทดลอง
1.ผลการสํารวจรวบรวมเก็บตัวอยางในธรรมชาติและแหลงตางๆ
ได รวบรวม เห็ด Oudemansiella spp. ซึ่ง ตัวอยาง Oudemansiella sp-1 จาก
อัจฉรา ( 2545 ) ไดเก็บ เห็ดที่ มีลกั ษณะเดนคือสีผิวของหมวกคลายเห็ดหอม แตมคี วามเปนเมือก
เนื้อหมวกหนาขณะยังไมบาน กานดอกสีขาวมีขนบางๆ ดอกเห็ดเกิดบนขอนไมยางพาราในแปลง
ทดลองปลูกตนยางพาราของพืน้ ทีง่ านวิชาการในศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดนราธิวาสในชวง เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ป พ.ศ.2539 จากลักษณะ
ดังกลาวคาดวาจะเปนเห็ดทีร่ ับประทานได จึงไดแยกเนือ้ เยื่อเลี้ยงเสนใยบริสุทธิ์ศึกษาพรอมทดลอง
เพาะเบื้องตน อาจารยอนงค จันทรศรีกุล และ ดร. อุทัยวรรณ แสงวณิช ไดจําแนกเบื้องตนวา
เปนเห็ดในสกุล Oudemansiella spp. ในเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2540–42 ยังคงพบเห็ดชนิดนี้เกิด
ในบริเวณพืน้ ที่เดิม แตหลังจากนั้นมาจนปจจุบันไมพบอีกเลย ตัวอยาง Oudemansiella sp-2
คุณศุภนิตย หิรัญประดิษฐ และ คุณยงยุทธ สายฟาได เก็บเห็ดชนิดนี้จากจังหวัดตาก เมื่อ พ.ศ.
2544 ไดทดสอบเพาะเบื้องตนเกิดเปนดอกเชนกันแต สายพันธุน ี้มีลกั ษณะบางอยางที่ตางกับสาย
พันธุจ ากจังหวัดนราธิวาส ตัวอยาง Oudemansiella sp-3เก็บไดที่ อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ในชวง
ฤดูฝน เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งมีกา นดอกยาวปลายเรียวเหมือนรากพืช กานมีสีนา้ํ ตาลออน
ถึงน้ําตาลเขมและดํา สวนของขอบครีบดอกมีสีน้ําตาลดํา Dr. Yusuaki Murakami จาก Oita
Mushroom Research Institute ประเทศญี่ปุนจําแนกไววาเปน O. radicata และ Horn et al
(1993) แจงรายละเอียดขอมูลของเห็ด O. radicata ไวใน A Guide to Kansas Mushroom วาเปน
เห็ดที่เจริญเติบโตจากรากไมผุ มีรากยาวลึกลงจากหนาผิวดินไมนอยกวา 1 ฟุต
จะไดจําแนก Oudemansiella sp.-1 และ Oudemansiella sp.-2 จากลักษณะรูปราง สี
ขนาด ดอกเห็ด รูปรางและขนาดสปอร และลักษณะโครงสรางดอกเห็ด จากชิน้ สวนเนื้อเยื่อ หมวก
และครีบดอก ตอไป
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2. ประสิทธิภาพการใหผลผลิต
2.1 ผลทดสอบการเจริญของเสนใย Odemansiella spp. 3 สายพันธุ ที่อุณหภูมิ 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45Oซ บนอาหารพีดีเอ พบวาทัง้ 3 สายพันธุ เจริญไดดีที่อุณหภูมิ 25 Oซ
2.2 การใหผลผลิตบนอาหารขี้เลื่อยและฟางหมักชวงฤดูหนาว(เก็บผลผลิตระหวางมกราคมกุมภาพันธุ 2552) พบวาOdemansiell sp. -2 เจริญและใหผลผลิตไดดี โดยใหผลผลิตเฉลี่ย 82.10
กรัมตอถุง(800กรัม) ในอาหารขี้เลื่อย และ 51.17 กรัมตอถุง(800กรัม) ในอาหารฟางหมัก สวน
Oudemansiella sp. -1 และ Oudemansiella sp.-3 เจริญไมดี เก็บผลผลิตวิเคราะหไมได
2.3
การใหผลผลิตบนอาหารขี้เลื่อยและฟางหมักชวงฤดูรอน-ฝน(เก็บผลผลิตระหวาง
เมษายน-มิถุนายน2552) พบวา Oudemansiella sp. -2 ใหผลผลิตไดทั้งในอาหารขี้เลื่อย และฟาง
หมัก (ตารางที1่ ) ผลผลิตเห็ดจากอาหารขีเ้ ลื่อยชวงฤดูรอนต่ํากวาชวงฤดูหนาว
สวน
Oudemansiella sp. -1 และ Oudemansiella sp.-3ไมเกิดดอกเห็ด อุณหภูมิขณะเปดดอกคอนขาง
สูง ภายในหองเปดดอกเวลา 08.00น.อุณหภูมิ อยูระหวาง 27-29O ซ และเวลา 13.00น.อุณหภูมิ อยู
ระหวาง 29-33 O ซ จึงสงผลการพัฒนาเสนใยใหเกิดเปนดอกไดต่ํา
2.4
การใหผลผลิตบนอาหารขี้เลื่อยและฟางหมักชวงฤดูฝน-หนาว(เก็บผลผลิตระหวาง
กันยายน-ตุลาคม2552) พบวา Oudemansiella sp. -2 ใหผลผลิตไดดีบนอาหารขี้เลื่อย แตให
ผลผลิตต่ําบนอาหารฟางหมัก(ตารางที่2) สวน Oudemansiella sp.-3ใหผลผลิตเพียงเล็กนอย
แต Oudemansiella sp. -1 ไมเกิดดอก
สายพันธุ Oudemansiella sp. -1 จะเกิดดอกไดงายบนพีดีเอ ที่อณ
ุ หภูมหิ อ ง และ
Oudemansiella sp.-3 สามารถเกิดดอกบนพีดีเอ ที่อณ
ุ หภูมิ 20-25 O ซ
3. ผลการวิเคราะหคุณคาทางโภชนาการเห็ด
ผลการวิเคราะห ดอกเห็ดสด มีโปรตีน 2.3 g/100g ไดเอทารี ไฟเบอร(Dietary Fiber) 3.8
g/100g มีแคลเซียม 22.80mg/kg ซึ่ง สูงกวา เห็ดตีนแรดที่มีแคลเซียม 6.16 mg/kg นอกจากนัน้
มี สังกะสี ซีลีเนียม(อัจฉรา, 2549) ที่ชวยปองกันการเกิดมะเร็งตอมลูกหมากและมีวิตามินบี1
วิตามินบี2 ปริมาณ0.06,0.16 mg/100g (ตารางที่ 3)
สรุปผลการทดลองและคําแนะนํา
พันธุเ ห็ด Oudemansiell spp. ที่ผานการคัดเลือกและทดสอบ ในป พ.ศ.2552 ไดสาย
พันธุท ี่มีแนวโนม สามารถนําไปใชเพาะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ทุกฤดู จํานวน1 สายพันธุ จะ
ทดสอบสายพันธุท ี่รวบรวมไดเพิ่มในป2553เพื่อ เปรียบเทียบกับสายพันธุท ี่ทดสอบในป2552.

1774
เอกสารอางอิง
อัจฉรา พยัพพานนท 2545. เห็ดสกุล Oudemansiella จะเปนเห็ดพาณิชย. หนา 45-55 ใน :
เห็ดไทย 2545. สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแหงประเทศไทย. พิมพที่บริษทั นิวธรรมดา
การพิมพ (ประเทศไทยจํากัด).
อัจฉรา พยัพพานนท 2549. ซีลีเนียม ในเห็ดปองกัน มะเร็งตอมลูกหมาก. ขาวสารเพื่อเพาะผูเ ห็ด.
ปที่ 11 ฉบับที่ 3 หนา1-6.
Arora, D.1979. Mushroom demystified, a comprehensive guide to the fleshy fungi , 2nd
ed. Ten Speed Press,Berkeley. 409 p.
Pegler, D.N. 1986. Agaric Flora of Srilanka. Kew Bull Add.Ser.XII, HMSO. London. 519
p.
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ตารางที่ 1 ผลผลิตเห็ด Oudemansiella spp-2 เพาะดวยอาหาร ขี้เลื่อย และ ฟางหมัก (กรัมตอ
ถุง )
กรรมวิธี
ม.ค. – ก.พ. 52
เม.ย.-มิ.ย.52
1.เพาะดวยอาหารขี้เลื่อย

82.10

69.34

2.เพาะดวยอาหารฟางหมัก

51.17

57.35

C.V. (%)

5.5
Significant at 1% level

9.1
Significant at 5% level

ตารางที่2 ผลผลิตเห็ด Oudemansiella spp-2 เพาะดวยอาหาร ขี้เลื่อย และ ฟางหมัก (ก.ย. -ต.ค.
2552)
กรรมวิธี
ผลผลิตเฉลี่ย (กรัมตอ ถุง) จํานวนครั้งที่เก็บ
1.เพาะดวยอาหารขี้เลื่อย
88.305
4.35
2.เพาะดวยอาหารฟางหมัก
32.154
1.87
C.V. (%)
12.0
10.8
Significant at 1% level Significant at 1% level
ตารางที่3
คาวิเคราะห สารอาหาร เกลือแร ของ Oudemansiella sp-2
รายการทดสอบ
ผลการทดสอบ
รายการทดสอบผล
ผลการทดสอบ
Protein
2.30
g/100g
Calcium
22.803 mg/kg
Fat
0.06
g/100g
Phosphorous
95.23 mg/100g
Sugar
Not detected
Ash
1.23 g/100g
Dietary Fiber
3.80
g/100g
Zn
0.52 mg/100g
Carbohydrate
8.60
g/100g
Selenium
0.003
mg/kg
Calories from Fat 0.54 Kcal/100g
Sodium
7.0
mg/100g
Calories
44.14 Kcal/100g
Vitamin B1
0.06
mg/100g
Iron
6.535
mg/kg
Vitamin B2
0.16
mg100g
Moisture
87.81
g/100g
แหลง :หองปฏิบัติกลาง(ประเทศไทย) จํากัด พ.ศ.2552
(Laboratory Center for Food and Agricultural Products, 2009)
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1 ลักษณะดอกเห็ดและการใหผลผลิตของเห็ด Oudemansiella spp.

ภาพที่1. เห็ด Oudemansiella sp-2 ผลิตในอาหารฟางหมัก

ภาพที่2. เห็ด Oudemansiella sp -3 บน
อาหาร พี ดี เอ

ภาพที่ 3.Oudemansiella sp-3 เพาะในอาหารขี้เลื่อย

