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ABSTRACT
Coprinus comatus (O.F.Mull) Gray has the potential benefits to be developed as a new
economic mushroom strain in Thailand. The objective of this study was to investigate proper
growing media and the optimum growth temperatures for mycelium cultivation of C. comatus. Five
mushroom strains were used in this study. The first strain is introduced from America (Comatus1),
and the other 4 strains are from the People's Republic of China (Comatus2, 3, 4 and 5). Three
strains, Comatus1, 3 and 5, which showed great mycelia growth on agar media were selected.
Mycelium growth rate of all strains were evaluated on six culture media .The result indicated that
mycelium growth rates of Comatus1, 3 and 5, were maximum on PGPA medium significantly. And
the optimum mycelium growth temperature for incubation is about 25ºC. The spawn production
most suitable for all strains was boiled sorghum : CaCo3 : sugar (92 : 4: 4 by volume). The
mycelium on average completely spread throughout the substrates within 15.25 days after
inoculation. For cultivation technology, pasteurized plastic basket technique was used with the
combination of rice straw, rice bran, urea, ammonium sulfate, lime, gypsum, and triple super
phosphate. These components supported higher yields of basidiocarps. After that casing with mixed
soil and then incubated the cultivating baskets to the temperature of 18-20ºC for fruiting bodies
induction. The fruiting bodies of Comatus3 and Comatus5 began to initiation within 13.60 and
14.20 days respectively after exposed to cold temperature. Furthermore, the perfect fruiting body
and the highest yield were found in Comatus3 (2,557.10 g/basket) after three harvests. For Indoor
cultivation (shelf method), it was shown that the three strains could be cultivated in the winter (16 –
30ºC) at Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Northern of Thailand. Moreover, a substrate
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combination of rice straw : rice bran : urea : ammonium sulfate : lime : gypsum : triple super
phosphate (100: 5: 1: 2: 1: 2: 1 by volume) gave the highest yields in both Comatus3 (3.04 kg.m-2)
and Comatus5 (3.05 kg.m-2), which were not differently significant. The largest basidiocarp was
found in Comatus3.
Key word: Coprinus comatus, mycelium growth, cultivation, basidiocarp, yield

บทคัดยอ
เห็ด Coprinus comatus (O.F.Mull) Gray หรือเห็ดถั่วฝรั่ง มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนเห็ด
เศรษฐกิจชนิดใหมได การทดลองนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาชนิดอาหาร อุณหภูมิที่เหมาะสมตอการ
เจริญเติบโตของเสนใยเห็ด และเทคโนโลยีการผลิตเห็ดถั่วฝรั่งโดยทําการรวบรวมเชื้อพันธุเห็ดถั่วฝรั่ง
จากสหรัฐอเมริกา 1 สายพันธุ (Comatus 1) สาธารณรัฐประชาชนจีน 4 สายพันธุ (Comatus 2, Comatus 3,
Comatus 4 และ Comatus 5) คัดเลือกเชื้อเห็ดที่เจริญเติบโตสูงสุด 3 อันดับ (Comatus1 Comatus3,
และ Comatus5 ) จากการศึกษาการเจริญของเสนใยบนอาหารวุน 6 ชนิด พบวาเชื้อเห็ดทั้ง 3 สายพันธุ
เจริญไดดีที่สุดบนอาหาร PGPA และที่อุณหภูมิ 250C อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อนํามาผลิตเชื้อขยาย
ในอาหาร 5 สูตร พบวา เชื้อเห็ดเจริญไดดีที่สุดบนอาหารสูตรที่ประกอบดวยขาวฟางตม : CaCo3 :
น้ําตาล ใชเวลาเฉลี่ย 15.25 วัน ศึกษาการเกิดดอกเห็ดดวยการเพาะในระบบตะกราพลาสติก ใชวัสดุ
หมักที่ผานการพลาสเจอซไรซ 7 ชนิดคือ ฟางขาว : รําขาว : ยูเรีย : แอมโมเนียมซัลเฟต : ปูนขาว : ยิปซั่ม
และทริปเปลซุปเปอรฟอตเฟต พบวาเชื้อเห็ดทั้ง 3 สายพันธุ เจริญไดดีไมแตกตางทางสถิติ จากนั้น
กระตุนใหเกิดดอกโดยการคลุมผิวหนา ดวยดินผสม บมเลี้ยงในตูควบคุมอุณหภูมิที่ 18-20 0C เห็ด
Comatus 3 และ Comatus 5 ออกดอกรุนแรก ใชเวลา 13.60 และ 14.20 วัน ตามลําดับ และ Comatus 3
ใหผลผลิตสูงสุด 2,557.10 กรัมตอตะกรา สามารถเก็บผลผลิตได 3 รุน การขยายผลทดสอบเทคโนโลยี
ที่ไดในสภาพโรงเรือนเกษตรกรแบบเพาะชั้นที่อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ในฤดูหนาว (16 –
30˚C) โดยใชวัสดุหมักประกอบดวย ฟางขาว : รําขาว : มูลวัว : ปุยสูตร 0-46-0 : ปูนขาว : ปุยยูเรีย
และดีเกลือ พบวาสายพันธุ Comatus3 และ Comatus5 ใหผลผลิตไดครั้งที่ 1 ไมแตกตางทางสถิติ โดย
ใหผลผลิตเฉลี่ย 3.04 และ 3.05 กก./ตร.ม. ตามลําดับ จากนั้นทําการประเมินลักษณะของดอกเห็ดแต
ละสายพันธุ พบวา comatus 3 มีขนาดดอกใหญที่สุด
คําหลัก: เห็ดถั่วฝรั่ง, การเจริญเติบโตของเสนใย, การเพาะ, ดอกเห็ด, ผลผลิต
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คํานํา
เห็ด Coprinus comatus (O.F.Mull) Gray มีชื่อสามัญวา shaggy mane หรือ lawyer’s wig ใน
ประเทศจีนเรียกวา Maotou - Guisan ( Stamets, 1993) นิยมบริโภคกันมากในทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ
และประเทศจีน เปนเห็ดในสกุล Coprinus ที่มีขนาดใหญที่สุด รสชาติอรอย และมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง โดย 100 กรัม มีโปรตีน 25.4 กรัม คารโบไฮแดรต 4.57 กรัม ไขมัน 0.34 กรัม เสนใย
2.02 กรัม เถา 1.63 กรัม เกลือแรและวิตามิน (ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนิเซียม ซิลิเนียม โปแตสเซียม
เหล็ก สังกะสี Niacin และวิตามิน บีตาง ๆ เปนตน) อีกทั้งยังมี amino acid มากกวา 14 ชนิด (Glutamic,
Serine, Alanine acid เปนตน) ทั้งมีสรรพคุณทางยา สามารถยับยั้งเซลลมะเร็ง ปองกันภาวะหลอดเลือด
โรคหัวใจ ลดระดับน้ําตาลในเลือด และความดันโลหิต (Gu and Leonard, 2006) ที่สําคัญคือมี β–glucan
ที่เปนสาร antioxidant จากคุณสมบัติดังกลาวและกระแสนิยมอาหารสุขภาพ ในปจจุบันจึงมีการ
เพาะปลูกเห็ดถั่วฝรั่งอยางแพรหลายในตางประเทศ (Dijkstra, 1976, Mueller et al., 1985, Stamets,
1993, Volk, 2004 ) เห็ดชนิดนี้ มีรสชาติดี เมื่อนํามาปรุงอาหารจะมีรสชาติคลายเนื้อไก และมีความ
กรุบกรอบ เห็ดถั่วฝรั่งที่เพาะปลูกเปนการคาในกรุงปกกิ่ง ประเทศจีน พบวาเสนใยเห็ดสามารถเจริญ
ไดในสภาพอุณหภูมิคอนขางสูง และไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางรวดเร็ว สําหรับ ประเทศไทย
ยังไมมีการศึกษาหาเทคโนโลยีการเพาะเห็ดถั่วฝรั่งเพื่อการคา การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อหา
ปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการเจริญของเห็ดชนิดนี้ และการเพาะทดสอบเพื่อศึกษาลักษณะตาง ๆ และ
ผลผลิตในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับแนะนําแกเกษตรกรในการเพาะเห็ดเมืองหนาวเปน
การคา และเปนการเพิ่มชนิดเห็ดใหมใหแกตลาด และผูบริโภคตอไป

อุปกรณและวิธีการ
รวบรวมสายพันธุเห็ด Coprinus comatus ไดทั้งสิ้น 5 สายพันธุ และให รหัส (code) ประจําสาย
พันธุเปน Comatus 1 เปนสายพันธุมาจากสหรัฐอเมริกา สวน Comatus 2, Comatus 3, Comatus 4, และ
Comatus 5 เปนสายพันธุการคาของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่รวบรวมไวภายในศูนยรวบรวมเชื้อพันธุ
เห็ดแหงประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเก็บรักษาไวในหลอดทดลองที่อุณหภูมิ 15 0C โดยเมื่อจะ
ทําการทดลองจึงยายเสนใยจากหลอดทดลองลงเลี้ยงในอาหารวุน PDA ในจานเลี้ยงเชื้อ เมื่อเชื้อเห็ด
เจริญเต็มผิวหนาอาหาร จึงตัดสวนของเสนใยพรอมทั้งอาหารวุนบริเวณขอบโคโลนี ออกเปนชี้นขนาด
ประมาณ 1 ลูกบากศเซ็นติเมตร แตละชิ้นที่ไดนี้คือ เชื้อที่ใชสําหรับปลูกเชื้อ (inoculate) ลงบนอาหาร
วุนตางๆที่จะทําการทดลองตอไป
1.ศึกษาการเจริญของเสนใย
วางแผนการทดลองแบบสุมบูรณ (CRD, completely randomized design) มี 5 กรรมวิธี 4 ซ้ํา
ไดแก Comatus 1, Comatus 2, Comatus 3, Comatus 4 และ Comatus 5 โดยทําการศึกษาการเจริญของ
เสนใยเห็ดบนอาหารวุน PDA ในจานเลี้ยงเชื้อขนาดเสนผานศูนยกลาง 90 มม. บมเลี้ยงไวที่อุณหภูมิหอง
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เปนเวลา 7 วัน ทําการวัดความกวางของโคโลนี และประเมินความหนาแนนของเสนใยโดยสายตา จึงทํา
การคัดเลือกเชื้อเห็ดที่เจริญเติบโตสูงสุด 3 อันดับ มาทําการศึกษาตอไป
2. ศึกษาการเจริญของเสนใยบนอาหารวุน 6 ชนิด
2.1 การเจริญของเสนใยเห็ดถั่วฝรั่ง Comatus1 บนอาหารวุน 6 ชนิด
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 6 กรรมวิธี 4 ซ้ํา อาหารที่ใชทดสอบมีดังนี้ 1) CMA 2) GPA
3) MEA 4) PDA 5) PDPYA 6) PGPA โดยเลี้ยงเสนใยเห็ดถั่วฝรั่ง Comatus1 บนอาหารวุน 6 ชนิด บม
เลี้ยงที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 7 วัน เปรียบเทียบการเจริญของเสนใยเห็ดในแนวระดับ (linear growth
rate) โดยวัดความกวางของโคโลนี และประเมินความหนาแนนของเสนใยโดยสายตา
2.2 การเจริญของเสนใยเห็ดถั่วฝรั่ง Comatus3 บนอาหารวุน 6 ชนิด
ปฏิบัติเชนเดียวกันในการทดลองที่ 2.1
2.3 การเจริญของเสนใยเห็ดถั่วฝรั่ง Comatus5 บนอาหารวุน 6 ชนิด
ปฏิบัติเชนเดียวกันในการทดลองที่ 2.1
3. ศึกษาการเจริญของเสนใยในอุณหภูมิตางๆ
3.1 การเจริญของเสนใยเห็ดถั่วฝรั่ง Comatus1 ในอุณหภูมิตางๆ
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 6 กรรมวิธี 4 ซ้ํา โดยเลี้ยงเสนใยเห็ดถั่วฝรั่ง Comatus1ใน
อาหาร PGPA จากนั้นนําไปบมเลี้ยงในตูควบคุมอุณหภูมิที่ 15ºC, 20ºC, 25ºC, 30ºC, 35ºC และ 40ºC
เปรียบเทียบการเจริญของเสนใยเห็ดในแนวระดับ โดยวัดความกวางของโคโลนี และประเมินความ
หนาแนนของเสนใยโดยสายตา เมื่อเชื้อมีอายุ 7 วัน
3.2 การเจริญของเสนใยเห็ดถั่วฝรั่ง Comatus3 ในอุณหภูมิตางๆ
ปฏิบัติเชนเดียวกันในการทดลองที่ 3.1
3.3 การเจริญของเสนใยเห็ดถั่วฝรั่ง Comatus5 ในอุณหภูมิตางๆ
ปฏิบัติเชนเดียวกันในการทดลองที่ 3.1
4. ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อขยาย (spawn)
4.1 สูตรอาหารที่เหมาะในการผลิตเชื้อขยาย Comatus1
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 5 กรรมวิธี (สูตร) แตละสูตรมี 4 ซ้ํา ๆ ละ 3 ขวด ๆ ละ 150 กรัม ไดแก
สูตร 1 ขาวฟาง 100% (กรรมวิธีเปรียบเทียบ)
สูตร 2 ขาวฟาง 96% + น้ําตาล 4%
สูตร 3 ขาวฟาง 92%, + น้ําตาล 4% + CaCo3 4%
สูตร 4 ขาวสาลี 100%
สูตร 5 ขาวสาลี 96% + น้ําตาล 4%
โดยทําการแชขาวฟาง (สูตร 1, 2, 3) และขาวสาลี (สูตร 4, 5) ที่ผานการลางน้ําใหสะอาด ทิ้งไว
1 คืน นําขาวฟางและขาวสาลีที่ผานการแชน้ําแลว มาตมในน้ําเดือด ประมาณ 15 นาที ทิ้งใหสะเด็ดน้ํา
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ผึ่งลมใหเย็น ผสมดวยสูตรตางๆ บรรจุใสขวด นําไปนึ่งฆาเชื้อที่ความดันไอ 15 ปอนดตอตารางนิ้ว
อุณหภูมิ 121ºC เปนเวลา 3 ชม. ตั้งทิ้งไวใหเย็นจึงเขี่ยเชื้อเห็ดที่เลี้ยงไวในอาหารวุน PDA จากนั้น
นําไปบมเลี้ยงในอุณหภูมิหอง บันทึกผลระยะเวลาที่เชื้อเห็ดเจริญเต็มวัสดุ
4.2 สูตรอาหารที่เหมาะในการผลิตเชื้อขยาย Comatus 3
ปฏิบัติเชนเดียวกันในการทดลองที่ 4.1
4.3 สูตรอาหารที่เหมาะในการผลิตเชื้อขยาย Comatus 5
ปฏิบัติเชนเดียวกันในการทดลองที่ 4.1
5.ศึกษาการเกิดดอกของเห็ดถั่วฝรั่งในตะกราพลาสติก
ทดลองเพาะเห็ดถั่วฝรั่งทั้ง 3 สายพันธุ (กรรมวิธี) ดวยการเพาะระบบตะกราพลาสติกโดยใช
วัสดุห มักที่ประกอบดว ย ฟางขาว+รํ าขาว+ยูเ รีย +แอมโมเนีย มซัลเฟต+ปูนขาว+ยิปซั่ม+ทริปเบิล
ซุปเปอรฟอตเฟต อัตราสวน 100 : 5 : 1 : 2 : 1 : 2 : 1โดยน้ําหนัก ซึ่งผานการหมักนาน 21 วัน และทํา
การฆา เชื้ อด ว ยวิ ธี พ าสเจอไรซ จ ากนั้ น หว า นเชื้ อ เห็ด และนํ า ไปบม เลี้ ย ง ในโรงเรื อนไม ค วบคุ ม
อุณหภูมิ เมื่อเชื้อเห็ดเจริญเต็มวัสดุเพาะ จึงทําการคลุมดิน (casing) ดวยดินรวนผสมปูนขาว 1% รอ
จนกระทั่งเสนใยเห็ดเจริญคลุมผิวดิน จึงนําไปกระตุนใหเกิดดอก โดยกระตุนใหเกิดดอก ดวย 2 วิธีคือ
1. กระตุน เกิด ดอกในโรงเรื อนเป ด ดอกไม ควบคุมอุ ณหภู มิ วางแผนการทดลองแบบสุม
สมบูรณในบลอค (randomized completely block design; RCB) มี 3 กรรมวิธี (สายพันธุ) มี 4 ซ้ํา ๆ ละ
3 ตะกรา
2. กระตุนเกิดดอกในตูควบคุมอุณหภูมิ วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 กรรมวิธี (สาย
พันธุ) 5 ซ้ํา
บันทึกระยะเวลาที่เชื้อเห็ดเดินเต็มปุยหมัก และผลผลิตของแตละสายพันธุ
6. การประเมินลักษณะของดอกเห็ดถั่วฝรั่งในแตละสายพันธุ
บันทึกลักษณะตาง ๆ เชน หมวกเห็ด ครีบ กานดอก สี ขนาด ลักษณะผิวของกานดอก ความกวาง
หนา การติดกับหมวกเห็ด เนื้อเยื่อภายในกานดอก และนับจํานวนดอก เปนตน
7. ศึกษาการเพาะเห็ดถั่วฝรั่งในแปลงเกษตรกร
วางแผนการทดลองแบบ CRD มี 3 กรรมวิธี 5 ซ้ํา ดวยวิธีการเพาะในระบบโรงเรือนแบบ
เพาะชั้น ที่ ฟ ารม เพาะเห็ ด แชมปญ องของเกษตรกร อํ า เภอเวี ย งปา เป า จัง หวั ด เชี ย งราย ในเดือ น
กันยายน 2555 – กุมภาพันธุ 2556 โดยเตรียมวัสดุหมักตั้งแตปลายเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 วัสดุหมัก
ประกอบดวย ฟางขาว + รําขาว + มูลวัว + ปุยสูตร 0-46-0 + ปูนขาว + ปุยยูเรีย + ดีเกลือ อัตราสวน
100 : 5 : 5 : 5 : 5 : 5 : 2 โดยน้ําหนัก ซึ่งผานการหมักนาน 21 วัน และทําการฆาเชื้อดวยวิธีพาสเจอไรซ
จากนั้นหวานเชื้อเห็ด เมื่อเชื้อเห็ดเจริญเต็มวัสดุเพาะ จึงทําการคลุมดินดวยดินรวนผสมปูนขาว 1% รอ
จนกระทั่งเสนใยเจริญผานขึ้นมาบนชั้นดิน ทําการใหน้ําแบบพนฝอยใหมีความชื้นสม่ําเสมอ เห็ดเริ่ม
เกิดดอก บันทึกระยะเวลาที่เชื้อเดินเต็มปุยหมัก และผลผลิตของแตละสายพันธุ
20

ผลการทดลองและวิจารณ
1.ศึกษาการเจริญของเสนใย
ผลการศึกษาการเจริญของเสนใยบนอาหารวุน PDA ในแตละสายพันธุ รวมทั้งสิ้น 5 สาย
พันธุ คือ Comatus 1, Comatus 2, Comatus 3, Comatus 4 และ Comatus 5 ซึ่งผลการเปรียบเทียบการ
เจริญของเสนใยเห็ด C.comatus พบวาหลังปลูกเชื้อ 7 วัน เชื้อเห็ดที่เจริญไดดีที่สุด คือ Comatus 5 โดย
มีเสนผานศูนยกลางโคโลนีเฉลี่ย 86.25 มม. (Table 1) รองลงมาคือ Comatus 1, Comatus3, Comatus4
และ Comatus 2 ตามลําดับ โดยมีเสนผานศูนยกลางโคโลนีเฉลี่ย 85.25, 82.25, 75.25 และ 70.75 มม.
ตามลําดับ จึงทําการคัดเลือกเชื้อเห็ดที่เจริญเติบโตสูงสุด 3 อันดับ (Comatus5, Comatus1 และ
Comatus 3) มาทําการศึกษาตอไป
Table 1. Mycelial growth of Coprinus comatus strains were tested on PDA medium and incubated in
room temperature (25-28ºC) for 7 days
Strains
Comatus 1
Comatus 2
Comatus 3
Comatus 4
Comatus 5

Colony diameter in mm.1
85.25
75.25
82.25
70.75
86.25

Density of mycelium after 7 days incubation2
+++
++
+++
++
+++

1) + denotes the density of the mycelium. More + indicates more dense growth of the mycelium.

2. ศึกษาการเจริญของเสนใยบนอาหารวุน 6 ชนิด
ผลการศึกษาการเจริญของเสนใยเห็ดถั่วฝรั่งทั้ง 3 สายพันธุ คือ Comatus 1 Comatus 3 และ
Comatus 5 บนอาหารวุน 6 ชนิด หลังปลูกเชื้อ 7 วัน พบวา เชื้อเห็ดเจริญไดดีที่สุดบนอาหารวุน PGPA
รองลงมาคือ PDPYA PDA CMA MEA และ GPA ตามลําดับ ในทุกสายพันธุ (Table 2 และ Figure 1)
ซึ่งเทากับอัตราการเจริญของเสนใยเห็ดถั่วฝรั่งกับเห็ดเศรษฐกิจชนิดอื่นๆ เชน เห็ดนางรม เห็ดนางฟา
เห็ดกระดาง เห็ดขอนขาว เปนตน นอกจากนั้นยังเจริญไดเร็วกวาเห็ดกระดุม หูหนู เปาฮื้อ และตีนแรด
(วสันณ, 2540)
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Table 2. Mycelial growth of Coprinus comatus strains were tested on six different media and
incubated in room temperature (25-28ºC) for 7 days
Comatus 1
Media

Comatus 3

Colony diameter in Density of
mm.1
mycelium2

Comatus 5

Colony diameter in
mm.1

Density of
mycelium2

Colony diameter in Density of
mm.1
mycelium2

CMA

61.75d

+

60.50c

+

70.25b

+

GPA

59.50d

++

62.75c

++

64.50b

++

MEA
PDA
PDPYA
PGPA

78.25c
85.75b
86.75b
90.00a

++
+++
+++
+++

68.25b
88.00a
87.50a
90.00a

++
+++
+++
+++

64.00b
88.25a
88.25a
90.00a

++
+++
+++
+++

CV (%)

2.8

3.8

5.76

1) Means followed by the same letter in the column were not significantly difference at the 5 % level by DMRT
2) + denotes the density of the mycelium. More + indicates more dense growth of the mycelium.

B
CMA

GPA

MEA

PDA

PGPA

PDPYA
CMA

PDA

A

CMA

GPA

MEA

PDA

PGPA

PDPYA

GPA

MEA

PGPA

PDPYA

B

C

Figure 1. Configuration on mycelia growth of Coprinus comatus strains were tested on six different media
and incubated in room temperature (25-28ºC) for 7 days A: Comatus1, B : Comatus2, C : Comatus3
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3. ศึกษาการเจริญของเสนใยในอุณหภูมิตา งๆ
จากการทดลองเลี้ยงเชื้อเห็ดถั่วฝรั่งบนอาหาร PGPA ที่อุณหภูมิตางกัน 6 ระดับ พบวา เชื้อเห็ด
เจริญไดดีที่สุดที่อุณหภูมิ 250C ในทุกสายพันธุ (Table 3) รองลงมาคือ 200C, 300C และ 150C ตามลําดับ
สวนที่อุณหภูมิ 350C เสนใยเห็ดเจริญไดไมดี มีความหนาแนนของเสนใยนอย และที่ 400C เสนใยเห็ด
ทุกสายพันธุ ไมสามารถเจริญได โดยปกติแลวอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเจริญของเสนใย การงอกของ
สปอร และการพัฒนาเปนดอกเห็ดจะตองการชวงอุณหภูมิที่แตกตางกัน โดยอุณหภูมิระหวาง 20-350C
เหมาะตอการเจริญของเสนใยเห็ด (Griffin, 1994) อุณหภูมิระหวาง 25-320C เหมาะตอการงอกของ
สปอร (Cochrane, 1958) สวนอุณหภูมิระหวาง 18-280C เหมาะตอการรวมตัวของเสนใยเพื่อสรางเปน
ดอกเห็ด (Stamets, 1993) และอุณหภูมิระหวาง 6-80C เปนชวงอุณหภูมิที่เหมาะตอการเก็บรักษาเชื้อ
(Stamets and Chiton,1983) เปนตน
Table 3. Mycelial growth of Coprinus comatus strains were tested on PGPA medium and incubated
at different temperature for 7 days
Comatus 1

Comatus 3

Comatus 5

Temperature Colony diameter in Density of Colony diameter in Density of Colony diameter in Density of
mm.1
mycelium2
mm.1
mycelium2
mycelium2
mm.1
(ºC)
15
70.75c
+++
74.25c
+++
73.50c
+++
20

83.00b

+++

83.75a

+++

82.75b

+++

25
30
35
40
CV (%)

88.25a
82.00b
24.25d
0.00e
2.64

+++
+++
++
-

87.50a
78.25b
23.25d
0.00e
4.43

+++
+++
++
-

87.50a
86.50a
26.50d
0.00e
3.19

+++
+++
++
-

1) Means followed by the same letter in the column not significantly difference at the 5 % level by DMRT
2) + denotes the density of the mycelium. More + indicates more dense growth of the mycelium.

4. ศึกษาการผลิตเชื้อขยาย (spawn) ในสูตรอาหารตางๆ ของแตละสายพันธุ
จากการศึกษาผลิตเชื้อขยาย ในสูตรอาหารตางกัน 5 สูตร พบวาเชื้อเห็ดทุกสายพันธุ สามารถเจริญ
ไดดีที่สุดบนอาหารสูตรที่ 3 หลังปลูกเชื้อลงไปในอาหาร ใชระยะเวลาเฉลี่ย 15.28 วัน รองลงมาคือ
สูตรที่ 5 และสูตรที่ 2 เชื้อเห็ดเจริญไดดีและไมมีความแตกตางกันทางสถิติโดยเชื้อเห็ดเจริญเต็มอาหาร
ในระยะเวลา 21.08 และ 21.33 วัน ตามลําดับ สวนในอาหารสูตรที่ 4 และสูตรที่ 1 เชื้อเห็ดเจริญไดชา
กวาสูตรอื่นๆ โดยเชื้อเห็ดเจริญเต็มอาหารในระยะเวลา 24.33 และ 24.64 วัน ตามลําดับ (Table 4)
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Table 4. Mycelial growth of Coprinus comatus strains were tested on grain with different
formulation for preparation of spawn at room temperature (25-28ºC)
Spawn Formulation

Comatus 1

Comatus 3

Comatus 5

No. of days in
all strains
Days for completion Days for completion Days for completion

of spawn running1 of spawn running1 of spawn running1
1.boiled sorghum 100%
24.75d
24.58c
24.58c

24.64

21.33b

21.42b

21.33

15.42a

15.17a

15.28

24.25c

24.33c

24.42c

5.boiled wheat 96% :
sugar 4 %

21.00b

21.08b

21.17b

24.33
21.08

CV(%)

2.76

2.37

2.37

2. boiled sorghum 96% :
sugar 4 %
3. boiled sorghum 92% :
CaCo3 4% : sugar 4 %
4.boiled wheat 100%

21.25b
15.25a

1) Means followed by the same letter in the column were not significantly difference at the 5 % level by DMRT

5. ศึกษาการเกิดดอกของเห็ดถั่วฝรั่งในตะกราพลาสติก
จากการศึกษาการเกิดดอกของเห็ดถั่วฝรั่งทั้ง 3 สายพันธุ ดวยการเพาะระบบตะกราพลาสติก
พบวา Comatus 3 เจริญไดดีที่สุด โดยเจริญเต็มวัสดุเพาะภายในระยะเวลาเฉลี่ย 14.58 วัน สวน
Comatus 5 และ Comatus 1 ใชระยะเวลาเฉลี่ย 15.33 และ 15.75 วัน ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางทางสถิติ
เมื่อกระตุนใหเกิดดอกดวยการคลุมผิวหนา ดวยดินผสม ในโรงเรือนเปดดอกไมควบคุมอุณหภูมิ
พบวาในชวงเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2554 (28-36ºC) ไมพบการออกดอก เมื่อทดลองซ้ําในชวง
เดือน ธันวาคม – มกราคม 2555 (26-32ºC) โดยการกระตุนการเกิดดอกวิธีที่ 1 พบมีการสรางตุมดอก
(primodia formation) เทานั้น ซึ่งตุมดอกในเวลาตอมาจะฝอ เปนสีน้ําตาล แหง และสลายไปไม
สามารถเจริญเปนดอกเห็ดที่สมบูรณได สาเหตุอาจเกิดจากสภาวะอากาศที่ไมเหมาะสม เชน อุณหภูมิ
สูง เกิน ไป เป น ต น จึงไดก ระตุ นการเกิ ด ดอกในตูควบคุมอุณ หภูมิที่ 18-20ºC รดน้ําใหมีความชื้ น
สัมพัทธ 65 – 80 % เห็ด Comatus 3 และ Comatus 5 สามารถเก็บผลผลิตรุนแรก ใชเวลา 13.60 และ
14.20 วัน ตามลําดับซึ่งไมแตกตางทางสถิติ สวน Comatus 1 เก็บผลผลิตไดภายใน 19.80 วัน การ
ทดลองนี้สอดคลองกับ Stamets and Chiton (1983) ซึ่งพบวาอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเกิดดอกของ
เห็ดชนิดนี้ควรอยูระหวาง 18-24ºC
การใหผลผลิตพบวา สายพันธุ Comatus 3 ใหผลผลิตสูงสุด คือ 2,557.10 กรัมตอตะกรา รองลงมา
คือ Comatus 1 และ Comatus 5 ใหผลผลิต 1,755.34 และ1,304.69 กรัมตอตะกรา ตามลําดับ (Table 5)
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กลุมดอกเห็ดที่ไดมีลักษณะดอกที่สมบูรณ น้ําหนักดี (Figure 2)โดยมีน้ําหนักเฉลี่ย 25.03 - 47.88 กรัม
ตอดอก สามารถเก็บผลผลิตไดถึง 3 รุน แสดงใหเห็นวาอุณหภูมิที่เหมาะสมตอการเกิดดอกของเห็ดถั่ว
ฝรั่งควรต่ํากวา 20ºC (Giffin,1994)
Table 5. Mean yield of Coprinus comatus strains were obtained from cultivation on plastic baskets
which incubated in growth chamber (18-20ºC) for fruiting body yield production
Strains

No. of days for

No. of

Weight of

Yield

basidiocarp/

basidiocarps

(g/ basket)

cropping

basket

(g)

15.75b
14.58a
15.33b

19.80b
13.60a
14.20a

49.60a
56.20a
40.20b

39.71b
34.21a
32.46b

4.25

3.99

11.82

full colonized
of the mycelial

Comatus1
Comatus3
Comatus5
CV (%)

No. of days form
watering to 1st

1,755.34b
2,557.10a
1,304.89c

12.76

1) Means followed by the same letter in the column were not significantly difference at the 1 % level by LSD
2) + denotes the density of the mycelium. More + indicates more dense growth of the mycelium.

6.การประเมินลักษณะของดอกเห็ดในแตละสายพันธุ
ลักษณะของดอกเห็ดถัว่ ฝรั่ง ประกอบดวย 2 สวน คือ หมวกเห็ด และกานดอก สวนบนมีวงแหวน
1 ชั้น ไมมีเปลือกหุมโคน (Figure 3 A และ B)
ก) ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
Comatus 1 หมวกดอก มีสีขาว ถึงขาวครีม มีขนาดความกวาง 2.3-5.0 ซม. สูง 3- 5 ซม.ดานบนของผิว
หมวกเห็ดมีขนเล็กๆ เปนเกล็ดสีน้ําตาลออน คลุมผิวบน เมื่อแกหมวกเห็ดจะสลายกลายเปนหมึกสีดํา
ครีบดอก ไมยดึ ติดกับกาน ครีบมีสีขาวเมื่อยังออน ตอมามีสีเขมขึ้นจนกลายเปนสีดําเมื่อแก ครีบดอกมี
ลักษณะบาง และเรียงกันแบบชิดมาก กานดอก มีลักษณะเรียวยาวเปนทรงประบอก เชื่อมกับหมวก
ดอกตรงกลางหมวก มีสีขาวนวล เนื้อแนนเมื่อยังออน แตเมื่อแกภายในกานจะกลวง มีรากยาวยึดติด
กับวัสดุเพาะ
Comatus 3 หมวกดอก มีสีขาว ถึงขาวครีม มีขนาดความกวาง 2.5-4.5 ซม. สูง 3 - 4.5 ซม. ดานบน
ของผิวหมวกเห็ดมีขนเล็กๆ เปนเกล็ดสีน้ําตาลออนถึงเทา คลุมผิวบน เมื่อแกหมวกเห็ดจะสลาย
กลายเปนหมึกสีดํา ครีบดอก ไมยึดติดกับกาน ครีบมีสีขาวเมื่อยังออน ตอมามีสีเขมขึ้นจนกลายเปนสี
ดําเมื่อแก ครีบดอกมีลักษณะบาง และเรียงกันแบบชิดมาก กานดอก มีลักษณะเรียวยาวเปนทรงประ
บอก เชื่อมกับหมวกดอกตรงกลางหมวกมีสีขาวนวลเนื้อ
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Comatus 5 หมวกดอก มีสีขาว ถึงขาวครีม มีขนาดความกวาง 2.5-4.2 ซม. สูง 3- 5.5 ซม.ดานบนของ
ผิวหมวกเห็ดมีขนเล็กๆ เปนเกล็ดสีน้ําตาลออนถึงเทา คลุมผิวบน เมื่อแกหมวกเห็ดจะสลายกลายเปน
หมึกสีดํา ครีบดอก ไมยึดติดกับกาน ครีบมีสีขาวเมื่อยังออน ตอมามีสีเขมขึ้นจนกลายเปนสีดําเมื่อแก
ครีบดอกมีลักษณะบาง และเรียงกันแบบชิดมาก กานดอก มีลักษณะเรียวยาวเปนทรงประบอก เชื่อม
กับหมวกดอกตรงกลางหมวก มีสีขาวนวล เนื้อแนนเมื่อยังออน แตเมื่อแกภายในกานจะกลวง สวน
โคนโปงบวมมีลักษณะเปนกระเปาะ
ก) ลักษณะทางจุลสัณฐานวิทยา
Basidiospore มีขนาด 10.80 – 13.5 x 8.7 – 10.0 ไมครอน รูปรางคลายรูปไข ผนังหนา ผิวเรียบ มี
germ pore ตรงกลาง 1 รู มีสีน้ําตาล ถึงน้ําตาลดํา (Figure 3C)
Basidia
มีขนาด 15.5-30.0x10.0-12.5 ไมครอน ลักษณะคลายกระบอง มี 4 sterigmaไมมี
basal clamp (Figure 3D)
7. ศึกษาการเพาะเห็ดถั่วฝรั่งในแปลงเกษตรกร
การขยายผลโดยทดสอบเทคโนโลยีที่ไดในสภาพโรงเรือนเกษตรกรแบบเพาะชั้นที่อําเภอ
เวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ในฤดูหนาว พบวา Comatus 3 เสนใยเห็ดเจริญเต็มผิวหนาปุยหมักไดเร็ว
ที่สุด โดยใชเวลา 14.5 วัน (Table 6) จากนั้นกระตุนใหเกิดดอกดวยการคลุมผิวหนาดวยดินผสมปูน
ขาว เมื่อเสนใยเจริญคลุมผิวหนาดิน จึงเริ่มใหความชื้นแบบพนฝอยใหผิวหนาดินมีความชื้นสม่ําเสมอ
ไมนอยกวา 85% พบวา Comatus 3 และ Comatus 5 สามารถเก็บผลผลิตครั้งที่ 1 ไดภายใน 14.5 วัน
เทานั้นโดยใหผลผลิตเฉลี่ย 3.05 และ 3.04 กิโลกรัมตอตารางเมตร ตามลําดับ ซึ่งไมแตกตางกันทาง
สถิติ สวน Comatus 1 เก็บผลผลิตไดภายใน 36.5 วัน ใหผลผลิตเฉลี่ยคือ 0.83 กิโลกรัมตอตารางเมตร
เห็ดถั่วฝรั่งเปนเห็ดที่มีขนาดใหญ มีอัตราการเจริญของเสนใย และยังสามารถเพาะใหออกดอกไดใน
วัสดุที่หางาย ราคาถูก เชน ฟางขาว ขี้เลื่อย เปนตน จากการศึกษาในสภาพโรงเรือนขางตนนั้น
สายพันธุ Comatus 1 จะออกดอกไดชากวาสายพันธุอื่นๆ เนื่องจากอุณหภูมิในชวงเดือนพฤศจิกายนธันวาคม 2555 นั้นอยูระหวาง 16-30ºC ซึ่งยังไมเหมาะสมตอการออกดอกของสายพันธุนี้ ซึ่งเปนสาย
พันธุที่ไดมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปอุณหภูมิเฉลี่ยในฤดูปลูกเห็ดชนิดนี้จะอยูระหวาง
15-24ºC (Mueller et al., 1985) แตในสายพันธุ Comatus3 และ Comatus5 (จากประเทศจีน) สามารถให
ผลผลิตไดดี เนื่องจากมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกวา ซึ่งจากรายงานของ Zhu, 1998 พบวา อุณหภูมิที่เหมาะสม
ตอการเกิดดอกคือ 19-26ºC แตในชวงเดือนมกราคม 2556 อุณหภูมิไดลดต่ําลง (15-26ºC) จึงพบการ
ออกดอกของ Comatus 1 ได สงผลใหผลผลิตรวมที่ไดต่ํากวาสายพันธุอื่นดวย (Figure 4)
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Figure 2. Coprinus comatus fruiting bodies yield were obtained from cultivation on plastic baskets and
incubated in growth chamber (18-20ºC) for fruiting bodies formation. A, B) Comatus1: 12 and
13 days C,D) Comatus3 : 4 and 10 days E,F) Comatus5 : 5 and 14 days
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Figure 3. Basidiocarps characteristic and basidia with basidiospore feature under microscope of
Coprinus comatus. A) Basidiocarps (9 days ) B) Basidiocarps ( 14 days)
C) basidiospore (2000x) D) basidia with basidiospore (5000x)
Table 6. Mean yield of Coprinus comatus strains were cultivated on bed of compost in mushroom
houses at Wiang Pa Pao, Chiangrai (Sepember-January 2013)
Strains

Comatus1
Comatus3
Comatus5
CV (%)

No. of days for

No. of days form

Weight of

Weight of

Yield

full colonized

watering to 1st

basidiocarp/

basidiocarps

(kg./ m2)

of the mycelial

cropping

bed (kg.)

(g)

15.33ab
14.50a
16.00b

36.50b
14.50a
14.50a

3.32b
12.15a
12.22a

35.39b
45.50a
34.95b

5.02

2.51

3.66

18.99

0.83b
3.04a
3.05a

1) Means followed by the same letter in the column were not significantly difference at the 1 % level by LSD
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Figure 4. Fruit-body of Coprinus comatus cultivated on bed of compost in mushroom houses at
Wiang Pa Pao, Chiangrai, A,a) Comatus1 B,b) Comatus3 C,c) Comatus5
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จากผลการศึกษาแสดงวาเห็ดสายพันธุ Comatus 3 และ Comatus 5 เหมาะสมกับการนํามา
เพาะปลูกในสภาพอากาศของบานเรา ไดดีกวา Comatus 1 ซึ่งเหมาะตอสภาพอากาศที่คอนขางเย็นกวา
อยูระหวาง (15-26ºC) จึงจะสามารถใหผลผลิตไดดี
สําหรับการประเมินราคาและการรับซื้อจากตลาด พบวาเห็ดชนิดนี้สามารถขายไดราคา 150 350 บาทตอกิโลกรัม ซึ่งสูงกวาเห็ดแชมปญอง 2-3 เทา คํานวณผลผลิตที่ไดตอ 1 โรงเรือน (ชั้นปลูก
2x6 เมตร 6 ชั้น) ใหผลผลิตเฉลี่ยรวม 166.17 กิโลกรัม เกษตรกรจะไดกําไรสุทธิ 22,409 บาท และอาจ
เก็บผลผลิตไดยาวถึง 2-3 เดือนขึ้นอยูกับสภาวะอากาศในชวงปนั้นๆ เห็ดชนิดนี้สามารถนํามาปรุง
อาหารไทยไดเกือบทุกชนิด รสชาติคลายเนื้อไก และมีความกรุบกรอบ อีกทั้งยังมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง (มีโปรตีนสูงกวาจากเห็ดหอม 2 เทา และสูงกวาโปรตีนจากนม 8 เทา) ไดใหการ
สงเสริม ความรูเรื่องการเพาะเห็ดถั่วฝรั่งแกเกษตรกรผูเพาะเห็ดเมืองหนาวซึ่งพึงพอใจและสนใจเปน
อยางมากที่จะนําเห็ดชนิดนี้เพาะเปนการคาจึงไดวางแผนการผลิตเชื้อพันธุเห็ดถั่วฝรั่งในป 2556 เพื่อ
ใหบริการแกเกษตรกรเปนการเพิ่มชนิดเห็ดใหมใหแกตลาด และผูบริโภคตอไป

สรุปผลการทดลอง
เชื้อเห็ดสายพันธุ Comatus 1, Comatus 3 และ Comatus 5 สามารถเจริญไดดีที่สุดบนอาหาร PGPA
ที่อุณหภูมิ 25 º C และผลิตเชื้อขยายไดดีที่สุดบนอาหารสูตรที่ประกอบดวยขาวฟางตม : CaCo3 : น้ําตาล
อัตราสวน 92 : 4 : 4 โดยน้ําหนัก การเกิดดอกเห็ดดวยการเพาะในระบบตะกราพลาสติก ใชวัสดุหมักที่ผาน
การพลาสเจอซไรซ 7 ชนิดคือ ฟางขาว : รําขาว : ยูเรีย : แอมโมเนียมซัลเฟต : ปูนขาว : ยิปซั่ม และทริปเปล
ซุปเปอรฟอตเฟต พบวาเชื้อเห็ดทั้ง 3 สายพันธุ เจริญไดดีไมแตกตางทางสถิติ เมื่อกระตุนใหเกิดดอกโดย
การคลุมผิวหนาดวยดินผสม ระหวางเดือนมีนาคม – พฤศจิกายน 2554 (28-36ºC) ไมพบการสรางตุมดอกเห็ด
ทั้ง 3 สายพันธุ แตเมื่อกระตุนใหเกิดดอกในโรงเรือนไมควบคุมอุณหภูมิในเดือนธันวาคม – มกราคม 2555
(26-32ºC) พบวาเห็ดมีการสรางตุมดอก เทานั้น สวนการกระตุนในตูควบคุมอุณหภูมิที่ 18-20ºC พบวาเห็ด
Comatus3 และ Comatus5 ออกดอกได และ Comatus3 ใหผลผลิตสูงสุด 2,557.10 กรัมตอตะกรา
จากการขยายผลทดสอบเทคโนโลยีทไี่ ดในสภาพโรงเรือนเกษตรกรแบบเพาะชัน้ ที่อําเภอเวียงปาเปา
จังหวัดเชียงราย ในฤดูหนาว อุณหภูมอิ ยูระหวาง 16 - 30ºC พบวาสายพันธุ Comatus3 และ Comatus5 ให
ผลผลิตไดดีสูงสุด ไมแตกตางทางสถิติ โดยใหผลผลิตเฉลีย่ 3.04 และ 3.05 กิโลกรัม./ตารางเมตร ตามลําดับ

คําขอบคุณ
ขอขอบคุณ คุณทวีศักดิ์ ณ ลําพูน ฟารมเห็ดหมื่นตําลึง คุณ มานิษ คุณศิริวรรณ เกษตรกรผูเพาะเห็ด
แชมปญอง ในอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และทุกๆทาน ที่มีสวนรวมในงานทดลอง จนทําใหงาน
ทดลองนี้สําเร็จลงไดตามวัตถุประสงคและสามารถนําไปถายทดสูเกษตรกรหรือผูสนใจได
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