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บทคดัย่อ 

เหด็เผาะ เป็นเหด็ป่าที่บริโภคได้ที่ได้รับความนิยมน ามารับประทานกนัมาก โดยเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทย ในการศึกษาคร้ังน้ี

ได้ท าการแยกเส้นใยบริสทุธิ์ของเหด็เผาะจากตลาดแม่ริม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเส้น

ใยเหด็เผาะ(Astreaus hygrometricus Morgan LEL-CMRU 005) ได้แก่ ชนิดของอาหารแขง็วุ้น อุณหภมูิ และ pH  พบว่าอาหารแขง็วุ้น

สตูร MMN, MEA และ PDA และที่อุณหภมูิ 25 oC และ 30 oC และระดับ pH 5 และ pH6 เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะ 

จากการศกึษาอาหารแขง็จากเมลด็ธญัพืช พบว่าเมลด็ข้าวฟ่างเหมาะสมต่อการผลิตกล้าเช้ือเส้นใยเหด็เผาะได้ดีที่สดุ จากการศกึษาการเข้า

รากของเช้ือเหด็เผาะในต้นกล้าก่อแป้น (Castanopsis diversifolia King ex Hook.f.) ในสภาพโรงเรือน พบว่าเช้ือเหด็เผาะสามารถเจริญ

เข้ารากของต้นกล้าก่อแป้นได้ โดยมีเปอร์เซน็ต์การเข้ารากเฉล่ีย 97.78 เปอร์เซ็นต์ และมีค่าความสงู ที่มีความแตกต่างจากชุดควบคุม

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (P ≤ 0.05) 

 

ค าส าคญั:  ปัจจัยการเจริญ  เหด็เผาะ  อาหารแขง็วุ้น อาหารเมลด็ธญัพืช  ต้นก่อแป้น 
 

Abstract 

Hed-Pho (Hygroscopic earthstar; Astreaus hygrometricus Morgan), the wild edible mushroom, was a favorable ingredient in 

many dishes of Thai food, especially in the Northern part of Thailand. This study isolated the mycelium from the hygroscopic 

mushroom sample from traditional market in Mae-Rim district, Chiang Mai province. The LEL-CMRU 005 isolated strains was 

used to determine suitable source and conditions on mycelium growth rates by types of agar medium, temperatures and pH, 

respectively. The results showed that the most affected factors were MMN, MEA and PDA media at 25 °C and 30 °C and 

slightly acidic condition (pH 5 and 6), respectively. Moreover, in grain medium study, the sorghum was the most suitable 

medium source for inoculation from the infection ability of  A. hygrometricus Morgan to the root part of wild chestnut 

(Castanopsis diversifolia King ex Hook.f.) at 97.78 % infection rate under control conditions in green house and differed 

significantly from control (P ≤ 0.05). 

 

Keywords: Factors afffecting, Astreaus hygrometricus, Agar medium, Cereal grain medium, Castanopsis diversifolia King ex Hook.f. 

 
บทน า 

 
ภาคเหนือของประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนชื้ นแถบ

เส้นศูนย์สูตรมีทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ มีความ

หลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ ทั้ง

ด้านความหลากหลายของชนิด พันธุกรรม และความ

หลากหลายของระบบนิเวศ โดยเห็ดเป็นฟังไจชั้นสูงที่มี

ขนาดใหญ่ เส้นใยเหด็เมื่อถึงระยะสร้างเซลล์สืบพันธุ์จะ
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รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนสร้างเป็นดอกเห็ดที่มีรูปร่าง

สวยงามแตกต่างกันไป พบทั้งขนาดเล็กและใหญ่ บาง

ชนิดเป็นไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่กับรากพืชช่วยให้พืช

เจริญเติบโตได้ดีขึ้น เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ป่าไม้ 

เช่น เห็ดแดง เห็ดไข่ห่าน เห็ดเผาะ และเห็ดตับเต่า 

(ราชบัณฑติยสถาน, 2539) เหด็ป่าส่วนใหญ่พบมากใน

ฤดูฝนจึงเกบ็ได้ไม่ตลอดปี เห็ดป่าที่เกบ็ได้บางชนิดมี

ราคาแพง เช่น เห็ดโคน เห็ดเผาะ และเห็ดหล่ม สร้าง

รายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านในชนบทที่เกบ็มาขายได้เป็น

อย่างดใีนแต่ละปี แต่ปัจจุบนัป่าไม้ถูกบุกรุก เป็นพ้ืนที่ท า

กินมากขึ้น ท าให้ลดจ านวนลงมากและมีแนวโน้มว่าจะ

ลดลงเรื่อยๆ ส่งผลต่อความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต

รวมทั้งเหด็ป่าเปล่ียนแปลงไป เนื่องจากจ านวนและชนิด

ของสิ่งมีชีวิตจะจ าเพาะต่อระบบนิเวศ เสี่ยงต่อการสูญ

พันธุม์ากยิ่งขึ้น การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

ในพ้ืนที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยรักษาสภาพความ

หลากหลายทางชีวภาพและสมดุลของป่า เนื่องจากอาหาร

เป็นปัจจัยที่ส  าคัญย่ิงของมนุษย์ชาติ ซึ่ งถือเป็นความ

มั่นคงอย่างหนึ่งที่แต่ละท้องถิ่นแต่ละพ้ืนที่จ าเป็นต้องมี

ความมั่นคง ในแง่ทางโภชนาการนั้นถอืว่าเหด็เป็นอาหาร

ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยมีปริมาณโปรตีน เกลือ

แร่ และเส้นใยสูง แต่มีไขมันอยู่ในระดับต ่า นอกจากนี้

เห็ดป่าที่บริโภคได้ยังเป็นแหล่งอาหารและสร้างรายได้

ของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างด ี 

เห็ดเผาะ เป็นชื่ อสามัญที่ เรียกกันในประเทศไทย 

ส่วนทางภาคเหนือจะเรียกว่า เหด็ถอบ มีชื่อวิทยาศาสตร์ 

Astraeus hygrometricus Morgan อ ยู่ ใ น ว ง ศ์ 

Astraeaceae สามารถพบได้ทั่วโลก ส่วนการกระจายพันธุ์

ในประเทศไทยสามารถพบได้ทั่วทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ 

จัดอยู่ในกลุ่มของเห็ดที่บริโภคได้ (edible mushroom) 

ดอกเห็ดมีลักษณะเป็นก้อนกลมสีขาวหม่น มีขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 1.5-3.5 เซนติเมตร ขึ้ นเป็น

ดอกเดี่ยวกระจายเป็นกลุ่มใหญ่ในป่าสนและป่าเตง็รัง 

มักจะพบได้หลังจากฝนตก 2-3 วัน ที่มีอากาศร้อนอบ

อ้าว สามารถพบได้ในช่วงเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน

มิถุนายน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2550) จากการรายงาน

ของ อชิรญาณ์ปวริศกร (2549) ได้ท าการศึกษาชนิด

ของวัสดุหลัก และวัสดุเสริมที่เหมาะสมในการผลิตหัว

เชื้ อเห็ดเผาะ พบว่า เมล็ด ข้าวเจ้า เป็นวัสดุหลักที่

เหมาะสม มีการเจริญของเส้นใยหนาแน่น และวัสดุเสริม

ที่เหมาะสม คือ ดินร่วนโดยให้เส้นใยที่มีความหนาแน่น

นอกจากนี้  ปัจจุบันยังไม่พบการรายงานการวิจัยการชัก

น าให้เกิดการสร้างดอกเหด็ (fruit body) โดยปราศจาก

พืชอาศัยของเหด็เผาะ  

จากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้นักวิจัยสนใจที่จะศึกษา

การเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะ (Astreaus hygrometricus 

Morgan) บนอาหารแขง็วุ้นและอาหารแขง็เมล็ดธัญพืช 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือหาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของ

เ ส้ น ใย เห็ ด เผ าะ  ใน ส ภ าพ ป ลอด เชื้ อ ใน ระดั บ

ห้องปฏบิัติการ และศึกษาการชักน าให้เกดิการสร้างดอก

เห็ดในต้นก่อแป้นระดับห้องปฏิบัติการ และสามารถน า

หัวเชื้อเหด็เผาะจากการเพาะเลี้ยงในระดบัห้องปฏบิัตกิาร 

คืนสู่ธรรมชาติ เพ่ือเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนอย่าง

ยั่งยืนต่อไป 

  

วสัดุอุปกรณแ์ละวิธีการ 

 

1. ท าการแยกเส้นใยเหด็เผาะ ที่วางขายในตลาดแม่

ริม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ท าความสะอาดโดย

ปัดเศษดินที่ติดมากับดอกเห็ดออก จากนั้ นตัดชิ้ น

เนื้ อเยื่อด้านในของหมวกเห็ดออกเป็นชิ้ นเล็กๆ ขนาด

ประมาณ 2 ลูกบาศกเ์ซนติเมตร แล้วใช้เขม็เขี่ยเชื้ อย้าย

ชิ้นเนื้ อเยื่อวางบนอาหารแขง็วุ้น PDA บ่มเชื้ อที่อุณหภูม ิ

27±2 
o
C เป็นเวลา 20 วัน จนได้เส้นใย และเกบ็รักษา

เส้นใยบริสทุธิ์ในน า้กล่ันฆ่าเชื้อเพ่ือใช้ในการศึกษาต่อไป  

2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเห็ด

เผาะ โดยเจาะปลายเส้นใยเห็ดเผาะที่ บ่มที่อุณหภูม ิ

27±2 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 20 วัน ด้วยปลาย

ห ล อ ด ห ย ด ส า ร  ( dropper) ฆ่ า เชื้ อ แ ล้ ว  ข น า ด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนตเิมตร วางบนอาหารแขง็วุ้น 5 

สูต ร  ที่ ท  าก ารศึ กษ า  ได้ แ ก่  Potato Dextose Agar; 

(PDA), Malt Extract Agar; (MEA), Modified Melin 

Norkans Agar; (MMN), Hagem medium; (Hagem) 

และ Gamborg medium; (Gamborg) และศึกษาความ

เป็นกรด-ด่างต่างๆ ได้แก่ pH 5, 6, 7 และ 8 หลังจาก

นั้นน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 27±2 
o
C เป็นระยะเวลา 20 วัน 

และศึกษาที่อุณหภูมิต่างๆ ได้แก่ 25, 30 และ 35 
o
C 

เป็นระยะเวลา 20 วัน บนัทกึผลการเจริญของเส้นใยโดย
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ใช้เวอร์เนียร์วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี ทุก 2 วัน 

และแต่ละชุดการทดลองท า 3 ซ า้ 

3. ศึกษาการเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะที่บริโภคได้

บนอาหารแขง็เมลด็ธัญพืช การเตรียมอาหารแขง็เมล็ด

ธญัพืช 5 ชนิด มดีังนี้   เมลด็ข้าวฟ่าง เมลด็ข้าวโพดเลี้ ยง

สตัว์  และเมลด็ข้าวโพดข้าวเหนยีว ล้างให้สะอาด และท า

การแช่ในน ้าสะอาดไว้ 1 คืน แล้วน ามาต้มให้เดือดจน

เมลด็เริ่มปริ แตก น ามาบรรจุในหลอดทดลอง หลอดละ 

10 กรัม ปิดหลอดทดลองด้วยจุกส าลี ส่วนเมลด็ข้าวไร่ 

และเมลด็ข้าวบาเล่ย์ ล้างให้สะอาด สะเดด็น า้ออก น ามา

บรรจุในหลอดทดลอง หลอดละ 10 กรัม เติมน า้ หลอด

ละ 9 มิลลิลิตร ปิดหลอดทดลองด้วยจุกส าลี จากนั้นน า

อาหารเมล็ดธัญพืชทั้งหมดไปนึ่งฆ่าเชื้ อที่อุณหภูมิ 121 

องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จากนั้นท าการเจาะ

ปลายเส้นใยเห็ดเผาะที่เพาะเล้ียงเป็นระยะเวลา 20 วัน 

ด้วยปลายหลอดหยดสาร (dropper) ฆ่าเชื้ อแล้ว ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร จ านวน 4 ชิ้ น วางลง

ด้านบนของอาหารแขง็เมลด็ธญัพืชที่ปราศจากเชื้ อ และ

แต่ละชุดการทดลองท า 3 ซ ้าบ่มเชื้ อในสภาวะมืด ที่

อุณหภูมิ 27±2 
o
C บันทึกผลการเจริญจนเส้นใยเจริญ

เตม็หลอดทดลอง  

4. ศึกษาการชักน าการสร้างดอกเห็ด  (fruiting 

body) ของเหด็เผาะบนอาหารแขง็เมลด็ธญัพืช โดยเพาะ

เส้นใยเหด็เผาะลงในเมลด็ข้าวฟ่าง ปริมาตร 15 กรัม ลง

ในจานเพาะเชื้อ เตมิอาหารเหลว PDB ที่ฆ่าเชื้อ ปริมาตร 

30 มิลลิลิตร ท าการเจาะปลายเส้น ใย เห็ด เผาะที่

เพาะเลี้ ยงเป็นระยะเวลา 20 วัน วางลงบนจานเพาะเชื้ อ

พันทับด้วย parafilm บ่มเชื้ อที่อุณหภูมิ 25±1 
o
C ในที่

มดื เป็นระยะเวลา 30 วัน จากนั้นย้ายมาเพาะเล้ียงในที่มี

แสง 12 ชั่วโมง และสลับเพาะเล้ียงในที่มดื 12 ชั่วโมง ที่

อณุหภมู ิ25±1 
o
C บนัทกึผลการเปล่ียนแปลงของเส้นใย

และการสร้างดอกเหด็ 

5. ศึ กษ าค วามสัม พั น ธ์ ขอ ง ต้ น ก ล้ า ก่ อแ ป้ น 

(Castanopsis diversifolia King ex Hook.f.)  กับเชื้ อรา

เห็ดเผาะ ในสภาพโรงเรือน เตรียมวัสดุปลูกโดยใช้ดิน

ผสมส าเร็จรูป น ามานึ่ งฆ่าเชื้ อที่อุณหภูมิ 121 องศา

เซลเซียส ความดนั 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ ว เป็นเวลา 15 

นาที ทิ้ งไว้ให้เยน็จากนั้นน ามานึ่งฆ่าเชื้ ออกีครั้ง น าเมลด็

ก่อแป้นแช่น า้ทิ้ งไว้ 1 คืน คัดเอาเมลด็ก่อแป้น ที่ลอยน า้

ทิ้งไปเลือกเอาเฉพาะเมลด็ที่จมน า้ แช่ในโซเดียมไฮเปอร์

คลอไรด์ เข้มข้น 20 เปอร์เซน็ต์ เป็นเวลา 10 นาท ีล้าง

ด้วยน ้ากลั่น 3 ครั้ง จากนั้นกรอกดินลงถุงด า วางเมล็ด

ก่อที่ผ่านการฆ่าเชื้ อที่ผิวเมล็ดแล้วลงไป ถุงละ 2 เมล็ด 

รดน ้าวันละ 1 ครั้ง ให้ชุ่มพอประมาณ ปลูกเชื้ อราเห็ด
เผาะให้กับต้นกล้าก่อแป้น จ านวน 20 ต้น โดยรองก้น

กระถางที่เพาะด้วยถุงพลาสติก เทดินผสมที่ผ่านการนึ่ง

ฆ่าเชื้ อที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เวลา  15 นาท ี

จากนั้นรองก้นหลุมด้วยหัวเชื้ อราเห็ดเผาะที่ เจริญบน

เมล็ดข้าวฟ่าง 5 กรัมต่อถุง ย้ายต้นกล้าก่อแป้นที่

เพาะเล้ียงจากเมล็ดที่มีความสูงใกล้เคียงกัน ประมาณ 

16 เซนตเิมตร อายุประมาณ 6 เดอืน ลงปลูกในถุง กลบ

ดินปิดหลุม จึงน าไปเพาะเลี้ ยงในโรงเรือน ท าการรดน า้

ทุกวัน วันละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 60 วัน วางแผนการ

ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) จึงน ามาหาเปอร์เซน็ต์

การเข้ารากภายใต้กล้องจุลทรรศน์  และศึกษาการ

ตอบสนองต่อการเจริญ โดยการวัดความสูง (mm.) คอ

ราก (mm.) มวลชีวภาพส่วนเหนือดิน (mg.) และมวล

ชีวภาพส่วนใต้ดนิ (mg.) 
6. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  โดยวิเคราะห์ความ

แป รป รวน  (Analysis of Variance, ANOVA) แล ะ

วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียตามวิธีการ 

Duncan’s New Multiple Range Test โดยใช้โปรแกรม 

SPSS (P ≤ 0.05) 

 

ผลการศึกษา 

 

จากการแยกเส้นใยจากเหด็เผาะ (Astreaus hygrometricus 

Morgan) ที่วางขายในตลาดแม่ริม อ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ โดยใช้อาหาร PDA ที่อุณหภูมิ 27±2
o
C เป็น

ระยะเวลา 20 วัน จากผลการทดลองพบว่าสามารถแยก

เส้นใยบริสทุธิ์ของเหด็เผาะ ไอโซเลต LEL-CMRU 005 

โดยพบว่าลักษณะของโคโลนีมกีารสร้างเส้นใยสเีหลืองถึง

สเีหลืองอมส้ม เส้นใยมกีารเจริญได้ช้ามลีักษณะบางสาน

ตวักนัหนาแน่นมาก (รปูที่ 1b)  
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              รูปที ่1 ลักษณะดอกเหด็สด (a) ลักษณะโคโลนี (b) และลักษณะเส้นใย (c) ของเหด็เผาะ  

                       (Astreaus hygrometricus Morgan) LEL-CMRU 005 บนอาหาร PDA 

 

จากผลการศึกษาการเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะ  

(A. hygrometricus Morgan) LEL-CMRU 005  บน

อาหารแขง็วุ้น โดยวัดจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี

เฉล่ีย พบว่าอาหารแขง็วุ้นที่เหมาะสมต่อการเจริญของ

เหด็เผาะ ได้แก่ อาหารวุ้นแขง็ สตูร MMN และ MEA มี

การเจริญของเส้นใยได้ดีที่สดุ รองลงมาได้แก่อาหารสตูร 

Hagem,  Gamborg แ ล ะ  PDA ซึ่ ง มี ข น าด เส้ น ผ่ าน

ศูน ย์กลางโคโลนี เฉ ล่ีย 82.80±0.75, 78.56±1.17, 

65.80±4.35, 53.94±1.73 และ34.80±9.98 มิลลิ เมตร 

ตามล าดับ (ตารางที่ 1) เส้นใยเห็ดเผาะที่เพาะเล้ียงลง

บนอาหารแขง็วุ้นสูตรต่างๆ มีลักษณะโคโลนีและความ

หนาแน่นของเส้นใยที่แตกต่างกัน โดยการเจริญบน

อาหาร  PDA, MEA และ MMN จะมีลักษณะโคโลนีมีสี

เหลืองถึงเหลืองอมส้ม โดยเฉพาะอาหาร PDA มีการ

เจริญของเส้นใยหนาแน่นที่ สุด (++++) ซึ่ งมีความ

แตกต่างจากการเจริญของเส้นใยบนอาหาร  Hagem และ 

Gamborg พบว่ามีโคโลนีสคีรีมถงึสเีหลืองอมน า้ตาลอ่อน 

โดยเฉพาะอาหาร Gamborg มีการเจริญของเส้นใยบาง

ที่สดุ (++) การเจริญของเส้นใยที่เจริญบนอาหารแขง็วุ้น

สตูรต่างๆ พบว่าไม่ท าให้สอีาหารเพาะเล้ียงเปล่ียนแปลง 

ซึ่งให้ผลทางสถติไิม่แตกต่างกนั (P ≤ 0.05) 

 

ตารางที่  1 การเจริญของเส้นใยเหด็เผาะ (Astreaus hygrometricus Morgan)  LEL-CMRU 005 บนอาหารแขง็วุ้น 5 สตูร ที่อุณหภมูิ

27±2 oC เป็นเวลา 20 วัน (day) 

สตูรอาหารแขง็วุ้น 
เส้นผ่านศนูย์กลางโคโลนีเฉล่ีย 

(mm.) (±S.D.) * 
ความหนาแน่นของเส้นใย ** 

PDA  

MEA 

MMN 

Hagem  

Gamborg 

34.80±9.98 d ++++ 

78.56±1.17 a +++ 

82.80±0.75 a +++ 

65.80±4.35 b +++ 

53.94±1.73 c ++ 

หมายเหตุ :  * a, b, c, d ค่าเฉล่ียที่มีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลัมน์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)  

                       : ** – เส้นใยไม่เจริญ, + เส้นใยบาง, ++ เส้นใยปานกลาง, +++ เส้นใยหนาแน่น, ++++ เส้นใยหนาแน่นมาก 

 

 

c 

a b 

10 µm 
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จากการศึกษาผลของอุณหภมูิต่อการเจริญเติบโตของ

เส้น ใยเห็ด เผาะ (A. hygrometricus Morgan) LEL-

CMRU 005 โดยวัดจากขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี

เฉล่ีย พบว่าที่อุณหภมูิ 25 
o
C บนอาหารแขง็ MEA และ

PDA และที่อณุหภมูิ 30 
o
C บนอาหารแขง็ PDA, MMN 

และ Gambory มีการเจริญของเส้นใยได้ดีที่สดุ ซึ่งให้ผล

ไม่แตกต่างกันทางสถิติ และที่อุณหภูมิ 35
o
C เส้นใยไม่

สามารถเจริญได้ ซึ่งให้ผลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิต ิ(P ≤ 0.05) และพบว่าการเจริญของเส้นใยบน

อาหาร PDA และ MMN ที่อุณหภูมิ 25 
o
C และ 30 

o
C 

มกีารเจริญของเส้นใยที่หนาแน่น (ตารางที่ 2) 

 

ตารางที่ 2  การเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะ (Astreaus hygrometricus Morgan) LEL-CMRU 005 บนอาหารแขง็วุ้น 5 สูตรที่อุณหภูม ิ

25, 30 และ 35oC เป็นเวลา 20 วัน (day)  

สตูรอาหารแขง็วุ้น อุณหภมูิ (oC) 
ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางโคโลนีเฉล่ีย 

(mm.) (±S.D.) * 

ความหนาแน่นของเส้นใย 

** 

PDA  

 

 

MEA 

 

 

MMN 

 

 

 Hagem 

 

 

Gamborg 

25 81.56±0.48 a +++ 

30 81.46±1.90 a +++ 

35 0.00±0.00 d - 

25 82.03±0.46 a ++ 

30 69.43±1.24 b ++ 

35 0.00±0.00 d - 

25 52.73±1.29 b +++ 

30 81.46±1.90 a +++ 

35 0.00±0.00 d - 

25 48.30±0.59 c ++ 

30 41.91±2.45 c ++ 

35 0.00±0.00 d - 

25 79.56±6.64 a ++ 

30 80.46±2.35 a ++ 

35 0.00±0.00 d - 

หมายเหตุ :   * a, b, c ค่าเฉล่ียที่มีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลัมน์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)  

             :  ** – เส้นใยไม่เจริญ, + เส้นใยบาง, ++ เส้นใยปานกลาง, +++ เส้นใยหนาแน่น, ++++ เส้นใยหนาแน่นมาก 

 

จากการศึกษาผลของความเป็นกรด-ด่าง (pH) ต่อ

การเจริญเติบโตของเส้นใยเหด็เผาะ (A. hygrometricus 

Morgan) LEL-CMRU 005 โดยวัดจากขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางโคโลนีเฉล่ีย พบว่ามีการเจริญของเส้นใยบน

อาหาร PDA, MMN ในทุก pH (5,6,7 และ 8) และ

อาหาร MEA  ที่  pH 5 และ 6 และบนอาหาร Hagem 

และ Gamborg ที่ pH  6 ให้การเจริญของเส้นใยดีที่สุด 

ซึ่งให้ค่าทางสถิตไิม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิ

(P ≤ 0.05) (ตารางที่ 3) 
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ตารางที่  3 การเจริญของเส้นใยเหด็เผาะ (Astreaus hygrometricus Morgan) LEL-CMRU 005 บนอาหารแขง็วุ้น 5 สตูร ที่ระดับ pH 

5, 6, 7 และ 8 เป็นเวลา 20 วัน (day) 

สตูรอาหารแขง็วุ้น กรด-ด่าง (pH) 
ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางโคโลนีเฉล่ีย (mm.) 

(±S.D.) * 
ความหนาแน่นของเส้นใย ** 

PDA pH 5 75.95±1.39 a ++++ 

pH 6 75.50±0.53 a ++++ 

pH 7 75.37±3.05a ++++ 

pH 8 72.52±3.09 a ++++ 

MEA pH 5 75.57±0.45 a +++ 

pH 6 75.22±0.82 a +++ 

pH 7 67.58±1.84 b +++ 

pH 8 62.99±0.88 b +++ 

MMN pH 5 79.49±6.58 a ++ 

pH 6 86.86±1.81 a ++ 

pH 7 78.43±1.17 a ++ 

pH 8 75.97±1.32 a ++ 

Hagem pH 5 62.43±5.83 b ++ 

pH 6 93.24±4.12 a ++ 

pH 7 61.08±2.59 b ++ 

pH 8 56.07±3.61 c ++ 

Gamborg pH 5 70.84±3.15 b +++ 

pH 6 79.41±2.13 a +++ 

pH 7 70.36±4.59 b +++ 

pH 8 66.25±6.38 b +++ 

หมายเหตุ :   * a, b, c ค่าเฉล่ียที่มีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลัมน์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)  
                      : ** – เส้นใยไม่เจริญ, + เส้นใยบาง, ++ เส้นใยปานกลาง, +++ เส้นใยหนาแน่น, ++++ เส้นใยหนาแน่นมาก 

 

จากผลการศึกษาการเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะ  

(A. hygrometricus Morgan) LEL-CMRU 005 บ น

อาหารแขง็เมลด็ธัญพืช ทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ เมลด็ข้าวฟ่าง 

เมลด็ข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ เมลด็ข้าวโพดข้าวเหนียว เมลด็

ข้าวไร่ และเมลด็ข้าวบาเล่ย์ เป็นระยะเวลา 60 วัน พบว่า 

เส้นใยสามารถเจริญจนเตม็หลอดทดลองได้เรว็ที่สดุบน

อาหารแข็งเมล็ดข้าวฟ่าง โดยใช้ระยะเวลา 33 วัน ซึ่ง

เจริญได้เรว็กว่าเมลด็ข้าวไร่ และพบว่าสามารถเจริญได้ช้า 

ซึ่งเจริญได้ไม่เตม็หลอดทดลองบนเมล็ดข้าวโพดเลี้ ยง

สัตว์  เมล็ดข้าวโพดข้าวเหนียว และเมล็ดข้าวบาเล่ย์ 

(ตารางที่ 4) 

 

ตารางที่  4 การเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะ (Astreaus hygrometricus Morgan) LEL-CMRU 005 บนอาหารแขง็เมลด็ธัญพืชเป็นเวลา 

60 วัน (day) 

ระยะการเจริญ (day) 

เมลด็ 

ข้าวฟ่าง 

เมลด็ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ เมลด็ข้าวโพด 

ข้าวเหนียว 

เมลด็ 

ข้าวไร่ 

เมลด็ 

ข้าวบาเล่ย ์

33 - - 42 - 

หมายเหตุ : - หมายถึง เส้นใยเจริญได้ไม่เตม็หลอดทดลอง 
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จากผลการศึกษาการเข้ารากของพืชอาศัยที่มเีชื้ อเหด็

เผาะ (A. hygrometricus Morgan) LEL-CMRU 005  

พบว่า ภายหลังจากการใส่หัวเชื้อเหด็เผาะให้กบัพืชอาศัย 

ได้แก่ ต้นกล้าก่อแป้น (Castanopsis diversifolia King 

ex Hook.f.) ที่มีอายุประมาณ 60 วัน ในสภาพโรงเรือน 

พบว่ามีการเจริญของเชื้ อเหด็เผาะภายในรากของต้นกล้า

ก่อแป้นได้ โดยมีเปอร์เซ็นต์การเข้ารากเฉล่ีย 97.78 

เปอร์เซน็ต์ ซึ่งมีค่าสงูกว่าเมื่อเปรียบเทยีบกบัชุดควบคุม 

ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05) 

(ตารางที่ 5) และไม่ให้ผลการตอบสนองต่อการเจริญ

ของต้นกล้าก่อแป้นในด้านระดบัคอราก และน า้หนักมวล

ชีวภาพส่วนใต้ดิน แต่สามารถให้ผลตอบสนองต่อการ

เจริญของต้นกล้าก่อแป้นในด้านความสูง และมวล

ชีวภาพเหนือดนิ เมื่อเปรียบเทยีบกบัชุดควบคุม ซึ่งให้ค่า

ทางสถิติที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤ 

0.05)  

 

ตารางที่  5 การเจริญของต้นกล้าก่อแป้นในด้านต่างๆ ที่มีเช้ือเห็ดเผาะ (Astreaus hygrometricus Morgan)  LEL-CMRU 005 เป็น

ระยะเวลา 60 วัน (day) 

ชนิดของเหด็ 
เปอร์เซน็ต์การเข้า

ราก (%) 

ความสงู 

(mm.) 
คอราก (mm.) 

มวลชีวภาพส่วน

เหนือดิน (mg.) 

มวลชีวภาพส่วนใต้

ดิน (mg.) 

เหด็เผาะ  

LEL-CMRU 005 

97.78 a 27.59 a 3.36 a  949.74 b 347.08 a 

ชุดควบคุม 43.13 b 21.48 b 3.74 a 1,290.76 a 378.72 a 

หมายเหตุ : a, b, c ค่าเฉล่ียที่มีอกัษรก ากบัต่างกนัในคอลัมน์ มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P ≤ 0.05)  

 

อภิปรายผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเส้นใย

เห็ดเผาะ ในสภาพปลอดเชื้ อในระดับห้องปฏิบัติการ 

และศึกษาในต้นก่อแป้นต่อการชักน าให้เกิดการสร้าง

ดอกเหด็ในระดับห้องปฏิบัติการ พบว่าสามารถแยกเส้น

ใยเหด็เผาะ (A. hygrometricus Morgan) จากธรรมชาติ

ให้ได้เส้นใยบริสุทธิ์บนอาหารแข็งได้ ได้แก่ ไอโซเลต  

LEL-CMRU 005 การศึกษาอาหารแขง็วุ้นที่เหมาะสม

ต่อการเจริญเตบิโตของเส้นใยเหด็เผาะ พบว่าอาหารแขง็

วุ้นสตูร MMN, MEA และ PDA ที่อุณหภมูิ 25 
o
C และ 

30 
o
C ระดบั pH 5 และ6 เหมาะสมต่อการเจริญของเส้น

ใย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ วสันณ์ และผลิวัลย์ 

(2540) ที่พบว่าเส้นใย Agaricus sp. สามารถเจริญได้ดี

บนอาหารสูตร MEA และ Corn meal agar (CMA) ได้

เช่นเดียวกัน โดยระยะที่เหมาะสมต่อการแยกเส้นใยให้

บริสทุธิ์คือระยะที่เห็ดก าลังบาน มีลักษณะแขง็ และดอก

เห็ดมีความสมบูรณ์ไม่ถูกแมลงเข้ากัดกินหรือท าลายจะ

ท าให้ได้เส้นใยที่มคีวามแขง็แรง 

อุณหภูมิเป็นปัจจัยที่ส  าคัญต่อการเจริญของเส้นใย

ปัจจัยหนึ่งโดยทั่วไปอุณหภมูิที่เหมาะสมต่อการเจริญของ

เชื้ อราอยู่ระหว่าง 18-27 
o
C (Harley & Smith, 1983) 

ซึ่งเชื้ อราแต่ละชนิดสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิแตกต่าง

กั น  (Hacskaylo, Palmer, & Vozzo, 1968) จ ากผ ล

การศึกษาพบว่าเส้นใยเหด็เผาะ สามารถเจริญบนอาหาร 

PDA, MEA และ MMN ที่อุณหภูมิ 25 
o
C และ 30 

o
C  

ได้ดทีี่สดุ เนื่องจากมีอณุหภมูแิละความชื้นที่เหมาะสมต่อ

การเจริญในระยะการเจริญของเส้นใย โดยสามารถพบ

เห็ดเผาะได้ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูร้อนถึงต้นฤดูฝน ในช่วง

เดือนเมษายนจนถึงเดือนมิถุนายนของแต่ละปีได้ โดย

อุณหภูมิผิวดินเฉล่ีย 27 
o
C อุณหภูมิใต้ดินเฉล่ีย 25 

o
C 

วัชรี, ประเสริฐ, และอัครสิทธิ์ (2552) ซึ่งแตกต่างจาก

การศึกษาของ Sanmee, Lumyong, Dell, & Lumyong 

(2010) ที่พบว่าที่ อุณหภูมิ  37 
o
C เส้นใยเห็ดเผาะ

สามารถเจริญได้ดเีช่นเดยีวกบัการเจริญที่อณุหภมู ิ30 
o
C  

ปัจจัยที่ส  าคัญต่อการเจริญของเส้นใยเชื้ อราจากเห็ด

ป่าที่บริโภคได้อีกปัจจัยหนึ่ ง คือ ความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) โดยส่วนใหญ่เชื้ อราเจริญได้ดีที่ระดับ pH 5-6 

(Yamanaka, 2003) จากผลการศึกษาพบว่าเห็ดเผาะ 

สามารถเจริญบนอาหารสูตร PDA, MMN ที่ทุกระดับ

ของ  pH (pH 5,6,7 และ  8) ไ ด้ ดี  ซึ่ งมี สภ าพ  pH 

ใกล้เคยีงกบัสภาพ pH ของดินในธรรมชาตทิี่มีความเป็น
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กรดอ่อนถึงเป็นกลาง และสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Garraway, & Evans (1984) ที่ พ บ ว่ า เ ชื้ อ ร า 

Dendryphiella salina เจริญได้ดีที่  pH 4-6 ส่วนเชื้ อรา 

Cladosporium herbarium เจริญได้ดทีี่ pH 5-6  

ผลจากการศึกษาการเจริญบนอาหารแขง็เมลด็ธญัพืช 

เพ่ือผลิตเป็นกล้าเชื้ อ ที่อุณหภูมิ  25 
o
C และ pH 6 

พบว่า เมลด็ข้าวฟ่างเหมาะสมต่อการผลิตกล้าเชื้อเส้นใย

เห็ดเผาะมากที่สดุ  โดยเส้นใยเหด็เผาะสามารถเจริญได้

บนอาหารแขง็เมลด็ข้าวฟ่างจนเจริญได้เตม็หลอดทดลอง

เรว็ที่สุด โดยใช้ระยะเวลา 33 วัน ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจาก

เมลด็ข้าวฟ่างมีเปลือกหุ้มเมลด็ที่ค่อนข้างบางเส้นใยเชื้ อ

ราจึ งสามารถเกาะและเจริญ ได้ดี  นอกจากนี้ ยั งมี

ส ารอ าห ารแล ะแ ร่ธ าตุ ต่ างๆ  เช่ น  แมกนี เ ซี ย ม 

โพแทสเซียม และวิตามินบี 3 สูง และเมลด็สามารถอุ้ม

น ้าได้ดีจึงท าให้มีความชื้ นที่เหมาะสม เส้นใยเชื้ อราจึง

สามารถเจริญได้รวดเรว็ ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับงานวิจัย

ของ Sanmee, et al. (2010) ที่พบว่าอาหารแข็งเมล็ด

ข้าวฟ่างเหมาะสมที่สุดต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดห้า 

(เหด็ตบัเต่า)  

จากการศึกษาการเข้ารากของเส้นใยเห็ดเผาะในต้น

กล้าก่อแป้น (Castanopsis diversifolia King ex Hook. 

f.) ในสภาพโรงเรือน โดยวิธกีารใส่หัวเชื้ อจากเมลด็ข้าว

ฟ่าง พบว่าเชื้ อราเห็ดเผาะสามารถเจริญเข้ารากของต้น

กล้าก่อแป้นได้ ภายหลังจากการใส่เชื้อเหด็เผาะให้กบัพืช

อาศัย คือ ต้นกล้าก่อแป้น  (Castanopsis diversifolia 

King ex Hook.f.) ที่มีอายุประมาณ 60 วัน ในสภาพ

โรงเรือน  พบการเข้ารากของเชื้ อ เห็ดเผาะ ซึ่ งพบ

โครงสร้างของเส้นใยที่ย่ืนออกมานอกราก และเส้นใยที่

แทรกอยู่ในชั้นของเนื้ อเยื่อ แต่ไม่พบโครงสร้างที่เป็น

แผ่นแมนเทลิที่ชัดเจน อาจเนื่องมาจากระยะเวลาในการ

เพาะเลี้ ยงสั้นเกินไป เส้นใยจึงยังไม่ประสานตัวเป็นแผ่น

แมนเทลิชัดเจน ซึ่งปกติระยะเวลาในการเข้ารากของเชื้ อ

ราเห็ดป่าที่บริโภคได้แตกต่างกันไปตามชนิดของเชื้ อรา 

อายุและชนิดของพืชอาศัย เช่น เชื้ อรา Tricholoma 

matsutake ส า ม า ร ถ เ ข้ า ร า ก  Pinus densiflora ไ ด้ 

ภายหลังจากการปลูกเชื้ อราเป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ 

(Laguette, et al., 2000) และเส้นใยเชื้ อรา Lactarius 

sp. ใช้ระยะเวลา 4 เดอืน ในการเข้าราก P. pinaster และ 

P. sylvertris ( Parlade, Pera, & Luque, 2004) 

นอกจากนี้ ยังไม่ให้ผลการตอบสนองต่อการเจริญของต้น

กล้าก่อแป้นทางด้านความสงู ระดับคอราก และน า้หนัก

มวลชีวภาพส่วนเหนือดนิ ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ 

เชิดชัย  (2548) ที่ ศึกษาการสร้างเส้นใยของเชื้ อรา 

Astraeus sp. ในต้นกล้าสนสามใบ โดยใช้ระยะเวลา 6 

เดือน ไม่พบการตอบสนองต่อการเจริญของต้นกล้า

ทางด้านความสูง น า้หนักมวลชีวภาพส่วนเหนือดินและ

ใต้ดิน และการต่อเชื้ อบ่อยอาจส่งผลให้เส้นใยเชื้ อราเห็ด

ป่าที่บริโภคได้ไม่แขง็แรงจึงท าให้ความสามารถในการ

สร้างเส้นใยในรากพืชอาศัยลดลงได้เช่นกัน (Marx, & 

Rowan, 1981)  จากผลการศึกษาสามารถแยกเส้นใย

บริสทุธิ์ของเหด็ป่าที่บริโภคได้จากธรรมชาต ิและสามารถ

เพ่ิมปริมาณเส้นใยเหด็เผาะบนอาหารแขง็เมลด็ธญัพืชได้ 

เพ่ือเป็นกล้าเชื้ อกลับคืนสู่ในธรรมชาติได้ และเป็นแหล่ง

อาหารให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืน และจากการศึกษาใน

ครั้งนี้ ได้ขยายผลโดยการน าไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

โดยการน าเชื้ อเห็ดไปเพาะปลูกกับพืชอาศัยในป่าชุมชน 

ของบ้านเอียก ต าบลสันป่ายาง อ าเภอแม่แตง และบ้าน

พระพุทธบาทสี่รอย ต าบลสะลวง อ าเภอแม่ริม จังหวัด

เชียงใหม่ 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

จากการแยกเส้นใยเหด็เผาะที่วางขายในตลาดแม่ริม 

อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สามารถแยกเส้นใย

บ ริ สุ ท ธิ์ จ า ก เห็ ด เผ า ะ  (Astreaus hygrometricus 

Morgan) LEL-CMRU 005 ได้  จากการศึกษาปัจจัยที่

มีผลต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดเผาะ พบว่าอาหารแขง็

วุ้นสตูร MMN, MEA และ PDA เหมาะสมต่อการเจริญ

ของเส้นใยเห็ดเผาะ และ ที่อุณหภูมิ 25 
o
C และ 30 

o
C  

เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเหด็เผาะ ส่วนระดบั pH 

พบว่าอาหารแขง็ส่วนใหญ่มีการเจริญของเส้นใยดีที่สดุที่ 

pH 5 และ pH6 และการเจริญบนอาหารแขง็เมลด็ธญัพืช 

พบว่าเมลด็ข้าวฟ่างเหมาะสมต่อการผลิตกล้าเชื้ อเส้นใย

เหด็เผาะได้ดีที่สดุ จากการศึกษาการเข้ารากของเชื้ อเห็ด

เผาะในต้นกล้าก่อแป้น (Castanopsis diversifolia King 

ex Hook.f.) ในสภาพโรงเรือน พบว่าเชื้ อเห็ดเผาะ

สามารถเจริญเข้ารากของต้นกล้าก่อแป้นได้  โดยมี

เปอร์เซน็ตก์ารเข้ารากเฉล่ีย 97.78 เปอร์เซน็ต์ และมีค่า
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ความสูง ที่ มีความแตกต่างจากชุดควบคุมอย่างมี

นัยส าคญัทางสถติ ิ (P ≤ 0.05) 

 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 

อาหารแขง็เมล็ดธัญพืชควรมีการดัดแปลงโดยเติม

สารเสริม เพ่ือช่วยกระตุ้นในการเจริญของเส้นในเหด็ป่าที่

บริโภคได้ 
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