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บทคัดย่อ  
การศึกษาเทคนิคการปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดสกุล Pleurotus sp. โดยวิธีโมโน-โมโน(Mono-

Mono Crossing) ระหว่างเห็ดนางรม(Pleurotus ostreatus(Jacq:Fr)Kummer) และเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
(Pleurotus sajorcaju(Fr.)Singer) พบลูกผสมที่ได้จากการทดลอง 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ C3, 
สายพันธุ์ C4, สายพันธุ์ C5, และสายพันธุ์ C6 โดยสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีที่สุดและมีลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาเป็นที่ต้องการของตลาด คือลูกผสมสายพันธุ์ C3 มีลักษณะเด่นคือ มีขอบหมวกเห็ด
หยัก ผิวของหมวกเห็ดมีขนละเอียดสีขาวปกคลุมคล้ายขนก ามะหยี่   เนื้อหมวกมีสีตาลขอบขาว 
ขอบของครีบไม่เรียบ มีจ านวนดอกเห็ด 3-6 ดอกต่อการออกหนึ่งคร้ัง และให้น้ าหนักดอกเห็ดสด
สูงถึง 50 กรัมต่อการเก็บหนึ่งคร้ัง สายพันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะเด่นรองลงมาได้แก่ลูกผสมสายพันธุ์ 
C5 สายพันธุ์ C6 และสายพันธุ์ C4 ตามล าดับ  

 
ค าส าคัญ : Mono-Mono Crossing เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าภูฐาน  
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Chankit Wongpaosakul 2012 : Pleurotus  sp. mushroom Selection with Mono-Mono Crossing. 
Bachelor of Science (Biology). Thesis Advisor : Asst. Prof. Dr. Sukarn  Rattanalerdnusorn 

ABSTRACT 
The study of Mono-Mono Crossing techniques to improve the Pleurotus mushroom 

(Oyster mushrooms (Pleurotus ostreatus(Jacq: Fr) Kummer) and Bhutanese mushroom 
(Pleurotus sajorcaju (Fr.) Singer)). The result showed that there were 4 hybrids C3, C4, C5, and 
C6 with the morphological differentiation from the father and mother. The hybrid strain C3 
showed a dominant feature, with serrated edges, white wool flannel cap with, brown texture and 
white, uneven edges of the fins. The production was 3-6 caps with 50 gram weight. The 

production C5, C6, and C4 was 46 gram 44 gram and 40 gram respectively. 
 

Keywords : Mono-Mono Crossing, Oyster mushrooms, Bhutanese mushroom 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญ 

เห็ดจัดเป็นพืชผักที่มีความส าคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเห็ดเป็นอาหารที่มีความปลอดภัย
จากการใช๎สารเคมีและมีคุณคําทางโภชนาการสูง ท าให๎เห็ดเป็นที่นิยมบริโภคกันมากในภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ าดังนั้นอาชีพการเพาะเห็ดจึงจัดวําเป็นอาชีพที่นําสนใจและท ารายได๎ให๎เป็นอยํางดี 
เพราะ การเพาะเห็ดนั้นเป็นการน าวัสดุที่เหลือใช๎จากการเกษตร วัสดุจากธรรมชาติที่หาได๎ใน
ท๎องถิ่น เชํน ฟางข๎าว ไส๎นุํน ไส๎ฝ้าย เปลือกมันส าปะหลัง ทะลายปาล์ม ขี้เลื่อย เปลือกถั่วเขียว 
แล๎วแตํความเหมาะสมกับท๎องถิ่น ท าให๎ต๎นทุนตํอหนํวยต่ าลงแตํผลตอบแทนสูง จากการประมาณ
การผลิตและมูลคําของเห็ดชนิดตํางๆของทั่วโลกคาดวําปริมาณผลผลิตเห็ดรวมในละปีประมาณ 
120,000 ตัน มีมูลคํา 12,000ล๎านบาท ซึ่งในจ านวนนี้พบวํา เห็ดฟางมีปริมาณผลผลิตมากที่สุด คือ 
75% ของเห็ดทั้งหมด ส าหรับด๎านการสํงออกเห็ดของไทยในแตํละปีรวมเห็ดแห๎ง เห็ดสด และเห็ด
กระป๋อง มีปริมาณ 30% และมีบางสํวนที่สํงออกทางชายแดนซึ่งไมํสามารถเก็บเป็นสถิติได๎  ด๎าน
การน าเข๎ามีบ๎างในเห็ดบางชนิดที่ผลิตได๎ไมํเพียงพอตํอความต๎องการหรือผลิตออกมาแล๎วยังไมํเป็น
ที่ร๎ูจักอยํางแพรํหลาย ได๎แกํ เห็ดหอมและเห็ดแชมปิญอง ประเทศที่ผลิตเห็ดฟางมากที่สุด คือ 
สหรัฐอเมริกา  จีน  และฝร่ังเศส  ตามล าดับ เห็ดที่ผลิตรองลงมาคือเห็ดสกุลนางรม  21.5% และ
เห็ดหอม  12.2% โดยมีประเทศญ่ีปุ่นและจีนเป็นผู๎ผลิตเห็ดสกุลนางรม และเห็ดหอมมากที่สุด ท า
ให๎ประเทศไทยต๎องน าเข๎าเห็ดนางรม และเห็ดหอมจากตํางประเทศเป็นจ านวนมากทั้งๆที่เห็ดสกุล
นางรมในประเทศไทยมีคุณภาพไมํด๎อยกวําสายพันธุ์ตํางประเทศ และเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
ในประเทศไทย จากข๎อความข๎างต๎นจะเห็นวําในปัจจุบันมีความต๎องการบริโภคเห็ดมากขึ้นเร่ือยๆ 
แตํก าลังการผลิตเห็ดนางรมในประเทศไทยน๎อย จึงมีการน าเข๎าเห็ดสกุลนางรมจากตํางประเทศ ท า
ให๎เงินที่ประเทศต๎องเสียจากการน าเห็ดเข๎าประเทศไทยปีละะหลายพันล๎านบาท เนื่องจากรสชาติ
เห็ดสกุลนางรมในประเทศไทยมีรูปรํางและสีสันดอกเห็ดความกรอบของเนื้อเห็ด  รสชาติไมํเป็นที่
ต๎องการของผู๎บริโภคในประเทศจึงมีการน าเข๎าเห็ดนางรมจากตํางประเทศ โดยเฉพาะเห็ดนางรม
(Pleurotus ostreatus(Jacq:FrKummer) และเห็ดนางฟ้าภูฐาน(Pleurotus sajorcaju(Fr.)Singer)
ดังนั้นจึงศึกษาวิธีการปรับปรุงสายพันธุ์ ลูกผสมของเห็ดนางรม(Pleurotus ostreatus 
(Jacq:Fr)Kummer) และเห็ดนางฟ้าภูฐาน (Pleurotus sajorcaju(Fr.)Singer)แบบ โมโน-โมโน
(Mono-Mono Crossing) เพื่อให๎ได๎ลูกผสมที่มีลักษณะสัณฐานวิทยา เชํน รูปรํางและสีสันดอกเห็ด
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ความกรอบของเนื้อเห็ด  รสชาติเป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภคและเป็นที่ต๎องการของท๎องตลาด และ
สามารถออกผลผลิตได๎ตลอดทั้งปี เพื่อลดภาวะการน าเข๎าเห็ดนางรมจากตํางประเทศให๎น๎อยลง  

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาสายพันธุ์ลูกผสมเห็ดนางรม(Pleurotus ostreatus 
(Jacq:Fr)Kummer) และเห็ดนางฟ้าภูฐาน (Pleurotus sajorcaju(Fr.)Singer) 
1.2.2 เพื่อศึกษาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์และการเพาะเลี้ยงเห็ดลูกผสมแบบโมโน-โมโน 

             (Mono-Mono Crossing) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

บทที่ 2 
ทบทวนเอกสาร 

 
2.1 ความส าคัญของเห็ด 

เห็ด ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 เห็ด คือ สํวนของเชื้อราที่ออกเป็น
ดอกแบํง เป็น 2 ชนิด ชนิดหนึ่งไมํมีพิษกินได๎ เชํน เห็ดหอม เห็ดนางรม เห็ดฟาง อีกชนิดหนึ่งที่มี
พิษ บางชนิดกินแล๎วถึงตาย เชํน เห็ดระโงกหินเห็ดขี้ควาย และเห็ดที่มีสีสันสวยงามบางชนิดเห็ด
(Fungi)  ทางวิทยาศาสตร์ เป็นประเภทของสิ่งมีชีวิตประเภทใหญํประเภทหนึ่ง เดิมเคยจัดอยูํใน
อาณาจักรเดียวกับพืช แตํปัจจุบันถูกจัดอยูํในอาณาจักรเห็ดรา หรือฟังไจ(Kingdom Fungi) เป็น
สิ่งมีชีวิตที่เซลล์มีนิวเคลียสหรือมีเยื่อหุ๎มนิวเคลียส เรียกวํา ยูคาริโอต (eukaryote) อาจเป็นสิ่งมีชีวิต
ที่เซลล์เดียวหรือหลายเซลล์ไมํมีคลอโรฟิลล์ สังเคราะห์อาหารเองไมํได๎ กินอาหารโดยวิธีการสร๎าง
น้ ายํอยแล๎วปลํอยออกมายํอยสารอินทรีย์จนเป็นโมเลกุลเล็กๆและดูดซึมเข๎าสูํภายในเซลล์ 
(saprophyte) ได๎แกํ สิ่งมีชีวิตประเภท เห็ด รา และยีสต์เห็ดจัดเป็นพืชผักที่มีความส าคัญทาง
เศรษฐกิจ เนื่องจากเห็ดเป็นอาหารที่มีความปลอดภัยจากการใช๎สารเคมีและมีคุณคําทางโภชนาการ
สูง(สมศักดิ์ วรรณศิริ และคณะ, 2529) ท าให๎เห็ดเป็นที่นิยมบริโภคกันมากซึ่งในภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ าเชํนนี้ อาชีพการเพาะเห็ดจัดวําเป็นอาชีพที่นําสนใจและท ารายได๎ให๎ เป็นอยํางดี เพราะการ
เพาะเห็ดนั้นเป็นการน าวัสดุที่เหลือใช๎จากการเกษตร วัสดุจากธรรมชาติที่หาได๎ในท๎องถิ่น เชํน ฟาง
ข๎าว ไส๎นุํน ไส๎ฝ้าย เปลือกมันส าปะหลัง ทะลายปาล์ม ขี้เลื่อย เปลือกถั่วเขียว แล๎วแตํความเหมาะสม
กับท๎องถิ่น ท าให๎ต๎นทุนตํอหนํวยต่ าลงแตํผลตอบแทนสูง การเพาะเห็ดสามารถเพาะได๎ทั้งใน
ถุงพลาสติกโดยบรรจุวัสดุเพาะแล๎วเติมอาหารสริมลงไป  

Cohen (2002) พบวําสาเหตุที่ท าให๎เห็ดนางรมได๎รับความสนใจมากในการบริโภคเนื่องจาก
มีคุณคําทางโภชนาการเชํนมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน และเกลือแรํในปริมาณที่สูง แตํมีไขมัน
และโซเดียมในปริมาณที่ต่ านอกจากนี้เห็ดจ าพวก Pleurotus sp. ยังสามารถสร๎างเอนไซม์ laccase, 
peroxidese, cellulose, hemicellulose และxylanase ได๎ดี 

 
2.2 ลักษณะสัณฐานวิทยาเห็ดนางรม 
 เห็ดนางรม เป็นเห็ดที่มีถิ่นก าเนิดอยูํทางถิ่นประเทศแทบยุโรป เห็ดพวกนี้เจริญเติบโตได๎ดี
ในพวกไม๎โอ๏ค(oak) ไม๎เมเปิ้ล(maple) ไม๎พีช(peach) ฯลฯ และสามารถเจริญเติบโตได๎ทั่วไปในเขต
อบอํุน ตํอมาได๎มีการน าเข๎ามาทดลองเพาะเลี้ยงในประเทศไทย พบวําเห็ดชนิดนี้สามารถปรับตัว
และเจริญเติบโตได๎ดีในประเทศไทย จึงได๎มีการเผยแพรํวิธีการเพาะเห็ดชนิดนี้จนเป็นที่ร๎ูจักของ
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ประชาชนโดยทั่ว ๆไป เห็ดนางรมจัดเป็นเห็ดที่ประชาชนนิยมรับประทานกันมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
เห็ดนางรมมีลักษณะคล๎ายเห็ดมะมํวงหรือเห็ดขอนขาวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม๎ที่พุพัง เห็ด
นางรมเป็นเห็ดสีขาวสะอาด มีคุณคําทางอาหารสูง และมีรสชาติหอมหวาน นอกจากนี้เนื้อของเห็ด
นางรมยังไมํเหนียวมากเหมือนเห็ดมะมํวงหรือเห็ดขอนขาว และที่ส าคัญก็คือ เห็ดนางรมมีสาร
บางอยํางที่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคไมํแพ๎เห็ดชนิดอ่ืนๆจึงท าให๎ประชาชนร๎ูจักเห็ดชนิดนี้เป็น
อยํางด ี
 เห็ดนางรม จัดเป็นเห็ดที่มีคุณคําทางอาหารสูงโดยเฉพาะโปรตีน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน 
ไมํแพ๎เห็ดชนิดอ่ืนๆ นอกจากนี้เห็ดนางรมยังให๎ปริมาณแรํธาตุหลายชนิด เชํน แคลเซียมฟอสฟอรัส 
โปรแตสเซสียม และให๎พลังงานคํอนข๎างสูง เห็ดนางรมมีวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 สูงกวําเห็ดชนิด
อ่ืนๆและยังมีกรดโฟลิคสูงกวําพืชผักละเนื้อสัตว์ กรดพวกนี้ชํวยป้องกันรักษาโรคโลหิตจาง จึง
เหมาะส าหรับผู๎ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และยังเหมาะตํอผู๎ที่ต๎องการลดน้ าหนัก
เพราะเห็ดมีปริมาณของไขมันน๎อย และมีปริมาณโซเดียมต่ า จึงเหมาะที่จะใช๎เป็นอาหารส าหรับผู๎ที่
เป็นโรคหัวใจและโรคไตอักเสบ ประกอบกับเห็ดนางรมเพาะงํายสามารถเจริญเติบโตได๎ในทุ ก
ภูมิภาคของประเทศไทย จึงได๎มีการเพาะเห็ดนี้กันอยํางแพรํหลายโดยทั่วไป 
 เห็ดนางรม มีสรรพคุณชํวยกระตุ๎นระบบภูมิคุ๎มกัน ลดน้ าตาลในเลือด ปรับสภาพความดัน
โลหิต ลดการอักเสบ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อร๎าย 

 

 
ภาพท่ี 1 เห็ดนางรม(Pleurotus ostreatus(Jacq:Fr)Kummer) 
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2.3 ลักษณะสัณฐานวิทยาเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
 เห็ดนางฟ้าภูฐาน มีรูปรํางลักษณะคล๎ายคลึงกับเห็ดนางรมเห็ดชนิดนี้จัดอยูํในวงศ์(family) 
เดียวกัน ชื่อ“เห็ดนางฟ้าภูฐาน” เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในเมืองไทย คนไทยบางคนเรียกวําเห็ดแขก 
เน่ืองจากมีผู๎พบเห็นเห็ดน้ีคร้ังแรกที่ประเทศอินเดีย พบขึ้นตามธรรมชาติบนต๎นไม๎เนื้ออํอนที่ก าลังผุ 
ในแถบเมืองแจมมู(jammu) เห็ดนางฟ้าถูกน าไปเลี้ยงในอาหารวุ๎นเป็นคร้ังแรกโดย jandaikในปี 
ค.ศ.1974 ตํอมา Rangaswamiและ Nadu แหํง Agricultural university, Coimbattoreในอินเดียเป็น
ผู๎น าเชื้อบริสุทธิ์ของเห็ดนางฟ้าเข๎ามาฝากไว๎ที่ American Type -Culture Collection (ATCC) ใน
อเมริกาเมื่อปี ค.ศ.1975 ได๎ทราบวําประมาณปี ค.ศ. 1977 ทางกองวิจัยโรคพืช กรมวิชาการเกษตร
เป็นผู๎น าเชื้อจาก ATCC เข๎ามาประเทศไทย เพื่อทดลองเพาะดู ปรากฏวําสามารถเจริญได๎ดี 

อีกสายพันธุ์หนึ่ง เป็นเห็ดที่ทีผู๎น าเข๎ามาจากประเทศภูฐาน มาเผยแพรํแกํนักเพาะเห็ดไทย 
ได๎มีการเรียกชื่อเห็ดนี้วํา เห็ดนางฟ้าภูฐาน มีหลายสายพันธุ์ซึ่งชอบอุณหภูมิที่แตกตํางกัน บางพันธุ์
ออกได๎ดีในฤดูร๎อน บางพันธุ์ออกได๎ดีในฤดูหนาว เป็นที่นิยมน ามาเพาะเป็นการค๎ากันมากลักษณะ
ของดอกเห็ดนางฟ้า มีลักษณะคล๎ายกับดอกเห็ดเป๋าฮื้อ และดอกเห็ดนางรม เมื่อเปรียบเทียบกับเห็ด
เป๋าฮ้ือ ดอกเห็ดนางฟ้าสีจะอํอนกวําและมีครีบอยูํชิดกันมากกวํา เห็ดนางฟ้าสามารถเก็บไว๎ในตู๎เย็น
ได๎นานหลายวัน เชํนเดียวกับเห็ดเป๋าฮื้อ เนื่องจากเห็ดชนิดนี้ไมํมีการยํอตัวเหมือนกับเห็ดนางรม 
ด๎านบนของดอกมีสีนวลๆถึงสีน้ าตาลอํอน ในอินเดียดอกเห็ดมีขนาดตั้งแตํ 5-14 เซนติเมตรและจะ
มีน้ าหนักอยูํระหวําง 30-120 กรัม เห็ดนางฟ้ามีรสอรํอย เวลาน าไปปรุงอาหารจะมีกลิ่นชวน
รับประทาน เห็ดชนิดนี้สามารถน าไปตากแห๎งเก็บไว๎เป็นอาหารได๎เมื่อจะน าเห็ดมาปรุงอาหารก็
น าไปแชํน้ าเห็ดจะคืนรูปเดิมได ๎
 เห็ดนางฟ้ามีสรรพคุณชํวยกระตุ๎นระบบภูมิคุ๎มกัน ลดน้ าตาลในเลือด ปรับสภาพความดัน
โลหิต ลดการอักเสบ ยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อร๎าย 

 

 
ภาพท่ี 2 เห็ดนางฟ้าภูฐาน(Pleurotus sajorcaju(Fr.)Singer) 
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2.4 การจัดจ าแนก 
 เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้าภูฐาน เป็นเห็ดที่อยูํในสกุล (Genus) เดียวกันแตํตํางชนิดกัน 
(Species) กัน ซึ่งสามารถจัดจ าแนก (Classification) ได๎ดังนี ้
Kingdom:Myceteae (Fungi) 

Divison:Amastigomycota 
Subdision:Basidiomycotina 

Class:Basidiomycetes 
Subclass:Holobasidiomycetidae II 

Order:Agaricales 
Family:Tricholomataceae 

Genus:Pleurotus 
ชื่อวิทยาศาสตร์และชื่อสามัญของเห็ดทั้ง 2 ชนิดน้ี มีดังตํอไปนี้ 
เห็ดนางรม(the oyster mushroom):Pleurotus ostreatus 
เห็ดนางฟ้าภูฐาน(the phoenix mushroom):Pleurotus sajor-caju 
 
2.5 ลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
 เห็ดนางรม เห็ดนางฟ้า เป็นเห็ดในสกุล Pleurotus sp. ซึ่งเห็ดในสกุลนี้จะมีลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาคล๎ายคลึงคือ ดอกเห็ดเกิดเดี่ ยวๆหรือเป็นกลุํม  รูปทรงของดอกคล๎ายพัด
(flabellate)หรือเปลือกหอย (dimidiate) ดอกเจริญยึดติดกับวัสดุโดนมีก๎านดอก(stalk,stipe) อวบสั้น
อยูํบริเวณตรงกลางหรือด๎านข๎างของหมวกดอก(cap,pileus) ผิวด๎านบนของหมวกดอกอาจพบเม็ดสี
(pigment) ครีบดอก(gill,lamellae) เจริญล้ าแนวต่ าลงมาบนก๎าน(decurrent) แบบ dolipore แบํงเป็น
เส๎นใยเป็นชํองๆและมีแคลมป์คอนเนคชั่น(clamp connection)ดอกเห็ดมีการสร๎างสปอร์ที่บริเวณ
ด๎านข๎างของครีบใต๎หมวกดอกโดยสปอร์จะมีรูปรํางยาวรีและมีสีใส สปอร์พิมพ์  (spore-print) มีสี
ขาว สีครีม สีชมพู หรือสีเทา สํวนสีของดอกเห็ดมีสีขาว สีเทา สีน้ าตาล สีทอง และสีชมพู 
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ภาพท่ี 3 สํวนประกอบของดอกเห็ด  
             ที่มา  http://www.siamsouth.com/smf/index.php?topic=17428.0 
 
2.6 วงจรชีวิต 
 เห็ดในสกุล Pleurotus sp.มีวงจรชีวิตเป็นแบบเฮทเทอโรทาลิค(heterothallic life cycle) 
โดยมีวงจรชีวิตชนิดแฮพโพลไบออนติก(haplobiontic) ชนิดแฮพลอยด์(haploid) ดังนั้นเซลล์ทั่วไป
จึงมีสภาวะของโครโมโซมเป็นโมโนพลอยด์(monoploid) สปอร์เหลํานี้มีโครโมโซมเพียงชุดเดียว
(โมโนพลอยด์)เมื่อสปอร์ตกในที่เหมาะสมจะงอก(germinate)เส๎นใยออกมาเส๎นใยนี้จะมีผนังขวาง
(septum)กั้น โดยแตํละเซลล์มีหนึ่งนิวเคลียส(monokaryon) และเป็นเส๎นใยที่มีนิวเคลียสเหมือนกัน
(homokaryotic mycelium) เรียกเส๎นใยระยะนี้วําเส๎นใยปฐมภูมิ (primary mycelium) เส๎นใยในระยะ
นี้จะมีการเจริญโดนการแบํงเซลล์แบบไมโตซีส(mitosis) เมื่อเส๎นใยนี้ไปสัมผัส (amastomosis) กับ
เส๎นใยปฐมภูมิที่มีแมททิงไทป์(mating type) เส๎นใยที่เกิดขึ้นใหมํนี้จะมีนิวเคลียส 2นิวเคลียสใน
หนึ่งเซลล์(dikaryon,n+n) และเป็นนิวเคลียสที่ตํางกัน (heterokaryon) เรียกเส๎นใยในระยะนี้วําเส๎น
ใยทุติยภูมิ (secondary mycelium) เส๎นใยในระยะนี้จะมีการเจริญอยํางรวดเร็วและมีการสร๎างแค
ลมป์คอนเนคชั่นตํอมาเส๎นใยทุติยภูมิจะขยายปริมาณมากขึ้นและรวมตัวกันแนํนเป็นกลุํมก๎อน เรียก
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เส๎นใยระยะนี้วําเส๎นใยตติยภูมิ(tertiary mtcelium) ซึ่งเซลล์ของเส๎นใยยังคงสภาพเป็นไดคารีออน
เส๎นใยในระยะนี้จะคํอยๆพัฒนาไปเป็นดอกเห็ด (fruiting body) เมื่อดอกพัฒนาไปถึงระยะหนึ่งจะมี
การสร๎างเบสิเดีย(basidia) ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปกระบอง และมีนิวเคลียสทั้งสองที่อยูํภายในจะ
รวมตัว (เกิดkaryogamy) ได๎นิวเคลียสที่เป็นดิพลอยด์(2n) จากนั้นจะมีการแบํงแบบไมโอซีส
(meiosis) ท าให๎โครโมโซมลดลงเป็นแฮพพลอยด์(n) แตํละเบสิเดียจะสร๎างสเตอริกมํา(sterigma) 4 
อัน ตํอมานิวเคลียสแตํละอันจะเคลื่อนที่ไปสูํปลายสเตอริกมําพร๎อมกับพองออกเป็นรูปรํางคํอนข๎าง
กลมแล๎วมีการพัฒนาไปเป็นเบสิดิโอสปอร์จ านวน 4 อัน เมื่อดอกเห็ดเจริญเต็มที่จะมีการปลดปลํอย
สปอร์และถ๎าสภาวะแวดล๎อมเหมาะสมสปอร์จะงอกเป็นเส๎นใย แล๎ววงจรชีวิตก็จะเร่ิมใหมํอีกคร้ัง
หนึ่ง 
 
2.7 การสืบพันธุ์ 
 เห็ดในสกุล Pleurotus sp.เป็นแบบเฮทเทอโรทาลิค เป็นเห็ดที่ไมํสามารถผสมตัวเองได๎
ภายในทัลลัส(thallus) เดียวกัน ดังนั้นการสืบพันธุ์แบบใช๎เพศจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อมีนิวเคลียสจาก
ตํางทัลลัสซึ่งมีเมททิ่งไทป์ตํางกันมาผสมกันเทํานั้น โดยระบบการสืบพันธุ์ (mating system, 
breeding system)จะเป็นเทททระโพลาร์(tetrapolar) คือ มีแฟคเตอร์(factor) หรือยีน (gene) 2 ชุด 
ได๎แกํ แฟคเตอร์A และ B ซึ่งใน 1 แฟคเตอร์ประกอบด๎วย 2 อัลลีน (แฟคเตอร์A ประกอบด๎วยอัล
ลีนA1, และA2 สํวนแฟคเตอร์B ประกอบด๎วยอัลลีนB1 และB2) ซึ่งแฟคเตอร์ทั้ง 2 นี้อยูํตําง
โครโมโซมกัน ดังนั้นเมื่อมีการแยกตัวออกจากกันในขณะมีการแบํงเซลล์แบบไมโอซิสจึงท าให๎
สามารถสร๎างเบสิดิโอสปอร์ที่ตํางกันได๎ 4 ชนิด(ภายในเห็ดหนึ่งดอก) คือ A1B1,A1B2,A2B2 และ 
A2B2 
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ภาพท่ี 4 วงชีวิตของเห็ดแบบ Heterothallic  
             ที่มา http://klarod.blogspot.com/2010_07_01_archive.html 
 
2.8 ปัจจัยท่ีทีผลต่อการเจริญของเส้นใยและการงอกของดอก(Zadrazil,1974) 

2.8.1 อุณหภูมิ เป็นปัจจัยทางสภาวะแวดล๎อมที่มีความส าคัญอยํางหนึ่งตํอการเจริญของ
ดอกเห็ดการสร๎างสํวนสืบพันธุ์และการงอกของสปอร์ ในการเพาะเห็ดนางรมปรากฏวําที่อุณหภูมิ 
15 และ 35 องศาเซลเซียส เห็ดนางรมไมํเกิดดอก ส าหรับอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมิที่
เหมาะในการเกิดดอก อุณหภูมิที่เหาะสมตํอการเจริญเป็นดอกของดอกเห็ดนางรมจะอยูํที่ประมาณ 
25-30 องศาเซลเซียส 

2.8.2 ความชื้น ในกรณีของการเพาะเห็ดแบํงเป็น 2 อยําง คือ ความชื้นบนวัสดุเพาะและ
ความชื้นในอากาศความชื้นบนวัสดุ(moisture) การเพิ่มความชื้นในวัสดุเพาะท าได๎โดยการลดน้ าแตํ
ต๎องระมัดระวังไมํให๎มากเกินไปหรือเปียกเกินไป เพราะจะท าไห๎ส๎นใยชะงักการเจริญจนมีจุลินทรีย์
พวกอ่ืน เชํน แบคทีเรีย เจริญแทน การท าให๎วัสดุเปียกเกินไปท าให๎อากาศในวัสดุเพาะลดลงจนเกิด
การขาดออกซิเจน เส๎นใยอาจเจริญไมํดีหรือตายได๎แตํถ๎าทิ้งให๎แห๎งเกินไปก็จะขาดน้ าจนสารที่เป็น
อาหารไมํละลาย หรือสูญเสียน้ าออกไปจากเส๎นใยเห็ดท าให๎เส๎นใยเจริญไมํได๎ความชื้นในอากาศ 
(humidity) การเพิ่มความชื้นในอากาศท าได๎โดยการพํนละอองน้ าในอากาศถ๎าการหมุนเวียนของ

http://klarod.blogspot.com/2010_07_01_archive.html
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อากาศมีมากเกินไปก็มักจะท าให๎ความชื้นสัมพัทธ์ลดลง ในดอกเห็ดมีน้ าเป็นสํวนประกอบถึง 90% 
ถ๎าความชื้นในอากาศมีน๎อยก็จะเกิดการระเหยของน้ าในดอกเห็ดออกไป ท าให๎ดอกเห็ดแห๎งและ
ชะงักการเจริญเติบโตได๎ ถ๎าความชื้นมีมากเกินไปจะเกิดเส๎นใยฟูขึ้นแถวโคนดอกเห็ด ดอกเห็ดที่
เกิดจะมีคุณภาพต่ า และการเกิดดอกจะลดลง 

2.8.3 ความเป็นกรด-ดําง(pH) มีผลตํอการพัฒนาสัณฐานวิทยาของเห็ดเป็นอยํางมาก 
โดยทั่วไปเห็ดต๎องาการสภาพความเป็นกรด-ดําง pH ที่ 4-8 ซึ่งจะมีความแตกตํางกันในเห็ดแตํลํะ
ชนิด ผลของความเป็นกรด มีความเกี่ยวข๎องกับขบวนการสร๎างสลาย โดยเฉพาะอยํางยิ่งด๎าน
ความสามารถในการใช๎ประโยชน์จากวัสดุที่เจริญ 

2.8.4 คาร์บอนไดออกไซด์ ความเข๎มข๎นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมาะสมขึ้นอยูํกับชนิด
ของเห็ด คาร์บอนไดออกไซด์สูงมีผลกระตุ๎นการเจริญของเส๎นใยอยูํที่ 28 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร 
ซึ่งจะชํวยกระตุ๎นการเจริญเติบโตของเส๎นใยเห็ดนางรมทั้ง Pleurotus ostreatus และ Pleurotus 
florida แตํเมื่อเพิ่มถึง 37.5 เปอร์เซ็นต ์จะไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเส๎นใยเห็ดนางรม 

2.8.5 ออกซิเจน เส๎นใยเห็ดต๎องการก๏าซออกซิเจนในการเจริญเติบโตทั้งในระยะเส๎นใยและ
ระยะการพัฒนาไปเป็นดอก ในระยะการเจริญเติบโตของเส๎นใยเห็ดสามารถเจริญได๎ดีในสภาพที่มี
ออกซิเจนน๎อยมากและต๎องการออกซิเจนปริมาณปกติในระยะการพัฒนาไปเป็นดอก 

 
2.9 สารอาหารส าคัญบางอย่างท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด(อนันท,์2552) 

2.9.1 คาร์บอน หากเอาเชื้อราของเห็ดมาตากหรืออบให๎แห๎งจะพบวําปริมาณน้ าหนักแห๎ง
ทั้งหมดจะมีอยูํคร่ึงหนึ่งที่เป็นสารคาร์บอน สารคาร์บอนเหลํานี้มีบทบาทในการประกอบเป็น
อินทรีย์วัตถุตําง ๆ อันเป็นสํวนประกอบส าคัญของเซลล์และแหลํงสร๎างพลังงานเพื่อใช๎ในการด ารง
ชีพของเชื้อราเห็ด ดังนั้นการเจริญเติบโตของเชื้อราเห็ดจึงมีความต๎องการพวกคาร์บอนมากกวําสาร
อ่ืน 

2.9.2 ไนโตรเจน ไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบส าคัญของโปนตีนและกรดตํางๆภายใน
เซลล์ การเจริญของเห็ดจะเกิดขึ้นไมํได๎เลยหากปราศจากโปรตีน ถึงแม๎วําจะมีเชื้อราหลายชนิดที่
สามารถเอาไนโตรเจนไปใช๎ในรูปของอนินทรีย์สาร เชํน ในรูปของไนเตรท ไนโตร และ
แอมโมเนียม เป็นต๎น แตํส าหรับเห็ดแล๎วไมํสามารถใช๎ไนโตรเจนในรูปของสารอนินทรีย์ได๎ 
โดยเฉพาะในรูปของไนไตร และรูปแบบของแอมโมเนีย โดยทั่วไปและไนโตรเจนที่เห็นสามารถ
น าไปใช๎ประโยชน์ได๎จะต๎องอยูํในรูปของสารอินทรีย์สาร เชํน โปรตีน หรือ อมิโนแอคซิด อันเป็น
องค์ประกอบอยํางหนึ่งของโปรตีน 



 
11 

 

 2.9.3 ก ามะถัน โดยทั่วไปแล๎วเชื้อรามีความต๎องการก ามะถันในระดับหนึ่ง ในอาหารวุ๎นที่
ใช๎เลี้ยงเชื้อรา หากมีก ามะถันอยูํบ๎างจะท าให๎เชื้อราเจริญได๎เป็นอยํางดี ก ามะถันที่ใช๎ในอาหารเลี้ ยง
สํวนมากจะอยูํในรูปของดีเกลือ 
 2.9.4 ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสมีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพของเชื้อรา ที่จะใช๎พวกคาร์
โบไฮเดรท (พวกแป้ง น้ าตาล เซลลูโลส) เป็นอาหาร แตํก็ต๎องการให๎เพียงพอตํอการเจริญเติบโต
ของเชื้อรา 
 
2.10 การเลือกดอกเห็ดท าพันธุ์ 

2.10.1 ควรเป็นดอกที่สมบูรณ์หมวกดอกควรมีลักษณะงอโค๎งคล๎ายเห็ดมะมํวง 
2.10.2 ดอกไมํแกํหรืออํอนเกินไปควรอยูํในระยะกํอนที่จะมีการสร๎างสปอร์ 
2.10.3 มีก๎านดอกที่แข็งแรงไมํมีเชื้อจุลินทรีย์หรือเชื้อท าลายดอกเห็ด 
2.10.4 สีของดอกควรเป็นสีขาวหรือเทาขึ้นอยูํกับชนิดของพันธุ์และต๎องไมํมีสีอ่ืนปะปน 
2.10.5 ควรคัดดอกเห็ดจากถุงก๎อนเชื้อที่ให๎ผลผลิตสูงกวําก๎อนอ่ืน 
 

2.11 การปรับปรุงพันธุ์เห็ด 
 มังกร(2540)  การปรับปรุงพันธุ์เห็ดโดยผสมพันธุกรรมที่แตกตํางกันหรือที่สามารถรวมกัน
ได๎ เห็ดที่น ามาใช๎ควรเป็นเห็ดที่การปรับตัวได๎ดีในธรรมชาติ และมีฐานพันธุกรรมกว๎างเพื่อที่จะได๎
มีลักษณะให๎เลือกได๎มากพอส าหรับใช๎ในงานวิจัย 
 2.11.1 วิธีการที่ใช๎ในการปรับปรุงพันธุ์เห็ดมีหลายวิธี 
 2.11.1.1 การปรับปรุงโดยวิธีการคัดเลือกพันธุ์(Selection)ในทางการค๎าจะคัดเลือกพันธุ์
ใหมํจากการเพาะเลี้ยง Multispore หรือจากการเลี้ยงสปอร์เดี่ยว หรือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อจากดอก
เห็ดที่คัดเลือกไว๎โดยตรง วิธีเหลํานี้จะใช๎เวลาสั้น ในการปรับปรุง แตํการปรับปรุงทางพันธุกรรม
จากการคัดเลือกพันธุ์ท าได๎ยากมาก ดังนั้นจึงควรมีการผสมพันธุ์กันกํอนแล๎วจึงใช๎วิธีการคัดเลือก
พันธุ์ตํอไป 
 2.11.1.2 การปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีการผสมพันธุ์ (Hybridization) การปรับปรุงพันธุ์วิธีนี้
เป็นวิธีที่ใช๎กันมานาน โดยจะให๎มีการผสมข๎ามระหวํางเห็ดสองสายพันธุ์ ที่สามารถเข๎าคูํกันได๎ ให๎
เส๎นใยมีสองนิวเคลียสและเจริญเป็นดอกเห็ดในที่สุด ซึ่งจะประสบความส าเร็จมากในการปรับปรุง
พันธุ์ที่รับประทานได๎หลายชนิด วิธีการผสมพันธุ์เห็ดที่นิยมใช๎ 3วิธี ดังนี ้
 ก. การผสมของเส๎นใยนิวเคลียสเดี่ยว(Mono-Mono Crossing)เป็นการพัฒนาสายพันธุ์เห็ด 
โดยการผสมของเส๎นใยที่เป็นนิวเคลียสเดี่ยวเข๎าด๎วยกัน การผสมพันธุ์เกิดจากการเชื่อมตํอระหวําง
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เส๎นใย 2 สายพันธุ์และมีการแลกเปลี่ยนสารภายในเซลล์ โดยมีการคัดเลือกอยํางตํอเนื่องและก าจัด
ลักษณะที่ไมํดีออก เป็นที่ยอมรับกันอยํางกว๎างขวางเพื่อที่จะได๎ลูกผสมที่มีลักษณะใหมํ ๆ 
 ข. การผสมของเส๎นใยที่มีนิวเคลียสคูํ กับเส๎นใยที่มีนิวเคลียสเดี่ยว (Di-Mono Crossing) 
แล๎วหาชนิดคูํผสมวิธีนี้เป็นวิธีที่ท าได๎เร็วหากมีสายพันธุ์ (เส๎นใยนิวเคลียสคูํ) จ านวนมากส าหรับ
ทดสอบอยูํแล๎วก็จะสามารถเส๎นใยนิวเคลียสเดี่ยว (Monocaryon) จากสายพันธุ์เหลํานี้แล๎วน าไปท า
การทดสอบโดยวิธีการผสมแบบ ได-มอน (Di-Mono Crossing) เกิดเส๎นใยนิวเคลียสคูํบนปลายเส๎น
ใยนิวเคลียสเดี่ยว ซึ่งถือวําเป็นกฎวํานิวเคลียสตัวใดตัวหนึ่งที่เข๎ากันได๎ของเส๎นใยนิวเคลียสคูํที่ไป
ผสมกับเส๎นใยนิวเคลียสเดี่ยว ผลที่ได๎อาจเป็นการผสมที่เข๎ากันได๎เพียงกึ่งเดียวหรือเข๎ากันได๎อยําง
สมบูรณ์ในบางกรณีของนิวเคลียสทั้งคูํของเส๎นใยนิวเคลียสคูํจะย๎ายเข๎าไปด๎วยกัน ได๎เส๎นใยที่มี
นิวเคลียสคูํตรงสํวนปลายของเส๎นใยนิวเคลียสเด่ียว 

ภัทราภรณ์(2540) การผสมแบบโมโน-โมโน (Mono-Mono Crossing)ระหวํางเห็ดนางรมสี
เทาพันธุ์ CM5 กับพันธุ์ลูกผสม KDCM4(A4) ท าเพื่อปรับปรุงเห็ดนางรมสีเทา คัดได๎ลูกผสม 9 สาย
พันธุ์ที่มีรูปรํางและคุณภาพดีโดยมีการเปรียบเทียบผลผลิตของลูกผสมทั้งเก๎า ซึ่งตํอมาคัดเหลือ 6 
สายพันธุ์ (Q1-Q6) ที่มีผลผลิตสูงเพื่อใช๎ศึกษาตํอไป สายพันธุ์ Q1 ให๎ผลผลิตสูงสุดการผสมแบบได
มอน (Di-mon) เป็นการท าผสมระหวํางเส๎นใยนิวเคลียสเดียว (Monokaryon) จาก Q1 กับเส๎นใย
นิวเคลียสคูํ (Dikaryons) จาก Q1-Q6 และพันธุ์พํอแมํอ่ืนอีกห๎าสายพันธุ์คือ KD1, KD2, KDCM2, 
KDCM3, KDCM4(A4) คัดลูกผสมได๎ 9 สายพันธุ์ที่มีลักษณะและคุณภาพดีจากนั้นน ามา
เปรียบเทียบผลผลิตกับพันธุ์พํอแมํที่เป็นเห็ดนางรมสีเทาพันธุ์ CM5 กับเห็ดนางรมสีขาว CM1 หรือ
ชนิดฟลอริดา ที่อุณหภูมิห๎องเห็ดนางรมชนิดฟลอริดาให๎ผลผลิตสูงกวําลูกผสมแบบ Di-mon ของ
กลุํมที่ให๎ผลผลิตสูง อยํางไรก็ตามสายพันธุ์ Di-mon เหลํานี้จะให๎ผลผลิตระดับเดียวกับสายพันธุ์
เร่ิมต๎นคือเห็ดนางรมสีเทาพันธุ์ CM5 ที่เพาะในห๎องเย็น  

ค. การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ หมายถึง การเลี้ยงเซลล์ที่ไมํมีผนังเซลล์หลังจากนั้นโป
รโตพลาสต์ที่เพาะเลี้ยงมีความสามารถสร๎างเพาะเซลล์ขึ้นมาใหมํ แล๎วมีการแบํงเซลลกลายเป็น
แคลลัสและในที่สุดได๎ต๎นใหมํขึ้นมา การแยกโปรโตพลาสต์ ท าได๎ 2 วิธีใหญํ ๆ คือวิธีกล 
(Mechanical method) แยกโปรโตพลาสต์โดยใช๎ใบมีดตัดเนื้อเยื่อพืชที่พลาสโมไลซ์แล๎ว เซลล์ที่ถูก
มีดตัดผํานจะมีโปรโตพลาสต์ไหลออกมา อาจชํวยโดยการใช๎วิธีกดหรือบีบเบา ๆ นอกจากนี้การลด
แรงดันออสโมซิสของสารละลายที่แชํเซลล์เหลํานี้ท าให๎โปรโตพลาสต์บวมดันหลุดออกมาตรงรอย
ตัดได๎งําย วิธีนี้ได๎โปรโตพลาสต์น๎อยและเหมาะกับเนื้อเยื่อที่มีขนาดใหญํ และวิธีการใช๎เอนไซม์ 
(enzymatic method) วิธีนี้ใช๎เอนไซม์ยํอยผนังเซลล์เพื่อให๎โปรโตพลาสต์หลุดออกมา เอนไซม์ที่
ยํอยผนังเซลล์เรียกวํา ไฮโดรไลติกเอนไซม์(hydrolytic enzyme) เนื่องจากองค์ประกอบของผนัง
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เซลล์ได๎แกํ เซลลูโลส เฮมิเซลลูเลส และสารระหวํางเซลล์คือ มิดเดิลลาเมลลา(middle lamella) นั้น
มีกรดเพกติก จึงใช๎เอนไซม์พวกเซลลูเลสเฮมิเซลลูเลสและเพกทิเนสรวมกัน 
 อยํางไรก็ตามต๎นที่ได๎ลักษณะที่เป็นลูกผสม (hybrid plants) ดังนั้นการรวมโปรโตพลาสต์
จึงไมํเพียงแตํเปิดโอกาสให๎สามารถผสมพันธุ์ระหวํางพืชตํางชนิดหรือตํางสกุล ซึ่งไมํสามารถ
กระท าได๎งํายโดยวิธีผสมพันธุ์แบบปกติ ยังเปิดโอกาสให๎มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุ์กรรมในพืชที่
ขยายพันธุ์โดยสํวนทางด๎านล าต๎น (vegetatively propagated crops) ในพืชที่เกสรผู๎เป็นหมัน (sterile 
species) หรือพืชที่เกสรผู๎กึ่งเป็นหมัน (subfertile species) และพืชที่มีอายุยาว 
 วิธีการรวมโปรโตพลาสต์มีด๎วยกันหลายวิธี แตกตํางกันไปในสํวนขององค์ประกอบของ
สารชักน าการรวมตัว (เรียกทั่ว ๆ ไปวําfusogen) และจ าเป็นต๎องตรวจสอบการรวมตัวโดยใช๎
ลักษณะที่มองเห็นด๎วยตา (visual makers) เชํน กรณีโปรโตพลาสต์จากมีโซฟิลล์ของพืชชนิดหนึ่งที่
มีสีเขียวเมื่อรวมกับโปรโตพลาสต์ที่ไมํมีสี (เชํน ที่ได๎จากการเลี้ยงและแยกเซลล์ของราก, ใบเลี้ยง)  
เซลล์  heterokaryonsจ าแนกได๎จากการที่ โปรโตพลาสต์ทั้ งหมดมีการสร๎างคลอโรพลาส
(Chloroplasts) เชํนเดียวกับที่ได๎จากเซลล์แมํที่มาจากมีโซฟิลล์ และมีไซโตพลาสซึมจ านวนมากจาก
เซลล์พํอที่ไมํใชํเซลล์มีโซฟิลล์ 
 ประโยชน์จากการรวมโปรโตพลาสต์ เป็นที่คาดหวังวําการรวมโปรโตพลาสต์ (protoplast 
fusion, somatic cell fusion/hybridization หรือ parasexual hybridization) เทคนิคการรวมสาร
พันธุกรรม (เชํน DNA-recombination) และการถํายยีนหรือดีเอ็นเอ (DNA-transfer) จะเป็นแนวทาง
หนึ่งในการรวมลักษณะที่ต๎องการ จากพืชตํางชนิดกันมาก ๆ (diverse species) หรือแม๎กระทั่งพืช
ตํางสกุล(genera) เข๎าด๎วยกัน ซึ่งไมํอาจท าได๎ในกรณีการผสมพันธุ์พืชโดยวิธีการปกติ 
(conventional breeding) หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ ปัจจุบันมีความพยายามอยํางมาก ในการรวม 
โปรโตพลาสต์ในการสร๎างลูกผสมระหวํางพืชที่มีความแตกตํางกันทางพันธุกรรมมาก ๆ เพื่อใช๎ใน
การถํานทอดพันธุกรรมความต๎านทานหรือทนทานตํอสภาพที่จ ากัด (stress environment) รวมทั้ง
ในการปรับปรุงลักษณะคุณภาพของผลผลิต และการเจริญเติบโต(จรัชรัส, 2544) 
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บทที่ 3 
อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

 
อุปกรณ์ 

1. กระจกสไลด์และกระจกปิดสไลด์ 
2. กล๎องจุลทรรศน์ microscope 
3. ขวดกลม 
4. ข๎าวฟ่าง 
5. เข็มเขี่ย มีดผําตัด 
6. ขี้เลื่อย 
7. คอขวดพลาสติก 
8. เคร่ืองชั่งทศนิยม 4 ต าแหนํง 
9. เคร่ืองแก๎วตําง ๆ เชํน หลอดทดลอง จานเพาะเลี้ยง 
10. ตะเกียงแอลกอฮอล์ 
11. ตู๎เขี่ยเชื้อ (lamina airflow) 
12. ถุงพลาสติกทนร๎อน 
13. น้ ากลั่น 
14. ยางรัดและกระดาษ 
15. ส าลี 
16. หม๎อน่ึงความดันไอ (autoclave) 
17.เห็ดนางฟ้าภูฐาน (the phoenix mushroom):Pleurotussajor-caju 
18. เห็ดนางรม (the oyster mushroom):Pleurotusostreatus 
19.อาหารเลี้ยงเชื้อPDA(Potato dextrose agar) 

 
วิธีการทดลอง 

3.1 การปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดสกุล Pleurotus sp. 
 วางแผนการทดลองการผสมข๎ามสายพันธุ์แบบโมโน-โมโน(Mono-Mono Crossing)
ระหวํางเห็ดนางรม 2 สายพันธุ์  ได๎แกํ  นางรมสายพันธุ์  A  และนางรมสายพันธุ์  B และเห็ดนางฟ้า
ภูฐาน 2 สายพันธุ์ ได๎แกํ เห็ดนางฟ้าภูฐานสายพันธุ์ A และเห็ดนางฟ้าภูฐานสายพันธุ์ Bโดยท าการ
ผสมข๎ามสายพันธุ์พํอและแมํ ดังตารางที่ 1สังเกตลักษณะทางสัณฐานวิทยาของดอกเห็ด พํอแมํ และ
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สายพันธุ์ลูกผสม ได๎แกํ ขอบดอกเห็ด ผิวหมากเห็ด ครีบ ก๎าน จ านวนดอกเห็ดตํอคร้ัง  และการเก็บ
รักษาเชื้อบริสุทธิ์ลูกผสม 
 
ตารางท่ี 1 การผสมข๎ามสายพันธุ์เห็ดเห็ดนางรม(Pleurotus ostreatus(Jacq:Fr)Kummer) และเห็ด 
นางฟ้าภูฐาน (Pleurotus sajorcaju(Fr.)Singer) แบบ Mono-Mono Crossing 
 

พํอ แม ํ ลูกผสม 
นางรม A              +                  นางรม B             = C1 

เห็ดนางฟ้าภูฐานสายพันธุ์ A  + เห็ดนางฟ้าภูฐานสายพันธุ์ B  = C2 
นางรม A               +                 เห็ดนางฟ้าภูฐานสายพันธุ์ A  = C3 
นางรม A               + เห็ดนางฟ้าภูฐานสายพันธุ์ B  = C4 
นางรม B               + เห็ดนางฟ้าภูฐานสายพันธุ์ A  = C5 
นางรม B               + เห็ดนางฟ้าภูฐานสายพันธุ์ B  = C6 

 
3.2 การเตรียมเส้นใยนิวเคลียสเดี่ยว(monokaryon) 

3.2.1 ขั้นตอนการเขี่ยตัดเชื้อเห็ดเพื่อน ามาเพาะเลี้ยงในอาหาร 
3.2.1.1 ใช๎เข็มเขี่ยชุบแอลกอฮอล์พร๎อมลนไฟฆําเชื้อที่ปลายเข็มเขี่ยไลํขึ้นมาเร่ือยๆจนถึง

สํวนของด๎ามที่ใช๎จับการลนเข็มควรลนในแนวตรงเพื่อให๎เข็มเขี่ยถูกเปลวไฟให๎มากที่สุดถือเข็มให๎
ปลายเข็มอยูํในอากาศนาน 15-20 วินาทีและอยําให๎ปลายเข็มสัมผัสกับสํวนใดๆภายในตู๎เขี่ย 

3.2.1.2 ใช๎มือฉีกดอกเห็ดออกเป็น 2 สํวนแล๎วใช๎เข็มเขี่ยจิกชิ้นสํวนของเนื้อเยื่อภายในดอก
โดยเลือกเนื้อเยื่อระหวํางก๎านดอกกับหมวกเห็ดใช๎เข็มเขี่ยจิกเนื้อเยื่อติดมาเพียงเล็กน๎อยก็พอสอด
เข็มเขี่ยที่มีเนื้อเยื่อติดอยูํที่สํวนปลายเข๎าไปวางเนื้อเยื่อบนอาหารวุ๎น PDA ดึงเข็มออกลนไฟฆําเชื้อที่
จานอาหารวุน๎กํอนปิดฝา 

2.2.1.3 น าจานอาหารวุ๎นเก็บในที่มืดและอุณหภูมิสูงจะชํวยให๎เส๎นใยเห็ดเดินเต็มได๎เร็วขึ้น
ภายใน 10-15 วันเมื่อเส๎นใยเดินเต็มอาหารวุ๎นแล๎วน าไปขยายลงในเมล็ดข๎าวฟ่างตํอไป 

3.2.2 การตรวจเส๎นใย น าเส๎นใยมาเติมสี phloxine B ผสมโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ 2% เพื่อ
ตรวจสอบข๎อยึดระหวํางเซลล์ ภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์  ถ๎าไมํพบข๎อยึดระหวํางเซลล์ แสดงวําเป็น
เส๎นใยนิวเคลียสเดี่ยว (monokaryon) หากพบข๎อยึดระหวํางเซลล์แสดงวําเป็นเส๎นใยนิวเคลียสคูํ 
(dikaryon) 

3.2.3 การผสมพันธุ์ โดยตัดเส๎นใยวุ๎นจาก PDA ที่ตรวจเส๎นใยภายใต๎กล๎องจุลทรรศน์แล๎ว 
โดยใสํในจานเลี้ยงเชื้อที่มี  PDA วางคูํผสมหํางกันประมาณ 3 เซนติเมตร แล๎วน าไปบํมที่
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อุณหภูมิห๎องอีก 14-21วัน ก็จะสามารถตรวจสอบการผสมที่ เข๎าคูํกันได๎ โดยการตรวจหาข๎อยึด
ระหวํางเซลล์ เส๎นใยที่ใช๎ตรวจสอบให๎น ามาจากบริเวณที่มีการเชื่อมประสานระหวํางเส๎นใยทั้ง 2 
สายเชื้อ ถ๎าตรวจพบข๎อยึดระหวํางเซลล์ (clamp connection) แสดงวําคูํผสมคูํนั้นผสมกันได๎ 
 3.2.4 การวัดการเจริญเติบโตของเส๎นใย เตรียมวุ๎นอาหาร PDA ใสํจานเพาะเลี้ยง น าเชื้อที่
ต๎องการวัด วางลงตรงกลางจานเลี้ยง วัดเส๎นผําศูนย์กลางของเส๎นใย 
 
3.3 ขั้นตอนการเพาะเชื้อเห็ดในถุงขี้เลื่อย 

3.3.1 การเลี้ยงเชื้อเห็ดลูกผสมบนอาหารวุ๎น PDA น าชิ้นสํวนของเส๎นใยขนาด 1x1 
เซนติเมตร วางบนอาหารวุ๎นPDAเลี้ยงเชื้อในตู๎ปลอดเชื้อประมาณ 7 วัน เมื่อเส๎นใยเดินเต็ม บน
อาหาร PDA น าเชื้อเห็ดที่ได๎เขี่ยใสํในขวดเมล็ดข๎าวฟ่าง 

3.3.2 ขั้นตอนการเตรียมเมล็ดข๎าวฟ่างแชํเมล็ดข๎าวฟ่างในน้ าประมาณ 10-12 ชั่วโมงต๎ม 
หรือนึ่งให๎สุกพอเมล็ดแตกผึ่งให๎แห๎งบรรจุใสํขวดแบนประมาณหนึ่งสํวนสองของขวด ปิดจุกส าลี
แล๎วหุ๎มด๎วยกระดาษน าไปนึ่งในหม๎อนึ่งความดัน 15 ปอนด์ตํอตารางนิ้ว นาน 30 นาทีทิ้งไว๎ให๎เย็น
แล๎ว 

3.3.3 การเลี้ยงเชื้อเห็ดจากเมล็ดข๎าวฟ่างหลังจากเชื้อเจริญจนเต็มบนอาหาร PDA แล๎วจึงตัด
ชิ้นเชื้อบนอาหาร PDA ขนาด 1x1 เซนติเมตรวางบนเมล็ดข๎าวฟ่างที่เตรียมไว๎ เลี้ยงเชื้อในตู๎ปลอด
เชื้อประมาณ 14-21 วันหรือรอเส๎นใยเดินเต็ม พร๎อมที่จะน าเชื้อไปเขี่ยลงบนก๎อนเห็ด 
 3.3.4 ขั้นตอนการเตรียมก๎อนเชื้อ 

วัสดุผลิตก๎อนเชื้อเห็ด 
ขี้เลื่อย   100กิโลกรัม 
ดีเกลือ   0.1 กิโลกรัม 
ปูนขาว   1 กิโลกรัม 

3.3.4.1 น าวัสดุทั้งหมดคลุกเคล๎าให๎เข๎ากัน โดยพรมน้ าให๎มีความเชื้อพอเหมาะ วิธีตรวจ
ความชื้นวําพอเหมาะหรือไมํโดยใช๎มือก าวัสดุที่ผสมเข๎ากันดีแล๎ว หยิบหนึ่งก ามือให๎แนํน จะไมํมีน้ า
ไหลออกมาโดยที่ยังเป็นก๎อน หากระหวํางบีบมีน้ าไหลออกมาแสดงวําแฉะเกินไป 

3.3.4.2 บรรจุใสํถุงพลาสติกที่เพาะเห็ดให๎แนํน ซึ่งควรบรรจุให๎หมดภายในวันเดียว ถุง
ก๎อนเชื้อมีน้ าหนักประมาณ 800 กรัม เมื่ออัดก๎อนเชื้อแนํนดีแล๎ว ใสํคอขวดพลาสติก รัดยางให๎แนํน 
อุดด๎วยส าลีและปิดด๎วยกระดาษ 

3.3.4.3 น าก๎อนเชื้อที่ได๎ไปนึ่งฆําเชื้อทันที เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง นับตั้งแตํน้ าเดือด 
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3.3.4.4 น าก๎อนเห็ดที่นึ่งแล๎วออกจากถังนึ่ง ทิ้งไว๎ให๎เย็น ท าการเขี่ยนเชื้อเห็ดที่ท าการเลี้ยง
ไว๎ในเมล็ดข๎าวฟ่าง ประมาณ 10-20 เมล็ด อาจท าในโรงบํมก๎อนเชื้อในเวลาเย็น ลมไมํแรง 

3.3.4.5 น าก๎อนเชื้อที่ถํายก๎อนเชื้อเห็ดเรียบร๎อยแล๎วบํมในโรงบํมก๎อนเชื้อตํอไป 
 

3.4 การบ่มก้อนเชื้อเห็ด(ดีพร๎อม, 2551) 
 หลังจากใสํเชื้อเห็ดลงในถุงก๎อนเชื้อแล๎ว น าไปบํมเชื้อในโรงบํมที่อากาศถํายเทได๎สะดวก 
มีอุณหภูมิประมาณ 29-32 องศาเซลเซียส เพื่อให๎เส๎นใยเจริญในก๎อนเชื้อ และต๎องหมั่นตรวจดูแมลง 
เชํน มด แมลงสาบ ปลวก ไรตําง ๆ หอยทาก หากพบให๎รีบน าก๎อนเชื้อไปก าจัดทันที หรืออาจพํน
ด๎วยสารสกัดสมุนไพร เชํน ตะไคร๎หอม ยาฉุน รอบ ๆ โรงบํม มีการใช๎ปูนขาวโรยรอบ ๆ โรงบํม
เพื่อป้องกันหอยทาก 
 เมื่อก๎อนเชื้อเห็ดมีการท าลายจากมด แมลงสาบ ปลวก ไรตําง ๆ หรือหอยทาก ท าให๎ก๎อน
เชื้อมีเชื้ออ่ืนขึ้นปะปน มีการท าลายก๎อนเชื้อเห็ดไมํมากนัก สามารถน าก๎อนเชื้อนี้ไปตีก๎อนเชื้อใหมํ
ได๎ โดยน าไปนึ่งฆําเชื้อกํอนก็จะสามารถน าไปเพาะเชื้อเห็ดชนิดอ่ืนตํอไปได๎เชํน นางฟ้าหรือเห็ด
ฟางในโรงบํมเชื้อเห็ดนั้น จะไมํมีการรดน้ า ไมํต๎องการแสง ดังนั้นในโรงบํมจึงควรมีเพียงแสงสลัว 
ๆ ก็พอ เพราะถ๎าหากแสงมากเกินไป เส๎นใยเห็ดจะเจริญช๎าการบํมก๎อนเชื้อเห็ด จะใช๎เวลาประมาณ 
60 วัน เชื้อจะเดินเต็มถุงเป็นเส๎นใยสีขาว ๆ แล๎วจึงจะน าไปเปิดปากถุง 
 
3.5 วิธีการเปิดปากถุง(ศรานนท,์ 2537) 

3.5.1 เอาเฉพาะส าลีออกวิธีการเปิดแบบนี้เหมาะส าหรับเห็ดนางฟ้าภูฐาน ซึ่งจะท าให๎ได๎
ดอกเห็ดที่มีขนาดสมบูรณ์ ก๎านยาว ตรงแตํอาจจะเก็บดอกได๎ยากเนื่องจากติดคอขวดท าให๎ต๎นขาด
เวลาดึงและจะต๎องท าการแคะเศษที่ขาดนั้นออกจากก๎อนเชื้อให๎หมดเพราะจะท าให๎เป็นแหลํงอาหาร
ของแมลงและเชื้อราได๎ และท าให๎ก๎อนเชื้อเสียไว 

3.5.2 เอาส าลีและคอขวดออกและพับปากถุงให๎เหมือนเดิมกับตอนที่มีคอขวด วิธีนี้เหมาะ
ส าหรับ เห็ดนางฟ้าซึ่งคล๎ายกับวิธีแรก แตํวิธีนี้จะท าให๎เก็บดอกเห็ดได๎งํายกวําต๎นไมํขาดเวลาดึง แตํ
อาจจะท าให๎มีน้ าเข๎าไปขังในก๎อนเชื้อเห็ดได๎จึงควรมีการกรีดด๎านลํางถุงเชื้อเห็ดเพื่อป้องกันการขัง
ของน้ า 

3.5.3 การกรีดข๎างถุงหรือการเจาะรูก๎อนเชื้อเห็ดโดนการใช๎มีดรีดข๎างถุงเห็ด และท าเป็น
กากบาทประมาณ 4-7 แหํงเพื่อให๎ดอกเห็ดออก วิธีนี้จะไมํมีน้ าขังในก๎อนเชื้อไมํมีโรคและแมลงมา
รบกวน สามาวางก๎อนเชื้อเห็ดได๎หลายวิธี ทั้งแนวต้ังแนวนอน หรือจะแขวนไว๎ก็ได๎ 
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3.5.4 การตัดปากถุงพลาสติกออกจนถึงก๎อนเชื้อเห็ดวิธีนี้เหมาะส าหรับ เห็ดขอนซึ่งเป็นเห็ด
ที่มีดอกเล็กและออกกระจายทั่วทั้งก๎อนจึงจ าเป็นต๎องเปิดหน๎าก๎อนเชื้อเห็ดออกทั้งหมดเพื่อให๎
สะดวกตํอการออกดอกและงํายตํอการเก็บดอกอีกด๎วย 

3.5.5 การเอาพลาสติกออกทั้งหมดเหลือแตํตัวก๎อนเชื้อเห็ดวิธีนี้จะท าให๎เห็ดสามารถออก
ดอกได๎ทุกทิศทาง แตํก๎อนเชื้อเห็ดจะแห๎งไวจึงควรมีการรดน้ าก๎อนเชื้อเห็ดบํอยๆ หรือมีการน าฟาง
หรือวัสดุอื่นมาชํวยรักษาความชุํมชื้นแตํวิธีนี้จะท าให๎อายุของก๎อนเชื้อเห็ดสั้นลง 
 

3.6 การเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ลูกผสมเห็ดสกุล Pleurotus sp. 
 3.6.1 การเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์ลูกผสม  มีวิธีการ ดังนี้ เขี่ยเส๎นใยลูกผสมตรงกลางจาน
อาหาร PDA อายุ 30 วัน วางบนจานอาหาร PDA ใหมํ บํมที่อุณหภูมิห๎องนาน 21 วัน เขี่ยเส๎นใย
ลูกผสมวางบนอาหาร PDA ใน vial บํมที่อุณหภูมิห๎องนาน 21 วัน ติด label บันทึก ชนิดเชื้อเห็ด
ลูกผสมบริสุทธิ์ วันเวลาที่เก็บเชื้อ   
 3.6.2 การเก็บรักษาเชื้อบริสุทธิ์พํอแมํ  เขี่ยเส๎นใยบริสุทธิ์พํอแมํวางบนอาหาร PDA ใน vial 
บํมที่อุณหภูมิห๎องนาน 21 วัน ติด label บันทึก ชนิดเชื้อเห็ดพํอแมํ  บริสุทธิ์ วันเวลาที่เก็บเชื้อ   
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บทที่ 4 
ผลและวิจารณผ์ลการทดลอง 

 

4.1 การปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดสกุล Pleurotus sp. แบบ Mono-Mono Crossing 
จากการศึกษาการผสมเห็ดในสกุล Pleurotus sp. ได๎แกํ เห็นนางรม(Pleurotus ostreatus) 

จ านวน 2 สายพันธุ์ได๎แกํ นางรม A  และนางรม B และเห็ดนางฟ้าภูฐาน(Pleurotus sajor-caju) 2 
สายพันธุ์ได๎แกํ นางฟ้าภูฐาน A  นางฟ้าภูฐาน B แบบโมโน-โมโน (Mono-Mono Crossing)ได๎
ลูกผสมทั้ง หมด 4 สายพันธุ์ ได๎แกํ   

1. นางรมA   + นางฟ้าภูฐานA =  C3   
2. นางรมA   +  นางฟ้าภูฐานB =  C4   
3. นางรมB   + นางฟ้า ภูฐานA =  C5    
4. นางรมB   + นางฟ้าภูฐานB    =  C6 

เมื่อตรวจสอบสัณฐานวิทยาของลูกผสมที่ได๎ทั้ง 4 สายพันธุ์ พบวําลักษณะสัณฐานวิทยา
ลูกผสมมีความแตกตํางจากพํอแมํ ดังตารางที่ 3 - 5 ดังนี้  

1. ลักษณะสัณฐานวิทยาลูกผสม C1 และ C2 มีสัณฐานวิทยาเหมือนพํอแม ํ
2. ลักษณะสัณฐานวิทยาลูกผสม C3 มีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาแตกตํางจากพํอแมํ 

ดังนี้ ขอบหมวกเห็ดหยัก ผิวของหมวกเห็ดมีขนละเอียดสีขาวปกคลุมคล๎ายขนก ามะหยี่  เนื้อหมวก
มีสีน้ าตาลขอบขาว ขอบของครีบไมํเรียบ จ านวนการออกดอกเห็ดตํอคร้ังเป็นกระจุก 3-6 ดอก 

3. ลักษณะสัณฐานวิทยาลูกผสม C4 มีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาแตกตํางจากพํอแมํ 
ดังนี้ขอบหมวกเห็ดหยัก เนื้อหมวกมีสีน้ าตาลขอบขาวผิวของหมวกเห็ดมีขนละเอียดสีขาวปกคลุม
คล๎ายขนก ามะหยี่  ขอบของครีบไมํเรียบ จ านวนการออกดอกเห็ดตํอคร้ังเป็นกระจุก 2-4 ดอก 

4. ลักษณะสัณฐานวิทยาลูกผสม C5 มีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาแตกตํางจากพํอแมํ 
ดังนี้ขอบหมวกเห็ดเรียบ เนื้อหมวกมีสีน้ าตาลขอบขาว เกลี้ยงเป็นมัน ขอบของครีบเรียบ จ านวน
การออกดอกเห็ดตํอคร้ังเป็นกระจุก 2-4 ดอก 

5. ลักษณะสัณฐานวิทยาลูกผสม C6 มีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาแตกตํางจากพํอแมํ 
ดังนีข้อบหมวกเห็ดหยักผิวของหมวกเห็ดมีขนละเอียดสีขาวปกคลุมคล๎ายขนก ามะหยี่ เนื้อหมวกมีสี
น้ าตาลขอบขาวขอบของครีบเรียบ จ านวนการออกดอกเห็ดตํอคร้ังเป็นกระจุก 2-4 ดอก 

จากลักษณะสัณฐานวิทยาลูกผสมทั้ง 4 สายพันธุ์พบวําลูกผสมสายพันธุ์ C3 จัดเป็นลูกผสม
ที่ดีที่สุด เนื่องจากสามารถออกดอกเห็ดได๎น้ าหนักสดมากที่สุด และมีลักษณะสัณฐานวิทยาของ
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ขนาดดอกเห็ด เนื้อหมวก และก๎านดอกเห็ด มีลักษณะเป็นที่ต๎องการของท๎องตลาด รองลงมา ได๎แกํ 
ลูกผสมสายพันธุ์ C5 สายพันธุ์ C6 และสายพันธุ์ C4 ตามล าดับ ดังตารางที่ 2-5 ภาพที่ 5-8 
 
ตารางท่ี 2 ลักษณะสัณฐานวิทยา ได๎แกํ ขนาดของหมวกดอก ขนาดของก๎านดอก น้ าหนักดอกตํอ 
การเก็บหนึ่งคร้ัง ของสายพันธุ์พํอ-แมํ และลูกผสม 
 

สายพันธุ์ ขนาดของหมวกดอก ขนาดของก๎านดอก น้ าหนักดอก 
นางรมA 3-5 เซนติเมตร 1-2 เซนติเมตร 45 กรัม 
ภูฐานA 4-6 เซนติเมตร 0.5-1.5 เซนติเมตร 48 กรัม 
นางรมB 3-5 เซนติเมตร 1-2 เซนติเมตร 43 กรัม 
ภูฐานB 4-6 เซนติเมตร 0.5-1.5 เซนติเมตร 47 กรัม 
C1 3-5 เซนติเมตร 1-2 เซนติเมตร 45 กรัม 
C2 4-6 เซนติเมตร 0.5-1.5 เซนติเมตร 43 กรัม 
C3 3-5 เซนติเมตร 0.5-1.5 เซนติเมตร 50 กรัม 
C4 4-6 เซนติเมตร 1-2 เซนติเมตร 40 กรัม 
C5 3-5 เซนติเมตร 1-2 เซนติเมตร 46 กรัม 
C6 4-5 เซนติเมตร 0.5-1.5 เซนติเมตร 44 กรัม 
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ตารางท่ี 3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของสายพันธุ์พ่อและแม่ ได้แก่ นางรม A, ภูฐาน A, นางรม B และภูฐาน B 
 

ลักษณะสัณฐาน\ชนิดของลูกผสม นางรม A ภูฐาน A นางรม B ภูฐาน B 
 
1. รูปเห็ด 

    
2. ขอบของหมวกเห็ด     
     - รูปร่างแบบผ่าแบ่งคร่ึง แบบยกขึ้น แบบยกขึ้น แบบยกขึ้น แบบยกขึ้น 
     - รูปร่างของขอบหมวก เรียบ เรียบ เรียบ เรียบ 
     - ผิวของขอบหมวก รอยขีดบนผิว รอยขีดบนผิว รอยขีดบนผิว รอยขีดบนผิว 
3. ผิวของหมวก เกลี้ยงเป็นมัน เกลี้ยงเป็นมัน เกลี้ยงเป็นมัน เกลี้ยงเป็นมัน 
4. เนื้อหมวก สีครีม สีน้้าตาล สีครีม สีน้้าตาล 
5. ลักษณะของครีบ     
     - การติดกันของก้านกับครีบ เรียวยาวลงไปติดก้าน เรียวยาวลงไปติดก้าน เรียวยาวลงไปติดก้าน เรียวยาวลงไปติดก้าน 
     - ขอบของครีบ เรียบ เรียบ เรียบ เรียบ 
     - ระยะห่างระหว่างครีบ ใกล้ชิดกัน ใกล้ชิดกัน ใกล้ชิดกัน ใกล้ชิดกัน 



 

 

20  21 
     
     
6. ลักษณะของก้าน     
     - การติดของก้านกับหมวก ติดตรงกลาง ติดตรงกลาง ติดตรงกลาง ติดตรงกลาง 
   - รูปร่างของก้าน เรียวจากปลายถึงโคน เรียวจากปลายถึงโคน เรียวจากปลายถึงโคน เรียวจากปลายถึงโคน 
    - ผิวของก้าน เส้นตามยาว เส้นตามยาว เส้นตามยาว เส้นตามยาว 
    - เน้ือในก้าน ตัน ตัน ตัน ตัน 
    - เยื้อหุ้มครีบ - - -  

- รูปร่างและต้าแหน่งของวง แหวน วงแหวนตอนล่าง วงแหวนตอนล่าง วงแหวนตอนล่าง วงแหวนตอนล่าง 
    - เปลือกหุ้มดอกอ่อน - - -  
7. ลักษณะการติดของดอกเห็ด มีก้านตรงกลาง มีก้านตรงกลาง มีก้านตรงกลาง มีก้านตรงกลาง 
8. ลักษณะการเจริญของดอกเห็ด ขึ้นเป็นกระจุก2-4ดอก ขึ้นเป็นกระจุก2-4ดอก ขึ้นเป็นกระจุก2-4ดอก ขึ้นเป็นกระจุก2-4ดอก 
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ตารางท่ี 3 ลักษณะสัณฐานวิทยาของสายพันธุ์พ่อและแม่ ได้แก่ นางรม A, ภูฐาน A, นางรม B และภูฐาน B(ต่อ) 
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ตารางท่ี 4 ลักษะสัณฐานวิทยาของสายพันธุ์ลูกผสม ได้แก่ C1, C2 และC3 ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ แบบ Mono-Mono Crossing 
 

ลักษณะสัณฐาน\ชนิดของลูกผสม นางรมA + นางรมB รหัส C1 ภูฐานA + ภูฐานB รหัส C2 นางรมA + ภูฐานA รหัส C3 
 

1. รูปเห็ด 

   
2. ขอบของหมวกเห็ด    
     - รูปร่างแบบผ่าแบ่งคร่ึง แบบยกขึ้น แบบยกขึ้น แบบยกขึ้น 
     - รูปร่างของขอบหมวก เรียบ เรียบ หยัก 
     - ผิวของขอบหมวก รอยขีดบนผิว รอยขีดบนผิว รอยขีดบนผิว 
3. ผิวของหมวก เกลี้ยงเป็นมัน เกลี้ยงเป็นมัน มีขนละเอียดสีขาวปกคลุม* 

คล้ายขนก้ามะหยี ่ 
4. เนื้อหมวก สีขาว สีน้้าตาลครีม สีน้้าตาลขอบขาว* 
5. ลักษณะของครีบ    
     - การติดกันของก้านกับครีบ เรียวยาวลงไปติดก้าน เรียวยาวลงไปติดก้าน เรียวยาวลงไปติดก้าน 
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     - ขอบของครีบ เรียบ ไม่เรียบ ไม่เรียบ 
     - ระยะห่างระหว่างครีบ ใกล้ชิดกัน ใกล้ชิดกัน ใกล้ชิดกัน 
6. ลักษณะของก้าน    
     - การติดของก้านกับหมวก ติดตรงกลาง ติดตรงกลาง ติดตรงกลาง 
   - รูปร่างของก้าน เรียวจากปลายถึงโคน เรียวจากปลายถึงโคน เรียวจากปลายถึงโคน 
    - ผิวของก้าน เส้นตามยาว เส้นตามยาว เส้นตามยาว 
    - เน้ือในก้าน ตัน ตัน ตัน 
    - เยื้อหุ้มครีบ - - - 

- รูปร่างและต้าแหน่งของวงแหวน วงแหวนตอนล่าง วงแหวนตอนล่าง วงแหวนตอนล่าง 
    - เปลือกหุ้มดอกอ่อน - - - 
7. ลักษณะการติดของดอกเห็ด มีก้านตรงกลาง มีก้านตรงกลาง มีก้านตรงกลาง 
8. ลักษณะการเจริญของดอกเห็ด ขึ้นเป็นกระจุก 2-4 ดอก ขึ้นเป็นกระจุก 2-4 ดอก ขึ้นเป็นกระจุก 3-6 ดอก* 

 
หมายเหตุ  * ลักษณะสัณฐานวิทยาที่แตกต่างจากพ่อ-แม ่
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ตารางท่ี 4 ลักษะสัณฐานวิทยาของสายพันธุ์ลูกผสม ได้แก่ C1, C2 และC3 ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ แบบ Mono-Mono Crossing(ต่อ) 
 



 

 

20  21 
ตารางท่ี 5 ลักษณะสัณฐานวิทยาสายพันธุ์ลูกผสม ได้แก่ C4, C5 และC6 ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ แบบ Mono-Mono Crossing 
 

ลักษณะสัณฐาน\ชนิดของลูกผสม นางรมA + ภูฐานB รหัส C4 นางรมB + ภูฐานA รหัส C5 นางรมB + ภูฐานB รหัส C6 
 
1. รูปเห็ด 

   
2. ขอบของหมวกเห็ด    
     - รูปร่างแบบผ่าแบ่งคร่ึง แบบยกขึ้น แบบยกขึ้น แบบยกขึ้น 
     - รูปร่างของขอบหมวก หยัก เรียบ เรียบ 
     - ผิวของขอบหมวก รอยขีดบนผิว รอยขีดบนผิว รอยขีดบนผิว 
3. ผิวของหมวก มีขนละเอียดสีขาวปกคลุม*

คล้ายขนก้ามะหยี ่
เกลี้ยงเป็นมัน มีขนละเอียดสีขาวปกคลุม* 

คล้ายขนก้ามะหยี ่
4. เนื้อหมวก สีน้้าตาลขอบขาว* สีน้้าตาลขอบขาว* สีน้้าตาลขอบขาว* 
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5. ลักษณะของครีบ    
     - การติดกันของก้านกับครีบ เรียวยาวลงไปติดก้าน เรียวยาวลงไปติดก้าน เรียวยาวลงไปติดก้าน 
     - ขอบของครีบ ไม่เรียบ เรียบ เรียบ 
     - ระยะห่างระหว่างครีบ ใกล้ชิดกัน ใกล้ชิดกัน ใกล้ชิดกัน 
6. ลักษณะของก้าน    
     - การติดของก้านกับหมวก ติดตรงกลาง ติดตรงกลาง ติดตรงกลาง 
   - รูปร่างของก้าน เรียวจากปลายถึงโคน เรียวจากปลายถึงโคน เรียวจากปลายถึงโคน 
    - ผิวของก้าน เส้นตามยาว เส้นตามยาว เส้นตามยาว 
    - เน้ือในก้าน ตัน ตัน ตัน 
    - เยื้อหุ้มครีบ - - - 

- รูปร่างและต้าแหน่งของวงแหวน วงแหวนตอนล่าง วงแหวนตอนล่าง วงแหวนตอนล่าง 
    - เปลือกหุ้มดอกอ่อน - - - 
7. ลักษณะการติดของดอกเห็ด มีก้านตรงกลาง มีก้านตรงกลาง มีก้านตรงกลาง 
8. ลักษณะการเจริญของดอกเห็ด ขึ้นเป็นกระจุก 2-4 ดอก ขึ้นเป็นกระจุก 2-4 ดอก ขึ้นเป็นกระจุก 2-4 ดอก 

 

หมายเหตุ  * ลักษณะสัณฐานวิทยาที่แตกต่างจากพ่อ-แม ่
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ตารางท่ี 5 ลักษณะสัณฐานวิทยาสายพันธุ์ลูกผสม ได้แก่ C4, C5 และC6 ที่ได้จากการปรับปรุงพันธุ์ แบบ Mono-Mono Crossing(ต่อ) 
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ภาพท่ี 5 ลักษณะเส้นใยลูกผสม C3 บนอาหาร PDA อายุ 21-28 วัน  
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ภาพท่ี 6 ลักษณะ Clamp connection ลูกผสม C3 

28 
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                                 ก.                                                                        ข. 
 

 
                             ค.                                                              ง. 
 

 
                              จ.                                                                ฉ. 
ภาพท่ี 7 ขั้นตอนการปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดสกุล Pleurotus sp. แบบ โมโน-โมโน(Mono-Mono    
            Crossing) 

ก. การเตรียมเส้นใยนิวเคลียสเด่ียว(Monokaryon) 
ข. การปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อให้เกินนิวเคลียสคู่(Dikaryon) 
ค. การตรวจสอบ Clamp  connection ลูกผสม 
ง. การเก็บเชื้อบนข้าวฟ่าง 
จ. การเพาะเห็ดลูกผสมในถุงขี้เลื่อย 
ฉ. การเกิดดอกของลูกผสม 

29 



 
27 

  
 
ภาพท่ี 8  ลักษณะสัณฐานวิทยาดอกเห็ดลูกผสม C3 ที่เกิดจากการผสมระหว่าง นางรม A  
   และนางฟ้าภูฐาน A   
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4.2 การเก็บรักษาเชื้อเห็ดบริสุทธิ์ 
 จากการศึกษาการปรับปรุงสายพันธุ์ลูกผสมเชื้อเห็ดสกุล Pleurotus sp. สามารถเก็บรักษา
เชื้อเห็ดลูกผสมบริสุทธิ์ได้ทั้งหมด 4 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ C3 สายพันธุ์ C4 สายพันธุ์ C5 และ 
สายพันธุ์ C6 ดังภาพที่ 9 
 

 

 
 
ภาพท่ี 9 เชื้อเห็ดบริสุทธิ์บนอาหาร PDA 
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บทที่ 5 
สรุปผลการทดลอง 

 
5.1 การปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดสกุล Pleurotus sp. 

จากการศึกษาเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์  โดยผสมแบบ โมโน -โมโน(Mono-Mono 
Crossing) สายพันธุ์ลูกผสมที่ได้จากการทดลองมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาแตกต่างจากสายพันธุ์พ่อ
และแม่ในส่วนของรูปร่างขอบหมวก, ผิวของหมวก, เนื้อหมวก, ขอบของครีบและ ลักษณะการ
เจริญของดอกเห็ดมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ลักษณะสัณฐานวิทยาลูกผสม C1 และ C2 มีสัณฐานวิทยาเหมือนพ่อและแม่  
2. ลักษณะสัณฐานวิทยาลูกผสม C3 มีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาแตกต่างจากพ่อแม่ 

ดังนี้ ขอบหมวกเห็ดหยัก ผิวของหมวกเห็ดมีขนละเอียดสีขาวปกคลุมคล้ายขนก ามะหยี่  เนื้อหมวก
มีสีน้ าตาลขอบขาว ขอบของครีบไม่เรียบ จ านวนดอกเห็ดต่อคร้ังเป็นกระจุก 3-6 ดอก 

3. ลักษณะสัณฐานวิทยาลูกผสม C4 มีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาแตกต่างจากพ่อแม่ 
ดังนี้ขอบหมวกเห็ดหยัก เนื้อหมวกมีสีน้ าตาลขอบขาวผิวของหมวกเห็ดมีขนละเอียดสีขาวปกคลุม
คล้ายขนก ามะหยี่  ขอบของครีบไม่เรียบ จ านวนดอกเห็ดต่อคร้ังเป็นกระจุก 2-4 ดอก 

4. ลักษณะสัณฐานวิทยาลูกผสม C5 มีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาแตกต่างจากพ่อแม่ 
ดังนี้ขอบหมวกเห็ดเรียบ เนื้อหมวกมีสีน้ าตาลขอบขาว เกลี้ยงเป็นมัน ขอบของครีบเรียบ จ านวน
ดอกเห็ดต่อคร้ังเป็นกระจุก 2-4 ดอก 

5. ลักษณะสัณฐานวิทยาลูกผสม C6 มีการเปลี่ยนแปลงสัณฐานวิทยาแตกต่างจากพ่อแม่ 
ดังนีข้อบหมวกเหด็หยักผิวของหมวกเห็ดมีขนละเอียดสีขาวปกคลุมคล้ายขนก ามะหยี่ เนื้อหมวกมีสี
น้ าตาลขอบขาวขอบของครีบเรียบ จ านวนดอกเห็ดต่อคร้ังเป็นกระจุก 2-4 ดอก 

จากการเปรียบเทียบขนาดของดอกหมวก ขนาดของก้านดอกและ น้ าหนักดอกต่อการเก็บ
หนึ่งคร้ัง พบว่าสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตดีที่สุดคือสายพันธุ์ลูกผสม C3 ที่ผสมกันระหว่างสายพันธุ์พ่อ
และแม่นางรมA และสายพันธุ์พ่อและแม่ภูฐาน A โดยให้น้ าหนักดอก 50 กรัม จัดเป็นลูกผสมที่ดี
ที่สุด รองลงมา ได้แก่ ลูกผสมสายพันธุ์ C5 สายพันธุ์ C6 และสายพันธุ์ C4 ตามล าดับ 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาลูกผสมเห็ดสกุล Pleurotus sp. โดยผสมแบบ โมโน-โมโน(Mono-Mono 
Crossing)ท าให้ได้สายพันธุ์ลูกผสมที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่ดี เป็นที่ต้องการในท้องตลาดคือ
สายพันธุ์ C3 ซึ่งให้น้ าหนักดอกเห็ดสดดีที่สุด ดังนั้นควรน าไปศึกษาวิจัยต่อยอดเพื่อปรับปรุงพันธุ์
เห็ดลูกผสม Pleurotus sp. ให้สามารถออกดอกเห็ดได้ดีในฤดูร้อนจ านวนมากๆ เพื่อใช้เป็นสายพันธุ์
ส าหรับใช้ในการพัฒนากระบวนการเพาะเห็ดสกุล Pleurotus sp. 
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เอกสารอ้างอิง 
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