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ผลการเสริมซีลีเนียมในวัสดุเพาะต่ อปริมาณซีลีเนียมในเห็ดนางรมฮังการีและเห็ดนางรมเทา
Effect of Selenium Biofortification in Cultivation Material on Selenium Content of White and Grey
Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus (Jacquin Fries) P. Kummer)
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บทคัดย่ อ

เห็ดนางรม (oyster mushroom, Pleurotus ostreatus) เป็ นเห็ดที่นิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย เพราะมี
เนือ้ สัมผัส รสชาติ และคุณค่าทางอาหารที่ดี มีโปรตีนสูง ไขมันต่า และอุดมไปด้ วยแร่ ธาตุต่าง ๆ ซีลีเนียมเป็ นธาตุที่มี
ความสาคัญต่อการทางานที่เป็ นปกติของร่างกายและมีส่วนช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์เมื่ออายุมากขึ ้น เห็ดเป็ นอาหาร
ที่มีธาตุซีลีเนียมมากกว่าพืชชนิดอื่น ๆ แต่ปริ มาณซีลีเนียมในเห็ดจะแปรผันไปตามวัสดุเพาะ ดังนันจึ
้ งทาการศึกษาผลของการ
เสริมซีลีเนียมในวัสดุเพาะต่อปริ มาณซีลีเนียมในเห็ดนางรมฮังการี และเห็ดนางรมเทา โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely
Randomized Design (CRD) จานวน 10 ซ ้า ประกอบด้ วยวัสดุเพาะจานวน 4 สูตร คือ สูตรที่ 1 ขี ้เลื่อยไม้ ยางพารา (ซึง่ เป็ น
วิธีเตรี ยมปกติที่แนะนาโดยกรมวิชาการเกษตร) สูตรที่ 2 ขี ้เลื่อยไม้ ยางพาราเสริมปุ๋ยอินทรี ย์ซีลีเนียมความเข้ มข้ น 3 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม สูตรที่ 3 ฟางข้ าวทัว่ ไป และสูตรที่ 4 ฟางข้ าวซีลีเนียมสูง จากการทดลองพบว่าเห็ดนางรมเทาที่ได้ จากการเพาะด้ วยวิธี
ปกติ (สูตรที่ 1) และการเสริมปุ๋ยอินทรี ย์ซีลีเนียม (สูตรที่ 2) ให้ ขนาดของดอกและปริมาณผลผลิตเห็ดไม่แตกต่างกัน แต่มีผล
ทาให้ มีปริมาณซีลีเนียมสะสมในดอกเห็ดเพิ่มขึ ้น โดยวัสดุเพาะสูตรที่ 2 พบว่ามีปริมาณซีลีเนียมในดอกเห็ดนางรมฮังการี และ
เห็ดนางรมเทา 28,755 และ 26,460 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักแห้ ง ตามลาดับ ซึง่ เป็ นปริ มาณของซีลีเนียมที่สะสมอยู่ใน
วัตถุดิบที่เกินกว่าค่ามาตรฐาน และวัสดุเพาะฟางข้ าวซีลีเนียมสูตรที่ 4 พบว่ามีปริมาณซีลีเนียมในดอกเห็ดนางรมฮังการี และ
เห็ดนางรมเทา 114.28 และ 189.08 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักแห้ ง เป็ นปริมาณที่อยู่ในช่วงที่เหมาะสม แสดงถึงศักยภาพ
ในการนาเศษวัสดุทางการเกษตรที่มีปริ มาณซีลีเนียมสูงมาใช้ ในการเพาะเห็ดนางรมอุดมซีลีเนียมเพื่อสุขภาพ และแนวทางในการ
ผลิตเห็ดเสริมซีลีเนียมด้ วยการเติมปุ๋ยซีลีเนียมเข้ าไปในก้ อนวัสดุเพาะ เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบสาหรับผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้
คาสาคัญ: เห็ดนางรม เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางรมเทา ซีลีเนียม การเสริมอาหารแบบชีวภาพ

Abstract

Oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) is a popular edible mushroom due to its chewy texture,
deliciousness and nutritional value including high protein, low fat, and varieties of micronutrients. Selenium (Se) is
an important micronutrient that maintains proper function of various systems in human and animals, and delays
aging of cells. In fact, mushrooms contain more Se than other food crops, however, Se content of mushrooms varies
due to their growing substrates. This study aimed to increase Se content in two types of oyster mushroom,
white- and grey-, by utilizing Se-rich rice straw and Se fertilizer augmented sawdust as growing substrates.
The effect of substrate fertilization was examined using a Completely Randomized Design (CRD) with 10 replications,
consisting of 4 treatments (T1 sawdust, T2 sawdust+Se fertilizer 3 mg/kg, T3 conventional rice straw, and
T4 Se-rich rice straw). The results indicated that grey mushroom obtained from T1- and T2 substrates were not
significantly different in their size and yields, however, they exhibited increased accumulation of Se in their fruiting
bodies. Se content of white- and grey mushroom derived from T2 were 28,755 and 26,460 g/kgDW, respectively,
which may indicate excessive accumulation, whereas, white- and grey mushrooms derived from T4 exhibited
Se concentrations of 114.28 and 189.08 g/kgDW, respectively, which is probably a more suitable range.
Our findings revealed a potential for using Se-rich agricultural residues to produce Se-enriched mushrooms. It also
provided a new cultivation method for Se-enriched oyster mushroom production by Se biofortification for use as
quality raw materials for health food and supplement products.
Keywords: oyster mushroom, Pleurotus ostreatus, selenium, biofortification
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ปั จจุบนั การเพาะเห็ดในถุงพลาสติกถือเป็ นอาชีพที่สาคัญทางเศรษฐกิจอีกอาชีพหนึ่ง เนื่องจากสามารถสร้ างรายได้
ให้ กบั เกษตรกรผู้เพาะเห็ดเป็ นอย่างดี ซึง่ วัสดุในการเพาะส่วนใหญ่จะใช้ ขี ้เลื่อยไม้ ยางพาราเป็ นวัสดุหลัก แต่ปัจจุบนั เกษตรกร
ผู้เพาะเห็ดประสบปั ญหาราคาขี ้เลื่อยไม้ ยางพารามีราคาแพง ส่วนมากจะหาซื ้อได้ ในพื ้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทย อีกสาเหตุหนึ่ง
คือเกิดจากพื ้นที่ปลูกยางพาราลดลง ดังนัน้ ถ้ าต้ องการลดต้ นทุนการผลิตจึงจาเป็ นต้ องหาวัสดุอื่น ๆ ที่สามารถนามาใช้ เพาะเห็ด
ทดแทนขี ้เลื่อยไม้ ยางพารา ฟางข้ าว เป็ นวัสดุเหลือทิ ้งทางการเกษตรมีทวั่ ทุกภาคในประเทศไทย จากการสารวจข้ อมูลจาก
กรมควบคุมมลพิษพบว่า ประเทศไทยมีปริมาณฟางข้ าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวสูงถึงประมาณ 42.33 ล้ านตันต่อปี เนื่องจาก
การทานาปรังปี ละ 2-3 ครัง้ ปกติเกษตรกรผู้ทานาจะกาจัดโดยการเผาทิ ้ง ซึง่ ทาให้ พื ้นที่เพาะปลูกเสื่อมโทรม (ดาเรศน์ กิตติโยภาส
และคณะ, 2547) ฟางข้ าวประกอบด้ วยเคมีอินทรี ย์หลัก ๆ ได้ แก่ เซลลูโลส (cellulose) ประมาณร้ อยละ 37 เฮมิเซลลูโลส
(hemicelluloses) ประมาณร้ อยละ 24 และลิกนิน (lignin) ประมาณร้ อยละ 14 โดยเป็ นสารประกอบอินทรี ย์ประเภท
คาร์ โบไฮเดรต ซึง่ เป็ นแหล่งอาหารที่ใช้ ในการเจริ ญเติบโตของพืชและเห็ดได้ (Subramanian and Ram, 2011)
ซีลีเนียมสามารถสร้ างสารประกอบเชิงซ้ อนกับโปรตีนและคาร์ โบไฮเดรตได้ ในยูคาริโอตมีซีลีโนเอนไซม์หลายชนิดที่มี
ความสาคัญในวิถีชีวเคมี (biochemical pathway) เช่น glutathione peroxidases (GPx), thioredoxin reductase (TrxR)
และ iodothyronine 5-deiodinases (IDI) โดย GPx มีบทบาทในการป้องกันลิพิดของเยื่อหุ้มเซลล์จากภาวะเครี ยดออกซิเดชัน
การรับประทานอาหารที่มีปริ มาณซีลีเนียมสูงขึ ้นมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ งบางชนิด (เช่น มะเร็ งกระเพาะ
ปั สสาวะ หรื อมะเร็งต่อมลูกหมาก) ป้องกันความบกพร่องของระบบภูมิค้ มุ กันเพราะอายุที่เพิ่มขึ ้น ป้องกันการแท้ งและภาวะ
คลอดก่อนกาหนด และช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อม การขาดธาตุซีลีเนียมอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็ นโรคหลอดเลือดหัวใจ
และเป็ นโรคที่เกิดจากไวรัส (Kaur et al., 2017)
จากความสาคัญของซีลีเนียมที่มีต่อสุขภาวะของมนุษย์ หลายองค์กรจึงแนะนาปริ มาณซีลีเนียมที่ควรได้ รับต่อวัน
สาหรับผู้ใหญ่ไว้ ดงั นี ้ Institute of Medicine (US) (2000) กาหนดไว้ ที่ 55 ไมโครกรัม Kaur et al. (2017) กาหนดไว้ ที่
30 ไมโครกรัม สาหรับผู้ชาย และ 40 ไมโครกรัม สาหรับผู้หญิง และประเทศไทยแนะนาควรได้ รับ 70 ไมโครกรัมต่อวัน
(กระทรวงสาธารณสุข, 2541) อีกทังซี
้ ลีเนียมเป็ นส่วนประกอบของโปรตีน เรี ยกว่า ซีลีโนโปรตีน (selenoproteins) ซึง่ มีสมบัติ
เป็ นสารต้ านอนุมลู อิสระ (antioxidant) (Mangiapane et al., 2014) และพบอยู่ในอาหารต่าง ๆ เช่น ปลา ถัว่ เมล็ดธัญพืช
จมูกข้ าวสาลี ราข้ าว หัวหอม กระเทียม เห็ด มะเขือเทศ บรอกโคลี ข้ าวกล้ อง เป็ นต้ น (ศัลยา คงสมบูรณ์เวช, 2548; Sherif et al.,
2017) คนที่ไม่กินอาหารเหล่านี ้อย่างสม่าเสมออาจเกิดภาวะการขาดซีลีเนียมได้ หรื อพบเมื่อมีการบริ โภคอาหารที่มีปริ มาณ
ซีลีเนียมน้ อยเนื่องจากปริมาณซีลีเนียมต่าในสิ่งแวดล้ อม เช่น ดินที่ใช้ ในการเพาะปลูกพืชเพื่อเป็ นอาหารของคนและสัตว์มีปริมาณ
ซีลีเนียมอยู่น้อย จึงมีผลทาให้ พืชเหล่านันมี
้ ปริมาณซีลีเนียมน้ อยไปด้ วย เป็ นต้ น (Eileen, 2006)
เห็ดเป็ นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดูดยึดแร่ ธาตุจากสิ่งแวดล้ อมที่เจริ ญเติบโตและสะสมไว้ ในเส้ นใยได้ เป็ นอย่างดีเยี่ยม
(Mleczek et al., 2013) การเพิ่มปริ มาณซีเนียมในเห็ดคาดว่าจะช่วยเพิ่มสารพฤกษเคมีและคุณสมบัติทางยาของเห็ดได้
(Werner and Beelman, 2002) เห็ดนางรม (oyster mushroom, Pleurotus ostreatus) จัดเป็ นเห็ดที่นิยมรับประทานกันมาก
เนื่องจากมีรสชาติดี เนื ้อไม่เหนียว มีคณ
ุ ค่าทางอาหารสูง มีรายงานว่าเห็ด Pleurotus บางชนิด สามารถดูดยึดและสะสม
ซีลีเนียมจากสิ่งแวดล้ อมได้ (Da Silva et al., 2012) ดังนัน้ คณะผู้วิจยั นี ้จึงสนใจศึกษาผลของการเสริมซีลีเนียมในวัสดุเพาะที่มี
ต่อการเจริญเติบโตและการสะสมซีลีเนียมของเห็ดนางรม 2 ชนิด คือ เห็ดนางรมฮังการี และเห็ดนางรมเทา (พันธุ์ลกู ผสมระหว่าง
เห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดนางรมฮังการี ) เพื่อเป็ นแนวทางในการผลิตอาหารเชิงหน้ าที่หรื ออาหารเพื่อสุขภาพด้ วยวิธีเสริมอาหาร
ทางชีวภาพ หรื อ biofortification ระหว่างกระบวนการผลิตต่อไป

วิธีการศึกษา
เชือ้ เห็ดนางรมและการขยายเชือ้ บนเมล็ดธัญพืช
เลี ้ยงเส้ นใยเห็ดนางรม 2 ชนิด ได้ แก่ เห็ดนางรมฮังการี Pleurotus ostreatus TISTR_Post-01 และเห็ดนางรมเทา
Pleurotus ostreatus TISTR_Post grey-01 จากศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้ างสรรค์ วว. บนอาหาร PDA อายุ 10 วัน
นามาเตรี ยมเป็ นหัวเชื ้อเห็ดบนเมล็ดข้ าวฟ่ างที่มีอายุ 8-12 วัน สาหรับถ่ายลงก้ อนวัสดุเพาะเห็ด
การเตรียมก้ อนวัสดุเพาะ การเพาะ และการเปิ ดดอกเห็ดนางรม
นาเศษวัสดุทางการเกษตร 3 ชนิด ได้ แก่ ขี ้เลื่อยไม้ ยางพารา ฟางข้ าวทัว่ ไป และฟางข้ าวซีลีเนียมสูงที่ได้ จากการผลิต
ข้ าวอุดมซีลีเนียมจาก อ. บ้ านนา จ. นครนายก มาเพื่อเตรี ยมวัสดุเพาะเห็ดสูตรต่าง ๆ และจากการตรวจวิเคราะห์ซีลีเนียม
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ในฟางข้ าวทัว่ ไป และฟางข้ าวซีลีเนียมสูง ก่อนนามาใช้ ในการทดลอง พบว่ามีซีลีเนียมเป็ นองค์ประกอบ 304 และ 384
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตามลาดับ โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely Randomized Design (CRD) จานวน 4 สูตร ๆ ละ
10 ซ ้า ประกอบด้ วย สูตรที่ 1 ขี ้เลื่อยไม้ ยาง (ขี ้เลื่อย : ราละเอียด : ปูนขาว : ยิปซัม เท่ากับ 100 : 6 : 1 : 1 เติมดีเกลือร้ อยละ
0.05) (ซึง่ เป็ นวิธีการเตรี ยมวัสดุเพาะแบบปกติที่แนะนาโดยกรมวิชาการเกษตร (2558) สูตรที่ 2 ขี ้เลื่อยไม้ ยางเสริมซีลีเนียม
(เตรี ยมส่วนผสมเหมือนสูตรที่ 1 และเติมปุ๋ยอินทรี ย์เสริมซีลีเนียม (Setek Co., Ltd.) ความเข้ มข้ น 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
สูตรที่ 3 ฟางข้ าวทัว่ ไป (ฟางข้ าวสับละเอียด : ราละเอียด : ปูนขาว : ยิปซัม เท่ากับ 100 : 6 : 1 : 1 เติมดีเกลือร้ อยละ 0.05)
และสูตรที่ 4 ฟางข้ าวซีลีเนียมสูง (เตรี ยมเช่นเดียวกับสูตรที่ 3 แต่ใช้ ฟางที่มีซีลีเนียมสูงปริ มาณ 384 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
เป็ นส่วนประกอบแทน) คลุกเคล้ าผสมให้ เข้ ากันดี ปรับความชื ้นให้ ได้ 60 เปอร์ เซ็นต์ แล้ วบรรจุลงในถุงพลาสติกเพาะเห็ดขนาด
1 กิโลกรัม อัดให้ แน่น หลังจากนันน
้ าก้ อนวัสดุเพาะไปนึง่ ฆ่าเชื ้อโดยหม้ อนึง่ แบบไม่อดั ความดันที่อณ
ุ หภูมิ 90 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 4 ชัว่ โมง รอให้ ก้อนวัสดุเพาะเย็นลง หยอดหัวเชื ้อเห็ดบนเมล็ดข้ าวฟ่ างที่เตรี ยมไว้ ลงในก้ อนวัสดุเพาะจานวน 20 เมล็ด
ต่อก้ อน แล้ วนาไปบ่มในโรงบ่มที่อณ
ุ หภูมิห้อง เมื่อเส้ นใยเห็ดเจริ ญเต็มก้ อนวัสดุเพาะแล้ ว นาไปเปิ ดดอกเห็ดในโรงเรื อนเปิ ดดอก
รดน ้าให้ ความชื ้นวันละ 2 ครัง้ (เพื่อให้ มีความชื ้นสัมพัทธ์ในโรงเรื อนประมาณ 85 เปอร์ เซ็นต์)
การเก็บข้ อมูลการเจริญเติบโตของเส้ นใยและผลผลิตดอกเห็ดนางรม
เก็บข้ อมูลการเจริ ญเติบโตของเส้ นใยด้ วยการวัดระยะที่เส้ นใยเดินบนก้ อนทุกวัน บันทึกจานวนวันที่เชื ้อเดินเต็มก้ อน
ขนาดของดอกเห็ดและก้ าน และน ้าหนักสดและน ้าหนักแห้ งของผลผลิตดอกเห็ด วิเคราะห์ความแปรปรวนของข้ อมูลด้ วยวิธี
Analysis of Variance (ANOVA) เปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของสูตรทดลองด้ วยวิธี Duncan’s New Multiple
Range Test ทีร่ ะดับความเชื่อมัน่ ที่ 95 เปอร์ เซ็นต์ ด้ วยโปรแกรมทางสถิติ SAS version 9.1
การวิเคราะห์ ปริมาณซีลีเนียมทัง้ หมดของดอกเห็ดนางรม
นาดอกเห็ดนางรมรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ไปตรวจวิเคราะห์ปริมาณซีลีเนียมที่สะสมในดอกเห็ด โดยนาไปอบที่อณ
ุ หภูมิ
70 องศาเซลเซียส จนกระทัง่ แห้ ง นาไปบดให้ เป็ นผงแล้ วย่อยตัวอย่างด้ วย microwave digestor ตามวิธีที่ปรับปรุงจาก AOAC
(2012) และตรวจวิเคราะห์ปริมาณซีลีเนียมด้ วย inductively coupled plasma - mass spectrometer (ICP-MS) ข้ อมูลที่ได้
นาไปวิเคราะห์ความแปรปรวนโดยวิธี ANOVA ตามแผนการทดลองแบบ CRD และเปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างกลุม่ ทดลอง
ด้ วยวิธี LSD โดยใช้ โปรแกรมทางสถิติ SPSS version 16.0

ผลการศึกษาและวิจารณ์
ผลของซีลีเนียมต่ อการเจริญเติบโตของเส้ นใยเห็ดนางรมบนวัสดุเพาะ
หลังการหยอดหัวเชื ้อบนเมล็ดข้ าวฟ่ างลงในก้ อนวัสดุเพาะและบ่มที่อณ
ุ หภูมิห้อง พบว่า เส้ นใยเห็ดนางรมฮังการี และ
เห็ดนางรมเทามีลกั ษณะการเจริ ญเติบโตบนวัสดุเพาะเหมือนกัน กล่าวคือ เส้ นใยเจริญได้ ดีในวัสดุเพาะที่เสริมปุ๋ยอินทรี ย์ซีลีเนียม
และเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างชนิดของวัสดุเพาะสูตรที่ใช้ ขี ้เลื่อยมีอตั ราการเจริ ญของเส้ นใยสูงกว่าฟางข้ าว โดยทังเส้
้ นใยเห็ดนางรม
ฮังการี และเห็ดนางรมเทาที่เจริญบนวัสดุขี ้เลื่อยไม้ ยางเติมปุ๋ยซีลีเนียม 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม มีอตั ราการเจริญเติบโตสูงสุด คือ
มีคา่ เท่ากับ 0.71 และ 0.73 เซนติเมตรต่อวัน ตามลาดับ และใช้ เวลาในการเจริญเติบโตของเส้ นใยจนเต็มก้ อน 25 และ 24 วัน
ตามลาดับ ส่งผลให้ เส้ นใยเดินเต็มก้ อนพร้ อมเปิ ดดอกได้ เร็วขึ ้น (Table 1 และ Figure 1) โดยทัว่ ไปเห็ดนางรมที่เพาะตามสูตร
มาตรฐาน เส้ นใยจะเดินเต็มก้ อนเฉลี่ย 28-30 วัน (กรมวิชาการเกษตร, 2551) ซึง่ งานวิจยั ที่ผ่านมาพบว่า ความเข้ มข้ นซีลีเนียมต่า ๆ
ส่งผลกระทบต่อการเจริ ญเติบโตของเส้ นใย โดยการเสริ มซีลีเนียมในเส้ นใยเห็ดหอม Lentinus edodes ด้ วยซีลีไนต์หรื อ
กรดซีลีนิก ความเข้ มข้ นน้ อยกว่า 20 ไมโครกรัม ซีลีเนียมต่อมิลลิลิตร ทาให้ เส้ นใยของเห็ดหอมมีอตั ราการเจริ ญเติบโตสูงที่สดุ
(Turlo et al., 2010) ส่วนในเส้ นใยเห็ดนางรม Pleurotus ostreatus การเติมเกลือซีลีเนียมในรูป Na2SeO3 ความเข้ มข้ น
500 มิลลิกรัมต่อลิตร ลงในอาหารสังเคราะห์ ยับยังการเจริ
้
ญเติบโตของเส้ นใยเห็ดนางรมอย่างรุนแรง ส่วนที่ระดับความเข้ มข้ น
5-20 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่งผลกระทบต่อการเจริญของเส้ นใยเล็กน้ อย (ชีวมวลของเส้ นใยลดลงตามความเข้ มข้ นซีลีเนียมที่เพิ่มขึ ้น)
(Milovanovic et al., 2014)
การที่ผลการศึกษานี ้พบว่า เส้ นใยของเห็ดเจริญเติบโตได้ เร็วขึ ้นเมื่อมีการเติมซีลีเนียมหรื อเสริ มซีลีเนียมในวัสดุเพาะ
อาจเป็ นเหตุมาจากรูปแบบของแหล่งซีลีเนียมที่ใช้ แตกต่างกัน โดยในการศึกษานี ้ใช้ ซีลีเนียมในรูปผงแร่บดจากแหล่งธรรมชาติ
ผสมปุ๋ยอินทรี ย์ ในขณะที่งานวิจยั อื่น ๆ ใช้ อนินทรี ย์ซีลีเนียมในรูปของเกลือหรื อกรด
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Table 1 Mycelium growth rate of the white and grey oyster mushroom on different cellulosic substrates with or
without selenium amendment.
Substrate
Sawdust
Sawdust + Se
Commercial rice straw
Se-rich rice straw
CV (%)
F-test

Mycelium growth rate
(cm/day)
White
Grey
b
0.63
0.63b
0.71a
0.73a
0.55c
0.56c
0.63b
0.61b
5.44
5.20
**
**

Completion of mycelial growth (days)
White
28
25
32
28

Grey
28
24
32
29

Note: Mean values followed by the different letter in column were significantly different at 95% by DMRT test.
** = Significant at 0.01 level.

A

B

C

D

E

F

G

H

Figure 1 Mycelium at completely growth stage of the grey (upper row) and white (lower row) oyster mushroom on
different substrates of sawdust (A, E; mycelial growth of 28 days), sawdust amended with Se-fertilizer at
concentration of 3 milligrams/kilogram (B, F; mycelial growth of 24 and 25 days, respectively),
commercial rice straw (C, G; mycelial growth of 32 days), and Se-rich rice straw (D, H; mycelial growth of
29 and 28 days, respectively).
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ผลของซีลีเนียมต่ อขนาดของดอกเห็ดนางรม
จากการศึกษาผลของสารเสริมซีลีเนียมในวัสดุเพาะเห็ดต่อขนาดของดอกเห็ดนางรมทัง้ 2 ชนิด พบว่า เส้ นใยเห็ด
ทัง้ 2 ชนิด สามารถเจริญเติบโตและพัฒนาเป็ นดอกเห็ดได้ (Figure 2) ในวัสดุเพาะทัง้ 4 สูตร เมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างวัสดุเพาะ
จากขี ้เลื่อยไม้ ยางพารา และฟางข้ าว พบว่า ขนาดของดอกเห็ดนางรมฮังการี รุ่นที่ 1 ที่ได้ จากขี ้เลื่อยไม้ ยาง (สูตรที่ 1 และ 2)
มีขนาดใหญ่กว่าดอกเห็ดที่ได้ จากฟางข้ าว (สูตรที่ 3 และ 4) อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ คือมีขนาดโดยเฉลี่ย 43.77, 56.52,
34.94 และ 36.26 มิลลิเมตร ตามลาดับ (Table 2) และเห็ดนางรมเทามีขนาดดอกโดยเฉลี่ย 47.05, 49.37, 35.34 และ 41.61
มิลลิเมตร ตามลาดับ (Table 3) ส่วนการเสริ มซีลีเนียมในวัสดุเพาะ (สูตรที่ 2 และ 4) พบว่า ขนาดของดอกเห็ดรุ่นแรกมีขนาด
ใหญ่กว่าการใช้ วสั ดุเพาะชนิดเดียวกันที่ไม่เสริมซีลีเนียม (สูตรที่ 1 และ 3) ทังในเห็
้
ดนางรมฮังการี (Table 2) และเห็ดนางรมเทา
(Table 3)
เมื่อเปรี ยบเทียบขนาดดอกเห็ดระหว่างรุ่นที่ 1 และ 2 พบว่า เห็ดนางรมทัง้ 2 ชนิด ที่เพาะจากขี ้เลื่อย (สูตรที่ 1 และ 2)
จะให้ ดอกรุ่นที่ 2 ที่มีขนาดเล็กลงจากดอกรุ่นที่ 1 ในขณะที่วสั ดุเพาะจากฟางข้ าว (สูตรที่ 3 และ 4) จะได้ ดอกเห็ดรุ่นที่ 2
มีขนาดใหญ่กว่าดอกรุ่นที่ 1 (Table 2 และ Table 3) ส่วนการเสริมวัสดุเพาะด้ วยปุ๋ยซีลีเนียม (สูตรที่ 2 และ 4) พบว่าเห็ดใน
รุ่นที่ 2 มีขนาดของดอกไม่แตกต่างจากวัสดุเพาะชนิดเดียวกันที่ไม่เสริมซีลีเนียม (สูตรที่ 1 และ 3) ดังนัน้ วัสดุขี ้เลื่อยไม้ ยางพารา
ผสมปุ๋ยอินทรี ย์ซีลีเนียม 3 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จึงเป็ นสูตรที่ให้ ขนาดดอกเห็ดนางรมฮังการี และเห็ดนางรมเทามีขนาดดอก
ใหญ่ที่สดุ (Table 2 และ Table 3)

Figure 2 Fruiting bodies of the white and grey oyster mushroom on commercial rice straw designated as
Pleurotus ostreatus TISTR_Post-01 (left) and Pleurotus ostreatus TISTR_Post grey-01 (right), respectively.
Table 2 Size of fruiting bodies of two consecutive harvest of the white oyster mushroom on different cellulosic
substrates with or without selenium amendment.

Substrate
Sawdust
Sawdust + Se
Commercial rice straw
Se-rich rice straw
CV (%)
F-test

Cap
diameter
(mm)
43.77b
56.52a
34.94c
36.26c
17.74
**

1st Flush
Stalk
diameter
(mm)
10.72a
12.16a
7.80b
8.34b
18.81
**

Stalk
length
(mm)
45.80ab
46.91a
36.67c
41.75bc
12.63
*

Cap
diameter
(mm)
35.29
43.65
36.09
35.52
22.80
ns

2nd Flush
Stalk
diameter
(mm)
8.41b
10.88a
8.72ab
7.90b
26.94
*

Note: Mean values followed by the different letter in column were significantly different at 95% by DMRT test.
**, * = Significant at 0.01 and 0.05 probability levels, respectively. ns = non-significant.

Stalk length
(mm)
37.65b
47.25a
25.24c
39.47ab
26.35
**
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Table 3 Size of fruiting bodies of two consecutive harvest of the grey oyster mushroom on different cellulosic
substrates with or without selenium amendment.

Substrate
Sawdust
Sawdust + Se
Commercial rice straw
Se-rich rice straw
CV (%)
F-test

Cap
diameter
(mm)
47.05a
49.37a
35.34b
41.61ab
20.31
**

1st Flush
Stalk
diameter
(mm)
11.69a
11.97a
8.54b
9.48b
21.94
**

Stalk
length
(mm)
36.66
36.62
33.44
38.63
11.74
ns

Cap
diameter
(mm)
46.28
45.15
42.53
45.35
18.96
ns

2nd Flush
Stalk
diameter
(mm)
8.85
9.10
10.41
8.79
16.98
ns

Stalk
length
(mm)
36.66
37.65
34.71
39.75
15.21
ns

Note: Mean values followed by the different letter in column were significantly different at 95% by DMRT test.
** = Significant at 0.01 level. ns = non-significant.

ผลผลิตดอกเห็ดและการสะสมซีลีเนียมของเห็ดนางรม
เห็ดนางรมฮังการี ที่เพาะบนวัสดุเพาะทัง้ 4 สูตร พบว่าให้ ผลผลิตดอกเห็ดรุ่นแรกไม่ตา่ งกัน ขณะที่ผลผลิตดอกเห็ดใน
รุ่นที่ 2 และผลผลิตดอกเห็ดรวมทัง้ 2 รุ่น พบว่า วัสดุเพาะจากฟางข้ าว (สูตรที่ 3 และ 4) ให้ ผลผลิตดอกเห็ดมากกว่าวัสดุเพาะ
จากขี ้เลื่อยไม้ ยาง (สูตรที่ 1 และ 2) โดยผลผลิตดอกเห็ดรวมทัง้ 2 รุ่นที่ได้ มีคา่ 133.40, 129.29, 120.20 และ 106.20 กรัมต่อ
ก้ อนเพาะ (Table 4) หรื อวัสดุเพาะจากฟางข้ าวให้ ผลผลิตดอกเห็ดมากกว่าวัสดุเพาะจากขี ้เลื่อยไม้ ยางอยู่ร้อยละ 10.98-21.74
ส่วนปริมาณซีลีเนียมในผลผลิตดอกเห็ดทัง้ 2 รุ่นในวัสดุเพาะสูตรที่ 2 พบว่า มีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ 28,755 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
น ้าหนักแห้ ง ซึ่งสูงแตกต่างจากวัสดุเพาะสูตรอื่น ๆ และเมื่อเปรี ยบเทียบปริ มาณซีลีเนียมในผลผลิตดอกเห็ดจากวัสดุเพาะ
ฟางข้ าวธรรมดา (สูตรที่ 3) และจากฟางข้ าวซีลีเนียมสูง (สูตรที่ 4) พบว่า ปริมาณซีลีเนียมในผลผลิตดอกเห็ดจากสูตรที่ 4
มีคา่ สูงกว่าดอกเห็ดที่ได้ จากสูตรที่ 3 คิดเป็ นร้ อยละ 157.62 (Table 4 และ Figure 3)
Table 4 Yield and selenium content of the white oyster mushroom fruiting bodies of two consecutive harvest from
different cultivating substrate with or without selenium amendment.
Substrate
Sawdust
Sawdust + Se
Commercial straw
Se-rich rice straw
CV (%)
F-test

1 Flush
80.20
73.10
79.00
71.20
24.73
ns
st

Yield (g/packet)
2nd Flush
40.00bc
33.10c
54.40ab
58.09a
34.49
*

Total
120.20ab
106.20b
133.40a
129.29a
14.51
**

Total Se (g/kgDW)
1 Flush
2nd Flush
Average
b
b
229.91
170.84
200.38
a
a
20,550
36,960
28,755
b
b
48.71
40.00
44.36
b
b
106.10
122.45
114.28
42.80
35.60
**
**
st

Note: Mean values followed by the different letter in column were significantly different at 95% by DMRT test for yield and LSD test
for total Se.
**, * = Significant at 0.01 and 0.05 probability levels, respectively. ns = non-significant.
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Figure 3 Yield and selenium content of the white oyster mushroom fruiting bodies from different cultivating substrate
with or without selenium amendment.
สาหรับเห็ดนางรมเทาที่เพาะบนวัสดุเพาะทัง้ 4 สูตร พบว่าให้ ผลผลิตดอกเห็ดรุ่นแรกและรุ่นที่ 2 มีคา่ ไม่ต่างกัน
โดยผลผลิตดอกเห็ดรวมทัง้ 2 รุ่น มีคา่ เฉลี่ยระหว่าง 112.90-120.70 กรัมต่อก้ อนเพาะ (Table 5) ส่วนปริ มาณซีลีเนียมใน
ผลผลิตดอกเห็ดทัง้ 2 รุ่น ในวัสดุเพาะสูตรที่ 2 พบว่ามีคา่ เฉลี่ยสูงสุดคือ 26,460 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักแห้ ง ซึง่ แตกต่าง
จากวัสดุเพาะสูตรอื่น ๆ โดยค่าดังกล่าวใกล้ เคียงกับปริมาณซีลีเนียมที่พบในเห็ดนางรมฮังการี (28,755 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
น ้าหนักแห้ ง) และเมื่อเปรี ยบเทียบปริมาณซีลีเนียมในผลผลิตดอกเห็ดทัง้ 2 ชนิด จากวัสดุเพาะฟางข้ าวอุดมซีลีเนียม (สูตรที่ 4)
พบว่าเห็ดนางรมเทามีความสามารถในการดูดซับซีลีเนียม (189.08 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักแห้ ง) (Table 5 และ Figure 4)
ได้ ดีกว่าเห็ดนางรมฮังการี (114.28 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักแห้ ง) (Table 4) คิดเป็ นร้ อยละ 65.45 เมื่อคานวณหาปริมาณ
ซีลีเนียมที่ร่างกายได้ รับจากการบริโภคเห็ด หากผู้บริโภครับประทานเห็ดสด 1 กิโลกรัม (เห็ดสด 10 กิโลกรัม มีน ้าหนักแห้ งเพียง
1 กิโลกรัม) และเห็ดมีปริมาณซีลีเนียมเฉลี่ย 189.08 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักแห้ ง (จากวัสดุเพาะสูตรที่ 4 ใน Table 5)
พบว่า ร่างกายจะได้ ซีลีเนียม 18.9 ไมโครกรัม ซึง่ ถือว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมในการบริโภค สอดคล้ องกับรายงานของ Eileen
(2006) และสานักโภชนาการ กรมอนามัย (2563) โดยปริ มาณซีลีเนียมที่ควรได้ รับต่อวันขึ ้นอยู่กบั ช่วงอายุเฉลี่ย ซึง่ อยู่ระหว่าง
15-70 ไมโครกรัมต่อวัน
Table 5 Yield and selenium content of the grey oyster mushroom fruiting bodies of two consecutive harvest from
different cultivating substrate with or without selenium amendment.
Substrate
Sawdust
Sawdust +Se
Commercial straw
Se-rich rice straw
CV (%)
F-test

1 Flush
67.30
67.30
59.20
59.90
17.53
ns
st

Yield (gFw/pack)
2nd Flush
53.40
45.60
59.90
55.10
26.20
ns

Total
120.70
112.90
119.10
115.00
11.80
ns

Total Se (g/kgDW)
1 Flush
2nd Flush
Average
b
b
174.10
138.03
156.07
a
a
27,990
24,930
26,460
b
b
36.21
84.02
60.12
b
b
194.51
183.65
189.08
35.26
49.55
**
**
st

Note: Mean values followed by the different letter in column were significantly different at 95% by LSD test for yield and LSD test
for total Se.
** = Significant at 0.01 level. ns = non-significant.
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Figure 4 Yield and selenium content of the grey oyster mushroom fruiting bodies from different cultivating substrate
with or without selenium amendment.
การที่เห็ดนางรมที่เพาะบนวัสดุที่มีซีลีเนียมสูงหรื อเสริมซีลีเนียมลงบนวัสดุแล้ วได้ ผลผลิตดอกเห็ดที่มีปริมาณซีลีเนียม
เป็ นองค์ประกอบสูงขึ ้น เนื่องจากเห็ดมีความสามารถในการดูดซับจุลธาตุจากวัสดุเพาะและสะสมจุลธาตุไว้ ในชีวมวลได้ ดี
ดังที่ปรากฎอยู่ในงานวิจยั ที่ผ่านมา Nunes et al. (2012) ทดลองเพาะเห็ดหอม (shiitake, Lentinula edodes) บนขี ้เลื่อย
ไม้ ยคู าลิปตัส พบว่า เมื่อรดด้ วยสารละลาย Na2SeO3 ความเข้ มข้ น 0.64 มิลลิโมลาร์ หรื อประมาณ 0.26 กรัมต่อลิตร เห็ดหอม
ที่ผลิตได้ มีซีลีเนียมสูงถึง 17 มิลลิกรัมซีลีเนียมต่อ 100 กรัมน ้าหนักแห้ ง (170,000 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักแห้ ง) นอกจากนี ้
Bhatia et al. (2014) มีการทดลองผลิตเห็ดตระกูลนางรม Pleurotus sajor-caju ในก้ อนเพาะที่ใช้ ฟางข้ าวสาลีเป็ นวัสดุหลัก
ได้ แก่ ฟางข้ าวสาลีซีลีเนียมสูง (ซีลีเนียม 24,000 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักแห้ ง) และฟางข้ าวสาลีทวั่ ไป (ซีลีเนียม 1,900
ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักแห้ ง) พบว่า ดอกเห็ดที่ผลิตได้ มีซีลีเนียมทังหมด
้
37,200 และ 3,570 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
น ้าหนักแห้ ง ตามลาดับ และ Da Silva et al. (2012) พบว่า การเติมโซเดียมซีลีไนต์ 51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ลงในวัสดุเพาะ
เห็ดนางรม Pleurotus ostreatus จากกากกาแฟ ได้ ผลผลิตดอกเห็ดที่มีการสะสมซีลีเนียมสูงสุด แต่ส่งผลให้ หมวกเห็ดมีขนาด
เล็กลงและเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ โดยเห็ดที่เก็บรุ่นแรกจะมีปริมาณซีลีเนียมสูงกว่าเห็ดที่เก็บเกี่ยวในรุ่นหลัง การเติมซีลีเนียม
อัตรา 3.2 มิลลิกรัมซีลีเนียมต่อกิโลกรัม ลงในวัสดุเพาะสามารถผลิตดอกเห็ดรุ่นแรกที่มีซีลีเนียมทังหมด
้
57,600 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัมน ้าหนักแห้ ง ซึง่ ใกล้ เคียงกับผลการทดลองที่ได้ จากการศึกษาในครัง้ นี ้
เมื่อนาข้ อมูลปริมาณซีลีเนียมที่สะสมในเห็ดนางรมที่ได้ จากการศึกษาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน GH/T 1135-2017
ของประเทศจีน ซึง่ กาหนดให้ สินค้ าเกษตรอุดมซีลีเนียมประเภทเห็ด ควรมีปริมาณซีลีเนียมอยู่ระหว่าง 100-5,000 ไมโครกรัมต่อ
กิโลกรัมน ้าหนักแห้ ง แต่ถ้ารับประทานมากเกินไป (>400 ไมโครกรัมต่อวัน) อาจเกิดพิษซีลีเนียมเรื อ้ รัง ได้ แก่ ผมร่วง เล็บขาว
เหน็บชา ผิวหนังเป็ นวงแดง และโลหิตจาง เป็ นต้ น (สานักโภชนาการ กรมอนามัย, 2563; Carina et al., 2015) ทังนี
้ ้เพื่อ
ประโยชน์ด้านโภชนาการและการควบคุมราคา อาจกล่าวได้ วา่ การเพาะเห็ดนางรมด้ วยวัสดุเพาะชนิดขี ้เลื่อยไม้ ยางและฟางข้ าว
ซีลีเนียมสูงทาให้ ได้ ดอกเห็ดที่มีปริมาณซีลีเนียมเหมาะสมต่อการบริโภค แต่ในแง่ของการนาไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร
ในรูปแบบผงแห้ งยังมีปริ มาณน้ อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ในท้ องตลาด ดังนันควรมี
้
การศึกษาวัสดุเพาะที่มีระดับความเข้ มข้ น
ของปุ๋ยซีลีเนียมเพิ่มขึ ้น ซึง่ การใช้ วสั ดุเหลือทิ ้งทางการเกษตร เช่น ฟางข้ าวที่ได้ จากพื ้นที่เพาะปลูกที่มีปริมาณซีลีเนียมในดิน
ค่อนข้ างสูง เป็ นอีกหนึง่ ทางเลือกในการผลิตเห็ดอุดมซีลีเนียม และการเสริ มปุ๋ยซีลีเนียมเข้ าไปในก้ อนวัสดุเพาะให้ เหมาะสมกับ
การผลิตดอกเห็ดเพื่อเป็ นวัตถุดิบสาหรับแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรื อผลิตภัณฑ์โภชนเภสัช (nutraceutical) (Bhatia
et al., 2013)
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สรุ ปผลการศึกษา

การเสริ มปุ๋ยอินทรี ย์ซีลีเนียมเข้ าไปในวัสดุเพาะ (สูตรที่ 2) หรื อการใช้ วสั ดุเพาะที่มีปริมาณซีลีเนียมสูง (สูตรที่ 4)
ในการผลิตเห็ดนางรม 2 ชนิด คือ เห็ดนางรมเทา และเห็ดนางรมฮังการี พบว่า ซีลีเนียมมีผลกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้ นใย
ทาให้ เปิ ดดอกได้ เร็วขึ ้นจากปกติประมาณ 3 วัน โดยไม่สง่ ผลกระทบต่อปริ มาณผลผลิตดอกเห็ดแต่มีผลต่อขนาดของดอกเห็ด
โดยดอกเห็ดรุ่นแรกที่ผลิตได้ มีขนาดใหญ่ขึ ้น และเห็ดทัง้ 2 รุ่น มีปริมาณซีลีเนียมสูงขึ ้น การเสริ มปุ๋ยอินทรี ย์ซีลีเนียมในวัสดุเพาะ
ขี ้เลื่อยไม้ ยาง (สูตรที่ 2) พบว่ามีการสะสมปริมาณซีลีเนียมในดอกเห็ดนางรมเพิ่มขึ ้นจากวัสดุเพาะที่ไม่เติม (สูตรที่ 1) คือมีค่า
เพิ่มขึ ้นจาก 200.38 และ 156.07 (ในเห็ดนางรมฮังการี และเห็ดนางรมเทา) ไปเป็ น 28,755 และ 26,460 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม
น ้าหนักแห้ ง ตามลาดับ ส่วนวัสดุเพาะจากฟางข้ าวอุดมซีลีเนียม (สูตรที่ 4) พบว่ามีการสะสมปริมาณซีลีเนียมในดอกเห็ดเพิ่มขึ ้น
จากวัสดุเพาะฟางข้ าวทัว่ ไป (สูตรที่ 3) คือมีคา่ เพิ่มขึ ้นจาก 44.36 และ 60.12 (ในเห็ดนางรมฮังการี และเห็ดนางรมเทา) ไปเป็ น
114.28 และ 189.08 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมน ้าหนักแห้ ง ตามลาดับ
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