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บทคัดยอ
การเลี้ยงถั่งเชาสีทอง (Cordyceps militaris (L.) Link) ดวยไขปริมาตร 70 มิลลิลิตรตอขวด จํานวนสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ 6
สูตร (สูตรไขไกดิบ สูตรไขไกสุก สูตรไขนกกระทาดิบ สูตรไขนกกระทาสุก สูตรไขเปดดิบ และสูตรไขเปดสุก) นําไปผสมอาหารเสริม
ปริมาตร 4.00 มิลลิลิตรตอขวด (KH2PO4 1.00, glucose 15.00, MgSO4 0.50, peptone 10.00, thiamine 0.50 และ yeast
extract 10.00 กรัมตอน้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร) จากนั้นทําการเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อดังกลาวเปนระยะเวลา 60 วัน พบวาเสนใย
สามารถเจริญไดในทุกสูตรอาหาร โดยในสูตรไขเปดสุกมีอายุการเจริญเต็มอาหารเลี้ยงเชื้อเร็วที่สุดเมื่ออายุเฉลี่ย 4.80 วัน เสนใยมีการ
เปลี่ยนจากสีขาวเปนสีเหลืองปนสมเกิดหยดของเหลวสีเหลือง เสนใยหนาแนนมากเมื่ออายุ 30 วัน มีอายุการพัฒนาของเสนใยเปนตุม
ดอกเมื่ออายุเฉลี่ย 22.60 วัน มีการพัฒนาของตุมดอกเปน stroma เมื่ออายุเฉลี่ย 26.40 วัน stroma เมื่ออายุ 60 วัน พบวามีสีสม
รูปรางกระบอง มี stroma จํานวนเฉลี่ย 39.20 ดอก มีความยาวเฉลี่ย 4.62 เซนติเมตร มีน้ําหนักสดเฉลี่ย 18.14 กรัม และมีสาร
cordycepin เทากับ 2,857.11 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม น้ําหนักแหง

ABSTRACT
The culture of Cordyceps militaris (L.) Link on 70 ml per bottle of the egg with six culture media formulas
(the raw hen eggs, hard-boiled hen eggs, raw hen quail eggs, hard-boiled quail eggs, raw duck eggs and hardboiled ducked eggs) were mixed with 4.00 ml of supplementary foods per bottle (KH2PO4 1.00, glucose 15.00,
MgSO4 0.50, peptone 10.00, thiamine 0.50 and yeast Extract 10.00 g per 1,000 ml of the distillated water), then
cultivated the cultures for 60 days. The results found the mycelia were growth in every culture media formulas,
especially the hard-boiled ducked egg formula found the fastest time for the mycelia fully covered on the
culture medium with 4.80 days. The mycelia were change the color from white to yellow-orange and found the
exudates, the mycelia were dense in 30 days and the time for the mycelia were develop to the primordium in
22.60 days. The develop time from the primordium to the stroma was 26.40 days. At 60 days, the storma were
found orange color with clavate shape with the average 39.20, the average length of 4.62 cm, the average fresh
weight of 18.14 g and cordycepin 2,857.11 mg/100 g dry weight.
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บทนํา
เชื้อราสกุล (genus) Cordyceps พบไดในหนอนผีเสื้อ ดํารง
ชีพแบบปรสิต (parasite) ในเซลลเจาบาน (host) ของแมลงในอันดับ
(order) coleoptera, diptera, hymenoptera, lepidoptera และ
orthoptera เจริญไดในระยะที่เปนตัวออน ดักแด และเจริญวัยของ
เซลลเจาบาน (รัฐพลและคณะ, 2559; Cooke, 1977; Webster,
1980; Hawkworth et al., 1995; Landecker, 1996) เชื้อสกุล
Cordyceps ชนิดที่รูจักกันดี คือ C. sinensis (Berk.) Sacc. เติบโต
ไดในพื้นที่ จํากั ดแถบเทือกเขาหิ มาลัยและเขาสูงในจีน มี ราคา
จําหน ายสูง แพทยแผนจีนใช เป นยาอายุวัฒนะมีสารออกฤทธิ์ที่
สําคัญ คือ adenosine และ cordycepin (Devkota, 2006)
ถึงแมว าเปนชนิ ดที่ได รั บความนิยมแต ก็พบวามี อี กชนิดหนึ่งที่ มี
สรรพคุณทางยา มีสารออกฤทธิ์เชนเดียวกัน คือ ถั่งเชาสีทอง
(C. militaris (L.) Link) (Hong et al., 2010; Lim et al., 2012) จาก
ขอมู ลป 2008 มีรายงานความตองการถั่ งเชาสีทองของตลาด
นานาชาติอยูที่ 1,000 ตันตอป ขณะที่ตลาดในจีนอยูที่ 500 ตันตอป
อัตราการเติบโตของตลาดอยูที่รอยละ 13 แตมีกําลังการผลิตเพียง
250 ตันตอป (National Science and Technology Development Agency, 2012) ทําใหปริมาณไมเพียงพอตอความตองการ
ของตลาด เนื่องจากเทคนิคและวิธีการเลี้ยงถั่งเชาสีทองยังมีขอมูล
จํากัด คอนขางยุงยากและไมเปนที่เปดเผยในทางการคา โดยเฉพาะ
ในประเทศไทยจึงทําใหมีราคาสูงถึ ง 70,000–90,000 บาทตอ
กิโลกรัมน้ําหนักแหง
การเลี้ ยงถั่งเช าสี ทองพบวา มีการใชแมลงหรือเมล็ดพืช
เปนวัสดุหลักเพาะเลี้ยง เชน ดักแดไหม กระชอน จิ้งหรีด ตั๊กแตนปา
ทังกา เมล็ดขาวมันปู เมล็ดขาวสังขหยด เมล็ดขาวหอมนิล เมล็ดขาว
สาลี และเมล็ดเดือย (รัฐพล และคณะ, 2555; รัฐพล และคณะ,
2559) จากการสืบคนขอมูลยังไมพบวามีการใชไขจากสัตวปกเปน
วัสดุหลักเพาะเลี้ยง ถั่งเชาสีทองมี เพียงใชเปนวัสดุเสริม เชน ไขไก
(ธัญญาและคณะ, 2557; ณัฐพงษและคณะ, 2559) หรือไขแดง
(yolk) เพาะเลี้ยงเชื้อ C. sobolifera (Hill.) Berk. et Br. (Ohga
et al., 2008) และการใชไขไกเพาะเลี้ยงเชื้อ Bacillus thuringiensis
(สมชัยและคณะ, 2554) ดังนั้นไขจากสัตวปกเปนวัสดุที่มีคุณคาทาง
อาหารอุดมไปดวยโปรตีนและวิตามินที่นาจะชวยสงเสริมการเติบโต

ของถั่งเชาสีทอง ประกอบกับไขมีราคาไมสูงหรือหาไดในทองถิ่นมา
เปนวัสดุหลักในการเลี้ยงถั่งเชาสีทองจนได stroma ที่มีสารออกฤทธิ์
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเลี้ยงถั่งเชาสีทองดวยไขไก
ไขนกกระทาและไขเปด และเพื่อวิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจาก stroma

วิธีการดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาการถั่งเชาสีทองดวยไขไก ไขนกกระทาและไขเปด
1.1 การเตรียมหัวเชื้อเหลว
เชื้อถั่งเชาสีทอง (C. militaris) จาก Mianyang Edible
Fungi Research Institute, China เลี้ยงบน PDA ในจานเพาะเชื้อ
บมที่ 20 องศาเซลเซียส ในที่มืดเพื่อใหเสนใยเจริญ เปนเวลา 15 วัน
เมื่อครบกําหนดใช cork borer เสนผานศูนยกลาง 0.5 เซนติเมตร
เจาะบริ เวณรอบนอกโคโลนี ให ได ชิ้ นวุ นที่ มี เส นใยแล วนํ าชิ้นวุ น
จํานวน 2 ชิ้น ใสลงในขวดแกวที่มีอาหารเหลว PD ปริมาตร 100
มิลลิลิตร นําไปเขยาดวยเครื่องเขยาที่ความเร็ว 120 รอบตอนาที ที่
20 องศาเซลเซียส ในที่มืดเปนเวลา 9 วัน เมื่อครบกําหนดนําไปปน
ดวยเครื่องปนละเอียดเปนเวลา 5 วินาที จะไดหัวเชื้อเหลว (liquid
spawn)
1.2 การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ
อาหารเลี้ยงเชื้อ ไดแก ไขไก เบอร 3 ขนาดกลาง ตาม
เกณฑ มกษ. 6702-2553 (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและ
อาหารแหงชาติ, 2553) ไขนกกระทา ขนาด 1 ตามเกณฑ มก
อช.6704-2549 (สํา นั ก งานมาตรฐานสิ น คา เกษตรและอาหาร
แหงชาติ, 2549) และไขเปด เบอร 2 ขนาดใหญ ตามเกณฑ
มกษ. 6703-2555 (สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร
แหงชาติ, 2555) มีวิธีการดังนี้ 1) การเตรียมสูตรไขดิบ: นําฟองไข
มาเช็ดทําความสะอาดดวยสําลีจุม ethanol รอยละ 95 จากนั้น
ตอกไขไก ไขนกกระทาและไขเปด แลวคนใหไขแดงกับไขขาวผสม
กัน ถายลงในขวดเลี้ยงเชื้อปริม าตร 480 มิล ลิลิต ร จํานวน 70
มิลลิลิตรตอขวด เติมอาหารเสริมปริมาตร 4.00 มิลลิลิตรตอขวด
(KH2PO4 1.00, glucose 15.00, MgSO4 0.50, peptone
10.00, thiamine 0.50 และ yeast extract 10.00 กรัมตอน้ํา
กลั่น 1,000 มิลลิลิตร นึ่งฆาเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส ความดัน
15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 นาที) ในตูปลอดเชื้อจะได
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อาหารเลี้ยงเชื้อ 3 สูตร คือสูตรไขไกดิบ สูตรไขนกกระทาดิบ
และสูตรไขเปดดิบ 2) การเตรียมสูตรไขสุก: เตรียมไขเชนเดียวกับ
ขอ 1) นําไปนึ่งฆาเชื้อที่ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด
ตอตารางนิ้ว เปนเวลา 20 นาที จะไดอาหารเลี้ยงเชื้อ 3 สูตร คือ
สูตรไขไกสุก สูตรไขนกกระทาสุก และสูตรไขเปดสุก
1.3 การถายเชื้อและการบมเชื้อ
นําขวดเลี้ยงเชื้อจากขอ 1.2 ถายหัวเชื้อเหลว ปริมาตร 2
มิลลิลิตรตอขวด ดวยปเปตปลอดเชื้อบมที่ 20 องศาเซลเซียส ในที่
มืด เมื่อเสนใยเจริญเต็มอาหารเลี้ยงเชื้อ ใหแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนตที่ 1,000 ลักซ เปนเวลา 8 ชั่วโมงตอวัน เพื่อใหเสนใยพัฒนา
เปน stroma
1.4 การตรวจและการบันทึกผลการทดลอง
อายุการเจริญของเสนใยเต็มอาหารเลี้ยงเชื้อ การเปลี่ยนสี
ของเสนใย ความหนาแนนของเสนใย การเกิด exudate อายุการ
พัฒนาของเสนใยเปนตุมดอก และการพัฒนาของตุมดอกเปน stroma
โดยวางแผนการทดลองแบบสุมสมบูรณ (completely randomized
design, CRD) 6 สิ่งทดลอง ๆ ละ 5 ซ้ํา เปรียบเทียบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยดวย DMRT (Duncan’s Multiple Range Test)
2. การวิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก stroma
นํา stroma อบแหงที่ 50 องศาเซลเซียส เปนเวลา 48
ชั่ วโมง แล วนํ าไปวิ เคราะห ปริ มาณสาร adenosine และ
cordycepin ตามวิธีการของ Huang et al. (2009) ดวยเครื่องโครมาโทกราฟ ของเหลวสมรรถนะสูง (high performance liquid
chromatography) รุน Waters 600 Controller ระบบฉีดสาร
อัตโนมัติแบบ Waters 717 Plus Autosampler ชนิดตัวตรวจวัด
Waters 2996 Photodiode Array Detector ที่ความยาวคลื่น 254
นาโนเมตร สภาวะในการวิเคราะหปริมาณสารใชเฟสเคลื่อนที่ใน
อัตราสวนของเมทานอลตอน้ํา (15:85) อัตราการไหลที่ 1 มิลลิลิตร
ตอนาที ปริมาณสารที่ใชฉีด ตัวอยาง 10 ไมโครลิตร ใชคอลัมน
Phenomenex Luna C18(2) ขนาด 2.60×150.00 มิลลิเมตร สาร
มาตรฐาน adenosine และ cordycepin ของ Sigma-Aldrich

ผลการวิจัย
1. การเลี้ยงถั่งเชาสีทองดวยไขไก ไขนกกระทาและไขเปด
การเลี้ยงถั่งเชาสีทองดวยไข เปนระยะเวลา 60 วัน ไดผล
การวิเคราะหขอมูล (ตารางที่ 1) ดังนี้

Research

อายุ ก ารเจริ ญ ของเส น ใยเต็ ม อาหารเลี้ ย งเชื้ อ เมื่ อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยพบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) โดยเสนใยที่เลี้ยงในสูตรไขเปดสุกมีอายุการเจริญ
เร็วที่สุด รองลงมา คือ สูตรไขนกกระทาสุก สูตรไขเปดดิบ สูตรไข
ไกสุก สูตรไขนกกระทาดิบ และสูตรไขไกดิบ เมื่ออายุเฉลี่ย 4.80,
6.60, 6.60, 8.60, 8.80 และ 9.40 วัน ตามลําดับ
การเปลี่ยนสีของเสนใยพบวา เสนใยเปลี่ยนจากสีขาว
เป น สี เ หลื อ งปนส ม เมื่ อ เปรี ย บเที ย บค า เฉลี่ ย พบว า มี ค วาม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยเสนใยที่เลี้ยงใน
สูตรไขนกกระทาสุกมีอายุการเปลี่ยนสีเร็วที่สุด รองลงมา คือ สูตรไข
เปดสุก สูตรไขไกสุก สูตรไขเปดดิบ สูตรไขนกกระทาดิบและสูตรไข
ไกดิบ เมื่ออายุเฉลี่ย 19.20, 19.40, 19.80, 28.20, 28.80 และ
32.00 วัน ตามลําดับ
ความหนาแนนของเสนใยเมื่ออายุ 30 วัน พบวา เสนใย
หนาแนนมาก (+++) เมื่อเลี้ยงในสูตรไขไกสุก สูตรไขนกกระทาสุก
สูตรไขเปดสุก และเสนใยหนาแนนปานกลาง (++) เมื่อเลี้ยงใน
สูตรไขไกดิบ สูตรไขนกกระทาดิบ สูตรไขเปดดิบ
การเกิ ด หยดของเหลวสี เ หลื อ ง (exudate) เมื่ อ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยพบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ (p<0.05) โดยเส น ใยที่เลี้ยงในสูตรไขไ ก สุ ก เกิ ดเร็วที่สุ ด
รองลงมา คือ สูตรไขเปดสุก สูตรไขนกกระทาดิบ สูตรไขไกดิบ สูตร
ไขเปดดิบ และสูตรไขนกกระทาสุก เมื่ออายุเฉลี่ย 19.60, 20.80,
22.40, 23.60, 29.40 และ 30.20 วัน ตามลําดับ
อายุการพัฒนาของเสนใยเปนตุมดอก เมื่อเปรียบเทียบ
ค า เฉลี่ ย พบว า มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) โดยเสนใยที่เลี้ยงในสู ตรไขเป ดสุกมีอายุการพั ฒนาเร็ว
ที่สุด รองลงมา คือ สูตรไขไกสุก สูตรไขนกกระทาสุก สูตรไขเปดดิบ
สูตรไขไกดิบ และสูตรไขนกกระทาดิบ เมื่ออายุเฉลี่ย 22.60, 22.80,
26.60, 30.60, 30.80 และ 34.20 วัน ตามลําดับ
การพัฒนาของตุมดอกเปน stroma เมื่อเปรียบเทียบ
ค า เฉลี่ ย พบว า มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05) โดยตุมดอกพัฒนาเปน stroma ในสูตรไขไกสุกเร็วที่สุด
รองลงมา คือ สูตรไขเปดสุก สูตรไขนกกระทาสุก สูตรไขไกดิบ สูตร
ไขเปดดิบ และสูตรไขนกกระทาดิบ เมื่ออายุเฉลี่ย 26.20, 26.40,
31.20, 33.60, 33.60 และ 39.40 วัน ตามลําดับ สวน stroma
เมื่ออายุ 60 วัน พบวามีสสี มรูปรางกระบอง และจํานวน stroma
ในสูตรไขเปดสุกมากที่สุด รองลงมา คือ สูตรไขนกกระทาสุก สูตรไข

งานวิจัย
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เปดดิบ สูตรไขไกสุก สูตรไขนกกระทาดิบ และสูตรไขไกดิบ จํานวน
39.20, 33.20, 29.60, 27.60, 27.60 และ 24.10 ดอก
ตามลําดับ มีความยาว stroma ในสูตรไขเปดสุกมากที่สุด รองลงมา
คือ สูตรไขเปดดิบ สูตรไขไกสุก สูตรไขไกดิบ สูตรไขนกกระทาสุก
และสูตรไขนกกระทาดิบ เทากับ 4.62, 4.48, 3.92, 3.80, 3.72
และ 3.40 เซนติเมตร ตามลําดับ และมีน้ําหนักสด stroma ในสูตร
ไขเปดสุกมากที่สุด รองลงมา คือ สูตรไขเปดดิบ สูตรไขไกสุก สูตร
ไขนกกระทาสุก สูตรไขนกกระทาดิบ และสูตรไขไกดิบ เทากับ 18.14,
12.92, 11.03, 10.79, 9.36 และ 9.24 กรัม ตามลําดับ (รูปที่ 1)
เมื่ อเปรียบเที ยบคาเฉลี่ย ของจํา นวน ความยาวและน้ําหนักสด
stroma พบว า มี ค วามแตกต า งอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ
(p<0.05)

(1)
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2. การวิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก stroma
วิเคราะหปริมาณสาร adenosine และ cordycepin
จาก stroma ที่เลี้ยงดวยสูตรอาหาร 6 สูตรพบวา stroma ที่
เลี้ยงดวยสูตรไขไกดิบและสูตรไขไกสุกมี adenosine ในปริมาณ
121.34 และ 129.58 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ มี
cordycepin ในปริมาณ 1,120.45 และ 1,889.91 มิลลิกรัมตอ
100 กรัม ตามลําดับ stroma ที่เลี้ยงดวยสูตรไขนกกระทาดิบ
และสูตรไขนกกระทาสุกมี adenosine ในปริมาณ 97.78 และ
219.23 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ มี cordycepin ใน
ปริมาณ 415.21 และ 649.89 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ
และ stroma ที่ เ ลี้ ย งด ว ยสู ต รไข เ ป ด ดิ บ และสู ต รไข เ ป ด สุ ก มี
adenosine ในปริมาณ 128.93 และ 110.78 มิลลิกรัมตอ 100
กรัม ตามลําดับ มี cordycepin ในปริมาณ 2,722.87 และ
2,857.11 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ (ตารางที่ 2, รูปที่ 2)

(2)

(3)

(5)

(6)

(4)

รูปที่ 1 ลักษณะ stroma ของถั่งเชาสีทองที่เลี้ยงในสูตรไขไกดิบ (1) สูตรไขไกสุก (2) สูตรไขนกกระทาดิบ (3) สูตรไขนกกระทาสุก (4)
สูตรไขเปดดิบ (5) และสูตรไขเปดสุก (6) เมื่ออายุ 60 วัน
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ตารางที่ 1

สูตรอาหาร
เลี้ยงเชื้อ
ไขไกดิบ
ไขไกสุก
ไขนกกระทาดิบ
ไขนกกระทาสุก
ไขเปดดิบ
ไขเปดสุก
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การเจริญของเสนใย การพัฒนาของเสนใยเปนตุมดอก และการพัฒนาของตุมดอกเปน stroma ของถั่งเชาสีทองดวยสูตร
อาหารเลี้ยงเชื้อ
เจริญเต็ม
อาหาร
เลี้ยงเชื้อ
(วัน)
9.40ก
8.60ก
8.80ก
6.60กข
6.60กข
4.80ข

เสนใย*
ความ
การเปลีย่ น
หนาแนน
สี
เมื่ออายุ
/อายุ(วัน)
30 วัน
ก
§/32.00
++
ข
§/19.80
+++
ก
§/28.80
++
ข
§/19.20
+++
ก
§/28.20
++
ข
§/19.40
+++

ลักษณะ

อายุ
(วัน)

เสนใย
เปนตุม
ดอก*
(วัน)

¥
¥
¥
¥
¥
¥

23.60ก
19.60ข
22.40กข
30.20ค
29.40ค
20.80กข

30.80ก
22.80ข
34.20ค
26.60ง
30.60ก
22.60ข

การเกิด exudate

การพัฒนาของตุมดอกเปน stroma*
เมื่ออายุ 60 วัน
อายุ
(วัน)
33.60ก
26.20ข
39.40ค
31.20ก
33.60ก
26.40ข

จํานวน (ดอก)/
สี/รูปราง

ความยาว
(เซนติเมตร)

น้ําหนักสด
(กรัม)

24.10ก/×/#
27.60กข/×/#
27.60กข/×/#
33.20ค/×/#
29.60กข/×/#
39.20ค/×/#

3.80ก
3.92ก
3.40ก
3.72ก
4.48ข
4.62ข

9.24ก
11.03ข
9.36ก
10.79ข
12.92ค
18.14ง

หมายเหตุ: § = สีขาวเปนสีเหลืองปนสม, + = เสนใยนอย, + + = เสนใยปลานกลาง, + + + = เสนใยมาก, ¥ = หยดของเหลวสีเหลือง, × = สีสม, # = กระบอง,
* = คาเฉลี่ยจํานวน 5 ซ้ํา และตัวอักษรทีก่ ํากับอยูบนคาเฉลี่ยในแนวตั้งที่แตกตางกันมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) ที่ระดับความเชื่อมั่น
95%

ตารางที่ 2

ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก stroma ของถั่งเชาสีทองที่เลี้ยงดวยสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ เมื่ออายุ 60 วัน

สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อ
ไขไกดิบ
ไขไกสุก
ไขนกกระทาดิบ
ไขนกกระทาสุก
ไขเปดดิบ
ไขเปดสุก

ปริมาณสาร (มิลลิกรัมตอ 100 กรัม น้ําหนักแหง)
adenosine
cordycepin
121.34
1,120.45
129.58
1,889.91
97.78
415.21
219.23
649.89
128.93
2,722.87
110.78
2,857.11

(Rt 9.71)

Cordycepin

(6)

(Rt 7.43)

Adenosine

(Rt 7.44)

Adenosine

(Rt 9.63)

Cordycepin

(Rt 9.67)

(Rt 7.47)

(Rt 7.39)

(5)

Cordycepin

(4)
Adenosine

Cordycepin

(Rt 9.62)

(Rt 7.44)

Adenosine

(Rt 7.42)

(3)
Adenosine

Absorbance (AU)

Cordycepin

(2)

Adenosine

Cordycepin

(1)
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(Rt 9.72)
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(Rt 9.62)
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Retention time
รูปที่ 2 โครมาโทแกรมของ adenosine และ cordycepin ใน stroma ของถั่งเชาสีทองที่เลี้ยงดวยสูตรไขไกดิบ (1) สูตรไขไกสุก (2)
สูตรไขนกกระทาดิบ (3) สูตรไขนกกระทาสุก (4) สูตรไขเปดดิบ (5) และสูตรไขเปดสุก (6) โดย Rt ของสารมาตรฐาน
adenosine ที่ 7.41 นาที และ cordycepin ที่ 9.62 นาที

วิจารณผลการวิจัย
การเลี้ยงถั่งเชาสีทองดวยสูตรไขเปดสุกพบวา เสนใย
เจริญเต็มอาหารเลี้ยงเชื้อเร็วที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับสูตรไขนก
กระทาสุก สูตรไขเปดดิบ สูตรไขไกสุก สูตรไขนกกระทาดิบ และสูตร
ไขไกดิบ ตามลํา ดับ จากการทดลองแสดงใหเห็นวาเชื้อถั่งเชาสี
ทองสามารถเจริญไดในไขทั้ง 3 ชนิด จากการสังเกตพบวา เสนใย
เปลี่ยนจากสีขาวเปนสีเ หลืองปนสมในสูตรไขนกกระทาสุกเร็ว
ที่สุด รองลงมา คือ สูตรไขเปดสุก สูตรไขไกสุก สูตรไขเปดดิบ
สูตรไขนกกระทาดิบและสูตรไขไกดิบ ตามลําดับ สอดคลองกับ
รัฐพลและคณะ (2555); รัฐพลและคณะ (2559); Shrestha et
al. (2012); Dong et al. (2012) รายงานวาการเลี้ยงถั่งเชาสีทอง
ดวยเมล็ดธัญ พืชเสนใยจะเปลี่ยนจากสีข าวเปนสีเ หลืองปนสม

สวนความหนาแน นของเส นใยพบวา เสน ใยหนาแนนมากเมื่อ
เลี้ยงในสูตรไขไกสุก สูตรไขนกกระทาสุก สูตรไขเปดสุก และเสน
ใยหนาแนนปานกลาง เมื่อเลี้ยงในสูตรไขไกดิบ สูตรไขนกกระทา
ดิบ สูตรไขเปดดิบ สวนการเกิด exudate พบวาเชื้อถั่งเชาสีทองที่
เลี้ยงในอาหารทั้ง 6 สูตร เสน ใยมีการขั บของเหลวออกมามี
ลักษณะสีเหลืองใสสอดคลองกับรัฐพลและคณะ (2559); Dong
et al. (2012) รายงานวาเสนใยเชื้อถั่งเชาสีทองมีการขับของเหลว
สีเหลือง
การพัฒนาของเสนใยเปนตุมดอกพบวา เสนใยที่เลี้ยง
ในสูตรไขเปดสุกมีอายุการพัฒนาเร็วที่สุด รองลงมา คือ สูตรไขไก
สุก สูตรไขนกกระทาสุก สูตรไขเปดดิบ สูตรไขไกดิบ และสูตรไขนก
กระทาดิบ ตามลําดับ ขณะที่การพัฒนาของตุมดอกเปน stroma
พบวาตุมดอกพัฒนาเปน stroma ในสูตรไขไก สุกเร็วที่สุดเมื่อ
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เปรียบเทียบกับสูตรไขเปดสุก สูตรไขนกกระทาสุก สูตรไขไกดิบ สูตร
ไขเปดดิบ และสูตรไขนกกระทาดิบ ตามลําดับ เมื่ออายุ 60 วัน
stroma พบวารูปรางกระบองสีสม โดยมีจํานวน ความยาว และ
น้ําหนักสดในสูตรไขเปดสุกมากที่สุด จากการทดลองแสดงใหเห็นวา
อาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมจากไขเสนใยสามารถเจริญและพัฒนาเปน
stroma ได โดยเฉพาะสูตรไข เปดมีความยาวและน้ํา หนักสด
มากกวา สู ต รอื่ น ๆ อาจเนื่ อ งมาจากคุ ณค าทางโภชนาการของ
สารอาหารที่ตางกันในไขแตละชนิด ไดแก ไขเปดมีโ ปรตีน ไขมัน
คารโบไฮเดรต ในปริมาณ 13.9, 12.2, 1.0 ไขนกกระทา ใน
ปริมาณ 13.7, 11.6, 0.3 และไขไก 13.1, 8.4, 1.2 กรัมตอ 100
กรัมน้ําหนักสด และมีรายงานเพิ่มเติมวาวิธีการประกอบอาหาร
จากไข ด ว ยการต ม ทอดและตุ น สามารถรั ก ษาคุ ณ ค า ทาง
โภชนาการของสารอาหารหลักและวิตามินที่สําคัญ โดยมีการ
สูญ เสี ยของวิตามินเอบางส วนจากการตม (ศิริพรและคณะ,
2558) แตจากผลการทดลองเมื่อพิจารณาลักษณะของอาหารเลี้ยง
เชื้ อระหวางไขดิบ กั บ ไข สุกจะเห็นไดว าไข สุกจะใหจํา นวนและ
น้ําหนักสดดีกวาไขดิบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากลักษณะอาหารเลี้ยง
เชื้อไขสุกจะมีลักษณะใกลเคียงกับลักษณะอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง เชน
เมล็ดธัญพื ช แมลง ที่เอื้อตอการสราง stroma มากกวา ลักษณะ
อาหารเลี้ยงเชื้อไข ดิบจะมีลักษณะอาหารที่ใกลเคียงกับลักษณะ
อาหารเลี้ยงเชื้อเหลว เนื่องจากเชื้อถั่งเชาสีทอง เปนเชื้อราในกลุม
aerobe ดั ง นั้ น ลั ก ษณะอาหารเลี้ ยงเชื้ อไข สุ ก จึ ง มี จํ า นวนและ
น้ําหนักสด stroma ที่ดีกวา
อยางไรก็ตามจากผลการทดลองสูตรอาหารทั้ง 6 สูตร
ก็ยังคงตองมีการเติมอาหารเสริม เพื่อเปนแหลงคารบอน ไดแก
glucose แหลงไนโตรเจน ไดแก peptone, yeast extract
แหลงแรธาตุ ไดแก KH2PO4, MgSO4 และแหลงวิตามิน ไดแก
thiamine เนื่องจากอาหารเสริมดังกลาวจะชวยสงเสริมการเจริญ
ของถั่งเชาสีทอง (Sung et al., 2002; Wen et al., 2014)
2. การวิเคราะหปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก stroma
ปริมาณสาร adenosine และ cordycepin จาก
stroma ที่เลี้ยงดวยไขทั้ง 6 สูตร พบวา มีปริมาณสารที่แตกตางกัน
โดยปริมาณสารที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้มีปริมาณสูงกวา stroma ของ
ถั่งเชาสีทองที่เลี้ยงดวยเมล็ดธัญพืช มีปริมาณ adenosine และ
cordycepin เทากับ 87.87, 824.33 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม
ตามลําดับ (ธัญญาและคณะ, 2557) เทากับ 245.00, 265.40
มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ (Huang et al., 2009) และเทากับ
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103.47, 209.42 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม ตามลําดับ (รัฐพลและคณะ,
2559) อยางไรก็ตามปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจาก stroma
จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง เชน สายพันธุ อาหาร
เลี้ยงเชื้อ ความเปน กรด-เบสของอาหาร สภาวะแวดลอมที่ใชเลี้ยง
ระยะเวลาในการเลี้ยง ระยะเวลาการเก็บผลผลิตและวิธีการวิเคราะห
สาร (Hsieh et al., 2005; Hung et al., 2009; Xie et al., 2009)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยครั้งนี้ไดสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมได
จากวัสดุหลักที่หาไดในทองถิ่นมาเลี้ยงถั่งเชาสีทอง คือ สูตรไขเปด
สุกผสมอาหารเสริมจนเกิด stroma ที่มีน้ําหนักสดเฉลี่ย 18.14
กรัม และสาร cordycepin 2,857.11 มิลลิกรัมตอ 100 กรัม
น้ําหนักแหง สูงกวาสูตรอาหารอื่น ๆ อันเปนแนวทางการนําไปใช
ประโยชนในดานเภสัช ผลิตภัณฑเวชสําอางและผลิตภัณฑเสริม
อาหารไดตอไป
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