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บทคดัย่อ 

 ในจ านวนเห็ดที่สามารรถรับประทานได้นั ้น  เห็ดหอม (Lentinulaedodes B.) และเห็ดหลินจือ 
(Ganodermalucidum K.)  เป็นเห็ดที่ไดร้บัความนิยมและสามารถปลูกได้ดใีนประเทศอินโดนีเซยี ในปจัจุบนัการ
เพาะเลีย้งเหด็ในขัน้ตอนการเลี้ยงเสน้ใยรุ่นแรก(F0) นัน้ สามารถใชอ้าหารเพาะเลี้ยงไดเ้พยีงแค่อย่างเดยีวคอืมนั
ฝรัง่ ในขณะทีข่ ัน้ตอนในการเลี้ยงเสน้ใยรุ่นทีส่อง (F1) สามารถใชเ้มลด็ขา้วโพดได้เพยีงอย่างเดยีว ซึ่งทัง้มนัฝรัง่
และเมลด็ขา้วโพดนัน้มรีาคาค่อนขา้งสูงและค่อนขา้งหาไดย้ากในอนิโดนีเซยี ในงานวจิยันี้เรามเีป้าหมายเพื่อทีจ่ะ
เลือกใช้อาหารเพาะเลี้ยงที่มีราคาไม่แพงและหาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น มนัเทศและมนัส าปะหลงั เพื่อที่จ าใช้
เพาะเลี้ยงเสน้ใยของเหด็หอมและเหด็หลนิจอื ซึ่งเราพบว่าการใชม้นัเทศ และ มนัส าปะหลงั เป็นอาหารเพาะเลี้ยง
เสน้ใยรุ่นแรกนัน้ใหผ้ลของการเจรญิเตบิโตของเสน้ใยไม่แตกต่างจากการเลี้ยงในอาหารเพาะเลีย้งทีท่ าจากมนัฝรัง่ 
(P>0.05) ในทางกลบักนั พบว่าเมือ่ผสมมนัเทศและขา้วโพดในอตัรา 60:40 และใชเ้ป็นอาหารเพาะเลีย้งเสน้ใยรุ่นที่
สอง(F1) นัน้ใหผ้ลของการเจรญิเตบิโตของเสน้ใยมากกว่าจากการเลีย้งในอาหารเพาะเลี้ยงทีท่ าจากเมลด็ขา้วโพด
เพียงอย่างเดียว (P>0.05) ซึ่งเราสามารถสรุปได้ว่ามนัเทศและมนัส าปะหลงั สามารถใช้เป็นอาหารเพาะเลี้ยง
ส าหรบัเสน้ใยรุ่นทีห่นึ่งและสองของเหด็หอมและเหด็หลนิจอืไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  
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Abstract 
Edible mushrooms are one of the popular foods of the world. Shiitake (Lentinula edodes B.) 

and Lingzhi (Ganoderma lucidum K.) are high-demand medicinal edible mushrooms and widely cultivated 
in Indonesia. Up till now, potato is the only substrate media used for growing spawn of F0-mycelial 
growth phase, while corn seeds are the only substrate media used for the F1-mycelial growth phase. 
Both of the substrate materials are quite costly and their availability is quite rare in some parts of 
Indonesia. Hence this study proposed an alternative substrate using lower price materials abundantly 
available in Indonesia, such as sweet potato and cassava for growing spawn of F0-mycelial and F1-
mycelial growth phase for Shiitake and Lingzhi. The results showed the utilization of sweet potato and 
cassava as substrates  gave no different result on F0-mycelial growth of both mushroom species 
compared to potato medium (P>0.05). On the other hand, the mixture of 40% sweet potato and 60% corn 
seeds as substrate  gave a significantly higher F1-mycelial growth rate compared to 100% corn seeds 
medium (P<0.05). It was concluded that sweet potato and cassava can be used as alternative substrates 
for F0 and F1-mycelial growth of Shiitake and Lingzhi cultures. 


