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สายพันธุ์เห็ดฟาง

• ความหลากหลายของสายพันธ์ุเห็ดฟาง

ต่างประเทศ

- พบ Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing. และ V. esculenta
(Mass) Sing. มีถิ่นก าเนิดในแอฟริกาใต้

- V. diplasia (Berk. & Br.) Sing. มีถิ่นก าเนิดในประเทศศรีลังกา

- V. bombycina (Schaeff. ex Fr.) Sing. พบเจริญบนเนื้อไม้

- V. surrecta (Knapp) Singer เป็นปรสิตกับเห็ด Clitocybe mebularis
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สายพันธุ์เห็ดฟาง (ต่อ)

ประเทศไทย

- Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing. 

- V. cubensis (Murrill) Shaffer รายงานโดย ศ. ดร.นิวัฒ เสนาะเมือง 
(2553) พบภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งชื่อว่า เห็ดฟางร่มฉัตร

- อัจฉรา พยัพพานนท์ (2553) ได้รวบรวมสายพันธุ์เห็ดฟางจากหลายแหล่ง
ในประเทศไทย ได้จ านวน 30 สายพันธุ์ 

วิเคราะห์ความแตกต่างทางพันธุกรรมด้วยเทคนิค random 
amplification of polymorphic DNA (RAPD) พบว่าแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม
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สายพันธุ์เห็ดฟางที่มีการใช้เชิงพาณิชย์

• สายพันธ์ุเห็ดฟางที่นิยมเพาะเป็นการค้าในปัจจุบัน นิยมสายพันธ์ุที่ให้ฐาน
ดอกค่อนข้างกว้าง รูปร่างกลม-รี ปลอกหุ้มดอกค่อนข้างหนา สีดอกสีขาว
จนถึงเทาด า

• กรมวิชาการเกษตรได้คัดสายพันธ์ุเห็ดฟาง หมายเลข (Nos.) 1, 2, 3, 4, 5 
และ 6 ไว้บริการแก่ผู้เพาะเห็ด โดยเป็นสายพันธุ์ที่ชอบอุณหภูมิต่ า เส้นใย
เจริญได้ช่วงอุณหภูมิ 15-30 oC เกิดดอกได้ที่อุณหภูมิ 20-25 oC ดอกสี
ขาว เนื้อดอกละเอียด เหมาะกับการเพาะช่วงฤดูหนาว

• และสายพันธุห์มายเลข (Nos.) 7, 8, 9 และ 10 เหมาะกับเพาะช่วงฤดู
ร้อน หรือเพาะเลี้ยงได้ตลอดทั้งปี
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การผลิตเห็ดฟางยังมีข้อจ ากัด

• ค่าประสิทธิภาพการผลิต (%BE, Biological Efficiency) ของ
เห็ดฟางยังน้อย

• เห็ดฟางไม่ทนต่ออากาศเย็น

• รูปแบบของลักษณะทางพันธุกรรมยังคลุมเครอืท าให้ยากต่อการ
ปรับปรุงสายพันธุ์
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การพัฒนาเห็ดฟาง
• การปรับปรุงสายพันธ์ุเห็ดฟาง

• การควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเห็ดฟาง

- อาหาร ความชื้น อุณหภูมิ อากาศ แสง

• เทคโนโลยีการหมักอาหารเห็ดฟาง

- จุลินทรียท์ี่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการหมัก

• โรงเรือน

• วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
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การปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดฟาง

• ลักษณะเห็ดฟางที่เป็นที่ต้องการของตลาด
- เพื่อการบริโภคสด; ดอกขนาดโต ฐานดอกกว้าง เปลือกหนา บานช้า 
- เพื่ออุตสาหกรรมบรรจกุระป๋อง; ดอกขนาดกลาง ฐานดอกเล็กเรียว
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• การปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดฟาง เพื่อ
- เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่มีลักษณะตามต้องการ
- เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่สามารถใช้วสัดุเพาะที่มีลกิโนเซลลูโลสได้มากขึ้น
- เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ใหด้อกเห็ดที่สามารถเก็บได้ยาวนานขึ้น 



10



วิธีการปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดฟาง

1. คัดแยกเช้ือเห็ดจากดอกเห็ดที่มีลักษณะดีตรงตามต้องการ

2. การแยกสปอร์เด่ียว (single spore isolation)

3. การท า protoplast fusion

4. การท า genome shuffling
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การควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเห็ดฟาง
• อาหาร ความชื้น อุณหภูมิ อากาศ แสง

ขั้นตอนการเจริญของเห็ดฟางแบ่งเป็น 2 ระยะ

1. ระยะเส้นใย (vegetative stage) เป็นระยะ 3-4 วันแรก ต้องการอาหาร
เพื่อการเจริญ เส้นใยที่เจริญได้มากจะรวมเป็นดอกเห็ดฟางได้ดี ช่วงนี้ถ้าใช้
เวลานานกว่า 5 วัน จะท าให้ได้ดอกเห็ดฟางช้าตามไปด้วย ถ้าเราหมักวัสดุ
เพาะดี มีความชื้นและ อุณหภูมิพอเหมาะ เส้นใยเห็ดฟางจะเดินเร็ว เจริญดี 
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การควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของเห็ดฟาง(ต่อ)
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2. ระยะเป็นดอก (reproductive stage) เป็นระยะที่ต้องการอาหารค่อนข้าง
จ าเพาะ และสภาพแวดล้อมบางอย่าง เป็นระยะที่เห็ดฟางมีการสร้างน้ าย่อย 
(enzymes) ออกมาย่อยวัสดุเพาะเพื่อใช้อาหารและพัฒนาเป็นดอกเห็ด 
ระยะนี้ยังต้องการความชื้นและอุณหภูมิที่พอเหมาะ รวมถึงต้องมีการระบาย
อากาศและให้แสงเล็กน้อยเพื่อกระตุ้น

ให้เส้นใยมารวมตัวกันเป็นดอกเห็ด



เทคโนโลยกีารหมักอาหารเห็ดฟาง
• การหมักวัสดุเพาะเป็นขั้นตอนส าคัญ ซึ่งสามารถส่งผลให้ได้ผลผลิตเห็ดมากขึ้น 

ขั้นตอนนี้มีการศึกษาและน ามาปฏิบัติแล้วในการเพาะเห็ดแชมปิญอง ซึ่งส่งผลให้
ได้ผลผลิตเห็ดมากตามความต้องการ

• ปัจจุบันพบว่าค่าประสิทธิภาพการผลิต(%BE, Biological Efficiency) ของเห็ด
ฟางยังน้อยดังนั้นถ้าสามารถพัฒนาการหมักวสัดุเพาะใหเ้ห็ดฟางสามารถน าไปใช้
ได้มากขึ้นก็จะส่งผลให้ได้ผลผลิตเห็ดฟางมากและเป็นการใช้วสัดุเพาะอย่างคุ้มค่า

• การหมักวัสดุเพาะในเห็ดแชมปิญอง มี 2 ระยะ (phase)
ระยะที่ 1 ผสมวัสดุตั้งเป็นกองไว้กลางแจ้งจนเกิดความร้อนแล้วกลับกองหลายๆ 

ครั้ง
ระยะที่ 2 การหมักวัสดุขั้นสุดทา้ยและท าพาสเจอร์ไรซ์ (pasteurization)
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เทคโนโลยีการหมักอาหารเหด็ฟาง (ต่อ)
• เปรียบเทียบการหมักวัสดุเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนระหว่างจีนและไทย

จีน ไทย

ระยะที่ 1 ตัดฟางข้าวขนาด 10 ซม. แช่ในน้ าปูนขาว ใส่ใน
แบบพิมพ์ โรยอาหารเสริม ท าเป็นชั้นสลับกันไป 
จนสูงประมาณ 1 ม. ปิดด้วยผ้าพลาสติก 3 วัน 
(outdoor composting)

หมักวัสดุเพาะ (ฟางข้าว ขี้ฝ้าย ร า 
แคลเซียมคาร์บอเนต อัตราส่วน 50: 40: 
5: 2) หมัก 8 วัน

ระยะที่ 2 ขนฟางหมักขึ้นชั้นเพาะ ปิดประตูบ่มไว้ 8-10 ชม. 
แล้วอบไอร้อนที่ 60oC เป็นเวลา 12 ชม. ปล่อย
ให้อุณหภูมิลดลงอยู่ที่ 50-55oC ทิ้งไว้ 8-16 ชม. 
ระบายอากาศจนอุณหภูมิลดลงเหลือ 34-38oC
จึงใส่เชื้อเห็ดฟาง 

น าวัสดุหมักขึ้นชั้นเพาะ แล้วอบไอร้อนที่ 
50-80oC เป็นเวลา 2-8 ชม. (อบที่ 60-
62oC เป็นเวลา 4 ชม. กรมวิชาการ
เกษตรแนะน า)  เมื่ออุณหภูมิลดลงเหลือ 
36-38oC จึงใส่เชื้อเห็ดฟาง 



17



โรงเรือน
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วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว

• การบรรจุและการเก็บรักษาระหว่างการขนส่ง

• การแปรรูปเห็ด
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ลูกช้ินเห็ด ซอสครีมเห็ด
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