
รายงานผลงานเร่ืองเต็มการทดลองที่สิ้นสุด 

------------------------ 

1. ชุดโครงการวิจัย   :  - 

 

2. โครงการวิจัย   :  การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเห็ดเศรษฐกิจ 

กิจกรรม    :  - 

 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  การคัดเลือกสายพันธุ์เห็ดฟางท่ีให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพตรง 

ความต้องการของตลาด 

 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง   :  นายกรกช จันทร ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ 

ผู้ร่วมงาน                            :  นายอนุสรณ์ วัฒนกุล ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 

 

5. บทคัดย่อ 

ทดสอบประสิทธิภาพการเกิดดอกสายพันธุ์เห็ดฟาง 69 สายพันธุ์ ที่อนุรักษ์ไว้ในหน่วยเก็บ

อนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเห็ด กรมวิชาการเกษตร บนวัสดุหมัก พบว่า 15 สายพันธุ์ คือ Vvol002 (พันธุ์

แนะน ากรมวิชาการเกษตร เบอร์ 2), Vvol006, Vvol011 (พันธุ์แนะน ากรมวิชาการเกษตร เบอร์ 7), 

Vvol014, Vvol016 (พันธุ์แนะน ากรมวิชาการเกษตร เบอร์ 9) , Vvol029, Vvol030, Vvol031, 

Vvol035, Vvol038, Vcol055, Vvol065, Vvol070, Vvol075 และ Vvol092 สามารถเกิดดอกเห็ด

ได้ เมื่อศึกษาผลของอุณหภูมิ 6 ระดับที่มีต่อการเจริญของเห็ดฟาง 15 สายพันธุ์ ที่คัดเลือกมา พบว่า

ทุกสายพันธุ์ เจริญได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 35°C และดีรองลงมาคือที่ 30°C เพาะทดสอบเห็ดฟางทั้ง 

15 สายพันธุ์ ในตะกร้าภายในโรงเรือนทดลอง เพ่ือศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยา พบว่า 14 สายพันธุ์ 

ยกเว้น Vvol011 ไม่มีการสร้างดอกเกิดขึ้น เห็ดฟางระยะเห็ดอ่อนหรือดอกตูม มีรูปทรงตั้งแต่กลม รูป

ไข่ถึงหัวเรียวรี หรือรูปร่างดอกคล้ายน้ าเต้าฐานกว้าง สีดอกตั้งแต่ขาว ขาวปนเทาด าหรือน้ าตาล เยื่อ

หุ้มดอกค่อนข้างหนาถึงหนา ทดสอบการให้ผลผลิตของเห็ดฟาง 14 สายพันธุ์ ในระบบโรงเรือน

ทดลอง โดยเก็บผลผลิต 1 รุ่น พบว่าเห็ดฟาง Vvol035 ให้ผลผลิตสูงที่สุดที่ 1,570.00 กรัมต่อแปลง

เพาะ 1 ตารางเมตร สายพันธุ์ Vvol070 และ Vvol092 ให้ผลผลิตที่สูงรองลงมาที่ 1,457.00 และ 



1,237.50 กรัมต่อแปลงเพาะ 1 ตารางเมตร ตามล าดับ ทั้ง 3 สายพันธุ์น าไปทดสอบและขยายผลต่อ

ในแปลงเกษตรกรต่อไป 

 

ค าส าคัญ : เห็ดฟาง, การคัดเลือกพันธุ์ , สายพันธุ์ , ผลผลิต, Straw Mushroom , Volvariella 

volvacea, strains selection, mushroom product 

 

6. ค าน า 

 เห็ดฟาง (Volvariella volvacea (Bull. ex Fr.) Sing.) ชื่อสามัญ straw mushroom หรือ 

Chainese mushroom เป็นเห็ดที่บริโภคได้ พบได้ในพ้ืนที่เขตร้อนชื้นและกึ่งร้อนชื้น (Bao et al., 

2013) เห็ดฟางเป็นที่นิยมรับประทาน เนื่องจากมีรสชาติที่ เฉพาะตัว มีปริมาณโปรตีนเป็น

องค์ประกอบสูง และมีช่วงของการเพาะเลี้ยงเห็ดไม่ยาวนานเมื่อเทียบกับการเพาะเห็ดชนิดอ่ืน 

(Rajapakse, 2011) เห็ดฟางจัดเป็นเห็ดที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากมีปริมาณโปรตีนสูงแล้ว 

ยังประกอบไปด้วยเกลือแร่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็กและวิตามินต่างๆ มีคุณสมบัติในการรักษาโรค

บางอย่างได้ ช่วยควบคุมกรดไขมันในเส้นเลือดไม่ให้สูงหรือต่ าจนเกินไป เหมาะส าหรับผู้เป็นโรคไขมัน

ในเลือดสูง โรคหัวใจ โรคความดัน และยังมีคุณสมบัติในการต้านเซลล์มะเร็งบางชนิด (บุญส่ง , 2543) 

นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดจากเห็ดฟางมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่ดี (Cheung and Peter, 

2005; Ramkumar et al., 2012) 

 เห็ดฟางจัดอยู่ในสกุล Volvariella ซึ่งเห็ดในสกุลนี้มีการจัดจ าแนกอยู่มากกว่า  1 0 0  ส า ย

พันธุ์ โดยมีเพียง 4 ชนิด ที่นิยมน ามาเพาะลี้ยง คือ V. volvacea, V. diplasia (Berk. & Br.) Sing., 

V.  bombycina (Schaeff.  ex.  Fr. )  Sing.  และ V.  esculenta (Miss. )  Sing.  (Kurtzman and 

Chang-Ho, 1989) เห็ดฟางที่เพาะในประเทศไทยจะ เป็นพันธุ์ V. volvacea ทั้งที่น าเข้ามาจาก

ต่างประเทศและเกิดในธรรมชาติ ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเกิดและพัฒนาของเห็ดฟาง 

(อัจฉรา, 2553) 

 การเจริญเติบโตของเห็ดฟางแบ่งเป็น 2 ระยะ (ภาพท่ี 1 และ 2) คือ 

 1. ระยะเจริญเติบโต (Vegetative stage) หรือระยะเส้นใย (Hyphal stage) เป็นระยะที่มี

ความต้องการอาหารเพ่ือการเจริญของเส้นใย ในช่วง 3-4 วันแรก ให้เส้นใยเจริญมากขึ้นเพ่ือรวมเป็น

ดอกเห็ดฟาง 

 2. ระยะสืบพันธุ์ (Reproductive stage) หรือระยะเป็นดอก (Fruiting stage) เป็นระยะที่

ต้องการอาหารค่อนข้างจ าเพาะและสภาพแวดล้อมบางอย่างที่แตกต่างกับระยะเส้นใย ซึ่งแบ่งระยะ

สืบพันธุ์ออกเป็น 5 ระยะ คือ 



  2.1 ระยะรูปทรงหัวเข็มหมุดหรือระยะรูปทรงตุ่มดอก (Pinhead-shape stage) 4-

7 วัน เส้นใยรวมตัวกันเป็นตุ่มขาวเล็กคล้ายหัวเข็มหมุด 

  2.2 ระยะรูปทรงกระดุม (Button-shaped stage) 8-10 วัน รูปทรงดอกค่อนข้าง

กลมคล้ายกระดุม เนื้อดอกแน่น มีเนื้อเยื่อปลอกหุ้มดอก (volva) ห่อหุ้มดอกท้ังหมด 

  2.3 ระยะรูปทรงไข่ (Egg-shaped stage) 10-11 วัน รูปทรงดอก ค่อนข้างกลมยาว

คล้ายไข่ เนื้อดอกนุ่ม ไม่แน่น ภายในดอกเห็ดก้านดอกและหมวกดอกเจริญ ดันปลอกหุ้ม ดอกยืด

ออกไปตามความยาว ปลอกหุ้มดอกบางลง 

  2.4 ระยะการยืดตัวหรือระยะดอกปริ (Elongation stage) 10-12 วัน ก้านดอกและ

หมวกดอกเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ดันปลอกหุ้มดอกปริออก ก้านดอกชู หมวกดอกพ้นปลอกหุ้ม 

ครีบดอกสีขาว 

  2.5 ระยะเจริญเต็มที่ (Mature stage) 12-14 วัน ดอกเห็ดเจริญเต็มที่ ครีบดอกเห็ด

สร้างสปอร์ สีเปลี่ยนจากขาวเป็นชมพูแล้วเป็นน้ าตาลเข้ม 

 

 
ภาพที่ 1 สัณฐานและวงจรชีวิตของเห็ดฟาง (อัจฉรา, 2553) 

 



 
ภาพที่ 2 วงจรชีวิตเห็ดฟาง (อัจฉรา, 2553) 

 

 การปรับปรุงเชื้อพันธุ์เห็ดฟางท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเห็ดฟางเป็นราที่สามารถผสม

ตัวเองได้ (self compatible) โดยมีเซลล์สืบพันธุ์ทั้งสองเพศอยู่ในเส้นใย (thallus) เดียวกัน เป็น 

homothallic fungi ชนิด primary homothallic (Chang and Li, 1991) นักวิจัยทั้งในไทยและ

ต่างประเทศต่างมีความพยายามที่จะปรับปรุงพันธุ์เห็ดฟาง เพ่ือให้ได้สายพันธุ์เห็ดฟางที่ให้ผลผลิตที่สูง 

มีลักษณะพันธุ์ตรงตามความต้องการของตลาด ให้ได้พันธุ์ที่มีความสามารถในการใช้วัสดุเพาะที่สูง 

หรือสายพันธุ์ที่สามารถเก็บรักษาผลผลิตไว้ได้ยาวนานขึ้นในอุณหภูมิเย็น โดยวิธีการคัดเลือกพันธุ์ 

ผสมพันธุ์ ฉายรังสี รวมโพรโทพลาสท์ และวิธีทางชีวโมเลกุล เช่น ชริดา (2529) ใช้วิธีการแยกสปอร์

เดี่ยว คัดเลือกสายพันธุ์เห็ดฟางที่เจริญได้เร็วและสามารถสร้างแคลมิโดสปอร์ได้และน าไปทดสอบการ

เพาะในระบบกองเตี้ย พบว่าสายพันธุ์เห็ดฟางที่ได้สามารสร้างดอกได้ เพ็ญนภาและคณะ (2547) 

ศึกษาลักษณะการเจริญเติบโตของเห็ดฟางที่ได้จากการแยกสปอร์เดี่ยวและเห็ดฟางลูกผสม อัจฉรา



และสัญชัย (2534) ศึกษาการปรับปรุงสายพันธุ์เห็ดฟางโดยวิธีรวมโพรโทพลาสท์ของเห็ดฟางและเห็ด

นางฟ้า โดยได้ลูกผสมที่มีการเจริญของเส้นใยดีที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เมื่อทดสอบการเพาะบน

วัสดุขี้เลื่อยได้ดอกเห็ดที่มีลักษณะแตกต่างไปจากเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า Wang et al (2009) 

ปรับปรุงพันธุ์เห็ดฟางสายพันธุ์ V23 โดยการใส่ antifreeze protein gene ของ Budworm เพ่ือให้

ได้เห็ดฟางที่ทนสภาพอุณหภูมิเย็นได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามกรมวิชาการเกษตรด าเนินการปรับปรุง

พันธุ์เห็ดฟางโดยการคัดเลือกเชื้อพันธุ์จากที่รวบรวมมาจากในธรรมชาติและเชื้อพันธุ์ที่เป็นการค้าใน

ประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือให้ได้เชื้อพันธุ์เห็ดฟางตามความต้องการของตลาด โดยศึกษา

และเพาะทดสอบบนวัสดุเพาะต่างๆ ช่วงฤดูกาลและในพ้ืนที่ต่างกัน ซึ่งท าให้ได้เชื้อพันธุ์ เห็ดฟางที่มี

ความจ าเพาะกับวัสดุเพาะชนิดต่างๆ ช่วงฤดูกาลและพ้ืนที่เพาะ (อัจฉรา , 2553) ดังนั้นงานการศึกษา

และประเมินลักษณะของเชื้อพันธุ์เห็ดฟางสายพันธุ์แนะน า กรมวิชาการเกษตร เพ่ือดูความคงตัวของ

สายพันธุ์และการให้ผลผลิต รวมถึงประเมินเชื้อพันธุ์เห็ดฟางอ่ืนๆที่เก็บรวบรวมไว้ในหน่วยรวบรวม

เชื้อพันธุกรรมเห็ดควบคู่กันไป เพ่ือคัดเลือกหาเห็ดฟางสายพันธุ์ใหม่ๆที่อาจมีลักษณะของสายพันธุ์ที่ดี 

น่าสนใจและมีศักยภาพ ตลอดจนเหมาะกับสภาพอากาศในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นการเพ่ิม

ทางเลือกให้แก่เกษตรกรได้เลือกใช้พันธุ์เห็ดฟางสายพันธุ์ที่ดีและตรงกับความต้องการมากยิ่งข้ึน 

 

7. วิธีด าเนินการ                          

อุปกรณ ์

1. สายพันธุ์เห็ดฟาง จ านวน 69 สายพันธุ์ ที่อนุรักษ์ไว้ในหน่วยเก็บอนุรักษ์เชื้อพันธุกรรมเห็ด กลุ่ม

วิจัยและพัฒนาเห็ด กรมวิชาการเกษตร 

2. อาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด Potato Dextrose Agar (PDA) (ภาคผนวก) 

3. วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงเห็ด ได้แก่ ฟางข้าว, ยูเรีย, ยิปซัม, ขี้ฝ้าย, ปูนขาว, แป้งข้าวเหนียว, 

ร าข้าว, ปุ๋ยสูตร 16-16-16, วัสดุหมักเชื้อเพาะ (ภาคผนวก), ถุงพลาสติกทนร้อน, คอขวดพลาสติก

, ฝาปิดส าหรับท าก้อนเชื้อเพาะ และตะกร้าทนร้อน ขนาด 30 x 45 ซม. 

วิธีการ 

1. การทดสอบประสิทธิภาพการสร้างตุ่มดอกของเชื้อพันธุ์เห็ดฟางที่เก็บรวบรวมไว้ในหน่วยรวบรวม

เชื้อพันธุกรรมเห็ด 

วางแผนการทดลองแบบ RCBD (randomized complete block design) กรรมวิธีคือเชื้อ

พันธุ์เห็ดฟางท่ีน ามาทดสอบ กรรมวิธีละ 3 ซ้ า (แต่ละซ้ าประกอบด้วย 3 ถุงวัสดุหมัก) 

1. เชื้อพันธุ์เห็ดฟางที่น ามาทดสอบ เชื้อพันธุ์เห็ดฟางที่เก็บรักษาไว้ในน้ ากลั่นปลอดเชื้อ 

จ านวนอย่างน้อย 69 สายพันธุ์ ที่เก็บรวบรวมไว้ในหน่วยรวบรวมเชื้อพันธุกรรมเห็ด น าขึ้นมาเลี้ยงบน



อาหาร PDA (Potato Dextrose Agar) บ่มเลี้ยงในตู้บ่มอุณหภูมิ 30°C โดยแบ่งการทดสอบเป็น 2 

ช่วง คือ ในปี 2560 ทดสอบ 30 สายพันธุ์ และปี 2561 ทดสอบ 39 สายพันธุ์ 

2. เตรียมวัสดุหมักบรรจุถุงพลาสติกทนร้อนปริมาณ 500 กรัม จากนั้นน าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่ความ

ดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิ 121°C นาน 30 นาท ี

3. เมื่อวัสดุหมักเย็นลง ตัดชิ้นวุ้นเชื้อพันธุ์เห็ดฟางที่น ามาทดสอบ ถ่ายเชื้อลงในวัสดุหมัก 

จ านวน 3 ชิ้นต่อถุง บ่มเลี้ยงที่อุณหภูมิ 32-35°C จนกระท่ังเชื้อเห็ดเจริญเต็มถุงวัสดุหมัก 

4. น าก้อนเชื้อเห็ดฟางทั้ง 9 ก้อน ของแต่ละสายพันธุ์ มารวมกันในถุงพลาสติกขนาดใหญ่ รด

น้ าให้ความชื้นที่ผิววัสดุหมัก คลุมด้วยผ้าพลาสติกใสเพื่อรักษาความชื้นและให้อุณหภูมิอยู่ระหว่าง 28-

32°C 

5. คัดเลือกเชื้อพันธุ์เห็ดฟางท่ีสามารถสร้างตุ่มดอกได้ น าไปทดสอบในขั้นตอนต่อไป 

 

2. ศึกษาช่วงอุณหภูมิที่มี ผลต่อการเจริญของเชื้อพันธุ์ เห็ดฟางที่คัดเลือกมาได้  ในระดับ

ห้องปฏิบัติการ 

วางแผนการทดลองแบบ CRD (completely randomized design) กรรมวิธีคือ อุณหภูมิ  

6 ระดับ กรรมวิธีละ 3 ซ้ า (แต่ละซ้ าประกอบด้วย 3 จานอาหารเลี้ยงเชื้อ) 

1. เชื้อพันธุ์เห็ดฟางท่ีสามารถสร้างตุ่มดอกได้ จากการทดลองท่ี 1 คือ  

ปี 2560 จ านวน 9 สายพันธุ์  ได้แก่ Vvol002, Vvol006, Vvol011, Vvol014, 

Vvol016, Vvol029, Vvol030, Vvol031 และ Vvol035 

ปี 2561 จ านวน 6 สายพันธุ์ ได้แก่ Vvol038, Vvol055, Vvol065, Vvol070, 

Vvol075 และ Vvol092 

น ามาศึกษาช่วงอุณหภูมติ่างๆ ที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อพันธุ์เห็ดฟาง  

2. เลี้ยงเชื้อเห็ดฟางบนอาหาร PDA ใช้อาหารปริมาตร 25 มิลลิลิตรต่อจานอาหารเลี้ยงเชื้อ

 3. บ่มเลี้ยงเชื้อไว้ในตู้ควบคุมอุณหภูมิที่อุณหภูมิ 15, 20, 30, 35, 40°C และช่วงอุณหภูมิ 

24-26°C (control)   

4. วัดการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อพันธุ์เห็ดฟาง โดยวัดขนาดความกว้างของโคโลนี ที่อายุ 

2, 4, 6, 8 และ 10 วัน ตามล าดับ และประเมินความหนาแน่นของเส้นใยโดยสายตา 

 

3. ศึกษาการเกิดดอกและสัณฐานวิทยาของเชื้อพันธุ์เห็ดฟางที่คัดเลือกมาได้ เปรียบเทียบกับเชื้อ

พันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร ในระบบเห็ดฟางตะกร้า 

วางแผนการทดลองแบบ RCBD กรรมวิธีคือเชื้อพันธุ์เห็ดฟางท่ีน ามาทดสอบ กรรมวิธีละ 5  



ซ้ า (ตะกร้า) คือ 

ปี 2560 ได้แก่ Vvol006, Vvol014, Vvol029, Vvol030, Vvol031 และ Vvol035 

และเชื้อเห็ดฟางพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ Vvol002 (เบอร์ 2), Vvol011 (เบอร์ 7) 

และ Vvol016 (เบอร์ 9) เป็นเชื้อพันธุ์เปรียบเทียบ (control)  

ปี 2561 ได้แก่ Vvol038, Vvol055, Vvol065, Vvol070, Vvol075 และ Vvol092 

และเชื้อเห็ดฟางพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ Vvol002 (เบอร์ 2) และ Vvol016 (เบอร์ 

9) เป็นเชื้อพันธุ์เปรียบเทียบ (control) 

1. เตรียมเชื้อพันธุ์เห็ดฟางที่น ามาทดสอบ เลี้ยงบนอาหารลี้ยงเชื้อ PDA บ่มเลี้ยงในตู้บ่ม

อุณหภูมิ 30°C  

2. เตรียมวัสดุหมัก บรรจุถุงพลาสติกทนร้อนปริมาณ 500 กรัม จากนั้นน าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่

ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิ 121°C นาน 30 นาที เมื่อวัสดุหมักเย็นลง ตัดชิ้นวุ้นเชื้อ

พันธุ์เห็ดฟางที่น ามาทดสอบ ถ่ายเชื้อลงในวัสดุหมัก บ่มเลี้ยงที่อุณหภูมิ 32-37°C จนกระทั่งเชื้อเห็ด

เจริญเต็มถุงวัสดุหมัก 

3. เตรียมวัสดุเพาะเห็ดฟาง จากสูตร ขี้ฝ้าย : ยิปซัม : ปูนขาว : ยูเรีย : แป้งข้าวเหนียว : ร า

ข้าว : ปุ๋ย (สูตร 16-16-16) อัตราส่วน 100 : 0.8 : 1.2 : 0.6 : 0.8 : 10 : 3 โดยน้ าหนัก หมักตามวิธี

ของ อัจฉรา (2553) 

4. แช่ฟางข้าวในน้ า เป็นเวลา 1 คืน ก่อนวันอบไอน้ าฆ่าเชื้อวัสดุเพาะ 

5. บรรจุฟางข้าวแช่น้ า 2 กิโลกรัม และวางทับด้วยวัสดุหมัก 3 กิโลกรัม ลงในตะกร้าทนร้อน 

น าเข้าโรงเรือน อบไอน้ าที่อุณหภูมิ 60-65°C เป็นเวลา 3-4 ชั่วโมง (อัจฉราและสัญชัย, 2532) และ

ปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืน จนกระทั้งอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะลดลงอยู่ในช่วง 36-38°C จึงใส่เชื้อพันธุ์

เห็ดฟางท่ีน ามาทดสอบ 

6. ใส่เชื้อเห็ดฟางปริมาณ 250 กรัม ต่อตะกร้า บ่มเลี้ยงเส้นใยภายในโรงเรือน ที่ช่วงอุณหภูมิ 

32-38°C เป็นเวลา 4-5 วัน  

7. กระตุ้นให้เกิดการสร้างดอกเห็ด โดยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู่ระหว่าง 28 -32°C 

โดยเปิดประตูระบายอากาศ รดน้ ารอบๆ ผนังและพ้ืนโรงเรือน รวมทั้งให้น้ าเป็นละอองฝอยที่ผิวหน้า

วัสดุหมัก 

8. เก็บตัวอย่างดอกเห็ดฟางสายพันธุ์ที่เพาะทดสอบ ทั้งระยะดอกตูมและดอกบานเต็มที่ 

บันทึกภาพเห็ดฟางแต่ละสายพันธุ์ และข้อมูลลักษณะสัณฐานวิทยาของดอกเห็ดฟางแต่ละสายพันธุ์ที่

น ามาเพาะทดสอบ ได้แก่ สี ขนาด รูปทรง ของหมวกดอกตูมและดอกบาน ลักษณะเยื่อหุ้มดอก 

น้ าหนักดอกตูมและดอกบาน เป็นต้น 



9. เปรียบเทียบข้อมูลทางสัณฐานของเห็ดฟางสายพันธุ์ที่คัดเลือกมา กับพันธุ์แนะน ากรม

วิชาการเกษตร เพ่ือเลือกสายพันธุที่มีลักษณะที่ดี น่าสนใจและคาดว่าน่าจะมีศักยภาพที่ดี ไปทดสอบ

การเพาะในระบบโรงเรือนทดลองต่อไป 

 

4. ศึกษาการเพาะทดสอบเห็ดฟางสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกมา ในระบบโรงเรือนทดลอง 

วางแผนการทดลองแบบ RCBD กรรมวิธีคือเชื้อพันธุ์เห็ดฟางท่ีน ามาทดสอบ กรรมวิธีละ 4  

ซ้ า (แปลงเพาะ) คือ  

ปี 2560 จ านวน 9 กรรมวิธี  ได้แก่ Vvol006, Vvol014, Vvol029, Vvol030, 

Vvol031 และ Vvol035 และเชื้อเห็ดฟางพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ Vvol002 (เบอร์ 

2), Vvol011 (เบอร์ 7) และ Vvol016 (เบอร์ 9) เป็นเชื้อพันธุ์เปรียบเทียบ (control)  

ปี 2561 จ านวน 8 กรรมวิธี ได้แก่ Vvol038, Vvol055, Vvol065, Vvol070, 

Vvol075 และ Vvol092 และเชื้อเห็ดฟางพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ Vvol002 (เบอร์ 

2) และ Vvol016 (เบอร์ 9) เป็นเชื้อพันธุ์เปรียบเทียบ (control) 

1. เตรียมเชื้อพันธุ์เห็ดฟางที่น ามาทดสอบ เลี้ยงบนอาหารลี้ยงเชื้อ PDA บ่มเลี้ยงในตู้บ่ม

อุณหภูมิ 30°C 

2. เตรียมวัสดุหมัก บรรจุถุงพลาสติกทนร้อนปริมาณ 500 กรัม จากนั้นน าไปนึ่งฆ่าเชื้อที่

ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิ 121°C นาน 30 นาที เมื่อวัสดุหมักเย็นลง ตัดชิ้นวุ้นเชื้อ

พันธุ์เห็ดฟางที่น ามาทดสอบ ถ่ายเชื้อลงในวัสดุหมัก บ่มเลี้ยงที่อุณหภูมิ 32-37°C จนกระทั่งเชื้อเห็ด

เจริญเต็มถุงวัสดุหมัก 

3. เตรียมวัสดุเพาะเห็ดฟาง จากสูตร ขี้ฝ้าย : ยิปซัม : ปูนขาว : ยูเรีย : แป้งข้าวเหนียว : ร า

ข้าว : ปุ๋ย (สูตร 16-16-16) อัตราส่วน 100 : 0.8 : 1.2 : 0.6 : 0.8 : 10 : 3 โดยน้ าหนัก หมักตามวิธี

ของ อัจฉรา (2553) 

4. น าฟางข้าวขึ้นชั้นเพาะเห็ดภายในโรงเรือน 7 กิโลกรัม ต่อ 1 แปลงเพาะ ขนาด 1 x 1 

เมตร รดน้ าที่ฟางข้าวให้ชุ่ม ทิ้งไว้ 2 วัน 

5. น าวัสดุเพาะที่ผ่านการหมักขึ้นวางบนชั้นวางภายในโรงเรือน วางทับบนฟางข้าว เกลี่ยให้

ทั่วผิวหน้า ใช้วัสดุเพาะ 10 กิโลกรัม ต่อ 1 แปลงเพาะ อบไอน้ าที่อุณหภูมิ 60-65°C เป็นเวลา 3-4 

ชั่วโมง (อัจฉราและสัญชัย, 2532) และปล่อยทิ้งไว้ข้ามคืน จนกระทั้งอุณหภูมิภายในโรงเรือนเพาะ

ลดลงอยู่ในช่วง 36-38°C จึงใส่เชื้อพันธุ์เห็ดฟางท่ีน ามาทดสอบ 

5. ใส่เชื้อเห็ดฟางปริมาณ 500 กรัม ต่อ 1 แปลงเพาะ บ่มเลี้ยงที่ช่วงอุณหภูมิ 32-38°C 

ความชื้นไม่ต่ ากว่า 80% เป็นเวลา 4-5 วัน  



6. กระตุ้นให้เกิดการสร้างดอกเห็ด โดยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้อยู่ระหว่าง 28 -32°C 

โดยเปิดประตูระบายอากาศ รดน้ ารอบๆผนังและพ้ืนโรงเรือน รวมทั้งให้น้ าเป็นละอองฝอยที่ผิวหน้า

วัสดุหมัก 

7. เมื่อเห็ดออกดอกสามารถเก็บผลผลิตได้ เก็บข้อมูลปริมาณผลผลิตที่ได้ของแต่ละสายพันธุ์

ที่ทดสอบ เปรียบเทียบกับสายพันธุ์แนะน ากรมวิชาการเกษตร โดยค านวณจากสูตร 

B.E. (%) = น้ าหนักเห็ดสดที่ได้รับ x 100 

   น้ าหนักวัสดุแห้งที่ใช้เพาะ 

 

เวลาและสถานที่ 

การทดลองนี้เริ่มต้น เดือนตุลาคม 2559 สิ้นสุด เดือนกันยายน 2561 โดยด าเนินการทดลอง

ที่กลุ่มวิจัยและพัฒนาเห็ด ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

1. ประสิทธิภาพการสร้างตุ่มดอกของเชื้อพันธุ์เห็ดฟางที่เก็บรวบรวมไว้ในหน่วยรวบรวมเชื้อพันธุกรรม

เห็ด 

ปี 2560 ทดสอบเชื้อพันธุ์เห็ดฟางที่เก็บรักษาไว้ในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อจ านวน 30 สายพันธุ์ 

ได้แก่  Vvol002 , Vvol003 , Vvol004 , Vvol005 , Vvol006 , Vvol007 , Vvol008 , Vvol009 , 

Vvol010, Vvol011, Vvol012, Vvol013, Vvol014, Vvol016, Vvol017, Vvol018, Vvol019, 

Vvol020, Vvol021, Vvol023, Vvol024, Vvol025, Vvol026, Vvol029, Vvol030, Vvol031, 

Vvol032, Vvol034, Vvol035 และ Vvol036 ขึ้นมาเลี้ยงบนอาหาร PDA และบ่มเลี้ยงเส้นใยใน

ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส พบว่าเส้นใยเห็ดฟางใช้ระยะเวลา 4-10 วัน เจริญเต็มผิวหน้า

อาหารเลี้ยงเชื้อ เส้นใยมีสีขาว ลักษณะตั้งแต่ค่อนข้างบางถึงฟูค่อนข้างหนาแน่น บางสายพันธุ์สร้าง 

chlamydospore เมื่อน าเห็ดฟางทั้ง 30 สายพันธุ์ ทดสอบประสิทธิภาพการสร้างตุ่มดอก เส้นใยเห็ด

ฟางใช้ระยะเวลา 15-25 วัน เจริญเต็มถุงวัสดุหมัก ที่บ่มเลี้ยงที่ช่วงอุณหภูมิ 32-35°C และเม่ือท าการ

กระตุ้นให้เกิดการสร้างตุ่มดอก พบว่าเห็ดฟางสายพันธุ์ Vvol002, Vvol006, Vvol011, Vvol014, 

Vvol016, Vvol029, Vvol030, Vvol031 และ Vvol035 มีการสร้างตุ่มดอกเกิดขึ้น (ภาพท่ี 3)  

ปี 2561 ทดสอบเชื้อพันธุ์เห็ดฟางที่เก็บรักษาไว้ในน้ ากลั่นนึ่งฆ่าเชื้อจ านวน 39 สายพันธุ์ 

ได้ แก่  Vvol037, Vvol038 , Vvol039 , Vvol040 , Vvol041 , Vvol042 , Vvol043 , Vvol044 , 

Vvol045, Vvol046, Vvol048, Vvol050, Vvol051, Vvol052, Vvol054, Vvol055, Vvol056, 

Vvol059, Vvol060, Vvol061, Vvol062, Vvol063, Vvol065, Vvol067, Vvol069, Vvol070, 



Vvol072, Vvol075, Vvol077, Vvol078, Vvol080, Vvol081, Vvol082, Vvol087, Vvol088, 

Vvol089, Vvol091, Vvol092  และ Vvol093 ขึ้นมาเลี้ยงบนอาหาร PDA และบ่มเลี้ยงเส้นใยใน

ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 30 องศาเซลเซียส พบว่าเส้นใยเห็ดฟางใช้ระยะเวลา 4-10 วัน เจริญเต็มผิวหน้า

อาหารเลี้ยงเชื้อ เส้นใยมีสีขาว ลักษณะตั้งแต่ค่อนข้างบางถึงฟูค่อนข้างหนาแน่น บางสายพันธุ์สร้าง

chlamydospore น าเห็ดฟางทั้ง 39 สายพันธุ์ทดสอบประสิทธิภาพการสร้างตุ่มดอก เส้นใยเห็ดฟาง

ใช้ระยะเวลา 15-25 วัน เจริญเต็มถุงวัสดุหมัก ที่บ่มเลี้ยงที่ช่วงอุณหภูมิ 32-35°C และเมื่อท าการ

กระตุ้นให้เกิดการสร้างตุ่มดอก พบว่าเห็ดฟางสายพันธุ์ Vvol038, Vvol055, Vvol065, Vvol070, 

Vvol075 และ Vvol092 มีการสร้างตุ่มดอกเกิดขึ้น (ภาพที่ 3) ทั้งนี้สายพันธุ์อ่ืนๆ บางสายพันธุ์เริ่มมี

การรวมตัวของเส้นใยเป็นลักษณะหัวเข็มหมุดเล็กๆ แต่ไม่พัฒนาต่อเป็นตุ่มดอกเกิดขึ้น น าเห็ดฟางทั้ง 

15 สายพันธุ์ที่สร้างตุ่มดอกได้ ไปทดสอบช่วงอุณหภูมิที่มีผลต่อการเจริญของเชื้อพันธุ์เห็ดฟางใน

ห้องปฏิบัติการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



ภาพที่ 3 การเกิดตุ่มดอกเห็ดของเชื้อเห็ดฟาง Vvol002, Vvol006, Vvol011, Vvol014, Vvol016, 

Vvol029, Vvol030, Vvol031, Vvol035, Vvol038, Vcol055, Vvol065, Vvol070, Vvol075 และ 

Vvol092 

 

2. ผลของอุณหภูมิระดับต่างๆ ต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดฟาง 15 สายพันธุ์ 

 จากการศึกษาการเจริญของเส้นใยเห็ดฟางที่คัดเลือกมา 15 สายพันธุ์ ที่อายุ 4 วัน บนอาหาร 

PDA ที่อุณหภูมิต่างกัน 6 ระดับ พบว่า ช่วงอุณหภูมิมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเจริญของเส้นใยเห็ด

ฟางในทุกสายพันธุ์ เห็ดฟาง Vvol002 เจริญได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 30°C และ 35°C เส้นใยเจริญเต็ม

ผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ มีขนาดโคโลนี 90.00 มิลลิเมตร เส้นใยเจริญค่อนข้างหนาแน่นที่ช่วงอุณหภูมิ 

35°C และหนาแน่นปานกลางที่ช่วงอุณหภูมิ 30°C 

 เห็ดฟาง Vvol006 มีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเส้นใยคือช่วงอุณหภูมิ 35°C มีขนาด

โคโลนี 79.43 มิลลิเมตร การเจริญของเส้นใยค่อนข้างหนาแน่น และเจริญได้ดีรองลงมาที่ช่วงอุณหภูมิ 

30°C มีขนาดโคโลนี 56.94 มิลลิเมตร เส้นใยเจริญค่อนข้างหนาแน่น 

 เห็ดฟาง Vvol011 เจริญได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 30°C และ 35°C มีขนาดโคโลนี 86.10 และ 

84.27 มิลลิเมตร ตามล าดับ เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง 

 เห็ดฟาง Vvol014 เจริญได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 30°C และ 35°C เส้นใยเจริญเต็มผิวหน้า

อาหารเลี้ยงเชื้อ มีขนาดโคโลนี 90.00 มิลลิเมตร เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง 

 เห็ดฟาง Vvol016 อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเส้นใยคือช่วงอุณหภูมิ 35°เส้นใยเจริญ

เต็มผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ มีขนาดโคโลนี 90.00 มิลลิเมตร เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง และ

เจริญได้ดีรองลงมาที่ช่วงอุณหภูมิ 30°C มีขนาดโคโลนี 85.93 มิลลิเมตร เส้นใยเจริญหนาแน่นปาน

กลาง 

 เห็ดฟาง Vvol029, Vvol030, Vvol031 และ Vvol035 เจริญได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 30°C 

และ 35°C เส้นใยเจริญเต็มผิวหน้าอาหารเลี้ยงเชื้อ มีขนาดโคโลนี 90.00 มิลลิเมตร เห็ดฟาง 

Vvol029, Vvol031 และ Vvpl035 เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง และเห็ดฟาง Vvol030 เส้นใย

เจริญค่อนข้างหนาแน่น 

 เห็ดฟาง Vvol038 เจริญได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 35°C มีขนาดโคโลนี 83.20 มิลลิเมตร และ

เจริญได้ดีรองลงมาที่ช่วงอุณหภูมิ 30°C มีขนาดโคโลนี 60.50  มิลลิเมตร เส้นใยเจริญค่อนข้าง

หนาแน่นในทั้ง 2 ช่วงอุณหภูมิ 



 เห็ดฟาง Vvol055 เจริญได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 35°C เส้นใยเจริญเต็มผิวหน้าอาหารเลี้ยง

เชื้อ มีขนาดโคโลนี 90.00 มิลลิเมตร เส้นใยเจริญค่อนข้างหนาแน่น และเจริญได้ดีรองลงมาที่ช่วง

อุณหภูมิ 30°C มีขนาดโคโลนี 57.70 มิลลิเมตร เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง 

 เห็ดฟาง Vvol065 เจริญได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 30°C และ 35°C เส้นใยเจริญเต็มผิวหน้า

อาหารเลี้ยงเชื้อ มีขนาดโคโลนี 90.00 มิลลิเมตร เส้นใยเจริญค่อนข้างหนาแน่น 

 เห็ดฟาง Vvol070 เจริญได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 35°C เส้นใยเจริญเต็มผิวหน้าอาหารเลี้ยง

เชื้อ มีขนาดโคโลนี 90.00 มิลลิเมตร เส้นใยเจริญค่อนข้างหนาแน่น และเจริญได้ดีรองลงมาที่ช่วง

อุณหภูมิ 30°C มีขนาดโคโลนี 74.30 มิลลิเมตร เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง 

เห็ดฟาง Vvol075 เจริญได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 35°C เส้นใยเจริญเต็มผิวหน้าอาหารเลี้ยง

เชื้อ มีขนาดโคโลนี 90.00 มิลลิเมตร เส้นใยเจริญค่อนข้างหนาแน่น และเจริญได้ดีรองลงมาที่ช่วง

อุณหภูมิ 30°C มีขนาดโคโลนี 88.30 มิลลิเมตร เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง 

เห็ดฟาง Vvol092 เจริญได้ดีที่สุดที่ช่วงอุณหภูมิ 35°C มีขนาดโคโลนี 83.10 มิลลิเมตร เส้น

ใยเจริญค่อนข้างหนาแน่น และเจริญได้ดีรองลงมาที่ช่วงอุณหภูมิ 30°C มีขนาดโคโลนี 69.60 

มิลลิเมตร เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง 

 ที่อุณหภูมิ 15°C ไม่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเห็ดฟางทุกสายพันธุ์ ไม่พบว่ามีสายพันธุ์

ใดเจริญได้ท่ีช่วงอุณภูมิดังกล่าว (ตารางท่ี 1 และภาพที่ 4)  

 





 
 

ภาพที่ 4 การเจริญของเส้นใยเห็ดฟาง 15 สายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือก ที่ช่วงอุณหภูมิต่างๆ บนอาหารเลี้ยงเชื้อ  
PDA ที่อายุ 4 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 1 การเจริญของเส้นใยเห็ดฟาง 15 สายพันธุ์ บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ช่วงอุณหภูมิต่างๆ ที่อายุ 4 วัน 
 

 
อุณหภูมิ (°C) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี (มม.) 1/ และความหนาแน่นของเส้นใย2/ เห็ดฟาง 
Vvol002  Vvol006  Vvol011  Vvol014  Vvol016  Vvol029  Vvol030  Vvol031 
1/ 2/  1/ 2/  1/ 2/  1/ 2/  1/ 2/  1/ 2/  1/ 2/  1/ 2/ 

15 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - 
20 12.17 +  9.03 +  11.17 +  14.57 +  30.87 +  19.05 +  22.89 +  27.15 ++ 
30 90.00 ++  56.94 +++  86.10 ++  90.00 ++  85.93 ++  90.00 ++  90.00 +++  90.00 ++ 
35 90.00 +++  79.43 +++  84.27 ++  90.00 ++  90.00 ++  90.00 ++  90.00 +++  90.00 ++ 
40 9.63 ++  9.34 ++  - -  9.16 ++  31.28 +++  14.63 +  19.13 +++  29.08 ++ 

24-26 (control) 55.61 ++  19.00 +  42.60 ++  53.47 +  64.27 +  66.83 +  60.39 ++  61.61 + 
 

1/ค่าเฉลี่ยที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี (มม.) 
2/++++ เส้นใยเจริญหนาแน่นมาก  +++ เส้นใยเจริญค่อนข้างหนาแน่น  ++ เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง  + เส้นใยเจริญหนาแน่นน้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางที่ 1 การเจริญของเส้นใยเห็ดฟาง 15 สายพันธุ์ บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA ที่ช่วงอุณหภูมิต่างๆ ที่อายุ 4 วัน (ต่อ) 
 

 
อุณหภูมิ (°C) 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี (มม.) 1/ และความหนาแน่นของเส้นใย2/ เห็ดฟาง 
Vvol035  Vvol038  Vvol055  Vvol065  Vvol070  Vvol075  Vvol092 
1/ 1/  1/ 2/  1/ 2/  1/ 2/  1/ 2/  1/ 2/  1/ 2/ 

15 - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - 
20 26.69 ++  8.30 +  8.10 +  9.80 +  9.80 +  10.50 +  9.30 + 
30 90.00 ++  60.50 +++  57.70 ++  90.00 +++  74.30 ++  88.30 ++  69.60 ++ 
35 90.00 ++  83.20 +++  90.00 +++  90.00 +++  90.00 +++  90.00 +++  83.10 +++ 
40 12.03 +++  13.40 +  13.20 +  17.90 +  19.40 +  19.80 +  14.90 + 

24-26 (control) 63.00 ++  20.90 +  19.80 +  42.90 ++  35.30 ++  36.40 ++  32.40 ++ 
 

1/ค่าเฉลี่ยที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนี (มม.) 
2/++++ เส้นใยเจรญิหนาแน่นมาก  +++ เส้นใยเจริญค่อนข้างหนาแน่น  ++ เส้นใยเจริญหนาแน่นปานกลาง  + เส้นใยเจริญหนาแน่นน้อย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



3. การเกิดดอกและสัณฐานวิทยาของเชื้อพันธุ์เห็ดฟางที่คัดเลือกมาได้ เปรียบเทียบกับเชื้อพันธุ์แนะน า

ของกรมวิชาการเกษตร ในระบบเห็ดฟางตะกร้า 

ปี 2560 เพาะทดสอบเชื้อเห็ดฟางระบบตะกร้า ได้แก่ Vvol006, Vvol014, Vv0l029, Vvol030, 

Vvol031 และ Vvol035 เปรียบเทียบกับพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ Vvol002 (เบอร์ 2), 

Vvol011 (เบอร์ 7), และ Vvol016 (เบอร์ 9) (ภาพท่ี 5ก.) เมื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนหลังจากใส่เชื้อ

เห็ด 4 วัน พบว่าเห็ดฟาง Vvol002, Vvol014, Vvol016 และ Vvol035 เริ่มมีการรวมตัวของเส้นใยจับ

เป็นตุ่มดอกเล็กๆเกิดขึ้นจ านวนมากกระจายทั่ววัสดุเพาะ เห็ดฟาง Vvol014 และ Vvol016 ใช้เวลาอีก 

4-5 วัน และเห็ดฟาง Vvol002 และ Vvol035 ใช้เวลาอีก 5-6 วัน ตุ่มดอกเห็ดพัฒนาเป็นดอกระยะทรง

กระดุมให้เก็บผลผลิตได้ เห็ดฟาง Vvol006, Vvol029, Vvol030 และ Vvol031 ใช้เวลา 2-3 วัน 

หลังจากลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน จึงเริ่มการรวมตัวของเส้นใยจับเป็นตุ่มดอกเล็กๆเกิดขึ้น และใช้เวลา

อีก 4-6 วัน ตุ่มดอกเห็ดพัฒนาเป็นดอกระยะทรงกระดุมให้เก็บผลผลิตได้ ส่วนเห็ดฟาง Vvol011 ไม่พบ

การรวมตัวของเส้นใยจับเป็นตุ่มดอกเกิดข้ึน 

ปี 2561 เพาะทดสอบเชื้อเห็ดฟางระบบตะกร้า ได้แก่ Vvol038, Vvol055, Vv0l065, Vvol070, 

Vvol075 และ Vvol092 เปรียบเทียบกับพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ Vvol002 (เบอร์ 2) 

และ Vvol016 (เบอร์ 9) (ภาพที่ 5ข.) หลังจากใส่เชื้อเห็ด 4-5 วัน เส้นใยเห็ดฟางเริ่มเจริญปกคลุมเต็ม

วัสดุเพาะ และเริ่มมีการรวมตัวของเส้นใยจับเป็นตุ่มดอกขนาดเล็ก เกิดขึ้นจ านวนมากกระจายทั่ววัสดุ

เพาะ เมื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน พบว่าเห็ดฟางสายพันธุ์ Vvol070 และ Vvol075 ใช้เวลาอีก 2 วัน 

ตุ่มดอกเห็ดพัฒนาเป็นดอกระยะทรงกระดุมให้เก็บผลผลิตได้ เห็ดฟาง Vvol016, Vvol038, Vvol065 

และ Vvol092 ใช้เวลาอีก 3 วัน จึงเริ่มเก็บผลผลิตได้ เห็ดฟาง Vvol002 และ Vvol055 ใช้เวลา 4-5 วัน 

จึงเริ่มเก็บผลผลิตได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ภาพที่ 5 เพาะทดสอบเชื้อเห็ดฟางที่คัดเลือกมาในระบบตะกร้า ในโรงเรือนทดลอง ปี 2560 (ก.) และ 

2561 (ข.) 

 

สัณฐานวิทยาของดอกเห็ดฟาง 14 สายพันธุ์ (ตารางที่ 2 และภาพที่ 6) 

เห็ดฟาง Vvol002 ระยะดอกอ่อนรูปทรงไข่ สีขาวถึงขาวอมเทา ส่วนบนสีน้ าตาลอ่อนถึงเทาอม

ด า ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 10-40 มิลลิเมตร (มม.) สูง 13-60 มม. เยื่อหุ้มดอกหนา 

ระยะดอกบานหมวกดอกรูปทรงระฆังคว่ าถึงกระทะคว่ า สีขาวถึงขาวอมเทา ตรงกลางสีเทาอมด า ผิวดอก

แห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 12-93 มม. ยาว 11-94 มม. ครีบใต้หมวกดอก (gill) สีขาวถึงขาวอม

ชมพูอ่อน แยกออกจากก้านดอก หนา 1-7 มม. ก้านดอกรูปทรงกระบอกโคนก้านป่อง สีขาว ผิวก้านแห้ง 

ปกคลุมด้วยเส้นใย เนื้อในก้านตัน ขนาดกว้าง 4-15 มม. ยาว 22-149 มม. เปลือกหุ้มโคนดอก (volva) สี

ขาวถึงขาวปนเทาด า ดอกเห็ดเกิดเป็นกลุ่ม 2-5 ดอก 

เห็ดฟาง Vvol006 ระยะดอกอ่อนรูปทรงไข่หัวมน ฐานกว้าง สีขาวนวล ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วย

เส้นใย ขนาดกว้าง 23-31 มม. สูง 29-33 มม. เยื่อหุ้มดอกค่อนข้างหนา ระยะดอกบานหมวกดอกรูปทรง

ระฆังคว่ า สีขาว ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 21-30 มม. ยาว 23-31 มม. ครีบใต้หมวก

ดอกสีขาวนวล แยกออกจากก้านดอก หนา 1-4 มม. ก้านดอกรูปทรงกระบอก สีขาว ผิวก้านแห้ง ปกคลุม

ก. 

ข. 



ด้วยเส้นใย เนื้อในก้านตัน ขนาดกว้าง 3-6 มม. ยาว 20-56 มม. เปลือกหุ้มโคนดอกสีขาว ดอกเห็ดเกิด

เป็นดอกเดี่ยวๆหรือกลุ่ม 2-3 ดอก 

เห็ดฟาง Vvol014 ระยะดอกอ่อนรูปไข่ถึงรีหัวเรียว หรือทรงน้ าเต้าฐานกว้าง ส่วนบนสีน้ าตาลถึง

น้ าตาลอมด า ส่วนฐานดอกสีขาวถึงขาวอมเทา ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 8-30 มม. สูง 

13-51 มม. เยื่อหุ้มดอกค่อนข้างบาง ระยะดอกบานหมวกดอกรูปทรงกระดิ่งหรือระฆังคว่ าถึงทรงร่มแบน 

สีน้ าตาลเข้มถึงน้ าตาลอมด า ขอบหมวกสีขาวถึงขาวอมเทา ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 

11-84 มม. ยาว 12-87 มม. ครีบใต้หมวกดอกสีขาวถึงขาวอมชมพูอ่อน แยกออกจากก้านดอก หนา 2-5 

มม. ก้านดอกรูปทรงกระบอกตรงถึงกระบอกโคนป่องเล็กน้อย สีขาว ผิวก้านแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย เนื้อ

ในก้านตัน ขนาดกว้าง 3-15 มม. ยาว 40-221 มม. เปลือกหุ้มโคนดอกสีขาวปนน้ าตาลถึงน้ าตาลอมด า 

ดอกเห็ดเกิดเป็นกลุ่ม 2-6 ดอก 

เห็ดฟาง Vvol016 ระยะดอกอ่อนรูปไข่ถึงรี หรือทรงน้ าเต้าฐานกว้าง ส่วนบนสีเทาถึงเทาอมด า 

ส่วนกลางดอกลงมาฐานดอกสีขาว ผิวดอกนิ่มและแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 11-58 มม. สูง 13-

60 มม. เยื่อหุ้มดอกค่อนข้างบาง ระยะดอกบานหมวกดอกรูปทรงกระดิ่งหรือระฆังยอดมน สีน้ าตาลปน

เทาถึงเทาอมด า สีหมวกอ่อนลงเรื่อยๆจนถึงขอบหมวกสีขาวอมเทา ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาด

กว้าง 14-50 มม. ยาว 19-65 มม. ครีบใต้หมวกดอกสีขาวถึงขาวอมชมพูอ่อน แยกออกจากก้านดอก หนา 

2-7 มม. ก้านดอกรูปทรงกระบอกโคนป่องเล็กน้อย สีขาวถึงขาวอมเหลืองอ่อน ผิวก้านแห้ง ปกคลุมด้วย

เส้นใย เนื้อในก้านตัน ขนาดกว้าง 4-13 มม. ยาว 52-193 มม. เปลือกหุ้มโคนส่วนบนสีเทาอ่อนถึงเทาด า 

ส่วนฐานสีขาว ดอกเห็ดเกิดเป็นดอกเดี่ยวๆหรือกลุ่ม 2-6 ดอก 

เห็ดฟาง Vvol029 ระยะดอกอ่อนรูปทรงกลมถึงไข่ ส่วนบนสีน้ าตาลอ่อน ส่วนกลางดอกลงมา

ฐานดอกสีขาวอมเหลืองถึงน้ าตาลอมเหลือง ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 11-22 มม. สูง 

15-44 มม. เยื่อหุ้มดอกค่อนข้างบาง ระยะดอกบานหมวกดอกรูปทรงกระดิ่งหรือระฆังคว่ า สีน้ าตาลเข้ม

ถึงเทาปนด าอ่อน ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 16-24 มม. ยาว 29-35 มม. ครีบใต้หมวก

ดอกสีขาว แยกออกจากก้านดอก หนา 1-4 มม. ก้านดอกรูปทรงกระบอกโคนป่องเล็กน้อย สีขาวถึงขาว

อมเหลือง ผิวก้านแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย เนื้อในก้านตัน ขนาดกว้าง 4-7 มม. ยาว 51-80 มม. เปลือกหุ้ม

โคนน้ าตาลปนเทาถึงน้ าตาลปนด า ดอกเห็ดเกิดเป็นดอกเดี่ยวๆหรือกลุ่ม 2-8 ดอก 

เห็ดฟาง Vvol030 ระยะดอกอ่อนรูปไข่หรือทรงน้ าเต้าฐานกว้าง ส่วนบนสีน้ าตาลถึงน้ าตาลอม

ด าอ่อน ส่วนกลางดอกลงมาฐานดอกสีขาว ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 13-56 มม. สูง 

16-61 มม. เยื่อหุ้มดอกหนา ระยะดอกบานหมวกดอกรูปทรงระฆังคว่ าถึงทรงร่ม กลางหมวกสีน้ าตาลอม

เทาถึงเทาอมด า ขอบหมวกสีขาว ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 19-22 มม. ยาว 22-48 มม. 



ครีบใต้หมวกดอกสีขาว แยกออกจากก้านดอก หนา 1-4 มม. ก้านดอกรูปทรงกระบอกโคนป่องเล็กน้อย 

สีขาว ผิวก้านแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย เนื้อในก้านตัน ขนาดกว้าง 7-13 มม. ยาว 39-75 มม. เปลือกหุ้ม

โคนส่วนบนสีน้ าตาล ส่วนฐานสีขาว ดอกเห็ดเกิดเป็นดอกเดี่ยวๆหรือกลุ่ม 2-10 ดอก 

เห็ดฟาง Vvol031 ระยะดอกอ่อนรูปไข่ถึงยาวรีหัวเรียว ส่วนบนสีเทาอมด าอ่อน ส่วนฐานดอกสี

ขาว ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 13-23 มม. สูง 13-59 มม. เยื่อหุ้มดอกค่อนข้างหนา 

ระยะดอกบานหมวกดอกรูปทรงกระดิ่งหรือระฆังคว่ ายอดมน สีขาวปนเทาด าอ่อน ผิวดอกแห้ง ปกคลุม

ด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 16-73 มม. ยาว 17-76 มม. ครีบใต้หมวกดอกสีขาว แยกออกจากก้านดอก หนา 

1-5 มม. ก้านดอกรูปทรงกระบอกโคนป่องเล็กน้อย สีขาว ผิวก้านแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย เนื้อในก้านตัน 

ขนาดกว้าง 5-11 มม. ยาว 43-104 มม. เปลือกหุ้มโคนขาวถึงขาวอมเทาด า ดอกเดี่ยวๆหรือกลุ่ม 2-4 

ดอก 

เห็ดฟาง Vvol035 ระยะดอกอ่อนรูปไข่ถึงรี หรือทรงน้ าเต้าฐานกว้าง สีขาวหรือส่วนบนสีน้ าตาล

อ่อนถึงเทาอมด าอ่อน ส่วนกลางดอกลงมาฐานดอกสีขาว ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 11-

58 มม. สูง 14-58 มม. เยื่อหุ้มดอกหนา ระยะดอกบานหมวกดอกรูปทรงกระดิ่งหรือทรงร่มนูน สีขาวหรือ

กลางหมวกสีเทาอมด าอ่อน ขอบหมวกสีขาว ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 23-70 มม. ยาว 

37-72 มม. ครีบใต้หมวกดอกสีขาวถึงขาวอมชมพูอ่อนเปลี่ยนเป็นน้ าตาลอมแดงอ่อนเมื่อดอกแก่ แยก

ออกจากก้านดอก หนา 2-8 มม. ก้านดอกรูปทรงกระบอกโคนป่อง สีขาว ผิวก้านแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย 

เนื้อในก้านตัน ขนาดกว้าง 10-16 มม. ยาว 49-108 มม. เปลือกหุ้มโคนขาวหรือส่วนบนสีน้ าตาลปนด า

ส่วนฐานสีขาว ดอกเห็ดเกิดเป็นดอกเดี่ยวๆหรือกลุ่ม 2-5 ดอก 

เห็ดฟาง Vvol038 ระยะดอกอ่อนรูปทรงไข่หัวเรียว หรือทรงน้ าเต้า ส่วนยอดดอกสีเทาอ่อน 

ส่วนกลางดอกลงมาฐานดอกสีขาวถึงขาวอมเหลืองอ่อน ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 8-42 

มม. สูง 12-54 มม. เยื่อหุ้มดอกหนา ระยะดอกบานหมวกดอกรูปทรงกระดิ่งหรือระฆังคว่ า จนถึงทรงร่ม 

สีขาวถึงขาวอมเหลืองอ่อน ที่ส่วนยอดหมวกสีเทาอมด าอ่อน ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 

11-38 มม. ยาว 11-44 มม. ครีบใต้หมวกดอกสีขาวถึงขาวอมชมพูอ่อนเปลี่ยนเป็นน้ าตาลอมชมพูเมื่อ

ดอกแก่ แยกออกจากก้านดอก หนา 2-8 มม. ก้านดอกรูปทรงกระบอกโคนป่องเล็กน้อย สีขาวถึงขาวอม

เหลือง ผิวก้านแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย เนื้อในก้านตัน ขนาดกว้าง 6-16 มม. ยาว 21-69 มม. เปลือกหุ้ม

โคนสีขาวถึงขาวอมเหลืองอ่อน ดอกเห็ดเกิดเป็นดอกเดี่ยวๆหรือกลุ่ม 2-5 ดอก 

เห็ดฟาง Vvol055 ระยะดอกอ่อนรูปทรงกลมถึงไข่ หรือทรงน้ าเต้าฐานกว้าง ส่วนยอดดอกสีเทา

ด าอ่อน ส่วนกลางดอกลงมาฐานดอกสีขาวถึงขาวอมเหลืองอ่อน ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาด



กว้าง 11-29 มม. สูง 12-36 มม. เยื่อหุ้มดอกหนา ครีบดอกสีขาวถึงขาวอมชมพูอ่อน หนา 1-2 มม. เนื้อ

ในดอก ดอกเห็ดเกิดเป็นดอกเดี่ยวๆหรือกลุ่ม 2-3 ดอก 

เห็ดฟาง Vvol065 ระยะดอกอ่อนรูปไข่รีถึงรูปไข่ฐานกว้าง หรือทรงน้ าเต้า ส่วนยอดดอกสีเทาอม

ด าอ่อน ส่วนกลางดอกลงมาฐานดอกสีขาว ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 8-52 มม. สูง 12-

56 มม. เยื่อหุ้มดอกค่อนข้างหนา ระยะดอกบานหมวกดอกรูปทรงกระดิ่งหรือระฆังคว่ าจนถึงทรงร่ม สี

ขาวถึงขาวปนเทาอ่อน ที่ส่วนยอดหมวกสีเทาอ่อนถึงเทาอมด า ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาด

กว้าง 9-90 มม. ยาว 11-90 มม. ครีบใต้หมวกดอกสีขาวเปลี่ยนเป็นน้ าตาลอมแดงเมื่อดอกแก่ แยกออก

จากก้านดอก หนา 2-8 มม. ก้านดอกรูปทรงกระบอกโคนป่องเล็กน้อย สีขาว ผิวก้านแห้ง ปกคลุมด้วย

เส้นใย เนื้อในก้านตัน ขนาดกว้าง 4-20 มม. ยาว 22-119 มม. เปลือกหุ้มโคนขาวถึงขาวถึงขาวอมเหลือง

ถึงขาวปนเทาอ่อน ดอกเห็ดเกิดเป็นดอกเดี่ยวๆหรือกลุ่ม 2-3 ดอก 

เห็ดฟาง Vvol070 ระยะดอกอ่อนรูปไข่ถึงยาวรีหัวเรียว หรือทรงน้ าเต้า ส่วนยอดดอกสีเทาอ่อน 

ส่วนกลางดอกลงมาฐานดอกสีขาวถึงขาวอมเหลืองอ่อน ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 18-

46 มม. สูง 17-57 มม. เยื่อหุ้มดอกค่อนข้างหนา ระยะดอกบานหมวกดอกรูปทรงกระดิ่งหรือระฆังคว่ า สี

ขาวถึงขาวปนเทา ที่ส่วนยอดหมวกสีเทาอมด าอ่อน ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 16-78 

มม. ยาว 20-79 มม. ครีบใต้หมวกดอกสีขาว แยกออกจากก้านดอก หนา 1-6 มม. ก้านดอกรูป

ทรงกระบอกโคนป่อง สีขาว ผิวก้านแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย เนื้อในก้านตัน ขนาดกว้าง 6-19 มม. ยาว 

42-118 มม. เปลือกหุ้มโคนขาวถึงขาวอมเหลืองอ่อนหรือขาวปนเทาอ่อน ดอกเห็ดเกิดเป็นดอกเดี่ยวๆ

หรือกลุ่ม 2-3 ดอก 

เห็ดฟาง Vvol075 ระยะดอกอ่อนรูปไข่หรือทรงน้ าเต้าฐานกว้าง ดอกสีขาวถึงขาวอมเหลืองอ่อน 

ส่วนยอดดอกอาจพบสีเทาอมด าอ่อน ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 15-49 มม. สูง 14-61 

มม. เยื่อหุ้มดอกหนา ระยะดอกบานหมวกดอกรูปทรงกระดิ่งหรือระฆังคว่ า สีขาวถึงขาวปนเทา ที่ส่วน

ยอดหมวกสีเข้ม ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 31-40 มม. ยาว 36-40 มม. ครีบใต้หมวก

ดอกสีขาว แยกออกจากก้านดอก หนา 1-9 มม. ก้านดอกรูปทรงกระบอกโคนป่อง สีขาว ผิวก้านแห้ง ปก

คลุมด้วยเส้นใย เนื้อในก้านตัน ขนาดกว้าง 8-28 มม. ยาว 75-98 มม. เปลือกหุ้มโคนขาวถึงขาวอมเหลือง

อ่อน ดอกเห็ดเกิดเป็นดอกเดี่ยวๆหรือกลุ่ม 2-3 ดอก 

เห็ดฟาง Vvol092 ระยะดอกอ่อนรูปไข่ถึงยาวรีหัวเรียว หรือทรงน้ าเต้าฐานกว้าง ดอกสีขาวถึง

ขาวอมเหลืองอ่อน ส่วนยอดดอกอาจพบสีเทาอมด าอ่อน ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย ขนาดกว้าง 11-

48 มม. สูง 13-51 มม. เยื่อหุ้มดอกค่อนข้างหนา ระยะดอกบานหมวกดอกรูปทรงกระดิ่งหรือระฆังคว่ า

จนถึงทรงร่ม สีขาวปนเทาถึงเทาอมด าอ่อน ที่ส่วนยอดหมวกสีเทาอมด าอ่อน ผิวดอกแห้ง ปกคลุมด้วย



เส้นใย ขนาดกว้าง 10-55 มม. ยาว 18-60 มม. ครีบใต้หมวกดอกสีขาวเปลี่ยนเป็นน้ าตาลอมชมพูเมื่อ

ดอกแก่ แยกออกจากก้านดอก หนา 1-8 มม. ก้านดอกรูปทรงกระบอกโคนป่องเล็กน้อย สีขาว ผิวก้าน

แห้ง ปกคลุมด้วยเส้นใย เนื้อในก้านตัน ขนาดกว้าง 4-11 มม. ยาว 26-68 มม. ขาว เปลือกหุ้มโคนขาวถึง

ขาวปนเทาด าอ่อน ดอกเห็ดเกิดเป็นดอกเดี่ยวๆหรือกลุ่ม 2-5 ดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 2 สัณฐานวิทยาของเห็ดฟางที่คัดเลือกมา 14 สายพันธุ์ 

 

เห็ดฟาง 

เห็ดอ่อน (ดอกตูม) เห็ดแก่ (ดอกบาน) ลักษณะการ 

เกิดดอก 

(ต่อกลุ่ม) 

รูปทรง สี ขนาด (กxส) 

(มม.) 

ทรงหมวก สี ขนาด (กxย) 

(มม.) 

สีครีบ ทรงก้าน สี ขนาด (กxย) 

(มม.) 

เปลือกหุ้ม

โคนดอก 

Vvol002 ไข่ ขาว ยอด

น้ าตาลอ่อนถึง

เทา 

10-40 x 13-60 ระฆังถึง

กระทะคว่ า 

ขาว ตรง

กลางเทาอม

ด า 

12-93 x 11-94 ขาวถึง

ขาวอม

ชมพูอ่อน 

กระบอก

โคนป่อง 

ขาว 4-15 x 22-149 ขาวถึงขาว

ปนด า 

2-5 ดอก 

Vvol006 ไข่ ขาว 23-31 x 29-33 ระฆังคว่ า ขาว 21-30 x 23-31 ขาว กระบอก ขาว 3-6 x 20-56 ขาว เดี่ยว/ 2-3 

ดอก 

Vvol014 ไข่/หัว

เรียวรี/

น้ าเต้า 

ส่วนบนน้ าตาล

อมด า ส่วนล่าง

ขาว 

8-30 x 13-51 กระดิ่ง/

ระฆังคว่ า 

ถึงทรงร่ม 

น้ าตาลอมด า 

ขอบขาว 

11-84 x 12-87 ขาวถึง

ขาวอม

ชมพูอ่อน 

กระบอก ขาว 3-15 x 40-221 ขาวปน

น้ าตาล 

2-6 ดอก 

Vvol016 ไข่/หัว

เรียวรี/

น้ าเต้า 

ส่วนบนเทาอม

ด า ส่วนล่าง

ขาว 

11-58 x 13-60 กระดิ่ง/

ระฆังคว่ า 

น้ าตาลปน

เทา ขอบขาว

อมเทา 

14-50 x 19-65 ขาวถึง

ขาวอม

ชมพูอ่อน 

กระบอก ขาว 4-13 x 52-193 เทาด า ฐาน

ขาว 

เดี่ยว/ 2-6 

ดอก 

Vvol029 กลม/ไข่ ส่วนบนน้ าตาล

อ่อน ส่วนล่าง

ขาว 

11-22 x 15-44 กระดิ่ง/

ระฆังคว่ า 

น้ าตาลถึงเทา

อมด า 

16-24 x 29-35 ขาว กระบอก ขาว 4-7 x 51-80 น้ าตาลปน

เทาด า 

เดี่ยว/ 2-8 

ดอก 

Vvol030 ไข่/

น้ าเต้า 

ส่วนบนน้ าตาล

อมด าอ่อน 

ส่วนล่างขาว 

13-56 x 16-61 ระฆังคว่ า 

ถึงทรงร่ม 

น้ าตาลอม

เทาถึงเทาด า 

ขอบขาว 

19-22 x 22-48 ขาว กระบอก ขาว 7-13 x 39-75 ส่วนบน

น้ าตาล 

ส่วนล่างขาว 

เดี่ยว/ 2-10 

ดอก 



Vvol031 ไข่/หัว

เรียวรี 

ส่วนบนเทาอม

ด าอ่อน 

ส่วนล่างขาว 

13-23 x 13-59 กระดิ่ง/

ระฆังคว่ า 

ขาวปนเทา

ด าอ่อน 

16-73 x 17-76 ขาว กระบอก ขาว 5-11 x 43-104 ขาวถึงขาว

ปนเทา 

เดี่ยว/ 2-4 

ดอก 

Vvol035 ไข่/

น้ าเต้า 

ขาว/ส่วนยอด

น้ าตาลอ่อน 

ส่วนล่างขาว 

11-58 x 14-58 กระดิ่งถึง

ทรงร่ม 

ขาว/ตรง

กลางเทาด า

ขอบขาว 

23-70 x 37-72 ขาวถึง

ขาวอม

ชมพูอ่อน 

กระบอก

โคนป่อง 

ขาว 10-16 x 49-108 ขาว/ส่วนบน

น้ าตาลปนด า 

ส่วนล่างขาว 

เดี่ยว/ 2-5 

ดอก 

ตารางที่ 2 สัณฐานวิทยาของเห็ดฟางที่คัดเลือกมา 14 สายพันธุ์ (ต่อ) 

 

เห็ดฟาง 

เห็ดอ่อน (ดอกตูม) เห็ดแก่ (ดอกบาน) ลักษณะการ 

เกิดดอก 

(ต่อกลุ่ม) 

รูปทรง สี ขนาด (กxส) 

(มม.) 

ทรงหมวก สี ขนาด (กxย) 

(มม.) 

สีครีบ ทรงก้าน สี ขนาด (กxย) 

(มม.) 

เปลือกหุ้ม

โคนดอก 

Vvol038 ไข่/หัว

เรียวรี/

น้ าเต้า 

ส่วนบนเทา

อ่อน ส่วนล่าง

ขาว 

8-42 x 12-54 กระดิ่ง/

ระฆังคว่ า 

ถึงทรงร่ม 

ขาว ยอด/

ตรงกลางเทา

อมด าอ่อน 

11-38 x 11-44 ขาวถึง

ขาวอม

ชมพูอ่อน 

กระบอก ขาว 6-16 x 21-69 ขาว เดี่ยว/ 2-5 

ดอก 

Vvol055 กลม/ไข่ 

ถึงน้ าเต้า 

ส่วนบนเทาด า

อ่อน ส่วนล่าง

ขาว 

11-29 x 12-36 - - - ขาวถึง

ขาวอม

ชมพูอ่อน 

- - - - เดี่ยว/ 2-3 

ดอก 

Vvol065 ไข่/หัว

เรียวรี 

ถึงน้ าเต้า 

ส่วนบนเทาอม

อ่อน ส่วนล่าง

ขาว 

8-52 x 12-56 กระดิ่ง/

ระฆังคว่ า 

ถึงทรงร่ม 

ขาว ยอด/

ตรงกลางเทา

อมด าอ่อน 

9-90 x 11-90 ขาว กระบอก ขาว 4-20 x 22-119 ขาวถึงขาว

ปนเทาอ่อน 

เดี่ยว/ 2-3 

ดอก 

Vvol070 ไข่/หัว

เรียวรี/

น้ าเต้า 

ส่วนบนเทา

อ่อน ส่วนล่าง

ขาว 

18-46 x 17-57 กระดิ่ง/

ระฆังคว่ า 

ขาว ยอดเทา

อมด าอ่อน 

16-78 x 20-79 ขาว กระบอก

โคนป่อง 

ขาว 6-19 x 42-118 ขาวถึงขาว

ปนเทาอ่อน 

เดี่ยว/ 2-3 

ดอก 



Vvol075 ไข่/

น้ าเต้า 

ขาว ยอดเทา

อมด าอ่อน 

15-49 x 14-61 กระดิ่ง/

ระฆังคว่ า 

ขาวถึงขาว

ปนเทา ยอด

สีเข้ม 

31-40 x 36-40 ขาว กระบอก

โคนป่อง 

ขาว 8-28 x 75-98 ขาว เดี่ยว/ 2-3 

ดอก 

Vvol092 ไข่/หัว

เรียวรี/

น้ าเต้า 

ขาว ยอดเทา

อมด าอ่อน 

11-48 x 13-51 กระดิ่ง/

ระฆังคว่ า

ถึงทรงร่ม 

ขาวถึงขาว

ปนเทา ยอด

เทาอมด า 

10-55 x 18-60 ขาว กระบอก ขาว 4-11 x 26-68 ขาวถึงขาว

ปนเทาด า

อ่อน 

เดี่ยว/ 2-5 

ดอก 

 





 

ภาพที่ 6 ลักษณะการเกิดดอกเห็ดฟาง 14 สายพันธุ์ ที่คัดเลือกมา เพาะในระบบตะกร้า ภายในโรงเรือน

ทดลอง 

4. เพาะทดสอบเห็ดฟางสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกมา ในระบบโรงเรือนทดลอง 

 ปี 2560 เพาะทดสอบเชื้อเห็ดฟางที่คัดเลือกมา 6 สายพันธุ์ บนชั้นเพาะในระบบโรงเรือนทดลอง 

ได้แก่ Vvol006, Vvol014, Vv0l029, Vvol030, Vvol031 และ Vvol035 เปรียบเทียบกับพันธุ์แนะน า

ของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ Vvol002 (เบอร์ 2) และ Vvol016 (เบอร์ 9) (ภาพท่ี 7ก.) เมื่อลดอุณหภูมิ

ภายในโรงเรือนหลังจากใส่เชื้อเห็ด 5 วัน พบว่าเห็ดฟาง Vvol002, Vvol014, Vvol016 และ Vvol035 

เริ่มมีการรวมตัวของเส้นใยจับเป็นตุ่มดอกเล็กๆเกิดขึ้นจ านวนมากกระจายทั่ววัสดุเพาะ เห็ดฟาง 

Vvol014 และ Vvol016 ใช้เวลาอีก 2-3 วัน และเห็ดฟาง Vvol002 และ Vvol035 ใช้เวลาอีก 4-5 วัน 

ตุ่มดอกเห็ดพัฒนาเป็นดอกระยะทรงกระดุมให้เก็บผลผลิตได้ เห็ดฟาง Vvol006, Vvol029, Vvol030 

และ Vvol031 ใช้เวลา 2-3 วัน หลังจากลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน เส้นใยจับเป็นตุ่มดอกเล็กๆเกิดขึ้น 

เห็ดฟาง Vvol030 ใช้เวลาอีก 2 วัน ตุ่มดอกเห็ดพัฒนาเป็นดอกระยะทรงกระดุมให้เก็บผลผลิตได้ ขณะที่ 

Vvol006, Vvol029 และ Vvol031 ใช้เวลาอีก 2 วัน 4-5 วัน จึงเก็บผลผลิตได้ เมื่อเก็บผลผลิต 1 รุ่น 

พบว่า เห็ดฟาง Vvol035 ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อแปลงเพาะ 1 ตารางเมตร สูงที่สุด 1,570.00 กรัม และ

ผลผลิตเฉลี่ยรองลงมาคือ Vvol030, Vvol014, Vvol029, Vvol006 และ Vvol031 ที่ 1,100.00 , 

1,027.50, 396.67, 390.00 และ 306.67 กรัม ตามล าดับ ผลผลิตพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร 



Vvol016 (เบอร์ 9) และ Vvol002 (เบอร์ 2) อยู่ที่ 1,561.25 และ 660.00 กรัม (ตารางที่ 3 และ ภาพที่ 

8) 

ปี 2561 เพาะทดสอบเชื้อเห็ดฟางที่คัดเลือกมาบนชั้นเพาะในระบบโรงเรือนทดลอง ได้แก่ 

Vvol038, Vvol055, Vv0l065, Vvol070, Vvol075 และ Vvol092 เปรียบเทียบกับพันธุ์แนะน าของ

กรมวิชาการเกษตร ได้แก่ Vvol002 (เบอร์ 2) และ Vvol016 (เบอร์ 9) (ภาพที่ 7ข.) หลังจากใส่เชื้อเห็ด 

5วัน เส้นใยเห็ดฟางเริ่มเจริญปกคลุมเต็มวัสดุเพาะ และเริ่มมีการรวมตัวของเส้นใยจับเป็นตุ่มดอกเล็กๆ

เกิดขึ้นจ านวนมากกระจายทั่ววัสดุเพาะ เมื่อลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน พบว่าเห็ดฟางสายพันธุ์ 

Vvol038, Vvol065, Vvol070, Vvol075 และ Vvol092 ใช้เวลาอีก 3 วัน ตุ่มดอกเห็ดพัฒนาเป็นดอก

ระยะทรงกระดุมให้เก็บผลผลิตได้ เห็ดฟาง Vvol002 และ Vvol016 ใช้เวลาอีก 5 วัน จึงเริ่มเก็บผลผลิต

ได้ ส่วนเห็ดฟาง Vvol055 ใช้เวลา 4-5 วัน เส้นใยเริ่มจับเป็นตุ่มดอกเล็กๆ หลังจากนั้นอีก 2-3 วัน จึงเริ่ม

เก็บผลผลิตได้ เก็บผลผลิตเห็ดฟาง 1 รุ่น พบว่า เห็ดฟาง Vvol070 ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อแปลงเพาะขนาด 1 

ตารางเมตร สูงที่สุด 1,457.00 กรัม และผลผลิตเฉลี่ยรองลงมาคือ Vvol092, Vvol075, Vvol065, 

Vvol038 และ Vvol055 ที่ 1,237.50, 1,187.50, 1,185.00, 992.50 และ 212.50 กรัม ตามล าดับ 

ผลผลิตพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร Vvol016 (เบอร์ 9) และ Vvol002 (เบอร์ 2) อยู่ที่ 997.50 

และ 347.50 กรัม (ตารางที่ 4 และ ภาพที่ 8) 

 

 

 

ก. 

ข. 



ภาพที่ 7 เพาะทดสอบเชื้อเห็ดฟาง 14 สายพันธุ์ ที่คัดเลือกมาในระบบโรงเรือนทดลอง ปี 2560 (ก.) และ 

2561 (ข.) เพ่ือดูการให้ผลผลิต 

 



 
 

ภาพที่ 8 การออกดอกของเห็ดฟาง 14 สายพันธุ์ ที่คัดเลือกมา เมื่อเพาะในระบบโรงเรือนทดลอง  

 

ตารางที่ 3 ผลผลิตต่อแปลงเพาะขนาด 1x1 เมตร (กรัม) ของเห็ดฟาง 14 สายพันธุ์ที่เพาะทดสอบใน

ระบบโรงเรือนทดลอง ในปี 2560 

 

เห็ดฟาง  ผลผลิตเห็ดฟาง 

ต่อแปลงเพาะขนาด 1x1 เมตร (กรัม) 

 ผลผลิต % BE. 

Vvol002 (Control)  660.00  6.20 

Vvol016 (Control)  1561.25  14.67 

Vvol006  390.00  3.67 



Vvol014  1,027.50  9.66 

Vvol029  396.67  3.73 

Vvol030  1,100.00  10.34 

Vvol031  306.67  2.88 

Vvol035  1,570.00  14.76 

 

 

 

 

ตารางที่ 4 ผลผลิตต่อแปลงเพาะขนาด 1x1 เมตร (กรัม) ของเห็ดฟาง 14 สายพันธุ์ที่เพาะทดสอบใน

ระบบโรงเรือนทดลอง ในปี 2561 

 

เห็ดฟาง  ผลผลิตเห็ดฟาง 

ต่อแปลงเพาะขนาด 1x1 เมตร (กรัม) 

 ผลผลิต % BE. 

Vvol002 (Control)  347.50  3.26 

Vvol016 (Control)  997.50  9.37 

Vvol038  992.50  9.33 

Vvol055  212.50  1.99 

Vvol065  1,185.00  11.14 

Vvol070  1,457.00  13.69 

Vvol075  1,187.50  11.16 

Vvol092  1,237.50  11.63 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

เชื้อพันธุ์เห็ดฟาง 69 สายพันธุ์ ที่เก็บรักษาไว้ในน้ ากลั่นปลอดเชื้อ พบว่าเส้นใยเห็ดฟางยังคง

ความมีชีวิตอยู่เมื่อน าขึ้นมาเลี้ยงใหม่บนอาหารเลี้ยงเชื้อ PDA โดยเส้นใยเจริญได้ดี เมื่อบ่มเลี้ยงใน

ตู้ควบคุมอุณหภูมิที่ 30°C และเมื่อน าเชื้อพันธุ์เห็ดฟางมาทดสอบประสิทธิภาพการเกิดดอกบนวัสดุหมัก 

เพ่ือตรวจสอบในเบื้องต้นว่าเชื้อเห็ดฟางที่เก็บรักษาไว้นั้น มีแนวโน้มการให้ผลผลิตได้หรือไม่ ซึ่งเห็ดฟาง 

15 สายพันธุ์ ได้แก่ Vvol002 (พันธุ์แนะน ากรมวิชาการเกษตร เบอร์ 2) , Vvol006, Vvol011 (พันธุ์



แนะน ากรมวิชาการเกษตร เบอร์ 7), Vvol014, Vvol016 (พันธุ์แนะน ากรมวิชาการเกษตร เบอร์ 9), 

Vvol029, Vvol030, Vvol031, Vvol035, Vvol038, Vcol055, Vvol065, Vvol070, Vvol075 และ 

Vvol092 สามารถเกิดดอกเห็ดได้เมื่อทดสอบเลี้ยงบนวัสดุหมัก ซึ่งจะน าไปทดสอบการให้ผลผลิตต่อไป 

ในส่วนเชื้อพันธุ์เห็ดฟางอ่ืนๆ ที่ไม่เกิดดอก อาจเป็นผลมาจากตัวเชื้อเห็ดที่ถูกเก็บรักษาไว้ในน้ ากลั่นปลอด

เชื้อเป็นระยะเวลานาน ยังต้องใช้เวลาปรับตัว ซึ่งอาจท าได้โดยการเลี้ยงเส้นใยบนวัสดุหมักสักระยะ 

เพ่ือให้เส้นใยคุ้นกับการเจริญบนวัสดุหมัก จึงค่อยน าไปทดสอบการเกิดดอก หากแต่เมื่อได้ท าตามวิธี

ดังกล่าวแล้วเชื้อพันธุ์เห็ดฟางก็ไม่มีการสร้างดอกเกิดขึ้น ก็มีความเป็นไปได้ว่าตัวเชื้อพันธุ์เห็ดฟางนั้นๆ 

สูญเสียประสิทธิการเกิดดอกไปแล้ว 

อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อเห็ดฟางทั้ง 15 สายพันธุ์ มากที่สุดคือ ช่วง

อุณหภูมิ 35°C รองลงมาคือที่ 30°C ดังนั้นอุณหภูมิในช่วง 30-35°C จึงเป็นช่วงที่เหมาะสมต่อการน ามาใช้

บ่มเลี้ยงเส้นใยเห็ดฟางทั้งบนอาหารเลี้ยงเชื้อและบ่มเชื้อส าหรับท าก้อนเชื้อเพาะ ในขณะที่การบ่มเชื้อเห็ด

ฟางในช่วงอุณหภูมิที่ต่ าลง คือ 24-26°C และ 20°C และการบ่มเลี้ยงในช่วงอุณหภูมิที่สูงขึ้นคือ 40°C เชื้อ

เห็ดฟางทุกสายพันธุ์ มีแนวโน้มของอัตราการเจริญที่ลดลง ในขณะที่การบ่มเชื้อเห็ดฟางในช่วงอุณหภูมิ 

15°C เห็ดฟางทุกสายพันธุ์ไม่สามารถเจริญได้ 

สัณฐานวิทยาของเห็ดฟางของเห็ดฟางทั้ง 14 สายพันธุ์ ยกเว้นสายพันธุ์ Vvol011 ที่ไม่เกิดดอก 

ระยะเห็ดอ่อนหรือดอกตูมมีรูปทรงตั้งแต่กลมหรือทรงกระดุม รูปไข่ถึงหัวเรียวรี หรือรูปร่างดอกคล้าย

น้ าเต้าฐานกว้าง สีดอกตั้งแต่ขาวทั้งดอก ขาวปนเทาด าหรือน้ าตาล ระยะดอกบานเห็ดฟางเจริญพัฒนามี

รูปร่างทรงร่มประกอบด้วยส่วนหมวกดอก ก้านดอกและเปลือกหุ้มโคนดอก หมวกดอกมีรูปร่างตั้งแต่

กระดิ่งหรือระฆังคว่ า ไปจนถึงกระทะคว่ าหรือทรงร่มนูน สีดอกตั้งแต่ขาวทั้งดอก หรือที่ตรงยอดหมวก

หรือกลางหมวกดอกมีสีเทาด าหรือน้ าตาล ใต้หมวกดอกมีลักษณะเป็นครีบ สีขาวถึงขาวอมชมพูอ่อนและ

เปลี่ยนเป็นสีน้ าตาลอมแดง ตามระยะการเจริญเติบโต ก้านดอกรูปทรงตั้งแต่กระบอกถึงกระบอกโคนป่อง 

ลักษณะการเกิดดอกตั้งแต่เกิดเป็นดอกเดี่ยวๆ จนถึงเป็นกลุ่ม 2-10 ดอก ซึ่งลักษณะสัณฐานจะแตกต่าง

กันไปในแต่ละสายพันธุ์ และตามช่วงการเจริญพัฒนาของดอกเห็ด ซึ่งจะเป็นเกณฑ์ประการหนึ่งในการ

น ามาใช้ประกอบการพิจารณาเลือกสายพันธุ์เห็ดฟางที่มีลักษณะที่ดีและตรงความต้องการ 

การให้ผลผลิต 1 รุ่นของเห็ดฟางที่คัดเลือกมา 13 สายพันธุ์ เปรียบเทียบพันธุ์แนะน ากรมวิชาการ

เกษตร 2 สายพันธุ์ อุณหภูมิภายในโรงเรือนระหว่างบ่มเลี้ยงเส้นใยหลังจากใส่เชื้อเพาะเห็ดฟางอยู่ระหว่าง 

30.9 ถึง 35.9°C และภายหลังจากการลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนอยู่ระหว่าง 28.7 ถึง 32.8°C เพ่ือ

กระตุ้นการสร้างดอก สายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตได้เร็วหลังจากลดอุณหภูมิภายในโรงเรือน 2-3 วัน คือ 

Vvol014, Vvol016 (พันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร เบอร์ 9), Vvol038, Vvol065, Vvol070, 



Vvol075 และ Vvol092 โดยสายพันธุ์ Vvol070 ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อแปลงเพาะ 1 ตารางเมตร สูงที่สุดที่ 

1,457.00 กรัม ในขณะที่ Vvol016 พันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร เบอร์ 9 ยังคงให้ผลลิตได้ใน

ระดับที่ดี ที่ 997.50 - 1,561.25 กรัม สายพันธุ์ที่เริ่มให้ผลลิตโดยใช้ระยะเวลาปานกลางที่ 4-5 วัน คือ 

Vvol002 (พันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร เบอร์ 2), Vvol030, Vvol031 และ Vvol035 โดยสาย

พันธุ์ Vvol035 ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อแปลงเพาะ 1 ตารางเมตร สูงที่สุดที่ 1,570.00 กรัม ในขณะที่ Vvol002 

พันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร เบอร์ 2 ยังคงให้ผลผลิตได้แต่อยู่ในระดับที่น้อยที่ 347.50 - 660.0 

กรัม ในส่วนกลุ่มสายพันธุ์ที่ให้ผลลิตค่อนข้างช้าโดยใช้ระยะเวลาที่ 6 วันขึ้นไป คือ Vvol006, Vvol029 

และ Vvol055 ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อแปลงเพาะ 1 ตารางเมตรที่ 390.00, 396.67 และ 212.50 กรัม 

ตามล าดับ   

ปัจจุบันเชื้อพันธุ์เห็ดฟางที่ใช้เพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์ในสภาพภูมิอากาศของไทย นิยมสายพันธุ์ที่มี

ลักษณะฐานดอกกว้าง รูปร่างกลมถึงรี เยื่อหุ้มดอกค่อนข้างหนา สีดอกตั้งแต่ขาวจนถึงเทาด า ซึ่งเมื่อน า

ข้อมูลทางลักษณะสัณฐานเห็ดฟางที่คัดเลือกมาประกอบกับการให้ผลผลิต ทุกสายพันธุ์มีลักษณะรูปทรง

และสีดอกในระยะกระดุมหรือดอกตูม อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะน ามาพัฒนาเป็นสายพันธทางการค้า

ต่อไป ยกเว้นสายพันธุ์ Vvol014 ที่มีเยื่อหุ้มดอกค่อนข้างบาง และมีสีดอกน้ าตาลอมด า แต่ให้ผลผลิตสูงที่  

1,027.50 กรัมต่อแปลงเพาะ 1 ตารางเมตร ดังนั้นจากเห็ดฟาง 13 สายพันธุ์ที่คัดเลือกมา สายพันธุ์ที่มี

ลักษณะที่ ดีตรงกับความต้องการของตลาดและให้ผลผลิตที่สูง เห็ดฟาง Vvol035, Vvol070 และ 

Vvol092 เป็นสายพันธุ์ที่มีลักษณะที่เหมาะสมในเกณฑ์ข้างต้น สามารถให้ผลผลิตได้ในเวลาที่เร็วถึงปาน

กลาง รวมถึงผลผลิตสูงที่ 1,570.00, 1,457.00 และ 1,237.50 กรัมต่อแปลงเพาะ 1 ตารางเมตร ซึ่งทั้ง 3 

สายพันธุ์นี้จะน าไปขยายผลในระดับฟาร์มเกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟางต่อไป 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

สายพันธุ์เห็ดฟาง Vvol035, Vvol070 และ Vvol092 ซึ่งผ่านการคัดเลือกมาในระดับโรงเรือน

ทดลอง โดยมีลักษณะที่ดีตรงกับความต้องการของตลาดและให้ผลผลิตที่สูง น าไปทดสอบและขยายผลต่อ

ในระดับโรงเพาะของเกษตรกร เพ่ือพัฒนาต่อและใช้เป็นพันธุ์แนะน าของกรมวิชาการเกษตร และ

ให้บริการแก่เกษตรกรผู้เพาะเห็ดฟางต่อไป 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  : - 
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13. ภาคผนวก 

1. สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อเห็ด Potato Dextrose Agar (PDA) 

  มันฝรั่ง   200 กรัม 

  น้ าตาล dextrose 20 กรัม 

  ผงวุ้น   15 กรัม 

  น้ ากลั่น   1000 มิลลิลิตร 

2. วัสดุหมักเชื้อเพาะ 

 ฟางสับ   100 กิโลกรัม 

 มูลไก่    40 กิโลกรัม  

 ยูเรีย     7 กิโลกรัม 

 ยิปซั่ม     7 กิโลกรัม 

 ร า     5 กิโลกรัม 

 ขี้ฝ้ายหรือไส้นุ่น   40 กิโลกรัม 


