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1. เห็ดนางฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพเห็ดนางฟ้าภูฐาน 

 เป็นเห็ดนางรมชนิดหนึ่ง มีถิ่นก าเนิดแถบภูเขาหิมาลัย ซึ่งมีอากาศชื้นและเย็น ใน

ธรรมชาติจะขึน้อยู่กับต้นไม้ที่ผุพัง บางครั้งพบว่าขึ้นกับต้นไม้ที่เป็นๆ มีดอกหนาปานกลาง เนื้อ

แน่น ขนาดไม่ใหญ่และสีไม่คล้ าเท่ากับเห็ดเป๋าฮื้อ รสชาติดี สามารถเป็นอาหารแทนโปรตีนได้ 

เป็นเห็ดที่ใช้เป็นอาหารแทบทุกประเภทที่เป็นเซลลูโลสได้อย่างกว้างขวาง  เช่น   ขี้เลื่อย   ซัง

ข้าวโพดละเอียด   กากอ้อย   ขุยมะพร้าวและฟางข้าว เป็นต้น  ควรเพาะเลี้ยงในฤดูหนาว 

(ชาญยุทธ และนงนุช,  2539) 

 

เห็ดนางฟ้าภูฐานและเห็ดนางรมภูฐาน 

 เห็ดนางฟ้าภูฐาน เป็นเห็ดที่เกิดขึ้นบนต้นไม้เนื้ออ่อนที่ตายแล้ว เจริญเติบโตได้เร็วมาก 

ซึ่งพบที่ประเทศภูฐาน  เป็นเห็ดสกุลเดียวกับเห็ดนางฟ้า โดยอาจารย์อานนท์ เอื้อตระกูล ได้

น ามาจากประเทศภูฐาน 

 ความดเีด่นของเห็ดนางฟ้าภูฐาน คอื เส้นใยเจรญิได้ดี และเร็วมาก ทั้งในอาหารวุ้นและ

หัวเชื้อเมล็ดข้าวฟ่าง เส้นใยเจริญบางในระยะแรกแล้วจะรวมตัวกันหนาขึ้น  แต่หัวเชื้อบริสุทธิ์

จะมีการอ่อนตัวเร็วมาก  หากท าการตอ่เชื้อบ่อย ๆ  ครั้ง และสิ่งที่เด่นกว่าเห็ดชนิดอื่น คือ การ

ออกดอกเห็ดเร็ว ระยะช่วงห่างของการออกดอกสั้น มีความสามารถในการใช้อาหารสูง ถ้าใส่



อาหารมากผลผลิตจะสูงขึ้น มีความต้านทานราสีเขียวและราสีด าสูง และสามารถเพาะได้

ตลอดปี 

2. เห็ดนางรม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ ดอกเห็ดนางรม 

 เห็ดนางรมมีถิ่นก าเนิดแถบยุโรป มีการเจริญเติบโตได้ดีในไม้โอ้ค เมเปิ้ล ไม้พีช ฯลฯ  

และสามารถเจริญเติบโตได้ดีในเขตอบอุ่น  ต่อมาได้มีการทดลองเพาะเลี้ยงในประเทศไทย  

พบว่าสามารถปรับตัวเจริญได้ดีจนเป็นที่รู้จักกันดีและนิยมรับประทานกันมาก  เนื่องจากมี

ลักษณะคล้ายเห็ดขอนขาวหรือเห็ดมะม่วงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติบนตอไม้ผุ  ประกอบกับเป็น

เห็ดที่มสีีขาวสะอาด  มีคุณค่าทางอาหารสูง  และมีรสชาติหอมหวาน  เนื้อเห็ดไม่เหนียวและยัง

มีสารบางอย่างที่มสีรรพคุณเป็นยารักษาโรค  จงึเป็นที่นยิมผลติเพื่อบริโภคกันมาก 

 เห็ดนางรมมีคุณค่าทางอาหารสูง  โดยเฉพาะโปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  วิตามิน  และ

ธาตุอาหารหลายชนิด  เช่น  แคลเซียม  ฟอสฟอรัส  โปตัสเซียม  ให้พลังงานค่อนข้างสูง  มี

วิตามินบี 1  และบี  2  สูงกว่าเห็ดชนิดอื่น  และยังมีกรดโฟลิคสูงกว่าพืชผักและเนื้อสัตว์  ช่วย

ป้องกันรักษาโรคโลหิตจางได้  จึงเหมาะส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  และมี

ปริมาณโซเดียมต่ าจึงใช้เป็นอาหารผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคไตอักเสบ 

3. เห็ดเป๋าฮื้อ 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาพ  เห็ดเป๋าฮือ้ 

 

เห็ดเป๋าฮื้อเป็นเห็ดรับประทานได้อีกชนิดหนึ่งและได้รับความนิยมสูงกว่าเห็ดนางรม  

เนื่องจากเนื้อเห็ดมีความแน่นเนื้อมากกว่า  และมีรูปร่างคล้ายอาหารกระป๋องชนิดหนึ่งที่

เรียกว่า  เอ็นหอย  หรือเป๋าฮื้อ  ถือว่าเป็นเห็ดที่มีรสอร่อยไม่แพ้เห็ดชนิดอื่น โดยธรรมชาติ

ขึ้นอยู่บนเปลือกไม้  หรือขอนไม้ผุในฤดูฝน  เห็ดเป๋าฮื้อมีราคาค่อนข้างสม่ าเสมอตลอดปี  

สามารถน าไปผลิตเห็ดกระป๋องได้ดี  เพราะโครงสร้างของดอกเห็ดมีการเปลี่ยนแปลงน้อยเมื่อ

เปรียบเทียบกับเห็ดชนิดอื่น สามารถเก็บรักษาในสภาพเห็ดสดได้นานกว่าเห็ดชนิดอื่น

โดยเฉพาะการเก็บไว้ในตู้เย็น นอกจากนี้ยังสามารถเพาะได้ทุกฤดูกาลและทุกภาคของประเทศ  

และไม่มปีัญหาในเรื่องของตลาด 

สูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดสกุลนางรม 
 

 สูตรที่ 1  ขีเ้ลื่อยไม้ยางพารา, ไม้เนือ้อ่อน  100     กิโลกรัม 

   ร าละเอียด    5-8      กิโลกรัม 

   ดีเกลือ     0.2     กิโลกรัม 

   ปูนขาว     1        กิโลกรัม 

   น้ า           75-80     ลิตร 

  

 สูตรที่ 2  การใชฟ้างหมัก 
 



(1) ฟางสับ 100 กิโลกรัม + ปุ๋ยยูเรยี 

1 กิโลกรัม 

                                                     

                                                        หมัก  3 วัน 

1. น าฟางแห้งมาสับยาวประมาณ 4-6 นิ้ว และแช่

ฟางให้ชื้นหมาดๆ ใส่ปุ๋ยยูเรีย ผสมให้เข้ากันและ

หมักใน แบบพิมพ์ หรือตั้งกองเป็นรูปฝาชีสูง 1.2 

เมตรขึ้นไป แล้วคลุมกองด้วยพลาสติก เพื่อป้องกัน

การระเหยของความช้ืน 

(2) ฟางหมัก + ปูนขาว 1 กิโลกรัม 

                                                     

                                                       หมัก 3 วัน 

2. เมื่อหมักครบ 3 วัน ให้ท าการกลับกองหรือ

กระจายกองฟาง เพื่อระบายแก๊สแอมโมเนียมและ

ใส่ปูนขาว 1 กิโลกรัม ผสมลงไปเพื่อปรับสภาพ

อาหารหรอืฟางหมักและคลุมกองฟางด้วยพลาสติก

ให้เหลอืส่วนปลายของกองไว้ประมาณ 30 ซม. เพื่อ

เป็นช่องระบายอากาศ 

(3) ฟางหมัก + ดีเกลือ 0.2 กิโลกรัม 

                                                        

                                                      หมัก 3 วัน 

 

 

3. กระจายกองอีกรอบเพื่อระบายความร้อนและ

เติมดเีกลือลงไป 0.2 กิโลกรัม 

(4) กระจายกองฟางหมัก 

                                          

                                     หมัก 3 วันน าไป 

                       ใช้ได้ 

4. ครั้งสุดท้ายกระจายกองฟางอีกหนึ่งครั้งและ

ระบายอากาศโดยไม่ต้องเติมอะไรลงไปอีก เมื่อฟาง

หมักเย็นตัวดีแลว้ ท ากองเป็นรูปฝาชีเหมือนเดิมและ

คลุมด้วยพลาสตกิ ทิง้ไว้อีก 3 วันจงึน าไปใช้ได้ 

การใช้ฟางหมักเพาะเห็ดสกุลนางรมโดยใช้ฟางหมัก 100 กิโลกรัม ผสมร าละเอียด 8 กิโลกรัม 

ความช้ืน 75-80 % แล้วบรรจุในถุงพลาสติกต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการท าปุ๋ยหมักเห็ดใช้เพาะเห็ดสกุลนางรม 
 

                     

 



 

 

 

 

 

 
 

 ภาพ  สับฟางยาว 4-6 นิว้   ภาพ  พรมน้ าให้ชุ่มและใส่ปุ๋ยยูเรีย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 ภาพ ขึน้กองเป็นรูปฝาชี                          ภาพ  คลุมกองฟางดว้ยพลาสตกิ 
  

ขั้นตอนการเตรยีมวัสดุเพาะเห็ดนางรม  

 1. ผสมวัสดุเพาะทั้งหมดเข้าด้วยกัน และทดสอบความชื้นให้พอเหมาะ โดยจะมี

ความช้ืนประมาณ 75-80 เปอร์เซ็นต์ 

 2. บรรจุวัสดุเพาะลงในถุง ถ้าวัสดุเพาะเป็นขี้เลื้อยใช้ถุงขนาด 6.5x12.5 นิ้ว  หรือ 7 x 

13 นิว้ แลว้อัดวัสดุให้แนน่ แต่ละถุงจะมีน้ าหนักประมาณ 800-1,000 กรัม เสร็จแล้วใส่คอขวด

รัดด้วยยางรัด ปิดด้วยจุกส าลี 

 3. น าถุงก้อนเห็ดที่บรรจุแลว้ไปนึ่งฆ่าเชื้อ โดยใช้หม้อน่ึง 2 แบบ คอื 

     3.1 หม้อนึ่งฆ่าเชื้อแบบลูกทุ่ง หรือหม้อนึ่งไม่อัดความดัน โดยใช้ถัง 200 ลิตร 

บรรจุครั้งละ 100 ถุง นึ่งนาน 1.5-2 ช่ัวโมง หรือหม้อนึ่งที่ประกอบด้วยเหล็กแผ่นเป็นรูป

สี่เหลี่ยม บรรจุถุงได้ตัง้แต่ 500-5,000 ถุง โดยใช้ระยะเวลาในการนึ่งประมาณ 4-8 ช่ัวโมง 

      3.2 หม้อนึ่งความดัน จะเป็นถังที่สามารถทนความร้อนสูงได้ 121 องศาเซลเซียส 

และมีความดัน 15-18 ปอนด์ตอ่ตารางนิ้ว ใช้เวลาในการนึ่งประมาณ 2-3 ช่ัวโมง 

การปลูกเชื้อเห็ด 

 เปิดจุกส าลีออก แล้วใส่เชื้อเห็ดในเมล็ดธัญพืช (ข้าวฟ่าง) ลงไปประมาณ 25-30 

เมล็ด แล้วปิดด้วยกระดาษ น าไปบ่มให้เส้นใยเห็ดเดินต่อไป ระยะเวลาการบ่มเส้นใย เห็ด



นางรมและเห็ดนางฟ้าภูฐานจะใช้เวลาประมาณ 25-30 วัน ส่วนเห็ดนางฟ้าและเห็ดเป๋าฮื้อจะ

ใช้เวลาประมาณ 45-50 วัน 
 

การเปิดดอก 

 เมื่อเส้นใยเห็ดเดินเต็มถุงหรือใช้เวลาการบ่มได้ที่แล้ว น าถุงก้อนเชื้อเห็ดเข้าโรงเรือน

เปิดดอกและดึงกระดาษที่ปิดหน้าถุงออก  เพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนให้ได้ประมาณ 

80-85% โดยการฉีดพ่นน้ าเป็นละอองฝอย วันละ 2-3 ครั้ง จากนั้นประมาณ 7-10 วัน ดอก

เห็ดก็จะเริ่มออกและเก็บได้ ก่อนเก็บผลผลิต ควรงดให้น้ าเพราะจะเปียกชื้นไม่เป็นที่ต้องการ

ของตลาดโดยเฉลี่ยจ านวนก้อนเห็ด 1,000 ก้อน จะได้ผลผลิตชุดแรกประมาณ 80-100 

กิโลกรัม 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

     ภาพ  การออกดอกของเห็ดนางรม                 ภาพ  การออกดอกของเห็ดนางฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพ  การออกดอกของเห็ดภูฐาน           ภาพ  การออกดอกของเห็ดเป๋าฮือ้ 

การเก็บเกี่ยว 

 ดึงดอกเห็ดที่ออกจากหน้าถุง เมื่อโตเต็มที่อยู่ในระยะที่ยังไม่บาน สังเกตจากหมวก

ของดอกเห็ดยังงุม้อยู่ โดยดึงดอกเห็ดออกจากถุงทั้งกลุ่มไม่ให้เหลือโคนติดที่ถุง เพราะจะท าให้



หนา้ถุงเน่า ท าให้มีเชือ้ราอื่น หรือมีแมลงหวี่เข้าท าลาย  หลังจากเก็บดอกเห็ดแล้วควรเช็ดหน้า

ถุงก้อนเชือ้เห็ดถ้าหากมีเศษก้านเห็ดติดอยู่ให้แคะหน้าก้อนให้สะอาดด้วยปลายช้อน 
 

             

 

 

 

 

 

 

         ภาพ ดอกเห็ดภูฐาน                             ภาพ ดอกเห็ดนางรมฮังการี 

ข้อพิจารณาในการเพาะเห็ดสกุลนางรม 

 

1. ในการเรียกชื่อเห็ดสกุลนางรม       ผูเ้พาะเห็ดต้องมีการศกึษาชนิดของเห็ดในสกุล 

นางรมให้ดกี่อนการเพาะ เช่น เห็ดนางรมดอกเห็ดจะมีสขีาวสด หรือเห็ดนางฟ้าภูฐานดอกเห็ด

จะมีสนี้ าตาลหรอืสีคล้ า เป็นต้น 

2. การเพาะเห็ดสกุลนางรมให้ยั่งยืน    ผูเ้พาะสามารถเลือกใช้วัสดุเพาะที่หลากหลาย  

หาง่ายในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนในการผลิตลงได้เพราะว่าปัจจุบันขี้เลื่อยไม้ยางพารามีราคาที่

แพงมาก วัสดุต่าง ๆ  ได้แก่ ฟางขา้ว หรอืพืชตระกูลหญ้าชนิดตา่ง ๆ  

3. ในกรณีการใชว้ัสดุเพาะให้คุ้มค่ามากที่สุดสามารถปรับใช้วัสดุเพาะให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุด เช่น สามารถใช้ขี้เลื่อยเก่าจากการเพาะเห็ดสกุลนางรมน ากลับมาใช้ใหมใ่นอัตราขีเ้ลื่อย

เก่า 30 เปอร์เซ็นต์ ผสมกับขีเ้ลื่อยใหม ่70 เปอร์เซ็นต์ได้  ก็จะเป็นการใช้วัสดุเพาะหมุนเวียนได้

เป็นการลดต้นทุนได้เป็นอย่างด ี 

 

4. การเติมความชืน้ในวัสดุเพาะเห็ดสกุลนางรม  มีความจ าเป็นต้องเติมความชืน้ให้ได้ 



ไม่ต่ ากว่า 80% ถ้าวัสดุมีความช้ืนต่ ากว่านีม้ีผลท าให้ผลผลิตเห็ดลดลง  เพราะเห็ดสกุลนี้ มี

ความสามารถในการย่อยอาหารต่ า  จงึตอ้งการความชืน้ละลายอาหารในวัสดุเพาะที่สูง  แตใ่น

กรณีความชืน้ที่สูงเกินไปท าให้ถุงก้อนเชื้อเห็ดมีน้ าขังท าให้เส้นใยเห็ดเจริญช้าลง และมีผลท าให้

เกิดหนอนระบาดภายในก้อนเชื้อเห็ด 

5. ฤดูกาลเพาะที่เหมาะสมมากที่สุดของเห็ดสกุลนางรม คือฤดูฝน แตใ่นช่วงต้นฤดูฝน   

(มิถุนายน – กรกฎาคม)  ราคาเห็ดอาจจะถูกลงเนื่องจากเห็ดป่าที่มีการเก็บออกมาจ าหน่าย 

ผลกระทบจากการแขง่ขันในตลาด เชน่ เห็ดเผาะ เห็ดตับเต่า  เห็ดระโงก ชนิดตา่ง ๆ   

6. ในการเปิดดอกเห็ด      จะเริ่มมีการเปิดจุกส าลีให้เห็ดออกจากหน้าถุงก้อนเชื้อเป็น     

ล าดับแรกประมาณ 4-5 เดือน หลังจากนั้นจะถอดคอขวดออกและคลี่ปากถุง สุดท้ายอาจมี

การเร่งการออกดอกโดยการตัดพลาสตกิใหเ้สมอไหล่ถุงในชุดสุดท้าย 

7. ขีเ้ลื่อยเก่าของเห็ดสกุลนางรม     สามารถน าไปใช้เพาะเห็ดฟาง     กองเตีย้ได้เป็น 

อย่างดี  เมื่อเก็บผลผลิตเห็ดฟางหมด สามารถท าเป็นปุ๋ยหมักใช้กับพืชสวนและพืชไร่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


