
    เห็ดฟาง 

คนไทยรูจกับริโภคอาหารจากเหด็ฟางมานานแลว เพราะมรีสดีมคีณุคาทางอาหารสูงกวาพชืผกัหลายชนิด และไมมกีารใชสารฆาแมลง การ

เพาะก็ทําไดงาย วัสดุตาง ๆ ที่ใชเพาะก็หาไดงาย สวนใหญเปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตร และการเพาะเหด็ฟางก็สามารถ ทาํไดตลอดทัง้ป 

จึงเปนที่รูจักอยางกวางขวาง รวมทั้งการคิดคนดัดแปลงวัสดุเพาะ วิธีเพาะ และอาหารเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตไดมาก   เมื่อเก่ียวขาวและนวดขาว

เสร็จแลว พื้นที่ปลูก 1 ไร ถาไดขาวเปลือก 100 ถัง จะมีฟางเหลือประมาณ 3,000 กก. การเพาะเห็ดฟาง โดยทั่วไปถาใชฟางแหง 10 กก.    

จะผลิตเห็ดฟางสดได 1 กก. ดังน้ัน ฟาง 3,000 กก. จะไดเหด็สด 300 กก. ซ่ึงขายได กก.ละ 20-30 บาท จะไดเงินอีก 6,000-9,000 บาท 

ลักษณะของการเพาะเห็ดฟางในปจจุบัน 

มีอยูหลายวิธี คือ การเพาะเห็ดฟางแบบกองสูง, การเพาะเหด็ฟางแบบกองเตีย้, การเพาะเหด็ฟางจากเปลือกฝกถัว่, การเพาะเหด็ฟางแบบ 

โรงเรือน หรืออุตสาหกรรม เปนตน    การเพาะเห็ดฟางแบบกองสูงน้ัน ในปจจุบันไมเปนที่นิยมทํากันนักเพราะใชเวลาการเพาะนาน อีกทั้ง

ตองเสียเวลา ในการดูแลรักษานานอีกดวย    สวนวธิกีารเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยน้ัน กําลังเปนที่นิยมมากเพราะมีวิธีการทําที่งาย ทั้งวัสดุ  

ที่ใชเพาะก็หาไดงาย และผลผลิตที่ไดอยูในเกณฑที่นาพอใจ ในที่น้ีจะกลาวรายละเอียดเฉพาะการเพาะแบบกองเตี้ยเทาน้ัน 

สิ่งจําเปนในการเพาะเห็ดฟาง 

วัตถุดิบที่ใชในการเพาะ ใชฟางตากแหงสนิทซ่ึงเก็บไวโดยไมเปยกชื้นหรือขึ้นรามากอน ใชไดทั้งฟางขาวเหนียว ฟางขาวจาว ฟางขาว ที่นวด

เอาเมล็ดออกแลว และสวนของตอซังเก่ียวหรือถอนก็ใชไดดีถาเปรียบเทียบวัสดุที่ใชในการ เพาะตาง ๆ แลว ตอซังจะ ดีกวาปลายฟางขาว

นวดและวัสดุอ่ืน ๆ มาก เน่ืองจากตอซังมีอาหารมากกวาและอุมนํ้าไดดี กวาปลายฟาง 

อาหารเสริม การใสอาหารเสริมเปนสวนชวยใหเสนใยของเห็ดฟางเจริญไดดี และทําใหไดดอกเห็ดมากกวาที่ ไมไดใสถึงประมาณ เทาตัว 

อาหารเสริมที่นิยมใชอยูเปนประจําไดแก ละอองขาว ปุยมูลสัตวหรือปุยคอกแหง ไสนุน ไสฝาย ผักตบชวาตากแหงแลวสับ ใหเปนชิ้นเล็ก ๆ 

จอกแหง และเศษพืชชิ้นเล็ก ๆ ที่น่ิมและอุมนํ้าไดดี เหลาน้ีก็มีสวนใชเปน อาหารเสริมไดเชนกัน 

เชือ้เหด็ฟางที่จะใชเพาะ การเลือกซ้ือเชื้อเห็ดฟางเพื่อใหไดเชื้อเห็ดที่มีคุณภาพดีและเหมาะสมกับราคามี หลักเกณฑการพจิารณา       

ประกอบดังน้ี คือ 

- เมื่อจับดูที่ถุงเชื้อเห็ด ควรจะตองมีลักษณะเปนกอนแนนมีเสนใยของเชื้อเห็ดเดินเต็มกอนแลว 

- ไมมีเชื้อราชนิดอ่ืน ๆ หรือเปนพวกแมลง หนอน หรือตัวไร เหลาน้ีเจือปน และไมควรจะมีนํ้าอยูกนถุง ซ่ึงแสดงวาชื้นเกินไป ความงอกจะไมดี 

- ไมมีดอกเห็ดอยูในถุงเชื้อเห็ดน้ัน เพราะน่ันหมายความวาเชื้อเร่ิมแกเกินไปแลว 

- ควรผลิตจากปุยหมักของเปลือกเมล็ดบัวผสมกับขี้มา หรือไสนุนกับขี้มา 

- เสนใยไมฟูจัดหรือละเอียดเล็กเปนฝอยจนผิดธรรมดาลักษณะของเสนใยควรเปนสีขาวนวล เจริญคลุมทั่วทั้งกอนเชือ้เหด็น้ัน 

- ตองมีกล่ินหอมของเห็ดฟางดวย จึงจะเปนกอนเชื้อเห็ดฟางที่ดี 

- เชือ้เหด็ฟางทีซ่ือ้ตองไมถกูแดด หรือรอการขายไวนานจนเกินไป 

- เชื้อเห็ดฟางที่ซ้ือมาน้ัน ควรจะทําการเพาะภายใน 7 วนั 

- อยาหลงเชื่อคําโฆษณาใด ๆ ของผูขาย ควรสอบถามจากผูที่เคยทดลองเพาะมากอนจะดีกวา นอกจากน้ีควร มีการตรวจสอบ เชื้อเห็ดฟาง 

จากหลายยี่หอ เชื้อเห็ดฟางยี่หอใดใหผลผลิตสูงก็ควรเลือกใชยี่หอน้ันมาเพาะจะดีกวา 

- ราคาของเชื้อเห็ดฟางไมควรจะแพงจนเกินไป ควรสืบราคาจากเชื้อเห็ดหลาย ๆ ยี่หอ เพื่อเปรียบเทียบดูดวย  

 

 



สถานที่เพาะเห็ด เน่ืองจากการเพาะเห็ดฟางเปนการเพาะบนดิน ดังน้ันเราตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมแปลงเพาะน้ันดวยเปนอยางยิ่ง 

โดยเฉพาะตองเปนบริเวณที่ไมมียาฆาแมลงหรือยากันเชื้อรา นํ้าไมทวมขัง มีการระบายนํ้าไดดีและตองเปนที่ไมเคยใชเพาะเห็ดฟางมากอน 

ถาเคยเพาะเหด็ฟางมากอนก็ควรจะทําความสะอาดที่บริเวณน้ัน โดยการขุดผลึกดินตากแดดจัด ๆ ไวสัก 1 อาทิตยเพื่อฆาเชื้อโรค ตางๆ บน

ดินที่จะเปนพาหะของโรคและแมลงตอเชื้อเห็ดที่เราจะเพาะในที่ดินน้ันไดดีขึ้น 

สรุปแลวที่กองเพาะเห็ดควรเปนสถานที่ที่โลงแจง และที่สําคัญอีกประการหน่ึงก็คือ สภาพดินบริเวณน้ันจะตองไมเค็มเพราะความเค็มของดิน

จะทาํใหเสนใยเหด็ไมรวมตวักันเปนดอกเหด็ได 

                      
ไมแบบ ไมแบบที่ใชในการเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย ทําจากไมกระดานตอกเปนกรอบแบบลังไมรูปส่ีเหล่ียมคางหมูขนาดของไมแบบ หรือ กรอบ

ลังไมน้ีไมควรใหญหรือเล็กจนเกินไป ขนาดของไมแบบหรือกรอบลังไมที่ปกติใชกันก็คือมีฐานกวาง 35-40 เซนตเิมตร ดานบนกวาง 25-30 

เซนตเิมตร สูง 35-40 เซนติเมตร ความยาวของแบบพิมพ กรอบไมน้ีควรจะมีขนาด 1-1.5 เมตร 

ผาพลาสติก เพื่อใชในการคลุมกองเห็ด สวนมากมักจะใชผาพลาสติกใส เพราะราคาถูกและประหยัดดี ซ้ือคร้ังเดียวก็ใชได หลายคร้ัง 

บัวรดนํ้า จะเปนบัวพลาสติกหรือบัวสังกะสีก็ใชไดทั้งน้ันขอใหใชตักนํ้าไดและรดนํ้าแลวไดนํ้าเปนฝอย ๆ ก็ใชไดแลว ปจจุบันที่ทํา มากๆ        

จะใชเคร่ืองสูบไดโวหรือเคร่ืองสูบนํ้าฉีดนํ้าเปนฝอยรดกองฟางใหเปยกชุมกอนเร่ิมการหมักไดก็จะสะดวกดี 

ปจจัยที่สําคัญในการเพาะเห็ดฟาง 

          1. สภาพอากาศทีเ่หมาะสมในการเพาะเหด็ฟาง เหด็ฟางชอบอากาศรอน อุณหภมู ิ35-37 องศาเซลเซียส ขึน้ไดดทีัง้ในฤดูฝนและ   

ในฤดูรอน เพราะอากาศรอนจะชวยเรงการเจริญเติบโตของดอกเห็ดไดดีอยูแลว สวนในชวงอากาศหนาวไมคอยจะดีนัก เพราะอากาศ ที่เย็น

เกินไปไมเอ้ืออํานวยตอการเติบโตของดอกเห็ดฟาง สําหรับทางภาคใตก็สามารถจะเพาะเห็ดฟางไดตลอดทั้งป ถามีฝนตกไมมาก เกินไปนัก 

จึงเห็นไดวา การเพาะเห็ดฟางของประเทศไทยเราสามารถเพาะไดตลอดป แตหนาหนาวผลผลิตจะลดนอยลงเน่ืองจาก อุณหภูมิต่ํา จึงทําให

ราคาสูง หลังฤดูเก่ียวขาวอากาศรอน ฟางและแรงงานมมีากมคีนเพาะมาก จงึเปนธรรมดาทีเ่หด็จะมรีาคาต่าํลง ในฤดูฝนชาวนาสวนมากทาํนา 

การเพาะเห็ดนอยลง ราคาเห็ดฟางน้ันก็จะดีขึ้น 

          2. เร่ืองความชื้น ความชื้นเปนสวนสําคัญในการเพาะเห็ดฟางมากเปนตัวกําหนดการเจริญของเสนใยเห็ดที่สําคัญถาความชื้นมีนอย 

เกินไป เสนใยของเห็ดจะเดินชา และรวมตัวเปนดอกไมได ถาความชืน้มากเกินไปการระบายอากาศภายในกองไมด ีถาเสนใยขาด ออกซิเจน 

ก็จะทําใหเสนใยฝอหรือเนาตายไปนํ้าที่จะแชหรือทําใหฟางชุมควรตองเปนนํ้าสะอาด ไมมีเกลือเจือปนหรือเค็ม หรือเปน นํ้าเนาเสียทีห่มักอยู

ในบอนาน ๆ จนมีกล่ินเหม็น ก็ไมควรจะนํามาใชในการเพาะเห็ดฟางที่ดีน้ัน นํ้าที่ใชในการงอกเสนใยเห็ดจะมาจาก ในฟางที่อุมเอาไวและ

ความชื้นจากพื้นแปลงเพาะน้ันก็เพียงพอแลว ปกติขณะที่เพาะไวเปนกองเรียบรอยแลวน้ันจึงไมควรจะมีการ ใหนํ้า อีก ควรจะรดเพียงคร้ัง

เดียวคอืระหวางการหมกัฟางเพาะทาํกองเทาน้ัน หรืออาจจะชวยบางเฉพาะในกรณีที่ความชื้นมีนอยหรือ แหงจนเกินไป การใหความชื้นน้ีโดย

การโปรยนํ้าจากฝกบวัรอบบริเวณขาง ๆ แปลงเพาะเทาน้ันก็พอ 

          3. แสงแดด เหด็ฟางไมชอบแสงแดดโดยตรงนัก ถาถกูแสงแดดมากเกินไปเสนใยเหด็อาจจะตายไดงาย กองเหด็ฟางเพาะเหด็หลัง 

จาก ทํากองเพาะเรียบรอยแลว จึงควรจะทําการคลุมกองดวยผาพลาสติกและใชฟางแหง หรือหญาคาปดคลุมทับอีกเพื่อพรางแสงแดด ใหดวย

ดอกเหด็ฟางทีไ่มโดนแสงแดดจดัมสีีขาวนวลสวย ถาดอกเหด็ฟางโดนแดดแลวจะเปล่ียนจากสีขาวเปนสีดาํเร็วขึน้กวาปกต ิ

 

 



วธิกีารเพาะเห็ดฟางแบบกองเต้ีย 

1. เตรียมดินใหเรียบ พลิกหนาดินตากแดดไว 3-4 วัน เพื่อฆาเชื้อโรค 

2. การเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยใชไดทั้งตอซังและปลายฟางถาเปนตอซังแชนํ้าพอออนตัวก็นํามาเพาะได ปกติประมาณ 1 ชั่วโมง แตถาเปน   

ปลายฟางแข็ง ๆ ควรแชนํ้าประมาณ 1-2 วัน หรือจุมนํ้าแลวนํามากองสุมกันไว ประมาณ 1 คืนใหอ่ิมตัวน่ิมดีเสียกอนจึงจะ ใชไดดี ถาเปน

ผักตบชวาหรือตนกลวยจะสับหรือไมสับก็ได แตตองแชนํ้าพอน่ิม ปกติแชนํ้าประมาณ 1-2 ชั่วโมงแลวนํามาใชกอง ไดเลย 

3. หลังจากแชนํ้าวัสดุที่จะใชเพาะไดที่แลว ใหนําวสัดุที่ใชเพาะน้ัน ใสลงในกะบะไมที่วางเอาดานกวางซ่ึงมีลักษณะปานลงสัมผัสพื้น ใหดาน

แคบอยูขางบนใสใหสูงประมาณ 4-6 น้ิว ถาเปนตอซังใหวางโคนตอซังหนัออกดานนอกสวนปลายอยูดานใน ใชมอืกดฟาง ใหแนนพอสมควร 

แตถาเปนปลายฟางควรขึ้นไปย่ําพรอมทั้งรดนํ้าใหชุม ขอควรระวังอยาใหแฉะหรือแหงจนเกินไป 

4. นําอาหารเสริมที่ชุบนํ้าแลวโรยเปนแถบกวางประมาณ 2 น้ิว รอบ ๆ ดานทั้งส่ีดานหนาประมาณ 1 น้ิว 

5. แบงเชื้อเห็ดฟางจากถุงซ่ึงปกติเชื้อเห็ดฟาง 1 ถุง หนักประมาณ 200 กรัม ออกเปน 3-4 สวน เทา ๆ กันจากน้ันโรยเชื้อเห็ดฟาง 1 สวน 

โดยโรยลงบนอาหารเสริมใหทั่วและชิดกับขอบของแบบไมทั้งส่ีดานก็เปนการเสร็จชั้นที่ 1 

6. ทําชั้นที่ 2 และ 3 หรือ 4 ตอไปก็ทําเชนเดียวกับชั้นที่ 1 ทุกอยาง เมื่อทํามาถึงขั้นสุดทาย ใหโรยอาหารเสริมและเชื้อเห็ดใหเต็ม             

ทั่วหลังแปลง 

7. นําฟางที่แชนํ้ามาปดทับใหหนา 1-2 น้ิว แลวเอาแบบไมออกโดยใชมอืขางหน่ึงกดกองฟางไวและทํากองอ่ืนตอๆ ไป 

8. ทํากองอ่ืน ๆ ตอไปใหขนานกบกองแรก โดยเวนระยะหางประมาณ 6-12 น้ิว 

9. ชองวางระหวางกองแตละกองสามารถใชใหเกิดประโยชนในการเพิ่มผลผลิตไดอีก โดยอาจจะโรยเชื้อเห็ดฟางลงไปบนชองวางระหวางกอง 

เพราะบริเวณน้ีกส็ามารถทําใหเกิดดอกเห็ดได จากน้ัน รดนํ้าดินรอบ ๆ กองใหเปยกชื้น 

10. คลุมกองฟางดวยผาพลาสติก โดยใช 2 ผืนเกยทับกันตรงกลางคลุมใหสูงกวากองฟางเล็กนอยโดยคลุมเปนแถวๆ ถาอากาศรอน ใหคลุม

หาง อากาศเย็นใหคลุมชิดหรืออาจคลุมติดกองเลย ในกรณี อากาศเย็นจัด การคลุมพลาสติกเปนเร่ืองสําคัญที่แตละแหงใน แตละ ฤดูจะตอง

ดัดแปลงไปตามความตองการของเห็ด คือ ชวงระยะแรก ราววันที่ 1-2 เชื้อเห็ดตองการอุณหภูมิประมาณ 35-38  ํซ. และ ในวันตอๆ มา

ตองการอุณหภมูติ่ําลงเร่ือย ๆ จนราววันที่ 8-10 ซ่ึง เปนวันที่เก็บผลผลิตน้ันตองการอุณหภูมริาว 30 องศาเซล เซียส 

11. นําฟางแหงมาคลุม ทับผาพลาสติกอีกคร้ังหน่ึงจนมิดเพื่อปองกันแสงแดด แลวใชของหนัก ๆ ทับปลายผาใหติดพื้นกันลมตี 

การดูแลรักษา 

1. การดูแลรักษากองเห็ด ใหใชผาพลาสติกใสหรือสีก็ได ถา เปนผาพลาสติกยิ่งเกาก็ยิ่งดีคลุม แลวใชฟางแหงคลุมกันแดดกันลม ใหอีกชั้นหน่ึง 

ควรระวังในชวงวันที่ 1-3 หลังการกองเพาะเหด็ ถาภายในกองรอนเกินไปใหเปดผาพลาสติกเพื่อระบายความรอนที่รอน จัดจนเกินไป และให

อากาศถายเทไดสะดวกขึ้น ดูแลใหดีก็จะเก็บ ดอกเห็ดไดประมาณในวันที่ 8-10 โดยไมตองรดนํ้าเลย ผลผลิต โดยเฉล่ียจะไดดอกเหด็ประมาณ 

1-2 กิโลกรัมตอกอง 

2. การตรวจดูความรอนในกองเหด็ โดยปกตเิราจะรักษา อุณหภมูใินกองเหด็โดยเปดตากลม 5-10 นาที แลวปดตามเดิมทุกวันเชา เย็น ถาวัน

ไหนแดดจัดอุณหภูมิสูงความรอนในกองเห็ดมาก ก็ควรเปดชายผาพลาสติกใหนานหนอย เพื่อระบายความรอนใน กองเหด็ วธิตีรวจสอบ

ความชื้นทําไดโดยดึงฟางออกจากกองเพาะ แลวลองบิดดู ถานํ้าไหลออกมาเปนสายแสดงวาแฉะไป แตถากองฟาง แหงไปเวลาบิดจะไมมี

นํ้าซึมออกมาเลย ถาพบวากองเห็ดแหงเกินไปก็ควรเพิ่มความชื้นโดยใชบัวรดนํ้าเปนฝอยเพียงเบา ๆ ใหชื้น หลังจากทําการเพาะเห็ดประมาณ 

1 อาทิตย จะเร่ิมมีตุมดอกเห็ดสีขาว เล็ก ๆ ในชวงน้ีตองงดการใหนํ้าโดยตรงกับดอกเห็ด ถาดอกเห็ด ถูกนํ้าในชวงน้ีดอกเห็ดจะฝอและเนา

เสียหาย ใหรดนํ้าที่ดินรอบกอง 

 

 

 



การเก็บเห็ดฟาง 

เมือ่กองฟางเพาะเหด็ไปแลว 5-7 วัน จะเร่ิมเห็นตุมสีขาวเล็ก ๆ เกิดขึ้น ตุมสีขาวเหลาน้ีจะเจริญเติบโตเปนเห็ดตอไปเกษตรกรจะเร่ิม เก็บเหด็ 

ไดเมื่อเพาะไปแลวประมาณ 7-10 วัน แลวแตความรอน และการที่จะเก็บเห็ดไดเร็วหรือชาขึ้นอยูกับวิธีการเพาะและฤดูกาล คือ ฤดูรอนและฤดู

ฝนจะเก็บเห็ดไดเร็วกวาฤดูหนาว เพราะความรอน ชวยเรงการเจรญเติบโตของเห็ดนอกจากน้ัน ถาใสอาหารเสริมดวย แลว จะทําใหเกิดดอก

เห็ดเร็วกวาไมใสอีกดวย ดอกเห็ดที่ขึ้นเปนกระจุก มีทั้งออนและแก ถามีดอกเล็ก ๆ มากกวาดอกใหญ ควรรอเก็บเมื่อดอกเล็กโตหรือรอเก็บชดุ

หลัง เก็บดอกเห็ดขึ้นทั้งกระจุกโดยใชมือจับ ทั้งกระจุกอยางเบาๆ แลวหมุนซายและขวา 

เล็กนอย ดึงขึ้นมาพยายามอยาใหเสนใยกระทบกระเทอืน 

ศัตรูของเห็ดฟางและการปองกันกําจดั 

1. แมลง เชน มด ปลวก ไรเห็ด วิธีแกไขโดยใชสารเคมีพวก เซฟวินโรยรอบๆ กอง หางประมาณ 1 ศอก อยาโรยในกองทาํประมาณ 1 

สัปดาห กอนเร่ิมกองเห็ดและควรจะโรยสารเคมีน้ีประมาณ 1 สัปดาห กอนที่จะเร่ิมกองเห็ดแตอยาโรยภายในกองเพราะจะมผีล ตอการ ออก

ดอก ทั้งยังมีสารพิษตกคางในดอกเห็ดซ่ึงเกิดอันตรายตอผูกิน 

2. เห็ดคูแขง คือเห็ดที่เราไมไดเพาะแตขึ้นมาดวย หรือเชื้อโรค อ่ืนๆ ที่เปนศัตรูของเห็ดฟาง เชน พวกราตาง ๆ วิธีแกคือการเก็บ ฟางไมควร

ใหถูกฝน และถามีราขึ้นใหหยบิฟางขยุมน้ันทิ้งใหไกลกองเพาะ 

ขอแนะนําเพิ่มเติม 

1. ในการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตื้ยน้ัน หากมีการเพาะหลาย ๆ กองเรียงกันแลว จะสามารถใชประโยชนจากเน้ือที่ระหวางกอง แตละกองได

อีกดวย เน่ืองจากขณะรดนํ้าก็จะมีธาตุอาหาร อาหารเสริม เสนใยเห็ดที่ถูกนํ้าชะไหลลงไปรวมอยูบริเวณพื้นที่ระหวางกอง จึง ทําใหบริเวณน้ัน

มีอาหารครบถวนตอการเกิดดอกเห็ด และยิ่งถาให ความเอาใจใสดูแลอยางดี หมั่นตรวจดูความชื้น อุณหภูมิ ใหเหมาะสม ตอการเกิดดอกดวย

แลว พื้นที่ระหวางกองน้ันก็จะใหดอกเห็ดได อีกดวย 

2. ฟางที่จะใชสําหรับการเพาะน้ันจะใชตอซัง หรือจะใชฟางที่ ไดจากเคร่ืองนวดขาวก็ได 

3. หลังจากเก็บดอกเห็ดหมดแลว ควรเอากองเห็ดหลาย ๆ กอง มาสุมรวมกันเปนกองใหมใหกวางประมาณ 80 ซม. ทาํแบบการเพาะ เหด็กอง

สูง แลวรดนํ้าพอชุมคลุมฟางไดสัก 6-8 วัน ก็จะเกิดดอกเห็ด ไดอีกมากพอสมควรเก็บไดประมาณ 10-15 วันจึงจะหมด วัสดุที่ใชน้ี หลังจาก

เพาะเห็ดฟางแลวสามารถนําไปเพาะเห็ดอยางอ่ืนไดอีกดวยโดยแทบไมตองผสมอาหารเสริมอ่ืน ๆ ลงไปอีกเลย หรือจะใชเปน ปุยหมักสําหรับ

ตนไมก็ได มีคุณสมบัติใกลเคียงกับปุยอินทรียที่ กทม. ขายอยูน้ันมาก 

4. เมือ่เก็บดอกเหด็หมดแลว นําฟางจากกองเห็ดเกาน้ีไปหมักเปนปุยหมักใชกับพืชอ่ืน ๆ ตอไป หรือนําฟางที่ไดจากการเพาะเห็ด ไปเพาะ

เห็ดนางรม เปาฮื้อ ก็ได 

5. การขดุดินตากแดด 1 สัปดาห ยอยใหดินรวนละเอียด จะทําใหผลผลิตเห็ดไดมากกวาเดิมอีก 10-20% เพราะเหด็เกิดบนดิน รอบ ๆ ฟางได 

6. การเปล่ียนวิธีคลุมกองเห็ดตั้งแตวันที่ 4 นับจากการเพาะ เปนตนไป ใหเปนแบบหลังคาประทุนเรือจะทําใหไดเห็ดเพิ่มขึ้น 

คุณคาทางอาหารจากดอกเห็ดฟาง 

คุณคาทางอาหาร เห็ด ฟางสด เห็ดฟางแหง 

โปรตีน 3.40% 49.04% 

ไขมัน 1.80% 20.63% 

คารโบไฮเดรท 3.90% 17.03% 

เถา - 13.30% 

พลังงาน 44  แคลอร่ี 4,170 แคลอร่ี 

แคลเซียม 8 มิลลิกรัม 2.35% ของเถา 

เหล็ก 1.1 มิลลิกรัม 0.99% ของเถา 

ฟอสฟอรัส - 30.14% ของเถา 
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