
เห็ดนางฟ้าภูฐาน 

 
จัดเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมบริโภคของบุคคล ท่ัวไป เป็นเห็ดที่เพาะง่าย มีอายุการพัก
เชื้อท่ีสั้น เพาะได้เกือบทุกฤดู ยกเว้นในช่วง ฤดูร้อน เพราะเห็ดชอบอากาศเย็นชื้น ในการเพาะเห็ด
นางฟ้าภูฐานนิยมใช้ขี้เลื่อยไม้ ยางพาราเป็นวัสดุเพาะ เพราะเป็นวัสดุท่ีให้ผลผลิตสูงและเก็บ
ผลผลิตได้นาน เฉลี่ย ประมาณ ๔ เดือน และมีวิธีการเพาะท่ีง่าย คุ้มทุน อีกท้ังยังดูแลรักษาง่าย 
นอกจากขี้เล่ือยไม้ยางพารา ยังมีวัสดุอีกหลายอย่างท่ีสามารถน ามาเพาะได้ เช่น ฟางข้าว แต่
วิธีการที่ซับซ้อนกว่าและมีระยะเวลาในการให้ผลผลสั้น ดังนั้นจึง ขอแนะน าการเพาะเห็ดนางฟ้า
ด้วยขี้เล่ือยไม้ยางพารา  
การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานในถุงพลาสติกโดยใช้วัสดุขี่เลื่อยไม้ยางพารา  

1. สูตรอาหารเพาะเห็ด  
2. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ๑๐๐ กก.  
3. ร าละเอียด ๕ กก.  
4. ปูนขาว ๑ กก.  
5. ยิปซั่ม ๐.๕ กก.  
6. ดีเกลือ ๐.๒ กก.  
7. ความชื้น ๖๐ - ๗๐ % (ดูตามสภาพของขี้เลื่อย)  

วิธีท า 
๑. ผสมสูตรอาหารท้ังหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  
๒. เพิ่มความชื้นโดยการรดน้ าให้มีความชื้น ๖๐ - ๗๐%  
๓. อัดถุงขนาด ๖.๕ x ๑๒.๕ น้ าหนัก ๘๐๐ กรัม/ถุง  
๔. อัดให้แน่นใส่คอพลาสติกจุกด้วยส าลีและปิดด้วยกระดาษ  
๕. นึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งแบบไม่ใช้ความดัน ๓ ซม. อุณหภูมิประมาณ ๙๕ - ๑๐๐ องศา
เซลเซียส  
๖. เมื่อครบตามเวลาปล่อยให้เย็นและท าการใส่เชื้อเห็ดจากเมล็ดข้าวฟ่าง  
๗. ท าการพักเชื้อประมาณ ๓๐ วัน โดยการเก็บไว้ในโรงพักเชื้อไม่ให้โดน แสงแดดและ
ความชื้น หากพบว่าก้อนเชื้อเกิดราด าหรือราเขียว ให้รีบแยกออกเพื่อ ท าลายป้องกันการ
ระบาดของเชื้อ 



วิธีด าเนินงาน  
๑. ผสมอาหารเพาะเห็ด (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ๑๐๐ กก. + ร าละเอียด ๕ กก. + ยิปซั่ม ๐.๕ 
กก. + ปูนขาว ๑ กก. + ดีเกลือ ๐.๒ กก.)  
๒. บรรจุอาหารเพาะลงในถุงพลาสติกทนร้อน  
๓. รวบปากถุงบีบไล่อากาศออก แล้วอัดถุงให้แน่น  
๔. น าไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยถังนึ่ง ไม่อัดความดัน อุณหภูมิประมาณ ๙๕ - ๑๐๐ องศาเซลเซียส 
ประมาณ ๓ ชั่วโมง  
๕. น าถุงอาหารเพาะเห็ดมาใส่เชื้อเห็ดนางฟ้า  
๖. น ามาพักเชื้อประมาณ ๓๐ วัน ๗. น าไปเปิดดอก โดยการเปิดจุกส าลีออก  
๘. เก็บผลผลิตและท าการรดน้ า ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. การเก็บผลผลิต ให้ดึงดอกเห็ด
ออกมาท้ังโคนอย่าให้มีเศษของก้านดอกติดอยู่ในปากถุงเพราะจะ  ท าให้ก้อนเชื้อเห็ดเน่า 
หลังจากเก็บดอกเห็ดแล้วให้รดน้ าเพื่อปรับสภาพความชื้น 

 
โรค - แมลง การดูแลรักษา  

โรคของเห็ดนางฟ้าภูฐาน ได้แก่ ราด า ราเขียว ราจุดไข่ปลาและราส้ม ส่วนมาก ราด าและ
ราเขียวจะเกิดในช่วงของการพักเชื้อ ท้ังนี้อาจจะติดเชื้อมาจากช่วงของ การใส่เชื้อเห็ด เนื่องจาก
สถานท่ีใส่เชื้อมีลมแรงหรือสถานท่ีไม่สะอาด อาจเกิดจาก ขั้นตอนการนึ่งก้อนเชื้อท่ีใช้ความร้อนไม่
สูงพอ การแก้ไข ควรนึ่งก้อนเชื้อเห็ดด้วยความร้อนประมาณ ๙๕ - ๑๐๐ องศา เซลเซียส เป็น
เวลานาน ๓ - ๔ ชม. และควรมีสถานท่ีท่ีท าการใส่เชื้อสะอาดไม่มี ลมพัดก็จะช่วยป้องกันโรคได้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เห็ดฟาง 

 

ชื่อสามัญ  : Straw Mushroom 
ชื่อวิทยาศาสตร์: Volvariella volvacea 
เห็ดฟางประกอบไปดว้ยแร่ธาตุอย่าง โปรตีน ธาตุเหล็ก แคลเซียม และยังมีวิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ที่ช่วยต้าน
โรคเหน็บชา และช่วยบ ารุงสายตา อีกทั้งยังไม่มีไขมัน จึงไม่ท าให้อ้วน เหมาะที่จะน ามาท าเป็น  เมนูไดเอท
ส าหรับผู้ที่ก าลังควบคุมน้ าหนักหรือลดความอ้วน 

ลักษณะท่ัวไปของเห็ดฟาง 

เห็ดฟางเป็นเห็ดที่มดีอกตูมก้อนกลมสีขาวเนื้อแน่นละเอียด แต่เดิมมักเรียกว่าเห็ดบัว เนื่องจากมักขึ้น
ตามเปลือกเมล็ดบัวที่กะเทาะเมล็ด แต่ภายหลังเริ่มมีการเพาะปลูกอย่างจริงจังโดยใช้ฟางในการเพาะเห็ด จึง
ท าให้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็นเห็ดฟาง โดยเห็ดฟางนั้นจะมีเยื่อหุ้มกระเปาะลักษณะคล้ายๆ กับถ้วยรองรับฐานเห็ด  
อยู่เมื่อหมวกเห็ดเจริญขึ้นจะแผ่กางออกเป็นลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับร่ม โดยบริเวณด้านบนของหมวกเห็ด
เป็นสีเทาอาจอ่อนหรือเข้มก็ได้ และมีผิวค่อนข้างเรียบ รวมทั้งมีขนละเอียดขึ้นปกคุลมอยู่จางๆ ส่วนบริเวณ
ด้านล่างของหมวกเห็ดนี้จะมีครีบบางๆ อยู่ และมีก้านดอกเป็นสีขาวละมุน 

 
เห็ดฟาง  
เห็ดฟางเป็นเห็ดเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งเป็นท่ีนิยมของตลาดและเป็นท่ีนิยม บริโภคของบุคคลท่ัวไป 
และมีราคาค่อนข้างสูง ในการเพาะเห็ดฟางนั้น สามารถใช้ วัสดุเพาะได้หลายประเภท เช่น ฟาง
ข้าว กากถั่ว ต้นกล้วย ขี้เลื่อยเพาะเห็ดเก่า หรือ กากมันส าปะหลัง ขึ้นอยู่กับวัสดุท่ีหาได้ในท้องถิ่น 
เป็นเห็ดท่ีให้ผลผลิตเร็ว ประมาณ ๑๐ – ๑๒ วัน ให้ผลผลิตคุ้มทุน มีรูปแบบในการเพาะหลาย
รูปแบบ เช่น เพาะเห็ด ฟางกองเตี้ย เพาะเห็ดฟางในตะกร้า ขึ้นอยู่กับความสะดวกในแต่ละพื้นท่ี 
การแนะน าในเอกสารนี้เป็นการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ย  
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://sukkaphap-d.com/7-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%8a%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9a%e0%b8%b5-1-vitamin-b1/
https://sukkaphap-d.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%a2/
https://sukkaphap-d.com/%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%84%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%97-%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%a2/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99/
http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99/


การเพาะเห็ดฟางกองเตี้ย  
วัสดุอุปกรณ์  

๑. วัสดุเพาะ เช่น ฟางข้าว กากมันส าปะหลัง เปลือกถั่วเขียว ขี้เลื่อยเก่า อื่นๆ  
๒. เชื้อเห็ดฟาง อายุ ๑๒ - ๑๕ วัน  
๓. อาหารเสริม ได้แก่ ละอองข้าวเปลือก + มูลสัตว์ หรือร าละเอียดผสม มูลสัตว์อัตรา ๑ : ๒  
๔. พลาสติกใส  
๕. ไม้แบบ ๑๙ ผลส าเร็จท่ีโดดเด่นของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ 
วิธีด าเนินงาน  
๑. เอาฟางแช่น้ าประมาณ ๘ - ๑๐ ชั่วโมง  
๒. หมักฟางไว้ ๑ คืน  
๓. เตรียมคู่มือการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง การเก็บผลผลิต ให้เก็บผลผลิตในช่วง
ท่ีไม่มีแสงแดดและเลือกเก็บเฉพาะดอกท่ีเหมาะสมเมื่อเก็บ ผลผลิตแล้วให้คลุมพลาสติกไว้
เหมือนเดิม สามารถเก็บดอกได้ ๒ - ๓ ชุด  

โรค - แมลง และการดูแลรักษา  
การเพาะเห็ดฟางส่วนมากจะไม่ค่อยมีโรคเกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงมากกว่า แมลงท่ีท า

ความเสียหายในการเพาะเห็ดฟาง ได้แก่ ปลวก , มด, และสัตว์ การแก้ไข ควรเลือกสถานท่ีท่ี
ปลอดจากแมลงศัตรูเหล่านี้ ก่อนท าการเพาะควร เตรียมแปลงเพาะ โดยการตากดินประมาณ ๓ - 
๕ วัน และให้โรยปูนขาวให้ท่ัวแปลง เพาะก็จะสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง การป้องกันที่ดีที่สุดคือ
การเลือกสถานท่ีท่ี เหมาะสม และควรสลับท่ีในการเพาะทุกครั้ง  
 
การเพาะเห็ดพื้นเมือง  

เห็ดบดหรือเห็ดลม และเห็ดขอนขาว เห็ดบดหรือเห็ดลม และเห็ดขอนขาว คือสายพันธุ์
เห็ดท่ีเจริญเติบโตตาม ธรรมชาติ จะออกดอกตามฤดูกาลท่ีเหมาะสม ซึ่งมีอยู่หลายสายพันธุ์ให้
เลือกบริโภค แต่สายพันธุ์ท่ีได้รับความนิยมและบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ได้แก่ เห็ดบดหรือเห็ด
ลม และเห็ดขอนขาว ออกดอกในช่วงท่ีมีอากาศร้อนชื้น สามารถน ามาเพาะเห็ดได้ โดยการเพาะ
ในถุงพลาสติกด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราและการเพาะในขอนไม้ แต่วิธีการ เพาะในขอนไม้ต้องใช้
ระยะเวลานานกว่าจะได้ผลผลิต ดังนั้นวิธีการเพาะเห็ดท่ีควร  แนะน าคือ การเพาะเห็ดใน
ถุงพลาสติกด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพารา เพราะเป็นวิธีท่ีง่าย ให้ผลผลิตเร็ว สะดวกในการดูแลรักษา อีก
ท้ังยังสามารถควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะสม ต่อการออกดอกได้ ๙ ๑๙ ผลส าเร็จท่ีโดดเด่นของศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

 
 
 



การเพาะเห็ดบดในถุงพลาสติกโดยใช้วัสดุขี้เลื่อยไม้ยางพารา  
สูตรอาหารเพาะเห็ด  

1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ๑๐๐ กก.  
2. ร าละเอียด ๕ กก. ปูนขาว ๑ กก.  
3. ยิปซั่ม ๐.๕ กก. ดีเกลือ ๐.๒ กก.  

ความชื้น ๖๐ - ๗๐ % (ดูตามสภาพของขี้เลื่อย)  
วิธีท า  

๑. ผสมสูตรอาหารท้ังหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  
๒. เพิ่มความชื้นโดยการรดน้ าให้มีความชื้น ๖๐ - ๗๐%  
๓. อัดถุงขนาด ๖.๕ x ๑๒.๕ น้ าหนัก ๘๐๐ กรัม/ถุง  
๔. อัดให้แน่น ใส่คอพลาสติกจุกด้วยส าลีและปิดด้วยกระดาษ  
๕. นึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งแบบไม่ใช้ความดัน ๓ ชม. อุณหภูมิประมาณ ๙๕ - ๑๐๐ องศา
เซลเซียส ๖. เมื่อครบตามเวลาปล่อยให้เย็นและท าการใส่เชื้อเห็ดจากเมล็ดข้าวฟ่าง (เห็ด ท่ี
สามารถเพาะได้เช่นเห็ดขอนขาว เห็ดบด เห็ดนางฟ้า เห็ดนางนวล เห็ดฮังการี เห็ดหอม)  
๗. ท าการพักเชื้อ ๙๐ - ๑๒๐ วัน โดยการเก็บไว้ในโรงพักเชื้อไม่ให้โดน แสงแดดและความชื้น 
หากพบว่าก้อนเชื้อเกิดราด าหรือราเขียว ให้รีบแยกออก เพื่อท าลาย และป้องกันการระบาด
ของเชื้อ  

การเปิดดอก เนื่องจากเห็ดบดเป็นเห็ดท่ีมีก้านดอกสั้น และออกดอกเป็นกลุ่ม ดังนั้นใน การเปิด
ดอกจึงท าการเปิดปากถุงให้กว้างเท่ากับขนาดของก้อนเชื้อ โดยการพับปาก ถุงหรือใช้มีดตัดปาก
ถุงออก หลังจากเปิดดอกให้รดน้ า เช้า - เย็น บริเวณปากถุงถ้ามี ผลผลิตให้เก็บผลผลิตก่อนรดน้ า 
๑๐ คู่มือการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง  
การเก็บผลผลิต ใช้มีดตัดก้านดอกเห็ดให้ชิดกับก้อนเชื้อ เมื่อเก็บผลผลิตเสร็จ ให้ท าการรดน้ า เพื่อ
ปรับสภาพความชื้น  
โรค - แมลง และการดูแลรักษา โรค และแมลงท่ีพบในการเพาะเห็ดบดหรือเห็ดลม ได้แก่ ราด า 
ราเขียว ส่วนมากจะพบในช่วงของการพักเชื้อ ความร้อนอาจไม่สูงพอท่ีจะฆ่าเชื้อราต่างๆ ได้  อาจ
เกิดจากสถานท่ีท่ีท าการใส่เชื้อเห็ดที่ไม่สะอาดหรือลมโกรก  
การแก้ไข ในการนึ่งก้อนเชื้อ ควรใช้ความร้อนท่ีสูงประมาณ ๙๕ - ๑๐๐ องศา เซลเซียส และใช้
เวลาในการนึ่ง ประมาณ ๓ ชั่วโมงขึ้นไป สถานท่ีท่ีท าการใส่เชื้อ ควรสะอาด และไม่มีลมโกรก 
เพราะเชื้อโรคอาจติดมากับลม  

 
 
 
 
 



เห็ดขอนขาว 

 
 

การเพาะเห็ดขอนขาวในถุงพลาสติกโดยใช้วัสดุขี้เลื่อยไม้ยางพารา  
สูตรอาหารเพาะเห็ด  

ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ๑๐๐ กก.  
ร าละเอียด ๕ กก.  
ปูนขาว ๑ กก.  
ยิปซั่ม ๐.๕ กก.  
ดีเกลือ ๐.๒ กก.  
ความชื้น ๖๐ - ๗๐ %  

วิธีท า  
๑. ผสมสูตรอาหารท้ังหมดเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน  
๒. เพิ่มความชื้นโดยการรดน้ าให้มีความชื้น ๖๐ - ๗๐%  
๓. อัดถุงขนาด ๖.๕ x ๑๒.๕ นิ้ว น้ าหนัก ๘๐๐ กรัม/ถุง  
๔. อัดให้แน่นใส่คอพลาสติกจุกด้วยส าลีและปิดด้วยกระดาษ  
๕. นึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งแบบไม่ใช้ความดัน ๓ ชม. อุณหภูมิประมาณ ๙๕ - ๑๐๐ องศา
เซลเซียส 
๖. เมื่อครบตามเวลาปล่อยให้เย็นและท าการใส่เชื้อเห็ดจากเมล็ดข้าวฟ่าง (เห็ดท่ีสามารถเพาะ
ได้ เช่น เห็ดขอนขาว เห็ดบด เห็ดนางฟ้า เห็ดนางนวล เห็ดฮังการี เห็ดหอม)  
๗. ท าการพักเชื้อ ๒๘ - ๓๐ วัน โดยการเก็บไว้ในโรงพักเชื้อไม่ให้โดนแสงแดด และความชื้น 
หากพบว่าก้อนเชื้อเกิดราด าหรือราเขียวให้รีบแยกออกเพื่อท าลาย ป้องกันการระบาดของเชื้อ  
 

วิธีด าเนินงาน  
๑. ผสมอาหารเพาะเห็ด (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ๑๐๐ กก. + ร าละเอียด ๕ กก. + ปูนขาว ๑ 
กก. + ยิปซั่ม ๐.๕ กก. + ดีเกลือ ๐.๒ กก.)  
๒. บรรจุอาหารเพาะลงในถุงพลาสติกทนร้อน  
๓. รวบปากถุงบีบไล่อากาศออก แล้วอัดถุงให้แน่น  



๔. น าไปนึ่งฆ่าเชื้อด้วยถังนึ่ง ไม่อัดความดัน อุณหภูมิประมาณ ๙๕ - ๑๐๐ องศาเซลเซียส 
ประมาณ ๓ ชั่วโมง  
๕. น าถุงอาหารเพาะเห็ดมาใส่เชื้อเห็ดขอนขาว  
๖. น ามาพักเชื้อประมาณ ๓๐ วัน  
๗. น าไปเปิดดอก โดยการเปิดจุกส าลีออก  
๘. เก็บผลผลิตและท าการรดน้ า ๑๒ คู่มือการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดพื้นเมือง  

การเปิดดอก ท าการเปิดดอกเหมือนกับเห็ดนางฟ้า แต่จะไม่มีการรดน้ าปรับความชื้นรอเก็บ 
ผลผลิตอย่างเดียว  
การเก็บผลผลิต ให้ดึงดอกเห็ดออกมาท้ังโคน อย่าให้มีเศษของโคนเห็ดติดในก้อนเชื้อ และหลัง 
จากเก็บผลผลิตไม่ต้องรดน้ า  
โรค - แมลง การดูแลรักษา โรคของเห็ดขอนขาว ได้แก่ ราด า, ราเขียว, ราจุดไข่ปลาและราส้ม 
ส่วนมาก ราด าและราเขียวจะเกิดในช่วงของการพักเชื้อ ท้ังนี้ อาจจะติดเชื้อมาจากช่วงของ การใส่
เชื้อเห็ด เนื่องจากสถานท่ีใส่เชื้อมีลมแรงหรือสถานท่ีไม่สะอาดอาจเกิดจาก ขั้นตอนการนึ่งก้อนเชื้อ
ท่ีใช้ความร้อนไม่สูงพอ การแก้ไข ควรนึ่งก้อนเชื้อด้วยความร้อนประมาณ ๙๕ - ๑๐๐ องศา
เซลเซียส นาน ๓ - ๔ ชั่วโมง และควรมีสถานท่ีท่ีท าการใส่เชื้อท่ีสะอาด ไม่มีลมพัด ก็จะช่วย 
ป้องกันโรคได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 







 
 
 
 
 
 
 

 



สรรพคุณและประโยชน์ของเห็ดฟาง 
 

1. ช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้นกันโรคให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดี ท าให้ร่างกายแข็งแรง เนื่องจากมีวิตามิน
ซีอยู่สูง 

2. ช่วยในการสมานผิวท าให้แผลหายเร็วขึ้น และลดอาการติดเชื้อต่างๆ 
3. ช่วยลดอาการปวดบวมของเหงือกและฟัน 
4. ช่วยแก้อาการคันตามผิวหนัง หรือผื่นคันตามร่างกาย 
5. ช่วยแก้โรคลักปิดลักเปิด หรือเลือดออกตามไรฟัน 
6. ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคมะเร็ง เป็นการยับยั้งและชะลอการเกิดข้ึนของเซลล์มะเร็งร้าย 
7. ช่วยลดหรือบรรเทาอาการช้ าใน หรือปวดบวมในร่างกาย 
8. ช่วยบ ารุงตับให้แข็งแรง เป็นการท าให้ระบบการท างานของตับและร่างกายเกิดความสมดุล 

 


