รายงานผลการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

ผู้ร่วมโครงการ
นางเยียรยง ไชยรัตน์
นางพรรษชล แข็งขัน

ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน เงินแผ่นดิน
ในการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
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คานา
รายงานผลการดาเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด ฉบับนี้
ได้รับ จัดสรรงบประมาณเงินอุด หนุน (เงินแผ่นดิน ) การบริการวิชาการแก่สังคมประจาปีงบประมาณ 2561
โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลาภู
ได้ ด าเนิ น โครงการเมื่ อ วั น ที่ 12-13 เดื อ นพฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ฟ าร์ ม หมู่ บ้ า นเห็ ด
บ้ า นพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด อุ ด รธานี และบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก าหนดไว้
และได้ ป ระเมิ น ผลของโครงการเพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ ม าใช้ เป็ น แนวทางในการปรั บ ปรุ ง พั ฒ นารู ป แบบและวิ ธี ก าร
จัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
25 พฤษภาคม 2561
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สารบัญ

หน้า
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์

4
4

กลุ่มเป้าหมาย

5

กาหนดการดาเนินโครงการ

5

ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ

5

สรุปผลการดาเนินโครงการฯและข้อเสนอแนะ

9

ปัญหาและอุปสรรค

9

ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก

ก
ข
ค
ง
จ
ฉ

11
22
41
60
70
73
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รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้หลายครอบครัวไม่สามารถที่จะดารงชีวิตประจาวันได้
อย่ า งมี ค วามสุ ข เนื่ อ งจากมี ร ายได้ ต่ อ เดื อ นไม่ ส มดุ ล กั บ รายจ่ า ย กล่ า วคื อ รายจ่ า ยที่ ต้ อ งจ่ า ยในการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันแล้วยังมีรายการที่ต้องใช้จ่ายในด้านอื่นๆอีกมาก ทาให้เกิดภาวะเครียด บางคนจาเป็นต้องคิดหารายได้
มาจุนเจือครอบครัว ซึ่งบางครั้งอาจตัดสินใจทาในสิ่งที่ผิ ดกฎหมายทั้งที่ไม่อยากทา สุดท้ ายก็มีแต่ผลเสียถึงขั้นหมด
อนาคต หลายคนหันมาหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว บางคนลองผิด
ลองถูกกับหลากหลายอาชีพที่เห็นคนอื่นทาแล้วประสบความสาเร็จ แต่พอได้ลงมือทาแล้วพบว่ายังไม่เหมาะสมกับ
ตนเอง อาจเป็นเพราะยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับการแนะนาที่ถูกต้องตามหลักการ
การ"เพาะเห็ ด " เป็ น อี ก หนึ่ ง อาชี พ ที่ น่ า สนใจ เมื่ อ สามารถสร้ า งรายได้ ที่ ดี แ ละยั ง มี ก ารลงทุ น ไม่ สู ง
ใช้เงินลงทุนก่อร่างธุรกิจเพียงหลักพันบาทเท่านั้น ทั้งในเรื่องของสถานที่ที่ใช้ก็ไม่จาเป็นต้องมีมาก เพียงแค่โรงจอดรถ
ในบ้านก็สามารถบันดาลให้เป็นที่เพาะเห็ดได้แล้ว แค่ผ่านการอบรมในเรื่องของการเพาะเห็ดอย่างถูกต้องตามหลักการก็
สามารถทาธุรกิจนี้ได้อย่างง่ายดาย ที่สาคัญยังเป็นเกษตรกรรมในร่มซึ่งหมดกังวลในเรื่องที่ต้องตากแดดได้เลย สามารถ
เลือกธุรกิจเพาะเห็ดนี้เป็นทางเลือกได้ ที่เป็นความต้องการของตลาดและราคาดี กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ทาให้เกษตรกร
มีรายได้จานวนมาก การส่งเสริมให้เกษตรกร"เพาะเชื้อเห็ด"และ"เพาะเห็ด"จาหน่ายในท้องถิ่น
ของ
ตนเองและน าส่ ง ขายให้ กั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า น โดยเฉพาะเห็ ด ที่ ท าการเพาะในถุ ง พลาสติ ก ได้ แ ก่ เห็ ด นางฟ้ า
เห็ดนางรมหรือเห็ ด ฮังการี่ เห็ดหูห นู เห็ ดขอน เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง โดยเน้นปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฏีเพื่อให้
ชาวเกษตรกรสามารถกลับไปประกอบอาชีพการเพาะเห็ดด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี การอบรมการเพาะเห็ดจะแบ่ง
ออกเป็นขั้นตอนต่างๆประกอบด้วย การผลิตก้อนเชื้อเห็ดด้วยมือเปล่าที่การเพาะเห็ดในอดีตทากัน รวมถึงการผลิตก้อน
เชื้ อ เห็ ด ด้ ว ยเครื่ อ งจั ก รกลอุ ต สาหกรรมที่ ท าให้ ก้ อ นเชื้ อ เห็ ด ได้ คุ ณ ภาพและรวดเร็ ว ขึ้ น นอกการเพาะเห็ ด แล้ ว
ยังมีการฝึกการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด การหยอดเชื้อข้าวฟ่าง การบ่มก้อนเชื้อเห็ด การเปิดดอกก้อนเชื้อเห็ด การสร้างโรงเรือน
การปรับอุณหภูมิ และเทคนิคที่ทาให้เห็ดออกดอกจานวนมากๆจะเน้นมากที่สุดคือการปฏิบัติจริง
และ
การแก้ ปั ญ หาต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ ป ระกอบการเพาะเห็ ด โดยเฉพาะการปราบศั ต รู เ ห็ ด เช่ น การปราบราเขี ย ว
จากก้อนเชื้อเห็ด การปราบไรไข่ปลาและศัตรูเห็ดทุกชนิดโดยจะไม่ใช้สารเคมี ส่วนใหญ่จะเป็นผงและน้ายาที่ผลิต
จากจุลินทรีย์ เพื่อเป็นการถนอมก้อนเชื้อเห็ด ดอกเห็ด ที่สาคัญเน้นความปลอดภัย กับผู้ประกอบการเพาะเห็ดและ
ผู้บริโภคเห็ด ที่บริโภคดอกเห็ดเข้าไปแล้วจะได้รับแต่สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากเห็ดจะมีประโยชน์
ต่อชีวิตประจาวันของมนุษย์ในแง่ของอาหารและยาป้องกันรักษาโรคแล้วเห็ดยังมีความสาคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสาหรับการเพาะเห็ดหลายชนิด ประกอบกับต้นทุนในการ
ผลิตเห็ดแต่ละชนิดค่อนข้างต่า เนื่องจากวัสดุที่นามาเพาะเห็ดส่วนใหญ่ เป็นวัสดุเหลือใช้และเป็นผลพลอยได้จากการ
ผลิตในภาคเกษตรกรรมและการเรียนรู้การผสมสูตรอาหารจากเห็ดเพื่อเป็นรายได้เพิ่มขึ้นอีก
จึงทาให้
เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมีรายได้ดี มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติด้วย
ด้วยเหตุผลดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.
ในเขตพื้นที่ให้บริการ จึงได้เห็นความสาคัญและขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติจริงและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม
3. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย
1. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน
2. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : เขตพื้นที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย
จานวน 100 คน
กาหนดการดาเนินโครงการ
วันที่ 12-13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ผลการดาเนินโครงการฯ / ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ
ผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน
ผลการประเมินจากแบบประเมินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม 100 ชุด
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพทั่วไป
1. เพศ
จานวน
ร้อยละ
หญิง
54
54.00
ชาย
46
46.00
2.อายุ
จานวน
ร้อยละ
ต่ากว่า 20 ปี
4
4.00
20-29 ปี
17
17.00
30-39 ปี
24
24.00
40-49 ปี
25
25.00
50-59 ปี
14
14.00
60 ปีขึ้นไป
13
13.00
3.สถานภาพ
จานวน
ร้อยละ
ประชาชน
59
59.00
นักศึกษา มสธ.
25
25.00
เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ
16
16.00
4. การศึกษา
จานวน
ระดับ
มัธยมศึกษา/ปวช.
12
12.00
อนุปริญญา
34
34.00
ปริญญาตรี
52
52.00
สูงกว่าปริญญาตรี
2
2.00
5.ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด
จานวน
ร้อยละ
จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี
74
74.00
เวปไซด์ /โซเชียล
26
26.00
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จากตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
- ผู้เข้าร่วมโครงการ เป็นเพศหญิงร้อยละ 54 เพศชายร้อยละ 46
- ผู้เข้าร่วมโครงการมีอายุ 40-49 ปี มากสุดร้อยละ 25 ,รองลงมาอายุ 30-39 ปี ร้อยละ 24 ,อายุ 20-29 ปี
ร้อยละ 17, อายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 14 , อายุ 50-59 ปี ร้อยละ 13 และอายุต่ากว่า 20 ร้อยละ 4
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีสถานภาพประชาชน ร้อยละ 59 ,นักศึกษา มสธ.ร้อยละ 25 และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานราชการ ร้อยละ 16
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 74 และจากเวปไซด์ /
โซเชียล ร้อยละ 26
ตารางที่ 2 แสดงจานวนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ รูปแบบการจัดกิจกรรม (แบบประเมิน 100 ชุด )
6. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในโครงการ
กระบวนการให้บริการ
6.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม
6.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ
6.3 ความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม
6.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
6.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มากที่สุด มาก
น้อย
กลาง
65.00 27.00 8.00 00
64.00 29.00 7.00 00
72.00 25.00 3.00 00
74.70 20.00 6.00 00
73.00 22.00 5.00 00

น้อย
ที่สุด
00
00
00
00
00

ระดับความพึงพอใจ
ปาน
มากที่สุด มาก
น้อย
กลาง
69.00 27.00 4.00 00
70.00 27.00 3.00 00
72.00 25.00 3.00 00
74.00 20.00 6.00 00
75.00 23.00 2.00 00

น้อย
ที่สุด
00
00
00
00
00

7. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการเข้าร่วมโครงการ

กระบวนการฝึกอบรม
7.1 ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม
7.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
7.3 ความเหมาะสมของวิทยากรบรรยาย/ตอบคาถาม
7.4 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/เครื่องมือ
7.5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม
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8.ความรู้ก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมโครงการ

ความรู้
8.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี ก่อน เข้าร่วมโครงการ
8.1.1 การผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว
เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม
8.1.2 การหมักขี้เลื่อยด้วย EM และSEAGRO
8.1.3 การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด
8.1.4 การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเห็ดร้อน
และเห็ดหนาว
8.1.5 เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์
8.1.6 วิธีการทาปุ๋ยแห้งหรือส่าเป็นสูตรอาหารทาก้อนเชื้อเห็ด
8.1.7 วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเปิดดอกเห็ดหนาว
และเห็ดร้อน
8.1.8 การเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด การเก็บดอก
8.1.9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
8.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี หลัง เข้าร่วมโครงการ
8.2.1 การผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว
เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม
8.2.2 การหมักขี้เลื่อยด้วย EM และSEAGRO
8.2.3 การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด
8.2.4 การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเห็ดร้อน
และเห็ดหนาว”
8.2.5 “เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์”
8.2.6 วิธีการทาปุ๋ยแห้งหรือส่าเป็นสูตรอาหารทาก้อนเชื้อเห็ด
8.2.7 วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเปิดดอกเห็ดหนาว
และเห็ดร้อน”
8.2.8 การเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด การเก็บดอก
8.2.9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
9.ท่านสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
10.ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม

มาก
ที่สุด

ระดับความรู้
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

00.00

00.00

29.00

49.00

22.00

00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00

29.00
29.00
29.00

49.00
49.00
49.00

22.00
22.00
22.00

00.00
00.00
00.00

00.00
00.00
00.00

29.00
29.00
29.00

49.00
49.00
49.00

22.00
22.00
22.00

00.00
00.00

00.00
00.00

29.00
29.00

49.00
49.00

22.00
22.00

69.00
64.00
72.00

27.00
33.00
25.00

4.00
3.00
3.00

00
00
00

00
00
00

74.00
69.00
70.00

19.00
27.00
25.00

7.00
4.00
5.00

00
00
00

00
00
00

72.00
73.00
69.00
74.00
72.00

25.00
21.00
27.00
23.00
24.00

3.00
6.00
4.00
3.00
4.00

00
00
00
00
00

00
00
00
00
00
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ความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น
รายการ

ร้อยละ

1. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ/ความรู้การจัดกิจกรรมภายในงาน

-

1.1 การผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม
1.2 การหมักขี้เลื่อยด้วย EM และSEAGRO
1.3 การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด
1.4 การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเห็ดร้อนและเห็ดหนาว
1.5 “เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์
1.6 วิธีการทา ปุ๋ยแห้งหรือส่าเพือ่ เป็นสูตรอาหารทาก้อนเชื้อเห็ด
1.7 วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเปิดดอกเห็ดหนาวและเห็ดร้อน
1.8 การเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด การเก็บดอก
1.9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน
5. ความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม
7. การนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

96.00
97.00
97.00
93.00
96.00
95.00
97.00
94.00
96.00
92.00
98.00
94.75
96.00
97.00

11. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกหรือไม่
ควร เพราะเป็นกิจกรรมดีมากเพราะสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้
12. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ต้องการฝึกปฏิบัติจริงและเรียนรู้
- การผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม
- การหมักขี้เลื่อย ด้วย EM และSEAGRO การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด
- การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเห็ดร้อน และเห็ดหนาว
- เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์
- วิธีการทาปุ๋ยแห้งหรือส่าเพื่อเป็นสูตรอาหารทาก้อนเชื้อเห็ด
- วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเปิดดอกเห็ดหนาวและเห็ดร้อน การเก็บดอก
- การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
13. สิ่งที่คาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
1. ต้องการรับความรู้และและนาไปใช้ประโยชน์
2. ต้องการปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูก ได้นาก้อนเห็ดจากผลงานของตนเองนาไปดูแลที่บ้าน
3. ต้องการนาความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต
14. ความประทับใจในการร่วมโครงการครั้งนี้....พอใจทุกด้าน เช่น
- ความรู้ที่ได้รับดีมาก
- ได้รู้จักและทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มากยิ่งขึ้น
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สรุปผลความคิดเห็นตัวชี้วัด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
รวมทั้งสิ้น
ตัวชี้วัด
หน่วย เป้าหมาย
ผลการ
นับ
ดาเนินงาน
ผลผลิต (Output)
1.เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับบริการ
คน
100
120
2.เชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับริการในกระบวนการให้บริการ
ร้อยละ
86.00
94.75
3.เชิงเวลา :
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละ
90
100
4.เชิงต้นทุน
บาท
135,700 - 135,700 ผลลัพธ์ (Outcome)
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ
84.00
97.00
2.เชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ร้อยละ
86.00
96.00
สรุปค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโครงการ
(แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย)
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
1.1 ค่าตอบแทน……………….48,600 บาท
1.2 ค่าใช้สอย…………………..72,100 บาท
1.3 ค่าวัสดุ………………………15,000 บาท
รวมงบประมาณที่ใช้จริง… 135,700.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )
สรุปผลการดาเนินโครงการและข้อเสนอแนะ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต : เรื่องการเพาะเห็ด โครงการนี้เป็นประโยชน์มากแค่เพียง
มหาวิทยาลั ย สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าชมาหยิ บยื่ นแบ่งปันสิ่ งดีๆให้ ก็ทาให้ ทุกคนมี ความรู้ ดีมากการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด ได้รับความรู้ในกระบวนการผลิต การผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เห็ดกระด้าง
เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม การหมักขี้เลื่อย ด้วย EM และ SEAGRO การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด
การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเห็ดร้อน และเห็ดหนาว เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์ วิธีการทาปุ๋ยแห้งหรือส่า
เพื่อเป็นสูตรอาหารทาก้อนเชื้อเห็ด วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเปิดดอกเห็ดหนาวและเห็ดร้อน การเก็บดอก รวม
ไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด การสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง สามารถที่จะนาไปประกอบเป็นอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ าคงจะมีโครงการลักษณะนี้อีก ทาให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นที่รู้จัก
ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มี
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก :
แบบสรุปรายงานผลการดาเนินโครงการ
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สรุปการดาเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
(แผนงานที่ 8 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมผ่านชมรมนักศึกษา)
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวสุภา อินทรพานิช ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู
1.ความสาคัญของโครงการ
ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้หลายครอบครัวไม่สามารถที่จะดารงชีวิตประจาวัน
ได้
อย่างมีความสุข เนื่องจากมีรายได้ต่อเดือนไม่สมดุลกับรายจ่าย กล่าวคือ รายจ่ายที่ต้องจ่ายในการดาเนินชีวิตประจาวันแล้วยัง
มีรายการที่ต้องใช้จ่ายในด้านอื่นๆอีกมาก ทาให้เกิดภาวะเครียด บางคนจาเป็นต้องคิดหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ซึ่ง
บางครั้งอาจตัดสินใจทาในสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งที่ไม่อยากทา สุดท้ายก็มีแต่ผลเสียถึงขั้นหมดอนาคต หลายคนหันมาหาอาชีพที่
เหมาะสมกับตัวเองเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว บางคนลองผิดลองถูกกับหลากหลายอาชีพที่เห็นคนอื่นทา
แล้วประสบความสาเร็จ แต่พอได้ลงมือทาแล้วพบว่ายังไม่เหมาะสมกับตนเอง อาจเป็นเพราะยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รั บ
การแนะนาที่ถูกต้องตามหลักการ
การ"เพาะเห็ด" เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ เมื่อสามารถสร้างรายได้ที่ดีและยังมีการลงทุนไม่สูง ใช้เงินลงทุนก่อร่าง
ธุรกิจเพียงหลักพันบาทเท่านั้น ทั้งในเรื่องของสถานที่ที่ใช้ก็ไม่จาเป็นต้องมีมาก เพียงแค่โรงจอดรถในบ้า นก็สามารถบันดาลให้
เป็นที่เพาะเห็ดได้แล้ว แค่ผ่านการอบรมในเรื่องของการเพาะเห็ดอย่างถูกต้องตามหลักการก็สามารถทาธุรกิจนี้ได้อย่างง่ายดาย
ที่สาคัญยังเป็นเกษตรกรรมในร่มซึ่งหมดกังวลในเรื่องที่ต้องตากแดดได้เลย สามารถเลือกธุรกิจเพาะเห็ดนี้เป็นทางเลือกได้ ที่
เป็นความต้องการของตลาดและราคาดี กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ทาให้เกษตรกรมีรายได้จานวนมาก การส่งเสริมให้เกษตรกร"
เพาะเชื้อเห็ด"และ"เพาะเห็ด"จาหน่ายในท้องถิ่นของตนเองและนาส่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเห็ดที่ทาการเพาะ
ในถุงพลาสติก ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมหรือเห็ด ฮังการี่ เห็ดหูหนู เห็ดขอน เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง โดยเน้นปฏิบัติจริง
มากกว่าทฤษฏีเพื่อให้ชาวเกษตรกรสามารถกลับไปประกอบอาชีพการเพาะเห็ดด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี การอบรมการเพาะ
เห็ดจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆประกอบด้วย การผลิตก้อนเชื้อเห็ดด้วยมือเปล่าที่การเพาะเห็ ดในอดีตทากัน รวมถึงการผลิต
ก้อนเชื้อเห็ดด้วยเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมที่ทาให้ก้อนเชื้อเห็ดได้คุณภาพและรวดเร็วขึ้น นอกการเพาะเห็ดแล้วยังมีการฝึก
การนึ่งก้อนเชื้อเห็ด การหยอดเชื้อข้าวฟ่าง การบ่มก้อนเชื้อเห็ด การเปิดดอกก้อนเชื้อเห็ด การสร้างโรงเรือน การปรับอุณหภู มิ
และเทคนิ ค ที่ ท าให้ เ ห็ ด ออกดอกจ านวนมากๆจะเน้ น มากที่ สุ ด คื อ การปฏิ บั ติ จ ริ ง และการแก้ ปั ญ หาต่ า งๆที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ
ผู้ประกอบการเพาะเห็ด โดยเฉพาะการปราบศัตรูเห็ด เช่น การปราบราเขียวจากก้อนเชื้อเห็ด การปราบไรไข่ปลาและศัตรูเห็ด
ทุกชนิดโดยจะไม่ใช้สารเคมี ส่วนใหญ่จะเป็นผงและน้ายาที่ผลิตจากจุลินทรีย์ เพื่อเป็นการถนอมก้อนเชื้อเห็ด ดอกเห็ด ที่สาคัญ
เน้นความปลอดภัยกับผู้ประกอบการเพาะเห็ดและผู้บริโภคเห็ด ที่บริโภคดอกเห็ดเข้าไปแล้วจะได้รับแต่สารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากเห็ดจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวันของมนุษย์ในแง่ของอาหารและยาป้องกันรักษาโรคแล้วเห็ด
ยังมีความสาคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสาหรับการเพาะเห็ดหลาย
ชนิด ประกอบกับต้นทุนในการผลิตเห็ดแต่ละชนิดค่อนข้างต่า เนื่องจากวัสดุที่นามาเพาะเห็ดส่วนใหญ่ เป็นวัสดุเหลือใช้และ
เป็นผลพลอยได้จากการผลิตในภาคเกษตรกรรมและการเรียนรู้การผสมสูตรอาหารจากเห็ดเพื่อเป็นรายได้เพิ่มขึ้นอีก จึงทาให้
เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมีรายได้ดี มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์ วิทยพั ฒนา มสธ.อุดรธานี ร่ว มกับชมรมนั กศึกษา มสธ.ในเขตพื้ นที่ให้บริการ จึง ได้เห็น
ความสาคัญและขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
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2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติจริงเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม
2.3 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.กลุ่มเป้าหมาย
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้สูงอายุ
3.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : 100 คน
3.3 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : เขตพื้นที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
4.ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู
จัดบริการวิชาการแก่สังคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด จัดกิจกรรมเมื่อวันที่
12-13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ดังนี้
4.1 ได้ทาบันทึกเชิญไปยังนักศึกษา มสธ. หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.และประชาชนให้ ทราบ
และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมโดยการยื่นใบสมัคร โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้
- นักศึกษา มสธ. 25 คน
- เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการศึกษา มสธ. 16 คน
- ประชาชน 71 คน
- วิทยากร /วิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ 8 คน
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นจานวน 120 คน นับได้ว่าเกินเป้าหมาย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้ให้ความสนใจ
4.2 การดาเนินกิจกรรม เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวนมาก จึงต้องแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆสลับกัน โดย
ร่วมกิจกรรมครบทุกฐานโดยแต่ละฐานจัดกิจกรรมโดยคานึงถึงฝึกปฏิบัติจริง สามารถนาความรู้ที่ได้รับ
ไป
ประกอบอาชีพ ได้ ใ นอนาคต และหลั งฝึ ก อบรมศู นย์ เ รี ย นรู้ แ ห่ ง นี้ ยิ น ดี ใ ห้ ค าปรึ ก ษาเรื่ องกระบวนการเพาะเห็ ด
ทุกด้าน ทั้งนี้ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์และได้เชิญผู้เข้าอบรมทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม และมอบใบประกาศผ่านการอบรม
5. ผลการดาเนินงาน (ให้เขียนผลการดาเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เนื้อหาวิชาการ/ความรู้พร้อม
ภาพประกอบ ที่ใช้ในการจัดอบรม/กิจกรรมโดยสังเขป)
5.1 สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้
ข้อมูลพื้นฐานในการเพาะเห็ด
เห็ด หมายถึง สิ่งมีชีวิตในกลุ่มจุลินทรีย์ที่เรียกว่า รา มีการเจริญเป็นเส้นใยและสร้างสปอร์ในส่วนของดอกเห็ด
เพื่อใช้ขยายพันธุ์ จัดอยู่ในกลุ่ม Basidiomycotina และ Ascomycotina เนื่องจากเห็ดไม่มีคลอโรฟิลล์ แบบพืชจึง
ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง แต่เห็ดมีบทบาทที่สาคัญต่อระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ กล่าวคือ เป็นตัวการย่อยสลายเศษ
ซากพื ช ซากสั ต ว์ ซึ่ง ได้ แ ก่ ไม้ล้ ม ไม้ยื น ต้น ตาย กิ่ง ไม้ ใบไม้ ผล เมล็ ด และมู ล สั ตว์ ต่ างๆที่ร่ ว งหล่ น ลงบนพื้น ดิ น
อินทรีย์วัตถุในดิน 90% ของเศษซากพืชเหล่านี้เป็นเนื้อไม้ที่มี เซลลูโลส (cellulose) และ ลิกนิน (lignin) เป็น
องค์ประกอบหลักที่ย่อยสลายยาก ทาให้เกิดวงจรธาตุอาหารที่สมบูรณ์ ซึ่งเห็ดจะผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสิ่งเหล่า นี้ให้
สลายเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารให้กับพืช และจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเห็ด
1. ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (Co)
ในระยะที่ เ ห็ ด พั ฒ นาเป็ น ดอกหากโรงเรื อ นมี ป ริ ม าณก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงก็จะทาให้ดอกเห็ดมีลักษณะผิดปกติได้ ดังนั้น โรงเรือนเพาะเห็ดควรดูแลให้มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ซึ่งจะช่วยให้ดอกเห็ดเจริญไปเป็นดอกที่สมบูรณ์ได้
2. ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เห็ดชอบความเป็นกลาง (pH7) หรือเป็นกรดเล็กน้อย
3. แรงดึงดูดของโลก เห็ด ที่มีลักษณะเป็นทรงร่มจะเจริญในแนวต้านแรงดึงดูดของโลก ไม่ว่าจะจับวางใน
ตาแหน่งใด ส่วนเห็ดหิ้ง(เห็ดขอนไม้,เห็ดสวรรค์พันปี,เห็ดศักดิ์สิทธิ์นาโชคพบมากในช่วงหน้าฝน)จะเจริญใน
แนวขนานกับพื้นโลก
4. ความชื้นของอากาศ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในระยะเปิดก้อนเห็ด
เห็ดต้องการความชื้นค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเปิดก้อนเชื้อภายในโรงเรือน ที่เก็บความชื้นได้และ
รักษาระดับความชื้นในอากาศให้อยู่ในระดับ 70-80 เปอร์เซ็นต์
5. แสงสว่าง มีผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของดอกเห็ดมาก เนื่องจากแสงสว่างจะช่วยกระตุ้นการ
รวมตัว ของเส้นใย และพัฒนากลายเป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์
6. อุ ณ หภู มิ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ของเห็ ด มากอุ ณ หภู มิ ที่ เ ห็ ด แต่ ล ะชนิ ด ใช้ ส าหรั บ การ
เจริญเติบโต ของเส้นใยจะสูงกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเกิดดอกเห็ดเล็กน้อย

การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
เห็ดที่ทาการเพาะในถุงพลาสติก ได้แก่
1. เห็ดนางฟ้า หรือ เห็ดนางฟ้าภูฏาน
2. เห็ดนางรม หรือ เห็ดฮังการี่
3. เห็ดขอน ขอนดา และ ขอนขาว
4. เห็ดบด หรือ เห็ดกระด้าง
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5.2 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดสรุปผลการดาเนินโครงการและข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัด
ผลผลิต (Output)
1.เชิงปริมาณ : จานวนผู้เข้ารับบริการ
2.เชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับริการในกระบวนการให้บริการ
3.เชิงเวลา :
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
4.เชิงต้นทุน
ผลลัพธ์ (Outcome)
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
2.เชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วย
นับ

รวมทั้งสิ้น
เป้าหมาย
ผลการ
ดาเนินงาน

คน

100

120

ร้อยละ

86.00

94.75

ร้อยละ
บาท

90
135,700 -

100
135,700 -

ร้อยละ

84.00

97.00

ร้อยละ

86.00

96.00

6. ผู้รับบริการ/หน่วยงานได้รับความรู้/ประโยชน์ ดังนี้
ผู้รับบริการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด ได้รับความรู้ในกระบวนการผลิต อาทิ
- การผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม
- การหมักขี้เลื่อย ด้วย EM และSEAGRO การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด
- การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเห็ดร้อน และเห็ดหนาว
- เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์
- วิธีการทาปุ๋ยแห้งหรือส่าเพื่อเป็นสูตรอาหารทาก้อนเชื้อเห็ด
- วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเปิดดอกเห็ดหนาวและเห็ดร้อน การเก็บดอก
- รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด และการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง
หน่วยงาน
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นที่รู้จัก
7. สรุปโดยภาพรวมและความคิดเห็นของผู้รับบริการ
ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด ทุกคนได้ให้ความเห็น
ที่ตรงกันว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์มาก แค่เพียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาหยิบยื่นแบ่งปันสิ่งดีๆให้ก็ทาให้
ทุก คนมีค วามสุ ข และรู้ สึ ก ว่า ตั ว เองมี คุ ณค่ า มี ความส าคั ญ อย่า งมาก ความรู้ ที่ ได้ รั บ ดีม ากและจะนาไปประกอบ
เป็นอาชีพเพื่อสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีโครงการลักษณะนี้อีก
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8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา
ชุดวิชา 90303 พืชเศรษฐกิจ
ชุดวิชา 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร
9. การจัดทาการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด เป็นการนาความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณาการพัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/
หลักสูตรและ/หรือการวิจัย ดังนี้
ชื่อเรื่อง
การให้บริการ
วิชาการ
แก่สังคม

ผลงานที่นาไป
พัฒนา/ปรับปรุง/
บูรณาการ/
การเรียนการสอน/
การวิจัย

การอบรมเชิง
ชุดวิชา
ปฏิบัติการเพื่อ
พืชเศรษฐกิจ
พัฒนาคุณภาพชีวิต (90303)
: เรื่องการเพาะเห็ด
ชุดวิชา
การจัดการผลิตผล
และการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร
(94330)

หลักฐาน
(สนับสนุนเนื้อหา)

หน่วยที่ 6: การขยายพันธุ์พืช
หน่วยที่ 7: การปลูกพืช
หน่วยที่ 15: พืชผัก
หน่วยที่ 1: การการจัดการผลผลิตเกษตรโดยทั่วไป
หน่วยที่ 2: ระบบการผลิตผลการเกษตรเพื่อการแปรรูป
หน่วยที่ 4: การแปรรูปผลิตผลเกษตร
หน่วยที่ 6: การจัดการวัตถุดิบ
หน่วยที่ 7: การวางแผนการแปรรูปผลิตผลเกษตร
หน่วยที่ 8: การจัดการการแปรรูปผลิตผลเกษตร
หน่วยที่ 9: การจัดการการด้านการเงินในธุรกิจแปรรูปผลิตผลเกษตร
หน่วยที่ 10:การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจแปรรูปผลิตผลเกษตร
หน่วยที่ 11:การจัดการควบคุมคุณภาพ
หน่วยที่ 12:การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดส่ง
หน่วยที่ 13:ระบบการตลาดผลิตผลเกษตรแปรรูป
หน่วยที่ 14:การวิเคราะห์และการวางแผนการตลาดผลิตผลเกษตรแปรรูป
หน่วยที่ 15:การกาหนดราคาผลิตผลเกษตรแปรรูป
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มสธ.จับมือหมู่บ้านเห็ด
อบรมเสริมอาชีพการเพาะเห็ดสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

เมื่อวันที่12 พฤษภาคม 2561 คุณเยียรยง ไชยรัตน์ ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
เป็นประธานเปิดอบรม ตามโครงการ มสธ.บริการแก่สังคมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต เรื่องการเพาะเห็ด สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด
บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้นักศึกษาจากชมรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเขตจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลาภู ประชาชน พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่จากเรือนจาทัณฑสถานในเขตพื้นที่ให้บริการ 11 จังหวัด และเจ้าหน้าที่สานักงานคุม
ประพฤติจังหวัดอุดรธานี จานวน 120 คน เข้าอบรมเพื่อให้ได้ความรู้ ทฤษฏี
และทักษะ
ในการเพาะเห็ด นาไปสอนนักศึกษาและประชาชนต่อไป
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ในการอบรมครั้งนี้คณะวิทยากรสอนการเพาะเห็ด
นาโดย ดร.อานนท์ แสนน่าน ผู้อานวยการศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด
ได้นาวิธีการทั้งทฤษฏีและปฏิบัติการเพาะเห็ดแบบมาตรฐาน
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน

ข้อมูล/ภาพ ดร.อานนท์ แสนน่าน
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2018 17:36
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บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
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ภาคผนวก ข
บันทึกข้อความและคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน

- 22 -

คาสั่งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
ที่ ๘ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ ศูนย์วิทยพัฒ นา มสธ.อุด รธานี ได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี พุ ทธศักราช ๒๕๖๑
ให้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องการเพาะเห็ด
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคลากร
ในการดาเนินงานดังต่อไปนี้
๑. ประธานดาเนินงาน ผู้อานวยการศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๒.๑ นางวสุภา อินทรพานิช
งานที่รับผิดชอบ ดาเนินจัดโครงการและสรุปติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
๓. เจ้าหน้าที่กองกลางหรือประสานงาน/ประชาสัมพันธ์
๓.๑ นางพรรษชล แข็งขัน
งานที่รับผิดชอบ ต้อนรับ รับลงทะเบียน แจกเอกสาร /ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มสธ.
๔. วิทยากร ตามเอกสารแนบท้าย
งานที่รับผิดชอบ ให้ความรู้และฝึกฏิบตั ิ
ทั้ ง นี้ ให้ ก รรมการดั ง กล่ า วปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นจั ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต :
เรื่องการเพาะเห็ด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ต่อไป

สัง่ ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วทิ ยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
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รายชื่อวิทยากรแนบท้ายคาสั่ง
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต: เรือ่ งการเพาะเห็ด
ณ "ฟาร์มหมูบ่ ้านเห็ด" บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
(ปฏิบตั ิหน้าที่เป็นวิทยากรในวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๑. ดร.อานนท์ แสนน่าน
๒. นางสาวนัจนันท์ สิทธินาม
๓. นายประทิน แสนน่าน
๔. นางสาวอรพิน โพธิ์ศรี
๕. นางสาววิลัยลักษณ์ ชะนะสะแบง
๖. นายอาพล แสนน่าน
๗. นางเยียรยง ไชยรัตน์
๘. นางพรรษชล แข็งขัน
๙. นางวสุภา อินทรพานิช

วิทยากรภายนอก
วิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ
วิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ
วิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ
วิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ
วิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ
วิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ
วิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ
วิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ

(๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
(๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
(๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
(๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
(๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
(๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.)
(๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
(๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
(๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.)
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๘๖

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจัน่
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากร
เรียน ดร.อานนท์ แสนน่าน
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย โครงการ /แบบตอบรับ ๑ ชุด
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลาภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด เพือ่ ส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง เป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการนาองค์ความรู้ไปขยายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมในวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ
ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากร ตามโครงการ ในวัน เวลา
สถานที่ดังกล่าว โดยมีโดยมีนางวสุภา อินทรพาณิช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒ เป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๙๑

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรประจากลุม่ ฝึกปฏิบัติ
เรียน นางสาวนัจนันท์ สิทธินาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ /แบบตอบรับ ๑ ชุด
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลาภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง เป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการนาองค์ความรู้ไปขยายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมในวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ
ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ ใน
วั น เวลา สถานที่ ดั ง กล่ า ว โดยมี โ ดยมี น างวสุ ภ า อิ น ทรพาณิ ช หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
เป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๘๙

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรประจากลุม่ ฝึกปฏิบัติ
เรียน นายประทิน แสนน่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ /แบบตอบรับ ๑ ชุด
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลาภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง เป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการนาองค์ความรู้ไปขยายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมในวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ
ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ ใน
วั น เวลา สถานที่ ดั ง กล่ า ว โดยมี โ ดยมี น างวสุ ภ า อิ น ทรพาณิ ช หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
เป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๙๐

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรประจากลุม่ ฝึกปฏิบัติ
เรียน นางสาวอรพิน โพธิศ์ รี
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ /แบบตอบรับ ๑ ชุด
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลาภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง เป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการนาองค์ความรู้ไปขยายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมในวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ
ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ
ในวั น เวลา สถานที่ ดั งกล่ า ว โดยมี โ ดยมี น างวสุ ภ า อิน ทรพาณิ ช หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
เป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๘๘

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรประจากลุม่ ฝึกปฏิบัติ
เรียน นางสาววิลัยลักษณ์ ชะนะสะแบง
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ /แบบตอบรับ ๑ ชุด
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลาภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง เป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการนาองค์ความรู้ไปขยายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมในวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ
ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ ใน
วั น เวลา สถานที่ ดั ง กล่ า ว โดยมี โ ดยมี น างวสุ ภ า อิ น ทรพาณิ ช หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
เป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๘๗

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจั่น
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญเป็นวิทยากรประจากลุม่ ฝึกปฏิบัติ
เรียน นายอาพล แสนน่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ /แบบตอบรับ ๑ ชุด
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลาภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง เป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งการนาองค์ความรู้ไปขยายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมในวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ
ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรประจากลุ่มฝึกปฏิบัติ ใน
วั น เวลา สถานที่ ดั ง กล่ า ว โดยมี โ ดยมี น างวสุ ภ า อิ น ทรพาณิ ช หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
เป็นผู้ประสานงาน
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๒๔

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจัน่
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
เรียน ประธานชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ 1 ชุด
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต :
เรื่ อ งการเพาะเห็ ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การเพาะเห็ ด ได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดอบรม
ในวันเสาร์ท่ี ๑๒ และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ "ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด" บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนอง
นาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านและนักศึกษา ร่วมโครงการตามวันเวลา
และสถานที่ดังกล่าว กรุณากรอกรายชื่อในใบสมัครเป็นรายบุคลคลพร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน ส่งทาง
อีเมล meka75@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔ เพื่อจะได้เตรียมการจัดทา
ใบประกาศผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และฟาร์มหมู่บ้านเห็ด
ภายในวั น ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี น างวสุ ภ า อิ น ทรพาณิ ช หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
เป็นผู้ประสานงาน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๒๕

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจัน่
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
เรียน ประธานชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดหนองคาย
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ 1 ชุด
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต :
เรื่ อ งการเพาะเห็ ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การเพาะเห็ ด ได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดอบรม
ในวันเสาร์ท่ี ๑๒ และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ "ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด" บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนอง
นาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านและนักศึกษา ร่วมโครงการตามวันเวลา
และสถานที่ดังกล่าว กรุณากรอกรายชื่อในใบสมัครเป็นรายบุคลคลพร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน ส่งทาง
อีเมล meka75@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔ เพื่อจะได้เตรียมการจัดทา
ใบประกาศผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และฟาร์มหมู่บ้านเห็ด
ภายในวั น ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี น างวสุ ภ า อิ น ทรพาณิ ช หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
เป็นผู้ประสานงาน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๒๖

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจัน่
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
เรียน ประธานชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดหนองบัวลาภู
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ 1 ชุด
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต :
เรื่ อ งการเพาะเห็ ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การเพาะเห็ ด ได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดอบรม
ในวันเสาร์ท่ี ๑๒ และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ "ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด" บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนอง
นาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านและนักศึกษา ร่วมโครงการตามวันเวลา
และสถานที่ดังกล่าว กรุณากรอกรายชื่อในใบสมัครเป็นรายบุคลคลพร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน ส่งทาง
อีเมล meka75@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔ เพื่อจะได้เตรียมการจัดทา
ใบประกาศผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และฟาร์มหมู่บ้านเห็ด
ภายในวั น ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี น างวสุ ภ า อิ น ทรพาณิ ช หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
เป็นผู้ประสานงาน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผูอ้ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๒๗

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคากลิ้ง หมู่ ๑๐ ตาบลบ้านจัน่
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐
๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
เรียน ประธานชมรมบัณฑิต มสธ.จังหวัดอุดรธานี
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ 1 ชุด
ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต :
เรื่ อ งการเพาะเห็ ด เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนมี อ งค์ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การเพาะเห็ ด ได้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดอบรม
ในวันเสาร์ท่ี ๑๒ และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ "ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด" บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนอง
นาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านและนักศึกษา ร่วมโครงการตามวันเวลา
และสถานที่ดังกล่าว กรุณากรอกรายชื่อในใบสมัครเป็นรายบุคลคลพร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน ส่งทาง
อีเมล meka75@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔ เพื่อจะได้เตรียมการจัดทา
ใบประกาศผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และฟาร์มหมู่บ้านเห็ด
ภายในวั น ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี น างวสุ ภ า อิ น ทรพาณิ ช หมายเลขโทรศั พ ท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
เป็นผู้ประสานงาน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(นางเยียรยง ไชยรัตน์)
ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
งานอานวยการและธุรการ
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐
โทรสาร ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔
มือถือ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒
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ผด.บส.1

แบบคาขอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(ลักษณะโครงการไม่อิงรูปแบบวิจัย)
1. ชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
2. ลักษณะโครงการ ข้อ 8 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมผ่านชมรมนักศึกษา มสธ.
3. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง : การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง และ
เสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
5. เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย : เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี
ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
6. หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ทาให้หลายครอบครัวไม่สามารถที่ จะดารงชีวิตประจาวันได้อย่างมี
ความสุข เนื่องจากมีรายได้ต่อเดือนไม่สมดุลกับรายจ่าย กล่าวคือ รายจ่ายที่ต้องจ่ายในการดาเนินชีวิตประจาวันแล้ว ยังมี
รายการที่ต้องใช้จ่ายในด้านอื่นๆอีกมาก ทาให้เกิดภาวะเครียด บางคนจาเป็นต้องคิดหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ซึ่ง
บางครั้งอาจตัดสินใจทาในสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งที่ไม่อยากทา สุดท้ายก็มีแต่ผลเสียถึงขั้นหมดอนาคต หลายคนหันมาหาอาชีพ
ที่เหมาะสมกับตัวเองเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว บางคนลองผิดลองถูกกับหลากหลายอาชีพที่เห็นคน
อื่นทาแล้วประสบความสาเร็จ แต่พอได้ลงมือทาแล้วพบว่ายังไม่เหมาะสมกับตนเอง อาจเป็นเพราะยังไม่ได้รับการส่งเสริม
หรือได้รับการแนะนาที่ถูกต้องตามหลักการ
การ"เพาะเห็ด" เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ เมื่อสามารถสร้างรายได้ที่ดีและยังมีการลงทุนไม่สูง ใช้เงินลงทุน
ก่อร่างธุรกิจเพียงหลักพันบาทเท่านั้น ทั้งในเรื่องของสถานที่ที่ใช้ก็ไม่จาเป็นต้องมีมาก เพียงแค่โรงจอดรถในบ้านก็สามารถ
บันดาลให้เป็นที่เพาะเห็ดได้แล้ว แค่ผ่านการอบรมในเรื่องของการเพาะเห็ด อย่างถูกต้องตามหลักการก็สามารถทาธุรกิจนี้
ได้อย่างง่ายดาย ที่สาคัญยังเป็นเกษตรกรรมในร่มซึ่งหมดกังวลในเรื่ องที่ต้องตากแดดได้เลย สามารถเลือกธุรกิจเพาะเห็ดนี้
เป็นทางเลือกได้ ที่เป็นความต้องการของตลาดและราคาดี กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ทาให้เกษตรกรมีรายได้จานวนมาก การ
ส่งเสริมให้เกษตรกร"เพาะเชื้อเห็ด"และ"เพาะเห็ด"จาหน่ายในท้องถิ่นของตนเองและนาส่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้ าน
โดยเฉพาะเห็ดที่ทาการเพาะในถุงพลาสติก ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมหรือเห็ด ฮังการี่ เห็ดหูหนู เห็ดขอน เห็ดบดหรือ
เห็ดกระด้าง โดยเน้นปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฏีเพื่อให้ชาวเกษตรกรสามารถกลับไปประกอบอาชีพการเพาะเห็ดด้วยตัวเอง
ได้เป็นอย่างดี การอบรมการเพาะเห็ดจะแบ่ งออกเป็นขั้นตอนต่างๆประกอบด้วย การผลิตก้อนเชื้อเห็ดด้วยมือเปล่าที่การ
เพาะเห็ดในอดีตทากัน รวมถึงการผลิตก้อนเชื้อเห็ดด้วยเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมที่ทาให้ก้อนเชื้อเห็ดได้คุณภาพและ
รวดเร็วขึ้น นอกการเพาะเห็ดแล้วยังมีการฝึกการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด การหยอดเชื้อข้าวฟ่า ง การบ่มก้อนเชื้อเห็ด การเปิดดอก
ก้อนเชื้อเห็ด การสร้างโรงเรือน การปรับอุณหภูมิ และเทคนิคที่ทาให้เห็ดออกดอกจานวนมากๆจะเน้นมากที่สุดคือการ
ปฏิบัติจริงและการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเพาะเห็ด โดยเฉพาะการปราบศัตรูเห็ด เช่น การปราบราเขียว
จากก้อนเชื้อเห็ด การปราบไรไข่ปลาและศัตรูเห็ดทุกชนิดโดยจะไม่ใช้สารเคมี ส่วนใหญ่จะเป็นผงและน้ายาที่ผลิตจาก
จุลินทรีย์ เพื่อเป็นการถนอมก้อนเชื้อเห็ด ดอกเห็ด ที่สาคัญเน้นความปลอดภัยกับผู้ประกอบการเพาะเห็ดและผู้บริโภคเห็ด
ที่บริโภคดอกเห็ดเข้าไปแล้วจะได้รับแต่สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากเห็ดจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน
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ของมนุษย์ในแง่ของอาหารและยาป้องกันรักษาโรคแล้วเห็ดยังมีความสาคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมสาหรับการเพาะเห็ดหลายชนิด ประกอบกับต้นทุนในการผลิตเห็ดแต่ ละชนิด
ค่อนข้างต่า เนื่องจากวัสดุที่นามาเพาะเห็ดส่วนใหญ่ เป็นวัสดุเหลือใช้และเป็นผลพลอยได้จากการผลิตในภาคเกษตรกรรม
และการเรียนรู้การผสมสูตรอาหารจากเห็ดเพื่อเป็นรายได้เพิ่มขึ้นอีก จึงทาให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมีรายได้ดี มีฐานะความ
เป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.ในเขตพื้นที่ให้บริการ จึงได้เห็นความสาคัญและขอเป็นส่วนหนึ่งในการ
เสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
7.วัตถุประสงค์
7.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดอย่างมีประสิทธิภาพ
7.2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ปฏิบัติจริงและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม
7.3 เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
8.ผลลัพธ์ของการดาเนินโครงการ
เชิงประมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 84
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จาการบริการ ร้อยละ 86
ผลลัพธ์
8.1 ประชาชนได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดอย่างครบถ้วน
8.2 ประชาชนได้รับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงและนาประสบการณ์จริงไปประกอบอาชีพได้
8.3 ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมให้จากการเพาะเห็ดทาให้มีธุรกิจและคุณภาพชีวิตดีขึ้น
9.ผลกระทบของการดาเนินโครงการ
ผลกระทบ
หลังการเข้าร่วมโครงการสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทาให้หลายครอบครัว
สามารถที่จะดารงชีวิตประจาวันได้อย่างมีความสุข สามารถมีรายได้ต่อเดือนที่สมดุลกับรายจ่ายทาให้ภาวะเครียด
หายไป มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยบางคนใช้เป็นอาชีพหลักบางคนใช้เป็นอาชีพเสริมและมหาวิทยาลัยฯเป็นที่รู้จัก
10.ตอบสนองหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ
ข้อที่ 3 เป็นโครงการที่สอดคล้องนโยบายและมาตรการประจาปี 2561 ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและ
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแผนปฏิบัติการราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อ้างอิงจาก แผนแม่บทการบริการ
วิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ข้อ 8 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมผ่านชมรมนักศึกษา มสธ.)
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวสุภา อินทรพานิช นักแนะแนวกรศึกษาและอาชีพ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
และชมรมนักศึกษา มสธ.อุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลาภู
12.กลุ่มเป้าหมาย
12.1 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ
12.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : จานวน 100 คน
12.3 พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดอุดรธานี หนองคาย, หนองบัวลาภู
13.และผู้ที่มีส่วนได้เสีย
13.1 ผู้มีส่วนได้เสีย : ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวลาภู
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13.2 ภาคท้องถิ่น : ชุมชนในเขตพื้นที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
13.3 ภาคประชาชน : ภาคเกษตรกรรม
13.4 ภาคเอกชน : ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับซื้อขายผลิตภัณฑ์การเกษตร
13.5 ภาครัฐ : หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการการเกษตร

14.สถานที่ให้บริการวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา จังหวัดอุดรธานี
15.ระยะเวลาโครงการ เริ่มต้นปีงบประมาณ 2561–สิ้นสุดปีงบประมาณ 2561 (12-13 พฤษภาคม 2561)
16.เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด
ผลผลิต / ตัวชี้วัด

หน่วย
นับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.–มี.ค.)

ผลผลิตที่ 1 :ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.–ก.ย.)

/

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ :
1.จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ
2.ร้อยละของผู้รับบริการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์

คน
ร้อยละ

100
84

เชิงคุณภาพ :
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ร้อยละ
เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด ร้อยละ

86
90

เชิงต้นทุน : (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

บาท

138,700

หน่วย
นับ

แผนการดาเนินกิจกรรม 1)

17.แผนการดาเนินงาน (Grant Chart)
ผลผลิต / กิจกรรม

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ไตรมาส 2
(ม.ค.–มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.–ก.ย.)

ผลผลิตที่ 1 :
/
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
กิจกรรม 1.ด้านความรู้
ครั้ง/คน
1/100
ให้ความรู้
- เคล็ดลับสูตรผสมก้อนเชื้อเห็ด“เงินล้าน”ทาเห็ดก้อนทุกชนิด
(เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม
วิทยากร.... นายอานนท์ แสนน่าน
ผู้อานวยการศูนย์การเรียนรูฟ้ าร์มหมู่บ้านเห็ด และคณะ
กิจกรรมที่ 2: ด้านกระบวนการ
- ฝึกปฏิบัติการการเพาะเห็ดครบวงจร /การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
วิทยากร....นายอานนท์ แสนน่าน
ผู้อานวยการศูนย์การเรียนรูฟ้ าร์มหมู่บ้านเห็ด และคณะ
กิจกรรมที่ 3 : ติดตามและสรุปผลโครงการ
ครั้ง
1
กิจกรรมที่ 4 : จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
ครั้ง
1
หมายเหตุ 1) ให้ระบุเป็นปริมาณงานหรือ Grant Chart ในแผนการดาเนินงานที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสนั้นๆ
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18.รายการงบประมาณ

หน่วย : บาท
งบประมาณปี พ.ศ.2561

งบรายจ่าย / รายการ
ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/กิจกรรม
ค่าตอบแทน (46,380 บาท)
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (อัตราXชมฺ.Xคน) =(600x12x1)
2. ค่าตอบแทนวิทยากรประจากลุม่ (อัตราXชมฺ.Xคน) =(600x12x5)
4. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประสานงาน/พัสดุ 2 คน วันธรรมดาวันๆละ 150 บาท 5 วัน
5. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประสานงาน/พัสดุ 2 คน วันหยุดราชการวันๆละ 420 บาท 2 วัน
ค่าใช้สอย (77,320บาท)
6. ค่าอาหารผูร้ ่วมกิจกรรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที่ (ไม่ครบทุกมื้อ) 108 คนๆละ 100 บาท
7. ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มผู้ร่วมกิจกรรม/วิทยากร/เจ้าหน้าที(่ 108 คนๆละ 70 บาท 2 วัน)
8. ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร /เจ้าหน้าที่ /ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน
(เหมาจ่ายไป-กลับ 2 วัน คนละ 200 บาท) หรือตามเหมาะสม
9. ค่าสถานที่การจัดโครงการพร้อมค่าตกแต่งสถานที่ 2 วันๆละ 4,000 บาท
10. ค่าเช่ารถพร้อมน้ามันเชื้อเพลิง หรือค่าน้ามันรถศูนย์วิทยพัฒนา 2 วัน
11. ค่าไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร
12. ค่าใช้จ่ายอื่น
13. ค่าประมวลผลและจัดทารายงาน
ค่าวัสดุ (15,000 บาท)
14. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบในการฝึกอบรม(การเพาะเห็ด) 100 ชุดๆละ 50 บาท
15. ค่าเอกสาร/หนังสือ/สื่อการจัดฝึกอบรม/ไวนิล 100 ชุดๆละ 100 บาท
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจ่ายทุกรายการ

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.)

ไตรมาส 3
(เม.ย.–มิ.ย.)

ไตรมาส 4
(ก.ค.– ก.ย.)

7,200
36,000
1,500
1,680
21,600
15,120
20,000
8,000
3,600
1,000
5,000
3,000
5,000
10,000
138,700

19.แผนการเบิกจ่ายเงิน
งวดที่
ภาระงานที่ต้องส่ง
จานวน(บาท)
1 1.ประสานงาน/เตรียมการดาเนินโครงการทุกด้าน
135,700
2.ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้สนใจ
3.ดาเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ : เรื่องการเพาะเห็ด
(ไตรมาส 3) วันที่ 12-13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
2 1. ติดตามและสรุปผลโครงการ
3,000
2. จัดทารายงานผลการดาเนินโครงการฉบับสมบูรณ์ (พฤษภาคม 2561)
รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสามหมืน่ แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
138,700
20. เฉพาะกรณีโครงการที่มุ่งตอบสนองด้านการเรียนการสอนในชุดวิชา/ผลงานวิจยั ให้ระบุดว้ ยว่าเป็นชุดวิชาใดหรือ
ผลงานวิจัยเรื่องใด เช่น รหัสชุดวิชา......................ชื่อชุดวิชา..................................... และ/หรือ
ผลงานวิจัยเรือ่ ง.....................................................................
21. การรายงานผลการดาเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้รายงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กองแผนงานกาหนด
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กาหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด
โดย ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.ในเขตพื้นที่ให้บริการ (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู)
ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมูบ่ ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี วันที่ 12-13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 (2 วัน)

เวลา
กิจกรรมวันที่ 12 พฤษภาคม 2561
08.00-08.45 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร
08.45-09.00 น. พิธีเปิดโดยผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี
09.00-10.00 น. แนะนาเคล็ดลับสูตรผสมก้อนเชื้อเห็ด“เงินล้าน”ทาเห็ดก้อนทุกชนิด(เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า
และเห็ดนางรม) วิทยากร นายอานนท์ แสนน่าน ผู้อานวยการศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด และคณะ
10.00-10.30 น. “การหมักขี้เลื่อยด้วย EM และ SEAGRO” เพื่อเป็นการปรับสมดุลขี้เลื่อยให้มีธาตุอาหารจานวนมาก และลดก๊าซแอมโมเนีย
ก่อนนาขี้เลื่อยไปผสมสูตรอาหาร การนาเอาขี้เลื่อยยางพาราแท้มาผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด
(เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม)
11.00-11.30 น. การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ดด้วยเครื่องผสม 150 กิโลกรัม
11.30-12.00 น. สาธิตการปั้นก้อนด้วยมือ การปั้นก้อนเชื้อเห็ดด้วยฝาจุกประหยัดสาลี
13.00-13.30 น. การใส่คอขวดและการปิดจุกก้อนเชื้อเห็ดด้วยฝาจุกประหยัดสาลี
13.30-14.30 น. ศึกษา “เตานึ่งสากล” นึ่งก้อนเชื้อเห็ดได้ จานวน 1,200 ก้อน และ“เตาสติมเมอร์”ระบบไอน้าร้อน ประหยัดพลังงานไฟ
เพียง 40 นาที ทาให้เกิดความร้อน 100 องศา/การนึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่ถูกวิธีปราศจากโรคราเขียวด้วยอุณหภูมิ 100 องศา
การสร้างโรงเรือนตัว A แตกต่างกับการสร้างโรงเรือนแบบแป้นแขวน /วิธีการแขวนแป้นแขวนอย่างถูกวิธีและได้มาตรฐาน
/ วิธีการสร้างโรงเรือนบ่มก้อนเชื้อเห็ดและโรงเรือนเปิดดอก /การฆ่าเชื้อโรค การปรับอุณหภูมิของโรงเรือนให้เหมาะสมกับ
เห็ดร้อนและเห็ดหนาว
14.45-15.30 น. แนะนาวิธีการทาปุ๋ยแห้งหรือส่าเพือ่ เป็นสูตรอาหารทาก้อนเชื้อเห็ด เร่งเส้นใยเห็ดให้ออกดอกเร็ว ไม่หยิกงอ และมีน้าหนัก
15.30-16.00 น. แนะนาวิธีการทา “ฮอร์โมนบารุงเส้นใยเห็ด” เพื่อให้ออกดอกจานวนมากและมีสภาพสวยงาม ไม่หยิกงอ เพื่อเป็นการ
ประหยัดต้นทุน
16.00-17.00 น. ยุทธศาสตร์การผลิตก้อนเชื้อเห็ด เปิดดอกเห็ดให้ผลผลิตจานวนมาก วิธีการเพิ่มผลผลิตจานวนมาก ยืดอายุก้อนเชื้อเห็ด
ออกไปให้ได้หลายเดือน
17.00-18.00 น. การฉีดเพิ่มฮอร์โมนเชื้อเห็ด ฮอร์โมนดาและฮอร์โมนเขียว การฉีดพ่นจุลินทรีย์ป้องกันเชื้อโรคชนิดต่างๆ การป้องกันราเขียว
ไรไข่ปลา และหนอน โดยใช้น้าส้มควันไม้และสูตรผสมบีเอสพลายแก้วและMBH
เวลา
กิจกรรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2561
08.30-09.00 น. เทคนิควิธีการเปิดเตานึ่งก้อนเชื้อเห็ดหลังนึ่งด้วยอุณหภูมิความร้อน 100 องศา เป็นเวลา 6 ชั่วโมง เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค
ชนิดต่างๆจากการผลิตก้อนเชื้อเห็ด
09.00-10.00 น. การหยอดเชื้อเห็ดลงก้อนด้วยเชื้อเห็ดเมล็ดข้าวฟ่าง ซึ่งเป็นเชื้อเห็ดที่มีการบ่มอย่างถูกวิธี (เห็ดบด/เห็ดกระด้าง เห็ดนางฟ้า
และเห็ดนางรม)
10.30-11.00 น. ทฤษฏีวิธีการหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพือ่ เปิดดอก เห็ดหนาวและเห็ดร้อนพร้อมแนะนาวิธีการเก็บดอกเห็ดทีถ่ ูกวิธี
11.00-12.00 น. -ปฏิบัติจริงในการ เปิดหน้าก้อนเชือ้ เห็ด สาธิตการเก็บดอกเห็ดที่ถูกวิธี การถนอมดอกเห็ดเพื่อความสวยงาม รสชาติอร่อย
เพื่อนาไปจาหน่ายในราคาสูง /“ยุทธศาสตร์การเพาะเห็ดกระด้างเงินล้าน (การเปิดดอก การบ่ม การปรับอุณหภูมิ รวมถึง
การไล่ลมเพื่อให้ดอกออกจานวนมาก /การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
13.00-13.30 น. สรุปบทเรียนการอบรมเพาะเห็ดเงินล้าน (ตอบปัญหา)
13.30-14.30 น. แนะนาสูตรการนาเอาก้อนเชื้อเห็ดมาตีใหม่ แล้วนาผสมทาก้อนเชื้อเห็ดใหม่
14.45-15.30 น. มอบก้อนเชื้อเห็ดที่ผลิตและหยอดเชื้อของตัวเองเพื่อนากลับบ้าน
15.30-17.00 น. รับใบประกาศ “ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด”และถ่ายภาพร่วมกัน
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ภาคผนวก ค
เนื้อหาหรือเอกสารประกอบการบรรยาย
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อบรมการเพาะเห็ด
เอกสารฝึ กอบรมเห็ด (mushroom)

ศูนย์การเรียนรูฟ้ าร์มหมู่บา้ นเห็ด
ชุมชนพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

www.moobanhed.com Line :ID moobanhed
โทร. 081-2635783
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ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด
ชุมชนพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ดร.อานนท์ แสนน่าน
ผู้อานวยการ“ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด”

เอกสารฝึกอบรมเห็ด (mushroom)
ข้อมูลพื้นฐานในการเพาะเห็ด
เห็ด หมายถึง สิ่งมีชีวิตในกลุ่มจุลินทรีย์ที่ เรียกว่า รา มีการเจริญเป็นเส้นใย และสร้างสปอร์ในส่วนของดอก
เห็ดเพื่อใช้ขยายพันธุ์ จัดอยู่ในกลุ่ม Basidiomycotina และ Ascomycotina เนื่องจากเห็ดไม่มีคลอโรฟิลล์ แบบ
พืชจึงไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง แต่เห็ดมีบทบาทที่สาคัญต่อระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ กล่าวคือ เป็นตัว การย่อยสลาย
เศษซากพืชซากสัตว์ซึ่งได้แก่ ไม้ล้ม ไม้ยืนต้นตาย กิ่งไม้ ใบไม้ ผล เมล็ด และมูลสัตว์ต่าง ๆ ที่ร่วงหล่นลงบนพื้นดิน
อินทรีย์วัตถุในดิน 90% ของเศษซากพืชเหล่านี้เป็นเนื้อไม้ที่มี เซลลูโลส (cellulose) และ ลิกนิน (lignin) เป็น
องค์ประกอบหลักที่ย่อยสลายยาก ทาให้เกิดวงจรธาตุอาหารที่สมบูรณ์ ซึ่งเห็ดจะผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสิ่งเหล่านี้ให้
สลายเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารให้กับพืช และจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ

ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเห็ด
7. ก๊ า ซคาร์ บ อนไดออกไซด์ (Co)
ในระยะที่ เ ห็ ด พั ฒ นาเป็ น ดอกหากโรงเรื อ นมี ป ริ ม าณก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงก็จะทาให้ดอกเห็ดมีลักษณะผิดปกติได้ ดังนั้น โรงเรือนเพาะเห็ดควรดูแลให้มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ซึ่งจะช่วยให้ดอกเห็ดเจริญไปเป็นดอกที่สมบูรณ์ได้
8. ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เห็ดชอบความเป็นกลาง (pH7) หรือเป็นกรดเล็กน้อย
9. แรงดึงดูดของโลก เห็ด ที่มีลักษณะเป็น ทรงร่มจะเจริญในแนวต้านแรงดึงดูดของโลก ไม่ว่าจะจับวางใน
ตาแหน่งใด ส่วนเห็ดหิ้ง(เห็ดขอนไม้,เห็ดสวรรค์พันปี,เห็ดศักดิ์สิทธิ์นาโชคพบมากในช่วงหน้าฝน)จะเจริญใน
แนวขนานกับพื้นโลก
10. ความชื้นของอากาศ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในระยะเปิดก้อนเห็ ด
เห็ดต้องการความชื้นค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเปิดก้อนเชื้อภายในโรงเรือน ที่เก็บความชื้นได้และ
รักษาระดับความชื้นในอากาศให้อยู่ในระดับ 70-80 เปอร์เซ็นต์
11. แสงสว่าง มีผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของดอกเห็ดมาก เนื่องจากแสงสว่างจะช่วยกระตุ้นการ
รวมตัว ของเส้นใย และพัฒนากลายเป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์
12. อุ ณ หภู มิ มี ผ ลต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและผลผลิ ต ของเห็ ด มากอุ ณ หภู มิ ที่ เ ห็ ด แต่ ล ะชนิ ด ใช้ ส าหรั บ การ
เจริญเติบโต ของเส้นใยจะสูงกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเกิดดอกเห็ดเล็กน้อย
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การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก
เห็ดที่ทาการเพาะในถุงพลาสติก ได้แก่
1. เห็ดนางฟ้า หรือ เห็ดนางฟ้าภูฏาน
2. เห็ดนางรม หรือ เห็ดฮังการี่
3. เห็ดขอน ขอนดา และ ขอนขาว
4. เห็ดบด หรือ เห็ดกระด้าง

ลักษณะทางด้านชีววิทยาของเห็ดที่เพาะในศูนย์ศึกษาการรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด มีดังนี้

เห็ดนางฟ้า (Phoenix Oyster Mushroom)

ชื่อวิทยาศาสตร์ :Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing
ชื่อสามัญ
: เห็ดนางฟ้า
ลักษณะดอก : ดอกเห็ดเกิดเป็นกลุ่มจานวน 6 ดอก โดยประมาณ หมวกดอกมีเนื้อแน่นสีน้าตาลดา อม
เทา ก้านดอกยาว มีครีบดอกสีขาว ดอกมีเส้น ผ่านศูนย์กลาง 2-8 เซนติเมตร
ระยะบ่มเชื้อ : เส้นใยเจริญเต็มอาหารผสมขี้เลื่อย (800-900 กรัม) ใช้เวลา 30 – 40 วัน ที่อุณหภูมิ 30-33 C
ระยะออกดอก : เห็ดออกดอกเก็บไว้ได้นาน 3-4 เดือน ที่อุณหภูมิ 20-30 C ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ผลผลิตเฉลี่ย : 250-300 กรัม / ถุง
ปัญหาในการเพาะ : ก้อนเชื้อมักจะเสีย เนื่องจากมีเชื้อราอื่นปนเปื้อน การแก้ไขสามารถทาได้โดยไม่ควรใส่
อาหารเสริมในก้อนเชื้อมากเกินไป ให้ใส่พอประมาณตามสูตรอาหารของ “ฟาร์ม
หมู่บ้านเห็ด” นึ่งฆ่าเชื้อในก้อนขี้เลื่อยที่อุณหภูมิประมาณ 90-100 C นาน 4 ชั่วโมง และ
ทาความสะอาดโรงเรือน อยู่เสมอหลังจากสิ้นการเปิดดอกในแต่ละรุ่น
ประโยชน์ทางยา : ลดไขมันในเส้นเลือด และ ต่อต้านมะเร็ง
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เห็ดนางรม (Oyster Mushroom)

ชื่อวิทยาศาสตร์
ชื่อสามัญ
ลักษณะดอก

: Pleurotus ostreatus (jacq.ex Fr.) Kumn
: เห็ดนางรมขาว, เห็ดนางรม
: เกิดเป็นกลุ่มจานวน เฉลี่ย/ถุง 8 ดอก มีสีน้าตาลหรือเทา หมวกดอกคล้ายหอยนางรม
ครีบดอกเป็นแผ่นบาง ๆ ดอกค่อนข้างใหญ่ มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ
7 เซนติเมตร ก้านดอกชูขึ้น มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร
ระยะบ่มเชื้อ
: เส้นใยเจริญเต็มอาหารผสมขี้เลื่อย(800-900 กรัม) เวลา 30-40 วัน ที่อุณหภูมิ 30-35C
ระยะออกดอก
: เห็ดออกดอกเก็บไว้ได้ 3-4 เดือน อุณหภูมิ 20-30 C ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
เห็ดต้องการแสงสว่างอย่างน้อย 40 % ต่อวัน
ผลผลิตเฉลี่ย
: น้าหนักดอก 78.89 กรัม/ถุงโดยเฉลี่ยผลผลิตจะสูง เนื้อดอกจะแน่นมีน้าหนักดีเมื่อเพาะ
ในช่วงอากาศเย็น อุณหภูมิประมาณ 22-26 C ( ช่วงฤดูฝน )
ปัญหาในการเพาะ : เห็ดออกดอกช้าหลังจากเปิดถุงแล้ว แต่สามารถแก้ไขได้โดย หลังจากที่เส้นใยเดิน
เต็มถุงแล้ว ควรปล่อยให้เส้นใยรัดตัวให้แน่นประมาณ 8-10 จากนั้นจึงเปิดถุง
ประโยชน์ทางยา : ช่วยให้หายใจสะดวกขึ้น, ระงับการปวดตามข้อ, ยับยั้งการก่อมะเร็ง และลดไขมัน
ในเส้นเลือด

หลักการเพาะเห็ด
หลักในการเพาะเห็ดเบื้องต้นก็คือ การศึกษาสภาพต่างๆในธรรมชาติของเห็ดนั้นๆแล้วนาเห็ดนั้นๆมาเลี้ยง
ในสภาพแวดล้อม ที่ใกล้เคียงกั บธรรมชาติ เนื่องจากการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดและปัจจัยในการเจริญเป็นดอก
ของเห็ดนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาถึงขั้นตอนของการเพาะเห็ดเพื่อที่จะได้เห็ดที่มีลักษณะ
สมบูรณ์ และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค
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การทาก้อนเชื้อเห็ด
วัสดุเพาะ
วัสดุเพาะที่เหมาะสมมากที่สุดคือ ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ไม้นุ่น ไม้จามจุรี ไม้มะพร้าว เป็น
ต้น ส่วนวัสดุเพาะที่นิยมในกรณีที่ไม่มีไม้ขี้เลื่อย ได้แก่ ฟางข้าว หญ้าแฝก ต้นข้าวโพด วัสดุ เพาะดังกล่าวหากนามาใช้
ในการเพาะเห็ด จะต้องหมักจนกว่าวัสดุเพาะจะนิ่มและหอม จึงจะสามารถนามาเพาะเห็ดได้

สูตรอาหาร
สูตรที่ 1
1. วัสดุเพาะ (หญ้าแฝกสับละเอียด,ขี้เลื่อยไม้ยางพารา, ขี้เลื่อยไม้มะพร้าว หรือขี้ไม้เนื้ออ่อน) 100 กก.
2. ราละเอียด 3 กก.
3. ปูนขาว 3 กก.
4. ดีเกลือ 200 กรัม (2ขีด)
5. น้าหมักสาหร่ายทะเล (อาหารเสริม) 200 มล.ล.
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สูตรที่ 2
1. วัสดุเพาะ (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา, ขี้เลื่อยไม้มะพร้าว หรือขี้ไม้เนื้ออ่อน) 100 กก.
2. ราละเอียด 10 กก.
3. ปูนขาว 1 กก.
4. ดีเกลือ 100 กรัม (1ขีด)
5. แป้งข้าวเหนียว 1 กก.
6. น้าหมักสาหร่ายทะเล (อาหารเสริม) 200 มล.ล.

การบรรจุถุงพลาสติก
อุปกรณ์
1. สูตรอาหารที่ต้องการใช้เพาะเห็ด
2. คอขวด, กระดาษ, หนังยาง
3. หม้อนึ่งลูกทุ่ง, ตระแกรงเหล็ก
4. ถุงพลาสติกก้นพับ ขนาด 6.5 x 12.5 นิ้ว

ขั้นตอนการปฏิบัติ การทาก้อนขี้เลื่อย
1. นาขี้เลื่อยไม้ ยางพารา 100 กก. กองบนพื้นปูน โรยปูนขาว 1 กก. ดีเกลือ 200 กรัม ราละเอียด 3 กก.
(น้าหมักสาหร่ายทะเล 200 มล.ล.) คลุกเคล้าให้เข้ากัน (ทาได้ประมาณ 250 ก้อน)
2. ค่อยๆเติมน้าแล้วคลุกเคล้าให้ทั่ว ทดสอบความชื้นขี้เลื่อย โดยกาขี้เลื่อยแล้วบีบเบาๆ เมื่อแบบมือแล้ว
ขี้เลื่อยไม่แตก น้าไม่ไหลออกจากง่ามมือ แสดงว่าความชื้นพอเหมาะ แต่ถ้าแบมือแล้วขี้เลื่อยแตก ต้องเติมน้าหรือน้า
ไหลตามง่ามมือต้องเติมขี้เลื่อยเพิ่ม
3. นาขี้เลื่อยใส่ถุงพลาสติกก้นพับ ขนาด 6 1/2 x 12 1/2 นิ้ว กระแทกก้อนเชื้อพอแน่น สวมคอขวด
หุ้มด้วยพลาสติก รัดด้วยหนังยาง
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การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเห็ด
นาไปนึ่งในหม้อนึ่งลูกทุ่ง อุณหภูมิที่ใช้คือในการนึ่งอยู่ที่ 95-100 C๐ ขณะที่ทาการนึ่งใช้เวลาในการนึ่ง
นับตั้งแต่น้าเดือดพ่นออกจากปากท่อระบายไอออกอย่างสม่าเสมอ จึงทาการจับเวลา การจะใช้เวลาในการนึ่งนาน
เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อนึ่งและจานวนของก้อนที่ทาการนึ่ง โดยปกติหากเป็นหม้อนึ่ง ขนาดเล็กที่นึ่งได้ ไม่
เกิน 100 ก้อน ใช้เวลานึ่งประมาณ 2-3 ชั่วโมง ส่วนที่นึ่ง จานวนไม่เกิน 1,000 ก้อน ใช้เวลา ในการนึ่ง3-4 ชั่วโมง
หลังจากนึ่งก้อนเห็ดเสร็จแล้วรอให้ก้อนเห็ดเย็นเสียก่อนจึงจะทาการเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงก้อนเห็ดได้
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เขี่ยเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างลงก้อนเชื้อ
นาเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างมาเขย่าให้ เมล็ดแตกกระจายออก ทิ้งไว้ 1-2 วัน เพื่อให้เมล็ดข้าวฟ่าง แยกออก
จากกัน เส้นใยเห็ดได้รับความบอบช้า หากนาไปใช้เลยอาจถูกเชื้อโรคเข้าไปทาลายหรือแข่งขันกัน และจะส่งผลให้
ก้อนเห็ดที่เขี่ยเชื้อเสียทั้งหมด เทเมล็ดข้าวฟ่างประมาณ 15-20 เมล็ด ลงบนถุงก้อนเชื้อ ในการเทเมล็ดข้าวฟ่าง ไม่
ควรตั้งขวดหัวเชื้อขึ้น เพราะจะเป็นการดูดเอาอากาศที่สกปรกเข้าไป หัวเชื้อเห็ด 1 ขวด เขี่ยเชื้อเห็ดได้ 50 ก้อน
หลังจากนั้นหุ้มด้วยกระดาษ รัดหนังยาง แล้วนาไปเก็บไว้ในโรงบ่มเชื้อ (ทาในสถานที่ไม่มีลมแรงและต้องสะอาด) บ่ม
จนเส้นใยเจริญเต็มก้อนเชื้อ (ประมาณ 1 เดือน) นาไปเปิดดอกที่โรงเรือนเพาะเห็ด

การบ่มก้อนเชื้อเห็ด
นาก้อนเห็ดที่ผ่านการต่อเชื้อไปบ่มในโรงบ่มเชื้อจะวางก้อนเป็นแนวตั้งหรือเรียงซ้อนกัน เป็นแนวนอนก็ได้
ก่อนวางก้อนเชื้อควรโรยพื้น ด้ว ยปูน ขาว เพื่อป้องกันหนูและแมลงสาบแทะก้อนเห็ ด ช่ว งเวลาในการบ่มเชื้อเห็ ด
ไม่ต้องรดน้า ไม่ต้องการแสงสว่างมาก อุณหภูมิอยู่ระหว่าง24-30 C หลังจากนั้นรอให้เส้นใยเจริญเต็มก้อนเห็ดแล้ว
นาไปเปิดดอก ที่โรงเรือนเปิดดอกเห็ด
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การเปิดดอกเห็ด
สถานที่วางก้อนเชื้อเห็ดสาหรับการเปิดดอก
1. ภายในโรงเรือนเมื่อเส้นใยเจริญได้ที่นาก้อนเห็ดไปเปิดดอกที่ โรงเรื อนซึ่งมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง = 3 x 4x
2.5 เมตร ซึ่งลักษณะของโรงเรือนจะต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีและสามารถเก็บความชื้นได้ ทาการเปิดดอก
โดยการดึงจุกแบบประหยัดสาลีหรือแบบกระดาษหรือแบบคอขวดออก หลังจากนั้นจึงทาการรดน้าที่ก้อนเห็ด
และบริเวณโรงเรือน
2. บริเวณภายในห้องน้า
3. ภายในโอ่งหรือกระถาง

วิธีการเปิดดอกก้อนเห็ด
1. เปิดปากถุงโดยการม้วนปากถุงลง ให้ดึงคอขวดพร้อมกับม้วนปากถุงลงไปจนถึงก้อนเชื้อแล้ว นาไปวางบนชั้น
ภายในโรงเรือนเพาะเห็ด ข้อเสียของการเปิดปากถุงแบบนี้ คือ โอกาสที่น้าจะขังภายในถุงและ ทาให้ก้อนเชื้อ
เสียมีมาก
2. เปิดปากถุงโดยใช้มีดปาดปากถุงบริเวณคอขวดออก จากนั้นนาไปวางบนชั้นเพาะเห็ด ข้อเสียคือ จะทาให้น้าขัง
ภายในถุง
3. กรีดข้างถุงในลักษณะเฉียง ประมาณ 4-5 รอย เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก เพราะน้าไม่ขังในก้อนเชื้อเห็ด แต่มี
ข้อเสียคือ ต้องตั้งก้อนเชื้อไว้ห่าง ๆ กัน ทาให้สิ้นเปลืองพื้นที่
4. เปิ ดปากถุงโดยใช้มีดปาดตรงคอขวดออก หรือดึงจุกส าลี ออกแล้ ว นาก้อนเชื้อมาวางเรียงซ้อนกันภายใน
โรงเรือน ปล่อยให้เห็ดเจริญออกมาทางปากถุง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก เพราะประหยัดพื้นที่ภายในโรงเรือน
และน้าไม่ขังในก้อนเชื้อเห็ด
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“เห็ดขอนเงินแสน เห็ดกระด้างเงินล้าน”
การเพาะเห็ดบด เห็ดกระด้าง หรือเห็ดลม
“เห็ดลม” เป็นชื่อเรียกกันทางภาคเหนือ ในภาคอีสานเรียก“เห็ดบด”หรือ“เห็ดกระด้าง”ในธรรมชาติ
มักพบขึ้นกับไม้เนื้อเเข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียน และไม้กระบาก เป็นต้น เป็นเห็ดพื้นเมือ งที่มีรสชาติดี เป็นเห็ดมี
ครีบที่มีหมวกดอกขนาดใหญ่ กว้าง 5-12 เซนติเมตร ก้านสั้น 1–2 เซนติเมตร สีน้าตาลถึงน้าตาลปนดา มักพบ
เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน/ฤดูฝน หรือฤดูฝน/ฤดูหนาว ที่อากาศกลางวันและกลางคืน อุณหภูมิจะต่างกันมากๆ เห็ดชนิดนี้
ดอกอ่อนจะนิ่ม เมื่อแก่จะเหนียวและแข็ง
“เห็ดกระด้าง” จึงสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานข้ามปี เวลานามาปรุงอาหารก็นาไปแช่น้าให้คืนสภาพ
ราคาของเห็ดกระด้างค่อนข้างจะราคาสูงกว่ าเห็ดชนิดอื่นๆ ตกกิโลกรัมละ 60-120 บาท แล้วแต่ฤดูกาล เกษตรกร
บางรายสามารถทารายได้สูงกว่า 5 หมื่นบาท/เดือน เห็ดบดเป็นเห็ดพื้นเมืองอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาเพื่อปลูก
เป็นการค้า
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วัสดุอุปกรณ์การเพาะเห็ดที่สาคัญ
1. หัวเชื้อเห็ดบด
2. ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน ได้แก่ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา
3. อาหารเสริม ได้แก่ ราละเอียด ปูนขาว ยิปซั่ม ดีเกลือ น้าสะอาด ซึ่งใช้ผสมตามสูตร
4. ถุงพลาสติก ยางรัด สาลี ตะเกียงแอลกอฮอล์สาหรับฆ่าเชื้อ คอขวดพลาสติก จุกประหยัด และสาลี
5. แอลกอฮอล์สาหรับฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์สาหรับจุดไฟ
6. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ
7. โรงเรือนหรือสถานที่ใช้บ่มก้อนเชื้อเห็ด
8. โรงเรือนหรือสถานที่ทใี่ ช้เปิดดอกเห็ดเพื่อผลิตดอกเห็ด โรงเรือนใช้พลาสติกใสทับด้วยแสลนพรางแสง
60-70% กว้าง 4 เมตร ยาว 10-12 เมตร บรรจุได้ประมาณ 5,000-6,000 ก้อน

การทาถุงก้อนเชื้อ
ควรเริ่มทาในเดือนกุมภาพันธ์จะดีที่สุด เพื่อให้ทันต่อช่วงที่อุณหภูมิเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดบด
การทาถุงก้อนเชื้อจะใช้ขี้เลื่อยยางพาราเป็นวัสดุเพาะ โดยใช้วัสดุอาหารอื่นๆผสมตามสูตร ดังนี้
1. ขี้เลื่อย
100 กิโลกรัม
5. ยิปซั่ม
0.5 กิโลกรัม
2. ราละเอียด
7.5 กิโลกรัม
6. ดีเกลือ
0.2 กิโลกรัม
3. ปลายข้าว
1 กิโลกรัม
7. ความชื้น (น้า) 65-70 เปอร์เซ็นต์
4. ปูนขาว
2 กิโลกรัม
8. ภูไมท์
2-4 กิโลกรัม

- 52 -

วิธีบรรจุและนึ่งก้อนเชื้อ
1. บรรจุอาหารเพาะลงในถุงพลาสติกทนร้อนกดให้แน่น ประมาณ 2/3 ของถุง
2. รวบปากถุง สวมคอขวดพลาสติก พับปากถุงลงและดึงให้ตึง จากนั้นใช้จุกประหยัดสาลีอุดลงไป
3. นาไปนึ่งฆ่าเชื้อทีอ่ ุณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียสสม่าเสมอไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง จากนั้นทิ้งให้เย็น
4. นาถุงก้อนเชื้อที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว มาใส่เชื้อจากหัวเชื้อเห็ดที่เตรียมไว้ โดยทั่วไปจะเลี้ยงในเมล็ดข้าวฟ่าง
จากนั้นใช้ไม้หรือแท่งเหล็กที่มีลักษณะแข็งจุ่มแอลกอฮอล์ แล้วเขี่ยให้ เมล็ดข้าวฟ่างแตกตัวออกจากกัน จากนั้นก็
หยอดหัวเชื้อเห็ดลงในถุงก้อนเชื้อเห็ด โดยปฏิบัติในพื้นที่ที่สะอาด ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและแมลง
5. นาไปวางไว้ในโรงเรือนหรื อสถานที่สาหรับเพาะบ่มเส้นใย อุณหภูมิประมาณ 28-35 องศาเซลเซียส
เพื่อให้เส้นใยเจริญเติบโต

การบ่มพักเส้นใย
เส้นใยทีเ่ จริญเติบโตในถุงวัสดุเพาะเห็ด 1 กิโลกรัม จะใช้เวลาประมาณ 30-35 วันจึงจะเดินเต็มถุงเพาะ
เมื่อเส้นใยเดินเต็มถุงต้องพักบ่มเส้นใยต่อไปจนเส้นใยเริ่มสร้างสีน้าตาล โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 80-90 วัน
จึงนาไปเปิดดอกได้ โรงพัก บ่ มเส้น ใยควรเป็นโรงเรือนที่ร่ม โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี อุณหภู มิอยู่ที่ 28-35 องศา
เซลเซียส

โรงเรือนเปิดดอก
โรงเรือนเปิดดอกเห็ดบดควรให้มีแสงผ่านเข้ามาภายในโรงเรือนได้ประมาณ 60-70% มีช่องเปิด/ปิด สาหรับ
ถ่ายเทอากาศ อาจใช้ตาข่ายพราง แสงมุงหลังคาและด้านข้าง ในฤดูฝนมุงหลังคาทับด้วยหญ้าคา/วัสดุกันน้า
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การเปิดถุงและการกระตุ้นให้เกิดดอก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

แต่ต้องพลางแสงแดด บ่มเอาไว้ 2 เดือน หรือระหว่าง 60 – 65 วัน
กระตุ้นเชื้อเห็ดโดยการพังแถวก้อนเชื้อเห็ดลงพื้นดินทิ้ง เอาไว้ 2 วัน
เก็บเรียงแถวก้อนเชื้อเห็ด เอาไว้ตามเดิมทิ้งไว้อีก 2 วัน
เปิดปากคอขวด แล้วเขี่ยเชื้อให้เดิน โดยใช้ปลายช้อนแกงเขี่ยเชื้อ แล้วเปิดปากถุงให้กว้าง
ปิดโรงเรือนให้มิดชิด แล้วควบคุมอุณหภูมิ ให้ได้ที่ 38 องศา แต่ถ้าเกิดอากาศร้อนมาก ให้ใช้น้ารดพื้นดินอบทิ้ง
เอาไว้ 2 – 3 วัน
เมื่อเกิดตุ่มดอกเห็ดประมาณ 80% ให้เปิดโรงเรือนพอประมาณ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
กรีดปากถุงให้กว้างขึ้น คือ กรีด ¼ ของถุง
รดน้าให้ก้อนเชื้อเห็ดบด 3-4 ครั้ง/วัน
เก็บเห็ดจาหน่าย 2-3 ครั้ง/เดือน

การเก็บผลผลิต
การเก็บดอกเห็ด เก็บในระยะที่ดอกเห็ดมีอายุ 2-3 วัน หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกเห็ดไม่เกิน 6
เซนติเมตร เป็นขนาดที่ได้ราคาดีที่ สุด ทั้งการบริโภคสดหรือแห้ง ผลผลิตเฉลี่ยของเห็ดกระด้างประมาณ 100-250
กรัม/ถุง เก็บได้ในระยะเวลา 100-120 วัน การตลาด เห็ดบดมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 6 เซนติเมตร จาหน่ายเฉลี่ย
ราคากิโลกรัมละ 80-120 บาท
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การเพาะเห็ดขอนขาวหรือเห็ดขอนขาว ขอนดา
เห็ดขอน เป็นเห็ดที่ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ตามขอนไม้ที่ผุพังในเขตป่าร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย ลาว
เขมร เวียดนามและมาเลเซีย ประชาชนนิยมบริโภคกันมากเพราะรสชาติดี ปัจจุบันเกษตรกรหันมาสนใจการเพาะเห็ด
ชนิดนี้กันมากขึ้น เรื่อย ๆ ประกอบกับการเพาะและการดูแลรักษาไม่ ยุ่งยากเกินไป และเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศ
ของไทยเรา โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะบางปีเพาะได้แม้กระทั่งฤดูหนาว มาดูวิธีการตั้งแต่เริ่มเพาะกัน
เลยดีกว่าครับ

โรงเรือนเพาะเห็ดขอน
ที่ทาจากไม้ ความกว้าง 4 คูณ 6 เมตร สูง 2.50 เมตร ระยะประมาณ 80-100 cm ใส่ได้ประมาณ 2,8003,000 ก้อน แล้วแต่เราจะใส่ให้สูงประมาณกี่ก้อน ผมแนะนาให้ใส่ความสูงประมาณ 10-12 ก้อนก็พอ เพราะก้อนด้าน
ล้างจะได้ไม่ถูกกดทับมาก ส่วนหลังคาก็ใช้พลาสติกหรือผ้าใบมุง และก็ใช้สแลมคลุมทับอีกทีเพื่อให้มีแสงสว่างตามที่
เห็ดขอนต้องการ สแลมก็จะใช้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ทาจั่วด้านบนไว้เปิดปิดได้ทั้งสองด้านเพื่อเปิดปิดระบายความ
ร้อนและถ่ายเทอากาศ พื้นควรปรับให้เรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเพื่อทาความสะอาดได้ง่าย
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โรงเรือนเพาะเห็ดแบบใช้อิฐบล็อก
เหมาะกับเห็ดขอน ขนาด 4 เมตร คูณ 6 เมตร สูง 3 เมตร เก็บความชื้นได้ดี และที่สาคัญไม่ต้องมาซ่อมให้
ปวดหัว โรงเพาะเห็ด แบบปูนจะทาความสะอาดได้ง่าย หลังคาใช้กระเบื้อง เพราะไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยใช้ได้นาน
ลงทุนครั้งเดียวจบเลย ต้นทุนโรงเรือนไม่เกินโรงละ 20,000 บาท ถ้าได้ค่าแรงช่างถูกก็ดีไป โรงนี้ก็อีกรูปแ บบ เน้น
ความสวยงามและสะดวกสบายครับ มีประตูเข้าออกได้ง่าย ราคาไม่แพงครับ ขนาด 4 x 7 เมตร สูง 2.5 เมตรครับ
ต้นทุนไม่เกิน 5,000 บาท ต่อโรงเรือน จุก้อนได้ 3,000 ก้อนสบายๆ

วิธีการเปิดเห็ดขอน
ควรบ่มก้อนเห็ดในโรงพัก(ไม่ใช่โรงเปิดดอก)อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ร้อนมาก รอให้เส้นใยเดินเต็มครบ
กาหนด 40 วัน วันที่ 38 ควรขนก้อนเห็ดใส่โรงเปิดดอกเพื่อให้ก้อนเห็ดได้อากาศก้อนเห็ดก็จะรัดตัวมากว่าเดิม เหมือน
เป็นการกระตุ้นให้ดอกเห็ดหน้าแรกออกได้ดี ลักษณะโรงเรือน ควรเป็นผ้าใบหรือพลาสติก และคลุมด้วยแสลม 80
เปอร์เซ็นต์ไม่สูงหรือต่าเกินไป
ขั้นตอนที่ 1 นาก้อนเห็ดที่ได้กาหนดเปิดมาเรียงที่โรงเปิดดอกเรียบร้อ ยแล้ว ยังไม่ต้องปิดโรงเรือน กัน ฝนกับ
แสงแดดก็พอ
ขั้นตอนที่ 2 แกะกระดาษหนังสือพิมพ์ สาลี คอ และแคะเม็ดข้าวฟ่างออกให้หมดยังไม่ต้องรดน้า
ขั้นตอนที่ 3 ผ่านไปหนึ่งคืนก็มาอ้าปากถุงออก ถ้าเห็นเป็นก้อนที่มีลักษณะเป็นตุ่มหน้าก้อนก็สามารถกรีด
ปากถุง (กรีดเฉพาะที่เป็นตุ่มเท่านั้น) พอทาการกรีดปากถุงก็ปิดโรงเรือน และรดน้าให้มีความชื้น
ขั้นตอนที่ 4 รดน้าวันละ 4-5 รอบ/วัน ให้อุณหภูมิอยู่ที่ 32-38 องศา
ขั้นตอนที่ 5 รอประมาณ 7-8 ชม. มากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วแต่อุณหภูมิก็สามารถมาเก็บผลผลิตได้
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ดอกเห็ดขอน
ควรเก็บหน้าแรกการเก็บผลผลิตควรเลือกเก็บดอกที่กาลั งสวย โดยดูจากดอกตรงกลางมีรอยบุ๋ มพอประมาณ
และเลือกเก็บเฉพาะดอกที่ได้ขนาดเท่านั้น ดอกไหนยังไม่ ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนอีกประมาณ 3-4 ชม.พอเก็บดอกรุ่นที่ 1
หมด ก็ทาการแต่งหน้าก้อน ทาความสะอาดโรงเรือน (การทาความสะอาดควรทาทุกวัน) ควรรดน้าให้หน้าก้อนเห็ด
เริ่มดาแล้วค่อยหยุดรดน้า 3-5 วัน ก่อนวันที่จะเริ่มรดน้าควรฉีด จุลินทรีย์ จาพวก พลายแก้ว (ป้องกันกาจัดเชื้อรา) ไม
โตรฟากัส (ป้องกันกาจัดไร) บีที (ป้องกันกาจัดหนอน) อาทิตย์ละ 2 ครั้ง หลังจากฉีดจุลินทรีย์แล้ว ผ่านไปอีกวัน ก็รด
น้าวันละ 3 ครั้งเช้ากลางเย็น ให้ความชื้นในโรงเรือนรักษาอุณหภูมิอยู่ที่ 35-38 องศา รอเก็บผลผลิตเห็ดขอน เป็นเห็ด
ที่ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ตามขอนไม้ที่ผุพังในเขตป่าร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย ลาว เขมร เวียดนามและมาเลเซีย
ประชาชนนิยมบริโภคกันมากเพราะรสชาติดี ปัจจุบันเกษตรกรหันมาสนใจการเพาะเห็ดชนิดนี้กันมากขึ้นเรื่อยๆ
ประกอบกับการเพาะและการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเกินไป และเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของไทยเรา โดยเ ฉพาะ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะบางปีเพาะได้แม้กระทั่งฤดูหนาว

วิธีการเปิดเห็ดขอน
ควรบ่มก้อนเห็ดในโรงพัก(ไม่ใช่โรงเปิดดอก)อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ร้อนมาก รอให้เส้นใยเดินเต็มครบ
กาหนด 40 วัน วันที่ 38 ควรขนก้อนเห็ดใส่โรงเปิดดอกเพื่อให้ก้อนเห็ดได้อากาศก้อนเห็ดก็จะรัดตัวมากว่าเดิม เหมือน
เป็นการกระตุ้นให้ดอกเห็ดหน้าแรกออกได้ดี ลักษณะโรงเรือน ควรเป็นผ้าใบหรือพลาสติก และคลุมด้วยแสลม 80
เปอร์เซ็นต์ ไม่สูงหรือต่าเกินไป
ขั้นตอนที่ 1. นาก้อนเห็ดที่ได้กาหนดเปิดมาเรียงที่โรงเปิดดอกเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ต้องปิดโรงเรือน
กันฝนกับแสงแดดก็พอ
ขั้นตอนที่ 2. แกะกระดาษหนังสือพิมพ์ สาลี คอ และแคะเม็ดข้าวฟ่างออกให้หมดยังไม่ต้องรดน้า
ขั้นตอนที่ 3. ผ่านไปหนึ่งคืนก็มาอ้าปากถุงออก ถ้าเห็นก้อนที่มีลักษณะเป็นตุ่มหน้าก้อ นก็สามารถกรีดปากถุง
(กรีดเฉพาะที่เป็นตุ่มเท่านั้น)พอทาการกรีดปากถุงก็ปิดโรงเรือน และรดน้าให้มีความชื้น
ขั้นตอนที่ 4. รดน้าวันละ 4-5 รอบ/วัน ให้อุณหภูมิอยู่ที่ 32-38 องศา
ขั้นตอนที่ 5. รอประมาณ 7-8 ชม. มากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วแต่อุณหภูมิก็สามารถมาเก็บผลผลิตได้
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สูตรอาหารทาก้อนเชื้อเห็ดขอน
■ ขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ 100 กิโลกรัม
■ แอมโมเนียมซัลเฟต 1 กิโลกรัม
■ ปูนขาว 1 กิโลกรัม
■ ผสมส่วนผสมทั้ง 3 ชนิด หมักกับน้าประมาณ 2-3 เดือน
■ กลับกองประมาณ 3-4 ครั้ง นาไปผสมกับราละเอียด 3 กิโลกรัม
■ น้าตาลทราย 2 กิโลกรัม
■ ปรับความชื้นประมาณ 50-55 เปอร์เซ็นต์

โรงเรือนเปิดดอกเห็ดขอนขาว
โรงเรือนเปิดดอกเห็ดลมและเห็ดขอนขาว ควรให้มีแสงผ่านเข้ามาภายในโรงเรือนได้ประมาณ 60-70% มีช่อง
เปิดปิดสาหรับถ่ายเทอากาศ อาจใช้ตาข่ายพรางแสงมุงหลังคาและฝา และในกรณีฤดูฝน มุงหลัง คาทับด้วยหญ้าคา
หรือวัสดุกันน้า

การเปิดถุงและการกระตุ้นให้เกิดดอก
เปิดจุกสาลี หรือตัดปากถุง วางในโรงเรือน ให้ความชื้นโดยการให้น้าในโรงเรือนและบริเวณก้อนเชื้อ ให้มี
ความชื้นสัมพันธ์ 70-80% ปรับโรงเรือนให้มีสภาพร้อนชื้น อุ ณหภูมิประมาณ 33-36 องศาเซลเซียส ประมาณ 2-3
วัน ดอกเห็ ดจะเริ่ มงอก จากนั้ นปรั บอุณหภูมิในโรงเรือนให้ลดลงมีอากาศถ่ายเทได้ดี ความชื้นสั มพันธ์ 60 -70%
มีแสงสว่างปานกลางเพื่อให้ดอกเห็ดเจริญเติบโตต่อไป ในระหว่างให้ผลผลิตแต่ละครั้งเส้นใยเห็ดลมจะพักตัวประมาณ
15-20 วัน ส่วนเห็ดขอนขาวจะทยอยให้ผลผลิต

“การเก็บดอกเห็ด”
ควรเก็บส่วนต่างๆของดอก ให้หลุดออกจนหมด เพื่อป้องกันการเน่าเสียจากเศษหรือส่วนของดอกเห็ดที่เหลือติด
ค้างอยู่ที่ก้อนเชื้อ ขนาดของดอกเห็ดที่เก็บขึ้นกับความต้องการของผู้เพาะดอกเห็ดอ่อนจะมีราคาสูงกว่าดอกเห็ดที่บาน
เต็ ม ที่ และมี ค วามเหนีย วน้อ ยกว่ า เห็ ด บาน เห็ ดขอนขาว ควรเก็ บ ดอกขณะที่ หมวกเห็ ดมี เ ส้น ผ่ า ศู น ย์ก ลางไม่เ กิ น
3 เซนติเมตร ลักษณะดอกที่ควรเก็บหน้าแรกการเก็บผลผลิตควรเลือกเก็บดอกที่กาลังสวยโดยดูจากดอกตรงกลางมีรอย
บุ๋มพอประมาณและเลือกเก็บเฉพาะดอกที่ได้ขนาดเท่านั้น ดอกไหนยังไม่ได้ก็ ปล่อยไว้ก่อนอีกประมาณ 3-4 ชม. พอเก็บ
ดอกรุ่นที่ 1 หมด ก็ทาการแต่งหน้าก้อน ทาความสะอาดโรงเรือน (การทาความสะอาดควรทาทุกวัน) ควรรดน้าให้หน้า
ก้อนเห็ดเริ่มดาแล้วค่อยหยุดรดน้า 3-5 วัน ก่อนวันที่จะเริ่มรดน้าควรฉีด จุลินทรีย์ จาพวก พลายแก้ว (ป้องกันกาจัดเชื้อ
รา) ไมโตรฟากัส (ป้องกันกาจัดไร) บีที (ป้องกันกาจัดหนอน) อาทิตย์ละ 2 ครั้ง หลังจากฉีดจุลินทีรย์แล้ว ผ่านไปอีกวัน
ก็ รดน้าวันละ 3 ครั้งเช้ากลางเย็น ให้ความชื้นในโรงเรือนรักษาอุณหภูมิอยู่ที่ 35-38 องศา รอเก็บผลผลิต
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การแก้ปัญหาเห็ดขอนขาวไม่ออกดอก
1. ในการเพาะเห็ดขอนขาวนั้น บริเวณที่เพาะเห็ดต้องไม่ร่มเกินไป บริเวณหลังคาต้องให้แสงแดดส่องถึงพื้น
โรงเรือนด้วย ก็หมายความว่า โรงเรือนที่ใช้ในการเพาะเห็ดขอนขาวนั้นต้องไม่ทึบเกินไป ต้องให้มีแสงส่องผ่าน
ซึ่งแสงนี่แหละจะเป็นตัวกระตุ้นให้เห็ดเกิดดอกดียิ่งขึ้น
2. การรักษาอุณหภูมิและความชื้น เห็ดขอนขาวต้องการอุณหภูมิในการเกิดดอกประมาณ 32-35 องศาเซลเซียส
และอาศัยความชื้นสัมพันธ์ ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ นั่นแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องมีการให้น้า รักษา
ความชื้น และดูแลเรื่องอุณหภูมิให้เหมาะสมแค่นี้ก็ไม่ทนที่จะเก็บดอกแล้ว
3. การรักษาความสะอาด เพราะโดยปกติแล้วเวลาทางานไปเรื่อยๆ คนเรามักจะมักง่าย ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความ
สะอาด ดังนั้นจะทาให้เกิดการหมักหมม ทาให้เกิดโรคและแมลงระบาดได้ ซึ่งจะเป็นการทาลายอนาคตของ
ตนเอง
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ภาคผนวก ง
ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการ
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วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อานวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เปิดอบรมบริการ
วิชาการสู่สังคม ประจาปี พ.ศ.2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต "การเพาะเห็ด" โดยร่วมกับ
ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลาภู และหนองคาย มีนางวสุภา อินทรพานิช นักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ รับผิดชอบโครงการ และนางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อฯที่ปรึกษาโครงการ จัดอบรมให้กับ
นักศึกษา มสธ.เครือข่ายการศึกษาจากเรือนจาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ บุคลากรจากสานักงานคุมประพฤติจังหวัด
อุดรธานีและประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้ ทฤษฏี ทักษะในการเพาะเห็ด ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้าน
พรสวรรค์ ตาบลหนองนาคา อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ และคณะ
วิทยากรได้แนะนาวิธีการทั้งทฤษฏีและปฏิบัติการเพาะเห็ดแบบมาตรฐาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด สามารถนาไป
ขยายผลประกอบอาชีพสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน

- 61 -

- 62 -

วิทยากร ดร.อานนท์ แสนน่าน ผู้อานวยการศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ดและคณะ แนะนาเคล็ดลับสูตรผสม
ก้อนเชื้อเห็ด“เงินล้าน”ทาเห็ดก้อนทุกชนิด (เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม)
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“การหมักขี้เลื่อยด้วย EM และ SEAGRO” เพื่อเป็นการปรับสมดุลขี้เลื่อยให้มีธาตุอาหารจานวนมาก
และลดก๊าซแอมโมเนียก่อนนาขี้เลื่อยไปผสมสูตรอาหาร การนาเอาขี้เลื่อยยางพาราแท้มาผสมสูตร
อาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด (เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม)
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การปั้นก้อนด้วยมือ การปั้นก้อน เชื้อเห็ด
ด้วยฝาจุกประหยัดสาลี การใส่คอขวด
และการปิดจุกก้อนเชื้อเห็ดด้วยฝาจุกประหยัดสาลี
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การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเห็ด แบบที่ 1 นาไปนึ่งในหม้อนึ่งลูกทุ่ง อุณหภูมิที่ใช้คือในการนึ่งที่ 95-100 C ขณะที่ทาการนึ่ง
ใช้เวลาในการนึ่งนับตั้งแต่น้าเดือดพ่นออกจากปากท่อระบายไอออกอย่างสม่าเสมอ จึงทาการจับเวลาการจะใช้เวลา
ในการนึ่งนานเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อนึ่งและจานวนของก้อนที่ทาการนึ่ง โดยปกติ หากเป็นหม้อนึ่งขนาด
เล็กที่นึ่งได้ไม่เกิน 100 ก้อน ใช้เวลาในการนึ่ง3-4 ชั่วโมง หลังจากนึ่งก้อนเห็ดเสร็จแล้วรอให้ก้อนเห็ดเย็นเสียก่อน
จึงจะทาการเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างลงก้อนเห็ดได้ แบบที่ 2 “เตานึ่งสากล” นึ่งก้อนเชื้อเห็ดได้ 1,200 ก้อน และเตาสติม
เมอร์ ระบบไอน้าร้อน ประหยัดพลังงานไฟเพียง 40 นาที ก็ทาให้เกิดความร้อน 100 องศา วิธีการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด
ที่ถูกวิธีปราศจาก “โรคราเขียว” ด้วยอุณหภูมิ 100 องศา
การสร้างโรงเรือนตัว A แตกต่างกับการสร้าง “โรงเรือน
แบบแป้นแขวน” วิธีการแขวนแป้นแขวนอย่างถูกวิธีและ
ได้มาตรฐาน วิธีการสร้างโรงเรือนบ่มก้อนเชื้อเห็ดและ
โรงเรือนเปิดดอก การฆ่าเชื้อโรค การปรับอุณหภูมิของ
โรงเรือนให้เหมาะสมกับ“เห็ดร้อน”และ“เห็ดหนาว”
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เขี่ยเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างลงก้อนเชื้อ
นาเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างมาเขย่าให้เมล็ดแตกกระจายออก ทิ้งไว้ 1-2 วัน เพื่อให้เมล็ดข้าวฟ่าง แยกออกจากกัน
เส้นใยเห็ดได้รับความบอบช้า หากนาไปใช้เลยอาจถูกเชื้อโรคเข้าไปทาลายหรือแข่งขันกัน และจะส่งผลให้ก้อนเห็ดที่
เขี่ยเชื้อเสียทั้งหมด เทเมล็ดข้าวฟ่างประมาณ 15-20 เมล็ด ลงบนถุงก้อนเชื้อ ในการเทเมล็ดข้าวฟ่างไม่ควรตั้งขวด
หัวเชื้อขึ้น เพราะจะเป็นการดูดเอาอากาศที่สกปรกเข้าไป หัวเชื้อเห็ด 1ขวด เขี่ยเชื้อเห็ดได้ 50 ก้อน หลังจากนั้นหุ้ม
ด้วยกระดาษ รัดหนังยาง แล้วนาไปเก็บไว้ในโรงบ่มเชื้อ (ทาในสถานที่ไม่มีลมแรงและต้องสะอาด) บ่มจนเส้นใย
เจริญเต็มก้อนเชื้อ (ประมาณ 1 เดือน) นาไปเปิดดอกที่โรงเรือนเพาะเห็ด
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ภาคผนวก จ
แบบประเมินโครงการฯ (แบบสอบถาม)
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แบบประเมินการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องการเพาะเห็ด
ระหว่างวันที่ 12-13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
ณ ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ตาบลหนองนาคาอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

------------------------------------------------------------------กรุณาทาเครื่องหมาย √ ลงใน
หรือกรอกข้อความในช่องว่างตามความคิดเห็นของท่าน
1. เพศ
1) ชาย
2) หญิง
2. อายุ ………………….. ปี
3.
จบการศึกษาศึกษา ระดับ ..........................................................
4. สถานภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ..................................................
5. ท่านทราบกิจกรรมโครงการฯนี้จากแหล่งใด ......................................
6. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เรือ่ งการเพาะเห็ด
ระดับ
กระบวนการให้บริการ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

น้อย

น้อยที่สุด

น้อย

น้อยที่สุด

6.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม
6.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ
6.3 ความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม
6.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม
6.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี
7. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการอบรมโครงการ
กระบวนการฝึกอบรม

ระดับ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

7.1 ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม
7.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม
7.3 ความเหมาะสมของวิทยากร การบรรยาย ตอบคาถาม
7.4 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ประกอบ
7.5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม
8.ความรูก้ ่อน และ หลัง ของผู้เข้ารับการอบรมโครงการ
ความรู้

ระดับ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

8.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี ก่อน เข้าร่วมโครงการ
8.1.1 สูตรผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เห็ดกระด้าง ขอนขาว นางฟ้า นางรม
8.1.2 การหมักขีเ้ ลื่อยด้วย EM และSEAGRO
8.1.3 การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด
8.1.4 การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเห็ดร้อนและเห็ดหนาว
8.1.5 เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์
8.1.6 วิธีการทาปุ๋ยแห้งหรือส่าเพือ่ เป็นสูตรอาหารทาก้อนเชื้อเห็ด
8.1.7 วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเปิดดอกเห็ดหนาวและเห็ดร้อน
8.1.8 ปฏิบัติการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด การเก็บดอก
8.1.9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
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ความรู้

ระดับ
มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

8.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี หลังเข้าร่วมโครงการ
8.2.1 สูตรผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เห็ดกระด้าง ขอนขาว นางฟ้า นางรม
8.2.2 การหมักขีเ้ ลื่อยด้วย EM และSEAGRO
8.2.3 การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด
8.2.4 การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเห็ดร้อนและเห็ดหนาว
8.2.5 เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์
8.2.6 วิธีการทาปุ๋ยแห้งหรือส่าเพือ่ เป็นสูตรอาหารทาก้อนเชื้อเห็ด
8.2.7 วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ดเพื่อเปิดดอกเห็ดหนาวและเห็ดร้อน
8.2.8 ปฏิบัติการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด การเก็บดอก
8.2.9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด
9.ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้
ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด
10. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะนี้อีกหรือไม่
1) ควร
เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………......................................................................
2) ไม่ควร
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………….........................................................................
11. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
12. สิ่งที่คาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
13. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ทีท่ ่านสนใจอยากให้จัดในครั้งต่อไป (โปรดระบุชื่อโครงการ /กิจกรรม)
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
14. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม)
................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

ขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับ มสธ.
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รายชื่อ / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เข้ารับบริการวิชาการ
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