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ค าน า 
 

              รายงานผลการด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด ฉบับนี้  
ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน (เงินแผ่นดิน) การบริการวิชาการแก่สังคมประจ าปีงบประมาณ 2561          
โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวล าภู             
ได้ด าเนินโครงการเมื่อวันที่  12-13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด                  
บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้                 
และได้ประเมินผลของโครงการเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้  เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบและวิธีการ                  
จัดโครงการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการจัดการโครงการในครั้งถัดไป 

 
 

                                          ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
     25 พฤษภาคม  2561 
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รายละเอียดโครงการ 

หลักการและเหตุผล 
 

            ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้หลายครอบครัวไม่สามารถที่จะด ารงชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีความสุข เนื่องจากมีรายได้ต่อเดือนไม่สมดุลกับรายจ่าย กล่าวคือ รายจ่ายที่ต้องจ่ายในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันแล้วยังมีรายการที่ต้องใช้จ่ายในด้านอ่ืนๆอีกมาก ท าให้เกิดภาวะเครียด บางคนจ าเป็นต้องคิดหารายได้
มาจุนเจือครอบครัว ซึ่งบางครั้งอาจตัดสินใจท าในสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งที่ไม่อยากท า สุดท้ายก็มีแต่ผลเสียถึงขั้นหมด
อนาคต หลายคนหันมาหาอาชีพที่เหมาะสมกับตัวเองเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว บางคนลองผิด
ลองถูกกับหลากหลายอาชีพที่เห็นคนอ่ืนท าแล้วประสบความส าเร็จ แต่พอได้ลงมือท าแล้วพบว่ายังไม่เหมาะสมกับ
ตนเอง อาจเป็นเพราะยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับการแนะน าที่ถูกต้องตามหลักการ 
            การ"เพาะเห็ด" เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ เมื่อสามารถสร้างรายได้ที่ดีและยังมีการลงทุนไม่สูง                    
ใช้เงินลงทุนก่อร่างธุรกิจเพียงหลักพันบาทเท่านั้น ทั้งในเรื่องของสถานที่ที่ใช้ก็ไม่จ าเป็นต้องมีมาก เพียงแค่โรงจอดรถ
ในบ้านก็สามารถบันดาลให้เป็นที่เพาะเห็ดได้แล้ว แค่ผ่านการอบรมในเรื่องของการเพาะเห็ดอย่างถูกต้องตามหลักการก็
สามารถท าธุรกิจนี้ได้อย่างง่ายดาย ที่ส าคัญยังเป็นเกษตรกรรมในร่มซึ่งหมดกังวลในเรื่องที่ต้องตากแดดได้เลย สามารถ
เลือกธุรกิจเพาะเห็ดนี้เป็นทางเลือกได้ ที่เป็นความต้องการของตลาดและราคาดี กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ท าให้เกษตรกร
มีรายได้จ านวนมาก  การส่งเสริมให้เกษตรกร"เพาะเชื้อเห็ด"และ"เพาะเห็ด"จ าหน่ายในท้องถิ่น                  ของ
ตนเองและน าส่งขายให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะเห็ดที่ท าการเพาะในถุงพลาสติก ได้แก่ เห็ดนางฟ้า                 
เห็ดนางรมหรือเห็ด ฮังการี่ เห็ดหูหนู เห็ดขอน เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง โดยเน้นปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฏีเพ่ือให้              
ชาวเกษตรกรสามารถกลับไปประกอบอาชีพการเพาะเห็ดด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี การอบรมการเพาะเห็ดจะแบ่ง
ออกเป็นขั้นตอนต่างๆประกอบด้วย การผลิตก้อนเชื้อเห็ดด้วยมือเปล่าที่การเพาะเห็ดในอดีตท ากัน รวมถึงการผลิตก้อน
เชื้อเห็ดด้วยเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมที่ท าให้ก้อนเชื้อเห็ดได้คุณภาพและรวดเร็วขึ้น  นอกการเพาะเห็ดแล้ว              
ยังมีการฝึกการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด การหยอดเชื้อข้าวฟ่าง การบ่มก้อนเชื้อเห็ด การเปิดดอกก้อนเชื้อเห็ด การสร้างโรงเรือน 
การปรับอุณหภูมิ และเทคนิคที่ท าให้เห็ดออกดอกจ านวนมากๆจะเน้นมากที่สุดคือการปฏิบัติจริง                   และ
การแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเพาะเห็ด โดยเฉพาะการปราบศัตรูเห็ด เช่น การปราบราเขียว              
จากก้อนเชื้อเห็ด การปราบไรไข่ปลาและศัตรูเห็ดทุกชนิดโดยจะไม่ใช้สารเคมี ส่วนใหญ่จะเป็นผงและน้ ายาที่ผลิต                
จากจุลินทรีย์ เพ่ือเป็นการถนอมก้อนเชื้อเห็ด ดอกเห็ด ที่ส าคัญเน้นความปลอดภัยกับผู้ประกอบการเพาะเห็ดและ
ผู้บริโภคเห็ด ที่บริโภคดอกเห็ดเข้าไปแล้วจะได้รับแต่สารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากเห็ดจะมีประโยชน์
ต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในแง่ของอาหารและยาป้องกันรักษาโรคแล้วเห็ดยังมีความส าคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมส าหรับการเพาะเห็ดหลายชนิด ประกอบกับต้นทุนในการ
ผลิตเห็ดแต่ละชนิดค่อนข้างต่ า เนื่องจากวัสดุที่น ามาเพาะเห็ดส่วนใหญ่ เป็นวัสดุเหลือใช้และเป็นผลพลอยได้จากการ
ผลิตในภาคเกษตรกรรมและการเรียนรู้การผสมสูตรอาหารจากเห็ดเพ่ือเป็นรายได้เพ่ิมขึ้นอีก                   จึงท าให้
เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมีรายได้ดี มีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติด้วย  
           ด้วยเหตุผลดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.             
ในเขตพ้ืนที่ให้บริการ จึงได้เห็นความส าคัญและขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน                   
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วัตถุประสงค ์
1.  เพื่อส่งเสรมิใหป้ระชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสรมิให้ประชาชนได้ปฏบิัติจริงและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
3. เพื่อใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

กลุ่มเป้าหมาย  
1. กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชน  
2. พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : เขตพื้นท่ีให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย  
จ านวน 100 คน 

ก าหนดการด าเนินโครงการ  
          วันท่ี 12-13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 
          ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟารม์หมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอุดรธานี จงัหวัดอุดรธาน ี
ผลการด าเนินโครงการฯ / ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโครงการ 
           ผู้ร่วมโครงการทั้งสิ้น 120 คน 

ผลการประเมินจากแบบประเมนิการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต : เร่ืองการเพาะเห็ด 
การประเมินผลครั้งนี้รวบรวมแบบประเมินจากผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม  100 ชุด 
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพทั่วไป 
1. เพศ จ านวน ร้อยละ 
      หญิง 54 54.00 
      ชาย  46 46.00 
2.อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
      ต่ ากว่า 20 ป ี 4 4.00  
      20-29 ปี  17 17.00 
      30-39 ป ี 24 24.00 
      40-49 ปี  25 25.00 
      50-59 ปี 14 14.00 
      60 ปีขึ้นไป 13 13.00 
3.สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
      ประชาชน  59 59.00 
      นักศึกษา มสธ. 25 25.00 
      เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานราชการ 16 16.00 
4. การศึกษา  จ านวน ระดับ 
      มัธยมศึกษา/ปวช. 12 12.00 
      อนุปริญญา 34 34.00 
      ปริญญาตรี  52 52.00 
      สูงกว่าปริญญาตรี  2 2.00 
5.ท่านได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรมจากที่ใด  จ านวน ร้อยละ 
    จดหมายเชิญจาก มสธ.อุดรธานี    74 74.00 
    เวปไซด์ /โซเชียล 26 26.00 
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จากตารางท่ี 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 และอายุต่ ากว่า 20 ร้อยละ 4 
- ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีสถานภาพประชาชน ร้อยละ 59 ,นักศึกษา มสธ.ร้อยละ  25 และเจ้าหน้าที่

หน่วยงานราชการ ร้อยละ 16  
- ด้านการได้รับข่าวสารการจัดกิจกรรม จากจดหมายเชิญของ มสธ.อุดรธานี ร้อยละ 74  และจากเวปไซด์ /

โซเชียล ร้อยละ 26   
 

ตารางท่ี 2 แสดงจ านวนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่ รูปแบบการจัดกิจกรรม (แบบประเมิน 100 ชุด ) 
 
6. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในโครงการ 
 

กระบวนการให้บริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

6.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม  65.00 27.00 8.00 00 00 
6.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ 64.00 29.00 7.00 00 00 
6.3 ความสะดวกในการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 72.00 25.00 3.00 00 00 
6.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม 74.70 20.00 6.00 00 00 
6.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯ มสธ.อุดรธานี 73.00 22.00 5.00 00 00 

 
7. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการเข้าร่วมโครงการ 
 

กระบวนการฝึกอบรม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

7.1 ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม 69.00 27.00 4.00 00 00 
7.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม 70.00 27.00 3.00 00 00 
7.3 ความเหมาะสมของวิทยากรบรรยาย/ตอบค าถาม 72.00 25.00 3.00 00 00 
7.4 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/เครื่องมือ 74.00 20.00 6.00 00 00 
7.5 ความเหมาะสมของสถานที่ในการฝึกอบรม 75.00 23.00 2.00 00 00 

 



- 7 - 

 

 
8.ความรู้ก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ความรู้ 
ระดับความรู้ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

8.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี ก่อน เข้าร่วมโครงการ                       
8.1.1 การผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว  
        เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม 

00.00 00.00 29.00 49.00 22.00 

8.1.2 การหมักขี้เลื่อยด้วย EM และSEAGRO   00.00 00.00 29.00 49.00 22.00 
8.1.3 การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด 00.00 00.00 29.00 49.00 22.00 
8.1.4 การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเห็ดร้อน 
        และเห็ดหนาว 

00.00 00.00 29.00 49.00 22.00 

8.1.5 เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์ 00.00 00.00 29.00 49.00 22.00 
8.1.6 วิธีการท าปุ๋ยแห้งหรือส่าเป็นสูตรอาหารท าก้อนเชื้อเห็ด 00.00 00.00 29.00 49.00 22.00 
8.1.7 วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพ่ือเปิดดอกเห็ดหนาว 
        และเห็ดร้อน 

00.00 00.00 29.00 49.00 22.00 

8.1.8 การเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด การเก็บดอก 00.00 00.00 29.00 49.00 22.00 
8.1.9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 00.00 00.00 29.00 49.00 22.00 
8.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านมี หลัง เข้าร่วมโครงการ                       
8.2.1 การผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว  
        เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม 69.00 27.00 4.00 

 
00 

 
00 

8.2.2 การหมักขี้เลื่อยด้วย EM และSEAGRO   64.00 33.00 3.00 00 00 
8.2.3 การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด 72.00 25.00 3.00 00 00 
8.2.4 การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเห็ดร้อน 
        และเห็ดหนาว” 74.00 19.00 7.00 

 
00 

 
00 

8.2.5 “เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์” 69.00 27.00 4.00 00 00 
8.2.6 วิธีการท าปุ๋ยแห้งหรือส่าเป็นสูตรอาหารท าก้อนเชื้อเห็ด 70.00 25.00 5.00 00 00 
8.2.7 วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพ่ือเปิดดอกเห็ดหนาว 
        และเห็ดร้อน” 72.00 25.00 3.00 

 
00 

 
00 

8.2.8 การเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด การเก็บดอก 73.00 21.00 6.00 00 00 
8.2.9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 69.00 27.00 4.00 00 00 
9.ท่านสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 74.00 23.00 3.00 00 00 
10.ความพึงพอใจในภาพรวมของกิจกรรม  72.00 24.00 4.00 00 00 
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ความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น 

รายการ ร้อยละ 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระ/ความรู้การจัดกิจกรรมภายในงาน - 
  1.1 การผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เหด็กระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม 96.00 
  1.2 การหมักข้ีเลื่อยด้วย EM และSEAGRO   97.00 
  1.3 การผสมสูตรอาหารผลติก้อนเช้ือเห็ด 97.00 
  1.4 การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเหด็ร้อนและเหด็หนาว 93.00 
  1.5 “เตานึ่งสากลและเตาสตมิเมอร ์ 96.00 
  1.6 วิธีการท า ปุ๋ยแห้งหรือส่าเพือ่เป็นสูตรอาหารท าก้อนเชื้อเหด็ 95.00 
  1.7 วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเปิดดอกเหด็หนาวและเหด็รอ้น 97.00 
  1.8 การเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด การเก็บดอก 94.00 
  1.9 การแปรรูปผลิตภณัฑ์จากเหด็ 96.00 
2. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม  
3. ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 92.00 
4. การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน  98.00 
5. ความเหมาะสมของกระบวนการจัดกิจกรรม 94.75 
6. ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 96.00 
7. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ 97.00 

11. ท่านคิดวา่ควรมีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้อีกหรือไม่ 
      ควร เพราะเป็นกิจกรรมดีมากเพราะสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพได้   
12. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  
     ต้องการฝึกปฏิบัติจริงและเรียนรู้ 
           - การผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม   
           - การหมักขี้เลื่อย ด้วย EM และSEAGRO  การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
           - การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเห็ดร้อน และเห็ดหนาว  
           - เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์  
           - วิธีการท าปุ๋ยแห้งหรือส่าเพ่ือเป็นสูตรอาหารท าก้อนเชื้อเห็ด   
           - วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพ่ือเปิดดอกเห็ดหนาวและเห็ดร้อน การเก็บดอก  
           - การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด 
13. สิ่งท่ีคาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

1. ต้องการรับความรู้และและน าไปใช้ประโยชน์ 
2. ต้องการปฏิบัติจริง ลองผิดลองถูก ได้น าก้อนเห็ดจากผลงานของตนเองน าไปดูแลที่บ้าน 
3. ต้องการน าความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคต  

14. ความประทับใจในการร่วมโครงการครั้งนี้....พอใจทุกด้าน เช่น 
-  ความรู้ที่ได้รับดีมาก  

-  ได้รู้จักและทราบข้อมูลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มากยิ่งขึ้น 
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สรุปผลความคิดเหน็ตัวชี้วัด การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด 
 

ตัวช้ีวัด 
 

หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลผลิต (Output) 
1.เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

 
คน 

 
100 

 
120 

2.เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับริการในกระบวนการให้บริการ 

 
ร้อยละ 

 
86.00 

 
94.75 

3.เชิงเวลา :  
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
90 

 
100 

4.เชิงต้นทุน บาท 135,700 - 135,700 - 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
84.00 

 
97.00 

2.เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
ร้อยละ 

 
86.00 

 
96.00 

 

สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ 
(แยกตามหมวดค่าใช้จ่าย) 
           งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 

1.1 ค่าตอบแทน……………….48,600 บาท 
1.2 ค่าใช้สอย…………………..72,100 บาท 
1.3 ค่าวัสดุ………………………15,000 บาท 
รวมงบประมาณท่ีใช้จริง… 135,700.-บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน ) 

สรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 
           การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด  โครงการนี้เป็นประโยชน์มากแค่เพียง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาหยิบยื่นแบ่งปันสิ่งดีๆให้ก็ท าให้ทุกคนมี ความรู้ดีมากการอบรมเชิงปฏิบัติการ            
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด  ได้รับความรู้ในกระบวนการผลิต การผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เห็ดกระด้าง 
เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม  การหมักขี้เลื่อย ด้วย EM และ SEAGRO  การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด            
การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเห็ดร้อน และเห็ดหนาว  เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์ วิธีการท าปุ๋ยแห้งหรือส่า
เพ่ือเป็นสูตรอาหารท าก้อนเชื้อเห็ด วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพ่ือเปิดดอกเห็ดหนาวและเห็ดร้อน การเก็บดอก รวม
ไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด การสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง สามารถที่จะน าไปประกอบเป็นอาชีพเพ่ือ
สร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีโครงการลักษณะนี้อีก ท าให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
อุดรธานี มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นที่รู้จัก 

 

ปัญหาและอุปสรรค - ไม่มี  
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ภาคผนวก   
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ภาคผนวก ก : 
แบบสรุปรายงานผลการด าเนินโครงการ 
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สรุปการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด  
(แผนงานที่ 8 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมผ่านชมรมนักศึกษา) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวสุภา อินทรพานิช ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู 

1.ความส าคัญของโครงการ 
               ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้หลายครอบครัวไม่สามารถที่จะด ารงชีวิตประจ าวัน          ได้
อย่างมีความสุข เนื่องจากมีรายได้ต่อเดือนไม่สมดุลกับรายจ่าย กล่าวคือ รายจ่ายที่ต้องจ่ายในการด าเนินชีวิตประจ าวันแล้วยัง
มีรายการที่ต้องใช้จ่ายในด้านอื่นๆอีกมาก ท าให้เกิดภาวะเครียด บางคนจ าเป็นต้องคิดหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ซึ่ง
บางคร้ังอาจตัดสินใจท าในสิ่งที่ผิดกฎหมายทั้งที่ไม่อยากท า สุดท้ายก็มีแต่ผลเสียถึงขั้นหมดอนาคต หลายคนหันมาหาอาชีพที่
เหมาะสมกับตัวเองเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว บางคนลองผิดลองถูกกับหลากหลายอาชีพที่เห็นคนอื่นท า
แล้วประสบความส าเร็จ แต่พอได้ลงมือท าแล้วพบว่ายังไม่เหมาะสมกับตนเอง อาจเป็นเพราะยังไม่ได้รับการส่งเสริมหรือได้รับ
การแนะน าที่ถูกต้องตามหลักการ  
              การ"เพาะเห็ด" เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ เมื่อสามารถสร้างรายได้ที่ดีและยังมีการลงทุนไม่สูง ใช้เงินลงทุนก่อร่าง
ธุรกิจเพียงหลักพันบาทเท่านั้น ทั้งในเร่ืองของสถานที่ที่ใช้ก็ไม่จ าเป็นต้องมีมาก เพียงแค่โรงจอดรถในบ้านก็สามารถบันดาลให้
เป็นที่เพาะเห็ดได้แล้ว แค่ผ่านการอบรมในเร่ืองของการเพาะเห็ดอย่างถูกต้องตามหลักการก็สามารถท าธุรกิจนี้ได้อย่างง่ายดาย 
ที่ส าคัญยังเป็นเกษตรกรรมในร่มซึ่งหมดกังวลในเรื่องที่ต้องตากแดดได้เลย สามารถเลือกธุรกิจเพาะเห็ดนี้เป็นทางเลือกได้ ที่
เป็นความต้องการของตลาดและราคาดี กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ท าให้เกษตรกรมีรายได้จ านวนมาก  การส่งเสริมให้เกษตรกร"
เพาะเชื้อเห็ด"และ"เพาะเห็ด"จ าหน่ายในท้องถิ่นของตนเองและน าส่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเห็ดที่ท าการเพาะ
ในถุงพลาสติก ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมหรือเห็ด ฮังการี่ เห็ดหูหนู เห็ดขอน เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง โดยเน้นปฏิบัติจริง
มากกว่าทฤษฏีเพื่อให้ชาวเกษตรกรสามารถกลับไปประกอบอาชีพการเพาะเห็ดด้วยตัวเองได้เป็นอย่างดี การอบรมการเพาะ
เห็ดจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆประกอบด้วย การผลิตก้อนเชื้อเห็ดด้วยมือเปล่าที่การเพาะเห็ดในอดีตท ากัน รวมถึงการผลิต
ก้อนเชื้อเห็ดด้วยเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมที่ท าให้ก้อนเชื้อเห็ดได้คุณภาพและรวดเร็วขึ้น  นอกการเพาะเห็ดแล้วยังมีการฝึก
การนึ่งก้อนเชื้อเห็ด การหยอดเชื้อข้าวฟ่าง การบ่มก้อนเชื้อเห็ด การเปิดดอกก้อนเชื้อเห็ด การสร้างโรงเรือน การปรับอุณหภูมิ 
และเทคนิคที่ท าให้เห็ดออกดอกจ านวนมากๆจะเน้นมากที่สุดคือการปฏิบัติจริงและการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับ
ผู้ประกอบการเพาะเห็ด โดยเฉพาะการปราบศัตรูเห็ด เช่น การปราบราเขียวจากก้อนเชื้อเห็ด การปราบไรไข่ปลาและศัตรูเห็ด
ทุกชนิดโดยจะไม่ใช้สารเคมี ส่วนใหญ่จะเป็นผงและน้ ายาที่ผลิตจากจุลินทรีย์ เพื่อเป็นการถนอมก้อนเชื้อเห็ด ดอกเห็ด ที่ส าคัญ
เน้นความปลอดภัยกับผู้ประกอบการเพาะเห็ดและผู้บริโภคเห็ด ที่บริโภคดอกเห็ดเข้าไปแล้วจะได้รับแต่สารอาหารที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากเห็ดจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์ในแง่ของอาหารและยาป้องกันรักษาโรคแล้วเห็ด
ยังมีความส าคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมส าหรับการเพาะเห็ดหลาย
ชนิด ประกอบกับต้นทุนในการผลิตเห็ดแต่ละชนิดค่อนข้างต่ า เนื่องจากวัสดุที่น ามาเพาะเห็ดส่วนใหญ่ เป็นวัสดุเหลือใช้และ
เป็นผลพลอยได้จากการผลิตในภาคเกษตรกรรมและการเรียนรู้การผสมสูตรอาหารจากเห็ดเพื่อเป็นรายได้เพิ่มขึ้นอีก จึงท าให้
เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมีรายได้ดี มีฐานะความเป็นอยู่ดีข้ึนซึ่งจะส่งผลไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าวใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.ในเขตพื้นที่ให้บริการ จึงได้เห็น
ความส าคัญและขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต : เร่ืองการเพาะเห็ด 
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2.วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนไดป้ฏิบัติจริงเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
   2.3 เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3.กลุ่มเป้าหมาย  
3.1 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนผู้สูงอายุ  
3.2 ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : 100 คน 
3.3 พ้ืนที่กลุ่มเป้าหมาย : เขตพ้ืนที่ให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

4.ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
          ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู 

จัดบริการวิชาการแก่สังคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 
12-13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ดังนี้ 

4.1 ได้ท าบันทึกเชิญไปยังนักศึกษา มสธ. หน่วยงานเครือข่ายบริการการศึกษา มสธ.และประชาชนให้ทราบ
และแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมโดยการยื่นใบสมัคร โดยมีผู้ร่วมกิจกรรม ดังนี้  

- นักศึกษา มสธ. 25 คน 
- เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายการศึกษา มสธ. 16 คน 
- ประชาชน 71 คน  
- วิทยากร /วิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏิบัติ 8 คน 
  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้นจ านวน 120 คน นับได้ว่าเกินเป้าหมาย ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่มีผู้ให้ความสนใจ 
4.2 การด าเนินกิจกรรม เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวนมาก จึงต้องแบ่งเป็น 4 กลุ่มใหญ่ๆสลับกัน โดย

ร่วมกิจกรรมครบทุกฐานโดยแต่ละฐานจัดกิจกรรมโดยค านึงถึงฝึกปฏิบัติจริง สามารถน าความรู้ที่ได้รับ              ไป
ประกอบอาชีพได้ในอนาคต และหลังฝึกอบรมศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ยินดีให้ค าปรึกษาเรื่องกระบวนการเพาะเห็ด              
ทุกด้าน ทั้งนี้ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์และได้เชิญผู้เข้าอบรมทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม และมอบใบประกาศผ่านการอบรม  

  

5. ผลการด าเนินงาน (ให้เขียนผลการด าเนินงานตามผลผลิตของโครงการ/เนื้อหาวิชาการ/ความรู้พร้อม
ภาพประกอบ ที่ใช้ในการจัดอบรม/กิจกรรมโดยสังเขป) 
           5.1  สาระเนื้อหาวิชาการ/ความรู้ 
ข้อมูลพื้นฐานในการเพาะเห็ด 
          เห็ด หมายถึง สิ่งมีชีวิตในกลุ่มจุลินทรีย์ที่เรียกว่า รา มีการเจริญเป็นเส้นใยและสร้างสปอร์ในส่วนของดอกเห็ด
เพ่ือใช้ขยายพันธุ์ จัดอยู่ในกลุ่ม Basidiomycotina และ Ascomycotina เนื่องจากเห็ดไม่มีคลอโรฟิลล์ แบบพืชจึง
ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง แต่เห็ดมีบทบาทที่ส าคัญต่อระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ กล่าวคือ เป็นตัวการย่อยสลายเศษ
ซากพืชซากสัตว์ซึ่งได้แก่ ไม้ล้ม ไม้ยืนต้นตาย กิ่งไม้  ใบไม้ ผล เมล็ด และมูลสัตว์ต่างๆที่ร่วงหล่นลงบนพ้ืนดิน 
อินทรีย์วัตถุในดิน 90% ของเศษซากพืชเหล่านี้เป็นเนื้อไม้ที่มี เซลลูโลส (cellulose) และ ลิกนิน (lignin) เป็น
องค์ประกอบหลักท่ีย่อยสลายยาก ท าให้เกิดวงจรธาตุอาหารที่สมบูรณ์ ซึ่งเห็ดจะผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสิ่งเหล่านี้ให้
สลายเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารให้กับพืช และจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเห็ด 
 

1. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co) ในระยะที่ เห็ดพัฒนาเป็นดอกหากโรงเรือนมีปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์สูงก็จะท าให้ดอกเห็ดมีลักษณะผิดปกติได้ ดังนั้น โรงเรือนเพาะเห็ดควรดูแลให้มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ซึ่งจะช่วยให้ดอกเห็ดเจริญไปเป็นดอกที่สมบูรณ์ได้  

2. ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เห็ดชอบความเป็นกลาง (pH7)  หรือเป็นกรดเล็กน้อย 

3. แรงดึงดูดของโลก เห็ด ที่มีลักษณะเป็นทรงร่มจะเจริญในแนวต้านแรงดึงดูดของโลก ไม่ว่าจะจับวางใน
ต าแหน่งใด ส่วนเห็ดหิ้ง(เห็ดขอนไม้,เห็ดสวรรค์พันปี,เห็ดศักดิ์สิทธิ์น าโชคพบมากในช่วงหน้าฝน)จะเจริญใน
แนวขนานกับพ้ืนโลก 

4. ความชื้นของอากาศ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในระยะเปิดก้อนเห็ด 
เห็ดต้องการความชื้นค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเปิดก้อนเชื้อภายในโรงเรือน ที่เก็บความชื้นได้และ
รักษาระดับความชื้นในอากาศให้อยู่ในระดับ 70-80 เปอร์เซ็นต์  

5. แสงสว่าง มีผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของดอกเห็ดมาก เนื่องจากแสงสว่างจะช่วยกระตุ้นการ
รวมตัว ของเส้นใย และพัฒนากลายเป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์ 

6. อุณหภูมิ มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดมากอุณหภูมิที่เห็ดแต่ละชนิดใช้ส าหรับการ
เจริญเติบโต ของเส้นใยจะสูงกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเกิดดอกเห็ดเล็กน้อย 
  

การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
เห็ดที่ท าการเพาะในถุงพลาสติก ได้แก่ 
1. เห็ดนางฟ้า หรือ เห็ดนางฟ้าภูฏาน 
2. เห็ดนางรม หรือ เห็ดฮังการี่ 
3. เห็ดขอน ขอนด า และ ขอนขาว 
4. เห็ดบด หรือ เห็ดกระด้าง 
 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwnKyC5KzbAhWLv48KHd7wBiYQjRx6BAgBEAU&url=https://greenspace.market/shop/%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%90/&psig=AOvVaw0CFhd3qnYtj-G7DwPMyfxA&ust=1527747142070261
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjb9uDi46zbAhUDP48KHSXCBpUQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bangkoktoday.net/nang-fa-mushroom/&psig=AOvVaw0CFhd3qnYtj-G7DwPMyfxA&ust=1527747142070261
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5.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดสรุปผลการด าเนินโครงการและข้อเสนอแนะ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
หน่วย
นับ 

รวมทั้งสิ้น 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
ผลผลิต (Output) 
1.เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

 
คน 

 
100 

 
120 

2.เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับริการในกระบวนการให้บริการ 

 
ร้อยละ 

 
86.00 

 
94.75 

3.เชิงเวลา :  
ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
ร้อยละ 

 
90 

 
100 

4.เชิงต้นทุน บาท 135,700 - 135,700 - 
ผลลัพธ์ (Outcome) 
1.เชิงปริมาณ : รอ้ยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

 
ร้อยละ 

 
84.00 

 
97.00 

2.เชิงคุณภาพ :  
ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
ร้อยละ 

 
86.00 

 
96.00 

 
6. ผู้รับบริการ/หน่วยงานได้รับความรู้/ประโยชน์ ดังนี้ 

ผู้รับบริการ 
           การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด  ได้รับความรู้ในกระบวนการผลิต  อาทิ 
           - การผสมก้อนเชื้อเห็ดบด/เห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม   
           - การหมักขี้เลื่อย ด้วย EM และSEAGRO  การผสมสูตรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
           - การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเห็ดร้อน และเห็ดหนาว  
           - เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์  
           - วิธีการท าปุ๋ยแห้งหรือส่าเพื่อเป็นสูตรอาหารท าก้อนเชื้อเห็ด   
           - วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพ่ือเปิดดอกเห็ดหนาวและเห็ดร้อน การเก็บดอก  
           - รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด และการสร้างแบรนด์สินค้าเป็นของตนเอง 
        หน่วยงาน   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นที่รู้จัก 

   

7. สรุปโดยภาพรวมและความคิดเห็นของผู้รับบริการ 
           ผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด  ทุกคนได้ให้ความเห็น                
ที่ตรงกันว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์มาก แค่เพียงมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาหยิบยื่นแบ่งปันสิ่งดีๆให้ก็ท าให้
ทุกคนมีความสุขและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่ามีความส าคัญอย่างมาก ความรู้ที่ได้รับดีมากและจะน าไปประกอบ          
เป็นอาชีพเพ่ือสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะมีโครงการลักษณะนี้อีก 
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8. เชื่อมโยงกับชุดวิชา   
ชุดวิชา 90303 พืชเศรษฐกิจ  

ชุดวิชา 94330 การจัดการผลิตผลและการแปรรูปผลิตผลเกษตร  
 

9. การจัดท าการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด  เป็นการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุง/บูรณาการพัฒนาการเรียนการสอนในชุดวิชา/
หลักสูตรและ/หรือการวิจัย ดังนี้ 
 

ชื่อเร่ือง 
การให้บริการ

วิชาการ 
แก่สังคม 

ผลงานที่น าไป
พัฒนา/ปรับปรุง/

บูรณาการ/            
การเรียนการสอน/ 

การวิจัย 

 
หลักฐาน  

(สนับสนุนเนื้อหา) 

 
การอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
: เรื่องการเพาะเห็ด   

 
ชุดวิชา 
พืชเศรษฐกิจ 
(90303)   

 

 
หน่วยที่ 6: การขยายพันธุ์พืช 
หน่วยที่ 7: การปลูกพืช 
หน่วยที่ 15: พืชผัก 

 ชุดวิชา 
การจัดการผลิตผล
และการแปรรูป
ผลิตผลเกษตร  
(94330)   

 

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:การก าหนดราคาผลิตผลเกษตรแปรรูป 
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มสธ.จับมือหมู่บ้านเห็ด 
อบรมเสริมอาชีพการเพาะเห็ดสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

 

เมื่อวันที่12 พฤษภาคม 2561 คุณเยียรยง ไชยรัตน์ ผอ.ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี                    
เป็นประธานเปิดอบรม ตามโครงการ มสธ.บริการแก่สังคมการอบรมเชิงปฏบิัติการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต เร่ืองการเพาะเห็ด สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด               

บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง จงัหวัดอุดรธานี เพ่ือให้นักศึกษาจากชมรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเขตจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวล าภู ประชาชน พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่จากเรือนจ าทัณฑสถานในเขตพื้นที่ให้บริการ 11 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ส านักงานคุม
ประพฤติจังหวัดอุดรธานี จ านวน 120 คน เข้าอบรมเพื่อให้ได้ความรู้ ทฤษฏี                และทักษะ

ในการเพาะเห็ด น าไปสอนนักศึกษาและประชาชนต่อไป 
 

http://www.khaochad.com/
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ในการอบรมคร้ังนี้คณะวิทยากรสอนการเพาะเห็ด  
น าโดย ดร.อานนท์ แสนน่าน ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด  

ได้น าวิธีการทั้งทฤษฏีและปฏิบัติการเพาะเห็ดแบบมาตรฐาน 
สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

 

ข้อมูล/ภาพ  ดร.อานนท์ แสนน่าน 
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2018 17:36 
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บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เร่ืองการเพาะเห็ด 
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ภาคผนวก ข   
บันทึกข้อความและค าสั่งที่เกี่ยวข้องกบัการด าเนินงาน 
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 ค าส่ังศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี 

       ท่ี ๘ / ๒๕๖๑ 
                                             เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
 

       ตามที่ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พุทธศักราช ๒๕๖๑                 
ให้จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เรื่องการเพาะเห็ด                
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า
อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคลากร            
ในการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 

๑. ประธานด าเนินงาน ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
      ๒. ผู้รับผดิชอบโครงการ 
     ๒.๑ นางวสุภา อนิทรพานิช 
              งานที่รับผิดชอบ ด าเนินจดัโครงการและสรปุตดิตามประเมนิผลการด าเนินงาน 

๓. เจ้าหน้าที่กองกลางหรือประสานงาน/ประชาสัมพันธ์   
     ๓.๑ นางพรรษชล แข็งขนั   

    งานที่รับผิดชอบ  ต้อนรบั รบัลงทะเบียน แจกเอกสาร /ประชาสมัพันธห์ลักสตูร มสธ. 
๔. วิทยากร ตามเอกสารแนบท้าย 
    งานที่รับผิดชอบ  ให้ความรู้และฝึกฏิบตัิ  
 ทั้งนี้ ให้กรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ ในจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต :                      

เรื่องการเพาะเห็ด ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ต่อไป 
 

 
   สัง่ ณ  วนัที่ ๓๐  เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ 

 
                                             (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 
                                ผู้อ านวยการศูนย์วทิยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
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รายชื่อวิทยากรแนบท้ายค าสั่ง 

การอบรมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชวีิต: เรือ่งการเพาะเหด็   
ณ "ฟาร์มหมูบ่้านเหด็" บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง จังหวดัอดุรธานี  

 (ปฏิบตัิหน้าที่เป็นวิทยากรในวนัที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑  
 

๑. ดร.อานนท์ แสนน่าน     วิทยากรภายนอก    (๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.)  
๒. นางสาวนัจนันท์ สิทธินาม    วิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏบิัต ิ (๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.) 

๓. นายประทิน แสนน่าน     วิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏบิัต ิ (๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.) 

๔. นางสาวอรพิน โพธิ์ศรี     วิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏบิัต ิ (๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

๕. นางสาววิลัยลักษณ์ ชะนะสะแบง  วิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏิบัต ิ (๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

๖. นายอ าพล แสนน่าน     วิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏบิัต ิ (๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.) 

๗. นางเยียรยง ไชยรัตน์     วิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏบิัต ิ (๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.) 

๘. นางพรรษชล แข็งขัน     วิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏบิัต ิ (๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.) 

๙. นางวสุภา อินทรพานิช     วิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏบิัต ิ (๑๓.๐๐-๑๗.๐๐ น.) 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๘๖          ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                                    บา้นค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบา้นจัน่        
                                         อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

              ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑                                 
  
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากร 
เรียน  ดร.อานนท ์แสนน่าน 
สิ่งทีส่่งมาด้วย โครงการ /แบบตอบรบั ๑ ชดุ 
 

             ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวล าภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด เพือ่ส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง เป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งการน าองค์ความรู้ไปขยายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมในวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.  ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง 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) 

                   ผู้อ านวยการศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
 

งานอ านวยการและธุรการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐ 
โทรสาร  ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔ 
มือถือ   ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๙๑         ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                                   บ้านค ากลิ้ง  หมู ่๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

                   ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑                                 
  
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรประจ ากลุม่ฝึกปฏบิัต ิ
เรียน  นางสาวนัจนันท ์สิทธินาม    
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ /แบบตอบรบั ๑ ชดุ 
 

     ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวล าภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง เป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งการน าองค์ความรู้ไปขยายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมในวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.  ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 

             ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏิบัติ    ใน
วัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยมีโดยมีนางวสุภา อินทรพาณิช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒               
เป็นผู้ประสานงาน 
 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 

                  
               (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

                      ผู้อ านวยการศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
 
งานอ านวยการและธุรการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐ 
โทรสาร  ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔ 
มือถือ   ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๘๙         ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                                   บ้านค ากลิ้ง  หมู ่๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

                   ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑                                 
  
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรประจ ากลุม่ฝึกปฏบิัต ิ
เรียน  นายประทิน แสนน่าน   
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ /แบบตอบรบั ๑ ชดุ 
 

     ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวล าภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง เป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งการน าองค์ความรู้ไปขยายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมในวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.  ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 

              ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏิบัติ    ใน
วัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยมีโดยมีนางวสุภา อินทรพาณิช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒               
เป็นผู้ประสานงาน 
 

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 

                  
               (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

                      ผู้อ านวยการศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
งานอ านวยการและธุรการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐ 
โทรสาร  ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔ 
มือถือ   ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๙๐         ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                                   บ้านค ากลิ้ง  หมู ่๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

            ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑                                 
  
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรประจ ากลุม่ฝึกปฏบิัต ิ
เรียน  นางสาวอรพิน โพธิศ์รี    
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ /แบบตอบรบั ๑ ชดุ 
 

     ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวล าภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง เป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งการน าองค์ความรู้ไปขยายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมในวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.  ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 

               ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏิบัติ    
ในวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยมีโดยมีนางวสุภา อินทรพาณิช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒               
เป็นผู้ประสานงาน 
 

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 
   ขอแสดงความนับถือ 

                  
               (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

                      ผู้อ านวยการศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
งานอ านวยการและธุรการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐ 
โทรสาร  ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔ 
มือถือ   ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๘๘         ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                                   บ้านค ากลิ้ง  หมู ่๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

                   ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑                                 
  
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรประจ ากลุม่ฝึกปฏบิัต ิ
เรียน  นางสาววิลัยลักษณ์ ชะนะสะแบง     
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ /แบบตอบรบั ๑ ชดุ 
 

     ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวล าภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง เป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งการน าองค์ความรู้ไปขยายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมในวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.  ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 

             ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏิบัติ    ใน
วัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยมีโดยมีนางวสุภา อินทรพาณิช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒               
เป็นผู้ประสานงาน 
 

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 

   ขอแสดงความนับถือ 

                  
               (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

                      ผู้อ านวยการศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
งานอ านวยการและธุรการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐ 
โทรสาร  ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔ 
มือถือ   ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๘๗         ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                                   บ้านค ากลิ้ง  หมู ่๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
 

                   ๓๐  เมษายน  ๒๕๖๑                                 
  
เรื่อง  ขอเชิญเป็นวิทยากรประจ ากลุม่ฝึกปฏบิัต ิ
เรียน  นายอ าพล แสนนา่น   
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ /แบบตอบรบั ๑ ชดุ 
 

     ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย และหนองบัวล าภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง เป็นทางเลือกใน
การประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมทั้งการน าองค์ความรู้ไปขยายผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมในวันที่ ๑๒-๑๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.  ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 

             ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรประจ ากลุ่มฝึกปฏิบัติ    ใน
วัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยมีโดยมีนางวสุภา อินทรพาณิช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒               
เป็นผู้ประสานงาน 
 

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
 

   ขอแสดงความนับถือ       

                     
               (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

                      ผู้อ านวยการศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
งานอ านวยการและธุรการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐ 
โทรสาร  ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔ 
มือถือ   ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๒๔              ศนูย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                               บา้นค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบา้นจัน่        
                                    อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 
 

        ๑๑   เมษายน  ๒๕๖๑ 
 
 

เรื่อง   ขอเชญิรว่มการอบรมเชิงปฏบิัตกิารเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด 

เรียน  ประธานชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวดัอุดรธาน ี
สิ่งที่ส่งมาดว้ย โครงการ 1 ชุด 
 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต : 
เรื่องการเพาะเห็ด เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดอบรม
ในวันเสาร์ท่ี ๑๒ และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ  "ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด" บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนอง
นาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
         

      ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านและนักศึกษา ร่วมโครงการตามวันเวลา
และสถานที่ดังกล่าว กรุณากรอกรายชื่อในใบสมัครเป็นรายบุคลคลพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน ส่งทาง
อีเมล  meka75@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔ เพ่ือจะได้เตรียมการจัดท า         
ใบประกาศผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และฟาร์มหมู่บ้านเห็ด 
ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนางวสุภา อินทรพาณิช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒              
เป็นผู้ประสานงาน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
  

   ขอแสดงความนับถือ       

                     
               (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

                      ผู้อ านวยการศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
งานอ านวยการและธุรการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐ 
โทรสาร  ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔ 
มือถือ   ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒ 

mailto:meka75@hotmail.com
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๒๕      ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                               บา้นค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบา้นจัน่        
                                    อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 
 

         ๑๑   เมษายน  ๒๕๖๑ 
 
 

เรื่อง   ขอเชญิรว่มการอบรมเชิงปฏบิัตกิารเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด 

เรียน  ประธานชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวดัหนองคาย 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย โครงการ 1 ชุด 
 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต : 
เรื่องการเพาะเห็ด เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดอบรม
ในวันเสาร์ท่ี ๑๒ และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ  "ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด" บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนอง
นาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
         

      ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านและนักศึกษา ร่วมโครงการตามวันเวลา
และสถานที่ดังกล่าว กรุณากรอกรายชื่อในใบสมัครเป็นรายบุคลคลพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน ส่งทาง
อีเมล  meka75@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔ เพ่ือจะได้เตรียมการจัดท า         
ใบประกาศผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และฟาร์มหมู่บ้านเห็ด 
ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนางวสุภา อินทรพาณิช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒              
เป็นผู้ประสานงาน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
  

   ขอแสดงความนับถือ       

                     
               (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

                      ผู้อ านวยการศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
งานอ านวยการและธุรการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐ 
โทรสาร  ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔ 
มือถือ   ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๒๖      ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                               บา้นค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบา้นจัน่        
                                    อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 
 

         ๑๑   เมษายน  ๒๕๖๑ 
 
 

เรื่อง   ขอเชญิรว่มการอบรมเชิงปฏบิัตกิารเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด 

เรียน  ประธานชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวดัหนองบวัล าภู 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย โครงการ 1 ชุด 
 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต : 
เรื่องการเพาะเห็ด เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดอบรม
ในวันเสาร์ท่ี ๑๒ และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ  "ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด" บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนอง
นาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
         

      ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านและนักศึกษา ร่วมโครงการตามวันเวลา
และสถานที่ดังกล่าว กรุณากรอกรายชื่อในใบสมัครเป็นรายบุคลคลพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน ส่งทาง
อีเมล  meka75@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔ เพ่ือจะได้เตรียมการจัดท า         
ใบประกาศผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และฟาร์มหมู่บ้านเห็ด  
ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนางวสุภา อินทรพาณิช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒              
เป็นผู้ประสานงาน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 
  

   ขอแสดงความนับถือ       

                     
               (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

                      ผูอ้ านวยการศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
งานอ านวยการและธุรการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐ 
โทรสาร  ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔ 
มือถือ   ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒ 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๓๒๗      ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน ี 
                               บา้นค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบา้นจัน่        
                                    อ าเภอเมือง จังหวดัอุดรธาน ี๔๑๐๐๐ 
 

         ๑๑   เมษายน  ๒๕๖๑ 
 
 

เรื่อง   ขอเชญิรว่มการอบรมเชิงปฏบิัตกิารเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด 

เรียน  ประธานชมรมบัณฑติ มสธ.จังหวดัอดุรธานี 
สิ่งที่ส่งมาดว้ย โครงการ 1 ชุด 
 

      ตามที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรม
นักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต : 
เรื่องการเพาะเห็ด เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด ได้ปฏิบัติจริง อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จัดอบรม
ในวันเสาร์ท่ี ๑๒ และวันอาทิตย์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ณ  "ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด" บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนอง
นาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
         

      ในการนี้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ขอเรียนเชิญท่านและนักศึกษา ร่วมโครงการตามวันเวลา
และสถานที่ดังกล่าว กรุณากรอกรายชื่อในใบสมัครเป็นรายบุคลคลพร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชน ส่งทาง
อีเมล  meka75@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๒๒๙ ๒๔๙๔ เพ่ือจะได้เตรียมการจัดท า         
ใบประกาศผ่านการอบรมตามโครงการดังกล่าว โดยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และฟาร์มหมู่บ้านเห็ด 
ภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีนางวสุภา อินทรพาณิช หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒              
เป็นผู้ประสานงาน ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ 

 
   ขอแสดงความนับถือ       

                     
               (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 

                      ผู้อ านวยการศนูย์วิทยพัฒนา มสธ.อดุรธานี 
งานอ านวยการและธุรการ 
โทรศัพท์ ๐-๔๒๒๙- ๒๕๐๐ 
โทรสาร  ๐-๔๒๒๙- ๒๔๙๔ 
มือถือ   ๐๘ ๗๕๙ ๘๒๔๒ 
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แบบค าขอโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อขอรับทุนงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

(ลักษณะโครงการไม่อิงรูปแบบวิจัย) 
1. ชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด  
2. ลักษณะโครงการ ข้อ 8 แผนงานบริการวิชาการแก่สังคมผ่านชมรมนักศึกษา มสธ. 
3. ยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ : ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง  :  การสร้างโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับให้กับประชาชนอย่างท่ัวถึง และ

เสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
5. เป้าหมายการให้บริการของมหาวิทยาลัย :  เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคมให้มี

ความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
6. หลักการและเหตุผล 

        ในปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจท่ีเปลี่ยนแปลงไป ท าให้หลายครอบครัวไม่สามารถท่ีจะด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ความสุข เนื่องจากมีรายได้ต่อเดือนไม่สมดุลกับรายจ่าย กล่าวคือ รายจ่ายท่ีต้องจ่ายในการด าเนินชีวิตประจ าวันแล้วยังมี
รายการท่ีต้องใช้จ่ายในด้านอื่นๆอีกมาก ท าให้เกิดภาวะเครียด บางคนจ าเป็นต้องคิดหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ซึ่ง
บางครั้งอาจตัดสินใจท าในสิ่งท่ีผิดกฎหมายท้ังท่ีไม่อยากท า สุดท้ายก็มีแต่ผลเสียถึงขั้นหมดอนาคต หลายคนหันมาหาอาชีพ
ท่ีเหมาะสมกับตัวเองเพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัว บางคนลองผิดลองถูกกับหลากหลายอาชีพท่ีเห็นคน
อื่นท าแล้วประสบความส าเร็จ แต่พอได้ลงมือท าแล้วพบว่ายังไม่เหมาะสมกับตนเอง อาจเป็นเพราะยังไม่ได้รับการส่งเสริม
หรือได้รับการแนะน าที่ถูกต้องตามหลักการ  
         การ"เพาะเห็ด" เป็นอีกหนึ่งอาชีพท่ีน่าสนใจ เมื่อสามารถสร้างรายได้ท่ีดีและยังมีการลงทุนไม่สูง ใช้เงินลงทุน           
ก่อร่างธุรกิจเพียงหลักพันบาทเท่านั้น ท้ังในเรื่องของสถานท่ีท่ีใช้ก็ไม่จ าเป็นต้องมีมาก เพียงแค่โรงจอดรถในบ้านก็สามารถ
บันดาลให้เป็นท่ีเพาะเห็ดได้แล้ว แค่ผ่านการอบรมในเรื่องของการเพาะเห็ดอย่างถูกต้องตามหลักการก็สามารถท าธุรกิจนี้
ได้อย่างง่ายดาย ท่ีส าคัญยังเป็นเกษตรกรรมในร่มซึ่งหมดกังวลในเรื่องท่ีต้องตากแดดได้เลย สามารถเลือกธุรกิจเพาะเห็ดนี้
เป็นทางเลือกได้ ท่ีเป็นความต้องการของตลาดและราคาดี กลายเป็นพืชเศรษฐกิจ ท าให้เกษตรกรมีรายได้จ านวนมาก  การ
ส่งเสริมให้เกษตรกร"เพาะเชื้อเห็ด"และ"เพาะเห็ด"จ าหน่ายในท้องถิ่นของตนเองและน าส่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้ าน 
โดยเฉพาะเห็ดท่ีท าการเพาะในถุงพลาสติก ได้แก่ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมหรือเห็ด ฮังการี่ เห็ดหูหนู เห็ดขอน เห็ดบดหรือ
เห็ดกระด้าง โดยเน้นปฏิบัติจริงมากกว่าทฤษฏีเพื่อให้ชาวเกษตรกรสามารถกลับไปประกอบอาชีพการเพาะเห็ดด้วยตัวเอง
ได้เป็นอย่างดี การอบรมการเพาะเห็ดจะแบ่งออกเป็นขั้นตอนต่างๆประกอบด้วย การผลิตก้อนเชื้อเห็ดด้วยมือเปล่าท่ีการ
เพาะเห็ดในอดีตท ากัน รวมถึงการผลิตก้อนเชื้อเห็ดด้วยเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมท่ีท าให้ก้อนเชื้อเห็ดได้คุณภาพและ
รวดเร็วขึ้น นอกการเพาะเห็ดแล้วยังมีการฝึกการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด การหยอดเชื้อข้าวฟ่าง การบ่มก้อนเชื้อเห็ด การเปิดดอก
ก้อนเชื้อเห็ด การสร้างโรงเรือน การปรับอุณหภูมิ และเทคนิคท่ีท าให้เห็ดออกดอกจ านวนมากๆจะเน้นมากท่ีสุดคือการ
ปฏิบัติจริงและการแก้ปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการเพาะเห็ด โดยเฉพาะการปราบศัตรูเห็ด เช่น การปราบราเขียว
จากก้อนเชื้อเห็ด การปราบไรไข่ปลาและศัตรูเห็ดทุกชนิดโดยจะไม่ใช้สารเคมี ส่วนใหญ่จะเป็นผงและน้ ายาท่ีผลิตจาก
จุลินทรีย ์เพื่อเป็นการถนอมก้อนเชื้อเห็ด ดอกเห็ด ท่ีส าคัญเน้นความปลอดภัยกับผู้ประกอบการเพาะเห็ดและผู้บริโภคเห็ด 
ท่ีบริโภคดอกเห็ดเข้าไปแล้วจะได้รับแต่สารอาหารท่ีเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากเห็ดจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวัน

  ผด.บส.1 
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ของมนุษย์ในแง่ของอาหารและยาป้องกันรักษาโรคแล้วเห็ดยังมีความส าคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมส าหรับการเพาะเห็ดหลายชนิด ประกอบกับต้นทุนในการผลิตเห็ดแต่ ละชนิด
ค่อนข้างต่ า เนื่องจากวัสดุท่ีน ามาเพาะเห็ดส่วนใหญ่ เป็นวัสดุเหลือใช้และเป็นผลพลอยได้จากการผลิตในภาคเกษตรกรรม
และการเรียนรู้การผสมสูตรอาหารจากเห็ดเพื่อเป็นรายได้เพิ่มขึ้นอีก จึงท าให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดมีรายได้ดี มีฐานะความ
เป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งจะส่งผลไปถึงฐานะทางเศรษฐกิจของชาติด้วย  ด้วยเหตุผลดังกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศูนย์วิทย
พัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.ในเขตพื้นท่ีให้บริการ จึงได้เห็นความส าคัญและขอเป็นส่วนหนึ่งในการ
เสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด 
 7.วัตถุประสงค ์ 

7.1 เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดอย่างมีประสิทธิภาพ 
7.2 เพื่อส่งเสริมใหป้ระชาชนได้ปฏิบัติจริงและเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
7.3 เพื่อใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

8.ผลลัพธ์ของการด าเนินโครงการ 
เชิงประมาณ : ร้อยละของผู้รับบริการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ ร้อยละ 84  

        เชิงคุณภาพ  :  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรท่ีรับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จาการบริการ ร้อยละ 86 
        ผลลัพธ์ 

8.1 ประชาชนได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดอย่างครบถ้วน 
8.2 ประชาชนได้รับการเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงและน าประสบการณ์จริงไปประกอบอาชีพได้ 
8.3 ประชาชนสามารถสร้างรายได้เสริมใหจ้ากการเพาะเห็ดท าให้มีธุรกิจและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

9.ผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
ผลกระทบ 

        หลังการเข้าร่วมโครงการสภาพเศรษฐกิจของครอบครวัท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นท าให้หลายครอบครัว 
สามารถที่จะด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างมีความสุข สามารถมรีายได้ต่อเดือนท่ีสมดุลกับรายจ่ายท าให้ภาวะเครียด 
หายไป มีธุรกิจเป็นของตนเองโดยบางคนใช้เป็นอาชีพหลักบางคนใช้เป็นอาชีพเสริมและมหาวิทยาลัยฯเป็นท่ีรู้จัก 
10.ตอบสนองหลักเกณฑ์การเสนอโครงการ 

ข้อที่ 3 เป็นโครงการท่ีสอดคล้องนโยบายและมาตรการประจ าปี 2561 ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและ 
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมแผนปฏิบัติการราชการประจ าปีงบประมาณ 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, หนองบัวล าภู  
12.กลุ่มเป้าหมาย  

12.1 กลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนในเขตพื้นที่บริการ 
12.2  ปริมาณกลุ่มเป้าหมาย : จ านวน 100 คน  
12.3  พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย : จังหวัดอุดรธานี หนองคาย, หนองบัวล าภู 

 13.และผู้ท่ีมีส่วนได้เสยี 
               13.1 ผู้มีส่วนได้เสีย :  ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี, หนองคาย, หนองบัวล าภู  
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        13.2 ภาคท้องถิ่น   : ชุมชนในเขตพื้นท่ีให้บริการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธาน ี
    13.3 ภาคประชาชน : ภาคเกษตรกรรม 
    13.4 ภาคเอกชน   : ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับซื้อขายผลิตภณัฑ์การเกษตร 
    13.5 ภาครัฐ : หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการการเกษตร 

14.สถานที่ให้บริการวิชาการ ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า จงัหวัดอุดรธาน ี
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.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.-มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.–ก.ย.) 

ผลผลิตท่ี 1 :ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับ  
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต:เรื่องการเพาะเห็ด  

   /  

ตัวชี้วัด       

เชิงปริมาณ  :  
   1.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ 

 
คน 

   
100 

 

   2.ร้อยละของผู้รับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ   84  

 เชิงคุณภาพ :  
   ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 
ร้อยละ 

  
 

86 
 

เชิงเวลา : ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ   90  

เชิงต้นทุน : (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)                     บาท    138,700  

17.แผนการด าเนินงาน (Grant Chart)  
 

ผลผลิต / กิจกรรม 
หน่วย 
นับ 

แผนการด าเนินกิจกรรม 1) 
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  

ให้ความรู ้

     - เคล็ดลับสตูรผสมก้อนเชื้อเหด็“เงินล้าน”ท าเห็ดก้อนทุกชนดิ  

       (เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง เหด็ขอนขาว เห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม 
       วิทยากร.... นายอานนท์ แสนน่าน  

       ผู้อ านวยการศูนย์การเรยีนรูฟ้าร์มหมู่บ้านเห็ด และคณะ 

     

กิจกรรมที่ 2: ด้านกระบวนการ 
     - ฝึกปฏิบัติการการเพาะเหด็ครบวงจร /การแปรรปูผลิตภณัฑ์จากเห็ด  
       วิทยากร....นายอานนท์ แสนน่าน 

       ผู้อ านวยการศูนย์การเรยีนรูฟ้าร์มหมู่บ้านเห็ด และคณะ 

     

กิจกรรมที่ 3 : ติดตามและสรุปผลโครงการ  ครั้ง   1  
กิจกรรมที่ 4 : จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ ครั้ง   1  

หมายเหตุ 1) ให้ระบุเป็นปริมาณงานหรือ Grant Chart ในแผนการด าเนินงานท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในไตรมาสนั้นๆ 
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18.รายการงบประมาณ                      หน่วย : บาท 

งบรายจ่าย / รายการ งบประมาณปี พ.ศ.2561 
 ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.) 
ไตรมาส 2 
(ม.ค.-มี.ค.) 

ไตรมาส 3 
(เม.ย.–มิ.ย.) 

ไตรมาส 4 
(ก.ค.– ก.ย.) 

ค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม/กิจกรรม     
ค่าตอบแทน (46,380 บาท)     
1. ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน (อัตราXชมฺ.Xคน) =(600x12x1)   7,200  
2. ค่าตอบแทนวิทยากรประจ ากลุม่ (อัตราXชมฺ.Xคน) =(600x12x5)   36,000  
4. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประสานงาน/พัสดุ 2 คน วันธรรมดาวันๆละ 150 บาท  5 วัน   1,500  
5. ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที่ประสานงาน/พัสดุ 2 คน วันหยุดราชการวนัๆละ 420 บาท 2 วัน     1,680  
ค่าใช้สอย (77,320บาท)     
6. ค่าอาหารผูร้่วมกิจกรรม/วิทยากร/เจา้หน้าท่ี (ไม่ครบทุกมื้อ) 108 คนๆละ 100 บาท     21,600  
7. ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่มผู้ร่วมกจิกรรม/วิทยากร/เจ้าหน้าท่ี(108 คนๆละ 70 บาท 2 วัน)   15,120  
8. ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร /เจา้หน้าท่ี /ผู้เข้ารับการอบรม 100 คน  
   (เหมาจา่ยไป-กลับ 2 วัน คนละ 200 บาท) หรือตามเหมาะสม 

  20,000  

9.  ค่าสถานท่ีการจัดโครงการพรอ้มค่าตกแต่งสถานท่ี 2 วันๆละ 4,000 บาท   8,000  
10. ค่าเช่ารถพร้อมน้ ามันเช้ือเพลงิ หรือค่าน้ ามันรถศูนย์วิทยพัฒนา 2 วัน   3,600  
11. ค่าไปรษณยี์ โทรศัพท์ โทรสาร    1,000  
12. ค่าใช้จ่ายอื่น    5,000  
13. ค่าประมวลผลและจัดท ารายงาน   3,000  
ค่าวัสดุ (15,000 บาท)     
14. ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบในการฝึกอบรม(การเพาะเห็ด) 100 ชุดๆละ  50 บาท    5,000  
15. ค่าเอกสาร/หนังสือ/สื่อการจดัฝึกอบรม/ไวนิล  100 ชุดๆละ  100 บาท    10,000  
                              รวมท้ังสิ้น  (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันเจด็ร้อยบาทถ้วน)   138,700  

หมายเหตุ ขออนุมัติถัวเฉลี่ยรายจา่ยทุกรายการ 
19.แผนการเบิกจ่ายเงิน 
งวดที่ ภาระงานที่ต้องส่ง จ านวน(บาท) 

1 1.ประสานงาน/เตรียมการด าเนนิโครงการทุกด้าน 
2.ประชาสัมพันธโ์ครงการแก่ผู้สนใจ 
3.ด าเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีติ: เร่ืองการเพาะเห็ด  
(ไตรมาส 3) วันที่ 12-13 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2561 

135,700 

2 1. ติดตามและสรปุผลโครงการ 
2. จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการฉบับสมบูรณ์  (พฤษภาคม 2561) 

3,000 
 

                              รวมทั้งสิ้น (หนึ่งแสนสามหมืน่แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 138,700 
20. เฉพาะกรณีโครงการที่มุ่งตอบสนองด้านการเรียนการสอนในชุดวิชา/ผลงานวิจยั ให้ระบุดว้ยว่าเป็นชุดวชิาใดหรือ
ผลงานวิจัยเร่ืองใด  เช่น  รหัสชดุวิชา......................ชื่อชุดวิชา.....................................   และ/หรือ 

                      ผลงานวิจัยเร่ือง..................................................................... 
21. การรายงานผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินให้รายงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่กองแผนงานก าหนด 
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ก าหนดการ การอบรมเชิงปฏบิัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต : เรื่องการเพาะเห็ด 
โดย ศูนยว์ิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.ในเขตพื้นที่ให้บริการ (อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู) 

ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมูบ่้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืง 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. พิธีเปิดโดยผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี  
09.00-10.00 น. แนะน าเคลด็ลับสูตรผสมก้อนเช้ือเห็ด“เงินล้าน”ท าเห็ดก้อนทุกชนิด(เห็ดบดหรือเหด็กระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า 

และเหด็นางรม) วิทยากร นายอานนท์ แสนน่าน ผู้อ านวยการศูนยก์ารเรยีนรู้ฟารม์หมู่บ้านเห็ด และคณะ 
10.00-10.30 น. “การหมักข้ีเลื่อยด้วย EM และ SEAGRO” เพื่อเป็นการปรับสมดลุขี้เลื่อยให้มีธาตุอาหารจ านวนมาก และลดก๊าซแอมโมเนีย

ก่อนน าข้ีเลื่อยไปผสมสตูรอาหาร การน าเอาขี้เลื่อยยางพาราแทม้าผสมสตูรอาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด  
(เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม) 

11.00-11.30 น. การผสมสตูรอาหารผลติก้อนเช้ือเห็ดด้วยเครื่องผสม 150 กิโลกรัม 
11.30-12.00 น. สาธิตการปั้นก้อนด้วยมือ การปั้นก้อนเช้ือเห็ดด้วยฝาจุกประหยดัส าลี 
13.00-13.30 น. การใส่คอขวดและการปิดจุกก้อนเช้ือเห็ดด้วยฝาจุกประหยัดส าล ี
13.30-14.30 น. 
 

ศึกษา “เตานึ่งสากล” นึ่งก้อนเช้ือเห็ดได้ จ านวน 1,200 ก้อน และ“เตาสติมเมอร”์ระบบไอน้ าร้อน ประหยัดพลังงานไฟ
เพียง 40 นาที ท าให้เกิดความร้อน 100 องศา/การนึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่ถูกวิธีปราศจากโรคราเขยีวด้วยอณุหภมูิ 100 องศา 
การสร้างโรงเรือนตัว A แตกต่างกับการสร้างโรงเรือนแบบแป้นแขวน /วิธีการแขวนแป้นแขวนอย่างถูกวิธีและได้มาตรฐาน  
/ วิธีการสร้างโรงเรือนบ่มก้อนเช้ือเห็ดและโรงเรือนเปดิดอก /การฆ่าเชื้อโรค การปรับอุณหภูมิของโรงเรือนให้เหมาะสมกับ
เห็ดร้อนและเห็ดหนาว 

14.45-15.30 น. แนะน าวิธีการท าปุ๋ยแห้งหรือส่าเพือ่เป็นสูตรอาหารท าก้อนเชื้อเหด็ เร่งเส้นใยเหด็ให้ออกดอกเร็ว ไม่หยิกงอ และมีน้ าหนัก 
15.30-16.00 น. แนะน าวิธีการท า “ฮอรโ์มนบ ารุงเส้นใยเห็ด” เพื่อให้ออกดอกจ านวนมากและมีสภาพสวยงาม ไม่หยิกงอ เพื่อเป็นการ

ประหยดัต้นทุน 
16.00-17.00 น. ยุทธศาสตร์การผลติก้อนเช้ือเห็ด เปิดดอกเหด็ให้ผลผลิตจ านวนมาก วิธีการเพิ่มผลผลิตจ านวนมาก  ยดือายุก้อนเชื้อเห็ด

ออกไปให้ได้หลายเดือน 
17.00-18.00 น. การฉีดเพิ่มฮอรโ์มนเช้ือเหด็ ฮอรโ์มนด าและฮอร์โมนเขียว การฉีดพน่จุลินทรีย์ป้องกันเช้ือโรคชนิดต่างๆ การป้องกันราเขียว 

ไรไข่ปลา และหนอน โดยใช้น้ าส้มควันไม้และสตูรผสมบีเอสพลายแก้วและMBH 
เวลา กิจกรรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2561   

08.30-09.00 น. เทคนิควิธีการเปดิเตานึ่งก้อนเช้ือเห็ดหลังนึ่งด้วยอณุหภมูิความร้อน 100 องศา เป็นเวลา 6 ช่ัวโมง เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรค
ชนิดต่างๆจากการผลิตก้อนเช้ือเหด็ 

09.00-10.00 น. การหยอดเชื้อเห็ดลงก้อนด้วยเชื้อเห็ดเมล็ดข้าวฟ่าง ซึ่งเป็นเช้ือเหด็ที่มีการบ่มอย่างถูกวิธี (เห็ดบด/เห็ดกระด้าง เหด็นางฟ้า 
และเหด็นางรม) 

10.30-11.00 น. ทฤษฏีวิธีการหน้าก้อนเช้ือเห็ด เพือ่เปิดดอก เห็ดหนาวและเห็ดร้อนพร้อมแนะน าวิธีการเก็บดอกเหด็ทีถู่กวิธี 
11.00-12.00 น. -ปฏิบัติจริงในการ เปดิหน้าก้อนเชือ้เห็ด สาธิตการเก็บดอกเห็ดที่ถูกวิธี การถนอมดอกเห็ดเพื่อความสวยงาม รสชาติอร่อย 

เพื่อน าไปจ าหน่ายในราคาสูง /“ยุทธศาสตร์การเพาะเห็ดกระด้างเงินล้าน (การเปดิดอก การบม่ การปรับอุณหภูมิ รวมถึง
การไล่ลมเพื่อให้ดอกออกจ านวนมาก  /การแปรรูปผลิตภัณฑจ์ากเหด็ 

13.00-13.30 น. สรุปบทเรียนการอบรมเพาะเหด็เงินล้าน (ตอบปัญหา) 
13.30-14.30 น. แนะน าสูตรการน าเอาก้อนเช้ือเหด็มาตีใหม่ แล้วน าผสมท าก้อนเช้ือเห็ดใหม ่
14.45-15.30 น. มอบก้อนเช้ือเห็ดที่ผลิตและหยอดเชื้อของตัวเองเพื่อน ากลับบ้าน 
15.30-17.00 น. รับใบประกาศ “ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด”และถ่ายภาพร่วมกัน 
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อบรมการเพาะเห็ด 
เอกสารฝึกอบรมเห็ด (mushroom) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ศนูยก์ารเรยีนรูฟ้ารม์หมู่บา้นเห็ด 
ชมุชนพรสวรรค ์ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมืองอดุรธานี จงัหวดัอดุรธานี 

www.moobanhed.com Line :ID moobanhed  
โทร. 081-2635783 

 

http://www.moobanhed.com/
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ศูนย์การเรียนรู้ฟารม์หมู่บ้านเห็ด 
ชุมชนพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมอืงอุดรธานี จังหวัดอดุรธานี 

 
 
 

 
เอกสารฝึกอบรมเหด็ (mushroom) 

  

ข้อมูลพื้นฐานในการเพาะเห็ด 
          เห็ด หมายถึง สิ่งมีชีวิตในกลุ่มจุลินทรีย์ที่เรียกว่า รา มีการเจริญเป็นเส้นใย และสร้างสปอร์ในส่วนของดอก
เห็ดเพ่ือใช้ขยายพันธุ์ จัดอยู่ในกลุ่ม Basidiomycotina และ Ascomycotina เนื่องจากเห็ดไม่มีคลอโรฟิลล์ แบบ
พืชจึงไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง แต่เห็ดมีบทบาทท่ีส าคัญต่อระบบนิเวศวิทยาป่าไม้ กล่าวคือ เป็นตัวการย่อยสลาย
เศษซากพืชซากสัตว์ซึ่งได้แก่ ไม้ล้ม ไม้ยืนต้นตาย กิ่งไม้ ใบไม้ ผล เมล็ด และมูลสัตว์ต่าง ๆ ที่ร่วงหล่นลงบนพ้ืนดิน 
อินทรีย์วัตถุในดิน 90% ของเศษซากพืชเหล่านี้เป็นเนื้อไม้ที่มี เซลลูโลส (cellulose) และ ลิกนิน (lignin) เป็น
องค์ประกอบหลักท่ีย่อยสลายยาก ท าให้เกิดวงจรธาตุอาหารที่สมบูรณ์ ซึ่งเห็ดจะผลิตเอนไซม์ออกมาย่อยสิ่งเหล่านี้ให้
สลายเป็นปุ๋ยที่มีธาตุอาหารให้กับพืช และจุลินทรีย์ชนิดต่าง ๆ 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเพาะเห็ด 
7. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co) ในระยะที่ เห็ดพัฒนาเป็นดอกหากโรงเรือนมีปริมาณก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์สูงก็จะท าให้ดอกเห็ดมีลักษณะผิดปกติได้ ดังนั้น โรงเรือนเพาะเห็ดควรดูแลให้มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก ซึ่งจะช่วยให้ดอกเห็ดเจริญไปเป็นดอกที่สมบูรณ์ได้  

8. ความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) เห็ดชอบความเป็นกลาง (pH7)  หรือเป็นกรดเล็กน้อย 

9. แรงดึงดูดของโลก เห็ด ที่มีลักษณะเป็นทรงร่มจะเจริญในแนวต้านแรงดึงดูดของโลก ไม่ว่าจะจับวางใน
ต าแหน่งใด ส่วนเห็ดหิ้ง(เห็ดขอนไม้,เห็ดสวรรค์พันปี,เห็ดศักดิ์สิทธิ์น าโชคพบมากในช่วงหน้าฝน)จะเจริญใน
แนวขนานกับพ้ืนโลก 

10. ความชื้นของอากาศ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเห็ดเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในระยะเปิดก้อนเห็ด 
เห็ดต้องการความชื้นค่อนข้างสูง ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องเปิดก้อนเชื้อภายในโรงเรือน ที่เก็บความชื้นได้และ
รักษาระดับความชื้นในอากาศให้อยู่ในระดับ 70-80 เปอร์เซ็นต์  

11. แสงสว่าง มีผลต่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตของดอกเห็ดมาก เนื่องจากแสงสว่างจะช่วยกระตุ้นการ
รวมตัว ของเส้นใย และพัฒนากลายเป็นดอกเห็ดที่สมบูรณ์ 

12. อุณหภูมิ มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของเห็ดมากอุณหภูมิที่เห็ดแต่ละชนิดใช้ส าหรับการ
เจริญเติบโต ของเส้นใยจะสูงกว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเกิดดอกเห็ดเล็กน้อย 

ดร.อานนท์ แสนน่าน 
ผู้อ านวยการ“ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเหด็” 
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การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
เห็ดที่ท าการเพาะในถุงพลาสติก ได้แก่ 
1. เห็ดนางฟ้า หรือ เห็ดนางฟ้าภูฏาน 
2. เห็ดนางรม หรือ เห็ดฮังการี่ 
3. เห็ดขอน ขอนด า และ ขอนขาว 
4. เห็ดบด หรือ เห็ดกระด้าง 
 

ลักษณะทางด้านชีววิทยาของเห็ดที่เพาะในศูนย์ศึกษาการรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด มีดังนี ้
 

 เห็ดนางฟ้า (Phoenix Oyster Mushroom) 

 

 
 

ชื่อวิทยาศาสตร์   :Pleurotus sajor-caju (Fr.) Sing  
ชื่อสามัญ            : เห็ดนางฟ้า 
ลักษณะดอก      : ดอกเห็ดเกิดเป็นกลุ่มจ านวน 6 ดอก โดยประมาณ หมวกดอกมีเนื้อแน่นสีน้ าตาลด า 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 เนื่องจากมีเชื้อราอ่ืนปนเปื้อน การแก้ไขสามารถท าได้โดยไม่ควรใส่  
                                อาหารเสริมในก้อนเชื้อมากเกินไป ให้ใส่พอประมาณตามสูตรอาหารของ “ฟาร์ม 
                                หมู่บ้านเห็ด” นึ่งฆ่าเชื้อในก้อนขี้เลื่อยที่อุณหภูมิประมาณ 90-100 C นาน 4 ชั่วโมง และ
ท าความสะอาดโรงเรือน อยู่เสมอหลังจากสิ้นการเปิดดอกในแต่ละรุ่น  
ประโยชน์ทางยา : ลดไขมันในเส้นเลือด และ ต่อต้านมะเร็ง 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjeu9KZ2azbAhUT3o8KHeKcD-4QjRx6BAgBEAU&url=http://banhed3380.blogspot.com/p/blog-page.html&psig=AOvVaw1xv4pr3V4365agvwcqcxgO&ust=1527744286671680
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เห็ดนางรม (Oyster Mushroom) 

 

 
 
ชื่อวิทยาศาสตร์      : Pleurotus  ostreatus (jacq.ex Fr.) Kumn 
ชื่อสามัญ             : เห็ดนางรมขาว, เห็ดนางรม 
ลักษณะดอก     : เกิดเป็นกลุ่มจ านวน เฉลี่ย/ถุง 8 ดอก มีสีน้ าตาลหรือเทา 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        : เห็ดออกดอกเก็บไว้ได ้3-4 เดอืน อุณหภูมิ 20-30 C ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %  
         เห็ดต้องการแสงสว่างอย่างน้อย 40 % ต่อวัน 
ผลผลิตเฉลี่ย         : น้ าหนักดอก 78.89 กรัม/ถุงโดยเฉลี่ยผลผลิตจะสูง เนื้อดอกจะแน่นมีน้ าหนักดีเมื่อเพาะ 
                           ในช่วงอากาศเย็น อุณหภูมิประมาณ  22-26 C    ( ช่วงฤดูฝน ) 
ปัญหาในการเพาะ  : เห็ดออกดอกช้าหลังจากเปิดถุงแล้ว แต่สามารถแก้ไขได้โดย หลังจากท่ีเส้นใยเดิน  
                           เต็มถุงแล้ว  ควรปล่อยให้เส้นใยรัดตัวให้แน่นประมาณ 8-10 จากนั้นจึงเปิดถุง 
ประโยชน์ทางยา    : ช่วยให้หายใจสะดวกข้ึน, ระงับการปวดตามข้อ, ยับยั้งการก่อมะเร็ง และลดไขมัน 
                           ในเส้นเลือด 

 

หลักการเพาะเห็ด  
             หลักในการเพาะเห็ดเบื้องต้นก็คือ การศึกษาสภาพต่างๆในธรรมชาติของเห็ดนั้นๆแล้วน าเห็ดนั้นๆมาเลี้ยง
ในสภาพแวดล้อม ที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ เนื่องจากการเจริญเติบโตของเส้นใยเห็ดและปัจจัยในการเจริญเป็นดอก
ของเห็ดนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการศึกษาถึงขั้นตอนของการเพาะเห็ดเพ่ือที่จะได้เห็ดที่มีลักษณะ
สมบูรณ์ และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ1qDM2azbAhUH6Y8KHcs0DL4QjRx6BAgBEAU&url=http://www.medicalmushrooms.net/pleurotus-eryngii/&psig=AOvVaw1u69FzjqxMXmQlJi5gNaTI&ust=1527744401605867
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การท าก้อนเชื้อเห็ด  
 
วัสดุเพาะ 
         วัสดุเพาะที่เหมาะสมมากที่สุดคือ ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน เช่น ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ไม้นุ่น ไม้จามจุรี ไม้มะพร้าว เป็น
ต้น ส่วนวัสดุเพาะที่นิยมในกรณีที่ไม่มีไม้ข้ีเลื่อย ได้แก่ ฟางข้าว หญ้าแฝก ต้นข้าวโพด วัสดุ เพาะดังกล่าวหากน ามาใช้
ในการเพาะเห็ด จะต้องหมักจนกว่าวัสดุเพาะจะนิ่มและหอม จึงจะสามารถน ามาเพาะเห็ดได้  
 

 
 
 
 

 
 

สูตรอาหาร 
สูตรที่ 1  
1. วัสดุเพาะ (หญ้าแฝกสับละเอียด,ขี้เลื่อยไม้ยางพารา, ขี้เลื่อยไม้มะพร้าว หรือข้ีไม้เนื้ออ่อน) 100 กก.   
2. ร าละเอียด  3  กก.    
3. ปูนขาว  3  กก.         
4. ดีเกลือ  200  กรมั (2ขีด) 
5. น้ าหมักสาหร่ายทะเล (อาหารเสริม) 200 มล.ล.  
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สูตรที่ 2  
1. วัสดุเพาะ (ขี้เลื่อยไม้ยางพารา, ขี้เลื่อยไม้มะพร้าว หรือข้ีไม้เนื้ออ่อน) 100 กก.   
2. ร าละเอียด  10  กก.     
3. ปูนขาว  1  กก.         
4. ดีเกลือ 100  กรัม (1ขีด) 
5. แป้งข้าวเหนียว 1 กก. 
6. น้ าหมักสาหร่ายทะเล (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 การท าก้อนขี้เลื่อย  
 
 1. น าขี้เลื่อยไม้ ยางพารา 100 กก. กองบนพ้ืนปูน โรยปูนขาว 1 กก. ดีเกลือ 200 กรัม ร าละเอียด 3 กก.   
(น้ าหมักสาหร่ายทะเล 200 มล.ล.) คลุกเคล้าให้เข้ากัน (ท าได้ประมาณ 250 ก้อน) 

2. ค่อยๆเติมน้ าแล้วคลุกเคล้าให้ทั่ว ทดสอบความชื้นขี้เลื่อย โดยก าขี้เลื่อยแล้วบีบเบาๆ เมื่อแบบมือแล้ว         
ขี้เลื่อยไม่แตก น้ าไม่ไหลออกจากง่ามมือ แสดงว่าความชื้นพอเหมาะ แต่ถ้าแบมือแล้วขี้เลื่อยแตก ต้องเติมน้ าหรือน้ า
ไหลตามง่ามมือต้องเติมข้ีเลื่อยเพ่ิม 

3. น าขี้เลื่อยใส่ถุงพลาสติกก้นพับ ขนาด 6 1/2 x 12 1/2 นิ้ว กระแทกก้อนเชื้อพอแน่น สวมคอขวด  
หุ้มด้วยพลาสติก รัดด้วยหนังยาง 
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การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเห็ด 
 
            น าไปนึ่งในหม้อนึ่งลูกทุ่ง อุณหภูมิที่ใช้คือในการนึ่งอยู่ที่  95-100 C๐ ขณะที่ท าการนึ่งใช้เวลาในการนึ่ง
นับตั้งแต่น้ าเดือดพ่นออกจากปากท่อระบายไอออกอย่างสม่ าเสมอ จึงท าการจับเวลา การจะใช้เวลาในการนึ่งนาน
เท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อนึ่งและจ านวนของก้อนที่ท าการนึ่ง โดยปกติหากเป็นหม้อนึ่ง ขนาดเล็กที่นึ่งได้  ไม่
เกิน 100 ก้อน ใช้เวลานึ่งประมาณ 2-3 ชั่วโมง ส่วนที่นึ่ง จ านวนไม่เกิน 1,000 ก้อน ใช้เวลา ในการนึ่ง3-4 ชั่วโมง 
หลังจากนึ่งก้อนเห็ดเสร็จแล้วรอให้ก้อนเห็ดเย็นเสียก่อนจึงจะท าการเข่ียเมล็ดข้าวฟ่างลงก้อนเห็ดได้  
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เขี่ยเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างลงก้อนเชื้อ 
            น าเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างมาเขย่าให้ เมล็ดแตกกระจายออก ทิ้งไว้ 1-2 วัน เพ่ือให้เมล็ดข้าวฟ่าง แยกออก
จากกัน เส้นใยเห็ดได้รับความบอบช้ า หากน าไปใช้เลยอาจถูกเชื้อโรคเข้าไปท าลายหรือแข่งขันกัน และจะส่งผลให้
ก้อนเห็ดที่เข่ียเชื้อเสียทั้งหมด เทเมล็ดข้าวฟ่างประมาณ 15-20 เมล็ด ลงบนถุงก้อนเชื้อ ในการเทเมล็ดข้าวฟ่าง    ไม่
ควรตั้งขวดหัวเชื้อขึ้น เพราะจะเป็นการดูดเอาอากาศที่สกปรกเข้าไป หัวเชื้อเห็ด 1 ขวด เขี่ยเชื้อเห็ดได้ 50 ก้อน 
หลังจากนั้นหุ้มด้วยกระดาษ รัดหนังยาง แล้วน าไปเก็บไว้ในโรงบ่มเชื้อ (ท าในสถานที่ไม่มีลมแรงและต้องสะอาด) บ่ม
จนเส้นใยเจริญเต็มก้อนเชื้อ (ประมาณ 1 เดือน) น าไปเปิดดอกที่โรงเรือนเพาะเห็ด 
 
 

    
 

การบ่มก้อนเชื้อเห็ด 
 
          น าก้อนเห็ดที่ผ่านการต่อเชื้อไปบ่มในโรงบ่มเชื้อจะวางก้อนเป็นแนวตั้งหรือเรียงซ้อนกัน  เป็นแนวนอนก็ได้ 
ก่อนวางก้อนเชื้อควรโรยพ้ืนด้วยปูนขาว เพ่ือป้องกันหนูและแมลงสาบแทะก้อนเห็ด  ช่วงเวลาในการบ่มเชื้อเห็ด           
ไม่ต้องรดน้ า ไม่ต้องการแสงสว่างมาก อุณหภูมิอยู่ระหว่าง24-30 C หลังจากนั้นรอให้เส้นใยเจริญเต็มก้อนเห็ดแล้ว
น าไปเปิดดอก ที่โรงเรือนเปิดดอกเห็ด 

 
 
 

     
 

http://vitheekarn.com/?p=562
http://siammushroom.com/wp-content/uploads/2018/02/ก้อนเห็ดนางฟ้า-เชียงใหม่-คุณภาพดี-1.jpg
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การเปิดดอกเห็ด 
สถานที่วางก้อนเชื้อเห็ดส าหรับการเปิดดอก  

1. ภายในโรงเรือนเมื่อเส้นใยเจริญได้ที่น าก้อนเห็ดไปเปิดดอกที่ โรงเรือนซึ่งมีขนาด กว้าง x ยาว x สูง = 3 x 4x 
2.5 เมตร ซึ่งลักษณะของโรงเรือนจะต้องมีการถ่ายเทอากาศที่ดีและสามารถเก็บความชื้นได้ ท าการเปิดดอก
โดยการดึงจุกแบบประหยัดส าลีหรือแบบกระดาษหรือแบบคอขวดออก หลังจากนั้นจึงท าการรดน้ าที่ก้อนเห็ด
และบริเวณโรงเรือน 

2. บริเวณภายในห้องน้ า 
3. ภายในโอ่งหรือกระถาง 

วิธีการเปิดดอกก้อนเห็ด  
1. เปิดปากถุงโดยการม้วนปากถุงลง ให้ดึงคอขวดพร้อมกับม้วนปากถุงลงไปจนถึงก้อนเชื้อแล้ว น าไปวางบนชั้น

ภายในโรงเรือนเพาะเห็ด ข้อเสียของการเปิดปากถุงแบบนี้ คือ โอกาสที่น้ าจะขังภายในถุงและ ท าให้ก้อนเชื้อ
เสียมีมาก 

2. เปิดปากถุงโดยใช้มีดปาดปากถุงบริเวณคอขวดออก จากนั้นน าไปวางบนชั้นเพาะเห็ด ข้อเสียคือ จะท าให้น้ าขัง
ภายในถุง 

3. กรีดข้างถุงในลักษณะเฉียง ประมาณ 4-5 รอย เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก เพราะน้ าไม่ขังในก้อนเชื้อเห็ด แต่มี
ข้อเสียคือ ต้องตั้งก้อนเชื้อไว้ห่าง ๆ กัน ท าให้สิ้นเปลืองพ้ืนที ่

4. เปิดปากถุงโดยใช้มีดปาดตรงคอขวดออก หรือดึงจุกส าลี ออกแล้วน าก้อนเชื้อมาวางเรียงซ้อนกันภายใน
โรงเรือน ปล่อยให้เห็ดเจริญออกมาทางปากถุง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันมาก เพราะประหยัดพ้ืนที่ภายในโรงเรือน 
และน้ าไม่ขังในก้อนเชื้อเห็ด 

   
 

  

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://lookaside.fbsbx.com/lookaside/crawler/media/?media_id%3D608944812567718&imgrefurl=https://www.facebook.com/bestmushroom/&docid=zgoe7ExI0nRP2M&tbnid=BmS0Wd_Ili_62M:&vet=10ahUKEwj21emB1azbAhVDWH0KHTGpCckQMwiZAShYMFg..i&w=888&h=393&bih=584&biw=853&q=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9D%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94&ved=0ahUKEwj21emB1azbAhVDWH0KHTGpCckQMwiZAShYMFg&iact=mrc&uact=8
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiE5NX11KzbAhVG6Y8KHQGWAyMQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DaVwc197jbKw&psig=AOvVaw3BF2Vqn4Ds8Lj95n1l3rkK&ust=1527743154105940
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“เห็ดขอนเงินแสน เห็ดกระด้างเงินล้าน” 

การเพาะเห็ดบด เห็ดกระด้าง หรือเหด็ลม 

                “เห็ดลม” เป็นชื่อเรียกกันทางภาคเหนือ ในภาคอีสานเรียก“เห็ดบด”หรือ“เห็ดกระด้าง”ในธรรมชาติ
มักพบขึ้นกับไม้เนื้อเเข็ง เช่น ไม้เต็ง ไม้รัง ไม้ตะเคียน และไม้กระบาก เป็นต้น เป็นเห็ดพ้ืนเมืองที่มีรสชาติดี เป็นเห็ดมี
ครีบที่มีหมวกดอกขนาดใหญ่ กว้าง 5-12 เซนติเมตร ก้านสั้น 1–2 เซนติเมตร สีน้ าตาลถึงน้ าตาลปนด า  มักพบ
เกิดข้ึนในช่วงฤดูร้อน/ฤดูฝน หรือฤดูฝน/ฤดูหนาว  ที่อากาศกลางวันและกลางคืน อุณหภูมิจะต่างกันมากๆ เห็ดชนิดนี้
ดอกอ่อนจะนิ่ม เมื่อแก่จะเหนียวและแข็ง  
                “เห็ดกระด้าง” จึงสามารถเก็บรักษาไว้ได้นานข้ามปี  เวลาน ามาปรุงอาหารก็น าไปแช่น้ าให้คืนสภาพ   
ราคาของเห็ดกระด้างค่อนข้างจะราคาสูงกว่าเห็ดชนิดอ่ืนๆ ตกกิโลกรัมละ 60-120 บาท แล้วแต่ฤดูกาล  เกษตรกร
บางรายสามารถท ารายได้สูงกว่า  5 หมื่นบาท/เดือน เห็ดบดเป็นเห็ดพ้ืนเมืองอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือปลูก
เป็นการค้า 
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วัสดุอุปกรณ์การเพาะเห็ดที่ส าคัญ 
 1. หัวเชื้อเห็ดบด 
 2. ขี้เลื่อยไม้เนื้ออ่อน ได้แก่  ขี้เลื่อยไม้ยางพารา 
 3. อาหารเสริม ได้แก่ ร าละเอียด ปูนขาว ยิปซั่ม ดีเกลือ น้ าสะอาด ซึ่งใช้ผสมตามสูตร 
 4. ถุงพลาสติก ยางรัด ส าลี ตะเกียงแอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อ คอขวดพลาสติก  จุกประหยัด และส าลี 
 5. แอลกอฮอล์ส าหรับฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์ส าหรับจุดไฟ 
 6. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ 
 7. โรงเรือนหรือสถานที่ใช้บ่มก้อนเชื้อเห็ด 
 8. โรงเรือนหรือสถานที่ทีใ่ช้เปิดดอกเห็ดเพ่ือผลิตดอกเห็ด โรงเรือนใช้พลาสติกใสทับด้วยแสลนพรางแสง 
 60-70% กว้าง 4 เมตร ยาว 10-12 เมตร บรรจุได้ประมาณ 5,000-6,000 ก้อน 

 

 
 

การท าถุงก้อนเชื้อ 
          ควรเริ่มท าในเดือนกุมภาพันธ์จะดีท่ีสุด เพ่ือให้ทันต่อช่วงที่อุณหภูมิเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดบด 
การท าถุงก้อนเชื้อจะใช้ขี้เลื่อยยางพาราเป็นวัสดุเพาะ โดยใช้วัสดุอาหารอื่นๆผสมตามสูตร ดังนี้ 
     1. ขี้เลื่อย               100   กิโลกรัม   5. ยิปซั่ม                0.5    กิโลกรัม 
     2. ร าละเอียด           7.5   กิโลกรัม  6. ดีเกลือ               0.2    กิโลกรัม 
    3. ปลายข้าว              1    กิโลกรัม  7. ความชื้น  (น้ า)   65-70   เปอร์เซ็นต์ 
   4. ปูนขาว                 2    กิโลกรัม  8. ภูไมท์                 2-4   กิโลกรัม 
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วิธีบรรจุและนึ่งก้อนเชื้อ 
 1. บรรจุอาหารเพาะลงในถุงพลาสติกทนร้อนกดให้แน่น ประมาณ 2/3  ของถุง 
 2. รวบปากถุง สวมคอขวดพลาสติก พับปากถุงลงและดึงให้ตึง จากนั้นใช้จุกประหยัดส าลีอุดลงไป 
 3. น าไปนึ่งฆ่าเชื้อทีอุ่ณหภูมิ 90-100 องศาเซลเซียสสม่ าเสมอไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง จากนั้นทิ้งให้เย็น 
 4. น าถุงก้อนเชื้อที่นึ่งฆ่าเชื้อแล้ว มาใส่เชื้อจากหัวเชื้อเห็ดที่เตรียมไว้ โดยทั่วไปจะเลี้ยงในเมล็ดข้าวฟ่าง    
 จากนั้นใช้ไม้หรือแท่งเหล็กที่มีลักษณะแข็งจุ่มแอลกอฮอล์ แล้วเขี่ยให้ เมล็ดข้าวฟ่างแตกตัวออกจากกัน จากนั้นก็
หยอดหัวเชื้อเห็ดลงในถุงก้อนเชื้อเห็ด โดยปฏิบัติในพ้ืนที่ที่สะอาด ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรคและแมลง 
 5. น าไปวางไว้ในโรงเรือนหรือสถานที่ส าหรับเพาะบ่มเส้นใย อุณหภูมิประมาณ 28-35  องศาเซลเซียส 
เพ่ือให้เส้นใยเจริญเติบโต 
 

 
การบ่มพักเส้นใย 
           เส้นใยทีเ่จริญเติบโตในถุงวัสดุเพาะเห็ด 1 กิโลกรัม จะใช้เวลาประมาณ 30-35 วันจึงจะเดินเต็มถุงเพาะ   
เมื่อเส้นใยเดินเต็มถุงต้องพักบ่มเส้นใยต่อไปจนเส้นใยเริ่มสร้างสีน้ าตาล โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 80-90  วัน   
จึงน าไปเปิดดอกได้ โรงพักบ่มเส้นใยควรเป็นโรงเรือนที่ร่ม โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี อุณหภูมิอยู่ที่ 28-35 องศา
เซลเซียส 

โรงเรือนเปิดดอก 
           โรงเรือนเปิดดอกเห็ดบดควรให้มีแสงผ่านเข้ามาภายในโรงเรือนได้ประมาณ 60-70% มีช่องเปิด/ปิด ส าหรับ
ถ่ายเทอากาศ อาจใช้ตาข่ายพราง แสงมุงหลังคาและด้านข้าง  ในฤดูฝนมุงหลังคาทับด้วยหญ้าคา/วัสดุกันน้ า 
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การเปิดถุงและการกระตุ้นให้เกิดดอก 
 
1. แต่ต้องพลางแสงแดด บ่มเอาไว้ 2 เดือน หรือระหว่าง 60 – 65 วัน 
2. กระตุ้นเชื้อเห็ดโดยการพังแถวก้อนเชื้อเห็ดลงพ้ืนดินทิ้ง เอาไว้ 2 วัน 
3. เก็บเรียงแถวก้อนเชื้อเห็ด เอาไว้ตามเดิมทิ้งไว้อีก 2 วัน 
4. เปิดปากคอขวด แล้วเขี่ยเชื้อให้เดิน โดยใช้ปลายช้อนแกงเขี่ยเชื้อ แล้วเปิดปากถุงให้กว้าง 
5. ปิดโรงเรือนให้มิดชิด แล้วควบคุมอุณหภูมิ ให้ได้ที่ 38 องศา แต่ถ้าเกิดอากาศร้อนมาก ให้ใช้น้ ารดพื้นดินอบทิ้ง

เอาไว้ 2 – 3 วัน 
6. เมื่อเกิดตุ่มดอกเห็ดประมาณ 80% ให้เปิดโรงเรือนพอประมาณ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
7. กรีดปากถงุให้กว้างขึ้น คือ กรีด ¼ ของถุง 
8. รดน้ าให้ก้อนเชื้อเห็ดบด 3-4 ครั้ง/วัน 
9. เก็บเห็ดจ าหน่าย 2-3 ครั้ง/เดือน 
 

การเก็บผลผลิต   
        การเก็บดอกเห็ด  เก็บในระยะที่ดอกเห็ดมีอายุ  2-3 วัน  หรือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของดอกเห็ดไม่เกิน 6 
เซนติเมตร เป็นขนาดที่ได้ราคาดีที่สุด ทั้งการบริโภคสดหรือแห้ง ผลผลิตเฉลี่ยของเห็ดกระด้างประมาณ 100-250 
กรัม/ถุง  เก็บได้ในระยะเวลา 100-120  วัน การตลาด เห็ดบดมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 6 เซนติเมตร  จ าหน่ายเฉลี่ย
ราคากิโลกรัมละ  80-120  บาท 
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การเพาะเห็ดขอนขาวหรือเห็ดขอนขาว ขอนด า 
            เห็ดขอน เป็นเห็ดที่ขึ้นได้เองตามธรรมชาติ ตามขอนไม้ที่ผุพังในเขตป่าร้อนชื้น เช่น ประเทศไทย ลาว 

เขมร เวียดนามและมาเลเซีย ประชาชนนิยมบริโภคกันมากเพราะรสชาติดี ปัจจุบันเกษตรกรหันมาสนใจการเพาะเห็ด
ชนิดนี้กันมากขึ้น เรื่อย ๆ ประกอบกับการเพาะและการดูแลรักษาไม่ยุ่งยากเกินไป และเหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศ
ของไทยเรา โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะบางปีเพาะได้แม้กระท่ังฤดูหนาว มาดูวิธีการตั้งแต่เริ่มเพาะกัน
เลยดีกว่าครับ  
                

โรงเรือนเพาะเห็ดขอน 
  
 ที่ท าจากไม้ ความกว้าง 4 คูณ 6 เมตร สูง 2.50 เมตร ระยะประมาณ 80-100 cm ใส่ได้ประมาณ 2,800-
3,000 ก้อน แล้วแต่เราจะใส่ให้สูงประมาณก่ีก้อน ผมแนะน าให้ใส่ความสูงประมาณ 10-12 ก้อนก็พอ เพราะก้อนด้าน
ล้างจะได้ไม่ถูกกดทับมาก ส่วนหลังคาก็ใช้พลาสติกหรือผ้าใบมุง และก็ใช้สแลมคลุมทับอีกทีเพ่ือให้มีแสงสว่างตามที่
เห็ดขอนต้องการ สแลมก็จะใช้ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์ ท าจั่วด้านบนไว้เปิดปิดได้ทั้งสองด้านเพ่ือเปิดปิดระบายความ
ร้อนและถ่ายเทอากาศ พ้ืนควรปรับให้เรียบไม่เป็นหลุมเป็นบ่อเพ่ือท าความสะอาดได้ง่าย 
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โรงเรือนเพาะเหด็แบบใช้อิฐบล็อก  
 เหมาะกับเห็ดขอน ขนาด 4 เมตร คูณ 6 เมตร สูง 3 เมตร เก็บความชื้นได้ดี และที่ส าคัญไม่ต้องมาซ่อมให้
ปวดหัว โรงเพาะเห็ด แบบปูนจะท าความสะอาดได้ง่าย หลังคาใช้กระเบื้อง เพราะไม่ต้องมาเปลี่ยนบ่อยใช้ได้นาน 
ลงทุนครั้งเดียวจบเลย ต้นทุนโรงเรือนไม่เกินโรงละ 20,000 บาท ถ้าได้ค่าแรงช่างถูกก็ดีไป โรงนี้ก็อีกรูปแบบ 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
ก าหนด 40 วัน วันที่ 38 ควรขนก้อนเห็ดใส่โรงเปิดดอกเพ่ือให้ก้อนเห็ดได้อากาศก้อนเห็ดก็จะรัดตัวมากว่าเดิม เหมือน
เป็นการกระตุ้นให้ดอกเห็ดหน้าแรกออกได้ดี ลักษณะโรงเรือน ควรเป็นผ้าใบหรือพลาสติก และคลุมด้วยแสลม 80 
เปอร์เซ็นต์ไม่สูงหรือต่ าเกนิไป 
           ขั้นตอนที่ 1 น าก้อนเห็ดที่ได้ก าหนดเปิดมาเรียงที่โรงเปิดดอกเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ต้องปิดโรงเรือน กันฝนกับ
แสงแดดก็พอ  
           ขั้นตอนที่ 2 แกะกระดาษหนังสือพิมพ์ ส าลี คอ และแคะเม็ดข้าวฟ่างออกให้หมดยังไม่ต้องรดน้ า 
           ขั้นตอนที่ 3 ผ่านไปหนึ่งคืนก็มาอ้าปากถุงออก ถ้าเห็นเป็นก้อนที่มีลักษณะเป็นตุ่มหน้าก้อนก็สามารถกรีด
ปากถุง (กรีดเฉพาะที่เป็นตุ่มเท่านั้น) พอท าการกรีดปากถุงก็ปิดโรงเรือน และรดน้ าให้มีความชื้น 
           ขั้นตอนที่ 4 รดน้ าวันละ 4-5 รอบ/วัน ให้อุณหภูมิอยู่ที่ 32-38 องศา  
           ขั้นตอนที่ 5 รอประมาณ 7-8 ชม. มากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วแต่อุณหภูมิก็สามารถมาเก็บผลผลิตได้ 
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ดอกเห็ดขอน 

       ควรเก็บหน้าแรกการเก็บผลผลิตควรเลือกเก็บดอกที่ก าลั งสวย โดยดูจากดอกตรงกลางมีรอยบุ๋มพอประมาณ
และเลือกเก็บเฉพาะดอกที่ได้ขนาดเท่านั้น ดอกไหนยังไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนอีกประมาณ 3-4 ชม.พอเก็บดอกรุ่นที่ 1 
หมด ก็ท าการแต่งหน้าก้อน ท าความสะอาดโรงเรือน (การท าความสะอาดควรท าทุกวัน) ควรรดน้ าให้หน้าก้อนเห็ด
เริ่มด าแล้วค่อยหยุดรดน้ า 3-5 วัน ก่อนวันที่จะเริ่มรดน้ าควรฉีด จุลินทรีย์ จ าพวก พลายแก้ว (ป้องกันก าจัดเชื้อรา) ไม
โตรฟากัส (ป้องกันก าจัดไร) บีที (ป้องกันก าจัดหนอน) อาทิตย์ละ 2 ครั้ง หลังจากฉีดจุลินทรีย์แล้ว ผ่านไปอีกวัน ก็รด
น้ าวันละ 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
ก าหนด 40 วัน วันที่ 38 ควรขนก้อนเห็ดใส่โรงเปิดดอกเพ่ือให้ก้อนเห็ดได้อากาศก้อนเห็ดก็จะรัดตัวมากว่าเดิม เหมือน
เป็นการกระตุ้นให้ดอกเห็ดหน้าแรกออกได้ดี ลักษณะโรงเรือน ควรเป็นผ้าใบหรือพลาสติก และคลุมด้วยแสลม 80 
เปอร์เซ็นต์ ไม่สูงหรือต่ าเกินไป           
          ขั้นตอนที่ 1. น าก้อนเห็ดที่ได้ก าหนดเปิดมาเรียงที่โรงเปิดดอกเรียบร้อยแล้ว ยังไม่ต้องปิดโรงเรือน    
                          กันฝนกับแสงแดดก็พอ 
          ขั้นตอนที่ 2. แกะกระดาษหนังสือพิมพ์ ส าลี คอ และแคะเม็ดข้าวฟ่างออกให้หมดยังไม่ต้องรดน้ า   
          ขั้นตอนที่ 3. ผ่านไปหนึ่งคืนก็มาอ้าปากถุงออก ถ้าเห็นก้อนที่มีลักษณะเป็นตุ่มหน้าก้อนก็สามารถกรีดปากถุง
(กรีดเฉพาะที่เป็นตุ่มเท่านั้น)พอท าการกรีดปากถุงก็ปิดโรงเรือน และรดน้ าให้มีความชื้น 
          ขั้นตอนที่ 4. รดน้ าวันละ 4-5 รอบ/วัน ให้อุณหภูมิอยู่ที่ 32-38 องศา  
          ขั้นตอนที่ 5. รอประมาณ 7-8 ชม. มากกว่าหรือน้อยกว่าแล้วแต่อุณหภูมิก็สามารถมาเก็บผลผลิตได้ 
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สูตรอาหารท าก้อนเชื้อเห็ดขอน 
■ ขี้เลื่อยไม้เบญจพรรณ 100 กิโลกรัม 

■ แอมโมเนียมซัลเฟต 1 กิโลกรัม  

■ ปูนขาว 1 กิโลกรัม 

■ ผสมส่วนผสมทั้ง 3 ชนิด หมักกับน้ าประมาณ 2-3 เดือน 

■ กลับกองประมาณ 3-4 ครั้ง น าไปผสมกับร าละเอียด 3 กิโลกรัม 

■ น้ าตาลทราย 2 กิโลกรัม 

■ ปรับความชื้นประมาณ 50-55 เปอร์เซ็นต์ 

โรงเรือนเปิดดอกเห็ดขอนขาว 
 โรงเรือนเปิดดอกเห็ดลมและเห็ดขอนขาว ควรให้มีแสงผ่านเข้ามาภายในโรงเรือนได้ประมาณ 60-70% มีช่อง
เปิดปิดส าหรับถ่ายเทอากาศ อาจใช้ตาข่ายพรางแสงมุงหลังคาและฝา และในกรณีฤดูฝน มุงหลังคาทับด้วยหญ้าคา 
หรือวัสดุกันน้ า  

การเปิดถุงและการกระตุ้นให้เกิดดอก 
           เปิดจุกส าลี หรือตัดปากถุง วางในโรงเรือน ให้ความชื้นโดยการให้น้ าในโรงเรือนและบริเวณก้อนเชื้อ ให้มี
ความชื้นสัมพันธ์ 70-80% ปรับโรงเรือนให้มีสภาพร้อนชื้น อุณหภูมิประมาณ 33-36 องศาเซลเซียส ประมาณ 2-3 
วัน ดอกเห็ดจะเริ่มงอก จากนั้นปรับอุณหภูมิในโรงเรือนให้ลดลงมีอากาศถ่ายเทได้ดี ความชื้นสัมพันธ์ 60 -70%           
มีแสงสว่างปานกลางเพ่ือให้ดอกเห็ดเจริญเติบโตต่อไป ในระหว่างให้ผลผลิตแต่ละครั้งเส้นใยเห็ดลมจะพักตัวประมาณ 
15-20 วัน ส่วนเห็ดขอนขาวจะทยอยให้ผลผลิต  
 

“การเก็บดอกเห็ด”  
 ควรเก็บส่วนต่างๆของดอก ให้หลุดออกจนหมด เพื่อป้องกันการเน่าเสียจากเศษหรือส่วนของดอกเห็ดท่ีเหลือติด
ค้างอยู่ท่ีก้อนเชื้อ ขนาดของดอกเห็ดท่ีเก็บขึ้นกับความต้องการของผู้เพาะดอกเห็ดอ่อนจะมีราคาสูงกว่าดอกเห็ดท่ีบาน
เต็มท่ี และมีความเหนียวน้อยกว่าเห็ดบาน เห็ดขอนขาว ควรเก็บดอกขณะท่ีหมวกเห็ดมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน            
3 เซนติเมตร ลักษณะดอกท่ีควรเก็บหน้าแรกการเก็บผลผลิตควรเลือกเก็บดอกท่ีก าลังสวยโดยดูจากดอกตรงกลางมีรอย
บุ๋มพอประมาณและเลือกเก็บเฉพาะดอกท่ีได้ขนาดเท่านั้น ดอกไหนยังไม่ได้ก็ปล่อยไว้ก่อนอีกประมาณ 3-4 ชม. พอเก็บ
ดอกรุ่นท่ี 1 หมด ก็ท าการแต่งหน้าก้อน ท าความสะอาดโรงเรือน (การท าความสะอาดควรท าทุกวัน) ควรรดน้ าให้หน้า
ก้อนเห็ดเริ่มด าแล้วค่อยหยุดรดน้ า 3-5 วัน ก่อนวันท่ีจะเริ่มรดน้ าควรฉีด จุลินทรีย์ จ าพวก พลายแก้ว (ป้องกันก าจัดเชื้อ
รา) ไมโตรฟากัส (ป้องกันก าจัดไร) บีที (ป้องกันก าจัดหนอน) อาทิตย์ละ 2 ครั้ง หลังจากฉีดจุลินทีรย์แล้ว ผ่านไปอีกวัน              
ก็ รดน้ าวันละ 3 ครั้งเช้ากลางเย็น ให้ความชื้นในโรงเรือนรักษาอุณหภูมิอยู่ท่ี 35-38 องศา รอเก็บผลผลิต 
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การแก้ปัญหาเห็ดขอนขาวไม่ออกดอก 
1. ในการเพาะเห็ดขอนขาวนั้น บริเวณท่ีเพาะเห็ดต้องไม่ร่มเกินไป บริเวณหลังคาต้องให้แสงแดดส่องถึงพ้ืน

โรงเรือนด้วย ก็หมายความว่า โรงเรือนที่ใช้ในการเพาะเห็ดขอนขาวนั้นต้องไม่ทึบเกินไป ต้องให้มีแสงส่องผ่าน 
ซึ่งแสงนี่แหละจะเป็นตัวกระตุ้นให้เห็ดเกิดดอกดียิ่งขึ้น 

2. การรักษาอุณหภูมิและความชื้น เห็ดขอนขาวต้องการอุณหภูมิในการเกิดดอกประมาณ 32-35 องศาเซลเซียส 
และอาศัยความชื้นสัมพันธ์ ประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ นั่นแสดงให้เห็นว่าเราจะต้องมีการให้น้ า รักษา
ความชื้น และดูแลเรื่องอุณหภูมิให้เหมาะสมแค่นี้ก็ไม่ทนที่จะเก็บดอกแล้ว 

3. การรักษาความสะอาด เพราะโดยปกติแล้วเวลาท างานไปเรื่อยๆ คนเรามักจะมักง่าย ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องความ
สะอาด ดังนั้นจะท าให้เกิดการหมักหมม ท าให้เกิดโรคและแมลงระบาดได้ ซึ่งจะเป็นการท าลายอนาคตของ
ตนเอง 
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ภาคผนวก ง   
ภาพกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 
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วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2561 นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เปิดอบรมบริการ
วิชาการสู่สังคม ประจ าปี พ.ศ.2561 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต "การเพาะเห็ด"  โดยร่วมกับ
ชมรมนักศึกษา มสธ.จังหวัดอุดรธานี หนองบัวล าภู และหนองคาย  มีนางวสุภา อินทรพานิช นักแนะแนวการศึกษา
และอาชีพ รับผิดชอบโครงการ และนางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อฯที่ปรึกษาโครงการ จัดอบรมให้กับ
นักศึกษา มสธ.เครือข่ายการศึกษาจากเรือนจ าในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ  บุคลากรจากส านักงานคุมประพฤติจังหวัด
อุดรธานีและประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความรู้ ทฤษฏี ทักษะในการเพาะเห็ด ณ ศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้าน
พรสวรรค์  ต าบลหนองนาค า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดย ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ และคณะ
วิทยากรได้แนะน าวิธีการทั้งทฤษฏีและปฏิบัติการเพาะเห็ดแบบมาตรฐาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ด สามารถน าไป
ขยายผลประกอบอาชีพสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 120 คน 
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วิทยากร ดร.อานนท์ แสนน่าน ผู้อ านวยการศูนย์การเรียนรู้ฟาร์มหมู่บ้านเห็ดและคณะ แนะน าเคล็ดลับสูตรผสม
ก้อนเชื้อเห็ด“เงินล้าน”ท าเห็ดก้อนทุกชนิด (เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม) 
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“การหมักขี้เลื่อยด้วย EM และ SEAGRO” เพื่อเป็นการปรับสมดุลขี้เลื่อยให้มีธาตุอาหารจ านวนมาก 
และลดก๊าซแอมโมเนียก่อนน าขี้เลื่อยไปผสมสูตรอาหาร การน าเอาขี้เลื่อยยางพาราแท้มาผสมสูตร

อาหารผลิตก้อนเชื้อเห็ด  (เห็ดบดหรือเห็ดกระด้าง เห็ดขอนขาว เห็ดนางฟ้า และเห็ดนางรม) 
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การปั้นก้อนด้วยมือ การปั้นก้อน เชื้อเห็ด 
ด้วยฝาจุกประหยัดส าลี การใส่คอขวด 

และการปิดจุกก้อนเชื้อเห็ดด้วยฝาจุกประหยัดส าลี 
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การนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเห็ด แบบที่ 1 น าไปนึ่งในหม้อนึ่งลูกทุ่ง อุณหภูมิที่ใช้คือในการนึ่งที่ 95-100 C ขณะที่ท าการนึ่ง
ใช้เวลาในการนึ่งนับตั้งแต่น้ าเดือดพ่นออกจากปากท่อระบายไอออกอย่างสม่ าเสมอ จึงท าการจับเวลาการจะใช้เวลา
ในการนึ่งนานเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่กับขนาดของหม้อนึ่งและจ านวนของก้อนที่ท าการนึ่ง โดยปกติ หากเป็นหม้อนึ่งขนาด
เล็กที่นึ่งได้ไม่เกิน 100 ก้อน ใช้เวลาในการนึ่ง3-4 ชั่วโมง หลังจากนึ่งก้อนเห็ดเสร็จแล้วรอให้ก้อนเห็ดเย็นเสียก่อน 
จึงจะท าการเข่ียเมล็ดข้าวฟ่างลงก้อนเห็ดได้  แบบที่ 2 “เตานึ่งสากล” นึ่งก้อนเชื้อเห็ดได้ 1,200 ก้อน และเตาสติม
เมอร์ ระบบไอน้ าร้อน ประหยัดพลังงานไฟเพียง 40 นาที ก็ท าให้เกิดความร้อน 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  
น าเชื้อเห็ดในเมล็ดข้าวฟ่างมาเขย่าให้เมล็ดแตกกระจายออก ทิ้งไว้ 1-2 วัน เพ่ือให้เมล็ดข้าวฟ่าง แยกออกจากกัน 
เส้นใยเห็ดได้รับความบอบช้ า หากน าไปใช้เลยอาจถูกเชื้อโรคเข้าไปท าลายหรือแข่งขันกัน และจะส่งผลให้ก้อนเห็ดที่
เขี่ยเชื้อเสียทั้งหมด เทเมล็ดข้าวฟ่างประมาณ 15-20 เมล็ด ลงบนถุงก้อนเชื้อ ในการเทเมล็ดข้าวฟ่างไม่ควรตั้งขวด
หัวเชื้อขึ้น เพราะจะเป็นการดูดเอาอากาศที่สกปรกเข้าไป หัวเชื้อเห็ด1ขวด เขี่ยเชื้อเห็ดได้ 50 ก้อน หลังจากนั้นหุ้ม
ด้วยกระดาษ รัดหนังยาง แล้วน าไปเก็บไว้ในโรงบ่มเชื้อ (ท าในสถานที่ไม่มีลมแรงและต้องสะอาด) บ่มจนเส้นใย
เจริญเต็มก้อนเชื้อ (ประมาณ 1 เดือน) น าไปเปิดดอกท่ีโรงเรือนเพาะเห็ด 
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ภาคผนวก จ  
แบบประเมินโครงการฯ (แบบสอบถาม) 
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แบบประเมินการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เร่ืองการเพาะเห็ด                 
ระหว่างวันที ่12-13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561  

ณ ฟาร์มหมู่บ้านเห็ด บ้านพรสวรรค์ ต าบลหนองนาค าอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  

------------------------------------------------------------------- 
กรุณาท าเครื่องหมาย √ ลงใน              หรือกรอกข้อความในช่องว่างตามความคดิเห็นของท่าน 
1. เพศ           1) ชาย                 2) หญิง                                                        
2. อายุ  ………………….. ปี 
3.       จบการศึกษาศึกษา ระดับ ..........................................................                         
4. สถานภาพของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ..................................................        
5. ท่านทราบกิจกรรมโครงการฯนี้จากแหล่งใด ......................................         
6. ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการให้บริการในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต เรือ่งการเพาะเหด็  

กระบวนการให้บริการ 
ระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

6.1 ระยะเวลาฝึกอบรมมีความเหมาะสม       
6.2 การติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์โครงการ      
6.3 ความสะดวกในการเดินทางเขา้รับการฝึกอบรม      
6.4 ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม      
6.5 การให้บริการของบุคลากรศูนย์ฯ มสธ.อุดรธาน ี      

7. ความพึงพอใจที่มีต่อโครงการการอบรมโครงการ 

กระบวนการฝึกอบรม 
ระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

7.1 ความน่าสนใจของเนื้อหาในการฝึกอบรม      
7.2 เอกสารประกอบการฝึกอบรม      
7.3 ความเหมาะสมของวิทยากร การบรรยาย ตอบค าถาม      
7.4 ความเหมาะสมของสื่ออุปกรณ์/เอกสารที่ใช้ประกอบ      
7.5 ความเหมาะสมของสถานท่ีในการฝึกอบรม      

8.ความรู้ก่อน และ หลัง ของผู้เขา้รับการอบรมโครงการ 

ความรู้ 
ระดับ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

8.1 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านม ีก่อน เข้าร่วมโครงการ                       
8.1.1 สูตรผสมก้อนเชื้อเหด็บด/เห็ดกระด้าง ขอนขาว นางฟ้า นางรม      
8.1.2 การหมักข้ีเลื่อยด้วย EM และSEAGRO        
8.1.3 การผสมสูตรอาหารผลติก้อนเช้ือเห็ด      
8.1.4 การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเหด็ร้อนและเหด็หนาว      
8.1.5 เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์      
8.1.6 วิธีการท าปุ๋ยแห้งหรือส่าเพือ่เป็นสูตรอาหารท าก้อนเชื้อเหด็      
8.1.7 วิธีการเปิดหน้าก้อนเชื้อเห็ด เพื่อเปิดดอกเหด็หนาวและเหด็รอ้น      
8.1.8 ปฏิบัติการเปดิหน้าก้อนเชื้อเห็ด การเก็บดอก      
8.1.9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด      
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ความรู ้ ระดับ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

8.2 ความรู้และเนื้อหาสาระที่ท่านม ีหลังเข้าร่วมโครงการ                       
8.2.1 สูตรผสมก้อนเชื้อเหด็บด/เห็ดกระด้าง ขอนขาว นางฟ้า นางรม      
8.2.2 การหมักข้ีเลื่อยด้วย EM และSEAGRO        
8.2.3 การผสมสูตรอาหารผลติก้อนเช้ือเห็ด      
8.2.4 การสร้างโรงเรือนตัว A ให้เหมาะสมกับเหด็ร้อนและเหด็หนาว      
8.2.5 เตานึ่งสากลและเตาสติมเมอร์      
8.2.6 วิธีการท าปุ๋ยแห้งหรือส่าเพือ่เป็นสูตรอาหารท าก้อนเชื้อเหด็      
8.2.7 วิธีการเปิดหน้าก้อนเช้ือเห็ดเพื่อเปิดดอกเหด็หนาวและเหด็ร้อน      
8.2.8 ปฏิบัติการเปดิหน้าก้อนเชื้อเห็ด การเก็บดอก      
8.2.9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด      

 

9.ท่านสามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมคร้ังนี ้
ไปใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 

     

 
10. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคมในลักษณะนี้อีกหรือไม่ 
              1) ควร 
เพราะ…………………………………………………………………………………………………………………...................................................................... 
              2) ไม่ควร 
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………......................................................................... 
11. เหตุผลของการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
12. สิ่งที่คาดหวังของการเข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
13. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม ทีท่่านสนใจอยากให้จัดในครั้งต่อไป (โปรดระบุชื่อโครงการ /กิจกรรม) 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................ 
14. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพ่ิมเติม) 
................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 

ขอบพระคุณที่ให้เกียรติกับ มสธ. 
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ภาคผนวก ฉ   
รายชื่อ / ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ของผู้เข้ารับบริการวิชาการ 
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