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บันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู)่ 

เกษตร   ท่องเท่ียวชุมชน    อื่น ๆ    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   

แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรูป-ของใช้ ของประดับ   

แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

๒. ชื่อองค์ความรู้  การเพาะเห็ดฟาง        

๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้  นางสาวปราณี  เขียวมณีย์      

ท่ีอยู่บ้านเลขที่   ๑๑   หมู่ท่ี   ๑   ต าบล   ไผ่ขวาง   อ าเภอ   บ้านหมอ   จังหวัดสระบุรี  

รหัสไปรษณีย์        ๑๘๑๓๐      

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 

(๑)   การเพาะเห็ดฟางเป็นอาชีพเสริมท่ีสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง    

(๒)   คนในชุมชนต้องการมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  

(๓)             

    ๕. วัตถุประสงค์  
(๑)  เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพเสริมให้กับคนในชุมชน      

(๒)  เพื่อสง่เสริมการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน      

    ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 
(๑)   มูลสัตว์หรือปุ๋ยคอก          

(๒)   ร าละเอียด           

(๓)   อาหารหมักส าหรับเห็ดถุงสีแดง         

(๔)   ยิปซั่ม            

(๕)   ถุงเงิน            

 

ภาพเจ้าของ 

องค์ความรู้ 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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(๖)   ขี้กุ้ง            

(๗)   ปูนหอยส าหรับเห็ด          

(๘)   บีไลต์            

(๘)   ปูนขาว            

    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  
  (1) พัดลมดูดเป่า และ ระบายอากาศ เป็นพัดลมทรงกระบอกธรรมดา ขนาดใบพัด 16-20
เซ็นติเมตร แต่ดัดแปลงท ากล่องัังกะัสัวมปากทางลมออก ดดยใ้้มสลมออกดด้ 2 ทาง ทาง้นึ่งต่อเข้า
ภายในดรงเรือน อสกทาง้นึ่งออกภายนอก ท้ังัองจะมสลิ้นเปิดปิด ั่วนทางออกลมก็เช่นเดสยวกัน คือ 
ท าทางดูด 2 ทาง ต่อเข้าภายในด้าน้นึ่ง อสกด้าน้นึ่งอยู่ข้างนอก และมสลิ้นปิดเปิดเช่นกัน ั า้รับ
ทางออกลมก็ต่อเข้าภายในดรงเรือนดดยต่อขึ้นดปข้างบนขนานกับัันจั่ว อาจท าด้วยท่อเอัล่อน้รือใช้ผ้า
พลาัติกเย็บใ้้ดด้เั้นผ่าศูนย์กลางพอัวมปากท่อดด้ ตรงท่อทส่ขนานจั่วนั้นต้องท าการเจาะรูเท่าม้วนบุ้รส่
เพื่อใ้้อากาศออก            
     (2) เทอร์ดมมิเตอร์ คือ เครื่องมือั า้รับวัดอุณภูมิภายใน้้อง ควรใช้ขนาดทส่ัามารถวัดดด้ตั้งแต่     
0-100 องศาเซลเซสยั อยูต่ิดผนังัูงจากพื้นประมาณ 1.50 เมตร อยู่ด้านในของดรงเรือนก็ดด้ ช่องทส่เจาะ
ใั่เทอร์ดมมิเตอร์นั้นจะต้องกลวง เพื่อใ้้เทอร์ดมมิเตอร์ััมผัักับอากาศภายในั่วนด้านนอกของดรงเรือน
ปิดด้วยกระจกใัเพื่อง่ายต่อการอ่านค่า         
     (3) กระบะดม้้รือแบบพิมพ์ดม้ั า้รับ้มักวััดุ จะท าเป็นรูปัส่เ้ลส่ยมจัตุรััก็ดด้ขนาดความกว้างและ
ความยาวเท่ากันประมาณ 1-15 เมตร ัูง 50 เซนติเมตร       
     (4) เครื่องตสปุ๋ย้มัก ใช้ตสปุ๋ย ้ลังจาก้มักดด้ทส่แล้ว เครื่องตสปุ๋ย้มักควรเป็นเคร่ืองทส่ก าลังแรงัูง อย่าง
น้อยดม่ควรต่ ากว่า 5 แรงม้า อาจดัดแปลงจากเครื่องตสน้ าแข็ง ้รือเครื่องตส้ินก็ดด้ ตสปุ๋ย้มักใ้้ละเอสยด
และฟ ู              
     (5) อุปกรณ์อื่นๆ เช่น ้ลอดฟลูออเรัเซนต์ เครื่องพ่นฝอย เครื่องวัดความชื้น ตะกร้าเก็บเ้็ด     
    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 

(1)   ดรยปูนขาวใ้้ท่ัวคอก้มักประมาณ 3 ก ามือ เพื่อป้องกันเชื้อรา     
(2)   ดรยฟางัับ ทับปูนขาวใ้้ท่ัวคอก้มัก ประมาณ 1 กระัอบ     
(3)   ตักขส้มันั าปะ้ลังใั่ตาม ประมาณ 1 ตัน ้รือประมาณครึ่ง้นึ่งของคอก้มัก เกลส่ยใ้้เรสยบ

ัม่ าเัมอกันท้ังคอก้มัก           
(4)   ตามด้วยวััดุเพาะเ้็ดทส่ผัมเตรสยมดว้แล้ว 1 ั่วน เลส่ยใ้้ท่ัวทับบนขส้มันั าปะ้ลัง  
(5)   ตักน้ าทส่ผัม น้ า้มักจุลินทรสย์ชสวภาพ ดดยใั่ท้ัง้มด 100 ลิตร ถือว่าเัร็จ 1 ชั้น  
(6)   ท าต่ออสก 1 ชั้น ดดยท าเ้มือนเดิม        
(7)   เมื่อเัร็จชั้นทส่ 2 ใ้้ดรยฟางปิดใ้้ท่ัวบาง ๆ แล้วฉสดน้ า้รือราดน้ าัะอาดซ้ าอสกครั้งใ้้ฟางยุบ

พอประมาณ             
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(8)   ้าพลาัติก ปิดทับใ้้มิด ้มักท้ิงดว้ 5 คืน ขึ้นดป แล้วมาท าการเตรสยมดรงเรือนต่อดป  
(9)   เตรสยมดรงเรือน           
(10) อบฆ่าเชื้อดรงเรือน          
(11) การเตรสยม้ัวเชื้อเ้็ดฟางและการดูแลรักษา       

    ๙. ข้อพึงระวัง  
(๑)  ในฤดูแล้งจะต้องรดน้ าทุกวัน         

(๒)  ควรเปิดช่องระบายอากาศท่ีส่วนหัวและท้ายร่อง ให้มีขนาดพอประมาณ    

(๓)  ในช่วงท่ีเห็ดฟางติดดอกใหม่ๆ ห้ามรดน้ า เพราะจะท าให้ดอกเห็ดเกิดการยุบตัว  . 

    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  
(๑)   ควรหมั่นดูแลอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากดอกเห็ดจะบานเร็ว     

(๒)              

(๓)              

    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ  ขายส่งพ่อค้าคนกลาง     
    ๑๒. ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล  นางสาวปราณี  เขียวมณีย์        

 (๒) ต าแหน่ง    ปราญช์ชุมชน          

 (๓) เบอร์โทรศัพท์   094745690๙        

    ๑๒. แนบไฟล์รูปภาพเฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg) /ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
(๑) ไฟล์ภาพเจ้าของความรู้............................................................................................................... 
(๒) ไฟล์ภาพกิจกรรม........................................................................................................................ 
(๓) ไฟล์ภาพเอกสารต่างๆ................................................................................................................. 

…………………………… 

หมายเหตุ : ๑) บันทึกหมู่บ้านเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ (๒๓๓ หมู่บ้าน) อย่างน้อย ๑ องค์ความรู้ 

      ๒) ส่งถึงจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 

      ๓) ส่งเป็นไฟล์งานบันทึกความรูส้ัมมาชีพชุมชนข้อมูล ขอเป็น .doc     / ไฟล์ รูปภาพ   

         เฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg./ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
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      ๔) ไฟล์รูปภาพ โดยเฉพาะเจ้าของความรู้ และภาพกิจกรรม  ขอให้มีความชัดเจน  

และส่งแยกมา ไม่บันทึกลงในไฟล์ .doc : ขอบคุณค่ะ 

 


