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2.บันทึกความรู้สัมมาชีพชุมชน 

(เพ่ือเผยแพร่บนเว็บไซต์สัมมาชีพชุมชน) 
 

๑. ประเภทความรู้สัมมาชีพ  (สามารถเลือกได้มากกว่า ๑ หมวดหมู)่ 
เกษตร   ท่องเท่ียวชุมชน    อื่น ๆ    แปรรูป-อาหาร     แปรรูป-เครื่องดื่ม   
แปรรูป-ผ้าและเครื่องแต่งกาย   แปรรูป-ของใช้ ของประดับ   
แปรรูป-สมุนไพรท่ีไม่ใช่อาหาร 

๒. ชื่อองค์ความรู้   การเพาะเห็ดนางฟ้า และแปรรูปเห็ด 
๓. ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ (นาย/นาง/นางสาว)   เริ่ม   มหาวงษ์ 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่  33   หมู่ท่ี  3   ต าบล ดาวเรือง  อ าเภอ เมืองสระบุรี  จังหวัด สระบุรี  
รหัสไปรษณีย์  18000 

๔. ความเป็นมา/แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า (ในการบันทึกองค์ความรู้) 
(๑)  แรงบันดาลใจ/เหตุผลท่ีท า : มีความต้องการจะถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ครัวเรือนเป้าหมาย
สัมมาชีพ 20 ครัวเรือน 
(๒) ความเป็นมา : การเพาะเห็ดนางฟ้า จัดเป็นเห็ดเศรษฐกิจท่ีส าคัญท่ีนิยมรับประทานมากไม่แพ้
กว่าเห็ดนางรม และเห็ดฟาง เนื่องจาก เห็ดชนิดนี้สามารถเพาะได้ง่าย มีเวลาในการเพาะสั้น ดอก
เห็ดออกจ านวนมาก ดอกเห็ดให้เนื้อนุ่ม สามารถน ามาประกอบอาหารได้หลายชนิด อาทิ แกง
เลียง และต้มย า เป็นต้น   

    ๕. วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อใหค้รัวเรือนเป้าหมายสัมมาชีพ 20 ครวัเรือนได้มีความรู้และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยการ
น าไปจ าหน่ายและใช้ในครัวเรือน 
(2) เกิดการพึ่งพาตนเอง ครอบครัว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(3) ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
(4) เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 
(5) เป็นความภาคภูมิใจและสามารถถ่ายทอดความรู้เรื่องการท าปุ๋ยหมักให้กับชุมชน  
(6) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตรและยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
 

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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     ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 

(๑)  ก้อนเห็ดนางฟ้า  
    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  

(๑) โรงเรือน 
(2) บัวรดน้ า หรือสายยางหัวฉีกฝอย 
(3) ชั้นวาง 
(4) ช้อน 

    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 
         (1) สร้างโรงเรือนขนาดพอเหมาะ 
         (2) วางเห็ดให้เรียงเป็นชั้นลดหลั่นให้ขั้วออกมาด้านนอก 
         (3) การเปิดดอกเห็ด จะเปิดจากส าลีให้ออกดอกเห็ดที่ปากถุง ดึงจุกส าลีออกวางถุงในแนวนอนกับ
พื้นโดยวางซ้อนกันบนแผงรูปตัวเอ หรือวางซ้อนกันบนพื้นโรงเรือน พ่นละอองน้ าเป็นฝอยละเอียดเห็ดจะ
เกิดแล้วโผล่ออกมาทางปากถุงได้เอง วิธีนี้นิยมท า กันมากกว่าวิธีอื่น สามารถให้ผลผลิตเห็ดได้หลายรุ่น 
การวางก้อนเชื้อซ้อนกันในลักษณะนี้ เมื่อเก็บผลผลิตได้ 2-3 รุ่น ก้อนเชื้อจะยุบตัวลงมาท า ให้ถุงเชื้อแน่น
อยู่ตลอดเวลา เส้นใยเห็ดสามารถส่งอาหาร เพื่อท า ให้เกิดดอกเห็ดใหม่ได้อีกหลายคร้ัง แต่การวางก้อน
เชื้อแบบนี้มีข้อเสียคือ ก้อนเช้ือชั้นล่างๆ มักจะถูกท าลายด้วยร าเมือกหรือเน่าเปื่อยก่อน เพราะถูกทับมาก
เกินไป ดังนั้นการวางก้อนเชื้อซ้อนกันจึงไม่ควรวางเกิน 12 ถุง 
    ๙. ข้อพึงระวัง – ไม่ควรให้น้ าเข้าบริเวณปากถุง และเมื่อเก็บดอกเห็ดออกไปแล้ว ควรขูดขั้วให้สะอาด 
    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  ดอกเห็ดนางฟ้าเก็บรักษาได้ไม่ทนมากนัก ควรจะใช้ท าอาหารให้หมดภายใน 1–2 
วัน หลังจากที่ตัดออกมา เพราะเห็ดชนิดนี้เก็บไม่ทน มักจะเหี่ยวแม้จะแช่ตู้เย็นก็ตาม การเก็บเห็ด ถ้าเก็บ
ในอุณหภูมิห้อง คือ ไม่เข้าตู้เย็น การวางบนใบตองสด เรียงดอกเห็ดบางๆ ก็สามารถเก็บไว้ได้ระยะหนึ่ง ถ้า
เก็บในตู้เย็นก็ควรเอาใส่ถุงพลาสติกอย่างขุ่น ขยี้แล้วสเปรย์น้ าให้มีหยดเล็กๆ ติดภายในเอาดอกเห็ดใส่ถุง
รัดด้วยยางหรือเย็บปากถุงไว้การดูแล และเก็บเห็ดนางฟ้าจะใช้เวลาประมาณ 2-4 เดือน หรือจนหมดอายุ
อาหารในก้อนจึงน ารุ่นใหม่เข้ามาเพาะแทน รวมท้ัง ก้อนเชื้อบางก้อนท่ีเน่าเสียไปอย่างรวดเร็วกว่าก้อน
อื่นๆให้แยกออกไปแล้วน า รุ่นใหม่เข้ามาแทนเช่นกัน ก้อนเชื้อท่ีหมดสภาพหรือหมดอายุแล้ว จะมีน้ าหนัก
เบา บางก้อนจะเละมีสีด าคล้ า ถึงระยะนี้อาจน าออกมาท้ังหมด จากนั้นจึงล้างโรงเรือนให้สะอาดก่อนน า 
ก้อนเชื้อรุ่นใหม่เข้าไปเพาะต่อไป          
    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ  -  
    ๑๒. ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล  นายเริ่ม  มหาวงษ์ 
 (๒) ต าแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
 (๓) เบอร์โทรศัพท์  085-3753973 

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

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

      ๒) ส่งถึงจังหวัดภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ 
      ๓) ส่งเป็นไฟล์งานบันทึกความรู้สมัมาชีพชุมชนข้อมูล ขอเป็น .doc     / ไฟล์ รูปภาพ   
         เฉพาะนามสกุล .gif , . jpeg./ไฟล์อื่นๆ เฉพาะนามสกุล .zip , .rar, .pdf, .doc 
      ๔) ไฟล์รูปภาพ โดยเฉพาะเจ้าของความรู้ และภาพกิจกรรม  ขอให้มีความชัดเจน  

และส่งแยกมา ไม่บันทึกลงในไฟล์ .doc : ขอบคุณค่ะ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


