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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)   ดวงใจ  เฉียบแหลม 

ท่ีอยู่บ้านเลขที่  6   หมู่ท่ี  4   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 : การท าขนมเทียนแก้วสมุนไพร เริ่มจากการท าขนมเทียนแก้วสูตรท่ัวไป ไส้
พ้ืนบ้านไทยวนอันมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ สีสันตามธรรมชาติ เริ่มจากการท ารับประทานเอง 
ทดลองให้คนในครอบครัวและเพื่อนบ้านลองรับประทาน และจดจ าปรับปรุงสูตรมาเรื่อยๆ  
จนเป็นท่ีถูกใจของคนส่วนใหญ่ จึงท าออกจ าหน่าย รวมถึงมีหน่วยงานราชการให้การสนับสนุนต่อ
ยอดเร่ือยมา และเจ้าหน้าท่ีของส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองสระบุรี ให้ค าแนะน าในการท า
ขนมเทียนแก้วสมุนไพร จึงได้ลองปรับปรุงสูตรต่าง ๆ ดู จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มและมี
การเพิ่มสมาชิกของกลุ่มในการผลิตออกจ าหน่าย 

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

(สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) 
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(6) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการท าการเกษตรและยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
     ๖. วัตถุดิบท่ีใช ้ 

(๑)  แป้งมัน 
(2) ถั่วเขียวซีก 
(3) มะพร้าว 
(4) กระเทียม 
(6) หอมแดง 
(7) พริกไทย 
(8) น้ ามันพืช 
(9) น้ าตาลทราย 
(10) เกลือ 
(11) น้ าสะอาด 
(12) เนื้อหมู 
(13) ใบตอง 
(14) รากผักชี 
(15) แป้งท้าว 

    ๗. อุปกรณ์ท่ีใช้  
(๑) กระทะใบบัว 
(2) ไม้พาย 
(3) เตา 
(4) ถาด 
(5) ซึ้งนึ่งขนม 

    ๘. กระบวนการ/ขั้นตอน 
 (1) ล้างถั่วเขียวซีกให้สะอาด แช่น้ าให้ท่วมถั่ว ประมาณ 2 ชั่วโมง น าถั่วท่ีแช่ไปหุงเช็ดน้ า (เหมือน
หุงข้าวแบบเช็ดน้ าในสมัยโบราณ) จนได้ถั่วท่ีแตก นิ่ม แล้วน าไปสะเด็ดน้ า 

 (2) โขลกพริกไทยเม็ด รากผักชี กระเทียม ให้ละเอียด  

 (3) น าน้ ามันพืชใส่กระทะตั้งไฟปานกลาง จ านวน 1 ถ้วย 

(4) ผัดเคร่ืองพริกไทย กระเทียมท่ีต าไว้จนมีกลิ่นหอม แล้วใส่หมู เกลือป่น จนหมูสุกมีกลิ่นหอม 

(5) เติมหัวกระทิลงไปในกระทะ พอเดือด ใส่ถั่วท่ีหุงแล้วกวนถั่วให้ยุบ  

(6) เติมน้ าตาลทราย ลงไปกวนประมาณ 20 นาที ไฟกลาง 
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(7) โรยพริกไทยป่นลงไปพอประมาณ  ชิมให้ได้รสชาติเผ็ดนิดหน่อย แล้วยกลงใส่หอมเจียวท่ี
เตรียมไว้ คนให้เข้ากัน พอเริ่มอุ่นแล้วป้ันเป็นลูกกลมขนาดนิ้วหัวแม่มือ 

(8) น ากระทะตั้งไฟกลาง ใส่น้ าสะอาด 4 ถ้วยตวง  พอน้ าร้อน ใส่แป้งมัน 1/2 กก.ลงกวนใส่
น้ าตาลทราย 1/2 กก.ค่อย ๆ กวนใส่เกลือ 1 ช้อนชา ใส่แป้งท้าว 1 ช้อนโต๊ะ ใส่น้ ามันพืช 1/2 ถ้วย กวน
จนแป้งสุกประมาณ ร้อยละ 80 เป็นสีขาวขุ่นข้นแห้ง แล้วตั้งพักไว้ให้อุ่น 

(9) ท าความสะอาดใบตอง จับดูว่าใบตองอ่อนนุ่ม พอดีหรือไม่ ถ้าแข็งกรอบให้น าไปผึ่งแดดให้นุ่ม 
แล้วน ามาตัด เจียนเป็นรูปหยดน้ าขนาด 1 ฝ่ามือ 1 ชิ้น และสี่เหล่ียมผืนผ้าขนาดครึ่งฝ่ามือ น ามาวางไว้
เตรียมส าหรับห่อ 

(10) เมื่อแป้งเย็น น ามาห่อกับไส้ให้คลุมไส้ท้ังก้อน วางเรียงไว้ในถาด 

(11) น าใบตองมาวางซ้อนกันโดยแผ่นเล็กวางซ้อนด้านในแล้วใส่แป้งหุ้มไส้ที่เตรียมไว้ พับห่อเก็บ
ส่วนท่ีเหลือใช้กรรไกรตัดออกแล้วพับสอดเข้าด้านใน จะได้รูปกรวยตั้งตัดสี่เหลี่ยมเป็นลักษณะนมสาว วาง
เรียงในถาด หรือซึ้งเพื่อรอนึ่ง 

(12) น ากระทะใส่น้ าพอประมาณตั้งไฟกลาง พอเดือด น าซึ้งที่ใส่ขนมมาวางปิดฝารอประมาณ 20 
นาที จะได้ขนมเทียนแก้วแสนอร่อย 

    ๙. ข้อพึงระวัง – การห่อควรห่อให้แน่น เพราะเมื่อนึ่งออกมาสุกแล้วจะท าให้ห่อขนมเหี่ยว ไม่สวยงาม 
    ๑๐. ข้อเสนอแนะ  ควรรับประทานให้หมดภายใน 3 วัน  และควรเก็บในตู้เย็นจะช่วยยืดอายุขนมได้ถึง 
7 วัน 
    ๑๑.  ความสามารถในการจ าหน่าย/ให้บริการ  - ผลิต จ าหน่ายตามการสั่งซื้อ เพราะไม่สามารถเก็บได้
นาน  
    ๑๒. ท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อ 

 (๑) ชื่อ-สกุล  นางดวงใจ   เฉียบแหลม 
 (๒) ต าแหน่ง ปราชญ์ชุมชน 
 (๓) เบอร์โทรศัพท์  086-1228214 

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

และส่งแยกมา ไม่บันทึกลงในไฟล ์.doc : ขอบคุณค่ะ 
 

 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


