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ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

บทน า  

      - หลกัการและเหตุผล 
 การส่งเสริมอาชีพการเพาะเห็ดโคนนอ้ยใหแ้ก่
ชุมชน น่าจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเขม้แข็งทาง
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากของชุมชนภาคเหนือ
โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกช่องทางหน่ึง 
เห็ดโคนนอ้ยจดัไดว้่าเป็นเห็ดอีกชนิดหน่ึงท่ีมีศกัยภาพ
สูงท่ีสามารถนาํมาส่งเสริมใหป้ระกอบอาชีพได ้
 ในปัจจุบนัการเพาะเห็ดชนิดน้ีเร่ิมมีการผลิต
แบบโรงเรือน เพื่อตอ้งการผลผลิตใหเ้พียงพอกบัความ
ตอ้งการในทอ้งตลาด 



ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

- วตัถุประสงค์ของการจดัท าชุดความรู้ท ามาหากนิ 
• เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน 
• เพื่อเพิ่มทางเลือกและพฒันาดา้นงานอาชีพ 
• เพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายไดห้รือพฒันาเป็นอาชีพ

หลกั 
• เพื่อใหค้นในชุมชนไดรั้บประทานอาหารท่ีมีคุณค่า

และปลอดภยั 

- กลุ่มเป้าหมาย :  ประชาชนทัว่ไป 

 



ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

- ขั้นตอนการจดัท าชุดความรู้ท ามาหากนิ 

ชุดความรู้ “เส้นทางเหด็โคนน้อย” 

อบรมเชิง
ปฏิบตักิาร 

แหล่งเรียนรู้ 
ภมิูปัญญา 

ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล 



ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

- ขั้นตอนการจัดท าชุดความรู้ท ามาหากนิ (ต่อ) 

• หนงัสือ วารสาร เอกสารประกอบ
ฝึกอบรมเก่ียวกบัเหด็ 

• เวบ็ไซต์ความรู้เร่ืองเหด็ 

ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูล 

• อ.สนัต์ชยั มกุดา 

• ฐานเรียนรู้เหด็แม่โจ้ 
มหาวิทยาลยัแมโ่จ้ จ.เชียงใหม ่

แหล่งเรียนรู้   
ภูมปัิญญา 

• โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
“การเพาะเหด็โคนน้อย” 

อบรมเชงิ
ปฏิบัตกิาร 



ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

- ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
• ลดรายจ่ายในครัวเรือน มีรายไดเ้สริม ส่งผลใหคุ้ณภาพ
ชีวติดีข้ึน 

• สามารถเพาะเห็ดโคนนอ้ยไดอ้ยา่งถกูวธีิ 
•  มีทกัษะกระบวนการความรู้พ้ืนฐานการเพาะเห็ด เพ่ือ
น าไปพฒันาทกัษะการเพาะเห็ดชนิดอ่ืนต่อไป 

•  ไดรั้บอาหารท่ีมีประโยชน์ ปลอดสารพิษ 



Mind Map 



Infographic 



ประมวลเนือ้หา 

1. กระบวนการผลติ 

      - ความรู้/ทักษะส าหรับด าเนินการ 

        เห็ดโคนนอ้ย ในประเทศไทยมีช่ือเรียกแตกต่างกนัไปเน่ืองจากมี
การกระจายพนัธ์ุทัว่ทุกภาคของประเทศไทย มีช่ือเรียกตามวสัดุเพาะ 
เช่น เห็ดถัว่ เห็ดถัว่เหลืองหรือ เห็ดถัว่เน่า เห็ดโคนบา้น เห็ดโคนขาว
(ภาคเหนือ) เห็ดคราม เห็ดปลวกน้อย (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)
เห็ดโคนเพาะ เห็ดโคนนอ้ย เห็ดหมึก(ภาคกลาง)  
                  เป็นเห็ดท่ีข้ึนง่าย  
ลกัษณะคลา้ยเห็ดโคน สีขาว 
สีหมวกสวยงาม สมส่วน 
กา้นดอกขนาดเท่าดินสอดาํ  
ความยาวของตน้เห็ดประมาณ      

2 - 3 น้ิว 

 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

เนือ้หาชุดความรู้ท ามาหากนิ 



ประมวลเนือ้หา 

1. กระบวนการผลติ (ต่อ) 

      - ความรู้/ทักษะส าหรับด าเนินการ 

         เน่ืองจากความนิยมบริโภคเห็ดโคนของประชาชนทัว่ไปมี
สูง เพราะเป็นเห็ดท่ีมีรสชาติอร่อย อุดมดว้ยโปรตีนและคุณค่า
ทางอาหารสูง และมีราคาค่อนข้างสูง แต่ในปัจจุบันย ังไม่
สามารถเพาะเล้ียงได ้เพราะเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยพบวา่มี
ความสัมพันธ์กับปลวก และจะพบข้ึนในช่วงปลายฤดูฝน 
ประมาณ กนัยายน-ตุลาคม   

            ดังนั้ นจึงเ ร่ิมมีผู ้นํา เ ห็ดถั่วนํามาเพาะเป็นการค้า 
เน่ืองจากเล็งเห็นว่ามีรสชาติใกล้เคียงแม้ว่าจะไม่เทียบเท่า
เห็ดโคน โดยตั้งช่ือใหเ้ป็นจุดสนใจวา่เห็ดโคนนอ้ยหรือเห็ดโคน
เพาะ ซ่ึงต่อมากไ็ดมี้การพฒันาและคดัเลือกสายพนัธ์ุของเช้ือเห็ด
ถัว่ท่ีมีลักษณะดีนํามาเพาะเล้ียงจนกระทั่งเป็นท่ีรู้จักกันอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบนั ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย เช่น 
เชียงใหม่ ลาํปาง กาํแพงเพชร ลพบุรีและกาญจนบุรีเป็นตน้ ซ่ึง
ในแต่ละพ้ืนท่ีกมี็เทคนิคในการเพาะแตกต่างกนัออกไป  

 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 





ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลติ (ต่อ) 

      - ความรู้/ทักษะส าหรับด าเนินการ 

คุณสมบัติของเห็ด 

  

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

1. รสชาติอร่อยไม่แพเ้ห็ดโคน 
2. ขบวนการและกรรมวธีิในการเพาะไม่ยุง่ยาก ลงทุนตํ่า 
3. ใหผ้ลผลิตค่อนขา้งสูงแน่นอนและสมํ่าเสมอ อตัราการใหด้อก
เห็ดจากการเพาะดว้ยฟาง 1 กก. จะไดด้อกเห็ดโคนนอ้ย 1 กก. 
4. สามารถใชว้สัดุท่ีมีราคาถกูไดห้ลายอยา่งในการเพาะ เช่น ฟาง       
ข้ีฝ้าย ไส้นุ่น ตน้ถัว่ต่างๆ ผกัตบชวา ตน้กลว้ย เปลือกมนั
สาํปะหลงั กาบมะพร้าว วสัดุท่ีใชเ้พาะเห็ดอยา่งอ่ืนแลว้ เป็นตน้ 
5. เพาะไดต้ลอดทั้งปี ทุกฤดู 
6. เพาะไดใ้นพ้ืนท่ีท่ีจาํกดั (หลงัจากเกบ็ผลผลิต เอาปุ๋ยหมกัเก่า
ออกและทาํความสะอาดแลว้ กส็ามารถเพาะต่อในท่ีเดิมไดเ้ลย) 
7. ใชเ้วลาในการเพาะสั้น (ประมาณ 7 วนั) 
8. ปัญหาเร่ืองแมลงศตัรูมีนอ้ย 
9. คุณภาพดอกเห็ดดีกวา่การเพาะแบบพ้ืนบา้น 
10. ไม่จาํเป็นตอ้งใชโ้รงเรือนกไ็ด ้ 



ประมวลเนือ้หา 

1. กระบวนการผลติ (ต่อ) 

      - ความรู้/ทักษะส าหรับด าเนินการ 

สรรพคุณของเห็ด 

 เห็ดชนิดน้ีนอกจากจะมีคุณค่าทางอาหารสูงแล้วยงัพบว่ามี
สรรพคุณทางสมุนไพร ช่วยในการยอ่ยอาหารและลดเสมหะ ถา้
ตาํใหล้ะเอียดใชพ้อกภายนอกจะช่วยบรรเทาอาการปวดต่างๆได ้
มีรายงานวิจัย ท่ีแสดงว่า เ ห็ดน้ีสามารถยับย ั้ ง เซลล์มะเ ร็ง  
sarcoma 180 และ  
เซลลม์ะเร็ง Ehrlich 

 carcinoma ไดสู้ง  
90 -100% ตามลาํดบั 
และยงัพบวา่มีสาร 
ออกฤทธ์ิท่ีตา้นเช้ือรา 
ไดอี้กดว้ย 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 



ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลติ (ต่อ) 

      - ความรู้/ทักษะส าหรับด าเนินการ 

สรรพคุณของเห็ด 

  

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 



ประมวลเนือ้หา 

1. กระบวนการผลติ (ต่อการเพาะเห็ด 100 ก้อน) 

      - เงินลงทุนเท่าไหร่/การจัดการเงิน 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

วัสดุถาวร 

โรงเรือน 

โรงเรือน  
ไม้ไผ่ 

7,000.- 

กระโจม
พลาสตกิ 

4,000.- 

ถังต้ม 

อ่าง 
อาบน า้เก่า 

700.- 

ถังน า้มัน 

500.- 

เชือ้เพลงิ 

ถังแก๊ส 

500.- 

5,000.- 

8,200.- 

กรณเีพาะแบบก้อน    : ใชบ้ลอ็กไมเ้ป็นแม่แบบหรือตะกร้าสีเหล่ียมแทนกไ็ด ้
กรณเีพาะแบบตระกร้า : ใชต้ระกร้า  เบอร์2002 โดยตดัช่องดา้นขา้งออก 
       เพิ่มค่าตระกร้าใบละ 35 บาท 100 ตระกร้า 



ประมวลเนือ้หา 

1. กระบวนการผลติ (ต่อการเพาะเห็ด 100 ก้อน) 

      - เงินลงทุนเท่าไหร่/การจัดการเงิน 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

วัสดุสิน้เปลือง 

เชือ้
เหด็ 

แป้งข้าว
เหนียว ฟาง แก๊ส อาหารเสริม 

กาก 
น า้ตาล 

ปุ๋ย      
ยูเรีย 

ร า
ละเอียด 

แคลเซียม
ในเตรท 

....1,500...บาท 



ประมวลเนือ้หา 

1. กระบวนการผลติ (ต่อการเพาะเห็ด 100 ก้อน) 

      - การจัดการก าลงัคน 

 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

เตรียม
โรงเรือน       

2 วัน 
เตรียม     

ก้อนเหด็       
3 วัน เกบ็เหด็   

15 วัน 

20 วนัๆละ 1 คน  ค่าแรงวนัละ 300 บ. เป็นเงนิ 6,000 บ. 



ภายนอก 

 ลักษณะโรงเรือนเพาะเหด็โคนน้อย ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 
6 เมตร สูง 3.5 เมตร สามารถบรรจุตะกร้าเพาะได้ประมาณ 100 
ตะกร้า โครงสร้างอาจใช้ไม่ไผ่หรือไม้ยูคาทัง้หมด หลังคามุงด้วยหญ้า
คา พืน้โรงเรือนเป็นพืน้ดินอัดแน่นหรือพืน้ทราย ส่วนผนังทัง้ 4 ด้าน
ปิดคลุมด้วยหญ้าคาหรือใช้สแลมปิดโดยรอบเพื่อกันลมและแดดฟาด
โดนโรงเรือนโดยตรง มีประตูทางเข้า-ออก 1 บาน หลังจากที่ท า
โครงสร้างรวมทัง้มุมหลังคาและผนังเสร็จแล้วให้ใช้ผ้าพลาสติกคลุม
ปิดภายในทัง้ 4 ด้าน ส่วนเพดานใช้ผ้าพลาสติกปิด โดยความสูงวัด
จากพืน้โรงเรือนถงึเพดานพลาสตกิ สูง 2.5 เมตร เพื่อกักเกบ็ความชืน้ 

ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลติ 

     - เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

โรงเรือน 

แบบไมไ้ผ ่ แบบกระโจม 

http://www.chiangmainews.co.th/page/wp-content/uploads/4760.jpg


ภายใน 

ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลติ 

     - เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

โรงเรือน 

แบบก้อน 

แบบตระกร้า 



เช้ือเพลงิ 

ถังต้ม 

ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลติ 

     - เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

แบบอ่างอาบนํ้ าเก่า แบบถงันํ้ ามนั 

แบบถงัแก๊ส แบบฟืน 

อุปกรณ์ต้มฟาง 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-vPtaweQSlRbXM&tbnid=loK0M7ZdNw6i4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://freemart.weloveshopping.com/shop/showproduct.php?pid=16165475&shopid=127588&ei=K7H4U93sEM2wuATIhoGQBw&bvm=bv.73612305,d.c2E&psig=AFQjCNGj8SN_kw12OOLzMYwoDhzEZYPrpw&ust=1408893564335537
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-vPtaweQSlRbXM&tbnid=loK0M7ZdNw6i4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://freemart.weloveshopping.com/shop/showproduct.php?pid=16165475&shopid=127588&ei=K7H4U93sEM2wuATIhoGQBw&bvm=bv.73612305,d.c2E&psig=AFQjCNGj8SN_kw12OOLzMYwoDhzEZYPrpw&ust=1408893564335537
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เพาะในตะกร้า 

เพาะแบบก้อน 

ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลิต 

     - เคร่ืองมือ/อุปกรณ์ 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

แบบพลาสติก แบบบลอ็กไม ้

แม่พมิพ์ 

ตระกร้าเบอร์ 2002 ถงั 15 น้ิว 



 นิว้ 

       ประกอบด้วย 
• ฟาง 20 มัด 
• น า้ 100 ลติร 
• กากน า้ตาล 1 กโิลกรัม 
• ร าละเอยีด 1 กโิลกรัม 
• ปุ๋ยยูเรีย 1 กโิลกรัม 
• ปุ๋ยแคลเซียมในเตรท (15-0-0) 1 กโิลกรัม 

 

ประมวลเนือ้หา 

1. กระบวนการผลิต 

     - วัตถุดบิ 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

เตรียมฟาง 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=vP4JzDRZ4xdjfM&tbnid=vURx9efSVLF-0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nanagarden.com/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2-46-0-0-220709-4.html&ei=8IXsU-PxKpDm8AWni4GABA&psig=AFQjCNEl40wC4x2fNWmAqtlQ2H1naA68mw&ust=1408096000880409
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yFkXhPIgwjruxM&tbnid=ac2ePpGc05i09M:&ved=0CAUQjRw&url=http://pornsermsub.wordpress.com/&ei=JYXsU8PAC8u48gW3lYLQDQ&psig=AFQjCNGzzUpzU-16yHZ9eEA8yCZabITjeQ&ust=1408095409114400
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=ALy6Nt6cDpZrgM&tbnid=w4xwd7g6JDou-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kasetloongkim.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3631&start=25&ei=H4fsU4KgBIbn8AW6rILABA&psig=AFQjCNFm_8m7acXIA0UAK8sLMSGEQKvR3A&ust=1408096275650459
http://www.banmuang.co.th/wp-content/uploads/2012/08/เห็ดโคน5.jpg


       ประกอบด้วย 

• หัวเช้ือ 100 ก้อน 

• แป้งข้าวเหนียว 3 ถุง 

ประมวลเนือ้หา 

1. กระบวนการผลิต 

     - วัตถุดบิ 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

เตรียมเช้ือเห็ด 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iU9XvvDc-KXXiM&tbnid=f0Fo2nGW3YO6jM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nuihome.com/2008/10/14/%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2-khanom-bua-loi-%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2/&ei=34fsU5uWLMjt8AWX-oBw&psig=AFQjCNF_EQsD32RTotfgh8EVzJ7yeNLAig&ust=1408096589003988


ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

1. ใส่น า้100 ลติร ลงในหม้อต้ม
ตามด้วยกากน า้ตาลและร าละเอยีด
อย่างละ 1 กก. ต้มจนเดอืด 

 

 

 

 

2. จากน้ันให้น าปุ๋ยยูเรีย 1 กก.
และปุ๋ยแคลเซียมในเตรท 1กก.
ใส่ลงหม้อต้มคนให้ละลาย 

4. น าฟางลงต้มในน า้ปุ๋ย
นาน 3-5 นาท ีจนฟางน่ิม 

3. ตัดเป็นท่อนยาว 40 เซนติเมตร 

   การเตรียมฟาง 



ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

5. น าฟางขึน้จากหม้อต้มโดยช้อนขึน้มาค้างไว้จนสะเดด็น า้แล้วน าไป
กองรวมบนพืน้เพือ่บ่มทิง้ไว้ 1 คนื 

6. กองรวมกนัแล้วคลุมด้วยพลาสติกให้มดิชิด 1 คนื ก่อนเพาะ 

   การเตรียมฟาง 



ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

7. น าหัวเช้ือ 1 ก้อน
มายแีล้วผสมด้วย
แป้งข้าวเหนียว         
2 ช้อนโต๊ะ  คลุกให้
เข้ากนั โดยแบ่งเป็น  
4 ส่วน 

   การเตรียมหัวเช้ือ 



ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

10. น าเช้ือเห็ดโคนน้อย 1 ส่วน
มาโรยรอบขอบตะกร้าด้านใน
ทั้ง 4 ด้านให้สม า่เสมอ 

11. น าฟางทีบ่่มไว้วางลงทบั
ในแม่พมิพ์หนาประมาณ     
4 ซ.ม. เป็นช้ันที ่2 

    วธีิเพาะแบบก้อน 

8. น าแม่พมิพ์วางบนพืน้และ 
น าฟาง 2 เส้นวางลงในแม่พมิพ์ 

9. น าฟางทีบ่่มไว้วางลงใน
แม่พมิพ์หนาประมาร 4 ซ.ม. 



ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

12. ช้ันสุดท้ายปิดด้วยฟางบางๆ 13. มดัเชือกฟางทั้งสองให้แน่นๆ  

14. คว า่ตะกร้าเพือ่เอาก้อนออกจากตะกร้า 

 

    วธีิเพาะแบบก้อน 



ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

15.  น าก้อนเช้ือเห็ดเรียงกบัพืน้เพือ่รดน า้อกีคร้ังก่อนน าไปบ่ม 

16. รดน า้ให้ชุ่มพอประมาณแล้วใช้พลาสติกคลุมให้มดิชิดบ่มไว้1 คนื 

    วธีิเพาะแบบก้อน 



ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

18. บ่มก้อนเช้ือเห็ดในโรงเรือนอกี 5-  6 วนักจ็ะออกดอก 

    วธีิเพาะแบบก้อน 

17. น าก้อนเช้ือเห็ดทีบ่่มครบ 1 คนืมาวางบนช้ัน 



ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

    วธีิเพาะแบบตะกร้า 



ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

          19.  ข้อควรปฏิบตัิ ต้องตรวจดูความช้ืนให้ได้  80 เปอร์เซ็นต์  

20. การเกดิดอกเห็ดหลงัเพาะได้ 7 วนั 

    การดูแลรักษา 

ความช้ืนในโรงเรือนทีเ่หมาะสม (ดูหยดน า้เกาะทีผ้่าใบด้านบน) 



ประมวลเนือ้หา 
ชุดความรู้ท ามาหากนิ 

“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

1. การสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดโคนนอ้ย ไม่ควรสร้างหลงั
ใหญ่หลงัเดียว แต่ควรสร้างหลงัเลก็หลายๆหลงั เป็นการ
ป้องกนัการระบาดของโรคและศตัรูเห็ด 

2. โรงเรือนควรมีการระบายถ่ายเทอากาศดีแต่สามารถเกบ็
รักษาความช้ืนไดด้ว้ย 

ดอกเหด็แห้ง ลมโกรก  
ความชืน้น้อย 

ดอกเหด็แฉะเน่า ความชืน้ 
มากเกินไป 

ดอกเหด็ผิดรูป หงิก งอ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในโรงเรือนมีมากเกินไป 

1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

       การดูแลรักษา 



ประมวลเนือ้หา 

1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

    การดูแลรักษา 

         สําหรับการดูแล
รักษาโดยทัว่ ๆ ไป หลงั
การเพาะจะตอ้งดูแลเร่ือง
ศตัรูพืช เช่น มด ไรต่าง ๆ 
ไม่ให้มารบกวน อาจโรย
ปูนขาวรอบๆกองหรือ
รมควนัเพื่อไล่แมลงศตัรู
เ ห็ ด  แ ล ะ ค ว ร จ ะ ใ ห้
อุณหภูมิอยูป่ระมาณ 30 -
35 องศาเซลเซียส 
  

 



ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

สูตร สมุนไพรไล่แมลง 

    การดูแลรักษา 

ประโยชน์ : กาํจดัแมลงศตัรูพืช เช่นหนอนผเีส้ือ หนอนดว้ง  ขบัไล่
แมลง เพล้ียอ่อน แมลง หวีข่าว 
วธีิใช้       : ๑. เมลด็แก่ ประมาณ ๑ กก. บดและในนํ้า ๑ ป๊ีบนาน ๑ คืน    
                      กรองเอานํ้าไปฉีดฆ่าแมลงหรือไล่แมลงไดห้ลายชนิด 
  ๒. ใบสด ๑-๒ กก.บดแช่นํ้า ๑ ป๊ีบนาน ๑ คืน กรองเอานํ้า 
                       ฉีดไล่แมลง เน่ืองจากใบสะเดามีกล่ินฉุนรุนแรง 
ส่วนที่ใช้  : ใบ เมลด็ 

สะเดา 



ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

สูตร สมุนไพรไล่แมลง 

    การดูแลรักษา 

ตระไคร้หอม 

ประโยชน์ : ใชข้บัไล่แมลง 
วธีิใช้       : 1) ตะไคร้หอมใชผ้สมกบันํ้ามนัอ่ืน ฉีดพน่ไล่แมลงศตัรูพืช 

                  2) ใบสดแก่จดั 4 กก. หวัข่าสด 4 กก. ใบสะเดาสด 4 กก. บด
รวมกนัแช่ใน  นํ้า 2 ป๊ีบ 1 คืน กรอง  เอานํ้าเป็นหวัเช้ือ เวลาใชใ้หน้าํหวั
เช้ือ 10 ชอ้นแกงผสมนํ้า 20 ลิตร ฉีดกาํจดัแมลงในผกั ขา้ว และ   ไมผ้ล 
ส่วนที่ใช้   : ตน้  ใบ 



ประมวลเนือ้หา 
1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

   

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

   การเกบ็ดอกเห็ด 

ใช้มอืสอดเข้าไปทีฐ่านของดอกเห็ด
บดิซ้ายขวาแล้วดงึออก ใส่ตะกร้า
โปร่ง 

 

ใช้ตะกร้าโปร่งและ
ไม่ควรใส่ดอกเห็ด
เกนิ 3 กโิลกรัมต่อ
ตะกร้า 

น าไปท าความสะอาดด้วยการ
ล้างน า้หรือการใช้มดีขูดก้าน
เห็ดไม่ให้ถูกน า้ 



ประมวลเนือ้หา 
ชุดความรู้ท ามาหากนิ 

“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

1.  หากเก็บไวใ้นท่ีมีอุณหภูมิสูงจะท าให้ดอกเห็ดไม่มีคุณภาพ 
น ้ าหนักเบา บานง่าย ดงันั้นการเก็บเก่ียวเห็ดโคนน้อยไม่ควร
เก็บใส่ในภาชนะท่ีทึบและอบั ไม่ควรใส่เขา้ไปในภาชนะให้มี
ปริมาณมากจนเกินไป มกัจะนิยมใชต้ะกร้าโปร่งท่ีสามารถใส่
ดอกเห็ดไดป้ระมาณ 4-5 กิโลกรัม 
2.  เม่ือท าการเก็บเก่ียวเรียบร้อยแลว้ควรรีบน าไปตดัแต่งท า
ความสะอาดแลว้น าไปจ าหน่ายโดยเร็ว หากปล่อยท้ิงไวด้อก
เห็ดจะบานและกลายเป็นสีด าอยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากเห็ดมีการ
สลายตวั แต่ถา้ตอ้งการ 
ยดือายใุนการเกบ็รักษา 
ควรเกบ็ไวใ้นตูเ้ยน็ท่ี 
อุณหภูมิ 8-10 องศาเซลเซียส  
สามารถเกบ็ในรูปเห็ดสด 
ไดน้านขา้มวนัได ้

1. กระบวนการผลิต 

 - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า 

      การเกบ็ดอกเห็ด 



ประมวลเนือ้หา 
2. การตลาด 

 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

ดอกเห็ดที่ตลาดต้องการ
ไ ม่ ว่ าจะ เ ป็นตลาดสด 
หรือโรงงานแปรรูป จะ
รับ ซ้ือในลักษณะของ
ดอกเห็ดตูมทีเ่จริญเตม็ 

แช่น า้ล้างท าความสะอาดก่อนจ าหน่าย 

หรือ ใช้มดีขูดท าความสะอาดก้านเห็ดแทนการล้างน า้                      
กรณีเกบ็ไว้ได้หลายวนั 
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2. การตลาด 
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“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

บรรจุถุงละ 1 ขีด  
 ( 20 บาท ) หรือ 
(3 ถุง 50 บาท) 

ราคาขาย           
1 กโิลกรัม :   

100 – 120 บาท 

ราคาขาย            
1 กโิลกรัม :   

120 – 150 บาท 
ราคา   

ขายปลกี 

ราคาขายส่ง 
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2. การตลาด 

 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

หมายเหตุ :  ช่วงการเพาะเห็ดหน่ึงคร้ัง สามารถเกบ็เห็ดได้ประมาณ 15 วนั 

1 วนั 

    รายได้ 

เห็ดราคาขายส่ง  กโิลกรัมละ 120 บาท 

10 กโิลกรัม เกบ็เห็ดได้ 

15 วนั 150 กโิลกรัม เกบ็เห็ดได้ 

(ต่อการเพาะเห็ด 100 ก้อน) 

1 วนั 1,200 บาท มีรายได้ 

15 วนั 18,000 บาท มีรายได้ 



ประมวลเนือ้หา 
2. การตลาด 

 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

ตลาดสด 

ซุปเปอร์มาเกต 

http://photos1.blogger.com/blogger/7787/1213/1600/DSC02352.jpg
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3. ปัญหา/วิธีการตดัสินใจ/กระบวนการแก้ปัญหา 

 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

2. ดอกเห็ดเกดิช้า เกิดจากอุณหภูมิโรงเรือนตั้งแต่แรกเร่ิมต ่า มกัเกิดข้ึน
ในฤดูหนาว หรือความร้อนภายในโรงเรือนสูงเกินไป ในฤดูร้อนไม่
ควรท ากองโตหรือสูงเกินไป หากอุณหภูมิภายในโรงเรือนสูงเกิน 45 
องศาเซลเซียส ให้เปิดผา้พลาสติกดา้นขา้งโรงเรือน เพื่อให้ความช้ืน
และความร้อนส่วนเกินระเหยออกไปบา้ง หรือท าการฉีดพ่นน ้ าท่ีพื้น
โรงเรือน ขณะท่ีอากาศภายนอกร้อนจดั เม่ือน ้ าท่ีฉีดรดลงไประเหย 
ความร้อนภายในโรงเรือนจะลดลง 
3. ดอกเห็ด ดอกเล็กไม่ยอมโต ส่วนใหญ่เกิดข้ึนเน่ืองจากการปรับ
สภาพแวดลอ้มไม่เป็นไปตามท่ีเห็ดตอ้งการ อาจท าการรดน ้ าขณะท่ี
เห็ดก าลงัเกิดดอกหรือความช้ืนระเหยเร็วเกินไปจนกระทัง่ดอกเห็ดขาด
น ้าตาย 

 

1.  เช้ือเห็ดไม่เจริญเติบโต  ควร
เ ป็นสายพัน ธ์ุ เ ห็ด ท่ีผ่ านการ
คดัเลือกแลว้ว่า เพาะได้ผลเป็น
อย่างดี ทั้ งน้ีเพราะเช้ือเห็ดจะมี
แรงและเจริญได้ดีกว่าเช้ือเห็ด
ทัว่ๆไป  
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4. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

การวางแผนกระบวนการผลติ 

เตรียม
โรง 

เรือน 
1-2 

เตรียม
กอ้น
เห็ด 
3-5 

เพาะเห็ด 
 6-12 

 

 

เกบ็เห็ด 
13-27 

 
 

1 5 10 15 20 25 30 วนัที่ 

เตรียม
โรง 

เรือน 
16- 

17 

เตรียม
กอ้น
เห็ด 
18- 

20 

เพาะเห็ด 
 21-27 

 

 

 

เกบ็เห็ด 
28 

( เกบ็ไปอีก  

15 วนั)  

โรงเห็ด 1 

โรงเห็ด 2 
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5. แนวคิดใหม่ใน 

การพัฒนาอาชีพ 

 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

แปรรูปเป็นเห็ดโคนน้อยบรรจุ
ขวด โดยน าเห็ดท่ีเกลาแลว้มา
ล้างให้สะอาด แล้วน าไปลวก
น ้ าร้อนให้สุกปล่อยให้สะเด็ด
น ้า 5 นาที น าไปบรรจุลงขวดท่ี
ผ่ านการ น่ึ ง ฆ่ า เ ช้ือแล้ว เ ติม
น ้ าเกลือเขม้ขน้ 20 เปอร์เซ็นต ์
จนเตม็แลว้น าไปน่ึงต่ออีก 10 -
25 นาที ปิดฝาขวดแลว้น าไปใส่
หม้อน่ึงความดันไอน ้ าเพ่ือฆ่า
เช้ืออีก 30 นาที เม่ือเยน็แลว้ปิด
ผนึกฝาขวดก็สามารถเก็บไวไ้ด้
นานถึง 2 ปี 

เห็ดโคนน้อยบรรจุขวด 
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5. แนวคดิใหม่ใน 

การพัฒนาอาชีพ 

 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

อุปกรณ์/เคร่ืองมอื 
           1. กระทะ   2. กระชอน   3.เคร่ืองคั้นกะทิ   4. เคร่ืองป่ัน    
           5. กะละมงั  6. ตาชัง่  7. ถุงขนาด 5x7 น้ิว 8. ถุงมือ  
วตัถุดบิ 
           1.เห็ดโคนนอ้ย      10 กก. 
           2.กระเทียม            500 กรัม 

           3.พริกข้ีหนู       ½ กก. 
           4.เกลือ                  180 กรัม 

           5.ผงชูรส                  3 ชอ้นโต๊ะ 
           6.ขา้วเหนียว     1.2 กก. 
 
ขั้นตอนการการผลติ 
              1.นาํเห็ดนางรมภูฐานมาฉีกฝอย นาํไปลวกนํ้าร้อนและบีบนํ้าออก 

              2.นาํเคร่ืองปรุงมาคลุกเคลา้ใหท้ัว่  

              3.นาํมาบรรจุในถุงพลาสติก 

         4.บรรจุ ข้อควรระวงั 
         1.ลวกเห็ดใหสุ้กบีบนํ้าใหแ้หง้ 
         2.มดัแหนมใหแ้น่น 

         3.คลุกเคลา้เคร่ืองปรุงใหเ้ขา้กนั 

แหนมเห็ด 



ประมวลเนือ้หา 
5. แนวคิดใหม่ใน 

การพัฒนาอาชีพ 

 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

อุปกรณ์/เคร่ืองมอื 
                   1.กระทะ 2.ตะหลิว 3.กระชอนทอด 4.กะละมงัเลก็  
                   5.ตาชัง่ 6.ถุงมือยาง 7.เตาอบ 8.กระดาษซบัมนั 9.เตาแกส็ 
วตัถุดบิ 
 1.เห็ดฝอยแหง้ 6  ขีด 
 2.นํ้ ามนัพืช  1  ขวด 
 3.ซอส+ซีอ้ิว 2  ถว้ย 
   4.นํ้ าตาลป๊ีบ 7  ขีด 
 
 
  

ขั้นตอนการการผลติ  
         1.นาํเห็ดแหง้ฝอยลงทอดใหเ้หลืองแลว้นาํข้ึนสะเดด็นํ้ามนั  โดยนาํเห็ดท่ี 
ทอดเทวางบนกระดาษซบันํ้ามนัสีนํ้าตาล 
         2.นาํกระทะอีกใบตั้งไฟเท ซอส+ซีอ้ิว  รอจนเดือดแลว้ใส่นํ้าตาลป๊ีบลง 
คนจนนํ้าตาลละลายตามดว้ย แบะแซ ใส่พริกไทยปนลงไปคนใหเ้ขา้กนั 
         3.เม่ือคนใหเ้ขา้กนัและเหนียวไดท่ี้  นาํเห็ดฝอยท่ีทอดแลว้ใส่ลงไปผสม 
กนัใหท้ัว่แลว้นาํงาคัว่แลว้ใส่ลงไปคลุกเคลา้จนเขา้กนั 
         4.นาํกระดาษซบัมนัสีนํ้าตาลปูในถาด 
แลว้นาํเห็ดเทใส่ถาดเกล่ียใหท้ัว่ถาด  อบดว้ยไฟ 
250 F 1 ชม.(คอยกลบัเห็ดไปมาประมาณ 4-5 คร้ัง) 
         5.นาํเห็ดท่ีอบแลว้ เกล่ียไปมาจนเยน็บรรจุใส่ถุง 

5.พริกไทย      1  ชอ้นโต๊ะ 
6.งาขา            1  ขีด 
7.แบะแซ     10 กรัม 

เห็ดสวรรค์ 
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11 

24 

3 

7 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 
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หลกัสูตรการท าเช้ือเห็ดและเพาะเห็ดเศรษฐกจิ  
โดย ฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้  
คณะผลติกรรมการเกษตรมหาวทิยาลยัแม่โจ้ จ.เชียงใหม่  

ครูบุญเลิศ  ไทยทตักลุ.การแปรรูปอาหารจากเห็ด  / ศนูยก์ารเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย 
สาขาเกษตรกรรม  “การเพาะเห็ด”   อาํเภอบางโฉลง จงัหวดัสมุทรปราการ 

นิฤมล ลิมปิโชติพงษ.์ (2543). ผลของอุณหภมิูและแสงต่อการเจริญเติบโตและการสลายตัว
ของเห็ดโคนน้อย /นิฤมล ลิมปิโชติพงษ์.เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

วรพล สุรพฒัน.์ (2545). ผลของแสงต่อการผลิตเห็ดโคนน้อย /วรพล สุรพัฒน์. 
    เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

อารียล์กัษณ์ อุดมแกว้. (2554). การเพาะเห็ดฟาง / กรุงเทพฯ 

อมรินทร์. (2552). เมนูจานเห็ด / กรุงเทพฯ 

http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=นิฤมล ลิมปิโชติพงษ์
http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=นิฤมล ลิมปิโชติพงษ์
http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=นิฤมล ลิมปิโชติพงษ์
http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=นิฤมล ลิมปิโชติพงษ์
http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=นิฤมล ลิมปิโชติพงษ์
http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=วรพล สุรพัฒน์
http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=วรพล สุรพัฒน์
http://dric.nrct.go.th/login.php?page=search&topic=author&search_input=วรพล สุรพัฒน์


! 

! 
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CD-ROM การเพาะเล้ียงเห็ดโคนนอ้ย 
สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
ตู ้ปณ. 111 โทรศพัท ์(053) 94 2454-8, 94 2477-9 

CD-ROM เส้นทางสร้างเงิน เห็ดโคนนอ้ย  
http://www.nawatasanbook.com 
บริษทันวสาร 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

ผสุดี สายชนะพนัธ์. (2548). สมนุไพรก าจัดแมลงและศตัรูพืช/ กรุงเทพฯ 

เกษตรโฟกสั ปีท่ี 1 ฉบบัท่ี 5 ประจ าเดือนกรกฎาคม (2555) หน้าท่ี 56-58.การเพาะ
เห็ดโคนน้อย(เห็ด7วนั)สร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ /กรุงเทพฯ 

การเพาะเห็ดโคนนอ้ย ทาํง่าย รายไดดี้ 
http://www.chiangmainews.co.th 
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“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

การเพาะเห็ดโคนนอ้ย มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่
http://www.ist.cmu.ac.th 

สถาบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
http://www.stri.cmu.ac.th 

สาํนกังานวิจยัและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 
http://webcache.googleusercontent.com 

ฐานเรียนรู้เหด็แม่โจ้  
คณะผลิตกรรมการเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 0-5387-5840 

ศูนยบ์ริการขอ้มูลรวมถึงฐานการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั 
เก่ียวกบัเห็ด  
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หน่ึงตาํบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์ สินคา้ OTOP 
http://www.thaitambon.com 

การแปรรูปเหด็โคนน้อย
http://www.ist.cmu.ac.th/researchunit/coprinus/processing.html 

 

การแปรรูปเห็ด การทาํแหนมเห็ด
http://www.ideajobmoney.com 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

http://www.ist.cmu.ac.th/researchunit/coprinus/processing.html
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บริษทั ฟาร์มเห็ดบ้านสวน จ ากดั  
117 หมู่ 1 บา้นทุ่งผา ตาํบลวอแกว้ อาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง 52190 ติดต่อ : นายภาณุ
วรรธน์ ชูเลาตระกลู โทร : 08 1432 3483 โทรสาร : 02 9098672, 02-9919648  
e-mail : hbansuan@thaimail.com 

จริะวฒัน์ฟาร์มเห็ด 
จาํหน่าย วสัดุอุปกรณ์ หวัเช้ือเห็ด กอ้นเห็ดนางรมฮงัการ่ี นางฟ้าภูฐาน และใหม่ล่าสุดเช้ือ
เห็ดโคนนอ้ยสายพนัธ์ุดี  ใหค้าํแนะนาํการเพาะเห็ดทุกชนิด ติดต่อ สนัตช์ยั มุกดา 08 9554 
2325 หรือท่ีฟาร์ม แม่โจ ้เชียงใหม่และร้านไชยวฒัน์การเกษตร 053 869540, 

http://www.ifarm.in.th บริการขอ้มูล เก่ียวกบัเห็ดโคนนอ้ย ทั้งวธีิการ
เพาะปลูก การดูแลรักษา สรรพคุณ ขอ้ดี ขอ้เสีย  

mailto:hbansuan@thaimail.com


แหล่งอ้างองิ 

ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 

69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

• เจ้าของความรู้ 

อ.สันต์ชัย มุกดา 
ฐานเรียนรู้เห็ดแม่โจ้  คณะผลติกรรมการเกษตร 

มหาวทิยาลยัแม่โจ้ 
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ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

โรงเรือนแบบไมไ้ผ ่ โรงเรือนแบบกระโจม 

เพาะแบบกอ้น เพาะแบบตะกร้า 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JY8LT41ckXoz5M&tbnid=4V1T04V2kaynVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://narapimon.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94/&ei=kYPsU_OlPIvs8AXYgoGgCA&psig=AFQjCNGzzUpzU-16yHZ9eEA8yCZabITjeQ&ust=1408095409114400
http://www.chiangmainews.co.th/page/wp-content/uploads/4760.jpg
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69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

ถังแก๊ส ไม้ง่าม 

อ่างเก่า ถังน า้มัน 

พลาสตกิคลุม เชือกฟาง 
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ตะกร้า เบอร์ 2002 ถัง 15 นิว้  

บล๊อกไม้ ตะกร้าพลาสตกิ 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

พลาสตกิคลุมก้อนเห็ด หัวเชือ้เหด็ 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JY8LT41ckXoz5M&tbnid=4V1T04V2kaynVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://narapimon.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94/&ei=kYPsU_OlPIvs8AXYgoGgCA&psig=AFQjCNGzzUpzU-16yHZ9eEA8yCZabITjeQ&ust=1408095409114400
http://www.banmuang.co.th/wp-content/uploads/2012/08/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%996.jpg


ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
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แคลเซียมไนเตรท ปุ๋ยยเูรีย 

ฟางข้าว กากน า้ตาล 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
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ร าละเอียด แป้งข้าวเหนียว 
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http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=U-u7Buxq8tn3XM&tbnid=_tv5YK-xFfG8-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://kruaklaibaan.com/viewtopic.php?f=50&t=42974&ei=7YjsU8OrG5fm8AWH5IGYDg&psig=AFQjCNF_EQsD32RTotfgh8EVzJ7yeNLAig&ust=1408096589003988


แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้  
และรูปแบบกจิกรรมหรือนิทรรศการ 

แนะแนวการ
ประกอบ
อาชีพ 

สอดแทรกใน
กระบวนการ
เรียนการ
สอน 

กจิกรรม
อ าเภอ
เคล่ือนที่ 

ประชาชนทั่วไป , นักเรียน ,นักศกึษา  

แหล่ง
คน้ควา้ 

ส่ือ
มลัติมีเดีย 

เอกสาร
ความรู้ 



ประมวลเนือ้หา 
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การพัฒนาอาชีพ 

 

ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

เมนูเห็ด 
แกงเห็ดใส่ยอดฟักทอง 

1.โขลกน ้ าพริก ได้แก่  กระเทียม 
หอมแดง กะปิ  พริกข้ีหนู ใหเ้ขา้กนั 
2.จากนั้นตั้ งน ้ า รอจนน ้ าเดือดจึงใส่
น ้ าพริกท่ีโขลกเตรียมไว้ใส่ลงใน
หมอ้ 
3. ใส่ฟักทองลูกเลก็ท่ีหั่นไว(้หากมี) 
รอจนฟักสุก ใส่ยอดฟักทองและ
เห็ดโคนน้อยพร้อมกัน รอจนเดือด
อีกคร้ัง ยกออกจากเตา 
4. หากมีปลายา่ง ก็น าปลายา่งมาใส่
ดว้ยได ้
 
หมายเหตุ :  
    ไม่ตอ้งปิดฝาหมอ้ เวลาน ้าเดือด เพราะจะท าใหผ้กัมีสีเหลืองไม่
สวยงาม 



ประมวลเนือ้หา 
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ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

เมนูเห็ด 
ผดัเห็ดโคนน้อยน า้มันหอย 

ตั้ งกระทะให้ร้อน เทนํ้ ามันพืชลง
ในกระทะ  จากนั้ นรอจนนํ้ ามัน
ร้อน ทุบกระเทียมใส่ลงไป รอจน
กระเทียมส่งกล่ินหอม สีเหลืองนวล 
ใส่หมูท่ีหั่นเป็นช้ิน หรือจะใช้หมู
สับก็ได้ ใส่ชีอ๊ิวขาว ซอสปรุงรส 
รอจนหมูสุก จากนั้นก็ใส่เห็ดโคน
น้อยท่ีลา้งเตรียมไวแ้ลว้ คนไปมา 
ใส่นํ้ามนัหอยผดัจนหมูสุก  

หมายเหตุ :  
1.ไม่ตอ้งผดัเห็ดนานเกินไป จะท าใหเ้ห็ดเสียรสชาดและเห็ดเหนียว  
2.สามารถน าเห็ดหลายชนิดมาผดัรวมกนัได ้
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ชุดความรู้ท ามาหากนิ 
“..เส้นทางเหด็โคนน้อย..” 

เมนูเห็ด 
น า้พริกเห็ดโคนน้อย 

       ทุบตะไคร้ 2 หวั ตั้งนํ้าใหเ้ดือด ใส่
       ตะไคร้ลงไป  เม่ือนํ้าเดือดกเ็อาเห็ด
ถัว่ไปตม้ใหสุ้ก แต่อยา่สุกมากเด๋ียวจะเละ ก่อนเห็ดถัว่จะสุก กเ็อาปลาร้า
ลงไปตม้ดว้ย  
 จากนั้นกเ็อาเห็ดถัว่ออก นํ้าตม้ถัว่ท่ีมีส่วนผสมของปลาร้า ก็
เกบ็เอาไวส่้วนผสมของนํ้าพริก มีพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง เกลือเมด็ 
และข่าสกั 2 แวน่  เอาพริกหนุ่ม กระเทียม หอมแดง ไปเผาใหสุ้กแลว้แกะ
เปลือกออก ตาํข่าและเกลือเมด็ใหล้ะเอียด ใส่พริกหนุ่ม กระเทียม 
หอมแดงท่ีลอกเปลือกออกแลว้ตาํใหล้ะเอียด  เห็ดถัว่ท่ีตม้สุกแลว้ พกัไว้
ใหเ้ยน็ก่อน    จากนั้นกใ็ส่เห็ดถัว่ลงไปบดในครกพอแหลก  นาํนํ้าตม้ถัว่
เม่ือสกัครู่ท่ีตม้ปลาร้าดว้ย 
เอามาใส่ในครกไม่ตอ้งเยอะ 
 คนใหเ้ขา้กนั แบ่งผกัไผก่บั 
ใบหอมซอยมาคร่ึงหน่ึง  
เอาไปบดกบัเห็ดถัว่ในครก 


