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ชุดความรู้ท ามาหากนิ

ส่วนที่ 1 : 
ท าไมต้องสารพัดเมนูแปรรูปเหด็
             อย่างที่เราทราบกันแล้วว่าเหด็เป็นอาหารประเภทโปรตีนที่ดีแล้วเหด็ยงั
สามารถใช้แทนเนือ้สัตว์ต่าง ๆ ส าหรับคนที่งดกินเนือ้สัตว์ นอกจากนัน้เห็ดยังมี
คุณค่าทางอาหารในด้านอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น การป้องกันโรคมะเร็ง
,โรคหัวใจ,ลดคลอเรสเตอรอลในเส้นเลือด หรือยังช่วยในระบบขับถ่าย เพราะ
เหด็มีสารอาหารที่พบได้สูงกว่าเนือ้สัตว์บางชนิดเช่น สารเบต้า -กลูแคน,ไฟเบอร์, 
กรดอะมิโน จึงท าให้เห็ดเป็นที่ ต้องการของผู้บริโภค และเน่ืองจากเห็ดเป็น
ผลผลิตที่มีอายุค่อนข้างสัน้ท าให้การเก็บรักษาเป็นสิ่งที่จ าเป็น ดังนัน้จงึต้องมีการ
จัดการในเร่ืองของการเก็บเก่ียวการเก็บรักษาร่วมไปถงึการถนอมเห็ดให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและนอกจากที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วในกรณีที่เหด็มีปริมาณ
มากเกินกว่าตลาดจะรับได้การเก็บรักษาและการถนอมไว้อย่างเดียวคงไม่พอ
จึงจ าเป็นที่จะต้องน าเห็ดมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่
เหด็นัน้ๆ
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ชุดความรู้ท ามาหากนิ

1.1 ความส าคัญของอาชีพ

1) เพื่อน าเสนอเป็นทางเลือกในการประกอบ
อาชีพส าหรับผู้ที่ต้องการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

2) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร

           1.2 กลุ่มเป้าหมายของชุดความรู้ท ามา

หากิน

  กลุ่มเกษตรกรเพาะเหด็, กลุ่มแม่บ้าน, 
ผู้ประกอบการอาหารเจ มังสวิรัต,ิ บุคคลทั่วไปที่
ต้องการมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 
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• 1.3 ประโยชน์ที่จะเกิดขึน้

ประโยชน์ต่อคนในพืน้ที่/ประชาชน

 ท าให้เกิดอาชีพเสริมนอกจากเป็นเกษตรกรเพาะเห็ด
ประโยชน์ต่อหน่วยงาน

สถานศกึษาสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่ประชาชน
ผู้สนใจ

ประโยชน์ต่อผู้จัดท าองค์ความรู้

1) ท าให้มีองค์ความรู้ในการแปรรูปเห็ด

2) สง่เสริมให้ประชาชนในพืน้ท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการ
แปรรูปเห็ด

        ชุดความรู้ท ามาหากนิ



1.4 ขัน้ตอนการจัดท าชุดความรู้ท ามาหากิน
1) ท าความเข้าใจ เรียนรู้ชุดความรู้ชุดความรู้กินได้
2) เลือกอาชีพที่มีความสนใจ ตดัสินใจในอาชีพที่
เลือก

3) ศึกษาหาข้อมูลของอาชีพที่เลือก จากหนังสือ 
เอกสาร วารสาร งานวิจยั ทางอนิเตอร์เน็ต แหล่ง
เรียนรู้ต่างๆ ส่ือบุคคล ศกึษาดงูานนอกสถานที่ 

4) รวบรวม วิเคราะห์ ข้อมูลที่จ าเป็นและจัดล าดบั
ความส าคัญ

5) ออกแบบชุดความรู้ท ามาหากิน

ชุดความรู้ท ามาหากนิ



ชุดความรู้ท ามาหากนิ

ส่วนที่ 2 : 

เช็คความพร้อม

ก่อนประกอบอาชีพ
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Q & A ชุดความรู้ท ามาหากนิ

สารพดัเมนูแปรรูปเหด็

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

1) ต่อยอดองค์ความรู้และน ามาพฒันาเป็น
    อาชีพ 

2) พฒันาต่อยอดอาชีพการเพาะเหด็
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ความรู้ที่ต้องมี/ทกัษะที่ต้องใช้
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1) การคัดเลือกวัตุดบิในการผลิต

2) กรรมวธีิการแปรรูปเหด็

3) การบรรจุผลิตภัณฑ์

4) มาตรฐานเพื่อการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เหด็
    แปรรูป

5) การสร้างตลาดและการหาตลาดใหม่



ชุดความรู้ท ามาหากนิ

ส่วนที่ 3 :  ลงมือท า
1. เหด็สวรรค์
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ชุดความรู้ท ามาหากนิ
เหด็สวรรค์ 

 วัตถุดบิ

เหด็นางฟ้า น า้ตาลป๊ีบ
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งาขาว พริกไทย

ซีอิว้ขาว รากผกัชี      กระเทยีม   



3.2 เคร่ืองมือ/อุปกรณ์

กระทะ
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กระชอน ตาชั่ง

ตะหลวิ

เตาแก๊สกะลามัง



3.3 ส่วนผสม
     เหด็นางฟ้าสด      4       กก.  (ตากแห้งจะได้ 350 กรัม)

     ซีอิว๊ขาว      6       ช้อนโต๊ะ

     น า้ตาลทราย     400    กรัม

     พริกไทย      3      ช้อนโต๊ะ

     เกลือ      1       ช้อนชา

     น า้เปล่า      1       ถ้วย

     น า้มันพชื      5       ช้อนโต๊ะ

     รากผักชีต าละเอียด   1       ช้อนโต๊ะ

     กระเทยีมต าละเอียด   1       ช้อนโต๊ะ

     งาขาวคั่วสุก    5      ช้อนโต๊ะ
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3.3 กระบวนการผลิต

     - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า
1) ฉีกเหด็นางฟ้าเป็นชิน้เลก็ ๆ เสมอกนัตากแดดให้แห้ง 1 แดด

  
 
 2) น าเหด็นางฟ้าแห้งลงทอดให้เหลืองแล้วน าขึน้สะเด็ดน า้มนั
แล้วพกัไว้
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3.3 กระบวนการผลิต

     - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า
3) ตัง้ไฟใสน่ า้มนัลงในกระทะ น ารากผกัชี กระเทียม และซีอิ๊วขาว
ในกระทะ รอจนเดือด แล้วใสน่ า้ตาล ป๊ีบ ลงไปคนจนน้ าตาลป๊ีบ
ละลายตาม ด้วยแบะแซ และพริกไทยป่นคนให้เข้ากนั จนเหนียว
ได้ท่ี 

4) น าเห็ดฝอยท่ีทอดแล้วใส่ลงไปผสมกันให้ทั่ว โรยงาขาวลงไป 
คลกุเคล้าให้เข้ากนั 
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กระบวนการผลิต

     - กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า
5) เม่ือเหด็นางฟ้าสวรรค์ท่ีท าเยน็แล้ว บรรจลุงถ้วยและติดฉลาก 
พร้อมจ าหน่าย
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- การจัดการก าลังคน
        ใช้ก าลังคน 1  คน 

- เคล็ดลับในกระบวนการผลิต
เคลด็ลับในการท าเหด็สวรรค์ ที่มีคุณภาพจะต้องน าเหด็
สดที่เก็บจากฟาร์มแล้วท าการฉีกตากแดดเลย จึงจะได้
เห็ดแห้งที่ มีคุณภาพไม่มีกลิ่นเหม็นแต่ถ้าเราน าเห็ดที่
เหลือจากการขายในตลาดมาท าเห็ดแห้งจะมีกลิ่นเห็ด
อย่างแรงเม่ือน ามาแปรรูปจะไม่ชวนรับประทานสาเหตุ 
เพราะว่าเห็ดจากตลาดนัน้ถูกกระทบกระเทือนมีการ
เส่ือมสลายของเชลล์ของเห็ดและฉ ่าน า้ที่ เกิดจากการ
ขาดอากาศในขณะขนส่ง จึงไม่สมควรที่ จะน าเห็ดที่
เหลือจากท้องตลาดมาแปรรูป

เคล็ดลับในการทอดเห็ด ถ้าทอดไฟอ่อนมากเห็ดจะอม
น า้มัน แต่ถ้าไฟร้อนมากเหด็จะไหม้ ต้องสังเกตไม่ให้ไฟ
ร้อนมากเหด็จะไหม้ ต้องสังเกตให้ไฟร้อนพอดี 

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th



3.3 การบริหารจัดการ / การเงนิ/การลงทุน

รายละเอียดต้นทนุ (ตามสตูรได้เห็ดสวรรค์ประมาณ 
17 กระปกุๆ  ละ 200 กรัม 
 - การตลาด
กลุ่มลูกค้า

1) กลุ่มคนรักสุขภาพ

2) กลุ่มนักท่องเที่ยว 
    นักเดนิทาง
จ าหน่าย กระปุกละ 200 กรัม ราคาต่อกระปุกละ  20 บาท 

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

    ชนิด
ผลิตภณัฑ์

ขนาดบรรจุ ต้นทุน/
หน่วย

ราคาขาย/
หน่วย

ก าไร/
หน่วย

เหด็สวรรค์ 200 กรัม 15 บาท 35 บาท 20 บาท



ชุดความรู้ท ามาหากนิ

ส่วนที่ 3 :  ลงมือท า
2. ลูกชิน้เหด็ 

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th



ชุดความรู้ท ามาหากนิ
ลูกชิน้เหด็ 

วัตถุดบิ

เหด็นางฟ้า เกร็ดขนมปัง

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

แป้งข้าวโพด  หัวไชเท้า พริกไทย  สาหร่าย

ซีอิว้ขาว          แป้งมนั รากผกัชี      กระเทยีม   



3.2 เคร่ืองมือ/อุปกรณ์

กระทะ

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

กระชอน ตาชั่ง

ตะหลวิ

เตาแก๊สกะลามัง

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
ลูกชิน้เหด็ 



กระบวนการผลิต 
ส่วนผสม

  เหด็นางฟ้าสับละเอียด  1       กก.

  หวัไชเท้าหั่นส่ีเหล่ียมลูกเต๋า   1       หวั

  แครอทหั่นส่ีเหล่ียมลูกเต๋า      1       หวั

   สาหร่ายหั่นเส้น         50     กรัม

   เกล็ดขนมปัง        150     กรัม

   แป้งข้าวโพด         300    กรัม

แป้งมัน  150    กรัม /  เกลือป่น  1.5     ช้อนโต๊ะ

ซีอิว๊ขาว  4   ช้อนโต๊ะ   / น า้ตาลทราย3    ช้อนโต๊ะ

พริกไทย   1   ช้อนโต๊ะ   /  รากผักชี 1  ช้อนโต๊ะ

กระเทยีม 15  กลีบ
โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
ลูกชิน้เหด็



โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
ลูกชิน้เหด็

 กระบวนการผลิต ขัน้ตอนในการท า

    1.ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน

    2.น ามาห่อด้วยถุงพลาสตกิ ปิดหัวท้ายน าไปน่ึงให้สุก

    3.น ามาป้ันเป็นก้อน น าไปทอดอีกครัง้พร้อม    
    รับประทาน



ชุดความรู้ท ามาหากนิ

ส่วนที่ 3 :  ลงมือท า
3. ข้าวเกรียบเหด็ 

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th



ชุดความรู้ท ามาหากนิ
ข้าวเกรียบเหด็ 

วัตถุดบิ

เหด็ฟาง น า้ตาลทราย

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

แป้งมัน พริกไทย

           ซีอิว้ขาว         รากผกัชี      กระเทยีม   



3.2 เคร่ืองมือ/อุปกรณ์

กระทะ

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

กระชอน ตาชั่ง

ตะหลวิ

เตาแก๊สกะลามัง

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
ข้าวเกรียบเหด็ 



กระบวนการผลิต ขัน้ตอนในการท า

ส่วนผสม

  แป้งมัน         1    กก.

  เหด็ฟางบดละเอียด       0.5    กก.

  เกลือ       1      ช้อนโต๊ะ

  พริกไทยป่น        3     ช้อนโต๊ะ

  น า้ตาลทราย        5     ช้อนโต๊ะ

  กระเทยีมโขลกละเอียด   15     กลีบ

  รากผักชีบดละเอียด        1     ช้อนโต๊ะ

   น า้เดอืด       1.5    ถ้วยตวง

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
ข้าวเกรียบเหด็



 กระบวนการผลิต กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า

  1.น าเหด็ฟางไปล้างให้สะอาดผ่าส่ี น าไปบดกับน า้  
     1.5 ถ้วยตวง แล้วน าไปต้มให้เดือด

  2.น าส่วนผสม เกลือ น า้ตาลทราย พริกไทยป่น   
     กระเทียม รากผักชีบด มาผสมกับแป้งมัน    
     คลุกเคล้าให้เข้ากัน

  

 

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
ข้าวเกรียบเหด็



 กระบวนการผลิต กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า

3.น าเห็ดที่ ต้มมานวดกับแป้งจนเหนียว น าไปป้ัน
เป็นท่อนยาว น า้หนัก 700 กรัม ยาวพอประมาณ
ห่อด้วยพลาสติกเพื่อไม่ให้ติดกัน น าไปน่ึงน า้เดือด
ไฟแรง 1 ช่ัวโมง

4. น ามาหั่นเป็นชิน้ๆ จากนัน้น าไปตากแดดให้แห้ง

5. น ามาทอด รับประทาน

   

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
ข้าวเกรียบเหด็



ชุดความรู้ท ามาหากนิ

ส่วนที่ 3 :  ลงมือท า
4. เหด็ทอดสมุนไพร  

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th



ชุดความรู้ท ามาหากนิ
เหด็ทอดสมุนไพร 

วัตถุดบิ

เหด็นางฟ้า น า้ตาลป๊ีบ

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

  ตะไคร้        ใบมะกรูด พริกไทย       พริก

ซีอิว้ขาว          แป้งมนั รากผกัชี      กระเทยีม   



ชุดความรู้ท ามาหากนิ
เหด็ทอดสมุนไพร 

วัตถุดบิ

เหด็นางฟ้า น า้ตาลป๊ีบ

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

  ตะไคร้        ใบมะกรูด พริกไทย       พริก

ซีอิว้ขาว          แป้งมนั รากผกัชี      กระเทยีม   



3.2 เคร่ืองมือ/อุปกรณ์

กระทะ

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

กระชอน ตาชั่ง

ตะหลวิ

เตาแก๊สกะลามัง

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
เหด็ทอดสมุนไพร 



กระบวนการผลิต กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า

• ส่วนผสม

เหด็นางฟ้าสด 4 กก.(น าไปตากแห้งจะได้ 350 กรัม)

น า้ตาลป๊ีบ 0.5   กก.

ซีอิว๊ขาว                              4     ช้อนโต๊ะ 

พริกแห้งเล็กทอดกรอบ 1      ขีด

ใบมะกรูดทอดกรอบ 2      ขีด

ตะไคร้ทอดกรอบ 0.5    กก.

เหด็นางฟ้าทอดกรอบ 350   กรัม

งาขาวค่ัวสุก   1    ขีด

เม็ดผักชีคั่วสุกต าหยาบ    1   ขีด

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
เหด็ทอดสมุนไพร



กระบวนการผลิต กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า

1.น าเหด็นางฟ้าสด แยกดอกแยกก้านฉีกเป็นเส้น 
น าไปตากแห้ง

2.น ามาทอดให้กรอบ พักไว้

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
เหด็ทอดสมุนไพร



กระบวนการผลิต กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า

3.น าใบมะกรูดทอดให้กรอบ ตะไคร้สอยทอดให้กรอบ

4.น าพริกแห้งทอดให้กรอบ

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
เหด็ทอดสมุนไพร



กระบวนการผลิต กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า

5.ใส่น า้มันพืช ลงในกระทะเล็ก ใส่น า้ตาลป๊ีบ น า้เปล่า
นิดหน่อย

6.เคี่ยวไปเร่ือยๆ เตมิซีอิว๊ขาว พริกไทยป่น เกลือป่น 
เคี่ยวจนได้ที่ ไม่ให้เหนียวจนเกินไป

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
เหด็ทอดสมุนไพร



กระบวนการผลิต กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า

7.น าไปคลุกเคล้ากับเหด็ที่เตรียมไว้ คลุกเคล้าให้เข้า
กัน พักไว้ให้เยน็

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
เหด็ทอดสมุนไพร



ชุดความรู้ท ามาหากนิ

ส่วนที่ 3 :  ลงมือท า
5. แหนมเหด็  

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th



ชุดความรู้ท ามาหากนิ
แหนมเหด็ 

วัตถุดบิ

เหด็นางฟ้า ข้าวเหนียวน่ึงสุก

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

มะนาว พริกไทย  

ซีอิว้ขาว          แป้งมนั รากผกัชี      กระเทยีม   



3.2 เคร่ืองมือ/อุปกรณ์

กระทะ

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

กระชอน ตาชั่ง

ตะหลวิ

เตาแก๊สกะลามัง

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
แหนมเหด็ 



กระบวนการผลิต กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า

• ส่วนผสม

เหด็นางฟ้าสับหยาบๆ 1   กก.

ข้าวเนียวน่ึงสุก 0.5   กก.

เกลือป่น 2    ช้อนชา

ซีอิว๊ขาว 2    ช้อนโต๊ะ

น า้ตาลทราย 1    ช้อนโต๊ะ

น า้มะนาว 2    ช้อนโต๊ะ

พริกไทยป่น 2    ช้อนโต๊ะ

กระเทยีม 1     ขีด

รากผักชี 0.5  ขีด

ชุดความรู้ท ามาหากนิ
แหนมเหด็



กระบวนการผลิต  กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า

1.น าเหด็ล้างให้สะอาด น ามาสับหยาบๆ น าไปน่ึง  
   ประมาณ 5 นาที

2.ข้าวเหนียวน่ึงสุกพรมน า้ให้กระจาย(เพื่อข้าวไม่   
   เกาะตวั)



กระบวนการผลิต  กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า

3.น ากระเทยีม รากผักชี พริกไทย ต าให้ละเอยีด

4.น าทุกอย่างมาผสม คลุกเคล้าให้เข้ากัน



กระบวนการผลิต  กระบวนการ/ขัน้ตอนในการท า

5.น ามาห่อด้วยใบตองหรือถุงพลาสตกิมัดให้แน่น

6.ทิง้ไว้ 2-3 คืนให้มีรสเปรีย้ว



ส่วนที่ 4 : 

ท าอย่างไรให้ประสบความส าเร็จ

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th



4.1 ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปัญหา
หน้าฝนหรืออากาศชืน้จะเสียเวลาในการตากเหด็ ( 2 -3 ชม.) 

แก้ปัญหา 

    น าเหด็ไปอบในตู้อบเพื่อไล่ความชืน้ 

4.2 ปัจจัยสู่ความส าเร็จ

1) สินค้ามีคุณภาพ รสชาตอิร่อย

2) ผลิตภณัฑ์มีอย่างต่อเน่ืองไม่ขาดตลาด

3) ท าเลที่ตัง้

4.3 แนวคิดใหม่ในการพัฒนาอาชีพ
เพิ่มผลิตภณัฑ์ใหม่ ปรับปรุงบรรจุภณัฑ์ใหม่เพื่อให้
ได้มาตรฐานสากล

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th



แหล่งอ้างองิ

• เจ้าของความรู้

องค์ความรู้ สารพดัเมนแูปรรูปเหด็
ช่ือ นางสาวจฑุารัตน์ บิลงัโหลด 
ท่ีอยู ่ 24  ม. 4 ต. เจ๊ะบิลงั อ.เมืองสตลู 

จ.สตลู
โทรศพัท์    081-7380040

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th



แหล่งอ้างองิ

• เจ้าของความรู้

องค์ความรู้ สารพดัเมนแูปรรูปเหด็
ช่ือ นางปิยมาภรณ์  แจ่มศรี  
ท่ีอยู ่ ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัสตลู 
       อ.เมืองสตลู จ.สตลู
โทรศพัท์    089-7377172

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th



โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th



หนังสือและส่ือมัลตมิเิดี่ย  เร่ือง
แนะน าส่ือสารสนเทศเพื่อใช้ในการศกึษา

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

แบบอย่างการถนอมอาหารเหด็แปรรูป
 & ผลติภัณฑ์ต่อยอดเงนิล้าน
ผู้แต่ง : พัชรี ส าโรงเยน็ และคณะ
“แบบอย่างการถนอมอาหารเห็ดแปร
รูป & ผลิตภัณฑ์ต่อยอดเงินล้าน เล่มนี ้
ได้รวบรวมสูตรเห็ดแปรรูปทัง้อาหาร
คาว อาหารหวาน เคร่ืองดื่ม ร่วม 50 
เมนู รวมทัง้การเปิดใจ เปิดเผยเคล็ดลับ
สูตรการแปรรูปเห็ดครั้งแรก และท า
การตลาดของ ผู้ประกอบการ เห็ด
แปรรูปชัน้น าจากทั่ วประเทศ เพ่ือเป็น
แนวทางในการเพิ่มมูลค่าเห็ดให้กับ
นักเพาะเห็ดจ าหน่ายทัง้มือสมัครเล่น
และมืออาชีพ



!

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

หนังสือและส่ือมัลตมิเิดี่ย  แนะน า
ส่ือสารสนเทศเพื่อใช้ในการศกึษา
  หนังสือและส่ือมัลตมิเิดียอ่ืนๆ (ต่อ)

การแปรรูปและถนอมอาหาร
ผู้แต่ง : นาริน อนิขุนทด
ส านักพมิพ์ : ทานตะวัน
การแปรรูปอาหารเป็นวธีิการส าคัญ
ที่จะท าให้ผลผลติ ไม่ว่าจะเป็น ผัก 
ผลไม้ เนือ้สัตว์ อาหารสด ยืดอายุ
การขาย การกนิออกไปไม่เน่าเสีย 
เกบ็ไว้ได้นานและราคาไม่ตกอีกด้วย 
การแปรรูปมีหลายรูปแบบเช่น การ
อบแห้ง การตาก การดอง ถ้าเป็น
เนือ้สัตว์กใ็ช้การหมัก ท าเป็นแหนม 
ท าเป็นปลาร้า ท าเป็นเนือ้หยอง 
เป็นต้น



โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th

117 อาชีพเกษตรกรรมทางเลือก (117อาชีพความรู้)

www.itrmu.net/web/10rs7/show-webcontent.php?cat_id=11&mid=113



แหล่งจ าหน่ายวัตถุดบิ
และอุปกรณ์

สนิค้า   เหด็นางฟ้า
ช่ือร้าน  กลุม่เพาะเหด็บ้านทา่จีน
ข้อมลูติดตอ่ 216 ม.2 ต.คลองขดุ 
อ.เมืองสตลู จ.สตลู 

สินค้า   เคร่ืองใช้ครัวเรือน
ช่ือร้าน  ตงโหดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 
ข้อมลูติดตอ่ 127/4 ถนนสตลูธานี 
ต.พิมาน  อ.เมืองสตลู 
จ. สตลู 

สินค้า   งาขาว น า้ตาลป๊ีบ
ช่ือร้าน  ร้านกมลนทั
ข้อมลูติดตอ่ 107 ม.6  ต.ยา่นซ่ือ 
อ.ควนโดน  จ.สตลู 

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th



แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และรูปแบบกจิกรรม

ครัง้ที่ 1
ช่ือกจิกรรม  ฝึกอบรมการแปรรูปเหด็ รุ่น 1  

รูปแบบกจิกรรม......ฝึกอบรม..........

ระยะเวลาด าเนินการ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 

สถานที่จัดกจิกรรม 137 ม.4 ต.วังประจัน อ.ควนโดน  จ.สตูล

กลุ่มเป้าหมาย   เกษตรกรกลุ่มเพาะเหด็และผู้สนใจ

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th



แผนการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
และรูปแบบกจิกรรม

ครัง้ที่ 2
ช่ือกจิกรรม  ฝึกอบรมการแปรรูปเหด็ รุ่น  2  

รูปแบบกจิกรรม......ฝึกอบรม..........

ระยะเวลาด าเนินการ   4 – 9 สิงหาคม 2559 

สถานที่จัดกจิกรรม  บ้านเลขที่ 5 ม.8 ต.ควนโดน อ.ควนโดน 
                          จ.สตูล

กลุ่มเป้าหมาย   เกษตรกรกลุ่มเพาะเหด็และผู้สนใจ

โครงการศูนย์ความรู้กนิได้ @ส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
ที่อยู่ 69/18-19 อาคารชุดมิว บิลดิง้ ชัน้ 18-19 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์: http://www.okmd.or.th



แผนการถ่ายทอดองคค์วามรู้ 
และรูปแบบกิจกรรม

ครัง้ที่ 3

ช่ือกิจกรรม  ฝึกอบรมการแปรรูปเหด็ รุ่น 3  

รูปแบบกิจกรรม......ฝึกอบรม..........

ระยะเวลาด าเนินการ 13 – 18 สิงหาคม 2559 

สถานท่ีจดักิจกรรม ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ทุ่งนุ้ย  
อ.ควนกาหลง  จ.สตลู

กลุ่มเป้าหมาย   เกษตรกรกลุ่มเพาะเหด็และ
ผู้สนใจ


