แบบบันทึกองค์ความรู้รายบุคคล
1. ชื่อองค์ความรู้

ฐานเรียนรู้คนหัวเห็ด

2. ชื่อเจ้าของ
นางวรรณมณี กลมนอก
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน สังกัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา
หมายเลขโทรศัพท์ 087-9097283
ID Line –
3. องค์ความรู้ที่บ่งชี้
หมวดหมู่องค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ
 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ จุดฐานเรียนรู้
 พื้นที่ต้นแบบ
 ปราชญ์/วิทยากร/ครูพาทา
4. ที่มาและความสาคัญในการจัดทาองค์ความรู้
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา ได้รับนโยบาย
ที่สาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน นั้นคือการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคก หนอง นา โมเดล ซึ่งเป็นการฝึกอบรมระยะสั้นตามหลักสูตรการพัฒนา
กสิก รรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูป แบบโคก หนอง นา โมเดล โดยมี วัตถุป ระสงค์ให้ผู้เข้ารับ การอบรม
สามารถนาความรู้จากการฝึกอบรมกลับไปเป็นแกนนาในการน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
ระดับครัวเรือนได้ ลักษณะของหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการนี้ เน้นการให้ความรู้เรื่องการทาเกษตรตามหลัก
กสิกรรมธรรมชาติ เน้นการออกแบบพื้นที่ทางการเกษตรในรูปแบบโคก หนอง นา ตามภูมิสังคม และการให้
ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติในฐานเรียนรู้ที่ศูนย์ศึกษาฯ ได้จัดทาขึ้น โดยทางกรมการพัฒนาชุมชนมี ความ
คาดหวังว่าศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนที่มีความสนใจเกี่ยวกับการ
น้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ประยุตก์สู่ โคก หนอง นา โมเดล บุคลากรของศูนย์ศึกษา
และพัฒนาชุมชนนครราชสีมา จึงจะต้องเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ ถ่ายทอดทักษะหรือต้อง
เป็นวิทยากรที่ดี มีความรู้ในศาสตร์นั้นอย่างลึกซึ้ง ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิดหรือ
สร้างแรงบันดาลใจให้นาความรู้เหล่านั้นไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง และครัวเรือนได้
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลาดับขั้นตอน
5.1 ศึกษาข้อมูลทีส่ าคัญในการเตรียมตัวเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ “คนหัวเห็ด” โดยศึกษาจากเอกสาร
สื่อต่างๆ เช่น Website, YouTube รวมถึงการเรียนรูจ้ ากวิทยากรทีม่ าจากฟาร์มเห็ดโดยตรง
5.2 จัดเตรียมการสอน โดยมีสิ่งที่ต้องเตรียม ดังนี้
5.2.1 บอร์ดแนะนาส่วนผสมก้อนอาหารพร้อมภาพประกอบ
5.2.2 ส่วนผสมก้อนอาหารเห็ดแบ่งใส่ขวดแก้วใส ประกอบการบรรยาย
5.2.3 สถานที่นั่งฟังบรรยายสาหรับผูเ้ ข้ารับฟังการบรรยายที่ฐาน
5.2.4 กระบะผสมอาหารเห็ด (สาหรับจานวนผูเ้ ข้าอบรม 20-25 คน)
/5.3 จัดเตรียม…

-25.3 จัดเตรียมเครื่องขยายเสียง สาหรับการบรรยาย
5.4 ก่ อ นดาเนินการสอนควรเตรียมท าก้ อนเชื้อเห็ดที่ นึ่ง ฆ่าเชื้อทิ้ งไว้ให้เ ย็นพร้อมหยอดเชื้อเห็ด
และก้อนที่หยอดเชื้อและเดินแล้ว พร้อมเปิดหน้าดอก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
รูปแบบการสอนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือการบรรยายให้ความรู้และการลงมือปฏิบัติ
การบรรยายให้ความรู้ บอกวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้/เล่าที่มาและความสาคัญของการสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร โดยการสร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้เข้าร่วมการอบรมและผู้บรรยาย เพื่อทดสอบความรู้พื้นฐาน
ของผู้เข้าร่วมการอบรม ประมาณ ๑0 นาที จากนั้นจึงเป็นการให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเพาะเห็ด โดยแบ่ง
ลักษณะของเห็ดออกเป็น 2 ประเภท คือ เห็ดที่ต้องเพาะเลี้ยงในโรงเพาะ และเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
จากนั้นจึง เป็นการบรรยายให้ความรู้ถึง ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเห็ด โดยมี ขั้นตอนที่ ส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ
การทาก้อนเห็ด การนึ่งก้อนเห็ด และการหยอดเชื้อเห็ด ใช้เวลาประมาณ ๔๐ นาที เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
เข้าใจ วิธีการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริง เพื่อช่วยให้ผู้เรียนลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
และพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพต่อไปได้
ขั้นตอนการสอนสาธิตและฝึกปฏิบัติ
ขั้นตอนการเพาะเห็ดมีรายละเอียดที่สาคัญจาเป็นต้องถ่ายทอดแก่ผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้
1) ส่วนผสมก้อนเห็ด ดังนี้ 1. ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ๑๐ กก. 2.ราละเอียด 1 กก. 3. ปูนขาว 0.1 กก
4. ภูไมท์ 0.1 กก ๕. ยิป ซั่ม ๐.0๕ กก. ๖. ดีเ กลือ ๐.0๒๕ กก. ๗. น้าผสมเพิ่ม ความชื้น ให้มี ความชื้ น
๖๐ – ๗๐% นาส่วนผสมที่ทาก้อนเห็ดทั้งหมดมาให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ดู ได้เห็น และอธิบายถึงความสาคัญ
ของส่วนผสมแต่ละอย่าง ในสัดส่วนเท่าไรโดยสัดส่วนที่บรรยายในแต่ละครั้งจะเป็นสูตรที่ใช้ในการสาธิ ตได้
ก้อนเห็ดประมาณ 20 – 23 ก้อน (เหมาะกับการสอนประมาณ 20 คน/1 ชม.) จากนั้นจึงเป็นการอธิบาย
การผสมส่วนผสมแต่ละอย่างและอัดเป็นก้อน ก้อนละ 1 กิโลกรัม แล้วให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติ
2) การผสมก้อนเห็ด เมื่อเตรียมส่วนผสมตามอัตราส่วนเรียบร้อยแล้ว ผสมให้เข้ากัน เพิ่มความชื้น
โดยการรดน้าให้มีความชื้น ๖๐ – ๗๐% การผสมก้อนเห็ดจะต้องทาในลานกว้างหรือกระบะขนาดใหญ่ จากนั้น
จึงลงมือกรอกลงถุงพลาสติดขนาด 1 กิโลกรัม และอัดให้แน่น ใส่คอขวด รัดด้วยยางรัดคอขวดปิดด้วยใยผ้าห่ม
แล้วปิดด้วยกระดาษป้องกันเชื้อโรค เมื่ออัดลงถุงจนเสร็จจึงนาไปนึ่งด้วยความร้อนฆ่าเชื้อโรคต่อไป
3) การนึ่งก้อนเห็ด นาไปนึ่งในถังเหล็ก 200 ลิตร เป็นถังนึ่งและใส่ตะเกรงเหล็กด้านล่าง เมื่อจะทา
การนึ่งจะเติมน้าลงไปจากนั้นจึงวางก้อนเห็นที่เตรียมไว้วางลงไปในถังให้ได้มากที่สุด ซึ่งถังนึ่งหนึ่งถังจะนึ่งได้
ประมาณ 70 ก้อน แล้วจึงก่อไฟ เมื่อน้าเดือด (100 องศาเซลเซียส) จึงจับเวลาการนึ่งอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
ด้วยความร้อนที่สม่าเสมอ เมื่อครบเวลาที่กาหนดจึงทาการดับไฟและทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ ๑ คืน เมื่อก้อนเห็ด
เย็นตัวดีแล้ว ก็พร้อมที่จะทาการหยอดเชื้อเห็ดต่อไป
4) การหยอดเชื้อเห็ด นาขวดเชื้อเห็ดที่เราเตรียมไว้ (เชื้อเห็ดจะเกาะติดเป็นก้อนอยู่ ในเมล็ดข้าวฟ่าง)
ดังนั้นก่อนที่เราจะหยอดเราต้องเขย่าขวดแก้วเพื่อให้เชื้อเห็ดแตกตัวทาให้ง่ายต่อการหยอด ก่อนหยอดต้องทา
ความสะอาดมือและช้อน และขวดแก้วเชื้อเห็ด ด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างน้อย 70 ใช้ช้อนตักลงไปขวดแก้ว
หรือหยอดจากปากขวดโดยตรงลงในก้อนเห็ดก้อนละ 15 – 20 เมล็ด (๑ ขวดสามารถหยอดได้ 35-40 ถุง)
จากนั้นจึงใช้ใยผ้าห่มปิดปากขวดใช้กระดาษแบบบางรัดด้วยยางวงอีกครั้ง แล้วจึงนาก้อนเห็ดที่หยอดเชื้อเห็ด
แล้วไปเก็บพักไว้ในที่ร่มหรือห้องพักเชื้อ รอจนกว่าเชื้อเห็ดจะเดินเชื้อประมาณ 25-30 วัน (เชื้อเดินเต็มจะขาว
ทั้งก้อน)
5) การเขี่ยเชื้อเห็ด เมื่อเชื้อเห็ดเดินเต็มก้อนจึงทาการเปิดปากก้อน ซึ่งจะต้องทาความสะอาด
มือและช้อนที่ใช้เขี่ยเสียก่อน ด้วย (แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้ออย่างน้อย 70 %) จากนั้นจึงดึงกระดาษเละใยผ้าห่มออก
จากปากก้อน แล้วจจึงใช้ช้อนเขี่ยเมล็ดข้าวฟ่างออกให้หมด นาก้อนเชื้อเห็ดนั้นไปไว้ในโรงเรือนที่เตรียมไว้
/๖) การทา…

-3๖) การทาโรงเพาะเห็ด หลักการทาโรงเรือนคือ ป้องกันฝนตก ป้องกันแสงแดด และป้องกันแมลง
ดังนั้นแต่ละพื้นที่สามารถทาโรงเรือนให้เหมาะสมกับตัวแวดล้อม หรือสภาพเศรษฐกิจของตัวเอง เน้นการลงทุน
ที่เหมาะสม ไม่เกินตัว หากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นจึงขยับขยายตามกาลัง
๗) การดูแลและเก็บผลผลิต เมื่อเราเปิดปากก้อนเชื้อเห็ดเสร็จแล้ว ให้นาไปไว้ในโรงเรือนวางก้อนเชื้อ
เห็ดเป็นแนวนอนเรียงต่อกัน ทาการรดน้าก้อนเชื้อเห็ดอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง โดยรดน้าผ่านก้อนเชื้อเห็ด หรือ
บริเวณก้นถุง ระวังไม่ให้น้าขังบริเวณปากก้อน เพราะจะทาให้ก้อนเชื้อเห็ดชื้นเกินไปจะทาให้เห็ดเป็นเชื้อราจน
ไม่สามารถออกผลผลิต ระยะเวลาที่ให้ผลผลิตคือ 4 – 5 เดือน (5 - 7 วันออกผลผลิต 1 ครั้ง)
การให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือปฏิบัติ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ การทาก้อนเชื้อเห็ด และการเขี่ยเชือ้ เห็ด
เนื่องจากการนึ่งก้อนเห็ดต้องใช้เวลาอย่างน้อย 4 – 18 ชั่วโมง จึงไม่สามารถให้ผู้เข้ารับการอบรมลงมือปฏิบัติได้
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน
6.1 ก่อนการบรรยายต้องสร้างบรรยากาศให้เป็นกันเองระหว่างผูบ้ รรยายและผู้เข้ารับการอบรมทาให้
เกิดความคุ้นชิน ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมกล้าทีจ่ ะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
6.2 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรยายและลงมือปฏิบัติ ต้องพร้อมอยูเ่ สมอ ต้องมีของจริงให้ผู้เข้ารับ
การอบรมได้เห็น ได้สัมผัส
6.3 ระหว่างการบรรยายต้องกระตุ้นผู้เข้ารับการอบรมให้มสี ่วนร่วมมากที่สุด ต้องหาโอกาสชื่นชนผู้ที่
มีส่วนรวมในกิจกรรมเพื่อสร้างกาลังใจ
6.4 การเพาะเลี้ยงเห็ดในโรงเป็นกิจกรรมทางการเกษตรใหม่ที่หลายๆคน ไม่เคยทามาก่อนจึงแนะนา
ให้ผู้ทสี่ นใจไปซื้อก้อนเห็ดที่พร้อมให้ผลผลิตมาเลี้ยงเสียก่อน หากสามารถดูแลรักษาให้ออกผลผลิตทีส่ ม่าเสมอ
ได้ จึงขยับขยายตามกาลัง ไม่ควรลงทุนเกินกาลังเกินตัวในคราวแรก
7. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ไขปัญหา
7.1 ผู้เข้ารับการอบรมไม่มสี มาธิหรือไม่ตงั้ ใจฟังระหว่างการบรรยาย แก้ปัญหาโดยการให้ลงมือปฏิบัติ
ทันทีแล้วจึงสรุปกิจกรรมหลังลงมือปฏิบัติ
7.2 ผู้เข้าอบรมอาจมีความสนใจเรียนรูม้ ากและมีคาถามตลอดการเรียนรู้ ทาให้ขั้นตอนการอธิบาย
ต้องใช้เวลามากกว่าปกติแนวทางแก้ไข ทาความตกลงกับผู้เข้าอบรมก่อนการเริ่มบรรยาย โดยเปิดโอกาสให้ผู้
เข้าอบรมได้ซักถามอย่างละเอียดในช่วงเวลาของการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้จดจาขั้นตอน กระบวนการได้ดียิ่งขึ้น
7.3 ผู้เข้ารับการอบรมไม่ร่วมกิจกรรมของฐานเรียนรู้ แก้ปญ
ั หาโดยการเรียกชื่อบุคคลนั้นโดยตรงและ
ขอให้ทาสิง่ นั้น สิ่งนี้ให้ผบู้ รรยาย รวมทัง้ การชื่นชม ชมเชย ในสิ่งทีบ่ ุคคลนั้นทาอย่างต่อเนือ่ ง
8. ประโยชน์ขององค์ความรู้
๘.๑ ใช้เป็นอาหาร โดยดอกเห็ดเป็นอาหารที่มีโภชนาการสูง
๘.๒ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการเพาะเห็ด สามารถนาความรู้ในส่วนนี้ไปต่อยอดเป็นอาชีพเพื่อสร้าง
รายได้ให้กับตัวเองและครอบครัว
๘.๓ ผู้เข้ารับการอบรมและผู้บรรยายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน

