
 

 

ช่ือเร่ือง     ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลีย้งเห็ดและแปรรูปเห็ดนางฟ้า 

                    

ช่ือผู้นําเสนอ   

1. เด็กหญิงจิตสุภา  ไชยเสน  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 2. เด็กหญิงอญัชุลีกร  เนียมทอง  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 3. เด็กหญิงอาํพาพร  ประกอบกิจ  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

 4. นางณัฐนรี   ทองมาก   ครูที่ปรึกษาโครงการ 

 5. นายกฤตวฒัน์  สงวนให ้  ครูที่ปรึกษาโครงการ 

ช่ือและทีอ่ยู่โรงเรียน 

 โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้

เลขที่ 66 หมู่ 1 ตาํบลยางนํ้ ากลดัใต ้อาํเภอหนองหญา้ปลอ้ง จงัหวดัเพชรบุรี 76160 

Website    http://www.namkladtai.ac.th 

สงักดัสาํนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต1 

หน่วยงานทีใ่ห้การดูแล 

 วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

สถานทีด่าํเนินการ  

โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้

ระยะเวลาดาํเนินการ    

16 พฤษภาคม  2556  -  30  กนัยายน พ.ศ. 2556 

วตัถุประสงค์การดาํเนินงาน 

1. เพือ่ถ่ายทอดองคค์วามรู้ทางดา้นการแปรรูปผลิตภณัฑจ์าก เห็ดนางฟ้า สู่กลุ่มชุมชนยางนํ้ ากลดัใต ้คณะ     

ผูศึ้กษาดูงาน โรงเรียนเครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานท่ีสนใจ 

 2. เพือ่นาํรายไดจ้ากการดาํเนินงานเขา้กองทุนโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืของโรงเรียน 

 

วธีิการดาํเนินการ 

กิจกรรมและวธีิดาํเนินงาน ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ขั้นเตรียมการ(Plan) เร่ิมจากทาํการสาํรวจพื้นท่ี ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง รับขอ้มูลความตอ้งการ 

ประเด็นปัญหาจากกลุ่ม และสรุปแนวคิดในการดาํเนินงาน 

 

http://www.namkladtai.ac.th/


 

 

2. ขั้นปฏิบติัการ(Do) การดาํเนินงานหรือใหบ้ริการ โดยถ่ายทอดองคค์วามรู้โดยวิทยากรและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ินที่มีความเช่ียวชาญในองคค์วามรู้และมีประสบการณ์ดา้นการทาํอาหาร 

2.1  การเพาะเล้ียงเห็ดนางฟ้า 

  2.2  การแปรรูปเห็ดนางฟ้า 

     วิธีการถ่ายทอด ใชรู้ปแบบการถ่ายทอดแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการ ในรูปแบบการอบรม เพื่อให้

ผูรั้บการถ่ายทอด สามารถเรียนรู้ และมีพฒันาการในการนาํความรู้ที่ไดรั้บในการถ่ายทอดไปใชป้ระโยชน์ใน

ครอบครัว 

3. ขั้นตรวจสอบประเมินผล(Check) จดัใหมี้การทดสอบการไดรั้บความรู้ ทดสอบเฉพาะความรู้หลงั

การอบรมโดยตรวจสอบจากคุณภาพช้ินงาน ภายหลงัเสร็จส้ินการอบรม 

4. ขั้นแกไ้ขปรับปรุง(Action) รายงานผลการดาํเนินงานและปรับปรุงงาน จดัทาํขอ้มูลและวางแผน

ในระยะต่อไป  

ผลการดาํเนินงาน 

จากการดาํเนินงานที่ไดใ้นปีงบประมาณ 2556 พบวา่การเพาะเล้ียงแปรรูปเห็ดนางฟ้าโรงเรียนบา้นยางนํ้ า

กลดัใต ้สามารถดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการตามแผนการดาํเนินงานท่ีวางไว ้ดงัน้ี 

1. มีจาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ีทั้งส้ิน 20 คน 

2. มีร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดมากกวา่ร้อยละ 90 

 3. มีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนในสังกัด สพป.พบ. 1 จาํนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นสามเรือน 

โรงเรียนบา้นหนองหญา้ปลอ้ง 

 4. มีคณะศึกษาดูงานจาํนวน 40 คณะ เช่น โรงเรียนวดัสถิตชลธาร สพป.สงขลา เขต 1 โรงเรียน 

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษารุ่น 14 โรงเรียน

บา้นคัน่กระได สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โรงเรียนวดัตน้สน(บุญมีโชติวิทยา) สพป.เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียน

บา้นพุนํ้ าร้อน สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนวดัหนัง สพป.กทม โรงเรียนบ้านคลองลึกพฒันา สพป.

กาํแพงเพชร เขต 2 โรงเรียนบา้นหว้ยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต1 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์

เขต 2 

 5. มีเงินหมุนเวยีนเขา้กองทนุโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30  

 6. เป็นแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงานทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ตามหลกัปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพยีง 

รูปแบบวธีิการดาํเนินการ 

1. กิจกรรมและวธีิดาํเนินงาน ประกอบดว้ย 

    การเตรียมการ เร่ิมจากทาํการสาํรวจพื้นท่ี ประชุมผูเ้ก่ียวขอ้ง รับขอ้มูลความตอ้งการประเด็นปัญหา

จากกลุ่ม และสรุปแนวคิดในการดาํเนินงาน 

    การดาํเนินงานหรือให้บริการ ถ่ายทอดองคค์วามรู้โดวิทยากรบา้นสามเรือนที่มีความเช่ียวชาญและ                       

มีประสบการณ์จากการเพาะเล้ียงเห็ดนางฟ้าประกอบดว้ย  2  องคค์วามรู้ จาํนวน 48 ชัว่โมง  



 

 

 การเพาะเล้ียงเห็ดนางฟ้า 

 การแปรรูปเห็ดนางฟ้า 

    คุณสมบติัของผูรั้บการถ่ายทอดฯ ไม่จาํกดัความรู้ของผูรั้บการถ่ายทอด 

    วิธีการถ่ายทอด ใชรู้ปแบบการถ่ายทอดแบบการอบรมเชิงปฏิบติัการ ในรูปแบบการอบรม เพื่อให้

ผูรั้บการถ่ายทอด สามารถเรียนรู้ และมีพฒันาการในการนาํความรู้ที่ไดรั้บในการถ่ายทอดไปใชป้ระโยชน์ไดทุ้กดา้น 

    ส่ือที่ใชใ้นการถ่ายทอดฯ ไดแ้ก่ เอกสารประกอบการบรรยาย และช้ินงาน  

     การติดตามและประเมินผล 

 ทาํการประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมอบรมโดยการสอบถาม สงัเกตการณ์ปฏิบติังาน 

 ติดตามประเมินผลหลงัจากการฝึกอบรมไม่เกิน 3 เดือนหลงัจบการอบรม 

 มีการใหค้าํปรึกษาเพิม่เติม ภายหลงัการถ่ายทอดเทคโนโลย ีเพือ่ใหมี้การนาํผลงานนั้นไปใช ้

ประโยชน์ไดจ้ริง 

2. แผนการดาํเนินงาน 

กิจกรรม 

2555 2556 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.สาํรวจความตอ้งการของกลุ่ม - - - - - - -   - - - 

2.ติดต่อประสานงาน - - - - - - -   - - - 

3. ถ่ายทอดเทคโนโลยแีละประเมินผล - - - - - - -   - - - 

4.ติดตามผลการถ่ายทอด - - - - - - -    - - 

5.สรุปผลการดาํเนินงาน - - - - - - - - -    
 

กจิกรรมแปรรูปผลติภณัฑ์เห็ดนางฟ้า ไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานเป็น 3  ฐานการเรียนรู้ ดงัน้ี 

ข้ันตอนวิธีการปฏิบัติกิจกรรม 

กิจกรรมการเรียนรู้การเพาะเห็ดนางฟ้าไดจ้ดัรูปแบบการดาํเนินงานเป็นฐานการเรียนรู้จาํนวน  2 ฐาน 

ดงัต่อไปน้ี 

ฐานการเรียนรู้ท่ี 1 องคค์วามรู้ดา้นการเพาะเล้ียงเห็ดนางฟ้า   

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนนีท้าํหลงัจากข้ันตอนการหยอดเช้ือเรียบร้อยแล้ว 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

 

               นาํกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าไปบ่มในโรงเพาะเห็ดไวป้ระมาณ 20 - 25 วนั กรรมวิธีการบ่มก็ไม่ยุง่ยากอะไร 

เพยีงแต่  หาที่เก็บใหเ้ป็นระเบียบ ไม่ถูกแดดไม่ถูกฝน ลมไม่โกรกไม่มีแมลง ไม่มีหนู อากาศถ่ายเทไดส้ะดวกเท่าน้ีก็

ใชไ้ดแ้ลว้ 

จะวางกอ้นอยา่งไรก็คงไม่ใช่ปัญหา แต่วางเหมือนในภาพ จะประหยดัพื้นท่ี อากาศถ่ายเทไดส้ะดวก 

ข้อควรระวงั 
          1. ในขณะที่เช้ือยงัเจริญไม่เตม็กอ้น ไม่ควรเคล่ือนยา้ยกอ้น การกระทบกระเทือนจะมีผลต่อการเจริญของเสน้ใย  

          2.ถา้มีกอ้นใดเกิดราสีดาํ ใหรี้บแยกออก และทาํลายทนัที เน่ืองจากเช้ือราอ่ืนจะแพร่กระจาย ไปกอ้นเช้ือในโรงบ่ม 
          3.นาํกอ้นเช้ือเขา้เก็บในโรงบ่ม ระมดัระวงัเร่ืองถุงมีรูร่ัว 

              นํ้ าที่ใชร้ดเห็ดใหไ้ดผ้ลดีนั้น ควรเป็นนํ้ าที่สะอาด ไม่มีสารเคมีและส่ิงสกปรกเจือปนไม่ว่าจะเป็นนํ้ าฝน นํ้ า

บ่อ หรือนํ้ าคลอง แต่ไม่ควรเป็นนํ้ ากร่อย เคม็ ไม่เป็นกรด หรือด่างถา้เป็นนํ้ าประปา ควรจะกกัไวใ้นภาชนะปากกวา้ง 

ทิ้งไวใ้หค้ลอรีนระเหยก่อนจึงจะนาํไปรดได ้

              การรดนํ้ าในโรงเรือนควรรดอยา่งน้อยวนัละ 2 คร้ัง ทั้งน้ีเพื่อเป็นการรักษาความช้ืนในโรงเรือนให้ไดน้าน

ที่สุด สงัเกตดูถา้อากาศแหง้ก็สามารถเพิม่จาํนวนคร้ังในการรดไดอี้ก การรดนํ้ านอกจากจะเป็นการรักษาความช้ืนแลว้ 

ยงัเป็นการรักษาอุณหภูมิในโรงเรือนให้อยูร่ะหว่าง 20 - 30 องศาเซลเซียส ซ่ึงเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสาํหรับ

เคร่ืองมือที่ใชร้ดนํ้ าเห็ดใชไ้ดท้ั้งบวัรดนํ้ าฝอยละเอียด สายยางธรรมดาติดปลายดว้ยฝักบวัฝอยละเอียด การรดนํ้ าไม่

ควรรดจนโชก หรือมีนํ้ าขงั (รดน้อย แต่บ่อยคร้ัง)   การรดนํ้ าตอ้งระมดัระวงัอยา่ให้นํ้ าเขา้ในกอ้น จาํหลกัง่าย ๆ คือ          

รดใหภ้ายในโรงเรือนช้ืน เยน็ แต่ตอ้งไม่เขา้ในกอ้น ถา้มีนํ้ าเขา้ในกอ้น ตอ้งกรีดถุงเพื่อให้นํ้ าไหลออก มิฉะนั้นกอ้น

เช้ือจะเน่า 

 



 

 

 

 

               หลงัจากเปิดจุกแลว้ประมาณ 3- 7 วนั เห็ดจะเร่ิมออกดอก   ควรงดการรดนํ้ าก่อนเก็บประมาณ 2 - 3 ชัว่โมง   

เพราะดอกเห็ดจะแฉะ ขายไม่ไดร้าคาเห็ดชุดแรกจะออกมากกวา่ทกุชุด เวลาที่เก็บควรเป็นเวลาเชา้ และ เยน็ 

 

                     

 

 

 

 

 

                  ตดัโคนเห็ด หรือส่ิงสกปรกออกใหส้วยงาม                                   บรรจุใส่ถุง ๆละ 1 กิโลกรัม 

 

 

 

                                 

 

 



 

 

  ฐานการเรียนรู้ที ่2 องค์ความรู้ด้านการแปรรูปเห็ด   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

 

 

องค์ความรู้ด้านการแปรรูปเห็ด  การแปรรูปเห็ดมีขั้นตอนและวธีิการดงัต่อไปน้ี 
  

แหนมเห็ดนางฟ้า 

อุปกรณ์ 

   1.กะละมงั 

   2. หมอ้น่ึงขา้วเหนียว 

   3.ผา้ขาวบาง 

   4.ชอ้น 

   5.ถาด 

   6.ใบตอง 

   7.ถุงพลาสติกและยางรัด 

 

 

 



 

 

เคร่ืองปรุง  

   1. เห็ดนางฟ้า  1 กิโลกรัม 

   2. กระเทียม  2   ชอ้นโตะ๊ 

   3. เกลือ  1   ชอ้นโตะ๊ 

   4. ขา้วสวย  2  ชอ้นโตะ๊ 

   5. พริกขี้หนูสด ตามความเหมาะสม 

วิธีทํา 

1. นาํเห็ด ลา้งนา้ใหส้ะอาด ฉีกเป็นช้ินๆเป็นฝอยเล็กๆ  

2. นาํเห็ดนางฟ้าที่ฉีกเป็นช้ิน ไปน่ึงใหสุ้ก  

3. คั้นหรือบีบนํ้ าที่อยูใ่นเห็ดออกใหห้มด  

4. ปอกกระเทียมและโขลกใหเ้ป็นช้ินเล็ก นาํเกลือและขา้วสวยที่เตรียมไวต้ามอตัราส่วนผสมทั้งหมดลง

คลุกเลา้ใหเ้ขา้กนัพอดี  

5. บรรจุในถุงพลาสติกแลว้ห่อดว้ยใบตอง ในภาวะอุณหภูมิปกติ ประมาณ 2 วนั ก็รับประทานได ้และถา้

เก็บไวใ้นตูเ้ยน็สามารถเก็บไวไ้ดน้าน 15 วนั  
 

ผลจากการดาํเนินกิจกรรม 

1. นกัเรียนสามารถเพาะเห็ด สาํหรับใชใ้นการเกษตรของโรงเรียนตามโครงการอาหารกลางวนัแบบ

ยัง่ยนื  

2. กิจกรรมเพาะเห็ดสามารถพฒันากิจกรรมให้เป็นศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชน ให้ความรู้กับนักเรียน 

ผูป้กครอง เกษตรกรในชุมชน และคณะผูส้นใจศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. โรงเรียนมีรายไดจ้ากการดาํเนินกิจกรรมเขา้กองทุนโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนืร้อยละ 30 

4. มีเครือข่ายที่เป็นโรงเรียน จาํนวน   2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบา้นสามเรือน  โรงเรียนบา้นหนอง                   

หญา้ปลอ้ง และศูนยเ์ครือข่ายผูป้กครอง จาํนวน คือ นางพมิพร  เอราวณั 

 5. มีคณะศึกษาดูงาน 19 หน่วยงาน  

 6. หน่วยงานที่สนบัสนุนไดแ้ก่  วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี , บริษทัไทยพาณิชยป์ระกนัชีวิต

จาํกดั (มหาชน)  
 

ศูนย์การเรียนรู้ที ่3 การทาํผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานสินค้า OTOP 

 การทาํผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานสินคา้ OTOP เป็นการสร้างสินคา้โดยใชปั้จจยัการผลิตเพื่อสนอง

ความตอ้งการมีวตัถุประสงคข์องการพฒันาการผลิต คือ เป็นการผลิตไดค้รบวงจรตั้งแต่วตัถุดิบ การผลิต และการ

แปรรูปผลิตภณัฑ ์เพือ่ใหป้รับตวัเขา้กบัภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนัได ้มีรายไดจ้ากการขายผลผลิต และผลิตผลิตภณัฑ์

ใหไ้ดคุ้ณภาพตามความตอ้งการของตลาด ใชทุ้นนอ้ย ผลิตไดม้าก มีคุณภาพ และนาํเทคโนโลยมีาใชเ้พิม่ผลผลิต 

 



 

 

 

การพัฒนาการผลิต มีวธีิการดงัน้ี 

1.  ปรับปรุงคุณภาพและเพิม่ปริมาณการผลิตใหไ้ดต้รงตามความตอ้งการของตลาด 

2. พฒันารูปแบบและบรรจุภณัฑต์ามเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

3. สนบัสนุนใหน้าํเทคโนโลยกีารผลิตมาใชใ้นการผลิต 

4. จดัทาํเอกสารขอ้มูลเผยแพร่ดา้นแหล่งทุน การพฒันาอาชีพ เผยแพร่ใหผู้ป้ระกอบการกลุ่มอาชีพ 

5. สนบัสนุนข่าวสารการผลิตและแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
 

ผลการดาํเนินการ  

จากการสังเกตและเก็บขอ้มูล จะเห็นไดช้ดัว่าผูอ้บรมเขา้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยกีลุ่มน้ี มีการนาํไป

ประกอบเป็นอาชีพรวมไปถึงการพฒันา และมีการต่อยอดความรู้ที่เป็นอยา่งดีและสมัฤทธ์ิผลอยา่งชดัเจนผูเ้ขา้ร่วม

ถ่ายทอดเทคโนโลยมีีการประกอบอาชีพและมีรายไดท้ี่เพิ่มมากขึ้น สามารถนาํไปจุนเจือครอบครัวเป็นรายได้

เสริมสาํหรับบุคคลทัว่ไป และเป็นรายไดห้ลกัของผูป้ระกอบอาชีพดา้นน้ีโดยตรง การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยน้ีี

สามารถสร้างอาชีพและยกระดบัคุณภาพชีวติใหก้บักลุ่มชุมชนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม และเป็นการสร้างอาชีพอยา่ง

ย ัง่ยนื โครงการน้ีจดัทาํขึ้นมาใหผ้ลประโยชน์สูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ขา้ร่วมโครงการเป็นอยา่งมาก คุม้ค่า

กบัเวลาที่ใช้ในการอบรมจากทางศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงสู่

ประชาชนอยา่งมาก เพราะผูอ้บรมสามารถนําไปใชป้ระกอบอาชีพเล้ียงตนเองและสร้างอาชีพให้กบัชุมชนได้

อยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ตารางที ่4.1 เปรียบเทียบผลการดาํเนินงานตามแผนงานและการดาํเนินงานจริง 
 

ผลผลิต/ผลลพัธข์องโครงการ 

ค่าเป้าหมาย(หน่วยนบั) 

หมายเหตุ 
ตามแผนงาน 

ตามผลการ

ดาํเนินงาน 

1.จาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย(ีคน) 20 20 ตามขอ้มูลในใบสมคัร 

2.ร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการ

ถ่ายทอดฯ 
80 

มากกวา่ร้อยละ

90 
ตามแบบประเมินความพงึพอใจ 

3.ร้อยละผูรั้บการถ่ายทอดฯมีการนาํไปใช้

ประโยชน์ 70 100.00 

ร้อยละ 81.2 เม่ือเทียบจากจาํนวน 

ผูเ้ขา้อบรมคิดเป็นร้อยละ 100 จาก

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

จากผลการดาํเนินงานที่ไดพ้บว่าในปีงบประมาณ 2556 พบว่าศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารพฒันาและ

แปรรูปผลิตภณัฑผ์า้ทอกะเหร่ียงโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้สามารถดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการ

ตามแผนการดาํเนินงานที่วางไว ้ดงัน้ี 

1. มีจาํนวนผูรั้บการถ่ายทอดเทคโนโลย ีทั้งส้ิน 20 คน 

2. มีร้อยละความพงึพอใจของผูรั้บการถ่ายทอดมากกวา่ร้อยละ 90 

ความรู้ไปแลว้เป็นเวลา 3 เดือน คิดเป็นร้อยละ 81.2 เม่ือประเมินผลการนาํไปใชป้ระโยชน์พบว่า ผูเ้ขา้ร่วมอบรม    

ทุกคนสามารถนาํความรู้ไปใชป้ระโยชน์ได ้คิดเป็นร้อยละ 100 

 3. มีคณะศึกษาดูงานจาํนวน 40 คณะ เช่น โรงเรียนวดัสถิตชลธาร สพป.สงขลา เขต 1 ขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งรองผูอ้าํนวยการสถานศึกษารุ่น 14 โรงเรียนบา้นคัน่กระได 

สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 โรงเรียนวดัตน้สน(บุญมีโชติวิทยา) สพป.เพชรบุรี เขต 1 โรงเรียนบา้นพุนํ้ าร้อน 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 โรงเรียนวดัหนัง สพป.กทม โรงเรียนบา้นคลองลึกพฒันา สพป.กาํแพงเพชร เขต 2 

โรงเรียนบา้นหว้ยยางโทน สพป. ราชบุรี เขต1 โรงเรียนโรตาร่ีกรุงเทพ สพป.ประจวบคีรีขนัธ ์เขต 2 
  

ในการดาํเนินการไดว้างแผนการดาํเนินงานเพิม่เติมต่อเน่ือง ในปีงบประมาณ 2557 ในการนาํองคค์วามรู้

เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยีการพฒันาและแปรรูปผลิตภณัฑ์ จะดาํเนินการ

ประเมินผลและใหค้วามรู้อยา่งต่อเน่ืองเป็นรูปธรรม เพือ่ใหก้ลุ่มเป้าหมายมีความมัน่คงต่อเน่ือง และย ัง่ยนืเป็นการ

แกปั้ญหากบัชุมชนอยา่งย ัง่ยนืและสอดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐในการสร้างสังคมที่สามารถพึ่งพาตวัเองได้

ตอบรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต  และเป็นการสนบัสนุนโครงการาหารกลางวนัอยา่งย ัง่ยนื 
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คาํนํา 

 โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใตไ้ดด้าํเนินการจดัทาํศูนยก์ารเรียนรู้การเพาะเล้ียงเห็ดและแปรรูปเห็ด

นางฟ้าขึ้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรการเพาะเล้ียงเห็ด เพื่อให้บริการนักเรียนได้รับ

ประทานอาหารกลางวนัอยา่งเพยีงพอ ไดรั้บสารอาหารท่ีครบถว้น มีคุณค่าทางโภชนาการ อนัจะช่วยใหน้กัเรียนมี

สุขภาพร่างกายแขง็แรงสมบูรณ์ มีภูมิตา้นทานโรค และเม่ือนักเรียนมีสุขภาพพลานามยัที่สมบูรณ์ยอ่มส่งผลให้มี

การพฒันาการดา้นร่างกายจิตใจและสติปัญญาดีขึ้นดว้ย นกัเรียนสามารถเขา้ร่วมกิจกรรมไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ  ซ่ึง

ได้นาํองค์ความรู้เขา้สู่กลุ่มชุมชนยางนํ้ ากลดัใต ้คณะผูศึ้กษาดูงาน โรงเรียนเครือข่าย ชุมชน และหน่วยงานที่

สนใจ สามารถนําความรู้ที่ไดจ้ากการเขา้อบรมหรือศึกษาดูงานไปใช้ในการต่อยอดและพฒันาผลิตภณัฑข์อง

องคก์ารได ้รายไดส่้วนหน่ึงจากการดาํเนินการสามารถหมุนเวยีนเขา้สู่กองทุนโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยนื

ของโรงเรียน  นอกจากน้ีศูนยก์ารเรียนรู้การเพาะเล้ียงเห็ดและแปรรูปเห็ดนางฟ้า) ยงัเป็นการเสริมสร้างและพฒันา

อาชีพใหก้บันกัเรียนและชุมชน ตอบสนองความตอ้งการของชาวบา้นที่ตอ้งการปลูกผกั แบบไม่ตอ้งใชดิ้น และ เพื่อ

นาํไวใ้ชเ้อง เป็นการพฒันาชีวิตให้มีความเป็นอยูอ่ยา่งพอเพียง ตามแนวทางหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ต่อไปสร้างความหลากหลายสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดสู้งสุด  

  ทั้งน้ีขอขอบคุณ วิทยากรภายนอก ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินทุกท่าน ที่ให้ความรู้และเทคนิควิธีการใน

การถ่ายทอดองคค์วามรู้ ตลอดจนวทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยเีพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรีท่ีสนับสนุนงบประมาณ 

พร้อมทั้งอาจารยอ์ติชาติ นาคนคร อาจารยป์ระจาํวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีจงัหวดัเพชรบุรี ที่ให้

ความรู้เพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมโครงการอาหารกลางวนัแบบยัง่ยืนด้วยดี มาโดยตลอด และ

ขอขอบคุณ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ รุจิรา ผูอ้าํนวยการโรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้ที่สนับสนุนและเป็นกาํลังใจ                        

การดาํเนินงานจนทาํใหโ้ครงการน้ีสาํเร็จดว้ยดี 

 

                           โรงเรียนบา้นยางนํ้ ากลดัใต ้
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