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ส านักงานเกษตรอ าเภอประทาย 
 
 

 



 

ค าน า 
                  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้การผลิต 
สินค้าเกษตรที่เหมาะสมส าหรับชุมชน เป็นศูนย์กลางการบริการและแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลข่าวสารของ 
หน่วยงานต่าง ๆ กับเกษตรกรในชุมชน ด าเนินการในพ้ืนที่ของเกษตรกรต้นแบบที่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งมีองค์ 
ความรู้ที่สามารถเป็นแบบอย่างให้กับเกษตรกรในชุมชน ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนกิจกรรมการเกษตร  
ที่ส าคัญของพ้ืนที่ ตั้งแต่การผลิต การบริหารจัดการ จนถึงการตลาด  ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบัน มีทั้งหมด 14 ศูนย์ เป็นศูนย์หลัก 1 ศูนย์ 
ศูนย์เครือข่าย 13 ศูนย์ โดยทุกศูนย์เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ที่มีองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่สามารถเป็นตัวอย่าง
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ เกษตรกรสามารถมาศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้  กับประธานศูนย์ฯ เพ่ือ
พัฒนาการเกษตรของตนเองได้ ส านักงานเกษตรอ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จึงด าเนินการถอด
บทเรียนตามประเด็นการท าการเกษตรปลอดภัย เพ่ือเผยแพร่ให้เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
น าไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมงานด้านการเกษตร และพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตรให้ประสบผลส าเร็จตามเปูาหมาย  
 
 
 
 
                                                                       ส านักงานเกษตรอ าเภอประทาย 
                                                                           25  กรกฎาคม 2564 
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- ประวัติความเป็นมา 
- แรงจูงใจการท าการเกษตรปลอดภัย 
- วิธีการด าเนินการ 
- ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการท างาน 
- ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
- ประโยชน์ที่ได้รับ 
- เป้าหมายการพัฒนาล าดับถัดไป 
- ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
- การขยายผลสู่พ้ืนที่ใกล้เคียง 
- คณะผู้ถอดบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ถอดบทเรียนเกษตรกรต้นแบบ  
เร่ือง “เกษตรปลอดภัย”(การเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน)  

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย)  
อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา 

  

ชื่อเกษตรกรต้นแบบ  นายธนโชติ  จอดนอก 
เกิดวันที ่                5 ตุลาคม 2519 
อาย ุ                      45  ปี  
อยู่บ้านเลขที่            77 บ้านโนนเพ็ด   หมู่ที่ 8  ต าบลกระทุ่มราย   
                            อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
การศึกษา               มัธยมศึกษาปีที่ 6 
เบอร์โทรศัพท์           089 – 8466857 
พิกัดศูนย์                48 P  X 247277 , Y 1714590 

1. ประวัติความเป็นมา 

            ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะ
เห็ด ตั้งอยู่ที่หมู่ 8 บ้านโนนเพ็ด ต าบลกระทุ่มราย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายธนโชติ 
จอดนอก เป็นประธานศูนย์เครือข่ายฯปัจจุบันอายุ 45 ปี เดิมเดินทางไปท างานต่างประเทศประมาณ 8-9 ปี 
เพ่ือหาเงินส่งให้ครอบครัว และพอมีทุนก็กลับมาอยู่บ้าน ได้ท ากิจกรรมการเกษตร ท านา เลี้ยงปศุสัตว์ แต่
เนื่องจากการท าอาชีพการเกษตร ดังกล่าวฯ ได้ประสบปัญหาด้านการเกษตร เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย ราคาข้าว
ตกต่ า  ต้นทุนการผลิตสูง ท าให้การผลิตข้าวไม่คุ้มทุน จึงหันมาประกอบอาชีพรถโดยสาร (เช่า)และรถโดยสาร
ท่องเที่ยวโดยการชักชวนของญาติ พ่ีน้อง ซึ่งได้ท าธุรกิจนี้มาก่อน และมีรายได้ดี ตนและครอบครัวได้
วิเคราะห์แล้ว น่าจะเห็นธุรกิจที่ตอบโจทย์  ซึ่งในช่วงปี 2557 ธุรกิจการเดินรถโดยสารท่องเที่ยวเฟ่ืองฟูมาก 
มีงานตลอดปี ทั้งงานท่องเที่ยว และเช่าเหมารถไปศึกษาดูงานต่างจังหวัด  ท าให้มีรายได้ดีพอสมควร จึงได้
ตัดสินใจเพ่ิมจ านวนรถโดยสารขึ้นอีก เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ท าให้ช่วงนั้นต้องแบกภาระ
ที่ต้องส่งงวดรถโดยสาร และต่อมาด้วยการแข่งขันธุรกิจรถโดยสารท่องเที่ยวที่สูงขึ้น ประกอบกับมีการ
เปลี่ยนแปลงของภาครัฐท าให้ธุรกิจท่องเที่ยวเริ่มหดหายลดลง งานเริ่มลดลง จากที่มีรายได้ทุกวัน รายได้เริ่ม
ลดลง ท าให้ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการส่งงวดรถโดยสาร บางครั้งต้องยืม ญาติ พ่ีน้อง เพ่ือน ามาช าระงวดรถ
โดยสาร และประกอบกับรถต้องเข้าอู่ซ่อม ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงสูง จึงได้ปรึกษากับครอบครัวว่าถ้ายัง
ด าเนินกิจการต่อมีหวังล้มละลาย จึงได้เลิกกิจการ ทุนที่สะสมมาจากการท างานต่างประเทศหมดไปกับธุรกิจ
รถโดยสารท่องเที่ยว จากนั้นได้หันมาท าอาชีพการเกษตร (ท านา) เลี้ยงปศุสัตว์เช่นเดิม และได้มองหาช่องทาง
เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัว และสามารถด าเนินกิจกรรมได้ในพ้ืนที่ที่จ ากัด  จึงได้ไปศึกษาหาความรู้การ
เพาะเห็ดนางฟูาภูฐาน และครั้งแรกได้ซื้อก่อนเชื้อเห็ดนางฟูาภูฐาน ประมาณ 8,000 ก้อนจากแหล่งเพาะ
ก้อนเห็ดในท้องถิ่นมาเปิดดอก โดยได้เรียนรู้รูปแบบ “ประสบการณ์สอนประสบการณ์” มีการลองผิดลองถูก 
บางก้อนก็ออกดอก บางก้อนก็เกิดโรค ไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร  แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ เพ่ือให้รู้จริงใน
เรื่องการผลิตเห็ดทุกขั้นตอน ตั้งแต่วัตถุดิบใช้ในการท าก้อนเห็ด การปั้นก้อนเห็ด การเปิดดอกเห็ด และ
ช่องทางการตลาด   



 

               นายธนโชติ จอดนอก จึงได้ค้นคว้าแหล่งเรียนรู้เพ่ิมเติมทางช่องทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือหาแหล่ง
เรียนรู้ที่เปิดสอนเก่ียวกับการผลิตดอกเห็ดนางฟูาภูฐาน  และได้ไปเรียนรู้การผลิตเห็ดครบวงจรที่ฟาร์มเห็ดใน
จังหวัดอุดรธานี  และได้น าองค์ความรู้ที่ได้เรียนมาต่อยอด โดยการหาวัสดุ แหล่งวัสดุในพ้ืนที่ และประสาน
เครือข่ายที่เป็นแหล่งขายวัสดุ หัวเชื้อเห็ด เพ่ือน ามาปั้นก้อนผลิตเห็ดเอง บ่มเอง และเปิดดอกเห็ดเอง ซึ่งตอน
แรกผลผลิตดอกเห็ดที่ได้จะขายในตลาดท้องถิ่น และจากความต้องการผลผลิตดอกเห็ดเป็นจ านวนมาก  
ราคาดี จึงต้องขยายโรงเรือน และสร้างเครือข่ายสมาชิกโดยชักชวน พ่ีน้อง เพื่อนบ้านในชุมชน มาร่วมกลุ่มกัน 
เพ่ือผลิตก้อนเห็ด และจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด บ้านโนนเพ็ด 
ต าบลกระทุ่มราย  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา และขยายฐานการผลิตสู่ครอบครัวสมาชิก เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนภายในต าบล อ าเภอ  ท าให้มีรายได้ในครัวเรือน และชุมชน และขยายฐานการผลิตฯ ทั้งขาย
วัสดุอุปกรณ์ ขายก้อนเชื้อเห็ด ขายดอกเห็ด และการแปรรูปแหนมเห็ด สู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกอ าเภอ 
จังหวัด และยังรับซื้อดอกเห็ดของสมาชิกที่ไม่สามารถจ าหน่ายเองได้ เพ่ือรวบรวมส่งขายตลาดต่างจังหวัด  
จนประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง และในบริเวณศูนย์เรียนรู้ฯ ยังได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 9 และราชการที่ 10 มาปฏิบัติในพ้ืนที่ มีการปลูกผักสวนครัว 
ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น เลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ เลี้ยงปลาในบ่อดิน เพ่ือไว้บริโภคในครัวเรือนและจ าหน่าย และยัง
ท าดินปลูกจากวัสดุก้อนเห็ดเพ่ือจ าหน่ายเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมการเพาะเห็ด ซึ่งสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว และในปี 2562 ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.เครือข่าย) กิจกรรมประเภท การเพาะเห็ดและแปรรูปเห็ด 

                -  ปี 2562  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด  หมู่ที่ 8 บ้านโนนเพ็ด  ต าบลกระทุ่มราย  
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา ได้ยื่นขอรับการสนับสนุนสินเชื่อโครงการสินเชื่อโครงการธุรกิจชุมชน
สร้างไทย เพ่ือเป็นทุนต่อยอดกิจกรรม และเครือข่าย จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
สาขาประทายร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอประทาย  
                 -  ปี 2562  เพ่ือเป็นการพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐาน ส านักงานเกษตรอ าเภอประทาย ได้จัด
อบรมผ่านศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรการอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้น า                        
และหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร (Good Agriculture Practices: GAP) และเกษตรอินทรีย์ขั้น
พ้ืนฐาน เกษตรอินทรีย์ 5 ดี วิถีคนโคราช (Korat  Organic Standard: KOS) ปี 2564 ตามนโยบายของ
จังหวัดฯ โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด  หมู่ที่ 8 บ้านโนนเพ็ด  ต าบลกระทุ่มราย  อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ดังนี้ 
                      - ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสมส าหรับพืชเห็ดนางฟูา (GAP) ปี 2563 
                       - ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐาน (Korat Organic Standard: KOS)                      
                         ปี 2564 
            จากการที่นายธนโชติ  จอดนอก ให้ความร่วมมือกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร และเข้ารับการอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้น า เกษตรกรรุ่นใหม่ (YFS) ปี 2564 สามารถเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู ้แก่เกษตรกรผู้อื่นได้ รวมทั้งมีศูนย์ยังมีศักยภาพ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านข้อมูลและองค์
ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Good Agriculture Practices: GAP) และ
เกษตรอินทรีย์ขั้นพ้ืนฐาน เกษตรอินทรีย์ 5 ดี วิถีคนโคราช  (Korat Organic Standard: KOS)                  
ปี 2564  จึงได้เข้าร่วมเป็นศูนย์ เครือข่าย ศพก.   
 
 
 



 
 

    1.1. เกษตรกรต้นแบบ มีกิจกรรมที่ด าเนินการดังนี้                
           1) ด้านพืช 
                 - การปลูกข้าว                   จ านวน  19   ไร่ 
                 - การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น       จ านวน   2    ไร่    
                 - การปลูกพืชผัก                 จ านวน   3    งาน   
                 - การเพาะเห็ด                   จ านวน   2    ไร่ 
                 - การแปรรูปเห็ดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
            2) ด้านปศุสัตว์ 
                 - เลี้ยงโคเนื้อ                     จ านวน    -   ตัว 
                 - เลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน                จ านวน  50  ตัว 
                 - เลี้ยงเป็ด                        จ านวน  28  ตัว  
            3) ด้านประมง 

       - เลี้ยงกบในกระชัง              จ านวน  20,000    ตัว 
       - เลี้ยงปลาในบ่อดิน             จ านวน  10,000    ตัว 
  4) ด้านการจัดการศัตรูพืช 
       - ท าน้ าหมักจุลินทรีย์และสารสกัดไล่แมลงศัตรูพืช  
  5) ด้านการปรับปรุงบ ารุงดิน  
       - การท าปุ๋ยหมักจากก้อนเชื้อเห็ดเก่า  
       - การท าดินปลูกต้นไม้จากก้อนเห็ด 

 
 

    1.2. การรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด  หมู่ที่ 8 บ้านโนนเพ็ด  ต าบลกระทุ่มราย   
           อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา และวิสาหกิจเครือข่าย 
            - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด  หมู่ที่ 8 บ้านโนนเพ็ด  ต าบลกระทุ่มราย  อ าเภอประทาย  
จังหวัดนครราชสีมา  เริ่มก่อตั้งเมื่อ 2561 มีสมาชิกทั้งหมด 13  คน เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรที่มี
อาชีพท าการเกษตร (ท านา) เลี้ยงสัตว์  และต้องการรายได้เสริมจากการท านา โดยใช้พ้ืนที่บริเวณบ้านที่มี
จ ากัดท าโรงเรือนเห็ดนางฟูาภูฐาน เพ่ือเปิดดอกไว้กินในครอบครัว เหลือกินก็แบ่งปันและจ าหน่าย ในพ้ืนที ่
เป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างรายได้ในครัวเรือน ประกอบกับได้รับการชักชวนจากนายธนโชติ                 
จอดนอก ประธาน ศูนย์เรียนรู้ฯ (เครือข่าย) ที่ได้ด าเนินการเพาะเห็ดนางฟูาภูฐานมาก่อน และเห็นช่องทาง
การตลาด  และอยากให้สมาชิกมีรายได้เสริมจากการผสม/ปั้นก้อนเห็ด การขายก้อนเชื้อเห็ด การเปิดดอก
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และยังพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก ปลอดภัยและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ไม่เหมือนพืชอย่างอ่ืน โดยสามารถต่อยอดจากก้อนเชื้อ
เห็ดที่ใช้แล้วมาท าปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ เพ่ือใช้ในนาข้าว พืชผักสวนครัว ไม้ผล ไม้ยืนต้น ในพ้ืนที่ตนเอง                 
ตลอดทั้งการท าดินส าหรับปลูกพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับขายให้ร้านเพาะช ากล้าไม้ในพ้ืนที่ โดยไม่มีสารโลหะ
หนักตกค้าในดิน ตลอดทั้งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและชุมชน ด้วยการน าหลักการทฤษฎี
และแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 



   
            ได้พระราชทานไว้ สมาชิกสามารถลดรายจ่าย มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการบริหารจัดการด้านการเกษตร
ตรงตามความต้องการของตลาดชุมชน เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และก่อให้กระแสเงินหมุนเวียนในชุมชน ท า
ให้เกิดการรวมตัวแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน  มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหา ซึ่ง
นอกจากกลุ่มจะปฏิบัติในเรื่องของเกษตรปลอดภัยแล้ว ยังได้น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาปฏิบัติในพ้ืนที่ของตนเองด้วย ท าให้เกิดเป็นกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด และขยายเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเห็ดและแปรรูปเห็ดในพ้ืนที่อ าเภอ
ประทาย จนปัจจุบัน 

2. แรงจูงใจการท าการเกษตรปลอดภัย (เห็ดนางฟ้าภูฐาน)  
         - นายธนโชติ  จอดนอก ประธาน ศูนย์เรียนรู้ฯ (เครือข่าย)            
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด  หมู่ที่ 8 บ้านโนนเพ็ด ต าบลกระทุ่มราย  
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา เล่าให้ ฟังว่าจากอาชีพหลัก                  
ท ากิจกรรมการเกษตร ท านา เลี้ยงปศุสัตว์ อยู่ภายใต้สภาวะความเสี่ยงสูง 
และขึ้นอยู่กับกลไกลการตลาด นโยบายของภาครัฐ  เช่น ราคาข้าวตกต่ า  
ปุ๋ยราคาแพง เกิดภัยแล้ง น้ าท่วม เกษตรกรต้องบริหารความเสี่ยงให้ได้ถึง
จะประสบผลส าเร็จ และอีกอย่างในพ้ืนที่อ าเภอประทาย เกษตรกรมีการ
ท ากิจกรรมการเกษตรเชิงเดียว ท าให้ไม่สามารถเกื้อกูลรายรับ-รายจ่าย              
ในครัวเรือนได้ คนเราต้องมีรายได้ในกิจกรรมรายวัน รายเดือน รายปี 
ครอบครัวถึงจะอยู่รอดและมีเงินเก็บ  กระทั่งได้เข้าเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับ
การเพาะเห็ดครบวงจรจากฟาร์มเห็ดที่จังหวัดอุดรธานี และน ามาต่อยอด 
จึงท าให้เกิดอาชีพเสริมขึ้นมาส่งผลให้มีการสร้างรายได้จากขายดอกเห็ด 5,000 – 6,000 บาท/รุ่น                  
ขายก้อนเชื้อเห็ดประมาณ 10,000 - 20,000 บาท/เดือน และขายวัสดุอุปกรณ์ประมาณ 5,000 - 
10,000 บาท  และตอนนี้ก าลังท าดินปลูกจากก้อนเห็ดเก่าเพ่ือจ าหน่าย และในอนาคตจะขยายผลจนถึงการ
ขายไม้ผล ไม้ดอก-ไม้ประดับบริเวณศูนย์ เพ่ือต่อยอดกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน และสร้างรายได้ให้กับสมาชิก
กลุ่มวิสาหกิจชมชน  ซึ่งถือว่าตอนนี้ นับว่ามีความสุขกับงานที่ท าตรงนี้ เพราะไม่ต้องเป็นลูกน้องใคร                 
เป็นเจ้านายตัวเองดีกว่า รวมทั่งการท าการเกษตร เป็นการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามรอยพ่อหลวงฯ และผลิต
สินค้าให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยนายธนโชติ จอดนอก ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ (เครือข่าย) มีแนวคิด
ริเริ่มพัฒนาตัวเอง ด้วยการหาความรู้เพ่ิมเติม การลดต้นทุนการผลิต โดยได้ศึกษาและสะสมองค์ความรู้มา
หลายปี จนปัจจุบันสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสมาชิก เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  และเกษตรกรผู้ที่มี
สนใจที่จะมาเรียนรู้   เมื่อตนเองประสบผลส าเร็จในการเพาะเห็ดที่ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร (Good 
Agriculture Practices: GAP) และเกษตรอินทรีย์ขั้นพ้ืนฐาน เกษตรอินทรีย์ 5 ดี วิถีคนโคราช  (Korat 
Organic Standard: KOS) แล้ว จึงอยากจะแบ่งปันองค์ความรู้นี้ให้เผยแพร่ไปยังเกษตรกรผู้สนใจหาอาชีพ
เสริมรายได้ ภายใต้สินค้าชนิดนั้นต้องได้รับรองมาตรฐาน เพ่ือสร้างมาตรฐานสินค้าและสร้างความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค  
 



 
3. วิธีการและเทคโนโลยีการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
          นายธนโชติ  จอดนอก ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ (เครือข่าย) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด  หมู่ที่ 8 
บ้านโนนเพ็ด  ต าบลกระทุ่มราย  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา เล่าให้ฟังว่าที่ศูนย์ฯนั้น มีการผลิต
ก้อนเห็ดจากขี้เลื่อยที่ใช้เป็นวัสดุเพาะที่ดีที่สุด หาง่าย ได้แก่ ขี้เลื่อยไม้ยางพารา การท าก้อนเชื้อจากขี้เลื่อยนี้
ไม่ต้องหมักเหมอืนใช้ฟางสับ แต่การเลือกหัวเชื้อควรให้แน่ใจว่าเป็นหัวเชื้อที่สามารถย่อยขี้เลื่อยเป็นอาหารได้ 
โดยก้อนเชื้อเห็ดมีเอกลักษณ์เฉพาะ คือผลผลิตเห็ดที่ได้ดีมากๆ เฉลี่ยแล้วเห็ด 100 ก้อนจะเก็บผลผลิตเห็ด
ได้ 7 กิโลกรัมใน 3-4 หน้าแรกและผลผลิตจะลดลงเรื่อยๆในเดือนต่อๆมาอาจจะเหลือ 5 กิโลกรัม
บ้าง 3 กิโลกรัมบ้าง แต่เห็ดสามารถเก็บผลผลิตได้นานถึง 5-6 เดือนเลย คือเก็บดอกเห็ดแค่เดือนแรกก็ได้
ต้นทุนค่าก้อนเห็ดคืนแล้ว อีก 5-6 เดือนที่เหลือก็คือผลก าไรที่ได้ อยู่ที่ว่าใครจะดูแลรักษาสภาพก้อนเชื้อเห็ด
ได้ดีกว่ากัน     
วัสดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
           1. วัสดุเพาะ เช่นขี้เลื่อยยางพารา                  2. อาหารเสริม 
           3. เชื้อเห็ด                                             4. ถุงพลาสติก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11/2 นิ้ว 
           5. คอขวดพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11/2 นิ้ว     
           6. ส าลี    7. ยางรัด     8. หม้อนึ่งความดัน      9. โรงเรือนที่บ่มเส้นใย 
          
สูตรที่ใช้การท าเห็ดนางฟ้าภูฐาน 
           1. ขี้เลื่อยยางพาราแห้งสนิท  จ านวน   100   กิโลกรัม 
           2. ภูไบท์                         จ านวน       1   กิโลกรัม  
           3. ยิปซั่ม                         จ านวน    0.5   กิโลกรัม 
           4. ดีเกลือ                        จ านวน    0.2    กิโลกรัม 
           5. ส่าด า                          จ านวน       1   กิโลกรัม 

           6. ร าละเอียด                    จ านวน       5   กิโลกรัม 
           7. กากน้ าตาล                   จ านวน       1   กิโลกรัม  
           8. แร่มอ้นท์                      จ านวน       1   กิโลกรัม 
           9. น้ า                          จ านวน  40 - 50 ลิตร 
          10. ความชื้นประมาณ 60-70% 

ขั้นตอนและวิธีการ 
          1. ขี้เลื่อยที่ใช้ควรเป็นขี้เลื่อยกลางเก่ากลางใหม่จะดีที่สุด หากเป็นขี้เลื่อยใหม่ควรกองทิ้งไว้                   
1 สัปดาห์ เนื่องจากขี้เลื่อยใหม่จะสลายธาตุอาหารบางอย่างท าให้เกิดก๊าซแอมโมเนีย ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อ
เชื้อเห็ดและท าให้ความร้อนในก้อนเชื้อสูงเกินไป แต่ถ้าเป็นขี้เลื่อยเก่าอาจมีการปะปนของเชื้อโรคหรือเชื้อรา
ชนิดอื่นได้ง่าย อีกท้ังมักไม่ค่อยมีธาตุอาหารสะสมอยู่มากนัก 
           2. หลังจากเตรียมสูตรอาหารได้แล้วให้น าส่วนผสมทั้งหมดไปคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วบรรจุใส่
ถุงพลาสติกท่ีใช้เพาะเห็ด ซึ่งควรบรรจุให้หมดภายในวันเดียว ถุงก้อนเชื้อควรมีขนาด 8 ขีด ถึง 1 กก. เมื่ออัด
ก้อนเชื้อแน่นดีแล้ว ใส่คอขวดพลาสติก อุดด้วยส าลีและปิดด้วยกระดาษ แล้วรัดยางให้แน่น 



 
           3. น าก้อนเชื้อที่ได้ไปนึ่งฆ่าเชื้อทันที ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชม. นับจากน้ าเดือดแล้วทิ้งไว้ให้เย็น 
           4. น าหัวเชื้อเห็ดที่เลี้ยงไว้ในเมล็ดข้าวฟุาง ใช้ประมาณ 10-20 เมล็ดต่อก้อน เขี่ยลงในก้อนเชื้อที่
เย็นดีแล้ว แล้วรีบปิดปากถุงด้วยส าลีและกระดาษทันที สถานที่ที่ใช้ถ่ายหัวเชื้อเห็ดลงก้อนเชื้อควรสะอาด               
ลมสงบ วัสดุที่ใช้เขี่ยหัวเชื้อควรท าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง 
           5. น าก้อนเชื้อที่ถ่ายหัวเชื้อเห็ดลงเรียบร้อยแล้วไปบ่มไว้ในโรงบ่มก้อนเชื้อต่อไป 

 
การบ่มก้อนเชื้อ 
            หลังจากใส่เชื้อเห็ดลงในถุงก้อนเชื้อแล้ว ให้น าไปบ่มในโรงบ่มเชื้อหรือบริเวณที่มีอุณหภูมิปกติ 
เพ่ือให้เส้นใยเจริญในก้อนเชื้อ ในการจัดวางหากวางในแนวตั้งไม่ควรให้ถุงทับซ้อนกัน ถ้าจัดวางในแนวนอน
สามารถจัดวางซ้อนกันได้แต่ต้องหมั่นกลับก้อนเชื้อด้านล่างขึ้นด้านบน เพ่ือให้อากาศถ่ายเทสะดวก ในช่วงที่
เส้นใยจะเดินเต็มถุง ต้องหมั่นตรวจดูโรคแมลง มด มอดแมลงสาบ ปลวกหรือไร หากพบให้รีบน าก้อนเชื้อ
ออกไปก าจัดทันที หรือฉีดพ่นด้วยสารสกัดตะไคร้หอมรอบ ๆ โรงบ่มเพ่ือปูองกันไว้ก่อนได้ 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
การท าให้เกิดดอก 
             ในการท าให้เห็ดเกิดดอกต้องย้ายก้อนเชื้อจากโรงบ่มไปไว้โรงเพาะ โรงเรือนที่เหมาะส าหรับการ
เพาะเห็ดนางฟูา ควรเป็นโรงเรือนที่สามารถเก็บความชื้นได้ดี มีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 80-85% อุณหภูมิ
ที่ดีที่สุดส าหรับการเกิดดอกคือ 25 องศาเซลเซียส มีระบบถ่ายเทอากาศดีและสะดวกต่อการท าความสะอาด 
การคัดแยกก้อนเชื้อจากโรงบ่มให้สังเกตดูว่าก้อนเชื้อนั้นมีเส้นใยเดินเต็มถุงแล้ว และควรปล่อยทิ้งไว้สักระยะ
หนึ่ง เพ่ือให้เส้นใยรัดตัวและสะสมอาหารก่อนน าไปเปิดปากก้อนเชื้อให้เกิดดอกคล้ายเห็ดนางรมต่อไป 
              1. วิธีวางก้อนเชื้ออาจวางในลักษณะแนวนอนบนชั้นวางซ้อน ๆ กันชั้นละ 3-5 ก้อนหรือเรียงโดย
ใช้เชือกแขวนแล้วตัดปากถุงบริเวณคอขวด เพ่ือให้ดอกเห็ดออกดอกออกมา 
              2. วิธีการควบคุมความชื้นในระยะนี้ หากไม่ได้เพาะในช่วงปลายฝนต้นหนาว ซึ่งมีอุณหภูมิและ
ความชื้นที่พอเหมาะอาจใช้วิธีการพ่นน้ าฝอยๆ หรือรดน้ าที่พ้ืนโรงเพาะก็ได้(ถ้าใช้น้ าประปาควรพักน้ าไว้                    
3-4 วัน เพ่ือคลอรีนระเหยออกไปก่อน) 

  
วิธีการเก็บเห็ดนางฟ้า 
             การเก็บเห็ดนางฟูาควรเก็บในขณะที่กลุ่มของดอกเห็ดยังไม่บานเต็มที่ และควรเก็บเห็ดทั้งกลุ่ มไม่
ควรเลือกเก็บเฉพาะดอกใหญ่ในกลุ่มเดียวกัน เพราะจะท าให้ดอกอ่ืน ๆ ในกลุ่มนั้นฟุอเสียหายทั้งกลุ่ม กรณีที่
กลุ่มดอกเห็ดมีท้ังดอกเล็กและดอกใหญ่ โดยดอกเล็กมีจ านวนมากกว่า ควรรอให้ดอกเล็กโตได้ที่ก่อนแล้วค่อย
เก็บ การเก็บให้ใช้มือไม่ควรใช้มีดตัด เพราะจะท าให้ส่วนของโคนก้านที่เหลือติดอยู่เน่าและสร้างความเสียหาย
ให้กับดอกเห็ดอ่ืน ๆ ในก้อนได้ วิธีการเก็บให้ใช้มือจับที่โคนของดอกแล้วดึงเบา ๆ จากนั้นจึงใช้มีดคม ๆ ตัด
สิ่งสกปรกที่ติดมากับโคนดอกทิ้งไป 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

4. ภาคีเครือข่ายท่ีสนับสนุนการท างาน 
    - หน่วยงานภาครัฐ 
       1. ส านักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  
            - อบรมหลักสูตรเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ปี 2564 
       2. ส านักงานเกษตรอ าเภอประทาย  
           - อบรมหลักสูตร เกษตรกรผู้น า ภายใต้ ศพก. หลกั 
           - อบรมหลักสูตร มาตรฐานสินค้าเกษตร (Good Agriculture Practices: GAP) และเกษตรอินทรีย์     
              ขั้นพ้ืนฐาน เกษตรอินทรีย์ 5 ดี วิถีคนโคราช (Korat Organic Standard: KOS) 
            - จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 
            - สนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร(Good Agriculture Practices: GAP) และ   
              เกษตรอินทรีย์ขั้นพ้ืนฐาน เกษตรอินทรีย์ 5 ดี วิถีคนโคราช (Korat Organic Standard: KOS) 
            - โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
            - คัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย)                                  
              กิจกรรมการผลิตเห็ดและการแปรรูปเห็ด 
            - ผลักดันให้เข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ า ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
            - งานอ่ืนๆ 
        3. ส านักงานประมงอ าเภอ  
            - อบรมให้ความรู้/ขอรับรองมาตรฐานการผลิตกบ (Good Agriculture Practices: GAP) 
            - ฐานเรียนรู้ด้านประมงในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  
              ปี 2564 
        4. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  
             - อบรมให้ความรู้ด้านการผลิตสัตว์        
             - ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  
               ปี 2564 
 



 
        5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดนครราชสีมา  
             - ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (Good Agriculture Practices: GAP) 
             - ฐานเรียนรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (Good Agriculture Practices: GAP) 
         6. กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในจังหวัดนครราชสีมา (กอ.รมน.จังหวัดนครราชสีมา) 
             - อบรมให้ความรู้/สนับสนุนสินค้าเกษตรของกลุ่ม  
         7. องค์การบริหารส่วนต าบลกระทุ่มราย 
             - อบรมให้ความรู้/สนับสนุนงบประมาณ     
- สถาบันการศึกษา 
       1. มหาวิทยาลัยราชภฎันครราชสีมา 
           - ตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพ้ืนฐาน (Korat Organic Standard: KOS) 
- หน่วยงานเอกชน 
- เครือข่าย ศพก. 
    - ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ทั้ง 13 ศูนย์  
      ภายใตศู้นย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) หลัก 1 ศูนย์ 
- YSF 
    - เครือข่ายเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ปี 2564 
- แปลงใหญ ่
    - กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ต าบลกระทุ่มราย และเครือข่ายกลุ่มนาแปลงใหญ่ทั้ง 14 กลุ่ม 
- อ่ืนๆ 

 
 



 

5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
           1. การมีต้นแบบที่ดี ด้วยบุญบารมีและการเป็นผู้ปฏิบัติที่ดีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช พระองค์ทรงแบบอย่างทีดีของปวงชนชาวไทย พระราชกรณียกิจของพระองค์ทรงสร้างแรง
บันดาลใจ การท างาน ซึ่งในแต่ละวันพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจไม่มีย่อท้อ ไม่มีวันหยุด ทรงไม่หยุด
คิด ทรงท าเพ่ือปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการด ารงชีวิตในทุกๆด้าน ไม่ใช่เพียงแต่การ
ท างาน หากใครปฏิบัติตามพระองค์รับรองว่าคนคนนั้นไม่มีวันจน ไม่มีวันพบกับความทุกข์ยากอย่างแน่นอน 
ไม่เพียงเท่านั้นยังได้น าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์  มาปฏิบัติใช้ในชีวิตประจ าวัน                    
การน าเอาหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาปฏิบัติเพ่ือการมีกิน มีใช้ ที่ไม่มีวันหมดทั้งยังสามารถลดความเสี่ยงด้าน
การตลาดได้อีกด้วย  
          2. ความขยัน  การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง และการดูแลการก ากับด้วยตนเองในทุกขั้นตอน                
ท าให้ผลผลิตมีคุณภาพดี และพยายามคิดเสมอว่าเราต้องผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ก่อนส่งถึงมือลูกค้า 
          3. ความอดทน มีความอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ หากพบปัญหาใดๆ ก็หาวิธีแก้ไข คิดเสมอว่า 
“ปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ และมีทางออกเสมอ”  
           4. หม่ันศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ เข้ารับการอบรมกับหน่วยงานราชการ และศึกษาเองผ่านช่องทาง 
YouTube อินเทอร์เน็ต แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนร่วมอาชีพ กับสมาชิกกลุ่มอยู่เป็นประจ า เพ่ือให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ ์
          5. ความตั้งใจและจิตใจที่มุ่งม่ัน  ด้วยได้ตั้งเปูาหมายการท าการเกษตรไว้ จะต่อยอดการเกษตร              
จะขยายผลต่อไปในอนาคต ท าให้มีความตั้งใจ มุ่งม่ันที่จะก้าวเดินบนเส้นทางเกษตรปลอดภัย เพ่ือสุขภาพที่ดี
ความเป็นอยู่ที่ดีตนเอง และคนในชุมชน 
          6. มีจิตอาสา  ต้องมีจิตอาสาต่อสาธารณะ และบุคคลรอบข้าง จ าเสมอว่า “ถ้าเราได้ใจเข้า เขาก็จะ
ให้ใจเรา” คุณความดีหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้ ถ้าอยากได้ท าเอา  

 

 
 
 
 



 

6. ประโยชน์ที่ได้รับจากการท า “เกษตรปลอดภัย” 
    1. ความยั่งยืนด้านการประกอบอาชีพ 
             - จากการถอดความรู้ เรื่อง การเพาะเห็ดนางฟูาภูฐาน สามารถน าความรู้ที่ได้ไปส่งเสริมและ
ถ่ายทอดเกษตรกรผู้ที่สนใจภายในต าบลกระทุ่มราย และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยทางส านักงานเกษตรอ าเภอ
ประทาย และนายธนโชติ จอดนอก ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ (เครือข่าย) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ด            
หมู่ที่ 8 บ้านโนนเพ็ด  ต าบลกระทุ่มราย  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา จะร่วมกันด าเนินการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ด เพ่ือให้เกษตรกรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งช่วยให้เกษตรกรน าองค์
ความรู้ที่ได้รับกลับไปลงมือท าเองในครัวเรือน เพ่ือลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ในครัวเรือน และการน าก้อนเห็ดไป
ท าปุ๋ยหมักคุณภาพด ีส าหรับบ ารุงดินในไร่นา ไม้ผลไม้ยืนต้น หรือบ ารุงพืชผัก หรือมีการน ากลับมาท าดินปลูก
เพ่ือการค้า ใช้ส าหรับปลูกพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ จะได้ธาตุอาหารที่เหลือตกค้างในก้อนเห็ดเก่าใช้บ ารุงเป็น
อาหารให้กับต้นพืช  
             - การเพาะเห็ดนางฟูาภูฐาน GAP/KOS สามารถสร้างความยั่งยืน สร้างรายได้ให้กับครอบครัว 
ชุมชน และที่ส าคัญตลาดยังเปิดกว้าง และราคาดี นอกจากเห็ดจะมีประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์             
ในแง่ของอาหารและยาปูองกันรักษาโรคแล้ว เห็ดยังมีความส าคัญทางเศรษฐกิจอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศไทยซึ่งมีสภาพแวดล้อมเหมาะสมส าหรับการเพาะเห็ดหลายชนิด ประกอบกับต้นทุนในการผลิตเห็ด
แต่ละชนิดไม่สูงมากนัก การจัดการง่ายกว่าพืชอย่างอ่ืน สามารถแปรรูปได้หลายอย่าง จึงเป็นอาชีพที่น่าสนใจ 
และเป็นทางเลือกหนึ่งของอาชีพเสริมหรืออาชีพหลักในอนาคต 
  2. มีผลผลิตออกสู่ตลาดทั้งปี ท าให้มีรายได้ต่อเนื่อง  
        - รายได้ประจ าวัน เช่น ขายดอกเห็ด แปรรูปแหนมเห็ด พืชผักในศูนย์ฯ 
        - รายได้ประจ าเดือน เช่น ขายก้อนเชื้อเห็ด กบในบ่อซีเมนต์ และดินปลูก  
        - รายได้ประจ าปี เช่น นาข้าว ปลาในบ่อดิน ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
  3. มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างพอเพียง มั่นคง มีงานท าตลอดป ี 
  4. มีสุขภาพแข็งแรง รับประทานเห็ดปลอดสารพิษ พืชผักสวนครัว 
  5. ความเป็นผู้น าและเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม มีความเสียสละให้กับชุมชนอยู่ตลอด เป็นบุคคลที่มีจิต
สาธารณะต่อส่วนรวม และหน่วยงานต่าง ๆ ของอ าเภอประทาย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

7. เป้าหมายการพัฒนาล าดับถัดไป 
        - การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีไอโอทีควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้า Application with 
the Internet of Things Technology Control in Smart Farms Mushroom 
    - พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้มีความทันสมัย และหลากหลาย เช่น การจัดท าบรรจุภัณฑ์ การแปรรูปสินค้า 
    - ต่อยอดธุรกิจที่มีความเก้ือกูลกัน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการผลิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม (Zero waste) 

8. ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
     - โรค/แมลงเห็ดนางฟ้าภูฐาน  เห็ดนางฟูาภูฐานมักจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการปลอมปนของเชื้อราชนิด
อ่ืนในก้อนถุง เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่มีความต้านทานต่อเชื้อราชนิดอ่ืนสูง โดยเฉพาะราเขียวและราด า ซึ่งเป็นรา
ที่สร้างความเสียหายให้กับเห็ดหลายชนิดและในขั้นการเพาะ หากมีการดูแลรักษาที่ดี ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมัก
พบในช่วงเห็ดออกดอกอาจพบปัญหาแมลงเข้าท าลายดอกเห็ดโดยเฉพาะพวกแมลงหวี่ เนื่องจากเห็ดนางฟูาภู
ฐานจะมีกลิ่นหอม วิธีปูองกันให้ใช้สารสมุนไพรฉีดบริเวณรอบ ๆ โรงเรือนหรือหากพบการท าลายที่ก้อนเชื้อ
เห็ดให้รีบก าจัดออกไปเผาท าลายทันที 

9. การขยายผลสู่พื้นที่ใกล้เคียง 
       - นายธนโชติ จอดนอก ประธานศูนย์เรียนรู้ฯ (เครือข่าย) เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มและความพยายามฟัน
ฝุาอุปสรรคและแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 
เป็นแรงบันดาลใจ ท าให้ประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์ และได้รับความไว้วางใจจากส่วนราชการต่างๆ  
ให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) และศูนย์ยังได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ 
ศพก. เครือข่ายฯ กิจกรรมประเภท “ด้านการผลิตเห็ดและการแปรรูปเห็ด” เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมของ
หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรทั่วไปที่ เกษตรกรพ้ืนที่
ใกล้เคียงที่มีสนใจที่จะมาเรียนรู้และฝึกปฎิบัติภายในศูนย์ฯ ตลอดทั้งมีแผนที่จะด าเนินการ ดังนี้ 
            1. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร การสร้างพ้ืนที่ตนเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือให้ผู้ที่ 
สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การผลิตเห็ดตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า พร้อมทั้งได้เรียนรู้ด้วยตนเอง อาจมีการฝึก
ปฏิบัติภายในแปลงให้ ผู้มาศึกษาได้ลองปฏิบัติ พร้อมกันนั้นก็สามารถจับจ่ายสินค้าเกษตรของเครือข่าย
เกษตรกรผู้ปลูกพืชปลอดภัยได้ สินค้าท่ีมีคุณภาพกลับไปบริโภคอีกด้วย  
             2. การสร้างตลาดเกษตรปลอดภัยในชุมชน โดยรวบรวมสินค้าเกษตรจากเกษตรกรในกลุ่มมาจัด 
จ าหน่ายในตลาดชุมชนแห่งนี้  
             3. การจ าหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยของเกษตรกรเครือข่ายภายในกลุ่มผ่านช่องทางออนไลน์  
             5. สร้างกลุ่มให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งปลูกฝังการท าการเกษตรที่ดีให้ลูกหลานเพื่อสร้างคน
รุ่นใหม่ให้มาสานต่อการเกษตรเหล่านี้ ลบความคิดท่ีว่าการท าการเกษตรเป็นเรื่องที่เหนื่อย เป็นเรื่องท่ี
เสียเวลา สร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้หันมารักการท าการเกษตร ให้ลูกหลานรู้ว่าสิ่งส าคัญของมนุษย์คือความ
ต้องการด้าน อาหาร ไม่มีอะไรส าคัญเท่าอาหารที่มนุษย์เราทุกคนต้องรับประทาน ดังค าที่ว่า “เงินทองคือ
มายา ขา้วปลาคือของจริง” 
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