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ค าน า 
 
               เอกสารประกอบการเรียนวิชางานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 (สาระเพิ่มเติม)  
รหสั  ง21202  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  เร่ือง วธีิการเพาะเห็ด “เห็ดสวยดว้ยมือเรา”  เล่มน้ีเสนอเน้ือหา
เร่ือง วสัดุอุปกรณ์เพาะเห็ด  วสัดุแปรรูปผลผลิต และวธีิการเพาะเห็ดนางฟ้า  ซ่ึงในหน่วยการเรียนรู้ 
ท่ี  2  น้ี  เน้ือหาค่อนขา้งมาก  ผูจ้ดัทาํจึงแยกเป็นเล่มๆ จาํนวน  3  เล่ม  เพื่อความสะดวกในการใชเ้ป็น
เอกสารประกอบการเรียนในรายชัว่โมง และใชท้บทวนความรู้  ความเขา้ใจ และฝึกทกัษะการปฏิบติั  
รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความสามารถของนกัเรียนใหมี้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิา งานเพาะเห็ด
เพื่ออาชีพ  รหสั  ง21202 ให้สูงข้ึนตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้  และเพื่อใหค้รูใชร่้วมกบัคู่มือการใช้
แผนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รายวชิา งาน เพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  รหสั  ง21202   
   ผูจ้ดัทาํหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่เอกสารประกอบการเรียน รายวชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  รหสั   
ง21202  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1  (สาระเพิ่มเติม)  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง วธีิการเพาะเห็ด “เห็ดสวย
ดว้ยมือเรา” การเพาะเห็ดนางฟ้า  เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการจดักระบวนการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบติั  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  1 ไดเ้ป็นอยา่งดี 
 
 
 
        สวา่ง   นิลรัตน์               
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ค าช้ีแจงการใช้เอกสารประกอบการเรียน 

 
 
เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  รหสั  ง21202 (สาระเพิ่มเติม) ชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี  1  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  ช่ือหน่วย  วธีิเพาะเห็ด “เห็ดสวยด้วยมือเรา” จดัทาํข้ึนเพื่อ
ใชใ้นการจดัการเรียนรู้รายชัว่โมง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสาระและมาตรฐานการเรียนรู้  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช   2551  ภายใน
เล่มจะนาํเสนอสาระการเรียนรู้เป็นหน่วยๆ ตามลาํดบัความยากง่าย  และมีภาพประกอบสาระการ
เรียนรู้ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นภาพท่ีจดัทาํข้ึนเอง  โดยจดัทาํเป็นเร่ืองๆเพื่อใหผู้เ้รียนมีความสะดวกและง่าย
ในการใชเ้อกสารประกอบการเรียนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้  ซ่ึงหน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 การเพาะเห็ด
นางฟ้ามีสาระการเรียนรู้  ประกอบดว้ย 

เร่ืองท่ี  1  ผงัมโนทศัน์วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
เร่ืองท่ี  2  ผลการเรียนรู้  จุดประสงคก์ารเรียนรู้( K.P.A.)สาระสาํคญั  สาระการเรียนรู้ 
เร่ืองท่ี  3  โรงเรือนเพาะเห็ด 
เร่ืองท่ี  5  อุปกรณ์เพาะเห็ด 
เร่ืองท่ี  6  อุปกรณ์แปรรูปเห็ด 
เร่ืองท่ี  7  วสัดุเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก 
เร่ืองท่ี  8  วธีิการเพาะเห็ดนางฟ้า : ลกัษณะทัว่ไปของเห็ดนางฟ้า 
เร่ืองท่ี  9  ชีววทิยาและสัณฐานวทิยาของเห็ดนางฟ้า 
เร่ืองท่ี  10 การผลิตเห็ดนางฟ้า : การทาํหวัเช้ือบริสุทธ์ิ 
เร่ืองท่ี  11  ขั้นตอนการผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า  
เร่ืองท่ี  12  การเข่ียเช้ือเห็ดนางฟ้า 
เร่ืองท่ี  13  การบ่มเช้ือเห็ดนางฟ้า 
เร่ืองท่ี  14  การเปิดใหเ้กิดดอกเห็ด 
ใบงานท่ี  1-5 
แบบทดสอบหลงัเรียน 
เฉลยแบบทดสอบหลงัเรียน 
บรรณานุกรม 
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เพื่อใหก้ารใชเ้อกสารประกอบการเรียนชุดน้ีเกิดผลดีต่อการจดัการเรียนรู้ จึงเสนอแนวทาง

ในการปฏิบติัสาํหรับนกัเรียนดงัน้ี 
1.  เอกสารประกอบการเรียนวชิางานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  รหสั ง21202  ชุดน้ีใชป้ระกอบคู่มือ

การจดัการเรียนรู้สาํหรับนกัเรียน  และควบคู่ไปกบัการจดักิจกรรมการเรียนการสอนรายชัว่โมงของ
ครู 

2.  นกัเรียนสามารถศึกษาเอกสารประกอบการเรียนชุดน้ีไดด้ว้ยตนเอง โดยศึกษาบทเรียน
นอกเวลาเรียนก่อนเรียนเร่ืองนั้นๆมาล่วงหนา้ 

3.  ใหน้กัเรียนศึกษาเน้ือหามาก่อนเพื่อใหก้ารจดัการเรียนการสอนรายชัว่โมงประหยดัเวลา
ในการเรียนทฤษฎี  จะไดเ้นน้ทกัษะการปฏิบติัและทบทวนบทเรียน 

4.  นกัเรียนสามารถทาํกิจกรรมฝึกทกัษะไดด้ว้ยตนเองหลงัจากศึกษาเน้ือหาจบแต่ละหน่วย
การเรียนรู้  และนาํความรู้ เผยแพร่ไปยงัผูป้กครองและชุมชนได ้
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2  
เรื่อง วิธีการเพาะเหด็ “เหด็สวยด้วยมือเรา   

 

          
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

                        ฝังมโนทัศน์วเิคราะห์หน่วยการเรียนรู้ที่  2  
 

โรงเรือนเพาะเห็ด 
 

อุปกรณ์เพาะเห็ดชนิดต่างๆ 
 

เห็ดสวยด้วยมือเรา 
 

สูตรอาหารเพาะเห็ดนางฟ้า 
เห็ดนางรม และเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก 
 

วสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า  นางรม และ 
เห็ดหูหนูในถุงพลาสติก 

 

การน่ึงฆ่าเช้ือ การเขี่ยเช้ือ 
และการบ่มเช้ือ 

 

การผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม 
และเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก 

การน าก้อนเช้ือเห็ดขึน้ช้ันและเปิดให้ออก
ดอกในโรงเรือน 
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ผลการเรียนรู้ 
 
 

1.  ระบุช่ือวสัดุอุปกรณ์ในการเพาะเห็ดและแปรรูปผลผลิตจากเห็ดได ้
 2.  วางแผนดาํเนินการเตรียมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดหูหนูในถุงพลาสติกได้

อยา่งเหมาะสม 

              3.  วางแผนดาํเนินการเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดหูหนูในถุงพลาสติกไดอ้ยา่ง

เหมาะสม 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
ด้านความรู้ (K) 

1.  ระบุช่ืออุปกรณ์ในการเพาะเห็ดและแปรรูปผลผลิตจากเห็ด 
2.  จดัเตรียมวสัดุ และสูตรเพาะเห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรมและเห็ดหูหนูตามสูตร 

ท่ีกาํหนดได ้
3.  จดัเตรียมสูตรเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดหูหนูในถุงพลาสติกได ้

             4.  อธิบายวธีิการผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดหูหนูและบรรจุวสัดุ
เพาะในถุงพลาสติกได ้

5.  อธิบายวธีิการน่ึงฆ่าเช้ือ เข่ียเช้ือ และบ่มเช้ือเห็ดได ้
6.  อธิบายวธีิการเอากอ้นเช้ือเห็ดข้ึนชั้นและเปิดออกดอกได ้

ด้านทกัษะ ( P) 
1. สืบคน้ขอ้มูลวสัดุอุปกรณ์เพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดหูหนู นาํมาจดัทาํ 

แผนภาพความคิด 

2. จดัทาํแผนภูมิ วสัดุ และสูตรเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดหูหนูใน 

ถุงพลาสติก 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  2 
เร่ือง วธีิการเพาะเห็ด “เห็ดสวยด้วยมือเรา” 
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3. ปฏิบติัการผสมวสัดุเพาะบรรจุวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดหูหนู 

ในถุงพลาสติก 

4. ปฏิบติัไดน่ึ้งฆ่าเช้ือ เข่ียเช้ือและบ่มกอ้นเช้ือเห็ด 

5. ปฏิบติัการเอากอ้นเช้ือข้ึนชั้นและเปิดออกดอกในโรงเรือนได ้

 ด้านคุณลกัษณะ (A) 
  1.  ใฝ่เรียนรู้ 
  2.  มุ่งมัน่ในการทาํงาน 

3.  อยูอ่ยา่งพอเพียง 
4.  มีจิตสาธารณะ 

 ด้านสมรรถนะ (C) 
  1.  ความสามารถในการคิด 

  2.  ความสามารถในการใชท้กัษะชีวติ 

สาระส าคญั 
การเพาะเห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม และเห็ดหูหนู ในถุงพลาสติก ตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์ให้

พร้อมซ่ึงวสัดุอุปกรณ์แต่ละชนิดสามารถใชร่้วมกนัได ้ดงันั้นถา้เตรียมวสัดุอุปกรณ์ไดพ้ร้อมและ
เพียงพอจะทาํใหก้ารดาํเนินการเพาะเห็ดดงักล่าวไดผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่า     

สาระการเรียนรู้ 
 

1. โรงเรือนเพาะเห็ด 
2. อุปกรณ์เพาะเห็ดและแปรรูปผลผลิตเห็ด 
3. วสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม และเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก 
4. สูตรอาหารเพาะเห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม และเห็ดหูหนู 
5. ผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม และเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก 

 6.  การน่ึงฆ่าเช้ือ  การเข่ียเช้ือ  และการบ่มเช้ือเห็ด 
 7.  การนาํกอ้นเช้ือข้ึนชั้นและเปิดออกดอก 
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ค าส่ัง  ใหน้กัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคาํตอบเดียว โดยทาํเคร่ืองหมาย  X ลงใน 

           กระดาษคาํตอบ 

 
1. อุปกรณ์ในการแปรรูปเห็ดขอ้ใดท่ีตอ้งใชคู้่กนั 
         ก.  ครก + กระทะ 
         ข.  กระทะ + กะละมงั 
         ค.  ครก + สาก   
         ง.  มีด + สาก 
2.  โรงเรือนเพาะเห็ดท่ีเหมาะสมสาํหรับโรงเรียน
คือแบบใด 
       ก.  เพิงหมาแหงน 
       ข.  หนา้จัว่ชั้นเดียว  
       ค.  หนา้จัว่สองชั้น 
       ง.  หนา้จัว่กลาย 
3.  ลกัษณะของโรงเรือนท่ีดีควรบุผนงัดว้ยวสัดุใน
ขอ้ใด 
        ก.  จาก    
        ข.  ใบไหมแ้หง้ 
        ค.  ซาเลน 
        ง.  พลาสติกใส 
 
 

4.  วสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมและเห็ดหูหนู 
ขอ้ใดท่ีใชเ้หมือนกนัมากท่ีสุด 
         ก.  เช้ือเห็ด 
         ข.  กระบะเพาะ 
         ค.  ข้ีเล่ือยไมย้างพารา  
         ง.   จอบ 
5.  อุปกรณ์ชนิดใดท่ีจาํเป็นตอ้งใชม้ากท่ีสุดในการ
เพาะเห็ดในถุงพลาสติก 
         ก.  เช้ือเห็ด 
         ข.  กระบะเพาะ 
         ค.  ข้ีเล่ือยไมย้างพารา 
         ง.   คอขวด   
6.   ถา้ไม่มีหมอ้น่ึงความดนัสาํหรับน่ึงกอ้นเช้ือเห็ด
สามารถใชส่ิ้งใดทดแทน  
         ก.  กระทะใบบวั  
          ข.  ถงันํ้ามนัขนาดใหญ่   
          ค.  หมอ้น่ึงขา้วเหนียว 
          ง.   ลงัถึง 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที ่ 2  
เร่ือง วธิีการเพาะเห็ด “เห็ดสวยด้วยมอืเรา” 
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7. เม่ือผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม และ
เห็ดหูหนูเรียบร้อยแลว้ลาํดบัสุดทา้ยทาํอยา่งไร  
          ก.  น่ึงฆ่าเช้ือ 
          ข.  เข่ียเช้ือเห็ด 
          ค.  บรรจุถุงพลาสติก 
          ง.  บ่มกอ้นเช้ือ  
8.  การบรรจุถุงกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และ
เห็ดหูหนู  1 ถุง ชัง่นํ้าหนกัเท่าไร 
           ก.  0.8 - 1.0  กิโลกรัม   
           ข.  1.0-1.5    กิโลกรัม 
           ค.  1.5          กิโลกรัม 
           ง.   2.0          กิโลกรัม 
 

 
9.   การน่ึงกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ด
หูหนูเพื่อฆ่าเช้ือโรคดว้ยหมอ้น่ึงลูกทุ่งใชเ้วลา
ประมาณเท่าไร 
            ก.   1-2   ชัว่โมง 
            ข.   2-3   ชัว่โมง  
            ค.   3-4   ชัว่โมง 
            ง.   4-5    ชัว่โมง 
10.  ขั้นตอนการผลิตกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าในถุง 
พลาสติกหลงัเข่ียเช้ือเห็ดแลว้ใชเ้วลาบ่มกอ้นเช้ือ 
ก่ีวนัเส้นใยจึงจะเจริญเตม็ถุง 
            ก.  15-20  วนั 
            ข.  20-25  วนั 
            ค.  25-30  วนั  
            ง.  30-35  วนั 
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    1.       ค 
2.       ข 
3.       ก 

4.       ค 

5.       ง 
 

 6.     ข 

7.      ง 
 8.     ก 
 9.     ข 

10.    ค 

 

 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  หน่วยการเรียนรู้ที ่ 2  
เร่ือง วธิีการเพาะเห็ด “เห็ดสวยด้วยมอืเรา” 
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หน่วยการเรียนรู้ที่  2 
เร่ือง วธิีการเพาะเห็ด “เห็ดสวยด้วยมอืเรา” 

 
 
 

 
 

1.  โรงเรือนเพาะเห็ด 
 

โรงเรือนเห็ดแบบที ่1โรงเรือนหน้าจั่ว/หญ้าคา  
             โรงบ่มหรือโรงเรือนหรือเปิดดอกสาํหรับเห็ดท่ีตอ้งการอากาศเยน็สบาย เช่น เห็ดนางรม,
นางฟ้า,หูหนู  โรงบ่มขนาด 5 x 10 เมตร บ่มกบัพื้นได ้2,500 กอ้น ราคาประมาณ 10,000บาทถา้ทาํ
ชั้นสูง 4 ชั้น จะวางกอ้นได6้,000กอ้น  

 คุณสมบัติ 
  1.ขนาดโรงเรือน 5 x 10 เมตร หนา้จัว่ยืน่ออกมาดา้นละ 1 เมตร ประตูมีดา้นเดียวขนาด 1 x 
1.5 เมตรใชห้ญา้คามุงหลงัคา 
  2. ผนงัดา้นขา้งใชพ้ลาสติกสีดาํทบัดว้ยหญา้คา   ห่างชายหลงัคา 30 ซม. เพื่อใหมี้แสงสวา่ง
และระบายลมไดบ้า้ง 
  3. ช่องหนา้จัว่ ทั้ง 2 ดา้นเป็นหญา้คา โครงสร้าง เสาดา้นขา้ง A   คือ เสาไมก้ลมขนาด 2 x 4 
น้ิว สูง 2 เมตร ฝังดินลึก 50 เซนติเมตร จาํนวน 10 ตน้ ฝังดา้นนอกแถวละ 5 ตน้  เสากลาง B  คือ เสา
ไมข้นาด 3 x 4 น้ิว สูง 3 เมตร ฝังดินลึก 50เซนติเมตร จาํนวน 5 ตน้ 
  4.  โครงหลงัคา  คือโครงหลงัคาส่วนท่ีใชไ้มซี้ก  ส่วนโครงสร้างส่วนท่ีเหลือใชไ้มก้ลม 
ขนาด 3/4 x 1.2 เซนติเมตร  โรงเปิดดอก ขนาด 5 x 10 เมตรต่อหลงัคาลงมาใกลจ้รดพื้นเปิดดอกได ้ 
3,000  กอ้น ราคาประมาณ 15,000  บาท 
 5.  วางชั้นไมซ้า้ย – ขวา เพื่อวางกอ้นเช้ือเห็ดโดยการวางซอ้นข้ึนไปดา้นบน 
 6.  ประตูทาํดว้ยพลาสติกสีดาํ ซอ้นกนัสองชั้นเพื่อใหมี้ความหนาสะดวกในการปิด-เปิด 
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ภาพท่ี  1-3  โรงเรือนแบบหนา้จัว่ /หญา้คา 
ท่ีมา : http://www.google.co.th/ 
ผูสื้บคน้ : นายสวา่ง  นิลรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 โครงสร้างหลงัคา ภาพท่ี 2 ชั้นวางกอ้นเช้ือเห็ด 

ภาพท่ี 3โรงเรือนหนา้จัว่มุงหญา้คา 

http://www.google.co.th/
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ภาพท่ี  4-6 โรงเรือนแบบหนา้จัว่ / มุงจาก 
ท่ีมา : โรงเรียนวดัหูแร่ 
ผูสื้บคน้ : นายสวา่ง  นิลรัตน์ 

   โรงเรือนเห็ดแบบที ่ 2 โรงเรือนหน้าจ่ัว / มุงจาก  
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ภาพท่ี 4 โครงสร้างหลงัคา ภาพท่ี 5 ชั้นวางกอ้นเช้ือเห็ด 

ภาพท่ี 6 โรงเรือนหนา้จัว่มุงจาก 

http://www.google.co.th/
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2.  อปุกรณ์เพาะเห็ดและอปุกรณ์แปรรูปผลผลติเห็ด 
                  2.1 อุปกรณ์เพาะ เห็ดนางฟ้า  เห็ดหูหนู และเห็ดนางรมในถุงพลาสติก 
                 เห็ดนางฟ้า  เห็ดหูหนู  และ เห็ดนางรม  จะใชอุ้ปกรณ์ในกลุ่มเดียวกนัแต่จะต่างกนับา้งก็
ข้ึนอยูก่บัสูตรของเห็ดนั้นๆหรือใชสู้ตรท่ีเหมือนกนัก็ยอ่มได ้ โดยผูท่ี้จะทาํการเพาะเห็ดใดก็เลือก
อุปกรณ์ให้เหมาะสม   อุปกรณ์ ดงักล่าว  ไดแ้ก่  ถุงพลาสติกใส  คอขวด  เคร่ืองชัง่  ยางวง  หมอ้น่ึง  
คอขวด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  8 คอขวด 

ภาพท่ี  10 นํ้ าสะอาด 

ภาพท่ี 7 ถุงพลาสติก 

ภาพท่ี  10 บวัรดนํ้ า 
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ภาพท่ี  7 - 14  อุปกรณ์เพาะเห็ด 
ท่ีมา : โรงเรียนวดัหูแร่ 
ผูถ่้ายภาพ : นายสวา่ง  นิลรัตน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  11 ยางวง ภาพท่ี  12 เคร่ืองชัง่ ภาพท่ี  13 ข้ีเล่ือย 

ภาพท่ี  10 นํ้ าสะอาด 

ภาพท่ี 14 เช้ือเห็ด ภาพท่ี 13 หมอ้น่ึงลูกทุ่ง 

http://www.google.co.th/
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2.2  อุปกรณ์แปรรูปผลผลติ  
                      อุปกรณ์ท่ีใชส้าํหรับการแปรรูปผลผลิต เฉพาะท่ีสาํคญั แต่ละโรงเรียนจะมีโรงครัว
(โครงการอาหารกลางวนั)  และท่ีบา้นนกัเรียน  ซ่ึงนกัเรียนส่วนใหญ่จะรู้จกั  ในท่ีน้ีจะใหน้กัเรียนรู้จกั
ท่ีสาํคญัตอ้งใช ้ ไดแ้ก่  หมอ้  กระทะ  ตะหลิว  กะละมงั  ทพัพี   ชอ้น  ถว้ย-จานถาด  เขียง  มีด   
ตะกร้า  ครก  เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  15 กระทะ ภาพท่ี  16 หมอ้ 

ภาพท่ี 18 กะละมงั ภาพท่ี  17 ทพัพี 

ภาพท่ี  16 เช้ือเห็ด 
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ภาพท่ี  19  ชอ้น-สอ้ม
มะมงั 

ภาพท่ี  20 ถว้ย-จาน 

ภาพท่ี 21  ถาด ภาพท่ี  22  เขียง 
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ภาพท่ี  15-26  อุปกรณ์แปรรูปผลผลิต 
ท่ีมา  : โรงเรียนวดัหูแร่ 
ผูถ่้ายภาพ : นายสวา่ง  นิลรัตน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 24  ครก 

ภาพท่ี 26 เตาแก๊ส 

ภาพท่ี 23  มีด 

ภาพท่ี 25 ตะกร้า 
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3. วสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า   ในถุงพลาสติก 
                 วสัดุเพาะ เห็ดนางฟ้า  
                 เห็ดนางฟ้า  เห็ดหูหนู  และ เห็ดนางรม  จะใชว้สัดุเพาะในกลุ่มเดียวกนัแต่จะต่างกนับา้ง 
คืออาจะเพิ่มบางตวั และลดบางตวัลง  ทั้งน้ีก็ข้ึนอยูก่บัผูเ้พาะแต่ละคนจะเลือกใชสู้ตรท่ีเหมือนกนัก็
ยอ่มได ้โดยผูท่ี้จะทาํการเพาะเห็ดใดก็เลือกวสัดุให้ตรงกบัท่ีระบุในสูตรนั้น แต่อาจมีขอ้จาํกดัอยูก่บั
พื้นท่ีท่ีจะเพาะเห็ดดว้ย  เพราะวสัดุบางชนิดระบุไวใ้นสูตร  แต่บางคร้ังก็หาวสัดุไม่ได ้  จึงตอ้งหา
วสัดุชนิดอ่ืนมาทดแทนบา้ง ดงันั้นจะมีวสัดุเพาะเห็ดท่ีเป็นหลกัใหญ่ตอ้งใช ้ ประกอบดว้ย   ข้ีเล่ือยไม้
เน้ือ  (ไมย้างพารา หาง่ายทางภาคใต)้   รําละเอียด  ปูนขาว  ดีเกลือ  ยปิซมั  นํ้าตาลทรายแดง  ปุ๋ยยเูรีย   
ดงัแสดงในภาพตามลาํดบั  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 28 รําละเอียด 
ตะกร้า 

ภาพท่ี  30  ยปิซมั
ตะกร้า 

ภาพท่ี 29  เช้ือเห็ด  
ยปิซมัตะกร้า 

ภาพท่ี 27 ข้ีเล่ือย 

ภาพท่ี  10 นํ้ าสะอาด 

ภาพท่ี  10 นํ้ าสะอาด 
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ภาพท่ี  27-34  วสัดุเพาะเห็ด 
ท่ีมา : โรงเรียนวดัหูแร่ 
ผูถ่้ายภาพ : นายสวา่ง  นิลรัตน์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 33 ดีเกลือ 

ภาพท่ี 32 ปูนขาว
มตะกร้า 

ภาพท่ี 31 นํ้ าสะอาด 

ภาพท่ี 34 นํ้ าตาลทราย 
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4. วธีิการเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ลกัษณะโดยทัว่ไปของเห็ดนางฟ้า 
เห็ดนางฟ้ามีรูปร่างลกัษณะคลา้ยเห็ดนางรม  และอยูว่งศเ์ดียวกนั  เห็ด “นางฟ้า”เป็นช่ือเห็ดท่ี

ตั้งข้ึนในเมืองไทย คนไทยบางคนเรียกวา่ “เห็ดแขก” เน่ืองจากพบเห็ดนางฟ้าคร้ังแรกท่ีประเทศ
อินเดียพบข้ึนตามธรรมชาติบนขอนไมเ้น้ืออ่อนท่ีกาํลงัผบุริเวณเชิงเขาหิมาลยัประเทศอินเดีย ลกัษณะ
เห็ดนางฟ้าจะคลา้ยเห็ดนางรมและเห็ดเป๋าฮ้ือ แต่ดอกจะมีสีขาวนวลจนถึงนํ้าตาลอ่อน    
               ในเมืองไทยนาํเห็ดนางฟ้าเขา้มาเม่ือ  พ.ศ. 2518  ท่ีสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์ประยกุตแ์ห่ง
ประเทศไทย  ต่อมามหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์และกรมวชิาการเกษตรไดท้าํการทดลองเล้ียง  พบวา่
เห็ดชนิดน้ีเจริญเติบโตดีใหผ้ลผลิตเร็ว  และใชผ้ลิตในรูปการคา้ได ้ เพราะมีขนาดดอกปานกลาง เน้ือ
แน่น  รสชาติดี เหมาะท่ีจะนาํมาแปรรูปบรรจุกระป๋องไดดี้  และไดน้าํเห็ดชนิดน้ีมาจากประเทศภูฎาน 
ซ่ึงเป็นเห็ดตระกลูเดียวกนักบัเห็ดนางฟ้าท่ีเพาะกนัในเมืองไทยแต่เดิม  ลกัษณะของดอกเห็ดจะสีคลํ้า
กวา่เห็ดนางรม  แต่เม่ือเทียบกบัเห็ดเป๋าฮ้ือแลว้จะมีสีจางกวา่ดงันั้นเห็ดชนิดน้ีจึงมีรูปร่างขนาดและสี 
อยูร่ะหวา่งเห็ดนางรมกบัเห็ดเป๋าฮ้ือ  แต่ค่อนไปทางเห็ดนางรมมากกวา่จากการทดลองเพาะเห็ด
นางฟ้า สรุปไดว้า่เห็ดนางฟ้าเจริญเติบโตไดดี้ในอุณหภูมิประมาณ 24-26  องศาเซลเซียส  เส้นใยของ
เห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติกจะเดินเร็วกวา่เห็ดชนิดอ่ืนเม่ือเอาถุงกอ้นเช้ือใส่ในโรงเรือนจะออกดอกเร็ว 
และรุ่นต่อไปจะตามมา 5-7 วนั  สามารถตา้นทานเช้ือราไดดี้ เพาะใหอ้อกดอกไดต้ลอดปี และ
สามารถเก็บดอกสดไวไ้ดน้านกวา่เห็ดนางรม โดยเก็บในตูเ้ยน็จะอยูไ่ดป้ระมาณ  3-4  วนัโดยท่ีดอกยงั
สด   และใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่เห็ดนางรม  และเห็ดเป๋าฮ้ือ   
 
 

 

ภาพท่ี 35 เห็ดนางฟ้า 
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4.2  ชีววทิยาและสัณฐานวิทยาของเห็ดนางฟ้า 

ช่ือวทิยาศาสตร์ :  Pleurotussajor-caju(Fr)  Sjngers 
ช่ือสามญั          :  Grey oyster mushroom หรือ Indian mushroom  
หรือ sajor-cajuSubdivsionBasidiomycotina 

 Class    Hymenomycetes 
 Subclass      Holobasidiomycetidae 

Oder       Agaricales(Agarics) 
                                                Family     Pleurotaceae 

             Genus      Pleurotus 
                 Specie   sajor-caju 

4.3  ลกัษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดนางฟ้า 
 1)  หมวกดอก (cap )  หมวกดอกจะหนาและมีเน้ือแน่นกวา่เห็ดนางรม  มีสีนํ้าตาลอ่อนคลา้ย
เห็ดเป๋าฮ้ือ  แต่มีสีจางกวา่มีเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 3-6 น้ิว ดอกอาจเป็นดอกเด่ียวหรือเป็นกระจุก 
 2)  ก้านดอก ( stalk)  กา้นดอกจะเป็นเน้ือเดียวกนักบัหมวกดอกคลา้ยเห็ดนางรม  แต่มีเน้ือ
แน่นสีขาว  และไม่มีวงแหวนรอบกา้นดอก  ถา้เจริญเติบโตในสภาพธรรมชาติตามขอนไม ้ ดอกเห็ด
จะมีลกัษณะเรียงรายลดหลัน่เป็นชั้นๆกา้นดอกจะสั้นมาก 
 3)  ครีบดอก (gill)  ครีบดอกจะมีสีขาว และครีบมีความยาวตลอดจนถึงกา้นดอก 
 4)  เส้นใย (mycelium)  มีลกัษณะค่อนขา้งละเอียด  แต่มีสีขาวมากกวา่เห็ดนางรม  การ
เจริญเติบโตของเส้นใยจะมีลกัษณะคลา้ยเห็ดนางรม 
              ลกัษณะเด่นของเห็ดนางฟ้า   

เห็ดนางฟ้า  มีช่ือเรียก  เช่น “เห็ดนางฟ้าภูฐาน” หรือ“เห็ดนางฟ้า” หรือ “เห็ดภูฎาน”  มีช่ือ
สามญัและช่ือวทิยาศาสตร์   เห็ดนางฟ้ามีลกัษณะเด่น  ดงัน้ี 
              1.  เส้นใยเห็ดนางฟ้าภูฐานเจริญเติบโตไดดี้ในอาหารวุน้ PDA หรือหากผสมถัว่เหลืองหรือ
ถัว่เขียวในอาหารวุน้แลว้เส้นใยจะเจริญเติบโตไดดี้มาก 
 2.  ในการผลิตหวัเช้ือธญัพืชเส้นใยเห็ดจะเจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 3. ใหด้อกเร็ว ภายหลงัเข่ียหวัเช้ือลงถุงกอ้นเห็ด 2-3 สัปดาห์  สามารถเปิดถุงใหด้อกได้
นอกจากน้ีช่วงห่างของการเก็บผลผลิตดอกจะสั้นจะมีการฟักตวัเพียง5-7  วนัแลว้จะออกดอกให้
ผลผลิตรุ่นต่อไปได ้
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4. มีประสิทธิภาพในการเปล่ียนอาหารในถุงกอ้นเห็ดมาใชเ้พื่อการเจริญเติบโตสูงมาก  และ

ยงัพบการตา้นราเขียว ราดาํไดดี้ 
  5.  มีรสชาติอร่อยเหมือนเห็ดนางรม  มีกล่ินหอม  รสหวาน  และมีความกรอบ  เก็บรักษาไว้

ไดน้านกวา่เห็ดนางรมโดยเฉพาะในท่ีท่ีมีการควบคุมอุณหภูมิ 
  6. ใหผ้ลตอบแทนสูงกวา่เห็ดในสกุลเห็ดนางรมอ่ืนๆ  สามารถเพาะในวสัดุเพาะชนิดต่างๆ

ไดดี้  และเพาะไดทุ้กฤดูกาล 
 4.4  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า 

   1)  อุณหภูมิ  อุณหภูมิท่ีเหมาะสมต่อการออกดอกของเห็ดนางฟ้าประมาณ  25  องศา
เซลเซียส  หากอุณหภูมิตํ่ากวา่  15  องศาเซลเซียส  และสูงกวา่  35  องศาเซลเซียส  เห็ดนางฟ้าจะไม่
ออกดอก  หากกอ้นเห็ดไดรั้บอุณหภูมิตํ่ากวา่ 20องศาเซลเซียสในระยะเวลาสั้นๆจะช่วยชกันาํใหอ้อก
ดอกดีข้ึน 
   2)  ความช้ืน  เห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดท่ีตอ้งการความช้ืนในอากาศสูงระหวา่ง 80-85 % 

  3)  ปริมาณธาตุอาหารในวสัดุเพาะ  การเพิ่มปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรทสามารถเพิ่มธาตุ 
ไนโตรเจนในดอกเห็ดได ้5.32% 
 
การผลติเห็ดนางฟ้า 
   1.  การผลติหัวเช้ือเห็ดบริสุทธ์ิ (แม่เช้ือ) การผลิตหวัเช้ือเห็ดบริสุทธ์ิ  มีขั้นตอนการผลิต
คลา้ยเห็ดนางรม  หรือเห็ดหูหนู  ประกอบดว้ย 
                การเลีย้งเช้ือเห็ดบริสุทธ์ิบนอาหารวุ้น  ใชอ้าหารวุน้ P.D.A.ใชสู้ตรเดียวกบัเห็ดนางรม   เห็ด
หูหนู  สูตรอาหารวุน้  P.D.A.  ประกอบดว้ยส่วนผสม ดงัน้ี 
   มนัฝร่ัง    300    กรัม 
   นํ้าตาลกลูโคส/เดค็โตส    20    กรัม 
   วุน้ (ตรานางเงือก)    15    กรัม ( 1 ซอง) 
   นํ้าสะอาด       1    ลิตร 

วธีิท า 
1.  นาํมนัฝร่ังมาลา้งใหส้ะอาดปอกเปลือกหัน่เป็นช้ินส่ีเหล่ียมแบบลูกเต๋าขนาด 

111  เซนติเมตร 
  2.  ตวงนํ้าสะอาดตามสูตรใส่หมอ้เคลือบ หรือหมอ้สแตนเลส  ใส่มนัฝร่ังท่ีหัน่แลว้
ตม้จนเดือดประมาณ 15 นาทียกลงกรองดว้ยผา้ขาวบางเอาแต่นํ้า 
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  3.  เทผงวุน้ใส่ถว้ยละลายดว้ยนํ้าเยน็ใส่ในนํ้ามนัฝร่ังคนให้เขา้กนัยกข้ึนตั้งไฟใส่
นํ้าตาลกลูโคส  20  กรัม คนพอเดือดยกลง 
  4.  นาํขวดแบนลา้งใหส้ะอาดกรอกอาหารวุน้ใส่ลงไปประมาณ 1 น้ิวปิดจุก 
ดว้ยสาํลีป้ันเป็นกอ้น (ขณะกรอกระวงัอยา่ใหเ้ป้ือนปากขวด) 

5.  นาํขวดท่ีกรอกอาหารวุน้แลว้ไปน่ึงในหมอ้น่ึงความดนัท่ีอุณหภูมิ  15  ปอนด์ต่อ 
ตารางน้ิว  (ประมาณ 20-30 นาที)ยกลงนาํขวดไปวางตะแคง เพื่อเพิ่มพื้นท่ีอาหารวุน้ในขวด และ
ตอ้งการให้อาหารวุน้ไม่จบัตวัเป็นกอ้น  

6.  เล้ียงสปอร์เห็ด  เลือกดอกเห็ด(ตามชนิดท่ีจะเพาะ) โดยเลือกดอกท่ีสมบูรณ์ 
ไม่แก่หรืออ่อนจนเกินไปลา้งใหส้ะอาดผา่เป็น  2 ซีก  ลนไฟฆ่าเช้ือปลายเขม็ค่อยๆตดัเอาส่วนท่ีตรง
กลางของดอกตกัให้ติดปลายเขม็ค่อยๆนาํไปวางบนอาหารวุน้  ขั้นตอนน้ีตอ้งระวงัเร่ือง  เช้ือโรคท่ีอยู่
ในบริเวณ  ถา้เป็นไปไดใ้หท้าํในหอ้งปลอดเช้ือ หรือ ทาํในตูเ้ข่ียเช้ือเห็ด  ปิดปากขวด  ดว้ยสาํลีหุม้
กระดาษทบัอีกชั้นหน่ึง 

             7.  การเก็บรักษาขวดท่ีเข่ียสปอร์เห็ดแลว้ให้เก็บไวใ้นหอ้งท่ีลมไม่พดัผา่นโดยวาง
ขวดตะแคง  และใหหุ้ม้ดว้ยกระดาษรัดดว้ยยางวงใหแ้น่นใส่ถุงพลาสติกอีกชั้นรัดยางปากถุงเก็บไวใ้น
ตูเ้ยน็ช่องธรรมดาเก็บไดน้านหลายเดือน 
 วธีิสังเกตขวดอาหารวุ้น  สังเกตไดด้ว้ยตาเปล่าถา้มองเห็นเส้นใยฟูเหมือนสาํลีข้ึนมาจาก
ผวิหนา้วุน้แผอ่อกมาเป็นสีขาวๆแสดงวา่อาหารวุน้ขวดนั้นเจริญเติบโตปกติ  แต่ถา้มีสีเหลือง หรือจุด
ดาํๆ  แสดงวา่มีอาการผดิปกติอาจจะใชไ้ม่ได ้ 

2.  การท าหัวเช้ือในเมลด็ธัญพชื (เมลด็ข้าวฟ่าง)  การทาํหวัเช้ือในเมล็ดธญัพืชท่ีนิยมใช้
แพร่หลายคือเมล็ดขา้วฟ่าง (ขา้วฟ่างอาหารสัตว)์  มีกระบวนการปฏิบติั  ดงัน้ี 

2.1  เลือกเมล็ดขา้วฟ่างใหเ้ลือกเมล็ดขนาดใหญ่ ใหม่ลา้งใหส้ะอาดแช่ไว ้1 คืน 
2.2   นาํเมล็ดขา้วฟ่างไปทาํใหสุ้กดว้ยวธีิการตม้ หรือน่ึง (ก่อนตม้หรือน่ึงลา้งนํ้า 

ใหส้ะอาดหลายๆคร้ังเพราะอาจจะมีรสเปร้ียวจากการแช่นํ้ าคา้งคืน)น่ึงหรือตม้พอสุกเมล็ดปริเล็กนอ้ย
ก็ยกลง  
  2.3   ผึ่งเมล็ดขา้วฟ่างท่ีสุกแลว้ใหแ้หง้นาํไปกรอกใส่ขวดแบนใหญ่ท่ีลา้งสะอาดแลว้
ประมาณ 2ใน3 ของขวด  อุดจุกดว้ยสาํลีป้ันเป็นกอ้น  หุม้กระดาษหนงัสือพิมพรั์ดยางใหแ้น่น 
  2.4  น่ึงฆ่าเช้ือดว้ยหมอ้น่ึงความดนัไอนํ้าท่ี 15 ปอนดน์าน  30  นาที  

2.5   การใส่เช้ือวุน้ (จากการทาํในขั้นตอนท่ี1) โดยใชเ้ขม็เข่ียเช้ือตดัวุน้ท่ีสปอร์เห็ด 
ท่ีเจริญเตม็ท่ีแลว้  ตดัเป็นช้ินส่ีเหล่ียมประมาณ  1  เซนติเมตร  เปิดจุกขวดขา้วฟ่างนาํช้ินวุน้วางตรง
กลางขวด ปิดจุกไวเ้หมือนเดิม (การเข่ียเช้ือวุน้ตอ้งทาํในตูเ้ข่ียเช้ือ / ในห้องท่ีปราศจากเช้ือโรค) 
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2.6   การบ่มเช้ือขา้วฟ่างหลงัการเข่ียเช้ือเสร็จ  นาํขวดเก็บในหอ้งท่ีไม่มีแสงแดดส่อง  
(หอ้งมืด)  แต่ตอ้งเป็นห้องท่ีสะอาด  เส้นใยเห็ดจะเจริญไปตามเมล็ดขา้วฟ่างภายในเวลา  7-10 วนั 
หรือมากกวา่น้ีทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัชนิดของเห็ดดว้ย  เช่นเห็ดนางฟ้า 7-10  วนั  เห็ดนางรม 14-20 วนั เห็ดหู
หนู 10-14  วนั   (ท่ีมา : คู่มือการเพาะเห็ดมืออาชีพ “เห็ดเศรษฐกิจ”,2543: 16-18) 

3.  การผสมวสัดุเพาะเห็ด (ก้อนเช้ือเห็ด) 
การผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า  ใชสู้ตรการทาํกอ้นเช้ือเห็ดท่ีนิยมใชก้นัทัว่ๆไป  แต่ในส่วน

ของโรงเรียนวดัหูแร่ใชสู้ตรการทาํกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าท่ีดดัแปลงมาจากสูตรดั้งเดิมเล็กนอ้ย   ทั้งน้ี
เพราะวสัดุเพาะในบริบทของแต่ละทอ้งถ่ินไม่เหมือนกนั  สูตรกอ้นเช้ือท่ีดดัแปลงวสัดุแลว้ 
ประกอบดว้ย 

ข้ีเล่ือยไมย้างพารา  100  กิโลกรัม 
รําละเอียด       5   กิโลกรัม 
ดีเกลือ     0.5  กิโลกรัม 
ปูนขาว                                               1        กิโลกรัม 
ยปิซมั    0.5         กิโลกรัม 
นํ้าสะอาด(ความช้ืน)                   70-75        เปอร์เซ็นต ์

 
ขั้นตอนการผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที ่ 1  
      ร่อนข้ีเล่ือยไมย้างพาราเพื่อเอาเศษวสัดุออกจากข้ีเล่ือย  
นาํไปชัง่ใหค้รบ  100  กิโลกรัม วางเป็นกองบนพื้นดิน
แขง็ๆ  หรือพื้นซีเมนตจ์ะดีมากจะทาํใหเ้กิดความสะดวก
ในการผสมวสัดุใหเ้ขา้กนั และระหวา่งการผสมจะไม่มี
วสัดุอ่ืนใดเจือปน  และเม่ือปฏิบติังานเสร็จทาํความ
สะอาดบริเวณไดง่้าย  

ภาพท่ี 36  ข้ีเล่ือยร่อนแลว้ 
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ขั้นตอนที ่ 2  
       หลงัจากกองข้ีเล่ือยตามสูตรแลว้ ใส่รําละเอียด  
ปูนขาว   คลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั   

ภาพท่ี 37  ใส่รําละเอียด 

ขั้นตอนที ่ 3  
       ใส่  ดีเกลือ  ยปิซมั   และคลุกเคลา้ใหเ้ขา้เป็น 
เน้ือเดียวกนั 

 

ภาพท่ี 38 ใส่วสัดุตามสูตร 

ขั้นตอนที ่ 4  
       ต่อจากขั้นตอนท่ี  3  คลุกเคลา้วสัดุใหเ้ขา้เป็นเน้ือ
เดียวกนัและเติมนํ้าลงไปใหไ้ดค้วามช้ืนในวสัดุเพาะ
ประมาณ 70-75 % (ทดสอบดว้ยการป้ันพอเป็นกอ้น  ถา้
แบมือออกยงัเป็นกอ้นอยูแ่สดงวา่ความช้ืนพอเพียง
เตรียมนาํไปบรรจุถุงไดเ้ลย 

 

ภาพท่ี 39 รดนํ้ าพร้อมคลุกเคลา้ 
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   ขั้นตอนท่ี  6-7    
              อดัถุงใหแ้น่นพอประมาณ  สวมคอขวด และอุดจุกลาํสี  พร้อมท่ีจะนาํไป 

น่ึงฆ่าเช้ือโรคในขั้นตอนต่อไป 

 

 

 

ขั้นตอนที ่ 5   
          บรรจุในถุงพลาสติกทนร้อน  ขนาดถุง  712  น้ิว ให้บรรจุวสัดุเพาะถุงละ   
0.8-1  กิโลกรัม 
 

ภาพท่ี 40-41 บรรจุวสัดุใส่ถุง 
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ภาพท่ี 44-45 น่ึงฆ่าเช้ือโรค 
 

ภาพท่ี 35 บรรจุวสัดุในถุง 

ภาพท่ี  42-43  บรรจุถุงและใส่คอขวด 

   ขั้นตอนที ่  8    
            นาํกอ้นเช้ือเห็ดวางเรียงในหมอ้น่ึงลูกทุ่งจนเตม็ (จะไดป้ระมาณ 7 0  กอ้น)  ปิดฝา 
ใชเ้ตาแก๊สหรือเตาแบบกอ้นเส้า  3 กอ้น  ใชไ้มฟื้นเป็นเช้ือเพลิง (หาไดง่้าย) ประหยดั
รายจ่าย เม่ือนํ้าเร่ิมเดือดตั้งเวลา (ควรตั้งเวลาปลุกจะไดไ้ม่หลงเวลา)  ใชเ้วลา  3  ชัว่โมง  
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การเข่ียเช้ือเห็ด 
  เช้ือเห็ดนางฟ้า  ซ่ึงเจริญเป็นเส้นใยอยูใ่นขวด   เม่ือจะเข่ียเช้ือเห็ดลงถุงกอ้นเช้ือ  ใหเ้อาไม้

แขง็ๆคนใหเ้มล็ดขา้วฟ่างกระจายออก  เปิดปากถุงกอ้นเช้ือเห็ด  เทเมล็ดขา้วฟ่างใส่ลงไปในถุง  7-10  
เมล็ดเขยา่ถุงเล็กนอ้ยเพื่อใหเ้มล็ดขา้วฟ่างกระจายไปทัว่ปากถุง  แลว้ปิดจุกเหมือนเดิม ทาํไปอยา่งน้ี
จนหมดกอ้นเช้ือ  (การเข่ียเช้ือ  ถา้จะใหไ้ดผ้ลดีควรทาํในตูเ้ข่ียเช้ือ  หรือทาํในห้องท่ีมิดชิดไม่มีลมพดั
ผา่นเพื่อไม่ให้เช้ือโรคติดลงไปในถุงกอ้นเช้ือ) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ข้อควรระวงัในการเขี่ยเห็ดลงถุงก้อนเช้ือเห็ด 

 1. หวัเช้ือเห็ดตอ้งไม่แก่หรืออายมุากเกินไปเพราะเส้นใยจะเจริญเติบโตชา้และตอ้งไม่มี
เช้ือจุลินทรียอ่ื์นปนเป้ือน 

 2. สถานท่ีท่ีใชใ้นขั้นตอนต่างๆท่ีกล่าวมาแลว้ตอ้งสะอาดมีการกาํจดัเช้ือจุลินทรียอ่ื์นๆอยา่ง
สมํ่าเสมอ 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  46-47  เข่ียเช้ือเห็ดลงถุงกอ้นเช้ือ 
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การบ่มก้อนเช้ือ   
นาํถุงกอ้นเช้ือเห็ดไปบ่มในห้องหรือโรงบ่มท่ีเตรียมไว ้ และควรมิดชิดไม่มีลมโกรกไม่มี

แสงแดดส่องมากเกินไป  และมีอุณหภูมิสูงประมาณ 28-35  องศาเซลเซียส เพื่อเร่งการเจริญเติบโต
ของเส้นใยเส้นใยเห็ดจะเดินเตม็กอ้นเช้ือเห็ดภายใน  20-25  วนั 

 
 
 

 
 
 
 

 

ภาพท่ี 48-49  บ่มเช้ือเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน 

ภาพท่ี 50-51 เสน้ใยเดินเตม็ถุง 
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ภาพท่ี  36-55  กระบวนการเพาะเห็ดนางฟ้า 
ท่ีมา   :  โรงเรียนวดัหูแร่ 
ผูถ่้ายภาพ : นายสวา่ง  นิลรัตน์ 

 

 

 

การเปิดให้เกดิดอกเห็ดการเปิดถุงกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าหลงัจากเส้นใยเห็ดเจริญเตม็กอ้นแลว้
ควรปล่อยใหเ้ส้นใยเห็ดรัดตวัและสะสมอาหารเพิ่มมากข้ึนประมาณ5-7 วนั  การเปิดถุงกอ้นเห็ด  คือ
การเอาจุกสาํลี  และคอขวดออกแลว้มว้นปากถุงลงแลว้นาํไปวางบนชั้นภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
ขอ้เสียของการเปิดถุงแบบน้ีคือจะมีนํ้าขงับนถุงทาํใหก้อ้นเช้ือเสียง่าย และความช้ืนในกอ้นเห็ดสูญ
หายไดเ้ร็วข้ึนวธีิท่ีดีท่ีสุดคือ การกรีดข้างถุงโดยใช้มีดปาดตรงคอขวดออกหรือดึงจุกส าลอีอกแลว้นาํ
กอ้นเช้ือมาวางเรียงซอ้นกนัภายในโรงเรือนปล่อยใหเ้ห็ดเจริญออกมาทางปากถุงทางเดียวเป็นวธีิใช้
กนัมากเพราะประหยดัพื้นท่ีและนํ้าไม่ขงับนกอ้นเช้ือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 52-55  เห็ดนางฟ้าใหด้อก
แรก  



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 
 
 

 
 
ค าช้ีแจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดท าแผนภาพความคิด 
 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้(P) 

สืบคน้ขอ้มูลวสัดุอุปกรณ์เพาะเห็ด และวสัดุแปรรูปผลผลิตเห็ดนาํมาจดัทาํแผนภาพความคิด 

2.  ช่ืองาน   

สืบคน้ขอ้มูลจดัทาํแผนภาพความคิด เร่ืองวสัดุอุปกรณ์เพาะเห็ด และแปรรูปผลผลิตเห็ด 
3.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

 1.  กระดาษปอนด์  

2.  ปากกา  สีเมจิก 

 3.  ไมบ้รรทดั   

4.  ยางลบ 
5.  ตวัอยา่งแผนภาพความคิดของรุ่นพี่ 

4.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1.  นกัเรียนแบ่งกลุ่มตามความสมคัรใจกลุ่มละ  3-5  คน  พร้อมเลือกประธานและเลขานุการ

โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารทาํงานกลุ่ม 

 2.  นกัเรียนตวัแทนกลุ่มเบิกวสัดุอุปกรณ์ในการทาํกิจกรรมตามใบงานท่ี  1แผนภาพความคิด 

3. นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมระดมความคิดเห็นและอภิปราย  เก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์เพาะเห็ดจาก

เอกสารเล่มท่ี  2  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง  วธีิการเพาะเห็ด “เห็ดสวยดว้ยมือเรา”  พร้อมทั้งช่วยกนั

กาํหนดวสัดุอุปกรณ์เพาะเห็ดและแปรรูปผลผลิต 

4.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมศึกษาวธีิการจดัทาํแผนภาพความคิดจากตวัอยา่งของรุ่นพี่ 
5.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มจดัทาํแผนภาพความคิดเป็นฉบบัร่างแลว้นาํไปปรึกษาครู ถา้ถูกตอ้ง

แลว้จดัทาํฉบบัจริง 

ใบงานที ่ 1  เร่ือง สืบค้นข้อมูลจัดท าแผนภาพความคดิ 
วสัดุอปุกรณ์เพาะเห็ดและแปรรูปผลผลติเห็ด 

( ครู / นักเรียน ประเมนิ ) 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 
6.  ร่วมกนัจดัทาํแผนภาพความคิดฉบบัจริง  พร้อมทั้งตกแต่งใหมี้ความสวยงาม 
7.  รวบรวมวสัดุอุปกรณ์ท่ีเบิกไปนาํคืนกลบัท่ีเดิม  และทบทวนรายละเอียดของช้ินงาน 

8.  ตวัแทนกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนหมุนเวยีนจนครบทุกกลุ่ม 

 9.  ครูและนกัเรียนร่วมสรุปพร้อมเสนอแนะเพิ่มเติม  นกัเรียนจดบนัทึกลงในสมุด 

5.  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.  เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง วิธีการเพาะเห็ด“เห็ดสวยดว้ยมือ

เรา” 

             2.  ใบงานท่ี  1  เร่ือง  การจดัทาํแผนภาพความคิด เร่ืองวสัดุอุปกรณ์เพาะเห็ด และแปรรูป

ผลผลิตเห็ด 

             3.   แบบประเมินใบงานท่ี  1  แผนภาพความคิด 

             4.  เกณฑก์ารประเมินใบงานท่ี  1  แผนภาพความคิด 

             5.  แบบประเมินการนาํเสนอผลงานใบงานท่ี  1  แผนภาพความคิด  

             6.  เกณฑก์ารนาํเสนอผลงานใบงานท่ี  1  แผนภาพความคิด 

             7.  หอ้งสมุดโรงเรียน 

             8.  ศูนยเ์รียนรู้ในชุมชน 

6.  การวดัผลประเมินผล 

 1.  ประเมินแผนภาพความคิด 

 2.  ประเมินการนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน 

 3.  ประเมินช้ินงานแผนภาพความคิด 

7.  การน าเสนอผลงาน 

 1.  ตวัแทนกลุ่มนาํเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียนดว้ยขอ้มูลจากแผนภาพความคิดพร้อมอธิบาย 

เพิ่มเติม 

 2.  นาํเสนอผลงานต่อครูผูส้อนพร้อมเก็บผลงานไวใ้นแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 

 

 
 

ค าช้ีแจง   ใหพ้ิจารณาคุณภาพของพฤติกรรมแต่ละกลุ่ม แลว้กาเคร่ืองหมาย /ในช่องท่ีตอ้งการ 

 

รายการประเมิน ระดับคุณภาพ 

 3 2 1 

1.  ความสมบูรณ์ของเน้ือหา    

2.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์    

3.  คุณภาพของงาน     

4. ทาํงานเสร็จทนัเวลาท่ีกาํหนด    

                       รวม คะแนน    

 
 กลุ่มที.่...........ช่ือสมาชิกในกลุ่ม 

 1...............................................................4................................................................. 

 2...............................................................5................................................................. 

 3...............................................................6................................................................. 

 

 

ลงช่ือ.........................................ผูป้ระเมิน 

                                                                             (........................................) 
 
 
 

แบบประเมนิ ใบงานที ่ 1  เร่ือง สืบค้นข้อมูลจัดท าแผนภาพ
ความคดิวสัดุอปุกรณ์เพาะเห็ดและแปรรูปผลผลติเห็ด 

 ( ครู /นักเรียน ประเมนิ ) 
 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 
 
 
 

 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 3 2 1 

 ความสมบูรณ์ของ
เน้ือหา 

มีความถูกตอ้ง
เหมาะสมระหวา่ง
เน้ือหาและ
จุดประสงค ์

มีความถูกตอ้งใน
เน้ือหาและจุดประสงค์
บางส่วน 

ไม่ถูกตอ้งในเน้ือหา
บางส่วน 

ความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์  

สมาชิกทุกคนมี

ความคิดสร้างสรรค ์ 

ผลงานออกมาในรูป

แปลกใหม่ 

สมาชิกบางส่วนมี

ความคิดร้างสรรค ์ 

ผลงานออกมาในรูป

แปลกใหม่ 

สมาชิกบางส่วนมี

ความคิดแบบดั้งเดิม 

 

คุณภาพของงาน   คุณภาพของงานมี
ความสมบูรณ์ของ
เน้ือหา  ชดัเจนเป็น
แบบอยา่งไดด้ี 

คุณภาพของงาน

สมบูรณ์พร้อมเป็น

แบบอยา่งได ้

คุณภาพของงาน
ออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์ 

เสร็จตามเวลา 

 

เสร็จก่อนเวลาท่ี

กาํหนด  ผลงานมี

ความเรียบร้อยและ

สมบูรณ์ 

ผลงานเสร็จก่อนเวลาท่ี

กาํหนดและมีความ

เรียบร้อยสมบูรณ์มาก 

ผลงานไม่เสร็จทนัเวลา

ท่ีกาํหนด  

 

เกณฑ์ /ระดับคุณภาพ      3  คะแนน    9-12    หมายถึง     ดี    

                  2         คะแนน    5-8     หมายถึง     ปานกลาง 

                            1         คะแนน    0-4     หมายถึง     ปรับปรุง 
 

เกณฑ์การประเมนิ ผลงาน ใบงานที ่ 1 เร่ืองสืบค้นข้อมูลจัดท าแผนภาพ
ความคดิวสัดุอปุกรณ์เพาะเห็ด และแปรรูปผลผลติเห็ด 

 
 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 

 

 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง  ใหพ้ิจารณาคุณภาพของพฤติกรรมแต่ละกลุ่ม แลว้กาเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตอ้งการ 

พฤติกรรมทีต้่องการวดั ระดับคุณภาพ 

 3 2 1 

1.  วธีิการนาํเสนอ    

2.  ความสมบูรณ์ของเน้ือหา      

3.  ความพร้อมของกลุ่ม          

4.  การตอบคาํถาม                   

5.  การสรุป                             

รวมคะแนน    

 

กลุ่มที.่...........ช่ือสมาชิกในกลุ่ม 

 1...............................................................4................................................................. 

 2...............................................................5................................................................. 

 3...............................................................6................................................................. 

 

 

       ลงช่ือ........................................ผูป้ระเมิน 

                                                  (....................................) 
 

แบบประเมนิ ใบงานที ่ 1  การน าเสนอผลงาน  เร่ือง จัดท าแผนภาพความคดิ 
วสัดุอปุกรณ์เพาะเห็ด และแปรรูปผลผลติเห็ด 

( ครู / นักเรียน ประเมนิ ) 
 
 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

 3 2 1 

วธีินาํเสนอ   เร้าใจ  น่าสนใจ  

เน้ือหาสมบูรณ์ได้

ใจความชดัเจน  

กะทดัรัด 

เร้าใจ น่าสนใจ 

พอประมาณ เน้ือหา

ใจความคลุมเครือ 

ยดืยาว 

ไม่เขา้ใจเน้ือหา และ

ไม่ชดัเจน  ไม่

กะทดัรัด 

 

ความสมบูรณ์ของ

เน้ือหา 

เน้ือหา ถูกตอ้ง  

สมบูรณ์ทั้งหมด 

เน้ือหาค่อนขา้ง

สมบูรณ์ 

เน้ือหาถูกตอ้ง
บางส่วนเท่านั้น 

ความพร้อมของกลุ่ม 
 

 

เตรียมความพร้อม 

ดีมาก 

สมาชิกเตรียมความ

พร้อมค่อนขา้งดี 

ไม่ไดเ้ตรียมความ

พร้อมเท่าท่ีควร 

การตอบคาํถาม  ตอบคาํถามไดต้รง

ประเด็นและถูกตอ้ง

มาก 

ตอบคาํถามไดต้รง

ประเด็นและถูกตอ้ง

บางส่วน 

ตอบคาํถามไม่ถูกตอ้ง 

คลุมเครือ 

 

การสรุป สรุปเน้ือหาได้

ชดัเจนมาก 

สรุปเน้ือหาไดช้ดัเจน สรุปเน้ือหาไม่ชดัเจน 

เกณฑ์ /ระดับคุณภาพ         3   คะแนน      11-15       หมายถึง       ดี 

           2   คะแนน      6-10         หมายถึง       ปานกลาง 

             1    คะแนน      0-5           หมายถึง       ปรับปรุง 

 

 

 

เกณฑ์การประเมนิใบงานที ่ 1 การน าเสนอผลงาน  เร่ืองจัดท าแผนภาพ
ความคดิวสัดุอปุกรณ์เพาะเห็ด และแปรรูปผลผลติเห็ด 

 

 
 
 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 
 

 

 

 

ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนปฏิบติัการเตรียมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม และเห็ดหูหนู 

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้ (P) 

ปฏิบติัการเตรียมวสัดุและสูตรเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม  และเห็ดหูหนู 

ในถุงพลาสติก 

2.  ช่ืองาน   

ปฏิบติัการเตรียมวสัดุและสูตรเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก 

3.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

  1.  ปากกา  ยางลบ  ไมบ้รรทดั 
 2.  จอบ  พลัว่  บวัรดนํ้า 
 3.  วสัดุเพาะ เช่น   ข้ีเล่ือย  รําละเอียด  ดีเกลือ ยปิซมั  ปูนขาว  ยางวง  ถุงพลาสติก  คอขวด 

และ อ่ืนๆ 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 

  1.  ใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มๆละ 3-5คน (กลุ่มเดิม)ร่วมกนัศึกษาเอกสารประกอบการเรียน หน่วย
การเรียนรู้ท่ี  2  วธีิการเพาะเห็ด “เห็ดสวยดว้ยมือเรา”  และวางแผนการปฏิบติังาน 

  2.  ครูตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ สาํหรับการปฏิบติัเบิกมาใหค้รบและเพียงพอ 
  3.  ตวัแทนรับใบงานท่ี  2  และแบบบนัทึกการทาํกิจกรรมใบงานท่ี  2  เร่ือง  ปฏิบติัการ

เตรียมวสัดุและสูตรเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม และเห็ดหูหนูในถุงพลาสติก  
   4.  นาํนกัเรียนทุกกลุ่มไปหอ้งปฏิบติัการเพาะเห็ด  ครูช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบวา่วนัน้ีจะให้

นกัเรียนแต่ละกลุ่มผสมวสัดุสาํหรับการเพาะเห็ดนางฟ้า นางรม และหูหนู อยา่งละ  2 สูตร  
   5.  ครูสอบถามนกัเรียนแต่ละกลุ่มวา่ ตกลงเลือกทาํสูตรไหน ใหบ้นัทึกลงในแบบบนัทึก

การปฏิบติังานดว้ย   

ใบงานที ่ 2 
เร่ือง  ปฏบิัติการเตรียมวสัดุและสูตรเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก 

 

 
 
 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 

                 6.  ครูสุ่มนกัเรียนมา  1  กลุ่มเพื่อเป็นแบบอยา่งใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืนๆ  มอบหมายใหก้ลุ่มท่ี
เลือกมาเป็นแบบอยา่งร่วมกนัผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า  โดยครูสาธิตพร้อมอธิบายขั้นตอนการ
ปฏิบติังานไปดว้ยจนเสร็จส้ินกระบวนการปฏิบติัผสมวสัดุ  นกัเรียนซกัถามประเด็นท่ีสงสัย 

  7.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติังานเตรียมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า  นางรม (ใชว้สัดุ 
ชนิดเดียวกนั) ส่วนเห็ดหูหนู  ส่วนผสมจะแตกต่างไป  จึงสรุปวา่นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติัการเตรียม
วสัดุเพียง  2 กอง  แต่นาํไปเพาะเห็ดได ้ 3  ชนิดเท่ากบักลุ่มละ  100 กอ้น 
               8.  ครูสาธิตการบรรจุถุง  อดักอ้นเช้ือ และใส่คอขวด ใหน้กัเรียนดูเป็นแบบอยา่ง  นกัเรียน
ซกัถามประเด็นท่ีสงสัย   
               9.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานบรรจุถุง  อดักอ้นเช้ือ  และใส่คอขวด ตามแบบท่ีครูสาธิต
ใหดู้ ทาํไปจนเสร็จเรียบร้อย  จดัวางถุงกอ้นเช้ือเป็นระเบียบ 
              10.  เก็บกวาดพื้นท่ีและบริเวณ รวมทั้งลา้งอุปกรณ์นาํไปเก็บเขา้ท่ีเรียบร้อย  
              11.  นกัเรียนร่วมกนับนัทึกผลการปฏิบติังานใบแบบบนัทึกการปฏิบติังานใบงานท่ี  2   
ทบทวนรายละเอียดนาํส่งครู  
              12.  สุ่มนกัเรียน 1-2 กลุ่มนาํเสนอผลการปฏิบติังาน  และร่วมกนัประเมินผลงานท่ีปฏิบติั   
 13.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการปฏิบติังาน  และซกัถามประเด็นท่ีสงสัย 

 14.  ครูช้ีแจงนกัเรียนวา่ขั้นตอนต่อไปคือการเอาถุงกอ้นเช้ือไปน่ึงฆ่าเช้ือโรค  เข่ียเช้ือเห็ด 

และบ่มกอ้นเช้ือเห็ด  อาจตอ้งใชเ้วลานอกคาบเรียนบา้งเพื่อไม่ใหก้ระทบการเรียนวชิาอ่ืนๆนกัเรียน

ทุกคนรับทราบพร้อมกนั  

5.  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

 1.  เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง วิธีการเพาะเห็ด “เห็ดสวยดว้ยมือ

เรา” 

2.  ใบงานท่ี  2  เร่ือง  ปฏิบติัการเตรียมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า เห็ดนางรม และเห็ดหูหนู 

3.  แบบบนัทึกการทาํกิจกรรมใบงานท่ี  2 
4.  แบบประเมินผลงานใบงานท่ี  2 
5.  เกณฑก์ารประเมินผลงานใบงานท่ี  2 
 
 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 

6.  การวดัผลประเมินผล 

 1.  ตรวจแบบบนัทึกการปฏิบติังาน 

              2.  ประเมินผลงานท่ีปฏิบติั 

7.  การน าเสนอผลงาน 

 1.  นาํเสนอผลงานต่อครูผูส้อนพร้อมเก็บแบบบนัทึกการปฏิบติังานไวใ้นแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 

 

 

ค าช้ีแจง  ใหแ้ต่ละกลุ่ม บนัทึกผลการปฏิบติังาน เตรียมวสัดุเพาะเห็ด 
 
สมาชิกในกลุ่ม 
  1..........................................................4....................................................................... 
   2..........................................................5....................................................................... 
   3..........................................................6....................................................................... 
1. วสัดุอุปกรณ์  
 1..........................................................4....................................................................... 
   2..........................................................5....................................................................... 
   3..........................................................6....................................................................... 
2.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
3. ผลการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
4.  ปัญหาอุปสรรค 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 

แบบบันทึกการท ากจิกรรม  ใบงานที ่ 2 
เร่ือง ปฏบิัติการเตรียมวสัดุและสูตรเพาะเห็ดนางฟ้า ในถุงพลาสติก 

 
 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
5.  แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
6.  ประโยชน์ /ส่ิงทีป่ระทบัใจจากการท ากจิกรรม 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
  
          ลงช่ือ........................................หวัหนา้กลุ่ม 

 (.......................................) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง   พิจารณาคุณภาพของผลงานแต่ละกลุ่ม  แลว้กาเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตอ้งการ 

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การวางแผน/กระบวนการปฏิบติั    

2.  ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม    

3.  ทาํงานเสร็จทนัเวลา    

4.  ผลงานถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด    

5.  การเก็บกวาดพื้นท่ีและบริเวณ    

                       รวม คะแนน    
 

สมาชิกในกลุ่ม 
   1...................................................4........................................................... 
   2...................................................5........................................................... 

3...................................................6........................................................... 
 
 

                                ลงช่ือ......................................ผูป้ระเมิน 
                       (.....................................) 
 

 

 

แบบประเมนิใบงานที ่ 2  
เร่ือง ปฏบิัติการเตรียมวสัดุและสูตรเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก  

( ครู / นักเรียน  ประเมนิ ) 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 

 

 
 
 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
การวางแผน/
กระบวนการปฏิบติั 

วางแผนการทาํงาน 
และตั้งใจทาํงาน 

วางแผนการทาํงาน
แต่ไม่ตั้งใจทาํงาน 

ไม่วางแผนและไม่
ตั้งใจทาํงาน 

ความร่วมมือของ
สมาชิกในกลุ่ม 

สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการทาํงาน 

สมาชิก1-2 คนไม่มี
ส่วนร่วมในการ
ทาํงาน 

สมาชิกทุกคนไม่มี
ส่วนร่วมในการ
ทาํงานเลย 

ทาํงานเสร็จตามเวลา 

 

เสร็จก่อนเวลาท่ีกาํหนด  

ผลงานมีความเรียบร้อย

และสมบูรณ์มาก 

เสร็จก่อนเวลาท่ี

กาํหนดและมีความ

เรียบร้อยสมบูรณ์ 

ผลงานไม่เสร็จตาม

เวลาท่ีกาํหนด  

ผลงานถูกตอ้งตามท่ี

กาํหนด 

ผลงานถูกตอ้งครบ 

ถว้นตามท่ีกาํหนดเป็น

แบบอยา่งไดดี้ 

ผลงานถูกตอ้งครบ 

ถว้นตามท่ีกาํหนด

เป็นแบบอยา่งได ้

ผลงานไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ครบถว้นตามท่ี

กาํหนด 

 การเก็บกวาดพื้นท่ีและ

บริเวณ 

สมาชิกทุกคนร่วมกนั

เก็บกวาด เก็บวสัดุ

อุปกรณ์คืนกลบัท่ีเดิม

เรียบร้อย 

สมาชิกทุกคนร่วม 

กนัเก็บกวาด เก็บ

วสัดุอุปกรณ์คืนกลบั

ท่ีเดิมไม่ค่อย

เรียบร้อย 

สมาชิกทุกคนร่วม 

กนัเก็บกวาด เก็บ

วสัดุอุปกรณ์ แต่ไม่

เก็บคืนกลบัท่ีเดิม

และไม่เรียบร้อย 

เกณฑ์ /ระดับคุณภาพ        3     คะแนน    11-15         หมายถึง      ดี    

     2      คะแนน    6-10          หมายถึง      ปานกลาง 

                  1      คะแนน     0-5            หมายถึง       ปรับปรุง 

 

เกณฑ์การประเมนิใบงานที ่ 2 
เร่ือง ปฏบิัติการเตรียมวสัดุและสูตรเพาะเห็ดนางฟ้า ในถุงพลาสติก 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 

 
 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนปฏิบติัการผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก 

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้  (P) 

ปฏิบติัการผสมวสัดุเพาะและบรรจุวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม และเห็ดหูหนู 

ในถุงพลาสติก 

2.  ช่ืองาน   

ปฏิบติัการผสมวสัดุและบรรจุวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า ในถุงพลาสติก 

3.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

    1.  ปากกา  ยางลบ  ไมบ้รรทดั 
                 2.  จอบ  พลัว่  บวัรดนํ้า   

   3.  วสัดุเพาะ เช่น   ข้ีเล่ือย  รําละเอียด  ดีเกลือ   ยปิซมั  ปูนขาว  ยางวง  ถุงพลาสติก  คอ
ขวดและ อ่ืนๆ 
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 

  1.  ใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มๆละ 3-5 คน (หรือกลุ่มเดิม)  ร่วมกนัศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  วธีิการเพาะเห็ด “เห็ดสวยดว้ยมือเรา”  และวางแผนการปฏิบติังาน  

  2.  ครูตรวจสอบวสัดุอุปกรณ์ สาํหรับการปฏิบติัเบิกมาใหค้รบและเพียงพอ 
  3.  ตวัแทนรับกลุ่มใบงานท่ี  3  และแบบบนัทึกการทาํกิจกรรมใบงานท่ี  3  เร่ือง  ปฏิบติัการ

ผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก  
   4.  นาํนกัเรียนทุกกลุ่มไปหอ้งปฏิบติัการเพาะเห็ด  ครูช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบวา่วนัน้ีจะให้

นกัเรียนแต่ละกลุ่มผสมวสัดุสาํหรับการเพาะเห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม  และเห็ดหูหนู กลุ่มละ  2  สูตร  
   5.  ครูสอบถามนกัเรียนแต่ละกลุ่มวา่ ตกลงเลือกทาํสูตรไหน ใหบ้นัทึกลงในแบบบนัทึก

การปฏิบติังานดว้ย   
 
 

ใบงานที ่ 3 
เร่ือง  ปฏบิัติผสมวสัดุและบรรจุวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก 

 
 
 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
                 6.  ครูสุ่มนกัเรียนมา  1  กลุ่มเพื่อเป็นแบบอยา่งใหน้กัเรียนกลุ่มอ่ืนๆ  มอบหมายใหก้ลุ่มท่ี
เลือกมาเป็นแบบอยา่งร่วมกนัผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า  โดยครูสาธิตพร้อมอธิบายขั้นตอนการ
ปฏิบติังานไปดว้ยจนเสร็จส้ินกระบวนการปฏิบติัผสมวสัดุ  นกัเรียนซกัถามประเด็นท่ีสงสัย 

7.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติังานผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า  (ใชว้สัดุชนิดเดียวกนั) ส่วน
เห็ดหูหนู  ส่วนผสมจะแตกต่างไป  จึงสรุปวา่นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติัการเตรียมวสัดุเพียง  2  กอง  
แต่นาํไปเพาะเห็ดได ้ 3  ชนิด เท่ากบักลุ่มละ  100 กอ้น 

              8.  ครูสาธิตการบรรจุถุง  อดักอ้นเช้ือ และใส่คอขวด ใหน้กัเรียนดูเป็นแบบอยา่ง  นกัเรียน
ซกัถามประเด็นท่ีสงสัย   
              9.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานบรรจุถุง  อดักอ้นเช้ือ  และใส่คอขวด ตามแบบท่ีครูสาธิต
ใหดู้ ทาํไปจนเสร็จเรียบร้อย  จดัวางถุงกอ้นเช้ือเป็นระเบียบ 
              10.  เก็บกวาดพื้นท่ีและบริเวณ รวมทั้งลา้งอุปกรณ์นาํไปเก็บเขา้ท่ีเรียบร้อย  
              11.  นกัเรียนร่วมกนับนัทึกผลการปฏิบติังาน  ในแบบบนัทึกการปฏิบติังานใบงาน 
ท่ี  4  แลว้ทบทวนรายละเอียดนาํส่งครู  
              12.  สุ่มนกัเรียน 1-2 กลุ่มนาํเสนอผลการปฏิบติังาน  และร่วมกนัประเมินผลงานท่ีปฏิบติั   
 13.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการปฏิบติังาน   และซกัถามประเด็นท่ีสงสัย  

 14.  ครูช้ีแจงนกัเรียนวา่ขั้นตอนต่อไปคือการเอาถุงกอ้นเช้ือไปน่ึงฆ่าเช้ือโรค  เข่ียเช้ือเห็ด 

และบ่มกอ้นเช้ือเห็ด  อาจตอ้งใชเ้วลานอกคาบเรียนบา้งเพื่อไม่ใหก้ระทบการเรียนวชิาอ่ืนๆนกัเรียน

ทุกคนรับทราบพร้อมกนั  

5.  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

  1.  เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง วธีิการเพาะเห็ด “เห็ดสวยดว้ยมือ

เรา” 

 2.  ใบงานท่ี  3  เร่ือง  ปฏิบติัการผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก 

 3.  แบบบนัทึกการทาํกิจกรรมใบงานท่ี   3  เร่ือง  ปฏิบติัการผสมวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้าใน

ถุงพลาสติก 

 4.  แบบประเมินใบงานท่ี   3   
 5.  เกณฑก์ารประเมิน ใบงานท่ี  3   

   6.  จอบ  พลัว่  บวัรดนํ้า   
 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 7   วสัดุเพาะเห็ด   เช่น   ข้ีเล่ือย  รําละเอียด  ดีเกลือ   ยปิซมั  ปูนขาว  ยางวง  ถุงพลาสติก  คอ

ขวดและ อ่ืนๆ 
 8.  หอ้งปฏิบติัการ 

6.  การวดัผลประเมินผล 

  1.  ตรวจแบบบนัทึกการปฏิบติังาน 

               2.  ตรวจผลงานท่ีปฏิบติั 

7.  การน าเสนอผลงาน 

   ตรวจผลงาน และแบบบนัทึกการปฏิบติังานใบงานท่ี   3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 

 

 

ค าช้ีแจง   ใหแ้ต่ละกลุ่ม บนัทึกผลการปฏิบติังานผสมวสัดุเพาะเห็ด 

 
สมาชิกในกลุ่ม 
       1........................................................................4............................................................... 
       2........................................................................5............................................................... 
       3........................................................................6............................................................... 
1. วสัดุอุปกรณ์  
       1..........................................................................4............................................................. 
       2..........................................................................5.............................................................  
       3..........................................................................6............................................................. 
2.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
3. ผลการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
4.  ปัญหาอุปสรรค 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
 
 
 

แบบบันทึกการท ากจิกรรม  ใบงานที ่ 3 
เร่ือง  ปฏบิัติผสมวสัดุและบรรจุวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้า  ในถุงพลาสติก 

 
 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
5.  แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
6.  ประโยชน์ /ส่ิงทีป่ระทบัใจจากการท ากจิกรรม 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
  
                                 ลงช่ือ.....................................หวัหนา้กลุ่ม 

                                                         (...................................) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 

 

 

 ค าช้ีแจง    พิจารณาคุณภาพของผลงานแต่ละกลุ่ม แลว้กาเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตอ้งการ  

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การวางแผน/กระบวนการปฏิบติั    

2.  ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม    

3.  ทาํงานเสร็จทนัเวลา    

4.  ผลงานถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด    

5.  การเก็บกวาดพื้นท่ีและบริเวณ    

                       รวม คะแนน    
 

สมาชิกในกลุ่ม 
1........................................................................4......................................................... 
2........................................................................5......................................................... 
3........................................................................6......................................................... 
 

 
                                 ลงช่ือ..................................ผูป้ระเมิน 

                                                                            (.................................) 
 

 
 
 
 
 

แบบประเมนิใบงานที ่ 3   
เร่ือง  ปฏบิัติผสมวสัดุและบรรจุวสัดุเพาะเหด็นางฟ้าในถุงพลาสติก 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
 การวางแผน /
กระบวนการปฏิบติั 

 วางแผนการทาํงาน 
และตั้งใจทาํงาน 

วางแผนการทาํงาน
แต่ไม่ตั้งใจทาํงาน 

ไม่วางแผนและไม่
ตั้งใจทาํงาน 

ความร่วมมือของสมาชิก
ในกลุ่ม 

สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการทาํงาน 

สมาชิก1-2 คนไม่มี
ส่วนร่วมในการ
ทาํงาน 

สมาชิกทุกคนไม่มี
ส่วนร่วมในการ
ทาํงานเลย 

ทาํงานเสร็จทนัเวลา ทาํงานเสร็จทนัเวลาท่ี

กาํหนด 

ทาํงานเสร็จ แต่ไม่

ทนัเวลาท่ีกาํหนด 

ทาํงานไม่เสร็จตาม

เวลา 

ผลงานถูกตอ้งตามท่ี

กาํหนด 

ผลงานถูกตอ้งครบ 

ถว้นตามท่ีกาํหนดเป็น

แบบอยา่งไดดี้ 

ผลงานถูกตอ้งครบ 

ถว้นตามท่ีกาํหนด

เป็นแบบอยา่งได ้

ผลงานไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ครบถว้นตามท่ี

กาํหนด 

 การเก็บกวาดพื้นท่ีและ

บริเวณ 

สมาชิกทุกคนร่วมกนั

เก็บกวาด เก็บวสัดุ

อุปกรณ์คืนกลบัท่ีเดิม

เรียบร้อย 

สมาชิกทุกคนร่วมกนั

เก็บกวาด เก็บวสัดุ

อุปกรณ์คืนกลบัท่ี

เดิมแต่ไม่ค่อย

เรียบร้อย 

สมาชิกทุกคน

ร่วมกนัเก็บกวาด 

เก็บวสัดุอุปกรณ์ แต่

ไม่เก็บคืนกลบัท่ีเดิม

และไม่เรียบร้อย 

 เกณฑ์ /ระดับคุณภาพ          3    คะแนน   11-15    หมายถึง    ดี              

                    2    คะแนน    6-10     หมายถึง    ปานกลาง    

                     1    คะแนน    0-5        หมายถึง    ปรับปรุง               

 

เกณฑ์การประเมนิใบงานที ่ 3 
เร่ือง ปฏบิัติผสมวสัดุและบรรจุวสัดุเพาะเห็ดนางฟ้าในถุงพลาสติก 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 

 

 
 
 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนปฏิบติัการ น่ึงฆ่าเช้ือ เข่ียเช้ือ และบ่มกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้า  

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้  (P) 

ปฏิบติัการน่ึงฆ่าเช้ือ เข่ียเช้ือและบ่มกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้า  เห็ดนางรม และเห็ดหูหนู 

2.  ช่ืองาน   

ปฏิบติัการน่ึงฆ่าเช้ือ เข่ียเช้ือ และบ่มกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้า   

3.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

    1.  ปากกา  ยางลบ  ไมบ้รรทดั 
                 2.  ถงันํ้า  หมอ้น่ึงลูกทุ่ง (เตรียมไว ้ 3 ใบ)    

   3.  ไมฟื้น  เตาไฟ (หรือใชก้อ้นเส้า) 
   4.  เขม็เข่ียเช้ือเห็ด  ตูเ้ข่ียเช้ือเห็ด (ถา้ไม่มีใชห้อ้งท่ีปลอดเช้ือก็ได)้ 
   5.  ตะเกียงแอลกอฮอล์   ไมขี้ดไฟ 
   6.  โรงเรือน /ชั้นวางกอ้นเช้ือเห็ด  
   7.  กอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้า 

4.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 

  1.  ใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มตามกลุ่มเดิม (กลุ่มท่ีผสมวสัดุเพาะ)  ร่วมกนัวางแผนการปฏิบติังาน  
     2.  แต่ละกลุ่มเบิกวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการปฏิบติังาน ไดแ้ก่   ถงันํ้า  หมอ้น่ึงลูกทุ่ง  ไมฟื้น  
เตาไฟ (หรือใชก้อ้นเส้า)  เขม็เข่ียเช้ือเห็ด  ตูเ้ข่ียเช้ือเห็ด (ถา้ไม่มีใชห้อ้งท่ีปลอดเช้ือก็ได)้  ตะเกียง
แอลกอฮอล์  และ ไมขี้ดไฟ 

  3.  ตวัแทนกลุ่มรับใบงานท่ี  4  และแบบบนัทึกการทาํกิจกรรมใบงานท่ี  4  เร่ือง  ปฏิบติัการ

น่ึงฆ่าเช้ือ เข่ียเช้ือ และบ่มกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้า   

 

 

ใบงานที ่ 4  
 เร่ือง ปฏบิัติการน่ึงฆ่าเช้ือ เขีย่เช้ือ บ่มก้อนเช้ือ เห็ดนางฟ้า   

 
 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 
   4.  นาํนกัเรียนทุกกลุ่มไปเตรียมปฏิบติั  โดยครูช้ีแจงใหน้กัเรียนทราบวา่วนัน้ีจะใหน้กัเรียน

แต่ละกลุ่ม  น่ึงฆ่าเช้ือกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้า  ท่ีบรรจุถุงไว ้กลุ่มละ  100  กอ้นใหแ้ลว้เสร็จ 
   5.  ครูอธิบายขั้นตอนการปฏิบติังานใหน้กัเรียนทราบพร้อมๆกนั  ครูสุ่มนกัเรียนมา  1  กลุ่ม 

เป็นแบบใหก้ลุ่มอ่ืนๆดู  โดยครูสาธิตพร้อมอธิบายขั้นตอนการนาํถุงกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าวางเรียงลงใน
หมอ้น่ึงลูกทุ่ง  นกัเรียนซกัถามประเด็นท่ีสงสัย 
                  6.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มลงมือปฏิบติังานจดัวางกอ้นเช้ือในหมอ้น่ึงทุกกลุ่มพร้อมกนั (เตรียม
ถงัครบทุกกลุ่ม)  ตามลาํดบัขั้นตอนท่ีครูสาธิตใหดู้ 
                   7.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มปฏิบติังานน่ึงกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าตามเวลาท่ีกาํหนด  คือ  3  ชัว่โมง 
เม่ือครบตามเวลาแลว้ ช่วยกนัดบัไฟในเตาเรียบร้อย   
                   8.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มนาํกอ้นเช้ือเห็ดจากถงัน่ึง  นาํไปวางเรียงในหอ้งท่ีเตรียมไว ้ พร้อม
ทั้งเก็บกวาดพื้นท่ีและบริเวณ  รวมทั้งลา้งอุปกรณ์นาํไปเก็บเขา้ท่ีเรียบร้อย  
                   9.  นกัเรียนร่วมกนับนัทึกผลการปฏิบติังานในแบบบนัทึกใบงานท่ี  4   ทบทวน
รายละเอียด นาํส่งครูเพื่อประเมินใหค้ะแนน  
                 10.  ครูช้ีแจงนกัเรียนวา่ขั้นตอนต่อไปคือ เข่ียเช้ือเห็ด และการบ่มกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้า  แต่
ตอ้งรอใหก้อ้นเช้ือเห็ดท่ีน่ึงวนัน้ีเยน็ก่อน (เข่ียตอนกอ้นเช้ือร้อนๆเช้ือเห็ดจะตาย)   
                 11.  ครูสาธิตการเข่ียเช้ือลงถุงกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าท่ีเยน็แลว้  ใหน้กัเรียนดูพร้อมทั้งอธิบาย
ขั้นตอนการปฏิบติั อยา่งละเอียด  นกัเรียนซกัถามจนเขา้ใจ   
    12.  นกัเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัเข่ียเช้ือเห็ดนางฟ้าจนเสร็จเรียบร้อย   นาํไปจดัวางบนชั้นใน
โรงเรือนท่ีเตรียมไว ้ ซ่ึงขั้นตอนน้ี คือการบ่มกอ้นเช้ือเห็ด  ใชเ้วลา 20-30  วนั  เส้นใยเห็ดจะเดินเตม็
ถุง  พร้อมท่ีจะนาํไปเปิดออกดอกต่อไป 
        13.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการปฏิบติังาน   และซกัถามประเด็นท่ีสงสัย  
5.  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

  1.  เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง วธีิการเพาะเห็ด “เห็ดสวยดว้ยมือ

เรา” 

              2.  ใบงานท่ี  4  เร่ือง ปฏิบติัการน่ึงฆ่าเช้ือ  เข่ียเช้ือ บ่มกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้า   

 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 

 

 3. แบบบนัทึกการทาํกิจกรรมใบงานท่ี  4  เร่ือง ปฏิบติัการน่ึงฆ่าเช้ือ เข่ียเช้ือ บ่มกอ้นเช้ือเห็ด

นางฟ้า   

 4.  แบบประเมินผลงานใบงานท่ี  4  
 5.  เกณฑก์ารประเมินผลงานใบงานท่ี   4   

               6.  ถงันํ้ามนัขนาด   200  ลิตร  หมอ้น่ึงลูกทุ่ง  ไมฟื้น  เตาไฟ (หรือใชก้อ้นเส้า) 
 7.  เขม็เข่ียเช้ือเห็ด  ตูเ้ข่ียเช้ือเห็ด (ถา้ไม่มีใชห้อ้งท่ีปลอดเช้ือก็ได)้ 
 8.  ตะเกียงแอลกอฮอล ์  ไมขี้ดไฟ 
 9  โรงเรือน /ชั้นวางกอ้นเช้ือเห็ด  

6.  การวดัผลประเมินผล 

  1.  ตรวจแบบบนัทึกการปฏิบติังาน 

               2.  ประเมินผลงานท่ีปฏิบติั 

7.  การน าเสนอผลงาน 

 1.  นาํเสนอผลงานต่อครูผูส้อนพร้อมเก็บแบบบนัทึกการปฏิบติังานไวใ้นแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 

 

 

 
 

ค าช้ีแจง   ใหแ้ต่ละกลุ่ม บนัทึกผลการปฏิบติังาน เตรียมวสัดุเพาะเห็ด 

 
สมาชิกในกลุ่ม 
      1..........................................................................4.............................................................. 
      2..........................................................................5..............................................................                   
      3..........................................................................6.............................................................. 
1. วสัดุอุปกรณ์  
      1..........................................................................4..............................................................    
      2..........................................................................5.............................................................. 
      3..........................................................................6.............................................................. 
2.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
3. ผลการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
4.  ปัญหาอุปสรรค 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
 
 

แบบบันทึกการท ากจิกรรมใบงานที ่  4 
เร่ือง ปฏบิัติการน่ึงฆ่าเช้ือ เขีย่เช้ือ บ่มก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า   

 
 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 
 
5.  แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
6.  ประโยชน์ /ส่ิงทีป่ระทบัใจจากการท ากจิกรรม 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
  
                                 ลงช่ือ..........................................หวัหนา้กลุ่ม 

                                                         (.......................................) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 

 

 

 

 

   ค าช้ีแจง    พิจารณาคุณภาพของผลงานแต่ละกลุ่ม แลว้กาเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตอ้งการ  

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การวางแผน/กระบวนการปฏิบติั    

2.  ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม    

3.  ทาํงานเสร็จทนัเวลา    

4.  ผลงานถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด    

5.  การเก็บกวาดพื้นท่ีและบริเวณ    

                       รวม คะแนน    
 

   สมาชิกในกลุ่ม 
1.....................................................................4............................................................ 
2.....................................................................5............................................................ 
3.....................................................................6............................................................ 

 
 

                                      ลงช่ือ..........................................ผูป้ระเมิน 
                                                                           (........................................) 
 

 

แบบประเมนิใบงานที ่ 4   
เร่ือง  ปฏบิัติการน่ึงฆ่าเช้ือ เขีย่เช้ือ บ่มก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า  

 (ครู/นักเรียน ประเมนิ) 

 

 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 
 
 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
การวางแผน /กระบวนการ
ปฏิบติั 

 วางแผนการทาํงาน 
และตั้งใจทาํงาน 

วางแผนการทาํงาน
แต่ไม่ตั้งใจทาํงาน 

ไม่วางแผนและไม่
ตั้งใจทาํงาน 

ความร่วมมือของสมาชิก
ในกลุ่ม 

สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการทาํงาน 

สมาชิก1-2 คนไม่มี
ส่วนร่วมในการ
ทาํงาน 

สมาชิกทุกคนไม่มี
ส่วนร่วมในการ
ทาํงานเลย 

ทาํงานเสร็จทนัเวลา ทาํงานเสร็จทนัเวลาท่ี

กาํหนด 

ทาํงานเสร็จ แต่ไม่

ทนัเวลาท่ีกาํหนด 

ทาํงานไม่เสร็จตาม

เวลาท่ีกาํหนด 

ผลงานถูกตอ้งตามท่ี

กาํหนด 

ผลงานถูกตอ้งครบ 

ถว้นตามท่ีกาํหนดเป็น

แบบอยา่งไดดี้ 

ผลงานถูกตอ้งครบ 

ถว้นตามท่ีกาํหนด

เป็นแบบอยา่งได ้

ผลงานไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ครบถว้นตามท่ี

กาํหนด 

การเก็บกวาดพื้นท่ีและ

บริเวณ 

สมาชิกทุกคนร่วมกนั

เก็บกวาด เก็บวสัดุ

อุปกรณ์คืนกลบัท่ีเดิม

เรียบร้อย 

สมาชิกทุกคนร่วมกนั

เก็บกวาด เก็บวสัดุ

อุปกรณ์คืนกลบัท่ี

เดิมแต่ไม่ค่อย

เรียบร้อย 

สมาชิกทุกคน

ร่วมกนัเก็บกวาด 

เก็บวสัดุอุปกรณ์ แต่

ไม่เก็บคืนกลบัท่ีเดิม

และไม่เรียบร้อย 

เกณฑ์ / ระดับคุณภาพ          3     คะแนน      11-15      หมายถึง     ดี    

                     2     คะแนน      6-10       หมายถึง     ปานกลาง    

                     1      คะแนน       0-5         หมายถึง     ปรับปรุง              

 

เกณฑ์การประเมนิใบงานที ่ 4 
เร่ือง  ปฏบิัติการน่ึงฆ่าเช้ือ เขีย่เช้ือ บ่มเช้ือเห็ดนางฟ้า   



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 

 

 
 

 

 
ค าช้ีแจง  ใหน้กัเรียนปฏิบติัการนาํกอ้นเช้ือเห็ดข้ึนชั้นและเปิดออกดอกในโรงเรือน  

 
1.  จุดประสงค์การเรียนรู้  (P) 

ปฏิบติัการเอากอ้นเช้ือเห็ดข้ึนชั้นและเปิดออกดอกในโรงเรือน 
2.  ช่ืองาน   

 ปฏิบติัการเอากอ้นเช้ือเห็ดข้ึนชั้นและเปิดออกดอกในโรงเรือน 
3.  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

   1.  เอกสารประกอบการเรียน  หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2 เร่ืองวธีิการเพาะเห็ด “เห็ดสวยดว้ย 
มือเรา” 
                2.  ปากกา  ยางลบ ไมบ้รรทดั 
                3.  สายยาง หรือบวัรดนํ้า  
   4.  รถเขน็  ตะกร้า ปุ้งก๋ี  
4.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 

  1. ใหน้กัเรียนเขา้กลุ่มตามกลุ่มเดิม (กลุ่มน่ึงฆ่าเช้ือ ฯ)  ร่วมกนัวางแผนการปฏิบติังาน  
     2.  แต่ละกลุ่มเบิกวสัดุอุปกรณ์สาํหรับการปฏิบติังาน ไดแ้ก่   บวัรดนํ้า  หรือสายยาง 

  3.  ตวัแทนกลุ่มรับใบงานท่ี  5  และแบบบนัทึกการทาํกิจกรรมใบงานท่ี   5  เร่ือง   

ปฏิบติัการเอากอ้นเช้ือเห็ดข้ึนชั้นและเปิดออกดอกในโรงเรือน 
   4.  นาํนกัเรียนทุกกลุ่มไปหอ้งปฏิบติัการ  ครูช้ีแจงให้นกัเรียนทราบวา่วนัน้ีจะใหน้กัเรียน

แต่ละกลุ่ม นาํกอ้นเช้ือเห็ดท่ีบ่มไว ้ ในหอ้ง ไปข้ึนชั้นในโรงเรือนเพื่อเปิดให้ออกดอก 
   5. นาํนกัเรียนทุกกลุ่มไปหอ้งปฏิบติัการเพาะเห็ดใหน้กัเรียนแต่ละกลุ่มสาํรวจกอ้นเช้ือเห็ด

วา่ เส้นใยเห็ดเดินเตม็ถุงแลว้ยงั  คือสังเกตวา่ถุงกอ้นเช้ือมีเส้นใยสีขาวเตม็ถุงนัน่เอง  ถา้พบวา่ถุงใด

เส้นใยไม่เดิน  แสดงวา่ใชไ้ม่ได ้ไม่เอาข้ึนชั้น 

 

ใบงานที ่ 5   
เร่ือง  ปฏบิัติการเอาก้อนเช้ือเห็ดขึน้ช้ันและเปิดออกดอกในโรงเรือน 

 
 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 

 

  6.  นกัเรียนนาํกอ้นเช้ือเห็ดจากในหอ้งบ่มเช้ือไปข้ึนชั้นในโรงเรือน (เตรียมโรงเรือนไว้

ล่วงหนา้แลว้)  โดยจดัเรียงกอ้นเช้ือตามแบบในรูปภาพ (ดูในเอกสารประกอบการเรียน) และ

กาํหนดใหว้างเป็นกลุ่มเพื่อจะไดดู้แลตามกลุ่มของตนเอง 

  7.  นกัเรียนเปิดปากถุง คือใหเ้อากระดาษท่ีหุม้คอขวดไวอ้อกทุกถุง ส่วน คอขวดไม่ตอ้งเอา

ออก  

  8.  จากนั้นให้รดนํ้าใหชุ่้มดว้ยสายยาง  เพราะจะรดท่ีอยูสู่งได ้ถา้ใชบ้วัดา้นบนจะรดยาก 

และอาจทาํใหน้ํ้าเขา้ไปในปากถุงก็ได ้ 

     9.  นกัเรียนปฏิบติังานเสร็จร่วมกนับนัทึกผลการปฏิบติังานในแบบบนัทึกการทาํกิจกรรม
ใบงานท่ี 1 ทบทวนรายละเอียดนาํส่งครูเพื่อประเมินใหค้ะแนน 

 10.  ครูและนกัเรียนร่วมกนัสรุปผลการปฏิบติังาน   และซกัถามประเด็นท่ีสงสัย  
5.  ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

  1.  เอกสารประกอบการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี  2  เร่ือง วธีิการเพาะเห็ด “เห็ดสวยดว้ยมือ

เรา” 

               2.  ใบงานท่ี  5  เร่ือง ปฏิบติัการเอากอ้นเช้ือเห็ดข้ึนชั้นและเปิดออกดอกในโรงเรือน 

 3.  แบบบนัทึกการทาํกิจกรรมใบงานท่ี   5  ปฏิบติัการเอากอ้นเช้ือเห็ดข้ึนชั้นและเปิดออก

ดอกในโรงเรือน 

 4.  แบบประเมินผลงานใบงานท่ี  5 
 5.  เกณฑก์ารประเมินผลงานใบงานท่ี  5 
 6.  รถเขน็  ตะกร้า ปุ้งก๋ี  

               7.  สายยาง หรือบวัรดนํ้า  
 8.  โรงเรือน  ชั้นวางกอ้นเช้ือเห็ด  
 
 
 
 
 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 

6.  การวดัผลประเมินผล 

  1.  ตรวจแบบบนัทึกการปฏิบติังาน 

               2.  ประเมินผลงานท่ีปฏิบติั 

7.  การน าเสนอผลงาน 

 1.  นาํเสนอผลงานต่อครูผูส้อนพร้อมเก็บแบบบนัทึกการปฏิบติังานไวใ้นแฟ้มสะสมผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 

 

 

 

 

 

ค าช้ีแจง  ใหแ้ต่ละกลุ่ม บนัทึกผลการปฏิบติังานเอากอ้นเช้ือเห็ดข้ึนชั้นและเปิดออกดอกในโรงเรือน 
 
สมาชิกในกลุ่ม 
          1..................................................................4.................................................................. 
          2..................................................................5..................................................................             
          3..................................................................6.................................................................. 
1. วสัดุอุปกรณ์  
          1..................................................................4.................................................................. 
          2..................................................................5..................................................................      
          3..................................................................6.................................................................. 
2.  ขั้นตอนการปฏิบัติ 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
3. ผลการปฏิบัติงาน 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
4.  ปัญหาอุปสรรค 
.................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................. 
 

แบบบันทึกการท ากจิกรรมใบงานที ่ 5 
เร่ือง ปฏบิัติการเอาก้อนเช้ือเห็ดขึน้ช้ันและเปิดออกดอกในโรงเรือน   

 
 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 
5.  แนวทางแก้ปัญหา 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
6.  ประโยชน์ /ส่ิงทีป่ระทบัใจจากการท ากจิกรรม 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................. 
 
  
                                 ลงช่ือ..........................................หวัหนา้กลุ่ม 

                                                         (.......................................) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 

 

 

 

 

    ค าช้ีแจง    พิจารณาคุณภาพของผลงานแต่ละกลุ่ม แลว้กาเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตอ้งการ  

ประเด็นการประเมิน ระดับคะแนน 

3 2 1 

1.  การวางแผน/กระบวนการปฏิบติั    

2.  ความร่วมมือของสมาชิกในกลุ่ม    

3.  ทาํงานเสร็จทนัเวลา    

4.  ผลงานถูกตอ้งตามท่ีกาํหนด    

5.  การเก็บกวาดพื้นท่ีและบริเวณ    

                       รวม คะแนน    
 

สมาชิกในกลุ่ม 
1.................................................................4................................................................ 
2.................................................................5................................................................ 
3.................................................................6................................................................ 
  

 
                                      ลงช่ือ......................................ผูป้ระเมิน 

                                                                           (.....................................) 
 

 

แบบประเมนิใบงานที ่ 5   
เร่ือง ปฏบิัติการเอาก้อนเช้ือเห็ดขึน้ช้ันและเปิดออกดอกในโรงเรือน 

(ครู /นักเรียน ประเมนิ) 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 

 
 

 

 

 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การให้คะแนน 

3 2 1 
การวางแผน /กระบวนการ
ปฏิบติั 

 วางแผนการทาํงาน 
และตั้งใจทาํงาน 

วางแผนการทาํงาน
แต่ไม่ตั้งใจทาํงาน 

ไม่วางแผนและไม่
ตั้งใจทาํงาน 

ความร่วมมือของสมาชิก
ในกลุ่ม 

สมาชิกทุกคนมีส่วน
ร่วมในการทาํงาน 

สมาชิก1-2 คนไม่มี
ส่วนร่วมในการ
ทาํงาน 

สมาชิกทุกคนไม่มี
ส่วนร่วมในการ
ทาํงานเลย 

ทาํงานเสร็จทนัเวลา ทาํงานเสร็จทนัเวลาท่ี

กาํหนด 

ทาํงานเสร็จ แต่ไม่

ทนัเวลาท่ีกาํหนด 

ทาํงานไม่เสร็จ 

ตามเวลา 

ผลงานถูกตอ้งตามท่ี

กาํหนด 

ผลงานถูกตอ้งครบ 

ถว้นตามท่ีกาํหนดเป็น

แบบอยา่งไดดี้ 

ผลงานถูกตอ้งครบ 

ถว้นตามท่ีกาํหนด

เป็นแบบอยา่งได ้

ผลงานไม่ถูกตอ้ง 

ไม่ครบถว้นตามท่ี

กาํหนด 

 การเก็บกวาดพื้นท่ีและ

บริเวณ 

สมาชิกทุกคนร่วมกนั

เก็บกวาดลา้งวสัดุ

อุปกรณ์และเก็บคืน

กลบัท่ีเดิมเรียบร้อย 

สมาชิกทุกคนร่วมกนั

เก็บกวาด ลา้งวสัดุ

อุปกรณ์และเก็บคืน

กลบัท่ีเดิมแต่ไม่ค่อย

เรียบร้อย 

สมาชิกทุกคน

ร่วมกนัเก็บกวาด 

ลา้งวสัดุอุปกรณ์ แต่

ไม่เก็บคืนกลบัท่ีเดิม

และไม่เรียบร้อย 

เกณฑ์ / ระดับคุณภาพ          3   คะแนน   11-15          หมายถึง    ดี          

                    2    คะแนน   6-10            หมายถึง    ปานกลาง    

                    1     คะแนน   0-5              หมายถึง    ปรับปรุง      

 

เกณฑ์การประเมนิใบงานที ่ 5 
เร่ือง ปฏบิัติการเอาก้อนเช้ือเห็ดขึน้ช้ันและเปิดออกดอกในโรงเรือน  

 
 



 
 

 

เอกสารประกอบการเรียน วชิา งานเพาะเห็ดเพื่ออาชีพ  ง 21202 (สาระเพ่ิมเติม) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  1 
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