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ตํารวจนครปฐมใชสารเรงซุปเปอร พด.1  ยอยขีเ้ลื่อยยางพาราเพาะเห็ดนางฟา 
…เปนอาชีพเสริม  สรางรายไดอีกทางหนึ่ง 

 
บทความที่ 08 /2552 

ประกิต  เพ็งวชิัย : เรียบเรียง 
 

“เห็ด” เปนพืชพันธุที่คนทั่ว ๆ ไปรูจักวามีประโยชน ราคาไมแพงมาก การเพาะเห็ดก็คิดวาไมยากอีก
เชนกัน เมื่อเปรียบเทียบกับพืชพันธุชนิดอ่ืน และเมื่อพูดถึงเกษตรกรที่มีอาชีพเพาะเห็ดขายเปนอาชีพหลักแลว
จะพบไดไมมากรายนัก แตเกษตรกร 2 สามี-ภรรยา กลับสามารถสรางรายไดจากการเพาะเห็ดนางฟา ไดอยาง
นาสนใจ  เปนผลิตภัณฑปลอดภัยจากสารพิษใหเราไดเลือกซื้อไปปรุงอาหารอรอยๆกันดวย โดยสามารถติดตอ
ดาบตํารวจอิทธิพัทธ  จันทิมา  และ คุณขนิษฐา  จันทิมา  ไดที่ บานเลขที่ 118  หมู 4   ตําบลวังน้ําเขียว  อําเภอ
กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   โทรศัพท 083-0407 478    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เรียนรูวิธีการนํามาสรางเปนงานอาชีพ 

ดาบตาํรวจอิทธิพัทธ  จันทิมา  และ คุณขนษิฐา  จันทิมา   สองสามีภรรยาแหงตําบลวงัน้ําเขียว   อําเภอ 
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 กําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม ยึดอาชีพเพาะเห็ดนางฟา ขายเปนอาชีพเสริมมาประมาณ  3  ปแลว   ดาบตํารวจ
อิทธิพัทธ  จันทิมา  เลาวาเมื่อเร่ิมมีความสนใจที่จะเพาะเห็ดขาย ขั้นแรกที่ดาบตํารวจอิทธิพัทธ  ทําคือตองศึกษา
หาความรูเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเพาะเห็ด การดูแลรักษา โดยพยายามหาความรูจากการอานหนังสือ เอกสาร 
วารสารที่เกี่ยวกับเรื่องการเพาะเห็ดอยางสม่ําเสมอ เมื่อถึงขั้นลงมือเพาะเห็ดขาย เกษตรกรผูเพาะเห็ดขายจะตอง
เตรียมใหพรอมสําหรับขั้นตอนตาง ๆ  

 
 
 
 
 
 
 

 
ดาบตํารวจอิทธิพัทธ   กลาววา  โรงเรือนเพาะเห็ดซ่ึงใสเชื้อเพาะเห็ดลงในถุงรอใหเชื้อเห็ดเติบโต (1 เดือน)   

มีโรงเรือน ที่ไมตองลงทุนสรางใหเปนอาคารใหญโตแข็งแรง เพียงแตใหมีหลังคาพอคุมแดดฝนเพื่อใชสําหรับ
เก็บถุงที่บรรจุสวนผสมที่ยังไมไดใสเชื้อเห็ดสวนหนึ่ง ใชสําหรับวางถุง สวนผสมที่ใสเชื้อเห็ดลงไปแลวรอให
เชื้อเห็ดแพรขยายเต็ม ที่อีกสวนหนึ่ง โรงเรือนสวนนี้ตองทําใหโปรง อากาศถายเทไดดีและสวนสุดทายคือ 
โรงเรือนที่ใชเพาะเห็ดใหออกดอก เพื่อเก็บขาย โรงเรือนสวนนี้ควรสรางใหสามารถเก็บความชื้นหรือใหมี
ความรอนนอยที่สุด 

เห็ดเจริญเติบโตไดดีในที่ที่มีอากาศแบบรอนชื้น ถาจะใหดีหลังคาควรมุงดวยหญาแฝกหรือใบจาก ซ่ึง
จะทําใหภายในโรงเรือนไมรอนจัดในเวลากลางวันเมื่อโดนแดดจัดเหมือนหลังคาที่ทําจากสังกะสี หรือ
กระเบื้อง แตหลังคาชนิดนี้มีขอเสียตรงที่ไมทนนาน  ตองคอยเปลี่ยนอยูเสมอ เพราะฉะนั้น จึงจําเปนตองใช
สังกะสีมุง หรือกระเบื้องมุงหลังคาแบบอาคารทั่ว ๆ ไป แตภายในจะพยายามหาวัสดุมาปดกั้นความรอนภายใน   
             เตรียมอุปกรณสําหรับการเพาะเห็ด ในปจจุบันนี้ไมยากเลย เพราะมีอุปกรณสําเร็จรูปที่มีผูทํามาขายไว
เรียบรอยเปนชุดๆ ตามรานที่ขายอุปกรณเกี่ยวกับการเกษตร เร่ิมตั้งแตถุงพลาสติกที่ใชบรรจุสวนผสมสําหรับเพาะ
เห็ดพรอมฝาปด จะมีขายในขนาดถึงบรรจุสวนผสมหนัก 1 กิโลกรัม ไดพอดี  
 
 
 
           สวนผสมแตละชนิด  ที่จะนํามาใชบรรจุใสถุงเพาะเห็ด   ดาบตํารวจอิทธิพัทธ บอกวา จะซื้อจากรานที่
เปนเจาประจํากันมาตลอด เมื่อซ้ือสวนประกอบของสวนผสมครบแลวจะตองนํามาผสมเอง โดยมีสูตรของ
สวนผสมคือ ขี้เล่ือยจํานวน 100  กิโลกรัม ถาจะใหไดผลดีในการเพาะเห็ดตองเปนขี้เล่ือยจากไมยาง หรือไม
เนื้อออนเทานั้น เพราะ เห็ดนางฟาภูฏาน  เปนเห็ดที่เกิดขึ้นบนตนไมเนื้อออนที่ตายแลว จะทําใหเชื้อเห็ด เจริญเติบโต
ไดเร็วมาก  



 3

             ความดีเดนของเห็ดนางฟาภูฏาน คือเสนใยเจริญไดดี และเร็วมากทั้งในอาหารวุนและหัวเชื้อเมล็ด

ธัญพืช เสนใยจะเจริญรวมตัวกันบางๆ ไมหนาแนนในระยะแรก   แลวจะรวมตัวกันหนาขึ้นจนเต็ม แตหัวเชื้อ
บริสุทธิ์ จะมีการออนตัวเร็วมาก หากทําการตอเชื้อบอย ๆ คร้ัง และสิ่งที่เดนกวาเห็ดชนิดอื่นคือการออกดอกเห็ดเร็ว 
ระยะชวงหางของการออกดอกสั้น มีความสามารถในการใชอาหารสูง ถาใสอาหารมากผลผลิตก็มาก มีความ
ตานทานรา สีเขียวและราสีดําสูงสามารถเพาะไดตลอดป  รวมทั้งใชรํา 5 กิโลกรัม  ปูนขาว 1 กิโลกรัม ดีเกลือ 2 ขีด 
แปงขาวเหนียว น้ําตาลทราย โดยนําสวนผสมมาคลุกเคลาใหเขากัน ขณะที่คลุกเคลาตองใสน้ําลงไปดวยเพื่อใหมี
ความชื้น ซ่ึงตามสูตรตองใหมีความชื้นประมาณ 60 เปอรเซ็นต แตในทางปฏิบัติ  ดาบตํารวจอิทธิพัทธ บอกวา
ใหสังเกตโดยการนําเอาสวนผสมที่คลุกเคลาเสร็จแลวมาทําในมือ ถาเกาะตัวกันโดยไมติดมือเมื่อแบมือออกก็
ถือวาใชได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเพาะเห็ดนางฟาบนกอนเชื้อขี้เล่ือยท่ีถูกยอยสลายโดยการหมักดวยสารเรง ซุปดปอร พด.1 
                การขยายหรือเพิ่มปริมาณเสนใยบริสุทธิ์ที่ไดจากหัวเชื้อข้ีเล่ือยยางพาราใหมากขึ้น ควรผานขั้นตอน
การยอยสลายขี้เล่ือยโดยใชเชื้อจุลินทรียและปุยไนโตรเจนกอนทําเปนกอนเชื้อเพาะเห็ดนางฟา เปนวิธีหนึ่งที่มี
ศักยภาพในการเรงการเจริญของเสนใยเห็ดนางฟาใหเร็วขึ้น และจะเปนการชวยเพิ่มผลผลิตดอกเห็ดไดวิธีหนึ่ง 
ซ่ึงจะเปนแนวทางในการพัฒนาเทคนิคการเพาะเห็ดนางฟาแบบถุงเชื้อข้ีเล่ือยไดตอไป 
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คุณมรกต  มหาเรือนทรง  เจาหนาท่ีการเกษตร  สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม  แนะนําวาวิธีการที่สะดวก 
รวดเร็ว ประหยัด ตัดรายจาย โดยใชสารเรง ซุปเปอรพด.1  เปนเชื้อจุลินทรียผสมระหวางเชื้อรา แอคติโนมัย
ซีส และแบคทีเรีย ซ่ึงผลิตโดย กรมพัฒนาที่ดิน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงการใชสารเรง ซุปเปอรพด.1 
และสารประกอบไนโตรเจน เพื่อใชในการเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา  พบวาขี้เล่ือยไมยางพาราที่มีการเติมสารเรง 
พด.-1 รวมกับยูเรีย 0.5% และหมักเปนระยะเวลา 9 วัน เหมาะสมตอการนําไปใชเปนสารตั้งตนในสูตรอาหาร
เพาะเลี้ยงเห็ดนางฟา และจากการเปรียบเทียบผลผลิตดอกเห็ดเมื่อใชขี้เล่ือยไมยางพาราที่ไมผานการหมักและผาน
การหมัก 9 วัน โดยมีการเติมสารเรง พด.1 และยูเรีย 0.5% โดยใชขี้เล่ือยที่ผานการหมัก 9 วันสามารถใหผลผลิตดอกเหด็ 
จํานวน 6 รุน น้ําหนักรวมทั้งส้ิน 499.1 กก.ตอกอนเชื้อข้ีเล่ือย 1,000 กอน 

ขั้นตอนการเพาะเชื้อเห็ด นําสวนผสมที่คลุกเคลาเสร็จแลวไปบรรจุในถุงพลาสติกขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 
แลวปดปากถุงใหสนิท (จะมีอุปกรณที่เปนวงแหวนรัดปากถุงขายพรอมกับถุงมาเบ็ดเสร็จ) ตอจากนั้นก็นําถุงที่
บรรจุเสร็จแลวไปฆาเชื้อโรค โดยนําไปเขาเตานึ่งที่ใชความรอนสูงนานประมาณ 3-4 ช่ัวโมง กอนเอาเขาเตาอบ
ตองเอาสําลีที่ผานการนึ่งมาแลวประมาณ 20 นาที ปดทับบนปากถุงอีกชั้นเพื่อกันไอน้ําซึมเขาไปอีก เมื่อนําเอา
ออกจากเตาแลวก็พักไวพออุน เอาสําลีออกและเปดปากถุง นําเชื้อเห็ดชนิดที่เพาะไวในขวด 28-30 วัน เขี่ยเชื้อ
ลงในถุงแตละถุง กอนเทเชื้อตองเขยาขวดถุงแตละถุง กอนเทเชื้อตองเขยาขวดเชื้อเพื่อใหเกิดความรวนเสียกอน 
จะไดงายตอการเทลงปากถุง เชื้อเห็ดจะซื้อมาจากเจาประจํา ในราคาขวดละ 4 บาท (ขนาดขวดเหลาชนิดแบน) 
เพราะเปนขาประจํา ถาราคาตามทองตลาดราคาขวดละ 5 บาท   เชื้อเห็ดที่เพาะไว 1 ขวด จะนําไปเทใสถึงเพาะ
เห็ดได 40-50 ถุง เสร็จแลวใหปดปากถุงดังเดิม   ขั้นตอนนี้ดาบตํารวจอิทธิพัทธ เลาวา ตองระวังมากที่สุดใน
เรื่องของความสะอาด เพราะถาไมสะอาดพอจะทําใหเกิดเชื้อราทําลายเห็ดจนไมสามารถออกดอกได 
เพราะฉะนั้น ผูทําตองลางมือใหสะอาดถึงขั้นตองใชแอลกอฮอลเช็ดมือตลอด   

ดาบตํารวจอิทธิพัทธ  เลาเพิ่มเติมอีกวา การนําเชื้อเห็ดที่เพาะในถุงไปวางเรียงในโรงเรือนที่เตรียมไว 
คือโรงเรือนตองมีอากาศถายเทไดสะดวก การวางถุงเพาะเห็ดตองวางอยาใหแนนติดกันมากเกินไปนัก ถุงเพาะ
เห็ดจะอยูบริเวณนี้ประมาณ 1 เดือน เพื่อรอการเจริญเติบโตของเชื้อเห็ด โดยสังเกตเห็นไดจากสีขาวที่จะคอย ๆ 
ขยายออกไปจากปากถุงที่ใสเชื้อเห็ดไวไปจนถึงกนถุง กินเวลาประมาณ 1 เดือน ในชวงระยะนี้ตองคอยดูแลใน
เร่ืองของเชื้อรา คือตองคอยตรวจสํารวจอยูเสมอ เพราะเชื้อราที่มีลักษณะเปนสีเขียวจะปรากฏขึ้นไดเสมอทุก
เวลาและทุกบริเวณใดๆ ของถุงก็ได  ดาบตํารวจอิทธิพัทธ บอกวาสาเหตุหนึ่งมาจากตัวสัตวที่มาเจาะถุงเพาะเห็ด  
เชน มด แมลง นก โดยเฉพาะมดตองระวังมากที่สุด 
                    “ การเพาะเห็ดชวงฤดูหนาวโดยเฉพาะอยางยิ่งจะเพาะโดยมีการใชดินผสมหรือพี้ท(ถานหินรวน) คลุมผิว
แปลงวัสดุเพาะเห็ดที่เสนใยเห็ดเจริญเต็มที่แลว พรอมตอการที่จะทําใหเกิดดอกเห็ด การคลุมแปลงเห็ดแบบนี้
เรียกวา เคสซิ่ง และดินที่ใชคลุมก็จะเรียกวาเคสซิ่งซอยล (Casing Soil) ตั้งแตดั้งเดิมนั้นใชดินรวน ถาไมรวนก็ทําให
รวนโดยใชยิบซั่ม ถาดินเปนกรดมีคาพีเอชต่ําเกินไปก็ใหเติมหินปูนบดแลวปรับจนไดพีเอชประมาณ 7.0 หรือไมเกิน 8.0
ซ่ึงพอใชงานมีการรดน้ํา  คาพีเอชจะลดลงมาอีก 1  เหลือที่ 6.0-7.0   ซ่ึงถือวาดีพอ   ดาบตํารวจอิทธิพัทธ  กลาว. 
 
 
 



 5

ดาบตํารวจอิทธิพัทธ - คุณจันทิมา  กับอาชีพเพาะเห็ดนางฟา  “ปลอดสารพิษ”  ขายมากวา 3 ปแลว... 
                 สําหรับโรงเรือนเพาะเห็ดของดาบตํารวจอิทธิพัทธ  จันทิมา  นอกจากใชวิธีปองกัน ใหน้ํา 3 เวลา 
แลวยังเสริมดวยการปลอยน้ําใหนองที่พื้นเพิ่มเติมเขามาอีกเพื่อใหเกิดความชื้นอยางพอเพียง แลวคอยเฝาดูทั้ง
เชื้อราและการออกดอก ถามีเชื้อราก็ใหสังเกตดูวาเปนสีอะไร ถาสีดําใหแกะหรือควักสวนที่เปนราออก ที่เหลือ
ยังสามารถออกดอกได แตถาเปนราเขียวตองทิ้งทั้งถุงเลย เพราะจะเสียหายหมด ที่ตองระวังคือเห็ดนางฟาเมื่อออก
ดอกอีกครั้งแรกมักจะเกิดราสีเขียวที่ดอกตองรีบเอาออกทิ้ง แตครั้งตอไปจะไมมีอีก ถาไมมีปญหาเรื่องเชื้อรา
เห็ดจากถุงเพาะแตละถุงจะใหดอกยาวนานถึง 4 เดือน โดยจะออกดอกใหเก็บประมาณ 7-8 วัน ตอครั้ง/ถุง แต
ละถุงจะใหดอกสลับกันไปแตตองพยายามเก็บใหเสร็จภายใน 24 ช่ัวโมง เมื่อเห็ดออกดอก  ดาบตําวจอิทธิพัทธ 
และคุณขนิษฐา เลาวาจะตื่นมาตั้งแตตี 3 เพื่อเก็บดอกเห็ดใสในกะละมังเรียงใหดี เพื่อรักษาสภาพความสดและ
สมบูรณของดอกเห็ด นําไปสงยังรานคาขาประจํา เพราะถาเกิน 24 ช่ัวโมงดอกจะเริ่มไมสมบูรณ ทั้งสีสันและความสด 
ซ่ึงจะมีผลตอราคาขายดวย หลังจากนั้นก็สามารถกลับมานอนพักผอนและตื่นมาดูแลงานรอบใหมไดอีก ไมลําบาก
ถารูจักจัดสรรเวลาใหดี 
                การเพาะเห็ด เมื่อเชื้อเห็ดเจริญเจริญเติบโตจนแพรขยายถึงกนถุงหรือประมาณ 80-90 เปอรเซ็นตของถุง 
จะกินเวลาประมาณ 1 เดือน ก็ใหยายถุงเพาะเห็ดมายังโรงเรือนสําหรับเพาะเห็ดนอกจากพยายามปองกันความรอน
ใหกับโรงเรือนสวนนี้ดังกลาวขางตนแลว ถาอากาศยังคงรอนมาก อยูตองรดน้ําใหถุงเพาะเห็ดมีความชื้นอยูเสมอ 
ถารอนมากตองรดวันละ 3 เวลา ถาฝนตกอาจจะครั้งเดียว วิธีการรดน้ําก็ตองรดดานขางของถุงเพาะเห็ดเพื่อ
ปองกันน้ําเขาปากถุง เพราะจะทําใหเห็ดมีปญหาในเรื่องการออกดอกดวย  

การขาย  ตองขายใหไดภายใน 1 วัน  เพราะเห็ดจะสมบูรณมากทั้งสีสันและความสด   ราคาขายก็จะดีตาม 
ไปดวย   เห็ดนางฟาจะมีสีขาวขุน ราคาขายสงแกผูซ้ือขาประจําที่ผูกขาดซื้อขายกันมายาวนาน จะขายไดในราคา
ตายตัว ราคาสงที่กิโลกรัมละ 30 บาท  โดยจะรับซื้อหมดโดยไมจํากัดทั้งฤดูกาลและปริมาณ 

               “ในขั้นตอนการคนพบเทคนิคชวยประหยัดตนทุนไดจากประสบการณ สวนผสมที่ใชเพาะเห็ดน้ําตาลทราย 

และแปงขาวเหนียวไมจําเปนตองใส ซ่ึงทดลองดูแลวไมใสจะไมมีผลอะไรเลย นอกจากนั้นสามารถใชกระดาษ
หนังสือพิมพปดแทนสําลีปากถุงไดดี ซ่ึงจะชวยประหยัดไดมากทีเดียว”  ดาบตํารวจอิทธิพัทธ  เลาอยางเปดเผย 
                “การอัดปากถุงสวนผสมที่ใชเพาะเห็ด” ใหสามารถอัดสวนผสมในถุงพลาสติกไดแนน ขั้นตอไปคือ
การนําไปใสครอบปากถุงกอนนําเขาเตานึ่งเพื่อฆาเชื้อโรค 
                        “เตานึ่ง”   เพื่อฆาเชื้อโรค มีขายในราคาคอนขางสูง แตดาบตํารวจอิทธิพัทธ สามารถสรางขึ้นมาใชเอง
โดยดัดแปลงจากที่มีขาย โดยใชแผนเหล็กมาเชื่อตอใหมีลักษณะเปนหองสี่เหล่ียมตามขนาดที่ตองการ ทํา
ตะแกรงสําหรับวางถุงเพาะเห็ดใหสามารถเรียงซอนกันได พื้นดานลางทําเปนชองแบบถาดเพื่อใชเปนที่ใสน้ํา
เวลานึ่ง ดานหนาทําเปนประตู 
                “เตานึ่ง” ที่ใชนึ่งฆาเชื้อโรค ที่ดาบตํารวจอิทธพัทธ   สามารถจุไดถึง 2,500-3,000 ถุง ในขณะที่เตานึ่งที่มี
ขายทั่วไป จุเพียง 300 ถุง ลงทุนเพียง 20,000 บาท ในขณะที่ซ้ือจะมีราคาสูงถึง 50,000-60,000 บาท 
                ปดเปดสําหรับเขาออก ดานหลังทําเวาลึกเขามาเพื่อใหเปนเตาสําหรับวางเชื้อเพลิง คือฟนหรือกาซหุงตม  
เตานึ่งนี้จุไดอยางนอย  2,500 ถุง ใชเวลานึ่ง 5-6 ช่ัวโมง ในขณะที่เตานึ่งทั่วไปจุเพียง 300 ถุง ใชเวลา 3 ช่ัวโมง 
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                “ตลาด”...หัวใจสําคัญของอาชีพ ทั้งดาบตํารวจอิทธิพัทธ  และคุณขนิษฐา  กลาวพรอมกันวาถาไม
สามารถหาตลาดสําหรับสงผลผลิตออกขายไดทุกอยางที่มีจะลมเหลวไปโดยสิ้นเชิง โดยเฉพาะอาชีพเพาะเห็ดขาย 
เนื่องจากเห็ดเปนพืชพันธุที่ตองเก็บ และขายใหไดภายใน 24 ช่ัวโมง เพราจะมีผลมากตอสีสันและความสด ซ่ึง
จะมีผลตอราคาขายดวย แตดวยความโชคดีทําใหทั้งดาบตํารวจอิทธิพัทธ  และคุณขนิษฐา รูจักกับผูรับซื้อที่สามารถ
ตกลงซื้อขายกันดวยความซื่อตรงมีความเชื่อถือตอกัน จนทําใหเห็ดนางฟา จากฟารมของทั้ง 2 สามีภรรยา 
สามารถขายไดตลอดโดยไมจํากัดทั้งปริมาณและเวลา 
                   ดวยเหตุนี้เอง  ผูรับซื้อเห็ดที่มีความเชื่อถือในคุณภาพของเห็ดจากฟารมนี้ จึงรับซื้อในราคาสงกิโลกรัม
ละ 25-30 บาท ไมวาจะเปนเห็ดชนิดใด ปริมาณเทาใดก็รับซ้ือหมด ในขณะที่ผูขายก็จะขายในราคานี้ตลอด โดย
ไมคํานึงถึงฤดูกาล ที่เห็ดในทองตลาดจะมีราคาสูง-ต่ําอยางไร และไมบังคับผูกขาดตอกันดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   ความนาสนใจจากอาชีพนี้อยูที่ความเอาใจใส และหมั่นพัฒนางานอาชีพ  จนประสบผลสําเร็จ“เห็ดท่ีเพาะ

จึงมีคุณภาพดี  ดอกใหญ เนื้อแนน  หวานกรอบ เก็บรักษาไดนาน”   ปจจุบันดาบตํารวจอิทธิพัทธ  และ
คุณขนิษฐา  มีรายไดเพิ่มขึ้นจากการผลิตเห็ดนางฟา  ซ่ึงขายไดราคา 30 บาทตอกิโลกรัมตอเดือน มีกอนเชื้อในโรง
เพาะเห็ด 5,000 กอน   สามารถเก็บเกี่ยวได 4-5  เดือน  เปรียบเทียบกับการใชขี้เล่ือยเปนวัตถุดิบ  จะมีตนทุนการผลิตที่
กอนละ 10 บาท  ซ่ึงลดตนทุนการผลิตไดอยางมาก จากผลพลอยไดจากกอนเห็ดเกาในการนําไปทําปุยหมักหวานใน
นาขาวและแปลงผัก ลดตนทุนการใชปุยเคมีไดอีกดวย 
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                   ทั้งดาบตํารวจอิทธิพัทธ  และคุณขนิษฐา  ทั้ง 2 ทาน ยังบอกวาพรอมที่จะถายทอดวิชาความรูแกผูที่
สนใจทั้งเพื่อการศึกษาเรียนรูและเพื่อนําไปประกอบเปนอาชีพ และยินดีที่จะเปนวิทยากรและใหการตอนรับผู
ไปเยี่ยมเยียนดวยความเต็มใจ ทั้งการนําชมฟารมเพาะเห็ดและการตอบขอซักถาม...  

    สนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ ดาบตํารวจอิทธิพัทธ  จันทิมา  และคุณขนิษฐา จันทิมา บานเลขที่ 
118  หมูที่ 4  ตําบลวังน้ําเขียว  อําเภอกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 73140 โทรศัพท 083-040-7478 หรือ
คุณมรกต  มหาเรือนทรง  สถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม  เลขที่ 98  หมู 3  ตําบลทุงขวาง  อําเภอกําแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม 73140  โทรศัพท  086-795-8765 

…………………………… 
 

              (นางตุลญา  จงสกุล) 
                                                   เลขานุการกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

เห็ดนางฟาภูฏาน 
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ภาพ : ประกิต  เพ็งวิชัย 
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