
1. 

 
ใบงาน 

ประวัติของเห็ดนางฟ้า 
 
 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอธิบาย ความรู้เกี่ยวกับประวัติของเห็ดนางฟ้าพอสังเขป  
 
1.ให้นักเรียนอธิบายลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของเห็ด 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
2.ให้นักเรียนบอกชื่ออาหาร 1 รายการท่ีชื่นชอบโดยมีเห็ดเป็นส่วนประกอบอาหารและบอก
เหตุผลประกอบพอสังเขป 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. 
3.ให้นักเรียนอธิบายสรรพคุณทางยาของเห็ดนางฟ้ามาพอสังเขป 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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.................................................................................................................................................
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ค ำช้ีแจง : ให้นักเรียนอธิบำยควำมรู้ควำมเขำ้ใจเกี่ยวกับกำรเพำะเห็ดพอสังเขป 

1.ให้นักเรียนอธิบายการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้ามาพอสังเขป 
............................................................................................................................. ................................................................
................................................................... ..........................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................................
......................................................................................................................................... .................................................... 
 
2.วัสดุส าหรับการเพาะเห็ดนางฟ้ามีอะไรบ้าง 
................................................................................................................................................................. ............................
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............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................................................................. ................ 
 
3.หากเราจะท าการเพาะเห็ดนางฟ้า เราควรด าเนินการเป็นขั้นตอนอย่างไร  
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............................................................................................................................. ................................................................ 

ใบงาน 
การเพาะเห็ดนางฟ้า 



 
 
 

 
 

 
ค าชี้แจง : ให้นักเรียนอธิบายปัจจัยการผลิต การดูแลรักษาและสรรพคุณทางยาของเห็ดมาพอสังเขป 
1.ให้นักเรียนบอกปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้ามาพอสังเขป 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
2.ถ้าเรามีฟาร์มเห็ดนางฟ้า เราจะมีวิธีการดูแลอย่างไร เพ่ือให้มีผลผลิตที่ดีอย่างสม่ าเสมอ      
.......................................................................................................................................................... 
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3. ให้นักเรียนอธิบายสรรพคุณทางยาของเห็ดนางฟ้ามาพอสังเขป 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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ใบงาน 

         ปัจจยัการผลิต การดแูลรกัษาและสรรพคณุทางยา 



 
 
 

 
 

ค าชี้แจง:ให้นักเรียนอธิบายประโยชน์ของเห็ดนางฟ้า 

 
 

ให้นักเรียนเขียนบรรยายประโยชน์ของเห็ดที่นักเรียนชื่นชอบมา 2 ชนิดพอสังเขป 
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ใบงาน 
 ประโยชน์ของเห็ด 

 



 

                                                       แบบทดสอบการอ่านจับใจความ 
แหล่งเรียนรู้ พากเพยีรฟาร์ม (เห็ดนางฟ้า) 

   
 ค าช้ีแจง  นักเรียนตอบค าถามจากเร่ืองทีอ่่านให้ได้ใจความทีส่มบูรณ์ 
                                        
 ดอกเห็ดนางฟ้าจะเจริญได้ดีที่สุดท่ีความชื้นภายในโรงเรือนไม่ควรต่ ากว่า 80 % ถ้าไม่มี
ช านาญในการสังเกต ควรใช้เครื่องมือวัดความชื้น คือ ไฮโดรมิเตอร์ แล้วน าค่าตัวเลขไปเทียบกับ
ตาราง ดังนั้นจึงไม่ควรปล่อยให้ชื้นหรือแห้งจนเกินไป ซึ่งมีผลต่อการเกิดของดอกเห็ดได้   ในเห็ดทุก
ชนิดเมื่อก าลังสร้างเส้นใยและเกิดดอก เห็ดจะต้องการออกซิเจนสูงมากแต่ในระยะที่สร้างเส้นใยจะ
ทนต่อการขาดออกซิเจนได้ดีกว่าระยะที่เกิดดอกเห็ด โรงเรือนท่ีดีจะต้องจัดให้อากาศถ่ายเทได้ดี 
โดยเฉพาะโรงเรือนขนาดใหญ่          ถ้าการระบายอากาศไม่ดี ภายในโรงเรือนจะสะสมก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไว้มากสังเกตที่ล าต้นจะยืดยาว ดอกจะหุบไม่บานแสง 
 
1.     เห็ดนางฟ้าชอบอากาศแบบใด  
ตอบ  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
2.  หากเราไม่มีความช านาญในการสังเกตความชื้น เราควรท าอย่างไร 
ตอบ  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
3. ก๊าชชนิดใดที่เห็ดต้องการมากท่ีสุด 
ตอบ  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
4. ลักษณะของโรงเรือนท่ีดี ควรมีลักษณะอย่างไร 
ตอบ  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
5.  หากเราปล่อยให้อากาศภายในโรงเรือนชื้นหรือแห้งเกินไป จะส่งผลต่อเห็ดอย่างไร 
ตอบ  
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 



 
 

แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียน  
แหล่งเรียนรู้พากเพียรฟาร์ม 

 
ค าชี้แจง :ให้นักเรียนอ่านค าถามและเลือกค าตอบท่ีถูกต้อง 
 

1. เห็ดนางฟ้ามีลักษณะคล้ายกับเห็ดอะไร 
    ก. เห็ดหอม                         ข. เห็ดนางรม 
    ค. เห็ดโคน                          ง. เห็ดฟาง 
2. เห็ดนางฟ้าพบครั้งแรกท่ีประเทศอะไร 
    ก. ประเทศพม่า                  ข. ประเทศเวียดนาม 
    ค. ประเทศอินเดีย               ง. ประเทศจีน 
3. ดอกเห็ดนางฟ้ามีขนาดกี่เซนติเมตร 
    ก. 5 – 8 เซนติเมตร             ข. 5 – 10 เซนติเมตร 
    ค. 5 – 12  เซนติเมตร          ง. 5 – 14 เซนติเมตร 
4. สรรพคุณทางยาของเห็ดนางฟ้าคือข้อใด 
    ก. ป้องกันมะเร็ง ลดไขมันในเส้นเลือด             ข. แก้หอบหืด แก้ลมชัก 
    ค. ป้องกันความดันต่ า วิงเวียนศีรษะ               ง. ลดกรดในกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน 
5. อุณหภูมิในโรงเรือนที่เหมาะสมที่สุดส าหรับเห็ดนางฟ้าควรอยู่ระหว่างก่ีองศาเซลเซียส 
    ก. 10 – 20 องศาเซลเซียส                         ข. 20 – 30 องศาเซลเซียส  
    ค. 30 – 40 องศาเซลเซียส                         ง. 40 – 50 องศาเซลเซียส 
6. ดอกเห็ดที่มีอายุมากที่ตกค้างในการเก็บ หรือเพราะน้ าที่รดนั้นสกปรก ไม่สะอาด ถ้าไม่แยกเห็ดที่เป็นโรค
ออกแล้วน าไปท าลายจะท าให้เกิดโรคใด 
    ก. โรคจุดเหลือง                      ข. โรคเชื้อรา 
    ค. โรคใบเน่า                          ง. ถูกทุกข้อ 
7. ราเมือก มีลักษณะเป็นสีใด 
    ก. สีแดง                       ข. สีเขียว 
    ค. สีน้ าตาล                    ง. สีเหลือง 
8. การรดน้ าในโรงเรือนเพาะเห็ดนางฟ้านั้นควรรดอย่างน้อยวันละกี่ครั้ง 
    ก.  1 ครั้ง                        ข.  2 ครั้ง 
    ค.  3 ครั้ง                        ง. 4  ครั้ง 
9. การรดน้ าถ้าไม่ระมัดระวังท าให้น้ าเข้าไปในก้อนเชื้อเพาะเห็ดนางฟ้า จะท าให้เกิดผลเช่นไร 
    ก. เกิดเชื้อรา                    ข. ไม่มีผลผลิต 
    ค. ก้อนเชื้อเน่าเสีย             ง. เห็ดไม่ออกดอก 
10. การนึ่งฆ่าเชื้อด้วยหม้อนึ่งแบบไม่ใช้ความดัน  อุณหภูมิประมาณ 95 - 100 องศาเซลเซียลใช้เวลากี่ชั่วโมง 
     ก.  1  ชั่วโมง                    ข. 2 ชั่วโมง 
     ค.  3 ชั่วโมง                     ง. 4 ชั่วโมง 



11.  การบ่มเชื้อโดยการน าก้อนเชื้อเห็ดที่ท าการหยดเชื้อเห็ดไปบ่มไว้  จะใช้ระยะเวลาในการบบ่มประมาณก่ี
วัน 
      ก. 50 – 55 วัน                  ข.  40 – 45 วัน 
      ค. 30 – 35 วัน                  ง. 20 – 25 วัน 
12. เห็ดนางฟ้าสามารถเพาะเลี้ยงได้ตลอดปียกเว้นฤดูใดที่เห็นจะไม่ออกดอก 
      ก. ฤดูร้อน                         ข. ฤดูฝน 
      ค. ฤดุหนาว                       ง. ฤดูใบใม้ผลิ   
13. ควรท าความสะอาดวัสดุที่ใช้เขี่ยหัวเชื้อด้วยสิ่งใด 
      ก. แอลกอฮอร์                     ข. สบู ่
      ค. น้ าร้อน                          ง. ผงซักฟอก 
14. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการแปรรูปอาหาร 
       ก. เพิ่มความหลากหลายให้กับอาหาร             ข. คณุค่าทางอาหารเพ่ิมขึ้น 
       ค. สร้างผลิตภัณฑ์ได้จ านวนมาก                   ง. ยดือายุการเก็บรักษาอาหาร 
15. ส่วนใดต่อไปนี้ไม่ใช่ส่วนประกอบของดอกเห็ด 
      ก.วงแหวน                         ข. ราก 
      ค. เปลือกหรือเยื่อหุ้มดอก       ง. ก้าน 
16. โดยธรรมชาติในการเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้า นับตั้งแต่เกิดดอก จนกระทั่งพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวได้ จะใช้
เวลาประมาณกี่วัน 
        ก. 5 – 7 วัน                      ข. 3 -4 วัน 
        ค. 8 – 10 วัน                    ง. 11 – 13 วัน 
17.  เห็ดเป็นจุลินทรีย์ที่ต้องการก๊าซอะไรมากเป็นพิเศษ 
       ก. ไนโตรเจน                   ข. คาร์บอนไดออกไซค์ 
       ค. ไฮโดรเจนซัลไฟด์          ง. ออกซิเจน 
18. ส่วนที่อยู่ด้านบนสุด มีรูปร่างต่าง ๆ เช่น โค้งนูน รูปปากแตร มีลักษณะผิวเรียบหรือขรุขระ มีสีต่างกันไป 
คือส่วนใดของเห็ด 
       ก. หมวกเห็ด                                ข. ครีบเห็ด 
       ค. เปลือกหรือเยื่อหุ้มดอก                 ง. เนื้อเห็ด 
19. เพราะเหตุใดการเพาะเห็ดจึงเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้ผู้เพาะเห็ดเป็นอย่างดี 
      ก. สภาพแวดล้อมเหมาะต่อการเจริญเติบโต            ข. ตลาดมีความต้องการสูง 
      ค. ต้นทุนการผลิตต่ า                                       ง. ถูกทุกข้อ 
20. ข้อใดคือสิ่งบ่งชี้ว่าเห็ดไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ 
      ก. เป็นพืชชั้นต่ า                                  ข. ต้องการความชื้นสูง 
      ค. ต้องการแสงแดดในการเจริญเติบโต        ง. ไม่มีคลอโรฟิลล์ 
 
 
 
 

 
 



 

 
แบบทดสอบความสามารถในการอ่านค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

แหล่งเรียนรู้พากเพียรฟาร์ม  
 

ค ำช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอ่ำนค ำท่ีก ำหนด โดยก ำหนดอ่ำนถูกตอ้ง 1 ค  ำเท่ำกบั 1 คะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 

ล าดบัที ่ ค าศัพท์ บันทึกผล 
1 Mushroom  

 
             
               

2 Oyster mushroom 
3 Lingzhi mushroom 
4 Enoki   mushroom 
5 Jews ear mushroom 
6 Oyster  mushroom 
7 Black mushroom 
8 Abalone mushroom 
9 Termite mushroom 
10 Straw  mushroom 

 

……………… 
10 



 

 
 

แบบบันทึกความสามารถในการอ่าน ภาษาไทย 
แหล่งเรียนรู้พากเพียรฟาร์ม 

 
 

            ค  ำช้ีแจง : ใหน้กัเรียนอ่ำนค ำท่ีก ำหนดให ้จ ำนวน 25 ค  ำ  
                             อ่ำนถูกตอ้งค ำละ 1 คะแนน   อ่ำนไม่ถูกตอ้ง  0 คะแนน 

 
 
 

 
ล าดับที่ ค าอ่าน ล าดับที่ ค ำอ่ำน 
1 เห็ดนางฟ้า 16 ต้นก าเนิด 
2 สายพันธ์ุ 17 ครีบดอก 
3 เซนติเมตร 18 ผัดกระเพรา 
4 สรรพคุณ 19 ต้มโคล้ง 
5 โรคมะเร็ง 20 ฤดูกาล 
6 ลักษณะ 21 เจริญเติบโต 
7 บริสุทธิ์ 22 วิทยาศาสตร์ 
8 ประเทศภูฐาน 23 สังเคราะห์แสง 
9 อุณหภูมิ 24 สมบูรณ์ 
10 การเกษตร 25 ผลผลิต 
11 ไฮโดรมิเตอร ์    

                   คร้ังท่ี…………. 
    
      คะแนนท่ีได.้............................คะแนน 

12 คุณสมบัติ 
13 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
14 โรงเรือน 
15 องศาเซลเซียส 

 

    

ชื่อ.........................................................................ชั้น..............................เลขที.่................ 



  

 
 
 

แบบทดสอบความสามารถในการคิดค านวณ 
แหล่งเรียนรู้พากเพียรฟาร์ม  

 
 

 

        ค าชี้แจง : ให้นักเรียนแสดงประโยคสัญลักษณ์และหาค าตอบ  
 

 

1. พ่อท าก้อนเห็ดไว้ขาย 520 ก้อน ขายไปแล้วเหลือก้อนเห็ด 140  ก้อนพ่อขายเห็ดไปกี่ก้อน 
ประโยคสัญลักษณ…์……………………………………………………………….…………………………………………… 
           วิธีท า
.....................................................................................................................................................  
                      
.....................................................................................................................................................  
                      
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
                    
…………………………………………………………………………………………………………………………………......               

2. แม่มีก้อนเห็ดนางฟ้าอยู่ท่ีบ้าน 180  ก้อน  แม่ต้องซื้อเพ่ิมอีกกี่ก้อนจึงจะครบ 785 ก้อน 
 ประโยคสัญลักษณ…์……………………………………………………………….…………………………………………… 
              วิธีท า
..................................................................................................................................................... 
                      
.....................................................................................................................................................   
                      
.………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      
…………………………………………………………………………………………………………………………………......  
 
 
 
 
 
              



3. วันนี้พี่มอสเก็บเห็ดนางฟ้าซุ้มท่ี 1  ได้  5 กิโลกรัม  4  ขีด เก็บเห็ดนางฟ้าซุ้มที่  2  ได้  3  
กิโลกรัม 7  ขีด  พี่มอสเก็บเห็ดนางฟ้าได้ท้ังหมดกี่กิโลกรัมกี่ขีด  

ประโยคสัญลักษณ…์……………………………………………………………….…………………………………….… 
                  วิธีท า
.....................................................................................................................................................  
                      
.................................................................................................................................................. ...  
                      
.………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                     
…………………………………………………………………………………………………………………………………......         
       4.คุณป้าเก็บเห็ดนางฟ้าได้  7  กิโลกรัม  3  ขีด  แบ่งให้คุณน้าน าไปประกอบอาหาร  2  
กิโลกรัม   5  ขีด คุณป้าจะเหลือเห็ดนางฟ้ากี่กิโลกรัมกี่ขีด   
ประโยคสัญลักษณ…์……………………………………………………………….…………………………………….… 
                  วิธีท า
.....................................................................................................................................................  
                      
.................................................................................................................................................. ...  
                      
.………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
 5.คุณแม่ต้องการซื้อเห็ดนางฟ้า 15 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 80 บาทคุณแม่ต้องจ่ายเงินค่าเห็ด 
     นางฟ้าท้ังสิ้นกี่บาท 
ประโยคสัญลักษณ…์……………………………………………………………….…………………………………….… 
                  วิธีท า
.....................................................................................................................................................   
                      
.....................................................................................................................................................   
                      
.………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                   
…………………………………………………………………………………………………………………………………......  
 
 
         



 

 

 

 

 

    6.รถบรรทุกก้อนเห็ดเท่ียวละ  950  ก้อน  รถบรรทุกก้อนเห็ดจ านวน  8  เท่ียว  จะได้ก้อน
เห็ดท้ังหมดกี่ก้อน 
ประโยคสัญลักษณ…์……………………………………………………………….…………………………………….… 
                  วิธีท า
.....................................................................................................................................................  
                      
.....................................................................................................................................................  
                      
.………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      
…………………………………………………………………………………………………………………………………......          
     7.โรงเรียนซื้อเห็ดนางฟ้ามา 250 ก้อน ราคาเห็ดนางฟ้าก้อนละ10 บาทจะต้องจ่ายเงินท้ังหมด
เท่าไร 
ประโยคสัญลักษณ…์……………………………………………………………….…………………………………….… 
                  วิธีท า
.....................................................................................................................................................  
                      
.................................................................................................................................................. ...  
                      
.………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      
…………………………………………………………………………………………………………………………………......          
     8.ก้อนเห็ดนางฟ้าหนึ่งลังมี  36  ก้อน  คุณพ่อซื้อมา  5 ลัง  คุณพ่อจะมีเห็ดนางฟ้าท้ังหมดกี่
ก้อน 
ประโยคสัญลักษณ…์……………………………………………………………….…………………………………….… 
                  วิธีท า
.....................................................................................................................................................  
                      
.....................................................................................................................................................   
                      
.………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      
…………………………………………………………………………………………………………………………………......          
 
 
 



  9.มีก้อนเห็ดนางฟ้า  280  ก้อน  น าไปแขวนแถวละ  10  ก้อน  จะได้แขวนได้ทั้งหมดกี่แถว
ประโยคสัญลักษณ…์……………………………………………………………….…………………………………….… 
                  วิธีท า
.....................................................................................................................................................  
                      
.....................................................................................................................................................  
                      
.………..…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      
…………………………………………………………………………………………………………………………………......    
 
       
  10.มีเห็ดนางฟ้าอยู่  500 ก้อน  น าไปใส่ในโรงเรือน  โรงเรือนละ  25 ก้อน  จะใส่ได้กี่โรงเรือน 
  ประโยคสัญลักษณ…์…………………………………………………………………………….…………………………………….… 
                  วิธีท า
.....................................................................................................................................................  
                      
.................................................................................................................................................. .......  
                      
.………..……………………………………………………………….…………………………………………………………… 
                      
…………………………………………………………………………………………………………………………………......          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


