การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การผลิตและแปรรูปเห็ดถั่งเช่า ครั้งที่ 1

ลงทุ น เป็ นจ านวนมาก และสามารถน าไปใช้ ในการ
ประกอบอาชีพอิสระได้
คณะเทคโนโลยีก ารเกษตร มหาวิท ยาลั ย
บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ กั บ ผู้ ที่ ส นใจ เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ เ ข้ า อบรมได้ ท ราบถึ ง
หลัก การและวิธีก ารเพาะเลี้ ยงเห็ ด ถั่งเช่าตั้ งแต่ ก าร
เตรี ย มอาหารเลี้ ย งเห็ ด การเตรี ย มเชื้ อ เห็ ด การ
เพาะเลี้ยง การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการแปรรูปเห็ดเชิง
ผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

จัดโดย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว
หลักการและเหตุผล
เห็ ด ถั่งเช่ า เป็ น เห็ ด ราที่ ชอบขึ้น ในช่ วงฤดู
หนาว ในธรรมชาติ เห็ ด ถั่ งเช่ า จะมี ก ารขยายพั น ธุ์
ค่อนข้างยากและมีความจาเพาะ เนื่องจากมีการจากัด
เรื่องของแหล่งอาหาร เพราะเห็ดถั่งเช่าจะขึ้นบนตัว
หนอนและต้องการสารอาหารจากตัวหนอน เห็ดถั่ง
เช่ าเป็ น สมุ น ไพรจีน เป็ น เห็ ด ที่ มี ราคาสู งและความ
ต้ อ งการของตลาดสู งมาก เนื่ อ งจากเห็ ด ถั่ ง เช่ า มี
สรรพคุ ณ บ ารุงร่างกาย บ ารุ งหลอดเลือ ด ช่ว ยเพิ่ ม
สมรรถภาพทางเพศให้กับ ผู้ชาย ดังนั้นการเพาะเลี้ยง
เห็ ด ถั่ งเช่ าจึ งได้ รับ ความสนใจจากเกษตรกรและผู้

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
กาหนดการอบรม
วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559
8.00-08.30 น. -ลงทะเบียน รับเอกสาร
08.30-09.00 -พิธีเปิดการอบรม

09.00-10.00

10.00-10.45
10.45-11.00

-บรรยาย เรื่อง “วิธีการและ
เทคนิคของการเพาะเลี้ยงเห็ด
ถั่งเช่า”
-ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการ “การ
เตรียมอาหาร และเตรียม
อุปกรณ์หส์ าหรับการเลี้ยงเห็ด
ถั่งเช่า”
-พักรับประทานอาหารว่าง
-ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการ “การ
เตรียมอาหาร และการเตรียม
เชื้อเห็ดถั่งเช่า”

12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.15
14.15-16.30

พักรับประทานอาหารกลางวัน
-ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการ
“วิธีการเลี้ยงและการเปิดดอก
เห็ดถั่งเช่า”
-พักรับประทานอาหารว่าง
-ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการ “การ
แปรรูปเห็ดถั่งเช่า”

จานวนผู้เข้ารับการอบรม
จานวน 30 คน
สถานที่อบรม
ตึกศูนย์วิจัยเกษตรและเทคโนโลยีชั้น 3 มหาวิทยาลัย
บู ร พา วิ ท ยาเขตสระแก้ ว สอบถามรายละเอี ย ด
เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 086-3461805
คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม
1. ครูอ าจารย์ นั ก วิท ยาศาสตร์ นั ก เรียน นั ก ศึ กษา
(สาหรับนักเรียนและนักศึกษาจ่าย 750 บาท)
2. ผู้สนใจทั่วไป

ใบสมัคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การผลิตและแปรรูปเห็ดถั่งเช่า ครั้งที่ 1

ชื่อ-สกุล…..................................................................
ตาแหน่ง....................................................................
สถาบัน/บริษัท/ห้างร้าน.........................................
ที่อยู่..........................................................................
....................................................................................
...........................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์.................................................................
e-mail address..................................................

23 กรกฎาคม 2559

จัดโดย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว

สมัครเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
ผลิตและแปรรูปเห็ดถั่งเช่า วันที่ 23 กรกฎาคม
2559 ปิ ดรั บ สมั ค ร 21 กรกฎ าค ม 2559
ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท และได้แนบสาเนา
การโอน เงิ น ธน าคาร กรุ ง ไท ย ชื่ อ บั ญ ชี
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พาวิ ท ยาเขตสารสนเทศ
สระแก้ว
เลขทีบ่ ัญชี 220-1-34997-5
จานวน.....................บาท มาพร้อมกับใบสมัครนี้
ลงชื่อ........................................................................
วันที่...........................................................................
ส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ : อาจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขตสระแก้ว
โทรศัพท์: 086- 3461805
โทรสาร: 037-261801
Email address: sirilakk@buu.ac.th
วิทยากร
อาจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ กมลวรรณสิทธิ์
ร่ ว มด้ ว ย ดร. นิ ร ามั ย ฝางกระโทก และ
ดร.นริน ทร์ เจริญ พั น ธ์ อาจารย์ ป ระจ าคณะ
เทคโนโลยี ก ารเกษตร มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา
วิทยาเขตสระแก้ว
ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 2,000 บาท (สาหรับนักเรียน
และนักศึกษาจ่าย 750 บาท) รวมค่าเอกสาร
อาหารว่างและอาหารกลางวัน โดยโอนเงินเข้า
บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัย
บูรพาวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว
เลขทีบ่ ัญชี 220-1-34997-5

