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การบรรยายพิเศษ 
เรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้าน “เห็ด”

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09:00-13:00 น.

ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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09:00-09:30 น. ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง

09:30-09:45 น. กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี  ชัยเสรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

กล่าวต้อนรับ

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

09:45-10:15 น. หัวข้อ “สถานการณ์เห็ดของประเทศไทย”

โดย  คุณชาญยุทธ์ ภาณุทัต

นายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย

10:15-10:45 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “แผนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเห็ด 

ของ สวทช.”

โดย  คุณรังสิมา ตัณฑเลขา.

ผู้อ านวยการโปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทาง

ชีวภาพ สวทช.

10:45-12:00 น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักถาม

12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
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ตลาดเห็ด
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 โรงงานขนาดใหญ ่ผลติเห็ดออรนิจ ิ(Pleurotus eryngii) 

 ใชเ้ครือ่งจักรกลเกอืบทกุขัน้ตอนของการผลติ

โรงงาน Fujian Zhengrong Agricultural Science and 
Technology 
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 มหีอ้งเปิดดอกแบบชัน้วาง 26 หอ้ง

 ขนาด 10,000 ถงุ/หอ้ง  

 ก าลงัการผลติสงูถงึ 6 ตนั/วนั 

 ก าไร 5 ลา้นหยวน/ปี
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ผนงับดุว้ยโฟม
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Edible Mushroom Cultivation for Food Security and Rural 
Development in China : Bio-Innovation, Technological 

Dissemination and Marketing

Yaoqi Zhang et al, 2014

Mushroom Benefits :
-Job opportunity
-poverty reduction
-Health benefit
-Recycling organic Matter

Fifth – largest agricultural sector in China
25 million farmers

149 billion RMB Yuan in 2011
Average annual growth 10%

Global share from 5.7% in 1978 to 80% in 2008
Nutritionist recommend: meat, vegetable and mushroom
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Key Success

• A large-scale integrated production model

• Bio-Innovation

• Technology Dissemination

• Marketing
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A large-scale integrated production model

• Cooperate between integrated firm and surrounding 

farmer

• Some portion of cultivation are contracted to farmer.

• Farmers are provided bags of substrate, instruction with 

appropriate technology

• The product are collected by integrated firms

• reduce cost ,increase productivity, expand market 

• Easy to quality control, safety assurance, better access to 

supermarkets
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Bio-Innovation

กรณีศึกษา white jelly fungus (Tremella fuciformis)

• From natural log to synthetic log to glass bottle to plastics bag

• Three farmers were honored as heroes

• Farmer innovation drive rapid growth of mushroom

• New species identification and breeding are done by research 
institute and universities

• The local institute are complimentary to providing breeds and 
preserved culture to large-scale mushroom production

• Innovation increase productivity 15-20 times duration was cut 
down from 150 days to 40 days

• Disease control

• New machine innovation, new raw material
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Technology Dissemination

• รายงานความร ่ารวยจากการเกษตรสู่การส่ือสารช่องทางต่างๆ

• เกษตรกรที่มีช่ือเสียง ได้รับการเชิญเปน็วิทยากรบรรยาย สอน

เทคนิค

• Joint experiment between research institute and 

farmers are key role of technology dissemination
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Marketing

• กระแสรักสุขภาพ  ใช้เห็ดแทนเนื้อสัตว์ เทศกาลกินเจ

• Agricultural production expos :

- direct sale from producers from remote area to 

consumers in big cities

- meeting between producers and business man

- promote mushroom product.

• Mushroom festivals : mushroom, equipment, technology, 

mushroom culture, cusine competition
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สถานการณ์การค้าเห็ดโลก

10 อันดับประเทศ ท่ีผลิตเห็ดสู่ตลาดโลก 

จีน อิตาลี สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ 
โปแลนด์ สเปน ฝรั่งเศส แคนาดา อังกฤษ

และอิหร่าน

 จีน ส่งออกเห็ดเกือบทุกชนิดมาก

ถึง 80% ในตลาดโลกตั้งแต่ปี 2551 

 สหรัฐอเมริกา ส่งออกเห็ด

แชมปิญองและเห็ด portabello และ

เริ่มเพาะเห็ดนางรมนางฟา้มากยิ่งขึ้น

ผลผลิตเห็ดทัว่โลก 10.8 ล้านตนั 

มูลคา่การตลาด 36 พันล้านเหรยีญสหรฐั 

การเตบิโต 8.2% ต่อปี 

คาดวา่ 2025-2027 มูลคา่ 60 พันล้านเหรยีญสหรฐั 

เห็ดเชงิ
อุตสาหกรรม

12 ชนิด

เห็ดแชมปิญอง เห็ดหอม เห็ดนางรมนางฟ้า 

เห็ดฟาง 

เห็ดหวัลงิ เห็ดหหูนู

เห็ดหลนิจอื 

เห็ดมยัตาเกะ 

เห็ดเข็ม เห็ดหหูนขูาว 
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ชนิด
ปี 2542

จ านวนตนั (ร้อยละ)
ปี 2559

จ านวนตนั (ร้อยละ)

เห็ดฟาง 84,000 (69) 66,000 (55)

เห็ดนางรม 15,000 (12) 24,000 (20)

เห็ดหูหนู 14,000 (11) 14,400 (12)

เห็ดหอม 3,000 (2) 3,600 (3)

เห็ดแชมปิญอง 900 (1) -

อื่นๆ (เห็ดเขม็ทอง,เห็ดลม,เหด็แครง) 5,000 (4) 12,000 (10)

Total 121,900 120,000

มูลคา่ 7,000 ลบ. 10,284 ลบ.

ที่มา : ชาญยทุธ,์ 2559 (ประมาณการ)

*ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตเห็ดโดยรวมไม่มกีารเปลี่ยนแปลง 
เกษตรต้องพ่ึงพาตนเอง ขาดการวิจัยพัฒนา

สถานการณ์การค้าเห็ดในประเทศไทย

ผลผลิตเห็ดในประเทศไทย*



การวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานการเพาะเห็ดเปรียบเทียบระหว่างจีนและไทย
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จีน ไทย

ต้นน ้า -มีสถาบันวิจัยเห็ดเฉพาะทาง

-มีกระบวนการเก็บสายพันธุ์เห็ด คัดเลือกและปรับปรงุพันธุ์

-วิจัยวัสดุเพาะใหม่ๆ ที่ลดต้นทุน 

-มีการสร้างนวัตกรรมการเพาะเลีย้งใหม่ๆ

-ไม่มีสถาบันวิจัยเห็ดเฉพาะทาง ขาดงานวิจัยเชิงลึก 

-ขาดการปรับปรุงพันธุ์และคัดเลือกพันธุ์ 

-ใช้วัสดุเพาะที่บอกต่อๆ ไม่มีการวิจัยอย่างจริงจัง

-นวัตกรรมยังอยู่ที่ในระดับรายย่อย มีต้นทุนสูง

กลางน ้า -มีระบบการผลิตแบบรวมกลุ่มเอกชน-เกษตรกร

-มีการพัฒนาเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิต

-ยังขาดการจัดการระบบ 

-ระบบใช้แรงงานคนเป็นหลัก

ปลายน ้า -มีเทคโนโลยีการแปรรูป อบแห้ง 

-ราคาค่อนข้างนิ่งและมีตลาดแน่นอน 

-ขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ

-มีการส่งเสริมการผลิตเห็ด โดยภาครัฐ 

-มีฐานข้อมูล สถิติผลผลิต และเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

-ปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อการส่งออก

-ราคาไม่แน่นอน ขึ้นกับความต้องการของตลาด

-การขยายตลาดโตได้น้อย

-ไม่มีนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ 

-ขาดการเก็บข้อมูล สถิติต่างๆ



 การปรับปรุง/รวบรวมสายพันธุ์

 วัสดุเพาะ 

 สนับสนุนวิจัย และพัฒนา

เทคโนโลยี

 Machine, ระบบควบคุม,

innovation

พัฒนานวัตกรรมชีวภาพ

HRD

 พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการปรับปรุงพันธุ์ 

 วัสดุเพาะ การเพาะเล้ียง ระบบควบคุมการผลิต

แผนงาน
การพฒันางานวจิยัเห็ด

5 ดา้น

 เครือข่ายเกษตรกรรุน่ใหม่

 แลกเปลี่ยนเทคนิค เทคโนโลยี 

ระหว่าง ไทย-จีน-ประเทศเพ่ือนบา้น
Technology

dissemination

 บ้านเชิงสะพาน จ.ราชบุรี

 ภูเรือ จ.เลย

 ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

 Policy 

 Mushroom 

Expo/festival 

Marketing/

promotion

Production
model

ส่งเสริมการตลาด

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

การรวมกลุ่ม
เกษตรกรต้นแบบ 

แผนงานการพัฒนาวิจัยเห็ด
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จัดท ากรอบการวิจัยเห็ดเศรษฐกิจ 5 ชนิด

• องค์ความรู้พื้นฐาน : ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลเห็ด 
หาแนวทางการใช้ประโยชน์

• สร้างอาชีพและรายได้ : ปรับปรุงสายพันธุ์ ท ามาตรฐาน
โรงเรือน วัสดุเพาะ รหัสบาร์โคดดีเอนเอ

• มูลค่าเพิ่ม : ฤทธิ์ทางชีวภาพ พัฒนาอาหารสุขภาพ 
เครื่องส าอาง สารปรุงแต่งกลิ่นและรสชาติ เห็ดเพื่อการ
ท่องเที่ยว
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การเยี่ยมชมศูนย์วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน 

 ดอกเหด็เลก็ ออกดอกไมส่ม า่เสมอ

 ท ากอ้นเหด็ดว้ยแรงงานคน

 คุณภาพโรงรอืน 

 ต้นทุนการผลติสงู 

 ไม่มกีารสร้างมลูคา่เพ่ิม
โจทย์วิจัยการเพาะเห็ดหูหนู

 ปรับปรงุสายพันธุ์

 ท าหัวเชื้อเหด็

 คุณภาพกอ้นเหด็

 มาตรฐานโรงเรอืน

 ลดต้นทนุการผลติ 

 สร้างมลูคา่เพ่ิม 27

ปัญหาการเพาะเห็ดหูหนูจากชุมชน



Wildly Important Goal (WIG) : เห็ดเศรษฐกิจ
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เห็ดขอนขาว

Lentinus
เห็ดฟาง

Volvariella

เห็ดหหูนู
Auricularia

เห็ดนางรมนางฟ้า
Pleurotus

เห็ดกระดา้ง
Lentinus

โครงการพัฒนาเห็ดหูหนู

 ได้ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ

 ได้วิธีการผลิตเห็ดหูหนู ที่พร้อมถ่ายทอด

 ได้หัวเชื้อคุณภาพ (ผลผลิต >350 

กรัม/ก้อน)

 ได้วัสดุเพาะทางเลือกใหม่ 

 ลด contamination 30% 
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ศูนย์วิสาหกิจชุมชนกลุม่เพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน

 เพาะเห็ด > 11 ปี 

 สมาชิก > 124 คน 

 โรงเพาะเห็ด > 1,000 โรง 
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การเพาะเห็ดหูหนูบ้านเชิงสะพาน

หัวเช้ือเห็ด ผลิตก้อน เปิดดอก

 คุณภาพหัวเชื้อเห็ดด้อยลง

 ดอกเห็ดเล็ก 

 ออกดอกไม่สม ่าเสมอ 

 ส่วนผสมก้อนเห็ดมากเกินไป/ต้นทุนสูง 

 วัสดุเพาะปนเปื้ อน 

สมาชิก

ปัญหา
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ส่วนผสม ปริมาณ
1 ข้ีเลื่อย 150 kg
2 ร าหยาบ 6 kg
3 ร าละเอียด 1 kg
4 แป้งข้าวเจ้า 1 kg
5 ยิปซัม (CaSO4·2H2O) 1 kg
6 ภไูมท์ 1 kg
7 อาหารเสริม 1 kg
8 ปูนขาว (CaCO3) 2.5 kg
9 ดีเกลือ (MgSO4) 0.3 kg
10 ปุ๋ย 46-0-0 0.4 kg
11 เติมน ้าให้ชื้น 70 %

 ต้นทุน 4 บ./ก้อน

 ผลผลิตเห็ด 300 g/ก้อน

ส่วนผสมก้อนเห็ดหูหนูของเกษตรกร
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ดอกเห็ดใหญ่ หนา ฐานใหญ่ สีน ้าตาลเข้ม ออกสม ่าเสมอ

วัสดุเพาะทางเลือก/ต้นทุนต ่า 

อัตราปนเป้ือนลดลง

คุณภาพเห็ดหูหนูที่เกษตรกรต้องการ

1. พัฒนาหัวเชื้อ (คัดเลือกสายพันธุ์)

2. พัฒนาวัสดุเพาะ

3. ลดอัตราปนเป้ือน

 หัวเชื้อเห็ดคุณภาพดี 

 สายพันธุ์เห็ดหูหนู 3 สายพันธุ์ (ราชบุรี1, 2, 3) 

 ข้อมูล SNP เห็ดหูหนู (ส าหรับปรับปรุงพันธุ์)

 วัสดุเพาะทางเลือก/ต้นทุนต ่า

 ลด contamination

 วิธีเปิดดอก

ชุดโครงการเห็ดหูหนู

ความร่วมมือ

 เกษตรกร
 สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย
 ผู้เชี่ยวชาญ



คณะท างานเพ่ือการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเห็ด

1. นายชาญยุทธ์ ภาณทุัต ประธาน 

2.ศ.ดร.นิวฒั เสนาะเมือง ผู้ท างาน 

3.ผศ.ดร.อทุยัวรรณ แสงวณชิ ผู้ท างาน

4.คุณรังสิมา ตัณฑเลขา ผู้ท างาน

5.ดร.ทศพร ทองเที่ยง ผู้ท างาน

6.ดร.สุภาวด ีอิงศรีสวา่ง ผู้ท างาน

7.นางสาวเสรมิศิร ิเมธีวรกลุ ผู้ท างาน

8.นายฉัตรดนัยภากร บุราโส  ผู้ท างานและเลขานุการ

9.นางสาวสุนทรยี ์เสือข า ผู้ท างานและผู้ช่วยเลขานกุาร
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• งานวิจัยเห็ดมีน้อย : หัวเช้ือ สายพันธ์ุ การเพาะเลี้ยง วัสดุเพาะ 

• ขาดการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ นักวิจัย นักศึกษา 

• สร้างเครือข่ายงานวิจัย นักเพาะเห็ด นักปรับปรุงพันธุ์เห็ด 

เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young smart farmer) 
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ประเด็นหารือการพัฒนางานเห็ด
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ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอทุน

คู่มือขอรับทุน

1. แบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการวิจัย

3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
ประเภทการถ่ายทอดเทคโนโลย,ี 
เสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐาน, 
พัฒนาบุคลากร

2. แบบฟอร์มข้อเสนอ
โครงการร่วมวิจัย

คุณรังสิมา ตัณฑเลขา 02-644-8150 ต่อ 81846 rungsimat@nstda.or.th

คุณฉัตรดนัยภากร บุราโส  02-644-8150 ต่อ 81845 chutdanaiphakorn.buraso@nstda.or.th
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