การรวบรวมข้อ มูลการผลิตและการตลาดเห็ดเศรษฐกิจและ
เห็ดป่ากินได้ในประเทศไทย

เห็ดเป็ นอำหำรทีม
่ ค
ี ุณค่ำโภชนำกำรสูง มีโปรตีนและใยอำหำรปริมำณมำก มีไขมันนอย
้ นับเป็ นอำหำรทีด
่ ต
ี ่อสุ ขภำพ กำร
บริโภคเห็ด มีแนวโน ม
้ เติบโตขึ้นตำมทิศ ทำงตลำดอำหำรเพื่อสุขภำพทัง้ ในประเทศและต่ ำงประเทศ กำรเพำะเห็ดสร ำ้ ง
ี รำยได ้ใหกั้ บเกษตรกร ทีผ
อำชพ
่ ่ำนมำ เกษตรกรประสบปั ญหำกำรผลิตเห็ดอย่ ำงต่อเนือ
่ ง ปริมำณผลผลิตไม่สอดคล ้องกั บ
ี
ึ ษำรวบรวมข ้อมู ล
ควำมต ้องกำรของตลำด มูลค่ำผลผลิตตกตำ่ เกิดกำรสูญเสยรำยได
้ทัง้ นี้ โปรแกรมฯ ไดสนั
้ บสนุนกำรศก
สถำนภำพกำรผลิตเห็ดเศรษฐกิจกลุ่มเห็ดเพำะในถุ งพลำสติกและข อ
้ มูลด ้ำนกำรตลำดในประเทศไทย เพือ
่ กำรพัฒนำ
งำนวิจัย และยกระดับกำรผลิตเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทย

1) เห็ด นำงฟ้ ำภูฐำน

รายละเอียดผลงาน
ื้
มูลค่าทางเศรษฐกิจของการผลิตห ัวเชอและการผลิ
ตเห็ดก้อนในประเทศไทย
กำรผลิต หัวเช ื้อเห็ดเพื่อจำหน่ำ ย ผู ผ
้ ลิต จะต อ
้ งไ ด ้ใบอนุ ญำตกำร ผลิต ตำม
ิ ำเกษตร
ื้ เห็ด (มกษ.2507–
มำตรฐำนสนค
้
เรื่อง หลักปฏิบัต ิสำหรับกำรผลิตเชอ
ิ ค ้ำเกษตรแ ละอำหำร แห่งชำติ (มกอช.)
2559) ของ สำนักงำนมำตร ฐำนสน
ปั จ จุ บั น (มกร ำคม 2563) มีผู ผ
้ ลิต ไ ด ร้ ั บ ใบอนุ ญ ำตแล ว้ 108 ร ำย จำก
ื้ เห็ดเพำะในถุงและเชอ
ื้ เห็ดฟำงรวมประมำณ 128 รำย
ผู ้ประกอบกำรผลิตเชอ
ื้ เห็ดจำหน่ำยในประเทศปี 2562 สว่ นใหญ่ร ้อยละ 80 เป็ นผู ผ
กำรผลิตหัวเชอ
้ ลิต
ื้ เห็ดเพำะในถุงพลำสติก, ผู ้ผลิตหัวเชอ
ื้ ร อ
หัวเชอ
้ ยละ 11 เป็ นผู ้ผลิตหัว เช ื้อเห็ด
ื้ ร อ
ื้ เห็ดถัง่ เช่ำ คิดเป็ นมูลค่ำ ทำง
ฟำง, และผู ้ผลิตหัวเชอ
้ ยละ 9 เป็ นผู ้ผลิตหัวเชอ
ื้ 99,801,600 บำทต่อปี
เศรษฐกิจกำรผลิตหัวเชอ

2) เห็ด ขอนขำว

3) เห็ด หูหนูด ำ

เห็ดเศรษฐกิจกลุ่มเห็ดเพำะในถุงพลำสติกทีม
่ ี
กำรผลิตปริมำณมำกในประเทศไทย 1) เห็ด
นำงฟ้ ำภูฐำน 2) เห็ดขอนขำว 3) เห็ดหูหนูดำ

โรงเรือนเพำะเห็ดในถุงพลำสติก

ื้ วัสดุเพำะเห็ด
กำรเตรีย มกอนเช
้
อ
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ื้ เห็ด เพำะในถุงที่ผลิตมำก ทีส
หัวเชอ
่ ุด คือ กลุ่มเห็ดสกุ ลนำงรม ( Pleurotus)
รองลงมำเป็ นกลุ่ มเห็ดขอน (Lentinus) และเห็ดหูหนู (Auricularia) หัวเช ื้อ
ื้ เห็ด ที่แยกมำจำกดอกเห็ด ที่
เห็ดบริสุทธิท
์ ผ
ี่ ู ้ประกอบกำรผลิตจำหน่ำยเป็ นเชอ
้ อ
ื้ เห็ด
เพำะในฟำร์มตัวเองและจำกฟำร์มเกษตรกรผู ้ใชเช
ประเทศไทยมีกำรเพำะเลีย
้ งเห็ดเศรษฐกิจมำกถ ึง 13 ชนิด ได ้แก่ เห็ด นำงฟ้ ำภู
ฐำน, เห็ดนำงรมฮังกำรี, เห็ดเป๋ ำฮ ื้อ, เห็ด หูหนู, เห็ดกร ะด ้ำง, เห็ดขอนขำว,
เห็ดหอม, เห็ดโคนน ้อย, เห็ดโคนญีป
่ น,
ุ่ เห็ดมิลกี,้ เห็ดแครง, เห็ดหลิน จือ และ
เห็ดถั่งเช่ำ
ปี 2562 กำรผลิตเห็ดของเกษตรกรสว่ นใหญ่ร อ
้ ยละ 71.6 เป็ นเกษตรกรรำยย่ อ ย
มีกำลังกำรผลิต 1,000-30,000 ก ้อนต่อฟำร์มต่อปี คิดเป็ นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
50,010,160 บำท, เกษตรกรระดับกลำงร ้อยละ 21.8 มีกำลังกำรผลิต 30,001200,000 ก ้อนต่อฟำร์มต่ อปี คิดเป็ นมูลค่ำทำงเศรษ ฐกิจ 74,348,000 บำท ,
เกษตรกรรำยใหญ่ร ้อยละ 5.4 มีกำลังกำรผลิต 200,000-600,000 ก ้อนต่อฟำร์ม
ต่อปี คิดเป็ นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 118,400,000 บำท และเกษตรกรร อ
้ ยละ 1.1 มี
กำลังกำรผลิตมำกกว่ำ 600,000 ก ้อนต่อฟำร์มต่อปี คิดเป็ นมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ
52,800,000 บำท และรวมมูลค่ำทำงเศรษฐกิจ 295,558,160 บำทต่อปี
แนวโน้ม มูลค่าของการผลิตเห็ดเศรษฐกิจในประเทศไทย
มูลค่ำทำงเศรษฐกิจ ประเทศไทยมีแนวโนมผลิ
้
ตเห็ดเพิม
่ ขึน
้ ทุ กปี ผลผลิต เห็ด
้ โภคภำยในประเทศมีเพียงสว่ นนอยที
ส่วนใหญ่ใชบริ
้
ส
่ ่งออกตลำดต่ำ งประเทศ
สมำคมนักวิจัยและเพำะเห็ดแห่งประเทศไทย พบว่ำ ในปี 2560 ปริมำณผลผลิต
เห็ด 41,322 ตัน คิดเป็ นมูลค่ำ 2,291 ล ้ำนบำท ในปี 2563 มีป ริม ำณกำรผลิต
ื้ เห็ดของผู ้ประกอบกำรจำนวน 20 ล ้ำนขวด คำดว่ำจะผลิตดอกเห็ดสดไ ด ้
เชอ
ประมำณ 150,000 ตัน คิดเป็ นมูลค่ำ 9,000 ล ้ำนบำท แสดงให ้เห็น ว่ ำ ประเทศ
ไทยเป็ นหนึง่ ในประเทศทีม
่ ศ
ี ักยภำพกำรผลิตเห็ดเศรษฐกิจของโลก
ประเทศทีม
่ ก
ี ำรผลิตเห็ด 5 อันดับแรกของโลก ไดแก่
้ 1) สำธำรณรั ฐประชำชนจีน
ผลผลิต 5,150,000 ตันต่อปี คิดเป็ นมูลค่ำ 325,217 ล ้ำนบำท, 2) สำธำรณรั ฐ
อิต ำลี ผลผลิต 785,000 ตั น ต่ อปี คิดเป็ นมู ล ค่ ำ 49,572 ล ้ำนบำท , 3)
สหรั ฐอเมริก ำ ผลผลิต 388,450 ตั นต่ อปี คิดเป็ นมู ลค่ำ 24,530 ล ้ำนบำท

ต่อด ้ำนหลัง
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ลำดับที่ 00
การรวบรวมข้อ มูลการผลิตและการตลาดเห็ดเศรษฐกิจและ
เห็ดป่ากินได้ในประเทศไทย

รายละเอียดผลงาน (ต่อ)
4) รำชอำณำจักรเนเธอร์แลนด์ ผลผลิต 307,000 ตันต่อปี คิดเป็ นมูลค่ำ 19,387
ล ้ำนบำท, และ 5) สำธำรณรัฐโปแลนด์ ผลผลิต 220,000 ตันต่อปี คิดเป็ นมูลค่ ำ
13,892 ล ้ำนบำท (Maps of world, 2017)
ข้อมูลการตลาดเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทย
รู ปแบบกำรจำหน่ำยเห็ด เกษตรกรมีกำรจำหน่ำยเห็ด 3 แบบ คือ 1) กำรขำยปลีก
ใหกั้ บผู ้บริโภคทั่วไป 2) กำรขำยสง่ ใหแก่
้ พ่อคำคนกลำงหรื
้
อโรงงำนแปรรูป และ
3) กำรรวมกลุ่มเกษตรกรหรือวิสำหกิจชุมชนผู ้ผลิตเห็ด
ื้ ขำยเห็ด แบ่งเป็ น 1) ตลำดสด เป็ นตลำดที่ไม่ มก
ตลำดซอ
ี ำรควบคุ มคุ ณภำพ
ิ ค ้ำ มีกระจำยทั่วประเทศ และ 2) ตลำดกลำงสน
ิ ค ้ำเกษตร เป็ นตลำดขนำด
สน
ื้ ขำย ประมูลรำคำอย่ำงเปิ ดเผย มีค ลัง
ใหญ่ประจำภูมภ
ิ ำค มีระบบกำรจัดกำรซอ
ิ ค ้ำ มีกำรควบคุมคุณภำพคัดเกรดสน
ิ ค ้ำทีน
่ ลำดเข ้มงวด โดยตลำด
เก็บสน
่ ำเข ้ำสูต
ิ ค ้ำเกษตรขนำดใหญ่ 3 อันดับแรกทีเ่ ป็ นแหล่งซอขำยเห็
ื้
กลำงสน
ดของประเทศ
ี่ ม
คือ ตลำดไท ตลำดสม
ุ เมือง จ.ปทุมธำนี และตลำดศรีเมือง จ.รำชบุร ี
ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานด้านเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทย
ี และรำยไ ด ้
กำรจัดกำรควำมรู ้และยกระดับกำรผลิตเห็ดของเกษตรกร สร ำ้ งอำชพ
ในประเด็นสำคัญ ไดแก่
้ 1) ส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำคุณภำพหัว เช ื้อเห็ด 2) กำร
จัดกำรควำมรู ้จำกภูม ิปั ญญำของเกษตรกร 3) กำรทำมำตรฐำนกำรผลิตก อ
้ นเช ื้อ
เห็ดเพือ
่ จำหน่ำย 4) สร ้ำงเครือข่ำยเกษตรกรกลุ่มผู ้ผลิตเห็ด 5) สร ้ำ งแรงจู ง ใจ
ใหกั้ บคนรุ่ นใหม่หรือ Young Smart Farmer 6) ภำครัฐต ้องสนับสนุนและกระตุ น
้
ี่ วชำญทังภำยในแ
กำรตลำด และ 7) สร ้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนหรือผูเช
้ ย
้
ละ
ต่ำงประเทศ และได ้วิเครำะห์ปั จจัยทีส่ ่งเสริมกำรผลิตเห็ดของเกษตรกร ไดแก่
้ 1)
ื้ เห็ด 2) กำรวิจัย พัฒนำคัดเลือกและปรั บปรุ งพันธุเ์ ห็ด 3) กำร
คุณภำพหัวเชอ
จัดกำรควำมรู ้กำรผลิตเห็ดของเกษตรกร 4) กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให ้
เกษตรกร 5) กำรสนับสนุนของหน่วยงำนภำครัฐ และ 6) กำรสง่ เสริ มกำรตลำด
เห็ดเศรษฐกิจ
Specification ของผลงาน:
ื้ และกำรผลิตเห็ดกอนในประเทศไทย
มูลค่ำกำรผลิตหัวเชอ
้
รวมทังแ
้ นวโน ้มกำร
ผลิตเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทยเทียบกับตลำดโลก
ข ้อเสนอแนะแนวทำงกำรดำเนินงำนด ้ำนเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทย
้ ระโยชน์:
แนวทางการนาผลงานไปใชป
จัดท ำคู่มอ
ื หรือ เอกสำรเผยแพร่ อ งค์ค วำมรู ้
เกีย
่ วกับเห็ดเศรษฐกิจของประเทศไทยให ้กั บ
วิสำหกิจชุมชนหรือเกษตรกรผู ้สนใจ
กำรแลกเปลีย
่ นร่ วมกับหน่วยงำนทีเ่ กีย
่ วข ้อง
อำทิ กรมวิชำกำรเกษตร กรมส่งเสริมกำรเกษตร
สมำคมนักวิจัยและเพำะเห็ดแห่ง ประเทศไทย
นักวิจัย และเกษตรกร กำหนดทิศทำงกำรวิจั ย
พัฒนำกำรเพิม
่ มูลค่ำและยกระดับกำรผลิตเห็ด
ี รำยได ้ และผลักดั นให ้
เศรษฐกิจ สร ำ้ งอำชพ
เห็ดเป็ นพืชเศรษฐกิจของประเทศ

้ ระโยชน์: นั กวิจัย นักวิชำกำร เกษตรกร ผู ้สนใจข ้อมู ล
กลุ่มเป้าหมายนาไปใชป
เห็ดเศรษฐกิจ จำกหน่ วยงำนต่ำงๆ เช่น สมำคมนั กวิจั ยและเพำะเห็ดแห่งประเทศไทย,
ึ ษำ
กรมวิชำกำรเกษตร, สำนักงำนเกษตรจังหวัด, และสถำบันกำรศก
หน่วยงาน/องค์กร ทมี
ี่ ความร่วมมือ:
สมำคมนักวิจัยและเพำะเห็ดแห่งประเทศไทย
กรมวิชำกำรเกษตร
วังเห็ด
สำนักงำนเกษตรจังหวัด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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