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หนุนเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจยุคใหม่ สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ด้วยสภาพ
ภูมิอากาศร้อนชื้นเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแมลง จึงทำให้ประเทศไทยมีความหลากหลายของชนิด
แมลงเป็นจำนวนมาก ประกอบกับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านของไทยในการเลี้ยงและใช้ประโยชน์จากแมลงมานาน 

นับเป็นจุดแข็งท่ีจะสามารถพัฒนาศักยภาพในการเลี้ยงแมลงให้เป็นแมลงเศรษฐกิจได้ ช่วยสร้างอาชีพ สร้าง
งาน และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้มี
การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรทั้งที่เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม สามารถสร้าง
อาชีพและรายได้หมุนเวียนให้แก่เกษตรกรทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 

 

สำหรับสถานการณ์การผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจ ในปี 2563/64 มีดังนี้ 1) ผึ้งพันธุ์ มีจำนวนเกษตรกรผู้
เลี้ยงผึ้งพันธุ์กว่า 1,248 ราย จำนวนรังประมาณ 360,395 รัง จากการรายงานของ FAO ปี 2560 
ประเทศไทยมีปริมาณผลผลิตน้ำผึ้งเป็นอันดับสองของอาเซียน และเป็นอันดับที่ 36 ของโลก นอกจากนี้การ
บริโภคน้ำผึ้งภายในประเทศขณะนี้มีปริมาณสูงขึ้น เนื่องจากประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมสูงอายุ และมีกระแส
การดูแลสุขภาพเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพและความงาม จึง
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 2) ผึ้งโพรง มีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งโพรงกว่า 23,922 รายจำนวนรัง
ประมาณ 168,944 รัง น้ำผึ้งจากผึ้งโพรงเป็นที่นิยมมากของผู้บริโภคในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากเชื่อมั่นใน
คุณภาพและชื่นชอบในความหอมแบบเฉพาะตัวของน้ำผึ้ง เกษตรกรจึงมีรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่นจากการ
เลี้ยงผึ้งโพรงเป็นอย่างดีและลงทุนไม่สูงมากทำให้อาชีพการเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นที่นิยม และมีจำนวนเกษตรกร
สนใจเลี้ยงผึ้งจากทั่วประเทศเพ่ิมมากข้ึนทุกปี 3) ชันโรง มีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงกว่า 2,828 ราย 
จำนวนรังประมาณ 16,546 รัง ซึ่งการเลี้ยงชันโรงเป็นที่นิยมของเกษตรกรในภาคตะวันออกและภาคใต้เป็น
อย่างมาก เกษตรกรจะเลี้ยงชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสรในสวนของตัวเอง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการติดดอก
ออกผลของพืชผลทางการเกษตร และจะได้รับผลพลอยได้จากการเลี้ยงชันโรงเป็นน้ำผึ้งและพรอพอลิส การ
เลี้ยงชันโรงจึงเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง และสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก 4) จิ้งหรีด มีจำนวน



เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดกว่า 25,218 ราย มีจำนวนบ่อประมาณ 272,922 บ่อ จิ้งหรีดสามารถเลี้ยงได้ตลอด
ทั้งปีและสามารถเลี้ยงได้ทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ปัจจุบันสามารถส่งออกจิ้งหรีดในรูปแบบจิ้งหรีดผงไปยัง
ต่างประเทศ เช่น แคนาดา สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมีอีกหลายประเทศที่ยังอยู่ในระหว่างการเจรจา
ในการนำเข้า 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2564 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้อนุมัติ
งบประมาณโครงการพัฒนาแปลงเรียนรู้และขยายพันธุ์สินค้าเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งรวมถึง
สินค้าแมลงเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ ผึ้งโพรง ชันโรง และจิ้งหรีด โดยโอนงบประมาณในการผลิต
ขยายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจและการจัดทำแปลงเรียนรู้ให้กับศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน 27 แห่ง เพ่ือผลิตและ
ขยายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจให้เพียงพอตามความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ และสนับสนุนกิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ ในปีงบประมาณ 2565 อีกด้วย 

 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร
ด้านแมลงเศรษฐกิจ และสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรมา
อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยง
ผึ้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขยายผลส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ ต่อมาได้พัฒนาและ
ขยายงานส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจไปยังแมลงชนิดอื่นๆ ที่มีศักยภาพ เช่นผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด ครั่ง เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ชื่นชมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านดีเด่น ภาคตะวันออก 

 

 

รมว.เกษตรฯ เปิดเผยตัวเลขส่งออกสินค้าเกษตรเติบโตสูงสุดในรอบ 10 ปี ผลไม้ครองแชมป์ขยายตัวสูงสุด185 % 
สร้างรายได้กว่า 700,000 กว่าล้านบาท โดยผลงานดังกล่าวมาจากการใช้ “5 ยุทธศาสตร์ ปฏิรูปเกษตร 4.0 ” เป็น
หัวใจของพัฒนา โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาสร้างการเปลี่ยนแปลง ต้ังแต่การผลิต การแปรรูปและ
การตลาด ภายใต้ยุทธศาตร์ ตลาดการนำการผลิต โดยบูรณาการการร่วมมือทุกภาคี ภาคส่วน และหนึ่งในผู้ช่วยคนสำคัญ 
นั่นก็คือ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือ อกม. ซ่ึงเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เป็นกำลังสำคัญทีจ่ะร่วมขับเคลื่อนงานไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบล กรมส่งเสริม
การเกษตร กระทรวงเกษตรฯ เนื่องจากเป็นผู้รู้จักพื้นที่และมีความเข้าใจเกษตรกร รู้ปัญหาและมีขีดความสามารถในการ
พัฒนาภาคการเกษตรของแต่ละหมู่บ้านเป็นอย่างดี 

โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกระเบียบว่าด้วยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ.2551 เพ่ือให้อาสาสมัคร
เกษตรที่มีอยู่หลากหลายสาขาได้ผนึกกำลังเพ่ือช่วยแก้ไขปญัหาของเกษตรกร ซ่ึงขาดผู้ประสานงานระหว่างเกษตรกรกับ
ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในหมู่บ้าน 

จึงกำหนดให้มีผู้แทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านละ 1 คน โดยมีบทบาทหน้าที่หลัก คือ ช่วยปฏิบัติงานจัดเก็บรวบรวม 
และรายงานข้อมลูพื้นฐานด้านการเกษตรของหมู่บ้าน จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ประสานงานในการ
ถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน ติดตามสถานการณ์และรายงานเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนหากเกิดภัย
ธรรมชาติ หรือมีการแพร่ระบาดของโรคพืชและศัตรูพืช 

 



  

 

รวมท้ังการรับฟังปัญหาจากเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมช่วยแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาเบ้ืองต้น และนำปัญหามาแจ้งแก่
กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือร่วมกันหาทางช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปฏิบัติงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกร และชุมชนหรือตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอความช่วยเหลือ 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด 9 จังหวัดภาคตะวันออก 
ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ ส่งเสริม
และพัฒนาสนับสนนุการขับเคลือ่นงานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ซ่ึงในภาคตะวันออกมคีรัวเรือนเกษตรกร 
373,296 ครัวเรือน และมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 5,099 คน 

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที ่3 จังหวัดระยอง จึงได้ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
ดีเด่น ในภาคตะวันออกเพ่ือเป็นต้นแบบให้กับอกม.และเกษตรกรผู้สนใจได้มีโอกาสได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้ง
นำความรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเกษตรของตนเองเพ่ือยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐาน สามารถลดต้นทุน
การผลิตได้ 

นอกจากนี้ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของอกม.ดีเด่นของแต่ละจังหวัด เพ่ือสร้าง
ขวัญและกำลังใจในการขับเคลือ่นงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรสู่ความยั่งยืนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สดใส! เกษตรกรปลูกมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ยิ้ม มีออเดอร์ทั้งในและต่างประเทศท้ังปี 

 
เกษตรกรแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม อ.ดำเนนิสะดวกราชบุรี แหล่งผลิตมะพร้าว
คุณภาพเย่ียมแห่งใหญ่ของไทย ยังย้ิมได้แม้โควิดระบาดแต่ไม่กระทบ เร่งเก็บผลผลิต
ส่งออเดอรต์่างประเทศต่อเนื่อง สร้างรายได้ปีละหลาย10 ล้านบาท ชี้เกษตรอินทรีย์
เป็นท่ีต้องการสูง  แนะเทคนิคการปลูกมะพร้าวคุณภาพ เตรียมพัฒนาการแปรรูป
มะพร้าวเพ่ิมมลูค่า 

 

นายประยูร วิสุทธิไพศาล ประธานแปลงใหญม่ะพร้าวน้ำหอม ตำบลแพงพวย อำเภอ
ดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมแปลง
ใหญ่ของ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เร่งเก็บผลผลิตเพื่อส่งออกขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
มีออเดอรเ์ข้ามาไม่ขาดโดยตลาดยังมีความตอ้งการสูงโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ
แถบยุโรป อเมริกา  และจีน มีคำสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง 

 

“อำเภอดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ถือเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมคณุภาพเยี่ยมแห่ง
ใหญ่ท่ีสุดของประเทศ ปัจจุบัน กลุ่มแปลงใหญ่ของเรามีสมาชิกกว่า 300 ราย พื้นที่
ในการปลูกประมาณ 3,000 ไร่ ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ มีรายได้ปีละหลายสิบ
ล้านบาท” 

 



สำหรับมะพร้าวน้ำหอมของ อ.ดำเนินสะดวกนั้น จะมีเทคนิคในการปลูกที่แตกต่าง
จากที่อื่นคือเมื่อปลูกไดป้ระมาณ 20 ป ีต้นเริม่แก่ ก็จะเริม่ปลูกต้นใหม่ทดแทน อีก 3 
ปีต้นใหม่ไดเ้ก็บผลผลติแล้ว จากนั้นเกษตรกรจะตัดต้นที่มีอายุทิ้ง ปลูกระยะห่าง
ประมาณ 6 เมตร โดยต้นที่ปลูกใหม่ จะปลูกทางด้านทิศตะวันออก ใกล้ร่องน้ำ 
เพื่อให้มะพร้าวไดร้ับแสงแดดเตม็ที่ ทำให้โตเร็ว เพียง 3 ปีก็ได้ผลผลิต ออกลูกอย่าง
สม่ำเสมอ ไม่ขาดคอ เมื่ออายุ 4 ป ีก็จะเริม่ให้ผลผลิตเตม็ที่ออกทุกจั่นทุกทิศทุกทาง 
ทำให้มีผลผลิตออกสูต่ลาดอย่างตอ่เนื่อง โดยเกษตรกรจะ เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์  
โดยเฉพาะ มูลไก่ก็ตอ้งเลี้ยงในระบบปิดเท่านัน้ 
นายประยูร  กล่าวว่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตจะเป็นเอกลักษณ์และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา
ยาวนานของเกษตรกรในพ้ืนที่นี้ คือการล่องมะพร้าว หรือเรียกว่า “มะพร้าวว่ายน้ำ” หลังจากเก็บลงมาจากต้น
แล้วจะโยนลงไปในร่องสวน ทำให้มะพร้าวไม่ช้ำ ซึ่งมีน้ำลึกประมาณ 1 เมตร เกษตรกรสามารถล่องมะพร้าว
เป็นแพยาวขนขึ้นรถบรรทุก ไปส่งที่ล้งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือไปทำการคัดแยกก่อนจะส่งขายต่างประเทศ 
หรือบางครั้งก็ส่งให้กับโรงงานที่รับซื้อ ปัจจุบันมีคู่ค้าอยู่ 10 กว่าบริษัท และส่งขายเองอีกประมาณ 10 
ประเทศ มีพนักงานทำเอกสารด้านต่างประเทศ 

 

ด้านการตลาดราคามะพร้าวถือว่าดี ลูกละ 20-25 บาท แต่ในช่วงเดือนมี.ค.-มิ.ย.ของทุกปี ทางกลุ่มแปรรูปส่ง
ขายหลากหลายชนิด ทั้งขายผลสด ควั่นเป็นลูกขาว หรือส่งโรงงานเจาะน้ำขาย บางประเทศที่เขาเน้นอินทรีย์
จะส่งเป็นลูกเขียวๆ  ผมยืนยันว่ามะพร้าวดูแลง่าย ลงทุนน้อย 

นางสาวอัมพร ถาวรกสิอนันต์  เกษตรอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี  กล่าวว่า มะพร้าวน้ำหอม นับเป็น
ผลไม้เศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่งที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้แนะนำให้เกษตรกรปลูกเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มภายใต้ระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งนี้ การส่งเสริมแปลงใหญ่มะพร้าวน้ำหอม เน้นให้เกษตรกรใช้หลักตลาดนำ
การผลิต และใช้ช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น การจำหน่ายผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ ทำ
ให้เกษตรกรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการจัดการสวนมะพร้าวถึงการส่งออกการผลิตมะพร้าวน้ำหอมให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานส่งออก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอม ทำให้เกิดการยกระดับการปลูก
และการจัดการสวนที่ได้มาตรฐาน สามารถสร้างผลผลิตคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการ
เปิดช่องทางการตลาดถึงผู้บริโภคได้เพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมแบบ
อินทรีย์ที่เน้นให้เป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่มีการใช้สารเคมี เพ่ือสร้างผลผลิตคุณภาพที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

 

 

 



 

 

จ.แพร่ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ รายการ 4แยกข่าว กรม
ประชาสัมพันธ์ สปข. 

 


