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  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ผึ้งโพรง (Apis cerana) เป็นผึ้ง
พ้ืนเมืองของไทยมีอยู่ทุกภูมิภาค เป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชตามธรรมชาติ และพืชผลทางการเกษตร สามารถ
สร้างความหลากหลายทางชีวภาพได้ โดยการเลี้ยงผึ้งโพรงให้ประสบความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และ
ความหลากหลายของพืชอาหารผึ้ง มีปริมาณน้ าหวานและเกสรมากต่อเนื่อง เกษตรกรมือใหม่สามารถท าการ
ล่อผึ้งโพรงจากธรรมชาติมาใส่คอนเลี้ยงไว้ในกล่องเลี้ยงได้ ซึ่งการจัดการก็ไม่ยุ่งยาก ต้นทุนการเลี้ยงต่ า 
ประกอบกับผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และน้ าผึ้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เก็บไว้ได้นาน จ าหน่าย
ได้ราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วยรูปแบบการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยใน
ปัจจุบัน มี 3 ขั้นตอน คือ 1) เลือกสถานที่ตั้งรังผึ้งโพรง โดยให้เลือกพ้ืนที่ที่มีพืชอาหารของผึ้งโพรงอุดม
สมบูรณ์ ได้แก่ น้ าหวาน เกสรดอกไม้ และควรอยู่ใกล้แหล่งน้ าสะอาด ร่มเย็นหรือใต้ต้นไม้ ไม่มีลมโกรก ห่าง
จากแหล่งชุมชน และปลอดจากการใช้สารป้องกันก าจัดแมลง 2) การหาผึ้งโพรงมาเลี้ยง สามารถเลือกท าได้
หลายวิธีโดยการซื้อผึ้ง การล่อผึ้ง หรือการจับผึ้งเข้าคอนเลี้ยง ซึ่งหากใช้วิธีแรก คือ การซื้อ ควรเลือกซ้ือผึ้งที่มี
รังสมบูรณ์มีตัวอ่อน น้ าผึ้ง และเกสรเพียงพอ รวมถึงต้องซื้อในช่วงที่ผึ้งอยู่กับที่ไม่หนีรังและเป็นช่วงที่มีดอกไม้
บาน ส่วนอีกวิธีหนึ่ง คือ การล่อผึ้ง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงที่เริ่มหมดฤดูฝน
และพืชก าลังออกดอก รังที่เหมาะสมในการล่อผึ้งควรท าจากไม้เก่า ๆ หรือท าด้วยใบหรือทางมะพร้าว ก่อนที่
จะน าไปวางรังล่อผึ้งจะต้องเตรียมไขผึ้งโพรงที่บริสุทธิ์ทาบริเวณฝารังก่อน ด้านหน้ามีรูให้ผึ้งเข้าออกได้ ควรตั้ง
ให้สูงจากพ้ืนดินประมาณ 50 ซม. – 1 เมตร และควรดูแลท าความสะอาดรังไม่ให้มีมดเข้ามาท ารังอาศัยอยู่ 
โดยตรวจสอบรังทุก 7 – 10 วัน ส าหรับวิธีสุดท้าย คือ การจับผึ้งเข้าคอน เป็นวิธีการที่น าผึ้งที่อาศัยอยู่ตาม
โพรงไม้ โพรงหิน หรือซอกหิน หรือก าลังอพยพเกาะรวมกลุ่มกันบนกิ่งไม้ น ามาตัดรวงบังคับเข้าคอนแล้วน าไป
วางเลี้ยงในกล่องเลี้ยงผึ้งที่เตรียมไว้ โดยการตัดรวงผึ้งในรังผึ้งมาใส่ในคอนผึ้ง หลังจากนั้นก็จับนางพญาผึ้งใส่
กลัก และพยายามปัดตัวผึ้งเข้าในรังใหม่ให้มากที่สุด ผึ้งงานจะเข้าในรังใหม่ตามนางพญาผึ้ง ทิ้งไว้ 2 – 3 วัน 
จึงปล่อยนางพญาผึ้ง จะได้รังใหม่มา 1 รัง ท าได้ทั้งปี โดยต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ รังเลี้ยง คอนผึ้ง รังล่อ
ผึ้งโพรง ชุดป้องกันผึ้งต่อย หมวกกันผึ้งต่อย แปรงปัดตัวผึ้ง กลักขังนางพญา เครื่องพ่นควัน มีด ลวดแสแตน
เลส เป็นต้น 3) การจัดการดูแลรังผึ้งโพรง ควรตรวจรังผึ้งทุก 10 วัน ในช่วงเช้าหรือเย็น 



  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ข้อควรปฏิบัติการจัดการดูแลรังผึ้งโพรง ได้แก่ การ
ตรวจภายนอกรังผึ้ง สังเกตได้จากตัวผึ้งที่เลี้ยงมีสุขภาพดี คือ ผึ้งงานมีเกสรติดขาหลังมา และบินเข้าออกจาก
ปากทางเข้าสม่ าเสมอ หน้ารังสะอาด ไม่มีศัตรูรบกวน เช่น มด คางคก เป็นต้น การตรวจภายในรังผึ้ง ตรวจได้
จากการดูปริมาณผึ้งให้สัมพันธ์กับคอน โดยที่มีผึ้งเกาะเต็มทุกด้านของคอน มีการเก็บน้ าผึ้งมาก และตรวจดู
การวางไข่ของนางพญาผึ้ง นางพญาผึ้งที่ดีจะมีการวางไข่สม่ าเสมอ ผึ้งไม่ดุ ขยันหาอาหาร ต้านทานโรค และไม่
ควรให้มีการสร้างหลอดนางพญาบ่อย ๆ ตลอดจนตรวจดูสภาพรวงผึ้ง โรคและศัตรูผึ้ง เช่น หนอนผีเสื้อกินไข
ผึ้ง ไรศัตรูผึ้ง ถ้ามีต้องป้องกันและก าจัด 
 

ส าหรับการเก็บน้ าผึ้งในได้คุณภาพควรเก็บในช่วงที่มีน้ าผึ้งปริมาณมาก น้ าผึ้งที่ได้ควรมีความชื้นไม่เกิน 
ร้อยละ 21 โดยการเก็บน้ าผึ้งจะมีวิธีเก็บ 2 วิธี ได้แก่ วิธีที่ 1 เก็บน้ าผึ้งจากรังล่อ ผึ้งโพรงจะสร้างรวงอยู่ใต้ฝารัง 
ให้หงายฝารัง ตัดเอาเฉพาะรวงน้ าผึ้ง ส่วนรวงตัวอ่อนและดักแด้ให้น าเข้าคอนแล้วเก็บไว้ในรัง น าส่วนที่เป็น
น้ าผึ้งมาสับลงบนตะแกรงกรองสแตนเลสเพ่ือให้น้ าผึ้งไหลออกมา วิธีที่ 2 เก็บน้ าผึ้งจากรังที่น ารวงผึ้งใส่คอน 
ให้ตัดเฉพาะส่วนที่เป็นน้ าผึ้งแล้วน าไปสับบนตะแกรงเพ่ือให้น้ าผึ้งไหลออกมา ในกรณีมีถังสลัด ให้น ารวงที่มี
น้ าผึ้งมาปาดไขผึ้งที่ปิดหลอดรวงออกทั้งสองด้าน แล้วน าไปใส่ถังสลัดแล้วกรองน้ าผึ้งด้วยตะแกรงกรอง 
จากนั้นท าการพักน้ าผึ้งไว้ในถังหรือภาชนะปากกว้าง ประมาณ 1 สัปดาห์ ควรกรองด้วยผ้ากรองอีกครั้งหนึ่ง
เพ่ือให้ได้น้ าผึ้งที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน แล้วจึงน าน้ าผึ้งไปบรรจุในภาชนะท่ีสะอาดเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรง ส าหรับเกษตรกรมือใหม่ เพื่อให้ได้น้ าผึ้งที่สะอาดปราศจาก
ส่ิงเจือปน 

 
  นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ผึ้งโพรง เป็นผึ้งพ้ืนเมืองของไทย
มีอยู่ทุกภูมิภาค เป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชตามธรรมชาติ และพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างความ
หลากหลายทางชีวภาพได้ โดยการเลี้ยงผึ้งโพรงให้ประสบความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และความ
หลากหลายของพืชอาหารผึ้ง มีปริมาณน้ าหวานและเกสรมากต่อเนื่อง เกษตรกรมือใหม่สามารถท าการล่อผึ้ง
โพรงจากธรรมชาติ มาใส่คอนเลี้ยงไว้ในกล่องเลี้ยงได้เอง ซึ่งการจัดการก็ไม่ยุ่งยาก ต้นทุนการเลี้ยงต่ า ประกอบ
กับผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และน้ าผึ้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เก็บไว้ได้นาน จ าหน่ายได้ราคา
สูง เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย  
ร ู ปแบบการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยในปัจจุบัน มี 3 ขั้นตอน คือ 1) เลือกสถานที่ตั้งรังผึ้งโพรง โดยให้เลือก
พ้ืนที่ที่มีพืชอาหารของผึ้งโพรงอุดมสมบูรณ์ 2) การหาผึ้งโพรงมาเลี้ยง สามารถเลือกท าได้หลายวิธีโดยการซื้อ
ผึ้ง การล่อผึ้ง หรือการจับผึ้งเข้าคอนเลี้ยง ควรดูแลท าความสะอาดรังไม่ให้มีมดเข้ามาท ารังอาศัยอยู่ โดย
ตรวจสอบรังทุก 7 – 10 วัน และ 3) การจัดการดูแลรังผึ้งโพรง ควรตรวจรังผึ้งทุก 10 วัน ในช่วงเช้าหรือเย็น  
ทั้งนี้ ข้อควรปฏิบัติการจัดการดูแลรังผึ้งโพรง ได้แก่ การตรวจภายนอกรังผึ้ง สังเกตได้จากตัวผึ้งที่เลี้ยงมี
สุขภาพดี คือผึ้งงานมีเกสรติดขาหลังมา และบินเข้าออกจากปากทางเข้าสม่ าเสมอ หน้ารังสะอาด ไม่มีศัตรู
รบกวน เช่น มด คางคก เป็นต้น การตรวจภายในรังผึ้ง ตรวจได้จากการดูปริมาณผึ้งให้สัมพันธ์กับคอน โดยที่มี
ผึ้งเกาะเต็มทุกด้านของคอน มีการเก็บน้ าผึ้งมาก และตรวจดูการวางไข่ของนางพญาผึ้ง นางพญาผึ้งที่ดีจะมี
การวางไข่สม่ าเสมอ ผึ้งไม่ดุ ขยันหาอาหาร ต้านทานโรค และไม่ควรให้มีการสร้างหลอดนางพญาบ่อย ๆ 
ตลอดจนตรวจดูสภาพรวงผึ้ง โรคและศัตรูผึ้ง ส าหรับการเก็บน้ าผึ้งในได้คุณภาพควรเก็บในช่วงที่มีน้ าผึ้ง
ปริมาณมาก ๆ น้ าผึ้งที่ได้ควรมีความชื้นไม่เกิน ร้อยละ 21  
  การเก็บน้ าผึ้งจะมี วิธีเก็บ 2 วิธี ได้แก่วิธีที่ 1 เก็บน้ าผึ้งจากรังล่อ ผึ้งโพรงจะสร้างรวงอยู่ใต้ฝารัง ให้
หงายฝารัง ตัดเอาเฉพาะรวงน้ าผึ้ง ส่วนรวงตัวอ่อนและดักแด้ให้น าเข้าคอนแล้วเก็บไว้ในรัง น าส่วนที่เป็นน้ าผึ้ง
มาสับลงบนตะแกรงกรองสแตนเลสเพ่ือให้น้ าผึ้งไหลออกมา วิธีที่ 2 เก็บน้ าผึ้งจากรังที่น ารวงผึ้งใส่คอน ให้ตัด
เฉพาะส่วนที่เป็นน้ าผึ้งแล้วน าไปสับบนตะแกรงเพ่ือให้น้ าผึ้งไหลออกมา เพ่ือให้ได้น้ าผึ้งที่สะอาดปราศจาก
สิ่งเจือปน แล้วจึงน าน้ าผึ้งไปบรรจุในภาชนะที่สะอาดเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 
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กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรง ส าหรับเกษตรกรมือใหม่ 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ผึ้งโพรง (Apis cerana) เป็นผึ้ง

พ้ืนเมืองของไทยมีอยู่ทุกภูมิภาค เป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชตามธรรมชาติ และพืชผลทางการเกษตร สามารถ
สร้างความหลากหลายทางชีวภาพได้ โดยการเลี้ยงผึ้งโพรงให้ประสบความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และ
ความหลากหลายของพืชอาหารผึ้ง มีปริมาณน้ าหวานและเกสรมากต่อเนื่อง เกษตรกรมือใหม่สามารถท าการ
ล่อผึ้งโพรงจากธรรมชาติ มาใส่คอนเลี้ยงไว้ในกล่องเลี้ยงได้เอง ซึ่งการจัดการก็ไม่ยุ่งยาก ต้นทุนการเลี้ยงต่ า 
ประกอบกับผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และน้ าผึ้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เก็บไว้ได้นาน จ าหน่าย
ได้ราคาสูง เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย 
 

รูปแบบการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยในปัจจุบัน มี 3 ขั้นตอน คือ 
1) เลือกสถานที่ตั้งรังผึ้งโพรง โดยให้เลือกพ้ืนที่ที่มีพืชอาหารของผึ้ งโพรงอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ น้ าหวาน เกสร
ดอกไม้ และควรอยู่ใกล้แหล่งน้ าสะอาด ร่มเย็นหรือใต้ต้นไม้ ไม่มีลมโกรก ห่างจากแหล่งชุมชน และปลอดจาก
การใช้สารป้องกันก าจัดแมลง 
2) การหาผึ้งโพรงมาเลี้ยง สามารถเลือกท าได้หลายวิธีโดยการซื้อผึ้ง การล่อผึ้ง หรือการจับผึ้งเข้าคอนเลี้ยง ซึ่ง
หากใช้วิธีแรก คือการซื้อ ควรเลือกซ้ือผึ้งที่มีรังสมบูรณ์มีตัวอ่อน น้ าผึ้ง และเกสรเพียงพอ รวมถึงต้องซื้อในช่วง
ที่ผึ้งอยู่กับที่ไม่หนีรังและเป็นช่วงที่มีดอกไม้บาน ส่วนอีกวิธีหนึ่ง คือการล่อผึ้ง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน 
ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงที่เริ่มหมดฤดูฝนและพืชก าลังออกดอก รังที่เหมาะสมในการล่อผึ้งควรท าจากไม้
เก่าๆ หรือท าด้วยใบหรือทางมะพร้าว ก่อนที่จะน าไปวางรังล่อผึ้งจะต้องเตรียมไขผึ้งโพรงที่บริสุทธิ์ทาบริเวณฝา
รังก่อน ด้านหน้ามีรูให้ผึ้งเข้าออกได้ ควรตั้งให้สูงจากพ้ืนดินประมาณ 50 ซม. – 1 เมตร และควรดูแลท าความ
สะอาดรังไม่ให้มีมดเข้ามาท ารังอาศัยอยู่ โดยตรวจสอบรังทุก 7 – 10 วัน ส าหรับวิธีสุดท้าย คือการจับผึ้งเข้า
คอน เป็นวิธีการที่น าผึ้งที่อาศัยอยู่ตามโพรงไม้ โพรงหิน หรือซอกหิน หรือก าลังอพยพเกาะรวมกลุ่มกันบนกิ่ง
ไม้ น ามาตัดรวงบังคับเข้าคอนแล้วน าไปวางเลี้ยงในกล่องเลี้ยงผึ้งที่เตรียมไว้ โดยการตัดรวงผึ้งในรังผึ้งมาใส่ใน
คอนผึ้ง 

หลังจากนั้นก็จับนางพญาผึ้งใส่กลัก และพยายามปัดตัวผึ้งเข้าในรังใหม่ให้มากที่สุด ผึ้งงานจะเข้าในรัง
ใหม่ตามนางพญาผึ้ง ทิ้งไว้ 2 – 3 วัน จึงปล่อยนางพญาผึ้ง จะได้รังใหม่มา 1 รัง ท าได้ทั้งปี โดยต้องเตรียมวัสดุ



อุปกรณ์ ได้แก่ รังเลี้ยง คอนผึ้ง รังล่อผึ้งโพรง ชุดป้องกันผึ้งต่อย หมวกกันผึ้งต่อย แปรงปัดตัวผึ้ง กลักขัง
นางพญา เครื่องพ่นควัน มีด ลวดแสแตนเลส เป็นต้น 
3) การจัดการดูแลรังผึ้งโพรง ควรตรวจรังผึ้งทุก 10 วัน ในช่วงเช้าหรือเย็น 
 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ข้อควรปฏิบัติการจัดการดูแลรังผึ้งโพรง ได้แก่  การ
ตรวจภายนอกรังผึ้ง สังเกตได้จากตัวผึ้งที่เลี้ยงมีสุขภาพดี คือผึ้งงานมีเกสรติดขาหลังมา และบินเข้าออกจาก
ปากทางเข้าสม่ าเสมอ หน้ารังสะอาด ไม่มีศัตรูรบกวน เช่น มด คางคก เป็นต้น การตรวจภายในรังผึ้ง ตรวจได้
จากการดูปริมาณผึ้งให้สัมพันธ์กับคอน โดยที่มีผึ้งเกาะเต็มทุกด้านของคอน มีการเก็บน้ าผึ้งมาก และตรวจดู
การวางไข่ของนางพญาผึ้ง นางพญาผึ้งที่ดีจะมีการวางไข่สม่ าเสมอ ผึ้งไม่ดุ ขยันหาอาหาร ต้านทานโรค และไม่
ควรให้มีการสร้างหลอดนางพญาบ่อย ๆ ตลอดจนตรวจดูสภาพรวงผึ้ง โรคและศัตรูผึ้ง เช่น หนอนผีเสื้อกินไข
ผึ้ง ไรศัตรูผึ้ง ถา้มีต้องป้องกันและก าจัด 
 

ส าหรับการเก็บน้ าผึ้งในได้คุณภาพควรเก็บในช่วงที่มีน้ าผึ้งปริมาณมากๆ น้ าผึ้งที่ได้ควรมีความชื้นไม่
เกิน ร้อยละ 21 โดยการเก็บน้ าผึ้งจะมี วิธีเก็บ 2 วิธี ได้แก่วิธีที่ 1 เก็บน้ าผึ้งจากรังล่อ ผึ้งโพรงจะสร้างรวงอยู่ใต้
ฝารัง ให้หงายฝารัง ตัดเอาเฉพาะรวงน้ าผึ้ง ส่วนรวงตัวอ่อนและดักแด้ให้น าเข้าคอนแล้วเก็บไว้ในรัง น าส่วนที่
เป็นน้ าผึ้งมาสับลงบนตะแกรงกรองสแตนเลสเพ่ือให้น้ าผึ้งไหลออกมา วิธีที่ 2 เก็บน้ าผึ้งจากรังที่ น ารวงผึ้งใส่
คอน ให้ตัดเฉพาะส่วนที่เป็นน้ าผึ้งแล้วน าไปสับบนตะแกรงเพ่ือให้น้ าผึ้งไหลออกมา ในกรณีมีถังสลัด ให้น ารวง
ที่มีน้ าผึ้งมาปาดไขผึ้งที่ปิดหลอดรวงออกทั้งสองด้าน แล้วน าไปใส่ถังสลัดแล้วกรองน้ าผึ้งด้วยตะแกรงกรอง 
จากนั้นท าการพักน้ าผึ้งไว้ในถังหรือภาชนะปากกว้าง ประมาณ 1 สัปดาห์ ควรกรองด้วยผ้ากรองอีกครั้งหนึ่ง
เพ่ือให้ได้น้ าผึ้งที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน แล้วจึงน าน้ าผึ้งไปบรรจุในภาชนะท่ีสะอาดเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เกษตรแนะวิธีเลี้ยงผึ้งโพรง สร้างรายได้ให้เกษตรกรมือใหม่ 

 
 

  วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
เปิดเผยว่า ผึ้งโพรง (Apis cerana) เป็นผึ้งพ้ืนเมืองของไทยมีอยู่ทุกภูมิภาค เป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชตาม
ธรรมชาติ และพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างความหลากหลายทางชีวภาพได้ ซึ่งสร้างมารถเลี้ยงเพ่ือสร้่ง
รายได้ให้กับเกษตรดรโดยการเลี้ยงผึ้งโพรงให้ประสบความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และความหลากหลาย
ของพืชอาหารผึ้ง มีปริมาณน้ าหวานและเกสรมากต่อเนื่อง เกษตรกรมือใหม่สามารถท าการล่อผึ้งโพรงจาก
ธรรมชาติ มาใส่คอนเลี้ยงไว้ในกล่องเลี้ยงได้เอง ซึ่งการจัดการก็ไม่ยุ่งยาก ต้นทุนการเลี้ยงต่ า ประกอบกับ
ผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และน้ าผึ้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เก็บไว้ได้นาน จ าหน่ายได้ราคาสูง 
เป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งด้วย  
 

ทั้งนี้รูปแบบการเลี้ยงผึ้งโพรงไทยในปัจจุบัน มี 3 ขั้นตอน คือ 1) เลือกสถานที่ตั้งรังผึ้งโพรง โดยให้
เลือกพ้ืนที่ที่มีพืชอาหารของผึ้งโพรงอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ น้ าหวาน เกสรดอกไม้ และควรอยู่ใกล้แหล่งน้ าสะอาด 
ร่มเย็นหรือใต้ต้นไม้ ไม่มีลมโกรก ห่างจากแหล่งชุมชน และปลอดจากการใช้สารป้องกันก าจัดแมลง 2) การหา
ผึ้งโพรงมาเลี้ยง สามารถเลือกท าได้หลายวิธีโดยการซื้อผึ้ง การล่อผึ้ง หรือการจับผึ้งเข้าคอนเลี้ยง ซึ่งหากใช้วิธี
แรก คือการซื้อ ควรเลือกซื้อผึ้งที่มีรังสมบูรณ์มีตัวอ่อน น้ าผึ้ง และเกสรเพียงพอ รวมถึงต้องซื้อในช่วงที่ผึ้งอยู่
กับที่ไม่หนีรังและเป็นช่วงที่มีดอกไม้บาน ส่วนอีกวิธีหนึ่ง คือการล่อผึ้ง เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในปัจจุบัน ช่วงเวลา
ที่เหมาะสมคือช่วงที่เริ่มหมดฤดูฝนและพืชก าลังออกดอก รังที่เหมาะสมในการล่อผึ้งควรท าจากไม้เก่าๆ หรือ
ท าด้วยใบหรือทางมะพร้าว ก่อนที่จะน าไปวางรังล่อผึ้งจะต้องเตรียมไขผึ้งโพรงที่บริสุทธิ์ทาบริเวณฝารังก่อน 
ด้านหน้ามีรูให้ผึ้งเข้าออกได้ ควรตั้งให้สูงจากพ้ืนดินประมาณ 50 ซม. – 1 เมตร และควรดูแลท าความสะอาด
รังไม่ให้มีมดเข้ามาท ารังอาศัยอยู่ โดยตรวจสอบรังทุก 7 – 10 วัน ส าหรับวิธีสุดท้าย คือการจับผึ้งเข้าคอน เป็น
วิธีการที่น าผึ้งที่อาศัยอยู่ตามโพรงไม้ โพรงหิน หรือซอกหิน หรือก าลังอพยพเกาะรวมกลุ่มกันบนกิ่งไม้ น ามา



ตัดรวงบังคับเข้าคอนแล้วน าไปวางเลี้ยงในกล่องเลี้ยงผึ้งที่เตรียมไว้ โดยการตัดรวงผึ้งในรังผึ้งมาใส่ในคอนผึ้ง 
หลังจากนั้นก็จับนางพญาผึ้งใส่กลัก และพยายามปัดตัวผึ้งเข้าในรังใหม่ให้มากที่สุด ผึ้งงานจะเข้าในรังใหม่ตาม
นางพญาผึ้ง ทิ้งไว้ 2 – 3 วัน จึงปล่อยนางพญาผึ้ง จะได้รังใหม่มา 1 รัง ท าได้ทั้งปี โดยต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
ได้แก่ รังเลี้ยง คอนผึ้ง รังล่อผึ้งโพรง ชุดป้องกันผึ้งต่อย หมวกกันผึ้งต่อย แปรงปัดตัวผึ้ง กลักขังนางพญา 
เครื่องพ่นควัน มีด ลวดแสแตนเลส เป็นต้น 3) การจัดการดูแลรังผึ้งโพรง ควรตรวจรังผึ้งทุก 10 วัน ในช่วงเช้า
หรือเย็น  

 
  ส่วนข้อควรปฏิบัติการจัดการดูแลรังผึ้งโพรง ได้แก่ การตรวจภายนอกรังผึ้ง สังเกตได้จากตัวผึ้งที่เลี้ยง
มีสุขภาพดี คือผึ้งงานมีเกสรติดขาหลังมา และบินเข้าออกจากปากทางเข้าสม่ าเสมอ หน้ารังสะอาด ไม่มี ศัตรู
รบกวน เช่น มด คางคก เป็นต้น การตรวจภายในรังผึ้ง ตรวจได้จากการดูปริมาณผึ้งให้สัมพันธ์กับคอน โดยที่มี
ผึ้งเกาะเต็มทุกด้านของคอน มีการเก็บน้ าผึ้งมาก และตรวจดูการวางไข่ของนางพญาผึ้ง นางพญาผึ้งที่ดีจะมี
การวางไข่สม่ าเสมอ ผึ้งไม่ดุ ขยันหาอาหาร ต้านทานโรค และไม่ควรให้มีการสร้างหลอดนางพญาบ่อย ๆ 
ตลอดจนตรวจดูสภาพรวงผึ้ง โรคและศัตรูผึ้ง เช่น หนอนผีเสื้อกินไขผึ้ง ไรศัตรูผึ้ง ถ้ามีต้องป้องกันและก าจัด 
 

ส าหรับการเก็บน้ าผึ้งในได้คุณภาพควรเก็บในช่วงที่มีน้ าผึ้งปริมาณมากๆ น้ าผึ้งที่ได้ควรมีความชื้นไม่
เกิน ร้อยละ 21 โดยการเก็บน้ าผึ้งจะมี  วิธีเก็บ 2 วิธี ได้แก่วิธีที่ 1 เก็บน้ าผึ้งจากรังล่อ ผึ้งโพรงจะสร้างรวงอยู่
ใต้ฝารัง ให้หงายฝารัง ตัดเอาเฉพาะรวงน้ าผึ้ง ส่วนรวงตัวอ่อนและดักแด้ให้น าเข้าคอนแล้วเก็บไว้ในรัง น าส่วน
ที่เป็นน้ าผึ้งมาสับลงบนตะแกรงกรองสแตนเลสเพ่ือให้น้ าผึ้งไหลออกมา วิธีที่ 2 เก็บน้ าผึ้งจากรังที่น ารวงผึ้งใส่
คอน ให้ตัดเฉพาะส่วนที่เป็นน้ าผึ้งแล้วน าไปสับบนตะแกรงเพ่ือให้น้ าผึ้งไหลออกมา ในกรณีมีถังสลัด ให้น ารวง
ที่มีน้ าผึ้งมาปาดไขผึ้งที่ปิดหลอดรวงออกทั้งสองด้าน แล้วน าไปใส่ถังสลัดแล้วกรองน้ าผึ้งด้วยตะแกรงกรอง 
จากนั้นท าการพักน้ าผึ้งไว้ในถังหรือภาชนะปากกว้าง ประมาณ 1 สัปดาห์ ควรกรองด้วยผ้ากรองอีกครั้งหนึ่ง
เพ่ือให้ได้น้ าผึ้งที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน แล้วจึงน าน้ าผึ้งไปบรรจุในภาชนะท่ีสะอาดเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับแปลงนาเกลือ ผลิตเกลือขาว ไร้เกลือด า 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ผลส าเร็จโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
กลุ่มเกษตรกรนาเกลือสมุทรสาครใช้เทคโนโลยีผ้าใบรองในแปลง ได้เกลือขาว ไร้เกลือด า ดันขึ้น GAP 
พร้อมยกเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรนาเกลือกลุ่มอ่ืน 
 
  นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมการ
ด าเนินงานของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย เกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด พบว่า มีกลุ่มแปลงใหญ่หลายกลุ่มสามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในการ
จัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาอาชีพของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มแปลง
ใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ได้จัดซื้อผ้าใบมาใช้ปู
พ้ืนนาเกลือทะเล เพ่ือให้แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพผลผลิตที่ไม่สามารถควบคุมได้จากกระบวนการผลิตเกลือ
สมุทรหรือเกลือทะเลแบบดั้งเดิม ซึ่งจะท ากับพ้ืนนาโดยตรง ท าให้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษดินติดมา หรือ
สีของเกลือไม่ขาวใส ส าหรับการใช้ผ้าใบมาปูรองพ้ืนนาเกลือ จะท าให้ผลผลิตเกลือทะเลที่ได้มีสีขาว ใส และมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพดีตรงความต้องการของตลาด รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้อีกด้วย 
  
   ส าหรับกลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการ
สนับสนุนเพ่ือจัดซื้อผ้าใบที่ใช้ปูพ้ืนนาเกลือทะเล จ านวน 12 ราย บนพ้ืนที่จ านวน 12 ไร่ จ านวน 2,208,000 
บาท ซึ่งผลจากการปูผ้าใบในแปลงนาเกลือ (นาปรง) จะช่วยลดค่าแรงงาน ค่าน้ ามันในการบดอัดพ้ืนดินในแต่
ละรอบการผลิต รวมถึงค่าซ่อมเครื่องจักร ในขณะที่คุณภาพเกลือทะเลที่ได้นั้น พบว่าได้เกลือขาวเพ่ิมขึ้นจาก
ร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 80 (ราคาซื้อเกลือขาว 1.50 บาท/กิโลกรัม) เกลือกลาง ลดลงจากร้อยละ 60 เป็นร้อย
ละ 20 (ราคาซื้อเกลือกลาง 0.50 บาท/กิโลกรัม) และเกลือด า จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 0 คือ ไม่มีผลผลิตที่
เป็นเกลือด าเลย (ราคาซื้อเกลือด า 0.33 บาท/กิโลกรัม) และที่ส าคัญ การปูผ้าใบในแปลงนาเกลือ (นาปรง) จะ
ช่วยเพ่ิมรอบการผลิตเกลือ จากปีละ 5 รอบ เป็นปีละ 7 รอบ รวมถึงผลผลิตต่อรอบจะเพ่ิมขึ้นจาก 24,000 
กิโลกรัม/ไร่ เป็น 32,000 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถม่ันใจได้ว่าผ้าใบที่ใช้ปูพ้ืนนาเกลือทะเล เป็นวัสดุที่
ผลิตจากเม็ดพลาสติก High Density Polyethylene (HDPE) ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่บริสุทธิ์ โดยไม่ผ่าน



การใช้งานมาก่อน และเป็นพลาสติกคุณภาพส าหรับอาหาร (Food grade) ที่มีใบรับรองคุณภาพแสดง
ขอบเขตต้องการแผ่นกันซึม (Geomembrane) ส าหรบัการใช้ปูพื้นบ่อผลิตเกลืออย่างถูกหลักอนามัยด้วย 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางเป้าหมายให้สมาชิก
แปลงใหญ่ ทั้ง12 ราย ด าเนินการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับการท านาเกลือทะเล 
และด าเนินการขอตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP การท านาเกลือทะเล และเกลือทะเลธรรมชาติ รวมถึงการ
ผลักดันการขอการรับรองสินค้าเกลือทะเล ให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป 
ในอนาคต ซึ่งจะเป็นช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สูงขึ้นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ยกระดับแปลงใหญ่‘นาเกลือ’สมุทรสาคร ใช้เทคโนโลยีผ้าใบรองแปลงนาผลิตเกลือขาว ดันเป็นเกลือ GAP 
สร้างมูลค่าเพิ่ม หนุนเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรนาเกลือ 

 
2 กุมภาพันธ์ 2565 นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากการลงพ้ืนที่เพ่ือ
ตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด พบว่า มีกลุ่มแปลงใหญ่หลายกลุ่มสามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของ
โครงการในการจัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาอาชีพของกลุ่มได้เป็นอย่างดี 
 
ทั้งนี้ ตัวอย่างที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ได้จัดซื้อผ้าใบมาใช้ปูพื้นนาเกลือทะเล เพื่อให้แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพผลผลิตที่
ไม่สามารถควบคุมได้จากกระบวนการผลิตเกลือสมุทรหรือเกลือทะเลแบบดั้งเดิม ซึ่งจะท ากับพ้ืนนาโดยตรง 
ท าให้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษดินติดมา หรือสีของเกลือไม่ขาวใส จึงปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าใบมาปูรอง
พ้ืนนาเกลือ จะท าให้ผลผลิตเกลือทะเลที่ได้มีสีขาว ใส และมีปริมาณเพ่ิมขึ้น มีคุณภาพดีตรงความต้องการของ
ตลาด รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้ด้วย 
 
ส าหรับกลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการสนับสนุนเพ่ือ
จัดซื้อผ้าใบที่ใช้ปูพ้ืนนาเกลือทะเล จ านวน 12 ราย บนพ้ืนที่จ านวน 12 ไร่ จ านวน 2,208,000 บาท ซึ่งผลจาก
การปูผ้าใบในแปลงนาเกลือ (นาปรง) จะช่วยลดค่าแรงงาน ค่าน้ ามันในการบดอัดพ้ืนดินในแต่ละรอบการผลิต 
รวมถึงค่าซ่อมเครื่องจักร ในขณะที่คุณภาพเกลือทะเลที่ได้นั้น พบว่าได้เกลือขาวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 20 เป็น
ร้อยละ 80 (ราคาซื้อเกลือขาว 1.50 บาท/กิโลกรัม) เกลือกลาง ลดลงจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 20 (ราคาซื้อ
เกลือกลาง 0.50 บาท/กิโลกรัม) และเกลือด า จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 0 คือ ไม่มีผลผลิตที่เป็นเกลือด าเลย 
(ราคาซื้อเกลือด า 0.33 บาท/กิโลกรัม) 
 



ที่ส าคัญ การปูผ้าใบในแปลงนาเกลือ (นาปรง) จะช่วยเพ่ิมรอบการผลิตเกลือ จากปีละ 5 รอบ เป็นปีละ 7 รอบ 
รวมถึงผลผลิตต่อรอบจะเพ่ิมขึ้นจาก 24,000 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 32,000 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถ
มั่นใจได้ว่าผ้าใบที่ใช้ปูพ้ืนนาเกลือทะเล เป็นวัสดุที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก High Density Polyethylene 
(HDPE) ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่บริสุทธิ์ โดยไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็นพลาสติกคุณภาพส าหรับ
อาหาร (Food grade) ที่มีใบรับรองคุณภาพแสดงขอบเขตต้องการแผ่นกันซึม (Geomembrane) ส าหรับการ
ใช้ปูพื้นบ่อผลิตเกลืออย่างถูกหลักอนามัยด้วย 
 
อย่างไรก็ตามกรมส่งเสริมการเกษตรได้วางเป้าหมายให้สมาชิกแปลงใหญ่ ทั้ง12 ราย ด าเนินการผลิตตาม
มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับการท านาเกลือทะเล และด าเนินการขอตรวจรับรองแหล่งผลิต 
GAP การท านาเกลือทะเล และเกลือทะเลธรรมชาติ รวมถึงการผลักดันการขอการรับรองสินค้าเกลือทะเล ให้
เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดสมุทรสาครต่อไปในอนาคต และจะเป็นช่วยเพ่ิมมูลค่าผลผลิตให้
สูงขึ้นได้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับแปลงนาเกลือ ผลิตเกลือขาว ไร้เกลือด า 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร โชว์ผลส าเร็จโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
กลุ่มเกษตรกรนาเกลือสมุทรสาครใช้เทคโนโลยีผ้าใบรองในแปลง ได้เกลือขาว ไร้เกลือด า ดันขึ้น GAP 
พร้อมยกเป็นต้นแบบแก่เกษตรกรนาเกลือกลุ่มอ่ืน 
 
นายขจร เราประเสริฐ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จากการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจเยี่ยมการ
ด าเนินงานของกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่ที่สมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด พบว่า มีกลุ่มแปลงใหญ่หลายกลุ่มสามารถด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการในการ
จัดหาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาอาชีพของกลุ่มได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่ง คือ กลุ่มแปลง
ใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเกษตรกรกลุ่มนี้ได้จัดซื้อผ้าใบมาใช้ปู
พ้ืนนาเกลือทะเล เพ่ือให้แก้ไขปัญหาด้านคุณภาพผลผลิตที่ไม่สามารถควบคุมได้จากกระบวนการผลิตเกลือ
สมุทรหรือเกลือทะเลแบบดั้งเดิม ซึ่งจะท ากับพ้ืนนาโดยตรง ท าให้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตจะมีเศษดินติดมา หรือ
สีของเกลือไม่ขาวใส ส าหรับการใช้ผ้าใบมาปูรองพ้ืนนาเกลือ จะท าให้ผลผลิตเกลือทะเลที่ได้มีสีขาว ใส และมี
ปริมาณเพ่ิมข้ึน มีคุณภาพดีตรงความต้องการของตลาด รวมทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้อีกด้วย 
 
ส าหรับกลุ่มแปลงใหญ่เกลือทะเล หมู่ 5 ต าบลบ้านบ่อ อ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับการสนับสนุนเพ่ือ
จัดซื้อผ้าใบที่ใช้ปูพ้ืนนาเกลือทะเล จ านวน 12 ราย บนพ้ืนที่จ านวน 12 ไร่ จ านวน 2,208,000 บาท ซึ่งผลจาก
การปูผ้าใบในแปลงนาเกลือ (นาปรง) จะช่วยลดค่าแรงงาน ค่าน้ ามันในการบดอัดพ้ืนดินในแต่ละรอบการผลิต 
รวมถึงค่าซ่อมเครื่องจักร ในขณะที่คุณภาพเกลือทะเลที่ได้นั้น พบว่าได้เกลือขาวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 20 เป็น
ร้อยละ 80 (ราคาซื้อเกลือขาว 1.50 บาท/กิโลกรัม) เกลือกลาง ลดลงจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 20 (ราคาซื้อ
เกลือกลาง 0.50 บาท/กิโลกรัม) และเกลือด า จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 0 คือ ไม่มีผลผลิตที่เป็นเกลือด าเลย 
(ราคาซื้อเกลือด า 0.33 บาท/กิโลกรัม) และที่ส าคัญ การปูผ้าใบในแปลงนาเกลือ (นาปรง) จะช่วยเพ่ิมรอบการ
ผลิตเกลือ จากปีละ 5 รอบ เป็นปีละ 7 รอบ รวมถึงผลผลิตต่อรอบจะเพ่ิมขึ้นจาก 24,000 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 
32,000 กิโลกรัม/ไร่ ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าผ้าใบที่ใช้ปูพ้ืนนาเกลือทะเล เป็นวัสดุที่ผลิตจากเม็ด



พลาสติก High Density Polyethylene (HDPE) ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่บริสุทธิ์ โดยไม่ผ่านการใช้งานมา
ก่อน และเป็นพลาสติกคุณภาพส าหรับอาหาร (Food grade) ที่มีใบรับรองคุณภาพแสดงขอบเขตต้องการแผ่น
กันซึม (Geomembrane) ส าหรับการใช้ปูพ้ืนบ่อผลิตเกลืออย่างถูกหลักอนามัยด้วย 
 
 
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางเป้าหมายให้สมาชิก
แปลงใหญ่ ทั้ง12 ราย ด าเนินการผลิตตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับการท านาเกลือทะเล 
และด าเนินการขอตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP การท านาเกลือทะเล และเกลือทะเลธรรมชาติ รวมถึงการ
ผลักดันการขอการรับรองสินค้าเกลือทะเล ให้เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดสมุทรสาครต่อไป
ในอนาคต ซึ่งจะเป็นช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตให้สูงขึ้นได้ 


