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กรมส่งเสรมิการเกษตร แนะวิธีเล้ียงผึ้งโพรง 

ส าหรับเกษตรกรมือใหม่ 

 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยวา่ ผ้ึงโพรง (Apis cerana) เป็นผ้ึง
พื้นเมืองของไทยมีอยูทุ่กภูมิภาค เป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชตามธรรมชาติ และพืชผลทางการเกษตร 
สามารถสร้างความหลากหลายทางชีวภาพได ้โดยการเล้ียงผ้ึงโพรงใหป้ระสบความส าเร็จ ขึ้นอยูก่บัความ
สมบูรณ์และความหลากหลายของพืชอาหารผ้ึง มีปริมาณน ้าหวานและเกสรมากต่อเน่ือง เกษตรกรมือใหม่
สามารถท าการล่อผ้ึงโพรงจากธรรมชาติมาใส่คอนเล้ียงไวใ้นกล่องเล้ียงได ้ซ่ึงการจดัการก็ไม่ยุง่ยาก ตน้ทุน
การเล้ียงต ่า ประกอบกบัผลิตภณัฑจ์ากผ้ึงเป็นผลิตภณัฑธ์รรมชาติ และน ้าผ้ึงมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เก็บไว้
ไดน้าน จ าหน่ายไดร้าคาสูง เป็นท่ีตอ้งการของตลาด สร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรอีกทางหน่ึงดว้ย 

รูปแบบการเล้ียงผ้ึงโพรงไทยในปัจจุบนั มี 3 ขั้นตอน คือ 1) เลือกสถานท่ีตั้งรังผ้ึงโพรง โดยใหเ้ลือกพื้นท่ี
ท่ีมีพืชอาหารของผ้ึงโพรงอุดมสมบูรณ์ ไดแ้ก่ น ้าหวาน เกสรดอกไม ้และควรอยูใ่กลแ้หล่งน ้าสะอาด ร่มเยน็
หรือใตต้น้ไม ้ไม่มีลมโกรก ห่างจากแหล่งชุมชน และปลอดจากการใชส้ารป้องกนัก าจดัแมลง 2) การหา
ผ้ึงโพรงมาเล้ียง สามารถเลือกท าไดห้ลายวิธีโดยการซ้ือผ้ึง การล่อผ้ึง หรือการจบัผ้ึงเขา้คอนเล้ียง ซ่ึงหากใช้
วิธีแรก คือ การซ้ือ ควรเลือกซ้ือผ้ึงท่ีมีรังสมบูรณ์มีตวัอ่อน น ้าผ้ึง และเกสรเพียงพอ รวมถึงตอ้งซ้ือในช่วงท่ี
ผ้ึงอยูก่บัท่ีไม่หนีรังและเป็นช่วงท่ีมีดอกไมบ้าน ส่วนอีกวิธีหน่ึง คือ การล่อผ้ึง เป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในปัจจุบนั 
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมคือช่วงท่ีเร่ิมหมดฤดูฝนและพืชก าลงัออกดอก รังท่ีเหมาะสมในการล่อผ้ึงควรท าจากไม้
เก่า ๆ หรือท าดว้ยใบหรือทางมะพร้าว ก่อนท่ีจะน าไปวางรังล่อผ้ึงจะตอ้งเตรียมไขผ้ึงโพรงท่ีบริสุทธ์ิทา



บริเวณฝารังก่อน ดา้นหนา้มีรูใหผ้ึ้งเขา้ออกได ้ควรตั้งให้สูงจากพื้นดินประมาณ 50 ซม. – 1 เมตร และ
ควรดูแลท าความสะอาดรังไม่ใหมี้มดเขา้มาท ารังอาศยัอยู่ โดยตรวจสอบรังทุก 7 – 10 วนั ส าหรับวิธี
สุดทา้ย คือ การจบัผ้ึงเขา้คอน เป็นวิธีการท่ีน าผ้ึงท่ีอาศยัอยูต่ามโพรงไม ้โพรงหิน หรือซอกหิน หรือก าลงั
อพยพเกาะรวมกลุ่มกนับนก่ิงไม ้น ามาตดัรวงบงัคบัเขา้คอนแลว้น าไปวางเล้ียงในกล่องเล้ียงผ้ึงท่ีเตรียมไว ้
โดยการตดัรวงผ้ึงในรังผ้ึงมาใส่ในคอนผ้ึง หลงัจากนั้นก็จบันางพญาผ้ึงใส่กลกั และพยายามปัดตวัผ้ึงเขา้ใน
รังใหม่ใหม้ากท่ีสุด ผ้ึงงานจะเขา้ในรังใหม่ตามนางพญาผ้ึง ทิ้งไว ้2 – 3 วนั จึงปล่อยนางพญาผ้ึง จะไดรั้ง
ใหม่มา 1 รัง ท าไดท้ั้งปี โดยตอ้งเตรียมวสัดุอุปกรณ์ ไดแ้ก่ รังเล้ียง คอนผ้ึง รังล่อผ้ึงโพรง ชุดป้องกนัผ้ึงต่อย 
หมวกกนัผ้ึงต่อย แปรงปัดตวัผ้ึง กลกัขงันางพญา เคร่ืองพ่นควนั มีด ลวดแสแตนเลส เป็นตน้ 3) การจดัการ
ดูแลรังผ้ึงโพรง ควรตรวจรังผ้ึงทุก 10 วนั ในช่วงเชา้หรือเยน็ 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมวา่ ขอ้ควรปฏิบติัการจดัการดูแลรังผ้ึงโพรง ไดแ้ก่ การตรวจ
ภายนอกรังผ้ึง สังเกตไดจ้ากตวัผ้ึงท่ีเล้ียงมีสุขภาพดี คือ ผ้ึงงานมีเกสรติดขาหลงัมา และบินเขา้ออกจากปาก
ทางเขา้สม ่าเสมอ หนา้รังสะอาด ไม่มีศตัรูรบกวน เช่น มด คางคก เป็นตน้ การตรวจภายในรังผ้ึง ตรวจได้
จากการดูปริมาณผ้ึงใหส้ัมพนัธ์กบัคอน โดยท่ีมีผ้ึงเกาะเต็มทุกดา้นของคอน มีการเก็บน ้าผ้ึงมาก และตรวจดู
การวางไข่ของนางพญาผ้ึง นางพญาผ้ึงท่ีดีจะมีการวางไข่สม ่าเสมอ ผ้ึงไม่ดุ ขยนัหาอาหาร ตา้นทานโรค และ
ไม่ควรใหมี้การสร้างหลอดนางพญาบ่อย ๆ ตลอดจนตรวจดูสภาพรวงผ้ึง โรคและศตัรูผ้ึง เช่น หนอนผีเส้ือ
กินไขผ้ึง ไรศตัรูผ้ึง ถา้มีตอ้งป้องกนัและก าจดั 

 
ส าหรับการเก็บน ้าผ้ึงในไดคุ้ณภาพควรเก็บในช่วงท่ีมีน ้าผ้ึงปริมาณมาก น ้าผ้ึงท่ีไดค้วรมีความช้ืนไม่เกิน ร้อย
ละ 21 โดยการเก็บน ้าผ้ึงจะมีวิธีเก็บ 2 วิธี ไดแ้ก่ วิธีท่ี 1 เก็บน ้าผ้ึงจากรังล่อ ผ้ึงโพรงจะสร้างรวงอยูใ่ตฝ้า
รัง ใหห้งายฝารัง ตดัเอาเฉพาะรวงน ้าผ้ึง ส่วนรวงตวัอ่อนและดกัแดใ้หน้ าเขา้คอนแลว้เก็บไวใ้นรัง น าส่วนท่ี
เป็นน ้าผ้ึงมาสับลงบนตะแกรงกรองสแตนเลสเพื่อให้น ้าผ้ึงไหลออกมา วิธีท่ี 2 เก็บน ้าผ้ึงจากรังท่ีน ารวงผ้ึง
ใส่คอน ใหต้ดัเฉพาะส่วนท่ีเป็นน ้าผ้ึงแลว้น าไปสับบนตะแกรงเพื่อใหน้ ้าผ้ึงไหลออกมา ในกรณีมีถงัสลดั ให้
น ารวงท่ีมีน ้าผ้ึงมาปาดไขผ้ึงท่ีปิดหลอดรวงออกทั้งสองดา้น แลว้น าไปใส่ถงัสลดัแลว้กรองน ้าผ้ึงดว้ย
ตะแกรงกรอง จากนั้นท าการพกัน ้าผ้ึงไวใ้นถงัหรือภาชนะปากกวา้ง ประมาณ 1 สัปดาห์ ควรกรองดว้ยผา้
กรองอีกคร้ังหน่ึงเพื่อใหไ้ดน้ ้ าผ้ึงท่ีสะอาดปราศจากส่ิงเจือปน แลว้จึงน าน ้าผ้ึงไปบรรจุในภาชนะท่ีสะอาด
เพื่อจ าหน่ายต่อไป 

 

 

 



 

กรมส่งเสรมิการเกษตร แนะวิธเีลี้ยงผึง้โพรง ส าหรบั

เกษตรกรมอืใหม่ 
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นายเขม้แขง็ ยตุธิรรมด ารง อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร เปิดเผยว่า ผ้ึงโพรง 

(Apis cerana) เป็นผึง้พ้ืนเมืองของไทยมีอยู่ทุกภูมภิาค เปน็แมลงช่วยผสมเกสร

พืชตามธรรมชาติ และพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างความหลากหลายทาง

ชีวภาพได้ โดยการเล้ียงผึ้งโพรงให้ประสบความส าเร็จ ขึ้นอยูก่ับความสมบูรณ์และ

ความหลากหลายของพืชอาหารผ้ึง มีปรมิาณน ้าหวานและเกสรมากต่อเนื่อง 

เกษตรกรมือใหม่สามารถท าการล่อผ้ึงโพรงจากธรรมชาติ มาใส่คอนเล้ียงไว้ใน

กล่องเล้ียงได้เอง ซ่ึงการจัดการก็ไม่ยุง่ยาก ต้นทนุการเล้ียงต ่า ประกอบกับ

ผลิตภัณฑ์จากผ้ึงเปน็ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และน ้าผ้ึงมีประโยชนต์อ่สุขภาพ เกบ็ไว้

ได้นาน จ าหน่ายได้ราคาสูง เป็นทีต่้องการของตลาด สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

อีกทางหนึ่งด้วย 

 

https://www.thailandplus.tv/archives/472849
https://www.thailandplus.tv/archives/author/admin
https://www.thailandplus.tv/archives/category/news/quality-life


รูปแบบการเล้ียงผึ้งโพรงไทยในปจัจบุัน มี 3 ขั้นตอน คือ 

1) เลือกสถานทีต่ั้งรังผึ้งโพรง โดยให้เลือกพ้ืนทีท่ี่มีพืชอาหารของผึ้งโพรงอุดม

สมบูรณ์ ได้แก่ น ้าหวาน เกสรดอกไม้ และควรอยู่ใกล้แหล่งน ้าสะอาด ร่มเย็นหรือใต้

ต้นไม้ ไมม่ีลมโกรก ห่างจากแหล่งชมุชน และปลอดจากการใช้สารปอ้งกันก าจัด

แมลง 

2) การหาผ้ึงโพรงมาเล้ียง สามารถเลือกท าได้หลายวิธีโดยการซื้อผึ้ง การล่อผ้ึง 

หรือการจับผึ้งเข้าคอนเล้ียง ซึ่งหากใช้วิธีแรก คือการซื้อ ควรเลือกซื้อผ้ึงที่มรีัง

สมบูรณ์มีตัวอ่อน น ้าผ้ึง และเกสรเพียงพอ รวมถึงต้องซ้ือในช่วงที่ผ้ึงอยู่กบัที่ไม่

หนีรังและเป็นช่วงที่มีดอกไม้บาน ส่วนอีกวธิีหนึ่ง คือการล่อผ้ึง เปน็วิธีการที่ดทีี่สุด

ในปัจจุบนั ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงที่เริม่หมดฤดูฝนและพืชก าลังออกดอก รังที่

เหมาะสมในการล่อผ้ึงควรท าจากไม้เก่าๆ หรอืท าด้วยใบหรือทางมะพร้าว ก่อนทีจ่ะ

น าไปวางรังล่อผ้ึงจะตอ้งเตรียมไขผ้ึงโพรงทีบ่ริสุทธิ์ทาบริเวณฝารังก่อน ด้านหน้ามี

รูให้ผึ้งเข้าออกได้ ควรตั้งให้สูงจากพ้ืนดินประมาณ 50 ซม. – 1 เมตร และควรดูแล

ท าความสะอาดรังไม่ใหม้ีมดเข้ามาท ารังอาศัยอยู่ โดยตรวจสอบรังทุก 7 – 10 วัน 

ส าหรับวธิีสุดท้าย คือการจับผึง้เข้าคอน เปน็วิธกีารที่น าผ้ึงที่อาศัยอยู่ตามโพรงไม้ 

โพรงหนิ หรือซอกหนิ หรือก าลังอพยพเกาะรวมกลุ่มกนับนกิง่ไม้ น ามาตัดรวง

บังคบัเข้าคอนแล้วน าไปวางเล้ียงในกล่องเล้ียงผึ้งที่เตรียมไว้ โดยการตัดรวงผ้ึงใน

รังผึ้งมาใส่ในคอนผึ้ง 

หลังจากนั้นกจ็บันางพญาผึ้งใส่กลัก และพยายามปัดตัวผึ้งเข้าในรงัใหม่ให้มากที่สุด 

ผึ้งงานจะเข้าในรังใหมต่ามนางพญาผ้ึง ทิ้งไว้ 2 – 3 วัน จึงปล่อยนางพญาผึ้ง จะ

ได้รังใหม่มา 1 รัง ท าได้ทั้งปี โดยต้องเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ รังเล้ียง คอนผึ้ง 

รังล่อผ้ึงโพรง ชุดป้องกันผึ้งต่อย หมวกกันผึ้งต่อย แปรงปัดตัวผ้ึง กลักขัง

นางพญา เครื่องพ่นควัน มีด ลวดแสแตนเลส เป็นต้น 

3) การจัดการดูแลรังผึ้งโพรง ควรตรวจรังผึ้งทุก 10 วัน ในช่วงเช้าหรือเย็น 

อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพ่ิมเตมิว่า ข้อควรปฏิบตัิการจัดการดูแลรัง

ผึ้งโพรง ได้แก่ การตรวจภายนอกรงัผึ้ง สังเกตได้จากตัวผ้ึงที่เลีย้งมีสุขภาพดี คือ

ผึ้งงานมีเกสรติดขาหลังมา และบินเข้าออกจากปากทางเข้าสม ่าเสมอ หน้ารัง

สะอาด ไม่มีศัตรูรบกวน เช่น มด คางคก เปน็ต้น การตรวจภายในรังผึ้ง ตรวจได้

จากการดปูริมาณผึ้งให้สัมพันธก์ับคอน โดยที่มีผึ้งเกาะเตม็ทกุด้านของคอน มกีาร



เก็บน ้าผ้ึงมาก และตรวจดูการวางไข่ของนางพญาผ้ึง นางพญาผ้ึงที่ดีจะมีการ

วางไข่สม ่าเสมอ ผ้ึงไมดุ่ ขยันหาอาหาร ต้านทานโรค และไม่ควรใหม้ีการสร้างหลอด

นางพญาบ่อย ๆ ตลอดจนตรวจดูสภาพรวงผึ้ง โรคและศัตรูผึ้ง เชน่ หนอนผีเส้ือ

กินไขผ้ึง ไรศัตรูผึ้ง ถา้มีต้องป้องกันและก าจัด 

ส าหรับการเก็บน ้าผ้ึงในได้คุณภาพควรเกบ็ในช่วงทีม่ีน ้าผ้ึงปรมิาณมากๆ น ้าผ้ึงที่ได้

ควรมีความชืน้ไม่เกิน ร้อยละ 21 โดยการเกบ็น ้าผ้ึงจะมี วิธเีกบ็ 2 วิธี ได้แก่วิธทีี่ 1 

เก็บน ้าผ้ึงจากรังล่อ ผ้ึงโพรงจะสร้างรวงอยู่ใต้ฝารัง ให้หงายฝารัง ตัดเอาเฉพาะ

รวงน ้าผ้ึง ส่วนรวงตัวอ่อนและดักแด้ให้น าเขา้คอนแล้วเก็บไว้ในรัง น าส่วนที่เป็น

น ้าผ้ึงมาสับลงบนตะแกรงกรองสแตนเลสเพ่ือให้น ้าผ้ึงไหลออกมา วิธีที่ 2 เก็บ

น ้าผ้ึงจากรังที่น ารวงผ้ึงใส่คอน ให้ตัดเฉพาะส่วนที่เป็นน ้าผ้ึงแล้วน าไปสับบน

ตะแกรงเพ่ือให้น ้าผ้ึงไหลออกมา ในกรณีมีถงัสลัด ให้น ารวงที่มนี ้าผ้ึงมาปาดไขผ้ึงที่

ปิดหลอดรวงออกทั้งสองด้าน แล้วน าไปใส่ถังสลัดแล้วกรองน ้าผ้ึงด้วยตะแกรง

กรอง จากนั้นท าการพักน ้าผ้ึงไว้ในถงัหรือภาชนะปากกว้าง ประมาณ 1 สัปดาห์ 

ควรกรองด้วยผ้ากรองอีกครั้งหนึ่งเพ่ือให้ได้น ้าผ้ึงที่สะอาดปราศจากส่ิงเจือปน แล้ว

จึงน าน ้าผ้ึงไปบรรจุในภาชนะที่สะอาดเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรแนะวธิเีลีย้งผึง้โพรง สรา้งรายไดใ้ห ้
เกษตรกรมอืใหม ่
 
ตดิตามขา่วดว่น กระแสขา่วบน Facebook คลกิทีน่ี ่

 

วันพฤหัสบดทีี ่3 กมุภาพันธ ์2565  นายเขม้แข็ง  ยตุธิรรมด ารง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยวา่ ผึง้
โพรง (Apis cerana) เป็นผึง้พืน้เมอืงของไทยมอียูท่กุภมูภิาค เป็นแมลงชว่ยผสมเกสรพชืตามธรรมชาต ิและ
พชืผลทางการเกษตร สามารถสรา้งความหลากหลายทางชวีภาพได ้ซึง่สรา้งมารถเลีย้งเพือ่สร ้ง่รายไดใ้หกั้บ
เกษตรดรโดยการเลีย้งผึง้โพรงใหป้ระสบความส าเร็จ ขึน้อยูกั่บความสมบรูณ์และความหลากหลายของพชื
อาหารผึง้ มปีรมิาณน ้าหวานและเกสรมากตอ่เนื่อง เกษตรกรมอืใหมส่ามารถท าการลอ่ผึง้โพรงจากธรรมชาต ิ
มาใสค่อนเลีย้งไวใ้นกลอ่งเลีย้งไดเ้อง ซึง่การจัดการก็ไมยุ่ง่ยาก ตน้ทนุการเลีย้งต า่ ประกอบกับผลติภัณฑ์
จากผึง้เป็นผลติภณัฑธ์รรมชาต ิและน ้าผึง้มปีระโยชนต์่อสขุภาพ เก็บไวไ้ดน้าน จ าหน่ายไดร้าคาสงู เป็นที่
ตอ้งการของตลาด สรา้งรายไดใ้หแ้กเ่กษตรกรอกีทางหนึง่ดว้ย  
ทัง้นี้รูปแบบการเลีย้งผึง้โพรงไทยในปัจจุบัน ม ี3 ขัน้ตอน คอื 1) เลอืกสถานทีต่ัง้รังผึง้โพรง โดยใหเ้ลอืก

พืน้ทีท่ีม่พีชือาหารของผึง้โพรงอดุมสมบรูณ ์ไดแ้ก ่น ้าหวาน เกสรดอกไม ้และควรอยูใ่กลแ้หลง่น ้าสะอาด 
ร่มเยน็หรอืใตต้น้ไม ้ไมม่ลีมโกรก หา่งจากแหลง่ชมุชน และปลอดจากการใชส้ารป้องกันก าจัดแมลง 2) การ
หาผึง้โพรงมาเลีย้ง สามารถเลอืกท าไดห้ลายวธิโีดยการซือ้ผึง้ การลอ่ผึง้ หรอืการจับผึง้เขา้คอนเลีย้ง ซึง่หาก
ใชว้ธิแีรก คอืการซือ้ ควรเลอืกซือ้ผึง้ทีม่รีังสมบรูณ์มตัีวออ่น น ้าผึง้ และเกสรเพยีงพอ รวมถงึตอ้งซือ้ในชว่งที่
ผึง้อยูกั่บทีไ่มห่นีรังและเป็นชว่งทีม่ดีอกไมบ้าน สว่นอกีวธิหีนึง่ คอืการลอ่ผึง้ เป็นวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในปัจจุบัน 
ชว่งเวลาทีเ่หมาะสมคอืชว่งทีเ่ริม่หมดฤดฝูนและพชืก าลังออกดอก รังทีเ่หมาะสมในการลอ่ผึง้ควรท าจากไม ้
เกา่ๆ หรอืท าดว้ยใบหรอืทางมะพรา้ว กอ่นทีจ่ะน าไปวางรังลอ่ผึง้จะตอ้งเตรยีมไขผึง้โพรงทีบ่รสิทุธิท์าบรเิวณ
ฝารังกอ่น ดา้นหนา้มรีใูหผ้ึง้เขา้ออกได ้ควรตัง้ใหส้งูจากพืน้ดนิประมาณ 50 ซม. – 1 เมตร และควรดแูลท า
ความสะอาดรังไมใ่หม้มีดเขา้มาท ารังอาศัยอยู ่โดยตรวจสอบรังทกุ 7 – 10 วัน ส าหรับวธิสีดุทา้ย คอืการจับ
ผึง้เขา้คอน เป็นวธิกีารทีน่ าผึง้ทีอ่าศัยอยูต่ามโพรงไม ้โพรงหนิ หรอืซอกหนิ หรอืก าลังอพยพเกาะรวมกลุม่กัน



บนกิง่ไม ้น ามาตัดรวงบังคับเขา้คอนแลว้น าไปวางเลีย้งในกลอ่งเลีย้งผึง้ทีเ่ตรยีมไว ้โดยการตดัรวงผึง้ในรังผึง้
มาใสใ่นคอนผึง้ หลังจากนัน้ก็จับนางพญาผึง้ใสก่ลัก และพยายามปัดตัวผึง้เขา้ในรังใหมใ่หม้ากทีส่ดุ ผึง้งาน
จะเขา้ในรังใหมต่ามนางพญาผึง้ ทิง้ไว ้2 – 3 วนั จงึปลอ่ยนางพญาผึง้ จะไดร้ังใหมม่า 1 รัง ท าไดท้ัง้ปี โดย
ตอ้งเตรยีมวัสดอุปุกรณ ์ไดแ้ก ่รังเลีย้ง คอนผึง้ รังลอ่ผึง้โพรง ชดุป้องกันผึง้ตอ่ย หมวกกันผึง้ตอ่ย แปรงปัดตัว
ผึง้ กลักขังนางพญา เครือ่งพ่นควนั มดี ลวดแสแตนเลส เป็นตน้ 3) การจัดการดแูลรังผึง้โพรง ควรตรวจรังผึง้
ทกุ 10 วัน ในชว่งเชา้หรอืเยน็  
สว่นขอ้ควรปฏบัิตกิารจัดการดแูลรังผึง้โพรง ไดแ้ก ่การตรวจภายนอกรังผึง้ สงัเกตไดจ้ากตัวผึง้ทีเ่ลีย้งมี

สขุภาพด ีคอืผึง้งานมเีกสรตดิขาหลังมา และบนิเขา้ออกจากปากทางเขา้สม า่เสมอ หนา้รังสะอาด ไมม่ศัีตรู
รบกวน เชน่ มด คางคก เป็นตน้ การตรวจภายในรังผึง้ ตรวจไดจ้ากการดปูรมิาณผึง้ใหส้มัพันธกั์บคอน โดยที่
มผีึง้เกาะเต็มทกุดา้นของคอน มกีารเก็บน ้าผึง้มาก และตรวจดกูารวางไขข่องนางพญาผึง้ นางพญาผึง้ทีด่จีะมี
การวางไขส่ม า่เสมอ ผึง้ไมด่ ุขยันหาอาหาร ตา้นทานโรค และไมค่วรใหม้กีารสรา้งหลอดนางพญาบอ่ย ๆ 
ตลอดจนตรวจดสูภาพรวงผึง้ โรคและศัตรผูึง้ เชน่ หนอนผเีสือ้กนิไขผึง้ ไรศัตรูผึง้ ถา้มตีอ้งป้องกันและก าจัด 
ส าหรับการเก็บน ้าผึง้ในไดค้ณุภาพควรเก็บในชว่งทีม่นี ้าผึง้ปรมิาณมากๆ น ้าผึง้ทีไ่ดค้วรมคีวามชืน้ไมเ่กนิ 

รอ้ยละ 21 โดยการเก็บน ้าผึง้จะม ี วธิเีก็บ 2 วธิ ีไดแ้กว่ธิทีี ่1 เก็บน ้าผึง้จากรังลอ่ ผึง้โพรงจะสรา้งรวงอยูใ่ตฝ้า
รัง ใหห้งายฝารัง ตัดเอาเฉพาะรวงน ้าผึง้ สว่นรวงตัวออ่นและดักแดใ้หน้ าเขา้คอนแลว้เก็บไวใ้นรัง น าสว่นที่
เป็นน ้าผึง้มาสบัลงบนตะแกรงกรองสแตนเลสเพือ่ใหน้ ้าผึง้ไหลออกมา วธิทีี ่2 เก็บน ้าผึง้จากรังทีน่ ารวงผึง้ใส่

คอน ใหตั้ดเฉพาะสว่นทีเ่ป็นน ้าผึง้แลว้น าไปสบับนตะแกรงเพือ่ใหน้ ้าผึง้ไหลออกมา ในกรณีมถัีงสลัด ใหน้ า
รวงทีม่นี ้าผึง้มาปาดไขผึง้ทีปิ่ดหลอดรวงออกทัง้สองดา้น แลว้น าไปใสถั่งสลัดแลว้กรองน ้าผึง้ดว้ยตะแกรง
กรอง จากนัน้ท าการพักน ้าผึง้ไวใ้นถังหรอืภาชนะปากกวา้ง ประมาณ 1 สปัดาห ์ควรกรองดว้ยผา้กรองอกีครัง้
หนึง่เพือ่ใหไ้ดน้ ้าผึง้ทีส่ะอาดปราศจากสิง่เจอืปน แลว้จงึน าน ้าผึง้ไปบรรจใุนภาชนะทีส่ะอาดเพือ่จ าหนา่ย
ตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

อาชีพเล้ียงผึ้งโพรง ลงทุนน้อย ขายได้ราคา

สูงและเป็นที่ต้องการของตลาด 
เลีย้งผึง้ อีกหนึง่อาชีพทีน่่าสนใจและเป็นทีต่้องการของตลาด 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ผึ้งโพรง (Apis 

cerana) เป็นผึ้งพ้ืนเมืองของไทยมีอยู่ทุกภูมิภาค เป็นแมลงช่วยผสมเกสรพืชตามธรรมชาติ 

และพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างความหลากหลายทางชีวภาพได้ โดยการเล้ียงผึ้ง

โพรงให้ประสบความส าเร็จ ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และความหลากหลายของพืชอาหารผึ้ง มี

ปริมาณน ้าหวานและเกสรมากต่อเนื่อง เกษตรกรมือใหม่สามารถท าการล่อผึ้งโพรงจาก

ธรรมชาติ มาใส่คอนเล้ียงไว้ในกล่องเล้ียงได้เอง ซึ่งการจัดการก็ไม่ยุ่งยาก ต้นทุนการเล้ียง

ต ่า ประกอบกับผลิตภัณฑ์จากผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และน ้าผึ้งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

เก็บไว้ได้นาน จ าหน่ายไดร้าคาสูง เป็นทีต่้องการของตลาด สร้างรายได้ใหแ้ก่เกษตรกรอีก

ทางหนึ่งด้วยอาชีพเล้ียงผึ้งโพรง ลงทุนน้อย จ าหน่ายได้ราคาสูงและเปน็ที่ต้องการของ

ตลาด 

 

รูปแบบการเล้ียงผึ้งโพรงไทยในปัจจุบัน มี 3 ขั้นตอน คือ 1) เลือกสถานที่ตั้งรังผึ้งโพรง 

โดยให้เลือกพ้ืนที่ที่มีพืชอาหารของผึ้งโพรงอุดมสมบูรณ์ ได้แก่ น ้าหวาน เกสรดอกไม้ และ

ควรอยู่ใกล้แหล่งน ้าสะอาด ร่มเย็นหรือใต้ต้นไม้ ไม่มีลมโกรก ห่างจากแหล่งชุมชน และ

ปลอดจากการใช้สารป้องกันก าจัดแมลง 

2) การหาผึ้งโพรงมาเล้ียง สามารถเลือกท าได้หลายวิธีโดยการซื้อผึ้ง การล่อผึ้ง หรือการจับ

ผึ้งเข้าคอนเล้ียง ซึ่งหากใช้วิธีแรก คือการซื้อ ควรเลือกซื้อผึ้งที่มีรังสมบูรณ์มีตัวอ่อน 

น ้าผึ้ง และเกสรเพียงพอ รวมถึงต้องซื้อในช่วงที่ผึ้งอยู่กับที่ไม่หนีรังและเป็นช่วงที่มดีอกไม้

บาน ส่วนอีกวิธีหนึ่ง คือการล่อผึ้ง เป็นวิธีการที่ดทีี่สุดในปัจจุบัน ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วง

ที่เร่ิมหมดฤดูฝนและพืชก าลังออกดอก รังที่เหมาะสมในการล่อผึ้งควรท าจากไม้เก่าๆ หรือท า



ด้วยใบหรือทางมะพร้าว ก่อนที่จะน าไปวางรังล่อผึ้งจะต้องเตรียมไขผึ้งโพรงที่บริสุทธิ์ทา

บริเวณฝารังก่อน ด้านหน้ามีรูให้ผึ้งเขา้ออกได้ ควรตั้งให้สูงจากพ้ืนดินประมาณ 50 ซม. – 1 

เมตร และควรดูแลท าความสะอาดรังไม่ให้มีมดเข้ามาท ารังอาศัยอยู่ โดยตรวจสอบรังทุก 7 – 

10 วัน ส าหรับวิธีสุดท้าย คือการจับผึ้งเข้าคอน เป็นวิธีการที่น าผึ้งที่อาศัยอยู่ตามโพรงไม้ 

โพรงหิน หรือซอกหิน หรือก าลังอพยพเกาะรวมกลุ่มกันบนก่ิงไม้ น ามาตดัรวงบังคับเข้า

คอนแล้วน าไปวางเล้ียงในกล่องเล้ียงผึ้งที่เตรียมไว้ โดยการตัดรวงผึ้งในรังผึ้งมาใส่ในคอน

ผึ้ง หลังจากนั้นก็จับนางพญาผึ้งใส่กลัก และพยายามปัดตวัผึ้งเขา้ในรังใหม่ให้มากที่สุด ผึ้ง

งานจะเขา้ในรังใหมต่ามนางพญาผึ้ง ทิ้งไว้ 2 – 3 วัน จึงปล่อยนางพญาผึง้ จะได้รังใหม่มา 1 

รัง ท าได้ทั้งปี โดยต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ได้แก่ รังเล้ียง คอนผึ้ง รังล่อผึ้งโพรง ชุด

ป้องกันผึ้งต่อย หมวกกันผึ้งต่อย แปรงปัดตัวผึง้ กลักขังนางพญา เคร่ืองพ่นควัน มีด 

ลวดแสแตนเลส เป็นต้น 

3) การจัดการดูแลรังผึ้งโพรง ควรตรวจรังผึ้งทุก 10 วัน ในช่วงเช้าหรือเย็น 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า ข้อควรปฏิบัติการจัดการดูแลรังผึ้งโพรง 

ได้แก่ การตรวจภายนอกรังผึ้ง สังเกตได้จากตัวผึ้งที่เล้ียงมีสุขภาพดี คือผึ้งงานมีเกสรติด

ขาหลังมา และบินเข้าออกจากปากทางเขา้สม ่าเสมอ หน้ารังสะอาด ไม่มีศัตรูรบกวน เช่น มด 

คางคก เป็นต้น การตรวจภายในรังผึ้ง ตรวจได้จากการดูปริมาณผึ้งให้สัมพันธ์กับคอน โดย

ที่มีผึ้งเกาะเต็มทุกด้านของคอน มีการเก็บน ้าผึ้งมาก และตรวจดูการวางไข่ของนางพญาผึ้ง 

นางพญาผึ้งทีด่ีจะมีการวางไข่สม ่าเสมอ ผึ้งไม่ดุ ขยันหาอาหาร ต้านทานโรค และไม่ควรให้มี

การสร้างหลอดนางพญาบ่อย ๆ ตลอดจนตรวจดูสภาพรวงผึ้ง โรคและศัตรูผึ้ง เช่น หนอน

ผีเส้ือกินไขผึ้ง ไรศัตรูผึ้ง ถ้ามีต้องป้องกันและก าจัด 

 

ส าหรับการเก็บน ้าผึ้งในได้คุณภาพควรเก็บในช่วงที่มีน ้าผึ้งปริมาณมากๆ น ้าผึ้งที่ได้ควรมี

ความช้ืนไม่เกิน ร้อยละ 21 โดยการเก็บน ้าผึ้งจะมี วิธีเก็บ 2 วิธี ได้แก่วธิีที่ 1 เก็บน ้าผึ้งจากรัง

ล่อ ผึ้งโพรงจะสร้างรวงอยู่ใต้ฝารัง ให้หงายฝารัง ตัดเอาเฉพาะรวงน ้าผึง้ ส่วนรวงตัวอ่อน

และดักแด้ให้น าเขา้คอนแล้วเก็บไว้ในรัง น าส่วนที่เป็นน ้าผึ้งมาสับลงบนตะแกรงกรองสแตน

เลสเพ่ือให้น ้าผึง้ไหลออกมา วิธีที่ 2 เก็บน า้ผึ้งจากรังที่น ารวงผึ้งใส่คอน ใหต้ัดเฉพาะส่วนที่

เป็นน ้าผึ้งแล้วน าไปสับบนตะแกรงเพ่ือให้น า้ผึ้งไหลออกมา ในกรณีมีถังสลัด ให้น ารวงที่มี

น ้าผึ้งมาปาดไขผึ้งทีป่ิดหลอดรวงออกทั้งสองด้าน แล้วน าไปใส่ถังสลัดแล้วกรองน ้าผึ้งด้วย

ตะแกรงกรอง จากนั้นท าการพักน ้าผึ้งไว้ในถังหรือภาชนะปากกว้าง ประมาณ 1 สัปดาห์ ควร

กรองด้วยผ้ากรองอีกคร้ังหนึ่งเพ่ือให้ได้น ้าผึ้งทีส่ะอาดปราศจากส่ิงเจือปน แล้วจึงน าน ้าผึ้ง

ไปบรรจุในภาชนะที่สะอาดเพ่ือจ าหน่ายต่อไป 

 

 



 

กรมสง่เสรมิการเกษตร แนะวธิเีลีย้งผึง้
โพรง ส าหรบัเกษตรกรมอืใหม ่

 
นายเขม้แข็ง  ยตุธิรรมด ารง อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร เปิดเผยวา่ ผึง้โพรง (Apis cerana) 
เป็นผึง้พืน้เมอืงของไทยมอียูท่กุภมูภิาค เป็นแมลงชว่ยผสมเกสรพชืตามธรรมชาต ิและพชืผล
ทางการเกษตร สามารถสรา้งความหลากหลายทางชวีภาพได ้โดยการเลีย้งผึง้โพรงใหป้ระสบ
ความส าเร็จ ขึน้อยูก่บัความสมบรูณ์และความหลากหลายของพชือาหารผึง้ มปีรมิาณน ้าหวาน
และเกสรมากตอ่เน่ือง เกษตรกรมอืใหมส่ามารถท าการลอ่ผึง้โพรงจากธรรมชาต ิมาใสค่อนเลีย้ง
ไวใ้นกลอ่งเลีย้งไดเ้อง ซึง่การจัดการก็ไมยุ่ง่ยาก ตน้ทนุการเลีย้งต ่า ประกอบกบัผลติภัณฑจ์าก
ผึง้เป็นผลติภัณฑธ์รรมชาต ิและน ้าผึง้มปีระโยชนต์อ่สขุภาพ เก็บไวไ้ดน้าน จ าหน่ายไดร้าคาสงู 
เป็นทีต่อ้งการของตลาด สรา้งรายไดใ้หแ้กเ่กษตรกรอกีทางหนึง่ดว้ย 

รปูแบบการเลีย้งผึง้โพรงไทยในปัจจบุัน ม ี3 ขัน้ตอน คอื 1) เลอืกสถานทีต่ัง้รังผึง้โพรง โดยให ้
เลอืกพืน้ทีท่ีม่พีชือาหารของผึง้โพรงอดุมสมบรูณ์ ไดแ้ก ่น ้าหวาน เกสรดอกไม ้และควรอยูใ่กล ้
แหลง่น ้าสะอาด รม่เย็นหรอืใตต้น้ไม ้ไมม่ลีมโกรก หา่งจากแหลง่ชมุชน และปลอดจากการใช ้

สารป้องกนัก าจัดแมลง 2) การหาผึง้โพรงมาเลีย้ง สามารถเลอืกท าไดห้ลายวธิโีดยการซือ้ผึง้ 
การลอ่ผึง้ หรอืการจับผึง้เขา้คอนเลีย้ง ซึง่หากใชว้ธิแีรก คอืการซือ้ ควรเลอืกซือ้ผึง้ทีม่รีัง
สมบรูณ์มตีัวออ่น น ้าผึง้ และเกสรเพยีงพอ รวมถงึตอ้งซือ้ในชว่งทีผ่ ึง้อยูก่บัทีไ่มห่นีรังและเป็น
ชว่งทีม่ดีอกไมบ้าน สว่นอกีวธิหีนึง่ คอืการลอ่ผึง้ เป็นวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในปัจจบุนั ชว่งเวลาที่
เหมาะสมคอืชว่งทีเ่ริม่หมดฤดฝูนและพชืก าลังออกดอก รังทีเ่หมาะสมในการลอ่ผึง้ควรท าจาก
ไมเ้กา่ๆ หรอืท าดว้ยใบหรอืทางมะพรา้ว กอ่นทีจ่ะน าไปวางรังลอ่ผึง้จะตอ้งเตรยีมไขผึง้โพรงที่
บรสิทุธิท์าบรเิวณฝารังกอ่น ดา้นหนา้มรีใูหผ้ึง้เขา้ออกได ้ควรตัง้ใหส้งูจากพืน้ดนิประมาณ 50 
ซม. - 1 เมตร และควรดแูลท าความสะอาดรังไมใ่หม้มีดเขา้มาท ารังอาศัยอยู ่โดยตรวจสอบรัง
ทกุ 7 - 10 วัน ส าหรับวธิสีดุทา้ย คอืการจับผึง้เขา้คอน เป็นวธิกีารทีน่ าผึง้ทีอ่าศัยอยูต่ามโพรง
ไม ้โพรงหนิ หรอืซอกหนิ หรอืก าลังอพยพเกาะรวมกลุม่กนับนกิง่ไม ้น ามาตัดรวงบังคับเขา้คอน
แลว้น าไปวางเลีย้งในกลอ่งเลีย้งผึง้ทีเ่ตรยีมไว ้โดยการตัดรวงผึง้ในรังผึง้มาใสใ่นคอนผึง้ 
หลังจากนัน้ก็จับนางพญาผึง้ใสก่ลัก และพยายามปัดตัวผึง้เขา้ในรังใหมใ่หม้ากทีส่ดุ ผึง้งานจะ
เขา้ในรังใหมต่ามนางพญาผึง้ ทิง้ไว ้2 - 3 วัน จงึปลอ่ยนางพญาผึง้ จะไดร้ังใหมม่า 1 รัง ท าได ้



ทัง้ปี โดยตอ้งเตรยีมวัสดอุปุกรณ์ ไดแ้ก ่รังเลีย้ง คอนผึง้ รังลอ่ผึง้โพรง ชดุป้องกนัผึง้ตอ่ย 
หมวกกนัผึง้ตอ่ย แปรงปัดตัวผึง้ กลักขังนางพญา เครือ่งพ่นควัน มดี ลวดแสแตนเลส เป็นตน้ 3) 
การจัดการดแูลรังผึง้โพรง ควรตรวจรังผึง้ทกุ 10 วัน ในชว่งเชา้หรอืเย็น 

อธบิดกีรมสง่เสรมิการเกษตร กลา่วเพิม่เตมิวา่ ขอ้ควรปฏบิัตกิารจัดการดแูลรังผึง้โพรง ไดแ้ก ่
การตรวจภายนอกรังผึง้ สงัเกตไดจ้ากตัวผึง้ทีเ่ลีย้งมสีขุภาพด ีคอืผึง้งานมเีกสรตดิขาหลังมา 
และบนิเขา้ออกจากปากทางเขา้สม ่าเสมอ หนา้รังสะอาด ไมม่ศีัตรรูบกวน เชน่ มด คางคก เป็น
ตน้ การตรวจภายในรังผึง้ ตรวจไดจ้ากการดปูรมิาณผึง้ใหส้มัพันธก์บัคอน โดยทีม่ผี ึง้เกาะเต็ม
ทกุดา้นของคอน มกีารเกบ็น ้าผึง้มาก และตรวจดกูารวางไขข่องนางพญาผึง้ นางพญาผึง้ทีด่จีะ
มกีารวางไขส่ม ่าเสมอ ผึง้ไมด่ ุขยันหาอาหาร ตา้นทานโรค และไมค่วรใหม้กีารสรา้งหลอด
นางพญาบอ่ย ๆ ตลอดจนตรวจดสูภาพรวงผึง้ โรคและศัตรผูึง้ เชน่ หนอนผเีสือ้กนิไขผึง้ ไรศัตรู
ผึง้ ถา้มตีอ้งป้องกนัและก าจัด 

ส าหรับการเก็บน ้าผึง้ในไดค้ณุภาพควรเก็บในชว่งทีม่นี ้าผึง้ปรมิาณมากๆ น ้าผึง้ทีไ่ดค้วรมี
ความชืน้ไมเ่กนิ รอ้ยละ 21 โดยการเก็บน ้าผึง้จะม ีวธิเีก็บ 2 วธิ ีไดแ้กว่ธิทีี ่1 เก็บน ้าผึง้จากรังลอ่ 
ผึง้โพรงจะสรา้งรวงอยูใ่ตฝ้ารัง ใหห้งายฝารัง ตัดเอาเฉพาะรวงน ้าผึง้ สว่นรวงตัวออ่นและดักแด ้
ใหน้ าเขา้คอนแลว้เก็บไวใ้นรัง น าสว่นทีเ่ป็นน ้าผึง้มาสบัลงบนตะแกรงกรองสแตนเลสเพือ่ให ้
น ้าผึง้ไหลออกมา วธิทีี ่2 เก็บน ้าผึง้จากรังทีน่ ารวงผึง้ใสค่อน ใหต้ัดเฉพาะสว่นทีเ่ป็นน ้าผึง้แลว้
น าไปสบับนตะแกรงเพือ่ใหน้ ้าผึง้ไหลออกมา ในกรณีมถัีงสลัด ใหน้ ารวงทีม่นี ้าผึง้มาปาดไขผึง้ที่
ปิดหลอดรวงออกทัง้สองดา้น แลว้น าไปใสถั่งสลัดแลว้กรองน ้าผึง้ดว้ยตะแกรงกรอง จากนัน้ท า
การพักน ้าผึง้ไวใ้นถังหรอืภาชนะปากกวา้ง ประมาณ 1 สปัดาห ์ควรกรองดว้ยผา้กรองอกีครัง้
หนึง่เพือ่ใหไ้ดน้ ้าผึง้ทีส่ะอาดปราศจากสิง่เจอืปน แลว้จงึน าน ้าผึง้ไปบรรจใุนภาชนะทีส่ะอาดเพือ่
จ าหน่ายตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯ เตรียมจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิง

เกษตร สัมผัสวิถีชาวสวน ต้อนรับฤดูผลไม้

ภาคตะวันออก 

 

นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ สถานการณ์การผลิตผลไมใ้นปี 2565 

โดยเฉพาะผลไมท่ี้ส าคญั 6 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง ล าไย และลิ้นจ่ี ภาพรวมทั้งประเทศ 
คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตประมาณ 3.6 ลา้นตนั เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 9.13 และมีแนวโนม้
เพิ่มขึ้นทุกชนิด ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรเนน้การผลิตผลไมใ้หไ้ด้
คุณภาพมาตรฐานเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงส่งเสริม สนบัสนุน และ
พฒันาศกัยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาพื้นท่ีการเกษตรให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ เพื่อใหป้ระชาชนมีโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งบริการ
ดา้นการท่องเท่ียวควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ดา้นการเกษตร วิถีชีวิตของชุมชนเกษตร และเลือกซ้ือสินคา้เกษตร
ท่ีปลอดภยัโดยตรงจากเกษตรกร 

ปัจจุบนัภาคตะวนัออกก าลงัจะเขา้สู่ฤดูกาลผลไมเ้ตรียมออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดว้างแผน
เส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อเชิญชวนประชาชนมาเยีย่มเยอืนแหล่งผลิตผลไมท่ี้ส าคญัของประเทศ 
รับประทานผลไมคุ้ณภาพสด ๆ ท่ีแหล่งผลิต และไดส้ัมผสัวิถีชีวิตชุมชนเกษตรของชาวภาคตะวนัออก โดย



น าร่องเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีจงัหวดัระยอง ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 

อาทิ สวนสุภัทราแลนด์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบักิจกรรมบุฟเฟ่ตผ์ลไมคุ้ณภาพ 
(เฉพาะฤดู) นัง่รถรางชมบรรยากาศ พร้อมฟังบรรยาย เก็บผลผลิตจากสวน เรียนรู้การท าการสวนผลไม ้และ
พืชอ่ืน ๆ จุดถ่ายรูปและชมวิวในสวนผลไม ้พร้อมเลือกซ้ือของฝาก เปิดใหบ้ริการทุกวนั สนใจติดต่อคุณ
โชติชยั บวัดิษ โทร. 06 4295 8979, วิสาหกจิชุมชนกลุ่มเกษตรผลติไม้กฤษณา (มีสุขฟาร์ม) อ.เมือง 
จ.ระยอง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้เก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑไ์มก้ฤษณาท่ีเดียวในจงัหวดัระยอง เช่น 
น ้ามนักฤษณา โลชัน่ เคร่ืองส าอาง เปิดทุกวนั สนใจติดต่อคุณพิกุล กิตติพล โทร. 08 2898 7886 

และวิสาหกจิชุมชนท่องเท่ียวบ้านทะเลน้อยระยองฮิ อ.แกลง จ.ระยอง มีกิจกรรมเยีย่มชมวิถีชีวิตชาวประมง
ทะเลน ้าต้ืนแบบดั้งเดิม นอนพกัโฮมสเตยส์ัมผสัวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบา้น และล่องเรือชมทศันียภาพลุ่มน ้า
ประแส ชมสาธิตการท าปลาเคม็แบบภูมิปัญญาดั้งเดิม การปลูกและเก็บผกักระชบั ผกัชนิดเดียวในโลกท่ี
ทะเลนอ้ย และล่องเรือชมทศันียภาพทะเลนอ้ย เปิดทุกวนั สนใจติดต่อคุณปรีชา สรรเสริญ โทร. 08 

1864 9086 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมอีกวา่ การจดัเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตรจะช่วยประชาสัมพนัธ์
เชิญชวนนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางไปท่องเท่ียวท่ีภาคตะวนัออกมากขึ้น ซ่ึงนอกจากจะกระตุน้เศรษฐกิจและ
การใชจ่้ายเงินภายในประเทศแลว้ ยงัสอดรับกบัช่วงฤดูกาลผลไมภ้าคตะวนัออกท่ีก าลงัจะมาถึง 
นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บประทานผลไมส้ด ๆ จากตน้ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตในแหล่งผลิตผลไม้
คุณภาพส่งออก และเป็นการสร้างงานสร้างรายไดใ้ห้แก่เกษตรกรและชุมชนอยา่งย ัง่ยนืดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กรมส่งเสรมิการเกษตรเตรียมจดัเส้นทางทอ่งเทีย่วเชงิ

เกษตร สัมผสัวถิีชาวสวน ตอ้นรบัฤดกูาลผลไมภ้าค

ตะวนัออก 

นายเขม้แขง็ ยตุธิรรมด ารง อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าววา่ สถานการณ์

การผลิตผลไม้ในปี 2565 โดยเฉพาะผลไม้ที่ส าคัญ 6 ชนิด ได้แก่ ทุเรียน มงัคุด 

เงาะ ลองกอง ล าไย และล้ินจี่ ภาพรวมทั้งประเทศ คาดว่าจะมปีริมาณผลผลิต

ประมาณ 3.6 ล้านตัน เพ่ิมขึน้จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 9.13 และมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ทุก

ชนิด ซึ่งกรมส่งเสรมิการเกษตรได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเนน้การผลิต

ผลไม้ให้ได้คุณภาพมาตรฐานเพ่ือการส่งออกและบริโภคภายในประเทศมาอย่าง

ต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 

วิสาหกิจชมุชน และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรให้เปน็แหล่งท่องเที่ยว

เชิงเกษตรทกุจงัหวัดทั่วประเทศ เพ่ือใหป้ระชาชนมีโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งบรกิาร

ด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกบัการเรยีนรู้ด้านการเกษตร วิถีชีวติของชุมชนเกษตร 

และเลือกซื้อสินค้าเกษตรทีป่ลอดภัยโดยตรงจากเกษตรกร 

 
 

ปัจจุบนัภาคตะวันออกก าลังจะเข้าสู่ฤดกูาลผลไม้เตรียมออกสู่ตลาด กรมส่งเสรมิ

การเกษตรจงึได้วางแผนเส้นทางท่องเทีย่วเชิงเกษตร เพ่ือเชิญชวนประชาชนมา

https://www.thailandplus.tv/archives/475220/s__60686395


เยี่ยมเยือนแหล่งผลิตผลไม้ที่ส าคัญของประเทศ รับประทานผลไมคุ้ณภาพสดๆ ที่

แหล่งผลิต และได้สัมผัสวิถีชีวิตชมุชนเกษตรของชาวภาคตะวันออก โดยน าร่อง

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จังหวัดระยอง ในช่วงปลายเดือนมนีาคม – 

พฤษภาคม 2565 อาท ิสวนสุภัทราแลนด์ อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นักท่องเที่ยวจะได้

สัมผัสกับกิจกรรมบุฟเฟต่์ผลไม้คุณภาพ (เฉพาะฤดู) นั่งรถรางชมบรรยากาศ 

พร้อมฟงับรรยาย เกบ็ผลผลิตจากสวน เรยีนรู้การท าการสวนผลไม้ และพืชอ่ืน ๆ 

จุดถ่ายรปูและชมวิวเลือกในสวนผลไม้ พร้อมเลือกซื้อของฝาก เปิดให้บริการทุกวนั 

สนใจติดต่อคุณโชติชยั บัวดิษ โทร. 06 4295 8979, วิสาหกจิชมุชนกลุ่มเกษตร

ผลิตไม้กฤษณา (มีสุขฟาร์ม) อ.เมือง จ.ระยอง 

ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรูเ้กี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไม้กฤษณาที่เดียวใน

จังหวัดระยอง เช่น น ้ามันกฤษณา โลช่ัน เครือ่งส าอาง เปิดทุกวัน สนใจติดต่อคุณ

พิกุล กิตติพล โทร. 08 2898 7886 และวสิาหกิจชมุชนท่องเทีย่วบ้านทะเลน้อย

ระยองฮิ อ.แกลง จ.ระยอง มีกจิกรรมเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวประมงทะเลน ้าตื้นแบบ

ดั้งเดิม นอนพักโฮมสเตย์สัมผัสวถิีชีวิตชาวประมงพ้ืนบ้าน และล่องเรือชม

ทัศนียภาพลุ่มน ้าประแส ชมสาธิตการท าปลาเค็มแบบภมูิปัญญาด้ังเดิม การปลูก

และเก็บผักกระชบั ผักชนิดเดียวในโลกที่ทะเลน้อย และล่องเรือชมทศันียภาพทะเล

น้อย เปิดทุกวนั สนใจติดต่อคุณปรีชา สรรเสริญ โทร. 08 1864 9086 

อธบิดกีรมส่งเสรมิการเกษตร กล่าวเพ่ิมเตมิอีกว่า การจัดเส้นทางท่องเทีย่วเชิง

เกษตรจะช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวใหเ้ดินทางไปท่องเที่ยวที่ภาค

ตะวันออกมากขึน้ ซึ่งนอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกจิและการใช้จ่ายเงินภายในประเทศ

แล้ว ยังสอดรับกับช่วงฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกทีก่ าลังจะมาถงึ นักท่องเที่ยวจะ

ได้รับประทานผลไม้สดๆ จากต้น พร้อมเยีย่มชมกระบวนการผลิตในแหล่งผลิต

ผลไม้คุณภาพส่งออก และเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชมุชน

อย่างยั่งยืนด้วย 

 

 

 

 



 

เส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร สมัผสัวิถีชาวสวน ตอ้นรับ
ฤดูกาลผลไมภ้าคตะวนัออก 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สถานการณ์การผลิตผลไมใ้นปี 
2565 โดยเฉพาะผลไมท่ี้ส าคญั 6 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง ล าไยและลิ้นจ่ี 
ภาพรวมทั้งประเทศ คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตประมาณ 3.6 ลา้นตนั เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อย
ละ 9.13 และมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุกชนิด 

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรเนน้การผลิตผลไมใ้หไ้ดคุ้ณภาพ
มาตรฐานเพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงส่งเสริม สนบัสนุน
และพฒันาศกัยภาพเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาพื้นท่ี
การเกษตรใหเ้ป็นแหล่งทอ่งเท่ียวเชิงเกษตรทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 

ปัจจุบันภาคตะวันออก ก าลงัจะเขา้สู่ฤดูกาลผลไมเ้ตรียมออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้
วางแผนเส้นทางทอ่งเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อเชิญชวนประชาชนมาเยีย่มเยอืนแหล่งผลิตผลไมท่ี้ส าคญั
ของประเทศ รับประทานผลไมคุ้ณภาพสดๆ ท่ีแหล่งผลิต และไดสั้มผสัวิถีชีวติชุมชนเกษตรของ
ชาวภาคตะวนัออก 

น าร่องเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตรที่จังหวัดระยอง ในช่วงปลายเดือนมีนาคม - พฤษภาคมน้ี อาทิ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไมก้ฤษณา (มีสุขฟาร์ม) อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเรียนรู้เก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑไ์มก้ฤษณาท่ีเดียวในจงัหวดัระยอง วิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นทะเลนอ้ยระยองฮิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง มีกิจกรรมเยีย่มชมวิถีชีวติชาวประมง
ทะเลน ้าต้ืนแบบดั้งเดิม นอนพกัโฮมสเตยสั์มผสัวิถีชีวติชาวประมงพื้นบา้น และล่องเรือชม
ทศันียภาพลุ่มน ้าประแส ชมสาธิตการท าปลาเคม็แบบภูมิปัญญาดั้งเดิม การปลกูและเกบ็ผกักระชบั 
ผกัชนิดเดียวในโลกท่ีทะเลนอ้ย 

การจัดเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร จะช่วยประชาสัมพนัธ์เชิญชวนนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางไป
ท่องเท่ียวท่ีภาคตะวนัออกมากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะกระตุน้เศรษฐกิจและการใชจ่้ายเงิน



ภายในประเทศแลว้ ยงัสอดรับกบัช่วงฤดูกาลผลไมภ้าคตะวนัออกท่ีก าลงัจะมาถึง นกัท่องเท่ียวจะ
ไดรั้บประทานผลไมส้ดๆ จากตน้ พร้อมเยีย่มชมกระบวนการผลิตในแหล่งผลิตผลไมคุ้ณภาพ
ส่งออก และเป็นการสร้างงานสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรและชุมชนอยา่งย ัง่ยนืดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เปิดเส้นทางท่องเท่ียว สวนทุเรียนภาคตะวนัออก 
ตอ้นรับฤดูกาลผลไม ้
 

กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมจัดเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร สัมผัสวิถีชาวสวน ต้อนรับฤดูกาลทุเรียน 
ผลไม้ภาคตะวันออก 

วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2565 นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าววา่ สถานการณ์
การผลิตผลไมใ้นปี 2565 โดยเฉพาะผลไมท่ี้ส าคญั 6 ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง ล าไย และ
ลิ้นจ่ี ภาพรวมทั้งประเทศ คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตประมาณ 3.6 ลา้นตนั เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 
9.13 และมีแนวโนม้เพิ่มขึ้นทุกชนิด 

ซ่ึงกรมส่งเสริมการเกษตรไดส่้งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรเนน้การผลิตผลไมใ้ห้ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน
เพื่อการส่งออกและบริโภคภายในประเทศมาอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาศกัยภาพ
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาพื้นท่ีการเกษตรใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ เพื่อใหป้ระชาชนมีโอกาสในการเขา้ถึงแหล่งบริการดา้นการ
ท่องเท่ียวควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ดา้นการเกษตร วิถีชีวิตของชุมชนเกษตร และเลือกซ้ือสินคา้เกษตรท่ี
ปลอดภยัโดยตรงจากเกษตรกร 

ปัจจุบนัภาคตะวนัออกก าลงัจะเขา้สู่ฤดูกาลผลไมเ้ตรียมออกสู่ตลาด กรมส่งเสริมการเกษตรจึงไดว้างแผน
เส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพื่อเชิญชวนประชาชนมาเยีย่มเยอืนแหล่งผลิตผลไมท่ี้ส าคญัของประเทศ 
รับประทานผลไมคุ้ณภาพสดๆ ท่ีแหล่งผลิต และไดส้ัมผสัวิถีชีวิตชุมชนเกษตรของชาวภาคตะวนัออก 

โดยน าร่องเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตรท่ีจงัหวดัระยอง ในช่วงปลายเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565 

อาทิ สวนสุภทัราแลนด ์อ.บา้นค่าย จ.ระยอง นกัท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบักิจกรรมบุฟเฟตผ์ลไมคุ้ณภาพ 
(เฉพาะฤดู) นัง่รถรางชมบรรยากาศ พร้อมฟังบรรยาย เก็บผลผลิตจากสวน เรียนรู้การท าการสวนผลไม ้และ
พืชอ่ืน ๆ จุดถ่ายรูปและชมวิวเลือกในสวนผลไม ้พร้อมเลือกซ้ือของฝาก เปิดใหบ้ริการทุกวนั สนใจติดต่อ
คุณโชติชยั บวัดิษ โทร.06-4295-8979 



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไมก้ฤษณา (มีสุขฟาร์ม) อ.เมือง จ.ระยอง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้
เก่ียวกบัการแปรรูปผลิตภณัฑไ์มก้ฤษณาท่ีเดียวในจงัหวดัระยอง เช่น น ้ามนักฤษณา โลชัน่ เคร่ืองส าอาง เปิด
ทุกวนั สนใจติดต่อคุณพิกุล กิตติพล โทร.08-2898-7886 

และวิสาหกิจชุมชนท่องเท่ียวบา้นทะเลนอ้ยระยองฮิ อ.แกลง จ.ระยอง มีกิจกรรมเยีย่มชมวิถีชีวิตชาวประมง
ทะเลน ้าต้ืนแบบดั้งเดิม นอนพกัโฮมสเตยส์ัมผสัวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบา้น และล่องเรือชมทศันียภาพลุ่มน ้า
ประแส ชมสาธิตการท าปลาเคม็แบบภูมิปัญญาดั้งเดิม การปลูกและเก็บผกักระชบั ผกัชนิดเดียวในโลกท่ี
ทะเลนอ้ย และล่องเรือชมทศันียภาพทะเลนอ้ย เปิดทุกวนั สนใจติดต่อคุณปรีชา สรรเสริญ โทร.08-

1864-9086 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมอีกวา่ การจดัเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตรจะช่วยประชาสัมพนัธ์
เชิญชวนนกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางไปท่องเท่ียวท่ีภาคตะวนัออกมากขึ้น 

ซ่ึงนอกจากจะกระตุน้เศรษฐกิจและการใชจ่้ายเงินภายในประเทศแลว้ ยงัสอดรับกบัช่วงฤดูกาลผลไมภ้าค
ตะวนัออกท่ีก าลงัจะมาถึง นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บประทานผลไมส้ดๆ จากตน้ พร้อมเยีย่มชมกระบวนการผลิต
ในแหล่งผลิตผลไมคุ้ณภาพส่งออก และเป็นการสร้างงานสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรและชุมชนอยา่งย ัง่ยนื
ดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร สัมผสัวถิีชาวสวน ต้อนรับฤดูกาลผลไม้ภาค
ตะวนัออก 

 
นายเข้มแข็ง ยตุิธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว
ว่า สถานการณ์การผลิตผลไมใ้นปี 2565 โดยเฉพาะผลไมท่ี้ส าคญั 6 

ชนิด ไดแ้ก่ ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง ล าไยและล้ินจ่ี ภาพรวมทั้งประเทศ 
คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตประมาณ 3.6 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อย
ละ 9.13 และมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนทุกชนิด 

กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กษตรกรเนน้การผลิต
ผลไมใ้หไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานเพ่ือการส่งออกและบริโภคภายในประเทศมา
อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาศกัยภาพเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาพ้ืนท่ีการเกษตรให้
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ 

ปัจจุบันภาคตะวนัออก ก าลงัจะเขา้สู่ฤดูกาลผลไมเ้ตรียมออกสู่ตลาด กรม
ส่งเสริมการเกษตรจึงไดว้างแผนเส้นทางท่องเท่ียวเชิงเกษตร เพ่ือเชิญชวน

https://thainews.prd.go.th/dc/transcode/image/2565/2/7/668ba5a245dbd6a4a7a54f38c482209d_small.jpg


ประชาชนมาเยีย่มเยอืนแหล่งผลิตผลไมท่ี้ส าคญัของประเทศ รับประทาน
ผลไมคุ้ณภาพสดๆ ท่ีแหล่งผลิต และไดส้ัมผสัวิถีชีวิตชุมชนเกษตรของชาว
ภาคตะวนัออก 

น าร่องเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จังหวดัระยอง ในช่วงปลายเดือน
มีนาคม - พฤษภาคมน้ี อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไมก้ฤษณา (มีสุข
ฟาร์ม) อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวเรียนรู้เก่ียวกบัการ
แปรรูปผลิตภณัฑไ์มก้ฤษณาที่เดียวในจงัหวดัระยอง วิสาหกิจชุมชน
ท่องเท่ียวบา้นทะเลนอ้ยระยองฮิ อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง มีกิจกรรมเยีย่ม
ชมวิถีชีวิตชาวประมงทะเลน ้าต้ืนแบบดั้งเดิม นอนพกัโฮมสเตยส์ัมผสัวิถีชีวิต
ชาวประมงพ้ืนบา้น และล่องเรือชมทศันียภาพลุ่มน ้าประแส ชมสาธิตการท า
ปลาเคม็แบบภูมิปัญญาดั้งเดิม การปลูกและเก็บผกักระชบั ผกัชนิดเดียวใน
โลกท่ีทะเลนอ้ย 

การจัดเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะช่วยประชาสัมพนัธ์เชิญชวน
นกัท่องเท่ียวใหเ้ดินทางไปท่องเท่ียวท่ีภาคตะวนัออกมากข้ึน ซ่ึงนอกจากจะ
กระตุน้เศรษฐกิจและการใชจ่้ายเงินภายในประเทศแลว้ ยงัสอดรับกบัช่วง
ฤดูกาลผลไมภ้าคตะวนัออกท่ีก าลงัจะมาถึง นกัท่องเท่ียวจะไดรั้บประทาน
ผลไมส้ดๆ จากตน้ พร้อมเยีย่มชมกระบวนการผลิตในแหล่งผลิตผลไม้
คุณภาพส่งออก และเป็นการสร้างงานสร้างรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกรและชุมชน
อยา่งยัง่ยนืดว้ย 

 

 



 

 

เกษตรจงัหวดัก าแพงเพชรร่วมกบัเกษตรอ าเภอปางศิลาทอง!!ถ่ายทอด
เทคโนโลย ีเพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม ่

นายศักดิเดชน์ แก้ววิเศษ เกษตรจงัหวัดก าแพงเพชร ร่วมงานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ (Field 

Day/ ปี 2565ณ ศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตรอ าเภอปางศิลาทอง  หมูท่ี่ 9  ต าบลโพธ์ิทอง 
อ าเภอปางศิลาทอง  โดยมี นายเนรมิต  เหลืองอร่ามฟ้า นายอ าเภอปางศิลาทอง เป็นประธานและนายรัฐพล ป่ินชยัมูล 
เกษตรอ าเภอ ปางศิลาทอง กล่าวรายงาน  มีเกษตรกรร่วมงาน 100 ราย และหน่วยงานภาคี ร่วมจดันิทรรศการและจดั
สถานีเรียนรู้ 

นายศักดิเดชน์  แก้ววิเศษ เกษตรจังหวัดก าแพงเพชร กล่าวว่าการจดังานวนัถ่ายทอดและเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิต
ใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีวตัถุประสงคเ์พ่ือกระตุน้ใหเ้กษตรกรเร่ิมตน้การผลิตใน การเพาะปลูกใหม่ โดยใช้
เทคโนโลยแีละภูมิปัญญาท่ีมีความเหมาะสม กบัพ้ืนท่ี และ ให้หน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการดา้นการเกษตรตามภารกิจ 
เพ่ือสนบัสนุนเกษตรกรเร่ิมตน้การผลิตในปี การเพาะปลูกใหม่ ตลอดจนเป็นการ เผยแพร่ใหเ้กษตรกรรู้จกัและใชป้ระโยชน์
จากศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคา้เกษตร และ ศนูยเ์ครือข่ายท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี เนน้การถ่ายทอดความรู้แบบ
เห็นของจริง   ซ่ึงในปี 2565 จงัหวดัก าแพงเพชรไดด้ าเนินการจดังานวนัถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมตน้ฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field Day )ปี 2565 ทั้งหมด 11 คร้ัง 11 อ าเภอ 

ในงานวันนีม้ีการถ่ายทอดความรู้ 5 สถานี  ไดแ้ก่ สถานีท่ี 1 การจดัการดินและปุ๋ ย โดยสถานีพฒันาท่ีดินก าแพงเพชร 
สถานีท่ี 2  เคร่ืองจกัรกลการเกษตร โดยศูนยส่์งเสริมและพฒันาอาชีพการเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร สถานีท่ี 3 การใชน้ ้า
อยา่งรู้คุณค่า  โดยส านกังานชลประทานจงัหวดัก าแพงเพชร   สถานท่ี 4  การลดตน้ทุนการผลิตขา้ว โดยศูนยเ์มลด็พนัธ์
ขา้วก าแพงเพชร  และสถานีท่ี 5 การป้องกนัและก าจดัศตัรูพืช  โดยส านกัวิจยัและพฒันาการเกษตรเขตท่ี 2 จงัหวดั
พิษณุโลก  และหน่วยงานในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจดันิทรรศการ 

 


