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เกษตรหนุนพื้นที่ปลูกล าไยเลี่ยงผึ้ง ส่งขายตลาดสร้างรายได้ 

 
เมื่อวันที่  22  กุมภำพันธ์ 2565 นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำคำดกำรณ์
ปริมำณผลผลิตล ำไยในภำพรวมของปีกำรผลิต 2565 จะมีผลผลิตมำกกว่ำปีที่แล้ว โดยมีต้นล ำไยที่ให้ผลผลิต
ในฤดูและมีดอกบำนในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ – มีนำคม 2565 ประมำณ 1 ล้ำนไร่ในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบน 
โดยเฉพำะในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน เชียงรำย และจังหวัดน่ำน เนื่องจำกในปีนี้มีสภำพอำกำศหนำวเย็น 
จึงส่งผลให้ล ำไยแทงช่อดอกออกมำเป็นจ ำนวนมำก และสำมำรถบำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีท ำให้แหล่ง
อำหำรผึ้งมีจ ำนวนมำกขึ้นและตะมีปลดีต่อกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงผึ้งในพ้ืนที่เนื่องจำกผลผลิตน้ ำผึ้งจะมีปริมำณ
มำกหรือน้อยจะข้ึนอยู่กับสภำพภูมิอำกำศด้วย  
 
อย่ำงไรก็ตำมจำกข้อมูลกำรพยำกรณ์อำกำศล่วงหน้ำของกรมอุตุนิยมวิทยำ พบว่ำในช่วงกุมภำพันธ์ถึงเมษำยน 
ทำงภำคเหนือยังมีสภำพอำกำศที่เหมำะสมต่อกำรบำนของดอกล ำไย แต่จะมีฝนบ้ำงในช่วงเดือนเมษำยน 
เกษตรกรจึงควรวำงแผนกำรผลิตให้ดีว่ำจะเลือกเก็บน้ ำผึ้งต่อหรือสลัดน้ ำผึ้งออกจำกรวง เนื่องจำกกำรสลัด
น้ ำผึ้งในช่วงที่มีฝนตกจะส่งผลต่อควำมชื้นและคุณภำพน้ ำผึ้ง แต่หำกปล่อยให้ผึ้งเก็บน้ ำผึ้งต่อ ก็อำจเสี่ยงต่อ
ปริมำณน้ ำผึ้งลดลง เนื่องจำกผึ้งออกหำอำหำรไม่ได้ จึงกินน้ ำผึ้งที่อยู่ภำยในหลอดรวงแทน ประกอบกับช่วงที่
ฝนตกเกษตรกรชำวสวนล ำไยนิยมพ่นยำฆ่ำเชื้อรำที่ช่อดอกล ำไย ซึ่งอำจส่งผลเป็นอันตรำยต่อผึ้งได้  เกษตรกร
สำมำรถค้นหำข้อมูลกำรพยำกรณ์อำกำศล่วงหน้ำได้ทำง https://weather.com  
 
ทั้งนี้ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (GISTDA) พบว่ำ ปี 
2565 พ้ืนที่ภำคเหนือมีกำรปลูกพืชหลังนำเป็นจ ำนวนมำก เช่น ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก เป็นต้น ส่งผลให้ผึ้งมี
แหล่งเกสรจำกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์และแหล่งน้ ำหวำนจำกดอกล ำไย เกษตรกรสำมำรถแบ่งผึ้งออกเป็น 2 ชุด 
โดยชุดแรกต้องรวมรังผึ้งให้มีประชำกรหนำแน่นเพ่ือน ำไปเก็บน้ ำผึ้งในสวนล ำไย ส่วนรังที่ประชำกรผึ้งยังไม่
พร้อมให้วำงไว้ที่แปลงปลูกข้ำวโพด เพ่ือให้ผึ้งได้รับอำหำรจำกเกสรข้ำวโพดและสำมำรถเพ่ิมประชำกรให้แน่น
รัง เตรียมพร้อมส ำหรับน ำไปเก็บน้ ำผึ้งในรุ่นถัดไป โดยเกษตรกรจะต้องส ำรวจพ้ืนที่ตั้งวำงรังผึ้งให้ดี ไม่ตั้งวำงรัง
ในบริเวณที่ปลูกพืชผัก ซึ่งมีควำมเสี่ยงจำกสำรเคมีและเป็นอันตรำยต่อผึ้งได้ประชำชนที่สนใจจะซื้อผลิตภัณฑ์



จำกน้ ำผึ้งเพ่ือบริโภค กรมส่งเสริมกำรเกษตร ขอเชิญชวนอุดหนุนน้ ำผึ้งคุณภำพจำกเกษตรกรผู้ผลิตได้ทำง 
www.ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com  
 
ขณะที่นำยบัญชำ นทีคีรีกำญจน์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพัฒนกิจฟำร์มผึ้ง กล่ำวว่ำ น้ ำผึ้งยังมีโอกำสทำงกำรตลำด
อีกมำก แต่เกษตรกรต้องค ำนึงถึงกำรผลิตน้ ำผึ้งให้ได้คุณภำพ โดยก่อนที่จะน ำผึ้งออกไปจำกรังเพ่ือเก็บน้ ำผึ้ง 
จะต้องดูแลสุขภำพผึ้งให้แข็งแรง ประชำกรผึ้งในรังต้องแน่น เตรียมพร้อมที่จะออกสนำม  
 
ด้ำนนำยยุทธพงษ์ เรืองศิริ บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้ เห็นว่ำ เกษตรกรควรให้ควำมส ำคัญในกำรขอรับรอง GAP 
ฟำร์มผึ้ง เพรำะเป็นสิ่งส ำคัญในกำรส่งออกน้ ำผึ้งไปต่ำงประเทศ และควรมีกำรวำงแผนและตรวจสอบมำตรกำร 
Covid-19 ในพ้ืนที่ที่จะเข้ำไปเก็บน้ ำผึ้งด้วย จำกปีที่ผ่ำนมำพบว่ำเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งไม่สำมำรถเข้ำพ้ืนที่เก็บ
น้ ำผึ้งได้ ส่งผลให้ผลผลิตน้ ำผึ้งน้อยกว่ำปีก่อน แต่ในปัจจุบันสถำนกำรณ์ Covid-19 ดีขึ้นกว่ำปีที่แล้ว 
ผลกระทบน่ำจะน้อยลง และท ำให้ผลผลิตออกสู่ตลำดมำกข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยเตรียมเก็บน้ าผึ้งรสชาติดี คุณภาพสูง เหตุล าไยดกต้นปี 65 ชวนประชาชน
อุดหนุนได้ที่ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 

 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ คณะท ำงำนพัฒนำระบบข้อมูลและโลจิ
สติกส์ ภำยใต้คณะกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรผลไม้ (Fruit Board) ได้คำดกำรณ์ปริมำณผลผลิตล ำไย
ในภำพรวมของปีกำรผลิต 2565 นี้ จะมีผลผลิตมำกกว่ำปีที่แล้ว โดยมีต้นล ำไยที่ให้ผลผลิตในฤดูและมีดอก
บำนในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ - มีนำคม 2565 ประมำณ 1 ล้ำนไร่ในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบน โดยเฉพำะในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน เชียงรำย และจังหวัดน่ำน เนื่องจำกในปีนี้มีสภำพอำกำศหนำวเย็น จึงส่งผลให้ล ำไย
แทงช่อดอกออกมำเป็นจ ำนวนมำก และสำมำรถบำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีคือท ำให้แหล่งอำหำรผึ้งมี
จ ำนวนมำกขึ้น 
 
นอกจำกนี้ ผลผลิตน้ ำผึ้งจะมีปริมำณมำกหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศด้วย จำกข้อมูลกำรพยำกรณ์
อำกำศล่วงหน้ำของกรมอุตุนิยมวิทยำ พบว่ำในช่วงกุมภำพันธ์ถึงเมษำยน ทำงภำคเหนือยังมีสภำพอำกำศที่
เหมำะสมต่อกำรบำนของดอกล ำไย แต่จะมีฝนบ้ำงในช่วงเดือนเมษำยน เกษตรกรจึงควรวำงแผนกำรผลิตให้ดี
ว่ำจะเลือกเก็บน้ ำผึ้งต่อหรือสลัดน้ ำผึ้งออกจำกรวง เนื่องจำกกำรสลัดน้ ำผึ้งในช่วงที่มีฝนตกจะส่งผลต่อ
ควำมชื้นและคุณภำพน้ ำผึ้ง แต่หำกปล่อยให้ผึ้งเก็บน้ ำผึ้งต่อ ก็อำจเสี่ยงต่อปริมำณน้ ำผึ้งลดลง เนื่องจำกผึ้งออก
หำอำหำรไม่ได้ จึงกินน้ ำผึ้งที่อยู่ภำยในหลอดรวงแทน ประกอบกับช่วงที่ฝนตกเกษตรกรชำวสวนล ำไยนิยมพ่น
ยำฆ่ำเชื้อรำที่ช่อดอกล ำไย ซึ่งอำจส่งผลเป็นอันตรำยต่อผึ้งได้ ทั้งนี้ เกษตรกรสำมำรถค้นหำข้อมูลกำรพยำกรณ์
อำกำศล่วงหน้ำได้ทำง https://weather.com 
 
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ (GISTDA) พบว่ำ ปี 2565 พ้ืนที่ภำคเหนือมีกำรปลูกพืชหลังนำเป็นจ ำนวนมำก เช่น 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก เป็นต้น ส่งผลให้ผึ้งมีแหล่งเกสรจำกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์และแหล่งน้ ำหวำนจำกดอก
ล ำไย เกษตรกรสำมำรถแบ่งผึ้งออกเป็น 2 ชุด โดยชุดแรกต้องรวมรังผึ้งให้มีประชำกรหนำแน่นเพ่ือน ำไปเก็บ
น้ ำผึ้งในสวนล ำไย ส่วนรังที่ประชำกรผึ้งยังไม่พร้อมให้วำงไว้ที่แปลงปลูกข้ำวโพด เพ่ือให้ผึ้งได้รับอำหำรจำก
เกสรข้ำวโพดและสำมำรถเพ่ิมประชำกรให้แน่นรัง เตรียมพร้อมส ำหรับน ำไปเก็บน้ ำผึ้งในรุ่นถัดไป อย่ำงไรก็

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/


ตำม เกษตรกรจะต้องส ำรวจพ้ืนที่ตั้งวำงรังผึ้งให้ดี ไม่ตั้งวำงรังในบริเวณที่ปลูกพืชผัก ซึ่งมีควำมเสี่ยงจำก
สำรเคมีและเป็นอันตรำยต่อผึ้งได้ 
 
ส ำหรับโอกำสทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์จำกน้ ำผึ้ง จำกมุมมองของผู้ประกอบกำรเห็นว่ำเกษตรกรจะต้องเน้น
เรื่องคุณภำพของผลผลิตเป็นส ำคัญ โดยนำยบัญชำ นทีคีรีกำญจน์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพัฒนกิจฟำร์มผึ้ง กล่ำวว่ำ 
น้ ำผึ้งยังไปได้อีก ยังมีโอกำสทำงกำรตลำดอีกมำก แต่เกษตรกรต้องค ำนึงถึงกำรผลิตน้ ำผึ้งให้ได้คุณภำพ โดย
ก่อนที่จะน ำผึ้งออกไปจำกรังเพ่ือเก็บน้ ำผึ้ง จะต้องดูแลสุขภำพผึ้งให้แข็งแรง ประชำกรผึ้งในรังต้องแน่น 
เตรียมพร้อมที่จะออกสนำม ด้ำนนำยยุทธพงษ์ เรืองศิริ บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้ เห็นว่ำ เกษตรกรควรให้
ควำมส ำคัญในกำรขอรับรอง GAP ฟำร์มผึ้ง เพรำะเป็นสิ่งส ำคัญในกำรส่งออกน้ ำผึ้งไปต่ำงประเทศ และควรมี
กำรวำงแผนและตรวจสอบมำตรกำร Covid-19 ในพ้ืนที่ที่จะเข้ำไปเก็บน้ ำผึ้งด้วย จำกปีที่ผ่ำนมำพบว่ำ
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งไม่สำมำรถเข้ำพ้ืนที่เก็บน้ ำผึ้งได้ ส่งผลให้ผลผลิตน้ ำผึ้งน้อยกว่ำปีก่อน แต่ในปัจจุบัน
สถำนกำรณ์ Covid-19 ดีขึ้นกว่ำปีที่แล้ว ผลกระทบน่ำจะน้อยลง และท ำให้ผลผลิตออกสู่ตลำดมำกข้ึน 
 
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งสำมำรถรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ิมเติมได้จำกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนแมลง
เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมกำรเกษตร หรือติดตำม Facebook : ศูนย์ผึ้ง เชียงใหม่ ซึ่งจะมีกำร 
Live สด ข้อมูลสำระดีดีด้ำนแมลงเศรษฐกิจ ทุกวันอังคำร เวลำ 10.00 น. ส ำหรับประชำชนที่สนใจจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์จำกน้ ำผึ้งเพ่ือบริโภค กรมส่งเสริมกำรเกษตร ขอเชิญชวนอุดหนุนน้ ำผึ้งคุณภำพจำกเกษตรกรผู้ผลิต
ได้ทำง www.ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยเตรียมเก็บน้ าผึ้งรสชาติดี คุณภาพสูง เหตุล าไยดกต้นปี 65 ชวนประชาชน
อุดหนุนได้ที่ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 

 
 
นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวว่ำ คณะท ำงำนพัฒนำระบบข้อมูลและโลจิ
สติกส์ ภำยใต้คณะกรรมกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรผลไม้ (Fruit Board) ได้คำดกำรณ์ปริมำณผลผลิตล ำไย
ในภำพรวมของปีกำรผลิต 2565 นี้ จะมีผลผลิตมำกกว่ำปีที่แล้ว โดยมีต้นล ำไยที่ให้ผลผลิตในฤดูและมีดอก
บำนในช่วงเดือนกุมภำพันธ์ – มีนำคม 2565 ประมำณ 1 ล้ำนไร่ในพ้ืนที่ภำคเหนือตอนบน โดยเฉพำะในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ ล ำพูน เชียงรำย และจังหวัดน่ำน เนื่องจำกในปีนี้มีสภำพอำกำศหนำวเย็น จึงส่งผลให้ล ำไย
แทงช่อดอกออกมำเป็นจ ำนวนมำก และสำมำรถบำนได้อย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีคือท ำให้แหล่งอำหำรผึ้งมี
จ ำนวนมำกขึ้น 
 
นอกจำกนี้ ผลผลิตน้ ำผึ้งจะมีปริมำณมำกหรือน้อยจะขึ้นอยู่กับสภำพภูมิอำกำศด้วย จำกข้อมูลกำรพยำกรณ์
อำกำศล่วงหน้ำของกรมอุตุนิยมวิทยำ พบว่ำในช่วงกุมภำพันธ์ถึงเมษำยน ทำงภำคเหนือยังมีสภำพอำกำศที่
เหมำะสมต่อกำรบำนของดอกล ำไย แต่จะมีฝนบ้ำงในช่วงเดือนเมษำยน เกษตรกรจึงควรวำงแผนกำรผลิตให้ดี
ว่ำจะเลือกเก็บน้ ำผึ้งต่อหรือสลัดน้ ำผึ้งออกจำกรวง เนื่องจำกกำรสลัดน้ ำผึ้งในช่วงที่มีฝนตกจะส่งผลต่อ
ควำมชื้นและคุณภำพน้ ำผึ้ง แต่หำกปล่อยให้ผึ้งเก็บน้ ำผึ้งต่อ ก็อำจเสี่ยงต่อปริมำณน้ ำผึ้งลดลง เนื่องจำกผึ้งออก
หำอำหำรไม่ได้ จึงกินน้ ำผึ้งที่อยู่ภำยในหลอดรวงแทน ประกอบกับช่วงที่ฝนตกเกษตรกรชำวสวนล ำไยนิยมพ่น
ยำฆ่ำเชื้อรำที่ช่อดอกล ำไย ซึ่งอำจส่งผลเป็นอันตรำยต่อผึ้งได้ ทั้งนี้ เกษตรกรสำมำรถค้นหำข้อมูลกำรพยำกรณ์
อำกำศล่วงหน้ำได้ทำง https://weather.com 
 
อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมของส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ
และภูมิสำรสนเทศ (GISTDA) พบว่ำ ปี 2565 พ้ืนที่ภำคเหนือมีกำรปลูกพืชหลังนำเป็นจ ำนวนมำก เช่น 
ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชผัก เป็นต้น ส่งผลให้ผึ้งมีแหล่งเกสรจำกข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์และแหล่งน้ ำหวำนจำกดอก
ล ำไย เกษตรกรสำมำรถแบ่งผึ้งออกเป็น 2 ชุด โดยชุดแรกต้องรวมรังผึ้งให้มีประชำกรหนำแน่นเพ่ือน ำไปเก็บ



น้ ำผึ้งในสวนล ำไย ส่วนรังที่ประชำกรผึ้งยังไม่พร้อมให้วำงไว้ที่แปลงปลูกข้ำวโพด เพ่ือให้ผึ้งได้รับอำหำรจำก
เกสรข้ำวโพดและสำมำรถเพ่ิมประชำกรให้แน่นรัง เตรียมพร้อมส ำหรับน ำไปเก็บน้ ำผึ้งในรุ่นถัดไป อย่ำงไรก็
ตำม เกษตรกรจะต้องส ำรวจพ้ืนที่ตั้งวำงรังผึ้งให้ดี ไม่ตั้งวำงรังในบริเวณที่ปลูกพืชผัก ซึ่งมีควำมเสี่ยงจำก
สำรเคมีและเป็นอันตรำยต่อผึ้งได้ 
 
ส ำหรับโอกำสทำงกำรตลำดของผลิตภัณฑ์จำกน้ ำผึ้ง จำกมุมมองของผู้ประกอบกำรเห็นว่ำเกษตรกรจะต้องเน้น
เรื่องคุณภำพของผลผลิตเป็นส ำคัญ โดยนำยบัญชำ นทีคีรีกำญจน์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดพัฒนกิจฟำร์มผึ้ง กล่ำวว่ำ 
น้ ำผึ้งยังไปได้อีก ยังมีโอกำสทำงกำรตลำดอีกมำก แต่เกษตรกรต้องค ำนึงถึงกำรผลิตน้ ำผึ้งให้ได้คุณภำพ โดย
ก่อนที่จะน ำผึ้งออกไปจำกรังเพ่ือเก็บน้ ำผึ้ง จะต้องดูแลสุขภำพผึ้งให้แข็งแรง ประชำกรผึ้งในรังต้องแน่น 
เตรียมพร้อมที่จะออกสนำม ด้ำนนำยยุทธพงษ์ เรืองศิริ บริษัทเชียงใหม่เฮลตี้ เห็นว่ำ เกษตรกรควรให้
ควำมส ำคัญในกำรขอรับรอง GAP ฟำร์มผึ้ง เพรำะเป็นสิ่งส ำคัญในกำรส่งออกน้ ำผึ้งไปต่ำงประเทศ และควรมี
กำรวำงแผนและตรวจสอบมำตรกำร Covid-19 ในพ้ืนที่ที่จะเข้ำไปเก็บน้ ำผึ้งด้วย จำกปีที่ผ่ำนมำพบว่ำ
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งไม่สำมำรถเข้ำพ้ืนที่เก็บน้ ำผึ้งได้ ส่งผลให้ผลผลิตน้ ำผึ้งน้อยกว่ำปีก่อน แต่ในปัจจุบัน
สถำนกำรณ์ Covid-19 ดีขึ้นกว่ำปีที่แล้ว ผลกระทบน่ำจะน้อยลง และท ำให้ผลผลิตออกสู่ตลำดมำกข้ึน 
 
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งสำมำรถรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ิมเติมได้จำกศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีกำรเกษตรด้ำนแมลง
เศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมกำรเกษตร หรือติดตำม Facebook : ศูนย์ผึ้ง เชียงใหม่ ซึ่งจะมีกำร 
Live สด ข้อมูลสำระดีดีด้ำนแมลงเศรษฐกิจ ทุกวันอังคำร เวลำ 10.00 น. ส ำหรับประชำชนที่สนใจจะซื้อ
ผลิตภัณฑ์จำกน้ ำผึ้งเพ่ือบริโภค กรมส่งเสริมกำรเกษตร ขอเชิญชวนอุดหนุนน้ ำผึ้งคุณภำพจำกเกษตรกรผู้ผลิต
ได้ทำง www.ตลำดเกษตรกรออนไลน์.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/


 
 
รายงานพิเศษ องุ่นกลางเกาะ 

 
*****สวนเกษตรผสมผสำนในพ้ืนที่ 1.5 ไร่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้ำนท่ำค่ำย ต ำบลเกำะยำวน้อย อ.เกำะยำว จ.
พังงำ ภำยใต้ชื่อ “สวนครูหมำด” ของนำงกัลยำณี  อ่อนทอง เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer) อ ำเภอเกำะ
ยำว เธอใช้ชีวิตตำมหลักปรัชญำ “ของเศรษฐกิจพอเพียง” สำมำรถสร้ำงรำยได้อย่ำงยั่งยืน 
 
*****ปลูกพืชหลำกหลำยชนิด เช่น มะละกอ กล้วยหอม ฝรั่ง เสำวรส มัลเบอร์รี่ มะพร้ำวน้ ำหอม แก้วมังกร 
มะนำว พืชผักสวนครัว เพำะถั่วงอก  เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลำ ไว้บริโภคในครัวเรือน และจ ำหน่ำยเป็นรำยได้เสริม 
และด้วยสถำนกำรณ์โรคระบำดโควิด-19 คิดสวนกระแสปลูกพืชมูลค่ำสูงในโรงเรือน คือ องุ่น 
 
*****นำงกัลยำณี  บอกว่ำ เดิมเคยปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ และผักในโรงเรือนระบบปิด ขนำด 6×20 เมตร ซึ่ง
ได้รับกำรสนับสนุนจำกส ำนักงำนเกษตรจังหวัดพังงำและส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเกำะยำว เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้
กำรปลูกผักปลอดภัยจำกสำรพิษ สนับสนุนกำรท่องเที่ยวของอ ำเภอเกำะยำว 
 
*****แต่มำระยะหลังควำมนิยมบริโภคผักไฮโดรโปนิกส์ลดลง จึงได้มีควำมคิดในกำรปลูกพืชมูลค่ำสูง โดยกำร
ลองผิด ลองถูก เพ่ือหำประสบกำรณ์ไม่ว่ำจะเป็นแตงโม เมล่อน แตงกวำญี่ปุ่น ซึ่งได้รับผลตอบรับดีพอสมควร 
ด้วยควำมเป็นคนขยัน ใฝ่รู้อยู่ตลอดเวลำ เลยมีควำมคิดว่ำ องุ่น เป็นพืชที่คนนิยมบริโภค และตลำดมีควำม
ต้องกำรสูง แต่ผู้บริโภคไม่ม่ันใจในเรื่องควำมปลอดภัย 
 
*****ที่ส ำคัญภำคใต้ยังไม่ค่อยมีผลผลิต เป็นควำมท้ำทำย ถ้ำท ำได้จะท ำให้คนเกำะยำว และนักท่องเที่ยวที่มำ
เยี่ยมเยือนเกำะยำวได้บริโภคผลไม้สด อีกทั้งควำมได้เปรียบในสภำพพ้ืนที่ที่เป็นเกำะ ท ำให้มีน้ ำทะเลซึมเข้ำมำ 



ผลผลิตที่ได้จึงมีรสชำติดี ปลอดภัย รำคำที่จับต้องได้ จึงได้ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่โรงเรือนที่เคยปลูกผักมำปลูกองุ่น
แทนและท ำโรงเรือนเพ่ิมข้ึนอีก 2 โรง 
 
*****โดยเริ่มทดสอบปลูกองุ่นสำยพันธ์ต่ำงๆเพ่ือหำพันธุ์ที่เหมำะสม ได้แก่ – พันธุ์ไวท์มะละกำ มีผลยำว 
รสชำติหวำน เปลือกหนำ และเหนียว ในแต่ละผลมี 1-2 เมล็ด จ ำนวน 2 ต้น – พันธุ์แบล็คโอปอล เป็นพันธุ์ที่
ปลูกได้ดีในทุกระดับควำมสูงของพ้ืนที่ เจริญ เติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูงทุกฤดูที่ตัดแต่ง คุณภำพดี ไม่มีเมล็ด ผล
ทรงกลม สีด ำ ผลขนำดกลำง จ ำนวน 3 ต้น 
 
*****สุดท้ำย พันธุ์บิวตี้ซีดเลส เป็นพันธุ์ที่ท ำให้ผลผลิตดี ไม่มีเมล็ด ทรงผลกลมรี ผลมีสีด ำ ผลขนำดกลำง ให้
ผลผลิตสูงทุกฤดูที่มีกำรตัดแต่ง ค่อนข้ำงแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ปลูกได้ดีทุกระดับควำมสูงของพ้ืนที่ เป็นสำย
พันธุ์ที่ได้รับควำมนิยมของผู้บริโภคและร้ำนอำหำรซึ่งน ำไปคั้นเป็นน้ ำองุ่นสด เพรำะมีรสชำติอร่อย แถมมี
คุณประโยชน์ต่อร่ำงกำย มีสำรอำหำรจ ำพวกกรดอินทรีย์ น้ ำตำลกลูโคส น้ ำตำลซูโครส วิตำมินซี เหล็ก และ
แคลเซียม ช่วยบ ำรุงสมอง บ ำรุงหัวใจ แก้กระหำย ขับปัสสำวะ บ ำรุงก ำลังอีกด้วย จ ำนวน 5 ต้น 
 
***** นอกจำกนี้ ยังได้น ำสำยพันธุ์ใหม่ๆ มำปลูกเพ่ิมเติม ได้แก่ คำดินัว ผลแดง มีเมล็ด พอเลท ผลเขียว ไร้
เมล็ด แบล็คควีน ผลด ำ มีเมล็ด และระหว่ำงรอองุ่นเจริญเติบโตยังไม่ให้ผลผลิต ได้มีกำรปลูกพืชในโรงเรือน
เพ่ือเสริมรำยได้ ได้แก่ เมล่อน และแตงโม สลับกันไป โดยพืชที่ปลูกทุกชนิดปลอดภัยเพรำะไม่ใช้สำรเคมี 
ส ำหรับผลผลิตในรอบนี้จะเก็บเก่ียวได้ ประมำณกลำงเดือนกุมภำพันธ์ โดยจ ำหน่ำยกิโลกรัมละ 200 บำท 
 
***** เนื่องจำกอ ำเภอเกำะยำวเป็นที่นิยมในด้ำนกำรท่องเที่ยวของทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ จึงได้เชื่อมโยง
กับกำรท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยกำรท ำร้ำนขำยกำแฟให้นักท่องเที่ยวที่มำเยี่ยมชมสวนองุ่น ได้พักผ่อนทำน
กำแฟ ของทำนเล่นชิวๆ ภำยใต้ชื่อร้ำน ฮอร์นบิน 
 
 *****นำงอุษณี ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่ำ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเกำะยำวได้สร้ำงควำมตระหนักให้กับเกษตรกรใน
กำรอยู่ได้ และอยู่ดีตลอดมำ โดยเฉพำะในช่วงสถำนกำรณ์โรคระบำด โควิด -19 ที่มีผลกระทบกับประชำชน
จ ำนวนมำก ได้แนะน ำให้พ่ีน้องเกษตรกรลดค่ำใช้จ่ำยในครัวเรือน ไม่ว่ำจะเป็นกำรปลูกข้ำว ปลูกผักสวนครัว 
สมุนไพร กำรลดต้นทุนกำรผลิต กำรเพ่ิมผลผลิต และกำรสร้ำงรำยได้โดยใช้ตลำดน ำกำรผลิต ที่ส ำคัญผลผลิต
ต้องปลอดภัย คุณภำพได้มำตรฐำน เกษตรอ ำเภอเกำะยำว กล่ำวในที่สุด 
 
  *****หำกต้องกำรรำยละเอียดเพ่ิมเติม ต้องกำรเข้ำชมสวนองุ่นหรือซื้อผลผลิต ติดได้โดยตรงที่ คุณกัลยำณี 
อ่อนทอง โทรศัพท์ 061-342 1021 หรือ ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอเกำะยำว โทรศัพท์ 076-597 127 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม 
จิ้งหรีดแปรรูป สัตว์เศรษฐกิจแนว BCG 
 
นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง เปิดเผยว่ำ แต่เดิมนั้นเกษตรกรจะเพำะปลูกข้ำว
แต่เพียงอย่ำงเดียว แต่ในปี 2559-61 นั้นได้มีกำรทดลองเลี้ยงแมลงจิ้งหรีด ที่มีคุณค่ำทำงอำหำร โดยปัจจุบันมี
กำรเพำะเลี้ยงเป็นฟำร์ม ซึ่งก็ได้รับกำรสนับสนุนสินเชื่อจำกธนำคำร ธกส. ด้วยงบประมำณ 4 ล้ำนบำท 
 
นอกจำกในกำรเลี้ยงตำมปกติแล้วก็ยังมีในเรื่องของกำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์ ที่น ำมำใช้ในโรงอบจิ้งหรีด 
ส ำหรับจิ้งหรีดนั้นปกติชำวบ้ำนจะมีกำรบริโภคอยู่แล้ว ในลักษณะที่เป็นจิ้งหรีดทอดกรอบ แต่กลุ่มเกษตรกรมี
กำรต่อยอดด้วยกำรแปรรูปเป็นจิ้งหรีดผง ท ำให้มีกำรบริโภคเพ่ิมข้ึน ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศทั้งยังมีกำร
ส่งออกไปในยุโรป จึงถือว่ำเป็นสินค้ำเกษตรตัวใหม่ที่เป็นกำรเสริมอำชีพของพี่น้องเกษตรกร โดยในยุโรปนั้น ก็
ได้รับมำตรฐำน Godex ของประเทศเยอรมนี ที่รับรองว่ำมีสำรอำหำรโปรตีนค่อนข้ำงสูง และจำกกำรลงพ้ืนที่
พบว่ำที่อ ำเภอเรณูนคร สำมำรถผลิตได้ประมำณ 24 ตันต่อปี รำคำที่ขำยได้ก็ประมำณ 90 - 100 บำทต่อ
กิโลกรัม ถือว่ำเป็นมูลค่ำที่สูง ยิ่งเมื่อแปรรูปออกไปและมีกำรบรรจุภัณฑ์ที่ดีมีมำตรฐำนยิ่งเพ่ิมมูลค่ำให้มำก
ยิ่งขึ้นไปอีก กลำยเป็นสินค้ำเกษตรตัวใหม่ ที่ก่อให้เกิดรำยได้ตลอดทั้งปี  
ซึ่งเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่เลี้ยงจิ้งหรีดอ ำเภอเรณูนคร เป็นกลุ่มหนึ่งที่ทำงธนำคำร ธกส. ได้ให้กำรสนับสนุน
สินเชื่อ เป็นโครงกำรที่น ำเศรษฐกิจพอเพียงมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน โดยไม่พ่ึงพำในเรื่องพืชเศรษฐกิจ
หลักอย่ำงเดียว จุดเด่นที่ส ำคัญคือกำรน ำแนวนโยบำยของ ฯพณฯนำยกรัฐมนตรี ในเรื่องของ BCG คือ
เศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว มำใช้ได้เป็นอย่ำงดีและตนเองในฐำนะประธำน
กรรมกำร ธกส. ก็ได้ให้นโยบำยเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมนโยบำยในเรื่องของสินเชื่อ เพ่ืออ ำนวยสินเชื่อ
ให้เกษตรกร ได้มีทำงเลือกมำกยิ่งขึ้นเพ่ือเสริมรำยได้ให้เกษตรกรตลอดทั้งป ี
https://www.youtube.com/watch?v=cS7cUz1qwqY  
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cS7cUz1qwqY


ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม 
ผู้ใหญ่บ้านต้นแบบ ท าการเกษตรแบบพลิกแพลงเปลี่ยนศัตรูพืชเป็นรายได้ 
https://www.youtube.com/watch?v=qHvkUMaNkkQ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qHvkUMaNkkQ


 
เกษตรกรเชียงใหม่ดิ้นสู้เปิดเที่ยว"สวนกุหลาบ"ให้ตัดดอก-ยกกระถาง 

 
 
เกษตรกรเชียงใหม่ปรับตัวสู้ภัยโควิด-19 ยอดขำยตก ชำวสวนกุหลำบแปลงใหญ่แม่ริมเปิดสวนรับนักท่องเที่ยว 
เข้ำชมและตัดดอกได้เอง หรือซื้อต้นพันธฺฺุกลับไปปลูกที่บ้ำน ชำวสวนมะม่วงหันทดลองปลูกมูซำนคิงแซม รับ
กระแสทุเรียน 
 
นำยเจริญ พิมพ์ขำล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่ำ ที่ผ่ำนมำได้ลงพ้ืนที่ติดตำมโครงกำรเกษตรแปลงใหญ่
ไม้ดอกอ ำเภอแม่ริม ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่กุหลำบบวกเต๋ย ต.โป่งแยง อ.แม่ริม ซึ่งปัจจุบันมีพ้ืนที่กำรผลิตจ ำนวน 
200 ไร่สมำชิก 30 รำย ผลผลิตประมำณ 8,000,000 ดอก/ปี มูลค่ำกว่ำ 64 ล้ำนบำท ที่ผ่ำนมำท ำสวนกุหลำบ
เพ่ือกำรค้ำตัดดอกจ ำหน่ำย 100 % โดยจ ำหน่ำยให้โครงกำรหลวง และตลำดไม้ดอก แต่ด้วยสถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ท ำให้ปริมำณกำรสั่งซื้อลดลง ส ำนักงำนเกษตรอ ำเภอ โดยนำงสำวชฎำรัตน์ เมฆ
เจริญ เกษตรอ ำเภอแม่ริม จึงร่วมวำงแผนปรับตัวเชื่อมโยงเครือข่ำย ร่วมกับภำคเอกชนเชี ยงใหม่เปิดให้ผู้ที่
สนใจเข้ำมำชมสวน โดยจองผ่ำนออนไลน์ และรับนักท่องเที่ยวที่หน้ำสวน โดยทำงกลุ่มมีกำรบริหำรจัดกำรแบ่ง
กุหลำบเป็นแปลงเปิดดอก ให้นักท่องเที่ยวเข้ำชม ร่วมเรียนรู้วิธีกำรผลิตกุหลำบที่ปลอดภัย และปรับจ ำหน่ำย
เป็นกุหลำบช ำถุง กุหลำบกระถำง ซึ่งเริ่มเปิดสวนตั้งแต่วันที่ 14-21 กุมภำพันธ์2565 โดยเก็บค่ำเข้ำชม 120 
บำทต่อรำยจำกนั้นจะมีรถโดยสำร หรือรถแดงพำเข้ำชมแปลง สำมำรถเที่ยวชมสวนกุหลำบพร้อมถ่ำยรูปดอก
กุหลำบในแปลง นักท่องเที่ยวยังตัดดอกกุหลำบเอง และมีจ ำหน่ำยในรูปแบบกระถำง ซึ่งปีนี้ เป็นดอกกุหลำบสี
ม่วงแปลงใหญ่ ซึ่งหำชมได้ยำก 
 
นำยแสนสุข ลีธนบดี เกษตรกรแปลงใหญ่ กล่ำวว่ำ ปีนี้แปลงใหญ่กำรเปิดรับนักท่องเที่ยวนั้นจะหมุนเวียนรับ
นักท่องเที่ยวในแต่ละปีท ำให้สมำชิกเกษตรกรสำมำรถมีรำยได้เพ่ิมข้ึน  
 
ด้ำนนำยอำทิตย์ เกษมศรี ประธำนวิสำหกิจชุมขนผู้ปลูกมะม่วงอ ำเภอแม่แตง ให้ข้อมูลว่ำ ตนท ำกำรเกษตรบน
ที่ดินประมำณ 110 ไร่ แบ่งปลูกไม้ผล เพ่ือลดควำมเสี่ยงเรื่องรำคำ โดยไม้ผลที่ปลูกได้แก่ มะม่วง กระท้อน 
กล้วย 
 



ล่ำสุดแบ่งปลูกทุเรียนจ ำนวน 30 ไร่ ในช่วงแรกแซมต้นมะม่วง ซึ่งทุเรียนพันธุ์มูซังคิง เป็นทุเรียนสำยพันธุ์
พ้ืนบ้ำนของประเทศมำเลเซีย และได้รับควำมนิยมจำกผู้บริโภคต่ำงประเทศ จึงได้รับขนำนนำมว่ำรำชำแห่ง
ทุเรียนมำเลเซีย  
 
ซึ่งนำยอำทิตย์กล่ำวว่ำ ก่อนที่จะน ำพันธุ์มำปลูกต้องน ำมำอนุบำล จำกนั้นน ำลงแปลงปลูกเป็นเวลำ 4 ปีจึงจะ
เริ่มให้ผลผลิตในปีหน้ำ และในกระบวนกำรผลิตยังใช้ประโยชน์จำกมูลช้ำงได้จำกปำงช้ำงในพ้ืนที่ น ำมำหมัก
และแจกจ่ำยให้แก่สมำชิกในรำคำย่อมเยำ ซึ่งสำมำรถเป็นกำรลดต้นทุนอีกทำงหนึ่งด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ลุยสวนยาง เก็บรังผึ้งโพรง จ.นครศรีธรรมราช 
 
รำยกำร ตำมอ ำเภอจำน ด ำเนินรำยกำรโดย คุณอโนชำ ศิริจร และคุณเฉลิมพล ตันติ์ทวิสุทธิ์ สัปดำห์นี้ พำไป
ส่องกำรเลี้ยง ผึ้งโพรงไทย เพ่ือน ำน้ ำผึ้ง และรังผึ้งไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่บ้ำนไทรห้อง อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมรำช ก่อนเข้ำครัวท ำอำหำรจำนอร่อยจำก ใบกระเจี๊ยบและตัวอ่อนผึ้ง นั่นก็คือ เมนูเคยน้ ำ และ
แกงส้มปลำดุกใส่ใบกระเจี๊ยบ ติดตำมควำมสนุกและเมนูชวนหิวได้ในรำยกำร 
 
ติดตำมชมรำยกำร "ตำมอ ำเภอจำน" ทุกวันเสำร์ เวลำ 12.00 น. ทำงอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 
https://www.youtube.com/watch?v=qs0-wg66z7c  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qs0-wg66z7c

