
ผลการวิเคราะหสถานการณ ปญหา สาเหตุ และแนวทางการปฏิบตัิงานสงเสริมการเลี้ยงผึ้งพนัธุ 

 

สถานการณการผลิต การตลาด ประเด็นปญหา 
สาเหตุที่เปนปญหาหรือ           

ความจําเปนในการพัฒนา 

ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา 

หรือการพัฒนา 

     ผึ้งพนัธุ  ในป  2554  ประเทศไทยมีการเลี้ยงผึ้งพันธุ 1. ดานคุณภาพน้ําผึ้ง เกษตรกร 1. เกษตรกรสวนใหญขาดความรู 1. ถายทอดเทคโนโลยีและองคความรูดานการ 

ในพื้นที่  50  จงัหวัด  จํานวน  206,401  รัง  มีจํานวนฟารม สวนใหญผลิตน้ําผึ้งจากการ ในการผลิตน้ําผึ้งที่ถูกตองและได เลี้ยงผึ้งตามหลักการปฏิบัติทางการเกษตร 

เลี้ยงผึ้ง  1,747  ฟารม  ไดผลผลิตน้ําผึ้งประมาณ  9,000  ตัน   เลี้ยงผึ้งแบบรังชั้นเดียว  และ มาตรฐาน ที่ดีสําหรับผึ้ง มาตรฐานฟารมผึ้ง 

จากพืชตางๆ  ไดแก  ลําไย  ลิ้นจี่  เงาะ  นุน  สาบเสือ   เลี้ยงผึ้งแบบรังชั้นเดียว  และ 2. ขาดการสงเสริมและพัฒนาการ 2. สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตวัสด ุ

ขี้ไกยาน  ยางพารา  งา  และทานตะวัน  สามารถผลิตนมผึ้ง ขณะที่น้ําผึ้งยงับมไมไดที่ (ยัง ผลิตวัสดุอุปกรณในการเลี้ยงผึ้ง อุปกรณในการเลี้ยงผึ้งใหมีแหลงผลิตมากขึ้น   

(รอยัล เยลลี่) มากกวา 200 ตัน  และเกสรผึ้ง  100  ตัน   ไมปดฝาหลอดรวง)  ทําให และมีแหลงจําหนายนอย ใชวัสดใุนทองถิ่น  และวัสดทุดแทนที่ได 

กอใหเกิดอุตสาหกรรมที่ตอเนื่องคือ อุตสาหกรรม น้ําผึ้งเหลว ตลอดจนการปลอมปน 3. ขาดการปรับปรุงพันธุนางพญา มาตรฐาน 

ผลิตภัณฑผึ้งสรางรายไดใหกบัผูประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้ง   น้ําผึ้งทําใหคุณภาพไมไดมาตรฐาน ผึ้งและผึ้งตัวผูสายพันธุด ี 3. สงเสริมการผลิตขยายพันธุนางพญาผึ้งและ 

และทําใหเกดิการจางงานทุกระดับทั้งในระดับชุมชนและ 2. วัสดุอุปกรณในการเลี้ยงผึ้ง 4. เกษตรกรไมมีการรวมกลุมกัน ผึ้งตัวผูสายพันธุดี 

ระดับประเทศ  มีผูเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง มีคุณภาพต่าํ  และราคาแพง เพื่อสรางอํานาจดานการผลิตและ 4. สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้ง และ 

มากกวา  10,000  คน  คิดเปนมูลคากวา  1,000  ลานบาท   3. ขาดแคลนนางพญาผึ้งและ การตลาด ใหขอมูลการผลิตและการตลาดเพื่อใหผูผลิต 

นอกจากนี้ผึ้งเปนแมลงที่ชวยผสมเกสร  ทําใหพืชที่ตองใช ผึ้งตัวผูสายพันธุดี 5. ไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบ สามารถนําไปวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับ 

ผึ้งเปนแมลงผสมเกสรติดผลมากขึน้  ชวยเพิ่มทั้งปริมาณและ 4. เกษตรกรรายยอยยังไมมี ในการศึกษาและพัฒนาการ ความตองการของตลาด  

คุณภาพผลผลิต  และยงักอใหเกดิความหลากหลายของพืช ระบบการจัดการดานตลาดน้ําผึ้ง แปรรูปผลิตภัณฑและบรรจภุัณฑ  5. จัดทําแผนขอสนับสนุนการศึกษา และ 

พรรณไมในธรรมชาติ  ดงันัน้การเลี้ยงผึ้งจึงเปนกิจกรรม และผลิตภัณฑผึ้ง อยางจริงจังและตอเนื่อง พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑและบรรจุภณัฑ 

หนึ่งที่สามารถสรางรายไดและเปนประโยชนอยางมากมาย 5. ขาดการพัฒนาการแปรรูป 6. หนวยงานราชการที่ดําเนนิงาน  6. ประสานงานกับหนวยงานวิจยัที่เกีย่วของ 

     ในป  2554 มีปริมาณการสงออกน้ําผึ้ง  8,361.72  ตัน   ผลิตภัณฑ และบรรจุภณัฑ ดานนี้ ยังมีระบบความรวมมือ เพื่อจัดทําองคความรูที่มีความสําคัญ และ 

 



- 2 - 
 

สถานการณการผลิต การตลาด ประเด็นปญหา 
สาเหตุที่เปนปญหาหรือ           

ความจําเปนในการพัฒนา 

ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา 

หรือการพัฒนา 

มูลคา  503.26  ลานบาท  ตลาดสงออกน้ําผึ้งที่สําคัญ ไดแก   6. ขาดการศึกษาวิจยัและพฒันา ในการทํางานรวมกันไมด ี ขาดแคลนอยางตอเนื่อง 

เยอรมัน  รองลงมาไดแก  สหรัฐอเมริกา  และไตหวัน   องคความรูอยางจริงจังและ เทาที่ควร และงบประมาณในการ  

ตามลําดับ  สําหรับปริมาณการนําเขาน้ําผึ้งในป  2554  ตอเนื่อง วิจัยยังมีนอย  

มีปริมาณ  4,685.55  ตัน  คิดเปนมูลคา  258.29  ลานบาท     

โดยมีการนําเขาน้ําผึ้งจากจนีมากที่สุด  รองลงมา ไดแก      

พมา  และออสเตรเลีย    

    

 



แผนปฏิบตัิงานสงเสริมและจัดการสินคาเกษตรที่รับผิดชอบ  ในปงบประมาณ 2555 

กลุมสงเสริมการเลี้ยงผึง้และแมลงเศรษฐกิจ   สวนสงเสริมสินคาเกษตร 

 

แผนการปฏิบตัิงาน ลําดับ

ความ

สําคัญ 

งาน/โครงการ 
ประเภท

งาน 
หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

ทีมงาน

รับผิดชอบ 

1 โครงการสัมมนาผึ้งแหงชาติ

ครั้งที่ 8  

   

 

งาน       

เชิงรุก 

ดําเนินการรวมกับสมาคมผูเลี้ยงผึ้งภาคเหนือแหงประเทศ

ไทย และคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดงาน

สัมมนาผึ้งแหงชาติ ในงานเกษตรแหงชาติ ณ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม

ผลงานวิชาการดานการเลี้ยงผึ้ง แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

ผูผลิต ผูประกอบการ และผูบริโภค  ประชาสัมพันธและ

เผยแพรการบริโภคน้ําผึ้ง ผลิตภัณฑจากผึ้ง และผึ้งบําบัด 

 

- สัมมนาทางวชิาการผึ้งแหงชาติ  

ครั้งที่ 8 

- นําเสนอผลงานทางวิชาการ 

- จัดแสดงสินคาน้ําผึ้งและ

ผลิตภัณฑผึ้ง 

- สรุปและประเมินผล 

พ.ค. – 

มิ.ย. 55 

ม.เชียงใหม กผม. 

2 โครงการ Cooperation in 

Beekeeping , Bee products 

and Marketing ระหวาง          

ไทย – อารเจนตินา 

งาน       

เชิงรุก 
ประเทศไทยและประเทศอารเจนตินามีการผลิตและสงออก

น้ําผึ้งและผลิตภัณฑจากผึ้ง ประเทศอารเจนตินาเปนประเทศ

ที่มีเทคโนโลยีการผลิตระดับแนวหนา ในขณะเดียวกนันัน้ 

ประเทศไทยมีการสงเสริมการเลี้ยงผึ้งมามากกวา 25 ป 

โครงการความรวมมือในการเลี้ยงผึ้ง ผลิตภัณฑผึ้งและ

การตลาดระหวางไทย และอารเจนตินา มีวตัถุประสงค           

เพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในเทคโนโลยกีาร

เลี้ยงผึ้ง เทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑผึ้ง การจัดการทาง

การตลาด อุตสาหกรรมที่เกีย่วของ และพฒันาบุคลากรทั้ง

- การเตรียมการขอมูลการเลี้ยงผึ้ง

ของประเทศไทย และกิจกรรม       

ที่จะรวมกันระหวางประเทศ 

- การเดนิทางไปเจรจากรอบความ

รวมมือ 

- ดําเนนิการตามโครงการ 

- สรุปและประเมินผล 

- ผูบริหารและเจาหนาที่

ผูรับผิดชอบงานสงเสริมการเลี้ยง

ก.ย. 55 ประเทศ 

อารเจนตินา 

กผม. 
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แผนการปฏิบตัิงาน ลําดับ

ความ

สําคัญ 

งาน/โครงการ 
ประเภท

งาน 
หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

ทีมงาน

รับผิดชอบ 

3 โครงการฝกอาชีพ

การเกษตรเฉพาะดาน 

งาน

โครงการ 

     

 3.1 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้ง

พันธุ 

 การเลี้ยงผึ้งพนัธุของประเทศไทยไดเจริญเติบโตเปน

อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง และเกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑผึ้ง

ตามมา ในป พ.ศ. 2554 มีการเลี้ยงผึ้งพันธุ 50 จังหวดั ผึ้ง

พันธุจํานวน 206,412 รัง มีจํานวนฟารมเลี้ยงผึ้งมากกวา 

1,558  ฟารม ไดผลผลิตน้ําผึ้งจากพืชตาง ๆ ไดแก ลําไย 

ลิ้นจี่ เงาะ นุน สาบเสือ ขี้ไกยาน ยางพารา งา และทานตะวัน 

รวมกันมากกวา 10,000 ตัน ผลิตนมผึ้ง(รอยัล เยลลี่) 400 ตัน 

ไขผึ้ง 300 ตัน เกสรผึ้ง 800 ตัน และทําใหเกดิการจางงาน 

ทุกระดับทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศ มีผูเกี่ยวของ

1. การฝกอบรม 

    1.1 การประชาสัมพันธ

หลักสูตร 

    1.2 การรับสมัครเกษตรกร 

    1.3 การฝกอบรม 

    1.4 การติตตามและประเมินผล 

2. การจัดทําแปลงเรียนรู 

    2.1 ผึ้งพันธุ 

    2.2 ผึ้งโพรง 

เม.ย. 55 ศูนยฯ

(ผึ้ง) 

ศูนยฯ(ผึ้ง)

และ กผม. 
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แผนการปฏิบตัิงาน ลําดับ

ความ

สําคัญ 

งาน/โครงการ 
ประเภท

งาน 
หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

ทีมงาน

รับผิดชอบ 

 3.2 หลักสูตรการเลี้ยงผึ้ง

โพรง 

 ผึ้งโพรงเปนผึ้งพันธุของเมืองไทยชนดิหนึง่ที่มีอยูในทุกภาค  

ซึ่งในธรรมชาติของผึ้งโพรงจะทํารังดวยการสรางรวงซอน

กันเปนหลืบๆ อยูในโพรงไมหรือโพรงหิน  โดยมีปาก

ทางเขาออกคอนขางเล็ก  เพือ่ปองกันศัตรูจากภายนอก  แต

ภายในจะมีพืน้ที่กวางพอใหผึ้งสรางรวงได  ผึ้งโพรงเปนผึ้ง

    2.3 ชันโรง 

    2.4 จิ้งหรีด 

    2.5 ครั่ง 

    2.6 ดวงสาคู 

3. การจัดทําเอกสารเผยแพร

ความรู 

มิ.ย. 55 ศูนยฯ

(ผึ้ง) 

ศูนยฯ(ผึ้ง)

และ กผม. 
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ความ
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ความ

สําคัญ 
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ทีมงาน

รับผิดชอบ 

 3.3 หลักสูตรการเลี้ยง

ชันโรง 

 ชันโรง (stingless bee) จัดเปนผึ้งชนิดหนึ่ง ที่ไมมีเหล็กใน 

สามารถใหผลผลิตน้ําผึ้ง แตมีปริมาณเพียงเล็กนอยเทานัน้ 

ชอบทํารังตามฝาบานหลืบหลังคา  โดยเฉพาะตามโพรงไม

เกาในธรรมชาติ  พบทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทย  

ชันโรงเปนแมลงที่มีความสําคัญที่ชวยผสมเกสรพืชที่มี

ประสิทธิภาพสูง  โดยเปนแมลงที่มีกลามเนื้อสวนอก

แข็งแรงทําใหกระพือปกไดนาน สามารถบินลอยตัวอยูได

นานโดยไมจบัเกาะอะไรเลย สามารถบินรอนลงเก็บเกสร

และดูดน้ําหวานไดนิ่มนวล ไมทําใหกลีบดอกไมช้ํา มีนิสัย

ไมเลือกตอมดอกที่ถูกแมลงอื่นตอมแลว  สามารถชวยผสม

เกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจชนิดตางๆ  ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  เชน เงาะ ทุเรียน มะขาม มะมวง ทานตะวัน  

เปนตน  ทั้งนีช้ันโรงมีพฤติกรรมเก็บเกสรดอกไม  80% และ

น้ําหวาน  20%  เกษตรกรจงึสามารถเลี้ยงชันโรง เพื่อใช

ผสมเกสรพืชของตนเองโดยตรง  และรับจางเกษตรกรราย

อื่นในการนําไปชวยผสมเกสรพืช หรือจําหนายพันธุชันโรง  

ซึ่งจะเปนอาชีพกอใหเกิดรายไดอีกทางหนึ่ง และเกษตรกร

เม.ย. – พ.ค. 

55 

ศูนยฯ

(ผึ้ง) 

ศูนยฯ(ผึ้ง)

และ กผม. 
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แผนการปฏิบตัิงาน ลําดับ

ความ

สําคัญ 

งาน/โครงการ 
ประเภท

งาน 
หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

ทีมงาน

รับผิดชอบ 

 3.4 หลักสูตรการเลี้ยง

จิ้งหรีด 

 จิ้งหรีด เปนแมลงที่พบอยูทั่วไปในธรรมชาติ  มีวงจรชีวติสั้น  

แพรพันธไดเร็ว  ปจจุบันนยิมนํามาประกอบเปนอาหารของ

มนุษย  และใชเปนอาหารเลี้ยงสัตว  เปนอาหารที่มีโปรตีนสูง 

ไขมันต่ํา  จิ้งหรีดพันธุไทยที่นิยมเลี้ยง คือ  จิ้งหรีดทองแดง  

จิ้งหรีดทองดํา  จิ้งหรีดทองลาย  ซึ่งปหนึ่งสามารถเลี้ยงได 4 – 5  

รุน  เมื่อลูกจิ้งหรีดมีอายุ  50  วัน ขึ้นไป  สามารถจับจําหนาย 

ได  ราคาจําหนายขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของผูซื้อวาตองการ

ซื้อเพื่อบริโภค  หรือซื้อเพื่อใชเปนพอ  แมพันธุ  ปจจุบันมี

เกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีด ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  19  จังหวัด  

ภาคเหนือในจงัหวัดเพชรบูรณ  ลําพูน  แพร  มีเกษตรกรรวม  

19,888  ราย  จาํนวนบอ  217,729 บอ  ปริมาณการผลิต ปละ 

1,000  ตัน คิดเปนมูลคา 800  ลานบาท จึงนบัไดวาจิ้งหรีด

จัดเปนแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถสรางรายไดใหแก

ก.ค. 55 ศูนยฯ

(ผึ้ง) 

ศูนยฯ(ผึ้ง)

และ กผม. 
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แผนการปฏิบตัิงาน ลําดับ

ความ

สําคัญ 

งาน/โครงการ 
ประเภท

งาน 
หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

ทีมงาน

รับผิดชอบ 

 3.5 หลักสูตรการเลี้ยงครั่ง  ครั่งเปนเพลี้ยชนิดหนึ่ง ซึ่งเปนแมลงศัตรูของตนไมที่ครั่ง

อาศัยอยู  ครั่งจะดดูน้ําเลี้ยงจากตนไม  เพื่อใชเลี้ยงชีวติและ

ระบายยางครั่งที่มีลักษณะเหนียวสีเหลืองทองออกมาเปน

เกราะหุมตัว เพื่อปองกันอันตรายจากศัตรูตางๆ ยางเหนยีวๆ 

นี้จะเอามาใชทําประโยชนในการทําครั่งดบิ (Stich Lac)  

ครั่งเม็ด (Seed Lac) เซลเลค (Shellac) ครั่งแผน (Button 

Lac) ในป 2552 มีการสงออกผลผลิตจากครั่งไปยังประเทศ

ตางๆ มีมูลคาการสงออกเปนเงิน 615 ลานบาท จึงนับไดวา

ครั่งเปนแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สามารถสรางรายได

ใหกับเกษตรกร อยางไรก็ตามในชวงป 2553 – 2554 

ปริมาณผลผลิตครั่งและจํานวนเกษตรกรผูเลี้ยงครั่งลดลง

เนื่องจากประสบปญหาการขาดแคลนพันธุครั่ง ซึ่งเปน

ผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อ

เม.ย. 55 ศูนยฯ

(ผึ้ง) 

ศูนยฯ(ผึ้ง)

และ กผม. 
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แผนการปฏิบตัิงาน ลําดับ

ความ

สําคัญ 

งาน/โครงการ 
ประเภท

งาน 
หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

ทีมงาน

รับผิดชอบ 

 3.6 หลักสูตรการเลี้ยงดวง

สาคู 

 ดวงสาคูเปนแมลงเศรษฐกิจใหมที่มาแรง เปนที่นิยมบริโภค

ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ นิยมนําดวงสาคูมาบริโภค

ในระยะตัวหนอนวยัสุดทาย หรือระยะดกัแด ดวงสาคูมีการ

เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว และมีขั้นตอนการเพาะเลี้ยงที่ไม

ยุงยาก ขนาดของตัวหนอนมขีนาดใหญ ไดน้ําหนกั และ

สามารถขายไดราคาดี ขายไดในราคากิโลกรัมละ 200 – 300 

บาท ปจจุบันเกษตรกรทางภาคใตนิยมเลี้ยงดวงสาคู

เนื่องจากมีพืชอาหาร ไดแก ปาลมน้ํามัน สาคู มีวิธีการเลี้ยง

แบบปลอยตามธรรมชาติ และการเลี้ยงในกะละมัง ซึ่งวธิี

หลังเปนวิธีการเลี้ยงอยางเปนระบบภายในโรงเรือนปด

มิดชิด ทําใหบริหารจัดการในการเลี้ยงไดงายและมี

ประสิทธิภาพ จึงควรสงเสริมใหเกษตรกรเลี้ยงดวงสาคูใน

กะละมังเพื่อเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร และเปนอาชีพเสริม

ไดเปนอยางดสีําหรับเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามัน 

 

 

ส.ค. 55 ศูนยฯ

(ผึ้ง) 

ศูนยฯ(ผึ้ง)

และ กผม. 
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แผนการปฏิบตัิงาน ลําดับ

ความ

สําคัญ 

งาน/โครงการ 
ประเภท

งาน 
หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

ทีมงาน

รับผิดชอบ 

4 โครงการชวยเหลือน้ําตาล

ทรายดิบราคาถูกเพื่อลด

ตนทุนการผลิตแกเกษตรกร

ผูเลี้ยงผึ้งป 2554/2555 

งาน

ประจํา 

 การเลี้ยงผึ้งพนัธุชวงที่ผึ้งจะขาดแคลนอาหารตามธรรมชาติ 

ชวงฤดูรอนที่แหงแลง และฤดูฝนที่ผึ้งออกอาหารไมพอใช

เลี้ยงตัวออนในรัง ประมาณชวงกลางเดือนเมษายน ถึง 

พฤศจิกายน เปนระยะเวลา 8 เดือน การใหน้ําตาลทรายดิบ

เปนการใหผึ้งสรางแผนรวงรังเพื่อเปนที่อยูอาศัยของผึ้ง เพื่อ

เปนการสรางและเปลี่ยนรวงรังใหม ใหกบัผึ้ง เพราะรังเกา

เปนแหลงสะสมโรคและศัตรู ตลอดจนหลอดรวงจะเล็กลง 

ทําใหผึ้งตัวเล็กลงดวย และใชเปนอาหารเลี้ยงดูตวัออนผึ้ง 

ตลอดจนเปนอาหารของผึ้งตัวเต็มวัย เปนการผลิตขยาพันธุ

ผึ้ง ในชวงกอนและหลังฤดูดอกไมบาน จงึมีความ

จําเปนตองใชนําตาลทรายดบิในการเลี้ยงผึ้ง ประมาณ 30 – 

40 กิโลกรัมตอรังตอป (8 เดอืน) 

- รวบรวมรายชื่อเกษตรกรและ

ปริมาณความตองการน้ําตาล

ทรายดิบ  

- ทําหนังสือไปประสานกับ

โรงงานน้ําตาลทราย  

- ชี้แจงและทําความเขาใจกับ

เกษตรกร ที่ขอรับการสนับสนุน

น้ําตาลทรายดบิราคาถูกตาม

โครงการ 

- คณะกรรมการออยและน้ําตาล

ทรายพิจารณาโควตาน้ําตาล

ทรายดิบ มายังกรมสงเสริม

การเกษตร  

- ประสานงานไปยังศูนยเพื่อให

ศูนยแจงเกษตรกร 

- ติดตามการดาํเนินงาน 

ม.ค. – 

เม.ย. 55 

กสก. 

 

กผม. 

5 โครงการจัดระบบสินคา

เกษตรในระดับพื้นที่ 

งาน

โครงการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายมอบหมายงาน

พัฒนาตลาดสินคาเกษตรในระดับพื้นที่  ใหหนวยงาน             

ที่เกี่ยวของรวมดําเนินการบริหารจัดการสินคาเกษตรชุมชน

- จัดใหมีการรวบรวมขอมูลการ

จัดการผึ้งและผลิตภัณฑจากผึ้ง 

- ศึกษาและพัฒนาการจัดการผึ้ง

มี.ค. – 

ก.ย. 55 

กสก. 

จ.เชียงใหม 

จ.ลําพูน 

กผม. 
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แผนการปฏิบตัิงาน ลําดับ

ความ

สําคัญ 

งาน/โครงการ 
ประเภท

งาน 
หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

ทีมงาน

รับผิดชอบ 

- การวิเคราะหขอมูล 

- การสรุปและจัดทําแนวทางการ

พัฒนาการบริหารจัดการผึ้งและ

ผลิตภัณฑจากผึ้ง  

- รายงานผลการดําเนินงาน 

จ.เชียงราย 

6 โครงการอาหารปลอดภัย 

(Food Safety) 

งาน

โครงการ 
การพัฒนาเกษตรกรผลิตสินคาแมลงเศรษฐกิจใหปลอดภัย

และไดมาตรฐาน เปนกจิกรรมหนึ่งภายใตโครงการสงเสริม

การผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน ประจําป

งบประมาณ 2555 โดยประเทศไทยมีศักยภาพการผลิต 

สามารถสงเสริมและพัฒนาการผลิตไดอีกหลายเทาตัว  

เนื่องจากมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเลี้ยงแมลง

เศรษฐกิจตางๆ ทั้งบริโภคภายในประเทศและการสงออก            

ที่สรางรายไดและเปนประโยชนอยางมากมาย  ดังนั้น 

ประเทศไทยจงึจําเปนอยางยิง่ที่จะตองพัฒนาเทคโนโลยี

สินคาแมลงเศรษฐกิจใหปลอดภัยและไดมาตรฐานทั้ง

ภายในประเทศและตางประเทศ กอใหเกิดประโยชนสูงสุด           

ตอเกษตรกรและผูประกอบการ สงผลใหเกิดความมัน่คงกับ

อุตสาหกรรมการผลิตสินคาแมลงเศรษฐกจิของประเทศตอไป 

- จัดทําคูมือการอบรมเกษตรกร 

ในการพัฒนาการผลิตอาหาร

ปลอดภัยของสินคาแมลง

เศรษฐกิจ (ผึ้ง) 

- จัดทําแนวทางการดําเนนิการ

จัดทําแปลงตนแบบการเรียนรู

การผลิตสินคาแมลงเศรษฐกิจที่

ปลอดภัยตอผูบริโภคแก

เกษตรกร (ผึ้ง) 

- จัดทําแปลงทดสอบนวัตกรรม 

ประกอบดวย 

1. แปลงทดสอบนวัตกรรมการ

ปรับปรุงนางพญาผึ้งสายพันธุดี

ก.พ. – ก.ย. 

55 

กสก. 

ศูนยฯ(ผึ้ง) 

จ.เชียงใหม 

จ.จันทบุรี 

จ.ชุมพร 

 

กผม. 
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แผนการปฏิบตัิงาน ลําดับ

ความ

สําคัญ 

งาน/โครงการ 
ประเภท

งาน 
หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

ทีมงาน

รับผิดชอบ 

2. แปลงทดสอบนวัตกรรมการ

ปรับปรุงนางพญาผึ้งสายพันธุดี

เพื่อตอบสนองความตองการของ

เกษตรกรผูเลี้ยงผึ้งในเขตจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. แปลงทดอบนวัตกรรมพัฒนา 

บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑน้ําผึ้ง 

4. การติดตามนิเทศและประเมินผล    

7 งานวิชาการดานผึ้งและ

แมลงเศรษฐกจิ 

งาน

ประจํา 

กรมสงเสริมการเกษตรไดดําเนินการสงเสริมการเลี้ยงผึ้งและ

แมลงเศรษฐกจิมาตั้งแตป 2523 ไดสะสมองคความรูดาน

วิชาการมาเปนเวลานาน และมีบุคลากรที่มีความชํานาญ

เฉพาะดานเปนอยางดี ดังนัน้ เพื่อเปนการถายทอดองคความรู

จากรุนสูรุน และเพื่อรวบรวมองคความรูที่เกิดขึ้นใหม จงึได

ทําการจัดทําเอกสารเผยแพรทางวิชาการดานผึ้งและแมลง

เศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวย ผึ้งพันธุ ผึ้งโพรง ชันโรง จิ้งหรีด 

ครั่ง ดวงสาคู  แมลงดานา และผึ้งบําบัด (การนําผลิตภัณฑ    

- จัดทําเอกสาร/บทความทาง

วิชาการ 

- จัดทําเว็บไซดเผยแพร 

- จัดทําไวนิล 

- การไดรับคําแนะนํา/เปนที่

ปรึกษา 

ต.ค. 54 – 

ก.ย. 55 

กสก. กผม. 



 
12 

แผนการปฏิบตัิงาน ลําดับ

ความ

สําคัญ 

งาน/โครงการ 
ประเภท

งาน 
หลักการ/เหตุผล (ผลจากการวิเคราะห) กิจกรรม ระยะเวลา สถานที่ 

ทีมงาน

รับผิดชอบ 

8 จัดทําจุดเรียนรูดานผึ้งพันธุ 

ชันโรง และจิ้งหรีด บริเวณ

ตึกเบญจสิริกติติ์  กรม

สงเสริมการเกษตร 

งาน

ประจํา 

เพื่อเปนการเผยแพรการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจในเมือง และ

เปนการประชาสัมพันธการดําเนินงานดานสงเสริมการเลี้ยง

ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจของกรมสงเสริมการเกษตร  จึงได

จัดทําจุดเรียนรูจํานวน 3 จุด ไดแก ผึ้งพันธุ ชันโรง และ

จิ้งหรีด 

1. วางแผนการจัดทํา 

2. ดําเนินการจดัทําแปลง 

2.1 แปลงเรียนรูผึ้งพันธุ 

      - จัดทําแปลงเรียนรูผึ้งพันธุ 

      - สาธิตการจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ 

2.2 แปลงเรียนรูชันโรง 

      - จัดทําแปลงเรียนรูชันโรง 

      - สาธิตการจัดการเลี้ยงชันโรง 

      - สาธิตการขยายพันธุชันโรง 

2.3 แปลงเรียนรูจิ้งหรีด 

      - จัดทําแปลงเรียนรูจิ้งหรีด 

      - สาธิตการจัดการเลี้ยงจิง้หรีด 

3. ติดตามและนิเทศ 

4. สรุปประเมินผล 

ต.ค. 54 – 

ก.ย. 55 

กสก. กผม. 

 

 



ผลการวิเคราะหสถานการณ ปญหา สาเหตุ และแนวทางการปฏิบตัิงานสงเสริมการเลี้ยงครั่ง 

 

สถานการณการผลิต การตลาด ประเด็นปญหา สาเหตุที่เปนปญหาหรือ 

ความจําเปนในการพัฒนา 

ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา 

หรือการพัฒนา 

     ครั่ง  สามารถนํายางหรือชัน (resin) มาใชเปนวัตถุดิบ

แปรรูปในอุตสาหกรรมชนดิตางๆ ผลผลิตโดยตรงที่ไดรับ

จากแมลงครั่ง คือ ครั่งดิบ (Stich Lac) แลวนํามาแปรสภาพ

เปนครั่งเม็ด (Seed Lac) เชลเล็ก ครั่งแผน เปนตน พื้นที่ใน

การเลี้ยงครั่งในป 2552 มีทั้งหมด 3,687 ไร มีเกษตรกร 

2,624 ราย ผลตอบแทนคิดจากครั่งดิบโดยเฉลี่ยตนไม 1 ตน 

จะไดผลผลิตครั่งดิบประมาณ 50 กก./ป ราคาจําหนายกก.

ละ 30 บาท (ราคาป 2554 ) รวมเปนรายได 1,500 บาท/ตน/

ป พื้นที่ 1 ไร  ปลูกตนไมเลี้ยงครั่งได 16 ตน จะมีรายได 16 

x 1,500 = 24,000 บาท /ไร/ป 

     การสงออกครั่งมักจะสงออกในรูปของครั่งดิบ ครั่งเม็ด

และเชลแลค ในป 2552 มีมูลคาการสงออกทั้งสิ้น 

614,610,981 บาท ประเทศสงออกที่สําคัญ ไดแก อินเดยี 

สหรัฐอเมริกา เปนตน อยางไรก็ตาม ในป 2553 – 2554 

เกษตรกรผูเลี้ยงครั่งประสบกับปญหาขาดแคลนพันธุครั่ง

อันเนื่องมาจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ จึงไม

มีการสงออกผลิตภัณฑจากครั่ง และทําใหราคาพันธุครั่งได

ปรับราคาสูงขึ้นกวาเดิม จึงควรที่จะสงเสริมการเลี้ยงครั่ง

เพื่อใหมากยิ่งขึ้นและควรปรับกระบวนการผลิตใหมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

1. เกษตรกรมปีจจัยการผลิต 

ไมเพียงพอ เชน พันธุครั่ง 

ตนไมเลี้ยงครั่ง 

2. เกษตรกรไมมีความรูดาน 

เทคโนโลยีการเลี้ยงครั่ง 

3. ขาดการประชาสัมพันธเย

แพรการเลี้ยงครั่ง 

4. งานวิจยัและพัฒนาการ

เลี้ยงและลิตภณัฑมีจํากัดหรือ

มีนอย 

5. ราคาผลผลิตครั่งดิบไมมี

ความแนนอนขึ้นกับกลไก

ของตลาดบางป ราคาจะถูก

มาก ไมจูงใจในการเลี้ยง 

1.ขาดเทคโนโลยีการเลี้ยงครั่ง 

2. ขาดการประชาสัมพันธและ

สงเสริมการเลี้ยงครั่งและการใช

ประโยชนจากครั่งยังไมแพรหลาย 

3. การสนับสนุนใหมีการวจิัยและ

พัฒนาการเลี้ยงครั่งยังไมมี 

4. เกษตรกรไมมีการขยายพันธุ

ครั่ง 

5. ขาดการรวมกลุมเชื่อมโยง

เครือขายในการสรางอํานาจการ

ลิตและการการตลาด 

 

- พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงครั่ง เชน             

การเตรียมพันธุครั่ง การปลอยครั่ง                

ที่เหมาะกับเวลาที่ครั่ง ออกตัวไป

ขยายพนัธุ ตนไมที่เลี้ยงครั่งตองตัดแตง        

ใหไดกิ่งที่เหมาะสม 

- สงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยง

ครั่ง การเผยแพรและการประชาสัมพันธ

การเลี้ยงครั่งใหเปนที่รูจกัแพรหลาย 

- การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑครั่งใหมี

คุณภาพ 

- การเชื่อมโยงเครือขายการเลี้ยงครั่งและ

ธุรกิจผลิตภัณฑครั่ง 

- สงเสริมและพัฒนาการเปนศูนยเรียนรู

ดานองคความรูดานการเลี้ยงผึ้งให

ครอบคลุมภูมิภาคที่มีศักยภาพ 



ผลการวิเคราะหสถานการณ ปญหา สาเหตุ และแนวทางการปฏิบตัิงานสงเสริมการเลี้ยงชนัโรง 

 

สถานการณการผลิต การตลาด ประเด็นปญหา สาเหตุที่เปนปญหาหรือ 

ความจําเปนในการพัฒนา 

ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา 

หรือการพัฒนา 

    ชันโรง  เปนแมลงที่มีความสําคัญที่ชวยผสมเกสรพืชที่มี

ประสิทธิภาพสูง เชน เงาะ ทุเรียน มะขาม มะมวง 

ทานตะวัน เปนตน ทั้งนี้ชันโรงมีพติกรรมเก็บเกสรดอกไม 

80% และน้ําหวาน 20% เกษตรกรจึงสามารถเลี้ยงชันโรง 

เพื่อใชผสมเกสรพืชของตนเองโดยตรง และรับจาง

เกษตรกรรายอื่นในการนําไปชวยผสมเกสรพืชหรือ

จําหนายพันธุชันโรง ซึ่งจะเปนอาชีพกอใหเกิดรายไดอีก

ทางหนึ่ง 

    ปจจุบันมีการเลี้ยงชันโรงในจังหวัดจนัทบุรี ตราด 

สระแกว ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา เลย เพชรบูรณ 

เชียงใหม ชุมพร มีเกษตรกรผูเลี้ยงชันโรง จํานวน 806 ราย 

จํานวนชันโรง 3,992 รัง ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตของ

เกษตรกรในลําดับไรนาของเกษตรกรในพื้นที่ไมนอยกวา 

3,000 ไร นอกจากนี้ไดปรับเปลี่ยนการเลี้ยงชันโรงแบบ

ธรรมชาติมาใชกลองเลี้ยงเพือ่ชวยผสมเกสรในสวนเงาะ 

เปนตน 

 

1. เกษตรกรไมมีความรูดาน

เทคโนโลยีการเลี้ยงชันโรง 

2. เกษตรกรขาดปจจยัการ

ผลิตดานกลองเลี้ยงชันโรง 

3. การแปรรูปและการนํา

ชันโรงไปใชประโยชนยังอยู

ในวงจํากดั 

4. งานวิจยัและพัฒนาการ

เลี้ยงชันโรงและผลิตภัณฑ

จากชันโรงยังอยูในวงจํากัด

ยังไมถึงเกษตรกร 

5. ขาดการรวบรวมสายพันธุ

ชันโรงในภูมิภาคตางๆ 

1. เทคโนโลยีการเลี้ยงชันโรงยัง

อยูในวงจํากัด 

2. ขาดการประชาสัมพันธและ

สงเสริมการเลี้ยงชันโรงและการ

ใชประโยชนจากชันโรง 

3. ไมมีการผลิตวัสดุกลองเลี้ยง 

ในเชิงพาณิชย เกษตรกรตอง

จัดทําเองหรือสั่งทํา 

4. ขาดการสนับสนุนใหมีการวิจัย

และพัฒนาการเลี้ยงชันโรง

ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ 

5. เจาหนาที่ไมเห็นความสําคัญ

ของการรวบรวมสายพันธุชันโรง 

 

- พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงชันโรง               

สายพันธุชันโรง การปองกันกําจัดโรคและ

ศัตรูชันโรง ระบบการจดัการเลี้ยงเพื่อให

ผลผลิตมีคุณภาพ ตนทุนการผลิตต่ํา              

โดยเนนเศรษฐกิจพอเพียง 

- พัฒนาระบบการผลิต การเลี้ยงชันโรง        

ใหมีประสิทธิภาพ เนนคุณภาพ สามารถ

นํามาใชประโยชนในการชวยผสมเกสร

พืช การตรวจเช็คความปลอดภัยทางเคมี 

และผลพลอยไดในเรื่องผลิตภัณฑใหมี

ความหลากหลาย 

- สงเสริมเผยแพรและประชาสัมพันธการ

นําชันโรงไปใชประโยชนใหเปนที่รูจกั

แพรหลายมากขึ้น 

- สงเสริมและพัฒนาการเปนศูนยเรียนรู

ดานองคความรูดานการเลี้ยงชันโรง              

ใหครอบคลุมทุกภูมิภาค 

- จัดทําธนาคารสายพันธุชันโรง เพื่อรวบรวมสาย

พันธุชันโรงตามภูมิภาคตางๆ  ของประเทศ 

 



ผลการวิเคราะหสถานการณ ปญหา สาเหตุ และแนวทางการปฏิบตัิงานสงเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด 

 

สถานการณการผลิต การตลาด ประเด็นปญหา สาเหตุที่เปนปญหา 

หรือความจําเปนในการพัฒนา 

ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา 

หรือการพัฒนา 

     จิ้งหรีด  เปนแมลงที่พบอยูทั่วไปในธรรมชาติ ชอบหลบ

ซอนตัวตามสนามหญา ตามรอยแตกของดิน มีวงจรชีวิตสั้น

แพรพันธุไดเร็ว ปจจุบันนยิมนํามาประกอบเปนอาหารของ

มนุษย และใชเปนอาหารสัตว เนื่องจากเปนอาหารที่มีโปรตีน

สูง ไขมันต่ํา จิง้หรีดพันธุไทยที่นิยมเลี้ยง คือ จิ้งหรีดทองแดง 

จิ้งหรีดทองดํา จิ้งหรีดทองลาย จิ้งหรีดทองลาย(สะดิ้ง) ซึ่งป

หนึ่งสามารถเลี้ยงได 4- 5 รุน เมื่อลูกจิ้งหรีดมีอายุ 50 วนั ขึ้นไป 

สามารถจับจําหนายไดซึ่งราคาจําหนายขึ้นอยูกับวตัถุประสงค

ของผูซื้อวาตองการซื้อเพื่อบริโภค หรือซื้อเพื่อใชเปนพอ -  แม

พันธุ ปจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีด ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

19 จังหวดั ภาคเหนือในจังหวัดเพชรบูรณ ลําพูน แพร มี

เกษตรกร ผูเลี้ยงจิ้งหรีดจํานวน 19,961 ราย จํานวนบอเลี้ยง 

217,529 บอ ปริมาณการผลิต ปละ 1,000 ตัน คิดเปนมูลคา 800 

ลานบาท(ผลผลิตเฉลี่ย 5 กิโลกรัม/บอ กก.ละ 100 บาท) 

1. เกษตรกรไมมีความรูดาน

เทคโนโลยีการเลี้ยง 

2. เกษตรกรขาดปจจยัการผลิต

เลี้ยงจิ้งหรีด 

3. การแปรรูปและการนํา

จิ้งหรีดไปใชประโยชน ยังไม

แพรหลาย 

4. งานวิจยัและพัฒนาการเลี้ยง

และผลิตภัณฑมีจํากัด หรือมี

นอย 

1. เทคโนโลยีการเลี้ยงจิ้งหรีด

ยังไมแพรหลาย 

2. ขาดการประชาสัมพันธและ

สงเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด 

3. เกษตรกรยังไมทราบถึง

ประโยชนของจิ้งหรีดและการ

นําไปใชประโยชน 

1. พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงจิ้งหรีด สายพันธุ

การปองกันกําจัดศัตรูจิ้งหรีด ระบบการจัดการ

แหลงอาหาร พัฒนาระบบการจัดการเลี้ยงตาม

มาตรฐานการเลี้ยง เพื่อใหผลผลิตมีคุณภาพ

ตนทุนการผลิตต่ํา โดยเนนเศรษฐกิจพอเพยีง 

2. พัฒนาแนวทางดําเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลคา

ผลผลิต การเปนหวงโซอาหาร พัฒนารูปแบบ

การแปรรูป บรรจุภัณฑใหมีความหลากหลาย

และเปนที่สนใจของผูบริโภค 

3. สงเสริมประชาสัมพันธและเผยแพรการ

บริโภคจิ้งหรีดและแมลงชนดิอื่น ๆ ให

แพรหลาย 

4. สงเสริมและพัฒนาการเปนศูนยเรียนรูดาน

องคความรูดานการเลี้ยงจิ้งหรีดใหครอบคลุมทุก

ภูมิภาค 
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ผลการวิเคราะหสถานการณ ปญหา สาเหตุ และแนวทางการปฏิบตัิงานสงเสริมการเลี้ยงดวงสาค ู

 

สถานการณการผลิต การตลาด ประเด็นปญหา 
สาเหตุที่เปนปญหา 

หรือความจําเปนในการพัฒนา 

ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา 

หรือการพัฒนา 

 ดวงสาคู/ดวงลาน ชื่อวิทยาศาสตร Rhynchophorus ferrugineus 

Oliver วงศ Curculionidae  อับดับColeoptera ชื่อสามัญ Pin-

hole borers, trueweerils เปนสัตวชนิดหนึ่งจําพวกแมลงที่มีชื่อ

เรียกวา ดวงงวง ดวงไฟ ดวงมะพราว ทางภาคใตเรียกดวงสาคู 

หรือดวงลาน เปนแมลงกินไดชนิดใหมที่กาํลังมาแรง มีการ

เพาะเลี้ยงกันมากในแถบจังหวัดภาคใต เปนที่นิยมบริโภคทั้งชาว

ไทยและชาวตางประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากสามารถเพาะเลี้ยงงายแต

เดิมตองเลี้ยงดวยตนลานและสาคู ปจจุบันไดมีการพัฒนานํา

ทางปาลมน้ํามันที่ตัดทิ้งมาใชเลี้ยง ทําใหเกษตรกรบางรายมี

รายไดจากการขายดวงสาคูกโิลกรัมละ ๒๐๐-๓๐๐ บาท วันหนึ่งมี

รายได ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท ดวงสาคูเจริญเติบโตเร็วไมตองดูแลเอา

ใจใสมาก ขนาดของตวัหนอนคอนขางโตมีน้าํหนักขายไดราคาดี จึง

คาดวาเปนแมลงที่นาสนใจ เพราะคุณคาทางอาหารที่มีโปรตีนสูง 

ปจจุบันมีเกษตรกรเลี้ยงดวงสาคู/ดวงลาน ป 2554 มีเลี้ยงใน

ภาคใต 8 จังหวัด คือจังหวดั ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง 

สงขลา ตรัง พังงา สุราษฎรธานี และกระบี่  ผูเลี้ยงดวงสาคู/ดวงลาน
จํานวน 120 ราย (เลี้ยงแบบดั้งเดิม 50 ราย เลี้ยงแบบประยุกต 70 ราย) 
ปริมาณการผลิต ปละ 9,600 กก./ป คิดเปนมูลคา 1,920,000 บาท  

1. เกษตรกรไมมีความรูดาน

เทคโนโลยีการเลี้ยง 

2. เกษตรกรขาดปจจยัการผลิต

เลี้ยงดวงสาคู/ดวงลาน 

3. การแปรรูปและการนําดวง

สาคู/ดวงลานไปใชประโยชน 

ยังไมแพรหลาย 

4. งานวิจยัและพัฒนาการเลี้ยง

และผลิตภัณฑมีจํากัด หรือมี

นอย 

1. เทคโนโลยีการเลี้ยงดวงสาคู/

ดวงลานยังไมแพรหลาย 

2. ขาดการประชาสัมพันธและ

สงเสริมการเลี้ยงดวงสาคู/ดวงลาน 

3. เกษตรกรยังไมทราบถึง

ประโยชนของดวงสาคู/ดวงลาน

และการนําไปใชประโยชน 

1. พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงดวงสาคู/ดวงลาน 

สายพันธุ การปองกันกําจัดศัตรูดวงสาคู/ดวงลาน 

ระบบการจัดการแหลงอาหาร พัฒนาระบบการ

จัดการเลี้ยงตามมาตรฐานการเลี้ยง เพื่อให

ผลผลิตมีคุณภาพตนทุนการผลิตต่ํา โดยเนน

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนาแนวทางดําเนินงาน เพื่อเพิ่มมูลคา

ผลผลิต การเปนหวงโซอาหาร พัฒนารูปแบบ

การแปรรูป บรรจุภัณฑใหมีความหลากหลาย

และเปนที่สนใจของผูบริโภค 

3. สงเสริมประชาสัมพันธและเผยแพรการ

บริโภคดวงสาคู/ดวงลานและแมลงชนิดอืน่ ๆ 

ใหแพรหลาย 

4. สงเสริมและพัฒนาการเปนศูนยเรียนรูดาน

องคความรูดานการเลี้ยงดวงสาคู/ดวงลานให

ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
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ผลการวิเคราะหสถานการณ ปญหา สาเหตุ และแนวทางการปฏิบตัิงานสงเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง 

 

สถานการณการผลิต การตลาด ประเด็นปญหา 
สาเหตุที่เปนปญหา 

หรือความจําเปนในการพัฒนา 

ขอเสนอแนวทางการแกไขปญหา 

หรือการพัฒนา 

     ผึ้งโพรง  สามารถนํามาเลี้ยงใชประโยชนในการชวยผสม

เกสรและเก็บน้ําหวานจากพชืตางๆ ได เชน มะพราว  เงาะ  

กาแฟ  ยางพารา  ดอกเสม็ด ฯลฯ 

     ในป  2554 มีเลี้ยงในภาคใต 10 จังหวัด คือจังหวดั ชุมพร 

นครศรีธรรมราช ระนอง พัทลุง  ตรัง พังงา สุราษฎรธานี สตูล

ประจวบคีรีขันธ และกระบี่ มีเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้งโพรง จํานวน  

543 ราย  จํานวนรังผึ้งโพรง  6,336  รัง  ผลตอบแทนตอรัง  คิด

จากน้ําผึ้งซึ่งเปนผลผลิตหลักที่ไดรับเฉลี่ยประมาณ  15  กก./รัง/ป  

คิดเปนเงิน 3,000-3,750  บาท (ราคาขายปลีก กก.ๆ  ละ  200-250  บาท)  

ผลผลิตน้ําผึ้งจากผึ้งโพรงในป 2554 รวมทั้งสิ้นประมาณ  38,000 กก.  

บรรจุขวดขายปลีกไดจํานวนประมาณ  8,000  ขวด  มีผูซื้อใน

พื้นที่โดยทั่วๆ ไปในราคาขวดละ  200 -250  บาท คิดเปนเงิน  

7,600,000 บาท  สวนไขผึ้งของผึ้งโพรงสามารถผลิตไดในป  

2554 ประมาณ  150  กก. ขายได กก.ละ 1,000 บาท คิดเปนเงิน  

150,000 บาท 

1.  เกษตรกรไมมีความรูดาน

เทคโนโลยีการเลี้ยง 

2.  เกษตรกรมปีจจัยการผลิต

ไมเพียงพอ (รังลอผึ้ง และ

อุปกรณการเลี้ยงผึ้ง)   

3.  แหลงอาหารผึ้งโพรงมีจํากัด 

4.  การประชาสัมพันธเผยแพร

เพื่อใหเกษตรกรรูจักการเลี้ยง

ผึ้งโพรง 

5.  การรวมกลุมเชื่อมโยง

เครือขายในการสรางอํานาจ

การผลิตและการตลาด 

6.  งานวิจยัและพัฒนาการเลี้ยง

และผลิตภณัฑมีจํากดัหรือมี

นอย 

1.  เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรง

ยังไมแพรหลาย 

2.  ปจจัยการผลิตของผึ้งโพรง

ไมมีแหลงผลิตในภาคใต 

3.  ขาดการประชาสัมพันธและ

สงเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง 

1.  ควรคนควาศึกษาการเพาะนางพญาผึ้งโพรง  

เพื่อขยายรังผึ้งโพรงเพิ่มมากขึ้น 

2.  สงเสริมเผยแพร ประชาสัมพันธการเลี้ยงผึ้ง

โพรงใหเปนที่รูจักแพรหลาย 

3.  แนะนําวิธีเก็บเกีย่วน้ําผึ้งใหถูกวิธี และใหได

น้ําผึ้งที่มีคุณภาพ 

4.  สงเสริมการรวมกลุม การเชื่อมโยงเครือขาย 

เพื่อสรางอํานาจการผลิตและการตลาด 

5.  ถายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งโพรงที่

เหมาะสม เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน 

6.  สงเสริมและพัฒนาการเปนศูนยเรียนรูดาน

องคความรูดานการเลี้ยงผึ้งโพรงใหครอบคลุม

ทุกภูมิภาค 

7. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนา 

การเลี้ยงผึ้งโพรงใหครบวงจร 
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