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รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร 
เรื่อง “ชันโรง ผึ้งจิ๋วกามเทพ ช่วยผสมเกสรไม้ผล ลกูดกผลผลติเพิ่ม” 

ออกอากาศ วันพธุ ที่ 22 สงิหาคม 2561 
 

 สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร  ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อ
การเกษตร ในระบบ เอ.เอ็ม ความถี่ 1,386 กิโลเฮิร์ต เวลา 06.30 – 07.00 น. สําหรับรายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อ
เกษตรกรในวันนี้นําเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหว เรื่อง ชันโรง ผึ้งจิ๋วกามเทพ ช่วยผสมเกสรไม้ผล ลูกดกผลผลิตเพิ่ม     
ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ 

สศท. 10 ติดตามแปลงใหญ่ผึ้งชันโรง หรือ ผึ้งจิ๋ว จ.สมุทรสงคราม  อีกหนึ่งตัวช่วยผสมเกสรให้ผลไม้ติดลูกดกใน
สวนเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตแบบพ่ึงพาตามธรรมชาติ ดูแลง่าย แถมมี
สรรพคุณทางยาสูงกว่าน้ําผึ้งทั่วไป และเป็นที่ต้องการของตลาด 

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เปิดเผยว่า ปัจจุบัน การเลี้ยงชันโรง หรือ ผึ้งจิ๋ว ซึ่งเป็นแมลงประจําถิ่น ได้เลี้ยงเพื่อใช้เป็นแมลงผสมเกสร โดยเฉพาะสวน
ผลไม้ เช่น ทุเรียน และ เงาะ โดยชันโรงเป็นแมลงผสมเกสรที่ไม่มีการเลือกเฉพาะเจาะจงกับชนิดของดอกไม้ สามารถผสม
เกสรพืชได้หลากหลายชนิดมากกว่าผึ้งพันธ์ุ อีกทั้งไม่มีเหล็กใน จึงไม่มีอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง และระยะทางใน
การบินไปหาอาหารจะไม่ไกลจากรังมากนัก 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท.10) จึงได้ศึกษาถึงแนวทางการนําชันโรงมาเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร และช่วยลดการใช้สารเคมี จากการดําเนินการระบบแปลงใหญ่ซึ่งจากการสัมภาษณ์ ประธาน
แปลงใหญ่ชันโรง (นายวสันต์ ภูผา) ศูนย์เพาะเลี้ยงชันโรง บ้านสวนภูผา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม  พบว่า 
จุดเริ่มต้นมาจากความต้องการเพิ่มผลผลิตในสวนขยายสู่การทําธุรกิจ รวมถึงต่อยอดผลพลอยได้จากรังชันโรงเป็น
ผลิตภัณฑ์  มีกลุ่มลูกค้าหลักที่มาใช้บริการเช่ารังชันโรงเพื่อช่วยผสมเกสรเป็นเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้นอกพื้นที่ เช่น 
มะม่วง ลําไย เงาะ เป็นต้น  โดยปัจจุบันมีสมาชิกแปลงใหญ่ชันโรง จังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 42 ราย มีชันโรงจํานวน
รวมกว่า 3,000 รัง ซึ่งจะเน้นให้เกษตรกรนําชันโรงไปเพิ่มผลผลิตในแปลง  

เกษตรกรจะมีทั้งมาเช่ารังและซื้อรังชันโรง โดยการเช่าจะมีบริการติดต้ังให้ฟรีและคิดค่าเช่ารังละ 30 บาท/วัน พร้อม
ทําสัญญากับผู้เช่าในเรื่องการดูแลและรักษารังชันโรง เพราะหากชันโรงตายจากการฉีดยาฆ่าแมลงหรือรังชันโรงหาย ผู้เช่าต้อง
เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มให้ผู้ให้เช่าซึ่งนับเป็นอีกทางที่ช่วยให้เกษตรกรลดการพึ่งพาสารเคมีได้อีกด้วย และหากเกษตรกรต้องการซื้อรัง
ชันโรง จะจําหน่ายให้ในราคา 1,500 บาท/รัง ในขณะที่ผลผลิตที่ได้รับจากรังชันโรง ไม่ว่าจะเป็น น้ําผึ้งชันโรง และชัน สามารถ
นําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จําหน่ายภายใต้ตราสินค้า “ภูผา” เช่น น้ําผึ้งชันโรง (ผึ้งจิ๋ว) สบู่ และยาหม่องทั้งนี้ น้ําผึ้งชันโรง 
รสชาติจะออกเปรี้ยวและมีกลิ่นตามผลไม้ที่ชันโรงไปผสมเกสรชันของชันโรงมีสารประกอบฟลาโวนอยด์ และสารต้านอนุมูล
อิสระต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา ยับย้ังการอักเสบได้เป็นอย่างดีมีสรรพคุณทางยาสูงกว่าน้ําผึ้งจากผึ้งทั่วไป ช่วยรักษา
โรคทางเดินหายใจ ได้ช่ือว่าเป็นผึ้งชนิดเดียวที่ผลิตน้ําผึ้งอินทรีย์ และแนวโน้มความต้องการตลาดสูงโดยราคาของน้ําผึ้งชันโรงสูง
ถึงกิโลกรัมละ 1,500 บาท  เนื่องจากชันโรงกินน้ําหวานเพียงร้อยละ 20 ปริมาณน้ําผึ้งที่ได้แต่ละครั้งจึงไม่มากนัก 

ด้านนายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์  ผู้อํานวยการ สศท.10 กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันสายพันธ์ุชันโรงทั่วโลกมีประมาณ 
140 สายพันธ์ุ ในประเทศไทยเหลือไม่ถึง 40 สายพันธ์ุ แต่ละสายพันธ์ุมีความแตกต่างกันที่ขนาดและความชอบอาหาร
อย่างสายพันธ์ุที่ตัวใหญ่จะเน้นเก็บน้ําหวาน เช่น พันธ์ุปากแตร พันธ์ุอิตาม่า สายพันธ์ุตัวเล็กผสมเกสร เช่น พันธ์ุขนเงิน 
พันธ์ุหลังลาย และยังมีพันธ์ุสวยงามที่เลี้ยงไว้ดูเล่น คือ พันธ์ุคิชกูฎซึ่งการดูแลนั้น จะเปิดรังให้ชันโรงได้รับแสงเดือนละครั้ง
เพื่อลดความดุร้าย อาหารหลักของชันโรงเป็นเกสรดอกไม้ร้อยละ 80 ขณะที่กินน้ําหวานเพียงร้อยละ 20 นับว่าตอบโจทย์
ความต้องการเพิ่มผลผลิตในสวนมะพร้าวส้มโอ และลิ้นจี่ อย่างชัดเจน ช่วยเพิ่มผลผลิตจากเดิมได้ประมาณร้อยละ 30-40
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ซึ่งโดยทั่วไป ถ้าเป็นสวนที่ปลูกผลไม้เต็มพ้ืนที่จะใช้รังชันโรงไม่ตํ่ากว่า 10 รัง/ไร่ แต่หากเป็นสวนมะพร้าว หรือสวนผสม
อ่ืนๆ จะใช้เพียง 4-5 รัง/ไร่ อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงชันโรง ต้องมีแหล่งอาหารตลอดทั้งปี  หากเป็นสวนที่มีผลไม้ติดดอก
ครั้งเดียวต่อปี ชันโรงจะขาดอาหาร ซึ่งสามารถแก้ปัญหาด้วยการปลูกข้าวโพด หรือไม้ดอกหมุนเวียน เพื่อให้มีแหล่ง
อาหารแก่ชันโรงต่อเนื่องตลอดปีได้  ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจสามารถขอคําแนะนําได้ที่ คุณวสันต์ ซึ่งยินดีถ่ายทอดความรู้ 
หรือนําไปจําหน่าย สามารถสร้างแบรนด์ของตนเองได้ รวมทั้งรับซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรด้วยเช่นกัน โดยสามารถติดต่อ
ได้ที่ โทร. 089 224 1134 หรือ Facebook ศูนย์เพาะเลี้ยงชันโรง บ้านสวนภูผา 

 

ราคาสินค้าเกษตรกรรมทีส่ําคัญ 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ทั้งประเทศ 

ข้าว 

ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินาปี เฉลี่ยตันละ 15,191 บาท สัปดาห์ก่อน 15,999 บาท 

ข้าวเปลือกความชื้น 15% เฉลี่ยตันละ 7,533 บาท สัปดาห์ก่อน 7,507 บาท 

ข้าวโพด 

ข้าวโพดความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 6.84 บาท สัปดาห์ก่อน 7.05 บาท 

ข้าวโพดความชื้นเกิน 14.5 %  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 5.46 บาท  สัปดาห์ก่อน 5.47 บาท 

ถั่วเหลือง 

ถั่วเหลืองชนิดคละ สัปดาห์นีไ้ม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสง 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกแห้ง สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ถั่วลิสงทั้งเปลือกสด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 26.56 บาท สัปดาห์ก่อน 24.81 บาท 

ถั่วเขียว 

ถั่วเขียวผิวมันเมล็ดใหญ่ชนิดคละ สัปดาห์นีเ้ฉลีย่กิโลกรมัละ 17.06 บาท  สัปดาห์ก่อน 17.00 บาท 

ถั่วเขียวผิวเมลด็เล็กคละ สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 
ปาล์มน้ํามัน 

ผลปาล์มทั้งทะลาย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 3.18 บาท  สัปดาห์ก่อน 3.14 บาท 

มันสําปะหลัง 

หัวมันสําปะหลังสด สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.34 บาท สัปดาห์ก่อน 2.35 บาท 

มันเส้น  

มันเส้น สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 5.83 บาท สัปดาห์ก่อน 5.70 บาท 

 



 3
ฝ้าย 

สัปดาห์นี้ไม่มีรายงานราคา 

ไหม 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 1 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,660 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,648 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 2 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,335 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,325 บาท 

เส้นไหมพื้นเมอืงเกรด 3 สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 1,146 บาท  สัปดาห์ก่อน 1,147 บาท 

สับปะรด 

สับปะรดโรงงาน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 2.53 บาท  สัปดาห์ก่อน 2.44 บาท 

สับปะรดบริโภค  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 8.01 บาท  สัปดาห์ก่อน 7.02 บาท 

ยางพารา 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 1  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 42.09 บาท  สัปดาห์ก่อน  42.02 บาท 

ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 2  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.59 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.52 บาท 

ยางแผน่ดิบคุณภาพที่ 3  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.09 บาท  สัปดาห์ก่อน  41.02 บาท 

ยางก้อนคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 18.83 บาท  สัปดาห์ก่อน  18.98 บาท 

เศษยางคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 15.83 บาท  สัปดาห์ก่อน  16.15 บาท 

น้ํายางสดคละ   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 37.92 บาท  สัปดาห์ก่อน  37.27 บาท 

ราคาสินค้าปศุสตัว์ 

สุกร 

สุกรน้ําหนัก 100 ก.ก.ขึ้นไป สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก.ละ 58.59 บาท  สัปดาห์ก่อน 58.36 บาท 

ไก่เนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 33.86 บาท  สัปดาห์ก่อน 33.70 บาท 

ไข่ไก่ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 279 บาท  สัปดาห์ก่อน 280 บาท 

ไข่เป็ด 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ยร้อยฟองละ 326 บาท  สัปดาห์ก่อน 325 บาท 

โคเนื้อ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 89.81 บาท  สัปดาห์ก่อน 89.83 บาท 
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กระบือ 

ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 69.28 บาท  สัปดาห์ก่อน 69.10 บาท 

ราคาสินค้าประมง 

ปลาดุกบ๊ิกอุย สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 41.55 บาท  สัปดาห์ก่อน 42.95 บาท 

ปลาช่อน  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 90.31 บาท สัปดาห์ก่อน 88.70 บาท 

กุ้งขาวแวนนาไม สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 155.16  บาท  สัปดาห์ก่อน 156.70 บาท 
ปลาทู   สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 80.89 บาท  สัปดาห์ก่อน 77.56 บาท 

ปลาหมึก สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 150 บาท  ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ปลาเป็ด  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 8.35 บาท สัปดาห์ก่อน 8.40 บาท 

ปลาป่น  สัปดาห์นี้ราคาเฉลี่ย ก.ก. ละ 32.00 บาท ทรงตัวเท่ากับสัปดาห์ก่อน 

ก่อนจากกันวันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารของศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเปิดให้บริการ
ข้อมูล/ข่าวสาร และรับเรื่องราวร้องทุกข์ ซึ่งเป็นจุดรับบริการท่ีรวมงานบริการหลายประเภท จากหลายหน่วยงานของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ด้วยกัน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในการยื่นรับบริการต่างๆ ได้ที่จุดรับเรื่อง
เพียงจุดเดียว  โดยเราให้บริการข้อมูล ข่าวสารต่างๆ เช่น ความรู้ด้านการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูล
ข่าวสารด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  
ข้อมูลรายงานการสรุปสถานการณ์น้ํารายวัน เป็นต้น โดยทุกท่านสามารถติดต่อได้หลายช่องทางที่  
    - Call Center  1170  
    - เว็บไซต์ www.moac.go.th /builder/service/ 
    - อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ัน 1 ถนนราชดําเนินนอก แขวงบ้านพานถม  เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2281-5955 หรือ 0-2281-5884                                   
 

 ขอขอบคุณ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี เรื่อง ชันโรง ผึ้งจิ๋วกามเทพ ช่วยผสมเกสรไม้ผล  
ลูกดกผลผลิตเพิ่ม และขอขอบคุณสํานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรสําหรับราคาสินค้าเกษตรกรรมที่สําคัญประจําสัปดาห์ ที่
รายงานให้เราได้ทราบกันในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งสําหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร 
ที่กรุณาเป็นสื่อกลางให้เราได้พบกัน ทุกสัปดาห์  

สําหรับวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้ว หากท่านผู้ฟังท่านใดต้องการ ติดต่อสอบถามข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร สามารถติดต่อได้ที่ ส่วนปฏิบัติการข้อมูลการเกษตร ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-561-2870 หรือติดตามข่าวสารความ
เคลื่อนไหวได้ที่เวบไซต์ สศก. www.oae.go.th และสามารถแนะนํารายการโดยเขียนจดหมายมาคุย ได้ค่ะ ที่รายการ
เศรษฐกิจการเกษตรเพื่อเกษตรกร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  
โทรศัพท์ 02-9407239 สําหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้ว  พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ 


