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คํานํา 

            คู่มือการเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรง(ผ้ึงจิ๋ว) เล่มนี้ เป็นวิทยาการที่ได้ประยุกต์มา
จากโครงการวิจัย เรื่องการจัดการความรู้และต่อยอดงานวิจัยการเพาะเล้ียงผ้ึง
ชันโรงหลังลายเพื่อการถ่ายทอดและขยายผลการใช้ประโยชน์ ผู้ให้การสนับสนุน
คือ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และเป็นพระมหากรุณาธิคุณใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงอนุญาตให้ใช้สถานท่ีในวัง
สระปทุมเป็นที่ศึกษาวิจัยทดลองเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรง จนได้รูปแบบมาตรฐานของ
การเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงให้แก่เกษตรกรใช้เป็นแบบอย่างนําไปปฏิบัติ และได้ข้อมูล
องค์ประกอบทางเคมีของน้ําผ้ึงชันโรงและชันผ้ึงเหลวในรูปแบบของแหล่งเล้ียงใน
วังสระปทุมเป็นแบบอย่างของสวนป่า เปรียบเทียบกับแหล่งเล้ียงในต่างจังหวัด
เป็นแบบสวนป่าก็มี สวนไม้ผล  สวนป่าชุมชน แหล่งเล้ียงในชุมชนเกษตร และใน
สวนผสมไม้ผลและไม้ประดับตามบ้านเรือนก็มี ทั้งนี้เพื่อกําหนดเป็นค่าเฉล่ีย
มาตรฐานจําเพาะท่ีมาของนํ้าผ้ึงชันโรงในประเทศไทย ซึ่งมีความแตกต่างไปจาก
น้ําผ้ึงอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน เพื่อใช้อ้างอิงแหล่งที่มาของน้ําผ้ึงชันโรง ที่จะ
แปลกแยกไปจากค่ามาตรฐานกําหนดอันเน่ืองมาจากการปลอมปน และการนํา
น้ําผ้ึงชันโรงป่ามาฟอก ส่วนการหลีกเล่ียงอันตรายจากการใช้สารป้องกันกําจัด
ศัตรูพืชขณะดอกบาน เมื่อนํารังผ้ึงชันโรงเข้าไปต้ังเพื่อช่วยผสมเกสรพืชเป้าหมาย
ให้ปลอดภัย เป็นข้อมูลสําหรับผู้เพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงควรต้องถือปฏิบัติ รวมท้ังการ
นํารังผ้ึงชันโรงรับจ้างผสมเกสรพืชเป้าหมาย จะต้องปลอดจากสารเคมีปนเป้ือนบน
ดอกพืชเป้าหมายด้วย 

            ค่อนข้างแน่ใจแล้วว่า องค์ประกอบทางเคมีของนํ้าผ้ึงชันโรงแตกต่างจาก
น้ําผ้ึงอุตสาหกรรมโดยส้ินเชิง จากการรวบรวมผลงานวิจัยปี ๒๕๕๒ เป็นต้นมา 
สรุปได้ว่า ไม่สามารถใช้มาตรฐานของน้ําผ้ึงอุตสาหกรรม มาเป็นเกณฑ์วัดคุณภาพ



และมาตรฐานของนํ้าผ้ึงชันโรง ด้วยเหตุนี้น้ําผ้ึงชันโรง จะต้องมีมาตรฐานเป็นของ
ตัวเอง โดยเฉพาะ น้ําตาลมอลโทสสูงถึง ๕๖%ของปริมาณนํ้าตาลรวม เป็น
องค์ประกอบหลักของนํ้าผ้ึงชันโรงทุกชนิดที่ต้ังรังเล้ียงขณะที่ไม่มีดอกไม้บานแต่
อย่างใด แต่ในนํ้าผ้ึงอุตสาหกรรมไม่มีน้ําตาลชนิดนี้หรือมีแต่ไม่เกิน ๐.๑%  

            ดังนั้นการฟอกน้ํา ผ้ึงชันโรงป่ามาเป็นน้ํา ผ้ึงชันโรงหลังลาย เป็น
พฤติกรรมที่อันตรายที่สุด เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติมากที่สุด เป็นการ
ทําลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยแบบเรื้อรังและซึมลึก เกิดสภาพป่ายุบ
(Poor-Stand Seedlings) เป็นหย่อมๆ เพราะไม่มีลูกไม้ข้ึนมาทดแทนต้นพ่อต้น
แม่ที่นับวันจะแก่ตายไป อันเนื่องมาจากกระบวนการผสมเกสรดอกไม้ป่าล้มเหลว  

            การศึกษาผลวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของนํ้าผ้ึงชันโรงในคู่มือเล่ม
นี้ นอกจากจะแสดงไว้เป็นค่าตํ่าสุดและสูงสุดหรือค่าพิสัยแล้ว ยังแสดงค่า
องค์ประกอบทางเคมีของนํ้าผ้ึงชันโรงในแต่ละแหล่งเล้ียง เช่น จังหวัดเชียงใหม่ 
สมุทรสงคราม และจังหวัดจันทบุรี เป็นต้น เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียอยู่ตรงกลาง
ระหว่างค่าตํ่าสุด และค่าสูงสุด หรือมีองค์ประกอบทางเคมี มีปริมาณสารฯได้ไม่
มากไม่น้อยไปกว่านี้ จึงจะถือว่า ที่มาของนํ้าผ้ึงที่เก็บเก่ียวได้นั้นปกติ    

            น้ําผ้ึงชันโรงแต่ละชนิดมีรสชาติจําเพาะ(Specific flavor) มีเอกลักษณ์ที่
แตกต่างกัน รสชาติไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะกล่ินของน้ําผ้ึงชันโรงเป็นผลมาจาก
นางพญาแม่รังปล่อยกล่ิน(hive pheromones) คอยควบคุมพฤติกรรมของผ้ึงชัน
โรงงาน ใช้กล่ินเป็นส่ือติดต่อระหว่างพลรังเดียวกันแต่ละรังมีกล่ินจําเพาะรัง กล่ิน
นี้จะจางหมดไปจากตัวผ้ึงชันโรงงานใช้เวลาประมาณ ๑ เดือนเศษ ขาดความเป็น
ญาติพี่น้องกันไปโดยปริยาย ไม่รู้จักกัน เป็นที่มาของการผสมพันธุ์ในหมู่เครือญาติ  

            น้ําผ้ึงชันโรงหลังลาย แต่ละรังนั้น มนุษย์ไม่สามารถแยกแยะความ
แตกต่างได้ แต่ผ้ึงชันโรงงานสามารถจํากล่ินน้ําผ้ึงของตัวเองได้ ยิ่งเป็นน้ําผ้ึงตกค้าง



อยู่ในรังนานๆ ก็จะเป็นกล่ินเดียวกันทั้งหมดไม่ว่า กล่ินที่ตัวผ้ึงชันโรงงาน กล่ิน
น้ําผ้ึงที่ดูดกล่ินได้ดี   และกล่ินชันผ้ึง ส่วนวิธีการเก็บเก่ียวน้ําผ้ึงชันโรงหลังลายทั้ง
สองสายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์เชียงใหม่และสายพันธ์ุภาคกลาง ที่ต้ังรังทดลองเลี้ยง
ภายในวังสระปทุมซึ่งมีโครงสร้างรังตัวอ่อนต่างกัน แต่หลักการเก็บเก่ียวนํ้าผ้ึงออก
จากรังไม่ต่างกันเท่าใดนัก คือพยายามอย่าให้ผ้ึงงานในรังตาย ขณะทําการแซะ
ถ้วยนํ้าผ้ึงออกจากรังอาจจะเกิดการหมกตัวผ้ึงชันโรงงานตัวเต็มวัยท่ีเดินไปมา
เพราะความอยากรู้อยากเห็นส่ิงที่เคล่ือนไหวอยู่ภายในรัง อาจจะถูกถ้วยน้ําผ้ึงหมก
ทับตายขณะแซะถ้วยน้ําผ้ึง  จึงจําเป็นต้องลดกิจกรรมการเดินไปมาในรัง ด้วยการ
ทําให้สลบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2 แล้วใช้ลมเป่าพวกสลบให้ปลิวไป
กองรวมกันในที่ที่ไม่มีถ้วยนํ้าผ้ึง ซึ่งจะมีเวลาเก็บน้ําผ้ึงในรังประมาณไม่เกิน ๑๕ 
วินาที/รัง เท่านั้น โดยแซะถ้วยน้ําผ้ึง ใส่ภาชนะท่ีสะอาด แล้วนําไปกรองสะอาดอีก
ทีหนึ่ง  

            สําหรับรังผ้ึงชันโรงหลังลายสายพันธ์ุเชียงใหม่ เก็บเก่ียวนํ้าผ้ึงได้มากกว่า
สายพันธุ์ภาคกลางเล็กน้อย แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไป และการเก็บเก่ียวดูเหมือนจะ
ง่าย สะดวกกว่ารังสายพันธุ์ภาคกลาง เพราะโครงสร้างภายในรัง แยกส่วนระหว่าง
ถ้วยนํ้าผ้ึงกับแผงตัวอ่อนค่อนข้างชัดเจน เปิดรังมาก็จะเห็นทันที ส่วนมากจะติด
ต้ังอยู่คนละมุม  เพราะรังยังมีประชากรไม่หนาแน่นมากเท่าไรนัก แต่ถ้ารังเล้ียงมา
นานเป็นปีๆโดยไม่เคยถูกเก็บน้ําผ้ึงออกไป ก็จะมีแผงตัวอ่อนล้อมรอบ การเก็บ
เก่ียวไม่ง่าย เช่นเดียวกับสายพันธุ์ภาคกลาง  

            ฉะน้ัน รังที่ผู้เขียนออกแบบเอาไว้คือขนาด A4 การเก็บเก่ียวนํ้าผ้ึงในรัง
A4 มีความสะดวก จะไม่มีเซลนางพญาเกิดข้ึน เพราะสภาพรังยังไม่แออัดภายใน
ระยะเวลา๑ปี จึงไม่มีพฤติกรรมออกเรือน ก็ไม่สูญเสียประชากรพลรังแต่อย่างใด  

            ส่วนการเพาะนางพญาก่ึงธรรมชาติ ดูเหมือนในอาเซียนมีเพียงประเทศ
ไทยเท่านั้น ที่ต้องการจะก้าวข้าม การเล้ียงผ้ึงชันโรงแบบพื้นเมืองไปสู่การเล้ียงผ้ึง



ชันโรงแบบอุตสาหกรรม หรือก่ึงอุตสาหกรรม ด้วยการควบคุมปัจจัยการเพาะเล้ียง
ผ้ึงชันโรงให้ได้มากที่สุด และควบคุมปัจจัยการผลิตเหล่านั้นให้ได้ ในแนวทาง
อุตสาหกรรม การเพาะเล้ียงผ้ึงนางพญาชันโรงก่ึงธรรมชาติ เป็นปัจจัยเดียวท่ีเข้าไป
แทรกยาดําเก่ียวข้องกับปัจจัยการผลิตอื่นๆได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม หมายความ
ว่า นางพญาแม่รังตัวเดียวเป็นตัวบงการควบคุมพฤติกรรมของผ้ึงชันโรงงานเอาไว้ได้
ทั้งหมด อีกทั้งการรวมกลุ่มของผ้ึงชันโรงตัวผู้ก็เช่นกัน ผ้ึงงานท่ีมีความขยันขันแข็ง
ในการหาอาหาร สร้างรัง ดูแลรังฯลฯ ก็เป็นผลมาจากสายเลือดของนางพญาแม่รัง
ทั้งส้ิน กิจกรรมทุกอย่างข้ึนอยู่กับนางพญาแม่รัง เป็นศูนย์รวมศูนย์ส่ังการ(ด้วย
ฮอร์โมน)เพียงตัวเดียว ที่สําคัญคือ อายุขัยของนางพญาแม่รังยืนยาวนานมากกว่า 
๒๕ ปี โดยพันธุกรรมไม่เปล่ียนแปลง ตรงข้ามกับผ้ึงพันธ์ุต้องเปล่ียนนางพญาแม่รัง
ทุกปีหรือทุก ๒ ปี เป็นภาระท่ีหนัก และเสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก  

            เมื่อนางพญามีความสําคัญถึงเพียงน้ี จะปล่อยให้มันเกิดข้ึนตามธรรมชาติ
เพียงปีละตัวสองตัวเท่านั้น คงไม่ถูกต้องสําหรับผู้ที่จะเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงเป็นอาชีพ 
จะต้องเพาะให้ได้เหมือนกับการเพาะนางพญาของผ้ึงพันธุ์ ให้ได้เสียแต่วันนี้พรุ่งนี้  
เพื่อแยกขยายรังให้มีจํานวนมากพอท่ีจะเก็บเก่ียวผลประโยชน์ได้มากข้ึนตาม
จํานวนรังที่เพิ่มข้ึนในแนวทางอุตสาหกรรมน่ันเอง  

            แต่การเพาะหนอนผ้ึงงานชันโรงให้กลายเป็นหนอนนางพญา ที่เกิดมา
จากไข่ที่ได้รับการผสมน้ําเช้ือเหมือนกัน จะต้องอาศัยพื้นฐานของวรรณะผ้ึงงานเป็น
จุดก่อกําเนิดของอวัยวะและต่อมต่างๆท่ีจะพัฒนาไปใช้ทําหน้าที่ในฐานะนางพญา 
ดังนั้น ตัวหนอนที่เกิดมาจากไข่ที่ได้รับการผสมนํ้าเช้ือ เป็นหนอนที่มีจุดกําเนิด
พร้อม ที่จะเจริญไปเป็นผ้ึงงานก็ได้ หรือนางพญาก็ได้ ข้ึนอยู่กับปริมาณอาหารท่ี
หนอนได้รับน้ัน ทันต่อการเปล่ียนแปลงไปเป็นหนอนนางพญาพอดีหรือไม่ ถ้าไม่ทัน
ก็พัฒนาไปเป็นหนอนผ้ึงงานปกติ ในผ้ึงพันธุ์หนอนท่ีมีอายุเกิน ๑๒ ชั่วโมงไปแล้ว 
นํามาเพาะนางพญา โอกาสเกิดเป็นนางพญาไม่สมบูรณ์มีสูงมาก แต่ในผ้ึงชันโรงยัง



ไม่มีรายงานแต่อย่างใด ได้แต่อาศัยข้อมูลเทียบเคียงกับผ้ึงพันธุ์ ในความเห็นของ
ผู้เขียนคิดว่า การอุบัติข้ึนของนางพญาชันโรงน่าจะยากกว่าผ้ึงพันธุ์(เพราะระดับ
ของวิวัฒนาการตํ่ากว่าผ้ึงพันธุ์) หรือมีปัจจัยควบคุมการเกิดเป็นวรรณะนางพญา
ชันโรงมีอยู่หลายปัจจัย แต่ยังจําแนกไม่ได้ว่ามีปัจจัยใดบ้าง หากแต่เข้าใจว่า แต่ละ
ปัจจัยเก่ียวเนื่องกันแบบ “อิทัปปัจจยตา”(เพราะมีส่ิงนี้ ส่ิงนี้จึงเกิดฯ) แต่ที่ลึกลับ
มากไปกว่านั้นคือ จํานวนสเปิร์มที่นางพญาแม่รังฉีดใส่ไข่ที่จะวางในเซลนางพญาได้
มากกว่าไข่ที่จะวางในเซลผึ้งงานนั้นเกิดข้ึนจริงหรือไม่ เป็นเพียงข้อสันนิษฐานของ
ผู้เขียนเท่านั้นว่า ไม่เท่ากัน มันเป็นหนทางเด่ียวที่มีเหตุผลสนับสนุนว่า ทําไมเซล
นางพญาปิดตลอดเวลาแล้วสามารถกลายเป็นนางพญาได้โดยไม่มีผ้ึงงานคอยป้อน
อาหารแต่อย่างใด แต่นักวิชาการทราบเพียงว่าเป็นไข่ที่ได้รับการผสมนํ้าเชื้อที่
เหมือนกันระหว่างไข่นางพญากับไข่ของผ้ึงงาน แต่มิได้กล่าวถึงปริมาณน้ําเชื้อ ที่ฉีด
ใส่ในไข่ หรือ Fertilized egg  ลําพังขนาดของเซลนางพญา ใหญ่กว่าเซลผ้ึงงาน
ประมาณ ๒ เท่าครึ่ง บรรจุอาหารได้มากกว่า น่าจะเป็นเหตุจูงใจให้นางพญาแม่รังรู้
แล้วฉีดนํ้าเช้ือที่มากกว่า เมื่อหนอนจากไข่ที่ผสมนํ้าเช้ือ ได้อาหารมากและทันเวลา
พัฒนาเป็นนางพญาพรหมจรรย์ แต่ถ้าได้อาหารน้อยก็กลายเป็นผ้ึงงาน(ดู
รายละเอียดในบทที่ ๓)  

            ธรรมชาติของรังผ้ึงชันโรงหลังลายมีประชากร/รัง ไม่มาก เพราะแต่ละรัง
แยกครอบครัวออกมาจากรังแม่  สร้างรังใหม่ อาศัยอยู่ไม่ไกลจากรังแม่ บางครั้ง
เสบียงไม่พอก็มาขนเอาไปจากรังแม่ นั่นหมายถึง แหล่งอาหารเพ่ือการเจริญเติบโต 
ถูกแบ่งปันไปยังรังลูกๆท่ีออกเรือนสร้างครอบครัวใหม่ทุกปีๆ ด้วยเหตุนี้ ธรรมชาติ
จึงกําหนดไว้ให้มีประชากรเพียงเท่านี้ ไม่มากแต่ก็ไม่น้อยจนเล้ียงดูครอบครัวตัวเอง
ไม่ได้ การดํารงชีวิตของผ้ึงชันโรงแต่ละรังเป็นไปแบบพอเพียง  

            นางพญาผ้ึงชันโรงหลังลายลูกผสม มีข้อดีคือ นางพญาแม่รังอายุยืนโดย
ไม่ต้องเปล่ียนพันธุกรรมแต่อย่างใด มีอัตราการไข่เฉล่ีย ๑๒๐-๑๘๐ ฟอง/วัน(แต่



อัตราการฟักเป็นตัวเต็มวัยข้ึนอยู่กับ อัตราเลือดชิดในตัวนางพญาแม่รัง มีมากน้อย
เพียงใด) มีประชากรในรังค่อนข้างคงที่ อัตราการเกิดพอๆหรือมากกว่าเล็กน้อยเมื่อ
เทียบกับอัตราการตายเพราะวงจรชีวิตจากไข่จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยใช้เวลาพอๆ
หรือน้อยกว่า ๑๕-๒๐ วัน กับเวลาท่ีผ้ึงงานสิ้นอายุขัย ผ้ึงชันโรงงานมีพฤติกรรม
ขยัน(ถ้าไม่มีเลือดชิด) สามารถให้ผลผลิตได้อย่างสม่ําเสมอ จุดคุ้มทุนใช้เวลาไม่เกิน 
๒-๓ ปี เท่าน้ัน จากน้ันไป แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายในการเล้ียงดูแลรัง แต่อย่างใด 
นับว่าคุ้มค่ามากที่เก็บเก่ียวผลประโยชน์จากรังผ้ึงชันโรงไปได้นานถึง ๒๕ ปี ถึงแม้
จะได้ผลตอบแทน/รัง/ปี ไม่มากมายเท่าใดก็ตาม แต่แลกกับความเส่ียงที่ตํ่ามาก 
เหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่ ที่ไม่อยากมีอาชีพท่ีต้องผูกติดกับเรื่องของเวลาที่จะต้อง
ปฏิบัติดูแลเป็นประจํา หรือมีงานอื่นเป็นอาชีพหลักทําประจําอยู่แล้ว จะเลี้ยงผ้ึง
ชันโรงเป็นอาชีพเสริมก็ย่อมได้ ผ้ึงชันโรง๑รังใช้เวลาดูแล ๑๒ นาที/รัง/ปี ส่วนรังผ้ึง
พันธุ์ใช้เวลา ๔ ชั่วโมง/รัง/ปี หรือเทียบค่าของผลผลิต รังผ้ึงชันโรง ๑๐ รัง เท่ากับ
ผ้ึงพันธ์ุ ๑ รัง เสียเวลาดูแลรังผ้ึงชันโรง ๒ ชั่วโมง/๑๐รัง/ปี ยังใช้เวลาน้อยกว่าดูแล
รังผ้ึงพันธ์ุ ๑ รัง/ปี จึงไม่มีอาชีพใดที่มีความเป็นอิสระมากกว่าอาชีพเพาะเล้ียงผ้ึง
ชันโรงอีกแล้ว โปรดศึกษาข้อมูลการเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรง(ผ้ึงจิ๋ว) จากคู่มือเล่มนี้ ก่อน
ตัดสินใจ เพราะอาชีพเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงเป็นอาชีพที่เอื้อประโยชน์แก่เกษตรกร
ชาวสวน ชาวไร่ เป็นหลัก มีรายได้ไม่มากมายเท่าใดนัก แต่เป็นอาชีพที่คลาสสิก 
โดยไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อแต่อย่างใด  



สารบัญ 

บทนํา             ๑ 

      บทที่ ๑ ชีววิทยาของผ้ึงชันโรง ๑๑    
          สายพันธุ์ผึ้งชันโรงหลังลายที่แนะนําให้เพาะเล้ียง ๑๑        
           การเจริญเติบโตของผึ้งชันโรงหลังลาย  ๑๓    
           หน้าที่ของนางพญา ผึ้งงาน และ ชันโรงตัวผู้                                    ๑๘                 
           ชันโรงตัวผู้ในประเทศไทยมีแข้งขาหลงั ๒ แบบ ๒๑          
           โครงสร้างภายในรังผึง้ชันโรงหลังลาย แต่ละสายพันธุ ์ ๒๓     
           พันธุกรรมของผ้ึงชันโรงหลังลาย ๒๔              
           พันธุกรรมของนางพญาและผึ้งงาน ๒๕                
           พันธุกรรมของผ้ึงชันโรงตัวผู้ ๒๗      
           การประเมินเลือดชิดในรัง ๒๘           
           วิธีแก้ปัญหาเลือดชิด(ภาคปฏิบัติ) ๒๙         
           หลักการเบื้องต้นที่ผูเ้ลี้ยงผึ้งชันโรงควรปฏิบัติ ๓๐ 

    บทที ่๒  การแยกรังของผ้ึงชันโรงหลังลาย ๓๒ 

การแยกรังของผึ้งชันโรงหลังลายมี ๒ แบบ ๓๒     
การเตรียมดักแด้นางพญาเพ่ือแยกรังเทยีม                                ๓๕    
การเตรียมดักแด้ตัวผู้                                                         ๓๖     
การเตรียมนางพญา ๓๗   
การเตรียมรังผสมพันธุ์ ๓๘     
การเพาะนางพญาควบคุมการผลิตได้ ๓๙  
การดูแลรังผึ้งชันโรง ๔๑    
การตรวจเช็ครังผึ้งชันโรง ๔๒       



   บทที่ ๓ การเพาะเลี้ยงนางพญาพรหมจรรย์ก่ึงธรรมชาติ ๔๔      
           ทฤษฎีการเปลี่ยนหนอนผึ้งงานไปเป็นหนอนนางพญา ๔๘ 
     วิธีการเพาะนางพญาชันโรงกึ่งธรรมชาติ ๔๙  
  วิธีการทําถ้วยเพาะนางพญาชันโรงกึ่งธรรมชาติ ๕๑ 
  การเตรียมอาหารเพาะนางพญากึ่งธรรมชาติ ๕๓ 
  หลักการรวบรวมอาหารจากเซลของผึง้ชันโรงงาน ๕๔  
  การย้ายไขล่งในถ้วยนางพญาเทียม ๕๖ 
  ทําไมต้องให้อาหารหนอนที่เพาะในถ้วยนางพญา ทุกช่ัวโมง ๕๘ 

   บทที่ ๔ การจัดการรังผ้ึงชันโรงเพื่อผสมเกสรพืชเป้าหมาย  ๖๓ 

  ลักษณะของดอกไม้กับชนิดของสื่อผสมเกสร ๖๓                 
  ประสิทธิภาพของผึ้งชันโรงต่อการผสมเกสร ๖๖  
   ข้อได้เปรียบของผึ้งชันโรงเหนือสื่อผสมเกสรชนิดอื่นๆ ๖๘ 
   การใช้ผึ้งชันโรงผสมเกสรดอกพืชเป้าหมาย ๗๐ 
   การจัดการรังผึ้งชันโรงเพ่ือการผสมเกสรพืชเป้าหมาย ๗๓    
   รูปแบบของแหล่งอาหารของผึง้ชันโรงที่พบในประเทศไทย ๗๕ 

    บทที่ ๕ ผลิตภัณฑ์จากรังผ้ึงชันโรงและการเก็บเก่ียว  ๗๙  
  การเก็บเกีย่วนํ้าผึ้งชันโรงหลังลาย  ๘๐ 
  การเก็บเกีย่วชันผึ้งเหลวในรังชันโรง  ๘๓ 
  ชันผึ้งในรังผึ้งชันโรง มี ๒ ประเภท  ๘๔          
  องค์ประกอบทางเคมีของนํ้าผึง้ชันโรง  ๘๗ 
  องค์ประกอบของนํ้าผึ้งชันโรงและค่าพิสัยของสาร(ตารางท่ี๑)  ๙๓              
  องค์ประกอบทางเคมีของนํ้าผึง้ชันโรงเก็บเกีย่วที่วงัสระปทุมจดุที่๑               
  และจุดที่ ๒ + จุดที่ ๓ รวมกัน(ตารางที่๒.)  ๙๔ 
   องค์ประกอบทางเคมีของนํ้าผึง้ชันโรงจากจังหวัดต่างๆ  ๙๕      



  องค์ประกอบทางเคมีของชันผึง้เหลว  ๙๗  
  การผลิตนํ้าผึ้งชันโรงสมุนไพรอินทรีย ์  ๙๗ 

    บทที ่๖ รายได้จากการเพาะเลี้ยงผ้ึงชันโรงหลังลาย ๑๐๑ 
  ที่มาของโครงการฯ ๑๐๔ 
  วัตถุประสงค์ของโครงการฯ ๑๐๗ 
   การดําเนินโครงการฯ ๑๐๘                 
   ผลตอบแทนจากโครงการฯ ๑๑๐    
  ยุทธศาสตร์ของโครงการฯ ๑๑๐ 
  งบประมาณดําเนินโครงการฯ ๑๑๓ 
  การประเมนิโครงการฯ ๑๑๕ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญภาพ 
 ๑.รังผึ้งชันโรงหลังลายสายพันธุ์เชียงใหม ่            ๑๑ 

    ๒.ผึ้งชันโรงหลังลายสายพันธุ์ภาคกลาง และภาคใต้     ๑๒ 
    ๓.รังผึ้งชันโรงหลังลายสายพันธุ์เชียงใหม่ ๑๓ 
    ๔ พฤติกรรมการวางไข่ของนางพญาแม่รัง      ๑๕ 
    ๕.วงจรชีวิตของผึ้งชันโรงทัง้ ๓ วรรณะ ได้แก่ นางพญา ผึ้งงาน และตัวผู้         ๑๖ 
    ๖.เปรียบเทยีบเซลของชันโรงตัวผู้กับเซลของชันโรงงาน ๑๗ 
    ๗.นางพญาพรหมจรรยข์องผ้ึงชันโรงหลังลาย      ๑๘ 
    ๘.ลักษณะของแขง้ขาหลังของผึ้งชันโรงตัวผู้      ๒๑ 
    ๙.โครงสร้างภายในรังผึ้งชันโรงสายพันธุ์ภาคกลาง  ๒๓ 
    ๑๐.โครงสร้างภายในรังผึ้งชันโรงสายพันธุ์เชียงใหม ่     ๒๔ 
    ๑๑.กลุ่มตัวอ่อนภายในรังเสบียง ๓๘ 
    ๑๒.กลุ่มเซลตัวอ่อนของผึ้งชันโรงงานและชันโรงตัวผู้     ๔๓ 
    ๑๓.กลุ่มเซลของผึ้งชันโรงนางพญา ผึ้งงาน และเซลตัวผู ้    ๔๓ 
    ๑๔.อุปกรณ์ทําถ้วยเพาะนางพญาเทียม       ๕๑ 
    ๑๕.ถ้วยเพาะนางพญาเทียม         ๕๒ 
    ๑๖.แบบของรังเสบียงจํานวน ๓ รัง       ๕๖ 
    ๑๗.ไขข่องผึ้งชันโรงงาน         ๕๗ 
    ๑๘.ถ้วยเพาะนางพญาเทียม         ๖๑ 
    ๑๙.เซลของนางพญาในระยะหนอนในธรรมชาติ     ๖๒ 
    ๒๐.การเก็บเกีย่วนํ้าผึ้งชันโรง        ๘๑ 
    ๒๑.วิธีการเก็บชันยาแนวหรือชันผึ้งผสม       ๘๔ 
    ๒๒.การเก็บเกีย่วนํ้าผึ้งชันโรงภายในวงัสระปทุม      ๙๒ 
    ๒๓.ตัวอย่างรูปแบบของแหล่งอาหารตัวแทนไร่นาสวนผสม         ๑๐๐ 
    ๒๔.ตัวอย่างรูปแบบของแหล่งอาหารตัวแทนสวนไม้ผล         ๑๐๐ 
    ๒๕.ตัวอย่างรูปแบบของแหล่งอาหารตัวแทนสวนป่า                 ๑๐๐ 

 บรรณานุกรม  ๑๑๖ 



๑ 

 

บทนํา                                                      

          ผ้ึงชันโรง(Stingless bees) เป็นแมลงสังคมแท้จริงพื้นเมืองของไทยและ
อาเซียนมีจํานวนรวมกัน ๔๒ ชนิด(Species) ๑๓ สกุล(Genera) ที่แพร่กระจาย
อยู่ในอาเซียน ทํารังอยู่กับที่ ในโพรงต้นไม้เนื้อแข็งธรรมชาติ และโพรงเทียม มีทั้ง 
ชันโรงป่า  ชันโรงก่ึงป่าก่ึงบ้าน และชันโรงบ้าน ส่วนใหญ่เป็นพวกชันโรงป่าช่วย
ผสมเกสรดอกไม้ป่า สร้างผืนป่าให้ยั่งยืน เป็นแมลงผสมเกสรประจําถ่ิน แยก
ขยายเพิ่มจํานวนรังด้วยวิธีการออกเรือนเหมือนคนไทยมีลูกสาวแต่งงานออก
เรือนไปสร้างครอบครัวใหม่ ชันโรงก่ึงป่าก่ึงบ้าน มีบทบาทสําคัญในการช่วยผสม
เกสรดอกไม้ป่า และดอกไม้ปลูกตามหัวไร่ปลายนาตลอดจนสวนเกษตรธรรมชาติ 
เป็นเพราะพฤติกรรมออกเรือนถอยร่นออกมาจากพื้นที่ป่าเมื่อป่าสมบูรณ์แล้วเป็น
หน้าที่ของผ้ึงรวงหากินบนดอกท่ีมีเรือนยอดสูงต่อไป ส่วนชันโรงบ้านนั้น ใกล้ชิด
กับมนุษย์ เมื่อมนุษย์ถางป่า สร้างบ้านเรือนในป่า โพรงในต้นไม้ธรรมชาติหายไป 
เกิดโพรงเทียมตามบ้านเรือนข้ึนมาแทน ให้ชันโรงตัวเล็กหรือผ้ึงจิ๋วที่แย่งชิงโพรง
ตามต้นไม้ สู้ชันโรงตัวใหญ่ไม่ได้ ชันโรงตัวเล็กออกเรือนสร้างครอบครัวใหม่ 
คู่ขนานไปกับมนุษย์ก็สร้างเรือนหอใหม่ให้ลูกสาวแต่งงานออกเรือน เช่นกัน 
ดํารงชีวิตเรื่อยมา จนคุ้นเคยกับมนุษย์มานานนับหมื่นๆปี กลายเป็นชันโรงบ้านใน
ที่สุด และได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย ชันโรงบ้านได้โพรงอาศัย ได้เกสรและนํ้าต้อย
จากพรรณไม้ปลูกเป็นอาหารมนุษย์ ขณะเดียวกัน เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มสูงข้ึน 
นั่นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนในอดีต มิได้เกิดข้ึนกับชันโรงบ้านในปัจจุบัน แทบจะไม่
มีรังให้เห็นในสภาพท่ีอยู่อาศัยของมนุษย์  แหล่งพันธุกรรมของชันโรงบ้าน สูญ
สลายไปพร้อมๆกับการพัฒนาเมืองและชนบท รังถูกทําลาย ถูกกําจัดออกไปจาก
อาคารบ้านเรือนที่เห็นว่าชันโรงบ้านทําให้กําแพง ฝาผนังฯ ดูสกปรก ไม่สวยไม่
งาม ผลกระทบที่ตามมาคือ มะม่วงบ้าน ที่ปลูกไว้ไม่ติดผลโดยเฉพาะมะพร้าว
(อ่อน)ก็เช่นกันคือ ติดผลน้อย  
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  ดังนั้น  ชันโรงบ้านท่ีแนะนําให้เพาะเล้ียง คือ ชันโรงหลังลายหรือผ้ึงจิ๋วมี
ขนาด ๓.๙๙- ๔.๑๐ ม.ม. มี ๒ สายพันธ์ุ คือสายพันธ์ุเชียงใหม่ และสายพันธ์ุภาค
กลาง ผลผลิตน้ําผ้ึง/รัง/ปี นั้น น้อยกว่าผ้ึงพันธ์ุหรือผ้ึงอุตสาหกรรมประมาณ ๑๐ 
เท่า  แต่ราคาของนํ้าผ้ึงชันโรงก็สูงกว่าน้ําผ้ึงพันธุ์ ๑๐ เท่า เช่นกัน หมายความว่า  
ทั้งคู่มีดีกันคนละอย่าง กล่าวคือ ผ้ึงชันโรง เป็นแมลงผสมเกสรไม้ผลเศรษฐกิจ ลง
ตอมดอกไม้ในรัศมีบินหากินได้ทุกชนิด การจัดการรังเพื่อผสมเกสร และเพื่อผลิต
น้ําผ้ึง สามารถควบคุมปัจจัยการผลิตได้อย่างเบ็ดเสร็จ เป็นข้อได้เปรียบของผ้ึง
ชันโรงท่ีมีต่อผ้ึงพันธุ์ เนื่องจากการลงทุนและผลตอบแทน/รัง ค่อนข้างน้อย 
เหมือนเก็บเบ้ียใต้ถุนร้าน ก็เพราะผู้เล้ียงมีจํานวนรังน้อยนั่นเอง แต่ถ้าผู้เล้ียงเพาะ
ขยายแยกรังได้เป็นร้อยเป็นพันรัง ก็จะมีรายได้/ปี ไม่แพ้ผ้ึงพันธ์ุเช่นกัน แต่ความ
เส่ียงในการเล้ียงผ้ึงชันโรงตํ่ากว่ามาก และภาระในการดูแลรัง จัดการรังก็มีความ
เป็นอิสระและใช้เวลาน้อยกว่าเล้ียงผ้ึงพันธุ์ มีรังผ้ึงชันโรง ๕๐๐ รัง ใช้เวลาดูแล
เพียง ๔.๑๗ วันทําการ หรือ ๙๙.๙๘ ชั่วโมง/๕๐๐รัง/ปี เท่านั้น  

     ผ้ึงชันโรงหลังลาย หรือชันโรงหลังลาย หรือผ้ึงจิ๋ว หรือผ้ึงจิ๋วหลังลาย 
เรียกได้หลายช่ือ แต่เป็นชนิดเดียวกัน คือ Tetragonula fuscobalteata 
(Cameron)หรือ Fusco beeชันโรงทุกชนิด ชื่อสามัญอังกฤษคือ Stingless bee 
แต่ไม่มีชื่อจําเพาะชนิด ส่วนการต้ังชื่อสามัญไทยโดยราชบัณฑิตยสถาน กําหนดชื่อ
เรียกผ้ึงที่ไม่มีเหล็กในว่า ชันโรง คือ ชัน +โรง สมาสกัน อ่านว่า“ชัน-นโรง” แปล 
ว่า โรงทําชัน หรือโรงผลิตชัน ผ้ึงชันโรงเก็บชันเหลวในสัดส่วนของโควตาเก็บเกสร 
ส่วนชันในตัวที่ผ้ึงชันโรงผลิตได้จากต่อมฟันกรามและต่อมนํ้าลาย เพื่อใช้ยาแนว
อุดรูรั่วในรังเป็นชันคนละชนิดกับชันผ้ึงเหลวท่ีผ้ึงชันโรงบินไปเก็บรวบรวมจากพืช 
จึงมีที่มาต่างกัน สรรพคุณจึงต่างกัน ชันที่ผลิตจากตัวชันโรง เรียกว่า Innate 
propolis ส่วนชันที่เก็บจากยางไม้ และสารอื่นๆปนกัน มีลักษณะเหลวและเหนียว
(เมื่อเส่ือมสภาพแล้วจะแข็ง) รวบรวมจากยางไม้ และสารท่ีผลิตจากต่อมต่างๆ 
รวมกันเรียกว่า ชันผ้ึงเหลวหรือ หรือ Sticky propolis ชันโรงในอดีตไม่มีชื่อเรียก
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เฉพาะชนิด แต่บางชนิดมีชื่อท้องถ่ินกํากับเช่น ตัวตุ้งต้ิง(ภาคตะวันตก)  ชันโรงใต้
ดิน(ภาคกลาง) อุง(ภาคใต้) ข้ีย้าแดง และ ข้ีย้าดํา(ภาคเหนือ) ข้ีสูด(ภาคอีสาน) ตัว
หูด(ภาคเหนือตอนล่าง) เป็นต้น บ่งบอกถึงแหล่งแพร่กระจายพันธุ์ไปท่ัวประเทศ
ไทย ต่อมาผู้เขียนได้ต้ังชื่อสามัญไทยใช้เรียกช่ือชันโรงแต่ละชนิด เพื่อให้ง่ายแก่
การเรียกขาน แต่ชื่อสามัญอังกฤษมีเฉพาะช่ือสกุลเท่านั้น ถ้าจะเรียกช่ือเจาะจง
เป็นชันโรงชนิดใดให้เรียก ชื่อสปีชีส์ หรือ Species name แทนในการส่ือกับคน
ต่างชาติ ส่วนคําว่า ผ้ึง นําหน้า มาเพิ่มทีหลัง เพราะมีผู้แนะนําให้ผู้เขียนเพิ่ม จะได้
รู้จักชันโรงมากข้ึน แต่ชื่อที่ผู้เขียนใช้มาก่อนคําว่า ผ้ึงชันโรง คือ ผ้ึงจิ๋ว ตรงกับ
ภาษาอังกฤษ คือ Small stingless bee ส่วนFusco bee ใช้เรียกชื่อ ผ้ึงชันโรง
หลังลาย หรือ ผ้ึงจิ๋ว ก็ได้ อาจจะหมายถึง ผ้ึงจิ๋วหลังลาย หรือผ้ึงจิ๋วขนเงิน ซึ่ง
ปัจจุบันทั้งหลังลายกับขนเงิน ผสมพันธุ์ กันได้ กลายเป็นสปีชีส์เดียวกัน คือ        
T. fuscobalteata ส่วนที่ ซาคากามิ ต้ังผ้ึงจิ๋วขนเงินเป็นสปีชีส์ใหม่นั้นคือ        
T. pagdeni เพราะเขามิได้ศึกษาพฤติกรรมการผสมพันธ์ุ แต่ปัจจุบัน ผ้ึงจิ๋วขนเงิน 
เป็นเพียงสายพันธุ์หนึ่งของชันโรงหลังลายเท่านั้น เขียนเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ได้ดังน้ี 
T. fuscobalteata var. pagdeni ตามที่ Schwarz,1939 เสนอไว้ทุกประการ ไม่
จําเป็นต้องต้ังเป็นสปีชีส์ใหม่อีกแล้ว 

     ผ้ึงชันโรงเป็นแมลงผสมเกสรพืชเป้าหมาย แพร่กระจายพันธุ์อาศัยอยู่ในทุก
จังหวัดของประเทศไทย แม้กระท่ังตามเกาะแก่ง และในอาเซียน ช่วยผสมเกสร
ดอกไม้ผลพื้นเมือง เช่น ทุเรียน มะม่วง มะพร้าว ส้มโอ แตงโม และพืชตระกูลแตง
อื่นๆ ที่มิใช่เป็นดอกแยกเพศแยกต้น อาจจะใช้ผ้ึงชันโรงช่วยผสมเกสรให้ได้ แต่ไม่
ถนัดเท่าไรนัก พฤติกรรมการบินหากินของชันโรงทุกชนิด ถูกจํากัดด้วยระยะทาง
บินหากินมานานถึง ๖๕ ล้านปีมาแล้ว เปล่ียนไม่ได้แล้ว อยู่ในสายเลือดแล้วคือไม่
เกิน ๓๐๐ เมตร จากรัง 
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     เมื่อฤดูกาลบานของไม้ดอกสิ้นสุดลงแล้ว ชันโรงก็สามารถดํารงชีวิตอยู่
ต่อไปในชุมชีพนั้นได้ โดยหากินบนยอดอ่อนใบอ่อนของพืชทั่วไปและพืชสมุนไพร 
ได้ตลอดท้ังปี ได้น้ําผ้ึงที่มีองค์ประกอบของนํ้าตาลมอลโทสมากเป็นพิเศษ เป็น
เอกลักษณ์ของนํ้าผ้ึงชันโรง ส่วนใหญ่จะมีน้ําตาลมอลโทสเป็นส่วนประกอบ อีกทั้ง
ชันผ้ึงเหลวที่ใช้สร้างถ้วยนํ้าผ้ึงก็มีสารชีวภาพผสมอยู่ด้วย ช่วยให้น้ําผ้ึงชันโรง
กลายเป็นน้ําผ้ึงสมุนไพร และย่ิงกว่านั้น ถ้านํารังผ้ึงชันโรงเข้าไปต้ังเล้ียงในสวนพืช
สมุนไพรที่จัดสร้างข้ึนเป็นการเฉพาะ เลือกชนิดของพรรณไม้ปลูก ในแนวทาง
เกษตรอินทรีย์ ก็ทําให้น้ําผ้ึงชันโรง กลายเป็นน้ําผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์ไปโดยปริยาย  

           การเก็บเก่ียวนํ้าผ้ึงจากรังผ้ึงชันโรงน้ัน ไม่มีอะไรท่ีซับซ้อนเพราะ
โครงสร้างของรังธรรมดา ไม่มีส่ิงกรีดขวางประกอบเพิ่มเติมภายในรังแต่อย่างใด 
การเก็บเก่ียวนํ้าผ้ึงชันโรง ใช้อุปกรณ์ง่ายๆ หาได้ในท้องถ่ินแต่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่มี
ความสะอาด จะเหมารวมเอาว่า เป็นน้ําผ้ึงสมุนไพรใช้ฆ่าเช้ือโรคท่ีติดมากับ
อุปกรณ์ได้ หรือเห็นสีของนํ้าผ้ึงชันโรง มีสีน้ําตาลดําหรือค่อนข้างดําและขุ่นข้น มี
อะไรปะปนไปนิดหน่อยก็คงจะไม่เป็นไร คิดอย่างนี้ ถือว่าผิดวิสัยของผู้เล้ียงผ้ึง
ชันโรงไม่มีจรรยาบรรณ ผ้ึงชันโรงตัวดําก็จริงแต่มีพฤติกรรมสะอาดไว้ใจได้  การ
ดัดแปลงอุปกรณ์ การเลือกใช้อุปกรณ์เก็บเก่ียวนํ้าผ้ึง ข้ึนอยู่กับความถนัดของผู้
เล้ียงแต่ละราย ไม่จําเป็นจะต้องลงรายละเอียด แต่ความสะอาดของอุปกรณ์และผู้
ปฏิบัติการเก็บเก่ียวนํ้าผ้ึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ จะละเลยเสียมิได้ เฉพาะสีของ
น้ําผ้ึงชันโรง ผู้บริโภคท่ีมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อน้ําผ้ึงชันโรงอยู่แล้ว จะได้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ผ้ึงชันโรงได้อย่างสบายอกสบายใจ และปลอดภัย มีความรู้สึกที่ดีที่ได้
เห็นพฤติกรรมของผู้เก็บเก่ียวนํ้าผ้ึงชันโรงท่ีหลีกเล่ียงการปนเป้ือนอันเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ(สมบัติของนํ้าผ้ึงชันโรงดูดความช้ืนในอากาศได้ดีและ
รวดเร็ว) ขณะเก็บเก่ียว มีฝนตก มีพายุลมแรง มีฝุ่นละออง ก็ต้องระมัดระวัง และ
หาทางป้องกัน หรือหลีกเล่ียงการเก็บเก่ียวไปก่อน 
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             การใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รมให้ผ้ึงงานตัวเต็มวัยสลบ บางครั้ง
เป็นส่ิงจําเป็นโดยเฉพาะรังท่ีมีประชากรหนาแน่น ผ้ึงงานที่ยังบินไม่ได้ มี
พฤติกรรมอยากรู้อยากเห็นจะเข้ามาใกล้ส่ิงท่ีเคล่ือนไหวอยู่ในรัง ถ้าตัดสินใจแซะ
ถ้วยน้ําผ้ึง ก็จะมีการตายของผ้ึงงานตัวเต็มวัยจํานวนมาก จะต้องใช้เวลาอย่าง
น้อย๓๙-๔๐ วัน จึงจะมีตัวใหม่เกิดข้ึนมาทดแทน มันสูญเปล่าโดยใช่เหตุ 
จําเป็นต้องใช้ CO2 รมให้สลบแล้วใช้เครื่องเป่าลมให้พวกสลบไปกองรวมกันในท่ี
ปลอดภัยสัก ๑๐-๑๕ วินาที จะต้องรีบจัดการทําให้พื้นรังแห้งไม่มีน้ําผ้ึงเหลือติด 
ป้องกันชันโรงผ้ึงงานเดินไปติดน้ําผ้ึงตาย  

            ปัจจุบันแหล่งพันธุกรรมของชันโรงบ้านมีน้อยลง ทุกวันๆ จนไม่
สามารถนํารังผ้ึงชันโรงในธรรมชาติหรือรังสลัมที่พบเห็นตามบ้านเรือน มา
เพาะเล้ียงเพ่ือการนําไปใช้ประโยชน์ได้แต่อย่างใด เพราะเป็นสายพันธุ์เลือดชิด
เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากโครงสร้างทางพันธุกรรมของชันโรงบ้าน ไม่มีความเป็น
สังคมพ่อแม่ลูกอีกต่อไปแล้ว รังท่ีเห็นในธรรมชาติ มิใช่รังลูกที่เกิดมาจากรังแม่
ผสมกับรังพ่อ(พ่อกับแม่มิได้เป็นญาติก่อนแต่งงาน) แต่เกิดจากรังท่ีทําหน้าที่เป็น
รังพ่อ(รังอา)กลับเป็นญาติกับรังแม่ เพราะการคืนสภาพเป็นรังต่างถ่ินใช้เวลาแค่
เดือนกว่าๆเท่านั้น รังลูกก็กลายเป็นรังต่างถ่ินที่ไม่รู้จักรังพ่อรังแม่อีกต่อไปแล้ว 
จึงเกิดการผสมกันในหมู่เครือญาติ เป็นอุปสรรคในการเพาะเล้ียงชันโรงอย่างใหญ่
หลวง จะต้องก้าวข้ามหรือแก้ปัญหาเลือดชิดให้ได้ 

            การรอคอยดักแด้นางพญาในธรรมชาติ ๑-๒ ตัว/ปี จากรังแม่พันธ์ุและ
พ่อพันธุ์ ที่เกิดใหม่ เพื่อนําไปแยกขยายรังนั้น ค่อนข้างช้า บางรังไม่สร้างเซล
นางพญาเสียด้วยซ้ํา แต่รังที่มีเลือดชิดกลับสร้างเซลนางพญามากกว่า เพราะผ้ึง
งานมีพฤติกรรมลองผิดลองถูก เพื่อโอกาสท่ีจะได้นางพญาลูกผสมเกิดข้ึน ตาม
โอกาสความน่าจะเป็น แต่ไม่แนะนําให้รอคอยความหวังเซลนางพญาเหล่านั้น 
ส่วนใหญ่จะเป็นการเส่ียงที่สูญเปล่า เพราะได้ดักแด้นางพญาพรหมจรรย์แล้วก็
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ต้องจัดหาดักแด้ตัวผู้มาผสมที่ไม่เป็นญาติกับนางพญา ซึ่งก็ได้เลือกเอาจากรังที่
เห็นว่ามีดักแด้มากเป็นเกณฑ์ ไม่ทราบประวัติและสายเลือด(เป็นรังพี่รังน้องกัน) 
มันเป็นพฤติกรรมท่ีสุ่มเส่ียง ลองผิดลองถูกอย่างนี้ นํามาใช้ประกอบอาชีพ
เพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงมิได้ เพราะไม่มีความแน่นอน ขาดหลักประกัน ทั้งๆท่ีมีหลัก
วิชาการให้ปฏิบัติอยู่แล้ว ผู้ที่จะเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงเป็นอาชีพ จะต้องมีหลักการท่ี
เป็นวิทยาศาสตร์ เพื่อเข้าในกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรม ควบคุมปัจจัย
การผลิตได้ มีกรรมวิธีการผลิตที่แน่นอนเท่านั้น จึงจะประสบความสําเร็จ 

         การเพาะนางพญากึ่งธรรมชาติ สามารถแก้ปัญหาเรื่องเลือดชิดได้ ด้วย
การใช้หลักพันธุศาสตร์ ถ้ามีหน่วยงานราชการรับผิดชอบ เรื่องการปรับปรุงพันธุ์
ผ้ึงชันโรง ก็จะพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วกว่านี้ ถ้าไม่มีหน่วยงานราชการหรือ
ก่ึงราชการรับผิดชอบ การพัฒนาก็จะล่าช้าอย่างเช่นทุกวันนี้ ยังไม่เห็นมีหน่วย 
งานไหนท่ีจะช่วยเหลือเกษตรกรผู้เล้ียงผ้ึงชันโรงเหมือนอาชีพอื่นๆ คงจะเห็นว่า
ผ้ึงชันโรงไม่มีความสําคัญเท่าผ้ึงฝรั่งหรือผ้ึงพันธ์ุซึ่งเป็นแมลงอุตสาหกรรม หรือไม่
ก็เห็นว่า ผ้ึงชันโรงมีขนาดตัวเล็กเห็นจนชินตาแล้ว แต่เอาเข้าจริงไม่รู้จักว่ามันมี
ความสําคัญต่อระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรของพืชมีดอกมากขนาดไหน ขาด
ความเข้าใจท่ีลึกซึ้ง การเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรง เป็นอาชีพค่อนข้างใหม่(แต่พัฒนามา
๓๐ปีแล้ว) แต่เป็นเพราะชันโรงมีพฤติกรรมค่อนข้างลึกลับจะแยกขยายรังเพิ่ม
จํานวนรังไม่ง่ายเหมือนเพาะนางพญาผ้ึงพันธุ์ การหาหนทางผลิตนางพญาแม่
พันธุ์ขยาย หรือ Breeder Queens แล้ว มอบให้ผู้เล้ียงผ้ึงชันโรงนําไปผลิต
นางพญาลูกผสมอีกทีหนึ่ง จะช่วยแก้ปัญหาการผสมเลือดชิดได้เกือบร้อย
เปอร์เซ็นต์ หรือมีเลือดชิดน้อยกว่า ๑๒.๕%  

           ด้วยเหตุนี้ มีความจําเป็นที่จะต้องเพาะนางพญาชันโรงหลังลายก่ึง
ธรรมชาติให้ได้เสียก่อนท่ีจะคิดไปผลิตนางพญาลูกผสม การย้ายไข่ของผ้ึงงานลง
ถ้วยเพาะนางพญานั้นไม่ยากเด็กๆก็ทําได้ ผู้สูงวัยอาจจะมีปัญหาเรื่องสายตา มือ
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ไม้ส่ันตามวัย เป็นเพียงผู้กํากับก็ได้ไม่ต้องแสดงเอง ใช้ให้เด็กๆทําให้ เท่ากับเด็ก
ได้เรียนรู้ไปด้วย เพราะในอนาคตรังผ้ึงชันโรงเหล่านี้ ก็จะตกเป็นมรดกของ    
พวกเขา  แต่ที่จะยากคือ การต่ืนข้ึนมาให้อาหารหนอนผ้ึงงานทุกชั่วโมง ในถ้วย
เพาะนางพญา เพื่อปลุกหนอนให้มันกินอาหารทุกชั่วโมง จนครบ ๗๒ ชั่วโมงหรือ      
๓ วัน  

            การเพาะนางพญาจะต้องให้สภาพแวดล้อมเอื้ออํานวย เพราะผ้ึงชันโรง
ยึดติดกับธรรมชาติมาตลอดเวลา ต้องการอุณหภูมิประมาณ ๒๘-๓๐◦C ความชื้น
ในบรรยากาศ ๖๕-๗๕ %RH ข้ึนไป แต่อาหารในถ้วยเพาะระยะ ๓ วันแรก 
ต้องการความชื้น ๘๕-๙๐ %RH ปรับความช้ืนในอาหารให้คงท่ีด้วยการให้
ความช้ืนในบรรยากาศรอบๆถ้วยเพาะนางพญาระเหยไปหล่อเล้ียงมิให้ความชื้น
ในอาหารลดลงแต่ต้องให้คงที่ ๘๕-๙๐ %RH ไม่เพิ่มข้ึนมากจนอาหารเกิดสภาพ
เอ่อน้ําท่วมหนอนตาย หรือ อาหารแห้งก็ตายเช่นกัน ตายทั้งข้ึนทั้งร่อง ต้องเฝ้า
สังเกต ถ้าไม่สําเร็จก็ลองเพาะใหม่ได้ ปีหนึ่งๆ จะมีช่วงเพาะนางพญาได้ ๕-๖ 
เดือน ช่วงที่มีอุณหภูมิและความชื้นเหมาะสม ก็สามารถเพาะได้มากข้ึน แต่ถ้าใช้
ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความช้ืนเหมือนตู้ฟักไข่ สามารถนํามาปรับใช้ได้เช่นกัน  

          ส่ิงสําคัญที่จะตามมาคือ การเตรียมดักแด้ชันโรงตัวผู้ จากรังพ่อพันธ์ุที่จะ
ให้ผสมกับนางพญา๑ตัว ต้องใช้ดักแด้ตัวผู้ถึง ๘-๑๐ ตัว ที่อยู่ปะปนกับดักแด้ผ้ึง
งานถึง๑๐๐ ตัว หมายความว่า นับดักแด้ผ้ึงงานได้ ๑๐๐ตัวจะมีดักแด้ผ้ึงตัวผู้ปน
อยู่ ๘-๑๑ ตัว จะต้องจัดเตรียมไว้ให้พร้อม การเตรียมดักแด้ตัวผู้จํานวนดังกล่าว 
สภาพรังจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควร เพราะจะเกิดในช่วงฤดูผสมพันธุ์
หรือออกเรือนของนางพญา ถ้ารังที่นางพญาวางไข่ได้น้อย แทบจะไม่มีเซลตัว
ผู้สร้างข้ึนมาเลย การกระตุ้นให้นางพญาแม่รังพ่อพันธุ์ให้วางไข่ให้มากที่สุดเป็น
ส่ิงจําเป็นสําหรับรังพ่อแม่พันธุ์ นางพญาแม่รังต้องวางไข่ให้ได้วันละไม่ตํ่ากว่า 
๑๒๐ ฟอง/๒๔ชม. จะผลิตตัวผู้ได้ ๑๐-๑๕ ตัว/วัน ถึง ๑๐ วัน ก็จะผลิตตัวผู้ได้
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พอผสมกับนางพญาที่เพาะเอาไว้ ๑๐ ตัว ปฏิบัติอย่างน้ีไปเร่ือยๆ จํานวนรังผ้ึง
ชันโรงหลังลายลูกผสมจะเพิ่มข้ึนเป็น ๕๐-๑๐๐ รัง ภายใน ๑-๒ ปี เกิดความ
ชํานาญในการเพาะนางพญาแล้ว เข้าปีที่ ๒ ที่ ๓ จะก้าวกระโดดเป็น ๓๕๐ รัง
(รวมรังเก่าด้วย) ปีที่ ๔ อาจจะได้ถึง ๑,๐๐๐ รัง ถึงเวลานั้น ก็จะกลายเป็นเสือ
นอนกินทันที มีรายได้เฉล่ียไม่ตํ่ากว่า ๔๐,๐๐๐บาท/เดือน แถมยังมีหลักประกัน
ในผลผลิตทางการเกษตรติดผลสม่ําเสมอ และเวลาที่เหลือจากการดูแลรังผ้ึง
ชันโรง ปลีกตัวเอาเวลาไปทํางานอย่างอื่นได้อีก 

          การเล้ียงผ้ึงชันโรงหลังลาย เพื่อใช้ผสมเกสรพืชเป้าหมาย นับเป็น
วัตถุประสงค์หลักในการเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงหลังลาย เพราะผลผลิตพืชผลทาง
การเกษตรมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ(ผ้ึงชันโรงปิดทองหลังพระมา
ตลอด )มีมูลค่ามหาศาล สร้างรายได้ให้ กับประเทศนับแสนล้านบาท/ ปี 
ยกตัวอย่าง ผลไม้ทุเรียน ทั้งบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ เป็น
รายได้หลักของชาวสวน และประเทศชาติ เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน ในอดีต การ
ผสมเกสรของทุเรียน นักวิชาการแนะนําให้ใช้การผสมเกสรด้วยมือ(ผู้เขียนไม่เห็น
ด้วย) แต่หลังจากมีการพิสูจน์แล้วว่า ใช้ชันโรงช่วยผสมเกสรทุเรียนได้เป็นอย่างดี 
จึงมีการเพาะเล้ียงชันโรงหลังลายเพื่อใช้ผสมเกสรทุเรียนแทนการใช้มือผสม และ
เข้าใจผิดว่าจะต้องผสมตอนกลางคืนนั้นก็ไม่จําเป็น 

       การใช้ผ้ึงชันโรงผสมเกสรทุเรียนเรื่อยมานั้นอาจจะมีบางผลมีพูไม่เต็ม 
ผลบิดเบ้ียวไปบ้างก็ต้องคัดทิ้งไป ผลที่มีพูไม่เต็ม ก็ให้เข้าใจว่านั่น เป็นผลงานของ
ผ้ึงชันโรงที่มีพฤติกรรมเก็บเกสรทุเรียนตลอดเวลา ถึงแม้ว่า จะเลยเวลาผสมเกสร
ของทุเรียนไปแล้ว แต่ดอกทุเรียนยังไม่ร่วง เรณูที่ผสมจึงเป็นเรณูที่แข็งแรงก็มี 
อ่อนแอก็มี กําลังจะตายก็มี หรือตายแล้วก็มี เกิดการปฏิสนธิกับรังไข่ได้สมบูรณ์ก็
มีไม่สมบูรณ์ก็มี เช่นเดียวกับไม้ป่าบางต้นมีโพรงเกิดข้ึน แต่บางต้นก็ไม่มีโพรง
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เพราะได้เรณูที่แข็งแรงผสมกับยอดเกสรตัวเมีย เกิดความต้านทานโรคได้ดีกว่า 
แต่ถ้าป่าไม้มีแต่ต้นสมบูรณ์อย่างเดียว ชันโรงป่าก็จะไม่มีโพรงอาศัย 

          การเล้ียงผ้ึงชันโรงหลังลายใช้เวลาดูแลรังหรือจัดการรังชันโรงในรอบ ๑ 
ปี เช่น เปิดรัง เพื่อตรวจสภาพภายในรัง มองหานางพญาแม่รัง และดูความ
ผิดปกติภายในรัง เกิดข้ึนบ้างหรือไม่อย่างไร ตลอดจนปฏิบัติการเก็บเก่ียวน้ําผ้ึง
ในรังชันโรงปีละ ๒ ครั้ง จนเสร็จส้ิน ใช้เวลารวมกันไม่เกิน ๑๒ นาที/รัง/ปี นับว่า
น้อยมากเมื่อเทียบกับการเลี้ยงผ้ึงพันธุ์ต้องใช้เวลาถึง ๔ ชั่วโมง/รัง/ปี เป็นอย่าง
น้อย  ในเม่ือมีรังผ้ึงชันโรง ๑๐ รัง เท่ากับมีรังผ้ึงพันธ์ุ ๑ รัง ดังนั้น รังชันโรง ๑๐ 
รัง ใช้เวลาในการดูแลจัดการรังทุกอย่าง ๑๒๐ นาที หรือ ๒ ชั่วโมง/รัง/ปี ก็ยังใช้
เวลาน้อยกว่าเท่าตัว ในจัดการรังผ้ึงพันธ์ุ ๑ รัง หรือมีรังผ้ึงชันโรงต้องดูแล ๕๐๐ 
รัง ใช้เวลาท้ังหมด ๔-๕ วัน หรือ ๖,๐๐๐ นาที เท่านั้น เหลือเวลา ๓๖๐ วัน ไป
ทํางานอย่างอื่นได้    

            ไม่มีผ้ึงชนิดใดท่ีเล้ียงแล้วสามารถดูแลตัวเองได้โดยไม่ทิ้งรัง ไม่สูญเสีย
รัง ไม่ว่าจะมีดอกไม้บานหรือไม่ก็ตาม แต่กลับได้ผลประโยชน์จากรัง ก็เห็นจะมี
เพียงผ้ึงชันโรงชนิดเดียวเท่าน้ัน ที่เล้ียงแบบปล่อยได้ เล้ียงอยู่กับที่ก็ได้ หรือเล้ียง
แบบเคล่ือนย้ายรังก็ได้ อาจจะใช้ผู้ดูแลเป็นครั้งคราวเพียงคนเดียวสําหรับผ้ึง
ชันโรงจํานวน ๕๐๐ รัง ก็ย่อมได้ หรือทุก ๖ เดือน จะแวะมาตรวจดูสักครั้งหน่ึงก็
ได้ ถ้าเป็นรังลูกผสมรับรองว่าจะไม่หนีไปไหน ไม่ทิ้งรัง หรือมาดูวันท่ีต้องการเก็บ
เก่ียวผลประโยชน์จากรังผ้ึงชันโรงในวันนั้นก็ได้ คือจะมาดูก็ได้ ไม่มาดูก็ได้(แต่ไม่ 
รับประกันรังหาย) เพราะไม่เก่ียวกับการดํารงชีวิตประจําวันของผ้ึงชันโรงแต่
ประการใด ถึงแม้ว่า ผ้ึงชันโรงจะไม่ได้เห็นหน้าเจ้าของรัง ชีวิตของผ้ึงชันโรง ก็
ยังคงดําเนินไปตามปกติ หากินเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้(แต่ถ้าได้ตรวจรังผ้ึง
ชันโรงทุกรัง ในช่วงไม่มีเกสรดอกไม้บาน จะเห็นได้ชัดว่า รังอ่อนแอจะอยู่ไม่ได้ 
ต้องกําจัดทิ้งไปประมาณ ๑๒.๕ รัง/๑๐๐ รัง  แล้วเปล่ียนเอารังลูกผสมท่ีแข็งแรง



๑๐ 

 

มาต้ังแทน  ดังนั้น ผู้เล้ียงฯ อาจจะมีงานทําเพื่อปรับปรุงพันธุ์ชันโรงของตน 
ควบคู่ไปกับการแยกขยายรังชันโรงให้เพิ่มมากข้ึน  

           การเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรง เป็นอาชีพค่อนข้างอิสระ ไม่จําเป็นต้องปฏิบัติ
ดูแลรังตามเวลาในปฏิทิน แต่อย่างใด ว่างเวลาไหนก็เข้าไปตรวจเช็ครังเวลานั้น 
แต่อาจจะต้องมีการวางแผนงาน จดบันทึกไว้เล็กน้อย เพื่อมิให้ใช้สมองเปลือง 
เพื่อการแยกขยายรังนั่นเอง ถ้าท่านเริ่มเพาะเล้ียงก่อนคนอื่น จะมีรังมากกว่าคน
อื่น เป็นธรรมดา เก็บผลประโยชน์ได้นานกว่าคนอื่น ก็เห็นจะมีเพียงอาชีพ
เพาะเล้ียงผ้ึงชันโรง เท่านั้น  

              ในอนาคตสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ไม่ทราบแหล่งผลิตท่ีมาไม่แน่นอน 
และตรวจสอบแหล่งที่มาไม่ได้ จะขาดความน่าเชื่อถือและจะไม่ได้รับความนิยม

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

บทที่ ๑ 

ชีววิทยาของผ้ึงชนัโรง 

๑. สายพันธ์ุผึ้งชันโรงหลังลายท่ีแนะนําให้เพาะเล้ียงมี ๓ สายพันธ์ุ มี
โครงสร้างรัง ดังนี้ 

๑.๑. ผึ้งชันโรงหลังลายสายพันธ์ุเชียงใหม่ มีโครงสร้างของแผงเซลตัวอ่อน
เป็นแบบ ก่ึงแผงหวี(Semi-combs builder) โดยแต่ละแผงมีเสาคํ้า สร้างซ้อน
เหล่ือม กันเป็นชั้นๆ แพร่กระจายพันธุ์ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่มีรายงานว่า พบใน
จังหวัดอื่นๆในภาคเหนือ  

 

 

 

 

 

  

 

ภาพแสดง รังผึ้งชันโรงหลังลายสายพันธุเ์ชียงใหม่ มโีครงสร้างตัวอ่อนเป็นแบบแผงหวี     
              ระวางแผงตัวอ่อน มักจะแยกออกจากระวางถ้วยอาหาร 

 

 



๑๒ 

 

๑.๒. ผึ้งชันโรงหลังลายสายพันธ์ุภาคกลาง มีโครงสร้างของเซลตัวอ่อนเป็น
แบบกลุ่ม (Cluster builder) เซลตัวอ่อนแต่ละเซลยึดเชื่อมติดกันด้วยเสาขนาด
เล็ก เพื่อให้ปากเซลอยู่ในแนวระนาบขนานกับพื้นโลก แต่ละเซลสร้างต่อๆ กัน ข้ึน
ด้านบน ชันโรงหลังลายสายพันธุ์ภาคกลางพบทุกจังหวัด ในภาคตะวันออก เช่น 
จันทบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี กรุงเทพ เป็นต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น 
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 

       
ภาพแสดง  ผึ้งชันโรงหลังลายสายพันธุ์ภาคกลาง และภาคใต้ มีโครงสร้างตัวอ่อนเป็น  
              แบบกลุ่มเหมือนกนั เซลตัวออ่นสร้างขึน้ข้างบน(จึงต้องมีแผ่นพลาสติกใส 
              ปิดไว้) ส่วนระวางถว้ยอาหารได้แก่ ถ้วยนํ้าผึ้งและถ้วยเกสร มักสร้างตาม  
              พ้ืนที่ว่างภายในรังทั่วไป ไม่แน่นอน 

๑.๓. ผึ้งชันโรงหลังลายสายพันธ์ุภาคใต้ เป็นสายพันธุ์ขนเงิน มีโครงสร้าง
ของเซลตัวอ่อนเป็นแบบกลุ่ม เช่นเดียวกับภาคกลาง เซลตัวอ่อนแต่ละเซล เชื่อม
ติดกันด้วยเสาขนาดเล็ก เพื่อให้ปากเซลอยู่ในแนวระนาบ แต่ละเซลสร้างต่อๆ กัน 
พัฒนาขึ้นด้านบน เมื่อพื้นรังไม่มีที่ว่าง เช่นเดียวกับ ชันโรงหลังลายสายพันธ์ุภาค
กลาง เป็นเพราะชันโรงหลังลายสายพันธุ์ขนเงิน สามารถผสมพันธุ์กับชันโรงหลัง
ลายสายพันธุ์ภาคกลางได้ จึงจัดเป็นชนิดเดียวกันหรือสปีชีส์เดียวกัน แต่ต่างสาย
พันธุ์กัน เพราะมีลักษณะภายนอกโดยเฉพาะสีตามตัวและรยางค์ของชันโรงหลัง



๑๓ 

 

ลายสายพันธุ์หลังลาย มีสีน้ําตาลอ่อน ส่วนชันโรงหลังลายสายพันธุ์ขนเงิน มีสี
ค่อนข้างดํา โดยเฉพาะส่วนของอกและท้อง มีขนสีเงิน(หลังลายไม่มี) และขาทั้ง
สามคู่ ส่วนชันโรงหลังลายสายพันธุ์เชียงใหม่ ตัวสีเหลืองปนนํ้าตาล มีสีดําพาดท้อง
เล็กน้อย ทั้ง ๓ สายพันธุ์สามารถผสมข้ามสายพันธ์ุกันได้ จึงจัดเป็นชนิดเดียวกัน 
หรือสปีชีส์เดียวกัน(ถ้าต่างสปีชีส์กันจะผสมพันธ์ุกันไม่ได้) ช่วยให้การปรับปรุงพันธุ์
เพื่อผลิตลูกผสมประสบความสําเร็จ เพราะการผสมข้ามสายพันธ์ุ ป้องกันเลือดชิด
ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง รังผึ้งชันโรงหลังลายสายพันธุเ์ชียงใหม่ ผสมพันธุ์กบัผึ้งชันโรงหลังลาย 
              สายพันธุภ์าคกลาง มีโครงสร้างตัวอ่อนเป็นแบบแผงหวี ผสมแบบกลุม่ 
              (ภาพโดย ครูเจริญ ขําเขยีว เชียงใหม)่ 

๒. การเจริญเติบโตของผึ้งชันโรงหลังลาย                                             
           การพัฒนาการเจริญเติบโตของผ้ึงชันโรงเป็นข้อมูลพื้นฐานสําคัญท่ีผู้เล้ียง 

 



๑๔ 

 

ผ้ึงชันโรงหลังลายจะต้องเรียนรู้ และทําความเข้าใจต่อการเปล่ียนแปลงพัฒนาการ
เจริญเติบโตต้ังแต่ระยะไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ของผ้ึงชันโรงในแต่ละ
วรรณะใช้เวลาในการเจริญเติบโตนานแค่ไหน เพราะเป็นแมลงสังคม อายุและการ
เหล่ือมอายุ ของผ้ึงงานในรังมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของสมาชิกภายในรังได้
อย่างต่อเน่ือง พฤติกรรมการวางไข่ของนางพญา การสร้างรังของผ้ึงงาน การหา
อาหาร การออกเรือน การผสมพันธุ์ ฯลฯ ตลอดจนการป้องกันโรคและศัตรู ซึ่งจะ
มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ต่อผลิตผลจากรัง ที่ผู้เล้ียงผ้ึงชันโรงต้องการ 
ได้แก่ น้ําผ้ึง ชันผ้ึง ตลอดจน การแยกขยายรังเพื่อเพิ่มจํานวนรัง เป็นผลมาจาก
ข้อมูลพื้นฐานทางชีววิทยาทั้งส้ิน เพื่อให้การจัดการรังผ้ึงชันโรง มีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

     ข้อมูลทางชีววิทยาถูกนํามาประยุกต์เป็นวิทยาการการจัดการรังผ้ึงชันโรง
เพื่อขจัดปัญหาและอุปสรรค ที่เกิดข้ึนเน่ืองจาก สภาพแวดล้อม แหล่งอาหาร และ
แหล่งพันธุกรรม เปล่ียนแปลงไปในทางลบ จะสะท้อนไปที่ประชากรของผ้ึงชันโรง
ในรังทันที  

     ปัจจัยควบคุมการดํารงชีวิตของผ้ึงชันโรง คือ เครื่องยังชีพ ประกอบด้วย 
โพรงอาศัย(nest cavity) และแหล่งอาหาร(Bee forage) แต่ปัจจุบันต้องเพิ่มอีก
ปัจจัยหน่ึงคือ แหล่งพันธุกรรม เพราะมีความสําคัญต่อการอยู่รอดของรังผ้ึงชันโรง  
เป็นพื้นฐานของโครงสร้างของครอบครัวพ่อแม่ลูก(Parent and Offspring Community) 
ถูกทําลาย รังชันโรงที่เกิดใหม่มีสายเลือดชิด มีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน รังก็ล่มสลาย มีรัง
ใหม่ออกเรือนมาแทนที่รังเก่าก็ล่มสลายอีก ไม่ยกเว้นแม้แต่ชันโรงบ้าน มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการปรับปรุงพันธ์ุผ้ึงชันโรงโดยรวม นับเป็นปัญหาหนักที่สุด 
ในการเพาะเล้ียงชันโรงในประเทศไทย ที่สําคัญยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบ



๑๕ 

 

โดยตรงเพื่อดําเนินการแก้ไขถือเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีสุดที่จะต้องมีเจ้าภาพ 
ผู้รับผิดชอบดําเนินการโดยด่วน เพราะการเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรง เป็นทางเลือกใหม่
ในการประกอบอาชีพที่ยั่งยืนได้ จะทํารายได้และช่ือเสียง มาสู่ประเทศไทย เป็น
แบบอย่างให้แก่กลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีผ้ึงชันโรงเหมือนประเทศไทย 

   เพราะไม่มีแมลงชนิดใดที่เก็บรวบรวม สารชีวภาพจากพืชทั่วไป และจาก
พืชสมุนไพร ได้ดีเท่าผ้ึงชันโรง ส่ิงนี้ คือ การสกัดสารชีวภาพโดยวิธีธรรมชาติ    

          สรุป ข้อมูลพื้นฐานของผ้ึงชันโรงที่สําคัญๆ มีดังนี้ 

๑.พฤติกรรมการวางไข่ของนางพญาแม่รัง ในเซลผ้ึงงานก็ดี หรือในเซลตัวผู้ก็ดี 
มีพฤติกรรมตายตัว คือ นางพญาแม่รังสํารวจเซล  หยุดเร้าที่เซลนั้น  กระตุ้นให้
ผ้ึงงานสํารอกอาหารใส่ในเซล ส่งสัญญาณว่าพอแล้ว หยุด จากนั้นนางพญาแม่รัง
ข้ึนไปวางไข่ปักลงบนผิวอาหารในเซลผ้ึงงานทันที ใช้เวลานานกว่าวางไข่ในเซลตัว
ผู้เล็กน้อยเนื่องจากจะต้องบังคับท่อน้ําเช้ือ จากนั้นปากเซลจะถูกปิดทันที ไม่เปิด
อีกเลยจนกว่าจะออกมาเป็นตัวเต็มวัย (ดังภาพ) 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

ภาพแสดง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผึ้งงานกับนางพญาแม่รัง ต้องการวางไข่ในเซลผึ้ง 
              งานจึงหยุดอยู่ที่ปากเซล แล้วใช้หนวดแตะผึ้งงานทีละตัวๆ ให้คาย 
              อาหารใส่ในเซล ประมาณ ๖-๗ ตัว/เซล จากน้ันขึ้นไปวางไข่ ปักลงบน 
              ผิวอาหารเสร็จแล้ว เซลจะถูกปิดไปตลอด จนกว่าจะพัฒนาเป็นตัวเต็ม 
              วัย จึงจะถูกเปิดออกโดยผ้ึงงานภายนอก หรือบางครั้งก็เปิดออกได้เอง 

๒. การเจริญเติบโตของผึ้งชันโรงแต่ละวรรณะ ต้ังแต่ระยะไข่ จนกระท่ังเป็นตัว
เต็มวัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วงจรชีวติตัวผู้ 

วงจรชีวติผึง้งาน 

วงจรชีวตินางพญา 

♂

♀



๑๗ 

 

ภาพแสดง วงจรชีวิตของผึ้งชันโรงทั้ง ๓ วรรณะ ได้แก่ นางพญา ผึ้งงาน และตัวผู้ เร่ิม
จากระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ และตัวเต็มวัย รวมเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโต 
จนกระทัง่เป็นตัวเต็มวัย เท่ากบั ๓๖, ๓๙ และ ๔๑ วัน ตามลําดับ ส่วนอายุขัยของ
นางพญาแม่รังเฉลีย่ ๒๕ ปี ผึง้งาน ๖๐ วัน(ทํางานหนักอายสุัน้) ส่วนชันโรงตัวผู้มชีีวิตอยู่
ได้ ๒๐ วัน 

๓. โครงสร้างของเซลตัวอ่อน จะมีทั้งเซลผ้ึงงานและเซลตัวผู้ ถูกสร้างปะปนกัน

ไปตามจังหวะของเซลผ้ึงงานเป็นเกณฑ์ ไม่แน่นอน แต่มีเซลตัวผู้คิดเป็นร้อยละ  

๘-๑๑ ของจํานวนเซลผ้ึงงาน 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

     ภาพแสดง เปรียบเทียบเซลของชันโรงตัวผู้กับเซลของชันโรงงานที่สร้างขึ้นปะปนกัน 
สังเกตที่รูปร่างและเส้นผ่าศูนย์กลางปากเซลไม่เท่ากัน ของตัวผู้จะแคบกว่า เป็นสาเหตุให้



๑๘ 

 

เกิดการผสมสายเลือดชิด เพราะคิดว่าไม่มีเซลตัวผู้ปะปนอยู่ในกลุ่มดักแด้ผึ้งงาน  เมื่อแยก
รัง นําเอาดักแด้ผึ้งงานจากรังที่เป็นญาติกับดักแด้นางพญา ไปใส่รวมกัน 
 

๔. หน้าท่ีของวรรณะนางพญา ผึ้งงาน และ ชันโรงตัวผู ้

วรรณะของผ้ึงชันโรง มี ๓ วรรณะ ดังนี้ 

               
ภาพแสดง นางพญาพรหมจรรย์ของผึ้งชันโรงหลังลาย(ขวา)  และลักษณะของผึ้ง 
              ชันโรงตัวผู้(ซ้าย) และลักษณะผึ้งชันโรงงาน(กลาง) มีขนาดพอๆกัน แต่   
              ผึ้งชันโรงตัวผู้ มีหนวดยาวกว่าผึ้งงาน ๑ ปล้อง 

๔.๑ วรรณะนางพญา(ได้มาจากไข่ที่ผสมน้ําเชื้อตัวผู้ มีโครโมโซม ๒ ชุดๆ หนึ่ง
มาจากไข่ อีกชุดหน่ึงมาจากน้ําเชื้อตัวผู้ผสมกัน พัฒนาไปเป็นผ้ึงชันโรงเพศเมีย
(Female) และระหว่างเป็นหนอนวัยอ่อนได้กินอาหารมาก เพราะเจริญเติบโตอยู่
ในเซลขนาดใหญ่ จึงพัฒนาไปเป็นนางพญาพรหมจรรย์ๆ จะดํารงชีวิตอยู่ได้
ก็ต่อเมื่อเปล่ียนสถานะไปเป็นนางพญาแม่รังเท่านั้น คือ จาก virgin queen ไป
เป็น mother queen คือ ต้องได้ผสมกับผ้ึงชันโรงตัวผู้ จึงจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ ส่วน
สถานะนางพญาพรหมจรรยม์ีชีวิตรอดอยู่ได้ในช่วงเจริญพันธุ์ ๓-๕ วันเท่านั้น เลย
เวลาจากน้ีไปแล้ว ยังไม่ได้แต่งงานกับผ้ึงชันโรงตัวผู้ ก็จะถูกผ้ึงงานฆ่าตาย จึงไม่มี



๑๙ 

 

นางพญาพรหมจรรย์วางไข่ได้เหมือนนางพญาพรหมจรรย์ของผ้ึงพันธุ์ นางพญาแม่
รัง มีหน้าที่วางไข่ และควบคุมพฤติกรรมของผ้ึงงานด้วยฮอร์โมนที่ปลดปล่อยออก 
มาจากตัวนางพญาและยังปล่อยกล่ินควบคุม พฤติกรรของชันโรงตัวผู้ ในสถานะ
ลูกชายของนางพญาแม่รังอีกด้วย พวกผ้ึงชันโรงตัวผู้ จึงมีพฤติกรรมรวมกลุ่มอัน
เนื่องมาจากอิทธิพลของฮอร์โมนนางพญาแม่รัง แบบกลุ่มใครกลุ่มมัน (คนละกลิ่น)
เพราะมาจากแม่รังคนละตัว ทําให้ผ้ึงงานรู้ว่า ผ้ึงชันโรงตัวผู้ ที่มาแอ่วนางพญา
พรหมจรรย์ที่หน้ารังมาจากรังไหนบ้าง ช่วยให้ผ้ึงงานสามารถจัดการในฐานะแม่ส่ือ
แม่ชักให้นางพญาพรหมจรรย์จะได้ผสมกับผ้ึงตัวผู้กลุ่มไหนก่อนและหลังเป็นหน้าที่
ของผ้ึงงานเป็นตัวจัดการให้นางพญาพรหมจรรย์ทุกอย่างจนกว่าการออกเรือนจะ
เสร็จส้ิน                                                                          
          ส่วนนางพญาพรหมจรรย์ที่เกิดข้ึนในรัง เกิดจากผ้ึงงานสร้างเซลนางพญา 
ให้นางพญาแม่รังวางไข่ เพราะผ้ึงงาน รู้ว่าสภาพรังแออดัเพราะมีประชากรมากทั้ง
เซลไข่ เซลตัวอ่อน ดักแด้ และตัวเต็มวัย รวมกันอยู่ภายในรัง จําเป็นจะต้องแยกรัง 
ด้วยการออกเรือน นําพานางพญาพรหมจรรย์ร่วมกับผ้ึงงานจํานวนหนึ่ง บินออก
จากรังแม่ ไปหาท่ีสร้างรังใหม่ จะมีชันโรงตัวผู้บินตามไปด้วย  

      แต่ถ้าสภาพรังมีเน้ือที่หรือปริมาตรเพิ่มข้ึนในทันทีทันใด ไม่แออัดอีกแล้ว 
เพราะผู้เล้ียงเพิ่มปริมาตรด้วยการซ้อนรัง ผ้ึงงานมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบทันทีทันใด 
เปล่ียนใจไม่นําพานางพญาพรหมจรรย์ออกเรือนแล้ว จะกัดนางพญาพรหมจรรย์
ตายในที่ สุด นําซากนางพญาฯ ออกมาท้ิงนอกรัง เป็นชิ้นๆ หรือนางพญา
พรหมจรรย์ตัวนั้น ถึงวัยเจริญพันธุ์ แต่สภาพรังไม่อยู่ในสถานะท่ีจะออกเรือนได้ 
เพราะประชากรมีน้อย โดยเฉพาะผ้ึงงานตัวเต็มวัย นางพญาพรหมจรรย์จะตกอยู่
ในสถานะลําบากเพราะผ้ึงงานในรังไม่เหลียวแล บางครั้งพบนางพญาพรหมจรรย์ 



๒๐ 

 

บินออกจากรังเดิม(ถูกผ้ึงงานบังคับ) เข้าไปอยู่อีกรังหน่ึงที่ยังไม่มีนางพญา เป็น
เพราะพฤติกรรมของผ้ึงงาน ที่ไม่แน่นอนอาจจะรู้ว่า นางพญาพรหมจรรย์ที่เกิดข้ึน
มีเลือดชิดสูง ส่วนรังที่รับนางพญาสัญจรมาอยู่ในรัง ก็ถูกตรวจสอบโดยผ้ึงงาน
เช่นกัน และผลตรวจสอบก็ไปในทํานองเดียวกับรังแรก ถือว่าสมรรถนะไม่ผ่าน 
ต้องรีบออกจากรังที่สองไป มิฉะนั้นจะถูกฆ่าตาย  

      ดังนั้น ในธรรมชาติของผ้ึงชันโรง จะไม่มีนางพญาพรหมจรรย์ ดํารงชีวิต
อยู่ได้จนส้ินอายุขัย ต่างจากผึ้งพันธุ์นางพญาพรหมจรรย์วางไข่ได้ แต่ต้องผ่านการ
รมก๊าซ CO2 เพื่อกระตุ้นให้รังไข่เจริญพัฒนาผลิตไข่ที่ไม่มีน้ําเชื้อผสมได้ เพื่อผลิต
ผ้ึงตัวผู้ ถ้านางพญาพรหมจรรย์ชันโรงวางไข่ได้ ก็จะผลิตผ้ึงชันโรงตัวผู้ได้ ชันโรง
ตัวผู้มีโครโมโซมชุดเดียว เกิดเลือดชิดได้ยาก  

   ๔.๒ วรรณะผึ้งงาน(ได้มาจากไข่ที่ผสมนํ้าเชื้อตัวผู้(Fertilized egg) เช่น 
เดียวกับวรรณะนางพญา แต่หนอนได้อาหารน้อย เพราะเจริญเติบโตอยู่ในเซล
ขนาดเล็กกว่าเซลนางพญา สองเท่าครึ่ง  มีโครโมโซม ๒ ชุด เหมือนนางพญา
พรหมจรรย์ เช่น AB หรือ AC หรือ AD เป็นต้น A คือ ไข่ ส่วน B , C, และ D คือ 
น้ําเชื้อตัวผู้แต่ละตัวท่ีผสมกับนางพญาพรหมจรรย์ จะถูกส่งเข้าไปเก็บไว้ในถุงเก็บ
น้ําเช้ือ(Spermatheca) ผ้ึงงานหรือชันโรงงาน มีหน้าที่ดูแลรัง สร้างรัง สร้างเซล
วางไข่ ถ้วยเกสร และถ้วยนํ้าผ้ึง เก็บเกสร น้ําต้อย และชันผ้ึง ป้องกันรัง เฝ้าหน้า
รัง ซ่อมแซมทําความสะอาดรัง และมีหน้าที่สําคัญคือ ควบคุมพฤติกรรมการออก
เรือนและผสมพันธุ์ของนางพญาพรหมจรรย์ เพราะมีประสบการณ์มากกว่า
นางพญาพรหมจรรย์ จัดเรียงลําดับความสําคัญของผ้ึงชันโรงตัวผู้ให้ได้ผสมกับ
นางพญาพรหมจรรย์ พวกที่มีสถานะเป็นพี่ชายน้องชายกับนางพญาพรหมจรรย์ 
จะถูกกีดกันออกไปก่อน ให้กลุ่มต่างถ่ิน กล่ินต่างกัน ได้มีโอกาสผสมก่อน แต่ก็มิได้



๒๑ 

 

หมายความว่า ชันโรงตัวผู้จากกลุ่มอื่นๆต่างถ่ินมิได้เป็นญาติกันกับนางพญาก็หาไม่ 
มีเพียงกล่ินของนางพญาแม่รังเป็นคนละตัวกัน เท่านั้น จึงไม่มีหลักประกันว่าจะ
ต่างสายเลือดกัน  

        ดังนั้น ผู้เล้ียงผ้ึงชันโรงควรหลีกเล่ียง การแยกรังหรือเพิ่มจํานวนรังผ้ึง
ชันโรงด้วยวิธีการรอคอย นางพญาพรหมจรรย์ออกเรือน เป็นความหวังที่เลือนลาง 

     ๔.๓ วรรณะตัวผู้(Male caste) หรือผ้ึงตัวผู้ หรือชันโรงตัวผู้ หรือผ้ึงชันโรง
ตัวผู้เป็นตัวเดียวกัน เกิดมาจากไข่ของนางพญาแม่รังที่มิได้ผสมนํ้าเชื้อตัวผู้ จึงมี
โครโมโซม เพียงชุดเดียว(Male) เช่น B, C, และ D เป็นต้น ชันโรงตัวผู้ มีหน้าที่ 
ผสมพันธุ์กับนางพญาพรหมจรรย์ทั้งที่เป็นญาติและมิได้เป็นญาติกับนางพญา
พรหมจรรย์ที่ออกเรือน ชันโรงตัวผู้มีพฤติกรรมแอ่วนางพญาพรหมจรรย์ รู้ได้ว่ามา
แอ่ว เพราะจะกระเตงเกสรไว้ที่แข้งขาหลัง เพื่อหลอก ผ้ึงงานที่เฝ้าหน้ารัง ให้
สําคัญผิดคิดไปว่าเป็นพวกเดียวกันกําลังจะเอาเกสรเข้าไปเก็บในรัง แต่ด้วยกล่ิน
ตัวไม่เหมือนพวกเดียวกัน จึงเข้ารังไม่ได้ ตกเย็นนางพญาพรหมจรรย์ก็ยังไม่ออก
เรือน ก็บินกลับรังของตน วันรุ่งข้ึนค่อยมาแอ่วใหม่ 

     ๔.๓.๑ชันโรงตัวผู้ในประเทศไทยมีแข้งขาหลัง ๒ แบบ  

๔.๓.๑.๑ แข้งขาหลังเหมือนของผ้ึงงาน(Isopodal type)  
๔.๓.๑.๒ แข้งขาหลังไม่เหมือนของผ้ึงงาน(Anisopodal type) 

          



๒๒ 

 

ภาพแสดง ลักษณะของแข้งขาหลังของผึง้ชันโรงตัวผู้ เปรียบเทียบกับ แข้งขาหลงัของผึ้ง   
             ชันโรงงาน ที่อยู่ในสกุลเดียวกัน มีทั้งทีเ่หมือนและท่ีไมเ่หมอืนกัน ในแต่ละสกุล  
             ส่วนที่เหมือนกัน มักผสมกันภายในรังและนอกรังเมื่อมีพฤติกรรมบินรวมพลรัง    
             เกิดขึ้นก่อนวันออกเรือน และที่ต่างกัน มักผสมพนัธุ์ในวันออกเรือน 

      แต่ละแบบบ่งบอกถึงพฤติกรรมการผสมพันธ์ุระหว่างนางพญาพรหมจรรย์กับ
ชันโรงตัวผู้ แบบท่ี ๑ จะผสมพันธุ์กันภายในรังเป็นส่วนใหญ่ ที่เกิดข้ึนในผ้ึงชันโรง
หลังลาย มีน้อยรายที่ผสมนอกรัง ส่วนแบบที่ ๒ จะผสมพันธุ์กันนอกรัง แต่มิใช่ใน
อากาศหรือ In the air เหมือนผ้ึงพันธุ์ หรือผ้ึงรวง แต่ใช้วิธีบินเกาะจับโดยชันโรง
ตัวผู้ที่มีความสามารถบินแล้วเกาะจับนางพญาพรหมจรรย์ในอากาศได้ นํา
นางพญาลงบนพื้น ตกตรงไหนก็ผสมตรงน้ันหรือ On the floor บางคู่บินมาตก
บนกระเป๋าของผู้เขียนพอดี ใช้เวลาผสมไม่เกิน ๕ วินาที(ถ่ายรูปไม่ทัน) เสร็จแล้ว
ต่างคนต่างบินไปคนละทิศคนละทาง โดยเฉพาะตัวผู้บินออกไปจากกลุ่ม แต่
นางพญาบินเข้าหากลุ่มเพื่อผสมกับผ้ึงตัวผู้ต่อไป เป็นพฤติกรรมที่เกิดข้ึน ก่อนออก
เรือน ๑ วัน 

ส่วนขาแบบที่ ๒ แข้งขาหลัง(Hind tibiae) ของชันโรงตัวผู้มีรูปร่างไม่เหมือน
ของผ้ึงงานชนิดเดียวกัน ใช้เก็บเกสรไม่ได้ จึงไม่มีพฤติกรรมแอ่วหน้ารัง แต่จะไป
รวมตัวกันเป็นฝูงห่างจากหน้ารัง ประมาณ ๑-๒ เมตร ผ้ึงงานท่ีเฝ้าหน้ารังจึงทํา
อะไรไม่ได้ พวกผ้ึงชันโรงกลุ่มน้ี เห็นนางพญาพรหมจรรย์บินออกมา ก็จะบินกรูเข้า
ไปเกาะทันที ทั้งคู่หรือทั้งกลุ่มจะตกบนพื้นแล้วนัวเนียผสมกันเสร็จ ตัวผู้ที่รอต่อคิว 
ก็ข้ึนต่อทันที ผสมจนนางพญาพรหมจรรย์พอใจ ก็จะกดก้นติดพื้นแสดงการปฏิเสธ 
ผ้ึงงานเห็นเหตุการณ์ตลอดเวลา จะไล่ผ้ึงตัวผู้ออกไป ถ้านางพญาบินไม่ไหวด้วย
สาเหตุใดก็ตาม ผ้ึงงานก็จะช่วยกัน หิ้วปีก นํานางพญาแม่รัง(เปล่ียนสถานะเพราะ
ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้ว) เข้าไปอาศัยในรังใหม่จนได้ อาการห้ิวปีก เกิดข้ึนกับ
ชันโรงทุกชนิดได้ เมื่อชันโรงปฏิเสธท่ีจะไม่ออกเรือน ๑ หรือบินเข้ารังไม่ไหว ๑ ผ้ึง 
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งานจะช่วยกันหิ้วปีกประมาณสองสามตัว โดยงับโคนปีกของนางพญา ทั้งสองข้าง 
งับขาคู่หลังก็เคยเห็น อาจจะถูกผ้ึงงานช่วยกันอุ้มถึงส่ีตัวแล้วกระพือปีกบิน(แบบ
เครื่องบินโดรน)ไปยังโพรงว่างที่อยู่ใหม่ พอถึงที่แล้ว ตัวนางพญาเต็มไปด้วยน้ําลาย 
เต็มไปหมด จากนั้นก็เริ่มผสมพันธุ์อีกและเสร็จส้ินในคืนนั้น พฤติกรรมการผสม
พันธุ์ของชันโรง ผสมกันบนพื้นหรือ On the floor เท่านั้น เกิดบนพื้นราบ ไม่เคย
เห็นทั้งคู่ผสมเกาะกันในแนวด่ิงตามลําต้นไม้เหมือนตัวด้วงแต่อย่างใด และไม่เคย
เห็นผสมกันกลางอากาศ หรือ In the air เหมือนพวกผึ้งรวง เพราะปีกของชันโรง
บอบบางมาก  

   แต่ผ้ึงชันโรงตัวผู้ที่ผสมกับนางพญาเสร็จแล้ว จะไม่ตาย แต่จะบินผละ
ออกไปจากนางพญาอย่างรวดเร็ว ทั้งท่ีมีอวัยวะที่ช่วยในการสืบพันธ์ุ ได้แก่ คู่ก้าน
กระทุ้ง(Vosellae) และคู่ของตะขอเก่ียว(Sagittae) แต่ละคู่ยาวมาก ดูรุงรัง กลับ
ไม่เป็นอุปสรรคในการปลดออก แต่อย่างใด 

   อายุขัยของผ้ึงชันโรงตัวผู้ อยู่ไม่ได้นานหลังช่วงเจริญพันธุ์ไปแล้ว ผ้ึงงานไม่
สนใจ ไม่ดูแล ไม่ให้อาหาร แต่อย่างใด อยู่ได้ไม่เกิน ๒๐วัน อาจจะกลับไปรังเดิม 
แต่ผ้ึงงานรังนั้นก็ไม่ดูแล ยกเว้นมีนางพญาพรหมจรรย์ยังมิได้ออกเรือน 

๕. โครงสร้างภายในรังผึ้งชันโรงหลังลาย แต่ละสายพันธ์ุ มีดังน้ี 

๕.๑  โครงสร้างภายในรังผ้ึงชันโรงสายพันธุ์ภาคกลางเป็นแบบกลุ่ม  

         

 

        

 
 

โครงสร้างภายในรังเป็นแบบกลุ่มก้อน ประกอบด้วยเซลผึ้งงาน และ
เซลตัวผู้ สร้างปะปนกันเป็นกลุ่ม สลับกันไปมามีจํานวนไม่แน่นอน 
อาจจะ ๑๐:๑๐๐ (เซลตัวผู้:เซลผึ้งงาน) นานๆ จึงจะสร้างเซลนางพญา
ขึ้นมาสักเซลหนึ่ง เฉลี่ยปีละ ๑-๒ เซลเท่าน้ัน ส่วนระวางอาหาร
ประกอบด้วยถ้วยนํ้าผึ้ง และเกสร อาจจะแยกกัน หรือติดกัน หรือ
ซ้อนกันเพราะเน้ือที่ไม่พอ ส่วนของชันผึ้งเหลวที่เก็บรวบรวมมาจาก
ยางไม้นอกรัง จะวางไว้ข้างๆรังเป็นส่วนใหญ่ใช้เป็นส่วนผสมในการ
สร้างเซลวางไข่ และส่วนอุดรู้รั่วภายในรังก็ได้ ใช้ชันในตัวผสมชันเหลว
บ้างก็ได้ ใช้หมกศัตรูตัวใหญ่ที่เข้าไปตายในรัง 
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๕.๒ โครงสร้างภายในรังผ้ึงชันโรงสายพันธุ์เชียงใหม่เป็นแบบแผงหวี 

  

 

                

 

 

      ส่วนผ้ึงชันโรงหลังลายสายพันธ์ุภาคใต้ ไม่ต่างจากสายพันธ์ุภาคกลาง แต่
ขนาดตัวเล็กกว่านิดหน่อย สีดําชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นพวกขนเงิน แพร่มาจาก
มาเลเซีย(ชันโรงแพร่จากใต้ข้ึนเหนือ) ส่วนสายพันธุ์ภาคอีสาน ภาคตะวันออกและ
ภาคตะวันตกนั้นเหมือนกันเป็นสายพันธ์ุเดียวกันกับที่กระจายพันธ์ุไปได้ทั่ว
ประเทศ ชันโรงหลังลายเกือบจะหมดไปจากภาคอีสานแล้ว เพราะรังถูกเปิดเอาตัว
อ่อน ดักแด้ น้ําผ้ึง ไปกิน แทบจะหมดป่า และผ้ึงชันโรงหลังลายสายพันธุ์ต่างๆ 
สามารถผสมข้ามสายพันธ์ุได้ แต่ปัจจุบัน มีโอกาสเกิดข้ึนน้อยมาก เพราะรังถูก
ทําลาย จนทําให้โครงสร้างทางพันธุกรรมพ่อแม่ลูกขาดสะบ้ันลง ลูกที่เกิดๆมาจาก
พ่อที่เป็นญาติกับฝ่ายแม่ หรือในทางกลับกัน มิใช่แม่แต่งงานกับพ่อ เพื่อผลิตลูกไป
ชั่วนิรันดร บางครั้งก็ได้ลูกไม่มีพ่อ(เพราะแม่ไปแต่งกับอา) หรือลูกไม่มีแม่เพราะ
พ่อไปแต่งกับน้า) เกิดเลือดชิด(Inbred colonies) 

๖. พันธุกรรมของผึ้งชันโรงหลังลาย  

        เรื่องพันธุกรรมของผ้ึงชันโรงหลังลาย มีความสําคัญมาก เพราะส่งผล
กระทบอย่างกว้างขวางจุบัน กลายเป็นหอกข้างแคร่ ต่อวิถีชีวิตของรังผ้ึงชันโรง

โครงสร้างภายในรังประกอบด้วย ระวางตวัอ่อน ระวางถ้วยอาหาร
ได้แก่ ถ้วยเกสรและถ้วยนํา้ผึง้ โครงสร้างของเซลตวัอ่อนเป็นแบบ
กึ่งแผงหวี ปากเซลอยู่ในระนาบเดียวกัน สร้างซ้อนกันเป็นแผง
หลายชัน้มีเสาคํา้ เพ่ือให้ความอบอุ่นแก่ตวัอ่อนในหน้าหนาว ด้วย
การเดินเข้าไปซุกระหว่างแผง แล้วกระพือปีกเกิดความร้อนท่ีอก 
แผ่ความร้อนขึน้ไปองัแผงตวัอ่อนด้านบนให้อุ่นขึน้ เป็นชนัโรงหลงั
ลายท่ีลฉลาด ปรับตัวได้การสร้างเซลตัวอ่อนเป็นแบบแผงหวี 
ก้าวหน้ากว่าแบบกลุ่ม เก็บนํา้ผึง้มากกว่าแบบกลุ่ม เพราะต้องใช้
เป็นพลงังานอบอุ่นแผงตวัอ่อนในช่วงหน้าหนาวแพร่กระจายพนัธุ์
ในจงัหวดัเชียงใหม ่จงัหวดัอ่ืนยงัไมมี่รายงาน 



๒๕ 

 

โดยตรง มาตลอดเวลา พันธุกรรมเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมของชันโรงทุกวรรณะ 
พันธุกรรมนําสายเลือดท่ีจะถ่ายทอดไปสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน ลักษณะภายใน
(Genotype)และลักษณะภายนอก(Phenotype)เป็นอิทธิพลของพันธุกรรม
ควบคุมการแสดงออกของพฤติกรรมของผ้ึงงานในการดําเนินกิจกรรมภายในรัง
และนอกรัง รวมท้ังพฤติกรรมของนางพญาเป็นผลกระทบมาจากพันธุกรรม
ภายนอกทั้งส้ิน(เหตุผล ลึกๆแล้วมาจากป่าถูกทําลาย(ชันโรงป่า) และมาจากการ
พัฒนาบ้านเมือง(ชันโรงบ้าน) เมื่อพบชันโรงที่มีลักษณะด้อยต้องคัดท้ิง(แผ่เมตตา
อย่าเสียดาย ดูผ้ึงงานทําลายตัวอ่อนเป็นตัวอย่าง) ในธรรมชาติมีผ้ึงงานในรังคอย
ดูแลไข่และตัวอ่อนที่มีเลือดชิด จะถูกผ้ึงงานกําจัดออก ทําลาย หรือถูกกินเป็น
อาหารของผ้ึงงาน แต่ลักษณะภายในตัวผ้ึงงาน ที่ปรากฏให้เห็นนั้น สังเกตยาก ดู
ภายนอกแล้วไม่มีความแตกต่างกันระหว่างพวกเลือดชิดกับพวกลูกผสม(เพราะ
เป็นชันโรงเป็นพวกกระดูกหุ้มเนื้อ) จนกว่าจะแสดงพฤติกรรมออกมาปรากฏให้
เห็นเท่านั้น ทางท่ีดีใช้วิธีตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอ จะดีกว่า ได้ข้อมูลมากกว่า(ค่า
ตรวจก็ไม่แพง) 

      ๖.๑ พันธุกรรมของนางพญาและผึ้งงาน 

นางพญาผึ้งชันโรง มีทั้งนางพญาพรหมจรรย์ และนางพญาแม่รัง นางพญา
พรหมจรรย์เกิดจากไข่(มีโครโมโซม ๑ ชุด) ที่ได้รับการผสมกับน้ําเช้ือตัวผู้(ที่
นางพญาแม่รังผสมเก็บไว้ในถุงเก็บน้ําเช้ือ) ที่ควบคุมหรือบังคับการปลดปล่อย
น้ําเชื้อได้ จะให้ผสมกับไข่ใบไหนก็ได้ หรือมิให้ผสมก็ได้ แต่จะเลือกไข่มีโครโมโซม
ชุดใดชุดหน่ึงไม่ได้ และน้ําเชื้อของตัวผู้ตัวไหนก็ไม่ได้ นางพญาแม่รังจึงวางไข่ได้
สองชนิด คือ ชนิดที่ผสมน้ําเชื้อ และชนิดท่ีมิได้ผสมน้ําเชื้อ ไข่ที่ผสมนํ้าเช้ือพัฒนา
เป็นเพศเมียมีโครโมโซม ๒ ชุด(เป็นกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ) ส่วนไข่ที่ไม่ได้รับ
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น้ําเช้ือพัฒนาเป็นตัวผู้ มีโครโมโซม ๑ ชุด เป็นกฎเกณฑ์ที่ต้ังโดย เดียร์ซัน(ค.ศ. 
๑๘๔๐) ที่ผู้เล้ียงชันโรงต้องทราบที่มาของพันธุกรรมของนางพญาและผ้ึงงานซึ่ง
เป็นเพศเดียวกัน แต่ต่างสถานะกันเพราะมีหน้าท่ีและพฤติกรรมต่างกัน หน้าที่
และพฤติกรรมต่างกันเพราะมีอวัยวะท่ีใช้ทําหน้าที่ไม่เหมือนกัน(ที่จริงเป็นกฎของ
ผ้ึงพันธ์ุเพราะเดียร์ซันเป็นคนเยอรมันเชื้อสายออสเตรีย ทดลองกับผ้ึงพันธ์ุเท่านั้น 
แต่ผู้เขียน ปรึกษาศาสตราจารย์ ดร.มิชเชนเนอร์ (Prof. Dr. C.D. Michener) 
แล้ว ลงความเห็นว่าผ้ึงชันโรงของโลก น่าจะใช้ทฤษฎีเดียวกับผ้ึงพันธุ์ได้ เพราะ
พวกชันโรงก็เป็นพวกผ้ึงสังคมแท้จริงเหมือนกัน แต่ล้าหลังเพราะแหล่งกําเนิด
ต่างกัน ทําให้การเพาะนางพญาด้วยหนอนผ้ึงงานได้ลําบากกว่าพวกผ้ึงก้าวหน้า
อย่างผ้ึงพันธุ์ 

        การถ่ายทอดพันธุกรรมของนางพญาแม่รังมีฝักไข่ ๑ คู่ คู่หนึ่ง A อีกคู่หนึ่ง
B(สมมติ) รวมกันแล้วมีโครโมโซม ๒ ชุดคือ AB ที่เกิดจากตัวนางพญาเอง
(Somatic cells) ถ่ายทอดพันธุกรรมผ่านไปยังไข่ A (โครโมโซมจะลดลงครึ่งหน่ึง
จาก ๒ เหลือ ๑ ) เช่นเดียวกับไข่ B จากอีกฝักหน่ึง(ที่จริงท้ังไข่ A และ B กําเนิด
ข้ึนได้ทั้งสองฝักเป็นไปแบบสุ่ม(Randomization) และการถ่ายทอดพันธุกรรม
ของชันโรงตัวผู้ C(สมมติ) จะต้องผ่านไปท่ีน้ําเช้ือผสมกับไข่ A หรือไข่ B เท่าน้ัน
โครโมโซมของชันโรงตัวผู้ C จะไปอยู่ที่ไข่ที่ผสมแล้วรอท่ีจะพัฒนาไปเป็น
นางพญาพรหมจรรย์ก็ได้หรือเป็นผ้ึงงานก็ได้ถ้าได้เป็นนางพญา(AC หรือ BC) จึง
จะมีโอกาสถ่ายทอดพันธุกรรมของตัวผู้ C ผ่านไปยังไข่ของนางพญาท่ีมิได้ผสม
น้ําเช้ือกลับมาเป็นผ้ึงชันโรงตัวผู้ C เหมือนเดิมที่ได้ผสมกับนางพญาในฐานะพ่อ
พันธุ์นั่นเอง  
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        ดังนั้นโครโมโซมของตัวผู้ จะไปปรากฏเป็นไข่ของนางพญาแม่รัง ที่ไม่ได้รับ
การผสมทั้งสองใบ คือไข่ AC หรือ BC หมุนเวียนกลับมาอีกครั้งหน่ึงเพื่อถ่ายทอด
พันธุกรรมผู้เล้ียงจําเป็นจะต้องจับหลักการการกลับมาของโครโมโซมของ
ผ้ึงชันโรงตัวผู้ให้ได้(เพื่อการผลิตนางพญาลูกผสม) จะต้องระมัดระวัง เพราะเป็น
สาเหตุของการเกิดเลือดชิดเพราะพันธุกรรมของพ่อกับลูกนั้นเหมือนกัน ในฐานะ
ที่เป็นพ่อพันธ์ุจะต้องผสมกับแม่พันธุ์เท่านั้น เพราะพ่อพันธุ์กับแม่พันธุ์ มิได้เป็น 
ญาติกันแต่อย่างใด  
          ส่วนสถานะนางพญาพรหมจรรย์เป็นสถานะช่ัวคราว ที่รอการผสมพันธุ์
กับชันโรงตัวผู้เท่านั้นในช่วงเจริญพันธ(์Maturity) ถ้ามิได้ผสม ก็จะถูกผ้ึงงานฆ่า
ตาย ไม่สามารถถ่ายทอดพันธุกรรมได้ เพราะการถ่ายทอดพันธุกรรมส่งผ่านไปที่
นางพญาแม่รังอยู่แล้ว เพราะไม่สามารถผลิตไข่ได้(แต่ก็ยังไม่ได้ทดลอง ใช้ก๊าซ 
CO2 ทําการกระตุ้นไปที่ประสาทสมอง ส่งต่อไปที่เนื้อเยื่อสร้างรังไข่) 

           ๖.๒ พันธุกรรมของผึ้งชันโรงตัวผู้  

        ที่มาของผ้ึงชันโรงตัวผู้เกิดมาจากไข่ของนางพญาแม่รังที่มิได้รับการผสม
น้ําเชื้อ ไข่ที่มิได้ผสมน้ําเชื้อถูกวางในเซลตัวผู้ เป็นไข่ที่มีโครโมโซมเพียงชุดเดียว
(n) นั่นหมายถึง นางพญาแม่รังหน่ึงตัว ผลิตไข่มีโครโมโซมต่างกัน ๒ ชุด หรือ    
ไข่ n๑ กับไข่ n๒ (n คือ แทนชุดของโครโมโซม) ดังนั้น ในสภาพธรรมชาติ 
นางพญาพรหมจรรย์ ได้ผสมกับชันโรงตัวผู้ มีโครโมโซม n เดียว ไม่น่าจะมียีน
เลือดชิดติดมาด้วย ที่จริงมีหรือไม่มก็ีได้ แต่ต้องหาวิธีในการตรวจสอบมากกว่านี้ 
แต่ในข้ันน้ีอนุโลมให้ เพราะยีนใกล้ชิดเป็นยีนด้อย หรือคุมลักษณะด้อย ซึ่งมักจะ
ไม่สามารถแสดงออกมา เนื่องจากมียีนเด่นคุมอยู่อีกทีหนึ่ง นักปรับปรุงพันธุ์ผ้ึง 
จะพิจารณาท่ียีนเด่นเป็นหลักคือยีนท่ีเขียนแทนด้วยพยัญชนะตัวใหญ่ จึงอนุโลม 
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ว่า ผ้ึงตัวผู้ แต่ละตัวไม่มีเลือดชิดแฝงอยู่ในโครโมโซม(ที่จริงมีเชน่ Ca Dbเป็นต้น) 
เมื่อน้ําเชื้อของตัวผู้ดังกล่าว ปฏิสนธิกับไข่ใบนั้นจะฟักออกมาเป็นผ้ึงเพศเมีย โดย
จะมีเลือดชิดหรือไม่ ให้ดูที่โครโมโซมของไข่ ที่เขียนด้วยพยัญชนะตัวใหญ่นั้น
เหมือนกับพยัญชนะของนํ้าเชื้อหรือไม่ ถ้าเหมือนกันแสดงว่า เกิดการผสมเลือดชิด
ของไข่กับน้ําเชื้อ มีโครโมโซม AA หรือBB ถ้าปกติ ไข่ที่ได้รับการผสมพัฒนาต้อง
เป็นเพศเมีย เพราะไข่ใบนั้นมีน้ําเชื้อผสมแต่ก็ค้านแย้งกับโครโมโซมที่เหมอืน กัน
หรือดับเบ้ิลโครโมโซมและความเป็นจริงคือไข่ AA หรือ BB กลับฟักออกมาเป็น
ชันโรงตัวผู้ ทั้งที่มีโครโมโซม ๒ ชุด จึงเรียกว่า Diploid male ผ้ึงชันโรงงานพบไข่ 
หรือตัวอ่อนชนิดนี้จะถูกกําจัดทิ้งทั้งหมด เมื่อสืบเชื้อสายนางพญาแม่รังผลิตชันโรง
ตัวผู้เป็นญาติกับนางพญาแม่รังที่ผลิตไข่ เช่น นางพญา AB กับนางพญา AC เป็น
ต้น      
           การวางไข่ของนางพญา ในเซลตัวผู้ กับท่ีวางในเซลผ้ึงงาน ใช้เวลาในการ
วางไม่เท่ากัน วางไข่ตัวผู้ใช้เวลาน้อยกว่าวางไข่ผ้ึงงาน เพราะต้องไปบังคับท่อส่ง
น้ําเชื้อให้น้ําเชื้อออกมาผสมกับไข่ เป็นการเบ่งสองจังหวะหรือสองขยัก ก่อนที่จะ
วางปักลงบนอาหารแต่วางไข่ตัวผู้ไม่ได้ผสมน้ําเชื้อ เบ่งครั้งเดียวไข่ออกมาทันที ซึ่ง
นางพญาแม่รังจะแยกว่าเซลใบไหนเป็นเซลตัวผู้มีรูปร่างและปากเซล ไม่เหมือนกัน
และขนาดของปากเซลหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของปากเซล ก็กว้างไม่เท่ากัน   

๗. การประเมินเลือดชิดในรัง 

          ในธรรมชาติของความเป็นจริง พบได้ในรังหรือกลุ่มตัวอ่อนผิดปกติคือ 
AA แต่ผ้ึงงานในรัง ตรวจพบเสียก่อนท่ีจะได้ออกมาเป็นตัวเต็มวัย คือเซลไหน
ผิดปกติในระยะหนอนจะถูกผ้ึงงานกัดกิน จะเหลือเฉพาะเซลตัวอ่อนปกติเท่าน้ัน 
ผู้เล้ียงสังเกตได้โดยการประเมินจํานวนไข่ที่แม่รังวางทุกวันๆมีจํานวนเท่าใด
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คํานวณได้ ถ้ารังปกติ จะมีเซลตัวอ่อนพัฒนาเปลี่ยนแปลงสีของซีรูเมนไปตามอายุ
ของไข่ ในรังปกติ จะเห็นเซลตัวอ่อนมีสีคละกัน ต่างกันจนสังเกตได้ ในเมื่อ
นางพญาแม่รังวางไข่ทุกวันๆ อายุของไข่ไม่เท่ากันจึงมีสีต่างกัน จะฟักเป็นหนอน
เมื่อครบ ๖-๗ วัน แต่ถ้าหนอนมีเลือดชิดก็จะถูกกําจัดทันที  ในรังจึงเห็นสีของเซล
ตัวอ่อนแค่ ๒ สีเท่านั้น นอกนั้นถูกผ้ึงงานในรังตรวจพบทําลายไปหมดแล้ว นี่คือ 
ความผิดปกติของโครโมโซมของไข่กับของสเปิร์มหรือน้ําเช้ือตัวผู้มาผสมกัน มี
โครโมโซมเหมือนกัน เช่น BB CC DD ฯ  เป็นต้น  

     ๗.๑ วิธีแก้ปัญหาเลือดชิด(ภาคปฏิบัติ) 

     วิธีแก้ปัญหาเลือดชิดภาคปฏิบัติ คือ การคัดเลือกรังที่มีอยู่ เลือกเอารังที่มี
เซลตัวอ่อนมากท่ีสุด แน่นที่สุด เอาไว้ก่อน ทําเครื่องหมายเอาไว้ที่รังด้วย คอย
สังเกต ไปสักระยะหน่ึงรังทรุดไหม หรือรังจําศีลไหม บันทึกเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเป็น
ระยะๆ จนครบรอบ ๑ ปี เอารังที่คัดเลือกไว้มาเปรียบเทียบกันว่าใครเก่งกว่ากัน 
เก่งกว่าหมายถึง มีประวัติอัตราการเกิด สูงกว่าอัตราการตาย คือ เกิดมากกว่าตาย 
ดังนี้แล้ว จํานวนประชากรในรังต้องมากกว่าทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัย  ถึงแม้ว่าจะ
เล้ียงท่ีเดียวกัน แต่อีกรังหน่ึงประชากรน้อยกว่า แสดงว่า สมรรถนะแต่ละรังไม่
เท่ากัน เลือกเอารังเก่งกว่าไว้เพื่อที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับรังอื่นๆท่ีเลือกไว้ต่อไป           
              ทําอย่างนี้ ในที่สุดจะได้รังเก่งใหญ่ ที่จะเลือกเอาไว้ทําพันธุ์ ใช้เวลา
คัดเลือกปีเดียวก็พอหรือไม่เกินสองปี(นําไปทดสอบให้หากินในที่กันดาล จะรู้ผล
เร็ว) ถ้าเห็นรังชันโรงอยู่ทุกวัน แต่ถ้านานๆ เข้าไปดูเสียทีหนึ่ง จําทางเข้ายังไม่ได้ 
อย่างน้ีต้องตรวจดูทุกรัง จะเห็นรังที่ช่วยเหลือตัวเองเก่งท่ีสุด เห็นสภาพรังก็รู้ทันที
ว่า รังแข็งแรง สมบูรณ์ คัดเลือกไว้ ถ้ามีหลายรัง เอาไว้ทั้งหมด ส่วนรังเลือดชิด 
เอาไปต้ังไว้เสียที่หนึ่งอย่าต้ังปนกัน รังท่ีมีความแข็งแรงคัดเอาไว้เพาะนางพญาก่ึง
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ธรรมชาตินําไปผสมกับรังที่เลือกไว้อีกรังหน่ึงผสมกับนางพญาตัวหน่ึงคัดเลือก
เอาไว้สิบรังก็เพาะนางพญาจากรังเดียวกัน จํานวน ๑๐ ตัว ได้ลูกผสม ๑๐ รัง 
บันทึกหรือประเมิน การเกิดเลือดชิดทุกรัง รังไหนมีประชากรมากทั้งไข่ หนอน 
ดักแด้ ตัวเต็มวัยก็มาก แยกเอาไว้ต่างหากทําเคร่ืองหมายเอาไว้ที่รังแล้วเพาะ
นางพญาอีกครั้งหน่ึงได้นางพญาจํานวนหนึ่งนําไปผสมกับรังพ่อของนางพญาที่ได้ 
ก็จะทราบว่า จะผลิตรังลูกผสมไม่มีเลือดชิดได้อย่างไร หลักการคือ การเพาะ
นางพญาจะต้องเพาะจากรังใดรังหนึ่งเสียก่อน แทนท่ีจะเพาะจากหลายรังท่ีมี นั้น 
จะตรวจสอบย้อนรอยได้ยาก ไม่ทราบทิศทางการไหลของยีนไปในทิศทางใด การ
ตรวจวิเคราะห์ ดีเอ็นเอ ช่วยให้งานปรับปรุงสายพันธุ์ผ้ึงชันโรงรู้ผลเร็วข้ึนทําควบคู่
กับการคัดเลือกรังผ้ึงชันโรง ลองฝึกหัดปฏิบัติดูก่อนติดขัดอย่างไร ค่อยว่ากัน           
      การเพาะเลี้ยงผ้ึงชันโรงในปัจจุบัน ถ้าไม่มีปัญหาและอุปสรรคด้านพันธุกรรม
ของผ้ึงชันโรงแล้ว ก็เท่ากับการเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงประสบผลสําเร็จไปแล้วมากกว่า 
๘๐% ด้วยเหตุนี้ การแก้ไขปัญหาด้านพันธุกรรมของผ้ึงชันโรง เป็นปัญหาเร่งด่วน
ที่เก่ียวข้องกับปัญหาอื่นๆ โดยตรง จะช่วยให้ปัญหาอื่นๆท่ีเก่ียวข้องเสมือนหน่ึง
ได้รับการแก้ไขไปโดยปริยาย เพราะพันธุกรรมของชันโรงเข้าไปแทรกยาดํา เป็น
หอกข้างแคร่ ของผ้ึงชันโรงทุกวรรณะ แต่การปรับปรุงพันธุ์ผ้ึงชันโรงก็มิใช่เรื่องง่าย 
สําหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางพันธุศาสตร์ ลําบากหน่อย ถามผู้รู้(จริง)ดีที่สุด 

๘. หลักการเบ้ืองต้นท่ีผู้เลี้ยงผึ้งชันโรง ควรปฏิบัติมี ดังน้ี 

๑. ทําเครื่องหมายที่หน้ารัง ให้เป็นการถาวรบนรังที่พบว่าแข็งแรงดี
มีประชากรมาก ผ้ึงงานขยันบินออกหาอาหารอย่างขะมักเขม้นฯลฯ 

๒. เก็บตัวอย่างผ้ึงงานเป็นระยะๆ จนครบรอบหนึ่งปี ส่งไปตรวจดีเอ็นเอ 
เพื่อประเมินเลือดชิด 
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     ผึ้งชันโรงมิใช่เป็นแมลงพื้นเมืองของประเทศที่พัฒนาแล้ว เหมือนผึ้ง
พันธุ์ ดังนั้นงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ออกมาเผยแพร่ จึงมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับผึ้งพันธุ์
ดังนั้น ประเทศอาเซียนต้องร่วมมือกัน ผลักดันงานวิจัย ในรูปแบบ แบ่งหน้าที่
กันรับผิดชอบวิจัยหรือ Consortium researches ให้ครอบคลุม ปัญหาและ
อุปสรรคของการเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรงหลังลายทุกๆ ด้านจะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาผึ้งชันโรงเป็นแมลงอุตสาหกรรมของอาเซียนได้ในที่สุด สามารถผลิต 
น้ําผึ้งสมุนไพรอินทรีย์ ทีผึ้งชนิดอื่นผลิตไม่ได้แม้แต่ผึ้งพันธุ์ก็ตาม จะช่วยสร้าง
งานและรายได้ในระดับรากหญ้าได้เป็นอย่างดี 
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บทที่ ๒ 

การแยกรังของผ้ึงชันโรงหลังลาย 

๑. การแยกรังของผึ้งชันโรงหลังลายมี ๒ แบบ 

แบบท่ี ๑ การแยกรังของนางพญาพรหมจรรย์ที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ 
เรียกว่า นางพญาพรหมจรรย์ออกเรือน หรือ Daughter virgin queen 
reproductive swarming บินออกไปหาโพรงว่างเพื่อสร้างครอบครัวใหม่ มัก
เกิดข้ึนในฤดูกาลผสมพันธุ์คือ หลังฤดูร้อน จะเข้าฤดูฝน มีรังผ้ึงชันโรงท่ีเล้ียงไว้
บางรังแข็งแรง มีประชากรมาก เห็นว่า แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารไม่น่าจะ
มีความอุดมสมบูรณ์ สมควรท่ีจะต้องแยกครอบครัวออกไป เพื่อขยายบริเวณ
แหล่งหาอาหารให้กว้างขวางมากข้ึน  โดยผู้เล้ียงมิได้เข้าไปเก่ียวข้องจัดการรังแต่
อย่างใด แต่การแยกรังโดยให้นางพญาพรหมจรรย์ออกเรือน ไม่มีหลักประกันอัน
ใดว่า นางพญาพรหมจรรย์ที่กําลังจะออกเรือนไป จะไม่มีโอกาสผสมพันธุ์กับพวก
ผ้ึงชันโรงตัวผู้ซึ่งไม่เป็นญาติกับนางพญาพรหมจรรย์ ก็ไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ 
เพราะรังที่เพิ่มข้ึนดํารงชีวิตอยู่ในบริเวณนั้น ก็ได้มาจากนางพญาออกเรือนไป
ก่อนหน้านี้ต่างก็เป็นเครือญาติกันแทบทั้งนั้น หารู้ไม่ว่า ส่ิงแวดล้อมของชันโรงมัน
เปล่ียนไปแล้ว โดยเฉพาะความชุกชุมของรังผ้ึงชันโรงในชุมชีพน้อยลงไปมาก
แตกต่างจากในอดีตเม่ือสามส่ีสิบปีก่อน รังท่ีออกเรือนไป จะมีรังลูกผสมเกิดข้ึน
ได้บ้างไม่มากก็น้อย แต่ปัจจุบัน แทบจะไม่มีโอกาสเกิดรังลูกผสมได้เลย เพราะ
โครงสร้างทางพันธุกรรมพ่อแม่ลูกถูกทําลายไปแล้ว  

แบบท่ี ๒ คือ การแยกรังเทียม(Divisioning colony หรือ Artificial swarming)    
เพื่อเป็นการควบคุมพันธุกรรมของนางพญาและผ้ึงชันโรงตัวผู้ ให้ผสมพันธ์ุในรัง 
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ด้วยระบบปิดหรือ Closed population breeding in the hive เป็นวิธีแยกรัง
ที่สามารถขจัดปัญหาและอุปสรรคการเกิดเลือดชิดได้ เพราะทราบท่ีมาของ
นางพญาและแหล่งตัวผู้ ด้วยการเพาะเล้ียงหนอนผ้ึงงานให้พัฒนาไปเป็นตัวเต็ม
วัยของนางพญาพรหมจรรย์ มีสภาพสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนนางพญาที่เกิดข้ึนเอง
ตามธรรมชาติ ส่วนผ้ึงชันโรงตัวผู้ที่จะใช้ผสมกับนางพญาพรหมจรรย์ได้จากรังพ่อ
พันธุ์ที่จัดเตรียมไว้  มาจากการคัดเลือกรังผ้ึงชันโรงตัวผู้ จากพันธุกรรมของแม่รัง
หรือได้จากนางพญาแม่รังผลิตไข่ที่ไม่ผสมน้ําเช้ือ มีโครโมโซมเหมือนแม่รัง 
ถ่ายทอดพันธุกรรมหรือโครโมโซมแยกไปอยู่ในชันโรงตัวผู้แต่ละตัว อย่างละคู่ 
การแยกรังเทียม ใช้ดักแด้นางพญา และดักแด้ชันโรงตัวผู้ ย้ายเข้าไปใส่ในรังผสม
พันธุ์ ที่จัดเตรียมเอาไว้แล้ว อาจจะใช้รังเสบียงที่ผลิตอาหารตัวอ่อนท่ีใช้เพาะ
หนอนนางพญา หรือรังเปล่าก็ได้ โดยย้ายดักแด้นางพญาท่ีอยู่ในถ้วยเพาะ นําไป
วางใกล้กลุ่มดักแด้ตัวผู้ ที่ปะปนอยู่ในดักแด้ผ้ึงชันโรงงาน จากนั้น นําเซลตัวอ่อน
จากรังไหนก็ได้ พร้อมผ้ึงงานตัวเต็มวัยจํานวนหนึ่ง แต่ยิ่งมากก็ยิ่งดี ใส่ในรังแล้ว
ปิดรังมิให้ผ้ึงงานบินออก ผ้ึงงานตัวเต็มวัยจะมีกิจกรรมในรังทํา เหมือนรังปกติ 
แต่ในรังไม่มีนางพญาแม่รังบงการเท่านั้น พฤติกรรมท่ีเปล่ียนไปของผ้ึงงานคือ
สร้างเซลวางไข่เสร็จแล้วสํารอกอาหารใส่ในเซลทันที โดยไม่ต้องรอนางพญาแม่รัง
มาเร้าเพื่อวางไข่ แต่อย่างใด ที่ปิดรังเพราะผ้ึงชันโรงงานไม่ค่อยมีพฤติกรรม
ออกไปหาอาหาร จะเฝ้ารังเสียมากกว่า ดังนั้นจะเปิดรังก็ได้เมื่อย้ายตัวเต็มวัยผ้ึง
งานมาใส่ ในรังผสมพันธุ์เกิน ๓ วันไปแล้ว ทิ้งไว้จนดักแด้นางพญาและดักแด้ตัวผู้
ฟักเป็นตัวเต็มวัย ใช้เวลาในการเจริญพันธ์ุ ๓-๕ วัน สําหรับนางพญา และ ๘-๑๐ 
วัน สําหรับชันโรงจะได้ผสมพันธุ์เพียงคืนเดียวเท่านั้น วันรุ่งข้ึนเป็นวันเริ่มต้นชีวิต
ครอบครัวของรังลูกอย่างแท้จริง 
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      มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ผู้เพาะเลี้ยงผ้ึงชันโรงหลังลายควรทราบ และ
ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การแยกรังประสบผลสําเร็จ คือ การป้องกันการ
ผสมสายเลือดชิดของนางพญาพรหมจรรย์กับชันโรงตัวผู้ จะต้องควบคุมพันธุกรรม
ของนางพญาแม่รัง ที่ใช้ผลิตนางพญาพรหมจรรย์ให้ได้ เรียกว่า รังแม่พันธุ์หรือ 
Maternal colonies กับนางพญาแม่รังอีกตัวหนึ่ง ที่ใช้ผลิตชันโรงตัวผู้ให้ได้ 
เรียกว่า รังพ่อพันธุ์ หรือ Paternal colonies ถ้าเพาะนางพญาพรหมจรรย์จากรัง
แม่พันธุ์ได้ แล้วหาชันโรงตัวผู้ได้จากรังพ่อพันธุ์ นํามาแยกใส่ในรังผสมพันธุ์ รังที่
แยกได้ เรียกว่า รังลูกผสมหรือ Hybrid colonies  

     วิธีการแยกรังเทียม เป็นวิธีที่ไม่มีความสลับซับซ้อน แต่อย่างใด อัตรา
เลือดชิดไม่น่าจะเกิน ๑๒.๕% เป็นที่ยอมรับของนักปรับปรุงพันธุ์ทั่วโลก ถ้าจะให้
อัตราเลือดชิดตํ่าลงไปมากกว่านี้ ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูงเกินไป เสียเวลา
มาก อีกทั้งต้องมีแหล่งพันธุกรรมของผ้ึงชันโรงจํานวนมากให้เลือกเพ่ือใช้ปรับปรุง
พันธุ์ ต้องวางแผนคัดเลือกรังพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ อย่างรัดกุม ต้องวางแผนขจัดยีน
ด้อยท่ีติดมากับยีนเด่น ออกไปจากกลุ่มที่จะใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เสียก่อนซึ่งสําหรับ
ผ้ึงชันโรง การขจัดยีนด้อยค่อนข้างยาก โดยเฉพาะยีนด้อยที่แฝงอยู่ในโครโมโซม
ของผ้ึงชันโรงตัวผู้ ซึ่งมีเพียงชุดเดียว ไม่แสดงลักษณะภายนอกออกมาให้เห็น
เหมือนการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ขนาดใหญ่ออกมาในรูป Phenotype 
ได้ง่ายกว่าพวกผ้ึงเพราะเป็นพวกแมลงสังคม และมีวรรณะอันเนื่องมากจากผสม
พันธุ์และได้สารอาหาร มิใช่เกิดจากยีนมีผลกระทบโดยตรงก็หาไม่ (แต่สามารถทํา
ได้ด้วยการใช้ชันโรงตัวผู้ที่เกิดมาจากนางพญาแม่รังตัวที่๑คัดเลือกต่อไปจนถึงตัวที่
๑๐ก็อาจจะยังไม่หมดเลือดชิดก็ได้) จึงคัดเลือกด้วยลักษณะภายนอกคือ 
พฤติกรรมของผ้ึงงานท่ีแสดงออกมาปรากฏให้เห็น และอัตราการไข่ของนางพญา
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แม่รัง ตลอดจน และอัตราการฟักเป็นตัวเต็มวัย ผ่านระยะตัวอ่อนและระยะดักแด้ 
ก็น่าจะเป็นการประเมินสมรรถนะและลักษณะดีของนางพญาลูกผสมได้ระดับหนึ่ง 
ถึงแม้ว่า จะไม่สามารถเขียนผัง(Genotype) ของโครโมโซมออกมาได้ก็ตาม 

     งานปรับปรุงพันธุ์ เป็นงานท่ีต้องใช้เวลามาก กว่าจะได้พันธุ์ลูกผสม
ออกมาสักคู่ผสมหน่ึง ดีที่นางพญาแม่รังมีชีวิตมีพันธุกรรมคงเดิมและอยู่ได้นานถึง
๒๕ปี ตรงข้ามกับผ้ึงพันธุ์ วุ่นวายกับงานรักษาสายเลือดนางพญาแม่พันธ์ุให้อยู่ได้
นานไม่เกิน ๕ ปี ก็ต้องไปหาคู่ผสมใหม่ ผลิตลูกผสมใหม่ 

      อย่างไรก็ตาม รังผ้ึงชันโรงที่เพาะเล้ียงอยู่ในประเทศไทยในเวลาน้ี มี
คุณภาพปานกลาง คือดีกว่าในอดีตเ ม่ือ ๒๐-๓๐ ปีที่แ ล้ว  เพราะความรู้
ประสบการณ์เพิ่มมากข้ึน แต่เป็นเพราะแหล่งพันธุกรรมของชันโรงหลังลายมีน้อย
เกินไป งานปรับปรุงพันธุ์จึงล่าช้า และรังผ้ึงชันโรงในธรรมชาติลดลงอย่างรวดเร็ว
อย่างผิดสังเกต จะหาตัวผู้สักตัวหน่ึงทํายากหาไม่ได้ มีทางเดียวต้องพึ่งพาประเทศ
เพื่อนบ้าน แต่ต้องมีมาตรการรัดกุม  

๒. การเตรียมดักแด้นางพญาเพื่อแยกรังเทียม 

       การแยกรังเทียมเริ่มจากการเพาะนางพญากึ่งธรรมชาติ จะเตรียม
ดักแด้นางพญาไปพร้อมๆกับเตรียมดักแด้ตัวผู้ที่ได้จากรังท่ีใช้เป็นพ่อพันธ์ุเพื่อผสม
กับนางพญาพรหมจรรย์ที่จะเกิดข้ึนในรังผสม แต่อายุของนางพญาฯ และตัวผู้ไม่
เท่ากัน ตัวผู้ใช้เวลาในการเจริญเติบโตนานกว่านางพญาประมาณห้าวัน และ
ช่วงเวลาท่ีใช้ในการเจริญพันธุ์ของตัวผู้ ๘-๑๐ วัน นานกว่านางพญาพรหมจรรย์ใช้
เวลา ๓-๕ วัน ดังนั้น ความพร้อมของนางพญาเกิดข้ึนในช่วงเจริญพันธ์ุ จึงต้องมา
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บรรจบกับวันเจริญพันธุ์ของชันโรงตัวผู้พอดี หมายถึงท้ังคู่อยู่ในวัยเจริญพันธ์ุพอดี 
ในวันที่จะผสมพันธุ์กัน  

๓. การเตรียมดักแด้ตัวผู้  

       การย้ายดักแด้ตัวผู้และดักแด้นางพญาลงในรังผสมพันธุ์ ต้องคํานึงถึง
อายุของทั้งคู่ด้วย โดยเอาอายุของตัวผู้ต้ังแต่ระยะไข่ ฟักเป็นตัวหนอน จากตัว
หนอนกลายเป็น ดักแด้ และจากดักแด้กลายเป็นตัวเต็มวัย จากตัวเต็มวัยเข้าสู่วัย
เจริญพันธ์ุ ถึงวันผสมพันธุ์พอดี เช่นเดียวกับนางพญา ต้องคิดระยะเวลา ที่ใช้ใน
การพัฒนาจากระยะไข่ จนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัย+วัยเจริญพันธุ์ของนางพญาใช้
เวลา ๓๖+๕ = ๔๑ วัน อายุของนางพญา ๔๑ วัน จะแต่งงานกับชันโรงตัวผู้อายุ 
๔๑ + ๑๐ = ๕๑ วัน  

หลังจากเลือกรังพ่อพันธุ์ ได้แล้ว จากน้ันบันทึกการวางไข่ของนางพญาแม่รัง 
ที่วางได้ภายใน ๒๔ ชั่วโมง มีจํานวนเท่าใด ถ้า ๑๐ วันติดต่อกัน รวมเป็นจํานวน
ไข่เท่าใด  จะได้จํานวนดักแด้ตัวผู้ ๑๐% ของจํานวนไข่ที่นางพญาแม่รังวางได้
ทั้งหมดภายใน ๑๐ วัน จากนั้นอีกประมาณ ๔๑ วันข้างหน้า ก็จะฟักเป็นตัวเต็มวัย
ตัวผู้ออกมาแล้ว หมายความว่า จะต้องเตรียมเพาะนางพญาในระยะไข่ เมื่อนับ
จํานวนไข่ที่นางพญาแม่รังไข่ได้เป็นวันที่ ๑๐ หรือ ๑๑ ก็ได้ จะได้ดักแด้นางพญา
จะออกเป็นตัวเต็มวัยภายใน ๓๖ วัน เขียนเป็นตารางเวลา 

ข่วงที่จะต้องย้ายท้ังดักแด้ตัวผู้ และดักแด้นางพญา ลงรังผสมพันธุ์ซึ่งมีผ้ึง
งานตัวเต็มวัยดูแลรังอยู่ก่อนแล้ว เพราะนํารังเสบียงมาใช้เป็นรังผสมพันธุ์ จะได้ไม่
เสียเท่ียวที่ต้องเตรียมผ้ึงงานตัวเต็มวัยให้ปราศจากกล่ินของนางพญาแม่รังตัวเก่า 



๓๗ 

 

เมื่อดักแด้ฟักเป็นตัวเต็มวัยแล้วกล่ินผ้ึงงานตัวเต็มวัยไม่มีแล้ว จะรับดูแลดักแด้เกิด
ใหม่ได้ทันที 

  
  ตารางแสดง การพัฒนาการเจริญเติบโตของ ไข่ หนอน ดักแด้ และตัวเต็มวัย ของ
หนอนผึ้งงานเปลี่ยนไปเป็นหนอนนางพญา  และการพัฒนาของไข่ หนอน ดักแด้ และตัว
เต็มวัยของผึ้งตัวผู้ จนถึงวัยเจริญพันธุ์ หนอนผึ้งงานเจริญอยู่ในถ้วยเพาะนางพญา 
จําเป็นต้องได้สารอาหารทุกชม.จนถึงวัย๓(ลอกคราบวันละคร้ัง) หนอนมีอายุ ๗๒ชม.จึง
หยุดให้หนอนกินเอง  ลูกศร  ในระยะหนอน หมายถึง ต้องหยดอาหารเพ่ือปลุกหนอนต่ืน
แล้วกินอาหาร  ลูกศร   ในระยะดักแด้ หมายถึง ต้องย้ายดักแด้ ลงรังผสมพันธุ์ ก่อน
ออกเป็นตัวเต็มวัย 

๔. การเตรียมนางพญา  

ดูรายละเอียดในบทที่ ๓ การเพาะเล้ียงนางพญาพรหมจรรย์ก่ึงธรรมชาติ 

ระยะไข่ ระยะหนอน ระยะดักแด้ ระยะตัวเต็มวัย ระยะเจริญพันธุ์ 

นางพญา
Queen 

 

  ๖วัน 

 

  ๑๐วัน 

 

   ๒๐ วัน 

 

 รวม ๓๖ วนั 

    ๓ - ๕วนั 

รวม ๓๙ - ๔๑ 

  ตัวผู้ 

male 

 

๗วัน 

 

 ๑๑วัน 

 

   ๒๓ วัน 

 

 รวม ๔๑ วนั 

    ๘ - ๑๐วัน 

รวม ๔๙ – ๕๑ 

 

 

จะต้องเร่ิมทําเคร่ืองหมายไข่ท่ีนางพญาวางเป็นวันแรกจนถึงวันท่ี๑๐ไข่จะมีอายุต้ังแต่ 
๑วัน ถึง ๑๐วัน จากน้ันจึงจะลงมือเพาะนางพญาด้วยการย้ายไข่ในเซลผึ้งงาน ลงถ้วย
เพาะนางพญา ท่ีใส่อาหารเตรียมเอาไว้แล้ว นับไปอีก ๓๖วันจะฟักออกมาเป็นตัวเต็ม
วัยนางพญาพรหมจรรย์ โปรดดูข้อมูลจากตาราง ในวันท่ีจะผสมพันธุ์กัน 



๓๘ 

 

 

๕. การเตรียมรัง 

             การเตรียมรังเสบียง เตรียมได้หลายวิธี แต่หลักการเดียวกันคือ การ
ยอมรับของผ้ึงงานตัวเต็มวัยที่มีหน้าที่ดูแลสมาชิกภายในรัง ต้องยอมรับสมาชิกเสีย
ก่อนท่ีจะดูแล คือนางพญาพรหมจรรย์และชันโรงตัวผู้ หมายความว่า ตัวผ้ึงงาน
เองจะต้องไม่มีกล่ินของนางพญาแม่รัง กล่ินที่ตัวผ้ึงงานต้องจางหายไปหมดแล้ว 
ส่วนกล่ินจากดักแด้นางพญาและตัวผู้ที่ใส่ในรัง ไม่มีผลต่อผ้ึงงานแต่อย่างใด เพราะ
ผ้ึงงานไม่มีกล่ินเปรียบเทียบ ว่าแตกต่างกัน  

      การเตรียมรังผสมพันธ์ุ แบบประหยัดตัวเต็มวัยของผ้ึงงาน เนื่องจาก
ต้องเตรียมรังผสมพันธุ์จํานวนมาก ผ้ึงงานตัวเต็มวัยที่มีอยู่อาจจะไม่พอ ต้องใช้วิธี
ประหยัด โดยการนําดักแด้ผ้ึงงาน จากรังต่างๆ มารวมอยู่ในรังเดียวกัน ใช้ผ้ึงงาน
ตัวเต็มวัยดูแลไม่เกิน ๑๐๐ ตัว เมื่อดักแด้ฟักเป็นตัวเต็มวัยแล้วยังบินไม่ได้ รีบ
นําไปแบ่งใส่ในรังผสมพันธุ์ จากน้ันนําเซลตัวอ่อนคือระยะไข่+ระยะหนอน จาก
รังไหนก็ได้ นํามาวางในสภาพเดิม เพราะในเซลตัวอ่อนยังมีอาหารเหลวอยู่ 
อาจจะหมกไข่ หมกหนอนตายได้ ส่วนการเตรียมดักแด้พ่อพันธุ์ที่จะนําไปใส่ในรัง
ผสมพันธุ์ได้อธิบายมาแล้ว โปรดลําดับข้ันตอนการดําเนินการให้ดี  การแยกรัง มี
ความจําเป็นที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะแยกรัง มีเพียง ๒ข้ันตอน

 

ภายในรังเสบียงประกอบด้วยไข่ เซลหนอน  

ดักแด้ และผ้ึงงานตัวเต็มวัย แต่ไม่มีนางพญา เป็น

การยา้ยตัวอ่อนมาจากรังทั่วไป มิได้นํามาจากรัง

พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ พวกดักแด้จะเป็นตัวเต็มวัยไม่

ทันนางพญา ผ้ึงงานตัวเต็มวัยไม่มีกล่ินเก่าจาก

นางพญาแม่รงัที่จากมาแล้ว 



๓๙ 

 

เท่าน้ัน ที่เกิดจากคู่ผสมระหว่างนางพญาพรหมจรรย์ กับ ชันโรงตัวผู้ และมีผ้ึง
งานตัวเต็มวัยจอมบงการเข้ามาเก่ียวข้องด้วย แค่นั้น  

       ผู้เล้ียงผ้ึงชันโรงจะต้องเตรียม ดักแด้นางพญา ดักแด้ผ้ึงงาน และดักแด้
ตัวผู้ที่ถูกสร้างปะปนมากับดักแด้ผ้ึงงานอย่างเป็นสัดส่วน ๑:๑๐ หรือ ๑๐:๑๐๐
(ได้ดักแด้ตัวผู้ ๑๐ ตัว มาจากกลุ่มดักแด้ผ้ึงงาน ๑๐๐ ตัว) เท่ากับเตรียมไปพร้อม
กันทีเดียวทั้งสองวรรณะ แต่วรรณะผ้ึงงานตัวเต็มวัยก็ต้องเตรียมอีกจํานวนหนึ่ง
ต่างหาก เพื่อให้ดูแลดักแด้ทั้งสามวรรณะท่ีอยู่ในรังผสม 

 การแยกรังดูเหมือนไม่ยาก ที่จริงยากกว่าการทํากิจกรรมอื่นๆ เพราะ
ต้องเริ่มต้นคัดเลือกรังแม่พันธุ์ และรังพ่อพันธุ์ ต้องอาศัยหลักพันธุศาสตร์ เพื่อ
คัดเลือกรังพ่อพันธุ์ให้ได้มากที่สุดเพื่อผลิตดักแด้ตัวผู้ ในอัตราร้อยละสิบ ถ้าแยก
สิบรัง ต้องใช้ดักแด้ผ้ึงงาน ๑,๐๐๐ ตัว เท่ากับได้ดักแด้ตัวผู้ประมาณ ๑๐๐ ตัว 
ส่วนรังแม่พันธุ์ดูเหมือนว่า มีแค่รังเดียวก็พอสามารถเพาะนางพญาได้เป็นร้อย
เป็นพันตัว เพราะเพาะด้วยไข่ผ้ึงงาน แต่ความเป็นจริงสามารถสลับพ่อแม่กันได้
เรียกว่า Reciprocal breeding หรือ mating คือรังแม่กลับมาทําหน้าที่เป็นรัง
พ่อ ผลิตดักแด้ตัวผู้ก็ได้แล้วรังพ่อกลับไปทําหน้าที่ผลิตนางพญาก็ได้เช่นกัน โดย
ไม่เกิดเลือดชิดแต่อย่างใด 

๖. การเพาะนางพญาควบคุมการผลิตได้ 

      การเพาะนางพญาก่ึงธรรมชาติ สามารถควบคุมพันธุกรรมของนางพญา
พรหมจรรย์ได้ ส่วนผ้ึงชันโรงตัวผู้ที่จะผสมกับนางพญาพรหมจรรย์ก็ควบคุมการ
ผลิตได้เช่นกัน การผลิตนางพญาลูกผสมจึงไม่มีปัญหา แต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่การ
ผสมพันธุ์ แต่กลับไปอยู่ที่การเพาะนางพญากึ่งธรรมชาติต่างหากท่ีไม่ประสบ



๔๐ 

 

ความสําเร็จ เพราะต้องใช้ความพยายามและอดทนสูงมาก เพราะต้องเปล่ียน
สภาพของหนอนผ้ึงงานให้กลายเป็นหนอนนางพญา ด้วยการให้อาหารแก่ตัว
หนอนอย่างสมํ่าเสมอ ติดต่อกันอย่างน้อย ๗๒ ชั่วโมง จึงจะประสบความสําเร็จ 
ที่ยาก ลําบากเพราะหนอนผ้ึงชันโรงเจริญเติบโตในระบบปิด ตรงกันข้ามกับผ้ึง
พันธุ์ใช้ระบบเปิด การป้อนอาหารโดยผ้ึงงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ของ
ชันโรงนั้นหนอนเจริญในระบบเซลปิด ส่วนการควบคุมเซลตัวผู้ ดูเหมือนจะไม่ได้ 
แต่ก็ได้ โดยใช้วิธีนับจํานวนเซลของผ้ึงงาน ๑๐๐ เซล จะมีเซลตัวผู้ปนมา ๑๐-
๑๑ เซล นั่นหมายความว่า เราสามารถควบคุมการผลิตนางพญาลูกผสมได้ ดีที่ผ้ึง
ชันโรงผสมพันธุ์กันในรัง ถ้าผสมนอกรังก็จะยุ่งขิงมากกว่านี้ มันมีทั้งข้อดีบ้าง 
ข้อเสียบ้าง คละกันไป  เสียแต่ว่า ไม่สามารถตรวจดูลักษณะทางพันธุกรรมหรือ
Genotypeของคู่ผสมได้ ทําให้การวางแผนปรับปรุงพันธ์ุผ้ึงชันโรงจึงไม่สามารถ
ทําอย่างต่อเนื่อง แต่คัดเลือกเพียงครั้งเดียวใช้เป็นรังพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ไปได้
ตลอดระยะเวลา ๒๕ ปี ถือว่าคุ้ม น่าลงทุน 

        หลักการตรวจดีเอ็นเอรังพ่อพันธุ์ เพื่อผลิตชันโรงตัวผู้ โดยใช้วิธีเก็บ
ตัวอย่างผ้ึงงานท่ีมีโครโมโซมเหมือนนางพญาแม่รัง เพื่อที่จะได้ทราบโครโมโซม
ของไข่แต่ละใบ มีโครโมโซมอย่างไร ด้วยการเก็บตัวอย่างจากผ้ึงงานซึ่งมี
โครโมโซม ๒ชุด มาจากไข่ ๑ ชุดมาจากสเปิร์ม อีก ๑ ชุด สุ่มเก็บตัวอย่างเป็น
ระยะๆ ก็จะได้ไข่ของนางพญาท่ีมีลักษณะต่างกัน ๒ ชุด ที่เหลือเป็นของตัวผู้ 
นําไปทําพิมพ์ลายนิ้วมือ จะเห็นว่า มันมีความแตกต่างกัน และเหมือนกัน พอจะ
อนุมานได้ว่า ตัวผู้คือ สเปิร์มมีความแตกต่างหรือเหมือนกันเป็นตัวเดียวกัน
หรือไม่อย่างไร พวกชีวโมเลกุล เขาพอจะทราบวิธีตามหาพ่อแม่ลูกของผ้ึงชันโรง
ได้ระดับหนึ่ง วิธีการแยกรังผ้ึงชันโรง สามารถหาประสบการณ์และทักษะ ได้จาก



๔๑ 

 

การอบรมฝึกปฏิบัติการเพาะเล้ียงนางพญาผ้ึงชันโรงหลังลายก่ึงธรรมชาติ เพียง
ครั้งเดียวก็สามารถแยกรังเองได้แล้ว 

 ๗. การดูแลรังผึ้งชันโรง  

       การดูแลรังผ้ึงชันโรง ถ้าต้ังเล้ียงในแหล่งเล้ียงที่มีพรรณไม้ดอก ไม้ใบท่ี
หลากหลาย ก็ไม่จําเป็นต้องดูแล ต้ังรังทิ้งไว้ได้เลย เพียงแต่ระมัดระวังอย่าให้รัง
หายเท่าน้ัน  จึงจําเป็นที่จะต้องเอาใจใส่ เข้าไปดูแลพอสมควร ที่สําคัญรังท่ีใช้
เล้ียงชันโรง ต้องมีมาตรฐานเสียก่อนคือ ขนาด A4 หมายถึง ขนาดความกว้าง x 
ความยาว เท่ากับขนาดของแผ่นกระดาษ A4 (กว้าง ๒๑ ซม. ยาว ๒๙.๗ ซม) 
ส่วนความสูงของรังเล้ียง คือ ความกว้างของกระดาษ A4 เช่นกัน รังท่ีสร้างข้ึน 
ภายในรังไม่มีส่ิงอื่นอยู่ภายใน ส่วนทางเข้า-ออก เจาะรูขนาดเท่าแทงดินสอ 
เหนือพื้นสูงข้ึนมาประมาณ ๑-๑.๕๐ นิ้ว ที่หน้าทางเข้าไม่มีชานชาลาให้ คางคก 
อึ่งอ่างน่ังจับชันโรงหน้ารังกินเป็นอาหารอันโอชะ เพราะท้ังคางคกและอ่ึงอ่าง
ชอบกินชันโรงมาก และตามกล่ินรังชันโรงได้ ว่าต้ังอยู่ ณ ที่ใด การวัดขนาดความ
กว้างยาวของรังเล้ียงใช้ขอบนอกเป็นเกณฑ์เท่ากับความกว้างยาวของแผ่น
พลาสติก A4 พอดี เพื่อที่จะไม่ต้องตัดแผ่นพลาสติกใส ที่นํามาปิดทับด้านบนเพื่อ 
ป้องกันผ้ึงงานบินมารบกวนเวลาเปิดฝารัง และเพื่อป้องกันการสร้างเซลตัวอ่อน 
และถ้วยอาหารท่ีเพดานฝารัง มีความจําเป็นต้องใช้ และเพื่อตรวจดูการ
เจริญเติบโตของผ้ึงชันโรงในรัง โดยมองผ่านแผ่นพลาสติกใส เห็นภายในรังชัดเจน 
นานไปแผ่นใสมัว มียางไม้เกาะติด สามารถเปล่ียนแผ่นใหม่ได้ ขนาดรัง A4 เป็น
ขนาดที่ผ่านการทดสอบการเจริญเติบโตของชันโรงหลังลายได้พอดี จะไม่มีการ
สร้างเซลนางพญาเกิดข้ึนภายใน ๑ ปี หมายความว่า ใช้เล้ียงผ้ึงชันโรงสายพันธุ์
ภาคกลาง เพื่อเก็บผลผลิต ๑-๒ ครั้ง/ปี จะไม่มีเซลนางพญาเกิดข้ึนแต่อย่างใด  

      ที่สําคัญรังเล้ียงชันโรงต้องทํามาจากไม้เนื้อแข็งมีความทนทานได้มากกว่า ๒๕ ปี 
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 ๘. การตรวจเช็ครังผึ้งชันโรง 

    การตรวจเช็ครังผ้ึงชันโรงควรทํา เดือนละ ๒ ครั้งๆ ละครึ่งนาที  ส่ิงที่จะ 
ต้องเช็คในรังชันโรง คือ 

๑. มองหานางพญาแม่รัง แข็งแรงดีไหม มีผ้ึงงานเดินตามไหม? เซลตัวอ่อน มีก่ีสี? 
หรือมีแต่สีน้ําตาลกับสีขาว เท่านั้น  

๒. รังมีรูรั่ว น้ําเข้า ได้หรือไม่ แผ่นพลาสติกเก่าหรือยัง ผ้ึงงานเปลี่ยนทางเข้าใหม่
หรือไม่? มีถ้วยอาหารสะสมในรัง มากน้อยขนาดไหน  

๓. อายุผ้ึงงานเหล่ือมกันมากน้อยเพียงใด? เห็นผ้ึงงานหลากสีไหม?  
๔. ผ้ึงงานบินเข้า-ออก อัตราก่ีตัว/หน่วยเวลา เช้า เที่ยง บ่าย 
๕. ต้ังรังตากแดด นานเกิน ๒ ชั่วโมงหรือไม่  
๖. มีโรคและศัตรูของชันโรง รบกวนหรือไม่ ได้แก่ มดชนิดต่างๆ อึ่งอ่าง คางคกชุก

ชุม อันตรายกว่าด้วงน้ําหวานผลไม้ นานๆ จะระบาดสักทีหนึ่ง แต่ก็เสียหายท้ัง
รัง ส่วนแมงมุม จิ้งจก มวนเพชฌฆาต จับกินชันโรงบางชนิด ส่วนไรชันโรงไม่น่า
กลัว ดูแลให้รังแข็งแรงไว้ เอาอยู่ สู้ได้ 

๗. ควรบันทึกลงสมุดบันทึกประจํารัง ทุกรัง(ถ้าจะเพาะเล้ียงชันโรงเป็นอาชีพ
ต่อไป) ทุกรังมีหมายเลขรังกํากับชัดเจนจะเป็นประโยชน์  
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ภาพแสดงกลุ่มเซลตัวอ่อนของผ้ึงชันโรงหลังลาย ที่มีทั้งเซลของเซลผ้ึงงานและ 
เซลตัวผู้เกิดข้ึนปะปนกัน แต่เซลตัวผู้มีสัดส่วนน้อยกว่าเซลผ้ึงงาน ๑๐ เท่า เป็น
สัดส่วนที่ตายตัว(ผู้เขียนค้นพบ) นําไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาเรื่องเลือดชิด และ
ในทางตรงกันข้ามก็ใช้ผลิตนางพญาลูกผสม เซลตัวผู้ปากเซลจะแคบกว่าเซลของ
ผ้ึงงาน ๐.๐๕-๐.๑๐ ม.ม. เมื่อเซลถูกปิดฝาแล้วก็ยังสังเกตได้ อีกทั้งรูปร่างก็ไม่
เหมือนกัน 

 

 

 

 

ภาพแสดง กลุ่มเซลของผ้ึงชันโรงหลังลาย มีทั้งเซลนางพญา(ตรงกลาง/ใหญ่สุด)    
และเซลผ้ึงงานและเซลตัวผู้ปะปนกันครบสูตร ถือว่ารังมีความสมบูรณ์ แต่เซล
นางพญาสร้างน้อยมาก ปีละ ๑ - ๒ เซลเท่านั้น บางรังก็ไม่สร้างเลย เป็นเพราะ
สถานการณ์ในรังไม่เอื้ออํานวย ยกเว้นรังที่มีเลือดชิด จะสร้างเซลนางพญาขึ้น
มากมาย เพื่อโอกาสที่จะได้นางพญาเกิดมาจากไข่ผสมกับน้ําเชื้อ ตัวผู้ต่าง
สายเลือด ซึ่งเกิดข้ึนได้น้อยมาก 
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บทที่ ๓ 

การเพาะเลี้ยงนางพญาพรหมจรรย์ก่ึงธรรมชาติ 

             การเพาะเล้ียงนางพญาชันโรงพรหมจรรย์ก่ึงธรรมชาติ เป็นวิทยาการ
ที่ค่อนข้างใหม่ ยังไม่แพร่หลายในประเทศไทย เพราะกรรมวิธีการเพาะเล้ียง
หนอนผ้ึงงานของชันโรงจะให้พัฒนาไปเป็นหนอนนางพญาน้ัน มิใช่จะทํากันได้

ง่ายๆ เหมือนกับการเพาะนางพญาผ้ึงพันธุ์ เพราะชันโรงเป็นแมลงโบราณ การ
พัฒนามีขีดจํากัดมากกว่าผ้ึงพันธุ์ที่มีวิวัฒนาการสูงกว่าชันโรง ถ้าเป็นพฤติกรรม
อื่น ที่มิใช่การเปลี่ยนวรรณะก็พอทําเนา เรื่องการเปล่ียนแปลงวรรณะของผ้ึงงาน
ไปเป็นวรรณะนางพญาหรือ Caste differentiation เป็นหัวใจของแมลงสังคม
แท้จริง ศึกษากันในระดับปริญญาเอก หลายใบทีเดียว ถือเป็นเรื่องใหญ่ มีจุด

เปล่ียนใช้เวลาเพียงไม่ก่ีชั่วโมง ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้แน่ชัดว่า จุดวิกฤตที่
หนอนผ้ึงงานเปล่ียนไปเป็นหนอนนางพญามีอะไรเป็นตัวผลักดันให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง(Triggering factors) อธิบายกันไปต่างๆนานาว่า ต่อมประสาทหรือ
เน้ือเยื่อประสาทที่สร้างฮอร์โมนเติบโตหรือ Juvenile hormones เป็นตัวกระตุ้น 
เนื้อเยื่อของเพศเมียมิให้ฝ่อ แต่ให้เจริญข้ึนมาเพื่อเป็นอวัยวะใช้งานของนางพญา 

ด้วยการระดมให้อาหารแก่เนื้อเยื่ออย่างเพียงพอ กระตุ้นให้เกิดการเปล่ียนแปลง
จากหนอนผ้ึงงานไปเป็นหนอนนางพญาได้ในที่สุดความลึกลับของธรรมชาติของ
ชันโรงอย่างหน่ึง ทําให้นักวิชาการบางคนถึงกับท้อ ลงความเห็นว่าไข่ผ้ึงงานก็จะ
เจริญเป็นผ้ึงงาน ส่วนไข่นางพญาก็จะเจริญเติบโตไปเป็นนางพญา ฟันธงได้ขนาด
นี้แต่ไม่มีข้อพิสูจน์ได้แค่สันนิษฐาน นักกีฏวิทยาท้ังหลาย พุ่งเป้าไปที่น้ําเชื้อของ

ตัวผู้ ที่ไข่อาจจะได้รับไม่เท่ากัน ระหว่างไข่ของผ้ึงงานกับไข่ของนางพญาที่น่าจะ
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ได้รับน้ําเชื้อมากกว่า แต่นักกีฏวิทยา ยังปักใจเชื่อว่า ไข่ที่ได้รับการผสมแล้วได้
อาหารมากในเวลาวิกฤติ เพียงเท่านั้น สามารถเปล่ียนเป็นวรรณะนางพญาได้โดย

ให้ความสําคัญกับเรื่องของวิวัฒนาการ ซึ่งมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า หนอนเพศเมีย
จะเป็นนางพญาเพราะได้อาหารมาก จึงเจริญอยู่ในเซลนางพญา แต่ถ้านําทบ.
น้ําเช้ือมาอธิบายก็จะเข้าตาจน ถ้าไข่แต่ละใบถูกกําหนดวรรณะเอาไว้แล้ว(Born 
to be Queen) จะเพาะไข่นางพญาย่อมเป็นนางพญาตัวเต็มวัยได้ แต่ความจริง
มิใช่เช่นนั้น วรรณะนางพญากับวรรณะผ้ึงงานนั้นได้สารอาหารต่างกันเท่านั้น 

ที่ว่าไข่นางพญาก็ต้องเป็นนางพญาไม่ว่าจะอยู่ในเซลผึ้งงานก็ต้องเป็นนางพญา 
คงไม่ใช่ ที่ผ่านมาไม่พบว่าไข่นางพญาได้อาหารเท่าผ้ึงงานก็ไม่สามารถเป็น
นางพญาข้ึนมาได้ เป็นอันจบเรื่อง ไปเพ่งเล็งเรื่องอาหารของนางพญาจะดีกว่า 
ผู้เขียนยังสงสัยว่า ถ้าเพิ่มสารอาหารธรรมชาติให้มากข้ึน จะช่วยให้ไม่ต้องป้อน
อาหารทุกช่ัวโมงจะได้ไหม ต้องเป็นหน้าที่ของนักวิชาการรุ่นใหม่ ศึกษากันต่อไป 
ตีพิมพ์ผลงานได้สบายมาก 

การเพาะเล้ียงหนอนนางพญาก่ึงธรรมชาติ จําเป็นจะต้องดัดแปลงถ้วยเพาะ
นางพญาให้ปิดเปิดได้ เมื่อต้องการจะให้อาหารก็เปิด เม่ือให้อาหารแล้วก็ปิดๆ เพื่อ
มิให้ความช้ืนในอาหารแห้งเพราะความชื้นในอาหารระเหยออกไป และปิดเพราะ
กันสปอร์เช้ือราปลิวไปตกในถ้วยเพาะ ถ้ามีตู้ฟักไข่ ควบคุมความช้ืนได้ อุณหภูมิก็
ควบคุมได้ จะประสบผลสําเร็จมากกว่า ไม่ใช้ตู้ควบคุม  

 ระยะไข่ใช้เวลาฟัก ๖ วันเป็นตัวหนอนผ้ึงงาน จากนั้นอีก ๑ ชม. ต้องเริ่ม
กระตุ้นด้วยการหยดอาหารไปท่ีปากหนอน สังเกตหนอนกินอาหารนานขนาดไหน 

บันทึกเวลาไว้ด้วยเพื่อเปรียบกับการให้ครั้งต่อๆ ไป จากน้ันให้อาหารทุกชม. 
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หนอนจะเริ่มถูกกระตุ้นด้วยอาหาร เมื่อผ่านพ้นไปแล้ว ๖ ชั่วโมง อวัยวะของ
หนอนผ้ึงงาน จะเริ่มพัฒนาไปเป็นหนอนนางพญาจากจุดที่ เคยฝ่อก็เริ่ม

เจริญเติบโตทันทีแต่เป็นอวัยวะภายใน จึงต้องให้อาหารติดต่อกัน เพื่อให้ต่อมน้ัน
พัฒนาได้ดีต่อไป  ดังนั้น ๒๔ ชั่วโมงแรก นับต้ังแต่หนอนฟักออกมาจากไข่สําคัญ
มาก เพราะมีคนทดลองในผ้ึงพันธุ์พบว่า ถ้าเอาหนอนผ้ึงงานมีอายุเกิน ๑๒ ชั่วโมง
ไปแล้วมาเพาะนางพญา บางครั้งก็ไม่เป็นนางพญา หรือเป็นแต่ไม่สมบูรณ์ แต่นี่เรา
เพาะหนอนชันโรงยิ่งยากกว่า ต้องให้อาหารให้มากและถ่ีหรือบ่อยๆ เพื่อให้อยู่ใน

เกณฑ์ปลอดภัยเอาไว้ก่อน ต้องคอยให้อาหารหนอนทุกชั่วโมงติดต่อกันไป จน
หนอนมีอายุครบ ๗๒ ชั่วโมง น่าจะพ้นขีดอันตรายแล้ว จุดวิกฤตผ่านพ้นไปแล้ว 
ดังนั้น ขอให้ผู้เล้ียงจะต้องมีความอดทน(ผลัดกันให้อาหาร คนละ ๖ ชั่วโมง สลับ
เวลากัน หรือเฝ้าดูติดต่อกันคนละ ๓ ชม.) ถ้าปฏิบัติการกับหนอนแบบให้อาหาร
บ้างไม่ให้บ้าง ให้ๆ หยุดๆ การพัฒนาของหนอนก็ไม่สามารถกลายเป็นหนอน

นางพญาท่ีสมบูรณ์ได้ แต่จะได้นางพญาก่ึงผ้ึงงาน หรือผ้ึงงานก่ึงนางพญา ไม่
ประสบผลสําเร็จ ดังนั้น ต้องให้อาหารทุกชั่วโมง อย่างสมํ่าเสมอจนครบ ๗๒ 
ชั่วโมง เช่นเดียวกับผ้ึงพันธุ์ แต่ผ้ึงพันธ์ุเป็นระบบเปิด ไม่มีการปิดเซล คือรวงเปิด
มาตลอดเวลา แก้มห้อย หัวลงอีกต่างหาก ต้ังแต่ระยะไข่แล้ว ผ้ึงงานจึงแวะเวียน
มาให้อาหารรวมกันแล้วถึงพันครั้งต่อหนอนหนึ่งตัว หนอนผ้ึงงานจึงจะเปลี่ยนไป

เป็นหนอนนางพญาได้  แต่หนอนนางพญาชันโรงเจริญเติบโตด้วยระบบปิด ผู้เล้ียง
จึงต้องคอยเปิดถ้วยให้อาหารแทนผ้ึงงาน ปลุกให้หนอนต่ืน เพราะพื้นฐานจะ
พัฒนาไปเป็นหนอนผ้ึงงานได้ง่ายกว่าหนอนนางพญา อาจจะมีคําถามว่า แล้ว
หนอนในธรรมชาติที่อยู่ในเซลนางพญาไม่เห็นต้องมีใครให้อาหารเลย ทําไม
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กลายเป็นนางพญาตัวเต็มวัยได้เพราะเหตุใด คําตอบคือ ต้องเป็นคนช่างสังเกต 
(มิฉะนั้นจะเป็นนักวิชาการไม่ได้) ดูพฤติกรรมของผ้ึงงานที่มีหน้าที่สํารอกอาหารลง

ในเซลก่อนท่ีนางพญาวางไข่แล้วปิดเซลทันที ผ้ึงงานพวกนี้ จะคอยดูแลเซล
นางพญาและผ้ึงงาน ตลอดจนผ้ึงตัวผู้ทั่วไป ทั้งคอยคัดเซลเลือดชิดทิ้งไป หรือกัด
ทิ้ง ในธรรมชาติ โดยก้มดูผ่านช่องเล็กๆ ด้านบนของเซลนางพญาท่ีผ้ึงงานกรีดเปิด
เอาไว้ และกว้างพอท่ีจะสอดล้ินลงไปแล้วหยดอาหารแหมะไว้ที่ตรงปากหนอนท่ี
กําลังนอนหลับอยู่ ให้ต่ืนข้ึนมากินอาหารทันที จนพอใจ จึงมีผ้ึงงานแต่ละตัวก็แวะ

เวียนมาแบบผ้ึงพันธุ์แต่วิธีการให้อาหารต่างกันเล็กน้อย ด้วยเหตุนี้ ในรังมีผ้ึงงาน
เหล่ือมอายุกันมาก จะผลิตนางพญาพรหมจรรย์ได้ดีกว่ารังที่มีประชากรผ้ึงงาน
น้อย อีกทั้งช่วงผลิตนางพญาสมควรต้องมีอากาศดี จะช่วยกระตุ้นเตือนผ้ึงงานเข้า
ไปดูแลตัวอ่อนมากข้ึน เกิดจากอิทธิพลของสภาพแวดล้อมชักนํา และตอบคําถาม
ที่ว่าเซลนางพญาไม่ต้องให้อาหารก็อาจจะมี แล้วเห็นหรือไม่ว่าพัฒนาเป็นนางพญา
ได้หรือ? หรือตายอยู่ในเซลนางพญา แล้วถูกกําจัดออกไปทันที 

ในผ้ึงพันธุ์ มีการศึกษาไว้ค่อนข้างละเอียด แต่ในผ้ึงชันโรงผู้เขียนยังไม่เคย
เห็นที่ไหนตีพิมพ์ อาจจะมีการรวบรวมรายงานมาตีพิมพ์ไว้ในหนังสือพวก Social 
Insects โดย Wolf Engels,1990 แต่ไม่ละเอียดเท่าใดนัก พออนุมานได้ว่า พวก
ชันโรงจะถูกจัดชั้นให้อยู่ในวงศ์เดียวกับผ้ึงรวง แต่คนละเผ่า เพราะความสามารถ
ไม่เท่ากัน ผ้ึงชันโรงสร้างนางพญาฉุกเฉินไม่ได้ กําเนิดของทั้ง ๓ วรรณะใช้ทฤษฎี

เดียวกับผ้ึงพันธุ์ แต่ชันโรงในอเมริกาใต้บางสกุล ให้กําเนิดนางพญาได้มากกว่า
กรณีของผ้ึงพันธุ์  

๑.ทฤษฎีการเปลี่ยนหนอนผึ้งงานไปเป็นหนอนนางพญา 



๔๘ 

 

  การที่หนอนผึ้งงาน จะเปลี่ยนไปเป็นหนอนนางพญา มันมีจุดวิกฤติคอย
ควบคุมอยู่ที่ต่อมและเนื้อเย่ือดังกล่าว ที่ใช้ผลิตฮอร์โมนการลอกคราบ เพื่อการ
เจริญเติบโตมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลงวรรณะของผ้ึงงานกับนางพญา หนอนผ้ึง
งานนอนรออาหาร ที่จะไปกระตุ้นต่อมเนื้อเยื่อเกิดการเปล่ียนแปลง พร้อมท่ีจะ
พัฒนาไปเป็นหนอนนางพญา จุดเปล่ียนคือ อาหาร ปริมาณอาหาร ฮอร์โมน ที่มี
อิทธิพลต่อวรรณะของแมลงสังคมแท้จริงอย่างย่ิงยวด ดังนั้นสารและกลไกควบคุม
จุดเปล่ียน คือ ฮอร์โมนที่ผลิตจากหนอนท่ีถูกควบคุมด้วยระบบประสาทๆ ก็มี 
ต่อมกําเนิดควบคุมอีกทีหนึ่ง เป็นกลไกที่ค่อนข้างซับซ้อนทีเดียว ถึงแม้ว่าชันโรงจะ
อุบัติข้ึนมา ๖๕ ล้านปี มาแล้วก็ตาม อวัยวะเหล่านี้มีการพัฒนามาทีหลัง เพราะจะ
มีจุดเปล่ียนสําคัญกว่า ต้องกําเนิดข้ึนก่อน พวกฮอร์โมนลอกคราบได้จากสาร 
อาหารแมลงหรือหนอนตัวโตขึ้นด้วยกระบวนการลอกคราบ คือ ฮอร์โมนตัวอ่อน
(Ecdysone และ Juvenile hormones) ระยะสุดท้ายของการลอกคราบครั้งที่ ๕ 
จะรู้ได้ทันทีว่าจะเป็นนางพญาหรือผ้ึงงาน ดูขนาดของตัวหนอนก่อนเข้าดักแด้ 
หนอนนางพญากับหนอนผ้ึงงานระยะสุดท้าย จะเห็นรูปร่างต่างกันชัดเจน ต่อมา 
ก็เป็นฮอร์โมนดักแด้ คุมการพัฒนาของรยางค์ หรืออวัยวะภายนอกคือ หัว อก 
ท้อง และขา  ดังนั้นจุดเปล่ียนสําคัญที่สุดคือ ส่วนของระบบประสาท(สมอง) เป็น
ตัวควบคุมการเปล่ียนแปลงของอวัยวะภายในของนางพญากับผ้ึงงาน ให้แตกต่าง
กันคือ นางพญามีฝักไข่พัฒนา ถุงเก็บน้ําเช้ือ เริ่มพัฒนาต้ังแต่สมองหรือระบบ
ประสาทของนางพญาเปล่ียนไปแล้ว  แตกต่างจากระบบประสาทของผ้ึงงาน 
หลังจากท่ีหนอนตัวนั้นถูกเปลี่ยนสภาพไปเป็นหนอนนางพญาแล้ว สมองนางพญา
ทําหน้ากํากับการพัฒนาอวัยวะที่จะไปทําหน้าที่ในฐานะนางพญาเป็นระยะๆ คือ
ระยะดักแด้ ระยะดักแด้เต็มวัย ถ้าเลยเวลาไปแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะเป็นนางพญา



๔๙ 

 

โดยสมบูรณ์ได้ จะกลายเป็นนางพญาตัวเต็มวัยก่ึงผ้ึงงาน หรือ Big worker ฝรั่ง
เรียก Giant worker หรือ Intermediate caste ใช้แพร่พันธุ์ไม่ได้  

    ก็คงไม่มีเหตุอันใดสงสัยอีกแล้วว่า ทําไมถึงต้องเปิดถ้วยเพาะนางพญา
เทียมให้อาหารแก่หนอนติดต่อกันทุกชั่วโมง แต่ให้ชั่วโมงละครั้งเท่านั้น หรือจะให้
บ่อยเป็นช่ัวโมงละ ๓-๔ ครั้ง ก็ยิ่งดี แต่มิใช่ให้อาหารแก่หนอน จนเกิดสภาพเอ่อน้ํา 
เพราะมิได้ควบคุมความช้ืนในอาหาร น้ําท่วมหนอนตาย เพราะหายใจไม่ออก 

๒. วิธีการเพาะนางพญาชันโรงก่ึงธรรมชาติ 

  การเพาะนางพญาก็เพื่อก้าวข้ามการเล้ียงผ้ึงชันโรงแบบพื้นเมืองไปสู่การ
เล้ียงผ้ึงชันโรงก่ึงอุตสาหกรรม เพราะสามารถผลิตนางพญาได้ครั้งละจํานวนมาก 
เสมือนหน่ึงควบคุมปัจจัยการผลิตได้ 

 วิธีการเพาะเล้ียงนางพญา จะต้องปฏิบัติการแบบครบวงจร คือเริ่มจาก
การคัดเลือกรังพ่อแม่พันธุ์ เอาไว้ให้ได้มากที่สุด บันทึกประวัติรังผ้ึงชันโรงแต่ละรัง 
โดยเฉพาะความเป็นเครือญาติกันมีมากน้อยแค่ไหน ถ้าไม่แน่ใจก็ให้ตรวจดีเอ็นเอ 
ฝึกเปิด-ปิด รังพ่อแม่พันธุ์ทุกวัน ให้เกิดความคุ้นเคยของผ้ึงงานชันโรง เพราะ
จะต้องมาเปิดรัง เอากลุ่มไข่ออกไปจากรัง ใช้เวลา ๑-๒ นาที เพื่อเอาอาหารในเซล

ผ้ึงงานออก รวบรวมใส่ภาชนะเล็กๆขนาด ๑-๒ มล. แต่สะอาด อาหารตัวอ่อนท่ี

ตักได้จากเซลผ้ึงงานไม่ต้องเอาเข้าตู้เย็น เก็บไว้ในอุณหภูมิห้องแต่ไม่สูงเกิน ๓๕◦C 
รวบรวมอาหารตัวอ่อนให้ได้สัก ๑๐X๔๕=๔๕๐ ไมโครลิตร ๑๐ คือ จํานวนถ้วย
เพาะนางพญา ๔๕ คือ ปริมาณอาหารตัวอ่อนท่ีจะบรรจุลงถ้วยเพาะแต่ละถ้วย
เพียง ๓๐ ไมโครลิตรเท่านั้น ที่เหลือเอาไว้เหยาะปลุกหนอนให้ต่ืน  



๕๐ 

 

 สภาพแวดล้อมได้แก่อุณหภูมิ และความช้ืนท่ีพอเหมาะแก่การเพาะ

นางพญาคือ ๒๘-๓๑◦C และความช้ืน ๖๕-๗๕ %RH ข้ึนไป แต่ความชื้นในอาหาร

ประมาณ ๘๕-๙๐% วันที่สองเหลือ ๘๕% วันที่สามคงไว้ที่ ๘๕% วันที่ส่ี และห้า
เหลือ ๗๕-๘๐% หนอนโตแล้วกินอาหารหมาดๆ ได้  ต้องเข้าใจนะว่า หนอนลอย
ได้อย่างไรโดยไม่จมลงไปในอาหาร  เพราะความหนาแน่นของอาหารและแรงตึง
ผิวของอาหาร ช่วยพยุงให้หนอนไม่จมลงไปในอาหาร แต่ถ้าความช้ืนในบรรยากาศ
มาก(ไม่มีตู้ควบคุมความช้ืน) อาหารช้ืนมากหนอนจะเกิดสภาพเอ่อน้ําทันที แต่ถ้า

ความช้ืนในอากาศตํ่ากว่า ๖๕% อาหารในถ้วยก็จะแห้งเร็ว หนอนกินอาหารแห้ง
ไม่ได้ ก็ตายเช่นกัน ที่บอกว่าเพาะนางพญาผ้ึงชันโรงไม่ง่ายก็อยู่ที่ต้องดูแลหนอน
วัย ๑ ถึงวัย ๓ นี่แหละท่ียาก ต้องใช้ความขยันและอดทน แต่ถ้าเพาะได้ มันจะเกิด
ความภูมิใจในตัวเอง  

 ก่อนการเริ่มต้นการเพาะนางพญาชันโรงแบบเอาจริง ก่อนปฏิบัติการจริง 
ควรท่ีจะต้องลองซ้อมมือดูก่อน ให้เกิดความชํานาญ เข้าใจในแต่ละข้ันตอนเตรียม
ทุกอย่างได้ไม่มีติดขัด ดําเนินไปอย่างราบรื่น จากน้ันจึงจะเริ่มปฏิบัติการจริง
ประสบการณ์จะช่วยให้การเพาะประสบความสําเร็จได้  

 ขนาดของถ้วยเพาะนางพญา เป็นรูปถ้วยป่องตรงกลาง กว้างประมาณ ๕ 

มม. สูงประมาณ ๖ มม. ปากกว้างพอๆกับเซลผ้ึงงาน หรือกว้างกว่าเล็กน้อย 
เพราะมิได้ให้นางพญาแม่รังวางไข่ แต่จะย้ายไข่ในเซลผ้ึงงานเอามาใส่ในถ้วย
นางพญาเทียมอีกทีหนึ่ง อุปกรณ์ประกอบด้วย 



๕๑ 

 

              ๑. ไม้ตะเกียบ และมีดควั่นปลายตะเกียบ    
  ๒. ไขผ้ึงแท้และภาชนะหลอมไขผ้ึง ขนาด ๒๕๐ มล.   

  ๓. เตาหลอมไขผ้ึง ใช้ hot plate แต่กินไฟ                                         
              ๔. น้ําเช่ือมข้น ภาชนะใส่น้ําผ้ึง ขนาด ๒๕๐ มล.   
  ๕. น้ําสะอาดใส่ภาชนะขนาด ๒๕๐ มล.     

  ๖. ปรอทวัดอุณหภูมิของไขผ้ึงที่หลอม ต้องไม่เกิน ๗๐◦C 

๓.วิธีการทําถ้วยเพาะนางพญาชันโรงก่ึงธรรมชาติ  

 วิธีเตรียมอุปกรณ์ทําถ้วยเพาะนางพญา ด้วยวิธีการจุ่มหรือ Dipping 
method คือ เหลาไม้ตะเกียบให้กลม คว่ันปลายไม้ให้เป็นข้อก่ิวตรงกลาง ถัดเข้า
มาสัด ๐.๗๐ ซม. หรือ ๖-๗ มม. เริ่มคว่ันให้ก่ิวตรงกลาง เหมือนนาฬิกาทราย นึก
ภาพเวลาเอาตุ้มที่ควั่น จุ่มลงไปในนํ้าเช่ือมแล้วยกข้ึนในแนวด่ิง น้ําเช่ือมจะไหล 

เกือบจะหยดเป็นรูปหยดน้ํา รีบนําไปจุ่มในไขผ้ึงที่หลอมละลายอยู่ทันที ไขเหลวจะ
เริ่มเกาะหยดน้ําผ้ึง เพราะอุณหภูมิในนํ้าเช่ือมตํ่ากว่า เกิดการข้ึนรูปเป็นรูปหยดนํ้า
ตามรูปหยดน้ําเชื่อม ยกข้ึนแล้วจุ่ม ครั้งหรือสองครั้ง ถ้าได้ถ้วยหนาเกินไปไม่ดี แต่
ถ้ายิ่งบางย่ิงดี จะมีประโยชน์ตอนเข้าดักแด้ แต่งรูปถ้วยให้สวยงาม พร้อมทําฝา
ปิด-เปิด กันเชื้อราปลิวลงไปตกในอาหารตัวอ่อน และฝาถ้วยยังช่วยควบคุม

ความช้ืนได้ โดยเฉพาะ การเพาะเล้ียงในอุณหภูมิห้องนําถ้วยพร้อมฝาไปวางไว้ใน
จานเพาะ ที่เตรียมเบ้าเพื่อติดต้ังถ้วยเอาไว้แล้ว ตามจํานวนท่ีต้องการ ไม่เกิน ๒๐ 
ตัว/จาน 

 



๕๒ 

 

 
ภาพแสดง อุปกรณ์ทําถ้วยเพาะนางพญาเทียม เรียกว่าตุ่มหัวไม้(ซ้ายสุด) เข็ม 
              ดูดอาหารออกจากเซลผ้ึงงานเป็นหลัก(กลาง) และช้อนตักไข่ผ้ึงงาน 
              ในเซลผ้ึงงาน ย้ายลงถ้วยเพาะนางพญา(ขวาสุด) 

                    
ภาพแสดง ถ้วยเพาะนางพญาเทียม ข้ึนรูปเรียบร้อยแล้ว พร้อมฝาปิด และเบ้า 
             ต้ังถ้วยนางพญาเทียมมิให้โยกเยก 

     การประดิษฐ์ฝาถ้วยอาจจะไม่ได้ใช้ ถ้าเพาะเล้ียงในตู้ควบคุมความช้ืน
และอุณหภูมิ แต่มีฝาปิดรวมทําจากผ้าขาวบางชุบน้ําสะอาดน่าจะดีกว่า สะดวก
ในการให้อาหารหนอนด้วย 
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๔. การเตรียมอาหารเพาะนางพญาก่ึงธรรมชาติ 

          เนื่องจากการเพาะนางพญาชันโรง ไม่สามารถใช้อาหารเทียม
เพาะเล้ียงได้ ทดลองเล้ียงแล้วล้มเหลวมาหลายครั้งแล้ว จึงต้องกลับมาใช้
อาหารธรรมชาติ ซึ่งจะต้องรวบรวมอาหารจากเซลผ้ึงงานเท่านั้นหมายความว่า 
อาหารจากเซลผ้ึงงานสามารถพัฒนาไข่ของผ้ึงงานไปเป็นตัวนางพญาท่ีสมบูรณ์
ได้ หรืออาหารของผ้ึงงานก็สามารถใช้เล้ียงหนอนตัวผู้ให้กลายเป็นชันโรงตัวผู้
ตัวเต็มวัยได้เช่นกัน มิได้มีอาหารพิเศษเฉพาะวรรณะอย่างท่ีเข้าใจกัน(ต้องแม่น
ทบ.เสียก่อน) แต่การกินอาหารของหนอนผึ้งงานท่ีนําไปเล้ียงในถ้วยนางพญา
เทียม ให้กลายเป็นนางพญา จะต้องเลียนแบบ พฤติกรรมของผ้ึงงานที่แวะ
เวียนมาป้อนอาหารหนอนผึ้งงานของผ้ึงพันธุ์มิได้ขาด รวมแล้วเป็นพันครั้ง
จนกว่าหนอนจะเข้าดักแด้ ผ้ึงพันธุ์มีวิวัฒนาการสูงกว่าชันโรง ยังต้องให้อาหาร
แบบค่อยเป็นค่อยไป การเพาะนางพญาชันโรงย่อมมีข้อยกเว้นว่าจะต้องเล้ียง
หนอนแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือ Progressive feeding บ้าง ในเมื่อใช้ทฤษฎี
การเกิดนางพญาเป็นทบ.เดียวกันกับผ้ึงพันธุ์ เหตุใดจึงไม่ต้องให้อาหารแก่
หนอนผ้ึงชันโรงเล่า ผ้ึงชันโรงมีระดับวิวัฒนาการสูงกว่าผ้ึงป่า หลุดพ้นจากผ้ึง
สันโดษเลื่อนระดับชั้นข้ึนมาเป็นผ้ึงสังคมแท้จริงแต่ล้าหลัง มิได้หมายความว่า 
การเปล่ียนเพศจะให้หนอนกินอาหารมากกลายเป็นตัวผู้ แต่ถ้าได้อาหารน้อย
กลายเป็นตัวเมียที่เกิดข้ึนในผ้ึงป่า นั่นมิใช่ผ้ึงสังคมแท้จริง ต้องแบ่งหน้าท่ีกัน
ทํางานรับผิดชอบในแต่ละวรรณะ แต่ผ้ึงชันโรงเล่ือนชั้นข้ึนมาเป็นแมลงสังคม
ความหมายคือ มีวรรณะ มิใช่มีเพียงเพศผู้และเพศเมียเท่านั้น แต่มีวรรณะเพื่อ
แบ่งหน้าที่การทํางาน ในการดํารงชีวิตของผ้ึงสังคม ได้แก่ วรรณะนางพญา 
วรรณะผ้ึงงาน และวรรณะตัวผู้ วรรณะนางพญาและวรรณะผ้ึงงานเป็นเพศ
เดียวกัน เพราะเกิดจากไข่ผสมกับน้ําเชื้อ มีโครโมโซม ๒ ชุด ตามทบ. แล้ว
กําหนดเป็นเพศเมีย ส่วนไข่ที่มิได้ผสมน้ําเช้ือกําหนดเป็นเพศผู้ ซึ่งนางพญาแม่
รังสามารถบังคับไข่ที่จะให้ผสมน้ําเชื้อหรือไม่ให้ผสมนํ้าเช้ือก็ได้ โดยเก็บน้ําเช้ือ
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เอาไว้ในถุงเก็บน้ําเชื้ออีกทีหนึ่ง เป็นวิวัฒนาการของแมลงสังคมท่ีก้าวหน้ากว่า 
พวกแมลงสันโดษ แมลงก่ึงสังคม(ซึ่งผ้ึงป่าพวกน้ี จะอยู่รอดลําบากในอนาคต 
นักวิชาการจึงให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์พวกแมลงสังคมแท้จริงทุกเผ่า 
มากกว่าพวกแมลงสันโดษ เกรงว่า สภาพแวดล้อมเกิดมลภาวะทางอากาศ ทาง
ดินและน้ํา และการทําลายประชากรของแมลงสังคมแท้จริงโดยฝีมือมนุษย์ 
โอกาสที่แมลงสังคมแท้จริงจะฟื้นฟูประชากรให้กลับคืนมาอยู่ในระดับไม่ขาด
แคลนแมลงผสมเกสรพืชเป้าหมาย นั้นมีโอกาสเป็นไปได้ยาก) 

๕. หลักการรวบรวมอาหารจากเซลของผึ้งชันโรงงาน เพื่อนําไปเลี้ยงตัว
หนอนท่ีใช้เพาะนางพญา ทําได้ ๒ วิธี  

๑.  รวบรวมจากเซลผ้ึงงานท่ีอยู่ในรังปกติโดยตรง แต่ต้องมิใช่รังพ่อแม่
พันธุ์ ที่คัดเลือกเอาไว้ทําพันธุ์  โดยเลือกรังท่ีแข็งแรง ไม่มีเลือดชิด ทํา
เครื่องหมายที่หน้ารังเอาไว้ด้วย พฤติกรรมนางพญาแม่รังไข่ดี มีประชากรมาก 
๖ วัน จะผลิตไข่ได้ ๗๒๐ เซล ต้องการเพียง ๑๒๐ เซล/วัน เท่านั้นหรือน้อย
กว่า  ก็จัดการเซลผึ้งงาน ที่อยู่ในระยะไข่ ที่ยังมิได้ฟักเป็นตัวหนอน ระยะไข่ มี
เวลา ๕-๖ วัน(ระยะไข่ จะฟักเป็นตัวหนอนใช้เวลา ๖ - ๗  จึงมีเวลาประมาณ 
๕ วัน ที่จะเปิดเซลไข่ของผ้ึงงานเพื่อรวบรวมเอาอาหารออกไป รวมทั้งไข่ของ
ผ้ึงงานด้วย ก็ไม่เป็นไร ไข่ก็เป็นอาหารของหนอนหรือตัวเต็มวัยได้(Trophic 
egg) จะละลายปนกับอาหาร  แต่ถ้ารังเกลียด ก็เข่ียทิ้งได้ ไม่มีปัญหา การ
รวบรวมอาหารในเซลผึ้งงานค่อนข้างเล็ก  ดังนั้น อุปกรณ์ก็ต้องมีขนาดเล็กตาม
ไปด้วย  

    เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้ว จัดการแบ่งเซลไข่ เป็นกลุ่มๆ กลุ่มละ 
๕๐-๑๐๐ เซล จากนั้น ใช้เข็มเข่ีย รนไฟ หรือ มีดผ่าตัดแมลงจุ่มน้ําร้อน เพื่อใช้
ตัดเสา ที่พยุงเซลให้ละลาย ขาดออกจากกัน จากน้ันใช้ปากคีบ ยกกลุ่มเซลไข่
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ออกมาวางในจานที่เตรียมไว้แล้ว จากนั้นปิดรัง เพื่อมิให้ผ้ึงงานและนางพญา
เครียด 

     การเปิดเซลเพ่ือเอาอาหารออกใส่ขวดสะอาดเล็กๆ ขนาด ๑-๒ มล.
ต้องเปิดด้วย เข็มเข่ียเชื้อรนไฟดีที่สุด ทําด้วยลวด ส่วนปลายขดเป็นวงกลม
นํามาดัดแปลงให้วงกลมเล็กลงนิดหน่อย จากนั้น นําไปแช่ในนํ้าร้อน หรือรนไฟ
พอท่ีจะละลายซีรูเมน(ไขผ้ึง+ชันผ้ึงเหลว เตรียมโดยผ้ึงงานใช้สร้างเซลวางไข่) 
เมื่อเข็มเข่ียร้อนแล้วนําไปแตะบนเซลผึ้งงานแล้วเล่ือนวงกลมไปในแนวระนาบ
เพื่อรองรังส่วนของฝาเซลท่ีถูกตัดขาดมิให้ตกลงไปในอาหาร อาจจะปาดผนัง
เซลจนถึงระดับเดียวกับอาหารในเซลก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน 
เซลผ้ึงงานเปิดเก็บอาหารไม่หมดก็ไม่ต้องนํากลับไปใส่ในรังอีก หรือเอาไว้ข้าง
นอกรังก็ได้ 

 ดังนั้น ถ้าต้องการเพาะนางพญาสัก ๑๐ ตัว ก็ต้องเก็บรวบรวมอาหาร
จากเซลผ้ึงงานให้ได้ จํานวน ๓๐-๔๐ เซล นําไปใส่ในถ้วยนางพญาเพียง ๔๐-
๕๐% ที่เหลือเก็บไว้ป้อนตัวหนอน หลังจากย้ายลงถ้วยนางพญาเรียบร้อยแล้ว 

๒.รวบรวมอาหารจากรังเสบียง รังเสบียงคือ รังท่ีไม่มีนางพญาแม่รัง มี
แต่ผ้ึงงานตัวเต็มวัย ดูแลเซลตัวอ่อนระยะไข่และระยะตัวหนอนปนกัน เป็นเซล
ตัวอ่อน นํามาจากรังไหนก็ได้ที่มิใช่ใช้ทําพันธ์ุ ที่ย้ายมาใส่ไว้ในรังเสบียง เพื่อให้
ผ้ึงงานเห็นเซลตัวอ่อน จะสร้างเซลก่ึงนางพญาแล้วใส่อาหารรอไว้ เพื่อท่ีจะให้
นางพญาวางไข่ได้ทันที แต่ก็ไม่มีนางพญาตัวไหนเข้ามาในรัง จึงปิดเซลเอาไว้ มี
ความหวังว่าจะมีนางพญาจากรังอื่นที่เขาไม่ต้องการแวะเวียนมาท่ีรังเสบียงๆ 
จึงมีอาหารที่จะเก็บรวบรวมเอาไปใช้เล้ียงตัวหนอนนางพญาได้หลอกผ้ึงงาน
แบบนี้คงไม่บาปเพราะเราอยู่กันคนละมิติ 
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ภาพแสดง รังเสบียง จํานวน ๓ รัง(ซ้าย) เปรียบเทียบกับรังปกติ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่า    
               ๒เท่า(ขวา) รังเสบียงอาจจะพัฒนาไปเป็นรังผสมพันธุ์ได้ 

การเตรียมรังเสบียงขนาดก่ึงหนึ่งของรัง A4 หรือรังดัมมี่ ความสูง ๑๐.๕ 
ซม. หรือครึ่งหน่ึงของความกว้างของกระดาษ A4 เพื่อที่จะเก็บรวบรวมอาหาร
โดยตักจากเซลดัมม่ี(มีอาหารแต่ไม่มีไข่) ในรังเสบียงไปใส่ในถ้วยเพาะนางพญา 
ผ้ึงงานที่ดูแลรังเสบียงนานเกิน ๑ เดือน กล่ินนางพญาตัวเก่าหมดแล้ว เพราะ
เวลาผ่านมาเป็นเดือนแล้วจะแปลงสภาพรังเสบียงให้กลายเป็นรังผสมพันธุ์ก็ได้ 
โดยนําดักแด้นางพญาผ้ึงชันโรง ไปใส่เอาไว้ในรังเสบียง แล้วนําดักแด้ชันโรงตัวผู้ที่
ใช้ทําพันธุ์ ที่ปนมากับดักแด้ผ้ึงงาน ๑๐๐ ตัว จะมีดักแด้ชันโรงตัวผู้ ๑๐ ใส่ลงรัง
เสบียงด้วย พอท่ีจะผสมกับนางพญาพรหมจรรย์ได้ ๑ ตัวพอดีๆ ซึ่งทั้งคู่จะต้อง
ผ่านวัยเจริญพันธุ์เสียก่อน เมื่อผสมเสร็จแล้ว สามารถย้ายนางพญาแม่รังลงรัง 
A4 ได้ทันที ส่วนใหญ่ใช้เป็นรังเสบียงก่อน แล้วเปล่ียนไปเป็นรังผสมพันธุ์ได้พอดี  

เมื่อเก็บรวบรวมอาหารตัวอ่อนในเซลผ้ึงงานได้เรียบร้อยแล้วไม่จําเป็นต้อง
เอาอาหารไปแช่เย็น อาจจะทําให้ส่วนผสมของอาหารเพี้ยนไปได้(ที่เคยเกิดกับ
นางพญาผ้ึงพันธุ์มาแล้วกลายเป็นก่ึงนางพญาก่ึงผ้ึงงานทันที) แต่จะนําไปฝากไว้
ในรังเสบียง หรือรังพ่อแม่พันธุ์ โดยปิดฝามิชิดก็ได้ จากน้ันนําอาหารตัวอ่อน ใส่
ในถ้วยนางพญาเทียมทุกใบ ก่อนท่ีจะทําการย้ายไข่จากเซลผ้ึงงาน ลงในถ้วย
นางพญาเทียม 

รังเสบียง รังปกติ 
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๖.การย้ายไข่ลงในถ้วยนางพญาเทียม 

         ด้วยการเปิดเซลผ้ึงงานด้วยเข็มเข่ียเช้ือ รนไฟให้ร้อนหรือเอาเข็มแช่ใน
น้ําร้อน แล้วเอาไปแตะส่วนบนของเซลไข่ ไขผ้ึงท่ีเป็นส่วนผสมกับชันผ้ึงเหลว จะ
ละลายทันที จากนั้นจะเห็นไข่ อายุ ๑ วันต้ังอยู่กลางเซล(ไข่อายุสองวันเริ่มเอน
เล็กน้อย จะกระท่ังไข่อายุ ๓,๔,๕ และ ๖ วัน จะเอนจน ข้างใดข้างหน่ึง แตะผิว
อาหารคือ ไข่ฟักเป็นตัวหนอนแล้ว ต้องตักจากเซลท่ียังไม่เป็นหนอน จะดีและ
สะดวกกว่าถ้าตักอาหารในระยะหนอนอาหารในเซล ก็จะเหลือน้อยกว่า  การใส่
อาหารในถ้วยนางพญา ไม่ต้องใส่อาหารให้หนอนมากเกินไป หนอนกินไม่ทัน 
พาลดึงความชื้น ทําให้อาหารแห้งเร็วอีกต่างหาก       

 

 

 

 

 

 

       ภาพแสดง ไข่ของผ้ึงชันโรงงาน ที่นางพญาแม่รังไข่ปักลงบนผิวอาหาร  
                     เป็นไข่ที่จะตักหรือช้อนเอาออกไปเพาะในถ้วยนางพญาเทียม 

  การย้ายไข่เป็นระยะที่ดีที่สุด ดีกว่าย้ายระยะหนอน มีภาระงานเพิ่มข้ึน ย้าย
ระยะไข่สบายกว่า โดยทําอุปกรณ์พิเศษ เป็นช้อนตักขนาดเล็ก กว้างกว่าไข่สัก 
สองสามเท่า ช้อนไปใต้ผิวอาหาร ข้างบนมีไข่ต้ังอยู่ ฐานไข่ที่ปักอยู่บนผิวอาหาร 
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ถูกปักลึกลงไปหน่ึงในส่ีหรือห้าส่วน ช้อนใต้ล่างท่ีไข่ปัก แล้วค่อยๆยกขึ้น ไปวางท่ี
กลางถ้วยนางพญา โดยกดช้องลงให้จมลงไปจนไข่ต้ังในท่าเดิม ที่ช้อนมา  

      ตรวจสภาพอากาศ คืออุณหภูมิและความชื้นบริเวณที่เพาะ สําคัญมาก
เพราะหนอนชันโรงจะโตหรือไม่โตก็ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศเป็นเกณฑ์ เป็น
ธรรมชาติของหนอนชันโรง โดยเฉพาะหนอนนางพญาในธรรมชาติ ยิ่งต้องอาศัย
สภาพอากาศที่นางพญาและผ้ึงงานสัมผัสได้ ก่อนท่ีจะตัดสินใจวางไข่นางพญา 

 ๗.ทําไมต้องให้อาหารหนอนที่เพาะในถ้วยนางพญา ทุกชั่วโมง  

  จําเป็นมาก เพราะพ้ืนฐานของหนอนมาจากหนอนผึ้งงานคนละวรรณะกับ
หนอนนางพญาท่ีอยู่ในเซลนางพญาตามธรรมชาติ จึงต้องได้สารอาหารมากกว่า
หนอนผ้ึงงาน ถ้าปล่อยให้หนอนที่อยู่ในถ้วยเพาะนางพญา กินตามอําเภอใจแล้ว 
จะมีอาหารเหลือในถ้วยนางพญามาก เพราะหนอนจะนอนเสียเป็นส่วนใหญ่ กิน
น้อย จึงไม่สามารถชักนําเน้ือเยื่อ ที่จะพัฒนาเน้ือเยื่อ และต่อมต่างๆ ที่เป็นจุด
เปล่ียนของวรรณะ จะพัฒนาไปเป็นผ้ึงงาน หรือจะเป็นนางพญา(Caste 
differentiation) ถ้าไ ด้สารอาหารมาก  แต่มิ ใช่มี เพียงจุด เ ดียวที่ รอคอย
สารอาหารเพื่อการเปล่ียนแปลง มีหลายจุดที่ทําให้นางพญาแตกต่างจากผึ้งงาน 
จึงต้องมีระบบประสาทเป็นตัวควบคุม เช่น รังไข่ ถุงเก็บน้ําเช้ือ ฟันกราม ขนาด
ของ หัว อก ท้อง และปล้องท้อง ขาคู่หลัง รูปร่างของขาคู่หลัง และต่อมต่างๆ 
ตลอดจนอวัยวะวางไข่ และแผ่นใต้ท้องบังคับการปักไข่ลงบนผิวอาหาร หรือ 
Sternal plate จุดดังกล่าว ต้องได้สารอาหารในระบบสูงกว่าหนอนท่ีจะ
กลายเป็นผ้ึงงาน และจะต้องได้ทันท่วงที เพราะมีเรื่องอายุของหนอนถึงเวลาแล้ว
จะต้องลอกคราบทันที  
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เปรียบเทียบลักษณะท่ีแตกต่างกันระหว่างนางพญาพรหมจรรย์กับผ้ึงชัน
โรงงาน ดังนี้ 

     นางพญาพรหมจรรย์       ผึ้งชันโรงงาน 
    1.หน้าเสี้ยมสอบลงล่าง   1.หน้าค่อนข้างกลม แก้มใหญ่ 

    2.ฟันกรามไม่พัฒนา    2.ฟันกรามเจริญพัฒนาดี  

    3.ส่วนหัวแคบกว่าส่วนอก   3.ส่วนหัวกว้างเท่ากับอก 

    4.แข้งขาหลงัลีบเพราะมไิด้ใช้งาน  4.แข้งขาหลังพัฒนาเป็นตะกร้าเก็บเกสร   

    5.ปล้องท้องเรียวสอบไปยังส่วนปลาย 5.ปล้องท้องทรงกระบอก ไม่เรียวแหลม 

    6.มีถุงเก็บนํ้าเช้ือ รังไข่พัฒนา  6.ไม่มีถุงเก็บนํ้าเช้ือ รังไข่ไม่พัฒนา 

           การให้อาหารแก่หนอนผ้ึงงาน ทุกชั่วโมง น่าจะปลอดภัย เพราะทดลอง
ให้เพียงวันละครั้งสองครั้ง ยังสามารถกลายเป็นนางพญาได้ แต่ถ้าให้ไม่ถูกจังหวะ 
เวลาที่หนอนต้องการ จะกลายเป็นผ้ึงงานตัวใหญ่ หรือ Big worker แทน ทํา
หน้าที่นางพญาไม่ได้ เพราะรังไข่ฝ่อ ถุงเก็บน้ําเช้ือไม่พัฒนา แข้งขาหลังมีลักษณะ
เหมือนผ้ึงงาน ฟันกรามเหมือนผ้ึงงาน แสดงว่าเน้ือเยื่อที่ควบคุมการเปล่ียนแปลง
พัฒนานั้น ไม่ได้สารอาหารในเวลาท่ีต้องการ ด้วยเหตุนี้ จะต้องให้อาหารทุก
ชั่วโมง เพื่อกระตุ้นให้หนอนต่ืนข้ึนมากินอาหารให้มากข้ึนและอยู่ในเกณฑ์ที่
ปลอดภัยไว้ก่อน เพราะหนอนอายุ ๑ วัน ลอกคราบหนึ่งครั้ง อายุ ๒ วัน ลอก
คราบเป็นครั้งที่สอง และอายุสามวันลอกคราบเป็นครั้งท่ีสาม  แสดงว่า อายุเพียง 
๑ วัน มีการเปล่ียนแปลงอวัยวะแล้ว แต่ไม่ทราบว่า เป็นอวัยวะส่วนใดของหนอน 
แต่สันนิษฐานว่าเป็น Stem cells ก่อนหนอนลอกคราบจะต้องมีระบบประสาท
ควบคุม (copora allata) น่าจะเริ่มพัฒนาที่ระบบประสาทก่อน เพราะควบคุม
การลอกคราบได้ เช่นเดียวกับการลอกคราบครั้งที่สองและครั้งท่ีสาม แสดงว่ามี
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การเปล่ียนแปลงเร็วมาก ต้องได้สารอาหารทันเวลา มิฉะน้ันจะพัฒนาไปเป็น
หนอนผ้ึงงาน คือ อวัยวะท่ีปรากฏในตัวนางพญาฝ่อทั้งหมด หรือทําหน้าท่ีไม่ได้
จะให้เปล่ียนไปทําหน้าที่ให้ได้ คงไม่ง่ายเท่าใดนัก 

        การฝึกซ้อมเพาะนางพญา น่าจะดีในกรณีที่มีไข่แม่พันธุ์ ฝึกซ้อมการ
ย้ายไข่จากรังเสบียง(มีระยะไข่เตรียมไว้) ลงถ้วยนางพญาเทียมหรือลงในเซลดัมมี่
ก็ได้ ดูพฤติกรรมของผ้ึงงานในรังด้วยว่า จะมีปฏิสัมพันธ์กับไข่ที่ย้ายลงเซลดัมมี่
อย่างไร อาจจะเห็นอะไรดีๆ เกิดข้ึนก็ได้ ซ้อมย้ายไข่จนชํานาญ ปฏิบัติการจริงก็
จะผิดพลาดน้อย 

        มีความจําเป็นที่จะต้องปลุกให้หนอนต่ืนข้ึนมากินอาหารต่อ โดยเหยาะ
อาหารไปท่ีปลายปากของหนอน เพื่อให้หนอนรู้ตัว และต่ืน จากน้ันก็จะอ้าปาก
อาหารจะไหลเข้าไปโดยปริยาย ใน ๑ ชั่วโมงแรก ควรปลุกทุก ๑๕-๒๐ นาที คือ
หนอนได้กินอาหารไม่ตํ่ากว่า ๔ ครั้ง ภายใน ๑ ชั่วโมงแรก จบชั่วโมงแรกบันทึก
การเปล่ียนแปลงสรีระของตัวหนอน ถ่ายรูปเอาไว้ด้วยยิ่งดี และการพัฒนาตัว
หนอนเป็นอย่างไร(เพื่อนําไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีข้ึนสําหรับการเพาะครั้งต่อไป ไม่
ช้าก็จะเกิดความชํานาญ)  

        เมื่อหนอนอายุสองช่ัวโมง มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็บันทึกไว้ การให้อาหาร
ในชั่วโมงท่ี ๒ ทําเหมือนชั่วโมงท่ี ๑ การให้อาหารช่ัวโมงท่ี ๓ ทําเช่นเดียวกัน 
สังเกตการนอนของหนอน การเคล่ือนไหวของหนอนมีหรือไม่(ถ้าหนอนมี
สายเลือดชิด ตัวจะมีสีขุ่นปน ไม่ขาวใส) ส่วนช่วงกลางคืน อาจจะต้องมีคนมา
ผลัดหน้าที่ เฝ้าคนละ ๓ ชม. ก็ได้ เพียง ๓ คืนเท่านั้นก็จะพ้นวิกฤติไปแล้วจะต้อง
กระตุ้นจุดกําเนิดเพศท่ีฝ่อหรือกําลังจะฝ่อให้เจริญพัฒนาไปเป็นหนอนนางพญา
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ให้ได้ เพราะพ้ืนฐานของหนอนจะได้กินมากกินน้อยก็ได้เป็นผ้ึงงานอยู่แล้วไม่
เดือดร้อน(แต่ผู้เพาะเล้ียงเดือดร้อน)  

       ฉะนั้น การระดมให้อาหารแก่หนอนผ้ึงงานให้มาก บ่อยครั้งและ
สม่ําเสมอ ทันเวลาท่ีต้องการก่อนการเปล่ียนแปลงจากหนอนผ้ึงงานกลายเป็น
หนอนนางพญา  เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปเป็นดักแด้นางพญา ไม่ต้องกิน
อาหารอีกแล้ว แต่กลไกภายในตัวดักแด้ยังเจริญพัฒนาต่อไป เป็นระยะเวลาที่จะ
เปล่ียนแปลงรูปร่างท้ังภายในและภายนอก ไปเป็นนางพญา หลังจากได้อาหาร
สะสมเอาไว้มากเพียงพอแล้ว จะมีระบบประสาทหรือสมองเป็นตัวควบคุมการ
เปล่ียนแปลงรูปร่างของดักแด้นางพญา ไปเป็นตัวเต็มวัย 

 

 

 

 

 

ภาพแสดง  ถ้วยเพาะนางพญาเทียม ที่ย้ายไข่ของผ้ึงงานลงถ้วยเพาะแล้วปิดฝา 
            เพราะมิได้ใช้ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แต่ใช้น้ําหล่อรอบๆ  
            จานเพาะ โดยมีทราย ใส่ในจานเพาะอีกทีหนึ่ง ช่วยให้การระเหย 
            ของนํ้าในจานดีข้ึน โดยมีผ้าขาวบางชุบน้ําคลุมจานเพาะอีกทีหนึ่ง  
            ความชื้นมากระวังอาหารเอ่อน้ํา ควรละลายเกลือแกงจะช่วยได้ จะ 
            ก่ี% ข้ึนกับความชื้นในบรรยากาศ 
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       ระหว่างเฝ้ารอดักแด้นางพญาออกมาเป็นตัวเต็มวัย มีเวลาเตรียมรัง
ผสมพันธุ์ หรือรังเสบียง อาจจะสร้างให้มีขนาดเล็กกว่ารังเล้ียงปกติดังกล่าว
ข้างต้น หรือจะใช้รังเล้ียงปกติเป็นรังผสมพันธุ์ทีเดียวเลยก็ได้ รูปแบบการเตรียมก็
จะแตกต่างกัน ถ้าใช้รังผสมพันธุ์ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่ารังเล้ียงปกติหนึ่งเท่า ก็จะใช้
หรือใส่ประชากรผ้ึงงานน้อยลง แต่ถ้าใช้รังขนาดใหญ่ข้ึน ต้องใช้ประชากรผ้ึงงาน
มากขึ้น และถ้าเพาะนางพญา ในเวลาไล่เล่ียกัน ต้องใช้รังผสมพันธุ์จํานวนมาก
ตามไปด้วย จึงต้องคิดถึงจํานวนประชากรของผ้ึงงานท่ีจะใช้ในแต่ละรังด้วยว่า มี
พอหรือไม่ โดยเฉพาะชันโรงพ่อพันธุ์ บอกไว้ตอนต้นแล้วว่า จะต้องเตรียมเอาไว้
ให้มากๆ 

 

 

 

 
 
 

ภาพแสดง  เซลของนางพญาในระยะหนอนในธรรมชาติ ที่ผ้ึงงานกรีดฝาถ้วย(ศร  
               ชี้)เอาไว้ป้อนอาหาร ให้หนอนนางพญาที่นอนหลับ ปลุกให้ต่ืนด้วย  
               การหยดอาหารจากล้ินของผ้ึงงานที่คอยแวะเวียนมาดูโดยยํ่าข้ึนไป  
               บนฝาถ้วยเพาะ แค่นั้นก็เท่ากับเขย่าเซลหนอนรู้ตัวแล้ว ถ้ายังไม่รู้ ผ้ึง 
               งานจะก้มมองผ่านรูแล้วเหยาะอาหารทันที 
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บทที่ ๔ 

การจัดการรังผึ้งชันโรงเพื่อผสมเกสรพืชเป้าหมาย 

     การจัดการรังผ้ึงชันโรงเพื่อผสมเกสรพืชเป้าหมาย แยกข้อมูลวิทยาการ
ออกเป็นสองส่วนคือ วิทยาการจัดการรังผ้ึงชันโรงเพื่อให้ลงตอมดอกพืชเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการผสมเกสรมีอัตราการติดผลสูง และข้อมูล
วิทยาการรูปแบบการผสมเกสรของพืชเป้าหมาย ที่จะต้องศึกษารายละเอียด
ชีววิทยาของดอกพืชเป้าหมายแต่ละชนิดที่ต้องการจะให้ผ้ึงชันโรงผสมเกสร เป็น
ข้อมูลจําเพาะของพืชเป้าหมายชนิดนั้นๆ ที่มีนิสัยการออกดอกที่ไม่เหมือนกัน 
ต้องศึกษาเป็นชนิดๆไป แล้วนําข้อมูลท้ังสองส่วนมาบูรณาการจัดการให้
สอดคล้องและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน ส่ิงที่จะต้องปรับคือพฤติกรรมของผ้ึง
ชันโรง มากกว่าที่จะไปปรับนิสัยของดอกไม้ ที่มีรูปแบบของการผสมเกสรที่
ตายตัวอยู่แล้ว เปล่ียนแปลงไม่ได้ แต่ผ้ึงชันโรงยังพอปรับได้เพราะมีปฏิสัมพันธ์
กับส่ิงเร้าที่มากระทบ ทําให้ ผู้เ ล้ียงจัดการรังผ้ึงชันโรงได้บางส่วน เพื่อให้
เอื้ออํานวยต่อการบานของดอกพืชเป้าหมาย ที่มีทั้งดอกสมบูรณ์เพศ ดอกกะเทย 
และดอกแยกเพศ หรือ ดอกตัวผู้ และดอกตัวเมียแยกกันอยู่คนละต้น ซึ่งแต่ละ
ชนิด มีความยากง่ายในการผสมเกสรไม่เท่ากัน ดอกที่มีวิวัฒนาการคู่ขนานมากับ
ผ้ึงชันโรงๆ จะมีความคุ้นเคยชินกับดอกชนิดนั้นมากกว่าดอกที่อุบัติข้ึนมาที
หลังจากที่ชันโรงกําเนิดข้ึนมาแล้ว ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งคือ รางวัลที่ดอกพืช
เป้าหมายมีให้แก่ชันโรงที่ลงตอมดอกมากน้อยเพียงใด คือ เกสรและนํ้าต้อย 

๑.ลักษณะของดอกไม้กับชนิดของสื่อผสมเกสร 

ส่ิงที่พืชมีดอกต้องการส่ือผสมเกสรชนิดไหน ดูได้จากรูปร่างของดอก 
การติดต้ังของเกสรตัวและเกสรตัวเมียบนดอก และส่ิงล่อใจ หรือรางวัลที่จะให้แก่
ส่ือผสมเกสรชนิดนั้นๆ เป็นเกณฑ์ คือเกสรและคุณภาพของเกสรที่ดี และนํ้าต้อย
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และคุณภาพของนํ้าต้อยที่ดี เมื่อส่ือผสมเกสรลงตอมดอก ย่อมดึงดูดส่ือผสมเกสร
ให้ลงตอมดอกได้มากกว่า โอกาสเกิดการผสมเกสรและติดผลก็ย่อมมากกว่าเป็น
ธรรมดา แต่วิวัฒนาการของพืชมีดอกไม่เท่ากัน ต้องการส่ือผสมเกสรต่างกัน
โดยเฉพาะชนิดของส่ือผสมเกสร มีทั้งส่ือที่มีชีวิต และไม่มีชีวิตคือใช้ลม น้ํา แรง
โน้มถ่วง เป็นส่ือนําพาละอองเรณูให้ไปตกลงบนเกสรตัวเมีย ดอกไม้ที่ต้องการส่ือ
จําพวกผีเส้ือตัวเต็มวัยนั้น เป็นทางเลือกหนึ่งในการขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด แต่การ
ขยายพันธุ่ใช้เพศเป็นทางเลือกที่สองรองจากการขยายพันธ์ุโดยไม่ใช้เพศคือการติด
ตา ต่อก่ิง ปักชําหรือการตอน แพร่พันธุ์ได้ดีกว่าใช้ที่เกิดจากการผสมเกสร 
แมลงวันดอกไม้ ผ้ึงป่า ซึ่งถูกจัดเป็นส่ือสํารองหรือชั้นสอง มีเพียงผ้ึงชันโรง และผ้ึง
รวง เท่านั้น ที่ถูกจัดเป็นส่ือผสมเกสรมืออาชีพโดยแท้จริง เพราะการดํารงชีวิต 
ความต้องการเครื่องยังชีพคืออาหาร ได้แก่ เกสร น้ําต้อยและยางไม้ เพื่อนํามาอุด
โพรงอาศัยให้ปลอดภัยแข็งแรง ตลอดชีวิตของชันโรงต้ังแต่เกิดจนกระทั่งตายหา
กินอยู่กับดอกไม้เท่านั้น  

        คุณสมบัติของผ้ึงชันโรงท่ีช่วยผสมเกสรพืชเป้าหมายให้ติดผลดี เพราะ
เป็นดอกที่เกิดร่วมสมัยกับผ้ึงชันโรง แสดงว่ามีการปรับตัวเข้าหากันท้ังสองฝ่ายดู
ได้จากชนิดของชันโรง ซึ่งมีหลากชนิด(Species diversity) มีใช่มีชนิดเดียว ส่วน
พืชมีดอกก็มีหลายชนิดเช่นกัน เริ่มจากพื้นฐานการผลิดอกท่ีมีโครงสร้างเป็นดอก
เปิด มีทั้งผ้ึงป่าและผ้ึงชันโรงเป็นส่ือผสมเกสรหลักในธรรมชาติเท่านั้น ต่อมาดอก
เริ่มมีโครงสร้างซับซ้อนข้ึน ไม่ต้องการผ้ึงป่าให้ช่วยผสมเกสรมากเท่าใดนัก เพื่อ
ลดการแข่งขันแย่งชิงอาหารจากดอกไม้ด้วยกัน แต่ก็มีดอกไม้ จํานวนหนึ่ง
ต้องการจะพึ่งพาผ้ึงชันโรงให้ช่วยผสมเกสร ทําให้ดอกไม้ดังกล่าว แพร่กระจาย
พันธุ์ แผ่อาณาบริเวณอย่างกว้างขวางได้นานเป็นสิบๆ ล้านปี เป็นเพราะบทบาท
ของผ้ึงชันโรง แต่มาในระยะหลังมีผ้ึงรวงอุบัติข้ึน ดอกท่ีเคยใช้บริการผสมเกสร
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ของผ้ึงชันโรงปรับพฤติกรรมใหม่ เริ่มเหินห่างไปจากผึ้งชันโรงแต่ก็มิได้จะละท้ิงผ้ึง
ชันโรงเอาไว้ข้างหลังเสียทีเดียว ถ้าไม่มีพวกผ้ึงรวงช่วยผสมเกสร พวกชันโรงก็แก้
ขัดได้ แต่ดอกไม้บางชนิด ไม่ต้องการส่ือผสมเกสรอย่างผ้ึงชันโรง พัฒนาดอกไป
เป็นดอกแยกเพศ ที่ชันโรงไม่มีประสบการณ์ และดอกตัวเมียไม่มีแรงจูงใจดึงดูด
ให้ผ้ึงชันโรงลงตอมโดยเฉพาะดอกตัวเมียผลิน้ําต้อยได้เพียงอย่างเดียว น้ําต้อย
หรือสารคาร์โบไฮเดรตของชันโรง จะหาเก็บที่ไหนก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมาลงตอม
ดอกตัวเมียแต่อย่างใด จึงเป็นดอกที่ต้องการส่ือผสมเกสรแบบเจาะจงหรือ 
Specific pollinators ซึ่งสงวนไว้ให้พวกผ้ึงรวงเท่านั้น ดอกที่มีความเจาะจงชนิด
ของส่ือผสมเกสร ลงตอมดอก จะใช้วิธีการให้สัญญาณจากดอกไม้ชนิดนั้นปล่อย
กล่ิน ดึงดูดผ้ึงรวงให้ลงตอมในเวลาตอบรับของยอดเกสรตัวเมียพร้อมที่จะรับ
ละอองเกสรตัวผู้ภายในเวลา ๑-๔ ชั่วโมง หลังปล่อยกล่ินออกไปแล้ว มักเป็นกล่ิน
จากน้ําต้อย ส่วนดอกตัวผู้จะปล่อยกลิ่นจากละอองเรณู ผ้ึงรวงที่รอคอยอยู่เมื่อได้
กล่ิน จะบินออกไปทันที มักได้เกสรก่อนนํ้าต้อยจากดอกไม้แล้วบินกลับทันที 
เพราะรังต้องการอาหารมาก และมีโรคศัตรูมากคอยจ้องจะทําลายเอา
ผลประโยชน์จากผึ้งรวงตลอดเวลา ผ้ึงรวงจึงมีเหล็กในเอาไว้ป้องกันตัว ต้องสร้าง
รังและสร้างประชากรให้แข็งแรงเพื่อต้านทานโรคและศัตรู ในท่ีสุดดอกไม้ชนิด
นั้นกลายเป็นดอกที่เจาะจงส่ือผสมเกสรจําเพาะชนิด specific pollinator ดังน้ัน 
จะต้องศึกษารายละเอียดชนิดของดอก ยังต้องการส่ืออย่างผ้ึงชันโรงให้ช่วยผสม
เกสรอยู่หรือไม่อย่างไร ทั้งๆ ที่การผสมเกสรของพืชมีดอกเกิดข้ึนเพราะความ
บังเอิญ มิใช่จะให้ส่ือผสมเกสรแบบตรงๆก็หาไม่ แต่เป็นการเกิดข้ึนจากพืชผลิตส่ิง
ที่ส่ืออย่างผ้ึงรวงและผ้ึงชันโรงต้องการนําไปเป็นอาหาร แล้วพฤติกรรมการลง
ตอมดอกเพื่อเก็บอาหารของส่ือบนดอกเป้าหมาย ที่ช่วยให้เกิดการถ่ายละออง
เกสรลงบนยอดเกสรตัวเมีย เกิดการปฏิสนธิเป็นเมล็ดแล้วพัฒนาต่อไปเป็นผลใน



๖๖ 

 

ที่สุดก็เกิดข้ึนด้วยความบังเอิญ เพราะมีเกสรและนํ้าต้อย คือรางวัลที่พืชมีดอก
มอบให้แก่ผ้ึงรวงและผ้ึงชันโรง แต่ปริมาณน้ําต้อยท่ีผ้ึงชันโรงต้องการนั้นน้อยกว่า
เกสร ๔ เท่า ในขณะที่พวกผ้ึงรวงต้องการเกสรและนํ้าต้อย อย่างละมากๆ เพราะ
กินจุพฤติกรรมหากินจึงเปล่ียนไปด้วยการรอคอยให้ดอกไม้ส่งสัญญาณให้รับรู้ แต่
บางครั้งสภาพภายในรังไม่ต้องการเกสร แต่กลับต้องการน้ําต้อยเสียมากกว่า 
อาจจะเกิดสภาพ ตอมแล้วไม่เกิดการผสมเกสรหรือ Negative visit ที่เกิดกับ
พวกผ้ึงรวงข้ามข้ันตอนไป ไม่ลงตอมดอกเพื่อเก็บเกสรเสียก่อนแล้วจึงบินไปเก็บ
น้ําต้อย เรียกว่าพฤติกรรมฉลาดเป็นกรดเกินไป เกิดความไม่แน่นอนโดยเฉพาะผ้ึง
พันธุ์ที่เพาะเลี้ยงในประเทศไทย ส่วนผ้ึงรวงพื้นเมือง ได้แก่ ผ้ึงหลวง ผ้ึงมิ้ม นั้น
เล้ียงไม่ได้ ปัจจุบันประชากร มีจํานวนรังลดลงทุกปีๆเอาแน่นอนไม่ได้ จะรอ
ความหวังลมๆแล้งๆจากผ้ึงหลวง ผ้ึงมิ้มนั้นมิได้ หาความแน่นอนไม่ได้ มีเพียงผ้ึง
โพรงท่ีพอจะเล้ียงได้ แต่ก็เอาแน่ไม่ได้อีกเช่นกัน นึกอยากจะทิ้งรังไปก็ไป แบบไม่
มีป่ีไม่มีขลุ่ย ไม่ส่งเสียงบอกเป็นสัญญาณว่าจะไป  

   ที่กล่าวมาข้างต้น เป็นข้อมูลทางลึกพอประมาณ ที่จะช่วยให้ทั้งผู้เล้ียงผ้ึงชันโรง
และเจ้าของพืชเป้าหมาย นําไปพิจารณาจัดการ วางแผนร่วมกัน จะตัดสินใจใช้ผ้ึง
ชันโรงช่วยผสมเกสรพืชเป้าหมายหรือไม่อย่างไร แต่ถ้าตัดสินใจว่า จะใช้ผ้ึงชันโรงผสม
เกสรพืชเป้าหมายแล้ว ส่ิงที่ผู้เล้ียงและเจ้าของพืชเป้าหมายจะต้องเรียนรู้ร่วมกัน คือ 
ขีดความสามารถของผ้ึงชันโรงที่มีอยู่จํากัด และมิใช่จะมีข้อดีเพียงอย่างเดียว ชันโรงก็
มีจุดอ่อนให้เห็นได้เช่นกัน ความหลากหลายทางชีวภาพจึงเกิดข้ึน 

 ๒.ประสิทธิภาพของผึ้งชันโรงต่อการผสมเกสร 

       ขีดความสามารถของผ้ึงชันโรงหลังลายท่ีมีขีดจํากัดท่ีเก่ียวข้องกับ
กระบวนการผสมเกสรของพืชทั่วไป ได้แก่  
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๑. ผ้ึงชันโรง ไม่มีพฤติกรรมคลุกเคล้าเกสรบนอับเรณูที่แตกแล้วปลดปล่อย
ละอองเกสร เพราะลําตัว และรยางค์มีขนติดต้ังอยู่น้อยมาก ใช้ผนังลําตัว
แทนขน  

๒. ผ้ึงชันโรงหลังลายที่เพาะเล้ียงมีขนาดลําตัวเล็กไปหน่อย บางครั้งลงตอม
ดอกที่มีขนาดใหญ่กว่าลําตัว จึงไม่เกิดการผสมเกสรบนดอกนั้นแต่อย่างใด 

๓. ผ้ึงชันโรงหลังลาย แยกแยะอับเรณูกับยอดเกสรตัวเมียไม่ได้ จึงเดินย่ําไป
บนดอกแบบเดาสุ่ม เข้ากับลักษณะของดอกไม้เกิดการผสมโดยบังเอิญ 

๔. ผ้ึงชันโรงหลังลายมีพฤติกรรมเก็บละอองเกสรท่ียังมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
๕. ผ้ึงชันโรงหลังลาย ไม่รับรู้เวลาการตอบรับของเกสรตัวเมียที่ต้องการผสม

เกสรด้วยการส่งกล่ินจากนํ้าต้อย และไม่รับรู้เวลาการแตกของอับเรณูเพื่อ
ปลดปล่อยละอองเกสร เป็นสัญญาณว่าพร้อมท่ีดอกต้องการผสมเกสรแล้ว 

๖. ผ้ึงชันโรงหลังลาย มีพฤติกรรมลงตอมดอกทั้งที่เลยเวลาผสมเกสรไปแล้ว 
๗. ผ้ึงชันโรงหลังลาย ไม่มีพฤติกรรมระดมพลรัง เมื่อพบแหล่งอาหารใหม่    
    เพราะไม่มีการส่ือสารให้พลรังรู้ว่าแหล่งอาหารน้ันอยู่ ณ ที่ใด 
๘. รังผ้ึงชันโรงหลังลาย ไม่สามารถนําไปต้ังเล้ียงกลางแดดโดยไม่มีร่มเงากําบัง

นานเกิน ๒ ชั่วโมงไม่ได้ เพราะพลรังไม่มีความสามารถในการระบายความ
ร้อนออกจากรัง 

๙. ผ้ึงชันโรงหลังลาย นอกจากจะมีขนาดเล็กแล้ว ยังมีประชากรในรังเฉล่ีย/      
    รัง ค่อนข้างตํ่า(เพราะพันธุกรรมธรรมชาติ เปล่ียนแปลงได้ยาก) จึงต้องใช้ 
    จํานวนรังมากในการผสมเกสร หรือเพื่อเก็บเก่ียวผลผลิตจากรัง   
๑๐. แหล่งพันธุกรรมของผ้ึงชันโรงหลังลาย ลดน้อยถอยลง จึงไม่สามารถแยก 
      รัง โดยวิธีทางธรรมชาติ โดยให้นางพญาพรหมจรรย์ออกเรือน เข้าไป 
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      อาศัยในรังล่อ มักจะได้รังเลือดชิด รังจึงล่มสลายในเวลาต่อมา เป็นรังที่ 
      ไม่มีประสิทธิภาพในการผสมเกสรแต่อย่างใด  

๑๑. รังผ้ึงชันโรงหลังลายที่นํามาเพาะเล้ียง โดยได้มาด้วยการถ่ายรังมาจากรัง 
      สลัมในธรรมชาติ มักมีเลือดชิด จะนําไปใช้ผสมเกสรพืชเป้าหมายมักมี 
      ปัญหา ในพฤติกรรมการออกหาอาหาร ฯลฯ 

 ๓. ข้อได้เปรียบของผึ้งชันโรงเหนือสื่อผสมเกสรชนิดอื่นๆ 

        ขีดความสามารถของผ้ึงชันโรงหลังลายที่เป็นข้อได้เปรียบต่อส่ือผสมเกสร  
 ชนิดอื่นๆ ในกระบวนการผสมเกสรของพืชทั่วไป ได้แก่  

๑. ผ้ึงชันโรงหลังลาย ไม่มีพฤติกรรมเลือกชอบ ตอมดอกไม้ได้ทุกชนิด และมี     
    พฤติกรรมเก็บเกสรเป็นหลัก จึงก่อให้เกิดการผสมเกสร(Positive visit) ได้  
    มากกว่าพฤติกรรมเก็บน้ําต้อย (Negative visit) 
๒. ผ้ึงชันโรงหลังลาย มีรัศมีบินหากินไม่เกิน ๓๐๐ เมตร สามารถจัดการ ให้ผ้ึง 
    ชันโรงบินหากินอยู่ในพื้นที่ควยคุมได้ จึงควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ได้ 
๓. ผ้ึงชันโรงหลังลาย มีขนาดเล็ก ไม่มีเหล็กใน สามารถมุดเข้าไปเก็บเกสรใน 
    ดอกที่เป็นรูปหลอด รูปแตรได้ 
๔. ผ้ึงชันโรงหลังลาย ผสมเกสรดอกทุเรียนได้ดี เพราะไม่รู้ว่าเป็นยอดเกสรตัว 
    เมียจึงลงตอม เพื่อเก็บเกสร ส่วนผ้ึงรวงชนิดอื่นๆ รู้และแยกแยะอับเรณูกับ  
    ยอดเกสรตัวเมียได้ดีเกินไป จึงไมก่่อพฤติกรรมถ่ายเรณู ลงบนยอดเกสรตัว  
    เมีย 
๕. ผ้ึงชันโรงหลังลาย ออกบินหากินต้ังแต่พระอาทิตย์ข้ึน จนถึงพระอาทิตย์ตก 
   ครอบคลุมช่วงเวลาการแตกของอับเรณู(Protandry) ในช่วงเช้า ได้การตอบ    
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   รับของยอดเกสรตัวเมียในช่วงเช้าและช่วงบ่าย(Stigmatic receptivity)   
   รวม ๒ ครั้งนั้นก็อยู่ในช่วงเวลาที่ผ้ึงชันโรงงานกําลังหากินอยู่ 
๖. การย้ายรังเพื่อเปล่ียนตําแหน่งที่ต้ังรังใหม่ เพียงแค่ปิดรังทิ้งไวส้องคืน แล้ว  
    เปิดรัง จะกลายเป็นที่ใหม่ทันที เพราะผ้ึงชันโรงมีความจําได้นานเพียง ๒    
    คืน ๓ วันเท่านั้น ไม่ต้องขนย้ายรังออกนอกพื้นที่หากินห่างออกไป๕-๖กม.  
    อย่างผ้ึงพันธุ์แล้วย้ายกลับเข้ามาใหม่ เพราะผ้ึงพันธุ์ทนต่อสภาพรังปิดนาน   
    ไม่ได้ 
๗. ผ้ึงชันโรงหลังลาย ไม่ต้องเปล่ียนนางพญาแม่รังทุกปีหรือทุกสองปีเหมือนผ้ึง   
    พันธุ์นางพญาแม่รังของผ้ึงชันโรงหลังลาย อยู่ยาวไปตลอดอายุขัยนาน ๒๕  
    ปี อีกท้ังพันธุกรรมของนางพญาแม่รังไม่เปล่ียนแปลง รังเล้ียงต้องทําด้วยไม้ 
    เนื้อแข็งคงสภาพได้นานมากกว่า ๒๕ ปี ด้วยเช่นกัน  

   ๘. พันธุกรรมของผ้ึงชันโรงหลังลายแต่ละรัง สามารถควบคุมการผสมพันธุ์ได้ 
        ทั้งนางพญาและตัวผู้ ทําให้ติดตามประวัติของพันธุกรรมได้ วางแผนการ 
        ผลิตรังลูกผสมได้ง่ายกว่าผ้ึงพันธุ์ 
   ๙. ผ้ึงชันโรงมีพฤติกรรมทิ้งกล่ินบนดอกท่ีตอมแล้ว จะกลับมาตอมใหม่ แต่ผ้ึง 
        ฝรั่งอย่างผ้ึงพันธุ์มีพฤติกรรมลงตอมดอกใหม่เท่านั้น ไม่สนใจดอกเก่า ที่ผ้ึง 
        ชนิดอื่นลงตอมแล้วจะไม่ลงตอมอีก 
  ๑๐. ผ้ึงชันโรงงาน ที่โดนสารเคมีบนดอกท่ีลงตอม จะรีบบินกลับรังทันที ด้วย 
        ความเร็ว ๕ เมตร ต่อวินาที เพื่อส่ือให้พรรคพวกในรังรูว้่า มีสารเคมีอยู่ 
        บนดอกอะไรก็ด้วยการดมกล่ิน เพราะผ้ึงชันโรงมีประสิทธิภาพ ในการดม  
        กล่ินและ แยกแยะกล่ินได้สูงมาก ยกเว้นชันโรงตัวที่ไม่มีประสบการณ์  
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      ทั้งหมดเป็นข้อมูลท่ีผู้เล้ียงผ้ึงชันโรงต้องเรียนรู้พฤติกรรมของผ้ึงชันโรง 
เพื่อนําไปปรับใช้ผ้ึงชันโรงผสมเกสรพืชเป้าหมาย และโปรดอย่าไปฝืนธรรมชาติ
ด้วยการบังคับผ้ึงชันโรงทําตามความต้องการของเรา โดยมิได้คํานึงถึงศักยภาพ
ความสามารถของผ้ึงชันโรงที่มีอยู่จํากัด จะต้องปล่อยให้ผ้ึงชันโรงดําเนินกิจกรรม
ไปตามสัญชาตญาณปกติ เท่านั้น  การจัดการรังผ้ึงชันโรงผสมเกสรพืชเป้าหมาย 
ข้อมูลของดอกพืชเป้าหมายที่ควรทราบคือ ปริมาณดอกที่พืชเป้าหมายผลิตได้ใน
แต่ละวันเวลา จนส้ินสุดการบาน คิดเป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกกะเทย และดอก
แยกเพศ อย่างละเท่าไร รวมความรู้เรื่องชีววิทยาของดอกไม้แต่ละชนิดท่ีต้องการ
ให้ผ้ึงชันโรงผสมเกสร  จะต้องใช้ผ้ึงชันโรงงาน จํานวนเท่าใด สามารถคํานวณได้
อย่างละเอียด เพื่อนําข้อมูลไปคํานวณจํานวนรังผ้ึงชันโรงที่จะใช้ผสมดอก
เป้าหมาย จะได้ผลแน่นอนกว่า ไม่มีข้อมูลใดๆเลย ทําครั้งเดียว มีประสบการณ์
ผสมเกสรของพืชเป้าหมายไปตลอดชีวิต น่าจะได้ผลผลิตและคุณภาพ เพิ่มสูงข้ึน
ได้ทุกปีๆ 

 ๔. การใช้ผึ้งชันโรงผสมเกสรดอกพืชเป้าหมาย  

     การท่ีจะใช้ให้ผ้ึงชันโรงผสมเกสรพืชเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จําเป็นที่เจ้าของสวนจะต้องรู้นิสัยพฤติกรรมการหากินของผ้ึงงานชันโรง และมี
ข้อมูลการบานของดอกไม้ชนิดนั้น เจ้าของสวนพืชเป้าหมาย มักจะเพาะเล้ียงผ้ึง
ชันโรงเอาไว้ผสมเกสรในสวนของตน แต่ถ้าจ้างผู้เล้ียงผ้ึงชันโรง จะให้ผ้ึงชันโรง
ผสมเกสรในช่วงท่ีดอกบานสูงสุด ประมาณ ๗ วัน ซึ่งเป็นช่วงผสมเกสรท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงสุด หรือ Effective Pollination Period หรือ EPP พืชมีดอก
ทุกชนิดจะต้องมีช่วงผสมเกสรท่ีดีมีประสิทธิภาพท่ีสุดในแต่ละฤดูกาลบานของ
ดอก ส่วนดอกที่ออกมาก่อน และดอกท่ีบานทีหลังจะไม่ได้รับความสนใจจาก
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ชาวสวน จะสนใจช่วงกลางนํ้าเท่านั้น ส่วนต้นน้ําและปลายน้ํา ถือเป็นช่วงคัดทิ้ง 
แต่อาจจะต้องไปคํานวณหรือกะระยะเก็บเก่ียวให้ผลผลิตออกตลาดในช่วงราคา
แพง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ก็ต้องคิดถึงค่าใช้จ่าย และแรงงานเก็บเก่ียวด้วย สรุป
แล้วการทําสวนแบบไทยๆ เอาหมดท้ัง ต้นน้ํา กลางนํ้า และปลายนํ้า ใน
ขณะเดียวกันผู้รับจ้างผสมเกสรต้องมีข้อมูลมาแสดงให้เจ้าของสวนเห็นด้วย 
โดยเฉพาะประชากรของผ้ึงงานท่ีบินออกจากรังไปผสมเกสร(Foraging bees) 
มิใช่เป็นผ้ึงชันโรงท่ีข้ีเกียจเพราะสายเลือดชิด ประชากรในรังจะต้องเหลือน้อย
กว่าประชากรท่ีบินออกไปผสมเกสร และต้องรับประกันว่าดอกเป้าหมายไม่มีสาร
ฆ่าแมลงตกค้างเหลืออยู่ในดอกแต่ประการใด ถ้ามีการตายของผ้ึงที่หน้ารังเกิน  
๒๐ ตัว/วัน หรือถ้าตายมากกว่า ๕๐ ตัว/รัง/วัน เจ้าของสวนต้องจ่ายทั้งค่าเช่าผ้ึง
ทั้งที่ยังผสมเกสรไม่เสร็จส้ิน  ส่วนอัตราจ้างผสมเกสรท่ัวไป ต้องคิดคํานวณค่าใช้ 
จ่ายอื่นๆ ผนวกเข้าไปด้วย ได้แก่ ค่าขนส่ง ระยะทางคมนาคม ค่าขนย้ายรัง  และ
ชนิดของพืช มีความยากง่ายในการผสมเกสรของพืชขนาดไหน พืชเป้าหมายท่ีให้
ผสม มีเกสรน้ําต้อยให้แก่ผ้ึงที่ลงตอมดอกมากน้อยเพียงใด ถ้ามีมากค่าเช่าก็จะถูก
ลงเช่น ดอกพืชตระกูลแตง หรือถ้าในดอกมีเกสรนํ้าต้อยน้อย รังที่ใช้ผสมเกสร
แล้วกลับทรุดโทรม ค่าเช่าก็จะแพง แต่การรับจ้างผสมเกสรพืชเป้าหมายใน
ประเทศไทยในอนาคต จะไม่ต่างอะไรกับที่เกิดข้ึนในต่างประเทศ และต้องมีผู้
ประสานงานเป็นคนกลางหรือพยานหากมีเรื่องร้องเรียน คือเกษตรตําบลนั่นเอง   

      ข้อมูลเรื่องการผสมเกสรของไม้ผลเศรษฐกิจของประเทศไทยผู้เขียน
ค้นคว้าทดลองและรายงานเอาไว้ที่กรมวิชาการเกษตรส่วนหน่ึง รวมทั้งบทบาท
ของผ้ึงชันโรงเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพของผ้ึงพันธุ์ที่ไม่ลงตอมดอกไม้บาง
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ชนิดโดยเฉพาะดอกทุเรียน และดอกมะม่วง แต่ผ้ึงชันโรงกลับชอบดอกทุเรียน
มาก ส่วนดอกมะม่วงสวนหรือมะม่วงบ้านนั้น  ผ้ึงชันโรงชอบน้อยกว่าดอกทุเรียน 

       คุณภาพทางโภชนาการของเกสรหรือปริมาณโปรตีนในเกสร มิได้มี
ความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของสมาชิกในรังผ้ึงชันโรงมากมายเท่าใดนัก 
เพราะดอกไม้ที่มีโปรตีนในเกสรน้อยเพราะเป็นดอกท่ีต้องการส่ือผสมเกสรที่ไม่มี
ชีวิตที่ดอกอุบัติข้ึนในระยะแรกเริ่มกําเนิดพืชมีดอกเมื่อ๑๒๐ล้านปีมาแล้ว แต่ผ้ึง
ชันโรงก็ไม่ต้องการเกสรมีโปรตีนตํ่าถึงขนาดใช้ลมผสมเกสรก็ยังเก็บเกสรชนิดนั้น
ไปเป็นอาหารก็หาไม่ แต่ผ้ึงชันโรงลงตอมดอกด้วยความเคยชิน ที่เกสรดอกไม้ที่
ใช้ลมเป็นส่ือผสมเกสรมักจะไม่มีกล่ิน และไม่ใช้กล่ินดึงดูดส่ือผสมเกสรท่ีมีชีวิตแต่
อย่างใด บางครั้งพบว่า เกสรที่ชันโรงเก็บไว้นานจนเป็นสีดํา มีรูปร่างเรณูบ่งบอก
ว่าเป็นพวกใช้ลมผสมเกสร เข้าใจว่า พวกผ้ึงชันโรงที่ไม่มีประสบการณ์ในการออก
เก็บเกสรเป็นเท่ียวแรกของชีวิต และมิใช่ฤดูกาลบานของดอกไม้ ก็เป็นไปได้ด้วย
ความอยากรู้อยากเห็น แต่ปัจจุบันพบว่า ดอกที่ใช้ลมเป็นส่ือผสมเกสร ดึงดูดพวก
ผ้ึงชันโรงได้ดีมากคือ ดอกข้าวโพดหวาน ซึ่งเป็นดอกที่ใช้ลมเป็นส่ือผสมเกสร แต่
ก็มิได้กีดกันส่ือที่มีชีวิตอย่างผ้ึงชันโรง ซึ่งช่วยกระจายละอองเกสรข้าวโพดได้ดีข้ึน 
เกิดสภาพฟันหรอน้อยลง และเกสรข้าวโพดมีคุณค่าทางโภชนาการค่อนข้างสูงมี
ทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรต อย่างละ ๒๔% เท่าๆ กันถึงแม้ว่า จะเป็นดอกใช้ลม
เป็นส่ือในการผสมเกสรก็ตาม 

      สรุปว่า ผ้ึงชันโรงสามารถผสมเกสรดอกไม้จําพวกแยกเพศเป็นดอกตัวผู้
และดอกตัวเมีย แต่อยู่ในต้นเดียวกันได้อย่างดอกข้าวโพดหวาน แต่จะใช้ชันโรง
ผสมเกสรดอกแยกเพศและแยกต้นด้วยคงจะไม่มีประสิทธิภาพเท่าใดนัก ควรหัน
ไปใช้พวกผึ้งพันธุ์จะดีกว่า เพราะผ้ึงชันโรงต้องการน้ําผ้ึงจากดอกตัวเมียน้อย 
เพียง ๑ ใน ๔ ของเกสร พฤติกรรมท่ีจะลงตอมดอกตัวเมียก็มีน้อยและไม่จําเป็น
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ที่จะต้องเก็บน้ําต้อยจากดอกตัวเมียก็ได้ ในดอกตัวผู้ก็มีพอประมาณ และน้ําต้อย
ก็มิใช่เป็นอาหารหลักเหมือนอย่างเกสร เป็นแค่แหล่งอาหารรอง บางครั้งน้ําต้อย
จากดอกไม้บางชนิดที่ผ้ึงชันโรงลงตอมเพื่อเก็บเกสรนั้นใช้อวัยวะคือปาก ล้ิน และ
ขาคู่หน้าเก็บเกสร ขณะเดียวกันก็สามารถดูดเก็บน้ําต้อยได้ เพราะพฤติกรรมไม่
ต่างกันเท่าใดนัก สรุปว่า พฤติกรรมเก็บเกสรของผ้ึงชันโรง จะแฝงพฤติกรรมเก็บ
น้ําต้อยเข้าไปด้วย ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ต้องไปบังคับให้ผ้ึงชันโรงช่วยผสมเกสรพืช
เป้าหมายบนต้นตัวเมีย จะต้องปล่อยให้ผ้ึงงานชันโรง ลงตอมดอกตัวเมีย เมื่อผ้ึง
งานแยกความแตกต่างระหว่างดอกตัวเมียกับดอกตัวผู้ไม่ได้ ยิ่งดอกตัวเมียมี
โครงสร้างและรูปร่างของดอกคล้ายกับดอกตัวผู้ ก็ยิ่งดีมีเพียงเกสรตัวผู้บนดอกตัว
เมียเท่านั้นที่เป็นหมัน ใช้ผสมเกสรไม่ได้ ปลดปล่อยละอองเรณูก็ไม่ได้ ดอกที่มี
โครงสร้างแบบนี้ใช้ผ้ึงชันโรงช่วยผสมเกสรได้ระดับหนึ่ง 

 
 ๕. การจัดการรังผึ้งชันโรงเพื่อการผสมเกสรพืชเป้าหมาย 
      การใช้ผ้ึงชันโรงผสมเกสรพืชเป้าหมายจะให้มีประสิทธิภาพ จําเป็นที่
จะต้องมีพื้นฐานความรู้เรื่องผ้ึงชันโรงดีพอสมควร พูดกับผ้ึงชันโรงรู้เรื่อง และรู้
นิสัยของดอกพืชเป้าหมายด้วยก็ยิ่งดี เรียกว่า ต้องเหยียบเรือสองแคม(เหยียบท้ัง
แคมซ้ายและขวา เรือก็จะไม่ล่ม) เพื่อท่ีจะจัดการรังชันโรงให้มีพฤติกรรม
สอดคล้องกับนิสัยการบานของดอกไม้เป้าหมายรู้เขารู้เรา จะช่วยให้ผ้ึงชันโรง
แสดงศักยภาพในการผสมเกสรพืชเป้าหมายออกมาให้เห็นประจักษ์ ส่ิงที่ควร
จัดการคือ 

           ๑. รงัผ้ึงชนัโรงท่ีจะนําไปผสมเกสร จะต้องมีประขากรผ้ึงงานตัวเต็มวัยระยะ
หาอาหาร(Foraging bees) และตัวอ่อนระยะต่างๆ เจริญอยู่ในรงัอย่างหนาแน่น  
และแข็งแรงดี เพราะไม่มีเลือดชิดนั่นเองเพื่อการปฏิสัมพนัธ์กับพลรังหาอาหาร  
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          ๒. จํานวนรังผ้ึงชันโรงท่ีจะใช้ผสมเกสรจําพวก ดอกแยกเพศจะต้องมาก
เป็นสองเท่าของชันโรงที่ใชผ้สมเกสรดอกสมบูรณ์เพศหรือดอกกะเทย+ดอกตัวผู้
บานอยู่ในต้นเดียว เพื่อให้ผ้ึงชันโรงงานมีโอกาสตอมดอกตัวเมียได้มากข้ึน เพราะ
ชันโรงแยกความแตกต่างระหว่างอับเรณูกับยอดเกสรตัวเมียไม่ได้อีกทั้ง
เกิดพฤติกรรมแข่งขันกันหาอาหารในแต่ละรัง  

  ๓. ขนาดดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย ค่อนข้างเล็กและมีโครงสร้างเป็นดอก
เปิดเห็นเกสรเพศชัดเจน โดยเฉพาะก้านชูเกสรตัวเมียค่อนข้างส้ันไม่ยาวเกิน
ความยาวของลําตัวผ้ึงชันโรงหลังลายมากนักยิ่งดี ที่สําคัญคือการปลูกต้นตัวผู้ 
โดยมีต้นตัวเมียล้อมรอบ ก็จะเพิ่มโอกาสในการผสมเกสรได้มากข้ึน  

  ๔. การต้ังรังชันโรงในสวนที่ให้ผสมเกสร จะต้องมีการออกแบบผังต้ังรัง
ชันโรง โดยอิงพฤติกรรมการบินออกจากรังและบินกลับเข้ารัง ให้เอื้ออํานวยแก่
ดอกตัวเมียมากที่สุดทั้งทิศทางและระยะทางจากรังถึงต้นตัวเมีย ไม่ไกลมาก
เกินไป เป็นร้อยๆเมตร  

 ๕. จะต้องไม่มีการพ่นสารป้องกันกําจัดศัตรูพืช และสารเคมีทางการ
เกษตร บนช่อดอกตัวผู้และดอกตัวเมีย หรือดอกทั้งสองเพศ หรือพ่นไปแล้ว 
จะต้องไม่พิษตกค้างของสารฯเหลืออยู่ ก่อนถึงวันดอกบาน 

  ๖. จะต้องประเมินประชากรของผ้ึงงานชันโรงลงตอมดอกตัวผู้ และดอก
ตัวเมีย มีสัดส่วนเป็นอย่างไร ถ้าตอมดอกตัวผู้มากกว่าดอกตัวเมีย ต้องแก้ไขให้
ตอมดอกตัวเมียมากข้ึน(โดยนับจํานวนผ้ึงงานบินเข้ารังมีก้อนเกสรติดที่แข้งขา
หลัง ถ้าไม่มีถือว่าเก็บน้ําต้อยเข้ารัง) ด้วยการสลับรังหรือเปล่ียนเอารังใหม่เข้ามา 
เอารังเก่าออกไป(Switching) 

 ๗. จะต้องมีรังสํารอง กรณีเปล่ียนสลับรัง จึงต้องปิดรังเก่าท้ิงไว้ในสวน
ที่ต้ังรังประมาณ ๒ คืน ๓ วัน เพื่อให้ผ้ึงชันโรงลืม และจําที่อยู่เก่าไม่ได้ 
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 ๘. ถ้ามีทางเลือกอื่น คือมีรังผ้ึงโพรง  รังผ้ึงพันธ์ุ ก็จัดการย้ายรังเข้าไปต้ัง
ในสวนพืชเป้าหมาย(การย้ายรังผ้ึงรวง ต้องระวังพฤติกรรมหลงรังด้วย) ในกรณี 
ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้รังผ้ึงชันโรงผสมเกสรดอกแยกเพศแยกต้น ดังกล่าว 

 ๙. ถ้าจําเป็นที่จะต้องปลูกพืชแยกเพศอยู่คนละต้น อาจจะต้อง ทําการ
ติดตาต่อก่ิง พันธุ์ของต้นตัวผู้ ไปเสียบยอดหรือเสียบก่ิงติดไว้บนต้นตัวเมีย ให้
กลายเป็นต้นท่ีมีทั้งดอกตัวผู้และดอกตัวเมียบานอยู่บนต้นเดียวกัน อย่างนี้
สามารถหลอกใช้ผ้ึงชันโรงช่วยผสมเกสรได้ ผ้ึงชันโรงเป็นแมลงผสมเกสรจัดอยู่ใน
พวกโบราณหรือล้าหลัง การนําวิทยาการจัดการรังผ้ึงพันธุ์ซึ่งเป็นพวกก้าวหน้า 
มาใช้ปฏิบัติกับรังผ้ึงชันโรง มักจะไม่ค่อยได้ผล บางครั้งเกิดเสียหายอีกต่างหาก 
จึงต้องรอบคอบเป็นพิเศษ ต้องเรียนรู้พฤติกรรมของผ้ึงชันโรงโดยตรงเท่านั้น 

 
 ๖. รูปแบบของแหล่งอาหารของผึ้งชันโรงท่ีพบในประเทศไทย 
 แหล่งอาหารของผ้ึงชันโรง หมายถึง พื้นที่ที่มีพืชเจริญเติบโต ผลิดอกออกผล
ตามฤดูกาลบ้าง เป็นพืชล้มลุกปีเดียวบ้าง หรอืหลายปีบ้าง ข้ึนอยู่ในชุมชีพเดียวกัน
หรือแยกเป็นเอกเทศจําแนกได้ดังนี้                          
           ๑. แหล่งอาหารจากพืชปลูกได้แก่ สวนไม้ผล  ไร่นาสวนผสม พืชไร่ และ
พืชผัก มักมีสารเคมีเข้าไปเก่ียวข้อง หรือปนเป้ือนในส่ิงแวดล้อมพืช มิใช่พื้นที่
อินทรีย์ ถ้าจะใช้เป็นแหล่งอาหารของชันโรง จะต้องมีการจัดการขจัดปัญหาเรื่อง
พิษตกค้างของสารเคมี ให้เรียบร้อยเสียก่อน ส่วนใหญ่เจ้าของรังผ้ึงชันโรงจะไม่
เส่ียงที่จะย้ายรังเข้าไปต้ังนอกเสียจากมีการจ้างวานจากเจ้าของสวน หรือเจ้าของ
ไร่และมีการรับประกันอันตรายจากสารเคมี  
           ๒. แหล่งอาหารจากพืชป่า สวนป่าธรรมชาติ ป่าชุมชน ป่าชายเลน และ
ป่าสมุนไพร  มักมิได้ใช้สารเคมีทางการเกษตร หรือถ้าใช้ ก็น้อยมาก เพราะมิใช่
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พืชอาหารเป้าหมายหลักของแมลงศัตรูพืชที่สําคัญทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด จึงใช้
เป็นแหล่งอาหารของผ้ึงชันโรงได้ดี โดยเฉพาะสวนป่าชุมชนในอนาคต สมควร
ปรับภูมิทัศน์ ออกแบบวางผังการปลูกพืชอาหารเสริมเข้าไปในพื้นที่ เพื่อให้ผ้ึง
ชันโรงมีอาหารกินตลอดทั้งปี โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีสารชีวภาพสูงนําเข้าไป
ปลูก เพื่อผลิตน้ําผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์(Organic medicinal Honey) ร่วมกันในหมู่
สมาชิกของชุมชนท่ีเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรง แบบแบ่งสันปันส่วน เตรียมพื้นทีรวมกัน
ให้ได้ประมาณ ๑๘๐ ไร่ รองรับรังผ้ึงชันโรงได้ไม่ตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ รัง ให้ผ้ึงชันโรง
หากินอยู่แต่ในพื้นที่ควบคุม ไม่ออกไปหากินนอกพื้นที่ จึงควบคุมคุณภาพของ
น้ําผ้ึง และชันผ้ึงเหลวได้อย่างเบ็ดเสร็จ โปร่งใสตรวจสอบได้ แหล่งอาหาร
ประเภท ๒ นี้ จะกลายเป็นแหล่งเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงที่มั่นคงและย่ังยืน ของแต่ละ
ชุมชนต่อไปในอนาคต 
           ๓. แหล่งอาหารจากไม้ดอกไม้ประดับยืนต้น ล้มลุก วัชพืช และปลูก
แซมด้วยไม้ผลพบได้ตามหมู่บ้านของชุมชนเกษตรเป็นแหล่งอาหารช่ัวคราวของ
การเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงในกรณีแยกรังใหม่ โดยคํานึงถึงค่าใช้จ่าย ในการดูแล
จัดการรัง การอนุบาลรัง ใช้เวลาไม่นาน ก็ต้องย้ายรังเหล่านั้นออกไปต้ังในแหล่ง
เล้ียงอื่นที่ถาวร หรือเป็นแหล่งอาหารหลักเป็นประเภทเดียวกับแหล่งอาหารตาม
หมู่บ้านที่ใช้อยู่อาศัยของมนุษย์ไม่สามารถที่จะผลิตน้ําผ้ึงจากรังที่ต้ังเล้ียงในแหล่ง
อาหารประเภทน้ีได้ แต่สามารถประทังชีวิตของผ้ึงชันโรงได้ระดับหนึ่ง เป็นการ
ทดสอบสายเลือดชิด แต่ถ้าต้ังได้นานเป็นปีๆ แล้วยังอยู่ได้ อาจจะมีการจําศีลบ้าง
เป็นบางเวลานั่นแสดงว่าผ้ึงชันโรงรังนั้นมีความสามารถในการปรับตัวเหมือนรัง
ชันโรงของผู้เขียนอยู่มานานปี ๓๑ ปีแล้ว(เล้ียงมาต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๘) จําศีลมา 
๖-๗ ครั้งแล้ว แต่จะไม่ได้อะไรจากรังผ้ึงชันโรงเหล่านั้น เพราะมีแหล่งพืชอาหาร
น้อยเกินไป ใช้เป็นพื้นที่ทดสอบเท่านั้น 
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         แปลงปลูกพืชปลูกพืชเศรษฐกิจล้มลุกมีศัตรูพืชเข้าทําลายอยู่ตลอดเวลา 
มีพื้นที่ปลูกอย่างกว้างขวาง ทําให้การระบาดรุนแรง รวดเร็ว พืชปลูกดังกล่าว ไม่
สามารถที่จะใช้เป็นแหล่งอาหารแก่ชันโรงได้ ปัจจุบันทางกรมวิชาการเกษตรห้าม
จําหน่ายสารฆ่าแมลงท่ีมีพิษตกค้างบนดอก ใบ ผล นานเกิน 7 วัน ส่วนสารฯ ที่
ไม่มีกล่ินแต่มีพิษรุนแรง ต้องถูกห้ามด้วย สมควรเติมสารไล่ผ้ึงชันโรงเข้าไปด้วย 
เพราะพวกผึ้งชันโรงงานท่ีไม่มีประสบการณ์(บินออกหาอาหารเป็นเที่ยวแรก) มัก 
จะตายเพราะลงตอมดอกที่ไม่มีกล่ินของสารฯ ทันที ได้รับสารแล้วมีอาการจะบิน
กลับรังทันที(ระยะบินไม่เกิน ๕๐ เมตร) ใช้เวลาบินไม่นาน เพียงอึดใจเดียว ถึงรัง
ภายใน ๑๐ วินาที อาจจะเข้าไปตายในรัง(บางตัวก็ตายหน้ารัง) กระทบกับพวกที่
อยู่ในรังตายไปด้วย  
          สารฯที่ไม่มีกล่ิน มีอันตรายต่อผ้ึงชันโรงงานมากอย่างไรก็ดีการทําเกษตร
อินทรีย์หรือทําการเกษตรแบบปลอดภัยมีแนวโน้มจะได้รบัความนิยม เป็นโอกาส
ที่จะเล้ียงผ้ึงชันโรงหลังลายควบคู่ไปด้วย ได้น้ําผ้ึงอินทรีย์ จําหน่ายได้ราคาและ
ผู้บริโภคนิยม(ตลาดบน) มีความพอใจต่อพฤติกรรมของชันโรงแบบสมถะ มักน้อย
สันโดษ เข้ากันได้กับวิถีชีวิตของเกษตรกรชาวสวนทั่วไป 

    สรุป พฤติกรรมการหาอาหารของผ้ึงชันโรงงาน แต่ละรังมีพฤติกรรม
เหมือนๆ กันทุกรังถ้าไม่มีเลือดชิดปน(Stereotype) แต่ก็มีพฤติกรรมแข่งขันกัน
ในที เพราะท่ีมาต่างรังกัน กล่ินจากรังต่างกัน ทุกรังมีพฤติกรรมหลัก ดังนี้ 

           ๑.พฤติกรรมเก็บเกสร                                                       

           ๒.พฤติกรรมเก็บน้ําต้อยฯ                                                 

           ๓.พฤติกรรมเก็บชันผ้ึง 
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    ทั้งสามพฤติกรรม เป็นกิจวัตรประจําวันของผ้ึงชันโรงงานทุกรังจะต้อง

บินออกไปนอกรัง(ยกเว้นรังท่ีมีเลือดชิดสูงเกินไป รังรอวันล่มสลาย จะสาละวน

อยู่แต่ในรัง) เพื่อเก็บเกสรบ้าง เก็บน้ําต้อยบ้าง เก็บชันผ้ึงเหลวบ้าง ในบริเวณ

พื้นที่หากินที่จํากัด อาจจะมีแหล่งอาหารมากหรือน้อยต่างกัน ชันโรงก็ต้องออก

บินเพื่อเสาะหาอาหาร รังที่มีประชากรเหล่ือมอายุกันมาก จะมีพฤติกรรม

ได้เปรียบในการหาอาหารได้ดีกว่ารังที่มีประชากรไม่สมบูรณ์ เพราะไม่มีตัว

ตายตัวแทน พฤติกรรมขาดเป็นช่วงๆ สะดุด ไม่ต่อเน่ือง ขณะเดียวกัน ดอกไม้

บานและโรยไปตามกาล มิได้รอส่ือผสมเกสร อย่างผ้ึงชันโรงแต่อย่างใด 

ที่สําคัญพฤติกรรมเก็บสะสมเกสรก็ดี น้ําต้อยและชันผ้ึงก็ดีของชันโรงตอน

เช้า ตัวหนึ่งระยะเวลาในการบานของดอกต้องนานเป็นเดือน จึงจะเก็บเกสรได้

เป็นกอบเป็นกํา ถ้าดอกบานนานเพียง ๗-๑๐ วัน เวลาที่ให้แก่ผ้ึงชันโรงงานนั้น

น้อยเกินไป 

พฤติกรรมของผ้ึงชันโรงงาน จากรังท่ีมีเลือดชิด มีพฤติกรรมต่างจากพวกรัง

ลูกผสมค่อนข้างชัดเจน สามารถสังเกตได้ จากพฤติกรรมหาอาหาร การสร้างเซล

วางไข่ การดูแลนางพญาแม่รัง การเฝ้ารัง เป็นสาเหตุให้การเจริญเติบโตของ

ประชากรในรังผิดปกติ อายุของผ้ึงชันโรงงานไม่เหล่ือมอายุกัน พฤติกรรมขาด

เป็นช่วงๆ ไม่ต่อเนื่อง ผ้ึงงานที่มีเลือดชิดมากกลับตายเร็ว อายุขัยส้ัน 
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บทที่ ๕ 

ผลิตภัณฑ์จากรังผ้ึงชันโรงและการเก็บเก่ียว 

     ผลิตภัณฑ์จากรังผ้ึงชันโรง คือ น้ําผ้ึง และชันผ้ึงเหลว แต่ที่เด่นชัดคือ น้ําผ้ึง
ชันโรงน้ันมิใช่น้ําผ้ึงธรรมดา แต่จัดเป็นน้ําผ้ึงสมุนไพร ยิ่งจัดการแหล่งพืชอาหาร
ให้แก่รังชันโรงทุกรังหากินอยู่แต่บริเวณควบคุม โดยไม่มีการใช้สารเคมี อีกทั้ง
นําเอาพืชสมุนไพรเข้าไปปลูกเสริม นั่นหมายความว่า น้ําผ้ึงท่ีผ้ึงชันโรงผลิตได้ ใน
แหล่งอาหารดังกล่าว เรียกว่า น้ําผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์(Organic Medicinal 
Honey) จะมีเพียงผ้ึงชันโรงเท่านั้นที่ผลิตน้ําผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์ได้ ผ้ึงชนิดอื่น
ผลิตไม่ได้ เพราะระยะทางหากินไกลมากควบคุมให้หากินในพื้นท่ีไม่ได้ เพราะคิด
เป็นพื้นที่อย่างน้อยเกือบสองหม่ืนไร่สําหรับผ้ึงโพรงไทย และสามหม่ืนกว่าไร่
สําหรับผ้ึงพันธุ์ พื้นที่มากขนาดนี้ จะไปจัดการให้เป็นแปลงปลูกพืชอินทรีย์ได้
อย่างไร มันเป็นการบังเอิญก็ใช่ หรือเป็นเพราะธรรมชาติของผ้ึงชันโรงท่ีมีขนาด
เล็ก ตัวเล็กกินน้อยใช้น้อย จึงสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคปัจจุบัน 
ความปลอดภัยในอาหาร เครื่องอุปโภคและบริโภคของมนุษย์เป็นเรื่องสําคัญ การ
ผลิตนํ้าผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์จากผ้ึงชันโรงสามารถดําเนินการให้เป็นรูปธรรมได้ 
      น้ําผ้ึงจากรังผ้ึงชันโรงหลังลาย เป็นน้ําผ้ึงท่ีมีรสชาติดีที่สุด เท่าที่เคยทดลอง
ชิมมาหลายชนิดทั้งน้ําผ้ึงจากรังชันโรงยักษ์ขาดํา ชันโรงปากแตรใหญ่ ชันโรง
ปลายปีกขาว และชันโรงอิตามาฯ(ที่ได้มาจากรังชันโรงทํารังอยู่ในโพรงเทียมหรือ
ขอนไม้) น้ําผ้ึงชันโรงป่ามีกล่ินและรสชาติจําเพาะชนิด(ตรวจสอบได้ว่า นํามาจาก
รังชันโรงป่าชนิดใด)แต่มีส่วนท่ีแตกต่างไปจากน้ําผ้ึงชันโรงหลังลายอยู่มากทีเดียว
จนทําให้แยกความแตกต่างได้ด้วยสมบัติทางกายภาพและทางเคมี  อย่างไรก็ตาม 
ผู้เล้ียงผ้ึงชันโรงท่ีดีมีจรรยาบรรณ ไม่ควรที่จะนําน้ําผ้ึงชันโรงป่ามาฟอกขายเป็น
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น้ําผ้ึงชันโรงหลังลายท่ีเพาะเล้ียงหรือ นํามาเป็นส่วนผสมของน้ําผ้ึงชันโรงหลังลาย 
ก็ไม่ควรกระทําเป็นอย่างย่ิง  แต่ความสําคัญอยู่ที่ผู้บริโภค สามารถช่วยอนุรักษ์
ชันโรงป่าด้วยการไม่บริโภค ไม่เพรียกหานํ้าผ้ึงชันโรงป่า และนํ้าผ้ึงป่า ก็เท่ากับ
ช่วยให้การทําลายรังชันโรงป่าลดลงได้ระดับหนึ่ง 

           การผลิตน้ําผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์ จะต้องปลอดสารเคมี เริ่มต้ังแต่ตัว
ชันโรงหลังลายที่นําไปตั้งรังในสวนป่าสมุนไพร จะต้องไม่เคยใช้สารเคมี กับรังผ้ึง
ชันโรงเหล่าน้ันอีกทั้งวัสดุที่ใช้ทํารัง ก็ไม่ทาสีที่มีสารโลหะหนักผสมอยู่ในสี ไม่เคย
ให้อาหารเสริมตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เก็บเก่ียวน้ําผ้ึง ก็ต้องได้มาตรฐาน
อินทรีย์สากล การใช้ภาชนะบรรจุก็เช่นเดียวกัน ต้องมีมาตรฐานกํากับ เพราะ
น้ําผ้ึงอินทรีย์เป็นน้ําผ้ึงที่มีราคาแพงกว่า น้ําผ้ึงธรรมดา อย่างน้อย ๒๐ เท่า ใน
ต่าง ประเทศ ได้แก่ ในยุโรป และอเมริกา อาชีพเล้ียงผ้ึงพันธุ์อินทรีย์เป็นอาชีพ
สงวนสงวนไว้ให้พวกผู้เล้ียงผ้ึงสูงวัยผลิตได้ในปริมาณ/ปีที่จํากัด แต่บ้านเรา
ประเทศไทย จําหน่ายในนามน้ําผ้ึงชันโรงทั่วไปเท่านั้น ราคาก็สูงกว่าน้ําผ้ึง
อุตสาหกรรมถึง ๑๐ เท่าแล้ว  การเก็บเก่ียวน้ําผ้ึงในรังชันโรงท่ัวไป อาจจะมี
อุปสรรคอยู่บ้างถ้าผู้เล้ียงผ้ึงชันโรงไม่มีพื้นที่ต้ังรังเล้ียงเป็นของตนเอง 

๑.การเก็บเก่ียวนํ้าผึ้งชันโรงหลังลาย 

           หลักสําคัญในการเก็บเก่ียวน้ําผ้ึงชันโรงคือ ลดอัตราการตายของผ้ึงชัน
โรงงานในรังให้ได้มากท่ีสุด โดยเฉพาะผ้ึงชันโรงพี่เล้ียงที่ยังบินไม่ได้ เดินตามพื้นรัง 
อยากรู้อยากเห็น มักจะถูกถ้วยน้ําผ้ึงท่ีแซะออกมาทับตาย และชันโรงพี่เล้ียงอีก
กลุ่มหน่ึง ชอบหลบเข้าไปซุกซ่อนตามช่องว่างระหว่างพืน้รังหรือพื้นผนัง กับถ้วย
น้ําผ้ึงเป็นธรรมชาติของการสร้างถ้วยน้ําผ้ึง ที่จะต้องมีช่องว่างด้านล่างเอาไว้เดิน
เข้าไปเอานํ้าผ้ึงใส่กระเพาะ  เพื่อผลิตอาหารเล้ียงตัวอ่อน  ถ้าไม่มีช่องว่างด้านล่าง 
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     ภาพแสดง การเก็บเกีย่วนํ้าผึ้งชันโรง ที่ทดลองตั้งเลี้ยงภายในวังสระปทุม ใช้เป็น 
                    ตัวแทนแหล่งอาหารสวนป่า(ภาพบนซ้าย-ขวา ) ใช้ถังก๊าซ CO2 ทําให้  
                    ผึ้งในรังสลบ เพ่ือหลีกเลีย่งการตายของผ้ึงในรัง ก่อนที่จะทําการแซะ 
                    ถ้วยนํ้าผึ้งออกจากรัง(ภาพล่างซ้าย-ขวา) 

ก็ไม่สามารถเอาน้ําผ้ึงเก่าออกมาใช้ได้เลย จะถูกถ้วยน้ําผ้ึงข้างบนปกปิดและทับ
ถมนานหลายปีมักเกิดกับรังชันโรงป่า 
          การเก็บน้ําผ้ึง มีความจําเป็นที่จะใช้เครื่องเป่าลม เพื่อไล่ให้ผ้ึงงานที่เข้า
ไปซุกใต้กองนํ้าผ้ึงให้เดินออกมาให้หมดก่อน และต้องรมผ้ึงงานให้สลบเสียก่อน 
ด้วยก๊าซ CO2 ก่อนท่ีจะแซะถ้วยน้ําผ้ึงที่สร้างติดกับพื้นรังบางส่วน จากนั้นใช้
เครื่องเป่าให้พวกสลบ ไปกองรวมกัน ข้างใดข้างหนึ่ง ห่างจากถ้วยน้ําผ้ึง หลังจาก
นั้นต้องรีบแซะโดยเร็วและนําน้ําผ้ึงที่ติดค้างตามพื้นออกไปให้หมดโดยเร็ว 
ป้องกันผ้ึงงานเดินย่ําเข้าไป อาจจะติดน้ําผ้ึงตายในเวลาต่อมาได้ เพราะผู้เล้ียง
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มิได้ใช้เครื่องดูด เพราะเครื่องดูดมีความหลากหลาย มีปัญหาเรื่องนํ้าผ้ึงตกค้างใน
ท่อดูดภาพพจน์ไม่ดีเท่าไหร่นักเป็นสาเหตุให้มีเชื้อราตกค้างในน้ําผ้ึง ซึ่งไม่ถูกสุข 
อนามัยแต่อย่างใด จะต้องทดลอง และหามาตรการป้องกันการปนเป้ือนจากสาย
ดูดจะต้องเปลี่ยนทุกครั้ง เครื่องดูดก็ดี เครื่องป่าลมก็ดี มีปัญหาคือแหล่งจ่าย
กระแสไฟฟ้า มีอุปสรรค กําลังดัดแปลงระบบไฟให้เหมาะสม ต่อการพกพาโดยมิ
ต้องลากสาย  
           สรุป การเก็บน้ําผ้ึงไม่น่าจะมีปัญหาสําหรับผู้มีประสบการณ์ที่สําคัญคือ 
ความสะอาด ซื่อสัตย์ และปรารถนาดีต่อผู้บริโภค เป็นส่ิงสําคัญที่สุดที่ผู้เล้ียงผ้ึง
ชันโรงเปน็อาชีพทกุคนจะต้องตะหนักและให้ความสําคัญต่อผู้บริโภคเสมอ เพราะ
ผู้บริโภคมองไม่เหน็การปฏิบัติการเก็บเก่ียวน้ําผ้ึงของผู้เล้ียงแต่อย่างใด   
           น้ําผ้ึงชันโรง จะบรรจุในขวดปากว้าง หรือปากแคบก็ได้ทั้งนั้น เพราะ
น้ําผ้ึงชันโรงค่อนข้างเหลวมีความชื้นสูง ตกผลึกยาก ถ้าความช้ืนสูงเกิน ๒๗% 
แนะนําให้เข้าตู้เย็นทิ้งไว้อยา่งนั้น จนกว่าจะบริโภค น้ําผ้ึงชันโรงมีสมบัติเด่นอีก
ประการหน่ึงคือไม่ตกผลึกง่ายๆ เอาไว้เป็นปีก็ไม่ตกผลึกแต่สีของนํ้าผ้ึงจะเข้มข้ึน
เพราะมีสารจําพวก คอลลอยด์ และชันผ้ึงผสม ถูกแสงหรือแสงแดดจะดํา แต่แช่
ตู้เย็นแล้ว จะมีความหนืดสูงข้ึน เทออกจากขวดยาก สมควรใช้ขวดปากกว้าง จะ
สะดวกกว่า การนําน้ําผ้ึงชันโรงไปแช่ตู้เย็น จะช่วยให้รสชาติของนํ้าผ้ึงชันโรงดีข้ึน 
รสเปรี้ยวจะน้อยลงเพราะความเย็น แต่ผู้เขียนไม่ทราบว่า ความเย็นมันช่วยให้
น้ําผ้ึงมีสมบัติทางกายภาพและเคมี เปล่ียนไปได้หรือไม่อย่างไร ที่แน่ๆคือ มี
รสชาติดีข้ึน 

๒.การเก็บเก่ียวชันผึ้งเหลวในรังผึ้งชันโรง 
           นับว่ามีน้อยรายที่ผลิตชันผ้ึงเหลว อาจจะยังไม่ทราบว่า ชันผ้ึงเหลวมี
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สรรพคุณมากแค่ไหน มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ต่อการยับยั้งเช้ือจุลินทรีย์ที่เป็น
สาเหตุของโรคร้ายแรงหลายชนิด อนาคตคงจะมีการผลิตชันผ้ึงเหลวเป็นการค้า
มากข้ึน หลังจากได้เผยแพร่ข้อมูลการวิเคราะห์ชันผ้ึงเหลว ที่เก็บจากรังผ้ึงชันโรง
หลังลาย นํามาวิเคราะห์หาสารชีวภาพ โดยบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ
ไทย)จํากัด ในสังกัดกระทรวงการคลัง พบว่า ชันผ้ึงเหลวจากรังผ้ึงชันโรงหลังลาย 
มีสารชีวภาพจําพวก สารต้านอนุมูลอิสระ และสารฟลาโวนอยด์ ในปริมาณที่มาก
พอที่จะผลิตเป็นการค้าได้ ทั้งที่ได้มาจากแหล่งผลิต ที่มิได้เจาะจงชนิดของพืชยัง
มีสารมากขนาดนี้ ถ้าจัดการรังผ้ึงชันโรงให้หากินอยู่แต่ในแปลงพืชสมุนไพรเพียง
อย่างเดียว จะได้ชันผ้ึงเหลวมีสรรพคุณดีขนาดไหน สุดท่ีจะคาดเดา ที่สําคัญคือ มี
นักวิชาการรุ่นใหม่ สนใจท่ีจะสร้างผลงานจากชันผ้ึงเหลวแล้ว ในรูปการร่วมมือ
ทําวิจัยก็ยินดีให้ข้อมูลและสนันสนุน  
         การเก็บเก่ียวชันผ้ึงเหลวในรังผ้ึงชันโรง ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน แต่อย่างใด 
เพราะมิใช่ของเหลวอย่างน้ําผ้ึง ชันผ้ึงเหลว ผ้ึงชันโรงจะบรรทุกไว้ที่แข้งขาหลัง 
เช่นเดียวกับพฤติกรรมเก็บเกสร แต่เก็บชันผ้ึงเหลวได้ชํานาญกว่าเก็บเกสรหลาย
เท่า จากน้ันมาปลดออกหรือรูดกองไว้ในส่วนที่สมควรอยู่ ตามพื้น และตามผนัง 
เพื่อให้ผ้ึงงานนําไปใช้อีกทอดหน่ึง เป็นชันคนละชนิดกับท่ีผ้ึงชันโรงงานผลิตได้
จากต่อมผลิตชัน จะใช้ชันที่ผลิตได้จากต่อมฟันกรามของผ้ึงงาน นําไปยารูรั่ว ยา
แนวแตก หรือใช้หมกศัตรูตัวใหญ่ที่ตายในรัง มักจะมีสีน้ําตาลอ่อน แต่ชันผ้ึงเหลว
ที่ชันโรงเก็บมาจากพืช จะมีสีขาว สลับเทาดําเป็นป้ืนๆ สีไม่สม่ําเสมอแต่โทนออก
สีขาวเทาๆหรือสีน้าํนม ทิ้งไว้นานไปจะมีสีเข้มข้ึนและแข็ง ส่วนชันผ้ึงที่ใช้ตาข่าย
ดักเก็บด้านบนของรัง เป็นชันยาแนว มิใช่ชันผ้ึงเหลวแต่อย่างใด 
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ภาพแสดง วิธีการเก็บชันยาแนวหรือชันผึ้งผสม(รูป ก. และ ข.) ที่เข้าใจว่ามีสารชีวภาพ   
              แต่เมื่อตรวจสอบแล้ว กลับมีน้อยไม่มากพอท่ีจะเอาไปทําประโยชน์ ทาง   
              การแพทย์ได้ ส่วนชันผึ้งเหลวที่ได้จากผึ้งงานบินออกไปเก็บยางไม้ฯ แล้ว 
              บรรทุกไว้ที่แข้งขาหลัง รวมท้ังขาคู่กลาง(รูป ค ) เป็นชันที่มีสารชีวภาพมาก   
              พอที่จะผลิตเป็นการค้าได้ ชันทั้งสองชนิดดังกล่าว ผึ้งงานชันโรง มีกรรมวิธี 
              การผลิตต่างกัน 

๒.๑ ชันผึง้ในรังผึ้งชันโรง มี ๒ ประเภท ดังน้ี 

           ๒.๑.๑ชันผ้ึงเหลว หรือ Sticky propolis เป็นชันผ้ึงท่ีผ้ึงงานบินออกไป
เก็บยางไม้ และส่วนอื่นๆของพืช แล้วบรรทุกเอาไว้ที่แข้งขาหลัง แล้วบินกลับรัง 
ตรงไปท่ีมีชันเหลวกองอยู่ จึงปลดชันผ้ึงออกจากขาคู่หลังเป็นส่วนใหญ่แล้วกองไว้ 
ผ้ึงงานที่มีหน้าที่สร้างรังจะเป็นตัวมาขนเอาไปใช้งาน เพื่อสร้างเซลวางไข่หรือ ซีรู
เมน(ส่วนผสมของชันผ้ึงเหลว +ไขผ้ึง) บ้างก็ขนเอาไปสร้างถ้วยนํ้าผึ้ง 

           ๒.๑.๒ ชันในตัว หรือ Innate propolis เป็นชันจากต่อมในตัวผ้ึงชัน
โรงงานที่ผลิตจากต่อมฟันกรามของผ้ึงชันโรงงาน เป็นชนิดเดียวกับสารพิษที่ผ้ึง
ชันโรงพ่นติดไว้บนเหย่ือใกล้บริเวณที่ชันโรงกําลังกัดเหยื่อ โดยมิได้ใช้วัตถุดิบจาก
ภายนอกตัวผ้ึงงานแต่อย่างใด ไม่น่าจะมีสารชีวภาพหรือมีแต่มีปริมาณน้อย ยังไม่
มีการพิสูจน์ให้แน่ชัด แต่จะมีสารมีพิษผสมอยู่ด้วยก็ได้ ต้องทําการวิเคราะห์ ให้
ทราบผลโดยเร็ว เพราะผ้ึงงานใช้ไล่เหย่ือ เมื่อกัดเหย่ือแล้ว ก่อนจะจากไป ปล่อย

ค ก ข ตาขา่ยไนลอ่น ชนัผึง้ผสม(ชนัในตวั) ชนัผึง้เหลว(จากพืช) 
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สารนี้ไว้ใกล้บริเวณท่ีกัด ผ้ึงงานผลิตชันในตัว เพื่อใช้อุดรูรั่วภายในได้ทันทีเมื่อพบ
เห็น หรือไล่ศัตรู มิให้เข้าใกล้รัง หรือใช้หมกศัตรูที่เอาออกไปท้ิงนอกรังไม่ได้ เป็น
ชันที่นําไปแปรรูปอย่างอื่นที่มิใช่เพื่อการยับยั้งหรือฆ่าเชื้อโรคท่ีเกิดกับมนุษย์ แต่ใน
อาเซียน ยังไม่มีผลการวิจัยชันในตัวออกมา ถ้านําไปใช้ประโยชน์ การผลิตจะไม่มี
ปัญหาผลิตได้มากกว่าชันผ้ึงเหลวเสียอีกเพราะ ใช้วิธีการล่อด้วยตาข่ายในลอน 
วางปิดทับด้านบนรัง(ดังรูป ก) ใช้เวลา ๒ คืน ๓ วัน ตาข่ายเอาไปวางล่อ จะถูกปิด
ด้วยชันในตัว (ดังรูป ข ) เมื่อจะเอาชันในตัวออกจากตะแกรงตาข่าย ก็ขูดออก 
ส่วนที่ติดตามรูตะแกรง จะนําแผ่นตะแกรงไปแช่ช่องแข็งในตู้เย็น หรือไปละลาย
ในกรดคาร์บอนิกอ่อนๆ หรือในแอลกอฮอล์ก็ได้แล้วเอาแผ่นตะแกรงหมุนเวียน
กลับมาใช้ใหม่ก็ได้ ยังไม่ได้ทดลองว่า ชันในตัวนั้น เอาไปใช้ทําอะไรได้บ้าง 

   ดังนั้น การนําชันผ้ึงเหลวมาใช้ประโยชน์ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์จําพวก
เครื่องสําอางมากที่สุด แต่การผลิตจะต้องมีการควบคุมคุณภาพ และมาตรฐาน 
เนื่องจากมีทั้งชันในตัวและชันผ้ึงเหลว แต่ชันผ้ึงเหลวน้ันผ้ึงชันโรงผลิตได้น้อยกว่า 
เพราะเป็นพฤติกรรมส่วนหน่ึงของการเก็บเกสร หรือโควตาของการเก็บเกสร ไม่
เก็บเกสรก็จะเก็บชันผ้ึงเหลวแทน จึงเกรงว่าชันในตัวจะถูกนําไปผสมกับชันผ้ึง
เหลวก็มีโอกาสเป็นไปได้ เหมือนท่ีเกิดข้ึนกับรังชันโรงป่าบางชนิด และไม่ทราบว่า 
สรรพคุณของสารผสมนั้น ดีข้ึนหรือไม่อย่างไร จําเป็นท่ีจะต้องค้นคว้าทดลองและ
วิเคราะห์ให้ได้คําตอบชัดเจนต่อไป 

   ดังนั้น งานวิจัยชันผ้ึงเหลว มีส่วนช่วยส่งเสริมการบริโภคชันผ้ึงเหลวได้ ที่
สําคัญคือ ต่างคนต่างทํา ไม่มีการร่วมมือกันผลิตงานวิจัยแบบองค์รวมร่วมมือกัน 
ทําวิจัยครั้งเดียวได้คําตอบครอบคลุมทุกด้าน ที่ใช้ในการแก้ปัญหาส่ิงที่สงสัยได้
ทั้งหมด เปิดโอกาส ให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์การผลิตชันผ้ึงเหลว ในหมู่
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นักวิจัย และนักวิเคราะห์ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน นักวิเคราะห์สารจะต้องเรียนรู้
ที่มาของสาร ผู้ผลิตสารจะต้องเรียนรู้องค์ประกอบของสาร คุณภาพของสารเป็น
อย่างไรด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาสารน้ันต่อไป  

     อย่างไรก็ตาม จากน้ีไปไม่เกิน ๕ ปี จะมีผลงานวิจัยชันผ้ึงเหลว และ
น้ําผ้ึงชันโรงสมุนไพร ถูกนําไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์มากข้ึนๆ จะเป็นการ
ส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ชันโรงดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ส่งเสริม
อาชีพเกษตรกรผู้เล้ียงผ้ึงชันโรงได้เป็นอย่างดี ข้อมูลชันผ้ึงเหลว ไม่ว่าแหล่งผลิตที่
ไหน มีสารชีวภาพประกอบอยู่ในชันผ้ึงเหลวทั้งนั้น เพราะผ้ึงชันโรงมีพฤติกรรม
พื้นฐาน เสาะหาชันผ้ึงเหลวจากพืชได้ ผ้ึงชันโรงเป็นตัวสกัดสารชีวภาพจากพืชตัว
ยงเลยทีเดียว ไม่ว่าพืชชนิดนั้นจะมีสารฯมากหรือน้อย ผ้ึงชันโรงสามารถเก็บ
รวบรวมได้ แต่การผลิตและการเก็บเก่ียว จะต้องคํานึงถึงปัจจัยที่จะทําให้ค่าออก
ฤทธ์ิลดน้อยลง หรือเส่ือมลงไปได้ ถ้าถูกแสงมากเกินไป และอยู่ในรังนานเกินไป 
สภาพชันเริ่มแข็ง(ดูตารางค่าพิสัยของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพที่มีทั้งตํ่าและสูง 
เป็นผลกระทบมาจากสภาพชันเหลวอยู่ในรังนานเกินไป) การเก็บเก่ียวใช้เกรียงท่ี
ดัดแปลงแซะออก ใส่ในภาชนะทึบแสงเก็บในท่ีอุณหภูมิตํ่า และจะต้องหาทาง
ป้องกันให้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพคงอยู่ได้ด้วยวิธีใด สามารถสกัดสารชีวภาพออก
ได้ทันที มาอยู่ในรูปที่สูญสลายได้ยากได้หรือไม่ จะนํามาเผยแพร่ให้ทราบต่อไป  
         ในอดีตมีการตีพิมพ์เรื่องชันผ้ึง รายงานโดย E.L. Ghisalberti,1979 ว่า 
ประเทศไทย มีชันผ้ึงไม่มีคุณภาพ ไม่มีสารชีวภาพในชันผ้ึง ผสมอยู่แต่อย่างใด   
ทําเอาผู้เขียนรู้สึกซึม และขยาดไปนานหลายปีทีเดียว อีกทั้งนักวิเคราะห์บางคนก็
เชื่อ แต่ผู้เขียนตัดสินใจเก็บตัวอย่าง หลังจากเตรียมข้อมูลมาอย่างดีแล้ว ผลการ
วิเคราะห์ชันผ้ึงเหลว ได้นํามารายงานไว้แล้ว ในคู่มือเล่มนี้ แต่ไม่มาก เพราะต้ังใจ
จะเอาผลรวมของชันผ้ึงเหลวในหลายจังหวัด แต่ละแหล่งมารวมกันแล้ววิเคราะห์
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ทีเดียว ก็ยังมีสารชีวภาพผสมอยู่ เพื่อพิสูจน์ว่า รายงานของเขาที่รวบรวมมาน้ันไม่
เป็นความจริงแต่อย่างใด เป็นการเข้าใจผิด เก็บตัวอย่างไปแบบผิดๆ นี่เป็น
ตัวอย่าง เรื่องนักวิเคราะห์กับผู้ผลิตมิได้คุยกันปรึกษากันประเทศไทยเป็นประเทศ
ที่มีความหลากหลาย ทางชีวภาพ ค่อนข้างสูงพืชหลายชนิดไม่มีโรคและศัตรู
รบกวน ก็เพราะมีสารชีวภาพเอาไว้ป้องกันศัตรู ผ้ึงชันโรงก็อยู่กับธรรมชาติมา
ตลอด จะไม่รู้ได้อย่างไรว่า พืชชนิดไหนมีสารชีวภาพเป็นไปไม่ได้ ผ้ึงชันโรงนี่แหละ 
คือ ตัวสกัดสารธรรมชาติหรือ Natural extractor ตัวฉกาจ จึงได้ชื่อว่า ตัวผลิต
ชัน เพราะผ้ึงชันโรงต้องออกบินจากรัง กลับเข้ารัง การปนเป้ือนย่อมเกิดข้ึนได้ นํา
โรคศัตรูเข้ามาในรังได้ ย่อมมีหนทางแห่งการป้องกันศัตรูแน่นอน ไม่เช่น นั้นจะ
ดํารงเผ่าพันธุ์อยู่มาได้นานถึง ๖๕ ล้านปี มาแล้วได้อย่างไร เช่นเดียว กับพืช ผลิต
สารชีวภาพระเหยออกจากแผ่นใบ หรือส่วนอื่นๆ ของพืชที่ต้อง การปลดปล่อย
กล่ินเพื่อไล่ศัตรูพืช มิใช่รอให้ผ้ึงชันโรงงานบินมาเก็บแต่ประการใด 

  ๓.องค์ประกอบทางเคมีของน้ําผึ้งชันโรง 

      องค์ประกอบทางเคมีของนํ้าผ้ึงชันโรงแตกต่างจากน้ําผ้ึงอุตสาหกรรมท่ี
ได้จากผ้ึงพันธุ์ เพราะผ้ึงชันโรงมีวิวัฒนาการล้าหลังกว่าพวกผ้ึงพันธุ์ ในรูปของ
การใช้อาหาร และสภาพอาหาร ดูเหมือนกระบวนการผลิตและเก็บรักษานํ้าผ้ึง
ของพวกผ้ึงรวง ใช้วิธีง่ายๆ ไม่มีกลไกอะไรท่ีสลับซับซ้อนในการผลิตและบ่มน้ําผ้ึง 
ด้วยภูมิปัญญาของผ้ึงรวง ก็สามารถเปล่ียนสภาพของนํ้าต้อยให้กลายเป็นน้ําผ้ึง
รวงได้โดยง่าย นั่นคือ องค์ประกอบหลักของน้ําผ้ึงรวงก็คือ องค์ประกอบหลักของ
น้ําต้อยน่ันเอง ในขณะท่ีผ้ึงชันโรงมีวิวัฒนาการมาจากผ้ึงป่า และอยู่คนละเผ่ากับ
พวกผึ้งรวง เพราะพ้ืนฐานและพฤติกรรมการดํารงชีวิตในการใช้อาหารของผ้ึง
ชันโรงนั้น น้ําผ้ึงมิใช่เป็นอาหารหลักของผ้ึงชันโรง และผ้ึงป่ายิ่งไม่ต้องการน้ําผ้ึง
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เลยสักหยดเดียว แต่อาหารหลักของผ้ึงชันโรงคือ เกสรผสมกับปริมาณน้ําผ้ึงอีก
เล็กน้อยท่ีผ้ึงชันโรงใช้เป็นอาหารเล้ียงตัวอ่อน เพื่อหลีกเล่ียง การแข่งขัน แย่งชิง
แหล่งเกสรซึ่งเป็นอาหารของบรรพบุรุษมาก่อน แสดงว่าผ้ึงชันโรงมีความกตัญญู
รู้คุณของบรรพบุรุษเป็นอย่างดี 

      เมื่อนําน้ําผ้ึงชันโรงหลังลายท่ีเล้ียงในแหล่งเล้ียงต่างๆกันนําไปวิเคราะห์
องค์ประกอบทางเคมี พบว่าน้ําผ้ึงชันโรง มีองค์ประกอบทางเคมี และค่าเฉล่ีย
ของสารฯ แตกต่างจากน้ําผ้ึงอุตสาหกรรมคือ ผ้ึงพันธุ์ อย่างชัดเจน จนไม่สามารถ
ที่จะใช้มาตรฐานของน้ําผ้ึงอุตสาหกรรมเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณาน้ําผ้ึง
ชันโรงได้ ตรงกันข้าม จะต้องกําหนดค่ามาตรฐานเป็นของน้ําผ้ึงชันโรงข้ึนมาเอง
ต่างหาก เหตุที่น้ําผ้ึงชันโรงยังมิได้กําหนดมาตรฐานเอาไว้เพราะการผลิตไม่เป็น
สากล ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานไม่ได้เพราะรู้จักกันในนาม การเพาะเล้ียงผ้ึง
ชันโรงเป็นแบบพื้นเมือง(Traditional beekeeping) ควบคุมปัจจัยการผลิตไม่ได้ 
ย่อมส่งผลกระทบถึงค่าที่จะใช้เป็นมาตรวัดนั้น มีความไม่แน่นอน เพราะควบคุม
ปัจจัยการผลิตไม่ได้นั่นเอง แต่มาถึงวันนี้ประเทศไทย ได้เริ่มการเพาะเล้ียงผ้ึง
ชันโรงแบบก่ึงอุตสาหกรรม เป็นรายแรกของเอเชีย สามารถควบคุมปัจจัยการ
ผลิตน้ําผ้ึงชันโรงได้แล้ว ก็น่าจะต้องมีมาตรฐานของน้ําผ้ึงชันโรงกํากับแนว
ทางการผลิตให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลต่อไป  

      แหล่งคาร์โบไฮเดรตจากส่วนอื่นของพืชที่มิใช่จากต่อมน้ําต้อยกลับ
กลาย เป็นแหล่งอาหารรองของผ้ึงชันโรงไปโดยปริยาย ในช่วงท่ีไม่มีดอกไม้บาน 
น้ําผ้ึงที่ผลิตได้ในช่วงไม่มีดอกไม้บาน จึงมีองค์ประกอบทางเคมี ต่างไปจากน้ําผ้ึง
ชันโรงท่ีเล้ียงแบบเคล่ือนย้ายรังไปตามแหล่งดอกไม้บานใหม่ องค์ประกอบทาง
เคมีของนํ้าผ้ึงชันโรงโดยเฉพาะชนิดของนํ้าตาลมอลโทสจึงต่างจากน้ําผ้ึงชันโรงท่ี
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เล้ียงแบบย้ายรังไปตามแหล่งอาหารใหม่หรือ Migratory beekeeping ทําให้
น้ําผ้ึงชันโรงมีน้ําตาลมอลโทสประกอบอยู่มากกว่าน้ําผ้ึงอุตสาหกรรมท่ีไม่มี
น้ําตาลมอลโทสเป็นส่วนผสมแต่อย่างใด เป็นข้อดีสําหรับการเล้ียงผ้ึงชันโรง
สามารถผลิตน้ําผ้ึงมีน้ําตาลมอลโทสเป็นส่วนผสมก็ได้ หรือไม่ให้มีก็ได้ โดยการ
เคล่ือนย้ายรังไปตามแหล่งอาหารดอกไม้บานแต่ถ้าไม่มีเวลาจัดการรังก็ต้ังรังเล้ียง
อยู่กับที่ก็จะผลิตนํ้าผ้ึงมีน้ําตาลมอลโทสเป็นส่วนประกอบหลักของนํ้าผ้ึงได้ เป็น
การเล้ียงผ้ึงอยู่กับท่ี หรือ Stationary beekeeping เห็นจะมีรังผ้ึงชันโรงเท่านั้น
ที่ต้ังรังเล้ียงอยู่กับที่ได้ ผ้ึงโพรงไทยก็ต้ังรังเล้ียงอยู่ได้ไม่นานก็ทิ้งรังไป หรือย้ายรัง
ไปต้ังที่ใหม่สร้างรังในแหล่งอาหารใหม่ คือย้ายรังตามธรรมชาติ ส่วนผ้ึงหลวงกับ
ผ้ึงมิ้มเล้ียงไม่ได้อยู่แล้ว รังผ้ึงชันโรง จึงจัดเป็นผ้ึงท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า
ผ้ึงพื้นเมืองทุกชนิดที่แพร่กระจายพันธุ์ในประเทศไทย 

      ผ้ึงชันโรงก็สามารถเสาะหาน้ําผ้ึงจากต่อมพิเศษบนยอดอ่อนและใบอ่อน
ของพืชได้เป็นสารจําพวกแป้ง(plant saps หรือ cell saps)ที่ได้จากใบหลังจาก
การสังเคราะห์แสงเพื่อส่งไปเลี้ยงยอดอ่อนและใบอ่อน รวมทั้งต่อมอื่นๆที่พืช
สร้างข้ึน จึงไม่มีความพิถีพิถัน ที่จะเก็บรักษาน้ําผ้ึงเอาไว้กินในยามขาดแคลนแต่
อย่างใดเหมือนพวกผึ้งพันธุ์ ที่มีพฤติกรรมสะสมอาหารหรือHoarding behavior 
แต่ผ้ึงชันโรง ไม่มีพฤติกรรมเก็บสะสมอาหาร แต่ผ้ึงชันโรงหลังลายสายพันธุ์
เชียงใหม่ ที่เก็บน้ําผ้ึงได้มากกว่าสายพันธ์ุภาคกลาง คล้ายกับจะเก็บเอาไว้ใช้ช่วง
หน้าหนาวเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ตัวอ่อนในรัง สังเกตได้ว่า มีถ้วยนํ้าผ้ึงมากกว่า
สายพันธุ์ภาคกลาง  ปกติแล้วการเก็บน้ําต้อยของชันโรงเก็บได้ทั้งปี ไม่ขาดแคลน 
แต่ปริมาณท่ีเก็บ/รังนั้นได้น้อยกว่าเก็บเกสรถึง ๔ เท่า ดูเหมือนผ้ึงชันโรงจะมีการ
สะสมเกสรเอาไว้กินช่วงไม่มีดอกไม้บานที่จริงไม่น่าจะมีพฤติกรรมสะสมเกสร แต่



๙๐ 

 

เป็นเพราะต้องการเกสรมากกว่าน้ําผ้ึงในสัดส่วนถึง ๔:๑  เพราะชันโรงใช้เกสร 
โดยส่วนผสมในอาหารตัวอ่อน ใช้เกสรสองส่วนน้ําผ้ึงหน่ึงส่วน และนํ้าย่อยในตัว
ผ้ึงงานอีกครึ่งส่วน หมายความว่า จะมีเกสรเหลืออยู่ในรังอีกสองส่วน  ถึงแม้ว่า 
ผ้ึงชันโรง มีสภาพเก็บไปกินไปไม่สะสมก็ตาม ไม่เดือดร้อนเมื่อดอกไม้โรยไปหมด 
แล้ว การเจริญทางก่ิงก้านสาขาเพิ่งเริ่มต้น ยอดอ่อนและใบอ่อนจะเจริญเติบโต
พัฒนาอย่างเป็นขบวนการ เสมือนหนึ่งผ้ึงชันโรงดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่สะสม ด้วยเหตุนี้ผลผลิตน้ําผ้ึง/รัง จึงตํ่า ถ้าจะให้ได้น้ําผ้ึงชันโรงมากก็ต้องเล้ียง
หลายรัง 

     ดูเหมือนว่าองค์ประกอบทางเคมี ของน้ําผ้ึงชันโรงมีสารปลีกย่อยละลาย
ปนอยู่ในนํ้าผ้ึงชันโรงมากกว่าน้ําผ้ึงรวง หรือน้ําผ้ึงอุตสาหกรรม ที่มิได้เติมสาร
อะไรลงไปมากมายเหมือนน้ําผ้ึงของชันโรง เพราะเป็นธรรมชาติหรือภูมิปัญญา
ของผ้ึงชันโรงที่เป็นแมลงโบราณไม่ไฮเทคเหมือนผ้ึงฝรั่งอย่างผ้ึงพันธ์ุ แต่ผ้ึงชันโรง
ใช้ภูมิปัญญาที่เรียนรู้จากการดํารงชีวิตผ่านร้อนผ่านหนาวมานานเป็นล้านๆปี 
ย่อมมีพฤติกรรมดีๆที่มนุษย์คาดไม่ถึงแสดงออกมา การที่จะรักษาสภาพนํ้าผ้ึงมิ
ให้เสียหรือหมักบูดได้อย่างไร รู้อยู่ว่า ถ้าความช้ืนในนํ้าผ้ึงตํ่าถึงจุดหน่ึง ยีสต์ไม่
สามารถเจริญเติบโตเปล่ียนน้ําตาลไปเป็นแอลกอฮอล์หรือหมีด(Mead)ได้ หรือ
เกิดการหมักบูดไม่ได้ แต่ผ้ึงชันโรงควบคุมอุณหภูมิในรังไม่เป็น ทําไม่ได้ เก็บนํ้า
ต้อยมีความช้ืนเท่าไร ก็กลายเป็นน้ําผ้ึงมีความช้ืนเท่านั้น หรือสูงกว่าเสียด้วยซ้ํา 
ด้วยการเติมกรดท่ีผลิตได้จากต่อมน้ําลาย ต่อมฟันกราม รวมท้ังชันในตัวลงไป 
และสร้างถ้วยนํ้าผ้ึงแบบพิเศษท่ีผ้ึงพันธ์ุสร้างไม่ได้คือรอบๆ ถ้วยมีรูระบายอากาศ 
พรุนไปหมดท้ังถ้วย มีเฉพาะความช้ืนเท่านั้นท่ีระเหยออกมาได้แต่น้ําผ้ึงยังคงอยู่ 
ด้วยแรงตึงผิวของนํ้าผ้ึงกับขนาดของรูมีขนาดพอดีที่ไม่ให้น้ําผ้ึงถูกดันและไหลล้น
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ออกมาจากรูพรุนรอบถ้วยไม่ได้ เป็นภูมิปัญญาของผ้ึงชันโรง ที่สําคัญอีกประการ
หนึ่งคือ น้ําต้อยอย่างเดียวมีความหนาแน่นน้อยกว่าเม่ือเทียบกับน้ําต้อยท่ีมีชันผ้ึง
เหลวผสมลงไปในนํ้าต้อย ช่วยให้สปอร์ของยีสต์ในนํ้าต้อยสร้างสปอร์ไม่ได้เพราะ
มีสารยับยั้งจุลินทรีย์ผสมอยู่ในนํ้าผ้ึงด้วย 

          ด้วยเหตุนี่ทําให้ค่ามาตรฐานของนํ้าผ้ึงอุตสาหกรรม กับน้ําผ้ึงชันโรงต่าง 
กันรวมทั้งองค์ประกอบทางกายภาพก็ต่างกันคือ ความช้ืนของนํ้าผ้ึงชันโรงค่อน 
ข้างสูงกว่าค่าเฉล่ียมาตรฐาน ของนํ้าผ้ึงอุตสาหกรรม ๓-๕% ที่ผู้เขียนได้เสนอ  
เอฟเอโอ(FAO) เอาไว้ที่ ๒๑%RH ในปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ก็ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ แต่
ค่าหมักบูดของน้ําผ้ึงชันโรง กลับตํ่ากว่าน้ําผ้ึงอุตสาหกรรม ในการเก็บตัวอย่างมา
วิเคราะห์ในครั้งนี ้ แสดงว่าสปอร์ของยีสต์ที่มีมากในนํ้าผ้ึงชันโรง ถูกฆ่าตายไม่
สามารถเปล่ียนน้ําตาลเป็นแอลกอฮอล์ได้ ทั้งที่ในนํ้าผ้ึงชันโรงมจีํานวนสปอร์สูง
มาก แต่ค่าหมักบูดของน้ําผ้ึงชันโรงกลับตํ่าเป็นคุณสมบัติที่ดี เป็นที่ต้องการของ
ผู้บริโภคต่างประเทศ เช่น เยอรมัน อติาลี เป็นต้น ในเอเชียก็มีประเทศญี่ปุ่นชอบ
เป็นพิเศษ แต่ค่าที่ได้ค่อนข้างแกว่งพอสมควร ไม่แน่ใจว่าตัวอย่างน้ําผ้ึงชันโรงถูก
ความร้อนมาหรือเปล่า หรือเป็นเพราะเทคนิควิธีการเก็บเก่ียวมีส่วน และเป็น
เพราะนํ้าผ้ึงอายุน้อยกว่าสามเดือนมีค่าหมักบูดสูงกว่าน้ําผ้ึงค้างในรังนาน๖-๗
เดือนข้ึนไป ทําให้ค่าหมักบูดต่างกัน ส่วนสภาพความเป็นกรดของนํ้าผ้ึงชันโรง
ค่อนข้างสูงกว่าน้ําผ้ึงอุตสาหกรรมหลายเทา่ 
           สรุป น้ําผ้ึงชันโรงมีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างจากน้ําผ้ึงอุตสาหกรรม 
ดังนั้น จะนําค่าเฉล่ียของนํ้าผ้ึงอุตสาหกรรม มาใช้เป็นบรรทัดฐานพิจาณาน้ําผ้ึง
ชันโรงคงไม่ได้ อย่างน้อยผ้ึงชันโรง(เผ่าMeliponini) ก็อยู่คนละเผ่ากับพวกผ้ึงรวง
(เผ่าApinini)  ผู้เขียนจะนําเสนอขอมาตรฐาน น้ําผ้ึงชันโรงหลังลายต่อไป เมื่อได้
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แหล่งเล้ียงหรือแหล่งผลิตที่สําคัญๆคือ แหล่งเล้ียงในสวนสมุนไพร ทั้งอินทรีย์และ
ไม่อินทรยี์ของนํ้าผ้ึงชันโรงในประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว   

    
    

    

    

 

ภาพแสดง การเก็บเกี่ยวนํ้าผึ้งชันโรงภายในวังสระปทุม ที่ต้ังเลี้ยงนาน ๖-๗ เดือน    
              ได้ผลผลิตเฉล่ีย ๗๐ –๑๐๐ ซีซี เท่าน้ัน เพราะรังมีสายเลือดชิด จํานวน ๕     
              รัง จากทั้งหมด ๓๗ รัง 

การบริโภคนํ้าผ้ึงชันโรงจะให้มีรสชาติอร่อย จะต้องผ่านการแช่เย็นเสียก่อน
ก่อนท่ีจะรับประทาน เหมือนเครื่องด่ืมชูกําลัง เพราะมีรสเปรี้ยวนั่นเอง การ
บริโภคน้ําผ้ึงชันโรงของคนญี่ปุ่น ใช้วิธีจิบ จะกินน้ําผ้ึงชันโรงเหมือนด่ืมน้ํา ผิด
หลักการบริโภคของแพง พฤติกรรมการกินน้ําผ้ึงชันโรง จะต้องสอดคล้องเลียน 
แบบพฤติกรรมการเก็บน้ําผ้ึงของชันโรง  ผ้ึงงานชันโรงจะค่อยๆ เก็บทีละเล็กละ
น้อยใช้เวลานาน ผู้บริโภคก็ต้องค่อยๆ กินทีละนิดๆ ถือว่ากินแบบรู้รสชาติ กินไป
คิดถึงผลงานของผ้ึงชันโรงไปด้วย ที่สําคัญคือ แพง ซีซีละ ๒ บาท แพงกว่า 
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เครื่องด่ืมชูกําลังถึง ๒๐ เท่า 

         ตารางวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของนํ้าผ้ึงชันโรง ที่เก็บเก่ียวในแหล่ง
เล้ียงต่างๆกัน ทําให้ค่าองค์ประกอบทางเคมีต่างกัน จึงได้แสดงค่าพิสัย เพื่อใช้
เปรียบเทียบกับน้ําผ้ึงของเกษตรกรที่เก็บเก่ียวได้ แตกต่างจากค่าพิสัยมากน้อย
เพียงใด สามารถเทียบเคียงได้ หรือจะเทียบเคียงกับ แหล่งเล้ียงท่ีต้ังเล้ียงเหมือน     
กัน เช่นสวนป่า หรือสวนไม้ผล เป็นต้น จะได้องค์ประกอบทางเคมี มีความ
แตกต่างกันอย่างไรสามารถศึกษาได้ในตารางวิเคราะห์น้ําผ้ึงข้างล่างนี้ มีทั้งค่า
พิสัย และค่าจําเพาะแหล่งให้ศึกษาได้ในตารางที่ ๑ และตารางที่ ๓ ที่ประกอบ 
ด้วยแหล่งเล้ียงในจังหวัดต่างๆท่ีมีการเพาะเล้ียงชันโรงหลังลาย เช่น จังหวัด 
เชียงใหม่  สมุทรสงคราม และ จันทบุรี เป็นต้น 
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 ตารางท่ี ๑. แสดงองค์ประกอบของนํ้าผึ้งและค่าพิสัยของสารฯ ที่ประกอบอยูใ่น   
  นํ้าผึ้งชันโรงได้มาจากการชักตัวอย่างจากรังผึ้งชันโรงที่ต้ังเลีย้งในแหล่งพืชอาหารที่มี   
  รูปแบบเป็นสวนป่า สวนปลูก และสวนไม้ดอกไมป้ระดับ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังน้ี 

รายการทดสอบ               
 

         ค่าพิสัย                              หน่วย 

1.น้ําตาลรวม(Total sugar)          45.95 - 78.07               g/100g 
2. ฟรักโทส(Fructose)         11.44 – 23.62               g/100g 
3. กลูโคส(Glucose)           4.97 – 24.06               g/100g 
4. ซูโครส(Sucrose)            ตรวจไม่พบ           ท้ัง ๓ แหล่ง 
5. มอลโทส(Maltose)         19.14  – 41.51               g/100g 
6. แลคโทส(Lactose)       ตรวจไม่พบ – 1.94               g/100g 
7. ยีสต์รวม(Total yeast)     6.4 X 103 - 4.6 X 104                 cfu/g 
8. เอ็นไซม์ไดแอสเตส        ตรวจไม่พบ- 1.65            Gothe scale 
9. ความเปน็กรด(Acidity)         88.52 – 302.94           Meq acid/Kg 
10. HMF         <5.00 – 14.54               mg/kg 
11. โลหะหนักแคดเมียม(Cd)            ตรวจไม่พบ          ท้ัง ๓ แหล่ง 
12. ปรอท(Mercury)(Hg)            ตรวจไม่พบ           ท้ัง ๓ แหล่ง 
13. โมลิบดินัม(Mo)        0.063  -  0.166               mg/kg 
14. โปรลีน(Proline)       42.13  - 1066.98               mg/100g 

15. เถ้าถ่าน(Ash)           0.28  - 1.58                 g/100g 

16. ความชื้น            16  -  27                               %RH 

จากตารางที่ ๑. ข้างต้น เป็นค่าตํ่าสุดและสูงสุดหรือค่าพิสัย(Range) ของ
องค์ประกอบทางเคมีของนํ้าผ้ึง ที่เก็บตัวอย่างน้ําผ้ึงชันโรงจากการดําเนิน
โครงการฯที่วังสระปทุม เชียงใหม่ สมุทรสงคราม และจันทบุรี เก็บตัวอย่าง 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
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ตารางที่ ๒. แสดงองค์ประกอบทางเคมีของนํ้าผึ้งชันโรง ที่ต้ังเลี้ยงในวังสระปทุม 
จํานวน ๓ จุด แต่นําจุดที่๒ มาวิเคราะห์รวมกับจุดที่๓(เพราะอยู่ใกล้กัน) เก็บตัวอย่าง 
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

       รายการทดสอบ           
 

            ค่าพิสัย    
  จุดที่ ๑     :  จุดที่ ๒+๓     

             หน่วย 

1. น้ําตาลรวม(Total sugar) 61.13     :     67.92              g/100g 
2.ฟรักโทส(Fructose) 13.73     :     15.94              g/100g 
3. กลูโคส(Glucose) 11.37     :    14.10              g/100g 
4. ซูโครส(Sucrose)          ตรวจไม่พบ  
5. มอลโทส(Maltose) 36.20     :     37.88             
6. ยีสต์รวม(Total yeast) 1.1X 104     :   3.9 X 105               cfu/g 
7.เอ็นไซม์ ไดแอสเตส 1.65    :    1.65   Gothe scale 
8. ความเปน็กรด(Acidity) 254.34     :     254.34          Meq acid/Kg 
9. HMF <5.00      :     <5.00              mg/kg 
10.โลหะหนัก แคดเมียม           ตรวจไม่พบ  
11.ปรอท(Mercury)(Hg)           ตรวจไม่พบ  
12. โมลิบดินัม(Mo) 0.166    :    0.071              mg/kg 
13. โปรลีน(Proline) 796.64    :    201.25              mg/100g 
14. เถ้าถ่าน(Ash) 1.27     :     0.96              g/100g 
15. แลคโทส(Lactose)     1.94      :  ตรวจไม่พบ              g/100g 
16..ความชื้น(Moisture) 16-20 :  23 -27 :  21- 24              % RH 
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ตารางที่ ๓. แสดงผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของนํ้าผึ้งชันโรงที่เก็บเกี่ยวจาก
แหล่งเลี้ยงที่เป็นตัวแทนของแหล่งอาหารใน จ.เชียงใหม่ จ.สมุทรสงคราม จ.จันทบุรี(อ.
มะขาม และ อ.แหลมสิงห์) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์ เชียงใหม่ สมุทรสงคราม จันทบุรี 
มะขาม - แหลมสิงห ์

หน่วย 

1.น้ําตาลรวม 63.83 65.21 78.07   -  77.74 g/100g 
2.น้ําตาลฟรักโทส 11.44 22.01 21.12    -    23.62 g/100g 
3.น้ําตาลกลูโคส 8.94 24.06 18.16    -   19.88 g/100g 
4.น้ําตาลซูโครส ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ  
5.น้ําตาลมอลโทส 41.51 19.14 38.79 - 34.24 g/100g 

6.ยีสต์รวม 8.3 X 10 3 4.6 X 104 6.4 X 103 cfu/g 

7.เอ็นไซม์ไดแอสเตส ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ  

8.ความเป็นกรด         
  (Acidity) 

88.52 125.08 107.02 Meq acid/ 
Kg 

9.HMF ตรวจไม่พบ 46.07 14.54 mg/kg 
10.แคดเนียม(Cd) ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ  

11.ปรอท(Hg) ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ  

12.โมลิบดินัม(Mo) 0.63 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ LOD 0.020 

13.โปรลีน(Proline) 314.26 42.13 104.66 mg/100g 

14.เถ้าถ่าน(Ash) 0.60 0.24 0.28 g/100g 
15.น้ําตาลแลคโทส 1.94 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ g/100g 
16. ความชื้น 16-20 23 -27 21- 24 % RH 
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  ฉะนั้น ขอให้นําข้อมูลท่ีแสดงไว้ในตารางที่ ๑, ๒ และ ๓ มาพิจารณา 
หรือต้ังเป็นข้อสังเกตความแตกต่าง ทางที่ดีที่สุดสําหรับผู้บริโภค คือ จะต้องมี
ประสบการณ์ในการชิม น้ําผ้ึงชันโรงแท้ๆมาก่อน จนจํารสชาติได้ เพราะกล่ิน
และรสของนํ้าผ้ึงชันโรง เป็นรสชาติจําเพาะ ไม่เหมือนนํ้าผ้ึงอุตสาหกรรมที่มี
ความหวานมาก แต่น้ําผ้ึงชันโรงหวานไม่มากเพราะนํ้าตาลรวมค่อนข้างตํ่า มีรส
เปรี้ยวนํา  และมีส่วนผสมของชันผ้ึงสมุนไพรแต่ก็จะละลายหมดปากไปในทันที
อาจจะทําให้ผู้บริโภคมีความรู้สึกเฝ่ือนเล็กน้อย แต่สรุปว่า เป็นผลดีกับสุขภาพ
ของผู้บริโภคนํ้าผ้ึงชันโรง ในประเทศลาตินอเมริกา ก็มีความเชื่อเช่นเดียวกับ
ประเทศในแถบอาเซียน รวมทั้งประเทศจีน ที่มีความเชี่ยวชาญทางสมุนไพร ก็
ยังเพรียกหาน้ําผ้ึงชันโรงเช่นกัน  
      น้ําผ้ึงชันโรงมีทั้งน้ําผ้ึงใหม่ และนํ้าผ้ึงเก่าค้างปี เพราะผลผลิต/รัง 
ค่อนข้างตํ่า ยิ่งเก็บเก่ียวเร็วยิ่งได้ผลผลิตน้อย ใช้เวลาต้ังรังเล้ียงเพียง ๑-๒ เดือน
จัดเป็นน้ําผ้ึงใหม่ ส่วนนํ้าผ้ึงเก่าที่ค้างอยู่ในถ้วยนํ้าผ้ึงถูกทับถมเป็นเวลานานเป็น
ปี หรือนานกว่าน้ัน จะมีรสชาติต่างกันพอสมควร แต่สามารถรับรู้ได้ว่า เก่าหรือ
ใหม่ ส่วนคนโบราณให้ข้อสังเกตไว้ว่า ให้ลูกหลานบริโภคน้ําผ้ึงค้างปี เก็บไว้ในท่ี
มืดหรือห่อหุ้มขวดน้ําผ้ึงไว้ มิให้ถูกแสง เป็นภูมิปัญญาที่น่ายกย่องอย่างยิ่ง ด้วย
เหตุผลท่ีว่า น้ําผ้ึงเป็นตัวทําละลายสารชีวภาพที่ผสมอยู่ในชันผ้ึงเหลวจึงทําให้สี
ของนํ้าผ้ึงค่อนข้างเข้มข้ึน ในขณะท่ีน้ําผ้ึงชันโรงใหม่จะมีสีอ่อนกว่าเพราะอายุ
น้อย 

             เนื่องจากน้ําผ้ึงชันโรงเป็นน้ําผ้ึงที่มีราคาค่อนข้างสูง  และผลผลิตต่อรัง
ค่อนข้างน้อย การปลอมปน หรือการนําน้ําผ้ึงจากผ้ึงรวงหรือผ้ึงชันโรงป่ามาฟอก 
ก็มีความเป็นไปได้ ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ 
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๔.องค์ประกอบทางเคมีของชันผึ้งเหลว 
           องค์ประกอบทางเคมีของชันผ้ึงเหลวนั้น มีข้อมูลน้อยมาก จึงไม่เป็น
เหตุจูงใจให้เกิดการผลิตเป็นการค้ามีเพียงการเก็บรวบรวม โดยพ่อค้าส่งออกท่ี
กระทําเป็นครั้งคราว แต่ในอนาคตจะมีการผลิตชันผ้ึงเหลวมากย่ิงข้ึน เมื่อมี
ข้อมูลทางการแพทย์ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ สนับสนุนการผลิตเพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะเรื่องการนําชันผ้ึงเหลวไปทําประโยชน์ทางการแพทย์ ได้อย่างเป็น
รูปธรรม ตลอดจนกรรมวิธีการผลิตชันผ้ึงเหลวที่มคุีณภาพ และมาตรฐาน
สม่ําเสมอ   

ตารางท่ี ๔. แสดงองค์ประกอบของสารชีวภาพในชันผึ้งเหลวที่ผึ้งชันโรงเก็บเข้ารัง เพ่ือ
ใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างเซลวางไข่ และถ้วยนํ้าผึ้ง เป็นชันเหลวทั่วไปที่มิได้เจาะจง
แหล่งผลิต เพียงแต่สภาพของชันผึ้งเหลวอยู่ในรังชันโรงประมาณ ๖ เดือน(ได้ค่าพิสัย
สูง) เปรียบเทียบกับชันผึ้งที่เร่ิมแข็ง ตกค้างอยู่ในรังนานเป็นปี แต่ไม่แข็งเหมือนบาทู
เมนแต่เร่ิมเก่า(ได้ค่าพิสัยตํ่า) เก็บตัวอย่างในรังชันโรงทั่วไปในจังหวัดเชียงใหม่ และ
จันทบุรี ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

      รายการทดสอบ             ค่าพิสัย               หน่วย 
ฟลาโวนอยด์
(Flavonoids) 

320.51 – 1612              mg/100g 

สารต้านอนุมูลอิสระ 
(Total Antioxidant) 

194.23 – 860.14             g.eq/Trolox 
 

        
๕.การผลิตนํ้าผึ้งสมุนไพรอนิทรีย์จากรังผึ้งชันโรงหลังลาย(ผึ้งจิ๋ว) 

     การผลิตน้ําผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์จากรังผ้ึงชันโรงหลังลาย จัดเป็นเป้าหมาย
หลักที่ควรจะต้องส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้ดําเนินการผลิตน้ําผ้ึงสมุนไพร



๙๙ 

 

อินทรีย์ เพราะเป็นจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบของผ้ึงชันโรงโดยมิได้เพิ่มภาระและ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการรังแต่อย่างใด เพียงแต่เอื้อประโยชน์ให้ผ้ึงชันโรงหากินอยู่
แต่ในสวนป่าพืชสมุนไพรแบบเจาะจงลงตอมดอก และส่วนอื่นนอกเหนือจากดอก
เท่านั้น ที่จัดเตรียมเอาไว้ในรูปของสวนป่า แปลงปลูกพืชสมุนไพร มีทั้งล้มลุกและ
ยืนต้น ในพื้นที่หากินมีรัศมีการบินที่จํากัดบริเวณของผ้ึงชันโรง ไม่มีโอกาสบิน
ออกนอกพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้ แต่อย่างใด เป็นผ้ึงชนิดเดียวเท่านั้น ที่จัดการพื้นที่
ให้หากินอยู่แต่ในเขตควบคุมได้ ผ้ึงชนิดอื่นๆ บริหารจัดการรังไม่ได้ เพราะ
พฤติกรรมหาอาหารไม่เหมือนผ้ึงชันโรง การเตรียมแหล่งอาหารให้ผ้ึงชันโรงหา
กินอยู่กับพืชสมุนไพรอินทรีย์ ไม่มีสารปราบศัตรูพืชตกค้าง นอกจากจะช่วยให้
สุขอนามัยของผ้ึงชันโรง สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ยังเป็นผลพลอยได้แก่เจ้าของรังผ้ึง
ชันโรง ได้น้ําผ้ึงและชันผ้ึงเหลว มีคุณภาพและมาตรฐานเหมือนกันทุกครั้ง        
ที่เก็บเก่ียว  

  โครงการผลิตน้ําผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์จากผ้ึงชันโรงหลังลาย หรือ 
Organic Medicinal Honey production from Fusco Bee Colonies เป็น
โครงการท่ีไม่มีประเทศไหนในอาเซียนจัดทํามาก่อน ประเทศไทยน่าจะเป็นผู้นํา
ในด้าน การเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงหลังลายของอาเซียน(Bee Hub) โดยเลือกจังหวัด
ที่มีศักยภาพและมีพื้นที่ป่าเป็นต้นแบบ นําร่อง พอท่ีจะฟื้นฟูพื้นที่ ให้กลายเป็น
แหล่งอาหารของผ้ึงชันโรง หรือเป็นป่าของชุมชน ที่กระทรวงทรัพยากรฯดูแล 
อาจจะผนวกโครงการ คนกับป่าพึ่งพากันได้ ในกรณีของป่าปลูกใหม่ ต้องการหา
คนดูแลก็คือ ผู้เล้ียงผ้ึงชันโรงนั่นเอง  เหตุผลที่สามารถจัดทําโครงการผลิตน้ําผ้ึง
สมุนไพรอินทรีย์โดยผ้ึงชันโรงหลังลายได้อย่างมีศักยภาพ เพราะผ้ึงชันโรงหลัง
ลาย มีคุณสมบัติพิเศษ ๓ ประการที่ผ้ึงรวงชนิดอื่นๆ ไม่มีได้แก่ 



๑๐๐ 

 

 
  ภาพแสดง ตัวอย่างรูปแบบของแหล่งอาหารจากไร่นาสวนผสม ไม้ดอกไม้ประดับ   

 
    

 

 

 
 
   ภาพแสดง ตัวอย่างรูปแบบของแหล่งอาหาร ตัวแทนสวนไม้ผล 

 

   

 

 

 
  ภาพแสดง ตัวอย่างรูปแบบของแหล่งอาหาร ตัวแทนสวนป่า 



๑๐๑ 

 

    ๑.  ระยะทางบินหากินจํากัดบริเวณ เพียง ๓๐๐ เมตร คิดเป็นพื้นที่บินหา
กินประมาณ ๑๘๐ ไร่ 

    ๒. ไม่มีนิสัยเลือกชอบ เพราะต้ังรังเล้ียงอยู่กับท่ี ผ้ึงชันโรงก็สามารถอยู่รอดได้ 
ไม่ต้องเคล่ือนย้ายรังไปตามแหล่งอาหารใหม่ก็ได้ เช่นเดียวกับรังผ้ึงชันโรงใน
ธรรมชาติก็ทํารังอยู่กับที่เช่นเดียวกัน 

    ๓.  มีพฤติกรรมเก็บชันผ้ึงเพื่อนําไปสร้างถ้วยน้ําผ้ึงและเซลวางไข่ จึงได้ชื่อว่า
ชันโรงหรือโรงทําชันหรือผลิตชัน ซึ่งเป็นสารชีวภาพ ที่พืชผลิตข้ึน เพื่อใช้เป็น
ภูมิคุ้มกันโรคและศัตรูพืช ที่จะเข้าทําลาย  ผ้ึงชันโรงรู้ว่าจะไปเก็บชันผ้ึงเหลว
เหล่านั้นจากที่ไหน และจากพืชชนิดใด 

     ๔.  ไม่มีพฤติกรรมทิ้งรังไปหาแหล่งอาหารใหม่ เมื่อถึงฤดูกาลการบานของ
ดอกไม้แล้ว  

พฤติกรรมทั้ง ๓ ข้อข้างต้น เป็นเอกลักษณ์ของผ้ึงชันโรงหลังลายใช้ในการ
ดํารงชีวิตท่ีไม่เหมือนพวกผึ้งรวง เป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแนวทางการผลิต
น้ําผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์ และชันผ้ึงเหลว โดยมิต้องไปฝืนธรรมชาติของผ้ึงชันโรงแต่
ประการใด โครงการพื้นที่ขนาด ๑๘๐ ไร่สามารถรองรับจํานวนรังผ้ึงชันโรงรวมกัน
ได้มากกว่า ๒ ,๐๐๐ รัง/๑๘๐ ไร่ ให้ ผู้เ ล้ียงแต่ละราย นํารังผ้ึงเข้าไปต้ังใน
โครงการฯ รายละ ๑-๒๐๐ รัง ออกแบบภูมิทัศน์เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน กําหนด
จุดให้ต้ังรังเล้ียงของเกษตรกรผู้เล้ียงแต่ละราย เหลือพื้นที่ส่วนกลางเป็นแหล่ง
อาหารรวมของผ้ึงชันโรงหากินร่วมกันประมาณ ๘๐ ไร่ จะช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ(Ecotourism)มีผลิตภัณฑ์จากสมาชิกผู้เล้ียงผ้ึงชันโรงจําหน่าย
ได้คุณภาพ และมาตรฐาน อย. โครงการที่เสนอน้ี สามารถจัดทําโดยภาคเอกชน 
หรือภาครัฐก็ได้  



๑๐๒ 

 

บทที่ ๖ 

อาชีพเพาะเลี้ยงผ้ึงชันโรงหลังลาย(ผ้ึงจิ๋ว) 
         ชันโรงคือ ผ้ึงพื้นเมืองของทวีปเอเชีย มิใช่มีเฉพาะกลุ่มประเทศ
อาเซียนเท่านั้น ในอินเดีย จีนแผ่นดินใหญ่ และไต้หวันก็มี ชันโรงแพร่กระจาย

พันธ์ุจากใต้ข้ึนสู่เหนือสุดท่ี๒๓.๕ ◦N ดูเหมือนผู้เล้ียงผ้ึงไม่เฉพาะคนไทยเท่าน้ัน 
ที่ให้ความสําคัญกับผ้ึงพันธุ์มากกว่าชันโรงอย่างเด่นชัด ทําให้ลืมไปว่ายังมีผ้ึง
ชันโรงพื้นเมืองท่ีเป็นแมลงสังคมแท้จริงของเอเชียที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการผสมเกสรให้ดอกไม้ป่า และพรรณไม้ปลูก สร้างผืนป่าให้มีความ
หลากหลายยั่งยืนมาอย่างยาวนานถึง ๖๕ ล้านปีมาแล้ว เพราะชันโรงมีมากมาย
หลายชนิด มีพฤติกรรมเก็บเกสร และมีระวางบรรทุกหรือตะกร้าเก็บเกสร คือ
แข้งขาหลังทั้งสองข้างใหญ่กว่าผ้ึงหลวงเสียด้วยซ้ํา ถึงแม้ขนาดตัวจะเล็กกว่า 
เมื่อให้ความสําคัญกับชันโรงน้อย จึงไม่มีแรงบันดาลใจท่ีจะอนุรักษ์ชันโรง 
ตรงกันข้ามกลับทําลายรังของมันเสมือนเป็นของป่าชนิดหน่ึง นักวิชาการก็มิได้
ศึกษา ชี้ปัญหาให้คนเอเชียได้เห็นว่าการทําลายรังชันโรง มันเป็นสัญญาณ
อันตรายแก่ระบบนิเวศของป่า ถ้าชันโรงสูญพันธ์ุไป กระบวนการผสมเกสรของ
ดอกไม้ป่าขาดสะบ้ันลงทันที ความหลากหลายทางชีวภาพจะค่อยๆลดน้อยถอย
ลงไปเร่ือยๆ อันเนื่องมาจากพวกชันโรงมันเป็นแมลงผสมเกสรพ้ืนฐานในการ
พัฒนาดอกไม้ป่า ไปเป็นดอกไม้ปลูกที่เห็นได้ชัดคือ ดอกทุเรียนป่า พัฒนาไป
เป็นดอกทุเรียนพันธุ์ ชะนี หมอนทอง และก้านยาวและอีกหลายๆสายพันธ์ุ ได้ก็
เพราะบทบาทของชันโรงป่า ชันโรงก่ึงป่าก่ึงบ้าน และชันโรงบ้าน ส่งต่อภารกิจ
กันมาเป็นทอดๆจากสายพันธุ์ป่าพัฒนาสู่สายพันธุ์ปลูกกลายเป็นผลไม้ของไทยที่
คนเอเชียนิยมบริโภค เพราะเนื้อของทุเรียนต้องมีสรรพคุณดีอยู่บ้างอย่าง
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แน่นอน เช่นเดียวกับพืชสมุนไพรไทยก็ต้ังต้นมาจากสายพันธุ์ป่าอุบัติข้ึนก่อน 
จากนั้นชันโรงป่าเข้าไปแทรกยาดําอยู่ในกระบวนการผสมเกสรของดอกไม้ป่าทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม ดอกไม้บางดอกชันโรงไม่มีโอกาสตอมแต่เป็นเพราะ
พฤติกรรมของชันโรงบินออกหากินท้ังวันตลอดเวลา เกิดสภาพกดดันให้พวกผ้ึง
ป่าและแมลงผสมเกสรอื่นๆ จะน่ิงดูดาย ตายใจอยู่ไม่ได้ จําเป็นต้องกระตือรือร้น
เก็บเกสรอย่างรวดเร็ว เกิดการถ่ายละอองเกสรข้ามดอก ข้ามต้น ข้ามสายพันธุ์
หรือผสมอยู่ในสายพันธุ์ มีโอกาสเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาเป็นเพราะอิทธิพลและ
บทบาทของชันโรงซึ่งเป็นส่ือผสมเกสรหลัก(Principle pollinator)ของป่าอย่าง
แท้จริง 
  เป็นเพราะมีผ้ึงฝรั่งหรือผ้ึงพันธุ์ให้เลือกเล้ียงได้ โดยนักวิชาการไทยมิ
ต้องออกแรงแต่ประการใด หารู้ไม่ว่าพวกฝรั่งเขาดูถูกคนไทยพาดพิงมาถึง
นักวิชาการไทยว่ามีพฤติกรรมใกล้เกลือกินด่าง ทั้งที่มีผ้ึงชันโรงให้ศึกษาพัฒนา
ปรับปรุงสายพันธุ์ ให้นักวิชาการได้ศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัย สมควรเลียนแบบ
เอาอย่างพฤติกรรมของชันโรงช่วยผสมเกสรดอกไม้ป่า จนกระท่ังได้ดอกไม้ปลูก 
นักวิชาการก็น่าท่ีจะพัฒนาผ้ึงชันโรงพื้นเมือง ไปเป็นผ้ึงอุตสาหกรรมได้เช่นกัน  
แต่กลับไม่ให้ความสนใจ แต่ชอบชุบมือเปิบให้พวกฝรั่งดูแคลน เสียศักด์ิศรี 
  ถ้ามองอีกมุมหน่ึง การท่ีรังชันโรงป่าถูกทําลายไปจนเกือบจะหมดป่า
โดยฝีมือชาวบ้าน ในเมื่อนักวิชาการไม่เห็นความสําคัญของชันโรง จึงสะท้อน
พฤติกรรมทําลายรังชันโรงเพื่อประชดนักวิชาการ ที่ไม่สนใจใยดีต่อชันโรงทั้งๆท่ี
เป็นทรัพยากรของประเทศไทย บทบาทของชันโรงเสมือน ปิดทองหลังพระมา
ตลอดต้ังแต่ก่อต้ังประเทศไทย  

พวกยุโรปช่วยกันค้นคว้าวิจัยพัฒนาการเพาะเลี้ยงผ้ึงพันธุ์มาเป็นลําดับ 
จนกระท่ังสามารถพัฒนาผ้ึงพันธุ์ที่เคยเป็นผ้ึงพื้นเมืองของทวีปยุโรปมาก่อน
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เหมือนกับชันโรงเป็นผ้ึงพื้นเมืองของเอเชีย ให้กลายเป็นผ้ึงอุตสาหกรรมได้ในท่ีสุด
ใช้เวลาถึงสองร้อยปีจึงประสบความสําเร็จ กลายเป็นผ้ึงอุตสาหกรรมท่ีเล้ียงกันทั่ว
โลก จนลืมนึกถึงชันโรงซึ่งเป็นผ้ึงพื้นเมืองเขตร้อนของไทย ถูกตีตราว่า เป็นได้แค่
ผ้ึงพื้นเมืองหรือเ ล้ียงแบบพื้นเมืองได้เท่านั้น ไม่มีโอกาสขึ้นชั้นเป็นแมลง
อุตสาหกรรมเหมือนผ้ึงฝรั่งแต่อย่างใด ลึกๆแล้วคิดว่าพวกนักวิชาการฝร่ังรู้ดีว่า ผ้ึง
ชันโรงของอาเซียน อย่างน้อยสามารถพัฒนาไปเป็นผ้ึงก่ึงอุตสาหกรรมได้อย่าง
แน่นอน ไม่เช่นนั้น ไม่มีนักวิชาการระดับโลกเข้ามาศึกษาให้ความสนใจผ้ึงชันโรง
ของไทย เป็นเพราะผ้ึงชันโรงอุบัติข้ึนในเขตร้อน เป็นแมลงสังคมล้าหลังกว่าเขต
หนาวอย่างผ้ึงพันธุ์ ที่มีพฤติกรรมเก็บสะสมนํ้าผ้ึงมาก เอาไว้อบอุ่นรังช่วงฤดูหนาว 
ไม่เห็นจะเก่ียวกับชันโรงแต่ประการใดเลย จะเห็นว่าชันโรงไม่มีพฤติกรรมเก็บ
สะสมน้ําผ้ึงเสียด้วยซ้ํา จึงกลายเป็นพวกล้าหลังเพราะพฤติกรรมไม่เหมือนผ้ึงพันธุ์
หรืออย่างไร ชันโรงปรับพฤติกรรมเพราะอาศัยในเขตร้อน เช่นเดียวกับผ้ึงพันธุ์
ปรับพฤติกรรมเพาะอาศัยในเขตหนาว ต่างคนต่างอยู่ ชันโรงกําเนิดหรืออุบัติ
ข้ึนมาก่อนผ้ึงพันธุ์อย่างน้อย ๓๐ ล้านปี ผ่านร้อนผ่านหนาวมาอย่างยาวนาน 
บรรพบุรุษของชันโรงคือผ้ึงป่าที่ใช้เกสรเป็นอาหารเพียงอย่างเดียว ๑๐๐% แต่
ชันโรงใช้เกสร ๘๐% ใช้น้ําผ้ึง ๒๐% เพื่อลดการแข่งขันแย่งชิงแหล่งอาหารจาก
พวกบรรพบุรุษคือ ผ้ึงป่า ชันโรงเป็นเผ่าที่ชักจูงให้ดอกไม้ผลิตน้ําต้อยเป็นรายแรก
ของโลก เกิดข้ึนในทวีปเอเชีย แอฟริกา และลาติน อเมริกา รวมท้ังออสเตรเลีย
ด้วย แต่นิวซีแลนด์ไม่มีหรือมิใช่ต้นกําเนิดของชันโรง ท่านรู้หรือไม่ว่า น้ําผ้ึงชันโรง
ชาวบ้านทั้งสามทวีปที่มีชันโรงเป็นผ้ึงพื้นเมือง เก็บน้ําผ้ึงชันโรงเอาไว้กินเอง แต่
น้ําผ้ึงรวงตีรังแล้วเอาไปขาย แสดงว่า คุณสมบัติของนํ้าผ้ึงต่างกัน รู้กันทั่วโลกว่า 
ชันผ้ึงจากรังชันโรงมีฤทธ์ิเป็นยาสมุนไพร รู้และเห็นชันโรงเก็บชันผ้ึงกระเตงเข้ารัง 
เพื่อใช้เป็นส่วนผสมกับไขผ้ึง สร้างเซลวางไข่ และสร้างถ้วยนํ้าผ้ึง เพื่อถนอมน้ําผ้ึง



๑๐๕ 

 

มิให้เสียด้วยภูมิปัญญาของชันโรงเอง ถึงแม้จะระเหยความช้ืนไม่เป็นแต่ก็สามารถ 
ถนอมน้ําผ้ึงในรังมิให้เกิดการหมักบูดได้  

ยังมีนักวิชาการท่ียังยึดติดกับพฤติกรรมของผ้ึงฝรั่งอย่างผ้ึงพันธ์ุ เอามา
เป็นแบบอย่างในการวางแผนการทดลองแบบคู่ขนาน ทั้งๆท่ีไม่มีความจําเป็นที่
จะต้องเอาอย่างผ้ึงพันธุ์ วิจัยออกทะเลไปไกลจนกู่ไม่กลับ ที่สําคัญคือเอาผลจาก
การวิจัยออกเผยแพร่สู่ประชาชน ตลอดจนเกษตรกรนําไปปฏิบัติ เกิดการอ้างอิง
ข้อมูล เกิดความสับสน เสียทั้งเวลา และงบประมาณโดยใช่เหตุ  

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาชันโรงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมจึงล่าช้า เพราะต่าง
คนต่างทํา เป็นที่มาของนักวิจัยพาณิชย์ 

แนวทางท่ีถูกต้องคือ นักวิจัยที่สนใจชันโรงในประเทศไทย จะต้องทํา
วิจัยไปในแนวทางของแผนแม่บทที่ถูกกําหนดเอาไว้เรียบร้อยแล้ว แผนงานวิจัย
อื่นๆที่ไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชันโรงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมให้งดไว้ก่อน หัน
มาช่วยกันระดมสมองคิดการใหญ่เพื่อประเทศสักครั้งหนึ่ง ร่วมกันจัดทําโครงการ 
การเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงเพื่อผลิตน้ําผ้ึงและชันผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์ มีรายละเอียด
นํามาเสนอพอสังเขป ดังนี้  
ช่ือโครงการ การเพาะเล้ียงผึง้ชันโรงหลังลายเพือ่ผลิตน้ําผึง้และชันผึง้สมุนไพรอนิทรีย ์ ใน
แหล่งควบคุม (Culturing the Fusco Bee Colonies for Producing Organic 
Medicinal Honey and Propolis in Controlling of Foraging Area) 

๑.ท่ีมาของโครงการฯ  

  โครงการผลิตน้ําผ้ึงและชันผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์จากผ้ึงชันโรงหลังลาย
เป็นโครงการที่ไม่มีประเทศไหนในอาเซียนจัดทํามาก่อน ประเทศไทยน่าจะเป็น
ผู้นําในการเพาะเลี้ยงผ้ึงชันโรงหลังลายของอาเซียน โดยเลือกจังหวัดที่มีศักยภาพ
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และมีพื้นที่ป่าพอที่จะฟื้นฟูให้กลายเป็นแหล่งอาหารควบคุมในการบินหากินของ
ผ้ึงชันโรง หรือเป็นป่าของชุมชนที่กระทรวงทรัพยากรฯ ดูแล อาจจะผนวก
โครงการคนกับป่า พึ่งพากันได้ ในกรณีของป่าปลูกใหม่ ต้องหาคนดูแลก็คือผู้เล้ียง
ผ้ึงชันโรงในท้องถ่ินนั่นเอง เหตุผลท่ีสามารถจัดทําโครงการผลิตน้ําผ้ึงและชันผ้ึง
สมุนไพรอินทรีย์โดยใช้ผ้ึงชันโรงหลังลายได้อย่างมีศักยภาพ ก็เพราะผ้ึงชันโรงหลัง
ลาย มีคุณสมบัติ ๔ ประการ ที่ผ้ึงรวงชนิดอื่นๆ ไม่มี คือ 

๑.๑ ระยะทางบินหากินจํากัดบริเวณ 

๑.๒ ไม่มนีิสัยเลือกชอบ 

๑.๓ มีพฤติกรรมเลือกเก็บชัน 

๑.๔ ไม่มพีฤติกรรมท้ิงรังไปตามแหล่งอาหารใหม่   

พฤติกรรมท้ัง ๔ ประการข้างต้น เป็นเอกลักษณ์ของผ้ึงชันโรงหลังลายใช้ใน
การดํารงชีวิตที่ไม่เหมือนพวกผึ้งรวง เป็นพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับแนวทางการ
ผลิตน้ําผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์โดยตรง สามารถควบคุมคุณภาพของน้ําผ้ึงได้แบบ
เบ็ดเสร็จ และสามารถผลิตนํ้าผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์จําเพาะ เพราะควบคุมพื้นที่บิน
หากินของผ้ึงชันโรงได้ทุกตัว และสามารถผลิตชันผ้ึงเหลวได้ปริมาณมากพอท่ีจะ
นําไปแปรรูปได้ มีผลผลิตคุณภาพและ มาตรฐานการผลิตสูง ทั้งส่ีคุณสมบัติของผ้ึง
ชันโรงในโครงการ นํามาผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานที่ไม่เหมือนใคร
และไม่มีใครเหมือน 

  การเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรง ต่างจากการเพาะเล้ียงผ้ึงพันธุ์อย่างยิ่งยวด 
และดูเหมือนว่า การเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรง ให้ผลตอบแทน/รัง ค่อนข้างน้อย เพราะ
ตัวเล็ก ประชากรค่อนข้างน้อย ผลผลิต/รังนั้นได้ไม่มาก น้อยกว่ารังผ้ึงพันธุ์เป็น
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สิบๆเท่า แต่ลืมคิดไปว่า รังชันโรงนั้นเล้ียงแบบปล่อยได้คือต้ังรังเล้ียงอยู่กับที่ก็ได้ 
หรือเคล่ือนย้ายรังไปต้ังในแหล่งอาหารใหม่ก็ได้ ผ้ึงชันโรงดูแลตัวเองได้ แทบจะไม่
มีค่าใช้จ่ายในการดูแล แต่ละรังเก็บเก่ียวผลประโยชน์ได้นาน ๒๕ ปี โดยไม่ต้อง
เปล่ียนนางพญาแม่รังทุก ๑-๒ ปี ในเมื่อเห็นว่าการเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงมีจุดอ่อนคือ 
ผลผลิต/รัง ตํ่า หรือน้อยเกินไปเม่ือเทียบกับรังผ้ึงพันธุ์ เราก็จะไม่ฝืนบังคับให้ผ้ึง
ชันโรง ผลิตน้ําผ้ึงและชันโรงต่อรังให้เพิ่มมากข้ึนแต่อย่างใด เพราะสมรรถนะหรือ
ประสิทธิภาพของรังชันโรงลูกผสมมีอยู่แค่นั้น จึงจําเป็นจะต้องจัดการเพิ่มมูลค่า
ของผลิตผลจากรังให้มีค่ามีราคาเพิ่มสูงข้ึน ให้ผ้ึงชันโรงผลิตน้ําผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์ 
มีคุณภาพสูงที่ผ้ึงพันธุ์ผลิตไม่ได้ และในเมื่อผลผลิตของน้ําผ้ึง/รังถูกเฉล่ียไปอยู่ใน
แต่ละรัง ก็เพิ่มจํานวนรังเล้ียงผ้ึงชันโรงให้มากขึ้นเป็นทวีคูณ จนมีรายได้มาก
พอที่จะเลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบายๆและรังที่เพาะเลี้ยงเป็นรังลูกผสม เก็บ
ผลผลิตได้อย่างยาวนาน  เกิดความมั่นคงในอาชีพการเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรง และ
เป็นมรดกตกทอดต่อไปยังลูกหลานได้ โครงการน้ีถ้าจัดทําได้ในหลายๆ จังหวัดที่มี
ศักยภาพ ย่อมได้ผลผลิตรวมมากพอ ต่อการส่งออกต่างประเทศ หรือมากพอแก่
การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าของนํ้าผ้ึงและชันผ้ึงสมุนไพรได้อย่างแน่นอน 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐท่ีจะพัฒนาอาชีพเกษตรกรผลิตสินค้าให้ได้ทั้งคุณภาพ
และมาตรฐานของสินค้าและการดํารงชีวิตของเกษตรกรผู้เล้ียงผ้ึงชันโรง มีความ
อยู่ดีกินดี มั่นคงและย่ังยืน  

การจัดทําโครงการฯ ร่วมกันระหว่างรัฐกับเกษตรกร ต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันแบบ win win เป็นโครงการนําร่อง แบบคู่ขนานกันไปผลงานวิจัยที่ผลิตได้
จากโครงการลงสู่ภาคเกษตรกรทันที ใช้เวลาถึงสามปี(เพราะงานวิจัยเรื้อรัง) จะได้
รูปแบบโครงการที่สมบูรณ์แบบครบวงจร และสามารถคืนทุนในสามปีที่ดําเนิน
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โครงการฯ จะได้โครงการต้นแบบหรือ Model นําไปสร้างที่ไหนอีกก็ได้ จะเกิด
ความมั่นคงในอาชีพเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรง และอาชีพอื่นๆที่เก่ียวข้อง ตามมาอีก
มากมาย โดยเฉพาะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากการเพาะเลี้ยงผ้ึงชันโรงในพื้นที่
ควบคุม โดยมิได้บังคับการบินหากินของผ้ึงชันโรงแต่อย่างใด ที่สําคัญเป็นหน้าเป็น
ตาให้พวกฝรั่งเห็นว่าประเทศไทยก็มีอารยะธรรมดีๆ นํามาแสดงให้ดู มิใช่คอยเก็บ
ตกจากพวกฝรั่งเพียงอย่างเดียวก็หาไม่ 

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการฯ 

๒.๑. เพื่อใช้เป็นแบบอย่างการเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงครบวงจร ใช้เป็นแหล่ง
ฝึกอบรมฯ และแหล่งผลิตผลงานวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เครื่องสําอางและ
เวชภัณฑ์ กลายเป็นศูนย์ภูมิภาคเพื่อการวิจัยประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้ึงชันโรงหรือ 
Regional Center of Applied Research for Fusco Bee Products 

๒.๒. เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จาก
รังผ้ึงชันโรง  

๒.๓. สร้างความสามัคคีของชุมชนเกษตรกรท้องถ่ิน ให้รู้จักการเสียสละ
แบ่งปัน การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และการใช้ประโยชน์สมบัติส่วนรวมร่วมกัน  

๒.๔. เพื่อการพัฒนาการเพาะเลี้ยงผ้ึงชันโรง ให้ก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน เป็นฐาน
การผลิตงานวิจัยเพื่อผลิตภัณฑ์ผ้ึงชันโรง และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

๒.๕ เป็นโครงการฯ ๓ – ๕ ปี 

๓. การดําเนินโครงการฯ 

การดําเนินโครงการแยกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่  
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       ส่วนท่ี ๑. การผลิตนํ้าผ้ึงและชันผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์ ดําเนินการผลิตโดย
เกษตรกรแต่ละราย       

       ส่วนท่ี ๒. การผลิตผลงานวิจัยจากนักวิจัยวิเคราะห์ฯ นักโภชนาการ นัก
ทดสอบนํ้าผ้ึงและชันผ้ึงฯ การแปรรูปน้ําผ้ึงและชันผ้ึงแบบคู่ขนาน(Applicable 
paralleled Research) ผลิตผลงานได้ นําเข้าสู่ภาคปฏิบัติทันที จะต้องวางแผน
การทําวิจัยด้านต่างๆ ให้ครอบคลุมเพื่อนําไปแก้ปัญหาและอุปสรรคในโครงการ 
ให้ลุล่วงไปอย่างรวดเร็ว โดยมี คณะกรรมการอาวุโสเป็นผู้พิจารณาฯ สามารถ
ดําเนินงานวิจัยคู่ขนานไปกับการเล้ียงผ้ึงชันโรงในโครงการ แต่จะเริ่มดําเนินงานได้
หลังจากเริ่มเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงในโครงการไปแล้วเป็นเวลา ๑ ปี และเก็บเก่ียว ชัก
ตัวอย่างน้ําผ้ึงและชันผ้ึงเพื่อนํามาใช้ในการวิจัย  

๓.๑ จัดหาพื้นที่ป่า จะเป็นป่าชุมชน ป่าเส่ือมโทรม ฯลฯ มีพื้นที่เป็นผืนเดียว 
หรือมีสระนํ้าในพ้ืนที่ด้วยก็ได้ แต่ไม่เคยมีน้ําท่วมมาก่อน มีบริเวณไม่น้อยกว่า 
๑๘๐ ไร่ มีผังแสดงขอบเขตชัดเจน 

๓.๒ ดําเนินการผลิตนางพญาลูกผสมในปีแรก และผลิตนางพญาแม่พันธุ์
ขยายหรือ Breeder Queens ในปีที่๒และ๓ก่อนส้ินสุดโครงการฯเพื่อมอบให้
เกษตรกร  

๓.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โครงการฯ มีแนวปลูกพืชอาหารโดยรอบรัศมี 
๓๐๐ เมตรจากขอบแปลงเข้ามาในพ้ืนที่เป็นแนวกันชน  เพื่อแหล่งอาหารของผ้ึง
ชันโรงเป็นเกณฑ์ มีทั้งไม้ยืนต้นท้องถ่ินให้ร่มเงา ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน ที่มี
คุณสมบัติเป็นพืชสมุนไพร 
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๓.๔ แบ่งบริเวณพื้นที่เพื่อการต้ังรังเล้ียง ประมาณ ๒๐ รายๆ ละ ๕ ไร่ ที่แต่
ละรายต้องดูแลรักษาพื้นที่แหล่งอาหารบริเวณรังผ้ึงชันโรงให้สมบูรณ์ และรังต้ังอยู่
ในบ้านผ้ึง สร้างเป็นโรงเรือนเปิด ด้วยไม้และหลังคามุงจาก/แฝก แต่มั่นคงแข็งแรง 
ออกแบบโดยสถาปนิกอาสา สร้างให้ห่างจากขอบแปลงเขตพื้นท่ีรัศมี ๓๐๐ เมตร 
หรือปลูกไม้เรือนยอดสูงเป็นแนวกันชน โดยมีผู้เล้ียงผ้ึงแต่ละรายเป็นผู้ดูแลพื้นที่
โครงการร่วมกัน 

๓.๕ พื้นท่ีส่วนรวมประมาณ ๘๐ ไร่ จัดบริเวณเป็นพื้นท่ีแหล่งอาหารของผ้ึง
ชันโรง และแปลงปลูกไม้ดอก ไม้ใบล้มลุก มีทั้งแปลงปลูกชั่วคราวและถาวร มี
ทางเดินธรรมชาติ เพื่อการสัญจรรอบพื้นท่ีโครงการ ซ้อนเป็นวงกลม สองวง เพื่อ
การดูแลรักษาพรรณไม้ และความปลอดภัย 

๓.๖ มีประธาน โครงการ คณะกรรมการ กรรมการสาขา นักวิจัย และ
นักวิเคราะห์ เพื่อบริหารโครงการ จัดการโครงการร่วมกันรับผิดชอบงานวิจัย
ผลิตภัณฑ์ผ้ึงชันโรงและการแปรรูป (รวบรวมนักวิจัยที่เก่ียวข้อง อยู่ระหว่างดําเนิน
งานวิจัย ต้ังเป็นคณะทํางานวิจัยประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้ึงชันโรง 

๓.๗ มีบริเวณอาคารช่ัวคราว ต้ังในพื้นท่ีเหมาะสม เพื่อจัดการโครงการและ
บริการข้อมูลฯ ใช้คนในพื้นที่ดูแลอาคารดังกล่าว 

๔. ผลตอบแทนจากโครงการฯ 

         ปีแรกเริ่มเล้ียง ๒๕ รัง ได้รังจากโครงการฯ ให้ยืม คิดเป็นจํานวนเงิน 
๒๕,๐๐๐บาท(ส่งคืนภายใน ๓ ปี เสียดอกเบ้ีย ๒ ปีๆ ละ ๓% ปลอดดอกเบ้ีย ๑ 
ปี) ปีที่ ๒ เพาะนางพญาชันโรงได้เอง แยกขยายจาก ๒๕ รัง เป็น ๕๐ รัง ปีที่ ๓ 
แยกขยายจาก ๕๐ รังเป็น ๑๐๐ รัง เข้าปีที่ ๔ มีรังผ้ึงชันโรง ๑๐๐ รัง แยกขยาย
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อีกครั้งหน่ึงได้เพิ่มเป็น ๒๐๐ รัง จากนั้น เริ่มเก็บเก่ียวน้ําผ้ึง ๑ ครั้ง มีรายได้ตํ่าสุด 
ประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท เอาไปใช้หนี้โครงการเสีย ๒๖,๐๐๐ บาท เหลือเงิน 
๓๔,๐๐๐ พอซื้อรังเปล่าใหม่เพิ่มอีก ๒๐๐ รัง พอดีกับเงินที่เหลือ แยกขยายรังเป็น 
๔๐๐ รัง ปีที่ ๕ เก็บเก่ียวนํ้าผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์จําหน่าย จากรังที่มีอยู่ทั้งหมด 
๔๐๐ รังจะมีรายได้ข้ันตํ่าสุดประมาณ ๔๐๐ x ๓๐๐ x ๒ = ๒๔๐,๐๐๐ บาท/ปี 
ไม่รวมรายได้จากชันผ้ึงเหลว ที่นําไปแปรรูปเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์เป็นของโครงการ
ร่วมกัน ปีที่๕ ผู้เล้ียงผ้ึงชันโรงในโครงการ จะมีรายได้ จากรังผ้ึงชันโรงอย่างน้อย 
๕๐๐ รัง คิดเป็นรายได้จากน้ําผ้ึงอย่างเดียว ๕๐๐,๐๐๐ บาท/ปี/ราย ไม่รวมการ
แยกขยายรังเพิ่มข้ึนได้อีกปีละอย่างน้อย ๑๐๐รัง/ปี คิดเป็นรายได้ ๑๐๐,๐๐๐ - 
๑๕๐,๐๐๐ บาท/ปี หรือมากกว่า เวลาที่เหลือดําเนินกิจกรรมในท่ีที่เลือกทํา
การเกษตรต่อเนื่อง 

๕.ยุทธศาสตร์ของโครงการฯ 

โครงการจะกลายเป็นแหล่งเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงของประเทศไทย ที่
ครบวงจร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินโครงการฯ การเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงหลัง
ลาย เพื่อผลิตน้ําผ้ึงและชันผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์ ตีพิมพ์ผลงานลงในวารสาร
นานาชาติ หรือท้องถ่ินในเอเชีย แนะนําวิธีการเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงต้ังแต่เริ่ม
โครงการประกอบ ด้วยสมาชิกจํานวนหนึ่ง นําผ้ึงฯ ไปต้ังเล้ียงในพื้นที่ที่โครงการ
จัดให้ เพื่อผลิตน้ําผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์ รวมทั้งผลิตชันผ้ึงเพื่อการแปรรูปดําเนินการ
เพาะเลี้ยงผ้ึงชันโรง ผลิตนางพญาแม่พันธ์ุจําหน่ายส่งออกทางไปรษณีย์(ทนสภาพ
ปิดรัง ได้นานอย่างน้อย ๒๒ วัน) ไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน เกษตรกรผู้เพาะเล้ียง
จะมีรายได้ นํารายได้เข้าประเทศ ผลิตและจําหน่ายครบวงจร เป็นสถานท่ีสามารถ
เข้าไปเยี่ยมชมโครงการได้ตลอดเวลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เผยแพร่
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ข้อมูลข่าวสารกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มประเทศเป้าหมาย ที่จะบริโภค
น้ําผ้ึงและชันผ้ึง(ตลาดบน) และดําเนินงานวิจัยร่วมกับ นักวิจัยจากต่างประเทศ
เพื่อผลิตผลงานร่วมกันในรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าน้ําผ้ึงและชันผ้ึงสมุนไพร
อินทรีย์เพราะการผลิตวัตถุดิบได้ทั้งคุณภาพและมาตรฐานสม่ําเสมอแน่นอน 
         โครงการเพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงหลังลายเพื่อผลิตน้ําผ้ึงและชันผ้ึงสมุนไพรอินทรีย์ 
จัดเป็นเป้าหมายหลักของไทยที่จะกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชันโรงของเอเชีย 
(Bee Hub) ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมนํามาซึ่ง
ชื่อเสียงเกียรติคุณ และรายได้สู่ประเทศไทย 

        โครงการฯ มีความจําเป็นที่จะต้องส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรให้ดําเนินการ
เพาะเล้ียงผ้ึงชันโรงอย่างถูกวิธี การผลิตนางพญาลูกผสม เป็นแบบอย่างให้เกษตร- 
กรนําไปปฏิบัติ เป็นการอนุรักษ์พันธุกรรมของผ้ึงชันโรง(ผ้ึงจิ๋ว) เอาไว้ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคง และย่ังยืนเพราะมีระบบการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมครบวงจร 

        การขอใช้พื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม ถ้า
ไม่มี ขอพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหม หรือแม่ทัพภาคฯ ก็ได้ เช่น 
อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี หรือ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หรือ 
อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หรืออําเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี เป็นต้น 

        จังหวัดใดได้จัดทําโครงการๆจะตอบแทนด้วยการจัดทําโครงการย่อยเพื่อ
ปรับปรุงแหล่งพันธุกรรมของรังผ้ึงชันโรงในท้องถ่ินเป็นรังท่ีกําพร้าพ่อแม่(รังสลัม) 
ในชุมชนเกษตร ให้กลายเป็นสายพันธุ์ลูกผสมมีประสิทธิภาพดีกว่า โดยมิได้มี
ผลกระทบกับรังด้ังเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ประการใด โดยหวังว่า นางพญาท่ีจะออก
เรือนมาจากรังสลัม หรือ Orphan colony จะมีโอกาสที่จะได้แต่งงานกับชันโรง



๑๑๓ 

 

ตัวผู้ ที่โครงการจัดเตรียมให้ เพราะรังท่ีพบเห็นท่ัวไป ไม่เว้นแม้แต่รังท่ีอาศัยในวัด
วาอาราม เป็นรังที่มีเลือดชิดเกือบแทบทั้งนั้น จําเป็นต้องจัดทําโครงการ Upgrade 
Parent and Offspring Community 

๖.งบประมาณในการดําเนินโครงการ 

      ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการฯนําร่องจํานวน ๑ แห่งหรือมากกว่า  ดําเนิน
โครงการ น่าจะเป็นสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. หรือไม่ก็ 
สํานักงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร หรือ สวก. เป็นเจ้าภาพ เป็นหน่วยงานท่ีเป็น
กลางมอบหมายงานให้หน่วยงานราชการ รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 

 ๖.๑  อบรมการเพาะเล้ียงนางพญาผ้ึงชันโรงหลังลายก่ึงธรรมชาติ กรมส่ง 
เสริมการเกษตรรับผิดชอบแจ้งความจํานงแก่เกษตรกรผู้ที่ต้องการจะเพาะเล้ียงผ้ึง
ชันโรงในท้องถ่ิน(หลังทราบที่ต้ังโครงการนําร่องแล้ว) ใช้เวลา ๖ - ๑๐ เดือน 
เตรียมรังลูกผสมได้ ๒๕๐ รัง เพื่อมอบให้สมาชิกไปเพาะเล้ียงขยายรังต่อไป ราย
ละ ๒๕ รังให้ได้ ๕๐ รังภายใน ๖ เดือนค่าใช้จ่ายรังละ ๑,๐๐๐ – ๑,๕๐๐ บาท/รัง 
       ๖.๒  การจัดหาพื้นท่ีเพื่อดําเนินโครงการโดยผู้แทน กระทรวงทรัพยากร
ธรรม ชาติและส่ิงแวดล้อมภายใน ๖ เดือน หรือพื้นท่ีที่อยู่ในความดูแลของ
กระทรวงกลาโหม (เบิกค่าเบ้ียเล้ียง และท่ีพักเดินทางต้นสังกัด) 

๖.๓ ปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้เหมาะสม มีแบบแผนชัดเจนก่อนดําเนิน
โครงการค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงถ้าได้พื้นที่กันดานค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สาธารณูปโภค 
แหล่งพืชอาหาร ได้แก่ พืชท่ีมีคุณสมบัติเป็นพืชสมุนไพรท้ังต่างถ่ิน(เจริญเติบโตได้
ดี) และพืชท้องถ่ิน ไม้ผลสมุนไพรเพราะสรรพคุณจากผลไม้ดอกไม้ประดับท้องถ่ิน
จัดหาเข้าพื้นที่เพื่อเป็นพันธุ์ขยาย เพื่อให้เกษตรกรผู้เล้ียง นําไปเพาะปลูกในแปลง
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ที่รับผิดชอบ ถูกกําหนดโดยอิงพฤติกรรมการหาอาหารของผ้ึงชันโรงเป็นเกณฑ์ มี
ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมพรรณไม้ เข้าพื้นท่ีที่อาจจะให้สมาชิกแต่ละรายร่วมด้วย 
เพื่อการเรียนรู้ไปในตัวค่าเตรียมพรรณไม้ข้ึนอยู่กับพื้นที่ว่างในแปลงโครงการมี
จํานวนเท่าใด ปกติค่าเตรียมพรรณไม้ปลูกดูแล ไร่ละ ๔,๘๐๐ บาท x ๕ ไร่ เท่ากับ 
๒๔,๐๐๐ บาท หรือ ๒๔๐,๐๐๐ บาท/๑๐ ราย ไม่รวมค่าพรรณไม้ ส่วนผู้ดูแล(ผู้
เล้ียงผ้ึงชันโรงในอนาคต) รับผิดชอบพื้นท่ีขนาด ๕ ไร่ เพื่อปลูกพืชสมุนไพรฯ ควร
จะมีค่าใช้จ่ายให้เป็นค่าจ้างรายวันหรือรายเดือน ก็ได้เดือนละ ๙,๐๐๐ - ๑๐,๐๐๐ 
บาท รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท/๑๐ ราย หรือ ๖๐๐,๐๐๐ บาท/๖ เดือน/๑๐ ราย 
หรือ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท/๕ปี/ต่อราย ที่สําคัญมีเวลาเหลือที่จะทําการเกษตร
อินทรีย์ 

๖.๔ รับสมัครและคัดเลือกสมาชิกรับผิดชอบโครงการจํานวน ๑๐ รายท่ีผ่าน  

เกณฑ์ฯจาก ๑๕ ราย หรือมากกว่า ภายใน ๓ เดือน จากนั้นเข้าอบรมและปฏิบัติ

(ในพื้นที่) วิธีการเพาะเล้ียงนางพญาก่ึงธรรมชาติแก่สมาชิกเป็นเวลา ๒ วัน 

เกษตรกรแต่ละรายกู้เงิน(หรือรัฐช่วยออกค่าใช้จ่ายบางส่วนเช่น การสร้างบ้านผ้ึงฯ

เป็นต้น) เพื่อใช้จ่ายในโครงการ ออกแบบสร้างโรงเล้ียงต้ังรังผ้ึงชันโรง มีร่มเงา กัน

แดด กันฝน ฯลฯ ให้กลมกลืนกับสภาพพ้ืนที่ ดําเนินงานโดยสมาชิก แต่ละราย

จัดทํากันเอง แต่ต้องทําตามแบบควบคุม ส้ินค่าใช้จ่ายไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท/ราย 

ไม่รวมค่าขนส่งบรรทุกวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ค่าอบรมรายละไม่เกิน ๕๐๐ บาท 

โครงการอาจจะแจกรังผ้ึงชันโรงรายละ ๒ รัง เพื่อนําไปทดลองเลี้ยงเป็นเวลา ๖ 

เดือน ระหว่างรอรังแยกขยายจากโครงการ 

  



๑๑๕ 

 

๗. การประเมินผลโครงการฯ 

การประเมินโครงการเป็นไปตามหลักการท่ัวไป เพียงแต่ต้องมีทีมงานที่
ปรึกษาติดตามการทํางานในระดับปฏิบัติการจัดการประชุมกรรมการชุดใหญ่ ทุก 
๖ เดือน และติดตามการปฏิบัติงานของผู้วิจัยทุกสาขา เพื่อการแก้ปัญหาได้
ทันท่วงที มิให้การดําเนินโครงการมีปัญหาและอุปสรรค เกิดความล่าช้าฯ สร้าง
ความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งไม่สมควรท่ีจะเกิดข้ึนเป็นอย่างยิ่ง 

ดังนี้แล้ว การจัดทําโครงการฯ ต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่าย เสียสละ
อุทิศตนเพื่อเกษตรกร เพื่อชาติบ้านเมือง เกษตรกรมีรายได้ ประเทศไทยเป็นที่รู้จัก
ของต่างประเทศ มีโอกาสขยายโครงการฯ ไปท่ัวประเทศ นํามาซึ่งชื่อเสียงและ
รายได้สู่ประเทศไทยอย่างมั่นคงในที่สุด 
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