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“ ชันโรง ”  แมลงตัวเล็กแต่มากคุณค่าที่น่าจับตามองในยุคนี้ 

ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงชันโรง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 
 
“ ชันโรง ” (stingless bee)   หรือ ที่มักให้สมญานามกัน

ว่า “ ผึ้งจิ๋ว ”  เป็นผึ้งชนิดหนึง่ที่ไม่มีเหล็กใน แต่มีขนาดเล็กกว่าผึ้ง
พันธุ์หลายสิบเท่า สามารถพบได้ในเกือบทั่วทุกพ้ืนที่ของประเทศ 
โดยจะมีชื่อเรียกต่างกันตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ภาคใต้ เรียกว่า 
แมลงอุ่ง ภาคเหนือ เรียกว่า ขี้ตังนี ภาคอีสาน เรียกว่า อีโลม            
ภาคกลาง เรียกว่า ชันโรง ภาคตะวันตกเรียกว่า ตัวตุ้งติ้ง เป็นต้น  
ชันโรงเป็นแมลงที่มีความสามารถในการปรับตัวได้ดีต่อสภาวะ
อากาศต่างๆ จึงแพร่กระจายพันธุ์อยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ 
ปัจจุบันพบชันโรงในประเทศไทยจ านวน 32 สายพันธุ์ 

“ ชันโรง ” เป็นแมลงผสมเกสรที่ส าคัญชนิดหนึ่งทั้งในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และพืชผลทางการเกษตร
ชนิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ชันโรงมีพฤติกรรมในการเก็บเกสรดอกไม้  80 เปอร์เซ็นต์ และเก็บ
น้ าหวาน 20 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ผึ้งพันธุ์มีอัตราส่วนเก็บดอกไม้และน้ าหวาน  50 : 50 เปอร์เซ็นต์ จึงท าให้ชันโรงต้อง
มีบทบาทในการผสมเกสรในสวนผลไม้ในอนาคต นอกจากนี้ชันโรงมีการป้องกันตนเองจากอันตรายได้มากกว่าผึ้ง และ
มีพฤติกรรมการผสมเกสรได้ดีหลายประการด้วยกัน  ด้วยคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นแมลงที่มีกล้ามเนื้อส่วนอกแข็งแรง
ท าให้กระพือปีกได้นาน สามารถบินลอยตัวอยู่ได้นานโดยไม่จับเกาะอะไรเลย  สามารถบินร่อนลงเก็บเกสรและดูด
น้ าหวานได้นิ่มนวล ไม่ท าให้กลีบดอกไม้ช้ า  มีนิสัยไม่เลือกตอมดอกที่ถูกแมลงอ่ืนตอม กลายเป็นที่สนใจของชาวสวน
ในการน าชันโรงมาเพาะเลี้ยงเพ่ือช่วยผสมเกสรในสวนผลไม้ 

   ปัจจุบันในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา 
แคนาดา ออสเตรเลีย แมกซิโก และประเทศต่างๆ ในแถบยุโรป 
ได้เลี้ยงผึ้งและชันโรงเพ่ือใช้ในการผสมเกสรทั้งในสวนผลไม้ของ
ตนเอง และให้เช่ารังผึ้งเพ่ือใช้ผสมเกสร เนื่องจากการใช้แมลงช่วย
ผสมเกสร จะสามารถเพ่ิมปริมาณผลผลิตได้ไม่ต่ ากว่า 30 
เปอร์เซ็นต์ และท าให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพดีรูปทรงไม่บิดเบี้ยว  
ส าหรับในประเทศไทยนิยมเลี้ยงชันโรง  ในสวนผลไม้ภาค
ตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยใช้
ประโยชน์ในการช่วยผสมเกสรในสวนเงาะ มังคุด และทุเรียน

ของตนเอง และรับจ้างเกษตรกรชาวสวนรายอ่ืนในการช่วยผสมเกสรพืช รวมทั้งจ าหน่ายพันธุ์ชันโรงอันเป็นรายได้อีก
ทางหนึ่งด้วย  
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กรมสง่เสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาท
ส าคัญในการพัฒนาทางด้านเทคนิคในการเลี้ยงชันโรงพร้อม
ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเลี้ยง “ ชันโรง ”  โดยเริ่มต้นส่งเสริม
การน าชันโรงตามธรรมชาติมาเลี้ยงในกล่องรังชันโรง ซึ่ง
ดัดแปลงมาจากรังเพาะนางพญาผึ้งพันธุ์ การน าชันโรงมาเลี้ยง
ในกล่องรังมีข้อดี คือ สะดวกต่อการขนย้ายรังชันโรงเพื่อไปผสม
เกสรในที่ต่างๆ และสามารถแยกขยายพันธุ์ได้อย่างสะดวก ซึ่ง
ปกติสามารถแยกได้ปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ต้องอยู่ในสภาพที่มีแหล่ง
อาหารสมบูรณ์ และสะดวกต่อการเก็บผลผลิตซึ่งเป็นผลพลอย
ได้จากการเลี้ยงชันโรง 

นอกจากนี้ ผลพลอยได้จากการเลี้ยงชันโรง คือ           
การให้ผลผลิตมหัศจรรย์ นั่นคือ น้ าผึ้งชันโรง และพรอพอลิส 
ทุกครั้งที่มีการแยกขยายรังจะได้ผลผลิตเป็นน้ าผึ้งชันโรง และ
พรอพอลิส  ส าหรับน้ าผึ้งชันโรง เป็นน้ าหวานที่ชันโรงเก็บมา
จากดอกไม้ และน ามาสะสมไว้ภายในรังซึ่งมีพฤติกรรม
เช่นเดียวกับผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรง โดยรวงรังของชันโรงสร้าง
ขึ้นมาจากพรอพอลิส จะมีรูปทรงคล้ายถ้วย ซึ่งภายในถ้วยนั้น
จะใช้เก็บน้ าหวาน หรือน้ าผึ้งชันโรงนั่นเอง 

น้ าผึ้งชันโรง และพรอพอลิส มีประโยชน์ต่อมนุษย์มากมาย 
เนื่องจากในพรอพอลิสมีสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถยับยั้งเชื้อโรค
ต่างๆ เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เป็นต้น  ในปัจจุบันได้น า
พรอพอลิสที่ได้จากชันโรงมาสกัดด้วยแอลกอฮอล์และทดรองใช้กัน
ในหมู่เกษตรกรและผู้สนใจ พบว่า สารสกัดพรอพอลิส สามารถ
บรรเทาอาการไอ เจ็บคอ กลากเกลื้อน เริม จึงเป็นที่สนใจของ
นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ในการศึกษาถึงคุณสมบัติทางเภสัช

วิทยา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชันโรงไปสู่การผลิตยารักษาโรคต่อไป  
นอกจากนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงได้น าน้ าผึ้งชันโรงมาจ าหน่ายในราคากิโลกรัมละ 700 – 1000 บาท เนื่องจาก

น้ าผึ้งชันโรงเป็นน้ าผึ้งที่มีคุณสมบัติทางยา จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภคท่ีใส่ใจและรักษาสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ 
อย่างไรก็ตามผลผลิตจากชันโรงยังมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด เนื่องจากมีข้อจ ากัดหลายประการ 
เช่น ชันโรงมีขนาดล าตัวเล็กจึงให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อรังประมาณ 700 กรัม และให้พรอพอลิสประมาณ 500 กรัมต่อรัง 
และสามารถเก็บผลผลิตได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น และต้องตั้งวางรังในพ้ืนที่ที่มีแหล่งพืชอาหารอุดมสมบูรณ์   
 ชันโรงจึงเป็นแมลงที่มีประโยชน์อย่างมากต่อเกษตรกร  
โดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนที่ปลูกมังคุด ทุเรียน และเงาะในพื้นที่
ภาคตะวันออกและพ้ืนที่อ่ืนๆ ของประเทศ เพราะการบ ารุงดูแลต้นไม้
ด้วยการให้ปุ๋ยและใช้เทคนิคต่าง  ๆเพ่ือให้ได้ผลผลิตอย่างเดียวยังไม่
เพียงพอจะต้องใช้แมลงช่วยผสมเกสรอีกด้วย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถ
จ าหน่ายผลผลิตน้ าผึ้งชันโรงและพรอพอลิส ซึ่งเป็นผลพลอยได้จาก
การเลี้ยงชันโรงที่มีคุณค่าทางอาหารและมีคุณสมบัติทางยา
เช่นเดียวกับน้ าผึ้งและพรอพอลิสจากผึ้งพันธุ์ ” 
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ดังนั้นทางกรมฯ จึงได้ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงชันโรงให้แก่เกษตรกรชาวสวนในภูมิภาคต่างๆ 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ภาคตะวันออก และภาคใต้ ที่มีสภาพพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการเลี้ยงชันโรง และเผยแพร่ให้กับ
เกษตรกรที่สนใจ ซึ่งเชื่อว่าในอนาคต หากเกษตรกรหันมาเลี้ยงชันโรงมากขึ้นจะเป็นการสร้างรายได ้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต พัฒนาชีวติ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรของประเทศ และสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกร อีกด้วย   

ชันโรงเป็นแมลงชี้วัดสิ่งแวดล้อมได้ดี เนื่องจากชันโรงมีล าตัว
ขนาดเล็ก ไม่สามารถต้านทานต่อสารเคมีได้ ดังนั้นในพ้ืนที่ใดที่มีชันโรง
อาศัยอยู่ ที่นั่นจะเป็นพ้ืนที่ที่ปลอดภัยจากสารเคมี รักษาสภาพแวดล้อม
ทางระบบนิเวศ และเป็นตัวบ่งบอกในความปลอดภัยของการปลูกพืช
ปลอดสารพิษ อีกทางหนึ่ง การเลี้ยงชันโรงควรเลือกพ้ืนที่ที่มีศักยภาพ  
ต้องเป็นแหล่งที่มีพืชอาหารที่ให้เกสร และน้ าหวาน จากพืชทางเกษตร  
เช่น  เงาะ  ทุเรียน มะม่วง สตรอเบอร์รี่ การผลิตเมล็ดพันธุ์พืช พืชจาก
ธรรมชาติ  และป่าไม้  เป็นต้น  ซึ่งสามารถเลี้ยงได้ทุกพ้ืนที่ที่มีการเกษตร
หรือมีพืชในธรรมชาติ 
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