รายงานการไปราชการ ประชุม สัมมนา ศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ดูงาน ณ ต่างประเทศ
และการปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
****************************

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนายธนพงศ์ สาเภาลอย
1.1 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
คำนำหน้ำ ( นำย , นำง ,น.ส.) ชื่อ
ธนพงศ์
สกุล
สำเภำลอย
1.2 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
Prefix (Mr. ,Mrs., Ms.) First Name Tanapong
Last Name Sompowloy
1.3 บัตรประจาตัวประชาชน
เลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก
3509901507588
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)
5 สิงหำคม 2506
1.4 การศึกษา
สถำบัน/มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำแพงเพชร
ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ปริญญำตรี
สำขำกำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรเกษตร
1.5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โปรดเลือกสำขำวิชำหลัก*
กำรเลี้ยงผึ้ง
.
โปรดเลือกสำขำวิชำย่อย*
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
.
โปรดเลือกสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง* กำรส่งเสริมกำรเกษตร
.
* สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง ตำมสำขำวิชำกำรของ OECD
1.6 เกี่ยวกับที่ทางาน
ตำแหน่ง (วิชำกำร/บริหำร)
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำร
กระทรวง/หน่วยงำน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กรม/มหำวิทยำลัย/สถำบัน/หน่วยงำนในสังกัด
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ชื่อหน่วยงำน/คณะ/กอง . ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (ผึ้ง)
. สำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-431262 โทรสำร 053-430762 e-mail :
หน้าที่ความรับผิดชอบ *
รับผิดชอบงำนส่งเสริมและให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในพื้นทีร่ ับผิดชอบ (ภำคเหนือตอนบน)
ด้ำนกำรเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์จำกผึ้งให้มีคุณภำพ ดำเนินกำรผลิตขยำยนำงพญำผึ้ง
เพื่อสนับสนุนเกษตรกร ตลอดจนสนับสนุนกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเพื่อพัฒนำกลุ่ม
เครือข่ำยกำรผลิตกำรตลำดน้ำผึ้งให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรผลิตและกำรตลำด

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของนายนริศร์ คงสมบุญ
1.1 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
คำนำหน้ำ ( นำย , นำง ,น.ส.) ชื่อ
นริศร์
สกุล
คงสมบุญ
.
1.2 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
Prefix (Mr. ,Mrs., Ms.) First Name Narit
Last Name Kongsombun
.
1.3 บัตรประจาตัวประชาชน
เลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก
3170100147007
.
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)
27 ตุลำคม 2508
.
1.4 การศึกษา
สถำบัน/มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
.
ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ปริญญำโท
.
สำขำกำรศึกษำ
ส่งเสริมกำรเกษตร
.
1.5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โปรดเลือกสำขำวิชำหลัก*
กำรเลี้ยงผึ้ง
.
โปรดเลือกสำขำวิชำย่อย*
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
.
โปรดเลือกสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง* กำรส่งเสริมกำรเกษตร
.
* สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง ตำมสำขำวิชำกำรของ OECD
1.6 เกี่ยวกับที่ทางาน
ตำแหน่ง (วิชำกำร/บริหำร)
นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรชำนำญกำร
.
กระทรวง/หน่วยงำน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
กรม/มหำวิทยำลัย/สถำบัน/หน่วยงำนในสังกัด
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
.
ชื่อหน่วยงำน/คณะ/กอง . ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง)
.
. สำนักส่งเสริมและพัฒนำกำรเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง
.
โทรศัพท์ 039-389244-5 โทรสำร 039-389245
e-mail : narit08@hotmail.co.th .
หน้าที่ความรับผิดชอบ *
รับผิดชอบงำนส่งเสริมและให้ควำมรู้แก่เกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบ (ภำคกลำง ภำคตะวันออก
และภำคตะวันตก) กำรเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตน้ำผึ้ง และ.ผลิตภัณฑ์จำกผึ้งให้มีคุณภำพ ดำเนินกำรผลิตขยำย
นำงพญำผึ้งเพื่อสนับสนุนเกษตรกร ตลอดจนสนับสนุนกำรรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเพื่อพัฒนำ
กลุ่มเครือข่ำยกำรผลิตกำรตลำดน้ำผึ้งให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรผลิตและกำรตลำด
.
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของ น.ส. ภัทรมาศ พานพุ่ม
1.1 ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)
คำนำหน้ำ ( นำย , นำง ,น.ส.) ชื่อ
ภัทรมำศ
นำมสกุล
พำนพุ่ม
.
1.2 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
Prefix (Mr. ,Mrs., Ms.) First Name
Pattaramart
Last Name
Panpum
.
1.3 บัตรประจาตัวประชาชน
เลขบัตรประจำตัวประชำชน 13 หลัก
3100902756293
.
วันเกิด (วัน/เดือน/ปี พ.ศ.)
15 กุมภำพันธ์ 2520
.
1.4 การศึกษา
สถำบัน/มหำวิทยำลัย
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
.
ระดับกำรศึกษำสูงสุด
ปริญญำโท วท.ม. (เกษตรศำสตร์)
.
สำขำกำรศึกษำ
พืชสวน
.
1.5 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
โปรดเลือกสำขำวิชำหลัก*
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
.
โปรดเลือกสำขำวิชำย่อย*
พืชสวน
.
โปรดเลือกสำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง* ปรับปรุงพันธุ์พืช
.
* สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง ตำมสำขำวิชำกำรของ OECD
1.6 เกี่ยวกับที่ทางาน
ตำแหน่ง (วิชำกำร/บริหำร)
นักวิชำกำรเกษตรชำนำญกำร
.
กระทรวง/หน่วยงำน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
.
กรม/มหำวิทยำลัย/สถำบัน/หน่วยงำนในสังกัด
กรมส่งเสริมกำรเกษตร
.
ชื่อหน่วยงำน/คณะ/กอง กลุ่มส่งเสริมกำรเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ส่วนส่งเสริมสินค้ำเกษตร .
สำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร
.
โทรศัพท์
02-9406102 โทรสำร 02-9406102 . e-mail pattaramart.p@gmail.com
หน้าที่ความรับผิดชอบ *
ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูลทำงวิชำกำรด้ำนกำรผลิตน้ำผึ้ง และผลิตภัณฑ์จำกผึ้งให้มี
คุณภำพแก่เจ้ำหน้ำที่และเกษตรกร จัดทำแผนงำนและโครงกำรเพื่อพัฒนำกระบวนกำรผลิตน้ำผึ้งคุณภำพ
และมีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนฟำร์มผึ้ง(GAP) ตลอดจนสนับสนุนกำรรวมกลุ่มทำงกำรผลิตกำรตลำด
(Supply Chain) เพื่อพัฒนำกลุ่มเครือข่ำยผู้เลี้ยงผึ้งให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรผลิตและ
กำรตลำด
.
1.7 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร
ภำษำไทย
.
ภำษำอังกฤษ Training program : Production of Living Material ตำมโครงกำรควำมร่วมมือ
.
ด้ำนกำรเลี้ยงผึ้ง ผลิตภัณฑ์ผึ้ง และกำรตลำด ณ ประเทศอำร์เจนตินำ
.
1.8 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
สำขำวิชำหลัก* กำรผลิตขยำยและคัดเลือกนำงพญำผึ้งสำยพันธุ์ดี
.
สำขำวิชำย่อย* .
สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง * .
* สำขำวิชำที่เกี่ยวข้อง ตำมสำขำวิชำกำรของ OECD
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1.9 วัตถุประสงค์ของการเดินทางไป*
 ประชุม
 สัมมนำ
 ฝึกอบรม
 ดูงำน
 ปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ

ปฏิบัติกำรวิจัย

1.10แหล่งให้ทุน
ชื่อองค์กร/หน่วยงำน ผู้ให้ทุน สำนักงำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ
.
ประเภทของแหล่งทุน *
 ทุนของหน่วยงำนต้นสังกัด
 ทุนของหน่วยงำนอื่นๆ
 ทุนของหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนอื่นๆ  ทุนส่วนตัว
1.11ประเทศที่ไป (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ประเทศ)*
1)
ประเทศอำร์เจนตินำ
. 2) ......................................................................
3) ........................................................................... 4) ......................................................................
1.12งบประมาณ – วันเดินทาง*
งบประมำณ
479,369
บำท
จำกวันที่ 20 / ตุลำคม / 2556
ถึงวันที่
8 / พฤศจิกำยน / 2556
.
1.13ภายใต้โครงการ/หน่วยงาน
ชื่อโครงกำร
โครงกำรควำมร่วมมือด้ำนกำรเลี้ยงผึ้ง ผลิตภัณฑ์ผึ้ง และกำรตลำด
.
............................................................................................................................. .................................
.................................................................................................................................... ..........................
ของหน่วยงำน
สำนักงำนควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำระหว่ำงประเทศ
.
1.14คุณวุฒิ/วุฒิบัตรที่ได้รับ
.
............................................................................................................................. .................................

5

ส่วนที่ 2 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น (ภาษาไทย/อังกฤษ)
2.1 บทคัดย่อหรือสรุปย่อของหลักสูตร*
อุตสำหกรรมกำรเลี้ยงผึ้งของประเทศอำร์เจนตินำเป็นอุตสำหกรรมที่ทำรำยได้เข้ำประเทศเป็นจำนวน
มำก และอำร์เจนตินำเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำผึ้งคุณภำพดีชั้นนำของโลก ดังนั้น สถำบันกำรเกษตรแห่งประเทศ
อำร์เจนตินำ (National Institute of Agricultural Technology : INTA) จึงได้ก่อตั้งโครงกำร PROAPI (National
Apicultural Program) เพื่อทำหน้ำที่ในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงผึ้งทั้งระบบตั้งแต่กำรผลิตไปจนถึงกำรตลำด
และให้ควำมสำคัญในกิจกรรมกำรผลิตขยำยนำงพญำผึ้งและพันธุ์ผึ้งเป็นอย่ำงสูง เนื่องจำกนำงพญำผึ้งสำยพันธุ์ดีเป็น
ปัจจัยเริ่มต้นที่สำคัญต่อควำมสำเร็จในกำรเลี้ยงผึ้งเพื่อผลิตน้ำผึ้งคุณภำพดี ทั้งนี้ได้จัดทำระบบกำรคัดเลือกและควบคุม
กำรผลิตนำงพญำและสำยพันธุ์ผึ้งให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของ PROAPI ผลผลิตที่เกิดจำกกิจกรรมดังกล่ำว ได้แก่
นำงพญำผึ้ง (Queen mated) หลอดนำงพญำ (Queen cell) และพันธุ์ผึ้ง (Package bees) ส่งผลให้เกิดธุรกิจกำร
ผลิตขยำยนำงพญำและพันธุ์ผึ้งจำหน่ำยทั้งภำยในประเทศและส่งออกต่ำงประเทศ เช่น เม็กซิโก ชิลี โบลิเวีย และ
บรำซิล เป็นต้น
หลักสูตร Training Program : Production of Living Material ณ เมือง Mendoza ประเทศอำร์เจนตินำ
ดำเนินกำรฝึกอบรมโดย Mr. Emilio Figini ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ผึ้งของประเทศอำร์เจนตินำ ได้
แนะนำและให้ข้อมูลในกำรบริหำรงำนของสถำนีทดลองทำงกำรเกษตร La Consulta
เมือง Mendoza ซึ่งมีกิจกรรมทำงกำรเกษตรหลำกหลำยชนิดทั้งทำงด้ำนพืชสวน และกำรเลี้ยงผึ้ง นอกจำกนี้ยังได้ใช้
เทคนิคกำรฝึกอบรมแบบกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง (Learning by Doing) ในฟำร์ม 2 แห่ง ได้แก่ ฟำร์มผึ้ง
Apicola Vista Flores และฟำร์มผึ้ง Majiya ซึ่งมีกำรดำเนินงำนในกิจกรรมเดียวกันคือผลิตขยำยนำงพญำและพันธุ์ผึ้ง
แต่มีควำมแตกต่ำงในวิธีกำรและรำยละเอียดในกำรดำเนินกำร จึงทำให้เกิดกำรเรียนรู้และกำรเปรียบเทียบวิธีกำร
ระหว่ำงฟำร์มทั้งสองแห่งนี้ พร้อมทั้งได้เปรียบเทียบกับวิธีกำรกำรดำเนินงำนกำรผลิตขยำยนำงพญำผึ้งของประเทศไทย
กำรรำยงำนผลกำรฝึกอบรมในครั้งจึงได้เรียบเรียงเนื้อหำสำระสำคัญทำงวิชำกำร ตำมหัวข้อต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
1. กำรดำเนินงำนของสถำนีทดลองทำงกำรเกษตร La Consulta ,National Institute of
Agricultural Technology: INTA) ณ เมือง Mendoza ประเทศอำร์เจนตินำ
2. ฟำร์มผึ้ง Apicola Vista Flores
3. ฟำร์มผึ้ง Majiya
4. เปรียบเทียบกำรจัดกำรภำยในฟำร์ม Apicola Vista Flores และฟำร์ม Majiya
5. กำรคัดเลือกนำงพญำผึ้งสำยพันธุ์ดีของประเทศอำร์เจนตินำ
6. กำรผลิตขยำยนำงพญำผึ้ง (Queen rearing)
7. ควำมแตกต่ำงของเทคนิคกำรผลิตขยำยและคัดเลือกนำงพญำผึ้งสำยพันธุ์ดีของประเทศอำร์เจนตินำและไทย
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุม/สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และการไปปฏิบัติงานใน
องค์การระหว่างประเทศ
3.1 วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษำเทคนิคกำรผลิตขยำยนำงพญำและผึ้งสำยพันธุ์ดีของประเทศอำร์เจนตินำ
2) เพื่อพัฒนำควำมร่วมมือเพื่อกำรพัฒนำด้ำนกำรเลี้ยงผึ้งระหว่ำงประเทศไทย-อำร์เจนตินำ
3.2 เนื้อหาที่เป็นสาระสาคัญในเชิงวิชาการ ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ไม่น้อยกว่า 1 หน้ากระดาษ
A4 (หากมีรายงานฯ แยกต่างหากโปรดแนบไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 5 MB ส่งด้วย)
รายละเอียดการฝึกอบรมการผลิตขยายนางพญาและผึ้งสายพันธุ์ดี ณ ประเทศอาร์เจนตินา
วัน/เดือน/ปี
21 ตุลำคม 2556

รายละเอียดการฝึกอบรม
- เข้ำพบเจ้ำหน้ำที่ PROAPI ณ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) เมือง Buenos Aires
22 ตุลำคม 2556 - เดินทำงไปเมือง Tunuyan , Mendoza
23 ตุลำคม 2556 - เข้ำพบเจ้ำหน้ำที่สถำนีทดลองทำงกำรเกษตร La Consulta และฟังบรรยำยสรุปกำร
ดำเนินงำนของสถำนี
- ฟังบรรยำยสรุปกำรดำเนินงำนกำรผลิตขยำยนำงพญำของฟำร์ม Apicola Vista
Flores และฟำร์ม Majiya Apiarios
- นำเสนอกำรเลี้ยงผึ้งของประเทศไทย
24 ตุลำคม – 5 เข้ำรับกำรฝึกปฏิบัติในภำคสนำม ณ ฟำร์ม Apicola Vista Flores และฟำร์ม Majiya
พฤศจิกำยน 2556 Apiarios ในหัวข้อดังนี้
- กำรเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ และสถำนที่ในกำรผลิตขยำยนำงพญำ
- เทคนิคกำรเตรียมรังเริ่มต้น
- เทคนิคกำรเขี่ยหนอนนำงพญำ (Grafting)
- เทคนิคกำรตรวจเช็คนำงพญำ
- เทคนิคกำรเหน็บหลอดนำงพญำ
- กำรควบคุมคุณภำพของนำงพญำ
- เทคนิคกำรคัดเลือกนำงพญำและผึ้งสำยพันธุ์ดี
- เทคนิคกำรทำ Package bees
- เทคนิคกำรทำ Queen bank
- เทคนิคกำรตรวจนับไรวำรัวส์
6 พฤศจิกำยน 2556 - เดินทำงมำยังเมือง Buenos Aires และเดินทำงกลับประเทศไทย
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กำรฝึกอบรมหลักสูตร Training Program : Production of Living Material ตำมโครงกำรควำมร่วมมือ
ด้ำนกำรเลี้ยงผึ้ง ผลิตภัณฑ์ผึ้ง และกำรตลำด ณ ประเทศอำร์เจนตินำ มีรูปแบบกำรฝึกอบรมเป็นลักษณะฝึกปฏิบัติจริง
ในภำคสนำม (Learning by doing) ทำให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้เรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง และได้เปรียบเทียบกับ
วิธีกำรที่ปฏิบัติของประเทศไทย จึงขอสรุปประเด็นเนื้อหำในกำรฝึกอบรมในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

1. การดาเนินงานของสถานีทดลองทางการเกษตร La Consulta ,National Institute of
Agricultural Technology: INTA) ณ เมือง Mendoza ประเทศอาร์เจนตินา
สถำนีทดลองทำงกำรเกษตร La Consulta เป็นหน่วยงำนย่อยของสถำนีทดลองทำงกำรเกษตรเขตเมือง
Mendoza - San juan ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสถำบันเทคโนโลยีกำรเกษตรแห่งชำติ (National Institute of
Agricultural Technology: INTA) พื้นที่ทำงกำรเกษตรในเขตนี้จะเน้นไปทำงด้ำนพืชสวน โดยมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
คือ องุ่น ไม้ผล และพืชผัก และมีอุตสำหกรรมผลิตไวน์ตั้งที่ในพื้นที่นี้เป็นจำนวนมำก
สถำนีทดลองทำงกำรเกษตร La Consulta จะทำงำนร่วมกับเกษตรกร และมหำวิทยำลัยต่ำงๆ โดยจะมุ่งเน้น
กำรพัฒนำเทคโนโลยีทำงกำรเกษตร และถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีสถำนีย่อย 5 แห่ง
กระจำยใน 3 เมืองสำคัญ ได้แก่ เมือง Tupungato เมือง Tunuyan และเมือง San Carlos
สภำพภูมิประเทศในเขตนี้มีลักษณะเป็นทะเลทรำย และเมื่อ 30 ปีก่อนได้พยำยำมสร้ำงโอเอซิส จึงสำมำรถ
ปลูกพืชและทำกำรเกษตรได้เป็นอย่ำงดี และมีจำนวนประชำกรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในช่วง 20 ปีที่ผ่ำนมำ สำหรับ
กำรชลประทำน จะอำศัยน้ำที่ละลำยจำกน้ำแข็ง (หิมะ) จำกบนภูเขำ ซึ่งมีพื้นที่ชลประทำนทั้งสิ้น 48,000 เฮกแตร์
มีบ่อเก็บกักน้ำ 1,500 บ่อ และมีแหล่งน้ำใต้ดิน 25,000 เฮกแตร์ เกษตรกรที่นี่มักจะทำกำรเกษตรแบบผสมผสำน
คือ มีกำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ไปพร้อมๆ กัน สัตว์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ วัว แพะ แกะ และเป็นแหล่งผลิตนำงพญำผึ้งและ
พันธุ์ผึ้งที่สำคัญของอำร์เจนตินำ
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2. ฟาร์มผึ้ง Apicola Vista Flores
ฟำร์มผึ้ง Apicola Vista Flores ตั้งอยู่ในเมือง Vista Flores จังหวัด Mendoza ดำเนินธุรกิจในลักษณะธุรกิจ
ครอบครัว โดยมี Mr. Daniel Avena เป็นเจ้ำของธุรกิจ มีแรงงำนในครอบครัวจำนวน 2 คน ซึ่งเป็นลูกชำยของ
Mr. Daniel Avena และแรงงำนชั่วครำว 1 คน ซึ่งจะจ้ำงเป็นรำยวันในช่วงที่มีกำรผลิตขยำยนำงพญำผึ้งเท่ำนั้นผลผลิต
ของฟำร์มผึ้ง Apicola Vista Flores ประกอบด้วย น้ำผึ้ง เกสรผึ้ง นำงพญำผึ้ง (Queen mated) หลอดนำงพญำ
(Queen cells) และพันธุ์ผึ้ง (Package bees) นอกจำกนี้ยังได้ผลิตไวน์องุ่นโดยมีแปลงปลูกองุ่นและโรงบ่มไวน์ภำยใน
บริเวณบ้ำน ในส่วนของกำรผลิตไวน์นั้นเป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดมำตั้งแต่รุ่นปู่และย่ำของ Mr. Daniel Avena
นอกจำกนี้ได้ทำฟำร์มปศุสัตว์เลี้ยงหมูและไก่ไข่เพื่อจำหน่ำยและบริโภคภำยในครอบครัว

ฟำร์ม Apicola Vista Flores ได้เข้ำร่วมกำรผลิตขยำยนำงพญำผึ้งและกำรปรับปรุงนำงพญำผึ้งสำยพันธุ์
ดีกับโครงกำร PROAPI มำตั้งแต่ปี 2544 กำรดำเนินกำรเบื้องต้นจะเริ่มจำกกำรปรับปรุงกระบวนกำรต่ำงๆ ภำยใน
ฟำร์มผึ้ง ได้แก่ กำรจัดกำรที่เหมำะสมภำยในฟำร์มผึ้ง กระบวนกำรผลิตน้ำผึ้ง กำรควบคุมสุขอนำมัยภำยในฟำร์ม
เป็นต้น เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรผลิตและจำหน่ำยนำงพญำผึ้ง (Queen mated) หลอดนำงพญำผึ้ง (Queen cell) และ
Package bees คุณภำพดี
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กำรคัดเลือกนำงพญำสำยพันธุ์ดีจะพิจำรณำจำกลักษณะของผึ้ง ดังนี้
1) พฤติกรรมทำควำมสะอำดรัง (Hygienic behavior)
2) ให้ผลผลิตน้ำผึ้งสูง
3) ลักษณะนิสัยไม่ดุร้ำย
4) สำมำรถปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมได้ดี ซึ่งจะมีกำรสังเกตพฤติกรรมดังกล่ำวทุกวันอย่ำงต่อเนื่อง
และจะทำกำรบัน ทึกในระหว่ำงดำเนินกำรในแต่ล ะกระบวนกำร ซึ่งทำให้ทรำบถึงสภำพกำรผลิตอย่ำงละเอียด
และได้องค์ควำมรู้ใหม่ๆ ในระหว่ำงกำรดำเนินกำร ซึ่งจำกผลกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำได้รับกำรตอบรับ จำกลูกค้ำ
เป็นอย่ำงดี ซึ่งทำงฟำร์ม Apicola Vista Flores จะทำกำรเปลี่ยนนำงพญำผึ้งทุก 2 ปี โดยจะทยอยเปลี่ยน
ปีละครึ่งหนึ่งของจำนวนรังทั้งหมด
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กำรผลิ ตขยำยนำงพญำ จะดำเนินกำรในเดือนกันยำยน – พฤศจิกำยน ของทุกปี ศักยภำพกำรผลิ ต
นำงพญำผึ้งของฟำร์ม Apicola Vista Flores สำมำรถผลิตนำงพญำผึ้ง (Queen mated) ได้สูงสุดจำนวน 8,000 ตัว
และหลอดนำงพญำผึ้ง (Queen cell) 50,000 หลอด สำหรับปี 2556 ได้วำงแผนในกำรผลิตนำงพญำผึ้งในเบื้องต้น
จำนวน 3,000 ตัว และจะผลิตมำกขึ้นตำมใบสั่งซื้อจำกลูกค้ำ ซึ่งจะใช้ประชำกรรังผึ้งเริ่มต้นในกำรผลิตขยำยนำงพญำ
จำนวนเพียง 60 รัง

กำรดำเนินกำรร่วมกับ PROAPI (Program National Apicola) ทำง PROAPI จะจัดสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร
เป็นประจำทุกปี ปีละ 1 ครั้ง ครั้งละประมำณ 3 วัน เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งที่เข้ำร่วมโครงกำรผลิตขยำยนำงพญำกับ
PROAPI จำกที่ต่ำงๆ ใน 10 จังหวัด จำนวน 23 รำย ได้เข้ำร่วมเข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และเทคโนโลยีใน
กำรผลิต ตลอดจนเปิดโอกำสให้เกษตรกรได้มำพบปะพูดคุยกันถึงปัญหำกำรดำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ โดยมีเจ้ำหน้ำที่
จำกโครงกำร PROAPI คณะสัตวแพทย์ และสถำบันต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องมำเข้ำร่วมกำรสัมมนำนี้ นอกจำกนี้ทำง PROAPI
จะเดินทำงเข้ำมำตรวจฟำร์มอย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นกำรรับรองคุณภำพกำรผลิตนำงพญำผึ้ง
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3. ฟาร์มผึ้ง Majiya
ฟำร์มผึ้ง Majiya ตั้งอยู่ที่เมือง Vista flores , Tunuyan จังหวัด Mendoza ดำเนินธุรกิจในลักษณะ
ธุรกิจครอบครัว โดยมี Mr. Mario Vicente เป็นเจ้ำของธุรกิจ และเป็นผู้ที่ประสบกำรณ์ในกำรเลี้ยงผึ้งเป็นเวลำ 23 ปี
โดยเริ่มเลี้ยงผึ้งตั้งแต่อำยุ 13 ปี เนื่องจำกเป็นอำชีพเดิมของครอบครัว และได้เข้ำกำรเลี้ยงผึ้งในระดับมหำวิทยำลัย
หลังจำกจบกำรศึกษำได้เข้ำสอนวิชำกำรเลี้ยงผึ้งให้กับโรงเรียนในพื้นที่จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน Liceo
Agrícola เมือง UN Cuyo โรงเรียน Escuela Agraria เมือง Vista Flores และโรงเรียน Escuela Agraria de
Chilecito เมือง San Carlos

ฟำร์มผึ้ง Majiya เป็นธุรกิจครอบครัว มีลูกจำนวน 5 คน ช่วยกันดำเนินธุรกิจ โดยมีลูกชำยคนโตเป็น
นำยสัตวแพทย์ควบคุมฟำร์ม เลี้ยงผึ้งจำนวน 650 รัง มีลำนเลี้ยงผึ้ง (apiary) จำนวน 12 แห่ง และมีห้องสลัดน้ำผึ้ง
ของตนเอง สำมำรถผลิตน้ำผึ้งได้ประมำณ 14,500 – 15,000 กิโลกรัมต่อปี โดยมีผลผลิตน้ำผึ้งเฉลี่ยต่อรัง เท่ำกับ 22 กก. ต่อปี
ผลผลิตภำยในฟำร์ม ได้แก่ นำงพญำผึ้ง (Queen mated) หลอดนำงพญำ (Queen cells) พันธุ์ผึ้ง (Package bees)
นอกจำกนี้ยังได้ให้บริกำรผสมเกสรพืชผลทำงกำรเกษตร เช่น ดอกทำนตะวัน โดยคิดค่ำตั้งวำงรังผึ้งเพื่อผสมเกสร
ในรำคำ 20 peso ต่อรัง

13

กำรบริ หำรจั ดกำรบริษัท Majiya คือ จะมีกำรวำงแผนงำนต่ำงๆ ก่อนดำเนินกำรโดยจะวิเครำะห์
งบประมำณที่ ต้ อ งลงทุ น และผลก ำไรที่ ค ำดว่ ำ จะได้ รั บ และมี ก ำรพั ฒ นำเทคโนโลยี แ ละนวตกรรมอยู่ เ สมอ
เช่น กำรใช้กล่องรังโฟมและใช้ซองน้ำหวำนพลำสติกในกำรเลี้ยงผึ้ง
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ฟำร์มผึ้ง Majiya ได้เข้ำร่วมงำนโครงกำรกับ PROAPI ในกำรผลิตขยำยนำงพญำผึ้งและผลิตพันธุ์ผึ้ง
จำหน่ำย โดยมี PROAPI เป็นที่ปรึกษำให้คำแนะนำในกำรผลิตและเป็นผู้รับรองกิจกรรมกำรผลิตขยำยนำงพญำ และ
ในปี 2556 ตั้งแต่เดือนตุลำคม 2556 – มีนำคม 2557 มีแผนในกำรผลิตนำงพญำผึ้งจำนวนทั้งสิ้น 2,800 ตัว และ
ผลิตพันธุ์ผึ้งจำนวน 1,000 กล่อง
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4. เปรียบเทียบการจัดการภายในฟาร์ม Apicola Vista Flores และฟาร์ม Majiya
คณะฝึกอบรมได้เดินทำงไปฝึกปฏิบัติ กำรผลิตขยำยนำงพญำและสำยพันธุ์ผึ้ง ในฟำร์ม 2 แห่ง ได้แก่
ฟำร์ม Apicola Vista Flores และ ฟำร์ม Majiya ซึ่งฟำร์มดังกล่ำว เจ้ำของฟำร์มเป็น Beekeepers Queen Breeders
ที่ดำเนินกิจกำรผลิตนำงพญำจำหน่ำย และเข้ำร่วมโครงกำรกับ PROAPI ซึ่งจะต้องเข้ำสู่ระบบกำรรับรองคุณภำพ
กำรผลิตสำยพันธุ์ผึ้งต้องผลิตขยำยพันธุ์ผึ้งภำยใต้มำตรฐำนกำรผลิตสำยพันธุ์ผึ้งของ PROAPI ทั้งสองฟำร์ม Mr. Emilio Figini
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์และผลิตขยำยนำงพญำผึ้ง จำก INTA ประเทศอำร์เจนตินำ และเป็นผู้ตรวจรับรอง
คุณภำพกำรผลิตนำงพญำและสำยพันธุ์ผึ้งของ PROAPI ได้ทำหน้ำที่เป็นผู้ฝึกสอนในกำรอบรมครั้งนี้และ ต้องกำรให้
พิจำรณำเปรียบเทียบกำรดำเนินงำนของทั้งสองฟำร์มที่มีกิจกรรมภำยในฟำร์มที่เหมือนกัน แต่มีกำรดำเนินงำนและ
รำยละเอียดที่แตกต่ำงกัน ดังนี้
ประเด็น/เทคนิค/วิธีการ
กำรจดบันทึก

ห้องเขี่ยหนอน (Grafting)
ช่วงเวลำกำรเขี่ยหนอน (Grafting)
กำรติดถ้วยเพำะนำงพญำบนคอน
เพำะนำงพญำ

ฟาร์ม Apicola Vista Flores
จะดำเนินกำรจดบันทึกทุกขั้นตอน
ของกำรดำเนินงำน เช่น เปอร์เซนต์
กำรรอดของหลอดนำงพญำที่นำไป
เหน็บเพื่อผสมพันธุ์ สภำพ
ภูมิอำกำศในแต่ละวันที่ดำเนินกำร
และมีกำรศึกษำทดสอบอำหำรเสริม
ที่ใช้ในกำรเลี้ยงผึ้ง
จัดทำห้องเขี่ยหนอนแยกออกมำ
จำกตัวบ้ำน และมีกำรจัดกำร
สุขอนำมัยที่สะอำด
จะทำในช่วงเช้ำ โดยเริ่มทำในเวลำ
07.00 – 09.00 น.
จะติดถ้วยเพำะเรียงกันเป็นแนว
เส้นตรง จำนวน 18 หลอดต่อ 1 คอน
ส่งผลต่อรูปร่ำงของหลอดนำงพญำ
สม่ำเสมอกัน

ฟาร์ม Majiya
มีกำรบันทึกน้อยครั้ง

ห้องเขี่ยนำงพญำอยู่ภำยในตัวบ้ำน
จะไม่มีเวลำที่แน่นอน ส่วนใหญ่
เลือกทำตำมสะดวก
จะติดถ้วยเพำะเรียงกันเป็นแนว
ฟันปลำ จำนวน 18 หลอดต่อ 1 คอน
ส่งผลต่อรูปร่ำงของหลอดนำงพญำ
ไม่สม่ำเสมอ

ประเด็น/เทคนิค/วิธีการ
กำรคัดและบรรจุนำงพญำเพื่อ
จำหน่ำย

กำรทำ Package bees

ฟาร์ม Majiya
ฟาร์ม Apicola Vista Flores
จะดำเนินกำรภำยในห้องโดยเฉพำะ จะดำเนินกำรคัดตัวนำงพญำและ
ซึ่งในระหว่ำงนั้นจะคัดเอำนำงพญำ แต้มสีบนอกนำงพญำในแปลงผลิต
ที่มีสีน้ำตำลไปจำหน่ำย เนื่องจำก นำงพญำ พร้อมกับบรรจุลงในกลัก
เป็นที่ต้องกำรของลูกค้ำ หำกพบ
นำงพญำ
นำงพญำที่มีสีดำจะเก็บไว้ทำพันธุ์
ต่อไปเนื่องจำกมีลักษณะที่ดี
เหมือนกันแต่ไม่เป็นที่นิยมของ
เกษตรกร จำกนั้นจะทำกำรแต้มสี
บนอกของนำงพญำเพื่อให้รู้ปีที่ผลิต
นำงพญำดังกล่ำว พร้อมกับบรรจุลง
ในกลักนำงพญำ
จะเริ่มทำในช่วงเช้ำ โดยเริ่มทำใน ไม่ระบุเวลำชัดเจน มักจะเริ่มทำ
เวลำ 07.00 เป็นต้นไป ส่งผลพฤติกรรม ในช่วงบ่ำย มีผลให้ผึ้งมีพฤติกรรม
ของผึ้งเชื่องและไม่ดุร้ำย และมีกำร ที่ก้ำวร้ำว และมีกำรสูญเสียของ
สูญเสียของประชำกรผึ้งน้อย
ประชำกรผึ้งมำก
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Mr. Emilio Figini ได้ให้คำแนะนำว่ำ ขอให้สังเกตวิธีกำรปฏิบัติภำยในฟำร์มทั้งสองแห่งที่มีกำรผลิตนำงพญำ
และพันธุ์ผึ้งเหมือนกันแต่มีวิธีกำรจัดกำรที่แตกต่ำงกัน ทั้งนี้หำกทำกำรประเมินฟำร์มทั้งสอง Mr. Emilio Figini
จะให้คะแนนฟำร์มทั้งสองแตกต่ำงกัน โดยใช้คะแนนฟำร์ม Apicola Vista Flores 95 คะแนน จำกคะแนนเต็ม
100 คะแนน ส่วนฟำร์ม Majiya จะให้คะแนน 70 คะแนน สำหรับเหตุผลในกำรให้คะแนนแตกต่ำงกันนั้น เนื่องจำก
ฟำร์ม Majiya มีกำรดำเนินกำรกิจกรรมต่ำงๆ ในช่วงบ่ำยซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ไม่เหมำะสมมีสภำพอำกำศร้อนแดดแรง
ส่งผลทำให้ประชำกรผึ้งมีพฤติกรรมที่ดุร้ำยขึ้นจำกเดิม และทำให้เกิดกำรสูญเสียประชำกรผึ้ง เป็นจำนวนมำก พันธุ์ผึ้ง
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์จำก PROAPI และจัดส่งให้แก่เกษตรกรจะเป็นพันธุ์ที่ไม่ก้ำวร้ำวและดุร้ำย อย่ำงไรก็ตำมหำกมี
กำรจัดกำรไม่เหมำะสมจะส่งผลต่อพฤติกรรมดุร้ำยของผึ้ง ทั้งนี้เนื่องจำกพฤติกรรมดังกล่ำวขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและ
สภำพแวดล้อมร่วมกัน สำหรับกำรดำเนินกำรในกิจกรรมอื่นๆ หำกไม่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตที่ได้จะไม่นำมำประเมิน
คุณภำพตำมระบบกำรรับรองคุณภำพกำรผลิตนำงพญำและสำยพันธุ์ผึ้งของ PROAPI

17

5. การคัดเลือกนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดีของประเทศอาร์เจนตินา
กำรเลี้ ย งผึ้ ง เป็ น อุ ต สำหกรรมขนำดใหญ่ แ ละมี ค วำมส ำคั ญ ทำงเศรษฐกิ จ ของประเทศอำร์ เ จนติ น ำ
หน่วยงำนภำครัฐที่มีบทบำทในกำรดูแลและรับผิดชอบในด้ำนกำรเลี้ยงผึ้ง คือ National Institute of Agricultural
Technology : INTA ซึ่งจะทำหน้ำที่ในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีและแก้ไขปัญหำด้ำนกำรผลิต ทำงกำรเกษตรแก่
เกษตรกร สำหรับ กำรเลี้ยงผึ้ง INTA ได้จัดทำโครงกำร PROAPI (National Apicultural Program) ซึ่งเป็นโครงกำรที่
ทำง INTA ดำเนินกำรร่วมกับมหำวิทยำลัย กลุ่มเกษตรกร และภำคเอกชน ในกำรวำงแผนกลยุทธ์ในกำรพัฒนำกำร
ผลิตน้ำผึ้งให้มีคุณภำพได้มำตรฐำนตลอดห่วงโซ่กำรผลิตน้ำผึ้งของประเทศ
กำรปรับปรุงพันธุ์นำงพญำผึ้ง เป็นปัจจัยเบื้องต้นสำหรับกำรผลิตน้ำผึ้งคุณภำพ ประเทศอำร์เจนตินำ
จึงให้ควำมสำคัญในเรื่องกำรคัดเลือกและพัฒนำสำยพันธุ์นำงพญำและพันธุ์ผึ้งเป็นอย่ำงมำก และได้ มีกำรดำเนินกำร
อย่ำงเป็นระบบ ดังแสดงในแผนผังภำพต่อไปนี้
MeGA
FIRST SELECTION

BEEKEEPERS
QUEEN BREEDERS
Queens or colonies
Information

Queens or queen cells
or certified nuclei
or package bees

CREM
Evaluation and Breeding
Regional Center
Information
Data base
Selected Queens

EVALUATION
USING SOFTAPI

Queens ranking
Improved queens
SELECTION INDEX
PROGRAM CENTER

SELECTION
CONTROLLED CROSSES
GERMPLASM STORAGE

ขั้นตอนการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์นางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี
1. สังเกตและคัดเลือกสำยพันธุ์ผึ้งเบื้องต้นตำมลักษณะที่ต้องกำร โดยพิจำรณำ 2 ลักษณะ ดังนี้
ลักษณะทั่วไป
- ควำมสม่ำเสมอของลักษณะสีและลำตัวของประชำกรผึ้งภำยในรัง
- มีกำรวำงไข่ดี วำงไข่เต็มแผ่นสม่ำเสมอ
- มีพฤติกรรม Hygienic behavior
- ลักษณะนิสัยเชื่อง ไม่ดุร้ำย
- ต้ำนทำนต่อโรคและแมลงศัตรูผึ้ง
ลักษณะตำมควำมต้องกำรของเกษตรกร
- ให้ผลผลิตน้ำผึ้งดี
- ให้ผลผลิตเกสรผึ้งดี
- ให้ผลผลิตนมผึ้งดี
- ให้ผลผลิตพรอพอลิสดี
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- สีลำตัว (นิยมนำงพญำผึ้งที่มีตัวสีน้ำตำลอ่อน)
2. คัดเลือกและนำมำขยำยพันธุ์เพิ่มจำนวนรังและประชำกร
3. นำไปทดสอบในภำคสนำมในพื้นที่ที่มีสภำพแวดล้อมที่แตกต่ำงกัน
4. ทดสอบและคัดเลือกนำงพญำผึ้งที่มีลักษณะดีตำมที่ต้องกำร
5. ดำเนินกำรรวบรวมและบันทึกลักษณะนำงพญำลงในฐำนข้อมูล
6. พัฒนำและปรับปรุงพันธุ์ด้วยกำรผสมพันธุ์ข้ำมนำงพญำภำยในระบบปิด (กำรผสมเทียม)

7. กำรเก็บรักษำสำยพันธุ์ (Germplasm Storage)
8. นำนำงพญำและผึ้งสำยพันธุ์ดีที่ได้จำกกำรพัฒนำสำยพันธุ์ มำขยำยเพื่อเพิ่มจำนวนรังและประชำกร และ
ส่งต่อให้ Beekeepers Queen Breeders เพื่อผลิตขยำยนำงพญำและพันธุ์ผึ้งจำหน่ำยต่อไป ทั้ งนี้ เกษตรกรที่เข้ำร่วม
โครงกำรจะต้องทำพันธะสัญญำกับ PROAPI จะต้องเข้ำสู่ระบบกำรรับรองคุณภำพกำรผลิตสำยพันธุ์ผึ้งต้องผลิตขยำยพันธุ์ผึ้ง
ภำยใต้มำตรฐำนกำรผลิตสำยพันธุ์ผึ้ง และกระบวนกำรต่ำงๆ ดำเนินกำรตำมข้อตกลง ดังนี้
1) ห้ำมใช้สำร antibiotic ในกำรเลี้ยงและกำรผลิตขยำยพันธ์ผึ้ง
2) มีกำรตรวจสอบรังผึ้งทุกรัง
3) ต้องเปลี่ยนนำงพญำใหม่ทุก 2 ปี
4) ต้องควบคุมไม่ให้เกิดโรค American Foulbroods
5) ประชำกรผึ้งภำยในรังมีสภำพแข็งแรงดีและสมบูรณ์
เจ้ำหน้ำที่ INTA จะเข้ำตรวจฟำร์มผึ้งเป็นประจำปีละ 3 ครั้ง และจัดสัมมนำเพื่อพบปะและแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่และเกษตรกรเป็นประจำทุกปี และเจ้ำหน้ำที่ของ PROAPI จะจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้
ให้แก่เกษตรกรอย่ำงต่อเนื่อง ปัจจุบันมีเกษตรกร Beekeepers Queen Breeders เข้ำร่วมผลิตขยำยนำงพญำผึ้งสำย
พันธุ์ดี จำนวน 23 รำย โดยจะผลิตขยำยนำงพญำในช่วงประมำณเดือนกันยำยน – พฤศจิกำยนของทุกปี ฟำร์ม Majiya
และฟำร์ม Apicola Vista Flores เข้ำร่วมเป็นฟำร์มที่ผลิตขยำยนำงพญำเช่นกัน
ในแต่ละปี PROAPI จะคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์นำงพญำผึ้งสำยพันธุ์ดีออกมำปีละประมำณ 5 – 7 สำย
พันธุ์ และจะแจกจ่ำยให้แก่เกษตรกร Beekeepers Queen Breeders รำยละ 1 – 2 สำยพันธุ์ เพื่อทดสอบในกำร
ขยำยพันธุ์และผลิตขยำยนำงพญำและผลิตพันธุ์ผึ้งจำหน่ำยต่อไป
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เทคนิคการทดสอบลักษณะทั่วไปในการคัดเลือกสายพันธุ์ผึ้ง
1. ความสม่าเสมอของลักษณะสีและลาตัวของประชากรผึ้งภายในรัง
สังเกตดูจำกลักษณะสีของลำตัวผึ้งจะต้องมีสีสม่ำเสมอกัน ต้องไม่มีประชำกรผึ้งบำงตัวมีสีอ่อน
หรือตัวสีขำวซีด

2. มีการวางไข่ดี วำงไข่เต็มแผ่นสม่ำเสมอ

3. มีพฤติกรรม Hygienic behavior
เป็นพฤติกรรมทีเ่ ป็นตัวชี้วัดในกำรป้องกันกำรเกิดโรคในผึ้ง หำกประชำกรผึ้งมีพฤติกรรมกำรทำควำมสะอำด
รังหรือ Hygienic behavior สูง ส่งผลให้โอกำสในกำรเกิดโรคของผึ้งจะต่ำ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เป็นที่ต้องกำรในกำรคัดเลือก
และพัฒนำสำยพันธุ์ผึ้ง กำรทดสอบจะทำโดยใช้เข็มจิ้มลงบนดักแด้เพื่ อให้ตัวอ่อนตำย แล้วสังเกตพฤติกรรมของผึ้งใน
กำรจัดกำรหนอนที่ตำยแล้วออกจำกรังผึ้ง หำกผึ้งภำยในรังสำมำรถนำตัวอ่อนไปทิ้งด้ำนนอกได้มำกกว่ำร้อยละ 70 ของ
จำนวนเซลดักแด้ที่ถูกทำลำย จะทำกำรคัดเก็บไว้เพื่อนำไปคัดเลือกสำยพันธุ์ต่อไป
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4. ลักษณะนิสัยเชื่อง ไม่ดุร้าย
พฤติกรรมที่เชื่องไม่ดุร้ำยของผึ้งเป็นที่ต้องกำรของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เนื่องจำกสะดวกต่อกำรจัดกำรเลี้ยงผึ้ง
และปลอดภัย วิธีกำรทดสอบพฤติกรรมของผึ้งแต่ละรังจะทดสอบโดยทำกำรนำแผ่นกระดำษไปปิดหน้ำรังบำงส่วน เพื่อ
กระตุ้นให้ผึ้งรู้สึกถึงควำมผิดปกติบริเวณหน้ำรังผึ้ง(ทำงเข้ำ – ออก) ทำกำรฉีดพ่นน้ำบริเวณหน้ำรังผึ้ง แล้วนำลูกบอลไป
วำงไว้บริเวณหน้ำรัง ผึ้งจะออกมำต่อยลูกบอลและทิ้งเหล็กไว้บนลูกบอล จำกนั้นทำกำรตรวจนับจำนวนเหล็กไนที่อยู่
บนลูกบอล หำกมีจำนวนน้อยจะสำมำรถบ่งชี้ได้ว่ำผึ้งรังนั้นมีพฤติกรรมเชื่องไม่ดุร้ำย

5. ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูผึ้ง (ไรวารัวส์)
ในที่นี้จะขอกล่ำวเฉพำะกำรตรวจนับไรวำรัวส์ โดยจะทำกำรสุ่มตรวจจำนวน 5 รัง/พื้นที่ตั้งวำงรังผึ้ง 1 จุด
วิธีกำรทดสอบ ดังนี้
1) เตรียมถ้วย บรรจุสำรละลำยน้ำผสมกับสบู่ (เหมำะสำหรับกำรตรวจนับจำนวนไรวำรัวร์) หรือน้ำผสมกับ
แอลกอฮอล์ (เหมำะสำหรับกำรนำไรวำรัวส์มำวิเครำะห์)
2) เลือกคอนผึ้งที่เป็นรวงดักแด้ แล้วนำถ้วยที่บรรจุสำรละลำยในข้อ 1) มำใสบนคอนผึ้งในทิศทำงจำกบนลงล่ำง
(ดังภำพ) ประมำณ 4 – 5 รอบ
3) เขย่ำตัวผึ้งกับสำรละลำย เพื่อให้ตัวไรวำรัวส์หลุดออกมำจำกตัวผึ้ง
4) ทำกำรกรองบนตำข่ำยมุ้งลวดเพื่อแยกตัวผึ้งออกจำกสำรละลำย แล้วนำมำกรองอีกครั้งบนผ้ำสะอำด
จำกนั้นทำกำรตรวจนับไรวำรัวส์ที่ค้ำงอยู่บนผ้ำสะอำด และจำนวนตัวผึ้งทั้งหมด
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5) ทำกำรบันทึกจำนวนไรวำรัวส์ที่พบ และจำนวนตัวผึ้ง
6) นำมำคำนวณตำมสูตร ร้อยละของไรวำรัวส์ = จำนวนไรวำรัวส์
จำนวนตัวผึ้ง
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6. การผลิตขยายนางพญาผึ้ง (Queen rearing)
ความหมายของการผลิตขยายนางพญาผึ้ง
โดยสภำพปกติแล้ว ผึ้งรังหนึ่งๆ ประกอบด้วยผึ้ง 3 วรรณะ ได้แ ก่ ผึ้งงำน ผึ้งตัวผู้ และผึ้งนำงพญำผึ้ง
ทั้งหมดจะต้องอยู่ ร วมกัน เป็ น สั งคม ไม่ส ำมำรถอยู่อย่ำงโดดเดี่ยวได้ ดังนั้นหำกต้องกำรผลิ ตขยำยพันธุ์ผึ้ งจะต้อง
ดำเนินกำรผลิตผึ้งทั้ง 3 วรรณะด้วยกัน ตำมธรรมชำติผึ้งจะขยำยพันธุ์ด้วยกำรแยกรัง กำรแยกรังจะเกิดขึ้นได้ในรัง
ที่มีอำหำรอุดมสมบูรณ์ และมีประชำกรหนำแน่น กำรแยกพันธุ์ตำมธรรมชำติจะเกิดในช่วงที่มีสภำพแวดล้อมเหมำะสม
คือมีเกสรและน้ำหวำนสมบูร ณ์ จะทำให้ได้นำงพญำที่ดี มีรังไข่ขนำดใหญ่ ซึ่งหลอดนำงพญำแยกรังจะอยู่บริเวณ
ส่วนล่ำงของรวงผึ้ง
กำรผลิตขยำยนำงพญำผึ้งของประเทศไทย เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งมักจะทำด้วยวิธีกำรสร้ำงนำงพญำฉุกเฉิน
โดยจะดำเนินกำรนำคอนที่มีไข่และดักแด้จำกรังที่มีแม่พันธุ์ดีใส่แทนคอนที่มีไข่และดักแด้ของรังเดิม และเอำคอนไข่
หนอน และดักแด้ของรังเดิมออกให้หมด และประชำกรภำยในรังต้องหนำแน่น และมีอำหำรสมบูรณ์ ผึ้งงำนจะสร้ำง
หลอดนำงพญำจำกไข่และหนอนของรังแม่พันธุ์ (ที่เอำไปใส่ไว้แทนที่ของเดิม ) กำรสร้ำงนำงพญำฉุกเฉินนี้มีข้อดี คือ
หนอนได้รับอำหำรอย่ำงเพียงพอตั้งแต่เริ่มแรก และไม่ต้องใช้เครื่องพิเศษใด อย่ำงไรก็ตำม วิธีดังกล่ำวผึ้งงำนจะสร้ำง
หลอดนำงพญำบนรวง(ตรงกลำงรวงผึ้ง) เป็นจำนวนมำก กำรตัดแยกนำงพญำค่อนข้ำงทำได้ยำก และทำให้ผึ้งงำนต้อง
ทำงำนหนักและสิ้นเปลืองอำหำร
กำรสร้ำงนำงพญำแบบเขี่ย หรือตักตัวหนอน (Grafting) เป็นวิธีกำรผลิตขยำยนำงพญำผึ้งที่ดีวิธีหนึ่ง
เนื่องจำกได้มีกำรผสมผสำนระหว่ำงหลำยวิธีกำรเข้ำด้วยกัน ซึ่งเป็นวิธีกำรที่ใช้ในกำรผลิตนำงพญำผึ้งเป็นกำรค้ำทั่วโลก
กำรสร้ำงนำงพญำแบบเขี่ย หรือตักตัวหนอน (Grafting) สำมำรถทำได้โดยกำรตักตัวหนอนของผึ้งงำนมำใส่ไว้ในถ้วย
เพำะนำงพญำ แล้วนำถ้วยเพำะดังกล่ำวใส่ไว้ในรังผึ้ง ผึ้งงำนภำยในรังจะเข้ำมำให้อำหำรนั่นคือ นมผึ้ง (royal jelly)
แก่ตัว หนอนภำยในหลอดและสร้ ำงหลอดรวงนำงพญำผึ้ง กำรสร้ำงนำงพญำผึ้ งด้ว ยวิธีดังกล่ ำว จะต้องมีอุปกรณ์
ที่สำคัญ ได้แก่ เข็มเขี่ยหนอน ถ้วยเพำะนำงพญำ คอนเพำะนำงพญำ นมผึ้ง ไขผึ้ง รังแยก รังผสมพันธุ์ ขำตั้งคอนผึ้ง
แผ่นกั้นนำงพญำผึ้ง แผ่นล็อคคอน กล่องขังนำงพญำ
กำรผลิตขยำยนำงพญำผึ้งของประเทศไทย ยังดำเนินกำรอยู่ในวงจำกัด ส่วนใหญ่เกษตรกรมักใช้วิธีกำร
เพำะขยำยนำงพญำด้วยวิธีแบบฉุกเฉิน หรือแยกขยำยรังธรรมดำ ไม่ค่อยนิยมผลิตขยำยนำงพญำด้วยวิธีกำรสร้ำง
นำงพญำแบบเขี่ย หรือตักตัวหนอน เนื่องจำกต้องใช้อุปกรณ์ที่ยุ่งยำกในกำรดำเนินกำร และต้องใช้ทักษะควำมชำนำญ
ในกำรดำเนินกำร ส่งผลกำรพัฒนำในเรื่องของกำรคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์นำงพญำผึ้งของประเทศไทยไม่ค่อยได้รับ
กำรพัฒนำเท่ำที่ควร ดังนั้นจึงทำให้เกิดปัญหำในเรื่องของนำงพญำผึ้งสำยเลือดชิดที่มีผลทำให้ลักษณะด้อยของผึ้งพันธุ์
หรือลักษณะที่ไม่ต้องแสดงออกมำมำกขึ้น ประสิทธิภำพของนำงพญำและสำยพันธุ์ผึ้งลดลง เช่น อ่อนแอต่อโรคและไร
ศัตรูผึ้ง วำงไข่น้อย หำอำหำรไม่เก่ง อำยุสั้นลง ซึ่งลักษณะดังกล่ำวส่งผลต่อกำรให้ผลผลิตน้ำผึ้งทั้งสิ้น
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การผลิตขยายนางพญาผึ้งของประเทศอาร์เจนตินา
1. การเตรียมอุปกรณ์สาหรับผลิตขยายนางพญาผึ้ง
- รังเริ่มต้น 2 ชั้น (Starter colonies)

- ถ้วยเพาะนางพญา (Queen cup)

- เข็มเขี่ยหนอนนางพญา (Grafting tool)

- ไฟฉายคาดศีรษะ (Headlamp)
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- บาร์เพาะนางพญา (Cell bar)

- รังผสมพันธุ์ (Queen nuc)

- กลักนางพญา (Queen cage)
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- อาหารสาหรับนางพญาในระหว่างอยู่ในกลักนางพญา (Candy plug)
วิธีการทา Candy plug
1) นำน้ำตำลทรำยขำวมำปั่นละเอียดด้วยเครื่องปั่น
2) นำน้ำตำลทรำยปั่นมำผสมกับน้ำเชื่อมข้ำวโพด (Corn syrup) ในอัตรำส่วน 1 : 1
3) นวดส่วนผสมทั้งสองให้เข้ำกัน
4) นำ Candy plug ใส่ลงใน Queen cage หรือ Queen bank ที่สำหรับขนส่งนำงพญำ

ใส่ Candy plug ลง
ไปที่มุมกล่องทั้ง 4 มุม
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- Color marker

- Queen bank
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- กล่องเก็บนางพญา

- กล่องใส่ผึ้ง (Package bees box)
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2. การเตรียมรังเริ่มต้น (Starter colonies)
กำรเตรียมรังเริ่มต้นสำหรับเพำะนำงพญำผึ้ง (Starter colonies) จะต้องเตรียมรังผึ้งที่มีประชำกร
หนำแน่น หำกประชำกรไม่เพียงต้องทำกำรลดจำนวนคอนลงเพื่อให้ประชำกรภำยในรังเกำะกุมรวงผึ้งให้แน่น เพื่อจะได้
เลี้ยงดูหนอนที่จะสร้ำงนำงพญำต่อไป หำกไม่ลดจำนวนคอนลงผึ้งจะไปทำหน้ำที่อื่นทำให้เลี้ยงหนอนนำงพญำได้ไม่
เต็มที่ อำจทำให้หนอนนำงพญำตำยได้
สำหรับกำรผลิตขยำยนำงพญำของประเทศอำร์เจนตินำจะใช้รัง 2 ชั้น ซึ่งเป็นสำยพันธุ์ผึ้งที่ได้รับกำร
ปรับปรุงพันธุ์มำแล้วจำก PROAPI และต้องมีประชำกรหนำแน่นมำก จึงจะสำมำรถนำมำใช้เป็นรังเริ่มต้นได้

3. การตักหรือเขี่ยหนอนนางพญา (Grafting)
กำรตักหรื อเขี่ย หนอนนำงพญำ (Grafting) เป็นขั้นตอนเริ่มต้นที่ส ำคั ญในกำรผลิ ตขยำยนำงพญำ
วิธี กำรเขี่ย หนอนนำงพญำของประเทศอำร์เ จนติ นำมีห ลั ก กำรใกล้ เ คีย งกั บที่ ดำเนิ นกำรอยู่ใ นประเทศไทย แต่ มี
รำยละเอียดบำงอย่ำงที่แตกต่ำงกันเล็กน้อยเท่ำนั้น ซึ่งจะสรุปควำมแตกต่ำงในข้ำงท้ำยของรำยงำน สำหรับวิธีกำรเขี่ย
หนอนนำงพญำของประเทศอำร์เจนตินำ จะมีวิธีกำรดังต่อไปนี้
3.1 กำรเตรียมคอนหนอนที่มีอำยุ 1 วัน
- เตรียมคอนสำหรับให้นำงพญำวำงไข่และพัฒนำกำรเป็นตัวหนอนอำยุ 1 วัน โดยจะบังคับให้นำงพญำไข่
เฉพำะคอนที่ใส่ลงไปใหม่เท่ำนั้น โดยกำรนำคอนที่ต้องกำรให้วำงไข่อยู่ตรงกลำงและขนำบทั้ งสองด้ำนด้วยคอนอำหำร
ได้แก่ น้ำหวำนและเกสร นำงพญำจะเดินและวำงไข่เฉพำะคอนตรงกลำงเท่ำนั้น และเมื่อตัวหนอนอำยุประมำณ 1 วัน
หรือ 24 ชั่วโมง จะทำกำรตักหนอนไว้ที่ถ้วยเพำะนำงพญำ
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3.2 กำรเตรียมถ้วยเพำะนำงพญำ
- เตรียมถ้วยเพำะนำงพญำ (Queen cup) ที่ทำจำกพลำสติก จะเลือกใช้ถ้วยพลำสติกชนิดที่มีผิวสัมผัสที่
เรียบและได้ทดสอบแล้วว่ำผึ้งงำนในรังยอมรับเป็นอย่ำงดี นำถ้วยเพำะนำงพญำมำติดบนคอนเพำะนำงพญำ (Cell bar)
โดยติดถ้วยเพำะนำงพญำจำนวน 18 ถ้วยต่อ 1 บำร์
- นำคอนเพำะนำงพญำที่ติดถ้วยเพำะเรียบร้อยแล้วไปใส่ไว้ในรังเริ่มต้นเป็นเวลำ 1 วัน เพื่อให้ผึ้งงำน
ยอมรับถ้วยเพำะและสร้ำงไขผึ้งเคลือบถ้วยเพำะนำงพญำ

3.3 กำรตักหรือเขี่ยหนอนนำงพญำ (Grafting)
- นำคอนเพำะนำงพญำออกมำจำกรังเริ่มต้นแล้วทำกำรเขี่ยหนอนนำงพญำ (Grafting) ซึ่งควรดำเนินกำร
ทำในช่วงเช้ำเนื่องจำกจะสำมำรถตักหรือเขี่ยตัวหนอนได้ง่ำย (ตัวหนอนจะลอย)
- เตรียมนมผึ้งเพื่อเริ่มต้นก่อนกำรเขี่ยหนอนจะใช้นมผึ้งผสมกับน้ำในอัตรำส่วน 1 : 3 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภำพ
ภูมิอำกำศ (ควำมชื้นในอำกำศ) ของสถำนที่ที่ทำกำรเขี่ยหนอน หำกมีสภำพอำกำศที่ค่อนข้ำงแห้ง (ควำมชื้นสัมพัทธ์ต่ำ) จะต้องผสม
น้ำในสัดส่วนที่มำกขึ้น เช่น เมือง Tucuman ซึ่งอยู่ทำงตอนเหนือของประเทศอำร์เจนตินำ จะใช้นมผึ้งผสมกับน้ำใน
อัตรำส่วนเท่ำกับ 1 : 1 สำหรับวิธีกำรที่ใช้ในประเทศไทยจะไม่มีกำรผสมน้ำ จะใช้นมผึ้งเพียงอย่ำงเดียว ซึ่งหำกมีกำร
ทดสอบกำรลดปริมำณกำรใช้นมผึ้งในกระบวนกำรดังกล่ำวโดยมีกำรผสมน้ำกับนมผึ้งในอัตรำส่วน 1 : 1 จะสำมำรถลด
ต้นทุนกำรผลิตขยำยนำงพญำผึ้งได้พอสมควร อย่ำงไรก็ตำมหำกมีกำรเขี่ยหนอนนำงพญำทุกวัน เรำสำมำรถนำนมผึ้งที่
ได้จำกรังผึ้งมำใช้ได้โดยไม่จำเป็นต้องหำนมผึ้งจำกที่อื่น
- นำนมผึ้งที่ผสมแล้วมำแตะรองก้นถ้วยเพำะนำงพญำ แล้วทำกำรตักหรือเขี่ยหนอนจำกคอนมำใส่ไว้ที่ถ้วย
เพำะนำงพญำ
- นำคอนเพำะนำงพญำใส่ไว้ในรังเริ่มต้นเพื่อให้ผึ้งงำนสร้ำงหลอดนำงพญำ ใช้เวลำ 1 สัปดำห์จะได้หลอด
นำงพญำที่สมบูรณ์

30

4. การเหน็บหลอดนางพญาและการผสมพันธุ์ (Put a queen cell and Queen mating)
หลังจำกทำกำรตักหรือเขี่ยหนอนนำงพญำ (Grafting) จะได้หลอดนำงพญำซึ่งจะต้องเป็นหลอดที่สมบูรณ์
ปิดสนิท และมีขนำดยำวประมำณ 2 เซนติเมตร จะทำกำรเหน็บหลอดนำงพญำในรังผสมพันธุ์ (Queen nuc) ซึ่งเป็น
รังที่มีขนำดเล็ก (ดังรูปภำพ)

เมื่อทำกำรเหน็บหลอดนำงพญำแล้ว นำงพญำใหม่จะออกจำกหลอดภำยใน 2 วัน และจะบินขึ้นผสมพันธุ์กับผึ้งตัวผู้
(Drone) ซึ่งจะอยู่ในรังที่ตั้งใกล้บริเวณนั้น ในระหว่ำงที่ทำกำรเหน็บหลอดนำงพญำจะต้องให้อำหำรแก่ผึ้ง ได้แก่
น้ำเชื่อม (น้ำตำล ผสมกับ น้ำอุ่นที่มีอุณหภูมิประมำณ 70 องศำเซลเซียส) เนื่องจำกรังผสมพันธุ์มีขนำดเล็กและ
มีจำนวนประชำกรผึ้งงำนน้อย และช่วงที่นำงพญำจะออกจำกหลอดและบินขึ้นผสมพันธุ์จะต้องให้อำหำรอย่ำงสมบูรณ์
และสม่ำเสมอ
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5. การตรวจสอบนางพญา (Check queen)
ภำยหลังจำกเหน็บหลอดนำงพญำได้ประมำณ 10 วัน จะทำกำรตรวจสอบนำงพญำผึ้งว่ำมีกำรผสมพันธุ์
และวำงไข่หรือไม่ โดยพิจำรณำจำกกำรวำงไข่ ต้องมีกำรวำงไข่เป็นอย่ำงดีและสม่ำเสมอ และพิจำรณำลักษณะลำตัว
ของนำงพญำ เช่น ช่วงท้องมีกำรขยำยยำวขึ้น ปีกสมบูรณ์ไม่เป็นลักษณะแบบปีกผีเสื้อ ช่วงก้นไม่เปิดออกตลอดเวลำ
มีลำตัวที่มีควำมสมมำตร (สมดุลกัน) และขำคู่ที่ 3 ต้องสมบูรณ์
ทำกำรคัดเลือกนำงพญำที่มีลักษณะดีตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น แล้วเก็บไว้ใน Queen bank ส่วนนำงพญำ
ที่มีลักษณะไม่ดีจะทำลำยทิ้งไป และหลังจำกเก็บนำงพญำที่มีลักษณะดีและทำลำยนำงพญำที่มีลักษณะที่ไม่ต้องกำรแล้ว
จะนำหลอดนำงพญำรุ่นใหม่มำเหน็บต่อไป และจะต้องให้อำหำรแก่ผึ้งเช่นเดียวกับตอนที่เหน็บหลอดนำงพญำในครั้ง
แรกต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง

ลักษณะนางพญาที่ต้องคัดทิ้ง
- ช่วงก้นเปิดออกตลอดเวลำ
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-

ปีกมีลักษณะแบบปีกผีเสื้อ

-

ลำตัวนำงพญำไม่มีควำมสมมำตร (ไม่สมดุลกัน)

-

ขำคู่ที่ 3 ไม่สมบูรณ์

33

6. การทา Queen bank
กำรทำ Queen bank เป็นวิธีเก็บรักษำนำงพญำที่ผสมแล้วไว้ในรัง ซี่งสำมำรถเก็บไว้ได้เป็นเวลำนำน
ตั้งแต่ 3 – 6 เดือน ทำให้สำมำรถเก็บรักษำนำงพญำผึ้งที่ได้รับกำรผสมแล้วในระหว่ำงรอกำรส่งให้แก่ลูกค้ำหรือ
เกษตรกร หรือสำมำรถเก็บไว้เพื่อรอสภำพอำกำศที่เหมำะสม หรือเพื่อสร้ำงกำไรที่มำกขึ้น เนื่องจำกหำกจำหน่ำย
นำงพญำผึ้งในช่วงต้นฤดูกำล จะทำให้ได้รำคำที่ดีกว่ำในฤดูกำลปกติ วิ ธีกำรเก็บรักษำนำงพญำด้วยวิธี Queen bank
สำมำรถทำได้ดังนี้
1) นำนำงพญำผึ้งที่ผสมพันธุ์แล้วนำมำใส่ไว้ในกล่องเก็บนำงพญำ (Queen Cage) (ดังรูปภำพ)

2) ใส่เฉพำะนำงพญำเท่ำนั้น ไม่ต้องใส่ผึ้งงำนลงในกล่องเก็บนำงพญำ (Queen Cage)

3) ใส่กล่องเก็บนำงพญำ (Queen cage) ลงในรังผึ้งที่ขำดนำงพญำ (Queenless)

4) เติมผึ้งงำนที่ยังอ่อนลงในรังผึ้ง หรือใส่คอนดักแด้ที่ไม่มีหนอนหรือไข่ลงในรัง เนื่องจำกหำกมีหนอน
หรือไข่บนคอนจะทำให้เกิดกำรสร้ำงหลอดนำงพญำทดแทนได้ ทั้งนี้ต้องใส่คอนดักแด้ที่ปิดสนิทเป็นประจำทุก 1 - 2
สัปดำห์
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7. รูปแบบการจาหน่ายนางพญาผึ้งและพันธุ์ผึ้ง
ผลผลิตจำกกำรผลิตขยำยนำงพญำผึ้งสำยพันธุ์ดีของประเทศอำร์เจนตินำ ได้แก่ หลอดนำงพญำ (Queen
cell) นำงพญำผึ้งที่ผสมแล้ว (Queen mated) และพันธุ์ผึ้งที่มีทั้งนำงพญำและผึ้งงำน (Package bee)
7.1 หลอดนำงพญำ (Queen cell)
นำหลอดนำงพญำที่สมบูรณ์ออกจำกคอนเพำะนำงพญำ แล้วใส่ ลงในกล่องโฟมที่มีฝำปิด รองพื้นก้น
กล่องด้วยกระดำษทิชชู แล้วใส่หลอดนำงพญำลงไปจำนวน 100 หลอดต่อกล่อง แล้วนำตัวผึ้งงำนใส่ลงในกล่องโฟม
ประมำณ 100 กรัม เพื่อให้ควำมอบอุ่นแก่หลอดนำงพญำ แล้วทำกำรปิดกล่องโฟม สำมำรถจำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำได้
ทันที

7.2 นำงพญำผึ้งที่ผสมแล้ว (Queen mated)
หลังจำกตรวจสอบว่ำนำงพญำผึ้งได้ผสมพันธุ์เรียบร้อยแล้วจะทำกำรคัดเลือกนำงพญำที่มีลักษณะดี
ตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น ได้แก่ ช่วงท้องมีกำรขยำยยำวขึ้ น ปีกสมบูรณ์ไม่เป็นลักษณะแบบปีกผีเสื้อ ช่วงก้นไม่เปิดออก
ตลอดเวลำ มีลำตัวที่มีควำมสมมำตร (สมดุลกัน) และขำคู่ที่ 3 ต้องสมบูรณ์ และก่อนจำหน่ำยให้แก่ลูกค้ำจะต้องทำกำร
คัดเลือกนำงพญำที่ตรงตำมควำมต้องกำรและเป็นที่นิยมของลูกค้ำอีกครั้ง นั่นคือลำตัวของนำงพญำจะต้องสีเหลืองหรือ
สีน้ำตำลอ่อน ส่วนนำงพญำที่มีสีดำหรือคล้ำ ถึงแม้จะมีคุณลักษณะอื่นๆ ที่ดีแต่ไม่เป็นที่นิยมของลูกค้ำ จะทำกำรเก็บ
นำงพญำดังกล่ำวไว้เพื่อผลิตสำยพันธุ์ในรุ่นต่อไป
เมื่อได้นำงพญำที่พร้อมจำหน่ำยแล้วจะทำกำรแต้มสีให้กับนำงพญำ (painting queen) เพื่อเป็นกำร
บอกให้ ทรำบว่ำนำงพญำตัวดังกล่ ำวถูกผลิ ตขึ้นในปีใด ทำให้ทรำบอำยุของนำงพญำผึ้ง เมื่อแต้มสีเสร็จแล้ วจะนำ
นำงพญำไปใส่ไว้ในกลักขังนำงพญำพลำสติกสีขำว ซึ่งจะอัดน้ำตำล(candy) ไว้ในกล่องแล้ว โดยไม่ต้องใส่ผึ้งงำน แล้ว
นำกลักนำงพญำไปใส่ในกล่องพลำสติก ซึ่งตำมมุมกล่องจะอัดน้ำตำง(candy) ด้วยเช่นกัน พร้อมกับใส่ตัวผึ้งงำนลงใน
กล่องพลำสติกประมำณ 100 กรัม เพื่อสำหรับดูแลนำงพญำระหว่ำงกำรขนส่ง
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7.3 พันธุ์ผึ้งที่มีทั้งนำงพญำและผึ้งงำน (Package bees)
กำรซื้อขำยพันธุ์ผึ้งในประเทศอำร์เจนตินำและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก จะขำยในรูปแบบขำยยกรัง ซึ่งภำยในรัง
(Colonies) จะประกอบด้วยนำงพญำ และผึ้งงำน ซึ่งผู้ซื้อจะสำมำรถนำผึ้งดังกล่ำวไปใส่ในรังเลี้ยงได้เลย และไม่มี
ปัญหำเรื่องกำรไม่ยอมรับนำงพญำใหม่ของผึ้งงำน สำหรับขั้นตอนในกำรทำ Package bee มีดังนี้
1) กำรทำกล่อง Package bees
นำไม้มำประกอบเป็นกล่องและกรุด้วยมุ้งลวด 2 ด้ำน ด้ำนบนมีฝำเปิดปิดได้ (ดังรูปภำพ)
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2) กำรบรรจุผึ้งลงในกล่อง Package bees
- เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินกำร ได้แก่
กล่อง Package bees

กรวยเขย่ำผึ้ง (Shaker funnel)

เครื่องชั่งน้ำหนัก
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อุปกรณ์จับนำงพญำ (Queen catcher)

กล่องบรรจุอำหำรผึ้ง

- วิธีกำร/ขั้นตอนกำรบรรจุผึ้งลงกล่อง
1) ตรวจหำนำงพญำผึ้งภำยในรัง (Colonies) และจับนำงพญำโดยใช้ Queen catcher เพื่อ
แยกตัวนำงพญำออกไม่ให้ถูกเขย่ำลงไปในกล่อง Package bees
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2) ตั้งกล่อง Package bees ให้ตรงกับกรวยเขย่ำผึ้ง (Shaker funnel)

3) เขย่ำตัวผึ้งลงในกล่อง Package bees ประมำณ 1.2 กิโลกรัม แล้วทำกำรปิดฝำ (ใน 1
กล่อง Package bees สำมำรถนำผึ้งจำกต่ำงรัง (colonies) มำใส่รวมกันได้) และเมื่อได้ปริมำณผึ้งตำมน้ำหนักที่
ต้องกำรแล้ว สำมำรถปล่อยนำงพญำออกจำก Queen catcher ได้
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4) ขนย้ำยกล่อง Package bees เข้ำไปในที่ร่มและมีอุณหภูมิประมำณ 25 องศำเซลเซียส และ
spray น้ำกล่อง Package bees เพื่อลดอุณหภูมิให้แก่ผึ้ง

5) ให้อำหำรแก่ผึ้งในกล่อง Package bees และเหน็บกลักนำงพญำลงในกล่อง Package bees
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7. ความแตกต่างของเทคนิคการผลิตขยายและคัดเลือกนางพญาผึ้งสายพันธุ์ดีของประเทศอาร์เจนตินาและไทย
ประเด็น/หัวข้อ
รังผสมพันธุ์
(Queen nuc)

ไทย
รังผสมพันธุ์ ยังใช้รังที่มี
ขนำดใหญ่ ทำให้ต้องใช้
ประชำกรผึ้งจำนวนมำก

อาร์เจนตินา
การพัฒนาเทคนิค
ใช้รังผสมที่มีขนำดเล็ก
ดำเนินกำรจัดทำรังผสมพันธุ์
ทำให้ใช้ประชำกรผึ้งไม่ ตำมแบบของอำร์เจนตินำ
มำก และมีประสิทธิภำพ เพือ่ ทดสอบควำมเหมำะสมใน
กำรนำมำใช้ในกำรผลิตของไทย
สูตรอาหารเสริม
มีกำรใช้ 2 แบบ ดังนี้
ทำกำรละลำยน้ำตำล
ควรให้อำหำรเสริมด้วยกำร
1) ให้น้ำตำลทรำยเป็น ทรำยลงในน้ำอุ่นอุณหภูมิ ละลำยน้ำตำลให้เป็นของเหลว
เกล็ดๆ
70 องศำเซลเซียส
ก่อน เพรำะจะทำให้ร่ำงกำยของ
2) ละลำยน้ำตำลทรำย
ผึ้งสำมำรถนำอำหำรไปใช้ได้
ด้วยน้ำสะอำด
ทันที ลดขั้นตอนของกระบวนกำร
ย่อยอำหำร
สูตร candy plug
นำน้ำตำลไอซิ่งมำผสม นำน้ำตำลทรำยมำปั่น
ควรทดสอบเปรียบเทียบสูตร
กับน้ำแล้วนวดให้เข้ำกัน ละเอียด(อณูจะเล็กกว่ำ candy plug
น้ำตำลไอซิ่ง) และผสม
ด้วยน้ำเชื่อมข้ำวโพด
(Corn Syrups)
การทา Queen bank ไม่มีกำรดำเนินกำร
มีกำรดำเนินกำร
ควรมีกำรทดสอบวิธีกำรทำ
(รำยละเอียดกล่ำวไว้
Queen bank
ในหัวข้อกำรผลิตขยำย
นำงพญำ)
ถ้วยเพาะนางพญา
ถ้วยเพำะมีขนำดใหญ่
ถ้วยเพำะมีขนำดเล็ก
จัดหำตัวอย่ำงมำทดสอบ
(Queen cup)
เปรียบเทียบกำรเพำะนำงพญำ
การตักหรือเขี่ยหนอน
ตักหรือเขี่ยหนอน 2 ครั้ง ตักหรือเขี่ยหนอน 1 ครั้ง ดำเนินกำรทดสอบเปรียบเทียบ
อัตราส่วนนมผึ้งกับน้า ใช้นมผึ้ง 100 %
ใช้ผสมนมผึ้งกับน้ำใน
ดำเนินกำรทดสอบเปรียบเทียบ
เพื่อใช้ในการเขี่ยหนอน
อัตรำส่วน นมผึ้ง : น้ำ
= 1 : 2 หรือ 1 : 3
การเหน็บ Queen cell ทำกำรเหน็บ Queen
ทำกำรเหน็บ Queen
ดำเนินกำรทดสอบวิธีกำร
cell ใหม่ทุก 10 วัน
cell เพียง 1 ครั้ง
ดังกล่ำว
วิธีการตรวจเช็ค
ไม่มีกำรดำเนินกำร
มีวิธีกำรดำเนินกำร
นำควำมรู้มำประยุกต์ใช้ในกำร
นางพญา
ทีช่ ัดเจน
ดำเนินกำร
รูปแบบการจาหน่าย
มี 1 รูปแบบ ได้แก่
มี 3 รูปแบบ ได้แก่
ศึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำน
นางพญาผึ้งและพันธุ์ผึ้ง - รังผึ้ง (bee colonies) - หลอดนำงพญำ
(Queen cell)
- นำงพญำผึ้ง
(Queen mated)
- พันธุ์ผึ้งที่มีทั้งนำงพญำ
และผึ้งงำน (Package
bees)
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ประเด็น/หัวข้อ
การผลิตพันธุ์ผึ้งที่มีทั้ง
นางพญาและผึ้งงาน
(Package bees)

ไทย
ไม่มีกำรดำเนินกำร

อาร์เจนตินา
มีกำรดำเนินกำร
(รำยละเอียดกล่ำวไว้
ในหัวข้อกำรผลิตขยำย
นำงพญำ)
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ มีฝนตก และสภำพ
- สภำพอำกำศและ
อำกำศแปรปรวน เป็น
ท้องฟ้ำปลอดโปร่ง
อุปสรรคต่อกำรผลิต
เหมำะต่อกำรบินขึ้นผสม
ขยำยและกำรผสมพันธุ์ พันธุ์ของนำงพญำ
ของนำงพญำ
- มีลมพำยุพัดแรง ซึง่ มี
ผลต่อกำรผสมพันธุ์ของ
นำงพญำกับผึ้งตัวผู้เป็น
อย่ำงมำก หำกมีลมพัด
แรง นำงพญำจะผสม
เพียงร้อยละ 40 หำกไม่มี
ลมจะสำมำรถผสมได้ถึง
ร้อยละ 75
การคัดเลือกสายพันธุ์ผึ้ง มีกำรคัดเลือกสำยพันธุ์ผึ้ง มีกำรคัดเลือกสำยพันธุ์ผึ้ง
มีเพียง 3 ลักษณะ ได้แก่ หลำยลักษณะ ได้แก่
- ลักษณะกำรผลิตนมผึ้ง ลักษณะทั่วไป
- ลักษณะกำรวำงไข่
- ควำมสม่ำเสมอของ
- ลักษณะกำรผลิตน้ำผึ้ง ลักษณะสีและลำตัวของ
และไม่มีวิธีกำรทดสอบที่ ประชำกรผึ้งภำยในรัง
ชัดเจน
- วำงไข่ดี
- Hygienic behavior
- ลักษณะนิสัยเชื่อง
- ต้ำนทำนต่อโรคและ
แมลงศัตรูผึ้ง
ลักษณะตำมควำม
ต้องกำรของเกษตรกร
- ให้ผลผลิตน้ำผึ้งดี
- ให้ผลผลิตเกสรผึ้งดี
- ให้ผลผลิตนมผึ้งดี
- ให้ผลผลิตพรอพอลิสดี
- สีลำตัว (นิยมนำงพญำ
ผึ้งที่มีตัวสีน้ำตำลอ่อน)
และมีวิธีกำรทดสอบ
ลักษณะที่ชัดเจน

การพัฒนาเทคนิค
ควรมีกำรทดสอบวิธีกำรทำ
Package bees
- ควรวำงแผนกำรผลิตขยำย
นำงพญำโดยพิจำรณำสภำพ
ภูมิอำกำศประกอบกำร
ดำเนินกำร
- ควรจัดหำและทดสอบกำรใช้
เทคนิคกำรผสมเทียมใน
นำงพญำผึ้ง

ควรมีกำรทดสอบวิธีกำรคัดเลือก
ดังกล่ำว

42

3.3 ประโยชน์ที่ได้รับต่อตนเอง
3.3.1 ได้รับควำมรู้เกี่ยวกับหน่วยงำนที่มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรศึกษำและพัฒนำกำรเลี้ยงผึ้ง ตลอดจน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ ของประเทศอำร์เจนตินำ ซึ่งให้ควำมสำคัญต่ออำชีพกำรเลี้ยงผึ้งภำยในประเทศเป็นอย่ำงมำก
3.3.2 ได้รับควำมรู้และได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบกำรกำรผลิตขยำยนำงพญำผึ้งสำยพันธุ์ดี ซึ่ง มีควำม
แตกต่ำงจำกที่ได้ปฏิบัติ สำมำรถนำมำปรับปรุงและพัฒนำงำนตำมบทบำทภำรกิจและหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตนเอง
และ ทำให้เกิดควำมเชื่อมั่นมำกขึ้นเนื่องจำกได้เรียนรู้จำกกำรฝึกปฏิบัติเทคนิควิธีกำรต่ำงๆ ในภำคสนำม ฟำร์มเอกชน
ที่หน่วยงำนของรัฐกำกับดูแลและให้กำรสนับสนุนอยู่ ซึ่งในฟำร์มของเอกชนทั้ง 2 ฟำร์มก็มีกำรปฏิบัติที่มีควำมแตกต่ำง
กันอีกทั้งยังได้เปิดโลกทัศน์ในงำนด้ำนกำรผลิตขยำยนำงพญำมำกขึ้น ซึ่งยังไม่เคยได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ในลักษณะ
ดังกล่ำวมำก่อน และได้ทรำบวิธีกำรวัดหรือตัวชี้วัด คุณลักษณะที่สำคัญในกำรคัดเลือกสำยพันธุ์นำงพญำผึ้งและสำมำรถ
นำควำมรู้ดังกล่ำวมำศึกษำ ทดสอบ และประยุกต์หรือปรับใช้ เพื่อให้ถ่ำยทอดควำมรู้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งต่อไป
3.3.3 ได้ทรำบถึงวิธีกำรเลี้ยงและวัสดุที่ใช้ในกำรเลี้ยงผึ้งและผลิตขยำยนำงพญำสำยพันธุ์ดี เนื่องจำก
เทคนิ ค กำรเลี้ ยง และผลิ ตขยำยนำงพญำสำยพันธุ์ดี ตลอดจนวัสดุที่ใช้กำรเลี้ ยงผึ้ ง ของประเทศอำร์เจนติน ำบำง
ประกำรมีควำมแตกต่ำงจำกประเทศไทย และวัสดุอุปกรณ์กำรเลี้ยงผึ้ง หลำยชนิดไม่มี ในประเทศไทย จึงควรมีกำร
ดำเนินกำรทดสอบและนำมำปรับใช้ได้ในประเทศไทยต่อไป
3.4 ประโยชน์ที่ได้รับต่อหน่วยงาน
กรมส่งเสริมกำรเกษตร เป็นหน่วยงำนภำครัฐเพียงแห่งเดียวที่มีบทบำทภำรกิจในด้ำนกำรส่งเสริม
กำรเลี้ยงผึ้งและส่งเสริมกำรผลิตน้ำผึ้งคุณภำพดีให้แก่เกษตรกร โดยมี ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร (ผึ้ง)
จำนวน 5 ศูน ย์ ทำหน้ ำที่ ในกำรศึกษำ ทดสอบ เพื่อพัฒนำเทคโนโลยี กำรเลี้ยงผึ้ง ให้เหมำะสมกับประเทศไทย
ตลอดจนได้ดำเนินกำรส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยกำรผลิต ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ให้สำมำรถประกอบอำชีพสร้ำง
รำยได้แก่เกษตรกรและครอบครัว สำหรับกำรปรับปรุงและผลิตขยำยนำงพญำผึ้งสำยพันธุ์ดี มีควำมสำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง
ในกำรพัฒนำกำรเลี้ยงผึ้ง เนื่องจำกสำยพันธุ์ผึ้งที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้กำรผลิตน้ำผึ้งของเกษตรกรให้มีปริมำณมำก
และมีคุณภำพที่ดี กำรฝึกอบรมในครั้งนี้ สำมำรถนำควำมรู้ที่ได้รับมำศึกษำ ทดสอบ ประยุกต์หรือปรับใช้ เพื่อพัฒนำ
สำยพันธุ์ผึ้งให้มีควำมเหมำะสมและเกิดประโยชน์กับกำรเลี้ยงผึ้งของประเทศไทย พร้อมทั้ง สำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้
ให้แก่เจ้ำหน้ำที่และผู้ที่สนใจ ตลอดจนสำมำรถนำมำเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำนำงพญำผึ้งสำยพันธุ์ดีอย่ำงเป็นระบบ
ถ่ำยทอดควำมรู้และสนับสนุนนำงพญำสำยพันธุ์ดีให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งต่อไป
ส่วนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
4.1 ปัญหา/อุปสรรค
กำรฝึกอบรมดังกล่ำวไม่มีเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม เนื่องจำกทำงผู้จัดให้ลงฝึกปฏิบัติในภำคสนำม
ด้วยวิธีกำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริง (Learning by doing) ซึ่งมีข้อดี คือ ได้เปรียบเทียบวิธีกำรปฏิบัติจริงในภำคสนำม
ระหว่ำงวิธีปฏิบัติในประเทศไทยและประเทศอำร์เจนตินำ อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกวิธีกำรดำเนินกำรและกำรใช้ภำษำ
ที่แตกต่ำงกัน ทำให้เกิดควำมเข้ำใจที่คำดเคลื่อนและต้องใช้เวลำเป็นอย่ำงมำกในกำรซัก ถำมเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจ
ที่ตรงกันอย่ำงชัดเจน
4.2 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
4.2.1 ประเทศไทยควรมีกำรดำเนินกำรปรับปรุงพันธุ์นำงพญำผึ้ งอย่ำงอย่ำงจริงจังและเป็นระบบ
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งผลิตขยำยนำงพญำแบบวิธีกำรดั้งเดิม ไม่ได้มีกำรคัดเลือกพันธุ์ผึ้ง และไม่มีสำยพันธุ์ใหม่ๆ เข้ำมำผสม
ทำให้ไม่มีกำรพัฒนำและปรับปรุงสำยพันธุ์ผึ้งให้ได้นำงพญำผึ้งมีกำรวำงไข่ที่ดี ประชำกรผึ้งมีพฤติกรรมไม่ดุร้ำย และ
มีควำมสม่ำเสมอในสำยพันธุ์ มีควำมต้ำนทำนต่อโรคและศัตรูผึ้ง มีควำมทนทำนต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อม
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ซึ่งลักษณะต่ำงๆ ที่กล่ำวมำนี้ ส่งผลต่อประสิทธิภำพกำรผลิตน้ำผึ้งคุณภำพดี สำมำรถพัฒนำอำชีพกำรเลี้ยงผึ้ง สร้ำง
รำยได้เพิ่มมำกขึ้น และเกิดควำมยั้งยืนในอำชีพต่อไป
4.2.2 ควรสนับสนุนให้มีกำรศึกษำ ทดสอบ คัดเลือก และปรับปรุงนำงพญำผึ้งสำยพันธุ์ดี
4.2.3 เนื่องจำกสำยพันธุ์ผึ้งที่ส่งเสริมและดำเนินกำรเลี้ยงในเชิงอุตสำหกรรมของประเทศไทย เป็นผึ้ง
สำยพันธุ์ต่ำงประเทศ ดังนั้นจึงควรจัดหำนำงพญำผึ้ง หรือสำยพันธุ์ผึ้งจำกประเทศอำร์เจนตินำ และแหล่งอื่นๆ เข้ำมำ
ทำกำรปรับปรุงสำยพันธุ์ในประเทศไทย
4.2.4 ควรส่งเจ้ำหน้ำทีผู้ปฏิบัติงำนและส่งเสริมกำรเลี้ยงผึ้ง ไปศึกษำ ดูงำน ฝึกอบรมด้ำนเทคโนโลยี
ด้ำนกำรเลี้ยงผึ้งและกำรปรับปรุงพันธุ์นำงพญำจำกประเทศอำร์เจนตินำ และประเทศอื่นๆ เพื่อจะได้นำควำมรู้มำศึกษำ
ทดสอบประยุกต์และปรับใช้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่กำรพัฒนำอำชีพกำรเลี้ยงผึ้งของประเทศไทยในอนำคต
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4.3 แผนการดาเนินงานในอนาคต
กิจกรรม
1. กำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำน
คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์นำงพญำผึ้ง
สำยพันธุ์ดี
2. กำรคัดเลือกและผลิตขยำยนำงพญำ
สำยพันธุ์ดี

แนวทางการดาเนินงาน
- จัดทำหลักสูตร
- ดำเนินกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ศูนย์ฯ (ผึ้ง)
5 ศูนย์
- วำงแผนกำรคัดเลือกนำงพญำสำยพันธุ์ดี
ของประเทศไทย
- จัดตั้งกลุ่มเครือข่ำยเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งเพื่อ
คัดเลือกนำงพญำผึ้งสำยพันธุ์ดี และชี้แจงกำร
ดำเนินงำน
- ดำเนินกำรคัดเลือกและผลิตขยำยนำงพญำ
ผึ้งสำยพันธุ์ดี
- สรุปผลกำรดำเนินงำน
3. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรปรับปรุงพันธุ์ผึ้ง
- เตรียมกำรจัดกิจกรรมกำรติดตำม
จำกอำร์เจนตินำเดินทำงมำติดตำมผลกำร ควำมก้ำวหน้ำของกำรคัดเลือกและผลิตขยำย
ดำเนินงำนกำรคัดเลือกและผลิตขยำย
นำงพญำสำยพันธุ์ดีของประเทศไทย
นำงพญำผึ้งสำยพันธุ์ดีในประเทศไทย
- กำรติดตำมงำนของผู้เชี่ยวชำญจำก
อำร์เจนตินำ ณ ศูนย์ฯ (ผึ้ง)
- จัดทำยกร่ำงโครงกำรศูนย์กลำงกำรเรียนรู้
นวัตกรรมด้ำนกำรเลี้ยงผึ้งและกำรพัฒนำสำย
พันธุ์ผึ้งภำยใต้ควำมร่วมมือไทย-อำร์เจนตินำ
- สรุปผลกำรดำเนินงำน
4. ฝึกอบรมหลักสูตร Training course of - เตรียมกำรและคัดเลือกเจ้ำหน้ำที่ไทยเพื่อ
instrumental insemination ณ ประเทศ เดินทำงไปฝึกอบรม ณ ประเทศ อำร์เจนตินำ
อำร์เจนตินำ
- เจ้ำหน้ำที่ไทยเดินทำงไปฝึกอบรมหลักสูตร
Training course of instrumental
insemination ณ ประเทศอำร์เจนตินำ
5. โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อพัฒนำ
- จัดทำ Proposal โครงกำร
พันธุกรรมผึ้งของประเทศไทย
- ดำเนินกำรศึกษำวิจัย
- นำเสนอผลกำรศึกษำวิจัย ณ งำนประชุม
สมำคมผู้เลี้ยงผึ้งนำนำชำติปี 2015
(Apimordia 2015) ณ สำธำรณรัฐเกำหลี
6. ประเมินผลโครงกำรควำมร่วมมือด้ำน - ประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรร่วมกัน
กำรเลี้ยงผึ้ง ผลิตภัณฑ์ผึ้งและกำรตลำด ระหว่ำงไทย – อำร์เจนตินำ เพื่อหำแนวทำง
ระหว่ำงไทย – อำร์เจนตินำ
ในกำรพัฒนำควำมร่วมมือต่อไป

ระยะเวลาดาเนินการ
ธ.ค. 56 – ม.ค. 57
ก.พ. 57
มี.ค. – ธ.ค. 57
มี.ค. 57
มี.ค. – ธ.ค. 57
ธ.ค. 57
เม.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
มิ.ย. 57
ก.ย. 57
ต.ค. 57
ก.ค. 56
พ.ย. 57 – ส.ค. 58
14 – 21 ก.ย. 58
พ.ย. 57
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4.4 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา
เป็นกำรฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนที่ได้มีโอกำสเพิ่มพูน

.

ควำมรู้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ และข้อมูลทำงวิชำกำร กับนักวิชำกำรของสำธำรณรัฐอำร์เจนตินำ .
และสำมำรถสร้ำงเครือข่ำย แลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบกำรณ์วิจัยต่อไปในอนำคต

.

รำยงำนกำรฝึกอบรมมีรำยละเอียดและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่สมควรนำมำเผยแพร่
แก่นักวิชำกำรและผู้เกี่ยวข้องกับอุตสำหกรรมกำรเลี้ยงผึ้ง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำกำรผลิต .
กำรตลำดต่อไป

.

ลงชื่อ

นำงอรสำ ดิสถำพร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมและจัดกำรสินค้ำเกษตร .
ลงวันที่

4.4 ผู้ประสานงาน
ชื่อ-นำมสกุล

นำงสำวภัทรมำศ พำนพุ่ม

โทรศัพท์

081-435-7336

e-mail.

pattaramart.p@gmail.com
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