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การผลติพืชผกัปลอดภัย 

      
 ประเทศไทยในแต่ละปี มีพ้ืนที่ปลูกผักในระหว่าง 2.5-3 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 3-3.5 ลา้นตัน ผลผลิต
ส่วนใหญใ่ช้เพ่ือการบริโภคภายในประเทศ  และปญัหาของการผลิตพืชผักที่สําคัญก็คือ การตรวจพบปริมาณ
สารพิษตกค้างอยู่ในผลผลิตเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนด และผลผลิตปนเป้ือนจุลินทรีย์ เพ่ือให้คน
ไทยมีผักทีส่ะอาดและปลอดภัยบริโภคในชีวิตประจําวัน ปัญหานี้จึงต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ การผลิต
ผักให้ปลอดภัย จะต้องมีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ผสมผสานกันอย่างเหมาะสม ทั้งทางด้านพันธ์ุพืช การ
สร้างความอุดมสมบูรณใ์ห้แก่ดินที่จะใช้ในการปลูกผัก การเขตกรรม การป้องกันและกําจัดศัตรูพืช การเก็บ
เก่ียว การดูแลรักษาคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวอย่างใกล้ชิด การควบคุมคุณภาพก่อนการบรรจุเพ่ือนํา
ออกจําหน่าย รวมทั้งการเลือกใช้ภาชนะสําหรับบรรจุ ตลอดจน การขนส่งและการตลาด ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่
ต้องนํามาใช้ เพ่ือให้ผักม ี คุณภาพในด้านความสะอาดและปลอดภัยจากสารป้องกันและกําจัดศัตรูพืชคือ
หลักการสําคญัและเป็นหัวใจของการผลิตผกัปลอดภัยจากสารพิษ วิธีการผลิตพืชผักปลอดภัยมีการดําเนินการ
ดังน้ี  

 
1. การคดัเลือกพืน้ทีป่ลกูใหเ้หมาะสม 
 พ้ืนที่ปลูกไม่เป็นที่สะสมของโรคแมลง ดินมคีวามอุดมสมบูรณ์ ปราศจากการสะสมของโลหะหนัก 
 
2. พนัธุพ์ชืผกั 
 เลือกใช้พันธ์ุพืชผักที่ต้านทานและปลอดจากเช้ือโรค เน่ืองจากพันธ์ุพืชผักแต่ละพันธ์ุมีลักษณะแตกต่าง
กันอันเป็นผลจากการควบคุมโดยหน่วยพันธุกรรมในพืชน้ัน ๆ ที่จะแสดงผลออกมาในด้านปริมาณและคุณภาพ
ผลผลิต ความต้านทานต่อศัตรูพืช ความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ การใช้พันธ์ุพืชต้านทานศัตรูพืชนับว่าเป็น
การลงทุนที่ตํ่าที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการป้องกันกําจัดศัตรูพืชโดยวิธีอ่ืน ๆ นักปรับปรุงพันธ์ุผักจะปรับปรุง
พันธ์ุพืชให้มีลักษณะต้านทานโรคและแมลงที่สําคัญ ๆ โดยเฉพาะแตกต่างกัน                   ดังน้ันจําเป็นต้อง
ศึกษาและทราบข้อมูลน้ัน ๆ โดยตรงก่อนตัดสินใจเลือกซือ้พันธ์ุพืชไปใช้ 
 

3. การจัดการดนิและปุย๋ 

 ดินเป็นปัจจัยหลักชนิดหน่ึงในการผลิตพืชผัก เน่ืองจากเป็นที่ยึดลําต้นและแหล่งของธาตุอาหารพืช 
นอกจากน้ีดินยังมีส่วนที่ก่อให้เกิดศัตรูพืชระบาดได้เช่นกัน คือ 

  - ดินเป็นส่วนที่วัชพืชขึ้นแข่งกับพืชหลักทําให้ผลผลิตลดลง นอกจากน้ีวัชพืชยังเป็นที่หลบ
อาศัยของศัตรูพืช 

- ดินเป็นที่หลบของดักแด้ และตัวอ่อนของแมลงศัตรูพืชหลายชนิดที่เจริญเติบโตเป็น   
ตัวแก่แล้วบินไปวางไข่ตามต้นพืช หรือไปทําลายต้นพืช 
 - ดินเป็นที่อาศัยของเช้ือโรคพืช ซึ่งเมื่อบนดินน้ันมีต้นพืชและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
ต่อเช้ือโรค ก็จะเกิดการแพร่ระบาดทําลายต่อไป 

- ดินเป็นที่อยู่อาศัยของไส้เดือนฝอยที่เข้าทาํลายรากพืช 
- ดินเป็นที่อยู่อาศัยของ หนู หอยทาก และสัตว์ศัตรูพืชต่าง ๆ 



 

   - ดินเป็นแหล่งสํารองนํ้าให้แก่รากพืช หากในดินมีนํ้าน้อยเกินไปพืชจะเกิดการขาดน้ํา
เจริญเติบโตไม่ได้เต็มที่ แต่ถ้าดินมีนํ้ามากเกินไปจนเกิดสภาพที่รากพืช ขาดอากาศ รากจะเน่าเสียหายและเป็น
สาเหตุให้เกิดโรครากและโคนเน่าได้ง่าย 
 3.1 การเตรียมดิน 
 การเตรียมดินให้ถูกต้องนอกจากจะช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตสมบูรณ์แล้วยังเป็นการลดปัญหาจากศัตรูพืชที่อาจจะ
เกิดขึ้นในช่วงการผลิตพืชผักเป็นอย่างดี จึงขอแนะนําวิธีการเตรียม  พ้ืนที่และการเตรียมดินปลูกที่ถกูต้อง ดังน้ี 

 3.1.1 ปรับระดับพ้ืนที่ให้ราบเรียบไม่เป็นแอ่งขังนํ้า 

 3.1.2 จัดทําครูะบายนํ้าเพ่ือระบายนํ้าฝนหรือนํ้าชลประทานที่ให้มากจนเกินความจําเป็น 

   3.1.3 พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งหลบอาศัยของหนูและสัตว์ศัตรูพืชต่างๆ ก็ควรขุดปรับทําลายแหล่ง
อาศัยให้หมด 

  3.1.4 กําจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่เดิมไม่ให้แข่งขันกับพืชที่จะปลูกรวมทั้งขุดถอนตอไม้ที่จะเป็น 
อุปสรรคต่อการเตรียมดินและการดูแลแปลงปลูก 
  3.1.5 ไถเตรียมดินด้วยการไถดะลึก 1 ครั้ง แล้วตากดินไว้ 7 วันขึ้นไป ทัง้น้ีจะเกิดผลทําให้ 

  -ดักแด้และตัวอ่อนของแมลงรวมทั้งไส้เดือนฝอยจะถูกแดดเผาทําลาย 
 -เช้ือโรคพืชที่สะสมในดินจะถกูแสงแดดทําลายให้น้อยลง 

  -เมล็ดวัชพืชที่เคยฝังอยู่ในดินจะพลิกข้ึนมาถกูอากาศและรับแสงแดดแล้วงอก 
เป็นต้นอ่อนข้ึนมาง่ายต่อการกําจัด 
   -วัชพืชที่เคยขึ้นอยู่ตามผิวดินจะถูกพลิกกลบลงในดินและย่อยสลายให้ธาตุอาหารแก่
พืชหลักต่อไป 

    -โครงสร้างของดินที่แน่นทึบจะถูกไถพรวนให้เป็นก้อน ดินจะโปร่ง ระบายนํ้าและ
อากาศได้ดีขึ้น 
   3.1.6 ไถพรวนดินอีก 1 ครั้ง หลังจากไถดะแล้วตากไว้ 7 วัน ซึ่งการไถพรวนคร้ังน้ี
จะทําให้ดินมีเน้ือละเอียด ร่วนซุย เหมาะแก่การปลูกพืชผัก และผลไม ้นอกจากน้ีหากมีต้นอ่อนวัชพืชที่งอกมาก็
จะถูกไถกลบทาํลายไป ในบางพ้ืนที่ที่มีปัญหาวัชพืชและศัตรูพืชเคยระบาดอย่างรุนแรงมาก่อนควรจะตากดินทิ้ง
ไว้อีก 7 วัน แล้วไถพรวนอีกครั้งหน่ึงก็จะลดปัญหาได้มากในภายหลัง 
  3.1.7 ปรับสภาพดินที่เป็นกรดด้วยปูนขาว ปูนมาร์ล ปูนโดโลไมท์ ให้มีสภาพเป็นกลาง 
โดยทั่วไปควรใส่ประมาณไร่ละ 100 กิโลกรัม ทุก ๆ ปี หรือเลือกชนิดพืชที่ทนดินเปรี้ยว ดินเค็ม 
 3.2 การปรับสภาพความอุดมสมบูรณข์องดิน 

 พืชผักจะเจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ ์และโรคผักบางชนิดระบาดรุนแรงใน
สภาพดินท่ีเสื่อมโทรม การเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน กระทําได้โดยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ เช่น ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยพืชสด อัตรา 1,000-2,000 กิโลกรัม/พ้ืนที่ปลูก 1 ไร่ 
 3.3 การปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 

 โดยท่ัวไปสภาพดินมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากการใส่ปุ๋ยเคมีติดต่อกันมาเป็นระยเวลานาน
หลายปี เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของดิน เช่น ดินจับกันแข็งเป็นก้อน ซึ่งเกิดจากการตรึงธาตุอาหาร
บางชนิดที่จําเป็นต่อพืช การไถพรวนดินที่ผิดวิธีก่อให้เกิดการชะล้างของผิวดิน การปลูกพืชชนิดเดียวกัน
ติดต่อกันหลายปีทําให้เน้ือดินเกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้ด้วย วิธีการปรับสภาพความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
กระทําได้โดยใส่ปูนขาว ปูนมาร์ลหรือปูนโดโลไมท์ อัตรา 200-300 กิโลกรัม/ไร่ หลังจากหว่านหรือใส่ปูนแล้ว
จะต้องรดนํ้าตามด้วย 



 

3.4 การให้ปุ๋ยหลังปลูกพืช 
  เน่ืองจากธาตุอาหารส่วนใหญจ่ะมีอยู่ในดินแล้วเมื่อปลูกพืชจึงยังคงเหลือธาตุไนโตรเจนและ
โปแตสเซียม ซึง่จะถูกชะล้างได้ง่าย ดังน้ันจะต้องให้ปุ๋ยทั้งสองในระหว่างที่พืชเจริญเติบโต ซึ่งการให้ปุ๋ยอาจทํา
ได้โดยการให้พร้อมกับการให้นํ้า (fertigation) ในต่างประเทศมักให้ปุ๋ยไนโตรเจนและ 
โปแตสเซียม ในความเข้มข้น 200 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งเป็นอัตราที่เจือจางและใช้ได้ผลกับพืชหลายชนิด 
  สําหรับในเกษตรกรทั่ว ๆ ไปให้ใช้ปุ๋ยสูตรทีม่ีขายในท้องตลาด เช่น 15-15-15 หรือ  

13-13-21 แบ่งใส่ 2 ครั้ง โดยคร้ังแรกหลงัปลูกผักไปแลว้ 3 สัปดาห์ และครั้งที่สองหลังจากคร้ังแรก 2-3 
สัปดาห์ หรือเมื่อผักเริ่มออกดอกติดผล วิธีการใช้โดยโรยรอบ ๆ ต้นหรือ   โรยบาง ๆ ระหว่างแถว ระวังอย่าให้
ชิดโคนต้น เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วให้พรวนดินกลบและรดน้ําตาม 

 3.5  การให้ธาตุอาหารเสริม  
  การให้ปุ๋ยก่อนปลูกพืช ธาตุอาหารพืชบางชนิดมีอยู่แล้วในดิน บางชนิดต้องมีการเพ่ิมเติม การ
เตรียมดินนอกจากจะเพ่ิมอินทรีย์วัตถุเพ่ือให้ดินร่วนโปร่งแล้วยังสามารถเพ่ิมธาตุอาหารบางชนิดก่อนปลูกได้
เลยโดยไม่ต้องให้หลังปลูกอีก ธาตุอาหารเหล่าน้ี คือ 
  3.5.1 แคลเซยีมและแมกนีเซียม ตามปกติจะต้องมีการปรับพีเอช (pH)ของดินก่อนปลูกพืช
ตามท่ีได้กล่าวมาแล้ว หากใช้หินปูนบดก็จะให้แต่ธาตุอาหารแคลเซียม หากใช้ปูนโดโลไมท์ ก็จะได้ทั้งแคลเซียม 
และแมกนีเซี่ยม จึงควรเลือกใช้ปูนโดโลไมท์ปรับสภาพดิน หากดินมีสภาพเป็นกลางควรใช้ยิบซัม ( CaSO4 ) 
แมกนีเซียมซลัเฟต ( MgSo4 )  
  3.5.2 ฟอสเฟตและกํามะถัน ปกติจะให้ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต ( 0-20-0 ) และปุ๋ยซุปเปอร์
ฟอสเฟตโดยส่วนประกอบแล้วจะประกอบด้วบยิบซัมครึ่งหน่ึง ดังน้ันจึงให้ธาตุกํามะถัน และแคลเชียมอีกด้วย 
หากไม่มีซุปเปอร์ฟอสเฟตอาจใช้ทริปเป้ิลซปุเปอร์ฟอสเฟต( 0-46-0 ) แทนได้ แต่ทรบิเป้ิลซุปเปอร์ฟอสเฟตไม่
มีกํามะถันจึงควรผสมยิบซมัรว่มด้วยอีกครั้งหน่ึง ให้รวมแล้วให้เท่ากับอัตราซุปเปอร์ฟอสเฟต 
  3.5.3 ธาตุอาหารเสริม โดยมากในดินจะมธีาตุอาหารเสริมอยู่บ้าง แต่หากเป็น  พ้ืนทีป่ลูกพืช
มาเป็นเวลานาน อาจขาดธาตุอาหารเสริมบางชนิด ดังน้ันควรผสมลงในดินก่อนปลูก หรอืให้หลังปลูกพืชก็ได้ 

  พืชบางชนิดมีความต้องการธาตุอาหารเสริม แม้จะต้องการในปริมาณท่ีไม่มากแต่ถ้าขาด
อาหารท่ีจําเป็นเหล่าน้ีพืชจะแสดงอาการผิดปกติ เช่น พืชผักตระกูลพริกและมะเขือ มีความต้องการธาตุ
แคลเซียม ซึ่งถ้าขาดอาหารเหล่าน้ีพืชจะแสดงอาการที่ผล (โรคผลเน่าของมะเขือเทศ) พืชผักตระกูลกะหล่ําและ
ผักกาดมีความต้องการธาตุโบรอนและแคลเซียมในสัดส่วนที่พอเหมาะ เพราะถ้าให้ธาตุอาหารทั้งสองน้ีเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่ง จะมีผลให้อาหารท่ีให้ไปน้ันไปตรึงธาตุอาหารอีกชนิดหน่ึง ทําให้พืชไม่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้และพืชจะแสดงอาการขาดธาตุ ( ไส้กลวงดํา ) 

 
4. การป้องกนัและกําจัดศตัรพูชืผักแบบผสมผสาน 
 4.1 การป้องกันกําจัดโดยวิธีกล 

  4.1.1 การใช้กับดักกาวเหนียวสีเหลือง 

  การวางกับดักกาวเหนียวในแปลงปลูกผัก ควรวางให้อยู่ในระดับเหนือยอดผักที่ปลูกประมาณ 
1 ฟุต ในฤดูหนาวซึ่งมีการระบาดของแมลงน้อยอาจวางกับดัก 15-20 กับดัก/ไร่ แต่ในฤดูร้อนและฤดูฝนซึ่งมี
การระบาดของแมลงวันศัตรูพืชควรวางกับดัก 60-80 กับดัก/ไร่ หรือวางกับดัก 4x4 เมตร วิธีการน้ีจะ



 

 4.1.2 การใช้กับดักแสงไฟ 
  กับดักแสงไฟจะสามารถดักจับผีเสื้อกลางคืน เช่น ผีเสื้อหนอนกระทู้หอม หนอนกระทูผ้ัก 
หนอนคืบกะหล่ํา แสงไฟที่เหมาะสมในการล่อแมลงควรใช้หลอดไฟแสงสีม่วงหรือแสงสีนํ้าทะเล อย่างไรก็ตาม
เกษตรกรสามารถใช้แสงไฟจากหลอดนีออนแทนได้เช่นกัน ในการวางกับดักแสงไฟควรวางห่างจากพ้ืนดิน
ประมาณ 150 เซนติเมตร มีภาชนะใส่นํ้ารับรองอยู่ข้างใต้ห่างจากหลอดไฟประมาณ 30 เซนติเมตร ควรปิด
ส่วนอ่ืน ๆ ที่จะทําให้แสงสว่างส่องไปเป็นบริเวณกว้าง เพ่ือป้องกันไม่ให้แสงไฟกระจายเป็นบริเวณกว้าง ๆ 
เกินไป อัตราที่ใช้ 2 กับดัก / ไร่ 

  4.1.3 การใช้พลาสติกสีเทา – เงิน 
  ใช้พลาสติกสีเทา – เงิน คลุมแปลงปลูก เหมาะกับพืชผักที่มีระยะปลูกที่แน่นอน ซึ่งจะเป็น
การช่วยรักษาความช้ืนในดิน ควบคุมวัชพืช และยังช่วยลดการระบาดของแมลง พวกปากดูด เช่น เพลี้ยอ่อน 
และไร 
  วัสดุที่ใช้คลุมแปลงนี้อาจจะเป็นพลาสติก เทา – ดํา หรือใยสังเคราะห์ เทา – ดํา ทั้งน้ีขึ้นอยู่
กับความยากง่ายในการหาวัสดุ และราคาอาจแตกต่างกันบ้าง ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน 
  4.1.4 การใช้มุ้งตาข่าย หรือกางมุ้งไนล่อนในแปลงผัก 
  พ้ืนที่ที่มีการปลูกผักเพ่ือการค้าอย่างกว้างขวาง มีการปลูกหลายรุ่นติดต่อกันตลอดปี จะมี
ปัญหาในการผลิตที่รุ่นแรก คอื การระบาดของแมลง หนอน ตลอดจนศัตรูพืชหลายชนิดที่มีความต้านทานต่อ
สารเคมีทําให้เกษตรกรต้องมีการใช้สารเคมจีํานวนมาก วิธีป้องกันที่ควรเลือกใช้ในพ้ืนที่ดังกล่าว คือ การกางมุ้ง
ตาข่าย หรือปลูกผักในมุ้งตาข่าย แต่ทั้งน้ีต้องมีการพิจารณาถึงความคุ้มค่าในการลงทนุ 

 4.2 การป้องกันกําจัดโดยอาศัยศัตรูธรรมชาติ 
  เป็นการควบคุมศัตรูพืชผักโดยใช้สิ่งมีชีวิตได้แก่ เช้ือไวรัส เช่น Nuclear Polyhedrosis Virus 
(NPV) เช้ือแบคทีเรีย เช่น Bacillus thuringiensis (BT) ไส้เดือนฝอย เช่น Steinernma carpocapsae 
Weiser  เช้ือรา เช่น Trichoderma spp หรือ ใช้ศัตรูธรรมชาติอ่ืน เช่นแมลงตัวหํ้า ตัวเบียน เป็นต้น  
 4.3 การป้องกันกําจัดโดยใช้พืชสมุนไพร 
 พืชสมุนไพรไทยหลายชนิดสามารถนํามาใช้ป้องกันและนํามาใช้ป้องกันและฆ่าแมลง    ทดแทน
สารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่วนใหญเ่ป็นพืชในท้องถิ่นไทยปลูกง่ายหาได้โดยทั่วไป จึงเป็นอีกทางเลือก
หน่ึงในการนํามาใช้ป้องกันกําจัดแมลงศัตรพืูชผักหากได้มีการศึกษาและผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้ว ใน
อนาคตน่าจะสามารถนํามาทดแทนสารเคมีที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศแน่นอน 
 4.4 การใช้สารเคมี  
 ใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชให้ถูกวิธี ดังน้ี 

4.4.1 เลือกใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชให้ถูกกับชนิดของศัตรูพืช 
   4.4.2 ตรวจอุปกรณ์เคร่ืองพ่นอย่าให้มีรอยร่ัว เพราะจะทําให้สารพิษเปียกเป้ือนเสื้อผ้า และ

ร่างกายของผู้พ่น 
4.4.3 ต้องสวมเสื้อผ้าและรองเท้าให้มิดชิด  
4.4.4 อ่านฉลากคําแนะนํา คุณสมบัติ และการใช้ก่อนทุกครั้ง 
4.4.5 ควรใช้พ่นในช่วงเช้าหรือเย็นขณะลงสงบ หลีกเลี่ยงการพ่นในเวลาแดดจัดหรือ 

ลมแรง และผูพ่้นต้องอยู่เหนือลมตลอดเวลา 
4.4.6 เตรียมสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชให้ใช้หมดในคราวเดียว  



 

  4.4.7 ภาชนะบรรจุป้องกันกําจัดศัตรูพืชควรปิดให้สนิทเมือ่เสร็จงาน และเก็บไว้ในที่มิดชิด 
ห่างจากสถานที่ปรุงอาหาร แหล่งนํ้า และโรงเก็บต้องล็อคกุญแจตลอดเวลา 

4.4.8 ภายหลงัการพ่นสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชทุกครั้ง ผูพ่้นต้องอาบน้ํา สระผม และ 
เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เสื้อผ้าที่เป้ือนสารเคมีต้องซักให้สะอาดทุกครั้ง 

4.4.9 ไม่เก็บเก่ียวผลผลิตก่อนสารป้องกันกําจัดศัตรูพืชที่ใช้จะสลายตัวถึงระดับปลอดภัย  
โดยดูจากตารางคําแนะนําการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืช 

4.4.10 ทําลายภาชนะบรรจุสารเคมีทีใ่ช้หมดแล้ว   
 
5.การปฏบิตัหิลังการเกบ็เกี่ยว  
 มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังน้ี 

5.1 การล้างทาํความสะอาดพืชผัก 
  ผักกนิใบ ผักกนิรากและหัวบางชนดิ ควรล้างผลผลิตก่อนนําส่งตลาดเพ่ือล้างเอาส่วนของดิน
ที่ติดมากับรากและใบออก ทาํให้ดูสะอาด ได้ราคาดีขึ้น และช่วยทําให้ผกัอยู่ในสภาพสดและช้ืน เพราะผักกิน
ใบจะเหี่ยวอย่างรวดเร็ว หลังจากที่ถูกแสงแดดแม้เพียงเล็กน้อยหลังเก็บเก่ียวนํ้าที่ใช้ควรเป็นนํ้าสะอาด นํ้าไหล 
หรือมิฉะน้ันควรเปลี่ยนนํ้าบ่อย ๆ ขณะล้าง เพ่ือป้องกันการติดเช้ือจุลินทรีย์ทําลายคุณภาพของผัก อย่างไรก็ตาม
ผักบางชนิดไม่จําเป็นต้องล้าง เช่น ผักตระกูลกะหล่ํา – ผักกาด และพวกผกัสลัด ซึ่งช่วยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ก่อน
นําสู่ตลาดไป นอกจากน้ีสําหรับผักสลัดยังช่วยลดการเน่าที่รอยตัดเพราะเช้ือจุลินทรีย์จากนํ้าสามารถทําให้แผล
สดเน่าง่ายมาก 
  ก่อนการล้างมักจะมีการตัดแต่งแยกส่วนที่ไม่ดีเน่าเสียออก บางครั้งการตัดแต่งส่วนออกไปก็
เป็นการช่วยในการล้าง ทําใหล้ักษณะที่มองเห็นดีขึ้นด้วย ในการตัดแต่งน้ีจะแยกส่วนที่เสีย         ไม่ต้องการ
ออกให้มากที่สดุ ใบที่ติดมากับผลจะต้องเอาออกก้านก็จะให้เหลือน้อยทีสุ่ด ในบางคร้ังการคัดและจัดขนาดและ
การแบ่งระดับช้ัน อาจทําก่อนการล้างสําหรับพืชบางชนิด อย่างไรก็ดีลักษณะการล้างทําความสะอาด อาจจะ
ทําได้ 3 วิธี คือ 
  - การแช่ คือการนําผลิตผลไปแช่ในนํ้าหรือนํ้าที่มีสารประกอบอ่ืนที่ช่วยในการทําความ
สะอาด หรือช่วยฆ่าเช้ือ การแช่เฉย ๆ ประสิทธิภาพของการทําความสะอาดตํ่า การแช่ในนํ้าไหลจะช่วยชะล้าง
ให้สะอาดได้ย่ิงขึ้น การแช่เป็นการทําให้เศษดินและสิ่งสกปรกที่ติดในผลติผลพองตัวออกและหลุดไปในที่สุด 
  - การแกว่ง คือการล้างโดยมีการเคลื่อนไหวของผลิตผลในนํ้าหรือมีการไหลของน้ํา สําหรับ
การเคลื่อนไหวของผลิตผลอาจทําได้หลายรูปแบบ อย่างเช่น ผลิตผลวางอยู่บนสายพานเลื่อนผ่านลงไปในนํ้า 
รวมท้ังมีการเคลื่อนไหวของผลิตผล หรืออาจมีการบรรจุผลิตผลลงไปในตะแกรงท่ีมีรูรอบหมุนลงไปในนํ้า
เหล่าน้ีเป็นต้น การแกว่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการชําระล้างสิ่งสกปรกให้หลุดออกไป 
  - การฉีด หรือพ่นด้วยนํ้าที่มีความแรงลงไปบนผลิตผล ความแรงที่ใช้จะขึ้นอยู่กับชนิดของ
ผลิตผล 
 5.2 การตัดแต่ง 
  ผักบางชนิด เช่น ต้นหอม กะหลํ่าปลี ผักกินรากต่าง ๆ เป็นต้น ควรได้รับการตัดแต่งส่วนที่
เน่าเสีย ส่วนทีผ่ิดปกติในขณะเก็บเก่ียว เพ่ือให้ผลผลิตที่ได้มีลักษณะน่าดูขึ้น และเป็นการตรวจสอบคุณภาพ
ก่อนการบรรจุ การคัดส่วนที่ไม่ดีทิ้ง ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการขนย้าย ลดการเสียหายที่จะขยาย
เพ่ิมขึ้นจากส่วนที่เน่าเสียอยู่เดิมก่อนขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งระยะทางไกล ๆ 
 
 



 

 5.3 การคัดขนาดและคุณภาพหรือคัดเกรด 
  ผักทุกชนิดได้รับการเลือกขนาดและคุณภาพทันทีขณะเก็บเก่ียว หรือหลังการเก็บเกี่ยว ผักที่
อยู่ในเกรดคุณภาพที่ดีย่อมได้ราคาสูง ส่วนคณุภาพรองลงมาแม้จะได้ราคาตํ่ากว่าก็ตาม แต่จะดูน่าซื้อถ้าได้แยก
ขนาดไว้เป็นพวก ๆ เพราะผูบ้ริโภคสามารถเลือกซื้อตามจุดมุ่งหมายในการปรุงอาหารของตนได้ คุณภาพที่ต้ัง
ขึ้นมักถือตามลกัษณะ ขนาด และคุณภาพ เช่น สี รูปร่าง ความสมํ่าเสมอ ความสุกแก่ของผักและส่วนที่เป็น
รอย โดยปกติผักแต่ละชนิดจะแบ่งคุณภาพไว้ประมาณ 3 – 5 เกรด อย่างไรก็ดีผู้รับซื้อส่วนใหญม่ีการกําหนด
ช้ันคุณภาพของผลผลิตที่ต้องการไว้แล้ว ดังน้ันเกษตรกรจึงควรทําการคัดคุณภาพพืชผักแบบบรรจุหบีห่อ แยก
ตามช้ันคุณภาพที่ได้ตกลงกันไว้ 
 5.4. การบรรจุ 
  โดยทั่วไปนิยมใช้เข่งแบบต่าง ๆ บรรจุขนย้ายผัก เพราะสะดวก หาง่าย ราคาถูก แต่จะมี
ข้อเสียที่ทําใหผ้ักบอบชํ้า เน่าเสียได้ง่าย ปัจจุบันเริ่มมีการใช้กล่องกระดาษ ลังพลาสติก เพ่ือบรรจุขนย้ายผักที่
ได้รับคัดเลือกขนาด และคุณภาพอย่างดีเพ่ือการส่งออกและส่งตามซุปเปอร์มาร์เก็ต 
 5.5.การขนย้ายและการเก็บรักษา 
  สินค้าผักสด ควรขนย้ายและเก็บรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสม และถูกต้อง เพ่ือรักษาคุณภาพ
ไว้ให้ดีที่สุด การขนย้ายต้องกระทําด้วยความระมัดระวังทุกระยะ ทั้งช่วงขนย้ายผักออกจากแปลงสู่บรเิวณคัด
บรรจุผัก และจากโรงคัดบรรจุผักสู่ตลาด เพราะการเกิดรอยชํ้า ฉีกขาด จะเพ่ิมอัตราการหายใจและเชื้อโรคเข้า
ทําลายได้ง่ายขึ้น โดยหลักการแล้วการขนย้ายและเก็บรักษา ควรทําในห้องเย็นเสมอ แต่เน่ืองจากต้องลงทุนสูง 
จึงเป็นไปได้ยาก หรือเป็นไปไม่ได้เลยสําหรบัหลายชนิด เพราะไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน ดังน้ันการขนย้ายและการ
เก็บรักษาควรพิจารณาดูตามความเหมาะสมของผักแต่ละชนิด 
 5.6 การเก็บรกัษาผักสด 
 จุดประสงค์หลักของการเก็บรักษาผักสด คือ พยายามให้ผลผลิตยังคงอยู่ในสภาพสดอยู่ การ
เสื่อมสภาพภายหลังเก็บเก่ียวขึ้นอยู่กับปัจจัยสําคัญ ๆ หลายประการ แต่สาเหตุหลัก ๆ ได้แก่ การสญูเสียนํ้า 
และการหายใจของพืชผัก ซึง่อัตราที่เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์อย่างมากกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ดังน้ัน
การเก็บรักษาในสภาพเย็นจึงเป็นหลักการใหญ่ของวิธีการเก็บรักษา การพิจารณาคัดเลือกเก็บรักษาแต่ผลผลิต
ที่มีคณุภาพสูง ปลอดจากโรคแมลงก็เป็นส่วนประกอบที่สําคัญอีกประการหน่ึงในการทาํให้อายุเก็บรักษา
ยาวนานขึ้น 

 ข้อพึงระมัดระวังในการเก็บรักษาอีกประการหน่ึง คือ การเก็บรักษาผักหลายชนิดในบริเวณใกล้ ๆ กัน
หรือภายในห้องเย็นเดียวกัน ผักชนิดหน่ึงอาจก่อให้เกิดผลทางลบกับผักชนิด   อ่ืน ๆ เช่น มะเขือเทศขณะสุก
จะสร้างก๊าซเอทธิลีน (Ethylene) ขึ้นมามาก ซึ่งมีผลกระทบต่อ     คุณภาพของผักสีเขียวได้ ทําให้ผกัสีซีดจาง
ขึ้น และเพ่ิมการเน่าเสียง่ายขึ้น เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ผ้ึงโพรง 
1.   สถานการณ ์

 ผ้ึง ท่ีเราพบเห็นตามธรรมชาติหลายชนิด เช่น ผ้ึงหลวง มีขนาดลําตัวใหญ่ มักอาศัยอยู่ท่ีโล่งแจ้ง และมี
ความสูงมาก ๆ ดุร้าย ผ้ึงม้ิม หรือท่ีเรียกว่าผึ้งแมลงวัน มีขนาดลําตัวเล็กจะอาศัยอยู่ท่ีร่มรําไรตามพุ่มไม้ ผึ้งท้ัง 2 ชนิดไม่
สามารถนํามาเลี้ยงได้ แต่มีผึ้งอีกชนิดหนึ่งคือ ผ้ึงโพรง เป็นผึ้งท่ีชอบอาศัยในท่ีมืด ซอกหิน โพรงต้นไม้ มีขนาดลําตัวโตกว่าผึ้ง
ม้ิมแต่จะเล็กกว่าผึ้งหลวง ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีเกษตรกรและผู้สนใจทํากล่องล่อผึ้งโพรงกันแพร่หลาย สาเหตุท่ีมีการล่อผึ้ง
โพรงก็เนื่องมาจากผึ้งโพรงและผึ้งตามธรรมชาติจะมีการอพยพย้ายรังไปหาอาหารตามแหล่งอาหาร ท้ังนี้การล่อผึ้งโพรงจะมี
ประสิทธิภาพมากจําเป็นต้องเป็นแหล่งท่ีมีผึ้งโพรงชุกชุมด้วย โดยเฉพาะในภาคใต้ เช่นจังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง 
พัทลุง ตรัง พังงา สุราษฎร์ธานี สตูล ประจวบคีรีขันธ์ และกระบี่ ภาคตะวันออก เช่น จันทบุรี ตราด ระยอง และสระแก้วเป็น
ต้น นอกจากนี้ผึ้งโพรงมีนิสัยไม่ชอบรบกวน ถ้ามีการรบกวนบ่อย ๆ หรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมก็จะอพยพย้ายรังไป แต่
อย่างไรก็ดีประโยชน์ของการเลี้ยงผึ้งโพรงท่ีสําคัญท่ีสุดคือการท่ีผึ้งช่วยในการผสมเกสรพืชตามธรรมชาติและพืชทางการเกษตร 
เช่น เงาะโรงเรียน ทุเรียน ลําไย ลิ้นจี่ มะพร้าว ปาล์มน้ํามัน มะม่วงหิมพานต์ มะม่วง มะนาว ส้ม ฟัก แฟง พริก และพืชตระกูล
แตง เป็นต้น ส่วนน้ําผึ้งและไขผึ้งนั้นเป็นผลพลอยได้ ซ่ึงน้ําผึ้งอย่างท่ีทราบกันท่ัวไปว่าน้ําผึ้งเป็นสิ่งท่ีมีคุณค่าและมีประโยชน์ แก่
มนุษย์อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการนํามาบริโภคโดยตรงรักษาบาดแผลสดหรือผสมกับสมุนไพรเป็นยาแผนโบราณและยังสามารถ
นํามาใช้เป็นส่วนผสมในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ หรือใช้ในอุตสาหกรรมหลายชนิด ไขผึ้งก็เช่นเดียวกันใช้ทําเทียนไข สี
ผึ้งทาปาก ลิปสติก ยาหม่อง 
2.   ตัวชี้วัดและเปา้หมาย 
 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตการเลี้ยงผึ้งโพรง    ทีส่อดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จํานวน 60 ราย 
 เกษตรกรที่นําเทคโนโลยีไปใช้ในการผลิต   การเลี้ยงผึ้งโพรง   ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่น้อยกว่า   36  ราย (ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม) 
3.   พืน้ทีด่ําเนินการและเปา้หมายรายจังหวัด 
 
ภาคใต้  60  ราย ชุมพร  (20)   พัทลุง (10) นครศรีธรรมราช  (20)  สงขลา  (10) 
         รวมทั้งสิ้น   ๔  จังหวัด         จํานวน  60   ราย 
 
4.  ประเด็นทีเ่ป็นปญัหาและเน้ือหาเทคโนโลยทีีค่วรถ่ายทอดแก่เกษตรกร 
 4.1  วัตถุประสงคค์ณุภาพ  และเนื้อหาเทคโนโลยีทีค่วรถ่ายทอดแก่เกษตรกร   

เน้นให้เกษตรกรมีความรูแ้ละมีทักษะจนสามารถผลิต การเลี้ยงผึ้งโพรง ทีม่ีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  มี
คุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของคู่ค้าและผู้บริโภค  ดังน้ี 

1. ความสําคัญและประโยชน์ของการเลี้ยงผึ้งโพรง 
2. ชีววิทยาของผึ้งโพรง 
3. การจัดการเลี้ยงผึ้งโพรง 
4. อุปกรณ์สําหรับการเลี้ยงผึ้ง 
5. การบันทึกข้อมูล 
6. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 
การเริ่มต้นการเล้ียงผ้ึงโพรง 

    ผ้ึงโพรง เป็นผึ้งพันธ์ุของเมืองไทยชนิดหนึ่งท่ีมีอยู่ในทุกภาค ซ่ึงในธรรมชาติของผึ้งโพรงจะทํารังด้วยการสร้างรวง
ซ้อนเรียงกัน อยู่ในโพรงไม้หรือโพรงหิน โดยมีปากทางเข้าออกค่อนข้างเล็กเพ่ือป้องกันศัตรูจากภายนอก แต่ภายในจะมีพ้ืนท่ี
กว้างพอให้ผึ้งสร้างรวงได้ ผึ้งโพรงเป็นผึ้งท่ีมีอัตราการแยกรังค่อนข้างบ่อย และจะทิ้งรังเดิมเม่ือสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม  



 

เช่น ขาดแคลนอาหารและมีศัตรูรบกวน 
     ฉะนั้น การเลี้ยงผึ้งโพรงให้ประสบความสําเร็จนั้น ผู้เลี้ยงจะต้องมีใจรัก อดทน มีเวลา มีความรู้ในเรื่องชีววิทยา  
พฤติกรรมของผ้ึง การจัดการรังผึ้ง และอาศัยประสบการณ์ในการเลี้ยงผึ้ง เพ่ือจะได้จัดการ รังผึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จต่อไป    

    การเริ่มต้นเลี้ยงผึ้งโพรง เป็นสิ่งท่ีง่ายมากสําหรับผู้สนใจ พบว่าผึ้งดังกล่าวอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีของประเทศไทยอยู่แล้ว
สําหรับสถานท่ีท่ีมีแหล่งอาหารของผึ้งอุดมสมบูรณ์จะพบผึ้งอาศัยอยู่การเริ่มนําผึ้งมาเลี้ยงเราสามารถดําเนินการได้ 3 วิธี คือ 

1) โดยการซ้ือผึ้งมาเลี้ยง  เป็นวิธีการท่ีสะดวก และรวดเร็ว แต่ต้องลงทุนมาก การซ้ือผึ้งมาเลี้ยงเป็นวิธีหนึ่งในการ
จัดหาผ้ึงมาเลี้ยง มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ คือ 
       -  สภาพความสมบูรณ์ของผ้ึง ผึ้งท่ีซ้ือมาเลี้ยงต้องตรวจดูว่ามีจํานวนประชากรพอ 
สมควรหรือไม่ ผึ้งท่ีสมบูรณ์จะต้องมีตัวอ่อน น้ําผึ้ง  และเกสรเพียงพอ  เพ่ือป้องกันการหนีรัง 
      -  ช่วงระยะเวลาการซ้ือ ซ่ึงนับว่ามีความสําคญัมาก เพราะว่าถ้าหากซ้ือผึ้งในช่วงฤดูกาล 
อพยพหรือช่วงท่ีขาดแคลนแหล่งอาหารนับว่าเป็นการเสี่ยงต่อการหนีรังมาก  ฉะนั้นการดําเนินการตัดสินใจ ซ้ือควรพิจารณา
ซ้ือผึ้งในช่วงท่ีดอกไม้ตามธรรมชาติชุกชุม เป็นช่วงท่ีผึ้งอยู่กับท่ีไม่หนีรัง จากการศึกษา 
พบว่าในช่วงปลายเดือนเมษายน  จนถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงท่ีผึ้งหนีรังน้อยท่ีสุด การซ้ือผึ้งควรดําเนินการซ้ือต้ังแต่ฤดูกาลท่ี
ดอกไม้สมบูรณ์ ไม่ควรซ้ือปลายฤดูหรือช่วงท่ีผึ้งกําลังอพยพท้ิงรัง 

2) โดย การล่อผึ้ง  การล่อผึ้งเป็นวิธีการท่ีดีท่ีสุดในขณะน้ี ควรพิจารณาดังนี้  รังท่ีเหมาะสมในการล่อผึ้งควรทําจาก
ไม้เก่า ๆ รังล่ออาจทําด้วยใบหรือทางมะพร้าว รังท่ีทําด้วยไม้เก่า ๆ ในทําเลท่ีล่อเหมือนกัน ผึ้งจะเข้าอยู่อาศัยในรังท่ีทําด้วยใบ
หรือทางมะพร้าว มากกว่าส่วนรังล่อท่ีทําด้วยทางมะพร้าวนั้น มีข้อเสียตรงท่ีว่า เม่ือนํารังล่อไปวางไว้นาน ๆ ในขณะท่ีผึ้งยังไม่
เข้าไปอยู่อาศัยนั้น มักจะมีมดดําและมดชนิดอ่ืน ๆ เข้ามาทํารังอาศัยอยู่ก่อนแล้ว ทําให้ผึ้งไม่เข้าอยู่อาศัยการใช้รังล่อโดยใช้
ทางมะพร้าวนั้นควรระวังอย่าให้มดเข้าอยู่อาศัย ท้ังนี้ เป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ และประหยัดอีกด้วย 
 ข้อควรคํานึงถึงการล่อผึ้ง 
 -  แหล่งท่ีมีอาหารสําหรับผึ้ง และมีผึ้งอยู่อาศัย เช่นในสวนมะพร้าว สวนเงาะ ทุเรียน กาแฟ  ชมพู่ 
 -  สถานท่ีล่อต้องเป็นท่ีร่มร่ืน และใกล้แหล่งน้ํา 
 -  เสาควรใช้ไม้ ความสูงของเสารังล่อควรอยู่ในระดับ ประมาณ 1 เมตร และใช้ผ้าชุบน้ํามันเคร่ืองพันรอบเสา เพ่ือ
ป้องกันมดแดง 
 -  เพ่ือป้องกันการตกหล่นและเคลื่อนไหวของรังล่อ 
 -  ตรวจดูรังลอ่สมํ่าเสมอเพื่อไม่ให้มด แมลงสาบ แมงมุม ปลวก และศัตรูอ่ืน ๆ เข้าไปในรังล่อ 
 -  เลือกสถานท่ีท่ีมีการคมนาคมสะดวก  สามารถเดนิทางเข้าไปในบริเวณลานเลี้ยงได้ทุกเวลาและใช้เวลาในการเดินทาง
ไม่นานจนเกินไป 
 
 การเตรียมรังล่อผ้ึง 
 การเตรียมรังล่อผึ้งโพรง ก่อนท่ีจะนําไปวางล่อผึ้ง ณ สถานท่ีท่ีเตรียมไว้จะต้องเตรียมไขผึ้งโพรงท่ีบริสุทธ์ิ ในการทาฝา
รังผึ้งเก่า ๆ โดยวิธีการทา ดังน้ี 
 วิธีการท่ี 1  นําไขผึ้งบริสุทธ์ิมาต้มด้วยไฟความร้อนอ่อน ๆ พอไขผึ้งร้อนละลาย แล้วเอาแปรงสีฟันหรือแปรงอะไรก็
ได้ ชุบไขผึ้งท่ีละลายแล้วไปทาท่ีตรงกลางฝารังด้านใน มีความกว้างประมาณ 1/3 ของฝารัง  
 วิธีการท่ี  2  นําฝารังผึ้งโพรงไปลนไฟเพื่อให้ไม้ฝารังร้อนแล้วเอาไขผึ้งบริสุทธ์ิทากลับไปกลับมา ตรงกลางฝารังด้าน
ใน กว้างประมาณ 1 ฝ่ามือ 2-3 ครั้ง  
 วิธีการท่ี  3 นําฝารังผึ้งโพรงมาถูด้วยไขผึ้งบริสุทธ์ิบริเวณตรงกลางฝาด้านใน กว้างประมาณ 1 ฝ่ามือ 
 3) การบังคับผึ้งเข้าคอน  ผึ้งท่ีอาศัยอยู่ตามโพรงไม้ โพรงหิน หรือซอกหิน หรือกําลังอพยพเกาะรวมกลุ่มกันบนกิ่งไม้ 
การบังคับผึง้ประเภทนี้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังน้ี คือ 
 อุปกรณ์ที่ใช้ 
  อุปกรณ์ท่ีจะใช้นี้ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานและสถานท่ีท่ี ได้แก่ 
 -  รังเลี้ยงผึ้งพร้อมคอนเปล่า 
 -  เครื่องพ่นควัน 
 -  ไม้กระดานสําหรับรองรับรวงผึ้งท่ีจะเข้าคอน 



 

 -  มีด cutter สําหรับตัดรังผึ้ง 
 -  โต๊ะสําหรับปฏิบัติการ 
  -  แปรงสําหรับปัดตัวผึ้ง 
 -  กลักขังนางพญา (กรณีเข้าคอนตอนกลางวัน) 
 -  ไฟฉาย (กรณีเข้าคอนตอนกลางคืน) 
 -  ภาชนะใส่น้ําผึ้ง 
  -  เชือกหรือยางเส้น 
  -  สวิงใช้จับผึ้ง 
 -  น้ํามันเคร่ืองเก่า ๆ สําหรับใช้ทาเสารังผึ้งป้องกันศัตรูต่าง ๆ 
 ก่อนจับ  
 ต้องสังเกตดูว่าผึ้งมีความสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าหากไม่สมบูรณ์ก็บังคบัเอาเฉพาะตัวผึ้ง เพ่ือนําเข้ารังเลี้ยง และขัง
นางพญาไว้ในกลักขังนางพญาแขวนไว้ในรังถ้าหากว่ารังผึ้งสมบูรณ์ก็นําเข้าคอนได้เลย และดูว่าผึ้งสร้างรวงผ้ึงมีอายุไม่น้อยกว่า 
25 วันข้ึนไป หรือมีรวงอย่างน้อยประมาณ 4-5 รวงข้ึนไป โดยทําการบังคับผึง้เข้าคอน ปฏิบัติตามข้ันตอน โดยเอานางพญาขัง
ไว้ในกลักขังนางพญา นํามาแขวนไว้ในรังท่ีจะเลี้ยงนานประมาณ 2-3 วัน จึงปล่อย  ในกรณีท่ีหานางพญาไม่พบก็ควรกวาด
หรือจับตัวผึ้งงานที่เกาะอยู่นิ่ง ๆ อย่างเบา ๆ ให้เข้ารังเลี้ยงจนหมด 
 การเข้าคอน 
 1.  ลักษณะของรังผึ้งท่ีเข้าคอนได้ รังจะต้องสมบูรณ์ คือ มีน้ําผึ้ง ตัวอ่อน ตัวแก่สมบูรณ์ ถ้ารวงแก่เกินไปเมื่อเข้าคอน
ไปแล้วรังจะเก่า หลอดรังจะต้ืนข้ึน นางพญาจะไม่วางไข่ รังท่ีเหมาะสมในการเข้าคอนควรมรีวงผึ้งประมาณ 5-8 รวง 
 2.  วิธีเข้าคอน  การเข้าคอนต้องเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อม และผู้ปฏิบัติงานจะต้องแต่งกายชุดจับผึ้ง
ให้รัดกุม และเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมและปฏิบัติ ดังน้ี 
 
 2.1 เม่ือเตรียมอุปกรณ์ตา่ง ๆ และเคร่ืองมือเรียบรอ้ยแล้ว  ยกรังผึง้ท่ีจะนําเข้าคอนวางไว้บนโต๊ะท่ีวาง
อุปกรณ์แล้วเอารังท่ีจะใส่คอนโดยเอาคอนออกให้หมด จากนั้นก็ใช้เครื่องพ่นควันใส่รังผึ้งเบา ๆ แล้วเปิดรังผึ้ง ยกคอนท่ีมีรวงผึ้ง
อยู่หงายขึ้น ใช้แปรงปัดตัวผึ้งในรวงผึ้ง พอตัวผึ้งบินออกไปก็มองเห็นรวงผึ้งได้ชัดเจน  จึงเร่ิมลงมือทําการตัดรวงชั้นนอกออก
เข้าคอน  ใช้มือจับรวงผึ้งไว้แล้วใชมื้ออีกข้างตัดรวงผึ้งด้วยมีดคัตเตอร์ ใช้แปรงปัดให้ผึ้งลงไปในรังใหม่ นํารวงผึ้งมาวางบนไม้
กระดานตัดรวงผึ้ง นําคอนวางบนรวงผึ้งใช้มีดกรีดตามรอยเส้นลวดลงไปบนรวงผึ้ง การกรีดนั้นใช้มีดกรีดลงไปเพียงคร้ังเดียว
ประมาณคร่ึงหนึ่งถ้ากรีดลงไปลึกทําให้รวงผึ้งขาด ซ่ึงจะทําให้รวงผึ้งไม่ติดกับเส้นลวด การกดเส้นลวดนั้นใช้นิ้วหัวแม่มือท้ังสอง
กดเส้นลวดท้ังสองข้างเบา ๆ ตรงส่วนกลางใช้ส่วนปลายหน้าตัดของมีดกดเส้นลวดลง 
  2.2 เม่ือทําการเข้าคอนเสร็จแล้ว   ยกไม้กระดานท่ีวางรวงผึ้งควํ่าลงโดยใช้มือจับคอนผึ้งไว้ไม่ให้ตก 
แล้วยกไม้กระดานออกใช้ยางรัดคอนผึ้งไว้แล้วนํารวงผึ้งท่ีเข้าคอนเรียบร้อยไปวางในรัง ทําแบบนี้จนครบหมดทุกคอน 
ตามลําดับชั้นของรวงผึ้ง หน้ารังอยู่ทางไหนก็ควรหันไปทางน้ัน ไม่ควรสับเปลี่ยนกัน หน้ารังและท้ายรังสังเกตได้ง่าย คือ หน้ารัง
จะเป็นส่วนป้าน ส่วนท้ายรังจะแหลม และส่วนรวงท่ีอยู่ข้าง ๆ มักจะสั้นกว่าตรงกลาง รวงตรงกลางจะยาวกว่าเสมอ เม่ือทําการ
ตัดรวงผึ้งเข้าคอนใกล้หมด การตรวจหานางพญาควรกระทําให้เร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ หากปฏิบัติงานในตอนกลางวันควรจับ
นางพญาใส่กลักขังนางพญาไว้ก่อนในรังใหม่นํามาแขวนในรังใกล้ ๆ คอน เม่ือผึ้งงานได้กลิ่นนางพญาก็จะบินตามเข้าไปในรัง
ใหม่ ถ้าหากยังไม่พบนางพญาในขณะท่ีกําลังเข้าคอนให้มองหานางพญาไปด้วย ให้ตรวจหาอีกครั้ง เพราะนางพญาอาจจะหลบ
ซ่อนอยู่ตามซอกมุมรัง หรือจะซ่อนปะปนอยู่ในกลุ่มผึ้งงานก็ได้  หากพบหรือไม่พบนางพญาผึ้งให้ใช้แปรงกวาดผึ้งท่ีเกาะหรือ
คลานอยู่กับฝารังเก่าลงในรังใหม่อย่างเบา ๆ ถ้าผึ้งจับกลุ่มกันอยู่มากก็ใช้มือท่ีใส่ถุงมือโกยใส่ในรังใหม่จนผึ้งงานท่ีเหลืออยู่ข้าง
นอกกลับเข้ารังใหม่จนหมด ถ้าผึ้งยังไม่ออกจากรังเก่าก็ใช้วิธีการพ่นควันใส่กลุ่มผึ้งดังกล่าวให้กระจายและกลับเข้าไปรังใหม่ ข้อ
คํานึงในการจับบังคับผึ้ง ไม่สมควรตัดน้ําผึ้งออกท้ังหมด ถ้าหากน้ําผึ้งมีน้อยไม่ควรตัดเพ่ือเก็บไว้เป็นอาหารสํารองแก่ผึ้งบ้าง 
1. การเตรียมจัดการภายในรังผึ้ง  ควรพิจารณาดังน้ี 
   - เวลาที่ทําการตรวจเช็ค ควรเป็นช่วงเช้าหรือในตอนเย็น มีอากาศแจ่มใส ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
ไม่ร้อน การตรวจเช็คในช่วงน้ีจะเป็นช่วงที่ผึ้งไม่ดุ 
   - ความถ่ีในการตรวจเช็ค ถ้าทําการตรวจเช็คบ่อยคร้ังเป็นการรบกวนผึ้ง ทําให้ผึ้งต่ืนตกใจ ควรตรวจเช็คทุก 
10 วัน/ครั้ง 



 

   -  การเตรียมตัวในการตรวจเช็ค 
  ความเช่ือมั่นในตัวเอง คือ ผู้เลี้ยงไม่ต้องกลัวผึ้งต่อย พิษของผึ้งคือยารักษาโรคไขข้ออักเสบ ถ้า
ผู้เลี้ยงปฏิบัติงานที่เบามีความน่ิมนวล ผึ้งจะไม่ตกใจ การทํางานของผึ้งก็เป็นไปโดยปกติ ผู้เลี้ยงผึ้งสามารถดู
พฤติกรรมการทํางานของผึ้ง เช่น ดูแหล่งอาหารว่าผึ้งเก็บมาจากที่ใด ดูผึ้งอนุบาลห้อมลอ้มดูแลนางพญาในการ
ป้อนอาหารและทําความสะอาดนางพญาป้อนอาหารตัวอ่อนและปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ของผึ้งภายในรังได้ การ
ปฏิบัติงานกับผึ้งน้ัน  ถ้าผึ้งต่อยต้องใจเย็นใช้เล็บเขี่ยเอาเหล็กไนออกแล้วปฏิบัติงานต่อไป 
   เคร่ืองแต่งกายในการปฏิบัติงาน ผึ้งโพรงเป็นผึ้งที่มีความดุกว่าผึ้งพันธ์ุต่างประเทศ การแต่ง
กายควรสวมด้วยชุดกันผึ้งต่อยให้รัดกุม ไม่มช่ีองว่างให้ผึ้งเข้าต่อยได้โดยเฉพาะบริเวณเน้ืออ่อน ๆ เช่น ใบหน้า 
ซอกคอ บริเวณขา เป็นต้น 
 2.  การตรวจเช็ครังผึ้ง 
   เมื่อแต่งชุดกันผึ้งเรียบร้อยแล้วเคร่ืองมือที่สําคัญทีสุ่ดที่ลมืไม่ได้ คือ เครื่องพ่นควัน ควรติดไฟ
เคร่ืองพ่นควันให้เรียบร้อย การยืนควรยืนข้างรัง การตรวจควรตรวจการเข้า-ออกของผึ้งมีสม่ําเสมอหรือไม ่
บริเวณปากรังสกปรกหรือไม ่(ถ้าผึ้งแข็งแรงปากรังจะมีความสะอาด) ถ้าผึ้งสุขภาพดีผึ้งจะเข้า-ออกจากรังอยู่ 
ตลอดเวลา ก่อนเปิดรังควรพ่นควันเบา ๆ เข้าทางปากรัง ถ้าผึ้งไม่แตกต่ืนก็ไม่ควรพ่นควัน การใช้เคร่ืองพ่นควัน
ควรใช้พอประมาณเท่าที่จําเป็น การพ่นควันไม่ควรให้ถึงตัวผึ้งและไม่รอ้นจนเกินไป 
    -  การตรวจดูปริมาณผึ้ง ว่ามีความสัมพันธ์กับจํานวนคอนหรือไม่ 
   -  การตรวจดูนางพญา เช่น การวางไข่ การสร้างหลอด และสภาพของนางพญา 
   -  การตรวจดูการเก็บนํ้าหวานและเกสร 
  -  การตรวจดูศัตรูผึ้ง 
  -  การตรวจดูสภาพรวงรังผึ้ง 
  2.1  การตรวจดปูริมาณผึ้ง  จํานวนประชากรกับจํานวนคอนจะต้องมีความสมดุล คือ 
ปริมาณผึ้ง ควรเกาะเต็มทุกด้านของคอน ถ้าผึ้งแน่นเกินไปแสดงว่าผึ้งต้องการที่อยู่เพ่ิม ถ้าว่างเกินไปควรลด
จํานวนคอนให้น้อยลงพอดีกับจํานวนประชากร ถ้าหากผึ้งสมบูรณ์ดีมี พืชอาหารในช่วงนั้นสมบูรณ์ควรเสริมคอน
เปล่าไว้ให้ผึ้งงานสร้างหลอดรวงสังเกตุจากผ้ึงงานจะสร้างไขผึ้งขาว ๆ หลังคอน (แต่โดยปกติควรใส่คอนเปล่าไว้
ในรัง) 
  การเขย่าผึ้งออกจากคอนหรือรวงผึ้งมีเทคนิคไม่ให้ผึ้งต่ืนคือควรเขย่าให้แรงและมีความนิ่ม
นวล เขย่าตัวผึ้งลงบนสันคอนหรือที่ว่างของรัง สําหรับผึง้ที่ถูกเขย่าตกลงบนหญ้าจะดีกว่าผึ้งที่ตกลงบนพ้ืนดิน 
เพราะผึ้งจะลงไปคลุกดินจํากลิ่นกันไม่ได้ การเขย่าควรทํา 2-3 ครั้ง ผึ้งก็จะหลุดออกจากรวงหมด 
   2.2  การดูนางพญาผึ้ง  (Queen) นางพญามักจะอยู่คอนกลาง ๆ ของรัง การตรวจดูผึ้ง
ไม่จําเป็นต้องหานางพญาทุกครั้ง เพียงแต่ตรวจดูไข่ ถ้าพบไข่แสดงว่า นางพญายังอยู่ โดยเฉพาะไข่ที่วางอยู่ตรง
กลางก้นหลอดทุกครั้งมีสีขาวๆ เล็กๆ ยาวรี คล้ายเมล็ดข้าวสาร ถ้าไข่ยังต้ังอยู่แสดงว่านางพญาวางไข่ไม่เกิน 1 
วัน 
ลักษณะการวางไข่ผดิปกต ิ

- มีไข่หลายฟองในหลอดเดียวกัน สาเหตุเกิดจากการขาดนางพญา ผึ้งงานจะทําหน้าที่แทน  
(ไข่ที่ออกจะเป็นผึ้งตัวผู้ทั้งหมด) อีกสาเหตุ คือ นางพญาสาวเพ่ิงวางไข่ นางพญาไม่มีที่วางไข่ หรือการผสมพันธ์ุ
ที่เลวของนางพญา 

- กรณีไข่ไม่ยอมฟัก เน่ืองจากปริมาณผึ้งมีน้อย ควบคุมอุณหภูมิในรังไมไ่ด้ หรือรังตากแดด 
ร้อนเกินไป หรือความผิดปกติของนางพญา ควรทําลายนางพญา หรือยุบรังหรือเสริมรัง 

- ข้อสังเกตในการวางไข่ของนางพญาตัวผึ้งตัวผู้โดยปกตินางพญาสร้างผึ้งตัวผู้เป็นสัญชาติญาณ  



 

ผึ้งจะขยายพันธ์ุเพ่ือดํารงอยู่ของเผ่าพันธ์ุโดยธรรมชาติ สําหรับผึ้งโพรงจะพบการวางหลอดนางพญาตลอดทั้งปี โดยเฉพาะรังท่ี
สมบูรณ์เต็มท่ีแล้ว นางพญาอาจจะควบคุมรังไม่ท่ัวถึงหรืออาจหมดน้ําเชื้อของผึ้งตัวผู้ท่ีเก็บไว้ใช้หรือเป็นการเสื่อม สมรรถภาพ
ของนางพญา และการวางไข่ผึ้งตัวผู้เป็นสัญชาติญาณอย่างหนึ่งในช่วงระยะเวลาต่อมาจะพบหลอดนางพญาเกิดข้ึน จะทําลาย
นางพญาหรือทําลายหลอดผึ้งตัวผู้หรือทําลายหลอดผึ้งนางพญา ควรตรวจเช็คการวางไข่ของนางพญา ถ้ามีการวางไข่ลดจํานวน
ลงมาก ควรทําลายนางพญาและปล่อยหลอดผึ้งนางพญาไว้ 2-3 หลอดหรือนําหลอดผึ้งนางพญาจากที่คัดเลือกพันธุ์ไว้แล้วมา
เปลี่ยน 
 การสรา้งหลอดนางพญา  ม ี 3  ลักษณะคอื 
  1.  หลอดนางพญาฉุกเฉิน ผึง้จะสร้างเมื่อขาดนางพญา ใช้ตัวอ่อนผึ้งงานอายุไม่เกิน 3 วัน 
นางพญาที่ได้จากหลอดนี้จะมีคุณภาพไม่ดี 
  2.  หลอดนางพญาทดแทน ผึ้งจะสร้างในกรณีนางพญามีอายุมากหรือไม่สมบูรณ ์นางพญาที่
ได้จากหลอดนี้จะมีคุณภาพไม่ดี 
 3.  หลอดนางพญาแยกรังพบอยู่ที่ปลายรวง เป็นหลอดเหมือนถ่ัวลิสง สามารถปล่อยแยก
หรือเปลี่ยนนางพญาตัวใหม่ 
เทคนิคของการทําลายหลอดนางพญา  โดยการใช้น้ิวบ้ีบิดหลอดนางพญาออกทิ้ง หลอดนางพญามีรอยัล เยลลี ่
อยู่มากไม่ควรท้ิง ควรนํามารับประทาน 
  การจัดคอน  ควรจัดคอนริมสดุเป็นคอนนํ้าหวาน , คอนตัวอ่อน ไว้ตรงกลางเพ่ือให้ผึ้งควบคุม
อุณหภูมิให้ตัวอ่อนได้แล้วถัดมาเป็นคอนไข่และคอนดักแด้แก่ 
  นางพญาที่ดี วางไข่ดีในช่วงระยะเวลานานพอสมควร ผึ้งไม่ดุผึ้งงานหาอาหารเก่ง ไม่มีโรค มี
นํ้าผึ้งมาก ลักษณะนางพญาจะมีส่วนอกกว้าง ตัวโต มีสีสดใสและส่วนทอ้งยาว 
    2.3  การตรวจดกูารเกบ็น้ําหวานและเกสร  ผึ้งโพรงจะมีตัวอ่อน เกสร นํ้าหวาน รวมอยู่
ในรวงเดียวกัน แต่นํ้าหวานจะวางอยู่ด้านบนของคอน ผึ้งโพรงไม่สามารถจัดคอนได้มากนัก การตรวจดูว่ามี
เกสรน้ําหวานมากพอหรือไม่ พอที่จะตัดนํ้าผึ้งได้หรือไม่ นํ้าผึ้งพร้อมที่จะเก็บได้หรือไม่  
   2.4  การตรวจดูโรคและศตัรูของผึง้โพรง 
   โรค ผึ้งโพรงนับว่าเป็นผึ้งที่ไม่ค่อยมีโรครบกวน และพบโรคของผึ้งโพรงน้อยมาก โรคผึ้ง 
ถ้าพบควรนําคอนน้ันไปทําลาย โดยการไปเผาทิ้ง เช่น โรคแซกบรูด 
   ศัตรูที่ควรตรวจเช็ค คือ ผีเสื้อกินไขผึ้ง ถ้าพบควรทําลายเสยี,มดแดง , แมลงสาบ , แมงมมุ ,  
ตัวต่อ เป็นต้น 
   2.5  การตรวจสภาพรวงรงัผึ้ง  รวงผึ้งที่มีสภาพเก่าสีจะดําควรตัดทิ้งไป หรือสภาพรังที่
ผึ้งสร้างไม่เป็นระเบียบ ควรคัดออกหรือตัดแต่งใหม ่
3.  การคัดเลอืกสถานทีห่รอืทําเลท่ีต้ังรังผึ้ง 
  การเลี้ยงผึ้ง คือ การเลียนแบบความเป็นอยู่ของผึ้งตามธรรมชาติ ให้ผึ้งอยู่ในแหล่งท่ีเราต้องการ ปัจจัยต่าง ๆ ในการ
พิจารณาประกอบการเลี้ยงผึ้งจะประสบความสําเร็จหรือไม่นั้น มีปัจจัยหลายอย่าง ผู้เลี้ยงผึ้งควรคํานึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง สถานท่ีใดไม่มีแหล่งอาหารผึ้งหรือมีปัจจัยอ่ืน ๆ ไม่เหมาะสมการเลี้ยงผึ้งไม่สามารถทําได้ 
  ปัจจัยต่าง ๆ ในการพิจารณาประกอบการเลี้ยงผึ้งโพรง 
  3.1  สภาพพืน้ที่ใช้เลี้ยงผึง้และลานเลี้ยงผึ้ง  ซึ่งได้สอบถามแนวความคิดของนักเลี้ยงผึ้ง
และนักวิชาการหลายท่านที่ได้ทําการศึกษาวิจัยด้านผึ้ง ได้แบ่งการเลี้ยงผึ้งของประเทศไทยออกเป็น 3 ระดับ 
ดังน้ี 
   1. เขตพ้ืนท่ีท่ีมีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เหมาะสําหรับการเลี้ยงผึ้งของประเทศไทยมากท่ีสุด คือ เขต
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เช่น จังหวัดเชียงใหม่ ลําปาง ลําพูน พ้ืนท่ีดังกล่าวเป็นพ้ืนท่ีเหมาะสมสําหรับการเล้ียงผึ้ง
พันธุ์ 



 

   2. เขตพ้ืนที่ทีม่ีแหล่งอาหารผึ้งสมบูรณ์ปานกลาง คือ เขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ 
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้ผลหลากหลายโดยเฉพาะมะพร้าว ยางพารา เงาะ กาแฟ เป็นต้น เป็นพ้ืนที่ที่เหมาะสม
สําหรับการเลีย้งผึ้งโพรง 
   3. เขตพ้ืนที่ทีม่ีแหล่งอาหารสมบูรณ์น้อยหรือขาดแคลน หมายถึง พ้ืนทีท่ี่มีการปลูกข้าว 
อ้อย ตามพ้ืนที่บางส่วนของภาคกลาง ภาคตะวันตก หรือบางส่วนของภาคใต้ เช่น ท้องที่อําเภอปากพนัง 
อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอระโนด จังหวัดสงขลา เป็นต้น 
 3.2  สถานที่เลี้ยงผึง้ 
 สําหรับแหล่งพืชอาหารผึ้งผู้เลี้ยงจะต้องมีความรอบคอบเก่ียวกับพันธ์ุไม้ในท้องถิ่นที่ต้ัง 
รังผึ้ง ปัจจัยต่าง ๆ ทีค่วรคํานึงถึง คือ 
 -  ชนิดของพันธ์ุไม้ที่ให้นํ้าหวานและเกสร รวมท้ังระยะเวลาและปัจจัยการออกดอกของไม้แต่
ละชนิดเพ่ือให้มีพืชอาหารผ้ึงตลอดปี 
 -  ความหนาแน่นของดอกไม้ต่อพ้ืนที่น้ันเก่ียวกับประสิทธิภาพในการบินไปหาอาหารของผึ้งงาน 
 -  จํานวนผึ้งและรังผึ้งในแหล่งอาหารควรประเมินว่าในบริเวณลานเลี้ยงผึ้งแต่ละแห่งมี
ปริมาณอาหารเพียงพอสําหรับผึ้งก่ีรัง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการมากที่สุด 
  -  ระยะห่างระหว่างลานเลี้ยงผึ้ง ระหว่างผู้เลี้ยงต่างเจ้าของกัน 
 -  ลักษณะภูมปิระเทศเป็นแหล่งที่ปลอดสารเคมี ตําแหน่งที่ต้ังรังผึ้งหรือเรียกว่า “ลานเลี้ยง
ผึ้ง” นอกจากจะอยู่บริเวณใกล้แหล่งอาหารแล้ว ควรจะเป็นพ้ืนที่โล่ง แห้ง ไม่อับช้ืน และผิวดินเรียบได้รับแสง
สว่างจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน ลานเลี้ยงไม่ควรอยู่ในย่านชุมชน และควรอยู่ใกล้แหล่งนํ้า 
  3.3  พชือาหารผึ้งทีท่าํการสํารวจในท้องที่จังหวดัชุมพร 
  -  มะพร้าว จากการศึกษามะพร้าวการออกจ่ันของมะพร้าว พบว่า ช่วงที่มะพร้าวออกจ่ันน้อย 
ประมาณเดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคมและกมุภาพันธ์ คือ ให้จัน่เฉลี่ยร้อยละ 15 
จั่น/เดือน ส่วนช่วงที่มีจั่นมะพร้าวอุดมสมบูรณ์ คือ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม และ
สิงหาคม จํานวนจั่นเฉลี่ย ร้อยละ 40.33 จั่น/เดือน 
  สรุป การเลี้ยงผึ้งในสวนมะพร้าว  การเลี้ยงผึ้งจะมีอาหารผึ้งสมบูรณ์เพียง 6 เดือน และใน
สวนมะพร้าวช่วงขาดแคลนหรือมีปริมาณจ่ันน้อย 6 เดือน 
  -  เงาะ  และทุเรียน ออกดอกในเดือนมกราคม-เมษายน จะช้าหรือเร็วแล้วแต่สภาพภูมิอากาศของแต่ละปี
หรือปริมาณการจัดการ สําหรับท้องท่ีหรือบางท่ีเงาะออกดอกอีกช่วงหนึ่งคือเดือนกรกฏาคม-สิงหาคม ความชอบของผึ้งมี
ปริมาณมาก สามารถเลี้ยงผึ้งได้ ช่วงออกดอกแต่ละต้นประมาณ  
1 เดือน  
  -  ยางพารา  ผลัดใบมใีบเพสลาด ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ช่วงผลัดใบ  ประมาณ  
1 เดือน ใบอ่อนมีนํ้าหวานมาก และมีเน้ือทีป่ลูกมาก 
  -  มะม่วงหิมพานต์  ออกดอกในเดือนมกราคม จนถึงเดือนมีนาคม ดอกมีนํ้าหวานและพ้ืนที่
ปลูกไม่มากนัก 
 -  พืชผัก พืชไร่ และไม้ดอกบางชนิด เช่น ดอกแตง ฟักทอง บานช่ืน โหระพา ดาวกระจาย 
กระถิน ถั่ว คณุนายต่ืนสาย แต่พ้ืนที่ปลูกพืชไร่และไม้ดอกทางภาคใต้แต่ละท้องที่มีปริมาณปลูกไม่มากนัก 
  -  สาบเสือ มีการออกดอกในเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ อยู่ในพ้ืนที่สวนโดยท่ัวไปมีปริมาณ
มากพอสมควร  
  -  ยูคาลิปตัส เดือนที่ออกดอก มี 2 ช่วง คือ มีนาคม – เมษายน และพฤศจิกายน ธันวาคม 
ดอกมีนํ้าหวานมาก แต่พ้ืนที่มปีลูกไม่มากนัก 



 

  -  ไม้ป่าชายเลน เช่น ลําพู สาํโรง พวงตาตุ่ม ออกดอกช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคมผ้ึงชอบ
เพราะ ฤดูน้ีมีนํ้าหวานจากดอกไม้ป่าชายเลนมาก แต่ยังไมไ่ด้ทําการศึกษาชนิดของพืชในป่าชายเลน  
  -  ข้าว ช่วงออกดอกเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ ให้เกสร 
  -  ต้นเสม็ด ได้ทําการศึกษาต้ังแต่เดือนมกราคม 2528 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2529 พบว่าม 

ดอกตลอดปี แต่ปริมาณดอกที่ออกแต่ละเดือนมีไม่มากนัก ช่วงที่มีปริมาณออกดอกมากที่สุด คือ เดือน 
มิถุนายน ให้นํ้าหวานและเกสร 
 -  กาแฟ เร่ิมบานเป็นช่วง ๆ ละ 5-7 วัน เป็นพืชที่มีปริมาณเน้ือที่ปลูกมาก ช่วงระยะการ
ออกดอกน้อยมาก 
  -  กระถินเทพา จะออกดอก 3-4 เดือนต่อครั้ง ให้เกสร 
 -  พืชตระกูลส้ม ออกดอกตลอดปี 
  -  กล้วย ออกดอกตลอดปี 
 -  ต้นตําเสา จะออกดอกเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ให้นํ้าหวานมาก 
4.  เทคนิคการรวมรัง 
 บางคร้ังผึ้งที่เลี้ยงเกิดขาดนางพญา หานางพญาใหม่ไม่ทัน โดยเฉพาะผึ้งโพรงที่ล่อมาได้มี
ประชากรไม่มากพอ หรือรังผึ้งที่ไม่สมบูรณ์ควรท่ีจะรวมรังให้เป็นรังเดียว มีความแข็งแรงพอที่จะได้รับนํ้าหวาน
ในช่วงที่ดอกไม้กําลังจะบาน ในการรวมรังใช้เทคนิค ดังน้ี 
  -  รังผึ้งที่จะรวมกันควรขนย้ายมาไว้ใกล้ ๆ กัน 
  -  ทําลายนางพญารังที่ไม่สมบูรณ์ล่วงหน้า 1 วัน ในกรณทีี่มีนางพญาท้ังสองรัง 
  -  นําผึ้งทั้งสองรังมารวมกันทันที โดยฉีดพ่นนํ้าหวาน ให้ทั่วรัง ผึ้งทั้งสองรัง 
  -  ควรปฏิบัติงานในช่วงเย็นหรือพลบค่ํา 
 ข้อควรระวังในการรวมรัง 
 -  อย่านํารังผึ้งที่เป็นโรคและศัตรูที่สําคัญของผึ้งมารวมกับรังอ่ืน ๆ 
5.  เทคนิคการสร้างความแข็งแกร่งให้ผึ้งแต่ละรัง 
 ปัจจัยที่สําคัญการเสริมรังให้ผึ้งนางพญามีการวางไข่และเสริมสร้างประชากรให้มากข้ึนต้องมี
ปัจจัยต่าง ๆ คอื 
  -  มีเกสรดอกไม้พอเพียง โดยธรรมชาติมีมากพอ ถ้าไม่มีควรให้เกสรเทียม 
 -  มีนํ้าหวานจากดอกไม้ 
 -  มีนางพญาที่มีคุณภาพดี 
 -  สถานที่เลี้ยงดี ทําเลดี สภาวะอากาศเอ้ืออํานวย 
  -  มีการจัดการดี 
หมายเหตุ  เกสรธรรมชาติที่สําคัญ เช่น ดอกข้าวโพด ดอกข้าว ดอกไม้ป่าหลายชนิด ดอกบัว ดอกไมยราบ ดอก
วัชพืช และดอกมะพร้าว เป็นต้น 
  วิธีการเสริมสรา้งความแข็งแกร่งให้ผึ้งแต่ละรัง 
 -  การรวมรัง 
 -  โดยการเสริมตัวอ่อนที่ปิดฝาแล้ว (Seal Brood) จากรังสต๊อกไว้แยก 
 -  โดยการสลับรัง ทําให้ผึ้งอ่อนแอ แข็งแกร่งข้ึนและควรทําในตอนกลางคืนหรือพลบค่ํา 
     จะช่วยแก้ไขปัญหารังใกลเ้คียงต่อสู้แย่งนํ้าผึ้ง 
6.  การล่อผึ้งควบคู่กับการเลี้ยง 
 การเลี้ยงผึ้งโพรงปัญหาท่ีสําคัญ คือ ผึ้งหนีรัง ผู้เลี้ยงไม่สามารถเพิ่มปริมาณผึ้งได้ตามความต้องการ และไม่
สามารถคงสภาพผึ้งท่ีมีอยู่ให้เท่าเดิมได้ ผึ้งอพยพไปตามแหล่งอาหารแต่ละฤดูกาล การล่อผึ้งควบคูก่ับการเลี้ยงผึ้ง พบว่า ผึ้งท่ี 



 

หนีรัง แยกรัง และผึ้งป่าตามธรรมชาติ จะอพยพหนีรัง แยกรัง หรือหารัง จะไปเข้ารังล่อ ปริมาณผ้ึงท่ีเลี้ยงไว้จะมีผึง้ทดแทนจาก
การล่อ และจะมีปริมาณผ้ึงเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ จากการทดลองมีผึ้งเพียง 10 รัง ปัจจุบันมีผึ้งประมาณ 100 กว่ารัง ฉะนั้นการเลี้ยงผึ้ง
โพรงควรมีการล่อควบคู่กันไปด้วย 
 7.  การจัดการผึ้งนางพญา 
  ผึ้งนางพญาที่ดีเป็นหัวใจการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งมีคณุสมบัติ ดังน้ี 
  -  วางไข่สม่ําเสมอทั้งคอน 
  -  ผลิตผึ้งงานมีคุณภาพ 
 -  เป็นนางพญาที่แข็งแรง 
 นางพญาผึ้งโพรงมีความสามารถในการควบคุมและผลิตผึ้งงานได้มีประสิทธิภาพให้สังเกตว่า
ถ้าพบว่าการวางไข่ลดลงมาก หรือนางพญาพิการ ควรทําการเปลี่ยนนางพญา อาจจะใช้หลอดนางพญาภายใน
รังหรือใช้หลอดนางพญาจากรังผึ้งที่ดีมาเปลี่ยน 
  การเปลี่ยนนางพญาโดยใช้ Queen cell (หลอดรวงผึ้งแม่รัง) 
 ภายในรังเมื่อพบว่า ผึ้งนางพญาไข่ลดลงประชากรในรังน้อยลง และผึ้งงานไม่สร้างรวงรัง ทั้งท่ี
มีอาหารสมบูรณ์ ในช่วงที่ภายในรังมีหลอดนางพญา ผู้เลีย้งควรคัดเลือกหลอดนางพญาที่สมบูรณ์ไว้ประมาณ 
2-3 หลอด และในช่วงที่หลอดนางพญาที่เก็บไว้ใกล้จะแตกออกเป็นตัวเต็มวัย ให้ฆ่านางพญาตัวเดิม ตัวใหม่ที่
ออกมาจะไม่ต้องต่อสู้กัน คัดเลือกเหลือนางพญาเพียงตัวเดียว หลังจากน้ันผสมพันธ์ุเองตามธรรมชาติ และเป็น
นางพญาตัวใหม่ 
  การเปลี่ยนนางพญา โดยใช้หลอดนางพญาจากรังอ่ืน ๆ คัดเลือกจากรังผึ้งท่ีดี ลักษณะนางพญาท่ีดี 
กล่าวคือ จะวางไข่สมํ่าเสมอ ผลิตผึ้งงานมีคุณภาพ และเป็นนางพญาท่ีดีแข็งแรง และไม่สร้างหลอดนางพญาบ่อย ๆ ผู้เลี้ยง
ต้องการเปลี่ยนนางพญาจากรังอ่ืน (นางพญาจากรงัท่ีมีคุณภาพท่ีคัดเลือกไว้ 
แล้ว) เอาหลอดนางพญามาเหน็บลงไปในคอนผึ้งท่ีต้องการจะเปล่ียนโดยใช้หัวแม่มือกดบริเวณรวงผึ้งทีน้ําหวานให้บุ๋มลงไป มี
น้ําหวานไหลออกมาเล็กน้อยหลอดนางพญาที่เปลี่ยนควรมีอายุหลังจากปิดฝาประมาณ 6 วัน ทําด้วยความระมัดระวัง อย่าให้
หลอดนางพญากระเทือน ใช้ปลายเล็บยํ้าเบา ๆ ให้ขอบของฐานหลอดติดกับไขผึ้งรอบ ๆ รอยบุ๋มท่ีใช้นิ้วมือกดลงไปและต้อง
แน่ใจว่าผึ้งไม่ได้สร้างหลอดนางพญา หรือมีหลอดนางพญาไว้แล้ว ถ้าพบให้ทําลายเสียมิเช่นนั้นผึ้งรังใหม่จะไม่ยอมรับนางพญา
ท่ีนําไปใส่ให้ และควรตรวจดูทุกระยะว่าผึ้งยอมรับหรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับควรใช้คอนผึ้งท่ีมีหลอดนางพญาอยู่แล้ว ยกมาใส่ในรัง
ใหม่ในช่วงกลางคนื อย่าลืมว่า ก่อนใส่หลอดนางพญาเข้าไปในรังผึ้งท่ีต้องการทําลายนางพญาตัวเก่าก่อน 1 วัน 
8.  การจัดการผึ้งในช่วงดอกไม้บาน 
  จากการสํารวจการเลี้ยงผึ้งโพรงโดยทั่วไปพบว่า ผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไม่สนใจย้ายผึ้งไปเก็บดอกไม้
บานตามแหล่งอาหารต่าง ๆ ๆแต่ละฤดูกาล ทั้งน้ี มีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มาเก่ียวข้องให้ผู้เลี้ยงผึ้งไม่สนใจที่จะ
เคลื่อนย้ายผึ้งไปเก็บดอกไม้ต่าง ๆ ที่ดีกว่า การเลี้ยงผึ้งในสวนมะพร้าวสาเหตุเพราะ 
 1.  ไม่มีตัวอย่างหรือข้อมลูพอที่จะเช่ือถือได้ว่า เคลื่อนย้ายผึง้ไปเก็บดอกไม้บานแล้วจะคุ้มทุน 
 2.  ผู้เลี้ยงผึ้งโพรงเป็นเกษตรกรรายย่อยไม่มีเวลาและกําลงัพอที่จะขนย้ายได้ 
 3.  สภาพของผ้ึงก่อนดอกไม้บาน โดยเฉพาะดอกเงาะ ทุเรียน และยางพารา (ทางภาคใต้) จะ
ออกดอกเดือนมกราคม  กุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคม สภาพผึ้งโดยทั่วไปในช่วงน้ีผึ้งท่ีปักหลักเลีย้งในสวน
มะพร้าวไม่สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ ่
 4.  การเก็บนํ้าผึ้งโดยทั่วไปใช้วิธีการตัด บางรายไม่ได้เข้าคอน การตัดนํ้าผึ้งแต่ละครั้ง ทาํให้
ผึ้งชงักความสมบูรณ์ เน่ืองจากต้องไปสร้างรังใหม่ กว่ารังจะสมบูรณ์ใหม่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือน 
 จากผลการทดลอง สลัดนํ้าผึง้ด้วยเครื่องสลัด ในช่วงที่มะพร้าวออกจ่ันมาก ๆ (ประมาณเดือน
เมษายน – กรกฏาคม) สามารถสลัดนํ้าผึ้งได้ประมาณ 20-30 วันต่อครั้ง และได้นํ้าผึง้ประมาณ 600-3,100 
กรัม ต่อรังต่อครั้ง สําหรับช่วงอ่ืน ๆ สามารถสลัดนํ้าผึ้งในสวนมะพร้าวได้บ้าง ช่วงระยะเวลาที่มะพร้าวออกจ่ัน  



 

(สิงหาคม-มีนาคม) การสลัดแต่ละครั้งต้องห่างออกไป ทั้งน้ี แหล่งอาหารเป็นปัจจัยสําคัญ การสลัดนํ้าผึ้งของผึ้ง
โพรงนับว่าเป็นปัจจัยหน่ึงที่เพ่ิมผลผลิตการเลี้ยงผึ้งโพรงให้สูงข้ึนได้ 
9.  การขนย้ายผึ้ง 
  ข้อควรคํานึงถึงการนําผึ้งที่ล่อได้มาไว้บริเวณลานเลี้ยง 
  1.  ควรให้ผึ้งสร้างรวงประมาณ 2 รวงขึ้นไป และภายในรวงควรประกอบด้วย นํ้าผึ้ง เกสร 
และตัวอ่อน 
  2.  ก่อนทําการขนย้ายควรเตรียมเสาหลัก แหล่งที่ขนย้ายไว้ให้พร้อมในช่วงเวลากลางวัน 
 3.  การขนย้ายผึ้งควรขนย้ายในเวลากลางคืน เพ่ือป้องกันผึ้งตกค้างน้อยที่สุด 
 4.  การขนย้ายรังล่อ ควรใหผ้ึ้งมีตัวอ่อนและน้ําหวานอยู่มากพอสมควร เพ่ือป้องกันการหนีรัง
หลังการขนย้าย 
 5.  การขนย้ายควรกระทําอย่างน่ิมนวล เพ่ือป้องกันรวงผึ้งขาดในกรณีทีผ่ึ้งยังไม่เข้าคอน หรือ
ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่จําเป็น 
 การขนย้ายผึ้งในช่วงระยะทางไกล ๆ  
 การขนย้ายในระยะทางไกล ๆ ควรคํานึงถึงปัญหาผึ้งย้ายที่อยู่ จะทําใหป้ระชากรของผึ้งตาย
ไปเป็นจํานวนมาก ฉะน้ันการขนย้ายผึ้งเพ่ือให้ผึ้งบอบชํ้าน้อยและตายน้อยที่สุด 
ควรปฏิบัติ ดังนี้ 
  1.  การขนย้ายผึ้งในระยะทางไกล ๆ ควรย้ายผึ้งเฉพาะผึ้งที่เข้าคอนเท่าน้ัน 
 2.  ควรขนย้ายผึ้งในช่วงเวลากลางคืน ถ้าหากมีความจําเป็นต้องขนย้ายในเวลากลางวัน ควร
ปฏิบัติ ดังน้ี 
  -  ใช้ตะแกรงมุง้ลวดปิดปากทางเข้า-ออก เพ่ือให้อากาศระบายเข้าไปในรังได้บ้าง 
  -  ควรฉีดพ่นนํ้าให้ผึ้งในช่วงขนย้าย 
 -  เมื่อขนย้ายผึ้งถึงลานเลี้ยงใหม่ ควรปล่อยผึ้งทันที และผู้ปล่อยผึ้งไม่ควรยืนตรงหน้ารัง 
 -  หลังจากขนย้ายผึ้งเสร็จแลว้ วันถัดไปควรตรวจภายในรังผึ้ง 
 10.  การเก็บน้ําผึ้งในรังเลี้ยงผึ้ง 
  ผู้เลี้ยงผึ้งแบบเก่า ซึ่งเลี้ยงผึ้งในโพรงไม้หรือกล่องไม้ที่ไม่มคีอน เมื่อผึ้งมาอยู่ในกล่องได้
ประมาณ 1-3 เดือน ให้เปิดดูรวงผึ้งที่ผึ้งสร้างน้ัน ถ้ามีประมาณต้ังแต่ 4 รวงขึ้นไปมีขนาดใหญ่พอควรให้ใช้มีด
ตัดรวงผึ้งออกจากรังประมาณรังละ 1-3รวง ให้เหลือรวงผึ้งไว้ในรังประมาณ 3-4 รวง นํารวงผึ้งที่ตัดออกมาตัด
เอาเฉพาะส่วนที่เป็นนํ้าผึ้ง นํามาสับบนตะแกรงให้นํ้าผึ้งไหลลงในถังเก็บ ไม่ควรใช้วิธีบีบด้วยมือ หรือคั่นรวงผึ้ง
เพราะจะทําให้เศษผงหรือช้ินส่วนของรวงผึ้ง   และตัวอ่อนผึ้งผสมไปกับนํ้าผึ้ง ต้ังทิ้งไว้ประมาณ 2-3 วัน ส่วน
ของเศษผงต่าง ๆ จะลอยขึ้นส่วนบนให้ตัดเอาเศษผงออก ซึ่งจะได้นํ้าผึ้งบริสุทธ์ิบรรจุขวดต่อไป การเก็บนํ้าผึ้ง
แบบน้ีจําเป็นต้องตัดทั้งรวงทําให้ส่วนของตัวอ่อนผึ้งเสียไป ซึ่งมีผลกระทบต่อความแข็งแรงและความสมดุล
ภายในรังผึ้งด้วย 

  ในกรณีไมม่ีถังสลัด มีวิธีตัดน้ําผึ้งจากรวง 2 แบบ คือ 
  1.  ตัดเอาเฉพาะส่วนของนํ้าผึ้งท้ังหมดด้านบนคอน โดยเหลืออาหารให้ผึ้ง  3-4 คอน การตัดแบบนี้ผึ้งงาน
จะสร้างหลอดรวงใหม่ได้ช้า  
  2.  ตัดเอาเฉพาะส่วนของน้ําผึ้งเป็นช่วง ๆ การตัดนํ้าผึ้งวิธีน้ี สามารถตัดได้ทุกรวง  
เพราะยังมีส่วนของน้ําผึ้งเหลือไว้ให้เป็นอาหารของผึ้ง และจะทําให้ผึ้งซอ่มแซมรังได้รวดเร็วกว่าวิธีแรก 
 
 



 

11.  การเก็บไขผึ้ง  นําเศษรวงผึ้งที่เหลือจากการเอานํ้าผึ้งออกหมดแล้วหรือจากรวงผึ้งเก่า ๆ ถ้ามีนํ้าผึ้งอยู่
นําไปวางในที่เลี้ยงผึ้ง ให้ผึ้งดูดนํ้าผึ้งเป็นอาหารให้หมด นําเศษรวงผึ้งที่ได้ไปใส่ในนํ้าเดือด แต่ห้ามต้มไขผึ้งใน
ภาชนะที่เป็นอลูมิเนียม จากน้ันไขผึ้งบริสุทธ์ิจากรวงผึ้งจะหลอมละลายออกมา ใช้ตะแกรงลวดตักเศษผงต่าง ๆ 
ออกให้หมดหรือใช้ผ้ากรองอีกที หรือใช้ตาข่ายมุ้งลวดสีฟ้ากรอง แล้วต้ังไฟอีกครั้งแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางอีกที 
ทิ้งให้ไขผึ้งเย็นลง ก็จะได้ไขผึง้บริสุทธ์ิ ลอยจับตัวแข็งอยู่ที่ผิวหน้าด้านบน นําส่วนไขผึ้งน้ีไปใส่กะทะต้ังบนไฟอีก
ครั้ง ไขผึ้งจะหลอมละลายเปน็ไขผึ้งเหลว (ไม่ต้องผสมนํ้า) แล้วนําไปใส่หล่อแบบพิมพ์ทีต้่องการ 
12.อุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งโพรง 

   1).  หบีหรือรังเลี้ยงผึ้งมาตรฐาน  ประกอบจากไม้ที่มนํ้ีาหนักเบา ไม่ยืด ไม่หด และไม่โค้ง
บิดงอ ไม้ที่นํามาประกอบควรมีความหนาประมาณ 1.40 ซม. โดยมีสัดส่วนของหีบเลี้ยง ดังน้ี 

แผ่นไม้ทีใ่ช้มีขนาดความหนา 1.40  ซม. 
ความสูง                      25      ซม.  

                             ความยาวภายนอก          53.50  ซม.  
    ความยาวภายใน    50.70   ซม.    
                             ความกว้างภายนอก         30.50  ซม.  
    ความกว้างภายใน   27.70     ซม. 
     2).  คอนผึ้ง  เป็นส่วนที่สาํคัญที่จะยืดรวงผึ้ง การเลือกไม้ที่มาทําคอนควรเป็นไม้ที่มคีวาม
แข็งแรงสามารถตอกตะปู และมีความคงทนในการใช้งาน ขนาดของคอนมาตรฐานที่ใช้ในผึ้งโพรง ซึ่ง
ประกอบด้วยไม้ 4 ช้ัน คือ ด้านบน ด้านล่าง อย่างละ 1 ช้ิน และด้านข้าง 2 ช้ิน โดยมีสัดส่วนของคอน ดังน้ี 
     ความหนาของไม้คอน   1.6 ซม. 
    ความกว้างของไม้คอน   2.0 ซม. 
    ความยาวด้านบน   48.0 ซม. 
    ความยาวด้านล่าง   42.0 ซม. 
    ความยาวด้านข้าง   22.5 ซม. 
    ความหนาของไม้ด้านข้าง  2.5 ซม. 
   3).  รังล่อผึง้โพรง  มีความจําเป็นมาก ผู้เลี้ยงผึ้งโพรงจะต้องใช้รังล่อควบคู่ไปกับการเลี้ยง
ตลอดเวลา ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันผึ้งหนีรังหรือผึ้งแยกรัง ถ้าผึ้งออกไปจะได้เข้ารังล่อ รังล่อต้องเปิดทุกด้าน ยกเว้น
ฝาด้านบน ขนาดรังล่อไม่จํากัดขนาด แล้วแต่ผู้เลี้ยงจะกําหนดขนาดแต่ถ้าหากสามารถทําได้เท่ากับรังเลี้ยงก็ย่ิง
ดี เพราะถ้าหากผึ้งเข้ารังล่อมาก ๆ ในบางฤดูกาล รังเลี้ยงเตรียมไว้ไม่พอก็สามารถใช้รงัล่อแทนได้ โดยรังล่อที่
เข้าคอนสามารถนํามาเลี้ยงผึ้งได้เช่นกัน 
   4).  ชุดปอ้งกนัผึ้งต่อย   การเลี้ยงผึ้งโพรงโดยทั่วไปเราจะใช้ชุดง่าย ๆ  ที่มีอยู่คือ กางเกงขา
ยาว เสื้อแขนยาวและอาจจะใช้หนังยางรัดที่ปลายขากางเกง และปลายแขนเสื้อ เพ่ือป้องกันผึ้งมุดเข้าไปต่อย
ส่วนในของร่างกาย โดยบางคร้ังจะมีถุงมือยางหรือหนังที่หนาสวมมือป้องกันผึ้งต่อยทุกครั้ง 
   5).  หมวกกนัผึ้งต่อย  ใช้วัสดุที่มีอยู่ในพ้ืนบ้านก็คือใช้ตาข่ายถี่ที่ผึ้งลอดเข้าไม่ได้ มาทําเป็น
หมวกครอบศีรษะ โดยด้านล่างใช้ผ้าเย็บยาวลงมาให้ปิดช่วงลําคอไว้ ด้านหน้าจะทําเป็นตาข่ายสีดําช่วงระหว่าง
ตา เพ่ือให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อต้องการปฏิบัติงานในการเลี้ยงผึ้ง 
   6). แปรงปดัตัวผึ้ง  เป็นแปรงที่มีขนอ่อนนุ่มไม่ทําอันตรายผึ้ง ใช้สําหรับปัดผึ้งลงในรังหรือ
ในช่วงเก็บนํ้าผึ้ง และช่วงตัดผึ้งเข้าคอน 
   7).  เครื่องพน่ควันสยบผึ้ง (Smoker) เป็นเคร่ืองมือสําคัญที่นักเลี้ยงผึง้ทุกคนจะต้องมีและ
นําไปใช้ทุกครั้ง เวลาทํางานอยู่กับรังผึ้ง ทําด้วยกระป๋องสังกะสี อลูมิเนียม หรือสแตนเลส มีฝาครอบ เป็น 



 

รูปทรงกรวยสําหรับปิดพ่นควันออก ด้านหลังเจาะรูให้ลมเข้าและมีที่ป้ัมลมประกอบด้วยไม้ 2 แผ่นบาง ๆ ที่ป้ัม
ลมทําด้วยผ้าหนังมีช่องลม ตรงกับรูของกระป๋อง เวลาบีบลมจากกระเปาะจะพุ่งตรงเข้าไปในกระป๋อง ทําให้เช้ือ
ไฟในกระป๋องติดไฟ เกิดควันพุ่งออกจากกรวย วัสดุที่ใช้เผาให้เกิดควัน นิยมใช้ใบไมใ้บหญ้าแห้ง ๆ หรอืกาบ
มะพร้าวแห้งก็ได้ เวลาเผาถ้ามีเปลือกส้มแห้ง ๆ กใ็ส่เข้าไปด้วย จะทําให้ควันมีกลิ่นดีขึน้ ถ้าควันที่มีกลิ่น 
เหม็นผึ้งก็ไม่คอ่ยชอบ 
   8).  กลกัขงันางพญา  ทําด้วยตาข่ายอลูมิเนียมมีขนาดเท่ากล่องไม้ขีด ใช้สําหรับจับผึง้
นางพญาขังไว้เวลาตัดผึ้งเข้าคอน 
   9).  มีด ใช้มีด cutter หรือมีดบางปลายแหลม สําหรับใช้ตัดรวงผึ้งช่องเข้าคอน 
  10). ลวดสแตนเลส เป็นลวดสแตนเลสขนาดเล็ก สําหรับใช้ขึงคอนยึดรวงผึ้งช่วงที่ตัดผึ้งเข้าคอน 
   11).  ไขผึ้ง  ใช้สําหรับทาฝารัง หรือข้างกล่องผึ้ง เพ่ือล่อให้ผึ้งเข้ารังล่อ 
  12).  อุปกรณ์อ่ืน ๆ เช่น ภาชนะสําหรับใส่รวงผึ้งและนํ้าผึ้ง ยางเส้นใช้สําหรับรัดรวงผึ้ง เมื่อ
ตัดรวงผึ้งเข้าคอน ใช้จํานวน 2 เส้นต่อ 1 คอน ถังพักนํ้าผึ้ง และอุปกรณ์ช่าง เช่น ค้อน ตะปู คีม เลื่อย กรรไกร 
ยาหม่อง ฯลฯ 

ศัตรูของผ้ึง 

  การเลี้ยงผึ้งโพรงนั้นนอกจากผู้เลี้ยงผึ้งจะประสบปัญหาต่าง ๆ เก่ียวกบัการจัดการรังผึ้งแล้ว 
ปัญหาสําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําความเสียหายให้กับผึ้งทีเ่ลี้ยงก็คือ ปัญหาเร่ืองโรคและแมลงที่เป็นศัตรูของผึ้ง 
ซึ่งแบ่งออกเป็น 
   1.  พวกสตัว์ทีก่ินผึ้งเปน็อาหาร 
   ได้แก่ แมงมมุ จิ้งจก ตุ๊กแก คางคก กบ อ่ึงอ่าง นกต่าง ๆ เช่นนกก้ิงโครง นกแอ่นลม กิ้งก่า 
จิ้งเหลน เป็นต้น สัตว์เหล่าน้ีจะจับกินผึ้งเป็นอาหาร เมื่อพบในแหล่งเลีย้งผึ้งให้กําจัดทิ้งหรือไล่ไป และทําความ
สะอาดรังอยู่เสมอ 
   2.  พวกแมลง 
                                 - หนอนผีเสื้อกินไขผึ้ง  (Wax Moth)  เป็นศัตรูที่สําคัญของผึ้งโพรงและพบในรังผึ้งที่
อ่อนแอมีประชากรน้อย ตัวแก่เป็นผีเสื้อกลางคืนชนิดหน่ึง มาวางไข่ในรังผึ้งที่อ่อนแอ มีประชากรน้อย ตัวอ่อน
ซึ่งเป็นตัวหนอนจะไปกัดกินรวงผึ้งให้เสียหาย ป้องกันโดยทําให้ประชากรผึ้งแข็งแรง 
                           -  มดต่าง ๆ จะเข้าไปกัดกินตัวอ่อน ตัวแก่ของผ้ึงและจะขโมยน้ําผึ้งในรัง ป้องกันโดยการใช้เศษผ้าชุบ
น้ํามันเคร่ืองเก่าพันรอบเสาหรือขาต้ังรังผึ้ง เช่น มดแดง 
                            - ปลวก จะกัดกินรังผึ้งทําให้รังเลี้ยงผึ้งผุกร่อนพังไปไม่สามารถใช้เลี้ยงผึ้งได้ ให้หม่ันตรวจทําความ
สะอาดรังผึ้งอย่างสมํ่าเสมอ 
                         - ไร ซึ่งดํารงชีวิตแบบตัวเบียนจะดูดกินของเหลวภายในตัวผึ้งหรือเลือดผึ้ง ไรที่เป็นศัตรู
ของผึ้งโพรง คือ ไรวาร์รัว ผึ้งที่ถูกไรเบียนถ้ารอดชีวิตอยู่ได้จะพิการ รูปร่างผิดปกติ ปีกไม่แผ่ออกในสภาพปกติ
ตามธรรมชาติ ผึ้งโพรงจะมีความต้านทานต่อการระบาดของไรศัตรูผึ้ง โดยจะพบเห็นไรถูกผึ้งงานกัดทําลาย 
และถ้าในรังผึ้งโพรงมีไรระบาดมาก ผึ้งโพรงจะย้ายทิ้งรัง การใช้สารเคมป้ีองกันและกําจัดไรจึงไม่จําเป็นสําหรับ
การเลี้ยงผึ้งโพรง 
   - ตัวต่อจะเข้าทําลายผึ้งโดยการบินโฉบจับตัวผึ้งงาน ตัวเต็มวัยที่บินอยู่นอกรังกินเป็นอาหาร 
ถ้ารังผึ้งรังไหนอ่อนแอตัวต่อจะเข้าไปกินตัวหนอนภายในรังจนหมด 
 
 
 

 



 

   3.  โรคผึ้ง 
   โรคของผึ้งโพรงท่ีพบคือโรคแซกบรูดท่ีระบาด เกิดจากเชื้อไวรัส ลักษณะของโรคตัวอ่อนจะตายก่อนปิดฝา
และระยะปิดฝาตัวอ่อนมีสีขาวขุ่นถึงเหลืองหรือน้ําตาลเข้มต่อมาจึงค่อย ๆ แห้ง โดยส่วนหัวจะหด ส่วนท้ายจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเป็นถุงน้ํา การรักษาและป้องกันกําจดัโดยวิธีทําให้รังผึ้งแข็งแรงต้านทานโรค เปลี่ยนรวงตัวอ่อนท่ีเป็นโรคท้ิง นําไป
เผาทําลายท้ิงและเปลี่ยนนางพญาใหม่ เพราะอาจเกิดการแพร่เชื้อจากการวางไข่ของผึ้งนางพญา โดยการถ่ายทอดเชื้อทาง
กรรมพันธ์ุ 
   ลักษณะของผึง้โพรงโดยธรรมชาติ จะมีศัตรูผึ้งน้อยมาก ไม่ต้องใช้สารเคมีป้องกันกําจัด 
เน่ืองจากผึ้งโพรงเป็นแมลงในธรรมชาติปราดเปรียว ต้านทานโรค เอาตัวรอดได้ดี เช่น การอพยพทิ้งรังหนีใน
กรณีเกิดโรคแซกบรูดรบกวนหรือมีศัตรูอ่ืน ๆ รบกวน จะทิ้งรังไปหาที่สร้างรังใหม่ ปลอ่ยให้รังที่มีศัตรูและโรค
ตายไปเอง ศัตรูของผึ้งโพรงที่สําคัญจริง ๆ คอื มดแดง การป้องกันมดแดงโดยการใช้นํ้ามันเคร่ืองเก่า ๆ ชุบเศษ
ผ้าแล้วเอามาทารอบเสาของรังผึ้งโพรง ทําให้มดไม่สามารถขึ้นไปทําลายผึ้ง 
ตน้ทุนและผลตอบแทน 
ตน้ทุน/รัง  เปน็เงิน  960บาท 

1. ค่ารังเลี้ยง (ใบมะพร้าว ใบจาก)  เป็นเงิน  350 บาท 
2. ขาไม้ต้ังรังผึ้ง  เป็นเงิน  100 บาท 
3. คอนผึ้ง 6 คอนๆ ละ 25  เป็นเงิน  150 บาท 
4. หน้ากากกันผึ้งต่อย/ผ้าคลุมตาข่าย/หมวก  เป็นเงิน 120 บาท 
5. แปรงปัด  เป็นเงิน 240 บาท 

ผลตอบแทน 
 ผลผลิตนํ้าผึ้งจากผึ้งโพรงได้ 6 กิโลกรัม/รัง/ปี ราคานํ้าผึ้งกก.ละ 300 บาท/กก. เป็นเงิน 1,800 
บาท/รัง/ปี  ได้กําไรเฉลี่ยรังละ 840 บาท/รัง/ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การผลติพืชสมุนไพรปลอดภัย 
 

1. การผลติพชืสมุนไพรที่มีคณุภาพและความปลอดภัย 
คุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพดีจะต้องเร่ิมจากวัตถุดิบสมุนไพรทีม่ีคุณภาพดี ข้อปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับคุณภาพและความปลอดภัยใน
การผลิตพืชสมนุไพรดังน้ี 

 
1) พันธุพ์ืชสมุนไพร 

1.1) ชนิดหรือพันธ์ุ ที่คัดเลือกมาปลูกควรเป็นสายพันธ์ุที่ดีที่ให้สารออกฤทธ์ิสูงและที่
ต้องการของผู้ซื้อ ควรตรวจสอบความถูกต้อง ของช่ือ ช่ือท้องถิ่น ให้ถูกชนิดที่จะปลูก บางคร้ังมีช่ือพ้องกันแต่
เป็นคนละชนิดกัน เช่น หญ้าใต้ใบและลูกใต้ใบ หลีกเลี่ยงการใช้ส่วนขยายพันธ์ุที่มีการปนเป้ือนของพืชสมุนไพร
ชนิดอ่ืน ๆ ระหว่างการผลิต 

1.2) ส่วนที่ใช้ทําพันธ์ุมีคุณภาพดี  ปราศจากโรคแมลง และเหมาะสําหรับทําพันธ์ุ  
เช่น  เหง้าแกร่ง  เมล็ดหรือต้นพันธ์ุสมบูรณ์ 

 
2) เลือกพืน้ทีป่ลกู 

2.1) เลือกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับชนิดสมุนไพร  
2.2) หลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการปนเป้ือน อันเน่ืองมาจากมลภาวะของดิน อากาศ 

และน้ําที่เกิดจากสารเคมีอันตราย  ประเมินผลกระทบของการใช้ผืนดินที่ผ่านมาในอดีตในพ้ืนที่ปลูกสมุนไพร 
ผลกระทบจากแปลงข้างเคียงที่ใช้สารเคมีอันตราย  ตรวจสอบโลหะหนักตกค้างในดินแปลงปลูก 

 
3) การปรบัปรุงดนิ 

3.1) ควรปรับปรุงดินปลูกสมุนไพรให้มีความอุดมสมบูรณ ์มีอินทรียวัตถสุูง มีหน้า
ดินลึกใกล้เคียงกับระบบรากพืช เพ่ือประกันการเจริญเติบโตและคุณภาพของพืชสมุนไพรโดยเน้นการใช้ปุ๋ยพืช
สด หรือปุ๋ยคอกจากมูลสัตว์ทีผ่่านการหมักอย่างทั่วถึงสมบูรณ์   

3.2)  สําหรับปุ๋ยเคมีควรใช้ในปริมาณจํากัด สอดคล้องกับความต้องการของ
สมุนไพรแต่ละชนิดและสอดคล้องกับระยะการเจริญเติบโตของพืชในระยะแรกของการเจริญเติบโต 
  

4) การปอ้งกนักาํจัดศตัรพูชื 
ควรใช้การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน สารเคมีป้องกันกําจัดศัตรูพืชควรจะใช้ให้น้อยที่สุด

และใช้เฉพาะเมื่อไม่มีมาตรการทางเลือกอ่ืนแล้ว  .การป้องกันโรคและแมลงใช้แนวทางการป้องกันเพ่ือลดความ
เสียหายโดยเริ่มต้ังแต่การปลูก ให้มกีารระบายนํ้าที่ดี การใช้ปูนปรับสภาพความเป็นกรดของดิน การตัดแต่งก่ิง
ให้อากาศถ่ายเทสะดวก การทําความสะอาดแปลงไม่ให้เป็นแหล่งสะสมโรคและแมลง  การใช้สารชีวภัณฑ์
ต้ังแต่เร่ิมปลูก  

 
5) เกบ็เกี่ยวทีเ่หมาะสมและมีสารสําคญัสงู 
ต้องทราบส่วนของพืชที่จะนํามาใช้ เก็บเก่ียวที่อายุพืช  ฤดูกาล ช่วงเวลาและวิธีการเก็บเกี่ยว

ที่ถูก 



 

    5.1) เก็บเก่ียวที่อายุเก็บเก่ียวที่เหมาะสม  ปริมาณสารสําคญัออกฤทธ์ิที่ได้จากส่วน
ต่างๆ  พืช  มมีากน้อยแตกต่างกันตามระยะการเจริญเติบโตของพืช 

.5.2)  เก็บเก่ียวในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม  สภาพที่ควรหลีกเลี่ยง  ได้แก่  สภาพ
ดินเปียก  นํ้าค้าง  ฝน  หรืออากาศมีความช้ืนสูง เน่ืองจากระดับความช้ืนสูงจะเร่งให้เกิดจุลินทรีย์และเช้ือรา 

    5.3) เก็บเก่ียวให้มีดินติดผลผลิตน้อยที่สุด  หลีกเลี่ยงการสัมผสักับดินให้มากที่สุด
เท่าที่จะทําได้เพ่ือลดปริมาณของจุลินทรีย์ในวัตถุดิบสมุนไพรที่เก็บเก่ียว  ถ้าต้องใช้ส่วนที่อยู่ใต้ดิน (เช่นราก) 
ควรเอาดินที่ติดมา ออกให้หมดทันทีที่เก็บเก่ียวขึ้นมา  ระวังไม่ให้มีเศษวัชพืชปะปนมา 

    5.4) อุปกรณ์การเก็บเกี่ยว  ภาชนะบรรจุ  บริเวณท่ีผลผลติสัมผัสต้องสะอาด  
ปราศจากเศษดิน  ผงฝุ่น  โรค  แมลง  ฯลฯ   เคร่ืองมือเหล่าน้ีควรเก็บไว้ในที่ที่ไม่มีการปนเป้ือนและแห้ง หรือ
ในที่ที่ปราศจากแมลง หนู นก และสัตว์รังควานอ่ืนๆ และในที่ที่ปศุสัตว์หรือสัตว์เลี้ยงเข้าไม่ถึง 
     5.5) การวางผลผลิต  ต้องไม่ซ้อนหนาเกินไป  ควรวางบนยกพ้ืนห่างจากพ้ืนดิน 

    5.6) วัตถุดิบสมุนไพรที่เก็บเก่ียวแล้วควรขนส่งทันทีในสภาพท่ีสะอาดและแห้ง โดย
อาจบรรจุในตะกร้าที่สะอาด ถุงที่แห้ง  หลีกเลี่ยงความเสียหายจากการกระทบกระแทกหรือการอัดแน่นของ
วัตถุดิบสมุนไพร เช่น เน่ืองมาจากการบรรจุเกินขนาด หรือการวางกระสอบหรือถุงบรรจุสมุนไพรซ้อนกันมากๆ 
ที่อาจทําให้เกิดการเน่าเสียหรือการเสื่อมคุณภาพของสมุนไพรได้ 
 
  6) การทาํแหง้ทีเ่หมาะสม  
  ข้อน้ีเป็นจุดอ่อนที่มักจะไม่เคร่งครัดและเป็นที่มาของเช้ือจุลินทรีย์  เช้ือรา ควรดําเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ หรือตามมาตรฐานของผู้ซือ้ให้มากที่สุด  
   6.1)  เก็บเก่ียวหรือเก็บจากแหล่งแล้วขนสง่ไปยังสถานที่แปรรูปโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะ
ทําได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการบูดเน่าจากเช้ือจุลินทรีย์หรือเกิดการเสื่อมสลายด้วยความร้อน 
     6.2) ลดความร้อนจากแปลงปลูก โดยการแผ่ หรือ ผึ่งในรม่ 
     6.3) ตรวจสอบและคัดแยกก่อนที่จะไปผ่านกระบวนการแปรรูปขั้นต้น โดยคัดแยก
สิ่งปลอมปน  เช่น  หิน  ดิน  ทราย  ส่วนของพืชที่ไม่ต้องการ  หรือ  สมนุไพรอ่ืนที่คล้ายคลึงกันปะปนมา  
คัดเลือกส่วนทีเ่น่าเสีย  มีโรคแมลง  ออกจากส่วนที่มีคุณภาพดี  
       6.4) ล้างทําความสะอาด  ชําระสิ่งสกปรกและสิ่งที่ติดมากับผลผลิตและทําให้แห้ง
โดยเร็วที่สุด  เพ่ือป้องกันการเข้าทําลายของเช้ือจุลินทรีย์ และแมลงศัตร ู
       6.5) การตัดแต่ง  เช่น  ตัดรากฝอย  ปอกเปลือก เป็นต้น 
     6.6) การลดขนาด  เช่น  หัน่  ฝานเป็นช้ิน  ตามความเหมาะสมของพืชแต่ละชนิด 
     6.7) การรักษาสีโดยการลวกในสมุนไพรบางชนิด เช่น ผลมะแว้ง 
   6.8) การทําแห้งสมุนไพรโดยท่ัวไปจะให้มคีวามช้ืนเหลือประมาณ  10-12% การ
ทําแห้งพืชสมนุไพรสามารถทําให้แห้งได้หลายวิธีที่เหมาะสมกับชนิดสมุนไพร 

6.8.1) โดยการผึ่งลม การผึ่งในที่ร่มที่อากาศถ่ายเทดี (มีรม่เงาบังไม่ให้ได้รับ
แสงอาทิตย์โดยตรง) วางเป็นช้ันบางๆ บนแผงตากในห้องหรือในอาคารที่กรุมุ้งลวด หมั่นคน หรือกลบับ่อยๆ 
เพ่ือให้อากาศถ่ายเททั่วถึง แผงตากควรจะอยู่ห่างจากพ้ืนมากพอ และควรพยายามให้วัตถุดิบสมุนไพรแห้ง
อย่างสมํ่าเสมอเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดเช้ือรา   การผึ่งลมจะเป็นวิธีที่ดีสําหรับพืชสมุนไพรที่รักษาสีของใบและ
ดอกให้มากที่สดุ ตัวอย่างสมุนไพรได้แก่ ดอกอัญชัน  

6.8.2) การตากแดด  การตากแดดโดยตรงในฤดูที่มีแสงแดดเหมาะสม สถานที่ต้อง
สะอาดไม่มีฝุ่นละออง เช่น ไม่ตากใต้ราวสายไฟที่อาจเป็นที่เกาะของนก หรือข้างถนนที่มีฝุ่น  มีภาชนะรองรับที่ 



 

สะอาด หลีกเลีย่งการทําแห้งโดยการวางบนพ้ืนดิน  หรือพ้ืนซีเมนต์ หรือสังกะสีโดยตรง ควรมีลานตากยกพ้ืนมี
วัสดุรองเช่น ผืนผ้าใบหรือผ้าชนิดอ่ืนที่เหมาะสม อากาศถ่ายเทได้และสามารถเก็บเพ่ือป้องกันความช้ืน หรือฝน
ได้ หรือใช้โรงเรือนตากแบบมีหลังคาโปร่งแสงที่มีโครงสร้างทําจากวัสดุในท้องถิ่น  การตากต้องตากให้แห้งสนิท
จริง  

6.8.3 )การอบแห้งโดยใช้ลมร้อน วิธีการและอุณหภูมิที่ใช้ในการทําใหแ้ห้งอาจมี
ผลกระทบต่อคุณภาพของวัตถุดิบสมุนไพรที่ได้ ให้ควบคมุอุณหภูมิ เพ่ือหลีกเลี่ยงการสลายตัวของสารเคมีที่เป็น
สารออกฤทธ์ิ ใช้อุณหภูมิตํ่าและระยะเวลาการอบแห้งนาน   และควรรักษาอุณหภูมิให้ตํ่ากว่า 60 องศา
เซลเซียส ในกรณีที่ใช้เช้ือเพลิงอ่ืนในการก่อไฟ ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เช้ือเพลิงหรือควันสัมผัสกับวัตถุดิบสมุนไพร 

 
2. คุณภาพและความปลอดภัยของสมุนไพร 

ข้อกําหนดคุณภาพและความปลอดภัย ของสมุนไพรโดยท่ัวไป มีดังน้ี 
  - สารสําคญัออกฤทธิ ์ เป็นคุณลักษณะจําเพาะทางเคมีของสมุนไพร  คอื  องค์ประกอบทาง
เคมี  และปริมาณสารที่เป็นตัวออกฤทธ์ิสําคัญในสมุนไพรชนิดน้ันๆ  สารเคมีในสมุนไพรมีหลายชนิด  ปริมาณ
สารสําคัญต่างๆ ก็เปลี่ยนแปลงไปตามพันธ์ุ สภาพแวดล้อม อายุการเก็บเกี่ยว และกรรมวิธีหลังการเก็บเกี่ยว 
  - สิง่ปนปลอม หมายถึง  สิ่งอ่ืนๆ  นอกเหนือจากส่วนของพืชที่ต้องการใช้  เช่น ส่วนของพืช
ชนิดอ่ืน หรือส่วนอ่ืนของพืช แม้แต่พืชชนิดเดียวกันหากต้องการใช้ใบ ก็ไม่ควรมีกิ่งและก้านปนมา รวมท้ังไม่
ควรมีกรวด หนิ  ดิน ทราย ปนมา  เป็นต้น  โดยทั่วไปควรมีสิ่งแปลกปลอมไม่เกิน 2% 
  - ความชื้น โดยทั่วไปสมุนไพรควรมีความช้ืนไม่เกิน  10%  ยกเว้นสมนุไพรบางชนิดมีการ
กําหนดไว้ตามความเหมาะสม  สมุนไพรทีม่ีความช้ืนมากเกินไป  จะทําให้เช้ือจุลินทรีย์เติบโตได้ง่าย  ทําให้เกิด
การสูญเสียสารสําคัญได้ง่าย 
  - การปนเปื้อนด้วยจุลนิทรยี์ เป็นปัญหาหลักของผู้ผลิต  สมุนไพรที่ปราศจากสิ่งปนเป้ือน
หรือมีปริมาณสิ่งปนเป้ือนอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย  ก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายในระยะยาว  การ
ปนเป้ือนด้วยจุลินทรีย์ทําให้เกิดการสูญเสียสารสําคัญได้ง่ายเป็นสาเหตุสําคัญทีท่ําให้สมุนไพรมีคุณภาพตํ่าได้
อนุญาตให้มีการปนเป้ือนด้วยจุลินทรีย์ได้บ้าง  แต่ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ 
  - การปนเปื้อนด้วยสารพษิตกคา้ง สมุนไพรไม่ควรมีสารพิษตกค้าง  หรืออาจมีได้แต่ต้องไม่
เกินค่าที่กําหนดไว้  เพราะหากใช้สมุนไพรทีป่นเป้ือนเป็นเวลานาน  จะเกิดการสะสมของสารพิษในร่างกายได้  
จึงกําหนดค่าที่อนุญาตให้มีไว้ตํ่ามาก 
  - การปนเปื้อนด้วยสารหนแูละโลหะหนกั  สมุนไพรไม่ควรมีสารหนูและโลหะหนักตกค้าง  
หรืออาจมีได้แต่ต้องไม่เกินค่าที่กําหนดไว้  โลหะหนักที่ควรกําหนดค่ามาตรฐาน  ได้แก่  
แคดเมี่ยม ไม่เกิน 0.3 ppm  ตะก่ัว ไม่เกิน 10 ppm และสารหนู ไม่เกิน 4 ppm   
 
3. การตรวจรบัรองคณุภาพและความปลอดภัย 

การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสมุนไพรจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในการพัฒนาและ
ส่งผลต่อความเช่ือมั่นของผู้ซื้อ/ผู้ใช้วัตถุดิบ ตลอดจนผู้บริโภค   หากการตรวจสอบคุณภาพไม่ผ่านก็จะทําให้
ทราบปัญหาว่าไม่ผ่านข้อไหน  เพ่ือนําไปค้นหาสาเหตุในกระบวนการผลิต นําไปสู่การควบคุมและปรับปรุง
กระบวนการผลิตเพ่ือลดความเสี่ยงต่อไป   จากการตรวจรับรองคุณภาพวัตถุดิบและผลติภัณฑ์สมุนไพรของ
เกษตรกร โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในช่วงที่ผ่านมา  พบว่ามีจํานวนตัวอย่างที่ผ่านรับการรับรองคุณภาพ
ประมาณร้อยละ 50 ของตัวอย่างที่ส่งตรวจ  สาเหตขุองการไม่ผ่านการรับรองทีส่าํคญั คือ มีสารสาํคญัออก
ฤทธิต์่าํกว่ามาตรฐานและมีจุลินทรียป์นเปือ้นเกินมาตรฐาน   



 

กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร ชุมชน หรือกลุ่มแม่บ้านผู้แปรรูปสมุนไพรที่มีแหล่งผลิตสมุนไพร 
สามารถส่งตัวอย่างขอตรวจรับรองวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรกับ สถาบนัวิจัยสมุนไพร
กรมวทิยาศาสตรก์ารแพทย์ ได้ คือ 
  - คุณภาพทางเคมี หรือการตรวจหาปริมาณสารสําคัญออกฤทธ์ิหรือตัวยาท่ีมีในวัตถุดิบ
สมุนไพร ค่าใช้จ่ายตัวอย่างละ 3,500  บาท 
  - ตรวจด้านความปลอดภัยจากการปนเป้ือนเช้ือจุลินทรีย์ และสารเคมีตกค้าง ค่าใช้จ่าย
ตัวอย่างละ 1,000 บาท โดยสมัครเข้าร่วมโครงการคุณภาพสมุนไพร ของสถาบันวิจัยสมุนไพร
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  สามารถขอรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ สถาบันวิจัยสมุนไพร 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โทร. 02-951-0000 ต่อ 99963  

- สําหรับการปนเป้ือนของโลหะหนักในผลผลิต สามารถตรวจได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  โทร. 02-323-1904  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการตรวจโลหะหนักสําคัญ คือ 
แคดเมี่ยม 1,000 บาท ตะก่ัว สารหนู อย่างละ 1,500 บาท 
 
 การตรวจวิเคราะห์โลหะหนกัในดิน 
 การตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในดินก่อนการปลูกพืชสมุนไพรเป็นสิ่งที่สําคัญเช่นกัน โดยเฉพาะ
พ้ืนที่มีความเสีย่ง  เน่ืองจากค่าโลหะหนักเป็นสิ่งที่กําหนดไว้ในมาตรฐานความปลอดภัยของสมุนไพรไทย ได้แก่ 
แคดเมี่ยม ไม่เกิน 0.3 ppm  ตะก่ัว ไม่เกิน 10 ppm และสารหนู ไม่เกิน 4 ppm   สถานที่ตรวจโลหะหนัก
ในดิน ได้แก่ สว่นสิ่งแวดล้อมดิน สํานักวิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โทร.  
0-2562-5100 ต่อ 3120, 0-2561-3087 ค่าใช้จ่ายประมาณ 200 บาทต่อ โลหะหนัก 1 ชนิด 
ต่อตัวอย่าง 

------------------------------------------------ 
ข้อมูลเพิม่เติม   สํานักส่งเสรมิและจัดการสินค้าเกษตร 

 1. กลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไม้ประดับและพืชสมุนไพร  
 โทร.02-940-6106 โทรสาร.02-940-6106  E-mail. j_jirapar@yahoo.com 

- จิราภา จอมไธสง  ผ ู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการผลิตผัก 
  - ปดารณี ทองใบ  นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 
  - สุกญัญา ตู้แก้ว  นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 
  - จุฑามาศ รุ่งเกรียงสิทธ์ิ นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ 

2. กลุ่มส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพร ส่วนส่งเสริมการผลิตผัก ไม้ดอกไมป้ระดับและพืชสมุนไพร  
โทร.02-940-6104  โทรสาร.02-561-3476  E-mail. Pasara@hotmail.com 
- ภัสรา ชวประดิษฐ์ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ  

  - ประพิศพรรณ  อนุพันธ์ นักวิชาการเกษตร ชํานาญการ 
3. กลุม่ส่งเสรมิการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ส่วนส่งเสริมสนิค้าเกษตร  
โทรศัพท์ 02-940-6102 Email : agriman64@doae.go.th 

  - สทุธิชัย  สุทธิวราภิรักษ์ ผ ู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการเล้ียงและแมลงเศรษฐกิจ 
  - อัจนา  ชํานาญศิลป์  ตําแหน่ง  นักวิชาการเกษตร ชํานาญการพิเศษ 
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