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ค�าน�า

 น�้าผึ้ง เป็นอาหารจากธรรมชาติที่มนุษย์น�ามาใช้เป็นสารให้ความหวานชนิดแรก 
ของโลก เป็นยาอายวุฒันะทีม่นษุย์ใช้น�้าผึง้เป็นอาหารบ�ารงุสขุภาพและยารกัษาโรคมาอย่างยาวนาน  
ปัจจุบันในบางประเทศ ได้น�าน�้าผึ้งขึ้นเป็นทะเบียนเป็นยาแผนปัจจุบันชนิดหนึ่ง และในขณะนี ้
น�า้ผึง้จะมบีทบาทในการเป็นอาหารส่งเสรมิสขุภาพมากขึน้ เนือ่งจากเกดิกระแสในการรกัษาสขุภาพ 
ด้วยอาหารธรรมชาติ ท�าให้น�้าผึ้งแท้ หรือน�้าผึ้งคุณภาพเป็นที่ต้องการมากขึ้นในปัจจุบัน น�้าผึ้ง 
ได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ทั้งการบริโภคสดและในอุตสาหกรรมระเภทต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยา  
เครื่องส�าอาง เครื่องดื่ม แพทย์แผนไทย เป็นต้น

 การผลติน�า้ผึง้คณุภาพ จะต้องเกดิจากกระบวนการเลีย้งผึง้พนัธุท์ีด่ ีเกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้หรอื 
ผู ้สนใจที่จะประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งจะต้องศึกษาข้อมูลการเลี้ยงทั้งในด้านชีววิทยาและ 
สงัคมของผึง้ การจดัการเลีย้งผึง้เป็นอย่างด ีและควรมคีวามรกัในชวีติของผึง้ และเข้าใจในธรรมชาติ 
ของผึง้ เพราะการเลี้ยงผึ้งต้องการความละเอยีดอ่อนและความละเมยีดละไม ผึง้เป็นแมลงตัวเล็กๆ  
ที่มีความเป็นอยู่ การจัดระบบสังคมภายในรวงรังที่น่าสนใจมาก ประโยชน์จากการเลี้ยงผึ้งนั้น 
มีมากมาย สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร และเพิ่มผลผลิตมวลรวมให้แก่ประเทศ 
อีกด้วย เนื่องจากน�้าผึ้งเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทย

 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดท�าหนังสือ “การผลิตน�้าผึ้งคุณภาพ” เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
ด้านการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ที่ถูกต้อง อันจะน�าไปสู่ผลิตภัณฑ์น�า้ผึ้งคุณภาพให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งและ 
ผู้สนใจ คณะผู้จัดท�า หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือ “การผลิตน�้าผึ้งคุณภาพ” จะเป็นแนวทาง 
ในการเลี้ยงผึ้งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ผลผลิตน�้าผึ้งที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับ 
ในตลาดโลกและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 

ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร
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บทที่ 1
ประวัติการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในประเทศไทย

การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในประเทศไทย

 มนุษย์เรารู ้จักผึ้งและน�าผึ้งมาเลี้ยงในโอ่งหรือไหที่ท�าด้วยดินมาเป็นเวลาช้านานกว่า  
5,000 ปี โดยมีหลักฐานบันทึกเป็นเรื่องราวอยู่ในแท่งศิลาจารึกที่ค้นพบในปิรามิด ประเทศอิยิปต์  
ซึ่งกล่าวถึงการใช้เรือขนย้ายผึ้งจากอียิปต์ตอนล่างไปตามลุ่มแม่น�า้ไนล์สู่อียิปต์ตอนบนในฤดูที่ม ี
ดอกไม้บานสะพรั่ง และในสมัยก่อนคริสตศักราช 2,000 ปี ก็ได้มีการดัดแปลงวัสดุต่างๆ เพื่อน�ามา 
ใช้ในการเลี้ยงผึ้ง เช่น โอ่ง ไห ตะกร้าสาน เชือกถัก นอกจากนี้ยังได้มีการศึกษาชีวิตความเป็นอยู ่
ของผึ้งและได้มีการปรับปรุงรังเลี้ยงผึ้งจนได้เป็นกล่องเลี้ยงผึ้งสี่เหลี่ยมที่ท�าด้วยไม้และมีขนาด 
กะทัดรัดสะดวกต่อการขนย้ายไปยังที่ต่างๆ 
 ส�าหรบัประเทศไทยมกีารเลีย้งผึง้มานานหลายร้อยปี โดยใช้โพรงไม้ โอ่ง ไห หรอืท่อซเีมนต์  
เป็นวัสดุให้ผึ้งเข้าไปอาศัยอยู่ ต่อมาได้พัฒนาโดยน�ารังไม้สี่เหลี่ยมไปตั้งล่อผึ้งตามธรรมชาติ ซึ่งเป็น 
ผึ้งโพรง หรือผึ้งประจ�าถิ่นของประเทศไทย การเลี้ยงผึ้งในลักษณะนี้มีอยู่ทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ  
และไม่มีหลักฐานยืนยันว่าได้มีการริเริ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ในประเทศไทยมาตั้งแต่สมัยใด อย่างไรก็ตาม 
การเลี้ยงผึ้งในอดีตเป็นเพียงการน�าผลผลิตจากผึ้ง นั่นคือ น�้าผึ้ง มาเป็นเป็นอาหารซึ่งเป็น 
แหล่งพลังงานตามธรรมชาติ และเป็นน�้าตาลชนิดแรกที่มนุษย์น�ามาใช้เป็นอาหาร นอกจากนี้  
น�้าผึ้ง ยังเป็นยารักษาโรค ซึ่งถือเป็นยาอายุวัฒนะเนื่องจากสูตรยาโบราณต่างๆ จะต้องใช้น�้าผึ้ง 
มาเป็นส่วนประกอบในเครื่องยาดังกล่าว

ภาพที่ตั้งวางรังผึ้ง ภาพที่รังเลี้ยงผึ้งแบบโบราณ
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 การเลี้ยงผึ้งพันธุ ์ในประเทศไทย เริ่มเมื่อประมาณปี 2496 โดยศาสตราจารย์หลวง 
สมานวนกิจ ซึ่งขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สั่งผึ้งพันธุ์ 
อติาเลยีนจากประเทศออสเตรเลยีมาเลีย้งในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็นครัง้แรก อย่างไรกต็าม 
การด�าเนินงานในขั้นตอนต่อมาประสบความผิดพลาดบางประการ โดยเฉพาะอุปสรรคส�าคัญ  
ได้แก่ เรื่องโรคผึ้ง และพืชอาหารของผึ้ง ท�าให้การด�าเนินงานหยุดชะงักไป จนกระทั่งช่วงระหว่าง 
ปี 2514-2518 ประเทศไทยและไต้หวันยังมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันอยู่ ได้ส่งนักวิชาการ 
แลกเปลี่ยนความรู ้ด้านต่างๆ กันโดยเฉพาะไต้หวันได้ส่งผู ้เชี่ยวชาญมาปฏิบัติงานสนับสนุน 
โครงการพัฒนาทางการเกษตรในประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก ผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้หลายคนมี 
ความรู้เรื่องผึ้งเป็นอย่างดีและมีโอกาสมาศึกษาสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศทางภาคเหนือ 
ตอนบนของประเทศไทย และเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเลี้ยงผึ้งพันธุ์ต่างประเทศ จึงได้ม ี
การส่งพันธุ ์ผึ้งเข้ามาทดลองเลี้ยงซึ่งเป็นงานศึกษาและทดสอบภายใต้โครงการพระราชด�าริ  
โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นหน่วยประสานงานและรับผิดชอบ
 ต่อมาช่วงระหว่างปี 2519-2522 ได้มีนักธุรกิจเอกชนในประเทศไทยรวมกลุ่มกันจัดตั้ง 
บริษัทประกอบธุรกิจเลี้ยงผึ้ง โดยว่าจ้างผู ้เชี่ยวชาญชาวไต้หวันมาเป็นผู ้บริหารกิจการและ 
การด�าเนินงาน จนได้รับผลส�าเร็จเป็นที่น่าพอใจ และในช่วงเดียวกันได้มีผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงผึ้ง 
ชาวไต้หวันเป็นจ�านวนมากเข้ามาประกอบอาชีพเลี้ยงผึ้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดล�าพูน 
ซึ่งเข้าใจว่าเป็นกลุ่มนักวิชาการเกษตรชาวไต้หวันที่เข้ามาปฏิบัติงานจนครบวาระและกลับไต้หวัน 

ภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมงกุฎราชกุมารี 
ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ณ งาน Worldtech 95 Thailand
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ไปแล้ว กลุ่มนี้ได้กลับเข้ามาอีกครั้งในรูปของผู้ประกอบธุรกิจเลี้ยงผึ้งอย่างเต็มตัวและบางราย 
ก็เคยเป็นผู้บริหารฟาร์มผึ้งของเอกชน และได้เดินทางกลับไปไต้หวันเพราะได้ฝึกสอนคนไทย 
จนมีความสามารถบริหารงานและด�าเนินกิจการด้วยตนเองได้แล้ว การท�าธุรกิจเลี้ยงผึ้งของ 
ชาวไต้หวันนั้น กระท�ากันอย่างปกปิด เพราะมีปัญหาด้านกฎหมายเกี่ยวกับการสงวนอาชีพ 
ให้คนไทย แต่ชาวไต้หวันก็ได้หาทางออกโดยการว่าจ้างให้คนไทยเป็นผู้เลี้ยงผึ้งและเมื่อได้น�้าผึ้ง 
ก็จะส่งออกไปยังไต้หวัน อย่างไรก็ดีขณะนี้ทางการได้มีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นเพราะเห็นว่า 
เป็นการผิดต่อกฎหมาย ท�าให้การด�าเนินงานของชาวไต้หวันไม่มีความคล่องตัวเท่าที่ควร
 ส�าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งซึ่งเป็นคนไทยได้มีการเลี้ยงผึ้งเพื่อเป็นการค้าอย่างจริงจัง 
ตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา โดยมีจุดเริ่มที่ส�าคัญ 3 ประการคือ
 1. ผู้ประกอบธุรกิจเลี้ยงผึ้งชาวไต้หวันบางรายได้น�าผึ้งเข้ามาเลี้ยงในประเทศไทยเมื่อ 
เลิกกิจการได้ขายผลผลิตทั้งน�้าผึ้งและพันธุ์ผึ้งที่น�าเข้ามาให้แก่คนไทยที่มีความสนใจ
 2. ได้มีนักธุรกิจชาวไทยบางราย ได้สั่งพันธุ์ผึ้งจากต่างประเทศเข้ามาทดลองเลี้ยงเอง  
เนื่องจากได้พบเห็นตัวอย่างจากความส�าเร็จของผู้เลี้ยงรายอื่น
 3. เกดิจากความบกพร่องในการจดัการรงัผึง้ของผูเ้ลีย้งชาวไต้หวนั ท�าให้การค�านวณเวลา 
ในการแยกรงัผดิพลาด จงึเป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้ผึง้แยกรงัเอง และไปเข้ารงัพืน้เมอืงของชาวบ้าน 
ซึ่งเลี้ยงผึ้งโพรงเป็นงานอดิเรก และเนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับอยู่ในเกณฑ์ดี จึงเป็นเหตุจูงใจ 
ที่ท�าให้เกษตรกรเกิดความคิดที่จะต่อรังเลี้ยงผึ้งแบบมาตรฐานเลียนแบบผู้เลี้ยงชาวไต้หวัน  
และมีการสืบค้นหาความรู้เพิ่มเติมทั้งจากหน่วยงานส่งเสริมของทางราชการและผู้ที่มีอาชีพ 
เลี้ยงผึ้งอยู่ก่อนแล้ว
 ด้วยสาเหตุทั้ง 3 ประการดังกล่าว  
ท�าให ้การเลี้ยงผึ้ งพันธุ ์ เริ่มแพร ่ขยายใน 
ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปี 2524  
เป็นต้นมา กองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช  
กรมส่งเสริมกาเรกษตรโดยความร่วมมือของ 
รัฐบาลอิสราเอลได้จัดให้มีการอบรมเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมการเกษตรให้มีความรู ้เฉพาะอย่าง 
ในด้านการเลี้ยงและการจัดการผึ้ง จนสามารถ 
น�าไปอบรมเผยแพร่แก่เกษตรกรได้ ท�าให้อตัรา 
การขยายตัวของผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์ในประเทศไทย 
เพิ่มขึ้นอย่างสม�่าเสมอตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ภาพการฝึกอบรมด้านการเลี้ยงผึ้งภายใต้ความ
ร่วมมือของรัฐบาลไทย - อิสราเอล
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การส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งของกรมส่งเสริมการเกษตร

 การเลีย้งผึง้พนัธุใ์นประเทศไทยช่วงก่อนปี 2520 อยูใ่นขอบเขตจ�ากดัเฉพาะกลุม่ชาวจนีฮ่อ 
ทางภาคเหนือ โดยได้น�าเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งจากไต้หวันมาทดลองเลี้ยงแบบปกปิดความรู้  
และไม่ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคคลภายนอก และประสบกับปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น โรคและ 
ศตัรขูองผึง้ การจดัการเลีย้งผึง้ทีไ่ม่ถกูวธิ ีความรูเ้กีย่วกบันางพญาผึง้ ท�าให้ประสบกบัความล้มเหลว 
ตลอดมาในการด�าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร เนื่องจากในขณะนั้น 
ยังไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 
 ในปี พ.ศ. 2521 ดร.ยุกติ สาริกะภูติ ซึ่งในขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริม 
การเกษตร ได้เล็งเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของผึ้ง จึงมอบหมายให้นายณรงค์ มีนะนันท์  
ซึ่งในขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งเป็นผู้อ�านวยการกองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช ด�าเนินการวางกรอบ 
การพัฒนาการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งเป็นคนแรก และต่อมาในปี พ.ศ. 2522 กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้จัดตั้ง กลุ่มส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุ์ผึ้ง ซึ่งขึ้นตรงกับกองป้องกันและก�าจัดศัตรูพืช โดยมี 
นายอดุม จริะเศวตกลุ เป็นหวัหน้าฝ่ายอนรุกัษ์และขยายพนัธุผ์ึง้คนแรก พร้อมทัง้จดัตัง้ศนูย์อนรุกัษ์ 
และขยายพนัธุผ์ึง้ขึน้ทัว่ประเทศ จ�านวน 5 ศนูย์ ได้แก่ จงัหวดัเชยีงใหม่ พษิณโุลก ขอนแก่น จนัทบรุี  
และจังหวัดชุมพร 
 ส่วนราชการอืน่ทีไ่ด้มกีารด�าเนนิงานในขณะนัน้ จะเป็นการศกึษาและวจิยัของมหาวทิยาลยั 
ต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งการศึกษาวิจัยการเลี้ยงผึ้ง 
ดงักล่าว ยงัไม่ได้น�าผลการศกึษามาใช้ในทางปฏบิตัใินระดบัเกษตรกร เกษตรกรยงัไม่สามารถเข้าถงึ 
องค์ความรู้ดังกล่าวได้ จนกระทั่งเมื่อวันที่ 23 - 24 เมษายน 2522 ได้มีการสัมมนาบูรณาการทาง 
ด้านการเลีย้งผึง้เป็นครัง้แรก โดยมหีน่วยงานเข้าร่วมสมัมนา ประกอบด้วย กรมส่งเสรมิการเกษตร  
กรมวชิาการเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น เกษตรกร และผูท้รงคณุวฒุ ิ
อีกหลายท่าน จึงนับได้ว่าเป็นการจุดประกายการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้งอย่างแท้จริง
 จากการประชุมสัมมนาในครั้งนั้น ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาการเลี้ยงผึ้งในระยะต่อมา 
เป็นอันมาก ดังนี้
  1. การพฒันางานวจิยัทางด้านการเลีย้งผึง้ ซึง่มมีหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
ขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยและมีการน�าเสนอ 
ผลงานวิจัยออกมาเป็นระยะๆ
  2. การพัฒนางานส่งเสริมการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรได้ด�าเนินการส่งเสริม 
การเลี้ยงผึ้งอย่างกว้างขวาง ดังนี้
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  2.1 ส�ารวจศักยภาพการเลี้ยงผึ้งทั่วประเทศ
   2.2 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดฝึกอบรม 
เทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตก�าแพงแสน ด�าเนินการฝึกอบรมโดย ดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล ซี่งส�าเร็จการศึกษาด้าน 
การเลี้ยงผึ้ง ณ มหาวิทยาลัย Cornell ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร 
ได้จดัส่งเจ้าหน้าทีเ่ดนิทางเข้ารบัการฝึกอบรมและศกึษาดงูานด้านการเลีย้งผึง้ ในต่างประเทศ ได้แก่  
ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอิสราเอล 
   2.3  ด�าเนินการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งสู่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างจริงจัง 
   2.4  กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ได้ก่อตั้งสมาคมผู้เลี้ยงผึ้ง 
ภาคเหนือแห่งประเทศไทย โดยได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526 นับว่าเป็น 
องค์กรหลักของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเกิดชมรม สหกรณ์ และ 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในเวลาต่อมาอีกหลายแห่ง

  2.5  กรมส่งเสริมการเกษตร ได้น�าคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง 
เข้าร่วมสัมมนาและการประชุมระดับโลก ได้แก่ Apimondia , Bee World 

ภาพกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือ
จัดงานสัมมนาการเลี้ยงผึ้งแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดเชียงใหม่
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  3.  การบูรณาการด�าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้ง กับส่วนราชการต่างๆ  
เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ผู้ประกอบการ และภาคเอกชน ก่อให้เกิดการพัฒนางานทางด้านการเลี้ยงผึ้ง 
เป็นไปด้วยดีตามล�าดับ ดังนี้
    3.1 ได้เสนอกรมศุลกากรขอลดหย่อนภาษีการน�าเข้าอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งจาก 
ต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อพัฒนาการเลี้ยงผึ้ง หลังจากได้รับการอนุญาตและมีผลในทาง 
ปฏิบัติแล้ว ท�าให้เกษตรกร ผู้เลี้ยงผึ้งได้มีการน�าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจากต่างประเทศเข้ามา  
และมีการพัฒนารูปแบบของอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งในประเทศไทย ท�าให้มีการผลิตอุปกรณ์ 
การเลี้ยงผึ้งชนิดต่างๆ ที่มีคุณภาพทัดเทียมกับอุปกรณ์จากต่างประเทศ
    3.2  ได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศให้การเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพ 
ทางการเกษตร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศให้ผึ้งเป็นผลผลิตเกษตรกรรมขั้นต้น  
เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2526 หลงัจากประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มผีลทางปฏบิตั ิก่อให้เกดิ 
ประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทั่วประเทศ ไม่ต้องประสบกับปัญหาการขนย้ายผึ้ง และผลิตภัณฑ์ 
จากการประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งจะถูกเจ้าหน้าที่ต�ารวจเข้าใจผิด และกักกัน ในลักษณะผิด 
พระราชบัญญัติป่าไม้อยู่เสมอ ท�าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งด�าเนินการเลี้ยงผึ้ง และขนย้ายผึ้งเป็น 
กองคาราวานดังเช่นประเทศที่ก้าวหน้าปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้
    3.3  ได้เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมปศุสัตว์ และส�านักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกา ออกกฏกระทรวงเกี่ยวกับผึ้ง ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  
พ.ศ. 2499 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศกฏกระทรวงฉบับที่ 21 และฉบับที่ 22  
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2528 เกี่ยวกับการน�าผึ้งเข้าหรือน�าเข้าผ่านราชอาณาจักร  
เมือ่กฏกระทรวง มผีลในทางปฏบิตัทิ�าให้การน�าเข้าผึง้พนัธุท์ีม่โีรคผึง้ตดิเข้ามาด้วย ซึง่เป็นการน�าเข้า 
แบบไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้น ไม่สามารถน�าเข้าประเทศไทยได้อีกต่อไป ส่งผลให้การระบาด 
ของโรค และศัตรูผึ้งที่ติดมากับผึ้ง จากการน�าเข้าจากต่างประเทศลดลง
    3.4 ได้มีการร่วมพิจารณาเสนอมาตรฐานอุตสาหกรรมน�้าผึ้ง ตลอดจนการพิจารณา 
เสนอมาตรฐานน�า้ผึง้ และรอยลัเยลลี ่ผ่านส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม และส�านกังาน 
คณะกรรมการอาหารและยา ดังนี้
    3.4.1  ส�านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ได้ก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรมน�้าผึ้ง ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 714 (พ.ศ. 2526) ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2526
    3.4.2  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ก�าหนดคุณภาพมาตรฐาน 
รอยัลเยลลี่ และผลิตภัณฑ์รอยัลเยลลี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 133 (พ.ศ. 2533)  
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2533 และได้ก�าหนดให้น�้าผึ้งเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ ตามประกาศ 
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 139 (พ.ศ. 2534) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2534 ทั้ง 2 ฉบับออกตาม 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
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   3.4.3  การก�าหนดคณุภาพมาตรฐานดงักล่าว ส่งผลต่อความเชือ่ถอืของผูบ้รโิภค 
ในประเทศ และต่างประเทศ ต่อผลิตภัณฑ์ผึ้งของประเทศไทยตามหลักมาตรฐานสากลของโลกได้
    3.5  ได้ประสานงานกับผู้ประกอบการต่างๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งผสมอาหาร 
หลายชนิด เช่น นมผสมน�้าผึ้ง น�้าผลไม้ผสมน�้าผึ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ ก่อให้เกิดการแปรรูป 
ผลิตภัณฑ์ผึ้งที่หลากหลาย และเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ผึ้ง เช่น สบู่และ 
ยาสระผมผสมน�้าผึ้ง โลชั่นผสมนมผึ้ง

ผลส�าเร็จของงานที่ผ่านมา

 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมด�าเนินงานกับหน่วยงานต่างๆ สรุปผลส�าเร็จได้ ดังนี ้
  1. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งที่เกิดขึ้นหลายปัญหาลุล่วงไปด้วยดีท�าให้ปัญหา 
ส�าคัญๆ หลายปัญหา ลดความรุนแรงของปัญหาลงไปมาก ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบที่สามารถดูแล 
และควบคุมปัญหาได้ เช่น ปัญหาขาดแคลนน�้าตาล (อาหารเสริม) ในการเลี้ยงผึ้ง
  2.  ด�าเนนิงานส่งเสรมิและพฒันาการเลีย้งผึง้ ท�าให้มเีกษตรกรประกอบอาชพีเลีย้งผึง้พนัธุ์ 
ในทุกภูมิภาคของประเทศ ก่อให้เกิดอาชีพการเลี้ยงผึ้งตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นอาชีพที่เป็น 
มรดกของคนไทยตลอดไป
  3.  ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงผึ้งได้แก่ น�้าผึ้ง ไขผึ้ง เกสรผึ้ง และนมผึ้ง ซึ่งในอดีต 
ก่อนปี 2523 ไม่เคยมรีายงานผลผลติทีม่นียัส�าคญัในเชงิอตุสาหกรรมแต่ประการใด จากการส่งเสรมิ 
และพัฒนาการเลี้ยงผึ้งดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นอุตสาหกรรมเลี้ยงผึ้งที่มีการผลิตน�้าผึ้ง 
และผลิตภัณฑ์ผึ้งต่างๆ ในแต่ละปี มากกว่า 6,000 ตัน
  4.  การด�าเนินงานสนับสนุนการใช้ผลผลิตจากผึ้งในอุตสาหกรรมหลายประเภท และ 
การส่งออกผลิตภัณฑ์จากผึ้ง ท�าให้มีการใช้ผลิตภัณฑ์ผึ้งในอุตสาหกรรมต่างๆ ปีละประมาณ  
2,000 ตัน และส่งออกปีละประมาณ 2,000 ตัน โดยมีการใช้ผลิตภัณฑ์ผึ้งที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
ประเภทต่างๆ ได้แก่
    � การใช้นมผึ้ง ในอุตสาหกรรมอาหารหลายประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งใช้ใน 
อุตสาหกรรมนม ซึ่งเป็นที่นิยมในการบริโภคของประชาชนอย่างกว้างขวาง
    �  การใช้นมผึ้ง น�้าผึ้ง และไขผึ้งในอุตสาหกรรมเครื่องส�าอาง และมีแนวโน้ม 
ค่อนข้างดี ในอนาคต
  5.  การส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงผึ้ง ได้ท�าให้มีการจัดการน�าผึ้งช่วยผสมเกสรเพิ่ม 
ผลผลิตพืชท�าให้เกษตรกรทั่วไป โดยเฉพาะชาวสวนไม้ผลส่วนใหญ่มีความเข้าใจบทบาทของผึ้ง 
และแมลงชนดิต่างๆ ในการช่วยผสมเกสรมากขึน้ และเกษตรกรเกดิการอนรุกัษ์แมลงทีม่ปีระโยชน์  
ตลอดจนมีความระมัดระวังในการใช้สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชมากขึ้น
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บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงผึ้งในปัจจุบัน

1.  กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสรมิการเกษตร ได้จดัตัง้หน่วยงานรบัผดิชอบด้านการส่งเสรมิแมลงเศรษฐกจิทัง้ใน 
ส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค อนัประกอบไปด้วย กลุม่ส่งเสรมิแมลงเศรษฐกจิ ศนูย์ส่งเสรมิเทคโนโลยี 
การเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชุมพร และ 
ศูนย์สหวิชาการ ที่มีบทบาทหลักในการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ จ�านวน 3 แห่ง  
ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ขอนแก่น และจังหวัดจันทบุรี ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะมีบทบาทภารกิจ ดังนี้
 1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผึ้งและแมลงเศรษฐกิจให้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน
 2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงและผลิตสินค้าผึ้งและแมลงเศรษฐกิจให้ได้มาตรฐาน 
และปลอดภัยต่อผู้บริโภค
 3)  วิจัยและพัฒนาการผลิตสินค้าผึ้งและแมลงเศรษฐกิจให้มีประสิทธิภาพ มีเทคโนโลยี 
การผลิตที่ทันสมัย การผลิตที่มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต
 4)  เชื่อมโยงและสร้างความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ
 5)  การบริการทางการเกษตรให้กับเกษตรกรที่เลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
 6)  เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่แพร่หลายและส่งเสริมการบริโภค
 7)  ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.  กรมปศุสัตว์
 กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่รับรองมาตรฐานฟาร์มผึ้ง (GAP) และมาตรฐาน 
ฟาร์มผึ้งอินทรีย์ ซึ่งมีขั้นตอนการด�าเนินการดังนี้ 
 1) เจ้าหน้าที่ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดรับสมัครผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับ 
ใบรับรอง 
 2)  ผูป้ระกอบการยืน่เรือ่งขอใบรบัรองทีส่�านกังานปศสุตัว์จงัหวดั ณ ท้องทีท่ีฟ่าร์มเลีย้งผึง้ 
ตั้งอยู่ 
 3)  เจ้าหน้าที่ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติผู้ประกอบการ 
 4)  เจ้าหน้าทีส่�านกังานปศสุตัว์จงัหวดั ส่งรายชือ่ผูป้ระกอบการทีม่หีลกัฐาน และคณุสมบตัิ 
ครบให้คณะผู้ตรวจรับรองด�าเนินการตรวจประเมิน
 5)  คณะผู้ตรวจรับรองด�าเนินการตรวจประเมินฟาร์มเลี้ยงผึ้ง การปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม 
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจประเมินเพื่อการรับรอง (Initial Audit) ส�าหรับคณะผู้ตรวจ 
รับรอง 
 6) คณะผูต้รวจรบัรอง ส่งรายงานผลการตรวจประเมนิฟาร์มโดยละเอยีด พร้อมหลกัฐาน 
ไปยังคณะกรรมการ
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 7)  คณะกรรมการพิจารณาให้ค�าตัดสินเพื่อให้การรับรอง รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
ตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน องค์ประกอบ หน้าที่ และการด�าเนินงานส�าหรับคณะกรรมการ 
รับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงผึ้ง 
 8) คณะกรรมการสรุปผลการพิจารณาส่งให้ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดด�าเนินการตามมต ิ
คณะกรรมการ 
 9) ให้ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดด�าเนินการออกใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการโดยวันที่มี 
ผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติ การจัดท�าใบรับรองด�าเนินการตามคู่มือขั้นตอน 
การปฏิบัติงานการจัดท�าใบรับรอง 
 10) ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดส่งใบรับรองให้แก่ผู้ประกอบการ   
 11) เจ้าหน้าที่ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดจัดท�ารายชื่อผู้ได้รับการรับรองและรายงานผล 
ให้กรมปศุสัตว์ทราบทุกเดือน

3.  ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
 ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที ่
ในการก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พร้อมทั้งควบคุม  
ก�ากบั ดแูล ตรวจสอบ ให้มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานสนิค้าเกษตร และส่งเสรมิ  
เผยแพร่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ส�าหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงผึ้งและสินค้า 
น�้าผึ้ง มกอช.ได้ก�าหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จ�านวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
 1)  การปฏิบัติการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มผึ้ง (GAP ฟาร์มผึ้ง) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19  
ธันวาคม 2546
 2)  มาตรฐานสินค้าเกษตร “น�้าผึ้ง” มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

4.  ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นส่วนราชการมีฐานะการปกป้องและ 
คุ ้มครองสุขภาพประชาชนจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้น 
ต้องมีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัย มีการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกต้องด้วยข้อมูล 
วิชาการที่มีหลักฐานเชื่อถือได้และมีความเหมาะสม เพื่อให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ที่ปลอดภัยและสมประโยชน์ 
 ส�าหรบัผลผลติจากผึง้ ได้แก่ น�า้ผึง้ และนมผึง้ (รอยลัเยลล)ี ซึง่จดัได้ว่าเป็นอาหารชนดิหนึง่  
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้ออกประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุข จ�านวน  
2 ฉบับ ได้แก่
 1)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 211) พ.ศ. 2543 เรื่อง น�้าผึ้ง
 2)  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 294) พ.ศ. 2548 เรื่อง นมผึ้งและผลิตภัณฑ์ 
นมผึ้ง
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 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะมีหน้าที่ในการรับรองการขอขึ้นทะเบียน  
อย. ให้กบัเกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้ ทัง้รายใหญ่หรอืรายเลก็ และโรงงานขนาดเลก็ พร้อมทัง้ให้ค�าแนะน�า 
ปรึกษาในการขอรับการรับรอง อย. และบริการออกแบบห้องบรรจุน�้าผึ้ง 

5.  ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีบทบาทหน้าที่ในการก�าหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล ก�ากับดูแลผลิตภัณฑ์  
และการตรวจสอบและรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ ส่งเสริมและพัฒนา 
ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของประเทศ 
 การเลีย้งผึง้เพือ่เกบ็ผลผลติน�า้ผึง้ของประเทศไทยได้รบัการพฒันาจนกลายเป็นอตุสาหกรรม 
น�้าผึ้ง ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงได้ออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ในผลิตภัณฑ์น�้าผึ้งของระดับประเทศ ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 470-2546  
และออกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 263/2547 

6.  สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือแห่งประเทศไทย
 สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร  
ได้เริ่มก่อตั้งและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมที่เป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2526  
ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญมากกว่า 500 ราย ซึ่งมีทั้งเกษตรกรผู้ที่เริ่มเลี้ยงใหม่ และฟาร์มเลี้ยงผึ้ง 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่ สมาคมมีนโยบายในการด�าเนินกิจกรรมที่ท�าให้เกิดความสามัคคี 
และรวมตัวกันของสมาชิก เพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการเลี้ยงผึ้ง และอ�านวยความสะดวก 
ให้แก่สมาชิกในการวางแผนผลิตภัณฑ์ การตลาดทั้งใน-นอกประเทศ นอกจากนี้ยังท�าหน้าที่ 
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางวิชาการและความเคลื่อนไหวในวงการเลี้ยงผึ้ง เพื่อให้เกิดความรู ้
ความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก 
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7.  สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการสนับสนุนของกรมส่งเสริมการเกษตร  
ได้เริ่มก่อตั้งและได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสมาคมที่เป็นนิติบุคคลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30  
พฤศจิกายน 2549 ปัจจุบันมีสมาชิกสามัญ จ�านวน 50 ราย ซึ่งมีทั้งเกษตรกรผู้ที่เริ่มเลี้ยงใหม่  
ฟาร์มเลี้ยงผึ้งขนาดเล็ก ฟาร์มเลี้ยงผึ้งขนาดกลาง และฟาร์มเลี้ยงผึ้งขนาดใหญ่ สมาคมมีนโยบาย 
ในการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงผึ้งให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและส่งเสริมประสิทธิภาพในการเพิ่ม 
ผลผลิตทางการเกษตร โดยอาศัยผึ้งเพื่อช่วยผสมเกสร นอกจากนี้เพื่อเผยแพร่ผลิตภัณฑ์น�้าผึ้งแท้ 
และบรสิทุธิข์องสมาชกิ ตลอดจนการด�าเนนิการเพือ่เป็นหลกัประกนัความมัน่คงแก่ผูป้ระกอบอาชพี 
การเลี้ยงผึ้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8.  สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ (APIMONDIA)
 APIMONDIA เป็นสมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ ประกอบด้วยสมาชิกประเทศพันธมิตร 
ของสมาคมผึ้งประเทศต่างๆ และองค์กรที่ด�าเนินงานด้านการเลี้ยงผึ้ง สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ  
ได้จัดตั้งสภาเลขาธิการผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ ในปี ค.ศ. 1895 และต่อมาก่อตั้งสมาคม APIMONDIA  
ขึ้นตามมติสภาเลขาธิการ เมื่อปี ค.ศ. 1949 ณ เมืองอัมสเตอร์ดัม
 สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งนานาชาติ (APIMONDIA) มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมสนับสนุน 
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย นักนิเวศวิทยา นักสังคมและนักเศรษฐศาสตร์ ทางด้านการพัฒนา 
การเลี้ยงผึ้งและอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ APIMONDIA จะอ�านวยความสะดวกในการ 
แลกเปลีย่นข้อมลูและการจดัเวทอีภปิรายโดยการจดัประชมุ Congress และ Symposia ทีเ่กษตรกร 
ผู้เลี้ยงผึ้ง นักวิทยาศาสตร์ ผู้ประกอบการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงผึ้ง เพื่อแลกเปลี่ยน 
ความรู้และความคิดเห็นเพื่อพัฒนาและจัดท�ากลยุทธ์ด้านการเลี้ยงผึ้งในระดับโลก ปัจจุบันม ี
สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมทั้งหมด 114 ราย
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บทที่ 2
ความส�าคัญและประโยชน์ของผึ้งพันธุ์

 ผึ้ง เป็นแมลงที่มนุษย์รู ้จักมานับพันปี และเป็นแมลงสังคมที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์  
และสร้างความสมดุลของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือเป็นแมลง 
ที่ช่วยผสมเกสรตามธรรมชาติ สร้างสมดุลในระบบนิเวศ ท�าให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ  
นอกจากนี ้ผึง้ยงัให้ผลผลติแก่มนษุย์หลากหลายชนดิ ซึง่มคีณุประโยชน์ต่อร่างกายมนษุย์ทัง้ในด้าน 
เป็นแหล่งอาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการนานปัการ และคณุค่าทางยารกัษาโรคแก่มวลมนษุยชาติ  
จึงนับได้ว่าผึ้งเป็นแมลงมหัศจรรย์และให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอมตะ 

ความส�าคัญและประโยชน์ของผึ้งพันธุ์ มีดังนี้

1.  ประโยชน์ทางการเกษตร

1.1 ผึ้งเป็นแมลงช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืช 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรได้มีการพัฒนาปัจจัยการผลิตพืชทุกด้าน เพื่อให้เกษตรกร 
ได้รบัผลผลติดทีีส่ดุทัง้ในด้านปรมิาณและคณุภาพ การเพาะปลกูพชืแต่ละชนดิจะต้องมกีารวางแผน 
และใช้ปัจจัยการผลิตต่างๆ อย่างเหมาะสม จึงจะเอื้ออ�านวยให้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมายที่ 
ต้องการได้ การมองข้ามปัจจัยการผลิตที่ส�าคัญปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อ 
ผลผลติทีจ่ะได้รบัเป็นอนัมาก ปัจจยัการใช้ผึง้ในการช่วยผสมเกสรเป็นปัจจยัทีส่�าคญัปัจจยัหนึง่ทีจ่ะ 
ต้องใช้ในการเพิม่ผลผลติพชื เนือ่งจากพชืทางการเกษตรหลายชนดิถงึแม้จะมกีารดแูลและเอาใจใส่ 
เป็นอย่างดีมีการเจริญเติบโต แข็งแรงและออกดอกเต็มต้นไปหมด ในช่วงที่พืชออกดอกนี้ ถ้าหาก 
ไม่มีผึ้งช่วยผสมเกสรผลผลิตพืชจะได้รับเพียงบางส่วนประมาณร้อยละ 40 - 60 ที่เกิดจากการผสม 
ตัวเองและผสมข้ามตามธรรมชาติเท่านั้น นอกจากนี้พืชหลายชนิดเกิดการผสมเกสรไม่เต็มที่ท�าให้ 
ผลผลิตที่ได้รับบิดเบี้ยวไม่ได้คุณภาพสภาพเช่นนี้เป็นปัญหาที่เกษตรกรประสบอยู่เป็นประจ�า  
ผลทีไ่ด้รบัคอืผลผลติต�า่มากและไม่ได้คณุภาพ การจดัการน�าผึง้ช่วยผสมเกสรพชืทางการเกษตรได้มี 
การน�ามาใช้เป็นปัจจยัการผลติได้รบัผลดแีละเป็นทีย่อมรบัของประเทศต่างๆ ทัว่โลกว่าผลการช่วย 
ผสมเกสรพืชสามารถเพิ่มผลผลิตพืชทั้งด้านปริมาณและคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงร้อยละ  
40 - 90 โดยที่เกษตรกรเพาะปลูกพืชมิได้ลงทุนในส่วนนี้เพิ่มเลย ดังนั้น ความจ�าเป็นของผึ้งในการ 
ผสมเกสรพืชจึงเป็นปัจจัยที่ส�าคัญปัจจัยหนึ่งในการเพาะปลูกพืชทางการเกษตร
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 ผึ้งเป็นแมลงที่มีความส�าคัญซึ่งท�าหน้าที่ในการผสมเกสรของพืชเศรษฐกิจมากมาย 
หลายชนิด เช่น ล�าไย ลิ้นจี่ ส้ม มะพร้าว มะม่วง กาแฟ ท้อ สตรอเบอรี่ มะม่วงหิมพานต์ ทานตะวัน  
พืชตระกูลแตง พืชผักที่ต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น ข้าวโพด ฝ้าย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เป็นต้น  
ผึ้งจึงเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรที่ดีชนิดหนึ่ง เพราะสามารถ 
เคลื่อนย้ายรังผึ้งไปตามแหล่งที่ต้องการได้ การเลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกสรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร  
เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง เพราะการติดผลของพืชหลายชนิดต้องอาศัยแมลงช่วย 
ผสมเกสรที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่น ผึ้ง ผลผลิตของพืชผลที่เพิ่มขึ้น มีราคามากกว่ารายได้ที่ได ้
จากผลิตภัณฑ์ผึ้ง 

  พฤติกรรมของผึ้งและดอกไม้
 ผึ้งและดอกไม้มีพฤติกรรมบางอย่างตายตัวไม่เปลี่ยนแปลง พฤติกรรมบางอย่างก็ 
เปลีย่นแปรไปตามสิง่แวดล้อม แต่ในส่วนของผึง้ พฤตกิรรมการลงตอมดอกไม้ของผึง้แต่ละสายพนัธุ์ 
จะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผึ้งรุ ่นยาย รุ่นแม่ รุ ่นลูก หรือรุ่นหลาน ก็แสดงวิธีการตอมดอกไม ้
เหมอืนกนัหมด แต่ผึง้ต่างสายพนัธุจ์ะมพีฤตกิรรมแตกต่างกนั ในส่วนของดอกไม้ ข้อมลูด้านรปูแบบ 
การผสมเกสร จัดเป็นพฤติกรรมตายตัวของดอกไม้แต่ละชนิด

  พฤติกรรมของผึ้งที่เกี่ยวข้องกับการผสมเกสร
 พฤติกรรมที่ผึ้งงานออกหาอาหารบนดอกไม้ เป็นพฤติกรรมที่ผึ้งแสดงออกมาให้เห็น 
เหมือนกันทุกตัว ที่ลงตอมดอกไม้ชนิดเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน เรียกว่าพฤติกรรมนี้ถูกควบคุม 
ด้วยพันธุกรรม ได้แก่
  1.  พฤติกรรมการเก็บเกสร และน�้าหวานจากดอกไม้
  2.  พฤติกรรมการเก็บน�้าและยางไม้
  3.  พฤติกรรมการส่งข่าวสารบอกแหล่งอาหาร

ภาพผึ้งผสมเกสรในดอกทานตะวันและดอกล�าไย
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  ส่วนพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ผึ้งงานจะเก็บน�้าหวานมาก เกสรน้อย หรือต้อง 
ออกไปหาน�า้ ส่งผลให้ผึง้งานมพีฤตกิรรมตอบสนองในความต้องการของรงัผึง้แต่ละรงัไม่เท่ากนั หรอื 
เป็นเพราะปัจจัยภายนอกมีอิทธิพลต่อรังผึ้งรังนั้น และมีผลต่อการผสมเกสร ได้แก่
  1.  ความต้องการเกสรและน�้าหวานจากดอกไม้ ซึ่งขึ้นอยู่กับจ�านวนตัวอ่อนและผึ้งที่เลี้ยง 
ในรัง
  2.  จ�านวนเที่ยวบินที่ผึ้งออกหาอาหารในแต่ละวัน ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น  
ถ้าฝนตก อากาศหนาวเย็น ผึ้งจะไม่ออกหากิน และก่อนฝนจะตกประมาณ 1 ชั่วโมง ผึ้งที่ออกไป 
หาอาหารนอกรัง จะบินกลับรัง หรือถ้ามีเสียงนกจาบคา ซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาจ มันก็จะไม่โผล่ 
ออกมาจากรังเช่นกัน ซึ่งเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ของผึ้ง
  3.  พฤติกรรมเลือกชอบตอมดอกไม้แต่ละชนิดไม่เท่ากัน และผึ้งแต่ละรังหากินเป็นถิ่น

  พฤติกรรมของดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับการผสมเกสร
  ดอกไม้แต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งถูกก�าหนดโดยพันธุกรรม (genetic factors)  
หรือที่เกษตรกรพูดกันว่าเป็นเพราะพันธุ์ต่างกัน ได้แก่
  1.  ชนิดของเพศดอก
  2.  ต�าแหน่งของดอกไม้แต่ละชนิด
  3.  รูปแบบการผสมเกสร
  4.  การมีชีวิตของเรณู
  5.  การตอบรับของยอดเกสรตัวเมีย
  6.  ความสามารถในการปฏิสนธิของรังไข่
  7.  ปริมาณละอองเรณูต่ออับเรณูของดอกไม้
  8.  ความเข้มข้นหรือความหวานของน�้าต้อยของดอกไม้
  พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงมักขึ้นอยู ่กับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศเป็นส่วนใหญ่  
(environmental factors) ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณอาหาร และฮอร์โมนของพืชสรีรวิทยา 
ของพืชที่เปลี่ยนไป เนื่องจากปัจจัยภายนอกมากระทบหรือที่เกษตรกรพูดกันว่าเป็นเพราะ 
สภาพดินฟ้าอากาศ ได้แก่
  1.  จ�านวนดอกต่อช่อหรือต่อต้น
  2.  อัตราส่วนเพศดอก
  3.  ระยะเวลาของการบานของดอก
  4.  จ�านวนดอกที่บานในแต่ละวัน
  5.  การแตกของอับเรณูและจ�านวนละอองเรณูของดอกไม้
  6.  ปริมาณน�้าต้อยที่แต่ละดอกผลิตได้
  7.  การแก่งแย่งอาหารกันภายในช่อดอก
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  ข้อมูลเหล่านี้มีความส�าคัญในการดูแลรักษาสวนหรือพืชพรรณ ตลอดจนการจัดการ 
รังผึ้ง โดยเกษตรกรต้องดูแลรักษาพรรณไม้ของตนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อให้ขบวนการ 
ผสมเกสรพืชดอกเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ผู้เลี้ยงผึ้งก็ต้องการรังผึ้งให้อยู่ 
ในสภาพที่พร้อมเช่นกัน
  ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของพชื แบ่งเป็นปัจจยัภายใน เช่น พนัธกุรรม ระดบัฮอร์โมน  
ปริมาณอาหาร เป็นต้น และปัจจัยภายนอก เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ แร่ธาตุในดิน ตลอดจน 
การปฏิบัติดูแลรักษาพรรณไม้ บางครั้งปัจจัยทั้งสองไม่สามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน  
บางครัง้มนัมปีฏกิริยิาร่วมกนั บางครัง้กไ็ม่มคีวามสมัพนัธ์กนั คอื พชืพรรณบางชนดิมคีวามแปรปรวนสงู  
ยกตัวอย่างเช่น การบานของดอกมะม่วงไม่มีความสัมพันธ์กันกับอุณหภูมิ ความชื้น หรือแสงแดด  
แต่อย่างใด แต่แสงแดดกลบัไปมอีทิธพิลต่อการแตกของอบัเรณ ูและอตัราส่วนของเพศดอก อณุหภมูิ 
และอาหารมีอิทธิพลต่อการผลิตฮอร์โมน เป็นต้น
  มนุษย์พยายามที่จะควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อพืช หรือแม้กระทั่งผึ้ง แต่ก็ท�าไม่ได ้
เต็มที่ เพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิต มีวิญญาณ มีความรู้สึก มีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเอง เช่น  
สภาพภูมิอากาศ ถ้าเป็นไปตามปกติ ถูกต้องตามฤดูกาล เรายังสามารถปรับระบบหรือหลีกเลี่ยง 
สภาพไม่เอื้ออ�านวยได้ ปัจจุบันสภาพดินฟ้าอากาศเกิดวิปริต แปรปรวน ไม่ตรงตามฤดูกาล  
ไม่สามารถท�านายได้ว่าช่วงเวลาใดจะแล้ง ช่วงไหนฝนจะตก น�้าจะท่วม อีกทั้งยังเกิดสภาพแล้งจัด  
น�้าหลากท่วมขังเป็นเวลานาน จึงท�าให้ชาวไร่ชาวสวนและผู้เลี้ยงผึ้ง จนปัญญาไม่สามารถแก้ไขได้  
และทัง้หมดนีก้ไ็ม่ใช่ฝีมอืใครทีไ่หน มนษุย์เรานีเ่องเป็นต้นเหตขุองการท�าลายสิง่แวดล้อม แล้วมนัก็ 
ก�าลังย้อนกลับมาท�าลายตัวเราเองอยู่ขณะนี้ การเลี้ยงผึ้งเพื่อผสมเกสร เป็นงานที่ต้องอาศัยความรู ้
ทั้งทางด้านการเลี้ยงผึ้ง หรือการจัดการรังผึ้งเพื่อการผสมเกสรพืชเป้าหมายแต่ละชนิด จ�าเป็นที่จะ 
ต้องทราบข้อมูลทางชีววิทยาของดอกไม้ ที่ต้องการผสมเกสร เพื่อน�าไปใช้ในการจัดการรังผึ้งต่อไป

ภาพผึ้งผสมเกสรในดอกฝรั่งและดอกปาล์ม
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ความสัมพันธ์ของผึ้งในการผสมเกสรพืชชนิดต่างๆ

ชนิดพืช
ชื่อวิทยาศาสตร์

การผสมเกสร
ความจ�าเป็นต้องใช้ผึ้ง

ช่วยผสมเกสร

การรวบรวม
ของผึ้ง 

เกสร น�้าหวาน

กาแฟ
(coffee)

Coffee spp.
Coffee arabica
Coffee robusta

กาแฟพันธุ์อาราบิก้า
ผสมตัวเอง 
ส่วนกาแฟพันธุ์อื่นๆ 
จะผสมข้าม

• ผึ้งช่วยผสมเกสรกาแฟ 
พนัธุอ์าราบก้ิา ช่วยเพิม่ 
ผลผลิตกาแฟได้เพิ่ม
มากขึ้นกว่าเดิม 

• กาแฟพนัธุอ์ืน่ๆ ต้องการ 
ผึ้งช่วยผสมเกสรจะตดิ 
เมลด็ได้ดขีึน้

* **

งา
(sesame)
Sesamum 
indicum

ผสมตัวเองและ
ผสมข้าม

มีผึ้งช่วยผสมเกสรจะท�า 
ให้ผลผลิตเมล็ดงาเพิ่มขึ้น 
อีกร้อยละ 20

** **

เงาะ 
(rambutan) 
Nephelium 
appceum

ผสมตัวเอง
และผสมข้าม 
มทีัง้ดอกสมบรูณ์เพศ 
และดอกแยกเพศ

ต้องการผึ้งช่วยผสมเกสร
จะช่วยเพิ่มผลผลติเงาะได้ 
5 เท่าตวั จากสภาพปกติที่
ไม่มีผึ้งช่วยผสมเกสร

- **

แตงกวา 
(cucumber)

Cucumis 
sativus

ดอกเกสรตัวผู้บาน
ก่อนดอกเกสรตวัเมยี

ในสภาพทีไ่ม่มผีึง้ช่วยผสม 
เกสรผลผลิตจะไม่สม�่าเสมอ
และทรงผลแตงกวาไม่ 
สมบูรณ์ ถ้ามีผึ้งช่วยผสม 
จะท�าให้ผลผลติสม�า่เสมอ  
มีทรงผลแตงกวาสมบูรณ์

- **
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ชนิดพืช
ชื่อวิทยาศาสตร์

การผสมเกสร
ความจ�าเป็นต้องใช้ผึ้ง

ช่วยผสมเกสร

การรวบรวม
ของผึ้ง 

เกสร น�้าหวาน

แตงโม 
(watermelon) 

Citrullus 
lanatus

มทีัง้ดอกสมบรูณ์เพศ 
และดอกแยกเพศ 
และในดอกรวมเพศ
เกสรตัวผู ้และเกสร
ตัวเมียแยกกันเห็น
ชัดเจน

ดอกแตงโมจะต้องมีผึ้ง 
เข ้ ามาช ่ วยผสมเกสร 
มากกว่า 8 ครั้ง เพื่อให ้
ละอองเกสรตัวผู้กระจาย 
บนเกสรตัวเมีย ผลแตงโม 
ทีไ่ด้จงึจะมลีกูกลม มฉิะนัน้ 
แล้วลูกจะบิดเบี้ยวไม่ได ้
ลูกกลมและมีขนาดเล็ก

- **

ถั่วเหลือง 
(soybean)

Glycine max

ผสมตัวเอง ไม่จ�าเป็นต้องใช้ผึ้งช่วย 
ผสมเกสรยกเว้นการท�า 
ลูกผสมจ�าเป็นต้องใช้ผึ้ง

- *

ถั่วลิสง 
(peanut)
Arachis 

hypogaea L.

ผสมตัวเอง ไม่จ�าเป็นต้องใช้ผึ้งช่วย 
ผสมเกสรแต่ถ้ามีผึ้งช่วย 
ผสมให้เกิดการผสมข้าม 
จะได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น  
6-11%

- *

ทานตะวัน 
(sunflower)
Helianthus 

annus

ผสมข้าม ทานตะวนัพืน้เมอืงจ�าเป็น 
ต้องใช้ผึ้งช่วยผสมเกสร 
จึงจะได้ผลผลิต 85-99%  
ถ้าไม่มีผึ้งช่วยผสมเกสร  
ผลผลิตจะต�่ามาก
ทานตะวันลูกผสม ถ้ามี 
ผึ้งช่วยผสมเกสรจะได้รับ 
ผลผลิตเพิ่มขึ้น

** **

ฝ้าย 
(cotton)

Gossypium 
spp.

ผสมตัวเอง มผีึง้ช่วยผสมเกสรจะท�าให้
สมอฝ้ายมีขนาดใหญ่

- **
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ชนิดพืช
ชื่อวิทยาศาสตร์

การผสมเกสร
ความจ�าเป็นต้องใช้ผึ้ง

ช่วยผสมเกสร

การรวบรวม
ของผึ้ง 

เกสร น�้าหวาน

ฟักทอง 
(pumpkin)

ฟัก 
(squash)

Cucurbita spp.

ดอกเกสรตัวผู้บาน
ก่อนดอกเกสรตวัเมยี

ผึ้งช่วยผสมเกสรจะท�าให้ 
ผลมีขนาดใหญ่สม�่าเสมอ

* **

มะพร้าว 
(coconut)

Cocos nucifera 
L.

ผสมข้าม 
และผสมตัวเอง

ดอกตัวผู ้บานก่อนดอก 
ตั ว เมี ยจึ ง ไม ่ ส ามารถ 
ผสมตัวเองได้ในช่อดอก 
เดียวกัน จึงต้องการผึ้ง 
ในการช่วยผสมเกสรโดย 
เฉพาะผึ้งมิ้ม และผึ้งโพรง

** **

มะม่วง 
(mango)
Mangifera 

indica

ผสมข้ามและ
ผสมตัวเอง 
ดอกมะม่วงมีทั้ง
ดอกสมบูรณ์เพศ 
และดอกแยกเพศ

ผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรง แมลงวัน  
และชันโรง เป็นแมลงที่ม ี
ประสิทธิภาพมากในการ 
ช่วยผสมเกสรมะม่วง

* *

ส้มเขียวหวาน 
(orange)

Citrus 
reticulata

พันธุ์ส้มมีหลายชนิด
ส่วนใหญ่เป็น
พืชผสมข้าม

ต้องการผึ้งช่วยผสมเกสร  
จะท�าให้ผลผลิตเพิ่ม
มากขึ้น

** **

ส้มโอ 
(Pomelo)

Citrus grandis

เป็นพืชผสมข้าม 
ส้มเป็นพืชที่
เกสรตัวเมีย
ไม่ยอมรับเกสรตัวผู้
จากต้นตัวเอง
ต้องการจากต่างต้น
ต่างสายพันธุ์

ต้องการผึ้งช่วยเกสรจะ 
ท�าให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  
และการปลูกส้มโอควร 
ปลูกต่างพันธุ ์ไว้ในพื้นที่  
เดียวกันด ้วยจะท�าให ้ 
ผลผลิตเพิ่มขึ้น

** **
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ชนิดพืช
ชื่อวิทยาศาสตร์

การผสมเกสร
ความจ�าเป็นต้องใช้ผึ้ง

ช่วยผสมเกสร

การรวบรวม
ของผึ้ง 

เกสร น�้าหวาน

ล�าไย 
(Longan)

Dimocarpus 
longan

มทีัง้ดอกสมบรูณ์เพศ 
และดอกแยกเพศ 
เป ็นดอกตัวผู ้และ 
ดอกตัวเมีย

ต้องใช้ผึ้งช่วยผสมเกสร  
จะช่วยเพิ่มผลผลิตล�าไย 
ได้ 9 เท่าตัว จากสภาพที่ 
ไม่มีผึ้งช่วยผสมเกสร

* **

ลิ้นจี่ 
(Lychee)

Litchi chinensis

มทีัง้ดอกสมบรูณ์เพศ 
และดอกแยกเพศ
เป็นดอกตัวผู้และ
ดอกตัวเมีย

ต้องการผึ้งช่วยผสมเกสร 
จะช่วยเพิ่มผลผลิตลิ้นจี ่
ได้ 2 เท่าตัวจากสภาพที่ 
ไม่มีผึ้งช่วยผสมเกสร

- **

นุ่น 
(Kapok)
Ceiba 

pentander

ผสมตัวเองและ
ผสมข้าม

ต้องการผึ้งช่วยผสมเกสร
จะช่วยเพิ่มปริมาณ
น�้าหนักฝักนุ่นต่อฝักถึง 
30 % 

- **

แอปเปิ้ล 
(Apple)
Malus 

sylvestris

เป็นพืชผสมข้าม 
แอปเปิลเป็นพืช
ที่เกสรตัวเมีย
ไม่ยอมรับเกสรตัวผู้
จากต้นตวัเองต้องมา
จากต่างต้นต่างพันธุ์

ต้องการแมลงในสกุล 
Apis ในการผสมเกสร

* *

สตรอเบอร์รี่
(Strawberry)

Fragaria 
Xananassa 

Duch.

ผสมข้ามภายในต้น
เดียวกัน และผสม
ข้ามต้น เนื่องจาก
ความพร้อมในการ
ผสมเกสรของดอกตวั
เมียจะเร็วกว่าเกสร
ของดอกตัวผู้

ต้องการแมลงในสกุล 
Apis ในการผสมเกสร 
เพื่ อให้มีรูปทรงผลที่
สวยงามและสมบูรณ์ 
ผลจะขยายใหญ่ส่งผลให้
ผลสตรอเบอร์รี่มีน�้าหนัก
มากขึ้น

* *

หมายเหตุ : -  หมายถึง ผึ้งไม่สามารถรวบรวมเกสร หรือน�้าหวานได้
   *  หมายถึง ผึ้งสามารถรวบรวมเกสร หรือน�้าหวานได้พอสมควร
   **  หมายถึง ผึ้งสามารถรวบรวมเกสร หรือน�้าหวานได้ดี
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1.2 ตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม
 ผึ้งเป็นแมลงสังคมขนาดเล็กที่มีคุณประโยชน์นานัปการทั้งในด้านให้ผลผลิตที่เป็นอาหาร 
และเป็นยาอายุวัฒนะ ที่มนุษย์น�าผลิตภัณฑ์จากผึ้งมาใช้ตั้งแต่โบราณกาล และผึ้งยังมีความส�าคัญ 
ต่อระบบนิเวศวิทยา ที่มีบทบาทเป็นแมลง ที่ช่วยผสมเกสรดังที่กล่าวไปแล้วในตอนต้น นอกจากนี้ 
ผึ้งยังเป็นแมลงตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ กล่าวคือ หากพื้นที่ใดยังมีผึ้งอาศัยและท�ารังอยู ่ 
แสดงว่าพื้นที่นั้นยังมีสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัยจากสารพิษ ทั้งนี้เนื่องจากผึ้งเป็นแมลง  
ทีม่คีวามไวต่อสารเคมเีป็นอย่างมาก หากผึง้ได้รบัสารเคม ีผึง้จะไม่สามารถด�ารงชวีติและไม่สามารถ 
อาศัยอยู่บริเวณนั้นจะท�าการย้ายรังไปที่อื่น 
 การเกิดวิกฤตของสิ่งแวดล้อม จะมีความสัมพันธ์และส่งผลกระทบต่อผึ้งด้วย โดยผึ้งจะมี 
พฤติกรรมการแสดงออกตอบสนองต่อสิ่งเร้าทั้งภายนอกและภายใน เช่น ตาเดี่ยวของผึ้งจะมี 
ความไวต่อระดับความเข้มแสง เมื่อเกิดหมอกควัน หรือควันไฟ อันมาจากมลพิษต่างๆ เช่น ควันไฟ 
จากการเผาป่า ไอเสียจากรถยนต์ จะส่งผลท�าให้ทิศทางการบินของผึ้งผิดไปจากเดิม นอกจากนี ้
การที่ชั้นบรรยากาศถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน และมลพิษ จะส่งผลให้บดบังและท�าลายกลิ่น 
ของดอกไม้ซึ่งเป็นอาหารของผึ้ง ท�าให้ผึ้งไม่ตอมดอกไม้ดังกล่าว เนื่องจากผึ้งใช้เส้นหนวดที ่
ประกอบด้วยเซลล์รบัความรูส้กึจากสารเคมทีีอ่ยูบ่นหนวด โดยทีห่นวดแต่ละเส้นรบักลิน่อย่างอสิระ  
ผึง้หาต�าแหน่งของกลิน่ด้วยการหนัหวัจนกระทัง่ระดบัความเข้มข้นของกลิน่เท่ากนัทัง้สองข้าง ซึง่ม ี
ความไวในการรับกลิ่นมากกว่ามนุษย์ถึง 100 เท่า นอกจากนี้ ผึ้งต้องการออกซิเจนในกระบวนการ 
หายใจเช่นเดียวกับมนุษย์ โดยผึ้งจะอาศัยระบบท่อลมที่ประกอบด้วย ถุงลมและท่อลมฝอย  
การเกดิปัญหาหมอกควนัและฝุน่ละอองขนาดเลก็ จะท�าให้ผึง้ได้รบัอากาศทีเ่ป็นพษิและส่งผลกระทบ 
ต่อสุขภาพของผึ้งเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่ไม่สามารถทนต่อมลพิษได้เท่ามนุษย์เนื่องจากผึ้งมีขนาด 
ล�าตัวเล็กกว่ามนุษย์หลายร้อยเท่า
 การใช้สารเคมีทางการเกษตรของมนุษย์ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและแมลงด้วยเช่นกัน  
จากผลการศึกษาของประเทศจีน พบว่า สารนีโอนิโคตินอยด์ มีผลท�าให้ผึ้งหลงทาง ท�าให้ความจ�า 
และการสื่อสารเสื่อม ผลต่อระบบประสาท รบกวนการเต้นร�า การก�าหนดทิศทางการท�างานและ 
ที่ส�าคัญสารนี้ไม่ได้ฆ่าผึ้งทันที แต่อาจท�าให้พฤติกรรมผึ้งผิดปกติเช่น เกิดอัลไซเมอร์ นอกจากนี ้
การใช้ยาก�าจัดไร อาจส่งผลท�าให้ผึ้งเครียดและอ่อนแอ กระตุ้นอาการแฝงที่ผิดปกติในร่างกายผึ้ง 
ให้ปรากฏและแสดงอาการออกมา และเมือ่ผึง้หรอืแมลงช่วยผสมเกสรตามธรรมชาตมิปีรมิาณลดลง  
ย่อมส่งผลกระทบมายังพืชผลทางการเกษตรด้วย เช่น เกษตรกรในมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน จะต้องใช้คนในการผสมเกสรต้นสาลี่ เนื่องจากผึ้งถูกท�าลายด้วยสารก�าจัดศัตรูพืช
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 นอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพด้วย ดังนั้น จึงควรลดการใช้ 
สารเคมีทางการเกษตรควรใช้เท่าที่จ�าเป็นและอย่างระมัดระวัง เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศ 
อย่างยั่งยืนต่อไป ดังค�ากล่าวของบุคคลส�าคัญระดับโลก อัลเบิร์ต ไอส์สไตน์ เคยกล่าวว่า “เมื่อใด 
ทีผ่ึง้หมดไปจากพืน้ผวิโลก เมือ่นัน้มนษุย์เหลอืเวลาเพยีงสีปี่ทีจ่ะมชีวีติ ไม่มกีารถ่ายละอองเรณ ู
อีกต่อไป ไม่มีพืชอีกต่อไป ไม่มีสัตว์ ไม่มีมนุษย์”

ภาพผึ้งตายหน้ารังเนื่องจากได้รับผลกระทบจากสารเคมีทางการเกษตร
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2.  ผลผลิตจากการเลี้ยงผึ้งพันธุ์

 ความส�าคญัและประโยชน์ของการเลีย้งผึง้มคีณุค่าต่อมวลมนษุย์และระบบนเิวศ เนือ่งจาก 
ผึ้งเป็นแมลงช่วยผสมเกสรให้กับพืชผลทางการเกษตร สร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร 
อย่างมากมาย และเป็นแมลงตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม สร้างความหลากหลายทางชีวภาพให้กับโลก  
นอกจากนี้ ผึ้งยังให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษยชาติ โดยมนุษย์ได้น�าผลิตภัณฑ์จากผึ้งมา 
ใช้ประโยชน์มาตั้งแต่อดีตกาล จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่า ในสมัยอียิปต์โบราณได้น�า 
น�้าผึ้งมาใช้เป็นอาหาร เป็นรางวัลส�าหรับนักรบ เป็นยารักษาโรค และใช้เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนแทน 
เงินตรา นอกจากนี้ ได้มีการน�าไขผึ้งมาใช้ประโยชน์ในการการท�าเทียนในพิธีกรรมต่างๆ เนื่องจาก 
ไขผึ้งถูกผลิตมาจากล�าตัวของผึ้งงาน ซึ่งเป็นผึ้งพรหมจรรย์ถือเป็นไขผึ้งบริสุทธิ์ ส�าหรับในปัจจุบัน 
มนษุย์ได้มกีารเลีย้งผึง้และน�าผลติภณัฑ์จากผึง้มาใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย ทัง้น�าไปเป็นอาหาร  
ยารักษาโรค และได้มีการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งอย่างหลากหลายเช่นกัน โดยเฉพาะ 
อาหารส่งเสริมสุขภาพ และเครื่องส�าอาง เป็นต้น

  ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามแหล่งที่มา ได้แก่ 
 1)  ผลิตภัณฑ์จากภายนอกรัง ได้แก่ เกสร และโปรโปลิส
 2)  ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านขบวนการย่อยของผึ้งแล้วค่อยคายมาสะสมในหลอดรวง ได้แก่ น�้าผึ้ง 
 3)  ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลทางด้านสรีรวิทยา ได้แก่ ไขผึ้ง นมผึ้ง พิษผึ้ง และตัวอ่อนผึ้ง

2.1  น�้าผึ้ง (Honey) 
  น�า้ผึง้จดัเป็นอาหารทีม่นษุย์รูจ้กัมาตัง้แต่สมยัโบราณ มสีรรพคณุทางยาและมคีณุประโยชน์ 
มากมาย องค์ประกอบหลักของน�้าผึ้ง คือ น�้าตาลโมเลกุลเดี่ยวเป็นส่วนใหญ่จึงดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย 
และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย นอกจากนี้ยังพบว่าในน�้าผึ้งมีสารแอนติออกซิแดนท์  
เช่นเดียวกับที่มีในผักใบเขียว และยังมีวิตามินบี ซี ฟอสฟอรัส แคลเซียม เกลือแร่ และกรดอะมิโน  
ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 
 น�้าผึ้ง คือ น�้าหวานที่ผึ้งเก็บจากต่อมน�้าหวานของดอกไม้ หรือต้นไม้ ที่ผ่านขบวนการย่อย 
ภายในตัวผึ้ง ขณะก�าลังบินกลับรัง แล้วคายออกมาเก็บไว้ในหลอดรวง ท�าการบ่มจนของเหลวนั้น 
มีความเข้มข้นสูง หรือมีความชื้นน้อยกว่า 20% โดยน�้าหนักซึ่งจะมีส่วนของแร่ธาตุ วิตามิน และ 
กรดอะมิโน เป็นส่วนประกอบอยู่ในน�้าผึ้งนั้น น�้าผึ้งจัดเป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตที่ดีที่สุด  
เพราะ 99% ของน�้าผึ้ง คือ น�้าตาล ท�าให้ได้พลังงานมากกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารชนิดอื่น

 ลักษณะของน�้าผึ้งที่ดี
  1) ใส ข้น มีความหนืด และมีสีเหลืองอ่อนถึงสีน�้าตาล สะอาด ไม่มีเศษไขผึ้ง หรือตัวผึ้งปะปน
  2) มีรสหวาน มีกลิ่นหอมเฉพาะตามชนิดของดอกไม้
 3) มีฉลากปิดแสดงแหล่งผลิต และผู้ผลิต ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
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  องค์ประกอบในน�้าผึ้ง
   �  ความชื้น   17.20 %
  �  น�้าตาลฟรุคโทส  38.19 %
   � น�้าตาลกลูโคส  31.28 %
   � น�้าตาลมอลโทส   7.31 %
   � น�้าตาลซูโคส   1.31 %
   � น�้าตาลอื่น ๆ    1.50 %
   � แร่ธาตุต่าง ๆ    0.17 %
   � โปรตีน    0.26 %
   � เอนไซม์และวิตามิน   2.21 %
   � กรดชนิดต่าง ๆ 0.57 %

 ประโยชน์ของน�้าผึ้ง
 มนุษย์น�าน�้าผึ้งมาใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ กัน ดังนี้

 1.  ใช้เป็นสารให้ความหวานเป็นสารอาหารและเป็นอาหารเสริม
  ส�าหรับอุตสาหกรรมอาหาร การใช้น�้าผึ้งจะช่วยให้รสชาติ (flavor) และเป็นที่ดึงดูดใจ 
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคในปัจจุบันที่หันมานิยมบริโภคอาหารที่มีความเป็นธรรมชาติ  
นอกเหนือจากผลของการที่น�้าผึ้งให้ความหวานกับผลิตภัณฑ์แล้ว ในผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น  
ผลติภณัฑ์ขนมอบ ได้แก่ ขนมคกุกี ้ขนมเค้ก เป็นต้น การใช้น�้าผึง้ยงัมส่ีวนช่วยให้ผลติภณัฑ์มลีกัษณะ 
ชุม่ฉ�า่ น่ารบัประทาน ส�าหรบัผลติภณัฑ์ทีม่กีารน�าน�า้ผึง้ไปใช้เป็นส่วนประกอบ ได้แก่ ผลติภณัฑ์นม 
และไอศกรมี ผลติภณัฑ์ประเภทลกูกวาด ผลติภณัฑ์ประเภทของขบเคีย้วหรอืของว่าง ผลติภณัฑ์นม 
และไอศกรีม ผลิตภัณฑ์ประเภทลูกกวาด ผลิตภัณฑ์ประเภทของขบเคี้ยวหรือของว่าง ผลิตภัณฑ์ 
ผลไม้อบน�้าผึ้ง เช่น กล้วยตากน�้าผึ้ง มะม่วงแช่อิ่มน�้าผึ้ง เป็นต้น รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารที่บ�ารุง 
สุขภาพต่างๆ (Lagrange et al., 1991)
  น�า้ผึง้ยงัมปีระสทิธภิาพในการต้านอนมุลูอสิระ (antioxidant properties) ท�าให้เซลล์ 
ในร่างกายเสือ่มสภาพช้าลง (Harman, 1993; Bermond, 1990) ความสามารถในการต้านอนมุลูนี้ 
ได้มาจากพืชหรือดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน�้าหวานมา (Rosenblat et al., 1997) ดังนั้น จึงมีการใช้ 
น�้าผึ้งเป็นอาหารเสริมหรือส่วนประกอบของอาหารเสริมอีกด้วย

 2.  ใช้ในเครื่องส�าอางต่างๆ 
  เช่น ใช้น�้าผึ้งเป็นส่วนผสมของเครื่องประทินผิวประเภท ครีมบ�ารุงผิว สบู่ และ 
น�้ายาสระผม เป็นต้น
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 3.  ใช้ในการรักษาโรค
  การที่น�้าผึ้งมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และใช้รักษาโรคได้นั้น 
เป็นทีท่ราบกนัมานานแล้ว แต่ในสมยัก่อนยงัไม่สามารถอธบิายเหตผุลได้ชดัเจน การใช้น�้าผึง้รกัษา 
แผลเรื้อรังและสมานแผลผ่าตัด ในปัจจุบันเรียกว่า “honey medicine”
  น�า้ผึง้มคีวามสามารถในการยบัยัง้จลุนิทรย์ีได้กว้างขวาง (broad spectrum) สามารถ 
ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้หลายชนิด ทั้งแบคทีเรียและรา (Molan, 1992) 

  คุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ของน�้าผึ้ง อาจเกิดจากสิ่งต่อไปนี้
  1. ผลจากความเข้มข้นของตัวถูกละลาย (osmotic effect) 
   น�้าผึ้งเป็นสารละลายอิ่มตัวของน�้าตาลผสมของกลูโคสและฟรุคโทส มีน�้า  
15 - 20% โดยน�้าหนัก และ เป็นน�้าที่มีปฏิกิริยากับน�้าตาล ท�าให้มีน�้าอิสระอยู่ในรูปของ 
วอเตอร์แอกทิวิตี (water activity, aw) มีค่าอยู่ในช่วง 0.562 - 0.620 ซึ่งเป็นค่าที่ต�า่มาก  
สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ส่วนใหญ่ได้ ยกเว้นยีสต์และราบางชนิด
  2. ความเป็นกรด (acidity) 
   น�้าผึ้งมีความเป็นกรดค่อนข้างสูง pH ของน�า้ผึ้งอยู่ในช่วง 3.2-3.5 ซึ่งสามารถ 
ยบัยัง้จลุนิทรย์ีทีก่่อให้เกดิโรคหลายชนดิ แต่ถ้าน�า้ผึง้ถกูเจอืจางโดยน�า้หรอืของเหลวในร่างกาย pH  
อาจจะสูงขึ้น และความเป็นกรดของน�้าผึ้งจะลดลง ท�าให้ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อลดลงด้วย
  3. ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide, H

2
O

2
 )

   ประสิทธิภาพในการต้านจุลินทรีย์ของน�้าผึ้ง สาเหตุหนึ่งเกิดจากไฮโดรเจน 
เพอร์ออกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาที่มีเอนไซม์กลูโคสออกซิเดส (glucose oxidase) เป็นตัวเร่ง  
เอนไซม์นี้สร้างจากต่อมไฮโปฟาริงจ์ของผึ้งซึ่งถูกผสมลงในน�้าต้อย ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์เป็น 
สารที่มีความสามารถในการท�าลายจุลินทรีย์
  4. สารเคมีอื่นๆ ที่มาจากพืช 
   ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว การน�าน�้าผึ้งไปใช้เป็นสารต้านจุลินทรีย์น่าจะให ้
ผลดีกว่าเมื่อใช้ภายนอก น�้าผึ้งได้ถูกน�ามาใช้รักษาบาดแผล (wound dressing) ท�าให้แผลหาย 
เรว็ขึน้ทัง้บาดแผลสดและบาดแผลจากไฟไหม้ (burns) (Green, 1988) เนือ่งจากน�้าผึง้มคีวามเข้มข้น 
ของตัวถูกละลายสูง และมีสารบางอย่างที่ช่วยในการยับยั้งการเจริญจุลินทรีย์ 

2.2  เกสรผึ้ง (Pollen) 
 เกสรผึ้งเป็นแหล่งรวมเกสรนานาชนิดที่รวบรวมโดยผึ้ง เกสรดอกไม้ คือ ละอองเกสร  
คล้ายฝุ่นแป้งจากช่อเกสรตัวผู้ ของดอกไม้ ต้นไม้ ชนิดต่างๆ ที่ผึ้งเก็บรวบรวมคลุกเคล้าผสมกับ 
น�้าหวานของดอกไม้ ติดไว้ที่ปลายขาหลังทั้งสองข้าง แล้วน�าไปเก็บไว้ในหลวดรวงรังผึ้ง ก้อนเกสร 
แต่ละก้อน มีละอองเกสร (pollen grain) ประมาณ 100,000-300,000 อณู การเก็บรวบรวม 
เกสรเพื่อจ�าหน่าย ต้องระมัดระวังเรื่องความชื้น เพราะอาจเกิดเชื้อรา ท�าให้คุณสมบัติและคุณค่า 
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ของเกสรสญูเสยีไป ปกตเิกสรสดทีเ่พิง่เกบ็จะม ี
ความชื้นระหว่าง 9 - 36% การไล่ความชื้น  
อาจท�าโดยน�าไปตากแดดหรือน�าเข้าตู ้อบที ่
อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C เพื่อให้มีความชื้นเหลือ
อยู่ประมาณ 8 - 10 % เกสรผึ้งเป็นอาหารที ่
ดูดซึมง่าย ร่างกายสามารถน�าไปใช้ได้เลย

 องค์ประกอบในเกสรผึ้ง
   �  โปรตีนเป็นส่วนใหญ่
   �  แร่ธาตุ 
   � วิตามิน
   � กรดอะมิโน
   � เอนไซม์ 
 องค์ประกอบในเกสรผึ้งจะขึ้นกับชนิดของพืชและแหล่งของพืชที่ผึ้งไปเก็บสะสมอาหาร 
โดยทั่วไปจะมีสารอาหารโดยประมาณดังนี้ โปรตีน 30 – 35 % กรดอะมิโน 15 – 20 %  
คาร์โบไฮเดรต 40 – 50 % ไขมัน 1 – 5 % และแร่ธาตุต่างๆ เช่น โซเดียม โพแทสเซียม แมกนีเซียม  
แคลเซียม เหล็ก ทองแดง สังกะสี ฟอสฟอรัส เป็นต้น วิตามินที่พบ ได้แก่ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2  
วิตามินบี 5 หรือไนอะซิน กรดเพนโททีนิก (panthothenic acid) ไบโอทิน (biotin) กรดโฟลิก  
(folic acid) วิตามินซี และวิตามินอี นอกจากนี้ยังมีเอนไซม์ต่างๆ ฮอร์โมน รงควัตถุ และสาร 
ฟลาโวนอยด์ (flavonoid) โดยควรมีความชื้นไม่เกิน 25 % (สิริวัฒน์, 2532) 

 ประโยชน์ของเกสรผึ้ง
 ฤทธิท์างชวีภาพของเกสรผึง้นัน้ได้รบัความสนใจและมผีูศ้กึษาทัง้ในสตัว์ทดลองและการวจิยั 
ทางคลินิกถึงผลของเกสรผึ้งในการบ�ารุงรักษาร่างกาย ชะลอความชรา เสริมสมรรถภาพทาง 
การกีฬาและทางเพศ
 เกสรผึ้งอาจใช้เป็นอาหารเสริมสุขภาพ โดยเป็นแหล่งโปรตีนและกรดอะมิโน ผู้ที่นิยม 
รบัประทานจะน�าไปผสมในกาแฟหรอืเครือ่งดืม่ เช่น น�า้ส้ม น�า้มะนาว เป็นต้น ผูผ้ลติบางรายน�าเรณู 
มาท�าเป็นเม็ด และอาจเรียกว่า “เกสรผึ้ง” (bee pollen) มีการน�าไปใช้ในเชิงเวชศาสตร์ป้องกัน  
(preventive medicine) เพื่อกระตุ้นการท�างานของร่างกายของนักกีฬาหรือผู้ที่ท�างานหนัก  
โดยรับประทานเรณูวันละ 5 มิลลิกรัม (Parkhill, 1982) ทางการแพทย์ใช้รักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้  
โดยเริม่ให้ในปรมิาณต�า่ๆ แล้วค่อยๆ เพิม่ปรมิาณขึน้ เพือ่ให้ร่างกายสร้างความต้านทานต่อเรณขูอง 
ดอกไม้นั้นๆ ในยุโรป มีการใช้เรณูในการป้องกันและบรรเทาอาการแทรกซ้อนของไข้หวัด นอกจากนี ้
เรณูยังช่วยกระตุ้นการเจริญของเนื้อเยื่อบริเวณผิวหนัง กระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงเซลล์ได้อย่างทั่วถึง  
ให้ความชุม่ชืน้ต่อผวิหนงัทีแ่ห้ง จงึมกีารน�าไปใช้ในเครือ่งส�าอาง เช่น ครมีบ�ารงุผวิ ครมีรองพืน้ และ 
ใช้ในการบ�ารุงรักษาเส้นผมให้เป็นเงางาม เป็นต้น

เกสรผึ้ง ( Bee Pollen)
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2.3  นมผึ้ง (Royal Jelly) 
 นมผึ้ ง  เป ็นอาหารที่ผึ้ ง งานผลิต 
เพื่อป้อนผึ้งนางพญาเท่านั้น มีลักษณะเป็น 
ของเหลวข้นคล้ายน�า้สลดัชนดิครมี สเีหลอืงอ่อน 
-ขาว มีรสเปรี้ยว เผ็ด หวานเล็กน้อย มีฤทธิ์ 
เป็นกรด เป็นอาหารทีอ่ดุมไปด้วยโปรตนี นมผึง้  
ซึ่งเป็นอาหารของผึ้งนางพญาและตัวอ่อนของ 
ผึง้ จะถกูผลติออกมาจากต่อมไฮโปฟารงิซ์ทีอ่ยู่ 
บริเวณหัวของผึ้งงาน ซึ่งผึ้งนางพญาต้องการ 
นมผึ้งตลอดเวลาเพื่อทดแทนโปรตีนที่ใช้ในการผลิตไข่ ดังนั้น นมผึ้งจึงจัดเป็นอาหารธรรมชาติที่ม ี
คุณค่าทางโภชนาการสูง

 องค์ประกอบในนมผึ้ง (Takenaka , T 1982)
   �  น�้า   66.9 %
   �  โปรตีน  11.4 %
   �  น�้าตาล  9.1 %
   �  สาร 10 HDA (10-hydroxy-2decenoic acid)
  �  เถ้าถ่าน 0.94 %
   �  เอนไซม์กลูโคสออซิเดส และเอนไซม์ฟอสฟาเทส 
  �  วิตามินชนิดต่าง ๆ
 นมผึ้งมีประโยชน์ในการช ่วยในการเผาผลาญอาหาร ช ่วยในการเจริญเติบโต  
ต้านความเครียด นอนไม่หลับ ส่งผลดีต่อระบบประสาทต่างๆ ท�าให้ผิวพรรณดี ดูอ่อนกว่าวัย  
ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ ช่วยบรรเทาอาการก่อนมีประจ�าเดือน จนถึงวัยหมด 
ประจ�าเดือน ช่วยลดระดับน�า้ตาลในเลือด อย่างไรก็ตามการการบริโภคนมผึ้งควรบริโภคแบบสด  
ซึ่งต้องเก็บรักษานมผึ้งไว้ที่อุณหภูมิต�่ากว่า -12 �C เพื่อให้คงสภาพความสดและคุณสมบัติเดิมไว้  
ในปัจจุบันจึงมีการผลิตนมผึ้งในรูปแบบแคปซูล ซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับนมผึ้งแบบสด 

 ประโยชน์ของนมผึ้ง
 ในสมัยก่อนคนจีนโบราณถือว่านมผึ้งเป็นยาอายุวัฒนะ มีสรรพคุณบ�ารุงร่างกายและ 
บ�ารุงประสาท
 ในปัจจุบันมีการน�าเอานมผึ้งมาใช ้เป ็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องส�าอาง 
กนัอย่างแพร่หลาย ประโยชน์ของนมผึง้ส่วนหนึง่เกดิจากองค์ประกอบของนมผึง้ คอื 10-ไฮดรอกซ-ี2  
ดซีโีนอกิ (10-HDA) ซึง่มฤีทธิต้์านการเจรญิของแบคทเีรยีบางชนดิ เช่น Staphylococcus aureus,  
Bacillus และ E. coli เป็นต้น (Iannuzzi, J, 1990a, 1985)
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 อนึ่ง ผู้บริโภคบางกลุ่มโดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคหอบหืดอาจมีอาการแพ้ ซึ่งอาจท�าให้เกิด 
ผื่นลมพิษ หรือหายใจไม่ออก จึงควรสังเกตอาการเมื่อเริ่มบริโภคในระยะแรกด้วย

 การเก็บรักษานมผึ้ง
 นมผึ้งจะเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็ว เมื่อสัมผัสกับแสงและก๊าซออกซิเจนหรือเก็บไว้ที่ 
อุณหภูมิห้อง การเก็บรักษาสามารถท�าได้หลายวิธีดังนี้
 1. การเก็บรักษาในรูปของนมผึ้งสด โดยการแช่เยือกแข็งในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท  
ไม่ควรใช้ภาชนะบรรจุที่เป็นโลหะเพราะนมผึ้งมีฤทธิ์เป็นกรด การเก็บรักษานมผึ้งสดใน 
ถุง HDPE (high density polyethylene) ที่อุณหภูมิ -18 �C สามารถรักษาคุณภาพของนมผึ้ง 
ไว้ได้นานอย่างน้อย 5 เดือน (Sanguandeekul and Nimachaikool, 1993b)
 2. การเก็บรักษาโดยการระเหิดแห้ง (lyophlization หรือ freeze-dry) เป็นวิธีที่นิยม 
กันมากในการเก็บรักษานมผึ้งในทางการค้า และเป็นวิธีที่เก็บรักษานมผึ้งที่ดีที่สุดที่อุณหภูมิห้อง  
นมผึ้งที่ได้จะมีลักษณะเป็นผงแห้งซึ่งอาจน�าไปบรรจุแคปซูล หรืออัดเม็ดและจ�าหน่ายต่อไปได้

2.4  พรอพอลิส (Propolis) 
 เป็นสารทีผ่ึง้งานรวบรวมมาจากยางไม้  
โดยเฉพาะยางที่ เคลือบอยู ่บริ เวณตาใบ  
มีลักษณะเป็นยางเหนียวสีน�้าตาลส้มถึงแดง  
แล้วแต่ชนิดของต้นไม้ที่ผึ้งงานไปเก็บมา เพื่อ 
น�ากลบัมาใช้ประโยชน์ภายในรงั เช่น น�ามาท�า 
ก�าแพงกั้นช่องทางเดินภายในรัง หรือน�ามา 
ยาปากทางเข้ารังให้มีขนาดเล็กลง เพื่อให้ 
รังอบอุ่นในฤดูหนาว พรอพอลิส คือ สารสกัด 
จากยางไม้ที่มีคุณสมบัติเป็นสารปฏิชีวนะที่ดี 
ทีส่ดุตามธรรมชาต ิมสีารประกอบฟลาโวนอยด์ (Flavonoid) ซึง่เป็นสารประกอบจากพชืทีเ่ป็นทีม่ ี
คณุสมบตัใินการต่อต้านการเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชัน่ (Antioxidant) ต่อต้านเชือ้แบคทเีรยี เชือ้ไวรสั  
เชื้อรา และมีคุณสมบัติยับยั้งการอักเสบ นอกจากนี้ยังพบสารอาหารอื่นๆ อีกกว่า 22 ชนิด ได้แก่  
กรดอะมิโน คาร์โบไฮเดรต วิตามินต่างๆ เกลือแร่ เอนไซม์ และฮอร์โมนจากธรรมชาติ เป็นต้น 

 องค์ประกอบของพรอพอลิส
   � กลุ่มสารชนิดต่าง ๆ เช่น กลุ่ม flavonoids 
   � กรดเบนโซอิค
   � กรดอะมิโน
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  � น�้าตาล
  � แร่ธาตุ
  � เทอร์พีน
  � สารสเตียรอยด์และสารอินทรีย์ต่างๆ 
 พรอพอลิสเป็นผลิตภัณฑ์จากผึ้งที่ไม่สามารถระบุส่วนประกอบที่ชัดเจนได้ คุณสมบัติของ 
พรอพอลิสอาจแตกต่าง ขึ้นกับชนิดของยางไม้และพืชอาหารที่ผึ้งไปเก็บมา เนื่องจากเป็นผลผลิต 
จากธรรมชาติจากการเก็บสะสมของผึ้ง อย่างไรก็ตาม พรอพอลิสโดยทั่วไปจะมีลักษณะเหนียวข้น 
มีสีอยู่ในช่วงเหลืองถึงน�้าตาลเข้ม มีลักษณะแข็งที่อุณภูมิ 15 องศาเซลเซียส แต่จะนิ่มลงเมื่อ 
อุณหภูมิสูงขึ้น และหลอมเหลวที่อุณหภูมิ 60-69 องศาเซลเซียส องค์ประกอบทั่วไปคล้ายคลึงกัน 
คือประกอบด้วยชัน (resin) และยางใสหอม (balsam) 55% ไขผึ้ง 30% น�้ามันหอมระเหย  
(ethereal oil) 10% และเรณจูากดอกไม้ 54 % ทีเ่หลอืเป็นแร่ธาตตุ่างๆ และวติามนิ องค์ประกอบ 
ทางเคมทีีส่�าคญัของพรอพอลสิคอื สารประกอบฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ฟีโนลกิส์ (phenolics)  
และสารประกอบที่มีหมู่แอโรแมติก นอกจากนี้ พรอพอลิสยังประกอบด้วยน�้ามันที่ระเหยได้  
(volatiles oils) และเทอร์พนีส์ (terpenes) ฟลาโวนอยด์นัน้เป็นสารประกอบจากพชืทีม่คีณุสมบตัิ 
ในการต้านออกซิเดชัน (antioxidation) คุณสมบัติในการต่อต้านแบคทีเรีย ราและไวรัส รวมทั้ง 
ต้านการอักเสบด้วย

 ประโยชน์ของพรอพอลิส
 ฮปิโปเครทสี (Hippocrates) บดิาทางการแพทย์ของโลก ใช้พรอพอลสิเป็นครมีสมานแผล 
บรรเทาอาการปวดแสบปวดร้อน รกัษาแผลเน่าเป่ือย ชาวโรมนัใช้บรรเทาอาการปวดเมือ่ยเอน็และ 
กล้ามเนือ้ ลดการบวมและความปวดจากแผลใช้ต้านการตดิเชือ้ในช่องปาก ดบักลิน่ปาก ขจดัตาปลา 
และเนื้อตาย บรรเทาอาการหวัด ในรัสเซียใช้เป็นยาทาเฉพาะที่โดยใช้ความเข้มข้น 2 – 4 %  
เพื่อบรรเทาอาการอักเสบ มีประสิทธิภาพในการใช้เป็นยาแก้ปวด นอกจากนี้ พรอพอลิสยังมีฤทธิ์ 
ทางชีวภาพหลายสารประกอบดังแสดงในตาราง
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ตารางที่ 1 แสดงสารประกอบในพรอพอลิสที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ

สารประกอบ ฤทธิ์

เคอร์ซิติน (Quercitin) ต้านไวรัส
แก้แพ้
รักษาโรคกระเพาะ

พิโนเซมบริน (Pinocembrin) ต้านแบคทีเรีย
ต้านเชื้อรา
ยาชาเฉพาะที่

กรดแคฟเฟอิก (Caffeic acid) ต้านแบคทีเรีย
ต้านเชื้อรา
ต้านไวรัส
ต้านการอักเสบ

แคฟเฟอิกแอชิด ฟีนเอทิลเอสเตอร์
(Caffeic acid phenethylester)

ท�าลายเซลล์เนื้องอก
(Tumor cytotoxicity)

ที่มา : Crane, 1997

2.5  ไขผึ้ง (Beeswax)
  เป็นสารที่ผึ้งงานผลิตจากต่อมไขผึ้ง  
เพื่อใช้สร้าง ซ่อมแซมและปิดฝาหลอดรวง 
มีลักษณะเป ็นเกล็ดขนาดเล็ก สีขาวใส  
มีน�้าหนักเบา ถ้าน�าแผ่นไขผึ้ง 800,000 เกล็ด  
มาชั่ง จะพบน�้าหนักไม่ถึงกิโลกรัม และผึ้ง 
ต้องกินน�้าหวานมากถึง 8.4 กิโลกรัม เพื่อใช้ 
ผลิตไขผึ้ง 1 กิโลกรัม 

  คุณสมบัติของไขผึ้ง
  1. ไขผึ้งจะละลายได้ดีในน�า้มันโดยเฉพาะน�า้มันสน แต่ไม่ละลายในน�้า มีจุดหลอมเหลว  
63 - 65 °C ถ้าได้รับความร้อนสูงกว่าจุดหลอมเหลว จะเกิดเปลวไฟลุกไหม้ ดังนั้น การหลอมไขผึ้ง  
ควรใช้ความร้อนจากไอน�้า  หรือนึ่งในน�้าร้อน
  2.  ถ้าเก็บที่อุณหภูมิต�่า ไขผึ้งจะหดตัวและท�าให้เปราะแตกง่าย
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 ประโยชน์ของไขผึ้ง
 ในสมยัก่อนมกีารใช้ไขผึง้ในกจิกรรมต่างๆ ประเทศแถบยโุรปบางแห่งใช้ไขผึง้เป็นสือ่กลาง 
ของการแลกเปลี่ยนแทนเงิน นอกจากนี้ สถาปนิกใช้ไขผึ้งเป็นสื่อกลางของการแลกเปลี่ยนแทนเงิน  
นอกจากนี้ สถาปนิกใช้ไขผึ้งส�าหรับปั้นหุ่นหรือโครงสร้างจ�าลองต่างๆ ในประเทศไทยใช้เป็นหุ่น 
ในการหล่อพระพุทธรูปมาตั้งแต่สมัยโบราณ
 ความแข็งแรง ความยืดหยุ่น และความสามารถในการกั้นน�้าได้เป็นสมบัติส�าคัญที่ท�าให ้
สามารถน�าไขผึ้งไปใช้ในการเคลือบผิวหรือขัดผิวให้ความมันวาว และยังใช้เป็นส่วนประกอบใน 
เครื่องส�าอางต่างๆ เช่น ครีมทาผิว ลิปสติก เป็นต้น นอกจากนี้ยังเป็นส่วนผสมในการผลิต 
เครือ่งอปุโภคหลายชนดิ เช่น ดนิสอสแีละหมกึ เป็นต้น ได้มกีารน�าไขผึง้มาผลติเป็นเทยีนไขส�าหรบั 
ให้แสงสว่าง ซึ่งใช้ในระดับครัวเรือนกันมานานแล้ว โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา 
ในพระราชประสงค์ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มโีรงหล่อเทยีนหลวงซึง่รบัซือ้ไขผึง้แท้บรสิทุธ์ 
จากเกษตรกรผู้เลี้ยงพันธุ์และผึ้งโพรงมาผลิตเทียนหลวงส�าหรับใช้ในพระราชพิธีต่างๆ

2.6  พิษผึ้ง (Bee Venom) 
 พิษผึ้งเป็นสารประกอบโปรตีนที่ผลิตโดยต่อมพิษและเก็บไว้ในถุงน�้าพิษที่อยู ่บริเวณ 
โคนเหล็กใน พิษผึ้งจะถูกปล่อยออกมาโดยผ่านออกทางเหล็กในของผึ้งงาน ถุงน�้าพิษถุงหนึ่งถุง 
จะบรรจุน�้าพิษ ประมาณ 0.3 มิลลิกรัม ผึ้งจะสร้างน�้าพิษได้ในช่วงที่ผึ้งงานตัวเต็มวัยอายุ  
10 – 14 วัน และมีปริมาณมากที่สุดในช่วงที่ผึ้งงานอายุ 15 วัน และจะมีประมาณคงที่ตลอด 
อายุชีพ พิษผึ้งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันตัวและป้องกันรังเท่านั้น และเหล็กในผึ้งมีเพียง 1 อัน 
เท่านั้น สามารถปล่อยเหล็กในได้เพียงครั้งเดียวและเมื่อผึ้งปล่อยเหล็กในออกมาผึ้งก็จะตาย  
มนษุย์น�าพษิผึง้มาใช้ในการบ�าบดัรกัษาโรคต่างๆ มายาวนาน เช่น ในประเทศจนีมใีช้พษิผึง้บ�าบดัโรค 
มาเป็นเวลากว่า 3,000 ปี นอกจากนี้ ประเทศออสเตรียเป็นประเทศแรกที่ท�าการบ�าบัดโรค 
ด้วยพิษผึ้งอย่างเป็นทางการ ส�าหรับประเทศไทยได้เริ่มด�าเนินการอย่างจริงจังเมื่อปี 2553   

 ลักษณะของพิษผึ้ง
 � พิษผึ้งมีลักษณะเป็นของเหลวใส มีรสขม มีกลิ่นของสารอโรมาติกคล้ายกลิ่นนมแมว  
มีฤทธิ์เป็นกรด และมีความถ่วงจ�าเพาะ 1.313
 � เป็นสารอินทรีย์เคมี ที่ออกฤทธิ์เร็วและรุนแรง ท�าให้แมลงบางชนิดตาย
 � พิษผึ้งมีส่วนประกอบทางเคมีที่ซับซ้อน มีสารที่มีปฏิกริยาทางเภสัชและทางชีวเคมี  
ได้แก่ เมลิททิน (melitin) อะปามีน (apamin) ฮีสตามีน (histamine) โดปามีน (dopamine)  
นอร์อพีเินฟรนิ (norepinephrine) สารท�าลายแกรนลูเลติง้ในแมสเซลล์ (mast cell degranulating  
peptide) ฟอสโฟไลเปส เอ สอง (Phospholipase A2) ไฮยาลูโรนิเดส (hyaluronidase)  
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 ประโยชน์ของพิษผึ้ง 
 ถึงแม้พิษผึ้งจะท�าให้เกิดอาการเจ็บปวดดังกล่าว แต่มนุษย์ก็ได้น�าพิษผึ้งมาใช้ประโยชน ์
ทางการแพทย์มานานแล้ว การใช้พิษผึ้งในการรักษาโรคที่เรียกว่า “bee venom therapy”  
ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการใช้ผึง้และผลติภณัฑ์ในการรกัษาโรค (apitheraphy) (Cherbuliez, 1997)  
การใช้พิษผึ้งในทางการแพทย์  อาจแบ่งได้ดังนี้
 1. ใช้รักษาผู้ป่วยที่เป็นไขข้ออักเสบ (rheumatoid arthritis)  การให้ผึ้งต่อยเพื่อบรรเทา 
อาการปวดข้อนัน้มกีารใช้กนัมานานแล้ว พษิผึง้มฤีทธิต้์านการอกัเสบใกล้เคยีงกบั cylo phosphamid  
กลไกอาจเกิดจากสารเมลิททิน (melittin) ในพิษผึ้ง
 2. ใช้ในลักษณะภูมิคุ้มกันบ�าบัดส�าหรับผู้ที่ต้องท�างานเกี่ยวกับผึ้งและมีภูมิคุ้มกันไวเกิน 
ต่อพิษผึ้ง (hypersensitivity to bee venom) โดยใช้พิษผึ้งที่สกัดมาท�าเป็นยาเพื่อฉีดเข้าร่างกาย 
ของผู้ที่แพ้พิษผึ้งด้วยความเข้มข้นต�่ามาก เช่น 0.1 ไมโครกรัมต่อ 1 มิลลิลิตร โดยฉีดทุกสัปดาห์ 
แล้วค่อยๆ เพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ
 3. ใช้รักษาโรคอื่นๆ เช่น multiple sclerosis โดยอาศัยฤทธิ์ต้านการอักเสบและกระตุ้น 
ภูมิคุ้มกัน

 โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยพิษผึ้ง
 � อาการปวดต่างๆ ได้แก่  ปวดคอ  ปวดหลัง  ปวดเอว  ปวดสะโพก  ปวดขา  ปวดเข่า   
เข่าเสื่อม  เอวเคล็ด
 � โรคอื่นๆ ได้แก่  รูมาตอยต์  โรคเกาต์  นิ้วล็อค  ริดสีดวง  ตะคริวน่อง  เบาหวาน   
ไมเกรน  ความดนัโลหติสงู  นอนกรน  ประจ�าเดอืน 
มาไม่ปกติ  มือ-เท้าชา  ไหล่ติด  เป็นต้น
 การบ�าบัดโรคด้วยพิษผึ้งท�าได้โดยการ 
จับผึ้งมาต่อยบริเวณจุดเจ็บ หรือจุดปราสาท 
ลมปราณ ซึ่งเป็นต�าแหน่งจุดเช่นเดียวกับ 
ศาสตร์การฝังเข็ม ผึ้งจะต่อยและหลั่งน�้าพิษ 
ออกมา ปล่อยไว้ประมาณ 3 - 5 นาที จึงถอน 
เหล็กในออก  และในปัจจุบันมีการน�าพิษผึ้งมา 
ผลิตเป็นยาฉีดโดยละลายในน�้า หรือน�้ามันฉีด 
เข้าใต้ผิวหนัง ผลิตในรูปแบบยาทา และบาล์ม 
 นอกจากนี้ ได้มีการน�าสารสกัดพิษผึ้ง 
มาผสมในเครือ่งส�าอางบ�ารงุผวิ เนือ่งจากพษิผึง้มคีณุสมบตัใินการกระตุน้ให้ผวิหนงัสร้างคอลลาเจน 
และอลิาสตนิ ท�าให้ผวิเต่งตงึและกระชบั อย่างไรกต็าม จะต้องใช้ในปรมิาณทีเ่หมาะสมเพือ่ป้องกนั 
การอักเสบต่อผิวหนัง ปัจจุบันได้มีผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางที่มีส่วนผสมของพิษผึ้งหลายชนิด  
เช่น ครีมบ�ารุงผิวหน้า และเซรั่มบ�ารุงผิวหน้า
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2.7  ตัวอ่อนของผึ้ง (larva and pupa)
  เป็นตัวอ่อนผึ้งระยะตัวหนอนจากผึ้งงานแต่ส่วนใหญ่เป็นตัวหนอนผึ้งนางพญา ที่เก็บจาก 
การท�ารอยัล เยลลี่ เป็นอาหารเสริมโปรตีน ประเทศไทยนิยมบริโภคตัวอ่อนจากผึ้งมาเป็นเวลา 
ช้านานแล้ว นิยมหาน�้าผึ้งจากผึ้งหลวง ซึ่งต้องปีนต้นไม้ใหญ่ที่มีรังผึ้งหลวงอยู่ เมื่อได้น�้าผึ้งแล้ว  
ตัวอ่อนผึ้งจะเป็นผลพลอยได้ น�ามาประกอบเป็นอาหารรับประทาน เช่นเดียวกับผึ้งโพรง เมื่อเก็บ 
น�้าผึ้งแล้วก็น�ามาประกอบเป็นอาหาร ในปัจจุบันมีผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์มากขึ้น ผู้เลี้ยงผึ้งจึงน�าตัวอ่อน 
มาประกอบเป็นอาหารท�าให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น ดังนี้
  1) ขายรวงผึ้งสด ซึ่งมีตัวหนอนและดักแด้วัยอ่อน
  2)  น�ารังผึ้งมาตัดเป็นชิ้น ๆ น�ามาห่อใบตอง ปิ้งหรือนึ่งขาย
 3)  ตัวหนอนที่ได้จากการท�ารอยัล เยลลี่ น�ามาผสมไข่และเครื่องปรุง ใส่ในกระทง  
ใบตองปิ้งหรือนึ่งขาย
 ปัจจุบันในต่างประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ได้น�าตัวอ่อนของผึ้งตัวผู้มาอบแห้ง  
และรบัประทานเป็นอาหารบ�ารงุก�าลงั ซึง่เป็นทีน่ยิมในผูบ้รโิภคเป็นอย่างมาก เนือ่งจากเป็นแหล่งโปรตนี 
ที่มีคุณภาพดี และได้มีการผลิตตัวอ่อนของผึ้งตัวผู้เพื่อน�ามาอบแห้งและจ�าหน่ายอย่างกว้างขวาง
 

ภาพรวงผึ้งสดที่มีตัวอ่อนของผึ้งและน�้าผึ้งที่วางขายในท้องตลาด

ภาพผลิตภัณฑ์ตัวอ่อนตัวผู้อบแห้ง

การผลิตน�้าผึ้งคุณภาพการผลิตน�้าผึ้งคุณภาพ32



3.  ประโยชน์ด้านอื่นๆ

3.1  อุตสาหกรรมต่อเนื่อง
 การเลี้ยงผึ้งได้ขยายตัวอย่างรวดเร็ว แพร่หลายไปทั้งประเทศ ท�าให้เกิดอาชีพใหม่เป็น 
อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้ง เช่น รังผึ้ง แผ่นรังเทียม เครื่องสลัดน�้าผึ้ง  
เครื่องปาดหลอดรวงน�้าผึ้ง ที่พ่นควันผึ้ง เหล็กงัดรัง และการขายพันธุ์ผึ้ง เป็นต้น 

ภาพอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์สลัดน�้าผึ้ง

ภาพอุตสาหกรรมผลิตรังผึ้งและอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง
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ภาพอุตสาหกรรมผลิตไขผึ้งและผลิตแผ่นรังเทียม

ภาพอุตสาหกรรมผลิตชุดเลี้ยงผึ้ง

3.2 งานอดิเรก
 เป็นงานอดิเรกช่วยผ่อนคลายอารมณ์  
การเลี้ยงผึ้งนอกจากจะยึดเป็นอาชีพแล้วยัง 
สามารถเป็นงานอดเิรกทีใ่ห้ความสขุ ผ่อนคลาย 
อารมณ์ ส�าหรบัผูม้เีวลาว่างและผูส้งูอายไุด้เป็น 
อย่างดี เพราะผึ้งเป็นแมลงสังคมที่น่าศึกษา 
ความเป็นอยู่ของมัน ในต่างประเทศมีผู้นิยม 
เลี้ยงผึ้งเป็นงานอดิเรกเป็นจ�านวนมาก

ภาพการเลี้ยงผึ้งบนดาดฟ้าของตึกสูง 
ณ เมือง Buenos Aires 
สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
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บทที่ 3
ชีววิทยาและสังคมของผึ้ง

 ผึ้ง (Honey bee, Apis spp.) เป็นแมลงที่ด�ารงชีวิตโดยการกินน�้าหวานและเกสรจาก 
ดอกไม้ เป็นแมลงที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก นอกจากจะให้น�้าผึ้ง ไขผึ้ง รอยัลเยลลี  
และอื่นๆ อีกหลายชนิด ผึ้งยังเป็นตัวการส�าคัญ ในการผสมเกสรของพืช ช่วยเพิ่มผลผลิตทางด้าน 
การเกษตรอีกด้วย ดังนั้น เพื่อให้การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ประสบผลส�าเร็จ จึงต้องให้ความสนใจและ 
ให้ความส�าคัญกับชีววิทยาและพฤติกรรมทางสังคมของผึ้งพันธุ์

ผึ้งที่พบเห็นทั่วๆ ไป มี 4 ประเภท ได้แก่

1.  ผึ้งหลวง (Apis dorsata) 
 เป็นผึง้ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุ มลีกัษณะตวัใหญ่ ล�าตวัยาวร ีประชากรส่วนใหญ่จะอยูป่กคลมุรงั 
เพื่อท�าหน้าที่ป้องกันรัง รวงผึ้งมีขนาดใหญ่ มีประชากรประมาณ 10,000 – 80,000 ตัวต่อรัง  
สร้างรวงรังเพียงรวงเดียว โค้งรีเป็นรูปครึ่งวงกลม ชอบท�ารังในที่โล่งแจ้งและอยู่ที่สูงมีร่มเงา  
ที่ไม่ร้อนเกินไป บางครั้งในที่เดียวกันอาจม ี
รังผึ้งหลวงกันมากกว่า 50 รัง ผึ้งหลวงจะดุร้าย 
เมื่อถูกรบกวนหรือถูกท�าลาย และจะรุมต่อย 
ศัตรูนับเป็นสิบถึงร้อยตัว เหล็กในมีพิษมาก  
ผึง้หลวงสามารถบนิหาอาหารได้ไกล บางรงัอาจ 
มีการเก็บสะสมน�้าผึ้งถึง 15 กิโลกรัม ผึ้งหลวง 
ไม่สามารถน�ามาเลีย้งได้ แต่ควรจะอนรุกัษ์ให้มี 
อยูใ่นธรรมชาต ิเพราะต้นไม้หลายชนดิต้องการ 
ผึ้งหลวงเป็นแมลงช่วยผสมเกสรเพื่อด�ารง 
เผ่าพันธุ์ ขนาดของผึ้งหลวง ขนาดล�าตัวยาว  
17-19 มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง 5 มิลลิเมตร

ภาพรังผึ้งหลวงบนกิ่งไม้ใหญ่
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2.  ผึ้งมิ้ม (Apis florea) 
 เป็นผึง้ทีม่ขีนาดเลก็ทีส่ดุ พบเหน็มากตามร้านขนมหวาน ประชากรส่วนใหญ่จะอยูป่กคลมุรงั  
รวงผึ้งมีขนาดเล็ก มีประชากรประมาณ 3,000 – 15,000 ตัว/รัง มีการสร้างรวงรังเพียงรวงเดียว  
มีรูปร่างเกือบเป็นวงกลม มีขนาดตั้งแต่ 10 ซม. ถึง 30 ซม. ลักษณะรวงผึ้งจะท�าค่อมกิ่งไม้พุ่มไม้ 
เตี้ยๆ (ส่วนของน�้าผึ้งจะอยู่ค่อมรอบกิ่งไม้) อยู่บนส่วนของรวง เนื่องจากเป็นผึ้งขนาดเล็กและ 
บินหาอาหารได้ไม่ไกลนัก จึงท�าให้มีน�้าผึ้งน้อยและมีการอพยพทิ้งรังบ่อย ไม่สามารถน�ามาเลี้ยงได้ 
เช่นเดียวกับผึ้งหลวง ขนาดของผึ้งมิ้ม ขนาดล�าตัวยาว 7 มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง 2.60 มิลลิเมตร

3.  ผึ้งโพรง (Apis cerana) 
 เป็นผึ้งที่มีขนาดกลาง ตัวเล็กกว่าผึ้งพันธุ์ แต่ใหญ่กว่าผึ้งมิ้ม เป็นผึ้งที่มีวิวัฒนาการที่สูงกว่า 
ผึ้งมิ้มและผึ้งหลวง สร้างรังอยู่ในที่มืด และมีจ�านวนรวงหลายรวง ตั้งแต่ 5-15 รวง มีประชากร 
ประมาณ 5,000 – 30,000 ตัว ในธรรมชาต ิ
ผึ้งโพรงที่พบในเมืองไทยจะสร้างรังในโพรงหิน 
หรือโพรงไม้ต่างๆ ซึ่งต่อมาเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง  
ได้ท�ากล่องไม้ให้ผึ้งอาศัยอยู่เพื่อความสะดวก 
ต่อการเก็บน�้าผึ้ง ผึ้งโพรงจะให้น�้าผึ้งประมาณ  
3-15 กิโลกรัมต ่อรัง โดยเฉลี่ยประมาณ  
7 กิโลกรัมต่อรังต่อปี ขนาดของผึ้งโพรง ขนาด 
ล�าตัวยาว 12 มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง 3.3  
มิลลิเมตร

ภาพลักษณะการท�ารังของผึ้งมิ้ม

ภาพลักษณะการท�ารังของผึ้งโพรง
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4.  ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) 
 เป็นผึ้งที่น�าเข้าจากยุโรปและอเมริกา มีขนาดใหญ่กว่าผึ้งโพรงแต่เล็กกว่าผึ้งหลวง สร้างรัง 
อยูใ่นทีม่ดื จ�านวนประชากรม ี20,000 – 60,000 ตวัต่อรงั นสิยัไม่ด ุไม่ทิง้รงั สามารถน�ามาเลีย้งแล้ว 
ให้ผลตอบแทนสูง ขนาดของผึ้งพันธุ์ ขนาดล�าตัวยาว 16 มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง 4 มิลลิเมตร 

ภาพผึ้งพันธุ์และการตั้งรังเลี้ยงผึ้งพันธุ์

 ลักษณะของผึ้งพันธุ์          
 ลักษณะทั่วไปของผึ้งพันธุ์ แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ 

 1. ส่วนหัว ประกอบด้วยอวัยวะรับความรู้สึกต่างๆ ที่ส�าคัญคือ

  ตารวม มีอยู่ 2 ตา ประกอบด้วยดวงตาเล็กๆ เป็นรูปหกเหลี่ยมหลายพันตารวมกัน  
เชื่อมติดต่อกันเป็นแผง ท�าให้ผึ้งสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้รอบทิศ 
  ตาเดี่ยว อยู่ด้านบนส่วนหัว ระหว่างตารวมสองข้าง เป็นจุดเล็กๆ 3 จุด อยู่ห่างกันเป็น 
รูปสามเหลี่ยม ซึ่งตาเดี่ยวนี้จะเป็นส่วนที่รับรู้ในเรื่องของความเข้มของแสง ท�าให้ผึ้งสามารถแยก 
สีต่างๆ ของสิ่งของที่เห็นได้ ฟริช ดาร์ล ฟอน ได้ท�าการศึกษาและพบว่า ผึ้งสามารถเห็นสีได้ 4 สี  
คือ สีอุลตร้าไวโอเลต สีฟ้า สีฟ้าปนเขียว และสีเหลือง ส่วนช่วงแสงที่มากกว่า 700 มิลลิไมครอน  
ผึ้งจะมองเป็นเป็นสีด�า
  หนวด ประกอบด้วย ข้อต่อและปล้องหนวดขนาดเท่าๆ กัน จ�านวน 10 ปล้อง  
ประกอบเป็นเส้นหนวด ซึ่งจะท�าหน้าที่รับความรู้สึกที่ไวมาก

  2. ส่วนอก ประกอบด้วย ปล้อง 4 ปล้อง ส่วนด้านล่างของอกปล้องแรกมีขาคู่หน้า  
อกปล้องกลางมีขาคู่กลาง และด้านบนปล้องมีปีกคู่หน้าซึ่งมีขนาดใหญ่หนึ่งคู ่ ส่วนล่างของ 
ปล้องที่ 3 มีขาคู่ที่สามซึ่งขาหลังของผึ้งงานนี้ จะมีตะกร้อเก็บละอองเกสรดอกไม้ และด้านบนจะมี 
ปีกคู่หลังอยู่หนึ่งคู่ที่เล็กกว่าปีกหน้า

 3. ส่วนท้อง ส่วนท้องของผึ้งงานและผึ้งนางพญา เราจะเห็นภายนอกเพียง 6 ปล้อง  
ส่วนปล้องที่ 8-10 จะหุบเข้าไปแทรกตัวรวมกันอยู่ในปล้องที่ 7 ส่วนผึ้งตัวผู้จะเห็น 7 ปล้อง  

การผลิตน�้าผึ้งคุณภาพ 37การผลิตน�้าผึ้งคุณภาพ



 วงจรชีวิตของผึ้งพันธุ์
 วงจรชีวิตของผึ้งพันธุ์ แบ่งออกได้เป็น 4 ระยะ คือ

 ระยะไข่ (eggs stage) 

 ผึง้นางพญามหีน้าทีว่างไข่ภายในรงั โดยรงัไข่ของผึง้นางพญาจะมขีนาดใหญ่ ประกอบด้วย 
ท่อรังไข่หลายอัน ที่ส่วนปลายของท่อรังไข่แต่ละอัน จะเป็นที่ผลิตเซลล์สืบพันธุ์เพศเมีย เซลล์นี้ 
จะมขีนาดใหญ่ขึน้เรือ่ยๆ เมือ่เคลือ่นทีม่าทีป่ากท่อรงัไข่ เซลล์สบืพนัธุน์ีค้อื ไข่ (egg) เมือ่ไข่โตเตม็ที่  
ก็จะถูกปล่อยออกจากท่อน�าไข่ (oviduct) ไปยังช่องคลอด (vagina) ซึ่งจะมีท่อเล็กๆ เชื่อมต่อ 
อยูก่บัถงุเกบ็น�้าเชือ้ของผึง้ตัวผู้ (spermatheca) ภายในถงุนีจ้ะมเีซลลส์บืพันธุข์องผึง้ตวัผูบ้รรจอุยู่  
ซึ่งผึ้งนางพญาได้รับมาเก็บไว้จากการผสมพันธุ์ ที่ปลายท่อของถุงเก็บน�้าเชื้อ ที่เชื่อมติดต่อกับ 
ช่องคลอด จะมีลิ้นเปิดปิดอยู่เพื่อใช้ในการบังคับให้น�้าเชื้อของผึ้งตัวผู้ออกมาผสมกับไข่ ในกรณี 
ที่ผึ้งนางพญาต้องการวางไข่เพศเมียหรือปิดลิ้นไม่ให้น�้าเชื้อของผึ้งตัวผู้ออกมาผสมกับไข่ในกรณ ี
ที่ต้องการวางไข่ตัวผู้
 ลักษณะของไข่จะยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร หัวท้ายมนโค้งงอเล็กน้อย มีสีขาว ไข่จะถูก 
วางเอาส่วนท้ายตดิกบัก้นของหลอดรวงตัง้ขึน้มา เมือ่ไข่ใกล้จะฟักกจ็ะล้มลงนอนอยูท่ีก้่นหลอดรวง

 ระยะตัวหนอน (larva stage) 
 เมื่อไข่มีอายุได้ประมาณ 3 วัน ก็จะฟักออกมาเป็นตัวหนอนขนาดเล็กๆ สีขาว นอนลอยอยู ่
บนอาหารที่ก้นหลอดรวง ตัวหนอนนี้ก็จะค่อยๆ เจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีการลอกคราบทั้งหมด  
5 ครัง้ ตวัหนอนของผึง้จะไม่มขีา ส่วนล�าตวัสขีาวจะมขีนาดใหญ่กว่าส่วนหวัมาก ผนงัล�าตวัจะเปราะ 
และบอบบาง ส่วนหัวก็จะมีสีขาวเหมือนกับล�าตัว แต่สังเกตเห็นได้ค่อนข้างยาก เพราะส่วนหัว 
มักหดจมลงในส่วนของล�าตัว ตัวหนอนของผึ้งจะมีหน้าที่กินอาหารที่ผึ้งงานป้อนให้เท่านั้น  
กระเพาะอาหารของตัวหนอนจะมีขนาดใหญ่มาก คือ ขนาดเกือบเท่าส่วนของล�าตัว ในระยะ 
ที่ตัวหนอนยังมีอายุน้อย ระบบขับถ่ายยังเจริญไม่เต็มที่ ฉะนั้น ตัวหนอนในระยะแรกๆ จึงยังไม่ม ี
การขับถ่าย จนตัวหนอนโตเต็มที่ก่อนที่จะปิดฝาหลอดรวง จะมีการขับถ่ายของเสียออกมาจนหมด  
แล้วจึงถักไยเป็นรังไหมห่อหุ้มตัว ตัวหนอนภายในก็จะลอกคราบเป็นครั้งสุดท้าย กลายเป็นดักแด้

 ระยะดักแด้ (pupa stage) 
 ระยะดักแด้ ตัวหนอนจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นอวัยวะต่างๆ ชัดเจนขึ้น แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
ส่วนหวั (head) ส่วนอก (thorax) และส่วนท้อง (abdomen) นอกจากนัน้ยงัเหน็หนวด (antennae)  
ขา (legs) และปีก (wings) ดักแด้ในวันแรกๆ จะมีสีขาวเหมือนตัวหนอน เมื่อมีอายุมากขึ้นก็จะ 
ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน�้าตาลอ่อน และเป็นสีน�้าตาลเข้มขึ้นเรื่อยๆ ผนังล�าตัวก็จะแข็งขึ้น เมื่อดักแด้ 
โตเต็มที่จะมีลักษณะเหมือนผึ้ง ตัวเต็มวัยทุกประการ แต่จะมีสีอ่อนกว่าและมีขนปกคลุมมากกว่า  
อวัยวะภายในบางอย่างยังไม่เจริญเต็มที่
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 ระยะตัวเต็มวัย (adult stage) 
 ดักแด้โตเต็มที่ก็จะใช้กรามกัดไขผึ้งที่ปิดฝาหลอดรวงออกมาเป็นตัวเต็มวัย

ตารางที่ 2 แสดงวงจรชีวิตของผึ้งแต่ละวรรณะ

วรรณะ ชนิด

ระยะตัวอ่อน (วัน)

รวม (วัน)

ตัวเต็มวัย

ระยะไข่ ระยะ
ตัวหนอน

ระยะดักแด้ (ประมาณ)

ผึ้งนางพญา ผสมน�้าเชื้อ 3 5 ½ 7 ½ 16 2 ปี

ผึ้งงาน ผสมน�้าเชื้อ 3 6 12 21 3 เดือน

ผึ้งตัวผู้ ไม่ผสมน�้าเชื้อ 3 6 ½ 14 ½ 24 2 เดือน
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วรรณะของผึ้ง แบ่งออกเป็น 3 วรรณะ คือ 

1.  ผึ้งนางพญา (queen) 
 มีขนาดใหญ่ มีล�าตัวยาวกว่าผึ้งตัวผู ้และผึ้งงาน ปีกของผึ้งนางพญาจะมีขนาดสั้น  
เมื่อเทียบกับความยาวของล�าตัว มีเหล็กในต่อสู้กับนางพญาตัวอื่นเท่านั้น ไม่เหมือนผึ้งงานที่มี 
เหล็กในไว้ท�าร้ายศัตรู ไม่มีการออกหาอาหาร ไม่มีตะกร้อเก็บเกสร และไม่มีต่อมผลิตไขผึ้ง  
การเคลือ่นไหวค่อนข้างเชือ่งช้า แต่สขุมุรอบคอบ แต่ถ้าจ�าเป็นกพ็บว่า นางพญาสามารถเคลือ่นไหว 
ได้รวดเร็วเช่นกัน ในรังผึ้ง นางพญาที่ถูกผสมพันธุ์แล้ว มักจะพบอยู่บริเวณรวงผึ้ง ที่มีตัวอ่อน 
อยู่ภายในหลอดรวง นางพญาจะถูกห้อมล้อม 
ด้วยผึ้งงาน โดยผึ้งงานจะใช้หนวดแตะหรือใช้ 
ลิ้นเลียตามตัวผึ้งนางพญา คอยให้อาหารและ 
ท�าความสะอาด และน�าของเสียที่ผึ้งนางพญา 
ขับถ่ายออกไปทิ้ง นอกจากนั้นผึ้งงานยังรับเอา 
สารทีผ่ึง้นางพญาผลติออกมา แล้วส่งต่อให้ผึง้งาน 
ตัวอื่นๆ หรือใช้ปีกกระพือให้กลิ่นของสาร 
แพร่กระจายไปทั่วรังผึ้ง 
 รังผึ้งในสภาพปกติจะมีผึ้งนางพญาอยู ่
เพยีงตวัเดยีวเท่านัน้ โดยผึง้นางพญาจะมหีน้าที ่
ส�าคัญ คือ 
 1.  ผสมพันธุ์
 2.  วางไข่
 3.  ควบคุมสังคมและพฤติกรรมของผึ้งให้อยู ่ในสภาพปกติ โดยการผลิตสารเคม ี
แพร่กระจายไปทั่วรัง
 นางพญาพรหมจรรย์ (virgin queen) เมื่อตัวอ่อนของผึ้งนางพญาโตเต็มที่แล้ว ผึ้งงาน 
ก็จะท�าการปิดหลอดรวงด้วยไขผึ้ง ตัวอ่อนภายในก็จะเริ่มเข้าดักแด้ โดยจะถักเส้นไหมห่อหุ้ม 
รอบตัวแล้วกลายเป็นดักแด้ และเป็นตัวเต็มวัยในที่สุด ผึ้งนางพญาที่โตเต็มที่แล้วจะกัดฝา 
หลอดรวงที่ปิดออกมา
 ถ้าสภาพรงัผึง้ขณะนัน้ ผึง้เตรยีมตวัจะแยกรงั (swarming) ผึง้งานจะคอยป้องกนัผึง้นางพญา 
ตัวใหม่ ไม่ให้ผึ้งนางพญาตัวเก่ามาท�าร้าย เมื่อผึ้งนางพญาตัวเก่าแยกรังออกไปแล้ว ผึ้งนางพญา 
ตัวใหม่ก็จะออกผสมพันธุ ์เป็นนางพญาประจ�ารังนั้นต่อไป โดยที่นางพญาใหม่เมื่อมีอายุได้  
3 – 5 วัน ก็จะเริ่มออกบินเพื่อผสมพันธุ์

ภาพนางพญาผึ้ง จะมีขนาดใหญ่ 
ล�าตัวยาว ปีกสั้นกว่าล�าตัว
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 การผสมพันธุ์ของผึ้งจะเกิดขึ้นเฉพาะในกลางอากาศเท่านั้น โดยในวันที่อากาศดีๆ ท้องฟ้า 
แจ่มใส ผึง้นางพญาจะบนิออกจากรงั เมือ่ผึง้ตวัผูไ้ด้รบักลิน่ของผึง้นางพญากจ็ะพากนับนิตดิตามไป 
เป็นกลุม่ ผึง้ตวัผูจ้ะเป็นผึง้ทีม่าจากรงัผึง้ในบรเิวณนัน้ การผสมพนัธุจ์ะเกดิขึน้ในระยะความสงูตัง้แต่  
50 – 100 ฟุต ถ้าต�่าหรือสูงกว่านี้ก็จะไม่มีการผสมพันธุ์ ผึ้งนางพญาตัวหนึ่งจะผสมพันธุ์กับผึ้งตัวผู ้
ครั้งหนึ่งประมาณ 7 – 10 ตัว หรือบางทีอาจถึง 20 ตัว ระยะเวลาในการผสมพันธุ์ประมาณ  
10 – 30 นาที โดยที่ผึ้งนางพญา จะมีถุงส�าหรับเก็บน�้าเชื้อของผึ้งตัวผู้ (sperm) ไว้ได้ตลอดอายุ 
ของผึ้งนางพญา โดยไม่ต้องมีการผสมพันธุ์อีกเลย
 เมื่อผึ้งนางพญาบินกลับมาจากการผสมพันธุ์ ผึ้งงานก็จะเข้ามาช่วยท�าความสะอาดและ 
ดงึเอาอวยัวะสบืพนัธุข์องผึง้ตวัผูท้ีต่ดิมาออกไปทิง้ หลงัจากผสมพนัธุแ์ล้ว ส่วนท้องของผึง้นางพญา 
จะขยายใหญ่ขึน้ภายใน 2 – 4 วนั ผึง้นางพญากจ็ะเริม่วางไข่ โดยมดุหวัเข้าไปแล้วกางขาคูห่น้าออก 
วัดขนาดของหลอดรวง เพื่อที่จะได้รู้ว่าควรจะวางไข่ชนิดไหน แล้วจะถอยกลับออกมา หย่อนส่วน 
ท้องลงไปวางไข่ที่ก้อนหลอดรวงนั้น ถ้าหลอดรวงที่วัดมีขนาดเล็ก (ประมาณ 0.5 ซม.) ผึ้งนางพญา 
จะวางไข่ของผึ้งงาน คือ ไข่ที่ได้รับการผสมกับน�้าเชื้อของผึ้งตัวผู้ มีโครโมโซม 2n ถ้าหลอดรวง 
ที่วัดได้ มีขนาดใหญ่ (ประมาณ 0.7 - 0.8 ซม.) ผึ้งนางพญาจะวางไข่ของผึ้งตัวผู้ คือ ไข่ที่ไม่ม ี
การผสมกับน�้าเชื้อของผึ้งตัวผู้ มีโครโมโซม n เดียว
 ผึง้นางพญาจะวางไข่ตดิต่อกนัในเวลาอนัรวดเรว็ โดยเฉลีย่ประมาณ 1,200 ฟองต่อวนั ซึง่คดิ 
แล้วน�า้หนกัของไข่ทีว่างต่อวนันีห้นกัเป็น 1-2 เท่าของน�้าหนกัตวัของผึง้นางพญา ปรมิาณการวางไข่ 
ของผึ้งนางพญาขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ ถ้าในเขตร้อนผึ้งนางพญาสามารถวางไข่ได้ตลอดปี ตัวอ่อน 
ของผึ้งจะเจริญได้ดีที่อุณหภูมิประมาณ 32-35  �C ผึ้งจะรักษาอุณหภูมิภายในรังให้คงที่อยู่ตลอดเวลา

2. ผึ้งตัวผู้ (drone) 
 ผึ้งตัวผู้จะมีขนาดใหญ่และตัวอ้วนกว่าผึ้งนางพญาและผึ้งงาน แต่จะมีความยาวน้อยกว่า 
ผึ้งนางพญาไม่มีเหล็กใน ลิ้นจะสั้นมาก มีไว้ส�าหรับคอยรับอาหารจากผึ้งงาน หรือดูดกินน�้าหวาน 
จากที่เก็บไว้ในรวงเท่านั้น จะไม่มีการออกไป 
หาอาหารกินเองนอกรัง ไม่มีที่เก็บละอองเกสร  
มีหน้าที่อย่างเดียวคือผสมพันธุ์ ปริมาณของ 
ผึ้งตัวผู้ในรังมีไม่แน่นอน อาจมีได้ตั้งแต่ศูนย์ถึง 
หลายพันตัวขึ้นกับฤดูกาล ผึ้งตัวผู้จะเจริญมา 
จากไข่ที่ไม่ได้รับการผสม (un-fertilized egg)  
เมื่อตัวอ่อนของผึ้งตัวผู้โตเต็มที่ ผึ้งงานก็จะมา 
ปิดฝาหลอดรวงด้วยไขผึง้ ผึง้ตวัผูก้จ็ะเข้าดกัแด้ 
อยูภ่ายใน เมือ่ครบก�าหนดกจ็ะกดัไขผึง้ทีปิ่ดฝา 
ออกมาเป็นตัวเต็มวัย พร้อมที่จะผสมพันธุ์ได้

ภาพผึ้งตัวผู้ มีขนาดใหญ่ ตัวอ้วน ตาโต
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 ในการผสมพันธุ์พบว่า ผึ้งตัวผู้จากรังผึ้งต่างๆ จะบินออกจากรังไปรวมกลุ่มกัน ณ สถานที ่
ซึ่งเรียกว่า ที่รวมกลุ่มของผึ้งตัวผู้ (drone congregation area) ในวันที่อากาศดี ท้องฟ้าสดใส  
การผสมพันธุ์จะเกิดขึ้นภายในบริเวณนี้ คือ เมื่อมีผึ้งนางพญาสาวบินเข้ามาในบริเวณนี้ ผึ้งตัวผู้เป็น 
กลุ่มก็จะบินติดตามไปเพื่อผสมพันธุ์ ตัวผู้แต่ละตัวใช้เวลาประมาณ 3-5 วินาที ในการผสมพันธุ์ 
โดยเริ่มตั้งแต่ผึ้งตัวผู้บินตามนางพญาได้ทัน ก็จะใช้ขาเกาะติดกับนางพญาทางด้านหลัง แล้วก็จะ 
ออกแรงดันให้อวัยวะสืบพันธุ์ของตัวผู้เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของผึ้งนางพญาแล้วผึ้งตัวผู้นั้นก็จะ 
ตกลงมาตาย โดยที่อวัยวะสืบพันธุ์ยังหลุดติดคาอยู่ที่ผึ้งนางพญา ถ้าตัวผู้ตัวไหนยังไม่ได้ผสมพันธุ์ 
ในวันนั้นจะบินกลับรัง เพื่อรอโอกาสในวันต่อไป ถ้าหมดฤดูผสมพันธุ์ผึ้ง ตัวผู้ที่ยังไม่ได้ผสมพันธุ์ 
ก็มักจะถูกไล่ออกจากรัง หรือผึ้งงานจะหยุดป้อนอาหารและตายไปในที่สุด

3.  ผึ้งงาน (worker) 
 ผึง้งานเป็นผึง้ทีม่ขีนาดเลก็ทีส่ดุภายใน 
รังผึ้ง แต่มีปริมาณมากที่สุด ก�าเนิดมาจาก 
ไข่ทีไ่ด้รบัการผสมกบัเชือ้ตวัผู ้(fertilized egg)  
ผึ้งงานเป็นเพศเมียแต่พัฒนาการของอวัยวะ 
สืบพันธุ์ไม่สมบูรณ์ คือส่วนของรังไข่ขนาดเล็ก  
ไม่สามารถสร้างไข่ได้ ยกเว้นในกรณีที่รังผึ้ง 
รังนี้เกิดขาดผึ้งนางพญาขึ้นมา ก็พบว่า อาจม ี
ผึง้งานบางตวัสามารถวางไข่ได้ (laying worker)  
แต่ไข่ที่วางจะเป็นไข่ที่เป็นผึ้งตัวผู้ 
 ผึ้งงานจะมีอวัยวะพิเศษหลายอย่าง  
เพื่อที่จะปฏิบัติงานส�าคัญๆ ภายในรังไข่ เช่น  
มีต่อมไขผึ้ง ตะกร้อเก็บเกสร ต่อมกลิ่น

ภาพผึ้งงาน เป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดภายในรัง
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ปัจจัยที่ก�าหนดการท�างานของผึ้งงาน แบ่งออกเป็น 2 ประการ คือ

 1.  ความพร้อมทางด้านการพัฒนาระบบต่างๆ ภายในร่างกาย คือ ผึ้งจะปฏิบัติงานต่างๆ  
ได้นั้น ขึ้นอยู่กับอายุของตัวเต็มวัยของผึ้งงาน

ตารางที่ 3 แสดงอายุ หน้าที่ และการเจริญของต่อมต่างๆ ของผึ้งงาน

อายุตัวเต็มวัย (วัน) หน้าที่ ต่อม

1 – 3 ท�าความสะอาดรัง

4 – 11 ให้อาหารตัวอ่อน ต่อมพี่เลี้ยง (nurse gland)

12 – 17 สร้างและซ่อมแซมรวง ต่อมผลิตไขผึ้ง (wax gland)

18 – 21 ป้องกันรัง ต่อมพิษ (poison gland)

22 – ตาย หาอาหาร พรอพอลิส และน�้า ต่อมน�้าลาย (salivary gland) และ

ต่อมกลิ่น (scent gland)

 2. ความต้องการของสังคมผึ้งในขณะนั้น ยามที่สังคมผึ้งมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะให้มี 
ผึ้งจ�านวนมากร่วมปฏิบัติภารกิจบางอย่างด้วยกัน การท�างานของผึ้งงานแต่ละตัวก็อาจข้าม  
หรือถอยหลังจากก�าหนดการท�างานปกติตามความพร้อมของร่างกายก็ได้ เช่น ถ้ารวงผึ้งเกิด 
ความเสียหาย หรือจ�าเป็นต้องเสริมสร้างรวงเพิ่มเติม ผึ้งงานที่อายุมากๆ ก็จะไปกินน�้าหวาน 
ปริมาณมาก ซึ่งจะมีผลไปกระตุ้นให้ต่อมผลิตไขผึ้งที่ฝ่อไปแล้ว เจริญขึ้นมาสามารถผลิตไขผึ้งได้

พฤติกรรมภายในรังผึ้ง (Activities of Bees Hive) 

1.  การสร้างรวง (Comb Building) 
 โดยปกตผิึง้งานจะใช้ชวีติครึง่หนึง่อยูภ่ายในรงั และอกีครึง่หนึง่อยูภ่ายนอกรงั งานสร้างรวง 
และเลี้ยงตัวอ่อนเป็นงานหลักที่ส�าคัญภายในรังผึ้ง
 ไขผึ้ง คือ วัสดุที่ผึ้งใช้ในงานสร้างรวง ไขผึ้งจะถูกผลิตขึ้นมาจากต่อมผลิต ไขผึ้งอยู่ที่ 
ด้านล่างของปล้องท้อง ปล้องท้องที่ 3 - 6 ของผึ้งงานปล้องละ 1 คู่ โดยจะมีทั้งหมด 4 คู่ ผึ้งงาน 
ที่ผลิตไขผึ้งได้โดยทั่วไป จะมีอายุอยู่ระหว่าง 12 - 17 วัน ไขผึ้งที่ผลิตออกมาจะเป็นเกล็ดบางๆ  
สีขาวใส มีขนาดเล็กติดอยู่ที่ปล้องท้องด้านล่าง ผึ้งจะผลิตไขผึ้งที่อุณหภูมิค่อนข้างสูง คือ ประมาณ  
39 - 43 องศาเซลเซียส โดยผึ้งงานจะต้องกินน�้าหวาน เป็นปริมาณมาก มีผู้ค�านวณว่าโดยเฉลี่ย 
ผึ้งจะใช้น�้าหวานประมาณ 8.4 กิโลกรัม ในการผลิตไขผึ้ง 1 กิโลกรัม
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 ผึ้งงานเมื่อกินน�้าหวานแล้วจะไปอยู่ 
บริเวณที่จะสร้างรวงแล้วเกาะอยู่นิ่งๆ เพื่อให ้
ระบบย่อยอาหารท�าการย่อยน�้าผึง้ แล้วเปลีย่น 
เป็นไขผึง้ออกมาจากต่อมผลติไขผึง้ หลงัจากกนิ 
น�า้หวานประมาณ 24 ชัว่โมง ผึง้กจ็ะเริม่สร้างรวง  
โดยจะใช้ขาคูห่ลงัเกีย่วเอาเกลด็ไขผึง้ใต้ท้องมา 
ใส่ปากเคี้ยว โดยใช้ขาคู่หน้าช่วย ไขผึ้งที่ถูกผึ้ง 
เคี้ยวใหม่จะมีลักษณะคล้ายฟองน�้า ผึ้งก็จะ 
น�าไปตดิกบัส่วนรวงทีต้่องการสร้างแล้วท�าการ 
ป้ันตามรปูร่างทีต้่องการ ขบวนการตัง้แต่ผึง้เริม่ 
เกีย่วเอาไขผึง้หนึง่เกลด็มาเคีย้วแล้วน�าไปสร้าง 
รวงกินเวลาประมาณ 4 นาที
 การสร้างรวงจะพบว่า ผึ้งจะสร้างรวงในด้านตรงข้ามกันพร้อมๆ กัน โดยการสร้างรวง 
จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงของโลก

2.  การเลี้ยงดูตัวอ่อน (Nursing)
 ผึ้งงานจะท�าหน้าที่เป็นผึ้งพยาบาล หรือเลี้ยงดูตัวอ่อน ก็เมื่อมีอายุได้ประมาณ 4 วัน  
หลังจากฟักออกมาเป็นตัวเต็มวัย จนมีอายุประมาณ 11 วัน หลังจากนั้นต่อมพี่เลี้ยงที่อยู่โคนกราม 
ทั้ง 2 ข้างจะค่อยๆ ฝ่อไป ผึ้งก็จะเปลี่ยนหน้าที่ไป 
 ผึ้งพยาบาลจะเข้าไปเยี่ยมดูแลไข่ทันทีที่ผึ้งนางพญาวางไข่ หรือจากนั้นไข่นั้นก็จะถูก 
ตรวจเยี่ยมโดยผึ้งพยาบาลบ่อยครั้ง ในระยะไข่จนถึงระยะตัวหนอน การตรวจเยี่ยมแต่ละครั้ง 
จะใช้เวลาประมาณ 2-3 วินาที แต่ถ้ามีการป้อนอาหารให้ตัวอ่อนด้วยก็ใช้เวลาประมาณ ½-2 นาที
 ในช่วงอายตุวัหนอน 2 วนัแรก หลงัจากฟักออกจากไข่ ผึง้พยาบาลจะให้อาหารแก่ตวัหนอน 
มากจนเกนิพอ เราจงึเหน็คล้ายกบัตวัหนอนนอนลอยอยูใ่นอาหารทีค่ล้ายน�้านมสขีาว พอตวัหนอน 
อายุได้ 3 วัน อาหารที่มีอยู่ก็ถูกใช้ไปจนถึงวันที่ 4 อาหารที่ตัวหนอนลอยอยู่นั้น ก็จะถูกกินหมด  
ตัวหนอนก็ต้องคอยให้ผึ้งพยาบาลมาป้อน
 จากการเฝ้าสังเกต ตัวหนอนของผึ้งงานที่มีอายุตั้งแต่ไข่ จนถึงระยะปิดฝาหลอดรวง 8 วัน  
พบว่าในหนึ่งตัวจะถูกตรวจเยี่ยมมากกว่า 10,000 ครั้ง ในวันสุดท้ายก่อนจะปิดฝาหลอดรวงพบว่า  
การตรวจเยี่ยมสูงถึง 3,000 ครั้ง รวมแล้วการดูแลตัวอ่อนหนึ่งตัวจะใช้ผึ้งประมาณ 2,785 ตัว  
ใช้เวลา 10 ชั่วโมง 16 นาที 8 วินาที

ภาพต่อมผลิตไขผึ้งของผึ้งงาน (ลูกศรสีแดง)
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3.  การป้อนน�้าหวาน (Food Sharing) 
 ในสังคมของผึ้ง จุดประสงค์ของการกินอาหารไม่ใช่เพื่อการโภชนาการเป็นส�าคัญ  
แต่เพื่อพฤติกรรมทางด้านสังคมที่ช่วยให้ผึ้งอยู่ด้วยกัน ถึงแม้ว่าผึ้งจะสามารถกินน�้าหวานที่อยู่ใน 
หลอดรวงได้ด้วยตัวเอง แต่บ่อยครั้งที่ผึ้งจะป้อนน�้าหวานซึ่งกันและกัน ผึ้งนางพญาและผึ้งตัวผู้เรา 
แทบจะไม่พบเลยว่ากินอาหารด้วยตัวเอง ต้องอาศัยผึ้งงานมาป้อนให้เสมอ ความจริงแล้วการป้อน 
น�้าหวานจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการสื่อสารกันอย่างหนึ่ง เพราะในน�้าหวานที่ผึ้งป้อนซึ่งกันและกัน 
จะมีสารเคมีที่มาจากผึ้งนางพญาหรือจากผึ้งงานตัวอื่นๆ ปนอยู่ด้วย สารนี้สามารถแพร่กระจาย 
ไปได้ทั่วรังผึ้งในเวลาอันรวดเร็ว
 ผึง้งานทีไ่ด้รบัการป้อนอาหารกเ็หมอืนได้รบัสญัญาณ หรอืข่าวสารกจ็ะส่งไปให้ผึง้ตวัต่อไป  
น�้าหวานใหม่ๆที่ผึ้งน�ากลับมาจะเรียกร้องความสนใจจากผึ้งในรังมาก ผึ้งงานที่มีประสบการณ์จะ 
เต้นร�าหรอืให้ข้อมลูว่าน�้าหวานนัน้มคีณุภาพดหีรอืไม่ ผึง้งานตวัอืน่ๆกจ็ะท�าการศกึษากลิน่ รส และ 
สถานที่ของน�้าหวาน เพื่อจะได้บินออกไปหาต่อไป ผึ้งงานที่อายุยังไม่มากพอที่จะออกไปหาอาหาร 
จะท�าหน้าที่รับน�้าหวานจากผึ้งงานที่หามาไปเก็บไว้ในหลอดรวง การป้อนอาหารนี้เกิดขึ้นเฉพาะ 
การป้อนน�้าหวานเท่านั้น ส่วนละอองเกสรจะไม่มีการป้อน ถ้าผึ้งต้องการเกสรก็จะไปกินเองจาก 
หลอดรวงที่เก็บละอองเกสร 

4.  การป้องกันรัง (Guard Duty) 
 โดยทัว่ไปผึง้ทีม่หีน้าทีป้่องกนัรงั มกัจะพบอยูบ่รเิวณปากทางเข้ารงัผึง้ แต่ในฤดดูอกไม้บาน  
(Honey Flow) จะมผีึง้ทหารอยูป่ากทางเข้ารงัน้อย ดงันัน้ จะมผีึง้จากรงัอืน่ทีช่มิน�า้หวานหรอืเกสร 
มาด้วย เมื่อเข้าผิดรังก็อาจไม่ได้รับอันตราย แต่ถ้าเป็นฤดูที่น�้าหวานน้อยจะพบผึ้งทหารอยู่ที ่
ทางเข้ามาก เพือ่คอยไม่ให้ผึง้จากรงัอืน่หรอืศตัรอูืน่เข้ามาขโมยน�้าหวานในรงัผึง้ในฤดนูีจ้งึค่อนข้างดุ
 ผึ้งทหารที่ เฝ ้าอยู ่หน ้ารังจะยืนใน 
ลักษณะที่ยืนบนขาคู่หลัง 2 คู่ ส่วนขาคู่หน้า 
ยกขึน้จากพืน้ หนวดชีไ้ปข้างหน้า กรามทัง้ 2 ข้าง 
จะหุบเข้าหากัน แต่ถ้าผึ้งเกิดตกใจขึ้นมาก็จะ 
กางกรามออก ปีกคลี่ออก เตรียมพร้อมที่จะ 
เข้าโจมตีศัตรู ผึ้งทหารจะใช้เวลาตรวจสอบผึ้ง 
ที่เข้ามาในรังประมาณ 1-3 วินาที โดยจะใช้ 
หนวดแตะตามล�าตัว

ภาพผึ้งทหารป้องกันหน้ารัง
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5.  การขโมยน�้าหวาน (Robbing)
 การขโมยน�้าหวาน เรามักจะพบได้เสมอโดยเฉพาะในรังผึ้งที่อ่อนแอ คือ อาจเป็นโรค  
แต่ผึ้งทหารก็สามารถรับรู้ได้ โดยกลิ่นของผึ้งจะผิดแผกไป และลักษณะการบินจะบินวนเวียน 
อยูห่น้ารงั เมือ่ผึง้ทหารจบัผึง้ขโมยได้กจ็ะเข้าไปท�าการต่อสูก้นั โดยใช้ทัง้กรามและเหลก็ในเป็นอาวธุ  
ส่วนมากผลของการต่อสู้คือจะตายทั้งสองฝ่าย

6.  การปรับอุณหภูมิในรัง (Fanning)
 ผึ้งสามารถปรับอุณหภูมิภายในรังให้สม�่าเสมอได้ โดยการกระพือปีกอยู่ทางเข้าของรังผึ้ง  
จะท�าให้อากาศภายในรงัหมนุเวยีนถ่ายเทตลอดเวลา ลกัษณะของการกระพอืปีก ผึง้งานจะอยูใ่นท่าเกาะ  
ส่วนท้องจะโค้งแล้วกระพือปีกอย่างรวดเร็ว นอกจากกระพือปีกเพื่อปรับอุณหภูมิ (Ventilation  
Fanning) แล้ว ยังท�าให้น�้าหวานที่เก็บสะสมอยู่ในหลอดรวงกลายเป็นน�้าผึ้งคือ ความชื้นหรือน�้าที่ 
ปนอยูจ่ะระเหยออกมา ท�าให้น�า้ผึง้นัน้เป็นน�า้ผึง้ทีส่กุ (Ripe Honey) จ�านวนของผึง้งานทีท่�าหน้าที ่
กระพอืปีก (Fanner) ไม่แน่นอนแล้วแต่สภาพแวดล้อมและความต้องการของรงัผึง้ ผึง้งานหลายตวั 
จะมาเกาะอยู่บริเวณหน้ารังผึ้ง หันหน้าเข้ารัง ยืนในระยะห่างกันพอสมควร แล้วท�าการกระพือปีก 
จะท�าให้อากาศจากภายนอกไหลเข้ามาในรัง และจะมีผึ้งงานอีกกลุ่มหนึ่งหันหน้าออกนอกรัง แล้ว 
กระพือปีกเพื่อให้อากาศร้อนภายในรังไหลออกมาภายนอก ถ้าในกรณีที่อุณหภูมิสูงมากๆ จนผึ้งไม ่
สามารถจะปรับอุณหภูมิได้ ผึ้งจะออกมาเกาะกันเป็นก้อนอยู่หน้ารัง เพื่อหนีอากาศร้อนภายในรัง
 การกระพือปีกอีกแบบหนึ่งคือ ส่วนท้องของผึ้งงานจะชี้ขึ้นแต่ปล้องท้องปล้องสุดท้าย 
จะโค้งลง ท�าให้ต่อมกลิน่เปิดออก ผึง้งานจะกระพอืปีกอย่างรวดเรว็ ท�าให้กลิน่แพร่กระจายออกไป  
การกระพือปีกแบบนี้เป็นการกระจายกลิ่น (Orientation fanning) เพื่อส่งข่าวสารบอกต�าแหน่ง 
ที่ตั้งของรัง

7.  การท�างานของผึ้งสนาม (Working Habit of Field Bees)
 โดยทั่วไปผึ้งงานจะออกท�าหน้าที่เป็นผึ้งสนามก็เมื่ออายุประมาณ 3 อาทิตย์ สิ่งที่ผึ้งสนาม 
จะขนเข้ามาในรังคือ น�้าหวาน (Nectar) เกสร (Pollen) และยางไม้ (Propolis) 

 การเก็บเกสร เกสรผึ้งจะใช้เป็นแหล่งของโปรตีน ไขมัน เกลือแร่ และวิตามินต่างๆ เพื่อใช ้
ในการผลิตอาหารของตัวอ่อนของผึ้ง และผึ้งที่เป็นตัวเต็มวัยใหม่ๆ ผึ้งเก็บเกสรดอกไม้ด้วยการ 
เอาตัวลงไปคลุกเคล้ากับเกสรดอกไม้ เกสรก็จะติดที่ขนตามตัวผึ้ง ผึ้งก็จะใช้หวีที่อยู่ที่ขา มีลักษณะ 
เป็นขนแขง็เรยีงเป็นแถว ผึง้จะใช้หวนีีค้ราดไปตามล�าตวัเอาเกสรไปอดัรวมเกบ็ไว้ทีต่ะกร้อเกบ็เกสร 
ที่ขาหลังทั้ง 2 ข้าง ผึ้งงานจะเก็บเกสรในเวลาเช้า ทั้งนี้เพราะต้องมีความชื้นพอที่จะปั้นเกสร 
เป็นก้อนได้ ถ้าอากาศแห้งผึ้งก็ไม่สามารถเก็บเกสรได้
 เมื่อผึ้งงานเก็บเกสรได้จนเต็มก็จะรีบบินกลับรังเมื่อเข้าไปในรังก็จะอวดเกสรให้ผึ้งตัวอื่นๆ 
เหน็ พร้อมกบัส่งข่าวสารของแหล่งอาหารด้วยวธิเีต้นร�า เมือ่เต้นเสรจ็แล้วผึง้ทีน่�าเกสรมากจ็ะไปหา 
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หลอดรวงส�าหรับเก็บเกสร ส่วนมากมักจะเก็บ 
ในหลอดรวงใกล้ๆ กับตัวอ่อน เมื่อหาหลอดที่ 
ต ้องการแล้วก็จะหย่อนขาคู ่หลังลงไปใน 
หลอดรวง แล้วใช้ขาคูก่ลางค่อยๆ เขีย่ก้อนเกสร 
ให้หลุดออก ก้อนเกสรก็ตกลงไปที่ก้นหลอด 
รวง แล้วก็เป็นหน้าที่ของผึ้งงานที่ดูแลรังจะมา 
อัดเกสรให้ติดแน่นอยู่ที่ก้นรังอีกทีหนึ่ง โดยผึ้ง 
จะผสมน�้าหวาน และน�้าลายลงไปในเกสรด้วย  
ท�าให้เกสรนี้ไม่บูดหรือเสีย สามารถเก็บได้เป็น 
เวลานาน แต่สีของเกสรจะเข้มขึ้น และจะเก็บ 
เกสรเพียงครึ่งหลอดเท่านั้น

 การเกบ็น�า้หวาน น�า้หวานเป็นอาหาร 
ส�าคญัอกีชนดิหนึง่ของผึง้ เพือ่ใช้เป็นแหล่งของ 
คาร์โบไฮเดรตและน�้าตาล น�้าหวาน (Necter)  
เป็นของเหลวที่มีรสหวานที่ผึ้งสกัดออกมา 
จากต่อมน�้าหวานที่อยู่ในดอกไม้ เพื่อที่จะเป็น 
รางวัลแก่ผึ้งหรือแมลงชนิดอื่นๆ ที่ช่วยผสม 
เกสรให้เกสรแต่ต้นพืชนั้น 
 ผึง้เกบ็น�า้หวานโดยใช้ปากทีม่ลีกัษณะ 
เป็นท่อยาว ดดูเอาน�า้หวานจากดอกไม้ น�า้หวาน 
จะถูกเก็บไว้ในกระเพาะส�าหรับเก็บน�้าหวาน 
โดยเฉพาะ ผึ้งจะบินไปดูดน�้าหวานจากดอกไม ้
หลายๆดอก หรือหลายชนิดก็ได้ เพื่อเก็บ 
น�้าหวานให้ได้เต็มกระเพาะแล้วก็บินกลับรัง เมื่อกลับมาถึงรังถ้าแหล่งน�้าหวานที่ผึ้งหามาได้อุดม 
สมบูรณ์ดีผึ้งก็จะท�าการเต้นร�าเพื่อบอกแหล่งอาหารแก่ผึ้งตัวอื่นๆ ถ้าแหล่งของน�้าหวานมีไม่มากก็ 
จะไม่มีการเต้นร�า ผึ้งก็จะเดินไปบนรวงจนเจอกับผึ้งแม่บ้าน (House bee) ก็จะคายน�้าหวานออก 
ให้เพื่อน�าไปเก็บในหลอดรวง หรือน�าไปเลี้ยงตัวอ่อนเลยก็ได้ ผึ้งจะคายน�้าหวานที่หามาได้ให้แก่ผึ้ง 
แม่บ้านตัวเดียวทั้งหมดก็ได้ ส่วนมากมักจะพบว่า ผึ้งจะคายน�้าหวานให้ผึ้งแม่บ้าน 3 ตัวขึ้นไป  
น�้าหวานที่ถูกเก็บไว้ในหลอดรวงก็จะถูกท�าให้เข้มข้นขึ้นโดยการระเหยเอาน�้าออก องค์ประกอบ 
ของสารเคมีภายในน�้าหวานจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยจนในที่สุดกลายเป็นน�้าผึ้งที่มีความเข้มข้น 
ค่อนข้างสูง โดยทั่วไปน�้าผึ้งที่บ่มสุกได้ที่แล้วไม่ควรมีความชื้นหรือน�้าผสมอยู่เกิน 20% 

ภาพผึ้งเก็บน�้าหวานบนดอกล�าไย

ภาพตะกร้อเก็บเกสรที่ขาหลังของผึ้ง
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 การเก็บน�้า น�้าเป็นสิ่งส�าคัญของผึ้ง 
เช่นกนั ผึง้ใช้น�า้ท�าประโยชน์หลายอย่าง ภายในรงั  
ผึ้งพยาบาลต้องการน�้าเพื่อใช้ผสมกับน�้าผึ้ง 
ให้เจือจางลง เพื่อใช้ในการท�าอาหารส�าหรับ 
ตวัอ่อน และน�า้กจ็�าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของ 
ผึ้งตัวเต็มวัยเช่นเดียวกัน นอกจากนั้นในวันที่ 
อากาศร้อนจัดๆ จะพบว่า ผึ้งจะขนน�้าเข้าไป 
ในรังอย่างมากมาย ทั้งนี้ก็เพื่อท�าการช่วยลด 
อุณหภูมิภายในรัง โดยผึ้งจะคายน�้าไว้ตามรวง 
ทัว่ๆ ไป แล้วกจ็ะท�าการกระพอืปีกให้น�้าระเหย 
ออกมา ท�าให้รังผึ้งนั้นเย็นลง

 การเก็บยางไม้ (Propolis) เป็นวัสดุที่มีความเหนียวที่ผึ้งขนเข้าไปใช้ในรัง เก็บเพื่อใช้ 
เคลือบผนังรังใช้ยึดคอนผึ้งให้แน่น ใช้อุดรู รอยแตกต่างๆ ใช้ปิดปากทางเข้าให้เล็กลง หรือใช้หุ้ม 
สัตว์ตัวใหญ่ที่เกิดตายอยู่ในรัง ที่ผึ้งไม่สามารถขนออกไปทิ้งได้ เช่น พวกจิ้งจก ยางไม้ที่หุ้มตัวสัตว์นี้ 
จะท�าให้สัตว์ตัวนั้นไม่เน่า 
 ผึ้งได้ยางไม้จากส่วนตา (Bud) ของต้นพืช หรือยางที่ไหลออกมาตามล�าต้น ผึ้งเก็บยางไม้ 
โดยการใช้กรามกัดยางไม้เป็นชิ้นแล้วใช้ขาคู่หน้ารับยางไม้จากปากแล้วน�าไปเก็บไว้ที่ตะกร้อเก็บ 
เกสรที่ขาคู่หลัง เมื่อเต็มแล้วก็จะบินกลับรัง ผึ้งจะตรงไปยังบริเวณที่ต้องการใช้ยางไม้ทันที ผึ้งงาน 
ตัวอื่นก็จะเข้ามากัดก้อนยางไม้นั้นเป็นชิ้นเล็ก แล้วน�าไปติดในที่ต้องการ พบว่า บางทีผึ้งจะผสม 
ไขผึ้งลงไปด้วย 

8.  ภาษาของผึ้ง (The Language of the Bees) 
 ผึ้งสามารถที่จะติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันได้ แต่ภาษาที่ผึ้งใช้ไม่ใช่เสียงแต่ใช้การเต้นร�า  
(Bee dance) แทน การเต้นร�าของผึ้งจะมีจังหวะส�าคัญๆ อยู่ 2 แบบ คือ

 1) การเต้นร�าแบบวงกลม (Round dance) โดยผึ้งจะเดินเป็นวงกลมเล็กๆ 
บนรวง เปลีย่นทศิทางอยูบ่่อยๆ ผึง้จะเดนิวนขวาเป็นวงกลมแล้วกลบัวนซ้ายเป็นวงกลมอกีรอบหนึง่  
ผึ้งจะเต้นร�าแบบนี้หลายวินาที หรือบางทีก็นานเป็นนาทีแล้วก็หยุด แล้วย้ายไปเต้นที่อื่นบนรวง  
ขณะที่ผึ้งท�าการเต้นร�า ผึ้งตัวอื่นๆก็จะเอาหนวดมาแตะตามล�าตัวของผึ้งที่ก�าลังเต้นอยู่นั้น

 2) การเต้นร�าแบบส่ายท้อง (Wag-tail dance) ผึ้งจะเดินเป็นรูปครึ่งวงกลม 
ทางซ้ายแล้วเดนิเป็นเส้นตรง พอถงึจดุเริม่กเ็ดนิเลีย้วขวาเดนิเป็นรปูครึง่วงกลม แล้วเดนิเป็นเส้นตรง 
ทับกับการเดินครั้งแรก จนถึงจุดเริ่มต้น เรียกว่า เดินครบหนึ่งรอบ ช่วงขณะที่ผึ้งเดินเป็นเส้นตรง 
ผึ้งจะส่ายส่วนท้องไปมา ขณะที่เต้นร�า ผึ้งตัวอื่นๆ ก็จะให้ความสนใจล้อมรอบและใช้หนวดแตะ

ภาพผึ้งเก็บน�้าเพื่อใช้ในการท�าอาหาร
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 เมื่อผึ้งกลับจากแหล่งอาหารที่อยู่ในรัศมีไม่เกิน 100 หลาจากรังผึ้ง จะเต้นแบบวงกลมผึ้ง 
ในรงักจ็ะตดิตามรบัข่าวและกลิน่ของดอกไม้ทีต่ดิมาตามตวัผึง้ และชมิน�า้หวานทีผ่ึง้เต้นร�าคายออกมา  
การเต้นร�าแบบวงกลมนี้จะบอกข่าวสารแก่ผึ้งตัวอื่นๆ ว่าแหล่งของอาหารจะอยู่ภายในรัศมีไม่เกิน  
100 หลาจากรังผึ้ง แต่ไม่มีการบอกทิศทาง ผึ้งที่ได้รับข่าวสารก็จะบินออกไปหาแหล่งอาหารใน 
ทุกทิศในรัศมี 100 หลา 
 ถ้าแหล่งอาหารอยู่ไกลกว่า 100 หลาออกไป การเต้นร�าของผึ้งจะเปลี่ยนไปเต้นร�าแบบ 
ส่ายท้อง ซึ่งการเต้นร�าแบบส่ายท้องจะบอกทั้งระยะทางและทิศทางของแหล่งอาหาร
 ทิศทางของแหล่งอาหารในการเต้นร�าแบบส่ายท้องผึ้งจะบอกโดยการเดินส่ายท้องท�ามุม 
กับแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งจะเท่ากับมุมของแหล่งอาหารรังผึ้งและดวงอาทิตย์ท�ามุมกัน ถ้า 
แหล่งอาหารอยูเ่ป็นเส้นตรงเดยีวกบัดวงอาทติย์ ผึง้จะเดนิเอาหวัขึน้ ถ้าแหล่งอาหารอยูต่รงข้ามกบั 
ดวงอาทิตย์ คือรังผึ้งอยู่ตรงกลาง ผึ้งจะเดินเอาหัวลง
 ส่วนระยะทางของแหล่งอาหารจะบอกด้วยความเร็ว หรือช้าในการเต้นร�าครบ 1 รอบ เช่น  
ถ้าแหล่งอาหารอยูห่่างจากรงั 100 หลา ผึง้จะเต้นร�าแบบส่ายท้อง 9-10 รอบใน 15 วนิาท ีถ้าอยูห่่าง  
600 หลา จะเต้น 7 รอบใน 15 วินาที ถ้าอยู่ห่าง 1 กิโลเมตร จะเต้น 4 รอบใน 15 วินาที ถ้าอยู่ห่าง  
6 กิโลเมตร จะเต้น 2 รอบใน 15 วินาที แสดงว่าถ้าแหล่งอาหารอยู่ไกลออกไป ผึ้งจะเต้นร�าช้าลง
 ส่วนคุณภาพของอาหาร ผึ้งสามารถบอกได้โดยถ้าอาหารมีคุณภาพดีมีจ�านวนมาก 
ผึ้งจะเต้นร�าอย่างกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวา พร้อมขณะเต้นผึ้งก็จะคายน�้าหวานออกมาให้ตัวอื่นชิม
หรือถ้าเป็นเกสรก็จะอวดเกสรที่ติดมาให ้
ผึ้งตัวอื่นๆได้ดู พบว่าถ้าผึ้งมีอายุมากขึ้น  
จังหวะการเต้นร�าช้าลง
 ผึง้ไม่ได้รูภ้าษามาแต่ก�าเนดิ ต้องมี 
การเรียนรู้ ฝึกฝนเอาภายหลังจนช�านาญ 
แล้วจึงออกบินหาอาหาร โดยเรียนรู้จาก 
ผึ้งรุ่นพี่ที่มีความช�านาญแล้ว เมื่อผึ้งรุ่นพี่ 
เต้นร�า ผึ้งสาวๆ ก็จะเอาหนวดไปแตะเพื่อ 
ที่จะเรียนรู้ว่าการเต้นร�านั้นหมายความ 
อย่างไร และการเต้นเป็นแบบไหน การเต้นร�า 
ของผึง้แต่ละสายพนัธุจ์ะมคีวามใกล้เคยีงกนั 
เป็นส่วนมาก แต่ก็มีข้อแตกต่างกันบ้าง 
เล็กน้อย คือจะมีส�าเนียง (Dialect) ที่ 
แตกต่างกัน

ภาพการเต้นบอกทิศทางของแหล่งอาหาร
ที่ได้ส�ารวจพบของผึ้งงาน
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 ผึ้งสามารถรู้ต�าแหน่งของดวงอาทิตย์ได้ ถึงแม้ท้องฟ้าจะปกคลุมด้วยเมฆ เพราะตาของผึ้ง 
จะไวต่อแสงอุลตร้าไวโอเลต (Ultra-violet) ที่ส่องผ่านก้อนเมฆ ในวันที่มีแดดดี ในช่วงเวลา 
บ่ายโมงถึงบ่ายสามจะไม่ค่อยมีการเต้นร�าภายในรังผึ้ง ในแถบเส้นศูนย์สูตร เมื่อดวงอาทิตย์อยู่ 
ตรงศีรษะ พบว่า ผึ้งจะไม่มีการเต้นร�า และจะหยุดออกหาอาหาร 
 ในการเต้นร�าบอกทิศทาง บางทีผึ้งอาจใช้สิ่งอื่นเป็นตัวสังเกตแทนดวงอาทิตย์ เช่น  
ป่าแนวชายฝั่งทะเลหรือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ถ้าผึ้งต้องบินอ้อมภูเขา หรือก้อนหินใหญ่ๆ เพื่อไปยัง 
แหล่งอาหารในการเต้นร�า ผึ้งจะบอกระยะทางจากรังไปยังแหล่งอาหารเป็นเส้นตรง การเต้นร�า 
ของผึ้งจะบอกเฉพาะทิศทาง ระยะทางเท่านั้น ไม่บอกความสูงของแหล่งอาหารว่าอยู่สูงหรือต�่า 
แค่ไหน
 ผึ้งสามารถรับรู้แรงโน้มถ่วงของโลกได้ก็โดยมีอวัยวะรับรู้การทรงตัว เป็นแผงเส้นขนเล็กๆ  
ติดอยู่ที่ด้านหลังของส่วนหัว เมื่อใดที่มีการเคลื่อนไหวประสาทที่เส้นขนเล็กๆ นี้ ก็จะรับรู้ว่า 
ตัวผึ้งอยู่ตรงกับแนวไหนของแรงโน้มถ่วงโลก อวัยวะนี้นอกจะใช้เต้นร�าแล้ว ยังส�าคัญอย่างยิ่ง 
ในการท�าให้ผึ้งสร้างรวงได้ถูกต้องและสม�่าเสมอ

9.  การแยกรังของผึ้ง (Swarming)
 การแยกรัง (Swarming) เราถือว่าเป็นขบวนการขยายพันธุ์ที่แท้จริงของผึ้ง เพราะจ�านวน 
หน่วยของสงัคม (Colony) ได้เพิม่ขึน้ เราไม่ถอืว่าการทีน่างพญาวางไข่ ภายในรงัเป็นการขยายพนัธุ์  
เพราะถ้าเกิดนางพญาตายไปไม่มีตัวใหม่มาทดแทน ผึ้งรังนั้นก็จะสลายไปในที่สุด
 การแยกรังของผึ้งจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อรังผึ้งรังนั้นมีจ�านวนประชากรของผึ้งหนาแน่นมาก  
และภายในรังไม่มีที่ที่จะสร้างรวงใหม่เพิ่มขึ้นได้ ผึ้งภายในรังจะอยู่กันอย่างแออัด ฟีโรโมนของ 
ผึ้งนางพญากระจายไม่ทั่วถึง ท�าให้ผึ้งงานรู้สึกว่าขาดผึ้งนางพญาจึงสร้างหลอดรวงที่มีลักษณะ 
คล้ายถ้วยคว�่า (Queen cup) ส่วนมากจะ 
สร้างอยู่ที่ขอบรวงด้านล่าง จ�านวนหลอดรวง 
ไม่แน่นอน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 4-20 หลอด  
เมื่อผึ้งนางพญามาวางไข่ในหลอดรวงถ้วยคว�า่ 
ภายในเวลาประมาณ 3 วัน ไข่จะฟักเป็น 
ตวัหนอน ผึง้งานกจ็ะมาระดมให้อาหารแก่ตวัอ่อน 
ในปริมาณที่มากมาก ตัวหนอนจะเจริญอย่าง 
รวดเรว็ ผึง้งานกจ็ะค่อยๆ ต่อหลอดรวงถ้วยคว�า่ 
ให้มีขนาดยาวออกเรื่อยๆ และปิดหลอดรวง 
ในที่สุด หลอดรวงที่ปิดแล้วจะมีลักษณะคล้าย 
ฝักถั่วลิสง (Swarm queen cell) 

ภาพผึ้งแยกรังเมื่ออยู่ในสภาพที่มี
อาหารสมบูรณ์
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 ในขณะที่นางพญาตัวใหม่ที่อยู ่ในหลอดใกล้จะฟักออกมาเป็นตัวเต็มวัย ผึ้งงานจะ 
ป้อนอาหารให้ผึ้งนางพญาตัวเก่าน้อยลงท�าให้การวางไข่ของผึ้งนางพญาน้อยลง ขนาดล�าตัวก ็
เล็กลงด้วย โดยเฉพาะส่วนท้องจะหดเล็กลง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ขนาดของล�าตัวสมดุลกับปีก เพื่อ 
นางพญาจะได้เตรียมพร้อมที่จะบินอีกครั้งหนึ่ง
 จ�านวนของผึ้งงานที่แยกออกจากรังเก่า จะมีจ�านวนประมาณ 30 - 70% ของประชากร 
ทั้งหมด โดยทั่วไปผึ้งงานที่แยกรังออกมาจะมีอายุระหว่าง 4 - 23 วัน เมื่อผึ้งงานกลุ่มนี้พร้อมด้วย 
นางพญาตัวเก่าบินออกจากรังเดิม ก็จะไปเกาะเป็นกลุ่มก้อนตามกิ่งไม้ หรือสิ่งก่อสร้าง ไม่ห่างจาก 
รังเดิมมากนัก โดยทั่วไปประมาณ 10-30 เมตร สถานที่ที่ผึ้งมาเกาะกลุ่มกันนี้เรียกว่าเป็นที่พัก 
ชัว่คราว ก่อนทีจ่ะออกจากรงัเก่าผึง้ทีแ่ยกรงัออกมานีจ้ะกนิน�า้หวานจนเตม็กระเพาะ เพือ่เป็นเสบยีง 
ส�ารอง เราจงึพบว่าผึง้ขณะทีม่กีารแยกรงันีไ้ม่ดแุละไม่ต่อย ทัง้นีก้เ็พราะเมือ่มนี�า้หวานเตม็กระเพาะ 
ผึง้ไม่สามารถจะงอส่วนท้องเพือ่ต่อยศตัรไูด้ ในการแยกรงับางทกีพ็บว่ามผีึง้ตวัผูต้ดิตามออกมาด้วย  
บางครั้งพบว่าผึ้งจะแยกรังพร้อมกันหลายๆ รัง และบินไปอยู่รวมกันเป็นรังเดียว และมีผึ้งงาน 
ต่างรังจะรุมฆ่านางพญาผึ้งที่ไปรวมกัน อาจจะพบผึ้งงานไปรวมเป็นก้อนๆ ประมาณ 4 – 5 ตัว
 การเกาะกลุม่กนั ณ ทีพ่กัชัว่คราวพบว่า ผึง้จะเกาะกนัคล้ายม่าน เปลอืกนอกผึง้จะเกาะกนั 
อย่างหนาแน่นซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น มีช่องทางส�าหรับเข้าไปภายใน ซึ่งจะมีผึ้งเกาะกันอยู่หลวมๆ  
ผึ้งขณะแยกรังนี้จะมีการแบ่งหน้าที่กันคือ ผึ้งที่มีอายุไม่เกิน 18 วัน จะเกาะตัวกันอยู่ภายใน  
คอยดูแลผึ้งนางพญา ส่วนผึ้งที่เกาะกันเป็นเปลือก 3 ชั้น นั้นจะมีอายุประมาณ 18-21 วัน  
ส่วนผึ้งที่มีอายุ 21 วันขึ้นไป จะมีหน้าที่เป็นผึ้งส�ารวจ (Scout bees) คือท�าหน้าที่หาที่อยู่แห่งใหม่ 
ให้กับพรรคพวกของตน
 ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับผึ้งนางพญา ในขณะที่ผึ้งเกาะกลุ่มกันอยู่ที่ที่พักชั่วคราว ท�าให ้
ผึง้นางพญาตายหรอืสญูหายไป หรอืผึง้นางพญาตวัเดมิไม่บนิตดิตามออกจากรงั ผึง้กลุม่ทีพ่กัชัว่คราว 
ก็จะพากันบินเข้าไปอยู่ในสถานที่อยู่ใหม่นั้น รังจะสลายไปในที่สุด
 ในขณะมีการแยกรังนี้ ฟีโรโมนจะมีบทบาทส�าคัญ เช่น ท�าให้ผึ้งงานรับรู้ว่า ผึ้งนางพญา 
อยู่ในกลุ่มหรือไม่ และฟีโรโมนน�าทางก็จะช่วยให้การรวมกลุ่มกันรวดเร็วขึ้น

10. การแสวงหาแหล่งที่อยู่ใหม่
 ผึ้งส�ารวจ (Scout bees) ที่มีจ�านวนหลายร้อยตัว จะบินออกจากที่ที่พักชั่วคราวออกไป 
ในทศิทางต่างๆ กนั เพือ่แสวงหาแหล่งทีอ่ยูใ่หม่ เมือ่พบโพรงไม้หรอืโพรงหนิทีพ่อจะอยูอ่าศยัได้กจ็ะ 
เข้าส�ารวจภายในว่าน่าอยู่หรือไม่ พร้อมทั้งส�ารวจสภาพแวดล้อมด้วยว่า มีอะไรรบกวนหรือไม่  
แล้วก็จะกลับมาเต้นร�าบอกข่าวแก่กลุ่มผึ้ง การเต้นร�าผึ้งก็จะเต้นร�าแบบเดียวกับการเต้นร�าบอก 
แหล่งอาหาร โดยเต้นร�าอยู่บนผิวนอกที่เป็นตัวผึ้งนั้น ผึ้งส�ารวจแต่ละตัวก็จะกลับมาส่งข่าวสาร 
แตกต่างกัน ผึ้งส�ารวจตัวไหนพบที่อยู่ใหม่ที่น่าอยู่จะเต้นร�าอย่างตื่นเต้นและกระฉับกระเฉงจนผึ้ง 
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ส�ารวจตัวอื่นๆ ให้ความสนใจและพากันไปดู ถ้าผึ้งส�ารวจส่วนมากยอมรับสถานที่อยู่ใหม่ผึ้ง 
กลุ่มที่ที่พักชั่วคราวก็จะพากันบินเข้าไปอยู่ในสถานที่อยู่ใหม่นั้น
 บางครั้งอาจพบกลุ่มผึ้งที่แยกรังออกมาแล้วสร้างรังอยู่ในที่โล่งแทนที่จะอยู่ในโพรงหรือ 
ในภาชนะที่ปิดมิดชิดสาเหตุอาจเป็นเพราะว่าผึ้งกลุ่มนั้นยังไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ได้ และจ�าเป็น 
ที่จะต้องหาอาหาร เพราะน�้าหวานที่ผึ้งกินสะสมก่อนออกจากรังเดิมนั้นอยู่ได้พียงไม่กี่วัน หรืออาจ 
มีพายุหรือฝนตกหลายๆ วัน ท�าให้ผึ้งส�ารวจท�างานไม่ได้ หรือบางกรณีอาจเป็นเพราะผึ้งส�ารวจไป 
พบที่อยู่ใหม่ที่ดีพอๆ กัน 2 แห่ง และผึ้งส�ารวจตกลงกันไม่ได้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีเมื่ออาหารส�ารอง 
เริ่มหมดจึงจ�าเป็นต้องสร้างรังขึ้น ณ ที่พักชั่วคราวนั้น จึงสันนิษฐานว่า ผึ้งพันธุ์นี้คงมีวิวัฒนาการ 
มาจากการอยู่ในที่โล่งมาก่อน

11. การทิ้งรัง (Absconding)
 การทิ้งรังหมายถึง การที่ผึ้งทิ้งรังเดิมพากันอพยพไปหาที่อยู่ใหม่ การทิ้งรังนี้ไม่มีการสร้าง 
นางพญาตัวใหม่ขึ้นมา แต่นางพญาพร้อมทั้งผึ้งทั้งหมดที่มีอยู่ในรังจะพากันอพยพออกจากรังเดิม 
จนหมด สาเหตุอาจเป็นเพราะสภาพแวดล้อมเดิมไม่เหมาะสม เช่น ขาดแคลนอาหารหรือน�้า  
มีศัตรูรบกวนมาก หรือประสบภัยธรรมชาติ เราจะพบการทิ้งรังในผึ้งพันธุ์น้อยมาก และผึ้งจะ 
ไม่มีการทิ้งรังถ้าผึ้งนางพญาไม่ติดตามไปด้วย หรือยังมีตัวอ่อนหลงเหลืออยู่ในรัง

ฟีโรโมนของผึ้งนางพญา (Queen Pheromone) 

 การติดต่อด้วยสารเคมีภายในรังผึ้ง สังคมของผึ้งสามารถด�าเนินไปได้โดยปกติก็เพราะมี
สารเคมีหลายชนิดเข้ามามีบทบาทส�าคัญ สารเคมีนี้เราเรียกว่า ฟีโรโมน (Pheromone) หมายถึง  
สารเคมีที่สัตว์ผลิตขึ้นและเมื่อสารนี้ถูกปล่อยออกไปแล้วจะมีผลต่อพฤติกรรมและสรีรวิทยา 
ของสัตว์ชนิดเดียวกัน 
 สารเคมีที่ผึ้งนางพญาผลิตออกมาจะผลิตจากต่อมที่กรามของผึ้งนางพญา (Mandibular  
glands) สารเคมีนี้องค์ประกอบส่วนใหญ่ คือ 9-oxodec-2 enoic acid (9-ODA) และยังมี 
สารเคมีอื่นๆ อีกไม่น้อยกว่า 30 ชนิด ฟีโรโมนของผึ้งนางพญาจะมีหน้าที่ควบคุมกิจกรรมหลาย 
อย่างภายในรังคือ 

 1.  ยับยั้งการสร้างหลอดนางพญาฉุกเฉิน หลังจากที่ผึ้งนางพญาถูกน�า 
ออกไปจากรังผึ้งงานในรังจะสร้างหลอดนางพญาขึ้นทันที โดยจะท�าการขยายหลอดรวงผึ้งงาน 
ที่มีตัวหนอนอยู่ภายใน โดยทั่วไปหลอดนางพญาแบบนี้จะพบตรงกลางๆ ของรวง หรือต�าแหน่ง 
การสร้างหลอดอาจจะไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับอายุของตัวหนอน ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 48 ชั่วโมง  
แต่ถ้ารังผึ้งนั้นมีนางพญาอยู่ ก็จะไม่มีการสร้างหลอดนางพญาฉุกเฉินขึ้น 
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 2.  ยับยั้งการเจริญเติบโตของรังไข่ของผึ้งงาน โดยความเป็นจริง ผึ้งงาน 
กม็รีงัไข่แต่เหตทุีผ่ึง้งานไม่วางไข่กเ็พราะได้รบัฟีโรโมนจากผึง้นางพญา ฟีโรโมนนีจ้ะมผีลท�าให้รงัไข่ 
ของผึ้งงานฝ่อไป แต่ถ้าเราน�าเอานางพญาออกไปจากรัง พบว่ารังไข่ของผึ้งงานบางตัวจะเจริญขึ้น  
แต่อย่างไรก็ตาม ผึ้งงานที่มีรังไข่เจริญขึ้นก็ไม่สามารถจะผสมพันธุ์กับผึ้งตัวผู้ได้ ไข่ที่ผึ้งงานวาง 
ออกมาจะเป็นไข่ที่ไม่ได้รับการผสม และฟักออกมาเป็นผึ้งตัวผู้เพียงอย่างเดียว

 3.  ดึงดูดผึ้งตัวผู้ ในระหว่างเที่ยวบินผสมพันธุ์ในฤดูผสมพันธุ์ ผึ้งตัวผู้สามารถบิน 
ตดิตามผึง้นางพญาได้ถกูต้อง กอ็าศยัหนวดรบักลิน่ฟีโรโมนของผึง้นางพญา ฟีโรโมนของผึง้นางพญา 
จะมีผลดึงดูดผึ้งตัวผู ้เฉพาะขณะที่ผึ้งนางพญาบินอยู ่ภายนอกรังเท่านั้นแต่เมื่ออยู ่ภายในรัง  
ฟีโรโมนนี้จะไม่มีผลในการดึงดูดผึ้งตัวผู้ที่อยู่ในรัง

 4.  ดึงดูดผึ้งงานให้ดูแลนางพญา ฟีโรโมนของผึ้งนางพญาจะเป็นตัวดึงดูดให ้
ผึง้นางพญาคอยดแูล ป้อนอาหารและท�าความสะอาดตวัเอง พบว่าผึง้นางพญาทีอ่อกมาใหม่ ต่อมผลติ 
ฟีโรโมนยังไม่เจริญ ผึ้งงานจะไม่ให้ความสนใจในกรณีที่นางพญาออกจากหลอดนางพญาหลายตัว 
พร้อมกัน นางพญาที่ออกมาจะพยายามหานางพญาตัวอื่น โดยติดตามกลิ่นของฟีโรโมนชนิดหนึ่ง  
เรียกว่าฟีโรโมนที่มีความกดดัน (Stress pheromone) ฟีโรโมนนี้ผลิตจากต่อมที่อยู่ที่โคนเหล็กใน 
ของผึ้งนางพญา (Koschevnikov gland) เมื่อนางพญา 2 ตัว มาเจอกันก็จะต่อสู้กัน แต่ในฤดูที่ผึ้ง 
มีการแยกรังผึ้งนางญาจะไม่สามารถท�าลายคู่ต่อสู้ซึ่งอยู่ในหลอดนางพญาได้ เนื่องจากผึ้งงานจะ 
พยายามป้องกันหลอดรวงเหล่านี้อย่างหนาแน่น
  การแพร่กระจายของฟีโรโมนของผึ้งนางพญา จะกระจายได้ 2 ทาง คือ ระเหยออก 
ในรูปกลิ่น และแพร่โดยการที่ผึ้งงานมาเลียตามตัวผึ้งนางพญา แล้วแพร่ไปทั่วรัง โดยการป้อง 
น�้าหวานกัน ดังได้กล่าวไปแล้ว 

  ฟีโรโมนน�าทาง (Nassanolf Pheromones, Scent Gland Pheromone)  
เป็นฟีโรโมนของผึ้งงานผลิตขึ้นจากต่อมกลิ่น (Scent Gland) ที่อยู่ส่วนท้องด้านหลังระหว่าง 
ปล้องที ่5 และปล้องที ่6 ต่อมนีจ้ะพบเฉพาะในผึง้งานเท่านัน้ เวลาผึง้งานต้องการให้ฟีโรโมนน�าทาง 
แพร่กระจายออกไปก็จะยกท้องโก่งขึ้น ฟีโรโมนจะระเหยออกมาในรูปของก๊าซ ผึ้งก็จะกระพือปีก 
อย่างรวดเร็วให้ลมจากปีกพัดพาเอากลิ่นของฟีโรโมนให้กระจายออกไป กลิ่นของฟีโรโมน 
น�าทางจมูกคนสามารถรับกลิ่นได้เหมือนกับกลิ่นน�้ามันตะไคร้หรือผิวมะกรูด
  ผึง้งานจะไม่ปล่อยสารเคมชีนดินีเ้มือ่อยูภ่ายในรงั แต่จะใช้ขณะทีอ่ยูน่อกรงั เช่น เพือ่บอก 
แหล่งอาหาร หรือในกรณีที่ก�าลังรวมกลุ่มขณะแยกรังเพื่อเรียกให้ผึ้งงานตัวอื่นๆ เข้ากลุ่มได้ถูก  
ในขณะที่ผึ้งส�ารวจ (Scout bee) พบสถานที่หรือโพรงที่จะย้ายเข้าไปอยู่ใหม่ ผึ้งจะปล่อยฟีโรโมน 
น�าทางที่ปากประตูทางเข้ารัง เพื่อให้ผึ้งกลุ่มที่แยกรังออกมาติดตามเข้าไปในโพรง นอกจากนี้ 
ฟีโรโมนน�าทางยังใช้ขณะที่กลุ่มผึ้งแยกรังออกมาเพื่อบ่งว่าผึ้งนางพญาอยู่
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  ฟีโรโมนเตือนภัย (Alarm Pheromone) เป็นฟีโรโมนที่ผึ้งงานผลิตขึ้น 
จากต่อมชื่อ โคเชพนิคอพ (Koshevnikov gland) ต่อมนี้จะอยู่ที่โคนของเหล็กในติดกับต่อมน�้าพิษ  
เมือ่ผึง้ต่อยศตัร ูเหลก็ใน ต่อมน�้าพษิพร้อมทัง้ต่อมโคเชฟนอคอฟนีจ้ะหลดุตดิออกมาพร้อมกนัหมด  
เนื่องจากปลายของเหล็กในจะมีฟันเล็กๆ คล้ายฉมวก จึงท�าให้เหล็กไนคาอยู่ที่ผิวหนังของศัตรู  
ต่อมโคเชฟนคิอฟกจ็ะแพร่กระจายฟีโรโมนออกมาเตอืนภยัผึง้อืน่ๆ เมือ่ได้รบักลิน่กจ็ะบนิตามกลิน่ 
ฟีโรโมนไปต่อยซ�้าอีก ฟีโรโมนเตือนภัยมีสารประกอบส่วนใหญ่เป็น Isopentyl acetate ซึ่งมีกลิ่น 
คล้ายน�้ามันกล้วยหอม นอกนั้นยังมีสารประกอบต่างๆ อีกประมาณ 18 ชนิดรวมกัน
  นอกจากนี้ยังพบสารเคมีอีกชนิดหนึ่ง ผลิตจากต่อมที่กรามของผึ้งงานชื่อสาร  
ทูเฮปตาโนน (2-heptaanone) มีกลิ่นคล้ายกลิ่นน�้านมแมว สารนี้จะท�าให้ผึ้งงานดุขึ้น เข้าใจว่า 
สารชนิดนี้ผึ้งใช้บอกแหล่งของศัตรูในขณะที่ใช้กรามกัด
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บทที่ 4
อุปกรณ์การเลี้ยงผึ้งพันธุ์

 อปุกรณ์ต่างๆ ส�าหรบัการเลีย้งผึง้ วสัดอุปุกรณ์ในการเลีย้งผึง้อืน่ๆ ทีจ่�าเป็น 
นอกจากตัวผึ้งและนางพญาผึ้งแล้ว ผู้เลี้ยงผึ้งจะต้องใช้ในการเลี้ยงผึ้งเพื่อให้การเลี้ยงผึ้งประสบ 
ความส�าเร็จได้ โดยเรียงล�าดับความส�าคัญมีรายละเอียดดังนี้

1.  รังเลี้ยงผึ้ง (Bee Hive) 

 รังเลี้ยงผึ้ง หรือหีบเลี้ยงผึ้ง หรือกล่องเลี้ยงผึ้ง ที่นิยมกันในหมู่นักเลี้ยงผึ้งมี 2 แบบ คือ  
แบบยุโรปหรือแบบแลงสตร็อธ และแบบไต้หวัน ลักษณะของหีบเลี้ยงผึ้งทั้งสองแบบคล้ายกัน  
เพียงแต่ขนาดความยาวต่างกัน โดยแบบไต้หวันจะมีขนาดใหญ่กว่า ใส่เฟรมได้ตั้งแต่ 10 - 15 คอน  
แต่นิยมใช้ขนาด 10 คอน และมีหน้าต่างตะแกรงเหล็กระบายความร้อนด้วย รังแบบยุโรปใส่ได้  
10 คอน ข้อส�าคัญของกล่องรังทั้งสองแบบจะต้องมีขนาดได้มาตรฐานตายตัวตามที่ได้ก�าหนดไว้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานความกว้างยาว วัดจากขอบในของรัง เพราะเกี่ยวกับการวางคอนผึ้ง 
หรือเฟรม ถ้าถี่เกินไป ผึ้งจะใช้ยางไม้มาเชื่อมท�าให้ยกเฟรมตรวจยาก และถ้าห่างเกินไปผึ้งจะสร้าง 
รวงไม่เป็นระเบียบและ ไม่สม�่าเสมอ เพราะผึ้งต้องการช่องว่างส�าหรับอาณาบริเวณที่เขาอยู่พอดีๆ  
เรียกว่า “ช่องว่างที่เฉพาะตัวของผึ้ง” (Bee Space) ซึ่งมีความส�าคัญมากในการเลี้ยงผึ้ง
  การค้นพบช่องว่างที่เฉพาะตัวของผึ้ง (Bee Space) นั้น ค้นพบโดยนักเลี้ยงผึ้งสมัครเล่น 
จากฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกา ชื่อ Reverend L.L. Langstroth ในปี ค.ศ. 1851 ได้รับการยกย่อง 
ให้เป็นบิดาของวงการเลี้ยงผึ้งของอเมริกา ซึ่งเขาค้นพบและสังเกตว่า ถ้าทิ้งช่องระหว่างคอนผึ้ง 
กับฝารังในขนาดหนึ่งผึ้งจะไม่สานขี้ผึ้งขึ้นมาปิดชิดฝารังท�าให้ยกฝารังออกง่ายและสามารถยก 
คอนผึ้งขึ้นมาตรวจได้ ท�าให้การตรวจตราและควบคุมดูแลผึ้งได้สะดวกรวดเร็วขึ้น
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  ช่องว่างที่เฉพาะตัวของผึ้ง (Bee Space) เป็นช่องว่างที่ผึ้งจะไต่และคลานไปได้  
โดยไม่อึดอัดระหว่างรวงต่อรวง คอนต่อคอนและขอบของคอนกับด้านข้างของรังและฝารัง  
ซึ่งช่องว่างนี้จะอยู่ระหว่าง 1/4 - 3/8 นิ้ว ดังนั้นถ้าช่องว่างระหว่างคอนต่อคอน (เฟรมต่อเฟรม)  
และโดยรอบคอนกับข้างรัง หรือฝารังน้อยกว่า 1/4 นิ้วแล้ว ผึ้งจะใช้ขี้ผึ้งหรือยางไม้ที่ผึ้งรวบรวม 
มาปิดหรือเชื่อมไว้หมด สารยางไม้ที่ผึ้งรวบรวมมานี้มีลักษณะเหนียว เราเรียกว่า สารพรอพอลิส  
(Propolis) และถ้าช่องว่างหรอืบสีะเปสดงักล่าวห่างเกนิ 3/8 นิว้แล้ว การสร้างรวงของผึง้จะไม่เป็น 
ระเบียบท�าให้ตรวจตราและดูแลรังยุ่งยากขึ้น

1.1  รังเลี้ยงผึ้งแบบยุโรป 
 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

 1)  รังเลี้ยงผึ้ง (Bee Hive) หีบหรือรังเลี้ยงผึ้ง จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

  1.1)  ตวัรงั เป็นกล่องรปูสีเ่หลีย่มผนืผ้า ประกอบด้วยไม้ 4 ชิน้ เข้าลิน้สลบัตรงรอยต่อ 
ของมุมเพื่อความแข็งแรง และตรงหัวท้ายด้านบนของกล่องจะเซาะเป็นร่องส�าหรับวางคอนผึ้ง  
ขนาดตัวรังที่นิยมกันในหมู่นักเลี้ยงผึ้งมี 2 ขนาด คือ ขนาดมาตรฐานสากลของแลงสตร็อธ  
(Langstroth type) และขนาดมาตรฐานของโมดิไฟด์ดาด้าน (Modified Dadant Type) ลักษณะ 
ของหีบเลี้ยงผึ้งทั้งสองแบบเหมือนกันหมด เพียงแต่ขนาดจะต่างกัน ของดาด้านท์จะมีขนาดใหญ ่
กว่าใส่เฟรมได้ 12 เฟรม ส่วนของแลงสตร็อธใส่ได้ 9-10 เฟรม ส่วนใหญ่ท�าด้วยแผ่นไม้หนา 1 นิ้ว  
เมื่อไสแต่งแล้วจะหนาประมาณ 7/8 นิ้ว เทียบสัดส่วนของตัวกล่องรังชั้นล่าง (Brood Box) ได้ดังนี้

แบบรัง
ความกว้าง ความยาว

ส่วนลึก
ก ข ก ข

แลงสตร็อธ (Langstroth) 16 ¼ นิ้ว 14 ½ นิ้ว 20 นิ้ว 18 ¼ นิ้ว 9 9/16 นิ้ว

ดาด้านท์ (Dadant) 18 ½ นิ้ว 16 ¾ นิ้ว 20 นิ้ว 18 ¼ นิ้ว 11 5/8 นิ้ว

หมายเหต ุ ก. ความกว้างยาว วัดจากขอบนอกของกล่องรัง

   ข. ความกว้างยาว วัดจากขอบภายในของกล่องรัง

   
  ข้อส�าคัญของทั้ง 2 แบบ ของกล่องรังจะต้องมีความกว้างยาว ได้มาตรฐานตายตัวตาม 
ที่ได้ก�าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานความกว้างยาว วัดจากขอบในของรังเพราะจะเกี่ยวกับ 
การวางเฟรมมีความห่างไม่สม�่าเสมอ ถ้าถี่เกินไปผึ้งจะใช้ยางไม้มาเชื่อมท�าให้ยกเฟรมตรวจยาก 
และถ้าห่างเกินไปผึ้งจะสร้างรวงไม่เป็นระเบียบและไม่สม�่าเสมอ เพราะผึ้งต้องการช่องว่างส�าหรับ 
อาณาบริเวณที่อยู่จะต้องพอดีๆ หรือบีสะเปสตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว
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  การเลี้ยงผึ้งในประเทศไทยส่วนใหญ่ใช้ขนาดมาตรฐานของแลงสตร็อธ ประเทศต่างๆ  
มีการใช้กล่องเลี้ยงผึ้งทั้งสองแบบแล้วแต่ความนิยม ในกรณีที่นางพญามีประสิทธิภาพสูงวางไข่เก่ง  
อาจเสริมรังตัวอ่อนให้การเลี้ยงผึ้งเป็นรัง 2 ชั้นก็ได้ เป็นเทคนิคในการจัดการรังที่นักเลี้ยงผึ้งท�า 
กันอยู่แล้ว
  ตัวรังหรือกล่องรังชั้นล่างนี้ เปรียบเสมือนตัวบ้านของผึ้งที่เป็นอยู่ ที่พัก ที่เลี้ยงตัวอ่อน 
และวางไข่ ในภาษานักเลี้ยงผึ้งบางคนเรียกว่า บรู๊ดชามเบอร์ (Brood Chamber) บางคนเรียก  
บรู๊ดบ๊อกซ์ (Brood Box) และบางคนเรียก บรู๊ดเนส (Brood Nest) แต่นักเลี้ยงผึ้งส่วนใหญ่ 
จะเรียกว่า บรู๊ดชามเบอร์ (Brood Chamber)

  1.2) ตัวรังตื้นชั้นบน (Shallow Supers) เมื่อถึงฤดูดอกไม้บาน ผึ้งจะเริ่ม 
เก็บเกี่ยวน�้าหวานจากดอกไม้มาเปลี่ยนเป็นน�้าผึ้ง นักเลี้ยงผึ้งจะเสริมกล่องรังผึ้งขึ้นมาอีกหนึ่งชั้น  
สอง สาม สี่ ห้า หกชั้น ขึ้นไปให้ผึ้งเก็บน�้าผึ้ง มากน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณของน�้าหวานจากดอกไม ้
จะอุดมสมบูรณ์เพียงใด ขนาดของกล่องรังซุปเปอร์นี้ จะเท่ากับกล่องของรัง บรู๊ดชามเมอร์  
นอกจากความลกึจะน้อยกว่า เราเรยีกว่า กล่องรงัตืน้ชัน้บน หรอืแชลโล่ซปุเปอร์ มคีวามลกึ 6 5/8 นิว้  
นักเลี้ยงผึ้งบางคนนิยมใช้กล่องบรู๊ดชามเมอร์แทนซุปเปอร์เลย เพราะประหยัดเงินที่จะต้องท�า 
กล่องรังและเฟรม 2 ขนาด ในเวลาเดียวกัน แต่บางช่วงของฤดูกาลและบางชนิดของดอกไม้ที่ผึ้ง 
จะเอาน�า้หวานได้นัน้ บางครัง้มน้ีอย การใช้ซปุเปอร์ตืน้ จะให้ประโยชน์ได้มากกว่า เพราะผึง้เกบ็เกีย่ว 
น�้าหวานได้ทัน และพฤติกรรมการเก็บน�้าหวานก็จะราบเรียบสม�่าเสมอ โดยปกติผู้เลี้ยงผึ้งใน 
ประเทศไทยจะเลี้ยงผึ้งชั้นเดียวเป็นส่วนใหญ่

ภาพรังเลี้ยงผึ้งแบบยุโรปและโครงสร้างของรัง
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  1.3) ฝาปิดด้านในรัง (Inner Cover) มีขนาดเท่ากับความกว้างยาวของบรู๊ด 
ชามเบอร์ ประกอบด้วยแผ่นไม้อัดหรือไม้พลายวู๊ด มีขอบ 4 ด้าน ความลึกของขอบอยู่ระหว่าง  
7/8 – 3/8 นิ้ว ตรงกลางของฝาปิดรังด้านในจะเจาะรู รูปยาวรีขนาดกว้าง 1 1/8 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว  
ส�าหรับสอดใส่กลักกั้นผึ้ง (Porter Bee Escape) กลักกั้นผึ้งใช้กั้นผึ้งไม่ให้เข้าในรังซุปเปอร์  
และบรูด๊ชามเบอร์ 1-2 วนัก่อนเกบ็เกีย่วน�า้ผึง้ ผึง้งานในซปุเปอร์จะออกและลงมาในบรูด๊ชามเบอร์ 
แต่หวนกลับเข้าไปอีกไม่ได้ เวลาเรามาเก็บรังซุปเปอร์ เพื่อจะเอาน�้าผึ้งไปเข้าเครื่องปั่นน�้าผึ้งเราก็ 
ยกไปได้เลยโดยไม่ต้องไล่ผึ้งออกไปอีก

  1.4) ฝาปิดรังผึ้ง (Telescopic Roof) หรือฝาปิดรังด้านบนสุดของรังผึ้ง  
ท�าด้วยแผ่นไม้หนา 1/2 – 5/8 นิ้ว มีความลึก 3 นิ้ว ขนาดภายในฝารัง 20 ¼ นิ้ว x 16 ½ นิ้ว  
(แบบของดาด้าน) และของแลงสตร็อธ 20 ¼ นิ้ว x 16 ½ นิ้ว ตัวแผ่นกระดานจะคลุมด้วย 
แผ่นสังกะสีอีกชั้นหนึ่งรอบฝารังด้านบน

  1.5) ฐานรงัผึง้ (Bottom board, Floor Board) เป็นส่วนฐานทีต่ัง้รงัผึง้ทัง้หมด 
มีขนาดความกว้างเท่ากับบรู๊ดชามเบอร์ ส่วนด้านยาวจะท�าให้ยาวเพิ่มขึ้น 2 นิ้ว เป็น 22 นิ้ว  
เป็นที่ส�าหรับผึ้งเกาะก่อนเข้ารัง และท�าขอบด้านข้างและด้านหลังหนาเท่ากับขนาดความหนา 
ของรังและลึก ¾ นิ้ว ขอบด้านหน้าและด้านหลังของฐานรังนั้น ด้านใต้และด้านบนของฐานรัง  
จ�านวนไม้จะต่างกัน 1 ชิ้น (ดูภาพประกอบ) เพราะด้านใต้ของฐานรังจะประกอบด้วยไม้ขอบ 4 ชิ้น  
ส�าหรับยึดแน่นเมื่อเวลาตั้งบนขาตั้งรัง ส่วนด้านบนของฐานรังจะประกอบด้วยไม้จ�านวน 3 ชิ้น  
เพื่อเว้นเป็นทางเข้าออกหรือประตูของรังผึ้ง 

  1.6) ตะแกรงปิดฝารังเวลาขนย้ายรังผึ้ง (Moving Screen) มีขนาดเท่ากับ 
ฝาปิดด้านในรัง ประกอบด้วยกรอบไม้ 4 เหลี่ยม และตะแกรงลวด ใช้ในกรณีที่จะเคลื่อนย้ายรังผึ้ง  
เพื่อสะดวกในการระบายอากาศในการที่จะขนย้ายผึ้งไปในระยะทางไกลๆ 

  1.7) แผ่นกั้นนางพญา (Queen Excluder) เป็นตะแกรงลวดที่ใช้กั้นนางพญา 
ระหว่างรังของบรู๊ดชามเบอร์กับซุปเปอร์ เพื่อบังคับให้นางพญาวางไข่อยู ่ด้านล่างของรังใน 
บรู๊ดชามเบอร์ผึ้งงานเท่านั้นที่จะผ่านตะแกรงลวดขึ้นไปเก็บน�้าผึ้งในชั้นซุปเปอร์ ผึ้งนางพญาตัวโต 
กว่าจะผ่านขึ้นไปไม่ได้ ท�าให้เราได้น�้าผึ้งล้วนๆ อยู่บนชั้นของซุปเปอร์ เป็นการสะดวกและ 
ง่ายต่อการสลัดน�้าผึ้งเวลาเก็บเกี่ยว
  นักเลี้ยงผึ้งบางคนไม่นิยมใช้แผ่นกั้นนางพญา เพราะคิดว่าท�าให้ผึ้งอึดอัด เคลื่อนไหว 
ไม่คล่องตัว แต่ถ้าลองใช้ดูแล้วจะพบว่าส่วนดีของการใช้แผ่นกั้นนางพญาก็มีอยู่มาก คือ ท�าให ้
ประหยัดเวลาและสะดวกเวลาเก็บคอนน�้าผึ้งไปปั่น ไม่ต้องพะวงว่านางพญาผึ้งจะติดขึ้นมาข้างบน  
และแผ่นกัน้นางพญาสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ด้านอืน่ๆ  ในการจดัการรงัผึง้ได้หลายอย่าง เช่น การจดั 
การระบบผึ้ง 2 นางพญาในรังเดียวกันในฤดูดอกไม้บาน การเตรียมการเพาะนางพญาผึ้ง เป็นต้น
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1.2  รังเลี้ยงผึ้งแบบไต้หวัน 
 จะเป็นลักษณะตัวรังเลี้ยงผึ้งที่ติดกัน 
ทั้งหมด ยกเว้นฝาด้านบนที่จะเปิดจัดการ 
รังผึ้งได ้ ตัวรังผึ้งจะมีช ่องระบายอากาศ  
สามารถเปิดปิดได้สะดวกในเวลาขนย้ายรังผึ้ง  
จึงเหมาะสมส�าหรับผู้เลี้ยงผึ้งที่ต้องการความ 
สะดวกในการจัดการรังผึ้ง ลักษณะกล่องเลี้ยง 
ผึ้งแบบไต้หวันมี 2 แบบ ซึ่งมีขนาดด้านกว้าง 
ต่างกัน ขนาดใหญ่ใส่คอนได้ 12 คอน แต ่
ปัจจุบันนิยมใช้ขนาดที่ใส่คอนได้ 10 คอน  
ท�าจากไม้มะม่วง มะม่วงป่า หรือไม้ก้ามปู  
ไม้ตัวกล่องควรเป็นไม้แผ่นเดียว มีความหนาประมาณ 3/8 – ½ นิ้ว โดยมีขนาดด้านใน (กว้าง x  
ยาว x สูง) 16 5/8 x 19 1/8 x 10 นิ้ว ขนาดด้านนอกประมาณ 17 3/8 x 21 1/8 x 10 ½ นิ้ว  
โดยมีไม้วางคอนสูง 9 แถบฐานยาว 24 นิ้ว

2.  คอนหรือเฟรม (Frame) 

 คอนหรือเฟรมเป็นที่ส�าหรับผึ้งจะสร้างรวงผึ้ง ประกอบด้วยไม้ 4 ชิ้น ไม้ชิ้นบนเป็น 
ตัวคอนบน ซึ่งจะวางทาบอยู่กับขอบรังที่เราบากเอาไว้ มีความยาว 19 นิ้ว เท่ากันทั้งกล่องยุโรป 
และไต้หวัน ขอบล่างของตัวเฟรมของดาด้านจะยาว 11 ¼ นิ้ว กว้าง 1 ½ นิ้ว ของแลงสตร็อธ 
ยาว 9 1/8 นิว้ กว้าง 1 3/8 นิว้ ขอบข้างตวัเฟรมจะเท่ากนัทัง้สองด้าน แบบของดาด้านยาว 11 ¼ นิว้  
ของแลงสตร็อธ 9 1/8 นิ้ว แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อประกอบเป็นเฟรมสี่เหลี่ยมแล้ว เวลาวางทาบ 
แขวนในรังแล้ว จะต้องมีช่องว่างระหว่างเฟรมกับด้านข้างของรังเท่ากับบีสะเปส คืออยู่ระหว่าง  
¼ นิ้ว – 3/8 นิ้ว ไม่มากหรือน้อยไปกว่านั้น

3.  แผ่นฐานรวงหรือแผ่นรังเทียม 

 เป็นแผ่นไขผึ้งแท้ปั๊มเป็นรอยฐานหกเหลี่ยมส�าหรับเป็นฐานให้ผึ้งงานได้สร้างหลอดและ 
รวงรงัผึง้ให้รวดเรว็ขึน้ ประหยดัพลงังานของผึง้ปัจจบุนัสามารถหาซือ้ได้สะดวกเป็นแบบมาตรฐาน  
ปริมาณการใช้แผ่นรังเทียมขึ้นกับความต้องการของผึ้ง ภายในเฟรมจะขึงลวดขนาดเล็กไว้ 4 เส้น  
ส�าหรบัยดึแผ่นรงัเทยีม แผ่นรงัเทยีมเป็นแผ่นขีผ้ึง้บางๆ อดัเป็นลายหกเหลีย่มเท่ากบัขนาดของฐาน 
รังผึ้ง เพื่อล่อให้ผึ้งสร้างหลอดรัง สร้างรวงผึ้งเป้นแนวตรงและมีระเบียบ ดอกลายของฐานรังที่อัด

ภาพรังเลี้ยงผึ้งแบบไต้หวัน
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บนแผ่นรังเทียมนั้น ดอกลายควรจะเป็นแนวนอนจะดีกว่าแนวเฉียงหรือแนวตั้ง ขนาดหลอดฐาน 
รังจะต้องได้มาตรฐาน โดยผึ้งโพรงและผึ้งพันธุ์จะมีขนาดต่างกัน ผึ้งพันธุ์จะมีขนาดใหญ่กว่าของ 
ผึ้งโพรง การยึดแผ่นรังเทียมให้แน่นฝังสนิทไปกับเส้นลวด ให้ผ่านกระแสไฟฟ้าขนาด 12 โวลต์จาก 
ไฟแบตเตอรี่รถยนต์เข้าไปในเส้นลวด ให้ความร้อนซึมซับลวดฝังเข้าในเนื้อของแผ่นรังเทียมให ้
พอดีๆ ถ้าปล่อยไฟผ่านนานจะท�าให้แผ่นรังเทียมฉีกขาดออกไปตามแนวของลวด

4. ขาตั้งรังผึ้ง 

 ประกอบด้วยไม้เนื้อแข็ง 4 ชิ้น หรือไม้ไผ่ 4 อัน ยาวประมาณ 30-80 ซ.ม. ปลายด้านหนึ่ง 
แหลม ส�าหรับตอกลงไปในดิน บางฟาร์มท�าด้วยโครงเหล็ก ขาตั้งรังมีไว้ส�าหรับตั้งรังผึ้ง เพราะ 
บ้านเรามีความชื้นสูง มีมดและปลวกมาก การจะตั้งรังบนพื้นดินนั้น ไม่สะดวกเหมือนต่างประเทศ  
ทีม่คีวามชืน้ในดนิต�่า และนอกจากนีปั้ญหามดกน้็อยกว่าบ้านเรา ส่วนใหญ่แล้วเมือ่ตัง้รงัผึง้ เราควร 
จะเอาน�้ามันเครื่องเก่าๆ ทารอบขาตั้ง ส�าหรับกันมดไม่ให้ขึ้นไปรบกวนผึ้งในรัง

5.  ไม้กั้นหน้ารัง 

 เป็นไม้ที่มีช่องส�าหรับให้ผึ้งเข้า-ออก ไม้นี้จะวางอยู่ระหว่างฐานรัง ใช้ส�าหรับปิดทางเข้ารัง 
ของผึ้ง ในช่วงที่ผึ้งมีประชากรน้อย โดยบังคับทางเข้า-ออกให้เล็กลงเท่าที่จ�าเป็นส�าหรับผึ้งเท่านั้น

ภาพแผ่นฐานรวงหรือแผ่นรังเทียม ภาพคอนผึ้งที่ยึดกับแผ่นรังเทียมเรียบร้อยแล้ว
และพร้อมใช้งาน
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6.  เครื่องมือพ่นควันส�าหรับผึ้ง (Smoker) 

 เป็นเครื่องมือส�าคัญที่นักเลี้ยงผึ้งทุกคนจะต้องมีและน�าไปใช้ทุกครั้ง เวลาท�างานอยู่กับ 
รังผึ้ง ท�าด้วยกระป๋องสังกะสี อลูมิเนียม หรือ สเตนเลส มีฝาครอบรูปกรวยส�าหรับพ่นควันออก  
ด้านหลังเจาะรูให้ลมเข้าและมีที่ปั๊มลมประกอบด้วยไม้ 2 แผ่น 
บางๆ ทีป๊ั่มลมท�าด้วยผ้าหนงัมช่ีองลมตรงกบัรขูองกระป๋องเวลา 
บีบลมจากกระเปาะจะพุ่งตรงเข้าไปในกระป๋อง ท�าให้เชื้อไฟ 
ในกระป๋องติดไฟ เกิดควันพุ่งออกจากกรวย
 วัสดุที่ใช้เผาให้เกิดควันนิยมใช้ใบไม้ใบหญ้าแห้งๆ หรือ 
กาบมะพร้าวแห้งกไ็ด้ เวลาเผาถ้ามเีปลอืกส้มแห้งๆ ให้ใส่เข้าไปด้วย  
จะท�าให้ควันมีกลิ่นดีขึ้น ถ้าควันที่มีกลิ่นเหม็นผึ้งก็ไม่ค่อยชอบ

7. เหล็กงัดรัง (Hive Tool) 

 เป็นแผ่นเหล็กแบนยาวประมาณ 6-8 นิ้ว ปลายด้านหนึ่งแบนกว้างประมาณ 1 ½ นิ้ว ใช ้
ส�าหรับแซะฝารังเวลาเราเปิดรังผึ้งและใช้ขูดยางเหนียวๆ ที่ติดตามขอบรัง และคอน ตรงกลางของ 
เหล็กงัดจะท�าให้คอดลงมาเล็กน้อยให้เหมาะกับอุ้งมือ ปลายอีกด้านหนึ่งจะงอลงประมาณ ¼ นิ้ว  
ใช้ส�าหรับงัดแยกแต่งคอนที่ติดกันให้หลุดจากกันท�าให้ยกคอนขึ้นตรวจเช็คได้ง่าย เหล็กงัดรังนี้จะ 
ต้องถอืตดิอยูใ่นฝ่ามอืตลอดเวลาทีท่�างานตรวจรงัผึง้ เช่นเดยีวกบัเครือ่งพ่นควนัและหมวกกนัผึง้ต่อย

ภาพเครื่องมือพ่นควัน
ส�าหรับผึ้ง (Smoker)

ภาพเหล็กงัดรังแบบต่างๆ

8. หมวกตาข่ายส�าหรับกันผึ้งต่อยหน้า (Bee Veils) 

 หมวกตาข่ายส�าหรับกันผึ้งต่อยบริเวณใบหน้านั้นมีหลายแบบ วัตถุประสงค์ก็เพื่อจะสวม 
คลุมบริเวณใบหน้าไม่ให้ผึ้งเข้ามาต่อยบริเวณนี้ได้ นักเลี้ยงผึ้งทุกคนควรมีหมวกสวมอยู่ตลอดเวลา 
ที่ปฏิบัติอยู่กับผึ้ง

การผลิตน�้าผึ้งคุณภาพการผลิตน�้าผึ้งคุณภาพ62



9. ถุงมือ (Bee Gloves) 

 เป็นถุงมือที่มีขนาดความเหนียวและหนาพอที่จะกันผึ้งต่อยบริเวณมือและนิ้ว ท�าด้วย 
หนังหรือผ้าที่มีความหนาพอสมควร ถ้าหนามากเกินไปจะปฏิบัติงานยาก แยกตรวจคอนผึ้ง 
ไม่สะดวก นักเลี้ยงผึ้งที่เริ่มเลี้ยงผึ้งใหม่ๆ ควรจะสวมถุงมือด้วย เพื่อป้องกันผึ้งต่อยบริเวณมือ 
และนิ้ว พอเลี้ยงผึ้งมีประสบการณ์มากขึ้นก็จะไม่ใช้ถุงมือกันเพราะต้องการความละเมียดละไม 
และสัมผัสจากผึ้งเข้าผ่านปลายนิ้วมือ ซึมซาบเข้าไปรับความรู้สึกถึงหัวใจของเขาได้ นักเลี้ยงผึ้ง 
ทุกคนจะรักและมีจิตใจจดจ่อต่อผึ้งของเขามาก การปฏิบัติงานในรังผึ้งเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง  
มีทั้งความนุ่มนวลความรักในชีวิตและธรรมชาติ

10. ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่เวลาท�างาน (Overalls) 

 ส่วนใหญ่จะเป็นชุดหมีสีขาวแขนยาว 
รัดข้อมือและข้อเท้าพันด้วยท�าด้วยผ้าหนาๆ  
กันผึ้งต่อย ถ้าไม่มีชุดดังกล่าวอาจดัดแปลงใช ้
เสื้อแขนยาว กางเกงขายาวธรรมดา แต่เนื้อผ้า 
หนาๆ หน่อย ก็ใช้ได้ ส่วนรองเท้านั้น ถ้าเป็น 
รองเท้าหุ้มข้อหรือรองเท้าบู๊ทจะดีที่สุด จะได้ 
รัดปลายขากางเกงเข้ากับรองเท้าได้ ข้อส�าคัญ 
ต ้องกันไม ่ให ้ผึ้ งคลานหรือไต ่ เข ้าไปต ่อย 
ในบริเวณข้างในกางเกงได้ เพราะเวลาผึ้งต่อย 
บริเวณข้อเท้าจะบวมไปหลายวัน และมีอาการ 
เจ็บปวดมากกว่าบริเวณมือ

11. อุปกรณ์สลัดน�้าผึ้ง
 ออกจากรวงรัง 

 ประกอบด้วย แปรงปัดผึ้ง ถังเหวี่ยง  
(สลัด) น�้าผึ้ง มีดไฟฟ้า (อาจใช้มีดธรรมดา 
แช่น�้าร้อน) ตะแกรงกรองน�้าผึ้ง ถังเก็บน�้าผึ้ง 

ภาพเสื้อผ้า หมวกตาข่าย และถุงมือ
ขณะปฏิบัติงาน

ภาพถังสลัดน�้าผึ้ง
แบบใช้

แรงงานคน

ภาพถังสลัดน�้าผึ้งแบบต่อกับมอเตอร์
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ภาพตะแกรงกรองน�้าผึ้งและ 
พักคอนน�้าผึ้งระหว่างรอสลัด

12. อุปกรณ์อื่นๆ 

 อปุกรณ์ทีค่วรจะมอียูต่ลอดเวลาในการ 
เข้าไปปฏิบัติงานในการเลี้ยงผึ้ง คือ กล่อง 
เครื่องมือต่างๆ ที่สามารถจะใช้ได้ทันทีในเวลา 
ที่ต้องการ ในกล่องควรมีค้อน คีม ตะปู เลื่อย  
ลวด มีดถากไม้ มีดพับคมๆ มีดบาง (หรือ 
มีดตัดโฟม) กรรไกรเล็กๆ กรรไกรตัดลวด  
กล่องนางพญา ยาหม่อง ฯลฯ ภาพอุปกรณ์จ�าเป็นอื่นๆ เช่น แปรงปัดผึ้ง 

มีดปาดรวงไฟฟ้า ลูกกลิ้ง

ถังสลัดน�้าผึ้งอัตโนมัติ
ที่ติดตั้งภายในรถ

ภาพรถสลัดน�้าผึ้งเคลื่อนที่
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บทที่ 5
การจัดการผึ้งพันธุ์เพื่อผลิตน�้าผึ้งคุณภาพดี

 การเลี้ยงผึ้งพันธุ์เพื่อผลิตน�้าผึ้งเป็นเป้าหมายหลักของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในประเทศไทย  
ซึ่งต้องมีการจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ให้มีประชากรผึ้งสนามมากในช่วงฤดูดอกไม้บาน หรือฤดูกาลเก็บ 
น�า้ผึง้ ดงันัน้ เกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้พนัธุจ์ะต้องเรยีนรูช้วีวทิยาของผึง้พนัธุแ์ละท�าความเข้าใจในขัน้ตอน 
การจดัการต่างๆ ให้ด ีตัง้แต่การเตรยีมความพร้อมในการเลีย้งผึง้พนัธุท์ัง้ในเรือ่งพนัธุผ์ึง้ วสัดอุปุกรณ์  
ตลอดจนการจัดการภายในรังผึ้งพันธุ์ เพื่อเพิ่มประชากรผึ้งสนามให้มากที่สุดและสร้างความสมดุล 
ภายในรงัผึง้ในช่วงก่อนฤดดูอกไม้บาน และต้องมกีารส�ารวจพืน้ทีแ่หล่งอาหารต่างๆ เพือ่น�ารงัผึง้ไป 
ตั้งวางเพื่อเก็บผลผลิตน�้าผึ้งในช่วงฤดูดอกไม้บาน และการจัดเลี้ยงผึ้งพันธุ์หลังฤดูดอกไม้บาน  
ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการเรียนรู้ จึงได้แบ่งเนื้อหาวิชาออกเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่
 1.  การเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์
 2.  การจัดการภายในรังผึ้งพันธุ์
 3.  การจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ก่อนฤดูดอกไม้บาน
 4.  การจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในฤดูดอกไม้บาน
 5.  การจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ์หลังฤดูดอกไม้บาน
 6.  การจัดการนางพญาผึ้ง

1.  การเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์

  ผู้ที่จะเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ควรเริ่มต้นด้วยการซื้อผึ้งจากนักเลี้ยงผึ้งมืออาชีพ มาทดลองเลี้ยง  
3 – 5 รัง ก่อน โดยจะต้องมีความรู ้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งมาบ้างแล้ว เพราะผู ้ที่จะประสบ 
ความส�าเร็จในการเลี้ยงผึ้ง ต้องเป็นผู้ที่มีความรักเอาใจใส่ดูแลผึ้ง มีความรู้วิทยาการต่างๆ เกี่ยวกับ 
ผึ้งด้วย จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
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1)  ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง ต้องมีความรู้เกี่ยวกับผึ้งที่จะเลี้ยง
 1.1) ความรูท้างด้านชวีวทิยาและพฤตกิรรมของผึง้พนัธุ ์ได้แก่ ความรูต่้างๆ เกีย่วกบัชวีติ 
ของผึ้ง วงจรชีวิต การเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของวัยผึ้ง ชนิดช่วงอายุต่างๆ รวมทั้งความเป็นอยู่  
นสิยัและสภาพสงัคมภายในรงัผึง้ การจดัระบบโดยธรรมชาตภิายในรงัผึง้ การหาอาหาร การป้องกนัรงั  
การเลี้ยงดูตัวอ่อน รวมทั้งความต้องการของผึ้งในสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วย
  1.2)  ความรู ้เกี่ยวกับการจัดการดูแลผึ้ง ซึ่งเป็นหัวใจส�าคัญเกี่ยวกับความส�าเร็จ 
ในการเลี้ยงผึ้ง 
  1.3)  ความรู ้เกี่ยวกับพืช 
อาหารของผึ้ง ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับ 
ต้นไม้และดอกไม้ที่จะเป็นแหล่ง 
อาหาร (น�้าหวานดอกไม้และเกสร 
ดอกไม้) ของผึ้ง การบานและช่วง 
เวลาการบานของดอกไม้ ตลอดจน 
ท�าเลและบริเวณที่เป็นแหล่งของพืช 
อาหารผึ้ง 
  1.4)  ความรู ้เกี่ยวกับโรค 
และศัตรูของผึ้ง

2)  ทุนส�าหรับด�าเนินการ 
 การใช้ทุนเพื่อจัดท�ารังผึ้ง ต้องใช้ด้วยความประหยัด มีคุณภาพ หรือซื้อจากแหล่งที่ผลิต 
รังผึ้งพันธุ์โดยตรงเป็นการดีที่สุด เพราะมาตรฐานขนาดของรังและคอนผึ้งมีความส�าคัญมาก  
ถ้าอุปกรณ์ทุกชิ้นได้มาตรฐานเดียวกันหมด เวลาจัดการภายในรังผึ้งในภายหลังก็จะท�าได้สะดวก  
และไม่เป็นปัญหา จะต้องมีทุนส�ารองเพื่อใช้จ่ายดังนี้
  2.1) ค่าพันธุ์ผึ้ง ประกอบด้วย ผึ้งงาน ตัวอ่อน (ไข่ หนอน ดักแด้) ประมาณ 5 – 8 คอน  
พร้อมผึ้งนางพญาที่สามารถวางไข่แล้ว
  2.2) ค่ารังผึ้ง ฐานรัง ฝารัง คอนผึ้ง แผ่นรังเทียม 
 2.3) ค่าอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง เช่น หมวกตาข่าย เหล็กงัดรัง เครื่องมือพ่นควัน ฯลฯ
  2.4) ค่าน�้าตาล และวัสดุอาหารเสริม เพื่อจะเลี้ยงผึ้งในบางช่วงของฤดูกาลที่ขาดแคลน 
อาหารผึ้งตามธรรมชาติ
 2.5) ค่าใช้จ่ายส�ารองอื่นๆ ในระหว่างการเลี้ยงผึ้ง เช่น ค่าสารเคมีป้องกันก�าจัดไรศัตรูผึ้ง  
ค่าเช่าที่ตั้งวางรังผึ้ง ค่าน�้ามันเชื้อเพลิงในการขนย้ายผึ้ง และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆ 
 2.6) ค่าบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถังบรรจุน�้าผึ้ง ขวดบรรจุน�้าผึ้ง เป็นต้น

ภาพการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผึ้งพันธุ์
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3)  แหล่งที่จะซื้อผึ้งมาเริ่มด�าเนินการ
  3.1) ไปเยี่ยมรังผึ้งของฟาร์มต่างๆ ผึ้งที่มีการเลี้ยงและเอาใจใส่ที่ดี ผึ้งของฟาร์มนี ้
จะแข็งแรง และมีคุณภาพดี พร้อมกันนี้สอบถามราคาแล้วเปรียบเทียบกับฟาร์มอื่นๆ
  3.2) สังเกตผึ้งในฟาร์ม อันดับแรกดูปากรังว่าสะอาดหรือไม่ ถ้าผึ้งรังไหนสุขภาพดี  
ปากรังเข้าออกจะสะอาด ขนาดผึ้งมีตัวโตสม�่าเสมอ ผึ้งมีความคึกคักไม่หงอยเหงา
  3.3) ขอดูคอนผึ้งตรวจดูความสม�่าเสมอของการวางไข่ ดักแด้ เต็มคอนหรือไม่ ถ้า 
แม่รังผึ้งดี การวางไข่จะเป็นวงกว้างเต็มคอน จะตัวโต อกกว้าง และวางไข่ทั่วคอน
  3.4)  เลือกซื้อรังผึ้งที่มีนางพญาสาว
  3.5)  เลือกซื้อรังผึ้งที่ไม่เป็นโรค
  3.6)  เลือกซื้อรังผึ้งที่ไม่มีตัวไรวารัวร์และไรทรอปิเลเเลปส์

4)  การเตรียมการก่อนที่จะเลี้ยงผึ้งพันธุ์

 4.1) สถานที่ 
  สถานที่ที่จะไปตั้งรังผึ้ง ควรมีสภาพดังนี้ 
  �  ควรจะอยู่ในที่ที่ร่มรื่น แสงไม่ทึบเกินไป มีแสงสว่างสาดส่องร�าไร 
  � สถานที่ตั้งรังผึ้งไม่ควรอยู่ในทิศทางลม และลมไม่พัดแรง
  � แหล่งอาหารของผึ้งอยู่ใกล้ๆ บริเวณนั้น เช่น ต้นมะพร้าวที่ออกจั่นแล้ว หรือ 
พืชชนิดอื่นที่มีดอกบานสลับผลัดเปลี่ยนกันตลอดปี 
  � ควรใกล้ล�าธารมีแหล่งน�้าสะอาด
  � การคมนาคมสะดวก เพื่อสะดวกต่อการดูแลและตรวจเช็คสภาพรังผึ้ง  
แต่ไม่ควรมีถนน ที่มีรถยนต์วิ่งผ่านอย่างหนาแน่น ใกล้โรงเรียน ใกล้ชุมชน ตลาด โรงภาพยนตร์  
ฯลฯ เนื่องจากจะเป็นการรบกวนผึ้ง
  � บรเิวณทีต่ัง้ควรจะเลอืกท�าเลทีม่แีสงแดดอ่อนในตอนเช้าส่องเข้ามาถงึทางด้าน 
หน้ารัง ถ้าเลือกทิศทางได้ หน้ารังควรจะหันไปทางทิศตะวันออก และไม่ควรตั้งรังใกล้กับบริเวณที่ 
มีไฟฟ้า หรือแสงไฟนีออนสีฟ้า เนื่องจากผึ้งจะชอบที่จะมาเล่นไฟเวลากลางคืน ผึ้งที่ออกมาเล่นไฟ 
ในเวลากลางคืนจะตายหมด เนื่องจากเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ ผึ้งจะไม่มีเวลาพักและ 
หมดแรงท�าให้ตกลงมาตาย ดังนั้น อายุของผึ้งงานจะสั้นลงกว่าปกติ 
  � การเตรียมขาตั้งรังผึ้ง ควรปักหรือตั้งขารังที่มีความสูงอย่างน้อย 6 นิ้วขึ้นไป  
เตรยีมไว้ก่อนเพือ่ทีเ่วลาน�าผึง้เข้ามาตัง้จะได้สะดวกขารงัทีต่อกเตรยีมไว้นัน้ มคีวามสงูสม�่าเสมอกนั  
เวลาวางฐานรังจะไม่โคลงเคลง และขารังตรึงแน่นอยู่บนพื้นดินอย่างมั่นคง ให้รังให้สูงจากพื้นดิน 
ประมาณ 1 ฟุต บริเวณที่ตั้งรังควรได้รับการถางหญ้าและวัชพืชให้เรียบร้อย ควรจะใช้น�้ามันเครื่อง 
เก่าๆ ทารอบๆ ขารงัไว้ก่อน และคอยทาน�้ามนัเครือ่งซ�า้อยูเ่สมอ เพือ่ป้องกนัมด การทาน�้ามนัเครือ่ง 
จะอยู ่ทนได้ 3 - 4 อาทิตย์ แต่ควรระวังเวลาขนย้ายรังผึ้งน�้ามันเครื่องจะเปื ้อนเสื้อผ้า  
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ภาพการตั้งวางรังผึ้งบนพื้นดินท�าให้รังผึ้ง
ได้รับความเสียหายจากฝนตก และ

ศัตรูเข้าท�าลายได้ง่าย

ภาพการตั้งวางรังผึ้งควรตั้งอยู่ในที่ที่ร่มรื่น 
มีแสงแดดร�าไร

อย่างไรก็ตามควรก�าจัดมดโดยท�าลายรังมดให้หมดเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาว หลังจากนั้น 
ควรหาหลักหรือที่ส�าหรับตั้งอ่างเล็ก ที่จะใส่น�้าสะอาดๆ ส�าหรับให้ผึ้งได้ใช้ในวันที่อากาศร้อน

  4.2)  อุปกรณ์ที่จ�าเป็นที่ควรส�ารองไว้ในการเลี้ยงผึ้ง
   นอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องใช้เป็นประจ�าในการเลี้ยงผึ้ง ได้แก่ เครื่องพ่นควัน  
เหล็กงัดรังผึ้ง ชุดกันผึ้งต่อย (หมวก ตาข่าย ถุงมือ ฯลฯ) การเตรียมการทุกอย่างให้ทันต่อเวลา 
เป็นหัวใจของการเลี้ยงผึ้ง ถ้าเข้าใจระบบชีววิทยาและพฤติกรรมของผึ้งในสังคมผึ้งได้ดีพอแล้ว  
ก็สามารถจะเตรียมการต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการและจังหวะต่างๆ ในวงจรชีวิตของผึ้ง 
ได้อย่างเหมาะสม จะสามารถท�าให้ประสบผลส�าเรจ็ในการเลีย้งผึง้ได้ เช่น กล่องหรอืตวัรงัผึง้พร้อม 
ขาตั้งรัง คอนผึ้ง และแผ่นรังเทียม ซึ่งควรจะเตรียมเผื่อไว้ให้มากกว่าจ�านวนรังที่จะเริ่มเลี้ยง  
เพราะในเวลาทีเ่หมาะสมและต้องการจะแยกรงั เสรมิรงั จะได้ไม่ขาดช่วง เพราะการเลีย้งผึง้จะต้อง 
มีการต่อเนื่องและเตรียมการล่วงหน้าให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา 

ภาพน�าผ้าชุบน�้ามันเครื่องเก่ามาผูกไว้ที่ขาตั้ง
รังผึ้งเพื่อป้องกันมด

ภาพการเตรียมคอนผึ้งโดยการขึงลวดให้ตึง
ก่อนใส่แผ่นรังเทียม
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   นอกจากนี้ วัสดุอื่นๆ ที่ต้องเตรียมไว้ในการเลี้ยงผึ้ง เช่น น�้าตาลทราย ส�าหรับเลี้ยง 
ในช่วงที่น�้าหวานจากดอกไม้ธรรมชาติขาดแคลน นอกจากนั้น ก็มีวัสดุประเภทเกสรเทียม  
สารเคมีก�าจัดศัตรูผึ้ง เป็นต้น

5)  ความเหมาะสมของจ�านวนรังผึ้งพันธุ์ที่จะเริ่มเลี้ยง
 ส�าหรับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงผึ้งรายใหม่ ควรจะเริ่มเลี้ยงผึ้งอย่างน้อยที่สุด 2 รัง และไม่ควร 
จะเกิน 5 รัง ในปีแรก เพราะถ้าเริ่มจากรังเดียวมีข้อเสี่ยงอยู่หลายประการ เช่น กรณีนางพญาผึ้ง 
ตายหรอืสญูหายไปกะทนัหนั จะหานางพญาผึง้ได้ยาก จงึควรมรีงัผึง้ส�ารองไว้เพือ่น�าผึง้จากรงัทีข่าด 
นางพญาผึ้งไปรวมกับรังอื่นที่มีนางพญา เพื่อยืดระยะเวลาส�าหรับการหานางพญาผึ้งตัวใหม่ และ 
เมื่อมีประสบการณ์และความช�านาญดีขึ้นแล้วก็ไปขยายเพิ่มตามที่ต้องการ
 นอกจากนี้ ยังมีปัญหาว่าจะเริ่มเลี้ยงผึ้งจากรังที่มีผึ้ง 5 คอน หรือ 10 คอน จึงจะเหมาะสม  
ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับความต้องการและช่วงเวลาที่จะเริ่มด�าเนินการ โดยพิจารณาข้อดีและข้อเสีย 
ในการเริ่มเลี้ยงผึ้งจากรังละ 10 คอน หรือ รังละ 5 คอน ดังนี้ 

  5.1) การเลี้ยงผึ้งเริ่มจากรังขนาด 5 คอน (รังขนาดเล็ก)

  ข้อดี 
  1)  ผึ้งมีจ�านวนน้อยมีโอกาสตรวจตราศึกษาการเจริญเติบโตของผึ้งและชีวิตสังคม 
ของผึ้งสามารถท�าได้ง่ายและดูแลได้อย่างใกล้ชิด
   2)  ประชากรของผึ้งมีจ�านวนไม่แน่นมากนัก จึงไม่ค่อยดุ โอกาสที่จะโดนผึ้งต่อย 
มีน้อย
   3)  มีโอกาสที่จะฝึกและหาความช�านาญในการเลี้ยงผึ้งเป็นขั้นตอนต่อเนื่อง
   4)  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน เนื่องจากราคาผึ้งต่อรังต�่ากว่า

  ข้อเสีย 
  1)  ผึ้งมีจ�านวนน้อย รังยังไม่ 
ค ่อยแข็งแรง โอกาสที่จะถูกโรคและไร 
เบียดเบียนจึงมีมาก
   2)  ถ้าเริ่มเลี้ยงใกล้ฤดูดอกไม ้
บานจะเสียโอกาสในการเก็บน�้าผึ้ง เนื่องจาก 
ไม่สามารถเพิ่มจ�านวนประชากรผึ้งได้ทันใน 
ฤดูกาลดอกไม้บาน
  3)  ไม่สามารถขยายรังได้ทันท ี
ต้องดูแลจนกว่าผึ้งจะแน่นเต็มรัง

ภาพการเริ่มต้นเลี้ยงผึ้งที่มี 5 คอน
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 5.2)  การเลี้ยงผึ้งเริ่มจากรังละ 10 คอน (รังขนาดใหญ่)

   ข้อดี
  1)  ได้ผึ้งแข็งเต็มรัง ไม่ค่อย 
มีปัญหาในเรื่องศัตรูผึ้ง
   2)  ถ้าใกล้ฤดูดอกไม้บานจะ 
สามารถเก็บน�้าหวานได ้ทันที  เนื่องจาก 
ประชากรภายในรังมีสภาพความพร้อมที่จะ 
ออกสนาม
  3)  สามารถขยายรังได้ทันที  
หากได ้จัดหานางพญาผึ้ งที่ ผสมแล ้วมา 
ขยายรังต่อได้
  4)  ประหยัดเวลาในการดูแล 
รักษา

   ข้อเสีย
  1)  มีราคาต่อรังสูง
  2)  ผึ้งมีปริมาณมากเกินไปส�าหรับผู้เลี้ยงผึ้งใหม่ เนื่องจากยังขาดความช�านาญ 
ท�าให้การขยายตัวอ่อนในวัยต่างๆ และจ�านวนตัวผึ้งจะท�าได้น้อย 
  3)  โอกาสที่จะถูกผึ้งต่อย จะมีมากขึ้น เนื่องจากประชากรผึ้งหนาแน่นและ 
จะมีพฤติกรรมดุมากกว่า ผึ้งที่มีจ�านวนประชากรน้อย นอกจากนี้ยังตรวจเช็คได้ยากและไม่ทั่วถึง
   4)  ถ้าการจัดการภายในรังยังไม่ดีพอและยังไม่ช�านาญ โอกาสที่จะเกิดที่จะท�าให้ 
ผึ้งอพยพและแยกรังหนีจะเป็นการสูญเสียผึ้งและน�้าผึ้ง
   5)  ถ้าใช้เวลารอฤดูดอกไม้บานเนิ่นนานไปหลายเดือนจะเป็นการสิ้นเปลือง 
ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงผึ้ง ได้แก่ ค่าน�้าเชื่อมและค่าเกสรเทียม

6)  การเตรียมตัวเตรียมใจเมื่อจะเข้าไปสัมผัสกับผึ้ง

  6.1) ความเชื่อมั่นของตนเอง 
  ปกตผิูท้ีม่คีวามกลวัว่าผึง้จะต่อย มกัจะโดนผึง้ต่อยมากกว่าผูท้ีไ่ม่กลวั ความจรงิแล้ว 
ผึ้งพันธุ์เป็นผึ้งที่มีพฤติกรรมเชื่องและรักสงบ ถ้าไม่ถูกก่อกวน ไม่หิวโหย และอยู่ในสภาพอากาศดี 
แล้วผึ้งจะไม่ดุเลย บางครั้งผู้เลี้ยงผึ้ง ที่ช�านาญเวลาตรวจรังผึ้ง จะไม่สวมหมวกตาข่ายกันผึ้งต่อย  
และถุงมือเลย ถ้ารู้จักใช้การเคลื่อนไหวที่นิ่มนวล เวลายกคอนจับคอนผึ้งขึ้นมาตรวจ

ภาพการเริ่มต้นเลี้ยงผึ้งที่มี 10 คอน
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 6.2) เครื่องแต่งกายเวลาปฏิบัติการ 
   ถ้าสวมหมวกตาข่ายก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าไม่ได้สวมหมวกตาข่ายกันไว้ ผึ้งมักจะ 
ชอบต่อยคนที่ไว้ผมยาว โดยเฉพาะผมที่ยาวฟูปลิวยิ่งเวลาลมพัดเกิดการเคลื่อนไหว การใส่น�้ามัน 
ทาผมเสียเรียบเป็นมัน ผึ้งก็ชอบไปตอมตรงนั้น ถ้าเอามือไปปัดหรือไล่ก็โดนต่อยพอดี จึงควรนิ่ง 
และอยู่เฉยๆ ในช่วงที่ผึ้งตอม นอกจากนี้ เสื้อผ้าที่สวมใส่ควรเป็นสีเรียบๆ สีขาว สีกากี สีอ่อนๆ  
ไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีทึบหรือสีด�า กางเกงที่ใช้ควรเป็นกางเกงเนื้อหนาขายาว ใช้สายยางรถยนต์รัด 
ปลายขาไว้ให้แน่น ต้องป้องกันไม่ให้ผึ้งต่อยบริเวณตาตุ่ม

 6.3) ความรักในตัวผึ้ง 
  การเลี้ยงผึ้ ง เพื่อให ้ประสบ 
ผลส�าเรจ็นัน้ ผูท้ีค่ดิจะเลีย้งผึง้ควรจะมคีวามรกั 
ในชวีติของผึง้ และรกัธรรมชาต ิเพราะการเลีย้ง 
ผึ้ งต ้องการความละเอียดอ ่อนและความ 
ละเมียดละไม ผึ้งเป็นแมลงตัวเล็กๆ ที่มีการ 
เป็นอยู ่ การจัดระบบสังคมภายในรวงรังที ่
น่าสนใจมาก การเลีย้งผึง้นัน้จะท�าให้ผูท้ีไ่ด้เลีย้ง 
ได้สัมผัสกับผึ้ง ได้ประโยชน์ในการที่จะได้รับ 
ความสุข ความรื่นรมย์ในชีวิตเป็นการพักผ่อน 
และได้ท�างานอดเิรกและได้น�า้ผึง้เพือ่บรโิภคใน 
ครอบครัว และอาจเหลือเป็นบางส่วนส�าหรับ 
จ�าหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัว และท�าให ้
สุขภาพจิตของผู้เลี้ยงผึ้งดีขึ้นอีกด้วย

2. การจัดการภายในรังผึ้ง

  การจัดการภายในรังผึ้ง เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญต่อการเลี้ยงผึ้ง เพราะการเลี้ยงผึ้งให ้
ประสบความส�าเรจ็นัน้จะขึน้อยูก่บัเทคนคิของการจดัการภายในรงัผึง้ได้เหมาะสมกบัความต้องการ 
โดยธรรมชาตขิองผึง้ โดยผึง้แต่ละรงัจะต้องแขง็แรง มปีระชากรหนาแน่น ปรมิาณตวัผึง้กบัพืน้ทีร่วง 
รงับนคอน มคีอนทีม่ไีข่ มตีวัหนอน ดกัแด้ ผึง้อนบุาล ผึง้สนาม ในปรมิาณทีเ่หมาะสมและหนาแน่น  
อย่าให้เกิดกรณีที่มีคอนมากกว่าจ�านวนผึ้งเป็นอันขาด
 การจัดการภายในรังผึ้ง เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นจึงขอท�าความเข้าใจเกี่ยวกับค�าบางค�า 
ในการเลี้ยงผึ้งการจัดการภายในรัง ดังนี้ 

ภาพมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
ในขณะที่ตรวจเช็คผึ้ง
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  � คอนแผ่นรงัเทยีม (Frame of Foundation) หมายถงึ คอนทีม่แีต่เพยีงแผ่นรงัเทยีม  
ซึ่งเป็นแผ่นไขผึ้งที่อัดดอกลายขนาดฐานของหลอดรังผึ้ง เพื่อล่อให้ผึ้งสร้างหลอดรังเป็นรวงผึ้ง  
ใช้ส�าหรับเสริมปริมาณคอนหรือรวงผึ้งในรัง เมื่อผึ้งมีปริมาณหนาแน่น และมีความต้องการ 
หลอดรังหกเหลี่ยมขึ้นมาเต็มแผ่นทั้ง 2 ด้านของแผ่นรังเทียมที่ใส่เข้าไป ในตอนแรก ท�าให ้
การปฏิบัติการได้เร็วขึ้น ไม่ต้องรอให้ผึ้งสร้างหลอดรัง สามารถน�าไปใช้ได้ทันที คอนรวงผึ้งที่เป็น 
คอนเปล่าๆ ยังไม่มีไข่ ตัวหนอน ดักแด้ น�้าหวานเกสร อยู่ในหลอดรัง เรียกว่า “รวงเปล่า” หรือ  
เอมพี้คอมบ์ (Empty Comb)

 � คอนไข่ (Egg Comb) หมายถึง คอนที่มีในหลอดรังส่วนใหญ่มีไข่ใบเล็กที่ผึ้งนางพญา 
ได้วางไข่ไว้

 � คอนตัวอ่อน (Larvae Comb หรือ Young Brood Comb) หมายถึง คอนที ่
ในหลอดรังส่วนใหญ่มีตัวอ่อนวัยต่างๆ ของหนอนผึ้งที่ฟักออกมาจากไข่

 � คอนดักแด้ หรือคอนซิลบรูด (Seal Brood Comb) หมายถึง คอนที่ในหลอดรัง 
ส่วนใหญ่มีตัวหนอนระยะดักแด้และปิดฝาหลอดรังแล้ว

 � คอนเกสร (Pollen Comb) หมายถึง คอนที่ในหลอดรังส่วนใหญ่มีเกสรมาเก็บไว้ 
ในหลอดรัง

 � คอนน�้าผึ้ง (Honey Comb) หมายถึง คอนที่ส่วนใหญ่มีน�้าผึ้งมาเก็บไว้

 � คอนบรูด (Brood Comb) หมายถึง คอนที่มีตัวอ่อนผึ้งในวัยต่างๆ อยู่ในหลอดรัง  
ได้แก่ ไข่ ตัวหนอน และดักแด้ ถ้าเป็นคอนที่มีดักแด้ล้วนๆ และปิดฝาหลอดแล้ว เราจะเรียกว่า  
ซีลบรูด (Seal Brood)

ภาพคอนรวงรังผึ้งภาพคอนแผ่นรังเทียม

 หวัใจของการจดัการรงั คอื การจดัการสภาพภายในรงัผึง้ให้เป็นไปตามธรรมชาตนิัน่เอง  
ซึ่งด�าเนินการได้ดังนี้
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1.  การจัดการคอนภายในรังผึ้ง

 1.1 ลกัษณะการเรยีงล�าดบัคอน คอนของ 
รวงผึง้ในรงัผึง้ทีเ่ลีย้ง ส่วนใหญ่จะเหมอืนรวงตามธรรมชาติ  
คือ หลอดรังผึ้งที่อยู่ตรงด้านบนสุดของคอนหรือรวง จะม ี
ขนาดหลอดรังใหญ่จะเป็นที่เก็บน�้าผึ้ง ถัดลงมาจะเป็น 
หลอดรังที่เก็บเกสร และตรงกลางรวงจะเป็นที่อยู่ของ 
หลอดรงัทีเ่ป็นดกัแด้ ตวัหนอน และไข่ มรีปูร่าง กลมร ีดงันัน้  
การตรวจดูรังผึ้ง เมื่อพบคอนผึ้งมีลักษณะนี้ก็ถือว่า 
ค่อนข้างจะด ีคอนทีอ่ยูด้่านรมิสดุกบัด้านข้างของรงัมกัจะ 
เป็นคอนที่เก็บเกสร และคอนที่อยู่ริมนอกสุดชิดกับกล่อง 
ให้น�้าหวานจะเป็นคอนน�้าหวาน กลุ่มคอนที่อยู่ตรงกลาง 
จะเป็นคอนของไข่ ตัวหนอน และดักแด้

คอนเลขที่ 1  คอนอาหารเป็นคอนทีม่เีกสร จะอยูด้่าน 
ริมสุดใกล้กับทางเข้าออกของรัง และ 
มักจะอยู่คงที่ บางครั้งก็มีน�้าหวานปน 
อยู่ด้วย

คอนเลขที่ 2  คอนน�า้หวานเป็นคอนทีม่กัจะมนี�า้หวาน 
หรือน�้าผึ้งล้วนอยู ่ด้านนอกสุดชิดกับ 
กล่องให้อาหารหรือด้านริมสุดอีกด้าน 
หนึ่งของรัง 

คอนเลขที่ 3 คอนไข่เป็นคอนที่มีไข่

คอนเลขที่ 4 คอนตัวหนอนเป็นคอนที่มีตัวหนอน

คอนเลขที่ 5 คอนดักแด้เป็นคอนที่เป็นดักแด้หรือ 
ซลิบรดูบางครัง้ไข่และตวัหนอนอยูค่อน 
เดยีวกนั (3+4) หรอืในคอนบางคอนอาจ 
มีตัวหนอน และดักแด้ปนกัน (4+5)

คอนเลขที่ 6 คอนน�้าตาลส�าหรับใส่น�้าเชื่อมในช่วงที่ขาดแคลนพืชอาหารตามธรรมชาติ

 คอนที่เป็นซีลบรูดที่ปิดฝาหลอดรังใหม่ๆ จะเป็นสีเหลืองปนน�้าตาลอ่อน ต่อมาสีจะ 
เข้มขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นสีน�้าตาลเข้ม ซึ่งผึ้งงานและผึ้งตัวผู้จะอยู่ในวัยดักแด้ประมาณ 9 วัน ซึ่งในช่วง  
9 วันนี้ ผึ้งต้องการความอบอุ่นที่พอดี ดังนั้น คอนที่เป็นไข่และตัวหนอนควรจะจัดให้อยู่เป็น 
กลุ่มชิดกันตรงกลาง เพื่อจะได้รับความอบอุ่นอย่างทั่วถึง

ภาพลักษณะการจัดเรียงคอน 
แบบ 5 คอน

ภาพลักษณะการจัดเรียงคอน 
แบบ 10 คอน 
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ภาพไข่และตัวหนอนอยู่คอนเดียวกันภาพลักษณะไข่ของผึ้งงาน
ที่อยู่ในหลอดรวงของคอนไข่

ภาพคอนดักแด้ที่มีหลอดรวงน�้าหวาน
อยู่ด้านบนของคอน

ภาพคอนดักแด้จะมีผึ้งงานปกคลุมคอน
เพื่อให้ความอบอุ่น

ภาพคอนน�้าหวาน (น�้าผึ้ง) 
ที่ปิดฝาหลอดรวงแล้ว

ภาพคอนอาหารที่มีเกสรสีเหลืองที่อัดแน่น
ในหลอดรวง
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 การตรวจและจดัการภายในรงัทกุๆ 7 วนั จะสมัพนัธ์พอดกีบัการเจรญิของตวัหนอนผึง้และ 
ดักแด้ในหลอดรัง เมื่อผึ้งนางพญาวางไข่แล้ว ไข่จะใช้เวลา 3 วัน ที่จะฟักออกมาเป็นตัวหนอน  
และตัวหนอนผึ้งจะมีการลอกคราบรวม 4 ครั้ง ผึ้งงานจะใช้เวลาในการเป็นตัวหนอนประมาณ  
6 - 7 วัน ถึงจะเข้าดักแด้ ผึ้งตัวผู้ (Drone) จะใช้เวลาในการเป็นตัวหนอน 8 - 9 วัน ผึ้งนางพญาจะ 
ใช้เวลา 5 - 6 วนั เท่านัน้ ส่วนระยะทีจ่ะฟักตวัเป็นดกัแด้จะแตกต่างกนัไป ผึง้งานใช้เวลา 10 - 11 วนั  
ผึ้งตัวผู้ใช้เวลาในระยะดักแด้ประมาณ 11 - 12 วัน ผึ้งนางพญาใช้เวลาเพียง 6 - 7 วันที่จะอยู่ใน 
หลอดของดักแด้

ตารางที่ 4 แสดงระยะเวลาวงจรชีวิตของผึ้งวรรณะ

ระยะ (วัน) ไข่ หนอน ดักแด้ รวม (วัน) ตัวเต็มวัย

ผึ้งงาน
ผึ้งตัวผู้
ผึ้งนางพญา

3
3
3

6-7
8-9
5-6

10-11
11-12
6-7

19-21
22-24
14-16

2-3 เดือน
2-3 เดือน

2-4 ปี

 โดยปกตแิล้วถ้าจดัการภายในรงัให้ดพีอ มอีาหารสมบรูณ์โดยธรรมชาต ิผึง้รงัหนึง่ๆ สามารถ 
จะเพิ่มคอนได้ทุกๆ 7 - 10 วัน ในช่วง 2 เดือน สามารถจะท�าให้ผึ้งรังนั้นแข็งแรง และมีประชากร 
แน่นตลอด 10 คอน มีความเป็นไปได้ และถ้ายังมีเวลานานพอที่จะถึงฤดูดอกไม้บาน ก็สามารถ 
แยกรังออกไปได้อีก โดยแบ่งผึ้งออกเป็น 2 รังๆ ละ 5 คอน และหาผึ้งนางพญาที่วางไข่แล้วมา 
ใส่ให้ผึ้งรังใหม่

  1.2 การเสรมิคอนทีเ่ป็นคอมบ์แล้ว ไม่ต้องเสยีเวลาให้ผึง้ดงึหลอดรงัอกี โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่ถ้าใส่แผ่นรงัเทยีมในรงัทีม่ปีระชากรยงัไม่แขง็แรงพอจะท�าให้ผึง้รงันีโ้ทรมเรว็ และในระยะ 
ทีด่อกไม้บานถ้าต้องการจะได้น�้าผึง้มากแล้วต้องใส่คอมบ์แทนการใส่แผ่นรงัเทยีม การใส่คอมบ์เพือ่ 
เพิ่มคอนให้เป็นที่อยู่ของผึ้งนั้น ให้ใส่ชิดกับคอนที่เป็นน�้าหวาน หรือ เกสร เพื่อผึ้งนางพญาวางไข ่
แล้วตวัหนอนจะได้อยูใ่กล้คอนเกสรและน�า้หวาน ผึง้อนบุาลสามารถจะน�ามาเลีย้งดตูวัหนอนผึง้ได้

  1.3 อายุของการใช้คอมบ์ คอมบ์ชุดหนึ่งๆ ควรจะใช้ไม่เกิน 2 ปี ลักษณะคอมบ์เก่า 
จะมีสีน�้าตาลด�า และสีจะเข้มขึ้นเรื่อยๆ ขนาดของหลอดรังจะเล็กลงๆ เรื่อยๆ ท�าให้ได้ผึ้งงานที่ม ี
ขนาดตัวเล็กลงเรื่อยๆ ดังนั้น ทุกๆ 2 ปี ควรน�าคอนเก่านั้นมาหลอมเอาไขผึ้งไว้ใช้ แล้วใส่คอนใหม่ 
เข้าไปแทน

  1.4 การเสรมิคอนทีเ่ป็นแผ่นรงัเทยีม (Foundation Comb) ในกรณทีีม่ปีระชากร 
ผึ้งในรังหนาแน่นขึ้น และมีอาการว่าต้องการคอนเพิ่ม โดยสร้างไขผึ้งขึ้นมาบนหลังคอนหรือ 
ก่อรวงเล็กๆ ตรงด้านใต้ของฝาปิดด้านในของรัง จ�าเป็นต้องใส่คอนเพิ่ม โดยใช้แผ่นรังเทียมนั้น  
ควรยึดหลักดังนี้
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  1)  ใส่คอนที่เป็นแผ่นรังเทียมเข้าไปทีละ 1 คอน
  2)  ใส่ด้านที่ชิดกับคอนที่เก็บน�้าหวาน
  3)  ห้ามใส่แทรกลงตรงกึ่งกลางของกลุ่มคอนที่เป็นซิลบรูด
  4)  ให้น�้าเชื่อมแก่ผึ้งให้เต็มที่ เพราะถ้าขาดน�้าหวานโดยธรรมชาติหรือขาดน�้าเชื่อม 
แล้วผึ้งจะกัดแผ่นรังเทียม ท�าให้แผ่นรังเทียมนั้นเสียได้

2. การให้อาหารแก่ผึ้ง
  อาหารตามธรรมชาติของผึ้ง มีความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิตของสังคมรัง มีดังนี้
  1) น�้าหวานจากดอกไม้ (Nectar) เป็นน�้าหวานจากต้นหรือดอกไม้ของพืช เป็นแหล่ง 
คาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานแก่ผึ้ง ซึ่งผึ้งน�ามาเก็บไว้ในรวงรังผึ้ง ในรูปของน�้าผึ้งที่ผ่านกระบวนการ 
ย่อยในตัวผึ้ง
  2) เกสรจากดอกไม้ (Pollen) เป็นแหล่งโปรตีนและวิตามินของผึ้ง
  3) น�้าและแร่ธาตุ (Water and Mineral)
  บางฤดูกาลอาหารตามธรรมชาติของผึ้งขาดแคลนผู้เลี้ยงผึ้ง จ�าเป็นต้องหามาเสริมให ้
เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งน�้าหวานและเกสรเทียม ซึ่งสามารถจัดการได้ ดังนี้

  1)  การใช้น�้าเชื่อมแก่ผึ้งแทนน�้าหวานจากดอกไม้ 
  น�า้เชือ่มทีใ่ช้ในการเลีย้งผึง้นัน้ ใช้น�้าเชือ่มของน�า้ตาลทรายขาวจะดกีว่าน�า้ตาลทรายแดง  
ถึงแม้ว่าน�้าเชื่อมของน�้าตาลทรายแดงจะมีราคาถูกกว่าน�า้ตาลทรายขาวมาก แต่จะบูดเสียได้ง่าย  
และท�าให้คอมบ์มีสีคล�้า ในการสังเกตว่าน�้าผึ้งในรังขาดแคลน พบว่าตรงด้านบนของคอนหลอดรัง 
ผึ้งแห้ง ไม่มีน�้าผึ้งเหลืออยู่เลยควรรีบให้น�้าเชื่อมกับผึ้งและโดยเฉพาะอย่าให้คอนที่อยู่ด้านริมสุด 
มีแต่หลอดรังแห้งเปล่าๆ ผึ้งจะอารมณ์เสีย อย่าให้กรณีเช่นนี้เกิดขึ้น เพราะจะท�าให้ผึ้งรังนี ้
อดอาหารตาย ท�าให้ผึง้ทรดุโทรมลงอย่างรวดเรว็ ช่วงทีผ่ึง้จะขาดน�้าหวานจากดอกไม้โดยธรรมชาติ  
จะอยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม

  1.1)  ช่วงเวลาที่จะให้น�้าตาล 
   ถ้าผึง้ทีเ่ลีย้งอยูม่คีวามแขง็แรงเท่าๆ กนัหมด จะให้น�้าเชือ่มเวลาไหนกไ็ด้ ตัง้แต่ 
เช้าถึงเย็น ถ้าเลือกเวลาได้ควรจะเลือกให้ตอนเย็น เพราะจะช่วยลดปัญหาการขโมยน�้าผึ้ง

   1.2) รูปแบบของน�้าตาลที่ใช้ 
     1.2.1) การให้น�้าตาลทรายแก่ผึ้งในรูปน�้าเชื่อม สามารถให้ได้สะดวก โดยการ 
เอาน�้าตาลทรายมาละลายน�้าทีส่ะอาด หรอืน�้าต้ม ในอตัราส่วนต่างๆ ตามต้องการ โดยทัว่ๆ ไปแล้ว  
อตัราปกตทิีใ่ช้กนัได้แก่ อตัราส่วน 1 ต่อ 1 โดยใช้น�า้ตาลทราย 1 กโิลกรมัต่อน�า้ 1 ลติร และในช่วงที่ 
อากาศร้อนและแห้งแล้งควรให้ในอัตราส่วนที่เจือจาง โดยใช้อัตราส่วน 4 ต่อ 6 หรือ 2 ต่อ 3 คือ 
อัตราส่วนของน�้าตาลทราย 2 กิโลกรัมต่อน�้า 3 ลิตร
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     1.2.2)  การให้น�้าตาลในรูปแบบน�้าตาลทรายผง โดยใส่น�้าตาลทรายลงบน 
ภาชนะ หรือถาดวางบนหลังคอนในรังผึ้ง ใส่น�้าตาลทรายลงไปและอาจเติมน�้าลงบนน�้าตาลทราย 
เล็กน้อยแต่อย่าให้ล้นออกมาจากภาชนะ

    1.3) วิธีการให้น�้าตาล
    1.3.1) ให้น�า้เชือ่มในกล่องไม้ภายในรงัผึง้ เป็นวธิทีีน่ยิมใช้กนัมาก โดยท�ากล่อง 
ไม้อัดสี่เหลี่ยม มีบ่ายาวเท่าความยาวของคอน เวลาวางตามแนวคอนแล้ว การใส่น�้าเชื่อมในกล่อง 
ชนดินีค้วรให้ปรมิาณพอดีๆ  กบัปรมิาณผึง้ทีจ่ะใช้หมดภายใน 2 - 3 วนั ถ้านานกว่านัน้น�า้เชือ่มจะบดู  
นอกจากนี้ควรหาวัสดุที่ลอยได้ใส่ลงไปให้ผึ้งเกาะด้วย
   1.3.2)  การให้น�้าเชื่อมโดยบรรจุลงในภาชนะชนิดต่างๆ กระป๋องขนาดบรรจุ  
1 - 2 ลิตร ใช้ตะปูเล็กๆ เจาะรูที่ฝาปิด 3 - 4 รู เวลาคว�่ากระป๋องลงน�้าเชื่อมจะซึมออกมาเป็นหยดๆ  
การให้น�้าเชื่อมโดยบรรจุลงในถุงพลาสติก วิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกและประหยัดอีกวิธีหนึ่ง โดยบรรจุ 
น�้าเชื่อมในอัตราส่วนที่ต้องการลงในถุงพลาสติกที่จุได้ประมาณ 3 - 4 ลิตร
    1.3.3)  การให้น�้าเชื่อมโดยวิธีราดน�้าเชื่อมลงไปในหลอดรวง ถ้าเลี้ยงผึ้งเป็น 
จ�านวนไม่มากรัง มีเวลามากพอ เพราะเป็นการประหยัดไม่ต้องใช้ภาชนะอื่นใด เพียงใช้น�้าเชื่อมใส ่
ในกาน�้าแล้ว ค่อยๆ ยกคอนผึ้งขึ้นมาเหนือรัง วางเอียงลงเล็กน้อย ใช้น�้าเชื่อมราดลงบนหัวคอน 
ให้ฉ�่าทั้ง 2 ด้าน ระวังอย่าไปราดน�้าเชื่อมลงในหลอดรังที่เป็นไข่และตัวหนอน

ภาพการให้น�้าหวานแบบใช้ถาดวางบนคอนผึ้งภาพการให้น�้าหวานโดยใช้คอนอาหาร
ใส่ไว้ในรังผึ้ง และการให้เกสรเทียม

โดยปั้นไว้บนหลังคอน

  1.4) ข้อควรจ�าในการให้น�้าเชื่อมแก่ผึ้ง
    1.4.1)  เลือกอัตราส่วนความเข้มข้นของน�้าเชื่อมให้เหมาะสมกับฤดูกาล
   1.4.2) ให้น�้าเชื่อมเฉพาะเวลาที่ผึ้งขาดแคลนน�้าหวานจากดอกไม้เท่านั้น
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   1.4.3) ใช้น�้าที่สะอาด
   1.4.4) ให้ในปริมาณที่เพียงพอ ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป
   1.4.5) ให้น�้าเชื่อมโดยวิธีที่จะท�าได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัด
    1.4.6)  ให้น�้าเชื่อมรังที่แข็งแรงที่สุดก่อนตามล�าดับลงมาหารังที่อ ่อนแอ  
เพื่อป้องกันการร้อบบิ้ง (วิธีดีที่สุด จัดการให้รังทุกรังมีความแข็งแกร่งเท่ากัน)
    1.4.7)  ให้น�้าเชื่อมตอนเย็นๆ ดีกว่าตอนเช้า ผึ้งจะไม่ค่อยตื่นและไม่ค่อยเกิด 
ปัญหาการร้อบบิ้ง
    1.4.8)  ถ้าผึ้งแสดงอาการตื่นและผึ้งจากรังอื่น เริ่มมาก่อกวนจะขโมยน�้าผึ้ง 
ให้รีบปิดฝารัง ท�าปากรัง ให้ทางเข้าออกแคบ ผึ้งรังนั้นจะได้มีโอกาสป้องกันรังได้ดีขึ้น
   1.4.9) น�้าตาลทรายที่ใช้ท�าน�้าเชื่อม ต้องสะอาดปราศจากสารที่จะเป็นพิษ 
ต่อผึ้ง
   1.4.10) อย่าให้น�า้เชือ่มหกรดราดข้างรงั ปากทางเข้าออกของรงั หรอืไหลย้อน 
จากในรังออกมาทางปากรัง จะเป็นสื่อล่อน�้าผึ้งรังอื่นเข้ามาขโมยเกิดการต่อสู ้ที่หน้าปากรัง  
และ ลุกลามเข้าไปภายในรัง ท�าให้ผึ้งทั้ง 2 ฝ่ายตายมาก

 2)  การให้เกสรเทียมแก่ผึ้ง  
เกสรจากดอกไม้มีบทบาทส�าคัญที่สุดในการ 
เลีย้งผึง้ เกสรเป็นแหล่งโปรตนีส�าหรบัหนอนผึง้  
และการเพาะเลี้ยงนางพญา เกสรที่ได้จาก 
ธรรมชาตเิป็นแหล่งทีใ่ห้โปรตนีทีด่ทีีส่ดุ ถ้าหาก 
ไม่มีปัจจัยดังกล่าวอยู่เลย คือ ไม่มีเกสรตาม 
ธรรมชาตแิละไม่ได้ดกัเกบ็เกสรไว้ใช้ กจ็�าเป็นที่ 
จะต้องให้เกสรเทยีมในการเลีย้งผึง้ เพือ่จะท�าให้ 
สภาพของผึ้งในรังไม่ขาดโปรตีน

  2.1)  วิธีสังเกตปริมาณการ
เก็บเกสรในรังผึ้ง 
   ผึง้จะเกบ็เกสรไว้ในหลอดรงับรเิวณใกล้ๆ กบัทีเ่กบ็น�้าผึง้จะสงัเกตเหน็มสีต่ีางๆ  
ตามชนิดของดอกไม้ เช่น สีเหลือง สีชมพู สีส้ม และบางชนิดก็เป็นสีม่วง ปริมาณเกสรที่เก็บไว ้
ในหลอดรัง 1 คอน สามารถน�าไปเลี้ยงตัวอ่อนในบรูด 4 คอนบรูด เวลายกคอนขึ้นมาตรวจด ู
จะเห็นเกสรอยู่กระจัดกระจายในหลอดรัง ซึ่งแสดงว่ามีเกสรโดยธรรมชาติเพียงพอที่จะเลี้ยงผึ้ง 
ในรังได้ แต่ถ้าไม่มีเกสรอยู่ในหลอดรังเลยจะต้องหาเกสรเทียมมาชดเชย สูตรเกสรเทียมผู้เลี้ยง 
อาจเลือกเอาสูตรใดสูตรหนึ่ง ดังนี้

ภาพการวางเกสรเทียมในภาชนะ
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   �  เกสรเทียมสูตรที่ 1 (จากฟาร์มผึ้งสงวน-เผ่าไทย จ.เชียงใหม่)
    ถั่วเขียวทองกะเทาะเปลือก 10 กก.
    น�้าตาลทราย 10 กก.
    (หรือน�้าผึ้ง 8 กก.)
    บริวเวอร์ยีสท์  (Brewer yeast) 300-400 กรัม
    นมผง (สกิม มิลด์)  3 กก.
    ไข่ต้มสุกเอาเฉพาะไข่แดง 1 ฟอง

    วิธีท�า น�าถั่วเขียวทองที่กะเทาะเปลือกแล้วมาแช่น�้า แล้วนึ่งให้สุกเสร็จแล้ว 
ก็เอามาบดและปั่น ในเครื่องปั่นจนละเอียด ผสมนมผง บริวเวอร์ยีสต์ ไข่แดงเข้าด้วยกัน ปั่นให ้
ละเอียด ผสมน�้าเชื่อม หรือน�้าผึ้งจะเหลวข้น แล้วน�าไปกรองบนผ้าขาวบาง เวลาจะน�าไปใช้ 
ก็ช้อนตักเทเป็นแนวบนหลังคอนที่มีตัวหนอนอยู่ประมาณ 2 - 3 คอน ใช้หลังช้อนเกลี่ยเป็นแนว 
ไปตามสันคอน หลังจากนี้อีก 2 วัน ก็ไปตรวจรังผึ้งอีก ใช้ ไฮฟทูลขูดเกสรเทียมเก่าทิ้งไป  
แล้วเทชุดใหม่ลงไปอีก ปฏิบัติเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนพอเพียง อัตราส่วนของถั่วเขียวหนัก 10 กก.  
จะใช้เลี้ยงผึ้งได้ประมาณ 200 - 250 รัง การท�าเกสรเทียม ควรจะท�าครั้งหนึ่งให้พอดี อย่าท�า 
มากเกินไป ถ้าเหลือเก็บไว้มักจะบูดและมีเชื้อราขึ้น

   �  เกสรเทียมสูตรที่ 2 (สูตรของ ELBERT R. JAYCOX)
    บริวเวอร์ยีสต์ 1 ส่วน
    ถั่วเหลืองป่นละเอียด 3 ส่วน
    เกสรแห้งป่น 1 ส่วน (ถ้ามี)

   �  เกสรเทียมสูตรที่ 3 (สูตรจากฟาร์มผึ้งสันทราย จ.เชียงใหม่)
   3.1  เกสรเทียมผง
    ถั่วเหลืองคั่วป่นละเอียด 1 ถ้วยกาแฟ
    นมผง (สกิมมิลค์) 1/3  ถ้วยกาแฟ
    ยีสต์ (ของบริวเวอร์) 5  เม็ด
    วิตามินบี 1 2 เม็ด
    วิตามินอี 2  เม็ด
   3.2  เกสรเทียมเหลว
    ใช้สูตรเดียวกันกับ 3.1 และเติมน�้าเชื่อมในอัตราส่วนน�้าตาลทรายขาว  
3 ส่วนต่อน�้า 1 ส่วน โดยน�้าหนัก
   3.3  เกสรเทียมเหลว
    ถั่วเหลืองป่นละเอียด
    ยีสต์ (ของบริวเวอร์)
    น�า้เชือ่มทีไ่ด้จากน�า้ตาล 3 ส่วน ต่อน�า้ 1 ส่วน โดยน�า้หนกัจ�านวนพอเหมาะ
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   การให้เกสรเทียมในรูปผง ให้ใช้ปริมาณที่พอดีๆ ไม่ควรให้มากเกินไป เพราะถ้าผึ้ง 
ใช้ไม่หมดเกสรเทยีมจะบดู มกีลิน่เหมน็หนื โดยใช้วธิโีรยเกสรเทยีมผงลงในหลอดรงั แล้วใช้น�้าเชือ่ม 
ใส่สเปรย์พ่นบางๆ เพื่อให้เกสรเทียมผงติดกับหลอดรัง ส่วนการให้เกสรเทียมเหลวนั้น เมื่อจะใช ้
ก็ให้ใช้หลังช้อนเกลี่ยเป็นแนวยาวตามสันคอน แล้วจึงตักเกสรเทียมเหลวที่เตรียมไว้ราดบนแนว 
บนสันคอน หลังจากนั้นอีก 2 วัน ก็ท�าการขูดเกสรเทียมเก่าทิ้งไปแล้วราดชุดใหม่ลงไปอีก กระท�า 
เช่นนี้เรื่อยๆ 

  2.2) ข้อควรจ�าส�าหรับเกสรเลี้ยงผึ้ง
   2.2.1)  เกสรมีบทบาทอย่างส�าคัญในการขยายตัวของผึ้งในรัง ถ้าต้องการให ้
ผึ้งแข็งแรง สร้างบรูดและวางไข่ดี ต้องไม่ให้ผึ้งขาดเกสร
   2.2.2) เกสรจากดอกไม้โดยธรรมชาติ เป็นเกสรที่ดีที่สุดในการเลี้ยงผึ้ง ดังนั้น  
แหล่งที่เลี้ยงผึ้งควรจะมีแหล่งเกสรดอกไม้อยู่ในบริเวณนั้น
   2.2.3)  เกสรเทียมเป็นเพียงส่วนประกอบทดแทนเกสรธรรมชาติ เพื่อรักษา 
สภาพรังให้ปกติ จะใช้เมื่อผึ้งขาดเกสรจากดอกไม้ตามธรรมชาติ
    2.2.4) ในฤดแูละในแหล่งทีม่เีกสรดอกไม้ธรรมชาตอิยูม่าก ควรจะท�าเครือ่งดกั 
เกสรเก็บไว้ใช้ในฤดูที่ขาดแคลน
   2.2.5) ในฤดดูอกไม้บาน 2 เดอืน อย่าให้ผึง้ขาดเกสรและน�้าหวาน เกสรในช่วง  
8 สัปดาห์ก่อนดอกไม้บาน การสร้างตัวหนอนจะช้า ผึ้งงานที่จะออกสนามจะมีน้อย ไม่พอที่จะ 
ไปเก็บเกี่ยวน�้าหวานจากดอกไม้ตามธรรมชาติ

 3) การให้น�้าแก่ผึ้ง 
  การจัดหาน�้าที่สะอาดๆ ให้ผึ้งม ี
น�้าสะอาดบริโภคอยู่ตลอดเวลา เป็นเรื่องที ่
จ�าเป ็น เพราะผึ้งจะหาน�้ามาช ่วยระบาย 
ความร้อนภายในรังในช่วงอากาศร้อน และ 
ละลายน�า้ผึง้ให้เจอืจางในการบรโิภค และยงัเป็น 
การสงวนพลังงานของผึ้งในการที่ต ้องบิน 
ไปหาน�้าไกลๆ ช่วงฤดูร้อน เดือนเมษายน - 
พฤษภาคม น�้า 1 ขันพลาสติก ต่อรังผึ้ง 3 รัง  
ผึ้งจะกินน�้านั้นจนหมดภายใน 1 วัน ภาชนะที ่
ใส่น�้าให้ผึ้งควรจะวางในที่ไม่ร่มมากนักมีแดด 
ร�าไรตัง้อยูบ่นหลกัขาตัง้ ทาน�า้มนักนัมดแดงขึน้ 
มาก่อกวนผึ้งขณะที่ดื่มน�้านั้น

ภาพการท�าบ่อน�้าเพื่อให้อาหารกับผึ้ง
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  การให้น�้า สามารถท�าได้โดยจัดหาภาชนะปากกว้าง เช่น กระถางใส่หินล�าธารหรือ 
หินที่สะอาดไป 4 - 5 ก้อน เพื่อใช้เป็นที่เกาะยึดของผึ้งขณะมากินน�้านั้น จากนั้นก็เทน�้าที่ใสสะอาด 
ลงไป ภาชนะที่ใส่น�้าไว้ให้แก่ผึ้งนั้นควรน�าไปตั้งไว้ในที่ร่มไม่มากนัก มีแดดส่องร�าไรและหมั่นดูแล 
คอยเติมน�้าให้เต็มอยู่เสมอ หรืออาจจะท�าเป็นอ่างปลูกบัวเพื่อสร้าง ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และ 
ผึ้งสามารถเกาะใบบัวเพื่อกินน�้าในอ่างบัวได้

3.  เทคนิคการรวมผึ้งต่างรังเข้าด้วยกัน
  การรวมรังผึ้งต่างรังเข้าด้วยกันมีวัตถุประสงค์หลายประการ ดังนี้
 1)  เพือ่รกัษาสภาพผึง้ในรงั ในบางครัง้รงัผึง้อาจเกดิการขาดนางพญา และหานางพญาใหม่ 
มาชดเชยไม่ทัน 
 2)  เพื่อสลายผึ้งชั่วคราว ในกรณีที่นางพญาผึ้งนั้นควบคุมรังไม่ดี ไม่วางไข่ ผู้เลี้ยงจ�าเป็น 
ต้องก�าจัดผึ้งนางพญาตัวนั้นทิ้งแล้วน�าไปรวมกับผึ้งรังอื่นๆ 
 3)  เพื่อเสริมผึ้งให้แข็งแกร่งและมีประชากรมากขึ้น
 4)  เพื่อเสริมสร้างประชากรผึ้งงานในวัยต่างๆ ให้แก่รังผึ้งที่อ่อนแอ โดยแบ่งบางส่วน 
จากรังที่แข็งแรงกว่า
 5)  เพื่อเป็นการเร่งการขยายตัวของประชากรผึ้งให้เร็วขึ้น หมายความว่าแทนที่จะรอให ้
ผึ้งนางพญาวางไข่และขยายจ�านวนประชากรในอัตราปกติ การเสริมผึ้งอนุบาลและซีลบรูดจากรัง 
ที่แข็งแรงกว่าจะเป็นตัวเร่งให้ผึ้งนางพญานั้นเพิ่มประสิทธิภาพในการวางไข่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
จะต้องตั้งวางรังผึ้งในพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารสมบูรณ์โดยเฉพาะแหล่งอาหารที่ให้เกสร
 6)  เพือ่จะเตรยีมให้ผึง้แขง็แกร่งเตม็ที ่พร้อมทีอ่อกสูส่นามในเวลาทีจ่ะเกบ็น�้าหวานในช่วง 
ฤดูดอกไม้บาน

 ซึ่งวิธีการรวมผึ้งต่างรังเข้าด้วยกันนั้นมีหลายวิธี ดังนี้

  3.1 การรวมรังผึ้งโดยอาศัยกระดาษหนังสือพิมพ์คั่นระหว่างรัง
  การรวมรังผึ้งโดยวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย และเป็นที่นิยมใช้กันอยู่มากมีวิธีการง่ายๆ ดังนี้
   (1) ถ้าเลือกเวลาได้ให้ท�าการเวลาเย็นๆ หรือพลบค�่า
   (2) เตรียมกระดาษหนังสือพิมพ์ 1 แผ่น ที่มีขนาดความกว้างยาวเท่ากับตัวกล่อง 
รังผึ้งหรือกว้างยาวกว่าเล็กน้อย ใช้ปลายปากกาลูกลื่นแทงกระดาษหนังสือพิมพ์แผ่นดังกล่าวให้ 
เป็นรูเล็กๆ กระจายอยู่ทั่วไป
   (3) เปิดฝารังและแผ่นปิดรังด้านในออก เอากระดาษหนังสือพิมพ์ที่จัดเตรียมไว้ใน  
ข้อ (2) วางคลุมทาบลงไปด้านบน
   (4) น�ารังผึ้งที่จะน�าไปรวมรังซ้อนขึ้นข้างบนเหนือแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์แล้ว 
ปิดฝารังด้านบน
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   (5) ประมาณ 1 หรือ 2 วัน ตรวจเช็คดูผึ้ง 
ทั้งสองรังจะกัดแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์ทะลุเข้าไปหากัน  
ให้ดึงกระดาษหนังสือพิมพ์นั้นออก จัดการรวมผึ้ง 2 รัง  
เข้าด้วยกันโดยจัดเรียงคอนต่างๆ เสียใหม่
   ถ้าให้ผึ้งรังที่แข็งแรงกว่าอยู่ด้านบน รังที ่
อ่อนแอกว่าอยู่ด้านล่าง ผึ้งรังข้างบนจะกัดแผ่นกระดาษ 
หนังสือพิมพ์ลงมาข้างล่าง ได้เร็วขึ้น

  3.2  การรวมรังผึ้งโดยอาศัยน�้าเชื่อม 
  ผึ้งต่างรังเข้าด้วยกัน โดยวิธีนี้อาจมีผึ้งบาง 
ส่วนที่อาจต่อสู้กันแต่จ�านวนไม่มากนัก เวลาที่ควรท�าก็ 
เป็นเวลาตอนเยน็ๆ หรอืตอนพลบค�่า โดยใช้น�า้เชือ่มใส่ใน 
เครื่องสเปรย์แบบเครื่องพ่นน�้าฟ้อกซ์ สเปรย์น�้าเชื่อม 
ให้ทั่วแล้วน�าผึ้งแต่ละคอนมาร่วมในรังเดียวกัน

  3.3  การรวมผึง้ต่างรงัโดยน�าไปรวมกนั 
ทันที 
  วิธีการนี้ต้องอาศัยความช�านาญ ดูผึ้งคอน 
ที่จะน�าไปรวมเป็นผึ้งอนุบาล ก็น�าไปรวมได้เลย โดยท�า 
สภาพภายในรังผึ้งที่จะน�าไปรวมมีน�้าหวานพอสมควร 
อยู่ในหลอดรัง และจะใช้วิธีนี้ในช่วงฤดูใบไม้บาน หรือ 
ดอกไม้บานได้ประมาณ 5 เปอร์เซน็ต์ การรวมผึง้จะท�าให้ 
ประชากรภายในรงัมมีากขึน้ และควรรวมรงัก่อนเข้าพืน้ที่ 
เก็บน�้าหวานผึ้งจะไม่กัดกันภายในรัง 

  3.4 การรวมผึ้งต่างรังโดยวิธีเขย่าผึ้ง 
หน้ารัง 
  วิธีการนี้จะเสริมผึ้งอนุบาลส่วนใหญ่อีก 
รังหนึ่ง ผึ้งที่ต้องการจะเสริมนั้น ต้องวางรังให้เตี้ยชิด 
กับพื้น หรือไม่ก็ต้องใช้ฝาปิดรังด้านในพาดขอบปากรังกับพื้น ถ้าพื้นดินเป็นทรายก็ใช้กระดาษ 
หนังสือพิมพ์ปูพื้น ถ้าเป็นพื้นสนามหญ้าก็ไม่ต้องใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ปูพื้น เสร็จแล้วก็ใช ้
เครื่องเป่าควันเข้าไป 2 - 3 ครั้ง ทิ้งไว้สัก 1 นาที ก็น�าผึ้งคอนที่จะรวมมาเขย่าให้ผึ้งตกหน้ารัง แล้ว 
ใช้ควนัใส่ ผึง้จะคลานเข้าไปรวมกบัอกีรงัหนึง่ ถ้าในระยะดอกไม้บานแล้ว วธิกีารนีผ้ึง้จะยอมรบักนั 
ทันที โดยเฉพาะผึ้งพวกผึ้งอนุบาล

ภาพแผนผังอธิบายการรวมรังโดย
ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์คั่นกลาง

ภาพการรวมผึ้งต่างรังโดยใช้กระดาษ
หนังสือพิมพ์คั่นกลาง

ภาพการน�ารังผึ้งซ้อนขึ้นข้างบน
เหนือแผ่นกระดาษหนังสือพิมพ์

แล้วปิดฝารัง
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  ข้อควรระวังในการรวมรังผึ้งเข้าด้วยกัน
  1)  ต้องระวังอย่าน�าผึ้ง คอนผึ้ง บรูด ซิลบรูด จากรังที่เป็นโรค ไรศัตรูผึ้ง เข้าไป 
รวมกับรังอื่นๆ เพราะจะเป็นการแพร่โรคและไรศัตรูผึ้งให้ระบาดมากยิ่งขึ้น
  2)  ควรท�าการรวมรงัในช่วงตอนเยน็ๆ หรอืพลบค�่า จะเป็นเวลาทีด่ทีีส่ดุและปลอดภยัทีส่ดุ 
  3)  การรวมรงัผึง้ทีม่ปีระชากรใกล้เคยีงกนั ควรเลอืกใช้เทคนคิการรวมรงัผึง้โดยอาศยั 
กระดาษหนังสือพิมพ์คั่นระหว่างรัง จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด แต่จะใช้เวลานานกว่าวิธีอื่น
  4)  ในกรณีที่แยกรังใหม่ๆ มีผึ้ง 3 – 5 คอน ถ้าต้องการจะเร่งการขยายตัวของบรูด 
และคอน โดยน�าผึ้งจากรังที่แข็งแรงกว่ามาเสริมนั้น ให้เสริมได้ครั้งละ 1 คอน อย่าพยายามเสริมให ้
มากกว่านั้น เนื่องจากหากเสริมมากเกินไปอาจจะท�าให้ผึ้งที่น�ามาเสริมนั้นเข้ารุมกัดผึ้งนางพญาใน 
ลักษณะเป็นก้อนกลม เรียกว่า เกิดบอลลิ่ง (Boiling Queen) จะท�าให้ผึ้งนางพญาตายได้ 
  5)  รังผึ้งที่จัดเป็นรังสต๊อก เพื่อแจกจ่ายผึ้ง หรือบรูดไปให้รังอื่นๆ นั้น จะต้องไม่ท�าให้ 
รังนั้นอ่อนแอลง เพราะผู้เลี้ยงอาจดึงบรูดอนุบาลมากเกินไปจนท�าให้เสียสมดุลภายในรัง ดังนั้น 
จึงต้องคงเหลือคอนผึ้งที่เป็นซิลบรูด 4 – 5 บรูด
  6)  ในกรณีที่ผึ้งรังนั้นมีซิลบรูดตั้งแต่ 4 คอนขึ้นไป และยังมีเวลาอย่างน้อย 2 เดือน 
ก่อนถงึฤดดูอกไม้บาน กไ็ม่จ�าเป็นต้องน�าผึง้จากรงัอืน่มาเสรมิ เพราะมเีวลามากพอทีจ่ะขยายได้ทนั 
ในฤดูดอกไม้บาน ทั้งนี้ต้องดูแลไม่ให้ขาดน�้าหวานและเกสรเด็ดขาด

4.  เทคนิคการแยกขยายรังผึ้ง
  การแยกขยายเพิม่จ�านวนรงัผึง้เป็นการแยกขยาย 
ผึ้งที่แข็งแรง โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
 1)  ได้เพิ่มผึ้งรังใหม่ขึ้นในการเลี้ยงผึ้ง
 2)  ได้รงัใหม่ชดเชยรงัผึง้ทีอ่าจสญูเสยี (ความสญูเสยี  
20% ของจ�านวนรังต่อปี เป็นเรื่องปกติในการเลี้ยงผึ้ง)
 3)  การแยกขยายรังผึ้งเป็นวิธีการป้องกันการ 
อพยพ

�  การแยกขยายรังสามารถท�าได้ตามวิธีการ ดังนี้

  วิธีที่ 1 
 เมือ่มผีึง้เตม็รงัอยู ่10 คอน มจี�านวนซลิบรดูอย่างน้อย 5 - 6 ซลิบรดู กส็ามารถจะแยกได้เลย  
โดยแบ่งคอนผึ้งออกไปใส่ในรังใหม่ เลือกคอนที่เป็นซิลบรูดอย่างน้อย 3 คอน คอนที่มีเกสร  
1 คอน คอนที่เป็นน�้าผึ้งอีก 1 คอน อย่าเลือกคอนที่มีไข่และตัวหนอนในวัยอ่อนไม่เกิน 3 วัน  
ติดไปด้วย ไม่เช่นนั้น ผึ้งรังใหม่มักจะไม่ค่อยยอมรับผึ้งนางพญาตัวใหม่หลังจากนั้นเขย่าผึ้งอนุบาล 
ลงไปสมทบอีก หนึ่งหรือสองคอน น�าผึ้งนางพญาตัวใหม่ที่ได้เตรียมไว้แล้ว ใส่ในกล่องขังนางพญา  

ภาพแผนผังอธิบายการแยกขยายรัง
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ไปสอดลงในช่องว่างระหว่างคอนทีเ่ป็นซลิบรดู ท�าการปิดฝารงัแล้วย้ายรงัไปตัง้ให้ห่างจากทีต่ัง้เดมิ  
ไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อกันผึ้งกลับรังเดิม ทิ้งไว้ประมาณ 3 – 4 วัน จึงปล่อยนางพญาผึ้ง 
ที่ขังไว้ในกล่อง

 วิธีที่ 2 
 ด�าเนินการเหมือนวิธีแรก แต่จะเลือกคอนซิลบรูด 2 คอน คอนอาหาร 1 คอน รวมกัน 
ไม่เกนิ 3 คอน แต่แทนทีจ่ะใส่ผึง้นางพญาตวัใหม่ ทีค่ดัเลอืกแล้ว ผูเ้ลีย้งอาจเหนบ็หลอดนางพญาผึง้ 
ที่จัดเตรียมไว้แล้ว ลงในคอนที่ชิดกับซิลบรูด โดยใช้หัวแม่มือกดบริเวณรวงที่มีน�้าหวานให้บุ๋มลงไป 
มีน�้าหวานซึมออกมาเล็กน้อย ค่อยๆ น�าหลอดนางพญาที่มีอายุหลังจากปิดฝารังดักแด้ประมาณ  
6 วัน สอดลงไปให้ด้านปลายหลอดชี้ลงด้านล่าง ท�าด้วยความระมัดระวัง อย่าให้หลอดนางพญา 
กระทบกระเทือน

 วิธีที่ 3 
 ท�าเหมือนวิธีการที่หนึ่ง แต่ยังไม่น�าผึ้งนางพญาตัวใหม่ใส่เข้าไป ทิ้งให้รังใหม่ขาดนางพญา 
ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง ระหว่างนี้ ก็สร้างสภาพให้ผึ้งรังใหม่มีสภาพภายในรวงรังเหมือนสภาพ 
การให้ฤดูดอกไม้บาน คือ มีน�้าหวานและเกสรเก็บไว้ในรังอย่างสมบูรณ์ หลังจาก 24 ชั่วโมง 
ผ่านไปแล้ว ก็น�าผึ้งนางพญาตัวใหม่ที่ขังไว้ในกลักขังนางพญาโดยมีผึ้งงานจากรังนางพญาตัวใหม ่
อยู่ด้วยประมาณ 3 – 5 ตัว ภายในกลักขังนางพญาจะต้องใช้น�้าตาลทรายป่นผสมน�้าผึ้ง (แคนดี้)  
อุดตรงรูของกลักขังนางพญาด้านรูทางออกของกลักขังนางพญา ผึ้งงานจะช่วยกัดและปล่อย 
นางพญาออกมาภายใน 12 ชัว่โมง และในระยะแรกควรสงัเกตว่าผึง้งานมกีารยอมรบันางพญาตวัใหม่ 
หรอืไม่ เนือ่งจากหากใช้วธินีีใ้นรงัทีม่ปีระชากรผึง้แขง็แรงอาจจะเสีย่งต่อการไม่ยอมรบันางพญาผึง้ 
ตัวใหม่ และผึ้งงานจะกัดนางพญาใหม่ตายได้

 วิธีที่ 4 
 การแยกขยายรังใหม่ ผู ้เลี้ยงอาจน�าคอนผึ้งที่เป็นซิลบรูดรวมทั้งตัวผึ้งจากรังต่างๆ  
กันคัดเลือกมาร่วมเป็นรังเดียวกัน ประมาณ 3 ถึง 5 คอน แล้วก็น�าผึ้งนางพญาตัวใหม่ใส่เข้าไปตาม 
วิธีการที่ 1 ถึงวิธีการที่ 3

 สภาพที่เหมาะสมที่ผู้เลี้ยงควรจะแยกขยายรังผึ้งเพิ่มขึ้นนั้น มีดังนี้
  1.  ผึ้งรังนั้นมีประชากรหนาแน่นจนล้นรัง มี 7 - 8 ซิลบรูด เป็นอย่างน้อย
  2.  สภาพการณ์ขณะนั้นมีอาหารหลักของผึ้งอยู่เพียงพอโดยเฉพาะเกสรดอกไม้ตาม 
ธรรมชาติและน�้าหวาน (น�้าเชื่อม)
 3.   สามารถจะเสาะแสวงหาผึ้งนางพญาที่ดีได้ในขณะนั้น
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3.  การจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ก่อนฤดูดอกไม้บาน

  ดอกไม้ที่จะให้น�้าหวานแก่ผึ้ง เริ่มผลิดอกออกช่อและดอกบานให้น�้ าหวานจาก 
ต่อมน�้าหวาน ผึ้งจะมาดูดน�้าหวานไปเก็บไว้ในรวงรัง และสร้างเป็นน�้าผึ้ง ช่วงเวลาในขณะนั้น 
นักเลี้ยงผึ้งก็หวังที่จะได้น�้าผึ้งให้มากที่สุด จะต้องมีการเตรียมการให้พร้อมและดีที่สุด เพื่อที่จะ 
ได้ให้ผึ้งอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เต็มที่ สภาพที่ว่านี้ประกอบด้วย

3.1  สภาพของผึ้งที่เลี้ยง
 3.1.1 ประชากรภายในรงัผึง้จะต้องมผีึง้งานทีแ่ข็งแรงสมบรูณ์และอยูใ่นวยัของผึง้สนาม  
(Field Bee) ไม่ต�่ากว่า 50,000 – 60,000 ตัวต่อรัง จะพบอยู่เสมอว่าผึ้ง 2 รังทั้งๆ ที่ประชากร 
ความหนาแน่นของผึ้งงานเท่าเทียมกัน มีจ�านวนคอนเท่าๆ กัน นางพญาก็มีคุณภาพ มีอายุเท่ากัน  
แต่ก็ให้ผลผลิตของน�้าผึ้งต่างกัน สาเหตุหนึ่งเนื่องจาก ผึ้งรังที่ให้ผลผลิตน�้าผึ้งต�่ามีผึ้งงานมากก็จริง  
แต่ส่วนใหญ่อยู่ในวัยของผึ้งอนุบาลมากกว่าที่จะเป็นผึ้งงานที่ออกสนามแล้ว ดอกไม้แต่ละชนิด 
จะบานอยู่และให้น�้าหวานอยู่เพียงแค่ 2 - 4 สัปดาห์เท่านั้น แต่ผึ้งงานที่ออกจากดักแด้แล้ว 21 วัน 
ขึ้นไปเก็บน�้าหวานมาท�าน�้าผึ้งได้ ดังนั้น จึงจ�าเป็นจะต้องรู้เรื่องชีววิทยา และช่วงการเจริญ 
ในการท�าหน้าที่ของวัยต่างๆ ของผึ้ง เพื่อจะได้น�ามาประยุกต์ในการเตรียมการจัดการรังผึ้งให ้
พร้อมที่จะเก็บน�้าหวาน
 3.1.2 นางพญาผึ้งจะต้องคัดเลือกมาจากสายพันธุ์ดี ที่มีลักษณะเก็บน�้าผึ้งดีและไม่เป็น 
ผึง้นางพญาทีแ่ก่ค้างปี ดงันัน้ การเลีย้งผึง้จงึควรจะมกีารเปลีย่นนางพญาอย่างน้อยทีส่ดุปีละ 1 ครัง้  
ทั้งนี้เนื่องจากว่าผึ้งนางพญาในประเทศไทยนั้นต้องท�างานตลอดปี
 3.1.3  ต้องมกีารเตรยีมอปุกรณ์ให้อยูใ่นสภาพทีพ่ร้อมทีจ่ะออกสนามให้ทนัท่วงท ีอปุกรณ์ 
ดังกล่าวที่ส�าคัญ ได้แก่ คอนรวงผึ้ง (คอมบ์) ซึ่งได้แก่คอนที่ผึ้งดึงหลอดรังแล้วอย่างน้อยก็ควร 
เตรียมไว้ 10 คอนต่อรัง เพราะเวลาที่ดอกไม้ก�าลังบานผึ้งจะได้น�าน�้าหวานมาเปลี่ยนเป็นน�้าผึ้ง 
หมักเก็บไว้ในหลอดรังได้ทันที ถ้าหากไม่มีคอนที่ดึงหลอดรวงผึ้งแล้ว มีเพียงแต่คอนที่เป็น 
แผ่นรังเทียม ผึ้งก็จะเสียเวลาสร้างหลอดรวงแทนที่จะได้เก็บน�้าหวานได้ทันที ย่อมท�าให้ผึ้งรังนั้น 
เสียโอกาสที่จะเก็บน�้าหวานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากผึ้งจะต้องใช้น�้าตาลมากถึง 8.4 กิโลกรัม  
ในการสร้างไขผึ้ง 1 กิโลกรัม 
  3.1.4 สภาพทีเ่หมาะสมประการสดุท้ายเป็นสภาพทีส่�าคญัทีส่ดุ ได้แก่ สภาพทีเ่หมาะสม 
และเอื้ออ�านวยตามธรรมชาติ ซึ่งทั้งผึ้งและผู้เลี้ยงผึ้งไม่อาจควบคุมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับท�าเลของ 
แหล่งดอกไม้ ปริมาณของดอกไม้ที่บานมากน้อยแค่ไหน และมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสมและ 
เอื้ออ�านวยในฤดูนั้น 
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3.2  สภาพของพืชอาหารของผึ้ง 
 ดอกไม้จะบานสะพรั่งและบานอยู่ได้เป็นเวลานานวัน พอที่ผึ้งจะเก็บน�้าหวานได้มากที่สุด  
ดอกไม้หลายชนิดก็ผลิตน�้าหวาน บางชนิดก็ให้แต่เพียงเกสร บางชนิดก็ให้ได้ทั้ง 2 อย่าง ผู้เลี้ยง 
จะต้องสังเกต ศึกษา ส�ารวจ ในแหล่งต่างๆ ที่คิดจะเลี้ยงผึ้งให้ดี ต้องใช้ความอดทน และ 
ความละเอียดมากเพียงพอ เพราะช่วงการบานของดอกไม้แต่ละชนิดอาจแตกต่างกัน บางชนิด 
อาจบานให้น�้าหวานในตอนเช้า บางชนิดก็ตอนสาย บ่าย เย็น และบางชนิดในเวลากลางคืน 

 ข้อแนะน�าส�าหรับการศึกษามาสังเกตมีดังนี้
 3.2.1 เวลาสังเกตพบผึ้งตอมดอกไม้ชนิดใดแล้ว ถ้าเป็นการตอมที่ใช้เวลาสั้นๆ จาก 
ดอกโน้นไปดอกนี้ และตรงกระเปาะของขาผึ้งมีเกสรติดอยู่แสดงว่าดอกไม้ชนิดนั้นให้เกสรแก่ผึ้ง  
ถ้าเป็นการไต่ตอมที่ใช้เวลาอีกนิดหนึ่ง โดยผึ้งเกาะนิ่งบนดอกมากกว่า 10 วินาที และสังเกตว่า 
ตรงส่วนท้องของผึ้งอ้วนป่องขึ้น แสดงว่าดอกไม้ชนิดนั้นให้น�้าหวาน
 3.2.2  ช่วงเวลาเช้าผึ้งส่วนใหญ่จะขนเกสรเข้ารัง ให้ไปสังเกตที่ประตูทางเข้าออกของรังผึ้ง  
ส่วนใหญ่ ที่กระเปาะขาหลังจะเห็นก้อนเกสรติดมาเป็นก้อนกลมๆ สีต่างๆ ตามชนิดของเกสรดอกไม้  
นับจ�านวนดูว่าในทุกๆ 10 ตัวของผึ้งงานมีผึ้งที่ขนเกสรเข้ารังประมาณกี่ตัว ถ้าน้อยกว่า 6 ตัว  
ก็แสดงว่าแหล่งที่ท่านเลี้ยงผึ้งนั้นยังมีเกสรไม่เพียงพอ สังเกตและสุ่มนี้โดยวิธีนี้ควรจะท�าระหว่าง  
07.00 - 08.00 น.
 3.2.3 ช่วงเวลาบ่ายผึ้งจะขนน�้าหวานเข้ารังเป็นส่วนใหญ่ ให้สังเกตผึ้งที่บินเข้ารังตัวจะ 
อ้วนเป่งการบนิเข้าออกจะเป็นไปอย่างรวดเรว็เหมอืนการจราจรทีส่บัสน ถ้าเป็นระยะทีด่อกไม้บาน 
เต็มที่ พอตกเย็นผึ้งจะท�าการลดความชื้นและเปลี่ยนเป็นน�้าผึ้งอยู ่หน้ารัง หันหน้าเข้าหารัง  
กระพือปีก เสียงบินหึ่งๆ เหมือนดนตรีธรรมชาติที่รื่นรมย์และสุขสันต์
  3.2.4 ข้อสังเกตเวลาไปส�ารวจดูดอกไม้ที่จะให้อาหารแก่ผึ้งบางครั้งอาจไม่พบผึ้งตอม 
อยูท่ีด่อกไม้ชนดินัน้ พชืบางชนดิไม่ได้ให้น�า้หวาน 
แก่ผึ้งทางดอกอย่างเดียวแต่ที่ต่อมฐานใบก็ให ้
น�้าหวาน เช่น ฝ้าย และยางพารา เป็นต้น
  3.2.5 บางครั้งอาจสังเกตพบว่าผึ้ง 
ไปตอมเอาน�้าหวานจากต้นไม้ในพุ่มไม้ที่ไม่มี 
ดอกไม้อยูเ่ลย ดใูห้ละเอยีดอาจจะพบเพลีย้หอย  
เพลี้ยอ่อนมาดูดกินน�้าเลี้ยงจากต้นไม้ชนิดนั้น 
เป็นจ�านวนมาก สิ่งขับถ่ายจากเพลี้ยดังกล่าว 
มีน�้าหวาน และผึ้งก็ชอบจะไปดูดกินน�้าหวาน 
เหล่านั้นด้วยเหมือนกัน ภาพผึ้งท�าการลดความชื้นโดยหันหน้าเข้าหารัง

และกระพือปีก
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   3.2.6 เวลาที่ดอกไม้บางชนิดก�าลังบานและผู้เลี้ยงผึ้งอาจทราบจากนักเลี้ยงผึ้งหรือ 
จากต�าราว่า ดอกไม้ชนิดนั้นให้เกสรหรือน�้าหวานแก่ผึ้ง แต่ไม่เห็นผึ้งที่เลี้ยงไปไต่ตอมดอกไม้ 
ทีว่่านัน้เลย สาเหตอุาจเป็นเพราะในบรเิวณนัน้ มพีชืชนดินัน้ๆ ทีผ่ึง้ชอบมากกว่า ผึง้กจ็ะไปเกบ็เกสร 
หรือน�้าหวานจากพืชที่ผึ้งชอบที่สุดเป็นอันดับแรกก่อน ผึ้งก็มีการเลือกอาหารที่อร่อยและถูกปาก 
เหมือนกัน เช่น หากตั้งรังผึ้งไว้ในพื้นที่ที่มีดอกล�าไย ดอกลิ้นจี่ และดอกส้ม ซึ่งพืชทั้งสามชนิด 
ดังกล่าวมีช่วงเวลาการออกดอกคาบเกี่ยวกัน (ในบางพื้นที่) ผึ้งจะเลือกตอมและเก็บน�้าหวาน 
จากดอกส้มมากที่สุด รองลงมา คือ ดอกล�าไย และดอกลิ้นจี่ ตามล�าดับ เนื่องจากส้มมีกลิ่นที่หอม 
แรงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับดอกล�าไย และดอกลิ้นจี่ 

3.3  ฤดูกาลดอกไม้บาน 
 มีค�าถามอยู่เสมอว่าอยู่ช่วงไหน ซึ่งก็ตอบได้ยาก เพราะมีดอกไม้หลายชนิดมีฤดูกาลดอก 
บานแตกต่างกันไปตามภาคต่างๆ ของประเทศ จะแบ่งฤดูกาลดอกไม้บานออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 3.3.1 ฤดูกาลดอกไม้บานขนาดย่อม 
   ฤดูกาลดอกไม้บานขนาดย่อม คือ ฤดูกาลของดอกไม้ที่ให้น�้าหวานในระดับต�่า  
จนถงึระดบัปานกลาง ตัง้แต่ไม่พอเลีย้งรงัจนถงึเลีย้งรงัได้ และถงึระดบัทีพ่อจะเป็นน�า้ผึง้ได้เลก็น้อย  
ได้แก่ ช่วงการบานของดอกกระทกรก แพงพวย ดอกงา ดอกแคฝรั่ง ดอกพวงแสด ดอกฉ�าฉา  
ดอกมะม่วง ดอกพะยอม ดอกพิกุล ดอกรักป่า (ที่ใช้น�้ามันรักมาท�าเครื่องถม) ดอกถั่วเหลือง ดอก 
สตรอเบอรี่ ดอกยูคาลิปตัส ดอกยาง ดอกกาแฟ ดอกมะเกี๋ยง ดอกฝ้าย ดอกพุทรา ดอกกล้วย ฯลฯ

ภาพดอกล�าไยบานพร้อมกันทั้งต้น ภาพการตั้งผึ้งในสวนล�าไย 
เพื่อเก็บน�้าผึ้งจากดอกล�าไย
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 3.3.2 ฤดูกาลดอกไม้บานของพืชหลัก 
  ฤดูกาลดอกไม้บานของพืชหลัก ได้แก่ การบานของดอกล�าไย ลิ้นจี่ ดอกสาบเสือ  
ดอกมะกอกน�้า ดอกงิ้ว ดอกนุ่น ดอกงา ดอกทานตะวัน ดอกเงาะ ยางพารา ดอกส้มต่างๆ ส�าหรับ 
กลุ่มพืชกลุ่มนี้ จะมีปริมาณความหนาแน่นมากพอที่จะผลิตน�้าผึ้งได้มากในเชิงการค้า

3.4  ดอกไม้ที่ให้อาหารแก่ผึ้ง

  3.4.1 ดอกไม้ที่ให้น�้าหวาน 
  ได้แก่ ดอกล�าไย ดอกลิ้นจี่ ดอกทานตะวัน ดอกสาบเสือ (เสือหมอบ) ดอกส้ม  
(ส้มจุก ส้มเกลี้ยง เขียวหวาน ส้มโอ มะนาว ฯลฯ) ดอกมะกอกน�้า ดอกงิ้ว (งิ้วขาว งิ้วแดง)  
ดอกนุ่น ดอกแคฝรั่ง ดอกยูคาลิปตัส ยางพารา (ต่อมตาใบอ่อนยางพารา) ยาง ดอกพะยอม  
ดอกรักป่า ดอกกาแฟ ดอกงา ดอกถั่วเหลือง ดอกสตรอเบอรี่ ดอกแพงพวยน�้า ดอกฉ�าฉา  
ดอกมะพร้าว ดอกหญ้างวงช้าง ดอกพิกุล ดอกพวงชมพู ดอกพวงแสด ดอกเงาะ ดอกพุทรา  
ฝ้าย มะเกี๊ยง ดอกแตงโม (แตงกวา แตงไทย) ดอกโคกกระสุน ดอกบานชื่น ดอกกะเพรา  
ดอกโหระพา ดอกตีนตุ๊กแก ดอกตะไคร้น�้า ฯลฯ

   3.4.2 ดอกไม้ที่ให้เกสร 
  ได้แก่ ดอกฟักทอง ดอกบัว ดอกไมยราบยักษ์ ดอกไมยราบ ดอกข้าวโพด  
ดอกกระถินยักษ์ ดอกกระถิน ดอกมะพร้าว ดอกมะม่วง ดอกชมพู่ ดอกทองกวาว ดอกผักขม  
ดอกถั่วต่างๆ (ถั่วเหลือง ถั่ว เขียว ฯลฯ) ดอกเหลืองอเมริกัน ดอกพง ดอกอ้อ ดอกแขม  
ดอกกระถินณรงค์ ดอกทานตะวัน ดอกทานตะวันป่า ดอกหางนกยูง ดอกผกากรอง ดอกอินทนิล  
ดอกดาวกระจาย ดอกฮอลลี่ฮ๊อก ฯลฯ
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ตารางที่ 5 รายชื่อพืชอาหารหลักของผึ้งที่สามารถผลิตน�้าผึ้งทางอุตสาหกรรม

การผลิต/พืช
ระยะเวลาดอกไม้บาน

คุณประโยชน์

ต่อผึ้ง
ลักษณะ

ชนิดไม้
มค. กพ. มีค. เม.ย พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. น�้าหวาน เกสร

การผลิตน�้าผึ้ง

1 .ล�าไย ++ + ไม้ยืนต้น

2. ลิ้นจี่ ++ + ไม้ยืนต้น

3. สาบเสือ ++ + ไม้ล้มลุก

4. ดอกขี้ไก่ย่าน ++ + ไม้ล้มลุก

5. ดอกมะกอกน�้า + - ไม้ยืนต้น

6. ดอกงิ้ว + + ไม้ยืนต้น

7. ดอกงา ++ + ไม้ล้มลุก

8. ดอกนุ่น ++ + ไม้ยืนต้น

9. ดอกเงาะ ++ + ไม้ยืนต้น

10. ดอกทานตะวนั ++ + ไม้ล้มลุก

11. ยางพารา ++ + ไม้ยืนต้น

12. ดอกเสม็ด ++ + ไม้ยืนต้น

13. ดอกกาแฟ ++ + ไม้ยืนต้น

14. ข้าวโพด - ++ ไม้ล้มลุก

15. ไมยราบยักษ์ - + ไม้ล้มลุก

16. กระถินนา - ++ ไม้ล้มลุก

17. มะพร้าว + + ไม้ยืนต้น

18. มะม่วง + + ไม้ยืนต้น

19. ดาวกระจาย + + ไม้ล้มลุก

การเก็บเกสร

1. ข้าวโพด - ++ ไม้ล้มลุก

2. ไมยราบเถา - ++ ไม้ล้มลุก

3. บัว - ++ ไม้ล้มลุก

4. ปาล์มน�้ามัน + ไม้ยืนต้น

การผลิตนมผึ้ง

1. ไมยราบยักษ์ - + ไม้ล้มลุก

2. ข้าวโพด - ++ ไม้ล้มลุก

หมายเหต ุ 1.  + ให้หรือมี - ไม่ให้หรือไม่มี
   2.  ++ มีอย่างเพียงพอที่จะเก็บผลผลิตได้
  3.  การบานของดอกไม้ในแต่ละพืน้ทีแ่ละในแต่ละปี อาจมกีารบานแตกต่างกนับ้างในแต่ละจงัหวดัตามภมูปิระเทศ 
   และภูมิอากาศ
  4.   ช่วงการบานมาก
  5.   มีการบานทั้งปีตามช่วงการปลูก
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ตารางที่ 6 ชื่อพืชอาหารของผึ้งทั่วไปบางชนิด (ช่วงฤดูดอกไม้บานขนาดย่อม)

ชื่อพืช
ระยะเวลาดอกไม้บาน

คุณประโยชน์
ต่อผึ้ง ลักษณะ

ชนิดไม้
มค. กพ. มีค. เม.ย พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. น�้าหวาน เกสร

1. ถั่วแขก + - ไม้ล้มลกุเลือ้ย

2. ทองหลาง + + ไม้ยืนต้น

3. นนทรี - + ไม้ยืนต้น

4. บัวหลวง + + ไม้ล้มลุกน�้า

5. ผักขมหิน - + ไม้ล้มลุก

6. ผักเบี้ยใหญ่ - + ไม้ล้มลุก

7. ผักปลาบ - + ไม้ล้มลุก

8. ดอกพุทรา + + ไม้พุ่มยืนต้น

9. ดอกกล้วย + + ไม้ล้มลุก

10. กระถินไทย - + ไม้พุ่มยืนต้น

11. มะม่วง + + ไม้ยืนต้น

12. ขาไก่ + - ไม้พุ่ม

13. ขี้เหล็ก + + ไม้ยืนต้น

14. ครอบจักรวาล - + ไม้พุม่ขนาดเลก็

15. โคกกระสุน - + ไม้ล้มลุก

16. แคแสด + - ไม้ยืนต้น

17. จามจุรี + + ไม้ยืนต้น

18. ชมพู่ + + ไม้ยืนต้น

19. ช้องนาง + + ไม้พุ่ม

20. หญ้าก�ามะหยี่ - + หญ้า

21. หญ้าขจรจบ - + หญ้า

22. หญ้าคา - + หญ้า

23. ดาวกระจาย + + ไม้ล้มลุก

24. ดอกผักบุ้ง + - ไม้เลื้อย

25. ตะแบกนา + + ไม้ยืนต้น

26. ตีนตุ๊กแก + + ไม้ล้มลุก

27. หางนกยูงไทย + + ไม้ยืนต้น

27. โสนขน - + ไม้พุม่เตีย้ล้มลกุ

28. สวอง - + ไม้ยืนต้น

29. สาบแร้งสาบกา + - ไม้ล้มลุก

30.ส้ม + + ไม้พุ่มยืนต้น
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3.5  วิธีการจัดการเลี้ยงผึ้งให้พร้อมก่อนฤดูดอกไม้บาน 

 3.5.1  ประชากรผึ้ง 
  จ�านวนประชากรผึ้งงานที่อยู่ในวัยผึ้งสนามที่สามารถบินออกไปเก็บน�้าหวาน 
จากดอกไม้ ให้มีปริมาณผึ้งสนามในปริมาณที่สูงสุด 

 3.5.2  ผึ้งนางพญา 
  ผูเ้ลีย้งผึง้ควรจะตรวจสภาพของผึง้นางพญาด้วย เพราะว่าถ้ารงัผึง้นัน้มผีึง้นางพญา 
ที่ไม่ดี ก็อาจเป็นอุปสรรคไม่สามารถที่จะท�าให้ผึ้งรังนั้นๆ มีความสมบูรณ์ แข็งแกร่ง ทันต่อ 
การด�าเนินงานในช่วงฤดูดอกไม้บานได้ ท�าให้ผู้เลี้ยงผึ้งต้องสูญเสียโอกาสในการเก็บน�้าผึ้งได้

  ลักษณะที่ดีของผึ้งนางพญา ควรมีดังนี้
   �  วางไข่เก่งและสม�่าเสมอทั่วทั้งคอน
   �  ผลิตผึ้งงานที่ดีมีคุณภาพดี ตัวโตและแข็งแรง และขยันหาอาหารเก่ง
  � มีความแข็งแรงและมีฟีโรโมนดี ควบคุมผึ้งงานภายในรังให้ท�างานอย่างม ี
ประสิทธิภาพ ไม่ท�าให้เกิดการสร้างหลอดนางพญาขึ้นในรังบ่อยๆ 

 3.5.3  การรวมรังและการเพิ่มประชากรผึ้งงาน
   การรวมผึง้รวงต่างๆ เข้าด้วยกนั หรอืการเพิม่ประชากรผึง้งานนัน้กม็วีตัถปุระสงค์  
คือ
  �  เพื่อเป็นการเพิ่มจ�านวนประชากรผึ้งงานให้เร็วขึ้น
  �  เพื่อรักษาสภาพของผึ้งรัง ในกรณีที่ขาดผึ้งนางพญา และเราไม่สามารถที่จะ 
หาผึ้งนางพญาตัวใหม่มาชดเชยได้ทัน หรือในกรณีที่ผึ้งนางพญานั้นไม่ดีจ�าเป็นต้องก�าจัดทิ้ง
  �  เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในกรณีที่ผึ้งรังนั้นเกิดอ่อนแอ มีประชากร 
ผึ้งงานวัยต่างๆ ไม่มากพอที่จะรักษาสภาพรังนั้นได้
  � เพื่อเตรียมผึ้งให้สมบูรณ์แข็งแกร่งเต็มที่ พร้อมที่จะออกเก็บน�า้หวานในฤด ู
ดอกไม้บาน
    ดังนั้น ถ้าพบว่าประชากรของรังผึ้งมีอยู่น้อย ไม่สามารถเข้ารับการเก็บน�้าหวาน 
ในช่วงฤดูดอกไม้บานได้ทัน ผู ้เลี้ยงก็จ�าเป็นที่จะต้องท�าการเพิ่มประชากรผึ้งให้กับรังผึ้งนั้น  
หรือจ�าเป็นต้องท�าการรวมรังเข้าด้วยกันเสีย เพื่อให้รังผึ้งฟื้นตัวได้ทันต่อฤดูกาลที่จะมาถึง และ 
เป็นการป้องกันการสูญเสียผึ้งรังนั้นไป
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3.6  การเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้ในฤดูกาลดอกไม้บาน 
  ก่อนที่จะถึงฤดูดอกไม้บาน ซึ่งเป็นช่วงของการเก็บน�้าผึ้งนั้น ผู้เลี้ยงที่ดีจ�าเป็นต้องเตรียม 
อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องใช้ในระหว่างฤดูเก็บน�้าหวานไว้ให้พร้อม เพราะเป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก 
จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ ถ้ามีรังผึ้งที่มีความแข็งแรงดี มีการส�ารวจหาแหล่งหรือท�าเลที่ตั้งรัง 
ได้ดี และในฤดูกาลนั้นมีอาหารธรรมชาติของผึ้งอุดมสมบูรณ์มาก แต่ทว่าไม่ได้เตรียมการล่วงหน้า 
ไว้ดีพอ คือ ขาดแคลนอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ�าเป็นจะต้องใช้ในช่วงนี้ ก็จะท�าให้ผลผลิตที่ได้จากรังผึ้ง 
ในแต่ละรังไม่เต็มที่ หรือมีจ�านวนลดลงไปอย่างน่าเสียดาย ส�าหรับอุปกรณ์ที่ส�าคัญและจ�าเป็น 
ต้องใช้ในระหว่างฤดูการเก็บน�้าผึ้ง มีดังนี้

   3.6.1  กล่องเลี้ยง เป็นอุปกรณ์ที่ส�าคัญ เพราะจ�าเป็นต้องใช้ส�าหรับวางซ้อนให้กับ 
รังผึ้ง เพื่อเป็นที่เก็บน�้าผึ้ง และใช้เพื่อเพิ่มเนื้อที่ให้ผึ้งนางพญาได้วางไข่อย่างเพียงพอ ส�าหรับ 
จ�านวนหบีเลีย้งทีผู่เ้ลีย้งจะน�ามาใช้กบัผึง้แต่ละรงันัน้ ถ้าผูเ้ลีย้งจดัระบบการด�าเนนิงานแบบซ้อนหบี  
ก็จ�าเป็นจะต้องมีหีบเลี้ยง 4 หีบ ต่อรังผึ้ง 1 รัง เป็นหีบเลี้ยงตัวอ่อน 2 หีบ และหีบเก็บน�้าผึ้ง 2 หีบ  
ซึ่งพอจะเป็นหลักประกันได้ว่า เมื่อถึงฤดูเก็บน�้าผึ้งที่มาถึง และถ้าช่วงนั้นมีอาหารธรรมชาติของ 
ผึ้งสมบูรณ์จริงๆ ก็จะไม่ขาดแคลนหีบเลี้ยง

  3.6.2 คอนหรอืกรอบรวงผึง้ ในช่วงของการเตรยีมการก่อนถงึฤดกูาลดอกไม้บานนี้  
ผูเ้ลีย้งผึง้กค็วรจะมกีารเตรยีมคอนหรอืกรอบรวงผึง้ไว้ อาจใช้คอนรวงผึง้ทีผ่ึง้งานได้สร้างหลอดรวง 
ไว้เรียบร้อยแล้ว หรือคอนน�้าผึ้งเก่าจากฤดูกาลที่แล้ว ก็สามารถที่จะน�ามาใช้ได้ แม้ว่าบางคอน 
อาจจะมชี�ารดุไปบ้าง อนัเป็นผลมาจากสกดัน�้าผึง้หรอืการเกบ็รกัษาไว้ไม่ด ีแต่ผึง้งานในรงักส็ามารถ 
ที่จะซ่อมแซมและท�าความสะอาดคอนนั้นให้พร้อมที่จะใช้ได้ หรือหากว่าไม่มีคอนรวงเก่าเหล่านี้  
ให้ใช้คอนที่ตรึงแน่นรังเทียมเรียบร้อยแล้วก็ได้ ส�าหรับจ�านวนคอนหรือกรอบรวงผึ้งที่จะใช้นั้น  
มีความสัมพันธ์กับจ�านวนหีบเลี้ยงคือ ถ้าผู้เลี้ยงผึ้งใส่คอน 1 คอนต่อหีบ ก็จะเตรียมคอน 10 เท่า  
ของจ�านวนหีบ และอาจจะเตรียมคอนส�ารองไว้อีกจ�านวนหนึ่ง เพื่อที่จะได้ใช้เสริมทดแทนกับ 
คอนที่อาจเสียหายในระหว่างปฏิบัติงานด้วยก็ได้

  3.6.3 อุปกรณ์ในการเก็บและสลัดน�้าผึ้ง อุปกรณ์เหล่านี้ได้แก่ ชุดเครื่องมือ 
เครื่องใช้ในการเก็บน�้าผึ้งจากรัง และชุดเครื่องมือสกัดน�้าผึ้งออกจากรัง เช่น มีดปาดรวง  
ถังสลัดน�้าผึ้ง ถังเก็บน�้าผึ้ง เป็นต้น ผู้เลี้ยงควรจะเตรียม หรือซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ไว ้
ให้พร้อมก่อนที่จะเข้าฤดูการเก็บน�้าผึ้ง เพื่อเป็นประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน สามารถเก็บและ 
สลัดน�้าผึ้งได้ทันท่วงที
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3.7  การส�ารวจหาแหล่งอาหารและที่ตั้งรังผึ้ง 
 เมื่อถึงช่วงนี้ หลังจากที่ได้ด�าเนินการต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ผู้เลี้ยงผึ้งจ�าเป็นต้องส�ารวจหา 
แหล่งทีจ่ะโยกย้ายรงัผึง้ไปเกบ็น�้าผึง้แต่เนิน่ๆ เพือ่จะได้เตรยีมการได้ถกูต้องเหมาะสม ซึง่แหล่งหรอื 
ท�าเลที่ควรแก่การพิจารณาเลือกเป็นที่ตั้งรังผึ้งในฤดูดอกไม้บาน มีข้อแนะน�าดังนี้
 3.7.1  เลอืกสวนทีม่พีชืกระจายเป็นแนวกว้างมากกว่าการกระจายเป็นแนวแคบ และเลอืก 
ท�าเลที่มีพืชชนิดนั้นหนาแน่น
 3.7.2  เลือกสวนที่ร่มรื่น ชุ ่มชื้นไม่แห้งแล้ง เพราะสวนที่ชุ ่มชื้นให้น�้าสม�่าเสมอใน 
ฤดูดอกไม้บาน จะให้น�้าหวานมากกว่าสวนที่แห้งแล้งขาดแคลนน�้า
 3.7.3  เลือกสถานที่ที่ไม่มีการพ่นสารเคมีป้องกันก�าจัดศัตรูพืช ในระยะดอกไม้บาน และ 
บริเวณข้างเคียงในรัศมี 1 กิโลเมตร และไม่ควรมีการฉีดพ่นเช่นกัน
 3.7.4  เลอืกสวนทีม่ไีม้บงัลม ไม่ควรเลอืกสวนทีต่ัง้อยูก่ลางทุง่โล่ง เพราะถ้ามลีมพดัแรงๆ  
จะเป็นอุปสรรคต่อการบินของผึ้งงานในช่วงที่ผึ้งเก็บน�้าหวาน
 3.7.5  เลือกท�าเลที่ไม่มีศัตรูธรรมชาติมากนัก เช่น ต่อ นก กิ้งก่า คางคก มด เป็นต้น
 3.7.6  เลือกสวนที่อยู่ใกล้ที่สุดและมีเส้นทางการคมนาคมสะดวก
 3.7.7  เลือกสวนที่เจ้าของสวนมีอัธยาศัยไมตรีดี และไม่มีขโมยหรือผู้ร้ายรบกวน
 เมื่อส�ารวจแหล่งอาหาร และที่ตั้งได้ 
เหมาะสมแล้ว ผู้เลี้ยงควรที่จะไปท�าการติดต่อ 
และตกลงในเรื่องต่างๆ กับเจ้าของสวน หรือ 
เจ้าของพื้นที่ที่จะย้ายรังผึ้งไปวางให้เรียบร้อย  
เพื่อเป็นการรักษามารยาทที่ดีไว้ นอกจากนี้ 
ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศตลอดเวลา  
เพื่อใช้ประกอบวางแผนในการตั้งวางรังผึ้งและ 
ควรศึกษาว่าพื้นตั้งวางรังดังกล่าวเคยเกิดภัย 
ธรรมชาตหิรอืไม่ เช่น น�า้ท่วม วาตภยั และไม่ควร 
ตั้งวางรังผึ้งในแนวน�้าท ่วม เพราะจะเกิด 
ความเสียหายต่อรังผึ้งและผลผลิตน�้าผึ้งได้

ภาพรังเลี้ยงผึ้งที่ประสบวาตภัย
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4.  การจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในฤดูดอกไม้บาน

 การจัดการเลี้ยงผึ้งในฤดูดอกไม้บานนั้น ถ้าเป้าหมายการจัดการพันธุ์ผึ้งจะด�าเนินไปด้วยดี  
หรือเกิดความผิดพลาดก็ตาม เช่น สถานที่ตั้งรังไม่เอื้ออ�านวย สภาพอากาศไม่เหมาะสม พันธุ์ผึ้ง 
ไม่แขง็แรงเท่าทีค่วร ผูเ้ลีย้งต้องตดัสนิใจด�าเนนิการอย่างใดอย่างหนึง่ เพือ่ให้ผลประโยชน์มากทีส่ดุ  
เพราะเวลาและธรรมชาติไม่อาจรอให้เตรียมความพร้อมได้อีกต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การจัดการ 
เป็นไปอย่างเหมาะสมควรด�าเนินการ ดังนี้
 1)  ฤดูดอกไม้บานมีผึ้งทั้งหมดกี่รัง แต่ละรังมีกี่คอน เป็นคอนไข่ เป็นคอนหนอน และ 
คอนดักแด้เปิดและปิด อย่างละเท่าใด
 2)  ตรวจสอบประวัติของรังผึ้งแต่ละรัง (ถ้ามี) ให้รู้ถึงประวัติการท�างานของผึ้งนางพญา  
ลักษณะการวางไข่ การเก็บน�้าหวาน และการเก็บเกสร เป็นต้น
 3)  ฤดูดอกไม้บานยังเหลืออยู่อีกกี่วัน เพื่อใช้ช่วงที่เหลือในการจัดการรังให้ได้ประโยชน์ 
สูงสุด
 4)  ท�าการคัดเลือกรังที่ดีที่สุด โดยการยุบรัง หรือรวมรัง ซี่งผู้เลี้ยงต้องคัดรังผึ้ง เพื่อเป็น 
การออกสนามเกบ็น�า้ผึง้ในฤดดูอกไม้บาน โดยคดัเกบ็ไว้ 25 % ของจ�านวนรงัผึง้ คดัออกสนาม 75 %  
ของจ�านวนรังผึ้ง
 การเกบ็น�า้หวาน หรอืการเกบ็น�า้ผึง้ในช่วงฤดดูอกไม้บาน ไม่ได้หมายความว่าจ�านวนรงัมาก  
จะเก็บน�้าผึ้งมากกว่าจ�านวนรังน้อยเสมอไป ถ้าจ�านวนรังน้อยแต่ผึ้งมีความแข็งแรงมาก ย่อมเก็บ 
น�้าผึ้งได้มากกว่า และถ้าเป็นรังที่มีสัดส่วนของผึ้ง โดยมีผึ้งวัยสนามมากกว่าผึ้งวัยอื่นจะมี 
ประสิทธิภาพในการหาน�้าหวานมากกว่าด้วย

 การจัดการเลี้ยงผึ้งในฤดูดอกไม้บาน ซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมของรัง และอุปกรณ์ 
การเลี้ยงผึ้งไว้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนฤดูดอกไม้บาน แต่การจะบอกว่าช่วงฤดูดอกไม้บาน 
อยู่ในช่วงไหนนั้น ก�าหนดได้ยาก แต่ละภูมิภาคของประเทศมีดอกไม้ต่างชนิด และมีฤดูกาลบาน 
ที่แตกต่างกันไป ซึ่งผู้เลี้ยงจะต้องสังเกต และบันทึกไว้ทุกปี โดยด�าเนินการ ดังนี้

4.1  การสังเกต หรือบันทึกน�้าหนักรังผึ้ง
  การสังเกต หรือบันทึกน�้าหนักเพิ่ม - ลดของรังผึ้ง มีคุณประโยชน์อย่างมากที่จะช่วยให้ 
ผู้เลี้ยงสามารถตัดสินใจที่จะท�าการโยกย้ายรังผึ้งออกจากบริเวณหนึ่งที่มีอัตราการบ่งถึงสภาพ 
การบานทีใ่กล้สิน้สดุไปยงัอกีบรเิวณหนึง่ทีม่คีวามอดุมสมบรูณ์สงูกว่า ซึง่วธิกีารชัง่น�า้หนกัรงัผึง้นัน้ 
ก็ท�าได้โดยการที่ผู้เลี้ยงจะน�ารังผึ้งไปวางบนเครื่องชั่ง แล้วท�าการจดบันทึกน�้าหนักเพิ่ม – ลดของ 
รังผึ้งนั้นทุกๆ วัน และควรจะชั่งจดน�้าหนักในตอนเย็น หลังจากที่ผึ้งงานเข้ารังหมดทุกตัวแล้วหรือ 
กระท�าตอนเช้ามดืก่อนทีผ่ึง้จะบนิออกไปหาอาหารกไ็ด้ ตรวจดอูตัราการเพิม่ของน�้าหนกัรงัผึง้นัน้ๆ  
ซึ่งน�้าหนักที่เพิ่มขึ้นก็คือปริมาณอาหารที่ผึ้งน�าเข้าภายในรังในแต่ละวัน ช่วงไหนที่น�้าหนักรังผึ้ง 
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ภาพการบันทึกน�้าหนักของรังผึ้งและการตรวจเช็คประชากรภายในรังผึ้ง

ไม่เพิ่มติดต่อกัน 2 - 3 วัน โดยที่สภาพแวดล้อมอื่นๆ ยังอยู่ในสภาพที่เหมาะสมก็เป็นเวลา 
ที่เริ่มบ่งถึงการสิ้นสุดของฤดูดอกไม้บาน นอกจากนี้ควรสังเกตการท�างานของผึ้งงานโดยพิจารณา 
จากปริมาณการเข้า – ออกรังเพื่อเก็บสะสมน�้าหวานและเกสรดอกไม้

4.2 การตรวจดูรังผึ้งระหว่างฤดูดอกไม้บาน
  การปฏิบัติงานกับรังผึ้งในช่วงนี้เป็นการตรวจสภาพรังทั่วไป โดยคอยสังเกตระมัดระวัง 
หลีกเลี่ยงไม่ให้ผึ้งเผชิญกับปัญหาสารเคมีฆ่าแมลง เพราะแหล่งที่จะให้น�้าหวานและเกสรต่อผึ้ง 
มากพอที่จะเป็นการค้าได้นั้น ส่วนมากแล้วมักจะเป็นพื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งตาม 
สวนผลไม้ ในแถบจังหวัดทางภาคเหนือ ได้แก่ ส่วนล�าไยและลิ้นจี่ ดังนั้นอัตราเสี่ยงต่อการที่ผึ้งจะ 
ได้รบัอนัตรายจากยาฆ่าแมลงจงึมอียูส่งูพอสมควร จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่เ้ลีย้งผึง้จะต้องทราบถงึช่วง 
ระยะเวลาที่ชาวสวนในปริเวณที่ตนวางรังผึ้งอยู ่และบริเวณส่วนข้างเคียงในรัศมีของการบิน 
ของผึง้จะท�าการฉดีพ่นสารเคมฆ่ีาแมลง หากพบว่าอาณาบรเิวณทีผ่ึง้เกบ็น�้าหวานมกีารฉดีสารเคมี 
ฆ่าแมลง หรือพบว่าผึ้งของตนเอง ตายภายในรังในปริมาณมากผิดปกติ ให้รีบปิดรังผึ้งเสียเพื่อไม ่
ให้ผึ้งบินเข้าออก ข้อระวังในการปิดรังเพื่อป้องกันพิษจากสารเคมีฆ่าแมลง ก็คือจะต้องช่วยระบาย 
ความร้อนหรือป้องกันความร้อน ความอบอ้าวภายในรังผึ้งนั้น โดยการใช้ตะแกรงมุ้งลวดปิดแทน 
ฝาครอบรัง และปิดปากทางเข้าออกรังพร้อมกับใช้กระสอบป่านหรือผ้าห่อหุ้มรัง และต้องใช ้
ผ้าชุ่มน�้าตลอดเวลากลางวัน ซึ่งจะช่วยลดและระบายความร้อนได้ดีพอสมควร หรือจะเลือกใช้วิธี 
ที่เสี่ยงน้อยที่สุด โดยการเคลื่อนย้ายรังผึ้งออกไปจากบริเวณที่ใช้สารเคมีฆ่าแมลง 
  สิ่งที่ควรระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือ ควรหมั่นตรวจตราให้ผึ้งแม่รังมีที่วางไข่เพียงพอ  
และให้ผึ้งงานมีที่สะสมน�้าผึ้งที่เหมาะสม การแออัดของผึ้งในรังที่เกิดมาจากปัญหาพื้นที่การวางไข่ 
ไม่เพียงพอ อาจจะชักน�าให้ผึ้งรังนั้นๆ เกิดการแยกรังได้ ซึ่งถ้าผู้เลี้ยงขาดความระมัดระวังแล้ว  
ก็อาจท�าให้เกิดการสูญเสียประชากรผึ้งไปในช่วงเวลาที่เรา ทุกคนต้องการให้ผึ้งแต่ละรังมีประชากร 
ผึ้งงานสูงสุด อันจะส่งผลกระทบไปถึงปริมาณน�้าผึ้งที่สะสมในรังผึ้งนั้นๆ อีกด้วย
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4.3  การเก็บรวงน�้าผึ้งจากรัง
  ในขบวนการเก็บน�้าหวานจากธรรมชาติ บรรดาผึ้งงานจะดูดน�้าหวานและสะสมไว้ภายใน 
อวัยวะที่เรียกว่า “กระเพาะน�้าหวาน” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของล�าไส้ที่แปรสภาพไปเป็นถุง แล้วน�า 
กลับมาสะสมไว้ในรวงเก็บน�้าผึ้ง ท�าการบ่มให้มีความเข้มข้นจนกลายเป็นน�้าผึ้ง คือ การท�าให้เกิด 
การระเหยของน�้าออกจากน�้าหวานจนกระทั่งน�้ามีความเข้มข้นได้ที่ ซึ่งจะมีน�า้เหลืออยู่ประมาณ 
ร้อยละ 20 โดยน�้าหนัก ในการที่จะสังเกตได้ว่าผึ้งงานท�าการบ่มน�้าหวานได้ที่แล้วก็ดูได้จาก 
การที่มันจะใช้ไขผึ้งปิดฝาหลอดรวงที่สะสมน�้าผึ้ง แต่ส�าหรับรวงยังมีความเข้มข้นไม่ได้ที่นั้น  
ผู้เลี้ยงควรรอจนกระทั่งรวงน�้าผึ้งถูกปิดฝาหลอดรวงเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยท�าการเก็บรวงน�้าผึ้ง 
เหล่านั้นจากหีบเลี้ยงเพื่อน�าไปสลัดเอาน�้าผึ้งต่อไป
 ในกรณีที่รังเลี้ยงผึ้งเป็นรังชั้นเดียว หรือรังเลี้ยงผึ้งแบบไต้หวัน จะต้องมีการเก็บน�้าผึ้งบ่อย
ครั้ง โดยการเก็บน�้าผึ้งในแต่ละครั้งจะใช้เวลาห่างกันประมาณ 7 – 10 วัน ทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่เก็บ 
น�้าผึ้งภายในรังค่อนข้างมีจ�ากัด และมีรังเพียงชั้นเดียว ดังนั้นภายในรังผึ้งจึงมีทั้งตัวอ่อนของผึ้ง  
(ไข่ หนอน และดกัแด้) และน�า้ผึง้อยูด้่วยกนั เมือ่ 
ท�าการเก็บน�้าผึ้งจึงควรเลือกเฉพาะคอนน�้าผึ้ง 
ที่มีการปิดฝาหลอดรวงเรียบร้อยแล้ว 30 - 70  
เปอร์เซ็นต์ ขึ้นกับชนิดของพืชอาหาร มาสลัด 
น�้าผึ้ง เพื่อไม่ให้ความชื้นของน�้าผึ้งสูงเกิน  
21 เปอร์เซนต์ และป้องกนัการปนเป้ือนในน�า้ผึง้ 
อนัเนือ่งมาจากตวัอ่อนของผึง้ปะปนลงไปในน�า้ผึง้  
ซึ่งจะท�าให้น�้าผึ้งมีคุณภาพต�่ากว่ามาตรฐาน  
เนื่องจากมีการปนเปื้อน และมีความชื้นสูงกว่า  
ที่ก�าหนดไว้ในมาตรฐาน (สามารถดูมาตรฐาน 
การผลิตน�้าผึ้ง และมาตรฐานคุณภาพน�้าผึ้งได้ 
ในภาคผนวก) อย่างไรกต็าม เกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้ 
ในประเทศไทยนิยมเลี้ยงผึ้งในรังชั้นเดียว หรือ 
รังแบบไต้หวัน เนื่องจากสะดวกต่อการขนย้าย 
เข้าในพื้นที่แหล่งอาหารแต่หากเกษตรกรให ้
ความส� าคัญในคุณภาพของน�้ าผึ้ งและมี 
ความซือ่สตัย์ต่ออาชพีการเลีย้งผึง้ โดยเกบ็น�า้ผึง้ 
มาสลัด เมื่อมีการปิดฝาหลอดรวงแล้ว ก็จะได ้
น�า้ผึง้ทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานเช่นกนั น�้าผึง้ที ่
ได้จะมีความชื้นต�่า ไม่เกิน 21 เปอร์เซ็นต์ และ 
ไม่เกิดฟองอากาศอันเนื่องมาจากน�้าผึ้งเกิด 

ภาพคอนน�้าผึ้งปิดหลอดรวง 90 – 100 %

ภาพคอนน�้าผึ้งจากรังชั้นเดียว
ที่มีดักแด้ปนอยู่บนคอน
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การหมัก (ferment) หรือเกิดฟองน้อย เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง ไม่จ�าเป็นต้องเอาน�้าผึ้งไปอบหรือไล่ 
ความชื้นด้วยความร้อนแต่อย่างไร จะท�าให้ได้น�้าผึ้งที่มีคุณภาพและไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร 
ตามธรรมชาติของน�้าผึ้งอันเนื่องมาจากการผ่านความร้อน และเป็นการลดต้นทุนในการผลิตน�้าผึ้ง 
  ในกรณีที่รังผึ้งเป็นแบบมาตรฐาน หรือรังผึ้งแบบยุโรป จะมีการซ้อนตัวรังตื้น (Shallow  
Supers) ขึ้นไปจากตัวรัง (Bee Hive) ซึ่งมีตัวอ่อนของผึ้ง (ไข่ หนอน ดักแด้) ซ้อนขึ้นไปตั้งแต่ 1  
ถึง 6 ชั้น ขึ้นอยู่กับปริมาณพืชอาหารในขณะเก็บผลผลิตน�้าผึ้ง โดยมีแผ่นกั้นนางพญา (queen  
excluder) กั้นระหว่างตัวรัง (Bee Hive) และตัวรังตื้น (Shallow Supers) ดังนั้น นางพญาผึ้ง 
จะวางไข่เฉพาะในชั้นตัวรัง (Bee Hive) เท่านั้น เนื่องจากนางพญาผึ้งไม่สามารถเดินผ่านแผ่นกั้น 
นางพญา (queen excluder) ได้ ส�าหรับในชั้นของตัวรังตื้น (Shallow Supers) ผึ้งงานจะเก็บ 
เฉพาะน�้าผึ้งเท่านั้น เนื่องจากในสภาพปกติแล้วผึ้งงานจะมีพฤติกรรมเก็บน�้าผึ้งไว้ชั้นบนของรัง 
โดยจะเกบ็น�า้ผึง้ไว้ด้านบนของคอน และเมือ่พืน้ทีข่องคอนในรงัชัน้ล่างเตม็แล้ว ผึง้งานจะเกบ็น�้าผึง้ 
ในหลอดรวงของรังผึ้งในชั้นถัดขึ้นไปด้านบน 
  ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดการเลี้ยงผึ้งในรังแบบมาตรฐานหรือรังยุโรป จะมีพื้นที่การ 
เก็บน�้าผึ้งมากกว่ารังชั้นเดียว ท�าให้ระยะเวลาในการเก็บน�้าผึ้งในแต่ละครั้งจะยืดออกไปประมาณ  
7 - 14 วนัต่อการสลดัน�า้ผึง้ 1 ครัง้ หรอือาจจะรอจนสิน้สดุฤดกูาลการเกบ็น�้าผึง้แล้วจงึค่อยสลดัน�า้ผึง้  
เนื่องจากมีการซ้อนรังผึ้งขึ้นไปเรื่อยๆ ซึ่งหลอดรวงน�้าผึ้งจะเต็มและปิดฝาหลอดรวงทั้งหมด ท�าให ้
เกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้ไม่ต้องสลดัน�า้ผึง้บ่อยครัง้ ท�าให้ประหยดัเวลาและแรงงาน อย่างไรกต็ามจะต้อง 
คอยดวู่าจะต้องเสรมิหรอืซ้อนรงัขึน้ในช่วงเวลาทีเ่หมาะสมด้วย และผลผลติน�า้ผึง้ทีไ่ด้จะมคีณุภาพสงู  
มีความชื้นต�่า และเหมาะส�าหรับพืชอาหารที่มีระยะการบานสั้น แต่มีน�้าหวานมาก เช่น ดอกงา  
ดอกทานตะวนั หากเลีย้งด้วยรงัผึง้แบบยโุรปจะท�าให้ได้คณุภาพน�า้ผึง้ดกีว่าการเลีย้งในรงัผึง้ชัน้เดยีว  
และท�าให้ประชากรภายในรังผึ้ง ได้แก่ ไข่ หนอน ดักแด้ ของผึ้งงาน ไม่เสียสมดุล เนื่องจากมี 
หลอดรวงให้นางพญาผึง้สามารถวางไข่ได้ตามปกต ิและภายหลงัจากฤดดูอกไม้บาน ผึง้ในรงัดงักล่าว 
จะไม่ทรุดและสามารถผลิตประชากรได้อย่าง 
ต่อเนื่อง สามารถเก็บน�้าหวานหรือสร้างความ 
แขง็แกร่งให้กบัประชากรภายในรงัได้รวดเรว็ขึน้  
อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงผึ้งในรังแบบยุโรปยัง 
ไม่ค่อยเป็นที่นิยมในประเทศไทย เนื่องจาก 
การเลี้ยงผึ้งในรังแบบยุโรปจะต้องมีประชากร 
ผึ้งจ�านวนมาก และแข็งแรง จึงจะสามารถเก็บ 
น�้าผึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับต้อง 
ลงทุนสูงในการซื้อรัง และการขนย้ายรัง ที่ไม ่
สะดวก แต่หากผูเ้ลีย้งมทีนุด�าเนนิการทีม่ากพอ  
และเข้าใจชีววิทยาของผึ้งตลอดจนเทคนิค 

ภาพผึ้งงานสร้างหลอดรวงซ้อน
ในช่วงฤดูกาลเก็บน�้าผึ้ง
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การจดัการเลีย้งผึง้พนัธุเ์ป็นอย่างด ีการเลีย้งผึง้ในรงัแบบยโุรปเป็นทางเลอืกทีด่ใีนการผลติน�า้ผึง้คณุภาพ  
สะอาด ปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนและปลอมปนต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการด�าเนินการ  
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผึ้งงานสามารถเก็บน�า้ผึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากมีพื้นที ่
หลอดรวงมากพอทีจ่ะเกบ็น�า้ผึง้ตลอดฤดกูาล โดยผึง้งาน 
ทีเ่ลีย้งในรงัชัน้เดยีวมกัจะสร้างหลอดรวงซ้อนขึน้มาท�าให้ 
เสียน�้าหวานไปกับการสร้างไขผึ้งเพื่อท�าเป็นหลอดรวง 
ส�าหรับเก็บน�้าผึ้ง ซึ่งท�าให้เสียโอกาส ในการเก็บน�้าผึ้งไป 
เนือ่งจากการสร้างไขผึง้ 1 กโิลกรมั ผึง้จะต้องใช้น�า้ตาลถงึ  
8.4 กิโลกรัม และเสียเวลาในการจัดการมากขึ้น
 ในการเก็บน�้าผึ้งจากรวงผึ้ง มีวิธีการปฏิบัติที่ 
ผู้เลี้ยงสามารถพิจารณาเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม  
ดังนี้
 1)  การใช้แปรงปัดหรือเขย่า โดยดึงคอนน�้าผึ้ง 
ออกมาทีละคอน แล้วใช้แปรงที่มีขนอ่อนยาว ปัดตัวผึ้ง 
ให้หลุดจากคอนให้หมด
 2)  ท�าการปาดฝาหลอดรวงน�้าผึ้งออกด้วย 
มีดปาดรวง หรือมีดปาดรวงไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อน 
หลอมละลายไขผึ้งท�าให้ปาดง่ายขึ้น 
 3)  น�าคอนน�้าผึ้งมาใส่ในถังสลัดน�้าผึ้ง ท�าการ 
สลัดน�้าผึ้ง โดยเหวี่ยงสลัดน�้าผึ้งออกจนหมดหลอดรวง  
แล้วน�าคอนเปล่า (ที่สลัดน�้าผึ้งออกหมดแล้ว) ไปใส่ไว้ใน 
รงัเลีย้งผึง้ตามเดมิ ผึง้งานจะเกบ็น�า้ผึง้มาใส่ไว้ในหลอดรวง 
ต่อไป
 4)  น�้าผึ้งที่ได้น�ามาจัดการ ดังนี้
  �  น�าน�้าผึ้งมากรองตะแกรงหยาบ และ 
กรองละเอยีดเพือ่กรองเศษไขผึง้ และตวัผึง้ออกในขัน้ต้น 
  � น�ามาใส่ถังบ่ม ท�าการบ่ม 15 วัน เพื่อ 
ให้เศษไขผึ้ง และผงละเอียดลอยขึ้นมาบนผิวน�้าผึ้ง แล้ว 
ท�าการเปิดก๊อกน�้าผึ้งด้านล่าง ก็จะได้น�้าผึ้งที่สะอาดและ 
บริสุทธิ์
  � น�าน�้าผึ้งบรรจุใส่ภาชนะบรรจุอาหาร  
ตามรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ

ภาพการน�าน�้าผึ้งมากรองตะแกรงหยาบ
และกรองละเอียด เพื่อกรองเศษไขผึ้ง 

และตัวผึ้งออกในขั้นต้น

ภาพกระบวนการปาดน�้าผึ้ง
และสลัดน�้าผึ้ง

ภาพน�้าผึ้งไหลออกจาก
เครื่องสลัดน�้าผึ้ง
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5. การจัดการเลี้ยงผึ้งหลังฤดูดอกไม้บาน

 การจัดการเลี้ยงผึ้งหลังฤดูดอกไม้บาน เป็นการจัดการเลี้ยงผึ้งจากที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต 
น�้าผึ้งเรียบร้อยแล้ว หากเกษตรกรตั้งรังผึ้งไว้ในแหล่งที่มีเกสร การสูญเสียผึ้งจะมีน้อย และผึ้งจะ 
ยังคงมีความสมดุลของประชากรภายในรัง ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ผึ้งได้ผ่านการท�างานหนัก และน�้าผึ้ง 
ที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อที่รังจะน�าไปใช้ในยามขาดแคลนต่อไป ได้ถูกผู้เลี้ยงผึ้งน�าออกไปแล้ว ดังนั้น 
ควรเหลือไว้ให้ผึ้งกินบางส่วน รังผึ้งช่วงนี้จะขาดอาหารได้ และไรศัตรูผึ้งที่เจริญเติบโตคู่กับ 
การพฒันาของผึง้กจ็ะเพิม่ปรมิาณมากขึน้ ถ้าไม่มกีารจดัการเลีย้งผึง้ในช่วงนีใ้ห้ด ีรงัผึง้จะทรดุโทรม  
และเป็นโรคระบาดขึ้นมาได้

 การจัดการเลี้ยงผึ้งหลังฤดูดอกไม้บาน จึงควรด�าเนินการ ดังนี้
 1.  ท�าการย้ายรังผึ้งออกจากพื้นที่เก็บน�้าหวาน เพื่อน�าผึ้งมาเตรียมความพร้อมก่อนท�า 
การรวมรัง โดยย้ายมาในพื้นที่ที่มีแหล่งน�้าหวานเพียงพอต่อการด�ารงชีวิตของผึ้ง 
 2.  ท�าการลดคอน หรือรวมรัง โดยการตรวจดูรังผึ้งทุกรัง รังใดขาดความสมดุลมากให้ 
รวมรัง ถ้าขาดความสมดุลน้อยก็อาจจะลดคอนหรือรวมรังได้ และให้ด�าเนินการให้เสร็จโดยเร็ว
 3.  ให้อาหารผึง้ รงัผึง้ทีเ่ลีย้งจะถกูผูเ้ลีย้งผึง้สลดัน�า้ผึง้ออกไปแล้ว ดงันัน้ ในรงัอาจจะเหลอื 
อาหารไม่เพียงพอได้ จึงต้องให้อาหารเสริมทั้งน�้าตาลและเกสรเทียม
 4.  ป้องกันและก�าจัดศัตรูผึ้ง หลังฤดูดอกไม้บาน รังผึ้งเกือบทุกรังจะทรุดโทรมมาก และ 
สังเกตเห็นไรศัตรูผึ้งบนตัวผึ้งและบนรวงรังมากมาย ประกอบกับช่วงนี้ จะไม่มีการเก็บน�้าผึ้งแล้ว 
ให้ท�าการป้องกันก�าจัดไรศัตรูผึ้ง

6. การจัดการนางพญาผึ้ง

  นางพญาผึ้งที่ดีเป็นหัวใจของการเลี้ยงผึ้ง ควรจะมีคุณลักษณะดังนี้
  1)  วางไข่เก่งและสม�่าเสมอทั่วทั้งคอน ซิลบรู๊ดสม�่าเสมอ
  2)  ผลิตผึ้งงานที่มีคุณภาพ ดังนี้
  2.1)  หาอาหารเก่ง ตัวโตและแข็งแรง
  2.2)  ขยัน
  2.3)  เชื่อง ไม่ดุร้าย
  2.4)  ต้านทานโรคและศัตรูอื่นๆ 
  2.5)  การป้องกันรังดี
  3)  เป็นผึ้งนางพญาที่แข็งแรง ไม่ท�าให้เกิดการสร้างหลอดนางพญาขึ้นในรังบ่อยๆ 
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6.1  การสร้างนางพญาผึ้ง
   ตามธรรมชาติในระยะก่อนฤดูดอกไม้บานเล็กน้อยผึ้งมีสัญชาตญาณที่จะขยายพันธุ์เพื่อ 
ด�ารงคงอยูข่องเผ่าพนัธุใ์นธรรมชาต ิในระยะนัน้ผึง้งานจะสร้างหลอดรงัทีม่ขีนาดใหญ่บรเิวณข้างๆ  
รวง เพื่อให้ผึ้งนางพญาวางไข่ที่ไม่ได้ผสมกับน�้าเชื้อตัวผู้เพื่อให้ได้ผึ้งตัวผู้เกิดขึ้น เหตุการณ์เช่นนี้ 
เป็นปรากฏการณ์ปกติของผึ้ง ไม่ต้องกังวล แต่ถ้านางพญาวางไข่ตัวผู้ในหลอดผึ้งงาน ให้คอยเช็คดู 
พฤติกรรมของผึ้งนางพญารังนั้นให้ดี ถ้าเป็นเพราะความเสื่อมสมรรถภาพของนางพญาต้องรีบ 
เปลีย่นตวัใหม่ โดยปกตนิางพญาผึง้จะเคลือ่นทีไ่ปตามส่วนต่างๆ ของคอนเพือ่จะวางไข่นัน้ จะส่งกลิน่ 
ฟีโรโมนชนิดหนึ่งไปด้วย ฟีโรโมนชนิดนี้เราเรียกว่า ฟุตพริ้นฟีโรโมน (Foot Print Pheromone)  
หรืออาจเรียกว่ากลิ่นรอยเท้าของนางพญาก็ได้ กลิ่นฟีโรโมนชนิดนี้เป็นตัวควบคุมการสร้างหลอด 
นางพญาขึ้นในรัง ถ้าตราบใดที่ผึ้งนางพญาสามารถส่งกลิ่นฟีโรโมนชนิดนี้ไปทั่วรังได้ก็จะไม่มีการ 
สร้างหลอดนางพญาขึ้นในรัง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่พบว่ามีการสร้างหลอดนางพญาขึ้นมาในช่วง 
ฤดกูาลดอกไม้บานจะต้องท�าลายหลอดดงักล่าวทิง้ และหากตรวจพบการสร้างหลอดนางพญาขึน้มา 
ในเวลาทีไ่ม่ใช่ฤดกูาลทีจ่ะสร้างหลอดนางพญา แสดงว่านางพญาของผึง้รงันัน้เสือ่มสมรรถภาพ ดงันัน้ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจได้ดีขึ้น จะขออธิบายสภาพการสร้างหลอดนางพญา (Queen Cell) ดังนี้

  1) หลอดนางพญาฉกุเฉนิ (Emergency Queen Cell) เมือ่ผึง้รงัใดรงัหนึง่ขาด 
นางพญาเพราะนางพญาในรงันัน้หายไป หรอืตายไปด้วยเหตใุดเหตหุนึง่กด็ ีถ้าในรงันัน้มคีอนทีม่ไีข่ 
หรอืมตีวัหนอนในวยัทีไ่ม่เกนิ 3 วนั เหลอือยู ่ผึง้ทีเ่หลอืในรงัจะเริม่เอานมผึง้ (Royal Jelly) มาเลีย้ง 
ตวัหนอนในวยัอ่อนทีส่ดุ และจะดงึหลอดนางพญาให้ใหญ่ขึน้ ในกรณเีช่นนีเ้ราจะพบหลอดนางพญา 
จ�านวนมากเกิดขึ้นในรัง และเกิดขึ้นในหลายคอนในรัง บางครั้งอาจพบว่ารังหนึ่งมีการสร้างหลอด 
นางพญาฉุกเฉินขึ้นมาถึง 20 หลอดก็มี 
 2)  หลอดนางพญาทดแทน (Supersedure Queen Cell) ในกรณีที่ผึ้ง 
นางพญาแก่มอีายมุาก หรอืนางพญาไม่สมบรูณ์  
ท�าให้การเคลื่อนไหวเชื่องช้า ไม่สามารถไปได ้
ทั่วทุกคอนผึ้งได้ ท�าให้ประชากรผึ้งงานในรัง 
เกิดความรู้สึกขาดนางพญา ก็จะสร้างหลอด 
นางพญาขึ้น หลอดนางพญาชนิดนี้จะเกิดขึ้น 
ตรงกลางๆ ของคอนมจี�านวนหลอดไม่มาก อาจ  
1 หรือ 2 หลอด เราเรียกว่าหลอดนางพญา 
ซปุเปอร์ซดิวัร์ หรอื ซปุเปอร์เชค็ หรอือาจเรยีกว่า 
หลอดนางพญาทดแทนก็ได ้ ลักษณะของ 
ผึ้งนางพญาชนิดนี้จะหาผึ้งนางพญาที่ดีได้ยาก ภาพหลอดนางพญาฉุกเฉิน 

(Emergency Queen Cell)
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 3) หลอดนางพญาแยกรัง (Swarm Queen Cell) หลอดนางพญาชนิดนี้  
โดยมากจะอยูต่ามด้านข้างหรอืส่วนรมิของรวงผึง้ เรยีกว่า หลอดสวอร์มหรอืหลอดนางพญาแยกรงั 
เป็นหลอดนางพญาที่ผึ้งจงใจสร้างขึ้นเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ของผึ้งธรรมชาติ บางครั้งผึ้งนางพญา 
ที่คัดเลือกหลอดสวยๆ จากหลอดสวอร์มก็อาจเป็นผึ้งแม่รังที่ดีได้ ถ้าได้จากสายพันธุ์ที่มีแม่รังเดิมด ี
และได้รับการคัดเลือกโดยผึ้งจากตัวหนอนที่อยู่ในวัยอ่อนๆ ประมาณ 12 – 24 ชั่วโมง นับจาก 
ฟักออกจากไข่

6.2  ความจ�าเป็นในการเปลี่ยนนางพญาผึ้ง

 วัตถุประสงค์ในการเปลี่ยนนางพญาผึ้ง มีดังนี้
 1. เปลี่ยนนางพญาผึ้งตัวเดิมที่มีอายุมากหรือพิการ
 2. เพิ่มรังใหม่ เมื่อมีการแยกขยายรังเพิ่มขึ้น
 3. ทดแทนนางพญาผึ้งที่ตายหรือหายไปจากรัง

 การปล่อยนางพญาผึ้งเข้าไปในรังใหม่อาจด�าเนินการได้หลายวิธี ดังนี้
 1.  ปล่อยผึ้งนางพญาที่ได้รับการผสมและวางไข่แล้ว 
 2.  ปล่อยผึ้งนางพญาพรหมจรรย์ที่เพิ่งฟักออกจากดักแด้ ยังไม่ได้รับการผสม
 3.  เหน็บหลอดนางพญา ที่มีอายุนับจากการปิดฝาหลอดรังประมาณ 6 วัน

 สภาพที่เหมาะสมในการน�านางพญาผึ้งเข้ารังใหม่
 1. ผึ้งรังที่จะรับนางพญาตัวใหม่ ต้องมีความรู้สึกขาดนางพญา และมีความต้องการ 
นางพญา (ควรให้เกิดความรู้สึกแบบนี้ในรังไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง)
 2. สภาพภายในรังควรมีอาหาร (เกสรและน�้าหวาน) สมบูรณ์คล้ายๆ กับช่วงฤด ู
ดอกไม้บาน

ภาพหลอดนางพญาทดแทน 
(Supersedure Queen Cell)

ภาพหลอดนางพญาแยกรัง 
(Swarm Queen Cell)
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 3. การปลดปล่อยในลกัษณะเหนบ็หลอดรงั ให้นางพญาสาวออกจากหลอดรงั ผึง้จะยอมรบั 
ได้ดีกว่าในลักษณะอื่น
 4. ในรงัทีม่ผีึง้ปรมิาณน้อย การยอมรบัผึง้นางพญาตวัใหม่ง่ายกว่ารงัผึง้ทีม่จี�านวนผึง้มาก  
และจ�านวนคอนมาก
 5. ต้องไม่ให้มกีารสร้างหลอดนางพญาฉกุเฉนิขึน้ในระยะทีจ่ะใส่ผึง้นางพญาตวัใหม่เข้าไป 
ทดแทน
 6. รังที่มีคอนไข่และคอนตัวหนอนในวัยอ่อนจะสร้างหลอดนางพญาฉุกเฉิน ในกรณี 
ผึ้งรังนั้นขาดนางพญา ท�าให้ไม่ยอมรับนางพญาตัวใหม่หรือหลอดนางพญาที่เอาไปใส่ ต้องคอย 
ตรวจเช็คและท�าลายหลอดนางพญาที่ เกิดขึ้นในรังเสียก ่อนที่จะน�านางพญาหรือหลอด 
นางพญาตัวใหม่ใส่เข้าไป วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ อย่าน�านางพญาตัวใหม่มาใส่ในรังที่มีคอนไข่ 
และมีหนอนที่มีอายุไม่เกิน 3 วัน (อายุของตัวหนอน) และต้องไม่มีการสร้างหลอดนางพญา 
หรือถ้วยนางพญาขึ้นในรังนั้นด้วย

6.3  วิธีการปล่อยผึ้งนางพญาตัวใหม่
 1)  เตรียมรังและผึ้งที่จะรับนางพญาตัวใหม่ให้พร้อม โดยการเติมอาหาร (น�า้หวานหรือ 
เกสร) ให้มากเพยีงพอ ก่อนทีจ่ะน�านางพญาตวัใหม่มาใส่ไว้หนึง่ หรอืสองวนั อย่าใส่นางพญาตวัใหม่ 
เข้าไปในขณะที่ผึ้งหิวและขาดอาหาร
 2)  ตรวจเช็ครังล่วงหน้า 1 วัน เพื่อท�าลายหลอดนางพญาและถ้วยนางพญาในรังนั้น 
ให้หมด และตรวจให้ละเอียดตรวจดูว่ามีผึ้งงานบางตัวได้ปรับตัวเองขึ้นเป็นนางพญาเทียม  
โดยมีผึ้งงานวางไข่ในหลอดรังหรือไม่ ถ้าพบให้แก้ไขเสียก่อน
 3)  ถ้าเลือกเวลาได้ ให้เลือกด�าเนินการตอนเช้าตรู่ หรือตอนเย็นๆ 
 4)  การเตรียมการต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ไม่บกพร่อง ให้สังเกตว่าผึ้งรังนั้นต้องการนางพญา  
เราก็สามารถปล่อยนางพญาตัวใหม่ลงบนรวงผึ้งได้เลย โดยเอาผึ้งอนุบาลที่ติดมาด้วยในกล่องขัง 
นางพญาออกก่อน ค่อยๆ เปิดฝากล่องที่ขังนางพญา ให้นางพญาไต่ออกมาบนรวงที่ยกคอนขึ้นมา 
หงายบนลงั เลอืกปล่อยบรเิวณทีม่ผีึง้อนบุาลของรงันัน้ คอยสงัเกต ถ้าผึง้ไม่ตืน่ กจ็ะยอมรบันางพญา 
ตัวใหม่ ถ้าผึ้งแสดงอาการตื่น กระพือปีกแล้วเข้ามารุมล้อมนางพญาจนเป็นก้อนกลมให้พ่นน�้าเย็นลงไป  
แยกเอานางพญามาขังในกลักขังนางพญาใหม่ ตรวจดูทุกคอนในรังนั้นใหม่ว่ามีการสร้างหลอด 
นางพญา หรือผึ้งงานวางไข่แทนหรือไม่ ถ้ามีให้รีบแก้ไขเสียก่อนแล้วค่อยเหน็บกล่องที่ขังนางพญา 
ไว้ในระหว่างคอนที่เป็นซิลบรู๊ดทิ้งไว้สัก 1-2 วัน ค่อยทดลองปล่อยผึ้งนางพญาตัวนั้นอีกครั้งหนึ่ง  
ข้อพึงระวังในช่วงนี้ ต้องไม่ให้ผึ้งนางพญาที่ถูกขังอยู่ในกล่องขังนางพญาอดอาหารตาย โดยเอาผึ้ง 
อนบุาลในรงันัน้ใส่เข้าไปในกลกัขงันางพญาด้วย ประมาณ 3-4 ตวั และในกลกัขงันางพญามอีาหาร 
อยู ่(น�า้ตาลป่นละเอยีดผสมน�า้ผึง้เลก็น้อย อย่าให้เหลวแฉะเป็นน�้าเชือ่มเหนยีว ซึง่จะไปเปียกเคลอืบ 
ตัวผึ้งนางพญา ท�าให้หายใจไม่ออกและตายได้ อย่าลืมว่าผึ้งหายใจทางรูหายใจซึ่งอยู่บริเวณ 
ด้านข้างของปล้องล�าตัวส่วนท้องของผึ้ง)

การผลิตน�้าผึ้งคุณภาพการผลิตน�้าผึ้งคุณภาพ102



 5)  ด�าเนนิการตามวธิข้ีางต้น โดยท�าลายหลอดนางพญาทีอ่าจเกดิขึน้ในรงันัน้ให้หมดทิง้ไว้  
1 วัน ตรวจดูอีกครั้งเพื่อความแน่ใจว่าไม่มีการพยายามจะสร้างหลอดนางพญาขึ้นมาอีก และ 
ในรังนั้นมีอาหาร (น�้าผึ้ง) อยู่ที่หัวคอนและมีเกสรเก็บอยู่มากพอก็เอาผึ้งนางพญาตัวใหม่ที่ขังไว้ 
ในกลักขังนางพญามาเหน็บไว้ระหว่างคอนที่มีซิลบรู๊ดที่เริ่มออกเป็นตัวผึ้งในวัยอนุบาล (พยายาม 
ท�าเวลาเยน็) ปิดฝารงัผึง้ทิง้ไว้หนึง่วนั วนัรุง่ขึน้ค่อยๆ ปล่อยผึง้นางพญาออกจากกล่องทีข่งัไว้ สงัเกต 
ดูสักครู่ถ้าผึ้งไม่แสดงอาการตื่น จู่โจมจะเข้ากลุ้มรุมนางพญา ก็แสดงว่าผึ้งรังนั้นยอมรับนางพญา 
ตัวใหม่ ปิดฝารังไว้ประมาณ 30 นาที ตรวจดูอีกทีว่าผึ้งยอมรับนางพญาตัวใหม่หรือไม่ ถ้ายอมรับ  
นางพญาก็จะอยู่อย่างสงบกับผึ้งงานรังใหม่ บางตัวก็จะเริ่มวางไข่ได้เลย

6.4  เทคนิคการเหน็บหลอดดักแด้ผึ้งนางพญา
 หลอดดักแด้นางพญา หมายถึง หลอดนางพญาที่ผึ้งสร้างขึ้นให้เป็นที่อยู่ของตัวหนอน 
ที่ผึ้งเลือกที่จะสร้างให้เป็นผึ้งนางพญา และเจริญวัยจากตัวหนอนลอกคราบเข้าดักแด้อยู่ในนั้น  
โดยจะใช้เวลาหลังจากเริ่มเข้าและปิดฝาหลอดดักแด้ ประมาณ 7 วันครึ่ง ก็จะออกเป็นตัวผึ้ง 
นางพญาสาว ดังนั้น การเหน็บหลอดดักแด้นางพญาเข้าไปในรังใหม่ หรือรังที่ขาดนางพญา ก็ต้องการ 
สภาพการเตรยีมการและความต้องการเหมอืนกบัการน�านางพญาผึง้ตวัใหม่ใส่ในรงัตามทีไ่ด้อธบิาย 
ไว้แล้วในตอนต้น 
 การเหน็บหลอดดักแด้นางพญาที่มีอายุใกล้ที่จะออกจากหลอดดักแด้ประมาณ 1 วัน  
เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุด ถ้าทราบอายุของดักแด้ และวันแรกที่ปิดฝาหลอดดักแด้ก็นับไปอีก 6 วัน  
ซึ่งเมื่อน�าหลอดดักแด้นางพญามาติดไว้ในรวงผึ้ง ในช่วงนี้ผึ้งนางพญายังมีเวลาอยู่ในหลอดดักแด้  
1 วัน เมื่อออกจากดักแด้แล้วการยอมรับของผึ้งงานก็จะดีขึ้น
 ข้อควรค�านึงเกี่ยวกับหลอดดักแด้นางพญานั้น ต้องระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระเทือน 
จากการเขย่า หรือจากการถูกแสงแดดโดยตรง บางครั้งที่มีความจ�าเป็นที่จะต้องน�าหลอดดักแด้ 
ผึ้งนางพญาเดินทางไปยังที่อื่นที่ห่างไกลออกไปให้จัดใส่กล่องใส่ให้ดี มีกระดาษฟางหรือกระดาษ 
นุ่มๆ ห่อกันการกระเทือนและอย่าให้โดนแสงแดดหรือได้รับความร้อนจากแสงแดด เดินทาง 
ด้วยความระมัดระวัง เมื่อไปถึงที่หมายแล้วให้รีบด�าเนินการเหน็บหลอดนางพญาผึ้งทันที วิธีเหน็บ 
หลอดนางพญาผึ้งนั้น ต้องเตรียมสภาพรังให้พร้อมที่จะรับนางพญาผึ้งตัวใหม่ ดังรายละเอียด 
ที่กล่าวมาแล้ว ในวันรุ่งขึ้นหรืออีก 2 วัน ให้มาเช็คนางพญาผึ้งสาวซึ่งเมื่อมีอายุครบ 3 วัน  
จะบินออกนอกรัง เวลาประมาณบ่าย 2 โมง การบินเที่ยวแรกจะนาน 2 – 5 นาที วันต่อๆ มาก็ 
จะนานขึ้น ในวันที่ 4 – 7 ก็จะเริ่มบินออกไปผสมพันธุ์กับผึ้งตัวผู้ ช่วงดังกล่าวอย่าเข้าไปรบกวน 
รังผึ้ง ปล่อยให้มีอายุครบ 10 วัน ถ้านางพญาผึ้งได้รับการผสมแล้วก็จะเริ่มวางไข่ และท�าหน้าที่ 
เป็นนางพญาผึ้งแม่รังต่อไป
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บทที่ 6
เทคนิคในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์

 ผู้เลี้ยงผึ้งจะประสบความส�าเร็จได้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของผู้เลี้ยงที่ต้องมีความรู้ ใจรัก  
ทุนทรัพย์ เวลา และสุขภาพดีเท่านั้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับเทคนิคในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ผึ้งพันธุ์ดี (EXCELLENT QUEENS)
 2.  สถานที่ตั้งวางรังผึ้งดี (GOOD APIARY LOCATION)
 3.  ข้อมูลแหล่งอาหารส�าหรับผึ้ง (FOOD SOURCES FOR HONEY BEE) 
 4.  การจัดท�าบันทึกฟาร์มผึ้งเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับ 
ฟาร์มผึ้ง (GAP ฟาร์มผึ้ง)
 5.  วัสดุอุปกรณ์ดี (GOOD EQUIPMENT)
 

1.  ผึ้งพันธุ์ดี (EXCELLENT QUEENS) 

 ผึ้งพันธุ์ดี หรือพันธุ์ผึ้งที่ดีส่วนใหญ่มักยึดเอาคุณสมบัติของผึ้งนางพญาเป็นหลัก เพราะ 
ผึ้งนางพญาเป็นตัวให้ก�าเนิดประชากรผึ้งงาน หากได้ผึ้งนางพญาที่ดี ลูกผึ้งที่ออกมาก็ย่อมดีด้วย  
หลักเกณฑ์ที่ยึดถือเอาว่าเป็นผึ้งพันธุ์ดี ได้แก่

 1.1 ผึ้งนางพญา สามารถไข่ดกและไข่ดี 
  ผึ้งนางพญาสามารถวางไข่ได้เป็นจ�านวนมาก และไข่เหล่านั้นสามารถฟักออกเป็น 
ตัวได้หมดเป็นระเบียบเรียบร้อย ก�าเนิดประชากรได้หนาแน่นดี

 1.2 ให้ผลผลิตสูง 
  ทั้งในด้านการผสมเกสร การหาน�้าผึ้ง การผลิตนมผึ้ง และอื่นๆ ผึ้งงานทุกตัว 
มีความแข็งแรงและมีพฤติกรรมขยันขันแข็งในการปฏิบัติภาระกิจต่างๆ

 1.3 ทนต่อสภาพอากาศต่างๆได้ดี 
  มีการปรับตัวต่อสภาวะหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
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 1.4  ปลอดโรค และมีความต้านทานโรค หรือต้านทานไรศัตรูผึ้ง
  สังเกตจากพฤติกรรม Hygienic behavior หรือการท�าความสะอาดรวงรังเป็น 
พฤติกรรมที่เป็นตัวชี้วัด ในการป้องกันการเกิดโรคในผึ้ง หากประชากรผึ้งมีพฤติกรรมการท�า 
ความสะอาดรังหรือ Hygienic behavior สูง ส่งผลให้โอกาสในการเกิดโรคของผึ้งจะต�่า ซึ่งเป็น 
พฤติกรรมที่เป็นที่ต้องการในการคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ผึ้ง

 1.5 เชื่องไม่ดุร้าย 
  ท�าให้ผู้เลี้ยงผึ้งท�างานได้สะดวกไม่ยุ่งยากและวุ่นวาย เพราะการที่ผึ้งต่อยท�าให้ 
เสียเวลาในการตรวจสุขภาพหรือตรวจสภาพภายในรัง

 1.6 ตัวผึ้งควรมีขนาดใหญ่พอสมควร 
  ผึ้งที่มีขนาดล�าตัวใหญ่ จะมีกระเพาะเก็บน�า้หวานที่ใหญ่ด้วย จะสามารถหาน�า้ผึ้ง 
และเกสรดอกไม้ได้มากกว่าผึ้งตัวเล็ก มีความแข็งแรง ว่องไว และอายุอาจยืนยาวกว่าด้วย

2.  สถานที่ตั้งวางรังผึ้งดี (GOOD APIARY LOCATION)

 ผู้เลี้ยงผึ้งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเลือกท�าเลของสถานที่ให้เหมาะสม โดยยึดหลักดังนี้คือ
 2.1 เป็นสถานที่มีอาหารผึ้งอย่างสมบูรณ์พอเพียงต่อปริมาณผึ้งที่ใช้เลี้ยง อาหารผึ้ง  
หมายถงึ เกสรดอกไม้และน�้าหวานจากดอกไม้ หากมไีม่พอในบางฤดกูพ็ยายามหาสถานทีข่าดเกสร 
และน�้าหวานในช่วงระยะสั้นๆ เพียงเล็กน้อย 
 2.2  ลมไม่พัดแรงจัด หรือมีก�าแพงสิ่งกีดขวางต้านทานลม
 2.3  ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง (Insecticide free) เพราะยาฆ่าแมลงท�าให้ผึ้งตาย 
เป็นจ�านวนมาก
 2.4  ปลอดภัยจากโรคและศัตรูท�าลาย ต้องไม่มีโรคระบาดของผึ้ง หรือมีศัตรูผึ้งรบกวน 
มากนัก
 2.5  อากาศไม่ร้อนจัด หรือหนาวจัดจนเกินไป
 2.6  ฝนไม่ตกชุกจนมีความชื้นสูง หรือชุกจนผึ้งออกหาอาหารไม่ได้
 2.7  มีแหล่งน�้าสะอาดที่ผึ้งสามารถใช้ดื่มจะควบคุมอุณหภูมิภายในรังอย่างเพียงพอและ 
ไม่ไกลจนเกินไปนัก
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3.  ข้อมูลแหล่งอาหารส�าหรับผึ้ง (FOOD SOURCES FOR HONEY BEE) 

 ผู้เลี้ยงผึ้งจ�าเป็นต้องรู้ว่าที่ใดมีอาหารผึ้งชนิดใดมีเกสร หรือน�้าหวานในช่วงเวลาใดจาก 
เดือนไหนถึงเดือนไหน เป็นปริมาณมากน้อยเท่าไรในแต่ละปีที่ผ่านมาแล้ว สาเหตุที่มีอาหาร 
แต่ละชนิดมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไร การที่จะรู้เรื่องต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นได้นั้น ผู้เลี้ยง 
จ�าต้องศึกษา ไต่ถามจากผู้เลี้ยงรายอื่นๆ หรือถ้าจะให้แน่นอนและเชื่อมั่นอย่างสนิทใจ ผู้เลี้ยงผึ้งก ็
ต้องท�าการส�ารวจศกึษาสถานทีต่่างๆ แล้วจดบนัทกึข้อมลูไว้ การส�ารวจศกึษาสถานทีเ่พือ่หาข้อมลูนัน้  
ตามหลักการที่ถูกต้องจ�าเป็นต้องใช้ตัวผึ้งเป็นพนักงานส�ารวจ และผู้เลี้ยงผึ้งเป็นผู้จดบันทึก 
ข้อมูลต่างๆ ที่ผึ้งรายงานให้ทราบ

 วิธีการส�ารวจแหล่งอาหารผึ้ง
 3.1  น�าผึ้งที่มีจ�านวนประชากรหนาแน่นเต็ม 10 คอน จ�านวน 1 - 5 รัง หรือมากกว่านั้น 
ไปตั้ง ณ สถานที่ต้องการทราบข้อมูล
 3.2  ท�าการชัง่น�า้หนกั เพือ่ศกึษาสภาพของท้องถิน่นัน้ว่ามอีาหารประเภทน�้าหวานส�าหรบั 
ผึ้งหรือไม่ ถ้ามีปริมาณมากน้อยเพียงใด ในช่วงฤดูใดหรือจากเดือนไหนถึงเดือนไหน แล้วจดบันทึก 
น�้าหนักที่ได้เพิ่มขึ้นจากการชั่งน�้าหนักทุกๆ 10 วัน หรือ 7 วัน หรือชั่งทุกวัน ขึ้นอยู่กับผู้เลี้ยงว่า 
ต้องการทราบข้อมูลอะไรบ้าง ถ้าต้องการทราบแต่เพียงว่าสถานที่นั้นมีอาหารหรือไม่ก็ท�าการชั่ง 
ทุกๆ 10 วัน หรือ 7 วันก็ได้ แต่ถ้าต้องการทราบว่าในช่วงที่มีน�้าหวานตามธรรมชาตินั้น เริ่มตั้งแต ่
เมื่อใดเป็นปริมาณเท่าใด ปริมาณที่ผึ้งได้สูงสุดเป็นจ�านวนเท่าใด เมื่อไรและนานกี่วัน ในกรณีเช่นนี ้
จ�าเป็นต้องชัง่น�า้หนกัทกุวนัและควรชัง่เป็นเวลา เช่น เคยชัง่ 09.00 น. กต้็องชัง่ 09.00 น. ทกุวนั แล้ว 
จดบันทึกเอาไว้ ตัวเลขที่จดบันทึกสามารถน�ามาท�าแผนภูมิแสดงเป็นกราฟได้ 
 3.3 ท�าการนับจ�านวนตัวผึ้งที่น�าเกสรดอกไม้เข้ามาไว้ภายในรัง โดยนับในช่วงเช้า เวลา 
ประมาณ 07.00 น. 08.00 น. และ 09.00 น. ในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าวอาจนับเพียงครั้งเดียวหรือ 
หลายครั้ง ถ้านับหลายครั้งแต่ละครั้ง ควรนับห่างกัน 10 หรือ 20 นาที และการนับแต่ละครั้งควรใช้เวลา  
5 หรือ 10 หรือ 15 วินาที โดยการท�าการจับเวลาแล้วเริ่มนับผึ้งที่น�าเกสรเข้ามาภายในรังทีละตัวๆ  
จดจ�านวนที่นับได้ในแต่ละช่วงเวลาของวันของสัปดาห์หรือเดือน จากตัวเลขที่ได้จะท�าให้ทราบว่า  
สถานที่นั้นมีอาหารประเภทเกสรดอกไม้ในช่วงฤดูใดมากที่สุด และฤดูไหนน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย
 3.4 ถ้าไม่มีเครื่องชั่งที่จะชั่งหีบเลี้ยงผึ้ง ถ้าไม่มีเวลาที่จะนั่งนับจ�านวนตัวผึ้งที่เก็บเกสร 
ดอกไม้เข้ามาภายในรวงรัง ก็ยังมีวิธีการส�ารวจอย่างคร่าวๆ ได้ด้วยการดูตามแผ่นรวงรังทั้งหมดที่ 
มีอยู่ในหีบเลี้ยงว่ามีปริมาณน�้าหวานหรือน�้าผึ้งเก็บสะสมไว้มากน้อยเพียงใด หรือไม่มีเลย โดยปกต ิ
ผึ้งในหีบ 10 คอน จ�าเป็นต้องมีคอนน�้าผึ้ง คือ คอนที่มีน�้าหวานหรือน�้าผึ้งเต็มแผ่นรวงรังหรือ 
ครึง่หนึง่ หรอืในสีส่่วนของแผ่นรวงรงัอย่างน้อยทีส่ดุจ�านวน 1 แผ่น และแผ่นรวงรงัทีเ่กบ็เกสรดอกไม้ 
อย่างน้อย 1 แผ่นเช่นกัน ส�าหรับแผ่นรวงรังตัวอ่อนมักจะมีน�้าหวานหรือน�้าผึ้งอยู่บริเวณที่อยู่ของ 
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ตัวอ่อนและใต้สันคอนลงมาเป็นเนื้อที่ประมาณ 1-2 นิ้ว หากผึ้งอยู่ในสภาพดังกล่าวโดยไม่ต้องให้ 
อาหารเสริมเลย นั่นหมายความว่า สถานที่นั้นมีอาหารส�าหรับผึ้ง ในบางเดือนอาหารส�าหรับผึ้งทั้ง 
สองประเภท คือ เกสรดอกไม้ และน�้าหวานมีน้อยหรือไม่มีเลย บางเดือนอาจจะมีมากและบางทีก็ 
มีมากจนเกินไป ผู้เลี้ยงผึ้งสามารถรู้ได้ด้วยการตรวจดูตามแผ่นรวงรังต่างๆ ภายในกล่องเลี้ยงผึ้ง  
แล้วบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็นในแต่ละครั้งที่ท�าการตรวจสุขภาพผึ้ง
 3.5 ชนิดของต้นไม้ต่างๆ ที่เป็นอาหารผึ้ง (bee botany) ควรได้รับการส�ารวจว่ามี 
พืชชนิดใดบ้าง ที่ให้เกสรหรือให้น�า้หวาน หรือให้ทั้งสองอย่างแก่ผึ้งเป็นปริมาณมากน้อยเพียงใด  
ในช่วงฤดใูด เป็นเวลานานเท่าใด พชืแต่ละชนดิอยูท่ีใ่ดบ้าง เพือ่ทีจ่ะได้น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวางแผนงาน 
ในรอบปีต่อไปว่าควรน�าผึ้งไปไว้ ณ จุดใด ในฤดูไหน เป็นเวลานานเท่าใด ต่อจากนั้นควรย้ายไปไว้ 
ที่ใด เป็นต้น และหากทุกจังหวัดมีการส�ารวจระยะการบานของดอกไม้แล้วรายงานให้ทราบ 
ก็จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งอย่างยิ่ง
 

4. การจัดท�าบันทึกฟาร์มผึ้งเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติ
 ทางการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มผึ้ง (GAP ฟาร์มผึ้ง) 

 การจดัท�ามาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี�าหรบัฟาร์มผึง้ (GAP ฟาร์มผึง้) เป็นเรือ่ง 
ทีม่คีวามส�าคญัมากขึน้ และเป็นสิง่จ�าเป็นทีเ่กษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้จะต้องปฏบิตั ิเพือ่ให้ผลติภณัฑ์ผึง้เป็น 
ที่ยอมรับในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งรายละเอียดของมาตรฐานการปฏิบัติทาง 
การเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มผึ้ง (GAP ฟาร์มผึ้ง) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในภาคผนวก และปัจจัย 
ส�าคัญที่จะท�าให้การเลี้ยงผึ้งประสบผลส�าเร็จและสามารถได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการ 
เกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มผึ้ง (GAP ฟาร์มผึ้ง) ได้นั้น เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งจะต้องจดบันทึกฟาร์มผึ้ง  
เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลผู้เลี้ยงผึ้ง การตลาด ทรัพย์สิน การด�าเนินธุรกิจการเลี้ยงผึ้ง การวางแผน และ 
การจดัการรงัผึง้ สถานทีต่ัง้รงัผึง้ บนัทกึประจ�าฟาร์ม บนัทกึสารเคมแีละยาทีใ่ช้ในฟาร์ม และข้อมลู 
ปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะกระตุ้นให้ ผู้เลี้ยงผึ้งได้ตระหนัก และเกิดความช�านาญการ 
ตลอดจนสามารถปฏิบัติตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับฟาร์มผึ้ง และ 
เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้งของตนเอง เพื่อก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไป ซึ่งจะ 
ส่งผลให้การผลิตผลิตภัณฑ์ผึ้งให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ปริโภค
  กรมส่งเสรมิการเกษตร ในฐานะทีเ่ป็นหน่วยงานทีม่ภีารกจิในการส่งเสรมิให้เกษตรกรเข้าสู่ 
การผลติตามมาตรฐานการปฏบิตัทิางการเกษตรทีด่สี�าหรบัฟาร์มผึง้ (GAP ฟาร์มผึง้) จงึได้ออกแบบ 
และจดัท�า สมดุจดบนัทกึฟาร์มผึง้ เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อเกษตรกรผูเ้ลีย้งผึง้ทีจ่ะสามารถจดบนัทกึ 
สิ่งที่ส�าคัญและจ�าเป็น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการท�าธุรกิจฟาร์มผึ้งและง่ายต่อการตรวจสอบของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถศึกษาเพิ่มเติมและน�าไปประยุกต์ใช้ได้ดังรายละเอียดในภาคผนวกท้ายเล่ม
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5.  วัสดุอุปกรณ์ดี (GOOD EQUIPMENT)

 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงผึ้งมีมากมายหลายอย่างแต่ละอย่างมักมีราคาแพง สาเหตุที ่
มีราคาแพงอาจเป็นเพราะมีผู้ผลิตน้อยรายไม่ค่อยมีการแข่งขันจึงตั้งราคาตามใจชอบได้ หรือ 
อาจเป็นเพราะมีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทานใช้ได้นานปี มีความคล่องตัว โดยเฉพาะในประเทศไทย 
เรามักนิยมของถูก เรื่องคุณภาพ ความคล่องตัว ทนทานใช้ได้นานปี จึงถูกมองข้ามไป ผู้เลี้ยงผึ้ง 
บางรายนิยมของต่างประเทศแม้จะมีราคาแพงกว่าในประเทศไทยหลายเท่านักก็ซื้อ เพราะศรัทธา 
ว่าต้องเป็นของดี แต่ความหมายของเครื่องมือดีในที่นี้มิได้หมายถึงของแพงต้องดี กลับตรงกันข้าม  
ของถูกๆ ที่อยู่ในบ้านเราอาจดีกว่าของต่างประเทศก็ได้ จึงขอให้หลักเกณฑ์เครื่องมือดีในที่นี้ว่า  
ใช้ง่าย ให้ความสะดวก ราคาถูก ทนทาน ประหยัดทั้งแรงงานและเวลา เครื่องมือบางอย่างราคาถูก 
แต่ไม่แข็งแรงทนทาน เมื่อใช้ไปสักพักหนึ่งก็ช�ารุดเสียหายต้องท�าใหม่หรือต้องซ่อมแซมใหม่  
คิดค่าซ่อมแซมค่าเสียเวลาและค่าพลาดโอกาสรวมแล้วบางทีมีราคาแพงกว่าของที่ทนทาน  
ขอยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น หีบเลี้ยงผึ้งที่ท�าด้วยไม้อัดกับไม้จริง แม้จะทาสีเหมือนกันแต่หีบไม่อัดม ี
อายุใช้งานน้อยกว่าไม้จริง เพราะกาวที่ใช้อัดไม่ให้ติดกันมีการเสื่อมอายุ เมื่อหมดสภาพไม้จะ 
ล่อนออกเป็นแผ่นบางๆ หรือบวมยุ่ยๆ เป็นหย่อมๆ หมดความแข็งแรง คอนที่ใช้เลี้ยงผึ้งของ 
บางคนท�าไม่ได้ขนาดมาตรฐาน สั้นไปบ้าง ยาวไปบ้าง เวลาใช้มักมีปัญหาท�าให้การปฏิบัติงาน 
ยุ่งยาก เสียทั้งเวลาและแรงงานเพิ่มขึ้น แผ่นรังเทียมที่ท�าด้วยพาราฟีนราคาถูกมาก จะส่งผลให้ผึ้ง 
สร้างหลอดรวงได้ช้ากว่าที่ท�าด้วยไขผึ้ง ท�าให้ผึ้งนางพญาวางไข่ได้ช้าลงกว่าปกติ ด้วยเหตุนี้ 
ผู้เลี้ยงผึ้งจึงควรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ดีมีคุณภาพ ใช้งานง่าย สะดวก ประหยัดทั้งเวลา แรงงาน และ 
ทุนทรัพย์ หากจะคิดสร้างเครื่องมือใช้เองก็ควรคิดถึงหลักการดังกล่าว แล้วสร้างเครื่องมือให ้
สนองวัตถุประสงค์ตามหลักการข้างต้น
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บทที่ 7
สุขอนามัยของผึ้งพันธุ์

 ผึง้เป็นแมลงทีม่สีขุภาพแขง็แรงมากทีส่ดุชนดิหนึง่ โดยจะพบเหน็ผึง้ตามธรรมชาตส่ิวนใหญ่ 
มีสุขภาพแข็งแรง ความลับในเรื่องนี้มนุษย์ได้ให้ความสนใจมานานแล้ว และได้ค้นพบสิ่งที่น่าสนใจ 
หลายประการ เช่น พบว่าภายในรังผึ้งจะมีสารปฏิชีวนะ (Antibiotic Curtain) ชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ใน 
ส่วนประกอบของยางไม้ และยังพบอีกว่าผึ้งงานจะผลิตสารปฏิชีวนะจากต่อมอาหารเพื่อควบคุม 
ระดับเชื้อโรคอันเกิดจากเชื้อบัคเตรีมีให้สูงเกินไป ซึ่งพฤติกรรรมนี้มีมาก่อนที่มนุษย์จะเกิดขึ้น 
ในโลกนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขอนามัยของผึ้ง ได้แก่

  1.  น�้าหวานและเกสรที่มีคุณภาพดี และมีปริมาณสม�่าเสมอ โดยผึ้งจะสามารถ 
เก็บรวบรวมเพื่อน�าไปใช้ในการเพิ่มพลังงานและสร้างความต้านทานต่อศัตรูของผึ้ง

  2.  ลกัษณะทางพนัธกุรรมของผึง้มคีวามต้านทานโรคเน่าของตวัอ่อน 
โดยพบว่าผึง้งานมยีนีส์ลกัษณะด้อย 2 ลกัษณะ ซึง่เกีย่วพนักบัความสามารถในการท�าความสะอาดรงั  
และการเปิดหลอดเซลล์ของตวัอ่อนและการท�าความสะอาด นอกจากนีผ้ึง้งานสามารถย่อยท�าลาย 
เชื้อโรคได้ และท�าให้ตัวอ่อนสามารถต้านทานต่อการติดเชื้อ

  ผู ้เลี้ยงผึ้งไม่สามารถจะเลี้ยงดูผึ้งให้ดีเหมือนกับธรรมชาติได้ แต่ก็มีความส�าเร็จ 
ในการขโมยอาหารของผึ้งจากรังผึ้ง โดยไม่ให้มีผลกระทบกระเทือนต่อความเป็นอยู่ของผึ้งได้  
โดยผู้เลี้ยงผึ้งต้องท�าให้อัตราความสมดุลระหว่างตัวอ่อน ผึ้งอนุบาล จ�านวนประชากรผึ้งและ 
ปริมาณอาหารให้คงที่อยู่ตลอดเวลา เสมือนผึ้งตามธรรมชาติมากที่สุด ดังนั้น เป้าหมายของ 
ผู้เลี้ยงผึ้งที่ดีก็คือท�าให้รังมีคุณภาพมีความแข็งแรงเต็มไปด้วยน�้าหวานและเกสร ซึ่งหมายถึง 
ผลผลิตที่ได้รับนั่นเอง ดังนั้นผู้เลี้ยงผึ้งจึงควรจะต้องดูแลเรื่องสุขอนามัยของผึ้งให้ดีด้วย
  ทวีปเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทยมีสภาพอากาศโดยทั่วไปนับว่าเหมาะสมต่อผึ้งที่สุด 
ในการเก็บน�้าหวานและเกสรได้เกือบตลอดปี และสามารถให้น�้าผึ้งได้ประมาณ 40 - 100 ก.ก./รัง  
แต่กม็บีางฤดเูช่นในฤดแูล้ง หรอืวกิฤตกาลทีผ่ดิปกต ิทีผู่เ้ลีย้งผึง้ไม่มกี�าลงัคนพอ ท�าให้เกดิการละเลย 
ต่อการดแูลรงัผึง้ ซึง่เป็นผลท�าให้รงัผึง้เสยีสมดลุย์ดงักล่าวไปในกรณนีี ้ผูเ้ลีย้งผึง้ทีด่จีะต้องเอาใจใส่ 
ดูแลและช่วยแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมเท่าที่จะท�าได้
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 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดย่อมที่จะต้องม ี
ศัตรูธรรมชาติ ผึ้งก็เช่นกัน แม้ว่าผึ้งจะผ่าน 
กระบวนการคัดเลือกและมีวิวัฒนาการ 
มาหลายพันปี จนกระทั่งได้รับการยอมรับว่า  
เป็นสตัว์สงัคมทีแ่ท้จรงิ แต่กย็งัคงมศีตัรธูรรมชาติ  
โรคผึ้ง ตัวเบียน และตัวห�้า เป็นศัตรูธรรมชาติ 
ของผึ้งที่ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับผึ้งและ 
อาชีพการเลี้ยงผึ้งที่จะต้องได้รับการแก้ไข 
ปัญหา ไม่ให้โรคและศตัรผูึง้ต่างๆ แพร่กระจาย 
ออกไป

โรคผึ้ง

1.  โรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย 

 1.1 โรคหนอนเน่าอเมรกินั (อเมรกินัฟาวล์บรดู) (American Foulbrood  
Disease, AFB) 

  สาเหต ุเกดิจากเชื้อแบคทเีรยี (Paeniba-
cillus larvae) โรคนี้มีผลเฉพาะตัวอ่อนเท่านั้น สปอร์จะ 
เจรญิในช่องทางเดนิอาหารของตวัอ่อนทีไ่ด้รบัเชือ้นีเ้ข้าไป  
ตัวอ่อนจะตายในเวลาต่อมา (5 - 6 วัน หลังจากรับเชื้อ)  
โรคนี้จะแพร่กระจายภายในรังผึ้ง และกระจายสู่รังอื่นๆ  
อย่างรวดเร็ว อันเป็นผลมาจากการขโมยน�า้ผึ้งระหว่าง 
ผึ้งด้วยกัน

  อาการ ตัวอ่อนจะตายภายในหลอดรวง 
ที่มีลักษณะของการปิดฝาผิดปกติ ได้แก่ ฝาบุ๋มลงไป และมีรูเล็กๆ มีกลิ่นเหม็นรุนแรง เมื่อมี 
การเน่าสลายจะมีลักษณะเป็นยางเหนียวสีน�้าตาลเกือบด�า ทดสอบง่ายๆ ด้วยวิธี Stretch test  
โดยใช้ปลายไม้เล็กๆ เขี่ยตัวหนอนที่เน่าตาย แล้วค่อยๆ ดึงก้านไม้ออก ตัวหนอนที่ตายจะยืด 
ตดิมากบัปลายไม้ออกมา ตวัหนอนทีต่ายและแห้ง จะเป็นสะเกด็ตดิอยูก่บัส่วนล่างของพืน้หลอดรวง  
เป็นสีด�าหรือสีน�้าตาลด�า
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  การป้องกันก�าจัด โรคนี้เป็นโรคที่มีปัญหามาก มักจะใช้วิธีการท�าลายผึ้งที่เป็น 
โรคพร้อมอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

  การตรวจวินิจฉัยโรคอเมริกันฟาวล์บรูดในสนาม 
  � ตรวจดูตัวอ่อนที่มีฝาปิดหลอดรวงแล้ว ดูความผิดปกติของฝาปิดหลอดรวง 
ถ้าเป็นโรคฝาปิดจะบุ๋มและมีรูเล็กๆ เกิดขึ้นหลายรู
  � ใช้เศษไม้เล็กๆ (ไม้ขีดไฟหรือไม้จิ้มฟันก็ได้) เปิดฝาปิดดูลักษณะตัวอ่อนที่ 
อยู่ข้างในถ้าตายมีลักษณะเป็นสีน�้าตาลและสามารถใช้ไม้ดึงของเหลวที่ค่อนข้างเหนียวเป็นสาย 
ออกจากหลอดรวงได้แสดงว่าผึ้งรังนั้นเป็นโรคนี้

 1.2  โรคหนอนเน่ายูโรเปียน (Europian Foulbrood Disease, EFB)

  สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Meliscoccus pluton (Streptococcus pluton)  
มีรูปร่างกลมอยู่รวมกันเป็นสายเหมือนลูกปัด เป็นเชื้อที่ไม่มีสปอร์ มีการแพร่กระจายของโรค 
เช่นเดียวกับหนอนเน่าอเมริกัน 

  อาการ ตวัอ่อนทีต่ายด้วยโรคนีม้อีายไุม่เกนิ  
4 - 5 วัน หลังจากฟักออกจากไข่เป็นระยะที่ยังขดตัว 
อยู่ที่ก้นของหลอดรวง ตัวอ่อนที่เป็นโรคจะมีลักษณะ 
บดิเป็นเกลยีวจากสขีาวขุน่เป็นสเีหลอืง จากนัน้จะเปลีย่น 
เป็นสเีทา หรอืน�า้ตาล ขณะทีเ่น่าสลายจะมกีลิน่เหมน็เปรีย้ว  
การตรวจสอบให้ท�าโดยใช้ไม้เขี่ยลงบนตัวหนอนที่ก�าลัง 
เน่าสลาย ยกขึ้นช้าๆ ตัวหนอนจะไม่ยืดออกมาเหมือน 
ตวัหนอนทีเ่ป็นโรคหนอนเน่าอเมรกินั เมือ่ตวัหนอนแห้งตาย  
สะเก็ดของตัวอ่อนที่ตายจะไม่ติดกับผนังของหลอดรวง  
มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเล็ก ไม่เปราะหรือแตก สามารถ 
ถูกเคลื่อนย้ายได้ง่าย

  การป้องกันก�าจัด กรณีเมื่อตรวจพบ 
การระบาดในระดบัปานกลาง ส�าหรบัรงัทีอ่่อนแอจะมกีาร
เปลี่ยนผึ้งแม่รังตัวใหม่ หรือการเพิ่มจ�านวน 2 - 3 คอน  
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและการวางไข่ให้มากขึ้น จะเป็น 
การเพิ่มประชากรในรังและเพิ่มจ�านวนผึ้งที่ท�าหน้าที่ 
ท�าความสะอาดรัง ขนย้ายตัวที่เป็นโรคออกจากรัง และ 
เป็นการเพิ่มความต้านทานโรคให้กับผึ้งด้วย 
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  การตรวจวินิจฉัยโรคยูโรเปียนฟาวล์บรูดในสนาม
  �  ตรวจดูตัวอ่อน ดูความผิดปกติของตัวหนอน (ฝาหลอดรวงไม่ปิด) และตัวอ่อน 
ระยะก่อนดักแด้ (ฝาหลอดรวงเพิ่งปิด : prepupa)
  � ถ้าตัวหนอนหรือตัวอ่อนระยะก่อนดักแด้นอนตายลักษณะบิดเบี้ยวไปจากปกติ 
แสดงว่าผึ้งรังนั้นเป็นโรคหนอนเน่ายูโรเปียน 

2. โรคที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา

 2.1 โรคชอล์คบรูค (Chalkbrood, CB) 

  สาเหต ุเกิดจากเชื้อรา (Ascosphaera apis)  
ทีพ่บในประเทศไทยมทีัง้สายพนัธุท์ีส่ร้างสปอร์ (spore cyst)  
ท�าให้ตัวหนอนผึ้งที่ตายถูกปกคลุมด้วยเส้นใยของเชื้อรา 
และสปอร์มีลักษณะเหมือนแท่งสี่เหลี่ยมสั้นๆ สีด�า  
ส่วนอีกสายพันธุ์ไม่สร้างสปอร์ ท�าให้ตัวหนอนผึ้งที่ตาย 
ถูกปกคลุมด ้วยเส ้นใยของเชื้อรา มีลักษณะคล้าย 
แท่งชอล์คสขีาว โดยปกตสิปอร์จะไม่ท�าให้เกดิโรคจนกว่า 
จะมีการเติบโตเป็นเส้นใย ซึ่งจะเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ  
30 - 35 ºC ซึ่งเป็นอุณหภูมิปกติในรังผึ้ง

  อาการ ผึ้งที่ถูกเชื้อเข้าท�าลายมีทั้งตัวอ่อน 
และดักแด้ ตัวอ่อนอายุ 3-4 วัน จะสังเกตเห็นอาการของ 
โรคได้ โดยตัวอ่อนจะถูกปกคลุมด้วยเส้นใยของเชื้อรา 
สีขาวและกลายเป็นมัมมี่ เมื่อเชื้อรามีการสร้างสปอร์สีด�า 
ขึ้น หรือมีลักษณะคล้ายเศษชอล์ค และเมื่อมีอาการ 
ระบาดอย่างรุนแรง จะมีตัวอ่อนที่ปิดฝาตายและแห้งอยู ่
ภายในหลอดรวง รงัทีเ่ป็นโรคนีใ้นระดบัทีร่นุแรง จะพบว่ามตีวัอ่อนทีเ่ป็นโรคแห้งตายตกอยูท่ีพ่ืน้รงั 
เป็นจ�านวนมาก ซึ่งสามารถตรวจพบโรคนี้ได้ง่าย

  การป้องกันก�าจัด ยังไม่มีวิธีการควบคุมที่เชื่อถือได้ แต่ก็มีหลายวิธีที่ให้ผล 
ในการป้องกันด้วยการรักษาผึ้งไว้ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคนี้ การท�าให้รังผึ้งมีประชากรที่แข็งแรง  
ระบายอากาศที่ดี ไม่ให้มีความชื้นภายในรังสูง มีการเพิ่มตัวเต็มวัยที่เพิ่มออกจากหลอดรวงใหม่ๆ  
ให้กับรังที่เพิ่งเริ่มเป็นโรคนี้ เพื่อช่วยท�าความสะอาดรัง
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    การตรวจวินิจฉัยโรคชอล์คบรูดในสนาม
  � ตรวจดูตัวอ่อน ดูความผิดปกติของตัวหนอน ถ้าผึ้งรังนั้นเป็นโรคชอล์คบรูด  
ตวัหนอนในหลอดรวงจะตายและมเีส้นใยสขีาวของเชือ้ราหุม้อยูอ่ย่างมากมาย ต่อมาเชือ้ราจะสร้าง 
อบัสปอร์ขึน้ซึง่ท�าให้ตวัหนอนนัน้เปลีย่นจากสขีาวเป็นสเีทาหรอืด�ามลีกัษณะค่อนข้างแขง็และหลดุ 
ออกจากหลอดรวงได้ง่ายซึ่งต่อมาผึ้งงานจะน�าไปทิ้งไว้ที่พื้นรังและบริเวณหน้ารังอย่างมากมาย

3. โรคที่มีสาเหตุมาจากไวรัส

 3.1 โรคแซคบรูด (Sacbrood)

  สาเหตุ  เป ็นโรคที่ เกิดจากเชื้อไวรัส  
Sacbrood virus (SRB) เชื้อนี้ไม่ท�าให้เกิดความสูญเสีย 
มากนัก พบในช่วงแรกของการเลี้ยง ปัจจุบันยังไม่พบ 
ในเมืองไทย

  อาการ เป็นการยากในการตรวจสอบดเูชือ้ 
ไวรัส ลักษณะอาการของโรค หลังจากที่ผึ้งเป็นโรคเข้า 
ดักแด้ได้ 4 วัน หลอดรวงจะปิดฝาเรียบร้อย บริเวณ 
ส่วนหัวของตัวที่ตายจะมีสีด�า ล�าตัวที่เป็นสีขาวใสจะ 
เปลีย่นเป็นสเีหลอืงซดีๆ จนเป็นสนี�้าตาลและสดี�าในทีส่ดุ  
เมื่อดึงตัวอ่อนออกจากหลอดรวงมาตรวจสอบจะพบว่า 
ตัวอ่อนตายอยู่ในถุง(sac) ภายในตัวอ่อนเต็มไปด้วยน�้า และเมื่อแห้งจะเป็นสะเก็ดที่ติดอยู่ 
อย่างหลวมๆ กับผนังของหลอดรวง

  การป้องกันก�าจัด ยังไม่มีสารเคมีใดที่ใช้ในการควบคุมก�าจัดโรคชนิดนี้ได้  
ผู้เลี้ยงผึ้งจึงควรจัดการสภาพภายในรังให้ดี มีการเปลี่ยนผึ้งแม่รังใหม่ การจัดการประชากรผึ้ง 
ให้แข็งแรง การเพิ่มประชากรผึ้งงาน

   การตรวจวินิจฉัยโรคแซคบรูดในภาคสนาม
  � ตรวจดตูวัอ่อนทีม่ฝีาปิดหลอดรวงแล้วใช้เศษไม้เลก็ๆ เปิดฝาปิดดลูกัษณะตวัอ่อน 
ที่อยู่ข้างในถ้าตายมีลักษณะเป็นถุงหนามีของเหลวอยู่ภายใน แสดงว่าผึ้งรังนั้นเป็นโรคนี้

 3.2  โรคอัมพาตแบบเรื้อรัง (Chronic bee paralysis)

  สาเหต ุโรคนี้เกิดจากไวรัสชื่อ โครนิคบีพาราไลซีส (Chronic bee paralysis virus)  
หรือเรียก ซีบีพีวี โดยอาจจะติดจากอาหารหรือเข้าตามกระแสเลือดจากการกัดของไร เมื่อไวรัส 
สองตัวนี้เข้าไปมันจะอยู่ที่ถุงน�้าผึ้งในผึ้งแล้วเมื่อผึ้งเอาน�้าผึ้งไปป้อนตัวอื่นก็จะติดต่อกันทันที
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  อาการ มี 2 รูปแบบ ดังนี้ แบบแรก ผึ้งจะมีอาการปีกและตัวสั่นๆ บินไม่ขึ้น ก็เลย 
คลานตามพื้นหรือใบหญ้าหรือกองพะเนินในรัง อีกทั้งช่องท้องบวม ล�าไส้อักเสบและตายใน 
สองสามวนั แบบทีส่อง ผึง้จะตวัด�าลง ท้องโต ขนหายไป ท�าให้ดดู�าวาวๆ และมองดตูวัเลก็กว่าปกติ  
ผึ้งติดเชื้อจะถูกกัดจากผึ้งตัวอื่นภายในรัง เนื่องจากผึ้งติดเชื้อ ไม่มีขนเมื่อผึ้งบินออกจากรังจะ 
ไม่สามารถกลับสู่รังได้ เพราะจะถูกกีดขวางจากผึ้งงานตัวอื่นที่ท�าหน้าที่ปกป้องรัง เพราะผึ้งในรัง 
คิดว่าเป็นผึ้งต่างรัง ภายใน 2 - 3 วัน ผึ้งติดเชื้อจะสั่น ไม่สามารถบินได้ และตายในที่สุด
  โรคนี้จะพบในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน เม็กซิโก สหรัฐอเมริกา กลุ่มสแกนดิเนเวีย  
ทวีปยุโรป แถบเมดิเตอเรเนียน อังกฤษ แคนาดา ในประเทศอังกฤษ พบเชื้อไวรัสทั่วไปในรังผึ้ง 
ที่ปกติตลอดทั้งปี และบางครั้งท�าให้เกิดอัตราการตายประมาณ 30% ของประชากรผึ้งทั้งหมด  
อย่างไรก็ดียังไม่ถือว่าท�าให้เกิดความเสียหายรุนแรงแก่อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง และไม่ค่อยพบ 
เชื้อนี้ในประเทศไทย

 3.3  โรคอัมพาตแบบฉับพลัน (Acute bee paralysis) 

  สาเหตุ เกิดจากเชื้อไวรัสแอคคิวบีพาราไลซีส (Acute bee paralysis virus) หรือ  
เอบีพีวี

  อาการ คล้ายกับโรคอัมพาตแบบเรื้อรัง 
  ในไทยจะพบเชือ้นีอ้ยูใ่นรงัผึง้แต่มกัไม่แสดงความรนุแรง ผึง้ทีแ่ขง็แรงกจ็ะไม่เป็นโรค 
ถึงแม้ว่าจะมีเชื้อไวรัสชนิดนี้อยู่ การแพร่กระจายไวรัสเกิดจากผึ้งตัวเต็มวัยที่ติดเชื้อและเป็นโรค 
ก่อนที่จะตายอาจจะปล่อยไวรัสจากสารคัดหลั่งไปในอาหารของผึ้ง ตัวหนอนผึ้งที่ได้รับปริมาณ 
ไวรัสที่เพียงพอแก่การก่อโรคจะตายก่อนที่จะปิดฝาหลอดรวง ส่วนที่ไม่ตายจะกลายเป็นผึ้งตัวเต็มวัย 
ที่เป็นพาหะของเชื้อไวรัสต่อไป และพบเชื้อนี้ในรังผึ้งมากเป็นอันดับสอง รองจากไวรัสดีฟอร์มวิง 
ที่ท�าให้ผึ้งมีปีกที่บิดเบี้ยว

 3.4 โรคดีฟอร์มวิง (Deformed wing virus) 

  สาเหตุ โรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสดีฟอร์มวิง (Deformed wing virus) หรือ ดีดับบลิววี  
ไวรัสชนิดนี้พบครั้งแรกจากผึ้งพันธุ์ที่เป็นโรคในประเทศญี่ปุ่น สามารถพบเชื้อไวรัสนี้ทั่วโลกใน 
ผึ้งพันธุ์ เช่น ประเทศแถบยุโรป ซาอุดิอาระเบีย อิหร่าน เวียดนาม และอาร์เจนตินา และพบใน 
ผึ้งพันธุ์และผึ้งโพรงในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน 

  อาการ มักพบเชื้อดีดับบลิววีในตัวอ่อนที่เป็นโรค ผึ้งตัวเต็มวัยที่ตาย และผึ้งที่แสดง 
อาการปีกผิดปกติ ร่วมกับการพบไรวาร์รัว จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการและภาคสนามพบว่า  
ไรแพร่เชื้อไวรัสแบบเดียวกับเชื้อแอ็คคิวบีพาราไลซีส เชื้อดีดับบลิววีจะเพิ่มจ�านวนอย่างช้า และ 
ตวัดกัแด้ทีต่ดิเชือ้ในระยะทีต่ายยงัไม่เป็นสดี�า จะสามารถอยูร่อดได้ แต่จะกลายเป็นผึง้ทีม่ปีีกเจรญิ 
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ไม่เต็มที่ปีกผิดรูปไปแล้วจะบินก็ล�าบาก จะเดินก็ล�าบาก ในบางตัวผึ้งก็อายุสั้นและตายในที่สุด  
เชื้อนี้ก็สามารถพบได้บ่อยในรังผึ้ง ตราบใดที่ผึ้งแข็งแรงก็จะไม่แสดงอาการใดๆ และไม่เป็นอันตราย 
ต่อผึ้งเลย

 3.5  โรคแบล็คควีนเซลล์ (Black queen cell)

  สาเหต ุเกิดจากเชื้อไวรัสแบล็คควีนเซลล์ ไวรัสตัวนี้มักจะอาศัยตัวพา คือ ตัวหนอน 
โนซีม่าที่เข้าท�าลายผึ้ง 

  อาการ นางพญาผึ้งจะมีล�าตัวสีด�าลงๆ ดักแด้เหลืองซีดแล้วตายเช่นกัน ถ้าผึ้ง 
ในระยะที่เป็นดักแด้ติดเชื้อจะเป็นสีเหลืองซีดและตายในที่สุด

 3.6 โรคแคชเมียร์ (Kashmir)

  สาเหต ุโรคนีพ้บในแคว้นแคชเมยีร์ จงึตัง้ชือ่ไวรสัว่า แคชเมยีร์ (Kashmir bee virus)  
ตัวนี้ ถือว่าท�าให้ผึ้งตายได้และรุนแรงที่สุดในโรคที่เกิดจากกลุ่มไวรัสด้วยกัน 

  อาการ ไม่แสดงแน่ชัด เมื่อรู้ตัวว่าเกิดการระบาดของโรค ผึ้งก็พากันตายเสียแล้ว  
โรคนี้จะรุนแรงถ้าในรังผึ้งมีไรแดงวารัวร์ เพราะไรจะกัดกินผึ้งท�าให้ผึ้งร่างกายไม่แข็งแรงและ 
เมื่อมีการติดเชื้อไวรัส ผึ้งจึงไม่สามารถต้านทานโรคได้เลย
  จะเห็นได้ว ่าโรคไวรัสก็มีหลายชนิดอาจแฝงตัวในตัวผึ้งและไม่ได้รุนแรงมาก 
จนถึงคร่าชีวิตของผึ้ง แต่สามารถก่อความเสียหายกับผู้เลี้ยงอย่างที่คาดไม่ถึง เราจึงนิ่งนอนใจ 
ก็ไม่ได้ เพราะเชื้อไวรัสสามารถติดต่อได้ง่ายมากโดยเฉพาะถ้ามีไรวารัวร์ ซึ่งจะเป็นไรที่ท�าให ้
เกิดความรุนแรง เนื่องจากไรวารัวร์เป็นพาหะของไวรัสหลายชนิด

4.  โรคที่มีสาเหตุมาจากโปรโตซัว

 4.1  โรคโนซีมา (Nosema disease)

  สาเหต ุ เกิดจากเชื้อโปรโตซัว Nosema apis (Zander) ชนิด Microsporidium  
ซึ่งสืบพันธุ์โดยการใช้สปอร์ สปอร์เหล่านี้จะเข้าท�าลายผึ้งเมื่อผึ้งกินเข้าไป เชื้อจะเจริญในทางเดิน 
อาหาร สามารถเพิ่มจ�านวนสปอร์ได้อย่างรวดเร็ว เชื้อนี้สามารถอยู่ในผึ้งแม่รังและแพร่กระจาย 
ได้โดยผึ้งแม่รังเป็นพาหะ

  อาการ ผึ้งที่เป็นโรคนี้ อาจมีอาการคล้ายเป็นอัมพาต ปล้องท้องยืดและบวมผิดปกติ  
ถ้าจบัตวัทีเ่ป็นโรคนีม้า ค่อยๆ ดงึส่วนหวัและอกออกจากกนัอย่างระมดัระวงั จะพบทางเดนิอาหาร 
บวมโต สีขุ่น แตกต่างจากผึ้งปกติ
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  การป้องกนัก�าจดั โดยการจดัการรงัผึง้ให้แขง็แรงให้ผึง้มอีาหารอย่างเพยีงพอรกัษา 
ภายใน รงัผึง้ให้สะอาดอยูเ่สมอ หากพบรงัผึง้ทีม่อีาการดงักล่าวแยกรงัผึง้ทีเ่ป็นโรคออกจากรงัอืน่ๆ  
เพื่อป้องกันไม่ให้โรคแพร่กระจายไปสู่รังอื่นๆ และใช้ยาปฏิชีวนะ Fumidil-B® สารฟูมาจิลิน  
(fumagilin) อัตรา 25 มิลลิกรัมสารออกฤทธิ์ กับน�้าเชื่อม 1 ลิตร ในช่วงเวลาที่ผึ้งเกิดความเครียด  
จะเป็นการลดและป้องกันการเข้าท�าลายของเชื้อนี้ได้ ห้ามใช้ในช่วง 8 สัปดาห์ก่อนช่วงฤดูดอกไม้บาน 

  การตรวจวินิจฉัยโรคโนซีมาในภาคสนาม
  �  สังเกตดูว่ารังผึ้งที่เป็นโรคจะมีสิ่งขับถ่ายสีเหลืองๆ ของผึ้งเรี่ยราดอยู่ภายใน 
หรือบริเวณหน้ารัง หรือมีผึ้งจ�านวนมากเดินขาลากอยู่บริเวณหน้ารังโดยมีปีกหน้าและหลัง 
แยกออกจากกัน

สัตว์ศัตรูผึ้ง

1.  ไรตัวเบียนผึ้ง

 1.1 ไรวาร์รัว Varroa jacobsoni (Oudemans), Varroa destructor,  
V.underwoodi และ V. rinderri

  สาเหตุ เกิดจากไรตัวเบียนผึ้งเป็นศัตรูที่ 
ส�าคัญที่สุดในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์โดยเฉพาะในแถบเอเชีย  
ประสบปัญหาเรื่องไรผึ้งค่อนข้างรุนแรง จนกล่าวได้ว่า  
ความส�าเร็จของการเลี้ยงผึ้งพันธุ ์ในเอเชียเขตร้อน  
ขึ้นอยู ่กับการควบคุมไรศัตรูผึ้งเป็นส�าคัญ ไรวาร์รัวมี 
รปูร่างใหญ่ เมือ่เทยีบกบัไรชนดิอืน่ มลี�าตวัแบนในแนวราบ  
ล�าตัวกว้างมากกว่าความยาว กว้าง 0.5 - 1.6 มิลลิเมตร  
ยาว 1.1 - 1.2 มิลลิเมตร มีสีน�้าตาลแดง ล�าตัวส่วนบน 
ปกคลุมด้วยขนสีน�้าตาลแดง เคลื่อนที่ได้เร็ว สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไรตัวเมียที่ผสมพันธุ์ 
แล้ว จะเดินเข้าสู่หลอดรวงที่มีตัวอ่อนระยะตัวหนอนก่อนเข้าดักแด้ และอยู่ในหลอดนั้น วางไข่  
3 - 10 ฟอง หลังจากนั้น 24 ชั่วโมง ไข่จะฟักเป็นตัวอ่อน ไรที่ยังไม่เป็นตัวเต็มวัยจะมีสีขาว

  อาการ ไรวาร์รวัเข้าท�าลายผึง้โดยตรง โดยการดดูกนิโดยใช้ส่วนของปาก เจาะเข้าไป 
ที่บริเวณรอบตัวระหว่างปล้องของตัวผึ้งดูดเลือดหรือน�้าเลี้ยง (Haemolymph) ท�าให้ผึ้งตาย 
ก่อนเจริญเป็นตัวเต็มวัย ถ้าผึ้งสามารถรอดชีวิตอยู่ได้ก็มักจะพิการ ปีกไม่สมบูรณ์ ส่วนท้องสั้น  
ขาหายไป
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  การป้องกันก�าจัด การควบคุมไรวาร์รัว ที่ใช้ได้ดีมีอยู่ 2 วิธี คือ การใช้สารเคมี และ 
เทคนิคการจัดการรังผึ้ง
  1)  การใช้สารเคมี ควรใช้ก่อนฤดูดอกไม้บาน เพราะมีความเสี่ยงในการเจือปน 
ของสารเคมีในน�้าผึ้ง การเป็นพิษต่อผึ้ง อย่างไรก็ตามวิธีการนี้เป็นวิธีการที่รวดเร็ว และให ้
ความมั่นใจในการระงับการระบาดของไรได้ มีสารเคมีหลายชนิดที่ใช้ในการควบคุม ด้วยวิธีการรม 
หรือการฉีดพ่นบนรวงผึ้ง ได้แก่ 
   �  ก�ามะถันผสมกับลูกเหม็น (อัตรา 1 : 1 โดยน�้าหนัก 10 กรัม/รัง (1 ช้อนชา)  
โรยบนรังผึ้ง ทุก 4 วัน ติดต่อกัน 6 - 7 ครั้ง
   �  Folbex VA เป็นแถบกระดาษที่มีสาร Bromopropylate เป็นสารออกฤทธิ ์
และมีส่วนผสมอื่น ที่จะช่วยท�าให้เผาไหม้ได้รวดเร็ว ใช้จุดใส่ในรังเพื่อให้ควันกระจายอบอยู่ในรัง  
โดยปิดทางเข้าออกของรังเป็นเวลา 20 - 30 นาที มีอัตราการใช้ 1 แผ่นต่อ 1 รัง ระยะ 4 - 6 วัน 
ต่อครั้ง เป็นจ�านวน 3 - 4 ครั้ง ไรก็จะถูกก�าจัด 
   �  Amitraz เป็นสารละลายผสมที่มีสารอมีทราส เป็นสารออกฤทธิ์อยู่ 12.5%  
ในการใช้จะใช้ผสมกับน�้า 10 ลิตร ฉีดพ่นเบาๆ บนรวงตัวอ่อนและผนังของรัง ในช่วงเวลา  
3 - 4 วันต่อครั้ง ประมาณ 3 - 4 ครั้ง ขึ้นอยู่กับขนาดของรังผึ้ง หรืออาจจะใช้ในรูปแบบของ 
การรมด้วยแผ่นที่จุ่มสารนี้ 0.1 ซีซี แล้วจุดไฟรมเหมือนวิธีของ Folbex VA 
   � Tau-fluvalinate (เทา-ฟลูวาลิเนต) เป็นแผ่น อัตราการใช้ 1 - 2 แผ่นต่อรัง  
โดยรังผึ้งมาตรฐานที่มี 10 คอน ให้วางแผ่นแรกไว้ระหว่างคอนผึ้งที่ 3 หรือ 4 ส่วน แผ่นที่ 2  
วางระหว่างคอนผึ้งที่ 7 หรือ 8 ส�าหรับรังผึ้งขนาดเล็กให้ใช้ 1 แผ่น วางกึ่งกลางรัง แผ่นสารเคมี 
ใช้ได้ 6 - 8 สัปดาห์
  2.  การควบคมุโดยการจดัการรงั วงจรการพฒันาของไรวาร์รวัทีส่มบรูณ์ ขึน้อยูก่บั 
ตวัอ่อนของผึง้ ไรวาร์รวัร์ชอบตวัอ่อนของผึง้ตวัผูม้ากกว่าตวัอ่อนของผึง้งาน เมือ่มรีวงตวัอ่อนทีเ่ป็น 
ตัวผู้อยู่ในรัง (ด้วยการเตรียมแผ่นฐานรวงตัวผู้ใส่ลงไปในรังให้ผึ้งงานสร้างหลอดรวง และให้ผึ้ง 
แม่รังวางไข่) และการใช้แผ่นกั้นผึ้งแม่รังแบบแนวตั้ง กั้นผึ้งแม่รังให้วางไข่ในรวงที่เป็นตัวผู้เท่านั้น  
ไรวาร์รัวเพศเมียก็จะถูกดึงดูดโดยตัวอ่อนของผึ้งตัวผู้ให้เข้าไปอยู่ในหลอดรวงของผึ้งตัวผู้นั้น  
เมื่อหลอดรวงปิดแล้ว ก็จะน�าหลอดรวงผึ้งตัวผู้นั้นออกไปท�าลาย ก็จะเป็นการก�าจัดไรวาร์รัวได้

  การตรวจวินิจฉัยไรวาร์รัวในภาคสนาม
  � ตรวจดูในหลอดรวงตัวอ่อนว่ามีไรดูดกินอยู่หรือไม่
  � ใช้ซ่อมจิ้มดักแด้ของผึ้งตัวผู ้ออกมาตรวจดูว่ามีไรเข้าท�าลายหรือไม่สังเกต 
ดวู่ามผีึง้ตวัเตม็วยัทีปี่กกดุและล�าตวัแคระแกรนเดนิอยูบ่นรวงผึง้และบรเิวณหน้ารงัเป็นจ�านวนมาก 
หรือไม่
  � พบไรรูปกลมแบน มีขนาด 1.1 x 1.5 มิลลิเมตร เกาะตามล�าตัวผึ้งเต็มวัยหรือ 
ตัวอ่อนผึ้ง
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 1.2  ไรทรอปิเลแลปส์ Tropilaelaps clareae (Delfinado and Baker),  
T. koenigerum (Delfinado And Baker) Asian bee mite

  สาเหต ุผูเ้ลีย้งผึง้พนัธุใ์นประเทศไทยมกัจะ 
พบไรวาร์รัว และไรทรอปิเลแลปส์อาศัยอยู่ร่วมกัน และ 
พบว่าไรทรอปิเลแลปส์ เป็นศัตรูผึ้งพันธุ์ที่ส�าคัญมากกว่า 
ไรวาร์รัว พบในเอเชีย ไรทรอปิเลแลปส์มีขนาดเล็กกว่า 
ไรวาร์รัว สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ไรตัวเต็มวัย 
เพศเมียมีสีน�้าตาล มีรูปร่างรูปไข่ยาว 0.96 มิลลิเมตร  
และกว้าง 0.55 มิลลิเมตร รอบตัวปกคลุมด้วยขนสั้นๆ  
ไรชนิดนี้ไม่พบเกาะอยู่ตามล�าตัวของผึ้งตัวเต็มวัยแต่จะ 
พบภายในหลอดรวง/วิ่งเร็วไปมาบนคอนผึ้ง รวงผึ้ง การท�าลายในระยะตัวอ่อน ไรจะอาศัยใน 
หลอดรวงตัวอ่อนผึ้งดูดกินเลือดของตัวอ่อน ตัวเต็มวัยของเพศเมียที่ได้รับการผสมจะวางไข่ใน 
หลอดรวงตัวอ่อนผึ้ง หลังจากที่ปิดฝาหลอดรวงแล้ว ส่วนตัวเต็มวัยเพศผู้จะไม่ดูดกินเลือด เพราะ 
อวัยวะที่ใช้ในการเจาะดูดเลือดได้เปลี่ยนเป็นท่อล�าเลียงน�้าเชื้อตัวผู้ ท�าให้มีอายุสั้นกว่าเพศเมีย  
ตัวอ่อนไรที่เจริญอยู่ในหลอดรวงผึ้ง จะออกมาหลังจากที่ตัวเต็มวัยของผึ้งกัดฝาหลอดรวงออกมา

  อาการ การเข้าท�าลายของไรชนิดนี้ คล้ายคลึงกับไรวาร์รัว ส่วนท้องของผึ้งที่ถูกไร 
เข้าท�าลายจะลดขนาดลง มีช่วงชีวิตที่สั้นกว่าผึ้งปกติ ถ้าไรเข้าท�าลายมาก จะพบผึ้งที่มีปีกพิการ 
อยู่ที่ทางเข้าออกของรังและภายในรัง

  การป้องกันก�าจัด เหมือนไรวาร์รัว

  การตรวจวินิจฉัยไรทรอปปิเลแลปส์ในภาคสนาม
  �  ตรวจดูว่ามีไรตัวเล็กๆ รูปยาวรี ขนาด 1 x 0.5 มิลลิเมตร วิ่งเร็วๆ อยู่บริเวณ 
บนรวงรังโดยเฉพาะรวงตัวอ่อนหรือไม่
  � สังเกตดูว่าฝาปิดหลอดรวงของดักแด้ผึ้งเป็นจ�านวนมากถูกเจาะเป็นรูเล็กๆ และ 
ดักแด้ที่อยู่ภายในจะตายโดยด้านหน้าของส่วนหัวที่อยู่ระหว่างตารวมถูกเจาะเป็นรูใหญ่หรือไม่  
เมื่อเปิดออกจะจะพบไรขนาดเล็กเกาะดูดน�้าเลี้ยงตามล�าตัวตัวอ่อนผึ้ง
  �  สังเกตดูว่ามีผึ้งตัวเต็มวัยที่ปีกกุดและล�าตัวแคระแกรนเดินอยู่บนรวงผึ้งและ 
บริเวณหน้ารังเป็นจ�านวนมากหรือไม่

 1.3 ไรตัวเบียนภายในท่อหายใจ Acarapiosis (tracheal mite)

  สาเหต ุ เป็นไรตัวเบียนภายในของผึ้งตัวเต็มวัย คือ ไรในท่อหายใจ Acarapis woodi  
(Rennie) ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอะคารีน (acarine disease) ไรชนิดนี้มีขนาดเล็กมากต้องดู 
จากกล้องจุลทรรศน์จึงจะเห็น ไรมีขนาดเล็กประมาณ 150 ไมครอน
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  อาการ ไรชนดินีจ้ะท�าอนัตรายผึง้โดยเข้าทางรหูายใจตรงส่วนอก (โดยเฉพาะรหูายใจ 
ที่อกปล้องแรก) แล้วอาศัยอยู่ภายในท่อหายใจ (ท่อทางเดินอากาศใหญ่) บางครั้งพบในถุงลม 
ในส่วนอก และช่องท้องของผึ้ง ซึ่งท�าให้เกิดการอุดตันของถุงลม แผลที่ผนังของหลอดลม  
รบกวนการแลกเปลี่ยนก๊าซรวมทั้งดูดกินของเหลวจากท่อหายใจท�าให้ผึ้งขาดเลือด ซึ่งจะท�าให้ 
ผึ้งไม่สามารถบินได้ คลานอยู่โดยไม่ท�างานอะไร และในที่สุดจะตายตั้งแต่อายุยังน้อย รังผึ้ง 
ที่มีไรเข้าท�าลายจะอ่อนแอและให้ผลผลิตน้อยลงหรือไม่ให้เลย ถึงแม้ว่ายังไม่มีรายงานการระบาด 
ของไรชนิดนี้ในประเทศไทย แต่ผู้เลี้ยงผึ้งควรมีความรู้เกี่ยวกับไรชนิดนี้ไว้บ้างเพื่อที่จะได้ทราบ 
เมื่อมีการท�าลายของไรเกิดขึ้นก็สามารถป้องกันก�าจัดไรชนิดนี้ได้ทันท่วงที

  การป้องกันก�าจัด โดยจัดการให้รังผึ้งมีความแข็งแรงอยู่เสมอ ไม่น�าผึ้งจากแหล่ง 
ที่ไม่ปลอดจากไรชนิดนี้เข้ามาเลี้ยง ป้องกันการหลงรังของผึ้ง ป้องกันการขโมยอาหารซึ่งกันและ 
กันระหว่างรังผึ้ง ไม่รวมรังผึ้งเมื่อมีการระบาดของไรในท้องถิ่นที่เลี้ยงผึ้ง และการใช้ menthol  
แขวนทางเข้ารังประมาณ 14 – 28 วัน

  การตรวจวินิจฉัยไรตัวเบียนภายใน ในภาคสนาม
  � สังเกตผึ้งตัวเต็มวัยอนุบาลไม่สามารถบินได้ คลานอยู่โดยไม่ท�างานอะไร และ 
บางตัวตายตั้งแต่อายุยังน้อย และให้เก็บตัวอย่างผึ้งส่งเจ้าหน้าที่เพื่อวิเคราะห์สาเหตุใน 
ห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งจึงจะสามารถวินิจฉัยได้ถูกต้อง 

2.  มด (Ants) 
 เป็นที่รู้กันดีโดยทั่วไปแล้วว่า มดเป็นตัวห�้าที่กินผึ้ง มดเป็นแมลงสังคมชั้นสูง สามารถเข้า 
ท�าลายผึง้และกนิผึง้ได้ทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นตวัผึง้เป็นๆ หรอืตายแล้ว ทัง้ตวัเตม็วยั ตวัอ่อน และน�า้ผึง้  
การทิง้รงัของผึง้เป็นวธิกีารในการหนกีารเข้าท�าลายของมด มดหลายชนดิเป็นปัญหาของการเลีย้งผึง้ 
ที่ส�าคัญได้แก่ มดแดง (Oecophylla smaragdula) และมดด�า (Monomorium indicum,  
M. destructue) มดจะเข้าท�าลายรังผึ้งที่อ่อนแอ มีประชากรน้อยหรืออาจจับกลุ่มดักผึ้งหน้ารัง

 การป้องกันก�าจัด วิธีการที่ดี จัดการเลี้ยงให้รังผึ้งแข็งแรงอยู่เสมอ รักษาบริเวณใต้รังผึ้ง 
และรอบๆ บรเิวณทีต่ัง้รงัผึง้ให้สะอาดปราศจากผึง้ตายและการเปรอะเป้ือนของน�้าเชือ่มทีใ่ห้แก่ผึง้  
การหารังมดแล้วน�ามาประกอบอาหาร/น�าไปวางแหล่งอื่น/ท�าลายด้วยการเผา และการท�า 
ความสะอาดตัดแต่งกิ่งไม้หรือหญ้า จะเป็นการลดการเข้าท�าลายของมดได้ ส�าหรับการเลี้ยงผึ้ง 
ในเขตร้อนชื้น มักจะมีการใช้ขาตั้งรังผึ้งสูงไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว โดยใช้จาระบีหรือน�้ามันเครื่องเก่า 
ชุบผ้าพันขาตั้งเพื่อป้องกันมด แต่หากจ�าเป็นให้ใช้สารก�าจัดแมลงโรยยาฆ่าแมลงชนิดผงตาม 
ทางเดินของมดเพื่อให้มดน�ายากลับไปฆ่ามดที่อยู่ในรัง

การผลิตน�้าผึ้งคุณภาพ 119การผลิตน�้าผึ้งคุณภาพ



 การตรวจวินิจฉัยมดในภาคสนาม
  � สงัเกตทางเดนิและรงัมดแดงตามกิง่ไม้และต้นไม้บรเิวณตัง้รงัผึง้ รงัทีสู่ม้ดไม่ได้จะพบ 
มดแดงช่วยกันกัดและดึงผึ้งเพื่อเป็นอาหารบริเวณทางเข้าออกของผึ้ง

3.  ตัวต่อ (Wasps) (Vespa sp.) 
 ตัวต่อเป็นศัตรูผึ้งที่มีชุกชุมในหน้าฝน ตัวต่อจะบินวน บริเวณทางเข้า-ออก และจับผึ้งกิน  
ถ้ารังผึ้งที่อ่อนแอต่อจะบุกเข้าไปในรังผึ้งจับผึ้งทุกวัยกิน ต่อมีหลายชนิด เช่น ต่อหัวโขน ต่อหลุม  
และต่อภูเขา เป็นต้น

 การป้องกันก�าจัด การเผารังต่อที่พบในเวลากลางคืนและน�าตัวอ่อนมาท�าอาหาร,  
การใช้สวิงจับตัวต่อมาฉีดน�้าให้เปียกและชุบสารเคมี เช่น เซฟวิน แล้วปล่อยกลับไปรังพิษสารเคม ี
จะถกูถ่ายทอดไปทีร่งัต่อท�าให้ตายทัง้รงั อกีวธิหีนึง่ใช้กรงกบัดกัต่อ ซึง่สามารถใช้รงัผึง้เป็นกล่องล่อ 
ให้ต่อเข้ารัง ด้านบนท�าเป็นกรงตาข่ายรูปกรวย ให้ต่อบินขึ้นได้ แต่ออกไม่ได้ ตัวต่อจะหมดไปเอง  
โดยตั้งบริเวณที่ตั้งผึ้งที่มีต่อชุกชุม

 การตรวจวินิจฉัยต่อในภาคสนาม
 � จะพบต่อจ�านวนหนึง่บนิโฉบจบัผึง้ทีบ่นิออกหน้ารงั ถ้าต่อมจี�านวนมากและผึง้อ่อนแอ 
จะเข้าไปในรังผึ้ง ท�าให้ผึ้งไม่บินออกหากิน

4. นก (Birds) 

 สาเหตุ นกกินผึ้งเป็นศัตรูผึ้งที่สามารถกินผึ้งที่บินออกหากินได้วันละหลายร้อยตัว  
ท�าให้ผึ้งไม่กล้าบินออกหาอาหาร ถ้านกมาเป็นฝูง เช่น นกจาบคา นกนางแอ่น ยิ่งท�าให้ผึ้งได้รับ 
ความเสียหายมาก

 การป้องกันก�าจัด ไม่ควรวางรังผึ้งไว้ในที่โล่งแจ้ง อาจใช้วัสดุสะท้อนแสง เช่น กระดาษ 
ตะกั่วแขวนเป็นราวสูงจากพื้นประมาณ 2 เมตร ให้มีแสงสะท้อนเข้าตานก และตาข่ายดักนกหรือ 
ใช้เลี้ยงไล่นกให้ไป หากไม่สามารถไล่ได้ควรย้ายสถานที่ตั้งรังผึ้งใหม่

 การตรวจวินิจฉัยนกในภาคสนาม
 � พบนกจ�านวนมากบนิ หรอืเกาะสายไฟหรอืต้นไม้ใกล้บรเิวณลานเลีย้งผึง้ และบนิโฉบ 
ไปมา สุดท้ายจะพบว่าผึ้งไม่บินออกจากรัง
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5.  หนอนผีเสื้อกินไขผึ้ง (wax moth larva)

 สาเหตุ เกิดจากหนอนผีเสื้อกินไขผึ้งเป็นหนอนผีเสื้อกลางคืนที่ท�าลายรวงผึ้งว่างที่ 
ไม่มีผึ้งเกาะ มี 2 ชนิด คือ หนอนผีเสื้อกินไขผึ้งตัวโต (greater wax moth, Galleria mellonella)  
และหนอนผีเสื้อกินไขผึ้งตัวเล็ก (lesser wax moth, Achroia grisella) 

 อาการ ผีเสื้อตัวเมียจะเข้าไปวางไข่บนรวงผึ้ง ต่อมาตัวหนอนที่ฟักออกมาจะกินไขผึ้ง 
จากรวงผึ้งนั้นเป็นอาหาร และถักใยเป็นทางมากมายท�าให้หลอดรวงผึ้งนั้นเสียหายและไม่สามารถ 
น�าใช้เก็บน�้าหวานและต้มเป็นไขผึ้งได้ หากเข้าท�าลายในรังที่มีผึ้งอาศัยอยู่ผึ้งจะทิ้งรัง และเมื่อ 
เข้าดักแด้ที่ด้านในของรังเลี้ยงก็จะท�าให้ผิวไม้ของรังเลี้ยงเสียหายไปด้วย

 การป้องกันก�าจัด ไม่ให้รังผึ้งมีรวงผึ้งมากเกินกว่าที่ผึ้งจะเกาะปกคลุม และเก็บรวงผึ้ง 
เปล่าไว้ในห้องที่มีอุณหภูมิไม่สูงกว่า 5 องศาเซลเซียส

 การตรวจวินิจฉัยหนอนผีเสื้อกินไขผึ้งในภาคสนาม
  �  พบการระบาดที่รวงผึ้งเปล่าที่เก็บไว้ และรังที่มีผึ้งอ่อนแอรวงผึ้งจะพบตัวหนอนสีขาวตาด�า
ตามขนาดผีเสื้อเลื้อยตามรวงผึ้ง (บ้างครั้งพบตัวเต็มวัย) พร้อมชักใยสีขาว นานเข้าเป็นสีน�า้ตาล  
หากเข้าท�าลายมากจะเหน็ดกัแด้ถกัใยเกาะเป็นกลุม่ท�าให้รวงผึง้เสยีหาย ขาดเป็นแว่น/ร ูหลอดรวง 
เสียหาย ไม่สามารถน�าไปใช้งานได้

การส่งไปการตรวจวินิจฉัยโรคและศัตรูผึ้งในห้องปฏิบัติการ
โดยเก็บตัวอย่างส่งให้เจ้าหน้าที่

 การตรวจวินิจฉัยโรคและศัตรูผึ้งต่างๆ ในห้องปฏิบัติการนั้นจะต้องเก็บตัวอย่างผึ้งตัวอ่อน 
หรือตัวเต็มวัยจากรังผึ้ง (แล้วแต่กรณีของโรคและศัตรู) โดยเก็บผึ้งตัวเต็มวัย 150 - 200 ตัวหรือ 
ตัดรวงตัวอ่อน (ที่มีทั้งตัวหนอนและดักแด้) ขนาด 5 ซม. × 10 ซม. ใส่ถุงพลาสติกแช่ไว้ใน 
กล่องน�้าแข็งขณะเดินทาง และเก็บไว้ในช่องแช่แข็งของตู้เย็นขณะรอการตรวจวินิจฉัย และส่งให้ 
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรหรือกรมปศุสัตว์น�าไปวินิจฉัยต่อไป
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เอกสารวิชาการที่ 2/2557

การผลิตน�้าผึ้งคุณภาพ

ที่ปรึกษา
โอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
น�าชัย พรหมมีชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร
ไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายวิชาการ
สุรพล จารุพงศ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายส่งเสริมและฝึกอบรม
สุกัญญา อธิปอนันต์ ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อรสา ดิสถาพร ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
อัจนา ช�านาญศิลป์ ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ

เรียบเรียง
อรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
ภัทรมาศ พานพุ่ม นักวิชาการเกษตรช�านาญการ
อุบลพันธ์ สุไชยชิต นักวิชาการเกษตร

จัดท�า
อมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร
อัจฉรา สุขสมบูรณ์ นักวิชาการเผยแพร่ช�านาญการ
 กลุ่มพัฒนาสื่อส่งเสริมการเกษตร ส�านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
 กรมส่งเสริมการเกษตร

เอื้อเฟื้อภาพถ่าย
สุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์ ข้าราชการบ�านาญ
อุดม จิรเศวตกุล ข้าราชการบ�านาญ
วชิระ จิตจ�าสี ผู้อ�านวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น
อรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการเกษตรช�านาญการพิเศษ
ภัทรมาศ พานพุ่ม นักวิชาการเกษตรช�านาญการ
นิวัฒน์ นะที นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
นริศร์ คงสมบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
ธาราทิพย์ ปาวะระ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ

ขอขอบคุณผู้ตรวจทานเนื้อหา
อัจนา ช�านาญศิลป์ ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ ส�านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
นิวัตน์ นะที นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ 
 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
ธนพงศ์ ส�าเภาลอย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดเชียงใหม่
สมศักดิ์ นวลขาว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านแมลงเศรษฐกิจ จังหวัดชุมพร
สุรวิทย์ รักษ์วิศิษฏ์กุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
โชคประสิทธิ์ อภิรมยานนท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ 
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดขอนแก่น
นริศร์ คงสมบุญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช�านาญการ
 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี




