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บทน�ำ
การเลีย้ งผึง้ และแมลงเศรษฐกิจนับวันจะมีความส�ำคัญมากยิง่ ขึน้ เนือ่ งจากผึง้
และแมลงเศรษฐกิจ ได้ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งเกษตรกร
สามารถน�ำมาประกอบเป็นอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว เป็นประโยชน์ต่อการ
เพิ่มผลผลิตพืชในทางการเกษตร เป็นผลิตภัณฑ์บ�ำรุงสุขภาพร่างกาย ผลิตภัณฑ์
หลายชนิดถูกน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ และเกิดผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง ตลอดจนมี
การส่งออกน�ำรายได้เข้าประเทศจ�ำนวนมาก ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจที่สามารถน�ำมา
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร ได้ดังนี้
ผึ้งพันธุ์ ในประเทศไทยมีการเลี้ยงอยู่ทั่วไปทุกภาค ในปี 2554 มีฟาร์มเลี้ยงผึ้งพันธุ์
จ�ำนวน 1,100 ฟาร์ม ได้ผลผลิตน�้ำผึ้งมากกว่า 10,000 ตัน นมผึ้ง (รอยัล เยลลี่) มากกว่า
200 ตัน และเกสรผึง้ 100 ตัน ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมทีต่ อ่ เนือ่ ง คือ อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ผึง้ ซึง่ ใช้บริโภคภายในและสามารถส่งออกไปต่างประเทศสร้างรายได้ให้กบั ผูป้ ระกอบอาชีพ
การเลีย้ งผึง้ โดยเฉพาะน�ำ้ ผึง้ จากเดิมทีป่ ระเทศไทยไม่มกี ารส่งออก จนในปัจจุบนั ปี 2554
มีการส่งออกมากกว่า 8,000 ตัน แต่เนื่องจากการผลิตน�้ำผึ้งบางส่วนยังไม่มีคุณภาพและ
มีการปนเปื้อนไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ดังนั้นผู้เลี้ยงผึ้งจึงจ�ำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต และเข้าใจระบบพืน้ ฐานการเลีย้ งผึง้ ทีด่ แี ละเหมาะสม เพือ่ จะได้ผลผลิตทีม่ มี าตรฐาน
และปลอดภัย และสามารถแข่งขันกับสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นประเทศที่ส่งออก
น�้ำผึ้งรายใหญ่ของโลกได้
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ผึ้งโพรง เป็นผึ้งที่มีอยู่ในธรรมชาติทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะเขตพื้นที่
ภาคใต้ สามารถน�ำมาเลี้ยงเป็นอาชีพเช่นเดียวกับผึ้งพันธุ์ได้ แตกต่างกันที่ธรรมชาติของ
ผึ้งโพรงชอบทิ้งรังไปหาที่อยู่ใหม่ เพื่อไปหาแหล่งที่มีอาหารในธรรมชาติสมบูรณ์ ผลผลิตที่
ได้รับ ได้แก่ น�้ำผึ้งและไขผึ้ง โดยเฉพาะปริมาณการผลิตน�้ำผึ้งจากผึ้งโพรงไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้บริโภค และมีราคาจ�ำหน่ายสูง
ชันโรง เป็นการใช้แมลงผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตพืช เป็นวิธีการและปัจจัยที่มีความ
ส�ำคัญในการเพิ่มผลผลิตพืชชนิดต่างๆ ทางการเกษตร ชันโรงเป็นแมลงที่มีความส�ำคัญ
ทีช่ ว่ ยผสมเกสรพืชทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง สามารถช่วยผสมเกสรเพิม่ ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ
ชนิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ล�ำไย เงาะ ทุเรียน มะขาม มะม่วง ทานตะวันและ
อื่นๆ และรับจ้างเกษตรกรรายอื่นในการน�ำไปช่วยผสมเกสรพืชหรือจ�ำหน่ายพันธุ์ชันโรง
ก่อให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง
ครัง่ เป็นแมลงทีม่ คี วามส�ำคัญทางเศรษฐกิจ ซึง่ ปัจจุบนั มีการเลีย้ งกันมากในภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ข้อดีในการเลีย้ งครัง่ ไม่ตอ้ งดูแลมาก ลงทุนน้อย ให้ผลผลิตดี
ครั่งน�ำไปใช้ประโยชน์ทางด้านอุตสาหกรรม   เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรม
หมึกพิมพ์ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับวัสดุฉนวนไฟฟ้า อุตสาหกรรมยาง เป็นต้น นอกจากนี้
สามารถน�ำมาใช้ตกแต่งเครื่องใช้เครื่องเรือน สีย้อมไหม ได้อีกด้วย
จิ้งหรีด เป็นแมลงที่เพาะเลี้ยงง่าย วงจรชีวิตสั้น แพร่พันธุ์เร็ว ชอบความสะอาด
สามารถน�ำมาท�ำเป็นอาหารเพื่อบริโภคได้ เพราะเป็นอาหารที่ปลอดภัยมีโปรตีนสูง แต่ข้อ
จ�ำกัดอยูท่ คี่ วามนิยมของผูบ้ ริโภค จ�ำกัดอยูเ่ พียงบางภูมภิ าคเท่านัน้ การเลีย้ งลงทุนต�่ำและ
ได้รับผลตอบแทนเร็ว สามารถเพาะเลี้ยงในแบบเศรษฐกิจพอเพียง และเชิงการค้าเพราะ
คุณประโยชน์นี้ไม่จ�ำกัดเพียงเพื่อการบริโภค ยังใช้เป็นอาหารสัตว์อื่น ๆ ได้อีกด้วย
ด้วงสาคู/ด้วงลาน เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งจ�ำพวกแมลงที่มีชื่อเรียกว่า ด้วงงวง ด้วงไฟ
ด้วงมะพร้าว ทางภาคใต้เรียกด้วงสาคู หรือด้วงลาน เป็นแมลงกินได้ชนิดใหม่ทกี่ ำ� ลังมาแรง
มีการเพาะเลี้ยงกันมากในแถบจังหวัดภาคใต้ เช่น จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง
สงขลา ตรัง พังงา สุราษฎรธานี และจังหวัดกระบี่ เป็นที่นิยมบริโภคทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสามารถเพาะเลีย้ งง่าย เจริญเติบโตเร็วไม่ตอ้ งดูแลเอาใจใส่มาก
ขนาดของตัวหนอนค่อนข้างโตมีนำ�้ หนักขายได้ราคาดี จึงคาดว่าเป็นแมลงทีน่ า่ สนใจทัง้ ในด้าน
การเพาะเลี้ยงมีวงจรชีวิตสั้น และน�ำไปบริโภคเช่นเดียวกับแมลงชนิดอื่น ๆ ปัจจุบันนิยม
น�ำมาประกอบเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์ และสัตว์ เพราะคุณค่าทางอาหารที่มี
โปรตีนสูง
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การแยกขยายรัง

การให้อาหารเสริม

1. เลี้ยงผึ้งให้มีประชากรเต็มรัง (8 - 10 คอน)
2. เคลื่อนย้ายรังผึ้งไปตั้งในแหล่งพืชที่ให้นำ�้ หวาน
ก�ำลังออกดอก
3. สลัดน�้ำผึ้งหัวคอนออกให้หมด
4. เมือ่ น�ำ้ ผึง้ ไปตัง้ ประมาณ 1 สัปดาห์กท็ ำ� การตรวจ
เช็คคัดเลือกคอนน�้ำผึง้ ทีป่ ดิ หลอดรวงประมาณ
30 – 70 % น�ำไปท�ำการสลัดน�้ำผึ้งในถังสลัด
สแตนเลส
5. กรองน�ำ้ ผึง้ ให้สะอาดด้วยทีก่ รองหยาบและละเอียด
6. ใส่ภาชนะในถังบรรจุอาหาร พักไว้ประมาณ   2
สัปดาห์ จึงท�ำการบรรจุนำ�้ ผึง้ เพือ่ จ�ำหน่ายต่อไป

การเตรียมผึ้งเพื่อเก็บน้ำ�หวาน
น้ำ�ผึ้ง

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

เกสรผึ้ง

ก.ย.

ต.ค.

ธ.ค.
น้ำ�ผึ้ง

พ.ย.

- ส�ำรวจและท�ำความสะอาดอุปกรณ์
อย่างสม�่ำเสมอ

การผลิต - ขยายนางพญาผึ้ง

นมผึ้ง

ส.ค.

การใช้ผึ้งเพื่อการผสมเกสรพืช

กิจกรรมเพื่อให้ได้ผลผลิต

พ.ค.

- ย้ายเพือ่ น�ำผึง้ ไปเก็บน�ำ้ หวานช่วงดอกไม้บาน
- ควรย้ายรังในเวลาเย็น – กลางคืน

การซ่อมแซมและเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์

การย้ายรัง

ศัตรูที่สาคัญของผึ้งพันธุ์
- โรคผึ้ง ได้แก่ โรคโนซีมา โรค American Foulbrood โรค Europian Foulbrood โรคชอล์คบรูด โรคแซคบรูด
- สัตว์ศัตรูผึ้ง ได้แก่ ไรวาร์รัว ไรทรอปิลิแลปส์ นก มด ต่อ

ม.ค.

- อาหารเสริม ได้แก่ น้้าตาล เกสร
- การให้อาหารเสริมควรดูความสมดุลภายในรัง

- มีการจัดการรวมรังเพือ่ เพิม่ ประชากรผึง้ งาน
และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้พร้อมที่
จะออกเก็บน�ำ้ หวานในฤดูดอกไม้บาน
- เลือกท�ำเลที่ตั้งรังผึ้งที่ร่มรื่น ไม่แห้งแล้ง
มีพชื อาหารของผึง้ กรณีทตี่ งั้ รังผึง้ มีพชื อาหาร
ของผึง้ ไม่เพียงพอก็ตอ้ งเสริมให้ เช่น น�ำ้ ตาล

การแยก-ขยายรัง

1. ตรวจเช็คผึ้ง ลดจ�ำนวนคอนผึ้งให้สมดุล
กับปริมาณผึง้ หรือรวมรังในกรณีขาดนางพญาผึง้
2. ขนย้ายผึ้งไปยังแหล่งที่มีอาหารผึ้ง
และเกสรดอกไม้
3. ตรวจเช็คผึ้งสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
4. ถ้าผึ้งแน่นรัง ก็เพาะนางพญาผึ้ง เพื่อเตรียม
แยกขยายพันธุ์ผึ้ง

การยุบ - รวมรัง

ขั้นตอนการเลี้ยงและการจัดการผึ้งพันธุ์

1. ตรวจเช็คผึ้ง ดูความสมบูรณ์ของนางพญาผึ้ง
ปริมาณการวางไข่ของนางพญาผึง้ ปริมาณดักแด้
และปริมาณตัวเต็มวัยของผึ้งงาน
2. ตรวจเช็คศัตรูผึ้ง เช่น ไร มด ต่อ นกจาบคา
ถ้าพบต้องป้องกันและก�ำจัด
3. ตรวจเช็คปริมาณอาหารผึง้ ถ้าไม่มหี รือมีไม่เพียงพอ
ก็ต้องเสริมให้ เช่น น�ำ้ ตาลและเกสร

การเตรียมการ

การเตรียมการ
สำ�หรับการเลี้ยงผึ้ง
1. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ การ
เลีย้ งผึง้ พันธุผ์ งึ้ กล่องเลีย้ ง
คอน แผ่นรังเทียม อาหารผึง้
เหล็กงัดรัง หมวกตาข่าย
กระป๋องพ่นควัน ลวด ตะปู
และอื่นๆ
2. วางแผน ส�ำรวจแหล่งอาหาร
และที่ตั้งรังผึ้ง ในรอบปี
3. จดบันทึกสม�่ำเสมอ

ผึ้งพันธุ์

รายชื่อพืชอาหารหลักของผึ้งที่สามารถผลิตน�้ำผึ้งทางอุตสาหกรรม
การผลิต/พืช

คุณประโยชน์ต่อผึ้ง ลักษณะ
ระยะเวลาดอกไม้บาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. น้ำ�หวาน เกสร ชนิดไม้

การผลิตน้ำ�ผึ้ง
1.ลำ�ไย
2.ลิ้นจี่
3.สาบเสือ
4.ดอกขี้ไก่ย่าน
5.ดอกมะกอกน้า
6.ดอกงิ้ว
7.ดอกงา
8.ดอกนุ่น
9.ดอกเงาะ
10.ดอกทานตะวัน
11.ยางพารา
12.ดอกเสม็ด
13.ดอกกาแฟ
14.ข้าวโพด
15.ไมยราบยักษ์
16.กระถินนา
17.มะพร้าว
18.มะม่วง
19.ดาวกระจาย
การเก็บเกสร
1.ข้าวโพด
2.ไมยราบเถา
3.บัว
4.ปาล์มน้ำ�มัน
การผลิตนมผึ้ง
1.ไมยราบยักษ์
2.ข้าวโพด
หมายเหตุ
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ไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้น
ไม้ล้มลุก
ไม้ล้มลุก
ไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้น
ไม้ล้มลุก
ไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้น
ไม้ล้มลุก
ไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้น
ไม้ล้มลุก
ไม้ล้มลุก
ไม้ล้มลุก
ไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้น
ไม้ล้มลุก

-

++
++
++
+

ไม้ล้มลุก
ไม้ล้มลุก
ไม้ล้มลุก
ไม้ยืนต้น

-

+
++

ไม้ล้มลุก
ไม้ล้มลุก

1. + ให้หรือมี - ไม่ให้หรือไม่มี  
2. ++ มีอย่างเพียงพอที่จะเก็บผลผลิตได้
3.             ช่วงการบานมาก
4.              มีการบานทั้งปีตามช่วงการปลูก
5. การบานของดอกไม้ในแต่ละพื้นที่และในแต่ละปี อาจมีการบานแตกต่างกันบ้าง
   ในแต่ละจังหวัดตามภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ชื่อพืชอาหารของผึ้งทั่วไปบางชนิด (ช่วงฤดูดอกไม้บานขนาดย่อม)
ชือพืช
1.ถั่วแขก
2.ทองหลาง
3.นนทรี
4.บัวหลวง
5.ผักขมหิน
6.ผักเบี้ยใหญ่
7.ผักปลาบ
8.ดอกพุทรา
9.ดอกกล้วย
10.กระถินไทย
11.มะม่วง
12.ขาไก่
13.ขี้เหล็ก
14.ครอบจักรวาล
15.โคกกระสุน
16.แคแสด
17.จามจุรี
18.ชมพู่
19.ช้องนาง
20.หญ้ากามะหยี่
21.หญ้าขจรจบ
22.หญ้าคา
23.ดาวกระจาย
24.ดอกผักบุ้ง
25.ตะแบกนา
26.ตีนตุ๊กแก
27.หางนกยูงไทย
27.โสนขน
28.สวอง
29.สาบแร้งสาบกา
30.ส้ม

คุณประโยชน์ต่อผึ้ง
ระยะเวลาดอกไม้บาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. น้ำ�หวาน เกสร
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ลักษณะ
ชนิดไม้
ไม้ล้มลุกเลื้อย
ไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้น
ไม้ล้มลุกน้า
ไม้ล้มลุก
ไม้ล้มลุก
ไม้ล้มลุก
ไม้พุ่มยืนต้น
ไม้ล้มลุก
ไม้พุ่มยืนต้น
ไม้ยืนต้น
ไม้พุ่ม
ไม้ยืนต้น
ไม้พุ่มขนาดเล็ก
ไม้ล้มลุก
ไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้น
ไม้ยืนต้น
ไม้พุ่ม
หญ้า
หญ้า
หญ้า
ไม้ล้มลุก
ไม้เลื้อย
ไม้ยืนต้น
ไม้ล้มลุก
ไม้ยืนต้น
ไม้พุ่มเตี้ยล้มลุก
ไม้ยืนต้น
ไม้ล้มลุก
ไม้พุ่มยืนต้น
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เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ์
1. ลักษณะทั่วไปและวงจรชีวิตของผึ้งพันธุ์

ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) เป็นผึ้งที่นำ� เข้ามาจากยุโรปและอเมริกา มีขนาดใหญ่กว่า
ผึ้งโพรงแต่เล็กกว่าผึ้งหลวง ขนาดล�ำตัวยาว 16 มิลลิเมตร ส่วนอกกว้าง 4 มิลลิเมตร
สร้างรังอยู่ในที่มืด จ�ำนวนประชากร 20,000 - 60,000 ตัวต่อรัง อุปนิสัยไม่ดุ ไม่ทิ้งรัง
สามารถน�ำมาเลี้ยงแล้วให้ผลตอบแทนสูง การเลี้ยงผึ้งพันธุ์นอกจากจะให้ผลผลิต ได้แก่
น�้ำผึ้ง (honey) เกสรผึ้ง (bee pollen) รอยัล เยลลี่ (royal jelly) ไขผึ้ง (bee wax)
และโปรโปลิส (propolis) ยังช่วยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตพืชด้วย

ลักษณะล�ำตัวของผึ้งพันธุ์

ลักษณะล�ำตัวของผึ้งพันธุ์แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง
ส่วนหัว ประกอบด้วย
- ตารวม มีอยู่ 2 ตา ประกอบด้วยดวงตาเล็ก ๆ เป็นรูปหกเหลี่ยมหลายพันตา
รวมกันเชือ่ มติดต่อกันเป็นแผง ท�ำให้ผงึ้ สามารถมองเห็นสิง่ ต่าง ๆ ได้รอบทิศ
- ตาเดี่ยว เป็นจุดเล็ก ๆ 3 จุด อยู่ห่างกันเป็นรูปสามเหลี่ยม
เป็นส่วนที่รับรู้ความเข้มของแสง
- หนวด มี 10 ปล้อง ท�ำหน้าที่รับความรู้สึกที่ไวมาก
- ปาก แบบกัดเลีย (chewing-lapping type)
ส่วนอก ประกอบด้วยปล้อง 4 ปล้อง
- ส่วนด้านล่างอกปล้องแรกมีขาคู่หน้า
- อกปล้องกลางมีขาคู่กลางและด้านบนปล้องนี้มีปีกคู่หน้าขนาดใหญ่หนึ่งคู่
- ด้านล่างปล้องที่สาม มีขาคู่ที่สาม ซึ่งมีตระกร้อเก็บเกสร
ด้านบนมีปีกคู่หลังหนึ่งคู่ เล็กกว่าปีกหน้า
ส่วนท้อง ส่วนท้องของนางพญาผึ้งและผึ้งงาน จะเห็น
ภายนอกเพียง 6 ปล้อง ส่วนปล้องที่ 8-10 หุบรวมในปล้อง
ที่ 7 ส่วนผึ้งตัวผู้จะเห็น 7 ปล้อง ผึ้งงานมีต่อมสร้างไขผึ้ง
ปล้องที่ 4, 5, 6 และ 7 ปล้องละ 2 ต่อม อวัยวะเพศ
จะอยู่ที่ปล้องที่ 10 ทั้งสองเพศ

ลักษณะภายนอกของผึ้งงาน
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วงจรชีวิตของผึ้งพันธุ์

การเจริญเติบโตแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ
- ระยะไข่ ผึง้ นางพญาถ้าต้องการวางไข่ เพศเมียจะน�ำน�ำ้ เชือ้ ของผึง้ ตัวผูอ้ อกมาผสม
กับไข่ ถ้าเป็นเพศผูก้ ไ็ ม่ปล่อยน�ำ้ เชือ้ ไข่ยาวประมาณ 0.5 เซนติเมตร หัวท้ายมน โค้งงอเล็กน้อย
- ระยะหนอน เมื่อไข่ได้ 3 วัน จะฟักออกมาเป็นตัวหนอนขนาดเล็ก สีขาว นอนลอย
อยู่บนอาหารที่ก้นหลอดรวง มีการลอกคราบทั้งหมด 5 ครั้ง
- ระยะดักแด้ ดักแด้ในระยะแรกจะมีสีขาว เมื่อมีอายุมากขึ้นจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็น
สีน�้ำตาล
- ระยะตัวเต็มวัย เมื่อดักแด้โตเต็มที่ก็จะใช้กรามกัดไขผึ้งที่ปิดหลอดรวงออกมาเป็น
ตัวเต็มวัย

วรรณะของผึ้งพันธุ์

วรรณะของผึ้ง แบ่งออกเป็น 3 วรรณะคือ

ผึ้งนางพญา (The Queen)

ผึ้งงาน (The Worker)

ผึ้งตัวผู้ (The Drone)

ลักษณะภายนอกของผึ้ง
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ผึ้งนางพญา (The Queen) เกิดจากไข่ที่ได้รับการผสมกับเชื้อตัวผู้ และได้รับอาหาร
พิเศษจากผึ้งงาน มีขนาดใหญ่ และมีล�ำตัวยาวกว่าผึ้งตัวผู้และผึ้งงาน ปีกของผึ้งนางพญา
จะมีขนาดสั้น มีเหล็กในไว้ต่อสู้กับนางพญาตัวอื่นเท่านั้น ไม่มีการออกหาอาหาร ไม่มี
ทีเ่ ก็บละอองเกสร และไม่มตี อ่ มผลิตไขผึง้ ผึง้ นางพญามีหน้าทีผ่ สมพันธุ์ วางไข่ และควบคุม
สังคมผึ้งให้อยู่ในสภาพปกติ
ผึ้งงาน (The Worker) ผึ้งงานเป็นผึ้งที่มีขนาดเล็กที่สุดภายในรังผึ้ง ปริมาณมากที่สุด
เกิดจากไข่ที่ได้รับการผสมกับเชื้อตัวผู้ ผึ้งงานเป็นเพศเมียเหมือนผึ้งนางพญา แต่เป็นเพศ
เมียที่ไม่สมบูรณ์ ส่วนของรังไข่จะมีขนาดเล็กไม่สามารถสร้างไข่ได้ ยกเว้นในกรณีที่รังผึ้ง
รังนี้เกิดขาดนางพญา ไข่ที่เป็นผึ้งตัวผู้ มีต่อมไขผึ้ง ตะกร้อเก็บเกสร ต่อมกลิ่น และเหล็กใน
ผึง้ งานมีหน้าทีท่ ำ� ความสะอาดรัง ให้อาหารตัวอ่อน ซ่อมแซมรัง ป้องกันรัง และหาน�ำ้ หวาน
(Nectar) เกสร (Pollen) น�้ำ (Water) และยางไม้ (Propolis)
ผึ้งตัวผู้ (The Drone) เกิดจากไข่ที่ไม่ได้ผสมกับน�้ำเชื้อตัวผู้ มีขนาดใหญ่และตัวอ้วน
กว่าผึง้ นางพญาและผึง้ งาน ผึง้ ตัวผูจ้ ะไม่มเี หล็กใน ลิน้ จะสัน้ มาก คอยรับอาหารจากผึง้ งาน
หรือดูดกินน�ำ้ หวานจากทีเ่ ก็บไว้ในรวงเท่านัน้ ไม่ออกไปหาอาหารนอกรัง ไม่มที เี่ ก็บละออง
เกสร มีหน้าที่ผสมพันธุ์ หลังจากผสมพันธุ์เสร็จ ผึ้งตัวผู้จะตกลงมาตายโดยอวัยวะสืบพันธุ์
ติดคาอยู่ที่ผึ้งนางพญา
พันธุ์ผึ้ง
พันธุ์ผึ้งที่อุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งนิยมเลี้ยงมี 4 พันธุ์ คือ ผึ้งพันธุ์อิตาเลียน ผึ้งพันธุ์
คาร์นิโอลาน ผึ้งพันธุ์คอเคเชียน ผึ้งพันธุ์สีดำ�

2. การเตรียมการก่อนเลี้ยงผึ้งพันธุ์

การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งพันธุ์มีรายละเอียดดังนี้ คือ
2.1 ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้ง ผู้ที่จะเลี้ยงผึ้งพันธุ์ จ�ำเป็นต้องมีความรู้ ดังนี้
2.1.1 ความรู้ด้านชีววิทยาและพฤติกรรม
ของผึ้งพันธุ์ ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับชีวิตของผึ้ง วงจร
ชีวิตการเจริญเติบโต การเปลี่ยนแปลงของวัยผึ้ง
ช่วงอายุต่างๆ รวมทั้งความเป็นอยู่ นิสัย และสภาพ
สังคมภายในรังผึ้ง การจัดระบบโดยธรรมชาติภายใน
รังผึ้ง การหาอาหาร การให้อาหาร การป้องกันรัง
การเลี้ยงดูตัวอ่อน รวมทั้งความต้องการของผึ้ง
ในสภาพแวดล้อมต่างๆด้วย
2.1.2 ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดการดูแลภายใน
รังผึ้ง
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2.1.3 ความรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ที่เป็นแหล่งอาหารของผึ้ง ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับ
ต้นไม้และดอกไม้ ที่จะเป็นแหล่งอาหารของผึ้ง (น�้ำหวานดอกไม้และเกสรดอกไม้) ระยะ
การบานและช่วงเวลาการบานของดอกไม้ ตลอดจนท�ำเล และบริเวณทีเ่ ป็นแหล่งของพืชพันธุ์
ที่จะเป็นแหล่งอาหารของผึ้ง
2.1.4 ความรู้เกี่ยวกับโรคและศัตรูของผึ้ง
2.2 ทุนสาหรับด�ำเนินการ ต้องค่านึงถึงหลักการประหยัด มีคณ
ุ ภาพ และได้มาตรฐาน
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี้
2.2.1 ค่าพันธุ์ผึ้ง
2.2.2 ค่าท�ำกล่องผึ้ง คอนผึ้ง แผ่นรังเทียม ฐานรัง ฝารัง
2.2.3 ค่าอุปกรณ์การเลีย้ ง เช่น หมวกตาข่าย เหล็กงัดรัง เครือ่ งมือพ่นควัน ฯลฯ
2.2.4 ค่าน�้ำตาล และวัสดุอาหารเสริม เพื่อเลี้ยงผึ้งในบางช่วงของฤดูกาล
ที่ขาดแคลนอาหารผึ้งตามธรรมชาติ
2.2.5 ค่าใช้จา่ ยส�ำรองอืน่ ๆ ในระหว่างการเลีย้ งผึง้ เช่น ค่ายาป้องกันก�ำจัดศัตรูผงึ้
และค่าขนย้ายรังผึ้ง
2.3 การเลือกซื้อพันธุ์ผึ้ง มีหลักในการพิจารณาดังนี้
2.3.1 ไปเยี่ยมชมรังผึ้งของฟาร์มต่างๆ ฟาร์มผึ้งที่มีการเลี้ยงและเอาใจใส่ที่ดี
ผึง้ จะแข็งแรงและมีคณ
ุ ภาพดี สอบถามราคาแล้วเปรียบเทียบกับฟาร์มอืน่ ก่อนตัดสินใจซือ้
2.3.2 สังเกตผึ้งในฟาร์ม ถ้าผึ้งรังไหนสุขภาพดี ปากรังเข้าออกจะสะอาด
ขนาดผึ้งมีตัวโตสม่่าเสมอ ผึ้งมีความคึกคัก
2.3.3 ดูคอนผึ้ง ตรวจดูความสม่่าเสมอของการวางไข่ ดักแด้ ถ้าแม่รังผึ้งดี
การวางไข่จะเป็นวงกว้างเต็มคอน ตัวจะโต และวางไข่ทั่วคอน
2.3.4 เลือกซื้อรังผึ้งที่นางพญาสาว
2.3.5 เลือกซื้อรังผึ้งที่ไม่เป็นโรค ไม่มีไรวาร์รัวและไรทรอปิลิแลปส์
2.4 อุปกรณ์ต่างๆ สาหรับการเลี้ยงผึ้ง
2.4.1 กล่องผึ้ง (bee box) มี 2 แบบ ได้แก่ แบบยุโรป และแบบไต้หวัน
2.4.2 คอนหรือเฟรม (frame)
2.4.3 แผ่นฐานรวงหรือแผ่นรังเทียม (comb foundation)
2.4.4 ขาตั้งรังผึ้ง
2.4.5 ไม้กั้นหน้ารัง
2.4.6 เคื่องมือพ่นควันสยบผึ้ง (smoker)
2.4.7 เหล็กงัดรัง (hive tool)
2.4.8 หมวกตาข่ายส�ำหรับกันผึ้งต่อยหน้า (bee veils)
2.4.9 ถุงมือ (bee gloves)
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2.4.10 ชุดเสื้อผ้าที่สวมใส่เวลาท�ำงาน (overalls)
2.4.11 อุปกรณ์สลัดน�้ำผึ้งออกจากรวงรัง
2.4.12 อุปกรณ์อื่น ๆ เป็นอุปกรณ์ที่ควรจะมีตลอดเวลาที่เข้าไปปฏิบัติงาน
ในการเลี้ยงผึ้ง ได้แก่กล่องเครื่องมือซึ่งจะมีค้อน คีม ตะปู เลื่อย ลวด มีดถากไม้ มีดพับ
คมๆ กรรไกรเล็กๆ กรรไกรตัดลวด กล่องขังนางพญา ยาหม่อง ฯลฯ
2.4.13 วัสดุอื่น ๆ เช่น น�ำ้ ตาลทราย เกสรเทียม สารก�ำจัดศัตรูผึ้ง
2.5 ความเหมาะสมของผึ้งพันธุ์ที่จะเริ่มเลี้ยง
2.5.1 ควรเริ่มเลี้ยงจ�ำนวน 2 - 5 รัง
2.5.2 ควรเริ่มเลี้ยงผึ้งจากรังขนาด 5 - 10 คอน
2.6 การเตรียมตัวที่จะเข้าไปสัมผัสผึ้ง
2.6.1 ความเชื่อมั่นของตนเอง การปฏิบัติงานกับผึ้งต้องท�ำด้วยความนุ่มนวล
2.6.2 เครื่องแต่งกายเวลาปฏิบัติงานควรใส่สีเรียบ ๆ สีขาวหรือสีอ่อน กางเกง
ควรรัดปลายขาให้เรียบร้อย
2.6.3 ความรักในตัวผึ้ง ผู้ที่คิดจะเลี้ยงผึ้งควรมีความรักผึ้ง รักธรรมชาติ

3. การจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ์
3.1 การเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงผึ้งพันธุ์
3.1.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง ได้แก่ พันธุ์ผึ้ง กล่องเลี้ยง คอน
แผ่นรังเทียม อาหารผึ้ง เหล็กงัดรัง หมวกตาข่าย กระป๋องพ่นควัน ลวด ตะปู ฯลฯ
3.1.2 วางแผนส�ำรวจแหล่งอาหารผึ้ง และที่ตั้งรังในรอบปี

คอนดักแด้ที่พร้อมจะออกเป็นตัวเต็มวัย
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3.2 การจัดการการเลี้ยงผึ้งก่อนฤดูดอกไม้บาน
3.2.1 ตรวจเช็คประชากรผึ้ง
- ผึ้งงาน ดูความสมบรูณ์และปริมาณของผึ้งงานที่อยู่ในวัยพร้อมที่จะออก
หาอาหารให้มากที่สุด
- ผึ้งนางพญา ดูความสมบูรณ์ของนางพญา ปริมาณการวางไข่ ลักษณะการ
วางไข่สม่่าเสมอทั่วทั้งคอน ปริมาณดักแด้ มีการผลิตผึ้งงานที่ดีมีคุณภาพ ตัวโตแข็งแรง
หาอาหารเก่ง

การตั้งวางรังผึ้งในสวนลำ�ไย

3.2.2 การรวมรังและเพิ่มประชากรผึ้งงาน
- มีการจัดการรวมรังเพือ่ เพิม่ ประชากรผึง้ งาน และเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้เต็มที่ พร้อมที่จะออกเก็บน�้ำหวานในฤดูดอกไม้บาน
- เลือกท�ำเลที่ตั้งรังผึ้งที่ร่มรื่น ไม่แห้งแล้ง มีพืชอาหารของผึ้ง กรณีที่ตั้งรังผึ้ง
มีพืชอาหารของผึ้งไม่เพียงพอก็ต้องเสริมให้ เช่น น�้ำตาลและเกสร
- ตรวจเช็คศัตรูผึ้ง เช่น ไร มด ต่อ นกจาบคา ถ้าพบต้องป้องกันก�ำจัด
3.3 การจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ์ในฤดูดอกไม้บาน
3.3.1 ตรวจเช็คจ�ำนวนรังผึ้ง และจ�ำนวนคอนหนอน คอนไข่ และคอนดักแด้
ควรเลี้ยงผึ้งให้มีประชากรเต็มรัง (8 - 10 คอน)
     3.3.2 ตรวจเช็คการท�ำงานผึ้งแต่ละรัง เช่น ลักษณะการวางไข่ของนางพญาผึ้ง
การเก็บน�ำ้ หวานและเกสรของผึ้งงาน
3.3.3 ตรวจเช็คระยะการบานของดอกไม้ที่ยังเหลืออยู่ เพื่อใช้ช่วงเวลาที่เหลือ
ในการจัดการรังให้ได้ประโยชน์สูงสุด
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3.3.4 คัดเลือกรังที่ดีที่สุด โดยการยุบรัง หรือรวมรัง เพื่อออกเก็บน�้ำหวาน
โดยคัดรังผึ้งเก็บไว้ 25 % และน�ำออกเก็บน�ำ้ หวาน 75 %
3.3.5 เคลื่อนย้ายรังผึ้งไปตั้งในแหล่งพืชที่ให้น�้ำหวานก�ำลังออกดอก เช่น
สาบเสือ นุ่น ล�ำไย
3.3.6 สลัดน�้ำผึ้งหัวคอนออกให้หมด
3.3.7 เมื่อน�ำผึ้งไปตั้งประมาณ 1 สัปดาห์ ก็ตรวจเช็คคัดเลือกคอนน�้ำผึ้งที่ปิด
หลอดรวงแล้วประมาณ 30 - 70 % น�ำไปท�ำการสลัดน�้ำผึ้ง
3.3.8 น�ำน�ำ้ ผึง้ มากรองตะแกรงหยาบ และกรองละเอียดเพือ่ กรองเศษไขผึง้ และ
ตัวผึ้งออกในขั้นต้น
     3.3.9 น�ำมาใส่ถังบ่ม บ่มไว้ 15 วัน เพื่อให้เศษไขผึ้ง และผงละเอียดลอยขึ้นมา
บนผิวน�้ำผึ้ง เปิดก๊อกน�้ำผึ้งด้านล่าง จะได้น�้ำผึ้งที่สะอาดและบริสุทธิ์ ท�ำการบรรจุน�้ำผึ้ง
เพื่อจ�ำหน่ายต่อไป
3.4 การจัดการเลี้ยงผึ้งพันธุ์หลังฤดูดอกไม้บาน
3.4.1 ตรวจเช็ครังผึ้ง ท�ำการลดคอนให้สมดุลกับปริมาณผึ้ง หรือรวมรังในกรณี
ขาดนางพญาผึ้ง
3.4.2 ย้ายผึ้งไปยังแหล่งที่มีพืชอาหารที่ให้ทั้งน�้ำหวาน และเกสร ถ้ามีอาหาร
ไม่เพียงพอก็ต้องให้อาหารเสริมทั้งน�้ำตาลและเกสร
3.4.3 ป้องกันก�ำจัดศัตรูผึ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังฤดูดอกไม้บาน จะพบไร
ศัตรูผึ้งบนตัวผึ้งและรวงรังผึ้งมาก

4. ศัตรูที่สำ� คัญของผึ้งและการป้องกันก�ำจัด
4.1 โรคผึ้ง
		 4.1.1 โรคของผึ้งระยะตัวเต็มวัย
				 โรคโนซีมา (Nosema disease)
สาเหตุ เกิดจากเชือ้ โปรโตซัว (Nosema apis)
ซึง่ สืบพันธุโ์ ดยการใช้สปอร์ สปอร์เหล่านีจ้ ะเข้าท�ำลาย
ผึ้งเมื่อผึ้งกินเข้าไป เชื้อจะเจริญในทางเดินอาหาร
สามารถเพิม่ จ�ำนวนสปอร์ได้อย่างรวดเร็ว เชือ้ นีส้ ามารถ
อยูใ่ นผึง้ แม่รงั และแพร่กระจายได้โดยผึง้ แม่รงั เป็นพาหะ
อาการ ผึ้งที่เป็นโรคนี้ อาจมีอาการคล้าย
เป็นอัมพาต ปล้องท้องยืดและบวมผิดปกติ ถ้าจับตัว
ที่เป็นโรคนี้มาค่อย ๆ ดึงส่วนหัวและอกออกจากกัน
อย่างระมัดระวัง จะพบทางเดินอาหารบวมโต สีขุ่น
แตกต่างจากผึ้งปกติ
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		การป้องกันก�ำจัด แยกรังผึ้งที่เป็นโรคออกจากรังอื่น ๆ เพื่อป้องกันไม่ให้โรค
แพร่กระจายไปสู่รังอื่น ๆ และใช้สารฟูมาจิลิน (fumagilin) อัตรา 25 มิลลิกรัมสารออกฤทธิ์
กับน�้ำเชื่อม 1 ลิตร ในช่วงเวลาที่ผึ้งเกิดความเครียด จะเป็นการลดและป้องกันการเข้า
ท�ำลายของเชื้อนี้ได้ และควรเปลี่ยนรวงผึ้งทุกปี
		4.1.2 โรคของผึ้งระยะตัวอ่อน
			 โรคหนอนเน่าอเมริกัน (American Foulbrood Disease, AFB)
สาเหตุ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacillus larvae) โรคนี้มผี ลเฉพาะตัวอ่อนเท่านั้น
สปอร์จะเจริญในช่องทางเดินอาหารของตัวอ่อน
ที่ได้รับเชื้อนี้เข้าไป ตัวอ่อนจะตายในเวลาต่อมา
(5 - 6 วันหลังจากรับเชื้อ) โรคนี้จะแพร่กระจาย
ภายในรังผึ้ง และกระจายสู่รังอื่นๆ อย่างรวดเร็ว
อันเป็นผลมาจากการขโมยน�ำ้ ผึง้ ระหว่างผึง้ ด้วยกัน
อาการ ตัวอ่อนจะตายภายในหลอดรวง
ทีม่ ลี กั ษณะของการปิดฝาผิดปกติ ได้แก่ ฝาบุม๋ ลงไป
และมีรเู ล็ก ๆ มีกลิน่ เหม็นรุนแรง เมือ่ มีการเน่าสลาย
จะมีลกั ษณะเป็นยางเหนียวสีนำ�้ ตาลเกือบด�ำ ทดสอบ
ง่าย ๆ ด้วยวิธี stretch test โดยใช้ปลายไม้เล็ก ๆ เขี่ยตัวหนอนที่เน่าตายแล้วค่อย ๆ ดึง
ก้านไม้ออก ตัวหนอนที่ตายจะยืดติดมากับปลายไม้ออกมา ตัวหนอนที่ตายและแห้ง
จะเป็นสะเก็ดติดอยู่กับส่วนล่างของพื้นหลอดรวงเป็นสีด�ำหรือสีน�้ำตาลด�ำ
		การป้องกันก�ำจัด โรคนี้เป็นโรคที่มีปัญหามาก มักจะใช้วิธีการท�ำลายผึ้งที่
เป็นโรคพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
		 โรคหนอนเน่ายูโรเบียน (Europian Foulbrood Disease, EFB)
		สาเหตุ เกิ ด จากเชื้ อ แบคที เ รี ย
(Streptococcus pluton) มีรูปร่างกลม อยู่รวมกัน
เป็นสายเหมือนลูกปัด เป็นเชื้อที่ไม่มีสปอร์ มีการ
แพร่กระจายของโรคเช่นเดียวกับหนอนเน่าอเมริกนั
อาการ ตัวอ่อนที่ตายด้วยโรคนี้มีอายุ
ไม่เกิน 4 - 5 วันหลังจากฟักออกจากไข่ เป็นระยะ
ทีย่ งั ขดตัวอยูท่ กี่ น้ ของหลอดรวง ตัวอ่อนทีเ่ ป็นโรค
จะมีสีเหลือง เทา หรือน�้ำตาล ขณะที่เน่าสลาย
จะมีกลิน่ เหม็นเปรีย้ วการตรวจสอบให้ทำ� โดยใช้ไม้
เขีย่ ลงบนตัวหนอนทีก่ ำ� ลังเน่าสลาย ยกขึน้ ช้าๆ ตัวหนอนจะไม่ยดื ออกมาเหมือนตัวหนอน
ที่เป็นโรคหนอนเน่าอเมริกัน เมื่อตัวหนอนแห้งตาย สะเก็ดของตัวอ่อนที่ตายจะไม่ติดกับ
ผนังของหลอดรวง มีลกั ษณะเป็นแผ่นขนาดเล็ก ไม่เปราะหรือแตก สามารถถูกเคลือ่ นย้ายได้งา่ ย
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		การป้องกันก�ำจัด กรณีเมือ่ ตรวจพบการระบาดในระดับปานกลาง ส�ำหรับรังที่
อ่อนแอจะมีการเปลีย่ นผึง้ แม่รงั ตัวใหม่ หรือการเพิม่ จ�ำนวน 2 - 3 คอน เพือ่ เพิม่ ความแข็งแรง
และการวางไข่ให้มากขึน้ จะเป็นการเพิม่ ประชากรในรังและเพิม่ จ�ำนวนผึง้ ทีท่ ำ� หน้าทีท่ ำ� ความ
สะอาดรัง ขนย้ายตัวทีเ่ ป็นโรคออกจากรัง และเป็นการเพิม่ ความต้านทานโรคให้กบั ผึง้ ด้วย
ในกรณีทพี่ บว่าโรคนีเ้ ข้าท�ำลายมาก อาจจะมีการใช้สารออกซีเตตราไซคลิน ผสมกับน�ำ้ ตาล
ผงให้กบั ผึง้ ในรังบริเวณเหนือคอนตัวอ่อน โดยใช้อตั ราส่วน 1 : 20 หรือใช้สารโซเดียมซัลฟา
ไทอะโซล (sodium sulpha tiazole) 0.5 - 1.0 กรัม หรือใช้สารสเตรปโตมัยซิน (streptomysin)
0.2 - 0.6 กรัม ผสมกับน�ำ้ เชื่อม 4 ลิตร ให้กับรังผึ้งที่เป็นโรค
			 โรคชอล์คบรูด (Chalkbrood,CB)
สาเหตุ เกิดจากเชื้อรา (Ascosphaera apis)
ทีพ่ บในประเทศไทยมีทงั้ สายพันธุท์ สี่ ร้างสปอร์ (spore cyst)
ท�ำให้ตวั หนอนผึง้ ทีต่ ายถูกปกคลุมด้วยเส้นใยของเชือ้ รา
และสปอร์มีลักษณะเหมือนแท่งสี่เหลี่ยมสั้น ๆ สีด�ำ 
ส่วนอีกสายพันธุ์ไม่สร้างสปอร์ ท�ำให้ตัวหนอนผึ้งที่ตาย
ถูกปกคลุมด้วยเส้นใยของเชื้อรา มีลักษณะคล้าย
แท่งชอล์คสีขาว โดยปกติสปอร์จะไม่ทำ� ให้เกิดโรคจนกว่า
จะมีการเติบโตเป็นเส้นใย ซึ่งจะเจริญได้ดีที่อุณหภูมิ
30 - 35 oC ซึ่งเป็นอุณหภูมิปกติในรังผึ้ง
		อาการ ผึ้งที่ถูกเชื้อเข้าท�ำลายมีทั้งตัวอ่อน
และดักแด้ ตัวอ่อนอายุ 3 - 4 วัน จะสังเกตเห็นอาการ
ของโรคได้ โดยตัวอ่อนจะถูกปกคลุมด้วยเส้นใยของ
เชื้อราสีขาว และกลายเป็นมัมมี่ เมื่อเชื้อรามีการสร้าง
สปอร์สีด�ำขึ้น หรือมีลักษณะคล้ายเศษชอล์ค และเมื่อมี
อาการระบาดอย่างรุนแรง จะมีตัวอ่อนที่ปิดฝาตายและ
แห้งอยู่ภายในหลอดรวง รังที่เป็นโรคนี้ในระดับที่รุนแรง
จะพบว่ามีตัวอ่อนที่เป็นโรคแห้งตายตกอยู่ที่พื้นรังเป็น
จ�ำนวนมาก ซึ่งสามารถตรวจพบโรคนี้ได้ง่าย
การป้องกันก�ำจัด ยังไม่มวี ธิ กี ารควบคุมทีเ่ ชือ่ ถือได้ แต่กม็ หี ลายวิธที ใี่ ห้ผลในการ
ป้องกัน ด้วยการรักษาผึ้งไว้ให้ปลอดภัยจากเชื้อโรคนี้ การท�ำให้รังผึ้งมีประชากรที่แข็งแรง
ระบายอากาศทีด่ ี ไม่ให้มคี วามชืน้ ภายในรังสูง มีการเพิม่ ตัวเต็มวัยทีเ่ พิม่ ออกจากหลอดรวง
ใหม่ ๆ ให้กับรังที่เพิ่งเริ่มเป็นโรคนี้ เพื่อช่วยท�ำความสะอาดรัง
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			 โรคแซคบรูด (Sacbrood)

อาการ เป็นการยากในการตรวจสอบดูเชื้อไวรัส ลักษณะอาการของโรค
หลังจากที่ผึ้งเป็นโรคเข้าดักแด้ได้ 4 วัน หลอดรวงจะปิดฝาเรียบร้อย บริเวณส่วนหัวของตัว
ที่ตายจะมีสีดำ 
� ล�ำตัวที่เป็นสีขาวใสจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซีด ๆ จนเป็นสีน�้ำตาลและสีด�ำ
ในที่สุด เมื่อดึงตัวอ่อนออกจากหลอดรวงมาตรวจสอบจะพบว่าตัวอ่อนตายอยู่ในถุง(sac)
ภายในตัวอ่อนเต็มไปด้วยน�้ำ  และเมื่อแห้งจะเป็นสะเก็ดที่ติดอยู่อย่างหลวม ๆ กับผนัง
ของหลอดรวง
		การป้องกันก�ำจัด ยังไม่มีสารเคมีใดที่ใช้ในการควบคุมก�ำจัดโรคชนิดนี้ได้
ผูเ้ ลีย้ งผึง้ จึงควรจัดการสภาพภายในรังให้ดี มีการเปลีย่ นผึง้ แม่รงั ใหม่ การจัดการประชากรผึง้
ให้แข็งแรง การเพิ่มประชากรผึ้งงาน
4.2 สัตว์ศัตรูผึ้ง
		4.2.1 ไรตัวเบียนผึ้ง
ไรตัวเบียนผึง้ เป็นศัตรูทสี่ ำ� คัญ
ทีส่ ดุ ในการเลีย้ งผึง้ พันธุโ์ ดยเฉพาะในแถบ
เอเชีย ประสบปัญหาเรื่องไรผึ้งค่อนข้าง
รุนแรงจนกล่าวได้วา่ ความส�ำเร็จของการ
เลี้ยงผึ้งพันธุ์ในเอเชียเขตร้อน ขึ้นอยู่กับ
การควบคุมไรศัตรูผึ้งเป็นส�ำคัญ
		รูปร่างลักษณะ ไรตัวเบียนผึง้ มีรปู ร่างใหญ่ เมือ่ เทียบกับไรชนิดอืน่ มีลำ� ตัวแบน
ในแนวราบ ล�ำตัวกว้างมากกว่าความยาว กว้าง 0.5 - 1.6 มิลลิเมตร ยาว 1.1 - 1.2 มิลลิเมตร
มีสนี �้ำตาลแดง ล�ำตัวส่วนบนปกคลุมด้วยขนสีน�้ำตาลแดง เคลือ่ นทีไ่ ด้เร็ว สามารถมองเห็น
ได้ด้วยตาเปล่า ไรตัวเมียที่ผสมพันธุ์แล้ว จะเดินเข้าสู่หลอดรวงที่มีตัวอ่อนระยะตัวหนอน
ก่อนเข้าดักแด้ และอยู่ในหลอดนั้น วางไข่ 3 - 10 ฟอง หลังจากนั้น 24 ชั่วโมง ไข่จะฟัก
เป็นตัวอ่อน ไรที่ยังไม่เป็นตัวเต็มวัยจะมีสีขาว
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		การเข้าท�ำลาย ไรตัวเบียนผึ้งเข้าท�ำลายผึ้งโดยตรง โดยการดูดกินโดยใช้
ส่วนของปาก เจาะเข้าไปทีบ่ ริเวณรอบตัวระหว่างปล้องของตัวผึง้ เพือ่ ดูดเลือด ท�ำให้ผงึ้ ตาย
ก่อนเจริญเป็นตัวเต็มวัย ถ้าผึง้ สามารถรอดชีวติ อยูไ่ ด้กม็ กั จะพิการ ปีกไม่สมบูรณ์ ส่วนท้อง
สั้น ขาหายไป การป้องกันก�ำจัดและควบคุมไรตัวเบียนผึ้ง ที่ใช้ได้ดีมีอยู่ 2 วิธี คือ การใช้
สารเคมี และเทคนิคการจัดการรังผึ้ง
		1) การใช้สารเคมี ควรใช้ก่อนฤดูดอกไม้บาน เพราะมีความเสี่ยงในการเจือปน
ของสารเคมีในน�้ำผึ้ง การเป็นพิษต่อผึ้ง อย่างไรก็ตามวิธีการนี้เป็นวิธีการที่รวดเร็ว และให้
ความมัน่ ใจในการระงับการระบาดของไรได้ มีสารเคมีหลายชนิดทีใ่ ช้ในการควบคุม ด้วยวิธี
การรมหรือการฉีดพ่นบนรวงผึ้ง ได้แก่
- ก�ำมะถันผสมกับลูกเหม็นบดละเอียด อัตรา 1 : 1 โดยน�้ำหนัก อัตราการใช้
10 กรัมต่อรัง (1 ช้อนชา) โรยฐานรังผึง้ ในเวลาเย็นทุก 4 วัน ติดต่อกัน 6 - 7 ครัง้ ท�ำความสะอาด
ฐานรังเช้าวันรุ่งขึ้น
- Folbex VA เป็นแถบกระดาษที่มีสาร Bromopropylate เป็นสารออกฤทธิ์
และมีสว่ นผสมอืน่ ทีจ่ ะช่วยท�ำให้เผาไหม้ได้รวดเร็ว ใช้จดุ ใส่ในรังเพือ่ ให้ควันกระจายอบอยู่
ในรัง โดยปิดทางเข้าออกของรังเป็นเวลา 20 - 30 นาที มีอัตราการใช้ 1 แผ่นต่อ 1 รัง
ระยะ 4 - 6 วันต่อครั้ง เป็นจ�ำนวน 3 - 4 ครั้ง ไรก็จะถูกก�ำจัด
- Amitaz เป็นสารละลายผสม มีสารอมีทราสเป็นสารออกฤทธิ์อยู่ 20% EC
ใช้ในอัตรา 0.5 มิลลิลิตร ผสมกับน�้ำ  1 ลิตร ฉีดพ่นบนคอนผึ้งให้ทั่ว (ยกเว้นคอนน�ำ้ ผึ้ง)
โดยยกขึ้นพ่นทีละคอน พ่นในช่วงเวลาเย็นทุก 4 วัน ติดต่อกัน 6 - 7 ครั้ง หรืออาจจะใช้
ในรูปแบบของการรมด้วยแผ่นที่จุ่มสารนี้ 0.1 ซีซี แล้วจุดไฟรมเหมือนวิธีของ Folbex VA
- Tau-fluvalinate (เทา-ฟลูวาลิเนต) เป็นแผ่น อัตราการใช้ 1 - 2 แผ่นต่อรัง
โดยรังผึ้งมาตรฐานที่มี 10 คอน ให้วางแผ่นแรกไว้ระหว่างคอนผึ้งที่ 3 และ 4 ส่วนแผ่นที่ 2
วางระหว่างคอนผึง้ ที่ 7 หรือ 8 ส�ำหรับรังผึง้ ขนาดเล็กให้ใช้ 1 แผ่น วางกึง่ กลางรัง แผ่นสารเคมี
ใช้ได้ 6 - 8 สัปดาห์
		2) การควบคุมโดยการจัดการรัง วงจรการพัฒนาของไรตัวเบียนผึ้งที่สมบูรณ์
ขึ้นอยู่กับตัวอ่อนของผึ้ง ไรตัวเบียนผึ้งชอบตัวอ่อนของผึ้งตัวผู้มากกว่าตัวอ่อนของผึ้งงาน
เมือ่ มีรวงตัวอ่อนทีเ่ ป็นตัวผูอ้ ยูใ่ นรัง (ด้วยการเตรียมแผ่นฐานรวงตัวผูใ้ ส่ลงไปในรังให้ผงึ้ งาน
สร้างหลอดรวง และให้ผึ้งแม่รังวางไข่) และการใช้แผ่นกั้นผึ้งแม่รังแบบแนวตั้ง กั้นผึ้งแม่รัง
ให้วางไข่ในรวงทีเ่ ป็นตัวผูเ้ ท่านัน้ ไรตัวเบียนผึง้ เพศเมียก็จะถูกดึงดูดโดยตัวอ่อนของผึง้ ตัวผู้
ให้เข้าไปอยู่ในหลอดรวงของผึ้งตัวผู้นั้นเมื่อหลอดรวงปิดแล้วก็จะน�ำหลอดรวงผึ้งตัวผู้นั้น
ออกไปท�ำลาย ก็จะเป็นการก�ำจัดไรตัวเบียนผึ้งได้
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		4.2.2 ไรทรอปิลิแลปส์ (Tropilaelaps clareae)
ผู้เลี้ยงผึ้งพันธุ์ในประเทศไทยมักจะพบไรวาร์รัว และไรทรอปิลิแลปส์อาศัยอยู่
ร่วมกัน และพบว่าไรทรอปิลิแลปส์ เป็นศัตรูผึ้งพันธุ์ที่ส�ำคัญมากกว่าไรวาร์รัว
		รูปร่างลักษณะ ไรทรอปิลิแลปส์มีขนาดเล็ก
กว่าไรวาร์รัว สามารถมองเห็นได้ด้วย ตาเปล่า ไรตัวเต็ม
วัยเพศเมียมีสีนำ�้ ตาล มีรูปร่างรูปไข่ยาว 0.96 มิลลิเมตร
และกว้าง 0.55 มิลลิเมตร รอบตัวปกคลุมด้วยขนสั้น ๆ
ในระยะตัวอ่อน ไรจะอาศัยในหลอดรวงตัวอ่อนผึง้ ดูดกิน
เลือดของ ตัวอ่อน ตัวเต็มวัยของเพศเมียที่ได้รับการผสม
จะวางไข่ในหลอดรวงตัวอ่อนผึง้ หลังจากทีป่ ดิ ฝาหลอดรวงแล้ว
ส่วนตัวเต็มวัยเพศผู้จะไม่ดูดกินเลือด เพราะอวัยวะที่ใช้
ในการเจาะดูดเลือด ได้เปลี่ยนเป็นท่อล�ำเลียงน�้ำเชื้อตัวผู้
ท�ำให้มีอายุสั้นกว่าเพศเมีย ตัวอ่อนไรที่เจริญอยู่ในหลอดรวงผึ้ง จะออกมาหลังจากที่
ตัวเต็มวัยของผึ้งกัดฝาหลอดรวงออกมา
		การเข้าท�ำลาย การเข้าท�ำลายของไรชนิดนี้ คล้ายคลึงกับไรวาร์รวั ส่วนท้องของผึง้
ที่ถูกไรเข้าท�ำลายจะลดขนาดลง มีช่วงชีวิตที่สั้นกว่าผึ้งปกติ ถ้าไรเข้าท�ำลายมาก จะพบผึ้ง
ที่มีปีกพิการอยู่ที่ทางเข้าออกของรังและภายในรัง
การป้องกันก�ำจัด เหมือนไรวาร์รัว
		4.2.3 แมลง (Insects) มด (Ants)
เป็นที่รู้กันดีโดยทั่วไปแล้วว่า มดเป็นตัวห�้ำที่กินผึ้ง มดเป็นแมลงสังคมชั้นสูง
สามารถเข้าท�ำลายผึง้ และกินผึง้ ได้ทงั้ หมด ไม่วา่ จะเป็นตัวผึง้ เป็น ๆ หรือตายแล้ว ทัง้ ตัวเต็มวัย
ตัวอ่อน และน�้ำผึ้ง การทิ้งรังของผึ้งเป็นวิธีการในการหนีการเข้าท�ำลายของมด มดหลาย
ชนิดเป็นปัญหาของการเลีย้ งผึง้ ทีส่ ำ� คัญได้แก่ มดแดง (Oecophylla smaragdula) และมดด�ำ 
(Monomorium indicum, M. destructue) มดจะเข้าท�ำลายรังผึ้งที่อ่อนแอ มีประชากรน้อย
หรืออาจจับกลุ่มดักผึ้งหน้ารัง
การป้องกันก�ำจัด วิธีการที่ดีคือการหารังมดแล้วท�ำลายด้วยการเผา การท�ำ 
ความสะอาดตัดแต่งกิง่ ไม้หรือหญ้า จะเป็นการลดการเข้าท�ำลายของมดได้ ส�ำหรับการเลีย้ ง
ผึ้งในเขตร้อนชื้น มักจะมีการใช้ขาตั้งรังผึ้ง สูงประมาณ 30 - 50 เซนติเมตร โดยมีจารบี
หรือน�้ำมันทาขาตั้งป้องกันมดได้
		4.2.2 ตัวต่อ (Wasp)
ตัวต่อเป็นศัตรูผึ้งที่มีชุกชุมในหน้าฝน ตัวต่อจะบินวน บริเวณทางเข้า - ออก
และจับผึ้งกิน ถ้ารังผึ้งที่อ่อนแอ ต่อจะบุกเข้าไปในรังผึ้ง จับผึ้งทุกวัยกิน ต่อมีหลายชนิด
เช่น ต่อหัวโขน ต่อหลุม ต่อภูเขา
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		การป้องกันก�ำจัด การเผารังต่อที่พบในเวลากลางคืน การใช้สวิงจับตัวต่อ
มาฉีดน�ำ้ ให้เปียกและชุบสารเคมี เช่น เซฟวิน แล้วปล่อยกลับไปรัง พิษสารเคมีจะถูกถ่ายทอด
ไปที่รังต่อท�ำให้ตายทั้งรัง อีกวิธีหนึ่งใช้กรงกับดักต่อ ซึ่งสามารถใช้รังผึ้งเป็นกล่องล่อให้ต่อ
เข้ารัง ด้านบนท�ำเป็นกรงตาข่ายรูปกรวย ให้ตอ่ บินขึน้ ได้ แต่ออกไม่ได้ ตัวต่อจะหมดไปเอง
โดยตั้งบริเวณที่ตั้งผึ้งที่มีต่อชุกชุม นอกจากนี้ยังมีนกจาบคาซึ่งเป็นศัตรูที่สำ� คัญของผึ้งอีก
ชนิดหนึ่ง

5. การเก็บผลผลิตน�้ำผึ้ง

5.1 น�ำน�้ำผึ้งมากรองด้วยตะแกรงหยาบ และกรองละเอียด
5.2 น�ำมาใส่ถังบ่ม บ่มไว้ 15 วัน
5.3 น�ำมาใส่ภาชนะบรรจุ หรือใส่อาหารตามต้องการ

6. แหล่งผลิตที่สำ� คัญ

ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล�ำพูน แพร่ น่าน พะเยา ล�ำปาง อุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น เลย นครราชสีมา อุดรธานี
ภาคกลาง ได้แก่ สระบุรี ลพบุรี พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์
ภาคตะวันออก ได้แก่ จันทบุรี
ภาคตะวันตก ได้แก่ กาญจนบุรี
ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
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อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 25 - 30 0C อุณหภูมิ
ที่พอเหมาะส�ำหรับรวงผึ้งอ่อนอยู่ระหว่าง 33  -35 0C

ความเหมาะสม

คุณสมบัติทาง
กายภาพของดิน

สภาพน�้ำ

1. พื้นที่โล่ง ถ้ามีลมแรงเกิน 24 กม./ชม.
ผึ้งจะหยุดออกมาหาอาหาร
2. ควรมีเส้นทางให้ยานพาหนะเข้าถึงส�ำหรับการขนย้าย
3. พืชอาหารผึ้งจะบานเป็นช่วงๆ ไม่มีการบานตลอด
4. พื้นที่ใกล้เคียงไม่มีพืชอาหารที่บานต่อเนื่องต้องขน
ย้ายรังผึ้งไปตามแหล่งอาหาร
5. การตั้งรังผึ้งในช่วงดอกไม้บาน ต้องตรงกับช่วง
การบานของดอกไม้ โดยปกติแล้วควรตั้งก่อน 7 วัน
เพื่อได้ทราบสถานการณ์และแก้ไขปัญหาได้ทัน

1. ถ้าอุณหภูมติ ำ�่ ผึง้ จะต้องรักษาอุณหภูมภิ ายในรัง ท�ำให้
ผึ้งที่ออกหากินหรือไปเก็บอาหารนอกรังมีน้อย
2. ช่วงทีม่ ฝี นตกชุกติดต่อกันจะท�ำให้ผงึ้ ออกหากินไม่ได้
3. ความชื้นสัมพัทธ์สูงจะท�ำให้ผึ้งมีโอกาสเป็นโรค
ชอล์คบรูดได้ง่ายหากรังผึ้งนั้นไม่แข็งแรง

ข้อจำ�กัด

ไม่มีผลต่อการเลี้ยงผึ้งแต่มีผลต่อการตั้งรังผึ้ง
( ความมั่นคงในการตั้งรังผึ้ง )

ดินเหนียว ดินทราย ตั้งรังผึ้งท�ำให้รังผึ้งเอน
และล้มง่าย ควรหาขาตั้งที่แข็งแรงเป็นฐาน

ควรมีบอ่ น�ำ้ ทีส่ ะอาด เป็นแหล่งให้ผงึ้ ได้กนิ ในช่วงอากาศร้อน พื้นที่ป่าบางแห่งไม่มีแหล่งน�้ำธรรมชาติ ควรจัดเตรียม
บ่อน�้ำเพิ่มเติมให้ผึ้งมีน�้ำสะอาดกิน

สภาพพื้นที่ตั้งรังผึ้ง 1. ควรจะอยู่ในที่ร่มรื่น ชุ่มชื้น ไม่แห้งแล้ง
2. การคมนาคมสะดวก ไม่ควรอยู่ใกล้ถนนที่มีรถยนต์
วิ่งผ่านหนาแน่น ใกล้โรงเรียน และที่ชุมชน
3. มีแหล่งอาหารผึง้ ช่วงทีม่ ดี อกไม้บาน ย้ายในเวลากลางคืน
3.1 พืชหลักได้แก่ ล�ำไย สาบเสือ ทานตะวัน ลิ้นจี่
3.2 พืชรองได้แก่ งา นุ่น ยางพารา เงาะ 1 ไร่ต่อรัง
4. ควรมีแสงแดดอ่อนในตอนเช้าส่องเข้ามาถึงหน้ารัง
    ควรจะหันหน้ารังไปทางทิศตะวันออก
5. ไม่อยูใ่ กล้กบั บริเวณทีม่ แี สงไฟ เพราะผึง้ จะมาเล่นแสงไฟ
6. เลือกที่ไม่มีศัตรูของผึ้ง เช่น มด คางคก นกจาบคา
7. ไม่มกี ารพ่นสารเคมีปอ้ งกันก�ำจัดศัตรูพชื ในระยะดอกไม้บาน

สภาพภูมิอากาศ

สภาพแวดล้อม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของผึ้งพันธุ์

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
การเปลี่ยนนางพญาผึ้ง

ควรเปลี่ยนนางพญาผึ้งทุก 1 – 2 ปี เนื่องจากนางพญาผึ้งที่มีอายุมากขึ้นจะวางไข่ได้
น้อยลง และมีประสิทธิภาพในการควบคุมการท�ำงานภายในรังได้ลดลง และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตน�้ำผึ้งให้ดียิ่งขึ้น ควรใช้นางพญาผึ้งที่ผ่านการคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุ์นางพญาผึ้งสายพันธุ์ดี

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำ� หรับฟาร์มผึ้ง (GAP)

ควรมีการจัดการดูแลผึ้งให้ได้ผลผลิตที่มาก มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย
ต่อผู้ปริโภค โดยปฏิบัติตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ทางการเกษตรทีด่ สี �ำหรับฟาร์มผึง้ (GAP) ของส�ำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีข้อก�ำหนดวิธีปฏิบัติดังนี้
ข้อกาหนด
เกณฑ์ที่กำ� หนด
ท�ำเลที่ตั้งของฟาร์ม

- ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการปนเปื้อน
ของวัตถุมีพิษจากการท�ำเกษตรกรรม และโรงงาน
อุตสาหกรรม
- แบ่งพืน้ ทีเ่ ก็บสารเคมี และยาปฏิชวี นะแยกเป็นสัดส่วน
การจัดการภายในฟาร์มผึ้ง
ออกจากพื้นที่เก็บผลผลิตและอุปกรณ์การเลี้ยงผึ้ง
- ภาชนะบรรจุสารเคมีและยาปฏิชีวนะต้องมีฉลาก
ติดไว้ชัดเจน
การจัดการเลี้ยงผึ้งช่วงก่อนฤดูดอกไม้บาน - มีการควบคุมความสมดุลย์ในรังผึ้ง
การจัดการเลี้ยงผึ้งช่วงฤดูดอกไม้บาน - สลัดน�ำ้ ผึ้งหัวคอนออก ก่อนที่จะมีการสลัดน�้ำผึ้ง
จากดอกไม้หลักครั้งแรก
การจัดการผลผลิต
- ผลผลิตแต่ละชนิด จะต้องเก็บอย่างเหมาะสม
ในภาชนะที่มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค และระบุ
สถานที่ วันเดือนปี ที่ผลิต
การจัดการเลี้ยงผึ้งช่วงหลังฤดูดอกไม้บาน - มีการควบคุมความสมดุลย์ในรังผึ้ง
การจัดการสุขภาพผึ้ง
- ต้องมีการควบคุม ป้องกัน และก�ำจัดโรค
และไรศัตรูผึ้งอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้สารเคมีและยากับผึ้งในฟาร์ม
- มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมีและยา
ต้องใช้สารเคมีที่ทางราชการก�ำหนด
การบันทึกข้อมูล
- มีการบันทึกข้อมูลประจ�ำฟาร์ม ข้อมูลสารเคมี
และยาที่ใช้ในฟาร์ม
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- มีการจัดการวัสดุเหลือใช้จากการเลี้ยงผึ้ง เช่น
รวงผึ้งเก่า น�้ำเสีย การเก็บรักษาสารเคมีที่เหมาะสม
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แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม

1. กลุม่ ส่งเสริมการเลีย้ งผึง้ และแมลงเศรษฐกิจ ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2940-6102
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดเชียงใหม่
http://www. aopdb04@doae.go.th
3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดพิษณุโลก
http://www. aopdb01@doae.go.th
4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดขอนแก่น
http://www. aopdb05@doae.go.th
5 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง จังหวัดจันทบุรี
http://www. aopdb02@doae.go.th
6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดชุมพร
http://www. aopdb03@ doae.go.th
7. กรมส่งเสริมการเกษตร.2546.คู่มือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งพันธุ์.
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คุณค่าน�้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งพันธุ์
น�้ำผึ้ง…ผลิตภัณฑ์อมตะ

• น�ำ้ ผึง้ มีสรรพคุณใช้เป็นยาบ�ำรุงก�ำลัง
มาแต่กอ่ นสมัยพุทธกาล ก่อนทีพ่ ระพุทธเจ้า
จะตรั ส รู ้ พระองค์ ท รงละการบ� ำ เพ็ ญ
ทุกขกริยาและกลับมาเสวยกระยาหาร
แต่พระวรกายยังไม่ฟน้ื คืน นางสุชาดาจึงได้
กวนข้าวมธุปายาส (ข้าวอันเกิดจากน�้ำผึ้ง) ที่มาของภาพ :
น�ำมาถวาย เมือ่ ได้เสวยข้าวมธุปยาสนีแ้ ล้ว http://student.nu.ac.th/52315362/one.html
ท�ำให้พระวรกายกลับสมบูรณ์แข็งแรงขึน้ อย่างรวดเร็ว และสามารถตรัสรูส้ มั มาสัมโพธิญาณ
ได้ในเวลาต่อมา น�้ำผึ้งจึงเป็นอาหารที่ให้ความหวานที่เก่าแก่ที่สุด

จากน�้ำหวาน…..เป็นน�้ำผึ้ง

• น�ำ้ ผึง้ คือ น�ำ้ หวานทีผ่ งึ้ เก็บจากต่อม
น�้ำหวานของดอกไม้ หรือต่อมน�้ำหวาน
พิเศษของต้นไม้ ไม่ว่าจะเป็นพืชปลูกหรือ
พืชป่า ผ่านกระบวนการย่อยภายในตัวผึ้ง
และคายออกมาเก็บไว้ในหลอดรวงรังผึ้ง
ผ่านการบ่ม(การระเหยน�ำ้ ออกจากน�ำ้ หวาน)
โดยผึ้งช่วยกันกระพือปีกไล่ความชื้น จน
ท�ำให้นำ�้ หวานทีอ่ ยูใ่ นหลอดรวงมีความเข้ม
ข้นประมาณ 80 – 85 % มีความชื้นน้อยกว่า 20% ผึ้งจึงปิดฝาหลอดรวง

ความหลากหลายของน�ำ้ ผึ้งในประเทศไทย
ประเทศไทยมีความหลากหลายของ
พืชพรรณต่างๆ นานาชนิด ทั้งในด้าน
พืชสวน พืชไร่ และพืชป่า จึงส่งผลให้มแี หล่ง
พืชอาหารผึง้ เป็นจ�ำนวนมากท�ำให้ได้ผลผลิต
น�ำ้ ผึง้ หลากหลายชนิด ซึง่ สามารถแบ่งตาม
แหล่งพืชอาหารตามภูมิภาคต่างๆ ได้ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงความหลากหลายของชนิดนํ้าผึ้งของประเทศไทย
ภาค
เหนือ
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตะวันออก
กลาง
ตะวันตก
ใต้

ชนิดนํ้าผึ้ง
นํ้าผึ้งดอกล�ำไย นํ้าผึ้งดอกลิ้นจี่ นํ้าผึ้งดอกสาบเสือ
นํ้าผึ้งดอกขี้ไก่ย่าน
นํ้าผึ้งดอกนุ่น นํ้าผึ้งดอกงา นํ้าผึ้งดอกสาบเสือ
นํ้าผึ้งดอกเงาะ นํ้าผึ้งยางพารา นํ้าผึ้งมันส�ำปะหลัง
นํ้าผึ้งดอกทานตะวัน นํ้าผึ้งดอกงา
นํ้าผึ้งดอกลิ้นจี่ นํ้าผึ้งดอกไม้ป่า
นํ้าผึ้งดอกเสม็ด นํ้าผึ้งยางพารา นํ้าผึ้งดอกมะพร้าว

องค์ประกอบในนํ้าผึ้ง
คนส่วนใหญ่เข้าใจว่า นํ้าผึ้ง คือ นํ้าตาล
แต่เป็นนาํ้ ตาลเชิงเดีย่ ว ทีร่ า่ งกายสามารถย่อยและ
ดูดซึมไปใช้ได้งา่ ย เพราะผึง้ รวบรวมมาจากดอกไม้
ในธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่ธาตุ วิตามิน เอนไซม์
ฯลฯ ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย สรุปองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญ ๆ ในนํ้าผึ้งได้ ดังนี้
1. นํ้า หรือความชื้น ที่มีอยู่ในนํ้าผึ้งที่ดีจะมี
ปริมาณความชืน้ ประมาณ 17-18% เพราะจะท�ำให้
เก็บไว้ได้นาน ไม่บูดเสียง่าย
2. นํ้าตาล มีไม่ตํ่ากว่า 17 ชนิด เช่น fructose glucose sucrose maltose เป็นต้น
ท�ำให้นาํ้ ผึง้ เป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตทีด่ ที สี่ ดุ ชนิดหนึง่ และเป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
นํ้าผึ้งมีรสหวาน สามารถให้พลังงานแก่ผู้บริโภคได้ทันที
3. กรด ในนาํ้ ผึง้ มีหลายชนิด ชนิดทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ กรดกลูโคนิค กรดซัคซินคิ กรดฟอร์มกิ
กรดอะซิตกิ กรดบิวธีรคิ กรดแลคทิค กรดไพโรกลูตามิค และกรดอะมิโน 16 ชนิด ซึง่ เป็นกรดทีม่ ี
ประโยชน์ต่อร่างกาย และยังมีประโยชน์ช่วยให้นํ้าผึ้งไม่บูดเน่าสูญเสียคุณภาพ เพราะสาร
เหล่านี้ป้องกันการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อรา
4. แร่ธาตุ ได้แก่ โปรแตสเซียม แคลเซียม ก�ำมะถัน ฟอสฟอรัส เหล็ก แมกนีเซียม
แมงกานิส คอปเปอร์ ถึงจะมีปริมาณ 0.02 - 1% ซึง่ เป็นแร่ธาตุจำ� เป็นต่อกระบวนการต่างๆ
ในร่างกาย เช่น การเสริมสร้างกระดูกและฟัน การรักษาสมดุล กรด – ด่างในเลือด การท�ำงาน
ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ เป็นส่วนประกอบของฮีโมโกลบินและการสังเคราะห์
อินซูลีนในตับ เป็นต้น
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5. เอนไซม์ ช่วยให้เกิดปฏิกิริยาที่มีประโยชน์ต่างๆ เช่น อินเวอร์เตส ไดเอสเตส
คาตาเลส กลูโคออกซิเดส โปรตีเนส ฟอสฟาเตส
6. vitamin ทีพ่ บมีหลายอย่าง เช่น Thiamin (B1) , Riboflavin (B2) , Ascorbic acid (C),
Pyridoxine (B6) , vitamin B complex แตกต่างกันตามชนิดของเกสรดอกไม้ในนํ้าผึ้งนั้น ๆ
7. protein พบโปรตีนในนํ้าผึ้ง 0.26 % ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและ
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย เสริมสร้างคอลลาเจน และสารสื่อประสาท
8. คุณสมบัติทั่วไปของนํ้าผึ้ง
- มีความหนาแน่นมากกว่านํ้า มีความถ่วงจ�ำเพาะ 14.225 นํ้าผึ้ง 1 กิโลกรัม
จะมีปริมาตร 750 ซีซี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของนํ้าผึ้งและปริมาณนํ้าหรือความชื้นในนํ้าผึ้ง
- นํ้าผึ้ง 100 กรัมมีค่าพลังงานเท่ากับ 303 แคลอรี่ หรือ 1 ช้อนโต๊ะ (20 กรัม)
มีพลังงานเท่ากับ 60 แคลอรี่

คุณลักษณะเฉพาะของนํ้าผึ้ง
นํ้าผึ้งที่ได้จากพืชต่างชนิดกัน จะมีความแตกต่างในเรื่องทางกายภาพ ได้แก่ สี กลิ่น
และรสชาติ และจะมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะอย่างทีแ่ ตกต่างกันไปด้วย เช่น นํา้ ผึง้ ตกผลึก นํา้ ผึง้
จากพืชบางชนิด สามารถตกผลึกได้ดี เช่น นํ้าผึ้งจากดอกลิ้นจี่ และดอกทานตะวัน ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะ เนือ่ งจากการเปลีย่ นสถานะจากของเหลวมาเป็นของแข็งเป็นผลึก มีรปู ร่าง
เป็นแท่งแหลม เปราะบาง เพราะมีปริมาณนํ้าตาลกลูโคสในนํ้าผึ้งสูงกว่านํ้าตาลฟรุกโตส
ผลึกดังกล่าวจะมีสีเดียวกลมกลืนไปทั้งขวด ไม่แยกชั้น ทั้งนี้ ลักษณะการตกผลึกจะหายไป
ทันที เมื่อน�ำไปอุ่นที่อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส ภายใน 5 นาที ซึ่งต่างจากนํ้าผึ้ง
ตกตะกอน ที่เกิดจากการปลอมปนนํ้าตาลทราย ผลึกจะมีสีนํ้าตาลเข้ม แตกต่างจากส่วนที่
เป็นของเหลวอย่างเห็นได้ชัด
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การเปลี่ยนสี นํ้าผึ้งเมื่อเก็บไว้ระยะเวลาหนึ่ง จะเกิดการเปลี่ยนสี หรือมีสีเข้มขึ้น
เพราะปฏิกิริยาการสลายนํ้าตาลฟรุกโตส เกิดสาร HMF (hydroxy methyl furfural) โดยที่
นํ้าผึ้งนั้นยังคงน�ำมาบริโภคได้ เพียงแต่สีไม่น่ารับประทานเท่านั้น โดยนํ้าผึ้งแต่ละชนิด
จะเปลี่ยนสีเร็วหรือช้าต่างกัน ทั้ง ๆ ที่เก็บไว้ในสถานที่เดียวกัน เช่น นํ้าผึ้งจากดอกล�ำไย
และมะพร้าว จะเปลี่ยนเป็นสีเข้มจนถึงด�ำ  ได้เร็วกว่านํ้าผึ้งจากดอกลิ้นจี่ นุ่น งา เป็นต้น
นํ้าผึ้งที่มีสีเข้มจะมีปริมาณแร่ธาตุในนํ้าผึ้งมากกว่านํ้าผึ้ง สีอ่อน โดยเฉพาะธาตุเหล็ก
คอปเปอร์ และแมงกานีส ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่มีความส�ำคัญในกระบวนการสร้างเลือด

การน�ำนํ้าผึ้งมาใช้ประโยชน์
• น�ำมาบริโภคสด
• น�ำมาเป็นส่วนประกอบของสินค้าในอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ เช่น ยาแผนโบราณ
เครื่องส�ำอาง เครื่องดื่ม ขนม นํ้าหมัก เป็นต้น
• น�ำมาใช้สมานแผลในวงการแพทย์ปัจจุบัน เนื่องจากคุณลักษณะของนํ้าผึ้งที่ส�ำคัญ
3 ประการ ได้แก่
1. นํา้ ผึง้ มีความเข้มข้นสูง ท�ำให้มคี วามสามารถในการดูดซับนํา้ หรือ ดึงนํา้ ออก
จากเซลล์ของแบคทีเรียได้สูงมาก (hyperosmosis)
2. มีความเป็นกรด หรือ pH เฉลีย่ 3.9 ซึ่งเพียงพอต่อการยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อแบคทีเรียได้
3. มีสารไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ซึ่งมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เกิดจาก
ปฏิกิริยาของเอนไซม์ glucose oxidase
ดังนั้น นํ้าผึ้งจึงมีคุณสมบัติสามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียได้เป็นอย่างดี
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คุณค่าทางเภสัชของนํ้าผึ้ง

ตารางที่ 2 แสดงคุณค่าทางเภสัชของนํ้าผึ้ง
อาการและโรคต่างๆ

นํ้าผึ้งกับโรคเบาหวาน

อาการตะคริว
เพราะขาดแคลเซียม

แผลเน่าเปื่อยพุพอง

การขับถ่าย

การย่อยอาหาร
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สรรพคุณ
ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน คือ ผู้ที่ตับอ่อนสร้างอินซูลินไม่ได้
หรือได้น้อยไม่เพียงพอในการน�ำกลูโคสเข้าสู่เซลล์ ท�ำให้มี
ปริมาณกลูโคสในกระแสเลือดมากกว่าปกติ แต่ผู้ป่วยยังคง
ต้องการพลังงาน ซึ่งนํ้าตาลฟรุคโตสในนํ้าผึ้งสามารถทดแทน
กลูโคสได้เป็นอย่างดี เนือ่ งจากนาํ้ ตาลฟรุคโตสสามารถดูดซึม
เข้าสู่กระแสเลือดได้ทันทีโดยไม่ต้องอาศัยอินซูลีน ดังนั้น
ผู้ป่วยเบาหวานสามารถบริโภคนํ้าผึ้งได้ แต่ควรอยูในปริมาณ
เหมาะสม คือ รับประทานวันละ 3 ช้อนโต๊ะ และให้ลดการ
รับประทานอาหารประเภทแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตลง 10 %
จะท�ำให้ผปู้ ว่ ยเบาหวานได้รบั พลังงานทีเ่ พียงพอ ฟืน้ ตัวได้เร็ว
และใช้ยาควบคุมเบาหวานลดลง
เนือ่ งจากกล้ามเนือ้ ไม่สามารถแลกเปลีย่ นกรดแลกติกมาเป็น
พลังงานได้ หรืออาการเครียดมักเกิดอาการกระตุก หรือเขม่น
หนังตาหรือที่มุมปาก ควรรับประทานนํ้าผึ้ง 2 ช้อนชาทุกมื้อ
อาหาร จะช่วยบรรเทาอาการดังกล่าวได้ เนื่องจากนํ้าผึ้ง
มีโซเดียม และโปรแตสเซียม ซึง่ จะช่วยปรับสมดุลของนํา้ ระบบ
ประสาทและสมองของร่างกาย
นํ้าผึ้งสามารถลดอาการอักเสบของแผล เช่น แผลไฟไหม้
นํ้าร้อนลวก แผลเน่าเปื่อย และแผลพุพอง
นํ้าผึ้งมีสารหล่อเลี้ยงตามธรรมชาติ คือ มิวซิน จากกระเพาะ
ของผึ้ง เด็กทรินและมอลโตสจากดอกไม้ ช่วยหล่อลื่นผิว
กระเพาะและล�ำไส้ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้ป่วยที่มีอาการ
ริดสีดวง ท้องผูก หากรับประทานนํ้าผึ้งก่อนนอน จะช่วยให้
ขับถ่ายได้ดีในตอนเช้า นอกจากนี้ยังลดอาการปวดแผล
ในกระเพาะอาหารและล�ำไส้ได้
นํา้ ผึง้ มีเอนไซม์หลายชนิดจากกระเพาะของผึง้ ทีส่ ามารถย่อย
โมเลกุลต่างๆ ให้สนั้ เล็กลงได้ ดังนัน้ เมือ่ มีอาการท้องอืด เฟ้อ
เรอเปรี้ยว เนื่องจากอาหารไม่ย่อย นํ้าผึ้งสามารถบรรเทา
อาการดังกล่าวได้ นอกจากนี้ส่วนประกอบของนํ้าในนํ้าผึ้ง
ยังช่วยให้ระบบดูดซึมในร่างกายท�ำงานได้ดี ท�ำให้ระบบย่อย
อาหารของร่างกายเป็นปกติและสามารถท�ำงานได้ดีขึ้น

เกสรผึ้ง (Bee Pollen)

เกสรผึ้ง คือ ละอองเกสร (pollen)
ของพืช หรือเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของพืชที่
ผึ้งเก็บจากดอกไม้ โดยผึ้งจะใช้ขาคู่หน้า
ตะกุยเกสร และใช้ขาคู่กลางรวบรวมเกสร
เป็นก้อน และเก็บก้อนเกสรไว้ที่ขาคู่หลัง
(หรือ ตะกร้อเก็บเกสร) แล้วบินกลับเข้ารัง
เพื่อน�ำเกสรมาสะสมในหลอดรวงและน�ำ
มาเป็นอาหารให้กับตัวอ่อนของผึ้ง
ลักษณะของเกสรผึ้ง : เกสรผึ้งมี
ลักษณะเป็นก้อน ประกอบด้วยเกสร
มากมาย และมีสีตั้งแต่สีขาว สีเหลือง
สีแดง สีนํ้าตาล จนถึงสีด�ำ ซึ่งแตกต่างกัน
ไปตามชนิดของเกสรพืช

ตารางที่ 3 แสดงองค์ประกอบของเกสรผึ้งโดยเฉลี่ย
องค์ประกอบ
นํ้า

คิดเป็นร้อยละ
11

โปรตีน

21

เถ้า

3

ไขมัน

5

คาร์โบไฮเดรต
- reducing sugars
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- non reducing sugars

3

- starch

3

สารที่วิเคราะห์ไม่ได้

28

(ที่มา : Crane, 1996)
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ประโยชน์ของเกสรผึ้ง

- เกสรผึ้งมีคุณค่าทางอาหารสูงสุด โปรตีนในเกสรผึ้งมีคุณค่าสูงกว่าเนื้อ เนย และไข่
5 เท่า ในปริมาณนํ้าหนักที่เท่ากัน และธาตุอาหารต่างๆ ในเกสรผึ้งสามารถดูดซึมทาง
กระเพาะอาหารและล�ำไส้ และน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ดี อย่างไรก็ตาม เกสรผึ้งเป็นอาหาร
เสริม ประสิทธิผลจึงไม่เกิดขึ้นทันทีทันใด เหมือนกับยารักษาโรคทั่วไป ดังนั้นจึงต้องรับ
ประทานติดต่อกัน 2 - 4 สัปดาห์ จึงจะรู้สึกว่าร่างกายสดชื่น ผิวพรรณผ่องใส สมรรถภาพ
ดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรคภัยไข้เจ็บด้วย ถ้าป่วยหนักหรือเรื้อรังก็ต้องอาศัยระยะเวลาฟื้นฟู
สภาพยาวนานออกไป
- เกสรผึง้ ช่วยบรรเทาอาการปวดตามข้อต่างๆ อาการนอนไม่หลับ โรคความจ�ำเสือ่ ม
โรคเบาหวาน โรคภูมิแพ้ โรคหืด ไซนัส หลอดลมอักเสบ แผลในกระเพาะ ล�ำไส้ ระบบ
ปัสสาวะไม่ดี ผอมแห้งแรงน้อย ขาดเลือด คล้ายยาบ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงก�ำลัง
ข้อควรระวังในการบริโภคเกสรผึง้ : ผูป้ ว่ ยบางรายมีอาการแพ้พษิ ผึง้ ซึง่ หลังบริโภค
เกสรผึ้งจะมีอาการ ดังนี้ มีผดผื่นคันตามผิวอ่อน ปวดหัว คลื่นไส้ อาเจียน
การเก็บรักษาเกสรผึ้ง : เกสรผึ้งต้องน�ำไปอบ ไล่ความชื้น จะสามารถเก็บไว้ได้นาน
และควรใส่สารดูดความชื้นจะสามารถเก็บเกสรไว้ได้นานขึ้น

รอยัลเยลลี่ (ROYAL JELLY)

รอยัล เยลลี่ (ROYAL JELLY) หรือ “นมผึ้ง” เป็นอาหารที่ผลิตจากต่อมใต้สมอง
ของผึ้งงาน โดยผึ้งงานจะย่อยเกสรดอกไม้และนํ้าผึ้ง โดยใช้นํ้าย่อยจากต่อมใต้กรามและ
กระเพาะอาหาร พร้อมทัง้ เติมสาร HDA จากต่อมใต้สมองของผึง้ งาน เพือ่ น�ำมาเป็นอาหาร
ให้แก่นางพญาผึ้ง
ตารางที่ 4 แสดงองค์ประกอบของรอยัลเยลลี่โดยเฉลี่ย
องค์ประกอบ
นํ้า
โปรตีน
นํ้าตาล
เถ้าถ่าน
สาร 10 HAD (10-hydroxy-2decenoic acid)
เอนไซม์กลูโคสออซิเดส
เอนไซม์ฟอสฟาเทส
วิตามินชนิดต่างๆ ได้แก่ วิตามิน บี 1 บี 2 บี 5 บี 6
ไบโอติน และกรดโฟลิค
(ที่มา : Takenaka , T 1982)
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คิดเป็นร้อยละ
66.9
11.4
9.1
0.94
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

รูปแบบของรอยัลเยลลี่
มีทั้งเป็นแบบครีม (สด) และ แบบบรรจุแคปซูล สะดวกในการพกพา
และรับประทานง่าย
ประโยชน์ของรอยัลเยลลี่
- นมผึ้งมีประโยชน์ในการช่วยในการเผาผลาญอาหาร ช่วยในการเจริญเติบโต
- ต้านความเครียด บรรเทาอาการนอนไม่หลับ ส่งผลดีต่อระบบประสาทต่างๆ
- ท�ำให้ผิวพรรณดี ดูอ่อนกว่าวัย ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อ
- ช่วยบรรเทาอาการก่อนมีประจ�ำเดือน จนถึงวัยหมดประจ�ำเดือน
- ช่วยลดระดับนํ้าตาลในเลือด

พรอพอริส (Propolis)
พรอพอริส เป็นสารทีผ่ งึ้ งานรวบรวมมาจากยางไม้ โดยเฉพาะยางทีเ่ คลือบอยูบ่ ริเวณ
ตาใบ มีลักษณะเป็นยางเหนียว สีนํ้าตาลส้มถึงแดง แล้วแต่ชนิดของต้นไม้ ที่ผึ้งงานไปเก็บ
มาแล้วน�ำมาผสมกับนํ้าย่อยและไขผึ้งจนได้เป็นพรอพอลิส เพื่อน�ำกลับมาใช้ประโยชน์
ภายในรัง เช่น น�ำมาท�ำก�ำแพงกั้นช่องทางเดินภายในรัง หรือน�ำมายาปากทางเข้ารังให้มี
ขนาดเล็กลง เพื่อให้รังอบอุ่นในฤดูหนาว
พรอพอริส คือ สารสกัดจากยางไม้ที่
มีคุณสมบัติเป็นสารปฏิชีวนะที่ดีที่สุดตาม
ธรรมชาติ มีสารประกอบฟลาโวนอยด์
(Flavonoid) ซึ่งเป็นสารประกอบจากพืชที่
เป็นที่มีคุณสมบัติในการต่อต้านการเกิด
ปฏิกิริยาออกซิเดชั่น (Antioxidant) ต่อต้าน
เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส เชื้อรา และมี
คุณสมบัติยับยั้งการอักเสบ นอกจากนี้ยัง
พบสารอาหารอื่นๆ อีกกว่า 22 ชนิด อันได้แก่ กรดอะมิโน คาร์โบไฮเดรต วิตามินต่างๆ
เกลือแร่ เอนไซม์ และฮอร์โมนจากธรรมชาติ เป็นต้น
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ตารางที่ 5 แสดงองค์ประกอบของพรอพอลิสโดยเฉลี่ย
องค์ประกอบ
เรซิน (ประกอบด้วย สารกลุ่ม flavonoids และกรดเบนโซอิค)
ไขผึ้ง
Essential oil
เกสร
สารอินทรีย์อื่น

(ที่มา : Crane , 1990)

คิดเป็นร้อยละ
45 – 55
25 – 35
10
5
5

ประโยชน์ของพรอพอลิส
- เป็นสารต่อต้านเชื้อโรค เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย มีคุณสมบัติเป็น
สารยับยั้งเชื้อโรคต่างๆ เช่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส จึงน�ำมาใช้เป็นส่วนผสมในยา
รักษาโรคต่างๆ เช่น ยาแก้ไอ แก้เจ็บคอ ยารักษาสิว ยารักษาเกลื้อน ยารักษาแผลเรื้อรัง
ยารักษาแผลในปาก
- สามารถน�ำพรอพอลิสมาเป็นส่วนผสมของเครือ่ งส�ำอาง เช่น โลชัน่ สบู่ ยาสีฟนั
เป็นต้น
- นอกจากนี้ยังสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่น เช่น น�ำมาใช้ท�ำชัน ยาเรือ
กันรั่ว เป็นต้น

ไขผึ้ง (Bees wax)
เป็นสารทีผ่ งึ้ งานผลิตจากต่อมไขผึง้ เพือ่
ใช้สร้าง ซ่อมแซมและปิดฝาหลอดรวงมีลกั ษณะ
เป็นเกล็ดขนาดเล็ก สีขาวใส มีนาํ้ หนักเบา ถ้า
น�ำแผ่นไขผึ้ง 800,000 เกล็ด มาชั่ง จะพบนํ้า
หนักไม่ถึงกิโลกรัม และผึ้งต้องกินนํ้าหวาน
มากถึง 8.4 กิโลกรัม เพือ่ ใช้ผลิตไขผึง้ 1 กิโลกรัม
คุณสมบัติของไขผึ้ง
1. ไขผึ้งจะละลายได้ดีในนํ้ามันโดยเฉพาะนํ้ามันสน แต่ไม่ละลายในนํ้า
มีจดุ หลอมเหลว 63 – 65 °C ถ้าได้รบั ความร้อนสูงกว่าจุดหลอมเหลว จะเกิดเปลวไฟลุกไหม้
ดังนั้น การหลอมไขผึ้ง ควรใช้ความร้อนจากไอนํ้า หรือนึ่งในนํ้าร้อน
2. ถ้าเก็บที่อุณหภูมิตํ่า ไขผึ้งจะหดตัวและท�ำให้เปราะแตกง่าย
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ประโยชน์ของไขผึ้ง
ไขผึ้งจะถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เช่น เครื่องส�ำอาง
วงการแพทย์ และเภสัชกรรม ท�ำเทียนไข เป็นต้น นอกจากนี้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง
ไขผึ้งจะถูกน�ำมาใช้ทำ� แผ่นรังเทียม เพราะผึ้งจะไม่ยอมรับแผ่นรังเทียมที่ทำ� จากไขเทียม

พิษผึ้ง (Bee Venom)

พิษผึ้ง เป็นสารประกอบโปรตีนที่ผลิตโดยต่อมพิษและเก็บไว้ในถุงนํ้าพิษที่อยู่บริเวณ
โคนเหล็กใน พิษผึ้งจะถูกปล่อยออกมาโดยผ่านออกทางเหล็กในของผึ้งงาน ถุงนํ้าพิษ
หนึ่งถุงจะบรรจุนํ้าพิษ ประมาณ 0.3 มิลลิกรัม ผึ้งจะสร้างนํ้าพิษได้ในช่วงที่ผึ้งงานตัวเต็ม
วัยอายุ 10 – 14 วัน และมีปริมาณมากที่สุดในช่วงที่ผึ้งงานอายุ 15 วัน และจะมีประมาณ
คงที่ตลอดอายุชีพ พิษผึ้งที่ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ป้องกันตัวและป้องกันรังเท่านั้น และเหล็กใน
ผึ้งมีเพียง 1 อันเท่านั้น สามารถปล่อยเหล็กในได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อผึ้งปล่อยเหล็กใน
ออกมาผึ้งก็จะตาย มนุษย์น�ำพิษผึ้งมาใช้ในการบ�ำบัดรักษาโรคต่างๆ มายาวนาน เช่น
ในประเทศจีนมีใช้พิษผึ้งบ�ำบัดโรคมาเป็นเวลากว่า 3,000 ปี นอกจากนี้ ประเทศออสเตรีย
เป็นประเทศแรกทีท่ ำ� การบ�ำบัดโรคด้วยพิษผึง้ อย่างเป็นทางการ ส�ำหรับประเทศไทยได้เริม่
ด�ำเนินการอย่างจริงจังเมื่อปี 2553
ลักษณะของพิษผึ้ง
- พิษผึ้งมีลักษณะเป็นของเหลวใส มีรสขม มีกลิ่นของสารอโรมาติกคล้ายกลิ่น
นมแมว มีฤทธิ์เป็นกรด และมีความถ่วงจ�ำเพาะ 1.313
- เป็นสารอินทรีย์เคมี ที่ออกฤทธิ์เร็วและรุนแรง ท�ำให้แมลงบางชนิดตาย
- พิษผึ้งมีส่วนประกอบทางเคมีที่ซับซ้อน มีสารที่มีปฏิกริยาทางเภสัชและทาง
ชีวเคมี ได้แก่ เมลิททิน (melitin) อะปามีน (apamin) ฮีสตามีน (histamine) โดปามีน
(dopamine) นอร์อีพิเนฟริน (norepinephrine) สารท�ำลายแกรนูลเลติ้งในแมสเซลล์
(mast cell degranulating peptide) ฟอสโฟไลเปส เอ สอง (Phospholipase A2) ไฮยาลูโรนิเดส
(hyaluronidase)
โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยพิษผึ้ง
- อาการปวดต่างๆ ได้แก่ ปวดคอ
ปวดหลัง ปวดเอว ปวดสะโพก ปวดขา ปวด
เข่า เข่าเสื่อม เอวเคล็ด
- โรคอืน่ ๆ ได้แก่ รูมาตอยต์ โรคเกาต์
นิว้ ล็อค ริดสีดวง ตะคริวน่อง เบาหวาน ไมเกรน
ความดันโลหิตสูง นอนกรน ประจ�ำเดือน
มาไม่ปกติ มือ-เท้าชา ไหล่ติด เป็นต้น
การบ�ำบัดโรคด้วยพิษผึ้งท�ำได้โดยการจับผึ้ง
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มาต่อยบริเวณจุดเจ็บ หรือจุดปราสาทลมปราณ ซึง่ เป็นต�ำแหน่งจุดเช่นเดียวกับศาสตร์การ
ฝังเข็ม ผึ้งจะต่อยและหลั่งนํ้าพิษออกมา ปล่อยไว้ประมาณ 3 - 5 นาที จึงถอนเหล็กใน
ออก และในปัจจุบันมีการน�ำพิษผึ้งมาผลิตเป็นยาฉีดโดยละลายให้นํ้า หรือนํ้ามันฉีดเข้าใต้
ผิวหนัง ผลิตในรูปแบบยาทา และบาล์ม
หมายเหตุ การใช้พิษผึ้งในการบ�ำบัดโรคนั้น ผู้ใช้ต้องมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมและควรใช้
พิษผึ้งด้วยความระมัดระวัง
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ข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับการเลือกซื้อนํ้าผึ้ง
นํ้าผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ กับ นํ้าผึ้งที่ได้จากการเลี้ยงผึ้ง
ตลาดนํ้าผึ้งในประเทศไทย จะมีนํ้าผึ้ง 2 ประเภท คือ นํ้าผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ หรือ
นาํ้ ผึง้ ป่า กับนาํ้ ผึง้ ทีไ่ ด้จากการเลีย้ งผึง้ ท�ำให้ผบู้ ริโภคเกิดความไม่มนั่ ใจในคุณค่าทางอาหาร
ของนํ้าผึ้งแต่ละชนิด แต่มีรายงานผลการศึกษาวิจัยทั้งในและต่างประเทศ พบว่า นํ้าผึ้ง
ทั้ง 2 ชนิดมีคุณค่าทางอาหารเหมือนกัน และที่ส�ำคัญนํ้าผึ้งเลี้ยงมีระบบการผลิตที่สะอาด
และปลอดภัย อีกทั้งไม่ท�ำลายสมดุลทางธรรมชาติ

การเก็บนํ้าผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ

วิธีการเลือกซื้อนํ้าผึ้งแท้...ท�ำอย่างไร
นํ้าผึ้งที่วางขายอยู่ในท้องตลาดมีอยู่หลายชนิด ตั้งแต่ระดับหาบขายจนถึงระดับ
ในห้างสรรพสินค้าถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ที่มีฉลากปิดเพื่อประกันคุณภาพ
ของนํ้าผึ้ง ส�ำหรับการทดสอบนํ้าผึ้งว่าแท้หรือไม่นั้น มีหลากหลายวิธี ดังนี้
1. การตรวจสอบด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีการที่น่าเชื่อถือและให้ผลที่
แม่นย�ำถูกต้องที่สุด คือ การตรวจสอบดูองค์ประกอบของนํ้าผึ้ง ซึ่งองค์ประกอบของนํ้าผึ้ง
ที่ตรวจสอบ มีดังนี้
องค์ประกอบ

คุณสมบัตินํ้าผึ้งแท้

ความชื้น

ไม่เกินร้อยละ 21

ปริมาณนํ้าตาลรีดิวซิ่ง

ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 65

ปริมาณนํ้าตาลซูโครส

ไม่เกินร้อยละ 10

อัตราส่วนนํ้าตาลฟรุคโตส : นํ้าตาลเด็กซโตรส ควรอยู่ระหว่าง 90/100 – 110/100
ค่าไฮดรอกซีเมทธิลเฟอร์ฟิวรัล

ไม่เกิน 80 mg/kg
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2. การเลือกซื้อนํ้าผึ้งเบื้องต้นของผู้บริโภค มีวิธีการเลือกซื้อ ดังนี้
		1. ต้องมีกลิ่นหอมของเกสรดอกไม้ ที่ระบุไว้บนฉลากข้างขวดนํ้าผึ้ง เช่น
นํ้าผึ้งล�ำไย ก็ควรมีกลิ่นดอกล�ำไย แต่ถ้าไม่สามารถเปิดขวดนํ้าผึ้งเพื่อจะดมกลิ่น หรือไม่มี
ตัวอย่างที่จะลองชิมได้ ก็ต้องพิจารณาคุณสมบัติอื่นที่มองเห็นได้ เช่น สะอาด ปราศจาก
สิ่งเจือปน สี ความหนืด การแยกเป็นชั้นตกตะกอนที่ก้นขวด เป็นต้น
2. ต้องมีความเข้มข้น คือ มีความหนืด แม้ในอากาศร้อน หรือที่อุณหภูมิห้อง
ถือว่าเป็นนํ้าผึ้งที่สุก ผ่านขบวนการบ่มจากผึ้งมาเป็นอย่างดี มีนํ้าย่อย หรือเอนไซม์
		3. ต้องมีสตี ามธรรมชาติทไี่ ด้เก็บเกีย่ วมา ถ้านํา้ ผึง้ มีสเี ข้มมากจนด�ำ แสดงว่า
เป็นนาํ้ ผึง้ ทีเ่ ก็บมานานแล้ว บางปีบางฤดูกาลสีนาํ้ ผึง้ มีสคี อ่ นข้างเข้มก็มี ส�ำหรับนาํ้ ผึง้ ทีเ่ ก็บ
ไว้นาน จะมีคุณสมบัติลดลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น จึงควรบันทึก
วัน เดือน ปี ทีบ่ รรจุกส็ ามารถรูไ้ ด้ แต่กจ็ ะเป็นข้อมูลทีไ่ ม่เทีย่ งตรงนัก
เพราะนาํ้ ผึง้ อาจจะถูกเก็บไว้ในถังใหญ่เป็นปี ก่อนน�ำมาบรรจุขวด
ก็ได้
		
4. ต้องไม่แยกชั้น ต้องอยู่เป็นเนื้อเดียวกัน นํ้าผึ้งต้อง
มีความชืน้ ตาํ่ กว่า 21% สามารถเก็บไว้ได้เป็นปีโดยไม่เกิดการหมัก
แต่ถา้ นาํ้ ผึง้ มีความชืน้ สูง หรือเหลวมากจะเก็บไว้ได้ไม่นาน เพราะ
ยีสต์ที่อยู่ในนํ้าผึ้งสามารถเปลี่ยนนํ้าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์
		
5. ถ้าดูไม่เป็นเลย ก็ใช้วิธีดูฉลาก ดูบริษัทที่ผลิตว่ามี
ความน่าเชื่อถือขนาดไหน หรือ มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ เช่น อย. สมอ. เป็นต้น
3. การทดสอบนํ้าผึ้งแบบชาวบ้าน ซึ่งสามารถทดสอบได้ด้วยตนเอง ดังนี้
		วิธีที่ 1 : ทดสอบโดยดูจากการไหลของสายนํ้าผึ้ง หากเป็นนํ้าผึ้งแท้ นํ้าผึ้ง
จะไหลเป็นสายอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดช่วงเหมือนกับนํ้าผึ้งที่ผสมนํ้าตาล หรือนํ้าเชื่อม
วิธีที่ 2 : น�ำนํ้าผึ้งหยดลงบนผิวหนังเพียงเล็กน้อย แล้วใช้นิ้วลูบไล้เบาๆ ถ้าเป็น
นํ้าผึ้งแท้จะแทรกซึมลงไปในผิวหนังจะไม่รู้สึกเหนอะหนะเหมือนกับนํ้าตาล หรือนํ้าเชื่อม
		วิธีที่ 3 : น�ำนํ้าผึ้งเทลงในนํ้าเปล่าที่อุณหภูมิห้อง หรือนํ้าอุ่น นํ้าผึ้งแท้จะไม่รวม
ตัวกับนํ้าในทันทีเหมือนกับนํ้าตาลหรือนํ้าเชื่อม
		วิธีที่ 4 : หยดนํ้าผึ้งลงบนแผ่นกระดาษถ้าเป็นนํ้าผึ้งแท้จะไม่ซึมผ่านกระดาษ
หรือซึมได้เล็กน้อย และใช้เวลานาน
วิธีที่ 5 : น�ำนํ้าผึ้งมาเคี่ยวจนเป็นผลึก ถ้าเป็นนํ้าผึ้งแท้ ผลึกที่ได้จะบี้แตกได้ง่าย
แต่ถ้าเป็นนํ้าผึ้งผสมนํ้าเชื่อม ผลึกที่ได้จะแข็ง บี้ไม่แตกมีลักษณะเหมือนนํ้าตาลกรวด
		วิธีที่ 6 : น�ำนํ้าผึ้งใส่ช้อนแล้วน�ำไปเผาไฟ หากเป็นนํ้าผึ้งแท้จะยังคงสภาพเป็น
ของเหลว แต่ถ้าเป็นนํ้าผึ้งปลอมจะแห้งแข็งติดช้อน
วิธีที่ 7 : น�ำไข่แดงสด หรือต้นหอม ใส่ลงในนํ้าผึ้งแท้ ไข่แดงและต้นหอมจะสุก
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วิธีการเก็บรักษานํ้าผึ้ง
• ควรเก็บนํ้าผึ้งในที่เย็น และไม่โดนแสงแดด แต่ไม่จำ� เป็นเก็บในตู้เย็น
• นํ้าผึ้งที่เก็บไว้นานจะมีสีเข้ม เพราะปฏิกิริยาการสลายนํ้าตาลฟรุกโตส
  แต่ยังสามารถน�ำมาบริโภคได้
• ไม่ควรเก็บไว้บริโภคนานเกิน 2 ปี เพราะจะท�ำให้คุณค่าทางอาหารลดลง

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม

1. กลุม่ ส่งเสริมการเลีย้ งผึง้ และแมลงเศรษฐกิจ ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6102   
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดเชียงใหม่
http://www. aopdb04@doae.go.th    
3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดพิษณุโลก
http://www. aopdb01@doae.go.th    
4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดขอนแก่น
http://www. aopdb05@doae.go.th    
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดจันทบุรี
http://www. aopdb02@doae.go.th    
6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดชุมพร
http://www. aopdb03@doae.go.th    
7. พิชัย คงพิทักษ์. 2547. การเลี้ยงผึ้ง Apiculture.
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8. วีระพันธุ์ ตันติพงศ์. (ไม่ระบุปีที่พิมพ์). น�้ำผึ้ง Honey.
สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือแห่งประเทศไทย
9. ประดับ แจ่มแสง. (ไม่ระบุปีที่พิมพ์). เกสรผึ้ง Bee Pollen.
สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือแห่งประเทศไทย
10. อุดม จิรเศวตกุล และสุทธิชัย สุทธิวราภิรักษ์. (ไม่ระบุปีที่พิมพ์). ไขผึ้ง Bee Wax.
สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือแห่งประเทศไทย
9. สมพร หิรัญรามเดช. (ไม่ระบุปีที่พิมพ์). นมผึ้ง Royal Jelly.
สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือแห่งประเทศไทย
10. อุดม จิรเศวตกุล และนิพนธ์ เดชะ. (ไม่ระบุปีที่พิมพ์). พิษผึ้ง Bee Venom.
สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือแห่งประเทศไทย
11. อุดม จิรเศวตกุล และสุจินต์ สุขวิวัฒน์. (ไม่ระบุปีที่พิมพ์). สาร Propolis จากผึ้ง.
สมาคมผู้เลี้ยงผึ้งภาคเหนือแห่งประเทศไทย

ความเข้าใจผิดบางประการเกี่ยวกับนํ้าผึ้ง...

ข้อเท็จจริง

“ หากหยดนํ้าผึ้งให้มดกิน มดจะต้องไม่กิน
นํ้าผึ้งเป็นนํ้าตาลชนิดหนึ่ง
เพราะนํ้าผึ้งนั้นไม่ใช่นํ้าตาลธรรมดา
เพียงแต่น�้ำผึ้งเป็นนํ้าตาลโมเลกุลเดี่ยว
แต่เป็นของวิเศษที่มดยังไม่กล้ากิน ”
ดังนั้น นํ้าผึ้งจึงเป็นอาหารของมดเช่นกัน
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- เลือกพื้นที่มีแหล่งอาหารอุดม
สมบูรณ์
- สถานทีเ่ ลีย้ งผึง้ ควรอยูใ่ กล้แหล่ง
น�้ำสะอาด อยู่ในที่ร่มเย็น หรือใต้
ต้นไม้ ไม่มีลมโกรก ห่างจากแหล่ง
ชุมชน และปลอดจากการใช้สาร
ป้องกันก�ำจัดแมลง
พืชอาหารผึ้งโพรง
ต้องมีแหล่งอาหารทีส่ ำ� คัญของผึง้
ได้แก่ น�้ำหวาน และเกสรดอกไม้
เตรียมวัสดุอปุ กรณ์การเลีย้ งผึง้ โพรง
ได้แก่ รังเลี้ยง คอนผึ้ง รังล่อผึ้ง
โพรง ชุดกันผึง้ ต่อย หมวกกันผึง้ ต่อย
แปรงปัดตัวผึ้ง กลักขังนางพญา
เครือ่ งงพ่นควัน มีด ลวดสแตนเลส ฯลฯ

การเลือกสถานที่ตั้งรังผึ้งโพรง

การเตรียมการ

ผึ้งโพรง

มี.ค.

ควรท�ำการตรวจรังผึ้งทุก 10 วัน และ
ควรตรวจในช่วงเช้าหรือเย็น โดยท�ำการ
ตรวจรังผึ้ง ดังนี้
- ตรวจดูปริมาณผึง้ ให้สมั พันธ์กบั คอน  
- ตรวจดูการวางไข่ของนางพญาผึ้ง
- ตรวจดูการเก็บน�้ำหวานและเกสร    
- ตรวจดูโรคและศัตรูผึ้ง
- ตรวจดูสภาพรวงรังผึ้ง

ก.พ.

มิ.ย.

ก.ย.

การเก็บผลผลิต

ส.ค.

การเก็บน�ำ้ ผึ้ง
เมือ่ ผึง้ อยูใ่ นกล่องได้ประมาณ
1-3 เดือน ให้เปิดดูรังผึ้งหากมี
รวงผึ้ง 4 รวงขึ้นไป จะสามารถ
เก็บน�้ำผึ้งได้ โดยใช้มีดตัดแบ่ง
ออกมา 1-3 รวง
การเก็บไขผึ้ง
หลังจากเก็บน�้ำผึ้งแล้ว รวงที่
เหลือให้น�ำไปต้มจะได้ไขผึ้ง

ก.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ผึง้ โพรงมีศตั รูผงึ้ น้อยมาก ไม่ตอ้ งใช้สารเคมีปอ้ งกันก�ำจัด เนือ่ งจากผึง้ โพรงเป็นแมลงในธรรมชาติปราดเปรียว
ต้านทานโรค เอาตัวรอดได้ดี ศัตรูของผึ้งโพรงที่ส�ำคัญจริงๆ คือ มดแดง การป้องกันมดแดงโดยการใช้นำ�้ มัน
เครื่องเก่า ๆ ชุบเศษผ้าแล้วเอามาทารอบเสาของรังผึ้งโพรง และหนอนผีเสื้อกินไขผึ้ง (Wax Moth) เป็นศัตรู
ทีส่ ำ� คัญของผึง้ โพรง ตัวอ่อนซึง่ เป็นตัวหนอนจะไปกัดกินรวงผึง้ ให้เสียหาย การป้องกันท�ำได้โดยท�ำให้ประชากร
ผึ้งแข็งแรง

ต.ค.

การน�ำผึ้งที่อาศัยอยู่ตามโพรงไม้ โพรงหิน หรือซอกหิน หรือก�ำลัง
อพยพเกาะรวมกลุ่มกันบนกิ่งไม้ น�ำมาตัดรวงบังคับเข้าคอนแล้วน�ำ
ไปวางเลี้ยงในกล่องเลี้ยงผึ้งที่เตรียมไว้ โดยการตัดรวงผึ้งในรังผึ้งมา
ใส่ในคอนผึ้ง หลังจากนั้นก็จับนางพญาผึ้งใส่กลัก และพยายามปัด
ตัวผึง้ เข้าในรังใหม่ให้มากทีส่ ดุ ผึง้ งานจะเข้าในรังใหม่ตามนางพญาผึง้
ทิ้งไว้ 2-3 วันจึงปล่อยนางพญาผึ้ง จะได้รังใหม่มา 1 รัง ท�ำได้ทั้งปี

การบังคับผึ้งโพรงเข้าคอน

ศัตรูที่ส�ำคัญและการป้องกันก�ำจัด

1. กรณีน�ำผึ้งมาจากแหล่งอื่น
ควรน�ำรังผึ้งใหม่ไปตั้งให้ห่างจากที่
ตั้งรังผึ้งเดิมและให้น�้ำหวานสักระยะ
หนึ่ง เพื่อให้ผึ้งซ่อมแซมรังและปรับ
ตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่
2. กรณีแหล่งอาหารธรรมชาติไม่
เพียงพอ
เติมน�ำ้ หวานโดยใช้นำ�้ หวานผสมน�ำ้
อัตราส่วน 1:1 โดยน�ำ้ หนัก

พ.ค.

การให้นำ�้ หวานแก่ผึ้งโพรง

เม.ย.

การล่อผึ้งโพรง

การล่อผึง้ เป็นวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ ในขณะนี้ รังทีเ่ หมาะสม
ในการล่อผึ้งควรท�ำจากไม้เก่าๆ หรือท�ำด้วยใบ
หรือทางมะพร้าว และควรดูแลท�ำความสะอาดรัง
ไม่ให้มมี ดด�ำและมดชนิดอืน่ ๆ เข้ามาท�ำรังอาศัยอยู่
และก่อนที่จะน�ำไปวางรังล่อผึ้ง จะต้องเตรียมไขผึ้ง
โพรงที่บริสุทธิ์ทาบริเวณฝารังก่อน

การตรวจรังผึ้งโพรง

ม.ค.

ควรเลื อ กซื้ อ ผึ้ ง ที่ มี รั ง
สมบูรณ์มตี วั อ่อน น�ำ้ ผึง้ และ
เกสรเพียงพอ และต้องซือ้ ใน
ช่วงทีผ่ งึ้ อยูก่ บั ทีไ่ ม่หนีรงั และ
เป็นช่วงที่มีดอกไม้บาน

การซื้อผึ้งโพรงมาเลี้ยง

ขั้นตอนการเลี้ยงและการจัดการผึ้งโพรง

พืชอาหารของผึ้งโพรง

เขตพื้นที่ที่มีแหล่งอาหารผึ้งสมบูรณ์ปานกลาง เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส�ำหรับการเลี้ยงผึ้งโพรง ได้แก่
เขตพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกและภาคใต้ ซึง่ เป็นพืน้ ทีป่ ลูกไม้ผลหลากหลายโดยเฉพาะมะพร้าว ยางพารา เงาะ
กาแฟ เป็นต้น

รายชื่อพืชอาหารของผึ้งโพรง
การผลิต/พืช
1.มะพร้าว

คุณประโยชน์ต่อผึ้ง ลักษณะ
ระยะเวลาดอกไม้บาน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. น้ำ�หวาน เกสร ชนิดไม้
++
+ ไม้ยืนต้น

2.เงาะ

++

+

ไม้ยืนต้น

3.ทุเรียน

++

+

ไม้ล้มลุก

4.ยางพารา

++

+

ไม้ยืนต้น

5.มะม่วงหิมพานต์

+

-

ไม้ยืนต้น

6.กาแฟ

+

+

ไม้ยืนต้น

7.สาบเสือ

++

+

ไม้ล้มลุก

8.ยูคาลิปตัส

++

+

ไม้ยืนต้น

9.ไม้ป่าชายเลน

++

+

ไม้ยืนต้น

10.ข้าว

++

+

ไม้ล้มลุก

11.ดอกเสม็ด

++

+

ไม้ยืนต้น

12.ปาล์มนํ้ามัน

++

+

ไม้ยืนต้น

13.พืชตระกูลส้ม

++

+

ไม้ยืนต้น

14.ต้นตำ�เสา

-

++ ไม้ยืนต้น

15.กล้วย

-

+

ไม้ล้มลุก

16.ข้าวโพด

-

++

ไม้ล้มลุก

17.บัว

+

+

ไม้ล้มลุก

หมายเหตุ 1. + ให้หรือมี - ไม่ให้หรือไม่มี
2. ++ มีอย่างเพียงพอที่จะเก็บผลผลิตได้
3.
ช่วงการบานมาก
4. การบานของดอกไม้ในแต่ละพื้นที่และในแต่ละปี
   อาจมีการบานแตกต่างกันบ้างในแต่ละจังหวัดตามภูมิประเทศและภูมิอากาศ
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เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการเลี้ยงผึ้งโพรง
1. ลักษณะทั่วไปและวงจรชีวิต
ผึ้งโพรง (Apis cerana) เป็นผึ้งพันธุ์ของเมืองไทยชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในทุกภาค ซึ่งใน
ธรรมชาติของผึ้งโพรงจะท�ำรังด้วยการสร้างรวงซ้อนเรียงกัน อยู่ในโพรงไม้หรือโพรงหิน
โดยมีปากทางเข้าออกค่อนข้างเล็ก เพือ่ ป้องกันศัตรูจากภายนอก แต่ภายในจะมีพนื้ ทีก่ ว้าง
พอให้ผึ้งสร้างรวงได้ ผึ้งโพรงเป็นผึ้งที่มีอัตราการแยกรังค่อนข้างบ่อย และจะทิ้งรังเดิม
เมื่อสภาวะแวดล้อมไม่เหมาะสม เช่น ขาดแคลนอาหารและมีศัตรูรบกวน ฉะนั้น การเลี้ยง
ผึ้งโพรงให้ประสบความส�ำเร็จนั้น ผู้เลี้ยงจะต้องมีใจรัก อดทน มีเวลา มีความรู้ในเรื่อง
ชีววิทยา พฤติกรรมของผึ้ง การจัดการรังผึ้ง และอาศัยประสบการณ์ในการเลี้ยงผึ้ง เพื่อจะ
ได้จัดการ รังผึ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความส�ำเร็จต่อไป
วงจรชีวิต และวรรณะของผึ้งโพรงเหมือนกับผึ้งพันธุ์
นางพญาผึ้ง

ผึ้งงาน

ผึ้งตัวผู้

ภาพที่ 1 : แสดงวรรณะของผึ้งโพรง
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2. การเตรียมการก่อนเลี้ยงผึ้งโพรง
การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งโพรงมีรายละเอียดดังนี้ คือ
2.1 การเริม่ ต้นเลีย้ งผึง้ โพรง เป็นสิง่ ทีง่ า่ ยมากส�ำหรับผูส้ นใจ พบว่าผึง้ ดังกล่าวอาศัย
อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยอยู่แล้ว ส�ำหรับสถานที่ที่มีแหล่งอาหารของผึ้งอุดมสมบูรณ์
จะพบผึ้งอาศัยอยู่ การเริ่มน�ำผึ้งมาเลี้ยงเราสามารถด�ำเนินการได้ 3 วิธี คือ
2.1.1 การซื้อผึ้งมาเลี้ยง เป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็ว แต่ต้องลงทุนมาก
การซื้อผึ้งมาเลี้ยงเป็นวิธีหนึ่งในการจัดหาผึ้งมาเลี้ยง มีข้อพิจารณาดังต่อไปนี้ คือ
- สภาพความสมบูรณ์ของผึง้ ผึง้ ทีซ่ อื้ มาเลีย้ งต้องตรวจดูวา่ มีจ�ำนวนประชากร
พอสมควรหรือไม่ ผึ้งที่สมบูรณ์จะต้องมีตัวอ่อน น�ำ้ ผึ้ง และเกสรเพียงพอ เพื่อป้องกันการ
หนีรัง
- ช่วงระยะเวลาการซื้อ ซึ่งนับว่ามีความส�ำคัญมาก ควรพิจารณาซื้อผึ้งใน
ช่วงทีด่ อกไม้ตามธรรมชาติชกุ ชุม เป็นช่วงทีผ่ งึ้ อยูก่ บั ทีไ่ ม่หนีรงั จากการศึกษา พบว่าในช่วง
ปลายเดือนเมษายน จนถึงเดือนตุลาคม เป็นช่วงที่ผึ้งหนีรังน้อยที่สุด
2.1.2 การล่อผึ้ง การล่อผึ้งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในขณะนี้ รังที่เหมาะสมในการ
ล่อผึ้งควรท�ำจากไม้เก่า ๆ หรือท�ำด้วยใบหรือทางมะพร้าว ในท�ำเลที่ล่อเหมือนกัน ผึ้งจะ
เข้าอยูอ่ าศัยในรังทีท่ ำ� ด้วยใบหรือทางมะพร้าวมากกว่า ส่วนรังล่อทีท่ ำ� ด้วยทางมะพร้าวนัน้
มีขอ้ เสียตรงทีว่ า่ เมือ่ น�ำรังล่อไปวางไว้นาน ๆ ในขณะทีผ่ งึ้ ยังไม่เข้าไปอยูอ่ าศัยนัน้ มักจะมี
มดด�ำและมดชนิดอื่น ๆ เข้ามาท�ำรังอาศัย ท�ำให้ผึ้งไม่เข้าอยู่อาศัย
ข้อควรค�ำนึงถึงการล่อผึ้ง
- แหล่งทีม่ อี าหารส�ำหรับผึง้ และมีผงึ้ อยูอ่ าศัย เช่น ในสวนมะพร้าว สวนเงาะ
ทุเรียน กาแฟ ชมพู่
- สถานที่ล่อต้องเป็นที่ร่มรื่น และใกล้แหล่งน�้ำ
- เสาควรใช้ไม้ ความสูงของเสารังล่อควรอยู่ในระดับ ประมาณ 1 เมตร
และใช้ผ้าชุบน�้ำมันเครื่องพันรอบเสา เพื่อป้องกันมดแดง
- ตรวจดูรงั ล่อสม�่ำเสมอเพือ่ ไม่ให้มด แมลงสาบ แมงมุม ปลวก และศัตรูอนื่ ๆ
เข้าไปในรังล่อ
- เลือกสถานที่ที่มีการคมนาคมสะดวก สามารถเดินทางเข้าไปในบริเวณ
ลานเลี้ยงได้ทุกเวลา และใช้เวลาในการเดินทางไม่นานจนเกินไป
		

การเตรียมรังล่อผึ้ง
การเตรียมรังล่อผึ้งโพรง ก่อนที่จะน�ำไปวางล่อผึ้ง ณ สถานที่ที่เตรียมไว้
จะต้องเตรียมไขผึ้งโพรงที่บริสุทธิ์ ในการทาฝารังผึ้งเก่าๆ โดยวิธีการทา ดังนี้
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วิธีการที่ 1 น�ำไขผึ้งบริสุทธิ์มาต้มด้วยไฟความร้อนอ่อน ๆ พอไขผึ้งร้อน
ละลาย แล้วเอาแปรงสีฟันหรือแปรงอะไรก็ได้ ชุบไขผึ้งที่ละลายแล้วไปทาที่ตรงกลางฝารัง
ด้านใน มีความกว้างประมาณ 1/3 ของฝารัง
		 วิธีการที่ 2 น�ำฝารังผึ้งโพรงไปลนไฟเพื่อให้ไม้ฝารังร้อนแล้วเอาไขผึ้งบริสุทธิ์
ทากลับไปกลับมา ตรงกลางฝารังด้านใน กว้างประมาณ 1 ฝ่ามือ 2-3 ครั้ง
			
วิธีการที่ 3 น�ำฝารังผึ้งโพรงมาถูด้วยไขผึ้งบริสุทธิ์บริเวณตรงกลางฝาด้านใน
กว้างประมาณ 1 ฝ่ามือ
		2.1.3 โดยการบังคับผึง้ เข้าคอน คือ การน�ำผึง้ ทีอ่ าศัยอยูต่ ามโพรงไม้ โพรงหิน
หรือซอกหิน หรือก�ำลังอพยพเกาะรวมกลุม่ กันบนกิง่ ไม้ น�ำมาตัดรวงบังคับเข้าคอนแล้วน�ำ
ไปวางเลี้ยงในกล่องเลี้ยงผึ้งที่เตรียมไว้ โดยการตัดรวงผึ้งในรังผึ้งมาใส่ในคอนผึ้ง หลังจาก
นั้นก็จับนางพญาผึ้งใส่กลัก และพยายามปัดตัวผึ้งเข้าในรังใหม่ให้มากที่สุด ผึ้งงานจะเข้า
ในรังใหม่ตามนางพญาผึ้ง ทิ้งไว้ 2-3 วันจึงปล่อยนางพญาผึ้ง จะได้รังใหม่มา 1 รัง
2.2 วิธีการเลี้ยงผึ้งโพรง มี 2 รูปแบบ
2.2.1 การเลี้ยงผึ้งโพรงแบบสมัยเก่า การเลี้ยงแบบนี้ส่วนใหญ่จะเลี้ยงเป็น
อาชีพเสริม ไม่ค่อยมีเวลาให้กับผึ้งมากนัก วัสดุที่ใช้เลี้ยงจะเป็นวัสดุที่หาง่ายในท้องถิ่น
มีลกั ษณะเป็นโพรงให้ผงึ้ เข้าอยูอ่ าศัยได้ เช่น โพรงไม้ โอ่ง ไห กระบุง ท่อซีเมนต์ และชายคา
บ้าน ซึง่ มีสภาพใกล้เคียงกับธรรมชาติมากทีส่ ดุ ต่อมาเมือ่ วัสดุเหล่านีห้ ายากขึน้ จึงใช้กล่อง
ไม้หรือรังไม้แทน ท�ำให้สะดวกต่อการตัดน�ำ้ ผึง้ การเลีย้ งผึง้ แบบนีล้ งทุนน้อย แต่กไ็ ด้ผลผลิต
น้อยด้วย การเลี้ยงผึ้งแบบเก่านี้ ช่วงเก็บผลผลิตจะตัดเอาทั้งน�ำ้ ผึ้งและตัวอ่อนติดไปด้วย
ครั้งเดียวทั้งรัง ท�ำให้ผึ้งตัวอ่อนตายไปด้วย

2.2.2 การเลี้ยงผึ้งโพรงแบบสมัยใหม่ เป็นการเลี้ยงผึ้งโพรงในรังผึ้งและคอน
ทีด่ ดั แปลงจากรังผึง้ และคอนทีใ่ ช้เลีย้ งผึง้ พันธุ์ รังผึง้ จะบรรจุคอนได้ 7 คอน การเลีย้ งผึง้ โพรง
ที่มีรังผึ้ง และคอนมาตรฐานนี้ จะสามารถจัดการรังผึ้งได้สะดวกขึ้น และได้ผลผลิตน�้ำผึ้ง
มากขึ้นด้วย
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2.3 อุปกรณ์ในการเลี้ยงผึ้งโพรง
		- หีบหรือรังเลี้ยงผึ้งมาตรฐาน ประกอบจากไม้ที่มี
น�ำ้ หนักเบา ไม่ยดื ไม่หด และไม่โค้งบิดงอ ปัจจุบนั ใช้ทางมะพร้าว
มาท�ำรังผึ้งโพรง และใช้เป็นรังล่อผึ้งโพรง ซึ่งมีความจ�ำเป็นมาก
ผูเ้ ลีย้ งผึง้ โพรงจะต้องใช้รงั ล่อควบคูไ่ ปกับการเลีย้ งตลอดเวลา ทัง้ นี้
เพือ่ ป้องกันผึง้ หนีรงั หรือผึง้ แยกรัง ขนาดรังล่อไม่จำ� กัดขนาด แล้วแต่ผเู้ ลีย้ งจะก�ำหนดขนาด
แต่ถ้าหากสามารถท�ำได้เท่ากับรังเลี้ยง เพื่อใช้ทดแทนกันได้เมื่อรังเลี้ยงไม่พอ
		- คอนผึ้ง เป็นส่วนที่ส�ำคัญที่จะยืดรวงผึ้ง การเลือกไม้ที่มาท�ำคอนควรเป็นไม้
ทีม่ คี วามแข็งแรงสามารถตอกตะปู และมีความคงทนในการใช้งาน ขนาดของคอนมาตรฐาน
ทีใ่ ช้ในผึง้ โพรง ประกอบด้วยไม้ 4 ชัน้ คือ ด้านบน ด้านล่าง อย่างละ 1 ชิน้ และด้านข้าง 2 ชิน้
		- รังล่อผึ้งโพรง มีความจ�ำเป็นมากเพราะต้องใช้ควบคู่กับการเลี้ยงตลอดเวลา
เพื่อป้องกันผึ้งหนีรังหรือแยกรัง รังล่อต้องเปิดทุกด้าน ยกเว้นฝาด้านบน ขนาดรังล่อควร
ท�ำให้มีขนาดเท่ากับรังเลี้ยง
		- ชุดป้องกันผึ้งต่อย การเลี้ยงผึ้งโพรงโดยทั่วไปเราจะใช้ชุดง่าย ๆ ที่มีอยู่คือ
กางเกงขายาว เสื้อแขนยาวและอาจจะใช้หนังยางรัดที่ปลายขากางเกง และปลายแขนเสื้อ
เพือ่ ป้องกันผึง้ มุดเข้าไปต่อยส่วนในของร่างกาย โดยบางครัง้ จะมีถงุ มือยางหรือหนังทีห่ นา
สวมมือป้องกันผึ้งต่อยทุกครั้ง
- หมวกกันผึ้งต่อย ใช้วัสดุที่มีอยู่ในพื้นบ้านก็คือใช้ตาข่ายถี่ที่ผึ้งลอดเข้าไม่ได้
มาท�ำเป็นหมวกครอบศรีษะ โดยด้านล่างใช้ผ้าเย็บยาวลงมาให้ปิดช่วงล�ำคอไว้ ด้านหน้า
จะท�ำเป็นตาข่ายสีดำ� ช่วงระหว่างตา เพื่อให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อต้องการปฏิบัติ
งานในการเลี้ยงผึ้ง
- แปรงปัดตัวผึ้ง เป็นแปรงที่มีขนอ่อนนุ่มไม่ทำ� อันตรายผึ้ง ใช้ส�ำหรับปัดผึ้งลง
ในรังหรือในช่วงเก็บน�ำ้ ผึ้ง และช่วงตัดผึ้งเข้าคอน
- เครื่องพ่นควันสยบผึ้ง (Smoker) เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่นักเลี้ยงผึ้งทุกคนจะ
ต้องมีและน�ำไปใช้ทุกครั้ง เวลาท�ำงานอยู่กับรังผึ้ง
- กลักขังนางพญา ท�ำด้วยตาข่ายอลูมิเนียมมีขนาดเท่ากล่องไม้ขีด ใช้ส�ำหรับ
จับผึ้งนางพญาขังไว้เวลาตัดผึ้งเข้าคอน
		- มีด ใช้มีด cutter หรือมีดบางปลายแหลม ส�ำหรับใช้ตัดรวงผึ้งช่วงเข้าคอน
- ลวดสแตนเลส เป็นลวดสแตนเลสขนาดเล็ก ส�ำหรับใช้ขึงคอนยึดรวงผึ้งช่วง
ที่ตัดผึ้งเข้าคอน
		- ไขผึ้ง ใช้ส�ำหรับทาฝารัง หรือข้างกล่องผึ้ง เพื่อล่อให้ผึ้งเข้ารังล่อ
- อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ภาชนะส�ำหรับใส่รวงผึ้งและน�้ำผึ้ง ยางเส้นใช้ส�ำหรับรัด
รวงผึ้งเมื่อตัดรวงผึ้งเข้าคอน ใช้จ�ำนวน 2 เส้นต่อ 1 คอน ถังพักน�้ำผึ้ง และอุปกรณ์ช่าง เช่น
ค้อน ตะปู คีม เลื่อย กรรไกร ยาหม่อง ฯลฯ
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3. การจัดการเลี้ยงผึ้งโพรง

3.1 การจัดการภายในรังผึ้ง
3.1.1 เวลาทีท่ �ำการตรวจเช็ค ควรเป็นช่วงเช้าหรือในตอนเย็น มีอากาศแจ่มใส
ท้องฟ้าปลอดโปร่งไม่ร้อน การตรวจเช็คในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผึ้งไม่ดุ
3.1.2 ความถี่ในการตรวจเช็ค ถ้าท�ำการตรวจเช็คบ่อยครั้งเป็นการรบกวนผึ้ง
ท�ำให้ผึ้งตื่นตกใจ ควรตรวจเช็คทุก 10 วันต่อครั้ง
		3.1.3 การตรวจเช็ครังผึ้ง แบ่งออกเป็น
การตรวจภายนอกรัง
- ดูปากทางเข้า ถ้าผึง้ งานสุขภาพดีจะบินเข้าออกจากปากทางอย่างสม�ำ่ เสมอ
และมีเกสรติดมาที่ขาหลัง
- หน้ารังสะอาด ไม่มีฝุ่นหรือหยากไย่สกปรก
- ไม่มีศัตรูรบกวน เช่น มด
การตรวจภายในรัง
ก่อนเปิดรังควรพ่นควันเบาๆ เข้าทางปากรัง ถ้าผึง้ ไม่แตกตืน่ ก็ไม่ควรพ่นควัน
การใช้เครื่องพ่นควันควรใช้พอประมาณเท่าที่จำ� เป็น การพ่นควันไม่ควรให้ถึงตัวผึ้งและไม่
ร้อนจนเกินไป
การตรวจดูปริมาณผึ้ง
จ�ำนวนประชากรกับจ�ำนวนคอนจะต้องมีความสมดุล คือ ปริมาณผึง้ ควรเกาะ
เต็มทุกด้านของคอน ถ้าผึ้งแน่นเกินไปแสดงว่าผึ้งต้องการที่อยู่เพิ่ม ถ้าว่างเกินไปควรลด
จ�ำนวนคอนให้นอ้ ยลงพอดีกบั จ�ำนวนประชากร ถ้าหากผึง้ สมบูรณ์ดมี ี พืชอาหารในช่วงนัน้
สมบูรณ์ควรเสริมคอนเปล่าไว้ให้ผงึ้ งานสร้างหลอดรวงสังเกตุจากผึง้ งานจะสร้างไขผึง้ ขาวๆ
หลังคอน
		การตรวจดูนางพญา
การวางไข่
การสร้างหลอด และสภาพของนางพญา
การตรวจดูการเก็บน�้ำหวานและเกสร
ผึ้งโพรงจะมีตัวอ่อน เกสร น�ำ้ หวาน รวมอยู่ในรวงเดียวกัน แต่น�้ำหวานจะ
วางอยู่ด้านบนของคอน
การตรวจดูศัตรูผึ้ง
โรคผึ้งโพรงนับว่าเป็นผึ้งที่ไม่ค่อยมีโรค
รบกวน และพบโรคของผึ้งโพรงน้อยมาก ถ้าพบโรคผึ้ง
ควรน� ำ คอนนั้ น ไปท� ำ ลายโดยการไปเผาทิ้ ง เช่ น
โรคแซกบรูด ส่วนสัตว์ศัตรูที่ควรตรวจเช็ค คือ ผีเสื้อกิน
ไขผึง้ มดแดง แมลงสาบ แมงมุม ตัวต่อ ถ้าพบควรท�ำลายเสีย
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การตรวจดูสภาพรวงรังผึ้ง
รวงผึง้ ทีม่ สี ภาพเก่าสีจะด�ำควรตัดทิง้ ไป หรือสภาพรังทีผ่ งึ้ สร้างไม่เป็นระเบียบ
ควรคัดออกหรือตัดแต่งใหม่
3.2 เทคนิคการรวมรัง บางครั้งผึ้งที่เลี้ยงเกิดขาดนางพญา หานางพญาใหม่ไม่ทัน
โดยเฉพาะผึ้งโพรงที่ล่อมาได้มีประชากรไม่มากพอ หรือรังผึ้งที่ไม่สมบูรณ์ควรที่จะรวมรัง
ให้เป็นรังเดียว มีความแข็งแรงพอที่จะได้รับน�้ำหวานในช่วงที่ดอกไม้ก�ำลังจะบาน ในการ
รวมรังใช้เทคนิค ดังนี้
- รังผึ้งที่จะรวมกันควรขนย้ายมาไว้ใกล้ ๆ กัน
- ท�ำลายนางพญารังที่ไม่สมบูรณ์ล่วงหน้า 1 วัน ในกรณีที่มีนางพญาทั้งสองรัง
- น�ำผึ้งทั้งสองรังมารวมกันทันที โดยฉีดพ่นน�ำ้ หวาน ให้ทั่วรังผึ้งทั้งสองรัง
- ควรปฏิบัติงานในช่วงเย็นหรือพลบค�ำ่
ข้อควรระวังในการรวมรัง
- อย่าน�ำรังผึ้งที่เป็นโรคและศัตรูที่ส�ำคัญของผึ้งมารวมกับรังอื่นๆ
3.3 เทคนิคการสร้างความแข็งแกร่งให้ผึ้งแต่ละรัง
ปัจจัยทีส่ ำ� คัญในการเสริมรังให้ผงึ้ นางพญามีการวางไข่และเสริมสร้างประชากร
ให้มากขึ้นต้องมีปัจจัยต่างๆ คือ
- มีเกสรดอกไม้พอเพียง โดยธรรมชาติมีมากพอ ถ้าไม่มีควรให้เกสรเทียม
- มีนำ�้ หวานจากดอกไม้
- มีนางพญาที่มีคุณภาพดี
- สถานที่เลี้ยงดี ท�ำเลดี สภาวะอากาศเอื้ออ�ำนวย
- มีการจัดการดี
หมายเหตุ เกสรธรรมชาติที่ส�ำคัญ เช่น ดอกข้าวโพด ดอกข้าว ดอกไม้ป่าหลายชนิด ดอกบัว
ดอกไมยราบ ดอกวัชพืช และดอกมะพร้าว เป็นต้น

วิธีการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ผึ้งแต่ละรัง
- การรวมรัง
- โดยการเสริมตัวอ่อนที่ปิดฝาแล้ว (Seal Brood) จากรังสต็อกไว้แยก
- โดยการสลับรัง ท�ำให้ผึ้งอ่อนแอ แข็งแกร่งขึ้นและควรท�ำในตอนกลางคืน
หรือพลบค�ำ่ จะช่วยแก้ไขปัญหารังใกล้เคียงต่อสู้แย่งน�ำ้ ผึ้ง
3.4 เทคนิคการแยกรัง
ตามปกติผึ้งโพรงจะมีการแยกรัง 1 - 6 ครั้งต่อปี การแยกรังเป็นการอยู่รอด
อย่างหนึง่ ของผึง้ โพรง ผูเ้ ลีย้ งผึง้ สามารถท�ำได้โดยการให้ผงึ้ แยกรังเลียนแบบธรรมชาติ และ
การจับผึ้งมาเลี้ยง ซึ่งวิธีการนี้เป็นวิธีที่มีขั้นตอนมากในการปฏิบัติงาน
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การแยกรังผึ้งสามารถแยกได้ 2 วิธี คือ
นางพญาตัวใหม่กับหลอดนางพญา จะแยกหลอด
นางพญาไว้ทเี่ ลีย้ งผึง้ เดิม แล้วแยกผึง้ งานกับนางพญา
ตัวเก่าไป หรือจะให้นางพญาอยูก่ บั ที่ แยกหลอดไปใน
ทางปฏิบตั ทิ กี่ ล่าวมาแล้ว ซึง่ มีผลไม่ตา่ งกัน ผึง้ สามารถ
เจริญเติบโตได้ และพัฒนาต่อไปได้เป็นปกติ ถ้าอาหาร
ผึ้งอุดมสมบูรณ์ผึ้งจะสามารถพัฒนารังให้สมบูรณ์
		 การแยกรังควรปฏิบัติ ดังนี้
- รังผึ้งที่ควรแยกเป็นรังผึ้งที่สมบูรณ์มี
หลอดนางพญา
- ลานเลี้ยงควรมีผึ้งตัวผู้เพียงพอ
- คัดเลือกหลอดนางพญาที่สมบูรณ์ไว้ 2 - 3 หลอด
- ช่วงนางพญาใกล้จะแยกรังประมาณ 2 - 3 วัน แยกผึ้งออกเป็น 2 พวก
จะแยกนางพญาไปหรือหลอดนางพญาไปก็ได้ ให้รังหนึ่งอยู่กับที่ อีกรังให้หันคนละทิศ
เว้นระยะทางพอสมควร
- หลังจากนั้นดูแลจัดการด้านต่าง ๆ โดยการตรวจเช็คผึ้งทุก 10 วัน จนกว่า
ผึ้งจะสมบูรณ์ตามปกติ
3.5 การล่อผึ้งควบคู่กับการเลี้ยง
การเลี้ยงผึ้งโพรงปัญหาที่ส�ำคัญคือผึ้งหนีรัง ผู้เลี้ยงไม่สามารถเพิ่มปริมาณผึ้ง
ได้ตามความต้องการ และไม่สามารถคงสภาพผึง้ ทีม่ อี ยูใ่ ห้เท่าเดิมได้ ผึง้ อพยพไปตามแหล่ง
อาหารแต่ละฤดูกาล การล่อผึ้งควบคู่กับการเลี้ยงผึ้ง พบว่า ผึ้งที่หนีรัง แยกรัง และผึ้งป่า
ตามธรรมชาติ จะอพยพหนีรัง แยกรัง หรือหารังจะไปเข้ารังล่อ ปริมาณผึ้งที่เลี้ยงไว้จะมีผึ้ง
ทดแทนจากการล่อ และจะมีปริมาณผึ้งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากการทดลองมีผึ้งเพียง 10 รัง
ปัจจุบันมีผึ้งประมาณ 100 กว่ารัง ฉะนั้นการเลี้ยงผึ้งโพรงควรมีการล่อควบคู่กันไปด้วย
3.6 การจัดการผึ้งนางพญา
ผึ้งนางพญาที่ดีเป็นหัวใจการเลี้ยงผึ้ง ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้
- วางไข่สม�่ำเสมอทั้งคอน
- ผลิตผึ้งงานมีคุณภาพ
- เป็นนางพญาที่แข็งแรง
นางพญาผึ้งโพรงมีความสามารถในการควบคุมและผลิตผึ้งงานได้มีประสิทธิภาพ
ให้สังเกตว่าถ้าพบว่าการวางไข่ลดลงมาก หรือนางพญาพิการ ควรท�ำการเปลี่ยนนางพญา
อาจจะใช้หลอดนางพญาภายในรังหรือใช้หลอดนางพญาจากรังผึ้งที่ดีมาเปลี่ยน
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การเปลี่ยนนางพญาโดยใช้ Queen cell (หลอดรวงผึ้งแม่รัง)
ภายในรังเมื่อพบว่า ผึ้งนางพญาไข่ลดลงประชากรในรังน้อยลง และผึ้งงาน
ไม่สร้างรวงรัง ทัง้ ทีม่ อี าหารสมบูรณ์ ในช่วงทีภ่ ายในรังมีหลอดนางพญา ผูเ้ ลีย้ งควรคัดเลือก
หลอดนางพญาที่สมบูรณ์ไว้ประมาณ 2 - 3 หลอด และในช่วงที่หลอดนางพญาที่เก็บไว้
ใกล้จะแตกออกเป็นตัวเต็มวัย ให้ฆ่านางพญาตัวเดิม ตัวใหม่ที่ออกมาจะไม่ต้องต่อสู้กัน
คัดเลือกเหลือนางพญาเพียงตัวเดียว หลังจากนั้นผสมพันธุ์เองตามธรรมชาติ และเป็น
นางพญาตัวใหม่
การเปลีย่ นนางพญา โดยใช้หลอดนางพญาจากรังอืน่ ๆ คัดเลือกจากรังผึง้ ทีด่ ี
ลักษณะนางพญาทีด่ ี กล่าวคือ จะวางไข่สม�ำ่ เสมอ ผลิตผึง้ งานมีคณ
ุ ภาพ และเป็นนางพญา
ที่ดีแข็งแรง และไม่สร้างหลอดนางพญาบ่อย ๆ ผู้เลี้ยงต้องการเปลี่ยนนางพญาจากรังอื่น
(นางพญาจากรังทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีค่ ดั เลือกไว้แล้ว) เอาหลอดนางพญามาเหน็บลงไปในคอนผึง้
ที่ต้องการจะเปลี่ยนโดยใช้หัวแม่มือกดบริเวณรวงผึ้งทีนำ�้ หวานให้บุ๋มลงไป มีน�้ำหวานไหล
ออกมาเล็กน้อยหลอดนางพญาที่เปลี่ยนควรมีอายุหลังจากปิดฝาประมาณ 6 วัน ท�ำด้วย
ความระมัดระวัง อย่าให้หลอดนางพญากระเทือน ใช้ปลายเล็บย�้ำเบาๆ ให้ขอบของฐาน
หลอดติดกับไขผึ้งรอบ ๆ รอยบุ๋มที่ใช้นิ้วมือกดลงไปและต้องแน่ใจว่าผึ้งไม่ได้สร้างหลอด
นางพญา หรือมีหลอดนางพญาไว้แล้ว ถ้าพบให้ทำ� ลายเสียมิเช่นนัน้ ผึง้ รังใหม่จะไม่ยอมรับ
นางพญาที่น�ำไปใส่ให้ และควรตรวจดูทุกระยะว่าผึ้งยอมรับหรือไม่ ถ้าไม่ยอมรับควรใช้
คอนผึ้งที่มีหลอดนางพญาอยู่แล้ว ยกมาใส่ในรังใหม่ในช่วงกลางคืน อย่าลืมว่า ก่อนใส่
หลอดนางพญาเข้าไปในรังผึ้งที่ต้องการท�ำลายนางพญาตัวเก่าก่อน 1 วัน
3.7 การจัดการผึ้งในช่วงดอกไม้บาน
จากการส�ำรวจการเลี้ยงผึ้งโพรงโดยทั่วไปพบว่า ผู้เลี้ยงผึ้งโพรงไม่สนใจย้ายผึ้ง
ไปเก็บดอกไม้บานตามแหล่งอาหารต่าง ๆ แต่ละฤดูกาล ทัง้ นี้ มีปจั จัยอืน่ ๆ ทีม่ าเกีย่ วข้อง
ให้ผู้เลี้ยงผึ้งไม่สนใจที่จะเคลื่อนย้ายผึ้งไปเก็บดอกไม้ต่างๆ ที่ดีกว่าการเลี้ยงผึ้งในสวน
มะพร้าวสาเหตุเพราะ
- ไม่มีตัวอย่างหรือข้อมูลพอที่จะเชื่อถือได้ว่า เคลื่อนย้ายผึ้งไปเก็บดอกไม้
บานแล้วจะคุ้มทุน
- ผู้เลี้ยงผึ้งโพรงเป็นเกษตรกรรายย่อยไม่มีเวลาและก�ำลังพอที่จะขนย้ายได้
- สภาพของผึ้งก่อนดอกไม้บาน โดยเฉพาะดอกเงาะ ทุเรียน และยางพารา
(ทางภาคใต้) จะออกดอกเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคม สภาพผึ้งโดย
ทั่วไปในช่วงนี้ผึ้งที่ปักหลักเลี้ยงในสวนมะพร้าวไม่สมบูรณ์เป็นส่วนใหญ่
- การเก็บน�้ำผึ้งโดยทั่วไปใช้วิธีการตัด บางรายไม่ได้เข้าคอน การตัดน�้ำผึ้ง
แต่ละครั้ง ท�ำให้ผึ้งชะงักความสมบูรณ์ เนื่องจากต้องไปสร้างรังใหม่ กว่ารังจะสมบูรณ์ใหม่
ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือน
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จากผลการทดลอง สลัดน�้ำผึ้งด้วยเครื่องสลัด ในช่วงที่มะพร้าวออกจั่นมาก ๆ
(ประมาณเดือนเมษายน – กรกฏาคม) สามารถสลัดน�้ำผึ้งได้ประมาณ 20-30 วันต่อครั้ง
และได้นำ�้ ผึ้งครั้งละประมาณ 600 - 3,100 กรัม ต่อรัง ส�ำหรับช่วงอื่น ๆ สามารถสลัดน�้ำผึ้ง
ในสวนมะพร้าวได้บ้าง ช่วงระยะเวลาที่มะพร้าวออกจั่น (สิงหาคม-มีนาคม) การสลัด
แต่ละครั้งต้องห่างออกไป ทั้งนี้ แหล่งอาหารเป็นปัจจัยส�ำคัญ การสลัดน�้ำผึ้งของผึ้งโพรง
นับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มผลผลิตการเลี้ยงผึ้งโพรงให้สูงขึ้นได้
3.8 การขนย้ายผึ้ง
ข้อควรค�ำนึงถึงการน�ำผึ้งที่ล่อได้มาไว้บริเวณลานเลี้ยง
- ควรให้ผงึ้ สร้างรวงประมาณ 2 รวงขึน้ ไป และภายในรวงควรประกอบด้วย น�ำ้ ผึง้
เกสร และตัวอ่อน
- ก่อนท�ำการขนย้ายควรเตรียมเสาหลัก แหล่งที่ขนย้ายไว้ให้พร้อมในช่วงเวลา
กลางวัน
- การขนย้ายผึ้งควรขนย้ายในเวลากลางคืน เพื่อป้องกันผึ้งตกค้างน้อยที่สุด
- การขนย้ายรังล่อ ควรให้ผึ้งมีตัวอ่อนและน�้ำหวานอยู่มากพอสมควร เพื่อ
ป้องกันการหนีรังหลังการขนย้าย
- การขนย้ายควรกระท�ำอย่างนิ่มนวล เพื่อป้องกันรวงผึ้งขาดในกรณีที่ผึ้งยังไม่
เข้าคอน หรือปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น
		 การขนย้ายผึ้งในช่วงระยะทางไกล
การขนย้ายในระยะทางไกล ควรค�ำนึงถึงปัญหาผึ้งย้ายที่อยู่ จะท�ำให้ประชากร
ของผึง้ ตายไปเป็นจ�ำนวนมาก ฉะนัน้ การขนย้ายผึง้ เพือ่ ให้ผงึ้ บอบช�ำ้ น้อยและตายน้อยทีส่ ดุ
ควรปฏิบัติ ดังนี้
- การขนย้ายผึ้งในระยะทางไกล ๆ ควรย้ายผึ้งเฉพาะผึ้งที่เข้าคอนเท่านั้น
- ควรขนย้ายผึง้ ในช่วงเวลากลางคืน ถ้าหากมีความจ�ำเป็นต้องขนย้ายในเวลา
กลางวันควรปฏิบัติ ดังนี้
• ใช้ตะแกรงมุ้งลวดปิดปากทางเข้า-ออก
   เพื่อให้อากาศระบายเข้าไปในรังได้บ้าง
• ควรฉีดพ่นน�้ำให้ผึ้งในช่วงขนย้าย
• เมื่อขนย้ายผึ้งถึงลานเลี้ยงใหม่ ควรปล่อยผึ้งทันที
   และผู้ปล่อยผึ้งไม่ควรยืนตรงหน้ารัง
• หลังจากขนย้ายผึ้งเสร็จแล้ว วันถัดไปควรตรวจภายในรังผึ้ง
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4. ศัตรูที่ส�ำคัญของผึ้งโพรงและการป้องกันก�ำจัด
4.1 โรคผึ้ง
		โรคของผึง้ โพรงทีพ่ บคือโรคแซกบรูดทีร่ ะบาด เกิดจากเชือ้ ไวรัส ลักษณะของโรค
ตัวอ่อนจะตายก่อนปิดฝาและระยะปิดฝาตัวอ่อนมีสขี าวขุน่ ถึงเหลืองหรือน�ำ้ ตาลเข้มต่อมา
จึงค่อย ๆ แห้ง โดยส่วนหัวจะหด ส่วนท้ายจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นถุงน�้ำ การรักษาและ
ป้องกันก�ำจัดโดยวิธีท�ำให้รังผึ้งแข็งแรงต้านทานโรค เปลี่ยนรวงตัวอ่อนที่เป็นโรคทิ้ง น�ำไป
เผาท�ำลายทิ้งและเปลี่ยนนางพญาใหม่ เพราะอาจเกิดการแพร่เชื้อจากการวางไข่ของผึ้ง
นางพญา โดยการถ่ายทอดเชื้อทางกรรมพันธุ์
ลักษณะของผึง้ โพรงโดยธรรมชาติ จะมีศตั รูผงึ้ น้อยมาก ไม่ตอ้ งใช้สารเคมีปอ้ งกัน
ก�ำจัด เนื่องจากผึ้งโพรงเป็นแมลงในธรรมชาติปราดเปรียว ต้านทานโรค เอาตัวรอดได้ดี
เช่น การอพยพทิ้งรังหนีในกรณีเกิดโรคแซกบรูดรบกวนหรือมีศัตรูอื่น ๆ รบกวน จะทิ้งรัง
ไปหาที่สร้างรังใหม่ ปล่อยให้รังที่มีศัตรูและโรคตายไปเอง ศัตรูของผึ้งโพรงที่สำ� คัญจริง ๆ
คือ มดแดง การป้องกันมดแดงโดยการใช้น�้ำมันเครื่องเก่า ๆ ชุบเศษผ้าแล้วเอามาทารอบ
เสาของรังผึ้งโพรง ท�ำให้มดไม่สามารถขึ้นไปท�ำลายผึ้ง
4.2 สัตว์ศัตรูผึ้ง
		4.2.1 พวกสัตว์ที่กินผึ้งเป็นอาหาร
ได้แก่ แมงมุม จิ้งจก ตุ๊กแก คางคก กบ อึ่งอ่าง นกต่าง ๆ เช่น นกกิ้งโครง
นกแอ่นลม กิง้ ก่า จิง้ เหลน เป็นต้น สัตว์เหล่านีจ้ ะจับกินผึง้ เป็นอาหาร เมือ่ พบในแหล่งเลีย้ ง
ผึ้งให้ก�ำจัดทิ้งหรือไล่ไป และท�ำความสะอาดรังอยู่เสมอ
4.2.2 พวกแมลง
		- หนอนผีเสื้อกินไขผึ้ง (Wax Moth) เป็นศัตรูที่ส�ำคัญของผึ้งโพรงและพบใน
รังผึง้ ทีอ่ อ่ นแอ มีประชากรน้อย ตัวแก่เป็นผีเสือ้ กลางคืนชนิดหนึง่ มาวางไข่ในรังผึง้ ทีอ่ อ่ นแอ
มีประชากรน้อย ตัวอ่อนซึ่งเป็นตัวหนอนจะไปกัดกินรวงผึ้งให้เสียหาย ป้องกันโดยท�ำให้
ประชากรผึ้งแข็งแรง
- มดต่าง ๆ จะเข้าไปกัดกินตัวอ่อน ตัวแก่ของผึง้ และจะขโมยน�ำ้ ผึง้ ในรัง ป้องกัน
โดยการใช้เศษผ้าชุบน�ำ้ มันเครื่องเก่าพันรอบเสาหรือขาตั้งรังผึ้ง เช่น มดแดง
- ปลวก จะกัดกินรังผึ้งท�ำให้รังเลี้ยงผึ้งผุกร่อนพังไปไม่สามารถใช้เลี้ยงผึ้งได้
ให้หมั่นตรวจท�ำความสะอาดรังผึ้งอย่างสม�่ำเสมอ
		 - ไร ซึ่งด�ำรงชีวิตแบบตัวเบียนจะดูดกินของเหลวภายในตัวผึ้งหรือเลือดผึ้ง
ไรทีเ่ ป็นศัตรูของผึง้ โพรง คือ ไรตัวเบียนผึง้ ผึง้ ทีถ่ กู ไรเบียนถ้ารอดชีวติ อยูไ่ ด้จะพิการ รูปร่าง
ผิดปกติ ปีกไม่แผ่ออกในสภาพปกติตามธรรมชาติ ผึง้ โพรงจะมีความต้านทานต่อการระบาด
ของไรศัตรูผึ้ง โดยจะพบเห็นไรถูกผึ้งงานกัดท�ำลาย และถ้าในรังผึ้งโพรงมีไรระบาดมาก
ผึง้ โพรงจะย้ายทิง้ รัง การใช้สารเคมีปอ้ งกันและก�ำจัดไรจึงไม่จำ� เป็นส�ำหรับการเลีย้ งผึง้ โพรง
		- ตัวต่อ จะเข้าท�ำลายผึง้ โดยการบินโฉบจับตัวผึง้ งาน ตัวเต็มวัยทีบ่ นิ อยูน่ อกรัง
กินเป็นอาหาร ถ้ารังผึ้งรังไหนอ่อนแอตัวต่อจะเข้าไปกินตัวหนอนภายในรังจนหมด
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5. การเก็บผลผลิตจากผึ้งโพรง

5.1 การเก็บน�้ำผึ้ง
ผูเ้ ลีย้ งผึง้ แบบเก่า ซึ่งเลีย้ งผึง้ ในโพรงไม้หรือกล่องไม้ทไี่ ม่มคี อน เมือ่ ผึง้ มาอยูใ่ น
กล่องได้ประมาณ 1 - 3 เดือน ให้เปิดดูรวงผึ้งที่ผึ้งสร้างนั้น ถ้ามีประมาณตั้งแต่ 4 รวงขึ้นไป
มีขนาดใหญ่พอควร ให้ใช้มีดตัดรวงผึ้งออกจากรังประมาณรังละ 1 - 3 รวง ให้เหลือรวงผึ้ง
ไว้ในรังประมาณ 3 - 4 รวง น�ำรวงผึ้งที่ตัดออกมาตัดเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน�้ำผึ้ง น�ำมาสับ
บนตะแกรงให้นำ�้ ผึ้งไหลลงในถังเก็บ ไม่ควรใช้วิธีบีบด้วยมือ หรือคั่นรวงผึ้งเพราะจะท�ำให้
เศษผงหรือชิ้นส่วนของรวงผึ้ง และตัวอ่อนผึ้งผสมไปกับน�้ำผึ้ง ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 2 - 3 วัน
ส่วนของเศษผงต่างๆ จะลอยขึ้นส่วนบนให้ตัดเอาเศษผงออก ซึ่งจะได้น�้ำผึ้งบริสุทธิ์บรรจุ
ขวดต่อไป การเก็บน�้ำผึ้งแบบนี้จ�ำเป็นต้องตัดทั้งรวงท�ำให้ส่วนของตัวอ่อนผึ้งเสียไป ซึ่งมี
ผลกระทบต่อความแข็งแรงและความสมดุลภายในรังผึ้งด้วย
ในกรณีไม่มีถังสลัด มีวิธีตัดน�ำ้ ผึ้งจากรวง 2 แบบ คือ
1) ตัดเอาเฉพาะส่วนของน�้ำผึ้งทั้งหมดด้านบนคอน โดยเหลืออาหารให้ผึ้ง
3-4 คอน การตัดแบบนี้ผึ้งงานจะสร้างหลอดรวงใหม่ได้ช้า
2) ตัดเอาเฉพาะส่วนของน�้ำผึ้งเป็นช่วง ๆ การตัดน�้ำผึ้งวิธีนี้ สามารถตัดได้
ทุกรวงเพราะยังมีส่วนของน�้ำผึ้งเหลือไว้ให้เป็นอาหารของผึ้ง และจะท�ำให้ผึ้งซ่อมแซมรัง
ได้รวดเร็วกว่าวิธีแรก
5.2 การเก็บไขผึ้ง
น�ำเศษรวงผึ้งที่เหลือจากการเอาน�้ำผึ้งออกหมดแล้วหรือจากรวงผึ้งเก่าๆ ถ้ามี
น�ำ้ ผึ้งอยู่น�ำไปวางในที่เลี้ยงผึ้ง ให้ผึ้งดูดน�ำ้ ผึ้งเป็นอาหารให้หมด น�ำเศษรวงผึ้งที่ได้ไปใส่ใน
น�้ำเดือด แต่ห้ามต้มไขผึ้งในภาชนะที่เป็นอลูมิเนียม จากนั้นไขผึ้งบริสุทธิ์จากรวงผึ้งจะ
หลอมละลายออกมา ใช้ตะแกรงลวดตักเศษผงต่างๆ ออกให้หมดหรือใช้ผา้ กรองอีกที หรือ
ใช้ตาข่ายมุ้งลวดสีฟ้ากรอง แล้วตั้งไฟอีกครั้งแล้วกรองด้วยผ้าขาวบางอีกที ทิ้งให้ไขผึ้งเย็น
ลง ก็จะได้ไขผึ้งบริสุทธิ์ ลอยจับตัวแข็งอยู่ที่ผิวหน้าด้านบน น�ำส่วนไขผึ้งนี้ไปใส่กะทะตั้งบน
ไฟอีกครัง้ ไขผึง้ จะหลอมละลายเป็นไขผึง้ เหลว (ไม่ตอ้ งผสมน�ำ้ ) แล้วน�ำไปใส่หล่อแบบพิมพ์
ที่ต้องการ

6. แหล่งผลิตที่ส�ำคัญ

แหล่งเลี้ยงผึ้งโพรงจะอยู่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ชุมพร
นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ตรัง
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ข้อจ�ำกัด

ควรอยู่ใกล้แหล่งน�้ำสะอาด
สภาพน�้ำ
ไม่มีผลต่อการเลี้ยงผึ้งแต่มีผลต่อการตั้งรังผึ้ง ( ความมั่นคง ในการตั้งรังผึ้ง )
คุณสมบัติ
ทางกายภาพของดิน

ในเวลากลางวัน
2. การคมนาคมสะดวก ไม่ควรอยู่ในย่านชุมชน
3. แหล่งพืชอาหารผึ้ง
3.1 ควรมีพชื อาหารทีใ่ ห้นำ�้ หวานและเกสรหลายชนิด เช่น ป่าชายเลน มะพร้าว
เงาะ ทุเรียน ยางพารา ปาล์มน�ำ้ มัน สวนไม้ป่า สาบเสือ ลิ้นจี่ และล�ำไย
เป็นต้น
3.2 ควรเป็นพืชอาหารที่มีช่วงการบานของดอกยาวนาน และต่อเนื่อง
3.3 มีความหนาแน่นของดอกไม้ต่อหน่วยพื้นที่สูง สามารถ
เก็บน�้ำหวานและเกสรได้มาก
4. หน้ารังควรจะหันไปทางทิศตะวันออกเพื่อให้มีแสงแดดอ่อน
ในตอนเช้าส่องเข้ามาถึงหน้ารัง
5. เป็นแหล่งที่ปลอดสารเคมี
6. เลือกทีไ่ ม่มศี ตั รูของผึง้ โพรง เช่น มดแดง แมลงสาบ แมงมุมและตัวต่อ เป็นต้น

ดินเหนียว ดินทราย ตั้งรังผึ้งท�ำให้รังผึ้งเอนและ
ล้มง่าย ควรหาขาตั้งที่แข็งแรงเป็นฐาน

1. พื้นที่โล่ง ถ้ามีลมแรงเกิน 24 กม./ชม.
ผึ้งจะหยุดออกมาหาอาหาร
2. พืชอาหารผึ้งจะบานเป็นช่วงๆ
ไม่มีการบานตลอด

อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 25 - 30°C อุณหภูมิที่พอเหมาะส�ำหรับรวงผึ้ง 1. ถ้าอุณหภูมติ ำ�่ ผึง้ จะต้องรักษาอุณหภูมภิ ายใน
อ่อนอยู่ระหว่าง 33 - 35°C
รังท�ำให้ผึ้งที่ออกหากินหรือไปเก็บอาหาร
นอกรังมีน้อย
2. ช่วงทีม่ ฝี นตกชุกติดต่อกันจะท�ำให้ผงึ้ ออกหากิน
ไม่ได้

ความเหมาะสม

สภาพพืน้ ทีต่ งั้ รังผึง้ 1. ควรจะเป็นพื้นที่โล่ง แห้ง ไม่อับชื้น ได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์

สภาพแวดล้อม
สภาพภูมิอากาศ

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของผึ้งโพรง

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
การตัดรวงน�้ำผึ้งเพียงบางส่วน

การเลีย้ งผึง้ โพรงในรังผึง้ และคอนทีด่ ดั แปลงจากรังผึง้ และคอนทีใ่ ช้เลีย้ งผึง้ พันธุ์ รังผึง้
จะบรรจุคอนได้ 7 คอน การเลี้ยงผึ้งโพรงที่มีรังผึ้งและคอนมาตรฐานนี้ จะสามารถจัดการ
รังผึ้งได้สะดวกขึ้น และได้ผลผลิตน�้ำผึ้งมากขึ้นด้วย นอกจากนี้การตัดรวงน�้ำผึ้งไม่ควรตัด
หมดทัง้ รวง ควรตัดให้เหลือรวงน�ำ้ ผึง้ ค้างอยูบ่ นลวดประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร เพือ่ ให้ผงึ้ โพรง
สามารถสร้างรวงรังและสะสมอาหารเลีย้ งตัวอ่อนได้ตอ่ ไปและผึง้ จะไม่หนีรงั วิธกี ารนีส้ ามารถ
ให้ผลผลิตน�ำ้ ผึ้งดีกว่าตัดหมดทั้งรวงประมาณ 1 เท่าตัว อย่างไรก็ตามที่ตั้งวางรังจะต้องมี
แหล่งพืชอาหารที่มีความสมบูรณ์

การย้ายรังเพื่อเก็บน�้ำผึ้ง
การเลี้ยงผึ้งโพรงส่วนใหญ่มักเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนมะพร้าว ซึ่งจะออกดอก(จั่น) ตลอด
ทั้งปี จากการส�ำรวจการออกดอก(จั่น)ของมะพร้าวในจังหวัดชุมพร พบว่า ช่วงที่มะพร้าว
ออกจั่นน้อยเฉลี่ย 15 จั่นต่อเดือน ได้แก่ เดือนกันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
มกราคม และกุมภาพันธ์ ส่วนช่วงที่ดอก(จั่น)มะพร้าว มีความอุดมสมบูรณ์ ออกดอก (จั่น)
เฉลี่ย 40.33 จั่นต่อเดือน ได้แก่ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม และ
สิงหาคม ดังนั้น การเลี้ยงผึ้งโพรงในสวนมะพร้าวจะมีพืชอาหารที่สมบูรณ์เพียง 6 เดือน
เท่านั้น เพื่อให้สามารถเก็บน�ำ้ ผึ้งได้อย่างต่อเนื่องและได้ผลผลิตดี จึงควรย้ายรังผึ้งในช่วง
ที่พืชอาหารไม่สมบูรณ์ โดยย้ายรังไปตั้งในพื้นที่ที่มีพืชอาหารออกดอก ดังนี้
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ชนิดพืช

ช่วงเวลาการออกดอกของพืชอาหาร

เงาะ ทุเรียน

มกราคม – เมษายน

มะม่วงหิมพานต์

มกราคม – มีนาคม

ต้นเสม็ด

มิถุนายน

สาบเสือ

ธันวาคม – กุมภาพันธ์

ไม้ป่าชายเลน เช่น ล�ำพู
ส�ำโรง พวงตาตุ่ม

ตุลาคม – ธันวาคม

ยางพารา

ช่วงใบเพสลาด ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม

การท�ำน�้ำผึ้งรวง (honey comb)
น�ำ้ ผึ้งรวง (honey comb) คือ การน�ำรวงน�้ำผึ้งมาตัดเป็นชิ้นๆ แล้วบรรจุกล่องหรือ
ขวดเพื่อจ�ำหน่าย แล้วน�ำมาบริโภคทั้งน�้ำผึ้งและรวง การท�ำน�ำ้ ผึ้งรวง (honey comb) ใน
ผึง้ โพรงจะได้รวงผึง้ หรือไขผึง้ ทีบ่ ริสทุ ธ์ปราศจากพาราฟิน เป็นการเพิม่ มูลค่าให้แก่นำ�้ ผึง้ จาก
ผึ้งโพรง

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
1. กลุม่ ส่งเสริมการเลีย้ งผึง้ และแมลงเศรษฐกิจ ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2940-6102
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดเชียงใหม่
http://www. aopdb04@doae.go.th
3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดพิษณุโลก
http://www.aopdb01@doae.go.th
4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดขอนแก่น
http://www.aopdb05@doae.go.th
5 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง จังหวัดจันทบุรี
http://www. aopdb02@doae.go.th
6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดชุมพร
http://www. aopdb03@doae.go.th
7. กรมส่งเสริมการเกษตร.2546.คู่มือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
   หลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพรง.
8. กองป้องกันและก�ำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร.2535. ผึ้งโพรงไทย.
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ก.พ.

เงาะ

มี.ค.

งา

ลำ�ไย

เม.ย.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

มะกอกน้ำ�

พุทรา

กระถินนา

ช่วงการบานของพืชอาหารชันโรง

พ.ค.

ต.ค.

ไมยราบยักษ์

ก.ย.

สาบเสือ
แคแสด

ธ.ค.

ทานตะวัน

พ.ย.

1) ใช้มีดตัดถ้วยน้ำ�หวานของชันโรง แยกเอาถ้วยเกสรออกไป
2) นำ�ถ้วยน้ำ�หวานมาวางบนภาชนะที่มีผ้าขาวบาง
3) ใช้ช้อนกด(บีบ) ไปที่ถ้วยน้ำ�หวานของชันโรง
4) น้ำ�ผึ้งจากชันโรงจะไหลลงมาที่ภาชนะ กากที่เหลือจากการ
บีบถ้วยน้ำ�หวานออก ก็คือ พรอพอลิส ซึ่งการเก็บ
พรอพอลิส ต้องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากก้อนพรอพอลิส

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

• ควรมีขาตั้งรังเพื่อป้องกันมด  • มีพืชอาหารเพียงพอ
• วางรังให้กระจายคลอบคุมพื้นที่ในช่วงที่มีพืชอาหารบาน
• ตรวจสภาพความสมบูรณ์ในรังเดือนละ 1 ครั้ง

การจัดการรังชันโรง

ดอกเสม็ด  ข้าวโพด  ดาวกระจาย  ฟักทอง  แตงกวา  บัวหลวง  ชมพู  ่ ขี้เหล็ก  ปาล์มน้ำ�มัน และมะพร้าว

งิ้ว นุ่น มะม่วง ยางพารา

ลิ้นจี่ ทานตะวัน

ลิ้นจี่  
สาบเสือ
แคแสด

ม.ค.

1) แยกขยายพันธุ์ชันโรงในช่วงที่มีอาหารสมบูรณ์
2) ตรวจดูปริมาณ (ไข่ ดักแด้ ตัวเต็มวัย) ให้มีปริมาณสมดุล
และจำ�นวนมากพอสมควร
3) การแยกไข่ ดักแด้ ตัวเต็มวัย (ชันโรงที่เลี้ยง) ปริมาณครึ่งหนึ่ง
ของเดิมโดยมีหลอดนางพญาติดไปด้วย และนำ�ไปใส่ในรังใหม่
4) ถ้วยอาหาร (ถ้วยเกสร และถ้วยน้ำ�ผึ้ง) นำ�ใส่ลงในรัง
โดยวางใกล้ปากทางเข้าออกของรัง
5) นำ�ไข (ขี้ชัน) มาแปะบริเวณทางเข้าเพื่อล่อตัวเต็มวัยชันโรงงาน
ให้กลับเข้ารังเพาะเลี้ยง
6) ปิดทางเข้ารังชันโรง (รังเดิม) ย้ายรังเดิมออกห่างจากจุดเดิม
ประมาณ 20 - 30 เมตร และนำ�รังใหม่มาตั้งไว้ที่เดิม
7)รอจนกระทั่งพลบค่ำ�จากนั้นย้ายรังเดิมกลับมาที่เดิม

การแยกขยายรัง

ขั้นตอนการเลี้ยงและการจัดการชันโรง

ศัตรูที่สำ�คัญและการป้องกันกำ�จัด
ชันโรงมีลำ�ตัวขนาดเล็ก และลักษณะการบินไม่เป็นแนวตรงหรือโค้ง  การบินของชันโรงจะเป็นแบบหักมุมซ้ายบ้าง ขวาบ้าง ทำ�ให้หลบศัตรูได้ง่าย ยากแก่การจับกินของแมลงและ
นกต่าง ๆ ภายในรังของชันโรง จะเก็บยางไม้ศัตรูของชันโรงจึงไม่ค่อยมี แต่อย่างไรก็ตามชันโรงก็ยังมีศัตรูที่สำ�คัญๆ คอยทำ�ลายชันโรง เช่น นก มด มวน หนอนแมลงวัน และไก่

การเตรียมการ

การเตรียมพันธุ์
  - เลือกพันธุ์ที่ไม่ดุ
  - ขยายพันธุ์ได้ดี
  - ทนต่อศัตรูชันโรง

การเลือกกล่องเลี้ยงชันโรง
  - รักษาอุณหภูมิภายในได้คงที่
  - ทนทานต่อสภาพแวดล้อม  

ชันโรง

เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการเลี้ยงชันโรง
1. ลักษณะทั่วไปและวงจรชีวิต
ชันโรงเป็นแมลงในวงศ์เดียวกับผึ้ง มีพฤติกรรมเก็บน�้ำหวานจากดอกไม้และละออง
เกสรหรือเรณูมาใช้เป็นอาหาร แต่ชนั โรงไม่มเี หล็กในจึงไม่สามารถต่อยได้ พบแพร่กระจาย
อยู่ทั่วไปตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย การใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ของชันโรง
ได้แก่ น�ำ้ ผึ้ง (Honey) และชัน (Propolis) ซึ่งชันมีคุณสมบัติทางยาสามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อโรคชนิดต่างๆ นอกจากนี้ ชันโรงเป็นแมลงช่วยผสมเกสรให้แก่พืชทั้งพืชในป่า
ธรรมชาติและพืชเศรษฐกิจ
วรรณะชันโรง
วรรณะของชันโรงแบ่งเป็น 3 วรรณะ แต่ละวรรณะมีลักษณะและหน้าที่ต่างๆ ดังนี้
(Schwarz, 1939)

		1) นางพญา ลักษณะทัว่ ไปมีขนาดใหญ่กว่าวรรณะอืน่ ๆ ส่วนท้องมีขนาดใหญ่
ใกล้เคียงกับส่วนหัวและอกรวมกัน  ส่วนของปีกคลุมส่วนท้องไม่หมด ท�ำหน้าทีว่ างไข่ควบคุม
การปฏิบตั งิ านของประชากรภายในรัง ถ้าหากรังขาดชันโรงวรรณะนางพญา การท�ำงานจะ
ไม่มีระบบ
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		2) ชันโรงงาน เป็นวรรณะที่มีประชากรมากที่สุดในรัง มีขนาดล�ำตัวเล็กกว่า
นางพญา มีหน้าที่ทำ� งานทั้งภายในและภายนอกรัง ชันโรงงานในแต่ละช่วงอายุจะมีหน้าที่
ที่แตกต่างกันไป ชันโรงงานที่มีอายุน้อยจะท�ำงานอยู่ภายในรัง โดยท�ำหน้าที่ ท�ำความ
สะอาดรัง สร้างและซ่อมแซมรัง เลี้ยงตัวหนอน ป้อนอาหารแก่นางพญา ส่วนที่มีอายุมาก
จะออกมาท�ำงานภายนอกรังโดยการบินออกไป เก็บน�้ำหวาน เกสร และยางไม้ และคาบ
เศษขยะออกมาทิ้งนอกรัง
		 3) ชันโรงเพศผู้ บทบาททีส่ ำ� คัญ คือ ท�ำหน้าทีผ่ สมพันธุก์ บั ชันโรงวรรณะนางพญา  
ไม่มหี น้าทีเ่ ก็บเกสรและน�ำ้ หวานเข้ามาในรัง มีขนาดเล็กกว่าชันโรงงาน และมีปริมาณน้อย
วงจรชีวิตของชันโรง
นางพญาทีย่ งั ไม่ได้ผสมพันธุ์ (Virgin queen) จะบินขึน้ ผสมพันธุก์ ลางอากาศ กับชันโรง
ตัวผู้ที่รวมกลุ่มกันตรงบริเวณปากทางเข้ารังของนางพญา ซึ่งภายในรังดังกล่าว ชันโรงงาน
จะท�ำปากทางเข้ารังและเข้าไปเตรียมถ้วยอาหารใส่อาหารในหลอดรัง (cell) เพื่อรองรับไข่
จากนางพญา (Queen) ต่อมาชันโรงงานจะเริ่มท�ำการปิดหลอดรังทันทีที่นางพญาวางไข่
เสร็จ และจะไม่ถกู เปิดอีกเลยจนกว่าจะออกมาเป็นตัวเต็มวัย โดยชันโรงพีเ่ ลีย้ ง (nurse bee)
ช่วยกัดฝาหลอดรังเปิดตัวเต็มวัยออกมา นางพญาจะวางไข่ประมาณ 20 - 40 ฟองต่อวัน

6.5 วัน
ไข่ชันโรง

6-7 วัน
หนอนชันโรง

2. การเตรียมการก่อนการเลี้ยงชันโรง

26-27 วัน
ดักแด้ชันโรง

ตัวเต็มวัย

2.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์
- กล่องเลี้ยงชันโรง  การเลือกรังหรือการท�ำกล่องเลี้ยงชันโรง ควรพิจารณาดังนี้
• ต้องหาง่าย ราคาไม่แพง ใช้ประโยชน์ได้ดี สะดวกในการปฏิบัติงาน
• รังต้องรักษาอุณหภูมิได้คงที่ และคงทนต่อสภาพแวดล้อมภูมิอากาศได้ดี
• ชันโรงแต่ละชนิดมีขนาดการสร้างรังขนาดการสร้างรังขนาดแตกต่างกัน
			จ�ำเป็นต้องมีรังขนาดตามชนิดของชันโรง
• รังต้องสามารถท�ำการแยกขยายได้ง่าย สะดวกในการปฏิบัติงาน
• สามารถสังเกตดูพฤติกรรมของชันโรงได้ง่ายและสะดวก
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2.2 พันธุ์ชันโรง
ชันโรงเป็นแมลงที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์เป็นอย่างมาก มีรายงานว่า
พบชันโรงแพร่กระจายในเขตต่างๆ ทัว่ โลกมากกว่า 500 ชนิด ส�ำหรับประเทศไทยพบชันโรง
จ�ำนวน 2 สกุล คือ Trigona และ Hypotrigona และมีรายงานว่าพบชันโรง จ�ำนวน 32 ชนิด  
สายพันธุ์ชันโรงที่มีการส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงโดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีจ�ำนวน
7 ชนิด ได้แก่ ชันโรงลาวีเซบ  ชันโรงเพ็สดินาย  ชันโรงฟาสโคบาวทีต้า  ชันโรงจิ๋วเฟอร์วา  
ชันโรงขี้ย้าด�ำ  ชันโรงขี้ย้าแดง และ ชันโรงเวนทราลิส  
คุณลักษณะของชันโรงที่สามารถน�ำมาเลี้ยงในกล่อง ได้แก่
-  ชนิดทีป่ รับตัวและทนต่อการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมได้ดี สามารถอยูร่ ว่ ม
กับมนุษย์ได้
- ไม่ดุร้ายมากและไม่รบกวน มีความกระตือรือร้น
- ชันโรงต้องขยายพันธุ์ได้ง่าย
- นางพญามีประสิทธิภาพในการวางไข่ได้ปริมาณมาก และทนต่อสภาพแวดล้อม
เข้ากับที่อยู่ใหม่ได้ดี
- ลักษณะขนาดของรังชันโรงต้องไม่ใหญ่เกินไป และสามารถท�ำการแยกขยาย
ได้ง่าย สะดวกในการปฏิบัติงานได้ดี
- ชนิดที่มีประสิทธิภาพทนต่อตัวเบียน (ศัตรูของชันโรง) ได้ดี
2.3 การเตรียมพ่อ-แม่พันธุ์ (การแยกขยายรังชันโรง)
การเลือกชันโรงที่พร้อมจะน�ำมาใส่ในกล่องเลี้ยง หรือจะน�ำออกจากขอนไม้
ตามธรรมชาติ ต้องเป็นชันโรง ทีม่ ตี วั เต็มวัยและตัวอ่อนพร้อมดักแด้ ทีม่ ปี ริมาณพอสมควร
และมีอาหาร ถ้วยเกสร และถ้วยน�ำ้ หวาน อัตราส่วนทีส่ มบูรณ์ สังเกตจากปริมาณตัวเต็มวัย
ที่มีการบินเข้าออกมาก และทุกเที่ยวบินมีความสม�่ำเสมอในการหาอาหาร โดยปฏิบัติดังนี้
1) การแยกขยายพันธุ์ชันโรง ช่วงที่เหมาะสมต้องเป็นช่วงที่มีอาหารสมบูรณ์
		 2) ตรวจดูปริมาณ (ไข่ ดักแด้ ตัวเต็มวัย) ให้มปี ริมาณสมดุลและจ�ำนวนพอสมควร
ก่อนท�ำการแยกรัง
3) การแยกไข่ ดักแด้ ตัวเต็มวัย (ชันโรงที่เลี้ยง) ปริมาณครึ่งหนึ่งของเดิม
โดยมีหลอดนางพญาติดไปด้วย และน�ำไปใส่ในรังใหม่ โดยรังใหม่ตอ้ งแห้งไม่ชนื้ ชันโรงพีเ่ ลีย้ ง
จะช่วยกัดหลอดดักแด้ตวั เต็มวัยออกจากหลอดตัวอ่อน ถ้าไม่มชี นั โรงพีเ่ ลีย้ งจะท�ำให้ดกั แด้
ในหลอดตัวอ่อนตาย เนือ่ งจากไม่มชี นั โรงพีเ่ ลีย้ งช่วยกัดให้ออกจากหลอดดักแด้ พร้อมกัน
นีต้ อ้ งท�ำการส�ำรวจดูนางพญาชันโรง หรือหลอดนางพญาชันโรงให้สมั พันธ์กบั กลุม่ หลอดไข่
และหลอดดักแด้ เพื่อรังชันโรงจะได้มีนางพญา และพร้อมออกเป็นตัวเต็มวัย และท�ำการ
ผสมพันธุ์กับชันโรงตัวผู้
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4) ถ้วยอาหาร (ถ้วยเกสร และถ้วยน�้ำผึ้ง) น�ำใส่ลงในรัง โดยวางใกล้ปากทาง
เข้าออกของรัง
5) น�ำไข (ขี้ชัน) มาแปะบริเวณทางเข้าเพื่อล่อตัวเต็มวัยชันโรงงานให้กลับเข้ารัง
เพาะเลี้ยง
6) ปิดทางเข้ารังชันโรง (รังเดิม) ด้วยไขชันโรงหรือกระดาษแล้วจึงน�ำชันโรงที่มี
นางพญา หรือรังเดิมออกห่างจากจุดเดิมประมาณ 20 - 30 เมตร และน�ำรังชันโรงที่ท�ำการ
แยกขยาย (รังใหม่) มาตั้งไว้ที่เดิม เพื่อให้ชันโรงงานกลับเข้ารัง ท�ำให้ปริมาณชันโรงมากขึ้น
		 7) รอจนกระทั่งพลบค�ำ่ จากนั้นย้ายรังเดิมกลับมาที่เดิม แล้วปิดปากทางเข้า
ถ้าใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ให้เปิดออก หากเป็นไขชันโรงสามารถปล่อยรอให้ชันโรงกัดเอง
ได้ แล้วน�ำรังใหม่ไปไว้ในที่ที่ต้องการ (ให้ห่างจากจุดเดิมไม่น้อยกว่า 50 เมตร)
8) การแยกรังเลี้ยงชันโรง ควรเตรียมวัสดุกันศัตรูชันโรง โดยเฉพาะพวกมด
ทีช่ อบกินน�ำ้ หวาน เพราะมดจะเข้าไปกินน�ำ้ หวานและท�ำลายหลอดดักแด้ของชันโรง ท�ำให้
การแยกขยายชันโรงเสียหาย การป้องกันโดยการใช้น�้ำหรือน�้ำมันเครื่องเก่าทาตามขา
หรือหลักที่จะน�ำรังชันโรงไปตั้งเลี้ยงและขยายพันธุ์
9) ชุดปฏิบตั งิ าน (เสือ้ ผ้า) ในการแยกขยายชันโรง ควรเป็นชุดท�ำจากผ้าร่มและ
มีสีอ่อนๆ เช่น สีขาว เพราะชันโรงจะเสียหายน้อยกว่าผ้าสีเข้ม ถ้าเป็นสีเข้ม เช่น สีด�ำ หรือ
น�ำ้ เงินเข้ม ชันโรงงานจะกัดและเกาะติดผ้า กัดแบบไม่ยอมปล่อย และตายในทีส่ ดุ และควร
สวมหมวกตาข่าย ใส่ถุงมือ ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

3. การเลี้ยงและการจัดการชันโรง
การวางรังชันโรง นอกจากจะต้องส�ำรวจดูความเหมาะสม สถานที่ตั้งรัง ปริมาณพืช
อาหาร ความปลอดภัยจากสารเคมี ศัตรูชันโรง รวมทั้งสภาพลมฟ้าอากาศแล้ว การจัดการ
รังควรด�ำเนินการดังนี้
- ควรมีขาตั้งรังป้องกันมดได้ โดยทาน�้ำมันขี้โล้ที่ขาตั้ง หรือท�ำที่แขวน
- บริเวณที่ตั้งควรมีพืชอาหารเพียงพอ และสมดุลกันกับปริมาณของชันโรง
- วางรังชันโรงให้กระจายครอบคลุมพื้นที่ เพื่อประสิทธิภาพในการหาอาหาร
และผสมเกสร
- ควรตรวจสภาพรังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจดูปริมาณการเจริญ
เติบโต สภาพความสมบูรณ์ของอาหารและศัตรูชนั โรง กรณีถา้ อาหารไม่เพียงพอต้องเคลือ่ น
ย้ายไปในที่ที่เหมาะสม
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4. การป้องกันและก�ำจัดศัตรูชันโรง

ชันโรงมีลำ� ตัวขนาดเล็ก และลักษณะการบินไม่เป็นแนวตรงหรือโค้ง การบินของชันโรง
จะเป็นแบบหักมุมซ้ายบ้าง ขวาบ้าง ท�ำให้หลบศัตรูได้ง่าย  และภายในรังของชันโรงจะเก็บ
ยางไม้ ศัตรูของชันโรงจึงไม่คอ่ ยมี แต่อย่างไรก็ตามชันโรงก็ยงั มีศตั รูทสี่ ำ� คัญๆ คอยท�ำลาย
ชันโรง เช่น
		 มด เป็นแมลงที่ชอบกินน�้ำหวาน จะรบกวนในระยะที่มีการแยกขยายรังใหม่ๆ
โดยจะเข้าไปกินน�ำ้ หวานภายในรัง ท�ำให้ชนั โรงทิง้ รังหนีไป ชันโรงบางชนิด มดก็ไม่สามารถ
เข้าไปได้ เพราะจะสร้างยางเหนียวไว้เป็นเกาะป้องกันรัง ส�ำหรับการป้องกันมดสามารถ
ท�ำได้โดยน�ำผ้าชุบน�ำ้ มันมาพันบริเวณขาตั้งรังชันโรง หรือทาน�ำ้ มันที่ขาตั้งรัง
มวน เป็นศัตรูใช้ปากเจาะแทงดูดน�ำ้ เลีย้ งของชันโรง โดยจะจับชันโรงทีใ่ กล้ๆ รัง
ถ้าหากมีมวนจ�ำนวนมากจะท�ำให้ประชากรชันโรงลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเจน มวนจะ
ชอบอาศัยตามกิ่งไม้ ใบไม้ บริเวณไม่ไกลรังของชันโรง  หากประชากรชันโรงลดลงควรย้าย
ที่ตั้งรังใหม่
หนอนแมลงวัน จะเข้าท�ำลายในระยะที่เป็นหนอนเข้าไปกัดถ้วยน�้ำหวานและ
กินน�้ำหวานของชันโรง หากมีมากจะท�ำให้ชันโรงทิ้งรังได้ ต้องหมั่นตรวจสภาพรังอย่าง
สม�่ำเสมอ หากพบหนอนแมลงวันให้ท�ำลายทิ้งทันที
ไก่ จะเข้าไปจิกกินชันโรงที่บริเวณหน้ารังของชันโรง ขณะที่บินเข้าออก การตั้ง
รังเลี้ยงบริเวณใกล้บ้านพัก ควรตั้งรังให้สูงจากระดับพื้นดินพอสมควร
		นก โดยเฉพาะนกที่กินแมลง จะไปดักจับเกาะบริเวณดอกไม้ที่ชันโรงตอมอยู่
ท�ำให้ง่ายต่อการจับกิน
นอกจากสัตว์ต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว สภาพแวดล้อม ได้แก่ ความชื้นสูง ก็มี
ส่วนท�ำให้รังชันโรงเน่า หนอนแมลงวันจะมาไข่ และท�ำลายชันโรงได้ ดังนั้นเพื่อให้ชันโรง
มีความสมบูรณ์แข็งแรงจึงควรหมั่นสังเกต และตรวจสภาพรังเดือนละครั้ง
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5. การเก็บผลผลิต

ชันโรงเป็นแมลงทีม่ ปี ระโยชน์ในด้านการเกษตรท�ำหน้าทีช่ ว่ ยผสมเกสรให้พชื ผลทางการ
เกษตรทั้งในสวนผลไม้ และพืชผัก ท�ำให้เกษตรกรได้ปริมาณผลผลิตอย่างสม�่ำเสมอ และ
มีคุณภาพดี เนื่องจากชันโรงมีพฤติกรรมเก็บเกสรดอกไม้ 80 เปอร์เซ็นต์ และเก็บน�้ำหวาน
20 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเก็บผลผลิตจากชันโรง ได้แก่ น�้ำผึ้งชันโรง
และพรอพอลิส
5.1 การเก็บน�้ำผึ้งชันโรง
การเก็บน�ำ้ ผึง้ จากชันโรง สามารถท�ำได้โดยใช้มดี ตัดถ้วยน�ำ้ หวานของชันโรง แยก
เอาถ้วยเกสรออกไปอย่าน�ำมารวมกัน แล้วน�ำถ้วยน�ำ้ หวานมาวางบนภาชนะทีม่ ผี า้ ขาวบาง
แล้วใช้ช้อนกด(บีบ) ไปที่ถ้วยน�้ำหวานของชันโรงน�้ำผึ้งจากชันโรงจะไหลลงมาที่ภาชนะ
ผ้าขาวบางจะท�ำหน้าทีก่ รองสิง่ เจือปนและพรอพอลิสออกจากน�ำ้ ผึง้ จากนัน้ น�ำน�ำ้ ผึง้ บรรจุ
ขวดแล้วน�ำไปเก็บไว้ในตู้เย็น จะท�ำให้สีของน�้ำผึ้งใสและไม่คล�้ำง่าย
5.2 การเก็บพรอพอลิส
หลังจากเก็บน�้ำผึ้งจากชันโรงแล้ว กากที่เหลือจากการบีบถ้วยน�้ำหวานก็คือ
พรอพอลิส ซึ่งการเก็บพรอพอลิสต้องคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากก้อนพรอพอลิส แล้วน�ำ
ก้อนพรอพอลิสมาล้างน�ำ้ และน�ำมาใส่ในตูเ้ ย็นจะสามารถเก็บไว้ได้นาน และไม่คงคุณสมบัติ
ของสารส�ำคัญในพรอพอลิสไว้ได้

6. แหล่งผลิตที่ส�ำคัญ

ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี
ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี
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ควรมีแหล่งน�้ำที่สะอาด
-

สภาพน�้ำ

คุณสมบัติทางกายภาพของดิน

-

ชันโรงเป็นแมลงที่เป็นตัวชี้วัดสภาพสิ่งแวดล้อม และไม่
ทนต่อสารเคมี

การตั้งวางรังชันโรงเพื่อการผสมเกสร ควรวางรังในพื้นที่
- ควรจะอยู่ในที่ร่ม
- เลือกทีไ่ ม่มศี ตั รูของชันโรง เช่น มด มวน หนอน ปลูกพืช สัดส่วน 1 รัง ต่อ พืน้ ทีป่ ลูก 1 ไร่ เนือ่ งจากชันโรง
แมลงวัน - ไม่มีการพ่นสารเคมีป้องกันก�ำจัด มีรัศมีในการบินหา อาหารไม่เกิน 1 กิโลเมตร
ศัตรูพืช

สภาพพื้นที่ตั้งรังชันโรง

หากอุณหภูมิสูงกว่า 35 °C จะยับยั้งการพัฒนาการของ
ดักแด้ไปสู่ตัวเต็มวัย

ข้อจ�ำกัด

อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 25 - 30°C

ความเหมาะสม

สภาพภูมิอากาศ

สภาพแวดล้อม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของชันโรง

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
1. การแยกขยายรัง

สามารถแยกรังชันโรงได้ปลี ะ 1 - 2 ครัง้ และควรพิจารณาความหนาแน่นของประชากร
ภายในรัง และอาหารสะสมภายในรัง ได้แก่ ถ้วยน�ำ้ หวาน และถ้วยเกสร ต้องมีปริมาณมาก
พอที่จะสามารถแยกขยายรัง ซึ่งในการแยกขยายรังจะต้องท�ำการส�ำรวจดูนางพญาชันโรง
หรือหลอดนางพญาชันโรงให้สัมพันธ์กับกลุ่มหลอดไข่ และหลอดดักแด้ เพื่อให้หลอด
นางพญาออกเป็นนางพญาพรหมจรรย์ และพร้อมผสมพันธุ์กับชันโรงตัวผู้ จึงจะประสบ
ความส�ำเร็จในการแยกขยายรังชันโรง นอกจากนี้ หากวางรังในแหล่งอาหารทีม่ ดี อกไม้บาน
และมีเกสรตลอดปี เช่น สวนมะพร้าว สวนปาล์ม จะสามารถประสบความส�ำเร็จในการแยก
ขยายรังมากขึ้น

2. การเก็บผลผลิตให้ถูกสุขลักษณะ

ภาชนะทีใ่ ช้ในการเก็บผลผลิตน�ำ้ ผึง้ ชันโรงและพรอพอลิสควรเป็นภาชนะสะอาดทีท่ ำ�
จากสแตนเลสเพื่อลดการปนเปื้อน และควรเลือกสิ่งปลอมปนออกจากพรอพอลิสให้หมด
ก่อนที่จะน�ำพรอพอลิสมาจ�ำหน่าย

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม

1. กลุม่ ส่งเสริมการเลีย้ งผึง้ และแมลงเศรษฐกิจ ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/โทรสาร  0-2940-6102   
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดเชียงใหม่
http://www. aopdb04@doae.go.th    
3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดพิษณุโลก
http://www. aopdb01@doae.go.th    
4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดขอนแก่น
http://www. aopdb05@doae.go.th    
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดจันทบุรี
http://www. aopdb02@doae.go.th    
6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดชุมพร
http://www. aopdb03@doae.go.th   
7. กรมส่งเสริมการเกษตร.2546.คู่มือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงชันโรง

60

เตรียมอุปกรณ์ตา่ งๆ ทีใ่ ช้หอ่ ครัง่ พันธุ์
ไว้ล่วงหน้า ดังนี้
- มัดฟางข้าว หรือมัดหญ้าคา
- ตอก หรือเชือก
- ไม้ง่าม

เตรียมอุปกรณ์

- เลือกต้นไม้ตระกูล Leguminosae
ที่มีอายุ 3 - 5 ปี
- สางกิ่งให้โปร่ง ก�ำจัดมด ท�ำความ
สะอาดรอบโคนต้น

การเตรียมต้นไม้ที่จะใช้เลี้ยงครั่ง

- ต้องใช้พันธุ์ครั่งแก่ ครั่งตัวเมีย
ยังมีชวี ติ และไม่ตดั ก่อนลูกครัง่ ออกจาก
รังไม่เกิน 7 วัน โดยสังเกตจากภายนอก
และภายในของรังครั่ง
- นาพันธุ์ครั่ง 1 กก. มาแบ่งห่อ
6 – 10 มัด แล้วมัดด้วยฟางข้าวหรือ
หญ้าคา

การเตรียมพันธุ์ครั่ง

การเตรียมการ

ครั่ง
ก.พ.

มี.ค.

มิ.ย.

- ศัตรูเกิดจากสัตว์ เช่น นก หนู กระแต กระรอก
  ป้องกันโดยใช้หนามยาวๆ แหลมคมผูกไว้ตามโคนต้น
- ศัตรูที่เกิดจากแมลงท�ำลาย เช่น แมลงตัวห�้ำ แมลงแตนเบียน และมด

- เก็บรังของครัง่ พันธุท์ แี่ ขวน
ไว้ลง หลังจากแขวนไว้ครบ 3
สัปดาห์
- ระวังอย่าสุมไฟ หรือฉีด
สารฆ่าแมลงใกล้บริเวณต้นไม้
ที่ใช้เลี้ยงครั่ง

พ.ค.

การดูแลหลังปล่อยครั่ง

เม.ย.

ศัตรูครั่งที่สำ�คัญและการป้องกันกำ�จัด

- ปล่อยให้กระจายบนกิ่ง
ทั่วต้น
- ปริ ม าณพั น ธุ ์ ค รั่ ง ที่ ใช้
ปล่อยบนต้นไม้แต่ละต้นจะ
ไม่เท่ากันขึน้ อยูก่ บั จ�ำนวนกิง่
อวบอ่อน ต�ำแหน่งที่ปล่อย
ครัง่ พันธุค์ วรอยูใ่ กล้กงิ่ ทีอ่ วบ
อ่อน ซึง่ ลูกครัง่ จะไปเกาะมาก
ที่สุด
- น�ำครั่งพันธุ์ที่ห่อและผูก
ติดกันเป็นคู่แล้วไปปล่อยบน
ต้นไม้ โดยปล่อยจากกิ่งที่อยู่
ข้างล่างก่อนแล้วจึงขึ้นไป

การปล่อยพันธุ์ครั่ง

ม.ค.

ก.ย.

ธ.ค.

- หนอนเจาะต้นถั่วแระ ต้องหมั่นตรวจตรา
   หากพบให้ตัดกิ่งเผาท�ำลายทิ้ง
- เพลี้ยแป้ง หากพบให้ตัดแต่งกิ่ง

- การตัดครัง่ ไว้ขาย มักตัด
ครั่งลงเมือ่ แก่เต็มที่ แต่ยงั ไม่
ถึงระยะที่ครั่งออกตัว
- เมือ่ ตัดครัง่ ลงจากต้นแล้ว
ควรรีบกะเทาะรังครัง่ ออกจาก
กิ่ ง ไม้ แล้ ว ตากครั่ ง ดิ บ ที่
กะเทาะได้ให้แห้ง โดยวิธีผึ่ง
บนลานสะอาดเกลี่ยให้ครั่ง
ดิบหนาประมาณ 4 - 6 นิ้ว
และอย่าให้ถูกแดดแรงมาก
ใช้คราดกลับไปมาทุกวันจน
แห้งสนิทไม่ควรให้ถูกฝน

พ.ย.

การเก็บครั่งเพื่อจำ�หน่าย

ต.ค.

ศัตรูต้นไม้เลี้ยงครั่งที่สำ�คัญและการป้องกันกำ�จัด

การเก็บครั่งทำ�พันธุ์

ส.ค.

- ต้ อ งตั ด เมื่ อ รั ง ครั่ ง ตั ว เมี ย
แก่เต็มที่ เพราะไข่จะฟักเป็นตัว
ลูกครัง่ และออกตัวไปหากิง่ ไม้เกาะ
ท�ำรังใหม่
- การเก็บครั่งจะเก็บ 2 รอบ
• รอบฤดูฝน (พ.ค. – มิ.ย.)
• รอบฤดูหนาว (พ.ย. – ธ.ค.)
- ควรตัดครั่งก่อนระยะตัวอ่อน
จะคลานออกจากรังประมาณ 1
- 2 สัปดาห์ จะได้มีเวลาน�ำครั่ง
พันธุ์ไปแขวนได้ทัน ถ้าหากครั่ง
เริ่มออกตัวจากรังแล้ว ให้รีบตัด
ครั่งไปท�ำพันธุ์ และน�ำไปปล่อย
ให้ เสร็จภานใน 1 - 2 วัน

ก.ค.

ขั้นตอนการเลี้ยงและการจัดการครั่ง

เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการเลี้ยงครั่ง
1. ลักษณะทั่วไปและวงจรชีวิต
ครัง่ เป็นสารทีไ่ ด้จากแมลงครัง่ ซึง่ ขับถ่ายออกมาจากต่อมเพือ่ หุม้ ตัวป้องกันอันตราย
จากสิ่งภายนอก สารเหนียวสีเหลืองซึ่งแมลงครั่งขับถ่ายออกมาเป็นยางหรือชันชนิดหนึ่ง
เมื่อถูกอากาศจะแข็งตัวกลายเป็นสีนำ�้ ตาลหุ้มรอบกิ่งไม้ที่แมลงครั่งอาศัยอยู่ ครั่งที่เก็บได้
จากต้นไม้เรียกว่าครั่งดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบส�ำหรับอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น อุตสาหกรรม
สีทาบ้าน เชลแลค แลคเกอร์ สีย้อมผ้า น�ำ้ มันขัดพื้น ยาขัดรองเท้า กระดาษ หมึกพิมพ์
อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ เป็นต้น ดังนั้น ครั่ง จึงเป็นแมลงเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่สร้าง
รายได้และเป็นอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกร

วงจรชีวิตของครั่ง
แมลงครั่งเป็นเพลี้ยชนิด
หนึ่ง ซึ่งเป็นแมลงเบียนของ
ต้นไม้จึงนับว่าเป็นศัตรูของไม้
ที่อาศัย แมลงครั่งจะใช้ปาก
ซึง่ เป็นงวงดูดน�ำ้ เลีย้ งจากต้นไม้
เพือ่ ใช้เลีย้ งชีวติ และระบายยาง
ครั่งที่มีลักษณะเหนียวสีเหลือง
ทองออกมาเป็นเกราะหุ้มตัว
เพื่อป้องกันอันตรายจากศัตรู
ต่างๆ ยางนี้เมื่อถูกอากาศจะ
แข็งตัวเรียกว่าครั่ง การเจริญ
เติบโตของแมลงครั่งจะเจริญ
เติบโต จากไข่ เป็นตัวอ่อน ดักแด้
และตัวแก่ ตามล�ำดับ

ภาพที่ 1  แสดงวงจรชีวิตของครั่ง
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2. การเตรียมการก่อนการเลี้ยงครั่ง
2.1 ต้นไม้ที่จะใช้เลี้ยงครั่ง
		 - พันธุ์ไม้ที่จะใช้เลี้ยงครั่ง
  โดยทัว่ ไปจะเลีย้ งครัง่ บนพันธุไ์ ม้พวกวงศ์ Leguminosae ซึง่ เป็นไม้เลีย้ งครัง่ ได้ดี
แต่พชื บางชนิดในตระกูลนีไ้ ม่สามารถเลีย้ งครัง่ ได้ เนือ่ งจากคุณสมบัตขิ องน�ำ้ เลีย้ งของต้นไม้
ไม่เหมาะสมในการเลี้ยงครั่ง ซึ่งน�้ำเลี้ยงของต้นไม้ที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยงครั่ง
จะต้องมีคา่ ความเป็นกรดด่าง (pH) ของน�ำ้ เลีย้ งอยูร่ ะหว่าง 5.8 - 6.0 และมีความหนาแน่น
ของน�้ำเลี้ยงประมาณ 0.14 - 0.173 ต้นไม้ที่ใช้เลี้ยงครั่งได้ดี ได้แก่ จามจุรี (ฉ�ำฉา หรือ
ก้ามปู) สะแก ปันแถ พุทราป่า มะแฮะนก สีเสียดออสเตรเลีย ไทร และมะเดื่ออุทุมพร
เป็นต้น
		

- ลักษณะของทรงพุ่มและอายุของต้นไม้ที่ใช้เลี้ยงครั่ง
  ลักษณะทรงพุม่ ของต้นไม้ จะต้องมีเรือนยอดแผ่กว้าง และโปร่งมีอากาศถ่ายเทดี
เพื่อให้รังครั่งไม่อับชื้นในช่วงฤดูฝน และอายุของกิ่งไม้และต้นไม้ควรเป็นกิ่งที่สมบูรณ์
ไม่เป็นโรคและแมลง อายุของกิง่ ไม่แก่หรืออ่อนเกินไปต้องมีกงิ่ อวบอ่อนจึงจะเหมาะสมต่อ
การเลี้ยงครั่ง
ตารางที่ 1 แสดงระยะการปลูกต้นไม้ อายุของต้นและกิ่งที่จะเริ่มเลี้ยงครั่งได้
และผลผลิตเมื่อเทียบกับอายุของต้นไม้
ลำ�ดับ
ที่
1
2
4
5.

ชนิดไม้ ระยะปลูก อายุตน้ เมือ่ เริม่ อายุกิ่งที่ใช้ ผลผลิตครั่งฤดูฝน* (กก./ลำ�ดับ)
(เมตร) เลี้ยงครั่ง (ปี) เลี้ยง(เดือน)
จามจุรี 10 x 10
5
12 - 18 อายุ 5 ปี = 5 กิโลกรัม
อายุ 15 ปี = 50 - 100 กิโลกรัม
พุทรา
8x8
5
12
อายุ 5 ปี = 5 - 50 กิโลกรัม
อายุ 10 ปี = 20 - 50 กิโลกรัม
ปันแถ
8x8
3-4
6 - 12 อายุ 4-5 ปี = 15 - 30 กิโลกรัม
อายุ 10 ปี = 30 - 50 กิโลกรัม
สีเสียด
4x4
1–2
6 - 8 อายุ 1 ปี = 5 - 10 กิโลกรัม
ออสเตรเลีย

หมายเหตุ * หมายถึง ผลผลิตครั่งขึ้นอยู่กับขนาดต้นไม้ และจ�ำนวนกิ่งที่เหมาะสม
     ซึง่ จ�ำนวนผลผลิตในตาราง ค�ำนวณจากน�้ำหนักครั่งชั่งรวมกิ่งไม้
  เมื่อกระเทาะจะได้ครั่งดิบประมาณร้อยละ 30
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- การเตรียมต้นไม้ก่อนปล่อยครั่ง
เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อปล่อยครั่งพันธุ์แล้วแมลงครั่งจะไปจับท�ำรังตามกิ่งที่แข็งแรง
และไม่ถูกมดรบกวนจึงควรปฏิบัติตามขั้นตอนนี้
1) สางกิ่ง เพื่อให้ต้นไม้โปร่งโดยตัดเอากิ่งแห้ง กิ่งผุ และกิ่งที่เป็นโรค
หรือไม่สมบูรณ์ออก ถ้ามีเถาวัลย์ หรือวัชพืชบนต้นไม้ควรเอาลงด้วย
2) ก�ำจัดมด เพื่อป้องกันมดท�ำลายตัวอ่อนของครั่งที่จะออกจากรังของ
ครัง่ พันธุ์ ถ้ามีมดให้ใช้สารก�ำจัดมดก่อนปล่อยครัง่ 7 - 15 วัน และใช้เศษผ้าชุบน�ำ้ มันเครือ่ ง
ที่ใช้แล้วผูกรอบโคนต้นไม้เพื่อป้องกันมดจากพื้นดินขึ้นต้นไม้
อันตรายต่อคน

3) ท�ำความสะอาดรอบโคนต้นไม้ เพื่อป้องกันมดและสัตว์มีพิษที่อาจท�ำ

2.2 การเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ปล่อยครั่งพันธุ์
เนื่องจากครั่งพันธุ์ที่จะน�ำไปปล่อยบนต้นไม้มีอายุจ�ำกัด ดังนั้นเมื่อตัดครั่งพันธุ์
เพือ่ ย้ายไปแขวนบนต้นไม้ใหม่ควรรีบท�ำให้เสร็จโดยเร็ว เพราะถ้าน�ำรังครัง่ พันธุว์ างกองทิง้
ไว้ตวั อ่อนของแมลงครัง่ จะคลานออกจากรังและหากิง่ ไม้ทอี่ วบอ่อนเพือ่ จับท�ำรังไม่ได้ ครัง่
จะตายไปในที่สุด ดังนั้นจึงควรเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ห่อครั่งพันธุ์ไว้ล่วงหน้า ดังนี้
		- มัดฟางข้าว  หรือมัดหญ้าคาแห้ง เตรียมโดยเชือกหรือตอกมัดฟางข้าวไว้เป็น
ก�ำเล็กๆ หลวมๆ เพื่อเก็บไว้ห่อครั่งพันธุ์
		- ตอกหรือเชือก เพื่อใช้มัดครั่งพันธุ์ติดกับมัดฟางข้าวที่เตรียมไว้
		- ไม้ง่าม เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการแขวนครั่งพันธุ์ที่ห่อแล้วบนขอนไม้
2.3 พันธุ์ครั่ง
ลักษณะครั่งที่ใช้คัดไปท�ำพันธุ์ จะต้องเป็นครั่งที่แก่เต็มที่ ครั่งตัวเมียที่สมบูรณ์
และมีชวี ติ อยูโ่ ดยทีไ่ ม่ตดั ก่อนลูกครัง่ ออกจากซากรังเก่า ระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน โดยสังเกตจาก
1. ภายนอกของรังครัง่ จะต้องหนาเกาะหุม้ รอบกิง่ หรือเกือบรอบกิง่ และ
เกาะยาวไปตามกิ่ง ไม่ขาดเป็นตอนๆ แต่ไม่มีร่องรอยของแมลงศัตรู
2. ภายในรังครั่ง ครั่งพันธุ์ที่ดีนั้นเมื่อบี้รังดูจะพบว่าภายในมีช่องเล็กๆ
มากมาย คล้ายซี่หวี และมีช่องรังกว้าง ภายในช่องรังกว้าง ภายในช่องรังมีตัวครั่งรูปร่าง
กลม ซึ่งมีสีแดงอยู่ แสดงว่าครั่งตัวเมียนั้นยังมีชีวิตและสมบูรณ์อยู่ แต่ถ้าบี้รังครั่งแล้วเห็น
ช่องเล็ก ๆ ภายในรังครั่งแคบและตัวครั่งส่วนใหญ่แห้งตายแสดงว่ารังครั่งนี้ไม่ควรน�ำไปใช้
ท�ำพันธุ์

64

- การตัดครั่งท�ำพันธุ์ การตัดครั่งไปท�ำการขยายพันธุ์ปีหนึ่งตัด 2 ครั้ง คือ
			 ครั้งที่ 1 :  ช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน เป็นการตัดครั่งที่เลี้ยงในฤดู
ร้อน ครั่งในช่วงนี้ผลผลิตค่อนข้างต�่ำ  ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมตัดครั่งในช่วงนี้เนื่องจากได้
ผลผลิตน้อย มักเก็บไว้ทำ� พันธุ์
		
ครั้งที่ 2 :  ช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม เป็นการตัดครั่งที่เลี้ยงใน
ฤดูฝน จะได้ผลผลิตสูง รังครั่งที่ได้ปมหนาและสมบูรณ์    
		

- การห่อพันธุ์ครั่ง

พันธุ์ครั่ง 1 กิโลกรัม ควรแบ่งห่อเป็น 6 - 10 มัด แล้วจึงน�ำพันธุ์ครั่ง 2 มัด
ผูกติดกันเพือ่ สะดวกต่อการปล่อยโดยวิธแี ขวนเศษครัง่ พันธุท์ หี่ ลุดออกเป็นท่อนเล็กๆ อาจ
รวมใส่ตะกร้าเล็กรวมกัน เพื่อน�ำไปแขวนตามกิ่งไม้ได้   นอกจากนี้ยังใช้อวนพลาสติกสีฟ้า
ตาข่ายเล็ก ๆ ที่นิยมใช้กั้นขอบบ่อเลี้ยงปลาห่อครั่งพันธุ์ได้ด้วย การห่อด้วยตาข่ายเล็กๆ
นีม้ ขี อ้ ดี คือ ช่วยป้องกันไม่ให้ตวั อ่อนของแมลงศัตรูครัง่ ออกจากรังไปผสมพันธุเ์ พิม่ จ�ำนวน
แล้วกลับมาท�ำความเสียหายให้แก่ ครั่งที่เลี้ยงไว้ได้

ภาพที่ 2  แสดงวิธีห่อครั่งเพื่อแขวนคร่อมกิ่งไม้
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3. การเลี้ยงและการจัดการครั่ง

3.1 การปล่อยครั่งพันธุ์
1) ควรปล่อยให้กระจายบนกิ่งทั่วต้น จึงจะได้ผลตอบแทนสูง
2) ครั่งพันธุ์ที่ใช้ปล่อยบนต้นไม้แต่ละต้นจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับจ�ำนวนกิ่งอวบ
อ่อนที่ลูกครั่งจะไปเกาะจับท�ำรังใหม่ว่ามีมากน้อยเท่าใด ถ้าใช้ครั่งพันธุ์ที่มีลักษณะดี
ยาว 1 ฟุต จะได้ตัวอ่อนของครั่งไปเกาะบนกิ่งที่อวบอ่อน ยาวประมาณ   12 - 25 ฟุต
ถ้าใช้ครั่งพันธุ์มากเกินไปตัวอ่อนจะไปจับก้านใบ ซึ่งต่อมาก้านใบจะหลุดร่วงไป ท�ำให้เสีย
พันธุ์ครั่งไปโดยไม่มีประโยชน์ ดังนั้น หลังจากปล่อยครั่งพันธุ์แล้วถ้าไม่แน่ใจว่าใช้จ�ำนวน
พันธุ์มากเกินไปหรือไม่ ควรตรวจดูตามกิ่งที่ตัวอ่อนครั่งไปเกาะ ถ้าพบว่ามีแมลงครั่งพันธุ์
เกาะมากพอสมควรแล้ว ให้ย้ายห่อครั่งพันธุ์ไปปล่อยที่กิ่งอื่นๆ ต่อไปอีก
3) ต�ำแหน่งทีป่ ล่อยครัง่ พันธุ์ ครัง่ พันธุท์ หี่ อ่ และผูกติดกันเป็นคูแ่ ล้ว เมือ่ น�ำไปปล่อย
บนต้นไม้ ให้ปล่อยจากกิ่งที่อยู่ข้างล่างก่อนแล้วจึงขึ้นไปปล่อยกิ่งที่อยู่สูงขึ้นไปตามล�ำดับ  
ต�ำแหน่งที่ปล่อยครั่งพันธุ์ควรอยู่ใกล้กิ่งที่อวบอ่อน ซึ่งลูกครั่งจะไปเกาะมากที่สุด ดังนั้น
เพื่อความปลอดภัยควรใช้ไม้ง่ามช่วยส่งห่อครั่งพันธุ์ขึ้นไปแขวนคร่อมกิ่งที่ต้องการปล่อย
ครั่งพันธุ์ ถ้าไม่ต้องการปล่อยครั่งพันธุ์โดยวิธีแขวนคร่อมกิ่ง อาจใช้วิธีผูกครั่งพันธุ์ให้ขนาน
และแนบติดไปตามความยาวของกิ่ง โดยวางรังครั่งไว้ด้านบนของโคนกิ่ง
3.2 ฤดูปล่อยครั่ง
การน�ำครัง่ พันธุไ์ ปปล่อยเลีย้ งขยายพันธุต์ ามกิง่ ต้นไม้เลีย้ งครัง่ ในรอบปีหนึง่ ๆ สามารถ
ปล่อยครั่งเลี้ยงได้ คือ
1) การปล่อยครัง่ เลีย้ งในรอบฤดูฝน คือ ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน
แล้วตัดเก็บครั่งลงในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
2) การปล่อยครัง่ เลีย้ งในรอบฤดูหนาว คือ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
แล้วตัดเก็บครัง่ ลงในเดือนพฤษภาคม - มิถนุ ายน แต่เนือ่ งจากการเลีย้ งครัง่ ในฤดูทมี่ อี ากาศ
ค่อนข้างแห้งแล้ง จึงได้ผลผลิตน้อยไม่ค้มุ ค่า ผู้เลีย้ งครัง่ จึงปล่อยรังครัง่ ไว้บนต้นไม้ให้ขยาย
พันธุ์เองตามธรรมชาติ
3.3 ปริมาณครั่งที่ปล่อย
ครั่งพันธุ์ที่ปล่อยควรจะพอดีกับขนาดของเรือนยอดของต้นไม้ ถ้าหากใช้ครั่ง
พันธุ์ปล่อยมากเกินไป จะไม่มีที่ว่างของกิ่งอวบอ่อนให้ลูกครั่งจับท�ำรัง อาจท�ำให้กิ่งไม้
ที่ปล่อยครั่งตายได้ โดยทั่วไปแล้วอัตราส่วนของครั่งพันธุ์ที่มีลักษณะดีขนาดยาว 1 ฟุต
จะกระจายได้บนกิ่งไม้ที่ปล่อยครั่งเพาะเลี้ยงได้ 12 - 20 ฟุต หรือ ครั่งพันธุ์ 1 กิโลกรัม
จะยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 5 - 10 ฟุต ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักที่ค�ำนวณหาปริมาณครั่งพันธุ์
ที่จะปล่อยกับไม้ชนิดต่างๆ ได้ควรแบ่งต้นไม้แต่ละชนิดเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก กลาง
และใหญ่ แล้วจึงปล่อยครั่งพันธุ์ คิดเป็นน�้ำหนักตามขนาดของไม้ (การวัดขนาดไม้ให้วัด
ที่ความสูง 1.30 เมตร)
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ตารางที่ 2 ปริมาณครั่งพันธุ์ที่ใช้ปล่อยตามขนาดของต้นไม้
ชนิดต้นไม้

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง

ขนาดเล็ก

ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่
ก้ามปู โพธิ์ ไทร
ตะคร้อ พะยอม รัง

ใหญ่กว่า
80 ซม.

30 กก. 50 – 80 20 กก. 30 - 50 5 กก.
ซม.
ซม.

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง
พุทรา สะแกนา
ปันแถ

ใหญ่กว่า
45 ซม.

15 กก. 25 - 45
ซม.

ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก
เปล้า หลังดำ�

ใหญ่กว่า
20 ซม.

10 กก. 10 - 20
ซม.

ไม้พุ่ม สีเสียด
ออสเตรเลีย ถั่วแระ
มะแฮะนก

ใหญ่กว่า
10 ซม.

1 กก.

5 - 10
ซม.

หมายเหตุ

ถ้าหาก
ต้นไม้ ไม่ค่อย
10 กก. 20 - 25 5 กก. สมบูรณ์
ซม.
ขนาดเรือนต้น
ย่อมเล็ก
ดังนั้น
6 กก. 5 - 10 3 กก.
ควรลดน้ำ�หนัก
ซม.
พันธุ์ครั่ง
0.5 2 - 5 ซม. 0.25
ที่ปล่อย
กก.
กก.

3.4 การดูแลหลังปล่อยครั่ง
1) เก็บรังของครั่งพันธุ์ที่แขวนไว้ลง หลังจากแขวนไว้ครบ 3 สัปดาห์ เพื่อป้องกัน
แมลงศัตรูครั่งที่อาจติดมากับรังของครั่งพันธุ์ ส่วนรังครั่งน�ำไปขายได้
2) ระวังอย่าสุมไฟ หรือฉีดสารฆ่าแมลงใกล้บริเวณต้นไม้ที่ใช้เลี้ยงครั่ง

4. การป้องกันและก�ำจัดศัตรูครั่งและไม้เลี้ยงครั่ง
4.1 ศัตรูครั่ง
- ศัตรูที่เกิดจากสัตว์ เช่น นก หนู กระแต กระรอก และบ่าง สัตว์เหล่านี้จะมา
กินรังครั่ง และลูกครั่ง การป้องกันก�ำจัดโดยใช้หนามยาว ๆ ที่แหลมคมผูกไว้ตามโคนต้นไม้
ท�ำให้สัตว์เหล่านั้นไต่ไปมาไม่ได้ ส่วนหนูจะใช้กับดักก็ได้
		 - ศัตรูที่เกิดจากแมลง ได้แก่
			 • แมลงตัวห�้ำ โดยที่ตัวอ่อนของแมลงชนิดนี้จะกัดกินครั่ง เช่น หนอน
สีชมพู เป็นต้น
			
• แมลงแตนเบียน จะวางไข่ในตัวครั่งแล้วตัวอ่อนจะอาศัยและเจริญ
เติบโตอยูใ่ นตัวครัง่ จนกระทัง่ เป็นตัวแก่ ซึง่ เป็นระยะทีแ่ มลงครัง่ ถูกท�ำลายพอดี การป้องกัน
ก�ำจัด ท�ำได้ยาก เนื่องจากเป็นแมลงที่เล็กมาก
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• มด เป็นศัตรูครัง่ ในช่วงทีล่ กู ครัง่ ก�ำลังไต่ออกจากรัง เพือ่ ไปหาทีเ่ หมาะสม
ของกิง่ เพือ่ จับท�ำรังใหม่ โดยมดจะจับตัวอ่อนกิน แต่เมือ่ ลูกครัง่ ได้สร้างสารออกมาหุม้ ตัวแล้ว
มดก็จะไม่สามารถท�ำอันตรายต่อลูกครัง่ ได้ การป้องกันและก�ำจัด ให้กำ� จัดมดบนต้นไม้กอ่ น
น�ำพันธุ์ครั่งไปปล่อย และใช้ผ้าชุบน�ำ้ มันเครื่องพันรอบโคนต้นไม้ เพื่อป้องกันมดไต่ขึ้นไป
แต่ในระยะ ทีค่ รัง่ ตัวผูเ้ ป็นตัวแก่ออกมา ให้เอาผ้าทีพ่ นั ไว้ออก เพือ่ ให้มดไต่ไปท�ำความสะอาด
รังครั่งและช่วยก�ำจัดแมลงศัตรูครั่งได้ตามปกติ
4.2 ศัตรูของไม้เลี้ยงครั่ง
- หนอนเจาะต้นถั่วแระ ตัวหนอนจะเจาะกัดกินส่วนต่างๆ ของถั่วแระ ท�ำให้
ต้นถั่วแระทรุดโทรม และตายไป
		 การป้องกันและก�ำจัด
			 • ตรวจดูถั่วแระทุก 2 เดือน ถ้าพบขี้ขุยไม้ออกมาจากโคนต้นแสดงว่ามี
ตัวอ่อนของหนอนเจาะให้รีบก�ำจัดแมลงศัตรูทันที
			 • ขุดต้นถั่วแระที่ถูกท�ำลายมากไปเผาทิ้ง
- เพลี้ยแป้ง จะดูดน�้ำเลี้ยงตามกิ่งและใบของต้นไม้ ท�ำให้เกิดใบร่วงและล�ำต้น
เหีย่ วแห้งตายในทีส่ ดุ เพลีย้ แป้งเป็นศัตรูของต้นจามจุรี ถัว่ แระ พุทรา และสีเสียดออสเตรเลีย
		

การป้องกันและก�ำจัด
หากพบเพลี้ยแป้งระบาดให้ตัดแต่งกิ่งที่มีเพลี้ยแป้งลงมาแล้วเผาทิ้ง

5. การเก็บผลผลิต
5.1 การเก็บครั่งท�ำพันธุ์
ต้องตัดเมื่อรังครั่งตัวเมียแก่เต็มที่ เพราะไข่จะฟักเป็นตัวลูกครั่งและคลานออก
จากรัง (หรือที่นิยมเรียกว่า ระยะครั่งออกตัว) ไปหากิ่งไม้เกาะท�ำรังใหม่ ปกติครั่งรอบฤดู
ร้อนจะแก่ประมาณเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ซึ่งครั่งระยะนี้มักจะไม่กะเทาะขายเป็น
ครัง่ ดิบ แต่อาจขายเป็นพันธุค์ รัง่ ส่วนครัง่ รอบฤดูฝนจะแก่ประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส ครั่งจะออกตัวได้ดี และลูกครั่งจะออกตัวจากรัง
มากที่สุดในระยะ 7 วันแรก หลังจากนั้นจะออกตัวอีกแต่มีจำ� นวนไม่มากนัก
ถ้ามีต้นไม้เลี้ยงครั่งไม่มากนัก ควรใช้วิธีตรวจดูว่าครั่งเริ่มออกตัวเมื่อใด ถ้าพบ
ลูกครัง่ เริม่ คลานออกจากรังให้รบี ตัดครัง่ ไปท�ำพันธุ์ แล้วน�ำไปปล่อยให้เสร็จภายใน 1 - 2 วัน
วิธีนี้จะได้ครั่งติดดีมาก แต่ถ้าเลี้ยงครั่งเป็นส่วนใหญ่ให้ตัดครั่งก่อนระยะตัวอ่อนจะคลาน
ออกจากรังประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ จะได้มีเวลาน�ำครั่งพันธุ์ไปแขวนได้ทัน
การคาดคะเนวันทีค่ รัง่ ออกตัว การคาดคะเนนีส้ งั เกตจากผิวนอกของรัง ในระยะ
2 - 3 สัปดาห์ ก่อนครั่งออกตัว ถ้าใช้มือถูรังครั่งให้สะอาดจะสังเกตเห็นรอยร้าวที่ผิวนอก
ของรังครั่ง รังครั่งจะแห้งท�ำให้สามารถแกะรังครั่งออกจากกิ่งที่จับท�ำรังได้ง่าย

68

5.2 การเก็บครั่งเพื่อจ�ำหน่าย
การตัดครั่งไว้จำ� หน่าย มักตัดครั่งลงเมื่อแก่เต็มที่ แต่ยังไม่ถึงระยะที่ครั่งออกตัว
ดังนั้น เมื่อตัดครั่งขายต้องคัดพันธุ์ที่ดีเก็บไว้ใช้ท�ำพันธุ์ด้วยการตัดกิ่งที่มีครั่งจับท�ำรังให้ตัด
เหลือแต่กิ่งไว้ไม่เกิน 1.5 ฟุต และถ้ากิ่งใหญ่กว่า 2 นิ้ว ไม่ต้องตัดกิ่ง แต่ใช้มีดกะเทาะ
เอาครั่งออกแทน ควรรวบรวมกิ่งที่ครั่งจับท�ำรังไว้ก่อน จากนั้นจึงตัดแต่งกิ่งเพื่อเตรียมไม้
ไว้เลี้ยงครั่งต่อไป
เมื่อตัดครั่งลงจากต้นแล้ว ควรรีบกะเทาะรังครั่งออกจากกิ่งไม้ แล้วตากครั่งดิบ
ที่กะเทาะได้ให้แห้ง โดยวิธีผึ่งบนลานสะอาดเกลี่ยให้ครั่งดิบหนาประมาณ 4 - 6 นิ้ว
และอย่าให้ถูกแดดแรงมาก ใช้คราดกลับไปมาทุกวันจนแห้งสนิท ไม่ควรให้ถูกฝนหรือตาก
ครัง่ หนา เพราะจะท�ำให้ครัง่ บูดได้ เมือ่ ตากครัง่ แห้งแล้วควรรีบขายครัง่ ให้โรงงานทีท่ ำ� ครัง่ เม็ด
แต่ถา้ จ�ำเป็นต้องเก็บไว้ตอ้ งหมัน่ กลับครัง่ ทีเ่ ก็บไว้ เพือ่ ให้อากาศถ่ายเท เพราะถ้ากองทับถม
ไว้หนาและอากาศร้อนครั่งจะจับตัวเป็นก้อนแข็ง ท�ำให้ขายได้ราคาต�่ำ

6. แหล่งผลิตที่ส�ำคัญ

ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำปาง เชียงราย แพร่ น่าน พิษณุโลก อุตรดิตถ์
และตาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ
และอุบลราชธานี
ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของครั่ง
สภาพแวดล้อม

ความเหมาะสม

ข้อจำ�กัด

สภาพภูมิอากาศ

ครั่งจะออกตัวดีที่อุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส

-

สภาพความเหมาะสม
ของต้นไม้เลี้ยงครั่ง

- ลักษณะทรงพุ่มของต้นไม้ จะต้องมีเรือนยอดแผ่กว้าง - ระวังอย่าสุมไฟ
หรือฉีดสารฆ่าแมลง
และโปร่งมีอากาศถ่ายเทดี
- น้ำ�เลี้ยงของต้นไม้ที่มีความเหมาะสมต่อการเลี้ยง
ใกล้บริเวณต้นไม้ที่ใช้
ครั่งจะต้องมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ำ�เลี้ยง เลี้ยงครัง่
อยู่ระหว่าง 5.8 - 6.0 และมีความหนาแน่นของน้ำ�
เลี้ยงประมาณ 0.14 - 0.173

สภาพน้ำ�

-

-

คุณสมบัติทาง
กายภาพของดิน

-

-
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แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิม่ เติม
การตัดแต่งกิ่งไม้เลี้ยงครั่ง
ต้นไม้เลีย้ งครัง่ ควรตัดแต่งกิง่ เพือ่ ให้ได้กงิ่ ทีแ่ ตกใหม่มอี ายุเท่าๆ กัน และควบคุมเรือน
ยอดให้แผ่กว้าง และโปร่ง ท�ำให้ง่ายต่อการเลี้ยงครั่งและได้ผลตอบแทนสูง การตัดแต่งกิ่ง
ต้นไม้ควรค�ำนึงถึงหลักการ ดังนี้
1. ฤดูตัดแต่งกิ่ง โดยทั่วไปนิยมตัดแต่งกิ่งในช่วงฤดูร้อน เพราะต้นไม้มีอัตรา
การเจริญเติบโตช้า เช่น ถ้าต้องการปล่อยครั่งพันธุ์เดือนธันวาคม ควรตัดแต่งกิ่งประมาณ
เมษายน

ตัดแต่งกิ่งครั้งแรก

ตัดแต่งกิ่งครั้งที่สอง

ปล่อยครั่งพันธุ์ที่ชี้ด้วยลูกศรและตัดแต่งกิ่งหลังจากเก็บครั่งลง

ภาพที่ 3 แสดงวิธีการตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ต้นไม้มีเรือนยอดแผ่กว้าง
		 และกิ่งทีแ่ ตกออกมาใหม่มีอายุใกล้เคียงกันจึงเลี้ยงครั่งได้มาก
		 (ต�ำแหน่งที่ตัดกิ่งแสดงด้วยเครื่องหมาย
)

70

2. ความสมบูรณ์ของต้นไม้ ต้นไม้ที่จะตัดแต่งกิ่งต้องที่สมบูรณ์และแข็งแรง
และรักษารูปทรงเรือนยอดของต้นไม้ไว้ให้มที วี่ า่ งพอส�ำหรับให้กงิ่ ทีง่ อกใหม่เจริญเติบโตได้ดี
		 3. กิ่งขนาดเล็ก ๆ และกิ่งที่ไม่แข็งแรงมีแมลงเจาะควรตัดทิ้งให้หมด การตัด
แต่งกิ่งในปีถัดมาให้ตัดเฉพาะกิ่งที่แตกออกจากกิ่งที่เคยตัดไว้ในครั้งที่แล้วเท่านั้น
ตารางที่ 3 แสดงต�ำแหน่งที่ตัดกิ่งไม้เมื่อต้องการตัดแต่งกิ่งไว้ส�ำหรับเพาะเลี้ยงครั่ง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
เล็กกว่า 1 นิ้ว
ขนาด 1 - 2 นิ้ว
ใหญ่กว่า 2 นิ้ว

ตำ�แหน่งที่ตัด
ตัดให้ชิดกับกิ่งใหญ่
ตัดเหลือตอกิ่งไม้ไม่เกิน 1.5 ฟุต
ไม่ตัด

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
1. กลุม่ ส่งเสริมการเลีย้ งผึง้ และแมลงเศรษฐกิจ ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตรเขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2940-6102
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดเชียงใหม่
http://www. aopdb04@doae.go.th
3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดพิษณุโลก
http://www. aopdb01@doae.go.th
4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดขอนแก่น
http://www. aopdb05@doae.go.th
5. กรมส่งเสริมการเกษตร.2546.คู่มือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
หลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงครั่ง.
6. กรมส่งเสริมการเกษตร. 2541. การเลี้ยงครั่ง.
โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ระยะไข่
1. จิ้งหรีดจะผสมพันธุ์
และเริ่มวางไข่ในขัน หรือ
กระบะที่ใส่ดิน
2. เริม่ วางไข่ภายใน 7-10
วัน โดยใช้อวัยวะที่ยาว
แหลมคล้ายเข็มความยาว
ประมาณ 1.5 ซม. แทงลง
ในดินทีม่ คี วามชืน้ ลึก 1-1.5
ซม. วางไข่เป็นกลุ่มๆ ละ
3-4 ฟองและวางไข่
ประมาณ 200 - 300 ฟอง

1 - 34 วัน

ระยะตัวเต็มวัย
(50 – 60 วัน)
1. ระยะมี ติ่ ง ปี ก สั้ น
เรียกเสื้อกั๊กเล็ก
2. ระยะมีติ่งปีกยาว
เรียกใส่เสื้อกั๊กใหญ่
3. ตัวเต็มวัยแยกเพศ
ชัดเจนโดยเพศผู้ปีกคู่
หน้าย่นและท�ำให้เกิด
เสียงได้ส่วนเพศเมียปีก
คูห่ น้าเรียบและมีอวัยวะ
วางไข่ยาวแหลม

ระยะตัวอ่อน
(35 – 40 วัน)
1. หลังจากระยะวางไข่
ประมาณ 3 สัปดาห์ จะ
เห็นลูกจิง้ หรีดทีฟ่ กั ออก
จากไข่นับพันตัว
2. จิ้ ง หรี ด จะเจริ ญ
เติบโตด้วยการลอกคราบ
จ�ำนวน 8 ครั้ง

35 - 60 วัน

หลัง 60 วัน

การจัดการเลี้ยง
1. การให้นำ�้ -อาหาร ต้อง
ให้สม�่ำเสมอทุก 2 วัน
2. พืชอาหารหลักเป็นต้น
อ่อนและยอดอ่อนของพืช
หรือหญ้าสดทุกชนิด เช่น
ต�ำลึง ฟักทอง หยวกกล้วย
3. อาหารเสริ ม หรื อ
อาหารส�ำเร็จรูปทีใ่ ช้เลีย้ งไก่
ร�ำอ่อน ควรให้ในปริมาณ
ที่กินหมดภายใน 2 วัน
4. ต้องท�ำความสะอาด
ภาชนะทีใ่ ส่อาหาร-น�้ำ ทุก
ครั้ง

ตลอดรุ่น

1. ควรท�ำความสะอาดบ่อและตากบ่อก่อนเลี้ยงรุ่นใหม่
2. ถาดรังไข่เคาะมูลจิ้งหรีดเก่าออกให้สะอาด
น�ำมาใช้เลี้ยงรุ่นใหม่ต่อไป และสามารถน�ำมูล
จิ้งหรีดไปท�ำปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้
3. เปลี่ยนพ่อ-แม่พันธุ์เมื่อเลี้ยงไปแล้ว
ประมาณ 1-3 รุ่น เพื่อป้องกันเลือดชิด

การปฏิบัติหลังการเก็บผลผลิต

การเลี้ยงจิ้งหรีด
1. ตัวจิ้งหรีด เก็บโดย
ใช้ถาดไข่วางให้จิ้งหรีดตัว
เต็มวัยเกาะแล้วเคาะใส่ถงั
พลาสติกก่อนน�ำมาบริโภค
3 วันงดให้อาหารเสริมเพือ่
ไม่ให้มีกลิ่นตัวติด
2. ไข่จิ้งหรีด สามารถ
น�ำขันไข่ หรือถุงพลาสติก
ไปท�ำพันธุ์หรือจ�ำหน่าย
พันธุ์ได้
3. มูลจิ้งหรีดสามารถ
น�ำไปท�ำปุ๋ยปลูกพืชได้

ขั้นตอนการเลี้ยงและการจัดการจิ้งหรีด

1. ศัตรู ได้แก่ มด แมงมุม ไร ป้องกันโดยใช้ผ้าชุบน�ำ้ มันเครื่อง
พันรอบวงปูนด้านนอก
2. โรคทางเดินอาหาร  เกิดจากอาหารไม่สะอาด วิธีป้องกัน
ต้องท�ำความสะอาดถาดอาหาร และน�้ำทุกครั้งที่เปลี่ยนอาหาร
และควรท�ำความสะอาดบ่อ และตากบ่อก่อนเลี้ยงรุ่นใหม่ทุกครั้ง

ศัตรูที่ส�ำคัญและการป้องกันก�ำจัด

การเลี้ยงจิ้งหรีด
1. เตรียมบ่อและวัสดุการเลีย้ ง
เช่น กระบะ ขันพลาสติก หรือ
ถุงพลาสติกส�ำหรับใส่ดนิ ร่วนปน
ทราย ถาดไข่แบบกระดาษ ขวด
น�้ำ ให้เรียบร้อย
2. คัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่แข็ง
แรงปล่อยอัตรา 1:3 (ตัวผู้ : ตัวเมีย)
3. วิธกี ารเลีย้ งจิง้ หรีด มี 2 วิธี
3.1 การเลี้ยงแบบคละรุ่น
มีจิ้งหรีดหลายรุ่นหลายขนาด
อยู่รวมกัน
3.2 การเลี้ยงแบบแยกรุ่น
จิ้งหรีด จะมีจิ้งหรีดขนาดตัววัย
เต็มวัยโตเท่าๆ กัน สะดวกต่อ
การเก็บผลผลิตและหาตลาดใน
การจ�ำหน่ายจิ้งหรีด

การเตรียมการ

การเตรียมอุปกรณ์/โรงเรือน
1. โรงเรือนที่เลี้ยงจิ้งหรีด
ควรเป็นที่ดอนน�้ำไม่ท่วมขัง
บริเวณที่เลี้ยงต้องไม่ตากแดด
ตากฝน อากาศถ่ายเทได้สะดวก
2. วัสดุเลีย้ งจิง้ หรีด เช่น บ่อปูน
กะละมัง ท่อปูน โอ่ง ปีบ๊ ถังน�ำ 
้
ตาข่ายไนล่อน แผ่นพลาสติก
ตัดเป็นริ้ว ติดขอบในปากบ่อ
ยางรัดตาข่ายกับปากบ่อ กระบะ
ขันพลาสติก หรือถุงพลาสติก
ส�ำหรับใส่ดนิ ร่วนปนทรายถาด
น�้ำ-อาหาร

จิ้งหรีด

เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการเลี้ยงจิ้งหรีด
1. ลักษณะทั่วไปและวงจรชีวิตจิ้งหรีด
จิ้งหรีดเป็นแมลงที่มีลักษณะปากเป็นแบบปากกัด
มีตารวมหนวดยาว ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี
และกินอาหารได้ทั้งพืชและสัตว์ ขยายพันธุ์ได้เร็ว มีขาคู่
หลังขนาดใหญ่ แข็งแรง กระโดดเก่ง ตัวเมียวางไข่ใต้ดิน
ลึกประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย จะ
หลบซ่อนตัวตามสนามหญ้าอยูใ่ นรูเก่าของแมลงอืน่ รอย
แตกของดินหรือตามกองวัสดุทั่วไป
วงจรชีวิตจิ้งหรีด
จิง้ หรีดมีระยะการเจริญเติบโต แบ่งออกได้เป็น
3 ระยะ คือ
		1. ระยะไข่ ไข่จงิ้ หรีดจะมีสเี หลืองรวมกันเป็น
กลุม่ ในดิน ลักษณะยาวเรียวคล้ายเมล็ดข้าวสาร ความยาว
ประมาณ 1.5 มิลลิเมตร วางไข่เป็นกลุม่ ๆ ละ 3 - 4 ฟอง
ตลอดอายุขัยจิ้งหรีดเพศเมียสามารถวางไข่ได้ 600 –
1,000 ฟอง ซึง่ จะวางไข่เป็นรุน่ ๆ ได้ประมาณ 4 รุน่ ๆ ละ
200 – 300 ฟอง แต่ละรุน่ ใช้เวลาห่างกันประมาณ 15 วัน
หลังจากนั้นประมาณ 3 สัปดาห์ จะเห็นลูกจิ้งหรีดที่ฟัก
ออกจากไข่นับพันตัวระยะไข่ใช้เวลาประมาณ 7 วัน
จึงฟักออกมาเป็นตัวอ่อน
2. ระยะตัวอ่อน ไข่จิ้งหรีดเมื่อฟักออกเป็น
ตัวอ่อน จะมีลักษณะคล้ายมด และมีการเจริญเติบโต
โดยการลอกคราบจะลอกคราบประมาณ 8 ครั้ง จึงจะ
เป็นตัวเต็มวัย ตัวอ่อนเมื่อโตขึ้นเริ่มมีปีก เรียกว่า ระยะ
ใส่เสือ้ กัก๊ มีระยะกัก๊ เล็ก มีตงิ่ ปีก และกัก๊ ใหญ่ มีตงิ่ ปีกยาว
ระยะตัวอ่อนพันธุ์จิ้งหรีดทองด�ำใช้เวลาประมาณ
35 – 40 วัน แต่ถา้ พันธุท์ องแดงใช้เวลาประมาณ 46 - 50 วัน
จึงจะลอกคราบเป็นตัวเต็มวัย
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		 3. ระยะตัวเต็มวัย เป็นระยะที่สามารถแยก
เพศได้ชัดเจน โดยการสังเกตความแตกต่างของเพศผู้
เพศเมีย เพศผู้จะมีปีกคู่หน้าย่น สามารถท�ำให้เกิดเสียง
ขึน้ ได้ โดยใช้ปกี คูห่ น้าถูกนั จะท�ำให้เกิดเสียง เสียงทีจ่ งิ้ หรีด
ท�ำขึ้นเป็นการสื่อสารที่มีความหมายของจิ้งหรีด ส�ำหรับ
เพศเมียจะมีปกี คูห่ น้าเรียบ และมีอวัยวะวางไข่ยาวแหลม
คล้ายเข็มยื่นออกมาจากส่วนท้อง โดยทั่วไปจิ้งหรีด
ตัวเต็มวัยจะมีอายุเฉลี่ยประมาณ 45 – 60 วัน
การผสมพันธุ์ของจิ้งหรีด
จิ้งหรีดจะผสมพันธุ์เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยประมาณ 3 - 4 วัน ก็จะเริ่ม
ผสมพันธุ์โดยเพศผู้จะส่งเสียงโดยยกปีกคู่หน้าถูกันให้เกิดเสียงกริก...กริก...กริก... เบาๆ
และถีๆ
่ ติดต่อกัน เพือ่ ให้ตวั เมียเข้ามาอยูใ่ กล้ๆ จากนัน้ เพศผูจ้ ะถอยหลังเข้าหาตัวเมียเดิน
วนรอบประมาณ 2 - 3 รอบ จากนั้นเพศเมียจะขึ้นคร่อมเพศผู้รับการผสมพันธุ์ ระยะเวลา
ผสมประมาณ 10 - 15 วินาที การผสมพันธุ์และวางไข่แต่ละรุ่นจะใช้เวลาประมาณ
15 วัน/ครั้ง/รุ่น เมื่อหมดการวางไข่รุ่นสุดท้ายแล้วตัวเมียก็จะตาย

2. การเตรียมการก่อนการเลี้ยง
2.1 การเตรียมวัสดอุปกรณ์
		 2.1.1 สถานที่เลี้ยงจิ้งหรีด ควรเป็นที่ดอน
1
น�้ำไม่ท่วมขัง บริเวณที่เลี้ยงต้องไม่ตากแดด ตากฝน
อากาศถ่ายเทได้สะดวก เช่น สร้างโรงเรือนเลี้ยงหรือ
เลีย้ งใต้ถนุ บ้าน ชายคาบ้าน และปรับพืน้ ทีก่ ำ� จัดมดและ
5
4
ศัตรูจิ้งหรีด เป็นต้น ตามภาพ (1)
2
		 2.1.2 ภาชนะทีใ่ ช้เลีย้ งจิง้ หรีด ต้องมีคณ
ุ สมบัติ
6
สามารถกักขังจิง้ หรีด ได้และช่องระบายอากาศได้ดี เช่น
5
3
วงบ่อปูนซีเมนต์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร
7
สูง 50   เซนติเมตร เทปูนบางๆ ที่ก้นบ่อ ประมาณ
8
1/2 - 1 นิ้ว หรือกะละมัง โอ่ง ปิ๊บ ถังน�้ำ กล่องกระดาษ
เป็นต้น (2)
2.1.3 วัสดุรองพื้น รองก้นบ่อบาง ๆ ด้วย
แกลบปนทราย หรือฟางแห้ง (3)
		 2.1.4 พลาสติกตาข่ายไนล่อน (มุง้ เขียว) ปิดปากบ่อขนาด 100 x 100  เซนติเมตร
ป้องกันจิ้งหรีดบินหนี และศัตรูที่จะเข้ามาท�ำลายจิ้งหรีด (4)
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		 2.1.5 แผ่นพลาสติกหรือเทปกาวใส กว้างประมาณ
3 นิว้ ติดขอบในปากบ่อให้ชายพลาสติกหย่อนลงในบ่อ ป้องกัน
ตัวเต็มวัยจิ้งหรีดไต่ออกนอกบ่อ (5)
		2.1.6 ยางรัดตาข่ายกับปากบ่อ โดยใช้ยางในรถ
จักรยาน หรือรถจักรยานยนต์ ตัดให้มขี นาดกว้างน้อยกว่าขอบ
9
วงด้านนอก เพือ่ ความสะดวกเมือ่ เวลายืดรัดตาข่ายกับขอบวง
ป้องกันศัตรูจิ้งหรีด และป้องกันจิ้งหรีดไต่ออกนอกบ่อ (5)
		2.1.7 ขวดน�้ำพลาสติกเจาะรูข้างขวด เพื่อใส่ผ้า
สะอาดม้วนผ้าใส่รทู เี่ จาะเพือ่ ให้นำ�้ ซึมส�ำหรับจิง้ หรีดวัยตัวอ่อน
กิน หรือถาดน�้ำแบนๆ ที่ใส่ก้อนหินให้จิ้งหรีดตัวเต็มวัยเกาะ
กันจมน�้ำตายอย่างละ 2 ที่ต่อบ่อ (6)
2.1.8 อาหารเสริม เช่น ร�ำอ่อน อาหารไก่ อาหาร
10
ปลา เป็นต้นอย่างละ 2 ที่ต่อบ่อ (7)
		 2.1.9 อาหารหลัก เช่น หญ้าสดอ่อน ผักบุ้ง ต�ำลึง
ฟักทอง และหยวกกล้วย เป็นต้น (8)
2.1.10 กระบะ ขันพลาสติก หรือถุงพลาสติก
ส�ำหรับใส่ดนิ ร่วนปนทรายทีม่ คี วามชืน้ พอประมาณวางไว้ ข้างๆ
ขอบบ่อเพื่อให้จิ้งหรีดวางไข่ประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม (9)
2.1.11 หญ้าแห้ง กาบมะพร้าวหรือถาดไข่แบบกระดาษ วางตรงกลางบ่อ
หรือริมบ่อเพื่อเป็นที่หลบซ่อนหรือที่อยู่อาศัยของจิ้งหรีด (10)
2.2 พันธุ์จิ้งหรีด มีชื่อเรียกแตกต่างกันหลายชนิดตามภาษาท้องถิ่น เช่น
2.2.1 จิง้ โกร่ง (จิโปม จิง้ กุง่ ) เป็นจิง้ หรีดขนาดใหญ่สนี ำ�้ ตาล ล�ำตัวกว้างประมาณ
1 ซม. ยาวประมาณ 3.5 เซนติเมตร สามารถสร้างรังอาศัยเองได้ โดยจะขุดดินเป็นรูลกึ ยาว
ประมาณ 48 - 90 เซนติเมตร จิโป่มจะออกเป็นตัวเต็มวัยประมาณเดือนสิงหาคมถึงเดือน
พฤศจิกายน แต่ละปี จะมีรุ่นเดียว บางท้องที่เรียกจิ้งโกร่งว่าจิโปม หรือจิ้งกุ่ง
		 2.2.2 จิ้งหรีดทองด�ำ เป็นจิ้งหรีดขนาดกลาง ล�ำตัวสีด�ำหรือสีน�้ำตาลปนด�ำ 
กว้างประมาณ 0.7  เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 ซม. มี 3 สี คือ สีด�ำ สีทอง และสีอำ� พัน
โดยลักษณะที่เด่นชัดคือโคนปีกจะมีแต้มสีเหลือง 2 จุด
2.2.3 จิ้งหรีดทองแดง เป็นจิ้งหรีดขนาดกลาง ล�ำตัวกว้างประมาณ 0.6  
เซนติเมตร ยาวประมาณ 3 เซนติเมตร มี 2 ชนิด คือ สีน�้ำตาลและสีน�้ำตาลเข้ม ส่วนหัว
เหนือขอบตารวมด้านบนแต่ละด้านมีแถบสีเหลืองอ่อนรูปตัววี หรือหมวกแก๊ป ตัวอ่อน
มีสนี ำ�้ ตาลปนเทาและมีแถบขาวคาดขวางล�ำตัว มีความว่องไวมาก ชอบอยูใ่ นที่ ๆ มีความชืน้
บางท้องที่เรียกว่าจิฟาง หรือจินาย
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		 2.2.4 จิ้งหรีดทองแดงลาย (จิ้งหรีดนิล) เป็นจิ้งหรีดขนาดเล็กที่สุด มี 2 ชนิด
คือ ชนิดทีม่ ปี กี ครึง่ ตัวและชนิดทีม่ ปี กี ยาวเหมือนจิง้ หรีดทัว่ ไป ลักษณะคล้ายจิง้ หรีดทองแดง
ระยะตัวอ่อนมีลายม่วงคาดล�ำตัว บางท้องที่เรียกว่าจิ้งหรีดผี หรือแอ้ด เป็นต้น
2.3 การเตรียมพ่อ-แม่พันธุ์
- คัดเลือกพ่อ-แม่พนั ธุ์ ทีม่ สี เี ข้ม ตัวโต แข็งแรง
มีอวัยวะครบทุกส่วน
- ปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์ลงบ่อ ในอัตราส่วน
พ่อพันธุ์ : แม่พันธุ์ = 1 : 3

3. การเลี้ยงและการจัดการจิ้งหรีด
3.1 การให้น�้ำ-อาหาร ต้องให้สม�ำ่ เสมอทุก 2 วัน ทั้งพืชอาหารหลัก - อาหารเสริม
และน�้ำ โดยต้องท�ำความสะอาดภาชนะที่ใส่อาหาร - น�้ำ ทุกครั้ง
		3.1.1 พืชอาหารหลัก ได้แก่ ต้นอ่อนและ
ยอดอ่อนของพืช เช่น ผักบุ้ง ต�ำลึง ฟักทอง ผักตบชวา
และหยวกกล้วย หรือหญ้าสดทุกชนิด เช่น หญ้าขน หญ้า
ปากควายหญ้าลูซี่ และหญ้าตีนกา ใช้เลี้ยงจิ้งหรีดจะ
เจริญเติบโตเร็ว และให้ผลผลิตสูง โดย 2 วัน ให้หญ้า 1
ครั้ง ครั้งละ 1 ก�ำมือ โดยหญ้าเก่าไม่ต้องน�ำออก จะเป็น
ที่อาศัยของจิ้งหรีดต่อไป
3.1.2 อาหารเสริม ร�ำอ่อน หรืออาหารส�ำเร็จรูปที่ใช้เลี้ยงไก่ จิ้งหรีด 1 บ่อ
ใช้อาหาร 3 กิโลกรัมต่อรุ่น อาหารเสริมควรให้ในปริมาณที่กินหมดภายใน 2 วัน
3.1.3 การให้น�้ำ ขวดน�้ำพลาสติกเจาะรูข้างขวด 2 รู ใช้ผ้าสะอาดม้วนใส่รู
เพือ่ ให้นำ�้ ซึมส�ำหรับจิง้ หรีดวัยตัวอ่อนมากิน และควรเปลีย่ นผ้าสะอาดม้วนใส่รขู วดพลาสติก
ใหม่หลังเก็บผลผลิตแล้ว
3.1.4 ภาชนะส�ำหรับวางไข่จิ้งหรีด ใช้ดินร่วนปนทรายใส่ขันพลาสติกส�ำหรับ
อาบน�ำ 
้ ใช้กระบอกฟ๊อกกีฉ้ ดี น�ำ้ ทุก 3 วัน พอชืน้ ไม่แฉะ ก่อนฉีดน�ำ้ น�ำถาดอาหารออกก่อน
ถ้าอาหารเปียกจะเกิดเชื้อรา ใช้เฉพาะในช่วงที่มีตัวเต็มวัยที่จะวางไข่ ก่อนจิ้งหรีดวางไข่
รุ่นใหม่ต้องล้างภาชนะส�ำหรับวางไข่และเปลี่ยนดินที่จิ้งหรีดวางไข่ทุกครั้ง
		 3.1.5 การเลี้ยงจิ้งหรีดเน้นเรื่อง ความสะอาด เช่น ควรท�ำความสะอาดบ่อ
และตากบ่อก่อนเลี้ยงรุ่นใหม่ต่อไป มีการจัดการเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างเป็นระบบ เช่น การเลี้ยง
แบบแยกรุ่น จะได้จิ้งหรีดขนาดตัววัยเต็มวัยขนาดเท่าๆ กัน สะดวกต่อการเก็บจ�ำหน่าย
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3.2 วิธีการเลี้ยงจิ้งหรีด มี 2 วิธี
3.2.1 การเลี้ยงแบบคละรุ่น จะมีจิ้งหรีดหลายรุ่นหลายขนาดอยู่รวมกัน
การจัดการเลี้ยงจะยุ่งยากเพราะมีจิ้งหรีดหลายวัยในบ่อ การเก็บผลผลิตเพื่อจ�ำหน่าย
จะยุง่ ยาก ท�ำให้ราคาไม่ดี วิธกี ารเลีย้ งแบบคละรุน่ ปล่อยพ่อพันธุ์ - แม่พนั ธุจ์ งิ้ หรีดลงบ่อปูน
เลี้ยงอัตราส่วน 1 : 3 ใส่ดินร่วนปนทรายในกระบะหรือขันใข่ 2 - 3 ขัน จิ้งหรีดจะผสมพันธุ์
ครบ 7 วันจะเริม่ วางไข่ และออกเป็นตัวอ่อน จากนัน้ น�ำกะบะหรือขันไข่มาวางเพิม่ ในบ่อเดิม
จิ้งหรีดพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์จะวางไข่รุ่น 2 , 3, 4 ต่อไป (4 รุ่น รุ่นละ 2,000 – 2,500 ตัว)
ผู้เลี้ยงจะทยอยจับจิ้งหรีดขาย
		
3.2.2 การเลี้ยงแบบแยกรุ่นจิ้งหรีด จะมีจิ้งหรีดตัววัยเต็มวัยขนาดเท่าๆ กัน
สะดวกต่อการเก็บผลผลิตและหาตลาดในการจ�ำหน่าย
จิ้งหรีด รู้ปริมาณน�ำ้ หนักจิ้งหรีดที่จะขายล่วงหน้าท�ำให้
ได้ราคาดี วิธีการเลี้ยงแบบแยกรุ่น ปล่อยพ่อ-แม่พันธุ์
จิง้ หรีดลงบ่อปูนเลีย้ งอัตราส่วน 3 : 9 ใส่ดนิ ร่วนปนทราย
ในกะบะหรือขันไข่ 3 - 5 ขัน จิ้งหรีดจะผสมพันธุ์ครบ 7
วัน จะเริ่มวางไข่ หลังวางไข่ 5 วัน หากระบะหรือขันใข่
ใหม่มาวางแทนของเดิม จิ้งหรีดพ่อ-แม่พันธุ์ จะวางไข่รุ่น 2 , 3, 4 ต่อไป (4 รุ่น ๆ ละ
2,000 – 2,500 ตัว) และน�ำกระบะหรือขันไข่เดิมออกน�ำไปใส่บ่อเลี้ยงจิ้งหรีดใหม่ เมื่อโต
จะมีขนาดตัวเต็มวัยเท่าๆ กันสะดวกและง่ายต่อการจัดการ และผูเ้ ลีย้ งสามารถเก็บผลผลิต
ขายเป็นรุ่นๆ ต่อไป
3.3 การจัดการสุขลักษณะ
		 3.3.1 วงบ่อปูนซีเมนต์เลีย้ งจิง้ หรีด ควรวาง
เรียงกันเป็นแถวแต่ละวงให้ห่างกันพอที่ผู้ดูแลจะปฏิบัติ
งานได้สะดวกประมาณ 3 นิว้ พืน้ บ่อเทปูนหนาประมาณ
1/2 - 1 นิ้ว เพื่อป้องกันความชื้นจากดินผ่านขึ้นมาและ
ป้องกันมดจากใต้ดินเข้ามาท�ำลายไข่ และตัวจิ้งหรีด
ควรล้างบ่อปูนให้สะอาดส�ำหรับรอบวงบ่อด้านนอก จะต้องป้องกันมดด้วยโดยการโรยปูนขาว
หรือใช้ผา้ ชุบน�ำ้ มันเครือ่ งพันรอบวงด้านล่าง จ�ำนวนวงปูนจะวางมากหรือน้อยขึน้ อยูท่ ขี่ นาด
ความกว้างความยาวของโรงเรือน ภายในบ่อรองพื้นก้นบ่อบางๆ ด้วยแกลบปนทรายหรือ
ฟางแห้ง
		3.3.2 การจัดการในวงบ่อปูนเลี้ยงจิ้งหรีด ใส่กระบะหรือขันพลาสติก หรือถุง
พลาสติกส�ำหรับใส่ดินร่วนปนทรายประมาณ 1 - 2 กิโลกรัม ที่มีความชื้นพอประมาณ
วางไว้ข้างๆ ขอบบ่อเพื่อให้จิ้งหรีดวางไข่ ใส่อาหารหลัก อาหารเสริม ขวดน�ำ้ พลาสติกเจาะ
รูและใส่น�้ำพร้อมผ้าสะอาด ใส่ถาดไข่แบบกระดาษ หญ้าแห้ง หรือกาบมะพร้าว วางตรง
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กลางบ่อหรือริมบ่อ บริเวณภายในปากบ่อด้านบนติดด้วยแผ่นพลาสติกหรือเทปกาวใส
กว้างประมาณ 3 นิ้ว ป้องกันจิ้งหรีดตัวเต็มวัยไต่ออกนอกบ่อ หลังปล่อยพ่อพันธ์ – แม่
พันธุ์แล้ว 3 วัน ควรตรวจเช็คดู ถ้าตายต้องหามาทดแทน ปิดปากบ่อด้วยพลาสติกตาข่าย
ไนล่อน (มุ้งเขียว) ใช้ยางรัดตาข่ายกับปากบ่อ ป้องกันจิ้งหรีดบินหนี และป้องกันศัตรูที่จะ
เข้ามาท�ำลายจิ้งหรีด

4. การป้องกันก�ำจัดศัตรูจิ้งหรีด
4.1 แมลงศัตรู ได้แก่ มด แมงมุม ไร ซึ่งมักติดมากับอาหารควรน�ำพืชอาหารนั้นไป
ล้างน�ำ 
้ และผึง่ ให้สะเด็ดน�้ำก่อนน�ำมาเลีย้ ง หรือใช้ผา้ ชุบน�ำ้ มันเครือ่ งพันรอบวงปูนด้านนอก
4.2 โรคที่ส�ำคัญ ได้แก่ โรคทางเดินอาหาร เกิดจากอาหารไม่สะอาดมีเชื้อรา วิธี
ป้องกันคือต้องให้อาหารจ�ำนวนพอเหมาะกับจ�ำนวนของจิ้งหรีด อย่าให้อาหารเกิดเชื้อรา
ควรท�ำความสะอาดถาดอาหาร และน�ำ้ ทุกครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นอาหาร พืน้ บ่ออย่าให้ชนื้ แฉะซึง่ จะ
ท�ำให้เกิดโรคได้ง่าย ควรท�ำความสะอาดบ่อ และตากบ่อก่อนเลี้ยงรุ่นใหม่ทุกครั้ง

5. การเก็บผลผลิต
5.1 ตัวจิง้ หรีด ก่อนน�ำจิง้ หรีดจ�ำหน่ายหรือบริโภค
3 วัน ต้องงดให้อาหารเสริม เช่น อาหารไก่ ร�ำอ่อน
อาหารปลา เพื่อไม่ให้มีกลิ่นตัว จัดการเก็บตัวจิ้งหรีด
โดยยกถาดไข่เขย่าเพือ่ ให้มลู จิง้ หรีดร่วง แล้ววางถาดไข่
กลับลงในบ่อให้จิ้งหรีดตัวเต็มวัยเกาะหลังจากนั้น
ประมาณ 5 นาที ยกถาดไข่เขย่าในกะละมัง ถังพลาสติกหรือใช้สวิงพลาสติกช้อน จากนั้น
เทจิ้งหรีดบรรจุลงในถุงพลาสติก ถุงละ 5 กิโลกรัม แล้วน�ำมาแช่น�้ำแข็งจะสามารถเก็บไว้รอ
จ�ำหน่ายได้ประมาณ 1 สัปดาห์ การน�ำไปท�ำอาหารให้น�ำจิ้งหรีดลวกในน�้ำร้อนตักออกมา
ล้างให้สะอาด ตักออกมาล้างให้สะอาด ผึ่งให้สะเด็ดน�ำ้ สามารถน�ำไปประกอบอาหารและ
แปรรูปได้ เช่น จิ้งหรีดทอดสมุนไพร น�้ำพริกเผาจิ้งหรีด ข้าวเกรียบจิ้งหรีด คุ๊กกี้จิ้งหรีด และ
ขนมปั้นสิบ เป็นต้น
5.2 ไข่จงิ้ หรีด สามารถน�ำกระบะหรือขันไข่ หรือ
ถุงพลาสติกไปท�ำพันธุ์หรือจ�ำหน่ายพันธุ์ได้ในช่วงฤดู
หนาวควรท�ำการบ่มไข่จงิ้ หรีดเพือ่ ให้จงิ้ หรีดออกตัวตาม
ปกติโดยใช้กระบะหรือขันไข่ หรือถุงพลาสติกเรียงซ้อน
กัน วางในบ่อปูนเลี้ยงที่มีแดดส่องถึงหรือคลุมด้วยผ้า
พลาสติกหรือกระสอบป่าน 2 - 3 คืน
5.3 มูลจิ้งหรีดสามารถน�ำไปท�ำปุ๋ยปลูกพืชได้
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6. การปฏิบัติหลังการเก็บผลผลิต
สิง่ ทีต่ อ้ งให้ความส�ำคัญกับการเลีย้ งจิง้ หรีด คือความสะอาด และการจัดการอย่างเป็น
ระบบ
6.1 ควรท�ำความสะอาดบ่อ และตากบ่อก่อนเลี้ยงรุ่นใหม่ทุกครั้ง
6.2 ถาดรังไข่ควรเคาะมูลจิ้งหรีดเก่าออกให้สะอาด เพื่อเป็นที่หลบซ่อนตัวของ
จิ้งหรีดรุ่นใหม่ต่อไป และน�ำมูลจิ้งหรีดไปท�ำปุ๋ยใส่ต้นไม้ได้
6.3. ควรเปลี่ยนสายพันธุ์จิ้งหรีดรุ่นพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ เมื่อเลี้ยงไปแล้วประมาณ
1 - 3 รุ่นเพื่อป้องกันเลือดชิดในจิ้งหรีด โดยหาพันธุ์จาก
ธรรมชาติหรือแลกเปลี่ยนในหมู่ผู้เลี้ยงจิ้งหรีด หากเลี้ยง
ต่อเนื่องกันโดยไม่เปลี่ยนพันธุ์ขนาดตัวจิ้งหรีดจะเล็กลง
และอ่อนแอไม่ทนต่อโรค การวางไข่และผลผลิตจิ้งหรีด
จะลดลง

7. แหล่งผลิต
ภาคเหนือ จังหวัดแพร่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเลย หนองบัวล�ำภู ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ อุดรธานี
ร้อยเอ็ด
ภาคตะวันออก จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี
จังหวัดที่เลี้ยงมาก จังหวัดเลย

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
1. ควรเปลี่ยนสายพันธุ์จิ้งหรีดรุ่นพ่อ-แม่พันธุ์ เมื่อเลี้ยงไปแล้วประมาณ 1 - 3 รุ่น
เพื่อป้องกันเลือดชิดในจิ้งหรีด หากเลี้ยงต่อเนื่องกันโดยไม่เปลี่ยนพันธุ์ขนาดตัวจิ้งหรีดจะ
เล็กลงและอ่อนแอไม่ทนต่อโรค
2. การเลี้ยงจิ้งหรีด แบบแยกรุ่น จะได้ขนาดตัวและน�้ำหนักในการเก็บผลผลิตจิ้งหรีด
ตัวเต็มวัยขนาดเท่าๆ กัน สามารถหาตลาดในการจ�ำหน่ายจิ้งหรีดที่จะขายล่วงหน้าได้
3. ควรล้างพืชอาหารในน�ำ้ สะอาดทุกครัง้ ก่อนให้จงิ้ หรีดกิน เช่น ฟักทอง ต�ำลึง ข้าวโพด
กล้วย หรือหญ้าสดทุกชนิด เพื่อป้องกันมดหรือสารเคมีที่ติดมากับพืชอาหาร
4. ในช่วงอากาศหนาวควรให้ความอบอุน่ กับจิง้ หรีดโดยการเปิดไฟ ช่วยเพิม่ อุณหภูมิ
ให้สูงขึ้น เพื่อให้จิ้งหรีดสามารถผสมพันธุ์และวางไข่ได้ตามปกติ
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- น้ำ� ที่ ใ ช้ เ ลี้ ย งจิ้ ง หรี ด ต้ อ งเป็ น น้ำ� - หากบ่อหรือภาชนะไม่สะอาด ชื้นแฉะ จิ้งหรีดจะเกิดโรคทาง
สะอาดไม่มีสิ่งปนเปื้อน
เดินอาหารได้ง่าย

3. สภาพน้ำ�

4. คุณสมบัติทางกายภาพของดิน - ดินที่ใส่ในขันไข่เพื่อให้จิ้งหรีดวางไข่ - หากดินแข็งมาก จิ้งหรีดจะไม่สามารถแทงเข็มวางไข่ในดินได้
ควรเป็นดินร่วนปนทรายไม่เหนียวจน
เกินไป

- ควรเป็นทีด่ อน น�ำ้ ไม่ทว่ มขัง บริเวณ - สภาพภูมิอากาศฝนตกและเสียงดังมากจิ้งหรีดจะไม่ผสม
ที่เลี้ยงต้องมีร่มเงา ไม่ตากแดดตากฝน พันธุ์และวางไข่

2. สภาพพื้นที่

ข้อจำ�กัด

- อุณหภูมิ 25 - 350c จิ้งหรีดสามารถ - อุณหภูมิตำ�่ กว่า 10 - 200c  จิ้งหรีดไม่ผสมพันธุ์และไม่วางไข่  
ออกหากิ น ได้ ป กติ แ ละสามารถวางไข่ จึ ง ควรให้ ค วามอบอุ่ น โดยใช้ ห ลอดไฟส่ อ งเพื่ อ เพิ่ ม อุ ณ หภู มิ
เพิ่มประชากรจิ้งหรีดได้อย่างเต็มที่
ระหว่าง 25 - 350c  จิ้งหรีดจะผสมพันธุ์และวางไข่ปกติ

ความเหมาะสม

1. สภาพภูมิอากาศ

สภาพแวดล้อม

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของจิ้งหรีด

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
1. กลุม่ ส่งเสริมการเลีย้ งผึง้ และแมลงเศรษฐกิจ ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์/โทรสาร 0-2940-6102
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดเชียงใหม่
http://www. aopdb04@doae.go.th
3. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดพิษณุโลก
http://www. aopdb01@doae.go.th
4. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดขอนแก่น
http://www. aopdb05@doae.go.th
5. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดจันทบุรี
http://www. aopdb02@doae.go.th
6. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดชุมพร
http://www. aopdb03@doae.go.th
7. กรมส่งเสริมการเกษตร.2546.คู่มือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
   หลักสูตรส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด.
8. จิราภรณ์ พิมพ์มีลาย.2549. การเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรในเขตจังหวัดขอนแก่น
และอายุการเก็บรักษาจิ้งหรีดคั่ว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น.
9. ทัศนีย์ แจ่มจรรยา ชาญชัย ถาวรอนุกูลกิจ.2545.การเพาะเลี้ยงและปรับปรุงพันธุ์
แมลงทีเ่ ป็นอาหารของมนุษย์. ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
10. อุดม จิรเศวตกุล สมบูรณ์ ซารัมย์ อรสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นิพนธ์ เดชะ และ
สุทธิชยั สุทธิวราภิรกั ษ์.2545.เอกสารวิชาการ การเลีย้ งจิง้ หรีด กองป้องกันและก�ำจัดศัตรูพชื
กรมส่งเสริมการเกษตร.
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การเก็บผลผลิต
1.เก็บตัวหนอนช่วงอายุ
35-39 วัน
2.น�ำไปแปรรูปท�ำเป็น
อาหาร เช่น ด้วงสาคูทอด
ด้วงสาคู ผัดกระเพรา
3.เก็บตัวพ่อ-แม่พันธุ์
แยกเพศ ใส่กะละมังไว้เพือ่
จ�ำหน่ายได้เลย
4.ต้องท�ำความสะอาด
ภาชนะทีใ่ ส่อาหารทุกครัง้

หลัง 60 วัน

การผลิตพ่อ-แม่พันธุ์
1.เตรียมอาหารผสมเลี้ยงด้วง
สาคูใส่รองก้นกะละมังหนา 1 นิ้ว
2.น�ำเปลือกมะพร้าวปอกแช่นำ�้
วางเรียงในกะละมังและใส่อาหาร
ผสมลงไป จ�ำนวน 2 ชั้น
3.ปล่อยตัวหนอนด้วงสาคู อายุ
35 - 40 วัน ใส่ในกาละมังทีเ่ ตรียม
ไว้ 100 ตัวต่อกาละมัง
4.ปล่อยทิง้ ไว้ให้ตวั หนอนเข้าฝัก
ดักแด้ใช้เวลาประมาณ 20 - 30 วัน
5.เก็บฝักดักแด้ออกมารวมกัน
อีกกาละมังเพือ่ รอให้ตวั ด้วงเจาะ
ออกจากฝักดักแด้ใช้เวลาประมาณ
5 - 10 วัน
6.คัดแยกเพศเพื่อรอผสมพันธุ์
7.สามารถจับด้วงสาคู/ด้วงลาน
ออกจ�ำหน่ายหรือน�ำไปปล่อยใน
กาละมังเลี้ยงต่อไประหว่างการ
รวบรวมตัวด้วงเพื่อรอการผสม
พันธุ์ให้กล้วยและน�ำ้ เป็นอาหาร

ตลอดรุ่น

- ก่อนน�ำมาปรุงอาหารบริโภคน�ำตัวหนอนด้วงสาคูเลีย้ งในกาก
มะพร้าวขูด 1-2 วัน
- น�ำตัวหนอนมาล้างน�ำ้ และแช่นำ�้ เกลือทิ้งไว้ 10-30 นาที
- น�ำมาลวกน�ำ้ ร้อนหรือนึง่ ก่อนน�ำไปปรุงอาหารได้ตามใจชอบ

การปฏิบัติหลังการเก็บผลผลิต

ระยะตัวเต็มวัย (90 – 184 วัน)
1.ตัวเต็มวัยแยกเพศชัดเจนโดยเพศผู้ตัวผู้จะมีแผง
ขนที่ปลายงวงมองเห็นแผงขนได้ชัดเจนลักษณะเป็น
แนวบริเวณส่วนกลางตามความยาวของงวง
2.เพศเมียตัวเมียจะมีงวงเรียวเล็ก ไม่มีแผงขนที่
ปลายงวง

ระยะตัวหนอน
ระยะเข้าฝักดักแด้
(35-39 /16 วัน)
1.ระยะตัวหนอน 35-39
วัน ตัวหนอนมีสีเหลือง
ปนน�้ำตาล
2.ตัวหนอนสร้างรังเข้า
ฝักดักแด้ 3-7 วัน และ
อยู่ในรังดักแด้ 6 วัน ถึง
เป็นตัวเต็มวัยวัย 90-184
วัน  

35 - 60 วัน

1.ศัตรู ได้แก่ มด นก ไก่ ป้องกันโดยสร้างโรงเรือนมีหลังคา มีตาข่ายมุ้งลวดโดยรอบโรงเรือนเพื่อป้องกันตัวเต็มวัยออก
2.โรคทางเดินอาหาร เกิดจากอาหารไม่สะอาด วิธีป้องกันต้องท�ำความสะอาดกะละมัง อาหารผสมและน�ำ้ ทุกครั้ง

ศัตรูที่ส�ำคัญและการป้องกันก�ำจัด

ระยะไข่/ระยะตัวหนอน
1.เริม่ วางไข่ภายใน 1-3 วัน
2.หลังจากระยะวางไข่
ประมาณ 2-4 สัปดาห์ ตัว
หนอนจะใช้กรามกัดเปลือก
ไข่ออกมาเป็นตัวหนอน
เล็กๆ สีขาวใสทั้งตัว แล้ว
จะค่อยๆ เจริญ   เติบโต
จนมีอายุได้ 3-4 วัน ตัว
หนอนจะมี สี เ หลื อ งปน
น�ำ้ ตาลส่วนหัวด้วงสาคูจะ
มีสีน�้ำตาลเข้มชัดเจน

1 - 34 วัน

ขั้นตอนการเลี้ยงและการจัดการด้วงสาคู

การเลี้ยงด้วงสาคู
การเลี้ยงด้วงสาคู
1.ในท่อนพันธุ์สาคู
1.1 คัดเลือกพ่อแม่พนั ธุท์ แี่ ข็ง
แรง ปล่อยอัตราท่อนละ 3 คู่
อัตราตัวผู้ 2 : ตัวเมีย 4 ตัว
รดน�ำ้ ท่อนพันธุเ์ มือ่ แห้งสัปดาห์
ละ 2 - 3 ครั้ง
1.2 ด้วงสาคูจะผสมพันธุแ์ ละ
เริ่มวางไข่
2. ในกาละมัง
2.1 เตรี ย มวั ส ดุ ก ารเลี้ ย ง
เช่น   ต้นสาคูบด ขุยมะพร้าว
มันส�ำปะหลัง และอาหารผสม
เช่น หัวอาหารที่ใช้เลี้ยงหมู
กากน�้ำตาล ร�ำข้าว น�้ำสะอาด
น�ำมาผสมรวมกัน
2.2 ปล่อยพ่อแม่พันธุ์ใน
กะละมังเลี้ยง จ�ำนวน 10 คู่
อัตราตัวผู้ 4 : ตัวเมีย 6 ตัว เมือ่
อาหารผสมแห้งให้รดน�้ำให้ชื้น
แต่ไม่แฉะ
2.3 ด้วงสาคูจะผสมพันธุแ์ ละ
เริ่มวางไข่

การเตรียมการ

การเตรียมอุปกรณ์/โรงเรือน
๑.โรงเรือนเลีย้ งแบบพัฒนา
ควรเป็นที่ดอนน�้ำไม่ท่วมขัง
บริเวณที่เลี้ยงต้องไม่ตากแดด
ตากฝน   อากาศถ่ายเทได้
สะดวกมีตาข่ายมุง้ ลวดโดยรอบ
โรงเรือนเพือ่ ป้องกันตัวเต็มวัย
เล็ดลอดไปในธรรมชาติ
2.โรงเรือนเลี้ยงแบบดั้งเดิม
โรงเรือนควรเป็นทีน่ ำ�้ ไม่ทว่ มขัง
บริ เวณที่ เ ลี้ ย งสามารถวาง
ตากแดดตากฝนได้ แต่ต้องมี
กระดานท�ำจากกาบต้นไม้ที่
เลี้ยงครอบปิด  
๒.วัสดุเลี้ยงด้วงสาคู เช่น
ท่อนพันธุส์ าคู พ่อ-แม่พนั ธุด์ ว้ ง
สาคู/ด้วงลาน ฝักบัว/สายยาง
ส�ำหรับรดน�ำ 
้ กาละมัง ต้นสาคูบด  
ขุ ย มะพร้ า ว มั น ส� ำ ปะหลั ง
เปลือกมะพร้าวสับ กิ่งปาล์ม
สดและอ่อน เครือ่ งบด อาหาร
ผสม เช่น หัวอาหารที่ใช้เลี้ยง
หมู กากน�้ำตาล ร�ำข้าว น�้ำ
สะอาด ถังพลาสติก และไม้ไผ่

ด้วงสาคู

เทคนิคการเลี้ยงและการจัดการเลี้ยงด้วงสาคู
1. การเตรียมการก่อนการเลี้ยง

ด้วงสาคูเป็นสัตว์ชนิดหนึง่ จ�ำพวกแมลงทีม่ ชี อื่ เรียกอืน่ ๆว่า ด้วงงวง ด้วงไฟ ด้วงมะพร้าว
ทางภาคใต้เรียกด้วงสาคู หรือด้วงลาน เป็นแมลงกินได้ชนิดใหม่ทกี่ ำ� ลังมาแรง มีการเพาะเลีย้ ง
กันมากในแถบจังหวัดภาคใต้ เป็นทีน่ ยิ มบริโภคทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีวงจรชีวติ สัน้
เพาะเลี้ยงง่าย เจริญเติบโตเร็ว และมีคุณค่าทางอาหารที่มีโปรตีนสูง ปัจจุบันนิยมน�ำมา
ประกอบเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตทั้งมนุษย์และสัตว์
1.1 การเตรียมอุปกรณ์และโรงเรือน การเลี้ยงด้วงสาคูมีหลายรูปแบบ จะเป็นแบบ
ดั้งเดิม โดยใช้ท่อนสาคูหรือท่อนลาน(แบบธรรมชาติ) หรือแบบพัฒนา (ใช้กะละมัง) ดังนี้
		
1.1.1 โรงเรือนแบบดัง้ เดิม โดยใช้ทอ่ นสาคูหรือท่อนลาน (แบบธรรมชาติ) ดังภาพ (1)
- สถานทีเ่ ลีย้ งด้วงสาคู ควรเป็นทีน่ ำ�้ ไม่ทว่ มขัง
1
บริเวณที่เลี้ยงสามารถวางตากแดดตากฝนได้ แต่ต้องมี
กระดานท�ำจากกาบต้นไม้ที่เลี้ยงครอบปิด ปรับพื้นที่
ก�ำจัดมดและศัตรูด้วงสาคู
- เตรียมท่อนสาคู/ท่อนลาน ขนาดความยาว
2
ท่อนละ 50 เซนติเมตร ตัง้ เรียงไว้บริเวณทีจ่ ะท�ำการเลีย้ ง
3
มีความห่างพอเหมาะแก่การดูแลและเข้าไปเก็บตัวหนอน
ได้สะดวก ส�ำหรับใช้เป็นท่อนเลีย้ งด้วงสาคูหรือด้วงลาน (2)
- พ่อพันธุ-์ แม่พนั ธุด์ ว้ งสาคูหรือด้วงลาน (3)
- ฝักบัวหรือสายยางส�ำหรับรดน�้ำ
		 1.1.2 โรงเรือนแบบพัฒนา (ใช้กะละมัง)
5
4
- ควรเลีย้ งบริเวณใต้ถนุ บ้านหรือท�ำโรงเรือน
มีหลังคาและควรมีตาข่ายมุ้งลวดโดยรอบโรงเรือนเพื่อ
ป้องกันตัวเต็มวัยเล็ดลอดไปในธรรมชาติดังภาพ (4)
6
- กะละมั ง ขนาดกว้ า ง x ยาว x สู ง
(38 x 38 x 15 เซนติเมตร ) พร้อมฝาปิดพลาสติกแบบ
มีช่องระบายอากาศได้ (5)
7
- ต้นสาคูบด ขุยมะพร้าว มันส�ำปะหลัง และ
เปลือกมะพร้าวสับ
- กิ่งปาล์มสดและอ่อน ต้องมีต้นปาล์มในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการผลิต (6)
- เครื่องบดกิ่งปาล์ม (7)
- ถังพลาสติกทรงกระบอกขนาด บรรจุ 150 ลิตร สูง 95 เซนติเมตร เส้นผ่า
ศูนย์กลาง 54 เซนติเมตร (95 x 54 ซม. ) พร้อมฝาปิดส�ำหรับหมักปาล์มสดสับ
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- พ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ด้วงสาคูหรือด้วงลาน
- อาหารผสม เช่น หัวอาหารที่ใช้เลี้ยงหมู กากน�้ำตาล ร�ำข้าว และน�้ำสะอาด
- ฝักบัวหรือสายยางส�ำหรับรดน�ำ้ ต้นสาคูบด
- ไม้ไผ่ผ่าซีกส�ำหรับวางแถวซ้อนกาละมัง
1.2 การเตรียมพันธุ์
		
1.2.1 ด้วงสาคูหรือด้วงลาน ชื่อวิทยาศาสตร์ (Rhynchophorus ferrugineus)
Oliver วงศ์ Curculionidae อับดับ Coleoptera ชื่อสามัญ Pin-hole borers, trueweevils มี
ขนาดตัวยาว 2.2 - 3.5 เซนติเมตร สีน�้ำตาลอมส้มหรือสีนำ�้ ตาลปนด�ำปากยาวแบบบาง
มีงวงโค้ง มีจุดแต้มสีน�้ำตาลเข้มกระจายบริเวณด้านบนของอกปล้องแรก ซึ่งจุดแต้มนี้มี
หลายรูปแบบ ปีกคู่หน้ามีริ้วรอยเป็นเส้น ๆ ตามความยาวของปีก ส่วนปีกคลุมไม่มิดส่วน
ปลายท้อง ตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างกัน โดยที่ตัวเมียจะมีงวงเรียวเล็ก ไม่มีแผงขนที่
ปลายงวง ตัวผู้จะมีแผงขนที่ปลายงวงมีลักษณะเป็นแนวบริเวณส่วนกลางตามความยาว
ของงวง มองเห็นแผงขนได้ชัดเจน และมีงวงสั้นอ้วน ช่วงตัวหนอนและช่วงตัวเต็มวัยจะกิน
บริเวณยอดอ่อนของพืช ตัวหนอนมีสีเหลืองปนน�้ำตาล ช่วงดักแด้เป็นปลอกท�ำด้วยเศษ
ชิ้นส่วนจากพืชที่กินเป็นอาหาร เช่น กาบมะพร้าว เป็นต้น

		
1.2.2 วงจรชีวิตของด้วงสาคู
พ่อพันธุ์-แม่พันธุ์เริ่มผสมพันธุ์ จากนั้นตัวเมีย
จะเริ่มไข่ใช้เวลา 2 - 3 วัน ระยะตัวหนอน 35 - 39 วัน ตัว
หนอนสร้างรังเข้าฝักดักแด้ 3 - 7 วัน อยู่ในรังดักแด้ 6 วัน
ถึงเป็นตัวเต็มวัย 90 - 184 วัน รวมวงจรชีวิตด้วงสาคูหรือ
ด้วงลาน จ�ำนวน 150 - 259 วัน

ระยะตัวหนอน
35 - 39 วัน
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สร้างรัง 3 - 7 วัน
อยู่ในรัง 6 วัน

เข้าดักแด้ 9 - 10 วัน
ออกดักแด้ 5 - 10 วัน

ระยะไข่ 2 - 3 วัน

ระยะตัวเต็มวัย
90 - 184 วัน

2. การเลี้ยงด้วงสาคู
2.1 วิธเี ลีย้ ง โดยใช้ทอ่ นสาคูหรือท่อนลาน(แบบธรรมชาติ)
2.1.1 น�ำท่อนสาคูหรือท่อนลาน ขนาดความยาว
ท่อนละ 50 เซนติเมตร ตั้งเรียงไว้บริเวณที่จะท�ำการเลี้ยง
มีความห่างพอเหมาะแก่การดูแล และเข้าไปเก็บตัวหนอนได้
สะดวก ส�ำหรับใช้เป็นท่อนพันธุ์เลี้ยงด้วงสาคูหรือด้วงลาน
2.1.2 คัดเลือกพ่อพันธุ-์ แม่พนั ธุ์ ด้วงสาคูหรือด้วงลาน ตัวเต็มวัยทีแ่ ข็งแรง มีอวัยวะ
ครบทุกส่วน
2.1.3 ปล่อยพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ลงท่อนพันธุ์สาคูหรือท่อนลาน จ�ำนวนท่อนละ 3 คู่
อัตราตัวผู้ 2 : ตัวเมีย 4 ตัว
2.1.4 ปิดด้านบนของท่อนสาคูหรือท่อนลาน ด้วยกระดานท�ำจากกาบต้นไม้ทเี่ ลีย้ ง
ครอบปิด
2.1.5 ปรับพื้นที่ก�ำจัดมด และศัตรูด้วงสาคู
2.1.6 รดน�ำ้ ด้วยฝักบัวหรือสายยางรดน�ำ้ สัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง ตั้งทิ้งไว้ประมาณ
40 - 45 วัน สามารถจับด้วงสาคูหรือด้วงลานออกขายได้
2.2 วิธีเลี้ยงแบบพัฒนา (ใช้กะละมัง)
2.2.1 เตรียมกะละมังพร้อมฝาปิดพลาสติก แบบมี
ช่องระบายอากาศได้ ใช้เป็นที่เลี้ยงด้วงสาคูหรือด้วงลาน
ตัง้ เรียงไว้บริเวณทีจ่ ะท�ำการเลีย้ งมีความห่างพอเหมาะแก่การ
ดูแล และเข้าไปเก็บตัวหนอนได้
2.2.2 น�ำทางปาล์มน�้ำมันสด มาลอกเปลือกออก
แล้วน�ำไปใส่เครื่องสับบดจะได้ปาล์มสดละเอียดออกมา
2.2.3 น�ำปาล์มสดที่สับบดละเอียดไปฉีดน�้ำสะอาด
น�ำมาหมักในถังหมักทิง้ ไว้จำ� นวน 3 วัน 3 คืน จากนัน้ เทน�ำ้ ออก
2.2.4 น�ำปาล์มสดละเอียดไปผสมกับ กากน�้ำตาล
น�ำ 
้ ร�ำข้าว มันส�ำปะหลัง และอาหารหมูผสมคลุกเคล้า ให้เข้ากัน
ตามอัตราส่วนที่ก�ำหนด ผสมแช่ทิ้งไว้ก่อน 20 - 30 นาที
เพื่ อ ให้ อ าหารหมู ล ะลายเข้ า กั น น� ำ ส่ ว นผสมทั้ ง หมด
ใส่เครือ่ งบดจะได้อาหารผสมส�ำหรับใช้เลีย้ งด้วงสาคู จากนัน้
น�ำมาเทใส่กะละมัง
2.2.5 ปล่อยพ่อพันธุ์ - แม่พนั ธุด์ ว้ งสาคูหรือด้วงลาน ทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ ลงในกะละมัง
เลี้ยง จ�ำนวน 10 คู่ (หลังแยกคู่ผสมพันธุ์แล้ว 1 - 2 วัน) อัตรา ตัวผู้ 4 : ตัวเมีย 6 ตัว
จากนัน้ ฉีดน�ำ้ ให้พอชุม่ ปิดฝากาละมัง พ่อพันธุ์ - แม่พนั ธุ์ ด้วงสาคูจะท�ำการผสมพันธุแ์ ละวางไข่
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2.2.6 น�ำไม้ไผ่ที่ผ่าซีกแล้วยาว 70 เซนติเมตร 2 ชิ้นต่อ1 กะละมัง มาวางบนฝา
กะละมังแถวที่หนึ่ง แล้วน�ำกะละมัง ที่พร้อมเลี้ยงซ้อนวางเป็นแถวที่สองเป็นการประหยัด
พื้นที่เลี้ยงด้วงสาคู ปิดฝากะละมังพลาสติก
2.2.7 ทิง้ ไว้ประมาณ 25 - 30 วัน สามารถจับด้วงสาคูหรือด้วงลานออกจ�ำหน่ายได้

3. การจัดการเลี้ยง
3.1 การให้นำ�้ และอาหาร
ต้องฉีดพ่นน�้ำให้สม�่ำเสมออย่าให้อาหารผสมส�ำหรับใช้เลี้ยงด้วงสาคูแห้ง
3.2 ขั้นตอนการผลิตพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ด้วงสาคู
3.2.1 เตรียมอาหารผสม คือทางใบปาล์มน�้ำมันสดสับหมักแล้ว หรือต้นสาคูบด
ผสมกับอาหารหมู จ�ำนวน 1 กะละมัง แล้วน�ำอาหารผสมส�ำหรับใช้เลี้ยงด้วงสาคูใส่รองก้น
กะละมังหนา ประมาณ 1 นิ้ว
3.2.2 น�ำเปลือกมะพร้าวปอกแช่น�้ำมาวางเรียงในกะละมัง และใส่อาหารผสมลงไป
ท�ำอย่างนี้ ให้ได้ 2 ชั้น ใน 1 กะละมัง ปล่อยตัวหนอนด้วงสาคู อายุ 35 – 40 วัน ใส่ใน
กะละมังที่เตรียมไว้ประมาณ 100 ตัว
3.2.3 ปล่อยทิ้งไว้รอให้ตัวหนอนเข้าฝักดักแด้ ประมาณ 20 – 30 วัน
3.2.4 เก็บฝักดักแด้ออกมารวมกันอีกกะละมัง เพื่อรอให้ตัวด้วงเจาะออกจากฝัก
ดักแด้ ประมาณ 5 – 10 วัน
3.2.5 จับตัวด้วงรวบรวมอีกกะละมัง คัดแยกเพศเพื่อรอผสมพันธุ์ สามารถจับด้วง
สาคูหรือด้วงลานออกจ�ำหน่ายได้หรือน�ำไปปล่อยในกะละมังเลีย้ งต่อไป ระหว่างการรวบรวม
ตัวด้วงเพื่อรอการผสมพันธุ์ ให้กล้วยและน�้ำเป็นอาหาร
3.2.6 หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วต้องท�ำความสะอาดภาชนะที่ใช้เลี้ยงทุกครั้ง
3.3 สูตรอาหารส�ำหรับเลี้ยงด้วง 1 กะละมัง
- ทางใบปาล์มน�ำ้ มันสับ
1/2 กะละมัง
- ต้นสาคูบด
1/2 กะละมัง
- อาหารหมูรุ่น
0.3 กิโลกรัม
- น�้ำ
2 ลิตร
- เปลือกมะพร้าวสับ
2 ลิตร
- ขุยมะพร้าว
2 ลิตร
- กากน�้ำตาล
1 ช้อนโต๊ะ
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4. การป้องกันก�ำจัดศัตรูด้วงสาคู

		
4.1 ควรปิดฝากะละมังพลาสติกแบบมีชอ่ งระบายอากาศ กันศัตรูดว้ งสาคู ได้แก่
นก หนู และไก่
4.2 โรคทางเดินอาหาร เกิดจากอาหารไม่สะอาด วิธีป้องกันต้องท�ำความสะอาด
ถาดอาหาร และน�้ำทุกครั้ง ที่เปลี่ยนอาหารและควรท�ำความสะอาดบ่อ และตากบ่อก่อน
เลี้ยงรุ่นใหม่ทุกครั้ง

๕. การปฏิบัติก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

การน�ำด้วงสาคูมาบริโภค ก่อนน�ำมาปรุงอาหารบริโภคให้นำ� ตัวหนอนด้วงสาคูเลีย้ ง
ในกากมะพร้าวขูด 1-2 วัน แล้วน�ำตัวหนอนมาล้างน�้ำและแช่น�้ำเกลือทิ้งไว้ 10 - 30 นาที
เพื่อล้างสิ่งสกปรกทั้งภายในและภายนอกตัวหนอนออก จากนั้นจึงน�ำมาลวกน�ำ้ ร้อนหรือ
นึ่งก่อนน�ำไปผัดหรือทอด และปรุงอาหารได้ตามใจชอบ

6. ข้อมูลอื่นๆ

ด้วงสาคูเป็นแมลงศัตรูพืชที่เข้าท�ำลาย ต้นปาล์มน�้ำมัน มะพร้าว ลาน และสาคู
ดังนั้น โรงเรือนควรมีหลังคาและตาข่ายมุ้งลวดโดยรอบโรงเรือนเพื่อป้องกันตัวเต็มวัย
เล็ดลอดไปในธรรมชาติ

แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และแหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

1. ควรเปลีย่ นพ่อพันธุ-์ แม่พนั ธุ์ เมือ่ เลีย้ งไปแล้วประมาณ 1 - 3 รุน่ เพือ่ ป้องกันเลือดชิด
2. การเลี้ยงด้วงสาคูเน้นเรื่องความสะอาด และการจัดการอย่างเป็นระบบ
3. ควรเปลี่ยนอาหารหลักและอาหารเสริม และภาชนะที่ใส่อาหารให้สะอาดทุกครั้ง
4. ควรมีพืชอาหารหลักและอาหารรองในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนการผลิต
5. ในช่วงอากาศหนาวควรให้ความอบอุ่นกับด้วงสาคูโดยเปิดไฟฟ้า เพื่อผสมพันธุ์
และวางไข่ปกติ
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ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และให้ผลผลิตของด้วงสาคู
สภาพแวดล้อม

ความเหมาะสม

ข้อจำ�กัด

1. สภาพภูมิอากาศ

อุณหภูมิ 25 - 35 0C ด้วงสาคูสามารถ
ออกหากินได้ปกติและสามารถวางไข่เพิม่
ประชากรด้วงสาคูได้อย่างเต็มที่ ถ้าอากาศ
หนาวด้วงสาคูส่วนใหญ่จะไม่ผสมพันธุ์
และวางไข่เพิ่มประชากร

อุณหภูมิต�่ำกว่า 10 - 20 0C  ด้วงสาคูไม่ผสม
พันธุแ์ ละวางไข่ จึงควรให้ความอบอุน่ โดยใช้หลอด
ไฟส่องให้อุณหภูมิระหว่าง 25 - 35 0C ด้วงสาคู
จะผสมพันธุ์และวางไข่ปกติ

2. สภาพพื้นที่

โรงเรือนควรมีหลังคาและน�้ำไม่ท่วมขัง ด้วงสาคูเป็นแมลงศัตรูพชื ทีเ่ ข้าท�ำลาย ต้นปาล์ม
น�้ำมัน มะพร้าว ลาน และสาคู จึงไม่ควรปล่อย
ตัวเต็มวัยให้เล็ดลอดสู่ธรรมชาติ

3. สภาพดิน

-

-

4. ธาตุอาหาร

-

-

5. สภาพน�ำ้ /การจัดการ น�้ำที่ใช้เลี้ยงด้วงสาคูต้องเป็นน�้ำสะอาด

-

แหล่งสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม
1. กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ ส�ำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2940-6102
2. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง) จังหวัดชุมพร 22/1 หมู่ที่ 6 ต�ำบลขุนกระทิง อ�ำเมือง
จังหวัดชุมพร โทรศัพท์ : 0-7757-4519 โทรสาร : 0-7757-4520    Email : aopdb03@doae.go.th
3. เอกสารของอุทยานแห่งชาติทับลาน/เวปไซด์โรงเรียนวัดนิโครธาราม จังหวัดสงขลา/เว็บไซด์จังหวัด
พัทลุง http://www.trekkingthai.com/ส�ำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน คอลัมน์ หามาให้รู้ ชาวบ้าน วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ปีที่ 23
ฉบับที่ 493 ที่มา : http://info.matichon.co.th ภาพจาก : http://www.velamall.com
5. เอกสารของอุทยานแห่งชาติทับลาน/เวปไซด์โรงเรียนนิโครธาราม จังหวัดสงขลา
6. รายการช่องทางท�ำมาหากิน “การเลี้ยงด้วงสาคูในกาละมัง” อ�ำเภอสวี จังหวัดชุมพร
7. ศิริณี พูนไชยศรี กองกีฎและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม.
8. อุทัย สกุลพานิช แผนกกีฏวิทยา กองพืชพรรณ กรมกสิกรรม
9. http://www.oknation.net/blog/suankikran/2008/12/17/entry-1
10. http://th.wikipedia.org/wiki/
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ภาคผนวก

แสงไฟ

การคมนาคม

>20 0C

ด้วง
สาคู

25-350C

จิ้งหรีด 25-35 0C

ครั่ง

ชันโรง 25-30 0C

ไม่เกิน
80 %

โรงเรือนต้องมี จำ�เป็นต้องใช้ใน
หลังคา
ช่วงที่อณ
ุ หภูมิต่ำ�
เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การวางไข่

ไม่ต้องการ บ่อเลี้ยงจิ้งหรีด จำ�เป็นต้องใช้ใน
ฝนตกฟ้า
ต้อง
ช่วงทีอ่ ุณหภูมิ
คะนอง
อยู่ในร่มเงา
ต่ำ�เพือ่ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การวางไข่

ไม่เกิน24 ไม่ต้องการ
กม./ชม. ฝนตกชุก
ต่อเนื่องกัน

ร่มเงา

ผึ้งโพรง 25-30 0C

ปริมาณ
น้ำ�ฝน

ไม่เกิน24 ไม่ต้องการ ต้องการร่มเงา
ไม่ต้องการ
รถยนต์สามารถ
กม./ชม. ฝนตกชุก และแสงแดด แสงไฟในเวลา เข้าถึงพื้นที่แหล่งพืช
อ่อนในตอนเช้า
กลางคืน
อาหารได้สะดวก

ลม

สภาพพื้นที่ตั้งรัง/พืชอาศัย

ผึ้งพันธุ์ 25-30 0C ไม่เกิน
80 %

อุณหภูมิ ความชื้น
สัมพัทธ์

สภาพภูมิอากาศ

5.8–6.0 0.14 – 0.173

pH ความหนาแน่น
น้ำ�เลี้ยง ของน้ำ�เลี้ยง
พืชอาศัย พืชอาศัย

สภาพน้ำ�

สุขอนามัย

สะอาดไม่มี ขั้นตอนการเก็บ
สิ่งปนเปื้อน ผลผลิตควรมี
สุขอนามัยที่ดี

ดินที่ใส่ในขันไข่ สะอาดไม่มี ขั้นตอนการเก็บ
เพื่อให้จิ้งหรีด สิ่งปนเปื้อน ผลผลิตควรมี
วางไข่ ควรเป็นดิน
สุขอนามัยที่ดี
ร่วนปนทราย

สะอาดไม่มี ขั้นตอนการเก็บ
สิ่งปนเปื้อน ผลผลิตควรมี
สุขอนามัยที่ดี

ไม่มีผลต่อการ สะอาด ไม่มี โรงบรรจุนำ�้ ผึ้ง
เลี้ยงผึ้ง แต่มีผล สิ่งปนเปือ้ น ควรมีสุขอนามัย
ต่อการตั้งวางรังผึ้ง
ที่ดี

ไม่มีผลต่อการ สะอาดไม่มี โรงบรรจุนำ�้ ผึ้ง
เลี้ยงผึ้ง แต่มีผล สิ่งปนเปื้อน ควรมีสุขอนามัย
ต่อการตั้งวางรังผึ้ง
ที่ดี

คุณสมบัติ
ทางกายภาพ
ของดิน

ข้อมูลสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตของผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ

การแปรรูปผลิตภัณฑ์
การแปรรูป คือ การเปลี่ยนแปลงสถานะของผลิตภัณฑ์จากผึ้งและชันโรงให้แตก

ต่างไปจากเดิมเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ผึ้งบางชนิดไม่สามารถ
คงสภาพ หรือคุณภาพอยูไ่ ด้นานจ�ำเป็นต้องมีการแปรรูปเพือ่ ให้เกิดผลดีตอ่ ผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ
วัตถุประสงค์ของการแปรรูปสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่
		
1) เพื่อการรักษาคุณภาพ
โดยปกติคณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์ผงึ้ จะผกผันกับเวลา กล่าวคือ คุณภาพของผลิตภัณฑ์
ผึง้ จะลดลงเรือ่ ยๆ เมือ่ เวลาเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ การแปรรูปให้อยูใ่ นรูปทีเ่ หมาะสม ท�ำให้ผลิตภัณฑ์
นั้นอยู่ได้นานและมีคุณค่ามากขึ้น
		
2) เพื่อเปลี่ยนลักษณะของผลิตภัณฑ์ผึ้งให้อยู่ในรูปที่เหมาะสมกับการค้า
หรือการน�ำไปใช้ประโยชน์ เช่น นมผึง้ (royal jelly) มีรสชาติและกลิน่ ทีท่ ำ� ให้รบั ประทานได้ยาก
จ�ำเป็นต้องมีการแปรรูปท�ำให้ผงแห้งใส่ในแคปซูล หรือท�ำเป็นเม็ดเพือ่ ให้รบั ประทานได้งา่ ย
ยิ่งขึ้น
		
3) การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งเพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์
เป็นกรรมวิธที ถี่ กู น�ำมาใช้ในการเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สงู ขึน้ เช่น การแปรรูป
น�้ำผึ้งเป็นไวน์นำ�้ ผึ้ง เครื่องส�ำอางที่มีส่วนผสมของน�ำ้ ผึ้งและนมผึ้ง (royal jelly) เป็นต้น
ดังนัน้ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึง้ ได้มกี ารน�ำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ปี ระโยชน์
ทางการค้าทั้งในด้านอาหารเสริม และเครื่องส�ำอาง ท�ำให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น
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ตัวอย่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้ง
1. สบู่ก้อนน�้ำผึ้ง

ส่วนผสม		
1) หัวเชื้อสบู่
1,000  กรัม
2) น�้ำผึ้ง
80  กรัม
3) สารสกัดขมิ้นชัน (ตามความชอบ)
4) กลิ่นน�้ำหอม (ตามความชอบ)

อุปกรณ์
1) พิมพ์ทำ� สบู่
2) เตาไฟฟ้า หรือเตาแก๊ส
3) ภาชนะส�ำหรับตุน๋ เช่น หม้อตุน๋ สแตนเลส
4) ภาชนะส�ำหรับใส่ส่วนผสม และทัพพี

วิธีทำ� 1. น�ำหัวเชื้อสบู่ไปตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆ จนละลาย(พยายามไม่ให้เกิดฟอง)
2. ใส่สารสกัดขมิ้นชันตามใจชอบ คนให้สารสกัดเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเติม
น�้ำผึ้งลงไป คนให้เป็นเนื้อเดียวกัน ยกลงจากเตา
3. เติมกลิ่นน�้ำหอมตามใจชอบ คนให้ละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน
4. เทใส่พิมพ์ ทิ้งไว้ให้เย็น ประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง แล้วจึงแกะออกจากพิมพ์และ
หุ้มด้วยพลาสติกห่ออาหาร

1

2

4
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2. สบู่เหลวน�้ำผึ้ง
ส่วนผสม		
1) หัวเชื้อสบู่เหลว
1,000  กรัม
2) น�ำ้ ผึ้ง
100  กรัม
3) มะขาม
75  กรัม
4) ผงข้น
75  กรัม
5) ขมิ้นสด
20  กรัม
6) น�ำ้ เปล่า
  1,500  กรัม

อุปกรณ์
1) เตาไฟฟ้า หรือเตาแก๊ส
2) ผ้าขาวบาง
3) ภาชนะส�ำหรับต้ม เช่น หม้อสแตนเลส
4) ภาชนะส�ำหรับใส่ส่วนผสม และทัพพี
5) ขวดบรรจุ

วิธีทำ�

1. ต้มน�้ำเปล่า มะขาม ขมิ้นสด รอให้เดือดประมาณ 1 นาที ยกลงจากเตา
2. กรองด้วยผ้าขาวบาง แบ่งน�้ำเป็น 2 ส่วน
3. ส่วนที่หนึ่งทิ้งไว้ให้อุ่น ใส่หัวเชื้อสบู่เหลว น�้ำผึ้ง คนให้ละลาย พักไว้
4. ส่วนที่ 2 ทิ้งไว้ให้เย็นละลายผงข้นจนหมด (ค่อยๆ เติม)
5. น�ำส่วนผสมทั้งสองรวมเข้าด้วยกันคนให้ละลาย
แล้ววัดความเป็นกรด-ด่าง(pH) ควรอยู่ระหว่าง 5.5-6.0 เท่านั้น
6. บรรจุขวด

1

3

2

4

5

6
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3. ยาหม่องไขผึ้ง
ส่วนผสม
1) ไขผึ้ง
2) วาสลิน
3) เมนทอล
4) การบูร
5) น�้ำมันระก�ำ
6) น�้ำมันยูคาลิปตัส

80  กรัม
80  กรัม
10  กรัม
  100 กรัม
50 มล.
50 มล.

อุปกรณ์
1) เตาไฟฟ้า หรือเตาแก๊ส
2) ภาชนะส�ำหรับต้ม เช่น
หม้อหรือกาต้มน�ำ้ สแตนเลส
3) ภาชนะส�ำหรับใส่ส่วนผสม
4) ขวดบรรจุ

วิธีท�ำ

1. น�ำไขผึ้ง และวาสลิน ละลายด้วยไฟอ่อนๆ
2. น�ำส่วนผสมในข้อ 2) 4) 5) และ 6) คนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
3. น�ำส่วนผสมทั้งหมดรวมกัน เทใส่ขวดบรรจุ รอให้เย็นก่อนปิดฝา

2

1

3
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4. ลิปบาล์มไขผึ้ง
ส่วนผสม		
1) ไขผึ้ง
15  กรัม
2) วาสลีน
20  กรัม
3) น�้ำมันมะพร้าว 10  กรัม
4) น�้ำมันละหุ่ง
40  กรัม
5) สีและกลิ่นตามชอบ

อุปกรณ์
1) เตาไฟฟ้า หรือเตาแก๊ส
2) ภาชนะส�ำหรับตุ๋น เช่น หม้อ หรือกาสแตนเลส
3) ภาชนะส�ำหรับใส่ส่วนผสม
4) ขวดบรรจุ

วิธีทำ�

1. ชั่งส่วนผสมทั้งหมดเตรียมไว้ น�ำไขผึ้งตุ๋นจนละลาย ตามด้วยวาสลีน
2. น�ำน�้ำมันมะพร้าว น�้ำมันละหุ่ง ใส่ลงในส่วนผสมข้อที่ 1
3. น�ำส่วนผสมทั้งหมดรวมกัน เติมสี กลิ่นตามชอบ แล้วคนให้ละลาย
4. เทใส่ภาชนะ ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วปิดฝา

1

1

3

4

2
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5. น�้ำผึ้งผสมมะนาว
ส่วนผสม
1) น�ำ้ ผึ้ง
2) น�ำ้ ตาลทราย
3) เกลือ
4) น�้ำต้มสุก
5) น�้ำมะนาว
6) ดอกอัญชันสด

80 กรัม
80 กรัม
10 กรัม

อุปกรณ์
1) เตาไฟฟ้า หรือเตาแก๊ส
2) ภาชนะส�ำหรับต้ม เช่น หม้อต้มสแตนเลส

วิธีท�ำ

1. น�ำน�้ำต้มสุกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนที่หนึ่งตั้งทิ้งไว้ให้เย็น
   ส่วนที่สองไปต้มดอกอัญชัน
2. น�ำส่วนผสมข้อที่ 1 และ 3 มาผสม และคนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
3. น�ำส่วนผสมทั้งหมดรวมกัน แล้วเติมน�้ำมะนาว ชิมรสชาติตามชอบ
4. รับประทานพร้อมน�้ำแข็งก้อน
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2

3
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ตัวอย่างการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชันโรง
1. พรอพอลิสน�้ำ

ส่วนผสม
1) พรอพอลิส  
100  กรัม
2) เอทิลแอลกอฮอล์ 100  กรัม

อุปกรณ์
1) ขวดแก้ว
2) ภาชนะบรรจุ

วิธีท�ำ

1. น�ำพรอพอลิสจ�ำนวน 100 กรัม มาสกัดด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 95%
อัตราส่วน 1 : 1
2. ใส่สว่ นผสมทัง้ 2 อย่างลงในขวดแก้วขนาด 16 ออนซ์ โดยเขย่าส่วนผสมทัง้ 2 อย่าง
จนกว่าพรอพอลิสจะละลาย  
3. รอให้พรอพอลิสตกตะกอน ซึง่ ใช้เวลาประมาณ  2 - 4  สัปดาห์ จะได้นำ�้ พรอพอลิส
ทีม่ สี นี ำ�้ ตาลเข้มถึงด�ำ  น�ำน�ำ้ พรอพอลิสดังกล่าวมากรอกใส่ภาชนะเพือ่ ใช้ประโยชน์
ต่อไป

คุณสมบัติของพรอพอลิสสูตรน�้ำ :

บรรเทาอาการผื่นคัน เจ็บคอ ไอ แผลร้อนใน ลดอาการภูมิแพ้  

1

2

3

1
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2. พรอพอลิสบาล์ม

ส่วนผสม
1) กากพรอพอลิส  
2) น�ำ้ มันมะกอก

200  กรัม
100  กรัม

อุปกรณ์
1) ภาชนะบรรจุ

วิธีทำ�

1. น�ำกากพรอพอลิสทีเ่ หลือจากการแปรรูปพรอพอลิสสูตรน�ำ้ มาตากแห้งเพือ่ ระเหย
แอลกอฮอล์
2. น�ำกากพรอพอลิสจ�ำนวน 200  กรัม มาผสมกับน�้ำมันมะกอก ในอัตราส่วน 2 : 1
3. คนให้ทวั่ จนเป็นเนือ้ เดียวกัน น�ำพรอพอลิสบาล์มตักใส่ภาชนะเพือ่ ใช้ประโยชน์ตอ่ ไป

คุณสมบัติของพรอพอลิสสูตรบาล์ม :

บรรเทาอาการคัน เหมาะส�ำหรับทาแผลชนิดต่างๆมีคุณสมบัติช่วยสมานแผล ท�ำให้
ไม่แสบร้อนบริเวณแผล
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110

111
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113

114

ที่ปรึกษา
นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
นายนำ�ชัย พรหมมีชัย

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายวิทยา อธิปอนันต์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสุรพล จารุพงศ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายพรชัย พีระบูล

ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นายสงกรานต์ ภักดีคง

ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร

นางอรสา ดิสถาพร

ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและจัดการการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ

		

และพืชสมุนไพร สำ�นักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
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