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 ผึ้งชันโรง (Stingless Bee) เป็นแมลง
ผสมเกสรที่กำ�ลังได้รับคว�มสนใจอย่�งแพร่หล�ยม�กขึ้นเรื่อยๆ ถึง

แม้หล�ยๆคนจะไม่คุ้นชื่อ แต่ผึ้งชันโรงก็เป็นผึ้งชนิดหนึ่งที่เกษตรกร

รู้จักและชื่นชอบคว�มส�ม�รถในก�รผสมเกสรม�อย่�งย�วน�น โดย

ผึ้งชันโรงถูกใช้เป็นผู้ช่วยที่สำ�คัญในสวนผลไม้ม�กม�ย ทั้งสวนมะม่วง 

สวนลำ�ไย สวนทุเรียน และสวนผลไม้อื่นๆ อีกนับไม่ถ้วน

 ผึ้งชันโรงมีหล�ยชื่อเรียก ซึ่งมีคว�มแตกต่�งไปต�มภูมิภ�ค 

เช่น แมลงขี้ตังนี แมลงอุง หรือแมลงขี้สูด แต่ชื่อที่ได้รับคว�มนิยม

อีกชื่อหนึ่งก็คือ ผึ้งจิ๋ว เนื่องจ�กขน�ดตัวที่เล็กจิ๋วของมันนั่นเอง โดย

ชันโรงเป็นแมลงที่พบได้ทั่วไปในประเทศไทย อ�ศัยอยู่ต�มโพรงไม้ 

หรือภ�ยในโพรงวัสดุก่อสร้�งมืดๆ โดยที่ไม่มีก�รทำ�ล�ยโครงสร้�งของ

วัสดุที่ทำ�รัง จะเรียกว่�เป็นแมลงที่เป็นมิตรทั้งกับธรรมช�ติ และกับ

มนุษย์เลยก็ว่�ได้

แล้วผึ้งชันโรงต่างจากผึ้งที่เราเคยรู้จักอย่างไร?

 1. ลักษณะท�งก�ยภ�พ นั่นก็คือ ขน�ดตัวและเหล็กใน ผึ้ง

ชันโรงตัวเล็กเพียง 5 mm ในขณะที่ ผึ้งปกตินั้นตัวใหญ่ขน�ด 12-

13 mm อีกทั้งชันโรงยังไม่มีเหล็กใน และไม่มีพิษ ทำ�ให้ก�รจัดก�รผึ้ง

ชันโรง ทำ�ได้อย่�งปลอดภัยห�ยห่วง

 2. ที่อยู่อ�ศัย ผึ้งชันโรงไม่หมกมุ่นกับก�รสร้�งรังให้ใหญ่โต

เหมือนผึ้งทั่วไป แต่ต้องก�รสร้�งเพียงรังเล็กๆ ซึ่งมีเพียงกระเป�ะเก็บ

เกสร กระเป�ะเก็บน้ำ�ผึ้ง และกระเป�ะเก็บไข่ตัวอ่อนเท่�นั้น ซึ่งใน

ธรรมช�ติ จะส�ม�รถเห็นผึ้งชันโรงแอบสร้�งรังอยู่ภ�ยในโพรงไม้เก่�ๆ 

เส�ปูนเก่�ๆ ได้ และในก�รเลี้ยงท�งเศรษฐกิจ เพียงกล่องไม้เล็กๆ ก็

เพียงพอต่อก�รเสริมสร้�งอ�ณ�จักรใหม่ของผึ้งชันโรงแล้ว

 3. คว�มส�ม�รถในก�รผสมเกสร ด้วยลักษณะท�งก�ยภ�พ

ที่มีขน�ดเล็ก ผึ้งชันโรงส�ม�รถผสมเกสรดอกไม้ได้หล�กหล�ยชนิด 

รวมไปถึงดอกไม้ที่มีขน�ดเล็กม�ก แล้วยังไม่เลือกตอมเฉพ�ะดอกไม้

บ�งชนิดตลอดทั้งปี ทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รผสมเกสรของผึ้งชันโรง

มีคว�มหล�กหล�ย และมีอัตร�ก�รผสมสำ�เร็จสูงกว่�ผึ้ง และแมลง

ผสมเกสรอื่นๆ ทั่วไป

 4. พฤติกรรม ผึ้งชันโรงเป็นผึ้งที่อยู่ติดที่ ชอบที่จะอยู่ในรัง

เดิมน�นๆ บ�งครั้งส�ม�รถพบรังของผึ้งชันโรงที่มีอ�ยุม�กกว่� 10 ปี

โดยไม่มีก�รทิ้งรังต่�งจ�กผึ้ง ที่เร�จะพบเห็นรังเปล่�จ�กก�รอพยพ 

ทิ้งรัง ต�มพฤติกรรมก�รเลือกตอมเกสรดอกไม้ได้

 5. คว�มส�ม�รถในก�รผลิตน้ำ�ผึ้ง ด้วยคว�มที่ผึ้งชันโรง

มีขน�ดเล็กและพฤติกรรมก�รเก็บเกสรม�กกว่�น้ำ�หว�น (ในขณะ

ที่ผึ้งทั่วไป มีพฤติกรรมก�รเก็บเกสรและน้ำ�หว�นในปริม�ณเท่�ๆ

กัน) ทำ�ให้ปริม�ณน้ำ�ผึ้งที่ส�ม�รถผลิตได้ก็น้อยต�มไปด้วย แต่ถึงแม้

ปริม�ณจะน้อย แต่คุณภ�พกลับไม่ด้อยต�ม มีง�นวิจัยหล�ยชิ้นที่

ศึกษ�ถึงองค์ประกอบของน้ำ�ผึ้งจ�กชันโรง และพบว่�น้ำ�ผึ้งจ�กชันโรง

มีคุณค่�ท�งโภชน�ก�รที่สูงกว่�น้ำ�ผึ้งทั่วไป ทำ�ให้มีร�ค�สูง ถึง 1000-

2000 บ�ท ต่อน้ำ�ผึ้ง 750 cc นอกจ�กน้ำ�ผึ้งแล้ว อีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง

ที่เป็นตัวชูโรงสำ�คัญ คือ “ชัน” ซึ่งผลิตม�จ�กย�งไม้ผสมกับไขของตัว

รูปที่ 1 อาณาจักรผึ้งชันโรง ภายในกล่องไม้
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 ระบบสังคมในอ�ณ�จักรผึ้งชันโรง ส�ม�รถแบ่งออกเป็น 3 วรรณะ ได้แก่ ผึ้งชันโรงง�น น�งพญ� และเพศผู้ซึ่งมีจำ�นวนน้อย และ

มีหน้�ที่ในก�รผลิตตัวอ่อนผึ้งชันโรงง�นเพื่อเป็นกำ�ลังสำ�คัญของอ�ณ�จักรต่อไป โดยวงจรชีวิตของผึ้งชันโรงง�น ตั้งแต่เป็นระยะไข่ จนถึงตัว

เต็มวัย มีระยะเวล�ประม�ณ 47 วัน ปกติแล้วใน 1 รัง จะส�ม�รถพบผึ้งน�งพญ�ได้ 1 ตัว แต่ในผึ้งชันโรงบ�งชนิด เร�ส�ม�รถพบผึ้ง

น�งพญ�ได้ม�กกว่� 1 ตัวต่อรัง

รูปที่ 2 ผึ้งชันโรงกับทางเข้า-ออกรัง รูปที่ 3 รังของผึ้งชันโรงในโพรงไม้เก่าตามธรรมชาติ

รูปที่ 4  กระเปาะเกสรในรังผึ้งชันโรง รูปที่ 5  กระเปาะนำา้ผึ้งในรังผึ้งชันโรง

ของตัวผึ้งชันโรงเอง มีปริม�ณ phenolic compound ม�ก มีฤทธิ์ต้�นอนุมูลอิสระ ยับยั้งก�รเจริญของเชื้อแบคทีเรีย เชื้อร�และเชื้อไวรัส มี
ก�รใช้เป็นส่วนประกอบของย�อย่�งแพร่หล�ยในตำ�รับย�ช�วบ้�น ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ
 เร�ส�ม�รถพบผึ้งชันโรงต�มธรรมช�ติได้ทั่วประเทศไทย แต่ในก�รเลี้ยงเพื่อเศรษฐกิจ มีผึ้งชันโรงที่ส�ม�รถจัดก�รได้ง่�ย เหม�ะแก่
ก�รขย�ยพันธุ์อยู่ 7 สกุล ได้แก่ Genitrigona spp., Heterotrigona spp., Lepidotrigona spp., Tetrigona spp., Tetragonula spp. และ 
Lisotrigona spp. โดยในก�รเลี้ยงนั้น เร�ส�ม�รถเตรียมกล่องไม้ไว้ให้ผึ้งชันโรงทำ�ก�รขย�ยรัง โดยผึ้งชันโรงจะส�ม�รถต่อเติมรังใหม่ในกล่อง
ไม้ต่อไปได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อรังเดิมในระบบนิเวศ
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 กระบวนก�รที่น่�สนใจ ในระบบก�รเลี้ยงผึ้งชันโรง คือก�ร
เก็บเกี่ยวผลผลิต ได้แก่ น้ำ�ผึ้งและชัน ในขณะที่ก�รเก็บน้ำ�ผึ้งโดย
ทั่วไป จะต้องทำ�ก�รรมควันเพื่อไล่ให้ผึ้งออกนอกรัง ต้องสวมใส่ชุด
ป้องกันอย่�งรัดกุม และปฏิบัติง�นอย่�งระมัดระวัง แต่ในก�รเก็บ
น้ำ�ผึ้งจ�กผึ้งชันโรง ส�ม�รถทำ�ได้ด้วยมือเปล่� โดยต้องเพิ่มคว�ม
ระมัดระวัง ไม่ให้ทำ�ร้�ยผึ้งชันโรงเท่�นั้น อุปกรณ์ที่สำ�คัญในก�ร
เก็บน้ำ�ผึ้ง ได้แก่หลอดฉีดย� หรือท่อส�ยย�งสำ�หรับใช้ดูดน้ำ�ผึ้งจ�ก
กระเป�ะน้ำ�ผึ้งภ�ยในรังโดยตรง โดยไม่มีก�รทำ�ล�ยรัง สิ่งที่ควรคำ�นึง
ถึงคือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในก�รเก็บรักษ�น้ำ�ผึ้ง โดยจะต้องเป็นวัสดุที่
ทน ไม่ถูกกัดกร่อนได้ง่�ย เนื่องจ�กน้ำ�ผึ้งจ�กชันโรงมีลักษณะเป็นกรด 
ภ�ชนะต้องมีคว�มหน� และสะอ�ด เมื่อเก็บน้ำ�ผึ้งแล้ว น้ำ�ผึ้งควรผ่�น
กระบวนก�รลดคว�มชื้นก่อนนำ�ไปส่งโรงง�นแปรรูปหรือก�รจำ�หน่�ย
ต่อไป เพื่อลดคว�มเสี่ยงที่จะเกิดคว�มเสียห�ยระหว่�งก�รขนส่ง

 ปัจจุบันก�รเลี้ยงชันโรง มีคว�มนิยมสูงขึ้น เนื่องจ�กน้ำ�ผึ้งของชันโรงมีร�ค�สูง คุณค่�ท�งโภชน�ก�รดี และจัดก�รได้ง่�ย อีกทั้งตัว
ผึ้งชันโรงเอง ยังมีคว�มส�ม�รถในก�รผสมเกสรเป็นเลิศ ก�รเลี้ยงผึ้งชันโรงจึงได้ประโยชน์หล�กหล�ย เมื่ออัตร�ก�รผลิตสูงขึ้น ก�รส่งออก
ผลิตภัณฑ์จ�กผึ้งชันโรงไปสู่ตล�ดโลกจึงเป็นหนึ่งในเป้�หม�ยสำ�คัญขององค์กรก�รเกษตรของไทย จึงมีก�รพัฒน�ม�ตรฐ�นก�รเลี้ยง ควบคู่ไป
กับก�รให้คว�มรู้กับเกษตรกรรุ่นใหม่อย่�งสม่ำ�เสมอ ห�กผู้อ่�นสนใจเรื่องร�วเกี่ยวกับก�รเลี้ยงผึ้งชันโรงเพิ่มเติม ส�ม�รถติดต่อขอข้อมูลได้จ�ก 
ศูนย์ก�รเรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee learning center) คณะเกษตร มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ หรือ ข้อมูลเกี่ยวกับก�รตรวจโรคผึ้งชันโรงได้ที่ 
กลุ่มแบคทีเรียและเชื้อร� สถ�บันสุขภ�พสัตว์แห่งช�ติ กรมปศุสัตว์
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รูปที่ 6  ผึ้งชันโรงกำาลังปฏิบัติหน้าที่ผสมเกสร รูปที่ 7  กระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากรังผึ้งชันโรง

รูปที่ 8  กระเปาะนำา้ผึ้งในรังผึ้งชันโรง
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กำาหนดออก

พิมพ์ที่

ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

กลุ่มบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปีละ 6 ฉบับ ทุกๆ 2 เดือน ฉบับละ 1,200 ชุด

บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำากัด

วัตถุประสงค์

เจ้าของ

ที่ปรึกษา


