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ชันโรง(Stingless bee)
ชันโรงหรือผึ้งจิ๋ว จัดเปนแมลงผสมเกสรที่มีพฤติกรรมในการตอมดอกไมผลหลายชนิดที่กอใหเกิด
การผสมเกสรอยางเดนชัด และแพรกระจายพันธุอยูทวั่ ทุกภาคของประเทศ ชันโรงเปนแมลงที่แสดงถึง
ขั้นตอนสูงสุดของวิวัฒนาการทางสังคมของแมลง การจัดองคการทางสังคม ของชันโรงซึ่งมีทั้งความ
คลายคลึงเทียบไดกับผึ้ง และมีความแตกตางกันเปนทีน่ าสนใจไดมกี ารศึกษาทางดานชีววิทยาของแมลง
ชนิดนีห้ ลายดาน ผึ้งเปนแมลงผสมเกสรซึ่งมีอยูมากมายหลากหลายชนิด เชน ผึ้งหลวง ผึ้งหลอด ผึ้งมิ้ม ผึ้ง
โพรง ผึ้งกัดใบและผึ้งพันธุ ที่กลาวมา ทุกชนิดลวนมีคําวา “ผึ้ง” นําหนาชื่อทั้งสิ้น แตมีแมลงผสม
เกสร จําพวกผึ้งอยูเพียงสองชนิดที่ไมมีคาํ วา “ผึ้ง” นําหนาคือ แมลงภูแ ละชันโรง แมลงภูเปนผึ้งปา จัดเปน
พวกแมลงผสมเกสรจําพวกผึ้ง
ชันโรงเปนชื่อสามัญที่ใชเรียกผึ้งที่ไมมีเหล็กใน (Stingless bee) ซึ่งมีการแพรกระจายพันธุอยูท ั่วทุก
ภาคของประเทศไทย แตละภาคจะมีชื่อเรียกชันโรงแตกตางกันไป ทางภาคเหนือเรียกชันโรงชนิดตัวเล็ก
วา “ขี้ตัวนี ขี้ตงั นีหรือขี้ตึง” (Trigona laeviceps)ถาเปนชนิดตัวใหญขึ้นไปอีกจะเรียกวา ขี้ยาดํา (Trigona
apicalis และ T.collina) สวนชันโรงที่มีขนาดใหญมากหรือเรียกวาชันโรงยักษ เรียกวา ขี้ยาแดง
(T.fimbriata) ทางภาคใตเรียกชันโรงไมวาเล็กหรือใหญวา “แมลงอุง” ภาคะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)
ซึ่งพบชันโรงที่ทํารังใตดินวา “ขี้สูด” สวนทางภาคตะวันออกเรียกวา”ตัวชํามะโรง หรืออีโลม” ภาค
ตะวันตก เรียกวา “ตัวตุงติ้งหรือ“ติ้ง” ผูที่ศึกษาชันโรงในทวีปเอเชียที่มีชอื่ เสียงที่สุด คือ
Prof.Dr.S.F.Sakagami เปนชาวญี่ปุนและ Prof.Dr.C.D.Michenerชาวอเมริกา แตเปนที่นาเสียดายวาอาจารย
ซาคากามิ ไดเสียชีวิตไปแลวเมื่อเดือนกุมภาพันธ 2540 ดวยย 78 ป ทานเคยเดินทางศึกษา ชันโรงใน
ประเทศไทย และจําแนกชันโรงในประเทศไทยไว จํานวน 21 ชนิด ยกเวนอยูชนิดเดียวที่ยังไมรายงานคือ
ชันโรงยักษ(ขี้ยาแดง) T. fimbriata คนพบโดย ดร.สมนึก บุญเกิด ซึ่งเปนชันโรงยักษที่ใหญที่สุดในทวีป
เอเชีย รวมแลวในประเทศไทยคนพบชันโรงแลว ประมาณ 22 ชนิด
ชีววิทยาของชันโรง (Biology of the Stingless bee)
วงจรชีวติ ของชันโรง Trigona laeviceps พฤติกรรมตาง ๆ ของชันโรง queen จะเริ่มวางไขซึ่งตองใช
เวลากระตุน ใหworker สํารอกอาหารประมาณ 2 นาที เมื่อ queen วางไขเสร็จแลว worker จะเริ่มทําการปด
cell ที่วางไขแลวทันที และจะไมถูกเปดอีกเลยจนกวาจะออกมาเปนตัวเต็มวัย (ตั้งแตระยะไข ระยะหนอน
ดักแด) worker จะสราง cell เปนชุด ๆ แลว Queen จะเริ่มวางไขประมาณ20-40 ฟอง/วัน ชันโรง (Trigona
laeviceps) เมื่อ queen วางไขและ worker ปด cell (เซล) จนออกมาเปนตัวเต็มวัย โดย nurse bee (ชันโรงพี่
เลี้ยง) ชวยกัดเปดตัวเต็มวัยออกมา ใชเวลาทั้งสิ้น รวม 40 วัน และระยะฟกไขเปนตัวหนอนใชเวลา 6.5 วัน
และระยะตาง ๆ ของตัวหนอนแตละวัย คือ หนอนวัย 1 ถึงวัย 3 ใชระยะเวลาวัยละ 1 วัน สวนหนอนวัย 4
และวัย 5 ใชระยะเวลา 1.5-2 วัน เทากัน ดังนั้นระยะหนอนของชันโรงชนิดนี้ใชเวลา 7 วัน สวนระยะกอน
เขาดักแดใชเวลา 2.5 วัน สวนระยะดักแดมีระยะการพัฒนาแบงไดเปน 3 ระยะคือระยะตารวมมีสีขาวใชเวลา
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7.5 วัน ตารวมเปนสีน้ําตาลใชเวลา 7.5 วันและระยะตารวมสีดําใชเวลา 9 วัน รวมระยะเวลารวมระยะเวลา
ของการเจริญเติบโตของชันโรงเปน worker ใชเวลา 40 วัน นับตั้งแตไขจนกระทั่งออกเปนตัวเต็มวัย ซึ่งตัว
เต็มวัยเมื่อซึ่งตัวเต็มวัยเมื่อครบอายุแลวถาไมไดรับการชวยเหลือจาก nurse bee กัดหลอดหรือฝาใหออกจาก
หลอดดักแดกจ็ ะตายอยูในหลอดนั้น
วงจรชีวติ ของชันโรง
อายุชันโรง อายุ 40 วัน
=>ไข (egg) 6.5 วัน
=>ระยะตัวหนอน วัย 1 st instar 1.0 วัน
=>วัย 2 nd instar 1.0 วัน
=>วัย 3 rd instar 1.0 วัน
=>วัย 4 th instar 1.5-2.0 วัน
=>วัย 5 th instar 1.5-2.0 วัน
ระยะดักแด (prepupa) มี 3 ระยะ (กอนเขาดักแด) 2.5 วัน
1. ระยะตารวมสีขาว (white-eye) 7.5 วัน
2. ระยะตารวมสีน้ําตาล (brown-eye) 7.5 วัน
3.ระยะตารวมสีดํา (dark-eye) 9.0 วัน
ลักษณะการอาศัยของชันโรงแตละชนิด
1.Trunk nesting (อาศัยอยูตามโพรงไม) ซึ่งมีการปรับสภาพอุณหภูมิคงที่ เชน
T.fimbriata,T.apicalis,T.melanoleuca
2.Ground nesting (อยูในดินจอมปลวก) T.Collina (มีชองทางปลองทางเขา-ออก และมีทางเดินเขาหา
กัน มีปญหาพวกปาราสิต (หนอนกินเกสร)
3.Branch nesting (อาศัยอยูตามกิ่งไม) กลุมนี้จะหากิ่งไมที่เปนโพรงอาศัย เปนชนิดที่ทนตอ
สภาพแวดลอมไดดี
4.Anthropophilous (ชอบอยูรวมกับมนุษย) อาศัยตามรอยแตกของอาคารบานเรือนและชองวางเล็ก ๆ
พฤติกรรมของการหาอาหาร
แมลงจําพวกผึ้งทุกชนิดมีพฤติกรรมการหาอาหาร หรือการลงตอมดอกไม มีละอองเกสรและน้ําหวาน
ในปริมาณทีไ่ มเทากันธรรมชาติของชันโรงนั้น ตองการเกสรมากกวาน้ําหวาน เพื่อไปเตรียมอาหารที่มี
ความหนาแนนสูง เมื่อนางพญาวางไขลงไปแลวสามารถฟกอยูในผิวอาหารได ดังนั้นชันโรงมักจะตอม
ดอกไมที่มีโครงสรางเปนดอกเปด มองเห็นเกสรไดชัดเจน และมีปริมาณเกสรมาก โดยทัว่ ไปชันโรงจะเก็บ
เกสรจัดเปนรอยละ 80 และเก็บน้ําหวานเพียงรอยละ 20 การเก็บเกสรของชันโรงบนดอกไม มันจะลงตอม
ดอกทุกดอก แมวาดอกนัน้ ถูกแมลงผสมเกสรตัวอื่นตอมอยูแลว ซึ่งจะไมเหมือนกับผึ้งจะหากินในบริเวณ
ไมไกลจากรังมากนักและชันโรงไมคอยมีนิสัยชอบ เลือก (Floral preference)
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บทบาทและความสําคัญของชันโรง
ชันโรงมีความสําคัญในการผสมเกสรทั้งพืชปลูกและพืชปาเปนอยางยิ่ง ดวยคุณสมบัติพิเศษ หลาย
ประการดังนี้
1. ชันโรงมีความมั่นคงในการตอมดอกไมอยางสม่ําเสมอจัดเปนแมลงผสมเกสรประจําถิ่นคือจะหากิน
หรือตอมดอกไมในระยะไมไกลจากรังที่มนั อาศัยอยูคณ
ุ สมบัติขอนี้เปนประโยชนตอ เกษตรกรอยางยิ่ง
2. ชันโรงไมคอยมีนิสยั เลือก ชอบ (floral preference) ชันโรงจะเก็บเล็กผสมนอยไปเรื่อยไมจูจี้จองหอง
อยางผึ้งพันธุ ซึ่งจะเลือกตอมเฉพาะดอกทีม่ ันชอบ และตองมีดอกมาก ๆ จึงจะลงตอมเราจึงสามารถใช
ชันโรงชวยผสมเกสรพืชเปาหมายไดหลายชนิด และแมวา พื้นที่เพาะปลูกจะมีขนาดเล็กเพียงใดก็ไมมีปญหา
วาชันโรงจะไมลงตอม
3. ชันโรงเปนแมลงผสมเกสรประจําถิ่นจึงใชผสมเกสรพืชพื้นเมือง หรือพืชที่มีถิ่นกําเนิดในแถบ เอเซีย
ไดดี เชน ทุเรียน ขอมูลจากการทดลองระบุวา ในบรรดาแมลงผสมเกสรตาง ๆ ที่ลงตอมดอกทุเรียนจะเปน
ชันโรงถึงรอยละ 80
4. ชันโรงเปนแมลงที่ชอบเก็บเกสร มีพฤติกรรมการตอมดอกที่ละเอียด นุมนวล จึงทําหนาที่ผสมเกสร
ไดอยางดี ตางจากผึ้งบางชนิด ที่เลือกดูดแตน้ําตอย ไมสนใจเกสร จึงไมเกิดการถายละอองเกสรตามที่
ตองการ
5. ชันโรงไมมีนิสัยรังเกียจของเกาหรือของใชแลวมันจะตอมดอกไมไดทกุ ดอก แมวาดอกนัน้ จะเคยถูก
แมลงผสมเกสรตัวอื่น ตอมมาแลว และทิง้ กลิ่นไวก็ตาม ในขณะที่ผึ้งรวงจะไมตอมดอกที่มีกลิ่นซึ่งผึ้งชนิด
อื่นหรือรังอื่นทิ้งไว
6. ชันโรงมีอายุยืนกวาผึ้งรวงมาก ทําใหมีโอกาสผสมเกสรไดนาน
ศัตรูของชันโรง
เนื่องจากชันโรงมีลําตัวขนาดเล็กและลักษณะการบินไมเปนแนวตรงหรือโคง การบินของชันโรงจะ
เปนแบบหักมุมซายบางขวาบาง ทําใหหลบศัตรูไดงาย ยากแกการจับกินขอบแมลงและนกตาง ๆ ภายในรัง
ของชันโรงจะเก็บยางไมไวสําหรับปองกันศัตรูเรื่องของศัตรูจึง ไมคอยมี แตที่พบก็มีไดแก
นก โดยเฉพาะนกทีก่ ินแมลง จะไปจับเกาะบริเวณดอกไมที่ชันโรงตอมอยู ทําใหงายตอการจับกิน
มด เปนมดที่ชอบกินน้ําหวาน จะรบกวนในระยะทีม่ ีการแยกขยายรังใหม ๆ โดยจะเขาไปกินน้ําหวาน
ภายในรัง ทําใหชันโรง ทิ้งรังหนีไป ชันโรงบางชนิดมดก็ไมสามารถเขาไปได เพราะจะสรางยางเหนียวไว
เปนเกาะปองกันรัง
มวน เปนศัตรูใชปากเจาะแทงดูดน้ําเลีย้ งของชันโรง โดยจะไปจับชันโรงที่ใกล ๆ รัง ถาหากมีมากจะ
ทําใหประชากรชันโรงลดนอยลงอยางเห็นไดชัดเจน มวนจะชอบ
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น้ําผึง้
น้ําผึ้ง ตามความหมายทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หมายถึง ของเหลว รสหวานซึ่ง
ผึ้งผลิตขึ้นมาจาก น้ําหวานจากดอกไม หรือจากสวนใดสวนหนึ่งของตนไมแลวสะสมไวในรังผึ้ง
ผึ้งผลิตน้ําผึง้ ไดอยางไร
เมื่อผึ้งเก็บน้ําหวานจากดอกไมลงสูก ระเพาะจะมีน้ํายอย (enzyme) จากตอมน้ําลายขับออกมายอย
เปลี่ยนหรือเรียกวา เมตาบอไลซ น้ําตาลกูลโคส และฟรุคโตส ใหเปนน้ําตาลแปรรูป (invert sugar) คือ
น้ําตาลลีวูโลส เดกซโทรส และมอลโตส นอกจากนั้นยังมีน้ําตาลอื่น ๆ อีกแตมีจํานวนนอยมาก ปฏิกิริยา
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งแตผึ้งเริ่มบินกลับรัง ในขณะทีผ่ ึ้งกระพือปก จะเกิดพลังงานความรอนชวยเรงการ
ทํางานของเอนไซม ตลอดจนชวยเผาผลาญลดความชื้นในน้ําหวานใหกลายเปนน้ําผึ้งเร็วขึ้น เมื่อผึ้งงาน
กลับมาถึงรังจะคายน้ําหวานแปรรูปนี้ใหกบั ผึ้งงานประจํารัง ซึ่งจะรับกันดวยปากตอปาก น้ําหวานแปรรูป
นี้ยังไมเปนน้ําผึ้ง ที่สมบูรณ เพราะยังมีความชื้นหรือน้ําในน้ําหวานมากถึงรอยละ 30-40 ตอมาผึ้งงาน
ประจํารังจะนําน้ําหวานนี้ไปเก็บในหลอดรวงน้ําผึ้ง ตอนเย็นกลับรังกันเปนสวนใหญจะชวยกันกระพือปก
ชวยใหมีการระเหยของน้ําหวานอีกจนเปนน้ําผึ้งที่สมบูรณ มีน้ําเหลืออยูพียงรอยละ 20-25 เทานั้น หลังจาก
นั้นผึ้งงานจะใชไขผึ้งปดหลอดรวงที่เก็บน้าํ ผึ้งนี้ไวเปนอาหาร เพื่อใชเปนพลังงานในชีวิตประจําวัน และ
ยามขาดแคลนอาหารตอไป เมื่อผึ้งงานสรางฝาขี้ผึ้งปดหลอดรวงแลว แสดงวาน้ําผึ้งเขมขนไดที่แลว ผู
เลี้ยงจะนํารวงผึ้งมา ปาดฝารวงดวยมีดปาดฝาแลวจึงนํารวงผึ้งนั้นเขาเครื่องสกัดหมุนใหน้ําผึ้งไหลออกจาก
รวงโดยแรง แลวจึงนํา รวงผึ้งนั้นเขาเครื่องสกัดหมุนใหน้ําผึ้งไหลออกจากรวงโดยแรงเหวี่ยง จะไดน้ําผึ้งที่
สะอาด แตอาจมีเศษไข ผึ้งหรือชิ้นสวนตาง ๆ ติดมา จึงตองกรองดวยผากรองแลวเก็บไวในถังสูงที่ฝาปด
มิดชิด ปองกันมดและฝุน ละอองตกลงไปในถัง การบรรจุน้ําผึ้งจากถังลงสูขวดจะเปดวาลวใหน้ําผึ้งจาก
กนถังลงสูขวดบรรจุ ทั้งนี้เพื่อ ปองกันไมใหมีฟองอากาศติดปนมา
ความแตกตางของน้ําผึง้ ตามชนิดของพืชอาหาร
เปนธรรมชาติของรังผึ้งที่จะเก็บน้ําหวานสะสมไวภายในรัง ดังนั้น หากผูเลี้ยงมีกรรมวิธีจดั การดูแล
ที่ดี และมีรังผึง้ อยูใน บริเวณที่ในชวงเวลาหนึ่งที่มีพืชชนิดเดียวกัน ออกดอกบานพรอม ๆ กัน น้ําหวานที่
ผึ้งงานดูดเก็บสะสมแปรรูปเปนน้ําผึ้งไวภายในรังสวนใหญก็มาจากแหลงพืชเดียวกัน โดยปกติแลว
น้ําหวานที่ปลอยออกมาจากตอมน้ําหวานของพืชแตละชนิดจะมีกลิ่น รส สี แตกตางกันออกไป
เฉพาะตัว และองคประกอบโครงสรางของน้ําตาลก็อาจผิดแผกจากกันไปบาง จึงทําใหสามารถระบุชนิด
ของน้ําผึ้ง ตามชนิดของพืชอาหารได เชน น้ําผึ้งจากดอกลิ้นจี่ น้ําผึ้งจากดอกสม น้ําผึ้งจากดอกลําไย น้ําผึ้ง
จากดอกสาบเสือ ฯลฯ ซึ่งน้ําผึ้งแตละชนิดจะมีลักษณะแตกตางกัน ดังนี้
1. ความแตกตางในเรื่องกลิ่น รส และสีของน้ําผึ้ง ซึ่งขึ้นอยูกบั น้ําหวานของดอกไมที่ผึ้งเก็บ มี
ตั้งแตสีเหลืองออนน้ําตาลออนไปจนถึงน้าํ ตาลไหม ตัวอยางเชน น้ําผึ้งที่ไดจากดอกลําไยจะมีสีเขม มีกลิ่น
หอมและมีรสหวานกวาน้ําผึง้ ที่ไดจากดอกลิ้นจี่ ดอกเงาะ ดอกทุเรียน ดอกนุน
2. องคประกอบของน้ําตาล เชน สัดสวนของน้าํ ตาลกลูโคส และน้ําตาลฟรุคโตสไมเทากัน มีผลถึง
ความแตกตางทาง ดานคุณสมบัติทางกายภาพของน้ําผึ้ง เชน
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- การตกผลึก น้ําผึ้งที่ไดจากการเลี้ยงผึ้งในสวนยางพารา สามารถตกผลึกไดทงั้ หมด เมื่อนําไปแชใน
ตูเย็นหลายชั่วโมง ในขณะทีน่ ้ําผึ้งจากดอกลิ้นจี่ตกผลึกไดนอยกวา หรือน้ําผึ้งจากดอกลําไยและนุน ไมคอย
ตกผลึกเลยในสภาพเดียวกัน
- ความสามารถในการอุมน้ํา ซึ่งน้ําผึ้งบางชนิดจะอุมน้ําไวในปริมาณมากกวาน้าํ ผึ้งอีกชนิดหนึ่ง
คุณสมบัตขิ องน้ําผึง้
1. คุณสมบัติทางกายภาพ
- ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส มีความถวงจําเพาะประมาณ 1.4225
- น้ําผึ้ง 3,785 มิลลิลิตร ( 1 แกลลอน ) หนัก 5,375 กรัม
- น้ําผึ้ง 0.453 กิโลกรัม ( 1 ปอนด ) ใหพลังงาน 1,380 แคลอรี
- น้ําผึ้ง 1 กิโลกรัม ใหพลังงาน 3.03 แคลอรี
2. คุณสมบัติในการตอตานแบคทีเรีย (antibiotic)
- มีคาความเปนกรด (คา pH เฉลี่ย
เทากับ 3.9) เพียงพอที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียหลายชนิดได
- มีความสามารถดูดซับน้ําไดสูงมาก (hyperosmosis) ดึงดูดน้ําออกจากเซลลแบคทีเรีย
- มีความสามารถในการเกิดสารไฮโดรเจนเปอรออกไซด (hydrogenperoxide) ซึ่งมีฤทธิ์ในการฆา
เชื้อแบคทีเรีย สารนี้เกิดจากปฏิกิริยาของเอนไซมเมื่อน้ําผึ้งมีความชื้นมากกวา 20 เปอรเซนต
องคประกอบของน้ําผึง้
องคประกอบของน้ําผึ้งจะผันแปรไปตามชนิดของดอกไมที่ผึ้งบินออกไปเก็บรวบรวมเขามาไวในรัง
ของมัน แตจะอยูใน คาพิสัยที่ไมกวางมากนัก น้ําผึ้งที่มาจากดอกไมชนิดเดียวกัน แตขึ้นหรือปลูกอยูตาง
พื้นที่ก็ทําใหนา้ํ ผึ้งที่ไดมีสมบัติทางกายภาพแตก ตางกัน เชน สี ความชื้น โดยทัว่ ไปองคประกอบของ
น้ําผึ้งจะเปนดังนี้
1. ปริมาณความชื้น น้ําผึ้งที่ดีควรมีปริมาณความชื้นไมเกินรอยละ 18 เพื่อใหมีรสชาดที่
เขมขน สามารถเก็บไวไดนาน โดยจะเปลี่ยนแปลงสภาพเล็กนอยและปองกันไมทาํ ใหน้ําผึ้งเสียคุณคาจาก
การหมัก
2. น้ําตาลของน้าํ ผึง้ น้ําผึ้งเปนแหลงของสารอาหารคารโบไฮเดรตที่สําคัญ เพราะถาหักปริมาณน้ํา
หรือความชื้น เพราะถาหักปริมาณน้ําหรือความชื้นออกเสียแลว รอยละ 95-99 ที่เหลือจะเปนน้ําตาลชนิด
ตาง ๆ ชนิดทีส่ ําคัญคือน้ําตาลลีวูโลส (ฟรุคโตส) และเดกซโตส (กลูโคส) ที่ผึ้งยอยสลายจากน้ําตาล
ซูโครสในน้ําหวานน้ําตาลทั้งสองชนิดซึ่งเปนน้ําตาลในโมเลกุลเดี่ยวที่รางกายสามารถดูดซึมไปสราง
พลังงานไดทนั ที และทําใหน้ําผึ้งมีคุณสมบัติทางกายภาพอื่น ๆ อีกหลายอยาง เชน ดูดความชืน้ จาก
บรรยากาศ น้ําผึ้งที่ดีควรมีนา้ํ ตาลทั้ง 2 ชนิด ไมนอยกวารอยละ 65 นอกจากนีน้ ้ําตาลลีวูโลสยังมีความ
หวานมากกวาน้ําตาลทราย 1.6 เทา ขณะทีร่ างกายดูดซึมไดชา จึงสามารถใชน้ําผึ้งเปนสารใหความหวาน
แทนน้ําตาลทัว่ ไปได สําหรับผูที่ตองการควบคุมน้ํานักในระดับที่ไมเครงครัดนัก น้ําผึ้งที่ไดจากน้ําหวาน
ดอกไมจะมีน้ําตาลลีวูโลสมากกวาน้ําตาลเดกซโตส นอกจากน้ําตาลทั้งสอง ชนิดแลว น้ําผึ้งยังประกอบดวย
ซูโครส มอลโทส แล็กโทส และน้ําตาลอื่น ๆ รวม 17 ชนิด
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3. กรดในน้ําผึ้ง เนื่องจากน้ําผึ้งมีรสหวานจัด รสเปรี้ยวของสภาพความเปนกรด จึงถูกปดบัง
เอาไว กรดในน้ําผึ้งมีหลายชนิด เชน กรดฟอรมิก อะซีติก มิวทารก ซีตริก และซักซินิก กรดที่สําคัญ
ที่สุดในน้ําผึ้ง คือ กรดกลูโคนิก ซึ่งเปนอนุพันธของน้ําตาลเดกซโตส ในน้ําผึ้งยังมีกรดอะมิโนถึง 16
ชนิด นอกจากนี้ยังมีกรดอนินทรีย คือ กรดฟอสฟอริก และกรดเกลือ (ไฮโดรคอลริก) อีกดวย
4. แรธาตุในน้ําผึ้ง ปริมาณเถา (สวนของแรธาตุตาง ๆ) ในน้ําผึ้งมีคาเฉลี่ยประมาณรอยละ 0.17 ของ
น้ําหนักน้ําผึ้ง แรธาตุที่พบใน น้ําผึ้ง ไดแกแคลเซียม โพแทสเซียม
ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม โซเดียม สังกะสี เหล็ก แมงกานีส ทองแดงปริมาณแรธาตุตาง ๆ ในน้ําผึง้ แมจะมี
ไมมากนัก แตอยูในสัดสวนที่เหมาะสม การเติมน้ําผึ้งลงไปแทนน้าํ ตาลในอาหารชนิดตาง ๆ
จะเปนการเพิม่ ปริมาณแรธาตุที่จําเปนของรางกาย และยังเปนการเพิ่มคุณคาทางอาหารอยางอื่นอีกดวย
5. เอนไซมในน้ําผึง้ เอนไซมคือสารประกอบเชิงซอนที่เกิดขึ้นภายในเซลลของสิ่งมีชีวิต มีหนาที่เปน
ตัวกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาตาง ๆ ภายในเซลลนั้น ๆ เอนไซมที่สําคัญที่สุดที่พบในน้ําผึ้ง คือ “อินเวอรเทส”
ซึ่งมีหนาที่เปลี่ยนน้ําตาลซูโครส ในน้ําหวานของดอกไมใหเปนน้ําตาลแปรสภาพ น้ําตาลเดกซโตส และ
ลีวูโสล ในน้ําผึ้งมีเอนไซมที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งคือ “ไดแอสเทส หรือ อมัยเลส” เอนไซมชนิดอื่น ๆ ใน
น้ําผึ้งมี เอนไซมคาตาเลส และฟอสฟาเทส และในรายงานลาสุด พบวาในน้ําผึ้งมีเอนไซมอีกชนิด หนึ่งคือ
กลูโคออกซิเดสเปนเอนไซมจากฟารังเกลแกลนดของผึ้ง ทําหนาที่เปลี่ยนน้ําตาลกลูโคสเปนกรดกลูโคนิก
และไฮโดรเจนเปอรออกไซด หรือ “อินฮิบิท” ที่ทําหนาที่ยับยั้งและทําลายเชื้อโรคได
6. วิตามินในน้ําผึง้ ในน้ําผึ้งมีวิตามินอยูหลายชนิด ไดแก ไทอามีน (บี 1) ไรโบฟลาวิน (บี 2) กรด
แอนคารบิก(วิตามินซี) ไพรด็อกซิน (บี 6) กรดแพนโทธินิก กรดนิโคดินิก หรือที่เรียกวากรวมกลุมวา
วิตามินคอมเพล็กซ ปริมาณวิตามินในน้ําผึ้งแตละชนิดแตกตางกันตามทีม่ าของน้ําผึ้ง เดกซทรินในน้าํ ผึ้ง
เปนสารประกอบที่มีโมเลกุลของกลูโคสตอกันเปนโซยาว เปนสวนที่ทาํ ใหชุมคอและเคลือบผิว
7. สารแขวนลอยในน้ําผึง้ สารแขวนลอย หมายถึง โมเลกุลขนาดใหญที่เกิดจากการรวมกลุมกันของ
โมเลกุลขนาดเล็ก และกระจายตัวอยูในของเหลวนัน้ ๆ โมเลกุลของสารแขวนลอยจะไมตกตะกอน สาร
แขวนลอยสวนใหญในน้ําผึง้ จะเปนเกสรดอกไม ทั้งที่ไมถูกน้ํายอยยอย และที่ถูกน้าํ ยอยแลวบางสวน และ
พบวามีโปรตีน 4-7 ชนิด ในปริมาณที่แตกตางกันปริมาณโปรตีน ในน้ําผึ้งมีอยูประมาณรอยละ 0.1-0.6
8. อินฮิบิทหรือคุณสมบัติในการตอตานเชื้อโรคของน้ําผึ้ง สารอินฮิบิทมีผลตอตานเชื้อโรค เพราะ
การผลิตไฮโดรเจนเปอรออกไซดในปฏิกริ ิยาเปลี่ยนน้าํ ตาลกลูโคส เปนกลูโคลในแลคโดนโคเอนไซมกลู
กโคออกซิเดส จึงมีการนําน้ําผึ้งมาใช ในการรักษาบาดแผล ไฟไหม น้ํารอนลวก แผลติดเชื้อ สารกระตุน
ปฏิกิริยาทางชีวภาพอืน่ ๆ ในน้ําผึ้ง วิตามินและแรธาตุตาง ๆ ในน้ําผึง้ นับวาเปนสวนหนึ่งของสารที่กระตุน
ปฏิกิริยาทางชีวภาพดวย แตในน้ําผึ้งยังมีอกี หลายอยางทีว่ ิทยาศาสตรปจ จุบันไมสามารถคนพบได มีการ
ทดลองหลายอยางที่พิสูจนวาน้ําผึ้งมีสวนในการกระทําปฏิกิริยาทางชีวภาพ เชน ชวยการสรางรากของกิ่งไม
ชวยใน การเจริญเติบโตของยีสต ชวยเรงการยอย ชวยใหเจริญอาหาร และชวยในการเจริญเติบโตตาม
ภาวะปกติหรือยามเจ็บปวย
จากการวิเคราะหคณ
ุ ภาพของน้ําผึ้งจากดอกไมชนิดตาง ๆ พบวาน้ําผึ้งจะดอกเงาะมีปริมาณซูโครส
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นอยที่สุด (1.66%)และมีความชื้นนอยที่สุด (14.87%) กลาวไดวา น้ําผึ้งจากดอกเงาะมีความบริสุทธิ์มากกวา
น้ําผึ้งจากดอกไมชนิดอื่น ๆ
ตารางแสดงผลการวิเคราะหน้ําผึง้ บางชนิด
ชนิดน้ําผึ้ง

ความชื้น
(%)

น้ําตาล
ซูโครส
(%)
6.70
5.34
8.55
1.66
12.02

แรธาตุ ความเปนกรด ความใสของน้าํ ผึ้ง น้ําตาล
ที่ 20 องศา
ทั้งหมด
(%) (มก.ของกรด/
น้ําผึ้ง 1กก.)
เซลเซียส
0.2659
31.54
1.42
71.78
0.9064
71.88
1.37
71.49
0.2187
25.95
1.04
73.77
0.086
38.04
1.41
73.00
0.277
34.66
1.43
86.76

น้ําผึ้งลําไย
15.42
น้ําผึ้งมะพราว
19.26
น้ําผึ้งสาบเสือ
18.48
น้ําผึ้งเงาะ
14.87
น้ําผึ้งนุน
17.84
ลักษณะของน้าํ ผึ้งทีด่ ี
น้ําผึ้งที่ไดจากผึ้งเลีย้ งมีคุณสมบัติเหมือนน้ําผึ้งที่ไดจากธรรมชาติและยังสามารถเจาะจงใหไดน้ําผึ้ง
จากแหลงของดอกไมตามความตองการ เชน น้ําผึ้งจากสวนลําไย ลิ้นจี่ เปนตน โดยทีผ่ ึ้งจะไดรับการดูแลเอา
ใจใส มีวิธีการจัดการที่ดีทําใหไดน้ําผึ้งมากกวาผึ้งทีห่ าอาหารจากธรรมชาติ ลักษณะของน้ําผึ้งที่ดี ควรเปน
ดังนี้
1. มีความขน และหนืดพอสมควร ซึ่งแสดงวามีน้ํานอย น้ําผึ้งที่ดีไมควรมีน้ําเกินรอยละ
21 หากมีเจือปนมากกวานัน้ จะทําใหจุลินทรียสามารถเจริญเติบโตและทําลายคุณคาของน้ําผึ้งได
2. มีสีตามธรรมชาติ ตั้งแตสีเหลืองออนถึงสีน้ําตาล ใสไมขุนทึบ
3. มีกลิ่นหอมของน้ําผึ้งและดอกไมตามแหลงที่ไดมา ปกติพืชที่ใชผลิตน้ําผึ้งมีหลายชนิดที่
นิยม คือ ลําไย ลิ้นจี่ และสาบเสือ น้ําผึ้งลําไย นับเปนน้ําผึ้งที่มีรสหวานเปนพิเศษเหนือกวาน้ําผึ้งจาก
พรรณไมอื่นทัง้ หมด
4. ปราศจากกากไขผึ้ง หรือเศษตัวผึ้งปะปนรวมทั้งวัสดุตาง ๆ แขวนลอยอยู
5. ปราศจากกลิน่ รส ที่นารังเกียจอืน่ ใด หรือกลิ่นบูดเปรีย้ ว ไมมฟี อง
6. ไมมีการใสสารปรุงรสแตงสี กลิ่น รสใด ๆ ลงในน้ําผึง้
จากลักษณะของน้ําผึ้งที่ดีดังกลาวขางตน สําหรับผูที่คุนเคยกับการรับประทานน้ําผึ้ง สามารถ
พิสูจนไดงาย ๆ จากการดู ลักษณะ ดมกลิ่น และชิม แตถาไมคุนเคยก็เปนการยาก นอกจากจะใชการ
วินิจฉัย โดยการตรวจสอบทางเคมี
การที่น้ําผึ้งมีฟองอากาศอยูมากและมีลักษณะเหลว ถาเปดภาชนะดมดู มีกลิ่นบูดเปรี้ยวแสดงวาน้ําผึ้ง
นั้นบูดแลวโดยมีเชื้อ ยีสตทําปฏิกิริยาเปลี่ยนน้ําผึ้งบางสวนไปเปนแอลกอฮอล เห็นไดชัดจากฟองอากาศที่มี
อยูมากบริเวณผิวของน้ําผึ้ง ซึ่งเกิดจากปฏิกิริยา ของยีสตนั่นเอง
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น้ําผึ้งที่ดีควรมีรสหวาน หอม ไมขมเผื่อน ไมมีรสหรือกลิ่นไหมที่แสดงวาน้ําผึ้งนั้นไดรับความรอน
สูงเกินไปในขบวนการ เก็บหรือบรรจุ
ในบางครั้ง น้ําผึ้งดีแตถูกเก็บไวนานในที่เย็น หรือน้ําผึ้งจากดอกไมบางชนิด อาจตกผลึกเปน
ตะกอนนอนกนอยูก็เขาใจ ผิดวาน้ําผึ้งนัน้ เสีย ซึ่งสามารถแกไขใหกลับคืนสภาพเดิมไดผูบริโภคบางราย
นิยมรับประทานน้ําผึ้งที่ตกผลึกเพราะมีรสชาติอีกแบบหนึ่ง และงายตอการรับประทานดวย มีบางบริษัท
ผลิตน้ําผึ้งในรูปของน้ําผึ้งครีม หรือน้ําผึ้งที่ตกผลึกจําหนาย
ขอควรระวังในการใชนา้ํ ผึง้
แมน้ําผึ้งจะมีประโยชนมากมายแตใชวาจะใชไดกบั ทุกคน บุคคลที่มีปญหาสุขภาพตอไปนี้ไมควร
ดื่มน้ําผึ้ง
1. คนเปนโรคเบาหวาน
2. คนที่มักมีอาการอาหารไมยอย และอาเจียนบอย
3. ไมควรใหเด็กอายุนอยกวา 1 ขวบดื่มน้ําผึ้ง เพราะในน้ําผึ้งอาจมีสปอรของเชื้อคลอสตริเดียม โบทู
ลินัม ปนเปอนอยูซึ่งเชื้อนี้จะเจริญเติบโตไดในทางเดินอาหารของเด็กเล็ก ทําใหเกิดสารพิษที่อาจเปน
อันตรายถึงชีวติ ได กรณีดังกลาวนี้แมจะเกิดขึ้นไม บอย แตระมัดระวังปองกันไวกอนยอมปลอดภัยกวา
4. บางครั้งน้ําผึ้งอาจจะไดมาจากน้าํ หวานของเกสรดอกไมที่เปนพิษ เชน น้ําหวานจากดอกไมของ
ตนตาตุมทะเล ซึ่งเปน ไมชายเลนที่มีพิษ เมื่อกินเขาไปจะทําใหทองเดิน ดังนั้นกอนซื้อน้ําผึ้งที่หาบเรมา
ขาย หรือขายอยูริมทางควรสอบถามถึงที่มาของ ผึ้งใหละเอียดเพื่อหลีกเลี่ยงพิษภัยที่อาจเกิดขึน้ ได
ประโยชนของน้ําผึง้ ในการสรางเสริมสุขภาพและรักษาโรคตาง ๆ
โรคและอาหาร
ปริมาณและวิธีใช
1.บํารุงสุขภาพ
น้ําผึ้ง 3 ชอนโตะผสมน้ําอุน ๆ ดื่มทุกวัน
2.อดนอน
3.ยาอายุวัฒนะ
4.นอนไมหลับ

5.ไอ หลอดลม
อักเสบ มีเสมหะ

สรรพคุณ
เหมาะสําหรับผูที่เบื่ออาหารผูปวยที่เพิ่งฟน ไขรางกายออนแอ
น้ําหนักลด จะชวยฟน กําลัง -ไดเร็วขึ้น
น้ําผึ้ง 1-2 ชอนโตะหรือผสมน้ํา -ผลไม
จะทําใหรูสึกสดชื่นมีเรี่ยวแรง เหมาะสําหรับ –ผูที่เครงเครียด
อดนอน ทํางานหนัก และออนเพลีย
น้ําผึ้ง 1/2 - 1 ชอนโตะ ดื่มทุกวันเชาและกอน ทําใหสุขภาพแข็งแรง
นอน
น้ําผึ้ง 1 ชอนโตะ ดื่มกินเวลาอาหารเย็นหรือ จะชวยใหหลับดีขึ้น เพราะองคประกรอบสวนใหญของน้ําผึ้งคือ
กอนนอน
น้ําตาล เมื่อรางกายไดรับน้ําตาลทันทีก็จะสรางเคมีขึ้นมาชนิดหนึ่ง
ในสมองซึ่งสารตัวนี้มีฤทธิ์กลอมประสาท ทําใหรางกายสงบ
และหลับงายขึน้
กระเทียม 1-2 กลีบ(ตําใหละเอียด) น้ํามะนาว
1/2 ลูก เกลือเล็กนอย พิมเสนหรือการบูร 2-3
เกล็ด น้ําผึ้ง 1ชอนโตะ
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6.ทองอืด ทองเฟอ น้ําผึ้ง 1/2 - 1 ชอนโตะ น้ําขิงตมเขมขน 1/2
ถวยแกว เกลือเล็กนอย ดื่มวันละ 3 เวลาหลัง
อาหาร
7.ทองผูก
น้ําผึ้ง 1 ชอนโตะ ดื่มกอนนอน
น้ําผึ้งใหมไมคา งป มีน้ําตาลฟรุคโตสมีฤทธิ์เปนยาระบายออนๆ
ใชแกอาหารทองผูกในเด็กและผูสูงอายุไดดี
8. เด็กปสสาวะ
น้ําผึ้ง 1 ชอนชา (ไมผสมน้ํา) ดื่มกอนนอนทุก อาการปสสาวะระที่นอนจะหายไป
วัน
9.ทองเสียรุนแรง น้ําผึ้ง 1-2 ชอนโตะ เกลือ 1/2 ชอนชาผสมใน ชวยบรรเทาอาการออนเพลียจากการถายทองรุนแรง
น้ําอุน 1 แกว
อาเจียนเปนลม หรือเสียเหงือ่ มาก
10.เด็กแหวะนม น้ําผึ้ง 1/2 - 1 ชอนโตะ ผสมนมใหเด็กดื่ม
จะชวยแกอาการได เพราะในน้ําผึ้งมีน้ํายอยที่ชวยยอยนม
และยอยอาหารไดเปนอยางดี
11.กลามเนื้อเปน น้ําผึ้ง 2 ชอนชา ดื่มทุกมื้ออาหาร
อาการจะหายไปภายใน 1 สัปดาห เมื่อหายแลว
ตะคริว
ถาดื่มตอไปเปนประจําจะปองกันไมไดเกิดอาการเปนซ้ําอีก
12.ลางแผล

น้ําผึ้ง 1สวน ผสมน้ํา 9 สวน ชะลางแผล

น้ําผึ้งมีฤทธิ์เปนกรดออน ๆ ชวยฆาเชื้อโรคได

13.แผลฝมีหนอง

หัวหอมแดง 2 หัวตําใหละเอียดผสมกับน้ําผึ้ง
พอกที่หวั ฝ
ใชน้ําเกลือ หรือน้ําสุก (ที่เย็นแลว) ลางแผลให
สะอาด แลวใชสําลีหรือผาพันแผลชุบน้ําผึ้งปด
บริเวณแผล

ทําใหฝแตกเร็ว หายเร็วขึ้น

ดื่มน้ําผึ้ง 2-3 ชอนโตะ ขณะปวด

จะทําใหทุเลาอาการปวด และหายจากอาการโรคกระเพาะได

14.แผลเรื้อรัง

15.แผลไฟไหม
น้ํารอนลวก
ถูกทอไอเสีย
16.โรคกระเพาะ
17.น้ํากระสายยา
18.ยาลูกกลอน

จะชวยใหแผลมีเนื้อใหมเจริญขึ้นมาเร็วขึ้นเนื่องจากความเขมขนขอ
น้ําผึ้ง osmoticpressure ทําใหเชื้อโรคฝอตาย
รวมกันสารอินฮิบิท หรือไฮโดรเจนพอรออกไซดใน
น้ําผึ้งมีฤทธิ์ยับยั้งและทําลายเชื้อโรคได
ใชน้ําผึ้งที่ผานการฆาเชื้อแลวทาที่แผลหรือใช ชวยลดการหลัง่ ของน้ําเหลืองที่บาดแผลลดอาการปวด
ผาพันแผลที่สะอาดชุบน้ําผึ้งปดแผลไวแล
ลดการติดเชื้อปองกันการอักเสบ ทําใหแผลสมานกันไดเร็วขึ้น ทั้งน
เปลี่ยนผาพันแผลทุก 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง เพราะน้ําผึ้งมีความเขมขนสูงจึงสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อโรคและทําใหเชื้อโรคตายได
ยาไทยสวนใหญมักใชน้ําผึ้งเปนน้ํากระสายยา เพื่อชวยกลบรสยา
และแตงรส
ยาลูกกลอนนิยมใชน้ําผึ้งผสมกับผงยาแลวนําไป
ปนเปนเม็ดกลมๆ ชวยใหเม็กยาเกาะกันดีขึ้น

จากคุณประโยชนของน้ําผึ้ง รวมทั้งรสหวานตามธรรมชาติและกลิ่นรสเฉพาะตัว จึงนิยมนําน้ําผึ้ง
เปนสวนผสมในอาหารตางๆ เพื่อเพิ่มคุณคาและใหรสหวาน เชน
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1. ผสมในเครื่องดื่มตาง ๆ ไดแก ชา กาแฟ นม โยเกิรต น้ํามะนาว หรือในตางประเทศจะนําไปทํา
เบียรหรือไวน
2. ผสมในขนมอบและขนมหวานตาง ๆ คุณสมบัติพิเศษอยางหนึ่งของน้ําผึ้งในขนมปง คือ น้ําผึ้ง
ประกอบดวยน้ําตาลฟรุคโตส ซึ่งมีคุณสมบัติดึงความชืน้ ไวไดนาน ดังนั้นขนมปงหรือขนมที่ผสมน้ําผึ้งจะ
นิ่มอยูนานกวาใชน้ําตาลทรายธรรมดา หลังจากนําออกจาก นําออกจากเตาอบแลว
3. ผสมในผลิตภัณฑที่ทําจากธัญพืชเปนอาหารเชา หรือผสมในอาหารเด็กออน
4. ทําเปนสเปรด (spreads) สําหรับทาขนมปง เปนตน
น้ําผึง้ กับความงาม
น้ําผึ้งเปนผลิตภัณฑจากธรรมชาติที่ถูกใชเพื่อความงามมาตั้งแตสมัยโบราณ และยังคงใชมาจนถึงปจุ
บันในการผลิต ผลิตภัณฑดแู ลผิวพรรณและเสนผม เนือ่ งจากคุณสมบัติตามธรรมชาติที่มีในน้ําผึ้ง
1. Humectant น้ําผึ้งเปนสารใหความชุมชื้นตามธรรมชาติ คือ สามารถดึงและเก็บความชื้นไดทําให
ผิวหนังมีความออนและยืดหยุน จึงเหมาะสมที่จะเปนสวนผสมในผลิตภัณฑทใี่ หความชุมชื้นตาง
ๆ ไดแก คลีนซิ่ง ครีม แชมพู และคอนนิชันเนอร และเนื่องจากน้ําผึ้งจากธรรมชาติและไมระคายเคือง
ผิวหนัง จึงเหมาะอยางมากกับผลิตภัณฑสําหรับผิวบอบบาง และผลิตภัณฑสําหรับ เด็ก
2. Antioxidant น้ําผึ้งมีคุณสมบัติเปนสารแอนตี้ออกซิแดนท สารแอนตี้ออกซิแดนทมีบทบาทใน
การปกปองผิวหนังจาก การทําลายของแสง UV และชวยในการเสริมสรางเซลลผิวหนังใหม
3. Antimicrobial Agent น้ําผึ้งมีคุณสมบัติเปนสารตอตานจุลินทรียและยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย เนื่องจาก
- น้ําผึ้งมีปริมาณน้ําตาลสูง เปนการจํากัดปริมาณน้ําที่แบคทีเรียจะสามารถเติบโตได
- มีความเปนกรดสูง (pH ต่ํา) และปริมาณโปรตีนต่ํา ซึ่งทําใหแบคทีเรียไมไดรับไนโตรเจนเปน
สําหรับการเจริญเติบโต
- มีไฮโดรเจนเปอรออกไซด และแอนตี้ออกซิแดนทอยูในน้ําผึง้ ชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย
เหตุผลในการเลือกน้ําผึ้งชันโรง
น้ําผึ้ง จัดเปนหนึ่งในบรรดาสินคาเกษตรทีน่ าจับตามอง เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากภาวะการคาน้ําผึ้ง
ในตลาดโลกแลว ไทยมีโอกาสในการที่จะกาวขึ้นไปเปนหนึ่งในบรรดาประเทศผูสงออกน้ําผึ้งที่สําคัญของ
โลก เนื่องจากไทยมีปจจัยเอือ้ อํานวยในการขยายการผลิตน้ําผึ้ง ทั้งในแงของความอุดมสมบูรณของพืช
อาหาร ความชํานาญของแรงงานในอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง และปจจัยสนับสนุนของนโยบายรัฐบาลใน
การกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนาผึ้งและผลิตภัณฑ นอกจากนีใ้ นปจจุบันความตองการน้ําผึ้งใน
ตลาดโลกยังคงมีแนวโนมเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง ในขณะที่ประเทศผูสงออกน้ําผึ้งที่สําคัญของโลกในปจจุบัน
ขยายปริมาณการผลิตไดไมทันกับความตองการที่เพิ่มขึ้น
ผึ้งจิ๋วจัดเปนผึง้ ชนิดเดียวที่สามารถผลิตเปนน้ําผึ้งอินทรีย(organic honey) ได ซึ่งมีสรรพคุณชวย
รักษาโรคทางเดินหายใจ นอกจากนี้งานวิจยั ในทวีปอเมริกาใตและอเมริกากลางระบุวา น้ําผึ้งชันโรงชวย
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รักษาโรคกระเพาะและระบบทางเดินหายใจ ในประเทศไทยมีโครงการวิจัยพรอพอลิสของชันโรงในการ
ตานการแบงตัวของเซลลมะเร็ง โดย ผศ.ดร.จันทเพ็ญ จันทรเจา คณะวิทยาศาสตรจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นอกจากการเลี้ยงผึ้งจิ๋วจะชวยนําเงินตราเขาประเทศแลว ยังสรางประโยชนกับกลุมเกษตรกร
ชาวสวนผลไม ใหมีอาชีพเสริม สรางรายไดจากการจําหนายรังผึ้งจิว๋ และสามารถใหเชารังผึ้งจิ๋วเพื่อชวย
ผสมเกสร ไมผล เชน เงาะ ทุเรียน มะมวง ฯลฯ ดวย นอกจากนี้ยังชวยลดการใชสารเคมีที่มีผลกระทบตอการ
ลดลงของประชากรของผึ้งจิ๋ว ที่สําคัญการเลี้ยงผึ้งจิ๋วนับเปนการชวยรักษาสมดุลธรรมชาติใหกับผืนปาของ
ประเทศที่นับวันจะลดเหลือนอยลง และดํารงไวซึ่งระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรอยางยั่งยืน
จังหวัดตราด เปนจังหวัดชายฝงตะวันออกสุดของประเทศไทย มีพื้นทีป่ ระมาณ 2,819 ตาราง
กิโลเมตรหรือประมาณ 1,761,875 ไร มีพื้นที่ทําการเกษตร ประมาณ 695,181 ไร คิดเปนรอยละ 39 ของ
พื้นที่ ทั้งหมด ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทําการเกษตร ไดแกสวนผลไม ไดแก เงาะ ทุเรียน มังคุด
และลองกอง รวมถึงยางพารา ปาลมน้ํามัน ซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดตราด
เนื่องจากจังหวัดตราดเปนเมืองเกษตร การสงเสริมการเลี้ยงชันโรงเพือ่ การผลิตทางการเกษตร และ
เพื่อเปนอาชีพเสริมใหกับเกษตรกร รวมไปถึงผูที่ไมมีอาชีพหรือผูวางงาน ในจังหวัดตราดนั้น ควร
ดําเนินการสงเสริมอยางจริงจัง

