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ชันโรงคืออะไร
ชันโรงเป็นแมลงขนาดเล็กที่มีพฤติกรรมเก็บน�้ำหวานจากดอกไม้ และ
ละอองเกสร (เรณู) มาใช้เป็นอาหารคล้ายผึ้งแต่ชันโรงไม่มีเหล็กใน จึงไม่สามารถ
ต่อยได้ ในประเทศไทยเราสามารถพบชันโรงได้ในทุกภาค โดยมีชื่อเรียกแตกต่าง
กันไปตามภูมิภาค เช่น ทางภาคเหนือเรียกชันโรงที่มีขนาดเล็กว่า แมลงขี้ตึง หรือ
ตัวขี้ตังนี แต่ถ้าเป็นชันโรงที่มีขนาดใหญ่จะเรียกว่า ขี้ย้า โดยเรียกว่า ขี้ย้าด�ำ  หรือ
ขีย้ า้ แดง ตามสีของล�ำตัวของชันโรง ภาคใต้เรียกชันโรงขนาดเล็กว่า อุง หรืออุงแมลงโลม
และเรียกชันโรงขนาดใหญ่ว่า อุงหมี (อุงแดง หรืออุงด�ำ) ภาคตะวันตกเรียกตัวตุ้งติ้ง
หรือตัวติ้ง จากพฤติกรรมการขนเกสรที่ขาหลัง ส่วนภาคตะวันออกเรียกช�ำมะโรง
หรือแมลงอีโลม ส่วนค�ำว่าชันโรงน่าจะเป็นชื่อที่เรียกจากพฤติกรรมการเก็บชันของ
แมลงชนิดนี้ ส่วนการจ�ำแนกทางวิทยาศาสตร์นั้น ชันโรงถูกจัดไว้ดังนี้ (Michener,
2000)
      

วงศ์ (Family)               Apidae
วงศ์ย่อย (Subfamily) Apinae
ไทร์บ (Tribe)
     Meliponini

การแพร่กระจายของชันโรง
เนื่องจากชันโรงเป็นแมลงสังคมที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
ภายในรังได้ จึงไม่สามารถทนต่อสภาพอากาศทีร่ นุ แรงได้ การแพร่กระจายของชันโรง
จึงพบเฉพาะในเขตร้อนและกึง่ เขตร้อนเท่านัน้ การน�ำชันโรงไปเลีย้ งในเขตอบอุน่ เป็น
สิ่งที่ท�ำได้ยาก ซึ่งต่างจากผึ้งพันธุ์ซึ่งสามารถปรับพฤติกรรมให้ทนต่อสภาพอากาศ
หนาวรุนแรงได้
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ความหลากหลายของชันโรง
ในโลกนี้มีรายงานว่ามีมากกว่า 400 ชนิด โดยพบในทวีปอเมริกามากกว่า
300 ชนิด ส่วนใหญ่พบในทวีปอเมริกาใต้และทวีปเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พบ 60 ชนิด ในประเทศไทย มีรายงานว่าพบแล้ว 32 ชนิด โดยสมนึก (2546)
ได้รายงานการพบชันโรงชนิดใหม่ในประเทศไทย Tetragonula sirindhornae
Micherner and Boongird คนไทยในทุกภาคคุน้ เคยกับการใช้ประโยชน์จากผลผลิต
ของชันโรง ทั้งน�้ำผึ้งและชันในด้านต่าง ๆ เช่น การใช้น�้ำผึ้งเป็นองค์ประกอบของยา
สมุนไพร เพราะเชื่อว่าน�้ำผึ้งจากชันโรงมีคุณค่าทางยาสูง หรือการใช้ชันเพื่อยาเรือ
ภาชนะบรรจุน�้ำ  หรือใช้อุดเครื่องดนตรี เช่น แคน หรือระนาดเอก และใช้อุดฐาน
พระเครื่อง เช่น เบี้ยแก้ เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดได้มาจากการเก็บจาก
รังชันโรงในธรรมชาติ นอกจากนี้ประโยชน์ที่ส�ำคัญอีกด้านหนึ่งของชันโรง คือ การ
ที่ชันโรงช่วยผสมเกสรให้แก่พืช เนื่องจากชันโรงเป็นแมลงประจ�ำถิ่น มีวิวัฒนาการ
ร่วมกันกับพืชในท้องถิ่นมาช้านาน แม้ชันโรงจะมีนิสัยเลือกชอบดอกไม้เช่นเดียว
กับผึ้ง แต่ชันโรงก็สามารถลงตอมพืชท้องถิ่นได้ถึง 2 ใน 3 ของชนิดพืชในท้องถิ่นที่
ชันโรงอาศัยในธรรมชาติ (Velthuis, 1997) จึงท�ำให้ดูเสมือนว่าชันโรงไม่เลือกตอม
ดอกไม้ และอีกสมบัตหิ นึง่ ทีท่ ำ� ให้ชนั โรงเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์เป็นแมลงผสม
เกสร เพราะชันโรงไม่ตอ่ ย มีการด�ำรงชีวติ แบบสังคมทีม่ กี ารอยูร่ ว่ มกันเป็นกลุม่ ในรัง
เป็นเวลาหลายปี การเลีย้ งไม่ตอ้ งการการดูแลเอาใจใส่มากท�ำให้งา่ ยต่อการจัดการรัง
และการเคลือ่ นย้ายเพือ่ การน�ำไปผสมเกสรให้พชื ต่าง ๆ จึงเล็งเห็นได้วา่ ชันโรงจะเป็น
แมลงผสมเกสรที่มีศักยภาพในอนาคต (Amano, et al., 2000)
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ความเป็นมาของการเลี้ยงชันโรงในประเทศไทย
ในประเทศไทยพบการเลีย้ งชันโรงเพือ่ การใช้ประโยชน์อย่างจริงจังประมาณ
10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยระยะแรกพบการเลี้ยงใน 2 พื้นที่ คือ ทางภาคใต้ ที่ อ.เทพา
จ.สงขลา โดยลุงดาโห๊ะ หนิหะ ที่เลี้ยงชันโรงในกระบอกไม้ไผ่ ยาวประมาณ 1 เมตร
โดยแขวนรังชันโรงเอาไว้รอบ ๆ บ้าน และเก็บเกี่ยวน�้ำผึ้งปีละครั้ง โดยขายน�้ำผึ้ง
ขวดละประมาณ 400 บาท พืชอาหารที่พบเป็นดอกของไม้ผลทั่วไป เช่น ชมพู่ และ
มะพร้าว ภายหลังการเก็บเกี่ยวน�้ำผึ้งก็จะแยกขยายรังไปพร้อม ๆ กัน
ส่วนในอีกพื้นที่เป็นการเลี้ยงในภาคตะวันออก บริเวณจังหวัดจันทบุรี ที่
เริ่มส่งเสริมการเลี้ยง โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี
(ศูนย์ผึ้ง) โดยการน�ำของ ผอ.รุ่งโรจน์ เจริญโพธิ์ คุณชาญณรงค์ ยาวส่ง และ
คุณวิศษิ ฐ์  ธนูอาจ เป็นผูด้ ำ� เนินงานทีส่ ำ� คัญ ซึง่ จุดประสงค์ของศูนย์ฯ ณ ขณะนัน้ คือ
การส่งเสริมให้ใช้ชันโรงเพื่อผสมเกสรให้แก่ไม้ผล เช่น เงาะ จากนั้นทางศูนย์ผึ้ง
จันทบุรีในขณะนั้นก็ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงชันโรงออกไปอย่างกว้างขวาง
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ลักษณะทั่วไปของชันโรง
ลักษณะโครงสร้างล�ำตัวของชันโรง
ลักษณะโครงสร้างภายนอกของชันโรงก็มีลักษณะเหมือนแมลงทั่วไปที่มี
ล�ำตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง โดยส่วนหัวจะเป็นที่
ตั้งของตารวม ตาเดี่ยว หนวด และปาก โดยปากของชันโรงจะเป็นแบบกัดเลียซึ่งมี
กราม (mandibles) ทัง้ คูท่ แี่ ข็งแรงทีช่ นั โรงงานจะใช้ประโยชน์ในการต่อสู้ การสร้าง
ถ้วยอาหารหรือตัวอ่อน และอื่น ๆ ส่วนของลิ้น ชันโรงจะใช้ในการเก็บน�้ำหวานจาก
ดอกไม้ ส่วนอกของชันโรงจะเป็นที่ตั้งของปีก 2 คู่ และขา 3 คู่ โดยขาคู่ที่ 3 จะมี
ลักษณะเหมือนกับขาของผึง้ ทัว่ ๆ ไปทีม่ ตี ะกร้าส�ำหรับเก็บเกสรจากดอกไม้ และขน
กลับรังไปใช้เป็นอาหารส�ำหรับสมาชิกในรังได้ ส่วนท้องของชันโรงงานจะไม่มเี หล็กใน
เหมือนกับผึง้ จึงเป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้ชนั โรงต่อยศัตรูไม่ได้จงึ ใช้วธิ กี ารกัดในการต่อสูก้ บั
ศัตรู และเป็นที่มาของชื่อ Stingless bee คือ ผึ้งที่ไม่ต่อยหรือผึ้งที่ต่อยไม่ได้นั่นเอง
(รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ลักษณะโครงสร้างภายนอกของชันโรงงาน
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ลักษณะของรังชันโรง
ที่ตั้งรัง  ชันโรงสามารถท�ำรังได้ในสภาพที่ต่าง ๆ 2 ลักษณะ คือ
1. ในสภาพที่โล่งแจ้ง  เช่นเดียวกับการท�ำรังของผึ้งหลวง  โดยการสร้าง
รังบนล�ำต้นหรือกิ่งไม้ที่แข็งแรง ซึ่งยังไม่มีรายงานว่าพบชันโรงที่สร้างรังในลักษณะ
นี้ในประเทศไทย
2. ท�ำรังในโพรงที่มีอยู่แล้ว ชันโรงส่วนใหญ่มักท�ำรังในสภาพนี้ ซึ่งอาจ
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ
2.1 โพรงที่อยู่บนดิน เช่น โพรงในต้นไม้ ตามรอยแตกแยกของหิน   
หรืออาคารบ้านเรือนหรือในวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ทีม่ ชี อ่ งว่าง เช่น ท่อน�ำ 
้ กระบอกไม้ไผ่
เป็นต้น
2.2 โพรงที่อยู่ใต้ดิน  เช่น  โพรงในรังปลวกหรือในรังมด
โครงสร้างรัง รังของชันโรงประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ดังนี้
ปากทางเข้ารัง ชันโรงสร้างปากทางเข้ารังด้วยไขผึ้งผสมยางไม้และอื่น ๆ
เช่น กรวด หรือดิน มีลักษณะรูปร่างที่แตกต่างกันไป เช่น เป็นรูปท่อหรือรูปแตร  
บางครัง้ สามารถใช้ลกั ษณะของปากทางเข้ารังในการจ�ำแนกกลุม่ ของชันโรงได้ระดับ
หนึ่ง (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ลักษณะปากทางเข้ารังของชันโรงชนิดต่าง ๆ
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ชันโรง
คือ

องค์ประกอบภายในรังชันโรง ประกอบด้วย
อุโมงค์ทางเดิน  เชือ่ มต่อระหว่างปากทางเข้ารังกับบริเวณทีเ่ ก็บอาหารของ
ถ้วยตัวอ่อน  มีลักษณะเป็นรูปไข่  มีการเรียงตัวในหลายลักษณะ (รูปที่ 3)

1. แบบกลุม่ เป็นการสร้างถ้วยตัวอ่อนบนเสาเล็ก ๆ ทีส่ ร้างขึน้ มาจากผนัง
ของโพรง แล้วสร้างเชื่อมต่อระหว่างถ้วยไปเรื่อย ๆ เป็นกลุ่มก้อน
2. แบบแผงซ้อน ถ้วยตัวอ่อนจะถูกสร้างเชื่อมติดกันเป็นแผง โดยอาจ
สร้างเป็นแผงทีแ่ ยกออกจากกันแต่มเี สาเชือ่ มต่อระหว่างแผง หรือสร้างเป็นแผงเชือ่ ม
ต่อกันไปเรื่อย ๆ เป็นรูปเกลียว

ก. ถ้วยตัวอ่อนแบบกลุ่ม

ข. ถ้วยตัวอ่อนแบบแผงซ้อน
รูปเกลียว

ค. ถ้วยตัวอ่อนแบบแผง
ซ้อนแต่ละแผงแยกจากกัน

รูปที่ 3 ถ้วยตัวอ่อน

ชันโรงแต่ละชนิดสร้างรูปแบบการเรียงตัวของถ้วยตัวอ่อนทีแ่ ตกต่างกันไป
โดยถ้วยตัวอ่อนที่สร้างขึ้นมาใหม่จะมีสีเข้มแล้วสีจะค่อย ๆ จางลงไป  เนื่องจากไข
และยางไม้ทใี่ ช้เป็นองค์ประกอบของผนังถ้วยตัวอ่อนจะถูกน�ำออกจากถ้วยเก่าไปใช้
สร้างถ้วยตัวอ่อนถ้วยใหม่ (รูปที่ 4)
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รูปที่ 4 สีของถ้วยตัวอ่อน สีเข้มและจางลงตามระยะของหนอนที่เจริญเติบโตอยู่ภายใน
(สีเข้ม = ระยะไข่, สีจาง = ระยะดักแด้)

ถ้วยอาหารของชันโรง ประกอบด้วย ถ้วยเก็บน�้ำผึ้งและถ้วยเก็บเกสร  
ลักษณะและขนาดของถ้วยจะแตกต่างกันไปตามชนิดของชันโรง  โดยทัว่ ไปมีลกั ษณะ
คล้ายรูปไข่ (รูปที่ 5)

  

ก. ถ้วยอาหารของชันโรงที่มี         ข. ถ้วยอาหารของชันโรงที่มี
ถ้วยตัวอ่อนแบบแผงซ้อน
   ถ้วยตัวอ่อนแบบกลุ่ม
รูปที่ 5 ถ้วยอาหาร

อินโวลูครัม (Involucrum) เป็นโครงสร้างของชันทีช่ นั โรงสร้างขึน้ บริเวณ
ช่องว่างระหว่างถ้วยตัวอ่อนและถ้วยอาหาร มักพบในรังชันโรงกลุ่มที่มีการสร้าง
ถ้วยตัวอ่อนแบบแผงซ้อนทั้ง 2 แบบ ทั้งแบบแผงซ้อนรูปเกลียวหรือแผงซ้อนที่
แต่ละแผงแยกจากกัน (รูปที่ 6)
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รูปที่ 6 อินโวลูครัม

การเรียงตัวขององค์ประกอบภายในรังชันโรง
รังธรรมชาติ ของชันโรงที่มีถ้วยตัวอ่อนแบบกลุ่ม มักสร้างถ้วยตัวอ่อน
บริเวณกลางโพรง ถัดจากบริเวณถ้วยตัวอ่อนทั้ง 2 ด้านมักจะเป็นถ้วยเกสร และถัด
จากถ้วยเกสรออกไปจะเป็นถ้วยน�ำ้ ผึง้ ซึง่ ด้านหนึง่ จะต่อกับอุโมงค์ทถี่ กู สร้างเชือ่ มต่อ
ระหว่างถ้วยน�้ำผึ้งกับปากทางเข้ารัง (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 การเรียงตัวองค์ประกอบของรังภายในโพรงธรรมชาติ
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รังเลี้ยง ภายในรังมีโอกาสพบถ้วยตัวอ่อนและถ้วยอาหารถูกสร้างติดกับ
ผนังของรังเลี้ยงได้ทุก ๆ ด้าน (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 การเรียงตัวองค์ประกอบของรังภายในรังเลี้ยง
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วรรณะของชันโรง
ชันโรงมีการด�ำรงชีวิตแบบแมลงสังคม มีการอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มจ�ำนวน
มากในรัง ความเป็นอยูภ่ ายในรังจึงมีการแบ่งหน้าทีร่ บั ผิดชอบออกเป็น  3 หน้าทีห่ ลัก
โดยเรียกสมาชิกที่มีภาระหน้าที่แต่ละอย่างว่า “วรรณะ” เช่นเดียวกับการแบ่งกลุ่ม
สมาชิกในรังของผึ้ง (รูปที่ 9) คือ
วรรณะนางพญา ชันโรงมีนางพญาได้ 1 - 2 ตัวในรัง นางพญามีขนาด
ล�ำตัวใหญ่ มีส่วนท้องใหญ่กว่าส่วนหน้าอกและส่วนหัวมาก ท�ำหน้าที่วางไข่ในถ้วย
ตัวอ่อนที่ชันโรงงานได้สร้างไว้ และควบคุมการด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในรัง
วรรณะตัวผู้ มีหน้าที่ผสมพันธุ์กับนางพญา ล�ำตัวของตัวผู้ชันโรงบางชนิด
มีขนาดเล็กกว่าชันโรงงาน มีตารวมที่เจริญดี
วรรณะงาน ชันโรงงานเป็นสมาชิกภายในรังทีม่ จี ำ� นวนมากทีส่ ดุ มีหน้าที่
รับผิดชอบภาระงานที่เหลือทั้งหมดภายในรัง ตั้งแต่ท�ำความสะอาดรัง สร้างถ้วย
ตัวอ่อน  ถ้วยอาหาร  สร้างรัง ป้องกันรัง หาอาหาร และอืน่ ๆ โดยหน้าที่ ทีร่ บั ผิดชอบ
ของชันโรงงานแต่ละหน้าทีจ่ ะถูกรับผิดชอบโดยชันโรงงานทีม่ อี ายุแตกต่างกัน นัน่ คือ
ชันโรงแต่ละตัวเมื่อออกมาจากถ้วยตัวอ่อนเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะมีหน้าที่เปลี่ยนไป  
เมื่อมีอายุมากขึ้น

รูปที่ 9 วรรณะต่าง ๆ ของชันโรง
ด้านขวา คือ นางพญา  ตรงกลาง คือ ชันโรงงาน  ด้านซ้าย คือ ชันโรงเพศผู้
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วงจรชีวิตของชันโรง
         การเจริญเติบโตของชันโรงมี 4 ระยะ คือ
ระยะไข่ ลักษณะรูปไข่ยาว ตั้งอยู่บนอาหารเหลวข้นที่ชันโรงงานใส่ในถ้วย
ตัวอ่อนแล้ว ปิดถ้วยภายหลังนางพญาวางไข่เสร็จ  ถ้วยตัวอ่อนของระยะไข่จะมีสเี ข้ม
ที่สุด  
ระยะหนอน  มีสีขาวขุ่นถึงสีครีม หนอนจะนอนงอเป็นรูปตัวซีลอยอยู่บน
อาหาร มีการลอกคราบหลายครั้ง และเข้าดักแด้ภายในถ้วย ถ้วยตัวอ่อนของหนอน
ระยะแรกจะมีสีเข้มและค่อย ๆ มีสีจางลงเมื่อหนอนมีอายุมากขึ้น
ระยะดักแด้ พบในถ้วยตัวอ่อนทีม่ สี อี อ่ นลงมาก  ถ้วยมีลกั ษณะแฟบอ่อนนุม่   
ระยะตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยของชันโรงจะกัดถ้วยตัวอ่อนออกมา โดยอาจ
มีชนั โรงงานทีอ่ ายุนอ้ ยคอยช่วยกัดจากภายนอก ชันโรงทีอ่ อกจากถ้วยตัวอ่อนใหม่ ๆ
มีล�ำตัวสีอ่อน เคลื่อนไหวช้า มักพบเดินอยู่บริเวณถ้วยตัวอ่อน จากนั้นสีของล�ำตัว
ก็จะเข้มขึ้น เมื่อมีอายุมากขึ้น พร้อมทั้งภาระหน้าที่ ที่รับผิดชอบภายในรังก็จะ
เปลีย่ นไปตามอายุทมี่ ากขึน้ ด้วย เช่นเดียวกับการแบ่งหน้าทีข่ องผึง้ โดยภาระหน้าที่
ภายในรัง เช่น ท�ำความสะอาด สร้างถ้วยตัวอ่อน ใส่อาหารในถ้วย  เป็นต้น จะเป็น
ภาระงานของชั น โรงงานที่ มี อ ายุ น ้ อ ยที่
อาศัยอยูใ่ นรัง ส่วนการหาอาหาร ชัน และ
น�ำ้ จะเป็นภาระงานของชันโรงงานทีม่ อี ายุ
มาก และบินออกนอกรัง ทั้งนี้ระยะเวลาที่
ใช้ในแต่ระยะการเจริญเติบโตของชันโรง
แต่ละชนิดจะแตกต่างกันไป (รูปที่ 10)
รูปที่ 10 วงจรชีวิตของชันโรง
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แหล่งอาหารของชันโรง
อาหารของชันโรงคือน�้ำหวานและเกสรจากดอกไม้ นอกจากนี้ชันโรงยัง
ต้องการชันหรือยางจากพืชมาใช้ในการท�ำรังและส่วนต่าง ๆ ภายในรัง เช่น
องค์ประกอบของถ้วยตัวอ่อน ซึ่งทั้งหมดนี้ชันโรงจะต้องไปเก็บจากต้นไม้โดยรอบ
ของทีต่ งั้ รังของชันโรง ดังนัน้ สถานทีต่ งั้ ของชันโรงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมีแหล่งอาหาร
และชันให้แก่ชันโรงอย่างเพียงพอ แม้ชันโรงจะมีพฤติกรรมการเลือกลงตอมดอกไม้
เช่นเดียวกับผึ้ง แต่การที่ชันโรงสามารถลงตอมพืชท้องถิ่นได้ถึง 2 ใน 3 ของพืชใน
ท้องถิ่นนั้น ๆ  และมีลักษณะปรับตัวได้ดีกับพืชต่างถิ่น ท�ำให้ชันโรงสามารถอยู่รอด
ในสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าผึ้ง (รูปที่ 11)

ก. กะเพรา
              ข. พริก
รูปที่ 11 พืชอาหารของชันโรง

ในสภาวะการขาดแคลนพืชอาหารในธรรมชาติ เช่น ฤดูฝนมีพืชออกดอก
น้อย ผูเ้ ลีย้ งชันโรงทีม่ รี งั ชันโรงจ�ำนวนมากอาจต้องปลูกพืชเสริม เช่น พืชตระกูลแตง
หรือข้าวโพด เพื่อเสริมเกสรให้กับประชากรในรังชันโรง หรืออาจใช้วิธีให้อาหาร
โดยใช้เกสรผึง้ ผสมน�ำ้ ผึง้ ปัน้ เป็นก้อนวางนอกรังเพือ่ ให้ชนั โรงมาเก็บเกสรเข้าไปใช้ใน
รังเอง
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ศัตรูของชันโรง
ชันโรงมีศัตรูในธรรมชาติอยู่หลายชนิด
เช่น แมงมุม ต่อ มด  มวนเพชฌฆาต  และจิ้งจก
(รูปที่ 12)
ประเภทของชันโรง
ก. มวนเพชฌฆาต
จากการส� ำ รวจของ Sawatthum
(2004) พบว่าชันโรงที่มีการเลี้ยงในลังเลี้ยงได้ดี
ในจังหวัดจันทบุรีมี 4 ชนิด คือ Tetragonula
pegdeni Schwarz, Tetragonula laeviceps Smith, Lepidotrigona terminata
Smith และ Lepidotrigona ventralis
ข. หนอนแมลงวันลาย
Schwarz หรื อ ที่ เ กษตรกรทั่ ว ไปเรี ย ก ชั น โรง
รูปที่ 12 ศัตรูของชันโรง
ขนเงิน ชันโรงถ้วยด�ำ  ชันโรงปากแตรสั้น และ
ชันโรงปากแตรยาว ตามล�ำดับ ทั้งนี้   Prof. Dr.Micherner ให้ความอนุเคราะห์
ชนิดของชันโรง และแก้ไขชื่ออีกครั้งตาม Rasmussen and Cameron. (2007)
โดยพบว่าชันโรงขนเงิน หรือ Tetragonula
pegdeni Schwarz เป็นชนิดทีม่ คี วามแข็งแรง
และพบแพร่หลายในพื้นที่ต่าง ๆ มากที่สุด
ซึ่ ง ผลจากการทดลองผู ้ วิ จั ย ได้ จั ด ท� ำ ศู น ย์
รวบรวมพันธุ์ชันโรงขึ้นที่บ้านของคุณเหม
ปลื้ ม ภั ก ดิ์ กลุ ่ ม เกษตรกรผู ้ เ ลี้ ย งชั น โรง
บ้านวังปลา ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
รูปที่ 13 ศูนย์รวบรวมพันธุ์ชันโรง
(รูปที่ 13)
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ชีววิทยาของชันโรงขนเงิน หรือ Tetragonula pegdeni Schwarz
เพื่อให้การเลี้ยงและขยายรังชันโรงอย่างมีประสิทธิภาพ อัญชลี (2548)
ได้ศกึ ษาชีววิทยาของชันโรงขนเงิน หรือ Tetragonula pegdeni Schwarz พบว่า
ชันโรงชนิดนี้มักอาศัยโพรงธรรมชาติเหนือดิน โดยพบทั้งโพรงในต้นไม้และตาม
อาคารบ้านเรือน โดยมีปากทางเข้ารังเป็นท่อสั้น ๆ ถ้วยตัวอ่อนและถ้วยอาหารมี
ลักษณะเป็นกลุ่ม (Cluster type)  วงจรชีวิตมี 4 ระยะ คือ ระยะไข่ใช้เวลา 7 วัน
ระยะหนอนใช้เวลา 19 วัน ระยะดักแด้ใช้เวลา 22 วัน และระยะตัวเต็มวัยมีอายุ
ประมาณ 35 วัน โดยระยะไข่ ระยะหนอน และระยะดักแด้ จะอยู่ในถ้วยตัวอ่อน
ที่จะถูกสร้างด้วยไขผึ้งและยางไม้ โดยถ้วยที่มีไข่อยู่ภายในจะมีสีเข้ม หลังจากนั้น
ผนังของถ้วยซึ่งเป็นองค์ประกอบของไขผึ้งผสมชันจะถูกน�ำไปใช้สร้างถ้วยใหม่ จึง
ท�ำให้สีของถ้วยจางลงและผนังถ้วยนิ่มลง ดังนั้นสีของถ้วยจึงสัมพันธ์กับระยะการ
เจริญเติบโตของตัวอ่อนภายในถ้วย
ชันโรงขนเงิน หรือ Tetragonula pegdeni Schwarz อยูร่ ว่ มกันในสภาพ
แมลงสังคม โดยการแบ่งเป็นวรรณะ 3 วรรณะ คือ
วรรณะนางพญา จะเป็นชันโรงเพศเมีย มีขนาดใหญ่ที่สุดในรัง ท�ำหน้าที่
วางไข่ และควบคุมการด�ำเนินงานต่าง ๆ ภายในรัง โดยมีเพียงตัวเดียวในรัง
วรรณะเพศผู้ มีขนาดเล็กที่สุดในรัง ท�ำหน้าที่ผสมพันธุ์กับนางพญา และ
มีจ�ำนวนน้อย
วรรณะชันโรงงาน มีขนาดใหญ่กว่าชันโรงเพศผูแ้ ต่เล็กกว่านางพญา ท�ำหน้าที่
ดูแลให้อาหารตัวอ่อน สร้างรังถ้วยตัวอ่อนและถ้วยอาหาร หาอาหาร และป้องกันรัง
โดยจะเป็นประชากรส่วนใหญ่ของรัง
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พฤติกรรมของชันโรง
พฤติกรรมของชันโรงขณะทีร่ งั ถูกรบกวนจะมี  2 แบบ คือ กลุม่ ที่ 1 ชันโรงงาน
จะมีพฤติกรรมป้องกันรังโดยการบินเข้าโจมตี กัดผู้รบกวน โดยจะกัดทุกส่วนของ
ร่างกายโดยเฉพาะส่วนที่มีสีเข้ม เช่น หัว ผม แขน เสื้อผ้าสีเข้ม ซึ่งชันโรงที่กัดจะใช้
ส่วนกรามของปาก หากถูกปัดตัวจะขาดไปโดยหัวยังติดอยูก่ บั ผูร้ บกวน การรบกวน
รังชันโรงบ่อย ๆ จะท�ำให้ประชากรของชันโรงลดลงได้ ดังนั้นขณะท�ำงานกับชันโรง
จึงควรใช้เสื้อผ้าสีอ่อนหากใส่ชุดคลุมที่เป็นผ้าร่มได้จะเป็นการดีเพราะชันโรงที่กัด
เสื้อผ้าร่มจะไม่ติดแน่นสามารถหลุดได้ง่าย ปริมาณการตายของชันโรงจะมีน้อย
ผูเ้ ลีย้ งชันโรงบางคนจะเปิดรังทิง้ ไว้สกั ระยะหนึง่ เพือ่ ให้ชนั โรงสงบก่อนแล้วจึงเข้าไป
ท�ำงานกับรังชันโรง ชันโรงอีกกลุ่มจะไม่ก้าวร้าวไม่มีพฤติกรรมเข้ากัดผู้รบกวนรัง
สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมที่ปากทางเข้ารัง หากรังถูกเคาะชันโรงเหล่านี้ก็จะ
หลบเข้าไปภายในรัง ซึง่ ต่างกับชันโรงทีม่ พี ฤติกรรมก้าวร้าว หากรังถูกรบกวน ชันโรงงาน
จะกรูออกมาจากรังเข้ากัดผู้รุกรานทันที
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วิธีการแยกขยายรังชันโรง
การแยกขยายรังต้องเลือกรังทีแ่ ข็งแรง โดยดูจากมีประชากรของชันโรงงาน
ปริมาณถ้วยตัวอ่อนในปริมาณมากและต้องมีถ้วยนางพญา (มีขนาดใหญ่กว่าถ้วย
ตัวอ่อน) ซึ่งจะปะปนอยู่กับถ้วยตัวอ่อน (รูปที่ 14)  เมื่อจะแยกขยาย เตรียมรังแยก
โดยรังควรท�ำจากไม้ที่มีความหนาพอสมควร เพื่อให้สามารถปกป้องรังชันโรงจาก
การเปลี่ยนแปลงของอากาศที่รุนแรงได้บ้าง เช่น อากาศร้อนจัด ขนาดความสูงของ
รังไม่ควรสูงเกินไปเพราะหากถ้วยน�้ำผึ้งมีปริมาณมากอาจล้มลงมาท�ำให้รังเสียหาย
ได้ การแยกรังต้องแบ่งถ้วยตัวอ่อนและถ้วยอาหารมาใส่ในรังใหม่ วางถ้วยอาหาร
ใกล้ทางเข้าและวางถ้วยตัวอ่อนด้านใน ใส่ไข่นางพญาลงไป 1 ใบ น�ำชันจากรังเก่า
มาป้ายที่ทางเข้าออกของรังใหม่แล้วปิดฝารัง น�ำรังใหม่มาวางที่ตั้งของรังเก่าโดย
ให้มีทางเข้ารังและความสูงของรังจากพื้นอยู่ในต�ำแหน่งเดียวกับรังเก่า น�ำรังเก่า
ย้ายไปตั้งที่ห่างจากรังเดิมอย่างน้อย 10 เมตร เพื่อไม่ให้ตัวชันโรงงานที่ออกไปหา
อาหารหารังเก่าเจอจึงเข้ารังใหม่ กรณีในรังเก่าไม่มีไข่นางพญาส�ำหรับรังใหม่ควร
น�ำไข่นางพญาจากรังอื่นที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันมาใส่ให้
ข้อควรระวัง การแยกขยายรังชันโรงควรแยกขยายในหน้าแล้ง ไม่ควรแยก
ขยายรังในหน้าฝนที่สภาพแวดล้อมมีความชื้นสูง ชันโรงจะประสบปัญหาการท�ำให้
รังแห้ง โดยเฉพาะหากถ้วยน�้ำผึ้งแตกมีน�้ำผึ้งไหลเยิ้มในรังกลิ่นน�้ำผึ้งจะดึงดูด
ให้ แ มลงวั น ลายมาวางไข่ และตั ว อ่ อ น
แมลงวั น จะกิ น ถ้ ว ยอาหารและถ้ ว ย
ตัวอ่อนจนรังล่มสลายในที่สุด รวมไปถึง
หน้าฝน ชันโรงจะประสบปัญหาในการ
ออกหาอาหารและชั น เพื่ อ ซ่ อ มแซมรั ง
เป็ น เหตุ ใ ห้ ป ระชากรในรั ง อ่ อ นแอและ
รูปที่ 14 ถ้วยนางพญา
เปิดทางให้ศัตรูเข้าท�ำลายได้ง่าย
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ปริมาณตัวอ่อนที่เหมาะสมในการแยกขยายรังชันโรงขนเงิน
หรือ Tetragonula pegdeni Schwarz
จากการศึกษา Sawatthum (2004) พบว่าในการแยกขยายรังนั้น ใน
รังใหม่จะต้องมีชันโรงวรรณะต่าง ๆ ครบทุกวรรณะ เพื่อให้กิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
สามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะชันโรงงานจะต้องมีครบทุกอายุและ
ในปริมาณที่เพียงพอ จากผลการศึกษาปริมาณตัวอ่อนที่เหมาะสมในการขยายรัง
พบว่าหากใส่ถ้วยตัวอ่อนสีเข้มและสีอ่อนในปริมาณใกล้เคียงกัน หนักอย่างน้อย
30 - 40 กรัมขึน้ ไป พร้อมใส่ถว้ ยอาหาร (เกสรและน�ำ้ ผึง้ ) ในน�ำ้ หนักปริมาณใกล้เคียงกัน
จะท�ำให้รังใหม่สามารถอยู่รอดได้ดี แต่หากปริมาณของถ้วยตัวอ่อนมีปริมาณ
น้อยกว่า (ต�ำ่ กว่า  30  กรัมลงมา) รังจะประสบปัญหาในการอยูร่ อดในสภาพแวดล้อม
ที่มีอาหารน้อย หรือสภาพภูมิอากาศไม่เหมาะสม ทั้งนี้หากสภาพแวดล้อมมีอาหาร
สมบูรณ์ บางครั้งรังที่แยกขยายโดยไม่ได้ใส่ถ้วยอาหารให้เลยก็สามารถอยู่รอดได้
สิง่ ทีส่ ำ� คัญทีพ่ บจากการวิจยั เรือ่ ง การสร้างนางพญาของ T. pegdeni ของ
Sawatthum (2006) คือ ในการแยกรังใหม่ของ T. pegdeni ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ได้ดี รังใหม่จะต้องมีนางพญาหรือถ้วยนางพญาพร้อมตัวเต็มวัยระยะที่ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ภายในรังและตัวเต็มวัยระยะที่ออกหาอาหาร เนื่องจากผลการศึกษา
พบว่าชันโรงงานไม่สามารถสร้างนางพญาจากถ้วยตัวอ่อนของชันโรงงานได้เช่นเดียว
กับผึง้ พันธุ์ ซึง่ หากรังใดขาดนางพญา ชันโรงงาน
จะสร้างถ้วยนางพญาฉุกเฉิน (รูปที่ 15) ที่ไม่มี
ไข่ขึ้นมาจ�ำนวนมากและรังก็จะล่มสลายไป
ในที่สุด
รูปที่ 15 ถ้วยนางพญาฉุกเฉิน
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ซึง่ ผลการวิจยั ทีไ่ ด้ดำ� เนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั เกษตรกรภายใต้ชอื่
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ คนจันทร์ “ชันโรง” ได้จดั ขึน้ ทีอ่ งค์การบริหารส่วนต�ำบล อ.มะขาม
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นคือ นายพนัส แก้วลาย เป็นประธานในการ
เปิดงาน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก (รูปที่ 16)

ก. สาธิตวิธีการแยกขยาย     ข. ผู้เข้าร่วมอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
รูปที่ 16 การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยที่ศูนย์รวบรวมพันธุ์ชัน
โรงบ้านวังปลา ต.เขาแก้ว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
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การใช้ประโยชน์จากชันโรง
1. การใช้ชันโรงเป็นแมลงผสมเกสร
เนื่องจากชันโรงมีวิวัฒนาการร่วมกับพืชท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน ชันโรงจึง
เป็นแมลงผสมเกสรที่มีศักยภาพมากชนิดหนึ่งเพราะชันโรงลงตอมดอกไม้ได้หลาก
หลายชนิดและมีรังที่จัดการได้ง่ายเพราะไม่ต่อย ขนาดรังไม่ใหญ่สะดวกต่อการขน
ย้ายในระหว่างฤดูกาลที่ไม่ใช่ฤดูกาลที่ใช้งาน ชันโรงเพียงดูแลรังไม่ให้อยู่ในสภาพ
อากาศที่รุนแรง เช่น ความชื้นสูง หรือถูกแดดจัด ไม่มีศัตรูรบกวน มีพืชอาหารใน
ธรรมชาติพอประมาณ รังชันโรงก็สามารถน�ำไปใช้ในฤดูกาลต่อไปได้เป็นอย่างดี
ชันโรงสามารถเป็นแมลงผสมเกสรที่ดีแก่พืชหลายชนิด เช่น เงาะ ลิ้นจี่
สตรอเบอรี่ แต่ชันโรงไม่สามารถผสมพันธุ์ให้แก่ทานตะวันกินเมล็ดพันธุ์เชียงราย
ได้ (อัญชลี, 2552) และมีผลการทดลองที่แสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์การติดผลของ
แตงกวามีน้อยมากเมื่อใช้ชันโรงผสมเกสร (นพพล และคณะ, 2552)
ซึ่งผลการทดลองแสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของชนิดพืช ลักษณะของ
ดอกไม้ที่เหมาะสมกับการใช้ชันโรงในการเป็นแมลงผสมเกสร ดังนั้นการเลือกใช้
ชันโรงผสมเกสรจึงควรมีการตรวจสอบทดลองประสิทธิภาพการเป็นแมลงผสมเกสร
ของชนิดชันโรงกับชนิดพืชนั้น ๆ ก่อน
2. การขายรังหรือให้เช่ารังชันโรง
ผลสื บ เนื่ อ งจากการที่ ชั น โรงเป็ น แมลงผสมเกสรไม้ ผ ลหลายชนิ ด ที่ มี
ประสิทธิภาพ ท�ำให้ความต้องการรังชันโรงของเกษตรกรมีปริมาณสูง ท�ำให้มีธุรกิจ
การขายรังชันโรงหรือให้เช่ารังชันโรงเพื่อวางในสวนผลไม้ในช่วงดอกไม้บานเกิดขึ้น
ซึ่งปัจจุบันมีการตั้งราคาขายรังกันตั้งแต่รังละ 700 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิด
ของชันโรง (ความยากง่ายในการขยายพันธุ์ของชันโรงชนิดนั้น ๆ) ส่วนการให้เช่ารัง
ชันโรงนัน้ ในระยะแรกมักจะให้เช่าในราคาประมาณรังละ 300 บาทต่อช่วงระยะเวลา
ทีด่ อกเงาะบาน แต่ปจั จุบนั เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งไม่นยิ มให้เช่ารัง เนือ่ งจากประสบปัญหา
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รังล่มสลายจากการใช้สารเคมีของสวนที่เช่ารังหรือความไม่ซื่อสัตย์ของเจ้าของสวน
ที่เช่ารังชันโรงแล้วแอบแยกขยายรังชันโรงที่เช่าไป เป็นต้น
3. การใช้ประโยชน์จากน�้ำผึ้งชันโรง
คนทั่วไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกที่มีชันโรงเป็นแมลงในท้องถิ่น เชื่อกันว่า
น�้ำผึ้งจากชันโรงมีสรรพคุณทางยามากกว่าน�้ำผึ้งจากผึ้งในสกุลเอพิส (Apis) เช่น
ผึ้งพันธุ์ (Apis mellifera) Sawatthum, et al. (2008) ได้แสดงผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบของน�ำ้ ผึง้ จากชันโรง 3 ชนิด คือ ชันโรงขนเงิน Tetragonula pegdeni
Schwarz ชันโรงถ้วยด�ำ  Tetragonula laeviceps Smith และชันโรงปากแตร
Lepidotrigona terminata Smith เปรียบเทียบกับน�้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ์จากดอกไม้
2 ชนิดคือ ล�ำไย และเงาะ
ซึ่งเท่ากับเป็นการเปรียบเทียบน�้ำผึ้งเงาะที่เก็บจากชันโรงและผึ้งพันธุ์ที่
เลีย้ งในจังหวัดจันทบุรี กับน�ำ้ ผึง้ จากดอกล�ำไยซึง่ เป็นพืชกลุม่ เดียวกันกับเงาะทีป่ ลูก
ในจังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ ดูความแตกต่างแต่ละชนิดของผึง้ และชนิดของพืชว่ามีผลต่อ
องค์ประกอบของน�ำ้ ผึง้ สรุปผลได้วา่ น�ำ้ ผึง้ จากชันโรงทัง้ 3 ชนิด มีความชืน้ ค่อนข้าง
สูง (22 - 26 เปอร์เซ็นต์) มีน�้ำตาลกลูโคสเป็นองค์ประกอบในสัดส่วนที่มากกว่า
น�้ำตาลฟรุกโตส (ตารางที่ 1)
4. การใช้ประโยชน์จากชัน (propolis) ของชันโรง
ชันหรือพรอพอลิสของชันโรงนั้น คนไทยโบราณน�ำมาใช้ประโยชน์หลาย
ด้าน เช่น ใช้ในการยาเรือ อุดภาชนะ อุดฐานพระ และอืน่ ๆ แต่ปจั จุบนั มีการค้นพบ
สารส�ำคัญที่เป็นองค์ประกอบอยู่ในชันหลายชนิด แม้ชันจะเป็นส่วนของยางไม้ที่
ชันโรงเก็บมาจากต้นพืชหลากหลายชนิดน�ำมาผสมรวมกับไขผึง้ ทีช่ นั โรงผลิตขึน้ จาก
ภายในล�ำตัวชันโรง อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบส่วนใหญ่ของชันก็เป็นสารในกลุ่ม
ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) ซึง่ ให้ผลในการเป็นสารต้านอนุมลู อิสระ ต้านเชือ้ โรค  และ
เพิ่มภูมิคุ้มกัน และจากการท�ำงานร่วมกันของผู้วิจัยกับนักวิจัยชาวญี่ปุ่นมีรายงาน
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เบื้องต้นว่ามีการตรวจพบสารยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ผิวหนัง ซึ่งอาจพัฒนา
เป็นเครื่องส�ำอางจ�ำพวกไวท์เทนนิ่งได้ ปัจจุบันมีการน�ำชันมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ มากมาย เช่น รักษาการติดเชื้อในช่องปาก รักษาเหงือกอักเสบ แก้อักเสบ
ของผิวหนัง ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอาง เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม เป็นต้น
ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของน�้ำผึ้งจากชันโรง และน�้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ์

สิ่งที่ตรวจสอบ

ความชื้น (%)
บริกซ์ (%)
ซูโครส (%)
กลูโคส (%)
ฟรุกโตส (%)
ไนโตรเจน (%)
โปรตีนทั้งหมด
(Nx6.25) (%)
ยีสต์
HMF (mg/100g)

ผึ้งพันธุ์
A. mellifera
น�้ำผึ้ง
น�้ำผึ้ง
ดอกเงาะ
ดอกล�ำไย
21.80
18.60
76.60
79.60
5.36
5.58
46.78
40.35
51.19
53.69
0.154
0.042
0.962
0.261
ND
0.278

ND = ไม่สามารถตรวจพบ

ND
ND

ชนิดของผึ้ง
T.
pegdeni

T.
L.
laeviceps terminata

22.00
76.20
2.10
52.90
18.01
0.050
0.313

25.60
73.00
11.90
53.72
17.33
0.048
0.300

24.60
73.40
1.74
72.15
7.73
0.041
0.256

ND
ND

ND
ND

ND
ND
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พบกรดอะมิโนทั้ง 15 ชนิด ในน�้ำผึ้งทั้ง 3 ชนิด ในปริมาณที่มากกว่าน�้ำผึ้ง
ดอกเงาะและน�้ำผึ้งดอกล�ำไย จากผึ้งพันธุ์ (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ปริมาณกรดอะมิโนที่ตรวจพบในน�้ำผึ้งจากชันโรง และน�้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ์
กรดอะมิโน
(mg/100mg)
กรดแอสปาร์ติก
เซอรีน
กรดกลูตามิก
ไกลซีน
ฮีสติดีน
อาจีนีน
ทรีโอนีน
อะลานีน
โพรลีน
ไทโรซีน
วารีน
ไลซีน
ไอโซลูซีน
ลูซีน
ฟีนิลอะลานีน

ผึ้งพันธุ์
A. mellifera
น�้ำผึ้ง
น�้ำผึ้ง
ดอกเงาะ
ดอกล�ำไย
0.02
0.02
0.02
0.01
0.10
0.02
0.01
<0.01
0.01
0.01
<0.01
<0.01
0.02
0.01
0.03
0.03
<0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.01
0.35
0.01

ชนิดของผึ้ง
T.
pegdeni

0.04
0.04
0.18
0.02
0.01
0.02
0.01
0.05
0.03
0.01
0.03
0.02
0.02
0.03
0.48

T.
L.
laeviceps terminata

0.05
0.05
0.20
0.02
0.01
0.02
0.01
0.06
0.05
0.01
0.03
0.03
0.02
0.03
0.54

0.03
0.04
0.17
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.02
0.01
0.03
0.02
0.02
0.03
0.74
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ส�ำหรับแร่ธาตุ ได้แก่ ธาตุเหล็ก (Fe) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg)
แมงกานีส (Mn) ทองแดง (Cu) ตะกั่ว (Pb) โซเดียม (Na) และฟอสฟอรัส (P)
ก็ตรวจพบแร่ธาตุทั้ง 8 ชนิด แต่ในปริมาณที่แตกต่างกันส่วนวิตามินในน�้ำผึ้งทั้ง
3 ชนิดของชันโรง (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ปริมาณแร่ธาตุที่ตรวจพบในน�้ำผึ้งจากชันโรง 3 ชนิด และผึ้งพันธุ์
ชนิดของผึ้ง

Fe
8.10

น�้ำผึ้ง
ผึ้งพันธุ์ ดอกเงาะ
A. mellifera น�้ำผึ้ง
273.60
ดอกล�ำไย
T. pegdeni
<0.1
T. laeviceps
1.60
L. terminata
2.85

แร่ธาตุ (ppm)
Ca Mg Mn Cu Pb Na
P
191.8 44.0 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 900.0
269.1 51.5 24.1

0.6

<0.1 69.0 900.0

105.7 58.7 45.0
117.9 63.9 22.5
89.2 43.4 <0.1

3.7
3.7
3.1

27.6 27.1 100.0
23.0 30.5 100.0
37.0 35.9 100.0

และน�้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ์ทั้ง 2 ชนิดตรวจไม่พบวิตามินซี และวิตามินบี 2 เลย
แต่ตรวจพบวิตามินบี 1 วิตามินบี 6 และไนอะซิน ในน�ำ้ ผึง้ ทุกตัวอย่างของชันโรงและ
ผึ้งพันธุ์ (ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 ปริมาณของวิตามินที่ตรวจพบในน�้ำผึ้งจากชันโรง 3 ชนิด และผึ้งพันธุ์
ชนิดของผึ้ง
ผึ้งพันธุ์
A. mellifera

น�้ำผึ้งดอกเงาะ
น�้ำผึ้งดอกล�ำไย

T. pegdeni
T. laeviceps
L. terminate

B1
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01
<0.01

วิตามิน (mg/100g)
B2
B6
C
ND <0.05 ND
ND <0.05 ND
ND <0.05 ND
ND <0.05 ND
ND <0.06 ND

Niacin
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.11

ND = ไม่สามารถตรวจพบ

เมื่อน�ำน�้ำผึ้งจากชันโรงทั้ง 3 ชนิดมาตรวจสารต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ 3 วิธ  ี (วิธศี กึ ษาปริมาณฟีนอลิคทัง้ หมด วิธี DPPH และ วิธี ABTS ) เปรียบเทียบ
กับน�้ำผึ้งของผึ้งพันธุ์จากดอกไม้ 3 ชนิดคือ ล�ำไย เงาะ และลิ้นจี่ ซึ่งผลการทดลอง
พบว่าน�้ำผึ้งจากชันโรงมีค่าสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณใกล้เคียงกัน โดยน�้ำผึ้ง
จากเงาะมีแนวโน้มมีค่าสารต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าน�้ำผึ้งชนิดอื่น ๆ
จากผลการทดลองทั้งหมดนี้เป็นเพียงผลการทดลองเบื้องต้นเท่านั้น จึงยัง
ต้องการผลการทดลองเพิ่มเติมทั้งการทดลองเพื่อยืนยันผล และการทดลองในด้าน
ต่าง ๆ เพื่อน�ำมาซึ่งการใช้ประโยชน์จากชันโรงอย่างเต็มที่ ซึ่งแน่นอนก็ต้องอาศัย
ความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนต่อไป
ทั้งนี้ ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผอ.รุ่งโรจน์ เจริญโพธิ์ คุณชาญณรงค์ ยาวส่ง
คุณวิศษิ ฐ์  ธนูอาจ กลุม่ ผูเ้ ลีย้ งชันโรงบ้านวังปลา  คุณธรรมนูญ  และคุณเหม  ปลืม้ ภักดิ์
คุณสวัสดิ์ และคุณอาลัย  จิตตเจริญ ทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือในการวิจยั ตลอดมา และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายต่อไป
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8. ผศ. ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม
9. ผศ. ดร.สมจิตร ถนอมวงศ์วัฒนะ
10. ผศ. ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์
11. ผศ. ดร.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว
12. นายประชุม ค�ำพุฒ
13. นายเกษียร ธรานนท์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ     อธิการบดี
คณะท�ำงาน
ฝ่ายอ�ำนวยการ
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์
นางบรรเลง สระมูล                  

ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายเนื้อหา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สวาสดิ์ธรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ฝ่ายศิลป์ และจัดพิมพ์
นางนฤมล        จารุสัมฤทธิ์
นางสาวกชกร    ดาราพาณิชย์
นางสาวอริสรา   สุดสระ
นางสรสุดา        ชูกลิ่น
จัดพิมพ์โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต�ำบลคลองหก
อ�ำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์:  0 2549 4682  โทรสาร. 0 2577 5038
Website:  http://www.ird.rmutt.ac.th
E-mail: ird@rmutt.ac.th
พิมพ์ที่:  บริษัท ทริปเพิ้ล กรุ๊ป จ�ำกัด
โทรศัพท์:  0 2521 8420  โทรสาร. 0 2521 8424

