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กำรท ำธุรกิจอำชีพกำรเลี้ยงผ้ึงอย่ำงยั่งยืน 
                                                                                            กลุ่มส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ 

******** 
            การท าธุรกิจอาชีพการเลี้ยงผึง้อย่างยั่งยืน จะต้องมีระบบเช่ือมโยงตัง้แต่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า  
ความชัดเจนในการเข้าถึงปัญหาและการปฏิบัติการเพื่อแก้ปญัหาและพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งและผลิตภัณฑผ์ึ้ง
ให้ได้ผลดกีว่าอดีตที่ผ่านมา ซึง่ข้อสงสัยหรอืค าถามที่มีอยู่ในการประกอบอาชีพผึ้งที่ยงัต้องการค าตอบอยู่ตลอด ซึ่ง
ปัญหาในการประกอบอาชีพการเกษตรนั้นมปีัญหาที่เหมอืน ๆ กัน คือปัญหาในด้านการผลิตและการตลาด  
 
1. ปัญหำในด้ำนกำรผลิต มีสิง่ที่เกี่ยวข้องกบัการผลิตหลายอย่าง ดังนี ้
      1.1 ปัจจัยกำรผลิต มี ที่ดิน ทุน ได้แก่ ผึ้ง อุปกรณ์การเลี้ยง 
ผึ้ง อาหารผึง้ สารเคมีที่ใช้ในการก าจัดศัตรูผึง้ เป็นต้น แรงงาน  
การประกอบการในระบบการผลิตเป็นแบบครอบครัว บริษัท หรือ 
บริษัททีม่ีเครือข่ายและอื่น ๆ รูปแบบการประกอบการต่าง ๆ  
เหล่าน้ี จะใหป้ระสิทธิภาพและประสทิธิผลแตกต่างกันไป การ 
ประกอบการที่ใช้ระบบการเป็นเจ้าของการผลิตจะเป็นระบบที่ให้ 
ผลการผลิตที่ดี  
                                                                   
                                                                  1.2 สภำพแวดล้อม ได้แก่ อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน ความช้ืน              
                                                                  แสงแดด ลม เป็นต้น สิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ี มีทัง้ที่ก าหนดได้และ 
                                                                  ไม่ได ้ปัจจัยทีก่ าหนดได้ ได้แก่ ปัจจัยด้านแรงงาน ปจัจัยที ่
                                                                  ก าหนดไม่ได้ เช่น สภาพแวดล้อม ได้แก่ ดิน น้ า อากาศ  
                                                                  อุณหภูมิ เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีมีผลท าใหป้รมิาณและคุณภาพ 
                                                                  ผลผลิตทีเ่กิดข้ึนไม่มีความแน่นอน  
 
 
2. ปัญหำทำงด้ำนกำรตลำด ระบบการตลาดที่มีอยูเ่ป็นระบบการตลาดแบบแข่งขันเสรกีึ่งผูกขาด เรื่องการตลาดเป็น
เรื่องที่มปีัญหาอยู่มาก เพราะเกษตรกรไมส่ามารถที่จะก าหนดอะไรได้มาก ไม่ว่าจะเป็นตลาดที่เกษตรกรตอ้งซือ้ปจัจัย
การผลิตและตลาดทีเ่กษตรกรขายผลผลิต ส่วนใหญ่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพอ่ค้า ที่ก าหนดราคาในการขายปจัจัยการ 
ผลิตหรือซื้อผลผลิตจากเกษตรกร  
            เมื่อพิจารณาถึงต้นทุน (รายจ่าย) ในการผลิตและรายได้ (รายรบั) จากการขายผลผลิต กจ็ะมองเห็นก าไรหรือ
ขาดทุนของการประกอบอาชีพนั้นได้ ยิ่งถ้าใช้ปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องที่ควบคุมไม่ได้หรอืไม่มีความสามารถในการ
ควบคุม โอกาสทีจ่ะเกิดการขาดทุนก็มีมากขึ้นตามไปด้วย เกษตรกรจึงตกอยู่ในฐานะที่ยากจนมาตลอด ซึ่งปัญหาอาชีพ
การเลี้ยงผึ้งก็เหมือนกบัอาชีพการเกษตรทั่ว ๆ ไป แต่ระดับของปัญหามีความแตกต่างกันไป ข้ึนอยู่กับระดับความรู้ 
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ความสามารถของเกษตรกร เกษตรกรผูเ้ลี้ยงผึง้มีคุณสมบัตพิิเศษกว่าเกษตรกรทั่วไป คือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มากพอสมควร เพราะต้องท างานเกี่ยวข้องกบัหลายสิง่หลายอย่าง คือ ต้องรู้เรื่องเกี่ยวกบัผึง้ วัสดุอุปกรณ์ พืชอาหารผึ้ง 
และสภาพแวดล้อม วิธีการที่เหมาะสมที่จะน ามาใช้ในการจัดการผึ้งและงานต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังต้องมีความสามารถ   
ที่จะเลี้ยงผึง้ให้บรรลเุป้าหมาย ความรู้ต่าง ๆ เหล่าน้ี มีทัง้ความรู้ที่ศึกษาจากสือ่วิชาการต่าง ๆ และจากการค้นคว้าวิจัย
ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้างความสามารถของตนเองใหเ้พิม่มากข้ึน ท าให้อาชีพการเลี้ยงผึ้งมีอัตราการเตบิโตสูง เมื่อ
เทียบกับอาชีพการเกษตรอีกหลายอาชีพ อย่างไรก็ตาม อาชีพการเลี้ยงผึ้งก็ยังมปีัญหาอยู่มาก ที่ยังไม่มีค าตอบที่ชัดเจน 
ท าให้เกษตรกรผูเ้ลี้ยงผึง้ได้ประสบปัญหาและต้องพบกบัการขาดทุน ไม่ว่าจะเป็นผู้เลี้ยงผึ้งสมัครเล่น ผู้เลี้ยงผึ้งทีท่ าเป็น 
อาชีพเสริมและผูเ้ลี้ยงผึง้มืออาชีพ ปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู ่เกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งตอ้งให้ความส าคัญและสนใจแสวงหาค าตอบ
ไว้ตลอดเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายทีเ่กิดข้ึน 
            สำเหตุของปัญหำ สามารถแบ่งออกได้ เป็น  2 ประการ  
            2.1 มำจำกตัวผู้เลี้ยงผ้ึงเอง ตัวผู้เลี้ยงผึ้งเป็นต้นตอของปัญหาทัง้ปวง การไม่มีความรู้ความสามารถในการ
แก้ปัญหาการเลี้ยงผึง้ที่ดีพอ ท าให้การพัฒนาการเลี้ยงผึ้งไมม่ีความก้าวหน้าและต้องประสบกบัภาวะขาดทุนในการ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้ง          
 

            2.2 มำจำกสภำพแวดล้อมท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ส่งผลใหก้ารเลี้ยงผึง้มีอปุสรรคต่าง ๆ ท าให้การ
เลี้ยงผึ้งไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่ก าหนด เช่น สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิสงูข้ึน ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล พืช
อาหารผึ้งไมเ่จริญเติบเท่าที่ควร ไม่ออกดอกออกผลตามปกติ หรือออกดอกก็ออกในปริมาณที่น้อย มกีารบานของดอก
สั้นลง สิ่งเหล่าน้ีล้วนมผีลต่อการหาอาหารและเก็บสะสมอาหารของผึ้ง ท าให้ผูเ้ลี้ยงผึง้ไม่สามารถได้เกบ็ผลผลิตจากผึ้งได้  
 
3. แนวทำงแห่งกำรแก้ปัญหำ 
            แนวทางแห่งการแกป้ัญหาที่ได้ผล ต้องแก้ที่ต้นตอหรือสาเหตุของปัญหาเป็นส าคัญ จุดที่แก้ปญัหาได้ง่ายที่สุด 
ก็คือ การแก้ปญัหาที่ตัวผู้เลี้ยงผึ้งกอ่น เมื่อผู้เลี้ยงผึ้งไมม่ีปญัหาแล้ว สิ่งอื่นที่เป็นปญัหากจ็ะถูกแก้ไขได้ เพราะผูเ้ลี้ยงผึง้
เป็นหลักของการประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้ง แนวทางการแกป้ัญหาที่ตัวผู้เลี้ยงผึ้ง ต้องใหผู้้เลี้ยงผึ้งมีคุณสมบัติ             
2 ประการ คือ เป็นผูม้ีความรู้ (รูก้ว้างและรู้ลกึ) และมีความสามารถทีจ่ะต้องท างานให้ได้ผล  
            3.1 ต้องเป็นผู้มีควำมรู้  
                   1) รู้กว้ำง คือ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งสามารถที่จะมองเห็น
ผลประโยชน์จากการเลี้ยงผึ้งที่ชัดเจน ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในประเด็นการเลี้ยงผึง้ เพื่อให้ผึง้อยูร่อดและได้ประโยชนจ์าก
ผึ้ง ท าอย่างไรอาชีพการเลี้ยงผึ้งจึงจะประสบความส าเรจ็ มีรายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกจิ  
                   2) รู้ลึก คือ มีข้อมูลและระบบการจัดการข้อมูลที่ดี การมีข้อมลูที่ดี มีความส าคัญอย่างยิง่ต่อการ
ประกอบอาชีพการเลี้ยงผึ้งมาก ข้อมูลถูกน ามาใช้ในการตัดสนิใจ การด าเนินงานและการแก้ปญัหาต่างๆ ในการเลี้ยงผึง้ 
การหาข้อมูลที่ดีและมากพอ สามารถหาไดจ้าก  
                       (1) ผู้ท างานวิจัยด้านผึ้ง ผู้เลี้ยงผึ้ง หรือจากการท างานของตนเอง  
                       (2) จากเอกสารสิง่พิมพ์ที่ผูเ้ลี้ยงผึ้งต้องติดตามค้นคว้า ข้อมูลที่ได้จะต้องมีการเกบ็และการวิเคราะห์
ข้อมูลที่ด ีเพื่อทีจ่ะใหเ้กิดความสะดวกในการน าไปใช้ ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในการเลี้ยงผึ้งที่มีอยู่และทีจ่ะเกิดข้ึนใน
อนาคต  
            3.2 ต้องเป็นผู้มีควำมสำมำรถ คือ ต้องคิดเป็น ท าเป็นและแก้ปญัหาได้ มี
ความสามารถในการกระท า ตามทางเลอืกต่าง ๆ ให้บังเกิดผลอย่างมปีระสิทธิภาพ 
ประหยัดและรวดเร็ว การที่ผูเ้ลี้ยงผึ้งจะมีความสามารถดังกล่าวนี้ ผู้เลีย้งผึ้งจะต้องมี
ปัจจัยในการเลี้ยงผึง้ที่มีคุณภาพและสมบูรณ์ ทัง้คน วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงและมี
ความสามารถในการจัดการปจัจัยดังกล่าวนั้นให้การประกอบการเลี้ยงผึง้ประสบ
ความส าเรจ็ ด้วยการใช้ระบบการจัดการการผลิตและการตลาดที่ดี อาจกล่าวสั้น ๆ 
ตามภาษาชาวบ้านว่า เงินถึง ของถึง คนถึง และมือถึง  
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4. กำรปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหำ  
            4.1 กำรผลิต ต้องรูจ้ักวิธีการผลิตและการแกป้ัญหาที่ด ี 
                  1) ผ้ึง ต้องเลือกชนิดและสายพันธ์ุผึ้งที่ด ีมีพฤติกรรมในการหาอาหารที่ดี ใหผ้ลผลิตสูง ไม่ดุ ไม่แยกรงั
บ่อย ไม่ต้องยุ่งยากในการตรวจสอบบ่อย ๆ ชนิดและสายพนัธ์ุผึ้ง ต้องจัดหาและเปลี่ยนเมื่อถึงเวลาทีก่ าหนด ส าหรบัการ
เลี้ยงผึ้งในประเทศไทย ควรมีการจัดหาพันธ์ุผึง้ที่ดี และเปลีย่นแม่รังอย่างน้อยปลีะครั้ง  
                  2) อุปกรณ์กำรเลี้ยง ต้องมีอปุกรณ์ในการเลีย้งผึ้งที่ด ีมีคุณภาพสูง ดูแลรักษาง่าย ประหยัดแรงงานและ
เคลื่อนย้ายง่าย ของใหม่ย่อมไม่มปีัญหา ของเก่าเป็นของที่สะสมโรค รังผึ้งเก่าอาจจะมีรรูั่ว ผึ้งออกท าให้ขนย้ายล าบาก  
ศัตรูรบกวนได้ง่าย ถ้าจะใช้ของเก่าต้องซ่อมบ ารงุให้อยู่ในสภาพที่ดีและปราศจากโรคที่ติดมา  
                  3) พืชอำหำรและสภำพแวดล้อม ต้องหาแหลง่เลี้ยงผึ้งที่ด ีที่จะให้ได้มาซึ่งผลผลิตจากรังผึ้งที่ดี และ
สะดวกในการเดินทาง ดูแลและจัดการผึ้ง คือ ลานเลี้ยงผึง้นัน้ ต้องมีพืชอาหารผึง้ที่ดี หลายชนิด มีการบานที่ยาว
ต่อเนื่องกนัไป ต้องมีการบันทึกชนิด ช่วงเวลาที่บาน การบานในแต่ละปี สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกบัการบาน เพื่อที่จะ
น าข้อมูล ก าหนดความแน่นอนของพืชเป้าหมาย และเพื่อก าหนดปรมิาณผึง้ใหส้อดคล้องกันกบัพืชเป้าหมาย ซึ่งการ
บันทึกเกี่ยวกับพืชอาหารผึ้งและสภาพแวดล้อมที่ต่อเนื่องกันมาหลายๆ ป ีจะมีความส าคัญต่อการประกอบอาชีพการ
เลี้ยงผึ้งมาก  
                  4) อำหำรผ้ึง อาหารผึ้งที่ใช้เลี้ยงผึ้งตอ้งดีและมีคุณภาพ อาหารแทนน้ าหวานจากดอกไม้ อาหารทดแทน
เกสร และอาหารเสริม จะได้จากสิ่งใดบ้าง มีอะไรทดแทนได้บ้าง จะหาได้จากที่ไหน ราคาเป็นอย่างไร  
                  5) สำรเคมีท่ีจะใช้ในกำรควบคุมโรคและไรศัตรูผ้ึง มีสารเคมีชนิดใดบ้าง สามารถใช้ทดแทนกันได้
หรือไม่ วิธีการและอัตราการใช้ ใช้ในช่วงเวลาไหนและอื่น ๆ  
                  6) กำรจัดกำรผ้ึง ต้องเลือกระบบการจัดการที่ด ีวิธีการให ้ 
ทุกคนที่ท างานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของ จะท าใหเ้กิดการรักงาน เอา 
ใจใส่ในงาน ขยันในการท างาน ผลดีที่เกิดข้ึนจากการท างานก็จะมมีากขึ้น 
การจัดการผึ้งที่ดี ได้แก ่ 
                       (1) เพื่อใหผ้ึ้งอยู่รอดและอยู่ด ี 
                       (2) ต้องควบคุมโรคและศัตรผูึ้งให้ได้ผล  
                       (3) เปลี่ยนผึง้แม่รงัใหมทุ่กป ี 
                       (4) ให้อาหารเสรมิในช่วงเวลาทีผ่ึ้งไมส่ามารถหาได ้
                            จากพืชอาหารผึง้  
                       (5) ย้ายผึ้งไปไว้ในแหลง่เลี้ยงผึ้งที่ด ี 
                       (6) ซ่อมและเปลี่ยนอปุกรณ์การเลี้ยงผึง้ใหม่  
                       (7) การจัดการการเลี้ยงผึ้งให้ได้ผลผลิตจากรังผึ้ง  
                       (8) ย้ายผึ้งไปเลี้ยงในสถานที่ด าเนินการสะดวก 
                       (9) จัดปริมาณรงัผึง้ในแต่ละลานอย่างเหมาะสม  
                       (10) วิธีการจัดการการผลิตแตล่ะอย่างตอ้งมีคุณภาพ  
                       (11) ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ดี  
                  7) กำรเก็บรักษำและกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้ึง ที่ดี และมีคุณภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
                  8) ควำมร่วมมือในกำรแก้ปัญหำร่วมกัน เปน็สิ่งที่ด ี 
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            4.2 กำรตลำด  
                  จากอดีตที่ผ่านมา ปัญหาด้านการตลาดมมีาก เนื่องจากผูเ้ลี้ยงผึง้เผชิญปญัหาด้านการผลิตเป็นอย่างมาก 
จึงไม่มเีวลาจัดการด้านการตลาดให้มปีระสิทธิภาพ การซือ้ปจัจัยการผลิตและการขายผลิตภัณฑผ์ึ้งไม่ได้ราคาที่ยุติธรรม 
ระบบสหกรณ์เป็นระบบทีจ่ะมาช่วยจัดการในเรื่องตลาดได้ แต่ระบบสหกรณ์มักจะอยู่ไม่ได้ เนื่องจากนสิัยส่วนตัวของ  
คนไทยเอง เมือ่เข้าสู่ตลาดเสรี ทีม่ีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ หรอืมีการผูกขาดในการซื้อ ขายปัจจัยการผลิต หรือผลิตภัณฑ์
ผึ้งแล้ว การตลาดจงึเป็นเรื่องที่ผูเ้ลี้ยงผึง้เสียเปรียบเป็นอย่างมาก จึงจ าเป็นจะต้องมีการแก้ปญัหาด้านการตลาดที่ดี และ
ต้องอาศัยความร่วมมือของผูเ้กี่ยวข้องทุกคน จัดการด้านการตลาดใหบ้ังเกิดผล  
 

 (1) ผู้เลี้ยงผึง้ทุกคนจะต้องเข้าใจหลกัการและการปฏิบัตเิพือ่ให้  
 ผลผลิตจากรงัผึง้มีคุณภาพ และต้องรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้  
 มาตรฐานไว้ตลอด ต้องรัก ซือ่สัตย์ในอาชีพของตน  

                                                     (2) การสร้างและฟื้นฟรูะบบสหกรณ์ ให้มีความมัง่คงและแข็งแกรง่   
                                                     ระบบสหกรณ์นี้จะเป็นระบบที่ดีทีจ่ะช่วยเหลือผู้เลี้ยงผึ้งทกุคนได้ใน 
                                                     เรื่องการตลาด ช่วยเหลือการซื้อปัจจัยการผลิตและการขายผลผลิต  
                                                     สหกรณ์จะมีอ านาจในการต่อรองผลประโยชน์ส าหรบัทุกคนได้ การที ่
                                                     จะท าให้ระบบสหกรณ์เกิดข้ึน ผู้เลี้ยงผึ้งทกุคนจะต้องให้ความสนใจ 
                                                     และเสียสละร่วมกันในการผลกัดันระบบสหกรณ์ให้เกิดข้ึนและ 
                                                     ด าเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพ ต้องอาศัยผู้น าเกษตรกรที่ม ี
                                                     ความสามารถ สิ่งนี้ต้องอาศัยเวลา ถ้าไม่มีระบบสหกรณ์ ปัญหาด้าน 
                                                     การตลาดก็ยังคงมีอยู่ตลอด 
                                                            ดังนั้น  การท าธุรกจิอาชีพการเลี้ยงผึ้งอย่างยั่งยืนในประเทศไทยซึง่
ก าลังก้าวสู่การเปิดเสรีทางการค้าระหว่างอาเซียนในปี 2558 จะต้องศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง วิกฤตและโอกาสของตนเอง
ให้ถูกต้องและต้องมีการปรบัตัวเป็นอย่างมากก่อนทีจ่ะเข้าสูก่ารแข่งขันการเปิดเสรีทางการค้าทีจ่ะเกิดข้ึนในอนาคตใน
ทุก ๆ ด้านเป็นอย่างมาก 
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