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การปองกันผึ้งตอย 

การเก็บน้ำผึ้ง

      การเก็บน้ำผึ ้งควรเก็บในชวงที่มีน้ำผึ ้งปริมาณมากๆ

น้ำผึ้งที่ไดตองมีความชื้นไมเกิน รอยละ 21 

      1. การเก็บน้ำผึ้งจากรังลอ ผึ้งจะสรางรวงอยูใตฝารัง

หงายฝารัง ตัดเอาเฉพาะรวงน้ำผึ้ง สวนรวงตัวออนและดักแด

ใหนําเขาคอนแลวเก็บไวในรัง นําสวนที่เปนน้ำผึ้งมาสับลงบน

ตะแกรงกรองสแตนเลส เพ่ือใหน้ำผ้ึงไหลออกมาแลวกรองน้ำผ้ึง

ใหสะอาด 

      2. การเก็บน้ำผึ้งจากรังที่นํารวงผึ้งใสคอน

         2.1 ตัดเฉพาะสวนท่ีเปนน้ำผ้ึงแลวนําไปสับบนตะแกรง

เพื่อใหน้ำผึ้งไหลออกมา แลวกรองน้ำผึ้งใหสะอาด

         2.2 ในกรณีมีถังสลัด นํารวงที่มีน้ำผึ ้งมาปาดไขผึ้ง  

ที ่ปดหลอดรวงออกทั้งสองดานแลวนําไปใสถังสลัดน้ำผึ ้ง

แรงเหวี่ยงจะทําใหน้ำผึ้งกระเด็นออกมา กรองดวยที่กรอง

สแตนเลส 

การเก็บไขผึ้ง

         นํารวงผึ้งที่เอาน้ำผึ้งออกหมดแลวหรือรวงเกาที่ผึ้งยายรัง

ไปแลว ใสในภาชนะตม ควรใชภาชนะสแตนเลสหรืออะลูมิเนียม

โดยใสน้ำลงไปพอประมาณ เมื่อไขผึ้งหลอมละลาย แลวนําไปกรอง

ดวยตะแกรงหรือผากรอง ไขผ้ึงจะลงไปอยูในภาชนะท่ีรองรับไวดานลาง

เมื่อเย็นแลวไขผึ้งก็จะแข็งตัว 

 

 

         1. ใชกระปองพนควัน ควันชวยลดความดุของผึ ้งลงได

วัสดุที่ใช เชน แกลบ ขี้เลื่อย หรือกาบมะพราว เปนตน

         2. ใสเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว ถุงมือยาง และหมวกตาขาย

 ผึ้งก็ไมสามารถตอยได

หมายเหตุ :  ควรกรองดวยผากรองอีกครั ้งหนึ ่งเพื ่อใหไดน้ำผึ ้ง

ที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน แลวนําไปบรรจุในภาชนะที่สะอาด

มีฉลากที่บงบอกครบถวนและสวยงาม 

  

ที่ปรึกษา      : นางมาลินี ยุวนานนท           ผูอำนวยการสำนักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร

                 : นางอัญชลี สุวจิตตานนท        ผูอำนวยการสำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

เรียบเรียง     :  นายนริศร  คงสมบุญ          ผูอำนวยการกลุมสงเสริมแมลงเศรษฐกิจ

                 : นางสาวภัทราพร ตันโสดเจริญ   นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

                   กลุมสงเสริมแมลงเศรษฐกิจ   สำนักสงเสริมและจัดการสินคาเกษตร

บรรณาธิการ :  นางรุจิพร  จารุพงศ           ผูอำนวยการกลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร

                 : นางสาวอำไพพงษ เกาะเทียน   นักวิชาการเผยแพรชำนาญการ                                                       

                   กลุมพัฒนาสื่อสงเสริมการเกษตร  สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี

ออกแบบ      :  นายอภิชาติ รบศรี    นายชางศิลปปฏิบัติงาน                   

                   กลุมศิลปกรรมสงเสริมการเกษตร  สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี                

พิมพที่        :  กลุมโรงพิมพ  สำนักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี                

พิมพคร้ังท่ี 1  :  จำนวน 5,000 แผน   มีนาคม  2562

จัดพิมพ       :  กรมสงเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ



           ผึง้โพรงไทย เปนผึง้พืน้เมืองอยูทกุภมิูภาคของประเทศไทย

ชอบอาศยัในทีมื่ด สรางรวงผึง้เรยีงกันตัง้แต 5 – 15 รวง มปีระชากรผ้ึง

ประมาณ 5,000 – 30,000 ตัวตอรัง ขึ้นอยูกับฤดูกาลและความ

อดุมสมบรูณของอาหารผึง้ ไดแก นํา้ผึง้และเกสรดอกไม ผึง้ 1 รัง 

ใหนํา้ผึง้เฉลีย่ 5 – 6 กิโลกรัมตอป ผึง้โพรงไทยมนีสัิยอพยพยายรงั

ไปตามแหลงอาหารหรือมีศัตรูรบกวน การเลี้ยงผ้ึงโพรงไทย

ผูเลี้ยงจะตองเขาใจพฤติกรรมและสภาพความเปนอยูของผ้ึง 

จะตองอดทน ชางสงัเกต เมือ่มปีระสบการณและมกีารจดัการรงัผ้ึง

ไดอยางมปีระสิทธภิาพ ก็จะทาํใหการเลีย้งผึง้โพรงประสบความสาํเรจ็  

      1. นางพญา (Queen) ภายในรังจะมีนางพญา 1 ตัว 

หลังจากบินขึ้นไปผสมพันธุกับตัวผูเรียบรอยแลวก็จะมีหนาท่ี

วางไขและควบคุมรัง

      2. ผึ้งตัวผู   (Drone)  มีหนาที่ เพียงอยางเดียว คือ 

ผสมพันธุกับนางพญาผึ้งพรหมจรรยเทานั้น

      3. ผึ้งงาน (Worker)  เป นผ้ึงเพศเมียซึ่งถูกสารของ

นางพญาผ้ึงควบคุมไมใหผสมพนัธุและวางไข จะมหีนาทีต่ามอายุ

ของผ้ึงงาน ไดแก ทําความสะอาดรัง ดูแลและผลิตอาหารปอน

ใหแกนางพญาผ้ึงและตวัหนอน ผลิตไขผึ้งเพื่อสรางรัง ปองกันรัง

และออกไปหาอาหาร (นํ้าหวานและเกสร) ยางไม และนํ้า 

          3.3  ตัดรวงผึ้งทีละรวง พรอมจับนางพญาผึ้งใสที่ขัง 

          3.4  นํารวงผึ้งตัวออนและดักแด และรวงอาหาร 1 รวง

มาทาบกับคอนที่ขึงลวดไว แลวใชมีดบากรอง ประมาณครึ่งหนึ่ง

ของความหนาของรวงตามเสนลวด และดนัเสนลวดเขาไป เสรจ็แลว

ใชเชือกหรือหนังยางรัดเพื่อปองกันรวงผึ้งหลุดออกมา

          3.5  นาํนางพญาผึง้ทีข่งัไวมาแขวนใหอยูระหวางคอนหนอน

กับคอนดักแดภายในกลอง 

          3.6  ทําการกอบผึ้งใสรังใหมใหมากที่สุด แลวตั้งรังใหม 

ใหอยู ใกลหรือตําแหนงเดิมของรังเกา ผึ้งงานจากรังเกาท่ี 

เหลือจะตามเขาไปอยูในรังใหม     

          3.7  ประมาณ 1 – 2 วนั ผ้ึงงานจะซอมรวงทีช่าํรุดใหตดิ 

กับคอนและคุมเสนลวดแลวก็ใหแกะหนังยางที่รัดไว

          3.8  ถาตองการยายรังตองปดผึ้งเวลากลางคืนและยาย

ไปเลี้ยงในที่ตองการแลวเปดรังเลี้ยง  

          3.9  หลังจากขังนางพญาผึง้ประมาณ 2 – 3 วนั กจ็ะตอง 

ปลอยนางพญาผึ้งออกจากที่ขังเพื่อทําหนาที่วางไขตอไป  

      1. วธิกีารซือ้ผึง้ เปนวิธีการที่ไมนิยม เนื่องจากผึ้งโพรงไทย

มีนิสัยไมชอบการรบกวนหรือขนยายรังจากที่อื่นมาตั้งใน

สภาพแวดลอมที่อาจไมเหมาะสม ผึ้งที่ซื้อมาก็จะอพยพยายรัง

      2. วิธีการลอ ธรรมชาติของผึ้งโพรงไทยจะมีการแยก

ขยายพันธุเมื่อภายในรังมีประชากรหนาแนนและอพยพยายรัง

ผึ้งโพรงไทยจะอพยพยายรังไปตามแหลงอาหารผึ้งในธรรมชาติ

แตละพื้นที่จะมีความแตกตางกันตามชนิดพืชและปริมาณ  

การจัดทํารังลอแลวไปวางในสถานท่ีท่ีจะมีผึ้งโพรงไทยอพยพ

เขาไปอาศัยในรังลอที่เตรียมไวก็คือชวงที่เริ่มหมดฤดูฝนและ

พชืกาํลงัออกดอก รงัลอผึง้โพรงไทยอาจทาํจากไมหรอืวสัดอุืน่กไ็ด 

รังลอจะทาดวยไขผึ้งใหมีกลิ่นไขผึ้ง ดานหนามีรูใหผึ้งเขาออกได

ควรตั้งใหสูงจากพื้นดินประมาณ 50 เซนติเมตร – 1 เมตร 

เพือ่ปองกนัศตัรผูึง้ หมั่นตรวจสอบรังทุก 7 – 10 วัน

      3. วิธีการจับผึ้งเขาคอน 

         3.1  สาํรวจพบรงัผึง้ทีอ่าศยัอยูตามธรรมชาตหิรอืในรงัลอ

ควรทําการจับผึ้งเขาคอนในตอนที่เก็บนํ้าผึ้ง

         3.2  ใชกระปองพนควันเตือนผ้ึง แลวเปดรังผึ้งโพรง

ใหเห็นรวงรัง

ผึ้งโพรงไทย (Indian honey bee)

ชื่อวิทยาศาสตร : Apis Cerana

ชีวิตและพฤติกรรมของผึ้ง

           นอกจากนี ้สมัยโบราณไดกลาวไววา นาํผ้ึง้เปนยาอายุวฒันะ

สามารถบาํรุงรางกาย ไขผึง้นาํมาทาํเทยีนจดุใหแสงสวาง นาํผ้ึ้งและ

ไขผึง้สามารถนาํมาแปรรูปเพิม่มลูคาไดอกีดวย

           ผึ้งโพรงไทย เปนแมลงท่ีมีคุณคาตอมวลมนุษยและ

ชวยรักษาความสมดุลของสภาพแวดลอมในทางธรรมชาติ

ชวยผสมเกสรพืชเศรษฐกิจมากมายหลายชนิด เชน ลําไย ลิ้นจี่

เงาะโรงเรียน สม มะพราว มะมวง กาแฟ ทอ สตรอวเบอรรี่ 

ทานตะวัน มะมวงหิมพานต พืชตระกูลแตง พริก พืชผักที่ตอง

การผลิตเมล็ดพันธุ เชน ขาวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว เปนตน  

การเลี้ยงผึ้งโพรง สามารถทําได 3 วิธี 
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