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บทคัดย่อ
ศึ ก ษาความหลากหลายของพื ชอาหารของผึ้ งในหมู่ บ้ า นทิ พุ เ ย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภู มิ จั งหวั ด
กาญจนบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของพืชอาหารผึ้งที่ให้เกสรและน้าหวานแก่ผึ้งในหมู่บ้านทิพุเย โดยศึกษา
บริบทชุมชน ตั้งทีมวิจัยซึ่งประกอบด้วยครู นักเรียน นักศึกษา ผู้รู้ในชุมชน หลังจากนั้นสารวจพืชอาหารผึ้งใน 3
ช่วงเวลา คือ เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2557 และเดือนตุลาคม
พ.ศ. 2556 - มกราคม พ.ศ. 2557 และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่า งนักวิจัยกับชุมชน จากการสารวจพบพืช
อาหารผึ้ง 27 ชนิด 15 วงศ์ เป็นพืชที่ให้เกสรอย่างเดียว 6 ชนิด พืชที่ให้น้าหวานอย่างเดียว 7 ชนิด ส่วนพืชที่ให้ทั้ง
เกสรและน้าหวานมีทั้งหมด 14 ชนิด ช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ - พฤษภาคม มีพืชอาหารของผึ้งมากที่สุด ส่วนพืชอาหาร
ของผึ้งทั้ง 3 ช่วงเวลา คือ ไมยราบ และพบผึ้งที่หาอาหาร 4 ชนิด คือ ผึ้งมิ้มเล็ก ผึ้งโพรง ผึ้งหลวง และผึ้งมิ้ม ซึ่งพบ
ผึ้งมิ้มและผึ้งโพรงมากกว่าผึ้งหลวง ส่วนผึ้งมิ้มเล็กพบน้อยที่สุด
คาสาคัญ : พืชอาหารผึ้ง; ผึ้ง

Abstract
The Diversity of Bee Flora at Tipuya, Tambol Chalae, Aumphur Thong PhaPhum,
Kanchanaburi Province, Thailand was studied for three periods of the year. The first period was
studied between February to May 2014, the second period from June to September 2014 and the
third period from October 2013 to January 2014. The methodology was started from the study of
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community context and local knowledge by interviewed local people and observation. Then the
researcher team consisting of teachers, students and the local people was formed. The bee flora
was studied and recorded in three periods above, after that the outcome and knowledge of the
study was discussed between researchers and community. Twenty seven species (15 families) of
bee floral were found. There are 6 species of plants that only pollen source, while 7 species only
nectar source and the 14 species provide both nectar and pollen. The most diversity and
blooming of bee flora were found during the months of February to May 2014. The Mimosa
pudica show as the major pollen source plant of the study site in three periods of the year.
During the study we also found 4 species of foraging bee; Apis andreniformis, A. cerana, A.
dorsata and A. florea. The most species of bee that found in study site were A. cerana and A.
florea while A. andreniformis was hardly found.
Keywords: bee flora, honeybee

1. บทนา

แมลงอุตสาหกรรมที่ให้ผลผลิตที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
ที่สาคัญหลายชนิด ได้แก่ น้าผึ้ง (honey) ไขผึ้ง (bee
wax) นมผึ้งหรือรอยัลแจลลี่ (royal jelly) พรอพอลิส
(propolis) เกสรผึ้ง (bee pollen) และพิษผึ้ง (bee
venom) ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้
เกษตรกรเลี้ยงผึ้งมากขึ้นมี 2 ชนิด คือ ผึ้งโพรงและผึ้ง
พัน ธุ์ โดยมี จานวนรังผึ้งพัน ธุ์ที่ เ ลี้ย ง 184,927 รั ง ผึ้ ง
โพรง 7,057 รัง และมี ปริ ม าณการส่ งออกน้ าผึ้ ง มาก
กว่ า 8,945 ตั น คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 577 ล้ า นบาท [4]
นอกจากนี้ผึ้งยังมีบทบาทสาคัญในระบบนิเวศคือ ทา
หน้าที่ถ่ายละอองเรณู (pollination) ในกิจกรรมการ
สารวจและหาอาหารจากพืชชนิดต่าง ๆ ทาให้ช่วยเพิ่ม
ผลผลิตของพืชผลทางการเกษตรและทาให้พืชที่ได้รับ
การผสมพันธุ์จากการถ่ายละอองเกสรแพร่พันธุ์ต่อไป
ได้และมีความหลากหลายมากขึ้น ซึ่งผึ้งจะหาอาหาร
จากพืชโดยการเก็บน้าหวานและเรณู ซึ่งถือเป็นแหล่ง
อาหารที่เป็นคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนที่สาคัญที่ใช้ใน
การด ารงชี วิ ต ผึ้ ง ไม่ ไ ด้ เ ก็ บ น้ าหวานและเกสรจาก
ดอกไม้ทุกชนิด ถึงแม้ว่าดอกไม้เหล่านั้นจะประกอบไป

ผึ้งในประเทศไทยมีอยู่ 5 ชนิด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
คือ ผึ้งพื้นเมือง (native species) ได้แก่ ผึ้งมิ้มเล็ก
(Apis andreniformis) ผึ้งโพรง (A. cerana) ผึ้งหลวง
(A. dorsata) ผึ้งมิ้ม (A. florea) และผึ้งนาเข้า
(imported species) ได้แก่ ผึ้งพันธุ์ (A. mellifera)
[1] ผึ้งจัดเป็นแมลงสังคมแท้ชั้นสูง (highly eusocial
insects) อาศัยอยู่รวมกันอย่างมีระเบียบแบบแผน มี
การแบ่งสมาชิกภายในรังออกเป็นวรรณะต่าง ๆ ที่มี
การแบ่งหน้าที่การทางาน และมีพฤติกรรมที่แตกต่าง
กั น ในแต่ ล ะรั ง ถื อ เป็ น หนึ่ ง ครอบครั ว ( colony)
ประกอบด้วยผึ้งนางพญา (queen) ทาหน้าที่วางไข่
ผึ้ งตั ว ผู้ (drone) ท าหน้ า ที่ ผ สมพั น ธุ์ และผึ้ งงาน
(worker) ทาหน้าที่แตกต่างกันตามอายุ ได้แก่ ผึ้งทา
ความสะอาดรัง (house cleansing) ผึ้งพยาบาล
(nurse bee) ทาหน้าที่เลี้ยงดูตัวอ่อน ผึ้งหาอาหาร
(foraging bee, forager) ทาหน้าที่หาอาหาร เช่น
เรณู (pollen) น้าหวานจากดอกไม้ (nectar) และผึ้ง
ทหาร (guard bees) ทาหน้าที่ป้องกันรัง [1-3] ผึ้งเป็น
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2.2 เปิดรับสมัครทีมวิจัยชุมชน ได้แก่ ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น ครู นักเรียน นักศึกษา
2.3 ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ยที ม วิ จั ย ในชุ ม ชนครู
นักเรียน นักศึกษา และผู้รู้ในท้องถิ่นเพื่อให้ความรู้ทาง
วิชาการเกี่ยวกับพืชอาหารผึ้ง ชีววิทยาของผึ้งเบื้องต้น
วิธีการสังเกตพฤติกรรมผึ้ง การเก็บตัวอย่างพืชและการ
ถ่ายรูปผึ้งขณะผึ้งหาอาหาร
2.4 ศึกษาชนิดของพืชอาหารผึ้งโดยการสารวจ
พืชอาหารผึ้งในบ้านทิพุเย ตาบลชะแล อาเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ –พฤษภา
คม พ.ศ. 2557 เดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2557
และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 - มกราคม พ.ศ. 2557
ในแต่ละช่วงเวลาดาเนินการสารวจ 2 ครั้ง โดยสารวจ
ตามเส้นทางทุกเส้นทางที่เข้าถึงระยะความกว้าง 10
เมตร สังเกตพฤติ กรรมการหาอาหารของผึ้ง (ผึ้งเก็บ
น้ าหวานหรื อ เกสรหรื อ เก็ บ ทั้ ง น้ าหวานและเกสร)
บันทึกภาพเก็บตัวอย่างพืชมาระบุชนิดของพืชโดยผู้รู้ใน
ท้องถิ่น นักเรียนและนักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม
2.5 ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อสรุปข้อมูลได้องค์
ความรู้ คื น ข้ อ มู ล ให้ กั บ ชุ ม ชุ น โดยการจั ด เวที แ ลก
เปลี่ยนเรียนรู้

ด้ ว ยน้ าหวานและเกสรก็ ต าม ดั ง นั้ น พื ช ที่ เ ป็ น กลุ่ ม
อาหารของผึ้ ง จะมี ค วามส าคั ญ ต่ อ แหล่ งอาหารที่ ผึ้ ง
นาไปใช้ในการเจริญเติบโตตลอดจนเก็บสะสมในรู ป
น้าผึ้ง ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ผึ้งที่มีความสาคัญมากชนิด
หนึ่ง และนาไปเป็นแหล่งวัตถุดิบในกลไกการทางาน
ของร่างกายเพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นของผึ้ง
แม้ประเทศไทยมีการส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งมาก
ขึ้น แต่ประเทศไทยยังไม่ให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์
ผึ้ งพื้ น เมื อ งไว้ เ พื่ อ ผสมเกสรในพื ชเศรษฐกิ จ มากนั ก
ส่งผลให้ผึ้งมิ้ม ผึ้งมิ้มเล็ก และผึ้งหลวงมีจานวนน้อยลง
ทุก ปี เนื่ องจากการตั ดไม้ เผาป่ า การใช้ ยาฆ่ าแมลง
และตัดรังผึ้งมาขายโดยตีรังผึ้งมิ้มและผึ้งหลวงที่เป็น
ผลิตภัณฑ์จากป่า ชาวบ้านที่อาศัยอยู่กับป่าหรือมีพื้นที่
หมู่บ้านอยู่ใกล้ป่าจะตีผึ้งป่าขายเพื่อเพิ่มรายได้ ดังเช่น
บ้ า นทิ พุ เ ย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภู มิ จั ง หวั ด
กาญจนบุรี หมู่บ้านล้อมด้วยภูเขาทาให้หมู่บ้านทิพุ เย
เป็นหมู่บ้านกลางหุบเขามีสภาพเป็นป่าไม้และมีความ
หลากหลายทางชี ว ภาพ แต่ ห ากไม่ มี ก ารศึ ก ษาเชิ ง
อนุรั กษ์ ในอนาคตผึ้ งอาจจะมีจ านวนลดลงได้ ส่ งผล
กระทบต่อการผสมเกสรให้กับพืชเศรษฐกิจและพืชป่า
ผลผลิตทางการเกษตรลดลง พืชป่าบางชนิดอาจสูญ
พั น ธ์ ระบบนิ เ วศเสี ย สมดุ ล ดั ง นั้ น การศึ ก ษาความ
หลากหลายของพืชอาหารผึ้งจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
เพื่อ เป็ นข้อ มูล พื้นฐานในการอนุรั กษ์ ซึ่งงานวิจั ยนี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของพืชอาหารผึ้งที่ให้เกสร
และน้าหวานที่พบในบ้านทิ พุเย ตาบลชะแล อาเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

3. ผลการวิจัย
บ้ า นทิ พุ เ ย ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภู มิ
จังหวั ดกาญจนบุ รี เป็นหมู่ บ้านล้อมด้ วยภู เขา ทาให้
หมู่ บ้ า นทิ พุ เ ยเป็ น หมู่ บ้ า นกลางหุ บ เขาและมี ค วาม
หลากหลายทางชี ว ภาพ แต่ ช าวบ้ า นไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วาม
สาคัญกับพืชอาหารผึ้งและไม่ทราบว่าพืชชนิดใดบาง
เป็นอาหารของผึ้งได้ เนื่องจากส่วนใหญ่จะใช้ประโยชน์
จากผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ากรั ง ผึ้ ง เช่ น น้ าผึ้ ง และไขผึ้ ง
ชาวบ้านจะใช้ไขผึ้งในการทาเทียนไขเพื่อใช้ในพิธีกรรม
ต่าง ๆ โดยเฉพาะพิธีกรรมทางศาสนา ชาวบ้านส่วน
ใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีความเชื่อว่าหากใช้เทียน

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 ศึ ก ษาบริ บ ทชุ ม ชนด้ า นต่ า ง ๆ และที่
เกี่ยวข้องกับผึ้งหรือน้าผึ้งในหมู่บ้านทิพุเย ตาบลชะแล
อาเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
78

ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ธรรมโดยเจ้าของต้นผึ้งหรือผู้ที่ขึ้นตีผึ้งจะน้าผึ้งมากกว่า
ผู้อื่น เนื่องจากต้องเสี่ยงจากการถูกผึ้งต่อยและการตก
ลงมาจากต้นผึ้ง โดยชาวบ้านจะนาน้าผึ้งบรรจุใส่ขวด
ขายในราคากิโลกรัมละ 250 บาท ให้พ่อค้าที่รับซื้อซึ่ง
เข้ามารับซื้อน้าผึ้งในหมู่บ้านและบางส่วนจะเก็บไว้ใช้
เป็นส่วนผสมของยาและบริโภคภายในครัวเรือน

ไขจากรังผึ้งร้างจะยิ่งดี เนื่องจากไม่ได้ทาให้ตัวผึ้งตาย
ส่วนน้าผึ้งนั้นชาวบ้านใช้เป็นส่วนผสมของยา นอกจาก
นี้ใช้น้าผึ้งเพื่อผสมน้าร้อนดื่มเพื่อบารุงร่างกาย ภายใน
หมู่บ้านทิพุเยไม่มีการเลี้ยงผึ้งแต่ชาวบ้านส่วนหนึ่งจะ
หาน้ าผึ้ ง เพื่ อ น ามาขายให้ กั บ พ่ อ ค้ า หรื อ กลุ่ ม คนที่
ต้องการน้าผึ้ง โดยจะเข้ามารับซื้อภายในหมู่บ้านบาง
รายจะสั่งจองไว้ล่วงหน้า ก่อนหน้าที่หมู่บ้านจะมีความ
เจริญและเงินตราเป็นสิ่งสาคัญนั้นชาวบ้านจะตีผึ้งเพื่อ
นาไขผึ้งมาทาเทียนไขและนาน้าผึ้งมาเป็นส่วนผสมของ
ยาและบริโภคเท่านั้น ซึ่งจะตีผึ้งเพียงพอต่อการใช้งาน
แต่ปัจจุบันน้าผึ้งมีมูลค่าสูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของ
ท้ อ งตลาด ดั ง นั้ น วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ของการตี ผึ้ ง ใน
ปัจจุบันคือเพื่อการค้า ชาวบ้านจะตีผึ้งมิ้มเพื่อนาน้าผึ้ง
ไว้รับประทานแต่ผึ้งที่นิยมตีเพื่อนาน้าผึ้งมาขายคือผึ้ง
หลวงเนื่องจากรังใหญ่มีน้าผึ้งปริมาณมาก ผึ้งหลวงจะ
ทารังบนต้นผึ้งซึ่งมีขนาดใหญ่ ต้นผึ้งหนึ่งต้นจะมีผึ้งทา
รังโดยเฉลี่ย 70-80 รัง ชาวบ้านเคยเจอผึ้งหลวงมาก
ที่สุดถึง 370 รัง ในต้นผึ้งหนึ่งต้นและต้องใช้เวลาตีผึ้ง
5-6 วัน การเป็นเจ้าของต้นผึ้งหากผู้ใดเจอต้นผึ้งผู้นั้น
จะได้ สิ ท ธิ์ เ ป็ น เจ้ า ของและต้ อ งเข้ า มาพู ด คุ ย กั น ใน
หมู่บ้าน เพื่อบอกให้รู้ว่าต้นผึ้งต้นดังกล่าวเป็นของตน
ในหนึ่งปีจะมีการตีผึ้งในช่วงเดือนมีนาคม เมษายนและ
พฤษภาคม เนื่องจากเป็นฤดูแล้งไม่มีฝนตกและจะมีผึ้ง
เข้ามาทารังบนต้นผึ้งจานวนมาก โดยการเข้าไปตีผึ้งใน
ป่านั้นจะไปเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 15-16 คน แต่มีผู้
ที่สามารถขึ้นตีผึ้งบนต้นผึ้งได้นั้นมีสองคน ส่วนที่เหลือก็
จะทาหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น บีบน้าผึ้งออกจากรัง
ส่งเชือ ก รอรั บน้ าผึ้ง เป็ น ต้ น การตี ผึ้งจะทาในเวลา
กลางคืน ผู้ตีผึ้งจะไม่ตัดรังบริเวณที่มีดักแด้หรือตัวอ่อน
ของผึ้งเพื่อปล่อยให้ผึ้งได้ขยายพันธุ์ต่อไป ต้นผึ้งหนึ่งต้น
ให้น้าหวานโดยเฉลี่ยประมาณ 80-90 กิโลกรัม หากต้น
ผึ้งที่มีจานวนรังมากจะได้น้าผึ้งมากถึง 1,020 กิโลกรัม
ในแต่ปีชาวบ้านจะตีผึ้งจากต้นผึ้ง 8-9 ต้น เมื่อได้นาผึ้ง
แล้วจะหาบกลับเข้าหมู่บ้านและแบ่งน้าผึ้งกันอย่างเป็น

รูปที่ 1 ผึ้ ง 4 ชนิ ด ที่ พ บในหมู่ บ้ า นทิ พุ เ ย ได้ แ ก่
(ก) ผึ้งม้าน (Apis andreniformis) (ข) ผึ้งมิม้
(A. florea) (ค) ผึ้งหลวง (A. dorsata) และ
(ง) ผึ้งโพรง (A. cerana)
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ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559

ตารางที่ 1 ชนิดของผึ้งและพืชอาหารที่พบในหมู่บ้านทิพุเย เดือนกุมภาพันธ์ - พฤกษาคม พ.ศ. 2557
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ตีนตุ๊กแก
สาบแร้งสาบกา
ดาวกระจาย
กุหลาบพุกาม
ฟักเขียว
หญ้ายาง
น้านมราชสีห์
โหระพา
ไมยราบ
มะเฟือง
หมาก
มะพร้าว
เต่าร้าง
ปาล์มน้ามัน
ผักเบี้ยใหญ่
กระดุมใบ
มะเขือ
ตะขบฝรั่ง
โคกกระสุน

Tridax procumbens
Ageratom conyzoides
Cosmos sulphureus
Pereskia bleo (Kunth)
Benincasa hispida
Euphorbia heterophylla
Euphorbia hirta
Ocinum basillicum
Mimosa pudica
Averrhoa carambola
Areca catechu
Cocos nucifera
Caryota mitis
Elaeis guineensis
Portulaca oleracea
Borreria laevis
Solanum xanthocarpum
Muntingia calabure
Tribulus terrestris

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Cactaceae
Cucurbitaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Labiatae
Mimosaceae
Oxalidaceae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Portulacaceae
Rubiaceae
Solanaceae
Tiliaceae
Zygophyllaceae

การสารวจพืชอาหารผึ้งโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนภายในหมู่บ้านทิพุเย อาเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - พฤกษาคม พ.ศ.
2557 พบพืชที่เป็นอาหารของผึ้งทั้งหมด 19 ชนิด 13
วงศ์ และเป็ น ช่ ว งที่ มี พื ช อาหารผึ้ ง มากที่ สุ ด พบผึ้ ง
พื้นเมืองของประเทศไทยทั้ง 4 ชนิด คือ ผึ้งมิ้มเล็ก ผึ้ง
โพรง ผึ้งหลวง และผึ้งมิ้ม (รูปที่ 1) โดยผึ้งโพรงหา
อาหารจากพืชมากที่สุดถึง 17 ชนิด ผึ้งมิ้ม 13 ชนิด ผึ้ง
หลวง 6 ชนิด และผึ้งมิ้มเล็ก 3 ชนิด (ตารางที่ 1) ผล
การศึกษาในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2557

มิ้มเล็ก
+
+
+
-

ชนิดของผึ้งที่พบ
มิ้ม โพรง
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

หลวง
+
+
+
+
+
+
-

พบพืชอาหารทั้งหมด 9 ชนิด 7 วงศ์ ผึ้งโพรงหาอาหาร
จากพืชทั้ง 9 ชนิด ของช่วงการศึกษานี้ ผึ้งมิ้ม 7 ชนิด
ผึ้งหลวง 1 ชนิด และไม่พบผึ้งมิ้มเล็กหาอาหารในช่วง
ของการศึกษานี้ (ตารางที่ 2) เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556
ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 พบพืชอาหารผึ้งทั้งหมด
8 ชนิด ผึ้งโพรงหาอาหารจากพืช 7 ชนิด ผึ้งมิ้ม 5 ชนิด
ผึ้งมิ้มเล็ก 1 ชนิด และไม่พบผึ้งหลวงจากอาหารในช่วง
การศึกษานี้ (ตารางที่ 3) เมื่อรวมตลอดการศึกษาตั้งแต่
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 - กันยายน พ.ศ. 2557 พบ
พืชอาหารผึ้งทั้งหมด 27 ชนิด 15 วงศ์ เป็นพืชที่ให้
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เกสรอย่างเดียว 6 ชนิด พืชที่ให้น้าหวานอย่างเดียว 7
ชนิด ส่ วนพืชที่ให้ทั้ งน้าหวานและเกสรมีทั้งหมด 14
ชนิด (ตารางที่ 4) และพืชเพียงชนิดเดียวที่มีผึ้งทั้ง 4
ชนิด เข้าหาอาหารนั้นคือ หมาก นอกจากนี้ยังพบว่า
จานวนพืชอาหารผึ้งมีมากที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ พฤกษาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งไมยราบเป็นพืชหลักที่เป็น
อาหารของผึ้งทั้งสามช่วงเวลาที่ทาการศึกษา โดยตลอด

ระยะเวลาการศึกษาพบผึ้งโพรงกับผึ้งมิ้มมากกว่าผึ้ง
หลวง และพบผึ้งมิ้มเล็กน้อยที่สุด จากตารางที่ 2 คือ
ช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2557 จะเห็นได้ว่า
ไม่พบผึ้งมิ้มเล็กหาอาหารและในช่วงเดือนตุลาคมถึง
เดือนมกราคมไม่พบผึ้งหลวง รูปพืชอาหารผึ้งที่พบใน
หมู่บ้านทิพุเย อาเภอทองผาภูมิ ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2556 - กันยายน พ.ศ. 2557 แสดงในรูปที่ 2

ตารางที่ 2 ชนิดของผึ้งและพืชอาหารที่พบในหมู่บ้านทิพุเย เดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2557
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

บานชื่น
ดาวกระจาย
ผักโขม
หลิวไต้หวัน
ไมยราบ
ข้าวโพด
มะพร้าว
กระดุมใบ
กรดน้า

Zinnia violacea
Cosmos sulphureus
Amaranthus viridis
Cuphea hyssopifolia
Mimosa pudica
Zea mays
Cocos nucifera
Borreria laevis
Scroparia dulcis

Asteraceae
Asteraceae
Amaranthaceae
Lythraceae
Mimosaceae
Poaceae
Palmae
Rubiaceae
Scrophulariaceae

มิ้มเล็ก
-

ชนิดของผึ้งที่พบ
ผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรง
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ผึ้งหลวง
+
-

ตารางที่ 3 ชนิดของผึ้งและพืชอาหารที่พบในหมู่บ้านทิพุเย เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 - มกราคม พ.ศ. 2557
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

หงอนไก่
มะม่วง
ตีนตุ๊กแก
สาบแร้งสาบกา
ฟักทอง
ไมยราบ
พวงชมพู
กระดุมใบ

Celosia argentea
Mangifera indica
Tridax procumbens
Ageratom conyzoides
Cucurbita citrillus
Mimosa pudica
Antigonon leptopus
Borreria laevis

Amaranthaceae
Anacardiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Cucurbitaceae
Mimosaceae
Polygonaceae
Rubiaceae
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มิ้มเล็ก
+
-

ชนิดของผึ้งที่พบ
ผึ้งมิ้ม ผึ้งโพรง
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

ผึ้งหลวง
-
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ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559

ตารางที่ 4 ชนิดของพืชอาหารผึ้งในหมู่บ้านทิพุเยที่ให้น้าหวานและเกสรแก่ผึ้ง
ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์

ชื่อวงศ์

ตีนตุ๊กแก
สาบแร้งสาบกา
ดาวกระจาย
บานชื่น
ผักโขม
หงอนไก่
มะม่วง
กุหลาบพุกาม
ฟักเขียว
หญ้ายาง
น้านมราชสีห์
โหระพา
หลิวไต้หวัน
ไมยราบ
มะเฟือง
หมาก
มะพร้าว
เต่าร้าง
ปาล์มน้ามัน
ผักเบี้ยใหญ่
ข้าวโพด
พวงชมพู
กระดุมใบ
กรดน้า
มะเขือ
ตะขบฝรั่ง
โคกกระสุน

Tridax procumbens
Ageratum conyzoides
Cosmos sulphureus
Zinnia violacea
Amaranthus viridis
Celosia argentea
Mangifera indica
Pereskia bleo
Benincasa hispida
Euphorbia heterophylla
Euphorbia hirta
Ocinum basillicum
Cuphea hyssopifolia
Mimosa pudica
Averrhoa carambola
Areca catechu
Cocos nucifera
Caryota mitis
Elaeis guineensis
Portulaca oleracea
Zea mays
Antigonon leptopus
Borreria laevis
Scroparia dulcis
Solanum xanthocarpum
Muntingia calabura
Tribulus terrestris

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Amaranthaceae
Amaranthaceae
Anacardiaceae
Cactaceae
Cucurbitaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Labiatae
Lythraceae
Mimosaceae
Oxalidaceae
Palmae
Palmae
Palmae
Palmae
Portulacaceae
Poaceae
Polygonaceae
Rubiaceae
Scrophulariaceae
Solanaceae
Tiliaceae
Zygophyllaceae
82

ชนิดของอาหารที่ได้รับ
น้าหวาน
เกสร
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2559

รูปที่ 2 พืชอาหารผึ้งที่พบในหมู่บ้านทิพุเย ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.
2556 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2557 (ก) ตีนตุ๊กแก (Tridax procumbens) (ข) สาบแร้งสาบกา
(Ageratum conyzoides) (ค) ดาวกระจาย (Cosmos sulphureus) (ฆ) บานชื่น (Zinnia vioacea)
(ง) ผักโขม (Amaranthus viridis) (จ) หงอนไก่ (Celosia argentea) (ฉ) มะม่วง (Mangifera indica)
(ช) กุหลาบพุกาม (Pereskia bleo) (ซ) ฟักเขียว (Benincasa hispida) (ฌ) หญ้ายาง (Euphorbia
heterophylla) (ญ) น้านมราชสีห์ (Euphorbia hirta) (ฎ) โหระพา (Ocinum basillicum) (ฏ) ไมยราบ
(Mimosa pudica) (ฐ) มะเฟือง (Averrhoa carambola) (ฑ) หมาก (Areca catechu) (ฒ) มะพร้าว
(Cocos nucifera) (ณ) เต่าร้าง (Caryota mitis) (ด) ปาล์มน้ามัน (Elaeis guineensis) (ต) ผักเบี้ยใหญ่
(Portulaca oleracea) (ถ) ข้าวโพด (Zea mays) (ท) พวงชมพู (Antigonon leptopus) (ธ) กระดุมใบ
(Borreria laevis) (น) กรดน้า (Scroparia dulcis) (บ) หลิวไต้หวัน (Cuphea hyssopifolia) (ป) มะเขือ
(Solanum xanthocarpum) (ผ) โคกกระสุน (Tribulus terrestris) (ฝ) ตะขบฝรั่ง (Muntingia
calabura)
พื้นเมืองที่พบในประเทศไทยทั้ง 4 ชนิด คือ ผึ้งมิ้ม ผึ้ง
โพรง และผึ้งหลวง เป็นผึ้งที่กระจายตัวและสามารถพบ
ได้ทั่วไปในประเทศไทย แต่ผึ้งมิ้มเล็กพบได้เฉพาะบาง
พื้นที่เท่านั้น โดยปกติผึ้งมิ้มเล็กจะดารงชีวิตอยู่ในป่าที่
อุดมสมบูรณ์แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ในหมู่บ้า นทิพุเยยังมี
ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ท างทรั พ ยากรธรรมชาติ แต่ จ าก
งานวิจัยในครั้งนี้ก็พบจานวนผึ้งมิ้มเล็กไม่มากนัก ซึ่ง
ก่อนหน้านี้นักวิจัยทางด้านผึ้งในประเทศไทยเข้าใจว่า
ผึ้งมิ้มเล็กเป็นผึ้งชนิดเดียวกันกับผึ้งมิ้มที่พบได้ทั่วไป
จนกระทั่ง สิริวัฒน์ และคณะ ได้รายงานการพบผึ้งมิ้ม
เล็ ก ครั้ ง แรกในประเทศไทยทางฝั่ ง ตะวั น ออกของ
ประเทศ [10] ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีพบรายงานการ
พบผึ้งมิ้มเล็กครั้งแรกในตาบลห้วยเขย่ง อาเภอทองผา
ภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ในปี พ.ศ. 2547 [11] จากผล
การวิจัย ในครั้งนี้ พบผึ้งมิ้มเล็กหาอาหารในช่วงเดือ น
ตุ ล าคม -พฤกษาคม ในช่ ว งเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ พฤษภาคม เป็ น ช่ ว งที่ พ บผึ้ ง มิ้ ม เล็ ก มากกว่ า ช่ ว ง
การศึก ษาอื่น ๆ แต่พ บผึ้ งมิ้ มเล็ก กาลังหาพืชอาหาร
เพียง 1 ชนิด เท่านั้น คือ ดอกหงอนไก่ ในช่วงเดือน
ตุ ล าคม - มกราคม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย เรื่ อ ง

4. วิจารณ์
การศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารผึ้งใน
หมู่บ้านทิพุเย ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2557 พบพืชอาหารผึ้งทั้งหมด 27 ชนิด
15 วงศ์ เป็นพืชที่ให้เกสรอย่างเดียว 6 ชนิด พืชที่ให้
น้าหวานอย่างเดียว 7 ชนิด ส่วนพืชที่ให้ทั้งเกสรและ
น้าหวานมีทั้งหมด 14 ชนิด ซึ่งน้าหวาน กลิ่น สี รูปร่าง
ของดอกไม้ และความสัมพันธ์ของอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
กับการหาอาหารของผึ้งกับดอกไม้ มีผลให้พฤติกรรม
การหาอาหารของผึ้ ง แต่ ล ะชนิ ด แตกต่ า งกั น ผึ้ ง หา
อาหารจะเก็บน้าหวานและเกสรดอกไม้จากพืชหลาย
หลายชนิด [5,6] อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่พืชทุกชนิดที่มี
ดอกจะเป็นพืชอาหารของผึ้ง และพืชที่เป็นอาหารของ
ผึ้งโดยให้น้าหวานและเกสรผึ้งในพื้นที่หนึ่ง แต่หากมี
พืชชนิดดังกล่าวในพื้นที่อื่น ๆ อาจจะไม่เป็นที่ต้องการ
ของผึ้งก็เป็นได้ [7,8] มีรายงานพืชอาหารในประเทศ
ไทยของผึ้งมิ้มเล็กมากว่า 30 ชนิด ผึ้งมิ้ม 40 ชนิด และ
ผึ้งโพรง 68 ชนิด [9] ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาที่
พบผึ้งโพรงหาอาหารมากที่สุด รองลงมาคือผึ้งมิ้ม ผึ้ง
หลวง และผึ้ งมิ้ม เล็ ก ตามล าดับ จากงานวิ จัยพบผึ้ ง
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ขอบเขตการกระจายตัวและนิเวศวิทยาถิ่นอาศัยของผึ้ง
ม้าน (หรือผึ้งมิ้ม) ในตาบลห้วยเขย่ง อาเภอทองผาภูมิ
จังหวัดกาญจนบุรี ที่พบว่าในช่วงเดือนเมษายนพบรัง
ผึ้งมิ้มมากที่สุดคิดเป็น 30.43 % รองลงมาคือเดือน
พฤกษาคม 21.74 % เดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
13.04 % มี น าคม 8.70 % และเดือ นธั น วาคม
มกราคม กุ ม ภาพั น ธ์ 4.35 % ตามล าดั บ [12]
นอกจากนี้ยังพบว่าจานวนพืชอาหารผึ้ง นั้นมีมากที่สุด
ในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ - พฤกษาคม ไมยราบเป็นพืช
หลักที่เป็นอาหารของผึ้งทั้งสามช่วงเวลาที่ทาการศึกษา
เนื่องจากโครงสร้างของดอกเป็นแบบเปิดและไมยราบ
ออกดอกตลอดทั้งปี ส่วนสาเหตุที่ผึ้งมีการหาอาหาร
มากในช่วงดังกล่าวเนื่องจากในฤดูฝนผึ้งจะลดจานวน
ประชากรในรังลงเนื่องจากดอกไม้หายาก เพราะเป็น
ช่วงผลิใบและออกผลประกอบกับผึ้งจะย้ายรังเข้าไปยัง
ป่ า ทึ บ เพื่ อ ป้ อ งกั น รั งจากน้ าฝนและลมแรง แต่ จ ะมี
จานวนผึ้งเพิ่มมากขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เพราะพืชชนิดต่าง
ๆ ออกดอกจานวนมาก ผึ้งจึงออกหาอาหารได้มากขึ้น
และเพิ่มจานวนประชากรผึ้งขึ้น
การศึกษาบริบทในหมู่บ้านทิพุเยนั้นจะเห็นได้
ว่ า ชาวบ้ า นมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการตี ผึ้ ง แตกต่ า งจาก
สมัยก่อน แต่ยังคงมีความเชื่อ เคารพธรรมชาติ และมี
วิธีการในการตีผึ้งที่สร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ ไม่ได้
ทาลายระบบนิเวศ ตัวอย่าง เช่น การตีผึ้งโดยตัดรังผึ้ง
บริ เ วณที่ มี น้ าหวานเท่ า นั้ น ส่ ว นที่ เ ป็ น ตั ว อ่ อ นหรื อ
ดักแด้นั้นปล่อยไว้ และกระบวนการตีผึ้งไม่ได้ฆ่าผึ้งตัว
เต็ ม วั ย เพื่ อ ให้ ผึ้ ง สามารถขยายพั น ธุ์ ต่ อ ไปได้ แ ละ
กลับมาทารังอีกในปีต่อ ๆ ไป อย่างไรก็ตาม ชาวบ้าน
ไม่ได้ให้ความสาคัญกับพืชอาหารผึ้ง แต่จะใช้ประโยชน์
จากผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง เช่น ไขผึ้ง และน้าผึ้ง ดังนั้น
จึงจ าเป็ น อย่ า งยิ่งที่ ต้อ งให้ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และ
ความสาคัญของพืชอาหารผึ้ง หากไม่มีพืชอาหารก็ไม่มี
ผึ้ง และส่งผลให้ไม่มีน้าผึ้งตามมา

5. สรุป
ความหลากหลายของพื ช อาหารของผึ้ ง ใน
หมู่บ้านทิพุเย ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบุรี 3 ช่วงเวลา คือ เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภา
คม พ.ศ. 2557 เดือนมิถุนายน - กันยายน พ.ศ. 2557
และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 - มกราคม พ.ศ. 2557
พบพืชอาหารผึ้งทั้งหมด 27 ชนิด 15 วงศ์ เป็นพืชที่ให้
เกสรอย่างเดียว 6 ชนิด พืชที่ให้น้าหวานอย่างเดียว 7
ชนิด ส่ วนพืชที่ให้ทั้ งน้าหวานและเกสรมีทั้งหมด 14
ชนิ ด นอกจากนี้ ยั งพบว่ า จานวนพื ชอาหารผึ้ งมี ม าก
ที่สุดในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ - พฤกษาคม ซึ่งไมยราบ
เป็นพืชหลักที่เป็นอาหารของผึ้งทั้ง 3 ช่วงเวลา ที่ศึกษา
โดยตลอดระยะเวลาการศึกษา ผึ้งโพรงหาอาหารมาก
ที่สุด ซึ่งใกล้เคียงกับผึ้งมิ้ม ส่วนผึ้งหลวงพบไม่มาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับทั้งสองชนิดข้างต้น และพบผึ้งมิ้มเล็ก
น้อยที่สุด
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