
    
 

คู่มือการเลี้ยงชันโรงเพื่อสร้างอาชีพทางเลือก 
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบลเกาะเพชร  

อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

  
 

โดย 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล 
ดร.สมจิตร ยิ้มสุด 
นายถาวร ไชยมะโณ 

นายประวีณ เลิศอริยะพงศ์กุล 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ ่

 

ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
โครงการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพ่ือการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2564 

(การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวพระราชดำริ) 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  



2 
 

คำนำ 
 

คู่มือการเลี ้ยงชันโรงเพื ่อสร้างอาชีพทางเลือกตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง เล่มนี้ เป็นองค์ความรู้จากศูนย์วิจัยชุมชนตำบลชะ
แล้ : ชันโรง (อุง) สร้างอาหารปลอดภัย นำมาจัดการความรู้ ถ่ายทอด
และขยายผลการใช้ประโยชน์ ในโครงการจัดการความรู้การเลี้ยงชันโรง
เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ตำบล
เกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการถ่ายทอดองค์
ความรู ้สู ่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น กลุ ่มเกษตรกร กลุ ่มประมง
พื้นบ้าน ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที ่ตำบลเกาะเพชร ตำบล           
ท่าซอม อำเภอหัวไทร องค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปาก
พนัง โรงเรียนบ้านบางตะลุมพอ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง 
นครศรีธรรมราช โรงเรียนคลองแดนวิทยา อำเภอระโนด สงขลา และ
โครงการพัฒนาพื้นท่ีลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อการใช้ประโยชน์พื้นที่นากุ้งร้าง 
สร้างแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการเลี ้ยงชันโรง เป็นอาชีพทางเลือกให้กับ
ชุมชนได้พึ่งพาตนเองตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการส่งเสริม
และพัฒนาอาช ีพ นำไปส ู ่การสร ้างรายได้ให ้เพิ ่มข ึ ้น  และรักษา
สิ่งแวดล้อมให้ย่ังยืน 

 
 

                              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุกูล ชิ้นฟัก และคณะ 
     หัวหน้าโครงการวิจัย 
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ชันโรง 
ชันโรง (Stingless bee) เป็นผึ ้งชน ิดหนึ ่งไม ่ม ีเหล ็กใน            

มีขนาดเล็กกว่าผึ้งพันธุ์ประมาณ 2 - 3 เท่า ชันโรงเป็นแมลงผสม
เกสรประจำถิ่น ทั่วโลกพบชันโรงมากกว่า 400 ชนิด ในประเทศ
ไทยอยู่ทุกภาคของประเทศไทยโดยแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกชันโรง
แตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น  

• ภาคกลาง เรียกว่า ตัวชันโรง หรือ ชันโรง  

• ภาคเหนือ เรียกว่า แมงตานี หรือ ขี้ต๋ังนี  

• ภาคอีสานเรียกว่า ขี้สูด เรียกกับชันโรงท่ีทำรังใต้ดิน  

• ภาคตะวันออก เรียกว่า ตัวชำมะโรง หรือ แมลงอีโลม  

• ภาคตะวันตก เรียกว่า ตัวติ้ง, ตุ้งต้ิง  

• ภาคใต้ เรียก แมลงอุง 
 

ในประเทศไทยพบชันโรง 37 ชนิด เกษตรกรนิยมเล้ียงชันโรง
เพื่อเป็นแมลงผสมเกสรในสวนผลไม้ พืชผัก เช่น ลิ ้นจี ่ มะพร้าว 
ลำไย ส้มโอ พริก เงาะ แตงกวา ฟักทอง และพืชไม้ป่าชายเลน เช่น 
เสม็ด ฝาดดอกขาว เป็นต้น  
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วรรณะของชันโรง 

ชันโรงมีการแบ่งกลุ่มท่ีเรียกกันว่า “วรรณะ” มีการดำรงชีวิต
แบบแมลงส ั งคม (Eusocial Insects) แบ ่งหน ้าท ี ่ ตามความ
รับผิดชอบ ประกอบด้วย 3 หน้าที่หลัก (ปริวรรต ปัญจะ, 2562, 
FitFarm เกษตรคนแกร่ง, 2561) ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 วรรณะของชันโรง 

ท่ีมา: FitFarm เกษตรคนแกร่ง (2561) 
 

นางพญาชันโรง 

 ในรังชันโรง 1 รัง มีนางพญาได้ 1-2 ตัว เปรียบเสมือน
หัวหน้าครอบครัว ลักษณะของนางพญามีขนาดลำตัวใหญ่ มีส่วน
ท้องใหญ่กว่าส่วนหน้าอกและส่วนหัว ทำหน้าที่ วางไข่ในถ้วยตัว
อ่อนที่ชันโรงงานได้สร้างไว้ และควบคุมการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในรัง ชันโรงนางพญาจะวางไข่ 20-40 ฟอง 
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ชันโรงตัวผู ้

 ชันโรงตัวผู้ ทำหน้าที่ ผสมพันธุ์กับนางพญา ลักษณะของ
ชันโรงตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าชันโรงงาน 

ชันโรงงาน 

 มีประชากรมากท่ีสุดในรัง ลักษณะของชันโรงงาน มีขนาด
เล็ก ส่วนอกและท้องมีสีเหลืองกว่านางพญา หนวดมี 12 ปล้อง ทำ
หน้าท่ีต้ังแต่ทำความสะอาดรัง สร้างกลุ่มไข่ ซ่อมแซมรัง เป็นพี่เล้ียง
ช่วงนางพญาวางไข่ ป้องกันรัง และออกหาอาหาร ได้แก่ น้ำหวาน 
เกสร และยางไม้ (Propolis) 

  

ประเภทของชันโรงในประเทศไทย 

1. ช ั น โ ร งป่ า  เ ช ่ น  ช ั น โ ร ง ส ิ ร ิ น ธ ร  ( T. sirindhronae 
(Michener and Boongrid))  

2. ชันโรงกึ่งป่ากึ่งบ้าน เช่น  
ชันโรงใต้ดิน (T. collina (Smith)) 
ชันโรงญี่ปุ่น (T. hirashimai (Sakagami)) 

3. ชันโรงบ้านหรือผ้ึงจ๋ิว เช่น 
ชันโรงหลังลาย (T. fuscabalteata (Cameron)) 
ชันโรงขนเงิน (T. padgeni (Schwarz) 
ชันโรงรุ่งอรุณ (T. laeviceps (Smith)) 
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วงจรชีวิตชันโรง 

ผึ ้งชันโรงมีวงจรชีว ิตที ่มีการเปลี ่ยนแปลงรูปร่างแบบ
สมบูรณ์ เริ ่มตั ้งแต่ ระยะไข่ หนอน ก่อนดักแด้ และตัวเต็มวัย 
ชันโรงนางพญาจะวางไข่ในเซลล์ทรงกลม 

 
ภาพที่ 2 วงจรชีวิตชันโรง 

ท่ีมา: สมนึก บุญเกิด (ม.ป.ป.) 

วงจรชีวิตของผ้ึงชันโรง เริ่มจากระยะไข่ ระยะหนอน และตัว
เต็มวัย เท่ากับ 36, 39 และ 41 วัน ตามลำดับ ส่วนอายุขัยของ
นางพญาชันโรงมีอายุเฉลี่ย 25 ปี ชันโรงงาน มีอายุ 60 วัน ส่วน
ชันโรงตัวผู้มีอายุ 20 วัน 
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การเจริญเติบโตของชันโรง แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 
ระยะไข่  ลักษณะรูปไข่ยาว ตั้งอยู่บนอาหารเหลวข้นที ่ชัน

โรงงานใส่ในถ้วยตัวอ่อนแล้วปิดถ้วยภายหลังท่ีนางพญาวางไข่เสร็จ 
ถ้วยตัวอ่อนของระยะไข่จะมีสีเข้มท่ีสุด 

ระยะหนอน  มีสีขาวขุ่นถึงสีครีม หนอนจะนอนงอเป็นรูปตัว
ซีลอยอยู่บนอาหาร มีการลอกคราบหลายครั้งและเข้าดักแด้ภายใน
ถ้วยตัวอ่อน ระยะแรกมีสีเข้มและค่อย ๆ มีสีจางลงเมื่อหนอนมีอายุ
มากขึ้น 

ระยะดักแด้  พบในถ้วยตัวอ่อนที ่มีสีอ่อนลงมาก ถ้วยมี
ลักษณะอ่อนนุ่ม 

ระยะตัวเต็มวัย  ตัวเต็มวัยของชันโรงจะกัดถ้วยตัวอ่อน
ออกมา โดยอาจมีชันโรงงานที่อายุน้อย คอยช่วยกัดจากภายนอก 
ชันโรงที่ออกจากถ้วยตัวอ่อนใหม่ ๆ มีลำตัวสีอ่อน เคลื่อนไหวช้า 
มักพบเดินอยู่บริเวณถ้วยตัวอ่อน จากนั้นสีของลำตัวจะเข้มขึ้น เมื่อ
มีอายุมากขึ ้น พร้อมทั ้งหน้าที ่ความรับผิดชอบภายในรังก ็จะ
เปลี่ยนไปตามอายุที่มากขึ้นด้วยคล้ายการแบ่งหน้าที่ของผึ้ง โดย
หน้าที่ภายในรัง เช่น ทำความสะอาด สร้างถ้วยตัวอ่อน และเดิม
อาหารเป็นหน้าที่ของชันโรงงานที่มีอายุน้อยที่อาศัยอยู่ในรัง ส่วน
การหาอาหาร และน้ำ เป็นหน้าท่ีของชันโรงงานท่ีมีอายุมากและบิน
ออกนอกรัง ทั้งนี ้ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ระยะการเจริญเติบโตของ
ชันโรง แต่ละชนิดจะแตกต่างกันออกไป 
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ภาพที่ 3 โครงสร้างภายในรังชันโรง  

ที่มา: จิราพร กุลสาริน และคณะ (2561) 
 

โครงสร้างภายในรังชันโรง ประกอบด้วย 
1. ปากทางเข้ารัง  มีหลายรูปแบบ ได้แก่ ปากทางเข้ารังท่อ

สั้น ปากทางเข้ารังท่อยาว และปากทางเข้ารังไม่มีส่วนที่ยื่นออกมา 
สีของปากทางเข้ารังแบ่งเป็นหลายสี บางรังมีสีค่อนข้างมืดเป็นสีดำ
จนถึงค่อนข้างสว่าง ลักษณะปากทางเข้าร ังมีทั ้งแบบเหนียว
เหนอะหนะและแบบแห้ง 

2. ถ้วยตัวอ่อน มีลักษณะเป็นรูปไข่ มีการเรียงตัวในหลาย
ลักษณะ 

3. ถ้วยอาหาร ประกอบด้วย ถ้วยเก็บน้ำผ้ึงและถ้วยเก็บเกสร 
ลักษณะและขนาดของถ้วยมีความแตกต่างกันไปตามชนิดของ
ชันโรง โดยท่ัวไปมีลักษณะคล้ายรูปไข่ 

4. อินโวลูครัม ระหว่างถ้วยตัวอ่อนและถ้วยอาหาร มักพบใน
รังชันโรง กลุ่มท่ีมีการสร้างถ้วยตัวอ่อนแบบแผงซ้อน 
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ข้ันตอนการเลี้ยงชันโรง 

1. การหาข้อมูลการเลี้ยงชันโรง 
ก่อนตัดสินใจจะเลี้ยงชันโรง ต้องศึกษาหาข้อมูลการเลี้ยง

ชันโรงให้เข้าใจก่อน ต้องศึกษาว่าจะเลี้ยงพันธุ์อะไร ธรรมชาติ
ของผึ้งชันโรงเป็นอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไร โครงสร้างภายในรังมี
วรรณะอะไรบ้าง  

2. พันธุชั์นโรง 
การหาชันโรงมาเลี้ยง วิธีที่ง่ายที่สุดคือ การซื้อรังสำเร็จรูป 

ซึ ่งภายในรังมีชันโรงและนางพญาอยู่แล้ว ควรเลือกผู้ขายท่ี
ขยายพันธุ์เอง ไม่ไปเก็บชันโรงในโพรงไม้จากป่ามาขาย ซึ่งถ้า
เป็นชันโรงป่าจะเลี้ยงได้เฉพาะบางพื้นที่ สายพันธุ์ชันโรงที่นิยม
เล้ียง คือ พันธุ์ขนเงินและหลังลาย จะเล้ียงง่าย มีอัตราการรอด
สูง ราคาประมาณรังละ 1,200 – 1,500 บาท  

  
ภาพที่ 4-5 รังชันโรงสำเร็จรูปพร้อมนางพญา 
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3. จุดท่ีต้ังรังชันโรง 
จุดท่ีเหมาะจะวางรังชันโรงต้องเป็นพื้นท่ีโล่ง ในสวน อยู่ใน

ที ่ร ่ม ไม่วางติดพื ้น เพื ่อป้องกันน้ำแช่ร ัง ไม่ร ้อนจนเกินไป 
ไม่อย่างนั้นถ้วยน้ำหวานจะละลาย แล้วก็วางไว้ใกล้พืชอาหาร
หรือพืชที่มีดอกในระยะ 300 เมตร ชันโรงจะชอบดอกไม้ที่เป็น
ช่อและมีโครงสร้างแบบเปิด 

  
 

  
ภาพที่ 6-9  จุดท่ีต้ังรังชันโรง 

 

 

 

 



13 
 

4. การจัดวางรังชันโรง 
เมื่อได้รังชันโรงมาต้องวางรังให้ระนาบกับพื้น เพื่อให้เซลล์

ตัวอ่อนขนานกับพื้นโลก ตัวอ่อนจะได้ไม่จมอาหาร เพราะเขา
อาศัยอยู่บนอาหารในเซลล์ สามารถวางใกล้กันได้ แต่ต้องหัน
ปากทางเข้ารังคนละด้านจะดีท่ีสุด 

  
ภาพที่ 10-11  การจัดวางรังชันโรงท่ีถูกวิธี 

 

5. มีหลังคา 
กรณีที่รังชันโรงไม่ได้อยู่ในที่ร่ม ผู้เลี้ยงชันโรงจะนิยมนำ

แผ่นกระเบ้ืองมาปิดทับฝารังด้านบน เพื่อป้องกันความร้อน กัน
ฝน และป้องกันลมพัดรังปลิว 

  
ภาพที ่12-13 ทำหลังคาให้รังชันโรง 
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6. เปิดรังชันโรง 
พฤติกรรมของชันโรงจะออกหากินในช่วงเวลากลางวัน 

และกลับเข้ารังในช่วงเย็น ดังนั ้น เมื ่อได้รับรังชันโรงมาใน
ช่วงเวลากลางวัน ให้นำไปวางในจุดที่เหมาะสม แล้วเปิดรังได้
เลย การย้ายตำแหน่งรัง ต้องทำในเวลากลางคืนเมื่อชันโรงกลับ
เข้ารังแล้ว ปิดฝาแล้วค่อยย้าย ถ้าย้ายห่างจากจุดเดิมเกิน 300 
เมตร เมื่อทำการย้ายแล้วเปิดฝาได้เลย  แต่ถ้าไม่ถึง 300 เมตร 
ควรปิดฝาให้ชันโรงอยู่ในรัง 2-3 วัน เพื่อให้ลืมตำแหน่งของรัง
เดิม ชันโรงสามารถดำรงชีว ิตอยู ่ในรังได้โดยอาศัยการกิน
น้ำหวานท่ีเก็บสะสมไว้ในรัง 

 

7. ป้องกันศัตรู 
ศัตรูท่ีสำคัญของชันโรง  
มด เป็นศัตรูที่ชอบกินน้ำหวาน ที่รบกวนในระยะที่มีการ

แยกขยายรังใหม่ ๆ โดยจะเข้าไปกินน้ำหวานภายในรัง ทำให้
ชันโรงท้ิงรังไป ชันโรงบางชนิด มดไม่สามารถเข้าไปได้ เพราะ
การสร้างยางเหนียวเป็นเกราะป้องกันรังหรือสามารถป้องกัน
ได้โดยใช้น้ำหรือผ้าชุบน้ำมันเครื่องเก่าหรือขาต้ังกล่องชันโรง 

นกกินแมลง มักเกาะบริเวณดอกไม้ที่มีชันโรงตอมอยู่ ทำ
ให้ง่ายต่อการจับชันโรงกินเป็นอาหาร 
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มวน เป็นศัตรูใช้ปากเจาะแทงดูดน้ำเลี้ยงของชันโรง โดย
จะจับชันโรงที ่ใกล้ ๆ รัง มวนชอบอาศัยตามกิ ่งไม้ ใบไม้  
บริเวณไม่ไกลรังชันโรง  

หนอนแมลงวัน เข้าทำลายในระยะท่ีเป็นหนอนโดยเข้าไป
กัดถ้วยน้ำหวานและกินน้ำหวานของชันโรง หากมีมากทำให้
ชันโรงท้ิงรังได้  

จิ้งจก ตุ๊กแก มด มอด และปลวก เป็นศัตรูตัวฉกาจของ
ชันโรงท่ีจะทำลายรังด้วย 

ดังนั้น เพื่อให้ชันโรงมีความสมบูรณ์แข็งแรง ควรหมั่น
สังเกต และตรวจสภาพรังชันโรงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 

  
 

  
ภาพที่ 14-17 ป้องกันศัตรูของชันโรง 
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8. การเปิดรังชันโรง 
การเปิดดูชันโรงบ่อย จะทำให้ชันโรงคุ้นเคยกับแสง และ

คุ้นเคยกับผู้เล้ียง ส่งผลทำให้ไม่เครียดและดุน้อยกว่าชันโรงท่ีอยู่
ในรังธรรมชาติซึ่งไม่เจอแสง นอกจากนี้การหมั่นเปิดดูจะทำให้ผู้
เลี้ยงสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เมื่อมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น 
เพราะถ้ารังมีปัญหาชันโรงจะท้ิงรังไปอยู่ท่ีอื่น 

  
ภาพที่ 18-19 การเปิดรังชันโรงให้คุ้นเคยกับแสง 

 
9. การแยกขยายพันธุชั์นโรง 

การเลือกชันโรงที่พร้อม ต้องเป็นชันโรงที่มีตัวเต็มวันและ
ตัวอ่อนพร้อมดักแด้ที่มีปริมาณพอสมควร และมีถ้วยเกสรและ
ถ้วยน้ำผ้ึงในอัตราส่วนท่ีเหมาะสม 
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ภาพที ่20-23 การแยกขยายพันธุ์ชันโรง 

 
 

10.  การเก็บน้ำผึ้งชันโรง 
• การเก็บน้ำผึ้งชันโรง สามารถทำได้โดยใช้มีดตัดถ้วย

น้ำผึ้งของชันโรง แยกเอาถ้วยเกสรออกไว้ไม่ควรนำมารวมกัน 
แล้วนำถ้วยน้ำผึ ้งของชันโรงมาวางบนภาชนะที่มีผ้าขาวบาง 
หรือตะแกรงกรอง แล้วใช้ช้อนหรือมีดกดที่ถ้วยน้ำหวานของ
ชันโรง น้ำผึ้งจากชันโรงจะไหลออกมา ผ้าขาวบางและตะแกรง
กรองจะทำหน้าท่ีแยกส่ิงเจือปนและชันออกจากน้ำผ้ึง  
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ภาพที่ 24-25 การเก็บน้ำผ้ึงชันโรงใช้ตะแกรงกรอง 

 

• การเก็บน้ำผึ้งชันโรงจากถ้วยน้ำผึ้งขนาดใหญ่ อุปกรณ์ท่ี
ใช ้ ในการเก ็บน ้ำผ ึ ้ ง  ค ือ หลอดฉ ีดยา หร ือท ่อสายยาง
ประกอบการใช้งานกับตัวปั๊ม สามารถดูดน้ำผ้ึงได้จากถ้วยน้ำผ้ึง
ได้โดยตรง รวบรวมไว้ในภาชนะท่ีสะอาด 

 

  
ภาพที่ 26-27 การเก็บน้ำผ้ึงด้วยอุปกรณ์ 
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ผลผลิตและการใช้ประโยชน์จากชันโรง 
➢ น้ำผึ้งชันโรง มีลักษณะเด่น คือ มีสีค่อนข้างดำหรือ           

มีสีเหลืองเข้ม มีความเป็นกรดสูง มีรสเปรี้ยว มีสารอาหารมากกว่า 
22 ชนิด เช่น คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน วิตามิน แร่ธาตุ และ
เอนไซม์ต่าง ๆ น้ำผึ ้งชันโรงสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องสำอางได้หลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น สบู่ โลช่ัน ยาสีฟัน ครีม
บำรุงผิว ยาสระผม เป็นต้น 

➢ ชันของผึ ้งชันโรง (Propolis) มีสารประกอบฟลาโว
นอยส์ (Flavonoid) และสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชที่มีคุณสมบัติ
ต่อต้านการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดช่ัน ต่อต้านเช้ือแบคทีเรีย เช้ือไวรัส 
เชื้อรา และมีคุณสมบัติยับยั้งการอักเสบได้ดี นอกจากนี้ยังนำมาใช้
ประโยชน์ได้หลายด้าน เช่น ใช้ในการยาเรือ อุดภาชนะ อุดฐานพระ 
ทำยาแผนโบราณ เป็นต้น 

➢ สื่อผสมเกสร ใช้ได้กับไม้ผล พืชผักเศรษฐกิจ สามารถ
ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรได้ดี เช่น มะพร้าว มะม่วง 
มะนาว ทุเรียน ลำไย เงาะ เป็นต้น 

➢ การขายรังหรือให้เช่ารังชันโรง ชันโรงเป็นแมลงผสม
เกสรไม้ผลหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีธุรกิจการขายรัง
ชันโรงหรือให้เช่ารังชันโรง 
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เทคนิคการลดความชื้นในน้ำผ้ึงชันโรง 
การลดความชื ้นในน้ำผึ ้งชันโรงสามารถจัดการได้โดย          

การเปิดฝาของภาชนะทิ้งไว้ให้ความชื้นค่อย ๆ ระเหยไปเอง แต่
หากต้องการระเหยความชื้นในน้ำผึ้งที่มีปริมาณมาก โดยใช้เวลา
น้อยลง มีวิธีการในการลดความช้ืน (ชามา พานแก้ว, 2563) ดังนี้  

1. การนำน้ำผึ้งใส่ถาดแบน มีพื้นที่ผิวกว้าง แล้วคลุมด้วย
พลาสติก เจาะรูขนาดเล็กที่พลาสติก แล้วนำไปตากแดด วิธีระเหย
ความชื ้นนี ้จะใช้เวลามากหรือน้อยขึ ้นอยู ่ก ับสภาพอากาศใน
ช่วงเวลานั้น รวมถึงค่าความช้ืนสัมพัทธ์ในอากาศต่ำจะทำให้ใช้เวลา
ในการระเหยน้ำผ้ึงชันโรงส้ันลง 

2. การนำน้ำผึ้งระเหยในตู้เป่าลมร้อนที่ควบคุมอุณหภูมิ
ไม่ให้สูงจนเกินไป สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงท่ี และกำหนดเวลา
การระเหยได้ 

3. การนำน้ำผ้ึงระเหยด้วยเครื่องระเหยความช้ืนท่ีสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิอยู่ในช่วง 50-55 องศาเซลเซียส และกำหนดสภาพ
ความดันขณะระเหยให้ต่ำได้ 
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คุณสมบัติเด่นของผึ้งชันโรง 
1. มีพฤติกรรมท้ิงรังน้อย ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 

ชันโรงสามารถอยู่ในแหล่งนั้นได้อย่างถาวร 
2. ไม่เลือกตอมเฉพาะดอกไม้ที่ชอบ ชันโรงลงตอมดอกไม้ทุก

ชนิดถึงแม้ดอกไม้ชนิดนั้นเคยมีการลงตอมของแมลงผสมเกสรตัว
อื่นมาแล้ว 

3. ไม่ต่อย เนื่องจากชันโรงไม่มีเหล็กในจึงไม่สามารถต่อยได้ 
แต่จะใช้กรามท่ีมีลักษณะแข็งแรงในการกัดศัตรูเพื่อป้องกันตนเอง 

4. มีรัศมีการบินเพื่อหากินประมาณ 300 เมตร ชันโรงบินหา
กินไม่ไกลเมื่อเทียบกับผึ ้งพันธุ ์ที ่บินได้ไกลกว่า ดังนั ้น จึงเป็น
ประโยชน์ต่อการเกษตร เพราะสามารถควบคุมชันโรงให้ลงตอม
ดอกไม้และพืชผักเป้าหมายได้ 

5. ชันโรงจะเก็บเกสรมากกว่าน้ำหวาน สัดส่วน 80:20 ซึ่ง
สอดคล้องกับกระบวนการผสมเกสรของดอกไม้เมืองร้อนซึ่งต้องการ
พฤติกรรมของแมลงผสมเกสรที ่ลงตอมดอกไม้เพ ื ่อเก็บเกสร
ก่อให้เกิดการผสมเกสรท่ีสมบูรณ์ 

6. ชันโรงเลี ้ยงง่าย สามารถเลี้ยงแบบอยู่กับที่หรือจะเลี้ยง
แบบเคลื่อนย้ายไปตามสวนของพืชเป้าหมายได้ เพื่อให้ช่วยผสม
เกสรตามฤดูกาล หรือตามแหล่งเพาะปลูก 
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7. ชันโรงสามารถทนสภาพปิดรังได้นาน เนื่องจากพฤติกรรม
การหากินจำกัด จึงสามารถใช้ชันโรงผสมเกสรของพืชในโรงเรือนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงชันโรง 
ต้นทุนวัตถุดิบ ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
ต้นทุนรวม 

(บาท) 
  แผ่นไม้กระถิน 7 น้ิว 16   

  แผ่นไม้กระถิน 5 น้ิว 45   

  ฝาปิด 10   

  พลาสติกใส 5   

  ลุกแม็กยิงลมตะปู 8   

  ค่าอุปกรณ์เลื่อยไม้ 14 98 

  
  

  

ต้นทุนค่าแรง ราคาค่าแรงต่อรัง (บาท) 

  ค่าแรง 30 30 

  
  

  

ค่าใช้จ่ายอื่น 
 

  

  ค่าสาธารณูปโภค 2 2 

ต้นทุนรังเปล่าชันโรง   130 

ต้นทุนค่าดูแลไข่นางพญา ระยะ 4 เดือน 400 

ต้นทุนรังพร้อมนางพญา (บาทต่อ 1 รัง) 530 
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การวิเคราะห์กำไรจากการขายรังชันโรง 
  ราคาขายต่อ

รัง (บาท) 
ต้นทุนต่อรัง 

(บาท) 
กำไรต่อรัง 

(บาท) 
รังชันโรงเปล่า 250 130 120 

รังชันโรงพร้อมนางพญา 
  

  

     ราคาขายที ่1         1,000  530 470 

     ราคาขายที ่2         1,200  530 670 

     ราคาขายที ่3         1,500  530 970 

หมายเหตุ ราคาขายข้ึนอยู่กับความสมบูรณ์ภายในรังและไข่นางพญา 

 

การวิเคราะห์รายได้จากการเก็บน้ำผึ้งชันโรง 
จำนวนรัง
ชันโรง 

จำนวนน้ำผึ้งชันโรง
ต่อการเก็บ 1 ครั้ง
ต่อรัง (มิลลิลิตร) 

รายได้ต่อคร้ัง  
(บาท) 

รายได้ต่อปี  
(บาท) 

1 500 1,000 3,000 
10 5,000 10,000 30,000 
20 10,000 20,000 60,000 
50 25,000 50,000 150,000 
100 50,000 100,000 300,000 
300 150,000 300,000 900,000 

หมายเหตุ  ราคาน้ำผึ้งชันโรง 1 มิลลลิิตร เท่ากับ 2 บาท   
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ภาพที่ 28-29 พื้นท่ีนากุ้งร้างและสภาพแวดล้อม 

  
ภาพที่ 30-31 การจัดวางรังชันโรงในพื้นท่ีนากุง้รา้ง 

 
ข้อควรปฏิบัติการเลี้ยงชันโรงในพ้ืนท่ีนากุ้งร้าง 

1. การวางรังชันโรง ควรมีเสารองรับ ยกสูงจาก
พื้นดิน ประมาณ 50-70 เซนติเมตร พร้อมมีหลังคากระเบ้ืองคลุมไว้
ด้านบนรังชันโรง เพื่อป้องกันฝนและแสงแดด และวางเรียงกันรอบ
บ่อกุ้งเรียงกัน โดยเว้นระยะประมาณ 3-5 เมตร 

2. การหมั ่นตรวจสอบรังชันโรงเป็นประจำ เฉล่ีย
เดือนละ 2-3 ครั้ง เพื่อสังเกตดูศัตรูของชันโรง เช่น มด มอด หนอน
แมลงวัน แมงมุม เป็นต้น เข้ามาในรัง 
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3. การหาแหล่งอาหารของชันโรงมีระยะประมาณ 
300 เมตรจากรัง เกษตรกรควรวางรังชันโรงไว้ใกล้แหล่งอาหารและ
สังเกตว่าชันโรงชอบไปหาแหล่งอาหารและเกสรต้นไม้ชนิดใด หมั่น
ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ชนิดนั้นให้มีอย่างเพียงพอ 
 
 

ข้อคำนึงถึงสำหรับผู้เลี้ยงชันโรงเพ่ือสร้างอาชีพทางเลือก 
1. สถานท่ีเล้ียงผ้ึงชันโรง 
2. อาหารสำหรับผ้ึงชันโรง 
3. การบริหารจัดการในการเล้ียงผ้ึงชันโรง แบ่งเป็น 3 ระยะ 

3.1 ระยะช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
3.2 ระยะช่วงระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
3.3 ระยะช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

4.   การป้องกันและระวังศัตรูของผ้ึงชันโรงและการดูแลส่ิงแวดล้อม 
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