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Abstract: Stingless bees, Tetragonula laeviceps species complex, are beneficial to agriculture and ecosystem.
They are efficient pollinator of many flowers and produce honey with nutritional value and good price. However,
the harvest of stingless bee honey is difficult because it is arranged in overlapping to brood colonies in the
standard wooden hive. Thus, the objective of this study is to investigate the effects of different hive patterns on
stingless bee storage pots arrangement. The study was composed of 3 parts. First, four wooden stingless bee
hive patterns 1) Standard wooden hive (SH) 2) Standard size with cross shaped wood hive (SCH) 3) Standard
size with parallel shaped wood hive (SPH) and 4) Long wood hive (LH) were used to evaluate the arrangement
pattern. The result showed that the hive pattern 2, 3 and 4 honey pots were arranged separated to brood
colonies. Second, Five wooden stingless bee hive patterns were used in this study including 1) Standard
wooden hive (SH), 2) Standard crossed and netted wooden hive (SCNH), 3) Longer wooden hive connected
with double layer small wooden hive (LCDH), 4) Three partitions in longer wooden hive connected with double
layer small wooden hive (TLCDH), and 5) Double layer wooden hive (DH). The brood colonies and storage pots
of stingless bee were equally divided and put in each hive as initial colony. Observations on development of the
colony structure were recorded every week by weighing and every month by photographing. The result showed
that brood colonies and storage pots in four patterns of hive (SH, LCDH, TLCDH and DH) were overlapping
arrangement whereas those in SCNH was clearly separated. The brood chambers were found on net and
storage pots located under the net. This pattern of hive showed the highest final weight of stingless bee cells at
1.13 kg while those of SH, LCDH, TLCDH and DH were 0.66, 0.66, 0.69 and 0.20 kg, respectively. Third, the
study on the suitable size of SCNH revealed that the size of 21x30x20 cm was the most appropriate hive due to
the weight of stingless bee cells was maximum when compared to the other sizes.
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บทคัดย่ อ: ชันโรง Tetragonula laeviceps species complex เป็ นแมลงที่มีประโยชน์ต่อกำรเกษตรและระบบนิเวศ ช่วย
ผสมเกสรดอกไม้ หลำยชนิ ดอย่ำงมี ประสิทธิ ภำพและผลิตน ำ้ ผึง้ ชันโรงที่มี คุณค่ำทำงโภชนำกำรสูงและขำยได้ รำคำดี
อย่ำงไรก็ตำม กำรเก็บเกี่ยวน ้ำผึ ้งชันโรงในรังไม้ มำตรฐำนที่ใช้ เลี ้ยงทัว่ ไปยังทำได้ ยำก เนื่องจำกโครงสร้ ำงของถ้ วยเก็บน ้ำผึ ้ง
และถ้ วยเก็บเกสร กลุม่ ไข่และกลุ่มตัวอ่อนอยู่ทบั ซ้ อนกัน ดังนันจึ
้ งได้ ทำกำรศึกษำผลของรู ปแบบรังไม้ ประกอบต่อกำรจัด
วำงถ้ วยเก็ บอำหำรของชันโรงประกอบด้ วย 3 ส่วน ส่วนแรกศึกษำรู ปแบบรังที่เหมำะสมและง่ำยต่อกำรเก็ บเกี่ยวนำ้ ผึง้
ชันโรง ด้ วยรังไม้ ประกอบที่มีรูปแบบรังที่แตกต่ำงกัน 4 แบบ 1. รังไม้ ประกอบขนำดมำตรฐำน (SH) 2. รังไม้ ประกอบขนำด
มำตรฐำนภำยในวำงไม้ ไขว้ เป็ นมุมฉำก (SCH) 3. รังไม้ ประกอบขนำดมำตรฐำนภำยในวำงไม้ ยำวคูข่ นำน (SPH) และ 4. รัง
ไม้ ประกอบยำว (LH) ทำกำรแยกรังชันโรงใส่ในรังไม้ แต่ละรูปแบบ พบว่ำรังไม้ SCH และรังไม้ SPH มีกำรสร้ ำงกลุม่ ไข่และ
ตัวอ่อนแยกจำกกลุม่ ถ้ วยเก็บอำหำรอย่ำงชัดเจน ส่วนที่ 2 ศึกษำรูปแบบรังไม้ ประกอบที่มีผลต่อกำรจัดเรี ยงถ้ วยเก็บอำหำร
ของชันโรงในรั งไม้ ประกอบที่ มี รูปแบบรังที่ แตกต่ำงกัน 5 รู ปแบบ คื อ 1. รั งไม้ ประกอบขนำดมำตรฐำน (SH) 2. รังไม้
ประกอบขนำดมำตรฐำนที่วำงไม้ ไขว้ มมุ ฉำกและมีตำข่ำยอยู่ด้ำนบนไม้ (SCNH) 3. รังไม้ ประกอบเล็กสองชันเชื
้ ่อมต่อกับรัง
ไม้ ประกอบยำวด้ ำนหน้ ำ (LCDH) 4. รังไม้ ประกอบเล็กสองชันเชื
้ ่อมต่อกับรังไม้ ประกอบยำวที่แบ่งเป็ นสำมช่อง (TLCDH)
และ 5. รังไม้ ประกอบสองชัน้ (DH) ท ำกำรแยกรั งชันโรงโดยนำกลุ่มไข่และกลุ่มตัวอ่อน และถ้ วยเก็ บอำหำรที่ปริ มำณ
เท่ำกันใส่ในรังไม้ ประกอบแต่ละรู ปแบบ สังเกตและบันทึกผลกำรพัฒนำของโครงสร้ ำงรังชันโรงโดยชัง่ น ้ำหนักทุกสัปดำห์
และถ่ำยภำพทุกเดื อน พบว่ำมี กำรจัดวำงตัวของกลุ่มไข่และกลุ่มตัวอ่อน รวมทัง้ ถ้ วยเก็ บอำหำรทับซ้ อนกันในรั งไม้ สี่
รู ปแบบ (SH, LCDH, TLCDH และ DH) แต่สำหรับรังไม้ SCNH มีกำรจัดวำงตัวของกลุ่มไข่และกลุ่มตัวอ่อนรวมทังถ้
้ วย
เก็บอำหำรแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน โดยกลุ่มไข่และกลุ่มตัวอ่อนจัดเรี ยงอยู่ด้ำนบนตำข่ำย ส่วนถ้ วยเก็ บอำหำรอยู่
ด้ ำนล่ำงของตำข่ำย และมีน ้ำหนัก สุดท้ ำยของรังชันโรงสูงสุดเท่ำกับ 1.13 กิ โลกรัม ขณะที่รังแบบ SH, LCDH, TLCDH
และ DH มี น ำ้ หนัก ของรั งชั นโรงเท่ ำกับ 0.66, 0.66, 0.69 และ 0.20 กิ โลกรั ม ตำมล ำดับ ส่วนที่ 3 ศึ กษำหำขนำดที่
เหมำะสมของรังไม้ SCNH พบว่ำรังไม้ SCNH ขนำด 21x30x20 เซนติเมตร มีควำมเหมำะสมที่สดุ เนื่องจำกให้ น ้ำหนักของ
รังชันโรงสูงสุดเท่ำกับ 1.20 กิโลกรัม เมื่อเทียบกับรังไม้ ขนำดอื่น
คาสาคัญ: รูปแบบรังไม้ พฤติกรรมกำรสร้ ำงรัง ชันโรง Tetragonula laeviceps

คานา
ชั น โรง Tetragonula laeviceps species complex
เป็ นแมลงจ ำพวกผึ ง้ ที่ ไม่ มี เหล็ ก ใน จั ด อยู่ ในอั น ดั บ
Hymenoptera วงศ์ Apidae วงศ์ ย่ อ ย Meliponinae เผ่ ำ
Meliponini (Michener, 2000) ข้ อมู ลด้ ำนอนุ ก รมวิ ธำน
ชันโรงมีกำรกระจำยตัวในเขตร้ อนและเขตกึ่งร้ อนทัว่ โลก
ส ำหรั บ ข้ อมู ลด้ ำนชี ววิ ทยำของชั น โรง T. laeviceps มี
ควำมกว้ ำงส่ ว นหั ว 1.69-1.79 มิ ล ลิ เมตร (Sakagami,
1978) ทั ง้ นี เ้ ป็ นไปได้ ว่ ำ ชั น โรง T. laeviceps นั น้ อำจ
ประกอบด้ วย 2 ชนิด หรื อมำกกว่ำเนื่องจำกมีลกั ษณะทำง
สัณ ฐำนวิ ทยำคล้ ำยคลึงกันหลำยชนิ ด (Bänziger and
Khamyothchai, 2014) มี ลัก ษณะทำงชี ววิ ทยำพื น้ ฐำน
เหมืออนกั
ยอ่ ยยApinae
ในกำรเก็
บน ้ำผึ ้งบ น ำ้ ผึ ง้
เหมื
นกับผึบ ้งในวงศ์
ผึ ง้ ในวงศ์
่ อ ย Apinae
ในกำรเก็
.

และกำรแบ่งหน้ ำที่ ของแรงงำนภำยในรั ง เช่ น ผึง้ งำนมี
หน้ ำที่เก็บเกสร เก็บน ้ำผึ ้ง เก็บยำงไม้ ไว้ ภำยในรังและมีผึ ้ง
พยำบำลท ำหน้ ำที่ ดูแลผึง้ อ่อน เป็ นต้ น (Roubik, 2006)
ชันโรงเป็ นแมลงที่ มี ประโยชน์ ต่ อกำรเกษตรและระบบ
นิเวศ เนื่องจำกชันโรงเป็ นแมลงผสมเกสรที่มีประสิทธิภำพ
(Slaa et al., 2006) และสำมำรถผสมเกสรได้ อย่ ำ ง
ละเอียดอ่อนนิ่มนวล เพรำะมีลำตัวขนำดเล็ก มีควำมขยัน
สำมำรถตอมดอกไม้ ได้ หลำยชนิด อีกทังสำมำรถลงตอม
้
ดอกไม้ ที่ ผ่ ำนกำรตอมของแมลงผสมเกสรชนิ ด อื่ น ได้
ชันโรงบำงชนิ ดสำมำรถเก็ บ อำหำรในรั ศ มี ไม่ เกิ น 300
เมตร มี พฤติ กรรมกำรเก็ บเกสรอย่ำงเด่นชัด อี กทัง้ เป็ น
แมลงที่ ไม่มีเหล็กในจึงไม่มีอันตรำยต่อมนุษย์ และสัตว์
เลี ย้ งจึ ง สำมำรถเลี ย้ งชั น โรงไปพร้ อม ๆ กั บ กำรท ำ
กำรเกษตรอื่น ๆ เช่น ทำสวนผลไม้ ปลูกพืชผัก พืชไร่ เลี ้ยง
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อุปกรณ์ และวิธีการ

เป็ ดเลี ้ยงไก่ และเลี ้ยงวัว ได้ อย่ำงไม่เป็ นอุปสรรค ชันโรง
T. laeviceps มีแหล่งอำศัยที่หลำกหลำยสำมำรถพบได้ ทงั ้
ในโพรงธรรมชำติและโพรงเทียม (สมนึก, 2541) ในโพรง
ธรรมชำติสร้ ำงรังมำกที่สุดในต้ นโพธิ์ ส่วนในสิ่งก่อสร้ ำง
ของมนุ ษ ย์ สำมำรถสร้ ำงมำกที่ สุด ในโพรงปู น ซี เมนต์
(กนกวรรณ และคณะ, 2558) แตกต่ำงจำกผึ ้งโพรงที่นิยม
เลี ้ยงในขอนไม้ แบบดัง้ เดิมซึ่งมีลกั ษณะเป็ นท่อนไม้ ซุงที่
ภำยในเป็ นโพรง (วีรยำ และคณะ, 2554) น ้ำผึ ้งจำกชันโรง
ยังให้ ประโยชน์ต่อร่ ำงกำยมนุษย์เพรำะมีชนั ผึ ้งที่ให้ น ้ำผึ ้ง
สมุนไพร (อัญชลี, 2556) สำมำรถจำหน่ำยได้ ในรำคำที่สงู
กว่ำน ้ำผึ ้งอุตสำหกรรม และเป็ นที่ต้องกำรของตลำด ทำให้
ชันโรงกลำยเป็ นแมลงที่สร้ ำงคุณค่ำให้ กับเศรษฐกิ จ ใน
ปั จจุบนั เชื่อกันว่ำน ้ำผึ ้งชันโรงมีสรรพคุณทำงยำและรำคำ
แพงมำก ชันโรง 1 รั ง จะได้ น ำ้ ผึง้ ประมำณครึ่ งกิ โลกรั ม
รำคำกิโลกรัมละ 1,000-1,500 บำท (เกียรติภมู ิ และคณะ,
2558) ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ จำกชันโรงสำมำรถใช้ ประโยชน์ ได้
อย่ำงมำกมำย แต่ยังไม่ค่อยแพร่ หลำยนัก เพรำะรังของ
ชันโรงหำยำกน ้ำผึ ้งได้ ปริ มำณน้ อยเนื่องจำกถูกดูดซับด้ วย
เกสร ส่งผลให้ ผลิตภัณ ฑ์ จำกชันโรงซึ่งมี ไม่เพี ยงพอต่ อ
ควำมต้ องกำรของผู้บริ โภค (Ghisalberti, 1979)
ปั จจุบนั กำรเพำะเลี ้ยงชันโรงเป็ นอำชีพหลักยังมี
น้ อย เนื่ องมำจำกไม่ มี ข้ อมูลกำรศึ กษำเกี่ ยวกับชันโรง
อย่ ำ งเพี ย งพอ ท ำให้ กำรเพำะเลี ย้ งชั น โรงยั ง ไม่ มี
ประสิทธิ ภำพเท่ำที่ควร กำรจัดโครงสร้ ำงของกลุม่ ตัวอ่อน
และถ้ วยเก็บอำหำรภำยในรังชันโรงมีลกั ษณะทับซ้ อนกัน
เมื่อทำกำรเก็บน ้ำผึ ้ง กลุม่ ตัวอ่อนได้ รับควำมเสียหำย กำร
ศึกษำวิจยั ในครัง้ นี ้จึงมุ่งเน้ นเพื่อหำรู ปแบบรังที่เหมำะสม
ต่อกำรเก็บเกี่ยวน ้ำผึ ้งจำกชันโรง โดยต้ องกำรให้ ถ้วยเก็บ
อำหำร และกลุม่ ตัวอ่อนของชันโรงแยกออกจำกกัน ทำให้
กำรเก็บน ้ำผึ ้งได้ สะดวก ซึง่ ช่วยให้ ปริ มำณน ้ำผึ ้งที่เก็บได้ มี
ปริ มำณมำกขึ ้น ลดกำรสูญเสียน ้ำผึ ้ง อีกทังน
้ ้ำผึ ้งที่ได้ ยงั มี
คุณภำพเนื่องจำกไม่เจือปนกับสิง่ อื่น ดังนันจึ
้ งมีกำรศึกษำ
ถึงรู ปแบบรังไม้ ประกอบที่มีผลต่อกำรจัดเรี ยงถ้ วยนำ้ ผึง้
ของชัน โรง เพื่ อเพิ่ ม ผลผลิ ตและคุ ณ ภำพของน ำ้ ผึ ง้ ให้
สมบูรณ์ อีกทังสำมำรถน
้
ำข้ อมูลที่ได้ มำประยุกต์ใช้ ให้ กบั
เกษตรกรผู้เลี ้ยงชันโรงและนำมำเป็ นข้ อมูลพื น้ ฐำนกำร
ศึกษำวิจยั ด้ ำนอื่น ๆ ของชันโรงต่อไปในอนำคต

1. ศึกษารู ปแบบรั งไม้ ต่อพฤติกรรมการสร้ างรั งของ
ชันโรง
1.1 การเตรียมรังชันโรง
เตรี ยมรังไม้ ประกอบขนำดมำตรฐำนของคณะ
เกษตรศำสตร์ มหำวิ ท ยำลั ย เชี ยงใหม่ (16x27x15
เซนติ เมตร) และรั ง ไม้ ประกอบยำวขนำด 11x56x9
เซนติ เมตร โดยเพิ่ ม ควำมยำวฝำรั งและฐำนด้ ำนปำก
ทำงเข้ ำรังทัง้ 2 รู ปแบบ 3 เซนติเมตร เพื่อบังแดดและเป็ น
ที่พักให้ กับชันโรงหลังบินกลับจำกกำรหำอำหำร ทำกำร
แบ่งกำรทดลอง 4 กรรมวิธี จำนวนกรรมวิธีละ 4 ซ ้ำ ดังนี ้
กรรมวิธีที่ 1 รั ง ไม้ ประกอบขนำดมำตรฐำน
[Standard wooden hive (SH)] ภำยในกล่ อ งว่ ำ งเปล่ ำ
(ชุดควบคุม) (ภำพที่ 1A)
กรรมวิธีที่ 2 รังไม้ ประกอบขนำดมำตรฐำน ใส่
ไม้ ขนำด 12x15x10 เซนติ เมตร 2 แผ่ น วำงไขว้ เป็ นมุ ม
ฉำกติ ด ด้ ำนหลั ง ของรั ง [Standard size with cross
shaped wood hive (SCH)] (ภำพที่ 1B)
กรรมวิธีที่ 3 รังไม้ ประกอบขนำดมำตรฐำน ใส่
ไม้ ยำวคู่ขนำนขนำด 5x15x10 เซนติเมตร วำงคู่ขนำนยำว
ติดด้ ำนหลังของรัง [Standard size with parallel shaped
wood hive (SPH)] (ภำพที่ 1C)
กรรมวิธีที่ 4 รังไม้ ประกอบยำวขนำด 11x56x9
เซนติเมตร [Long wood hive (LH)] (ภำพที่ 1D)
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1.2 การแยกรังชันโรง
น ำ โค รงส ร้ ำ งภ ำ ย ใน รั งข อ งชั น โรง ซึ่ ง
ประกอบด้ วย ถ้ วยเก็บอำหำร กลุม่ ไข่และกลุม่ ตัวอ่อน ซึ่ง
คัดแยกมำจำกรั งเลี ้ยงที่มี ควำมสมบูรณ์ ย้ำยใส่ในรังไม้
ประกอบของแต่ ละกรรมวิ ธี โดยให้ มี อัตรำส่วนของทุก
องค์ ป ระกอบในปริ ม ำณ 0.15 กรั ม กำรจั ด วำงของ
องค์ ประกอบในแต่ละกรรมวิธีอยู่ในรู ปแบบเดียวกัน คือ
วำงถ้ วยเก็ บอำหำร กลุ่มไข่และกลุ่มตัวอ่อนในตำแหน่ง
เดียวกัน โดยเริ่ มจำกรังไม้ ประกอบขนำดมำตรฐำนในทุก
กรรมวิธี หลังจำกนันท
้ ำกำรชัง่ น ้ำหนักของรังอย่ำงต่อเนื่อง
สัปดำห์ ละ 1 ครัง้ พร้ อมทัง้ บันทึกภำพกำรเปลี่ยนแปลง
ขององค์
งเดืองเดื
นละอ นละ
1 ครัง้1เป็ครันง้ เวลำ
ขององค์ปประกอบภำยในรั
ระกอบภำยในรั
เป็ นเวลำ
.
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Figure 1. Hive patterns of stingless bees wooden hives
A: Standard wooden hive
B: Standard size with cross shaped wood hive
C: Standard size with parallel shaped wood hive
D: Long wood hive
6 เดือน สังเกต บันทึกผลกำรเปลีย่ นแปลงของกำรจัดเรี ยง
กรรมวิธีที่ 4 รังไม้ ประกอบเล็กสองชัน้ เชื่อมต่อ
องค์ประกอบต่ำง ๆ ภำยในรังชันโรงแต่ละกรรมวิธี
กับรังไม้ ประกอบยำวที่แบ่งเป็ นสำมช่อง รังไม้ ประกอบ
ยำวแบ่งเป็ นสำมช่อง เชื่อมต่อกับกล่องไม้ เล็กสองชันตำม
้
2. ศึกษารู ปแบบรั งไม้ ประกอบที่มีผลต่ อการจัดวาง
ขวำง ขนำดควำมยำวของแต่ ล ะช่ อ งประมำณ 13
ถ้ วยเก็บอาหารของชันโรง
เซนติเมตร ทำกำรเจำะรูให้ ทงสำมช่
ั้
องสำมำรถเชื่อมถึงกัน
2.1 การเตรียมรังชันโรง
ได้ เพื่อใช้ เป็ นทำงเดินเข้ ำ-ออกของชันโรงโดยทำกำรเจำะ
เตรี ย มรั งไม้ ประกอบโดยใช้ รั งไม้ ที่ มี รู ป แบบ
ให้ ชิ ด พื น้ รั ง ไม้ ทั ง้ 3 ช่ อ ง [Three partitions in longer
แตกต่ำงกัน แบ่งกำรทดลองเป็ น 5 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4
wooden hive connected with double layer small
ซ ้ำ ดังนี ้
wooden hive (TLCDH)] (ภำพที่ 2D)
กรรมวิธีที่ 1 รั ง ไม้ ประกอบขนำดมำตรฐำน
กรรมวิธีที่ 5 รั งไม้ ประกอบเล็ กสองชัน้ เจำะรู
[Standard wooden hive (SH)] (ชุ ด ค วบ คุ ม ) ข น ำ ด
เชื่ อมถึ งกัน [Double layer wooden hive (DH)]. (ภำพที่
21x30x20 เซนติเมตร ภำยในรังไม้ วำ่ งเปล่ำ (ภำพที่ 2A)
2E)
กรรมวิธีที่ 2 รังไม้ ประกอบขนำดมำตรฐำนใส่
2.2 การแยกรังชันโรง
ไม้ ขนำด 12x15x10 เซนติ เมตร 2 แผ่ น วำงไขว้ เป็ นมุ ม
ทำกำรแยกรังชันโรงเช่นเดียวกับกำรทดลองที่ 1
ฉำกและมี ต ำข่ ำ ยอยู่ ด้ ำนบน วำงติ ด ด้ ำนหลังของรั ง
พร้ อมทังชั
้ ง่ น ้ำหนักของรังอย่ำงต่อเนื่องสัปดำห์ละ 1 ครัง้
[Standard crossed and netted wooden hive (SCNH)]
เป็ นเวลำ 6 เดือน พร้ อมทัง้ บันทึกภำพกำรเปลี่ยนแปลง
(ภำพที่ 2B)
ขององค์ ประกอบภำยในรังเดือนละ 1 ครัง้ สังเกต บันทึก
กรรมวิธีที่ 3 รั งไม้ ประกอบเล็ กสองชัน้ ขนำด
ผลกำรเปลี่ยนแปลงของกำรจัดเรี ยงองค์ ประกอบต่ำง ๆ
15x20x3 เซนติเมตร เชื่อมต่อกับรังไม้ ประกอบยำวขนำด
ภำยในรังชันโรงจำกรังแต่ละกรรมวิธี หลังจำกสิ ้นสุดกำร
15x40x7.5 เซนติ เมตร ด้ ำนหน้ ำ [Longer wooden hive
ทดลองน ำน ำ้ หนั ก ของโครงสร้ ำงภำยในรั ง ชั น โรงที่
connected with double layer small wooden hive
เปลี่ยนแปลงไปเปรี ยบเที ยบค่ำเฉลี่ยของนำ้ หนักโดยวิธี
(LCDH)] (ภำพที่ 2C)
LSD (Least Significance Difference)
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Figure 2. Hive patterns of stingless bees wooden hives
A:
B:
C:
D:

Standard wooden hive (Control)
Standard crossed and netted wooden hive
Longer wooden hive connected with double layer small wooden hive
Three partitions in longer wooden hive connected with double
layer small wooden hive
E: Double layer wooden hive
3. ศึกษาขนาดที่เหมาะสมของรั งไม้ ท่ ีใช้ เก็บนา้ ผึง้
ของชันโรง
3.1 การเตรียมรังชันโรง
นำรู ปแบบรังไม้ ประกอบที่ได้ ผลดีที่สดุ จำกกำร
ทดลองที่ 2 มำศึกษำขนำดที่เหมำะสมของรังไม้ ที่ใช้ เก็ บ
น ้ำผึง้ โดยทำกำรเพิ่มควำมสูงของรังไม้ ประกอบเพื่อเพิ่ม
พื ้นที่ในกำรเก็บน ้ำผึ ้งแบ่งเป็ น 3 กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ ้ำ
ดังนี ้
กรรมวิธีที่ 1 รังไม้ ประกอบ (ชุดควบคุม)
กรรมวิธีที่ 2 รั ง ไม้ ประกอบเพิ่ ม ควำมสู ง 5
เซนติเมตร
กรรมวิธีที่ 3 รั ง ไม้ ประกอบเพิ่ ม ควำมสู ง 10
เซนติเมตร
3.2 การแยกรังชันโรง
ทำกำรแยกรังชันโรงเช่นเดียวกับกำรทดลองที่ 1
พร้ อมทังชั
้ ง่ น ้ำหนักของรังอย่ำงต่อเนื่องสัปดำห์ละ 1 ครัง้
พร้ อมทัง้ บันทึกภำพกำรเปลี่ยนแปลงขององค์ ประกอบ
ภำยในรังเดือนละ
นละ 11 ครั
ครัง้ ง้ เป็เป็นนเวลำ
เวลำ66เดืเดืออนนสัสังงเกต
เกตบับันนทึทึกก
.

ผลกำรเปลี่ยนแปลงของกำรจัดเรี ยงองค์ ประกอบต่ำง ๆ
ภำยในรังชันโรงจำกรังแต่ละกรรมวิธี หลังจำกสิ ้นสุดกำร
ทดลองน ำน ำ้ หนั ก ของโครงสร้ ำงภำยในรั ง ชั น โรงที่
เปลี่ยนแปลงไปเปรี ยบเที ยบค่ำเฉลี่ยของนำ้ หนักโดยวิธี
LSD

ผลการทดลอง
1. ศึกษารู ปแบบรั งไม้ ต่อพฤติกรรมการสร้ างรั งของ
ชันโรง
จำกกำรศึ ก ษำรู ป แบบรั ง ไม้ ประกอบทั ง้ 4
กรรมวิธีที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรสร้ ำงรังของชันโรง พบว่ำ
กรรมวิธีที่ 1 รังแบบ SH (ชุดควบคุม) มีกลุ่มไข่
และกลุ่ม ตัวอ่ อนรวมทัง้ ถ้ วยเก็ บ อำหำรในรั งไม้ ขนำด
มำตรฐำนมีลกั ษณะเชื่อมติดกัน โดยถ้ วยเก็บอำหำรจะอยู่
ใต้ กลุม่ ไข่และกลุม่ ตัวอ่อน (ภำพที่ 3A)
กรรมวิธีที่ 2 รังแบบ SCH พบกลุ่มไข่และกลุ่ม
ตัวอ่อนอยู่ด้ ำนบนของไม้ ไขว้ มุมฉำก ส ำหรั บถ้ วยเก็ บ
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อำหำรอยู่ด้ำนล่ำงของกลุ่มไข่และกลุ่มตัวอ่อน เห็นแยก
ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน (ภำพที่ 3B)
กรรมวิธีที่ 3 รังแบบ SPH พบมี พฤติ กรรมกำร
สร้ ำงรังของชันโรงไปในแนวทำงเดียวกันกับกรรมวิธีที่ 2
(ภำพที่ 3C)
กรรมวิธีที่ 4 รังแบบ LH พบกลุม่ ไข่และกลุม่ ตัว
อ่อนรวมถึงถ้ วยเก็บอำหำรแยกออกจำกกัน ตังอยู
้ ่แยกแต่
ละด้ ำนของรัง (ภำพที่ 3D)
สำหรับกำรเปลี่ยนแปลงน ้ำหนักภำยในรังชันโรง
หลังจำกที่ ท ำกำรแยกรั งใน 2 สัป ดำห์ แรก พบว่ ำรั งไม้
ประกอบทัง้ 4 รู ปแบบ โครงสร้ ำงภำยในรังชันโรงเพิ่มขึน้
อย่ำงรวดเร็ วโดยเฉลีย่ 205.23 กรัม (จำกน ้ำหนักเริ่ มต้ นรัง
ทุกรู ปแบบที่ 150 กรัม) หลังจำกสัปดำห์ที่ 2 มีกำรเพิ่มขึ ้น
ไปแบบช้ ำ ๆ จนกระทั่งสัปดำห์ 18 โครงสร้ ำงภำยในรั ง
ชั น โรงของรั ง แบบ SH มี น ำ้ หนั ก เท่ ำ กั บ 338.68 กรั ม
ขณะที่ รั ง แบบ SCH, SPH และ LH มี น ำ้ หนั ก เท่ ำ กั บ
283.83, 247.53 และ 299.83 กรัม ตำมลำดับ แต่หลังจำก
นั น้ รั ง ชั น โรงทั ง้ 4 รู ป แบบน ำ้ หนั ก เฉลี่ ย เริ่ ม คงที่ คื อ
331.34, 283.81, 245.06, 299.26 กรั ม ตำมลำดับ (ภำพ
ที่ 4)

2. ศึกษารู ปแบบรั งไม้ ประกอบที่มีผลต่ อการจัดวาง
ถ้ วยเก็บอาหารของชันโรง
จำกกำรศึ ก ษำรู ป แบบรั ง ไม้ ประกอบทั ง้ 5
กรรมวิธีที่มีผลต่อกำรจัดเรี ยงถ้ วยเก็ บอำหำรของชันโรง
พบว่ำ
กรรมวิธีที่ 1 รั งแบบ SH (ชุ ด ควบคุ ม ) มี ก ำร
จัดเรี ยงตัวของกลุ่มไข่และกลุ่มตัวอ่อน รวมทัง้ ถ้ วยเก็ บ
อำหำรทับซ้ อนกัน ไม่มีกำรแยกออกจำกกัน (ภำพที่ 5A)
กรรมวิธีที่ 2 รั ง แบบ SCNH (ภำพที่ 5B) พบ
กำรจัดเรี ยงตัวของกลุม่ ไข่และกลุม่ ตัวอ่อนรวมทังถ้
้ วยเก็บ
อำหำรมีกำรแยกตัวออกจำกกันอย่ำงชัดเจน โดยที่กลุม่ ไข่
และกลุม่ ตัวอ่อนเรี ยงตัวอยู่ด้ำนบนตำข่ำยไม้ ไขว้ มุมฉำก
ส ำหรั บ ถ้ วยเก็ บ อำหำรอยู่ด้ ำนล่ำงของไม้ ไขว้ มุ ม ฉำก
(ภำพที่ 6)
กรรมวิธีที่ 3 รั งแบบ LCDH มี ก ำรจั ด เรี ย งตั ว
ของกลุ่ม ไข่ และกลุ่ม ตัวอ่ อ นอยู่ รั งไม้ ประกอบชัน้ ล่ ำง
เหมือนเดิม แต่สว่ นของถ้ วยเก็บอำหำรบำงส่วนย้ ำยไปอยู่
รั งไม้ ประกอบยำวใกล้ กับ ปำกทำงเข้ ำรั ง ส ำหรั บรั งไม้
ประกอบชั น้ ที่ 2 ที่ เชื่ อ มต่ อ ด้ ำนบนไม่ พ บกำรสร้ ำง
โครงสร้ ำงของรังชันโรง (ภำพที่ 5C)

B

A

Figure 3. Arrangement of brood chamber of stingless bees, Tetragonula laeviceps species complex,
inside various wood hive types
A: Standard wooden hive
B: Standard size with cross shaped wood hive
C: Standard size with parallel shaped wood hive
D: Long wood hive
brood chamber
storage pots chamber
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Figure 4. Changes of stingless bee nest weight inside various wood hive types
1:
2:
3:
4:

Standard wooden hive
Standard size with cross shaped wood hive
Standard size with parallel shaped wood hive
Long wood hive

Figure 5. Arrangement of brood chamber of stingless bees, Tetragonula laeviceps species complex,
inside various wood hive types
A:
B:
C:
D:
E:

Standard wooden hive (control)
Standard crossed and netted wooden hive
Longer wooden hive connected with double layer small wooden hive
Three partitions in longer wooden hive connected with double layer small wooden hive
Double layer wooden hive
brood chamber
storage pots chamber

221

วารสารเกษตร 34(2): 215 - 226 (2561)

Figure 6. Result of SCNH (brood chamber of the stingless bee separated from storage pot)
3. ศึกษาขนาดที่เหมาะสมของรั งไม้ ท่ ี ใช้ เก็บนา้ ผึง้
ของชันโรง
จำกกำรศึกษำรู ปแบบรังไม้ ประกอบที่ มีผลต่อ
กำรจัดวำงถ้ วยน ้ำผึ ้งของชันโรงในกำรทดลองที่ 2 พบว่ำรัง
แบบ SCNH มีกำรจัดเรี ยงตัวของกลุม่ ไข่และกลุม่ ตัวอ่อน
รวมทัง้ ถ้ วยเก็ บ อำหำรมี กำรแยกตัวออกจำกกันอย่ ำง
ชัดเจน โดยที่กลุ่มไข่และกลุ่มตัวอ่อนเรี ยงตัวอยู่ด้ำนบน
ตำข่ำยไม้ ไขว้ มุมฉำก สำหรับถ้ วยเก็บอำหำรอยู่ด้ำนล่ำง
ของไม้ ไขว้ มุมฉำก จึงได้ ทำกำรศึกษำเพิ่มเติมถึงขนำดที่
เหมำะสมของรังไม้ ที่ใช้ เก็บน ้ำผึ ้ง โดยทำกำรเพิ่มควำมสูง
ของรังไม้ ประกอบเพื่อเพิ่มพื ้นที่ในกำรเก็บน ้ำผึ ้งแบ่งเป็ น 3
กรรมวิธี กรรมวิธีละ 4 ซ ้ำ ดังนี ้
กรรมวิธีที่ 1 รังแบบ SCNH (ชุดควบคุม)
กรรมวิธีที่ 2 รั ง แบบ SCNH เพิ่ ม ควำมสู ง 5
เซนติเมตร
กรรมวิธีที่ 3 รั งแบบ SCNH เพิ่ ม ควำมสู ง 10
เซนติเมตร
หลังจำกที่ทำกำรแยกรังใน 2 สัปดำห์ พบว่ำรัง
ไม้ ขนำด 21x30x20 เซนติ เมตร น ำ้ หนั ก โครงสร้ ำงที่
เปลี่ยนแปลงภำยในรังของชันโรงเพิ่มสูงอย่ำงรวดเร็ วเป็ น
0.34 กิโลกรั ม (จำกนำ้ หนักเริ่ มต้ นรังทุกรู ปแบบที่ 0.035
กิโลกรัม) ในขณะที่อีก 2 ขนำดมีกำรเพิ่มขึ ้นไปอย่ำงช้ ำ ๆ
หลังจำกสัปดำห์ ที่ 2 นำ้ หนักภำยในรังชันโรงทัง้ 3 ขนำด
เพิ่มขึ ้นไปในทิศเดียวกันเป็ น 0.56 กิโลกรัม โดยเฉลี่ย แต่
ตั ง้ แต่ สั ป ดำห์ ที่ 18 เป็ นต้ นไป รั ง ไม้ ขนำด 21x30x20
เซนติเมตร (ชุดควบคุม) มีกำรเพิ่มขึน้ อย่ำงรวดเร็ ว และ
น ้ำหนักสุดท้ ำยของรังชันโรงเท่ำกับ 1.20 กิโลกรัม ขณะที่
รั ง ไม้ ขนำด 21x30x25 เซนติ เมตรและ รั ง ไม้ ขนำด
21x30x30 เซนติเมตร มีน ้ำหนักของรังชันโรงเท่ำกับ 0.73
และ 0.54 กิโลกรัม ตำมลำดับ (ภำพที่ 8) มีควำมแตกต่ำง
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (P<0.05) (ตำรำงที่ 2)

กรรมวิธีที่ 4 รั ง แบบ TLCDH กำรจั ด เรี ย งตั ว
ของกลุม่ ไข่และกลุม่ ตัวอ่อนอยูร่ ังไม้ ประกอบเล็กชันหนึ
้ ง่ ที่
เดิม แต่ถ้วยเก็บอำหำรบำงส่วนย้ ำยไปอยู่รังไม้ ประกอบ
ยำว สำหรับรังไม้ ประกอบชันที
้ ่ 2 ที่เชื่อมต่อด้ ำนบนไม่พบ
กำรสร้ ำงโครงสร้ ำงของรังชันโรง (ภำพที่ 5D)
กรรมวิธีที่ 5 รังแบบ DH มี กำรจัดเรี ยงตัวของ
กลุม่ ไข่และกลุม่ ตัวอ่อน รวมทังถ้
้ วยเก็บอำหำรอยู่บริ เวณ
รังไม้ ประกอบเล็กชัน้ หนึ่งที่เดิมเพียงอย่ำงเดียว ไม่มีกำร
สร้ ำงขยำยขึ ้นด้ ำนบนของรังไม้ ประกอบเล็กชันสอง
้
ซึง่ กำร
เรี ยงตัวของกลุม่ ไข่และกลุม่ ตัวอ่อน รวมทังถ้
้ วยเก็บอำหำร
มีลกั ษณะทับซ้ อนกัน ไม่มี กำรแยกออกจำกกัน (ภำพที่
5E)
สำหรับกำรเปลี่ยนแปลงน ้ำหนักภำยในรังชันโรง
หลังจำกที่ ท ำกำรแยกรั งใน 2 สัป ดำห์ แรก พบว่ ำรั งไม้
ประกอบ 4 รู ปแบบ ได้ แก่ SH, SCNH, LCDH และ
TLCDH โครงสร้ ำงภำยในรั งชันโรงเพิ่ มขึน้ อย่ำงรวดเร็ ว
หลังจำกสัปดำห์ที่ 2 มีกำรเพิ่มขึ ้นไปแบบช้ ำ ๆ โครงสร้ ำง
ภำยในรั งชันโรงเพิ่ มขึน้ ใกล้ เคียงกันโดยมี น ำ้ หนักเฉลี่ย
0.51 กิ โลกรั ม (จำกน ำ้ หนักเริ่ มต้ นรั งทุกรู ปแบบที่ 0.15
กิโลกรัม) จนกระทัง่ สัปดำห์ที่ 11 พบว่ำรังแบบ SCNH มี
น ้ำหนักภำยในรังชันโรงเพิ่มขึ ้นอย่ำงรวดเร็ ว และน ้ำหนัก
สุดท้ ำยของรังชันโรงสูงสุดเท่ำกับ 1.13 กิโลกรัม ขณะที่รัง
แบบ SH, LCDH, TLCDH และ DH มี น ำ้ หนั ก ของรั ง
ชั น โรงเท่ ำกั บ 0.66, 0.66, 0.69 และ 0.20 กิ โลกรั ม
ตำมล ำดับ (ตำรำงที่ 1) ส ำหรั บ รั งแบบ DH มี น ำ้ หนั ก
ภำยในรั งชันโรงเพิ่ ม ขึน้ น้ อยมำกเมื่ อเที ยบกับน ำ้ หนัก
เริ่ ม แรก โดยมี น ำ้ หนั ก เฉลี่ ย 0.17 กิ โลกรั ม (ภำพที่ 7)
ดังนัน้ รั งแบบ SCNH มี ค่ำเฉลี่ยสูงที่ สุดแตกต่ำงอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงสถิติ (P<0.05) กับกรรมวิธีอื่น ๆ
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Table 1. The average weight change of stingless bee in each type of hive
Treatments
SH
SCNH
LCDH
TLCCH
DH

1

Average weight (kg)
0.6625b
1.1250a
0.6550b
0.6925b
0.1950c

Means within the column followed by the same letters are not significantly different according to LSD test (P<0.05)

Figure 7. Weight change of stingless bee in each type of hive
1:
2:
3:
4:
5:

Standard wooden hive (control)
Standard crossed and netted wooden hive
Longer wooden hive connected with double layer small wooden hive
Three partitions in longer wooden hive connected with double layer small wooden hive
Double layer wooden hive

Figure 8. Weight change of stingless bee in each sizes of hive
1: Standard crossed and netted wooden hive 21x30x20 cm (control)
2: Standard crossed and netted wooden hive 21x30x25 cm
3: Standard crossed and netted wooden hive 21x30x30 cm
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Table 2. The average weight change of stingless bee in each sizes of hive

Average weight (kg)
1.2000a
0.7300ab
0.5425b

Treatments
SCNH 21x30x20 cm
SCNH 21x30x25 cm
SCNH 21x30x30 cm

1

Means within the column followed by the same letters are not significantly different according to LSD test (P<0.05)

วิจารณ์

จำกกำรศึกษำพฤติ กรรมกำรจัดเรี ยงถ้ วยน ำ้ ผึ ง้
ของชั น โรง ภำยในรั งไม้ ประกอบที่ มี รู ป แบบของรั ง ที่
แตกต่ ำ งกั น 5 รู ป แบบ คื อ 1) รั ง ไม้ ประกอบขนำด
มำตรฐำน (SH) 2) รังไม้ ประกอบขนำดมำตรฐำนที่วำงไม้
ไขว้ มุมฉำกและมีตำข่ำยอยู่ด้ำนบนไม้ (SCNH) 3) รังไม้
ประกอบเล็ ก สองชั น้ เชื่ อ มต่ อ กั บ รั ง ไม้ ประกอบยำว
ด้ ำนหน้ ำ (LCDH) 4) รั งไม้ ประกอบเล็กสองชัน้ เชื่ อมต่อ
กับรังไม้ ประกอบยำวที่แบ่งเป็ นสำมช่อง (TLCDH) และ 5)
รังไม้ ประกอบสองชัน้ (DH) พบว่ำรู ปแบบของรังชันโรงที่
แตกต่ำงกันมี ผลต่อพฤติ กรรมกำรเรี ยงตัวของถ้ วยเก็ บ
อำหำรภำยในรังชันโรง โดยที่รังแบบ SCNH มีกำรจัดเรี ยง
ตัวของถ้ วยเก็ บอำหำร กลุ่ มไข่ และกลุ่มตัวอ่ อนมี กำร
แยกตัวออกจำกกันอย่ำงชัดเจนสอดคล้ องกับกำรวิจยั ของ
(Sommeijer, 1999) ที่พบว่ำ UTOB hive ที่ มี กำรสร้ ำงรั ง
เป็ นแบบ 2 ชัน้ ท ำให้ กำรจัดวำงตัวของถ้ วยเก็ บอำหำร
กลุ่มไข่และกลุ่มตัวอ่อน มีกำรแยกออกจำกกัน ซึ่งทำให้
ง่ำยต่อกำรเก็บเกี่ยวน ้ำผึ ้งไม่ทำให้ กลุม่ ไข่และกลุม่ ตัวอ่อน
เสียหำย กลุม่ ไข่และกลุม่ ตัวอ่อนที่เกำะอยู่ด้ำนบนของไม้
ไขว้ มมุ ฉำกนันสำมำรถหยิ
้
บออกได้ อย่ำงง่ำย โดยที่กลุม่ ไข่
และกลุ่มตัวอ่อนได้ รับควำมเสียหำยไม่มำก อีกทังพอเก็
้
บ
น ้ำผึ ้งและถ้ วยเกสรเสร็ จแล้ ว ยังสำมำรถใส่ไม้ ไขว้ มมุ ฉำก
ที่มีกลุม่ ไข่และกลุม่ ตัวอ่อนเกำะอยูด่ ้ ำนบน นำใส่กลับเข้ ำ
ไปในรังได้ ดังเดิ ม และปล่อยให้ ประชำกรภำยในรั งผลิต
และสร้ ำงน ำ้ ผึ ง้ ต่ อ ไป ท ำให้ กำรเก็ บเกี่ ย วน ำ้ ผึ ง้ มี
ประสิทธิ ภำพ ทำได้ รวดเร็ ว และไม่รบกวนหรื อทำให้ กลุ่ม
ไข่ และกลุ่มตัวอ่ อนได้ รั บ ควำมเสี ยหำย รวมไปถึ งกำร
เปลี่ยนแปลงของน ้ำหนักรังที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงรวดเร็ วเพิ่มขึ ้น
เป็ น 1.7 เท่ำของรังแบบ SH นำไปสู่กำรพัฒนำเพื่อนำไป
ส่งเสริ มใช้ เป็ นรังไม้ ประกอบที่ทำกำรเพำะเลี ้ยงชันโรงเป็ น
อุ ต สำหกรรมได้ อย่ ำ งไรก็ ต ำม Thummajitsakul et al.
(2008) ได้ รำยงำนถึงกำรเพิ่มจำนวนของประชำกรชันโรง

จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรสร้ ำงรังของชันโรง
ในรังไม้ ประกอบทัง้ 4 รู ปแบบ คือ 1) รังไม้ ประกอบขนำด
มำตรฐำน (SH) 2) รังไม้ ประกอบขนำดมำตรฐำนภำยใน
วำงไม้ ไขว้ เป็ นมุ ม ฉำก (SCH) 3) รั งไม้ ประกอบขนำด
มำตรฐำนภำยในวำงไม้ ยำวคู่ขนำน (SPH) และ 4) รังไม้
ประกอบยำว (LH) ด ำเนิ น กำรที่ ค ณะเกษตรศำสตร์
มหำวิ ท ยำลัย เชี ย งใหม่ พบว่ ำ รู ป แบบของรั งชั น โรงที่
แตกต่ ำ งกั น มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมกำรจั ด เรี ยงตั ว ของ
องค์ประกอบต่ำง ๆ ภำยในรังชันโรง โดยที่กลุ่มไข่และตัว
อ่อนรวมทัง้ กลุ่มถ้ วยเก็บอำหำรในรังแบบ SH มีลกั ษณะ
เชื่อมติดกัน โดยกลุ่มถ้ วยเก็บอำหำรจะอยู่ใต้ กลุ่มไข่และ
ตัวอ่อน ในขณะที่รังแบบ SCH และ SPH พบกลุ่มไข่และ
ตัวอ่อนอยู่ด้ำนบนของไม้ ไขว้ มมุ ฉำกและไม้ คขู่ นำน และมี
กลุ่มถ้ วยเก็ บอำหำรอยู่ด้ำนล่ำงของกลุ่มไข่และตัวอ่อน
เห็นแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน รังแบบ LH พบกลุ่มไข่
และตัวอ่อนรวมถึงกลุม่ ถ้ วยเก็บอำหำรแยกออกจำกกันอยู่
แต่ละด้ ำนของรัง สำหรับกำรเปลี่ยนแปลงน ้ำหนักภำยใน
รังชันโรงแต่ละรู ปแบบ พบว่ำน ้ำหนักภำยในรังในช่วง 18
สัปดำห์ แรกของรังแบบ SH มีนำ้ หนักเพิ่ มมำกกว่ำรังไม้
ประกอบรู ปแบบอื่น แต่พอหลังจำก 18 สัปดำห์ไปแล้ วรัง
ชันโรงทัง้ 4 รูปแบบ น ้ำหนักเริ่ มคงที่ ทังนี
้ ้สภำพแวดล้ อมที่
เหมำะสมต่อกำรดำรงชีวิตของชันโรง คือ อุณหภูมิในช่วง
28-31 °C และควำมชืน้ 85-95 %RH แต่เนื่องจำกในช่วง
นันอุ
้ ณหภูมิลดลง ควำมชื ้นลดลง และยังมีปริ มำณน ้ำฝน
ที่น้อยมำกหรื อไม่มีเลย ปริ มำณแหล่งอำหำรของชันโรง
ขำดแคลนมี ไม่เพี ยงพอต่อควำมต้ องกำร ส่งผลต่อกำร
ดำรงชีวิตของชันโรง
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มัก มี ก ำรเปลี่ ย นแปลงไปอย่ ำงช้ ำ ๆ ตำมสิ่ งแวดล้ อ ม
ดังนัน้ สมควรมีกำรศึกษำและพัฒนำรังของชันโรงเพิ่มเติม
เพื่ อ ให้ สำมำรถเพิ่ ม จ ำนวนประชำกรให้ ได้ อย่ ำ งมี
ประสิทธิ ภำพ เพื่ อนำไปสู่กำรปรับใช้ น ำไปประกอบเป็ น
อำชีพที่มีควำมมัน่ คงต่อไป
จำกกำรศึกษำที่พบว่ำรังแบบ SCNH ซึ่งมีกำรจัด
วำงตัวของถ้ วยเก็ บอำหำร กลุ่มไข่ และกลุ่มตัวอ่อนแยก
ออกจำกกันอย่ ำงชัดเจน โดยกลุ่ม ไข่ และกลุ่มตัวอ่ อน
จัดเรี ยงอยู่ด้ำนบนไม้ ไขว้ มมุ ฉำกที่มีตำข่ำย ส่วนถ้ วยเก็บ
อำหำรอยู่ด้ ำนล่ำงของไม้ ไม้ ไขว้ มุมฉำก อีกทัง้ ยังพบว่ำ
นำ้ หนักของรังชันโรงมีกำรเพิ่ มขึน้ เร็ วกว่ำรังไม้ ประกอบ
รู ป แบบอื่ น ๆ ซึ่ งเมื่ อน ำมำศึ กษำหำขนำดที่ เหมำะสม
พบว่ำรังไม้ ขนำด 20x30x20 เซนติ เมตร ซึ่งเป็ นรั งขนำด
มำตรฐำน พบว่ำน ำ้ หนักภำยในรั งชันโรงมี กำรเพิ่ มขึ น้
มำกกว่ำรังไม้ ขนำด 21x30x25 เซนติเมตร และรังไม้ ขนำด
21x30x30 เซ น ติ เม ต ร อ ย่ ำ ง ไรก็ ต ำ ม น ้ ำ ห นั ก ที่
เปลี่ยนแปลงภำยในรังของชันโรงมี แนวโน้ มมำจำกควำม
สูงของรังไม้ ประกอบ ควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมต่อไป

จำกกำรศึกษำที่พบว่ำรังแบบ SCNH มีกำรจัด
วำงตัวของถ้ วยเก็ บอำหำร กลุ่มไข่ และกลุ่มตัวอ่อนแยก
ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน และนำ้ หนักของรังชันโรงมีกำร
เพิ่ ม ขึ น้ เร็ วกว่ ำรั งไม้ ประกอบรู ป แบบอื่ น ซึ่ งเมื่ อน ำมำ
ศึกษำหำขนำดที่เหมำะสม พบว่ำรังไม้ ขนำด 21x30x20
เซนติ เมตร มี ค วำมเหมำะสมที่ สุ ด เนื่ อ งจำกน ำ้ หนั ก
สุดท้ ำยของรั งชันโรงเท่ ำกับ 1.20 กิ โลกรั ม ขณะที่ รังไม้
ขนำด 21x30x25 เซนติ เมตรและรั งไม้ ขนำด 21x30x30
เซนติเมตร มีน ้ำหนักของรังชันโรงเท่ำกับ 0.73 และ 0.54
กิโลกรัม ตำมลำดับ มีควำมแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำง
สถิติ (P<0.05)
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สรุป
จำกกำรศึกษำพฤติกรรมกำรจัดเรี ยงตัวของถ้ วย
เก็ บ อำหำร และกลุ่ม ตั ว อ่ อ นของชั น โรงภำยในรั งที่ มี
รู ปแบบรังไม้ แตกต่ำงกัน 4 รู ปแบบ พบว่ำรังแบบ SH มี
กำรวำงตัวขององค์ประกอบภำยในรังแบบซ้ อนทับกันอยู่
อย่ำงไม่ เป็ นระเบี ยบ ในส่วนของรั งแบบ LH, SCH และ
SPH กำรวำงตัวขององค์ประกอบมีกำรแยกจำกกันอย่ำง
ชัดเจน
จำกกำรศึกษำผลของรู ปแบบรังไม้ ประกอบต่อ
กำรจัดวำงถ้ วยเก็บอำหำรของชันโรงทัง้ 5 รู ปแบบ พบว่ำ
รั งแบบ SCNH มี กำรจัดวำงตัวของกลุ่มไข่และกลุ่มตัว
อ่อนรวมทังถ้
้ วยเก็บอำหำรแยกออกจำกกันอย่ำงชัดเจน
และน ำ้ หนักของรั งที่ 21 สัปดำห์ เท่ ำกับ 1.13 กิ โลกรั ม
ขณะที่ รั งแบบ SH, LCDH, TLCDH และ DH มี น ำ้ หนั ก
ของรังชันโรงเท่ำกับ 0.66, 0.66, 0.69 และ 0.20 กิโลกรัม
ตำมลำดับ รู ปแบบรังไม้ ประกอบมีผลต่อกำรกำรจัดเรี ยง
ถ้ วยเก็ บอำหำรที่แตกต่ำงกัน และรั งไม้ SCNH ได้ ผลที่ดี
สุดแตกต่ำงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ (P<0.05)
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