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บทคัดยอ
การผสมพันธุของผึ้งมีปจจัย 2 ประการที่สําคัญ คือ 1. ตัวนางพญา นางพญาจะปลอยฟโรโมนออกมาทําให Drone รูวา
มีนางพญา โดยอาศัยการดมกลิ่น 2. Drone Congregation Area (DCA) คือบริเวณที่ Drone มารวมตัวกัน เพื่อผสมพันธุ โดยมี
การศึกษาแลววาผึ้งจะผสมพันธุกันกลางอากาศ ผึ้งแตละชนิดจะมีลักษณะ DCA จําเพาะแตกตางกันไป ถาขาดปจจัยสําคัยไป
แลว จะทําใหจํานวนผึ้งที่มาผสมพันธุนอยมากหรือไมมีเลย (ปกติ Drone ที่มาผสมพันธุครั้งหนึ่งจะมีจํานวนมาก ในบางครั้งมาก
ถึง 10,000 หรือ 100,000 ตัว) และยังมีปจจัยยอยๆ ที่มีผลตอการผสมพันธุอีก เชน ผึ้งจะผสมพันธุกันตอนแดดจัด ฝนไมตก โดย
ผึ้งแตละชนิดจะมีเวลาออกไปผสมพันธุตางกันไป ปจจุบัน DCA พบในผึ้งบางชนิดเทานั้น เชน ผึ้งหลวง สวนผึ้งมิ้ม เปนผึ้งที่มี
จํานวนมากที่สุดในประเทศไทย แตยังไมมีการคนพบ DCA ของผึ้งมิ้ม จึงเปนจุดที่นาสังเกต DCA ถือเปนพื้นฐานสําคัญอยาง
หนึ่งที่จะนําไปสูการศึกษาการผสมพันธุของผึ้งในขั้นตอๆไปได เชน หาจํานวน
Drone ที่ ผ สมพั น ธุ กั บ นางพญา 1 ตั ว
(ในการผสมพันธุของผึ้งครั้งหนึ่งๆ เกิดจาก Drone หลายๆตัวกับนางพญา 1 ตัว
วัตถุประสงคของโครงงานนี้ คือ หา DCA ของผึ้งมิ้ม (Apis florae) จากขอมูล ผึ้งที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมคลายกัน
DCA ก็จะคลายกัน แต DCA ของผึ้งชนิดตางๆที่พบมาแลวในปจจุบันนั้น ไมมีชนิดใดเลยที่มีลักษณะหรือพฤติกรรมคลายผึ้งมิ้ม
จึงทําใหยากตอการคาดคะเนหา DCA ของผึ้งมิ้ม แตจากการที่วิเคราะหพฤติกรรมตางๆของผึ้งมิ้ม และจากพฤติกรรมการผสม
พันธุของผึ้ง ซึ่งครั้งงหนึ่งจะมี Drone จํานวนมาก จึงตั้งสมมติฐานวา DCA ของผึ้งมิ้มเปนบริเวณพื้นที่โลงและมีตนไมรอบๆ
และไดทําการทดลองหา DCA ของผึ้งมิ้ม โดยจําลองนางพญาเทียมคือ นําไมคอรกหยดฟโรโมน ไปผูกติดกับลูกโปง และหา
DCA โดยนํานางพญาเทียมไปลอย ณ ตําแหนงตางๆ และสถานที่ตางๆ ซึ่งไดไปทดลอง ณ สถานที่ ดังนี้ 1. บริเวณตางๆของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2. บริเวณตางๆของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 3. แมกลอง จ.สมุทรสงคราม ซึ่งผลการทดลองที่ได คือ
ยังไมพบ DCA ทั้ง 3 ที่โดยไมมี Drone มาตอมนางพญาเทียมที่ทําไวเลย จากการวิเคราะหและสรุปแลวสาเหตุที่ไมพบนาจะมา
จาก 1. สมมติฐาน DCA ของผึ้งมิ้มผิด 2. ฟโรโมนที่ใชในการทดลองไม active เนื่องจากมีการเก็บมานาน อาจทําใหสารเคมี
เสื่อมสภาพซึ่งในการทดลองครั้งตอๆไปจะมีการเปลี่ยนฟโรโมน เพื่อหาสาเหตุที่แทจริง และหา DCA ของผึ้งมิ้มตอไป
หมายเหตุ
เวลาในการผสมพันธุของผึ้งมิ้มอยูชวงเวลา 14.30 – 16.00 น.
ฤดูการผสมพันธุของผึ้งมิ้มอยูในชวง ปลายเดือนมกราคม – ตนเดือนเมษายน

ความสําคัญและที่มาของโครงงาน
ผึ้งเปนแมลงชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษและนาสนใจมาก เชน รังผึ้ง การเตนรําของผึ้ง เพื่อบอกตําแหนงของอาหาร
สังคมตางๆของผึ้ง และอีกหลายๆอยางซึ่งรวมถึงการผสมพันธุของผึ้งดวย ความพิเศษและความนาอัศจรรยเหลานี้ จึงทําให
ผูจัดทําโครงงานมีความสนใจเรื่องผึ้งมากเปนพิเศษ จึงมาศึกษาเรื่องดังกลาวมากขึ้น และเมื่อมาศึกษาเพิ่มเติม ก็ยิ่งพบสิ่งที่นา
แปลกเชน พฤติกรรมการการรมของผึ้งขณะฝนตกเพื่อปองกันรัง การผสมพันธุของผึ้งซึ่งตองมี DCA โดยแมลงชนิดอื่นไมมี ทํา

ใหผูทํามีความแปลกใจและอยากศึกษาเนื่องจาก ปจจุบันยังมีผึ้งหลายชนิดที่ยังไมพบ DCA ซึ่งหนึ่งในนั้นก็รวมถึงผึ้งมิ้มดวย ซึ่ง
ผึ้งมิ้มเปนผึ้งที่มีมากที่สุดในประเทศไทย และเราสามารถพบเห็นไดทั่วไป สิ่งทั้งหลายเหลานี้จึงเปนจุดเริ่มตนของโครงงาน
DCA ของผึ้งมิ้ม จะเกี่ยวกับเรื่องการผสมพันธุ ซึ่งการผสมพันธุของผึ้งยังมีอีกหลายประเด็นที่ยังไมไดศึกษาอยาง
ละเอียด เชน ความเขมแสง อุณหภูมิ ความสูงระดับตางๆ จํานวน Drone ที่มาผสมพันธุในแตละครั้ง ซึ่งปจจัยเหลานี้จะศึกษา
แทบจะไมไดเลย ถาเราไมทราบ DCA ดังนั้น DCA จึงเปนพื้นฐานที่สําคัญสิ่งหนึ่งที่จะศึกษาเรื่องการผสมพันธุไดในขั้นตอๆไป
และอาจทําใหเราควบคุมการผสมพันธุของผึ้งไดอีกดวย

วัตถุประสงคของโครงงาน
1. หา Drone Congrgation Area ของผึ้งมิ้ม

วิธีดําเนินการ
การผสมพันธุของผึ้งมีปจจัยที่สําคัญ ดังนี้
1. DCA
2. ผึ้งนางพญา
เราจึงตองมีการจําลองปจจัยตางๆในการผสมพันธุของผึ้งมิ้ม ดังนี้
1. เตรียมผึ้งนางพญา(ทําเปนนางพญาจําลอง (dummy)
1. นําไมคอรกตัดเปนรูปทรงกระบอก ขนาดประมาณนางพญา (เสนผานศูนยกลาง 0.4 cm ความสูง 0.8
cm) แลวพันดวยเทปดํา
2. นํามาหยดฟโรโมน ประมาณ 3-4 หยด
3. นําไปผูกติดกับลูกโปง (ประมาณ 7 ลูก) ที่บรรจุกาซไฮโดรเจนเพื่อจําลองเหมือนกับผึ้งบอนได
โดย ลูกโปงผูกกับเชือกยาว(มากกวา 20 m)
2. หา DCA
1. คาดคะเนบริเวณที่จะทําการทดลอง โดยอาศัยพื้นฐานจากพฤติกรรมของตัวผึ้งเองและผึ้งชนิดอื่นๆที่พบ
DCA แลว
2. เปลี่ยนระดับความสูง ณ ตําแหนงตางๆ
3. สังเกตจํานวนผึ้งที่มาตอม dummy จดบันทึกวิเคราะห แลวสรุปผล

ผลการทดลอง
ตารางที่ 1 ผลการทดลอง

สถานที่

พบ / ไมพบ DCA

วันเวลาที่ทําการทดลอง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ไมพบ
20-25 ม.ค. 2549, 24-28 ก.พ.2549, 2-3 มี.ค.2549
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ไมพบ
3 มี.ค.2549 เวลา 14.00-16.30 น.
ต.แมกลอง จ.สมุทรสงคราม
ไมพบ
8 มี.ค.2549 เวลา 14.00-16.30 น.
หมายเหตุ
ผูทําการทดลองเลือกสภาพแวดลอมตางๆของบริเวณที่ทําการทดลองคลายกัน คือ เปนบริเวณที่มีลานโลง

สรุปและวิจารณผลการทดลอง
ยังไมพบ DCA ของผึ้งมิ้ม ซึ่งสาเหตุอาจมาจาก
1. ยังไมพบ DCA ของผึ้งมิ้ม
2. รังผึ้งยังไมมีการผลิต Drone
3. ฟโรโมนที่นํามาทําการทดลองไม active เนื่องจากเก็บมาหลายป
4. ปจจัยอื่นๆ เชน แสงแดง ฝน อุณหภูมิ

ตารางที่ 2 วิเคราะหสาเหตุที่มา DCA ของผึ้งมิ้มไมพบ
สาเหตุ
ยังไมพบ ไมมีการผลิต ฟโรโมน
สถานที่
DCA
Drone
ไม active
จุฬาลงกรณ
/
/
มหาวิทยาลัย

ปจจัยอื่นๆ
เชน แสงแดด
X

หมายเหตุ
ไม มี ก ารเปลี่ ย นแปลงฟ โ รโมน
เนื่ อ งจากเป น สารเคมี ที่ มี ร าคาสู ง
และเปนสินคานําเขา จึงตองใชเวลา
และเมื่อไดรับฟโรโมนใหมแลวจะ
นํามาใชในการทดลองครั้งตอไป

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา /
/
X
ต.แมกลอง จ.
/
X
X
สมุทรสงคราม
สรุป
/
X
X
/ = เปนไปได
X = ไมใช
- = ยังไมไดทดลอง
จากตารางเมื่อวิเคราะหแลวแสดงใหเห็นวาสาเหตุธรรมดาควรมาจาก
1. ยังไมพบ DCA
2. ฟโรโมนไม active (เนื่องจากเสื่อมสภาพ แตการที่สารเคมีเสื่อมสภาพก็มีโอกาสเปนไปไดนอย)

ขอเสนอแนะ
1. การทดลองนี้ตองใชสารเคมีที่หาไดยากและมีราคาแพง คือ ฟโรโมน ดังนั้น ถาหาฟโรโมนได และมีคุณภาพดี จะทํา
ใหการทดลองนี้เปนไปไดสะดวกมากขึ้น และจะสรุปผลการทดลองไดละเอียดมากขึ้น
2. การทดลองนี้ลูกโปงบรรจุกาซไฮโดรเจน จึงควรระวังเรื่อง การติดไฟ
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