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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 น้ำผึ้ง
น้ำผึ้ง หมายถึง ของเหลวที่มีรสหวานซึ่งผึ้งผลิตจากน้ำหวานของดอกไมหรือสวนใดสวนหนึ่ง
ของตนไม แลวสะสมไวในรวงผึ้ง (สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, 2562) น้ำผึ้งมีการใช
มาอยางยาวนานตั้งแตสมัยอียิปตและยุคกรีกโบราณ นอกจากนำไปใชเพื่อเปนยา การบำรุงผิวพรรณ
และความงามแลว น้ำผึ้งยังถูกใชเพื่อนำไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (Aparna and Rajalakshmi,
1999) ตำราแพทยแผนโบราณยกใหน้ำผึ้งเปนยาอายุวัฒนะ เพราะมีสรรพคุณชวยบำรุงกำลัง มีสาร
ตานอนุมูลอิสระชวยชลอวัย ชวยรักษาแผลและสมานเนื้อเยื่อ (สุภาพร ปติพร, 2562) น้ำผึ้งจัดเปน
อาหารกลุมใหพลังงานเพราะมีคารโบโฮเดรตในปริมาณสูง มีคา Glycemic index ระหวาง 32-85
ทั้ ง นี้ ขึ้ น กั บ แหล งที่ ม า (botanical sources) น้ ำ ตาลที่ พ บมากในน้ ำผึ้ ง คื อ ฟรุก โตส และกลู โ คส
นอกนั้นเปนโปรตีน กรดอะมิโน เอนไซม เชน catalase, glucose oxidase วิตามิน พวกวิตามินเอ
วิ ต ามิ น บี ส อง วิ ต ามิ น บี ส าม วิ ต ามิ น บี ห า และวิต ามิ น บี ห ก แร ธ าตุ เช น โซเดี ย ม โปแตสเซี ย ม
ฟอสฟอรัส เหล็ ก ทองแดง และสารโพลี ฟ น อล (Bogdonav, et al., 2008) ด ว ยคุ ณ ประโยชน
มากมายของน้ำผึ้งทำใหมีการบริโภคและสงออกน้ำผึ้ง มีการซื้อขายกันดวยราคาที่สูง โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งน้ำผึ้งแทจากดอกไมชนิดตางๆ ที่มีคุณลักษณะดานสี กลิ่น รส การตกผลึกจะแตกตางกันไปตาม
ชนิดของดอกไม จึงเปนที่ตองการอยางมากทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ
น้ำผึ้งชันโรง ไดจากชันโรง (stringless bee) ซึ่งเปนแมลงขนาดเล็กคลายผึ้งแตไมมีเหล็กใน
ทั่วโลกพบชันโรงกวา 500 ชนิด พบมากในเขตรอนและบริเวณใกลเคียงกับเขตรอน ในประเทศไทยมี
การคนพบชันโรงประมาณ 9 สกุล จำนวน 12 ชนิด มีชื่อเรียกแตกตางไปตามภูมิภ าค สำหรับภาค
ตะวันออก เรียกชำมะโรงหรือแมลงอีโลม ในประเทศไทยมีการเพาะเลี้ยงชันโรงไมมากนักโดยสวน
ใหญพบไดใน 2 พื้นที่ ไดแก ทางภาคใต จังหวัดสงขลา และภาคตะวันออกในจังหวัดจันทบุรี สำหรับ
จั ง หวั ด จั น ทบุ รี นั้ น มี ก ารเลี้ ย งชั น โรงอยู 4 ชนิ ด คื อ ชั น โรงขนเงิ น (Tetragonula pegdeni
Schwarz) ชั น โรงถ ว ยดำ (Tetragonula laevicep Smith) ชัน โรงปากแตรสั้ น (Leptidotrigona
terminata Smith) และชันโรงปากแตรยาว (Leptidotrigona ventralis Schwarz) ชันโรงขนเงิน
เปน ชนิดที่พบแพรหลายในพื้นที่ตาง ๆ มากที่สุด น้ำผึ้งชันโรงมีสารอาหารมากมายโดยเฉพาะกรด
อะมิโนในปริมาณที่สูงกวาน้ำผึ้งพันธุ มีแรธาตุที่สำคัญตอรางกาย รวมทั้งวิตามินบีหนึ่ง วิตามินบีหก
และไนอาซิน อีกทั้งยังมีรายงานวาน้ำผึ้งชันโรงมีคุณ สมบัติในการยับ ยั้งจุ ลินทรีย (antimicrobial
activity) ได ดี ก ว า น้ ำ ผึ้ ง พั น ธุ ใ นสกุ ล Apis (อั ญ ชลี สวาสดิ์ ธ รรม, 2556) โดย Miorin และคณะ
(Miorin et al., 2003) ไดศึกษาคุณสมบัติการยับยั้งแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ของน้ำผึ้ง
และชั น ผึ้ ง (propolis) จากชั น โรงในสกุ ล Tetragonisca angustula และ ผึ้ ง พั น ธุ ส กุ ล (Apis
mellifera) พบวา ทั้งน้ำผึ้งและชันผึ้งจากผึ้งทั้งสองชนิด สามารถยับยั้งแบคทีเรีย S. aureus ได แต
ชั น ผึ้ ง จะสามารถยั บ ยั้ ง S. aureus ได ดี ก ว า น้ ำ ผึ้ ง นอกจากนี้ น้ ำ ผึ้ ง ชั น โรงจากผึ้ ง ในสกุ ล
T. angustula ยั ง สามารถยั บ ยั้ ง Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli และ MRSA
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S. aureus รว ม ทั้ งยี ส ต Candida albicans แ ล ะ Saccharomyces cerevisiae ได อี ก ด ว ย
(Pasupuleti, et al., 2016) ยั ง มี ร ายงานที่ ค น พบฤทธิ์ ก ารเป น สารต า นอนุ มู ล อิ ส ระ และ
สารประกอบฟนอล (phenolic compounds) ของน้ำผึ้งชันโรง และการคนพบสารฟลาโวนอยด
(flavonoids) โดยเฉพาะสาร flavonoids taxifolin ซึ่งไมพบอยูในน้ำผึ้งอีกดวย (Can et al., 2015)

2.2 ชันโรง
ชันโรง เปนแมลงขนาดเล็กที่มีพฤติกรรมเก็บน้ำหวานจากดอกไมและละอองเกสรมาใชเปน
อาหารเชนเดียวกับผึ้ง แตชันโรงไมมีเหล็กใน จึงไมสามารถตอยได ในประเทศไทยเราพบชันโรงไดใน
ทุกภาค โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันไป เชน ทางภาคเหนือเรียกชันโรงที่มีขนาดเล็กวา แมลงขี้ตึง หรือตัว
ขี้ตังนี แตถาเปนชันโรงที่มีขนาดใหญจะเรียกวา ขี้ยา โดยเรียกขี้ยาดำ หรือขี้ยาแดง ตามสีของลำตัว
ของชันโรง ภาคใตเรียกชันโรงขนาดเล็กวา อุง หรืออุงแมงโลม และเรียกชันโรงขนาดใหญวาอุงหมี
ภาคตะวันตกเรียกวาตัวตุงติ้ง หรือตัวติ้งจากพฤติกรรมการผสมเกสรที่ขาหลัง สวนภาคตะวันออก
เรียกชำมะโรงหรือ แมงอีโลม สวนชันโรง นาจะเปนชื่อที่เรียกพฤติกรรมการเก็บชันของแมลงชนิดนี้
(ชยุทกฤดิ นนทแกว และคณะ, 2557)
2.2.1 ประเภทของชันโรง
สำหรับชันโรงในประเทศไทย สามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก
2.2.1.1 ชั น โรงป า เช น ชั น โรงสิ ริ น ธ ร ห รื อ Tetragonula sirindhornae
(Michener and Boongrid) เปนตน
2.2.1.2 ชันโรงกึ่งปากึ่งบาน เชน ชันโรงใตดินหรือ Tetragonilla collina (Smith)
ชันโรงญี่ปุน หรือ Tetragonula hirashimai (Sakagami) เปนตน
2.2.1.3 ชั น โรงบ า น หรือ ผึ้ ง จิ๋ ว เช น ผึ้ ง จิ๋ ว ขนเงิ น หรื อ Tetragonula pagdeni
(Schwarz) ผึ้งจิ๋วหลังลาย หรือ Tetragonula fuscobalteata (Cameron) เปนตน
2.2.2 ลักษณะของที่อยูอาศัยของชันโรง
ชันโรงมีหลายชนิด ลักษณะที่อยูอาศัยมีความแตกตางกันไปในแตละชนิด การสราง
ทางเขาออกของรังแตกตางกัน โดยลักษณะของที่อยูอาศัยและลักษณะของทางเขาออกของรัง อาจใช
เปนสวนหนึ่งในการบอกชนิดของชันโรงได สามารถจำแนกชันโรงได ดังนี้
2.2.2.1 ชันโรงที่อาศัยอยูตามโพรงตามตนไมใหญ โดยมีทางเขาออกเปนรูขนาดเล็ก
ชัน โรงกลุ มนี้ จั ดเป น ชั น โรงกลุมที่ โบราณที่ สุด เนื่ อ งจากในโพรงต น ไมใหญ อุ ณ หภู มิจ ะเย็น สบาย
ตลอดเวลา เมื่อนำมาเลี้ยงในกลองไมสวนใหญจะอยูไมได เพราะไมทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ ชันโรงชนิดนี้จะถูกทำลายเปนจำนวนมากเนื่องจากการทำลายปา
2.2.2.2 ชันโรงที่อาศัยอยูตามกิ่งไม โดยมีทางเขาออกเปนรูเล็ก ๆ เนื่องจากกิ่งไมมี
ขนาดไมใหญเทาตนไม ดังนั้นจึงไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิคอนขางมาก จึงมี
แนวโนมในการนำมาเลี้ยงไดคอ นขางสูง
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2.2.2.3 ชั น โรงที่ อ าศั ย อยู ใ นดิ น ชั น โรงชนิ ด นี้ จ ะอาศั ย อยู ใ นจอมปลวก มี
ความสามารถในการไลปลวกโดยการใชยางไมปดทางของปลวก แตบางครั้งปลวกจะขนดินผสมมูล
ปลวกมาอุดรังชันโรง ชันโรงชนิดนี้ตองเลี้ยงในดินเทานั้น
2.2.2.4 ชันโรงที่อาศัยอยูตามรอยแตกของบาน ซอกตึก กลองไมผุ หรือตามกิ่งไม
ชันโรงชนิดนี้มีความทนทานตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดดี จะพบเห็นเปนจำนวนมาก
ตามรานขายขนม ตามไมดอกไมประดับและตอมดอกไมของพืชการเกษตร เปนตน
2.2.3 คุณสมบัติพิเศษของชันโรง
ชันโรงมีคุณสมบัตทิ ี่แสดงใหเห็นวาเปนแมลงผสมเกสรที่มีประโยชนในการทำเกษตร
และชวยใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ดังนี้
2.2.3.1 ชันโรงมีความมั่นคงในการตอมดอกไมอยางสม่ำเสมอ จัดเปนแมลงผสม
เกสรประจำถิ่นที่หากินหรือตอมดอกไมในระยะไมไกลจากรังที่อยูอาศัย คุณสมบัติขอนี้เปนประโยชน
ตอเกษตรกร เพราะสามารถใชและควบคุมชันโรงใหลงตอมดอกไมของพืชเปาหมายได แมวาพื้นที่
บริเวณนั้นจะเพาะปลูกพืชชนิดใหม เมื่อออกดอกแลวก็ไมมีปญหาเรื่องการหากินประจำที่ เพราะชันโรง
จะยังคงลงตอมดอกในบริเวณใกลรังตามเดิม ซึ่งลักษณะนี้ไมพบในผึ้งพันธุ
2.2.3.2 ชันโรง มีนิสัยไมเลือกชอบ ชันโรงจะเก็บเล็กผสมนอยไปเรื่อย ๆ ไมเลือก
ชอบดอกไมเฉพาะชนิดแตสำหรับผึ้งพันธุจะเลือกตอมเฉพาะดอกไมที่ชอบ และตองมีดอกไมจำนวน
มากจึงจะลงตอม ดังนั้นการใชชันโรงจะสามารถใชชวยผสมเกสรเปาหมายไดหลายชนิด แมวาพื้นที่
เพาะปลูกจะมีขนาดเล็กหรือจำนวนนอยเพียงใดก็ไมมีปญหาวาชันโรงจะไมลงตอม
2.2.3.3 ชันโรงไมมีนิสัยรังเกียจของเกาหรือของใชแลว ชันโรงจะตอมดอกไมไดทุก
ดอกแมวาดอกไมนั้นจะเคยถูกแมลงผสมเกสรตัวอื่นตอมมาแลวและทิ้งกลิ่นไวก็ตาม ในขณะที่ผึ้งจะไม
ตอมดอกไมที่มีกลิ่นของผึ้งชนิดอื่น หรือรังอื่นลงตอมไวกอนเลย
2.2.3.4 ชันโรงเป นแมลงที่ชอบเก็บ เกสร มีพ ฤติก รรมการตอมดอกไมที่ละเอีย ด
นุมนวล จึงทำหนาที่ผสมเกสรไดเปนอยางดี แตกตางจากผึ้งบางชนิดที่เลือกดูดแตน้ำหวาน ไมสนใจ
เกสร ทำใหการถายละอองเกสรเพื่อการผสมเกสรจึงเกิดขึ้นนอยกวา
2.3.2.5 ชันโรงเปนแมลงผสมเกสรประจำถิ่นเอเชีย จึงใชผสมเกสรพืชพื้นเมือง หรือ
พืชที่มีถิ่นกำเนิดในแถบเอเชียไดดี เชน ทุเรียน เงาะ เปนตน โดยเฉพาะในภาคตะวันออก และภาคใต
ในบรรดาแมลงผสมเกสรตาง ๆ ที่ลงตอมดอกทุเรียนและเงาะจะเปนชันโรงถึงรอยละ 80
2.3.2.6 ชันโรงมีอายุยืนกวาแมลงผสมเกสรอื่น ๆ มาก ทำใหมีโอกาสผสมเกสรได
นาน อายุขัยของชันโรง ขึ้นอยูกับการทำงาน หากทำงานหนักมากจะมีอายุไดประมาณ 70 วัน หาก
ทำงานหนักพอสมควรจะมีอายุไดประมาณ 7 เดือน และหากอยูอยางปกติในที่มแี หลงอาหารสมบูรณ
ไมมีศัตรูรบกวนจะอยูไ ดประมาณ 1 ป
2.2.4 การใชประโยชนจากชันโรง
ชัน โรงและผลิตภัณฑจากชันโรงสามารถนำไปใชประโยชนไดหลายรูป แบบ แตละ
แบบใหประโยชนทางดานการเกษตรและการเพิ่มมูลคา ดังนี้
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2.2.4.1 ชันโรงเปนแมลงผสมเกสร นอกจากผึ้งพันธุและผึ้งปาชนิดตาง ๆ แลว ชันโรง
เปน แมลงอีกชนิดหนึ่งที่สามารถชว ยผสมเกสรได เนื่องจากคุณสมบัติของชันโรง ที่สามารถลงตอม
ดอกไมในทองถิ่นไดถึง 2 ใน 3 ของชนิดดอกไมในถิ่น รังมีขนาดเล็ก มีน้ำหนักนอยทำใหจัดการรังงาย
จึงสะดวกกับ การเคลื่ อนย ายเพื่ อนำไปใช ผสมเกสร จากการทดลองใชชัน โรง Trigona pegdeni
Schwarz เพื่อเปนแมลงผสมเกสร พบวา การใชชันโรงชนิดนี้สามารถลดปญหาเงาะขี้ครอกไดดี การ
วางรังสามารถใชวิธีก ารแขวนรังกับ กิ่งของตน หรือวางรังบนขาตั้งบนพื้น บริเวณกลางพื้นที่ ห รือ
ระหวางตนประมาณ 1 รัง ตอ 2 - 3 ตน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณตัวเต็มวัยที่อยูในรัง และระยะทางการ
หาอาหาร (อัญชลี สวาสดิ์ธรรม และคณะ, 2546)
2.2.4.2 น้ำผึ้งชันโรง ชันโรงสามารถใหน้ำผึ้งเชนเดียวกับผึ้ง ซึ่งมีผูศึกษาคุณสมบัติของ
น้ำผึ้งจากชัน โรง Tetragonula laeviceps ที่เก็บจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด พบวา
น้ ำ ผึ้ ง ชั น โรง มี ค วามชื้ น สู ง โดยเฉลี่ ย คื อ 27.16  0.23 และมี ค า ความเป น กรด-ด า ง เท า กั บ
3.94  0.01 และมีคาความเปน กรดคือ 78.09  0.57 มิลลิอิควิวาเลนตตอ กิโลกรัม พบน้ำ ตาล
ซูโครส รอยละ 19.41  0.21 นอกจากนั้นมีการศึกษาลักษณะทางเคมีกายภาพ (physiochemical)
ของน้ำผึ้งชันโรง จำนวน 28 ชนิด ในประเทศไทย โดยเก็บตัวอยางน้ำผึ้งจากจังหวัดเชียงใหม จันทบุรี
และตราด ในช ว งป 2012-2014 เปรียบเที ย บกับ น้ำ ผึ้ง จากผึ้งพั น ธุพ บวา น้ ำผึ้งชัน โรงมีป ริม าณ
ความชื้น ปริมาณเถา ความเปนกรด และคา Hydroxymethylfurfural (HMF) สูงเมื่อเปรียบเทียบ
กันน้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ แตคาพีเอช กิจกรรมเอนไซม diasterase และปริมาณคารโบโฮเดรตทั้งหมดต่ำ
กวาน้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ สวนน้ำตาลที่พบมากในน้ำผึ้งชันโรงไดแก น้ำตาลมอลโทส ในขณะที่น้ำผึ้งจาก
ผึ้งพันธุพบน้ำตาลฟรุกโทสเปนสวนใหญ (Bajaree, et al., 2016) มีการรายงานการศึกษาลักษณะ
ทางเคมี ก ายภาพ แรธ าตุ แ ละสารออกฤทธิ์ ในน้ ำ ผึ้ งชัน โรง (Meliponinae) จำนวน 33 ตั ว อย า ง
10 สายพันธุ จากทางตอนใตของบราซิล (Biluca, et al., 2016) พบวามีปริมาณความชื้นอยูระหวาง
รอยละ 23.1-43.5 โดยน้ำหนัก ปริมาณกรด 16.2-139 มิลลิอิควิวาเลนตตอกิโลกรัม กิจกรรมเอนไซม
diastase อยูที่ 4.34-49.6 หนวย ปริมาณคารโบโฮเดรตทั้งหมดอยูที่รอยละ 48.6-70.5 โดยน้ำหนัก
และมี น้ำ ตาลซูโครสเป น องคป ระกอบหลัก สว นแรธ าตุพ บโปแตสเซียม รองลงมาเป น แคลเซีย ม
แมกนีเซียม และแมงกานีส มีสารประกอบฟนอลเปนสารตานอนุมูลอิสระ อยางไรก็ดีคาทั้งหมดนี้จะมี
ความแตกตางกันไปตามสายพันธุของผึ้ง รวมทั้งพื้นที่ทางภูมิศาสตรและชนิดของดอกไมที่ผึ้งใชเปน
อาหาร ซึ่งไมสามารถที่จะกำหนดปจจัยที่มีผลตอลักษณะทางเคมีกายภาพของน้ำผึ้งชันโรงไดอยาง
จำเพาะเจาะจง
น้ำผึ้งชันโรงมีคุณสมบัติเปนสารตานจุลินทรียสามารถยับยั้งเชื้อหลายชนิด เชน Klebsiella
pneumoniae, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium,
Bacillus cereus และ Escherichia coli มีรายงานการศึกษาฤทธิ์ตานจุลินทรียของน้ำผึ้งชันโรงจาก
ผึ้งสกุล Trigona laeviceps ในประเทศไทย ตอการยับยั้งแบคทีเรียกอโรค ยีสตและเชื้อรา ดวยวิธี
Agar well diffusion (Chanchao, 2009) ผลการทดลองพบวาน้ำผึ้งชันโรงสามารถยับยั้งจุลินทรีย
ทดสอบไดทุกชนิด (p<0.05) โดยมีขนาดความกวางของบริเวณยับยั้งตั่งแต 1.14-3.80 มิลลิเมตร เมื่อ
เปรียบเทียบกับชุดควบคุม โดยสามารถยับยั้ง S. aureus ไดดีที่สุดในทุก ๆ ความเขมขนที่ใชทดสอบ
(รอยละ 25-100) ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคาความเปนกรด-ดาง ที่ต่ำ เทากับ 3.37 หรือสารไฮโดรเจน
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เปอรออกไซด ความเขมขนของน้ำตาล (hyperosmotic) ในน้ำผึ้งชันโรง หรือทั้งสามลักษณะรวมกัน
จึงเปนผลใหน้ำผึ้งชันโรงมีคุณสมบัติในการตานจุลินทรีย
นอกจากนั้นน้ำผึ้งชันโรงยังมีคุณสมบัติทางดานฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ซึ่งพบวาน้ำผึ้งชันโรง
สามารถต า นอนุ มูล อิ สระได เป นอยา งดี คื อมี คา IC50 ระหวาง 0.01 - 0.12 มิล ลิก รัม ตอ มิล ลิลิ ต ร
(กรกนก สันติภราภพ, 2554)
2.2.4.3 ชันของชันโรง (Propolis) มีลักษณะเปนสารเหนียว มีสีน้ำตาลแดงหรือน้ำตาลดำ
ไดจากสวนผสมของยางไม ตาใบ ตาดอก ซึ่งชันโรงบินออกไปเก็บจากตนไม เพื่อนำไปใชในกิจกรรม
สรางรัง เชน นำไปอุดรูรั่วภายในรัง ทำปากทางเขาออกรังเพื่อปองกันศัตรู หรือสรางพังผืด ปกคลุมรัง
ทั้งหมดเพื่อจำศีล หรือใชปกคลุมศัตรูภายในรัง หรือนำชันของชันโรงไปผสมกับไขผึ้งเพื่อสรางเซลล
วางไข ถวยเก็บเกสร สวนถวยน้ำผึ้งสรางมาจากชันของชันโรงอยางเดียว (สมนึก บุญเกิด, 2553)

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ปย ธิด า และคณะ (2561) ศึกษาปริม าณสารสำคัญ บางชนิด (กรดแอสคอรบิคและ/หรือ
สารประกอบพอลีฟนอล) และกิจกรรมในการตานอนุมูลอิสระในน้ำผึ้ง โดยผลการทดลอง พบวาน้ำผึ้ง
ดอกลำไยมีป ริมาณกรดแอสคอรบิก สารประกอบพอลีฟนอลลิกทั้งหมด และคาการยับยั้งดวยวิธี
DPPH มากกวาน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ และน้ำผึ้งดอกไมปาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ แตพบวาน้ำผึ้งทั้งสาม
ชนิดมีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด คา FRAP และฤทธิ์การยับยั้ง ABTS ไมแตกตางกัน สารสกัด
จากน้ำผึ้งดอกลำไย และน้ำผึ้งดอกไมปามีป ระสิทธิภ าพในการยับยั้งเอนไซมแ อลฟา-อะไมเลสไม
แตกตางกัน และมีคามากกวาสารสกัดจากน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่อยางเห็นไดชัด จึงสรุปไดวาสารประกอบ
พอลีฟนอลที่สกัดไดจากน้ำผึ้ง โดยเฉพาะอยางยิ่งในน้ำผึ้งดอกลำไยและน้ำผึ้งดอกไมปามีคุณสมบัติ
เปนสารตานอนุมูลอิสระ และสามารถยับยั้งการทำงานของเอนไซมแอลฟา-อะไมเลสได
อิมรอน และอิสมะแอ (2561) ศึกษาปริมาณฟนอลิกรวมและฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของน้ำผึ้ง
ชั น โรงจ าก ผึ้ งชั น โรง 3 ส าย พั น ธุ (Geniotrigona thoracica Heterotrigona itama แ ล ะ
Tetragonular larviceps) โดยเก็บเกี่ยวตัวอยางน้ำผึ้งทั้งหมด 6 ครั้ง ในชวงเวลาที่แตกตางกัน เปน
ระยะเวลา 1 ป ผลการเก็บ เกี่ยวในระยะเวลาตาง ๆ พบวาปริมาณสารฟนอลิกรวมของสายพันธุ
G. thoracica, H. itama แ ล ะ T. larviceps ให ค าใน ช ว ง 30-500, 90-600 แ ล ะ 50-1,000
มิลลิกรัมสมมูลกรดแกลลิกตอน้ำผึ้ง 100 กรัม ตามลำดับ ในชวงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน พบวา
ปริมาณสารฟนอลิกรวมของทั้ง 3 สายพันธุมีนอยที่สุด นอกจากนี้น้ำผึ้งชันโรงสายพันธุ T. larviceps
ยังใหปริมาณฟนอลิกรวมในชวงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม และสิงหาคมถึงกันยายน สูงกวาชวงการ
เก็บเกี่ยวอื่น สวนฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระใหคา IC50 อยูในชวงความเขมขนที่ 25-85, 11-27 และ 1117 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร สำหรับสายพันธุ G. thoracica, H. itama และ T. larviceps ตามลำดับ
ซึ่งสายพันธุ T. larviceps ใหคาการตานอนุมูลอิสระดีที่สุดและใหคา IC50 ใกลเคียงกันตลอดทั้งป
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ฮาซัน และคณะ (2560) ศึกษาผลของตัวทำละลายและอุณหภูมิตอปริมาณฟลาโวนอยดและ
ขอมูลทางทินเลเยอรโครมาโทกราฟของสารสกัดจากรังชันโรง รวมทั้งศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย
Escherichia coli ในผลิตภัณฑสบูกอนผสมสารสกัดจากรังชันโรง จากการศึกษาพบวาสารสกัดดวย
ตัว ทำละลายเอทานอลที่อุ ณ หภู มิ 40 องศาเซลเซีย ส ให ค าปริม าณฟลาโวนอยด สูง สุ ดคือ 85.5
มิลลิกรัมสมมูลเควอซิตินตอกรัมสารสกัด ขอมูลทางทินเลเยอรโครมาโทกราฟปรากฏสารทั้งหมด
4 จุด โดยแตละจุดมี่คา Rf ดังนี้ 0.14, 0.37, 0.51 และ 0.63 สวนการศึกษาประสิทธิภ าพในการ
ยับยั้งเชื้อของผลิตภัณฑสบูกอน พบวาสบูกอนที่ผสมสารสกัดจากรังชันโรงสามารถยับยั้งเชื้อไดสูง
ที่สุดโดยมีคาโซนการยับยั้ง (inhibition zone) เทากับ 13.79±1.4 มิลลิเมตร
สุรีรัตน และคณะ (2556) จากการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของผึ้งและขันโรง และ
การนำมาใชประโยชนของ พรอพอลิสจากรังผึ้งและชันโรง ในพื้นที่ อพ.สธ. บริเวณพื้นที่ศึกษาเขาวัง
เขมร อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3 ครั้ง ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 เดือนกุมภาพันธ
และเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 พบผึ้งใหน้ำหวานจำนวนทั้งหมด 4 ชนิด ไดแก 1) ผึ้งหลวง (Apis
dorsata) 2) ผึ้งโพรง (A. cerana) 3) ผึ้งยิ้ม (A. florea) และ 4) ผึ้งบาน (A. andreniformis) ผึ้งสี
ฟ า 1 ชนิ ด คื อ Amegilla sp. และพบชั น โรงจํ า นวน 10 ชนิ ด ได แ ก 1) ชั น โรง Tetragonuta
pagderni 2) Tetragonula fuscobalteata 3) Tetragonula hirashimai 4) Tetragonilla
collina 5) Tetrigona opicalis 6) Geniotrigona thoracica 7) Lepidotrigona terminata 8)
Lepidotrigona ventralis 9) Lepidotrigona nitidiventris way 10) Tetragonula sp.
นอกจากนี้ ยังพบแตน Family Vespidae 2 ชนิ ด ซึ่ง ผลการสํ า รวจพบว าชัน โรง Lepidotrigona
terminata เปนชนิดที่พบไดทั่วไปในพื้นที่ศึกษา และมีจำนวนรังมากที่สุดคือ 10 รัง ผลการสำรวจ
และเก็บตัวอยางพรอพอลิสจากปากทางเขารังของชันโรงพบวามีปริมาณนอย ไมเพียงพอตอการนำมา
ทดสอบและวิเคราะหองคประกอบทางเคมี และผลการทดสอบฤทธิ์ของสาร สกัดหยาบของพรอพอลิ
สจากปากทางเขารังชนโรง G. thoracico กับเชื้อรากอโรคผิวหนังในคน 4 ชนิด คือ Trictiophyton
rubrun, T. mentagrophytes, Microsporum Canis และ M. gypseum พบวาสามารถยับยั้งการ
เจริญของเชื้อราไดทุกชนิด
วชิร และคณะ (2558) ศึกษาสมบัติทางเคมีและการตานอนุมูลอิสระของน้ำผึ้งจากดอกไม
3 ชนิด ไดแก ดอกสาบเสือ ดอกลำไยและดอกลิ้นจี่ พบวาน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่มีปริมาณน้ำตาลรีดิวสสูง
ที่สุด มีคาเทากับ รอยละ 76.94±0.88 รองลงมา คือ น้ำผึ้งดอกลำไยและน้ำผึ้งดอกสาบเสือ มีคา
เทากับรอยละ 74.10±0.81และ 72.10±0.54 ตามลำดับ น้ำผึ้งดอกลำาไยมีคากิจกรรมไดแอสเทส
และปริมาณไฮดรอกซีเมทิลเฟอรฟวรัลสูงที่สุด รองลงมา คือ น้ำผึ้งดอกสาบเสือและน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่
ตามลำดับ น้ำผึ้งดอกสาบเสือมีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยดและปริมาณสารประกอบฟนอลิ ก
ทั้งหมดสู งที่ สุด มี ค วามสามารถในการรีดิว ซเฟอรริก ของสารตานอนุมู ลอิ สระ (FRAP assay) สู ง
นอกจากนี้น้ำผึ้งดอกสาบเสือยังมีฤทธิ์ในการฟอกสีอนุมูลอิสระ (ABTS) สูงที่สุดดวย

